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KONTTORI
Tampere, Kunfnkaank. jo
Moton, ukip. Ho 9 » _6 ~

PUHELIMET:
Ilm.- ja tilauskonflori 1
Kirjapafeo ja sitomo 3
Isännöitsijä 5 (yksit. 1 80)
Isännöitsijä tavat van- m.
min kello 9—lo ja 12—2.

Tampereella perjantaina 6 päivänä joulukuuta

TILAUSHINNAT:
6 pp. '/« ▼. 12:—, i/j v. 6:-, '/.. v. 2:25
4 pp. Va ▼• 8: 75, V 4 ▼• 4:-JO, '/" v. 1: 503 pp. V, v. 7: -, 1/4 v. 3: 50, '/,« v. 1: 251 pp. V 2 v. 3: 25 '

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

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

Surulla ilmoitamme, että rakas
mieheni ja Uämme

Maanviljelijä

Kaarle MW
Mattila,

syntynyt Huittisissa 17. 11. 18W
ja Uuoii Alastarolla 30. 11. 1918

Ellen, Malja, Väinö ja
Edla Mattila.

I J"h. 4:19.
. _ 2', 186

K Syvällä surulla ilmoihimme että n
rakas äitimme W

Sofia Koivikko
rauhallisesti nukkui kuolon uneenKangasalla t. k. 3 p. 71 ikävuo-
dellaisa. Hellää vanhusta kai-
paamaan jäivät 1 tytär ja 1 poika
perheineen ynnä muut sukulaiset
ja laaja ystäväpiiri.

LAPSET.
Työsi nyt loppui, tiesikin päättyi

saapui määräsi pää.
Rakkahin äiti, maallista majaas'

lumet vaan lammilta».
Sä hyvästi jää!

Niille jotka tahtovat saattaa,
vainajaa viimeiseen lepoonsa il-
moitetaan, etiä hautaus tapahtuu
t.k. 15 p. jumalanpalveluksen jäl-
keen. ' 25133

Syvällä surulla, ilmoitan, että
rakas vaimoni ia lastemme

hellä äiti

Mn Amanda Niemelä
o. s Mäkelä

keuhkotaudin murtamana rauhal-
lisesti muutti toivomaansa lepoon
Jeesukseen turvaten Saarijärvellä
joulak. 3 pnä 1918 klo 9,20 ap.,
36 v. 7 kk. ja 6 p:n vanhana.
Kaipauksella häntä kanssamme
muistelevat äiti, veli sekä muut
sukulaiset ja ystävät.

Toivo Niemelä.
GreeUa ja Toini.

Joka aamu on armo uus',
Miks' siis huolta me saamme.
Varjot haihtuu ja puutteisuus,
Kiittäen veisaelkaamme.

Ruumiin siunaus tapahtuu Saa- E
rijärven hautausmaalla t. k. 17 i
pnä, josta täten ilmoitetaan. 5

«S 25080 W

Kokouksia

Immm Työmiesten Sairaas- ia
Haatässapukassan kokses

on lauantaina 7 p. iouluk. Johtokunnan
klo sja yleinen klo 6. Valitaan jäse-
net johtokuntaan ja tilintarkasta.at.
TV.iHo» luona. Suokatu 28.

Mggtävänä.

TS. TA. 1 s. IB mm
Myytävänä

RutSlKfltUlOitQ
fcäirtiiien puistokatu 12, Alb. Backman,
2Ö121

Kuivaa

sopivaa lipeäkalaksi å 6:50 kilo, ja

SI 11 " f! * **»aolaltoja Siena
ElintnrcelHiiiaiciinnfn! Mn-

Palvelukseen otetaan

MMåmJWmE
Tampereen kaupungin

ff •• atl 9

Kl jDIi V he I f Iflffl
toimi

julistetaan täten metsänvartijakonlun
täydelliset) oppimäärän suorittaneiden
tai vastaavan pätevyyden omaavin
henkilöiden Rahatoimikamarilta haetta-
vaksi.

Tointa, johon kuuluvat velvollisuu-
det ovat johtosäännöllä määritellyt.
seuraa 2400 markan vuotuinen pohja
palkka sekä kaliin ajan korotusta tois-
taiseksi, ollen viimemainittu nykyisinvähintäin Smk 307:50 kuukaudessa
ynnä 10 % palkankorotus 5 ja 10 vuo-
den nuhteettomasta palveluksesta.

Toimi, jonka haltija ei ole oikeutettu
Rahatoimikamari!! suostumuksetta pits-
inään sivutoimia, täytetään pidättämäl-
lä molemmin puolin Viisikuukautinen
irtisanomisoikeus Valitun tulee alistua
johtosääntöön ehkä tehtäviin muutok-
siin.

Hakuasiakirjat ovat jätettävätRaha-
toimikamarin kansliaan viimeistään ensi
tammikuun 6 p:nä.

Tampereella joulukuun 5 p:nä 1918.
Rahatoimikamarin puolesta:

Birger Federleg.
Väinö Vartio.

25127 v. t

I Ilmoituksia I
ii 4

Kiitos.
Tämän kuun 8 p:nä tapahtuvan läh-

tömme johdosta Tamj ereelta ja Suo-
mesta lausumme kaikille ystävillemme
ja tuttavillemme sydämmeliiset kiitok-
semme ja jaähyväisemme.

Saksalaiset Ulaanit
Pohjolan jääkäripataljoonassa.

25122

Puistoravintola
Soittaa Hellaan Orkesteri

klo 4—5 ja 8-11 ill. 4689

A' la Carte koko päivän.
Myyjäiset

pidetään lanv. 7 p. t, k. Pelastusarmei-
jan huoneustossa Läntinenk. 18 Slum-
mi- ja Lastenseimen työn ylläpitoa
varten. Myyjäiset avataan klo 10 ap.
ja ne johtaa Rva Ev Möklebust ja bii-
gadööri E. af Forselles.

Svd. tervetulleet 1
Huom.! Illalla Kahviiuhla. 23137

Iffimeen Iwim
Korot pankin myöntämistä lainoista

ovat ehdottomasti maksettavat tämän
joulukuun ajalla. Pankki on avoinna,
joka arki tiistai- ja perjantai-iltoina
klo B—B ip. ja lauvantaisin klo 11—1
päivällä.

SaSsteponkln hallinto.
2519 T

Vastaava ja päätoimittaja

EETU A. ALEA.
Tavataan varmimmin toimituksessa

klo 2—4 i. p.

Puhelin 8 (yksityisp. 1562)

Hengellisiä tilaisuuksia f
IIVWWWW esitelmä

Käsityösemiiiaarilla läuään perjaiit. klo
'/jjB iii. Bikas mies ja Lasarus.
Sitiraunt. klo 5 ip. Henkimaailman
salaisuudet.

H. Mikkonen,

I Huveja |
1T

Tampereen Teettii
Lauvant. joulwk. 7 p. klo VsS i.

Alennetuin hinnoin

Tiiflfftiifåfnn
iliiiiLliiiiSllil 111 lllil

4-iiäyt näytelmä. Kirj.
filexaadre Bissoh. 25092

tm?. Mmm Teatteri
Lauvantaina jouluk. 7 p.

klo 'A, S iii.
Alennetuin hinnoin

Elinan surma,
25083

■ Anna Hagelstam
mI S\UNdtHI ! I

Kaupungintalolla keskiviikkonaW jonluk. 11 p. klo 8 j.pp.

W Lippuja å 10:—, 7: 50,->s:—, 2:50P|| Lyytikäisen kirjakaupassa ?pkä ovel-

Ptmasen Tähden
JUKLÄHN

saa vielä pääsylippuja tänään klo 1?
2 a.p. ja klo 4 alk. i.p. Teatterin kas-
sasta.

Tilatut liput välttämättä lunastetta-
va klo 12—2 a.p.

R.Y.Taiston Sekakuoro
ensi sunnuntaina tk. 8 pnä kello ? ill-

20:nen kerran

„Laivankannella"
2-näyt. lauhinäyt., kirj. Pasi Jääskeläinen
laulut säv. Emil Kauppi.

vwwwvww I
Ensi-ilta tänään perjantaina 1

Amerikkalainen filmikomedia |
5 osassa. 3

Joka todella pitää arvossa §
hienon ja hauskan koraed:au 1
ei jätä tätä komedia ohjel- i
maa katsomalta. 25151 1

M/S(L \7 *■»*-».*♦ XLI «

MM KBUCiylfifltfiull
■sna^rjsH

Messukylän Nuorisoseur. talolle suunu
taina tk. 8 pnä klo 12—5. Liput 2: -

Hei! Enempi henkeä palkeisiin!
Toimii »VEIKOT»

[__aa xi D L E H I i

f suosittaa i

Imlim1 mlim ■ » e imu «n
ilmoittajiani! ! «

ILMOITUSHINTA: 40 p:iä ennen ja 30 p:iä jälkeen tekstin
sekä määrätyillä paikoilla 50 p:iä milliin. Punaiset ilmoituk-
set 75 p:iä mm.,, vähintäin 75 mk. Kihla-, vihkimä-ja syn-
tymäilmoitukset å 8 mk. Kuolinilmoitukset maksavat 80 p.
min. ja on pienin hinta 12 mk. Pienin iimoitusniaksu on 2;50.

': Osoiteihnoituksia I
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Asianajajia Tampereella:

ASIANAJOTOIMISTO; H,
öiden omistajat knuluval Tampereei

Asianajajani Yhdistykseen.

Ahlman & Pulkkinen. Omistajat:
varatuomarit Eriksson, S<>ijn &

Baekström. Kauppakatu 10. Yh-
dyspankin talo. Av. 9—4. Telef
16, 1510.744, 1790.

Grönblad & Selander, Kauppator
7. (Palanderin talo.) Av. 9—4
Telef. 059, 1359 & 314. .

ILiio Jaakkola, Kirkkokatu 8 (ent.
I'aianderin (aio). Av. 9-3. Tuli. 761.

, aari o Launio, Säästöpankintalo
Läntinenk. 24. Av. 9—4. Puhelit]
44 ja 15 56.

li. O. Laitinen & Viljo Sainio,
Kauppak 7. Av. 9- 3. P. 474 ja 47a.

Kaapo Murros Itäiuenkatu 11
Av. 9-3. Puh lin 753.

Planting & Puha, Omist: Varat
A. Ph.nting. Kauppak. 7. (Tamp
Punk. tai.) Av 9—3. P. 91 & 1165.

Procopå & Soivio, Coramercen
talo. Av. 9—4. Puhelin 205, 1550

Tampereen Lakiasiaintoimisto
Om. varat. Oiva Sohlberg. Kaup-
pak. 16. Av. 9—ö. P. 641 & 1004.

Snellman I Raevuori
Kauppak Po, klo >/»10-3. puli. 15 19

S. I. AspsiDDd EsCStia
Toispaikkaisia asianajajia:

\. I. Holman, Asianajo loimisl iHelsinki Aleksanterinkatu ! !

Vilho Selinheimo, lääninsihteeri, esif-
t<?> Senaat,llelsinkiKonstant.k.2s,p.l7o7.
LloiS Kivilaki h loleim
Turku, Eerik.k. 8. Av.9-4. P.4-14&P45.
[a3t!/ni3 S Turku. Puli. BS2 2860JaäÄltOHiaFllfllllil 9-3. Omist." Varat
JKarfti E. Jaakkola ja T. Piiniilä.
Hifred Holmström, v. tuom.. Turku,

klo 9—3. Puh. 772, 1049 & 117.
Hekola & Halme Asianajotoim. Vaasa.Otto Tanner, Lakiasia,nt. Viipurissa

llliifflLaiiaaaißlfflfflislflS.^
Erikoisala Torutmriasiat
AurnrßnSHesterlonfpÄ

Asianajajia Seinäjoella:

kmmfl & Gniiiiiieras.
Lääkäreitä:

Kaupungin- ja aluelääkärit
Triaf Hällström, Kirkkok. 8, 9—ll

5—6. Terv. hoitoroimistossa I—2.
Grönholm, Paine,,k. 20. 9—ll, 4—5
Moberg, Satamakatu 7. Puh. 729

11—12. •/•€—7.
Nyman, Kauppat. 7. 9-1 i. 5-6, pvl:.9-!l.
rerveHshoitotoimisto, Hämeenk. 19.

10—5. Tarkastusasema S—lo.
Keuhk-ohiutihuoltola, L. puistokatu 4,

tiistaina ja perjantaina G—7.
Kiertävät sairaanhoitajattaret ta-

vat, vanu klo 2 4 ip. i.änsipiiri H. Paa-
sikivi, Maariank. 4. Keskikaup. M. Kos-
kinen, Länt.k. 36,Kytt L Upari, Aleks.
k. 30, Itäpiir. H. Vihonen, Viinik.k. 3 A.
Hokotijstoisn. Kuinuk. 36, terst 11-12.

Ahlman, L. puistit 14. */„I2-l, 5-'/a7.
Bergholm, Hämeenk. 21 ■ 9—Vjll ja

5—6. Tel. 1456.
Björkqvist, 1I2 \2—V2 3, nenä-korvat.
Eraeleus, >/,9 4—5.
Tri Hoffsköiti, Hämeenk. 27 arkin

11—1. F

Kr/ö Kulovesi, Rakennuskontt. talo,
Hämeenk. 23. Telef. 804. 9-11 ja 5-(i.

Loimaranta llmarink. 7 Tammelan
apteekin talo 9—ll ja 5—6 keuhkot.

Mobert», Cgras.Satamak. 7 puli. 7 28
11-12 ja i/S—7.

Tri Nyman, Kauppatori 7, 9-11. 5 6.pyh. 9—ll. Sisätaut., last. ja veneenOra, hennotant. 9 10; 5—6 Mustan-

Hammaslääkåreltä:

-11 ja

-12 ja 6—7,',
ei kesltiv. ja lam-aiit.

nact ja iauvant. 11—I. Puh. 1G 87.

fllll'/.1 l
Elna Lindgren Viinikanit 20. 1112

.ia tiisl., keskiv. j ;i perjant., sitip. >V

Klint

UM

astostaan

Veli Pakkala 10-11 tiistaisin 6 v>7P. 170. Kuhinkaank, 25
Palo, Väinö, Hallitusk. 9, 'AIO—II,tiist. myös 5—6, ei maanant Puh. 58s'
Ad.i Rauvola, Kauppakatu 4 Aiki-

päiv. 10—11, s—o, kesltiv. jalauvant.
10-11.

S. Tirkkonen, Läntinenk. 27 (Kvin-
meuenmiehentalo), Klo 10—11 jao—
VjG, ei maanani. Puh. 4 72.

Sairaaloita ja sairaanhoitajia

yßsltyfcsfllraala Sä: 8-
F.lälnlåäkäraita :

M. Sstamak. 7 j avallank. 2
T. 1134. Klo 10-1.

Stenius, Mustaulahd k. 23,10-12.P. 1495.
Maamittareita:

Hannes Kiehelä Vesilahti Puh
Katiloita

R. Fjädsr, Pimviilatehtaank. 12, p. 638.
H. Piironen. Kuninkaank. 16. P 1785.
Emmi Rautavaara, Rautatienk. 6.
Salrasvoimistelua ja Hierontaa:
E. Hymander, Kirkkok. 8, tel. 1122.
Hartia Nietninan, Satak. 7. Sälik. liier.
hm. mmm ?;Äri
vanniin, klo 9 !1 ap.
Johan Ptjlkäs, Peltokatu 19.

V.ikuutuskonttoreja.

P0IIIf! If! Pal °" a '»urtcvakuut. I1> VII £ lIIH Asiamiehet Tampereella: fO. Tl'. Osonen, Hämeenk. 9 Puh. fEmil Lyytikäinen. Hfim.k. 23. Pu1i.571. fK. J. V. DaJttgrtn, Läntinen Puistok 6. f

Kllll PPOfi Tapatiirmavakuutuks.
I» Asiamiehet Tampereella:
tr W. Osonen, Hämeenk. 9. Puli. 530.Emil Lyytikäinen, Häm.k.23.Puh. 071,
K.J.V.Dahlgr&n, Läntinen Puistok.fi.
Juho Kivinen, Kauppak. 13. Puh. 202.

G.m.ösonenSr9l^3o.
SaLnna-Pohjola—Kullervo. I

Konltoriaika 9—2 ja 4—6.

SF! *1 ITI S leskinainen UeiiKivaK. yU-UUUI I tiö. Tampereen Haarakont-
tori Hämeenk. 22. Av.! kello 9—l],
12-4. Puh. 92
HIOJIN Vak. O.YTamp. kontt. Itäi-
elil3£Vd nen k. 11.p. SO7. Av. 9-12 ja

1-4 paitsi lauv. 9-2.
IflJflffff Palovakuutus Ov. Jtih. liivi-
IfliUtiU nen, Kauppak. 13. P 20".

rapaturmavak. O u
*• Pääasiam.PediProcope
& C:o Kuninkaankatu 21. Puhe!. 8 32,Rob. Witting. Arth. Laur, ut jaL SteniusPalo- la Henkivakuutus JVEft"Asiam. rouva E. Selin
Telef. 128. Av. klo 10-2. Kauppa-

tori 5, 3:s kerros.
fUOMEH KAUPDNKIEHPALO-
* APOyflTlö Irtaimistoa varten.
Asiamies Tampereella: Otto Lnkander.Koskik.7, telef. 118, konttoriaika 9—12
ja I—s. n. 10 ja 20 v. kuluttua 10. 25ja 50 % alennus vuosimaksuista. 7SI
S A 7VE PO lies,fin

- vakuutus-
?nIU lait Päåasioimistorampereella, Itäinenk. 24. Puli. 263.
Ensimäinen Venäläinen Vakuutusyhtiö

Perustettu 1827.
Pääoma . . . 10,000,1)00 Smk.
Oiiiat varat . . 80,000.1)00

palovakunttaa kaikenlaista omaisuutta.
Edulliset ehdot, pikainen korvaus.

Pääasiamies Tampereella: Hxei Eng-
ström Uämeenk. 7.,p. 3t>2.

Axel Andersson, Ala-Tnlimela, puh. 65.
J. K. Hieta. Pispala, Mäkitie 7.
J. Salminen, Järvensivu, Turjantie 5.
Robert Witting

''»h)vak. 0. }'mi pääasiamies
ILIIHIH Satamakatu 7. Puh. kQd.

Valmisim isiä- ja Välit skonttoreja
flwffnni CnmntMXilnn PankkiiriÄriiuri doniörsaioii liikkeen

Kiiiifcisiöosasto Kauppakatu 7.
Puhelimet: 1888, (7 22," !7 :J3 j;i 17:?4

LÄTTU
Kihilcimistökonttori

Tampere. Puutarhakatu iti. P ilielin Kun

SEMELI AALLON M
KIIWTEIMISTÖ KONTTORI OY. I
Pääkontt Heisii*gissä. Sivukonttorit: §j
Z Tampere: Läntinenk. 25, Vaasas-■ s.i. Seinäjoella, Lahdessa ja Kotkassa.

ff W MUFR 1 Sf MMM M» KM

U,UUUU,HiMKM Hmlå UM GiU

Sandberg O-Y.
Tampere.

liikkeitä:

Valokuvakaupp oja :

Leipuriliikkeitä:

Makkaratehtaita:

Te hdasliikkeitä:

Postiosoite Epilä,

: &l£^S£iai2t£fiBg

intä liimausainetta maalareille, verhoili-

Itä Hämeen Äsioimis-
ja Kiinteimistötoimisto

Läiitinenk. 27. Puh. J7G9.
Kunnallinen Työnväl. toim. L. pnis-

tok. 10, klo 10-3 ja iauv. 10-2, p. 484.
Rakennus- ja metsätoimistoja:
Knilllll Tiifflln Rakennustoimisto
| piHH Mlfljß Selinin talo.llGhlhl llllUlll Puhelin 813.
ii e s k i-S u o m e n ffl e ts ä t o i m i s to

Tampereella. Omisi C. J. Grönblom,Puhelin J561. Fil.maist.Meta. hoit
Raartfl linrirfiM Itäiuenk. 11,. Palande-RfflHll Lliiillliiti rin talo. Puhel. 623.

Matkailljakoteja ja tarjoilu.

BnlVAmihn TaraP- ,1:1 " ski » mmku*.nlJfllit* 1(1 l«i«kotL 25 huonetta äUIIUPJUIU 3:50-14 mk. Puh. 10 93.
Engströmin Konditori- ja Kahvila

Läntinenkatu 25. Puhelin 1 94.
Kahvila, fiuokala ja fflatkamies-koti Ka;vokatu 30. puhelin 1458.
„«Hi BJkå Puutarhat 16.

f. NUffgatl VALOKUVAAMOl. A^.y Äa idn Tuiipalon hiivittä .

maiia ei liikettä toistaiseksi voida jatkaa.

IWWN Pesi Talokin. HelienHallituskatu 22, puli. 137.

Frans Lfiferöos
Konttori Viiuikank. 21 p. 7;-i5

N | Kahvila Häpieenk. 3, p. 1215.'A 1 ia 1754.
il ! Leipomo S myjjniälä Tapionk.
Z! I 7, p. <l5
< Leipomo Vartiotorninkatu 9,
I- I ~. 1230a I Mgijmäiä Särkänk. 15, p. 394 '
N j » Puutarhak. 29, p. ;,76
> 1 « Kuniukaaiik. 14. p. 395.Tuotannon taio Viinikassa

p. 397.
Karja- ja hevoskaupplaita:

Osuuskunta Kar/a r. I. Tamp°re
Tehtaank. 1. Puh. 329 ja 913.

Haarakonttorit: Hämeenlinnassa,
Riihimäellä, Loimaalla, Porissa, Ikaa-
lisissa ja Toijalassa.

Toiminimi J. H. Johansson. Myy-
mälät: Häm. k. 27. p. 48. Kauppa-halli 73—77, p. 797. Puutarhak. 10.Yffljtwhn Myymälät Tammelan-
. Wl iiii kata 10, puhelin 1203

Kauppahalli N:o 51-53. Puhelin 1441.

OSAKEYHTIÖ SAHANTERÄ
Epilä.

Puhelin 13 15.

ii. Huelae iwmMoisn ukatu 10, Tampere. Puh. 13 1
?IN,-in!l Vaski- ja levysepänliikJUnU ödHUKII, Viinikank. 1. Puh. 14

jl F DäilfUiOl Läkki-, pelti- ja vaskis
A. L. rdtfiifefl päi.liike, Rautatienk. 1
SEPPOYHTIÖ, Rauta-, vaski-

levyseppä, Soukanl. k. 6. P. 103!
H II Usvbinan Rauta-, kupari- japeltiee
a, A. i&iåHiW, pänl. Hallit, k. 13.P. 1090a. M. HeriKnnto vTt^ '

O.y.MOOTTORITOHIISTO A.BKONTTORI Läntinenk. 25 Y „ ,
KOVEPAJA Puutat-hak. 33/ Te 'ef- 66 -

lawra [liioiilas Bj.
lampere, Sanialahtl., Puh. 274.

O.staa eläinten luita.
' m : luujauhoa ja liimaa.

A År¥i Ählnvkf llaliit^i;- n.nunl H nlllt{(loi> !'„>>. 122.

8. Anttilan SKäSffiia
laap.?aperifiialÄMtoJlly.P.34l.
llmWllW By. KSfta p. 5480
! Ö lannnnflH HarJa- JaSivelinliikeL.r. LflUUUllßu Puutarhak. 21. P. 1637.

SkkßMvio-jaWilas^.
MArmälä Kauppak. 1. P 1411. K

e!ljaiideriii»ienii. P. J i Söi.

37: s vuosikerta 1-^lB

TOIMITUS
Tampere, Kuninkaank. 30
avoinna klo 11 a.—l 2 yöllä

PUHELIMET
Toimitus
Päätoimittaja
Toimitussihteeri (yk-

sitjrispnh.).. . .
. iC4O

. 4
. 8

H. S.
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i/l Helsingin LeimifslnieMos

THJÄPERE
Hätneena. 27. a«^^»»*^^f

Halko- ja Laivausliikkeitä:

Kaarlo Kauttw
Läi.iiuen puistokatu 6. Puhelin 1281.

TiHßpresn å
iif?gfys!i!ks Osakeyhtiö

varasto: Soriuahteen Lautatarha.
Puhelimet: 10 72, 6 99. !5 64.

IKiffiiflliSrXoi0

U.l. niliwll iKUu 10ö, 509, 1076
Villatehtaita:

Uotilan® Villatehdas Juhanin
kylä. Puh. 1266 ja 1477.

Konekauppoja:

HuSQVarJia, Ompelultonekaiippa

H Kone- ja Kalustokaupn.i,

Mm liijelijiii! Kauppa tokeyStii,
i» u

Bmal»l»SS« KESKUSOSUUSLIIKE,

■■Vcllllllljtifpuh. 1026 ia 1126,

IÄTRfI o,y, ROHESfIUPPfI
Puh. 370 ja 13 80.

Sundman å £;o J:SS
Kauppakatu 11. Puhelin 14 80 ja BUO

Kirjakaupp oja:
Lyytikäisen Kirja-ja Paperikauppa

Hämeenkatu 23. P. 571. Huom.! Suurin
ja ajanmukaisin Kirjakauppa T:reella.
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avoinna kaikkina arkipäivinä l/° 10—3.

Suomen lislils-iiloislii
Hämeenkatu 5. Avoinna. 10—3,

Puhelimet 14 86 ja 14 53,

WWMW Säästöpankki
kaikkina ar>kä»

päiwljsl klo U— 2.

KäßMllif-flöto-DanliflluilaulJlJ yjQsIL rillißJ
Tampereella.

Auki Vs Ui—3.

ffffiiffniffinfAiri

RflhaKurssl
Suomen Pankki, jouluk. 4 p:nä 1918.

Myynti- Osto-
kurssi, kurssi

Pietari av ....

Lontoo a v .... 42 40 —:

3 kk. ....: _:

Pariisi a v
3 kk.

Saksa a v
3 kk

.
. . 112: —:

Amsterilniu av.. 37ä —:

Basel 180: —:

Wien
Tukholma av.

.

Kristiania n v . .

Kööpenhamina a v

2ö5:
218

ÄXMUOSHTr
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sovinnollisuus.
mitä sanovat maalaiset?

Murh edlisin mielin ja raskain
sydämin olemme tae maalaiset
seuranneet sitä yllytystä riitai-
suuteen ja eripuraisuuteen, jota
erinäiset sanomalehdet ja ni-
menomaan tasavaltalainen sano-
malehdistö, harvoja poikkeuksia
lukuunottamatta päivä päiväl-
tä Levittävät meidän kansamme
keskuuteen.. Me, jotka olemme
odottaneet, että vihdoinkin, kun
maamtae on saavuttanut sekä si-
säisen että ulkonaisen vapauden,,
kaikilla tahoilla ja erikoisesti yh-
teiskuntaa säilyttävien n.k. por-
varillisten ryhmäin puolella eläisi
väkevänä ija ylinnä kaiken vaka-
va ja rehellinen pyrkimys yksi-
mielisyyteen ja sen hedelmöittä-
mään rauhalliseen edistystoimin-
taan, olemme surkeasti pettyneet.
Emme saata enään valjeten si-
vuuttaa tätä pettymystämtae,
koska meidän keskuuteemme on
juurtunut se käsitys, että odote-
tun ja kauvan, kaivatun rauhan,
yhteisymmärryksen ja käsikädes-
sä tapahtuvan rakennustyön ase-
mesta näytään suorastaan pyrki-
vän päinvastaiseen tulokseen:
keskinäisten välien kärjistämi-
seen ja ennestäänkin suuren rik-
kinäisyyden vielä pahempaan re-
pimiseen.

Meillä maalaisilla ei ole tilai-
suutta perin, juurin seurata sitä
krihoitusta, joka yllämainittuun
eroittavaan suuntaan alulle pan-
tuna näyttää päivä päivältä kas-
vaivani. Mutta että näin tosi-
asiassa oni asian laita, sen, me
maalaiset omantuntomme mu-
kaan olemme valmiit todista-
maan. Me tahdomme kuitenkin
viitata vain kahden sanomaleh-
den, „Turuni Sanomain," ja
~Tampereen Sanomain" muuta-
miin kirjoituksiin, joissa esitet-
tyjen ajatusten viheliäisyyttä
emme voi olla kauhistumatta.
Edellinen päästelee, arvostelles-
saan sitä kokousta, joka t.k. 9
päiväksi on kutsuttu kooNe yk-
sinomaan yhteiskunnan säilyttä-
misen merkeissä, ilmoille m.m.
seuraavia huudahduksia: „äämi
on Jakobin ääni, mutta kädet o-
vat Esaun kädet", „ne kokoontu-
vat Helsinkiin vääräMä 1 passilla",
„se seikka, ettei politiikan alalla
ole säädetty 'rangaistusta vää-
rästä tavaramerkistä, ei merkitse
sitä, ettei tässä maassa tuomita
väärällä Hipuilla esiintymisestä",
„qq julkeata ottaa monopoolik-
seera nimitys yhteiskuntaa säilyt-
tävät voimat" j.n.e. Jälkimäi-
sestä taasen voisimme kymme-
nittäin poimia saimahaisia törke-
yksiä, esim. että «yhteiskuntaa
säilyttävät ainekset" on
omaisen sattuva ja 'sopiva nimi
niille, jotka tahtovat säilyttää
yhteiskuntamme mikäli suinkin
mahdollista entisellään, samassa
viheliäisessä ja vanhentunees s a
kunnossa, missä »e viimeaikojen
saiamanvalaistuksessa on näyttä-
nyt olevansa", tahi leimataan! ko-
kous ,Mustien asiain äjajain",
..taantumuksellisten" j.n.e. ko-
koontumistilaisuudeksi.

Me maalaiset olomme saaneet
sen käsitykseni, että moinen sil-
mitön riidan ja eripuraisuuden
lietsominen ja kamala epäluuloi-
suus, 'vaikkakin se on suomalai-
sille 'luonteenomaista. täHä het-
kellä ja näissä oloissa kuitenkin
johtuu ensi sijassa äskeisestä on-
nettomasta haMitusmuotokristas-
ta. Mutta me tahdomme sanoa
suoraan juiiki, että siitä 'kiistasta
me olemme jo (kylliksi tuskastu-
m^t.: Oci kyllä iatta, että Zzgssk-

Erimid isyys valko

kin asia entei vaaleissa saa ratkai-
sunsa, mutta että sitä ivarten ja
sen perusteella tarvitsisi ja olisi
varaa jakaa kansaamme tykkä-
nään eri leireihin uusia puoluei-
ta muodostamalla, sitä me emme
jaksa käsittää. ' Sillä jos yksin-
omaan otetaan huomioon halli-
tusmuotoasia, ovat rajat täysin
selvillä. Yhtä selvää on, mihin
joudutaan, jos hallitusmuoto-
asia asetetaan pääasiaksi vaaleis-
sa. Mutta jos tunnustetaan oi-
keaksi se käsitys, joka meidän
vakaumuksemme mukaan on ei-
sosialistisissa kansankerroksissa
valtavasti ylivoimainen,, nim. että
ylinnä kaiken täytyy olla ja on
oleva yhteiskunnan säilyttämi-
nen ja sitä harrastavien voimien
vahvistaminen, uiden ja pysy-
väisen rakentaminen rauhallisen
kehityksen ja edistyksen kautta
jo olemassa olevan perusteella,

kysytään siihen nähdäksemme
kaikkien tätä harrastavien voi-
mien kokoamista ja yhdistämistä
yhteiseksi rintamaksi, mahdolli-
simman ehjäksi kokonaisuudeksi.

Mutta nyt näyttää olevan asian
laita sellainen, että nuorsuoma-
laisen puolueen keskuudessa
tosin ja onneiksi vain erään sen
osan, joskin johdossa olevan
pyritään uusia puoluemuodostu-
mia suunnittelemaan ja toteutta-
maan tavalla, joka ei vastaa ai-
nakaan tämän kansan maalaisai-
neksen yleistä ajattelutapaa. Toi-
totetaan maailmalle, että muka
vain sellainen tasavaltalaisuus,
jota Helsingin Sanomat ja
kumppanit ajavat, ja joihon kan-
taan osa tasavaltalaisia kansan-
puoluelaisia ja ehkä joitakin
„yksityisiä suomalaisen puolueen
jäseniä" kannattaa, on oikeata
edistysmielisyyttä, muiden edus-
taessa vanhoillisuutta, taantu-
muksellisuutta ja tiesi mitä kaik-
kea sellaista. Tällä pohjalla yri-
tetään nyt uutta puoluetta syn-
nyttää, samalla kuin kaikki muut
leimataan jo etukäteen edis-
tyksen vastustajiksi. Moista
mielivaltaista ja kaiken todelli-
suuden syrjäyttävää tulkintaa
vastaan me maalaiset panemme
mitä jyrkimmän vastalauseen. \
Me emme jaksa tosiaankaan kä- :
sittää, miksi yhteistoimintaa ei
ole edes yritettykään kaikkien
edistysmieleisten kansalaisten
kesken. Vai 'voidaanko täysin
vakavasti väittää, ettei edistys-
mielisiä olisi muissakin piireissä,
kuin yllämainituissa. Me puoles-
tamme uskomme sellaisia löyty-
vän vielä enemmän niistä nuor-
suomalaisen ja suomalaisen puo-
lueen jäsentenkeskuudesta, jotka
vakaumuksestaan ovat offleet mo-
narkisteja. Ja minne ovat jäte-
tyt ne tasavaltalaiset suomalaisen
puolueen jäsenet, nuorsuomalai-
set, kansanpuoluelaiset y.m., jot-
ka siitä huolimatta, että tunnus-
tavat tasavaltalaista väriä, ovat
valmiit yhteiseen suomalaiseen
kokoomukseen, koska katsovat
maan ja kansan edun tällä het-
kellä sen kautta parhaiten tulevan
valvotuiksi ?

Merkit viittaavat siiheni, että
ensi 'Siwurmnitaina Hdsingissä ipi-
dettävissä nuoirsuomalaisten ja
kansanpuoluelaistera yleisissä iko-

kokouksissa voimakkaan alitat-
tionira kautta eriemirnistöpäätök-
sellä synnytetään ~edistyspuolue"
ahtaassa merkityksessä. Yhtä
varmana pidäimirne, että seuraa-
vana päivänä pidetyssä kansa-
laisten) fcofkoulksessa syntyy vielä

pohlja'ik nojautuva

ryhmitys yhteiskunnain säilyttä-
misen, suomalaisen kokoomuk-
sen taikka miksei sekin suoma-
laiskansaMlsen edistysmielisyy-
den merkeissä. Mikä olisi siiloin
luoranolliseimpaa, kuin. että mo-
lemmat ojentaisivat toisilleen
veljen sovinnollisen käden jakä-
visivät 'vaaleihin samoin tunnus-
merkein, missä tapahtui valtava
kansannousu viime keväänä?
Mikä olisi, kysymme, tällä het-
kellä 1uonnolilisemoaa, kuin se,

että meillä niiden vaarojen! uha-
tessa, joista jokainen päivä tuo
tullessaan peloittavia viestejä, o-
lisi vain kaksi rintamaa, yhteis-
kuntaa säilyttävä ja sitä hävittä-
vä? iKun jälkimäisiä yhdistää
ajatus 'hävityksestä, pitäisi edel-
lisiä kaihta vertaa suuretamaMa
syyllä yhdistää ja koota ajatus
yhteiskunnan säilyttämisestä ja
kehittämisestä.

•Me maalaiset, 'kaiten sanottu,
odotamme ja toivomme viimei-
seeni saakka, että pääkaupungissa
pidettävissä kokouksissa pääsee
tosi-isänmaallinen henki ja mieli
ivalle ja että se ilmaan mu so-
vinnollisuuden- kauneissa mer-
keissä. Ellei näin käy ja se
nähdäksemme riippuu ensi sijas-
sa juuri nuorsuomalaisten ja
kansanpuolueen yleisistä kokouk-
sista kantavat siitä edesvas-
tuun ne, jotka ihaijoittavaa poli-
tiikkaa johtavat ja ajavat, taikka
siihen äänellään myötävaikutta-
vat. 'Mutta sen me tahdomme jo
ennakolta julki lausua, että ellei
mainitussa kahdessa kokouksessa
tulos osoita oikeata aseman ja
ja mielialan ymmärtämystä mei-
dän maalaisten keskuudessa,
vaan tätä kansaa lähdetään kei-
notefooisesti kahtia jakamaan,
meillä maalaisilla on edessämme
tehtävä, josta me olemme tietoi-
sia. Sffiä päättäkööt Helsingin
herrat ja heidän- sokaistut kan-
nattajansa 'mitä muuta tahansa,
me maalaiset sittenkin lopullises-
ti, ratkaisemme asiani omalla ta-
vallamme. Me keräännymme
yhteen ja osoitamme lähestyvissä
vaaleissa, mikä on tämän kansan
todellinen tahto. Me kerään-
nymlme .yhteen, yksimielisyyden
merkeissä, yhteiskunnan säilyttä-
misen ja kehittämisen merkeissä,
juuri niissä merkeissä, joissa en-
si maanantain kokous Helsingis-
sä on kutsuttu koolle, kokous,
johon on kutsuttu kaikkia kansa-
laisia, lainkaan katsomatta sii-
hen, mihin puolueeseen me lukeu-
dumme ja olemmeko tasavalta-
laisia vaiko monarkisteja, kun-
han vain yksi asia ja se, mikä on
pääasia, on meille selvillä.

'M aalainen

kaan,
toisiaan

• 4 ravielä.

(tässä

täen vain sitä

Jyväskylän—Pieksämäen ra-ta. Va.tioneuivost0, on vahvistanutJyväskylän—Pieksämäen rataa
varten laaditun menosääntöehdto-tuksen viime marraslk. 15 päiväs-
tä lukien äaufcvan vuoden lap-puun ja myöntänyt tähän tarko-
tulkseeo 63,200 .mlk.

Kansanopistot, Valtioneu-
vosto on myöntänyt Länsi-S u omeni kansanopisto!-
1 e vuoden 1919 alusta lukienkasvitarha, ja talouskoulun yPiä-
pitämistä varten 6,000 mko vuo-
tuisen apurahan sekä penusttaimis-kustannufksiin kerta feaiifefeiaan
3,000 mk.

Vailtiomieuvosto on myöntänyt
satoaille 'kansan opistoille vuoden
1919 _ aåujsia lukien. 3,000 mJknsuuruisen vuotuisen apurahaa
agronoomiopettaflan pafefcttmis-
ta varten mainitulle opistolle.

m ie'j easäane imi et j t t,c,

sair.ojjen .taikana!

~ korwaub[et. Waltioneuwosto on myöniä-
rajt Mustialan juustofoeafemallc
5,340 mk. 75 penniä kapinallisten
ryöstämäin puistojen korjaukseksi.

Lepaan puutarhaopistolla
ensi vuoden alusta 'toirnmtansa
alkavaa kasvinjalostus- j,a lko'e|[oi-
minnan järjestä.mi&laitosta va.rt.ew
on valtioneuvosko myöntänyt pe-
rustaimiisikuatannulksiin 32,000
«Mik. sekä o>staiseksi vuoluista
avustusta 26,000 mlk.

vai .s.ek ö-, että
joitianut on si

tetaan siksi,Jäänmurtajat. Valtioneuvos,
to 011 myömläniyt 1,500,000 m|kn
suuruisen määrärahan 'kiviifoiilieni
ostamiseen jääamurtajalaivoj|a
varte».,
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Tampereen
Sanomat shä

BorodJnon taistelussa Napd-
1-eon, venäläisten jäykältä ivasta-
rinma&ta kiilhtyneemä ja arman so-
taisen eteväim-myytcusä tu>mtlen>
v©dtov armas t; virkahti ken.naaleß-.
leein: »Kcisfca he eivät ale veda-

tkaan: saannot kylläksean, .niin an-
takaa heile lisää!« ja neljäsataa
tykikiä alkoi tuiskuttaa murhaa-
vaa tuiltansa itsepintaisia vihoWi-
si-a vas'.aan. 'Koska Tampereen)
Sanoamtkaam eivät vieiäkään näy
saaneen ikyiiäkseen, pitänee imi-
niinkin jatkaa.

En ole 'epäillyt ©nikä 'Heittänyt
kans a:np,u o>l ue e n per us t ajkm,
maisteri Imikillän ja nnaisleri Aue-
rin •fasavartalaisuu-ttai, okm rvafs-
taflokaisia esim arkkeja valitsemal-
la van Itiaihtonut todeta, €t['ei yk-
si puolue, nuorsuomialaiiniem-

s-uh teessä ote

feustoiimiikuininalla söiis «Alt
syytä täitä 'kannalta jo ennatolta
■kanttaa neuvotteluja yhåen puo-
lueen, vanhan suömalaisem, Ikaras-
aa ja siten asettaa sitä ulkopuio-
l-eilla nyt aiotun kokoeimulksen.
Tämän edellytyksen Tampereen)
Sanomat nyt jo myöntävatikinl,
vetämällä -siitä kiujteaiikaiata tar-
koittamaani jointoipäätöstä, käyt-

aseena aiHe-
kiinjoittanutta vastaan, jclka ,mu-
kia tahtoo sulloa erikarvai-
set ainekset ythteen. Muitta, -se
väittää, että nuorsuomalaisessa
puioilueelssa on vilpitön halu saa-
da aikaan peru steellinen pa-
rannus. »Sitä toivollaan juuri niitt-
iä keinoin, että johdetaan yhteen
samoin ajattelevat ja erotetaan- e-
r> tavoin Ka*sc!kaaim-
iffle mitä saima leh+i asiasta neljää
päivää a-ikaiseimimin sanoo. .Näin
sen ipakiinanpitäjä Tapio iviiime-
sunnuntaisissa Rippeissään viikoin
varrelta puhelee: »Muttafcuö toi-
selta puolan 'Siaaftfaia oil;la(!) toaih-
döllist-a,, että puolueessamme cmj,
vaikkakin väihäisassä määiräasä,
sellaisia imuntan edistyismielisiiäl
aineksia, jotka eivät vielä älyä
monarkia-aatteen surkealta vara-
rlklkoa, tai jo['ka isifltäikin huoli-
matta itsepintaisesti pysyivät ■sn-
nä kiinni, t ä y t y y v ak a tv as-
ti miettiä, o n,k o heidät)
ede 11 ä m ati-i-t ui la oh jel-
-tn a'k -oh 6a 11 a estettävä
puolueeseen e d elleem
■k um& ,ui ma s t 2,« Näinkö 'siis
päästään siitä »suunnattomasta
javahingolHisesita epäselvyydestä
tttossa meäle niin tärkeässä kysy-
myksessä», »eitä jokaisessa ipuo-
luteessa nykyisin on tasavaltalai-
sia ija nä'n'kö tah-
dotaan »siihen-'seivyys hankkia*
niinikarin lehti sanoo! ATäinikö to-
«daaai puhuu se mfcis, joka piaiffl
■OO, päätoimittajan oiLlessa ma|t-
'kloii'!a, v. t :na johtava Taftniöe-
reen Sanomien iasafra.i#-am*a, yaa~
liikimotusta lähestyvässä vaali-
taistelussa? Painakaa asia visus-
ti mieleenne, Hämeen lääniin taoit
joisen vaalipiiri' vaiiit.sijat, ja
muistakaa nuo sanat, fcmn lähi-
lktKUikaiusåaai.J<uet*e lie/liden vaaJikår-
jo|tuks'a ja y&efkisä eflsiväissä

minika ver-
ran .'kulloinkin cm wttH, auirartaDi

Nyt ikysytään : Kumpi on suuri-
suiuixtiaisamipa.- ,po!itinkikää, sekiä
että fcuirjisla 'taktji,:Räsyistä -~

pysyttäälcseen »edisitysrni'e!!is|teni«
spuokieeaaa sei. toningaßimieliset
ainieikset ja kaiketi etupäässä sen
ilduTU : Tcg-aisimiieiliset jbntoimieibet
taihtoo Aään-kuin såLavihlkaia pois.
(»a piic-ucihijcman tasoraifcajsta
hallitusmuotoa 'kosikevrui kohdan,

•n.jin!k:u; ; .n; alea
,ja k :r

sesti .fsättänyit, täanä kfcirrta

krr-

että .S'; ; en meidäni
iTuarsivomalaiisten puoteEta tair
laisiin «v.nncin. käsi mute ras-
takikarseFk', muodostumassa ok-
valfe vaiKollliaelile rytejä:!le, »vh»

riiatkaa

Aamulehti!

Puh. 3



Perjantaina 6 pnä joulukuuta

un»taa säH'} ttäv:en« puoTueel-
ie, jofea piiole sataan <yai is taisi hy-
■väksvvänsä nuorsuomalaisen
puolueen ohjelman
&e ia-filjisen yMeiskuintajärjjestyfc-
sc-n tumvaäc&i, joka on kaiken ,edis-
ty.',.sen eihto, ja jättäen. äotaLWkia
Vakauniuksensa valltioiinuoto-
asiassa .ja opastaen vaditsogpi*»
yh:'"isen. vaaliliiton sejtvfllä tUn-
riusdauseiöa. »Manatkaa* ja »Ta-
sava'ia?« Kumpi yksin olkeas-
taan ansaitsee politiakaoi nimeä,

tätä sanaa Unitaltaan val*io-
mi;vheti eiJk.ä puo!kKpiukarin, ,poli-
tikon eikä .taktioo rmitfatmääirjl-
*ä? Ja miiiä on edes taktiikkana,
saööttaya siitä, että »sunnuntaina
A i van allia puolustetaan tä!la'sta
keräilyä ja torstaina viivan
päällä tdvolpyihäslti lyödään iriutoi-
hinsa ja julistetaan: me tahdom-
me selvyyttä, me yksin, pois tulo
>-- ; uunnat'an ja vatiingo liman epä-
s-'''v'yys me lie niin tärkeässä ky-

imyksessä*!
!No 'niini, hyvät Tampereen Sa-

nomat, sinä oli teidän Borodi-
«lOiwie, ja saima'l'ia; uuisl Austeir-
ivtziirnie! Te unohditte, hra pää-
toimitit aja, mjtä aputoimittajanne
oli sanonut, a-setutltt» taais puo-
lustusasemaan, joka Teidän !kan-
nar!tan«ie ölj puotuistamatonj, pal-
gastitfte itsenne ja annoitte siietni
vastustajalle tilaisuuden uuteen
hyökkäykseen

Te ip.uoiu-s-tatibe hajoi>««työtän-
s'Hä, ei>ä »vaikka tänne ku-

ningaskin talisi, tasavaltalaista,
aatcsuuntaa tää! ä ylläpidetään,
n'in ejttä, kun aika kerran täyt-
tyy, tas,a,valtak'n toteutuu «. Mi'ä
puhetta tämä on? Tajaijpereem) 3a-

>., HaiKitusiniuioidon 38
§ :aäai perus*availle kuningasval-
lat!e, ulikaa tässä /hämärin, peite-
tyisi sanoin vallankumousta, »ta-
savallan *o!fcöUittajm>;'s>lia«, valk-

■k uniin.gas. ta . perms't ui-
si laillisissa vaafcissa valli-
tum ed/uskunnaui peruisitjuslaiil^
lisessa järjestyksessä teftirtyyn

Minun täytyy ito-
(Ic'a(, että ikantämme tässä-
'k j-ri on jyrkästi vastakkainen!,
OSten kerran juHkieuudessa laasiu-
.nul*, että ane tasa|valta',aii;iet olem-
me soiviiltamattoimiassa ristiriidas-
sa Hallitusmuodon 38 § :ääm pe-
rustuvan Ikuninigasvaiilan kanssa,
.maitta yhtä selvää on, että me lo-
iataiiisesiti ja .lopullisesti, pjeinim-
in illäik i-n tafca-alj atuiksiilt a, kans an-

'vailian, lafiilisaiaideti ja yihteisfcun-
tatrauharr nimiessä' ailisturnirne !kam-
san iaiJfeean ratka usutin tässä
ajassa. Jos Talmpereen Samoana-t
it; odelila ovat (loisita mieltä, niin
lehti pian on huomaava öTevainsa.
puoiLu eessaan yksin, seurassa,
jonka nimeä ja väriä en tahdo
tässä mainita

Tämäkö siis olikin ste olkea
syy, jonka tähden tohti on vas-
itnstanuit kansasista ikokootnmißtai
i aiWisen yih'l'eJsiku'ntatj ärj esityksen
jia lmjjam hällitusv.aillan (pphjajMa.
Se disi ainakin johdonmukaista.
Kysymys vafn osa, montako tethtj

saa nuukaansa seWaisillie polulilile.
Minua vastaan peraoonaMisesf'

kohdistuivat iausieöb Tampereen
Sanonnien kirjoituksessa jätän ar-
voonsa. Veitoan sanoihdni, te;kioi-
shini ja •tailkoituiksiiiniH. ;

V. .M.

■ SI • • •• «» «Irtww uutisia

Edushunta.
Suuri valiokunta.

on saanut valmiillesi mietintönsä
esityksen johdosta, joka koskee
henkirahan maksamista. Valio-
kunta on pääasiallisesti ylhiynyt
valtiovarainvaliokunnan mietin-
nössä olevaan ehdotukseen.. Kui-
tenkin on valiokunta hyväksynyt
lakiehdotukseen sellaisen uuden
pykälän, jota ehdotettiin valtio-
varamivaiiokunnan mietintöön lii-
tetyssä vastalauseessa sekä, kos-
ka asianomaisiin päätöksiin pe-
rustuvia vapautuksia ei voimassa
olevain säännösten mukaan enää
ole olemassa eikä enää voida
myöntää, poistanut lakiehdotuk-
sen neljännen pykälän.

Suuri valiokunta on saanut val-
miiksi mietintönsä pääoma- ja
kuponkiver-on su°ritta mista kos-
kevan hallituksen esityksen joh-
dosta ja on pääasiallisesti yhtynyt
valtiovarainvaliokunnan mietin-
nössä olevaan ehdotukseen,.

Suuren valiokunnan mietintö
hallituksen esityksen johdosta
viwdelta igiB suoritetlavan hen-
kirahan korottamista koskevassa
asiassa on valmistunut ja on va-
liokunta päättänyt yhtyä valtio-
varaimvaiiokunnan asiassa teke-
mään ehdotukseen.

Suuren valiokunnan mietintö
hallituksen esityksen johdosta,
joka sisältää ehdotuksen laiksi
edusta japalkkioista 1918-vuodenvarsinaisilla valtiopäivillä on val-
mistunut ja jaetaan se tänään
eduskunnalle. Laissa ehdottaa
valiokunta valtiopäivämiesten
palkkioksi 50 mk. päivältä valtio-
päiväin koossaoloajalta.

Valtiovarainvaliokunnan

laaja mietintö hallituksen esityk-
sen johdosta, jdka 'koskee leima-
snostunnan suorittamista vuoden
1919 alusta, on nyttemmin val-
mistunut ja jaetaan se tänään
eduskunnalle. Valiokunta on
harkitessaan esityksessä ehdotet-
tuja korotuksia etenikin kiinnit-
tänyt 'huomiota siihen leimave-
roon, jonka hallitus ehdottaa
suoritettavaksi kauppa-, «vaihto-
tai muusta luovutuskirjasta lain-
huudatusta haettaessa, ja eh-
dottaa, että se määrättäisiin kan-
nettavaksi nykyisestään 100 pros.
korotettuna.

Sen johdosta, että (hallitus ai-
koo antaa ehdotuksen erityiseni
perintö- ja lahjaver°m, säätämi-
sestä, joka on tarkotettu astu-
maan voimaan tulevan Tuoden
alusta, ei mietintöön ole otettu
säännöksiä perunkirjojen ja tes-
tamenttien leimaamisesta. Kun
kuitenkin aika on jo pitkälle ku-
lunut eikä näin ollen ole «var-
annutta siitä, että uusi perintö-
ja lahjaverolaki ehtii valmistua
ennen tulevan vuoden alkua, on
•valiokunta katsonut varovaisem-
maksi säilyttää leimamaksuista.voimassa olevat per i\ikirjain ja
testamenttien leimaamista koske-
■vat säännökset, jotka luonnolld-
sesti voidaan kumota heti, kun
uusi lainsäädäntö asiassa on saa-
tu aikaan. . ,

Valtiovarainvaliokunnan
yleinen jaosto suoritti eilen kiin-
teistökauppoja koskevan lakieh-
dotuksen ensimäisen lukemisen
ja päätti tällöin ehdottaa siihen
joukon muutoksia.

Valiokunnan kulkulaitosijaosto
on lopettanut 200 miljoo nan mar-
kan obtigatsioniläinan ottamista
ja r autaticn rakentamista Su°-
järvellekoskevain ehdotusten en-
simäisen käsittelyn ja päättänyt
puoltaa esityksiä.

Lak ivaliokunta
ov käsitellyt ensimäisessä lukemi-
sessa yhdistyksiä koskevan laki-
ehdotuksen tehden siihen vain vä-
häpätöisiä muutoksia. Mietintö
tulee rakentumaan samoille pe-
rustelle kuin 1910-vuoden valtio-
päiväin samasta asiasta laatima
■mietintö.

Raufafien elä&elasfos.

Lisämaksua eläkkeennauttijoflle.

\«, roinetaviois*» ob oikeuttanut
v&i tjan-a-ittateiehsr eäalkei.ajMc&erii
orattstia vanoiltaan vi-Hirne iheitnäk.
7 psfä i©i stisjisete* ja n ii® kasi an
fcuia tsyfky fren fcatfis a'ka ke**äa
sxvoTjKaimaa.n. e*äkefcrf*oå»eift <*fäik-
keamyaufctfofiie. eatisen, ijöäißsi U-
*antaac<*u>a lffli*sJk®e» «4wJo*tapwPai
twv«isa«

te-;-!

, tuo

Tittoja „Polhem"'laiwa!la pidarc
ryi-tii. PÄHeM-laiWaltll ptdätetyisla 21
dcnki!3Zts on 10 tunnustanut olc»uau|a
MorKrwen wankileiiillä majailiutta suo-
malaista. Oja heistä on kuulunut puna-
klllllUm ia ottanut ojaa Telwslan lmste-
urun. lottkoßja on Mttakaaittn »ohtaja
Atlg, Nt!mi, jota oli Kemi» fauna paen-
nut Ruotsiin jefä To<nlo,t ajeman ett».
paNllittcslart A, I, g, Hetila, jota ott o!-
w' lostnltsiilln edt.Stlljaehdakkaana Oulun
po!)jotsost« waaltpitrtötä ja tulitit Walt*
niisi Woiowjtin a,t!a-
nttlta wenaläistlla passeilla liifhmeista
iltauuttatoon u»vna!atnen Karl Gntil
«inogro»», merimies Itoctr Kaijanen Wii-
Utuir maafeuratutumsla ja leipuri Antti
Timonet» Helsingistä. hän on tttomitttt
osanotosta kapinaan 7 wuodekfi kuvitti?--

mutta on päässyt pakoott
Snotnettlinnasla Ttiklwlntasja oli miehet
Märwätty SBenfiiaii yunatsmi armeijaan.
„Wapacunattu«tn!ain" joukossa oli wielä
mm fttrhtlahnu Emil Johan Teias, jo-

>'~: on t«otnittn ehdolliseen rangaistukseen
sajimati lakia Hän. oli ottanut pestin
eväGeen faffolorfeeit iaitoann, mutta «0-
itefttt fen palwelukseJta. Hän oli piilonttt-
«ltt Polkemin tuumaan päästätjeen siten
Mtaiftn kettm«<ch««

\7iljansaanliniah-
dollisuudef.

Viljan-tuonti Ruotsista ja
Tanskasta

Elimtarpeiden tuontikunnan
Tukholmassa oleva asiamies len-
nättää että neuvottelut Ruotsin
viranomaisten kanssa viljan
saannista jatkuvat suotuisaan
suuntaan

Tuontikunnani Tanskassa ole-
va asiamies lennättää, että kysy-
mys 6 miljoonan viljakilon saa-
misesta ei riipu vastikkeista,
vaan kokonaan, poliittisen tilan-

teen kehityksestä

Tässä yhteydessä saattaa mai-
nita, että tuontikunta on anonut,
että ulkoasiainministeriö ryhtyisi
diplomaattisiin toimenpiteisiin
poistaakseen viljantuoratia Suo-
meen haittaavat esteet.

Suomi on Tanskasta tapahtu-
vista elintänveh ankin noista mai-
nitulle maalle velkaa vastiketava-
roita yhteensä 14 miljoonan mar-
kan arvosta. Yllämainitusta säh-
kösanomasta käy ilmi, ettei
Tanskan hallitus enää vaadi vas-
tikkeita kysymyksessä olevasta
viljamäärästä.

3ouluMuussa jae-
taan sokeria.

Enintäin 120 grammaa henkeä
kohden saadaan jakaa.

Sokerikeskuskoimitea ilmottaa
kiertokirjeessään kuntien elinitar-
velautakunnille Sm. m.:

Sokeria, osaksi puhdistettua,
osaksi raakasokeria, jaetaamkun-
nille joulukuun aikana laskettuna
120 grammaa 'henkeä kohdem, ja
tulee kuntien, kuten tavallista
ensinnä täyttää yleinen tarve ko-
mitean aikaisemmassa kiertokir-
jeessä annettujen ohjeiden 'mu-
kaisesti, sekä jakaa lappu asuk-
kaille. Nämä eivät niinotten ole
oikeutettuja saamaan vähentä-
mättömänä 120 gr., varsinkin
kun lienee tarpeellista pitää kus-
sakin kunnassa pienempi mää. ä
varastossa. 'Kunnanisille sairaan-
hoitolaitoksille on aikaisemmin
osotettu sokeria joulukuun ajak-
si. Sokerin hinnat ovat samat
kuin aikaisemmassakin jaossa eli
n mk. 10 penniä kilolta vapaasti
rautatievaunussa tai laivassa.

Perunoita Ganskasfa,
'Näinä päivinä ovat Helsinkiin

saapuneet höyrylaivat Coole Tra-
der, Gra»k ja Saari tuoneet mu-
kanaan 82'2,000 kiloa ja Viipu-
riin höyrylaivat Frej, ja Otava
mukanaan, 1,072,000 kiloa tans-
kalaisia perunoita. Ensinimaimitut
perunat tullevat Helsingin kau-
pungin ja jälkimäiset Viipurin
kaupungin ija maalaiskunnan o-
saksi.

Suomi ja liitto-
vallat.

Suomeu kysymys lassyn ncuwot-
leluissa.

N. k, wapaaehtoistn armeijan Ki-
jewisfä oleman osaston edustajan ja
lassyyn kokoontuneiden ententen
diplomaattien kesken joku aika sitten
pidelyssä neuwottelussa mainitsee
Coios Kijewa (mikäli Helsingissä
ilmestywä Sewernaja Shsisn kertoo)
»narrask. 14 pnä m.tn. seuraamaa-

Ranska,: edustaja, joka puhui
liittolaisten diplomaattisen edustuk-
sen niinessä, ilmoitti kaikNen liitto-
laisten oleman sitä mieltä, että We-
näjän yhtenäisyys (lukuunottamatta
Puolaa ja mnhdollifesti Suo-
me a on palnuteUaiua.

ÄMjattöfatta. Waltioueuwos'
to on myöntänyt 100,000 mfn sun»
kniHetk-määrsnchkn forjmtsjunaa w«r-

Kxmmxtm

Eiinfarveasioila.

500,000 rntk

maalta.

Dlarmelaafia.
Helsinkiin on Tukholmasta

saapunut ioo tonnia hollantilais-
ta ma'rmelaatia, joka on äskettäin
vapautettu Ruotsista. Matmelaa-
ti on laadultaan prinomaista.
Uutta yhtä suurta .lastia odote-
taan. EEnitarpeiden tuontikunla
on valtioneuvostolta anonut, että
marmdaati saataisiin jakaa kau-
pungeille.

Hinnan määrää ihaHitus. .kun
kaikki asiakirjat oni saatu. Mar-
melaati 'voitaneen jakaa jouluksi.

Saefaanfco ensi viikolla kahvia?

Tuoßttikimta on antanut asia-
miehiMeen 'määräyksen jakaa
elinitarvelautaikunmiHe kahvia ku-
luttajille jaettavafosi. Kahvini ja-
ko eiläntarvelautakunniiUe saata-
neen, loppuunöuoritetuksi täUä
viikolla, joten, sen. jakelu kulutta-
jille voitaneen, suorittaa ensi vii-
kolla. 'Henkilöarunios tulee ole-
maani ioo grammaa.

Karjan ja lihan otto

Sitä koskevat määräykset

'Karjanomistaja voi Ihall-ituk-
sen päätökseni mukaan omalla
paikkakunnaWaan, mikäli se ei
kuulu kaupunkiin tai kulutus-
keskukseen, vähittäin myydä o-
masta karjastaan teurastamansa
eläimien. Siitos- ja käyttökarjan
myyntiin on isaatava paikkakun-
nan elintarvelautakunnan lupa,
ollen kuitenkin alle 20 'kiloa pai-
navien elävien porsaiden myynti
vapaa. Teuraskarjaa ja linaa ru-
hottain on kullakin paikkakun-
nalla oikeutettu 'Ostamaan vain
karjanmyyntiosuuskunnan val-
tuuttama asiamies kukin, piiris-
sään kunnaftlisen elimtarvelauta-
kunnan välityksellä. Asiamies os-
taa määräpäivinä ja määräpai-
koissa lihaa, ja on häneltä aina
vaadittava kuitti, josta selviää,
milloin myynti on tapahtunut,
mitä eriä se on käsittänyt ja mi-
kä siitä on makseltu. Jotta tämä
myynti otettaisiin, hankintavel-
vollisuuden suorituksessa huo-
mioon, on kuitti esitettävä viipy-
mättä elintarvelautakunnalle.
jonka toimesta pidetään kirjaa
kunkin yleiseen kulutukseen, luo-
vuttamasta hha- ja karjamääräs-
tä. STT.

Perunoifa ftuofsisfa
Suomeen.

20,000 tylinynä.

Kööpenhamina, joulu!. 4 p.
(ISNT) Wiime aitoina owat elin-
tarwewiranomaiset toimittaneet [o=
witun penulllmäärän Suomeen,
Kaikkiaan on wicty Suomeen
29,000 tynnyriä. Paitsi naita ful>
tettuja eriä on waltiolla wielä \uu>
ria marastvM

Rapinavahfngof.
Räjäytettyjen siltain ja asemien

korjaukseen 4% milj. mk.
iVältionteuiviolsjto on. oilkeuftfearam

: rautatieihafli!i.tu!k'S€n vuoden Vgig
uurtjsralkenraujsimenosääaitö-ehdotuik-
seen räjäytettyjen sillain ja Ippte-
öeidiea asemattajkenfiaisten n<or
jjaus*a ia uudestaan taiceotamis-
ta varten otetusta 4,249,100
■mkxt suinrui&est; 'sämsäräralhas-
fa käytitåiinääm taifkiotusta, vatrten
ilaufiuvaa vuoden iäbaßä olevana
aakaaia onniatkikcna 'koike-mbaain

Uenäläiset laivat
iVaftiooeiivosäio on merettritctriku-

ihaffil itusksen esityksestä oiyön-tä-
nyt 500,000 mlkm suuruisen mää-
ränaihan Ursinkin sa*tannassa ole-
vain, Veaäjän ißimäiseHe
entren ktvuluneiden- neljän
Sailas karnt«&3rilpaai^niÄK*i.

N:o 230 1918
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Otavan
Eusiraäisinä ovat valmistaneet ja kauppoihin lähetetyt:

Hinaa Danin, Kaatui teokset. $ asa.
»Sisältää m. m. kertomukset »Hanna»,
»Salakan» ja »Köyhää kansaa» . . . 12:—, si,.l. 15:

Et*nst Lampån, Saas-aea matseja meritse
Runsaasti kuvitettn >5: —, siii. 20;

Räseiolf lflisten rou-
«ansa
Romaani. Suomeni HELMI KROHN 10.— pid. 15:

H. <£* Wells, Mr. !Ss*liliirag pääsee sei*

Romaani. I osa 8:

Hellaakoski, lauluja
Runokokoelma 5: —,

iiiiliass srl?.s©s'SinB 'kiprma

Julkaissut HELMI KROHN 8; 50. sid. 13:50

S:—, siä. 13: oO
itä-Karjaisi ja Lappi

Suomalaisten tutkijain kuvaamina.
Toim prot TH. H.OMEN 2S: —, sid. 35:
I' ä-K ar j alan ja Kno M an La-
piii kartta. Laatinut metsänhoitaja
ONNI LÖNNROTH. 62X12U cm. (tai-
tettu taskukoko tai suuri kol;o| .

. 12:50

Antti Rytkönen, zrss.iSla
Kuvitettu nuorisokirja. • 4.

Stanley, Kaki'?;
Kuvitettu kertomus. Snoment. HELMI KROHN . 6: 50

A»na ESaadsgaard, Vihreät saaret
Otavan 1 markan kirjasto, n:ot 14/15 2:

Klairk Twain, Tom Sawyer salapoliisina
Otavan 1 markan kirjasto, n:o 10 i:

Otavan joululehdei:
Otavan Joulu 1918, Suomen Kuva-.ehden
joulunumero 'l9lB, Pääskysen Joulukontti
1918 ja Joululahja saapuvat kauppoihin
tällä viikolla.

N

Kustannusosakeyhtiö Ota v a„
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Suomen Pankki.
Virkam es. ja palveli jakunnan

palkanlisät.

Ed uskunnan, pankkiivia'l lokiin t »

on ikäsjreftlyt piainklknralltuuäirnies-
ten kirjelmän, joka koskee .oal-
kanlisicc myöntämistä Suomein
Pankki Tffr.kamjes- ja palveLijja-
ktmmalie.

Val : 'Oiku,nta ebdofefcaia!
<e t:tä kalsKfeajamlisäystao mafkisa-

saataisiim ennen snyöninettyjeii

sekä

Suomen pankin johtokunnan
puheenjohiajan palkkaedut.

Siaimoin on
kä,&i:iel:ii}"' ipamlkfei vaituu amiestän
kirjelmän. Suomien Pamkin ,j-dh*O-
faunraan ipulheenjohtajan nafikika-
edmstra, eihdottaeni

että Suiamen Pankin Jobtdkuin-
nan tu'i., at saäo-
iHÄset vuiötuiis.ejt: p,a,!kika*eduit
määrättäisiin viideiosikymimeiietk-
situ'hain.neksi auatfkialkßJ.

K.umipaftsesitafcim yli ämakiiitusta
asiasta on jätetty edtsjllcuniiafte
miietinnöit.

Kaupunkien huolefus-
lairicti.

Vaftioneuvosto on. fcä&iitieKyt
Tornion kaupungin a-
•nom:iilks>en valtuuston päätöksen
«abvisifaiinåisiasta asiassa, loka
koskee 600,000 nnlkn* suuruisen
kuoletuslainan ottamista fcaiuipum-
gi!'le, sekä Raaifoen kaupungiin

anomuksien saada valli-
vistus erääilte tjjiuisitan hoitoa, kos-
kevalle !pä'ätötksd;'e ja om vai'it:o-
neuvosto liatuiatmuW, etteivät ma-
nftut päätökset vajilvis*iisita ka
paa, koska ne «uden fciinoafflis-

mv! ..aan lumluvat ■i Hih im

asiojfeini, joåssba kummat itse .pää*

3

MANNAANI-
!• Xlfopisio.
I

Lääkst. tri K. G'. J. låaMa ow
! öiimitetty ihammasiää-ketaidon c-
I peittajaiksi.

Koluie dosefflHitJstjpiraaiijäJ cas
j -myi nne-tyi dos.ente i :!-o ti, Liunje-

| hin-älk,, G E'käiianii;;e jaA. Aar-
j ruelSe.
i prof. E. N. Setälälle- cm myöa-
netty rviirkaivafaaitta valtiojpäiiväfeii
aijakisi.

Dcs|aa*tj J. V. Talliqvtis* cm
määrätty Jjoiitaanaan .kamsainftaiiou-
dan pinotfe'=&o.r',nivinkaa.

lAtp-uilaiaep H. Hebnfoeö ora
määrätty rikosoikeu-
den, tutkintoja.

•Konisfetonio on selittänyt, e*tl
f: 1!', tri L. 'Kiipi tjeteeHfeeste omi
ipätevä kepiiaia tåosaatitai öoianieiaffl.

DoaeaS*? (E. .Kaila on imääräfttyi
'kävi;;-::''. M. en tgoio-

gian pT'Qf.es©ori*ii vsirtkaa.
Prof. »H. iPipip'mg*ii vaiafe uius-

ntaaliaisien osakunnan! kusipieihto-
riks' on tan!s.i9fror.i vahvistanut.

Ims'. J. M, .Petäjä on määrätty
professoria a-

riulals&K-si.

Sofiiasvfrkafafofen
vuokraehdot,

Waltianemvosto on oikeuttanut
afutuLhallitukseu kutsumaan «koon
tarpeellisia apuwoinua awusta-
maa:: fotilaswirkatalojm walillikaw-
ten wuukraehdotusten laatimisessa
niin pitkäksi azakst luin tarwe maa-
iii !« nu>öntänyt asutushallitukselle
tähän tarkotukseen käntettäwätsi enin-
tään 6,000 mk. kuluwan tiurn alus-
ta lukien.

i

yiirnciär. sosialidemokraattinen
puoluekokous.

Helsingissä t.k. 27—29 pnä.

Wäliaikainen eo ?; a!lbeinofvanttt.
nm puoluetoimikunta kutsuu cV:n
ilmestyneesss „lluecsfa Sofialide»
mokraatissa" maommc sosialidemok»
rätfan edustajia yleiseen ytimnsräi-
km puolue'otonkk?l!, soka pide i
HelsingiLsä. Koiton iuhlaft ' ~.

, luk. 27—23 p«Win«.
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Lakivaliokunnan mietintö haili;

i-irkivaiiokiunta ora satanut rvaj-
toiiilks,; imietjnftöiasä Ihailituksen. e-
'Skyksem johdosta, joka sisäitää
tehidotukseais painoiviaipausiiaiiksi.

Esitykseen sisältyvää lakichdo-
tarjkasitaessaaaoo valtakun-

ta havainnut sen (pääkoihdiltaan,
oikeille perJaialtteJlle icafcennetufcsi,.
'Eräitä puuiteeiiitsunksia esityk-
'sesisä ifcuiitejakgm näyttää oltvaoi.

Rangaistus perättömen tietojen
lev'itämisestä.

■RikcslaDssa ei ole rangaisitus-
!n.. atäyiksiä eräistä, itsessään ri-
äcolisisia jotka useiimimi-
*eii! tehdään pa'notkirjoituikiSian

ja ikoildl fctitvat ju>'kista <vi-
araanoimaisita tai yileistä järjestystä
vastaani, imulta jotka aikadsemimin
saatettapa .phikäfctä enuiakkosein-
iSunirin avuliat. Söllaisjten iperättö-
toäio tietotein iltevLttämjstä, jotfic»a
©vai lottnamsa Ihallvenitaamain halii-
Inistaj, ;k!a ! iisancdu;Sktiintaai teli jul-
kista vk-ainomaiis'[a tahi niiden
toiinnieiiitpiteiitä taikka aikaansaa-
maam vaaraa yteis-elle järjesityik-
se le, ei sesjtäfedea ole ettmalklko-
sensuiuorjm; !I,akat|ua voitu saattaa
syyltteeseea!.. Tällainen pamöva-
ipraidein; väärinkäyttäminen m
iku-jbantkitn olt''a ja
ylei scill© >jär j'eetyk s el''e er iuioimaff-
s;en va-.araHj.nieri. Näsin öMeri oin
ra" «kunta Ikatsoanuit väilttämätliö-
mäiksi, että Spainorrafpauslaki sää-
rtäni i-en yhteydessä rikoslakia
if ä' äcnnetäära ramgaistusrnääTä-
yk sii 1 ä im a i,n>i tunl a iisistia teoista.
Sen suuntainen l.?.ikiehdo;tu|s hy-
väfcsytti.-o; jo(vuosien 1905—1906
iv&iltioipäVJllä ja on, se offllHi* va'io-
IkuaTnan- asnsta nyt ivalmåstraman
ilafvielhdoitaiikfiien pohjana. Täimän
ffakVitidoilukisen muka?.n, joka si-
sältää lisäyksen, 24 §:n, rifkipsJajii
i>6 'vkuuw. ste, joka jullld&els-
t' väkijoukossa esi!tää taikka kir-
joituksianikautta levittää
ilnre-sestj perättömiä tietoja kum
edellä on esitetiy, ramg-aiisAava
sakoMiai ta kk a enintään, yhden
•v uode n v anåce ude! ;!.a,

Ds laistii

Yhteiskuntarauhaa uhkaavien
pa noiikosten rankaisenvri&n..

i Rikos, joka taipaih.ttu: ipai-noki-r-
-.jo/'ukse>a kaurt*», voi, ijos kirjoi-
tus Haajaitj. ikivfää, oMa Iseurautk-
isiltaan.1 erittäiin tuiiimoTHw&ii, Tä-
ciä Ikioakee varsinkin akakaurti-
siem (painekiirjoituksen kaiuilta ftdh:-
ftyä -rilkc-sta. Rangaistusuhka, jo-
faa rikoksesta lfcu'l'lioinkin on riklos-
3a';isa säädefjyj, ei saiTcimaSehdis-
tön .ja =>en luomi'/n
erikoisjitn oteifolini nähden aima
näytä niksinään olevan 'riistävä.
iValSiokumnani unsetHäsltä pijtäjså luio-
rii;o.itsitui!iiie!:l'a olla mahdollisuus,
varsinkia, ,j>r>s rikos on yihtei«k"un-
tarauJiaa tuhkaavaa lyhyeksi ajak-
si laktkauWaakn sekä
tucttnfta sanonratlehdien kiiistamte-
ja ja ipäät'o,im.'t!'a'ja määräajaksi
menottämääni oikeutensa e)r' :a ai-
kakautisen paiöokirjoituksieQ ikus-

Sil-(aoitajainia taä päätty-mittaiana
lä se, jcfea 'käytfää vänrh. iirwis-

L^Ä-AÄK^^SSU^lijSä;

Painovapauslaki.
luksen esityksestä valmistunut.

ta sanaa, hävittää litsie itseltään
yhteiskunnan luottamuksen ja oi-
keus siihen vastuunalaiseen ase-
maan, mikä fcustaotäfjaäfia ja pää-
toimittajalla ora, voidaan siitä
syysitä häneltä ikdteftfää. Ja kun
■ma nitut toåneoipiteet olisivat
tuomioistujmien määräämiä ri-ktofceo seuraaoMikaia jotka eivät
estä niihin tuomittua fojirjoituks-a
ja äravaläjsia esityksiä painosta
julkaisemasta, eivät ne myöskään
ole .ristiriidassa lausuntorvta|pac-
das*a voimaissa oltavia» perus*trs-
!a'ni kanssa. Ehdotettu sääninös aa
myös yhdenmukainen n iden 'mui-
den meidän oikeusiiärjestykses-
sämnne olevien säännöksien kans-
sa, joiden mukaan hKrtlaanuts- {ai
vastuufiiiseen asemaan asetettu
benk iö, joka on tätä a-seiraaiansa

väärin, I aomiojstuimien
päätöksellä efsieiään tuollaisessa
asemassa toiminnasta tahi vast-
edeskään sekaiseen pääsemässä
Samansuuntaisia säännöksiä on
niyklyäänkin m. ml virkamiehistä
ja asianajajista. Puheenalaiset
rangia'si tu'ss'euiraamutk'.seit (painova-
pauslain riklktemisesta olisivat'kuj.
[enkin palokunnan mietestä ra-
joitettavat ainoastaan eräisiin *ör-
kefe'in, yhteiskuntarauhaa' uhkaa..
viini tekoihini. iNäitäl oksivat
m aanpe! OSrikok s een viet tekun i-
nen ja se rikos, joka mainitaan,
valiokunnan valmistamassa laki-
ehdotuksessa lisäykseksi rilkos-
lain i 6 lukuun. Asiata kosikiava>t
■säännökset on pnalliokunita ottanuit
lakiehdotuksensa 37 § -ään sekä
tehnyt siltä aiheutuvat lisäykset
myösik'n 19, 21 a 38 § :ään. 'Hal-
lintotoimin oksi annettava *ar-
peel''tsia määräyksiä siitä,, miten
on valvottava, ettei rmaintum oi-
keudein Imeueiltänyt henkilö pääse
'toimimaan aikakautisen panokgr-
joitukse-ni päätoimittajana, tai

kustantajana.

Yle'set rangaistusmääräykset.

VailiokttiMiau «milefostä eåvät la-
fcT ehdotuksessa esiintyvät ran-
gaistuamäänräyäcse* erinäisissä
kiohdin o.<e oifceastsa suhteessa
riik|komai>sl'einj laatuuni ja niiden.

.Sen vuotosi on wailio-
iktnita useassa Ikoihden fcorotiainnit
hallituksen eaJtyJasiessä ehdotettu-
ja rangaistusmääräyksiä.

EBityfkseen sij-älbyjvän laik?'e(hdo-
tufcsem Pj § :n makaan on rangais-
tus sille, joka harjoittaa kirjajpai-
noHiilveHä oSamatta surren orkou-
tettu, •emiintään iv&vden>saida<a imair-
Ikatti saikfkäo «joikai terralta (kun syy-
te telhdään. Kun pykälä© tarkoi-
t-uikisenia on m. m. estää syraty-
nnästä salaisia kirjiaipainoja, jotka
vois-iva* tehdä tyhjäksi painova-
pauden väärimäoaytön estänw&ek-
si tadkoitettft toljmidnpjteei, on via-

iiokumta ehdottanut
Ssn pykälässä säädetyissä rilkclk-

koroiet tavaksi enintään vji-
dentuih.anme|nrmar'.kan sakoksi tajhi
kerkein taon yhden vuoden, 'van-
keudekis:,.

»Pakkokappalee/.»

.Valiokunnan «mielestä ov!at,
paitsi juflfcrse* kokoelma* myös-
kin tieteelliset ilaitofcset otettavat
huomioon 13 §:ssä mainittivia
(painotuotteita jaettaessa-, oxufttiikrä
vuoksi valiokunta on si'hen teh-
nyt tämän stiun,ta't3en Lisäyksen.
Tästä johtuu taas, että lähetettä-
väin painot,uoitteidein lukumäärä
on kehotettu.

Lainakirjastot; ja 'lukusalit.

VaFoktmta ei ole katsonut tar-
pcei!.iseksi utottata lakiehdotuksen
järjoslbyisimääiräyiksiä p eniin, kul-
jettujen seurojen ja yhdistysteful
lainakirjastoihin ja lukusaleihin,
jotka 'olmrvat yksiomaan seu-
ran tai yhdl>s!>yk,sen jäsenten (kes-
kuudessa, miinikä ■vuoksi valiokun-
tia on tehnyt 15
ja 34 §:ään sen mukaisen muu-
toiks-en.

Luvattomat julkaisijat

Se, joka harjoittaa kirjapaimo-
lii'ke(tä olematta siihen oikeutet-
tu'., on, niinkuin edellä on es'te**y,
es tyiksert mukaan ,rang~'stuks'e;a,
alainen. Sitävastoin esityksessä
ei ole säädetty ramgatsttusita sille,
joka, o'ema'l-ta siihen oikeutettu,
aa a.'.ka>kaut':.se>n paindkjiftjoittifksen
kustantajina -taj päätoimfttaijaajai.
Vaäffiofcutosta on sen vuoksi ehdo-
tukseen illsäramyt uuden pykäläni,
jonika mukaan se, joka oikeide;-
tomasti loimi, aikakauteen pai-
nok:rjo'u!ksen kustanrtajaaiH! tai
päätoimiiitajana, cm rangaistava
satoaan kuin 8 §;n muukaan ran-
ga:'istiaami sitä, joka o'jkeudelto-
■ma;s!« hasnjojttaa kinj
tä. Halfetuksen eså-tykseani sisälty-
vän lakiehdotuksen 22 § in loppu-
osan on va'i ; Gi\-ai]nJt,a katsonut «o-
pivaanttnjalksfc liittää nän laaditun
uuden pykälän yhteyteen.

ValtiosalaisuU-ksi.n turvaamnen.

•Rikosfaissa ja■,erityisesti vöKo-
szi aisuubs en i Ilmaisemista kosike-
ivassta asetuksessa kesäk. 22 päi-
vältä 1898 on säänoöksiä, jotfeai
kieltävät julkisuuteen saattamas-
sa erinäisiä seikkoja, joiden; aa-
'assapitäminen maan turva.'lisuu-
deni karomalta katsoen on tarpeeni.
•Valiokunnan- mielestä saaittavajt
kuitenkin mayös hallituksen, ja ul-
kovallan väiiliä vireiiUä oievaJS
neuvottelut koskea seljassa seik-
koja, joita edellä miia imit usta syys-
tä ei ole ennen aikojaan julkisik-
si tehtävä. Kun aikaisemmissa
'säännöksissä ei ole tähän kiinni-
tetty huomiota-, on valiokunta
tässä kohdan täydentänyt, lakieh-
dotuksensa 26 §:n säännöksiä
sekä sjjtä johtuen korottanut 30
§ :ssä säädeltyä rangaistusmiää-
rää. !

Muutokset 30 § :ään ajheufui-
vat sitä, et*ä •eduskunnan' valio-
kuntain keskustelut eivät ole
julk.is-ia.

:HJaillituiksea] esityksestä ei käy
selville, ovatko sen 46 §m 'sään-
nökset sovellettavat «myöstkin
•sitosa ikuju syyte nostetaan näy
leimaa esåttärnisestä antaneet
aihetta yleisestä ,la'sta poikkeaviin
säännöksiin! DV norikosten oi-

keuspaifcasta, ovat täillöinkin .«1«-
masisa, on valiokunta tehnyt eh-
dotuksensa vastaavaan pytkäläärt
täMaislia sebumfcämfefiä talikoitta.
ivan lisäyksen.

Vastalauseet.

Mietintöön liiUyy kolme (vasta-
lausetta, joista easiöiäisessä maa-
laisiihtoiariset (Hahl, Niukkanen,
TakkutLa ja Saarttiainen eihdo'tta-
vat muutoksia1 lakiehdotuksen
saikkcwääriin ja ovat okeusvi-
ranomai>ili'e jätettäviin <n. s. pak-
ko-kappakih in nähden sillä kan-
nalla, että on kohtuutonta vaalia
kirjanpainajaa huovuttamaan nii-
tä, kci=ka hän laikneihdotukseia
mukaan muutenkin on velvolli-
nen (jättämään y"ei-s in kokoelimiin
korvauksena' riittävän määrän
■kirjiapanossa paineltuja juifcasu-
ja, samoin ehdottavat vastalansu-
jac, että forsla poistetlaiisiim mo-
mentti, joka koskee afloaikaoitjsten
julkaisujen ajoittaista lakkautta-
mista.

To'sea?a valsla 1 anseessa ehdot-
taa ed. Björk sakkomäärän aien-
tamista korkeintaan 1,000 mai-
kaksi. Muut osia vastalauseesta
'koskee sanomalehtien iiaklk-aujta-
mis'-a ja oikeutta olla- vastaavana
feoim'*fiaiana.

Kolmas vas>i »lause on ed. lAiö-
m>'« 'Furnhieirnim, ja koskee sekin
rangaistus!:a paånoriikofcsiista!.

Ffmmafiijärjesfofiike.
Hbkin tietämän mukaan oltanee

hallittiksen tahlloa taipuwaisia \åb
teen sallimaan ammattijärjestöjen
toinuntaa.

Samoin lienee hallituksen aifiv
nruksma luowuttaa takawarikoidut
työwäentalot ja työwäenyhdistys-
tcn muu omaisuus uudelleen mno-
dllLtettatoille ammatttnljötstrjcfUle.

Renraali manner-
heim Englannissa.

»Manchester
Guardianissa.»

OtsaJkfceeJfe »Vatlskeain armeijan
pääitiiaiköä haasitateiitu» -julkaisee

Giiardian« seuraa-
viani Wjm T. Gooden allekinjoit-
taanan haastattelun kenraailii
Mannerheimin kanssa:

»iKen.raali, vapaaherra Gustaf
Mannerheim, Suomen vaikean
aremijan ylipäällikkö kansalais-
sodassa, on saapunut Lontooseen
Stranresita!. Viimeiset tapahtumat

'Europassa oivat vaikuttaneet
■myöskin Suomeen; oloihin, joka
näyttää haluavan lähestyä 1 itto-
valtoia, ja haastateMessani häntä
huomasin, että kenraali ©.lisä iloi-
tsen ■voidessaan »myötävaikuttaa
asiadm järjestymiseen tähän suun.
taan.

Hän kertoi, että asukkaiden
asema Suomessa on hyvin huono

va'keampp kuin vuosi sitten.

Vuodenrtu"!© ©n oH'lu,t vähäinen ja
vsijamkorjuun aikana satoi 'liian
runsaasti. Koimadon niukkuuden
oheMa on ihnautunut epäjohidon-
m;u'k>iswufcsia
aa. Maamviljelijöiiliä on vfljaa,
mutta he eivät hajua sitä luovut-
taa niiMe, joita he pitävä* kansa-
laissotaan syypä'nä tehdastyö-
läisife. Jos heitä tähän koetettai-
siin ipaikottaa, ui in voisi haSäitvis
joutua vaikeaan asemaan. Se voi-
si saattaa .maanviljelijät, jotfoa
olivat kansalaissodassa hallilipk-
s-en tukena, oppositsionin, ja (ä-
-mä c!i's; arveluttava seikika, jos
vielä toimen bolshevismiini aalto
•vyöryisi maar yli.

Kenraalli sanoi, eittä paras tapa,
milliä 1 ittovaltiot voisivat au ltaa
Suomea, on lähettää viljaa maa-
han. Huomautukseen, että tämä
koiraa va. k euksia, vastasi ken-
raa'i, et(ä kun hän läksi Hefcin-
gistä 'lokakuun alussa, oli, maassa
vain harvoja saksalaisia: joukkoja
jäUjeliä.Kysyessäni Suomen itse-
näisyydestä h'åxi va;sta« :

, että (ä-
-mä oli pääasia ja että se olisi
saatava tunnustetuiksi.

■Palveltuaan 31 vuotta: Venäjän
aaameijassa kenraadi oli parannu*
ko* maalhan täytjämaän velvolli-
suuttaan isänmaansa edestä tajs-
te läkseen ei .venäläisiä, vaan bdl-
&bev'sitnia /astaan. Nie imjah«(t,
jotka oMva-t muodos[ianeet hänen
armeijanL=a ja o'i,va[ kestänee* us-
komaittani !a kärsimyksiä, olivat
mielellään tar's*el)i«ie,t Suonien elä-
män- ja riiippuimattoimimden puo-
lesta, ja »kenraali oli vakuutettusiitä, että lilttovalMat, jotka myös
oitiivat sotinee* vapauttaakseen
pienet kansat, tuJisiivaft tunmuista-
maian Suonnera näiden joukkoon
kuuluvaksi.

,Hän kiitti sotilaidensa pettä-
rnätänltä äiogaaJisuiutta, jotka soti-
laat kuuluivat kai>kki'n eri kan-
sanf:uak'ki;:i, ja hän lausui, että
se, ;m',tä hän sai.' nähdä tääl'äEnglannissa, nimittäin kian-alli-sen armeijan, johan (euuruvat
kakki ryhmät ,ja kansanluokat,
täytti sotilaana (hänen »mielensä
ilolla. Puhuessaan omasta sota-
retkestään kenraali huomauttivalkeiden menestyksestä, ' jotka
alavat .vafoitlanieet 421 kaupun-
gissa kaikkiaan 35 jpunaisten val-
lasta. Salksalaiset joukot <vai!i!oittj~
vat ainoastaan 7 kaupunkia. Vii-meksimainitut olivat kuitenkin,
myönsi kenraali, tehneet hyvän
palveluksen, jouduttaen rauhaamaassa ja .pelastaen aikaa säkä
ihmiishenkiä. ~

Kenraali huomiaiijtt-i Suomen
hallituksen toiminnasta, joka en
avannut maan raijaft äijille iiitto-laisvaiUain alamaisille, jotka pa-
laavat Vemäjäfeä paeten bolshe-
vikkeja, -selkä imyösk:.i n. 700 jta
lialaiseillie sotilaalle. Suonne» hal-litus teki kaikkensa .helpottaak-
seen' pakenevien asemaa, jo:»tai
useat oivat aseve!lvo'iilisuusijäs!sä.
Suomi on vielä suonut suojaa yN
115,000 venälävscHe, joflka ovat
paenneet Pietarista bofchavffcSßJ-
terronia. Tämä en suuri puolueet-
tomyudeno.soitu's. katsoen maassa
vallitsevaan elintarpeiden puut-
teeseen.

Tiedusteluuni, oJjfoo luultavaa,
että bolshcviikjft tekisivät vielä

MMM
ia lätiiseuauilto.

Rämeen läänin pohjoinen
eliniarvefoimisfo.

Puheenjohtajan waihdos.
Hänieenläänin pohioisen elint<n>

weloinnston puheenjohtaja, maan»
roiljelijä Lauri Turtola on jo
jonkun aikaa ollut aikeissa erota
toimestaan niiden erimielisyyksien
takia, joita on ilmaantunut nuijan»
luowulusmenettelytapoihin nähden.
Nyttemmin onkin hra Turtola jät»
tänyt eronpyyntönsä.

Mikäli olemme tuulleet, on toi»
miston puheenjohtajan tointa tar»
jottu kauppias Isak lulinille,
tehtailija Naf. H a a r l a ll e jakaup»
pias K. E. Heikkilälle, mutta
owat he kaikki kieltäytyneet sitä
wastaan ottamasta.

Muitakin eroamisia lienee toi»
mkton jäsenten keskuudessa odotet-
tawissa.

Garnpereen teknillinen
Opisto.

ZaaS suuri lahjoitus opistolle,

Tampereen Puuwillateollisuus
o.y. on lahjoittanut Tampereen
Teknilliselle Opistolle stipendilahas»
toksi oppilaita warten Smk. 10,000.

Opeffajaneuvosfon vaali.
Satakunnan piirin vkfsityiisqppi-

touluissa toimitetun vatonssftasvaa
äänestyik/sen mukaan ovat seurasi-
vat (henkilöt saaneet enimmän'
ääniä opettajaneuvosaon jäsenyyt-
tä >varoen: , >
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hyökkäylkse» Suomeen,
vastasi myönteisesti, aptti&a <t©i_
voj,' että Suomi tämäkin «kertaa
kykenee hiyökkäyiksen torjumaan.
Bolshetvismi nostaa partnajHaaa
■uhkaavasti päätään Venäjällä; '
Pie*arissia bolshevikit iwuodosta-
vr«,i uutta anmeHaa». Suoffif»sa on!
jätteen kaikkialla punaisia (70,-
000 vang-eista usea ■laskettiin irti
het} tahi cut heidät ar.mahdettui
vain lyhyen vank,e«s,ajan jälkeen)'
jia Suomen halTit-ufcseHia on jäl-
leen hyvin h: nkala aika edes-'
sään.

■Musta asrorsfa kcntaadi kieli-
täytyi piuhtßmasta: arkaluontoiset
valtiolliset kysymykset vcfeiva*
täten joulua harhaanjohtavasti
fcäsileUäyfks?'. Mutta, hän toivoi
hartaasti, .että molemmat pää-
asia*, Suomen --ippnmiaitiomiuiu-
den tunnustam.nen ja elintarve-
avun saannin helpottaminen taat-
talisiin li,rtova!,tojen (royiötäivaOku-
tmksefia*. ,

Inkerin K
Nähkii aSkoohißj (pyribii jö-
::. päiivä Inkerin ipuoleita Suo-

unen raijan yii jpafcolaisia etsimääni
emämaassa teng-eraituTiviaa. bölsthte-
v'ikfk iten hiiriini' vai! ali ta. Eniöntm aik-

se a nje ova<t suomalaisia talolli-
sia Pcliioss-Inik-c.ii.-tä Karjatlan
ikianiaclkseita, «ravita on jioulkössa
jetäämjpäätkin, iNevasi ebeläjpuokifta
*u!lil>eit-a, vaifcba såelitä utseiuuliuat
tp aikoonjpjylakijät lk uuiuiva* yr it•<ä-
vati p! likiorv an anmeij-an turviin
tai [Viroon päin. iNäkfen ODiaSto-

talien on täytyftryt jättää kotiansafla
Isa osmiaii! onraeniiSa Hiojaasi

seem metuv ostoil laflli-tufesieu
i-e a vainoa, sääs-ty äfeseen.

v:'ii-''i;;semiae!ta ja snwmaiitg. Jou-
kossa on juuri Infcerim eteviä»jpiä,
ka:v-e utuneimlp!' a» k&miädk i'löitä,
sillä, niitähän tiet-erokin «rasi 'ka-
dota on alettu aWisif.:ita. Mffl-krå
yötisi, miinoin toi-TOeo. cti samonanit
läpi toeten ja 'soroVn Suomi o
rajafe, pajaibtanuit sopivassa tj-
iaiisuivdcssa tälle pinoilen ja ttnien-
;ny! lälijmanälile rajiavattioaisemal-
;]c iinioittaiT* uimaan ja .pyytämään

lole-skeåla emä-Suomian siipien suo-
nassa. Eikä sitä suojaa K&e kie'-

Sam. on tavanmuit nataa
jjä-vioä kokema.'s.e,n ryHmäti täl-

j.«vu; ikin.rlla jodkton fek-eTtnitiraian

■He! s

uulumisia,
Yleistä tilaa

•ku.vai'I, tiin sjynfkin väreen; bofeJae-
.vSkfeiea mielivalta oli yihä vai : n.
yl*ymä'9sä ja tyytymättömyyden
an aaväestössä sanottjfra siksi Iciiih-
tyne-ea, että orrin valmiin nouse-
maan *uo*a mielivaltaa vastaa 1»,

jos ivaim jostefcio saataisiin ikan-
natussHa, siWä omat vojtniafc -eivät
s'?h in rniteakääni iriitä ; 'hartaasti'
sn ivu'Ciksj odotettiin ajpua lAcoa-
:päin,. Sitä mieltä oMiin (kuiteinkin.
yl*yleejisä, 'että bofebeviikikivaillan.
■oppu on jo 'läheHä, sen täytyy
kuikisUta omaan mahdottomuu-
teensia.

Rintamaita paåattttge* temotea-
iladseökttn Btofcamijeliei oiivat alussa
oEect miltei jokia «nies hyviä boi-
ah'ev'!stibia, vaan myit kura on ru-
vettu kiaWkea itakaivar-fkoijnaiao
sieikä m&eäiiä uudell-efea ottamaan
punaiseen •armeijaan, on ääni
n#u.u**iMiu* toofcoaiaaß. Vapaaehi|ioi-
si&sti e! siäiien suoänanaisfe.ta junilta
ketään siaafti ■metK-imään:, dvkä.pa-
ri kolme miestä pitäjästä* ruvet-
tiin sen vuoksi paßadHiai ottamaan
kaikki iL—40 ■vuoden Skäjsidf!
miehet. Se vieroitti suurimman
asan neuvostovallan esntiis/stä
feanna+tanista, niin e*tä bötefeeviik-
keJna ovat pysyneet vain sellai-
set, joiika ovat mi"kä TnissäVn.
tojmessa pal-

I veluiksvisa, wansiinksn rmor&mtpi'

väki, ipoikanulikat ja kaikenlaiset
huligaaniiainekset, yleensä sellai-
set, joista inkeriiännen sanoo:
»sinnehän niiden on tleikin!«

Surkuteltavaimpaa on «Mä vais-
toin, eHtä myöskin osa suomalais-

opettajistoa,

I varsinkin nuorempaa', on antau-
tunut bolshevikkien passivoi ukseen.
Tuomainen Aäivä i&mjö on kai, se-
litettävissä siten, että sivisijy-
ne empien työvoimien puutteessa

«kansakoulunopettajia on
hie liikuteltu kaikenlaisiin törke-
ämpiin itoimiin, piirikuntien, hai-

iliintoonjkansakoulujen tarkastajik-
si y. m,, s. Osaksi on siihen ofc*
syynä paikkakin: koulut ovat mo-
n n paikoin kiinni, mikä «mi«stä'kin
syysiä, sen vuoksi on hätä pakot-
tanut, yhden' ja toisen etsimää»'
jfltfakjn tointa vodaksecm Mättää
itseään ja perhettään. Jotkut oivia*
sitä paitsi 'kekonaan. I'ucpunee't-
kin O)pettaja*oimics«"a.an, «kosika
näet sen jatkamisen ehdoksi ho!-
sJbe-vjki* opra* panneet jonkimJan-
sen uuden tutilcnnon suorittami-
sen : piti päntätä päähänsä bol-
shevikkien »*kcnS'tituts :ijia«, si:s
tunnustaa oikiean uskonsa, eikä si-
tä kaakki halunneet tehdä, vanu
me.nivät mieluumimn «murKie a-
aloille. iHarvat iitemövät k»3kes«sai
tapauksessa ne opettajat, jotka
kannattava! bo"'S>he>vismia täydes-
tä vakaumuksestaan.

Papistosta el Jfetystf sMöä yhtey-
vioi fpuÄMiafcaan., yfeiä oiaoaia

loistavaa poikkeusta luikuunotila-
maita. Toksovam pastcr secunda-
fius eli kappalainen,

pastori Saarnivaara
oli jo «meidän punakapinan aika-
na innokas punikkien «kannattaja,
fcekoitteli saarnaituoiistakin «ilaa-
nnaan puna« sia ieh«!iä ja «vtaeätelj
ympäri kansaa ikihoittaimassa.
Palkinnoksi, siitä Suomen
san.va!ituuskun!a« otti hänet Suo-

,anen, ministeri.vaitiosihteetin viras-
ton siihteerik&i, sen jaikeen kun
suomalaisten viranomaiseen oli,
poistuttava Pietarisia, jj.3 »tove-
rit» Rahja ja Pulkka joutuivat
Suomea edustamaan. Siinä' toi-
miessa oli «hän jonkun aiikaia ollut,
nauttien varsin tyytyväisenä to-
veri Sirolan 'hänelle maksamaa

runsiastai, 1,500 mankan kuukausi,
pakkaa,, jopa niin tyytyväisenä,
että ikoett? houlkuteiila muitakin
mukaansa, m. m,. Teksovan luk-
«kariakin. Juttu o«n siksi metka!,
ettei sitä maata olla «kertomatta.
Toksovan ukot juttelivat siitä
näinikäätn:

Pa,s'öri oli seurakunassa satar-
nanrtatkalla käydessään hä<n
hoili näet edelleen .sireiuirupaii<mie-
n,ein tehtäviäklo rtnviemiut y-
Irtuämääin lu/kJkaria lähtemään
mryiöskio KyvN« työansioilk!:
»Sinä ikun olet
mjes, voit sijefflä saada hyvät tu-
lot, sii'ä n.e maksavat InlyivM.,
Mutta lukkari, älykäs sekä. sa-
nnalla Pejfetifljncn «nr«s, M vas-
tannuifc: »Mutta sinähän taas tofet

raamatunta:toinien- mies ja muis-
tat, miten sarvipää vei Vapahta-
jan- k onke alle vuorelle, näyttj, hä-
nelle kaikki miaaislman valtakun-
nat ja «upasi ne hänelle, jos hän
vain .suostuisi palvelemaan hän-
tä- Si'!S mene pois minun ty-köäni, saatana!« Ja pastori «meni
niine hyivjneen.
Kauan e j hänkuitenkaan saanut

suur-ä t u !o jaan nauttia. Hänen
esimiehiensä, toverit Puikka ja
Rahja, vietävät liian jumalatonta,
elämää, nin että pastori hengen-

tti-ahenä katsoi velvollisuudekseen
ryhtyä heitä ojentamaan. Siitä
syntyi tjetysti epäsopua, vieläpä
siinä määrin, etfä pastori näki
parhaaksi livistää salavihkaa tie-
hensä 'koko pahennuksen pesäs-
tä. Hän joutui pois sihteerin vi-
rasta, ja »loppujen lopuksi lähetet-

»im hänet, niinkuin muulikin alle
4-0 vuoden ikäiset miehet, joita
ei oiettu sotapalvelukseen, jonne-
kin rintamalle, Vologdaam muis-
taaksemme, juoksuhautoja kaiva-
maan. Joku viikko sitten oli pas-
tori pitänyt tcksova|la: sille jää
hyväissaam-an ja maininnut, että
hänen oli pakko- iläh*eä lapio olail-
la kakkotyöhönl. Srt transit .

. .

Oliko muita pa,ppVJa kuin Saar-
nivaara ''ähc*etW työvelvollisuut-
ta suiori*!a-maan., < vät flcertojjatmr
me tjemnoet; Pobjors-Tmkerissä,
josta he melkein kaikki olivat, «e!
enää pappeja juuri oletkaan muita
kuin Toksovan päälkirkkaherra!
Relander, joka myöskin pyrkii,
pois tännepäin, ja Rääpyvän!

'kirkkoherra Liaur'lkkala, jonka
kohtalosta id tiedetty. Viimeksi,
<M Valkeasaaren kiikkciherraForstadius- perheineen päässyt
pakenemaan. Hän oli isaeinu*
joltakulta inhi-miHiaemmältä bol-
shev-kflffai »anan, että hänet per-
hein-tien aiottiin ottaa hengiltä;
täytyi .siis kiireen fcaupaMa väis-

tyä pois. Rajajoen yli kuiljetettj'!»
keko perhe venheen puutteessa
suuressa laatikossa, sellaisessa,
jossa Inkerin talonpojail vetävät
Pietatfetp' »kultaa», mutta siitä
huolimatta kerrotaan hänen sa-
noneen-, ettej hän koskaan ollut
tuntenut iliseään niin o-nmeiiliseksi
•kuin silloin <kun häntä tuossa
»arkissa* hinattiin yli -Rajajoen'
Suomen -puolelle. —.'Nevantakaiis-
•ten seurakuntien papeista ei, tar-
kempia tietova olluf; siellä olivat-
kin useat seurakunnat jo ennen
bo-fehevikkien valtaanpääsyä .rja-
pi-t tornia.

Omituisen epäjoihdonanurainen
aa bol-shevikkiihailituk-sien menet-
tely ote* kansan »vapauteen*
nälhden, sen oaseuigeen määrätä

omista asioissaan, jota. 'he
ktfiAemsin nj!n saiuribtE-seisti ova*maailanafåe toitottan .eet> onpofffeptu maahan samoan kuin
•muutkin ya,l',antkivmouiksen kaw-
niit tunnuisiiausaet: vähem-
mistö määrää kakki ittfamvai-
Maan tavoin, 'ja suuren enieimaßS'-
tön tyytyy alistua johdon ja
aseiden puutteessa. Vapaus, vei
jeys ja taisa-airvoisuus kuuluvat
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skioaliutoijoihtaja* K. Tiililä, L.

Hagman, K. Kiviaho, V. J. tA.
Rcios, J. Jaakkola, H. Kfullihem -ja
V. Gröo* sekä ■rouva I. iHallisiten.
N'irnii* ojvat äänimäärän mukai-
sassa järjestyksessä. Niinkuin
tunnettua, saavat yksityiskoukitt
valita ma :nittunan neuvostoon ai-
noasiaan 4 jäsentä. Vaali tapah-
tuu htuoimtenna.

naisvallan toimi köyhäin-
hoitohallitukseen.

iKfeskä, on huom« tu, että köy-
hä nlhoitotyöissä yleensä jia var-
s inikjji vanhuksien ja sairaiden
Ikotjihoido-ssa väl'[tämättöimästi
itarvittaiisiin henkilökohtaista au*-
*aim'sta ja hiialtamjsta, jota eivät
Vs!'von.taimieh'et voi tehdä, orrköy-
BiäinihioitoSiialllitus pää-täayt rvtal-
•tuustcMle ehdottaa, .että köyhäin-
hoitohallituiki - ©ea peru siitettäisiin
naisvalvojan toimi, johon otettai-
si; n mikäli imiahdafeta dia.
konissa tahi saiinaanhoitajatar
1,500 mkn vuosipalkalla ynnä

k«Wi inaij ankocoi>tuisv

Valtionrautatiet. Yhtä ensii-
jriaJsQß kirjurin virkaa Humppi-
laa asesmiaMa ovat 'hakeneet to'set
kirjurit E. Sarjomen, H. E. Salo-
varma, A. O- Lindbohm, B. (V.
Lagander, E. Törrönen, H. V.
Söderlling, A. E. Åkesson, E. iV.
Hksitiiö, R. J. S. Peltonen, H. A.
Lu ukkonen, E. Lappalainen ja
J. V. Karvonen, toinen Bpun-
myiyjä A. E. Grönberg sekä en*.

C. A. E. S-van-
£itirc>iTi.

Vääriä rahoja on yfoä edelleen
liikkeessä Tampereellakin/ ja var-
sinkin sen ympäristössä maaseu-
dulla, missä ihmiset eivät niin
tankkaan ole selvillä, mitkä rahat
ovat oikeita, taikka eivät muuten
niin helposti kykene eroittarnaan
väärennettyä rahaa.. Niinpä sai
joku päivä sitten muuan Ruove-
den isäntä erään tamperelaisen
teollisuuslaitoksen elintarveedus-
taljalta väärän 500-markkasenmaksuksi luovuttamistaan peru-
noista.

YJhltä eni?imäisra' kirjurin (vir-
kaa Tampereen asemalla ova{

hakeneet': ens mä nen fcrjwi J.
Koskinen, toiset kirjurit M. A.
Nousiainen, E. Sorjonen, R. A.
Kukkonen, A. O. Llndbohim, E.
Törrönen, 3. J. Vuojeila, A. E.
Åkesson, K. A. Ylönen ja, E. V.
Hjrstiö sekä toimen lipunmyyjä
A. E. Grönberg.

Silmät siis auki edelleen raho-
jen suhteen!

Suomen Punaisen Gähden
hyväksi

Raufaus. myydään täällä Tampereen Teat-
ter.&sa tänään saman asian kan-
nat tamisekst toim e enpantlavalss a
juhlailtamassa samoin tänään, il-
mestynyttä, kirjaili j a E ero
A 1 pin toimittamaa Su oj,el u s-
Kuntalaisen Lehteä, jon-
ka sisältö on seuraava:

E :ilen kätkettiin tääillä haudan
hiiljaiseen lepoon leskirouva Lo-

- visa Augusita Forströ m'in, o.s.
Polviander, maalliset jäännökset.
Ruumiiinsiunaiullcsen tojmåfiå kirk-
■kobra Vialieniuis, pulhuen muunta-
mia -valittuja sanoja pitkän päivä-
työnsä päättäneen muistol-le.
HantaikuinHpu peittyi omaisten ja
ystäväin sQplpaleiHä.

Isätataaa, kirj. Kyö s tj Ka u-
ik ova S * a. Jääkärit suoijetas-
ikuintaityön johtoon. Eikö eversti
Sihvoa saajtaisi mukaan? Kjt]..
V. F. Ii! mon i. Palanen va-
paussotamme alkuhiisioriaa;. Poh-
janmaata rata katkeaa, ;kirj. N i i-
l o O r a s m aa. Suomen suo-
jelijat, jatflc. suoijeta&kunta-asain
esittelijäin, J. V. Li i,iuk s e o
Porissa- pitämän puheen selosituik-
seen. Muistettava asia.
Suomen Punalla Täihteä, kannat,
tam aan. Uutisia. Ikn oifuk-
sia.

Lovisa Augfusta Forströtrn! oli
syntynyt 23 päivänä heinäkuuta
1839 Kurussa, Hainarin sotilas-
virkapalossa. Hänen isänsä oli
tunmettiu Porin rykmentin Hipun-
fcantaja Karl Kustaa Polviander,
jota pidetään Runebergin: vänrik-
>ki Stoolina. Laipsenia, äitinsä
kuoltua, kasvattiin häntä sedän.

Kunnallisvaalit maaseudulla.
Kunmansvaihmtetuiksi ja tilin tarkastajiksi valittiin t.k. 4 päi-

vänä toimitetuissa vaaleissa alla mainituissa kuumissa seuraavat
henkilöt:

Längelmäki.
Runnanvalfuufefuiftsi.

Vanhatalo, J. F., maamvilij.,
äänim. 67,000; Nikulainen-, J. E.,
kanttori, ääniini. 65.000; Lauta-
la, Aug., maanvilj.. äänim.
33,500; Pohjan, F. H., maanvilj.
32.500; Kallio, Rosa, rouvia,
22,333.; Salo, Janne, maanvilj.,
21,666; Helander, J.j maanvilj.,
16,750; Parpola, J., maanvilj.,
16.250; Pohjola, Alma, opett.,
13,400; Toivonen', L, taloll. vävy,
13.000; Mattila, G. A, agron.,
11,166; Tarkkala, ]., maanvilj.,
10,830; Vuorinen, Erkki, seppä,
9,571; Mikkola, Aug., maanvilj.,
9,286; Lahtinen, Heikki, rakenn.
mest., 8,375; Leppänen, E.,
maanvilj., 8,125; Eerola, Tuo-
mas, maanvilj., 7,444; Häkkinen,
Arttur, lohkot., 7,222; Yrjölä,
Aug., maanvilj.. 6,700; Sirkkala,
E., maanvilj., 6,500; Naaralai-
nien, E., maanvilj., 6,099.

Varamicliiksi
Salomaa, Heikki, maanvilj.,

ätnkn. 5,909; Mikkola, Emil,
maanvilj., 5,417; Alanen, Otto,
maanv. poika, 5,000; Tuomisto,
Janne, lohkot., 4,642; Vallenius,
Kustaa, vuokr., 5,583; Alanne,
V., maanvilj., 4,785 ; Mikkola,
H., maanvilj.. 5,153; Poukka,
akseli, maanvilj., 4,466.

Silinfarkasfajihsi.
Vanhatalo, J. F., -maanvilj.,

äänim. 86,000; Mattila, Väinö L,
maanvilj., 43,000; Mattila, S.
0., maanvilj., 40,000; Meriluoto,
Juuso, kansak. op., 28,666. ■ ,

Varamiehiksi
Kallio, K. K., pastori, äänim.

21,500; Lindfors, Onni, maanv.
poika, 20,000; Lahtinen, Heikki,
rakenn.mest., 17,200; Lehmusto,
Väinö, nahkateht. poika, 14,333.

messukylä.

Boman, suutari, Vatula; J. K.
Koivisto, imaanvi.ij-, Riitiala;
Frans Viljppo, maanvilj., Riitia-
la; Juiho Nisula, imaamvilj.. Juih-
timäki; Otto Rantavaara, kirjani-
sitoja, Kalma; Aleksi Hallia,
maanvilj., Kartu; Emmi Köntti,
emäntä, Luhalahti; J. Ylioja,
maaawiij., Isoröyhiö; Fanni Siu-
ruraen, emäntä, Kaapimaa; Ra-
kel Läykki, emäntä., Läykkälä.

lahti; W. Hiekka, maanvilj.,
Satnmi; Lem,pi Leåitoaea, neiti,
kauppala; Isak. Jokihaara, cnaan-
vilj., Kovelaihti Kalle Köntti,
maanvil.j., Luhalahti. ' r -

Siiinfarkasfajiksi
Edvard Salmio, nahkuri,

kauppala; Einari Antero, opett,
kauppala; J. W. Tuomijoki,
konstaap., Kalma; J. F. Ture-
nius, kaupp. Ikaalinen.Varalle

Juuse Tamminen, kansak. opet-
taja, Ikaalinen; Y. W. Kauppila,
maanvilj., Kartu; Wäinö Isota-
lo, maanvilj., Sikuri; Kalle Ah-
tola, maanvilj., Sarkkila; F. O.
Heikkilä, kansak. opett.. Kove-

Varalle

J. F. Saarioinen, ruununvouti,
kauppala; Sofia 'L. Embom, opet-
tajatar, Ikaalinen; Ida Eränen,
neiti, kauppala; Heikki Siicn, ra-
keunusoiest., kauppala.

Kangasala.
Runnanvalfuufeftiihsi: Siiinfarfcasfajiksi:

Ylistö, Robert, kanttori, Hert-
tuala; Parvela, Ida, konttoristi,
Tarpila; Allen, Oskar, apteekk.,
Herttuala; Kallio, Väinö, opett.,
Lempo! a.

Varalle
Tarpila, Eino, opett., Joutsi-

ni-emi 29,20; Helin, K. F., opett.,
Haviseva 24,33; Adlin, Karl,
•kaupp., Joutsin&emi 20,85 '> Heino,
KaKe, kirjakaupip., Sorola 18,25.

Äänestys eri äänestysalueissa
jakaantui seuraavasti:

sa pastori Robert Poffivianderia
luona Ruoveden SelkeeMä. i'B-
- joutui hän maiimi-siiin
Tampereen postinies tarina sit-
temmin pitkät aja,t o'leen Girsitaf
Adolf Forström : n kanssa, joka
oli syntynyt 1819 ja"kuoli 1899.

;Va'naija, joka asui Taimpeireela
noin 30 vuota, 015 vanhan Tam-
pereen tunnettuja aswjatmia. Niai-
misjsaa olonsa erosi arkoina asui
hän Itä-Suonressa. Hän tutustui'
Paavo Ruot sai? i&een ja äiittyi
pian pietisti s>een liikkeeiseen, py-
syen sama katsantokanta, hänessä
loppuun astj. Viimeiset vnno|t«n'sia
viettj vainaija Heteimgissä tyttä-
rensä luona. Vainajalla oi 11
■lasta, niiden joukossa tohtori
O. A. Hainari, tunmeltu KJadjafem
ystävä. : ■■ ,

Tyynen, tasaisen ja aina muut-
tumattoman herttaiseni maailmun.
katsomuk?enisa perusteella jätti
vainaja ympäri s Löönsä mustein
eihe sqpu,sointu isest a hion-
teesta, joka aina herätti ehdoton-
ta luottamusta jakunnioitulsta.

Uääriä rahoja yhä liikkeessä.

AAMULEHTI

Runnanvalfuufefluja:

Ottaa, Kustaa Emil, maan-
vilj., Takahuhti; Rakula, Ans-

-sseSto, vuokr., Takahuhti; Uotila,
Eemeli A., kan&alk. opett, Jär-
vensivu; Lampu, Oskari, maan-
vilj., Hirvenmiemi; Turtola, Väi-
nö, maanivilj., Messukylä; Mik-
kola, Kalle, maanvilj., Leinola;
Lehtonen, Yrjö, maanviiij. poi-
ka, Takahuhti; Turtola, Lauri,
maanvii j., Messukylä; Virtanen,
Kalle, koneenlkäytt., Takahuhti;
Koskinen, Kyösti, kansaik. ooett.,
Aitolahti; Kirjavainen, Juho,
maanvilj., Takahuhti; Ruokonen,
Kustaa, maanvilj., Hipveniiiemi;
Penttilä, Tuho, maanvilj., Messu-
kylä; 'Holma, Laine, kellos., Jär-vensivu; Muotiala, Kustaa,
maanvilj, poika, Messukylä;
Turtomen, Antti Jalmari, maan-
vilj., Messukylä; Martelius, Kal-
le, kantt., Vehmainen; Finni,
Kalle, maanvilj., Takahuhti;
Kunnas, Juho, pieiwilj., Messu-
kylä; Peukunen, Emil, maanvilj..
Aitoniemi; Niemi, Vihtori, pals-
tatil., Vehmainen,

Runnanva!fuule'uihsi

Kaarlo Sparfven, .nimismies,
«kauppala; Vilho Stenroos, insi-
nööri, kauppala; Vihtori Talo-
nen, maanvilj., Vatsiainen;
Frans Salava, maanvilj., Jylli;
Hilda Niinikoski, opett., Kilvak-
kala: Eino Heiskala, kaupp. poi-
ka, Luhalahti; Arvi Kohonen,
kamsak. opett., Tevaniemi; iK.
Viinamäki, pientila!!., Tevanie-
mi; Edvard Rantanen, asioits.,

J Kunnanvaltuutettujen vara-
miehiä

Eilinfarhasfaiia:

Tilintarkastajain varamiehiä

Ikaalinen.

Syvänne. Kalle, maanvilj., Ta-
kahuhti; Huikas, Aleksi, maäki-
tupal., Kirkonkylä; Koiso, Kaar-
lo Erland, kauno., Järvensivu;
Veräväimen, Hannes, maanvilj.
poika. Hallila; Keskuoja, Kalle,
tor<pp., Hatanipää; Salonen, Mat-
ti, dohkotil., Nurmi; Hanklkio,
Juho-, Ihevosm., Kirkonkylä.

Suomala, Jukka, kaupp., Veh-
mainen; Alhonen, Mikko, kirjan-
pit., Hatanpää: Vanamo. Juho,
kaupanhoit., Kirkonkylä; Lehvä,
Alfred, Ikansak. opett., Vehmai-
nen.

Reinola, O. H., agr., Messuky-
lä; Suomala, Kustaa A., maan-
vilj., Takahuhti; Vaarasalo, Ar-
vo, kauppa-ap., Messukylä;
Penttilä, Kalle(nuor.), maanvilj.,
Messukylä.

kauppala; F. H. Tuuri, maan-
vilj., Kurkela; lisak Markkola,
maanvilj., Kovelahti; I. Aalto,
kirvesm., Kaikrfci-eM; M. V. Va-
ra, maanvilj., Viljala; K. F. Val-
li, puus., kauppala; Toivo Niska-
la, maanvilj., Tevamemi; Aleksi'
Orhamen, maanvilj., Höytölä;
Kustaa Silcn, kivityöm., Ikaali-
nen; Juho Yliniklkiiä, .maanvilj.,Vähäröyhiö; Svante Hirvijoki,
maai-ivilj., Isoröyhiö; Helmi Ro-
mmus, opett., kauppala; Juho

. Pastola, K. F., opett., Keso,
äänim.: 379,00; Helminen, K.,
puuseppä, Tarpila 189,00; Aak-
kula, K. A., maanvilj-., Herttua-
la 153,00; Numirfea, Heikki, kir-
vesmies, Keso 126,33; Lindgren,
Edvard, työn.j-oht., Tiähala 94,75 ;

Riihimäki. Heikki, maanvilj.,
Veho.nieimi 76,50; Ldhto, Osikar,
palstat., Lernpola 75,80; Saikku,
Rufus, kansak. tarkasi., Turtola
69,50; Parpola, Vilho. köyfh. esi-
mies, Riku 66,50; Siimes, A.,
räätäli, Sorola 6317; Järvinen,
Ivar, lohkot., Leipi 54,14; Meur-
man, Jalmari, kunnallisn., Liuk-i
siala 51,00; Helin, Alma, silittä-
jä. Herttuala 47,37; JoutsiirJemi,
Ilmari, kun n allisi, esimies, Jo-ut-
siniiemi 46,33; Saikku, Hanna,
maist., Turtola 44,33; Haavisto,
Juho, palstat., Haavisto 42,11;
Niemioja, Fanny, c-pettaj., Raik-
ku 38,25; Leino, Kustaa, ajuri,
Herttuala ??.oo; Kärjenkoski,
Emil, työnjoht., Herttuala 34,75 ;

Kuusisto, Juho, seppä, Lilhasula
34,45; Helin, Oskar, opettaja,
Haviseva 33,25; Kerppola, Ed-
vard, maan ilj., Kerppola 30,60;
SairJmalisto, Hilma, talonemäntä,
Samrn?. \ te 27,80.

Varajäseniksi

Kaivanto, Ida, ompelijat., Tii-
miä, ääniin.: 31,58; Kataja,
Kai! e, pikkut, Haapaniemi
29.15.; Eloranta, Hleikki, piklkut.,
H}ipp'äi-iiä 27,07; Syvänne, K.,
postinkulj., Kuru 25,26; Korte-
histo, Edvard, kelloseppä, Hert-
tuala 23,66 Autio, Anton, suuta-
ri, Vääksy 25,5; Saarinen, Juho,
maanvilj., Tiihala 21,25; Tulen-
heimo, Martti, insin... Tarpila
23,17; Välimaa, Heikki, torppa-
ri, Liuksiala 19,26; Laaksonen,
Selim, rak. mest., Herttuala
26,60.

saivat valtuutettujen vaalissa
porvarilliset läpi 9 ehdokasta ja
sosialistit 6. Ääniä saivat:

Jussila, Simo, taloll. 202; Lah-
imus, Juho, räätäli 148; Kamppi,
j. L., taloll. 101; Lehtinen, Jo-Ciannes, työm. 74; Palmroth, Ot-

Eräjärvdlä

iSQasiiiuL.:

Kunnanvaltuutettujen vaalissa:
Kirkonkylä: vaalilippujeni lu-

kumäärä 246, niistä listaa I 68,
II 22, 111 26, IV 98, V 30. Hyl-
jättyjä oli 2.

Haviseva: vaalilippujen, luku-
määrä 69, niistä listaa I 2, II 51,
lii 3, IV 10, V 3.

itiala: vaalilippuja 34, niis-
tä istaa I 7, II 32, 111 10, IV

77, V 8.
Huuti järvi: vaalilippuja 189,

»iistä listaa I 27, II 9, 111 46, IV
90, V 16. Hyljättyjä 1.

Raikiku: vaalilippuja 94, niistä
listaa I 6, II 12, 111 39, IV 35.V 1. Hyljättyjä 1.. ,

Haapaniemi: vaalilippuja 61,
niistä listaa I 3, II 3, 111 21, IV
29. V4. Hyljättyjä 1. iLenrpola: vaalilippuja 87, mis-
tä listaa I 26, II 4, 111 8, IV 40,V g.

Yhteensä: vaalilippujen luku-
määrä 880, niistä ääniä listalle I
L 39. II 133, HI 153. IV 379, V
71. Hyljättyjä lippuja oli 5.

tarkastajien vaalissa: j
Kirkonkylä: vaalilippuja 23;hyväksytty 18, hyljätty 5; Ha-

viseva: 22, 20, 2; Kautiak: 10,
9, 1; Huutijärvi: 10, 9, 1; Raik-
ku: 10, 10, ; Haapaniemi: 50,
42. 8; Yhteensä: 164, 146, 18.

_ Kunnanvaltuutettujen vaalissa
%tat 1, 2ja 3 muodostivat vaa-
Jiiiiton, .samoili listat 4 ja 5.

to, kapt. 67,22; Jokela. Kustaa,
tafofl. 50,5; 'Kuivanen.. Emanuel,
kivrt. 49.33: Katila, Robert, ta-ioö. 40,4; Kiltti, Simo, torpp. 37;Kärki, Juho, tafoM. 33,67; Mäki-
nen, Jaakko, puuseppä 29,6; Toi-
vonen, Tuure, agr. 28,86; Mark-
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wain kurjimimalle köyhälistölPle, ei
muis! he. <

Vallankumouksen, alkuaikoina
va!>i,l«i kansa vapaasti omat virka-
miehensä entisten tsaarivaflan-
aikuistien sfijaan, mutta boislbe-
rviikikien bikansantasaivaiilassa» ei
■se enää käy päinsä; »kansan va-
litsemat on pantu pois ga

sijaan määrätty

neuvostohallituksen laihoilta kai-
kenkaltaisia komissaareja, usein
aivan vento viexaita, juutalaisia
*aj venäläisiä, tahi siUen aman
«paikkakunnan' kehnompia talon-
poikia ja po-janmias»kal«ita

.Niinpä on nykyjään eri kunnis-
sa sotaikounissaari, toavaitöcsesHi
joku sotapalvei!uksessa ollut ta-
lonpoka tai työläinen., instrul to-
reineen (neuvojilleen); ne valvo-
vat sotaväen, ottoa ja neflcryyltien
ha dj oittamJs*a sota*enuppu ihin.
'Karjoiiu'ksr a pidetäänkin ahke-
raan ep seuduilla määrättyinä
viikon päivinä. Sisäisen »ohraa-
n an« komissaari ,iaas on jonlkun-
la ifiien poliisipäällikkö joka valvoo
»järjestystä* ja pitää silmäillä
var sinkin eHntarpeidiui kauppaa.
5e lainen kauppa on nyt kyllä
!k'e''letty etenkään ei »bur-
sfouiifte* saa myydä mitään -
miuMa pääkaupunki »on s k si lä-
hellä ja s-ksi näTani athdis*am.a, et.
i%. sieltä joko nälkiintyneitä po-
fe»såa tahi keinottelijoita, n. s-.
säådktfmiefvä, ehtimiseen pujahtaa
nMtäkyin» hainl'-imaan edes jolla-
kin syötävää, ofetikjn ptarunoita

ja jaunoja, Pietariin viedäkseen.Bolsiheviktkilaki on kummi n!kin
ankara': sekaisesta kaupasta sa-
kotetaan myyjää emsi kerra'i'l'a
100 rupi., toisella i,,000 rupi. jia

kolmannella syyllisen

koko omaisuus takavarikoidaan,

jota paitsi ostaljaj tietysti menet-
tävät osioiksensa. »Kun kutemkin
perunoita täytyy konttaa myydä,
siinä ne mätänevät ihan käsiin,
on usea saanut maksaa jo toisen-
k'n sakkamäärän, ensimniäiseistä
p ulhum ateikaan.

Korkein herra on köyhäin ko-
mitean komissaari. Xöyh.äin ko-
mitea on maaseudulla yl'n hallin-
tolaitas; se hoitaaikajktkj kunnan
asiat, jotaipalisi sillä on kontrolli-
oikeus »muihinkin
nähden sekä toimeenpaneva vältä
kaikilla eri aloilla. Sen jäsenlu-
kua ei ole tarkemmin määrätty,
oikeastaan .pilaisi s: in en kuulua
■mies joka kyläsiä, suuremmista,
useampiakin, mutia joka 'kylä ei
ole siihen valinnut jäsentä, ei o"ie
öl-fet sopivaa huligaania, to.: ,s»et
kylät ovat koettaneet valta .jon-
kun kunnoHistttnmanl la'onpo:an,
vaan sellaiset taasen e>ä« ofie
pysyneet ikoko toimiessa.

Tuon monijäsenisen komitean,
tavallaan siis kunnan! valtuuston,
ifceslk-uudesfla on sitten vielä eri
lomi.aNoja vartan erotettu toi-
meenpaneva jonka jäse-
net jaikatvat foesfoettään eri osas-
tojen ho:don: yhdelle 'kuilun
'maantiet, .toiselle koulut, (kotonain-

melle vaivaishoito j. n. e. Mitä
laatua väkeä näissä komiteoissa
ota, näkiyy esim. s!i;ä, että .erääs-
sä Kesjkii-Infkerin: suureminrstai
kunnista 00 kouluosaston hoita-
jana 118-vuotias pcija.nnuliklka.
Ylimmäksi herraksi, its© komis-
saariiksi, oli scoitte lähetetty eräs
juutalainen, joka jo alunpitäen
iälmoitti, e[it«i hän sieltä poistu
ennenkuin on hävittänyt kaikki
»vastavallankumoukselliset ja
valkotkaiartilafset» ktmn.an rajo-
jen sisältä, ja alkoi antaa mää-
räyksiä kunnan etevimpien ja iva-
rakkaampien talollisien vatagitse-
■misesta, nin eti : ,ä näiden täytyi
paeta pois pileskelomään minkä
mlnnek-OT. Kiinni e: sentään mon-
t aikaan saatu, s;!ilä (kaskesta keh-
noudestaankin huolimatta oli loi-
sissa ikoimifceaiaisissa siksi vielä
kunniantuntoa, etteivät koviin
kiirehtineet hierrä k o,m|s saaran,
käskyä täyttämään, iEnsimimä'.-
ruemi käskyn saanu:, la'ttci näie*
ennakolta valOit'avan tiedon van-
gittaville, ja luopui koko komi-
tean jäsenyydestä, tönien sanoi
suoraan komitean fcclkicufcseäsai:
»'Ky! ä.hän minä dlien (lurjus mut-
ta n'itä >mieh'ä ivangil.seimaan en
mene«, ja lälhtj Rekensä. Vasta
kolmas -ryhtyi vangitsemishom-
■mjin, mutta siiloin oivat asian-
oma's et jotiessään. Jutun kertojia,
Vik s,' noisrta uhatuista, pääsi mo-
nen seikkailujen jäfkeete yli Suo-
men raijan, i<iis,e ens,',ui>ä jia pairn
vWcom kukuttua härateia vaimonsa-
kin pikku tyttären

Toimeenpanevan komitean puu
haemjohiiaja oT heillä ollut yhtä
oivallinen kuin £tsie komissaari-
kin', vaikka olikin suomalainen,
iifäänkiin kierrän oli otettu kiinni

kohme säkkiin'esiä, kullakin pe-
irunaipussit selässä. Pantiin t;e-
tysti toimeen ankara tutkinto,
mistä perunat ,o'i ostetlu, ja mie.s-
paihatkuljettava! .tu*kjjaö)S-3 —ko-
mitean puheenjohtajan taloon.
Perunat kyillä otetun raukoilta
pois, mutta puheenjohtaja Aisienlään sakottainattta.

E:intnnv.cpu!a käy niaa.sieuduil-
latki«ri yhä tuntuvammaksi. Köy-
häin ko

anfccm-
Mat .telot jo tyhjieainielty tai ryös-
tetty, jopa itse tafotikjn takavari-
koitu, Isäimnät ovai gpaetmeet pois.
ja jdku »'pro''eta'uTii!« asettumat
sijalle. Niinipä isätimoj Toksovaa
Wäntys-aiatPäMa eräässä .varakkaas-
sa talossa ikunÅrsa <mwfoamies

Kaliunen
aivan iku;n 'kotona.ani isännän ol-
fesisa ipaikomatkai. 'ia Viipurissa,.
Tosinaan taas paonaan toin., en
vairsina&ia ryöstöretkiä, etenikin
Pietatin läih ,ky i'n, n'in että k\-
läläial-en en täytynyt miesvoimia-l-
ia torjua matruusien ja p.vnw-
kaartYaisten hyöktkäylksrä. Mitään
oma'saarrJa tai ihenge.n turvaa .ei,
o'e okunaFsa, ja yhä stramernipi

'uruni s om edessä, 'kun suuri osta
peltoja Oiii jäänyt vi'ja!:&niä.tiä

vä*

Kjaikfkj suu.reßnmat tilat cvait
»kansailistubetut», maat ora riis-
tetty ei vain ftilanömistliajilta,
vaasi tmyölskjn pia|ppiloVtai, jopa
vajraikfeaammrita, talialslSisiltafkin., ja
sato'korjattu »fcöyhien« talröen,
Enso keväästä alkaen astuu voi-
maan 'määray.s, e tt e i ifcdlääa enää
saa olla yiksity:stä ma aemai sulut-
ta. Taan on kaikki

maa o;leva yhteinen
ja •kommuaislisosti ivflieltävä.
"toivottavasti sH'oin eiväf sero-
tääm bolcfeovjkjt enää ole määrää-
mässä, joten tu,0 heidän maa-ase-
tuiksensa, kuten uneni munkin,
jää 'kuoTileenasyntyneeksi. Omai-
suuden 'asajakoon pyr-tään (kai-
kiin tavoin ja uusia »dekre>Htejä<l
tulvii lakkaamatta. jUu ■ , mpia ase-
tuksia on se, ettei niisiä an talos-
sa saa- o»Ma enempää kun:
ja slYoimkn on vain ta'on oma
väki o-slla-va lukuun, ei mitään
syrjäisiä eikä palvelusväkeä.
Toinen djkteiettj säätää taas; ettei

palvelusväkeä saa ollenkaan
pitää,

ta !on työt ovat ika'kki tailcraväemi
rftisansä suoritettavat. M-ujta sa>-
manlaiiska hu'.i!utufksia, jotka teke-
vä* fcaionpojam elämän mahdotto-
maksi, seuraa Hetystj perästä,
ni,'n että joilei muuailta. a|puia itu-la,
ovat Ikohta kaikki, s>ekä »ikötyhä-
Ljstö« että »buvshuitÄ nin in
luetaan nyt vakavaraisemimct 'a-
Canpooaiikin huutavassa ibuflcas-

Cia«

Paikolajsiisännät näyttivät ;S i;ä
paitsi tuum-van, että vaimo ny-
kyään on enimmän suunnattu
juuri suomal'ais.a talonpojkiNa vas-
taan.: ne olåvaji liian jörqjä, liiranuppiniskaisia tottelemaan, boHsfhie-vikiharreijcni ikä&kyjä, niitä pjt
siis kurjtettaiman. Sitä paitsi nii-
tä voitiin viillä jcnafkjn saada, ive-
«ÄHreißä .ei enää oi-m sanikään
vertaa, sen vuofcsi vain etaanikin,
heiiä omamman. Vans-inikin cifi ti-lanne tukala iPclijois-Inlkerissä,
m:sså väestö on 'miltei läpeensä
suamffllafeta, sillä Suomen ta(jasa

taik'a on rajianta!ka :-
siin suomalaiskylin (kertynylf (kai-
kenlaista salkkia, bolshevikkeja
sekä 'Suomen punikkeja,, joita
rajasuöku estää pkkirmrnätte pää-
semästä. Ne imellia's.televat
määr ::n raijap'läjissä, jontka(vuok-
si useimiinat pakolaiset olivatkin,
sieltä peräisin,.

Apea ölj sfis kotoistakur-j-uuilta inuistelliessa. Apu dätarpeen., vieläpä kV ,eilinen;
mutta unista sj ii saada:?

Inkeri : äi:-en :au ailai&luomne eikuitenkaan a• ■. ■ m Lensä kauan
olla masenan -V ~ Kesk'näis's-sä jutteiuj - haiihtuivtät hetken.
huolet, iän,, ,-,- m,elet. äfre!'tiini
taas toivoa, kun kuultiin relhkal-
siev-a sanoja. Entäpäs jos liitto
la isvallat joutuvat auttiamaan, (a iiehättää avuksi emä-Suomi? Siil-
■■oin .palataan tr a? kotjkonmuiltte
ja pysytetään uudeHeen härviteit-
*y suorniallainfen liesi ikivanhalla)
suomalaisella maaperällä. ;
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KlrjullisßDttA
la »VM.

Väinö Solan foonserfii.
Eilinen konsertti oli taasen yksi

niitä hauskoja ja miellyttäviä il-
toja, joita hra Soila aina oisaa ja
kykenee tarjoamaan. Täysi sa-
lonki mitä innostuineinlta kuulija-
kuntaa, laluflajatu yhä vaan. nosta-
essa innostusta numero numeroi-
ta. Monipuolinen ja aiivokas, oh-
je.ima, sekä vanhaa, että Uudem-
paa musiikkia suoritettua ilman
poikkeusta tavalla, joka todistaa
laulajan suurta kykyä vaivatta ja
antaumuksella eläytyä tehtävään-
sä ja ehjänä tuoda ejsille kunkin
sävellyksen: .tarkoittama tunnelma
ja ajatus. Turhaa olisi poimia oh-
.leimain eri numeroita ja selite 111ä
miten havainriflisesti laulaja: ky-
keni kunkin tuikitsemaan. Mai-
nitls-en vaan, että se vivahdusirik-
kaus ja älyllinen tieto.isuus milliä
hra Sola jokaisen, esitftämänsä sä-
veliyks en, elävöittää on suuriar-
voiseksi om,a isuudeksi taiteilijalle
luettava. Ihana »Helmiikälasta-
jienifi aairia, airioso oopp. »Pajaz-
zo«, Schuibertjm suiuiremimoinen
»Eirlköni'g« ja ihana laulujeni hel-
mi: »Dcipipelgä.n.gers, kuin myös-
kin Brahmsin: »Somnitiaig« ja
»'Vergebliche Stämdch'en«, saivat
niim laulullisesti kuin tummelmal-
iisestikin osakseen tulkinnan jo-
ka sai kuulijan luottamuksella,
antautumaan iniitten lumoihin.
Toinen ohjelman, osasto .kannat-
taisi saada oman lukunsa sävel-
lysten airvckikuuden, kuin imycjs'
niiteen taitavan ja vaikuttavan
esitystavankin vuolksi. Alfvem'iin

'"taitavalla kädellä kirjoitettu :ko-
miea: »Junker Nils sjunger*, Si-
beliuksen 'erinomainen ja, sävel-
iyksenä suuriairvoinien »TeoidO,rai«
olivat eisityksiä, jotka, eivät vähäl-
lä mielestä hälvene. Lingolta oli
ohjelmassa »Sunu» joka sävellyk-
senä o,n nuoreMe säveltäjjälle EuK-
niaiksi luet[ava. Samoan kuin
edellinenkin oli, käsiiklrjoituksina
Nerikannolita ja karpilta kum-
maltakin 'laulu, joilsta edeillisen
säveltäjän: »-M : n älsk,ade« oIU

Ihu omattava. Ohjelman päätti
Kuulan erinomaiset luoma,! »Pai-
menet» ja »Ka,r|ja|pihassa«, IbutrniO-
reski, joka täimän» nuorena kuol-
leen nerokkaan säveltäjän kynäs-
tä lähteneenä on ylksi «ijstä lu-
kuisista teclks|s:t*a, jotika kantava*
korkealle ja kauaksi .tekijänsä
maineen!.

Väinö Sala antoi jakaiseife
näislä niitten arvonimulkaisein ja
taite£!ll's:e'Ua kam nallea katsoen
täysipitoiisen esityksen. Useat niu-
merot oi!ivat yfljeiisön innokkaista
va: at :iinai!ksis'!a toistettava, s.eikäi
oili lairfeijan esitettävä väittämät-
töhnät vlimääräiset.

Säestystä konseptissa noili nra
Ernst Linko taitavan nrtjsifcetrin
•t aiv o in

I. v.

Tampereen Kansan Seatteri.
Alennetuin hinnoin esitetään

Kansan Teatterissa hiwmenna v.
Ntlmers'in Elinan surma, awus-
taiana taiteilija Arwi Lindroos.

—Suomen Kansallisteatterin
näyttelijät .antavat vierailunäy-
täranön Tampereen Teatterissa
ensi perjantait,-, t. k. 13 p:nä klo
8 ip., jolloin esitetään ~Kevytm-
ielinen sisar", 4-näytoksinen
unkarilainen huvinäytelmä. Lip-
puja on saata\ana teatterin kas-
sasta näytäntöpäivän -edellisenä
päivänä kello 11—3.

Walickonsertit, joita täällä jo
monena talwena on toimeenpantu
[a jotka omat yleisön suosion osak-seen saaneet, on tänä talwena ollut
pakko ulkomaisten taiteilijain passi—-
n. m. Voittamattomien hankllluuk-
sien takia, siirtää kaikki tuolle
len joulun. Silloin on hywiä toi-
meitä saada tänne m. m. kuuluisa
saksalainen wiuluniekka Willy Vur-
mester esiintymään.

Perjantaina 6 pmä Joulukuuta
tkuia, J. K. taloll 25.25; Ojanen,
Evert, työm. 24,67; Ketola,
Luciv., maairviilj. 22,44.

Varalle:,

(Kauppi, Urpo, työm. 21.14;
«Heikkilä, Kustaa, Iherxast. 20,2j
Seppälä, Kustaa, torpp. 18,5;
Venttola, K. A., taloll. 18,36;
(Heikkilä, Kustaa, taloll. 16,83.

Tilintarkastajiksi tulivat vali-
tuiksi :

Laurila, K. 0., kiridkofh. 350;
''Anttila., Kerttu, taloll. 175; Val-
kama, Olsja, nva, opett." 116,6;
Penttilä, Jonas, opettaja 87,5.

Varalle

■Erkkilä, Auig., iiikem. 70; Kär-
ki, Vihtori, taloll. 58,33; Lauri-
lla, Manu, liikeni. 50; Yrjölä; Ar-
ivo, taloll. p. 43,75.

Osanotto vaaleihin oli kohtalai-
sen vilkas, varsinkin sosialistien
fmolerta. Valtuutettujen maalis-
sa hyljättiin, kokonaista 79 vaali-
tfippua. Tilintarkastajain vaalis-
sa ei ollut muita kuin porvarien;
k ta. Tässä vaalissa hyljättiin.
€7 vaalilippua, joka seikka osoit-
taa, että juuri tällä taholla on eni-
ten äänestetty virheellisesti.

maatilain hinnat.
Laskeneet EieläHämeesfi 30 %.

Mikäli Häm. Sanomat ajtantim=
teiualta taholta on saanut tietää.on
maatilankauppoja muutaman wiikon
hiljaisuuden ; alfccn Etelä^Hämeessä
jälleen alettu tehoa. Hinnat owat
huomättllmasti alhaisemmat kuin
syksyllä. Keskimäärin omat myytyjen
tjlain hinnat olleet n. 30 7o alhai-
semmat, joku aika sitten tarjottuja.

Rapinan Inhot Uanirno-
lassa.

Valtioneuvosto on myöntänyt
7,000 unten fltnääraraihaiii yileisästä
\ -»roisita (hrinäjsltten Vamima.iatn
(kauppalain paloissa tuihiQutuneitten
yliKnääräiseui maainroitt.ausin.si-
«äöri K. Fromhofein ja vanhem-
'luan •maanimitta.Lrs-in'Si'nöö,riin K. A.
Saariaan imaanörittausto jminuik.
siin kuuluvain kaflttain ja asiakir-
jain kuiiitcon.panemisefcsh

Fnsafaiousfuötfajain
kannanilmaisu.

W a atiwai elintarzvelautakun.taa
ripeainpäau toinnutaan elintar-

peiden haukkimiseksi fuiulus-
keskuksiin ja armeijalle.

Tyrmään nmatalouc,tuottajain ko-
kouksessa tämän kuun 1 pnä hyroäk»
fyttiin seuraama: ponnet, mitkä tuli
päätökseksi.

Eitä elintarwelautakunta niin
pian kuin se maan on mahdollista
tokois kaiken wiljan mitä miimekfi
tehdyn tilaston inukaan tuottajilla
hallussaan on yli oman tarpeen
eli sen määrän yli jonka he moi
itselleen pidättää marastoon ja siitä
heti armeijan ja kulu-
ti;vksskxifsicvi käytettäwäksi kaiken sen
määrän, mikä edel!ämainitu,n tilas-
rem mukaan on lunnasta luowutet-
tawaa, sekä elintarmelautakunnan
harkinnan mukaan jonkun määrän
ylitsekkm, jonka tuottajat täyttäwät
lvaramnllstaan rukiin siemenestä.

Että armeijan ja kulutuskeskuksien
tarpeeksi maassa, on jokaisen karjan-
omistajan welwollifuus suosiolla
toimittaa lihaa siitä anneltujen
määräysten mukaan.

Että elintcmvelllutakunta entistä
tarmokkaammin ainakin nyt koska
}e jo on päättänyt maksaa maati-
aiswoista 15 mk. kilotta waatisi,
että kaikki woi mitä kunnassa myy-
oäan, myydään kaupasta anneltujen
määräysten mukaan rajahinnasta,
e rtä ne henkilöt, jotka eiwät annet-
iv.ja määräyksiä tottele, elintänne-
lautakunnan toimesta saatettaisiin
rttoffestaan lain määräämään an-
karimpaan rangaistukseen. Että kar-
jan pakto-ottoa niin paljon kuin
mahdollista sowitettaisiin etupäässä
niihin, jotka woi- ja maitokaupassa
rikkomat annettuja määräyksiä.

Urjssla.

jä/veliä

Kangasala,

M?nnijärwi.

se n WWa

Dlöjärwl.

en icHfi
uus, i

ftsta waaroi

asswif^sßts^äS^safeJä

vair;«ii!iijsc

'käytettäväksi toufoin an
valtionko
palkfeaaania
'keuiden ja ililikuriikosv

;to:rr.ituat iltaman loululctttoofionj rattoihin ja muiden
»Hywälsi Tourun kansakoululla sun- fceuden inenqjen
NMNt«ina joutlltmln 8 pnä alkaen »»maan taricotttkse*
»ilo 7 tp. Ohjelmassa puheiw, runo» i&ivyeo määräraSiaii
M, la«>v.a, ' voarirno g,rn.

fcansli amcn him

Kirkonkokouksessa fflouhi-

iouMuun 1 pnä walittiin tutkija-
lautakunta, jonka on otcttawa )tb
vfaå, kutka uuden asetuksen mukaan
on otettawa ääntöluetteloon ja kut-
ka siitä pois jäiettäwä. Sama lauta-
kunta tarkastaa, kutka wapautetaan
kirko!li?niaksuiLta.

Kirkon isännäksi umltltim uudel-
leen taloll. O sk. Teeri.

Pappikalautakuntaan walittiin yksi
jäsen. Lautakunnan jäsenien palkaksi
määrättiin n 8 m?, kokoukselta.

Hautausmaata . päätettiin lettut-
tää, asian eteenpäin ajaminen jätet-
tiin ennen walittm waliokunnan
toimeksi.

Poniois-riämeen maamies-
kouluun Uilppulassa

on hywäksntty oppilaiksi ensi tam-
mikuun 13 pm s klo 11 alkawal-
le oppikurssille seuraamat henkilöt:
Kustaa Pietilä ja Hannes Tiura
Ilöjärweltä, Sulo Hirwelä lämsäs-
tä, Wäinö Mustakoski Karwiasta,
Lauri Laurila Kuorewedeltä, Ilmari
Mäntynen lalasjärmeltä. Raymond
Ilänkö Iywäskylästä, Jalmari Rei»
iin, Riilcs Sawijärmi, Antti Renttu
ja Lauri ?l!a-Sahra Juupajoelta,
Antti Pänkälämen Toiroakasta, Wil-
ho Rikala Messukylästä, Lauri Koi-
wunen Keuruutta, Paawu Quni
Kuhmoisista, Lauri Lautala Längel-
mäeltä, Toiwo Arola, Wäinö Saar-
man, Alpo Korhonen, Leo Peltonen,
Einari Jussila ja Wilho Tammi-
nen Oriwedeltä, Lauri Huopia, Ak-
seli Eerola, Anselmi Maso, Urho
Marjamäki ja Aapeli Vlä-Sankila
WilpMlasta.

Ensi sunnuntaina toimitettamaa
'irlkowaltuuston roafitfemtsta warten
)n perustettu malitfijayhdistys, jos-
a owat nimet:

ltunnalllsneuw. Jalmari Meur-
man, Liuksiala, kaNsak.tarkast. Rufus
Saikru, Turtola, urkuri Robert Ki=
toisto, Herttuala, insiu. Martti Tu-
lenheimo, Tarpila, opett. K. O. He-
li, Hawisewa, maanwilj. Wihtori
Kemilä, Karkeela, maanwilj.
Kauppinen, Jokioinen, cnt. wuokr.
K. A. Lehto, Suomatta, paslimest.
N. Takanen, Sorola, kaupp. K. Nd-
lin, loutsiniemi, maanwilj. Juho
Saarinen, Tiihala, torppari Heikki
Wälimaa Liuksiala, maanwilj. Heikki
Riihimäki (nuor.), HLehonicmi, maan-
wilj. Kustaa Wainio-3.!iattila, Töy-
ra, maanwilj. Kalle Rekola, Raikku,
inaanwilj. Juho Mclkas, Hepon.ie-
mi, maanwilj. K. Kulju, Siitama,
mw. Eddward Kerppola, Kerppola,
maanwilj. Wäinö MarVula, Sui-
nula.

Lisättyyn waltunstoon jäseniksi:
uiaanwilj. 9c. Karppila, Pohtola,
maanwilj. Kaile Oksanen, Tiihala,
seppä Kaarlo Salo, Tarpila, maan-
wilj. K, A. Aakkula, Herttuala, maan-
wilj. August Alanen, Alanen, työn-
joht. Johan Kauppi, Tarpila, maan-
wilj. Edward Nikkilä, Köyrä, kirja-
taupp. K. A. Heino, Sorola, rau-
tat. kirs. Ka'le Parmela, Suinula,
maanwilj. August Perttula, Ohkola.

tykjen aatteitten, ajaminen jätettiin
ennen walitim lihdistyksen johto-

Yltzjärwen kirkossa pidet-

ofct seurakunnan kirkkoherra
puhui kansan sisäisistä ja ulkonai-

miten tulee
tukeataistella niitä wastaan sekä

nuoria ja wapaata Suomeamme
Tilaisuudessa kannettiin kolehtia

sotamäen hywaksi ja kerääntyi Smk.
OOU. .

Esimcrklia sietää seurat?

Ualfiorihosylioiheus

on 'mvöniiiy.nyt
oikeusministeriön 200,-
000 m'kn suuTuisein änääräaiaftiiam

o iike u s,m i-ni s ter iö
vuonii

Oi'kie'll cl e n esitta! ijä in
t]Or 'SO!-

uden

Ltil.l iti Hiili,
Eaurälerpä ja Saunaleipä.

Toimitukselle oni tuotu nähtä-
väksi kahdenlaista leipää. Mo-
lemmat on: todistettavasti ostettu
samana päivänä: toinen elintar-
velautakuxmasn 1 eipämyymä lästä,
toinen erään muun leivämval-
mistajan. Elintarvelautakunnan
leipomoni valmiste oni pääasialli-
sesti kannettomista, kaurajau-
hoista kokoonpantua ja maultaan
moitteetonta. Tuon toisen raa-
ka-aineena on pääasiallisimmin
käytetty kaunoja, siis kauran
kuoria tai ainakin, sangen huo-
nosti jauhatettuja ja ravintoar-
voltaan .mitättömiä kaurajauho-
ja. Valmiste muuten on kyliäniin
kelvollista kuin, sellaisista ainek-
sista saada voi. Olemme tiedus-
telleet, miten tällainen ero voi
olla 'mahdollinen. Asianomaisen
liikkeen taholta on il/moitettu
voitavan todistaa, että heillä teh-
ty leipä on elintarvelautakunn.alta
saaduista jauhoista sellaisinaan
valmistettua. Ei siis ole muuta
mahdollisuutta kuin se, että lau-
takunnan oma leipomo samaan
aikaan on saarnat parempaa raa-
ka-ainetta kuin muut leivän, val-
mistajat. Epäkohta siis
on, oi emas s a, mutta se on
korjattavissa, ja ehd o 11 o-
masti korjattava. Emme
ajattele asiaa etupäässä leivän
valmistajien vaan sen, syöjien
kaimalta. Ei käy päinsä, että
lautakunnan, myymälästä saavat
kunnollisemman leivän ne. jotka
voivat panna palvelijansa jonot-,
tamaan,, kun sen si>jaan ne, joina
ei ole jonottamiseen, aikaa, saa-
vat tyytyä kaunahakkelukseen.

Punaisen Gähden juhlailiama

Tänäiltana teatteritalossa.
TLnälltcmll klo 8 on Suomen Pu-naisen Tähden iuhlaNtama täkäläiseZ-sä teatteritalossa. Iltaman öttoofas oh-jelma on seuraama: torwisoiltoa <Poh-joi. iäulälipatali. foittoi), icrwehdyL-

puhe <lunna!li?neuwo3 I. Meuiman),
pianonsoittoa (rouroa Gerda McneZ-
kosti), kuorolaulua (Saulajat), Jää-
karien maissi, juhlapuhe (eroersti Aar»
ne Sthroo), laulua (täit. Greta von
Haartman), tansseja (täit. Ruth Si-
belius-Tnellman ja Aku Käyhkö) se-kä tanssia.

Sttioofas ohjelma ja juhlan kaunis tar-
koitus ansaitsemat täyden katsomon. Siksi
kehoitamme yleisöä sankoin joukoin tilai-
suuteen saapumaan.

Sosialistiset fcmcmaleöbet Itä-Suomen Työmies kertoo, että wälinikai-
felta fofialidcmokratiselta puoluetohmkun-
nalta anotaan, että so siksi lunneZpuowe-
kokous päättää, julistaa „Itä-NloMen
Työmiehen sosialidemokratiseksi lehdeksi ja
saattaa sen puolueen tietoon. Lehden pää-
toimittajaksi on päätetty walita kansan-edustaja Eivert Huttunen, joka astuu toi-
aleensa heti.

Krciwi von d?r Goltzin wastaus
hälneenliunalllistentiitossähkösanolnaau.
Hämeetilinnau taupunginwallinißtolle on
kr,'iwi von der Goltzilta saapunut seuraa-
ma wastllUskirjelmä hämeenlinnalaisien
hänelle lälieitäniään kiitossähkösanoniaan:

»tzäuicenlinr.au kaupungin astitkaille
lausun mitiä YBtäwälliseZtä sähkösanomaZ-
ta itseni ja ioukkojeni puoleßia sydänielli-
jiinmät ktitokscni.

Juuri Teidän laupunkinne, jonka ym-
pärißtösfä wapauZtaiZtelußsa on niin pai-
jon werta ttraotanut, tulewaistlutta seu-
raawat minun hartaimmat tciweeni ai-
naiscZta menestymisestä.

öon der Goliz."
Sotilasmallisten pukiljen ja la?.

kien käyttäminen. Julkaisemallaan kuulu-
tuksella on Sopen suojeluskunta alueel-
laan kieltänyt kaikkia henkilöllä, jotka ei-
wät kuulu fotawäkeen tai suojeluskuntaan,
käyttämästä sotilaZmallisia pukuja tai lak-
keja.

Nokollista palwelijaa
NUlistttiU. Kymiyhtiön gcrilintoneuiöosto
on mokjamit portinwahti ivalle Nnrd-
lunnin leskelle ja lapsille yhteensä 21,000
maikkaa.

Kalle Nordlund oli Kuusankosken teh-
taan portmwnhtina ja kuten monet muut-
tin jalot kcrnsalaisei, tuli hänkin punnsilta
inurhatnlsi,

i\. N. oli syntyisin Tyrmään pitäjän
Kallialan kylästä ja siellä asuu nykyään
hänen perheensä.

Mii.—. Suomalaisen puolueen Tam-
pereen Järjestön johtokunta "ko-
koontuu tinääta M! uhissa klo S Lp.

Illallislista. Punaftn Tähden juh-
n jälkeen un iitalliset TeatteriraWintollls»

, \oi~\a myo? on ilmoittautumislista

t>i«tui liput Punien Tähden juhlaan
lu»«>tettawa tl» '&—2 päiw.

Ville Kyrönen Hmerikassa.

New-York, jouiuk. 3 p. (ITU
T) Suomalainen mcstarijnoffija
Wille Kyrönen, joka w. 191? woit-
li 10 mailin juoksussa, on eronnut
Mii!. Ntbl. Rnftis'a.

MiiHiti Sienesti,
Lahden kunnallisvaalif.

Lahden kaupungin kunnalliswaa-
leissa wiime keskiwiikkona tuli rooli»
tuksi liikemiesten listalta 13, suo-
mal. puolueen 5, nuorsuomalaisten
listalta 4 ja kristill. työwäen lis-
talta 2 edustajaa.

Wäärinhäyföksef Hä-
meenlinnan vanki-

leirissä.
Juttu wäärinkäytöksiin osallisia

henkilöitä wastaau esillä
ensi keskiwiikfona.

Ensi keskiwiikkona t. k. 11 p. on
Hämeeullnnan raastuwanoikeudessa
esillä Hämeenlinnan wankileirin enti-
siä wiranomaisia wsataan nostettu
juttu wankileirisfä tapahtuneiden
maärinkäytösten johdosta,

Tutkimuspöytälirjat, jotka on laa-
tinut howioik. ausk, Einar Lang, kä-
sittäwät n. 200 siwua- WaZtaajiksi
on haastetiu m. m. seuraamat hen-
tilöt: ent. wankilanjohtaja Bruuno
Andersin ent. wankileirin johtaja
Paawo Korwen-Korpinen, ent. apu-
laisjohlaja Werneri 3iukanber, ent.
taloudenhoitaja Kalle Lelltinen, ent.
wartija Kustaa Antila, ent. ,nuo-
nilusinestari Jalmari Simola, ra-
kennusmestari E. A. Talpo.

Häm. S.

Suomen maatalousseu-
rojen Kesftusliifon

eduslajisfon määräaikai-
nen konous

alflood tiistaina Helsingissä klo i
päJväUä. Kokouksen aiva&i. kes-
kusliiitom iviaikuusfcunnan puolesta
sen ipuheenijoih+aiia, maanviljelys-
neuvote Edv. Bjiöirtkieinn.eilm, joka
puheessaan aiuikisi lausui nxuuta-
miia lämpimiä miiuistosianoja vai-
najien muistolle. Niutä ikioikous
k uum*el i sedisaiaM aan.

■Kofcoiuksan. puheenjohtajaikai
v.aliitt,iin 'maanviljefiysneuivos l |Enk-
:ki Pullinen ja varapuheenjcihlta-
jaksi imaamvlljekjä Juho Torppa.

Sen jälkeen tapahtuneessa* ival-
'takirjaänj .tarkastuksessa haviait-
tän| -että kokoukseen Oili 22 liit-
toon kuuluvaa seuraa !!ähettänyit
yhteensä 34 edustajaa.

.Vailä-tsnjamiiehagsj valittiin edus-
tajat Bjärkienlheim., Torppa, (Lin-
na, Fränti, Helander, Hiidenhei-
mo, Malm, Teräksinen, Schildt,
Korte, Lehtonen, Junnila, LaiitL
nen, Kukkonen ja Tanttu. Ko-
ikoofcutsujaksi ivaliittijn, maanvilje-
ly sneuvos Björifceaibeim.

Tämän jälkeen taftestetfrLin! jgor
kou:sta varten ilaaditituun ohjel-
maan oletus keskustelukysymyk-
set. Niitä oli kakki aan, '2:2, joista
Tialtuusk-unnan kaikki
kolme kysymystä ko-
kouksessa esille ihilevälksi. Seuro-
jen ehdottamisia kysymyksistä
hylätftiiin seiiitseroäni kysymystä,
joita varten ei ollut saapunut a-

l>u«stutos)ia). Hyväksyttyjen ilisäiksd
(hyväksyttiin »vielä ohjelmaan k es.
kustelukysymys (Suomen 'Maalta-
loustuottajairii Keskusliiton ja
Suomen Maatalousseurojen (Kes-
kit sBt-on keskinäisistä suhteista,
joka nyt vasta esitettiin.

■Valtuuskunta oli ehdottanut, et-
tä asetettaviin seuraavat fcahdek-
san »valiokuntaa: asutus-, raha-
asiain-, karjatalous-, «naafeious-,
seurojen-, ammattijärjestö-, ope-
tus- ja ntet s äiva.nokunnat. Saimoin
oli 'valtuuskunta laatinut ehdo-
tuksen kysymysten lähettämises-
tä sanottuihin valiokuntiini. Ko-
kous' päättj jättää, valitsijamiesten
tehtäväksi!' elhdottaa asetettavaa
valiokunnat ja .niiden käsiteltä-
väksi jätettävät kysymykset

Via litsi jam ies* en kokou tulmista
vartein keskeytettiin kokous puo-
le<ksi tunniksi. ,

(Kokouksen käisitefrävänä olevat
kysyimykyet jaettua saimall-a näi-
den valiokuntain käsitekiäväiksi.
Lääie'jekeskus!e!ussa
kokouksessa «silie tulevat kysiy-
•niyfcse* riman muuta' va.iiofonn+ahn
tarik i ttaviksi .Kysymyk sen joilidos-
ta, jjofea kosikee ,p'!r:konsul,e!n,t.t:en
pfafflldk aam Js*a ikair jamjafastasjyäi -

di : s(ys*e.n pal-vel ukseen, teki kui-
tenkin, liira Teräksinen mu.j-stu-
tuks-en, koska hästoesn imielestaälra
almls-tuksien ponsissa imakiijttu ,mje .

aet[ie!y,; «ipa ei .olisi, maanvi!jcf!ly.s-
9etirojen: etujen mtnkaista. iHuo-
ma«tuksen tekijä sai usealta ta-
"lo!ta kannatusta). '

Ulkomailta.
Silanne Saksassa,
Keisarivallan palautta-
misia suunnitellut sala-

liitto saatu ilmi.
Salaliiton etunenässä ram. ken»
raali Mackcusen, sen takana

otaksutaan olewan klisari
Wilhkimi».

Tukholma, joulut. 3 p. (R.)
Amsterdainm kautta Lonlooseen saa-
puncet tiedot kertomat, että Berli-
nissä on päästy salahankkeen jäljll-
le, jonka tarkoituksena on palauttaa
keisariwalta heti kun sopima tilai-suus siihen ilniautuisi. Hankkeen etu-
uenässä owat kenraalit Mackensen,
Bö h n ja Si>' t oo n Arm i n. Ra-
hojen hankinnan salaliittoa warten
on järjestänyt Krupp. Mackenze-
nin kerrataan yrittäneen houkutella
sotamarsalkka Hinben fi nrg i a yh-
tymään salaliittoon, mutta, miiinek-
simainittu oli kieltäytynyt siihen lii'-
tymästä. Sitäwa?toin mainitaan
esim. ruhtinas Bälowin \a ent.
waltiokanslerin, tri M icha elis 'in
Inroamieen kannattaa puheena ole=
waa salaliittoa. Ei ole olemassa nii-
tään todisteita siihen, että ent, k ei-
\ax i Wilhelm olisi tämän sala-
liiton takana, muita monet merkit

siihen.

Rauhanneuvoilalu-
Len edellä.

Wilson lähtenyt Europaan.

että presidentti Wilson matlu> ti Neltä tti2tai»ittana mattustaatie >n IkimiMona George 3l!ashingtonil:a
Eurooppaan.
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Kflunnn nlnlffl
Uuifa apulannoifus-

aineita.
Kotkan Rauta-Osakeyhtiö tulee ensi

kewäästä lähtien walmistamaan
omistamallaan hommsaaren liitu-
tehtaalla uudenlaatuista apulannoi-
tusaiueita, nim. maanwiljelyskalkkia.
Tämä maanwiljclyskalkki tulee ole»
maan laadintaan aiwan samaa sekä
samalla lailla walmistcttua kuiu se
lannoilusaiue, jota 9cöixe Flödals
Fabriker Aalborgissa Tanskassa, ni-
mellä „93 % kalkmaergel", malmis-
iaa ja joka lannoitusaine on Tanskas»
sa saawuttauut niin suuren uiene-

fin, että sitä normaaliaikanakin on
siellä myyty useampia tuhansia ton-
neja wuodessa eli ;.mmnn kuin
mitään muuta lannoimsainetta.

Maanwiljelyökalkin yksinmyynti-
oikeuden on Kolkan Nauta O.y. luo-
wuttnnut Konekauppa Osakeyhtiö
Tatralle Helsingissä.

Osuuskauppojen liikevainlo
v. 1917

Miljoonaliikkeitä 41, yli puolen
miljoonan liikkeitä 9(5,

Suomen osuuskauppojen liiketilas-
ton unikaan oli wiiine wuouna S.
O. k:n kuuluneissa osuuskaupoissa
n. s. miljoonaliikkeitä kaikkiaan 41,
joista suurimman, mm. Kannaksen
Osuuslnkkeen r. l. liikewaihto oli
Smk. 5,906.172:—. Alle miljoo-
nan, mutta nli puolen miljoonan
liikkeitä o!i taas yhteensä 96.

Turun ja Porin läänissä oli mil-
joonaliilkeitä 6, nimittäin Turun
Wähäwäkisten Osuusliike r. l,
liikewaihto Smk. 1,863,398:
Auran Osuuskauppa r. l Smk.
1,412,298:—, Tyrmään Osuuskaup-
pa r. l. Smk. 1,330,978:—,
Huittisten Osuuskauppar. l.— Smk.
1,281,747: —, Paimion Kauppao-
suuskunta i. l. Smk. 1,217,581:

jaPargas Andershandel m. b. t.
S.nk. 1,050,225:—.

M puolen miljoonan liikkeitä o-
liwat: Salon seudun, Kyröskosken,
Wehmaan osuuskaupat r. 1., Ulä-
neen Osuusliike r. 1., Kiikan, Lai-
tilan, Alastaron, Oripään osuuskau-
pat r. 1., Mariehamns Handelslag
m. f>. 1 ja Nousiaisten Osuusliike r. l.



Perjantaina H p:nä joulukuuta

fieuvosio-Venäja hädässä.
ncuvosfoliadifus ve!oo ympärysvaltafn joukkoihin, pannen vastalau-

seen sen alueelle tunkeutumisen johdosta ja ilmoittaen oievansa
valmis rauhaan.

-Afn.kova, jouluk. 3 p:nä. (IS
UT) Neuvostohallitus on lälhet-
tänyt Englannin, Ranskan ja
Amerikan joukoille seuraavan

k;pmasanoman

Venäjän sosialistisen neuvosto-
tasavallan hallitus, jonka kautta
suuret työtätekevät joukot, työ-
läiset ja talonpojat hallitsevat it-
se kseääm ja joka on. työtäteke-
vän ja tuottavan kansanluokan
pyrkimysten edustajana itsehal-
liroion saavuttamiseksi, on saa-
nut tietää, että Englannin laivas-
to lähestyy Venäjän rannikkoa
Itämeren puolelta, että yllämai-
mttujen valtain sotalaivat ovat
'lähteneet Kirilmin ja Ukrainan
salamiin sekä että samain valtain
joukot jo °vat kulkeneet Bess-
arabian rajan yli. Venäjän so-
sialistinen neuvostotasavalta ei
ole koskaan uhannut .tai yrittänyt
hyökätä, ympärysliiton maihin,
vaan. on ainoastaan tahtonut saa-
da olla rauhassa, edistää omaa
kehitystään niiden suuntaviivo-
jen mukaan, jotka Venäjän kan-

sa o»n itselleen asettanut. Venä-
jänkänsä on pyrkinyt ainoastaan
sanoin ja esikuvin vaikuttamaan
työtätekeviin -veljiinsä .urussa
maissa eikä ole ollenkaan halun-
nut sekaantua suurten soti! asvai-
tain väliseen maailmansotaan,
Venäjän antamatta siihen aihet-
ta tai ilman mitään muutakaan
syytä ovat mainittujen valtain
armeijat viime kesänä hyökän-
neet Venäjän sosialistisen tasa-
vallan ra jäin yli. miehittäneet
kaupunkeja ja kyliä, hävittäneet

at amme ja surmanneet sen
parhaita poikia sekä koettaneet
tunkeutua Venäjän sydämeen
■muTskatakseem Venäjän itsenäi-
syyden ja tukahuttaakseen työtä-
tek e n.'joukkojen vapauden 1 sen
puolustajani vereen. Ympärys-
liiton joukot ow.t marssineet
kaukaiseen itään tukeakseen
tshekko-slovakkeja ja vastaval-
lankumouksellisia ijoukköja näi-
den toimeenpannessa työläisten
ja talonpoikain joukkomurhia.
Englantilaiset ja ranskalaiset up-
seerit ovat •olleet kaikkien vapa-
utta vastaan suunnattujen liik-
keiden, jdhtavana sieluna sekä
osottaneet olevansa neuvostohal-
litusta vastaan kohdistetun maan-
alaisen salaliiton aikuunpäniijoi-
ta. Kaikkien näiden tvötäteke-
väin joukkojen vapautta ja hen-
keä sekä sosialistisen neuvostota-
savallan hallitusta vastaan suun-

Ympärysvallat aikovat Berliniin?

Berlini, jouluk. 3 pnä (ISUT)
Vorvärts julkaisee Baselista saa-
puneen tiedon, että Yhdysvaltain
luotettavien piirien antamain il-
motusten mukaan, ympärysvallat
aikovat kulkea riemusaatossa
Berliniin

Surkin pdfymys.

Berlin i, jouluk. 4 pnä. Kon-
sta n tjnop oi is ta iknotetaan, ejfctä
tuikkZamsn sanomia!ehdistiö pi-
tää fatnpeattottniain anka.rana to-j-
«ii:-npiteenä sitä seMc aa, et f ä 1 i ;t_
tolaisjoukot miehittävät pääkau-
piuiiJgia. Yleisen mielipiteen mu-
fean ei Tuirk :

!n hallitus ofjsi afcie-

sdviMä. Jou-käflojien maihinl&Se-
mmen ja tnialjiottaimiaen vbs ta-
pahtua ainoastaan Twfcin hali?
tui1 :s€iii suostuttiuikselila. Turifcki

liitu täysin

on tosin voitettu, nin:Ha se ei o"e
raiuflcSpatm ais esti ai is* unut

Sigurd rßyHer l\i\o\M.
Kööpenh a m i n a. jouh'k.

3 pnä. (ISUT) Tansfcp/iainen tai-
ddlfstorieitsija Sigurd MvT.er
kuoli viime yönä 74 vuoden Ikäi-
senä,

nattujen toimenpiteitten jälkeen
nämä samat ympärysvallat kuto-
ivat nyt verkkonsa aina rauhal-
lisena pysyneen Venäjän tasaval-
lan ympäri, joka ei ajattelekaan
hyökätä ketään vastaan, vaan
taihtoo ainoastaan puolustaa it-
seään muiden päällekarkauksii-
ta. Ympärysliiton liikkeet ovat

hämärän peitossa. He ovat selit-
täneet, että heidän asestetut jouk-
konsa tulevat niillä alueilla, jotka
ovat olleet saksalaisten joukko-
jen miehittämiä, ylläpitämään
samaa sosiaalista järjestystä,
mikä siellä on vallinnut saksa-
laisten aseiden turvissa. Ympä-
rysliiton aseelliset joukot tulevat
näitte alueille suurten kansan-
joukkojen vihollisina, tukeakseen
riistäjiä ja ylläpitääkseen vanhaa
sosiaalista järjestelmää, jonka
kansa heidän omissa maissaan
tahtoo syöstä kumoon. Ympä-
nysliiton maiden vastuunalaisten
valtiomiesten lausunnot osotta-
vat, että nämä vallat hautovat
mielessään laajoja suunnitelmia
ryhtyäkseen suoranaisiin, fayök-
käystoimenipiteisiin Venäjän työ-
tätekeväin joukkojen itsenäisyyt-
tä ja vapautta vastaan. Venä-
jän työmies- ja talonpoikaisyh-
teiskunta on kutsunut kansan
nuorison sosialistisen tasavallan
lipun ympärille puolustamaan si-
tä verellääm. Sillä hetkellä, jol-
loin ympärysliiton armeijat kul-
kevat sen- maan ra jäin yli ja .ym-
pärys! iiton merivoimat lähesty-
vät sen maan rannikoita, joka ai-
kaisemmin oli Venäjän .keisari-
kunta, panee Veniäjän sosialisti-
sen neuvostotasavallaan hallitus
ympärysliiton maiden suurten
kansanjoukkojen, niiden sota- ja
merimiesten, sekä koko maailman
työläisveljieni edessä vastalau-
seen tätä pääliebyokkäystä vas-
taan, tätä väkivallan tekoa 'ja
raakaa loukkausta vastaan ja tä-
tä toisen maan, sosiaalisenelämän
musertamisyritystä vastaan. Ve-
näjän tasavalta on tarjonnut ym-
pärysliitoile rauhaa, mutta tämän
hallitukset eivät ole vastanneet
meidän tarjoukseemme. Venä-
jän sosialistinen neuvostotasaval-
ta on nyt. kuten ennenkin, val-
mis solmiamaan rauhan. Vas-
tuu uudesta verenvuodatuksesta
kohtaa niitä, jotkahyökkäävät ra-
jojamme vastaan ylläpitääkseen
,>orto- ja väkivaltaa vallatuilla
alueilla.

Enf. heisari Wiihelm.
Ympärysvallat vaativat- yhä h'd-

nen luovuttamist ■an

Lontoo, jouluk. 3 pnä. (JS
UT) Reuter ilmottaa, että enti-
sen keisari Wiihelmin edesvas-
tuuseen, saattamista koskevat
määräykset ovat ilmeisesti vaalin
tärkeimpiä kysymyksiä. Kerro-
taan sotakabinetin käsitelleen
asiaa viime päivinä sekä päättä-
neen seuraavaa: 1) Ympärysval-
tain hallitukset ovat oikeutetut
vaalimaan keisari Wilhelimin
luovuttamista -Hollannilta; 2)
Suurbritannian hallitus on val-
mis ryhtymään kaikkiin toimen-
piteisiin saadakseen varmuutta
hänen luovuttamisestaan; sekä
3) niin pian kuin keisa.i on luo-
vutettu saatetaan hänet oikeu-
teen vastaamaan ihmiskuntaa
vastaan tekemistään rikoksista.
Ministeristö ei tahdo ryhtyä mi-
hinkään toimenpiteisiin, emrseni-
kuin se on neuvotellut asiassa
ympärysvaltain hallitusten kans-
sa. Ranskan ja Italian hallitusten
yhtymistä tähän ei voida epäillä.
Toivotaan, että kysymys otetaan
käsiteltäväksi niissä neuvotte-
luissa, jotka alkavat tänään; Dov-
raing Streetillä Clemenceaun,
Kochin, Orlandon, ja Sonninon
otta-essa osaa. Neuvottelut kestä-
vät pari ikokne päivää. Paitsi että
niissä valmistetaan Parisissa en-
nen ivuod>en loppua pidettävä

AAMULEHTI

i suuria neuvotteluja, on niillä so-
tilaallinenkin tarkotus, silte ym-
pärysvaltain pääministerit ovat
halukkaat saamaan selonteon sii-
tä, .miteni saksalaiset ovat täyttä-
neet aselevon ehdot ja ennen
kaikkea tahtovat he tietää, .missä
on ilmaantunut vaikeuksia, joi-
hin on syytä kiinnittää «huomiota.

Lontoo, jouluk. 3 pnä (ISUT)
iKruuhiunviskaah ilmottaa, että
sotakabinetti ja siirtomaiden
edustajat ovat yksimielisesti päät-
täneet vaatia Hollantia luovutta-
maan entisen keisarin.

Lontoo, jouluk. 4 pnä (IISUT)
Keisari Wilhelmin luovuttami-
seen nähden ei aiota ryhtyä mi-
lliinkään to iimenpitees.een ennen-
kuin Amerikan hallitus on käsi-
tel'lyt kysymystä.

Eräs vaatimus.

Hpieriftan työväen taistelu
bolshevihe|ä vastaan.

Pariisi vaatii v. 18/ O Saksalle

New-York, jouluk. 3 p. (ISU
T) Slrnerifan työwäen demokraatti-
nm liitto, joka suunnittelee laajaa
sotaretkeä bolshewikeja wastaan, on
kutsunut enst sunnuntaiksi suuren
kokouksen, jossa tulee esiintymään
useita huonlattllwia puhujia.

maksamiaan rahoja takaisin

Pa r i si, jouluk. 2 pnä. (IS
UT) Parisin kunnallisneuvosto
on hyväksynyt päätöslauselman,
jossa huomautetaan, että Tärisin
täytyi maksaa Saksalle v. 1870
200 miljoonaa frangia ja anne-
taan kaupungin asianomaisille
viranomaisille tehtäväksi vaaria
Saksalta takaisin tämä määrä
korkoineen.

fiallifuspula Espanjassa.

Aselepoehtojen täyttä-
mmen.

Madrid, jouluk. 4 pnä. (ISUT)
Hallitus on eronnut. Kuningas on
klltsu.nut Romanonefin luokseen. Il-
motetaan syynä hallituspulaan ole-
roan mielipiteiden eroawllisuuden
Katalonian kysymyksessä.

Aselepoa pifennetään.

Sietoja Virosta.
Taistoin, jossa bolsti viki*

Rauhankonferenssi tammikuussa

hävinneet,

Taili n n a, Ijoululc, 5 p :nä.
pSOT:) Eifen oli ain!kar,a; taiste-
lu Bai varan aseman edus tai! a vi-
ro|'aist>en ja, välillä.
TafeteJh] jatkui ikokio päiväin jia
viime yön. Kiivlaan ikoneikivääri-
tUke iäHkeen onnistui virolais-en
tänä «ajmuna aikaisin Ikanklotltaa
btofeboväkit asonirsliiaaa ja saada
naituunsa Baivaram asema.

Parisiin.

fFaf i iqri a, jcnaluik. 5 ppåi.
(I&UT.) Yleisesikunta Fimotfcaia,
että yö cm ästuSuinut rauhallisesti.
AaimuTa saapui 2 punaisten mii-
na-laivaa Sillanmägin eduetaiTl-e ja
!p.ammn|tt!aivat ne Sifflaocmägea! ia
jVaivairaa. Maihin ei o :l'ei noustu.

Leat o o, jcduk. 4 pnä. (I.S.
U.T.) Ymfi>ä>rys;vato.:in: konferens-
si: on ikäsitelliyi aselepoa, jcte
;m ah do'li'l isest i pi-t ennetään.

R aiulhanko nfeirens si pide tään
Parisissa ja kokoontuu se tam-
mikuun lopulla.

Wasfavallanftumousliike
Etelä-Wenäjäliä.

Belgialaiset Haehenissa [a
3yi(ichissä.

Heidän röyhkeytensä ja anka-
ruutensa vallan tavaton

Berlini, jouluk. 3 pnä. (IS
UT) Aadh.en.ista ja Jyllidhistä,
jotka jo ovat belgialaisten jouk-
kojen miehittämiä, saapuneet
tiedot odottavat, kuinka belgia-
laiset sovelluttavat valtausaikei-
taan. Kaikkialla näissä kaupun-
geissa on levitetty ranskan- ja
saksankielisiä julistuksia, joiden
mukaan kaikkinainen katuliiken-
ne on toistaiseksi kielletty klo 7
ip.—5 ap., Belgian aikaa. Kahvi-
lat, teatterit, j. n. e. ovat toista:-
saksi suletut. Henkilöiden ja ta-
varan kuljetus kaupungeissa on
kielletty paitsi raitiovaunuissa.
Kaikki kansankokoukset kaduilla
ovat kielletyt ja tullaan ne tarvit-
taessa hajottamaan asevoimin.
Jouluk. 1 pmedeil. iltana täytyi
luovuttaa kaikki aseet. Kotitar-
kastuksia voidaan toimeenpanna
koska ja missä tahansa. Kaupun-
gin asukkaitten, jotka kohtaavat
kadulla englantilaisen upseerin,
täytyy poistua jalkakäytävältä ja
paljastaa päänsä. Eräältä Nieuve
Rotterdamsche Cnurantin kir-
jeenvaihtajalta tempasi kaksi
belgialaista upseeria Häkin päästä,
vaikkakin hän on hollantilainen.
Toisilta henkilöiltä on lyöty lak-
ki päästä -ratsupiiskalia. Sanoma-
lehtiä ja muita painotuotteita ei
saa julkaista tai myydä muutoin
kuin edelläkäyvän tarkastuksen
jälkeen. Ei kukaan saa tuffia ksu-
puniin alueelle eikä lähteä sieltä
pois. Kio 4 ip.—S ap. täytyy jo-
kaisen talon pohjakerroksen olla
valaistu. Näiden määräysten lai-
minlyömisestä ammutaan muitta
mutkitta. Pakfcqv-eroja tullaan
vaatimaan. Aadbenini raatihuo-
noessa täytyy aina olla panttina
to henki&öä, joiden sijaan j.ka
24 turmin kuluttua tulee 10 uut-

Wenäjän neuNOstohallitukfen toi
meenpanewan keskuskomitean „IZ-
weZtijasfa" kerrotaan:

Luonteenomaisen kuman Etelä-
W?näjän wastakumouksen toimin-
nasta tarzoo äsken lekaterinobarisfapidetty alueneuwoston kokous, jonka
ympärille on järjestäytynyt wenäläi-
nen wostawallankumouksellinen liike
englantilais- «merikalaisen imperia»
lismin tukemana.

_ Denikin, joka puheellam teki suu-
rimmcm maikujuksen, ilmoitti eitä
«vapaaehtoinen armeija, joka tietyil-
lä ehdoilla on taainuit itselleen liit-
tolaistcn pääoman kannatuksen,
asettaa lähimmäksi tehtäwäkften
Wenäjän wapautuksen. „Tätä ivaatii
welwoliisuus sunnyiumaata kohtaan
sekä Kuliani'-', alueen suoranaiset
edut", lausui walko-arnieijan yiiko-
mentaja. Hän asetti eteläisten ar-
meijojen menesiyksen »kunnollisen
upseeriston" laskuun, kokonaan maie-
ten siitä, mikä osa menestyksestä
etelässä on luettawa saksalaisen im-
perialismin ansioksi. Tulemasta ran-
hankonferensfista puhuessaan lausui
Tenikin: „Kuka edustaa Venäjää
rauhankonferenssissa? Wenäjää ei-
wät lule ed'.:Ztamaan ne, jotka kawal-
taen owat fii< ä. luopuneet, waau ne.
jotka saamat aikaan yksimielisen hal-lituksen ja yksimielisen asemoiman.

armeijan t?htä'.vänä
on tällaisen looiman aikaansaaminen.Wapaaehtoisella armeijalla ei ole mal-
lankumouksell-.sill päämääriä, lau-
sui Denikin —se kohottaa korkeim-
millern suurrnaltaisen Wenäjän kol-
mirnärisen lipun. Tällä tiellä yhty-
rnät täydeNisesii Donin, Krimin, Te-
rin ja Orendurgin fafctficrm sekä
Taka-kaspian hallitukset ja mafyool-
linen on nhdistyminen Grusian sekäUkrainankin kanssa.

Tenikin moitti ankarasti Ufan. di
reitiota, ilmoittaen, että wapaaehtoi-
sella armeijalla ei ole mitään syytä
tunnustaa Ufan hallitusta nleiSroetta-
laiseksi hallitukseksi jo siitäkin syys-
tä, että Ufan hallitus pitää itseään
mastun!:a!aisena perustamalle kolo-
llksclle, johon kuuluu puoleksi anar-
kistisia aineksia ja joka ei nauti m>'
monaittoa maassa. Denikinillä on toi-
nen waltiowallo.u ihanne, sellainei',
jolla on ..yhtenäinen rintama ja yh-
tenäinen komento" ja joka on "rnas-
tuunalainen Wenäjän kansalle tule--
won yliminän mallan persoonassa".

Tämä Denikiiiin pitämä kormlorni-
lainen puhe, lausun „Isrnestja", si-fälfi runsaasti toisenlaisiakin hywin
arwokkaita tunnustuksia. Senttiä ei
esim. salannut neuwostolta. että jfrt-
bania, D.mia ja Ukrainaa uhkaa
rnaara. Hän k?l,oilti luopumaan ki-
nasteluista, riidoista ja käyttämään
kaikki woiin.at taisteluun bolshernis-min waswan, joka on rnuserrettarna.Taistelu ei ole läheskään päättynyt,
ankarjn ja kauhein ottelu on edes-
fä. Denikin huomautti bol'hemis-
min tartunnasta ja,pyysi, ettei aina-
taan armeijaan sitä päästettäisi.

Yhdysvaltain laivasto.

K:o 230 1918 ?

New-York, jouluk. 3 pnä. (JS
UT) Schwllb on jättänyt erohake-
muksen lanvastopiiMkön < wimsta.

Saksan pääfconsu

Ero aiheutuu pääasiallisesti siitä,
että niinkntsuttun lllnvastskorporat-
{ionin perustamisen lautta tulee ko-
konnan uusi järjestelmä käytäntöön
Dhdnswaltain laiwaswsfa. Lai-
wastokorporatfioni suunnittelee 13
miljoonan tonnin rakentamista lä-
himmäsfä wlewaifuudesfa. Lai-
waston rakennus tullaan samalla
myös muuttamaan sodan aikaiselta
kannalta rauhan aikaiselle lannalle.

Unkarista.
Uusi ministeristö,

waalit.
ttttbei

Bukarest, jouluk. 3 p. (3<5116)
llusi ministeristö on muodostettu.
PääministeMä tulee olemaan ken-
raali Cuanda. Parlamentti on ha-
jotettu. Uudet ruaalit toimitetaan
ennen pitkää. *

Unfattö suhde entisiin liittolaisiin.
Wien, joulut. 4 pmä. (ITUD

Niener Zettungille ilrno-
tetaan Budapestista, että Unkari
tulee katkaisemaan suhteensa entisiin
liittolaisiinsa. Unkarin hallitus on
sentähden päättänyt mitä kohteliann-
min pyytää Saksan pääkonsulia pois-
tumaan maasta,

Belgian teollisuuden vahingol
6V2 miSjaardia frangia.

Parisi, joulut 4 pnä. (ISUT)
Vmsselistä ilmoitetaan, tttå Bel-
gian teollisuuskomitean toimeenpa-

!i vangittu

nema ensinminen tutkimus sen wa-
Hingon johdosta, jenka sotatoimet
omat aiheuttaneet Belgian teolli-
suudelle, marsinkin pois kuljettama!*
la koneita, työwälineitä ja raaka-
aineita, osottaa, että wahinko nou--
see yli 6,5 miljardin frangin.

Lembergissä.

S eviini, joulut 4 p. (22UT)
Wllrsowan sanomalehtien tietojen
mukaan owat Puolan
omaiset Vanginneet Senibergisfä o»
lewan' Saksan pääkonsulin, hra von
Heinzen. Mikäli kerrotaan, on wan-
gitsennnen tapahtunut sen wnolsi,
että pääkonsulaatissa toimitetussa
kotitarkastukseLfa on löydetty xas=
kauttawia todistuskappaleita. Edel-
leen, maitetaan, että pääkonsuli on
ollut yhteistyössä ukrainalaisten ro;=

ranomaiölen fansja puolalaisia was»
taan.

Sodasta kärsinee* [uufalaiscf.

Washington, sonli:'. 3 pnä.
(ITUT) FeliX Warburg oi: il.i
tanut lahjoittamansa 5 milj. dollar.
suuruisen amustuksen sota-aluei!
juutalaisten amustamiseksi sen ji
dosta, että he näillä alueilla o
menettäneet suurimman osan omai-
suudestaan.

FTaksirn Sorki.

Veriini, jouluk. 4 v. (ISUT)
Wenäjän sähkösanomatoimiston tle=
danannon mukaan on Maksim Gorki
kääntynyt koko maailman puoleen
manifestilla, jossa Hirn parne jyr-
kän wastalauseen nm on
Wenäjän sisäisiin asioihin ki . . . :=

mistä wastaan.

iaiilul^fiSflf

Suomen satawäen hywllksi
raan joululahjoja wastaan %l lö-
jiiriv c n pappilassa Minneistään
joulukuun 18 pnä. i
joululahjoja on kaikkinaisia elin-
maatetns- sekä ompetutar]■ ;ita.

«SSEfiTi "'•• -"■".-.n-5»
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Roöfsafslscö Hslundin
huijausjuftu.

«maailma fafifoo fufla pefefyhsi."

lViime päivinä on julaistu säth-1
kösanamia, jotka ovat kertoneet
ruotsinmaalaisen konsulin 'Hen-
rik Åsiundin Södertälgessä ta-
pahtuneesta itsemurhasta j . sen'
yhteydessä paljastuneista miljoo-
nahuijauksista. Tästä tragedias-
ta, joka on 'viime aikojen suu-
rimpia huijausjuttuja, sopinee
kertoa vähän laajemmaltakin.

'Åslund oli ennen kuolemaansa I
laatinut luettelon velkojistaan.

Heti kun Åslund oli ampunut
itsensä kerrotussa Södertälgen.
hotellissa, hätyytettiin paikalle
.poliisi, joka toimeenpani hänen
hallussaan olleessa (huoneessa pe-
rinpohjaisen tarkastukseni. Min-
käänlaista kuolemansyytä selvit-
tävää kirjettä taikka muuta pape-
ria ei 'löydetty. Lopuksi tavattiin
kuitenkin joukko papereita, jois-
ta yhdestä keksittiin hänen velko-
jainsa luettelo. Tämän Åslund o-
li nähtävästä iaatimut vähän en-
nen kuolemaansa.

9 .rettelössä oli mainittu suuri
joukko henkilöitä, joilta Åslunid
oli saanut rahoja. Myöskin oli
imaimttu kunkin henkilön antama
summa. Muistiin oli myöskin
merkitty, miten, paljon, Åslund
oh kullekin' suorittanut saamis-
taan rahoista takaisin. Paperin
mukaan hän on, kantanut rahoja
4 å 5 miljoonaa. Takaisin hän
oli suorittanut niin paljon, että
erotus teki 1,300,000 kruunun
vaiheilla. Kuitenkaan ei vielä tie-
detä, »sisältyikö koko vajaus tä-
hän summaan.

Åslund oli niaksa nut hänelle luo-
vutetuilta rah°ista korkoa 10

prosenttia kuuk^ude*sa.

Liiketoimensa, jotka johtivat
tikan romahdukseen, oli Henrik
Åslund alottanut v. 1916 keski-
vaiheilla. Aluksi 'ii kyseessä va-
lutan osto ja myynti, etupäässä
ruplien. Mutta tämän lisäksi hän
oli keinotellut erilaisilla tavaroil-
la, kuten viljalla, silavalla ja
muilla elintarpeina ja tuetäMeilla.
Viime aikoina kerrotaan hänen
keinotelleen myöskin arvopape-

detä

I reiöa. Hän houkuttdå tuttavi
ja näiden ystäviä afäärn-hinsa l-

paamaiäa lyhyessä ajassa suuria
voittoja. Åslund näyttää göte-
borgilaisen »virkav ijen ä"
Lundströmin tavoin maksaneen
korkeita osinkoja, 12—15 pros.
kuukaudessa. Kim „liike" ei ru-
vennutkaan menestymään, oli ve-
dettävä yhä uusia asiakkaita pe-

riin.
Niinkuin sanottu, hommaili

Åslund aluksi rupla afäärei: ,
Hän osti halvasta hinnasta Ruot-
siin salakuljetettuja ruplia, joita
mielihyvin ostettiin Saksaan., jo-
ka niillä suoritti maksujaan Ve-
näjän vallatuilla alueilla, lama
liiketoiminta lienee aluksi ollut
hyvin tuottavaa, mutta sen jäi-
keen kuin Åslund sekaantui
suurempiin yrityksiin, eivät siitä
koituneet tulot häntä enään tyy-
dyttäneet.

Uudet Hiketuttav 's il ii n ' ' a
vanhojen hukatut ra]

Åslund älysi kr \ tai! aisilla a.-
hanhankin 1 iillä kiin 1
liiketuttavia hommiii a ja 1
saada alati pääomaa. Ystävät ja
liiketuttavat at hänelle
haa oariksi i nuk 11 ieksi k i-
määrin 12 pros. kuukautis ; k •-

koa vastaan. Tämän o uk; n
tuottivat rahat suodessa ko -

naista 144 pros., mihin vaa ;-

Haimmatkin tyytyivät, vaikka 0-
iisi. kuinka toistaviin soi
reihin tottunut. Määrä; jan! ulut-
tua voivat antajat sa : : r; ansa
takaisin tai antaa niiden olla e-
delieen Åslundin käytettävinä.
Se seikka, että Åslund [pitkät ajat
rykeni suorittamaan ' »rkeat ko-
rot, herätti luottamusta häi
sekä hankki samalla uutta luottoa
ja uusia liiketuttavia. Ti :-
tisn rahoilla , ■ ks "',':■::' m-

: pain liiketuttavain I 11 1 1 -

■ ne et rahat.
Senijälkee 1 kuin I ' ! ismi

. pkilsi herraksi Ve i ,-ii-

■ memainittu imaa ■ I rau-
■ '-~'- :- '■ Sak: an kanssa, at

. rupla-afäärit. Tall ; - a s-
■ lund edelläviit; ttin muun

! telunsa. Ihmiset h at. häneen
• 1 viimeiseen saakka. ■'



liiAiftnivif

3urvc::siyun
alliCwiiti,

iVielä kiesää „'; toi-
vepa ja näkyi foankkeijtalkiiin säh-
kön 'ja. .sähkövalon
siaasftjMi Järvensavuni a^iua
nrääm. Äkkiä biOa&raa 'kui*cnir:i<ri

u nm o oomitjta-

;ja ;ku;Uilileensa kautpungrn tätä alaa
mä air ää*v an m a«ht jmöeii en p uol e lita
iSieai sepkan, että vaftiotkin 'kjipai-
fliee Järvensivuin ostosstai .11 vv Ml
ikuniimarsyy tf':e: enempääikin livun
johto en jo vedettynä rautatien

asti,, mistä on- kol-
ikiv€nfaei|tfcoa asun-t.. •■•■•., ; , iän

alikuuini ja asunrufe&eit t.'h< :t-- i iktt.
tan ikatttpitmgiss a
va.pm.Miat, etyä -k au ■u-ni'
inut saada kofhAiaillisen vo:>ion am-

säbkiöalä, Amn.e^zanhan.
p/kkirkauipu-nkien y.m|päristö&ä m
—l5 kikan*, alafe hacv>wo»p,aå3\-
ikin a'3-u'tu'sryhmää n säWkiöä.

tälmäai mrtfkaaia on Järven-ie

siivun aluetta tarjot-
tu aika' = emmin, vaan ei silloin
kelvannut. Kv.in myt raiaiaitje ai-
kai ottaa laajaojpuoteisem afaeeto
rataif isi, njihjn se ora ehdotto-
masti sopVjn [ällä seiuduillai, La-
vailiit ui kaiuipu'raginki:n johtobenika-
löt, vaan tävty hän odottaa asian
maWkePimista »trmen Jkufm O tretta
uudelleen voitiin kaupungiJlie [air-
jot_- ja olisi s: kv!.
lä vaiiiuit saada haltuunsa, omhan
se k':rkol : isi icssia «.uihteessa kau-
punkiin jo yhdk-itetty,

•Mu.tta nythän o,n kawpunlkj ja-

v,,na ]a

! ia voittao
idemi el>fcm o

kuuihttua, onhan Järyanis.Vwni
hin 'Hior
syytön,

a «hmisjouikiko
Si viiden 1".

a antit

iv an
rlk-

komus sälytetään satokin
Kanqpwn g'n sanrima»

lur!'afeUii-;.pn taii pefew-s*
kita

jF n juttu-
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takaperin oli eräs Å:n tuttava
vMä antanut hänelle 30 tuh.
kruunua. Muuten on kaikkien
kansankerrosten edustajia se-
kaantunut juttuun. Paljon upsee-
reita on lainaillut hänelle rahoja.
Annetut summat ovat -vaihdelleet
100,000 kruunusta 1,000 kruu-

nuun saakka. Toiminimi Hamil-
ton & Ivumpp., jonka palveluk-
sessa Åslund aikaisemmin on ol-
lut, lienee kiinnittänyt afääreihin
200,000—300,000 kruunua.

Pankit olleet epäluuloisia.

Tukholman paniklkipiireissä on
kuuleman mukaan kauan oltu va-
kuutettuja siitä, että Åslundin
liiketoimet tulisivat päättymään
surkeasti. Eräs pamkiki, jossa
Åslundilla on ollut tili, ei sekään
ok antanut hänelle minkäänlaista
luottoa. Å:lla oli tapana kirjottaa
suurempia shekkejä kuin mitä 'hä-
nellä oli pankissa rahoja. Kun
hän huomasi tämän», kiirehti hän
viemään pankkiin »iin paljon ra-
hoja, että shekki hyväksyttiin,
sillä hänelle ei maksettu enempää
kuiri .mitä hänellä oli rahoja pan-
kissa.

Åshmd tehnyt kymmenen vu°tta
takaperin S miljoonan kon-

kurssin.

Åslundin etemämtra on ollut
yhtä loistava kuin hänen Hoppun-
sa muodostui tragilliseksi. Hä-
nen isänsä oli varakas puutavara-
kauppias, jolla oli suuria sahalai-
toksia Sundsvallin edustalla. Nä-
mä siirtyivät perinnöksi ainoalle
pojalle, jokapian sotki asiat niin,
ettei mitään pelastusta offlut ole-
massa. Tapahtui suunnaton ro-
mahdus, joka veti mukaansa jou-
kon toiminimiä ja yiksityisihemki-
iöitä. Syntyi 8 miljoonan ikoni-
kurssi. Åslurrlin äiti 'menetti nel-
jä miljoonaa, ja «hänen vaimonsa
sai pauna puottsen miljoonaa li-
koon. Åslundin monet sukulaiset
menettivät kaiken omaisuutensa,
jotapaitsi kärsimään joutui eräs
ranskalainen, ja muuan norjalai-
nen toiminimi. Semjäikeen kuin
tämä konkurssi kymmenisen
vuotta talkapetrin oli tapahtunut,
oli Åslund hilljaa. Norrlannissa
asustaessaan Asiurd vietti isuu-
röm-moista elämää. Hän raken-
nutti sinne loistavin huvilan,
jonka peli- ja biljardisalit olivat
suurem.mois-eir.niat kuin missään
muualla- koko maakunnassa. Nii-
tä sanottiinikin ..Monte C

Olaan tayöskin sitä mieltä, et-
tä A :ni romahdusta joudutti La-
inen suurem.mooner? avuliaisuu-
tensa. Hän työnsi rainaa keneffle
hyvänsä, ottamatta selkoa
pyytäjä todellisen avun tarpeessa
vaiko ei

aHneajraS^KSr^acS

jittu.

Oikeusasioita.
Suuri murtovarkaus fielsin-

flissä.

Lähes ioc,ooo markan arvosta
oma suutta viety;

Suninuin ta fta ivasiten yöfflä nnMr-
'•auduit.in Helsingissä kauppias
M. M. Kotshiackin. taiirtk;s|tav<ara-
Ktoeeseea, Yrjönkatu 1.2. iVadkafi-
dan saaääkis? joutui kiafeairvoisia

naisten turk-
keja, piisiaöiiituridki., joukko seipu-
innaihlkafkaiutoksia, lakkeja, käsi-

neitä v. im. tavaraa yfoteelnisä 91,-
453 Jnaaficao arvosta. Varfkaaf osi-
nat tukkeutuneet sisälle Uuden-
naanikradun puoleisesta .paraat}-
cäytäväistä. S ertj aikeen lie cfcvat
murtaneet lasiruudun ovesta,
onka kaulita päästään piili an puo-
elie. Pihalta mackaal climt «pääs-
ee* Iliike- ja varastiahuianelstooni
eiSktoaaimaOla civipei! n pois sforae

, ohtavasta ovesta. Näyttää siltä
kuin he olV.Vat saaneet työsfloen»
neätlä täydessä rauhassa, vaikka
»ajkka on jdkisaenlkin kestoe/llä
lauipuiiiika ja liikenne sillä kclh-
aa tava-

'■ ijses** hyvin (vjlikas.
'aitokaa valaisee sitäpaitsi katosi
uurta 'kiatu.liannppua. AuveTaam,
'ttä vahtivuorossa oMeen foons-
aaipedin oißifsi pitänyt huomata;
-arlkaidem puuhat. Täten ovat
nankaat jo ain.akin kolmatta "Ker-
aa tänä vuosima ihra

1 Cotehackiö ''iJkkces'sä. luottaen
hänelle yhteensä 500—600 tuh.

Carloksi", j matikan tappion.

U?ääriä 500 mkanscfeleifä
takawarikott» Oulussa 13

kappaletta.

Polnsilaitokfelle tehdyn ilmoituk-sen joi:fcostp pidettiin oululaisessaUnwlanimveZsä matkustajakodisfa
erään Erkki Kostamon, Kemijär-
raetta, ykfityishuon«ssa tarlaZtus.
jolloin löxiiiu II määrää 500 nikan
seteliä ja 2 paperiarkkia, joissa oli
erinätftä numeraharjotuksia, arwa-
tenkin tehdyr fetefien numeroiden
muuttami?tarkmtuksessa. Kostama
oli ehnnyt ostaa kotitekoista wnnaa
kahdella 500 Markkasella, ictfa myös-
kin saariin takaisin. Kaikki setelitowat punaisten mallan aikuisia,

äßäärän raljau kciuppaa-a e::

Suuri nah&oien varkaus
LäHed 500 nahkaa war etettu.
SBeljeffef Astromin nchkatehwaltaOulussa on HiljaNoin waratztetlu

451 kpl. jalostettua lampaannahkaa
ja 36 kpl. jalostettua wasikannah-taa. joiden yhttinen arwo on 26,
865 nik. 82 p.

Poliisi tutkii asiaa. SBarfaibeu
illä ollaan.

I ""'V" V

I Kokouksia l
|^. |m H<[ ~„.l | g,„ul mmm—tm

Koho PlrMlcfilnn konfao Msftffiv!!

fiif im hlnint
on smimnit. 8 p. |oiilnlc k!o 2 j.pp
entisellä Tarimelaa iuöv. iaio"*
25 ni

Berwßß Mihhostn
konlfiirssipsgii

u-tUojain knlcons [iidctflnn lämä«' kuun
20 päivänä kellu 6 ip- Alilman & Pulk-
kinen Asianajotoimistossa Tai< p.nVila
ja tulee kokouk-essa esite! i lop
ptltili \<e äli hoidosta £ !,!,"'

mautetaai • t« ä poisjääneet > lyy-
t\ä läs-ttä evien päätöksiin. i24V*4-

jen fcauitta miljoonista ovat kade-
mieltä äirsy*täsieet, mutta meil&
Järvensivun vähäiväikiiille ei niil-
& ole oÄst sanaakaan pooMoflasj.

Kumunhan vai on saamtj mäin
likellä kaupunkia sijaitsevaasi a-
sam-oryh.määra kkeisesti asiunto-
-I'liilan ra|tkai<suuin, josta, lehdistä
päättäen, 'kaupungin -mafa-iiniofoeSt
a :naikin pai ien sanoia
va.t. Nvikyiisin vaäHtisevain vaiai<s-
fcuskeånojian puutteen
tu-u mainitun bainfkikeeni raukea-
minen imellkejn iSomÄa, ja kame-
ralla miekMä tullee
kenenkä toimesta, ja minkä vuok-
s | tode 1 i 'sn 11tdess a sähik ävaJon
saanti Järvensivun asutnsirylh-
mään Ikävi mitättömin.

!iko

ÅAMULEHTr

WMlWll filflH-

Wuosikokous
pidetään Porissa Kansaliiikodiss?.
(Itäpuistok. 6) tämän joulukuun 20 p.
klo 10 ap. Kokouksessa käsitellään
Seuran sääntöjen 28 §:ssä mainitut asiat.

Johtokunnasta erovuoro sn ovat ta-
loustireht J. F. Palm, pankinjohtaja
Vilho Oksanen, agron. Årth. Grönholm.
Sitäpaitsi valitaan uusi jäsen surmansa
saaneen maanvi j. neuvos Artb. G Hil-
denin sijalle. Lopuksi jaetaan pai
kinnot metsänhoito ja uutisvilj. kilpai-
lun kunniakirjat kilpailusta —.

Porissa. Maanviljelysseuran kanslias-
sa 3. XII. 1018.

Toimen puolesta:
25087 Veli fli. Jaakkola.

T.B. tj. 25 mm.

MMM Kirvesmies
n. osaston

enliset jäsenet kutsutaan täten kokouk-
seen entisen Tampereen työväentalon
juhlasaliin sunnuntaina t. k. 8 p. klo
10 a.p. 25098

I*&r •^C2Pr■**£*?■-"SCT - ■•*>I

f Huutokauppoja j

T. S. tj. 6, 28/12
Liikemies

110 li liii!
omistama taio ja tontti nro 19 tämän
Tampereen kaupungin 3 osassa myy-
(!''än, ellei laillista estettä ilmaannu,
julkisella, pakkohuutokaupalla Maistraa-
tin virkahuoneessa kaupungin raatihuo-
neella laiivantaina ensitulevan tammi-
kuun 1! pnä ido 1 j.pp.

Velkojain vaatimuksista ja myynti-
ehdoista pidetään samana päivänä Uio
11 päivällä keskustelu, jossa kaikkien
asian omistajäin tulee valvoa oikeutensa
ia jolloin myös ne saatavat, mitkä pu-
heenalaisesta kiinteistöstä ovat ilmoi-
tuksen jälkeen suoritettavat, pitää vii-
meistään ilmoittaa.

Tampereen raatihuoneella, joulukuun
8 pnä 1918.

Maistraatin puolesta
firvid Leiniö.

v. t.

Huutokauppa.
Paikkakunnalta poismuuton takia

myydään kaikenlaista irtainta omai-
suutta jouluk. 7 p. klo 2 lp. Pispalassa
Talouskaupassa.
25112 K. V. Pitkäniemi.

liii lllliippi
Tiistaina joulukuun 10 p:nä kel-

lo iö e.pp pidettävässä näyttelyssä
Lounan tilasi maalla Lahden kau-
pungin läheisyydessä, esitetään

1! In| L «I

jotka viime keväänä kapinan loputtua
otettiin Pääintendentuurin viljelyskoion-
niei! käytettäväksi. Ne henkilöt. jo*ka
ovat. hevosensa menettäneet, ovat tilai-
suudessa etsimään ia takaisin saamaan
hevosensa näyttämällä laotettavien he»
Uilöide:; varmennetun todistuksen omis
tusoiUeudestaan, hevosen ulkomuodosta,
merkeistä y. m. Ne hevoset, joille ei
omistajaa ilmesty, myydään julkisella
huntok<»«palia", joka pidetään kello
12 samana päivänä.

PaeioteiiiJsnfuorin ViUelysßolon-
nien P68l!!HkO.

(81.11287) 24957

Bg2SEBBIBBISIBSEBiIiaiI|
Myytävänä j

Hieno Billerltarkki
iiivytävnua. Lähem. puh. 671. Wallin
25119

Hyvä ajokoira.
K. KAPP.

US.. HS., UA,

Sangen hyvä ja miellyttävä

I
Puol. puusta ja kivestä.
T.k. osassa. Tulis. 1. 40.
Mukavuuksista puuttuu
ainoastaan VC. Vuosit,vii
13.000: Hinta 185,-
000: —. Maksuehdot sop,
nutk. Vast. läh. Aaraul.
kontt. Tampere nimim.

25111 »Viikonajalla».

SoKerlu la kahvio.
Sokeria 1 laatikko (10 kiloa) Töölön

palasokeria ia muutama kilo kahvia
mvvdään telet 790. 251:52

ikg. hienoa sokeria etti.nmän tarjoa-
valle. Vast. t. !. k. niin. »Sokeri».

25105
Musta, pergamoitu

B mm »« IVKnsilQiiKKiL
Lähemmin Itä-Hämeen Äaioimist.
Läntinen!;. 27. Puh. 17i>9. 25150

Muytäväiii
i hyvä herrain lakki. 2 selbisam
nahkan, lihainylry, parisängyt,
2:>let hvvät kirjoitusneuvot y.m.
Satamak. 7. Heino.

Remmiä.
Käytettyä nahkaremmiä 18 mt. noin

14" ja 20 mt 4'/2" uutta Baiata rem-
miä myydään varastosta V. Tanbert
Sähkö & Konetoimisto, Rantatien-
katu 24. Puhelin 710. 25029
■jytisi hyvä villainen ulsteri palttoo
* hinta 200: Laukoutoii 8 viimei-

Den kerros ovi vasemmalle.

ifPil WWllll
ja mifsten kenkiä on myytävänä Ahlste-
detin Jalkineliikkeessä Rautatienkatu 9.
Halvat hinnat. 25099

iljfvfl seinfl telefooni
myytävänä. Vastaus hintailmoituksi-
neen heti tlk. nim. r45e 25097

Isoliiflltoreja
koukkujen kanssa ja rautalankaa säh-
köjohtoja värien varastosta.

W. Tanbert, Sähkö- ja Kone-
toimisto. Rautatienkatu 24.

24624 Puh. 719.
Hyvä

Fianlino
myydään.

Santakari. Papinkatu 19.
24!-82

liifesiaa pukuja,
2:det turkit, ialvipalttoo, pitkä takki-
piiku, pitkävartiset rasvanahkaiset ken-
gät, pukuja v. m.

Hafael Wallberg,
Satamakatu 7.

r>l2^> Lielahti

|| ii*

litl tJ il.UlOl uffiäs 4-* M sä v * & * 3 S %■« S -Cm

myydään manlie muuton tähden
Viinikank. 21, Osuusi. »Voiman'
talo piliar.
250:0 Lattu.
TUt yytävänä. uusi sähkökeiitoaparaatti,
* * sopiva Pi.-palaii ja Tahnielan vir-
r IH-. Mfmtykatn S. Merivaara.

Enempi möörfl soita
joko nmdSäii (ai varhdptaai
sokeriin tai jauhoihin. Vusi.iu-
tik. n miiu.

2-*U3 .Ersi lii:.=>a>.

lisiCl ''*' v ° lllus ' a |'l.vy-äikap|>a. So-
ttiisi [iva ke.-kikokoisell«
myydään alenneiiiUa liimalla, s-attu-
iif-esta syys*ä. NähiävätiäS 6. Rauta-
rieuk. 17. Nei(i MaVkken luona 25131

yytävätiä käytetty ply.-chi takki
tekä musta oiiciim puku. sopivat

kesfctk nai elte. Nähtävänä Ui ■, 5.7
L. Pgistok 6 liharaii. 2 kcir. ovi oik.
2;>!23

25013

!^3P»- "<»C3P' J^ J» 1

Halutaan ostaa J
SHk/wå höyläpenkki
sekä tosi varma ja hieno
berättäjäkello.

O. Hongan,
Itäinen puistot;. 39.25195

hyvässä kunnossa oleva
**■ Perssonin kutomakone. Vastaus
hintailmoit fcl.k. mm. »Persson». 25139
Käytettyjä, hyviä

Ompelukoneita
ostaa Eu g. Schön i n g.
25148 Hämeenkatu 14.

I Palvelusta Kaluaa ]

Maalaisille paloöljyä.
Karjanomistajat, myykää voita ra-

jahinnalla, saatte joka s:destä kilosta
liinaseksi l:den litran paloöljyä. Arvoi-
sia vast. enstviik. kuluessa odottaa 1.1.
kontt. nimim.

Perheen tarpeeksi

Ifaikille aloille saatavana palvelusvä-
*» keä hyviliä. todistuksilla paikan-
väJityst Puutnrhak. 10. Hennilä.

25142

Karjanhoitoon
sekä kaikkiin talous tehtäviin tottunut
niisti ja rehellinen tyttö haluaa paikkaa
vastaus Lempäälän postitoimistoon mm.25010 «Hyvä todistus*.

Kadonnut
jlTTihim »»>«»»»>>w > »iiii S m nwnBBHHMB

Tuntemattomalla tavalla
katosi t. k. 4 p:nä musta, suurta kokoa
-.-ahalompakko, sisältäen 160 mk. ra*
haa ja tärkeitä asiapapereita, joiden
takaisin saantia odota 1: tämän lehden
konit, osotteella: »Passit». 25120

Mhalompakko katosi 4 p:nä
asemalle isälsi toista sataa ra

haa, mainetodistuksen v.m. Reiiellistä
löytäjää pyyd. jättämään se aseman
pak.-iusitiuoneeseeii ivaile Tilalle.
25100

1" apsen kalossi on pudotettu Mäkipään
""* kadiiiie 1-iöy'äiäå pyydetään liv
'iii; tahtoisesti luomaan se Mäkipäänk
23 etisiin, rap. vasem. 251'4

VTalkea isosarvinen pässi katosi t,. k
"

5 pv a m ma. Rehelli-tä kiinni
ottajia py>det. palk vast dmnitt.
_'öl la I. Ar maalle, Aleksanterink. 31

Sunien kulku.
dunat lähfeväf:

P»lii»is«n:
Kl, 12,05 Y. (wSiijuna SBaöfoan,

Tornioon j« Iywäskylään.
Kl, 5,50 a. fefajuna Iywäslylään.
Kl» 11,15 ap. sekojuna O Uwe del le.
Kl» 2,08 ip. poZt!ju,na Naamaan,

Tornioon ja Ihwäslylään.
Kl, 5,12 ip. ftkajunll Wilppulalln.

Etelään:
Kl, 5.46 ». Po3tiju,u« H el s i n l i i n ja

Wiipur i i n.
Kl» 8.10 ». PoZtiiuna Turkuun ja

Helsin l i i n.
Kl, UM ap. Mlli!ustaj«,iunll Tui-

luun.
Kl» 3,00 ip. postijuna H e Ii in Ii in.
Klo 0.18 i. postijuna H«li'inliin ja

Wiipu r i i n.
Siiitieen:

S!» 11,20 ap. }ilajuna T tj r to ä ä f e c n.
Klo 2,50 ip. postyunll Pariin ja

Raum <l 1Te.
Kl, 5,2'! ift. fefajiuia Ty rlu ääse en.

3unaf saapuvaf:
Pohjoisesla:

Kl» 5,14 ». PoZtijnna 23 aofo § i a,
Torniosta ja IywäZkyläZtK.

Kl» 8,40 n. selajuna Vilppulasta.
Klo 2,38 ip. posnjuna Waafa s t a.

Torni «Btn ja JY w äs k y ! ä s ta.
Klo 5,48 ip. fcfaiiiina Orimt b < 11 ä.
K!» 11,15 i. ftkajima Fywä s l h°

iästä.
gtclöstä:

Sfo 7,47 et. fcfitjutia Toijalasta.
Klo 10,36 al>. matlusiajajima W ijpu»

r i s : a.
Kl» 1,40 ip, postijuna Helsingistä,

ja Turusta
K>° 8,32 i. poSiijana Hels,nss'Z.

tä. u i usta ja Wiipur i Z t a.
K!« 11.31 >,. poZtijuna tzelsingis.

ta ja Viipurista.
SömtcStä:

fil» 7,18 o. felajurw Tyrwänstä
fusfct '/»-

« Pori ? i 2 i-namoere. 1910.
,J ,w

Siaumalt*.
Tam-p. Kirjapainio-Osakeyhtiö. Kl» 11,05 >,. jefrtjuua Stjrißöästä

Sokeria ostetaan
Kahvila Pohjolassa Kaivokatu N:o 80
25130

T. ri. ti. 70 mm

i^ Jk

korkeimmilla hinnoilla
Ketun,
Sa js h eai j
Rä»pän,
T&3faksaisit!,
Pläädim nahkoja
S ui. jj. m.

J. Monihan.
Puyviliatehtaank. 20.

25108 Puhehn 1007

?«^WkMVW

Hyvä palkkio
luvataan sille joka voi t.oimifl ia

eli luovuttaa 2 tahi 3 huonetta
Ja keittiön heti , !> vähää myö
hemm n mieluummin Tammelan
eli Kyf 'ilAr- kaupungin i..sis!a.
V staus U L inttoriin merkillä
ZijQö »H) vä prilkkio>.

■3SJR?:

Perjantaina 6 pmä joulukuuta

f Vuokralle otetaan S
V

Huone, jossa voipi tehdä puusepän
työtä, halutaan. Vast t. i. k. mm.

25! 10 Kosiamo.

UH«lkkil> luvataan siile. joka toiinit-
*■ taa pienet parihuoneet tai yksityi-
sen heSlan kanssa lapsettomalle parille.
Vast. pyyd t. I. kbntt. niin. »2 hen k.»

Hyvin kalustettu lämmin huone
nykyajan mukavuuksilla keskikaupun-
gilta halutaan vuokrata 15 pstäjouiuk.
Vast. m.-r'.'. „Propeit" Tifors Afton
blad'in kontt. ' 25120

Ilmoituksia '

Kiitos.
Pyydämme lausua »ulimmat kiitoksetsiitä hellästä huolen pidosta, niille, jot-

ka muistivat rakas'a aitivainajaamme
Sofia Koivikkoa Kangasalla hänen
sairautensa aikana,
25134 Lapset.

K" alustettu huoKe halutaan vuok-
** ra ia nyt heti tai myöhemmin. Vast.
pyyd. t. 1. kontt niin.
25128 „oma sisäänkäynti."
LJalutaan vuokrata kamari ja keittiö
* -*■ keskikaupungilta. Va~t tlk. n im.
25147 Hvvä vuokra.

Halutaan vuokrata

1-5 111 l lilHi
keskikaupungilta. Vasiaukset puh. 18.
25140

■Qari nuorta miestä haluaisi kaluste-
*• tn» kamarin ia osan keittiöön nyt
lieti tai tk. 15 p. Vast. tlk. nimim.

«Rautatieläinen».

Palvelukseen otetaan

saa paikan 15 pstä jouluk. kun lähettää
todistuks. ja palkkavaatimuks. Aamul,
Uoiitt. nimim. »Tarvitseva». 25145 !B°|o olennus kirlohfaH. W. Tiihosen kirja- ja paperi-

kauppa. Pääliike Hämeenkatu 25.
Haara 1 i i k e KuninUaank. 14. 25146

Alaansa perehtynyt, kengityskurssin
suorittanut, hyvät suositukset omaava

kartanon Sepä
saa pysyväisen paikan jouluk. 15 p:stä
Niemen kartanossa, Ylöjärvellä.

Suosii ukset ja palkkavaatimukset lä-
hetettävä odotteella Tampere, Lielahti.

Osakeyhtiö Lielahti.
Tottunut

Pikkulapsen hoitaja
hyvillä suosituksilla, ehdottomasti re-
hellinen ja luotettava tai sairaanhoitaja
halukas lapsenhoitoon, saa paikan. Per-
soonallinen ilmoitus tai suositukset lä-
hetettävät- Laukontori 6.
25102 Insinööri Charpentier.

Tutkinnon suorittanut

UMllllWW
saa vakinaisen toimen lähettä-
mällä hakemukset palkkavaati-
muksineen ja todistuksineen, joita
ei palauteta, meille ennen t. k.
23 päivää. Tointa seuraa vapaat
huoneet (2 huonetta ja keittiö),
lämpö ja valo. Hakemukseen
liitettävä myös suojeluskunnan
todistus alkuperäisenä. Toimeen
astuttava tammikuun alkupuo-
lella lähemmin ilmoituksen saatua
sopimuksen mukaan. 194/ 12 18.

Valtion omistama
Siuron Sahalaitos

24958 osoite: Siuro, Porin rata.

Löydetty

IfifnftlffC talteen otettu Omistaja
l UIUHttU saa periä Hämeenkatu 9.
Elatus puh. 10 18.

Joka tietää
olevan tavaroitaan huoneissani e!i huo-
neitteni alla, niin tulkoon korjaamaan
ne pois 14 vuorokauden kuluessa, muu-
ten menettelen kuin oinaini kanssa.
Tali melassa talossa n:o 126.
25104 S. Uskali.
iampereen Jalkmeiiikkeeiiharioittajain

"XSK NHHKfIH
jaetaan biir.coian jalkineliikkeessä Län-
tinenk. '6ö marra-sk. 5 p klo 3—7.

JakotoimiktiNta.25138

Sauno Pispalassa
Rajaportilla avattu yleisön käyt Itä-
väksi, keskiviikkoisin ja lauvantaisiis.
Saunottaja-saa paikan samassa paikassa.
25140 Lahtinen.

Kaksi naulaa kynttilöitä
vaihdetaan ruisjauhoihin enimmän tar-
joavalle. Vastaus viikon kuluessa t. 1.
kontt. nim. »42».

Oeij.as parturi Neiti haluaa, tavallaan
** ominlaiteista liikettä. Lähemmin
heti

Rajaportilla Kellosepällä,

Se henkilö,
joka sai

_

erehdyksessä väärän säkin
maanantai aamuna Kurulaivalla, ilmoit-
takoon osoitteensa asian korjaamista
varten tlk. nim «Erehdys». 25114

K Laivaliike

Böyryaius ..Hu"
Kulovedellä lopettaa kulkunsa
toistaiseksi tänään.
25101 Frans Helenius-Tasso
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