
N:o 73 55:svuosikerta 1916Tampereella Keskiviikkona 29 päivänä Maaliskuuta

KONTTORI
Tampere, Kuninkaank. 30
avoinnaarkip.klo8 a.— 6i.

PUHELIMET:
Hm.- ja tilauskonttori 1
Kirjapaino ja Sitomo 3
Isännöitsijä5 (yksit.180)
Isännöitsijätavat, varmim-
min kello 9—lo ja 12— i2.

TILAUSHINNAT Tampereellajamaaseudulla: 6 pp. "/,vk.
12:

— , "/. vk. 6:—, -/« vk. 3:
—

ja 1kuuk. te— { 4 pp. "/,vk,
8:— , «/, vk. 4:

— , "/« vk. 2:
—

ja 1 kuuk. 70 p»; 3 pp. '/, vk.
6: — ,Vi vk. 3:— , -,'« vk. 1:50 ja kuuk. 50 p:iä ja 1pp. '/i vk,

2: 50, J/2 vk. 1:25, 1 kuuk. 25 p.niä

Kotiin kannosta kaupungissa ei suoriteta lisämaksua,aino-

Astaan kuukausitilauksista peritään 10 pennin lisämaksu

Vastaava ja päätoimittaja

EETU A. ALHA
Tavataan varmimmin toimituksessa

klo 2-4 i.p.

Puhelin 8.

»ILMOITUSHINTA: 10 p:iä ennen ja 8 p:iä jälkeen tekstin
sekä määrätyillä paikoilla 12p:iä millim. Pimaset ilmoituk-
set 20 p:iä mm., vähintäin 20 mk. Kihla-, vihkimä- ja syn-
tymäilmoitukset å 3 mk. Kuolinilmoitukset maksavat10
p. mm. ja on pienin hinta 4 mk. Pienin ilmoitusmaksuon
80 p:iä. Pitempiaikaisista ilmoituksista kaavanmukainen

alennus. Kiinteät hinnat

TOIMITUS
Tampere, Kuninkaank. 30

avoinna klo Ha.—l2yöllä

PUHELIMET:

Toimitus 4
Päätoimittaja 8

Kfi IQifinnn 9- Wwn Hnlfniinn Aslonolotolmlsfo Mmk omistajat: tzjzsz MsEsr- SrSfeäSflftsaiS- ifl! &! ö IlfÉfl rKr-.*Kr Äomnwiiiatea mummia 7. "-» s jEDaattoii Jo^nnE?Peltonen. s^^iSttÄÄ" 09» E4»32H£i£fi»l_fäd "»"} BSMBiISBttB S »^aiVu-MlS^ Avoinna 9— 3. ... Puhelin 474. : _ Matkustetaan myösmaaseudulle.

inini\%n

Hilja Korri
VäinöPeltonen
Orivesi. Tvrväntö.

aaaaaaaaaa

Kuolleita.

Ompelija

LempiLehto
kuoli uskossa Vapahtajaansa J_\
Tampereella 27. S. J916, 27 v. B
ikäisenä. Häntä kanssanikaipaa- f#
vat 2 veljeä. 2 siskoa sekä su- JRkuiaiset ja tuttavat. Kj

August Lehto

Vainajan sukulaisille ia vstävil-
I"Ie ilmoitetaan ainoastaan täten,
iS että surusaatto kokoontuutänään
i» keskiviikkona klo 2 ip.Vainajan
fl asuntoon batamak. 1.

6123

! Rakkaamme

Ellen Ester |
muutti pois luotamme28 p.maa- f_
lisk. 1916, 15:sta ikävuodellaan. ? '

Jättäen kaihon valtaan vanhem- ka

II mat ja sisaruk&et. jn
i Eliina ja Karl Elo. f
1Arpa lankesi minulle kauniim-I
IMinä olen jalon perimisensaanut. 9u

Kolon.
mmm osgkc

Oluttehtaan
osakkaita kutsutaan täten varsi-
naiseen yhtiökokoukseen yhtiön
konttoriin Tampereella keskiviik-
kona 12 pnä huhtikuuta 1916
klo 7 ip. käsittelemään yhtiöjär-
jestyksen 19 vj.ssä mainituita asi-
oita»

Tampereella 22p. maalisk. 1916
IJohtokunta-.

Kaiutin!! rosi

mänty-, kuusi- jakoivu-
lautoja ja lankkuja
suuremmissa ja pienemmissä

osissa ostaa

Pääteollisuus Osakeyhtiö
Turku 505(»

HautausßufsoKlrlelfS
Aamulelid. konttorissa.

Ilmoituksin
Tampereen Kaupungin

Kirjastosta en

liilainaus liisi
lopetettu

olojen vaatiman kirjaston perinpohjai-
sen puhdistuksen vuoksi. Lainassa ole-
vat kirjat ovat tuotavat takaisin vii-
meistään tänä iltana 29 pnä.
5131 Kirjaston Johtokunta.

!■"■Ennenkuin ostane ruumisarkun,
käykää

Gustafssonin niumisarkku-
koupcssa

katsomassa. Siellä on monipuol.
varasto arkkuja. Hinnat halvat.
Hämeenkatu 4. Liki rautatien-

.ispmaa. Puhelin 392.

5991

Osotteita.

Asianajokonttnreita
Tanijtureeila:

HI.liniißl « I Tamp.Osake-Pankin talo

taaPeltonen!*'""-* ~*m
iJ KosKinen S LelnlDmiirit

Kauppatori 5. Selinin talo. Puh. HSS
Klo 9—3,
Varatuomarit Ahlman &Puikki'
nen Lakiasiaintoimisto. Suom. Yli-
dysp. talo Kauppak.10. Avoinna 9—3.

Eriksson s Grönbiad
Kaiippatoii 7. Palanderin talo
Telet. i,:o 059. Auki 9—4.

Frocopé «G>> Soivio

Pl33tillsiii?S'Ä
<
i_S'p

-
Ksapo Murros JÄSkS
rin. talo). P.755. Avoinna klo 9— 3.

J.JfeUiliUci n.o 1481muuiaaik.l432.

Jlllflir IrtrtllC Perimis- jaasianajot.UIIUS LQSUS Aleksa.it.22P 1297.
Taipsn Uiianioiiifo "J-T

Kauppakatu 16. Puhelin IUO4
Avoinna 9-3.644

Tois.naikkaisia
asianajajias

Pellinen & Niemelä (ent.Koski & Suoma-
lainen), Helsinki, Mikonkatu 6.

K. T. Holman. A* ianaiotoimisto

Lakiasiain-
toimisto ■Kivimäki & léiéio
Turku, Eerifck. 8. Av.ii— ).P.454 &'M:>.

Jeakkola å PMK°ä8,5
Martti E Jaakkola ja T. Piintilä.
AlfredHolmströminLakiasiaintoim.

Turku. Aurak. 3. P. 772 & 1019. 9—4.
Toivo Anjalan Asianaiotoim. Vaasa.eSS finfsro Simolan

Asianajo- ja Liiketoimista
Orivedellä.

Lääkäreität

Kaupungin ia aluelä-tkäiit
T-.rlaf Hallström,Kftrkkok. 8, 9-11

ia 5—6. puh. 2'.»1. sekä Terveydet!.
bottotouustossa I—2,

Grönholm. Itäinen!;. 26, '.1-11.4—*».
Nyman.Kaupnut. 7. 9—ll. 5—6.
v.Schrowe, Tuma. k. 10. 10— Vi 12.

3-4.
Terve}denhoHotoimisto, Rämeesk.19. 12—2. Tarka6tusa& S— lo
Keuhkotautisten huoltola, L puis-

tok. 4, tiist. ja periant. 6—7.

Ahlman L.puistok.14. TO-12. 5-V» 7
Hackman, J,—:, ip.
Björkqvist.Korva-. m>us- ia kurkkutauteja,Itätneok. 20. 10— 12jy^
Emeleus. Vi9— Vt10, '/,5 ■
tloifsiritin. 11—1 ja >.',7 ■ H
Rafael Kyr lund ■"=■ ■ H
ap. ia I—s ip. Puh»'. .» H -11

Sattuneesta syystä ilmoitan täten
kohteliaimmin,

että Kauppias Alexei Weseloffille Forssasta, antamani valtakirja
ei enää ole voimassa ja että en vastaa hänen kanssaan tehdyistä
sopimuksista

Heisingissä 23 p.maalisk. 1916. D, S Geogdschaelf,
5051 (5.1.6.152)

T:riNyman.Kauppatori7. 9—l l. 5-6.
pyh. 9—ll. Sisätaut.. last ia veneer.

Ora, Aleksant. k. 16. 10—11 ja 6—7,
(hermo- iamielis.)

Stålhammar, Mustanlahdenkatu 24
Vj6-7, puh. 100.

Anna Vikander.Koskik.9, 9-11, 5-6.
l7rze/i/»/ssilmäl.Käk.20. 9-11. »/-H- '/,7
Kaarlo Palkonen, kunnan- ia raii-

tatienliiäkänToijalassa o— llja I—2.

HammaalSSkSreita s
Agda Alithan Kaupnak. 2, klo 11

—12 ap.
Alithan. Kauppak.2. arkip. 11—12.
Olga Järvinen, Aleksanterink. 20.

kio Vj10—11 ia 5—6. Puh. 603.
Elsa Grönblud-Stäthammar.Ku-

nmliaaiik.25. 11-12, 5-6, toistaiseksi
ei torst., peri. ia lauv.

Laurent. Hj". Hämeenk. 23. V»10—
»/»H. 2— a Puh. 1353.

VeliPakkala, Kuninkaank. 26, klo
10—12, -i-fi— »A7, lauv.10—12, p.170.

VT Dalrt Hallitusk.9, puh." }" **<aIU|588,9-11 ja5-6.
Rauvola,Kauppakatu.4. Klo 10

— 11
ja Vj6—6; lauv. lU— ll.

Saima Tirkkonen, Pellavatelitaank
21. Matkoilla 3 päivään huhtik.

Eläinlääkäreitä!
M.Herra,OtxnSLk.ZT.IISI.KIo18-1
Stenius.Mustanlahd.k.23,lo-12.P.1495.

yksityissairaalaSÄ s

Puupposen Rohdoskauppa omisi.
Puupposen Veljekset, Häm.k.6p, 463

Kiertävät sairaanhoitajattaret
tavataan varmimminklo 2— 4ip. Län-
sipiirissä B. Paasikivi, Papink. 17,
puh. 752. Keskikaupung. M. Kaski-
nen. Länt.k.33B.puli. 25. Kyttäiässä
L.Upari, Aleks.k. 30, puh.1168. Itä-
piins.-ä A. Vihonen, Viinik.k. 3 A,
puhelin 982.
Bokotustoim. Kunink.36, torst.10-12.

Maamittareitat

K.D.Sinervä
TAMPERE, Hämeenkatu 23. Telef.B<\
Toijalan Maanmitt.jaValttystoim.Puh.
Kcski-Suomenmetsätoimisto Tam-

pereella, U. J. Grönholm. Commersin
talo, torin varrella. Puhelin 1561.

P Rarlrffl-nm ""'aramaamittariTampere.
L. Ddliliill».(il Läntinenk.27.Telef. 1556.

toimittaa paistoit., lohkom. y. m.
J.A.Härmälä,varam.Orivesias.Puh.

Kätilöltä!
LiseA Ivén rokottaja.Aleks.k.2o.T.736.
Edla Enroos, Vanh.koti, t.927, päiv,
Aino Lehti, Hämeenpobia,puh. 52.
H.Nironen Kunink.k. 16,oik.p. pihar.
KätilöH.Teittinen.Läntinenk.18 b,Arola.
NaimiVallin, Kauppak.22. Lindellin

koulu.

Salraavolmlatelua la
hierontaat

Alanko. Hilma. Aieksandetink. 31.
Kerttu Haarla.Puutarhak. 12.P.1291.

Eliel Hymonder BSP&S.*
L,Julkunen,Kauppk.5,p.963,myösiähk.
M.Kattéell, t»'atak. 28, myössähk. hier.
KosaKoljonen.Rautatieni;. 2,käyntikad.
koskitien, Sandra .Mnstl.l;. 20. P.760.
/ indell. Aurora Tammelan!;, li.
Aartta \ieminen.S-at-xk.l. Sähk. hier
Sofia Piippo,Hallitusk. 21.
Ida Räisänen, Pinninkatu 30, sähkö

hier.
Tamp. Hieronta å Sairasvoimlsfelolanos

Läotinenk. 25. Auki f-lö. '/*.'■'>-,}, 5-7.
Ida Matilainen Tammelanpuistok.16.
Elsa i-'aarinen.Aleks.k.2B.Sok.yhd.P.1275.
Sievä Tuomala.Aleksant k. 31.p.679.
Hierontaa saatavana limaiink. 5. t. r.v.
yilliol(aiiaissiiErStOE'KuDin-

jphjnjfj Palo- ja murtovakuut.
tUIIJUIU Asiamiehet Tampereella:
?. XX. Osnnen. Hänipeiik.9. Puli.530.
EmilLyytikäinen. Häni.k.23.Puh.s7l.
V..7. V. Dahlgren. Läntinen Pnistok.6.

KllllPFlin Tapaturmavalcuutuks.
llUllblVU Asiamiehet Tampereella:
9. Vl'. Osnnen. Hämeenk.9. Pah.530
EmilLyytikäinen,Hfim.k.23 Puh.s7)
K.J. V.Dahlgrén, LäntinenPuistok.6
Tuim Kivin**,,.Kauppak.13. Puli. 202

Salama— Pohjola— Kullervo.
Palo-ruiskuja, Pluvius-koneita.

Konttoriaii;a '.' — 2 ta 4— 7.

C!lf\ mI■^e»<;'<ln- Henkivak. yhti.'
jUUfHi Tampereen Haarakonttori
Kauppaton N:o 5. Av. kello 9— 11

12—4. P.il». 92.

fmntVN Palovakuutus O v. Juli. Xililililiilviiien. Kauppak.'13. P. 20.'

fffttnilN henkiv.ijhtiö Itämenk.11.
HUICUU Av. 9-l"2, ia 1-4, perjan-
taisin myös6—7 ip. Puh. BJ7.

PÄTRIÄ Tapaturmavak.O.Y.
Päåasiam. FediProcopé & C:o, Hä-

meenkatu 22. Puli. 832.
Rob. Witting: Arth. Laurent ja
S. Stenius.

Qil]V^l-*f\ kedon, vak. laitos.
S*n*L*m.M. Y/jAsiamies Trreeli»
J. H. Vuorio. Hämeenk. 21, puli. 1217.

»PUOMEN KAUPUNKIEN PALG-
»* APU9HTIÖ Irtaimistoa varten.
Asiamies Tampereella: Otto Lukandcr.
Koskik. 7, telef. 148, konttoriaika 9—2
ja 4—6. 5, 10 ia 20 v. kuluttua 10. 25
ja 50 % alennut, vuosimaksuista. 781.

V_____a_____________M-_» »'
':JQ— 'ml.aa.Iiii. 10 93

11mii KHit:
RTinffvnnr P»»-Havatehtaanttatn 12," LillUlUU* p.628. Rakerarostoim.—

Piirustuksia. Urakoita, Korjauksia.

KT<ff>iuiiii»i,|Aii>iiHHinrnl«g&

M. M Tuomela Kultasepänliike
{Omist.K.Halme)Hämenek.12.Puh.547.

J. U. Lindroos tSS^S
pakat,. 9. Puhelin 513.

0.11. Helsingin Lelmaslnfelidns
Kotimaiaet tuot»»
teemmeovat|ar-
haimmiksitunne-
tut kautta maan
Metalli-

kaiverrus.
THÄPERE

Hämeenk. 27

Tamp. kunnan Työntiii. toim.
avotulia klo 10— -I ap. inieliille ja 4—5
p. naisille,paitsi luitvant.klo10—- paiv.

Osoite Länspuisiuk, 10. Telet »JS4.

Poliisiin ttpaii
Kauppaa ja Teollisuutta varten
Ilmoitus lauvantain lehdessä.

Söoinea Kantti
Tampereella,Kauppak. 10,
'laydellinen ptuakkilitke.

naatan flfaho-Bäntki
Tampereelia, Kauppakatu 5.

Avoinna Vi10— 2.

TatTini-.a-ftft^ n*i'in ninfalii

Avoinna Vv 10—

fsiraSiili
a aiui-Kauppak. 1 -»I

piiiv"; 11—2 seka -itTtpui irjantaisir
6

—
B ialauvantai.-in 4— o.

Mii!ttPä_!
Tampereella

Auki 1/2»°— 3

Tompertt
192%16.

Tyo kaupun*
kimma kansaa

kouluissa.
Että olot ovat epänormaaliset,

?en jokainen tietää, ja että kou-
lutyön järjestäminen kaupun-
kimme suuressa kansakoulu-
laitoksessa nykyoloissa edes
siedettäväksi tuottaa suuria
vaikeuksia, siitä ei ole epäilemis-
täkään. Varmaa on myöskin,että
johtokunta on tehnyt parastaan
hankkiessaan huoneustoja ja
koettaessaan saada työn niin
säännölliseksi kuin mahdollista.
Se, että oppilaat saavat käydä
koulussa säännölliset!', kun h«
kerran ovat kaupungissa, ja niin
ovat opettajain valvonnan alaisi-
na, varmaan on moneiie hyödyk-
si etenkin tänä aiikana. Teroite-
taanhan koulussa puhtautta, ja
toivottavasti pidetään tarkkaa
huolta siitä, ettei tartunnan vaa-
raa pitäisi olla. Ei myökään ole
vähänarvoista se, että sännölli-
sesti tehdään työtä vaikeinakin
aikoina. Mutta pääasia ci ole. et-

tä mafcdoiliiimmsn suuri maäjrä

TAMPEREEN OSÄKE-PÄNKKI
pääkonttori: Tampereella.
Haerakont toreia: Hämeenlinnassa, Ikaalisissa, Keuruulla,Toija-

lassa ja Vammalassa.
Ottaa vastaan ralioia korkoa kasvamaan.
Talletustilille.Karttuvalle talletustilille italletnskonttoknrantti).

Säästökassatilille (Kodin Pankki), Juoksevalle tilille;
ostaa ia myy ulkomaanrahaa jaulkomaallamaksettavia vekseleitä;
ostaa ia myy obligatsiooneja;
ostaa 'ulkomaalaistei

kuaonkeiaÄ
myy postilähetgsvekseleitä;
diskonttaa vekseleitä:
myöntää kassakreditiivejä,lainoja,retnburssikrediittejä;
asettaa matkakreditiivejä ulkomaille,
toimittaa rahainperimisiä,maksuja ja rahalähetyksiä niinhyvinkoti-

kuin ulkomaalla.
Toimia voidaan pankille antaa kir'jeellisestikin.

tunteja saadaan pidetyiksi. Ovat-
ko esim. pienet, seitsenvuotiset
oppilaat tänä aikana koulussa
kaksi tahi kolme tuntia, se on
toisarvoinen asia.

-Nyt on järjestetty luokkia
muutamiin yksityisiin huoneus-
toihin, jotka eivät ole valmiste-
tut kouluhuonerksi,kolme vuo-
roa peräkkäin ilman mitään väli-
aikaa. Ensimäinen vuoro klo 8

—
ii, toinen n—

2 ja kolmas a— g.
Jos kouluhuoneet olisivat varus-
tetut uudenaikaisesti, voist
ilma ehkä kymmenessä mi-
nuutissa puhdistua. Mutta
tuommoisissa vanhoissa puu-
rakennuksissa se on mah-
dotonta. Ja milloin puhdiste-
taan pulpetit, lattiat ja ovet,-
niinkuin myt pitäisi tehdä? Jos
on välttämätöntä järjestää koi-
me vuoroa, niin ehdottomasti oa
pidettävä ainakin yksi tunti vä-
liäi jokaisen vuoron välillä. Jos
senkautta työaika vähenee, niin
että seitsenvuotiset tahi liiulkari
vanhemmat oppilaat saavat lu-
kea kaksi tuntia kolmen asemas-
ta, niin se on vähäinen asia.

Vielä huonommin ovat ehkä
asiat muutamissa luokkahuoneis-
sa, joissa lukee peräkkäiu ilmaa
mitään pitempää väliaikaa viisi-
kin vuoroa. Tietysti on silloin;

! mahdotonta lukea kolmea tuntia,
vaan on täytynyt tyytyä kahteen'.
Ensimäiset oppilaat tulevat klö
8 ja viimeiset lähtevät klo 6 ip.
Luullakseni heidän jälkeensä tv«
lee vielä käsityöläis. tai jatko-
luokkia. Olkoonpa niinkin, että»
nämä huoneet ovat varsinaisia
kouluhuoneita ja semmoisina pa-
remmin varustettuna kuin nuo tSi' läpäiset huoneet, niin sittenkin!
täytyy ihmetellä, kuinka on us-
kallettu niin monta luokkaa pan->
na peräkkäin tuntikausiksi sa-»

, maan huoneeseen. Ilman täytyy1
" olla lopulta jo terveydelle vähin-
■ gollista. Ja taas täytyy kysyä,
■ miten pestään kjy.mmenessä mi-
■ nuutisa aina pulpetit, ovet ja Jat-
. tiat. Kunnolleen ne eivät voi

tulla pestyiksi. Epäilyksiä herät-
i tää sekin, että tämän pe-
-1 serriiscn toimittavat oppilaat,
1 vaikkapa opettajan johdolla. Pie-
-1 nemmät oppilaat eivät voi sitä. kunnolla toimittaa, ja saattaaky-
i syä, onko se pienimmille oppi-

► laille vaaratontakaan. Vakavasti
täytyy ssntähden vaatia, että.

. työjärjestys saadaan muutetuiksi.
Nousee sitten kysymys: miteni

" on asia autettavissa? Jos ei pide-
-1 ti iTiaJidollisena, että muutamia
1 luokkia toistaiseksi lakkautetaan,
" niin 011 ainoa keino, jos ei saada
■ lisää huoneita, että kaikilla luo-
■ kiila =upistetaan tuntien lulku-
: määrää. Voisihan ajatella, että y-

läluokflla luettaisiin toistaiseksi. korkeintaan kohue tuntia päiväs-i

4*369
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sä ja alaluokilla kaksi. Sanotta-
vaa vahinkoa siitä ei koituisi,
mutta varmaan sen kautta sää-
täisin olot koko joukon siedettä-
tvämmikisi. Nykyistä järjestystii
tuskin voidaan millään puolus-
taa. Kalliimpi on totta tosiaan
pienokaisten terveys kun muuta-
mat menetetyt koulutunnit.

Kaupungin terveyslautakun-
nan ja koululääkärin velvolli-
suus on pitää huolta siitä, että
lasten terveyttä ei panna alttiik-
si ilmeisille vaaroille. '

J. H.

Vlelsia oaflsM.
Venäjän uuden lainan

sijoittaminen.

(S. T. T.) Nov. Yr.kertoo et-
ta Suomeen valtakunnan pankin
Viipurin haaraosaston käytettä-
väksi on lähetetty suuri määrä
uuden lainan obligatsiooneja niit-
ten toimittamiseksi Suomen yk-
sityisille luottolaitoksille. Suo-
men valtiopankki ha_nikikii kiin-
teään tiiiin obligatsiooneja. Lai-
nan ievittämiisen yaiävällisiin ja
puolueettomiin maihin on otta-
nut suorittaakseen venäläinen
panklkiyhtymä, joka on lähettä-
nyt sikäläisille panikeilla laina-
prospekteja ja kiertokirjeitä. Pa-
risissa on merkintä sujunut me-
nies-tyk-sellisesti.

Kirkkolakikomitea.
Kirkkolakikomitea kokoontui

eilen Helsinkiin käsittelemään
toisessa ni i n seuraavia
seitsemännen kirkolliskokouksen
sille amtamia tehtäviä:

l) Neljättä vaalisaarnaajaa
koskevain säännösten muuttami-
sesta;

2) Oikeuden myöntämisestä
maiselle päästä lukkariksi ja luk-
kari-urkuriksi;

3) K. L. 6§ :n saattamisesta
sopusointuun säädettävän uskon-
nonvapauslain kanssa;

4) Naisen -vaalikelpoisuudesta
erinäisin kirkollisiin luottamus-
toimiin

Komitean työhönottavat osaa
puflieemjohtatana tuomiorovasti
A. Auvinen ja jäseninä tuomio-
kapitulin asessori I.M. Tallgren,
ent. senaattori V. Gummerus, e-
tsittelijäsihteeri V. Hirvinen,
"maanviljelijät Juho Torppa ja P.
Pennanen sekä tri Lauri Ingman,
joka mjyöskin toimii komitean
sihteerinä.

Siviiliavioliitto ja
siviilirekisteri.

Asiainkäsittely senaatissa.

V. 1911eduskunta hyväksyi ja
jätti kaikkein korkeimmasti har-
kittavaksi ja vahvistettavaksi
asetuksen avioliiton solmimisesta
siviiliviraniomaisten edessä. E-
dusikunnan esityksen johdosta
vaadittiin senaatin lausuntoa,
mutta ei sitä ale vieiä annettu.
Kuitenkin Dn senaatti käsitellyt
asiaa valmistelevasti, viimeksi
muutamia kuukausia takaperin,
ja lienee kuuleman mukaan mah-
dollista, että se ratkaistaan tä-
män vuoden kuluessa. Milka!i
asian käsittelyssä tähän saakka
on ilmennyt,eivät senaatin jäse-
net asettune vastustamaan edus-
kunnan esitystä-

Siviiliavioliittoa koskevan esi-
tyksen yhteydessä huomautti
eduskunta, että on olemassa mel-
koinen määrä Suomen kansalai-
sia, joita ei ole merkitty mihin-
kään viralliseen rekisteriin. Tä-
mä aisiaintila johtuu pääasialli-
sesti siitä, että vanhemmat, jot-
kaovatevankelis-lutherilaisen kir-
kon jäseniä sen takia,etteivät voi
erota siitä liittymättä mihinkään
muuhun laillistettuun uskonto-
kuntaan, eivät .anna kasteen
kautta ottaa lapsiaan kirkon yh-
teyteen. Ja kun maan papistossa
v»allitsee se käsitys, ettei kirkon-
kirjioja ole katsottava siviilirekis»-
"beriksi, vaan että ne ovat kirjoja,
iloita kirkko pitää jäsenistään, ei
sellaisia lapsia siis merkitä kir-
kionikiirjoihin eikä heidän siviili-
säädystään niin o^en ole olemas-
sa -mitään virallisia asiakirjoja.
Eduskunta piti siitä syystä suo-
tavana, että mitä pikimmin saa-

taisiin abkaan siviJlixekisteri kai-
kista Suomessa asuvistahenlki-
löistä, jotka eivät kuulu evanke-
lis-lutherilaiseen taikkakreikka-
laiskatoliseen kirkkoon. Tämän
nojalla anoi eduskunta väliaikai-
sien määräysten arrtaimiata siitä,
olisiko jaminkä siviiliviranomai-
s>em pidettävä rekisteriä nitistä
Suomessa asuvista henkilöistä,
joita ei ole otetttu evankeUs-
lutherilaisen eikä kreikkalais-
katolisen kirkon eikä myöskään
laillistettujen eriuskolaisseura-
kuntien rekistereihin.

Mikäli Hbl. on kuullut,on
myö-sikim kysymys siviilirekiste-
ristä ollut senaatin käsiteltävänä.
Asiasta on olemassa lainvalmis-
telukunnan v. 1910 laatima ehdo-
tus, ja on asiaa senaatissa käsi-
telty tämän ehdotuksen perustal-
la. Eduskunnalle tultaneen jättä-
mään asiasta esitys.

Mainittakoon samalla,että sää-
tyj-en vuoden 1897 valtiopäivillä
alamaisessa anomuksessa esitet-
tyä "sriviilirekisteri-n puutteesta
johtuvat epäkohdat, jätettiin seu-
raavana vuonna säädyille asiaa
kioislkeva esitys. Tähän sisältyvän
asetusehdotuksen säädyt hyväk-
syivät, mutta se ei saanut vah-
vistusta.

Uusi pakollinen
määräys.

.Virallisissa lehdissä on julais-
tu pakollinen määräys, jossakiel-
letään henkilöitä, jotka eivät
kuulu armeijaan, käyttämästä
kirjevaihdossa postinvälityksellä
joukko-osastojen sineteillä varus-
tettuja kirjekuoria saadakseen si-
ten kirjeensä maksutta lähete-
tyksi. Määräyksenrikkomisesta
seuraa korkeintaan 8,000 mkn
sakko tai 3 kk. vankeutta.

Äskeiset ylioppilas-»
kirjoitukset.

Tutkimus tunnettujen syytösten
johdosta.

Yliopiston rehtorin ja ylioppi-
lastutkintovaliokurman toimesta
pidetään paraikaa tutkimusta sii-
tä, olisiko mikään ylioppilaskir-
joitusten kirjallisista kokeista ai-
kaisemmin ollut oppilaiden tie-
dossa. Mikäli tähän saakka on
saatu selvää, arvellaan että eräs-
ta saksankirjoitusta on tarjottu
eräässä oppilaitoksessa, jossa
tutkimusta paraikaa suoritetaan.
Tartiottu kirjoitus ei liene kui-
tenkaan oikea. Vielä ei tiedetä
onko tarjousta otettu vastaan.
Asianomaiset eivät kuitenkaan
vielä tahdo ilmoittaa, missä op-
pilaitoksessa tämä olisi tapahtu-
nut.

Teknillinen korkea-
koulu.

Opintomaksujen korotus.

(S. H.) Eilen kerroimme, että
ministerineuvosto on hyväksynyt
edelleen säädetyssä järjestykses-
sä käsiteltäväksi senaatin esityk-
sen teknillisen korkeakoulun oh-
jesäännön 69 §:n kumoamisesta
ja 42 § :n sanamuodon muuttami-
se&ta

42 § sisältää määräyksen opin-
tomaksuista, jonka senaatti lie-
nee esittänyt korotettavaksi 40
mksta 60 mkaan, jota paitsi eri-
näisiä rajoituksia tulisi tehtä-
väksi opettajakollegion oikeu-
teen myöntää vapautusta tästä
maksusta varattomille oppilaille,
Ö9§:n mukaan »tulevat opinto-
maksut korkeakoulun rahastoon.
Kun tämä pykälä tulee kumotuk-
si, menevät nämä maksut valtio-
rahastoon.

Mainitun koulurahaston va-
roina on koulun ohjesäännön70
§ :n mukaan tarkoitus edistää tie-
teellis-teknillisiä tai puhtaasti
tieteellisiä tutkimuksia, teknillis-
ten ja muitten kirjallisten teosten
julkaisemista, jotka ovat tarpeen
opintoja varten tai muuten kor-
keakoulun hyväksi, palkita kilpa-
tehtäviä ja avusitaa vähävaraisia
opiskelijoita.

— Yliopisto. Hiistorialliskieli-
tieteeilisen osa.s.on dekanus on
julaissut kutsun kuulemaan sitä
julkisita esitelmää, jolla yleisen
historian professori Hjalmar Jo-
hannes Crohns maalisk. 29 pziä
1916 ast-u virkaansa. Kutstiun
liittyy deucanuksen, purof. Ivar A»

Heikelin latinankielinen kirjoitel-
ma »De Constanitini imperatorls
seriptis edendis».—

Sanomalehtien rankaisut.
(S. H.) Karjalan Lehden, kolmi-
päiväinen painos, vastaavan toi-
mittajan, maLst. Arvo Inkilän on
Viipurin läänin kuvernööri tuo-
minnut yhden kuukauden van-
keusrangaistukseen kirj»oi'tuksen
johdosta, joka otsikolla »Uutta
vuotta alkaessa» oli tämän vuo-
den emsimäisiessä numerossa.

—
U. S.— Postisäästöpankin liike hel-
mikuulla 1916. Viime helmikuul-
la avattiin kaupungeissa951 uut-
ta säästökirjaa ja maaseudulla
1,128 säästökirjaa. Säästöönpa-
noja tehtiin helmikuulla kaupun-
geissa 3,972 erässä 344,142 mk.
ja maaseudulla 4,697 erässä
395,598 mk. eli yhteensä koko
maassa 739,740 mk.

—
Viime

helmikuulla kuoletettiin kaupun-
geissa 332 säästökirjaa. Säästös-
tä otettiin kaupungeissa 1,086
erässä 107,976:55 ja maaseudul-
la 975 erässä 120,892:33 eli yh-
teensä koko maassa 228.868:88.
Pääoman lisäys oli helmikuulla
koko maassa 510,871:12. Siitä
tuli kaupunkien osalle 236,165:-
-45 ja maaseudun 274,705:67.

Vertauksen vuoksi mainitta-
koon, että kuluvan vuoden tam-
mik.

— helmikuulla talletettiin
tpostisäästöoankkiin 1,435,720
mk. ja nostettiin 451,007:82, jo-
ten pääoman lisäys oli 983,812:-
-18. Vastaavana aikana vuosi sit-
ten talletettiin postisäästönank-
kiin 598,527 mk. ja nostettiin
Dankista 371,532: 16. Pääoman
lisäys oli silloin 226,994:84.

—
Sodassa olevat. (S. T. T.)

Urheudesta sodassa on suuriruh-
tinas Nikolai Nikolajevitshin
Astrowskin rakunoissa palveletva
kornetti Klas Björklund saanut
Stanislaun ritarikunnan toisen
luokan ritarimerkin miekalla ja
nauhalla varustettuna.

B-oßrafisen nimikirjan
toimitusvaliokunta.

(S. T. T.) Historiallinen Seu-
ra on uuden biografisen nimikir-
jan toimitusvaliokuntaan valin-
nut puheenjohtajaksi valtioneu-
vos E. G. Paimenin, ja muiksi
jäseniksi tohtorit M. Ruuth, G.
Suolahti, Väinö Voionmaa sekä
maisteri Kaarlo Blomstedt, joka
samalla on toimituskunnan sih-
teen

Itmpreeltii
jo ifihiseatluifö
Tampereen piirin
piirilääkärinvirka.

(S. T.T) Tampereen piirin
piirilääkärin, tri K. G. Kyrk-
lundin kuoleman johdosta on
lääk. Us. K. G. Jäderholtm
määrätty ikk m aikana hoita-
maan sanottua .virkaa, jck»a on
julistettu haettavaksi säädetyin
ajan sisällä,

Tampereen klassillinen
lyseo.

(S. T. T.) Tampereen suoma-
laisen klassillisen lyseon mate-
matiikan ja luonnonopin van-
hemman lehtorin virkaa ovat ha-
keneet fil. tohtorit K. A. Poukka
ja J. Helo, sekä nuoremmat leh-
torit J. V.Koistinen,F.V. Peso-
nen ja T. Valtavuo.

Hämeensillan
uusiminen.

Kuten muistettanee pyysi ra-
hatoimikamari viime syyskuussa
Tampereen Teknilliseltä seuralta
lausuntoa Hämeensillan uudes-
taan rakentamisesta Tässä lau-
sunnossa, joka nyttemmin on jä-
tetty rahatoimikamarille pide-
tään sillan uusimista ta- -leellise-
na, mutta nykyisiin rakennus-
hankaluuksiin nähden esitetään,
että rakentaminen lykättäisiin
tuonnemmaksi. Kuilenkln ollarm
lausunnossa sitä mieltä, että nyt
jo olisi ryhdyttävä valmistuksiin,

jotta rakentamiseen» voitaisiin
ryhtyä heti tilaisuuden tullen.

Minkälaiseksi silta Teknillisen
Seuran mielestä olisi rakennetta-
va y. m. lausunnossa esitetyistä
seikoista tehtiin lehdessämime jo
äskettäin tarkemmin selkoa.

Sokerin ja tuli-
tikkujen rajahinnat.

Läänin kuvernööri on nouda-
tettavaksi määrännyt uudet raja-
hinnat sokerille ja tulitikuille.
Jalostetun sokerin tehdashinnat
ovat .senaatin kuluvan kuun 16
pnä antaman määräyksen mukai-
set, nim. ioo kilolta jauho, ja
toppasckeri. Helsingissä
165 mk. ja palasokeri 168 mk.,
Kotkassa jauho- ja toppaso-
keri 164 mk., palasokeri 167 mk..
Turussa jauho ja toppasokeri
166 mk., palasokeri 169 mk. ja
Vaasassa sekä Pi e t a r s aa-
ressa jauho- ja toppasckeri
167 mk. sekä palasokeri 170
markkaa.

Hämeenläänissä saa-
daan sokerin tukkukauppahinnat
lisäämällä tehtaan hintaan 4
markkaa 100 kilolta sekä rahdin
määrä lähimmältä rafinaaditeh-
taalta ja vähittäiskauppahinnat,
lisäämällä paikkakunnan tukku-
kauppahintaan 6 penniä kilolta.

Hiekkasokerin rajahinnaksi on
määrätty Viipurissa 148 mk. ja
Helsingissä 150 mk. Hiekkaso-
kerin hinnat astuvat kuitenkin
voimaan vasta toukokuun 1 päi-
västä 1916, johon saakka on voi-
massa aikaisemmin hiekkasokie-
rille vahvistettu rajahinta 160
mk. 100 kilolta.
Tulitikkujen hinnat on

määrätty seuraaviksi:
Tehtaan hinta 18 mk. 50 p.

laatikolta, jossa on 1,000 tulitik-
kurasiaa. Tukkuhinta 20 mk.
laatikolta, jossa on 1,000 tulitik-
kurasiaa. Vähittäishinta 22 p.pa-
ketilta, jossa on 10 tulitikkura-
siaa.

Taksoitusvalitukset.
Tarkastuslautakunta jatkaa e-

delleen työtäänniiden valitusten
tarkastamiseksi, joita on tehty
äsken päättyneestä taksoitukses-
ta. Tähän saakka on ehditty vas-
ta neljänteen kaupunginosaan.
Aikaisintaan saa lautakunta
työnsä suoritetuksi ensi viikon
loppuun mennessä,

Tampereen
Halko*osuuskunta.

Vuosikokous.

Tampereen Halko-osuuskunta
r. l:n vuosikokous pidettiin eilen
raittiusseura Taiston huoneus-
tossa. Vuosikokouksen avasi hal-
linnon puolesta tehtailija J. N.
Salminen, jonka jälkeen puheen-
johtajaksi valittiin kaupungin-
vouti S. Niinivirta. Sihtee-
rinä toimi osuuskunnan hallin-
non sihteeri, hra A. Urrila.

Mitään toiminta- ja tilikerto-
musta ei hai.into ollut vielä o-
suuskunnan nuoreen ikään kat-
soen luonnollisesti voinut val-
mistaa. Samoin e»i kysymys vuo-
sivoiton jakamisesta voinut ai-
heuttaa minkäänlaisia toimenpi-
teitä kokouksen puolelta.

Hallinnon jäsenten palkaksi
määrättiin 5 mk. kokoukselta ja
puheenjohtajalle 10 mk. Tilintar-
kastajain palkkioksi määrättiin
50 mk. kummallekin.

Hallintoon valittiin eroamis-
vuorossa olevien jäsenten, opet-
taja F. E. A nia n, insinööri V.
M. J. Viljasen ja metsänhoi-
taja A. Tuurin, tilalle kaksj

viimeksi mainittua uudelleen ia
hra Anian tilalle, joka kieltäytyi
prokuristi T. Air io sekä varal-
le hrat A. Stenb a c k. K.
Hannu ja U. Jansson.

Tilintarkastajiksi valittiin kau-
punginvouti S. Niiniv ir t a ja
konitoriipääl i. köL.S im o 1 a ja
varale hrat E. Rautamo ja V.
Melkas.

Pääsymaksua ei katsottu ole-
van syytä ottaa niiltä uusilta jä-
seniltä, jotka tämän vuoden ku-
luessa osuuskuntaan liittyvät.

Vuosikokouksen pöytäkirjan
tarkastajiksi valittiin hrat U.
Jansson ja A. Stenbäck.

Kokouksessa oli läsnä kaksi
kymmentä osuuskunnan jäsentä

Kutomatyönfekijäin
palkat.

Niiden korottamisesta tehty
esitys.

(S. T. T.) Suomen Kutoma-
teoilisuusiyöväen liiton liittohal-
linnon tekemään ku-tamaieoili-
suustyqväcn palkkojen korotta-
mista koskevaan ehdotukseen
liittyvässä kirjelmässä huomau-
tetaan, että useat kutomateolli-
suusliiton alaiset osastot ovat
viime aikoina kääntyneet asian-
omaisten työnantajien puoleen
esityksillä, että kutoinatyöi'»äis;en
palkkoja korotettaisiin nykyisten
kalliiden elantdkustannusten täh-
den jollakin määrällä, mutta ovat
aina saaneet kieltävän vastauk-
sen tai selityksen, että yksityiset
työnantajat eivät -voi palkkoja
korottaa ilman työnantajain lii-
ton päätöstä. Kirjelmässä esite-
tyt laskelmat osottavat, että
vuonna 1906 oli kutcmatyöCäis-
ten xeskimääräinen vuosiansio
690 mk. 20 p. eli 2mk. 30 p.päi-
vää kohti ja vuonna 1915 810
mlk. 91 p. eli päivää kohti 2 mk.
73 p. Yhdeksän vuoden ajalla
on mousu siis ollut ainoastaan
t7.5 %* Sitävastoin kohosivat
palikat kolmivuotiskaudella 1903—

1906 18,3 %. Tästä hitaasta
palkkojen noususta johtuu liiton
mielestä, että kittomatyöläiset
ovat teollisuustyöväestön huo-
nioimmin palkattu osa. Antaak-
seen selvemmän kuvan heidän a-
setnasta.an on »liitto valinnut
muutamia esimerkkejä tärkeim-
pien elintarvikkeiden hintojen
kohoamisesta vuosina 1907

—
1915 niillä paikkakunnilla, joissa
kutomateollisuutta harjoitetaan.
Numeroista näikyy, että tällä a-
jalla ovat tärkeimmät elintarpeet
kohonneet Vaasassa keskimäärin
39 %. Tampereella 40 %, Fors-
sassa 46 % ja Turussa 40 %.

'Kirjelmässä mainitaan vielä,
että työnantajain taholta anne-
tut n. s. kalliinaian lisäykset
tunnustetaan työväestönparasta
tarkoittaviksi, mutta silti ei työ-
väestön mielestä voida jättää

'korottamistaperuspalkkojen
määräämättömään tulevaisuu-
teen. Varsinkin naistyöntekijäin
on peräti vaikeata hankkia ansio-
ta oman ammattinsa ulkopuolel-
ta. Samassa yhteydessä kuin itse
palikankorotuskysiyimys ratkais-
taan, olisi otettava huomioon, et-
tä tähän asti myönnetytkalliin-
ajan lisäykset pysytetään ennal-
laan ja että kokonaan työttömille
myönnetään siksi suuri avustus,
että he ilman suurempia valkeuk-
sia voivat tulla toimeen. Tämän
yhteydessä mainitsee kutoma-
työväen liitto,että se on suurista
kustannuksista huolimatta päät-
tänyt jäseniinsä nähden a»lottaa
huhrtik. 1 p:stä työttömyysavus-
tuksen, josta kuitenkin tulevat
osallisiksi ain.oast.aan järjesty-
neet.

Edelläkerrotun johdosta esit-
tää liitto,että työnantajain liiKn
puolesta ryhdyttäisiin sellaisiin
toimenpiteisiin, että kaikilla
maamme kutomatelitailila koro-
tettaisiin työnrtekijäi.n paikat si-
ten, että niille työntekijöille,joi-
den viikkoamsio on 10 mk. ja sii-
tä alaspäin, myönnettäisiin25 %
korotus ja niille, jtoiden viikko-
ansio on 10 ja 15 mkan välillä,
anniettaisiin korotusta 15 %,sékå
niille, joiden ansio on 15 ja 20
mkn välillä,myönnettäisiin 10 %
korotus ja että tama korotus las-
kettaisiin niintay.vin aika- ktiin
urakkapalkallakin työskentelevil-
le sekä että tähän asti myönnetty
kalliinajan lisäke pys-ytettäisiin
ennallaan. Lopuksi ehdottaa
työntekijäin liitto,että kutoma-
teollisuuden harjoittajien liitto
lausuisi kehotuksen yksityisil-
le kU'toma)teol!isuudenhp.rj»jitta-
jiTe, että lie ryhtyisivät työn-
aiT.a»;ain Hiton kautta neuvottele-
maan työ!ä:sten kanssa tästä
palkkakysymyksestä.

— Henkikirjoitus ''toimitetaan
keskiviikkona henkikirjoittajan
konttorissa kaupipahal!italoti kol-
mannessa kerroksessa ki.o 10— 12
12 kaup.os. taloista nlO 31

—
lop-

puun. 13 kaup. osteta ja van-
han Kyttä"Cn taloista n:o 304

—
331 sekä k'o 1.

—
3 ip. vanhan

Kyttälän t.Vo'si!a n :o 33^— lop-
puun ja 14 kaup. os. ta.cista n:o
7—22.

Tamp. Lastenhoito^
yhdistys v. 1915.
Tamp. Lastenhoitoyhdistyksen

kertomus v:lta 1915 osottaa, et-
tä yhdistyksen toiminta kulunee-
na vuonna on suuresti edistynyt.

Johtokuntaan ovat kuuluneet
tohtori A. Wikander, puheenjoh-
tajana, apteekkari V. Asehan va-
rapu.heen,.o_h»taja, neiti E. Vuori
rahastonhoitaja, tohtori M. Ahl-
man, 1 iti A. Johnsson ja neiti
I. Lindroos, sihteeri. Varajäse-
ninä ovat olleet rouvat I. Yrjö-
Koskinen ja H. Kupiainen.Lai-
tosten toimikuntien puheenjoh-
tajat ovatsitäpaitsi ottaneet osaa
johtokunnan kokouksiin. Johto-kunta on kokoontunut vuoden
kuUtessa 4 kertaa

Yhdistyksen jäsenluku on 317.Maitopisara Tammelan
osasto on eteenkinpäin ol-
lut sijoitettuna Tammelan'
puistokatu 2:ssa. Tästä osastos-
ta on uudestaan ruvettu kuljetta-
maan pulloihin valmiiksi sekoi-
tettua maitoa erääseen kaupun-
gin keskustassa olevaan maito-
kauppaan, josta sitten tilaajat
voivat sen noutaa.

Vuonna 1915 oli tässä osastos-
sa Sisäänkirjoitettu 115 lasta,
joista 43 maksamatonta.

Suurin -määrä lapsia on ollut
50 päivittäin, pienin 31. Vuoden
kuluessa o'n jaettu 14,558 maito-
annosta. Maito, joka on hankittu
Maitosentraalin välityksellä So.
tavallan ja Kulkaan Kartanoista,
on 12 kertaa tarkastettu, ja ras-
vapitoisuus on ollut 3,00

— 4,60
%. Maito on tarkastetusta, tu-
berkelivapaasta karjasta.

Tohtajatar on vuoden kuluessa
käynyt 298 kertaa kodeissa.

Amurin osasto on edelleen toi-
minut Kortelaihdenkatu 13. Täs-
sä osastossa oli vuoden kuluessa
Sisäänkirjoitettu 103 lasta, joista
34 maksamatonta.

Suurin määrä lapsia on ollut
42 päivittäin, pienin 35. Vuoden
kuluessa on jaettu 12,060 maito-
annosta.Maito on hankittu Lau-
kon kartanosta ja on 12 kertaa
tutkittu. Rasvapitoisuuson ollut
3.70

—
4,50 %. Tämäkin maito on

tutkitusta, terveeksi huomatusta
karjasta.

Johtajatar on vuoden kuluessa
käynyt 313 kertaa kodeissa. Kus-
tannukset päivää ja lasta kohden
on laskettu 38.5 p.

Lääkärin hoidosta molemmissa
osastoissa on huolehtinut tri A.
VVikander, joka nyt kuitenkin
vuoden lopussa on eronnut tästä
toimesta, toimikunnan» suureiksi
suruksi

Johtajattarena Tammelan o-
sastossa on toiminut rouva L.
Jalonen ja Amurin osastossa nei-
ti E. Melkas.

Toimikuntaan ovat kruluneet
rouvat T. Sumelius, puheenjoh-
taja, A. Ahlman varapuheenjoh-
taja,N. Sadenius, rahastonhoita-
ja, G. Federley, sihteeri, sekä
rouvat L. Frestadius ja E. Soli-
tander varajäseninä.

Lastense im e t. Amuria
seimessä, Kortelahdenkatu 13,
on vuoden kuluessa ollut 05 eri
hoidokasta; tehden hoitopäivien
luku 6,404 ja öiden 299. Suurin
määrä lapsia päivässä oli 41 ja
vähin 3, keskimäärin on ollut 22
lasta päivässä. Molemmat van-
hemmat elossa oli 53 lapsella; 5
oli leskien ja 34 naimattomien
äitien lapsia. Johtajattarena on
toiminut rouva A. Manner.

Tammelan seimessä, Tamme-
lanpuistokatu 2, on ollut 153 eri
hoidokasta, hoitopäiviä 7,285 ia
60 yötä. Suurin määrä päivässä-
oli 44 japienin 5,keskimäärin 26
lasta. Molemmat vanhemmat e-
lossa oli 89 lapsella, 20 oli les-
kien ja 44 naimattomien» äitien
lapsia. Johtajattarena on toimi-
nut neiti A. Parviainen.

Toimikunnasta ovat vuoden
kuluessa eronneet sen monivuo-
tiset uutterat jäsenet, rouvat L.
Reijonen sekä E. Forsström, ja
kuuluvat siihen nyt rouvat S.
Sommers puheenjohtajana, E.
Mäkiin varapuheenjohtajana, S.
Araiärvi rahastonhoitajana, L.
Klärich sihteerinä sekä M. Ny-
man ja D. Välimaa varajäseninä.
Lastentarhat. Edellisenä

vuoiena alctettua vlimää äistä
iltanäivätyötä jatkettiin kevät-
työkamlclla yhä edelleen. Amu-
rin lastentarhassa oli näi'!ä kurs-
seilla 62 lasta. Tammelan lasten-
tarhassa 60. Vraro-'en ptintteessa
lakkautettiin iltapäivätyö kevät-
lukukauden iwussa.

Kevättyökaaéella oli Amerin
last*ntarhassa 123 lasta TairiTiie-
lan lastentarliassa 122 lasta,
sw?tvöVr.ude!'a edellisessä ng,
jälkimmäisessä I2i lasta.

Opettajakunta on entinen
Amurin lastentarhassa, tonurval
johtajatar n^iti P'trne
sökäopettajat neidit Aini Lund-
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ström,Ida Mansner ja Elin Ta-
sa. Tammelan lastentarhassa toi-
mivat johtajatar neiti I.Lind-
roos sekä opettajat neidit Hilja
Hagelin, Aino Länkelä ja Aili
Palmroth.

Toimikuntaan ovat kuuluneet
edelleenkin rouva O. Lavonius,
puheenjohtaja, neiti A. Lilja, va-
rapuheenjohtaja, rouva A. Tii-
lilä, rahastonhoitaja, rouvat E.
Reinius, Soiitander ja Viljanen.
Kokouksia on ollut neljä.

Tärkeänä seikkana on mainit-
tava se, että Tampereen kaupun-
gin hrat valtuusmiehet kaupun-
gin tämänvuotista talousarviota
laatiessaan ottivat lastentarhojen
ylläpidon kaupungin vakinaisten
menojen joukkoon. Voitanee siis
toivoa, että lastentarhojen tule-
vaisuus Tampereella on tnattu.

Yhdistyksen rahalli-
nen tila v:lta 1915 csottaa:

Tuloja
Säästö vuodelta 1914:

Rahaa kassassa 232:
25, talletuskontto-
kuranttitililläß 25.-

25-933:36701: 11
Anniskeluvoittovaro-

ja 30,000:
—

836:
—

Jäsenmaksuja
Korkoja 885:10

Smk 57,654:46
Men" ia:

Rahaa Amurin las-
tentarhalle 10,450:

—
Rahaa Tammelan las-

tentarhalle 10,050:
—

las-Rahaa Amurin
tenseimelle 3.285

Rahaa Tammelan las-
tenseimelle 5,410:

—
Rahaa Amurin maito-
pisaralle 2,906: 20

Rahaa Tammelan mai-
topisaralle 3,186:20

Sekalaisia kustannuk-
sia 579:50

Säästö v:lle 1916:
Rahaa kassassa 1,213:
75, talletuskonttoku-
ranttitiiillä 20.573:
81, yht. 21,787:56

Smk. 57.654:46

Kaupungin kansan»
kirjasto

suljetaan, kuten lehdessämme on

ennen mainittu. Sulkeminen joh-
tuu terveydellisistä syistä. Koko
Kirjasto puhdistetaan perinpoTT-
jin. Lainassa olevat kirjat on
tuotava takaisin viimeistään t a-

na a n 29 p:n iltana.

— Kuvernöörin tuomioita.
Läänin kuvernöörion pakollisten
määräysten nojalla tuominnut
palstatilallisen August Ruokolan
»Vesilahden pitäjän kirkon-
k --lasta voin rajahintain ylittä-
niisestä 25 markan sakkoon. —
Torpparin poika Eemil Juu-kkaa-
fe, Vesilahden pitäjän Hiu-
salan kylästä on luvattomasta
ruudin myynnistä tuomittu 100

markan sakkoon.
— Anna Sofia

Löfbetjh Pirkkalan pitäjän
Nokian kylästä, on juopumuk-
se sta tuomittu 15 päivän vankeu-

itupalainen Abdonteen

Koskinen, Korpilahden pi-
täjän Sammallahden lqylasta, on
alkoholipitoisten juomain valmis-
tamisesta ja myynnistä tuomittu
3 kuuk. vankeuteen.

— Työmie-
henleski Hilma Saarinen, Ur-
jalan pitäjän Ikaalan kylästä,
on n. k. kiljun valmistamisesta
ja myynnistä tuomittu 3 kuuk.
vankeuteen.

— Kirvesmies Os-
kar Arvid Hietaniemi jaent. ko-
nepajan työmies Kalle Adolf
Koivunen, molemmat Tampe-
reelta, ovat alkoholipitoisten
juomain hankkimisesta tuomittu
50 mankan sakkoon.

—
Hämeen Maanviljelijäin

Kauppa-Osakeyhtiön varsinainen
yhtiökokous pidetään täkäläises-
sä kaupunginhotellissa tänään
klo 6 ip— Osakeyhtiö Sahanterän yh-
tiökokous pidetään tänään klo 3
ip. yhtiönkoiitt-orihucneustossa
Épilässä—

Kuolleita. T. k:n 27 pmä
kuoli täällä ompelija Lempi
Lehto 27 v. ikäisenä.

E;len kuoli täällä EllenEis-
ter Elo 15 mnellä ikävuodel-
laan. Lähinnä kaipaavat häntä
vanhemmat ja sisarukset.

Näyttelijäliiton yleinen
kokous.

(S. T.T.) Suomen näyttelijä-
liiton yleisessä kokouksessa tiis-
taina johti puhetta liiton puheen-
johtaja Teppo Raikas ja kirjuri-
na toimi varakirjuri rouva Kirsti
Suonio. Vuosimaksu päätettiin
edelleen pitää ennallaan, mutta
niiden kerääminen jätettiin kus-
sakin teatterissa määrätyn hen-
kilön huostaan. Herra i'aavo
Raitio alusti kysymyksen, mi-
tenkä palkkataso maamme kai-
kissa vakituisissa teattereissa o-
lisi saatava kohoomaan, sillä se
on jo monet ajat pysynyt paikal-
laan. Etenkin vedoten nykyai-
kaan olisi lähetettävä johtokun-
nille kirjelmä, jossa pyydettäisiin
yleistä palkan korottamista tai
jos tama näyttää Maaseututeat-
terissa jaTampereenTeat.
terissä mahdottomalta, olisi
saatava muutamia näytäntöjä
antaa liiton jäsenten hyväksi.

Kokoukselle ilmoitettiin, että
Tampereen Teatterin
johto kunta ei kutsu ollen-
kaan kokouksiinsa niitä liiton
ehdottamia jäseniä, jotka sinne
jo on hyväky-itty. Tämän johdos-
ta päätettiin tehdä Tampereen
Teatterin johtokunnalle huomau-
tus, että liiton mielestä ovat
Tampereen Teatterin johtokun-
taan valitut henkilöt yhtä päte-
viä olemaan kokouksissa kisnä.
siis myöskin liiton jäsenet.Herra
Kosti Elo esitti, että olisi kaik-
kiin teattereihin laadittava sa-
mallainen välikirja. —

Puheen-
johtaja ilmoitti että asian on
myös pannut alulle liiton halli-
tus ja asia koetetaan järjestää jo
mahdollisesti ensi kevääksi. Pu-
heenjohtaja lausui toivomuksen,
että läsnäolleet maaseutujäsenet
paikkakunnalleen saavuttuaan
koettaisi ryhtyä paikkakunnal-
laan näyttelijäyhdistysten perus-
tamiseen

Lukkarinvirkatalot.
Pappispalkkauskomitea haluaa

niistä tietoja

Papiston paikkauksen uudes-
taan järjestämistä varten asetettu
komitea on suunnitellessaan eh-
dotusta uudeksi asetukseksi
maamme evanhelis-lutherilaisten
seurakuntain papiston virkata-
loista, katsonut olevan syytä
hankkia erinäisiä tietoj.a myöso-
lamassa olevista lukkarinvirkata-
loista ja näiden tietojen hankki-
mista varten lähettänyt asianmu-
kaisia kyselykaavakkeita tuomio-
kapitulille. Näihin kaavakkeisiin
olisi merkittävä tietoja m. m. sii-
tä, onko

-
;irakunnan lukkarilla

virkatila a-.»ntoineen, ainoastaan
asuintalo tai ainoastaan vinkati-
la; tilan nimi j.a manttaalimää.rä;
kuinka palvon on viljelysmaata,
metsää, hylky-maata ja yhteensä
hehtaaria; kenellä vinkatal. ra-
kennusveH-ollisuus on; onko ra-
kennusrahasto; torppien luku
ja vuokra*; hevosten ja lehmäin
luku; ilmoitukset 1915 vuoden
sadosta, metsän arvosta ja hoi-
dosta sekä onko virkatalolle han-
kittu kirkollisen virkatalon oi-

Vaivaishoitohallitukset
ja seurakuntain

kirkkoherrat.
Vaivaishoidon tarkastelija on

maankaikkien seurakuntien kirk-
koherroille lähettänyt kiertokir-
jeen, missä hän esittää seuraa-
vaa:

Vaivaishoitoasetuksen mukaan
on kirkkoherralla tahi hänen si-
jaisellansa valta olla osallisena
kirkkoherrakuntaan kuuluvien
köyhäinhoitohallitusten keskus-
teluissa ja päätöksissä. Koska
kuitenkin monessa kunnassa
näyttää käyneen tavaksi, ettei
kirkkoherralle tahi hänen sijai-
sellensa ilmoiteta köyhäinhoito-
hallituksen kokouksista, on köy-
häinhoitohallituksia kehotettu
saattamaan kirkkoherralle tahi
hänen sijaisellensa säännöllisesti
ilmoitus köyhäinhoitohallituksen
kokouksen paikasta ja ajasta sa-
malla tavoin kuin muillekin köy-
häinhoitohallituksen jäsenille se-
kä siellä, missä köyhäinhoitohal-
lituksena toimii kunnallislauta-
kunta, kutsumaan kirkkoherra
tahi hänen sijaisensa niinin ko-
kouksiin, missä köyhäinhoitoa
koskevia asioitakäsitellään.

Samalla vaivaishoidon tarkas-
telija lausuu toivomuksen, että
seurakuntien kirkkoherrat, otta-
»maila säännöllisesti osaa. 'köy-
häinhoitohallitusten kokouksiin
ja päätöksiin, tahtoisivat puoles-
taan vaikuttaa uudistusten ja pa-
rann ettujen» menettely tapojen
käytäntöön saamiseksi kuntien
köyhäinhoidossa ja varsinkin
kiinnittää huomilta siihen, että
köyhäinhoidon huostaan joutu-
neet lapset" saavat huolellisen
hoidon ja kristillisen kasvatuk-
sen sekä sairaat vanhukset ja
voimattomat kaikkea sitä huo-
lenpitoa ja hellyyttä, mikä hei-
dän asemaansa katsoen saattoa
tulla kysymykseen.

— Mielisairasten hoitajaksi
Hämeenlinnan kaupungin kun-
nalliskodin mielisairaalaosastolle
on valittu. i4:stä hakijasta neiti
Laina Elomaan Tervakoskelta.

Metsien ja maatilojen
keinottelu Keski»

Suomessa.
»Tapion» viime numerossa kir-

joittaa O. A..»
Keski-Suomen metsät ja maa-

kiinteimistöt ovat nykyisten
poikkeuksellisten olojen aikana
joutuneet entistä uhatumpaan a-
semaan. Pienemmän puutavaran
hakkauksilla tuhotaan kauniita
nuoria metsiä. Tähänastinen hä-
vitystyöon rajoittunut pääasial-
lisesti rautateitten ja vesistöjen
varsille, mutta on pelättävissä,
että se ny/kyisen kysynnän valli-
tessa vähitellen laajenee syrjäi-
semmiilekin seuduille. Pahinta
hävitystä tehdään nykyisin Vir-
roilla, josta Tampereelle Tarjan-
teen ja Näsijärven vesistöä myö-
ten kuletetaan puutavaraa.Hävi-
tyshakkauksien toimeenpanijoina
on pääasiallisesti yksityiset vä-
littäjät, mutta myöskin osittain
maanomistajin. R-iutatl-en varsil-
la on Haapamäen— Suo'l.a'lidcn
rataosalla muutamia yksityis-
metsiä halonhakkuulla hävitetty.
Ja täältä kerrotaan hävitystyön
toimeenpanijoira olevan yksin-
kertaisten ja voitonhimoisten vä-
littäjäin rinnal1a myöskin sivis-
tyneitä »eturivin miehiä».

Maakiinteimistöt ovat niin-'
ikään liikkeenhnriottajille kovin
haluttuja. Puuta,eräliikkeet ovat
maakiintcimistöjcn ostoa varten
perustaneet erityisiä »viljelysyh-
tiöitä». Namia uudet yhtiöt ovat
ostaneet Keski-Suomen kunnista
kymmeniä maatiloja
puolen vuoden kuluessa. Maan-
viljelys on kyllä Keski-Sucmessa
alhaisella kannalla ja sen kohot-
tamiseksi olisi uhrattava työtä ja
pääomia. Mutta emme puutava-
raliikkeiden taholta ele tähän
saakka nähneet mainittavia vil-
jelysparannuksia tehtävän, vaan
päinvastoin on entisten viljelys-
ten rappeutuminen ja ihmisasu-
musten hävittäminen yhtiöitten
mailta ollut selvästi havaittavis-
sa. Olisiko nyt ajan henki tuo-
nut maatalousharrastuksia myös-
kin puutavaraliikkeen harjotta-
jille, vaiko edelleenkin metsän-
kasvatusta varten näin kierto-
teitse maata ostetaan?

—
Lähin

tulevaisuus näyttänee, kuinka
uudet yhtiöt alkavat talojaan ri-

sua. Toivokaamme, että musista
tulokkaista kasvaisi -oikeita tur-
peen-nuskijoita!» Niitä kyllä
Kesiki-Sliemessäkin tarvitaan.

— Ruoveden yleisen osuus-
kaupan kokouksessa t. k. 26 pnä
johti puhetta maanviljelysneuvos
Aminoff. Esitetty katsaus osot-
ti, että kaupan: myynti viime
vuonna teki 269.763:82 eli
89,962: — enemmän kuin edelli-
senä vuotena. Jäseniä liittyi
kauppaan viime vuonna.67 ja e-
rosi 7, niin että vuoden lapussa
jäsenmäärä teki 290. Puhdasta
voittoa tuotti liike 8s&5» Josta
jälelle jäi kun tehtiin erinäisiä
poistoja, 5,»867: — .

Vuosikertomus ja tiiit hyväk-
syttiin ja tilivelvollisille myön-
nettiin vastuuvapaus. Vuosivoit-
to päätettiin käyttää siten että
vararahastoon siirretään 4,670:--

—, osuuspääomalle maksetaan 5
% korko cli 518:75. osuustoi-
mintakirjallisuudcn hankkimisek-
si annetaan 200: — ja voitto- ja
tappiotilille siirretään 513:

— .
Muroleen kyiään päätettiin pe-

rustaa haarakauppa, jos Muro-
leesta ja sen sivukylistä saadaan
80 eri perheisiin kuuluvaa täys-
ikäistä, jotka täydelleen suorit-
tavat osuusmaksun ja ostavat o-
suuksia 4,000 mk. edestä.— Satakuntalainen osakunta
vietti vuosijuhlaansa t. k. 24 ipnä
omassa huoneustossaan. Juhla al-
koi maist. E. Flinckin esitelmäl-
lä latinankielisistä arvoituksista.
Puhe päivän merkityksestä, jon-
ka piti ylioptp. T. Viherheimo,
käsitteli Suomen kansakoululai-
toksen syntyä ja kansanvalistuk-
sen merkitystä. Kuraattori V.E.
Tiiri käsitteli isänmaalle omiste-
tussa puheessaan niitä haittoja,
joita kaksikielisyys maallemme
tuottaa. Osakunnan ainoan vai-
najan, maisteri Hugo Ko»rkea-
kosken .muistole puhui maisteri
V. Oksanen. Tämän jälkeen seu-
rasivat henkilökohtaiset puheet,
joita pitivät ylicpp. A. Seppä
inspehtorin väelle, yliopp. A. Y-
lönen varsinaissuomalaisen osa-
kunnan edustajille sekä maisteri
E. S. Tomula kuraattorille. Tai-
teellisena ohjelmana oli kuoro-
laulua, pianon- ia viulunsoittoa
sekä maisteri Niilo Lehmuskos-
ken esittämää lausuntoa. Vanhan
tavan mukaan jaettiin palkintoja
innokkaasta osanotosta osakun-
nan elämään ja saivat niitä huo-
neenhaltija Niilo Jaakkola ja e-
mäntä Tyyra Paloheimo sekä y-
lioppilaat Elsa Ryti. Vera
Schultz, Vini Laine ja Otto
Vanni. Samaten jaettiin palkin-
toja osakunnan sanomalehdessä
»Lallissa» olleista kirjoituksista
sekä osakuntainvälisistä urheilu-
kilpailuista. Kaikki palkinnot o-
livat uusinta kotimaista kirjalli-
suutta. Ohjelman loputtua tans-

[ sittiin aamupuoleen yötä.— Maanmittaustoimituksia.
Läänin kuvernöörion vahvista-
nut seuraavat toimitukset: Heik-
kilän perintötilalla Kangas-
alan» pitäjän Varalan kylässä
eroitettu Jaakonkorpi nim. uusi
tila. — Naulin rälssitilalla So-
me r o n pitäjän Häntälänkyläs-
sä eroitettu Suoranta, Lintu-
"kaukarc ja Rasila nim. uudet ti-
lat.

—
Kovasen perintötilalla

Kurun pitäjän Aurejärven ky-
lässä eroitettu Nikulinviita ja Si-
vula nim.uudet talot.— Tilankauppoja. T k. 24 p»
myi August Uotila omistamiansa
Arvolan ja Karjaisen yhdys-vilje-
lylksessäolevat maatilat A k aan
pitäjän Toijalan kylässä liike-
mies Kustaa Peltolalle, Paimios-
ta, 75,000 Smk. kauppahinnasta.
Kauppaa seurasi irtaimisto.— Hämeenlinnan raittiuspiirin
vuosikokouksessa viime lauvan-
taina Hämeenlinnassa oli edusta,
jia saapunut ii paikallisyhdis-
tyksestä.Raitt. Ystävien keskus-
hallitusta edusti tohtori Väinö
Voionmaa

Kokouksen avasi piiritoimi-
kunnan puheenjohtaja tri E.Lai-
ne, joka myöskin valittiin koko-
uksessa puhetta johtamaan. Sih-
teeriksi valittiin opettajatar Siiri
Lamipén

Vuosikertomus hyväksyttiin,
samoin tilit ja myönsi edustaja-
kokous tili- ja vastuuvapauden.

Piirin yhteinen kevätjuhla
päätettiin »Taimi VII» kutsua
noudattaen pitää Tervakoskella.

Seuraava vuosikokous pide-

tään Riihimäellä, jonne »Toivon-
säteen» edustaja kokousta pyysi.

Uusiksi jäseniksi piiritoimi-
kuntaan valittiin kolmeksi vuo-
deksi nti Elli Hovila Vanajasta
ja asioitsija Toivo Autero Toija-
lasta. Kahdeksi vuodeksi eron-
neen toimittaja H.Lehmuksen si-
jaan valittiin lehtori E. Suolahti
Hämeenlinnasta.

Toimikunnan laatima työsuun-
nitelma sekä tulo- ja menoarvio-
ehdotus hyväksyttiin sellaise-
naan.

20-vuotismerkkejä jaettiin 21
jäsenelle H:linnan raittiusseuras-
ta. 7 jäsenelle Tyrvännön rseu-
rasta ja 5 jäsenelle Toijalan
r:seurasta.

R. Y:nKeskustoimiston lähet-
tämien keskustelukysymysten a-
lustukset ja ponnet luki tohtori
V. Voionmaa. Keskustelun jäl-
keen, joka kutakin kysymystä
seurasi ja jossa kokous asettui e-
dustajain kannalle, hyväksyttiin
sekä alustus että ponnet.

Pöytäkirjan tarkastajiksi va-
littiin hrat E. Juureva ja Joh.
Erlander.

Kokouksen jälkeen oli iltama
samassa paikassa.

Onnettomuus hiekka*
kuopalla.

Mies kuollut.

Ikävä tapaturma sattui Teis-
kon kunnan santaktiotpa!la Ala-
yrjölän tilan maalla t. k. 27 pnä
klo 6 ip. Santaa otettaessa sattui
jäätynyt maa sortumaan ja ruh-
joi alleen Jutilan jyvärengin At-
te Rostngrenin. Tämä ruhjoutui
niin pahoin, että paikalle kutsut,

tv kunnanlääkäri Mäkkylä voi
ainoastaan todeta vainajan kuol-
leeksi. Vainaja oli 33 vuotias,
tunnettu siivoksi ja hiljaise»ksi
mieheksi. Hän jätti jälkeensä
vaimon ja viisi alaikäistä lasta.

LHia KanKaa.
Raakalaisuudesta.

Raakuuden ilTtienemismuodioiFta Ö-

vat rumiiromait salajkähmäiset puulko-
ttukset ja iskut, Joita rauhallinen vasl-
ta/ja äkkiarvaamatta saa joltain ohi
kulkevalta ihmispedolta. Sellaista
■kutienkin meidän maassamme tapalli-
tuu eikä niin harvoinkaan.

Niinpä on Helsingissä viime vii-
kolla kolmasti äkkiä karattu rauhal-
listen kadullakävelijäin kimppuun.
Eräsiä liikeapulaista,eräistä fouvaa ja
erästä peltiJieppää isketty puukolla,

viimeksi mainittu sai rintaansa beuh-
kö:h:nuliotituvan haaran.

Jos juopuneet keskenään kinastel-
lessaan telovat toisiaan puukoin,nim
sen saattaa ymmärtää ja samoin sen,
jes äikktnäisessä raiviostuksessa, jo-
hon aihetta löytyy, järki katoaa.
Mutta käsittäimä^töintä on sellainen
inhimiUimen raakuus, joka etsii aivan,
syytöntäuhria. Sellaisen kammoksut-
tavan luonteen omistaja on pahem-
pi vesikauhuista koiraa, sillä hän la-

Kanteletar
Ballaadi

TampereenJäämien Sekakuoron10-vuotizjuhlaan
maalisk. 25 p.na 1916, runoillut

Lauri Pohjanpää.

Srämaitten, metsäin maassa, missä
korven saartaa korpi, rimmen rimpi,
syntyi niinkuin ujo valkolilja
Suomen laulu, SKanteletar=impi.

SMetsä vain ja metsän yllä tähti
syntymänsä salaisuuden näki,
hymys tähti, kumarsivat hongat;
saapui lahjoinensa metsänväki.

Saapui satain kukkain saatto kaukaa
kastepäärlyt käsissänsä kantain,
suitsuttaen tuoksun myrrhamia,
lahjojansa kurottaen, antain.

SfCukkui käki hälle hopeitansa —
siitä äänen hopeainen helke,
kultiansa kuu ja päivä toivat —
siitä kutviensa kullan=välke.

fftsc £uonto antoi rakkautensa
—

siitä otsan armavs ja hyvyys,
Surutar toi kyyneleitten lahjan

—
siitä silmiensä surun=syvyys.

BCanleletar, metsän rakastettu,
kasvoi metsän korkeassa koissa,
leikkilöissä luona terhen=ncitein,
sinipiikain kuudan=karkeloissa.

SHarhas hajahapsin vuorta, viitaa,
kulki kukkain mesukekkerissä,
juoksi kilpaa metsäpuron kanssa,
kylpi niinkuin keiju lähtehissä.

tKatsoi suurin, syvin lapsen=silmin
metsän, maan ja ilman ihanuutta,
taikka unten valkopursin sousi
pyörryttävää si::Uavaruu

SKuunteli, kun lauloi satakieli
onnen öistä etäisistä ennen,
tai kun hongat hiljaa humisivat
unelmistaan satain vuotten mennen.

Joskus kuuli kauhuin myrskyöinä
kuinka pauhas taivaan ukkosi-urut,
niinkuin huutanut ois vuorten tuska,
kaikki itkeneet ois ihmissurut.

vHutta aamulla taas kaste tuoksui,
loisti auringossa korvet, kuilut,
kiurun virsi kohos korkeuksiin,
ahomailla lauloi paimenhuilut.

Joskus salosta nous sinisavu,
savun alla sauna, uutispellot,
nuorta onnea soi lapsen laulu,
raikui kirves, kaikui karjankellot.

zKorven onni katos niinkuin uni.
SYousi verisenä vainon miekka:
kylmä hiilos oli uutissauna,

punaisena rannan valkohiekka.

SWetsän rinnasta sen impi näki,
juoksi suot ja maat ja lymys lehtoon,
itki armautta elon päivän,
itki ankaruutta kuolon*ehtoon.

sYiin hän kasvoi ikimetsän koissa,
yleni kuin päivä kunnahilta,
kasvoi kaunihiksi niinkuin aamu,
lempeäksi niinkuin kesäilta.

Kunnes korpi kerran kasvattinsa
huhui ihmekauneuden julki
lensi maine loitos merten taaksi,

kunniaansa kulki.

Q)li kuikissa hän kuun ja päivän

kuningattaria kaunihimpi
valtain saleihin kun saatettihin
Suomen laulu, SKanteletar^impi

""" """" "" "
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benee salavihikaa rauhallista vastaan-
tulijaa ]z kun pääsee, niin
s-valtaapuukoiia ja juoksee paikoor..

Mo.S!a ihmispetoja tuntua tääMä
Tampereenakin olevan liHdk-eellä.
Erääaäkie iltana viime vitfeon loppu-
puolilla seisoskeli moniaita miehiä,
baliiaagjeja, muutaman talon portti.
käytävässä. Katua aste!- ohi rauhalli-
nen kuikija. Yks kaksi hyc&lkäsi hu-
liiaani portltikäytävästä ja iaki kä-
vdtjiä pä^r, kasvoja. Raa'allanaurun.
räbinäKä ilmaisi porttikäytävässä ole-
va salkki ihastuksensa konnantsolle.
Hietiken "kuilulttua uudistettiin sainta

tsmppu toiselle o^himeniiälle. Sitt-en
saikiki meni rraeirojanss,Joten ei illkiö:-
tä tavattu,kun eriomainen lyötymies
palasi paikalle avun 'icera.

Vetoaminen inhimiSisyytieen. son
.-ilikuperäis:<mpiirikin alikeisiin, on noi-
hin roistoihin nähden turfcaa. Se ei

r.iibin pys*-y siifs niinikään paljon

kuin vesi hanhen selkään. Ne naura-
vat kaikelle iriliimiliiayydclk, taosfca
&s on heistä tyy.ten k-ul-unuit pois. Ai-
noastaan rangaistuksen ja kiinnitu-
iomisen pciko niitä jonikun verran
ohjissa pitää. Sen paäemp', on laki
a:v^n !::an höllä puheena oleviin li-
kdksäm nähden. Mutta paljon t&faa
voitaisiinkonnantöitä torjua, jos noi-

ta lnylfcyreitä la,kkaamatta tiuka.Ha
pideittäisiin, jos ha!tiäimättä ajetitai-

siin niitä taikaa, niirikuin petoja, siliä
petioja pahamp^ia ne ovat. Vapaana
010 on niille aivan liian suiuri lahja,

jota ne lakkaaraatta väärinkäyttävät

ovkeitten ihmisten valimgoittamifek-

Yleisessä mielipiteessätäytyy kas-
vattaa sammumaton '-niu? huli'kaa.n--
maisuutta vastaan, niin se myösmel-
kolailla tehoaM. Mutta suotavaa on,

että iakia jtscpnolust-nfesestamuodos-
tetaan sellaiseksi, ettei jooduta ikä-
vyyiksiin, kun salakavalia hätyyittäjiä

kimppuun käymässä torj.uta-an.

Ihinisett.

—
Perheuutisia. &) vuotista hää-

päiväänsä viot.tivä: Maariaspähräaä
Pälkäneen Laitikikalassa .kestikievari,
rlaruomisitaja Aatu Heikikilä ja
hänen vaimonsa Jussina, o. s. Hell-
gren. Tällaisen harvinaisen merkki-
päivän viettäneet vanhukset ovat vie-
lä varsin pirteitä ja seuraava;: tarkoin
ytieisiä tapaihftumia j-a ikansaKisia pyr-
kirnyfcsiä.

Kihlauksensa ovat julkaisseet neiti
Hilda Nuuttila Luopioisista 3a herra
Kalle Penttilä Kuhta-lahdelta.

Kihlauksensa ovat julkaisseet ta-
lollisen tytär Hilja Korrj Orive-
deltä ja tilanhoitaja. Väinö Pelto-
nen Tyrvännöätä.— Henkilötietoja. 50 vuotta täytin
viim-e lauvantaina tttannmiataja Kal-
le Kustaa P ät ia 1a Luopioisista.—

Savonlinnalainen seppämestari.
Erään tunnetun savoni.nnalaisen
seppämestarin luokse saapui joku-päi-
vä sitten muuan maalainen korjaut-
tamaan rikki mienny+tä separaatto-
riaan. Tällöin kysyi seppämestari
maaia:9elta?«

»Oniko t«il!'ä voi-taikin?«
»Ei, me viemme voimmeP:etar"n«.
»Viekää sinne sittenmyösiin s-epa-

ra^torinnokin*, vastasi lyhonesrti sep-
pämes.taxi.

Eikä siitä separaattorin Soorjuu&ta
nitään tullut.

—
Savol.—

Raa'an menettelyn adaieefcsi
Joulu: sunnuntaina Ruiaveden Tuis-
kun edustaja V. Xiin:.lampi, ofttaes-
saan. osaa viestinhiihtaon HjHnna—
Tferrakcdd

— Rähmiin, tuillassaan
Viralan tienhaarastamaantielle. Hän-
tä vastaan tuli hevosella ajaen pari
fadfeae miestä, jdftfca tuuppasivat mi«-
hen pois suksiltaan ja taittoivathä-
r.eftä toisen sauvan ia vielä yrittivät
lyödä veitseilä oumfcsi kuateriWaan
ojaamatta. Edustajalta meni aikaa
useita minuutteja ollessaan pakoitet-
ta hiihltämään yhdellä sauvalla, kun-
nes, sai eräästä torpasta lainata sau-
van, iclk sooritti maStkatDsa lopipu-
o'san. Asia anneltiin heti JanaWk'alan
nimtsmiebes haltuun. Teon aiheutta-
jat arJfartEevajt tuntuvan rangaistuk-

sen.

Huomioon!
å1 kööakaltaaa täältITam-

pereella juoko keitiäoii-
töntä vettä, ennenkuin täy-

si varmuus saadaan eiitä,

ettei vesijohtovesi kei11ä-
mättömänä ole terveydelle

vaarallista.
Noudit ettafcoon kodeis.

s a ehdotonta puhtautta ja

pestäköönkädet ruoalle ru-
■pettäessä 1y?o oli!!?_ väfe?-
rö-drllä %" edellä.

Päivätietoja.
Imurinko nousee kio 5.3^ aam

ja laskee klo 6,34 ip.
'Nimipäivä:Jon as;
Huomenna: Usko.

KirjQllisuntto
jo taidetta.

Tampereen teatteri.
Rva Kiven lahjanaytantö.

Ensi perjantaina esitetään
Tampereen teatterissa rva Ser/ni
Kiven 10-vuotisen Tampereen
teatterin näyttelijänä olon joh-
dosta hänen lafrianäytäntönään
Björnstjerne Björnsonin »Kta
uusi viini kuickii ..... jossa rv?.
Kivi esittää nais-pääosan.

Uutta kotimaista kauno'
kirjallisuutta.

Jalmari Kara, Mykkä
paholainen. Kertomuksia.
Hinta 2:75; sid- 3:75- Otavan
kustantama.

Viljo Ko jo. V eikä. Ro-
maani. Hinta 3:50; sid 4:50.Otavan kustantama.

VäinöK o1k k a!3. Katri
Vuorenpää. Kertomus Län-
si-Siiomesta. Hinta 2:25. Ota-
van kustantama.

—
">Maailmansota.» Tohtori

E. R. Holstin K. O. Y. Kirjan
kustannuksella ilmestyvää sota-
katsausta on lähetetty kauppoi-
hin 19:5 vihko.—

Ilmestyneitä aikakauslehtiä:
E!ä:nsuojelu>. 11:0 3.
Työtilastollinen iA*kafcn.vs»eht:,

11:0 1.

Knnslta Immili
Rajahiniofen ylittäminen

Helsingissä*

Poliisin toimesta pidetty tutki-
mus.

(S. H.) Poliisin toimesta on
otettu selvää Helsingin kauppa,
torilla, halleissa ja kaupoissa
käytetyistä elintarvehinnoista.
Useissa takauksissa ovat myyjät
ottaneet yii ioo % yli määrätyn
rajahinnan. Poliisiiaitos oq lä-
hettänyt asiassa syntyneet pöy-
täkirjat Uudenmaan läänin ku-
vernöörille.

— Työm.l

Huomattava lahjoitus
Helsingin kaupungin Kansa

koulujen hyväksi.

(S. T. T.) Leskirouva Do-
ixvthea Fagerlundin oikeucen-
omistajat ovat H-elsingin kau-
pungille lahjoittaneet 25,000 mk..
jonka korot onkäytettäviä suo-
men- ja ruotsinkielisten kansa-
koulujen hyväksi.

Rakennusmestariliiton eläke»
rahaston vuosikokous.

(»S. T. T.) Suomen rakennuis-
mestariiiiton seiäkerahaston vuo-
sikokous oli eilen Helsingissä.
Vvosikertomuks-essa mainiraan,
että rahaston toiminta viime ai-
koina on ollut hiljaista. Rahas-
tolla on nykyisin irrallisia rahoja
55.000 mk. Osakkaita on 36. Va-
nat nousivat vuoden lopussa yli
300,000 mkn ja vararahasto yli
100,000 mkn. Vuosikokouksen
käytettävissä oli 4,985:42, jonka
jrfotokunta ehdotti käytettäväksi
osakkaiden vuosimaksujen lyhen-
tämiseen, siten että v. 1914 vuo-
simaksuja lyhennetään 20 %, e!i
yhteensä 2,715: 28. Loppu säily-
tetään voitto- ja tappiotilillä. Ko-
kous hyväksyi johtokunnan eh-
dotuksen, ja myönnettiin johto-
kunnalle vastuuvapaus. —

Tilin-
tarkastajiksi vaflittiin A. Isakison
ja V.Lehmus s-ekä ».-aralle Lind-
gren. Johtokunnan jäseniksi va-
littiin uudelleen erovuoroiset E.
Hkälainen. K. J. Routti ja varalle
O. Tammivaara.

— Osuuskaupat ja tupakkaky-
symys. (S. T. T.) Kuicpion o-
suu-skauppapiinn kokouksessa
viime -sunnuntaina käsiteltäessä
m. m. tupakkatehtaiden vaati-
musta, ettei heidän myyjänsä saa
kaupata trustin tupakoita, pää-
tettiin olla kehottamatta piirin
osuuskauppoja allekirjoittamaan
tällaisia sitoumuksia. Samalla
päätettiin kehottaa osuuskaup-
poja ja S. O. K:aa ryhtymään
toimenpiteisiin oman tupakkateh-
taan perustamiseksi.— Verotusvalitukset Helsin-
gissa. (S. T.T.) Päättyneen vali-
tusajan kuluessa eilen oli Helsin-
gissä tehty kaikkiaan 47»90 vero-
tusvalltusta. Viime, vuonna oli
5^97

(S. T— Tulipalo Liedossa.
T.) :me lauantain vastaisena
yönäpaloi Liedon Petfcisten ky-
lässä taion riihi ja navetta po-
roksi. Liäkkerhin jäi m.m.3 leh-
mää. 2 lammasta ja 7 kanaa.

Kniipgn olalta.
S. O. K n

hallintoneuvosto päätti kokouk-
sessaan maanantaina Helsingissä
ehdottaa vuosikokoukselle, että
S. O. K;n viime vuoden voitosta
jaettaisiin jäaenosuuekaupoille
voitto-osinkona 600.000 mk.,
kuitenkin ehdolla, että osinko
jaetaan eräänlaisina obligatsio-
neina, joilla osuuskauppojen on
ostettava osuuksia S. O. Krlle
vastedes rakennettavasta myliys-

MM.
Viestinhiihto H:linna—

Riihimäki- H:linna.
Ruoveden »Tuiskua ylivoimainen

voittaja.
Vrfsfinhiih-tioxMpailut kuvernööri

R. Spåren L?lvj-oi:ta!m"is*a kiertop3j-
kuutosta, madcaHa H:Jmna

—
Terva-

koski
— RithmäJc:

—
Tervakosic;— -

H:linna, ;c4a ma-:Va on tro n 72 äta,
s-uor:t£stt:ir. vijjae sunnuntaina. Osan-
ottajia oK ainoastaan kciksi seursa,
vakka 4 oli ilmoiitaattratrt,niistä yk-
si kuitenicin rftdollJfieSÖ.

JCello 9.06 aaannpäsväM läMvit V.
La'ht'.n-cn Rooveden »Tnisicnsta* ja
H. Riokkila Ri h mien »Kiiskosta-a
taipaleelle. Kovan o:t V3& miehet a-
ioa, vaikka ke!; oli mitä böonloin.
liatta maakaan H:';nna— Tervakoski
ei >Tv s>kun« m.eh'l'ä menni-t Vutn
It, 54 m., va.iklca. matkaa tulee koko
joefcoa yi' 20 km. »K skon« tn'es oli
IIm'mitßÖtia jäie;sä. Riih mäeltä läh-
ti :>Tu s3cnn< edugtc>a pa^uumatkal-e
kef.n 125 !p. ja »Kirkon» edu-staja
12 !9. TervafcosfcelTa oi- »Tuskuno
edustaja kello 1,15 ia »Kiskon* 1,32
Uäm-ecni:nnaan sa^pu. V. N-in:l3tnp-
»Tu:s-kt;sta« klo 4 tenossa ja O
Peto >:"K skosta« 20 mmunttia myö-
hemmn.

Palknn-Oii vo:tt;va.; siis vuodeksi
»Tuiskuin» edustajat V. La,h<t:n-en.
V. J. ja E.Niinilampi ja H. Aho tu-
toksella 6 tunitia 7 min. 16 sek. »Kis-
kon* aika o!- 6 t. 27 tn. 23 s.

—
Yrityksen viestinhiihto. Väärin-

kästysten välttämiseksi ilmoitetaan,
että »Yr;tyksen« viestinhiihtoon,joka
ensi kuun 9 pnä pidetään ja johon
ilmoittaiutumi.saika päättyy huhtik. 5
pnä, il,mo-»tt.i-atua -cn».;';f'r :n
seurat ku»:n ne, jorka hyliätyssä kll-
p-_i.iluissa ovat olleet mukana.— Hiihtokilpailuissa Pietarsaares-
sa »30 km. matkalla viime sunnuntai-
ria oli tulos seuraava:

J. N»' sika, 2 t. 4 m. 4 sek.
L. Kiiskinen, 2 t. 4 m. 57 sek.
J. Niku. 2 t. 5 m. 46 sek.
A. Kolam. 2 t. 6 m. 21 sek.
S. Ta-sa, 2 t. 7 m. 58 sek.
H. Vainio, 2 t. 8 m. 12 sek
M. Koskenkorva,2 t. 9 m. 41 sek
A. Sandström,2 t 10 m.18 sek.
Brännkärr ja Riska keskeyttiYäfc,—

Amerikassa 00 ä'kettäin maan-
m:ehem-nre Verner Björk, nykyään
Baltc Athletic Clubin Brooklynissä
jäsen, tullut voittajaksi luistinkilpai-
luissa maratonmatkaMa. Ma;nittu. kil-
pailu tapahtui Cohocsiss»a (N. Y.Sta-
te); luisteltava matka oli 26 mailia
pitkä. Huolimatta ankarasta tuules-
ta ja pakkasesta voitti Björk hyvällä
tuloksella1 t. 41 min. 54 sek. kilpai-
lun. To:nen mi-es jäi noin mailin ver-
ran jälkeen

— (S. T. T.) Rakentajain kus-
tannusliike. Eilen perustettiin
Helsingissä rakentajain kustan-
nusliike. Osakepääoma on 10,000
mk. Yhtiöllevalittiin johtokunta
ja tiiintaakastajat.

i

; Matkustaja»» tavaraa
ja huviverojen

korotus.
Senaatin esitykset vahvistettu.

Pietari, maalisk. 26 p. (P.
■ T.) (firikoi^äshkö ânoma S. T.- Tflle). KaiklceinfrTorJceiaTm:3?ti on
■ vafmstettu senaatin esitykset
■ väliaikaisten vrrof&n !i9ääflU9estä

matkustajista rantateillä jaratei-
tavar&ista sekä samoin väliaikai-
sen veron Ksäätnisestä julkisista. näytännöistä ja huvitilai?«jtik-

" sista.

! Äsäofcttaifl oli
seuraava ylläiinaini^tojeaverojen
korotusta 'koskeva ennaidkoiruti-
nen: ;

(S. T.T.) Birsh. V"je<i. Hettoo,
että Sootnen senaatti on nosta-
ttttt k-ytsymyksen Suomen väestöl-
le asetettujen verojen ja muiden. rasitusten lisäämisestä suhteej-!!-

-i siksi keisariktsanau verojen ja
i rashostea kanssa. Ensi sijassa
t olisi senaatin mielestä väittämät-
■ tömästikorotettava joakde. 16 p
, 1914 säädetty vero huvien pits-
-1 nMsestä 10 % sta 20 % tim päet-. tien hinnoista. Tämä toimrnpide
[ tuottaisi tämän vuoden ja&efflä o-" levän 9kk 31 ktiltfessa lisättrioja. noia 750.000 mk. Myöejrmkat-

soo senaatti tarpeelliseksi kerot-, ta irobtifc. t p:stä läfarieti mat-
kustaja- ja tavameroja Suomen
valtionrautateillä,niin että mat-
tnstajavero -korotettaisiin 25
% sta 30 % :iin \:> tavatavero10
% rsta 15 ■% :iiu.

— (S. T. T.) Suomen Vakuu-
tusyhdistyksen luentokurssit va-
kuutusvirkamiehrile aikoivat ei-

. Len Helsingissä. Osanottajiksi oli
1 ilmoittautunut n. 250 visrkannes-

tä.

Valéakunna odtiUitia.
Eilinen istunto.

Valistus- ja kulkulaitosmmistc-
riöiaen kulunkiarvion käsittely'.

Paetari, raaaäisk. p.
CP. T.) Valtaikunnan duuman is-
tunto avataan kio 11,19. K'e?«u«-
teiuja johtaa Rods-janko i.a sen-
jäikeen Va-run-Sekret. Kssktns-
toltavaksi otetaan kysymys ia-s-
-sa mä.ärättyjen praoiaJatsten oäbe-
ofcsien ra.jofusksia koske-ran i^cf-
ehdc-ttikscn yuota^^uiidc-ira.

Radsikovski kannattaa ehdctivs-
ta ja huomauttaa, että sodan pit-
käaikaisuus tekee väittäTnättö-
m.vksi ratkairta he*i valtioclänian
kärjistyneet kysymykset. 'KaiV-
k.ein pcriTta\"impia on niistä epäi-
lemättä ky.syrmys puolalaisten
yhdenvertaisuudesta. Nyikyhet-
kenä on puolalaisten oikeuksien
rajotusten poistaminen histoT!.ai-
lirten väilttämättömyys. Duuman
mielipit^eKä tullee olemaan ääiri-
mäi^sen moTaaJinen me-itkitys Ve-
näjän j-htefs-k-unnailli-set: heng-e.ti
ilmarsuna.

—
Lakiehdotus lausu-

taan toivotta-vTÄsi. Sbämraistje-
rin apulainen ruhtinas VolconSki
yjnorttaQ, että ministeriö o-ttaa.
laatiakseen vastaavan lakiehdo-
tuksen. (Hyväihuutoia, kättenta-
putusta). Tämän jä'keen hyväk-
sytään ehdotus lähettää esit\"-s
vatHokuntaan, iorika onkuuikau-
den sbä^.lä se käsitettävä*

TäTnän jälkeenryhdytään kaa-
s"araviaJistttSmmisteriön bödjetin
yikfityi*kohtaiseen käslttdfyyn.
Ministeriaitioss,a onkansanvailis-
tusministeri ja mirtreteriön vi-rka-
miehiä.

Kurevitsih thimptte!?? miksi
juutalaisia otetaan opistoihin
vain määrätty prosentti, kun yk-
sin tänäikin vuonna vaikka juuta-
laisia otetaan tavalilist?. enem-
män, osottautuu mahdolliseksi
kaikkien ni;den kristittyjen vas-
taanotto opistoihin, jotka oliv-%t
ilmoiftautunevt pytfcijöicsLTshi-1
hatshe Ikannattaa yfedennrakai-
sesiti valistusministerin aptamac
esityScsen kanssa MH-tymismoo-
toa siten muutetussa jcfliais»-
luuodossa, että kysymys y^iopfe-
ton avaamisesta "luoteis-Venäjäl-
le tavataan icoriceajnpaa sivistys-
tä koskevaa yleistä suunnitelmaa
toteutettaessa. Puhuja tmomaafc-]

Henkivakuutusyhtiö
Salaman yhtiökokous.
(S. T. T.) Henkivakuutusyh-

tiö Salaman vairsinainen yhtiö-
kokous pidettiin eilen Helsingis-
sa. Hyväksyttiin tilit ja myön-
nettiin asianomainen vastaava*
paus. Johtokunnan ehdotus vuo-
sivoiton käyttämisestä hyväksyt-
tiin. Osingot ovat htibtik. i
p:stä aScaen nostettavissa. Hal-
lintoneuvoston erovuoroiset jä-
senet kaupp. G. V. Osonen ja
toimitu^jofet. O. V. Pellinen se-
kä varajäsenet panfeinjöht, K.
Paasikivi valittihl "uudelleen. Ti-
lintarkastajiksi valittiin kauppa-
fcoaianjobt. V. Juusela Lahdelta,
toht. A. Kalaja Kotkasta 3a

k.iuippnlkoul. joht. K. O. Winter
Helsingistä. Varalle kauppias
Kastaa Helminen Tampereelta,
tohtori Hi. NJonHing Porista ja
johtaja \Tiiori Suomalainen Hei.
singJßtä. — — —
Satakunnan auumvSfe-

lysseuran vuosikokous.
(S. T. T.) Satakunnan Maan-

viijelysseutfao vfaosifcofcooööliei-
len iliaHa Poriss-a. Ennen koko-
liikfen virallisten asiain käsitte-
lyä lauiui varaesiänies muisto-
saticia ede?mientieestä seuran
monmuottsesta esimieheltä lää-
nin rovasti GrönvsSßista. Eritet-
tiin sitten seuran rafca-osiafiåtäen
asema ja hyväksyttiin tilk ia
myöfaoetkiio asiatiomaisille va=-
tonvapaus. Myöshyväksyttiin
lopullisesti eräitä mut:,to.kiia ja
Hsäy&siä seuran sääntöihin ia jä-
tettiin vebnatxässen hokeminen
jofatoktranafie.

t taa, että köko WUsaa kouiupi:-
rissä ei ole yliopistoa ja että
Liettuan kansa on näin ollen tä-
hänasti saarrat oila ilman Iconkea-
koulua. L:e"-i.-:T3 i:rhta!o on jo
a-nrmcifcfta muiichv.udCFta ollut
3-hdintettynä Venäjän kohtaloon.
eikä s^ksalain-n panssaroin:
nyrtdci voi erottaaLiethvn Ve-

t itajästä.
s Maricow TI toteaa, että Vena.-
|j korkeakouluissa On 8r

—
90

I% j itälaisia ja että n? täanäo

!■ vuoksi ovnt tuileet mitä suur;m-
roan hädän -a'taan. Lopuksi ptt-

!faufa mat; että peräytettäisiin
komitea tarkastamaan kaidkia
kreiv' Ignatjewin toimenpiteitä.
(Voimakasta melua vasemmalta]ja keskustasta). Igmtjew Kuoma-
ottaa Maricow Ifm puheen joh-j» dosta että jmttaSaisra otetaan
täydellisesti voimassaolevan lain

Iperusteella^
Godnfew toteaa,että joka vao-

si on melUcoinen :.=a ylioppilaita
pakotettu kesfceyibtämään opin-
tonsa kun eivät voi maksaa ta-
kukau^imaJcstjja. Tamiin vaoksi
oli?; toivottavaa,että liaMitus k-ä-J
sittelist erityisen rahaston perus-
taioista lainain aatamista varten
hvkutkausinvaksulen ?uoritita,mi-
seeo. Dtnrma hyväflcsyy G&d-
mjewin ja T:?hen'uceii-.7 ebdotuks>et
otettavaksi siirtymismutJb on.

Dotshenko tervehtii sitä että
kansaavaäistuamnfeteri on pe-
rustanut suuren joöfconkorkeam-
pia alkeiskouluja Ja toivoo talon-
poi:ka.in puolesta, että taionpoi-
kain lapset saisivat myös tilai-
suutta IctiskScotxluopett&seen. —
Nätolajew esittää toivomcilkaeo
että ra'tit»apU3 nauttiviin sta-
nitsafeuluihin otettaisiin kaisaflc-
kain la.ptien o-hella myöskin mui-
ta. — Tlsherikeli hoomautlaa
kansa^KOuiunopettaiain surul-
lisesta aiofeefltsesta asemasta
Kaukasiassa etenkin Gntsiassa.
Rushanov ehdottaa siirtymis-
muotoon otattavaksi toivoßnak-
s«n että opettajaseuroia voital-
siin vapaasti perustaa ja niiden
toimintaa kehittää ja että -näinä
seurat saisivat ottaa osaa yleistä
kansansivistystä koskevien suim-
nitelmain muodostamisern.
Duuma hyväksyy Rasfoanovtnia Nikolajevin siirtyroismuotoon
otettaviksi ehdcrtatui toiromok-
sert

■Markov II ilmoittaa, etts vti-
m« aikoina <jn Pietarin yliopis-
tossa ollut huomattavissa sortoa
juutalaisten puolelta. Venäläis-
ten ylioppilaiden pyrkiessä ar-
ujeiiaan, missa monet ovat saa
ies. ylioppilaide *Jmenaan, miss monet

neet surmansa, ovat juutalaiset
pelastautuakseen. asevelvollisuu-
delta suurissa joukoissa täyttä-
neet Pietarin yliopiston. Paitsi
tätä on yliopiston opettajakun-
taan tullut juutalaisia. M.II
luettelee useita juutalaissyntyi-
siä dosentteja.Puhuja lausuulo-
puksi, että Venäjällä koettavat
sellaiset ajat kuin ovat olleet
Puolassa.

Tshenkefi ilmoittaa, että Mar-
kov II pitää duuman puhujala-
valta pogromiptth-eita ja panee
vastalauseensa sellaista esiinty-
mistä rastaan, että duuman e-
nemmistö niin välinpitämättö-
mästi suhtautuu näiiiin puhei-
siin.

—
Esittelijä Kovalcvski il-

moittaa kulunkiarvion viimeiset?
pjikälän johdosta, että on täydel-
lisesti käynyt ilmi valistusminis-
teriön tarkka suhtautuminen va-
iistuspyrkimyksihi ?ekä huo-
mauttaa, etteivät crkristolaisten
vastalauseet voi ketään vapaut-
taa. Duania päättää valistusrm-
nisteriön kulunkiarvion 'käsitite-
-I'yn. Klo 1.20 julistetaan väliaika.

Istunto alkaa uudelleen klo
2,^s. Puhetta johtaa Varun-
Sekrer. Duuma bytväksyy valio-
kunnan vaiistiisministeriön ku-
iunkiarviosta laatiman «iirtymis-
muodon. 'A

Sventshiski eärftt-ic: !cu!kuiai-
tosministeriön kan?!iar; kuhiroki-
arvior-, joka päötuy k-ilunkiar-
v:'ovaiio>kunnan laskelmien mi;-;
kaau _-,7^7,i4i ruplaan.— Ta-.
män jälkeen seuraa päiväijärjes-'
tyksessä knfktiläitoeministeiriöw
kulunkiarvrc ja 35 duuman jäse-'
nen kuUoalakosminiateriKe koh-
distama välikysjttnys. missä vaa-
ditaan selityksiä c,ii:ä mihin toi-
m:-:■;:': :isiin aijotaan ryhtyä
seHckausten eäikäsömi&eicsi kulje-
ttdcsen alalla.

—
K^.lktilEitosmi-

nl?teri. jefea esiintyy ensimäiseii
■kerran duumassa, katsoo välttä-
mättömäksi lausua julki mieli-
piteenpä siitä mitkä hän käsittää-
kulkulaitos-ministerin tehtäviksi.
Ministeriön tehtävinä on laajoen?
valtaScunnallisten tr.Tpeiden pal-
veieminen. Voidakseen toimia
tyydyttävästi tällä alalla on kul-
kuJaitosministeriön oltava lähei-
sessä yihteydessä ia kosketukses-
sa maaseodan kanssa. Ministe-
riön etisimäine-n tehtävä on nfr-
kyherfcellä huolehtia kaikesta s»-'
ta mi^kä on välittömässä ybtiey-^
dessä kanssa ja on sen- o-
salle tulhrt :perinpclrra;«et! kuije-
tuksen hitolchtiminen armeijan'
hyväksi. i

KaflraiaitostnJnisterin ja&et- ■

tnaptAettaan esthrtyvät Herzen-
vitsh. Gcdnjev, Haustöv, I^ske-
vitsh ja esitrclija Svetshiöhkr.
Duutny rySif^y knluakiarvtoapy-^
kälittäiseen käsittelyjä ja hy-
väksA'y sen fcalunkiarviovalio-
kunnan ehdottomassa muodossa
äänten enemmistö!!:; oikeistolais-
ten ja osan kesfcttstaa äanettäe--
sä vaataan. Tämän jälkeen ti5r-
väksyy duuma välikysymyksen,
mÄin toimenpiteisiin kuöculai-
tosministäeri aikoo r\"ht}"ä epä-
järjestyksen estämiseksi kvl/e-
Mksen aialia vastaisuudessa.

Dnuma ryhtyy käsittelemään
vesi- ja viertotJeyH&allrtidcsen
kulunkiarviora .Jonka se hyväk-
sy,- esittelijäin Demptshovin ja)
Vinocrradc/vin puheiden jälkeen.

Duuman istunt opäättyy 5.46.
Seuraava istunto on ensi tor--
taina.

■Kan^aHisfen ja uskozmoilis-
ten rajoitusten poistamista

koskeva lakiehdotus.
(S. T. T.) Bivsli. Vjjed, kertoo

ösäministerkn aittanecn lausua-
tonsa duuman jäsenten l<a<ktebdo-
toflcsesta, joka koskee kausaalis-
ten ja usskonnollisten rajotusten
poistamista- Lausunnossan huo-
mauttaa ministeriö, että lakieh"
dotu&sen hyväfefiyminen aäseot-
taisi tilyd^Hiiden käänteen vuosi-
satain kulues-sa muodostuneissa
olasuhteissa Venäjänä ja koko-
naan maattaisi sisäpolitifkan
suunaan.

Uuden lainan
koemerkintä.

M«os4: o v .i. maaäiäfe. 27 p.
(P. T.) Uuden lainan boemerichi-
tä >npi*ttynyit. Ykshyispaolcefe^
sa 00 meckfttj noin 16 miij. rup-
iaa. vaMiopankic täBcä9ä»issä
konttoreissa enemmän kuin 2,5

Tulosta pide!ään
reua, Pnolosttishanraetas

pani ' ään kundien t
Lätftynyt ia rrvö.-.

.■
- , öi ovat cttancet osaa- " ' ■■

: Viimeiset tiedot.
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Kiivaita taisteluja Venäjän rintamalla, varsinkin Narotsh järven seudulla
sekä Bukovinassa.

—
Venäläiset valloittaneet O-cin kaupungin Mustan*

meren rannalla sekä Hisaninkauppalan Bitlisin kaakkoispuolella.
■■■"■■■■■■■■

Englantilaiset vesitasot tehneet hyökkäyksen S ksaan; vesitasoja
saattaneet sotalaivat taistelussa saksalaisen laivaston kanssa.

Läntinen sotes
näyttämö.

Uusimmat taistelut.
Parisi, maalisk. 27 p. (P.

T.) Virallinen päivätiedonanto il-
moittaa: Argonneiila tapahtui
meille nenestyiksellinen miina-
taistelu. Fillemortin luona tais-
teltiin Courte Ohausseen sekto-
rilla käsigranaattien avulla.
"Maas-jcen länsipuolella kului
yöverrattain rauhallisesti. Maas-
joen itäpuolella riehuu keskeyty-
mätön tykkituli Douaumontin

—
Vauxin linjalla. Woevressa oli
verrattain rajua pommitusta e-
tenkin Mculainvilien ja Chatil-
lonin sektorila. Jalkaväkitaiste-
luja ei tapahtunut. Muulla rinta-
malla kului y-örauhallisesti.

Parisi maalisk. 27p. (P.T.)
Virallinen iltatiedonanto ilmoit-
taa: Sömmen ja Avren välillä
koettivat saksalaiset Maucourtin
seudulla kiivaan pommituksen
jälkeen tehdä äkillisen hyökkä-
yksen ensimäisen linjamme juok-
suhautoja vastaan, mutta epäon-
nistui yritys kokonaan. Argon-
neilla jatkaa tykistömme kiivasta
toimintaansa, joka on kohdistet-
tu vihollisen rintaman eri kohtia
vastaan. Cheppyn metsän alueel-
la pommittivat kauaskantavat
tykkimme vihollisen joukkoja,
jotka liikkuivat Exermontiin ja
Chateliin päin sekä tuhosimme e-
rään ampumatatvevaraston.
»Maasin länsipuolella jatkuu pom-
mitusta sangen» kiivaasti rinta-
malla Bethincourti

—
Morthom-

me
—

Cumieres sekä Vaux
— Dou-

aumontin alueella joen itäpuolel-
la. Woevressa oli aika ajoin hir-
mumyrskyn, tapaista tykkitulta,
mutta ei jalkaväkitoimintaa. St.
Michielin pohjoispuolella pommi-
timme pitkältä matkalta rauta-
tieasemaa ja vihollisen laitteita
Heudiemontin luona Vigneulle-
sin eteläpuolella. Monta vaunua
tuhoutui ja asematalo syttyi tu-
leen.
Lontoo, maalisk. 26 p. (P-

T.) Ran-skassa olevan Eng.annin

armeijan päämaja ilmoittaa: Vi-
hollinen räjäytti eilen miinan Gi-
venchyn ja Neuville St. Vaastin
lähistöllä sekä valtasi räjähdyk-
sestä syntyneen kuopan. Myö-
hemmin valtasimme vastahyök-
käyksellä kuopan, mutta olimme
myöhemminpakotetut siitä pois-
tumaan oli käynnissä
tuima taistelu pomminheittäjäin
ja käsigranaattien avulla Hohen-
zollernin redutin alueella. Vihol-
linen pommitti' tykkitulellaan
Kreiostradia, Hukia, St. Juan-
nea,Loosin y-mpäristöä,Lorettea
ja Vauxia. Me vastasimme raja-
yttäen ilmaan sotatarvevaraston
Oostavernan lähistöllä. Muuan
lentokoneemme, joka eilen lähti
tiedusteluretkelle ei ole palan-
nut.

Parisi, maalisk. 27 p. (P.
T.) .Maanantaipäivän kuluessa
kehitettiin kiivas tykkituli ras-
kaista tykeistä varsinkin Verdu-
nin luona ja erittäinkin Maasin
länsipuolella, mutta jalkaväki-
hyökkäyksiä ei ollut vielä. Tämä
oaottaa, että saksalaisten ei ole
niinkään helppoa valmistella uu-
sia hyökkäyksiä Douauimontin
ylänteellä kärsimiänsä vaikean
tappion jälkeen ja ovat osaksi
uuvuksissa epäonnistuneiden yri-
tysten jälkeen kuirrtmillakin si-
vustalla. On käsitettävää, että
saksalaiset eivät päätä ottaa kas-
kcmattcmasta armeijastaan uusia
divisiooneja, joittenkäyttäminen

heikontaisi heidän puolustuslky-
kyään eri rintamilla.

Lausunot saksalaisissa sano-
malehdissä, jotka huomauttavat,
että on välttämätöntä entistä
huole'lJisemmiin valmistaa maape-
rää jalkaväelle tykistön edulli-
semman 9ijotuksen avulla, osot-
tavat Saksan ylipäällystön laati-
man isuunniteiman täydellisesti
epäonnistuneen. 36:na päivänä
taistelun alkamisesta liehuu
Ranskan lippu edelleen Verdu-
ninssa.

Itäinen sota*
navttamo.

-r-rtm """"If.f "" «falipäällikön esikun»
nan tiedonantoja.

Kiivaita taisteluja etenkin Na-
rotsh järven seudulla ja Bojanin
pohjoispuolella Galitsiassa.

—
Venäläiset vallanneet Ofin kau-
pungin Mustanmeren rannalla
sekä Hisanin kauppalan Bitlisin

kaakkoispuolella.

Pietari maalisk. 28 p. (P.
T.) Korkean ylipäällikön esikun-
ta ilmoittaa;

Läntinen rintama:

Riian rintaman osilla oli tyk-
ki- ja kivääritaistelua. Tykistöm-
me pommitti menestyksellä vi-
hollisien juoksuhautoja ja patte-
reita Olain länsipuolella ja Yks-
kylän siltavarustusten edustalla
Jakobstadtin rintaman osalla te-
kivät saksalaiset rajun tykkitu-
len jälkeen hyökkäyksen Vargu-
newkau alueella,mutta torjuttiin
takaisin. Postavyn luoteispuolel-
la teki vihollinen sitkeää vasta-
rintaa ryhtyen paikka paikoin
hurjiin vastahyökkäyksiin. Na-
rotsh järven länsipuolella oleval-
la alueella miehitti vihollinen
Mohritsin eteläpuolella sijaitse-
van metsän. Vastahyökkäyksellä
karkoitimme saksalaiset metsän
pohjoisosasta ja valtasimme täl-
löin 2 kuularuiskua ja otimme
vankeja, jotka kuuluivat neljään
eri rykmenttiin. »Polesjessa ja sii-
hen pohjoisesta ja etelästä liitty-
villä rintaman osilla riehuu tau-
koamaton taistelu». Galitsiassa
räjäytimme Bojanin pohjoispuo-
lella samanaikaisesti 13 maaimii-
naa, jonka jälkeen jalkaväki äk-
kiä hyökkäsi toisen vihollisen
juoksuhautalirtjan läpi. Meidän
räjäytyksiemme jälkeen eloon
jääneet varustusten puolustajat
tuhottiin suurimmaksi osaksi kä-
sigranaattien avulla ja käsikäh-
mässä. Otimme vangiksi yhden
kadetin ja 25 sotamiestä. Paitsi
tätä valtasimme 2 kuularuiskua,
miinanheittäjän, pomminheittä-
jän, valonheittäjän ja vihollisen
käsiaseita. 5 vihollisen tykkiä,
jotka valtasimem taistelussa teh-
tiin kokonaan kelpaamattomiksi,
senvuoksi ettei niitä voinut kul-
jettaa pois. — Koko rintamalla
tapahtuneesta äkkinäisestä sään
huononemisesta ja erittäin -ai-
keista maaperäsuhteista huoli-
matta jatkavat sotajoukkomme
itseuhrsavasti niille annettujen
tehtäväin täyttämistä,

Mustameri:

Torpedoveneemme tuhosivat
Anafcolian rannikolla 16 purjea-
lusta,hävittivät kaksi siltaa sekä
sytyttivät tuleen erään varasto-
huoneen.

Kaukasian rintama:

Rannikkoalueella ovat sota-
joukkomme voittaen turkkilais-
ten sitkeän vastarinnan hilijattain
suorittamamme tykistö-valmiste-
lun jälkeenkarkoittaneet viholli-
sen asemistaan Baltashin joen ja
Taroshin alueella jaolemme tais-
tellen vallanneet Mustanmeren
rannalla sijaitsevan Ofin kau-
pungin. Pimeän tultua tekivät
turkkilaiset koko rannikkoalueen
rintamalla taukoomatta vasta-
hyökkäyksiä, jotka menestyksel-
lisesti torjuimme. Bitlisin kaak-
koispuolella valtasimme 24

—
25

p. välisenä yönä taistellen Hisa-
nin kauppalan, jota puolustaneet
turkkilaiset pakenivat etelää

I_ävaltalais-unkarilaisten
asema Bukovinan rintamalla

(S. T. T.) Bukarest,maa-
lisk. 26 p. (Birsh. Vjed.) Journal
des Baikansin mukaan on itävaJ-
talais-umkarilaisten asema Buko-
vinan rintamailla äärimäisessä
muodossa huonontunut Aseman
kehittyminen viittaa siihen,että
hyökkäävä venäläinen armeija
työntää itävaltailais-unkairilaiset
Karpaattien taa. Venäläinen ty-
kistöosottaa pontevaa toimintaa
hävittäen toinen toisensa jälkeen
itävaltailaisHsaksalaiisten juok-
suhaudat jia aiheuttaen mies-
hulkkaa itävaltalaisten ri-
veissä. Bukoviinaan saapu-
nut käskynhaltija, kreivi Me-
ran on antanut määräyksen ar-
kistojen siirtämisestä Tsherno-
vitshistä Dornava/traan.

Balkanilta.
~

.lonikin rintamalta
Pienehköjäkahakoita.

—
Salon ik i, maaiislk. 26 p.

(P. T.) T. k. 23 p. tapahtui yh-
teentörmäys Gevgelin ja Doira-
nin väl.ililä ranskalaisen ja saksa-
laisen joukko-osaston väliMä.
Ranskalaiset pommittivat tar-
mokkaasti Gevgielin rautatiease-
maa ja rautatietä.

Englantilais-ranskalaisen
rintaman laajennus.

(S. T. T.) Bukarest,maa-
lisk. 23 p. Salonikista ilmoite-
taan, että englantilaiset ja rans-
kalaiset ovat ulottaneet rinta-
mansa n. 20 km. päähän Saloni-
kin linnoitetulta alueelta.

Saksalaiset ja bulgarialaiset.
Kreikan alueella.

(S. T. T.) Lontoomaalisk.
27 p. (Nov. Vr.) Morning Postin
kirjeenvaihtaja lennättää Saloni-
kista, että saksalaiset ja bulga-
rialaiset ovat miehittäneet muu-
tamia seutuja Kreikan alueella
kohtaamatta vastarintaa kreikka-
laisten joukkojen puolelta, jotka
perääntyivät sallien vihollisen a-
nastaa varastot, sähkölennätin-
ja puhelinjohdot, vieläpä Krei-
kan hallituksen varastotkin.

Romania ja Bulgaria
Bukarest, maalisk. 26 p»

(P. T) Saksan lähetystönäänen-
kannattaja Ziua huomauttaa pu-
huessaan Romanian ja Bulgarian
välisistä suhteista, että osa Ro-
manian sanomalehdistöstä on al-
kanut kiihottaa yhteiskunnallista
mielipidettä Bu'irar'aa vastaan,
jota se nimittää Romaniaa lailli-
seksi viholliseksi.

(S. T. T.) B vk ar e s t, maa-
lisk. 27 p. Rjetsh. Saksalaiset ja
bulgarialaiset ovat ryhtyneet kii-
reellisiin toimiin Varnan linnoit-
tamiseksi. Useita satoja saksa-
laisia insinöörejäja sapöörejäon
näissä rakennustöissä.

Sotatoimet
merellä.

Meritaistelu Pohjan»
merellä.

(S. T. T.) K öpe n h am in a
maalisk. 27 p. (Birsh. Vjed.)
Sunnuntaina huomattiin jälleen
lähellä Tanskan rannikkoa suuri
saksalainen laivue, johon kuuluu
11 risteilijää ja muutamia torpe-
doveneitä muutamien englanti-
laisten takaa-ajamina. Puolen
yönaikana kuultiin erittäin kii-
vasta tykkien pauketta. Lähesn.
piä tietoja puuttuu toistaiseksi.

Englantilaisten vesitaso»
jen hyökkäys Saksaan.
Vesitasoja saattaneet sotalaivat
taistelussa saksalaisten laivain

kanssa.

Lontoo, maalisk. 27 p. (P.
T.) Virallisesti ilmoitetaan: Ei-
len aamulla hyökkäsivät englan-
tilaiset vesitasot saksalaista il-
mailuasemaa vastaan Schleswig— iHollsteinisisa Syltin itäjpuolel-
la. Vesitasot tuotiin lähtökoh-
taan Saksan rannikon*Tähelle ke-
vyiden risteilijäin ja tonpedonhä-
vittäjäin saattamana. Myrskyi-
sen sään vuoksi tapahtui yhteen-
törmäys laivain välillä, jolloin —
kuten otaksutaan

—
torpeedon-

hävittäjä Medusa upposi. Mies-
ten kohtalon suhteen ei Olla le-
vottomia. 4 torpeedonhävittäjää
upotti 2 vartiolaivaa. Toistaisek-
si ei ole saapunut tarkempia tie-
toja vesitasojen hyökkäyksen tu-
loksista,mutta Tanskan sanoma,
lehdistön tiedoista päättäen on
hyökkäyksen tarkoitus saavutet-
tu.

Lontoo, maalisk. 27 p. (P.
T.) Virallisen tiedonannon mu-
kaan kaivataan kolmea niistä ve-
sitasoista, jotka tekivät hyök-
käyksen saksalaista ilmailuase-
maa vastaan Schleswig— Holl-
stenissa,

Höyrylaivoinupotukset.
Lontoo, maaliisk. 27 p. (P.

T.) Höyrylaiva Minneapolis,,
kantavuudeltaan 13,000 tonnia,
on upotettu.Laivassa olleista sai
IIhenkeä surmansa.
Lontoo, maaiislk. 27 p. (P.

T.) Yihdjisvaltain lähettiläs il-
moittaa, että höytrylaiva Su s-
-sexi11 a olleet Yhdysvaltain a-
-1-amai-set ovat pei!astuneet, muu-
tamat haavoittuneina. Höyrylai-
va Minneapo1is on nähtä-
välsti upotettu.HöyrylaivaE»n»g-
-lishman iI!a kuoli 10 hen-
keä.

Lontoo .maalisk. 27 p. (P.
T.) 'Höyrylaiva Englimer?
on upotettu.Miehistöpelastui.

Hr!. »Eng'iähtnan'n» ja
»Sussexin» upotuksen vaiku-
tus Yhdysvaltain ja Saksan

suhteisiin.

Washington, maalisk. 27
p. (P. T.) Virallisilla tahoilla pi-
detään asemaa höyrylaivainEng-
"lishman ja Sussexin upotuksen
johdosta vakavana. Keskustel-

»laan mahdollisesta diplomaattis-
ten suhteiden katkeamisesta Sak-
san kanssa. Siitä onko ryhdyttä-
viä jyrkkiin toimenpiteisiin rat-
kaisu riippuu niitten tutkimusten
tuloksista, joita Yhdysvaltain
Europassa olevat diplomaattiset
edustajat, jotka ovat saaneet teh-
täväkseen mitä fcankimmin tutkia
asianhaaroja, tulevat toimeenpa-
nemaan. Ylernsä ollaan .sitä
mlieltä, että Yhyvialtain presi-
dentti tv'e?, ennenkuin hän ryh-
tyy mihinkään toimenpiteisiin,
toimit tamran tulokset kongressin
käsiteltäväksi, sillä luul'_aan, että
suhteiden katkeamisen Saksan
kanssa todenmukaisesta merkit-
s;e sotaa.

ISaksalainen kaappaajalaiva "
Atlannilla.

(S. T. T) Köpenham ina,
maalisk. 27 p. (Birsh. Vj.) Beri.
Tagebiattille lennätetään Rotter-
damista, että A'tlannulila risteilee
muuan saksalainen kaaippaajalai-
va, joka 2 viikkoa sitten on läh-
tenyt Kielistä.

Muut vallat.
Puolueettomat vallat

ja sota.

Ruotsin rauhanliiton toivomus.

Tukholma, maalisk. 27 p.
(P. T.) Ruotsin rauhanliiton ko-
kouksessa on hyväksytty »päätös-
lauselma, jossa lausutaan toivo-
mus, että puolueettomat vallat
lähimmässä tulevaisuudessa ot-
taisivat alotteen rauhanvälityk-
seen sekä että valtiopäivät ottai-
sivat käsiteltäväkseen kysymyk-
sen onko mahdollista kutsua
koolle rauhankonferenssi joko
Ruotsin hallituksen tai Skandi-
navian valtain toimenpiteestä.

Sekatietoja.
Liittolaisvaltojen edus-
tajakongressi Parisissa.
r Parisi, maalisk. 27 p, .(P.
T.) Havasin toimisto

Liittolaisvaltainrmoittaa:
dustajain ensimäinen» istunto
oli tänään päivällä. Edus-
tettuina oli 8 valtaa, Englanti,
Belgia, Italia, Portugali, Venä-
jä, Serbia, Ranska ja Japani. Is-
tunnotpidetään suljettujen ovien
takana. Kuitenkin voidaan il-
moittaa, että kaikki ensimäiset
istunnot omistetaan kysymyksel-
le varain hankkimisesta sotaa
varten lopullisen voiton saavut-
tamiseksi.

(S. T.T.) Lontoo,maalisk.
27 p. Birsh. Vj. Odotetaan, että
Asquith, Grey ja Kitdhener Pa-
risin neuvottelukokouksen jäl-
keen matkustavat Roomaan.

Parisi, maalisk. 27 p. (P.
T.) Virallisesti ilmoitetaan: t.k.
27 pnä klo 10 aamupäivällä alot-
ti pääministeri liittoutuneiden e-
dustajain kokouksen. Lausut-
tuaan edustajat tervetulleiksi
konferenssiin, ilmoitti Briand
työohejlman, joka on pidettävä
salassa.

b Asquifh Roomaan.

Lontoo maalisk. 27 p. (P.
T.) Reuterin toimisto ilmoittaa,
että pääministeri Asquith tulee
ensi viikolla käymään Roomassa
ja Ottamaan osaa liittolaisten e-
dustajain uuteen neuvotteluun.

Saksan armeijan miesluku.
(S. T.T) Vetsh. Vremjan mu-

kaan arvostelee Ranskan pääma-
ja Saksan armeijan helmik. i p.
käsittäneen 240 divisioonaa eli
4,800,000 miestä. 100 divisioo-
naa eli 2 milj. miestä On itäisellä
rintamalla, 200,000 miestä Bal-
kanilla ja Turkissa ja 1,800,000
Ranskan ja Belgian rintamalla.
800,000 miestä suojelee yhdys-
teitä ja suorittaa varusväkipalve-
lusta miehitetyillä alueilla. Sak-
san reservit nousevat 600,000
mieheen, josta 400,000 kuuluu v.
1917 kutsuntaan ja jotka vasta
äskettäin ovat suorittaneet kurs-
sin rintamapalveluksessa.

Valtiosalaisuuksien
julkaisemiset.

Pietari, maalisk. 27 p. (P.
T.) Ulkoministerin lausuman toi-
vomuksen johdosta, että olisi
välttämätöntä ryhtyä tehokkai-
siin toimenpiteisiin valtio- ja
diplomaattisalaisuuksien julkai-
semisesta.

Duuman jäsen Kerenski.

(S. T. T.) Djen kertoo työ-
läisryihmän saaneen tiedon että
Kerenski on edelleen Grankullan
parantolassa. Hänen terveydenti-
lansa on parantunut mutta on
vielä toimitettava leikkaus.

UlKSfflGiltS.
Kiinan tapahtumat.
Peking, maalisk. 27 p. (P.

T) Riippumattoman sanomaleh-
disitön tietojen mukaan ilmoitti-
vat virralliset lehdet, että japani-
laiset vaativat Juanshikain enoa-
maan presidentinpaikalta ja mo-
narkistisen liikkeen alottajain
rankaisemista,

Ruotsin kuningatar Karlsruh-sen.

Tukholma,maalisk. 26 p.
(P. T.) Maalisk. lopulla lähtee
kuningatar Viatoria lääkäriensä
kehotuksesta Karlsruheen.

Norjan laivanvarustaja!»*
kostotoimenpiteitä. 4

(S. H.) Norjan laivanvarusta-
jat ovat olleet »lukittujen ovien!
takana koolla päättämässä toi-
menpiteistä, joihin valtiopäiväin
hyväksymä tonnistovero ynn-äl
muut liikettä kohdanneet sorto-
toimenpiteet heitä pakottavat.
He ovat lausuneet m. m. seuraa-
vat toiveet: että kaikkia sano-
ma/lehtiä, jotka ovat vastustaneet
laivanvarustajia esim. viimeises-
sä verotaistelussa, on boikottee-
rattava, niissä ei ole ilmoitettava
eikä mitään tietoja niille annet-
tava; ettei pidä nykyhetkellä ja-
kaa suurempia osuuksia kuin
kohtuullisen kajpitaalikoron;rah-
timaksut on mahdollisLmimani
suuressa määrässä jätettävä ul-
komaille odottamaan raha-arvo»
kohoamista: on hillitysti otetta-
vaosaa uusien teollisuuslaitosten
perustamiseen ja valtion lainain
merkitsemiseen.

Päätösten, tarkoitus ilmenee!
sebvästi. Sanomalehdet, varsinkin
»Social-Demokratem», syyttävät
laivanvarustajia kansalaisvelvol-
lisuuksien polkemisesta. Mutta
»Sjöfartstidende» jatkaa viime-
aikaisessa äänilajissaan: laivan-
varustajat ovat marttyyreja. |

—
Jättiläisromaani suomeksi»

Kustannusliike Arvi A. Karistoni
julkaisemana on alkanut ilmes-
tyä kymmenenä imarkan hintai-
sena osana Alexandre Da-
m a s'n tunnettu historiallinen;
seikkailuromaani »Bragelonnert
varakreivi eli Muskettisoturien
viimeiset urotyöt»;kukin osa on
2i20

—
250 sivun laajuinen, jotenl

koko teos paisuu noin 2,400-si-
vuiseksi, ilmestyen »Kariston f
märk-an romaanien» n—

2o:ntenäi
n:oina. Romaania ei ole poikke-
uksellisen laajuutensa vuoksii
vielä käännetty millekään kielel-
le täydellisenä; maisteri V. Hä-
meen-Anttilan suomennos on ly-»
hentämättömänä toimitettu alku-
tekstistä. Näin huokeahintaineni
klassillinen suuren yleisön »ro-
maani on erityisen huomattava
yritys nykyisissä oloissa, kuu
paperinhinnat ja muut kirjatuo-
tannon menot ovat suuresti ko-
honneet, mutta teoksen saavut-
tama ainoalaatuinen menestys
kaikissa sivistysmaissa taannee
sille meilläkin runsaan menekin
virkistävänä ja jännittävänä ku-
vauksena, jossakokonainen men-
neisyyden yhteiskunta henkilöi-
neen ja tapoineen esitetään mitä)
eloisimmin,hyvää elämänviisaut-
ta pirteästi haastavalla tavalla.
Ensimäiset kaksi osaa, kummas-
sakin 240 sivua, ovat jo ilmes-
tyneet kirjakauppoihin, varus-
tettuina koko muskettisoturiteos-
ten sikermää selostavalla johdan-
nolla; julkaiseminen on suunni-
teltu suoritettavaksi loppuun ke-
sän aikana.—

Suomalaisen Kirjallisuuden
Edistämisrahaston toimittamina
suomennoksina julkaisee Kustan-
nusliike ArviA.Karisto piakkoin
'kolme huomattavaa teosta, jotka
yhdessä merkitse-vät suurta edis-
tysaskelta maailmankirjallisuu-
den parhaan tuotannonsaamises-
sa suomenkielenie asultaan mal-
likelpoisena. Tri Jalmari Hah!
on kääntänyt abotti Pre*
vo>st'n voimallisen lemmemro-
maanin nimeltä >Manon Les-
caut«, josta on alkukielellä il-
mestynyt epälukuisia painoksia
vjsta 1731 lähtien. Kirjailija
Joel Lehtosen käännöksenä il-
mestyy Henrik Ibsenin sy-
väaatteinen draama »Yhteisiknin-
nan pylväät», ja maist. J. Siljo
on suoment. Heirarioh von
Kleistin hauskan runomit-
taisen huvinä-vte-lanän »Rikotun
iuiAuih (Der rerbrcchone
Kxug).
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Eri dioilta.
Panaman kanava.
Liikenne alkaa piakkoin

uudelleen.

Tokio,maalisk. 27 p.(P. T.)
Valtaimerihöyrylaivat ovat täpö-
täynnä lastia. Tavaravaihto on
huomattavasti lisääntynyt. Piak-
koin alkaa liikenne Panaman ka-
navassa uudelleen. Rahdit ovat
»suunnattomasti nousseet.

—
Neljä henkilöä palanut. Ca-1-

rosssa lähellä Norrköpingia Ruotsis-
sa paloi t.k. 30 pnä poroksikaksi si-
käläiselle Puunjaioa-Lusoiakey.hitiölic
kuuluvaa suurempaa työläisasuinra-
kennusta. Palaneissa rakennuksissa
asui yhteensä 11 työ!ä'sperliot..'ä;,lois-
ta uäieinipain omaisuus oli vakuutta-
mabta. Myöskin näyttää tuli vaati-
neenneljä ihiinishenlkeä. Konepuusep-
päKarlssonin3-5-vuotiasta vaimoa ja
kohnea lasita ei ole ioydetty. Kairls-
scnin perhe aisui ensiksi siyt-tymcen

rakennuksen kolmannessa kenrokses-
sa. iMes oli sattumalta Norrköpin-
gissä, ja kun vaimo vähän tulen puih-
"kcamiaen jälkeen saapui asuntoon pe-
lastamaan lapsia, ympäröi tuli hänet
niin», ettei hän voimiinkaan enään p"e-

laSftu-a.— 10,000 kg. kahvia takavarikoitu
Malmössä- Noin viisi viikkoa sitten
pidettiin Malmössä mierivahingoittu-
neen kahvin huutokauppa. Tavaralla
■oli huomattava menekki, ja suuri osa
siitä vietiin Tanskaan. Kyseessä ole-
va kahvi oli siinä kannossa, eittä sitä
täytyi kiireimmiten sopivasti käsitel-
lä, ettei se turmeltuisi. Muutamia
päiviä sitten sai Malmön terveys-po-
"liisi tietoonsa, että suuri määrä mai-
nittui kalrvia oli viety erääseen pani-
mohuoneustioon. missä se oli maan-
nut pitemmän aika3ja käydyt sekai-
seksi, että levitti ytmpärilkren mitä
hirvein+ä löyhkää. Lähempi tultkimus
OSOtti kahvin v """■dyn panimoon kui-
vsititavaksi. Pienempi määrä ol:kin jo
kuivattu», mutta oli kuitenl/n kovirsti
■pilaantunutta ja pahallehaisevaaja
\»aikutti pikemmin lannalta ktm
kaihvilita. Kaupungin eläinlääkäri la-
hietti tavaT.-.ii terveysv:ra»nioima:£ten
tutkitttavaksi. Nämä ilmiottivat tava-

ran kokoinaan kelpaamattomaksi >a
vaaitiva* koko 10.000 kg. määrän feeti
takavarikoitavaksi.

yleisöltä.
»Tampereen Säästöpankinhai-

linto.»

■Talla otsakkeella s:_-a!=i eiir-
nen lehtenne ensimäisenä paikal-
Hskirjoituksensa kyhäyksen, jos-
sa

—
viitaten ja yhtyen Tam-

merfors Nyheterin ja Tampe-
reen Sanomain samaa asiaa kos-
keviin kyhäelmiin, varsinkin
pankin johtajan tointa koskevas-
sa osassa

—
väitetään m. m., et-

tä Teidän »käsityksenne mukaan
on Tampereen Säästöpankki ta-
vallaan ollut varsinaista johtajaa
vailla aina siitä saakka kuinkun-
nallisneuvos C. V. Akcrlund-vai-
naja sen käsistään jätti.» Tämän
väitteen oikaisuksi on ensinnä-
kin mainittava, että ei Tampe-
reen Säästöpankin säännöt eikä
myöskään sen työjärjestys tun-
ne johtajan nimellistä virkaili-
jaa, vaan ainoastaan asiamiehen,
kamreerin1 ja rahastonhoitaijan.
Näistä toimista oli kunnallisneu-
vos Äkerhind-vainajalla asiamie-
hen ja rahastonhoitajan tehtävät
kuolemaansa asti. Hänen jäl-
keensä valittiin asiamieheksi
herra Uno Klingstedt, ja samal-
la myöskin eroitettiin rahaston-
hoitajan toimi asiamiehen toi-
mesta. Hra Klingstedtin sittem-
min tultua erotetuksi, julistettiin
virka heti haettavaksi ja valit-
tiin siihen ensi tilassa ent. hovi-
oikeudenneuvos U. Gadd, »joka
erinäisistä syistä ei ollut viran-
toimituksessa kuin pienen ajan,
pysyen kuitenkin nimellisesti vi-
rassaan viime vuoden loppuun
asti. Varsinaista sijaista ei hä-

(hänen estettynä oloajak-
seen, kuitenkaan valittu siksi,
että pankin virkailijat, joista
kamreeri on ollut toimessaan 20
vuotta, ilmoittivat .-oivansa hy-
vin keskenään jakaa ia suorit-
taa asiamienenkin konttoritehtä-
vät, jos hallituksen jäsenet 'puo-
lestaan voivat huolehtia halli-
tukselle esitettäväin asiain vai-

nelle.

tqistelnsta. Tämä järjestely, jon-
ka mukaan suuri osa palkkiota
eli Koko tantiemi voitiin varata

midbcl kioksi sinä a!-

kana, jona hän omatta syyttään
oli estettynä virantoimituksesta,
pantiin täytäntöönasiamiehen ja
hallituksen keskinäisestä suostu-
muksesta. Että tällaista menet-
telyä jatkui muutamia kuukau-
sia senkin jälkeen kun asiamie-
hen varsinainen este poistui,
johtui siitä, että herra Gadd'in
uskottiin lopultakin» ryhtyvän
toimeensa ja haluavan sitä var-
»ten voimistua ja valmistua. —
Kun sitte herra Gadd viime vuo-
den lopussa erosi, päätettiin en-
nen viran täyttämistä toteuttaa
jo aikasemmin kyseessäollut työ-
järjestyksen ja palkkaussäännön
muutos, jossa tietenkin oli otet-
tava huomioon Pankin isännis-
tön juuri viime vuoden lopussa
hyväksymät, mutta ei vieläkään
virallisesti vahvistetut säännöt.

Siirtyäksemme sitten kirjoiteT-
mien valitteluun siitä, että Tam-
pereen säästöpankki olisi erikoi-
sen kipeästi kärsinyt vakinaisen
johtajan puutteesta, on ensinnä-
kin merkittävä, että maamme
noin 43o:stä säästöpankista ai-
noastaan kolmessa tai neljässä
on varsinainen eri toimitusjohta-
jansa, mutta kaikissa muissa
säästöpankeissa hoitaa niiden
asioita hallitus,apunaan kamree-
ri ja rahastonhoitaja sekä

—
pankin suuruuden mukaan

—
tarpeellinen määrä konttoriapu-
laisia. Tosin on jossakussa, aina-
kin Helsingissä, hallituksen pu-
heenjohtaja tavallaan myöskin
varsinainen virkailija tai valvova
toimitusjohtaja. — Sitäpaitsi on
sekä säästöpankin toiminta toi-
senlaista kuin kauppapankkien,
m. m. siinä, että säästöpankin
hallitus kokonaisuudessaan rat-
kaisee kaikki laina-asiat

— ei-
kä joku virkailija, ol-
koonpa hän sitten johtajan, asia-
miehen tai kamreerin nimelli-
nen.

Virkailijain arvo- tai heidän
nimityksensä ei kuitenkaan rat-
kaise kysymystä siitä, mikä on
pankille hyödyllistä,mikä vahin-
gollista, vaan sen ratkaisee hei-
dän toimintansa tulos.

—
Juuri

tältä kannalta onkin arvosteltava
kyseessäolevankin säästöpankin
hallintoa.

Antakaamme sentähden pan-
kin virallisesta tilastosta otettu-
jen muutamain numerojen puhua
pakotonta kieltänsä.

Kunnallisneuvos Åkerlundin
aikaisen viimeisen (pankin 53 m-
nen) koko tilivuoden, 19 1o, lo-
pussa oli Tampereen säästöpank-
kiin talletettujen varojen määrä
Smk. 5,577,187:52, viime vuo-
den, 1915, lopussa Smk.
9.937.674:3°» Talletuk sel-
-1 e (=säästöön)v:n iQio kulues-
sa tuodut rahat korkoineen
tekivät Smk. 1,261,235:34, v.n
1915 kuluessa Smk. 4,020,158:-
-19. Säästöstä otettiin v. 1910
Smk. 980,314:70; v. 1915 Smk.
1.938,069:30. Annettujen
lainojen määrä teki v.
1910 Smk. 5,144,995:05; v. 1915
Smk. 8.575,590. —

Nämäkin jo
riittänevät asialliselle ja puo-
lueettomalle arvostelijalle osoit-
tamaan, missä määrin Tampe-
reen säästöpankinhallinto todel-
la ansaitsee pelkkää moitetta. Ja
tämän vuoden ensi neljännes tu-
lee todennäköisesti olemaan, ai-
nakin tulokseen nähden, parhain,
mitäpankilla tähän asti on ollut.

Jos käymme vertaamaan Tam-
pereen säästöpankin liikettä eri-
tyisesti viime vuonna toisten
säästöpankkien toimintaan sama-
na aikana, niin huomaamme,
ett'ei sen liike suinkaan ole suh-
teellisesti huonompi kuin toisten,
kuten pyydän saada eri kirjoitel-
massa osoittaa.
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Yksi syytetyistä

Toimitus. Jos ylempänä julais-
tun kirjoittaja kiihkottomalla
mielellä uudestaan ja tarkkaa-
vasti lukee mitä me olemme
Tatrnpereen Säästöpankin hallin-
nosta sanoneet, niin onpa var-
maan hänelle selviävä:

irksi että hän ei menettele oi-
kein asettaessaan meidät samalle
penkille istumaan kuin T:fors
Nyheterin ja Tamp. Sanomain
kirjoittajat ja esiintyy siis aina-
kin meihin nähden väärällä nimi.
merkillä;

2?ksi että hänen on tarpeeton-
ta .pitää meille luentoa Tampe-
reen Säästöpankin virkailijoista
arvonimineen, jotka me kyllä
tunnemme, vaikka olemmekin
kaavata aikaa heidän joukossaan
kaivanneet hallitsevaa, »paikal-
taan aina löydettävää päätä, ni-
mitettäköönpä häntä miksi ta-
hania; sekä

3:ksi että emme ole halkaistua
sanaa lausuneet pankin talletuk-
sista tahi finanssien hoidosta,
josta hän näkyy olevan erittäin
halukas juttelemaan, nähtävästi
siitä syystä, että esitetyt nume-
rotiedot hänen mielestään kyke-
nevät todistamaan, että numero.
jen kasvaminen olisi suoranainen
seuraus pankin väliaikaisesta o-
iotilasta

Sen jälkeen kun »Yhden syy-
tetyistä» lupaama eri kirjoitelma
on tullut julkisuuteen saanemme
mekin hieman kosketella Tampe-
reen Säästöpankin talouspolitiik-
kaa, etenkin mikäli luvassa ole-
va kilvoitus siihen aihetta antaa.

Vielä vähän
»Surettavasta kulturin

puutteesta».

»Isää» itseään näyttää vaivaa-
van sama vika,mistä hän yrittää
minua syyttää: »joko synnynnäi-
nen tahi tahallis-tilapäinien lue-
tun tekstin ymmärtämisen puu-
te». Minulla nim. ei alkuunkaan
ollut tankotus polemisoida »Isän»
mielipiteitä vastaan koul-ukurs-
seista jakoulun vaatimuksista

—
sivumennen »sanoen olen siinä
asiassa hänen kanssaan samaa
mieltä

—
vaan vain,kuten kirjo-

tukseni alussa nimenomaan huo-
mautin, urheilijan kannalta vas-
tata hänen muun ohella

— aivan
oikein kyllä sivumennen, mutta
selvästi

— esittämiinsä hailven-
taviin ja vääriin viittailuihin ur-
heilijoista ja urheilusta.

Totta kyllä on, ettei juuri ole
varsin hölppo verrata

—
eihän se

vertaus minun tekemäni olekaan—
Sibeliuksen ja Kolehmaisen

aikaanjsäännöksiä toisiinsa, siksi
suuri ero niiden laadulla on.
Mutta alallansa ovat kumpikin
suurmiehiä

—
ilman »sitaatti-

menkkejä — ja huolimatta siitä,
mitä Pihkala

— jos »Isän» refe-
rointi on oikea -■— ja »Isä» asias-
ta ajattelevat, allekirjottanut us-
kaltaa olla toista mieltä Koleh-
maisen saavutusten merkitykses-
tä, vieläpä väittää, että »Koleh-
mais-kultti» — missä Pihkalakin
on ollut mukana, ellen väärin
muista

—
ei ole mikään kulttuu-

rin puutteen ilmaus nuorisossa.
»Isä» kait muuten tuomitsee
esim. norjalaiset kokonaan kult-
tuuria vailla oleviksi,sillä heidän
Mathiesen-ihailunsa on ollut pal-
jon suuremmois.empaakuin kos-
kaan täälilä Kolehmaiselle »oso-
te,ttu.

Urheilija.

ClKrjSHäiia.
Karungin murha.

Murhaaja Amanda Säteri kotoisin
Ikaalisista,

Emäntä Anna Greta Buchfin Ka-
rungis;a viime helmikuun 17 pnä
tapafeunecn murhan tekijää, palveli-
jatar Amanda Wilhelmina Säteriä on
nytteimmin ensi kerran tukittu oikeu-
dessa. Säteri, joka on syntynyt ISD2
Ikaalisissa, kertoi oikeudessa varsin
murheellisen elämäntarinan. Hänen
isänsä o>!i asustanut iknan vihkimistä
äidin kera. Perheessä oli ollut kolme
lasta.13-vuoit:aana oli Amanda Säte-
ri saanut lähöeä hakemaan elatustaan
maailmasta.Kotioloistaei hänellä ok
lut nykyisin muuta tietoa kuin että
hän oli kuulluit i-sän elävän. Muuten
oli Amanda Willrclmiina kuljeskellut
paikasta toiseen, 01-kn kussakin vain
muutamiakuukausia tai viikkoja. Ai-
noastaan Kailaallakertoi hän olleen-
sa jossakin paikassa 2 vuotta 7 kuu-
kautta.Ruotsin puolelle hän oli kul-
keutunut pari vuotta takspern.Siellä
on hän täiUlä aikaa oliuit kymmenkun-
naissa pa:kassa.

Murhan kertoi hän tehneensä scn-
vuoksi, että hänen emäntänsä oli
mainittuna h»el-mikuu.r. 17 pnä nuhdel-
lut häntä sellaisesta, johon hän ej
katsonut olevansa syypää. Vihan
vimmoissa oli hän rientänyt hake-
maan kifftten ja iskenyt sillä emän-
nän kuoliaaksi

—
Varkaus Karicussa. T. k. 35

päivää vastaan yöllävaraile'.::.n Kar-
kussa Mäen kylässä Bsostatalosta 75
kg. sianlihaa. Epäilyksen alaisena tä-
hän varkauteen on pidätetty muuan
henkilö. Lihoja ci ole saa-ttj takaisin.—

Tammelan välikäräjillä t. k. 2J
pnä tuomittiin näyttelijä ArmasHat-
tara santari J. Stenhammar nio
leimuat ForH-asta, jotka vangittuiiva
oli tuotuoikeuteen, kotirauhan pikko-
mrscsta. Hattara 2 kk. varireoteen ja
Staflfaammai 200 mk s_kicon. Vas-

taajat "määrättiin heti laskettavaksi
vapaalle jalalle. Sekä vastaajat, että
syyttäjä tyj^yivät päätökseen»—

Sosialistinen luottamusmiestuo.
mittu.Eilen oli Helsingin raastuvan-
oikeudessa esiMä syyte Suomen Me-
tallityöntekijäin liiton entistä sihlt-e-e-
-r:ä H. Saxma.nia vastaan kahdesta
väärennyks-cstä ja kavalluksesta.
Saxman tunnu.ti syyllisyytensä ja oi-
keus tuomitsi hänen kahdesta vää-
rennyksestä ja ytid-estä kavallusri-
feofcaesta pidettäväksi kuusi kuu-
kautta vankeudessa sekä maksamaan
M'dta.-1-työu'tekijäin liitolle kavalta-
mansa 450 mlk. Suomen rahassa ia
150 kruunua Ruotsin rahassa. Lie-
ventävänä asianhaarana pidettiin sitä,
että Saxman oli liitonkanss-a ennem-
min tehnyt muksen mainittujen
fummien takaisin malks»atmises»ta.
Tiyyitymärttömyyftä päätökseen ei il-
moitettu

HUUtOKdUPPOiII,
Perjnntoinn

t. k. 31 p. klo 10 ap. myydään kahvi-
lan kalustoa niink. tiski, pöytiä,peili,
tuolia, iso autoni, gramofooni (patre-
phooni) levyineen ja kaappineen, 10
nikkeli-itä kahviserviisiä, oviverhoja,
sähkökruunu, keittiöastioita,koiv. ruo-
kapöytä kolmella lisälaudalla, hieno
ruokakaappi (senkki) ym.
5145 Huutokauppakamarissa.

Myytävänä.
Kaksi hevosta

myydään Kaivokatu 15 torstaina
30 p. t. k. klo 12 ja 3 välillä.
5121

Paljon kysyttyjä

pyöreitä
tmilunKehyKsiä

myy halvalla
N. Sundqvist.
Viinikankatu 36_5125

Uusi talO Forssassa
myydään sattuneesta ..'»;» -'aperinhal-
valla Talossa on 5 huonetta 1300 m2
o-ito-tontilla, leivinuuni ym. käytännöl-
listä. Sopiva käsityöläisille tai viljan
välittäjille kun lastaus rautat. vaunuun
voi tapahtua omalta tontilta.

Lähempiä tietoja antaa ja kirjeisiin
vastaa postimaksun seuratessa.
5130 K. G. Palmu, Forssa

Rautio, vaaleajouhinen, näyttelyssä ja
kilpailuissa palkittu 5 v.

ORI
m3'ydään. Nähtävänä tänään A— rin
torilla klo 9 ap. 5138

Hyvä viulu ja laatikko Smk. 75.
Ilmarinkatu 14.

5137 Narikassa.

Hämeenlinnan— Tampereen vä-
lillä, kalarikkaan järven rannalla,
1 kilometri pysäkiltä, sijaitseva

Maatila»
Pinta-ala yli 100 t.a., Josta peltoa 42

t.a. ja luonnonniittyä nom 30 t.a., kaik-
ki yhdessä lohossa, paitsi osa metsä-
maata on erossa. Asuinrakennuksia on
kaksi välttävässä kunnossa, ulkohuo-
neet uudet. Hinta ilman irtaimisfoa
32.000 markkaa, josta seisovaa kiinne-
lainaa 16.000:

—.Maksuehdot sopimuk-
sella. Lähemmin juho Älénilta, os.:
Hämeenlinna, Saaristenkatu 4. 5143

US., Häm. S. 2 k

200 syltä
hyulci koivuhalkoja

myytävänä PälkäneelläMallasveden
rannalla.

Lähemmin
Syrjäseltä, Pälkäneellä. (Puhelin.,

512 S

Hflllfcl OStGI
Maltoa la kirnupiimää

stniremmissa ja pipiicramissä erissä kä-
teisostolla. Arv. vastausta odottaa Aa-
mulehden kontt. <Käte;sostaia 200«.

5124

O^JS kantakirjani
aslutustn varten. Tarkat tied'if oriista
hintavaatimuksilleen iätettä-ä »Jubofllénille, Hittona, Saaristenkatu 4

H^lc itra

Toiialassai
ostaa hyviä, terveitä vasi-
koita 13—20 mk. kpl.
3255 Toijalan Makkaratehdas.

Kuivia
Koivulautojä

heti lähetettäväksi. Vast. Aamul.kontt.
nim. «Kuiria koivulautojac. 5033

LhnonaadlpullolQ
ostetaan suurempi määrä, pie-
nemmissäkin erissä

H.Lahtinen,
Pispala, Rajaportti509S

SplroaHDoria Ja IlmaterSstS
ostaa Niemik. StLL f h Kranb r,OQr,

Uuoßralle tsfitöm
1päivästä huhtikuuta kamari ja keit
:_..!___.'.■ Mäkipäänkatu 39.

"pieni huone eri sisäänkäyt.
27.HNieminen.5136

4 huonetta ja keittiökesäk. 1p. sekä
pakari, kamari ja keittiötoukok. 1

p. Viinikank. 11. Puh. 195.

Valoisa

katti huone
vuokrataan nyt heti

K. B. Saarela.
Viinikankatu 20.5141

2huonetta
ja keittiökesäk. 1päivästä

Kuninkaankatu 24.

■snr,i

iliioMle otetaan.
Kesäkuun alusta tai mvöheir.min

3 10180
aurinkoinen ja lämminbnoneostonylry-
ajan mukavuuksineen mioiuummin kos-
ken länsipuolelta. Vast.1.1. kontt.merk.
5119 «Virkailija*.

T^amari ja keittiö, miel. länsipuolelta
"»" koskea 2.11ehengelle 1p. toukok.
Vast. k I.k. nim. »Kahdella hengellec.
5054

2:de!le
koulutytölle

halutaan hygienisesti puhdasta
koulucosuntoa täysihoitoineen.
Pyydetään ilm. tlk. osott.

»Yhteiskoululaiset».
5062

Nyt heti

3-4 huonetta
>nnä kcHtiöTijrväänkihlakunnassa
rautat. aseman lähistöllä. Vas', t.1. ____.
5052 nim.. »Virkamies»»

Tampereella 1916,
Tampereen Kirjapa-nc-Osakeyhtiö,

Pslveitdssen otetaan.
Kunnon ranki

saa paikan. O. HELI-y^^^B
»5 i-l _________________________________________________________________________________________■_■Hämeenkatu 21.

1^eittiö-köksä,palkka 35 mk., useam-
*■■' pia yksinpalv. ja keittäjätär, nuo-
ria lastenhoitajia ja maalaistyttöjä,lei-
pomatytöt saa heti paikau Rva Hen-
riksson, Läntinenk. 33. 5140

IA a 1R vuotias poika, joka on
W a*°

tottunut hevosta hoita-
maan, saa paikan. K. A. Silander.
5146 Tammelank. 10.

]paperin leikkaaja ja 1 pahvi-
laatikoiden beftaaja saavat heti

työtä kirjekuoritehtaassa Kauppak. 4.
H. Syrjänen

Kelvolliset

Ompelijattaret
-aavat hyvän työpaikan
Akkunaverho ja Paitatehdas
O. Y:llä. Eljanderin Niemellä. 5104

Pdlnelastii MWL
Siivoojan tai pyykinpesijän
tointa halutaan. Kirj. vast. AamuL
kontt. nim. «Siivooja<. 5135

HmolÄ
T»To»c!rSI kauttamme nseat rahal-
I\U&a.a.|,-äet ostajat ovat kysel-
leet maa- ja kaupunkitaloja, halulliset
myyjät ilm.

Sekä 5—
6 hv. Lokomot ostetaan tai

vaihdetaan uuteen.
H:linnan Tukku- & Agentuuriliike

Hämeenlinna. 5139

Junien kulut.
Hucm.! P=postijuna, Pik.=pikä-

juna, M=matkustajajuna, S— sekaju-
na, T=tavarajuna

Junat lähtevät Tampereelta:
P. ia,n yöllä Jyväskylään, Vaa-

saan, Tornioon.
P. 5.46 ap. Helsinkiin, Hankoon.
"P- 7,35 ap. Turkuun, Heisinkin,

Pietariin
S. 10,41 ap. Haapamäelle.
Pik. i:,40 ap.Turkuun, Helsinkiin,

Pietariin
M. 2,32 ip. Vaasaan.
M. 2,34 ip. Helsinkiin.
P. 2,40 ip. Poriin, Raumalle.
P. 4.57 ip. Helsinkiin, Kajaaniin.

Pietariin, Nurmekseen.
S. 6,05 ip. Tyrväiseen.
Pik. 6,40 ip. Tornioon.
T. 8,17 ip. Vilppulaan.

Junat saapuvat Tampereelle:
S. 12 05 y. Orivedeltä.
P. 5.11 ap. Jyvä_ky!ästä, Vaasasta

Torniosta.
S. 7,30 ap. To:jalasta
S. 8,15 ap. Tyrväästä
T. 9,27 ap. Vilppulasta
M. 10.31 ap. Kajaanista, Pietarista,

Nurmek.-csta
Pik. ii.ig ap. Torniosta
P. 2.05 ip. Vaasasta.
P. 2,07 ip» Helsingistä, Kouvolasta

RaumaltaP. 4,43 ip. Forist
Piit. 6,17 ip- Hela nvji.-tä,Pietarista
T. 6.55 ip. Orvedeliä.
P. 8.30 ?p. Torasta, Hel?"-r.g:stL
P. 11.37 «p» HelsiagUt* Pietaiist»-.

myy5134

PIIÖPPOSEH VELJEKSET.
Lysoolia,
Karpoolihappoa,
Auroformia ja
Auroformisaippuaa

RoMosKsiippd Oy. Tcmpereello.
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