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KONTTORI
Tampere, Kutiinkaank. 30
moi.i,ia aikip. klo 9a, —t >.

PUHELIMET
m.- ja tilauskonttori 1
kirjapaino ja sitomo 3
isännöitsijä 5 (yksit. 180)

ijÄinuöHsijätavat, vanniin-
uim kc!)ö 0-10 ja 12—2,

s «s;isf ~*KW""*£.W """«Kt^"^K9

S Kuolleita

1 +
M Rakas po:i:ani ia veljemme

I1 HutiinI yinion nsiiiiu
mH kuoli punakaarfHaisten murhaa-
|% mana Kuusankoskella 26 päivänä
II hnhlik. 1918, :XZ v. 9 kk. 8 p:n
pj ikäisenii. Lähinnä häntä surevat

g äiN. 1 veli. ia 2 sisarta perhe*

H Vapautemme kalliin koitteesx'

Omaiset.

m Ruumiin siunaus toimitetaan
«| Tampereen hautausmaalla tors-

II ininä C p:nä kesäk. klo 5 ip. 30-tM ka ainoastaan täten ilmoitetaan.
•p Kokoonnutaan hautakappelin luo-
-8 na. 7«>97H
&SE&

1 ®&m I
M Katkeran surun valtaamina ilmoi- W9 tamme että rakas lapsemme g»
| Lauri Elias 1
W isotirokon murtamana nukkui M
ra| ikuiseen uneen Kunmetantisaiiaa- M
m lassu 24 p. toukok. 1918 4 v., 4 13
g.4 kk. 26 p. ikäisenä. Häntä kai- W
W pnuksella muistelevat äiti, isä, MW sisko ja veli. D

Minimi ja Elias Vainikka,

Ah autuasta, näin hän pääsi W
varhain kuin kevätkukka kukois- «g
tuissaan parhain. Hän rauhaan M
vaipui ennenkuin haipui pois ek- M
syksiin ja synnin puoleen taipui. M

1 T
5H Pikku tyttömme

f Mm Mnrjstfci Pnstell
M * 8/9 17 f 2/6 18
SJ: nukkui kuolon uneen Innilässä

Lempäälässä t. k. 2 pmä jättäen
|'| syvästi suremaan siskon, veljen,|H äidin, isän.
r| Hilja ja Väinö Pastell

Olit pienoinen kallis kultainen
Ilonamme kaiken aikani

Siksi emme sinua unohda.
7748

HsufausMiitsußirleltä
ÄanratehcL konttorissa*

f Kokouksia
„

ii»! Työväen
Sm* t* a•» 3 *isofflSin

isännät, perustajat ja säästöön-
panijat kutsutaan täten kokouk-
seen keskiviikkona kuluvan ke-
säkuun 12 päivänä kello 7 illalla
Tampereen kaupungintalon juhla-
saliin. Käsiteltäväksi tulee ky-
symys pankin toiminnan jatkami-
sesta sekä mahdollisesti muista
esiintyvistä asianhaaroista.

Tampereella, kesäkuun 4 päi-
vänä 1918.

Kaapo Murros.
Hämeen läänin Maaherran mää-

räämä toimitusmies.

Tampereella keskiviikkona 5 päivinä kesäkuuta

TILAUSHINNAT:
6 pp. ' i vk. 18:—, '/j v. 9:—, Vi v- s:
« pp. Vi vk. 14: —, i/ 2 v. 7: -, % v. 4:-
3 pp. Vi vk. 10:—. i/, v. 5: —, 1/4 v. 3:-
t pp. V» vk. 4:50, i/s v. 2:25

Lyhin, tilausaika 3 kk.
Konttori ei myönnä yksityisiä tilauksia velaksi.

Xotiiu. kannosta Tampereella peritään 10—20 p. kk.
tilausajan pituudesta riippuen.

Tunm- ja PorinläSniu pohjoi
sen vaalipiirin

f 1 • 1 S i j ■ *

kutsutaan täten, kiltakin 2 valtuutetun
edustajiin kautta ottamaan osaa yhtei-
seen neuvottelukokoukseen, joka pide-
tään Porissa Kansalliskodissa Bp. kesäk.
kio 12 ~.

Porissa 1. 6. 1918.
Blmtarvekomitean puolesta:

Mikko Latva. Veli Bk. Jaakkola.
7702

Tammerfors Klädesfabriks Ak-
tiebolag Tampereen Verka-

tehdas Osakeyhtiön
osakkeenomistajat kokoontuvat
vakinaiseen.

liiatta
yhtiön konttoriin Tampereella
lauvantaina 15 p:n.ä Kesäkuuta
1918 kello 5 j. p. p. Kokoukses-
sa käsitelläänl yhtiöjärjestyksen
§ 20 mainitut asiat ja päätetään
osakepääoman koroituksesta.
6285 HALLINTO.

I Myytävänä j
.*™*MB*———M,B I™'—""'""DWOW

suurempi maara

varastossa.

R. Gust. Skogster
9»,53 Hämeenlinna.

MGG
PdäsyiiDDUjcE
myytävänä

Aamulehden
konttorissa.

| Ilmoituksia 1
ik— ii—, i ,if

T.S. 1 s. 40 mm. 5/6.
MM RHsvstusiöufekaiinan

kirjastosta

hjiijjjijf biijjf
i3'l|lll

on tuotava takaisin tänään kir-
jaston aukioloaikana klo s—'/.,7.

Kirjastonhoitaja.

Tampereen wypuiin-
eakooisn toimisto

on muutettu taloon Puutarhaka-
tu 12, a.

J T. Petrelius.
7732 Vakaaja.

ARVOISAT NAISET!
Vielä voidaan valmistaa muu-
tamia kävelypukuja ja kap-
poja Juhannukseksi. Kunin-
kaankatu 16. 7?47

Matilda Kaukoranta-Vuolnkka.

Puistoravintola
Soittaa Galpiatt Orkesteri

Ulo VgS-ll ip.
K' la Cffsrta koko päivän.
6489

Vekselilomakkeita
Aamulehden konttorissa.

Vastaava ja päätoimittaja

EETU A. ALHA
Tavataan varmimmin toimituksessa

klo 2—4 i. p.

Puhelin 8 (yksityisp. 1562)

ILMOITUSHINTA: 25 p:iä ennen ja 20 p:iä Jälkeen tekstin
sekä määrätyillä paikoilla 30 p:iä milliin. Punaiset ilmoituk-
set 40 p:iä miu., vähintäin 30 mk. Kihla-, vihkimä- jo syn-
tymäilmoitukset ä 6 mk. Kuolinilmoitukset maksavat 20
p. mm. ja on pienin hinta 8 mk. Pienin ilmoitusmaksu on
1:50. Enemmän ilmoitettaessa alennusta taksan mukaan.

litein milli 011 SIIS!
maikan suuruinen, Suomen senaatin maalisk. 27 p:nä

1918 päättämä ja Suomen eduskunnan seuraavan
toukokuun 28 päivänä hyväksymä

HHRSS n* l| 1SäS? p 1 Kif mms w 1 Pi* P llll 'å SIHrP«O il 18

\-wtimm

tarjotaan täten tilattavaksi,
vään 1918.

Tilausaika kestää heinäkuun 1 päi-

Laina annetaan 100:n, 500:n. l,000:n ja 10,000 markan hal-
tijalle asetettujen valtion maksuosotusten muodossa, jotka joutuvat
takaisin maksettaviksi heinäkuun 1 p:nä 1920, mutta on lainan
merkitsijä oikeutettu ja velvollinen muuttamaan lainaosuutensa obli-
gationilainaksi, jos hän on sen sellaiseksi merkinnyt.

Tilattu lainan osuus on tilausta tehdessä heti kokonaan mak-
settava. Maksusta, antaa laitos, joka tilauksen välittää, väliaikai-
sen kuitin, joka samassa paikassa myöhemmin vaihdetaan valtion
antamaan arvopaperiin.

Lainasta maksetaan korkoa 5 sadalta v:ssa siltä osalta, mikä on
tavallisena lainana merkitty takaisin maksettavaksi 1 p:nä heinä-
kuuta 1020 ja 5 x/2 sadalta vuodessa, merkilsemispäivästä alkaen
kuoletus ajan loppuun saakka, siltä osalta, joka on merkitty kuo-
letuslainaksi muutettavaksi.

Lainan korko merkitsemispäivästä heinäkuun 1 päivään 1919
maksetaan tilaajalle etukäteen merkitsemisti la isuudessa. Sen jäl-
keisen vuoden korko eli heinäkuun 1 päivään 1920 maksetaan vii-
meksi mainittuna päivänä. Obligatsionien korko maksetaan sittem-
min puolivuosittain 2 p:juä tammik. ja 1 p:nä heinäkuuta.

Lainaa saadaan tilata Suomen Pankin, yksityispankkien ja
säästöpankkien konttoreissa sekä kaikissa postikonttoreissa ja ensi-
niäisen luokan postitoimistoissa.

Suonien Senaatin
7506 (S 1.2679)

Itä-Suömen itufomo 0. y:n osnKKeenamlstoJia
pyydetään suorittamaan ko/nt&s viiiSeä»f»es eli 200 mk. osak-
keelta kesäkuun kuluessa joko Kansallis-Osake-Pankin konttoriin
paikkakunnallansa tai Savonlinnassa suoraan yhtiön konttoriin
(Kyrönniemellä).

Savonlinnassa 25 p:nä toukok. 1918,
Hallintoneuvoston määräyksen mukaan

7507 8.1. 2659). Johtokunta.
T. S, T. A. 2 k. 1 s. 60 mm. 2 palst,

Pf i f
Sisä c 5» H» Is" k?! ?■ SS h H

111il*■ *
* 1111-IPI PlfiPfl miili

on jMrjestettg Vuorikatu 1.

Kylpyaika 10 amp~3 j.pp.
Suuremmat joukkokvlvyt ovat tilattavat päivää aikaisemmin

kylpylästä, Saipua ja pyyheliinat mukaan.

7614 Menåentlllaltökses Tampereen Piirikonttori
Kauppa* ja
varastojen omistajia.

jotka eivät vielä ole tehneet asianmukaista ilmoitusta va-
rastoistaan, kehoitetaan tekemään se viimeistään kesäkuun
5 päivänä. Ilmoituskaavakkeita saadaan kansliastamme.

Tampsir&QSi ESmtapvetioåmiikimtam

(Silli f)

7708

teili! liii piin lii
ilmoitetaan hakukelpoisten haettavaksi. Hakemuksia tulee seurata
todistukset entisistä toimista ja palkkavaatimukset.

Toimi on otettava vastaan mahdollisimman pian.
7712 Tasnpersea Elinianreioimikwnsa.

tarjoillaan joka päivä klo 10—1;aamiaista määrät-
tyihin hintoihin ä 7 mk. sekä päivällistä klo 3—6
å 10 mk. Järjestettyjä päivällis- ja illallislilauksia

otetaan vastaan puhelimitse N:o 1799.
Å ia &as°te koko päivän.

Soittoa esittää Galbiati-Ferraris'en orkesteri klo VaS—ll ip.
7612

37: s vuosikerta 1918

TOIMITUS
Tampere, Kuninkaaitlc. 30
avoinna klo 11 a.—-12 yöllä

PUHELIMET:
Toimitus
Päätoimittaja
Toimitussihteeri (yk-

sityispuh.) ....1640

. 4

. 8

Juoksevalla tilillä
hyvittää pankki kuluvan kesäkuun alusta

korkoa 1%

1 Osoiteihnoituksia 1
■ ma s mwmmwtmmmmKtS'

Astantijajia Tampereella:

ÄSMNHJOTOIffiISTOJH,
jöiden omistajat kuuluvat Tampereen

Asianajajain Yhdistykseen,

Kblinan & Pulkkinen. Omistajat:
varatuomarit Eriksson, Solja' &

Backström. Kauppakatu 10. Yh-
dvspatikin talo. Av. 9-4. Telef.
1(3, 15!<5, 744,1790.

Grönblad S Launio, Kauppatori
7. (Patanderin talo.) Av. 9—4.
Telef. 659 & 1359.

Koskiuen & Leiniö, Kauppatori 5,
Av. 9—4. Puhelin 76(5.

K. O. Laitinen & Viljo Sainio,
Kauppak. 7. Av. 9—3. P. 474 ja 476.

Kaapo Murros Itäinenkatu 11
Av. 9—3. Puhelin 758.

Planting & Pulia, Omist.: Varat
A. Planting, Kauppa!;. 7, (Tamp
Pa.uk. lal.) Av. 9—3. P. 01 & 1165

Procopå & Solvio, Commercen
talo. Av. 9—4. Puhelin 205,1550.

Tampereen Lakiasiaintoimisto
Om. varat. Oiva Sohlberg. Kaup
pak. 16. Av 9—3. P. 644 & 1004.

Snellman s Raevuori
Knuppak. 16, klo '/, 10—3.

11, Uspolund m%åSStt*
Toispalkkaisla asianajajia:

K. V. Holman, Asianajotoimisto
Helsinki 44.

|LPOIJANQEINO:hfIiLB.IIIdBU.!
E Viljo Puustinen jaVäiuö Kylmäkoski.|P.7496jasGe6, |
g Varatuomari. Fil.maist., Hov.ausk.j puoli 10—4. 1
Vilho Selinheimo, lääuinsihteeri, esit-

tel. Seiraat, Helsinki Museok. 5. p.53(57.
LaktolSö Kivilaki å Tulenheimo
Turku, Eerik.k. 8. Av.9-4. P.434&945.

Martti E. Jaakkola ja T. Piintilä.
Hifred Holmström, v. luom., Turku,

klo 9—3. Puh. 772, 1049 & 117.
Rekola & Halme Asianajotoim. Vaasa.
Otto Tanner, Lakiasi»!rit. Viipurissa.

liiiäsßLaliaiialoiislöS^ila
Erikoisala Torppariasiat.

IMronenåHestertOHjpÄ.
Lääkäreitä:

Kaupungin- ja aluelääkärit
Ailio, Rongank. 12. Puh. 1845

9—lo, 6—7. Iho- ja sukupuolit. iltap.
Tri af Hällström, Kirkkok. 8, 9—ll

ja 5—6. Terv. hoitotoimistossa I—2.
Grönholm, Itäinenk. 20, 9—ll, 4—5.
Nyman, Kauppa! 7, 9-11.1-2. pyh.9-11.
rerveashoitotoimisto, Hämeenk. 19.

10—(5. Tarkastusasema B—lo.
Keuhkotautihuoltola, L. puistokatu 4,

tiistaina ja perjantaina 6—7.

Hhlman,L. pnistk. 14, ark. '/,12-1,3-V,?.
Björkqvist, Korva-, nenä- ja kurkku-

tauteja; Itäisenk. 20, klo 12—8.
Etneleus, '/,9 V, 10, 4—7,6.
Tri Koffströra, Hämeenk. 27, 11—1.
Yrjö Kulovesi, Tiilmrakink. 5. Telef

804. klo 9-11 ja 5-6.
U. Kainulainen, Musfanlahdenk. 24

arkip. >/,12—1 ja i/,6—>/»7, asunto
Ruotsalaisella Yhteiskoululla.

Lotmaranta Kunink.k. 25. 9-S1 ap.
lauvant. u—4. Keuhkot.

Tri Nyman, Kauppatori 7, 9-11, 1 2,
. pyh. 9—ll. Sisätaut., last. ja veneer.
Ora, hermot., 9—lo, 5-6. Aleksan-

teriiik. 16. P. 817.
Paikonen, arkip. klo 9—ll ja 4-5Kyttälänkatu 1. Puhelin 1453.
Bäihä R., Kauppa!;. 2, 9-11 ap. ia4—5 ip. Puh. 574.
Stålhammar, Mustanlahdenkatu Hi/alO-Vjll ja 5-6. P. 100.
Vikander, Anna, Kosldk. 9. Vs I—>/,4
Virzenius. Silmä). Itäinenk. 20. 10—11 ja 5-6.

Hammaslääkäreitä:
Björn Alfthan, Kauppak. 2. 11—12

G—Vt 7ei keskiviikkona ja lauant.
Elsa Grönblad-St&lhamtnar Must.
!ahd.k.24, p. 100,9-10,5-6,keskiv. iaperi.
9-10.
Olga Järvinen. Aleksant. k.20, */,lo—

ei lauv. Puh. 603.
Laurent, Hj., Hämeenkatu 23, '/, 10—

'/,!!. Vi2-Vt3. Puh. 13 53.
t\m linnrrnn Vmrikarik. 20. 11—12,Llilö Llllnyißll ja tiist., keskiv. ja per-
jant. sitäp. '/26—Vj7. Telef. 1797.
Pekka Nitonen, Kmiink. 19. P. 36.

Matkoilla.
Veli Pakkala 10—11 tiistaisin 6—7,7

ei liiuvaiit. P. 170. Kuninkaank, 25.
V. J.Palo, Hallita*.!'. P. 588. klo'/, 10-11
ia tiistaina iaperjantaina 5—6, ei maant.
Ada Rauvola, Kauppak. 4, arkip. 10

- 11 ja "i—6; lauantaisin 10—11.
S. Tirkkonen, Kauppak. 6. Ei vas-
taanottoa.

Sairaaloita ja sairaanhoitajia

Sksltylssolnolfl SåSK 8 -

hiertävät sairaanhoitajattaret ta-
vat, varm klo 2-4 ip. Ränsipiiri H. Paa-
sikivi, Mnnriank. 4. Keskikaup. M. Kos-
kinen, Lånt.k. 36.Kytt.L Upari.Aleks.
k. 30, Itäpiir. H. Vihonen, Viinik.k. 3A.
HoUotusloim. Kimin!;. 36, torst. 11-12.

Eläinlääkäreitä:
M. Herva.Puutarh.k. 6. T. 1134.Klo 10-1-
Stenins, Mustanlahd k.23,10-12.P.1495.

Maamlttareita:
Hannes Kiehelä Vesilahti. Puh,

Katiloita:
Aino Lehti, Hämeenpohja, puh. 52.
Emmi Rautavaara, Rautatienk. 8.
Sairasvoimistelija ja Hierontaa.
E. Hymander, Kirkkok. 8. tel. 1122.
Hartia Nieminen,Satak. 7. Sähk. hier.
Hep. Hiergnialalfos ftSfc£ £5
vainuin. kTo 8 10, 3—5.

Vakuutuskonttoreja.

Pf» h {A-IM Palo- ia murtovakuut.
M SI J U IM Asiamiehet Tampereella:

G. W. Osonen, Hämeenk. 9. Puh. 530.
Emil, Lyytikäinen, Häm.k.23. Puh. 571.
K. J. V. Dahlgrån, Läntinen Puistok. 6.

Hil 11PIHIfI Tapaturmavakuutuks.
■■■ ■ 5-3 E 5 G& Wy Asiamiehet Tampereella:
G W. Osonen, Hämeenk. 9. Puh. 530.Emil Lyytikäinen, Häm.k.23.Puh. 571.E.J. V.Dahlgren, Läntinen Puistok.6.
Juho Kivinen, Kauppak. 13. Puh. 202.

G. W. OsonenrSÄTWso.'
KUSTOS tuiensammntttskoneita. i
Salama— Pohjola—Kullervo. ■Konttoriaik» g 2 ja 4 6. !

SII A Iti f keskinäinen Heukivak. yh-
U U lii I tiö. Tampereen Haarakont-

tori Kauppatori N:o 5. Av. kello 9—ll,
ia 12-4. Puh 92.

fffftollff V:lk - °-YTa mP- kontt. Itåi-ållUCVil nenk. 11, p. 807. Av. 9 12 ia1-4 paitsi lauv. 9-2.

Ilttntra PaJovakiratus Oy. Juh. Kivi-tlllllilß i,en, Kauppak. 13. P. 202.
P a|«t a Tapaturmavak. On.JL aina, Påäasiam.FediProcope
& C:o Kuninkaankatu 21. Puhel. 8 3-!,Rob. Witting, Arth. Laurent ja I, Stenius.
Palo- ja Henkivakuutus «SV EH»

Puh. 126. Rva Elin Selin. Konttori
Tampereella, Kauppatori o, 3 kerros,
avoinna 10—2.

Robert Witting
FENNIA Palovak. 0.-y:n päaasinmies.

saiUIH Hämeenkatu 20. Puh. 269
keskin, vakunfns-OX * X Ä1- lait, PääasJoimisto

Tampereella, Itäinenk. 24. Puh. 263.
fOOMEM KOTÖHKIEHPALO-
* APD9HTIO Mfllmlstoo varten.
Asiamies Tampereella: Otto Luhander.
Koskik.7, telef, 148, kouttoriaika 9—12
ja I—s. 5, 10 ia 20 v. kuluttua 10, 25
ia 50 % alennus vuosimaksuista. 781.
Ensimäkien Venäläinen Vakuutusyhtiö

Perustettu 1827.
Pääoma . . . 10,000,000 Smk.
Omat varat . . 80,000,000

„

palovakuuttaa kaikenlaista omaisuutta,
Edulliset ehdot, pikainen korvaus.

Pääasiamies Tampereella: Axel Eng-
ström Hämeenk. 7. p. 302.

Axel Andersson, Ala-Tahmela, puh "5.
J. K. Hieta, Pispala, Mäkitie 7.
f. Salminen, Järvensivu, Turjantie 5.
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KHnteimistö- ja Välityskonttoreja

tClintelmistekonttori 0. Y.
Kiinteistöosasto Kauppakatu 7.

Puhelimet: 1388, 17 22, 17 33 ja 17 34.
Lattu ja Lindfors

Kiinteimistokonttori
Tampere. Hämeenkatu 29. Puhelin 1679.
EEMELI AALLON

Pääkonttori s {jåÄ*ll ° **•

Puh. 1000& 1500.
Sivukonttorit: Vaasassa ja Lahdessa.
Helsingissä: Kiiuteistökonttori O. Y.
Itä Hämeen Asioimis-
iaKiisiteimistötoimisto

Läntinen'..-. 27.' Puh. 17 69.

Niklas Järnefeltin- Maanmit-
taustoimiston Tampereen

konttori,
Hämeen!;. 12. Puh. 1160.

Tampereen
Liiketoimisto

Tampere, Teatteritalo. Puhelin 1341.
Kunnallinen Työnväl.toim. L.puis-

tok. 10, klo 10-3 ja tauv. 10-2, p. 484.

Rakennus- ja metsätoimistoja :

Pissi ii n t - el,r "» Tal °-'Ami 111 ålllll Puhelin 813.
f. eski-Suoine» MU-isä to: tnisio

Tampereella. Oinist ti .! Gröuhloiu,
Puhelin 1561. Fil.maist. Mats Imit

Matkailijakoteja la tarjoilu-
liikkeitä:

lIUHBJJJUIU 3:50-14 mk. Pith.lo93.
Engströmin Kondlittod ja Kahvila

Lantinenkatti 25. Pii», tyj.

Majatalo Verkatehtaank. 10. P. 803
Va lokuvakauppaja :

f NlltMSin VALOKUVAAMO
*■• a l**!*"*!** Tnlipalon hävittä-
mällä ei Ini.eitä toistaiseksi voida jalka».

1.f //> </rlliikkeitä i
ti¥ftp>t I '"JtfriftP Leipuri & KouiliiiillliJ LilJciUUil Puntk.l6. P.W3,

Konttori Viinikank. 21 p. 7U5
JB | Kahvila Hämeenk. 10 p. 1215.
£3 ' Leipumo Vart.iotorniiikatu 9,
3 l P- 12U0
jg j Leipomo & mugmSlä Tapionk.
ga 7, j>. 715
H s Mjggmälä Särkänk 15, p. 394
©

'

, Puutarhak. 29, p. 70
g* ,

> Kunmkaank. 1! p. 395.
b 4 i Tao annon talo Viinikassa

p 3»?.
Hurja- ja hevoskauppialt.i:

Osuuskunta Haria r. I. Tampere.
Tehtaank l Puh 329 ja 913.

Ha n ra k o nttorU: Hämeenlinnassa,
Riihimäellä, Loimaalla, Porissa, Ikaa-
!!»!>> i <i foiialassa

Mh h k a mtehtaita:
Toimintani 3. A. Johansson. Myy-

mälät: Häm. k 2', p, *8 ECauppa-
balli 73 -77 p 797 Puutarhak, 10

y Ulin-nån Myvmälät Tammelan-
l. niyiCU. katu 10, puhelin 1208.

KamipahaUi i\:u 5! 53. Puhelin 1441.

TeMaslilkkt ttä
OSHKEYHTIÖ S3HHMTERÄ

EpHä.
Postiosoite Kpi>ä Puhelin i 3 15.

Im. isiai Hovia
Moie 10, Tampere. Pub. 13 12.
UM landall Vaski- ja Iwysepahliike.
dttDfl SflUUcil, Viinikanfc. 1. Puh. 140,
£ C fåniuinAM Läkki-, pelti- ia vaskise-
R. L. HMM Pänliike, Helena,,!;. 1.
SEPPOYHTIO, Hauta-, vaski- ja

levijsftppä, Soukaitl. k. 6. P. 108'p,

Klinebhihn Rauta-, kupari- ;a peltise-
JOillßiß.pänl.HalKt.k. 18. P. 1095

K Savolainen ÄÄIS
fi. Heritento JSTSS 13>

.MOOITBRITOIHISTBJI
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«M Rom ukaiipppa.F niillffl Verkatehtaaiikatn 4.
,'W» IIII]IIV) Pui,. KMH.

Kyttälän Romukauppa
Verkatebtaankatu 8. Puhelin 112',.

I TU Pai uin Rauta- ja Romu-nfi.lHßr^.?4ur hais

TAMERfcfcfl ROMUKAUPPA
K. V. Ruuti, Puutarhak. 6 Puh. 608.

Tamp. M taiiisppa, EäE
kulmassa P. 13 48. Kyllikinkatu 7.

Kirjapainoja:
Tampereen Klrlgpsijid-Bsskeyhtra
Kirjapaino Kuninknaiik. sjn l'tili. :-?

Pankkeja:

Piilin Ofåiitl
Tampereella

Avoinna */, 10—7? 3
Lauantaisin ja kesäksalcaucma 1/.i \o —2.

Täydelbnan p-mkkiJiike.

Vaasan Osake-Pankki
oiraa vastaan talletuksia.

Tampereella. Kanppak. 3. Av. VilO—2.

Siili !fi!ii-li-fäii
Kauppatori 7. Puh. 000 ja 920.
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RäfrOäritti
Tampereella.
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laskevassa Sunajoessa on useita
putouksia. Sangen .huomattava
putous on 17 virstaa ipitikä
Usch.ana lähellä Katnin kaupun-
kia.

Lopuksi muutama sana tärka-
äsitä Pietari—iMuurm-an-radas-
ta. Tammikuun 1 pnä '1915 pää-
tettiin radan perustaminen. Työt
aloitettiin samana vuonna ja
toimiteltiin ne niin suurella Jar-
molla, että rata kokonaisuudes-
saan voitiin avata likgnteeile jo
vuoden 191,6 lopussa.

Rautatie kulkee Pietarista a-
luksi suoraan itään Laatokan <e-
leiäpuoleWa olevaan Swankaan
ja jatkuu siitä koillissuunnassa
Aänisjärven länsirannalla sijaiit-
sievaan PetroskoiMin (Petrosa-
wodskiin). Tämä 355 km. piGä
rataosa kulkee Etupäässä metsä-
seutujen läpi ja on erittäin lu-
jasti rakennettu. Petroskoista
kulkete rata suorassa pohjois-
suunnassa soiden ja rämieiden
halko Sorokan ohi Kemin kau-
punkiin (Valkean meren rannal-
la). Petroskoissa Kemiin kukie-
va 420 km. pituinen rata on huo-
nosti rakennettu ja onnetfto-
'muuksia sattuu usein. SorOkas-
ia iähti en kulkee rata pitkin
Valkean meren rannikkoa Kan-
talahteen (meren pohjoinen ao-
pukikia) ja seilä 100 kjmi. pitkän
Iman dra-järven itäistä rannikkoa
iptkn Kuoli an niemimaan halki
v. 189? perustettuun Aliek-
sandrovvskiin, joka on radan poh-
joinen päätepiste. Ka ken kaik-
kiaan on raita 1,360 km. pitkä.
Rautatie kulkee luonnonihanien
scn.«!ujen haW; paitsi suurta
Imandra-järveä ■mainittakoon Ki-
vvatschun -putous Pettroskosi poh-
joispuolena.
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Baufco-Rarjalan kohtalosta ja
kehitysmahdollisuuksista.

Mon et suom aiais-aga:rl aiset)

kansat ovat 'Vuosisatoja saaneet
ja saavat yhä vieläkö huokailla
venäläisen -sortovallan alla laa-
joilla ' Venäjän mailla. Monet
niistä ovat joutunieet n#ä kur-
jimjpaaa asemaan. Kokonaiset
kansat ovat sukupuuttoon sortu-
massa venäläisestä vaikuttuksesta

ruttotaudista ja viinasta'. lNiii'l-
- on riistetty elälmiismahdciiJ-
suudet kiristämällä suhteettomia
veroja, hävittämällä metsät ja
turmelemalla luonto. Puhiumat-
takaan «Mä, että maan taloudelli-
seksi kohottamiseksi olisi jotain
tehty. Kulfuiur vaiikiuluksesta ei
myöskään näillä veroma 11a voi
puhua. ISje on suipiätunut muu-
tamiigj sivistymättömiin kansan-
kieltä taitamattomiin nappeihin
y.m.s.

Kysymys Kauko-Karjalasta,
Aunuksen, Vienan läänin ja
Kuoli an Lapin «kohtalosta on ny-
kyään päiväjärjestyksessä. Nä-
mä alu>eet ovat yli 600 vuotta ol-
leet Venäjän paikjkt>veronala;,suii-
dessa ja tässä puolessa vuositu-
hannessa on niissä tutsten mitään
kehitystä ollut huomattavissa.
Venäjä on «pitänyt tätä .yli
200,000 m 2 käsittävää, kansalli-
suudeltaan pääas alliaestbi suoma-
laseria pysynyttä aluetta siirto-
maana, josia se
iaan on hävittänyt kaiken kielv-
tyk>cn ja tuhonnut elämän. Otat
ovat sangen alkeellisella kannal-
la. Maanv Ijelys ja 'karjanko to
ovat lamassa, ku (kiiteiä on fus-
k:m nmieksi. Kansa, joika tosin-
on harvalukuista ja ankarien rut-
tojen rääkkäämää, on el nvoi-
uilasrta. Kansansivistys altkejeili-

se!la kannalla, luku ta to hyvin

harvinia ncn. Va n s v :,st plljijlÖ-

rniä pappeja ja jortoai verran
verasik'e. siä aikce 1s a foötrhjia

on sivistystä v! itämässä. I.ää
kare tä satojen ikilametriien pääs-
sä j.n.e

Kehilysimlatodo!ii'9uiuik«ia näiltä
alueilta ei puutu. Varsinkin sen-
jälkteen kuin vt. 1916 lopussa
Muurmanin rata saalti-in valmiik-
si liikenteelle, on täällä avautu-
nut BUUflftaUK» toimiala monessa
suhteessa. 1

Maanviljelyksellä, joikla ny-
kyään on varsin alhaisella k an-
naii a, kaskiviljelystä harjoite-
taan j.n.e., ei näyttä suuria kehi-
iysmahdOllisuuiksia olevan. Alu-
een eteläosissakin ne ovat vähäi-
set. Tämän aiheuttavat ilman-
alan ankaruus ja epäsuotuisa
maanlaatu, soista, murrtokivi-
savista ja hiekkaista. Kesä on
lyhyt ja usein ikyiiniiä, yöhallai-
nen. Karjanhoito ja meijerita-
lous sensijaan voivat menestyä
erittäin hyviin. 'Mehevät luon-
nonn ityt ovat erinomaisia lai-
dunmaita ja heinän antajia. Kul-
kuneuvojen .parantaminen on kui-
•fcnkin välttämätöntä maahan-
muuttoa ja tuotteiden vientiä
vartien. Suunnattoman rikkau-
den tarjoavat laajat imfctsät.
Alueella kasvaa oiva!! lisi a havu-
ja koivumetsiä. (Eteläinen Olo-
inetz n kmveiraeimeiitbi on 'kuuluisa
hyvistti koivumetsistään.) Ny-
kyään ni den hoito on aivan
puutteellista. Rannikolla ja lu-
kniMsHen ves stöjen varailla ovat
metsät paisko (el en hakatut lop-
puun. Halkfkuu tapahtuu ilman
suunnitelmaa ja huomioonotta-
matta tmdelleentkasvamista. Niin-
ikään ainoastaan parhaat ipuulaj t
ja -osat kuljetetaan pois, noin l/3

tavall sesti jää hakkuupaikalle
tnätäntemään. jos luonnon tar-
\o .li 1 a mahdotl. ,u»t I "sia osaiitai-
sdn oke n käyttää, mnioflostii si
i■ i "ä sangen huomattava tu-

lolaihde.

>li>t uvait eri/i(äin kalarikkaita, E-
tulpäässä pyydetään ftirsk a, sTe-
jä ja loiha sekä navaga-n inistä

S i injos nämä alueet vielä jäävät
Suomen heimon rajojen ulko-
puolelle, käy niiden t'la kurjaa
kutrjemanaks:. Evvät ri ia -enää
Venäjän riistot, vaan saali in joaMe
tulee imtyös Englanti, joka jo piu-
kat ajat on himoinnut pohjois-
Venäjän metsiä. Saadakseen
korvausta Venäjälle sijoittamas-
taan- pääomista Englanti var-
maan issirkeiöeimiatta hakkauttaisi.
laajat metsät putipuhtaaksi väkitf-
tarnättä kuoiinlkamppaliussa vuo-
sisadat värjyneen 'kansakunnain
kohtalosta.

Venäjä, joka anastajan o'keu-
della on piltänyt näitä laajoja a-
'ueita hallussaan ja niillä rosvo-
valtaansa harjoittanut, on osoit-
tautunut kykenemättömäksi niOä
hallitsietrr.aan, siiliä hallitseminen
ei ole samaa kuin pakkovierotus.
Ne, jotka ovat nuo epäkiitollisen
alueet kansoittaneet ja jotka
noissa elämänoloissa pystyvä*
toimeenitulemaan ja!kykenevät ne
kulttuurille valloittamaan, ne o-
vat vapaiiite.tt.avat vieraan sor-
rosta. Suomii ei saa unoWfaa näi-
tä heimoveljiään vapauduttuaan
itsa venäläissorrosta.

saanti varankan on eritfäin ruui-

sas. Ennen sotaa otti vuosittain
kalastukseen osaa 4,000—5,000-
hemkeä. Ryssäläiset kalastuisune-
foodit tietysti, ovat (primitiivisiä
ja kalastaja!aivasto iVanhenfr.n.:.
Höycy- ja moottoriveneitä kalas-
tuksessa käytetään puskin ollen-
kaan, Muurmanin radalla on

käänteentekevä vai-
kutus kalastukseen. Elämän
välttämä!töinen tatpeden ja 11:-

denaiika : sten pyydyksien saanti
on käynyt mahdolliseksi 'ja suo-
ranainen yhteys läpi vuodeta Ve-
näjän markki nain kanssa hou-
kuttelee; varmaan innokkaampaan
osanottoon.

iLisälkisi on alueella runsaasti
metalleja, etupäässä rautamal-
mina. Kuljetusvaikeuksieni vuok-
si ei niitä tähän asti «le voita
suuressa määrin käyttää hyväksi.
Kuoli an niemimaalla on 'lyiijykai-
voksia, samo n iPomorissa, muu-
tamissa joissa kultaa sekä nseHs-
sa paikoissa kuparia. Onpa ta-
vattu paikoin sinkkiä, hopeata ja
asbestiakin.

Talo udeli «sisita mahdo! lisiwik-
sista puhuttaessa ©i saa tttiohfaa
vesiputouksiakaan. Äänisjärvean

» W»« e© o

Eclusftnnfa.
Suomen ja Saksan väliset
sopimukset hyväksytty.

Eduskunta hyväksyi maanan-
tainsa lopullisesti lain erä den
Suotoen ja Saksan välisessä ram-
bansophraafasessa sekä kauppa-
ja memiikulikuvälikirjassa ole-
vaa säännöiks tn hyväksyinises-
tä, säätäen seuraavaa:

-epäinhimillisesti, heidän anne'
taan kuolla nälkään jaaivan, lait-*
tomasti heitä teloitetaan jjomlkiioi-i
laisen tuomion nojalla, toisinaan
pelkältään yksityisen hetiflciilöa
mielivaltaisen määräyksen join
do&ta, 1

Sittenku n Suonien ja Saksan
välillä on 7 p. maäKsfc. 1918
tehty rauliansopimus sekä kaup-
pa- ja anieToukulkufväliikiirja, ol-
koot näden säännökset, sikäli
ikniin ne sisältävät poikkeuksia e-
duskunnan imyotävaikutuksella
syntyneestä laista, voimassa
n; kuku m mistä on sovittu.

Asia pankin pöydälle, ensimääN
seen täysi-istuntoon.

Sannalla hyväksyi eduskunta
multakin kohdin 7 p. maalisk.
1918 tehdyn rauhansopimuksen
sekä kauppa- ja merenkutlikUiväH-

kwj-asr, niin myös 1 kohdan liite-
pöytäkirjassa samalta päivältä,
jonka mukaan 'laaditut suoanen-
ja ruotsinkieliset tekstit ilman e-
nelinpää käsittelyä eduskunnan
puolelta julkaistakoon ■lopullise-
na sanamuotona; sekä antoi hai-
Iduksen tomct!<si huolehtia siitä,
että 7 p. maal sk. 1018 alleikirjoi-
tetun kauppa- ja
liikirjan 13, 14 ja 15 artiklassa
mainituista sopimuksista, mikäli
niitä ei ole aika senunin Suo-
miessa virallisesti julkaistu, laa-
ditaan sekä yhdessä alkukielen
kanssa julkaistaan suomen- ja
ruotsinkieliset tekstt.

Toiseen käsittelyyn esiitettiiinl
ehdotuis laiksi koskeva miaasisa
syntyneen kapinan johdosta pi*
dennettyä puhevallan tai oikeu*
den säilyttämisaikaa.

Suuren valiokunnan ehdotus
hyväksyttiin) keskustelutta.

Toiseen käsittelyyn esitettiin
ehdotus (kukisti

suorittamisesta v. 1918. Kun
suuren valiokunnan mietintö «i
ollut kaikille edustajille jaetfU,
lykättiin as,!a huomenna pidertä-
vään täysi-istuntoon.

Täysi-istunto 4 pnä VI. klo 6 ip.
-

. .. 7=521Esitett-ijj, ed1. Matti P aas i-
v u o r,e n välikysymys, Jossa» hän
m.m. lausuu, et|ä punaisten bir-
mnvaHasta tosio on pelastunut,
imutta surkeasti on pettynyt jo-
kainen, joka on parannusta toi-
vonut, siliä pahaisten twrrodn
sijaan on saatu valkoaien ficrro-
ri, joka on 9cobf1: s,| im n etupäSs
sä työläisen, joita kaikenlaisten
ilmiantojen nojalla va.ngi.iaan ja
p del ään. unieliivaltaisesti vangit-
tuina. Sotavankeja kohdellaan

Toiseen käsittelyyn, esitettiin
ehdotus siitä verosta, tjoka 00

suoritettava erinäisistä 1918 .vuo-
den tamjmiik. 1 päiväin ja saman
vuoden leimasuostumtalan jul-
kaitsemiispäivän välisenä aikianai
okeuteen annetuista asiakirjois-
ta.

Suuren valiokunnan ehdotus
hyväksyttiin.

Toiseen käsittelyyn esitettiin
ehdotus elintarvelain voimassa-
oloajan pidetntäsw.sestä.

Edustajat Es 11 an de r,
Hästbacka ja Mai un iva a-
r a vastustivat ehdofuista koska
laki on sangen epäonnistumut,
jopa suorastaan vahingotUinen.
Min{<ätähden hai 1 ituksen tulisi
piamsnten antaa asianmukaisiin
per aatteisiin nojaava esitys a-
siasta.

Senaattori Kallio mainit»,,
•että hallitus onkiin ■haailkik.eissia
antaa edusku-nnaile uuden, esityk-
sen as asla aivan ensitilassa,
nmtta huomautti, että syy elisn-
tarvdan tehottomuuteen ei ofce
:|se laini huonoudessa vaan se
seikka, että yleisö takavuos na
on tottunut halveksimaan n.s.
;I>aJkoillisiä määräyksiä, kodka ne
säilöin olivat !a ttoimiia.

Ed, Virkku n «0., •Penaa-
li e n ja Ståhlberg oivat säitä
mieltä, ettei elmlarveasiain sään-
nösteyä mitenkääni voisi nyky-
oloissa lakkauttaa, koska siten
jouduttaisin aivan hunningolle.
Ei seolähden voi tulla kysymyk-
seenkääg muu kuin hallituksen
esityksen hyväksyminen.

Ed. Takkula moitti halli-
tuista sila, «Bflti &e oi luit tehok-
kaan noi n edistänyt tuotantoa.
Asiaa vaadittiin .pöydälle ensa'
vrkon ensi istuntoon.

Senaattori Ka i i i o huomaut-
ti, elia hall'tms tietysti on tahto-
nut antaa uudelle e lin tarvejpääl lf-
körle tilaisuujdaa ottaa osaa uu*-
den esityksen laatikritisaen selkä
että säännöstelyn 'lakkauttaminen
samalla riistää meiltä ka ken
mahdollisuuden saada elintarpei-
ta ulikoin aii ta.

Ed. Wreden mielestä olisi
offlöt ipänempi, ettei haliitms olisi
ehdottanut tätä sosialistiseen
henkeen laadittua lakia enää voi-
massapidettavaksi, vaan olisi he-
ti antanut uuden lakiehdotuksien.
Sanoi puolustavansa nykyisen
lain voimassaoloa jatkettavaksi
ainoastaan ensi tniarxask. 1 päi-
vään asti

Ed. Juutilainen kannat-
ti tehtyä pöydälle,pano»h,dowsta.

Sama ehdotus hyljättiin hvm-
toiiänestylksellä.

Ed. Gädda ja iAhmavaa-
r a kannattivat ed. Wreden teike-
mää ehdotusta.

Ää>uesity]kses>sä hyväksyttiin
ensin «d. Wreden ehdotus 45 ää-
nellä 42 vastaan ja tuli IqpuMi-
siessa äänestyksessä eduskunnan
päätökseksi, että asia palautetaan
suureen valiokuntaan.

Ainoaan Käsittelyyn esitettiin
ehdotus vuoden 19,17 rahasään-
nöa noudattamisestakunnes vuo-
ilcn 11918 rahasääntö on vahvis-
tettu.

Ed. Lagerlöf huomautti,
oltä haiilituksen esityksen ja sa-
arnaten valiokunnan ponsi oli
!i an epämääräinen, iminkäläilideu.
puhuja esitti taikemmin määri-
teilya ponsiehdotuksen, jonka

Keskiviikkona 5 p:nZ kesäkuuta



Keskiviikkona 5 p:nä kesäkunta
mukaasi hallituksen valtiuu-det tu-
lisivat rajoitetuiksi ja viime -vuo-
don menoisääntöä noudatettaisiin
ensi Icfkaliv. i päivään asti.

Tätä ehdotusta kannatti ed.
Sc h y.b ergs o n, imutta vas-
tusti ed. Nevanlinna.

Ed. S t å h 1 b e t g ed. Juuti-laisen kannattamana ehdotti,
asian palautettavaksi valioku»-
taan seikkaperäisemfenän ponsi-
ehdotuksen saamiseksi.

Ed. 'Estlander lausui pöy-
dällä olevia esityksiä (valiokun-
tiin lähetettäessä ,että koska ny-
kyiseen hali idukseen oli, otettu
jäsen-eiksi henkilö, joka puhujan

käsityksen mukaan ei nauti y-
leistä laiottamuista, ei puhujan
mielestä ruotsalaisella eduskun-
taryhmällä nykyisin ole halli-
tuksessa edustajaa.

Tähäin yhtyi ed. Inlboapr.
Ehdotus asian palauttamisesta

valiokuntaa» hyljättiin 54 äänel-
lä 34 vastaan ja lopullisena ny-
väjksyttiim valtiovarain valiokun-
nan ehdotus.

Täysi-istunto päättyi klo 11,35
ip. SeUifaava täysi-istunto on tä-
nään klo 8 ip.

Suomen hallitus-
muolo.

Senaatin uusi esitys.

O.ikensitoimiitusikrainaösa taipaih-
.tuiaeesfsa estelyssä alontchi, sse-
naatti tthss&pävänä ikä&iteilä
uaiila edustkiunnalle annettavaa e-
,s;tysiä haM {usaiuuodaksi-. Tämä
ms. es tsys nojautuu peraattiee-
•seen ,eltä Suoam olisi täysivaltai-
nen kamiagasfoöfifa.

A*ian ikäs-ttely suorltelltifia
lappuun e leo.

tfallioriftosoikeuuer.
Vrme päivinä an valtiorikos-

yikwkeuden isturmq-ssa Ikäsjitdtfiy
työjärjestystä kos-

ikevia kysymyksiä sid<ä län«mpiä
niääräyk.s'ä niJHera isoimf TOia!sla.

Valtioriikosylioiäteius fout surree
lährpäiv.nä jo määrättyjeni, vai-
itioriScoso-toeuikstilooi .puhemjolhta-
jat tLelsiwkiir» yhteiseen neuvot-
teluun, jossa määritekään lä-
h-amimiin osastojen käytätnwiUi-
nen toi-m «{a.

<m totta-
mrt 'esittelijäkseen la-ki*. tohtori
Bertil iSjöströmin.

Uiftomaisen valuutta-
haupan järjestäminen.
M kali tiedetään on senaatissa

tekeillä asetus ulkomaisen va-
luuttakaupan järjestämisesitä.

Rauppa- ja teollisuus-
toimikunta.

•Kauppa- ja teollisuustoimifcutn-
nan väliaikaisiksi jäseniksi' kun-
nes toimikunta kokonaisuudes-
saan asetetaan on määrätty joh-
taja S. F. von Wright, insi-
nööri J. St je rn v aU, johtaja
J. Sa h 1 b om, maanvil jielysneu-
vos E. Pullinen ja insinööri
V. >M J. V rl jane n ,

Ranskan hallitus Suomen val-
fiomuodosfa.

Agiteeraa tasawallan puolesta.

TukHolmassa olctoa RansZcm 18*
hejiyAtH ilmoMaa: fSßnukmsom
Tuomen Mennen a#a-
main solityZlM Doihidasta ja
huomioon, «N» monarkiAinKn
perine ei iKttytft wapiopäiwillä

perustuslain wcrcck'
mau enommMöä, on Ranskan 18-
he!Assäs waltluletMu iwmMammn
Suomen chmmiehelle TuHolnias-
fe ei»ä Ranskan Wfoöwffio» HKli»
tus ei »nle tunnustamaan Suomen
HMiitusmuowa,

_

3°<ka on fe* "te*
masli »faateAu tooimaan.

Ranskan Mich«s MjfM tällä
täy'täwänl,'ä wewollisuuwn.
jonifa -se *#i
malla enjtowifenä llMwwallvWy
Snonien >"feuäi!syyd«N!.

Senaatti.
Uusi työjärjestys.

Niinkuin aikaiiaönimio, on tgt
hyesti mainittu, on senaatti,hy-
väksynyt uuden työjärjestyksen
'SafciUe /toimituskunnille. Työ-
järjestyksen nuukaan käsitellään!
asetukset sekä -sellaiset laajteimpi-
kanitoijsei asiat, jotka senaatin
puheenjohtaja, varapuheenjöihta-
ja tai senaatti määrää täysi-istun-
nossa maanantaisin alkaen kilo
y 22 i.p. Toimiiituslku-ntain esitte-
lyt pidetään tiistaisin ja torsiai-
sin kto \4it~ 1.2 isekä jatkujat
klo % 2 -siksi, kunnes esityslis-
toilla olevat asiat on käsitelty.
Asiat, joita ei ehditä .määrättyinä
päivnä (käsitellä käsitellään per-
jantaisiin, 'klo yZ '2 t4p. Lähetysitö-
jen ja yksityistien henklMöjen-,
jotka kaluavat tavata senaatin
puheenjoh-taj aa, varapuheen joh-
tajaa tai jäseniä, on käännyttävä
senaatin tiedonanto*olmistoon
klo y s iT—i2, Toiimiituskuntaib
esittelijät ovat tavattavissa 'sa-
maan aikaan r-e straattoriit ja
expeditöörit taas klo 10—12 ia
K'2—6.

Kauppa- ja teollisuus»
komissioni» takaväri'

koimat tavarat.
Seuraavien aineiden myymi-

nen, Ibuljettaminen ja ikäy.rtämi-
nen on tästä päivästä Mciien il-
man kauppa- ja teollisuuiskami-
s ionin hupaa (kielletty, ni«niM,in:
polttoaineiden: gasolinin, naftan,
bentsiairn, .petiroolin ja jpum-
spnin \. metyyli vo te-
hiaineidien, kuten: (kone-, moot-
tori-, separaattori-, dynamo-, sy-
finteori-, transformaattor;-, pora-
ölijyn s>äkä vaselin n; Ikastv«säljy-
jen, kuten: pellavan, keiletyn ja
keiliämäitöniän nauris-, olivl- 1.
punöljyn, puuviliasiemen- ia tck-
noöisöß rsvniöljyn sekä sesam-
ja oäeiniöljyn; eläinrasvojen:
kaikenlaisten pai-ts. voin. Seu-
raavien tavaroiden myyminen ja
'kudjeUanw.nen on ilman kaujjpa-
teoi!>,suusiko!M' sionin antamaa ln-
paa .loelletty, nmunän: pesuai>-
nieiden, kuten: saippuan ja suo-
van; vahojen, kuten: mehiläisva-
haa; fcuimitavaroiden, raa'an kä-
nniä 'ja flommi jätteiden; mnetaPian,
kutea «messingin, ikupar n Man,
lyijyn, uifcfceiin, amur, ontto elo-
hopean ja nä'den ronmn sekä as-
pestisii, parafiinin, sere&ijttin, pel-
lavan, steariinin, gtys&mm, äte-
latihrn ja fcopa !Pakan. RjSdko-
m-uikse* rangaistaan elintarveiain

i mukaan.

tOTI

Lisää elintarpeita
Saksasta.

Helsingissä ok vaata saksalai-
sesta intendenttiuwriviraslosta on
ilmoitettu, että lukuunottamatta
lehteniime viijme numerossa mai-
nittuja i miljoonaa kiloa jauho-
ja, joista jo on saapunut 30,000
kiloa, voidaan Saksasta edel-
leenkin sada viljaa, jos Suomes-
ta voidaan vastikkieek&i lähettää
Saksaan voi>ta.

Yllämainituista yhdestä mri-
joonasta kilosta jauhoja on vas-
tikkeeksi luvattu noin 1,000 drifr-
teliä voita, jonka hinnaksi on
suutwvteltu ra—l 3 mk. kilolta.

Paåte* viljaa on Saksasta edel-
leenkin saatavissa kuivattuja vi-
hanneksia hapa*e*t»ia lanttuja,
keittojuurikfcaita y. m. ja anne-
taan niitä eilmaN vastiketta. Sak-
sasta saapuvat kuivatut vihan-
nekset ovat suhteellisesti paljon
halvefmpia kuin Tanskasta tuodut
hollantilaiset vihannekset. Hol-
lantilaiset kuivatut vihannekset
maksavat Helsingissä 7—B imfcaa
kilo, kun sen sijaan saksalaiset
nousevat täällä »korkeintaan s
mkaan kilolta. Hapatetut taatat
tulevat maksamaan täällä noin
35 penniä kilo.

HtWngin Talouskonlu aloit-
taa jäkleen tH«millltan!za elokuun 20
p:nä.

AAMULEHTI

Sähkölennätmyhteys
Saksan ja Suomen

välillä.

Berlin i, kesäk. 2 pnä. (S.
T.T.) Ruofein kautta kulkeva
säiliikölennätinyhteys Saksan ja.
Suoman välillä on avattu.

Postiyhteys ulkomaiden
kanssa.

Toistaiseksi keskeytetty Itämeren
maakuntiin, Puolaan ja

Ukrainaan.

'Postilaitoksen vastaanottama
posti ItäMeren maakuntiin, Uk-
rainaan ja Puolaan on äskettäin
palautettu takaisin Bktl inistä,
jonka kautta sen piti kulkea. Tä-
män- palautuksen johdosta posti-
laitos ei toistaiseksi vastaanota
mitään postia mainittuihin mai-
hin.

Suomenlahden saaristo»
varustusten puhdistus.

Vrälmte perjantaina palasn* tänne
höyry!. iSextant matkaltaan
Suiuir&aaneen, Lavansaareen, So-
merolle, Kilpisaareen, Tytärsaa-
reen y.m. saariin, missä valtion
huostaan on otellu varusitufcsissa
olevat tyk"f, ammufkset, ikasar-
im-jt, öljyt, koneet ja muut varas-
tot. SmiTSaarelta tuotiin sannalla
•kolme puavakaarliilaista .frutki.tla-
vakisi.

Armeija.
Erohakemuksia.

©roö tero s>wan ahw* pyy'ä»
rteeu kurcunwjt Su«men «M«ijm»
upffeeLft: et»er§* K. E. skng \a H.KtspmMt, d«reJß*Huu*rajin»Mi* N.
kaihen haA.HMefg, nMmss W.
ToPVÄms G. Hockey. Shin
ujoa voimailet cnntf
aromee* on pidetty tar=
peeUifena frwii kohden liia*
'e>!w!tyHlä', enncnjlu n Monyyyntöi»

Fklsingin hä.sfcynhaHijan»
viräbio iahkauteflu.

Senaatti on päättänyt laklkaut-
taa irielWgai fKas>kyuha'tijav.Jras-

Tämä virasto on
■muutamia v: Ikkoja ja on Hiel&in-
g:m v. t. 'käskyrvhalif jana tiolmHiti.ui}

Sofaminisferiöön komennetut
upseeri!

Sotaministerin käytettäväksi
oivat komennetutt Viipurin polii-
s(mestari eversti Max Spåre,
everstiluutnantti Hj. Ing e 1-
b e t g, majuri Renvall ja ,r&-

servivänrikfci E. von II e y m a n.

Raittiustyö sotaväen
keskuudessa.

Sosialihallitufsen esityksiä.

hettöä Smimen HvmeHan tylspäsi*
tilkalle ftqe&ium, jprt%, :pe, toeoosjeh
NmrsmM Saficrn pi-
tää isnotawllno, Suomen cir
me!fQ:ii keskuudessa, .ruwettölisiintäsmään ra«'tinZ'yV!ä, mi.kä'li fii-«UMuutta f<ttsö<i#tm. Sen mu°
ftan kun flHlAthaViMen

on 'ktntfdii, titfiffeö* MlMn°
me «DnißDltzeKM *&§fä kohdenUfeWyöW,
telmien
$e Memwän huM« iMZ
tnien kulujen So°
pKisssllituK !mmMl t)lf
pätärfön olisiko

ien toim«npanemi«
NON fcfaftßäeg ?e?.kuud,eH'o faMntoa
sMä jos <Han hcwki>nice johtaa
mtzoßeleen toraile vli°
päMMö maatela armeHcm edus-
tiHan tiifteffä WMHaWn!kssn

ja
M eiiuMa-jnin kanssa asiaa f&rijeå-
-aimcran.

Alkoholipitoisien aine?»
den takavarikoiminen.

SemMi on Moholi°
Vi"o!Slen ftiiteifoen kißctoorifottnige
ta \ci wcßmWamisick Jesferoau

woimassaolocjstn tbeU
lcen firnfcvnbelfa t. f, 4 u u
fier.

fiuomailavia lahjoi-
fuksia.

•Di). PH. 11. ©'aitevgin tjfj£&
fdloufjeßfa IMaillca
300,000 mMM'a ?euHLotaut'.pll°
ramfofoo fteruZtcMHeP
reen fcai jjen lähie uduille, 100,000
maiffoa Wi«n MkerchMcwn ja
100,000 fatfMoa nuorien iiiu=
iniillisen tchiWsen edistän? lscksi
MKH>McmmwMl. Ni 'nnemaini°
h» kfeoMfjen tWtmnisen mää-

lion jo^ofmfkj.

Uanfcien häyffö suonfeuivaus-
töihin.

_ Niinkuin paVaZ-sa Wfr?
äirrnte moi in-aan, on an»
taiiiu* täyltä-
wcilsi 400,000 mk. erinäinen <swi'ben Y. m. ifui'N)Q'fuff«en. Näitä ttöi-
t>ä, joissa tyc!n«!!nan«! föip/eftfiän

otoa* Cnkewan bruunun-
pni?"osla parmfaa käynltiinipane'
maÄa asntusnciinws I. A. S.

MffiftdjlK Älxrg felfä
mxäh Larni Ke°
f», jofo lr»iiiiK*.:fi1 ncs.l*nii; *u lÄbinnä
hrkc jollinaan VBä. a°
wa' I'Jfö;ffi nT<Ät§teneet lvHnkkem°

tibi!?-''Oiiana wcm-
fn?!!i'[>o;hon I, W. Cas-
:ren seka meJfaiilf)CiBit%ffen rmofc?*
'o A. I. Cnntön
Rimfnin anfaKerremtn on mmrif*
m, on N'an?einh o iia!l'oss,! it nK taflke-
ras nKtnii': iii?4j tii Aä Nxxwanlsa
käykää noin 5,000 wmrkm.

fiovioifteudd.
Kesälomia jäsenille ja vlrVaili-

jo'lle ei tänä kesänä jaeta.

Senaatjti on s uli e n näliden, ei-
tä maaiiiiunie lalcum eliöt Utrtyiitaao
o&.uksi kenpinaam osaa ottane den
henkilöiden tutfesnwtatötden suo-
r.UanijSiessa ja valtor ikosölkewk-
•si ssa os;:(ks; mäsiimme vakinaisis-
sa iuon:.iio:&l'uinr'Ssa (katsonut tar-
peeM-iseftcsi 'määrätä, että lioviioi-
keqlksiea jäsc-nei ja v^kiamv^het
e viii »'-e o ik\~utoti!!t tänä kesänä
nault.niaan asctuik ssen tnufcanisia
fcosälomåa, oilen howioiifcedksi Ha

!ku tenlkim vailla harkinnan nuu-
kaan myöntää vapautta hovioi-
keuden töistä korkeintaan yhdelb-
sr 'k'll'ujkaudeksi. o:ikeuistioi;niilus-
taamfta on kehorttaniut hov-oikeuk-
sia . (monellaiko o-
sasiolla ne kesäkuukausina tjrös-
kenilieievät ja imcten ne ov-at osas-
toihin jakautuneina sefeä kelie
hovioikeuksien jäsenelle tai vir-
kamielille on edellämaiji/lrailla
perusteilla .myönnetty v-irlkava-
pautta.

Uanfcilcirien tarkasta-
minen.

* Maassamme ötevafo vankiliei-
n'en tarkastajifksi on määrätty si-
säasiaan toimiliusikuirLnan puolesta

kaupunginviskaali Adolf Me t-
ters s o n ja prcJcusraattoriiwi-
raston puolesta varatuomari Os-
kar Möll €r.

Po laitos VrtSlankisaio
usaikana.

lPostiha.il«tus ohi aseiian<u't eri-
fcoßsaa toJmfeiinnain. turtfeimaan,
m/issä määrin postilaitoksen heai-
ikiläkunta on vallanjku-
.momsailkana ja sitä avustaen, joft-
ta syylliset vokarsiin rangaista.

Tioiim:;'km;ntnairi ipnifeienjohtajaksi
on määrätty kamreeri, hovineu-
vas C. B. Sevomius sdfcä jä-
senifcai postihallifeksen v.tf. sih-
teeri P. A. Air •o, kanslisti J.
Hag e 1 b er g ja reviisorit !K.
H. J aik obs s o n ja K. M.
T a mm.i lehto.

hu\"-aa, että

Tornnil-unnan ifcdrtåVäaä on sen
ohessa tui;k:a (postilaitoksessa
löhtyjä o-ifcofesia ja aiheutettuja
vahintkoja.

miUfflija on I

Soiden kuivaus.

on MMMItD
lMiltuMle 400,000 mlfn suVrui»
M mäkärähän susm<u-
PeGmsuon kuwailMniKtll war^n.

i Ruotsalaisien osanotto
vapaussotaamme.

,
Lahjoitus muistomerkiksi.

Johtaja Victor Hovill g on
iahjoqtonut 100,000 irnar:kTk,aa

asev;eljey-
dien muistoni iikiiistultaimisefksl-
HelsimikKin, pystytettävää
pafeasta varten.
teaan Ora lahjoitiaja puolessaan
kuitannut jäseniksi kenraali Man-
nierh-eiiimn ja arkkitehti Saarisen.

Kunnianosoitus kenraali
fllannerheimille.

Toiminimi G. F. Stoc f'-

Man n» ;ä"i wiime
kemMi, McmnGrH? iinillle 150!,000
mlk. rahaston perustamilta toac
ten, joka ifrntfaHi SewftalH Man°
r.ovhemnin nimeä. korot

*atffoi]tu%ien, jmU
kerack M. ?kse määrää.

Turun ruotsalainen
yliopisto.

Akatemian l>prttajawl»'mat.

Turun ruoGilaiien ylioipWon
professoreiM onipiwMettrj

bi&toc ani
P. O. von T ö r rt e,
f!r!<Äl'sliuZbi?!t!or!aun Lundin tr
l apiOvn bdjien*i Fredrik Bvöik,
filosofiaan MofeKfor: E. Edw.
W ei'term(irc?, wss?!iot'e'aon
ra PVlitjiMmn Hurtaton yli op Don

©unniair Rezi u K, maV
mni'l'FifiHin ttliop Non apurinen
®åmcin IH h n Z:f on, fyjjMaem
dolseiMi K. $. Lind m »n, ferrtU
eriin tMoi N, A. N »hl feffa
oilo<na«!n! jo mineralogiaan *e!fi*ori

Backlund.

Punaisten ftiihofusfyö rajan
Jakona [afkuu.

„Wapa,!s"-lel)ti.

ndHseöß

Kastilian ltoilm lt»Z, on soanut
nWHvBtZe«n Pielisiä t>lhue£ J 'i>
to&n „Wll>ptms" niin>i'scn ÅWHttcr
faifen päiwirbchden'"
4:tten nitrneron 30 pßä 4nt!fof.
Ge oi: lpwni' liofa isa°
ro-o chöwäeniiUMä ja
MK> fuoLittMwmi ,Mn työn, mi»
Efi vöwäen on *c'b=
kNvä lvowäen WCvau3> lNZ»elnss<i".

Wt&å kujia tftinä „tv«ftll>uW«s'
telit" 011, fcfimöä ?chden (fiarjoi+mf-
siMs. Se puhuu Sunmen „,weri»

jofa ci muka nouti
lus»HmuNa ei'fä ioa

loccheuden faiiwto keMyllsi. 3<!!/i
io-öffiQ: „Kuka käM vaaxa
sMailaifille ia fuoöa Scilfsan kllpi?

Siwmen 'herrain rMÅy

IzV räyhää Mi
fii ei „SIFsMa!N!M Suomi",

■ ;'fyMxim", muuan „<Mfit-
nciifce »Suomen ihaubaAa",
C'i?'a plriikaHNa tzaMusmm

S«nV>M!tawlK, owat lii» £eri*s
eii*ip'ä <!yöwöen lchdiM ija 'JiMili
on enlkiUen syowatzn 'toimia
tchien. Nlllhe ja pnrMis ie to&5=

MMin tsspai!,W>s.!a nälyn myöhin
kuuluwan Teiftbe.it MiÄmaul».
„M cmiilmcmwMMl,fuyiVUs" kn m-
m-rtttfee ichä waan Mden
la ijo luPirf lflianMMeM
tMM Jcrißßi UiwiimcmSa if<?§;iaä' :f=

Nyt WMMtlHti Wå
toao asue% Pci'wä ftäiwWä".

ir? N:o 6. SeMKm waOmioa toi-
totomen. ecn

MoftmKcma ma m&acm MM. Suo-

jicn nr rfcja toäHkHloiff&tj fy&fammn en maävä% 1:n pii-riin e-
kVrZVuu»naißi K. A. N i I ssow2:: n Pii r in a,ssron,oo,nn F. Ma l-
Imi Berg, 3:n Piiriin W»iioaiK-hoidon weirtwfa B. SarlinM:u pwiirt f il. maiKl. SoittiN o ? edal.
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VUMWMM H?
Diidåjaduini

Resfei-Suomen läänin
hanke.

Jyväskylän ikatipiungliifvaltuu»-
to on hyväksynyt ehdofiuflqsielä
Kiesfci-iHämcen läänin järjestä-
misestä sdla : senaaa ikiuin val->
ttsusfani 'läänidkomitea oli ®en
ehdottanut. Lääniaikonii-tiea offi
■tehnyt seuraavat ipoiMaeuflqsiät

aasan läänin (maaherran luon-

Kuortaneen ikihlaklinnasta o-
tettaisiin uuilieien lääniin vaiin
Virrat ja Ähtäri; Ruoveden kih-
lakunnasta (Ruovesi; ja .Vilppula,
selkä Jämsän ikiMakunnatstå vain
Jämsä, Korpilahti ja Kuorevesi,

Si'tä)pa:ibsi päätti köanäbea ieftv-
dottaa MiMoeliin iäan-io Heinolan
kihlaLiunnasta uuffcean läänin lii-
tettäväksi Luhangan ja Leivon-
mäen pitäjät, jota maaherra ei
ol« ottanut huomioon. Muussa
suhteessa yhtyi komitea «maaher-
ran luonnokseen uuden laatua
rajoista. <

Sitäpaitsi pääHeUMn, ilTrcoiiftaa,
että kaupunki voi tnyydä Kim-
■niajllistalon valtiolle iäämmhaMi-
tuksen huoneusftoiksi.

Kapinoitsijain fuihimi-
nen Samperilla.

Tähän asti tuikittuja noin 6,000.

Vangittuja kapinoitsijoja 001
Tampereella tähän pä;vään uiien-

nessä tutkittu noin 6,000, joiista
toistaiseksi on vapaalle jalalle
iskettu lähemmäs 700. E!!c; suiu-

rempia vanlkiimäänä rauiualta tän>-
ne lähetepä, saatatuce iutkmiin^n
loppuunsuoritetutksi, noin 10 päi-
vän kuluessa.

Tutkijoita oli aitassa 8, mutta
kahden viikon aikana ai.
Tutkimuspäällikkönä toimii va-
ratuomari. JCaarlo La uni o.

ilHl«z»i«« valLm aikaaa.
Kun punaiset vaHanlkaappamkH

san tapahduttua taninii Ikiuiuo ivii-
me päivinä ottivat haltuunsa
Tampereen as-amalalon., seurasi
kiin itsestään, «tlä is* ajoivat
pellolle kaikki asemaa visaili-
jat. 'Koneiston käyntiin saami-
nen tällä tärinällä paiikakla d
kunfcenikaan ollut uin heljjositi
toteutettu, kuin <M ehjkä luultu,
ja tapahtuikin oiin, eitä punaiset
saadakseen asioihin perehtyneen
vkfkam/ehistön, olivat palkoteiuit
pyytämään takaisin vihaamiiamsa
valikoisi a vinkamiiiobiä, 'Heima-
kuun 4 päiväksi oii vinkaaniehet
kutsutut rautatieviAailijaia kloir
bilie, uruissa »kcamissariio* Lehto
erään turkulaisen vuka veljiensä
avustamana esitti jdkaiisieJåe afele-
kirjoiiteMavaksi papein missä al-
lekirjoittaja sHouduu paH-iel^.
maan Punaisen Suomen rauta-
teillä fauitafceaeuvoston määräys-
ten mukaan. Se, joka
allekirjoittamasta sopilrausia, m».
netti kaikki etunsa, Tuloa oK
laihanlainen, sillä ainoastaan yfc,
&-, nitoittän harjoittelija nti E-
miiia PaasHfloski suostua sopi-
muksen tekoon ja palveli jonkun
a:!kaa asemalla. Pieneksi yas-
tatoimenpiteeflflsä aiotmuna, vangit-
tisa punakaartin tommesta lähinnä
Kiväärinä .päivinä tUßtnauvmw
rautatieaseman vwkaimoiehiä joi-,
ta .säiljntettiin vankilassa io:s|ä
30 reen päivään, ollen joku vamlk-i,
naama vaTfcokaart n paiMcafcun.
nalle saapumiseen asu. Sitäpait-
si sanottiin ririfcaanäefoiet irti vai-
fon asunnoista.

Ylijohdon otti tämän jälkeen
naituunsa 3 «komisariota. ja«l*.ennetarkaistaja«. EdeHämai-
nittuina vinkanniehinä olivat enit.
rautatieläinen Enni Kanerva,
jOTTlka äänen taisteluviikkoina qp-
P; tuntemaan imonilkin niisiä joi-
den asiana oli Mää kontrosUia,
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■punaisten tdefoonikeskusteluista,
pakikatniestari J. K. Aalto ja jar-
ruunne© J. V. Lehto. ■ «Liikenne-
tarkastajana» oli a&emamlies K.
L. Kulo, raatoa» punaisien paral-
ta kiihoituspuhuijia. <Kasöärinä«
toimiK .Laitila, rautatien punai-
sen kaartiin päälläkfeönä vaihde-
mies Vihtori 'Lehtonen ja tyjkis-
iöpäälÄbönä ylimääräinen pal-
velusimies Jalmari Saksinen. Va-
rikon «ikoimissarina* oli kuljetta-
ja Yrjö Latu ja esikuntahenki-
löistä imaitniiibtakaom vajhitämtestari
Jaajkikia ;Me,riö. I

Punaisten isännöidessä oli asio-

imalla paljon melua ja paljon
voimakkaita sanoja: siellä riemasi
kuikin, erikseen jakaikki yhdessä.
Valkoisilla oli useampi kuin yädsä
hupainen, hetki kuunnellessaan
sivukorvalla telefoonissa Kaimer-
van mehevää pärrääimistä, sitä
ils;ktom'ista mkä hänelle lausut-
tiitri ja jälleen Kainervan vastails-
ikortelua. Punaisten kirjat ja pa-
perit olisilvat varmastikin mielen-
kiimoista tutkittavaa, mutta sii-
hen ei meillä toistaiseksi ole ti-
-lai suutta. ' Ne otettiin kyllä ta-
kavarikkoon Viipurissa, mutta o-
vat toistaiseksi sotitaäviran-
qmaiistem: hallussa. • . !■

•Mitä jälleen ftulete Tampereen
rauia lieaseman kirjoihin ja pape-
reihin, jjojfca siellä olivat temmeni
punaisten ivafenlkaappatiista, o-
va! ne nykyään hyvässä tallessa.
Aseman korttijärjesteiimä löydet-
tiin Pisjpaian juoksuhaudoista,
ja minut paperit Viiipuriista. Val-
fooisfcen tullessa asemalle kaupun-
gin va,l(au»päivinä oli siellä kaik-

feii hurjassa epäjälrjiestyksesisä: ie-
tefooai- ja telegraafiaparaatit oli-
vat poistsa, asiakirjat ja paperit
poissa, kailklki kassat tyhjennetyt
j.n.e. (Nätillä, jotka nyt ryhtyivät
selvittämään asioita, oli ankara
•lyö.

aseman henkilöstöä aetilofctaäs-
sa on erotettu toimestaan 120

ylimääräistä ja 40 väkinä-'sta
palvelusmiiieslä ja näin syntyneet
tilat täytetty luotettavalla ja har-
joitetulla raulatiepalaijoon-is-ta 0-
tetulla väellä.

Oppikoulujen sisään^
pääsyi utkumot.

Eilen oli
NMN!ftsLeen Suomalaisessa 2)£),n
koulus!saaimoaZtaan 1:M ja 2:&a
luMau warten.

Kyrkisöitä oli l:Ite Iwmlk 10
walnnstawoZia ta\tfu&a, 10 muu-
alta, soista jNkinäisisitä WvMW
rii>n muut PaiGi 1 sai e-l/bot.

•2:Ile luokalle oli WttisöiH lch-
kewä Hl, ij> :#ta 2 hywLWUrn,
lmM» muut saiwat kt !fu=
jaoin MWsi. .

Suomen ffiaatelous-
Ösafce-Panitfu

on ipäättänyt perustaa haaraiko.nl-
tor.lt Ylistaroon ja Keu-
ruulle.

Pankin Viitasa a r e ,q haa-
rakonttorin esimieheksi on välit-
tu loipettaja A. Tikka n e a ja
'toimikunnan jäseniksi piirieläin-
Jääkäri Vä :tnö Pe rt-t ala, maan-
viljelijä Einar Sari in, kaup-
pias Evert Suihkonen ja
maanviljelijä Kalle Varis.
Konttori alortaa toimintansa ai-

van pialkköin.
Panfcin N u r mek sen hjaara-

kotrttori avataan f. k. 15 (p. Sen
toimikuntaan 'kuuluvat opettaja
Erikki Pallonen, esimiehenä
ja jäseninä kassanhoitaja Ulnlk
Damste n, pastori Aukusti O-
r a v a 1 a, forstmestari E. Ko-ld-
kon e n ja maanviljelijä Paavo
P y y k 5 n e n.

Kotiteollisuuden edistäminen.

Serwwjttj ,on kMeMMuden
k&nttmn maÄnwiVelyßseurÄle
5 250 m?., Hölmeeniläänin irajcfin-
wtHelysseutalle G,fioo mk. ja Hä°

9,650 Mk.

kissanmaan eteläosan asutta-
minen ja viljeleminen.

Hatnnpiiiin hoiiokunnan ehdotus.
Hll!t,anlpää« hoiMmßa on nroil-

•tuuKwlle WMänYt
kirjelmän:

Klm Hll!!mHäÄn
klmpugin waVuNZWichiW! tesfemä
ehdotus Kissairmciam ewläosan

ei e iloinaan tuAu§
WNM Wettnli lepää'

mäin jo riWuMMn sioMÄnchiiH»symysseu itåjkåoSkt, nvn en sa-
mMt jäänet xmw 30 heMackria
wanhaa Wil!'jsly3mal'.!:a! jo pienÄiN'
V'f määrä fc (Idi k fii' keVftaawaa

fcuJffen
heikon i'lxuä'ii!otWi>!on!sa!?in öntcifft
ai!',,oo!ö!!llan fötfiwn laKumema.
KiHhäin!t<ÄollÄi,n toiWMnäW
ludtoitWiiu alue KiOs«!n!maa.Ml un
jo toista kesää oNut Vjil'iekMr!Q''ttö=
mänä. Tällainen ei kui°
tenlftsan feSoTitnnaat mielestä saa»
t« kauempaa ja'ssua, warsinEoanmaana, jolloin •aimiifrn wllnlhllt
wil>iÄyso,lueet olisiwat

'tuoMamiCKni. Nnltuus-
miehen olisi silis inieleZtänijine
kiireimiiniiten frtAtoa röifaiglto»
tottkseen GoiWkummn a',ko!u>aan
keinä esitys KilsKN>m<WN!käytöstä. Ia ellei' 'faitöfumiau *e=
fenäS Whsä KissWM«<m etelä»osan dhAsrnijeäiä wieläikääil -'kly
boomin ra'fcnl*a, niin olisi Ha-
tcmlpäcim
crÄusm wiilj,el'YZl!m'kouksi!u käytltä-

mään jo'fo wuAkraamailla lyhyem-
mille ajalle anäärtouofiiffi itoiljer
lyKpll!lÄ0!ilna tahi itse toi tydeiii ällä.

Edellä lausutun 'perusteella yoi-
tofiorfte eft*«3ä: et>tä wa!l'tuusmiehe>t

<c»ttaisiwa>t raVaiKla-
wcrkseen Haitanlpään foosasm&wn
cMoiitman tekemän eftMen §ii*&
fcnrmaan, dfitttcßmifeåia,
tahi jos pidetään «Hamnuka-sem-
Pan a edelleen lykätä «suliuselhdo-
tMen rafaisiia, #ä
oMntÄ-taisiin
määrätouoyiffi 'lyht)eni>mälle ajalle
wuokraamaan tcchi W\e toHele»
mään Kissanmaan wil!jekiZ!Nll>at.

tongittuja punaisten
jonlomieniä.

kerrottiin, Ma Tam-
Pförecn sUoä>
titoäi ja wangvtisiwat Koiwuncn-
mmiWl Punakaav>i!lai!sen> jonka

olleen punaisen esikunnan
päällVkönä PDpalassa. MaiitMii
Ko n>un«n on 'kyllä
nen, motita ei kuitenikaan se isoksi
häinc-t alussa luMi>n, sMä näinä
patoina on etsiwän poliisin
toimesta hwiu Namlpereelle Wii-
Purista edeUä>kerrotussa uu»
tisessa henkilö, pu-

kkö A a * t o
Ko iw unen. Wiilpurista tuo'tu
Koiwunen alv ja toaicfu!*:

ja tärkeänä tekiljänä
ftunais'ei: keskuudessa TamlpeieÄ-
la, u'llen kapinan alkuwiiilkoina
Tampereen yleisesÄunnassa ja f:*'
lemmin kaupungin Piirityksen a>
kana PiZpallan puoleisen rinAaoiän
'sMjtoilmien jlchtccha. Mipnrissa äh
Ftra WaHÄllä päästää iämä Yle: :Zesi'
kuMpäMWW hän kun
osalsi eiriMin roaikuuAawasti esiin-
l'yä kuulustelussa. Hän srfi'iii ole-
wan!sa KaVe Mäkinen, Nilkkilän H*
lan We'silc!hdelta, jonika
Punaiset pahc,laiset muka oliltoa*
pakottanee'! 1 ftiybiniVfowt' Koskelle,
nusiä oli wäärinrkä!s,i!wksestä joutu-
m# walkoisteu toangiksi. ■9lat*o Koiwusen mulkana *uo ;'irn
TwmpereeAe muiltakin Viipurissa

oAeitcr
sia kail!si
weljestä selkä Karl. Aug. Kyseli.

oli iheil-
lä mulkanllian IIH,W9 mlk.,
joista l>e <m<t>oiwait ristiriitaisia tie»

Aleksonldelr T., >ker:ai il',lMjen
olewunrippeitä niisä wähän Yli 2
miljoonassa nmrkasta, jonka Inrnn-
ma>n he oFiwat

punaiseen pakkan!na?l>snra'
hoW.

lisäksi on Tam-
ftereelle wielä fcuo*u SuomeMn»
tvagjfa WlylteOynä ollm puna>kaiar-
*iiM§*eti johwmies Mathias lal-
mar Me* s äwuor i.

TND main'Etujen
laisen otalksutaoln akman niiltä,
joiden, hnolena oli Tamipereella o*

lcw'Ota panltcisla ryöstelyjen ra-
'lMnnrmien pois kulje-taminen.
äikiifcSbefllfa ftide'yZiä kokouksessa,
mißsä vV läsnä m.m RÄHa, oli-
loat nämäkin mukana.

Toiiwo KsilviDllon
rmwhacya A n ton P a kf a I ®,

oin wangDu. Hra Koivusalon

murha WHllWi PWwoos.sa ja u-
paninia'!! miehelt rulhjotun ruumiin
Qtoantoan. Vakkaila on
lyt KFkan scuduilla.

Toimi>btcha Paawo Ukwn mur-
haan chaW2l°i!annt. Mffkan aseman
asemaink>Z A. Malm on Wangia
tu.

Kylnissä on olluti wanaMmaKouwolan suuriplyÄVLli A. Älhlt \,

jota on wnnnZtanM
70 henkeä Koutoolassa.

Murhaajat atoa* |a<rn«d* anlsai-
tun rangais«nk!enla.

KaNftun giu!woudinl'apnlaii'en
Ma't«ti Hebween mur'haa!jiiu luiilw
nnt kolmas N i em e ltä
on KoVan rataftihMa! pVssbc«yössä
ollessaan Pöiinnt päänisä waunun
pyörän alle ja däinurn-
sä. „

PääjoWa'
)0 m- m. Dtjö Mäkelin ja
Drjä Kallinen an mairoäiÄy
mietäwÄsi OuluM Helsinjkiin.

Rafanpään noitokunta.

Kun Hlltanipään hoiwkuntaan
senaattiori Urajäriren lvapaudut»
tua kuuluu Vakst jäsen»
tä, ohdoliaa hoitokunta, citfrä wal»
tuulto, wali!llsi!si edel'
lytltämän koilmannen wakinaisen
jäsenen iv Mc 1918

Sarnpereen Isänfåyhdisfys.

Sen lisäksi nM ei'lisessä leh-
dessä ali. kerrdttu Yhdistyksen n>uo°
sWo!kouksesta, päätMin siellä wicläseuraawaa: sdh*cffmtfaan eroa 3

miswuorossa olleiden sijalle walß-
tiin hierrät M. Tamminen, A. F.
WöÄman ja A. Kalliokoski sekä
waralle herrat A. 'E. NÄler ja 2.
P. Myöhänen. WaraljenhoMjaksi

herra A E. Adler. Tä>
män wuoben >ti!lln!tarkastajiksi tu°
liwat iherralt K. lokmen ja O. M.
Koiinnl.

Mfim>nses-i päätettiin liittyä
jäseneksi ,/Suomen Kauftunlkien
Talonoinistajien yMiZWen Kes-
kust-Viinitnntaan".

Pääte«tiin !tOsi!mieli!sesti lähet-
tää paloaftuyht öiden
HÄsingiW Kf. 219 ft:nä herrÄt U.
Leirinen -ja A. BMkm«n.

Naisien «rbeilumerkki 'jaet-
Hitt Sc.TcTiTslfa Wiiime su,nnuwai°
na seuraawMe: H :% Nironen
(fufi«rnerfft); Sfowo Kowew, Il-
ma Lindell, Mm» SEoitmo, San»
Mäkiä. GafteaweMi); Anna Airo,
©tkt Aro, Kai.ftl Aro. W\>a An-
bex§fon, MerOta WRm. ffiTso Fär»
lmy. GN GalMa, Elli Heiniö,
Sylwi Helen; Hellin IlirwVläinm,
Toimi Konien, Aimr Lamminen,
Ida Lehtinen, Elli Sdjto, Elsa
Mfofo, Leimu, E<uoma
Lemiu, Aino Rä>kinen> SyKvi
MsnnliM. HGli PeVonen, Mi-
ira Savuinen, Gmma Sal-
minen, QIM Toiwio, Hilha
Vaskinen. Amia Wirtanen, ©:rri
Wi!rtF.nem>, Ida Wikman, Martta
Wnoa-inen (ipronssiinievkki).

AAMULEHTr Keskiviikkona 5 p:na kesäkunta

Elinkeinot. Kauppa-avulaset
Alma Grönlund ja HVma ©afo-
nen Äwaft maiOhraÄtUe ilmoilta'
noet ry!h-rM>ä!nsä täällä 'hflitjoittaf
nuw! korlmmMualalle kuiÄuwien

Mwria Tallcfwiist efftr. Maria Tall-
qwist seiw.

Erehdys. Lehtemme?o Morissa
sattuneen erchdhkseir
jloihdoOta ali wiime niumeran iau=
punli'oias'oon untinen
lo!h,n Blomin 'laupftaliNee,n luo»
MutuEseMa Tampereen Tukku!iiife

siwulle iilmoftusten Witkkoon.
TaMaawa luifiijcr Ijtarniap tie%)§t;

mu% kaiken roar#a lilnh-
damme sen wie>lä tällä nitooin fufr
kiiestikin -oif ai&*a.

liiili liiji
jotka ovat tulipalon takia muut-
taneet asuntoa, mutta eivät vielä
mahdollisesti siltä osoitteenmuu-
tosta varten konttoriimme ilmoi-
tusta tehneet, pyydetään muu-
tosilmoitus ensitilassa teke-
mään, että lehden kantaja voi-
daan ohjata sinne, missä tilaaja
asuu.

Aamulehden Konttori.

Nino Seppälä.

1- 11. 2.1918.

In memorimn.

Gnisilmäiiseii sodan aallß M>ä-
ryiwcft Wsljemne
werenlsä edestä uuden
Suomen. SUoin saitraa!lan muu»
rilt kaMvN Sinut, yJtäwäni, suo»
jlinfc

Muultama fuukllujst siDen lir-
f ui|t wielä dloGemll seuiassanmne.
Nii!>neM toitfefi wilrvM meNe,
luokkamme laululbiMnen.
liilfuf, sieftä oli ,suru kaukana.
Kaihosi pe',ti«, 4 mutta nmrheMta-
st muWuemlt. Olit omalla ftsfa-
tÄaft Wft Sinua työsi imuAuit-
>i, Muutama touof wa,in, imn
eliI?.} oma Voulnsi Sinulle
aukaissut. Si>llo'!n waOta ottfi*
sanmß lietlsoa, Ici»n>pöä, jakaa ta!!-
EaÄa ni,Ne, joiden cken slässnäsi
Mt pääiltänyt ulhtcka.

MW pe!i>tiwä!l! unetocisi?
Luojan. 'tt)=s* sd tW owllst
tMilmaWomat. Hän oli askeleesi.
Ja§!fenitt, ja, nu-rkumMa kfitouW
t«!h!oon Korkeimman.

TyW on nyt pMkasi. Ilonisäde
ikDäiwvksi kadonnut.
MuiZtasi meille jäi. ©i=
uua mu : §tefcmme, Wsi tetoierinta
kai!paolmme.

LuMlMoonsr

Rakennusmestari F.fl. Loini.
TonMirart 27 p:ä> fä€e*i'i»

haudan lepoon hauta»
uZmaaihan rknieZt. F. A. Soinin
maailliM,Dä!:n3kfe't. WtneA. Soi-
ni oli lapualla w. 1&80.
Käytyään Ta>Mftc,reen HoMsuus»
koulun irtft hän yli,määräi!seVf,i ira."

Län>si°Häm«en
piili n josta »loimena chäneit w.i'9l4 nbkmMim «ie» Ja wesnailen»
naisten «ylichallstnksen 3mm iXcm
raikennuZmeZt<?riW.

Ollen wirantoimi<ius malWikla'
KyrösloKke'llll punaiOlen tyvmw
jnMan pvfiui hän per»
heeiltään ,ja ptkifaupungisrtawni

Ko>ti'i?äwä <JO huoli
perheestään }csi häneft päMämään
lähteä HatjaivalVcm. >Msa per»
heen!s,ä «dfu ; . Sinne hän ei (kuiten-
kaan sliiwänö mitoiWf aan pääZW.
Majaillaan JenÄ hän lawiama
pu wHInMTmKten *euto#te:%itoaß!|i.
Erään torpan iwäen keMman mu»
kaan oli hante* kalmen» lpyssyme-
kan feuracmtairca lmet»
,sään, nrlOä sßemm ijn löybeßiin
cåa&i rnifvAina ja
lumi<han?een peiiMynä. Mylhem-
roiit oli hän itunfempÄwicna hau»
bai"'u punaWZwMN kanssa ,stv>
,maan fyauksan, ffn-iWä >mvnien e*-

iälkeM löydoAm.
aijalla sitä tiilanne**

ta niisiä hän oli ennen muVhultyön
tapalhtumiZl'»,
mtzkälksi. Gn löydä sanoja sen >ku» •

tooöntifeem. WWwW nnMccholL-
F«n Vlla kärsimykset hänellä, ew
.beZsaan ijäiffi Mämlmen lämjmöllä

perheestä wai-
,mo,3w ja laplsiMlMt. Sen tMaa ijo-
Nlinen perheen äR ia siä. WHmÄ
WbdTifuuS tocwm hän «m pmM»
W-ukaZicMme Nrmchcm m<choisls<l.
,PaMa<si, hellänä «ralkaAtMxailseml
pmheen iisätiä, wimsn!tAaONwHWa
chönhlMHsml W hiiWänä amroak
,tWaworinn ,on Se on> toerc-
,si>nki>n meNe nu,c>Lenn!mille, lor-

waihinVo. SNä häneZsä■ tcSpdjimxm aina wa!lmi?n michem
®m (Ai

,myöUi«n nWä hatötJöja !%■ |a we-
Myä mukana, «des nimsWsesti
S. R«k. mest. liidon Menenä.,

siunaulkseZW omiM
khra Naim>o-ran!ta,,mieleen painu»
toia sanoja wamaHan muiltMe.
Selpipoleiltä lasritaa*, lähinnä wai-
nojpcm omailsia, Länffi-Hämeen pn*
«tm MiMiUMMIIMIM» \® KyvöV-
VoZlen «ehdas rkmeß. E. Herrga»rd'
in i.'o'fa lausui muutamia sa>
reofa mni<>c>Ue.suremaan, odMamMa Mismem»
-nPtä W waimon. s.
Mviriija ia 3 lasta fefä <H*ija »sijfa*
,rukset.

Unho!etlum<Äo'n>tW flotoeria mui!Z»
Wlfen.

I. E. H-o.

Tilatkaa

Aamulehti!

Suomen sosialidemokratia

oikeistonsa tuomitsemana. kaikkea sitä, mitä tässäkin, leh-
dessä* on aiikaisemimiin julki luo-
tu sen mädännäisyyden osoituk-
seksi, johon sos alidemokratia
meillä oli vajonnut. Mutta me
katsomme tarpeelliseksi julkaista
muutamia kirjoituksia, rjoissa so-
sialideimokratisen .puolueen ää-
r:mmä:'set oikeistolaiset eli n.s.
revö-sioni stin en suunta jonka
me tahdomme uskoa rehellisesti
pyrkivän yhteistyöhön uuden
Suomen suuressa rakennustyössä

Turhaan, kokonaan turhaan
ka kuivat ne monilukuiset varoi-
tushuudot, jotka ei-sosialistiseita
taholta kautta maan 'ennen äs-
'kieinjpäättynieien kamalan iveniei-
kin aiikua yhä uudestaan kuul-
tiin. .Maan sosialistinen sano-
m,alehdi stö enneiik uu 1umatto-
massa kiihkossaan ja. villHmty-
mises s ään leimasi nuo isänmaan-
ystävien ja 'kansan yhteistä pa-
rasta iharrastaviien kansalaisten
varoitushuudot »porvarien pi-
mityshommiksi» tahi »porvarien
kataliksi vääristelyiksi», joilla
muka tahdottiin vain johtaa työ-
väeniuo'kkaa harhaan. Nyt, kun
maamme1 ja kansamme katkeran
verileikin ja tuskallisen leikka-

itse tuomitsevat omassa puo-
lueessaan täydellisesti vallalle
päässeen anarkismin ja sen to-
tcuittamcsikeinot sanoja sääslä-
mältömän suorasti ja jyrkästi.

Suomen sosinlidemohraaffisen
puolueen itsemurhauksen jälkeen on vapautunut

jp-u nai siesta painajaisestaan ja
uusi, todellinen vapaus on meille
koittanut, alkavat petettyjen sil-
mät avautua näkemään ja tajua-

nimisessä artikkelissa kirjoittaa
»Työn vail ta» (n:o 18) Hel-
singissä ilimes<tvvä sosialidem©-
kraalt nen iltalehti, m.m. seuraa-
vaa :

«maan annettujen varoitusten oi-
keuden ja käsittämään sen ri-
koksen suuruuden, rjoka vei mei-
dät kansalaissotaan.

Emme halua uudelleen toistaa

■Me emUT.e siis säästyneet tästä
suurimmasta kansalFscsia hä-
peästä, vaan paljastimme puut-
teellisen sivistyksemme koko

maailnian kansojen edessä. Me'i-
kän kansallinen yhteenkuuluvai-
suuteemme ja itsenäisiyysasiaim-
me jäi sivuseikaksi meidän
täytyi saada tapella.

Me sosiaalidemokraatit jou-
duiimme häviölle me olemme
täydellisesti lyödyt. Meihin näh-
den toteutui: joka miekkaan tait-
tuu, se miekkaan hukkuu. So-
siaal'Vkmokraa['i'n«n puoUve on
teimyit itsemurhan!

Viime vuoden lopulla, ja sit-
ten, kun lehtemme alkoi josään-
nöllisesti ilmestyä., varoitiiiinve
puolueemme johtoa useita eri
kiertoja astumasta edelleen anar-
kistien poluille, mutta meitä ei
'kuultu. Slaavilainen saasta pai-
noi vaa'assa enempi, se määräsi
meidän johtomme menettelyta-
vat, siltasaaren ihalltus sqp:
venäläisten bolshevikkien 'kans-
sa vallankaappauksesta ja ryhtyi
toteuttamaan tääHä sosiaalista
vallankumousta täys m anarkisti-
sella ohjelmalla. Venäläiset an-
toivat aseta ja lupasivat taisjel-
la sos~ia'-'sti'sen tasavallan puoles-
ta; Mann laitlvoen hallitus ja e-
duskuaita aje!t'"n pois pääkau-
puirigista ja »Kansanvaltttuslkun-
fa» otti fäimän maan k<Malot
käsiinsä. Ja kaiken tämän hy-
väksyi (Puotaetoimikunta, Puo-
lueneuvosto, Sos. dcix. ed> -kun-
taryhmä, A.mma#l järjestö ia en-
nen-1.-ailA-ea Tyovaenjarj.esl! öjen
eduskunta, joka on i.fse herra
Valppaan focfcfrnä ia. tuit-en t'e-
cfäm-ni-e, va ikutusva!lta:H?mr>! farln
Suomen eduskunta. Puökre-
Jaofcoufcsen p'tammen lykättiin

epämääräiseen tulevaisuuteen ja
sitten aloitettiin tämä katala leik-
ki, jonka hirviSttävät seuraukset
tunnetaan jokaisessa syrjäkyläs-
säkö lässä maassa. Emme tah-
do tä'lä kertaa kajota »Kansan-
valtuuskuntamme»
■teen. toteamme v(aan. että se
päättyi meille ia koko maalle
hyvin surukiisiin seurauksiin.
Hallittiin,: yksityi siten syyttö-
mään kansalaisten vapaus, hen-
ki ja omaisuus ei ollut rännikään
arvo nen: valtion varat havitel-
tiin, »veljeiil+'in» ja sitten !i-
-v ■ stell •' in käp äl ämäfceen!

Sehhää voitavanne!

Näitä huudahtaen 'kirjoittaa sa-
ma lehti eräässä välifcirjoiliulkses-
saan .m. m.:

Hurjistuneille, puoi ihulluille,
villiiy.il.e joukoille on tod stetta-
va, että heidän pelinsä on oJlut a-
lusta alkae/n väärä ia vasten kan-
sa, n välisen sosialidemokratan
taistelutapoja. On selvitettävä, et-
tä tämän näytelmän to meenpaini-
jat, (heistä nuomiet särrasmiiielisyy-
feen asti hermostuneita jo ennen
tätä lel-dkiä) sos.:aal:deUr;Okraatti-
sen puoUr.ien johtomiehet, ovat
venäläisten vekoittele.nrna ryh-
tynee; toteuttamaan hullunkuris-
ta ja hassua holslbevivsmia lässä
maassa ja ikafen tämän hylkää
sosiaKde,mo¥rat.ia inholla luotaan.

Me fciedäminie, että tätä sotaa
vaÅhp; s-bett • :n johtajatpiirereisitmime
jo hyv'n kauan ja srksi me tuo-
mitsem.me ankarasti kolko sosiaa-
hdemiclkraattisen puolueen jofo-

Don, joka petti sosiaalidemo-
braitiaa suuren asian., ja pani toi-
meen tämän rosvosodan.

Luohhaviha

nilnifi&essä kirjoituksessa samassa
lehdessä sanotaan:

Verisen veljessodan välittö-
mien seurausten, savuavien, rau-
nioitten ja muodottomien tv.sa-

m'itten ääressä, kuullessa onnet-
tomien orpojen valitusta ajatus
lamaantuu, lysähtyy, särkyy, ja
vapautuksen riemu on katkeran
murheen kaartamaa, on syvää
kyynel tuntua.

Sillä vuotanut on veijesvcri
.

iEi! Ponnista, nouse hunruei-
sasja maasta, haavoitettu lintu!
Lennä ylös, kirpoa korkeuksia
kohti, äläkä taakse s!: katso! Älä
taaksesi Ikatso, ettet auttamatto-
masti olisi tuhon oma! Älä rmen-
nytjä mieti, sillä mennyt oli kuo-
kimata kolkonitpaa ja kaaineam-
paa. Älä tapaile tapahtunutta,
ä'ä katkeruuttasi kasvata! Sillä
tapahtuneen syyt Suokoot nyt
uuden pyrkimyksen päämäärän.

iSyyt olivat vha ja itsekikyys,
yksilölftsen itsenäisyyden ja va-
-1 is'uksen puute

Jos me,'!'ä olisi olluit valistus-
ta, olisi kuikin meistä yksilölli-
sesti itsenäisinä pystynyt ajatte-
lemaan ja harkitsemaan telkojaan
ja vaikutteitaan sekä erottamaan
hyvät huonoista ja hylkäämään
■vriiiim-ama oåtttt. Eikä itsekkyyssilloin o¥s : voinut saada valtaa ja
siytyt|ää vihaa, ei yksilönsä eikä
yksilöryibmiissä, ei va-lkka ketkä

vallan- ja kullanahmeet tai ktan-
luanihinioiseit smiruudenhoukat
tahansa olisivat koettaneet sitä
sytyttää. Ja ilman luolkkaivihaai
ei synny kansalaissotaa.

Luokkaviha on vapauden, vel-
jeyden ja tasa-arvoisuuden ensi-
mainein este ja viHiollinen, sillä se
muodostaa lähtökohdan, josta
joudutaan veljen vainoamiseen ja
alentamiseen. Luokkaviha on
nyt tälle »poloiselle imaalle ja
kansakunnaille, ennenkaikkea sen
köyhälistön suurelle osalle näyt-
tänyt turmiollisuutensa, osoitta-
nut «en ni'n selvästi, ettei sen
selvemmin voi mk ään sitä todis- .

taa. i
Onko syytä aJtä uudelleen liet-

soa?
Kuuluu ääniä: Riittää jovihan

kylvöä sekä satoa.
Enemmän kuin riittää!
Pois jo luclkkaviha ja sen he-

delmät ! On jo liian paljon mur-
tuneita mieliä ja sairaita owwä-
tuntoja. Tämä hirveä, siveel! nen
haaks rifcko jääköön historiam-
me ainoaksi mustaksi lehde/ksi.

Sensijaan, että ■ennen vuosi-
kaudet sokeasti, vihaa lietsoen,
hammasta purren huudeltiin,:
Luoikikarajat selviksi! alettakoon
nyt kehttää köyhälistöä.

O'koon siinä uusi lähtökohta,
jostaIkerran joudutaan veli>en ra-

kas t am-'se-ein ja kunnioittal.ri.iseen.
Ei kosto, vaan aMteeks''an,to, e!

katkeruus, 3c auna, vaan reinlpcä
m'eli? Sillä kosto on aina tehny;
ihmisen sokeaa sokearrmiaiksi: Se
p;mittää järjen ja johtaa täv>d:e'l-
l.isem romahdukseen. Fytvs'lknen
tappio eS aina tule yftsin, vaan,



Keskiviikkona 5 p:nä kesäkuuta

Lislti is iiii!,
KesN-Eu»«en läänin mll«che.'ral!ichdottaa ni:n. ~mc,mn\chiå" J?c-:; : : \r.o

■jnalcrifcai" wiime l<luan«m« nu/mcrWs
SfesiJSnwjgnaj «W*i%l!j§lfe uran
teeriä, ogromosroti» Mcha K. W. K
'•elintä.

Wnh»«3tai3t«lu i» Oulun v^.p.l

(r-laasta an JofmiaiSta 64 »tiaiv.ri l

»UORtcn walpaiMaiDÄun ,cr
uttEa etelä-Ttwmcslsa. Stuodinnna:
lawi! otoa* «llccit 3:.nmcWa luofri
Mutta raNlllln luenm on tSimå j

uhrauiuwaisu'.:? in
wostuZ mtzäs samatta t&atfiii
Neliä Srafom uplpilasln on too|pn>i?*i«
teluGa laaltunut, niin. 7»nen Iffc
aplft!l<t»t Pauli K„!sum«,u ja ?!

n« Siiäijto sclä L:m luokan c,pp
Voju Lisitzin ja A rivi Pa
in ä k i. Kuimiaa nuorille fauiteeitte

Oulujnrn lohtt. Sp.-rjaiiiiavua
"wy!iM iDuiluijoen lehonMintiyhtiän iä=
nrän fafäinen lohen-saHiZ. Ssonfteniimon
raivjiouffcn 12 nilaa 50 penniä lUkiita,
fcii tehlVÄija SlmnurS MeZsmam Ou°
InUa, jolle saalis luovutettiin. 2Biiirne=
rncuiinan hi,n>w ofci 8 m5. fitolfo.

RusHalMneu prila ari kot'maassa,l?n

„2Stcl' elää isäin henki . ." 3tou«
b\m Mäkrcm N,f. 36 rnieSjafentä cli 30

mukana suojeluskuln<°
Mm riweiZsä sekä g naisjäisentä rinlta°
malta «mäntillä k} im. toimea: Ilmeen
nulliZsvseuran Dfenistä ölinxd nnn»
ilöån m¥Ml taffii ii,nta!malla alusta

Sormukset waltiolle. WMion
fultaffajrawn liffäämGeW ehd«tta>wtlt
KAiff. San. PäätiTioiNeßsaan, «!brä
ku&ialfonnuflfät krftjoi telteisiin wallltiVlle.

Sodan tuottaman tuhun-iual»-»
kuivat, joitii ei toielä ©le asmeitu luwa°
I.il)b:H.e julaisiowilllffi, pyydstään anta-
maan kulvajjuNaisuun, jjoka aijotacm
HZlii fuStaritaa. ja joåte scradnt »»«tHo»
Tbatat jäistään scklin tuottaman >tuh»n
Tdxianiämifeft.

Kuwat an lähÄottärvä 6soÄt>eellll toi»
nliituZiMaja Isall Räisänen, Heffiinlti'.

Miltä sota tuntui. Ku,n MaSta
valaawalta wcmhÄta teljaitaiäuMta
ilnHUttn, ftniliä ijiota oikein tuntui,

wäNchi hän:
„No, la sommasta tuin jo§ ois ollut

i'f;i>i kiiluutolloot ja rhZM sitä «t!§to".

AAMULEHTI

toi PcßmW M *oilrvc!iiao deave^ullMi.

Heuvoja maamiehille.

1 Sarkempi lanfatalous. l. Ruivih&eef.
Yhtenä tärkeänä syynä elin-

tarpdtteMMne riittämättömyyteen
on peliaiiCimme vielä liian tbelklk»
Uutan to. Paremmalla launorfcuk-

Nuorelle hev. 240 päivää å
i>s %. 360 ilqg. 1. 6 paalia.

iLenmälle 270 päivää å 2 kg.
540 kg. 1. 9 paalia.

.Nuorelle karjalle 2140 päivää å
1 !kg. 240 Ikg. 1. 4 paalia.

seiia vosimimte nostaa peltojen
inotaamon melkein kaksinkertai-
räfcsi parantamalla samalla irriui-
lakin kasvuehtoja, •eritoten maan
o] i-Uc.;a ja muokkausta. Sutrri
osa iantavaaxjastaanaise ja etenflciin
sen iarkeiimmät kasviravintoair
'■'-■-': itkenevät huonosti hoidettui-
na hukkaan, haihtumiseni ja
h uu{ outuraisen kautta järkiperäi-
a«a lannanteitQ tarkoittaa juuri

mainittujen seikkain es-
swstä. ja ravintoaineiden! «äilyit-

iu-iustä it&e kasvin hyväksi. Tä-
mä, saavutetaan parhaiten kiäyttä-

lannan sekaan tarpeellinen
määrä hyviä kuivikkeilta jotka
voivat ilsiiieä itseensä lannan juok-
sevat aineet ja pidättää siihiea
liuenneet ravintoaineet. Parha ;fosi
kuivikkeiksi tässä suhltejessa offl
k<!uten tiedämime huomattu vaiko-
1. rahkasammal, jota meillä sois-
saimlme koskemattomana en vie-
lä niin melkoiset määrät. On ih-
meteltävää ettemmiie vielä käytä
sitä runsaasti kun tarve vaa-
tisi. iKun imaan syömävilja edel-
lyttämällä jonkun verran lisät-
tyä ■apulantain käyttöä riittäisi
nykyinen kotisiäintanamte jättä-
mä lantamäärä jos se sekä siinä
löytyvät ravintoaineet saataisiin
hyvin »säilymään, niin on meillä
lannan tarkassa lk|okoamisessa e-
dessämme selkä yksityinen että
koko maata käsittävä päämlaali:,
johon on päästävä juurii turve-
pehkun yleisen käytön, ja imuun-
kin parannetun lannanhbiidon a-
vuila. Niissäkin paikoin iiniissä
turvepelikua käytetään, ei sitä
useinkaan vielä käytetä kyllin
runsaasti eikä laskemalla, kuin|k;a
suuret määrät kunkin (kokoi-
nen talo on eläinlajeilleen eJiihen
luettuna pienemmätkin, sekä ih-
misille sitä vuoden »niittaan tar-
vitsee. Tarvittavaasi määräksi
on kokemuksesta huomattu vuo-
dessa:

Lampaalle 240 jpä'vää å 0,3 kg
109 kg. 1. i 6 paalia.

Karitsalle 240 päivää å 0,15
%• 35 k g. I. "/b Ipaalia. :

Vuohelle 240 päivää å 0,2 kg.
48 kg. 1. */B ,paalia.

iKiliilla 240 päivää å o,i kg,
24 !%. 1. V. paalia.

Sialle 365 (päivää å 0,6 kg. 2lyk S- !. 32/8 paalia.
Porsaalle 365 «päivää ä 0,3 kg.

109 kg. i. i»/a paalia.
(Kanalle 6 kg. 1. */10 paalia.
Yhteensä 2568 päivässä 25173kg. I. 43 paalia.
'Paalin (1.00X0,75X0,50 m*r.)

painoksi on tässä laskiattu 60 kg.Paino vaihtelee tavallisesti
70 kg. ja vastaan 1 (paali jotenkin
1 m 3 irrallista hienonnettua ,tur-
vepiehkua. 1 m 3 rahkaa suossa
vastaa keskimäärin 100 kg. kui-
vattua pehkua. Edellä olevia
määriä osapuilleen käyttämänä
voi helposti jo et-ufcäteen kuikin
talous laskea kuinka suuret
määrät pehkua hän vuioden ;miirt:-
laan tarvitsee. Jälelle jää enään
tämän, jälkeen sen hankkiminen
sopivammalla ja huokeammalla
tavalla. Halvimmaksi keinoiksi
on huomattu sen. nostaminen yh-
teiseen, perustamalla sitä varten
erityinen turvepehkuosuusfcunita
tai muuten sopimalla yhteisestä
nostosta. Yksitellen nostaimlisessa
on nina. se heikko puoli, että
nostaminen iei suinkaan käy sään-
nölliseksi ja riittäväksi, vaan
saattaa työ «suiden kiiineidten ta-1
kiia toisinaan jäädä tekemättä.
Yhteisnostossa- taaskäytetään u-
semmitem erikseen sitä varten
palkattua väkeä, jolta työ myös
sujuu tot tunnuksesta nopeamimlin.
Suota valitessa on katsottava,
että rahkaa siinä on tarpeeksi
vahvalti ja, «ttä s e on myös la-
hoomatonta. Nosto toimiitetaan
joko sopivilla kuokilla tai sitä
varten valmistetuilla erityisillä
lapxriMa. Kuivuu toimitetaan

Ihmiselle Ts—2o kg 1. % —
If i

paalia.
Hevoselle 300 päivää å 3 kg.

900 kg. 1. 15 paalia.

niaanviljelystuofanfomme ftohotiamisehdoisfa.

N:o 73 1918 5

pjanemfmissä niöstoissa seipä&lläf
tai näsiöillä. Suaiirammiiissa taas
tapatotuu ibuiivuui maan piinmalla
ja pienissä kokkosissa. Kuivup
neen samimaleea säilyttämiatälvarten rakennetaan sopiviin, paiflcu,k,o:ihiia suolle tai sen reunalletol* mahdolLis'itin«nan faalvallai.Pääasia tällaisessa ladossa on hynvä fcatto ja eristetty laMa. Tär-keä on laskea, eftä Jatoihin «niajhu
■t-Mi osakkaiden koko vuotuisenifcayttötarvie, Vilämamiijtujen lu-kujen mukaan voidaan itämä■määrätä turvepehkun kuutiomieit-nen ja ladon kuutiosiisällön mu-fcaan metreissä laskettuna. Tär-keinumat ohjeet tällaisten yhity-
toilien toiminnan järjestelystä
saadaan. julkai-
semasta ja 'Suovdiljelysyihdiistylki-
sen sihteerin ånsiraööri E. tAiMainiin kirjoittamasta käsilkiav
jasta «Samimalkuivike osuusknunn
nat.« Sitä paitsi voidaan tallatta
maanviljelysseuran neuvojia sula-
ta tarkastamaan ja työs uuninLtel-imaa laatimaani. l

Nyt on paras nosfcoaiika juuri
käsissä ja otesi senvuoksi jdkjai
pakassa entistä voilmiakkaanwntini
nyt ryhdyttävä ensi italvfeksi run-
saasti peihkua nostamaan, silläSuomien terveeseen taloudelliselenkehitykseen kuulut», että se lo-
masta maastaan rupeaa saamaani
K.a-fcen tärkeiimmiän elintarpeensa
ja tätä .varten täytyy ensinnälamnantoito runsailla ja hyvillä
kuivikkeilla saada oikealle taialle.Kun työhön etenkin kuivuuseiein!voidaan käyttää runsaasti lapsia
ja_ naisia, harikiittiaiÄi slteniheillekin tällaisena aikana solpi-
vaa työtä ja ansiota. IMa-annies-'
seurain olisi heti ryhdyttävä a-
siaan -käsiksi, niissä paikoin mis-
sä se iViielä on jäänyt tekjelmiättä.
Jos t>urvapehkukuiv<;keifta ei eri-
tyisistä sylistä voida siittenjkiään
hankkia on edullisiamjpaa olklia
kuivikkeina käytettäessä IqalMkoa
sitä ennen oljejt silpuiksi, joMbåm
niiden imemnskyky suuresti li-
sääntyy ja on niästä saatu lantahielppoa ja hyvää Iräs-iijelilä.

K. V. N.Kirjallisuutta
ia «M.

flansallisfcafferin johfo ensi
näytäntövuolena.

Sama kuin tänä vuonnakin.

Kansalliisitieaittierimi h-aUifflitooieiu»-
vostolla oli kokous imaanantai-iil-
tana, jolioin vahvistettiin teatte-
rin johto ensi näytänlOTuodeksi

samalle kannalle fouiia s© «n qHsä
tänälkiin vwonna. Jofetokiumnan
vaali IhailHnitoneuivoston jäsienfm
vähälufcuisiuuidien tähden lykättiin
sjyiksyyn.

Runoelma Suomen sodasfa
1018.

W. A. Koskenniemi iorn
saanult walmiW TunoeTmain
„Nuor i A n s s i", joroko oiiheennon Suomen woPauZlpta sn sonifa*
riita s poUKailsen
nu,«ri fdtfJfoS. Kirja iNneWyy ju-
hllMNlWffi Warner Södoöstrom O.
Y:n kiistaiinuVsellQ'.

Nykyaika n:o 6—7 an ilmes-
kyniin ssVäen: Kanlsoikunta Nmaro
idffffijlGW. Mi'Nikäilllinen Suomi
meidän on s'aroFo*#ör
jal>a. inie*f.ei'a kan»s Hai ssobas"ll!m»n,e. Mochn nousuJirinto, k r,j. L. Onca-toa) „Suo°
menn!a>Äa!'s'tll" narripeliii sWäiuö
Salnii ntn). M MtzfyV \täknwrne
rait!klli!sun MoiMilyH 8. Utlakon:'if«

(Olli). PMnanpäM ja
kokkapuheita.

Uusi fanumalohtifustanuus'
yhtiö Kuopioon. Ku,Äpi«lsa on !pe=
ritPeWit uusi
yhtiö, Man li,,tzt <m Wynyt „Sai-
taotnx". Seura>M«en« *å>§*s on fe,
että SawlMr toflfca ilmesttzmcißä,
j<i i"ien iilai tte tulee Mnmwll ipäiitop
mi fo iftfrnacrn juurfaan MmeZWvä
»SaftVn läälkäri". Lchdeu lftäMoi-
nn>lta!,ll<ksi tulee MMVteii Gmeiik
ÖCfoir, |3 niu'!ksi boiimitussen täije
niiffi MmNalja Sforno KemM«n°
nen jo ?Iqto Nummen.
nmoto>kMm!y!ksessä "nlee leMi puo-
luMUNVlln MVMUifma.

Mini Smini.
Vapaustaistelumme

tukeminen.
Kosken (H.L.) fttrota on toar

Zulumme tukemiseesipäMänyt 50,000 mk. jo=
c%na tHan ainnefjain M oman, pi»
täjän suoieluZkunnan kesien.

Elintarpeiden kuljetus
Pohjois-Suomessa.

Maaherra eftttSS sen järjcstcttz.
toftffi altoilla waltion toimesta.
Oulun laimin maaherra tm fc=näille ilmManui, että tehun=

puutien *aSwi wi,n,e tMoeM 0-
toa* hewasiet P«h joi s-S-u omessakä!hn«!t ni'in e*B e-
Nimiä ei &mfo® !cty; *ää enää ra!h»bin,oijoo.n; minifänmoii wWtHmä»
tftn elTiUL Qiroeiben kuWuZ olisi jär-

-ajpaht-
a\wSi,\ ]a ±ic* fdtfetffctocm* iälle lii»
feniteeJle jfltoeJiaiheen kuntoon.
Knn kunniTa ei-ole warcha, ehdot-
taa machma:

e tfä tie» fa wch' yli?
HMiws föifi ich!'ä!wHlseen WTia ja
kbbä hi»hmmi?c>rftÅen teifren

r<ii!r| a'te'l!ä To»Mė-
(Snon^fiö—Rowan emi —OMilä,
R^waniemt—Shto.k( ;äirtt> : , Oulu
Ie:

Wn s<nn«tuiM teilfe
ii iti 32,000 m!?,, selkä.

näille teofllle kmfr*a'>°im
fetaeifca eti-nfaer»peicha kulMamuchi siwil'<ts-uM»iAejo MllwäcEle.

Sornion rautatiesillan
vahingot.

WaHiukli Motalan
konepajaa.

HQpa-randllblade-in mukaHn >koh-
tositea* jäiden laskun Xocn :Crfiioeii
vautalbiesillan Suomen puoleiselle
•&}alfe aiheutialinnt <n.',aihingc»t, >zoVa
otoolt »rwioidu: 100,000 kruu°
nniffft, MllltiÄlln konchmjaa, jolla ei
s!ll'pi>>n.uksen mitfoijeM orat Atunut
ffwntaatt Mau tocjimiiifi ennen

M'Nen faktaa ei?ä ipoiUamÄcm t<f
!fennn§'dh& li-ä, tdlßa fileen '*\Mv
Walt *len jäMlWareÄta jct tufeilßitJ,
miVä tMZ *u#=
'titar? liian rogffaa-n »painon ptiaa

Heir-äm toja Etelä»
Pohjanmaalla.

Tehneet jo tuhoakin.
Pilkallinen kuivain ilmain seu°raufiena on tani\en ilmes>'.ynnt

MmcOGl. M. m. KauHllljoen sta>>

SotilaZsoittoa eWäH Suose-luKknnnan so»'i!kasWittc,,kuMa
linieZtaril I. WeneAoKken

*

|cfrdo>lla esplanaad lla tänään flo7 ip.

InoSJEoQa «m niWä, «Wh sangen
runsaasti lvarfimkm pellsnchiZs«.
Mmrin paiko n otoa* wcMemwß
nurmet >tvdiKa!m«Ks<!l, e"ä Heino»
ma*o an saanut tuhoa aissaan.

Maakummn rMrmWapiWssä o-
jrat W.nlllmabol myöskin tehneettuhojaan.

mikä imiusertavampaa, sitä seu-
raa monasti koko maailmankat-
somuksen luh1 sluminen.

buornen sosialidemokraattinen
puolue entisessä muodossaan
näyttää sortuvan. Siinä ei itses-
sään ole jmi tään ihmettelemistä,
sillä se on tavallaan, aikansa elä-
nyt Se on tullut kohtalon väli-
kappaleeksi lietsomaan luokkavi-
haa ja 'kansalaissotaa.

Kun mimiset lakkaavat olemas-
ta lauma-ihimis ä ja muuttuvat it-
senäisesti ajatteleviksi olennoik-
si, ei voi uusiintua enää semmoi-
nen johtajiin kohdistuva sokea
usko, mikä .puolueen keskuudessa
tmlomian vuoden aikana vallitsi.

Jossa:n määrässä lieventäisi
kansalaissodan >k'rousta. jos 3-illä-
nvaimtussa suhteessa silmät oli-
sivat avautuneet ja valistuksen-
ja ilsenä ; syydan haJu alkaisi he-
rätä joukkojen keskuudessa.

iSillotn tultaisi'n sehriille siitä,
että 'ihmisiä ja iihmisryhnrä erot-
tavaa juopaa en täytettävä, jos
•me.litään Itiopua luokkavihasta ja
elää sovussa, mikä on ika'lken fke-
hityksen välttämätön ehto.
ja te, jotka siellä maaUa olet-

te, teille tää'!ä terveisiä lähe-
tämme : Kansantalo on tuhottu.
Siltasaari savuaa
kaskn palaa!

Tämä on katkerata puhetta,
mutta arvaamme lukuisäin tois-
tenlVn puoluetoveriemme olevan
yhtä pahalla tuulella tällaisten
tapahtumien edessä.

Tätä sotaa on sanottu köyhä-
listön puolustussodakri porvaris-
toa vastaan, .mutta senhän, nyt

jokainen vähänkin kehittynyt so-
siaahdemoikraaiti oivaltaa vai-
heeksi, vallan keinotekoiseksi
keppihevoseksi. ja vaikkakin,
porvaristo olisi noussut aseisiin.
»luokkasotaan» metä vastaan,
ei meidän oi si missään tapauk-
sessa pitänyt itarlitua aseisiin,
sillä meidän taistelutapamme piti
olla pariamenttaar'nen ja siihen
me llä oli jo mahdollisimman
laajat keinot käytettävinä valtiol-
lisen ja kunnallisen äänioikeu-
temme mukaisesti. Teistä ei mö-
nkään todenteolla uskokaan tä-
tä '5 ill asaarei aisten väitettä por-
varien »luokkasodasta» sosialis-
teja vastaan!

Tiedättehän te, että maassa eå
ollut mi,n;käalaiata järjestystä ei-
kä järjestysvaltaa. Oli vaan oni-
läisi, jota ei kukaan totellut.
Mutta te tiedätte myös., että hal-
litus ja maa tarvitsee selia'sen.
Sen te olette ainakin jo nyt
huomanneet. Venälämeu, lais-
kotteleva sotaväki peuhasi tääliä.
Hallitus koetti estää Sihutekoja,
koetti saada järjestystä maahan.Mutta täällä pantiin kuvernöörit
linnaa»; laki ja oikeus polettiin.
maahan, tilaille tuli bolshe-yi:'kkien hullunkurinen rosvojär-
jestelmä. jolle Työmies ja mmit-

kn sosiai:ist.i'sef lehdet antoivatosaltaan ohjakset kariin. Tänne
hinatfi ;n matami Kollontay <"a
~ku,m!npan;t ia ne määräsivät me-
nelifelyiaipan.ne. Te lv-
hvesti sanoen ryssän kdakanÄi-
ne'ksi ia siiitä Weiliä nyt nämä
saavutukset!

Oliko ihme, jos hallitus julisti

lopulta suojeluskunnat järjes-
tyksen palauttajiksi ja vaati ve-
näläiset lähtemään pois maasta.
Se kuului itsenäisyytemme tote-
uttamiseen. Tedän. suomalaisi-
na, olisi piänyi yhtyä läihän
puhdistustyöhön, muita te yh-
dyitte ryssiin, nousitte aseel-
liseen kapinaan suojelus-
'kuntaa vastaan. 3'itä tämä
•luokkasota» syntyi!

Mutta on niitä muitakin se-
saa.idemoikraatleja tässä
Me olemme vakuutettuja, että
esim. ne puolueen jäsenet, jotka
olivat mukana ennen v. 1905suurlakkoa, ovat useimmat toi-
selja kannalla kuin nämä edes-
vastuuttomat hölynpöly-sosialis-
tit, jotka ovat suunsoitoillaan
syrjäyttäneet kaikki kckenem-
mat ainekset hyvin sivulle tahi
kokonaan pois puolueesta. On

j nuorempiakin, puolueen jäseniä.
»Työmiehen» valheellinen ja

valtaan pyrkivä pcl.t ikka on jo
toistakymmentä vuotta kiusan-
nut puolueemme, itset eloisemp>ia
aineksia, mutta puolueen koko-
naisuuden kanna'ta ei vaan ole
tuotu ilmi asan todellista liilaa. .
Mutta nyt on hetki lyönyt! Mei-
dän o.n ryhdyttävä kokoamaan
yhteen hajalle lyödyt toverimme,
vanhemmat ja nuoremmat, mei-
dän on imuodositettava heti, k<u,n
olosnhieet sallivat, uusi sosiaali-
demokraattinen jpuo'iie, jeka a-
jaa tvnväen-'uo;Van asiaa puhtaas-
ti 1 par'amentitaaris,el'a ohjelmalla.
vsTwiana ka''kesii a valheesta ja
vääristelyssä. Punak? aTr ;iai<s.: a I
me emme voi hyväksyä iouk-'

koomme . Sellaisten ainesten
suhteen on oitava varuillaan.
Uusiin perustettaviin yhdistyk-
siin e: heitä ole hyväksyttävä jä-
sen 'lksi. He ja heidän johtajan-
sa saakoot ensin mu-
kaisen rangaistuksen
taan kansalaissotaan ja katso-

kaamitne vasta sitten ovatko he
mahdollisia astumaan riveihiim-
me.

Tarnä nyt tapahtunut mullistus
opettakoon :me ;tä!

"Painajainen'*

on otsikkona eräässä »Työn
vallan» (n:o 19) juDkarsarrtas-
sa ipääaniikkekssa, jossa m. <m.
sanotaan

Ef eljesveren saastuttajana,
»ansa 'kiroamana, kansainvä-
li sosåaäismiii jo etukäteen

tuomit;ei,nana istuu Suomien .pu-
nainen terrori ja sen 'keralla koko
Suomen entinen punakaartilainen
sosialidemokratia nyt maanpetok-
sesta ja valiionfeavaluksesta syy-
tettyjen penikiiilä, josita sen tie
maan lakien muflcaan ei näytä
kulkevan muualle ku n vank'kii-
ri' n ja kuritushuoneisiin.

Sucknien entisen virallisen so-
sialidamckraattisati puolueen on

!rtniHku'tftiur oile s : ink 'mitään
ikadottanut. Päinvastoin on koko
maalina sen johdosta helpolrnimiwi
hengittänyt, »s>llä sen povelta
oli samalla poistunut ifctffsiksi a-
jo'fcsi se painajainen, imlinfcä tsaa-

rivallan ja solmupi: iskän uhka
näyttivät jo lähi.mpmä vuosikym-
meninä h-uropan suuralle sivis-
tyskansoille muodostavan.

Koiko sivistynyt, työtätekevä,
kansallinen ja kansanvalta meaSuomi on nyt helpotuksesta hen-gähtävä, sillä senkin povelta on
oyt toivottavasti ijäksi poistava
se painajainen, millä .punainen
terror,; ahtuisesti uhkasi «.»n lail-lisuuden ja edistyksen, isänmaan-rakkauden ja rauhallisen raataja-
työn pyhien lippujen alla voitet-tuja saavutuksia

j Mutta .entä suomalaisen sosia-iliddmioßcrätian itsensä «kannalta?
Ja. entä 'kansanvälisen sosialis-
min ikannalfa? Eivätkö ainakinne tule suremaan ja valittamaan
tätä tappiota, suurinta ga (perin-
.pohgaisiota, ,mi:nkä kansainväli-
nen sosialismi vi'e ? ä on kärsinyt'
missään miaassa ja minkään kan-
sakunnan fcesfcuudessa?

Tuskin. Sillä nehän ovat sen
jo alunpitäen tuominneet.

TääHä si{ä tosin eivät ole teh-
neet ainakaan julkisuudessa muutkuin »I'ycin valta» ja sittemmin
»Itä-Suomen Työmies» ynnä mä-
dän,, juuri ennen vallankumousta
alu-lepanema uu.< suunta siuotmla-iasen sos ; a!'4emio,!Crat : a,n histo-
riassa. Eivätkä ebfkieetkään, sil-lä tulihan punam en terrori' sft-tenfop nseunmiffe vMätyfcscnä
Josk-.m sen oireiden jo -rohae toe-vaasiä, ja ivarstofcrn marraskuun»punaisesta vitosia» olisi pi,ä-
nyt o'la selvät jokaiselle, ■Muttavarmaan ovat tuhannet ia in%enpannet rauhalliset työimiidbet Jaitodelliset suomalaiset «osia-'

luderniolcraatit sen näinä kauhunja tuskan ikuulkausina tuhatlkecr-ro:n mitä ankarknimcn .mielessään
tuominneet.

1 Heidän ei Ok> syytä olla huo-lissaan. Sillä ylhtä vähän .kuin
kukaan todelbnon, kansainvälinenihna syyden läpitunlkema venäläi-
nen isärnmäan-ystävä snreei «enti-sen imperialistisen Venäjän (peri-
katoa, yhtä vähän on kenenkäänrauhallisen sos a!ideimotkraatt isen,
kehityksen ystävän surtava Suo-
imen eatisen punakaartilaisien so-sialidemokratian kuoleimaa.Niiden täyty! kuolla, etftä utusielämiä kukoistaisi.

•Entisen tsaarivaltaisen ja lcor-teafciifcoliwen »Pyhän Venäjän»
täyty.! hajota aines-osiansa, ettta
uusi, vapaampi ja 'parempi, sy-
vimmän slaavilaisen kansansie-mp •elähyft.ämä iinhiimiiälJnHsn, Ve-näjä voisi rakentua sen raunioil-le. Ja en t,'s en biinrmfvaltaijsen japuoluepaaviU-sen suomalainsosialidemokratian täytyi muser-tua, että uusi. ikailkesta anarkias-
ta ja väkivallantöistä vapaa kun-m>}h<am ja tanwalimeo taoma.lännen sosialidemokratia voisisen pateille sijoittua.

■Nyt snitä vasta voi tulla iola-
W<a. Sillä nyt on poåsttinuit pai-maijaimeo myöskin sen ottaUa po-
velta.
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'Herjäjäisfen lisääntyminen.
tutun ISättJn maaherra kehoittaawlliwaischoito> ja Poliisiwiran°maisia ryhtymään toimenpi<eisiin

ft» estämiseksi.
Kun VeuMHMen kHrmt&mä on

wiiine oiloin-o 'huomMawaM. li'
ja ferjöäin eSsS

Asiaan joissa $a
kaaHli

paha ja chlkä wcrrsm
TViikoiUcOoa epäifWa, niin |jo kun
föfjöÄrn-'itsen 'uo rrmfo-
ttoan riikollUuuUa, sn
Turun läänin mawirjerrfl! 29
pnä PäinMKä fiertiofirjeellä lr
ifß&ktoa& waiwa jo tzMM,
ftDkanoimoifio «Hvwin «wÄtäf. 17
p. 1879 anraenm
iu!?i<n mufcKics.r ptfä'
rnään |i!!)m-Mä, Mii ei
Tao »vipMiia ]« nn'e-ä Mä hM»ai-
tison fc/I'fo'iit m<>nMe>
mään s:Ga lu»
WuKa lähomMin säädcwllä -a-
-tocflfij.

Punikkivanhien luku
fieisingissä.

Yli 10,000 wankia.

meni luuuHa wäHäm t#i 8,300 !pu°
nliinfiänviaifia. meri-
SBåen faiicvranisiia o,n iöfäf*seea noin 1 ,000 «i>ffn*f : iC.

on siis Heksiug n kiriviä ionikun'
fnmxan nii 10000 'wtaeaiiifw.

SanWOnm<l. ijoSio cMmiseim-
rnin oli parpuMta on
mDomtm in hoiZtZ 3Hll!
Peistä on ifa%a ;ifoiTPcen,
nteflfoinen määrä NmAnisamoen,
fun muut ftmnmVeen
kuulla ftictt&iin
Nimine-",! !!',<?!ni'!'n \<:r\ j,oi,!kaslo oli

MDläGä Varassao
2,000 wanyille. Rvs»

ssmGoiiNa oSetoerf 'ftmnnenfurtfa
wcmikm sii?re'ään fiMä P«MOM
tatfaorate.

— fonme mMuisi
I>2 000—14,000 ifofctettiÄJ
.tzMorßämumn iofauu iii ,fä, e*ä fe*
iäTfä *o mMortfa olo*ajT>a fa*»»
fortin ottaa ojan (Äikäs kWMii»
WZkieeu.

Suomen valtion oppi*
koulujen opettajaliiton

toinveneäfä KWokmumn YoffouJ=

aiifoinen
w«w simtenaan olla toimeHa
fiffji, kunnes uufi- joihtokunla on
hrilut tmmgtuPfi. SSStiaikinen

HoVaa niben me,!meZsä
?::»i'f:i mctfmcPciict, mvM d tce
mWön uusia oJÄita. Shti<<Mii!in
Mää lTKHwfemen jWckmta ireT-
woÄiifuuilnmM wMooa liiton lchi»
&i-t« sima tchxmffeHa. e«<i Mp.
fuufciuifi-cn aikcHio D»m erföisen
tärkeitä tulisi päi-

hi*en epm. fou-Iu-
MWien :-n': uu-

Wälioikäinen joHjto-
kunta hchcm Eutflitoa*
jama 'ri Uno Scizen, iifteerinä >ri
söjok HckßLny,
tri H. F. Soweri ia muina jäfani=
itä % ? I. Grania, jrfi'<iiötnit Hon-
itcr wara!iä!ien,inll
jdfecflr .QcsNn>: cs EkHcindei: ia fei
Knut CannÄin, tulee fiefräfyV
maan uudesti irolinimiåta. Ke>il°
tä!n-i'!!N'seen syynä lienee

es!intlymin«en.
STT

tfapaafcirjeoikeus.

Pli,?iftiZtokle «n. mhZNmßy täy-
hektinen wHpaakirieokeutz jo sen a=

Ms!'i?os',c!walpaus ffc«

ja ien oiaZ-
wi-pfamiellnlilie jg sen «likiHiT-

lie wirmwnlcnPNe on
*

ja sen toimia
ftoijen sMas'kle. ftra*te» tilcßwncm
inäcPön llainM?s«i-Ile, afu*u?4an=
"dfitunife' sekä ajsiLus» ja apulais»

iille en m,vänne'ty wuy.ia-
iJirke.ifeuß wivkailirMnwH^hbossll!.

Mntarwehallitus. (Slin*Qirtoe°

Pontus 21 rt -ti ,D laMll Kah-

feitia.
dnxb trohaiksnnDst aiheu*un-rc*

paihii:waßln l<Mnßam-!seZ<v. Sa°
i,Mn lelhden *te%ttöti mukaan Mfc
fctorf rnwwtftt* jpitfoiT.lii-o* siirre^

Ki-ffi fernoattitt uuteen MlslMve»

norjan puolueettomuus.

Gsillä kansaukäräjissä.

KöPe nh a ,n in a, kesäk. 3 p.
(S.T.T.) KcmssankäräD föjsit-eli*
w«t eifeai haO<ußpnolucen Mw-
t>nZta antaini°
seNa fjafffifyffeffe sekö sassuwa?.tasen ichdolla
niaibcn kanssa täydMisen puolu-

fäÄhsiälmiifeVsi. Rat»i°
ftaaCkn JLffiata Vonyertzk vuoksi
e^bo 1
Vkri,stersen sanoi HdoliMa was-
tustowaiilia ielkä llvwoOsl i hc>.>!ki°
'n:C'en ftaNiMav nah-
KmHen wllDuMeli niinikään rf}-
dotusta selkä es*isen. icrno' nx>i=
!nansss hywätsyä baklftns puolueen

mlMa ei muilta. Lukui-
min puhujlli.n es innyttyä keZkey-
U&m iKtuuZa.

3apani!täis€f Wladiwoslofeissa.

M a»fsto et, ifciiif. 3 p. (GNT)

mvs iapanillmZten maitzmn«usun

Urheilu.
Vapaustaistelussa kaatuneita,

urheilijoita.

Aiaisemmm jo cknttne mamiln-
neet,msn en ino-omime
en iitheÄijoiden VaOuneen
neessä wapauZlalaulussamme. Kä*
mä seikka on mnvikm hterniotti"'
Tm, Wlä Rubensissa, lienee la
'kssa n iden mhniljmben
soEa wcrpauden «chi *ifen r
sa fafipaore ja rie

ewi

majeura; Äa!'jus?u mw&,
rifoeöa iitacrf's!f. 13 bnä

Mo, Peawo, Tavino
ns»rfaii*B KömwobMa

Braftlt, Olli H. K- SS.; Jw ; : :
TlMPereMa, edus'

Hcilnie, lubo,H. K, N.' mm<M-
ru HeGingiZW fyc&mif. 1 ft.

Hrldön, Wäinö. lipny, öriiiio**
fo; nui-rha-tu

HuMN' M&X&&, Wosa fivnii;
katunut PMjlimiiaan fcSpi^eUngku

-.grnxxne, QtxvM, SM;
nnttGcßtu IILzMBM.

luMi<la« Iwvne, Ii; faciniu-

Kaski twn, ftx\ö, Käpäs, NoDa-
kiiri; ifcoftumut Tainperocn tajj&e?
lit sfll.

Kcnrfvimen, Sfcftne, NiWsacWWl
ItpiVhtfeura; ftwAui SJtevTuhilcr-ajä
mQKTl'v)f. 24 ptun.

Kohonen, ?trmar, Wcßeni>n«n
UrrtcihtKirm; fo#u MMuDyläHö
ma-.iliÄf. 24; p:nä.
Kofftnwn, Mm, Jyry, Gelstnti;

fretti MeUuWMä maol\t. 24
pm.

Lchtoncn. ®mäo, Mssltes.
woo; muchMu helmi'f. 15 pm.

ZilchchvM, Lars A«lglsi, 3f, F.
K-, Ttu-ftt; laotti 3titc4rcbofiä
tjejrmff. 5 pnä.

L!n!d<t<!viM Rein,», fßeittfl, Tur-
ku: laefim AhlaHicha maffltsSi 18
pirä.

SimbrooS, Wforff Fredrik. ftip : »

roS, Nnimni; muvhMtin Nunnnel°
la lO pnä,
SinibftrcmT, 9M'ti AM, Turun llt-

&e-iluIi'i*to; minHMl
hcilm!kuu,n Äuöia.
MMM. Böinö, Alku, Nonimi-

mm; frwimi Tantlpäieen
fa.

Mie-«in?n. KuZN, RetMs, Kuo-
t>w'. ffdötei) Lufin lvaMmHeHll.
' MuuNonen. . äkdWet, Pyxin«ö,
Tompore! murtzlMm SuinuloGa
tJmmL. 30 pnä.

Myntt-, Juho. WasMna, Naaffa;
focrtui Suoden!enMä mnwlM. 16
ftnä.

Nurmiinen, Aulis, Hollckain.
kaaiiui Wtppulllm lriln»

wmÄla.
P<H,M>oI, Sauri, s>■ ft. W.;

MMhißin, täjät. 14 vnä.
>siif :

,
K Me, Menw, Tittftt; ?ckp

'ui RuowedeNä.
PöoMnen, Sauri, ReHM, Kuo-

pw: kwsui KuGion WOllMHseGr.

«MMNÄ. 31 !p:nä.
9t:iiw, Eero SHtei&ienfeo, Tttt*

fe; fnoli «mMelniOsll foaarftkifa
15 Pnä.

RoVZ, Wiliam, Mwu,>a, Wa,Äa;

GMa N. «orfHnqrn WktMßvp

©attrida, Onitfi, Mmayv-
Ti; WHWckaHa ntMiFk.
17 btrcr. .

.

Salani'!?, AGaV, HsMIWM
reen

SöHM (Kichilwll), lÄo. H. K.
M. ja S. L. VL-, A-.wäs?N-lä- Saattui

Schybsrssson, Richard, tt. I. F.''
f<ic.tn; PessmWn taiZ^luiMa.

2e«ffti, Ktmwa. IyZke,
faatei
pmä.

yj.rffovw, 1., Konwola; mttr

n KouwÄa 3sa>.
' Wassomo, Heltge, Tuiku:
murl>ai!ltu helnritkuim olnHsa Mas°
kusia.

WaiHNtuZ, Hans, HolsmnÄr lii*
malsema; kmßui 3fcuÄJebeHs lhÄ-
Mtlk. 12 pnä.

WU»mcw, KMe, Pnrin<-ö. Tom-
ftere: kaadut Tampcrcen w^llAtA

' 95MI<u$f*fo, Arwo, Wessck, MWa-
vo; kuoli smnistcM,
tannnif. 28 tftnö.

WciMMen. ©ltaS, S. 2. N, Ka°
jaan!! WcnMiuden wailoilik-
kMa hMni?. 95 b:nä.

Monia trntHarfirt' »rfterti^tta,
näNÄkJn ftndii Aa. on

wssckimit nhrikften.

Saksan

Reiman jll Eo'cisuu
Saksan päärnafan päiväiiedon-

anlo 4. o. 1918.

Ber! i n i, kesäk,. 4p. (S.T.
T.) Salkoa» suuren päämajan
v>: ral 1 imen päivät edonanto:

Läntinen sotanäyt/ärnö:

Kruununprinssi Ruprechtrn «0-
lajoukkoryhinuä: Vaihtelievia tyk-
k,>taist>.duja. V'holl nen harjoitti
vakasta tiedustelutoimintaa. Voi-
tnatkfcaåta hyökkäyksiä en rtaita-
man os 11a. Berrystä louna seen
on iv. hokinen muutam M paikoin
saanut jalans.jaa juoixsuhaudois-
samille.

Saksan kruununprinssiin; sota-
joukkoryhmä: Ai sme-joesta jpoih-
jöiseen valtasimme viholliselta
muutamia juoksuhautoja katfee-
rocien taisteluiden, jälkeen. V&-
hotllisen sitkeä vastarinta Sois-
sonsista länteen ja louna sieen si-
jaitsevilla kukkuloilla, jonne se
oli pureutunut .imurrettiin eilen.
Joukkomme ovat vallanneet
Vaftix Bailyn luona ja Chandu-
nista länteen olevat kukkulat.
Vall at,t u anume väkiitynuäkäKä
Ptemanitiio ja Missy aux Boi>s ;n,
lyönsiimme vihollisen takaisin
linjaille- les dhonliiers—Damiers.
•Oiettiin muutamia tuhansia van-
keja. Ranskala siten vastahyök-
käykset / bioliamimiUia pwAfifa
Lort-jokea raukesilvat tyhjään,
tuottaen Wefflle suuria tappioita.
Chateau—Thierrystä lounaiseen
kuijimmie taistelun jatkuessa rau-
tatielinjaa Busyiares—Pounexesin
yli ja torjui'mime vihollisen vas-
tahyökkäyksen Manien luona ja
Mamien ja Reimsin välillä on a-
sterma imuuttu,maton.

Ensiiaiäinen päämajoitusmestari
L u d en d o r f f.

RansNfaiaisef koettavat valloittaa
Soissonsin iahafsin.

Berlin, kesäk. 3 pnä. (S.
T.T-) Soissonsin itäpuolella
käydyistä paikallisista kahakois-
ta on kehittynyt suuri taistelu.
Vihollinen on koonnut kaikkii
käytettävänään olevat voimat
valio [taakseen kaupungin takai-
sin. Soissonsin -lounaispuolella
sija tsevat m>arokkolaiset valio-
joukot kärsivät suuria mieshuk-
kaa ja menettvät 2,400 insestä
vankeina. Vangiksi joutuneiden
joukossa oli myöskin venäläisen
d :ivisionan kolme pataljoonaa,
jotka 500-miehiäenä joukkona
luottiin Solmimien taisteluun, mistä
niitä nyt on palannut 22 miestä.
Nämä pataljoonat olivat Rans-
kaan lähetetyn venäläisen Isipu-
joukon viimeisiä jätteitä, ja oli-
vat jo Brest-Litovskin rauhan-
teon voimaan tultua pyytäneet
saada palata kotimaahansa, mut-
ta ranskalaiset viranomaiset hyl-
käsivät pyynnön huomauttaen,
että mänitlu rauhansöpiltnus oli
nrtätön.

Ransftassa.

fin wäl nen riutuma.

suurrynnistys

\i v

Pai-tern pommitus jaftuu.

Rsn-skalaisten peräyiyrninen on
rnuuHunui kiireiseksi paoksi.

Ra-.-kalaiset onnistuneet pmkolel-
kn pysähdyttämään Saksalaisien

rynnistyksen.

Pari 1 si, (kesäk. 3 pnä, (S.
T.T.) Taistelu on jatkunut; kai-
ken f>ä'-vää Louequin pohjoispuo-
hslta t enoilta Marneen. asti, jol-
le rintanianosaUie o-
vat koonneet j päävo mansa.
Ranskalaiset joukot ovat itsepin-
taisella urhoollisuudella torju-
neet saksatarten hjyiöikfcäyfosiefc
kuitenkaan voimatta .estää näi.tä
saamasta rlarberaHesia uudes-
taan ihailuunsa, imutta kalkki
saksalasten hyökkäykset Corqua
ja Troesnesia vastaan torjuttiin
Neu lly St. Frontta länstpuöliella
ovat rantalaiset vastahyökkäyk-
>'!'ä työmtäneet saksalaiset Fassy
en Valoisiin saakka. Kohta vii-
mieksiimaimtun palkan länsrpuo-
teTa sijaitsevan kukkulan, 163 o-
.af ranskalaiset vallottaneet ta-
kaisin kurvailla ta ste luulla. Ete-
lämpänä Törönen—Bouiresnesini
rintamailla on käiksi saksalaisten
h,yök!kä}'stä torjuttu,. Oikealla
savusiialla ovat ranskalaiset vai-
lottaneet takaisin Chani/platiin se-
kä aluetta Ville en Tandenoisin
suiumnaHa.

KaMia muijia TlmamaacsiH-a.
On asema ennallaan.

Berlin, fcesäki 3 pnä. (S.
T.T.) Parisin po»n,Niitusta jat-
kettiin jälleen eilen kauas kanta-
villa tykeillä.

Berl i n i, fcesäik. 3 pnä. (S.
T.T.) Peräytyväin liittolaisijouk-
kojen jälkeä tarkastellessa huo-
maa, eitä ranskalaisten (peräyty-
minen VViesle-joelta ilähttiea an
muuttunut kiireelliseksi paoksi
vasta Neslen varrella, missä re-
servit yrittivät pidättää saksalai®-
feen hyökkäystä, näkee taistelun
jäliki ä. Täällä näkee ihmisruu-
mista ja 'hevosen raatoja iläijittäin,
kaatuneilta vaunuja ja särkyneitä
automobiileja aeScä kaikenlaista
tavaraa sikin sokfn. Mi'tä lä-
hienKmiäfei Maraea tulee siitä ij-
me.semmäksi käjjfträfi ilmeisen
epätoivoni jäljet. Marnen laak.
son lähimmille ylänteille, fes
Channelille asettunut itsepintai-
nen vastustaja täytyi ensin tyk-
kilumella ampua mäsäksi ennen-
Ma jalkaväki voi päästä laak-
soon vievälle tieMe.

Saksalaiset saanee! 175,000 van-!?ia ja suunnaiiornasfi sotasaalista.
Berlin, fcesäfc. 3 pnä. (Maa-

liskuun 31 päkästä toukokuun
loppuun on saksalaisten kastin
länsirintaman taistelluissa joutu-
nut yli 175,000 vankia ja joukon
Mmattatuhatta tykkiä. Konekin
väärien lukua, joita on ffioma tu-
hansia, samoin kuin valloitettu-
jen sotatampeidten määrää ei voi-
da edes likimaanakaan v-ielä il-
mofttaa, Afenns-aluodla ivatta.

Kuupan alulta.
Suomen Xhdys-Pankfci.

Panlkin liilflfeen wlos
IÖI7 osviu-aa, PM>en3un iantiemi-
ja eromääTäi en Wä wähenn«<-y,
puhtaana woßwna'Smk, 5,194,
807: 33. %ä&ä sääHtMä jää, kun
fii*s an wähenn««y haklintaneu'

tulensa ksitfierni ja s ihen
liffälään wuadeZla 1916 fiWtzmjl
täyr-tämätön
käy>e>t!!äwä!ksi Smk. HM4.M2:57.
Tölmän säästön jalainiiieen tlWchen
ehdo<t<!o pankin HaB»nto> #ä hnpo-
teMMZioU WWM<H«AI«V siirre'
tään liw % wuoiwn Maessa lai-
nassa määräM Gmk.
21,387,335:31 Smk. 21,387 '34

12 % S-:n!k. 4,
320 000:—, wararahastoon 3l:<:
2 fHteK*Bst» SM. 800,000:- ja lr
leisälmd-nklit-ten tcnrtMuVca Mns»
tmNrfeW määrä ään fialtin*on«t*
lvcH'VN S:n7. 100.
000:—. Wlwden 1918 to&ittQ= ja
tatztz««sllil« iiirro'ään jälella "ie-'
tii*@nC 1,423,255: 23.

P,',orstnsi k&a W : Sf jf;n f'V-5-ij

feiäfmm 6 p. o-ri mvkv sääntoien
mntaSeNi HMintoneln>ost„n j5»
f?i'hifvt tävdeu''eräinä n?ljVn Ju-
tuin toi :nun f'<i'fcii!*'9-ffW'. On R ; a

neliä jWM alkawMi
kMnitoulltiOcmdMsi, vssi
fouffeen 19&Q m KW öwepNfo
irfkeu 1919.

Oulun kauppakamari.

sS.T.T.) E<no>a«i on wa,bwiZ'
tflinir". Oulun kanpu»g'n faitpipctfa-
mmin jääratö*.

Rahvisalo.

Tuotanto supistuu.

Wi. «moisiinpäin rnif
foan .oddci* Vi<7,si>!,'an
Mf<# ani ime Kmodbn
menettäneet siilien
määrään, e*-ä lufuisva
«cnsPtm» mWAIMi. W»oi«n
1018—19 SmßoHcck> ortviobxm
wäliäiselsi, nimitäin
%% miljoonaiksi ftaaWsb. MyöZlin
seMWWHn 19!0—00 wnoden lf<F
iioc» kMkewß eiwät ole wa«
lo'iic??, ft>n8 ;Tn #g mekoin tssGfå&
piireissä o>n JSiTfrn »Ma wallimmt
?i!!w!ins, WöelHa W
wää BrMian MDviuwitjechu su»
pistumriKH
foirto on Tniani.n!lft>ö% sen joWMa,
#ä §o ?Hd?n wuoden Mm on
ÄM>t<lltpOtMm wi'!iel!N ollift ißnlpin

(ip :<of§ å 63.W kg.:

IlMckt RobuÄa SifrcAt
1918 6000 13.000 —*

1017 7,445 11,730 380
lf>l6 20,607 1.2,367 031
1915 34,797 8/668 1,084

Ranskan yallMJ on
N>anZl?a>n SäWjf&nftwiin ¥e®9 fa±mu
sadon, nw: ?!'"n<en sMH 530 fnmgM
50 fssofta. Wirakliiien arwion mu»
l»m *ttJee "tämä iicii ;D ofcrncran Pa>l>
joit fuurCTifi»'' kuin wuoden 1017
,'aw.
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to:B*a atnpnamaitarvevarastoistai
öl!a yhdessä ainoassa yksistään
100,000 tykinaimmusta, kaikkia

kaliiberia.
Laajat saksalaisten valtaama*

■kylvetyt ja tnucfkatuit pellot lisää-
vät sii/uiresti Ranska© muonitus,-
vafeeufcsia,

Berl i at, kesäk. 3 pnä. Soi»-
sonsin luona valtas-imnniie mjnu

kuusi 24 sm m tykkiä, joiden
tehtävänä oli me.dän kauaskan-
tavien tykiksemme p>omimit:taimti-
nen.

Särheimmåf raufaHd saksalaisien
hallussa.

V« r l i n i, fcföif 3 ft. (S.T.T.)

>,,'« fäiin.t)t mcchbßW»
'äii CHmn»
i fcr?fi ♦ckfcimtmSt rcru-

EngJan ffarsfen ra ranshalatsfen
mieshuolta.

rl i n, koW. 1 p. Ho 12,40
Ilubesl liKmeGä

toienoe* faffaki ien ftchdcm
hwrcn n-äfeken läheomnKG pää-
rnS-äräatifiv; wilboNiien

in. t(;igrc'f'!rtiiioiii)iai'n häw><»
: ö'iii: --'ä kc-Hden. 46,000 Wangin
oleille färvrrä* ran3M<r fc io eng-
lamMk*' i-oufoit ennen fa-iiffea
ttfnifato%* iiniren
kulMeisfa jo haawo! kumisia. Qsill-
tcrfcti sivflfiitiilen su olossa taiKe»
htnn IZHewW tixrnroifoufot,
pm mennä awli,ksi «Main p:'fai*

wäclle,
ta6!n>ö!Ffö*ifiiä Nx',ris'ä
wauriofta. (&@.IUL)

Saudi! fuhoavaf liittolaisten
joukkoja.

Ber 1 i ni, ktesäk. 4 pmä. (!9.
T.T.) iLänti&ellä a-iffrtaraa/n. osal-
la olevien amenåcikalaiistoen joullc-
kojen kesknni-dessa 00 sattunut
tavattoman -paljon sairauden- ja
kuolemantapauksia, otin että
ttvieshukika on kolirne (kertaa sun-
remtpi tavallista. 'Kolme tueljäa-
nestä kuolieanantapaukaista on
ikieuhikotuleihduksienj aiheuttitanMa.

Riemu Berlinissä.

Pietcwin lehdille, «OZ hu.itne ftäi»
urien roculiMxlt too&ot
riitfainwlla owa» Ben-
limZsä sawoinkuwcMMlcßionian in-
nostuksen ia riemun. OHochi war»
moja ss.i*ä, Saöson forfeitn»
mcm norokas fiiunirai-
tekma sll<dll,n topeftanrfoFfi läljenee
tokuttami&aan. (1.5.U.T.)

Englannin sanomalehdistö lilan»
ieesia Ranskassa.

Lontoo, kesak. 4 pnä. ijR
T.T.) Daily Ohroniclessa oni

kenraali Maurice juilikaiisisuft
laajan featsaufcsien lantaisien, rinta-
man tapahtumiin siejkä tullee' siii-
hen loppupäätökseen, että asema
edelleen on vakaiva.

Ranskan sanomalehdistö
tappioista.

©etlini, kchiiss. 2 p. (S.T,T.)'MKtom"- lMessä kir,sll«aa R.W. toukÄ. 29 MK: Tänään f«mw-nost tiedot etoi* wiM ole eimfo
M nnMa N'By«ää sM M» meitäolisi *• [f. m p:nä GHemm des Ta-rnrnrr ja GrgllVnnun luona koh-dannut samanlainen Mcys kum
maÄiHkuun-21 p:uä Mackkin rvrn"
in luona. MssäwZ nttftjÄäa tMM!»leckqn iohtuwau Ps, Mä wholli»nen on aWilsemlpaa
taiknissueusa. Msu,n on tyllll Ifafaa

olla hi«iniwö!wän PäMä-en meidau kiälreiseMä
Gmme Äe mewF-

Wneß ainoastaan ©ternin des
sÖott«fia \a Grammea, wacm 'en-
lisäksi onime M ftreinn.e# pidäpä.maan wihoVi,Z!ll AiZnen kitana.
MitM täififö perättyä WeZlen
-OöJfe.

Upofussofa.
saksalaisien upotukftt

Välimerellä.

tui, ifeiffiif. 3 p. (VTT!
NMalcn!se!l fMNlAvenest fltoai
N3lin,erellä *cHi.sn cMi upc*c*
neet f>20,000 bruwtonnia ymyä-

acne;
auovien

IKfC
nia-c

m& c

Ji5X?:

6
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N»W.
Venäjä.

Mitä on tekeillä?,

«'Pletr. Gasetac kertoo, ei-
tä «neuvos tioäialliitus julkaisi ai-
van viime he,tkessä(?) koSmte ke-
ho.dws.ta yleisölle. En simaisessa
sellaisessa selostetaan «tukalaa e-
'

"tarvietila-nnetta ja os-oitataan
tartpee.llsöksi ryhtyä haistelemaan
•maalaisväliikäsiä vastaan. Sa-
niou huornaulelaan, elitä ainoa
petlastos on siaä, että otelaan
pois vJlja niaala's;p:OTv,aneito.
Tässä tarkio.iiuksessa
•maailaiiSiKovhäl iatöä perustamaan
aseellisia joukkoja, jotka puna-
kaartilisten johdolla ottavat hil-
jan mtaaiajsporvare Ha. Toisessa
julistuksessa kehoielaain -työmie-
hiä ja talonpokia ikolio;l*aniaan
työn 'tuoltavaisuufla ja järjestä-
mään arme jaa. Kolmas kehoi-
•tus on öso&ettu Donin ja [Kuba-
n.a 'kasajko lie. Heitä keho telaan
nousemaan ase ;siin suojelemaan
vallankumouksen saavui uksia ja
so&iaHstißta neuvostohalhtiusta.
Tällä kehotuksella irnabilisoi-
daan Don,n ja Kuhanen kasakat.
(1.5.U.T.)

Moskova julistettu sotaÅlaan.

«P e t r. G a s e t a«, kertoo, 'et-
tä kansanikoni i&arioiteteu neuvois-

ta on päättänyt julistaa Mosko-
van sotatilaan. jvluranov n teh-

on annuifcu ryhtyä ny-
iktyisten olosuhiieitten vaatianinn
to , ini'enpi.te: ls; in vai lanjku-inouikisel-

-1 sen järjestyksen säilyHannoseksi.
Seo johdosta, että Moskova

on julistettu sotatilaan, ilmoittaa
Moskovan sotilaspiirin, päällikkö
Muranov, että kakkii er»t,sat up-
steer it 6o ikävuoteen saakka ovat
kolmea päivän kuluessa irekiste-
röi'tävät a!udkomisar iaaleissa.
Tä)a,faai määräyksen riikkomistesta
rangaistaan upseereja 3,000 niikn
sakolla 4ai 3 kk. vankeusrangais-
tuksella.

Saman, khden vi imieJcsii saapu-
nut numero fcertoo, eMä Mosiko-
van sotatilan julistamisen jofodos-
ta on sikäläinen) «Nasäie
'■Vinemja* lakkautettu. Kerrotaan,
että myöskia muilta in-nosfrcovalai-
sia lehtiä osn lakikautettu.

Eastohallftuksen päätöksen
illa ioai lakkautettu «N.
», »R. Utro» ja »Zarja

Russi«. 'Lehden, ikiirjieenvaihtaja
ilmoittaa, että fcarfkfci 'Mikiet, jotka
eivät ok oceuvostohaHitaiSdaesa
kannalla, tullaan lalkkauttamaaa.
(ISUT.)

Pietarin «Untarvepula.

Pietarin bcfehevikiiiea, ahsetoi-
tnifcuntta sekä Pietarin' -punaikaar
ti- ja työläisneoßvosto ynnä muu-
tamat imuuit
set järjestöt ovat antaneet yults-
tullcsen, jossa veiljiä ja talonpoi-
kia fcdhoitetaati lähtemään maal-
le hakiemaan viljaa Pietaria var-
ten. (ISUT).

Shatsny eroilet tu.

Venäjän merivoimien -päälÄ-
äsö 'On ja laivastoille am-
{aimiassaan IpäivatkäsJkyssä {mää-
rännyt, etitä Shatsny on eroitaita-
va virastaan ja vedettävä oifceu-
teen. Mainittu S. toimi Helsingis-
sä oMeen ■laivaston vrärneisein»
pääTliiköfflä Venäjän lai-
vastoa neuvotteluissa salksaJai®-
tea ikaasisa heidän saapuessaan
Suomeen. (ISUT).

Vangitemisia.

«P e t r, G a s e t a« .kertoo, Vi-
tä Moskovaan on tuotu ja (teljet-
ty vankilaan Hvostov, ISiht-slije-lc-
lovifov ja Bje-letski. (ISUT). j

Voraneshiu rauhanlähetyst».

«N, D n j a i 1 e« i ilmoitetaan
Kursfci-sia että Harikiovista on pa-

-'n-'a t'+«n Vorone-

siro iratrhianlähetystö voDmatta
tällikään kertaa suorittaa tehtä-
väänsä. Syyksi pallu>u«een ilmoi-
tetaan
loukkaava kohtelu, johon lähe-
tystö ei alistunut, (ISUfT).

Pakollinen asevelvollisuus pan-
naan voimaan uhatuilla seuduilla.

Moskova, toulkofc. 30. (Pie-
tarin Neuvoston ftletotoimisto).

Toimeenpanevan, keskuskomi-
tean kokouksessa päätettiVn eilen
äänten enemmistöllä 4 vastaan
hyväksyä bolshevikien ehdotus,
jonka moikaan sota-asiaio komi s-
saarinenvoston on viiltoani (kulues-
sa laadittava su-uinnkelma Mos-
kovan, Pietarin, Donin ja Kufoa-
nin alkeiden väestöin pakoMuseiksi
mobilisoimiseksi siinä laajuudes-
sa ja muodossa, että tuotanto ja
yhteJskunnall nen elämä -maini-
tuilla alueilla ja kauipungieissa
'kärsisi niin vähän iku n mahdol-
lista.

Japani huolehtii Venäjän
ja Suomen kohtaloisin.

Vsenäiäisiille lehdille lennäte-
tään Tokiosta, että Japan:a jpää-
mi-nisteri Terautsihi on puhees-
saan edusta} Ile sielv Hellyit Japa-
•nan kaukaiisen idän, poHt/fkikaa.
Hän oq 4iuomauttan>u<t, ietlä Ve-
näjäsi luhLstuuiiirien ja Saksan
vafcutiisvailan lisääratiyiminen Ve-
näjänä ja Suo me s sa uhfkaa
suoranaisesti Japanin ■etuja. Hal-
litus on sen tähden tarkasti ,seu-

raraniUit lapan tunnain kehitystä 'ei-
kä ole 4yövä laimin velvollisuut-
taan maata kohtaan. (1.5.U.T.)

Ukraina {a kesbusvaHaf.
Ki'owa. ?c!säk. 3 p. (BlU)

Ukrainan cktaman! Vkropadst j
lauiui, Wa3'aan,o"aessaan Vä-
wallan forltam, s*w
niamerkin kii<aksen'a
walkniltni edoss<cnki'u
Hall wkian olewan
mitä läheisempien »rälien Yllä vi'
tammen Ukrainan sa ke?k"s'val-
tain kesken.

flrnerikan apu Ranshalle.
Ranskaan liibetetty 1300 lento»

konetta

Lonitoo, keiiäk. 3 P. (S.T.T.)
Daily Telegrachin
ilmoittaa. Um«riUa on ra»t°
kaiZsnt mi»en saaibaan

ri ttäwäs'!' lensikö-
neisiia moottvreila.
Ranskaan m jo IZHeMy 1300
lentokoneja, useimmat zpi me tou-
kakuussa.

3o3ialistikonou3
Wienissä.

Sten, ftifäf. 3 pMll (S.T.T.)
Salsani WtMMWrll<MmW puo*
lue Ynnä eduUlll!jill Mo Itäwal-
löSte fM taifti puolueeseen lkuu-
luwK Itäw<Älan cbu&*4\olfa"max'n
Menck owß täällä wnkvk. 30 ja
31 i»mä neMVEMHg-
koukwZD
nian Msll
muwoZwn piika!!Na, kokcoisumiZ-
ta, selkä
raiÄKinteo* mitMömM, koska
m fiW lvaAtvin l)hj'e,Zymmärchs-
- fteruOuwan rohan periaatetta.
ToilseGK ftVäMuselmVZlsa waa-
bftfocrnyKiAä ralikaafVlmMwMffi,
seuraowill fteriaattclta notiWrö=
malla: ettpkis on j?«r»P#*o9
kaikki lgM kWMH lii ;% jcnfo
on tottiwetfpotfaiDa Ylinentoiifamiinen ja töJfaistatticr käeksi
richMMM oikutta MpiWU.jfä; torjui, on lUÄvUOltlawa kai'kis-
;% ja wHinWnsokä &§£ss e**ä iän-
neäsä; kollmannÄksi wa'paa
räälmisoikeus on luo-talva JatfiieWenHän reunus-kan!!Vi!lle.

NeuwlMeliFokonZ! ei pdä nte=llijaiFMaa lasso,
jen ja
pwllhden iYUäifä
suurikin lakkoihin kTå
wo!mi'a,an lian smtyifii iillä siitäWai ko i"ua ealpipi<>.

Eri öloilte.
Ralafcufcho.

UMMj joa säälillä kaasoa, fui iv*
ka eftet. ilojen Päät
pcratlaessa heitcitään, ack»Mo°mina
twinewään tiiTaiJunfiofiie, ja Tirnr
niiulfiät rte öitftocP fufkoma fdy**
tiien erhiouncriijtn «Mmiasta ja
maukasta raauiiiSoaineficr, sillä trn=
f/Oit pää «chwemm ra-lraism da.
ScnnÄM ffoTpaa kuU«on minkä *fa*
!a,!!päö ici!t)flir;a Itofaääpä föbuffJF
mm 'fibuFfet oavo.it peralttaeHa
puGaaM — idä pie°
n-cit faiat

Eilä lukon *cifo mikään Mxivtv-
aW kansii ele Stuoreen

main vmHMchxM (iyk*
naja), iroMä jawiWw suokaa. Se
Mutaan kowMi WeW »aiifi*
noiksi, joka M'doll ä leiwe»<«m 1r
rwäffi, isoifeaTfi', HeZWtZ noin '2,5
oin. tt>aiäi>iii : 'c'f,fi lttmW. Sen?t'§ =

Bcffc Kihotaan kalat, hoië West on
tarkoin watunuch. fcifc<mn, wai*

koon. leCcan ri>p>t<'sl<is!n wFhffn oif
raijaiiyoia suurukseksi ja luolaa
tarpeen tulikaan sekä joitakin ras°
wa°a'ueita: pmchamka -caoa-t lam-
paan stsuZraZwat ia !^nlitwn>iipns

feefc, waan 'sopii siilin tpoMn wal-
lan mainiosti. Kuolen reunat
käännekään fiif"e ylös Tofo sen Mal'
Tsn «Pei!ttec!ksi ia Ii imataan tiavni
fo&Ut%nt(Tua Mimia wedesiä lja
fi'\llcrt kuoren rcunioja fiJwleiiiuillä.

Uuni lämmitetään itawal'
liZtg feiiirånpaifftoa toaJ&n. Siellä
saa kuuko kauwa noin 5—6 Umtfia.
Sen ajan kuluessa oitoat kala? peh-
Tmm&& niin täydellisesti, e te! Yk°
siikaan ro-o*o iun>nu fyöbcsiä. Pais°
tue?4a on pide"täwä sillmälla, «M
knkko ei lsaa wuotaa ja wuot,o
ilmesityy on !fe HBi voika'ltawa,
sissä knkkolhan on lal>ro'llaan pieni
,höyryka,'!t'!'!a, faniko ffizsällön l?»p-
-lWää k>or?ealle ssohoowa
lämpömäärä. Jos tahdotaan !lH°
wää, maukasta', pehmeää?ukon
kuarta, niin on kußioa painumisen
loppupuoMa roswaitlawa Päällys-
puolelta. Uunista on ?uk-
koa wähän ai?aa alas'
päin, j,>Lta rasnia jaa walua
ylämaan.

MLyi'l'en iab,doßia
ja soille on epäwwrmaa' >saa°
ba ?ukko su ositelle n
n.k. patllkl!'kkoa. Se wal,mJs<etaan
muuten samalla iayaa kuin edelli-
nenlkin', mßia kuorena käytekään
fo'ko lsolpiwan kokoina «pataa tai
koiZeaLeunaisill Panuna. Siihen
taiiwiwan iaikinckkuorta aiuoas'
taa ikamieissi, joka o,n <tÄ<rkaOi r?u°
noistaan kiinni painek-towa. Pa>ta-
kuikka paisiuu vieneni!N'ä?'sä ifänr
mösffä kuin edellinen ja suurim°
manikin ihauen fruodot Hautuwa4
siinä syötäwilk,st.

Mjt an ai<?a, soflb<m usikaaiwan
uäfänibädän walliiesisa on lu'pa
MMMD lpien>iäk!n' kaloja, ia
kaHki 'kalalajit ,<i!wa>t
kukkana parhainta -rawin°
toainetta. Knkko >on •eTi*tö'ii n muka'
wa kuljettaa ewäänäkin, wa'Wa<va
sotarintamalla, sillä k 'faiJwi %f=
Mäuä useampi a wuorokausia. (Sai
kanisa.)

AAMULEHTI

amerikkalainenrauhanaalfeen-
ajaja tuomittu.

Was Hin g * o n. k«M. 3 p. (S.
%.%.) 3tm«rtiffalainen jofdteU
nouto. Rosa ' PHe I p s-2 eoke s,
joka mHmniNisyys syiMä on wa3>
ht§%*ut joukko-
jen Eunooplpaon WM«MiM, on
tuomien ftjärnntneffzi toiiodskii ku»
rtotätaaneejeen.

Vuodentuloioiveet Ruotsissa.

Tu?h«fat a, Wss. 3p. (SSL
T.) Wiime p.äiwain Gylmä sää on
lchiM laihoiVe sumßa wlchinGoa
moniwpaikoin on ffiytås halla e*

GKRM«tzj«, feiibuifia, Na°
weZfa ja M°M!V«MMU<i. Wii-
me yönä näyni 4
—5 cOWa kOnW, Kuhnus pe°

sadontoi'loe!i"a! mM!MMi?
koin.

amoiyoi,
jos niillä on oikein tulinen kiire,

valmistetaan

nuiutsu tonnisto
meidån kirjapainossamme, kun tuotte ne

konttoriimme Kuninkaankatu 30.

Tampereen Kirjapaino-
Osakeyhtiö.

¥leiso3fa.
Flliehef joukolla

palokuntaan.
Tamnereen Vapaaehtoisten Pa-

lokunta joutui ©iinkuiin tie-
dämme myöskin (punikkien
teimlmellys- ja
Sen jäsen'siä ©uurta enenniiMßftä
äänesti luovutettavaksi! V. P.
K:n talon punakaartin kasar-
miksi Tampereella. Siellä sitten
omat «unnan jäsenet ensimäkinä
rieSmåvrat hävittämässä ja turme-
lemassa V. P. JK:n omaisuutta.
Mutta kaikella on loppunsa. ,Pu-
n.kikipalokunlalaiiset ovat ikipäi-
vksi nyt erotetut kunnasta ja
sen johtokunnasta. Puihd stuk-
sen täydellisyyttä todistaa se, et-
tä 182 jäsenestä ainoastaan 44,
jotka edelleen |pvat hyväksytyt
V. P. K:n jäseniksi, eivät mil-
lään tavalla olleet sekaantuneet
punaisten hommiin eikä hedän,
aalte ttensa kannattajaksi.

Tämänpäiväisessä lehdessäm-
mta olevalla ilurijotukseHa kehot-
taa nyt uudsteitu V. P. K:a
hallinto reip p a i ta, vä-
hintäin 16 v. täyttäneitä
hyvämaineisia imtiehiä
littymään uudestaan luotavaan
vapaaehtoiseen palokuntaan kau-
pungI;ssamwie. Jåsetficiirjotus toi-
mii-etaan Teknillisellä opistolla
huomenillallaklo 7. Kehotam-
me pa kkaktiunan mftefoiä, vaik-
ka hei kuuluvat Suojelus vartios-
toonko joukolla Tam-
pereen V. P. K:n jäsenksi. Va-
paaehtoinen liiitliyiinieen on sen-
k n tähden edullisempaa, sillä
e lei vapaaehtoisesti liittyneitä
tule larpcvksi, ni:n että palokun-
ta voi ryhtyä harjotleleman ja
tul palotapauiks. ssa apna anta-
maan, tulee palojärjastyksen
mukaan .perustettavaksi kaiipun-
kilniiiiie reserv johon
kakkii miehet mobilisoidaan ku-
ten sotaväk«?en. Tämä olkoon
kuitenkin äärnimänen to-ianempi-
de, siliä toivomme, että kaupun-
kiimme miehet «i punikit
ymmärtävät asian tärkeyden ja
joukolla rientävät huomenillalla
Teknilliselle opstohe merkityttä-
mään itsensä uudistetun Tanijpe-
reen V. P. K:n jäseneksi.

Päivälista,
Rahatoimikamari klo 10—2 päiv.
Maistraatin kanslia 10—3 päiv.

Tullikamari ja pakkahuone 11—1.
Rautatien tulevain tavarain «oi-

misto on avoinna kJo 8 ap.—5 ip-
Meneväin tavarain toimisto on a-
voinma klo B—l 28—12 ap. Pikaitavaraitoi-
misto on avoinna klo 9 p,—i ip.

Rautatien asemakonttori on avoin-
na fcaSkkina päivinä klo s—B ap.,

Y 2 8 ap.-<9)12 ip.
Kirkkokonttori ja kirkkokanslia

9—12 päiv,

Elintarpeiden tarkastusasema kaup-
pahallin talossa B—io ap.

Terveyshoitolautakunnan toimisto
12—2 ip. Ensinnm. kaupunginlääkäri
hallintalossa io—l2.

Kaupungin insinööri tavat, io—l2.

Kaupungin arkkitehti tavat. 10—11
Kaupungin sähkölaitoksen ms. 10

Kaupunginvoudin konttori kauppa-
tavataan klo I—2 ip.

Tampereen kaup. rakennuskonttori
10—12.

Köyhäinasianajaja HalWitusk. 22
klo 10—1.

Valtuuston kanslia klo I—2 päiv
Holhouslautakunta 12—1 päiv.

tuuston kansliassa.
Kaupunginpalvelijain konttori raas-

tuvanoikeuden odotushuoneessa 9 EißaiEßifliißaiazßiiiegg-Myytävänä 1
■" ■ U>» m mdfj

12 ap.

Vaivaihoitohallituken virkahuone
10—2 päiv,

Maksuton rokotus joka torstai klo
10—12 ap. Kuninkaaiik. 36 (Harden)

Taaippreen Säästöpankki on a-
voinna kaikkina muina arkipäivinä 11
2 paitsi perjantaisin ja lauantaisin 11—3

Yleinen sairaala Kalevankankaalla.
sairaita vastaanot. I—2-, »aikeissa
taudinkohtauksissa muinakin aikoi»?, RfiulaHn Vnpnnfff» uinun U« I

.

tuiyieiiy, rui>:iU>Ml iii! u R g 4Kulkutautisairaala (Koulukatu 9) Tfilfff-BUlltllflll IN UPnoSairaita, loilla on lääkärin suositus,
vastaanotetaaa ,oka aika päivästä, lm Vuoksilta, Messukylä.

Hyviä, 5 viikon vanhoja
Wokeiran penikoita,

7082 Soukanlahden vahtituvalla.
T asten vaunut j;i rf>l<i myytävänä.
■"* Satnniiikatu 1, Lehto. 7690

—II

mieluimmin kuitenkin ennen klo 12
p:llä. Sairaita saa käydä tapaamassa
tai niiden tilaa tiedustelemassa klo
3—4 ip- Telefoonilla pyydetään nii-
den tilaa tiedustamaan mieluimmin
vain klo F—4 ip, Sairasvaunuja tuli-
rokko ja kurkkumätää varten saa ti-
lata Telissa n:o 1305 ja 1306.

Keuhkotaut. huoltolatoimisto Hä-
meenk. 19, tiist. ja perj. 6— 7 ip.

Kaupungin kansankirjasto:. '/»4—

V=B, paitsi lau'antaisin 4—7.

ITilapäis-ilmoittajien,

i
jotka lähettävät lehdellemme
vain silloin tällöin pienem-
piä ilmoituksia, tulee molem-
min

_

puolisoksi mukavuu-
deksi aina liittää maksu mu-
kaan. Hinnan voi heino.-ti

laskea.

Esimerkki.
I TVliä» 100 mm. korkeaan ke-

in kseen sisiiltyväala maksaa teks-I tiu jälkeen20:—, puolet siitä 10:—,
H neljäsosa s:—, kahtieksa-o-a Smk.
H 2.50 j n. e. Maksuksi otetaan
g vasiaan myöskin postimerkkejä.

Leikatkaa
tiima malli talteen.

ffff llffflfftFpfnlff
& %Hll |i jlull %* Ivj ii,

Rflhnl(«rssl.
Suomen Pankki, kesäk. 1 p:nä litlB

Myynti- Osto-
kurssi, kurssi

Pietari av. .

Luulon av. .
3 kk .

.

Pariisi av..
3 l<k . .

•-'nksa !> v . .

117: —:

130: —*; _

3 kk -:

\nisifiii.. av.. 330 —■3 kk _ : _

Tukholma av. .
. 322 _

Kristiania a v 2ia
Kööpenhamina a v 210 ;

New York & Chicago a.v. —: ;

Yhdysvaltain sete «itä —: j
Kanadan „

;— •_

•yf

Kokouksia

T.S., U.S.. H.S, 2 k. tl.

Ml.l. Iffl-Sm
WWMWWW
varsinainen kevätkokous pi-
detään Tampereella Karjan talos-
sa kuluvan kuun 21 p:nä klo 12
päivällä ja käsitellään siinä sään-
töjen määräämät asiat.

Tampereella 4 pnä kesäk. 1918,
7696 Hallintoneuvosto.

T.S.

Kuljua iiifiii! vnoslkokons
pidetään Teatteriravintoi,.ssa perjantai-
na i■•■säk. 7 p. 1918 klo 8 j.pp.
7?W Johtokunta.

a«or >*jpr jr y.

f Huutokauppoja I
~M 1111 I iP

Torstaina
t. k. 6 p. alkaen klo 10 ap. (se-
kä 4 ip. huonekaluja) myydään
huuiokauppakamarssa ynnäpiha-
maalla joukko ovia, akkunan raa-
mia, tiskiä, hyllyjä, tynnyriä, ro-
murautae, monenlaisia huoneka-
luja ja taloustarpeita.

Huutokauppakamari
Kauppatori 5.7706

N:o 73 1918 7

HuonekaSii^aEinsjt,
kaksi trillas, toinen biimipyö-
räinen, ajclaraitaita uusimpia
mallia, kaikki utiMa.

Lempäälä. K. H. Koskinea.
708(3

T. S. 2 k. tj. 100 mm.
Luonnonkauniilla paikalla Lem-

päälässä toista tynn. alaa
suuruinen otua

UM »« •

åtllNl W 111%

aivan järven rannalla. Palstalla
löytyy rakennusaineet huvilaa
varten, valmis kivijalka 2 kellaria,
saunarakennus y. m.

Matka Lempäälän asemalta 15
minuttia.

Hinta huokea. Lähemmin

Tampereen PMMMMW i
MMliikL Qsakeylttiö.

7700 Viinikankatu 1.
T.S.
2ssl kunnossa @ievaa

puhelin kanelia
vanhempaa mailia, johtolankaa ja vefc-
selikelto. Osoite: Tampereen puheltu
16 78. * 1671

Luja rautasänky
myydään, Juhannuskyiä 115. 7742

TUI yytävänä lapstn vanani, huone*
**-- kahista, tauluja ja taloustava-
roita. Salamakatu 7. pihaupuo.. 3 kr.
7734

f>äsku keskikok. mielieile, I2i> mk.,
myydään tai vaihdetaan soutuve-

neeseen, Lasaretin k. 12, 7 ovi oik. 7751

1 raufosönKy r r̂ ST»,i
vuon. Rautatienk. If) parad rp. 7729
Uyvä kirjotuspöijtä kaappien ka»*.

myydään, Län.ineufc. 36. V: ljajnen

Tuoreita
e* W W*A

1 mk kilo, myymälässämme
Kauppahallissa.

Ellnfarvetolmikunta.
Koivu- Ja bavu-

h&llofa
-aatavana suuremmissa ja pieiismmisså
erissä kohtuushintaan

Sorinahteen Lauta-
-7701 fBFII3!tH. Puhelin 1564.

j^VH'
2 pian poikivaa hyvää

lehmää
myydään torstaina 6 pnä

häntinenkatu 31

Poismuuton vTlsSä
soutuvene, pöytäptihelin, rautasänky
vieteripatjalla ,ja tahvipiironki, tuolia
y. m. Löhemmin Satakunnankatu 8.
77!3 Talouskaupassa.

Tunnelia

II | f• • «

ililSS lIEii 111 liiti 1

n:o 6 Into
mieluummin maanvlljelMöille. Arv.
tarjoukset osotettava t.k. 6 p.vään
mennessä

E. J. Hurmlßen
Hämeenlinna,

Teatteria vlniola.
i .'

77R2

Hb!
Hyytävänä noin 30 hv. makaava

Höyrykone Ja kattila
Uäyitökumios-a. Hi la ?UOO mk. sekä
teräspeitii en mnoltorivenpen runko noin
3 6 ratr. pitkä, Hmta 6:"0 mk. Uusia
lubnkaattoria n:o 0 ia 1 myöskin saa-
tavana y. m. Puli. I07:s. Lähempiä titt-«oja antaa Frans ZeUerberg
~rf'& Tampere.



8 N:o 73 1918

, , !■■! I I ■ »MMI I I■!VHiur «mjp» 1 >^p

Halutaan ostaa

F. TARARIN.
Telef. 9 28.

Haliatsian ostaa tyhjiä

*S>£B W W «t «R «D

W.m Sandberg BJ.

T.S.

7722

LOSfSn MM. X-anJ t
7677taa», tiimini «Rotsen*

Hgvä riihi tai hirsiä
ostan heti tai myöhemmin sopulia hin-
nalla* Armas Huupponen.
7605 Kuninkaank. 15. Tampere.

7743

fVstetaan polkupyörä, käsirattaat,
huonekaluja, miehen ja naisen

pitovaatteita ja kaikenlaatuista talous-
tavaraa. Kyllikinkatu 4, viim. rap. vas.
7716

■fXalutaan ostaa korkeimpaan hintaan
perunoita, ruisjauhoja ja kauran-

ryynejä. Vast. t. I. k. nimim. «Neti«.
7730

- <P> ~rfpr <qy

Vuokralle tarjotaan

Saamari ia kyökki Rantaperkiössä
*™ 1"> p. kesäkuuta. Nestor Lind.
7687

R£ai!iari ja keittiö heti !ai tuoinern-
■» |>;,m. 0-monkatu 12. 7653

liaraari ja osa Kelttiin,
Sfirkänkatu 18, vuokrattavana heti.

7680

«"J siistiä tyttöä saa asunnon perheessä
** heti, Kyllikinkatu !, 2r. oik. bnell,
7G7ii

t p. helnftk.
kamari ja keittiö siistille pienelle
perheelle alakerrassa. Papinkatu
7. Kirvesmies saa työtä samassa
paikassa. 7685

Ealustettu huone vuokrataan heti.
Itäiuenkatu 12. Rva. öherg. 7741

Pieni kesflhuuila
erittäin kauniilla paikalla aiviin lähellä.
Kuljun pysäkkiä vuokrataan muuton
tähden halvalla. Läh. puh. 000 klo
10-2. 7715

T.S.
1 p. heinäkuuta

8 huonetta ja keittiö Läntinenkatu 15
nähtävänä 9—lo ap. Samassa ta-
lossa tulli, liiieri sekä asunto heti.

Lähemmin K. Nieminen. 7747

IfJfeiuäk. 1 pv. 2 kamaria ja keittiö,
*■* sopivat liikehuoneiksi, se«ä I ka-
man ja keittiö, Pispala, Rajaportti.
773 S H. Lahtinen.

S| alustettu huone vuokrattavana li.e** Puistok. 35, 1 rap. vas. 7745

IjTatnari ja keittiö talon uutit aana-
pitäjälle. Läntiiienk. 31.

7608 Vaskinen.

Kinnari vuokrattavana heti, kävnti
kadulta

771 GMäkipäänkatn 41
■|:.-:i kalustettu kamari vuokr. nyt heti1 nuorille miehille. Papinkatu 17.
77-H A. Ojanen.

T. S. jt. 20 mm.

Fianllncja
vuokrataan Rautatienkatu 19.

Tavat. 9—U ja 2-4
F. Linnavuori.7727

saa asunnon toisen tove-I,CIH rina. Läh. Verkatehtaank.
9. Virtanen, klo 8 i. p. 7723

Kalustettu huone «Dtntm».Lasarutiiikatu 10. Malm. 7719
TJiem kalustettu kamari vuokra-I£r taan heti. Pnutarhak. Ba. 2 r oik
7730

Tuttfl Jolia on itKel!ä eänky, saa
3 w heti asunnon Sntamäk. 1

talonmies. Tuolettipiironki mvydåänsamassa paikassa. ""

7737

, <CV*

Vuokralle otetaan

.Yt
Tehdas-

rakennus
sopiva pienempää koneteollisuutta vai

te», halutaan vuokrata. Seikkaperäisiä
tarjouksia odottaa tämän leliden konit.

7590Bimiin. tKomposter>

Jjf itari koteloineen ostetaan. Vast. t.
■* !. k. nimim. cKitari*. 7684

KSytetylifl keinutuoli!!
ostetaan. Vast. tämän 1. kontf. nimiin

s Keinutuoli».

T.S. 3 k. ii.

Konttori fiuoneustohsl sopiva

H iin teini
halutaan vuokrata nyt heti eli myö-
hemmin. Mieluummin keskustasta eli
aseman läheisyydestä.

Aiv. vast. pyy 6. osoitt. kirj. t.l. köntti
(Vuokra, summan suuruus maimtt. sam.)
nimim. «Vakuutuskouttoriksi».

Siisti 2-lienkineu perhe haluaa vuok-
rata kamarin ja keittiön nyt heti

tai myöhemmin. Vast. t. 1. k. nimim.
«1891» 7750

f Virkoja haettavana |

T.S., H.S., U.S., Opett.L. 1 k. tj.
Kuhmalahden kunnan

Vehkajärven kylän
ylemmän kansakoulun johtokunta ju-
listaa täten entisen opettajan kuoleman

kautta avoimeksi joutuneen

viran
johtokunnalta haettavaksi 30 päivän
kuluessa lukien kesäkuun l p:stä kah-
deksi koevuodeksi. Palkkaetuina seuraa
asunto, polttopuut, öljy valo, sata mark-
kaa kunnalta, l:den hehtaarin ala hy-
vin hoidettua peltoa, l:den lehmän lai-
dun, 120 leiviskää heiniä, 2 pannasta
olkia sekä tavallinen valtioapu. Vir-
kaan on astuttava 1 p:nä elokuuta,

Kuhmalahdella toukok. 29 p:nä 1918.
7703 johtokunta.

iin iii «M
WMW Mi"

», S 9 » «ta»

toimi
julistetaan täten itsenäiseen toi-
mintaan ia järjestelyyn kykene-
väin täysin kirjanpitotaitoisten
henkilöiden haettavaksi yhdis-
tyksen johtokunnalta kuluvan
kesäkuun 30 p:vään «mennessä.
Hakemukset suosituksineen ja
palkkavaatimuksilleen on, lähetet-
tävä yhdistyksen johtokunnan
puheenjohtajalle os.

JUHO A. HAHTO,
Läntinen puistokatu 28,Tampere.
7466

S Palvelukseen otetaan I

14—15 !!. PöIICH "*«"».

Aleksanterink. 24 A Tuulos. 7675

paikka mieshenkilö'tten haetta-
vana palkkavaatimuksilleen en-
nen 10 päivää tätä kuuta. Ha-
kemuksia ei palauteta. Etusija
elintarveasioihin perehtyneillä.
Toimeen astuttava 37 p. tätä
kuuta.

Pirkkalassa 2/6 39!8.

Pirkkalan Ehfifßrvelavfafeanfa.
Osoite: Nokia

Rehellinen ja kykenevä
ajomses

saa heti paikan, jos ilmoittautuu tä-
nään 5 p:nä uio 7 iil. Kuljetusliikkee-
seen Kauppakatu 2.

T. S.
Ahkera ja siisti

ijksinpalvelija
saa paikan huvilaan kesänä jaksi, Lä
h'in. ilmoitt. Pellavateli taan porti» var-
tija. 771

v - P oika saa paikan
*™ *** fjiisi,-:i's-on'in
7080 Run misarkk 11 lii I; l< eessä

Maiiuviljelystöihin täysin tottunut ja
munien luotetavft

MIES
saa paikan Tampereen KdVliuinfalcllu
7707

TyftS \å poika
otetaan lehtiä kfintamaan

Lähemmin
Aamulehden konttorissa

74<>Z
Ammattitaitoiset

iii ja iiii
saavat heti työtä Tiiliruukinkatu 9.
76«0

Maasta tiet siisti tyttö
haluaa joko yksinäiselle tai ompelemaa»
lisäoppia varten. Vast. 1.1. kontt. heti
nimim. «Maalta tullut.» 7672

Maan viSje/yskouiun
käynyt, laitettavat todistukset omaava
nuori mies, haluaa työnjohtajan paik-
kaa keskikokoiselle maatilalle. Euom.!
täysin kykenevä kaikkiin maataloudessa
esiintyviin töihin, kykenee tilaa itse-
näisesti hoitamaan ja ottaisi itse kaik-
kiin töihin osaa. Arvoisat vastaukset
ja palkkatarjoukset osotettava nimim.
«Työnjohtaja 25 v.» os. Tampere Ta-
pionkatu 2 Sirenin luona.

-«N n siisti tyttö haluaa sisä-
JfcJ "• koksi tai muuta sopiv. tointa,
maalle tai kaiipunk Aiv. vast. t 1. U.
nimiin. »Rehellinen, työtåhaluava*. 7740

| --<»jFi -*qp- f

f Kadonnut fL J
S"okeii-voil;ortti n:o 9!»73 kuoletetaan
" täten.
7674 Lvdia Lindell.

n:o Aino Sal-
" misen nimellä kuoletetaan. Tam-
pere. 4. 6. 1918. 7ÖBB

7751

Cjokeri-voikortit 11:0 27889 nimi Hei-nasun, 11:0 27*41 Ida Heinäsen. n:o414(54 Kalle Hei'lås-eu nimellä kuolete-
taan. - 7733

~*gr- ""V" "*«<y"" y g

Ilmoituksia I
M, 1 1 .il.il.li'g Hlff

#
KUOVI.!

Ainoa valmistaja
paikkakunnalla:

OSMONKATUNo7.
6d«Mi

I*s *"&•«?+SI Kesäk. halutaan vuok-
in p.öKS rata kalustettu tuone
miel. eri sisääukäyt. Vasi. t. 1. k. »im,
»Varastonhoitaja». 7678

Tarmokas ja 'taitava

saa edullisen paikan villafcehruu-
mossamme. Vapaa asunto, läm-
vj javalo. Seikkaperäinen hake-
mus todistuksilleen ja palkkavaa-
•timuksineen osoitettava meille
ensi tilassa.

OsakeyhHö Printz & K:t.
Äctsä

■ w f f <r <ir.-v

f Palvelusta haluaa
cw111 mJU lOiiii ■■■■ —mmS^

Nuori neiti
haluaa kesäksi piiutarhaoppiin tai jota-
kin muuta sopivaa tointa maalle. *Arv.
vast. pyyd. t. 1. k. nim.
7676 »Seminaarilainen».

TMjfyymälä ja kahvila alalla palvellut
* * tyttö haluaa paikkaa kaupungissa
tai maalla. Vastaus t. 1. k. nimim.
7724 »Ahkera».

Arvoisat Liikemiehet!
Hvväu käsialan omaava, kauppa alal-

la ollut tyttö haluaisi puhtaaksi kirjoi-
tusta tai jotain sopivaa tointa. Arv. vast.
odotan viikon ajalla t. 1. kontt. nimim.
7721 «Rehellinen-;.

Osuuskaupassa palvelin?
18 v. tyttö haluaa paikkaa. Vast. pyy-
detään läh. t. I. k. tämä, viik. aja'la.
nimim. «Luotettava*. 7749

Sokeri-voikortti n:o 29557 kuolete-
taan. Tampere, 4. K 18. 76-sl

V. k. 25 pnä katosi'
mahdollisesti ent. puutarhuri
Gauffimi n tontn (Vi inilkanoj al-
la) ja Viinikanik. 14 välille sileä
kultasormus sisälle kaiverrettu
„lma i'97i2 04", rehdlfetä löytä-
jää T^r -"detään ilm. palkkiota vas-
taan. Viinikankatu ia.

Willgrenilk.

AAMULEHTI

M snitiiM
Länsi-Teigkossa, 2 min. matka Paarmaniemen laivasillalta. Hirsistä rakennettu,
käsittää 5 liuon, ja 2 parvek: sekä kivikellarin. Maavuokra i'o:—vuod., hyvät
kalavedet. Tampereelta poismuuton tähden, hinta ainoastaan Smk. 6.00(>:
niaalaistuotteita saatavissa. Läh. tiet. Sulo Palralöf, Pellavatehtaank 8
7G70 •

1 tappataeiilriiiinie I
W Kestävyys taattu. Venyväisyys vähäinen. Hinta halpa. D1 JällecamHöjiHc E ft \ IjplMfl fffln PHHtäkää WM edullinen. E* «J. LUiIU, HUD. tarjouksia. W
E£jalr««i kunnollista tilkkijää saa
U. öitiai heti tvötä Palomäentie 7
7713

Pjjydetään tietoa

Hevosestani
jonka punarosvot veivät viime
heknik. 24 p. Ikä 4 vuotta, väril-
tänsä tumman ruskea, jouhet vä-
hän vaaleahkot, haria kaatuva
vasemmalle. Vasemman reiden
sisäpuolella pieni arpi, viime ke-
väänä leikattu, korkeus noin 10
kortt., lauhkea luontoinen, tuntee
nimensä Erkki. Pyydän palkin-
toa vastaan ilmoittamaan Ikaa-
listen Kovelahden kylään.

Huom.! Ei valkosia karvoja
missään.
75ii JUHO KUURI.

V. P. K.
Tampereen V. P. Km
kirjotetnaii vielä lisää uusia jäseniä
vähintäin 16 v. täyttäneitä reippaita
miehiä, Tekti. opistolla keskiviikkona,
t. k. 5 p:uä klo 7 i.p.

Hallinto.
100 mk. palkinto

luvataan sille, joka voi toteen
näytettäväksi ilmoittaa 2.si pu-
nikkien Maarianpäivänä viemää
hevosta. Toitfen 13-vuotias musta
valakka 10 korttelia korkea, va-
semmassa takajalassa patti sekä
oikeassa etujalassa niin «anottu
hokkipakka. Toinen vaalean rau-
tias neljän vuotias tamma, 3 tuu-
maa yli kymmenen korttelin kor-
keus sekä enempi heikko ruu-
miinrakennus. Joka, näistä tiedon
saa niin pyydetään ilmoittamaan

I. K. Sulkolalle.
7691 Lempäälässä.

T.S. 2 k, 5/6, 9/6.
Kantakirja ori

Timo ii:e 1491
polveutuu isä Jussinpoika n:o
751, emä Parja n:o 998, H. 1.
Väri rautiasi valkeilla jouhilla.
Erittäin hyvä rakenteinen. Luo-
vutetaan astutukseen Pirkkalan
Raholawsa.

Pirkkala 30. IV. 18.
7699 Pekka Laitinen.

liirapi ajoiiao naitin
oleskelee luonani. Oikea omistaja peri-
köön sen 8 vuorokauden kuluttua, jon-
ka jälkeen menettelen kuin omani kans-
sa. Lielahti, Niemen kartano.

Raf. Korpi.

Jalkineita laitetaan edullisemmin Län-
tinenkatu 16 b, käynti pihan puo-

lelta, K. V. Jokinen.
7693

Volta
jaetaan yleiskortin kupongeilla N:o
27 ia 28 seuraavassa järjestyk-
sessä:

I—sooo torstaina kesäk. 6 pntå
5001 HKKK) perjant. » 7 »

10001 15000 lauvant. » 8 >

15001—200 i 10 maaiant. » 10 >

OOH 25000 tiista.na » tl »

:'5()01 -30000 keskiviik. » 12 »

31H.01—35000 torstaina » 13 >

35001 400UO periant. » 14 «

40001 - lauvant. > 15 «

Vnita jaetaan kummallakin kupon-
gilla 200 gr. ia maksaa se yleisölle 13
mk kilo, sairaaloille ja yleisille laitok-
sille y m. 2u mk. kilo.

Tampereen Elintarveftrmikunfa.
7700

Toista jakoerää

faunia
jaetaan Lokomon vaihteella tämän vii-
kon aikana joka päivä klo 12—6 ja
kehoitetaan siemenperunoiden tilaajia
hakemaan oslolipim kansliastamme,
joita jaetaan noudattamalla sokeri-vor
kortissa olevaa numeroa

I—2oooo keskiv. kesäk. 5 pnä
20000- torst. » 6 .

Siemenpemnain ostolippnfa hakiessa
tulee esi!tää vnokraktiitri tai todistus
vuokratusta maa alueesta.

Tampereen EliniarvefoimiHunf!?.7711

™,. VMS&HÖ2TTEM
iän? lehd. konttorissa.

Keskiviikkona 5 p:nä kesäkunta

Löylynkö ketään
hyvää ilimistä, joka lainaisi 500 mk.
neidille liikkeeseen 2 kk. ajaksi, hyvää
korkoa vastaan. Vast. t. 1. koiit. 2 p.
ajalla nimim. €Tosi tarvitsevaa 7736

I Laivaliike 1

liii 1I!!I!1!SS!EI
Kalkuvuorot l:stä p:stä kesäk.

Arkipäivinä:
Kio 7 ja 11,30 e.pp., 3,15 ja

6,15 j.pp. Tampere, Koivuniemi
ja välilaiturit.

Pyhäpäivinä:
Klo 9 ja 12 e.pp., 3 ja 6 j.pp.

Tampere, Koivuniemi ja välilai-
turit.

Leikatkaa ilmoitus talteen.
7175

3unain kulku huhfifc. 22 p:sfä
1918 toistaiseksi.

Junat liihttwät:
Pohijoiseem,:

Postijun» N:o 352 (2:n ja 3:3 lk.) läht.
Tlimftercella 12£5 höllä faap. Oriwe°
b«lle 1,11. Haapamäelle 3,13, 'Seinä»
joelle 6,39 ap-, Wcrafanm 9,14, fflol»
Valaan 11.15 op., Ouluun ip.,
Tornioon 9,18 ip. (juna on fuoranai»
Ifeßlfa yhbeydessä Tutholmaan lähtien
Haaftarannusta 11 ip. saapuen Tu!°
Holmaan pMlutoisia wuorolautia
nchöhemmin klo 10 ap.), Perälään
11,22 ap., KiiZtiinHnlaupmHiin 12,33
<ip., Kastisi-Ti ip, Pietarsaareen
10,44 ap., Rowani eineen 1256 yöllä,

<lhwä3thlään 6,43 ap., Suolahteen
9,20 cp., Pieksämäelle 10 cp., Salvon»
linnaan 2,45 Glifenwaaraan 5,30
lp-, Andreaan' 9£4 ip, Mikkeliin 2,28
ip., Kuopioon 1 ip, Iffalnielle 5>40
ip., Kajaaniin 9,24 ip, Warkauteen
12,18 ip., Sortawalaan 7H? ip.

lävjestelyjuna litt. C. läht. Taanpe»
xeelta klo 5 ap. Seinäjoelle. Kuljettaa
ainoasi waunulasti ja kappaleiawa»
taa, felä maitowannut. (Kohtaa Haa»
pamäellä litt. D.)

Seknjun» 91:o 602 21 (3:3 N.) läht. Tanl-
pereelta 5,25 ap., faap. Oriwedelle
7,20 ap., Haapamäelle 10,06 ap.. Iy°
wäskhlään 2,45 ip.. Suolahteen 5 ip.,
Pielsämäellc 6,20 ip., Sawonlinnan
1204 Yöllä, Glilsenwaaraan 4,18 ap..
Antieaan 8,15 ap,. SortnMalaan 2,34
ip., loe»«s,uuhun 6,53 ip., Nurineffecn
11,32 ip., Kuopioon 11,25 ip., Milkc-
Mn 858 ip.
lnn 855 ip.
Tllmpeveeltll 353 ip.. saap. Oriweoel-
le 4,32 ip. .Haapamäelle 6,46 ip.. Sei»
näjoelle 10,15 ip.. Waasaan 1,14, höllä.

Seklljnna N:o 606 (2:n ja 3:3 lk.) läht.
Tampereetta 515 ip., saap. QriwedÄ-
lc 6,45 ip.. Vilppulaan 8,53 ip.

E t e l ää n
Postijun» N:« 851 (2:n ja 3:3 H.) läh.

ice Ta»npereel!ta 546 ap-, faap. Toi»
Maan ap., RiiMnäelle 9 af».,
HePnkiin 11 «p.

Setajuna 91:i0366 (2 ai ja 3:s H.) läht.
Tampereena 8.08 a>p., saap. Toija-
laan 9,05 ap, saap. Riihimäelle 11,12
os>., HclsrAkim 1,16 ip.. Turkuun
1244 ip.

Matkustajajuna >N:o 356 <Z:n ja 3:s
fö.) lähtee Tampereelta 11,33 ap.,
faap. Toijalaan, 1244 i&x, Turkuun
4,88 ip.

Srklljuna N:« 355 lähtee TamchercMa
242 ip„ saapuu Dllijalaan 349 ip.,
Riihimäelle 6,07 ilp., Helsinkiin 8,04
ip.. Lahteen 205 ip., Kontootaan 3,51
ip.. Viipuriin 7,37 ip.. Rajajoelle
10.20 ip.

Postijlma N:o W (2:n ja 3:3 H.) läht.
TllinpereeLta 5,03 ip.» saap. Doijassaan
6,10 ip., ,saap. Riihimäelle 8,20 ip.,
Helftnkiin 10,26 ip.. Lahteen 1028 ip,.:
Koutoolaan 12 Yöllä, Wiipuriin 3,28
ip,. Rajajoelle 640 ap., hhtW junaan
n:o 8.

Lanteen päin

Postijuna N:«562 (2:n ja Z:s K.) IM.NamcheveMu 2.39 D., faap. Tyrwaälle
437 ip,, Kyckälään 5;32 ifp, ju,na>n-
muutto Pa>hcmkoZke7! sillan luVncr,
iaap. Poriin noin 7/40 ip.. Raum<lll«
n. 11.30 ip.

Sekajuna Ife. A lähbee VMchgroMa
Sfo 5,10 <sp., stmp. KtKälaän Bfa 9 ay.,
PaHn>nsoskon sillalle k!u 9,20 <jp.

Sekajun» N:a sfi6 IM,« Tampevcclta
5,34 ip.. saapuu Nyrwääsecn 7,67 ip.

lunainknlut PahankoZken silla» (Kyttä-
l«n aseman l»«na, ja P,rin sek»

Rauma» wälilla.
Juna lähtee Raumalta kello ? cp., saap

PahllllekoNclle onnen Sfo 9 ap.
Säljiee PahaNaloKlelba min 9,80, saap

Pnrim 12 päiw.
Bå%e Poristu «p.. saapuu PabÄ-l-eloSieCe noin 5,30 ip.
lähtee «oin 6 *, fa<:=puu Poriin noin 7.40 ip.
Lähtee P«is,<i klo 8 ip.. ,saa.p. Raumckl-le noin 11,30 ip.

lunalii!«nne
E tel ä-T u o m e sf »

Pvstijunll N:oZ?2 (lm, 2:n jo 3:3 O.)
läht. tzÄftngistä tlu 8 ip., \aap. Kar»
jalle 10,18 ap„ fa<H. Saloon 12,13 #„
jacip. Turiuun 1,50 ch.

PostijMl» 3b037Ö (V.n, 2:n ja 3:§ II.)
läHi- Turusta 4.48 ip., f<wp. SÄoon
6.15 ap.. saap. Karjalle 8,05 ip., saap.
Hellsnrtiin 19,37 ip.

Mntkustajajunn St» m (lin, 2:n ja
3:§ CC.) iläht. Hangosta tlu 5 ap.,
l'aap. Kaujallc 6,21 aip.

Matrustnjajuna 9?:o504 (lm, 2:«r ja
3:s O.) liiht. KwriaVw klo 10,45 ap.,
I'ao'p. ©aitioon 12,06 ip.

Vintlustnjaiuna N:a3o? (l:n, 2:n ja
3:3 II.) Hangosta 110 6,40 !P,< faap.
Karjalle 7,59 nft.

Mnttustnjnjuna N:«508 (I:<n, 2:<n ja
3:s II.) läht. KmijMa klb 8,36 ilp.,
faap. Hanlooil &55 ip.

Matkustajajuna N»515 (lm, 2:ro ja
3:§ II.) lähi. Kaijalta 110 8,33 ap..
\aap. Hywinläälle 9HI cp.

«oSiijwna N:0516 (l:n 2:<n ja 3:Z II.)
läHt. Hywinläältä Ifc> 10,28 ap..
>saap. Kaijalle 1.12 ip.

Postijun» N:osBi (1:n. 2:n ja 3:3 H.)
IM. TurnAa klo 2H5 ip.. saap. sow
liallaan 542 ip.

Postijuna N» 532 (im, 2:n ja 3:8 H.)
läht. Toijalasta 110 9,3 a «p.. ftap.
Turiuun 12,44 ip.

Junat saapuivat.
Po hjois e 3ta

Postijuna FJ:0351 (2:n, ja 3:3 lk.) faa»pun Tampereelle 6,59 aam.. läht. C»
riwcoeltä 5,46 ap., Haapamäellä 3,32cp., Seinäjoelta 1150 ip.. Waahasta
7,85 ip., Kokkolasta 7,05 ip.. Pietar»
saaresta 6,10 ip.. Oulusta 1,15 ip..
Torniosta 9 ap.. (Juna «m fuoränai°

Tukholmasta No 5,02
'p. lähtemään junaan, jola saapuu,
Haaparantaan puolitoista wuorokaut'»a mhöhemmin No 6 ap.). Kristiinan»
kaupungista 3,30 ip.. KasV-sista 3 ip,
Rowaniemeliä 10,45 ap., (edellis, pm,
wänä). Iywäslhlästä 11,12 ip.. Su»,
lahdesta 8 ip, Piebsämäellä 7,35 ip.,
Savonlinnasta 3,11 ip., Elifenwaa»•rasta 12,37 ip.. AntreaZta 9,10 ap.,
Sovtawalasta 9M ap, Mikkelistä
2,28 ip., Kajaanista ? ap., lisalmelta
10,30 ap.< Kuopiosta 3,36 ip.

Sekajuna n:o 605 lähtee Vilppulasta
110 5 ap, faupuu Tampereelle 8,45 ap.

Postijun» N:0355 (2:n ja 3:s lk.) saap'
Tampereelle 2,19 ip.. läh. Qrituedeltä
im, Haapamäeltä 10,04, Seiuäjoelta
7,20 ap., Vaasasta 5,15 ap. 1

Sekajuna N:0691 (3:3 II.) saap. Tam»
pereelle 11,10 illassa. W. Oriwedeltä
9,33 ip., Haapamiäeltä 5/53 j.p.p.,
Yhiwäskhlästä 2,20 ip. Suolahdesta
11,40 epp, Pieksämäeltä 1030 ap.
Samonlinnasta 4,10 ap, Glisenwaa»

12,05 Yöllä, Antreasta 953 il»
Mia, Joensuusta 11,16 e. ftp, Nur°
melsesta 6.25 e. pp, Mikkelistä 8.13
<•• Pp, Kuvpiosta 5,4)6 e. ftp., Nar»
laubesta 7 e. pp.

lärjestelyjuna litt. D. lähtee Semäjo»
ia kello 5 ap, lulettaeal waunulasti»ja Saapumisa«a
määräämätön. (Kohtaa HaapamäMä
junan litt. C.)

Etelästä
Postijun» N:o 356 saapuu Tampereelle

2 ap.. lähtee Hetpngista klo 840 ap.,
HyMinkäältä 10,68 ap.. Richimäeltä "

1047 ap., Hämeemllinnaziia, 11,45
Voijatasta 1258 ip.

Postijunll N:o F66 saapnu Tampereelle
8,32 ip., lähtee HelfimgiKtä 346 ip..
Hwv-nläältä 4«0 ip.. RiihimäeNä5,22 ip.< Hämeenlinnasta 6,18 ip åaToijalasta 7,26 ip,

Länn estä
PMijnna N:o 565 (2:n ja 3:s l!.) saa°puu 11,0? ip.. läht. KMälästä 6,22 >p.
Sekajun» 122? lähtee Pa.haila«osle»aVo 11 ap.. KHttällästä UM ia saapuu

Tampereelle 3,54 ip.
Sekajuna N:o 56? A lähtee Th^ääAätl« 6..2Z ap., saapuu Tampereelle

857 ap.
Toulok. 1 p:Ztä on Waununjakolo»

mitea WSrnr.tftu ja waunuje». jaon
tomittawat asemapäälliköt. liikenne»
tarkastajat sekä liikonnelonttori 3 Hel»singissä. Waunut tilattamat sääoeitysfä

afemapäällWiltä.
Mthisen. rahti- ja pikatawaran waZ»

taanottoa ja uloZantoa toortan etoa*
rantatien t«'M'stat awoinna.-

Pikatawaratoimiso klo Phhä.paitoina klo B—9 qp.
toimista klo 8—

5. P!y!häpäitoinä No B—9 ap.
Menewä nitatoaraiin toimista klo 8—

12. Pyhäpäiwinä kta B—s ap.
Matkustaja» ja sekajunissa saa pa,itisi

sotilasheutiiöitä toistaiseksi matkustaa,
ainoastaan rajoitettu määrä matkusta-
jia, jotka matkuKtawack kotiseudulleen
tai wllitiämättömän matkan touoksi o»
wat saaneet matkustusluwan Passitat»
mistosta Puutarhakatu 23. Asemako-
nieitarniiillta Matka»
tatoaraa ei toistaisekfi oxtfo kuictctlta-
UMlsi, muitta saaputoa matkatatoara an»
netaan ulos taiteiuan flireftatari-cmui
taimistosta.

Tampere, 1918.
Tampereen Kirjapaino-Osakeyhtiö
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