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■penniä viimesivulla sekä mää-
[set ilmoitukset 20 p. sun., vä-
[ymäilmoitukset k 3 mk.,kuolin

jasnrusaatoata1mk
Pienin Umoitusmaksu on 60 p.
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KMMMb-MI
maksaa korkoa

Talletos-konttokurantti-
tillim ...... 9%

Talletuksille:
6 kuuk. irtisanomisella . 5 %
3 » » *7Ä
2 > » . 4 %
1 » > .w/0
vaadittaessa ....3 %

Juoksevalla tilillä...8 %
Säästökassa tilillä...5
63

MKULEBDEH
ffolmlius, kontion ia Krianalno,

Kuninkaankatu 30 loma talo)

avoinna 8 a-p.-6 i-p.
Isännöitsijä tavataan klo B—lo,8

—
10,

11— 3 ia 5— 6 >p.

Puhelimet:
Ilmoitus- ja tflanskootton....
Kirjapainon konttori. ... .
Isänuöitsiiä■Päätoiuiittaji^^^^^^^^^^^^^l
Sitomo J

Kihloissa.
leima ftnHDfl
TreUnieni!

ti säilytä käsikirjoituksia, Joita ee «i voi käyvää.

Vakinainen avustaja: Senaattori Johannes Peltonen.

Varatuomari Aksel Planting'in Lakiasiaintoimisto
Kauppakatu 11. 1elefoonightiöntalo. Puhelin 1165. Auki 9-3.

Aiaa a=ioita maan kaikissa oikeuksissa ja virastoissa. Laatii yhtiösääntöjä.testamentteja
kauppa-, vuokra-, avioehto- y. m. asiakirjoja. Toimittaaperunkirjoituksia japerinnönjakoja

eekä välittää kiinteistön myyntiä. Matkustetaan maasetidnlle. 14587

Viljakkala.
2976"

Ikaalinen.

Kuoliona.
TS.. KL. t k.

t
Rakas mieheni

Kirjaltaja

iiloi lata
» a/,, ISB4, f a/3 1914. Katke-
rasti häntä kaipaavatmmi. van-
hemmat, sisaret ja veli.

Halju Karimo.

Käsittämättömät ovatJumalan
tiet!

Ystäville ja tuttaville ilmoite-
taan, että hautaus tapahtuulau-
vantaina tk.7 p:nä klo l/94 ip.
vainajan asunnosta Itäinen puis-
tokatu 53.

Surulla ilmoitammeettä Tnom
kutsui täältä elämän keväästään

Panua Paavolan
synt. 1894, 10. 30, kuoli 1914.8.
1. Oriveden sairaalassa keuhiio-
fcuumeeseen. Maanmajoillemuut*
tanutta Paavoa kaipauksella
muistelevat vanhemmat, sisaret
ja veljet.

Kyytäöfinä
Useita kymmeniä erilaisia

Muotilehtiä
kevättä ja kesää varten on juuri saa-
punut

Lyytlßta kirjaKaappaan
Kauppakatu 12.

Katsokaa nigtelbkunaa! 2959

RilliXii
RokiMvähuoneeTla Pnntarhak.l7. Tä-

nään klo V»8 i.p. heräty-kokous.
A. Konnan,

Jokunen ilta
esiintyvät

te IiSiiii
TenSterlraulntolKsi—

Neljä luonnelaarua. E-L« täh-
tientu*kua on vaittänvt tuntevansa
ihmisten 1- enteen heidän nauruta-
pansa mukaan.
mvkairM

■HaneTT väitteenä.'
Haarnavat sangvmikot

nauraessaan »hi hi hi», ko-
.'erikot *he hf he>. fleg-
matikot* »ha ha ha» iamelankolikot.
»no ho ho* Väitteessi or näytta-
vnytkin olevan jonkun verran perää
mutta sopiihan sitä kunkin ttsekir:
tarkastella ympäristössään.

Osotteita.
äalanaJoUonttorlm

Tampereellas
Lakit, fcaftd. K. O. Laitinen a)

Hannu Peltonen Tampereen
Osake-Pankin talo. At. 9—3. Puh.
474. Karttamerkkien myynti.

Jsr Koskinen & leiniö
Itäinenkatu 11 h. Puh. 766. Klo 9—3.

Pna.oßerSiasYoÄr
Hämeenk.s.Telef. l24o.Konttoriaika9-3.
VaratuomaritEinar Ahlman& Yr*
j3Pulkkinen Lakiasiaintoimisto,
Hfimeenk. 27. Av. 9— a
ErikssoniGronDl&d

Läntinenk. 25. Telefoonivht. talo.
Telef. n:o 659. Auki 9 4.

Talviala & Toivonen Selinin talo.
torin «arrella. Puhelin 100. Av. 9-3.

Procope &Soivio
Comroercsn talo, av.9

—
4.

Aksel Plantlng,v. tuomari,Kairppak.
11, telelooniyht talopuh.1165,9— 5.

Bttlttmi&JSiSi;
Safipo Enrrosiäsi-f&ä:rin talo). Puh. 758. Klo 10-2 ja 6-7.

JullasLbjdsEffiÄ
Tamjiereen LaKlasialntoimisto Su

\\ :m Sandbergin rautakaupantalo.
Puhelin 1004. Avoinna 9— S.

Bnj Imatnnil Köyhäinasianaiaia,Bal-.W. fliJlßlllGÖ lituskatu22,klo8-V:10.
Tolapalkkalala
aaianajajiai

Koski & Suomalainen, Asianajo-
toimisto, Helsinki. Mikonkatu 6*.
Puhelin 23 35.

Palmin& Holma, Asianajotoimisto
Helxinki. Aleksanterinkatu44.

V.ra tnom.UotilajaPakkala,Helsinki,
Viiheuniuk. 5 b. Puhelin 78 17.

LakiasiaintoimistoKipimäkitiTtden-
heimo (Bnt. Kivi & Saarniioki)Tur-
ku,Eerikink.a Av.9-4.P.484 & 945.

Alfred Holmströmin Lakiasiaintoi-
misto, Turku, Aurak. 3. Puhelin 772.
104». Auki 9-4.

Antti Seppänen, varatuomari, Oulo.
Otto Tanner, Lakiasiaint. Viipurissa.
1olmarJuvetlus,va.Tsi\iotxx.Ikaalinen

Keur-ittn Asianajotoimisto
Omiat. Jabo Puha. M.IKantokorpi

Lakit kand. Hovioik. ausk.
Asianajajia Kemissä:

varatuomari Antti Karikoski.

lääkäreitäe
Kaupungin- ja alueiääkärit

af Hällström,K.-tori2l, 9-11, S n.
Granholm. Itäinenk 26. 9- 11.4 o.
Nyman,Kauppatori7. 9— H, 6—6.
v.Schroxve,Tammel.k. 10.10-Vi12,3-4.
Terveydenhoitotolmlsto,Hämeenk.

19, 12—2. Tarka«tu«as. B—lo.
Keuhkotautisten huoltola, L.puis-

tokatu 4, tiist. ja perjaot. 6—7.

Sksltyls^lranlaam8,

fr! Paul i.Bcjiäia AriasMalalsen
Last. sairaal. Heisiuki Ehrensvärd, t 6.

Ahlman,Län.puistok.p.t4. lo-12,5-V.7;
Backman, O. A., Sumeliukßen rauta-

rak. kosken varr. sisäänk. Hämeeuk
15. Klo 3-5 ip. Telef. 461.

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

Bmeleas,Häm.k.i7.'/,9-VilOap.V-5-6.
T:ri tloffström.Häm.k.27.Arkip.11-1.
T:ri -\yman. Kauppatori 7. 9—ll.

5-G. Pyh.9-11.ntiiniil last. javeneer.
T:ri Toivo Salo Mustanlaiidenk. 24.
Arkip. '.Ml ia 5-7, pvh?isin 9-10. te1.285. 285
Anna V7*«n«fcr,Kosk.M.arkp.9-11,5 -6
Virzeniusn\\oiä\ ltäk.3o. 9-11,ty.6-V87
Kaarlo Palkonen, kunnan- ja raii-

tatienlääkäri Toijalassa9—ll jaI—2.

Tampereen Osake-Pankki
Maksaa korkoa

Talletustileillä ja \
Säästökassatilillä J s°|o

3°|oJuoksevallatilillä
Eläinlääkäriä a

M fferva,Otavall.k.2.T.1134. Klo10-1.
Stenius,Mustanlahd.k.23,lo-12.P.1495

Hatrtntaalääkäreltäa
4°da Alithan.Kauppak.2. 11-12,5-6
lauvant. 11—12.

B.4»W»an,Kannpak.2.Arkip.ll-12, 5-6
lauvant. U— l2.

LeaBergbom.Haglund,h~i'mfmk.11.
Tav.10-11ap.ja«/»2-«/i8 ip.Telef.1243.

Hj. Laurent,Kuninkaank. 25. Helinin
talo. Vt 10— Vi Uja2-3, puh.1363.

T.E.Rauvola.Kauppak. 4. Aikipäiv.
10—11, 2-V.3 ja '/j6-6,lauv.lo— ll.

Kätllötl
Llse AlvinAleksanterini-.20.Tel.736.
Rosa Liukonen,Kortel-hdenkatu18
Ida Lahtinen,Moisionk. 45.Pnh.902.
Ellen Sarsa, Koitelanhdenk.l. t 118.
Saimi Vallia, Johann, koul. puut.

telef. 1873

Rchdoakauppoja»

Punppcsen Rohdoskauppa
Lähellä Rautat. asem. Telef. 466.

SalraavolntlateluaJa
hierontaa:

Alanko. Hilma, Pellavatehtaank. 15.

Hl!!!! ISMIIi Hämeenkatu 14.
'

Kerttu Haarla, Aleksanterinkatu20.
Puhelin 1291.

AinoJärveläinen.Ilmsrink.4.P.745.
M. Kandell, Satakunnank. 28, myös-

kin sähk. hier.
Koskinen,SandraMustl.lt.20. P.760.
Lindell, Aurora Tammelank. 13.
Aarna Nieminen. Satakunnank. 7.

Lääkekylv.
Sofia Piippo, Mäntyk. 4. Pnh. 597.
Sievä Tuomola,Itäinenk.14. P.1535.
Hieroja Maria Rantala, Ilmarinkatu 14.
Tyyne Tuomisto, Lempäälä aeema.

naiskampaajia$

Rosa Sivin,Kuninkaank. 24.Pub. 877.

ttmtS*.**mmSL Tampereen b»t§trin mat-

G. 0.GSOnSnilämeenk.&Puli.rO
Salama-Pohjola-Kullervo.
Konttorlalka 9-2 ja 4-7.

Pohjola,lll ii
Palovakuutus-oy. Ld'"3If.

mgSntää palo- la f rflfSäksämnrtovaknutuksia h Ifcsf.ajsr'
Kullervo,lljllfl

£ ," O*» „ Lim mm

tapatorm&vekautns- 5*5t«S-.3
Ob <* « *

fllflIF f Keskin. Henkivä*, yhtiö
4UUiiiI Tampereen Haarakonttori,
Kauppatori N:o 5. Av. kello 10—2,
4-6. Pub. 93.

Mmmn-, benMv.ghtiöViinikank.2B.
iSUJ Av. IU-2. 4—6. Puh. 807

IMATRA Palov»kuiit.n.e-o.y.
Juao Kauppak.13. P.202.

C AIftOH keskin, vak. laitosJ£\l*LaZ \Jo Asiani'es T:reella
Vk\sa Lindroth, Kirkkuk. telet 8.112)

lIPI|HUft Palovakuutus Osakeyhtiö.VCLLHnU AsiamiesTampereellaVäi-
nö Pahlman, Kauppakatu 3. Puh. 940.

SUOMEN KAUPUNKIEN
sPALOAPUYHTIÖ =

Irtaimistoa varten.
'siamies Tampereella: Otto Lnkaniler.
Koskik.7, telef.148. 5, 10 ja 20v.kulut-
tua10,25 jaöO°/o alennus vuosimaksusta.

PATRIA Tapaturmavak.O.Y.
Pääasiam. FedlProcope & C:o, Hä-

meenkatu 22. Puh. 832.
Rob. Witting; Arth. Laurent ja
S. Stenius.

OHUU! TTfTfllR Rakennustoimistotltlll lillilLß IJSaMR

J. 0. UntosJSart©pakata 8. Pulieua 513.

Tovaranvalittajat:
Mamma TavaralnySHtysO.Y.Konttorit:

Tampereen Tuliihuoueelb. puhelin
1430 Turussa, Hangossa, Helsingissä,
Raumalla, Kotkassa. Viipurissa, Tul-
lauksia, tavarainvälityksiä ja muita
toimituksia.

Toijalaa Maamitt. jaVilitystoim. Pah

AamuleMea

välittää ilmoituksia kaikkiin
sanomalehtiin ja aikakaus-
kirjoihin kuukin lehdenomill-
a hinnoilla.

HUOM.! Yksi käsikirjoi-
tus ja yksi lasku.

Tamp. kunnan Työnväi. toim.
avoicaa klo 10

—
1 ap. miehille ja 4— 5

ip. naisille, paitsilauvant.klo10—2 päiv.
Osoite Länsipuistot-. 10. Telef. 484.

Tampereen Rlrlapalaa OsaKeybtiö
KirjapainoKuninkaank. 30. Puh. 3.
SitomoLäiitinenkatu 24, Säästöpankit'
talo. Puhelin 20.

Poisiii MiwM
Kauppaaja Teollisuutta varten
Ilmoituslauvantain lehdessä.

Tampereen Sääatöpankki
Kauppak.14, on avoinna joka arki-
näivä 12—8 ja sitäpaitsi perjantaisin
ja lauvantaisin 6

—
B.

MMM
Tampereella.

Auki V» 10-3.

#j|g#gjjg^j|#gggf
PBÖSlllppniß
muijtäväni

Aamulehden
konttorissa.

Bamm Maa aUmjajSaM SH ttH MMnMa mma IH^_ SBB :^B :^l

Tampereella Tiistaina 3 päivänä Maaliskuuta I
, .mu .b I*. EETU A. ALHA ILMOITUSHINTA:10 penniä and ja 8reaua m.

—
N" W- /""*"»"

-
PäStoimittaJa - „

I'—; 4 pp. V» Vk. 8:—, V» vk.*— » (Tavataan Tamtamin totaitgkseMa klo 1-3 piir.) "ar«" Paulomß *° V*"» ""■■""" rulu

E" 3 pp. «/, vk 6:-,«A v*. 3:-,■/. vk JÄLyAK! SA,L! TEUVO VALANNE hintäin 30 "*" KU2IV' vUlkim5'Jft■»»«
RT i/ 2-60 »/ vk. 1:36 1kuuk. «5 pmii Toimitoasihtecri Omoltaßten pionin hinta 3 mk, kustakin1
WP * * '

w LAVRJ HAAPA KHLO W. TIIHONEN Mkä Mklitokaesta» 1mk. 60 p.lisäksi^

I

Syvästi enrrMi ilmoitan
että

rakae appivaarini,
Äaanviljelijä

KlcsKenrlKJonKo
vanhuuden heikentämänänukkui
kuolon uneen uskossa Vapahta-
jaansa Kylmäkoskella Jonkan ti-
lalla maalisk. 1p:nä 1914. 80 v.
ikäisenä; suruksi ja kaipaukseksi
minulle: pikku Aulis'ille, 2veljelle,
1sisarelle ynnä muillesukulaisille

tuttaville^August Pusa.

Virsi 510, 5 v.

t
Syvästi sutten ilmoitan että

raaas isäni
Bautat. tgöm

M löiIi
kuoli kuumesairaalana helmik.
28 p. 1914 lyhyen keuhkokuu-
meen jälkeen 58 vuotiaana. Ka

-
keraskikaipaukseksi tyttärelleper-
heineen, kahdellesisarelle sekä
lukuisille muille suKulauille ja
työtovereille.

Augusta Vilenius.
Tutkimattomatovat Herra Si-

nun tiesi.

Niille vainajan ystävilleja työ-
tovereille, jotka tahtovat saattaa
hauta viime lepoonsa ilmoitan,
että surusaatto lähtee kuumesai-
raalasta ammunt. t. k. 8 p, klo
Bip.

2069

Rottia.
TS., KL. 1s. 1k.

Tampereen Raittiuspiirm
vuosikokous

on sunnuntaina t. k. 8 p:nä alkaenklo
1 ip. valtakirjain tarkastuksella R. 7.
Taiston huoneustossa(Aleksanterink.20)
Tampereella, Kokouksen jälkeenalkaa
klo 7 ip. Vuosijuhla arvokkaalla ohjel-
malla, josta enemmän vastedes.

Tampereen Raitt. piirin
toimikunta.

fflnottuKsliL
T. S.

Ida Godenhjclmln
muisto.

Ne entiset Helsingin Jatko-opiston
oppilaat, jotka haluavat kartuttaa Go-
denhjelm-puolisoidenrahastoaantamalla
siihen pienemmän rahasumman, voivat
jättää roponsa rouva Elli Pesoselle
Hämeenkatu 21, tämän viikonkuluessa.
2 61

Tilintarkastuksia, tiliselvityksiä
sovinto-oikeustehtäviä

VÄINÖ V. SIPI
Valantehnyt tilintarkastaja. Suomen

tilintarkastajain yhdistyksen jäsen.
Yleinensairaala. Puhelin 990.

\I Fennia
\l Hrmiro

I\ « Extra
Y—r? savnfckelta
/a 3poltetaan

Pb.U.Strcngbcrg m)
«t C:os A. B. «J/Jf&H^EPietarsaari. f'd[~4!&^

Suvela.
fsiperesn Teatteri

Keskiviikkona 4 p:nä maalisk. 1914
Klo 8 ip.

Avioeron selkkaukset
3-näyt. huvinäytelmän

Hinnat 2 mk. 60 penniin. 2934

»Tampereen HBlsvolmlsteljar
viettää

15-vaollslulilaansa
lauantaina maalisk.21pnäPalokunnan-
talolla.

33:b▼noalkerta 1914
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N:o 51 — 1914

laimiItti3 päivänä.
Ehdotus uudeksi asetukseksi

säästöpankeista.

Vuoden 1908 :n eduskunnan
anottua armollista esitystä sel-
laisista muutoksista ja lisäyksis-
tä voimassa olevaan säästöpank-
kiasetukseen, jotka tekisivät
säästöpankeille laajennetun lii-
ketoiminnan mahdolliseksi ja
hallituksen anomuksen johdosta
alkuvuodesta 1911 asetettua en-
tisen senaattorin O. Schlidfin
erimielisyydellä 8-henkisen ko-
mitean laatimaan muutoksista
ehdotusta, sai komitea säästö-
pankkien tarkastajan apulaisen
J. V. Minnin ollessa sen sihtee-
rinä mietintönsä valmiiksi viime
vuod-en toukokuussa. Mitä tär-
keimpiä muutoksia voimassa o-
levaan säästöpankkiasetuflcseen
komitea on pitänyt tarpeellise-
na ehdottaa 'tehtäväksi, sitä se-
lostetaan komitean mietinnön
perusteluiden mukaan seuraa-
vassa:

Ryhtyessään harkitsemaan
-säästöpankkien laajennetun lii-
ketoiminnan mahdollisuuksia on "
komitea ensiksi kiinnittänyt
huomionsa säästöpankkien

Säästöönottoliikkeeseen.

Nykyisten määräysten mu-
kaan saa säästöpankkiottaa vas- ■

taan säästöjä vastakirjalle, jot-
ta rahoja irtisanomisajan kulut-
tua maksetaan sen esiintuojalle.
Kuitenkin on säästöpankinhalli-
tuksella valta, varoja, siihen oi- ;
Jessa, myönitää säästöstäottoa jo i
ennen irtisanomisajan loppua-
kin. Tämän asetuksen myöntä-
minen oikeuden nojalla on mo-
nissa säästöpankeissa tavaksi
tullutkin mikäli mahdollista irti-
sanomisaikaa vaatimattakin tyy-
dyttää säästöönpanijainsarahan-
tarvetta, koskapa sen on huo-
mattu lisäävän säästöönpani-
jain lukua ja luottamusta säästö-
pankkien vakavaraisuuteen ja
yleensä kohottanut niiden
arvoa rahalaitoksina. Mutta kun
toiselta puolen useat säästöön-
panijat mainittua etuaan hyväk-
seen käyttäen ovat pyrkineet
käyttämään tiliään jossain mää-
rin juoksevan tilin tapaisesti, on
komiteassa näyttänyt tarpeelli-
selta lain määräyksellä myöntää
säästöpankeille oikeus varsinai-
sen juoksevan tilin avaa-
miseen. Varsinkin on siitä maa-
laissäästöpankkien tuttavapiiril-
le katsottu olevan hyötyä, kun
ehdotettuun muutokseen samal-
la vielä yhdistettäisi vastalippu-
jen (shekkien) käyttö. Mutta
vaikka komitea onkin pitänyt
suotavana, että säästöpankeille
annettaisi oikeus juoksevan tilin
avaamiseen, ei se kuinkaan ole
tahtonut ehdottaa tällaisen oi-
keuden myöntämistä kaikille
säästöpankeille. Liikkeen har-
joittaminen juoksevalla tilillä
edellyttää nim. aina suurempia
käteisiä varoja kuin mitä var-
sinkin maalaissäästöpankilla tä-
hän asti yleensä on ollut. Tähän
nähden on komitea ehdottanut
oikeutta juoksevan tilin käytän-
töönottamiseen ainoastaan sei-
laisille säästöpankeille, joitten
omat rahastot nousevat 50,000
mkaan minkä määrän komitean
enemmistö jo on pitänyt riittä-
vänä, jos samalla säästöpankin
oikeus ottaa yhdeltä tilinpitäjäl-
tä vastaan rahoja juoksevalle ti-
lille rajoitetaan verrattain pie-
neen korkeimpaan määrään.

Täksi määräksi on yksityisiltä
ehdotettu 3,000 mk., seurakun-
nilta ja kunnilta siksi summak-
si, minkä säästöpankki sääntö-
jensä mukaan saa samalta hen-
kilöltä ottaa ja josta korkoa
maksetaan.

Voimassr olevien määräysten
mukaisesti on säästöpankin sään-
nöissä muun muassa määrättävä
enin saaminen, josta yh-
delle tallettajalle maksetaan kor-
koa. Käytännössä on tätä mää-
räystä tavallisesti siten sovellu-
tettu, että alkavassa säästöpan-
kissa enin saaminen on asetettu
verrattain pieneksi määräksi, ja
tätä määrää sitten sääntöjä
muuttamalla lisätty, sikäli kun
säästöpankin "hoitoon uskottujen
varain ja sen omien rahastojen
määrä on noussut. Komiteassa
on ehdotettu, että säästöpankki-
asetuksessa olisi määrättävä kor-
kein raja, johon saman talletta-
jannimellä oleva saaminen enin-

" tään saisi nousta. Kuitenkaan ei
"komitean enemmistö ole asettu-
nut tätä rajottavaa lainsäädäntö-
toimenpidettä kannattamaan.
Useitten säästöpankkien sään-
nöissä on myönnetty säästöpan-i
kille oikeus säästöönottamaanj
yleisten rahastojen varoja mää-
rättyyn, ykistä enintä saamista
suurempaan määrään asti. Kun
kunnallisista ja seurakunnan ra-1
hastoista useinkin vuosittain
käytetään ainoastaan korot, ovat
tällaisten rahastojen varait sääs-
töpankeille erittäin sopivia tal-
letuksia. Ehdotettu rajoitus es- j
täisi säästöpankkeja yhtä va-"

paasti kuin tähän asti ottamasta
säästöön tässä mainittuja varo-
ja. Myöskin ovat maamme eri
osien olot siksi erilaiset, että so-
pivan korkeimman rajan asetta-
minen koko maata varten näyt-
tää vaikeabta. Komitean enem-
mistö on lisäksi ottanut huo-
mioon, että enintä saamista kos-
kevia määräyksiä on helppo
kiertää, kun säästöörapanija on
tilaisuudessa asettamaan raho-
jaan säästöpankkiin useammalle
nimelle, joten tässä kosketellulla
asetuksen määräyksellä ei olisi
tehokasta vaikutusta. Kaikkiin
tässä esilletuotuihin asianhaa-
roihin nähden on komitean e-
nemmistö tahtonut jättää pu-
heena olevan asian järjestämisen
säästöpankkien omaan harkin-
taan, samalla luottaen siihen,et-
tä säästöpankit tässäkin suhtees-
sa kehittyvät terveeseen suun-
taan, kun säästöpankkien halli-
tukset voivat helposti, huomata
säästöpankinedun vaativan,että
enin saaminen asetetaan pankin
liikettä vastaavaksi.

Säästöpankkiemmc

lainanantoliike

on tarkasti rajotettu voimas-
saolevan säästöpankkiasetuk-
sen kautta, jossa määrätään, et-
tä säästöpankinrahoja ei saa lai-
naksi antaa muuta saamistodis-
tetta kuin heti, tai korkeintaan
6 kuukauden irtisanomisajan
kuluttua maksettavaa velkakir-
jaa vastaan.Miettiessään säästö-
pankkien lainanantoliikkeen
muotojen laajentamista on ko-
mitea käsitellyt myöskin vekse-
lilnkkeen harjottamisen sopivai-
suutta säästöpankeille. Tässä
suhteessa huomautetaan mietin-
nössä että kaupunkisäästöpankit,

jotka olisivat tilaisuudessa hai- j
litukseensa ja virkailijoikseen
saamaan tällaisenkin liikkeen
harjöttamiseen kykeneviä, eivät
luultavasti ottaisi vekäeliliikettä
käytäntöön,sillä sellaista luot-
toa tarvitsevilla henkilöillä on
kaupungeissa aivan riittävästi
muita rahalaitoksia tarjolla. Ja
maaseudulla taasen, missä sääs-
töpankin hallituksella useinkin
on verraten vähän kokemusta
liikeasioissa,on vekselin käytän-
töönottaminen näyttänyt komi-
teasta arveluttavalta. Maassam-
me löytyy useita esimerkkejä
siitä, huomautetaan mietinnös-
sä, kuinka paljon onnettomuutta
maalaisväestölle on tuottanut
soikeutuminen vekseliasioihin.
Ne maalaishikemiehet, joiden
taloudellinen asema on varma,
saavat kyllä vekseliasiansa toi-
mitetuiksi kauppapankeissa, joi-
den haarakonttooreja jo nykyään
perustetaan vilkkaampaa liikettä
harjottaviin maalaiskyliinkin.
Sellaiset liikemiehet taas, joi-
den täytyisi vekseliasioissa sääs-
töpankkiin turvautua eivät olisi
säästöpankille suositettavia liike-
tuttavia. Vekselilainat yleensä
ovat sitä paitsi muille kuin liike-
miehille sopimattomat, sillä he
harvoin aivan varmasti tietävät
saavansa rahoja käytettäväkseen
juuri silloin kuin vekseli on lu-
nastettava. Vekselien astuminen
velkakirjan sijaan maaseudulle,
jossa tarvitaan pitkäaikaista
luottoa, tietäisi vaan lisäkuluja;

rahantarvitsijoille uudistusten,
protestein ja uloshakujen takia.
Vekseliliikettä Värjötettäessä
väärennysten vaara tietysti
myöskin lisääntyisi ja vekselin
protestaus olisi maaseudulla
hankala. Komitea on edellä
mainituilla perusteilla sitä suu-
remmalla syyllä vastustanut
vekseliliikkeen ulottamista sääs-
töpankeille,kun sen mielestä ly-
hyt-aikaisten lainojen tarve voi-
daan muutakin tietä tyydyttää.
Sitä varten ehdottaa komitea
säästöpankeille annettavaksi oi-'

keuden määräaikaisten
lainojen antamiseen.

Nykyisten määräysten mukai-
sesti ei säästöpankki ole oikeu-
tettu myöntämään kassaikreditii-
vi- eikä konttokuranttilainoja,
koska sellaista ei voida myöntää
asetuksen edellyttämää velkakir-
jaa vastaan, vaan tarvitaan sii-
hen erityinen välikirja. Tähän
nähden mainitaan mietinnössä,
että tuollaisen sopimuksen ole-
minenuseinkin olisi sekä säästö-
pankille että lainanottajalle so-
pivaa, milloin lainanottaja olisi
tilaisuudessa lyhentämään lai-
naansa, ja taas jonkun ajan ku-
luttua tarvitsi rahait käytettä-
väkseen. Komitea asettuukin pe-
riaatteessa sille kannalle, että
säästöpankeille olisi annettava
oikeus kassakreditiivi-
ja konttokurantti am-
n ain myöntämiseen. Kuitenkin
olisi komitean mielestä tämä oi-
keus rajoitettava ainoastaan sel-
laisiin säästöpankkeihin, joilla
sen ehdotuksen mukaan olisi oi-
keus liikkeen harjottamiseen
juoksevalla tililläkin. Siihen
nähden, että säästöpankilla tulee
olla mahdollisuuksia milloin ta-
hansa lunastaa shekkejä koko

■ siihen määrään asti, johon kas-
sakreditiivi- ja konttokurantti-
lainain yhteenlaskettu myönnet-
ty määrä nousee ehdottaa komi-
tea tämän määrän rajotettavaksi
verrattain pieneksi osaksi sääs-
töpankin kaikista varoista, jaon
komitea pitänyt sopivana samaa
määrää, mihin määräaikaiset lai-
nat saisivat nousta, eli io %
säästöönpanijain saamisista e-
dellisen tilinpäätöksen mukaan.

Säästöpankkien sijoituksia y-
leensä lcoskevien määräysten
katsoo komitea kaipaavan erään
lisäyksen.

Nykyisen säästöpankkiasetuk-
sen mukaan voi säästöpankilla
olla ainoastaan kolmenlaisia si-
joituksia: i) lainoja velkakirjaa
vastaan, 2) pankkilaitoksen tal-
letustodistuksia ja obligatsioo-
nia ja 3) kiinteimisitö, jossa
pankki on sijoitettuna tai joka
pankin saatavasta on sen hal-
tuun joutunut. Senaatti on sen
lisäksi vahvistaessaan säästö-
pankkien Keskus-Osake-Pankin
yhtiöjärjestyksen myöntänyt
säästöpankeille oikeuden omis-
taa korkeintaan puolta omista
rahastoista vastaavan määrän
tämän pankkilaitoksen osak-
keita, katsoen siihen että Kes-
kus-Osake-Pankki tarkottaa yk-
sityisten säästöpankkien toimin-
nan edistämistä ja tulee myöskin
olemaan säästöpankkien halli-
tusten lähemmän valvonnan a-
laisena. Koska julkisuudessa
on esiintynyt sellainen mielipide,
että puheena o.evan oikeuden
myöntäminen säästöpankeille ei
olisi sopusoinnussa sääsitöpank-
kiasetuksen määräysten kanssa
on komitea pitänyt tärkeänä, et-
tä asetukseen tehdään sellainen
lisäys, joka selvästi osottaa
säästöpankeilla olevan oikeuden
sijoittaa omia varojaan keskus-
pankkinsa osakkeisiin. Samalla
on komitean enemmistö pitänyt
sopivana laajentaa tämä säästö-
pankkien oikeus koskevaksi
kaikkia varmojen pankkilaitos-
ten osakkeita.

Vielä on komitea 'tehnyt ehdo-
tuksia säästöpankkien

muun toiminnan

järjestämiseksi ja edistämiseksi.
Suomen Säästöpankki-yhdis-

tyksen alotteesjta on jo saatu al-
kuun säästöpankkienvä-
linen siirtoliike Säästö-
pankkien Keskus-Osake-Pankin
välityksellä. Tämä siirtoliike si-
sältää nykyisessä muodossaan
kolme välitysliikemuotoa:

1) säästöönpanijainkoko saa-
tavan siirtäminen ja vastaanot-
taminen toisesta säästöpankista
toiseen;

2) rahojen maksaminen toi-
sen säästöpankin vastakirjalla ja
vastaanottaminen sille;

3) rahojen vastaanottaminen
toiseen säästöpankkiin siirrettä-
väksi ja siellä tilittäminen.

Kahden ensinmainitun välitys-
liikemuodon käytäntöönottami-
selle säästöpankkien kesken ei
nykyinen säästöpankkiasetuspa-
ne estettä, mutta kolmannessa
kohdassa mainittua siirtoliikkeen
haaraa, joka tarkottaa rahasuo-
rituksia eri säästöpankkienkäyt-
täjäin kesken tai säästöpankin
käyttäjäin ja muiden henkilöiden
tai laitosten välillä ei voimassa
olevan säästöpankkiasetulcsen
mukaisesti ole voitu järjestää
käytännölliseksi. Tästä syystä
on komitea pitänyt sopivana eh-
dottaa, että säästöpankeille an-
nettaisiin oikeus maksumää-
räysten suorittamiseen.

Paitsi määräystä maksumää-
räysten välittämiseen ehdottaa
komitea vielä säästöpankeille
myönnettäväksi oikeuden ra-
hainperimisten toimit-
tamiseen. Tällä liikemuodolla on
katsottu olevan menesrtymis-
mahdollisuuksia etenkin maaseu-
dulla, missä tähän asti yleensä
ei ole ollut rahalaitoksia eikä
aina sopivia henkilöitäkään, joi-
den välitystä olisi voitu käyttää
saatavien perimiseen. Säästöpan-
kin käyttäjille on luultu olevan
hyötyä varsinkin siitä, että sai-
sivat säästöpankin kautta pie-
nillä kustannuksilla ja varmasti
perityksi saatavia muilla paikka-
kunnilla asuvilta henkilöiltä.
Koska kuitenkin rahainperijnis-
liike edellyttää säästöpankinvir-
kailijoilta sellaista kokemusta ja
liiketuntemusta, jommoista al-
kavilla pikkusäästöpankcilla ei,

aina ehkä ole käytettävänään, on
komitea tahtonut varovaisuus-
syistä ehdottaa, ett'ei oikeutta
tällaisen liikkeen harjottamiseen
annettaisi muille kuin niille
säästöpankeille, joille edellä on
ehdotettu myönnettäväksi laa-
jennettua liiketoimintaa eli siis
niille, joiden omat rahastot ovat

Säästöpankkien

kassareserviä

koskevat määräykset kaipaavat
myöskinkomitean mielestä muu-
toksia. Ennenkuin säästöpankki
voi menestyksellä toimia vaadi-
taan, paitsi sitä, että pankin va-
rat ovat varmasti ja edullisesti
sijoitetut, muun muassa, että
pankki aina on valmis säntiili-
sesti maksamaan maksettavansa,
vaikkapa säästöstä otot syystä
tai toisesta nousivalkin tavallis-
ta suuremmiksi. Tämän takia
onkin säästöpankkiasetuksen
mukaan säästöpankin varoista
semmoinen määrä, joka vastaa

vähintäin kymmenettä osaa sii-
tä, mitä säästöönpanijoillaviime
tilinpäätöksen mukaan on saa-
mista, pidettävä sijotettuna hel-
posti rahaksi muutettaviin arvo-
papereihin, joihin lainsäätäjä lu-
kee pankkilaitosten talletusto-
distukset, valtion, hypoteekkiyh-
distyksen tai muut täysin kel-
volliset obligatsioonit. Kuiten-
kin on asetuksessa myönnetty
sellainen helpotus että kassare-
serviin kuuluvien arvopaperien
joukossa saa olla kiinnitettyjä
velkakirjojakin, joiden asianhaa-
roja tarkkaan punnittua katso-
taan olevan täysin varmoja, ei
kuitenkaan enempää kuin että,
niiden arvo vastaan korkeintaan
puolta asetuksessa mainitusta
määrästä. Siihen nähden, että

\ kiinnitetyt velkakirjat, varsin-
! kaan pula-aikoina, eivät ole ko-
Imitean enemmistön mielestäniin
helposti rahaksi muutettavia

i kuin kassareservin luonne vaa-
j tisi on enemmistö nyt ehdotta-
nut että sanottu helpotus pois-
tettaisi sitä suuremmalla syyllä
kun säästöpankeille ehdotettu
faajennettu liiketoiminta juokse-
valle ja kassakreditiivitilillä pa-
niec yhä suurempia vaatimuksia

j siihen, että säästöpankkien sijoi-
tukset ovat helposti perittävissä.

K. R. H.

yleisiä natisin.
Ravinto ja nautinto?

aineiden kauppa.
Niitä koskevien asetusten uusi-

minen.

Senaatti on antanut voikaupan
järjestämistä varten asetetun
komitean tehtäväksi laatia ehdo-
tus yleiseksi ravinto- ja nautin-
toaineiden kauppaa koskevaksi
asetukseksi. Kuten tunnettua, a-
setettiin mainittu komitea tam-
mikuussa 1913 ja toimii sen pu-
heenjohtajana lääkintöhallituk-
sen päätirehtööri, valtioneuvos
Taavi Laitinen. j

Virkamiesten kurin*
pidollinen rankai-

seminen.

Kenraalikuvernööri vaatii en-
tista ankarampia toimenpiteitä.

Kenraalikuvernööri on S. U.
Ta tietämän mukaan kehotta-
nut senaattia ryhtymään toimen-
piteisiin siihen suuntaan, että
kuvernöörit ja virastojen päälli-
köt ahkerammin käyttäisvät ku-
rinpidollista rankaisuvaltaansa
alaisiensa virkamiesten suhteen
ja että senaatti päättää lähettää

asiasta kirjelmän lääninhallituk-
sille ja keskusvirastoille. Tässä
kirjelmässä tultanee huomautta-
maan, että maasa voimassaole-
vien asetusten mukaan on ku-
vernöörillä ja muilla päällikkö-
henkilöillä sekä virastoilla ku-
rinpidollinen rankaisuvalta, jota
niiden tulee käyttää silloin kun
niiden alaiset virkamiehet ovat
tehneet itsensä syypäiksi virka-
virheeseen tai muuhun tekoon,
joka on ristiriidassa heidän vir-
kavelvollisuuksiensa kanssa. Tä-
tä kurinpidollista rankaisuvaltaa
on kuitenkin käytetty vain san-
gen vähässä määrässä ja tavalli-
sesti vain silloin,kun huomautus
on tehty korkeammasta paikas-
ta. Kun kuitenkaan korkeammat
viranomaiset eivät aina voi tar-
koin seurata virkamiesten toi-
mintaa ja valvoa, että he täyt-
tävät virkavelvollisuutensa,ke-
hottaa senaatti ylihallituksia,
kuvernöörejä ja muita senaatin
alaisia henkilöitä ja virastoja
täyteen määräänsä käyttämään
niille lain mukaan tulevaa kurin-
pidollista rankaisuoikeutta ja
ehdottomasti ilman huomautus-
ta korkeammasta paikasta saat-
tamaan edesvastuuseen kaikki
ne virkamiehet, jotka ovat lai-
minlyöneet virkavelvollisuuten-
sa tai telineet itsensä syypäiksi
muihin tekoihin, jotka eivät ole
sopivia heidän virka-asemaansa
katsoen. Ellei kurinpidollinen
rankaisuoikeus sattuvissa tapa-
uksissa ole riittävä, on asian-
omaisten käännyttävä kenraali-
kuvernöörin tai senaatin puo-
leen ankaramman rangaistuksen
toimittamiseksi syyllisille.

Ennakkotietoja 1912
kerätystä yleisestä

maanvuokratilastosta.
Kesällä v. 1912 vuokralauta-

kuntain avulla 'kerätystä yleises-
tä maanvuokratilastcsta, jota on
senaatin oikeustoimituskunnassa
valmisteltu lakit. kand. K. Haa-
tajan johdolla, on nyttemmin
saatu valmiiksi muutamia lopu!-j
lisiä tilastotietoia. jotka edus-
kunnan maatalousvaliokunnan
pyynnöstä on läuetetty sanotun
valiokunnan käytettäviksi. Lu-
kuunottam. litin kunnan itäis-
tä vuckralautakuntapiiriä, josta
ei vielä ole kaikkia lopullisia
tietoja saatu, on valmistuneiden
numeroiden mukaan koko maas-
sa torppia 55,084, lampuotitilo-
ja 1,518 ja mäkitupa-alueita
94.777 € h" vuokra-alueita kaik-

Kaikista vuckra-alueista on
talon omien viljelyksien keskel-
lä tai lähellä 83,588 eli 55,2 %
ja niistä etäämpänä 67,791 eli
44,8 %. Suullisia vuokrasopi-
muksia on kaikkiaan 69.802, eli
46,1% ja kirjallisia 81,577 eli
53.9%. Yli 50 vuotta vuokralla
olleita alueita on torpissa ia
lampuotitiloilla 20,389 eli 36%
ollen vastaava prosenttiluku
Uudenmaan, Turun ja Porin se-
kä Hämeen lääneissä 46

— £!^j
Mäkitupa-alueista on vIjHH
vuoden vuokralla olleita vain
n%. Torpista ja lampuotitilois-
ta tehdyistä vuokrasopimuksis-
ta on noin 30 £ tehty juokseval-
le vuokra-ajalle. Mäkitupa-alu-
eilla' on vastaava luku 46.5^.Vuokrasopimuksen päättymistä
osoittavat luvut näyttävät, että
vuonna 1916 päätyvien
vuokrasopimuksien lu-
kumäärä tulee olemaan
kaikkiaan n. 6 1, 000 vuo-
sina 1916

—
22 päätty-

vien sopimuksien luku-
määrä n. 76,000 sekä sen
jalk ee n päättyvien sO-
-pimuk s ie n luk xx n. 1.500a 1,600 vuodessa. —

U. S

Kirkollisviraston leski-
ja orpokassa.

Sittenkun kassan johtokunnal-
le nyttemmin on kaikista maam-me rovastikunnista saapuneet
viime helmikuun 18 päivänä toi-mitetuissa vaaleissa syntyneetPöytäkirjat,on vaalien tulos, et-
tä papiston keskuudesta on joh-
tokunnan jäseniksi valittu nel-
jäksi vuodeksi uudelleen Maa-
rian kirkkoherra, tuomioikapttu-
linasessori J. M. Tallgren 234
äänellä ja kolmeksi vuodeksi
niinikään '

uudelleen mainittu
tuomidkapitulina-sessori Hytö-
nen 178 äänellä, (Maarian kap-

AAMULEHTI Tiista va 3 p:nä Maaliskunta

flsiylöSiirii
m
m
Hsiamies

Mi■«Ta \hhnn Wnnfa*n «n imfmln jMnfl ö p^Sfinßia uclnSySeirssJ
111 li Riih rfflllm fl nlflim *■KfcÄ -i*"fc*i* ifrJii#f u«iii^#H) Inunniii un |iuiiiiiiu« yoosjo.

PÄU/JHJINDEIL, ff^nalänkatu .31 Puhelin 550. -^fi



» AAMULEHTITiistaina 3 p:nä Maaliskuuta N.o 51 1914 - 3

nl1<*KA!*«?ll?M
Rautasänkyjä

Korihuonekaluja
Hesoori-, Jouhi- ja Meriheinä-

Patjoja.
aMT Vanhojen huonekalujen laitos-

ta se»'a vernoileniista toimitetaan.
Sunri määrä tuolia, keinutuoliay.m.
nyt erittäin halval.a.

O.M.KoivuÄ?k.,4.

palainen J. Hauvonen sai 40 ään-
tä) sekä kassaan osallisten luk-
karien, urkurien, vahtimestarien
ja koulumestarien keskuudesta1

neljäksi vuodeksi Turun Mi-
kaelinkirkon urkuri T. V. Mik-
kola 42 äänellä, (lähinnä ääni-
määr. lukkari O. Kaakonkalvo
32 ääntä) kuin myöskin tilintar-
kastajaksi Savonlinnan hiippa-
kunnan papiston puolesta nel-
jäksi vuodeksi Impilahden kirk-
koherra, lääninrovasti R. F. S a-
raste 46 äänellä. Kuopion hiip-
pakunnan papiston puolesta
niinikään neljäksi vuodeksi,
kaikki luettuna ensi toukokuun
1 päivästä, Oulun lääninvanki-
lan saarnaaja, tuomiokapitulin-
asessori J. A. Mannermaa
21 äänellä.

— Yliopisto. Lauvantaina tar-
kastettiin maist. Aukusti Sime-
liuksen Mrjoittairta yliopistolli-
nen väitöskirja. Virallisena vas-
taväittäjänä oli dos. T. Tarkiai-
nen.—

Uusi kiertävä maamieskou-
lu. Senaatti on myöntänytKes-
ki-Pohjanmaan maanviljelysseu-
ralle kiertävän maamieskoulun
perustamiseksi ja ylläpitämi-
seksi seuran toiminta-alueella
tämän vuoden tammik. 1 p:stä
lukien toistaiseksi 7,500 mk:n
kannatusavun sekä tämän lisäk-
si kerta kaikkiaan 1,500 mk.
koulun perustuskustanusten
suorittamiseksi.— Palkankorotuksia. Maan-
viljelyshallituksen esityksestä
on senaatti myöntynyt maanvil-
jelystaloudellisen koelaitoksen
johtajan prof. G. vcn \Vendtin
anomukseen,että laitoksen ento-
rnolog-isen osaston assistentin
palkka korotettaisiin kuluvan
vuoden helmikuun alusta 2,500
markasta 4.000 markkaan vuo-
dessa. Assistentin palkan lisäys
kuluvalta vuodelta on 1375 mk.— Myönnetty tulliperuutus.
Senaatti on myöntänyt kaptee-
ninleski Ida Fellmanille Lahdes-
ta oikeuden saada tulliperuutus-
ta vuosina 1914 ja 1915 maahan
tuotavasta glaubersuolasta, jota
käytetään sellulosan valmista-
miseen. Saman anomus saada
tulliperuutusta vuodelta 1913
hylättiin.—

Tullausasioita. Senaatti
on myönt>*nyt .naanviljelyshal-.
Utuksen esitykseen, ettei ainoas-
saan lannotusaineiksi aiottua
chilisalpietaria ja kalkkisalpieta-
ria sekä rikkihappoista am-
moniakkia, vaan myöskin kar-
biidityppeä (typpikalkkia eli
kalkkityppeä) saadaan tullitto-
masti tuoda maahan aina 1915
vuoden loppuun saakka.

Uutisia.
Tamnireslta ja labiseudailia.

Tampereen
Osake-Fankin

varsinaisessa yhtiökokouksessa

eilen illalla oli läsnä 20 osakas-
ta, edustaen 2532 osaketta ja te-
ki kokouksen äänimäärä 236
ääntä

Insinööri J. T. Durchm a-
nin avattua hallintoneuvoston
puolesta kokouksen, valittiin pu-
hetta johtamaan kauppaopiston-
johtaja Hj.G y1den, joka puo-

lestaan kutsui pöytäkirjaa pitä-

mään pormestari Ano Caseli-
uksen

Hallintoneuvostolle ja johto-

kunnalle myönnettiin vastuuva-
paus ja vahvistettiin tilinpäätös
sellaisenaan. Vuosivoitto päätet-
tiin käyttää hallintoneuvoston ja
johtokunnan ehdotuksen mu-
kaan ja jaetaanosinko johtokun-
nan ehdotuksesta tästä päivistä
listien.

Hallintoneuvoston ja tilintar-
kastajain palkkiot päätettiin py-
syttää entisellään, valittiin hal-
lintoneuvostoon eroamisvuoros-
sa olleet herrat N. Tirkko-
nen ja Gust. Lind e I'l uudel-
leen sekä hra Hj. G y1d e n. Ku-
luvan vuoden tilejä tarkasta-
maan valittiin herrat Aug. Hui-
karinen,K. R. Häkkinen
ja K. A. Tuomola ja varalle
herrat Kustaa Helminen,
Hannes Palmroth ja Ano
Case1iv s sekä pöytäkirjaa
tarkastamaan herrat Arthur
Bergroth ja A. F. Lind-
stedt.

Hatanpään maitten
vuokraus.

Rahatoimikamarin lausunto
Hatanpään hoitokunnan mietin-

nöstä

Rahatoimikamari on käsitellyt
Hatanpään hoitokunnan mietin-
töä numero 3 Hatanpään mait-
ten vuokrauksesta ja siitä nyt-
temmin valtuustolle lähettänyt
lausuntonsa. Mainittu mietintö
koskee Kissanmaan eteläosaa ja
Rantaperkiönseutuja, Härmälän
laitamaita sekä Lakalaivan alu-
etta.

Mitä tulee ensinmainittuun a-
lueeseen, eli Kissanmaan etelä-
osaan, niin hoitokunta ehdottaa,
että vielä vuokraamatta olevat
maat tai ne, joitten sopimukset
kuluvat umpeen piakkoin, vuok-
rattaisiin entistä suunnitelmaa
ja Hatanpään hoitokunnan esit-
tämää vuokrasopimusta noudat-
taen tonttimaiksi 50 vuodeksi.
Rahatoimikamari on lausunnos-
saan valtuustolle sitä mieltä, et-
tä hoitokunta oikeutettaisiin
vuokraamaan ne Kissanmaa'n e-
teläosan palstat, jotka nyt ovat
vuokraamatta tai joitten vuokra-
ukset tänä tai ensi vuonnakulu-
vat umpeen, ainoastaan toistai-
seksi 6 kuukauden irtisanomis-
oikeudella ja määräämällä, ettei
näitten palstojer vuokraajat saa
kaupungin luvatta rakentaa ra-
kennuksia vuokramailleen ja et-
tä rahatoimikamarille annettai-
siin tilaisuus edelleen valmistel-
la näitten maitten vuokrasuun-
nitelmaa ja siitä aikanaan tehdä
valtuustolle esitys.

Mitä sitten tule muihin käsit-
telyn alaisessa mietinnössä kos-
keteltuihin alueisiin ja niitten
vuokraamiseen, niin hoitokunta
on ehdottanut erinäisten maa-
kappaleitten muodostamista
tonttialueiksi ja niitten vuok-
raamista 50 vuodeksi. Kamari
esittää kuitenkin tässä suhtessa,
että hoitokunta oikeutettaisiin
vuokraamaan ne Härmälän
maalla olevat vuokratontit, joit-
ten vuokra-aika jo on umpeen

1 kulunut tai nyt piakkoin kuluu
umpeen, ainoastaan toistaiseksi
6 kuukauden irtisanomisajalla ja
sillä lisämääräyksellä, etteivät
vuokraajat saa kaupungin eri-
koisetta suostumuksetta raken-
taa rakennuksia vuokramaalle ja
että kamarille annettaisiin tilai-
suus laatia tarkempi lausunto
alueen {suunnittelusta.

Virkahuoneusto-
kysymys.

Käsitellessään viime kokouk-
sessaan rahatoimikamarin ehdo-
tusta, että rahatoimikamari ja
konttori siirrettäisiin kaupungin
omistaman ent. Molinin talon
torin puoleiseen rakennukseen
ja että kamarille mainitun talon
korjauksia varten myönnettäi-
siin rakennus- j: järjestämisra-
hastosta 21,000 mk., valtuusto
lykkäsi kysymyksestä päättämi-
sen siksi, kunnes lääninhallituk-
sen Tampereelle siirtämisestä
on saatu lopullinen päätös. Val-
tuuston mielestä kysymyksen
raukaiseminen ei ollut ehdotto-
masti kiireellinen ja iitäpaitsi
rahatoimikamarin ja konttorin
siirtäminen pois kaupunginta-
losta voisi johtaa siihen,että po-
liisilaitos ikuisiksi aj.-ai jäisi

1sinne.

Tämän johdosta on rahatoimi-
kamari lähettänyt valtuustolle
uuden kirjelmän, missä se huo-
mauttaa, että rahatoimikonttori
on kärsinyt suurta tilanahtaut-
ta, joka suuresti haittaa henkilö-
kunnan työkykyä, jonka vuoksi
asia cm kiireellinen. Myöskään
vakinaisen poliisihuonciston ra-
kentamiselle ei mainittujen vi-
rastojen kaupungintalosta pois
siirtäminen tekisi estettä, sil-
lä aijotulla kaupungin hallinto-
tontilla, joka muodostuu tonteis-
ta numero 3 ja 4 välisine katu-
osineen, tulee kyllä olemaan ti-
laa uutisrakennuksille. Sentäh-
den kamari uudistaa edellämai-
nitun ehdotuksensa.

Siltä varalta, ettei valtuusto
"kuitenkaan nytkään ehdotusta
hyväksyisi, huomauttaa kama-
ri, että mainittu talo on kuiten-
kin korjattava ja vuokrattava.
Ja kun juuri on käsillä paras
vuokrausaika. on asia ratkaista-
va viipymättä.

Kysymys työväen
asuntotonttien

varaamisesta Lapin*
niemen luo.

Hyväksyttyään rahatoimika-
marin laatiman suunnitelman
työväen asuntotonttien alueista
Lapinniemen läheisyydessä, an-
toi valtuusto kirjelmässään tam-
mikuun 24 p:ltä rahatoimikama-
rille toimeksi edelleen kehittää
kysymystä tämän järjestämises-
tä, tonttien luovuttamisesta ja
rakennusjärjest. laatiminen tätä
aluetta varten ja on kamari tä-
män tehtävän nyt täytettyään
lähettänyt valtuustolle ehdotuk-
sen Lapinniemen asuntotonttien
rakennusjärjestykseksi.

Puheenalainen suunnitelma
on laadittu sillä edellytyksellä,
että tontit tulevat vuokratta-
vaksi, jossa tapauksessa voimas-
saolevan rakennusjärjestyksen
122 pykälän mukaan asemakaa-
va ei kaipaa senaatin vahvista-
mista, eikä mainittu rakennus-
järjestyskään ole siihen sovellu-
tettavissa ilman eri sopimusta
tai muutosta. Tämä tekee mah-
dolliseksi myösalueen luovutta-
misen rakennettavaksi ilman, et-
tä siinä on viemärikanavia, jota
paitsi valtuusto on oikeutettu
asiaa alistamatta itse vahvista-
maan ne muutokset, jotka a-
lueen rakentamisessa ovat huo-
mioonotettavat.

Rakennusjärjestysehdotukses-
sa määrätään, ettei yhdelle ton-
tille saa rakentaa muuta kuin
yhden asuin- ja yhden ulkohuo-
nerakennuksen, eikä rakennus-
alaksi käyttää yht. enempää
kuin 3/10 tontin pinta-alasta,
josta määrästä ulkohuoneraken-
nusta varten on varattava 1/4.

Asuinrakennusta ei saa sijot-
taa kolmea metriä lähemmäksi
naapurin rajaa, ellei sitä naapu-
rirakennuksen kanssa yhdistetä.

Puusta tehty asuinrakennus ei
saa olla 5 metriä korkeampi
maanpinnasta räystäslistaan, ei-
kä 9 metriä korkeampi katon
harjaan asti. Tulen kestävästä
aineesta tehdyt rakennukset saa-
vat olla 2 metriä näitä korkeam-
mat. Ulkohuonerakennus ei saa
olla 5 metriä korkeampi. —

Ul-
lakkoon voi määrätyillä ehdoilla
rakentaa asuinhuoneen; kaik-
kien asuinrakennusten akkunat
tulee sijottaa katua tai vähintäin
kuutta metriä leveää aukeaa-
vasten.

Kivijalan korkeus on määrät-
ty vähintäin puoleksi metriksi.
Kellarikerrokseen saa. jos katto
ja seinät ovat tulen kestäviä ja
lattia veden pitävä, rakentaa
pesu- tai leivintuvan talon tar-
peiksi erinäisillä ehdoilla.

Teollisuustyöpajaa tai muuta
tulenvaarallisuuden tai synnyt-
tämänsä melun tahi hajun takia
haitallista rakennusta ei näille
tonteille saa sijoittaa.

Tonttien rajoille nn rakennet-
tava 1,, m. korkea säleaita.

Mitä tonttien luovutusehtoi-
hin tulee, or rahatoimikamari
hyväksynyt ensimäisen työväen
asuntokomitean laatiman väli-
kirjaehdotuksen melkein sem-
moisenaan.

15 pennin pohjavuokraa on
kamari pitänyt kohtuullisena
m2:ltä välikirjassa mainitulla
korotuksella.—

Hämeen museoseuran il-
moitettua, että seuran johtokun-'
nasta on eroava valtuuston va-
litsema jäsen, tehtailija H. Lil-
jeroos, ehdottaa valtuuston val-
misteluvaliokunta että tehtailija
H. Liljeroos edelleenkin valittai-
siin tähän tc'..*;M vuosiksi

:oi6.

Kansakoulujen
tarkastajan pate*

vyysehdot ja
palkkaedut.

Valmisteluvaliokunnan lausunto
kansakoulujen johtokunnan

ehdotuksesta.

Valmisteluvaliokunta on käsi-
tellyt kansakoulujen johtokun-
nan ehdotusta kansakoulujen
tarikastajan pätevyysehdoista
ja palkkaeduista.

Siitä keskusteltaessa valmis-
teluvalokunnan jäsenet ovat ol-
leet yksimielisiä pätevyysehto-
jen muuttamisesta kun sitävas-
toin eri mieliä on ollut olemas-
sa palkkaeduista ja siitäkin, on-
ko tarkastajaan nähden nouda-
tettava ohjesäännön 38 pykäläs-
sä opettajista määrättyä ja per-
heellisyyteen perustuvaa koro-
tusta. 4:llä äänellä 3 vastaan
valmisteluvaliokunta kuitenkin
ilmoittaa johdonmukaisuutensa
kannalta päättäneensä ulottaa
38 pykälän määräykset tarkas-
tajaankin. Palkkaamismuodosta
oltiin valiokunnassa sitävastoin
yksimielisiä siitä, että vuokrara-
hoja ei olisi määrättävä, vaan
sensijaan palkka korotettava en-
tisestään enintään 7,000 mark-
kaan kahdella 10% korotuksella
5 ja 10 vuoden palveluksesta.
Kun kuitenkin valiokunnan e-
nemmistö oli ulottanut 38pykä-
län määräykset tarkastajaankin,
ehdottaa valmisteluvaliokunta,
että kansakoulujen johtokunnan
ehdotus koulun ohjesäännön 47
pykäläksi hyväksyttäisiin ja et-
tä 52 pykälä muutettaisiin näin
kuuluvaksi: »Kansakoulujen
tarkastaja nauttii perheetönnä
6,000 markan ja perheellisenä
7,000 markan vuosipalkkaa 10
pros. korotuksella 5 ja 10 vuo-
den nuhteettomasta palvelukses-
ta, ollen perheellisyys käsitet-
tävä siten kuin se on määritelty
ohjesäännön 38 pykälässä.»

Kaupungin tilit.
Kuten tunnettua on rahatoi-

mikamari valtuustolle lähettä-
nyt otteen (kaupungin tilei?*
per 31 pnä viime joulukuuta.
Kun kuitenkin raastuvankoko-
uksen valitsemat tilintarkastajat
jo lienevät ryhtyneet tarkasta-
maan kaupungin viime vuoden
tilejä, ei valtuuston raha-asiain-
valiokunnalla ole ollut aihett
tutkia missä määrin viime
vuoden talousarviota on nouda-
tettu, joka tietysti tulee selville
varsinaisessa '.:!intarkastukses-
-99,

Tästä syystä raha-asiainva-
liokunta ehdottaa valtuustolle
että kyseessäoleva bilanssi siir-
rettäisiin arkistoon.

— Köyhäinhoidon ohjesääntö.
Köyhäinhoitohallituksen lähetet-
tyä valtuustolle ehdotuksen
Tampereen köyhäinhoidon ohje-
säännön muuttamisesta valtuus-
ton valmisteluvaliokunta ehdot-
taa, että muutosehdotuksen tar-
kastaminen uskottaisiin komi-
tealle, johon valiokunnan mie-
lestä olisi valittava varat. Yrjö
Pulkkinen, opettaja T. Kurkela
ja kauppias K. Seppälä.—

Kansakoululasten vaate-
tusavustukset. Virkakirjeessä v.
k. 18 p:ltä Tamp. kansakoulujen
johtokunta pyysi valtuustolta se-
litystä siitä kenen tulee huoleh-
tia kansakoululasten vaatetus-
avustuksista.

Valtuuston valmisteluvalio-
kunnan tutkittua tätä kysymystä
koskevia asiakirjoja, on valio-
kunnan mielestä selvää, että
johtokunnan kanta asi-
assa on oikea. Valiokunnan
mielestä siis johtokunnan asia-
na on avustusten jako sen selos-
tuksen peursteella, jonka köy
häinhoitohallitus on hankkinut.

Eräiden asioiden
viipyminen raha»

toimikamarissa.
Valtuuston tiedusteltua raha-

toimikamarilta syitä, jotka ovat
estäneet kamarin palauttamasta
valtuustolle Tammerkosken län-
sirannan rinta-aitausta, kunnal-
listen johtosääntöjen painatta-
mista sekä verottomain koirain
talteen ottamista koskevia asi-
oita, esittää rahatoimikamari
seuraavaa:

Ensinmainittu kysymys, kos-
keva kosken länsirannan altaasta
on useat kerrat ollut rahatoimi-
kamarin käsitelt. ja on kama- 1
ri siinä viimeksi pyytänyt kau-
punginarkkitehdiltä uutta ehdo-
tusta, jota rahatoimikamari ei
kuitenkaan vielä ole saanut.
Asia on siis riippuvainen kau-
punginarkkitehdistä.

Kunnallisten johtosääntöjen
kokoamisen ja painattamisen on i
rahatoimikamari antanut nota-!
riolleen, joka on ilmoittanut jo
suurimmaksi osaksi tehneensäI
tämän kolcoamistyön. Kun se
kuitenkin on verraten runsastöi-
nen tehtävä, johon on käytettä-
vissä vain vakinaisesta työstä
jääpi vapaa aika., on se tullut
viipyneeksi enemmän kuin suo-
tavaa olisi ollut.

Verottomain koirain kiiniotta-
mista koskeva asia on ollut po-
liisi-mestarin kanssa, pidettävästä
neuvottelusta riippuvainen, min-!
kätähden, ja kun poliisimestarin- ,

vaihdos on toistaiseksi estänyt

! tätä pitämästä, asian ratkaisu on,

|päässyt viivähtämään.

Raittiusseurojen
keskustelutilaisuus.

Raittiusseurojen yhteisen oh-
jelma- ja keskustelutilaisuuden
oli r. y. Taisto järjestänyt huo-
neustoonsa viime lauvantai-
illaksi. Eri r. yhdistysten edus-
tajia oli saapuvilla huoneen täy-
deltä.

Ohelmassa oli ensin hra Tam-
miston esittämää flyygelinsoit-
toa, jonka jälkeen ylopp. P. Au-
tere avasi Taiston puolesta ti-
laisuuden puhuen samalla päi-
vän merkityksestä ja Kaleva-
lasta kansallisena aarteenamme.—

nti Alma Lindbom esitti on-
nistuneesti runonlausuntaa ja
Taiston sekakuoro lauloi hra
K. J. Penttisen johdolla onnis-
tuneesti neljä laulua.

— Taiston
nuoremmat näyttelijävoimat e-
sittivät kauniin i-näytöksisen
laulu-näytelmän »Kalatyttö».

Ryhdyttiin sitte keskuste-
luun raittiusväen keskuuteen
perustettavasta voimistelu- ja
urheiluseurasta, joka kysymys,
oli alustettu ia keskusteltu jo
edellisessä yhteisessä kokouk-
sessa. Yliopp. P. Autere luki
asiata valmistelemaan valitun
valiokunnan laatimat ponnet,
jotka hyväksyttiin sinänsä. Ne
sisälsivät pää-asiassa:

i) ettei vielä heti ryhdyttäisi
perustamaan uutta v. & v.-seu-
raa vaan että se siirrettäisiin en-
si syksyyn, johon mennessä saa-
taisiin sopiva maaperä muokat-
tua, jolla se voisi menestyä.

2) tätä tarkotusta varten oli-
si valittava muutarriia henkilöitä
jotika suunnittelisivat kesän ajal-
la raittiusväelle yhteisiä virkis-»
tystilaisuuksia. kuten leikki- ja
urheilukokouksia, kilpailuja
y.m.

3) Näin herätettyä innostusta
tulisi perustaa voimistelu- ja ur-
heiluseura, jossa olisi sekä mie-
hille, että naisille osastonsa.
Tämän seuran jäseneen tulisi
kuulua johonkin paikkakunnalla
toimivaan raittiusjärjestöön. —
Edelläolevan johdosta valittiin-
kin urheilu-valiokunta johon tu-
li 3 joka r.-seurasta, kokoonkut-
sujana hra V. Välinen.

Vaihdettiin vielä muutamista
kysymyksitsä mielipiteitä, mut-
ta aika kävi niukaksi ja täytyi
jättää seuraaviin tilaisuuksiin
enempi keskustelu.

Tilaisuudessa tuntui vallitse-
van reipas ja innostunut mieli-
ala, joten paikkakunnan raittius-
mieliset mielenkiinnolla odotta-
vat uutta yhteistä tilaisuutta.

Kaupunginvaltuusto
kokoontuu tavanmukaiseen kuu-
kausi-istuntoonsa tänään tiistai-
na klo 6 illalla.

Suoma!, puolueen
TampereenJärjestö.

Kokous huomenna

Suomalaisen puolueen Tam
pereen Järjestön kokous on huo-
menna keskiviikkona alkaen klo
Ja 8 illalla Hämeen-Pohjan ala-
salissa (käynti Puutarhakadulta
pääovesta). Ohjelmassa, josta
lähemmin huomenna, on m. m.
keskustelua huoneustokysymyik-
sestä, joten järjestön jäsenet pi-
tänevät tilaisuuden muistissaan

Tamp. raiitiuspiirin
vuosikokous»

Tampereen raittiuspiirin vuo-
sikokous on ensi sunnun-
taina, t. k. Sp:nä klo ipäi-
vällä r. y. Taistot, huoneustossa
Tampereella. Paitsi virallisia
asioita ja toimikunnan esittämiä
kysymyksiä tulee kokouksessa
käsiteltäväksi keskustelukysy -
mykset: »Mitä apua raittiusyh-
distykset ia raittiusjärjestöjen
keskustoimisto voivat odottaa
toisiltaan?» ja »Miten raittius-,
väen lähimmässä tulevaisuudes-
sa on suhtaannuttava kunnalli-
seen raittiuspolitiikkaan.

Kokouksen jälkeen alkaa klo
7 ip. toimikunnan valmistama
vuosijuhla.—

Suomal. Työväenliiton
nuoriso-osaston kokous on tänä-
iltana klo 8 matkailijakoti Tar-
mossa Verkatehtaank. 11. Ter-
vetuloa vanhat ja uudet jäsenet!— V. iq13 henkirahojen räs-
tikantoa toimitetaan tänään tiis-
taina klo 10

—
1 p. 16 kaup. osan

taloista n:o I—so1
—

50 sekä klo 5
—

8
i. saman kaup. osan taloista nro
51

— 82, 17 kaup. osan taloista
n:o 75

—
79, tullikamarilta, ylei-

sestä sairaalasta, teurastuslaitak-
selta, teräsjalostustöhtaalta, tiili-
tehtaalta, Lapinniemeltä, Rauha-
niemeltä, kunnallis- ja mielisai-
raaloista, köyhäintalolta, rauta-
tien alueelta ja vuoden 1912 a-
jalla muualla Suomessa sekä
viimeistään 5 vuoden kuluessa
ulkomailla passilla oleskelleilta
henkilöiltä,jotka eivät ole muu-
alta henkikirjoihin merkitty.

—
Kuolleita Perjantaina v. k.

27 p:nä aamupäivällä nukkui
kuolon uneen Humppilan
asemalla valtionrautateiden van-
hin ratamestari Johan Malm
edellisenä lauantaina häntä koh-
danneen halvauksen murtamana.
Vainaja oli syntynyt Teerijärven
pitäjässä Pohjanmaalla maalisk.
22 p :nä 1840. Valtion palveluk-
seen hän tuli 1863 neljännysmie-
heksi vesistöjen perkaustöihin
Päijänteen vesistössä, josta hä-
net siirrettiin Saimaan kanaval-
le. Kun Pietarin tietä ruvettiin
rakentamaan, siirtyi hän sTnne
rakennusmestariksi, sitten sa-
manlaiseen toimeen Hangon tiel-
le. Turun

— Toijalan radan ra-
kennustöiden alettua hän muutti
sinne rakennusmestariksi, sitten
samanlaiseen toimeen Hangon
tielle. Turun

— Toijalan radan
rakennustöiden alettua hän
muutti sinne rakennusmestarik-
si. V. 1877 limitettiin vainaja
ratamestariksi Humppilan ase-
malle, jossa toimessa oli kuole-
maansa saakka. Tunnustukseksi
kelpoisuudestaan hän sai hopea-
ia kultamitalit hyödyllisestä toi-
mesta. Vainajata jäi suremaan
ijäkäs leski, kolme tytärtä, neljä
poikaa, kolme miniää, kaksi vä-
vyä, lastenlapset ja muut suku-
laiset sekä ystävät.

Hautaus.
Viime lauvantaina kätkettiin

maan poveen Karkun hau-
tausmaalla leskirouva Katri
Packalen'in maalliset jään-
nökset. Omaiset ja ystävät oE-
vat kokoontuneet vainajan ko-
tiin, josta harvinaisen suuri su-
rusaatto sittenkulki Karkun uu-
delle kirkolle. Palvialan kylässä
yhtyi tähän Karkun höyrysahan
työmiehet,liittyen jalkaisin kul-
kemaan ruumisvaunujen jälessä.
Ruumisvaunusta kantoivat ruu-
miin kirkkoon vainajan alusta-
laiset uruilla suruhymniä soitet-
taessa. Sitten veisattiin virrestä
49 värsyt 10

—
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1914 AAMULEHTI Tiistaina 3 p:nä Maaliskuuta
käyttäen tekstinä Teesakaea sa-
noja: »Minä olen ylösnousemus
ja elämä, joka uskoa minuun,;
hän elää. vaikka hän olisi kuol-
lut». Sen jälkeen tilapäinen
kuoro lauioi kanttori R. Aunioa
johdolla Beethovenin »Hautaus-
taulun». Sitten astui pastori F.
Kalervo ruumisarkun ääreen.
Puhuttuaan mieleenpantavia
ijäisyyssanoja ihmissydämen
klelisoittimista, toimitti hän ruu-
miin siunauksen. Kuoro iauloi
sitten: »Mä kuolon tietä kuljen
vain*. Alttaripalveluksen toi-
mittivat pastorit Kalervo ja Ri-
iala. Juhlallinen, mieltä ijan-
kaikkisuuden totuuksien katsele-
miseen kiinnittävä oli tämä
»kyynel kylvöhetki». joka oli en-
sitnäinen Karkun uudessa kir-
kossa.

Vainajan pojat agrcnoomi ja

metsäherra K. Packalen, maan-
viljelijä T. Packalen ja varatuo-
mari N. Pakkala sekä agro-
noomi Pettersson,pastori Kaler-
vo, maanviljelijät Kilkka, Kuutti
ja Vitikkala kantoivat arkun kir-
kosta takaisin ruumisvaunuun.
Nyt lähti surusaatto uudelleen
liikkeelle Karkun vanhalle kir-
kolle, |onka ympärillä hautaus-
maa on. Arkkua hautaan lasket-
taissa lauloi edellä mainittu
kuoro: »Vaipuos vaivu synnyin-
maasi helmaan» j. n. e. Sitten
pastori Rikala piti puheen elä-
män katoovaisuudesta ja vaina-
jan viimeisistä elämän hetkistä.
Sen jälkeen kuoro lauloi vaina-

jan lempilaulun: »Oi, minkä on-
nen autuuden» j. n. e. Haudan
umpeen luotua puhui pastori
Kalervo kaipauksen sanoja vai-
najan muistolle. Pian täyttivät
kymmeniin nousevat komeat
seppeleet hautakummun koko-
naan. M. m.eräs Nohkuan kan-
sakoulun tyttöoppilas laski vaa-
timattoman katajaköynnösseppe-
leen manan majoille menneelle
koulunsa »esimiehelle». Lukui-
sista omaisten, sukulaisten, ys-
tävien ja työväen seppeleistä
kohonnut kaunis kukkakumo^
todisti siitä, että pois menneessä
kadottivat lapset hellän äidin,
ystävät rakastetun, luotettavan
ystävän. Lopuksi veisattiin virsi
272.

Elävien kuvien kuljetus
rautatiellä.

Senaatin viime vuonna vah-
vistaman uuden pakettitäksan
mukaan ci pakettitavarana vas-
taanoteta kuletettavaksi lähe-
tyksiä, joiden paino nousee yli
10 kilon, vaan ovat 10 kiloa
painavammat lähetykset kulje-
tettavat pikatavarana. Tämän
johdosta ovat erinäiset Helsin-
gin, Porvoon, Tampereen
ja Turun puutarhurit ja kukka-
kauppiaat rautatiehallitukselle
jättämissään kirjelmissä valitta-
neet, että kun he aikaisemmin^
voimassa olleiden määräysten
mukaan ovat voineet lähettää ta-
varoitansa, kuten eläviä kasveja,
kukkia ja tuoreita vihanneksia,
pakettina aina 25 kiloon asti ja
nämä paketit kylmänä vuodenai-
kana aina ovat kuljetetut lämpi-
mässä vaunussa, heidän lähetyk-
sensä nykyään ovat lähetettävät
pikatavarana jotka yleensä kul-
jetetaan kylmässä vaunussa.
Niiden haittojen ja epäkohtien
poistamiseksi, joita heille tällai-
sesta järjestelystä koituu, ovat
hakijat anoneet ryhdyttäväksi
toimenpiteisiin, että kasvilähe-
tykset pikatavarana kuljetettai-
siin kuten ennenkin lämpimässä
vaunussa ja että näistä huoleh-
dittaisiin niin, etteivät ne pääsi-
si paleltumaan ja pilaantumaan..

Rautatiehallitus on edelläker-
rotun anomuksen johdosta mää-
rännyt että kysymyksessä ole-
via lähetyksiä talvisaikana on,
mikäli mahdollista, kuljetettava
konduktöörivaunuissa ja että
tämänkaltaisia tavaroita kuor-
mattaessa ja purettaessa on nou-
datettava mitä suurinta huolel-
lisuutta.

— Paistoituksia. Läänin kuv.
or. vahvistanut ne palstoitukset
joilla Pelto-Hennerin palstati-
lalla Pirkkalan pit. Hyhyn
kylässä on eroitettu Tommalan
11, Pihlsianokan. Onnelan ja
Nurmen uudet palstat; Uusi-

Henneria palstatilalla Pirkka-
-1 an pit. Kyhyn kylässä on eroi-
tettu Katajamäen, Korkealan ja
Vartianmäen uudet palstat; Ee-
rola-Jutilan periatörustitilalla
Kylmäkosken pit., Kylmä-
kosken kylässä on eroitettu
Pihtistvon, Koskelan ja Vertikon
uudet talot: Mattilan perintöti-
lalla Teiskon pit. Leppälah-
den kylässä on eroitettu Vuolle
nim. palsts; Suomelan perintö-
tilalla Kylmäkosken pit.
Naalin kylässä on eroitettu Yli-
käytävämäen ja Pakomäen pals-
tat; Yli-Aittoian perintötilalla
Hausjärven pit. Arolam-
min kylässä on eroitettu Tiemaa
nim. palsta; Pelto-Mattilan pals-
tatilalla Pirkkalan pit. Hy-
hyn kylässä on eroitettu Perälä
nim. palsta.—

Tiluslohkomisia. Läänin
kuv. on vahvistanut lohkomiset,
joilla Eerola-Jutilan perintörus-
titilalla n:o 7 Kylmäkos-
ken pit. Kylmäkosken kylässä
on eroitettu Arola, Ketola, Pih-
tilä, Takaniemi, Etuniemi, Hak-
kala, Pakkala, Hakola, Seppälä,
Ihamäki, Mäentausta, Hakoja,
Kaunisto, Iviuttamäki ja Metsä-
lä nim. uudet talot;Suljulanpe-
rintötilalla Jämsän pit. Jääti-
lan kylässä on eroitettu Munk-
kilanmäen uusi tila; Ala-Parta-
lan perintötilalla Sahalah-
den pit. Ilolan kylässä on eroi-
tettu Helmikkalan uusi tila;
Erkkilän perintötilalla Teis-
konpit. Pohjankylässäon eroi-
tettu Valkama IInim. uusi tila;
Anttilan perintötilalla Teis-
konpit. Pohjan kylässä on eroi-
tettu Valkama 111 nim. uusi ti-
la; Manteren perintötilalla
Ruoveden pit. PohjaslaHaeu
kylässä on eroitettu Kivelän uu-
si tila; Nisula-Vanhatalon nimi-
sillä yhdistetyillä perintötiloilla
Korpilahden pit. Rutalah-
den kylässä on eroitettu Suiku-
lan uusi tila; sekä Vanha-Kön-
nön perintötilalla Korpilah-
den pit.Putkilahden kylässäon
eroitettu Hiirolan uusi tila.— Henkikirjoitus Ikaalisten
kihlakunnassa toimitetaan seu-
raavassa järjestyksessä: Maa-
lisk. 23 p:nä Ja mija r v en pi-
täjässä Ylipeijarin talossa Pei-
jarin kylässä aakkoisjärjestyk-
sessä Tyhköön kylään asti, 24pnä pitäjän muista kylistä, 30 p.
Parkanon pitäjän Urhon ta-
lossa Parkanon kirkon kylässä
aakkosjärjestyksessä Lapinne-
van kylään asti, 31 p:nä Raiva-
luoman kylään asti ja huhtik.
1 pnä muista kylistä, 2 pnä H ä-
meenkyrön pitäj. Kalkun-
mäen kylässä Ahtolan talossa
aakkoisjärjestyksessä Lemmak-
kalan kylään asti, 3 p:nä
Timin kylään asti, 4 pnä
pitäjän muista kylistä sekä Ky-
röskosken tehtaalta.

6 p. 'Viljakkalan'kappe!.
Salohaverin talossa Inhulan ky-
lässä, 28 p. Kankaanpään
pitäjässä nuorisos. talolla Kan-
kaanpään kylässä aakkosjärjes-
tyksessä Leppäruhan kylään as-
ti, 29 p:nä Vihtelijärven kylään
asti, 30 p:n? pitäjän muista ky-
listä, toukokuun 1 päivänä
Karvia n pitäjässä Kiikan
talossa Kirkonkylässä aakkois-
järjestyksessä Suomijärven ky-
lään asti, 2 p:nä pitäjän muista
k}*listä 11 p:nä Ikaalisten
pitäjässä Rukoushuoneella Ikaa-
listen kauppalassa aakkoisjär-
jestyksessä Isoröyhiön kylään
asti, 12 p:nä Kartun kylään asti,
13 p:nä Kolkon kylään asti,
14 p:nä Niemen kylään asti, 15
p:nä Tevaniemen kylään asti,
16 p:nä pitäjän muista kylistä,
tcukok. 4 p:nä Honkajoen
pitäjässä Vanhanhongan kylässä
Hongon talossa aakkoisjärjes-
tyksessä Lauhalan kylään asti
ja toukok. 5 p:nä pitäjän muit-
ten kylien kanssa.—

Vanginkuljetuskustannuk-
set viime vuoden jälkipuolis-
kolla tekevät Turun ja Porin
läänissä 6,009 mk. 88 p.. josta
Ikaalisten kihlakunnalle
755 mk. 20 p., Loimaan kih-
lakunnalle 453 mk - 40 p-> Tyr-
vään kihlakunnalle 414 mk. 50
p., ja V e hma an kihlakunnalle
231 mk. 60 p.— Veroäyri Kangasalla. Kan-
gasalla on kunnallisen veroäyriä
suuruus 4- 53. Kunnan verojen
yhteydesä kannetaan myös kicr-
tokoulumaksut, joihin menee ?5
p. äyriltä

Hevoskasvatus
Hämeessä.

Kiertopalkinto hevoskasvatuk-
sen edistämiseksi Hämeen

läänissä.

Hämeeniäänin kuvernööri,
ken.aalimajuri R. Spire oli vii-
me perjantai-illaksi kutsunut
luoksensa m. m. Hämeeniäänin
Hevosiiiton puheenjohtajan toi-
mitusjohtaja Kusti Laurelan ja
Itä-Hämeen Hevosiiiton pu-
heenjohtajan piirieläinlääkäri
V. Heinisen sekä Suomen He-
vosjalostusliittöjen keskushal-
linnon sihteerin apteekkari Il-
mari R. Lindqvistin, molemmat
Lahdesta. Tässä tilaisuudessa
iaiijoitti hän komeaa kiertopal-
kinnon hevoskasvatuksen edistä-
miseksi lääninsä alueella. Pal-
kinnosta saavatkilpailla kaikki
läänin alueella olevat liittoihin
kuuluvat yhdistykset ja seurat.
Palkintoa annettaessa tulee huo-
mioon ottaa yhdistysten toimin-
ta hevoskasvatuksen edistämi-
seksi sekä se seikka kuinka pal-
jon on yhdistyksen alueella hy-
väksytty hevosia kantakirjaan.
Kilpa-ajotuloksia ei saa ottaa
lukuun palkintoa jaettaessa.
Lahjottaja määräsi, että kum-
mankin Liiton on valittava kaksi
jäsentä laatimaan kilpailusään-
nöt. Apteekkari Lindqvist lausui
lahjoittajalle kiitokset arvok-
kaasta lahjasta. Palkinnosta tul-
laan kilpailemaan io tänä vuon-
na.

Ensi kerran on Liitoilla kun-
nia vastaanottaa Hämeessä täl-
lainen kiertopalkinto, jonka tar-
koituksena on hevoskasvatuksen,
edistäminen.

Hämeen hevoskasvattajat o-
vat kiitollisuuden velassa lah-
jottajalle siitä,että hän on koet-
tanut tehdä tunnetuksi maammo
hevoset Venäjällä. Erityisesti
täytyy mainita että Venäjälle
on tänäkin vuonna Hämeenlää-
nistä ostettu 29 siitosoritta. joi-
denka hinta on keskimäärin ol-
lut 1.000 markkaa kappale, joten
tästäkin tärkeästä maataloushaa-
rasta on läänille ollut rahallista
tuloa. Häme on ollut aina ja tu-
lee olemaan maamme hubm?tta-
vin hevoskasvatusalalla ja tämä-
kin lahjoitus tulee osalfaan vie-
mään työtä voimakkaasti eteen-
pain

Säästöpankkien
toimintaa*

Hämeenkyrön Säästöpankin

viime vuoden toiminnasta ön
tässä lehdessä tämän vuoden a-
lussa ollut summittainen selos-
tus. Tilien nyttemmin täydelli-
sesti valmistuttua ja tultua tar-
kastetuksi mainittakoon niistä
vielä lisäselvityksenä, että »Tu-
los säästöpankin toiminnasta
vuonna 1913 verrattuna edelli-
seen vuoteen osoittaa:

että vastakirjojen luku on li-
sääntynyt 3o:ne!lä ja on niiden
luku vuoden lopussa 954:

että säästöönpanijain saatava
on kasvanut 54.864 markalla Si
pennillä tehden Smkaa 662,338:
69;

että velkakirjsin luku on li-
sääntynyt 46:della ja oli niitä
vuoden lopussa 522; »

että lainaustili on lisääntynyt
88,134 markalla 16 pennillä ja
on se Smkaa 705,816: 26;

että sästöpankin omat rahas-
tot ovatkasvaneet 7,735 markal-
la 95 pennillä joten niiden mää-
rä on Smkaa 89,698: 77 vastaa-
va 13.5 % :ia säästöönpauijain
saamisesta.» 1

Tilintarkastajien tarkastus-
kertomus on seuraavanlainen
»IsännistÖn valitsemina tarkas-
tamaan Hämeenkyrön Säästö-
pankin hallintoa ja tilejä vuodel-
ta 1913, olemme tämän tehtävän
suorittaneet ja saamme siitä an-
taa seuraavan kertomuksen:

Velkakirjat, niihin kuuluvine
asiakirjoineen, olemme tarkasta-
neet ja pidämme larndn vakuu-
det täysin riittävinä. Velkakirjat
olivat nähtävinämme muut pait-
si numerot 712, 866 ja 938. jot-
ka ilmoitettiin ulosoton tähden
olevan Kruununvoudilla ja num.
998, joka samoin ulosoton täh-
den on nimismieheliä.

Pöytälcirjat olemme tarkasta-
neet ja tilinpäätöks. olemme 'ha-
vainneet cikeak&i ia vuosikerto-
mukseen liitetyn taulun pankin
tilasta jouluk. 31 p:!tä 1915 ti-
lien kanssa yhtäpitäväksi, osoit-
taen että varat tekivät yhteensä
752.037 mk. 46 p. ta velat
662338 :r.k. 69 p. jap?f '-in oraat
varat, feantaJrafaaeto ja varara-
hasto 89 698 mk. yy p:\i. Puh-
das voitto teki 7,735 mk. 93pen-
niä.

Kassan tarkastimme ja huo-
masimme sen sisältävän saman
summan, jonka tilit näiltä päi-
viltä osoittavat. Myöskin las-
kimme pankin omistamat osak-
keet ja muut arvopaperit.

Kun emme ole löytäneet mi-
tään syytä muistutuksiin japäin-
vastoin olemme tulleet vakuute-
tuiksi siitä, että säästöpankin
liikettä ja sen asioita on johdet-
tu ja hoidettu suurella huolella
ja tarkkuudella, niin saamme
mielihyvällä ehdottaa että pan-
kin hallitukselle ja kirjurille
myönnetään täysi vastuuvapaus
nuheenaolevalta tilivuodelta.

Hämeenkyrössähelmikuun 27
p:nä T914. A. Liljeström, T.
Vilho Laine. K. A. Jalava.»

Kilpa-ajoja.
Korpilahdella

Särkijoella oli kilpa-ajot las-
kiaissunnuntaina. Kilpailuissa
saavutettiin seuraavat tulokset

Nuorten hevosten
sarjassa iooo mtr. matkalla :

Maanvilj. A. Veitonmäen,
Korpilahdella tamma mui-
ma« 1 palk., 2 m. 16 sek.:
maanv. E. Lindbergin Korpilah-
delta tamma »Alk;u« 2 palk.
2 m. 21 sek. Maanv. K. Liuk-
kaalan Tämsästä ori »Rllu«
kunniakirja, - m. 22,5 seic.

Vanhempain hevos-
ten sarjassa.200 mtr. mat-
kalla 1 palk. rnaanvilj. Antti
Konkköiäa Jämsästä tamma
;=Tu ima«, 3 m. 36.3 sek.; 2 p.
kirkkoherra P. V. Haraldin
Korpilahdelta tamma iPer-
ho,c. 4 m. 5 sek.;3 palk. maanv.
K. Kekolan Luhangasta tamma
»Oiva n-L int uc, 4 m. 10 sek.
4 palk. rnaanvilj. Jalm. Mtitilan
Korpilahdelta tamma »Tyttö*,
4 m. 9 sek. Kunniakirjoja saivat
rnaanvilj. Vihtori Painaan Kor-
pilahdelta tamma »K ip a kka«,
4». 17 sek., maanv. Osk. Raja-
lan Korpilahdelta tamma
»Va 111i«, 4m. 20 sek.5a rnaan-
vilj. Vihtori Toivolan Korpilah-
delta r,lngelborg«, 4 m. 31sek.

—
Itä-Satakunnan eiainvakuu-

tusyhtiön johtokunnan kokous
pidettiin fauväntaina Huittisissa
eläinlääkäri Engdahlin luona.
Kokous myönsi seuraavat kor-
vaukset: palstatilalliselle Vih-
tori Kärjelle Suoniemestä
hevosesta 75 mk.; tilalliselle
Kalle Junttilalle Hui11isis-
t a hevosesta 240 mk.; tilalli-
selle lida Marttilalle Punka-
-laitu me 11a hevosesta 100
mk. ja tilalliselle Juho Juholalle
Nakkilasta hevosesta 300 mk.

Ikaalisten joukko*
myrkytys.

Välikäräjät maalisk. 26 p:nä.

Ikaalisissa sattunut joukko-
myrkytystapaus tulee kihlakun-
nanoikeuden käsiteltäväksi kulu-
vanmaaliskuun 26 päivänä Ikaa-
listen kauppalassa pidettävillä
välikäräjillä.

Tekoon syyllisiksi epäiltynä
pidätetyt isäntä Y1i-Nv nni-
koski ja hänen poikansa, jotka
edelleenkin ovat pidätettyinä,
ovat tutkimuksissa jyrkästi kiel-
täneet syyllisyytensä.

Helsingissä toimitettavien tut-
kimusten tuloksista ei annettane
tietoja ennenkuin asia tulee oi-
|keuden tutkittavaksi.

— Tudipalo Laviassa. Perjan-
taita vasten yöllä klo 11 aikaan
syttyi Lavian kirkonkylässä tuli
nahkuri Juho Rantasen työhuo-
neessa. Tuli oli saanut alkunsa
välikatosta savupiipun vierestä.
Työhuoneen pesänsä oli klo 4
aikaan käyty mutta silloin ci ol-
tu vielä mitään huomattu. Tuli
saatiin alkuunsa sammumaan
ehtimättä sanottavampaa tuhoa
tehdä. Rakennus on vakuutettu
Ulvilan y. m. kuntain paioapu-
yhtiössä. Vahinko on arvioitu 30
mksi ja päätti sanotun paloapu-
yhtiön johtokunta eilisessä ko-
kouksessaan tämän maksetta-
vaksi.

Mies jäänyt tukkifcuorman
alle ja kuollut. Kuhmoisten Hei-
öäjärven talon renki Tecdor
Laine lähti v.k. .25 p. aamuhämä-
rässä viemään tvUKrV.uormaa e-
rääile sahalle. MutU vähän ajan
kuluteta,hänen lähtönsä jälkeen

tapasivat talon väet noin puolen
kilometrin päässä mainitusta ta-
losta tukkikuorman kumossa ja
renkinsä sen alta kuoliaaksi lu-
tistuneena. Jäljistä päättäen on
kuorma alkanut liitää ja kallis-
tua. Laine on koettanut kuor-
maa alapuolelta käsivoimin tu-
kea, mutta kuorma on siitä huo-
limatta kaatunut ja murskannut
hänet kuoliaaksi. Vainaja oli 18
vuoden ikäinen.

Ikaalinen.—
Laskiaistiistaina

toimi Ikaalisten itäinen maa-
miesseura rekiretken Vähä-
röyhiönAlanikkilään. Vähän yli
klo 2 alkoi yleisöä saapua ta-
loon. Laskiaisamarkkinat Tam-
pereella kai vaikuttivat sen, ettei
huone tullut ihmisistä oikein ää-
riään myötentäyteen. Ohjelmas-
sa vaihtelivat laulut ja puheet
.keskenään.

Näiden jälkeen keskusteltiin
kanainhoido s ta. Yleinen
mielipide kävi siihen suuntaan,
että kanaloita, aluksi kuitenkin
pieniä, olisi perustettava paik-
kakunnalle. Kanaloiden perusta-
minen olisi nyt helpompaa, kun
on valittu Ikaalisten itäosaan
toimikunta, jonka huolena on ot-
taa selvä mistä saisi tilata siitos-
munia, joista tulisi puhdasrotui-
sia kanoja. Tilaukset voi jättää
toimikunnalle, joten ne sitten
yhdessä tilataan.

Tuotteiden myynnistä vaih-
dettiin, paria mielipidettä. Eräs
henkilö lausu' mielipiteensä, jos-
sa hän esitti, että kanainhpito
kannattaa täällä huonosti sen-
tähden, että tuotteiden myynti-
kustannukset nousevat korkealle
ja että kananmunista tulee liika-
tuotantoa, jos koko maassa ru-
vetaan kanoja hoitamaan enem-
män kuin nykyään. Enemmistön
mielipide oli taasen se, että mu-
nanmyyntiosuuskunnan välityk-
sellä ei myyntikustannukset
nouse suureksi. Tuotteista ei voi
tulla liikatuotantoa siksi, että
tarvitaan jo paljon kanoja, en-
nenkuin voidaan saada niin pal-
jon munia, mitä nykyään tuo-
daan ulkomailta. Toiseksi, kun
tuotteet lisääntyvät, niin koti-
mainen kulutus myöskin lisään-
tyy, joten liikatuotantoa ei tar-
vitse pelätä, ei ainakaan läliim-
mässä tulevaisuudessa ja siksi
voidaan kenties jo järjestää mu-
nainmyynti sellaiselle kannalle,
että kananmunat voidaan hel-
posti lähettää ulkomaiden mark-
kinoille ja ne edullisesti myydä.

Tämän keskustelun jälkeen e-
sitettiin yleisölle eräs kuntaa
koskeva asia, jonka jälkeen alkoi
iltama, jossa oli väkeä huo-
neen täydeltä.— Kummallisia vasi-
koita synnyttävät lehmät e-
räässä Ikaalisten metsäseudun
talossa. Vasikat on harvoja
poikkeuksia lukuunottamatta
vhousujalkais-ia*. Vaikka vasik-
ka olisi kuinka terve ja sopusuh-
tainen huomaavat talon väet
kuitenkin sen olevan »housujal-
kaisen«, jonka vuoksi se on tapet
tava. Ihmetellä täytyy, että ny-
kyaikana vielä on moista luuloa
kansan seassa, joka on syynä
monen kauniin vasikan kuole-
maan. Vasikan takajaloissa on
muka jonkinlaiset »housut* ja
siitä sitten luullaan johtuvan, et-
tei vasikka heti synnyttyään voi
kunnollisesti kävellä.

Lukuset. Ensi viikolla
maanantaina alkavat lukuset
lsoröyhiönkylän Mansikan ta-
lossa ja jatkuvat tiistaina saman
kylän Asumalahdessa, keskiviik-
kona ovat ne Lentolan kylän
Mikkolassa ja torstaina Sifcurin
kylän Vähässätalosss.—

Mallasveroa valtiolle
Ikaalisten kaljatehtaalta suorite-
taan viime vuoden viimeiseltä
neljännekseltä 45 mk.

Kangasala.—
Jatkokursseja on

talven aikana Kangasalla pidet-
ty kaikkiaan viidellä koululla,
nimittäin Kirkonkylän, Huuti-
järven, Lentolan, Kuohenmaan
ja Havisevan kouluilla. Kaikissa
muissa on ollut suurin ryhmä
eli 150 tuntiset paitsi Haviseval-
la, jossa on ollut pienin ryhmä.
Oppiaineina on ollut: uskonto,
suomenkieli, laskento, yhteis-
kuntaoppi, Suomen historia,
maantieto, terveys- ja raittius-
oppi, maatalousoppi, laulu,kir-
janpito ja käsityöt.

Opettajina oli kirkonkylässä
!pastori E. Leino, hra -ja rouva
iHonkala, nti S. Aakkula, nti T.
. Kouvo, kirjakauppias K. A.Hei-

no ja opett. Kaarlo Ratamo.
"Oppilaita oli siellä 31. Kurssit
loppuivat päättäjäisiin 27 p.

Huutifärvellä olivat opettaji-
na opett. Eino Tarpila ja neidit
H. Lind ja F. Niemioja. Oppi-
laita oli siellä 19. Huutijärven
kurssit loppuivat lopettajaisiin
20 p,

Lentolan koululla olivat opet-
tama opettaja V. Kallio, rauta-
tievirkailija K. Parvela ja Hä-
meen-Satakunnan maanvilelys-
seuran neuvojat maatalousopis-
sa. Siellä oli oppilaita 17. Len-
tolan kurasit loppuivat päättä-
jäisiin, jossa m. m. piirin tarkas-
taja hra R. Saikku oli saapuvilla
25 P-

Kuohenmaan koululla ovat
opettajina opettajat V. Konila,
A. Lehvä ja E. Suomala. Oppi-
laita on siellä 12. Kurssit kestä-
vät vielä noin 2 viikkoa.

Havisevan koululla olivat o-
pettajina opett. O. F. Helin ja
nti Salmela. Siellä oli oppilaita
2i. Mainitut kurssit loppunevat
näinä päivinä.

Niinkuin ylläolevasta kerto-
muksesta näkyy, ovat melkein
kaikki Kangasalan opettajat ot-taneet osaa kurssityöhön.Tämäon erittäin Sahattava-havainto.Nykyisten valtiollisten olojen
vallitessa ei juuri ole toiveitaminkäänlaisten palkkioitten saa-misesta tuosta lisätyöstä. Var-
*na on, ettei ainakaan nyt tänävuonna siitä mitään tule." Siitähuolimatta eivät he ole vaivo-jaan säästäneet. Onpa niistä ol-lut toisille aineellistakin me-noa. Olkoon vaan tietoisuus sii-tä, etteivät he, samoinkuin ne
muutamat koulun ulkopuolella
olevat henkilöt, jotka kurssityö-
hönovat osaa ottaneet, eivät olevaivojaan säästäneet nuorisoavahstaakseen, palkkiona heidän*vaivoistaan.

Ei oppilaslukukaan tällä ker-ralla ole aivan nieni ollut, mut-ta olisi se tietysti voinut suu-renakin olla. Nousee kuitenkintana vuonna kursseista todis-tuksen saaneitten luku 100.-aan.Jonkinverran enemmän oli oppi-laita, mutta epäsäännöllisesti
kursseissa käyneille ei todistuk-,
sia annettu.

Längelmäki.
■— \ alion konsulentinJaakko Xiven luenta kanan-hoidosta ja munanmvynti-

osuuskunnasta on esiintulieestasyystä lykätty lauantaihin 7p.t. k. kello 5 ip. Siisensilauantai-na vasta kokoonnutaan sitä. var-
tta Poukalla. Samasta syystri
h-Vl-ppnf.-T 'PVSJpt-v.po koköu= Späiväksi ja Kangasalaa 9 pii-
VaKb-l

.
—

Diakona a11ijuh1aavietetiin täällä 27 p.helmikuuta.Kuoreveden kirkkohra Hulkko-
nen piti jumalanpalveluksen kir-
kossa. Sieltäsiirryttiin Poukalle.
jossa neiti Hytönen puhui. Ta-
varoita oli lahjoitettu runsaasti.Ne myytiin kaikki huutokaupal-
la ja_ nousivat hyviin hintoihin.
Hyvän asian vuoksi huudettiin
monet tavarat yi: arvonsa. Kah-
vi ja voileivätkin menivät hyvin
kaupaksi. Tavaroista karttuiSmk. 200: 50, rahalahjoista ja
ravintolasta 79: -g. kolehdistakirkossa 18: 27. Menoja ostok-siin oli 24 mk. Saatiin siis dia-
konaattirahastoon sievä lisä.Kiito? kaikille asiaan csaaotta-neille.

Pirkkasia.—
Pirkkalan maata-

lousseuran Taivalkunnan
ja läntisenpiirin yhteinen, sekä
läntisenpiirin yksityinen ko-
kous pidettiin helmik. 22 p :nä
Haaviston Kalliolassa. —

Yhtei-
sessä kokouksessa oli esillä yh-
teisen apilansiemen-hankausko-
neen asioita, m. m. tilien tarkas-tusasia, tarkastajiksi valittiin
puutarhuri L.Mäkinen ja neu-
voja H. Häyrjmen. Keskustelta-
vana oli myös hankaUskoneen
käyttäminen, sen vuokramaksut
y.m. Taivalkunnanpiirin edusta-
jien vähälukursuuden y. m. seik-
kojen vuoksi lykättiin asiat seu-
raavaan piirien yhteiseen koko-
ukseen, joka pidetään Kankaan-
taan Penttilässä maalisk. 8 p:nä
klo 2 ip., jossa silloin on maata-
lousseuran varsinainen vuosiko-
kous.

Läntisenpiirin yksityisessä
kokouksessa käsiteltiin seuraa-
via asioita: Keskusteltiin karju-
yhdistyksen perustamisesta,
mutta'siirrettiin kysymys maa-
talousseuran vuosikokoukseen.
Valittiin huvitoimikunta kulu-
van vuoden ajaksi. Siihen tuli-
vat: rouva Selma Sipilä, neidit
Tyyne Knuutila, Martta Utola
ja Anns Ollila,herrat agronoo-
mi V. Jaakkola, H. Häyrynen,
M.Kivinen, Sulo ja Hanna Nik-
kilä, A. Ollila ja A. Männistö,
viimemainittu kokoonkutsujana.
Kaikki huvia koskevat asiat -ä-
tettiin hovitoimikunnan huos-
taan.
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Vulkan Fiiberistä
ja Meriruohosta

Q:m Simtöerg0.y.
Rautakaupassa.

Päätettiin ostaa piirille kalfe-
kiruisku. Sitä ostamaan valittiin
H. Laurila ja A.Männistö.Kes-
kusteltiin koneitten säilytyshuo-
neen rakentamisesta piirille. A-
siaa valittiin
maanv. F. Knuutila,H. Laurila
ja K. Sipilä. Päätettiin tehdä
pääseuralle ehdotus opintoret-
keilyn toimeenpanemiseksi ensi
kesänä.

Piirin kokoukset päätettiin pi-
tää vuorotellen eri kulmilla pii-
riä, runsaamman osanoton saa-
vuttamiseksi. Piirin kokousten
vilkastuttamiseksi päätettiin ko-
kouksiin hankkia esitelmiä ja
keskustelukysymysiä. Ensi ko-
kouksessa esitelmän pitämään
lupautui herra Häyrynen. Ensi
kokous pidetään Korvolan Lau-
rilassa.

Vesilahti.—
Vesilahden kunta-

kokouksessa v. k. 25 p. kä-
siteltiin seuraavat asiat:

Luettiin kunnan lainakirjas-
ton vuosikertomus, joka osotti
kirjastossa olevan yhdeksättäsa-
taa kirjaa ja laine:en luvan
vuonna 1913 olleen 1750. Uusia
kirjoja oli ehdotettu ostettavak-
si kolmisenkymmentä, joiden
hinta tekee noin 100 mk. Kerto-
mus ja ehdotukset hyväksyttiin
muutoksitta.

Luettiin Vakkalan kansakou-
lun opett.L.Heiniön koulutoi-
men ylihallitukselle tekemä va-
litus sekä siitä johtuneet väli-
päätökset, ja valittiin kunnan
puolesta selityksen antajaksi se-
naattori J. Peltonen.

Haittiusjärfestöjen _ keskustoi-
mistojen maalaiskunnille lähet-
tämä ehdotus järjestyssäännöik-
si »jätettiin pöydälle* siksi kun-
nes kunnallislautakunta on en-
nättänyt siitä päätöksensä ten-
dä.

Siihen kokoukseen, joka pide-
tään kyyditsemistä- ja majatalo-
järjestelyä varten Tampereella
Pirkkalan kihlakunnan kruunun-
voudin konttorissa tämän maa-
lia. 9 pnä klo io ap. valittiin
Vesilahden kunnan edustajaksi
rnaanvilj. J. O. Hakkila.

Päätettiin kunnanhuoneetle
hankkia 11. tusinaa uusia tuolia
y. m. pientä kalustoa.

Kunnallislatrtaxuraian esimie-
hen ehdotuksesta päätettiin kun-
nallislautakunnan kanslia; pitää
yleisöä varten avoinna jokaisena
arkilauvantaina ja jos lauvantai-
na 9attuu olemaan juhlapäivä
niin siinä tapauksessa edellisenä
arkipäivänä; silloin myöskin
suoritetaan asianomaisia maksu-
määräyksiä.

Vakkalan ja Korpiniemen
koulujen rakennusavustukseksi
valtion myöntämä 500 mk. lää-
nin rahastosta hakemaan ja
kuittaamaan valtuutettiin herra
Os-kari Arcnen-H

kuvernöörin välipää-
tös koskeva rnaanvilj. A. Pourun
valitusta sen johdosta, että hän-
tä Vesilahdessa omistamastaan
Pourun 0.T072 manttaalin tilasta
on taksoitettu 2 maksettavalla
veroäyrillä ja valittiin selityksen
antajaksi rnaanvilj. J. Pyörny.—

Vaaliluettelot. Ve-
silahden kunnan kaikkien kuu-
den eri äänestysalueiden vaali-
luettelot tarkastettiin kunnan-
huoneessa v. k. 27 P:nä> Ja ovat
ne nyt vaalilain määräysten mu-
kaisesti kuntalaisten nähtävänä.—

Puutarha n»n. 19Usi-
sältää: Rinnattaislatva. (2 ku-
vaa). Kirj. M. Hyvönen.

—
Herkkusieniviljelyksesta. (1 ku-
va) Kirj- Anna-Maja Idman.

—
Tuiikiven käyttämistä ruusun y.
m. kasvin viljelyksessä. (Suo-
mennos).

-
Muutamia miettei-

tä nuorien hedelmäpuiden leik-
kausajasta. Kirj. F. A. «"

—
Vähän ikukkasitomistoista Hel-
singissä menneinä aikoma. H.
W:na. Suomennos. (8 kuvaa).—

» Kuulumisia Karjalasta.
—

Puutarhaseurat
—

Uutisia.
—

Pieniä neuvoja.. *■.Ylcisöltät <—
Ilmoituksia,

misiiUliiliili
Kirje Kurusta.

Kunnallishallinnon laajentues-
sa ja monipuolistuessa on yhä
enemmän alettu panna painoa
kuntien hallinnon saattamiseksi
mahdollisimman nykyaikaiseksi
ja tarkotustaan vastaavaksi.
Kuntiin on alettu perustaa kun-
nanvaltuustoja kaupunkikuntain
malliin ja kaikin tavoin on kun-
nallisten asiain hoito koetettu
järjestää mallikelpoiseksi; onpa
muutamiin kuntiin perustettu
erityisiä rahatoimikamarejakin
kunnan raha-asiain hoidon hel-
pottamiseksi sekä otettu kunnan
palvelukseen uusia vakinaisia
virkamiehiä n. s. kunnankirju-
reita.

Kurusa ei
—

ikävä kyllä —
ole ainakaan toistaiseksi mikään
edellämainituista kunnallisen
hallinnon parannustoimenpiteis-
tä saanut jalansijaa. Kunnanval-
tuustoa on tännekin kyllä aikoi-
naan parinkin ottein yritetty
saada syntymään, mutta on asia
aina milloin mistäkin syystä
rauennut. Kunnallisten asiain
hoito ja järjestely näyttää kui-
tenkin Kurussa, niinkuin muu-
allakin, entistä enemmän alka-
van vaatia huolenpitoa ja aikaa
kunnan viranomaisilta. Kun
näillä kumminkin lisäksi, tai oik.
etupäässä, kullakin on omat var-
sinaiset toimensa ja talonpiton-
sa, niin ei sentähden olekaan
suuresti ihmeteltävä, vaikka,
kunnallisen elämän laajentuessa
ja kunnan talouden vuosi vuo-
delta kasvaessa, ei kaikki kun-
nan heille uskomat toimet tulisi-
kaan ihan mallikelpoisesti täy-
tettyä, varsinkin kun kunnan
toimet useimmiten ovat vain n.
s. »kunniatoimia» ja mikäli niis-
tä palkkiotakin saa, niin ci se
vastaa sitä työtä, mikä toimi
vaatisi tullakseen kunnollisesti
suoritettua. Sama asiaintila on
huomattavissa miltei jokaisessa
kunnassa. Poistaakseen juuri ne
epäkohdat, joita liiallinen työn-
paljous, usein haluttomuus ja
asiaintuntemuksen puute, tuot-
tavat kunnallisille viranomaisille
ovat useat kunnat viime aikoina
ottaneet palvelukseensa uusia,
vakinaisella palkalla varustettu-
ja virkamiehiä, joiden tehtäviin
kuuluu pääasiassa kaikki kun-
nallinen kirjeenvaihto ja kirjan-
pito, kassanhoito, kunta-, lauta-
kannan- sekä satunnaisten ko-
miteakokousten pöytäkirjain
laatiminen, tilaston ja tulo- ja
menoarvioehdotusten tekeminen,
arkistonhoito j. n. e. Ja tällaisen
uuden viran perustamisella ovat
monet kunnat ottaneet aimo as-
keleen eteenpäin kunnallisen
hallinnon parantamisessa ja jär-
jestämisessä; ia mikäli tiedetään
ovat kokemukset tänlaisesta
asiainjärjestelystä hyvät.

Että Kurussakin kunnallishal-
linto monessa suhteessa kaipaisi
parannusta ja uudestaan järjes-
telyä, sitä ei kukaan aikaansa
seuraava ja kunnan parasta tar-
kottava kuntalainen kieltäne.
Kysymys on vain siitä,mikä ny-
kyhetkellä olisi paras ja pikim-
min tuloksia tuottava toiminta-
tapa, ja siitä saattaneeelia eri
mieliä. Mikäli allekirjottanut
tuntee kunnallista elämää Ku-
russa ja mikäli yksityisissä pii-
reissä on ollut puhetta niistä
epäkohdista, joihin ensi tilassa
olisi korjausta toivottava,niin
luulemme, että lyhyin ja samalla
tarkotustaan vastaavin tie saat-
taa täälläkin edes muutamia
kunnallisen hallinnon muotoja
ajan mukaisiksi ja sellaisiksi
kuin edistyshaluisen kunnan ar-
volle sopii, olisi kun ti * ok :«"-

jurin ottaminen kunnan pai*
velukseen. Tämän toimenpiteen
kautta luulemme asiain parhain-
ten korjaantuvan ja kunnallisen
elämän suuresti elpyvän ja vil-
kastuvan.

Emme ole tahtoneet ainakaan
toistaiseksi vielä kajota asian
käytännölliseen puoleen. Olem-
me vain koettaneet ylläolevalla
saada asian keskustelun alaisek-
si kuntalaisten kesken ja toi-
vomme, että jossain seuraavassa
kuntakokouksessa otettaisiin
asia alustavasti käsiteltäväksi ja
että ensi vuoden alusta ehdote-
tunlainen toimi perusteltaisiin
Kurunkin kuntaan.

Ällekirjottanat! on parisen
kertaa sattunut tarvitsemaan
kunnan karttaa ja on tällöin
huomannut sen vallan aikansa
yli eläneeksi ja perin vanhen-
tuneeksi. Saman huomion
ovat muutkin, m. m. kunnan vir-

kailijat, jotka karttaa useinkin
tarvitsevat, tehneet. Olisi siis
näin ollen koetettava saada kun-
nalle uusi, nykyisiä olosuhteita
tarkemmin vastaava kartta, joka
samalla olisi sellaista kokoa ja
niin laadittu, että yksityiset kun-
talaisetkin voisivat saada sen
kohtuullista maksua vastaan it-
selleen seinälleen ripustettavaksi
Viime aikoina on sanomalehdis-
sä näkynyt uutisia, että useat
kunnat ovat ryhtynee tällaiseen
kunnan kartan uusimiseen, teh-
den jonkun asiantuntevan insi-
nöörin kanssa sopimuksen kar-
tan piirtämisestä. Karttoja on
sitten kunnan kustannuksella
painettu suuremman puoleinen
määrä ja on niitä myyty verrat-
tai huokealla hinnalla halullisille
kuntalaisille. Ja luulisi, että tä-
mäntapaisilla kunnan seinäkar-
toilla on hyväkin menekki. Ke-
hottaisimme niitä Joille asia lä-
hinnä kuuluu, ottamaan tämän
karttakysymyksen ensi tilassa
esille Kurunkin kuntakokouk-
sessa, sillä nykyinen kunnan
kartta on jo miltei käyttökelvo-
ton suuren puutteellisuutensa ja
virheellisyytensä takia.

Frater.

US ja lato—
Kauppaneuvos Juho Lallukan

kuolinpesän karttamerkkeihin on
mennyt noin 70,000 mk.—

Kihlauksensa ovat julaisseet
neiti Fanny Heikkilä Tampereel-
ta ja maanviljelijä Hannes Lauri-

—
Missä halvimmat rautatiet?

Sierra Leonen rautatie, joka on tul-
lut maksamaan 54 tuh. mk. kilomet-
riltä, lienee maailman halvin — jol-
lei Suomea ota lukuun.

Meillä on ensiksikin rakennettu
Vaasan rautatie, isolta osalta joten-
kin epäsuotuisaa seutua, 50 tuh.
m:kalla ratakilometri, ja Kiukaisten—

Euran
—

Kauttuan rautatien ilmoi-
tetaan tulleen maksamaan vieläkin
vähemmän, ainoastaan 30 tuh. mk.
kilometriltä— Kodak-kilpailu. Kodak-yhtiön
viime vuonna julkaisema suuri valo-
kuvauskilpailuon päättynyt. Palkin-
toina jaettiin kilpailussa yht. 66.000
mk.; ensi palkinto, 25,000 mk., joutui
Saksaan. Suomesta otti osaa n. 30
kilpailualbumia ja palkinnon sai 18,
jota on pidettävä loistavana tulokse-
na.

Paraat kuvat yhdistetään pieneksi
albumiksi, joka myöhemmin lähete-
tään ilmaiseksi jokaiselle kilpailun
osanottajalle.—

Todenpuhuja ei saa ySsijaa.
Perjantai-illalla oli Hämeenlinnassa
sos. dem. kunnallisjärjestön kokous.
Siellä päätettiin keskustelun jälkeen
antaa Timo Korpimaalle paheksu-
mislause, koska hänen tunnettu kir-
jasensa loukkaa puoluetta.—

Ihmisen jalka ilmanennustaja-
na. Sellainen luotettava, käytännölli-
nen, halpa ja mukavasti matkoilla
kuljetettava »paromeetteri» on erääl-
lä emännällä Kalajoella onni omis-
taa. Hän näet jalkapohjansa avulla
voi varmasti tietää edeltäpäin, josko
on tulossa pyry, sade tai suojailma.
Hän oli viisi vuotta takaperin astu-
nut ruostuneen naulan jalkapohjaan-
sa, josta seurasi verenmyrkytys ja
siitä sai jalka tuon taitonsa että kun
on tulossa pyry, suoja tai sade, niin
rupeaa naulanreijän kohtaa pistele-
mään. Tällainen »ennustajaa on hy-
vä olemassa varsinkin kesällä ja lie-
nee se harvinainen ominaisuus ja-
lalle.

Asia tuntunee ehkä muutamista
ennenaikaiselta aprillijuttilta,mutta
on se kuitenkin tosi, vakuuttaa
»Kaiun» kirjeenvaihtaja.—

Karjakkojen lakko.Pari päivää
sitten teki Suur-Merijoen kartanossa
13 karjakkoa lakon. Lakko johtui
siitä, että palvelijat eivät päässeet
ajamaan »laskiaista», kuten aikai-
semmin on ollut tapana. Lakko kui-
tenkin lopupi pian ,kun muonamie6-
ten vaimot menivät »rikkureiksi». 3
karj?kkoa erotettiin ja 10 pääsi töi-
hin.

Kirjeenvaihtoa.—
Nimimerkki E. A. toivova.Kir-

joituksenne johdosta oi. toimitus
kääntynyt asiantuntevan henkilön
puoleen, }oka on luvannut antaa
Teille tarpeellisia ohjeita. Voitte
hakea vastauksen konttorista huo-
menna.—

»Elävät kuvat. »Scalassa*
esitetään tällä viikolla seuraavaa oh-
jelmaa: Anita Iversen eli meren uh-
rit, Gabes-kastckko, filmivaloku-
vaajaa vastukstt, toktori Bridget,

kurjuudesta onneen ynnä pari päivän
kovaa.

Hämeenkadun B:s s a on oh-
jelmassa: Musta domino, pirteä ja
kadonnut kori ja viikkolehti.

»P etitis s a» esitetään: Murtu-
nut onni, kämmenkukka, kuvia lin-
tujen elämästä, kuvia Kaschmirista
sekä Aukusti ja amerikalaiset po-
liisit.

Hiihtourheilusta
Venäjällä*

Yleisesti luullaan, että hiihto-
urheilu Venäjällä on huonolla kan-
nalla.

—
samoin kuin muukin urhei-

lu siellä. Tämä luulo osoittautuu
kuitenkin vääräksi sen mukaan mitä
äskettäin »haastattelemani» eräs
tunnettu oululainen sukstseppä ja
-kauppias kertoi kokemuksistaan ja
huomioistaan tässä suhteessa teke-
mällään pitemmältä »tutkimusmat-
kalta» itäisestä naapurimaasta.

Varsinainen kansa Venäjän maa-
seuduilla ei tosin hiihtoa, enempi
kuin muitakaan urheiluja harrasta,
ei nimeksikään; mutta sensijaan
kaupunkien sekä alemmat että ylem-
mät kansankerrokset harjoittavat,
reipasta hiihtourheilua sellaisella in-
nostuksella, että muukalaisen täytyy
ihmetellä sitä, — olkoonpa hän bo-
töis.vaikka »talviurheilujen luvatus-
ta maasta». Esim. Moskovassa, jossa
mainittu suksikauppias oleskeli viik-
kokauden tutustumassa sikäläisiin
hiihto-oloihin, —

on useita suuria
hiihtoseuroja (klubeja) joissa kussa-
kin on noin 800

—
1,000 vakinaista jä-

sentä. Jonakin kauniina talvisena
sunnuntaiaamuna saa Moskovassa
nähdä todellisen »kansainvaelluk-
sen» suuntautuvan kaupungin ulko-
puolella oleville hiihtoklubien ko-
meille paviljongeille. Sinne rientää
katujen täydeltä kansaa kaikellaista
kävellen tai ajaen hevosilla, autoilla
ja »onnipusseillaa. Kaduilla ei näet
ole luvallista hiihtää, jos niillä lun-
takin jolloinkin niin paljon olisi, ja
siksipä kukin säilyttääkin suksensa
ja hiihtotamineensa pavilongissa
»dwornikan« huostassa, josta ne tar-
peen tullen »poletilla» saa periä käy-
tettäväksi. Ellei ole omia hiihtoveh-
keitä, saa niitä klubilta vuokralle,
kun kassanhoitajalle pulittaa suksis-
ta SO ja paulakengistä 25 kopekkaa
käyttökerralta.

Suuri osa halukkaista hiihtäjistä
jää usein vuokrattavien hiihtoneu-
vojen vähyyden tähden kävelykyy-
tiin, ihailemaanniitä, jotka ovat on-
nistuneet saada "hiukkasenkaan lau-
danpalaa jalkainsa alle.Ja näitä »on-
nellisia» vilisee, varsinkin juuri sun-
nuntaisin, aikaisesta aamusta aivan
myöhään iitapimeään saakka kau-
pungin lähiseudut tuhansiin nouse-
vissa »roikissa», joista kadehtivat
jalkapatikkaan jääneet nappaileva*
pikavalokuvia kotiin vietäviksi muif-
toiksi »hiihtoretkeltä».

Enimmän suositut sukset, joita
Venäjällä käytetään, ovat Su omes-
-3a, juuri Oulun puolessa valmistet-
tuja. Niitä lähetetään sieltä suuret
määrät, kymmenien tuhansien mark-
kojen arvosta vuosittain Moskovaan.
Pietariin, Riigaan y. tn.

Takavuosina venäläiset tilasivat
suksensa Ruotsista, vaan viimeaikoi-
na on huomio tässä suhteessa kään-
tynyt Suomen puoleen, joka ei ta-
loudelliselta y .m. näkökannalta kat-
soen ole sainkaan vähäiseksi arvat-
tava etu maallemme.

Venäjällä valmistetut kömpelöte-
koiset suksientapaiset ovat jo aikaa
sitten saaneet väistyä käytännössä
syrjään »finskien* sirojen ja sujakoi-
den lylyjen tieltä. Ja eipä ihme-
kään, sillä »suuren isänmaan» suksi-
»mestarien« tekemät tekeleet n. s.
»rännisukset» läkkipeltikärkineen
muistuttavat enemmän indiaanien
lumikenkiä kuin suksia, siksi tuh-
matekoisia ne ovat (kapeimmat ovat
esim. 15

—
20 cm.; harvoin 2 metriä

pitempiä.)
Suomen suksentekijöiden olisi en-

tistäkin enempi tehtävä tuotteensa
tunnetuksi Venäjällä, sillä siellä
niillä olisi mainio menekki ja sen
kautta siitä tuntuva tulolähde »köy-
hälle Suomelle». Venäjän viimevuo-
sina hyvin nopeasti elpynyt suuri
hiihtourheilun harrastus on tästä
takeena.

Arola

Huonot tähdet.
Ihmiäelli, jonka pienimmistäkin

virheistä on mitä stirullisimmat seu-
raukset, sanotaan olevan huonot
tähdet. Ja tällä minu» herrallani
ovat tähdet mahdollisimman huonot.

Viikko sitten pistäytyi hän erääs-
sä etäisessä Suomen kaupungissa ja

söi siellä illallista paikkakunnan par-
haana hotellissa sikäläisen ystävän-

sä kanssa. Miten ollakaan oli hänellä
toinea palttoo käsivarrellaan, sillä
suurt*n suojien ja räntlsateitten va-

* - * BB
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n Huomattava uskonnollinen ja sivistushistorial- H
H Unen kirja-uutuus B

IjjPäivämuistoja"I
B Hartauslukemista vuoden joka päiville- H
B Kirjoittanut H
n Kuopion hiippakunnan piispa H
H J. R. Koskimies. B
S Dmestga noin 15—17 vihkona, A75 n. Enkin vitako Hm sisiltil 64 suurta sivua. B
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§3 suhteessa aivan erikoinen luonteensa,minkä jo ilmaiseesen nimi- K
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tikansalle mielenkiintoinen kirja, joka päivittäin käytettynä var- Ut
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IKustannusosakeyhtiö Kirja,I

raita oli hän ottanut vanhan palt-
toon mukaansa ia riipoitti sitä nyt

käsivarrellaan. Poistuessaan hotel-
lista oli hänellä palttoo päällänsä,
muta toinen jäi naulakkoon.

Kun tämä herra oli ennättänyt
kotikaupunkiinsa, sähkötti hän ys-

tävälleen: Painooni jäi Talvi-hotel-
liin lähetä se osotteellani.

—
Ystävä

meni Talvi-hotelliin, tarkasteli tark-
kaan palttoita ja tuntien ystävänsä
keikariksi valitsi hänenkokoisensa ja
,mahdollisimman varakkaan palt-
toon. Seuraavana päivänä oli paik-
kakunnan lehdissä uutinen otsak-
keella: »Palttoo varastettiin», Ja en-
nenkuin ystävä oli ehtinyt enempää,
kuin lukea uutisen, olivat poliisit
hänen kimpussaan. — Kyllä, kyllä
hän oli ottanut palttoon.

—
Antakaa

se ikävimpiä seurauksia välttaäk-
senne heti takaisin.

—
Se on lähe-

tetty herra K:Ile.
Ja herra K. sai ajallaan ilmoitus-

lipun ja »nosti» palttoen. Vaikka
hän ehdottomasti voitti kaupassa,ei
hän tuntenut pienintäkään mielihy-
vää. Sen hän sanoi poliiseillekin, jot-
ka paolta tuntia myöhemmin kunni-
oittivat häntä käynnillään, mutta
häntä ei suuresti uskottu.

Ne ovat ystävyksenftne kumpikin
tahollaan tehneet parhaansa selit-
tääkseen järjestysvallalle viattomat
tarkoitusperänsä, mutta po!lisi on
vakuutettu, että se on päässyt suu-
ren ja ovelan varasliigan perille, jo-
hon kuuluu jäseniä hienoimmistakin
piireistä. Muita osallisia etsitään in-
nokkaasti ja herramme ovat anka-
ran silmälläpidon alaisena.

Minä kysyn: kenellä voi olla huo-
nommat tähdet?.

Samuli.

Päivätietoja.
Eilen: Ilmapuntari (ajat

klo 7 aam., 2 päiv. 9 ill.) 7A§>7>
749,6; 751,9.

Lämpö:-f1,4; '+4.6; '+1..2
ast. C. Alin lämpö —0,2; ylin
+5.7 ast. C.

Tuulen suunta ja voi-
ma: SVV4; WSW4; WSWi.

Taivas: pilv.;B/w pxbt.; sel-
keä.

Tänään: Aurinko nousee klo
6,57 aam. ja laskee klo 5,28 ill.

Nimipäivä:Kauko.

—
Ajanottamista sekin. Äskettäin

Berlinissä pidetyissä Europan pika-
luistelumestaruuskilpailuissa kuuluu
kilpailijoiden ajat määrätyn tavalla,
mistä meillä jo kyläkilpailuissakin
nostettaisiin aika rähäkkä. Kilpailut
alkoivat ensiksikin tuntia määräajan
jälkeen,koska rataa ei oltu vielä mi-
tattu. Kun Ippolitow voitti 10,000 m.
matkalla Mathisenin, kuulutettiin
aikaeron olevan 2 sek., mutta kun
palkintotuomarit huomasivat väli-
matkan kilpailijoiden välillä olevan
60—70 m., muutettiin aikaerokin
vaan ilman muuta 6 sekunniksi!

Outisia
muualta Suomesta.

Uudenkaarlepyyn Osa»
kepankin asiain tutki»

minen.
Kuten muistettanee, jättivät

Uudenkaarlepyyn Osakepankit»
konkurssin uskotut miehet pan-
kin velkojain puolesta aikoinaso
Vaasan läänin kuvernöörinvi-
rastolle anomuksen, että joku
muu kuin kanslisti Joh. Hagel-
berg määrättäisiin toimittamaa»
joko yksin tai hra H:n kanssa
tutkimuksen Uudenkaarlepyyn
Osakepankin asioista.

Kuulemamme mukaan orx asia
nyttemmin ratkaistu ja anomus
perusteettomana hyljätty.

Kanslisti Hagelberg on oikeu-
tettu tutkimuksiaan varten käy*-
tämään lasku- y.m. apulaista. —
V:a.

Pykälän korvausvaate
mus oikeuden ratkaise

tavaksi.

Viime tiistaina olivat Vuosal-
menkylän maanomistajat ko-
koontuneet neuvottelemaan edus
taja K.K. Pykälältä saamansa
haasteen johdosta. Herra Pykä-
län vaatimusta pidettiin aivan
kohtuuttomana, hän kun tah-
too vuosalmelaisia maksamaan
25,000 mk. asianajopalkkiona
yhteimetsän vuosalmelaisilie
hankkimista tarkottavista hom-
mistaan. Yhteismetsän 76 osak-1
kaasta vain jokuset kuuluvat
kannattavan herra Pykälän vaa-
timukseen suostumista, mutt*
noin 70 on ehdottomasti sitä
vastaan. Ainoastaan näitä jälki-
mäisiä oli edellämainitussa ko-
kouksessa saapuvilla ja päätti-
vät he jättää asiansa ajamisen
varatuomari Hj. Hällströmin?
tehtäväksi. 1

Juttu tulee maalisk. 21 p:nä
esille Muolaan Heinjärven kara-
iillä.—

Miljoonakonkurssi Viipu-
rissa. Viipurin kaupungin raas-
tuvanoikeudelle jätti lauvanta;na
asunto-osakeyhtiö »Oman-Pir-
tin* johtokunnan puolesta yhti-
ön toimeenpaneva johtaja rauta-
tienvirkamie: S. A. Gyllenbcgel
kirjallisen anomuksen saada luo-
vuttaayhtiön omaisuuden velko-
jain tyydyttämiseksi. Pesän va-
rat ovat arvioidut noin 1,400,000
markaksi ja velat noin 1,200,000
mk :si.

Velkojain kuulustelu on maa-
liskuun 9 p.—

TyftöhuonoSlla jälillä. Vii-
dettä viikkoa sitten katosi Viipu-
rissa erään Tienhaarassa asuvan
muurarin 13 v. tyttöeikä kai-
kista tiedusteluista huolimatta
hänen olinpaikastaan mitään sel-
koa saatu. Vasta perjantain*'
;sattui tapaus, joka mahdollisesti'
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1914 AAMULEHTI Tiistaina 3 p:nä Maaliskuuta
antaa vihiä hänen vaellukses-
taan. Silloin nimittäin saapui et-
sivään osastoon eräs heinjokelai-
nen isäntämies, ilmoittaen, että
häneltä oli varastettu 150 mk. ja
kertoen samalla, että hänen ta-
loonsa oli joku aika takaperin
tullut muuan tyttönen, jonka
tuntomerkit soveltuivatkin ka-
donneeseen tyttöön.

Rahojen oli isäntä aamulla
kaupunkiin lähtiessään luullut
olevan taskussaan. Kaupungissa
hän kuitenkin huomasi niiden
olevan poissa. Hän palasi kotia
selkoa ottamaan ja silloin selvi-
si, että talossa oleskellut vieras
tyttö oli kadonnut. Myymälästä
tyttöoli käynyt ostamassa kilon
kahvia ja toisen vehnäjauhoja,
mutta jättänyt ne sitten tienvie-
reen, josta löydettiin. Talosta
lähdettiin heti neljällä hevosella
eri suuntiin tyttöä takaa-aja-
maan. mutta ei tavattu.

Kadonnut tyttö on ollut Vii-
purin tyttökoulun ensimäisellä
luokalla. Hän oli koulussa jou-
tunut kiinni valheesta y. m. ja
kun eräs opettaiattarista viimein
tammik. 29 p:nä lähti tytönmu-
kaan käydäkseen hänen asunnos-
saan kaupungissa, opasti
tyttö hänet harhaan ja vilisti it-
se pakoon, ollen yhä sillä tiellä.— K. L.

ialilil ja lailla.
Suomalaiset teatteri9
näytännöt Turussa.

Turun Suomalaisen Teatterin
kannatusyhdistyksen johtokun-
nan puolesta on Turun valtuus-
ton kansliaan jätetty anomus,
jossa pyydetään että kaupungin-
valtuusmiehet myöntäisivät Tu-
run Suomalaisen Teatterin Kan-
natusyhdistykselle viime vuoden
viinavoittovaroista 6,000 mark-
kaa vuotta 1914 varten suomen-
kielisten teatterinäytäntöjen
hankkimiseksi Turkuun, jotka
rahat ovat käytettävät siten että
mainittu avustussumma tulee
vastaamaan yhteensä 3 tai 4
kuukautta kestävää näytäntö-
kautta sekä että halpahintaisia
kansannäytäntöjä on annettava
suhteellisesti niin että vähintäin
12 sellaista tulee koko avustus-
summaa kohden.

Rap ja Mm.
—

Länsi-Suomen Osakepan-
kin varsinaisessa yhtiökokouk-
sessa lauvantaina valittiin hal-
lintoneuvostoon varsinaisiksi jä-
seniksi rnaanvilj. O. A. Sjöstedt-
Jussila Alastarolta ja J. Karhi-
nen Lokalahdelta sekä kaupan-
hoitaja J. G. Nordström Turus-
ta uudelleen sekä varajäseniksi
hrat H. Henrikson, H. Färdig.
J. Amberla, K. Koivunen ja P.
Jäykkä uudelleen.

Tilintarkastajiksi valittiin
hrat L. Biörkbom ja A. von
Hellens sekä E.Urpola ja varal-
le hrat H. Liipola ja J. A. Kals-
ke sekä O. A. Taalikka.

iiii alalla.
Suomen hiihto»

mestaruuskilpailut
pidettiin sunnuntaina Jyväskylässä.

Nuorten hiihdossa 10 km.
matkalla sai mestaruusarvon ja 1

palk. A. Hujanen, Lapinlahden
Yrityksestä, 40 m. 56,3 s.; 2 palk. J.
Niittylä, Ostolan Pojista, 41 m. 48,8
s. ja 3 palk. K. A. Samulin, Vaasan
Riistosta, 41 m. 59 8.

K"aist en kilp ailos s a S km.
matkalla sai mestarusarvon ja 1p.
Tilda Sakki, Vehkalahden Vei-
koista, aika 25 m. 28 s.; 2 p. E1s a
Vikelä, Teiskon Kontiosta,
25 m. 45.8 s. ja 3 p. Lempi Mattila,
Lahden Tovereista, 29 ta. 6,2 s.

30 km. hiihdossa sai mesta-
ruusarvon ja 1 palk. J. Ryhänen,
lisalmen Visasta, 2 t. am.
53,8 s.; 2 p. L. Kiiskinen. lisalmen
Visasta, 2 t 3 m. 9,7 s. ja 3 p. E.
Korhonen, Suonenjoen Vasamasta,
2 t. 7 tn. 57,8 s
"Ikämiesten hiihdossa: 20
km. matkalla sai mestaruusarvon ja
i palk. M. Koivisto, Jyväskylän
Kisatovereista,I t. 28 m. 15 s., 3 p.
O. Räsänen Helsingin Kisa-Yeikois-
ta, 1t 36 m. 28 s. ja 3 p. S. Harju,
Virolahden Sammosta, 1 t. 38 m.
5 s.

Piirienvälisen kierto-
palkinnon voitti Poh j ois-
S avon piirikunta. Tätä ennen oli
sen kolme kertaa voittanut Kymin-
laakson piirikunta.

Norjalaissruotsas
laisssuomalaiset
pokaaliottelut
Helsingissä.

Pikaluistelukilpailut.
Suomalaiset voittavat 36pis-
teellä norjalaisten 55 jaruot*
salaisten 88 pistettä vastaan.

Mathiesen hävinnyt pahan*
laisesti.

Sunnuntaina
kilpailuja jatkettaessa el ilma enää
ollut yhtä suotuisa kuin edellisenä
päivänä. Tuuli oli vahvanlainen ja
puhalsi vielä pitkin rataa ja aika-
ajoin hieman pyryttikin. Väkeä oli
nytkin radalla aivan mustanaan, var-
maan ainakin viiteen tuhanteen.

1,500 m. matkalla

alotettiin. Ensimäisenä parina lähti-
vät liikkeelle Strömster ja Larsson.
SOrömstenillä ei ollut mitään vaivaa
parinsa voittamisessa. Ajat: S. 2.37,5
ja L. 2,44,1.

—
Pari Lundgren—Zer-

ling oli alusta loppuun jännittävä.
Alussa näytti siltä kuir L. voittaisi
ja olikin hän edellä vielä viimeisen
kierroksen alussa. Mutta Z. sai »si-
säkurvan« ja saavutti siinä kilpaili-
jansa vieläpä kykeni viimeisellä pit-
källäsivulla jättämäänkin kymmeni-
sen metriä. Aikakin tuli parempi
kuin Strömstenin. Ajat olivat: L.
2,36,8 ja L. 2,38,7.

—
Wickström ja

Poss olivat seuraavana parina.
W:Ilä ei oikein ollut onnea matkalla
näissä kilpailuissa. Nj tkin hän kyllä
tietysti helposti voitti parinsa, mutta

töin tuskin saavutti paremman ajan

kuin Zerling. Ajat olivat: W. 2,36,6
ja P. 2,43,2.

—
Skutnabb

— Syversen
lähtivät liikkeelle. Edellinen on to-
della loistavassa kunnossa. Hän otti
takaisin sen, mitä muut suomalai-
set mahdollisesti olivat menettäneet
tai tulivat menettämään. Aluksi hän
ci tahtonut saada pariansa jäämään,
vaikka kuinka pinnisti. Mutta vii-
meisellä kierroksella oli spurtti suu-
renmoinen ja välimatka piteni val-
lan huomattavasti. S. kykeni edelli-
siin saavutuksiin verrattuna ja olo-
suhteisiin katsoen saamaan mainion
ajan, suomalaisista parhaan ja tullen
toiseksi kaikista. Tähän saakka hän
oli joka matkalla voittanut rohkeim-
matkin toiveet. Ajat: Skutnabb 2,32.9

ja Syversen 2,38,2.
—

Jännittävin tä-
män matkan pareista oli seuraava
Tverin

— Frang. Matkahan oli kum-
mallekin erikoismatka. F. alotti suu-
rellisesti, niin että T. tuskin pysyi
mukana. Kiivasta ottelua käytiin sit-
ten pitkin matkaa. Vauhti oli alussa
ollut kuitenkin liiallinen, koskapa
kumpikin ilmeisesti alkoi väsyä, F.
kuitenkin enemmän. Viimeisellekier-
rokselle kellon soidessa F. oli vielä
edellä, mutta seuraavalla pitkälläsi-
vulla vastatuuleen ponnisteltaessaT.
saavutti ja meni ohikin. Kun hänellä
selvästi oli enemmän voimia tallella
ja hän lisäksi sai »sisäkurvan*, saa-
vutti hän lopulta varman voiton y-
leisön täysin keuhkoin kiihottaessa
ja osottaessa rajua suosiota. F. oli
peräti uupunut perille päästessään.
Liian kova alkuvauhti sai sen ai-
kaan, etteivät tulokset kiivaasta ot-
telusta huolimatta tulleet paremmat.
Ne olivat: T. 2,35,8 ja F. 2,39,1.

—
Viimeisenä parinaolivatMathiesen ja
öholm.Tällä matkalla M. taas ker-
ran näytti »leijonan kyntensä«. Jo
alusta alkaen näki, että hän oli päät-
tänyt voittaa ainakin tämän erikois-
matkansa ja näyttää, että hänellä
vanha manti on kyllä vielä tallella,
vaikka sitä vähän säästäen käyte-
tään.Taival katkesi nopeasti ja tällä
ei täyteen neljän kierroksen ajalla
ruotsalainen, niin entinea mestari
kuin hänkin olikin, ehti jäädä lähes
puolen k:er;csta. Ajat: M. 2,:3,9 ja
fc 3,43.3.

Täydellinen tulosluettelo on sev-
raava:

1. O. Mathiesen 2,28,9.
2. J. Skutnabb 2,32,9.

3- V. Tverin 2,35,8.
4. V. Wickström 2,36,6
5- P. Zerling 2,36,8.
6. G. Strömsten 2,37,5.
7- S. Syversen 2,38,2.
8. T. Lundgrer 2,38,7.
9- B. Frang 2,39,1.

10. P. Poss 2,43,2,

10. M. Öholm 2,43,2.

12. E. Larsson 2,44,1

Suomalaiset saivat pisteitä g, nor-
jalaiset 14 ja ruotsalaiset 21. Jos jo-
ku tähän asti oli epäillyt suomalais-
ten voittoa, niin nyt jo kuitenkin
kaikki epäilykset haihtuivat. Näin o-
toilista tulosta ei olbu osattu toivoa.

Bergström ja Lindholm luistelivat
tämänkin matkan. Vauhti oli kum-
mallakin luja. Yleisesti luultiin L:n
voittavan. Mutta eipäs! Viimeisellä
kierroksella B. hankki itselleen >si-
säkurvan* saatuaan parin kolmen
meirin etumatkan, jota L. harta:sta
ponnistuksistaanhuolimatta ei kyen-
nyt ottamaan takaisin. Tulokset
muuten olivat huomattavan hyvät.
B. 2,35 ja L. 2,35,2. Tämäkin matka
taas osotti, mikä virhe tehtiin, kun
B. jätettiin pokaalijoukkueesta pois,
sillä täitä matkalla hän olisi ollut
suomalaisista toinen, vaikka hänen
s :nttumisensa ei olisikaan nyt pis-
teissä saanut mitään etua aikaan.

»Ikämiehille«

oli myös järjestetty kilpailu, 1,500
m. matkalla. Parhaan ajan saavutti
norjalainen Lördahl 2,59. Toisena oli
suomalainen Ualtscheffskij 3,1,5 ja
kolmantena suomalainen Brunström
3,23,4. Ensimäisen palkinnon sai
Raltscheffskij, koska palkinnot mää-
rättiin ijän perusteella, siten, että
kustakin 35 vuoden yli menevästä
vuodesta laskettiin kilpailijan hy-
väksi 6(

10 sek. Toisena oli Lördahl
ja kolmantena Brunström. 56-vuo-
tias ukko Liljeberg oli myös muka-
na, mutta kaalui. Kintue olivat jo
vähän liian kankeat. Kunnia kuiten-
kin yrityksellekin!

Kun välUlä oli suoritettu kauno-
luistelukilpaiiluja, alotettin

10,000 m. luistelu.

Heti ensimäiseksi pariksi osuivat
Mathiesen ja Skutnabb. Yleisön jän-
nitys oli suunnaton. Kykeneekönuo-
ri S. pehmittämään monissa otte-
luissa karaistuneen M:n? Toivottiin
ja uskottiin, epäiltiin ja pelättiin rin-
nan. Jo heti ensimäisillä kierroksilla
S. alkoi tehdä eroa. Mutta »Oscar«
luisteli tyynesti, ei hätäillyt ja

—
hymyili. Se sai veren monen suonis-
sa hyytymään, sillä siltä tuntui, kuin
olisi M. :ahtonut sanoa »maltahan,
kyllä minäkin täältä vielä tulen*. Ncf
sitäpä tuo lie merkinnytkin, vaikka
vähän toisessa mielessä kuin katso-
jista tuntui. »Kaula» alkoi hiljalleen
venyä pitemmäksi, kunnes se oli jo
puole.« kierrosta, jolloin matkaa oli
vielä jälellä useita kierroksia. Yhä
vieläkin pelättiin, että M. yltyisi ja
ottaisi karkulaisen kiinni, ja innok-
kain kehotushuudoin koetettiinS:l!e
antaa lisää vauhtia. Hyvänä se py-
syikin loppuun saakka, eikä M.
kyennyt ottamaan etumatkasta ta-

kaisin montakaan metriä, vaikka ha-
nen spurttinsa taas oli ver-
raton. Suosionosotukset STlle
olivat valtavat ja olihan hän jälleen
erikoisesti kunnostautunut. M:n tu-
loksesta voi hyvin päättää, ettei hän
ole nykyään hyvässä kunnossa, eikä
ihmekään, sillä hänhän on kiertänyt

maita mantereita kilpailemassa koko
talven ja ottanut osaa kilpailuihin
kymmenkaupalla. Eikä luonnollisesti
myöskään silloin voi saavuttaa hy-
viä tuloksia, kun luistelu tapahtuu
vastahakoisesti, kuten M:n laita nyt
oli, sillä hän otti osaa vain klubinsa
pakotuksesta, kuten hänen maanmie-
hensä Frang'kin. Ajat olivat:S.
19,00,5 ja M. 19.22,2.

—
Seuraavana

parina olivat Strömsten ja Syversen.
Edellinen alkoi levollisesti tapansa
mukaan, mutta ikävystyi muutaman
kierroksen kuluttua seuraansa ja
lähti kiivaammin jatkamaan matkaa.
Loppuun päin vauhti yhä parani ja
ennätti hän vielä saavuttaakin nor-
jalaista kierroksen ja mennä ohi.
Mathiesen sai tunnustaa Strömstenin
km paremmakseen tällä matkalla. A-
jat olivat: Strömsten 19.18,4 ja Sy-
versen 20,11,5.

—
Tverin lähti mat-

kaan öholminkanssa. Pian jälkimäi-
nen kuitenkin sai tarpeensa ja katsoi
parhaaksi luistella

— koppiin.T. jat-
koi yksin matkansa loppuun, eikä
näin ollen voinut saada hyvää aikaa.
Se oli 19,54,8.

—
Wickström— Zer-

ling. Suomalaiset olivat nähtävästi
ottaneet oikein urakakseenMathiese-
nin rökittämisen.Heti alussa saattoi
huomata, että se oli W:nkin vakaa
aikomus. Mikä myöskin toteutui.
Muut mahdolliset aikeet, kuten esim.
Skutoabhia ajan lyöminen, raukeni-
vat tyhjiin. Z. er.-.:ätti jäädä runsaas-
ti puolen kierosta. Ajat: V. 19,14,9 ja
Z. 19.43 6. Laedgrea ja Poss otteli-

!vat kes1: .an. Ne:. '~inenk. iiä hj-
vin yritti, mutta ei kjennjt pääse-

g. S. Syversen 20,1t,s.
10. E. Larsson 20,59.

Tällä matkalla suomalaiset saa-
vuttivat loistavimman voiton 6 pis-
tettä norjalaisten 17 ja ruotsalaisten
22 pistettä vastaan. Se oli tämän
voitonpäivän ja koko kilpailujen
kruunu ja työn kaunistus.
Lopullinenpistemäärä eri

maille oli siis: Suomi 36, Norja 55 ja
Ruotsi 88 pistettä. Pokaali joutui
siis loistavasti suomalaisille nyt toi-
sen kerran.

Bergström ja Lindholm saivat
luistella matkansa hämärissä ja py-
ryssä. Mitkään hyvät ajat eivät siis
voineet tulla kysymykseenkään. B:n j
aika oli 19,37,2 ja L:n 19,52,7.

Mitä yleensä otteluihin tulee, täy-
tyy sanoa, että suomalaiset ovat ny-
kyään ehkä paremmassa kunnossa
kuin koskaan ennen. On muuten ta-
vallista, että täällä päästään kuntoon
vasta verraten myöhään, kun taas
norjalaiset ovat parhaimmassa kun-
nossaan paremmin alkupuolella tal-
vea, riippuen tämä seikka talvesta ja
harjottelumahdollisuuksista. Ruotsa-
laiset ovat aivan takapajulla luiste-
lussa edelleenkin, missä sitten vika
liekään.

—
Lopuksi toivokaammej

vain että suomalaisten nykyinen j
nousukausi jatkuisi ja kehittyisi
edelleen hyvään suuntaan.

Kaunoluistelukilpailut
suoritettiin myös lauantaina ja sun-
nuntaina. Niihin kuuluivat naisten,
herrojen ja pariluistelukilpailut.
Kiertopalkinnon voittaa aina se maa,
joka kahdessa kilpailussa voittaa.
|Alelkirjottanut ei näistä kilpailuista

Ivoi asiantuntemuksen puutteessa sa-
|noa sitä eikä tätä. Yleensä suoma-
jlaiset esiintyivät edukseen varsinkin
pariluistelussa, jossa mailmanmes-
taripari Jakobssonin luistelua oli
maallikonkin todellinen nautinto
katsella. Naisten kilpailuissa sattui
meikäläisten edustaja Anna-Lisa Al-
lardt, joka epäilemättä oli edellä
kanssakilpailijoitaan, kaatumaan,
mikä .ietysti alensi pistemäärää.
Huonoimmin edustettuna oli herro-
jen kilpailu.

Palkintotuomarit arvostelivat luis-
telijat seuraavasti:

Ruotsalaiset voittaneet kauno-
luisteiupokaalin.

Naistea kilpailu: I. nti
Magda Mauroy Tukholmasta 225,5

pist., 2. nti Anna-Liisa Allardt Hel-
singistä 220.5 P'-st. ja 3. nti Eva Lin-
dahl Tukholmasta 209,5 pist.

Herrojen kilpailu: I. G.
Granström Tukholmasta 329 pist., 2.

H. Rooth Tukholmasta 323,75 pist.,

3. M. Dicksrud Kristianiasta 309
pist., 4. B. Schauman Helsingistä
307,5 pist. ja A. Hjelt Helsingistä
241,5 pist.

Pariluistelukilpailussa pääsi ensi-
mäiseksi suomalainenpari rva ja hra
Jakobsson, toisena oli norjalainen
pari hra Arthur Johansen ja nti Sol-
veig Andersen ja kolmantena ruot-
salainen pari Helgfrid ja Agar Palm.
Nti Allardtin tilapäinen epäonnistu-
minen

— epäilemättä on hän parem-
pi luistelija kuin Mauroy ja voitti
hän tämän edellisenä sunnuntaina
loistavasti

—
vaikutti sen että kau-

noluistelupokaali toisen kerran jou-
tui ruotsalaisille. Se maa nim. saa
pokaalin vuodeksi haltuunsa, joka
kahdessa kilpalajissa voittaa ja tällä
kertaa ruotsalaiset olivat ensimäisi-
nä sekä naisten että herrain luiste-
lussa.

Suomen Kirjaltajaa
liitonosastojen väli*
set hiihtokilpailut.

Haminan Kirjaltajayhdistys voittaja.

Hiihtokilpailut Suomen Kirjaltaja-
iiiton. osastojen välisestä kiertopal-
kinnosta toimeenpani Tampereen
kirjaitajayhdistys viime sunnuntaina
Näsijärven jäällä. Hiihdettävä m^tka
oli io km. Osanottajia oli ilmoittau-
tunut kirjaltajaliiton osastoista Hel-
sing: a, Turusta, Kotkasta, Hami-
nasta, Fcrista, Vr-casta ja Tampe-
reelta, yhteensä 15 hiihtäjää.

Kilpailuja haittasi suuresti navak-
ka tuuli. Tulokset olivat seuraavat:

I. U. Metsola, Hamina, 41 m. 43
sek., 11. H. Harjanne, Helsinki, 42
m. 10 sek., 111. N. Metsola, Hamina,
42 m. 39 sek., IV. O. Vaali. Vaasa,
43 m- 33 sek, V. H. Hällström,
Tampere, 43 m. 34 sek., VI. V.
Järvinen, Pori 44 m. 23 sek.

Lähinnä oli A. Kovero, Tampere 44
m. 58 sek.

S. Kirjaltajaliiton osastojen väli-
nen kiertopalkinto joutui täten vuo-
deksi Haminan kirjaltajayhdistyksen
haltuun

Kilpailujen yhteydessä kilpailtiin
myöskin Tampereen kirja-
painojen välisestä kiertopalkin-
nosta ja oli siinä tulokset seuraavat:
I.H. Hällström, Tamp. Sanomain

kirjap., 43 m. 34 s., IIA. Kovero,
Julinin kirjap., 44 m. 58 sek., 111 V.
Syvälahti, Tamm. Nyh. kirjap. 45
m. 32 s., VI. J. Saario, Tamp. Sano-
main kirjap., 46 m. 39 sek., V. Br.
Lindgren, Tamp. Sanomain kirjap.,
48 m. 10 sek.

—
Täten joutui kierto-

palkinto neljännen kerran Tampe-
reen Sanomain kirjapainon henkilö-
kunnat haltuun.

—
Suomen jääpallomestaruudesta

oteltiin loppuotetlu Helsingissä Suo-
malaisella Luistinradalla viime sun-
nuntaina. Vastakkain olivat Helsin-
gin I.F. K:n ja Krunuuhaan urhei-
luseuran joukkueet, jotka jo kerran
ennen olivat ratkaisematomastiotel-
leet. Tällä kertaa voitti I.F. K.
loistavasti II maalilla 2 vastaan.
saaden siis mestaruuden.

Hiihto ja olympiset
kisat.

Kristianiasta, helmik. 28 p.
Kansainvälinen hiihtokongressi kä-
sitteli tänään ehdotusta, että olym-
pialaisten kisain ohjelmaan otettai-
siin myöskin hiihto ja lustelu. Ruot-
sin edustaja Hallberg vastusti an-
karasti ehdotusta ja ilmoitti, että.
Ruotsin hiihtoliitto oli jo päättänyt
panna vastalauseensa ehdotuksen
johdosta. Kisojen ohjelmaan tulisi
ottaa yksinomaan kesäurheilua, jos-
sa kilpailevat maat ovat jokseenkin
yhdenvertaisia. Norjan hiihtoliitto
ei vielä ole kysymystä käsitellyt.
Kongressi päätti, että suunnitellusta
hiihto-ohjelmasta saisivat kaikki ne
maat, joissa hiihtourheilua harjoite-
taan, antaa lausuntonsa.

— Holmenkollenhiihtokilpailut 50
km. matkalla. Torstaina pidettiin
Kristianiassa suuret Holmenkollen-
hiihtokilpailut 50 km. matkalla. Kil-
pailuja suosi mainio sää. Osanotta-
jia oli kaikkiaan 49. Voittajana suo-
riutui tunnettu norjalainen hiihtäjä
Lauritz Bergendshl, ajalla 4 t. 3 m.
12 sek. Hän oli matkalla hiihtänyt
38 kilpailijan ohitse. Toiselle sijalle
tuli norjalainen E. Rones ja kolman-
nelle suomalainen A. Bränkärr, (Ala-
vetelistä), joka kilpailussa edusti
Suomen ruotsinkielistä voimistelu-
ja urheiluliittoa. Brännkärrin aika
oli 4t. 27 min. 57 sek. X-ljäs oli
tunnettu norjalainen kestävyyshiih-
täjä J. Kristoffersen. Saksalainen
Schmidt oli 14:5.

—
Brännkärrin

saavutusta on pidettävä erinomaise-
na, sillä eipä liene helppo asia suo-
malaisilla suksilla kilpailla norjalai-
sella tunturireitillä,—

SisStenniskilpailut maailman-
mestaruudesta pidettäneen luulta-
vasti v. 1916 Berlinissä olympialais-
ten kisojen aikana.—

Naisia painimassa on Kiewisfä
Krutikowin sirkuksessa nykyisin.
Painit alkoivat viime lauantaina ja
on osanottajiksi näihin paikkakun-
nalla laatuaan ensimmäisiin ilmoit-
tautunut toistaiseksi 16 neitosta.
Painit on järjestänyt Berlinissä ok
va atleettiyhdistys Union Start ia
tapahtuvat painit prof. Simson Golf-
manin valvonnan ja johdon alaisina.
Mikäli näyttää, ovat neitoset koko
lailla edistyneet lajissaan. Sanotta-
vampia hairahduksia ei ole vielä
esiintynyt, ellei ota lukuun pienem-
piä korvatillikoitu ja muita semmoi-
sia sisunpurkauksia. Ovatpa muuta-
mat aika kuumaverisiä ja sisukkaita.
Osanottajia on useastakin eri maas-
ta, on Venäjältä, Saksasta, Ranskas-
ta, Liivinmaalta, Siperiasta y. m.
Muuan on aina Tanskasta saakka.

—
Enver pashan avioliitto. Berli-

nin lehdille sähkötetään Konstanti-
nopolista, että sotaministeri Enver
pashan häät prinsessa Nadjen kans-
sa tapahtuvatS P=nä maalisk.

Prinsessa, Joka on sulttaanien
j Mahmud V:n, Abdu! Hamid Da ja

i Muhamed V:n nuoremman veljen,
;vuonna 1909 kuolleen prinssi Sulei-
manin tytär, on syntynyt vuonna

I jggS ja täyttää syksyllä 16 vuotta.

Viimeiset tiedot.
4 aEduskunta.

Tulliasiain valiokunnan vaali.
Eilen toimittivat eduskunnan
valitsijamiehet tulliasiain valio-
kunnan vaalin. Kaikkiaan oli jä-
tetty 4 eri ehdokaslistaa. Vali-
tuiksi tulivat listalta n:o i(suo-
malaisen puolueen), Danielson-
Kalmari, Grönvall ja von Weis-
senberg sekä varalle Listo ja
Tuomela; listalta n:o 2 (ruotsa-
laisten) Gadolin ja A. Neovius
sekä varalle Isaksson; listalta
11:03 (nuorsuomalaisten ja maa-
laisliittolaisten yhteinen) Li-
lius,Kanninen,Nurmela ja Aro-
kallio sekä varalle Louhi a Hul-
tin sekä listalta n:o 4 (sosialide-
mokratien) Railo, Viik, Tanner,
Tuomi, Kanervo, Laakkonen,
Valavaara ja Aakula, varalle
Tossavainen, Peura ja Kujala.

Sivistysvaliokunta hyväksyi
eilen kolmannessa lukemisessa
mietintönsä nro 1 4,000 nikn
määrärahan myöntämisestämat-
ka-apurahoiksi kotitalouskoulu-
jen opettajille. Valiokunta on
tässä kysymyksessä tuilut yksi-
mieliseen päätökseen, joten mie-
tintöönei liity vastalauseita.

Toisessa lukemisessa käsitteli
valiokunta mietintöä nro 2 Ida
Yrjö-Koskisen y. m. anomuseh-
dotuksesta kotitalousopetuksen
avustamiseksi myönnetyn mää-
rärahan korottamisesta. Valio-
kunnan enemmistö on asettunut
sille kannalle, että mainittuun
tarkotukseen myönnettäisiin'

150,000 mk. Anomuksen tekijät
olivat ehdottaneet 200,000 mk.

Maatalousvaliokunta hyväksyi
eilen kolmannessa lukemisessa
mietintönsä nro 1 ja 2 vuosien
1911 ja 1912 valtiopäivillä le-
päämään jätetyistä ehiVtuksista
asetukseksi pientiloista. Valio-
kunnan sosialidemokratiset jäse-
net ehdottavat vastalauseessaan
asian hylkäämistä.

Valtiovarain valiokunta päätti
eilisessä kokouksessaan edus-
kunnalle ehdottaa,että eduskun-
ta kääntyisi hallitsijan puoleen

sen johdosta, että Hallitus on
muuttanut viime eduskunnan
hyväksymää paloviina-asetusta
ja paloviinaveroja sekä muita
suostuntaveroja käyttäessäänon
ollut noudattamatta eduskunnan
laatimaa butjettia. Asian lähem-
pi valmistelu jäi valiokunnan
butjettijaoston tehtäväksi. Jaos-
to jo huomisessa kokouksessaan
tarkistaa eduskunnalle jätettä-
vän ehdotuksen.

—
Eroaako kenraalikuvernöö-

ri? Pietarista ilmotetaan siellä
huhuttavan, jopa varmana hunu-
na, että kenraalikuvernööriSeyn
tulisi nimitettäviksi Kiovan ken-
raalikuvernööriksisiellä nykyään
olevan kenraali Tolmatshevin
sijalle.

Pasternackin kon»
kurssirikosjuttu.

Pastemack tuomittu a kk. van-
keuteen.

Eilen oli Hämeenlinnan raas-
tuvanoikeudessa käsiteltävänä
kauppias J. V. Pasternackia vas-
taan nostettu konkurssirikosjut-
tu. Antamallaan päätöksellä
tuomitsi raastuvanoikeus Pa-
sternacKin huolimattomana ve-
lallisena pidettäväksi 2 kuuk.
vankeudessa ja korvaamaan
kantajain kulut 500 mklla. P.
ilmotti heti haluavans: ruTcta
kärsimään hänelle tuomittua
rangaistusta.

—
Junan alle jäänyt. Junan

tullessa eilen klo 5 aikaan aa-
mulla Turkuun joutui työmies
V. Aaltonen, Punkalaitumelta,
aikoessaan Raunistulan kohdalla
mennä radan yli, junan alle, jol-
loin hänen toinen jalkansa kat-
kesi. Sitä paitsi sai hän pahoja
vammoja päähänsä ja muuhun
ruumiiseen. Loukkaantunut vie-
tiin lääninsairaalaan.

maan suomalaisia häiritsemään.
Ruotsalainen jäi hyvän huippauFsen.
Ajat:L. 19,40.5 ja P. 20,03,4. Viimei-
senä parin olivat Frang ja Larsson.
Edellinen alkoi liian kovaa, josta
seuraukset tulivat kyllä loppupuolel-
la näkyviin. Voimat loppuivat ja
häntä alkoi pistää. L. joka alussa oli
pitkänsivun mitan jäljessä, saavutti
etumatkan takaisin. Kun oli enää
pari kierrosta jäljellä, katsoi F. par-
haaksi lopettaa. L. saavutti ajan
20,59. Tulokset kokonaisuudessaan:

1. J. Skutnabb 19,00,5.
2. W. Wickström 19,14,9-
-3. G. Strömsten 19,18,4.
4. O. Mathiesen 19,22,2.

5. T. Lundgren 19,40,5.
6. P. Zerling 19,43,6.
7. V. Tverin 19,54,8.
8. P. Poss 20.03,4.



Tiistaina 3 p:nä Maaliskuuta ÄÄZÄULEHTI N:o 51 — 1914 — 7

HöIBÄ
TilanneBalkanilla.

Serbian pääministeri pitää
rauhaa turvattuna.

Belgradista, maalisk. 2
p. Vuoden 1914 kulunkiarviota
lopullisesti käsiteltäessä skuptsi-
nan raha-asiain valiokunnassa
teki pääministeri Pashits seuraa-
van ilmotuksen hallituksen läs-
nä ollessa: Pietariin ja Bukares-
tiin tekemästäni matkasta ja
keskusteluistani Venizeloksen
kanssa on ollut tuloksena, ettei
Turkki eikä Bulgaria ensi ke-
väänä ryhdy mihinkään hyök-
kääviin toimenpiteisiin ja että
rauha Balkanilla on turvattu.
Lopuksi lausui pääministeri mie-
lipiteenään, että rauha Turkin
ja Serbian välillä lopullisesti
allekirjoitetaan.

Kapinaliike
Epeirossa.
Liikkeen johtajat.

Berlin ip:nä maaliskuuta.
Tänne sähkötetään Wienistä,

'
että »pyhän legionan* johdossa,
joka nyt tarmokkaasti valmis-
tautuu sotaan uutta Aubanian
kuningaskuntaa ja sen hallitsi-
jaa Wilhelm Ivastaan, on ent.
kreikkalainen eversti K o ndiu-
ki, Koritzan piiritysjoukkojen
ent. päällikkö.

Avustajanaan on hänellä e-
versti Spir o Mi11o ja" käy-
tettävissään paljon tykkejä ja

'
konekivääreitä, hankittu kreik-
kalaisten viranomaisten silmien

'

edessä. Eversti Millo on miinoit-
tanut koko kulkuväylän Chimar-
ra-lahteen.

Väliaikaisen siviilihallituksen
'

johtajaksi kreikkalaiseen osaan
'

Pohjois-Epeirosta, joka kieltäy-
tyy tunnustamasta albanialais-
hallitusta (etelään Ochridasta ja
länteen Prespa-järvestä oleva
maa-aiue), on valittu Chris- J

talli Zographos, Janinan
ent. kreikkalainen kenraaliku-
vernööri.

Norjan kuninkaan
valta.

Kristianiasta, helmik.
28 p. Suurkäräjät käsittelivät
tänään iltapäivällä perustuslaki-
ehdotusta, joka tarkottaa kunin-
kaan vallan Taiottamista muu-
tamissa suhteissa. Toinen kohta
koskee sitä, että peruutettaisiin
kuninkaan oikeus nimittää kruu-
nunperillinen sellaisessa tapauk-
sessa, kun perintöönoikeutettua
prinssiä ei ole ja toinen ehdotus
kuninkaan oikeutta avata ja lo-
pettaa suurkäräjät.

Naisien asema
Norjassa.

Suurkäräjät hylänneet ehdotuk-
sen naisten nimittämisestä

valtioneuvoksiksi.
Kristianiasta, helmik.

28 p:nä. Suurkäräjät ovat tä-
nään hylänneet ehdotuksennais-
ten nimittäin, valtioneuvoksik-
si. Ehdotusta puoltaneet puhu-
jat huomauttivat, että kun nai-
set voivat päästä suurkäräjäin
jäseniksi, seuraa siitä itsestään,
että he voivat päästä myöskin

valtioneuvoksiksi. Vastustavalta
taholta taasen huomautettiin, et-

tä tästä periaatteesta voitiin
kyllä olla yksimielisiä, mutta et-

tei nykyisin ollut tarvisU tässä
suhteessa ruveta muuttamaan
perustuslakia. Ehdotus sai puo-
lelleen 44 ääntä.

Albanian uuden hallitsijan palatsi

A

Mx"-Hr 'm\a\a

Albanian pääkaupungi

Vielä ei Wiedin prinssi ole
saapunut Albaniaan eikä ottanut
haltuunsa tämän levottoman
maan hallitusohjia. Tämä ei ole
kuitenkaan kummallista. Kaikki
on Albaniassa vielä puolivalmis-
ta. Vasta viimeisten viikkojen
kuluessa on ryhdytty laittamaan
kuntoon uuden hallitsijan tule-
vaa asuntoa. Durazzon raatihuo-

issa Durazzossa.

neen vieressä oleva verraten
suuri rakennus, missä tuomiois-
tuimella on tähän asti ollut huo-
neustonsa, on nyt muodostettu
hallitsijan palatsiksi. Joukko kä-
sityöläisiä on ryhtynyt korjaa-
maan rakennusta.

Ylläolevasta kuvasta nähdään,
miltä Wiedin prinssin tuleva vi-
rallinen asunto nykyään näyttää.

Vallankumous'
uhka Pertugalissa?

Lontoo 28 p:nä helmik.
Madridista ja Pariisista saapu-
neet tiedot kertovat, että Lissa-
bonissa on sattunut vakavia ta-
pauksia, joista ei kuitenkaan ole
vielä saatu mitään tarkempia
tietoja.

Muuan tänään Madridista saa-
punut sähkösanoma kertoo sisä-
asiainministerin ilmoittaneen,et-
tä Portugalissa on käymässä
suuri vallankumouksellinen lii-
ke. Koko maatauhkaa anarkia.
Ministeristöei ole voinut kaikis-
ta ponnistuksistaan huolimatta
saada edes langattomalla sähkö-
lennättimellä luotettavia tietoja
tapausten kulusta eri tahoilla
valtakuntaa

Keisari Frans Josef
ja Essad pasha.

Wienistä, maalisk. 2 pnä.
Keisari Frans Josef otti Schön-
brunnissa päivällä klo iaikaan
vastaan Essad-pashan ja Alba-
nian lähetystön, johon kuului 17
henkeä. Keisari antoi Essad-pa-
shalle Frans Josef ritarikunnan
suuren kunniamerkin. Essad-
pasha ja lähetystön jäsenet on
kutsuttu aamiaiselle kreivi
Berchtoldin luo.—

Tulipalo Saksan sosialisti-
sen puolueen pää-äänenkannat-
tajan kirjapainossa. Ber1inis-
t a helmik. 28 p. Vorvvertsin kir-
japainossa syttyi tänään tulipa-
lo. Muuan työmiesoli konehuo-
neessa huvitellut itseään sytyt-
tämällä tulen muutamiin tippoi-
hin tärpättiä, joka oli juossut
astiasta, nähdäkseen, paloiko
tärpätti. Seurauksena oli, että
koko astia leimahti silmänräpä-
yksessä ilmituleen. Tuli levisi
nopeasti koko huoneeseen, jossa
oli paljon papereita }»> öljyä.Pa-
lokunta kutsuttiin paikalle jn
sai se tunnin kuluttua palon
sammutetuksi. Suuri osa kirja-
painoa ja paljon koneita on tu-
houtunut. Työmies, joka päästi
tulen irti, on lähtenyt karkuun.—

Ankaria rettelöitä Pariisin
pääsähkölennätinasemalla. Pa-
risis t a helmik. 28 p. Täkäläi-
sen pääsähkölennätinasemanvir-
kailijat olivat tehneet anomuk-
sen, jossa he pyysivät palkanko-
rotusta. Anomus kuitenkin hy-
lättiin, jonka johdosta tyytymät-
tömät virkailijat ovat eilen ja tä-
nään panneet toimeen mielen-
osotuksia. Kun ne virkailijat,
ioiden tuli ryhtyä toimeensa tä-
nään klo 11, saapuivat sähkölen-
nätinkonttoriin, olivatkin ovet
suletut. Sen olivat tyytymättö-
mät "tehneet Ja saaneet siten
puoleksi tunniksi työt keskeyte-
tyksi. Syntyi hirvittävä melu,

1 jonka aikana laulettiin vastalau-

selauluja sekä pantiin toimeen
vihellyskonsertti. Noin tunnin a-
jan oli Parisin lennätinyhteys
muun maailman kanssa katkais-
tu. Viranomaiset ovat ryhtyneet
mitä ankarimpiin toimenpitei-
siin tyytymättömiä virkailijoita
vastaan. Kauppaministeri on jo
keskustellut asiasta pääministe-
rin kanssa.— Langattoman lennättimen
asemia Kiinaan. Lontoosta
helmik. 28 p. Morning Postille
lennätetään Pekingistä, että Kii-
nan hallitus ja englantilainen
Marconi-yhtiö ovat ryhtyneet
neuvotteluihin langattoman len-
nättimen asemain perustamises-
ta Kiinaan ia että nämä keskus-
telut pian saadaan loppuunsuo-
ritetuksi. Nämä asemat sijote-
taan Kiinan hallituksen tarkem-
min määräämiin paikkoihin.
Työn suorittaa Marconi-yhtiö.,
jonka olisi myöskin hankittava
tarpeellinen liikepääoma.

Meksiko.
Uusi tasavalta?

Ne w-Yorkista saapuneet
tiedot kertovat, että sinne on
Chihuahuasta saapunut sähkösa-
noma, jonka mukaan liikkuu hu-
huja uuden tasavallan muodos-
tamisesta Pohjois-Meksikossa.
Tähän uuteen tasavaltaan tulisi-
vat kuulumaan maakunnat So-
nora, Chihuahua, Cochuila,
Nuevo Leon, Tamaulipas ja eh-
kä nrvöskin Sinaloa.

Uusia uhreja,

Laredcsta (Texas) ilmoi-
tetaan, että Piedra Negrasissa
olevain hallituksen joukkojen
päällikkö on Yhdysvaltain viran-
omaisten paikoituksesta antanut
määräyksen laskea vapaaksi
Yhdysvaltain alamaisen C 1e-
mento Verjaran, joka
oli vangittu sen johdosta,
että hän valitti hevosensa
tulleen varastetuiksi. Määräystä
on kuitenkin ollut mahdoton
panna täytäntöön,sillä Verjara
oli jo vangitsemisen jälkeisenä
päivänä hirtetty. Tapaus on hy-
vin Bentonin mestauksen kal-
tainen. Ero on vain siinä, että
Verjara on joutunut hallituksen
joukkojen uhriksi, jotavastoin
Bentonin toimittivat oois päi-
viltä vallankumoukselliset.

Yhdysvaltain Chihuahuassa o^
levä konsuli ilmottaa, että ken-

i raali Willa 'kieltäytyy yhä edel-
! leenkin luovuttamasta Bentonin
I ruumista. Hän on kuitenkin il-
jmoittanut, että Bentonin leski
tahi joku muu sukulainen pää-
see yhdessä Yhdysvaltain halli-
tuksen edustaian kanssa puolen-
yön aikaan kirk"kotarhaan, jol-
loin ruumis kaivetaan ylös hau-
dasta ja näytetään Tieille, «onka
jälkeen se haudataan uudelleen.

' Vallankumouksellisten ensimäi-
nen sotalaiva.

Nogalesta ilmoitetaan,
että meksikolaisen Icanuunave-
neen »Tampicon» miehistö on
viime tiistaina vapaaehtoisesti
antautunut vallankumoukseni-
sille, jotka siten ovat saaneet
ensimSisen sotalaivansa. Kanuu-^neen
navene on lähtenyt heti merelle

»vallatakseen jonkun tärkeän
paikan länsirannikolla.»

Yhdysvallat lähettävät lisää
joukkoja Meksikoon.

Washingtonista saa-
puneet tiedot kertovat, että 800
Meksikon vesistöillä olevan Yh-
dysvaltalaisen merisotilaan li-
säksi tullaan Floridasta lähettä-
mään 300 miestä.

Presidentti Huerta »pyövelinä».

El Pas o 28 pmä helmik.
Muuan amerikalainen, nimeltä
Machaelis, joka viime kskiviik-
kona laskettiin vapaaksi Juare-
zin vankilasta, on ilmoittanut
nähneensä Bushin ja 13 muuta
amerikalaista vankeina siellä se-
kä että hän niiden 11päivän ku-
luessa, jotka oli istunut vanki-
lassa, oli joutunut näkemään 12
presidentti Huertan toimeenpa-
nemaa teloitusta.

Huertan lupauksia.

l Washington, I p:na
maalisk. Meksikon hallitus on
luvannut toimeenpanna tutki-
muksen Yhdysvaltain alamaisen
Vergaran mestauksen syyn sel-
ville saamiseksi. Vergaran sur-
masivat, kuten jo on kerrottu,
hallituksen sotajoukot.

Yhdysvaltain kärsivällisyys.

Washington 1p.nä maa-
lisk. Kabinetti on istunnossaan
presidentti Wilsonin johtaessa
puhetta tullut kaksituntisten
neuvottelujen jälkeen siihen yk-
simieliseen tulokseen, ettei vielä
ole aika suunnanmuutokseen
presidentti Wilsonin tähänasti
seuraamassa Meksikon politii-
kassa

Luopuuko Huerta vallasta?

Meksiko Citystä ilmoi-
tetaan Frankf. Ztgille. että luo-
tettavista lähteistä on saatu tie-
tää, että Huerta vielä ennen vaa-
leja, jotka toimitetaan heinä-
kuussa, aikoo luopua vallasta ja
Lopez astuu hänen tilalleen.

Washingtonista, maa-
lisk. 2 p. Meksikon hallitus on
luvannut antaa tarkat tiedot a-
merikalaisen Bergarin ampumi-
sesta

Washingtonista maa-
lisk. 2 p. Bryan ilmoitti myö-
hään illalla, että Pohjois-Ame-
rikan Yhdysvallat ovat vaatineet
Huertanhallitusta saattamaan e-
desvastuuseen Bergarin mur-
haan syypäänä.

IM Eli il.
Debreczenin
murhayritys.

Czernovitzin poliisi on nyt j
päässyt niiden henkilöiden jäi- j
iille, jotka toimeenpanivat mur- ,
'layrityksen Debreczenin piispaa j
nastaan lähettämällä hänelle ;
postissa helvetinkoneen. On m- i

mittain saatu selville, että helve-
tinkoneen oli jättänyt postiin
kaksi romanialaista. On^ myös-
kin todennettu heidän nimensä,,
jotka kuitenkin luultavasti ovat j
valenimiä. Molemmat miehet
saapuivat Czernovitziin roma-
nialaisesta kaupungista Jassys-
ta ja matkustivat heti sinne ta- j
kaisin toimitettuansa lähetyk- 1
sen postiin. Unkarin poliisi on j
pyytänyt Jassyn romanialaista
poliisia vangitsemaan epäluulon-
alaiset henkilöt ja luovuttamaan
heidän unkarilaisille viranomai- |
sille. Wienin romanialaisten pii- j
reissä arvellaan, että Romania.
tuskin tulee luovuttamaan epä- ;
luulonalaisia henkilöitä. sillä ■

Debreczenin murhayritys oli
melkein varmasti poliittista I
luonnetta.

Osallisuudesta murhayrityk- '
seen epäillään myösk taI
näyttelijätärtä Bugarskia, joka|
on syntyperältään unkarilainen,
matta on oleskellut kauemmani
aikaan Kijevissä. Murhayrityk-
sen edellisenä päivänä hän saa-
pui Debreczeniin muka tapaa-
maan aviotonta poikaansa, trmt-
ta murhayrityksen jälkeen hän
heti 'katosi kaupungista poikaan-
sa näkemättä ia lähetti Kijeviin
muutamia sähkösanomia, jotkr.
näyttivät viranomaisista epäiltä-
viltä. Bugar.->kin pojan hoirajat-

-1 taren asunnossa toimitettiin ko-
i titarkastus ja kerrotaan sen antaneen'
neen hämmästyttäviä tuloksia.

'Unkarin, Galitzian ja Bökounan

Etelä*Afrikan halli*
tukeen johtaja.

mmW$Z *

m. - .
— **m

■teJyU
Louis Botha

Boerisodan aikana voitti Louis
Botha mainetta urhoollisena
ja erinomaisen taitavana vapau-
dentaistelijana. Nyt on hän he-
rättänyt huomiota ankarilla pak-
kotoimenpiteillään, joihin hän
oli ryhtynyt äskeisten työläisle-
vottomuuksien kukistamiseksi
Etelä-Afrikassa. Vaikka hänellä
on niin pitkä valtiollinen ja so-
tilaallinen loistoura tnkanaai*
on hän vasta vain 50 vuoden
vanha

Jo varhain nuoruudessaan ryh-
tyi hän näyttelemään varsin
huomattavaa osaa Transvaalin
parlamentissa, n. k. kansanneu-
vostossa. Sodan puhjetessa boe-
ritasavaltain ja Englannin välil-*
la vuoden 1899 jälkimäisellä
puoliskolla sai hän toisen ar-
meijan päälliköntoimen. Myö-
hemmin johti sitä boeriarmeijaa.
joka saavutti loistavan voito*
Colenson ja Spionkopin luona.
Jaubertin kuoleman jälkeen ni-
mitettiin hänet sotajoukon yli-
päälliköksi, jona hän toimi so=-
dan loppuun asti.

Kun tuo pitkä, toivoton tais-
telu oli vuonna 1902 päättynyt)
boeritasavaltain liittämisellä
Englannin mahtavaan mailman-
valtaan, tuli Louis Bothasta
maanmiestensä poliittinen johta-
ja. Niin pian kuin Transvaal
oli saavuttanut n. k. siirtomaa-
itsehallinnon, nimitettiin hänet
pääministeriksi. Ja senjälkeen
kuin kaikki Englannin Etelä-
Afrikassa olevat alueet oli yh-
distetty yhdeksi siirtomaa-liitto-
valtioksi, nimitettiin hänet liit-
tohallituksen johtajaksi.

raja-asemien poliisiviranomaisil-
le on sähköteitse annettu mää-
räys etsiskellä Bugarskia ja van-

Hirvittävä räjähdys
poinmerilaisessa

tehtaassa.
13 henkilöäluullaan kuolleen.

Rummelsburgissa Pommeris- 1
sa sijaitsevassa auilinitehtaassa!
sattui viime torstaina «irvittävä
räjähdys, jossa viisi ihmistä sai
surmansa, yhdeksän haaivottui
ja neljä joutui käteisiin. Räjäh-
dys sattui nitrobensolitehtaassa,
jo'ka oli jonkun matkan päässä
muista tehdasrakennuksista. Rä-
jähdyksen tapahtuessa oltiin
juuri koettelemassa uutta seko-
tuspannua. Rakennu* tuhoutui
kokonaan. Räjähdyksen luul-
iaan johtuneen siitä, että kipinä
on singahtanut vanhaan seko- j
tuspannuun. Kuoleiden joukossa j
on muuan insinööriBösch, joka
oli suorittamassa kokeita. Palo-
kunnat toimivat myöhäiseenyö- j
jhön tulen tuhojen ehkäisernisek- j

Kertoman mukaan on liekkien
|saaliiksi joutunut yli i.ooo 'ki-
|loa btmsolia ja nitrobensolia.
|Kuolleiden luvun arvellaan j
myöhemmin saapuneiden tieto-
jen mukaan nousevan kolmeen-
toista. Räjähdystä voidaan tus-

|km pitää uuden pannun syynä,
|vaan on nähtävästi jokin van- i
ihoista pannuista vuotanut ja ai- 1', kaa-nsaanut onnettouuden kama-
;ime seurauiksineen. Ilmanpaine
;oli räjähdyksen vaikutuksesta
iniin kova, että monen sadan
" metrin päiissä o!!cet työmiehet'
lensivät kumoon.

—
Viisi miestä joutunut junan

; alle. Bc r 1 in is t a ilmoitetaan,
j että viisi työmiestä, jotka laski-
i vat kaapelia erään aseman lähei-
I syydessä Magdeburg— Neu-

-1 stadiin linjalla, joutui pikajunaa
;alle ja kuoli silmänräpäyksessä.—

Entinen rautatierosvo kuver-
nöört-shdokkaana.Eräs New-Yorkis-

; ?a ilmestyvä sar.ornalchti kertoo ju-
| tnn, joka voi olla mahdollinen aino-
-1 astaan rajattomien mahdolltsnoksien
maassa Anerikassa. Oklahcnjaa val-
uessa ti-.cmittHri urantanu vuosi si'--

i 'sn ers- T;r.-:g- r.taineo herrasoues

viideksi vuodeksi kuritushuoneeseen
rautatieryöväyksestä.Mutta rangais
tusajan päätyttyä valittiin hänet kai-
kesta huolimafta piirituomariksi. Nyt
on hra Jennings asettunut ehdok-
kaaksi kotivaltionsakuvernöörinvir-
kaan. Hän aikoo, kuten hän itse on
lausunut, tehdä lopun epärehellisten
politikkojen hallituksesta, ia nimit-
tää virkoihin vain sellaisia miehiä,
joiden rehellisyyttä voidaan yhtä vä-
hän epäillä kuin hänen omaansa-
kaan. Joku ehkä kummastelee, kuin-
ka tämä ent. rangaistusvanki uskal-
taa pyrkiä valtion korkeimpaan vir-
kaan, mutta hänen sanotaankin esit-
täneen todistuksen siitä, että hän on
perin rehellinen mies ja kunnon kan-
salainen, joka ei voi sietää, että vai-
tion tärkeimmät virat ovat kunnia'-
tornien politikoiteijain käsissä. Voi-
daan kuitenkin epäillä, tokkopa ok-
lahomalaiset valitsevat hra Jenning-
sin kuvernöörikseen, ei sen vuoksi.
että hän on ryövännyt, vaan sen
tähden, että hän on joutunut kiinni
siitä

mim
Sekajuna seka-aika.

Junien myöhästymiseen on
maassamme jotakuinkin totuttu.
Joskus sentään, kun myöhästy-
minen pyrkii perin uureksi,
harmistutaan ja tehdään tapauk-
sesta julkinen asia. Se tuskin
auttaa, mutta eivät epäkohdat
äänettömyydelläkään parannu.

Allekiroittanut joutui seikkai-
lemaan

—
muuksi ei semmoista

kulkua voi kutsua
—

Haapa-
mäen

— Tampereen sekajunan
mukana viime lauvantai-yönä
sunnuntaita vasten. Kun junan
olisi pitänyt aikataulun mukaan
olla Tampereella 11,53.. saapui
se perille vasta noin tuntia myö-
hemmin, koluttuaan kaikki mah-
dolliset vaunuvarastot asemilta
ja pysäkeiltä peräänsä, nSin että
voimat olivat loppua ylömäissä
ja taaksepäin-vierimisen vaara
ilmeinen.

Tulee ehdottomasti ajatel-
leeksi, mitä varten sellaiselh-
junalleon ollenkaan perille pää
semisen aikaa merkitty, vieläoä
minuteissakin ('11,53!!), ja kuka
matkustajalle korvaa vahingon,
jos hän, näihin mlinuteihin luot-
taen, on järjestänyt aikansa
niin, että tulee myöhästymisestä
vahinkoa kärsimään.

Seka junat näyttävät olevan
sekaisia myöskin aikansa eikä
vain laatunsa puolesta.

Matkustaja

Us- ja Poliiil
— Viinatrokareja syytteessä.

Raastuvanoikeudessa lauvantaina
syytettiin luvattomasta väkijuomain
myynni6tä Kalle Henrik Selan ia,

Juho Kiltaa Saloa ja hänen vai-
moansa Joseiiina Saloa, joutomies
Oskari Simeon jyseniä, jouto-
mies Heikki Saloa, surari H.LiU
j a a ja joutomies KustaaMick e 1s-
sonia, häner. vaimoansa Josefinaa
ja kolmea poikaansa, jotka yhdessä
vanhei:ipainsa kanssa olivat myys-

kennel.eet luvattomasti paloviina»
y. in. väkijuomia. LisätodistuKsien
hankkimiseksi lykättiin näiden jut-
tujen enempi käsittely en?i maalisk
j3päivään, jolloin vastaajiin on tul-
tava saapuville 50 mkn sakon uhalla.

Ensikertaisesta luvattomalta palo-
viinanmyymifestä tuomittiin jouto-
mies Kalle Johannes Forströir.
75 mkn sakkoon tai vastaavaan IS
päivän vankeuteen sekä suorit*.;-
maan Tampereen kaupungille 20

markkaa.

Väärennykset Vaa»
sanrautatieasemalla.

Esitettäessä perjantaina vali-
tustietä hovioikeuteen saapu-
nutta tunnettua juttua rautatien-
kirjuri Hannes Brynolf Jukosta
ja ylimääräistä p.semamiestä Sa-
muel Ivar Mäkelää vastaan vää-
rennystä y. m. koskevassa asi-
assa, on hovioikeus havainnut,
ettei Hannes Jukosta sanotusta
rikokselta ole enää pidettävä
vangittuna ja anonut kuvernöö-
riä ryhtymään toimenpiteisiin,
iettä jukonen, ellei laillista estet-
|ta löydy,heti lasketaan vapaak-
si.

A^ia palautetaan uudestaan
j raastuvanoikeuden käsiieltä-
| vaksi. Hovioikeuden ;:ätös asi-
asia annetaan vasta ruonnem-

-1 r .:na.
Stturi osa toifista;ia tnltaaee

iulistainaaii estccllisiks. — V:a.
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TAMPERE.
BSSSokpgisiM puuvillatehdas suomessa. Valmisteet van-
astaan hiivin tunnetut. Värit varmasti pitäviä. -3»

- 1914

—
Nuorukainen hirttäytynyt.

Susikkaankylän Liinaharjan ta-
lossa Tammelassa on ollut
täysihoidossa lähes 16-vuotias
nuorukainen Fredrik Egberg,
kotoisin Helsingistä. Viime
maanantaina katosi nuorukainen
talosta, eikä hänen kohtalostaan
sitten tiedetty mitään, kunnes
hänet löydettiin keskiviikkona
hirttäytyneenä talon tallin ylisil-
tä. Ennen surullista tapausta oli
Egberg ollut hilpeä, kuten y-
leensä ainakin, joten ei mitään
syytä tiedetä tekoon. Minkään-
laisia paperefta ei hän ole jättä-
nyt Jälkeensä.

—
T. S.

Tamp. Evank. Luth. Seurakunnan
kirkollista ilmoituksia.

Kuulutettuja:
Konepajan työm E. E. Uman ja teht

työntek.Siiri Niemi, maalariN. S.Lind-
:Äröm ja kätilöEmma Ek, kenkäteht.
työntek. K. V. Stenfors ja kenkäteht.
työntek.Hanna Niemi.työm.K.F.Lind-
holm ja ompelija Hilma Raitalehto,
työm. Ä. I.L. Olsen palvel.Ida Färdig.

Muuttavia:
Työni. J. V. Päivänen Käkisalmeen,

työm. H. H. Vuori Kannukseen, palvel.
Olga Lehti, ompel. Anna Hniskanen,
teht. työntek.Lyyli Elomaa, tvöm.T.F.
Siltanen, palvel" "

Ksenja Sorävuori ja
työm. V. Santanen Helsinkiin, henki-
vakuut. asioits O.L.GranholmSimoon,
ompel. Hilja Vilkman ja toht. työntek.
Olga Aromaa Turkuun, puuseppä K.N.
Hangas Suoniemelle, leikirouraHenrika
SjönbergJyväskylään. I

Kuolleet
Teht. työntek.Ida Jalonen 35 v.9 k.

7 p.. palvel. Aurora Mannisen 1. Yrjö
!v. 9 k. 15 p., palosotilas K.Nurmen
1. Gunnar 1v.2 k. 24 p., leski Heta
Höglund71 v. 6 k. 12 p.. suutarin ty-
tär sofia Soinnun I. Olavi 10 k. 12 p.,
teht. tvöm. K. O. Lindfors «3 v. 8 k.
4 p., tvöm. H. F. Nieminen 60 v. 7 k.
18 p., ajuri D Davidson58 v.7k.27 p.,
työn», tytär HiliaGrönholm 29 v. 5k.
l"l p., leski Eva Tecktolin 72 v. 8 k.
25 p., veturin iämmitt. V. Koskisen I.
Saima 4 v. 17 p.

RoKouKsia.
Sos. demokr

Rutalas Osuuskaupan r. I.
sääntöjen määräämä

kevätkokous
pidetään sunnuntaina S p:nä maalisk.
1914 Oraulan Pipon talossa alkaen täs-
mälleen klo 2 ip. Kokouksessa tulee
käsiteltäväksi sääntöjen 24 §:ssä maini-
tut asiat sekä sen lisäksi päätetään sii-
tä: Vieläkö jatketaan liikettä vai
lopetetaankose.

Huom.! Kaikkien jäsenten välttä-
rnätt^aa^ittav^kokoukseen.BIIALLINTO.2914

HuutoKauppoia.
K.L. 1k

Huutokauppa.
Neiti Paraskovia Sakaroff-vainajan

jälkeen jäänyt omaisuus, kuten pito-,
liina- ja" sänkyvaatteet- huone- ia ta-
louskaluja myydään huutokaupalla 7
p:nä maalisk."kello 3 i.p. Puuvillateh-
taankadun40:ssä. 2941

TS. 1k,

IM.iiija
iltainHoi!.
Talon hallinnosta eriämisen

tähden myydään vapaaehtoisella
huutokaupalla enerumän tarjoo-
valle Kuhmalahden Pajulankylän
Sipilässä maaliskuun 17 p:nä klo
10:stä ap.: astioita, työ-, huone-,
pelto- ja ajokaluja, rekiä ja rat-
taita y. m. talouskaluja: hevosia,
lehmiä, nuortakarjaa, eläimen re-
hua ja noin 30 hl.hietamaanpe-
runoita, mikä täten ilmoitetaan,
muistutuksella, että huudot Ovat
paikalla maksettavat,ellei maksu-
ajasta toisin sovita.

Pajulassa 2v. 2. 14
3913 lida Sipilä.

MyytSuGnö.
2huvilapalstatllaa

Kangasalla Normarkun talossa Vesijär-
ven rannalla, hyvillä maksuehdoilla.

Lähempiä tietoja saa tilalta.

IMAATUA TSiSKCSSC.1
Kokonaispinta-ala3001. a.,jos- S

ta savimulta-peltoa28 t a. Luon- E
nonlaitumet hyvät Kaikki maat 9s

ovat yhdessä palstassa. Metsää talon
tarpeeksi. Karjaa on 2 hevosta, 5 leh-
mää (ennen 8). Pieni koski, mahdolli-
nen myllylle. Eläkettä ei ole. Raken,
riittävät. Kiinnelainaa Sm!:.13.000: — .

HintairtaimistoineenSmk. 15,000:
— ,

ilman irt. 13,000:—. Lähemmin

I Niklas Järnefeltin
Maanmittaustoimiston
Tampereenkonttori.

Hämeenkatu 5. Telef. 1500.

2QHÖ

Riihikuivia syöttö-

Kauroja,
Kaura-,
PellOTSlonienßtißßrr ]o
Rehujauhoja myy.
AUGUST RASI,
2957 Puhelin 811

Kaunis, uusi

TALO.
3 hnon. ja keittiö,vesijohto, sähkö-

valo, pesutupa,, liiteri, kellari y.m. au-
ringonpuoleisella rinteellä Pispalassa
myydään suotuisilla ehdoilla.

Torsten Lindberg.
Pispala, tel. 232.

Halutaan ostaa.
OIAHTILA

mieluimmin ilman välittäjää,
35— 80.' 00 käteistä. Myyjät
suvaitkoonvastataselityksillä
Aamulehden kontt. nimim.

Maamies.2742

Naisen pyörä.
Vast. t. I. kentt. nimim. «Pyörä«.

2928

Nätti uros foxteri.
Lähemmin Hämeenk. 3. Parturiliike.

2Ja 3 huoneen
hnnr.cnstot kesäk. 1p:stä Läntinen
puistok. 38. Puh. 1213. 2951

tp. huhtik.3 kamariaJa
keittiö tahi 2 ja 1 kamariaosallakein.
H. Lahtinen Pispala,Rajaportti. 292Ö

Kesäk.Ipistä vuokrataan
3 kamaria, sali. puoti ja kyökkient.
parturi Lehtisen huoneusto. Lähempiä
tietoja saa nahkakaupasiaPuutarhaka-

1 ii:stä kesäk. 3 kamaria jakeittiö
yartiotornink. 11. Läh.

Talonmies.

NTT _____-. m» 5» kadunpuoleinen kamari"Vdrd os. keittiöön1 p. huh-
tik. Satakunnank.49.

¥JT alustettu huone 2:l!c tai3:lleKunin-"
kaank. 80. Rouva Sirelius.

9 p. huhtik. kamari os. keittiöön.Ip.■ kesäk. 3 ja 4 huoneen huoneusto
2944 Papmk. 19.

2 nuorta miestä saa asunnon Sata-
kunnankatu 24, Kanerva. 2972

ja keittiö sattuneestasyystä
m* heti tai 15 p. Läntinenk. 12. "2950
lijuhtik. ip. kamari osalla keittiöön** talli ja makasiini Tammelank. 11.
ILTuiitik 1p. kamari ja keittiö** 2915 Koulukatu 10.

KduppatletolQ,
RalmkiißJl.

Iski, 2 p. Maalisk. 1914.
Myynti- Osto-
kurssi, kurssi.

&tlfl StfljC
, !. n. 267:80 266: tsVh

90 pp.
— :—

262:70
I. n. 25: 33 25:20
90 pp.

—
;

—
25:07

fanisi ... 1. n. 100:70 100: 10

Lontoo .
90pp. -:-. I.n. 100 10

99:30
99:50Antwerpen

90 pp.
-

9S: 50
Saksa . . . I. n. 123: 85 123: 35

90 pp.
—
:

—
I.n. 210: 10

122:20
203:30Amsterdam .

190 pp. -:-
l. n. 139: 40
I. n. 139: 40. L n. 139:40

206:60
138:70
138:70
138:70

Tukholma^.KristianiaH
Kööpenham.

IBTtÄ frflCJfV kaksi 5 huoneen
y.ilU tlCtfUut huoneustoa kaikil-

la nykyajan mukavuuksilla. Kaunis
näköala. Toisessahyvällämenestyksellä
harjoitettu ruokatarjoilua.Samoin vers-
tashuoneusto sopivakaikillekäsityöliik-
keen harjoittajille. Julia Leande-.
Koskikatu 11. Puh. 61. 2927

Pietari .

lofiralle torlotcon
*% kamaria ja keittiöhnhtikuan 1päi-*9s vasta seKä 4 kaanaa ja keit>,öke-säkuun 1p. Viinikan*. 11, puhelin195.

9 \i. imhtik. kamari os. keittiöön*
2in3 Juhanuuskylä 127.

JTesäk. 1 p. sali. kamari iakeittiö.jA^ä^tniadulta^autaticiik.4.Hiki-o.

3 huonetta,keittiö
ja <
\Xf

- "'-,-y,"*;;■;r: r=i Ttav S '*>!:rr:'
P. Aholla, n?

'
'i

vabä klo 12 -o Äi6

Palvelusta Musa.
Raksink. itat.kfrjanp.Kurss. suo?.ennen liike-aialia palvellut., ruot-

sia ja suomea taitava

T9TTO
haluaa pnikkaakonttoon- tailiikealalle.

Pik. vast. t. 1. k. nimim.
2003 «Rehellinen ja luotettava».

Kaikkiin taloustoimiin tottunut tyttö
haluaa emännöitsiiänpaikkaa nyt

heti tai 1 päivästä huhtikuuta. Ilmoi-
tukset lähetettävät tämän viikon ajalla
t 1. kontt. nimim.
2942 .25 vuot..

Kunnollisia päälleluotettaviapalveli-
oita kaikilla aloillesaatavanaNais-

ten tvötoimistoKuninkaank. 30,
2907

"
telef. 367.

4E n hiljan maalta tullut reipas13 Vt tyttöhaluaa palveluspaikkaa.
Arv. vast. pyyd. t. 1. k. nimim. »15v.«

Keski-ikäinen toimeensa perehtynyt
cmännöiisiä haluaa paikkaatämän

tai huhtikuun aja=la, mieluummin yksi-
näi-olle. Vast. t 1. k.merk. Pienipilkka,
kahden viikon kuluessa. 2ti29

Kotiompelijaa saa tilataVartiotornin-
katu 10, Luhtien luona. 2953

Ompelemaan tottunut tyttöhaluaisi
tiiK-ianlaista työtä. Vast. t. I. k.

nim. «19 v.-. 2981

■fg vuot- kirjanpitokurssin suorittanut
iO tyttöhaluaa kauppa-alalle tai jota-
kin muuta sopivaa tointa. Vast?-'S t.
1, k. nimitti Paikkaa haluava. 2v2i

Ilmoitufisla.
Turun Yksitginen

KAUPPAKOULU
Turku, Kaskenkatu 6, perust. v. 1898,
alkaa uudella kolmen kuukauden
kauipakoulukurssillaja tagdenne
tgliä viidenkuukauden oppiinko
kaudella maaliskuun26puiä. Pug-
täkääkoulunohjelma!Oppilaat ova
saaneet edullisia toimia, m.m.pankkei-
hin, vakuutus- y.m.konttoreihin.Mak-
suton paikanvälitgs!
2596 Oskar Zetlerblom.

T. S., K.L.

KiQiiitail
pidetään Hämeen— Satakunnan maan-
viljelysseuran toimesta LuopioistenKan-
tolassa, alkaen ensi maanantaina9p:nä
t.k. klo 10 a.p. ja kestävät noinparin
viikon aian.

Elleinuorukainen
Ilari Linden

(Sahalahdesta). joka lavattamme on
poistunut harjoittelupaikastaan, heti
saavu luoksemme, eroitammehänet Mei-
joriharjoittelijan toimesta.
Kuopion Osuusmeijeri i.1.

2933

T.-8. 1k.

Rooueden örlyßölsfys
toimii

Kilp£-aföi
Sarvanalla

maaliskuun 12 pmä. Ajoihin hyväkßy-
tään ainoastaan terveitä jabyvinhoide-
tuita oriita ja tammoja, jotka ovat ai-
nakin 148 sm korkeita ja muutenkin
kutakuinkin täyttävät kantakirjavaati-
mukset. Hevosille, jotka ovat2 viimei-
senä vuotena palkitut valtionajoissa,
lasketaan 10 sek. lisäaika. V. li<o9 ja
ennen syntyneet suorittavat 2, v. 1910
syntyneet 1 km. matkan. Siihen oikeu-
tetut kilpailevat samalla yhdistyksen
kiertohaarikasta. Si.-äänkirjoituksesta,
joka alkaa kello 10 ap.,on suoritettava
5 mk., paitsi jäsenet 2: 50 p.

Toimikunta.2937

TS.,KL.. Työk.1k. 4 s.

Ruoveden
kunnalllsusrojen kanto

vuodelta 1913 toimitetaanseuraavasti:
Pohjaslahdella, Isossatalossa, kulu-

van maalisk. 26 p:nä klo 10-1päiv.
ffluroleessa, Surkkalassa samankuun

28 p:nä klo 11-1päiv.
Kirkolla, kunnan kokoushuoneella.

Poukassa maalisk. 80 ja bi p:nä klo
10—2 päiv.
Samoissa tilaisuuksissa kannetaan

myöskin Ruoveden ja Vilppulankun-
tain yhteisen maantielohkon maksuja,
jonka lisäksi näitä maksuja kannetaan
Vilppulassa seurakuntatalolla tulevan
huhtikuun 7 pmä klo 12—2 päiv.

Ruoveden kunnailisnoaksujen mak-
suunpano jakantoluetteloonasianomais-
ten nähtävänä kunnalliskirjurin asun-
nossa t. k. 9 p:stä 23 päivään; samas-
sa paikassa on myöskin nähtävänä yl-
lämainitun maantielohkon kantakirja.

Myöskin huomautetaan, etteikuluva-
na vuonna toimiteta mi;ään rästikan-
toa, vaan pannaan ne veroliput, joista
maaliskuun kannoissa ei ole vähintan-
sä puolta suoritettu, heti ulosmitatta-
viksi. Kuitenkin toimitetaan maantie-
lohkon mßi i-iiihin nähden rästikanto
huhtikuun 20 p:nä Ruoveden kunnan-
huoneella klo 10 2 päivällä.

RuovtJt"",», maalikuun 1p:nä 1914
K iiaa a"**'*.

2939 Ali Hkirinen.

RuDueden Kunnallisvero-
nput vuorita 1913,

ovat kunnallisasetuksen 89 §:n mukai-
sessa tarkotuksessa asianomaisten saa-
tavina kuluvan maaliskuun 23 p:st»
asianomaiseen veronkantopäiväänsaak-
ka seuraavissapaikoissa:Hanhon kylää
veroliput Ylähanhon talossa. Haukka-
maan kylän veroliputSalmijärven ta-
lossa.Haukkaniemsn kylän veroliput Yli-
Kivitannan talossa, JämtnginPihlaia-
iahden, Pitkälän kylän veroliput Aho-
lan talossa, Kautun, Pappilan,Rajalah-
den, Ritoniemen, Rämingin ja Stormi-
niemen kylien Kirkonkylän majatalossa,
Pekkalan, Ruhalan ja Viljakkalankyli-
en Pekkalan kartanossa, Kukonpohjan-
kylän Tervalan talossa, Muioleen kylää
SorkkaJan talossa, Mustajärven kylän
Kangaapeskan talossa, Pajulahdenky-
linSyvingin talossa, Pohjankylän Ylä-
pohjan talossa, Siikalahdan kylän Sar-
vanan talossa, Syvingin kylän Vasta-
lahden talossa, Visuveden kylän Visu-
veden Oluttehtaalla, Väärinmajankylän
Mannisen talossa, Tuuhosen lukuruodin
Salon talossa, Monosen hikuruodin Ylä-
monosen talossa, Yläpohjaj-lahdenluka-
rnodin Kekolan talossa, Alapoliia=lah-
den lukuruodin Isontalon talossa, Ylä-
kolkin lukuruodin Salmenaan talossa
ja Alakolkin lukuruodin Lahtiperin ta-
lossa.

Ruovedellä, maaliskuun 1pnä 1914.

Kustaa Vinha.
»in Ali KeskiiiPc.

Ruokavieraita
otetaan viikkomaksuila Verkatehtaan-
katu 13. Kataja. 2910

HfimeenKyrSn H2O-
-fclojtDsymilslys

toimeenpanee yleiset ja paikalliset

Kilpa-ajot
Kalkonmlenlahdelta maalisk.7p:nä.
Sisäänkirjoitus N:seuran talollaklo11ap.
Ajot alkaa klo 12.

HUOM.! Kilpaillaan2sarjassa Kaksi
ja puolivuotiset eivät pääse kilpaile-
lemaan. Valtion ajossa palkitut kilpai-
levat ainoastuan kunniakirjasta.

Samana päivänä yhdistys toimii

ILTAMAN
Naenran talolla, alkaen klo 6 illalla.

OHJELMA: Torvisoittoa,H:isyröntor-
visoittok.

—
Esitelmä »Hevosesta».

—
Palkintojen jako.

—
Kertomus: Ku»

Savilahden Erkki juoksian osti.
—

Näy-
telmä: »Mustasukkaisuuden manööve-
rit» ** Lopnkd karkeloa!

Sisäänpääsy iltamiin 1mk.. 75 p. 9
60 peuuiäÄ

Johtokunta.

SAUNA
suljettuna korjaustöiden takia tämänviikon ajan. KuninKaank. >8 2949

Hieronta- Ja salrasvoimlstela-"
KURSSIT Makasiinik. 12 Ilmoitt. jo-
ka päivä klo I—4. Elli Hösqvist.
2971

~H

Perusteellista opetusta
kielissä annetaan (myösBerlitzin renki

Telef. !OS7.

li11Kuuli!,
mutta ei ainoatakaan

röfitilll m
suutarimestari
asu Riihimäen Lasitehtaalla. Omaa ko-
tia ajattelevat edellämainitut käsityö-
läiset,turvaatte tulevaisuutennepeiusta-
essanne sen tänne! Maata saa vuokrata
halvalla ja pitemmäksi aikaa kuin ta-
vallinen ihmisikä. Paikalta halpa rai-
tiotieliikenna 1Vt km. päässä olevalle
Riihimäen asemalle, y. m. erinomaiset
kulkuneuvot Sähköä valaistukseksi ja
käyttövoimaksi. Kyselyihin vastaa heti
ja seikkaperäisesti

JalmariSarkola,
os. Riihimäki, Kormu.

Kuisten leninki- Japuseronenlomo
OJga Jokinen on muutettu

Ka-pt -.utu 24, V. P. K. talo.
Sisääui-viiti pihan puolelta. 2877

Tampereella 1914,
Tampereen Kirjapaino-Osakeyhtiö.

Ip. huhtik. kamari osalla keittiöön
oy^s Kaivokatu 4.

Kesäk. 1p. 2 huonetta alkovilla ja
keittiö mukavuuksilla. Kesäk. 1p.

puotihuoneusto Viinikauk. 14.

HcllakamariSÄ 2

2930

Kalustettu huone nuorille miehille
Rongankatu13. O.Hilden.

2931

3 huoneen haoneasto puurakennuk-
sessa kaikilla nykyajan mukavuuk-

silla. Lähemmin Puutarhak. 33.
E. E. Heikkilä, puhelin 467.

Herra sna asunnon tSft *
Solala.

Kamari osalla keistiöönsiivoille ty-
töillehuhtik. 1 p.

Naistenlahden ristik.1.

Kesäkuun 1päivästä
vuokrataan 4 kaunista valoisaa huo-
netta ja keittiö, kylpyhuone,pesutupa,
talli, liiteri y. m. ulkohuoneet ia osa
puutarhaa, vesijohto, sähkövalo,kaunis
näköala.

Torsten Lindberg, Pispala, telef.

Ip.kesäk. sali,kaksi kamaria ja keit-
tiö Vartiotorninkatu 14. 2816

Kcdonnut
Musta vcrkanen käsilaukku
pudotettu sunnuntai-iltaua Pyrinnön
luistinradalle. Rehellistä löytäjääpyy-
detään ystävällisesti tuomaan so Laii-
tinenkatu 11, Lindfelt-Lehtiselle.
2916

Wm otetta.
Löydetty kultasormus.

Saarnaaja neiti Selma Tähden-
valo, on löytänyt jouluaattona
Raikkalan k. ja Tampereen tien
haarasta Kangasalan p., omista-
ja saa ilmoittamalla tuntomerkit
ja maksamalla ilmoituskustan-
nukset J. V. Aholta, Soinissa.

2912

Huivi löydetty,omistaja saa
periä Länt. puistok. 40. Bäck.

2909

Kalustettu hauska huone, sähköv. ja
veranda Hämeenkadun puol.

2907 Hämeenkatu 27. Rouva D— ls.

Siististi kalustettu kamari vuokratta-
vana Kuninkaank. 44. H.Kyttä.

ats
ISp. t.k. kalustettu huone

nuorille miehille Kollervonk. 2, 2 rapp,
2906

Kalastettu huone r-sft**
2917

Kesäk. 1p:stä
kolme huonetta, eteinen, keittiöy. ra.
mukavuudet Läntinenk. 46, puh. 670.
2923

K?mari ja keittiö1p. huhtik.
2932 Tammeiank. 20.

Vuokralle otetaan.
/p.kesäk. 2 aurinkoista

lämmintä huonetta ja keittiösekä mu-
kavuudet yksinäiseilorouvalle, mieluum-
min Eeplanaad. varrelta. Vast. Anmul.
kontt nimim. Varma vuokra. 2974

Ip.kesäk. 5 huonetta ja keittiö, tahi
3 huonettaosakeittiöönHallitusk.17.

2924 L.Palenius.

]p:vä huhtik. kamari ja keittiö,vesij.,
v. c, eri et. Leppäkatu 3. 2966

]p.huhtik. kamari jakeittiösekä talli
ja kärrysuoja Amurink. 21. 2952

Huhtik. 1p. kamari ia keittiö
2947 Rautatienkatu 22.

Kamari osalla keittiöön
2962 Mustanlahdenk. 19.

Ip:stä huhtik. kamari ja keittiöpie-
nelle perheelle

2956 Tammelanpuistok. 5.

]p:stä huhtik. kamari ia keittiöLän-
tinenk. 35. F. Lehtola. 2918

Ip.huhtik. kamari ia keittiövesii=>h-
dolla Kaivokatu6." 2970

Kesäk. ] pistä
"1— 3 huoneen huoneusto. Lähemmin
2919 Koulukatu 5.

2 myymiisi
asuinhuoneineeu.

2 tgöhuoneusioa
kesäkuun 1p.

Isak Julin.BBmeenkatn 29
2988

TS.
7 ja 4 huoneen huonenstot käynti** kadulta ja nykyajan mukavuudet,
kesäk.
12-2.

1p:stä Satamak. 15. Naht. kio
2960

Kalustettu huone heti Länt. puistok.
38. Puh. 1213.

Nuorimies saa asunnon täysihoid.nyt
heti taimyöhemminKyttälänk. 7.

2922 Karen.

PalvtlikMN eliisss.
Tlfntrniltl Perheellinen, rai-
lyUVUUUti;, itse työtä te-

kevä, saa esipääilään olevan pienem-
mänpuoleisenmaatilan hoitajanpaikan,
kun
'
ilmoittaa suosituksensa ja palkka-

vaatimuksensa ennen maaliskuun 25
päivää Joensuun kaupunkiin.
2936 Juho Turunen.

Puusepän töitä tehnyt poika saaheti
työiäpuusepällä, Itäineuk. 14.

2963

Tottunut lakkien neuloja saa työtä
heti Tammelank. 7, eusimm. ovi

portista. 2918

Huom.l Taitvaat köksät. vanhemmat
lastenhoitajat,maalaistytöt saavat

heti paikkoja paikanvälit.ystoimistoesa
Itäiiienkatu 24, Commersin talo.
2905 Rouva Broman.

ar vuotias, kansakoulun käynyt maa-
ID laistyttösaapi heti paikan." Ström-
berg. Laukontori8. 2965

2996

AAMULEHTI

Huhtik.1pistä halutaan
1 huone. miel.keskikaup. Vast. t. I.k.
nimim. *\h<. 2954

Tyttö haluaa toiselle asuintoTeriksi.
Vast. t.1. k. nimim.

"J973 Itäpuolelle koskea.

Maiicetfsusna.
Miesopettajan

viransijistaß
halutaan opettamaan toista Inok-
kaa lukukauden loppuun. Hake-
mukset palkkavaatimuksineen lä-
hetettävä ennen Lk. 6:tta päivää
osotteella Nokia.
2904 S. SUOMELA

Tiistains öp:nä Jttaaliskafcfa
TS„ KL. Työk.1k. 4 s-

mikkomakitalo
Highlight


