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Vi vk. 1:
— , 1 ll!l»k. ?O piå. Kotiinkannostakaupungissa ci suoriteta iisämaksna.

ainoastaankuukausitilauiisista peritään 1U puu lisä.

Vastaava toimittaja A. ALHOVUORI.
sTavataan toimistossa klo 12—3 ip.

klo 12*ap.— S ip. ja o ip,
—

12 yöllä.
Toimitus ei yleensä säilytä käsikirjoituksia^ joitase ei

voi käyttää.

llmoitnshinta 10 penniä ensi ja 8 penniä viimesivulla sekä määrätyillä paikoilla
12 p:iä millim. Ptmasst ilmoitukset 2l) p. mm., vähintäin 20 tak. Kihla-, vihkimä- ja
syntymfiilinoitnksetk 3 mk., kuolinilmoitustenpienin hinta3mk., kustakinviirsystä ja
surusaatosta lmk. sekä ,kiitoksesta' 1mk. 50 p. lisäksi. Pienin iliiioittisma»su on
60 penniä. Pitempiaikaisista ilmoituksista kaavanmukainenalennus. Kiinteät hiunat*
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AAMULEHDEN
toillillliz. »Myn ia llinllvllilio.

Kuninkaankatu SU loma talo)

avoinna 8 a~p.-6 i-p.
Isännöitsijä tavataan klo 8—

li— 3 j» 5—6 lp.

Puhelimet:
Ilmoitus- ja tilauskonttori. » ,"
I'oinutuF
Isännöitsijä . ".
Kirjapainonk0ntt0ri.......
Sitomo
Päätoimittaja 1010

Kuolleita.
T. S.

N»«!

Ilmoitamme,
että

hellästi rakastettu tyttäremme

illlllll l.!)<llll
rauhallisesti nukkui viimeiseen
uneenTampereella31 p:nä tam-
mik. 1912, 21 ikävuodellaan.
Häntä kanssamme kaipaavat 2
siskoa, 2 veljeä, miniä ja vävy
sekä lukuisat sukulaiset ja tutta-
vat.

AmandaH Kaarlo Soini.

Kokouksia.
Paloapuyhdistys

MMM PalQvaKaatnsylition

1111111111111l
kutkutaan väliaikaiseen yhtiöko-
koukseen, joka pidetääuHämeen-
linnassa Teattenravintolassa ensi
helmikuun 16 pnäklo 12päivällä.

Kokouksessa päätetään paljon-
ko kannetaan vakuutusmaksuksi
vastuutuhannelta v:lta 1911.

Jotta kokouksessa voitaisiin
seurata lain määräämää järjestys-
tä on jokaisen, joka otta koko-
ukseen osaa, vähintäin tuntia en-
nen kokoustailmoitettava vakuu-
tustensa N:ot yhtiön konttorissa,
josta samalld saa äänestyslipun.

p.nä 1912.
Johtokunta.1162

Osakeyhtiö

ahiHO
varsinainen yhtiökokous pidetään Tam-

pereella helmikuun 13 päivänä 1912 klo

12 päivällä, V.P.K:n unden talonkahvi-

laa Kauppakatu 2*. jossa käsitellään

yhtiöjärjestyksen määräämät asiat sekä

LhdollisesU muita kokoukse.le «mettä-
Vj» kysymyksiä.

Tampereella tammikuun 28p. 1312.

Johtokunta.1312

Huutokauppoja.
T. § i/2. »/, H. S.,U. S.,Hbl 2k,18

Täkäläisen kauppatoiminimen

Nurmi & Alhon
konkurssipesälleknulnvat sekatavarava-
rastot kalusteineen, toinen varasto pe-
säluettelon mukaan arvoltaan Smk.
25,817:26 Laukontori K:o B:ssa. tomsn
Smk. 3,403:16 kauppahallissamyydään
huutokaupalla helmikuun 16 päivänä
kello 10 e. p. p. varatuomaritKoskinen
& Leiniön lakiasiatoiraistossa Tampe-
reella Itäinenkatu 11 B. Ostaja voi
jatkaa kauppaliikettä, toiminimen enti-
sessä, hyvällä paikalla olevassakaup-
pahuoneustossa. Konkurssipesän velko-
jat pidättävät oikeuden hyväksyä tai
hylätä tehdyt tarjoukset. Lähempiätie-
toja antaa,varastoja näyttää sekä kir-
jallisia ennakkotarjouksia vastaanotta-
vat. 1380
Lakiasiantoiminto

Koskine» <© Teiniä

Ilmoituksia.
TS., vG.. HS., KL., Työk.,TN., TTA.,

Satak. 8.. Satak., Tur. SL, Viip., Kar].,
SuomaL, Keski S., Savot.,Vaasa, Lkka,
Kaiku, Kaleva, Inkeri, 1s. lk.

Tampereen

aßtaa nnsioppija!t?omaanaßtaißUßsa
liskunn 4 ;" 1912 klo 11 »p. huresi
kestää 12 viikKoa.

Hauijoidn on lähetettäväkirialli?»*
hakpmu-aet, papinkirja sokä tieiot en-
ti istä opinnolta ennen nelrnikuun
24 p. koulun johtajattarelleneiti
Helmi Kosklmiehelle, osoitteella:
Tampere, Talouskoulu.

Huora.! Selvät osoitteet.
Maksu ylemmällä, osastolla neljältä

viikolta on 55 mk. asumaoppilailta,
joita otetaan rajoitettu määrä, täysi-
hoido-ta ja opetukseta 85 mk. reliältå
Tiikolta. Taitipereiaisftt peihe»nemän-
nit maksavat oprtukoe-ta päivälhsei^ä
30 mk. neljältä viikolta.

Tampereella tammik. 30 p. 1912.
Johtokunta.

Wllll zlllmlen
råkälajswä yleisessä «ura«hiieneessa
on sattunewta gyyetä toistaiseksi kiel-

Yimakårt.

Pelastusarmeijassa Läntinenk. 18
Tänään torstaina klo 8 i. suuri laulu-
ja soittokokous, sekä A. P:demonstra-
tioni jöht.Köpt.WiUunen ja Oinonen.
1431 Tervetuloa.

Huveja.

«Ml Jfirnefelt-Palmgrtn
antaa

Selim PalmgreninavttstulcseTlä

Il!!!!!lIlII!!
Hämeen Pohlalla sunnuntaina helmik.

4 p.klo 8 ip

(HUOM.! Perjantaiksiilmoitettukon-
sertti Kaupungintalolleperuutetaansat-
tuneesta syystä).

). Binnemann
antaa

?iuln>, »itr2» j» Nl«l6allilll»

Konsertin
Kaupungintalollahelmikuun 4 p. klo 2
ip. mieskuoroLaulu-Liitonavustuksella.
IIOU

Taiteilija

Sulo fiurctinen
antaa täällä
Konsertin,

helmiktmn 8 päivänä Kaupungintalon
juhlasalissaklo 8 illalla,

1231

»Pyrinnön"
Natinilohuuit

orat lanvantaina maaliskuun1? p.Hä-
meen Pohjalla, joka yhteensattumisen
välttämiseki ilmoitetaan. 1453

lisiiiiistH
HnitoinsKn-
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Aslanajokonttorla
Tamporooilae

TampereenAsianajotoimisto
Paloheimo & Osmonsalo Tam-

per», TampereenOsake-Pankin ta-
o. Konttoriaika 9 ap.— lp.Kart-
tamerkienmyynti. Puhel. 474.

VaratuomaritKoskinen &Lt iniö
Lakiasiaintoimisto 9—3. Puhelin
766, ViskaaliPalanderin taloItni-

! neukku 11B. Ll

von Bonsdorff& Sohlberg. Av.
9—3 päivällä. Puhelin 1004, W:n
Sandbergin talo.

Varatn«marit Einar Ahlman &
Yrjö Pulkkinen Lakiasiaintoi-
misto, Hämeenk. 27. Av. 9— B.

Talviala & Toivonen Selinin ta-
lo, torin varrella» Puhelin 100.
Av. 9^4.

Tolspalkkafsla
asianajajia:

Aksel Alander, Mikonk. 7, Hel-
sinki Telef. 1872 &4214.

Asianajotoimisto.Helsinki, Koski
& Suomalainen, Aleksanterin-
katu 40.

Paimen & Holma, Asianajo- ja
Patenttitoimisto Helsinki, Mikon-> katu 3.

Artur Hilden,Hämeenlinna.
F. Wetterhoff, Lakiasiaintoimisto

Hämeenlinna, Telef. 112.
Asianajotoimisto

Kivi & Saarnijokl,Turku.
Alfred HolmströminLakiasiain-

toimisto, Turku, Aurak. 3. Puhelin
772, 1049. Auki 9-4.

Simola, Lakiasiaintoimis-'
to Turku, Humalistok. 10. Puhe-
lin 1752.

S. Haapalan, Asioimisto Oulussa.
per. 1886.

Antti Karikoski,varatuomariOu-
lussa.

Antti Seppänen,varat. Oulu.
Otto Tanner, Lakiasiaintoimisto

Viipurissa.

LSSkSreitä:
Kaupungin- ja aluelääkärit

af Hällström,Kaup. 21. 9—ll, 5—6.
Grönholm, Itäinenk. 26, 9—11.6—7.
Nyman, K.-tori7.9-11,5-6.Pyh.9-11.
v. Schrowe, J. G.Tammelank.10, ar-

kip. 9—ll ja 3—4.
Terveydenholtotoimisto,Hämeenk.

19, 12—2. Tarkastusas. B—lo.
Keuhkotautisten tuqltola, toimi-

kunta, Hämeenk. 19. tillit, japerjant,
6

— 7

Ahlman,Lånt.puistok.14.10-12,3-'/,?.
Backman, G. A., Sumeliuksen ran-

tarak. kosken val?., sisäänk. Hämeen-
katu 15. B—9 ja 3— telet.461.

Björkqvist,10-12, 6—7. Korva-,ne-
nä- ja kurkkutauteja, Itäinenk. 20.

Emcleus, N. Kauppak. 2. V«9— V»IN
ja '/,5-Vi7.

Frestadlus, apt.Molinintalo.l/,B—
4— pyh. >/t9— ll.(last. taut. jave-
neer).

T:ri Hoffström,Hämeenk. 28.9—12,
arkip.

/10/c/l» hermot, tnaanunt. ja tonrt.
12—2 Kauppat, 21.

Tohtori Londen, Käinenll. 24.
(Commersin talo) 9—12. 5—7. Telet
1281. Erikoisala keuhko- ja sydän-
taudit.

T:riNyman, Kauppatori 7. 9—ll,
6-6. Pyh.9-11.Sitiåtaut. last. ja veneer.

Vikander Anna, Kwkik. 9,9— >'!»p.
Virzenius, eilmål.Itäk.20.9-11,6-7.
Kaarlo Palkonen, kunnan- ja ran-

tatienlååkäri Toijalassa9—ll iaI—2.

IIM-ellllkkl. SäSstölnatikho saadaan ilmaiseksi.
Korko on korkein talletuskorko, nykyään

4U
Korko jnoKseesisfiSnifloHsuiiitivast&olhaen.

Korko lisatcön l»8illllnlllln puolivuosittain.

lrtilllNlllllllltll llilllllllin ngzlllll lllnn sll<l
mllMlllln lllti.
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arv. jäsenet kutsutaan täten

varsinaiseen
vuosikokoukseen

joka pidetään Kauppaseuran hnoneus-
tossa tulevan helmikuun 3 p:nä klo 6
i.p.

Kokouksessakäsitellään yhdistyk-
sen säännöissävuosikokouksessamäärä-
tyt a.-iat. Tampereella 24 päivä tam-
mikuuta 1912.

Kauppayhdistyk«en valtuutettujen
puolesta:

Fr. BjörkqvistG. Lindberg.
1037

lllniillll tllnllllnll
beimik. 1p:nä on Valkonauhan vuosi-
kokous «Emmauksessa* klo 7. Vuo-
sikokouksen jälkeenon illanvietto.

Valkonauha.

Tampere, bbuui 11 b. 9-4. «ill 766'

lllllLll!
ttavot kolkkia asianajo- 111
aan kuuluvia tehtäviä ....

111111111l
PaiovnKanius 0. 9.

Asiamiehet Tampereella.
Pekka Cavén Pnntarhak.ls puh. 610.
Valtter Krogerus Hämeenk. 20.

puh. 117.
Rusto OjanenLäntinmk.26 puh.700.

Hengellisiä tilaisuuksia.
Lähetyssaarnaaja

Hannula
■itää raamatunselityksenLiith.Rukous-
kuoueeiia perjantaina klo 8 illalla.
1426

yßsltytoclraala SS&

HammasläälfSreitäs

B. Alfthan,Kauppak. 2. 11-1.5-6.
Telef. 1385.

Lea Bergbom,Itäinenk.11. 10— 11ja
'/22— V23, puhelin 1243.

H]. Laurent,Kuninkaank.25.Helinin
talo klo 12—1 ja 5—6, puh. 1853.

T.E.Rauvola.Kauppak.4.Muina arkin.
10—11. 2-"2 3. »,6-6.Lauv.10-11.

Otto Westphal, Kauppatori 7, Mat-
koilla.

Eläinlääkäriä s

M. Herva, Otavallank. 2. Telef. 1134.
Klo 10-1.

6. Kronholm, SP*J£
W. Rantanen w* "ef

EräneniKle^eräSf1"-

Rohdoskauppojat

Puupposen Rohdoskauppa
Lähellä liputat. asem. Telef. 466.

Kätilöt:
Lise Alvén Vartiotornini?.10.Tel.736.
Enroos, Edla Itäinenkatu 10.
Anna Fjäder, It. puistok. 49, tel.638.
Lehti,Aino Verkateht.k. D, puh.130ti.

Matkustan maaseuduillekin.
Lahtinen,Ida Pinnink.21. Käynti k.
Mandi Lampea,Mustanlahdeiik. 19,

Telef. 52.
Ellen Sarsa, Kortelanhdenkatu 1.
Naim! Vallin, Johann, koul. puur.

telef. 1373

Laura Ollgren,Kalliokatu 26.

Gairasvoßmistßlua /a
hierontaa:

Alanko,Hilma, FellnvatehtaaTik. 15,
Kerttu Haarla, Papink. l!). Tel.1291.
M. Kandell, Satakunnank. 28, sähk.

hier.
Aarna Nieminen, Satakunnank. 7.Lääkekvlv.
Koskinen, Sandra Mustanlahdenk.

20. Telef. 760.
Lafhin, Maria Mustanlahdonk. 20.

Telef. 761J.
1.//i</e//, 'lammelank. 12.

'lelot. 397.
Farry Turtonen,Läntinenk.34!.267.
Wetterstrand, sairaantoite;:, Länti-

nenk. 20 a. Puh. 1ä79. 13897.

Matkailijakotcja s
MatkustajakotiJohantson,Heisin

?7- Rikhardinkatu 4. Telefooni 2879.

Pappejag

A. Wallenius, v. t. kirkkoherra Itäi-
nenpuistok. 33. Telef. 1157.

J. 0. Lindroos £SSSpakatu 9. Puhelin 513.

UflcnnonVakuutuskonttori
« UiUnCllHämeenk.9.Fuh.sBO.

Salama-Pohjola— Kullervo.
Koattoriaika 9-2 ja 4—7.

välimaan vaßuufiisfoimista.
Kuninkaankatu\:o 19. PuhelinN:o 473.

Pohjola —
Kullervo.

Avoinna 9—2 ja 4—6

flinmon Kaupunkien
äUUflltll Paloapuyhtiö

'lelvl. 14s.

Viln»M|Keskin. Henkivak. yhtiö
mUUliiITampereen Haarakonttori,
Kauppatori X:o 5. Av. klo 10—2 n
4- C. Pnh. 92.

Tampereen KirMno-OsaKeylUiö
Kirjapaino Kuninkaank. 30. Puh. 8.
SitomoLäntinenkatu 24, Säästöpankin
talo. Puhelin 20.

Tamp. kunnan Työnväl. to/m.
avoinna klo 10—1 ap. miehille ja 4—5
ip,naisille,paitsilanvant. klo 10 -2päiv.Osoite Länsipuistok. 10. Telef. 464.

Aamulebdon
konttori

välittää ilmoituksiakaikkiin
sanomalehtiin ja aikakaus-
kirjoihin kunkin lehdenomil-
la hinnoilla.

HUOM.! Yksi käsikirjoi-
tus ja yksi lnsku.
lE> »IiSIIIII

liiMmi! i'z «mmm.
Wir.er.!:. 27. Tamper. Puh. 203.Kirjapaino ja Kirjansitomo,Viivaus!»i-to*. Aski- ja Kiriekuoritehdas.

Txmperoon Säästöpankki,
Kauppak. 14, on avoinna joka arki-
paiva 12—3 ja sitäpaitsi periaateöin
ja. lauvantaisin 6—B ip.
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Katri UH.
Laulaa tästä päiväsiä alkaen

Miriamin laula ....Melartin.
Dollarprinseisan ....Leo Fall.
Kottarainen Merikanto.

Nykyään »tevimmat alallaan

tllllNltnlklMt
Che lm Nsssons
jotka viime vuonna Rnnsalnvöli-
sisss Steptanssikiipaiiuissn johon
osaa otti 32 kilpailijaa, voittivat
l:si pnikinnon ja kultamitalin ja
mestaruusarvon

«MM

Snören llMllllxeil
laitoi-]asie?ii!iissh

pnntomimm,

RliS-OSÉ-PäSffi
Tampereella.

'/.10-3.

lipt1pilii?
" ■

€ikö oalfuusfoja
maalaiskuntiin.

Aamulehden n:ssa 13 oli »joh-
tavana paikalla nimimerk.

—
varustettu kirjotelma kunnan
valluustoista. Koko kirjotuksen
sävy huokui syvää vastenmieli-
syyttä valluustoja vastaan. Näyt-
tää melkein sillä,kuin xirjottaja
olisi itse saanut kärsiä jotain
vääryyttä valtuuston puolella,
sillä muistutukset, jotka luoliin
mainittuja laitoksia vastaan, ei-
vät tunnu pätevillä aiheuttamaan
niin suuria vaslenmielisyyltä. Li-
säksi ne pari esimerkkiä, jotka
hän toi esiin,olivat oietut saman
valtuuston päätöksistä.Mahdolli-
sesti hänellä on tiedossa paljon
samantapaisia päätöksiä ja use-
ammasta valtuustosta. Sillä ei
suinkaan P o tahtone yhden
tuhman valtuuston menettelyn
tähden tuomita koko valtuusto-
aatetta! Sehän on toki mahdo-
tonta! Multa vaikkapa hän voisi
muistutuksia vielä paljonkin li-
sätä, niin ei hän kuitenkaan voi
yksin niillä järkyttää luottamus-
ta yleensä valluustoaaf.eeseen.
Sillä olen aivan varma siitä,että
kuntakokouksien tekemät lyhyt-
näköiset päätökset ovat monin
verroin suuremmat. Vai epäilee-
kö P o sitä?

Ei tietysti ole mahdoton, että
valtuustoissakin tehdään huono-
ja päätöksiä. Sillä mikäpä laitos
aivan täydellinen olisi. Multa va-
litaanhan niihin kuitenkin yleen-
sä kunnan kyvykkäimpiä mie-
hiä, joien voi odottaa, ellei ereh-
dyksiä läheskään niin paljon ta-
pahdu kuin kuntakokouksissa.
Jos kerran kunnassa on »edis-
tysmielisiä henkilöitä anlaulu-
nut kunnan johtoon», niin tie-
tysti sellaiset jos kutka tulevat
myös istumaan valtuustossa. El-
lei heillä ole niin paljon kunta-
laisten luottamusta, että he sin-
ne tulisivat valituiksi,niin tok-
kopa he voivat silloin olla »joh-
tavina» kuntakokoukissakaan.

En voi uskoa, etiä kunnassa,
joza on aivan lvnvlnäkäinen vai-

lllZl.

Viimeinen vllHko Amerihniaiset
llllllMlllllMt

Duo Gran
esittävät

Boston Valssi!!
We-W!l'ln

Uusia Caffloystansseia.

MlMllM l>Il^l.N«:
MinllelninlllllNlllMtlllll

Hurmaavan kaunis luonnon kuva.

Illillelllivll

Synnin lapsi
Suurenmoinen kuvasarja 3:ssa

osassa 3ö:ssä kuvaelmassa.
Uskollisuuden koetus

Mainiosti esitetty huvittuva.

Soittoa esitti
Teatterin oma solisii-

t orkesteri."SI
~~. jiuom!Käykää aikaisimmissa,

åytöksissä oilloin on tungos vähempi.

nakin jossain määrin kunnan
asioita, joten heiltä voi odottaa
jonkinlaisia ymmärrystä ja asi-
ain tuntemisia niitä ratkaistais-
sakin. Mutta kuntakokouksiin
sanllaa tulia henkilöitä, jotka
vain ovat esim. yhden ainoan
kerran vuodessa kokouksessa
saapuvilla. Siellä he silloin kui-
lenkin ovat saman arvoisia asian
ratkaisijoita kuin muutkin. Tie-
tysti kukin äänimääränsä mu-
kaan. Jos on eim. kysymykessä
jokin asia, joka erityisesti kos-
kee jotakin pitäjän soppea, niin
silloin sen kulman miehet mie-
hissä menevät valtakirjoilla va-
rustettuina kokoukseen ja siellä
vaalien äänestystä vievät asian
mieleiseensä päätökseen. Var-
maan kaikki kuntakokouksissa
käyneet ovat saaneet tämän
nähdä.

Kunnissa, joissa ei ole valtuus-
toa, kuulee myössanottavan: sei !
sinne kuntakokouksiin kannata "

mennä. Kirkonkyläläiset siellä I
kuitenkin asiat pää!tuvat. — Ja j
näin onkin useasti laita. He voi- i
val lähellä ollen sinne paremmin
saapua. Usein myösovat toltu-
neemipa esiintymään ja siten
voivat puheellaan viedä asian ha-
luamaansa päätökseen. Ehkei
tuossa kuitenkaan ole suurem-
paa vaaraa, sillä seuralaanhan i
liikepaikoilla yleensä myös asi-
oita valppaammin, joten he voi-
vat ymmärrykselläkin asiat päät-
tää. Mutta tietysti he kuitenkin '
katsovat omaa parastansa ennen

kaiUkea. Siten siis keskipiläjan
edut vaan tulevat huolehdi-
tuiksi, viis syrjfiseuduistn. Ei
niissä olevia huutavia epäkohtia
tunnetakaan. Vailuustossa sitä-
vastoin tulee olla jäseniä kun-
nan joka puolelta, joten eri puo-
lien edut tule'?'' N««»»i '"- '^'^;.
tuiksi.

Tietysti ei\at vaiiuub^oiÄaan
mitään ihmeitä aikaan saa. En
luule kenenkään ymmärtäväisen
sitä odoltavankaan. Puhe sellai-
sesta tuntuu lapselliselta, samoin-
kuin sekin, eitä ne johonkin
»tyranniuteen» johtaisivat. On-
han kaikella rajansa.

En voi ymmärtää, kuinka—
on niin epätoivoinen val-

lan menettämisestä. Onhan jo-
katapauksessa kuntakokouksilla
isäntävalta. Sehän se on joka
valtuusmiehet valitsee. Elleivät
he ole toimeensa sopivia, niin
miksi »edistysmieliet» ovat hei-
dät sinne valinneet? Jos sellaisia
on, ja heillä jotain vaikutusval-
taa on,niin käyttäkööt myössi-
tä edes niissä harvoissa kuntako-
kouksissa. Kai niihin nyt kui-
tenkin jaksaa mennä. Ja ellei
edes niissä käydä, niin kuinka
sitte kaikissa käytäisiin, ellei
valtuustoa olisi?

Jos kuntamme olisivat niin
pieniä, että kaikki äänivaltaiset
haitatla voisivat kokouksissa
käydä ja niissä myöskävisivät,
niin silloin ei valtuustoja tarvit-
taisi, me tiedämme, ellei
nnnoTe asian laita. Toiset kun-
talaiset eivät voi, vaikka tahtoisi-
valliin. ensinkään päästä kaik-
kiin kokouksiin. Toisille taasen
niissä käynti tuottaa melkoisia
tappioita. Parempi näin oHen
on, että asioista päättää niihin
perehtynyt, kunnan joka osia
tunleva valtuusto, kuin harvain
kokoukset, joissa on yhdellä ker-
ralla yhdet .ia fnisHla toiset.

K.R.

Yleisiä uutisia.
Kansalaisoikeuksien

»tasoittamislaki".
Valtakunnan tteittno^ton ryhmät

teyneet ääncetyöpäätukfcniä.

H. S:nPietarin kirjecnwaihtaja
sähiötti tiisiai-lltana:

Kaikki walillkuniian neuwoston
ftuom^rtihmät oivat tänään pitä-
neet ryymmokouksicl, joissa niää-
rättiin eri rnhmien kanta wcnä-
läisten oikeuksien taiottamista fo?-=
!cn3cian lafie!]Ootuffcen nähden.

Taburowin ja Kowalewftin teke-
m?.'n korjausehdotuksien puolesta
päättiwät äänestää wa^emmisto-lai^et, osa puolueettomista ja o>'a
keskustaa. Näitä korjausehdotuksia
wastaan päättiwät taa? äänestää
koko oikeisto, Neidhardtryhmä, osa
keskustaa ja osa puolueettomia.

Ilmenneen »crimielisvyden täh-
den päätti keskuslarnhmä mnöntää
jäsenilleen täyden äänestyswapau-
den.

■Sen johdosta, että oikeistoryh-
mä päätti, että kaikki rffimän ia;
nri omat welwolliset äänestämään
dunman hnwäksymän sanamuodon
puolesta, luotmi stact)ihfin aiko-
muksestaan jättää ne»wostolle eri»
tyinen oma mietintönsä.

Lakiehdotus on kuten tunnettua
tvaltatimncin nettivltöa käsitcltä-wänä tänään.

Pietarin Ik^n.<,achtaja kirjot-
tao:

Lakiehdotus Nenolan alamais-
ten oikeuksien tasottamileKta Suo-
nen kansalaisten oikeuksien tasalle,
joka tarkastettiin to.=neirmofto§ia
tammik. 31 p:nä. on synnyttänyt
hajaannusta neuwoZtoryhmän kes-
kuudessa. Oikea siipi on ryhmäko-
kouk'es'aan päättänyt äänestää
lainlaab'inta=baiiofunncn ehdotuk-sen puolesta. Tämä taas ci telmit
ainofltafacun muuto§iQ tahi korja-
usta w.-duuman hywäksymään Ia»
kiehdotukseen. Kestustassa on huo-
mattatvissa horjuwaisuuita. N. 91.
SaburoffIon yhtä mieltä wasem-
militolcticn Ä.otoale»:fin ryhmän
kanssa. Molemmat esiintyivät la-
kiehdotuksen ensimäistä pykälää
wastaan, joka -?""-! ■'"■"■"r*rä fofo
lain.

"
I

Siljana iliuåMÅUjfOk»

! sen ooiulaistyttö-
minen.

Puoliwiralliuen tiedonanto.

Luotsilaitokscn wenäläiZtytta-
missuunnitclmista omaa Sena*
jan tiedonciuotoimisto,seliteityään
lyhyesti -Suomen luoisilaitokjen
järjestelyn, seuraaman pulliiwiral-
lijen selityksen:

Nykyiseen taPaania järjestettynä
on suomenmaalaisella luotsi» ja
majaktalaitoksella täysin itsenäinen
aseina, sillä se on meriminiZteriös-
tä täydellisesti erillään olema lai-
tos eikä ole alistettu keisarikunnan
wiranomaisten walwoniaan, soil-
ta roiranomaifilta on riistetty, ci
ainoastaan kaikki keinot saada ky-
seessä olema laitos ryhtymään toi»
menpitei;Hn merenkulun wrwaa-
mäeksi, waan mnösfin tas.ct siitä,
|että ne luotsauskysymytsiä koske-
wat tiedot, joita he vnytäwät vai-
kaMsiltcl wiranomaisilta, hywissä
ajoin annettaisiin.

PoiZtaak>een nämä luonnotto-
mat oloiuhtcet on meriministeri
ministerin:uwoZ!on erityisen, kaik-
kein korkeimasli wahwistetun pöy-

i iäftrjan kautta waltuutettu:
I 1) sowittuaan oikeusministerin,

waltakunnan sihteerin sa Suomen
kenraalikuwernöörin kanssa wal-
mistamaan ja suunnittelemaan,

; waltatunnan perustuslakien !>6
§:n mukaisesti, ehdotuksen asetuk-
siksi, sotka on mlkaistawa soiame-
rilainsäädäntöiäriestyk'essä 'a soil-
la Suomen luotu-sa masakklllaitos
määrätään meriministeriön alai-

Iseksi; sa
I 2) sowittnaan otSnt?» sela faittt-
va- sa teollisuusministerin sekä
waltakilnncm sihteerin ia Suomer
kenraalikuwernöörin kansso wal-
mi?tamoan sa mini?terineuror§ron
tarkastettawnf^i lähettämään elido.
tuk'en asetuksikn. iotfa nnmcmnean
f<Kt.t?t+attvi' t>Tri"eS'ä trr»TtafunnCTt=
lainsäädäntöjärjestyksessä.

fieDosaseDeloollisuus-
kysymys senaatissa, j

Lähempiä tietoja.

Kuten sanomalehdissä ennen on
kerrottu, owat senaattorit Rainesa-
lo ja Saarikoski olleet eri miel:
bettä kuin senaatin enemmistö Ije»
wosa'ew?l!r»ollisuuslain laatimises-
ta. Mikäli olemme saneet kuulla,
koskee tämä erimielisyys sitä laki-

|ehdotuksen kohtaa, jonka mukaan
lakia wastustawat suomalaiset wi-
ranomaiiet owat tuomittawat pie-

j tarilaisissll tuomioistuimissa.
Muuien olimet senaattorit Raine-
salo ja Saarikoski senaatin kanssa
yksimieliset m. m. lakiehdotuksen
käsittelcmiseslä yleismaltatunnal.
li''essa lainsäädäntöjärseZtykseZsä.
Asian esittelijä waraiuomari A.
Granroth sitäwastoin pitemmässä
lausunnossa ehdoiti. että asiasta
jätettäisiin esitys Suomen edus-
kunnalle. Tähän lausuntoon ei se-
naatti kuiden'"-" '::nnittänrjt huo-
miotaan.

Esityksiä edus-
kunnalle.

Senaatin mnanroilieTti?toimttu?=
Funta malmista poraillaan esitys-
ehdoiuisia. jotta koskemat määrä»
tyn maksun suorittamista maan
wesistöissa lautatuista puutawa-

!mista ja margariinin tauppaa»
mista ja walmistamistll.

■■■■■■■i

Teknillinen korkeakoulu.
Teknillisen korkeakoulun opetta-

'
:

jaiiemcosion eljDoiufjesia on jc»
nootti lisännyt forfeafoulun mine- :
raiogian ja geologian opctustun= :
ti'Jn lukumäärää l:Ilä tunnilla :
wiitosia ja myöntänyt tartotusta i
warien toistaiseksi 500 marfan i
iDuotuifen niääräraljan. [ i

Senaatti on ecclleenftn myön'ä- l
ntit (100 markan wuotuisen mää» i
räratjan fennn:'ariapulaistcn palf= i
laainiseksi teknillisen korkeakoulun smineralogian op^tuc-ta Karten. i,

Senaatti on myöntänyl t?knil- <
lisen korkeakoulun tv. t. profcs'o° 1
rille Ernst Tuckermanille 1,5U0 >
marffaa bänen muutoöioan £am* t
puriéta Helsinkiin ait)eiiajr"::en j
kulujen koiw^ciniseksi. j j

rm apulaisenuirka.

Ehdolle kouluylihallitnk'en tltti»
refjtöörinapulaisenwirkaan on fou*
luylihallitus asettanut ylitarkasta-
ia, fil. tri A.H.Virkkusen.

Prokuraattorinoiraston puaiös
kotkalaisen fmdellin

oalituksesta.
Prokuraattorille jättäma^fäan

wa.itutiessa on työmies Matti
Lindell lausunut, että fiticn kun
Helsingin raaöluwanoikeus, jos'a
m. m. Kotkan entinen poliisimes-
tari R.Vläfield oli asettanut Ifäiwct
syyiieenalll!,etsi wäärastä ilmian-
nosta, oli oikeuttanut SinDcUin
Kotkan raastulranoikeudessa edel-
läsanoiun jutun selmitiämiseksi to-
distajina fuulultultomooii erinäi-
siä henkilöitä oli Kotkan raa»;u=
wanoikens ioimittcnut todistajain
kuu!usl'3l»n joulukuun 30 pnä
1911, jollaisia menettelyä Lindell
on pitänyt joulurauhan riktomi''e-
na ja sen muoksi piwtunyt wirka-
syylettä no§tetta:uaffi rnaéitiman»
oitcudenipuheenjuhtajaa porniesta-
ri O. A. Backmania ja siinä lvir-
kansa puolesta esiinlnnvtlä n). t.
kaupunginwiskaalia K. N. Nalle-
niustcr mastaail. Ni^lä on Lindell
syyttänyt Walleniusta juopumuk-
sesta ja sopimattomasta kuniökscs-
lä banta kohtaan. Valituksen joh-
dosta on profuracltorintt)irfl?tc
tammikuun 29 pnä cniauut seu-
raaman päätök'eu:

Koskei Katkan faitfttnpin raas-
hrtrano'ifeu§ ole menetellyt totr-
heellisesti toimittaessaan tralitu?=
fssia mainitun todistajain kuulus-
telun 30 pnä jouluk. 1911 jaasi-
asta 4'aatu selwitns osottaa, ettetw.t. faupimajnroisfaaft Wallenius
ole Puheenalaisiin fuulu?te!nfnin
näbben laiminlvönyt mirfatebfä*
wiään. eikä kantclunÄaiseZsa tilai-
suudessa esiintynyt h)irfc»n:
sa soweltumattomalla tawalla,niin
ci kantelu anna prokuraattorin wi-
raston vuolta aihetta enempiin

; to!mcTt^;'cifitn.i
■■■■■■

ii
! — Eiiomalaisen filologian «pu-
lien wirka. Professori Setälän
tekemä esitys apulaisen wiran pe-
rustamisesta yliopistoon suoma-
laisessa filologiassa oli eilen ää-
ne§tettänxinä konsistoriumissa. 26
äänellä 1« -^? ,^., JfmtpcT^liiß
ehdoms.— Fill,lnmouisen jcutan ttiaitto=
apukysymys oli eilen senaatin käsi-teltäwänä, muita fii irictä ratkai-
senmtta.— Eräs ,däiuu,cn anujiuiötu^fi,.symys. Työnjohtaja W. Pennasentekemää anomuspa, että senaatti
wahwistaisi Helsingin mctalliteol-
lisuuslyöniekijäyhdistyksen sään-nöt,ci -ennätti ole ottanut fäf|tef=
täwäk''een, waan on Infaitnnt asian
kuwernöörinratkaisiawaksi.—

Clllinläälörien mutfafors
waukset. Senaatti on korottanut
lääkintöhallituksen määrärahan e-
läinlääkäri^n matkakorwausten
kustantami'eksi wiime wuoden a*
lueta lukien 00,000 markalta140,000 markkaan.

väkijuomien kuljetus
rautatiellä.

Rautatieläisten rattftit?t)t}bfStr)§
on senaatilla anonur euä juc:cu=
tus^uomain lähettämisen supista-
misia waltion rautateillä tostewaI
senaatin päätös tammii. 30 p:ltä
190!) faa.ettaifiin uuoclleen mu
maan ja samalla ulotettaisiinmyöskin wäkewiä mallasjuoniia i
koskemaksi setä että wähin maksumctfatatEarana' kulsetetlaivista juo
mulusjuomista ntciärätiäifiin mar-
kaksi kollista._ 2rnomuffe£' ra bnomautetaan. et-
tä '"enaatti ehtäistäl''cen sen nnä*
rintäytök''en,sota huifiiuomnfaup»
piaat harjoittivat lähettämällä ti-
luuk''esia _ tröfilnomia ostajille,
waikka rDäfi:uomafauppiaill,i i.jin
mukaan on oikeus mnnbä tawa»
toarcaira ainoaS.aan itse fai;paf-ra
noudettavaksi. '.-.atunna 1909 mo-rasi, että belmifiiim 1 t>äi;nö-stä>samaa wuotta näitä juomia faati:n ierinäisillä ebboilla lähettää aino-astaan sllillisesii oikeutetuille i/l--lecnnu^jine. Tämän kautta tul-'-

'
mat ne nai afunnat, jotka nlucel- !taan oliwat ioncitanect fncömrßs»

'

luomien kaupan, ''uo^atuilsi »rfoa-päin tu!cw:a aUalioolitufiwa a»a. !l"«n. Vrhaimpana tcdisluksena sii-

tikuinka firman?ta tuottalra kan-salle tuo jataa,in poatöS oli. oli»
ÖsOt juuri :iDäfijiioninfauj.ipiaiben.
poilniiiutsct saada «säfijuomatn
tuitrac niaaieuöuiflc e!,läi'ewät
felfed poic-temiffi, ne hm olimat
suuresti wähentäneet niäfi:i!oninin'menekkiä. epäilemättä wätijuoma-
faitppiaiben yksipuolisten ja liioi-
teliuien cfitt)c-;cit harhaanjobtama-
na senaatti ro. lfllO kumosi juo,
wutusjuomain lähettämistä suviZ-
toteat määräykset. SeurauFiena
tästä oli eitä juomutusjuomat iaas
alkoiwat wapaastiroinata maa;eiu
dullc. Vielä ifäroämpi seuraus oli,
että nelin paikkakunnat, jotka oli»
wat alueellaan sulkeneet wäkinw-
mataupat nyt taas nähdessään
ponnis:usten'a raukcawan tyhjiin,
awasiwat ne uutcllecn. Juoppous,
epäjärjeslnkset ja kaikinaincn kur-
juuSäifoimat tietnsti samassa suh-
tee§"a laa» ilmetä snriimm:s'äkin
paikoisja. Koska rautatieläisien
jraittiusyhdistyksen jäsenet tuhat-
bihttfeoa kauita koko maan jofa
Pä^wä owat tilaisuudet tuota

j wät!'!:o!natullvaa ja fen seurauk-
[ia tarffaMfetton, on yhdistys sii-tä, iv.iolcSfuncena Fotfomtt w?l-

-'uudelleen fiinnittää senaatin
fitromion tähän seikkaan, Joefa kan-san meneZtys ja hyvinvointi epäi,
lemättä on H!ureinrii<idro:nen,
kuin muutama!" teofi:uomaFanp=
piaiben ja lehtailijain pohjaton ri-
kastuminen.

(Senaatti on anomnFVn
ia waatinut rautatiehallituksenlausuntoa.

n „

Köjaaiiin koshijufuf
päätyneet.

Kajaanin frt«^iu!?t »voittanut
kailiösa ac-u'is\a.

Sttbnfitn Kajaanin kaupungin
wcsttuuZmiehet oliwat wuosinll
1905 ja 1906 Oulun läänin tu°
tocmööriffe {atct^Sfa TabDctia eri
'kirjelmässä anoneet Inrna fööha
perustaa »vcsiwoimalla färitettäii^a
tehdaslaitoksia janotun fautmngia
wieressä ckwiin ftntm2fo§feen ja
Petäjäkostcen ja niiiä icnrton by-
wätseen käyttää kaupungille kuulu»
waa we'iwoimaa mainiluissa kos-
kisia, oli asianomainen piiri-insi-
nööri, toimitettuaan paikalla kat,
selmukset. laatinut ehdotukset tilitä
sellaista teeiilaitolia warten Äm-
mäkosken eteläpuoleiselle rannalle
ja faf)ta sellaista w?nlaito?ta ttsar=>
ten Petäjäkoslim Kajaanin 'Xaiu
pitngm puoleiselle rannalle, että
nilbrn käyttöwoimak'i otettaisiin
puoli kummankin kosten wesiwoi-
maa. Kun yllämainituissa fat|el=
mufiigfai oli kuitenkin wastustettu
kllupungrn hakemusta ja wäite',ty
'ettei Kajaanin kaupunki omista-
nut mitään wesioikeutta Ämmä-
{a Petäjäkoskessa, Iraan että ne
kaikkine wesioikeuksineen kuuluiwat

:Paltamon— Jorman jakokunnan
tilallisille, joista taas useimmat o-
limat myyneet roeiioifvuteitia joka
Tampereen kaupunaissa a'uwalle
iiännöitfijäKalle Välimaalle, ko-
tipaikka-oikeutta nauttimalle toimi-
nimelle Kajaanin Koski- ja Teol^
lisuus Osakeyhtiö, jotka it^e «ikoi-
roat p>:ru§tettcr:pia te'nbfi?(aitoF'ia
Marten nautintoonsa ottaa Fo?!fenwes:!mo'ina, oli furocniööri fatt»»
nut »käyttöoikeuden mainittuun
koskien we'iwoimiin tulleen riitai-
seksi ja osuttanut ScftKntn kau-
punmn. ennenkuin tehdaslaitoZten
perustamislupa annettaisiin, oi-keudenkäynnin fenfta nätitiömoön
oikeutensa käyttää koskien wesiwoi-maa.

Tämän jälkeen pani Ka'am'in
kaupunki Paltamon pitäjän ia Ka-
jaanin mnarc!trafunnan käräjä-
kunuan Tif)la!itnnnnoiFeitbcs'Q wi-
reille kaksi eri asiaa kaikkia Palta-mon—Normitan sohtokuniaan kuu-luroain tiloin omisiajia ja haltiioi-

, ia,Kajaanin Koski- sa -leniiniuaOsakeyhtiöitä ja Tamp^essa pe»
rumettua toiniiuinieä ..Kajaanin
Ko-k'-yhtiö Teollisuutta öxirienVälimaa ja Kumftp." ira?tnan,
jolle isännöityjä Wälim<ia oli tao»wnttanut wäittämän'ä oifonbot til-

|Tnmninithiihin koskiin fefä traati
fcoifeSfo näistä oiFeubcnFäninci?tä,
etta kaupunki ran§lettamhi Äm-
mäkosken eteläisen puolako,, e»m,siaiaksl ja oifeutctufft käyttä-
mään hywäk'ensä t?hdas!c,itok'il:
»ai; f en puolet koskesi juoFicivaSta
wenmääräztä jo to,sc-'a saman-laista oikeutta PeläMaZlecn näh-den.

Eitlrnkun arta oTt ollut itfcam=pia kertoja es!llä fihrafiinnajioiFen»
dessa j'c mainittujen toimininiicnpuolesta oli tehty iriiite, ettei aji=
oita taeitoifi tutkia,enncnFum Pal-tamon—^anmura ''ffofuniiiyla
nifiäräftti wcsimjain käynti oli toi-miteltu ja ttmitiaintt lainvoimanja tämän wäitt^ tulina liyl-älyk'
si _ fiertöneet fauvunniNa olewanmiföän oifciilta koskiin 'a n\ibtj\
hjenmomwon ia niin c-Hcn »ro«tincer kauteen hylkäämistä, ratFaVi.kchlalunnanoiiteuK nämä asiat s

sekä ■tuuslo, olisi senkään arvoisia
Täytyyhän val-lUUluju Jtf [QnSSEjUi tuusmieslen oakosla seurala ai-
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Ikaalisten
Hsian-ajotolmls:o
omi=taia ia hoitaja Var.itnnmiTi Toi-
mar Jmitihm hoitaa touklna 1«!>!t«l-
-tnia, välittää, kiinteimu>u>jen kauppoja
v. m.

päiwänä ficincifnuta 1908 julista-
mallaan 'pääiöficflä j'2 f)t)n>afit)i
i^aiaanin kaupungin jjnokSta teh-
dyt fantca tai]t>eni]e?tt.

Saajan liawioikcus, jonne aitat
»rcbon tavua faaietriin, watiwisti
1päiwänä maaliéfuuta 1910 an-
tautinaan tuomioilla 'fihlakunnlln-
oifcubcit päätökset ja nyttemmin
on BäJÖ§fin '"cnaalit, jonka raikais-
töitiafii ebcflämainiiut toiminimet
metiaiät a'iat, mvöskin lrabTDi§ta=
md fihkfimnanoifcuben päätökset
ia fiGUiioifcttbcn tuomiot aiioisja
ja siis ntittiiif; Kajaanin kau-
pungin Jänteet.

sla'_nanin kauvungin puolesta
on näitä aroita ajanut Castren &
3nellm<,ninaiianajotoimaito. i?cl=
fiuqi?fä, ia tamperelaisen osake-»btiöiben a»;nmief)inä on ollut
Procope & Soikion asianajotoi-
miSto, Tampereella.

—
Käsityö- ja ammattikoulu-

opettnjaiu stipendit on teolltiuu§=
f)aliitu§ antanut seuraamille henki-
löille: opettajattarille F. Karille
Porista 750 mk.. M. Mobergille
ja H. Branderille Turusta kum-
mallekin 750 mk.. A. Saastamoi-
selle Helsingistä 750 mk. sika insi-
nööriA. Srrit^oltaifle Helsingistä
750 mk.— Tyonjolitajain stipendit on
ieollisuuähallitus antanut seuraa-
rcifl? henkilöille,nimittäin tväri-
mestari N. N. Alontcelle Oulusta
750 mk., pu!«vpävMacm iobiajalle
N.IKalli2lle Talosia 400 mk.,
mefaniffo K. SS. X. Sunille Taa-
limchr2alta 600 mk., työnjohtaia
A/ Hämäläiselle Hannosia 750
mk. fa tnön^obta;a E. Steniuksel-
k HelnnmZtä 500 mk.— Raesateiden tulija et forhirtta.
Senaatti on hvläniiyt eräitten wir>
katalojen rouofraajien anomukset
facba foxisaaSta sen iof>bo§ta, etla
raeiateet wiinie lesänä tuhosiwai
heidän laihonsa.

Venäjän hallituksen
tilaukset ja Suomi.

K?m'.t?ll keisarikunnan f«tt^nnt=
ulölerlössä.

U.S» ?Pietarin»{iriecniuailstaia
ilmoiuaa:

!>iäinä päiwinä aloiiaa kauftpa-
ia tcoili juusministcriösiä touuenja
eritn;neu nnra-iojen wälinen to»
mnca, jota on autettu fä|ittel?=
maan fqinimjétä »toimenpiteistä
toflltion iiiau»;en järiesiäniijeffi".
ilonutean lehiäwänä on m. m. lut^
'Ha, oliitfo niat)Dolit§ia luäijemää
fruunun ulfomaaiaifia tilauksia,
joita wuositiain nousemat muuta-
imin kymmeniin miljooniin rup-
liin sL;annaua moi pitää, että ko-
miieasia, mlec esille myöskysymys
Neuäjän waltilln juoiiialaifigia ti-
lanksiZla.^^^^^^^^^^^^W
WKul?n muistettane?, antoi sota-
ministeriö tnini»t€rineutt>o§ton
suusiunmtsella wielä äskettäin e-
räälle suomalaiselle ration? muu-
tamciii parin miljoonan ruplan ti-
laufkn. Ll,?oksi asetettiin kuiten-
fin, että tilaus oli suoritettawa
SSenäiäila ja menalaifiitä aineis-
ia. Tätä ehtoa perusteltiin Eua°
men erifoiietla tulliasemalla, jonfa
nojalla Suomea, mitä waltion ti-
lauksiin tulee, pidetään wieraiden
ipaltioiben «'emassa olemana. Tä-
mä sama käsitys on tuotu esiin
nii)s§ eoellämlliintun komitean pi-
iälnässä walmistawassa kokoukse--
ia.

Kivennavan ja
Uuuäenkirkon pitäjien

erottamisasiasta
kertoi tiistainen Now. Niemiä'CU^ erityinen komitea, jonka teh-
iomcinä on tul fia lymmysiä Uv-

ja Kuoennawan.pNlli.my^nliittä,nistsm P.etann wa-.
«;« «iffl telinä afieftbotuflta ftel-
ni ,un opSai*Wjg,»f

keckään mietoa Ptta^nörfoubettijeita tilaeta jefa fntS
Brftii rafcnnufmi. teitä ia filtoic
bi^iäl tfloöitätnS. ..
iir-ir-v-ra ien tail^a. n""U.

-
afico VniU !^°"J?;
nut tktää. Ky!?>ny!!e-!a olfluCll

komitean frr.!'.n':>tc^n>a QTac"aöto
on nintittaiu,uii!äli VI. '£:Uc on
ilmo'tcUu. jaanut esi:?ön'ä wal-
miiksi. '"Pauii ialorclttiia fciEfoia
■foSFctcaa sclwitystä o;rac ciityöt
ir>rö?- fo-r^cacet lainopilli-;-id idiuu
tyi'ä.

Mitä siihen tulee, cnä komman
jotenkin tunsi »tuttia fi)ti)mr)§tä",
orj sekin wäärinkäsilyö. komitean
toimiwaltaan kun ci kuulu ollen-
kaan kystMNksen asiallisen pitelen
käsittely. Komitean tcl?täwänä on
wllin laatia lalictibctuä kysymyk-
sessä olewain pUäijen ybdistämi-
feltä Pietarin lääniin, eitä ensin-fän tutkia kysymyksen oikeellisuut-
ta t). m. s.

Itse lafiefjbotuficn laatimisen
alfamiSajaSta on 11. Eilla nipö»

aimatt toisenlaiset tiedot. Pitäjien
erottaniilfomitean enfimäinen
warsinainen kokous, johon kaikki
komitean jäseuet ensi kerran atta-
Irat t)t)bcß"ä o'aa, pidetään nimit-
täin ja ensi h)iifon alkuväiwinä ja
tulee silloin alettawaksi lakiehdo-
tuksen laatiminen.

"Alun lakiehdotus on tralmi§, tv-
Ice ''e jätettäwäksi jollekin ministe-
riölle» joka tulee siitä waatimaan
Suomen senaatin lausunnon,min-
fä jälkeen laki iätetään ministeri-
neuwostolle,käntcltäwäksikc'äk. 30
p. 1010 annetun lain säätämässä
särjeswksessä. Jos komitean Pu-
f^eniobtajana olin tullut olemaan
titöafnrinmini?tcrinapulainen,oli-
si se ministeriö, jolle komitean la°
-3'ebdotus tulee jätettäwäksi. sisä-
asiainministeriä,mutta kun komi-
tean nufieentofttaja nvti?mmin on
iraltafunnanfifttecri,e' rfe Irarmaa
tietoa, mille ministeriöllelakiehdo-
tus tule? jatcttämiiksi.

Uutisia
Tampereelta ja lähiseuduilta.

saanutKansan £ehti|
haasteen poliisimes-
tarin kunnianlouk-

kauksesta.
Eilen sai Kansan Lehden was-

taawa toimittaja K. MEmä wi-
raHi[en stiyttäjän ia poliifime§ia=
rm määräyksestä haasteen saapua
ensi perjantaina raastuvanoikeu-
den istuntoon toaétaamaan poliisi-
mestarin kunnian loukkauksesta.
Aiheena haasteeseen on Kansan
Letiden tämän nutoben n:o 22 ollut
kirjoitusi «Erään ineslaripoliisin
rakkaus".

— Talonkattopa. Eilen tcbdhllä
kauppakirjalla on helsinkiläinen
toiminimi M. E. Fazer myynyt
Tampereella omistamansa talon
n:u 38 111 kaup.os. ylitonduttööri
I. O. Kerttulalle Tampereelta
55,000 mk. kauppahinnasta. Ta-
lon wastaanotto tapahtuu t. k. 15
pnä.

Aaupcn wälitti Niklas Järnefel-
tin maamittaustoimision Tampe-
reen haarakonttori.— Elinkeinot. Kauppias Lydia
Helle on maisira^iillc ilmoittanut
lopettamansa täällä haijoiliamania
kauppaliikkeen.—

Sanomalehdet. Suomen toi-
mitukseen liittyy 1 p:stä hclmik.toimittaja U. T. Halminen Naa-
l<3«ia, kertoo lehti itse.— Tulipalonaltu. Eilen aamul-
la klo 9,53 hälytettiin palokunta
taloon n:o 24 Aleksanterinkadun
trarrefla, missä erään flcjettu per-
mantotäytteet oiirnat syttyneet pa-
lomaan. Sp<ilofunto sammutti tulen
alluunsa MinimaMa.

Tuli oli saanut alkunsa sawutor-
wen hlllkeamllslll.

yhfeiskuntapolitfincn
esitelmäsarja.

Niistä luennoista, jotka Suo-
men niöiväen suojelus- ja sosiaali-
matuuiusnhoistNZ panee toimeen
Tampereella, pidetään wiides ensi
sunnunlllina klo 4 i. p. kaupun»
ginlalon juhlas<ll!Z'll. Esitelmän
pitää yhteislunnalli'en keskustoi-
miston johtaja Helsingisiä lätit,
kand. Einar Vööktyölväcn a-
ju»wk!)'ymntsestä.

Aikaisemmin on tosin kerrottu,
että maitien trafiur.n3torf<-tc!ija
Onni Hallslen icapitni ensi sun-
nuntain cfitdmän piiömciän.Mil-
la siilin fntjocn, etla lnöiuä»'.!'. a»
]!tittL-.ft)'.!inri£- aivcan ensi til«c-|o
tulee ciille räfäKiiie^fä faitp!tngi.n=

lraltuu?to?ra, ia koska kaupungin
herroille walwnsimeMckin epäi-
lemättä on olclna mieluista kuulla
asiantuntewan esitystä asuntokyiN-
mytftstä, ennen kuin se tulee wal-
tuuétcn käsiieltäwäksi, on luento*
irucroja siten waihdettu, eitä hra
Vöök pitää esitelmänsä ensi sun-
nuntaina ja esitelmä iyäwäen wa-
kuutii«asioista siirtyy tuonnem-
maksi.

— N.N.K. Y:nhelmikuun oh-
jelma on seuraama: sunnuntaisin
klo puoli 5 rukouskokous,maancil-
taisin klo 5 rukoust. klo 6 ompelu-
'?ura: raamatiupiirit kokoontumat
tiistaisin klo 7. keskimiiktoisin klo
6, torstaisin klo 5 ja puoli 8 sekä
ruot'al. klo 6. perjantaisin klo
puoli 1 päiwällä; lauantaisin ilo
6 laulublliioitus.

6 pnä klo puoli 8 wu« siko-
kous, 11 pnä klo 6 ill. wuo'i-
juhla tyttökoululla. 16 p. klo
7,15 wc:Zt. jäs.kok., 18P. klo 4 ill.
läbewsilta tmodlfe, 23 v. k1.,-, 7 to-
tnerUtlla.— Valkonauhan wuositotous.
Kaikkia niitä naisia, jotta tunto
»at Jumalan kehoitusta autta-
maan heikompia sisariaan elämän
Viettelyksiä lvältlämLän sekä nii-
flin langenn-åta nousemaan, kehoi-
ttaan liittymään Nalkonauhayh-
distykseen! »Mitä teette yhdelle
näistä wähimmistä minun teelii£-=
tänt, sen te teette minulle", faiios
Icesus.^^^^>^^^^^>
palloiltana No 7 owat uudet ia
entiset jäsenet terwetuNeiia wuosi-
kokoukseen gmmairffe§fa N.M.K.
U:n buoneuZtoZsa sekä ien jälestä
pidettäwään illanwicttoon.— Isiintäylidistylsen lvnosifo-
fous on tänä iltana klo vuoli 8
Wahtimestariybdistyksen huoneus-
tassa. Kokouksessa tuletr^at esille
tawallisei wuosikokoukscn asiat.

— Hylätty anomus. Senaatti
on hylännyt m. m. Niljattalan
kunnan anomuksen saada 10,000
markan maanwiljelyslainan.— Walitus. yliopiston dosentti
U. Paunu on senaattiin walittanut
Porwoan tuomiokapitulin ehdotuk-
sesta Orimed e n kirkkoherran-
wiran täyttämiseksi. Wirtaan oli
tuomiokapituli asettanut ebdolle
1:lle sijalle Lappajärmen kirkko-
herran, rowastt A. Nyströmin,
2:lle siialle Tammisaaren kirkko-
herran I.A. Encbäckin ja 3M si-
jalle Kmlhajoen kavvalaiicn K.E.
Menon.—

Kruunun wiljawarat. Ikaa-
listenkihlakunnan pitäjäin ma-
kasiineissa on nykyään Miljaa
9.M? HI. rukiita. 2,955 b,l. ohria
ja 2.770 hl. kauroja: näistä lai-
nattuna 5.160 bl. rnkiitn, 1,205
kl.ohria ja 1,«83 HI.kauroja; ma-
kasiineissa säilössä 4,366bl. rukii-
ta, 1.690 51. ohria sa 1.086 hl.
kauroja.— Wahwlstettujll tlluslohkomi-
sia. Läänin kiuvernöörion wah-
wistanut Kärpän perintötilasta
n:o 7 Loimaan Pitäjän Isope-
rän inläs'ä lobtaistut Ojallaan
0M77. Vi?itolan 0,0211. Lam-
melan 0.038N. Mattilan 0.0302.
Takatalon 0,0175. Lapimuon
0.0221 ''ckä 3tuohllsen 0.0206
manttaalin suuruiset tilat.— Wahwistettu palstoitus. Lää-
nin kuwernööri on waywistanut
Kärpän perintötalosta nn7 L o i»
maan pitäjän Isoperän kylässä
eroitetun Kirkkotie nimisen palsta-
tilan 10 markan wuotuisella pal»
kintowerolla.

Valtion kilpa-ajot fiä-
meenlinnasza.

(Telcfoonitietoja Aaamuleh.
delle).

Walpas" woittaj».

Eilen klo 2 piiiw. pidettiin »ai-
tion yleiset rawikilftailuiHämeen-
''aaren -äällä Hämeenlinnassa.
Palkinnot jakaatuiwat seuraawas-
ti:

Vanhempain hewosten sarjassa:

1 palk. 400 mk. ori JBöI.
sias", omist. Pahjllis-Hämccn
Hippos Tamperc. ojalla 5 min.
21 sek. 2 paik. 300 mk. tamma
..Sulcima", on!i§t. F. Vanhatalo.
Pori,ajalla 5 min. 22 sek., 3 palk.
2ofl mk. ori ..Humunpoika", o-
mi§t. K. Noitiin", Lahii, ajalla 5
nm. 28 sek. 4 palk. 200 mk. tam-
ma 32appu". om:?t. F. Hint-

ka, Lempäälä, a'alla 5 min. 29
sek. 5 palk. 150 nu;. ori Hilpuri".
omiZt. S.I.Fauriiius, Turku, a-
jalla 5 min. 30 sek., 6 palk. 100
mk. tamma »Tonttu", omisi.
E. 'Soiuclcfuo, Tampere, ajalla 5
min. 35 sek. Juoksijoita oli 23 ia
juostawa matka 3000 m.

Nnorcmpaiu hewosten saljatzsa:

1 Palk. 200 mk. tamma Kuu»
lv", omist. W. Lc>bdcn'uo> Lapua,
aika 3 min. 29 sek. 2 palk. 123
mk. ori «Pekka", omisi. I.Kirja-
lainen Mikkeli, aika 5 min. 30
sek. 3 palk. 75 mk. tamma «Alli",
amist. N. Toiivon::?, Oulunkylä,
aita 5 min.31 sek. 4 palk. 60 mk.
tamma Pu!u", omist.I.Aromaa
Noormarkku, aik 5 min. 42 sek.

Kilpailewia hewosia oli tassa
sarjassa 9 ja, ntcvMra n-<Nsll
3000 m.

Tulokset owat "fysonsän ilmaan
ja keliin faifoen jokseenkin hywia.
Koko kilpailujen ajan htttli :.i py-
rytti ankarasti.

PÄtlntotuomareina taimi-
wat: tilanomistajat Jalmari
Meurman, Hannes Palmroth,
Otto Saarinen ja N.Pihkala, e-
läinlääkäri Matti Herlva ja toi-
mitusjohtaja K.Laurela.

Heoospäiuät Rämeen-
linnassa tammik.

29—31 p:nä.
H:linna 30. 1. 12.

Siioii'it'rfcn hcwosrodun salosta-
mlucn.

Valtion kantakirjaan merliiuää
marten tarkastettiin täällä oriita
29

—
30 p:nä. Oriita olikin saa-

punutmähin jllkapuolelta maatam-
me. Tarjolla oli kaikkiaan 43 o-
ritta.

Kun muistaa muutamia ivuosi-
kymmeniä taaksepäin millaisia oli
silloin meidän hywät hewosemmc.
Kun wertaa niitä nyknisiin, niin
huomaa hytvin että tälläkin alalla
on rumettu tekemään työtä. Tosin
löytyi meillä ennenkin hymiä he-
Mosia, mutta niitä oli main joita-
kuita. Niissäkin Harmoissa oli
enin osa sekarotuisia. Niissä «li
paljon sellaista mitä ei kuulunut
meidän lvuosisatoja hymäksi ja sit-
keäksi tunnettuun suomalaiseen hc-
tvoseemme. Suurin osa meidän
hymistä hewosistamme oli sekoitet-
tu joko norjalaisella, tanskalaisella,
ardennerilaisella. menäläisellä ja-
o'<itsi, englantilaisella merellä. Eitä
ihmekään, sillä annettiinhan siihen
oppineiden taholta aihetta. Tuh-
tiinhan waltior. maanmiljelyskou-
luihin suorastaan puhdasrotuisia
siitosoiiitll. Minkäänlaista Mar-
maa jalostussuuntaa ci ollut. Ku-
kin hemosjalostaja piti omaa sii-
tos-suunlaansa jw omaa kasmatu--
ja hoitotapaansa. Tulokset olimat
tietysti sen mukaiset, tawara oli
epätalsaista laadulleen ja hywyy-
delleen.

Kun wasta muutamia wuosia
sitten waltio otti tämänkin puolen
wähän paremmin tarkasteltawak-seen. tuliwat asiantuntijat siihen
tulokseen, että jalosiussuunta
on tähdättäwä puhtaasii suoma-
lu^Z-rotuisecn hewoseen.

Kun sitten senaatin Päätöksen
mukaan ryhdyttiin sykiyllä w.
INO7 pitämään yleistä toto maata
käsittäwää kantakirjaa suomalais-
rotuifista oriista, tuli silloin tie
awawksi ja suunta määräinksi be-wosjalostajillemme. Aluksi tuo tnö
oli tietysti waikeata. kun ci ollut
monellakaan bcwosclla Pap^ita, ci
tiedetty mistä se polkeutuu j.n. ft.
ja sen lisäksi hewosten kaswattajat
oliwat tottuneet kaswattamaan o-
man mielipiteensä mukaisia h?w?-
sia. Heidän suomÄisella luonnol-
laanoli waikea alistua kantakirja^
lautakunnan mielipiteiden alle ja
niin moni komian hewosen omis-
taja sai muka kärsiä wääryyttä.
kun hänen hewostacn ei hywäksyt,
ty kantakirjaan. Tosin oli tätä en-
nenkin pidetty jonkinmoista kan-
takirjaa niin sanottujen Hippos,
yhdistysten toimesta, mutta se oli
werrattain pientä. Tainoin löy-
tyi meillä kruununoriita, tvaan ei
nekc>än olleet kaikki samantyyppisiä
eikä suomalaisia.

Kun irarfinainen kantakirja-
ir-alinia^oJfoi, täytyi sen tietysti-
kin päSaita^a aluksi perustua
krrrfajcn FieiEci?mic3'en filiriämäc=
raiteen annosteluun. Työtä on sat»
Peitit {ola smioTi yhä tarffaoiv-oi*
femnrfn ia fjmoaJK meneginffeidä.
Eitä todistaa H-linnankin hclrw-?-
päiwät. s)fiB >:nfia ja uima fau^
tritfa, to=ntffarafenietfia ts&rtttai>tiftä iitomalaiiii)iippi"ia' Hcw2-

sia cieke täälläkin näinä
päilniiiu, mikä fiipa=aioa. mitä !.-5.
merfiiuää manen. ?.'ic»nilla rtitsiu
kuului oEccn jo hywä paperituika
mutana, sillä niitä rnaabitaon jo
licsxiDfcUafin jos jc :nielii joimefin

F^taimttafoon :äösä entisen tatu*
hunori Jäkitoa* iälfeläifct. 3!iiZ-
& oli tarjolla kaksi ja molemmat
hywäksyitiin pieneen8:n luiuiseen
'.uciliojoukkoc!,,, atm. Milon-Timo
ja Jussi. Se an todistus siitä mi-
ten fsiß» ori iättää bnwiä icUkH
>^loZ sitten luo silmäyksin inohan
tarfaétufieen, niinci ensinkään ih-
metytä se, että hewosrotumme
lonop wuodelta paranee. Onhan
{e tarkastus sini ankara p taikka,
että siinä täytyy kerman päälle fe-litä.'

Ennn on hcwosen ruumiin tar-
kastus, jossa tarkastetaan täyttää»
kö hewoncn niitä määrättyjä mit-
toja ja owatko mitat suhteellisia,
onko ''e terwe ruumiiltaan ja juo*
mclaie-rotuinen. Tässä tarkastuk-sessa hylätään jo noin V, (kuten
täälläkin tehtiin). lälella olemat
vannaan sitten toisen kiirastulen
läpi. Pannaan hiektakuormaa lcc=
tämään. "Siinä taas lautakunta
tarkastaa! kykeneekö hewonen toeta»
mään ie mitä se »aifuttaa Heino-seen, kun se on kierroksen tehnyt.

Titten joutumat heMoset koe-
ajoon, jo-sa tarkastetaan niiden
juoksukuntoisuutta, sillä niiltä
waaditaan myös kaunista ja tyy-
d'yttäwää juolmnopeutta (2 m. 20
sek. km.). Tämä ei kuitenkaan
kuulunut olleen mikään Manna
määrä. Jos hewoncn kaikki muut
ehdat täyttää hymin, niin nopeus
saa olla Mahan huonompikin.

Ajokokeen jälleen pannaan he-
wosct wielä riwiin seisomaan, jos-
sa tarkastuslautakunta wielä tar-
kastaa ja laskee pisteensä sekä sen
jälkeen sanoo wiimeiien sanansa.

Kun tuo suuri hewosMkko on
käynyt tuon kiirastulen läpi, on
siitä silloin selinnyi päälle kerma,
sota woidaan pitää hywänä. To-
sin sitä wielä ei ole paljoa, mutta
se on kuitenkin parasta, mitä
meillä löytyy. Täällä tarkaste-
tuista 48:stä oriista hywäksyttiin
ainoastaan 8:n.

Olisi suotllwaa, että Ilvosienksmatiajat ottaisiwat edeltäpäin
ielwää näistä waatimuksista, jotta
wllisiwat jo kotonaan wähän ar-
wastclla «nko heidän hewo'ensa si-
tä rotua, jota lvaditcun, sillä wielä
näillekin hcwospäiwill^ tuotiin
selwästi wieraswerisiähcwosia suo-
malaisina hewosina.Samoin on hewosen puhdistuk-
sesta sanotlawa, eitä sellaisen isän-
nän, joka aitoo kastvattaa siitoZ-
hcwosiq, täytyy myöskin osata puh»
distaa hewosensa. >ettei kantakirja-
lautakunnan tarwitse siitä muis-
tuttaa.

Jos kohtakin woidaan sanoa, et-
tä bemoZ!alostukseZ'a on menty
nopeinaskelin eteenpäin, niin kui-
tenkin pation roielä on Puutteelli-
suutta. folion olisi wielä bewos-
kaswattaiilla »parteen otettavaa
wicdessään Suomen hewosjalos-
tusta etcennäin.

(Sbclliie?is lebdes'a on \o mau
niitu niiden s^^os^n ia omista-
iain nimet, jotta medUiiig kanta-
kirjaan.

HewoZmies.

l<illinkosken uusi
pitäjä.

Wirtain kirkossa pidettiin tam-
mikuun 29 p:nä kirkonkokous, jos»
sa oli esillä kysymys uuden Äillin-
kosien seurakunnan perustaminen.

Kokouksen puheenjohtajana toi»
mi Porwoon Tuomiokapitulin
määräämä Ähtärin lowastinapu»
lainan,pastori Hissa ja notaarina
Nirtain w. t. kappalainen A. Met-
sowaaia.

Tähän aiottuun pitäjään tulisi
kuulumaan Nirtain pitäjästä koko
Toiswedcn kylä tehdasalueilleen,
u'eita taloja Ähtärinpitäjästä ja
Alawudcn puolelta muutamia
kiuununtorpparia.

Kysymykseen suostuuko Wirtain
seurakunta tuon uuden pitäjän pe»
rustamiseen oliwai kaikki muutpaitsi Toisweteläiset kielteiselläfaunalla. Tähän oli syynä talou-
dellinen puoli asiassa, icta ei pu-
heenjohtaja kumminkaan tahtonut
huomioon ottaa, sanoen kyseessä o-
lewan Main suostuuko seurakuntaToiswedenkyläläliöten pyyntöön
päästä eri seurakunnaksi. Kun IdqS
tustusta iuului, pantiin toimeenäänestys. jossa Toiswcteläisetwoittiwa: pansadan äänen en-:m=
miZlöllä ja niin Killinkoskcn pitä-
jän ft>nttj fat cnsimäisen alkunsa.Tämä äänestyksen odottamatontulus johtui intä. että puhcenjoh-
taia anioi uuteen pitäjään pyrki-
toäin äänestää omassa asiassaan.— joia moni arwcli wäaräksi. los-
ta kysvmns lienee tarkoitettu wan.lxlan seurakuntaan jäämille. Vir-talaiset oliwct toäbähtfuijina te-

J>an &&m!tccn '"anpiineet, mutta
Äininfr2:c!a; ;et -itä lufuijemmaS»

Uuden fatruluHWflß nimestä
fftnifci fcSEoéidtts. (?hboTfa oliwai:
T?is:v!'''" j^ .^illinkoski". Lo.
?v¥ii s? vuoli limitti, iofa waati
icurafutttaa nimitcttalxäfft Killin»
kosken fitäiäfii.

Kokc>ut'nl räiiiöfiiftn walitettll-
ncc, laitfuu liriecnumiljiajamnTe.

Urjalan mielisairaala ja
lastenkoti.

Manomvinen tarkastaja esittää
luulpaaiumpaa laitosta

Ilj«witcn»«lllfi.

Satoa:«fjffibontfarEctételi ja, ho-
wineuwos .£eljingin§ on lähettä-
nyt Urjalan waiw^Zhoitohallitut-
selle kirjelmän, jossa hän esittää,
että ■fiinnaiimieliiairaala tai las-
tenkoti siirrettäisiin pois mityisel.
töpaikaltaan, kosin ne häi^n mie-
lestään owat muka liiau lähellä
toisiaan.

Samansa kirjelmässä waiwais»
I)oibontarfa§teltja ehdottaa, että
jompikumpi mainituista laitoksis-
ta totenaan häwitettäisiin.

Kun wiimenminiltu ehdotus
mielestämme mntui perin kum-
malli tiedus^limmc me a«
siaa lähemmin Urjalan kuntako-
kouksen puheenjohtajalta. Wastll»
ukseksi esimies ilmoitti, että mo-
lemmat kysymyksenclaiftt laitokset
rakennettiin lähes 30 ivuotta ta»
kaperin hawineuwos Helsingiukfen
ehootirtsesta ja että H. silloin piti
laitoksia erittäin tärkeinä ja Walt»
tämättöminä kunnalle.

— Esitys-
tään jommankumman laitoksen
hämittämisestä ei herra HelsingmK
perustellut sanottawasti millään;
esitti wain, että ne owat lnan lä-
hellä toisiaan, ja että lastenkoti
ensisijassa olisi häwitettäwä siten,
että sen toiminta kokonaan lakkau-
tettaisiin.

Mielisairaalan fitntoTnifd pi-
täwät niin tärkeänä ja wälttämät-
tömänä laitoksena, ettei sen hätvit-
täminen kunnan toimesta lvoi tul-
Ia kysymykseenkään. Mitä taas tu°
lee lastenkotiin ia ien edelleen säi-
lyttämisen tvälttämättömyyteen.
niin siinä anas?a on ilmennyt e-
riäwiä mielipiteitä. Dia pitää tä-
täkin laitosta tarpeellisena ja pe-
rin wältiämättömänä,osa taas on
sitä niieltä, ettei lastenkoti enää
nykyään wa?taa tarkoitustaanlaZ-
tenkaZwatuisen fuf)t':en.

9t?ia tulee kuntakokouksen käsi.tcliäwiik'', ensi li??m'kuun 10:nte=
nS väiwänä. — T. S.

Korkeimmin verotetut
läliikunnlssa.

Ellälsmiiellä

olvar suurimmista tuloista w.
1911 wcrotetut seuraamat:

Kartanonoinist. 21. von Konotv
9,000 mk., mäiskii K. F. Rinne
12,500 mk.. Serafia luditkala
7,200 mk.. Juho Äijcilä 6,500 Mk.,
Heikki €aattt 6,300 mk., kansan,
opietonjohtaja Nufns Eaikku
5,800 ml., tilanomist. I.K.Uit-
tama 16,300 mk., kuwauweistäjci
Emil Wikström 6.300 mk., maan-
luilj. Kustaa Sillantaka 5,500 mk.,
nimismies Rikhard 3tenforß 4,000
mk.. Karin Schauman 6,000 mk..
StefanusMkali 4,000 mk., maan-
totlj. Juho Tuomaria 13,900 mk..
H. A. Suututa 7.800 mk.. Frans
Ärwola 5,000 nit., kaupp. HeikkiOjanen 6,000 mk., kartanonomist.
Oskari Olsson 10.200 mk., tehtai-lija T. I. Salmi 4,000 mk.,
Schmausscrin perilliset 24,400
mk., neiti Anna Schmausser 4,000
mk., apteekkari Edward Gustafsson7,000 mk.. OMyhtiö Vallinkoski
301,700 mk., kliiniallisneuwos
Chr. kruunin Perill. 14,600 mk.,
insinööriG. Carpelan 9,000 mk..intin. Torsten Varström6,500 mk.,
insin. K. A. Finne 4,100 mk., in-fin. Juho Niska 4,000 mk., imin.
Paul Voss 8,500 mk., rouwa Ju-lia Vorströin 4,000 mk., lääkäri
Kampus Granfelt 6,300 m!., m«t=
säherra starl Munsterb'elm 6,000
mk., konttoristi ?fiilo Lepistö
5,400 mk., konttoristi Gust. Nn-BteHl 4,800 mk., kcntt^rifäallikköK. is. tefirman 10,200 mk.. Wal-;fiafo?fen Työi. fanina Osakeyhtiö
4 000 mk., maanttßlj. Oskari ?fn^
nila 23,000 mk.. Eemil flfnfa6,860 m., Sennatt La^stedt 5,400
mf., pastori 3Hf«a rbrbcrn 5,600
mk.. ftn€iaa Satiole 4,200 mk.,
sabanomist. A. 8. Qp n N.OOOmk., Fartanonomist. ValdemarNiminen 9 800 nil..Mana Wiio-renwka 4,200 mk. ta rivff-f-erraS. -"e. $ntsstmi 10.600 mf.

m^-*.. I.i
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N:o 25 — 1912 ÄIÄIULEHTI Torstaina 1p:«a Helmikuuta

liclmeen maalaizpaiakuntain
edustajakokous.

Viialan wapaachtoisen palokun-
nan kokouksessa wiime sunnuntai-
na päätti palokunta kutsua kokoon
'tjletfen Hämeen läänin maalaispa»
lohtntatn edustajakokouksen ensi
helmikuun 25 päitvälsi. alkaen klo
il i.p. Toiwottawasti saadaan ko-
koukseen hywinkin runsaasti edus-
-tajia, keskustelemaan,miten saa-
taisiin HämVmläämn maalcnsfta-
7okunnat wilkkaampaan wuoro-
waikutukseen kesksnään ja muita-
palokunta-aatteelle tärkeistä asiois-
ia.

— Myyty kantakirjaori.'Hä-
meenlinnan eilen päättyneillä he-
wospäiwillä möi maanwilj.I.W.
Manninen Ruowedeltä omis-
tamansa kantakirja-ori ».Jussin"
Suomen Itiölle2,000mk:n hin-
nasta.

Forssa.—
Omituisia oikeus-

juttuja tulee esille Tammelassa
ensi käräjillä. Ensimäinen koskee
muutamaa mäntystä sahatukkia,
jotta Linikkalan Wähä-Satsan ti»
lan nykyinenomistaja «n kaatanut.«ään sanotun tilan maalla olewan
itsellisen asuintontilta. Tontin
Miokraaja wäittää etta tilan sil-
loinen omistaja luomutti hänelle
tonttia muokratessaan myöskin fii-

.»ä löytyivätmännyn taimet, joista
Hän sitte «n kllsivllttanut kyseessä»
»leivät tukkipuut. Tilanomistaja
Kaaien wäittää. että hän on tilan
mukana saanut kaiken siinä löyty-
lvän mets/in, eikä wuotralla ole-
tvien maiden suhteen ole tehty mi-
tään eroitusta. Eaa sitte nähdä
mitä mieltä lakimiehet owat tällai-
sesta asiasta.
? Toisessa jutussa tulee eräs wai-
lmc, syyttämään paria henkilöä
wäär??n huhujen! lewitiämi''estä.
Toinensyytetyistä an sanonut lai-
-nanneensa kantajalle jonkun kym-
menen markkaa rahan, jota tämä
ei ole maksanut.
I Kantaja kieltää koskaanmitään
rahoja roastaajaka saaneensa. Oli-
sihan sekin somaa, jos laina fittekin
olisiannettu ja lainaaja saisi wielä
folfoja siitä, -etta on omaansa ta-
kaisin pyytänyt.
l Kolmaskin omituinen juttu tv-

piakkoin oiteuoen ratkaista-
lvaksi. jos eiwät asianosaiset sitä
ennen pääse somintoon keskenään.
Tämä asia koskee Forssassa sijait-
semaa Kuhalan rutou-huoneita, jo-
ta aitoinaan rakennettiin Tölön
talonmaalle ja wuokraehdoisla so-
wittiin 30 wuodetsi.Erilaisistaus-
konnollisista käsitteistä johtulra
erimielisyys kylmensi sittemmin ti-
lanomistajan ja rukoushuoneyh-
diZtytsen wälit niin, ettei mainit-
tutilanom. ole useampaan nmoleen
enää ottanut edes maan wuokraa
»asiaan, waikkamainittu yhdistys
on kyllä käynyt tarjoamassa, ja
on hän uhannut häätää koko ra-
lennuksen pois maaltaan sitte kun
wuotrll^aika kuluu loppuun.Iläwa
juttu tämäkin, sillä mainittu ru-
koushuone on paikkakunnalla tosi-
tarpeen waatima, rakennettu paik-
kakuntalaisten yhteisillä waroilla.

ja on nyt wielä aikomus käyttää
sitä tvälillikaisena kirkkona niin-
kauan kuin Forssan uusi seura-
kunta ehtii itselleen oman kirkon
rakentaa.—

»Kaiku"-raittiuZseu-ralla Forssassa oli »vuosikokoustammik. 28 pnä.Luettiin wuosiker-
tomus ja tilit, sekä myönnettiin
tilintekijöille tilimapaus. Esimie-
heksi lvalittiin op:tm nti Elli Si-
pilä» sekä jäftniksi johtokuntaanhratI.W. Helin. F. Lehti, K. Virta.
I.Rantanen, K. Pylkkänen, I.
Ranttila ja Hj. Pietilä sekä ndit
H. Kimikoski,H. Hiisjärwi ja S.
Grönlund.

Edustajaksi piirin wiwsikakouk-seen wÄ-^iiin nti Sipilä, waialle
Hj. Pietilä.—

Forssan kristilli-
nen työwäenyhdistys
wietti hengellistä juhlaa tammik.
28 pnä. Puhujina «siintyi m. m.
kristillisen työwäen piireissä tun-
nettu puhujahra A. Kaarne.Osan-
otto juhlaan oli laimeanvuolcista.

Kangasala.— Kuntakokouksessa
tammikuun 29 p:nä päätettiin
seuraamista asioista.

HylättiinI.H. Kaukolan y. m.
anomus paasia lvapaaksi lansokou-lumatsujen suorittamisesta Kam-
gasallln kunnalle.

Ejitettiin rautatiehallituksenhaaste Kagasalan kunnalle «ita-
veloollisuutjien laiminlyömisestä
rautatien tvarsilla ja »valittiin tun-
>nan puolesta asiata Vastaamaan
'kuntakokouksen Puheenjohtaja
maanwiljelijä K. N. Aakkula.

Kunnallilwerojen kanto päätel-
tiin toimittaa maalis» ja huhti-
kuun lopulla sekä tesäkuusia.

Wäkijuomain myyjäin ilmian-
tajille päätettiin maksaa 30 mar-
kan palkkio ja on ilmianto tehtii-
wa joko kunnallislautakunnalle
tai kruunun miehille.

Ehdotus edustajan walitsemlse»-
ta Toijalan— «Päijänteen rautatie-
anasta pidettäwään kokoukseen hy-
lättiin.

Afemalls johtawan maantien
reunaa. Ukki-iättven kohdalle, mis-
sä äyräs on kolvin, äkkijyrkkä, pää-
tettiin tileisen turtvallisuuden
wuoksi laittaa tukeknt kaidepuut.
Niiden teettäminen jätettiin kun-
nallislautakunnan huoleksi.—

Suomalaisen seu-
ran »vuosikokous pidetään Wih-tiälässä tänään alkaen klo tt ip.

Oriwesi.— Hautaus. Wiime sun-
nuntaina haudattiin luuwan saar-
nahuonekunnan hauiausmaahan
kelloseppä Aleksanieri Lilius.
Vainaja Lilius, joka syntyi, eli ja
kuoli niukoissa oloissa,harjoittaen
wiime aikoinakin 'maan pientä näp-
errystä". kelloja forjatctt f. n. e.,
«li huomiota herättämä mi*§. Ol-
len [o ijältään wanbemmalla puo-
lella — ikä kuollessaan 62 to. 8
kk. 16 p. — tiesi hän yhtä ja toista
«tämän maailman menoista", oli-
pa tarrautunut kiinni uskonnolli-
siin kysymyksiin, lavsven mielel-
lään niistä ajatuksensa. Tawatw-
man itsenäinen, jopa itseväinen-fin ja peloton hm oli, joutui hän

fein »herrain kansia tekemisiin",
aikaisemmin kokkavuheittensa takiahutvittamassa, mutta joskus waka-
h)a§tifin. Pisti wielä pannaan
minun", kertoi mainapa rowasti
Reiniuk'eZta. Kun volitikoimimn
sitten maa§; alkoi, kerrotaan
Liliuksen joutuneen kutvernoarin
kuulustcltairaksi muka majesteetin

arwoZlelemisekla. Ufciit valitti
toainaja: »wika en minun weres-
säni". tarkoittaen juoppouttaan ja
totta' fe«likin: jotain lierteli fjancn
weressään; mahtoi olla kuuluisaa
Suomen 2iliustettsnlu<^Nmchahänen tonutiÖcenlß

> Niku.—
Kilpa-ajot iotmti Ori-

weden maalaisseuran Eawo-Hac?-
»iston haaraosasto helmik. 3 pnä
1912 Aaklolan järwellä. Ajot ta*
pahtuwat 3:3sa sarjassa: 4:n wuo-
traat eri sarjassa, sitä wanhemmat
eri sarjassa. Valtion palkitsemat
kilpailemat ainoastaan kunniakir-
jasta.Sisäänkirjaitus tapahtuuklo
10 av.Haaviston G-kolaZsa.

Ajojen loputtua on iltama Haa-
loiston Eskolassa.

PäMne.— Valtuuston koko-
uksessa tammik. 29 päiwänä
käsiteltiin seuraamia asioita:

Valtuuston puheenjohtajaksi
kuluwatsi »vuodeksi walittiin Yksi-
mielisesti Emil Kantainen uudel-
leen, sihteeriksi agronoomi G. I.
Bläfield samoin uudelleen ja wa-
rapuheenjohtajaksi opettaja I.F.
Nuori uudelleen.

Wiljelysiahaston hoitokuntaan
täksi wuodeksi walittiin aswitsijil
Anton Heikkilä.Maatalousseuran ko-
kous pidetään helmikuun 3 päi-
wänä kello 2 päiwällä kunncnrhuo-neessa Nuijan talolla.Kokouksessa
wlllitaan seuran wirkailijat täksi
wuodeksi sekä keskustellaan näytte-
lyjen ja kilpailujen järjestämisestä
tarkoitustaan waitaawalle karmal-
le sekä seuran toiminnan wirkistä-
misestä. Kokouksen loputtua pide-
tään luennoita maatalouden ja
karjinchoidon alalta, jota roarien
tilaisuuteen saapuu m. m. maiste-
ri Nieminen Tampereelta. Saa-
pukaapllZ silloin joukolla Nuijan
talolle, josia samana päiwänä on
«kuntakokouskin.

Urjal».—
Rekiretkelle Ammlan

Mokalle sunnuntaina t. k. 4 p:nä
pid?ttäwää'n suomalaisen seuran
lltamaan lähtewät Urjalan rauta-
tieaseman ympäristöllä asuivat
suomenmieliset. Kokoonnutaan klo
3 aikaan iltapäiuMä OrikoZkel-
le.

—S!nk niiio ja pidetään ttv
lewan Niilon aitana seuraawasti:
maanantaina t. k. 5 p:nä Matkun
pohjaisen p-'iirm lukuset Mansit-kalassa, tiistaina t. k. 6 p:nä3?i«i=
kun eteläisen piirin lufufet rukous-
huoneella keskiwiiktona t.k. 7 p:nä
Matkuu leskitylän lukuset Hai-lonbyssä ia torstama t. F. 8 p:nä
Köllin iirin lukuset Kosolassa.

Huutokaupalla myydään
rukiita ja ohria Urjalan kunman
lainamakasiinista helmikuun 5 p.
klo 2 ip.— Tutkijalautakunta
Lokooniuu tiistaina ja keskitviikko-
na t. k. 6 ja 7 pnä käsittelemäänmahdollisesti tehtawiä werowali-
tuksia.

Tiistaina tuli?tvat käsittelyn a-
laisiksi kaikki ne kylät, jotka alka-
wat kiriaimilla A— »3 sekä Maiku
ja kiskiwiikkona kaikki jälcllä ole-
wat kylät.

Wcsilahti.— KiIp a^ a joi toimeenpanee
N^silahdcn Haltitrahan H. Y. S.
tiistaina helmik. 6 pnä Pynnän-
järwen jäällä. Tisäänkiijoitus ja
tarkastuK toimitetaan Pynnän ta-

loZ'a klo 10 aamulla. Kilpaillaan
kahdessa farjc-:-[a.Isarjassa 2- ja
3'Nmotiaat, IIsarjassa sitä »van-
hemmat.

Lopuksi iltama Pynnän talossa.

Urheilan alalta.

?2iuilcNp2Unllli»,

jotta »Pyrintö ensi lauantaina ja
sunnuntaina toimii Seurahuo-
neella, onmaarajankuluessa il-
moittautunut seuraavat painijat:
U. Pelander ja J. Aarnio Kiisto,
Vaasa; H. Marttens Jyry, Viipu-
ri;V. Kovasin jaJ.Toivola,Rei-
pas, Viipuri; A. Gavrilik, Tarmo,
Viipuri; N. Tuominen, Tarmo,
Pori; J. Haapanen, Voimailun
Ystävät, Pori; I. Böhling,V.
Vickström, V. Lehtonen ja J.
Grönholm Atleettiklubi, H:ki;
O. Kumpu, A. Jokinen, T. Ko-
lehmainen ja A. Salonen, Jyry,
Hrki; A. Salovaara,Heitto, Oulu;
V. Hällfors, 'V. Saarinen ja E.
Salmi,Urheiluliitto,Turku;Rob.
Oksa jaErkkiOksa Riento,Tur-
ku; M. Hämäläinen, Pyrintö,
Tiutinen; Y. Sjöroos, V. Jussila,
Salama, Forssa; H. Lumme, V.
Lehmusvirta,K.Hellman, Yritys,
Tampere; O.Hellstsn,A.Enberg,
J. Nieminen, Tähti, Tampere; O.
Ojanen, Veikko, Tampere; K.
Viljamaa, A. Saaristo, A. Rajala,
V.Urvikko,M. Rantanen,M. Si-
ro, J. Koivisto y. m. Pyrintö,
Tampere.

Kilpailut alkavat lauantaina
klo %8 illalla ja sunnuntaina
klo %b ip.—

TUOMISTO RUOTSALAI-
SISTA PAINIJOISTA. Ammatti-
painijamme J. Tuomisto, joka
pysyy Ruotsin paininopettajana
olympialaisiin kisoihin saakka,
on eräälle ruotsalaiselle sanoma-
lehtimiehelle lausunut mielipi-
teensä ruotsalaisten p»imi»in
voitonmahdollisuuksista tulevis-
sa olympialaisissa kilpailuissa.

Maamiehemme lausui suurella
varmuudella, että ruotsalaisille
käy hyvin höyhen- ja kevyessä
sarjassa, mutta että keskisar-
joissa tulevat he saamaan eteviä
vastustajia Suomesta, Saksasta,
Tanskasta ja Unkarista. Ras-
kaassa sarjassa on ruotsalaisella
Ahlgrenillasuuret voitonmahdol-
lisuudet.

Bavikilpailnt Helsingissa.*)

Valpas* voittanut 3,000 m:Ilä

Viime sunnuntaina Helsingis-
sä pidetyissä Suomen raviurhei-
hmysiävienc-seuran kilpa-ajois-
sa sai 3,000 m. matkalla 1palk.
250 mk. Pohjois-Hämeen Hip-
poksen >V aIpaa ajalla 5min.
13,8 sek.

Samoissa kilpailuissa sai 2,000
m. matkalla 3 palk. 50 mk.E.
Poukan Tampereelta sVauh-
t i<! ajalla 3 min. 40 sek.

Tasolusajoissa 2,500' m. mat-
kalla sai 1palli. 250 mk. ja J.
Carlstedtin komean ja kallis-
arvoisen kiertomaljakon F. Uin-
kan Lempäälästä »Vappu* a-
jalla 4 min. 33 sek.

5) Jäänyt erehdyksestä pois
eilisestä lehdestä.

Läheltä ja kaukaa.

lunta!
Kun »mä eilen aamulla olinmenossa

tswalliseen työhän ja touhuuni,«hi ultn-
owierinomaifen Itreä&fs. Lukko oli au-
ki, mutta otoi phsyi luista huolimatta
kiinni. Sqplpi nousi päähäni ja minä jän
nitln jättiiäismäiseilaajani

—
huh! !—

©lm nenälläni hirwittäwässä hanki»
})B:j!i}§iä, sappi painui paikallensa.Sepä
sel Ei tänä tulleena itrtifcSti tiedä, mi-
tä kulloinkin on ul?o=ctocn takana.

—
STein vida eteenpäin, J>t)§ tilin ci »llu!
yrittämistä. ©itien se kinos Iri^ui luin
leifJiihina ja mina kierin i§:un>iflcm

faHnotte#tuu:t iiotucaritK. Siitäs, joZ
»uig" illlllsin Uttiinsa? Tlu.ia piiää^ä
Idit lähteä.

Syljin lumen suustani, fiicrem sil-
mäni hyhmästä ja aloin tutkistella tm*
päiisiöäni. iSaiKialla hirwitiäwiä !i=
noffte, Huuli tcin!uu luin wenäläincn
nagaiffff, ja lumi menee hurja» toausfj*
ti» pakoon. Tullllct pijrfit eräs Tifyfxa
matami lori fainaloSfa harjanteen
jjotffi, uppoaa, tuuli iijoniää tafaa, ja
siinä makaa matamipehmeässä, forirc=
pimstien" pyöriessä kuin iuulihyrrän!
Tuolla kiskoo feltonen lumictursa pitkin
jalkakäytävää, ja lukemati?mat ajomic»
het mätltäälcät lunta laipioihinsa.

—
On

jää ilmaa, mutta, sekaan waan!
Se oli toerrattain waittsHcinen mat-

ka. Minä upposin ja ,/stuin" useasti,
«i tullut luettua miten useasti. Pahi»
ien ka»i Tampereen Kirjakaupan koh->
bflUa, Siinä oli lammllttawa lumikasa,
muita »ikä nit a kaikkia wäistelemään,
ja siitä kun iämi totuttu tie. Kiipesin
harjalle ja ala3tulin

—
iiteHöm!Kii-

tin suojeluspyhääni, että nayteiikuna
itSii.

—
Toimitukseen pääsin likomärkä-

nä ja paleltuneena. Ryhdyin linumaan
lalogfeiant, mutia

—
niitä ei ollut, ei

lumeistakaan! Tiesin kyllä kokolailla
warmaSti, e'.ta toinen oli siinä wiimei-
fe&föpöylyssä,imutta missä lie löytänyt
leponsa toinen?

Kotima>tla «li tulomaina paljon mu-
lawampi. Clt ennätetty tehdä suursii-
wousta, ja itsekin elin ieiifaStunut. Wii-
mcksi pucbnnceSto Jaloä^tSta en tiöfjitHi
wuoliakaan, iaisaiaan ?cniic3 »a§ta ke»
wäällä, mutta isisen mina löi)fi«, tosin
ilman fuuremfaa jälleennäkemisen iloa.
Se oli mm. pudonnut minun uidessani
lotipl>lti3!<l ulos, ja eräs saman talon
asukas, pahantapainen iäni?foiran pen-
tu, oli sen furc!ft riemukseen faanu.'t
BlöSfainjeiulfi.Se retuutti fen riekaleita
koko shdäm-ensä halusta, ja rctuutta&en!

3lutta nät minä olen kalossilta, enin
taida yksin «Da* Hain aflmulctbeSiä
ilmoiituSta, missä kalosseja on kaupan,
mutia ci rtäfljtil»: olcican. lah^a iulcc
niin menen ja «sian 12 paria la^Bseja
kaiken waralle. Ia mikäs on o§tatsfa,
kun ci jaffafaatt enää suurene, siinä py-
syy 15:nnumeroiseen passaamana.

Samuli,

«luokkarajat seloille".
/,2?cnfla Sso!£parttan" pää»ääner!fart=

n<ittaja§fa Huiisifsess» cii Helsiny-,:: fp&
raSwati hiiimcaikoina huilaakii pohtinut

J^VäLO"-^
on varratoin

kiillotuspulveri.
Kiillottaa ihmeen nopeaan.

SUOPAA 50 p. kilo tehtaita,koulu-
ja ia taloutta varten.

Myym3liit: Kuninkaaak. 25 la
IlmarinkatuN:o 4.

EräSiä erittäin tärkeänä j« laaielcttioi?»
ie \'}UinTiiiliintnßlil fnftjmastä rcf:rir.to=
toäJtaatatc". En ole tullut !ai!'!a Mc-
teiltä *:riciiuif:a taria§tcTt:e!'t, muna
sa!iu>m«lia iultn loiifofätttäifeStS lek«
d:si ne Mcnceift. Gpäilomätiä warsin
mtelcnTiintoir.a- Jsuftmfoja, joissa fol)b:-
-taan, ciiö olisi Jljtjiä Icäljcruäd ntuitlH»
liköörien,samppanjan j. n. e. fäljtiöä ja
efreiäan paljon n».uita yhtä kansanani-
iainG ajaiulfia »yisinkcitaiscmmiZta e.
lämänio!.rDisia". 2»lcnccpä iolu r.iin!iu
piiiällc, c:td cPotias te^:ä»äfii fani))»
f-anjcilalo:! ja sensijaan ticniittatuolii
leitniä, jofa tjlift esim. noin 6 m!.HÄ-
wimpaa kuin samppllnj», mtstä nyt!uu-
le^,m2 JiS!o:can" 22—24 mk. ..h-ÄaZ-
ta" ja 13 mk. »h«lw!»s!a" ja eiiå I<tlvo»
iettaisiin näin säästyneet Jjenninflit keub-
fstcubin »astuZtamiselsi. Se tekisi lrur=

fiit<tin 'rraniimcitoutasii (päin 450,000
Ml.

Tällä esi-lla ei nioranaivcSti oli mi-
tään tekemistä tämän kirjoitulsen otsal-
leenkanssa. Nyt tull-ansiihenkin. Erästä
Oentlemar.nia" ei «Ie lainkaan miellyt-
tänyt puhe yl!inlei^aisemmi3i«i ta»o!l-
-ta" jahän «n taittunut kynään I«ufuaf=
feen hänkin asiasta cjatulfenfa Koska
koko lausunta on kaikinPuolin perin lv»
waawa, Jii?;än sen tähän kokonaan. Se
on tämän näköinen:

^ii i!«k l:r t!aiiemm at ian,at".
Crllnäifct liijeittajat ««at Hbl:3sa

liukuneet yksinkertaisempien tapojenpuo-
lesta raminioloisfamme ja m. m. pienen
ruokalistan laatimisena. Allekirjoittanut
e: t?o: huomat» tämän t»i.kottll»an nii°
tään ltiiru.fa, luin kutsua toSfattjäfeS:
(plefiicn) genilemanttienkokouspaikkoihin.
gV.nmärrätr »crrsin ijifxm, että puotipal-
irciija, jonka tulotnousewat tviiieen fim»

malaisen markan lanttiin, fotoin mielel-
lään haluaa syödä sen suuhunsa samassa
paikassa, j-nne hieno» »väkeä lolooniuu,
jos hän wain fao siiman werran ruokick
ja juomia wiiiosellaan sieltä, luin siinä
'tillikassa, jonfa loicrc§pikiin hän of»
kca-taan liUiluu. Muitta mitä jumala
on erottanut, fi:ä ci pidä ihmisien bet»
faa yhdistää. En «Kcnfcan halu» jueba
wiiniäni fijift kyljessä parturini JanSfn
enkä liioin nauti fitiä Hl;wänsaju«tci,
joka alituiseen ympäröi hrat Pussin j<?
TöÄcrön. 2ukuuncttamatt<i sitä, «ttä
keski- ja alhaisoluokla ialvalliseZti pclrin
kolmen lasin peräZtä saa aikaan fTanbaa»
leja!

Savffcii taiä lraSfaan musboStalrai
ryll,i''ct forlcat pinnat »fulfaifilfa !cr|ia=

!oisfa" »cerraitoman suojan, ja min»

erään tieäemienen
elämänkokemuksia.
Kirj. Paul Gilchrist.

sAamulehdelle suomentanut
A. W— i.),

(latt>aan:roon 16.)

Hän tuijotti hetkisen minuun
mytässä tummaKtutsessa. senM,
keen leimahti silmissään ia hienot
huulensa alkoiwat »aTpa^DeEa.
Hän hyppäsi Ylös ia tuli lähem-
mäksi. . , * ,

Mmenne «i ole totoncan
tuntemaiton minulle, sanoi hän.— Uskon, «tiä olette hywä tl)»
rnincn. Jos nyi taiiöotte auttaa
minua, niin nostatte taatan har-
tioiltani jok^ pa!inacr minut mel-
kein maahan nsti. Mut:a mtta

tfltfeitati^? Puhutte min kum-
mallisesti.—

Teidän täytyy antaa mmul-
Ie täydell>inen luotramufftnnc,en-
nenkuin maan teM: omani, wa>s-
fv^ftn minä.

— Sisarenne on kih-
[nif.^, öwcrsii NormantMlN
',anöja

— etle hywaksy tuote «J;
distymisiä Mä perusteella. ctw
ainoa fifoanne on syrMttanyt
?eibat. nuori, ka:m:Z. wtto Me
uojeluksenne, eläina:>.,2 arkck:»,^

toisimmcrssa kohdassa, olisi suuri-
arwoinen. Nihuott^ siis Stoeritt
Normanton'ia niin, että kieltäy-
dyitte käyttämästä taitawuuitwn-
ne lääkärinä hänen parhaakseen
elämänfä ratkaisemalla hetkellä.
Mikä syy oli teillä sellaiseen m<e-
nettelyyn?— Tapanne kyfellä minulta
on wähän tawaton. mutta tvhdonkuitenkin wastata teille, lisäsi Ri»
wington. —

Ia olen ensm was-
tmttva toiim-eifeen kysymykseenne.
Kieltäydyin nukuttamasta Nor-
mcinton'k kloroformilla, ioSia
toihaan häntä, niin kuin 'en iVs-
ftrn-n ole lvoinut edes u§foa toi-
f;aa»am ihmisellistä olentola, jo
sellaista olosuhteitten wellitessa
en uskaltanut "antaa hänelle nuku-
tusaineita. Älkää kysykö minultn
enempää!

2>Bimm täytyn, wastafin sii-
hen. — Ette ole wielä wastannut
ensimaiseen kysymykseeni

— min-
kätirhden olette hyljännyt sisaren-
n« tämän käännekohdan wallites-
fa hänen elämässään.— Suuri imwas. Gilchrnt. te
pakoitatt? minun- uskcmaan teil-
Ie enemmän kuin «n i'alirwJD[i§t*cp.
Minkätäkdn olen ftt)lianmt)t Sil-
dan? Ajattelen häntä aamulla,
päiwöllä ja illalla;mutta minul-
la ci ole enään mitaim JTwi^futulto
nmltan sisareeni. Me olinrmc fer=>
r-an molemmat T6t)%\'&, ja silloin
jjtirrmm* yhdessä eteenpäin par-

haamme mukaan. Jumala yksin
tiiää, kuinka me tai§telim.nK ja
työskentelimme. Mutta siih«n ai-
kaan tiesimme,mitä todellinenon-
m tahtoa samoa,. Molemmat
nautimme menestyksenhedelmistäja, kaikki talvi hymin, kunnes joku
livottu hullu scloittautui cfiocm1

lahjo-lttanialla rahoja Hildalle.Hän on nyt rikas; itse «siassarikas perijätär. Niin joutui hän
tuttavuuteen öwersti Normxm-
tonin kanssa — tämä on oikea
paholainen päästessään tekemisiinratisten kanssa — ja hän onnis-
tui koittamaan pian .Hildan sy-
dämen. Alussa kärsin häntä,
mutta ?oko lijan tunsin waista-
maista wastennlielisyyttä miestä
fMaan; mutta kun Hilda fertoiminulle pitäwänsä öwerstiä kaik-
ki» muita parempana, eloin tehdätiedusteluja hänen kuluneen elä-
mänsä seltville lamniieksi, ia, oitaiwas, mitä huomioita Elloinrein! On riittäwästi, kun sanonteili?', että mies on Huono joka ta-
walkl. Eanom Hildalle faikki.
Makasin kuwaannollis«sti puhuen
pVlwillani hänen «edessään —
mutta tyttö ci tahtonut ,kuulla fa°naofcran, hän ci tahtonut 'uskoamitään —

lyhyesti, hän on kolo-naan ssaistu. Oli ms», jolloin
ofin »varma siitä, että hän Pitiminusta;mutta nht en woi uskoa
muuta, kuin että oscmottonsi. mu
nmin nähden «n Ufonaan Uittm^

Mlt,Ma han on fofontßm toisen-
lainen minua kohtaan kuin ennen.
Hildahan on täydellisesti oma
herransa. Normanton ottaa, itä-
net pelkästään wain rahojen täh-
dn; mielillä on hywin paljon totU
koja ja luulee,että sisareni lvaral--
lisuus tooi asettaa «hanen asiansajälleen oikealle kannalle. Hilda «n
tuossa tawatiomassa asomassa,
■etta moi menetellä rahojensa kams-
fa aiwan täydellisesti mielensämusaan. Hänellä ei ole ketään
muita

(
lähempiä perillisiä kuin

minä, ja ko?ka hän nyt juuri onpäässyt lailliseen ikään, niin mi»
nun »vallassani ei ole estää häntä.Hilda on tehnyt walintansa mei-
dän molempain kesken — minus-
ta ci hän «näön wälitä —

tottacm
unobtawani hän?t

—
taistelen ko-

lvasti tehdäkseni sen. Minkätähden
tulette sitten tänne tänään ja N"<ii-,
inrätte minua ilman erikoista syy,
ta.— Te erehdytte kuiteirkin yh-
dessä lupauksessa, samoin Mnä
fctfasgten piilen, kun hän wii-
mei-n heikensi sitä sanojen tultraa-,
joFanäytti pääs«wän häneltä jtm=
kin tooittamattomtm millcnlWu-
tuffen wllikutuksesta. — Teidän
sisarenne iin rakastunut. Siinä
tilassa «lewsl ihmiset eittsot tn*,
mm cmreltmi mukaan tik silkein
Inonfoifkrnftu Luonnollisesti tar-
koitan wain tätä yhtä aiwowttt
lobtaa. Mutta W«rm<l3ti «n sisa-

renne wiela lvälittawa t-:i§tä, Ni-
toington; tuulkaa, minä oicn kyl-
lä saattatvll teidät ttiafuutctu.fft
siitä.
Ia kerroin lyhykäisesti fen f&>

kustelun. joka minulla edellisenä
iltana oli ollut miss Nilvmgtonin
kanssa.

Olin kaiketikin kcri-onut kerto-
m.uffcm hywin, sillä 3tiiDingicttf
joka koko ajan oli itsepäisesti tut=
iott<tnut minuun,nousi äkkiä ti!ö§
I<l meni tffunait luo. todennäköi-
sesti felptaffcen tunteitansa, jotka
näyttiwät saameen tjli-toallain- ha-nessä. Hetkisen kuluttua palasi
hän takaisin luokseni.— Jos illpamte sisareni, min
ftroittc toistaa hänelle, mitä jo
olen teille sanonut, alkoi hän.—

Hilda on khntjt lroltntctniit
minun ja öwerstin wälillä; mi-
nun mielentilani Hm tuntee.
Ncnn» tilaisuuden siihen tarjou=tuessa, olla yhtä itsepäinen kuin
hänkin. la, jos hän edelleenkin
tahtoo mennä namusiin tuon lur-
ju?sen kcmssa, niin <?n tahdo kos-kaan enään nähdä häntä. Suiivfakaunis ja laf>jafcr§ sisareni ollee,
km. ci hän iroi fotiba kaikkea mi-tä tahtoo. Hän tahtoa omistaameidät molemmat, mutta, s^ citul« tapahtumaan. I^o toinentabl toinen — niin, toinen tahiteinen

—
mutta niin totta kuingumma eloa, et m-cita molemia,

©tldgttit, minä en troisl milloin-

kaan hengittää samaa ilmaa kuin
tuo lurjus!

Niwington käwi nyt nim liiku-
tetuksi, «tet troinut pysyä hiljau.
waan alkoi kiiwaasti talvella edes
ja takaisin huoneena. 2iffiä «set-tui hän seisomaan -suoraan eteeni.—

En ymmärrä, minkätähoentunnen niin juurta luottamusta
teitä kohtaan, sanoi hän, —

mut-
ta luu^nparhaan lylyni multaan
wastannecni kysymyksiinne. 3lyt
on teidän wuoronne tvastata mi-
nulle. Mitä tarkoititte sanoilla,
jolla' lausuitte tullessanne luotsini? Minkäiälhdcn puhuitte josta-
kin pelmttawllstcr fcf)talo?ta, [ota
uhkasi fifaxtant? Tunnetteko te
siis wielä synkemmän puolen
ötverstin luotuce»j:a?—

En ticbrr ensinkään rattass
BtoetSfi "Rormonton'in hioo*ae§ta.
lvastcrsin minä. —

Mutta joka ta-
pÄltksessa tiedän jotakin hänestä,
joka minun näkökantani,mukaan
nostaa »li^ääicmöttöTiuiir ?s!?eu
tallo a^nio!iitoHo.^^^^^^^H
■SR-hpingtoTi fäte* falpccTfi eine
nuuliin asti k tuijotti wakawasti
minuun; siitin sanoi hän kny-
kcästi:— Td^kmimterc. eitä tuo lur-
jus on h» n'Q;;mifT?ta?— @ItS en tiedä, onko lian, ia
mrnneiiynttäim en tit-nne lan-
kaan, trastasin khiymvkseensä. —
Minä vkn fCffintit jotakin jonl«
keksinnön 'isä olisitte tehnyt, joi



AAMULEHTI !«:o 2S
—

!912 — 5Torstaina 1p:nä Helmikuuta
«natsan mielelläni 2 ml. liikaa annok-
sesta, kun wa-.n pääicn syömästä fen
seurassa, jolla on toisenlaiset feuruSte^
luomat luin mmulla. Antaa gentleman»
«ien pitää kalliit läpällänsä, eiwät he
sitä waliitcle. ällää!» waalilo heitä uh-
raamaan elegamiia seur«j«nsa tuon siu-
natun demokratian alttarille."

Siinä sen kuulitte: .Hua?!al<»i<li fel«
Wille!" ga fanclaaS wielä. etieiwät
»ruotfa!aif«n kansanpuolueen" iäsem-t
olisi fanfanttaHaifta. Mitä me enämpi

"iobTsfu?ftfi laip«mme
Epiami.

sapslpuolen asemassa rauta-
teihin nähden

en ollut ja on yhä wieläTurun jaPo-
rin lääni, kuten näkyy seuraamista 11.
A:3sa julatStutSta numeroisia:

Viimeisen »irallisen lautatielilasion
atulaan «vuodelta 1909 oli tautoiettä ku»
takin sataa neliökilometriä jo kymmen»
iätuhatta »sukasta lotztieri läänien osal-
le jaettuna seurcxNvassa suhteessa:

Uudenmaan läänissä
Turun ja Porin '
Hämeen
Wiipurin
Waasan
Dulun
Miklelin
Kuopion
Kolo maassa

10,000 afuTag:a tohti oli ia!:?S{icftrB=

«leirejä eri lääneissä

133? 1392
9,89

189?
Y.06Uudenmaan läänissä 10,65

TurUn ja Porin „ 2,16 2.05 4.46
Hämeen 14.78
Viipurin 11,97 15,61

10,57 10,09 11,31
6,42 5,99 6,60

Waasan
Oulun
Mielin
Kuopion

8.34
2.71
7.97

8,16
6,09
9,416.63K»l» »»»Sso

Turun ja SJSorin läänin «nsimäinen
rautatie on Surusta Toijalaan,
joka toalmiStui 1876; toit«ia järjestyk-
sessä on Tampereen— Porin tuält*
nen (1895) ja nuorin Tulivn—

Kar-
jan rata, ' joka awattiin liikenteelle
1699 Näiden ratojen yhteenlaskettu pi-
Luvs tekee ainoattaan298,26 km. ja kun
tähän lisätään id. 1897 ioalmigtuneen

Nauman yksityisen radan pituus
48.39 km., on läänissä rautatietä lail-
kiaan 346,85 filom.

— »Taidett» Kansalle" niminen runo
cili'"e§'"ä Aamulehdessä di ilmoitus
eikä siis toimituksen toimesta lehteen
hillui, joSto täten, mahdollisten »ää-
rtnläft^§:en välttämiseksi, olkoon huo-
mautettu.—

Perheuutisi». Kihlauksensa «»ai iu°
£ai§fcet netti Talli 2et'» o Pirlkalasta
jo ulan^otfaio Frans Ihamuotila
Riihimäen SantomäeStä.— Vaihdoksi» *oBHnterfJeUiin nähden.
Keisarikunnan p°sti° ja lennätinlm^wk»
fen ylihallituksen tiedonannon mukaan

en uusia 20 kopeekan erwoisia postimer?»
k?j» laKkcitu liiHccf<:cn. Niitä käytetään
nykyisien 20 kopeekan merkkien ohella
po?ti!ähc,ysen fran!cerccmi'ecn ensi
maali?:. 14 päiwään fca!fa, jnnfa jäl-
keen entiset samanarwois?! merkit tule-
n»* postilähetysten! fronfecraaxifccn
kclpaamattomiks:. Samalla myöskin il-
moitetaan, että nykyisiä 3 kopeekan at«
»roirw postimerkkejä on fäljie:täir>å au
noasla-n, ©uumen fifä^i»relts jakeisari'luntaan »enr»ä« lirjewaibdon franfee»
r»amis«en j« että nämä mertrt lok«n«»n
poistetaan liitteestä hi. 1918.—

Tu»»»laisi<, tiedemiehiä kunnioi»
tettn Unlariss». Tiistaina t.k. 23 p:nä
»alitsi Unkarin kielitieteellinen seura
(Magyar Nyelutudamän», Sörfaidß)
n»atapuf|eenioijiaianfe, professori lözsef
Tzinnyein ehdotuksesta yksimie!ises:i
lunniajäsenilseen professorit Heikki Paa-sosen j» gjrjöaßic^ntcnnin Helsingissä
ja prof.K.V. Wiklundin Upsalast!:.

Tällä seuralla en nykyään 908 warsi-
naista, 38 perilstawaa ja 6 kunniajä-
sentä. Seura julfaifee ,M magyar
nljelb" (Unkarin kieli) nimistä aikakaus-
kirjaa.

>- H»j»«ni» futfiofuuSfunta on iän»,
km laiteena ollut wirleässä toiminnassa,
välittämässä sulfien ostoa kihlakunta»
laritlfa sekä niitten ioientiä eteläsuo-
meen ja Venäjälle, etenftn Pietariin jo
3JJoßfcwmm. Mikäli olemme saaneet
tietoomme on wienti nyt jo suurempi-
kuin wiime talwena, eli nom 6,000 pa»
tia (lmime taimena nom 5,000 paria).
Kun parista maJietaan 10 20 mark-
kaan, karttuu tästä sietvonen lisäys wä-
estön työansioon. Paraimmisia sulsist»saanee osuuskunta myydessä nein 28
markka?.

— Puolln,kal»'f«tkin tuene»»!
nykyisin suksiaem tänne laupalsi, eikä.
niinkuin ennen, ' Ouluun, kirjotta»
Kaik. K.—

Lei«asu«stu»tll-<lsetukstl« »<»We«
lun seurauksia. Urja.an, Ollaan ja Kyl»
mallisien pitäjien käläjälllnnan kihla-
kunnanoikeuden par'ailua pidettäwillä
»arsinaisilla talwiläräjillä sattui pari
let:maiu'O§tunta»"tellfauSta". Asia oli
näet siten, et:ä muuan lainhuudattaja.
larwlt«e§saan afiafirjoiaan «li lailta»
perusteenaan käyttänyt wiime muotista
reimajuo§mnta«aictu§ta, jonka ttoimaS=
saolo lalJaft joulukuun 31 p:nä.Maini»
tun asstulsen määräyksiä neudattaen
huudattaja «pani asiapa.pereitzinsa fartta»
merllejä 250:n mailan armosta fen si-
jaan, että tämän »uoden, eli luluwan
tammik. 'l:nä päilvänä »?i>m«ana3tu«
neen asetuksen mukaan niitä ei olisi tar-
vinnut ruin 123:n marfan arwosla.Oi-
keuden puheenjohllljli ilmoitti asiasta
huudattajalle, jota muuten olisi tur»
haan menettänyt 125 marffaa.

EräV toinen ffjubfftftrjtt fasOkaisin
pienemmän määrän tsrttametkleiäV '—
Sur. S.—

HUWi» «p«»j<lis»»itt»j«. '
Paitsi

sitä, «t;ö homineuwos 2lug. Fellman jo
«ilasnnmin on lahjoittanut tooitofft Saij»
den kansanopiston hywälfi pidettäwiin
aipaiaisiin tnaa=alueita, on nyt m^ö§!tn
tuomari ©. Collin Pyhäniemestä lah-
joittanut iamca- tarfet:uBia warten Wc»
sijänvessä oleman Eteläisen Ratzinsaa»
reti ja tehtailijaF. Oriyren Päijäntees-
fä ludinMon laitasillan luona orciucn
Joensuun saaren. Edellinen on pinta-
«laitaan nom puolitoista ja jälkimäinen
nom taksi tynnörinala».—

Sitwmtii »akennettu ,AnöwätntaU".
Häädettäwälsi on määrätty 2un!ocn ja
Ritilän kylien ttjöfcöemtelo3an!,«elal><i
2 luulauden kuluessa. Tcrlo on raken-
nettu kiuununpuusteUin maalle ilman
«sillnomaiZtcn liljaa, Hääiömaatimuksen
lienee tehnyt Hämeen läänin lu»?inöi>-
rinteiraS.ooit Luukaan kansakoulun jo^
tolunia.— Kummi,» Imitttu. Ruuan SifftiSt*
«en henkilö Hämeenlinnassa on Staerti»

100 Int. 10,000
lohti. asukasta

kohti.
3.03 9,94
1,23 1,05
1,82 11,65
1,53 13,04
1.31 10,87
0,3© 1358
0,88 10,23
0,75 9,75

"10^4

teillä olisi ollut riittäwästi itsen-
säwoittllmistylyä nukuttaa hänet
leitkausta lraiten.

Tanocssani tätä nousin 1)I3§ ja
kuiskasin erään sanan Riwmgton'-
in fottman. Hän horjahti kum
laukauksen satuttamana.— ©i! Mahdotonta! Teidänen
täytynyt erehtyä! huudahti hän.— ©n, minä en ole erehtynyt

olen tutkinut tuota tautia Itä'
mailla

— siitä ei olepienintäkään
epäilystä.

Mutta mitään sellaista ei
woi tapahtua englantilaiselle, sii-
tä olen aiwan warma.

TäZsä tasm«-Ffe&i> on se ta»
pahtunut englantilaiselle, siitä ei
ole lainkaan epäilystä.

Ia Hilda ei tiedä mitään.
fauni?, lviaton sisareni!

O, luonnolliiestikaan ei hän
tk!!' SiÖMfÉ, tietääkömies itse
tllU_!->Sitä zss;^,^
tan. Nom ainoastaan toistaa,
etta kuinka huonv mies lieneekin

ja kätki 'fa§mot käs"ns°. Hessen
kuluttua katfm han W*.- En ole tällä wr-°° "kein
fcilmlla itsestänikään. lo"*1 ya«.

— jollei teillä ©Ie mitään sitämastaan, lniin tulen luoksennetänä iltana, jotta woisimme &&>
kustella siitä mitä on tehtäwä.

Otin imjttcraffen huomiooni.— Slkää unohtako.sanoin minä— että jos saa .uomita sen mu-
taan kmn miia i€ olette minulle
kertonut miehestä, ja minfä joh-
topäätöksen'woin itf« tehdä hän«s-tä, niin on hän sitä laatua, jofa
n»i tehdä mitä tahansa tvoittaak»scen terfoihiffenfa. ö»eT§tt Nor-
manton tcchtoo päästä sisarenne
rahoihin käsiksi ja menee nvimi»
siin häiren fanlfattn huolimatta
kaikestci, jollemme Poern Vstää
häntä.— Niin. sen tiedän, sista olen
irarma, wastasi hän.

—
Tulen

luoksenne täui tlknia, siitä alen
täisin s?lwilli»,^^^^^^^^W
jpjubiitrmme föTltetmttefami
iaåf)i)hjäififfi,ia mina jätin talon.

Kvko päilvän työökenteliwät«r-
-jalukseni J)l)tt)in paljon *RiWtina.=
ton'in sisaruksissa. Tunsin itsessä-
ni yhtä suurta mielenkiintoa »el'
j«n kuin fifcrreerffin. Kaitselmus
on kyllä iffljtoitja kaikki parhain
päin tässä pulmalli^ssa asissa, jo
wieläpä palkinnoksi murtuneelle
sydämelle täytyy Hilda Rilvma-
ton pelastaa tuon lurjuksenkäsistä
jokaatfuo saartaa hänet turmioon
seka ru,«niillisesti että l^tiTifeStt.

latk.

kasia saanut erääl a Tumnesia siune
siiilynocltä liilemicheltä kirjeen, jossa
tiedustellaan »mi,tä mahdoMsuulsii »ci-
si olle raitioiieyhtiönperustllmifelsi Hä°
mienlinnaan."

©n fuunniftliu, että tarloiiukscn io=
teuttamifefft ppruSiäitaifiin Yhtiö, johon
liittyisi sekä suomalaisia että ameiiilka-
laisia liikemiehiä. Kaikisia nötS:ä to»
teuit»mis»mah!»llisuuls,sta pyydetään
tietoja,ennenkuin flfiaeto tehdään »iinl,

linen esitys.—
Hl«««« fjfflfrttfAiintina. Sun-

nuntaina klo 11 ja 12 toölilla pai»ällä
pelästyi Turussa puuwillatehtaan följ»
dalla Sinneniabußa erään maalaisen
nuori Bsirrnen raitiowaunua ja lähli,
ensin SercuteHuccn relensci tyhjäksi, ai»
k» wauhtia juaffemean cla§ n. 1. SBccfi»
ierinfujaa piilin jolea kohti ja alisen
fiötjrtjteutcn laiturilta fuoraen fulcan
fafees. Hyppy oli ollui ?eiraf-fcan le*
mea, nom 4

—
syltä ipitfä, mutia pv»

leSfa »Itiin, ennenkuin bewonen eli iäl=
leen luiaaHa.

*
Vasta pitkien ponnis»

tu§icn jälleen onnistui se lopulta lvi»
ienkin köysien «ttmlla toisella puolen jo-
kea. Hewonen wietiin fi:ic Thlichtonin
treiStähtSn konehuoneeseen lämmitteli-
irr.äm, ja pian oli se taa? yhtä toirHu
kuin ennenkin.

—
U. SI.

paivätietoja.
Ilmapuntari sajat

klo 7 aam., 2 päiv.. 9 ill.) 743,4;
740.2: 738,8.

Lämpö: —12.4: -712.2:
—11.8 ast. C. Alin lämpö— l4,s;
ylin —11.3 ast. C.

Tuulen snuntaja voi*
ma: E7; D3:E2.

Taivas:pilvessä.
Sadetta: 3 mm.
Tänään: Aurinko nousee Kto

8,20 aam. ja laskee klo 4,8 ill.
Nimipäivä. Ler t ta.
Päivänmnisto: 225 vuot'

ta sitte v. 1687 kuoli lainoppinut
Olavi Vallenius. Hän oli synty-
ään ruotsalainen, mutta tuli v.
1638 Turunhovioikeuteen japal-
veli sittemmin tuomarina eripai-
koissa Suomea. V. oli hyvin suu-
ressa arvossa pidetty mies. Aa-
teloituna otti hän nimekseen
Vallensljerna.

50 vuotta sitten v. 1862 alotti
Suomen hypoteekkiyhdistys lai-
nansliikkeensä.

20 vuotta sitten kuoli senaatto-
ri Johan Daniel Dahl. Hän oli
oikeusosaston jäsen. Etevänä ju-
ristina hän sai vaikuta» useissa
tärkeissä komiteoissa. - Uutta ri-
koslaki» hän oli myös valmista-
massa.

Uutisia
muualta Suomesta.

Viime paimen lumipy-
ryt ja liikenne rauta-

teillä.
Sunnuntaina ja mananataina

Viipurin puolessa wallinnut an»
kara lumipyry on saanut aikaan
melkoisia haittoja liikenteessä rau-
tateillä aiheuttaen lyhyempiä ja
pitempiä junien myöhästymisiä.

Föllä tviime kuun 29 päiwaä
»astaan Helsingista Pietariin
tultewa postijuna n:o 8 saapui 37
min. myöhästyneenä ja matkusta-
jajuna n:« 6 samoin 33 min.myö-
hästyneenä.LappeenrannastaMi-
puriin tulema matkustajajuna n:o
212. joka tawallisesti saapuu 7,44
n. p., myöhästyi sunnuntain» 29
min. jaKouwolaZta Pietariin?ul-
r'ewa matlustajanina n:o 16 saa-
Mi 32 min. myöhästyneenä.

Pietarisia tulema päiiväpikaju-
«n n:o 11 pysähtyi moanantainll
lumen touoksi Perkjärwen ja Ga°
litsinai» aemien wälille ja sai siinä
odottaa Pietarista tulemaa myö-
hempää' junaa, jonka awulla wih-
doinkin päästiin Galitfinaan.
Täällä muuttiwllt faikfi matkusta-
jat pikajunaan, joka nyt kahden
»veturin awulla läksi ahertamaanViipuria kohden. Anne saapui pi-
kajuna 43 min. myöhästhlinnä.
Niinikään myöliästyi Pietarista
tulewa matkustajajuna n:o 27 ko-
konaista 75 minuttia.

Kanalasta faapuwai matkusta-
iaiunat mvöbästniwät mikä enem-
man, mikä trä!)€mmän. —

K?a.

Korkeimmin taksotefut
maan kaupungeissa.

.«ofhneettlinnaSfA
s»at saaneet, weraäyriperusteen
olleZsa 800 mk., enimmän »ero=
ä^rejii seuraawat:,

Kauppias I. E. Helenius 38änr., $:linnan Meijeri O. y. 60,
Wetterhoffin työkoulu 63, täfetu

nusmcstari I. F. Alanen 40,]
tehtailija I. F. Alanko 33,!
kauppias A. M. Fredriksson 66,
kauppias Carl Lindclvall 48, leski-
rouwa Anna Nowoschiloff 43,
<sg^'fölaitoS'A. V. G. 40, senaat-
tori A. Ostv. Kairamo 51, kaup-
pias V. Willgren 72, toiminimi
Lindqvist &Fredrrksion 70, tireh-
tööriA. Forström 41, ent. tviskaa-
li Fr. Wetterhoff 41. HameenRautakauppa O. >). 50, isännöitsi-
ia K. G. Mattsson 58, Rakennus
C.-D. ..Pohja"

'
35, kauppias A.

Gust. Skogsicr 160, kauppias 25.
©o-foloff 40, kauppias I.G. Grön
43. roHcgiiteittro-3 Carl Vartmcm
83, kauppias Nikoiemus Nyman
93, Qrtanaiotoimi&to Kankaanpää
& Pimentola 66, Singerin kone-
kauppa 35, tohtori E. Änihoni 60,
kuwernööriA. Nwfeldt S6, kiriak.
V. Rytkönen 70, kaupp. F. Tkog-
[hr 41, kell«sepftä 2. A. Lönnrot
40, $ Wathenin perill. 40. afe§=
fort Jv. 35. &dsrä} 46, maist. ss.
Onnela 45, Icianintamrceri Sfiitrc
Granberg 166. lääninfihiceri K.11.
Chndenius 38. tehtailija G. R.
Fältmars 51, tehtailija I.%
Sck»mauZ'erin pcrill. 39, töit>into=
loitfita 2. O. Thoren 46. fira E.
Vrussin 80, m«anwil??lysneuwc>s
M. Bremerin kuÄlinpe''ä 39. tok>--
toriKarl von Fiandt 52, tehtaili'»
F^uyo Vastmanin iälk. 143. A.
Plllmroolin rnjn§fite!iba§ 40, isän-
nöitnia 6. Wennerberg 40 ja in-
sinööriH. Holmen 56.

Teollisuuslaitoksia Suupohjan
raäan varrelle.

W. k. 26 plliwäna pitämässään
sskouksessa päätti joukko kurikka-
laisia, joitten etunenässä owat li-
sakki Kurilla. SSroel Tassi, I.
Hakola, I.Mänty. lisakki Mieto,
T. Hakola, S. Tassi y.m. perus-
taa tiilitehtaan Miedon Pysäkin
wiereen sitä tvarten ostetulle pals-
tatilalle. Osakepääomaksi määrät-
tiin aluksi 20,000 markkaa, mikä
heti samassa tilaisuudessa täysin
merkittiin.

Alustawiin rakennuspuuhiin
ryhdytään heti.

— W:a.

—
Majo rautatiellä. Mmää-

roinan halkojun>:. joka kulkee Ou-
lun ja Kuiwaniemen wälilla,ajot
to. k. 29 p:nä 'ilo 2 aikana piiiwiil-
lä Suitan ja Kellon asemien- wä-
lilkä erään ylikäytäwän kohdalla
Juho Torwelan kewosen yli sillä
seurauksella, että Ihonen heti
Suoli ia reet meniwät kappaleiksi.
Syynä onnettomuuteen dii ajajan
tnaromaftomuuS.

—
K:u.— Ruori pl»if«l jäänyt halko-

kuorman alle. W. k. 29 p:nä kello
12 aikaan päiwällä «pahtui Isos-
sakyrössä surullinen tapaturma.
Kun I.Palon nuori poika 2«uri
ja päiwämies palasiwat metläZtä
halkokuormilla kotiin, tuliwat ho
eräälle kylän laidassa sijaitsowallc
ahteelle ja laskilrat siitä alas, jol-
loinbc»osei rupesiwat laukkaamaan
ja Laurin kuorma koatui hauda-
tenpojan allenla.Hänet kannettiin
tiedottomassa tilassa läheiseen ta-
loon. Paikalle kutsuttu lääkäri
sanoi pojan tilan olewan sangen
arwelutiawan. —

W:a.—
Häkäluolema. Työmiehet

Heikki Pirinen ja Juho Heikkonen
Kiteeltä oliwat »time wiikon alus-sa Jalkasen metsätöissä 6 km:n
pällZsä Kaalamon asemalta. Pötä
Viettämään mcniwät he puoleksi
maanalainen met'äsaunaan. ia
kylmä kun oli, niin lämmitiiwäi
hi uun«, tawallista kowemmin ja
ful?i»at luukun liian aikaiseen.Geurauk''ena oli, eitä ennenpitkää
laskeutui saunaan fetoa häkä. Pa-
haa aawistamatta paneutuiwat
miehet nufFunraan, mutta mieliis»
t'"^ toisen, Heikki Pirn?n, nukutti
häkä kuolonuneen. Toinen oli
mnoskin Mhain pyörtynyt, mutta
velastui toit kuolemasta. — SeiFK
Pirinen oli keski-ikäinen mies ia
jätti 'älkeensa jjer^Kß.

— W:ri.

WiVllillilWU
sulo Nurstinen,

"tevä viulutaiteilija, antaa ensi
lauvantaina täällä konsertin.

Ohjelmassa on: G. Tartini
—

Teufelstriller;J. S. Bach
—

Pre-
ludio Adagio; N. Paganini —
Cabrice (B); F.Pacius — Kaar-
le kuninkaanmetsästys; Ole Bull— La Melancolie; Sulo Hursti-
■en

—
Suomal. humoreski; F.

Kreisler —
Alt-VViener I',»!.

weise, J. Huvay —
Scénes de I»

Csarda.
konsertin yleisö»Suljemme

suosioon.

peruutettu Koii3ertti.
Sattuneesta syystä on Maikki

Järnefelt-Palmgrénin konsertti,
jonkapiti olla huomenna perjan-
taina kaupungintalon juhlasalis-
sa, peruutettu. Sen sijaan laula-
jatar antaa konsertin sunnuntai-
iltana Hämeen Pohjan juhlasalis-
sa arvatenkin ennen ilmoitetun
ohjelmanmukaan.

Seur elmäkilpai-
lut Tampereelle.

Kehniius Tampereen sanoille ja
järjestöille.

Voidakseen osaltaan lukea
paikkakunnan verrattain virkei-
tä seuranäytelmäharrastuksia,
joiden merkitys kansamme hen-
kisessä kasvatustyössä ei ole
niinkään vähäiseksi arvattava,
on »Näyttämötaiteen« toimitus,
antaakseen tälle harrastukselle
lisävirikettä, päättänyt järjestää
Tampereella seuranäytelmäkil-
pailut, joihin täten kutsumme
kaikkia paikkakunnan eri seu-
roja, yhdistyksiä ja järjestöjäot-
tamaanosaa.

Kilpailut ovat aijotut toimeen-
pantaviksi maaliskuussa, jos
harrastus hanketta kohtaan o-
sottautuu niin eloisaksi, että riit-
tävä määrä osanottajia ilmottau-
luu.

Kukin kilpaileva yhdistys voi
ottaa osaa useammallakin jouk-
kueella, vaan sama henkilö saa
esiintyä korkeintaan kahden
joukkueen edustajana. Henkilö,
joka on kuulunut vakinaisesti
toimivaan teatteriseurueeseen, ei
voi kilpailla. Kappaleen, jonka
tulee olla yksinäytöksinen, tai
voidaan myös esittää yksi näy-
tös jostain suuremmasta näytel-
mästä, valitsevat kilpailijat itse
ja kilpailevien joukkueiden kil»
pailujärjestys määrätään arvalla.
Palkintotuomareiksi pyydetään
edustaja kunkin paikkakunnan
sanomalehden toimituksesta;kil-
pailevat seurat valitsevat yh-
teensä 3 edustajaa, sekä sNäyt-
tämötaiteen» toimitus yhden
edustajan. Kilpailuesityksiä ar-
vosteltaessa tullaan ottamaan
huomioon kaikki kilpailua kos-
kevat yleisetkin näkökohdat.
Palkintoja jaetaan osanotosta
riippuen — vähintäin kolme. Il-
moittautumisaika päättyy hel-
mikuun 15 p:nä. Ilmoittau-
tuminen tulee tapahtua kirjeel-
lisesti os. »N a v tt 3mstaide«
Hämeelinna.Kilpailuista il-
moitetaan tarkemmin ilmoittau-
tumisajan päätyttyä.

»Näyttämötaiteen
toimitus-.

se!ma lagerläkin matka.

Selma Lagerlöfon nyt lopulli-
sesti lupautunut esitelmöimään
myöskinTurussa. Kuuluisa kir-
jailija saapuu sunnuntaina ensi
kuun 4p. Turkuun, jatkaen suo-
raa päätämatkaa Helsinkiin,jos-
»a hän seuraavana päivänä, Ru-
nebergin päivänä, Ruotsalaisen
kirjallisuuden seuran järjestä-
mässä juhlatilaisuudessa yliopis-
ton juhlasalissa pitää esitelmän
runoilija Karl August Tavast-
stjernasta. Helsingista kirjailija
matkusta Pietariin, jossa hän tu-
lee viipymään joitakuita päiviä,
ja on ilmoittanut vasta paluu-
matkallaan sieltä poikkeavansa
esitelmäkäynnille Turkuun hel-
mikuun 22 p.n tienoilla. Täältä
päin toivolusta ja jo sanomaleh-
dissäkin ilmoitetusta Tampereen
käynnistä ei tällä kertaa tulekaan
mitään, ei myöskään toivotuista
vierailuista eräissä muissa kau-
pungeissa. Esteekseen onkirjai-
lija ilmoittanut yleisen rasittu-
neisuuden.

yleistajuista lainopillis-
ta kirjallisuutta.

Täydentääkseen nuorehkoa ja
vielä monessa suhteessa vailli-
naista suomenkielistä lainopillis-
ta kirjallisuuItämme yleispiirtei-
sillä ja- tajusilla esityksillä oike-
usopin ja lakitieteen peruskäsit-
teisiä on kirjalli-
suuden edistämisrahaston^ toi-
mikunnan yhteiskunta-taloudelli
nen osasto

—
koska alkuperäi-

siä suomenkielisiä tai kotimaisiateoksia ei ollut tiettävissä —
suo-

mennuttanut kolme sellaista esi-tystä järjestelmällisen oikeustie-
teen osasta laajan, etevinten eri-

OTÄVÄN
50-pennin

Kirjasto
Ua?i numero (21) on ilmestynyt:

August Strindberg

Onnellisten saari
107 siv. Hinta 50 p.

Täynnä purevaa ivaa ja sukke-
luutta on tämä kirja, joka sisältää
suuren ruotsalaisen runoilijan kaksi
jännittävää historiallista kertomusta.
Sen lukee ehtymättömällä mielen-
kiinnolla.

1284

koisoppineiden toimittamaa «ar»'
jateosta sDie Kultur der Gegen-
wart« (Nykyajan kulttuuri)^
Niistä on nyt kaksi ilmestynyt'
Suomalaisen Kirjallisuuden Seu-
ran kustannuksella painettuina
kirjakauppaan yhteisnimenään
Siviilioikeuden pää-
piirteet.Pääosan kirjaa muo-
dostaa prof. RudolphSohm'-;
in kirjoittama »Yleinen siviilioi-
keusa (ss. 1

—
133), jossa histori-

allisen johdannon jälkeen luo-
daan katsaus Saksan siviili-laki-
kirjan luonteeseen ja sisällyk-
seen ja sitten esitetään »siviilioi-
keuden järjestelmä yleiset opit
(esim. »luonnollinen* ja »juridi-
nen* henkilö,vajavallainen, vaa-
de y. m.), velkasuhteita koskeva
oikeus esim.kauppa, vuokra,pal-
velus- ja urakkasopimus), esine-
oikeus (esim. irtaimistoa ja kiin-
teimistöä koskeva), perheoikeus
(»kirkko ja avio-oikeus«, »avio-
ero*:, aviopuolisoiden valtasuh-
teet;;, vanhemapin valta* v. m.)|
sekä perintöoikeus.Jälkiosanaon
prof. Karl Gar eis'in 40-si-
vuinen esitys »kauppa- ja vekse-
lioikeus«, jonka kymmenestä lu-
vusta mainittakoon » kauppias«,
!>apunenkilöt<i,3kauppayhtymät«>
(erilaiset yhtiöt, renkaat, trustit
y. m.), »kanppatoimet«, »arvo-
paperit ja »kauppaoikeuden
vastaisenkehityksen-päämäärät*.
Kumpaankiin esitykseen liittyy—

Sohmilla 10 peliiltisivualaaja—
katsaus tärkeimpään alaakos-

kevaan kirjallisuuteen.
Kirjoittajat ovat Saksan «te-

vimpiä oikeustieteilijöitä ja lain-
opillisessa kirjallisuudessa laa-
jalti tunnettuja. Sohmin nimi on
suomenkielisessä kirjallisuudessa
ennallakin edustettuna »Rooma-
laisen oikeuden institutsioonehV
las (alkuikelell. jo 13 painosta)!ja sKirkkohistorian johtavilla
aatteilla» (saksaksi 15 painosta).
Prof. Gareis, jollamyöson taka-
naan laaja työ sekä yliopistomie-
nenä että kirjailijana, on tunnet-
tum. m. juuriyllämainiltuaalaakoskevista,monina painoksina il-
mestyneistälaajemmista oppikir-
joistaan. — Suomennostyön on
suorittanut lakitied. kand. OnniKarhunen; lakimiehen ja kielen-
tuntijan tarkastuksella on han-
kittu lisätakeita suomennoksen-
kin asiallisesta ja kielellisestä
kelvollisuudesta. Esitys on, var-sinkin henkeväksi tyyliniekaksi
tunnetulla Söhmilla,selvää ja su-juvaa, saksalaiseksi harvinaisen
lyhytlauseista, helppoa lukea iakäsittää. Kirja näyttää siis,pait-
si lainopinopiskelijoille, soveltu-
van valistuneille kansalaisille y-
leissivistyksan laajennusvälineek-
si. Sen hinta on 2 mk. 75 p., sid.
4 mk.—

ENGLANNIN KUNIN-KAANLANKO KUOLLUT. Lon-
toosta ilmoitetaan maanantainaettä kilen herttua, joka kutentunnettua on naimisissa kuningas
Edvard Vll:nnen vanhimmantyttären, Englannin nykyisenku-ninkaan sisaren kanssa, on sairastunut vaaralliseen tautiin ja
että hänen tilansa on siinä mää-rin huonotunut,että pahinta käy
odottaminen.

Herttuapariskunta on nyky-ään Egyptissä (maikalla sin-ne oli perhe hengenvaarassa
Välimerellä sattuneessa laivan-haaksirikossa) ja herttuatar oliviime perjantaina Khartumissaläsnä erään kirkon vihkimisjuh-
lassa, joka oli rakennettu Loidon pashan 27 vuotta sitten sat-
tuneen kuoleman muistoksi.Herttuan henkilääkäri on Lon-
toosta matkustanut Egyptiin. Ar-vellann eitä herttua sai sairau-len»» -- kehkotulehduksen — "
äsVenmainitussa haaksiikossatulleesta kylmettymisestä.

Kairosta, ttistaina. Tifenherttua kuoli täällä tänään^
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Viimeiset tieäot.
Cakiehdotus kansa-

laisoikeuksien tasot-
famisesfa.

Hyoäksytty valtakunnan»
neuuoswssa.

Wllltllkunnanneuwoston eilises-
sä istunnossa oli esillä suomalais-
ten ja wenäläisten oikeuksien tait-
tamista tarkottawa latiehdoms.
Istunnossa oli läsnä oikeusminis-
teri Shtsheglowitow ja waltatun-
nan kllnirollööriHaritonow.

Valiokunnan esittelijä Manu-
h in tekee yksityiskohtaisesti selkoa
lakiwaliokunnan mietinnöstä ja
huomauttaa, että lakiehdotus käsi-
tellään kesäkuun 30 päilvimä 1910
julaistun ia'n perusteella, joka
kastaa täydellisiä mainitun lain
muodollisia Mallinnuksia. Lakieh-
dotus tarkotiaa, kuten sclwästi ja
ehdottomasti ien >ens!mäisessä py-
kälässä on julkilausuttusuomalais-
ten ja Suomessa asumien ei suo-
malaisten Venäjän alamaisten
oikeuksien tasottamiZta Tuomen
asukasten nauttimien oikeuksien
kanssa. Puhuja arivclee. ettei la-
kiehdotuksen perusajatuksen oikeu-
tus woi herättää mitään epäilnksiä
ky'ymvkseK'ä Euurirubtinaskun-
nan suhteesta Wenäjän keisarikun-
taan, o'an suhtaummisena koko-
naisuuteen. Ei ole toista s?n räi-
keämpää ilmiötä, joka lvaaiij tar-
mokasta ja pikaista poistamista,
kuin loukkaama tosiasia, että näi-
hin asti täZ'ä ra'c>mallZ''ll Wenä-
jänalamaiset, ei suomalaiset, saa-
wat nauttia pienempiä oikeuksia
kuin paikalliset kansalaiset. Tämän
lisäksi «mat wuosisadan iulues''a,
joka on kuulunut Suomen suuri-
ruhtinaskunnan liittämisestä Ve-
näjään, nämä oikeudet joutuneet
yhä suurempien rajotusien alai-
seksi. Ten wuoksi sinä päimänä,
silla hetkellä, jolloin tämä kmymns
jouiuu «venäläisten lainsäädännöl-
listen laitosten harkittamcmi, ei-
tvät ne Moi muuw kuin todistaa,
että näin on ja asiassa on saaiaiva
aikaan muuios. Manuhin esittää
»valiokunnan puolesta, että malta-
kunnanneuwosio rnhtnisi lalieboo-
tutsen ytsilyiskohlaijeen käsitte-
lyyn.

G r imm huomauttaa, etta suo-
malaisten ja wenäläisten oikeuk-
sien taiottamista tarkottawan laki-
ehdotuksen perusajatusta Iraltaan
Moi esittää ne samat yleiset muis-
tutukset, jotka putiitja toi esiin so-
titalmiljconia koskeman lakiehdo-
tuksen ollessa esillä valtakunnan
neuMostosm. Paitsi näitä yleisiä
muistutuksia,herättää esillä» olema
lakiehdotus warsin trafaroia epäi=
lyksisiä myöskin yleisen rafenteen*
o puolelta ja useinkin yksityisiin

määräyksiin:a nähoen. Ilcisen ra*
kenteen puolesta on Fiuomattama,
että esillä olemaan lakiehdotuksen
sisAtyy joukko eri luontoisia mää-
räyksiä, jolfa eimät wälittömästi
liity kysymykseen suomalaisten ja
wenäläisten oikeuksien ia>o:tami-
sesta. Miia tulee lakiehdotuksen
erinäisiin pykäliin, huomauttaa
puhuja, että 2 ja 9 pnfölötsäätä-
wät h)oim<i§ ?a pysytctiämäksi enti»
sen asiain tilan, mitä tulee mää-
rättyihin welMollisuuksiin. joita
Suomeen fijotettusen trcncilciiéfen
joukkojen Miranomaisillc kuuluu ja
niinikään rajotukset, sotka koske-
wat juutclaisten oikculsia. Sitä-
paitsi säätämät pykälät 3—6 Ve-
näjän alamaisille joukon uusia
««ikeuksia. jotka joi)tu»uat taioiuspö-
riaatteesta ja jotka fen tmu^imaa-
tiwat erityisen hywäksymiftn. Näit-
ten joukkoon kuuluu 3^l pnkälä,
luttFaoifeuFfien nrtiöi-tämi^siä sel-
laiftH« henkilöille, jotfa owat suo-
rittaneet oppimäärän Iciiarifun»
nas'a. 4:§ pykälä, joka laajentaa

historian opehifien rajoja, 5:3 ja
6:Z pykälät, joitten mitfaan anne-
taan oikeus toimittaa asiat wenä-
jönkielella suomalaisten tstssa»

maisten kanssa 'eka toiiibom 7:§

ja B:s> pykälät, jotka jaalatta eri-

tylsiä rangaistusmääräyksiä jaeri-
tyisen tuomionalaisuusjärjestyksen.
Tällainen lain rakenn? herättää
puhujan mielestä joukon wakawia
epäilyksiä ja wastawäitteilä, jotka
eimät ole luonteeltaan yksinomaan
muodollisia, waan myöstm «leelli-
sia. Mitä kysymyksen oleelliseen
puoleen tulee, pistää silmiin esillä-
lllcwan lakiehdotuksen ominaisena
piirteenä se, että oikeuksien taitta-
miseen liitetään poikkeustoimenpi-
teitä suomalaisia wiranomaisia
wastaan, niin rikosoikeudellisiin
määräyksiin kuin lainsäädämöjär-
jestykseenkin nähden. 7:ssä ja
B:ssa pykälissä säädettyjen mää-
räysten sisällinen tarkolus muo-
dollisesti katsoen ilmenee täydelli-
senä epäluulona maan kaikkia oi-
keudellisia laitoksia lrastaan ja o-
leellisesti katsoen tunnustetaan
mahdolliseksi waikeitien sisallisten
ristiriitain syntyminen suomalais-
ten tviranomaisten taholta, risti-
riitain, jotka aiheuttamat heidän
historiallisesti kehittynyt oikeuden-
tuntonsa, jota on muodostunut ja
kehittynyt uskollisuudesta paikal-
lisia oikeusjärjestystä ja paikalli-
sia lakeja kohtaan. Niinikään on
omiansa herättämään ristiriitoja
uuden lain waaiimutjet, jolta tos-
keivat suurta joukkoa maan yleisiä
lakeja ja sen perustuslakia. Tun-
nusteiaan,ettei tätä ristiriitaisuut-
ta woi rattaista muuten tuin eri-
tyisen rantaimmääiäysien atvul-
la. Tämä ristiriita on sitäkin
traagillijempi kun oiamme huo-
mioon, että ne tunteei, joita sitä
ylläpitämät omat itsestään jaloja,
sillä annan se todellakin iraglUis-
ta, että se miia kansa pitää armos-sa, joia me me pioamme armossa
ja tahdomme lujittaa ja tukea, a-
lisbeiaan rangaistukin aiai eksi,
kuten nyt käy uutta lafia sowellu-
tettaessa suomalaisien 'viranomai-
siin. Tällainen on aiian oleelli-
nen puoli. Puhuja armelee, että
lakicbdoius muooolliiestikin kat-
so«n herättää epäilyksiä mitä tulee
kyfymykseen yleisnialiakunnallisen
lainsäädännön jortieUuttamijen ra-
joista, samoin tuin fnr tinmf'"een
ehdoista sen sowelluttamnesta.Pu-
huia ariDciee, että to. 1910 lain
määräämät rajat riikoo lafiebbo;
tuf'en 3:1 ja 6:s pnkälä. Laiieh-
rmus ei rajotu periatteejeen oike-
uksien tasotuk en aifaau ;aamises-
ta, ivaan myöntää wenäläisill? uu-
sia oikeuksia, jotka eiwät jcchdu ta-
||otu&periaattee»ta.N. 1910 la:s''a
ol«wa kysymysten luettelo on tyh-
jentämä. Mitä siihen ei sisälly, on
ratkaistawa ainoastaan pair^lli-
ses'» lainsäädännöllisessä jär;
itjffr£fä. TäZiä huolimatta myön-
netään lakiehdotuksen 3:!;a pym-
lässä wenäläisille suurempia oi-
keuksia kuin suomalaisille. Mitä tu-
ice sllwelluttaittisjärjcstyks^en, lraci-
tii w. 1910 laki, että aloicoifeuben
ottaa hallitsija. Tästä huolimatta
omat lakiehdotuksen 5:1 ja 6.-s
tvenäjäniielen käyttämistä koste-
wat pykälät oiettu lakiek,dotuk'een
duuman aloteoifeuljärjeetrtfje§ ;ä.
Wailta waliokunta lausuu, -että
nämä pykälät ornat li;ätrafuutena
tasa-arwoisuusperiaattcittcn joircl*
luttamijelia ja sen »vuoksi liitti)*
teät elimellisenä osana lakiin, ei
Grinun mot yhtyä tähän mielipi-
teeseen, sillä ta a=arrooijuuspen»
aatteilta ei suinkaan seuraa, että
suomalaiset lvoisiwat jättääkeisari-
funnan haUinnoUisim (aitoihin
juonien ja ruoisinkielisiä afiapape=
retta. Puheensa lopussa huomaut-
taa ©rimin, että maiffafin hän
tunnustaa lakiehdotuksen perusta-
na oleman periaatteen täysin oike-
aksi, ei hän kuitenkaan lakielM-
tuffen yleiseen rakenteeseen ja sen
synnyttämiin yleisluontoisiin epäi-
lyisiin katsoen, epäilnksiin, joista
hän tarkemmin teki selkoa neitn)os=

ton edellisessä istunnossa, moi ää-
nestää sen puolesta.

Lakiehdotuksen yleiskeskustelu
lopeteiaan ja maltakunnanneumos.
to ryhtyy kysymyksen ykfitniekoh-
taisecn pohdintaan, jolloin puheen-

wnorosa käyltlitväi m. m. Kowa-
lewski ja oifcu»mini«tci-i tjl^iffl
lowilow.

Waltakunnanueuwostll
yksityislohtaisen keskilstelun jäl-
keen lopullisesti ilman minkään-
laisia muutoksia duuman aikaisem-
min hywaksymän, lakiehdotuksen
suomalaisten ja wenäläisten oi-
keuksien tasottamisesta.

Varmennuskieltajutut.
Proluraattorin wiraZion sihtee-

ri waratuomari John Ugc^la on
nyttemmin lähettänyt fcnaatin oi-
teustoimituskuntaan selityksenpä
häntä wastaan kurinpitojäriestyt'-
sessä nostetussa, warmennuekieltc!-
jutlissa.

Neiti il. Söderhjelmiä ei hy-
oäksylä proiessoriksi.

To'cntti. neiti A. Söder-
hjelmin anomus jaala oikeus
bafea [a tulla nimitetyksi profes-
sorisi fji§torialli?fielitieteeflijeen
mastoon UifiinitOie§taan huolimat-ta, on ollut fonfiStorion läsiteltä-
wänä. jolloin toimitetussa ääne?=
tyk''essä 7 jänniä, nf)tn:n ofaffiprof. GTirbcniiif en. oToffi prof.
Serlachiutscn tieoefimmilia esiin-
tuomiin mielipiteisiin, wastusti'
wai anomusta, -ota mo§toin 6 jä-
sentä, yhtvcn väämiassa pro^. E-
Vickyin niielipitee vuoliiwai
myöntymistä t>akemuk'een.

'

silla
ra;otntsella ;a chbofTa, että bofent-
ti Söderhjelm.k<° hän tuli'! nimi.
tctnf ri profesi"orifri, ci sai'i toira<
noo ntomcrilnaloa. «ifä ottoa c»'ac!
sellaisien nlttu^en :a o:i<iin Rfittelttnn, ioi^ia oifeit^cnfänttcä fior-
jote+aan. Pc>'Zi'a öane§;nfre§tä oli
pro^. SerfarMiiS. tonfa ääni pe-
rästä päin hankitaan.

flsioifsija palvianclerin
etslmilien.

Asianomaisten iriranomQtlten
kautta senaattiin faamtneittcn to-
tojen mukaan on asioitsija T. E.
$o!n>ianöerin, joka wäcirillä wal-
tafirjoilla fatoaifi Suomen f)tipo=
teekkinboistyksen < waroja nom
156,000 mk.,etsiskely Paraguayssa
on ojottoutamtt tuloksettomaksi,
mutta siitä huolimatto on Para-
guayn tiallitus lutnanmtt humat'
taa Polwianderin hänet tankattaes-sa wenäläisillle wiranomaisille woi-
ma§iaolemi(la ehdoilla. Tamalla
on senaattia pyydetty tiedustele-
maan, ottamatko Suomen wirano-
mai''et suorittaakseen Polwianderin
etsiskeinZtä ja kotiiniuomisesta kai-
tun^et menot.

— Myönnetty apuraha. Ee.
naatti on myöntännt Etela-Pob-
janmaan !an'anopi§tonc 2.300
marfan apurahan opiston Hsnf§>
ja etnämäofaåtoi» afiimaktitofien
fGlu§tamtfeffi.

Venäjältä,
Piispa Hermogen.

Venäjän kirkon uudistaja.

Pietarin Ilirjeenvaililajamme
kirjollaa:

Piispa Hermogenin erottami-
nen p.-synodista on nykyään
Pietarin tärkeämpi puheenaine,
kuin englantilaistenvierailu.

Virallisesti vihdoin ja viimein-
kin ilmolettiin, että piispa Her-
murenin ero olisi johtunut sopi-
mattomasta sähkösanomasta
korkeimpaan paikkaan. Sano-malehdel utelivat, mitä sähkö-sanoma ehkä sisälsi. Saivat tie-tää, että oli ollut erimielisyyksiä
p.-synodissa diakonissa-laitoksen
perustamisesta Venäjälle, ja ettäpiispa Hermogenin mielestä tä-mä sotisi kanonisia lakeja vas-
taan. Kun hänen mielipiteensä
ei päässyt voitolle, ryhtyi häntarmokkaampiin toimenipteisiin,
huomauttaen sähkösanomassaan!
eftä_ yliprokuraatfori puolustaa
myös puolipakanallisfen tois-
uskoisten ruumiitten siunaamis-
ta oitenuskoisissa kirkoissa v. m.

Sähkösanoman hämmästyttä-
vät seuraukset eivät saattaneet

ymmälle uskonsa puolesta intoi-
levaa piispa Ilermogenca.

Aina uteliaille sanomalchtimie-
hille alkoi hän tehdä paljastuk-
sia, jo!k» hämmästyttävät sivul-
takalselijaakin.

P. synoodin yliprokuraattori
V. K. Sobler on

—
hänen sa-

nainsa mukaan isänmaalliselle
»Svvjetc-lehdelle —

kctlumainen
virkamies, jolla ei ole milään
omaa tuntoa. Hän on vihastu-
nut piispa Hermogeneen siitä,et-
tä tämä on paljastanut Optinan
luostarissa tapahtuneet väärin-
käytökset. Hänen kaksinaamai-
suutensa, hänen äärettömän vai-heellisulensa tähden vertaa Her-
mogen yliprokuraattoria Neroon,
joka ka!kasi ystäviltään päät, ja
tässä asiassa on Sabler näytellyt
telottajan osaa.

Oman kertomuksensa mukaan
on Hermogen tähän tapaanripit-
tänyl itse Sablerin, joka oli tul-
lut hänlä varottamaan,mutta tä-
män kuultuaan arvellut olevansa
asiasta ulkopuolella ja lähienyt
tiehensä.

Herra SaMer näyllnakin tässä
asiassa olevan sivuhenkilö. Her-
ra Hermogen julistaa millei kai-
kissa Venäjän asioissa s vanhus
Raspulinc

Tämä »vanhus» ei ole miVään
vanhus. Onhan 40-vuolinen
»Grishka Raspulin«. Hän kek-
milliin ensiksi jo Japanin sodan
aikana, jolloin hän sähköleilse
lähetti Pietariin ennustuksia ja
siunauksia Siperiasta.

Pääministerin äänettömällä
suostumuksella laiteltiin Raspu-
linin ja Pietarin välille »erityi-
nen sähköioh!o« ennustusten ja
siunauslen lähettämistä varten.

Vaikka ennustukset eivät to-
teutuneetkaan eivätkä siunauk-
set tuollaneet toivulluja hedel-
miä, niin pääsi iämä »puoliraa-
kalainen talonpoikas-poika Sipe-
riasta Pietariin, ja siellä hän ko-
hosikaikkein korkeimpiin piirei-
hin, ihan viimeisille huipuille
azl'<!.

an Rl,pnslinin voiml»?
Piisni Hermogen sanoo, että

se on iihan himo, ja että »hänen
'tekonsa ovat sellaisia,etl» minä,
piisoana, häpeän niisiä puhua«.

»Novoje Wremjan« Menshi-
iKoff. joka tuntee kaikki asiat,on
kuitenkin avomielisen! ~>i.

—
>Hän ei ole syniynyt rikkaaksi,
multa kyllä onnelliseksi*. Hänihoukuttele ylhäisön naiset ja
|nuoret Tylöt väärille leille, käy
!heidän kanssaan saunassa j.n. e.I Kun Menshikoff oli kysynyt
'Raspulinilia, onko tämä totia?—

eli hän kierrellen vastannut,
puhuen Raamatun Lotista, hä-
nen päihfyniykssslään ja tyitä-
ristään, ja kaikkien syntien an-
teeksisaamisesta jumalanpojan
veren kautta.

Pari vuolla sifle luultiin,e'.ta
»Grishkan» aurinko olisi laske-
nut, multa nyt väittää piis-
pa Hermogen, että hän saa
kiiltää kukisiuniisestaan juuri

.
Huomailava on, että Hermo-

gen on aikoinaan ollut Rapusti-
»in paras ystävä. Löytyy vau;-
kuva, jcssahe kuuluhanIliodorin kanssa istuvat mitä
parhaimmsssa ja liikullavim-
massa ystävyydessä.

Multa tällaista liikuttavaa ys-
tävyyitä kohtaa tavallisesti La-
mailainen kohtalo.

Yslävyksislä on tullut anka-
rimmat vihamiehet, jossa un ky-
symys elämästä ja kuolemasta.

Kuka tässä hirvittävässä tais-
telussa voittaa?

Tunluu siltä, että se on turha
kysymys, kun piispa liermogen
kerran on karkotettu p.-synodis-
ta, ja sitä paitsi snnnut virallisen
käskyn poistua Pietarista.

Multa tämä ei vielä ratkaise
kysymystä. Hermogen ei aio,
omien sanojensa mukaan, totella
synodin päälöstä.Ja niinen ouo-
lellaan on koko »isänmaallinen*!
sanomalehdistö. »Semshtshina*,
sSwjef<t .ia mikä tärkeintä »No-
voje Wremja«, ne puolustavat
häntä intohimoisesti.

Hermojen, josta odote-
taan Venäiän kirkon patriark-
kaa, onpäättänyt saada
aika an kirkon vapau-
tuksen valtiovallan
holhouksesta.* * "
Hormogcn erotettu piispan-
virasta ja karkotettu Grod-

NN» lUoBt2:jlU

Pietarista, tammik. 30 p.
Piispa Hermojen on erotettu 8».
ratowin hiippakunnan piispan
virasta ja määräily oleskelemaan
Shirowilshin luostarissa Grodnon
hiippakunnassa. Erottamista pe-
rustellaan sillä, että piispa Ner-
mogen on^osottanut selvää uppi-
niskaisuutta hallitsijan tahtoa ja
synoodin määräyksiä vastaan,
saadessaan käskyn poistua Pie-
tarista. Kun piispa Hermojen
näin ollen on unohtanut valansa

Ilicdor siirrettg Floritsevan
erämaaluostariin ja mSärätti}

hetimatkustamaan.

Pietarista, tamimk. 30 p.
Tsaritsinin luostarin majatalon
johtaja pappismunkki liliodor
on synoodin esityksestä, jonka
hallitsija on vahvistanut, siirret-
ty Flotitsevan erämaan luosta-
riin Vladimirin hiippakunnassa.
Iliodor onmäärätty heti matkus-
tamaanFloritsevaan,ehdolla, et-
tei hän saa oleskella Pietarissa,
Moskovassa tai Saratowin hiip-
pakunnassa.

Duuman sosialistiryhmän
välikysymys.

Piet2r is t 2, tammik. 30 p.
Valtakunnan duuman valiokunta
on päätlänyt ehdottaa 808. dem.
duumaryhmän välikysymyksen,
joka koskee Pietarin suojeluspo-
liisin toimia muutamia duuman
sos. dem. jäseniä kohtaan, hylät-
täväksi.

—
Murhayritys Serenfuin van-

kilan päällikköävaslaan. Nyt on
päästy selville siitä henkilöstä,
joka viime elokuussa ampui Se-
rentuin pakkolyövankilanpääl-
likköäVysotskia. Hän on Kije-
win polyteknillisen opis'on oppi-
las Lagunow, 31 v. vanha. Hän
on aikoinaan opiskellut Odessan
yliopistossa, mutta karkotettu
sosialivallankumoukselliseen puo
lueeseen kuulumisesta Arkange-
lin lääniin, josta hän karknsi ul-
komaille. Tutkinfoluomarillehän
on ilmoittanut olevansa sosiali-
vallankumouksellisen puolueen
siperi^aisen lenlävän taistelu-
järjesiönjäsen. Vysotskia oli hän
ampunut puolueen keskuskomi-
tean käskystä, kostaakseen kes-
kuskomitean jäsenen Sasonovin
itsemurhan Serentuin vankilassa.

Ulkomaalta.

Iripolin sota.
Kahakka Benghasin luona.
Roomasta, tammik. 30 p.

Siefanin toimistolle ilmotetaan
Benghasista, että italialainen rat-
suväkiosaslo ollessaan vakoilu-
matkalla joutui taisteluun muu-
tamia satoja miehiä käsittävän
beduiinijoukon kanssa. Beduiinit
pakenivatkärsien suuria tappioi-
ta. Italialaiset eivät kärsineet
milään tappiolta

Senuskit kehottavat ara-
bialaisia npuhään sotaan"

eni8 ta. tammikuun 30
päivänä. Arabialaiset lehdet ovat
julaisseet arabialaisen Senuski-
heimon kehotuksen oikeistolai-
sille taisteluun islamin vihollisia
vaBlaan.

Yskgbin pommiräjähdgs.
Konstantinopolista,

tammikuun 30 päivänä. Ratlo-
witshin ja Yskybin lähellä ia-

tiineessä pommiräjähdykses-
8ä on 8 santarmia saanut sur-
mansa. Heila haavottui Biläp»it-

Vallankumous
Kiinassa.

Kabin t'n eronpguntö Sak-
salais viha. Anarkiaa. Aseina

Mandshuriassa.
(Aamulehden Pietarin kirjeen-

vaihtajalta).

Juanshikain pyynti ministeri-
kabinetin erosta on hyljätty sen.
tähden eitä Mandshurian kenraa-likuvernööri Tshaoersjun kiel-täytyi otlamasta vastaan päämi-
nisterin paikkaa. Perusluslaki-

ja velvollisuutensa, on hän sy-J kamarin puheenjohtaja on saa-
noodin esityksestä, jonka esityk-1 nut eronsa, ja niinen siiaunsa on
senhallitsija on vahvistanut,ero- !nimitetty toinen mies.
tettu yllämainitusta piispanvi- 1

rasta.

Saksan konsuli Slia7igha;ssa
on ilmottanut presidentti Sun-
Jantscniile tasavaltalaisien viran-
omaisten kiihotusta vastaan vi-
hamielisen mielinen heralta-
miseksi saksalaisia vaslaan.

Ylläolevat lierat ovaf säHö.
tietoja Pekingistä, lähc.eily t. k.
29 p.nä.

Monet Ba-odinfun seudussa
olevat kylät ovat rosvojoukkojen
vallasa, jotka ovat julfelancct
olevansa vallankumouksellisia.

Joukko Henanin neuvottele-
van kauppiaskomitean jäseniä
on lähettänyt tasavaltalaisen ar-
meijan pääkoinentajalle, kenraali
Lille pyynnön vapauttaa ja suo-
jella heitä keisarillisen armeijan
vallattomuuksilta.

Miifcdeivsfa sähköleiään sNo-
voje WremjaHe :Kenraalikuver-
nuori Tshaersjun on päättänyt
laislella kaikin keinoin vallan-
kumouksellista liidellä vahaan
ja on siinä farkotaksessa anta-
nut toimintavapauden entiselle
hunguiisipäällikölle, nykyiselle
Mandsluirir.n poliisijoukkojen
komentajalle, kenraali Tshanso-
linille. Viime viikon kuluessa
on häviletly virallisen sanoma-
lehden »Dnn-san-shen-shi-bnnnc
toimitus, ja muutamia toimitta-
jia on tapettu. Toiset lehdet,
paitsi japanilaista, peläten samaa
kohtaloa, ovat lakanneet ilmes-
tymästä. Joka päivä vankilaan
ja mestataan vallankumoukselli-
seen yllytykseenepäiltyjä. Vasla-
lauseitten ja vastarinnan välttä-
miseksi vangilsemistMaisuuksissa
väestön taholla murhaavat vale-
pukuiset poliisit kapinaliikkeen
johtajia. Siten on saanut sur-
mansa »Uudistuksen joudulta-
misseura-ne puheenjohtaja ja
muutamat jäsenet, jotka olivat
panneet julkisen vastalauseen
Tshausolinin juhmmksiaß vas-
taan, sekä myös kaupungin neu-
voston puheenjohla;a. Vallan-
kumouksellisissa piireissä kas-
vaa kiihtymys kenraalikuver-
nööriin julmuuksien johdosla,
hänelle enmistet. veljensä, Syit-
suanin kenraalikuvernöörinkoh-
taloa, jonka päälä vallankumo-
ukselliset nyt kul-ellavat kau-
pungista kaummkiin väkijouk-
kojen nähtäväksi.

Japanilainen sanoma^hti huo-
mauttaa rosvojoukkojen kasva-
misesta Etelä-Mandshuriassa.
Muutamat niistä ovat julista-
neet, että he muka kuuluvat val-
lankumouksellisiin.

Sotajoukkojen toimenpiteistä
hunguuseja vastaan ei ylimal-
kaan tule yhtään mitään. Jouk-
kojen johtajat ostetaan rahoilla
tahi tarjoamalla heille valtion
virkoja, mutta näitten sijaan il-
mestyy uusia joukkoja.

Pohjois-Mandshuriassa raivoa-
vat myöshunguusijoukot, jotka
enimmäkseen ovat nälästä hur-
jistuneita paikkakuntalaisia tahi
sinne Priamurisla karkoteltuja
työttömiä. Hallituksen arvon
meneslys ja sotajoukkojen v».
hälnkuisiius ja muutamissa ta-
pauksissa niitten epäluotetta-
vuus, virkamiesten viroistaanjonkkoluopuminen palkkojen
vähyyden ia iwe"»»i tw<m|.
«sumien tähden sekä rosvous-len lisiiäntyminen, kaiUi se .mvallankumouksellisille eduksijos solatoimet siirtyvät Mand-shuriaan.

Lcsk?lreisa iana rhkaa sur-
mata itsensä ja keisarin.
Pekingistä sähkötetään v.k. 30

p. Moskovan lehdille etlä leski-keisarinna, menefellyään kaiken
toivonsa ulkovaltain sekaantumi-
sesta, on pfiniiänyi myrkyttää
keisarilapsen ja sitte surmata it-sensä, välltääkscon maasta ,rof-
tamisen häpeäii

Timesin kanta asiassa.
Lontoo, tammik. 30 p. (U.

A:lle). Times arve'ee, etla !"i!le.
kun Japanin valtiomiehet ovat
vastustaneet Kiinan muuttamis-
ta tasavallaksi, seurataan Kiinan
asiain menoa mitä suurimmalla
mielenkiinnolla. Kirjoituksesta
päättää vallitsee Englannin hal-
lituspiireissä sama'lainen mielen-
kiinto. Lehti uudistaa varoituk-
sensa fasavallalaisille ia anlaa
kannatuksensa Junanshikaille.
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7AAMULEHTITorstaina 1 p:na Helmikuuta
? pontena on, että Venäjä ja Eng-

Nankinra uhataan. Kanina i laati joko ovat tahallaan valtuut-
Minrishnrin t " * i. tamiensa konsulien kautta toimi-mandshuriassa. Taistella. nee

, Persian itsenäisyyden ja
Tasavaltalaiset voitolla. Än- i kansan-omaisen hallinnon hävil-
tautu-aiko Kcisariliset? Ja- tämiseksi faikka siten saaneeE"

asiamiehiltään julkeasti väären-Ra Etelä-Kiinan ta^a- renneltyjä tietoja tapahtumista
valta. Aiandshurian anast^s-

huhut.

f Aamulehden Pietarin Mrjeen-
vaihlajalln). Tietoja eri aloilta.

P2lll

Shanjliaista sähkötetään Pie-
tariin, ella enasen Nankinin
komendantin, nyttemmin Nanki-
nhi keniaii.aivernööriksinimite-
tyn kenraali Tshansjunin asia-
miehet naulaavat kalujen kul-
miin julistuksia, etla han teKee
rynnäiiöu vailottaakseen Nanki-
nin takaisin ja kehottaa rauhal-
lista väeslöä jäliämään kaupun-
gin, säästyäkseen pofDoaiiakseo
kauhuUia.

Pekingistä sähkölelään, että
Mukdenista saapuneen tiedon
johdosta, eitä vallankumousliike
Girinissä yhä voimistuu ja ella
Girinin kuvernööri on taipmai-
nen auttamaan vallankumouk-
sellisia kaupungin vallotuksessa,
on 23: n divisioonan päällikkö
saanut käskyn pilaa silmällä ku-
vernöörintoimia ja siinä tapauk-
sessa, että kapina syttyy, aseitua
sotajoukkojen etunenään. Viran-
omaisien tiedonannot kapinalli-
sesta liikkeestä Mandshuriassa
herättävt levollomuulta Pekingin
hallituksessa.

TasavaUalaisten etujoukko-
osasto, 300 miestä ja 2 kanuu-
naa, on ryhtynyt taisleluun kei-
sarillisen 500-miehisen osaston
kanssa lähellä Beimiä, Shantu-
nin maakunnassa. Keisarilliset
joukot, menetettyään 60 miestä,
peräytyvät; tasavaltalaiset me-
nettivät 20 mieslä kaatuneita ja
valloltivat Beimin.

Kiivas taistelu on taisieMu
myös kenraali Tshansjunin ar-
meijan ja Nankinin tasavaltalai-
sen armeijan kesken Gulshenis-
-52, Tshansunin maakunnassa, ja
pääUyi se keisarillisien joukko-
jen tappiolla. Tsnansjun odottaa
lisäjoukkoja uudistaakseen hyök
käyksensä, sähkötetään Tjanisi-
nista.

Keisarillisen armeijan komen-
taja on, Hankousta saapuneen
sähkösanoman mukaan, sähköt-
tänyt virallisesti Venäjän ken-
raalikonsuliile keisarillisten jat-
kuvassa pakenemisesta ja pyytä-
nyt konsuleja myötävaikutta-
maan, ettähän pääsisi Li-Juan-
Uunin yhteyteen. Huhujen mu-
kaan on antautuminen mahdolli-
nen. Joka päivä karkaa sotamie-
hiä keisarillisesta armeijasi*.

Tokiosta ilmotetaan, etla väli-
aikainen tasavaltalainen hallitus
on kahdesti pyytänyt Japanin
tunnustamaan tasavallan, mutta
kummallakaan kerralla ei ole an-
ne!'u ■>. as'aasta.

Mandshurian anaslushuhut,
jotka eilen julkaisimme Harbi-
nisia saapuneen sähkösanoman
mukaan, eivät oHeetkaan tosia.
Huhuoli saanut alkunsa sillä, et-
tä Mukdenin kaupunginpäälllik-
kö Tshansolin oli japanilaisten
tietämätlä vanginnut ja mestaut-
tanut kaksi kiinalaisia. Japani-
laiset panivat vastalauseen, uha-
ten muussa tapauksessa vallottaa
Mukdenin.

Japani »''-no kuitenkin, Dals-
nista saapuneen sähkösanoman
mukaan anaalia Mandshurian,
mutta vasta silloin, kun kansa-
laissotaan sekaantuu Pohjois-
Kiina. Anastuksen syy on, että
Japani ei salli sotatoimia Mand-
shuriassa.

fukkoliike Portugalissa.
Lissabonista, tammik.

30 p-nä. Kauppapuoleja on tä-
nään avattu, multa kauppa on
kuifnkin lamassa. Railiolielii-
kenueltä ylläpidetään ratsuväen
hirvin Contrassa on ainoas-

taan osa työväestöälakossa.

Morgan Sfmsteriu paljastuk-
set.

Lontoosta, tamm*. SO p.

r-iHä pilsnyi suurta huomiota
heifiUSncoa puheen, teinien sima

räikeitä paljastuksia, joulenpaa-

Englannin kuningsparia ko=
timatka.

Gibraltarista, tammi-
kuun 30 päivänä. Englannin
kuninkaallinen seurue on saapu-
nut tänne.

—
EQUITARLEN 5 MILJAR-

DIA. Newyorkisra ilmoitetaan,
ella nyt on saatu suoriteluksi
loppuun tarkaslus Equitablen
palaisin raunioiden kellarihol-
veissa. Tällöinon huomattu, et-
ta tulenkestävät terässeinät todel-
lakin ovat kestäneet kokeen,niin
että kaikki arvopaperit —

arvol-
taan 5 miljardia dollaria —

ovat
pelastuneet aivan vahingoittu-
mattomina.

V>6!Bo!tZ.
Pikkukoulunopeffajain
lepokotihanketta edis-

tämään.
Lepokodin aikaan-saaminen

Suonien alkukoulun-opetlajistol-
le maalaiskunnissa ei ole mikään
eilispäivän lapsi. Sen syntysanat
lausuttiin neljännessä yleisessä
alhukouluopettajain kokoukses-
sa Helsingissä v. 1905. Sen joh-
dosia on syntynyt eri seura ni- ]meitä »Liitto*, jonka tarkoituk-
sena on aullaaheikontuneita ai-
kukoulunopettajia ja -opettajat-
taria. Senlähden Liitto vastaanot-
taa vapaehtoisia lahjoja, testa-
mentteja, toimeenpaneeiltamia,
joista puhdas tulo määrätään
mainittuun tarkoitukseen. Lii-
ton pääasiallisin toiminta on tä-
hän saakka kohdistunut milfei
yksinomaan lepokodin aikaan-
saamiseen mainitulle opettajis-
tolle. Sila varten Liiton toimi-
kunta 1907 vuoden lopulla pyysi
Suomen kunnioitettavan yleisöä
muistamaan laitosta rahallisilla
avusluksilla. Tämän ynnä mui-
den toimenpiteidenkantta on Lii-
tolla nykyäännoin 6,000 Suomen
markkaa. Lepokoti-asia on äs-
ken päässyt suuren askeleen e-
teenpäin sen kaulta, että Liitol-
le eräs jakomielinenkansalainen
on lahjoittanut oivallisen kodin,
joka o? ikäänkuin lepokodiksi
rakenneltu. Korpikoti on huvilan
nimi. Se sijaitsee luonnonihnnal-
la paikalla HolVan pitäjässä.
Vesijärven rannal'a noin 4 km.
matka Lahden ksnpuns^sta. Hu-
vila on erinomaisen hyvin raken-
nettu. Toimikunnan tulee siis
i sane?" se sellaiseen kuntoon, että
väcählyneet opettajat ja opetta-
jattaret voisivat koululoma-aika-
ua päästä lepokodin asukkaiksi
irtautuakseen entisiin voimiin-
sa. Mutta vaikka toimikunta on
nyt siinä onnellisessa asemassa,
että sillä on 7 tynnyrinalan suu-
ruinen maakappale ja upea ra-
kennus, niin on vielä paljon jäl-
jellä; me olemme vasta puoli-
matkalla.

Suomen al!:r.o-cUajisto maa-
laiskunnissamme on kova-onni-
-56852 tilassa; tähän ovat osaksi
vaikuttaneet historialliset olosuh-
tee, joita emme tässä voi esittää.
Mutta suurin syy onkuitenkin se.
että seurakunnat niin huonosti
palkkaavat täiä opettajistoa, eikä
valtio ole tähän päivään saakka,
muutamia poikkeuksia lukuunot-
tamatta, uhrannut varoja heidän
palkkaamistaan varten. Ja kui-
lenkin on tämä opettajisto suo-
riilanut ja edelleen suorittaa tär-
keän lyönkansansivistyksen vai-
niolla; tämän opellajislon työon
perustavaa laatua, mikä on suri-
arvoinen koko kansalle; mutta
se on vastuullista työtämitä epä-
edullisimmissa oloissa; milloin
työskenleieväthe ahtaissa talon-
pojan tuvissa suuren lapsilau-
man ympäröimänä mitä kurjim-
massa ilmassa, milloin taas suu-
rissa kylmissä suojissa anka-
rimrrnn talvipakkasen vallitessa.
Kun tämä opettajisto sellaisissa
oloissa saa ponnistaa parhaim-
mat voimansa, niin voipi aivan
ierve opettaja ja opettajatar jo
vaipua ennenaikaiseen hautaan

tahi saada pysyväisen taudin.Jos
tähän lisätään heidän niukka
palkkansa, mikä keskimäärin
nousee nykyään noin 325 mark-
kaan vuodessa,mikä palkka, jol-
loin kaikki elantolarpeetovatko-
honneet, ei läheskään ole riittä-
vä, niin tämä opettajisto kärsii
nälkää. Tämä opettajisto saapi
kieläylyä monesta, mitkä saa
renkimies tai palvelijatar naut-
tia. Jolta opettajattaret jaopetta-
jat jossakin määrin saisivat voi-
mansa takaisin,niin olisi lepoko-
ti heille tarpeen. Mutta niinkuin
sanottiin, meolemme vasta puo-
litiehen joutuneet. Nämä opetta-
jat eivät mitenkään voi maksaa
laitoksessa olostansa. Senlähden
Liiton toimikunta on pakoilettu
kääntymään yleisönpuoleen, jos-
sa toivomme olevan henkilöitä,
jotka käsittävät, että s"ia ex ella-
jistoa, johon kuuluu 1,700 hen-
kilöä, joka uhraa paraimmat
voimansa isänmaan alttarille,
täytyy aineellisilla varoilla aut-
taa, niin että tämä opettajisto o-
mistaisi lepokodin, missä väsäh-
tyneet opettajat saisivat voiman-
sa takaisin. On pyrittävä siihen,
että saataisiin niin suuri pää-
oma, jolta sen vuotuinen korko
olisi käytettävä laitoksen ylläpi-
tämiseksi.

Kunnioitettava kar«?'ainen!
Vakuutetut olemme, että kan-
samme valistaminen on hengen
asia sen olemassa oloa varten;
sentähden rohkenemme toivoa,
eitä Te rahalahjoilla voisitte hel-
pottaa Liittotoimikunnan harras-
tuksia, jaolemme vakuutetut sii-
tä,etla otattemeidän pyyntömme
suosiolliseen huomioon ja keho:-
tallemuitakin paikkakunnallan-
ne samoin tekemään.

Tässä tarkotuksessa on lähe-
tetty liikkecl'e listoja. Kertyneis-
tä rahoista ja lahjoista tilitetään
»Alemmassa Kansanopelukses-
-52-.

He'«;inki, tammikuussa 1912
K. Verkko,

Koulunjohtaja.
T.iiton puheenjohtaja

VdSl2t?s ihmiselle.

Tuntuu siltä,että sille oman-
tunnustuksensa mukaan koulun
käyneelle »ihmiselle joka lau-
vantaisessa numerossa valittaa
pikatavaraloimislossa täällä tul-
leensa asetetuksi vuorossansa py-
symään,esiintyy jokainen järjes-
tyksenpito elikomento, oli se mi-
tä laatua tahansa ja minkä yh-
teiskunnan viranomaisen urolel-
ta hyvänsä suoriteltuna,yhtä pe-
lättävällä ja rauhaa häiritseväl-
tä.

Koska kyhäyksessä moititaan
lähinnä 15 luokan virkamieheksi
tiltelöityä toimihenkilöä, tar-
koittamalla sillä asemantiestä;
pyydän Teitä Kunnianarv. »in-
niinen^ vaikka vaan hetkeksi
mielikuvituksessa käymään tuon
saraaisen itsellenne toivomanne
virkalakin alla.Ottaisitte vastaan
lähetykset toisilta ihmisiltä ilman
mitään eri vuoronpitoa, punnit-
sisitte tavarat, kirjoittaisitte vaa-
kalappuja tukuttain, sysäisitte
toisia vaikka keskitekoisina luo-
tanne, vähät siitä jos muutama
skolli- irenisikin päin vastaiseen
suuntaan, mitä pitäisi tahi ehkä
pikaisen punnituksenne johdos-
ta p£etta*siin läheuäjältä kaksin-
kertainen rahti y. m. todellisia
vahinkoa r.ai';aansaatettpi?iin
yleir;"!le ja ainoastaan »entäneen
että pääpainon panisitte kohteli-
aisuuteen. Mitä taas tulee »maa-
laisukulle: muka anneltuun vas-
taukseen, oli se kokonaan »inhi-
millislä« väärinkäsitystä, koska
se oi: aijoltu saapuneiden tav.
puolella seisovalle pakkamcsia-
rille.

En 'cieHr kylläkään ettei koh-
teliaisuus jieisöä kohtaan olisi
niin alemman kuin ylemmunkin
virkaniiehen ensimmäisiä velvol-
lisuuksia,mutta en voi olla kum-
minkaan Teidän kanssanne yhtä
mieltä siitä, että virkamiehet yli-
malkaan olisivat tarkoitetut ylei-
sölle palvelijoiksi niin suorasu-
kaisessa ja halvemmuutff ilmai-
sevassa merkityksessä kuin Te
näille heitä pitävän. Virkamies
nn miehestäni enemmän yleisön
avustaja, kuin sen palvelija.

>Yli-ihminer "

Suomenmielisten
suhteesta Salaman

äuomen vcillseen
kilpailuun.

Oulussa ilmestywas'ä i"iif'' =
Icdöc?':c «n 'nlaistit nin,imcrk!llä
Suc<n.'nmie!incn" Varusteltu *ir-Coitus, jo?awoiHerman mielcrafiin^
toa fäinär.fn lehden Mijahnman

Cohfori Sunjafsen joukkojensa ympäröimänä.
Onko Simjutsen vaiko Jultanxhikai olevaKiinan tasavallan presidentti,kun nykyinen dynastia kerna

kartoitetaan '? Tämä kysymys jännittää mieliä kiihkeästi, mutta näyttääpäkuin olisi Sunjatsenilla suuremmatmahdol-
lisuudet, hän kun on jo vallankumouksellisten proaMentiksi julistettu. Ylläolevakuva esittää Sunjatsenia (keskellä turk-
keihin puettuna) joukkonsa kunnian osoitusten esineenä.

piirissä. Julkaisemme -'entädenkir-
joitutan.

Se fifäinen ristiriita, minkä
Uraltaan Suometsä makuutuksenot-
tllneer juomenniiieli;jet owcrt Sala-
man Perus^misen lautta joutu-
neet on täsuetiämissä. Waikka Suo
mi jo aikaisemmin oli luopunut
iwubattamasta altupeiäiZtä ohjel-maansa, oli se kuitenkin ollut
enemmän suomalainen yhtiö kuiu
Kalewa ja Fennia, ja niin «Ilen
oli ollu-! itsestään selwää, että suo-
menmielinen yleisö oli edellän
ryhmittynyt Suonien ympärille.
Mutta asema muuttui ©etoman
pcrustcnuisen kautta.

Euomiybtiön wcrkuutuksmMa-
jina, asiamiehinä, johtoon asclliji-
no fiinnitii^ät monia suomenmie-
lisiä Suomen taloudellis y. m.
yksityis edut. 3itäplli,fi eli monta,
jotka eiwät olleet t)tyliänne?t asa-
iuZta Tncmi-yhtiön walloittami-
sesta kfa:'"iu niitä ibantei^.a Palwc-
lemaan. mitkä sen olirvat synnyttä-
neet ja suuruuteen nostaneet.

—
Salama oli snntynyt kohottamaan
taasen oilettffiinfo Suomen hyl-
käämät fanifalfiiet ftvrkimykset ta-
l'oudell!''el!a! alalla. Siinä suomen-
mielisten ci taiwinm'. lv. 'Tea f&t*
wania lapsipuolen ehmoff.t, 'man
lvoiwat he täysin äxäxr^ti sitä o^*
jata ja laftoaitaa siitä Ä,'N'allis-
mcrkcvankin oficen toisen kulmaki-
ircn i'ucmalai'''ui;benc ialc>ud?llis?l-
la alalls». Sillä oli siis oifcu» odot-
taa täyttä m^öiäiunvcc suomen'
miclislcn fdjolic.

Mutta liikealalla ci kaisi sama::-
Ici^Wninr^rittiét": teoi olla kilpai-
lomatta reet^nään. Ianipailu wii
etujen iDastaffaijuuiccn, milloin e-
nemntäa, milloin .iiägevmän,mut-
ta maa jossakin !näöri'i. Saman
henkilön«n mabdown samaila ta*
tiplv. harrastaa farten kilpaileman
liikkuu meutaOfi&a. loinen tai
toinen on cfeicttarDa ciualalle.
Näin rcf)itttsi jokaiselle juonwrame»
lifell: cribOiDiiialti toaätoiSiä lraa-
tinxifii infiiii^ö:Salama liaiSuo-
mi?'

Tois^ omat iåbän kysynHk''con
wastaui''cn tmtanc-i, töoivrattepa 'a-
no.J, ujcimm.:t. Stiiä en roliiS=
tuksena Salaman kuulumaton me-
neslys sen ensimäisenä wuonua ia
monet muutkin seikat. Mutta v''c-
at merkit wiittaawat jtifjen, cha
paljon _ ::.t!äii\ai:,mtäfm en wielä
olema&ic öniän ftijnm^ricen suh-
teen. Sentanben ci liene merkitv?-
tä waills ottaa yleispiirlcis^cin
:&;ite!ta)T)Qf{i tama cy'ymys.

fäi^éföäa was,l7U?:ll siibcn on
iehtäws itsellcen selwäkji, mitä ny-
kyhetki eruyiseZii taloudelliseZsa
tviminnclssa suomenmieliseltä ylei-
söltä waatii.

Mteiskunnassll jossa ialoubelli-
n>?n toiminta nojautuu wapaascen
kilp^i>.m?i, tallluocllisesii woimcif-
kaili anastaa walta memat sekä
henkisellä että aineellisella alalla.

Taloudellisen elintason ylem-
myys antaa mabdollimudet tulla
wastaawassll määrässä paremmin
oMiseksi nyöskin teniifen siwis-
tyksen tt>ä:ineiétä. Aineellinen km.
nrinn>ointt «n binfiien, siwiZtykscl-
lisen hnwinwoinnin ia woiman eh-
to.

—
Tama oli selwillä niillä mie-

hillä» jotka suc>mallli'uuden liik-
reen, luonteeltaan lähinnä mci»*
tnfiellifen liikkeen, pcrusiatsi ja
selkänojaksi perustitvat :alfi§*

epanftr ja kolua ien jälteen
Tuomi-yhtiön. Rinnatusten tuli
n'iiben ;;-3lii_ffc:ben olla taloii*
d:lliswa> htlittoftännä tn'cwaisuu-
den iuomaiafefle luomelle.
Ia näin läraifin. 1690 hflmrflå

ne idanteet, jc>ika cifaiicmmirfa
ftmcfiftjmrncmifii oliwat taata ?on=

täisen tulewaisuutien kuwma suo-
maiaisuuoen esitaistelijain mielis-
sä kangastaneet, näidenkahden liik-
keen turmissa saiwat sellaisen muo-
don ennen kuulumattoman wilk-
kaassa, seuraamalla wuosikymme-
nellä jatkuneessa yritieliäiftiydessä
taloudellisella allllla. Suomalai-suus ei enää ollut main sitvisiyksel-
linen ihannekuma kansan itsetie-
toiiimmissa yksilössä, waan se oli
työtä ja elämää jotapäiwäis>e3sä to-
dellisuudessa ja siten tuli läheiseksi
ja omaksi kaikille niille, jotka eimät
korkean silvistykscmä nojalla kyen-
neet suomalaisuudesta innostu-
maan, waan tarwitsiwa: sitä teh-
däk'»3eir todistuZkappaleita jokapäi-
mäisestä elämästä. Nasta sitten
kuin suomalaisuuden liike oli saa-
nut tämän muodon, tuli siitä sy-
wien riwien liike sanan ivaisinai-sessa merkityk?eZ'ä.

Mutta ?amaöa kuin suomalai-
suuden liike synnytti taloudellisella
alalla suomalaisen hengen mukai-
sia ilmauksia, se toaihttti heikonta-
masti ruotsalaisuu^n Maltaan.
Sen teft se emiksikin rtrm sanoak-semme passiiwne?ti sen rautta, että
suomalain:!! yritteliäisyys kohosi
ruotsalaisen tirmeåk, mutia. myös-
kin aktiiwiseiti iretäl^ällä pois
fitoir.:lai''er ruotsalaista pääoma-
Maltaa pönkittämästä,niinkuin tie
ennen oliwllt tehneet.

Ia tämä oli kaikkien pahin isku,
mikä suomalaiselta taholla ruotsa-
laiiuutta Vastaan tuomin tähdätä.
Sm oliwat ruotsalaiset ymmärtä-
neet ja silloin, kun K. 0.-P. ja
SuomiMustettiin. He oliwat ym-
märtäneet, että heidän Malta-ase-
mania täsiä maassa perustui pal-
joa tvähemmin ruotmlaiseen kult-
tuuriin, joka heille oli main laina-
tavaraa Pohjanlahden länsipuo-
lelta, kuin heidän taloudelliseen
woimatkuuknsa. Tenpätähden ei
koskaan ole suomalanuuden liike
saanut mistään ilmauksestaan kes-
tää ankarampaa nuolisadetta ruot-
salaisten tabolta. kun se sai kestää
K. 0.-P:in ja Tuomen perustami-
sesta. Parjaustulwa oli wallan
määrätön.

Ia silloin keksittiin m. m. tosia
BMoSfa suomalaisia waiten wielä-
!in käyttökelpoinen nukutuslaulu
liike-elämän ja kamallisuusasian
ybtccnkuulumattomuudesta ja »ter-
meistä liikeperiaatteista" ruotsai-féifa ia sittemmin nuorsuomalai-sena merkityksessä;kumpikin käsit-
teitä, joita mikään tehtäwästään
itsetietoinen ja armostaan arka
kansallisuus muualla maailmassa
ei timnc.

Nämä faksi moufarinisTita,K.
0.-P. ja Suomi, ja niitä ieuran=
neet lukemattomat wähemmän ir>oi=
maktaat moukarin iskut ruotsalais-
ten martioiman aarrekammion
oween eiwät kuitenkaan kyenneet
tätä omca suomalaisille awaamaan
niirt, että suomalaiset tästä yhiei-
l"ieétä aaitcistosta olisiwai wielä-
tään Pääsiect osallisiksi edes sa-massa määrin kuin ruotsalaiset,
puhumattakaan siitä, että he olisi-saaneet ien isännän aseman,
mifä Reille tn&r maassa ialoubeöi=
'ellakin alalla kuuluu.

Meidän liif-elämamme on edel-feen faffeSja pääasiana :alai»=
teit jof)bettöii)ana. %a jos suoma-lainen saakin jo useimmissa pai-
koin suomalaiseen r'nft|mtif[cciTiQ
[ucnKffi folfaiun waitaul''en, nn
''e irallan toi-ta kuin se. ?tiä suo-malaisuus olift päässyt filte !lu-
maan aicmaon. Tillä renft, fnbcin
o:'.i li!ke'elän',än kes^.lksiZsa ruc>t''a°lainen ja se on valjoa pabemfti
kuin fönranaan ttlfonnincn ruotsa-laisuus. Tillä se merkitsee sitä että

ruotsalainen asetetaan pankeissa
henkiwllkuutuZylitiöissä, liikkeissä
lukemattomissa etusijaan, milloin
ei suomalamen tarjoa melkoista
parempia ehtoja tM hänellä ole
mahtia pakottaa toisin menettele-
maan.

Mutta tämä on seikka, jota osa
meidän,kansaamme ei ota ymmär-
tääkseen. Tämä on seikka, joka on
ydinkohtana nuorsuomalaisten ja
suomenmielisten kansallisuusohjel-
main> eroavaisuudessa nykyhetkellä.
Nuorsuomalainen pitää pakotettuja
ulkonaisia suomalaistumisen merk-
kejä riiitäwänä takeena suomalai-
suuden kehittymisestä ia katsoo
taistelunruoimlaisuuden iamoma-
laisuuden wälillä woitetuksi kan-
naksi, suomenmielinen waatii
suomenkielen lisäksi suomenmieltä,
wavaachtoista tunnustamista, että
tässä maas''a on wain ykn ki>eli, yk-
si mieli, yksi kansa ja yksi kulttuuri
kainallista.

Ia kun eroamaisuuden ydinnäi-
den kahden ajatussuunnan wälillä
on tämä, on siitä seurauksena, että
taloudellinen yritteliäimys nuor-
suomalaisella taholla lähenee enem-
män ruotsalaista tuin suomenmie-
listä ainesta, warsinkin kun nuor-
suomalainen kansanosa ci pienuu-
tensa takia ole woinut warsinaises-
ii omia suuryrityksiä taloudellisel-
la alalla synnyttää. Lähenemistä
on tietenkin edistänyt ja helpotta-
nut waltiollisen yhtccnkuuluwai.
sunden tunne nuorsuomalaisten ja
ruotsinmielisten wälillä, jotasama
tunne epäilemättä ojaltaanon kal-
kuttanut nlempänä mainittuun
nuorsuomalaiseen käsityskcmtaan
kansallisuuskysymyksessäkin.

Niinpä me huumaamme, että
nuorsuomalainen liike-elämä on
wccratiain tarkoin sulautumista
ruotsalaiseen. Muistettakoon tvain
esim. nuorsuomalaisiapantti- n.m.
f. laitoksia. >

— Tama taloudellinen
tifitcenfulautiimin^n ruotsalaisenkanssa on epäilemättä kaikkien pa-
himpia for[iunpalrt)eluffi-a", mitä
nuorsuomalaisuub on tchnty fan-
saNisuuZasialle ja liha tekee. Tiliä
siten se auttaa »kultakuormaa lan-
tawaa ruotsalaisuuden aasia fiifeS=
maan' fotfeimmanTin suomalaisuu-ben muurin yli".

latk.

Kauppatietoja.
Euglannin kauppavaihto

nousi v. 1911 1,238 milj. pun-
taan, voittaen nom 25 milj. pun-
nalla tähän saakka korkeimman
(v. 1910) saavutuksen. Tuonti oli
680,559,175 puntaa, 2,3 milj.
puntaa suurempi kuin edellisenä
vuonna. Kotimaisten tuotteiden
vienti nousi 454,282,460 pun-
taan, ollen 23,8milj. puntaa suu-
rempi kuin edellisenä vuonna.
Ulkomaisten ja siirtomaiUen ta-
var. jälleenvienti oli 102,720,799
purnaa, nom 1milj. puntaa pie-
nempi kuin edellisenä vuonna.
Suomen rahassa oli Eng-
lannin kauppavaihto v. 1911
31,222,000,000 mk., siitä tuonti
17,162,000,000 markkaa ja vienti
14 047,000,000 mk.
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s isé& K. YLÖNEN, m g
K W Kangaskauppa W Ns 2G^ Saosittaa uusimpia laatuja parhaista tehtaista mustia ja H)ft. värillisiä leninki' ja pnserokankaita, trikoita, tohvelia, OT

verkoja g. m.
Vanalla tägtettgjä Peitteitä,mnöskia tilauksia vas- Mm taanotetaan.

S HUOH.! Suosikaa Kotimaista teollisuutta. 3

Illlllllllmzl. Myytävänä.
8n«»»«, pllulllci 31 p. I°H«mik. 19l?.
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knrei. kurssi. KiiÉrtiXnfi Snrtfi

Pietari... I.b^^^H90 \>p^^^
Lontoo... J. n. 25:38

00 pp. _:
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Pariisi ... 1. n. 100: 70
90pp.

—
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__
Antwerpen.. 1. n. 100:20

90 pp. -:-
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208:
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60
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90pp. -:-
Hampuri « . I. n. 124:

—
90pp.

—
:
—

Lyybekki .. >. n. 124:
—

«Opp. _.._
Fr*nkfurt».M. 1. n. 124:

—
«0 pp. -:

-
Amsterdam . 1. n. 210: 20

90pp.
—
:

—
Takholma. . 1. d. 139:40
Kristiaiia. . l.n. 189:40
Kööppnhamina1. n. IH9: 40

206:60
138:80
13s:fcO
138: 80

Kokouksia.

I>. 8. 1le

Pälkäneen Maatalousseuran
kokous

onNuijan talolla helmikuun 5 päivänä
kello 2 päivällä, .y. Kyöri. 1384

LempQOian
halkoUflkoot, Vuo*HcolcowßJa per-
he-ILTAMA pidetään talolla keski-
viikkona ? pn» Helmik. 1012, alkaen
KOKOKS klo 5 ip. l4<»1

TS^ KL. 2 k. */♥,",..

IlllMlll.
Höyryalus-OsakeyhtiöYlöjärvenosak-
kaatkutsutaantätenvarsinaiseen yhtiö-
kokoukseen, jokapidetäänklo 10aamu-
päivällä helmikuun 17 p:nä 1912Puisto-
ravintolassa Tampereellaja ilmoitetaan
samalla että keskusteltavaksi ja pää-
tettäväksi tulee paisi yhtiöjärjestyk-
sen 13 §:ssä mainittuja asioita, myös
kysymys uuden salongin laittamisesta
laivaan. l*l2

Liiakitii Wl!l«
yhtiökokotta

pidetään Vesilahdella Kaapuntilallaen-
si tulevan helmikuun 14 p:nä klo 12
päivällä jakäsitellään siinäasioitasään-
töjen viidennenpykälän mukaan

Vesilahdella 29 pm» tammik. 1912.
Johtokunta.

1335

Huutokauppoja.

«M.
5 pna helmikuuta myydäänvapaaehtoi-
sella huutokaupalla Sahalahden pitäjän
Tursolan kylässä V« manttaalin perintö-
talo Vähäksi Markkulaksi kutsuttu, jo-
ka on pinta-alaltaan lähes 200 tynnyrin
alaa. Metsää on yli talon tarpeen,

1600 kpl. tukkipuuta on luettu, halko»
1» rakennusmetsää löytyy myös. Ra-
kennukset ovat hyvässäkunnossa. Ta-
lo sijaitsee vilkasliikkeisellä kauniilla
paikalla, valtamaantien varrella ja jär-
ven rannalla, 1 kilometri Pakkalan
Osuusmeijeriin. Myyjät pidättävät it,

«ollens 1tunnin mietintöajan,jokohy-
väksyä eli hyljätä tehdyt tarjoukset

Jos talo tulee myydyksi hunto-
tokaupalla, niin »n jälkeen myydään

koko talon irtaimisto myöskin.
Sahalahdella 23 pnä tammifc 1912.

NestoriPuolakka.
1112

*ustaa PMUS
-

lllllMMtl
suurin» näyteikkunoilla, (nyk. Elävien
kuvien huoneusto).

5 I>WM I» ll»
kaikilla nykyajan mukavuuksilla 3:ssa
kerroksessa.

llllMlll MMMet
tfupletti) nykyajan mukavuuksilla 4:*&
kerrok«e«a vuokrataan lp:«ta kesäk.
1912 Commersin talossa.LSh. il», talon
feännörtsiäK. A. Lagström,tel.1295.
1423

Kamari ja keittokorkkimatolla "lam-«s. melank. 19. 1449
< p. maalisk. 2 kam.eteinen, keitt. y
IN, sop.pienelle perheelle t. yksityi-
sille. Koulim.7. 1440
<):« huonetta ja keit.keski-kaupungflia
» n-t heti tai 15 p. Lähemmin X»»p-
pahafli n:o 90.

" 1454

Siisti kalustetta huon» vuokrattava"Hallisuifk. 12. Sortell. 1446

Kesäk. 1p. 4 pSiv/inpuolei*tahno-
netta ia keittiömukavuuksineen-

-2 huonetta ja keittiöErkkilänk. 9.
118? ,

Kolmihenkinen vanha virkamiesper-
he haluaa ensi kesäkuun Ipäivästä

vuokrata

4 Huonetta etefitsen Jo WSM
kaikkinenykyajanmukavuuksineen,mie-
luummin Kauppa- tai Laukontorin lär
hellä ja al-mmassa asuinkerroksessa.

~\ '«.! Huoneiden tulee ollaehdotto-
Ml»»n lämpimät.

Vastaus Tampereen Sanomain kont-
toriin nimimerk. »Virkamies» 1457
'
!. k. nimlmsrkilly »Neti» l4I?

Neiti haluaa vuokrata pienen kalus-
tetun huoneen täysihoidolla, lähel-

tä rautatieasemaa. Va*t. t. 1. kontt.
nimim. Neiti II 1438

Palvelukseen otetaan.

A»mattiinsa täysin kykenevä pTotee-
ra<ja saa työtä.Tammelank. 9. A.

Talvitie. Kattokruunu ja ompelukone
myydään halvalla samassa paikasta.
1413

Palvelustyttö otetaan Kaivokatu 18.
1462 J. Hirvelä.

T.6., K.L., Työk. 2 k.

He HI
jotka 20 pn» helmikuuta 1863 annetun
hengeltä maksettavia veroja koskevan
Ann. as»tuksen 3 tai 4 An perusteella
ovat oikeutetut ja haluavat vapautusta
ruununveroista vuodelta IOVI, ilmoit-
tautukoot sitä varten alnoasUian tä-
män helmikuun huiliessa Köyhäin-
hoitohallituksen virkahuoneessa, varus-
tettuina papin-kirjalla perheeseen
kuuluvain lastenijästä jalukumäärästä.

Tampereella, helmik.lpnä 1912.
Torsten Lindberg.

1422 ToivoKauppinen.

n^E*1*» l^afkenlaipiarakennuksien
SmK» *^ ja inlisijojen korjaus-

töifä otan suoritthak-
seni nopeasti ja huo-
lellisesti.

K. SAARELA,
(ent, Siren).

Os.: Laukontori 6.pub. 646.

llMllllllt.
Tåmån 1m,,» 18 päivä karkasi hofto-taintn mielanvikainen Kalle August

Heinonen. Tuntoraekit:ikä*Bo vuotta,
keskikokoinen, mustat viikset, lyhyt
taikaparta. Joka tämän tapaa, pyy-detään palkkiota vastaan pidättämään
ja ilmoittamaanosoitteella: Johannes
Mäenpää,Lempäälä, sim»,. 1372

Löudetty.
9lös otettu vällyt.Pyhäjärven rannas-

ta, omi.-iaja periköönrajaportin se-
pältä Pispalasta. 1416

Junien kulut.
Huom.! P= postijuna; M=mat-

kustajajuna; S = sekajuna; ja T
-

tavarajuna (mukana 111 luok. vaunu).

Tnmsereeita löhtevöt jnnot:
P- k'° l>loyölläHaapamäelle,saa-

!"!". 4-16 «p Jyväskylään 8.34 ap:Suo-lahteen 10.3 b »p. Seinäjoelle 7,33 ap.Vaasaan 10.12 ap: Pietarsaareen 11.50ap; Kokkolaan 12,19 ,p- Raaheen 608ip; Ouluun 6,25 ip; Kemiin 0.40in- Tor-
nioon 10.40 ip; jaRovaniemelle 'l1.55ap. (Makuuvauuu mukana).

T. 4,00 a/». Orihvedelle 6.20 ap.
P. 5,40 ap. Helsinkiin 11.00 ap;Pie-

tariin 11,45 ip; Hankoon 2,45 ip. jaHä-
meenlinnaan 7.34 »p.

T. 6,00 ap. Siuroon 7.35 (Arkipäi-
vinä).

M. 7,20 ap.Helsinkiin12.32 ip;Tur-
kuun 12.50 ip; Mikkeliin 10,33 ip; Kot-
kaan 6.25 ip; Lappeenrantaan9.59 ip;
Pietariin 11,45 ip; Savonlinnaan 8.27
ap; Lahteen 2.00 lp; Haminaan 8.35 ip.
M. 11.54 ap. Toijalaan12,58;Hump-

pilaan 2,22 ip; Turkuun 4,48 ip; suorit-
tamalla matka Toijalasta ßiihimäelle
pikajunassa(lisämaksulla)Helsinkiin 6.20
ip., sekä Toijalasta perille asti pikaju-
nassa Viipuriin 8,37 ip. ja Pietariin
11,57 ip.
P. 2,25 ip. Poriin 6.55 ip; Mänty»

luotoon 7,56 ip. ja Kaumalie 7.30 ip.
P.2.30 ip.Haapamäelle 5,47 ip;Jy-

väskylään 9.10 ip: Suolahteen 10,68 ip;
Seinäjoelle 9,10 ip. ja Vaasaan 11,41
ip.

M. 2,55 ip.Helsinkiin 8,20 ip;Kou-
volaan 10.20 ip; Kotkaan 12,23 yöllä
ja H:linnaan 5,0.1 ip.

P. 5,22 lp. Turkuun 11,01 ip: Hä-
meenlinnaan 7.33 ip; Helsinkiin 10.50
lp; Lahteen 10.40 ip; Kouvolaan 12.27
ap; Kotkaan 7.50 ap: Haminaan 8,00
ap; Mikkeliin 7,07 ap; Kuopion12.01ip;
lisalmelle 2,43 ip; Kajaaniin5,20 ip;
Lappeenrantaan 4,10 ap; Viipuriin 4.03
ap; Pietariin 8.40 ap; Imatralle 9,15ap;
Savonlinnaan 2,45 ip:Sortavalaan 2.0Sip. ja Joensuuhun 9,57 ip; (Makuuvau-
nu seuraa mukana Riihimäeltä itään-
päin Pietariin, Kuopioon jaElisenvaa-
raan.

S. 5,30 H,. Orihvpdelle 7,09 ip.
S. 6,35 ip. Tyrvääseen 9,06 ip. ja

Poriin 7.50 ap.
S. 8,25 //». Haapamäelle1.06 yöllä.
M. 8,35 ip. Poriin 12,49 yöllä ja

Raumalle 8,10 «lp.
T. 8,35 Toijalaan 10,50 ip.

Tampereelle saapuvat junat:
P. 12,49 yölläHelsingistä 7.20 ip;

Hankoniemestä 3.44 ip; Pietarista 9.55
ap; Viipurista 1,12 ip; Imatralta8.25
ap; Lappeenrannasta1,35 ip; Kotkasta.
11.40 ap; Haminasta 11,05 ap; Mikke-
listä 9.25 ap; Kouvolasta 5.08 ip; Lah-
desta 7,10 ip. ja Hämeenlinnasta 10,35
ip.

P. 5,12 ap. Torniosta 7.18 ap; Ke-
mistä 8,15 ap; Oulusta 11.25 ap; Raa-
hesta 11.00 ap; Kokkolasta5,2!* Vaa-
sasta 7,00 ip; Rovaniemeltä 4.35 ip;
Pirtarsaaresta 5,55 lp; Suolahdnsta 7.05
ip; Jyväskylästä 9,11 ip; (Mukana ma-
kuuvaunu).

S. 8,42 ap. Toijalasta 6.50 ap.
S. 8,50 ap. Tyrvääst- 6,05 ap. Po-

rista 3.35 ip.
5. 8.57 ap.Haapamäeltä4,2? ap.
Ml. 10,34 ap. Toijalasta9.24 ap;Hä-

meenlinnasta 8,03 ap; Helsingistä 12röllä; Lahdesta 5.21 ap; Kouvolasta
3.24 ap; Kotkasta 10.10 ip; Haminana9,54 ip; Mikkelistä 9.07 ip; Kuopiosta
4.08 ip; Isalmesta 1,21 ip; Kajaanista
10.50 ap; Lappeenrannasta950' ip;Vii-
purista 11,50 ip; Pietarista 8.20 ip-
Imatralta 7,10 ip; Savonlinnasta 310ip: Sortavalasta 4,15 ip. ja Joensuusta8,30 »p.

M. 11,41 «p. Porista 7.05 »p.
P. 2,00 ip. Helsingistä 8.38 ap;Tu-rosta 8.05 ap; Hangosta 5.10 an. ja.

Hameenlinnasta 11,40 an.. f; *M V- Vaasasta 5.20 ap; Suo-lahdesta 0,40 ap. ja Jyväskvlä*tå7.30»p.
J
_,P- 3J2 ip. Porista 12 40 ip; Män-tyluodo=ta 11,40 av. ja Raumalta11.25ap.
S. 5,20 ip. Toijalasta 3.20 ip.,

Turusta 12.50 ip.
T. 6,22 ip.Orihvedeltä 3.50 ip.
P. 8.20 ip.Helsingistä 2.50 ip; Sa-losta 12.19 ip; Turusta 1,40 ip. ja »5-meenhnna>ta 8.04 ip.
S. 11,36 ip. Orihvedcltä 10,05 ip.

Rautatien pika- ja tavaratoi.
taisto avoinna klo 8aa.

— "
"P- Sun-

nuntaisin klo 8-9, jolloin ainoastaan
piaantuvaa tavaraa vastaanotetaan ja
ulosannetaan.

Jälkivaatimuksia maksetaan joka
arkipäivä klo 10—12.

Rautatien asctnakoattori avoin-
na arkipäivinä klo S ap.— B ip. Pyhä-
päivinä11!» B—9 ap.

I,ml»e«ellH ,912.

Eräjärven kirkonkylässä, jossa ennes-
tään ei ole kauppiasta,myydäin sattu-
Deesta syystä mitättömänhalvalla,hin-
nasta y. II!. saapi lähempiä tietoja alle-
kirjoittaneelta.

HUOM.! tilalla on 20 vuotta erin-
omaisella menestykselläKaupalla rikas-
tuttu.

Juho Nurminen,
03. Eräjärvi k. k.1379

Myytävänä 2 vähän käytettyä sän-
kyä,pesokaappi k«rtiinilistoja,kuk-

kapylväita, y. m. halvalla^
A. Salonen Satamak. 6. 1425

1>.8.. N.5. 111.

Nlllllllll
Häracenläänissä

9 km. kaupungista, 8 km.asemalta-,pin-
ta-aia noin 1000 ta., vDjeltyä yli 200
ta, byvä met=s. tukki metsää paljon
myytäväksi. Rakennuksia riittävästi,
keskolaisessa kunnossa, 4 asuinraken-
nusta, torpparia on. Myydään kivuloi-
«uulien tähden tai vaihdetaankeskikau-
punkitaloon Tampereelle tai Helsinkiin.
Nuo»! Eiolekoskaanollutkauppatalo.
Huom.! Lähempiä tietoja saapi osoit-
teella Puoti Kaivokatu 7. Tampere.
1439 pulielin 976,

Tulli-
lanhcttia

mnt)tät»änä

HamuUbdcn
konttorista._

KonfcsiliuaioßDiippa in
Velkojain kokous.

Tiistaina 6 pnä tulevaa helmikuuta klo 12 päivällä toimitettava1!» kftn-
jäurssihuutokaupalla myydään konkurssipesän konttoorissa TampereellaViini-
kankatu 19 Tampereen, Hattu-, Lakki- ja Tnrkki-TeluUui J. M.No-
paistokin konkurssipesälle kuuluvat kolmen muotiliikkeen kauppavarastot
kalustoin<-en, jotka sijaitsevat Tampereella: Pääliike Viinikankatu I><, tavara-
varasto Smk. 108,406: 05. kalusto Smk. 2,431: 55, Haaraliikkeet:Hämeenkatu
10, tavaravarasto Smk. 16.391: 47. kalasto Smk. l.fcOO: 15 ja Kuninkaankatu
11, tavaravarastoSmk. 24,960: 53. kalusto Smh. 2,984: 50.

Viikon ajan ennon huutokauppaaovat varasto- ja kalustoidetl^TC^näh-
tävinä konkurssipesän konttoorissa, josta myöspyydettäissä tarkempia tietoja
saadaan. Kunkin liikkeeen varastot kalustoineen tarjotaan erikseen ja tarjouK-
set ovat tehtävät prosenttewa-inventaarioluetteloiden loppuarvoista. Tehdyt
tarjoukset alistetaan samanapäiväDä klo 1 ip. pidettävän velkojain kokouksen
ratkaistavaksi.

Yllämainitun konkurssipesän vétkqfat ja. velallinen îtse kokoon-
kutsntaan samana päivänä klo 1ip. samassa paikassapidettävään velkojain
kokoukseen päättämään tavaravarastoista ja kauppakalustoistatehtyjen osto-
tarjouksien hyväksymisestä tahi hylkäämisestä,kuinmyöskintehdaskiinteistöstä,
koneistosta ja kalustosta mahdollisesti saapuvien tarjouksien byväsksymwestå
tahi hylkäämisestä, uskottujen ja toimitsijamiestenpalkoista, sekä maistaehkä
esille tulevista asioista ja huomautetaankonkurssisäännön määräyksestå, että
poissaolevat velkojat saavat tyytyä läsnäolevien paatoksiin.. Tampere JO PN» tammikuuta. 1912.

Toimitsijamiehet.

«^^»

«» lllmeereen llllKennulllontlllllklzzll.
<»>^

Hakakenkiä miehille Smk. 13: 50
Lämpimällähuopamorilla » 13:

—
Naisille solkikenkiä
Lapsille korkeilla huopaß

varsi1la^^^^^^^^^H^l 8:-
Kokoja joita on vielä- varastossa,

myydään tämän kuukauden aiKana yl-
lä ol«viin alennettuihin hintoihin.

«il! »MW
Kauppakatu 13

A.VM».
1436

Halutaan ostaa.

Palstatila
tai pienempimaatilasaa varman osta-
jan kun lähettää ilmoituksen hinnasta,
pinta-alasta,maanlaadusta y. m. Vas-
tauksia odotan helmikuun 15 päivään
tämän lehden konttoriin osoitteella
1870 «Vanna ostaja»,

TeuraMnahtvosUt
ostetaan ja teurastetaankidutta-
matta. V. Syrjänen, Umonkinkonttoon Selinin talo, Kauppa-
torin varrella. 1445

Vuokralle tarjotaan.

llllMlssl 111 IlelNil
1 päivästä, maaliskuuta Koulukatu 15.
1388 J". A.Sulonen.

Kamari osalla keittiöönpienelle per-
K». heellePnpink^^ 1419

Kalustettu huone vuokrattavanasäh-
kövalolla nyt heti Kestikievarissa.

1456
"

Talli ja vaunuhuone nyt heti tai tuon-
nempana. Niemiekatu14. 1437

Kamari ja keittiöheti taimaaliskuun
1päivästä Tammelank. 13. 1450

Hauska, lämmin kalustettu huone>^ vuokrataan heti halvalla. Verka-
tehtaank. 9, I.Vuorinen, telef 1396.

Kamari ja keittiöeri sisäänkäytäväl-
»^ 13, heti ja kamari ja keittiömaa-
liskuun 1päivästä. Mäkipäänkatu 39.
1434

Illllill»»!!!!!!
on V» tunnin laivamatkanPyhäjärvellä
ja10 min. kävelymatkan Saveen laitu-
rilta:
Kurikalla 3 huonetta, keittiöjaeteinen

s:m 2 » s:m
Ollikalla 3 » s:m

6:m 2 « --:»
sekä osa kellariin, saunaan ia uima-
huoneeseen, vuokraa

K. HJORTH, Telef. 303 & 853.
1444

Ip:stä maahsk. kamari osalla keit-
K, tiöön ja yksityinen kamari sekä ka-
mari ja keittiö,"sekä kamari nyt heti
Ilmarinkatu 10. 1485
< p. maalisk. kamari jakeittiövesijoh-
Idolla, talli tarvittaessa. Tapionkatu
13. Läh. Juhannuskylä 127. 1449
< p. maalizk. 2 kamari» j», keittiö,

eteinen, korkkim. v»-ij. v. m.
1458 lÄpionk. ?.

2 huonetta ja keittiönyt heti, eli so-
pimuksen mukaan Viinikank. 30.

LähemminF. Havas, telef.366. 1468
JMaalisk. 1 p. kamari »8. keittiöön,
i"Läntinenk. 42. 1432

Suuri valoisa huone kalustettunatay-"sihoidolla Kuninkaank. 33.
1469 A. Laakso, e. r. oik.

Lämmin huone ja keittiöMäkipään->» katu 45. 1461

Maalisk. 1p:*tä huone Aleksanterin-"> katu 81. Arho. 1404

Halutaan vuokrata.

Kesäk. 1pv:stä halutaan vuokrata.4
tai 5 huonetta ja keittiömiel.lä-

heltä asemaa, Vast, t. 1. kemtt. merk.
1412 «Matkustajakotia.

Maalisk. 1pv. halutaanvuokrataka-
mari, joko osalla keittiöön,_ tai

sellainen jossa olisainoastaan tarvitta-
essa keittiö käytettävänä. Vast, heti
il.k. nimim. »Huouetta hakeva» 1415

L MABHERIB,llltali PJ3RHHIN KÄSVIVOI
Pöydällä. Leipomisessa ja Paistamisessa on

IAinoa luunnmiminmaknhien kasvtvoi. Saadaan ttilcuttain ja
D viUrftfäin VEGEVAIIiyiNPuodista Hämeenk. 23 puh. 1277

Kauppatori 5 :-: Puhelin 257.

Alituinen varasto kaiklcina vuorien aikoina käytettä-
viksi sopiviakoti- ia ulkomaankankaitai joista

tilaukset valmistetaan huolellisesti tilailin vaatimus-
tcD ia uusimpien mnotieumukaan .: i^^^^^^H«" ""

L.MANNER,
Kauppatori 5 :-: Puhelin 257.

T. S. 1k.
«e«». 1 p:stä

4 ja7 hoflneinen iiooneusfo
Kauppatori ri:o 7. Län

Kamari osalla keittiöön1p. maalisk.
".tytöille Satakunnankatu 33. 1433

Kesäk. 1.» K päivästä
Sopiva tehdas tahi erilaatuisiksi vers-
tas huoneustoiksi, noin 200 neliömetrin
lattia alalla. Yhdessä eli useammassa
osassa, laitetaan vuokraajan vaatimus-
ten mukaan. Hyväili tunnetulla liike-
paikalla katujen kulmauksessa

?iiru«tnkket näbtävuuli, ItännöitznjZ.
1347 8aln'il!»

Kuori mies saa asunnon toisen tove-
rina Kongankatu13. O. Hilden.

1453
Zhuonnetta. keittiö oma rappu, vesi-
Q johto jakorkkimattolp.maaliskuuta
Läntinen puistok. 38, kysyt. Nummil-
ta.

"
1401

llelNlii
vuokrataan kesäkuun Ip:stä talossa
n:o 17 Itäi-enpuistokadun varrella.

Huoneusto laitetaan ajanmukaiseen
kuntoon ja on nähtävänä arkipäivinä
kello 1ip. Lähempiä tietoja antaa
1399 Varat. J. Sommers.

Haalisk. 1päivästä vuokrataan satun-IInaisen muuton johdosta4 huoneen
lämmin huoneusto, W.C. on,Papink. 19.
1403
LJyvin kalustettu huone sähkövalo** rouva TammivaarallaKuniukaank.
25 3 pors. ylös. 1441

Tyttö
Pölliä

bemmin ' lliniil. knntt.
IE IL v- vanha, maalta tullut tyttö
J3"JO saa heti pakanLäntinenk.15.
1451

lleill
omaava hyvän laskutaidon ja myöshy-
vän käsiaian saa heti paikan konttori-
apulaisena.Kun ilmoittaa osoitseensa t.
1. konttooriin merkillä. »Luotettava».
1455

Palvelukseen haluaa.
Ompelemaan tottunut tyttö haltiaa"

sopivaa tointa. Vast. t. 1. k.mm,
1414 «Heti».

Ompelija haluaa perheisiin työhön.
Vastaus tämän lehdenkontt.

1411 nimimerkillä «heti».

Huveja.

Man Kiina
toimii

Hiihtokilpailut
jäsenilleen helmik.4 pnä 1912 klo3 ip,
sekä samana päivänä

ILTAMAN
«Torpalla* alkaaklo 5 ip.

Terve tuloa!
1428 Toimiktmfn.

Un»oitulcsi2.

Turun yksityinen

Mllll. llnllelllllltu k.
aikaa, uudella 3 kuukauden oopi-
lukukaudella maal «liuun 1p:nä.
Pyytäkää koulun ohjelma!Paikan
vflitusU kaikille liike aloille.
1407 Oskar Zetterblom.
»Kaksinkertaisen Italialaisen

Kirjanpitotavan Avainn
{Taulun muotoon). Suomalainenja ruot-
salainen. Kirjakauppahinta 3 mk. Al-
lekirjoittanut myy jälelläolevatpainok-
set Smk. 1:25 postivapaasti ennakko-
maksua, rastaan 5 tahi 10 pennin
postimerkeissä. Huom.! «Avain* on
voittanut itselleen ammattimiesten par-
haimmatsuositukset. Ilmoitus julaistaan
ainoastaan tämän kerran.

Jnh. F. Sandholm, Tammisaari.
(1.56466) 1429

1365

mikkomakitalo
Highlight


