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Perjantaina Huhtikuun 6 ph

TOIMISTO: Helsinki, Antlnk. 4

Outisossston puhelin 250Toimitussihteerin „ 79 20Nltoimlttelan . 22 34Ulkomaan osaston , «038VenB|Bn osasto „ 1486

Suomalainen Asianajotoimisto
P. RIMPPI, lak. kand.. Helsinki. Dnlo-
ntnkatu 8. P 66 67. Auki 9_12, 6—7.
Matkustetaan maaseudulle. 39

Varatuomari

Veikko Vartiovaaran
Asianajotoimisto.

•Helsinki, Aleksanterinkatu 15. Toimisto aold 10—4. Pnh. 4716 ja 6679.
Matkustetaan maaseudulle. E kokouksia j

PaloÄßlrttoiä

Vellamon
osakkaat kutsutaan täten varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään keski-
viikkona huhtikuun 18 p;nä 1917 klo
6 i.-p. Kauppaseuraa Huonenstossa
Vaasassa, keskustelemaan ja päättä-
mään yhtiöeääntöjen 20 §:esä maini-
tuista asioista, Vaasassa, 28 p. maalis-
kuuta 1917.

U J. Kurtén.
(Haßintoneuvoston puheenjohtaja,

7028

UUDEN SUOMETTANEN
Konttorit
x r.
ci^glstauamataa

klo 5 ip.
•mm, «B *■ SKS tM «MA Mi JK» Jr «r

Hannula & Orrawk •>«—'
9 9IsnIli IMW S %»»« g H SOI ]m» om,st - : lakit, kand. O. V. Hannula ja hov. «atk. h. K. Orraeug.s B Ajetaan myß. rikosasioita. » Matkustetaan maaseudulla

V/VMAiilf asianajotoimisto Maaseudulta voidaan jo nyt lähettää

JCcuufo GasirémitW VWv W V W«s» v 'ttr| rVB V Omistajat: ent. prokuraattori i. Grotenfelt, vara-
tuomari R. w. Fieandt.— Matkustetaan maa-eaduUe

Varatuomari v

lllllfllllljjljlll
Matkustetaan maasenäulie. 164

7f*10,6,1 Viinit,,n*', AiianajotolmlitoHeltinslttä
IJ Fablanlnk - 3t Puh - 11490(Rita vuori) ja3470{t0iy WWWWV V misto). Auh» 10-12 ja 1-4. Mafkust. maaseudulle.

Cityn Huutokauppahuoneusto SSSSä
~ . ,

_

11 biileja, polkupyöriä y.m., y.m. Taran käy-uudenmaank. 2 .................. Puhelin 87 92 daan nontamasaa. 8353

ovat

Pyytäkää tarjouksia.

Helsinki. Puh. 58 53.
(S. 1.29061 3040 ( B.H,>

Irtonvmereldcn hinta 15 pennia.

HMM
Ottaa vastaan rahoja korkoa kas*

vainaan talletustileille sekä juok-
sevalle tilille.

Myöntää luottoa.
Välittää osakkeiden jaobligatslonien

kauppaa Helsingin arvopaperi-
pörssissä ja sen ulkopuolella.

Suorittaa kaikkia pankkitebtävlä.
Toimiavoi pankille antaa

myös kirjeeliiaeoti.

sinnen
KIIPFIHIKIL

OMIfTITIIL
Pankin uusista osakkeista

on ensimäinen maksuerä kah-
deksankymmentä (80) mark-
kaa osakkeelta suoritettava
maaliskuun kuluessa.

Uudet osakkeet jaetaanmer-
kitsijöille heti kun toinenkin
maksuerä, joka on suoritetta-'
va viimeistään ennen ensitu-*levän syyskuun loppua»
pankille maksettu. < tA

kg

Calist. Rontfltenßmi
■te • (M 6

mjy TUMtmU SksUMs
Oaitoyhm

«ERCANTILC,
Helsinki, Pubel. 0678.

(81.10716^866

On olemassa vain yksi kirjoituskone»
jota syystä voidaan pitää äänettömänä
ja se on

NOISELESS
joka vallan äskettäin on tullut kaup*
paan. Siinä yhtyy äänettömyys hel-
poimpaan ja miellyttävimpään koske-
tukseen, mitä tähän saakka on raken-
nettu ja on siinä sen lisäksi useita
käänteentekeviä parannuksia, jotka
takaavat, että se on erikoisen etevä
mitä kestävyyteen tulee.

NOISELESS on kone, jota kaikki konttori-
ihmiset ovat kaivanneet. Voimme
saada Teidät siitä vakuutetuksi jos
käytte konttorissamme tai soittakaa
niin tulemme näyttämään, mikä ei mil-
lään tavoin velvoita ketään ostamaan.'

Puhelin 10597, NOISELESS O/Y,
Unioninkatu 15*

Sähköos.: Noiseleaa.

fiömkaiiiloiiar^räitii
Kiitmimu urattavia kattiloita 2.13 a läpikulkevalla tcS-
putkella, käytetyltä mutta käyttökuntoisia, 58, 42,
32 ja 30 neliömetrin tulipinnalla. Nähtävänä Pih-
lavan Kone-Pajassa! Pihlavan pysäkki
(Mäntyluodon rata), jonne myöskin tiedustelut osoite*
taan. v v s' (Hb1.)7052

Taloudellisia
erittäinkin nykyisenä kalliina polttopnnaikana

Merin nnkoiinmotH.
Valmistetaan erisuuruisina 5—500 teh. hv,

sekä maa- ettfl laivakoneinn.

Suomen edustaja:

Ernst Jonsson

Lakiasiaintoimisto

Pellinen * Niemelä
Helsinki, Mikonkatu Hio 6

Omistajat;
Akseli Pellinen* Eemeli Niemelä.
Lakit. kand„ Varatuomari. Varatuomari.

Konttoriaika klo 10—t SähkOosoite: I 'eilinen.
Puhelimet 2335 (Konttori ja Niemelk) ja 7144 (Pellinen)-

Toimittu kaikkia asiauajotehtäviS. Matkustetaan maaseudulle.
278

CHROMALUNA
varastosta

D. WINTER & C:o OY. Epilfl.
Pnhelim.: 1757 & 157 Tampere 8298

HU. (raota.) ! k. 40 mm 3 salat. etug>va.

TlUJtehialllJatIPflTiWtaÖffoftfc. JetHi dttrfrat hmlcVkiat myymään koko 1.«jtt tditaanaa koneistosta, pyydetään lähettämään tarjouksensa
(yksikkö hiunet Joka kneeell*) koin myöskin selvityksen koneiden

I • i"“ *■“
InilnSSri Yrjß Poikineita

Petfopyd, Hersonsksja (L

Greta £auraea&
Johannu Savola

(U Aura>B3o7 Turko.

XMav&izn erefuU^,
Kiitän teitä monista onnitteluistan-

ne, minulle tuntemattomien henkilöi-
tten kihlauksen johdosta. Sekä ilmoi-
tan tåteo itseni vapaaksi koko jopa-
Wfta. r~

Ida Yll-Mattlla.
Hyvinkää,

Kauppias

Gustaf Adolf Lindgren
synt 1. i. 1850,
kuollut 5. 4. 1917.

Syvästi kaivaten surevat häntä

Omaiset.
\

xr'
(Posten.) S2Bt

(5.1.10712) 887$

/. Ilmoitan,
että

M vakaa vaimeni

lina Sjöström,
(o. s. Liljeström)

*ynt. 31. 7. 1850, pidemmän sai-
rauden jälkeen sai kutsun taivaal-
liseen kotiin tämän knun -27 p:nä
klo 1,50 aamulla. Häntä kanssa-
ni kalpaavat sisko, «eka muut su-
kulaiset ja ystävät.

Emät A. Sjöström.

Sillä jokainen, joka avuksi huu-
taa Herran nimeä, on pelastuva.

Koom. 10: 13.

(Aatuui.) 82S!

Surulla Ilmoitan, että
mieheni

Johan Alfred Laine,
Syntynyt 9. 10. 1866.

(Kuollut 2. 4. 1917.
Lähinnä surevat

Vaimo ja Lapset.

Surusaatto lähtee vainajan
asunnosta Oastrénlnkatu 2o toi-
aena Pääsiäispäivänä ,klo 4 i.-p.
Uudelle Hautausmaalle Joka ai-
noestaan täten ilmoitetaan.

Surusaatto lähtee vainajan ko-
dista Fabianinkatu 30 rautatiease-
malle sunnuntaina tk. 8 pnä klo 4
Up. Hautaus tapahtuu Hämeenlin-
nassa 2 pääsiäispäivänä.

hupaisia
E. Forsmanin kiviveistämö
Lepinlahdenk- päässä. Tel. 1261.

Eduskunnan

Sihteerin
toimi

julistetaan täten haettavaksi viimeis-
tään perjantaina huhtikuun 6 pnä
ennen klo 12 ap. Hakemukset jäte-
tään eduskunnan kansliaan.

Helsingissä, 5 p. huhtikuuta 1917.
(5.1.10689)8364 , Puhemies.

Kallion Suoma-
lainen Seura

kokoontuu Kallion yhteiskoululla toi-
sena pääsiäispäivänä klo 7 i.-p. Tärkei-
tä asioita! Kaikkien jäsenien läsnäolo
välttämätön.
829"3 'Johtokunta.

Suomen Kiviteollisuusosakeyhtiön
osakkaat kokoontuvat varsinaiseen yh-
tiökokoukseen yhUön konttorihuoneus-
toon Helsingissä lauantaina huhtikuun
21 p:nfi 1917 klo 3 i.-p. käsittelemään
yhtiösääntöjen 7:bgä §:ssi mainitulta
asioita.

*' ‘Johtokunta.

Nuorisojuhla
H:gin KMKY;IIä, Vnortk. 17 1 pfiäs.
p. klo 7 Lp. Ohje] inass a; puhe,
maist V. Kotkanen. Kvartetin soit-
toa. Lausunto*. yllopp. Vuor n o e
(Rlcardin .Juhlapäivä.). Pääsiäis-
evankeliumi sanoin, varjokuvin ja lau-
luin. Vapaa pääsy. 8357

Hbl. (ruote.), Työm, 1 k. e.t. 15 mm.
Teuraat & makkaruntekijäin Ay.

Hautauaapurengas N:o 1.
Rahein kanto 1 kuolemantapauks.

8 p. t.k. klo 3—6, Kapteenink. 8.v J. Vlkbcrg.

| Myytävänä

ite-ss
I Tukku varanto

I «eljeKset StiißumonlflI Turku, ft Helsinki,I Puh- 1915- puh. 10886.

Lasku- ja vekseli-
lomakkeita

mvv varastosta
SUOMALAISEN KIRJALL. SEURAN

*. übjapauio. ANTINA, a.

Maåiakauppa.
Sattuneesta syystä saa maitokonftori tåten Ilmoit-

taa että maitomäärä, ionba kaupassa klo 12 jälkeen saa va-
paasti myydä, on tästä päivästä alkaen rajoitettu 1 litraan
ostama kohti. ■>

Helsingissä, perjantaina 6 p:nä huhtikuilla 1917.
fs Helsingin kaupungin Maitokontfori.

I PMäsläislauvantaina I
■Hi
H Huhtikuun 7 p:nä gsmS pidetään täkäläiset konttorimme avoinna ||

ainoastaan klo 11-12 a.p. 1
S ' >*' **

PALOVAKUCTUSOSAKEYHTIÖT;

Commercial Union. Fenix. Fennia,
Ensimäinen Venäläinen v. 1827, Imatra,

Norrland. Northern, Phoenix,
Pohjola, Salamandra,

Skandia. Skåne
|a Svea.

(5J.10461) 8230

luho Halosen Kangaskauppa
pidetään pääsiäis*
lauant. suljettuna.

UUSI
_ |BL I / 'Wv;,/ ->' •I ■ B| g - * B. •

fes, ihß IMi I ■ z|Mh liM a«B JME ■ jfflp ■ |W I i 1 S a-%! ii MM * mm m i
’*“ •

„
.• y 1 .■ W, ■'■ ™■' mm B ItiPlpfeß fy; r?pi; ’... •r ' ?]

V ndeksftßVildpttfi (49) vuosikerta^*

llmoltushlnnat:
Tekstin edellä 20 p., jäiessä 15 p.; määrätyllä paikalla
25 p. palstamilliin, alalta. Pienin ilmoitusmaksu 1 mk.
Värilliset ilmoitukset 30 p. mm. vähintäin 24 mk.
Kuoiemanilmoitukset alan mukaan vähintäin 7: 50
Kihlaus- vihkimä- ja svntymäiimoitukset 3 mk.

I Vastaava ia päätoimittaja:
P. 3. HYNNINEN

ravataan toimistossa klo 2—4 Lp.
Puheßn 2234

Tilaushinnat:- ~

Helsingissa : Maaseudulla: Venäjällä; Ulkomailla:haettaessa kotiin tuotunaV, v:lla 15 rnk. —p, 20 mkä

V» » 7 » 50 » jo »

V, • 8 » 75 » 5 »

V,s » 1 ’25 * 2 »

Viikko-Sucmetar 3: 50

Konttori;
t , Antink. 4. Av. klo 8 a.—7 i. Puh. 1290

20 mk. 10rpl. - kop. 50 mk. p. AsiaHneskont. ay klo 10a.-4 i. Puh.
10 » 5 » _ 6 as »- rx/3. Haarakon tton 2 linja .5 avoinna
5 » 2t M i 1! i 50 ' “• ja 2—7 i. Puh. 9206.
2» I*_, s ? _

Taloudenhoitaja tavat. 2-4. Puh. 6555
Eunnuntai-nnmero 5 mk. vuodelta.

8202

1917

Perjantaina Huhtikuun 6 p.
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S Uike-Osotteita. I
Agentuuriliikkeitä:
Juusela 4 Levänen Oy. Mikonk. 23

Puli. 72 80, 59 72.
Otto Lumme & K:l P.E5p'..36,t.1250 11S60

Kahvikauppoja ja -paahliraoja:
Oy. Pohjelsm. Kahvlkompp. (Tnßutt.)

Kruuauvuorenk. 3. P. 40 53 ja 58 23.

Agraaritoimistoja;
Suomen Asraarltoimisto, B EsuLk. 16,
tel. 86 33, klo 10—3.

Kananmunakanppoja;
I. Arkadieft, P.-Esplan.k IMS, p. 1713.

Kangaskauppoja:
Arkkitehtejä:
Axel Mörne, Aiherttak 54, Pub. 1363.
Hautaustoimistoja;
Uusi Hautaustoimisto, LSpiaJ.k. 15, 8620,

V. Aaltonen, XI linja 13. Puhelin 89 29.

AITTA Kluuvikafu 4. Puh. 34 66.ÄS S IM OSAKEYHTIÖ.
A.-B. M. Lindroos, A'eks.k. 11. P. 512.

Kehysliikkeitä:
jrfutsen & Nikoiajeff, Museo* 3 P 6529.Herrainvaalelnsliikkailä;

Lorens Malmström, P Espl.k. 33. P, 642.
Vaatetusliike Pohjola Oy., Aleks.k. 17. Kielenkääntäjiä;

Huonekalukauppoja:

I.KILPINEN “Ss«£“
CE S Aleksanterin*.».•LsIbCS jSSOeI Puhelin 28 11.

Oy. isiin Patscheff Ab. "Ka
Ilmoitustoimisi oj a:

—POLYGLOTT—
•12 kielt. Vai.tohu,kielenk. 80u1.9, p, 1578

—TRANSIÄTOS—
13 kieltä, ra!, teha. kielenk, Aieks. k.
48. Puh. 110 85

IkisienKielten Opisto
Valaat kielenk. Pnh. 34 10. Aleks.k. 11.

UUDEN
SUOMETTAREN Kirjansitomoja:

konttori
välittää ilmoituksia kaikkiin
lehtiin ja. aikakauskirjoihin.
Yksi käsikirjoitus Ja yksi lasku
eri lehtien omilla hinnoin».

Insinööritoireistoja:

KIfiJANSITOMOlAKriv Kaivok. 11 P. 684f.
P-8501,8215

E Unioninkatu N:o 13, 111.
K fl V UA* iQTMQ Kirjansitomo.

.Ui I.SAtlöl UÄ.\nnank.29.P.ioSs9

l|wlnSBrlt. Zitting 4. C:o, E.-Makas.k. 2.

JalkiaeliikkeitS:
Xagnäsin Jalkineinko, Erottaja 19. Puh.
592. Haarat Siltasaareak. 12. P. 2943.

Kirjapainoja;
Suomalaisen

Kirjallisuuden Seuran Kirjapainon O y.
Helsinki, Antinkatu n:o 4. Puh, 447.
Suorittaa kaikkia kirjapainoalalle kuu-
luvia töitä nopeasti, täsmällisesti, huo-
lellisesti ja kohtuullisilla hinnoilla.

Kalanpyydyksiä ja laisaiaipeita:
Hjelt & Lindgren, Länsiranta 16. P, 784.

OenfijanKielen opettajan
sekä

matematiikan ia
opettajan toimi

Tampereen suomalaisessa Yhteiskou-
lussa 1 päivästä syyskuuta julistetaan
täten haettavaksi ennen 1 p. toukokuu-na. Palkka kommassakin virassa 24
Viikkotunnista 3,730 mk. Ylitunneista
130 uk. viikkotunnilta. 300 mk. palkan-
tisfiys 5 v. ja yhtä suuri 10 v kuluttua.)

Tampereella. 2b p. helmik. 1917.
1Tamp.5.15273 JOHTOKUNTA.

Lappeen kunnan Rikkilän kylän
ylemmän kansakoulun Johtokunta
julistaa täten mainitun kansakou-
lun • ■ *■ * y

Opettajattaren
viran Johtokunnalta haettavaksi
kahdeksi koevuodeksi. Hakuaika
on SO päivää tätä päivää lukemat-
ta. Virkaa johon on astuttava
elok. 1 p:nä 1917, seuraa asetuk-
sen mukainen valtioapu ja kunnal-
ta 250 rak. vuodessa, l jz ha pelto-
maata, asunto, lämpö. 30 mk. vuo-
dessa valoon, puolet maksavien
oppilaiden sisäänkirjoitusrahoiscs,
laidun yhdelle lehmälle, sekä kal-
liinaan korotuksena 15 mk, kuu-
kaudessa sekä valtiolta että kun-
nalta.

Lappeen Nikkilässä, huhtik. 2p.
1917.

Johtokunta.
Os.: Simola, Nikkilä.

(LrrantajB3o2

Sekalaisia Ilmoituksia
jh

toimivat perjantaina huhtikuun 6 p.
tri Toivo Länsimäki. Slltasaarenk. 4.
puh. 8316 sekä Rafael Kytki und, Yr-
Jönk. 4, puh. 7960, sunnuntaina huhtik.
8 p. tri Ahava, Ratakatu 3, pub. BSB4
sekä tri R. Forsius, Kalkutautieairaa-
)a, puh. 9938. maanantaina huhtik. 9 p.
tri V. Topelius, 1.-Roopertink. 13, puh.
8122 sekä tri Eva Bcsersträle, Fabia-
ninkatu 4, hah. 7415.

(9. I. KMSSI 5225

Suomen Kenkä-ja Nahka-
tehdas Osakeyhtiön

vuod«n 1916

Osinko
maksetaan kuitattua kuponkia vas-
taan YhdvsipaTvkin konttorissa Hel-
singissä tai yhtiön konttorissa Kor-
äceakoskeila Smk. 25: kantaosak-
keelta ja Sini. 8: etuoikeutetulla
<»atkeeita, josta kuitenkin vähenne-
Jåän määrätty leimavero.

Helsinki, huhtikuun 4 p. 1917.
f5.1.10694;8375 Johtokunta.

Pelastusarmeija.
t Temppeli. Uudenmaankatu 40.

PUKsiäiMamu-Jumalaii'
palvelus

( Sunnuntaina S päivä klo 7 aamulla.
i Srigadöörl ja rouva MBklebust johta-
jat Päämajan upseerit eekä monet
toieet upseerit avustavat.
. Laulua ja KaikH' tervetul-maf -

UUSI SUOMETAR

iLapialahdeßk. 7. Puh. 32 57, 104 22.

Kirjapalno-asioimistoja:
Osakeyhtiö Grafica Aktiebolag, Kasar-
minkatu 23. Puh. 59 32

Kirjallisia toimialoja:
Kirjallinen Toimisto. Fredrikink. 39, B,

(Buiev. kulmassa). Puh. 73 71.

Xlisheelait oksia:
KEMIGRAFIMEN OSAKEYHTIÖ.
Antink. 10. Puh. 54 80 ja 11S S2.

O.y.K!isché''p*h S«:6

Ci Lf InsP A| Yrjönkatu N:o 27.
|Y !,S Puhelin f.%07.

Konaknjoitusktrrsseia:
a rt s Yhä uusiutuvia ko-lIV jVSt6ni2 nekirj.-kursseja.U/ •*] »«wSäICS» Aieks.k.7.Puh.loo2.
KotltecHisuusliikkeitS s
oy OTT! KOTTTEOLIISUUS 0.-Y
ir Sr* £ 19 Bulevardini 3. P.8728.
Koulutarpeiden kauppoja:
Koulutarpeiden Keskusliike Oy. Vla-
dimirinkatu 3. Pohelin 58 63,

Kukkakauppoja:
Hngan Kukkakauppa, E.-Espl. 2. P. 5117
V. P. Sagulin, Aleksanterini 46. P. 977.

Knltans- ja kehysliikkeitä:

V. Kårlund *B*Ä
Knlfasepänliikkeitä;
Aikala Oy., Mikonkatu 8. Puhelin 1 66.
Kuita- & Hopesssppä-Osuusk., Hakaaal-
menk. 2. Puhelin 67 28.
Osk. Lindroos, Alekaant.lt. 48. Erott. 9.

Kylpylaitoksia:
Kylpylaitos Imatra, Malmink.24. t. 98 66.

(<|©®@®®©®©@®©®® ®® ® @®®©®®®®®®@®@
© ®

| ELANNON)
} toimipaikat pääsiäispyhinä; |

I loipi* ja maltomoymQlßt f
® suljetaan tänään ja kumpanakin pääsiäispäivänä klo 12päiv. @

| feKaiiiuarsmyymSlSt suljetaan lauvantaina klo 3 ip. ||
| Kuittiin! ]o rusKsiat avataan tänään klo 2 ip. ®

I Konttori on auki lauvantaina klo 10 ap 1 ip. ®

I Osuusliike ELANTO r. I. IU 8282 ©
© ®
®®®®®®©®®®®®®®®®©©®®®®®®®®®®®®

Henkivakuutusosakeyhtiö

SALAMA
Lauantaina tk. 7 p;nä on
Pääkonttorimme sulettu.

8286

HELSINGIN KENGITYSKQULUUN
otetncn viclS muutamia vapaaoppilnita. Hakemukset

lähetettävät kirjeellisesti tai henkilökohtaisesti
jätettävät koulun johtajalle.

Eläinlääkäri W. HACKMAN, Siltasaarenkatu 14. Helsinki.
(S.UOS7BIB3S 1

Suomen Käsityön Ystävien

Liikkeen Johtajattaren toimi
tulistetaan täten haettavaksi ennen tk. 19 päivää.
Hakemukset paikkavaatimuksineen ovat jätettävät
osoitteella; Rouva Ellinor Ivalo (LudvlgSnkatu n:o 4.
Helsinki), jolta myös saa lähempiä tietoja.paikasta.

8326

Aleksanterini. 50.
Putelin 661.

Iso valikoima

Uusia HELLÄS-Pianiinoia,
mustia, valkoisia la jakaranda-puusta
'satuni ja mahonki-puusta 14 päivän
kuluttna) sitäpaitsi parikymmentä
ulkolaistapianiinoa jaflyygeliä, kaikki
hyvässä kannossa. Pianonkorjauksia
vastaanotetaan. Pianonvirit. tehdään.

HELLAS PIANOTEHDAS.

Lansi-Suomen Osake-Pankin
tila maaliskuun 31 p:nä 1917.

Vastaavaa: Vastattavaa:
Käteistä rahaa . . .

. 1,515,977: 43
Venäjän ja ulkomaan rahaa 62,169; 46
Teisten pankkien talletus-

todistuksia 150.081: 80
Obligatsioneja 1,839,894; 02
Osakkeita ..... 2,640

Osakepääoma .....3,000.000;
Vararahasto N:o l .

.
. 310,000:

Voitonjakorahasto .
.

. 126.086: 40
TVllottaiain voittorahasto. 20,326: 46
Vuoden 1917 osakeanti 609,941:
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia 3.939: 70
Kotimaisia kir eenvaihtajia 67.09:
Talletustilit 19,311.570: 69
Juokseva tili 2,148,92.’: 42
Posti lähetys vekseleitä .

.
469,317: 87

Perittyjä vekseleitä .
. . 25,800: 50

Nostamattomia osinkoja . 4J.356; 06
Korkoja ja provisioneja . 117,851:24
Eri tilejä ....... 430; 09

Ulkomaisia kirjeenvaihtajia 29,161: 06
Ulkomaisia vekseleitä ._

. —:

Kotimaisia kirjeenvaihtajia 1,370,314: 20
Kotimaisia vekseleitä » . 6,693,460: 84
Kassakreditiivejä .... 6*080.262: 11
Lainoja 8,006,730:
Pankkikiinteimistöjä, , .

154,242: 32
Irtaimistoa 44,319:
Pankin konttorien tili .

. 147,520: 08
Palkkoja ia kulunkeja . . 39.444: 39
Eri tilejä ■ 26325: 72

Bmk. 26,256.542; 43 Smk. 36,255.542: 43

Lamppu-, Lasi- ja Posliinikauppoja:
AI LAMPPUMAKASHNL

AieiuanLK.ll.Puh.l327.
Lanka- ja viHatavarakanppoja:
Willandt, Uudenmaankatu 15. P. 6530.

Lasi- ja ialonstarrekanppoja:

6,F.Stocte!!iO.K
,
terinkäd. kulmassa.

Taltmstarveos.pnb.o4so Lasi jaPosliinios.
p. 514. Kaugas- ja Lankaosaston puh. 866.

Lasinleikkansliikkeitä:
Joutsen & Nikolajeff, Maseok.3. P. 6323.
Peililasimo, Bulevardini. 24. P. 110 77.

Leikkeleliikkeitä:
Helsingin Lelkkoleihke, Mikoak.2. P.491.

Leinnti- ja Soudiiitoriiiikkeitä:
E. Heininen Pn h. 094djaM96.
Ekberg, Bnkvardmk. 9. Pub. 272.
N. Leino, P. Makasiinit. 4. P. 212.
Helsingin Höyryleipomo, Ludvigini. 5.
P. 1732.Sivumyym. Unionini. 23. P.1839
Lyhyttavaraliikkeitä:
Helppoja, Sljtasaareak. S. P. 74 28.

Maaamlttareila:
Artur Allin Maanmittaostolmlsfo.
HeisiSki, Erottajani. 5, 5 kerr. P. 37 38

Maanmttlnas- |n iaklas;. (olm.
Lakiasiain vakio, avust lakit. hand.

Länsi-Hei kinfe, tu 16

Rauramo, E., Korkeavuor.k. 6, A.,p. 9714
K. A. Sariola, Katajanokan!;. 7 B. P.7511
Tukklla, v.maam. Vladim.k. 11, A. 4580.

Maanviljelyskalnsto- ja taip.-kaappoja
Osakeyhtiö JpsS»
Maatalona- ja Metsätoimistoja:

8. B. SaFFSIBSii IMtaiiltß
Mikonk. n; o 7. Puh. 9005. 111 65. »

ilö-Suornen VUPU*ffl*Puhelin.*?*.
KESKI-SUOMEN METSÄTOIMISTO,
TAMPERE, Puhe». 15 61.

W. S. Thoménfffi»
Muotiliikkeitä:
A. Lönngren, Korkcavuorenk. 23. P.8359

Musiikkikauppoja;
A/B. R. E. Westerlund O/Y. P.Espl.k. 37.

Nabkakaappiaita:
Knut E. Holtz Oy. (tukuttain), I. Hei-
kink. 13. Puhelin 24 80.
K. V. Sllvenluksan Nahkakauppa, A. M,
Soikero, Mikonkatu n:o 17. Pnh. 43 OS,

Naisten pnkimeläkkeitä:
Oy. O. Stenberg, P.-Bspl.k. 27. P. 17 27.

Paikanvälityetoimisioja:

ääisaloslsjai
Paperikannpoja:
I. Bastman, Aleksanterini. 11. P. 8983.
Th. Wulff, P.-Esp!.k. 43. Pub. 24 50.

Patenttitoimistoja;
Helelngin Patenttitoimisto, Bnlevnrdin-
katu 19, klo 11—1, 3—3.

Suomen Patenttikonttori 0,-y.
Bnlevardlnkatu 6. Puh. 52 41.

Hakee Ja myy patentteja.

Piacoliikkeitä:
Hellas Oy. Pianotehdas, Aleksanterin-
katu 50. Puh. 681.
Mikkola & Wegelius, Aleks.k. 15. P.6205.

Pika toimistoja;

KBiiStUSlilHe StflM:
Puntit a varakanpniaita:
Sörnäisten Halko- ja Puutavara Oy.,
Fredriksbergdak. 13. Puh. 270.

Rantakanppiaita:
Emil Lesch, Aleksanterini. 17. P. 14 01.
Oy. K. H. Renlund, Rautakaupp. P. 1534.

Räätälint.tek. liike, Hämcenk. 2. P. 3707.
L. Väisänen, Museokatu 5. Pub. 3779

Sanomalehtiä:
Uusi Suometar, tehokas ilmoitus-

lehti.
Suomalainen, suurin lehti Jyväskylässä.

Siiitomaatavarakanpuoja:
V- W. Dahlgrén, Vladim.-k 34. P. 5275.
J. H. Dahlgrén, Tukku- ja vähittäisliike,

Annankatu 26. Puh. 757.
E. Hansson, Vuorim.-k. 35. Puh. 33 33.
Arthur Nyman, Eerikink. 17. Puh. 2 4S.

isiiäi Pakkina. «..

TsSous-OSBhshouppn telia
Jalmari Vainio, Neitsytpolku 10. P. 3507.

Sikarituontiliikksitä:
Nizza Sikari-tuonti, Uudentn.-k. 2. Puh.

72 36. Aleksanterink. 9. Puh. 53 95.

Silmä- ja snainnnuslasikaunpoja:
Oskar Eriksson & C:o Oy. Mikonk. 7.

Puh. 365.

VIILOJA
ha ruotsalaisia, litteitäi

10", 19", 14*. 16", 18*,
kaikelta ja hienoja.

Isa venäläisiä,
3 kantt. 4", 4»/»', 5" ja 5"

pitkiä,

myy alhaisimpiin hintoihin varastosta
Viipurissa

Itå-SnomenRautakauppa Oy.
Viipuri.

(1.TJ82)82M

psiilolsmaiden Osakepankki
Kauppaa ja Teollisuutta varten.

Tila maaliskuun 31 pm» 1917.
Vastaavaa:

Smk. p
Kassa 25.457.038: 34
Kotimaisia vekseleitä . . 34,429,485: 42
Ulkomaisia vekseleitä . . 297,884: 02
iirjeenvaiht. kotimaassa . 83,091,227; 56

, ulkomaalla. 23.119.989; 30
Lainoja 95,116.357; !0
aasaakreditlvilainoja • . 22,881,214: 68
Obiigatsioneja 54,312,747: 41
Osakkeita 663.633;
Toisten pankk. tallet. tod. 574,214: 43
Kuponkeja & ulkom. .rahan 3,145,355; 48
HypofeeKklosasto ....3,7-4,470: 07
Eri tilejä 707,200; 88
Pankki kiinteistöjä . . . 5,500,000;
Eri kiinteimistöjä . .

Kahista
Paikkoja ja muita kust

80,000:
452,070: 21

Smk. 353,612,697: 49

Vastattavaa :

SraV. p.
Osakepääoma "O.OOt.OOO:
Uusien osakkeiden tili . 5,039,600:
Vararahastoja 20,00' (.000;
Eläkerahasto 1,290319: S9
Rakennusrahasto *

. r 1,000.000:
Voitto- {a tanpiotili

. . . 423,618: 70
Talletuksia 211,463,636: 31
Juokseva tili 42,3i>6.979 63
Pankkipostivekselcitä . . 7,490,780; 12
Kotimaan kirjcenvaiht. . . 17,ö97,9<'6; 90
Ulkomaan .

. . 19,844.512: 77
Perittyjä vekseleitä ... 2 626 733: 08
Erinäisiä tilejä .

... 1,576,203: 86
Nostamattomia osinkoja . 178,884: 70
Redisk. vekseleitä ... —;

Otettuja Irinoja ...
—:

Korkoja japrovis, 2,768322; 03

Bmk. 353,612,697; U

Hfpoieekki-osasto.
Lainoja . 21,251,310: 06
Obbnafsinneja -

Eri tilejä. 957.040: 14

Smk. 22,208,350-, 20

Heleingiset!, huhtikuun 5 p:nä

4 •/. obllgatsion. v:lta 1897 4,171,000;
4 •/. _ 1898 4.231 500:
4 '/,»/, . , 1911 9,623.000:-
Pohjoismaid. Osakep. tili 3,784.479: 07
Eri tilejä . . . . . . 398371: 13

917.

Bmk. 22,208.350: 30

Johtokunnan padotta:

Leon. v. Pfaler. G. af Forselles.
Hallintoneuvoston puolesta;

Alvar Renqvist. 8843

Helsingin Osakepankki.
Tila 31 p:nä nmnllsknnta 1917.

Vastaavaa:
Kassa 1,529,831: 19
Ulkomaan rahaa 780. 00: 25
Kirjeenvaihtajia ulkomailla. 2, 1 99,561; 87
Oblizatsiooneja 3,038,205: 72
Osakkeita 338.830: 25
Kotimaan vekseleitä 1,049,68-4: 8t
Ulkomaan vekseieitä .... 30,686; 65
Lainoja 16,260,040;
Kassakreditiivejä 1.427.132: 02
Kirjeenvaihta ia kotimaassa 1,842.148; 89
Toisten Pankkien Tall. tod. 262,053: 02
Irtaimistoa 100,000:
PankkikiiuteimistS 900,000;
Palkkoja ja kulunkeja ... 40372; 23
Eri tilejä 718.787: 07

Vastattavaa;
Osakepääoma 3.000,000:
Vararahasto 600,000:
Osake-emisioni 1917 2,225,125:
Talletuksia 15,175,247: 23
Jnokseva tili 3l

Smk. 30.318.383: 97

Hallintoneuvoston puolesta;

Kirjeenvaihtajia ulkomailla 200,433: 47
Kirjeenvaihtajia kotimaassa 1,401.602: 85
Postilähetysvohveleita ... 286,304: 77
Kiinnityslaina 275 3"2: 38
Korkoja & Provisooneja. . 124.354; 28
Eri tilejä 409,612: 47
Voitto- jaTapplotili .... 94,993: äl

Smk. 30,318,383: 97

A. V. Lindberg. 8319

Johtokunnan puolesta:

Hans Estlander.
Ä *

Rakennus autokauppoja:
Helsingin Rakennusainekauppa Oy.

Heiklnkatu n:o 3. Puhelin 255.

R antasänkytehtaita '■
'Helsingin UuSj Rautasänkytehdas, It.
.Viertotie 14, puh. 33 42.
Suonien Rautasänky Oy., Helsinki, IV
linja 6. Puhelin 98 9Ö.
Helsingin Uusi Rautasänkytehdas, Pol-
sa & Merivaara, Hallitnsk. 13. P. 1630.

Robdoaliikkeitä:
Rohdosliike Väriä, Aleks.k. 50, P. 11397,

Romuliikkeitä:
Hela. Romuliike, SiUasaarenk. 7. P. 675.

Räätälin- ja vaatetusliikkeitä;
K. M. Kaskinen, Korkeav.k. 28. P. 1131
K. G. Lehto, Fredrikink, 40. P. 1914.

| K.H. PohianpäS 3“

Maitokoriit

(S.1107;

sairaita varten ovat noudettavat korttikansliastn Hallita*»
katu 15, auki lauantaina klo 10 3 ja tiistaista lähtien
klo 10—1 ja 6 —B.
Kortteja noudettaessa on henkilökortti esitettävä.
SfleSsingin kaupungin maitokonltpipi.

Suomen Kaupunki- ja Maalais-
kuntien Keskuslamakassa,

Osakeyhtiön
tila 3} p:uÄ maaliskunta 1917.

Debet:
Lainoja, kuole-

tus 8,587,031; 94
Lainoja, lyhyt-

aikaisia. .. . 21.500: 8,800,531:94
Talletustili 63,'00;
Konttokuranttitili 23,751:42
Juokseva tili. 13.391:01
Kaivaneita korkoja 19.030:12
Kaluslotili I.COOt
Palikan isiä 2,593:50
Kustannuksia ],t<54:46
Veroja 456:

Kredit.

Kassa 960:70

Smk. 8,739,619; 15

Osakepääoma 1,330,000:
Vararahasto . .... 92,388:66

Helsingissä 2 p:uä huhtikuuta ]
(51106811 3373

Ml Lisdirkrg jaEuipp.
Voinvientiiiike,

Vaasa. 43.

Osakasten voitonjakorahas-
to 48,975:

Päicmanalonnuksia ia kor-
koja 20.003:82

Kasvaneiden korkojen tili . 36,769:17
Agiotili 1.735:
Obligatsioailainan 1910 tili . 3.710£(Xk —

1912 tili . J,998,000e
1915 tili . 1,471,000;D *

Arvottaja, mutta lunasta-
mattomia obligatsioneja . 2,500:

Nostamattomia osinkoja. . 18,287:50

Smk. 8.739,619:15

.917.
Hallitus.

Suomen Kanssifisteatteri
suuren

Vallankumousjuhlan

Mitä teette tänään?
Kun käytte meillä, saatte vaivoistan-

ne mieliyttävimmän älyllisen korvauk-
sen. Meidän ainainen näyttelymme,
jossa on Suomen etevimpien taiteilijoi-

den teoksia nähtävänä, on nyt run-
saampi kuin konsanaan. >

Stenmanin Taidesalonki.
Erottajankatu 7. Tänään auki ainoas-

taan klo 12—4. 8321

toimeenpanee Helsingin Työväenyhdis-
tyksen Naisosasto Kansallisteatterissa
Toisena pääsiäispäivänä klo puoli 2 p.

Juhlan tuloista puolet annetaan pat-
saan pystyttämiseksi vallankumoukses-
sa kaatuneiden haudalle ja toinen puoli
Venäjän työläisnaisten järjestäymisen
edistämiseksi.

\ Pilottien' hinnat Kansallisteatterin ta-
valliset, Pilettejä myydään Pitkänä-
perjantaina Työväentalon kassassa 4
6 i.p., lauantaina Työväen kirjakau-
passa klo 2—5 i.p. ja juhlapäivänä teat-
terin kassassa klo 11 alkaen.

CTyöm.) 83ÖS
ILMOITTAKAA

UUDESSA SUOMETTARESSA!

Suomen Kansallisteatteri
Lanani. t.k. 7p. klo 6

Robert Kajanuksen ja Kanp.-orkest.
avustuksella

Jokamies.
Vanha näytelmä rikkaan miehen
kuolemasta. Suom. Huugo Jalka-

nen. asvelt. Jaan Sibelius.

Sunnuntaina t.k. 8 klo ','2 2
(Pääsiäisp.)

Jokamies.
Klo 7 korot, hinnoin

Peer Gynt.
Maanant. t.k. 9 p. klo 4

alenn. hinnoin

Naiset ]a husaarit.
Klo 7

Juhana herttua.
5-n. näytelmä (6 kuv.i. Kirj. Jalmari
Hahl. Sävelu Selim Palmgren.

Pääsylippuja myydään torstaina klo
10—V3 3 ainoastaan -näytän-
töihin. Lauant, klo 10—’/2 S ja klo
4istä lp. sekä seuraaviin
näytäntöihin. Suunnat, avataan lippu-
myymälä klo 12 p. 8200

Kansan Näyttämö
Lauant. huhtik. 7 p:nä klo 8

Tuhlaajapoika.
Pilettejä lauant, 12—3 ja s;st&.

Sunnuntaina huhtik. 8 p. (I:ns
pääsiäisp.) klo 4 alenn. hlnn.

Hirviherrat
Klo 8

H:gin Kaupunginorkest. avust.
korot, hinnoin

Mustalaisruhtinatar.
Pilettejä suun. klo 12:sta.

Maanant. huhtik. 9 p. C2:na pääsiäis»
päivänä) klo alenn. hina.

Kauppaparooni.
Klo 8

H:gin Kaupunginorkest. avustuks,
korot. Uinu.

Musta laisruhtinaU
Pilettejä maannut, klo 12; st*.

831*

Evert Suoniot
viimeinen

Kansanlauluilta
Kansantalolla enaim.
huhtik. S p. klo 2 i.p.

Avustavat: tait. Axel Ahlberg, kir-
jailija Erkki Kivijärvi, kapellimestari
Uuno Aarto ja jouhiviisikko.

Pääsylippuja 1: 90 ja 1: 20 Utag *4
Leppäaholla ja »Kuissa», Mikonk *

8309. -
——

*

Perjantaina Huhtikuun 6 pmS

Sähköliikkeitä:
Koru, valaistugllike. Kluuvlk. 1;P. 53 48,
Ojalan Sähköliike Oy. Mikonk.9. P. 5285.

Taiiotakomoja ja rn.es sinkivaliaiJßja:
O. M. Nurmi, Llisank. 11. Puh. 33 81.

"aloissa tarvittavien metallitöiden
■valaistus- ja korjaaaliike:

O.S.Pesonen
Tapetti- ja maltollikkeltä;
A. Hannoja, Neitsytpolku 3. Puh. 334.
J. Korte, Aleksanterini:. 7. Puh. 29 71.

Tukkuliikkeitä:

liiilsiliisi
Vuorikatu 8. Puh. 85 14

Tehtaitten Tukkukauppa
Slltasaareuk. 0. p. 6734 '(Lyhyttavaraa).
I. Pohto (nahkaa, ruotia, ekstrakt.),
Kluurik. 4. Puh. 8G 35 Ja 22 35.

Urheilu- ja polkupyöräkauppoja;
Stockmann, Urheiluosasto, Unionink. 23.

Puhelimet: Joht. 1781. Myymälä 6467.
Konttori varasto 2052.

Valokuvaamoja:
A. B. VaiokuvE-atelieri Apollo O. Y.

Aleksanterinkatu 13. Puhelin 838.

Vesijohtoliikkeitä:

O.S.PesonenSSI
Ä.B.Rob.HuäerO.Y > Puhelin 271.
Ab. Vesijohtoliike Oy., Nuoranpuno jank,

4 A. P. 3318. 5563 ja 6840.

Voiliikkeitä:
Oyl Hansa Ab., Dnionink. 26, P. 6451,

F. Heino, It. Viertotie 2. Puh. 8186.
Valio r. I. 8.-Eeplanaadink. 2, P. 7733.

Väri- ja vomissakauppoja:
Suomen Väri- Ja Vernis«atehtaan Osa-

keyhtiö. E.-Ssplanaadik. 8. P. 85.



Per

Apollosi Operetti.
n- änäön, Pitkänäperjantaina klo 8

(Lauant. ei 010 näytäntöä)

Varietéfurstinnan
L. Kainuuna 3-näyt. operetti,

Nimiosassa: Etaa Glsfedt.
Lippoja tilataan puheiim. 73 06 irio

12—3.Lunastettavat ennen klo 8. Myy-
dään s:ltä. g'2oo

SUOMEN laulu

Kirkkokonsertti
Johanneksen kirkossa
Tänään Pitkänäperjantaina,

klo 8 V* n p.
Avustajat.
Ingeborg Liijeäfad
Elis Rlartensson (uraillal
Helsingin Kaupungtnorkcst.
Johtaja; Helkki Klemetti.

Lippuja ä 2:— ja 2:— soiave*
roineen sekä tefcstikirjoja ä 25 p.
myydään tänään klo I—s Uudella
Ylioppilastalolla välit. Ahosella sekä
IjJS alkaen ovella. *B.l. IOToSISST?

Pianisti Ilmari

Hannikainen
Konsertti

Yliopiston Juhlasalissa
Tiisl. 10 p. linhtik. klo 8 Lp,

Lippuja: 4: SO, 3;bo, 2; 40. yli-
oppii. 1:20 saatavana tiistaina 10—2,
5—9 Yliopistolla. 8335

f' £A£- v Melsiagiii

«ll> opisto.
PEisliis-fsmssiaise!

Uudella Ylioppilastalolla
Pääsläispäiv. (sunnnnt. t.k. S r>. klo 7.30—2)
Opiston Ja soitannollisen Seu-
ran Torsficrkesterit soittelevat

vuorotellen ilman väliaikoja.
VsvivaSaisiusl

■lappuja opiston kansliassa, Klikonk. 3,
sunnuntaina klo 4—(l ä3; ja ovella
k'lo 7:stä ä 3; 60 sekä oppilaille 1:20 (ai-
noastaan kansliasta). (8.1.10752)8368

Yleisön pyynnöstä
annetaan

huhtik. 6 p;nä 1917

Pörssi-ravintoiassa

Konsertti
.jonka panevat toiauLU Pietarin teatte-
reiden Taiteilijat jr. jonka tuloista 25

r "i lanko© vapautettujen altioilisten
vankien hyväk-i.

Lippuja myydään kori serttipä; vänä
Pörssiravintolassa klo 12:Ha.

‘Konsertti alkaa klo 8 j.-p.

Kansainväliset

||pPainißisat
järjestetään. Työväentalolla lauantaina,
sunnuntaina ja maanantaina 7, 8 ja 9/4
—1917 alkaen kunakin päivänä klo 7 j.p.

Osanottajina venäläinen mestaripai-
nija Ivan Talin, Voitkja. Narva, sekä
78 maammo parasta painijaa, joista
mainittakoon: Maailmanmestari E. Vä-
re, Suomen mestarit A. Malm, O. Kum-
pu, O. Friman, lisäksi Arth. Lindfors,
M. Perttilä, T. Tamminen, I. Ikävalko,
K. Hietamies, E. Forsström, V. Multa-
nen, K. Anttila, A. Pirskanen, A. En-
berg. A. Hautanen, K. Nylund, T.Pauk-
konen ja A. Salonen.

HUOM.i Kilpailut tapahtuvat 2 ma
tolia yht aikaa. HUOM.'.

Lippujen bianat 4:SO; 3:60; 2:40 ja
1:20. Myynti alkaa tuntia ennen kil-
pailuja. (Työni.) 8330

Milliä.
Polyteknikkojen laioßa Antinkatu
29 Pitkänäperjantaina G p. hubtik. 1017
klo B—l.

■Pääsylippuja ovella ä 2; —■ mk. sotave-
roin een.* Soitosta huolehtii Seitann.
Seuran soittokunta.

(S. I. 10577) 5248

HiiTBCÄ O.Y.
L -Heikiuk. 12, pyhän, klo !o—3.

Syövytyi- jaKivipiirrotnäyttely.
Eaffaelii, 3'elicien Rop*. Lnnois,

Louis Legrand, Tou!ouse-Ijautrec ja
Stcinlan. 5223

jjiSm fm1 I
Pälvällissoittoa

klo s—*/«8.

Iltakonsertti
klo 9-12.

haitta »»lorit osteri

HOTELLI ASTORIA
L.-Heikink. 14. Puhelin ravintola
1X411; matkustaja-osastot 3405 j 929.

Aamiaisia,
Päivällisiä jal Illallisia

kohrUDkintoihiu. irseatnpift pie-
niä huoneita. —• «Suurin Biljaardi
hueneusto. 10

Drumsön
Kahvitarjoilu

avoinna joka päivä. Pan-
kaa toimeso huvimatkoja
Opumsohän.

ÄIMÄ SERS??OTH
Puhelin; Drunisö 16.

Dmuisön knlkuvuorot ovat liiman
päivän lehdessä. a?O5

Hauskan, chjeimallisen

Iltaman
järjestää Helsingin Mieskuoro U pää-
siäispäivänä klo 6 ip. Ostrobotnialla,
Museok. 10. Lippuja saadaan enna-
kolta kahvila Aikalasta ja Kluuvika-
dun Elannosta. (8.1.10627)8345

jaulaina Huhtikuun 6 p:ua

Xessaiisen Searae
KanaatJishUto

Maxim Teatterissa 1 Pääsiäispäivänä
kio J ,'j 12 päivällä.

Ohjelma: 1; ;. Soittoa Lepo Lau-
rila, Hugo Jägar, Emil Kauppi. 2:sl.
Esitelmä (Suomen lippu) Pekka Er-
vast. 3:si. Lausuntoa. Hilda Pihla-
jamäki. 4:si. Laulua Alma Ah:msn.

Pääsylippuja: (2; 40 ja 1: 30) myy-
dään lauantaina klo 12—3 ja sunnun-
taina klo 10;stä alkaen Maxim Teat-
terin lippumyymälässä.

(S.i. 10640)3846

IJclsingia Soutaklubin

Tanssi-Iltama
Ostrobotuäalla

Ensi m. Pääsiiiisp. klo B—2.

Huoju. 1 V, **- Hm soittokunta.

Pääsylippu i*l etukäteen h, 2: -10
Aikai, n ia Stanu kahviloissa.J (5,1,10643)8347

Päiväiisi».
Lääfcäieitä:
U. Ahava, Korkearuorenk. 1, 2 3. p.iöB4.
Alho, Aleks.k. 15, last.t. 12-1,5-6. p. 7772.
Bchse, silmät P.-Espl.k. 33,10-12, p.4459.
Bengelsdorff, Antink. 9, 9-10,5-6, naist
Ea,-dy, P.-Bsplk.k. 13, 12-1, 5-C, kirurg.,
korva-, nenä-, kurkku!., puh. 4553 & SS7S.
Björkenheim, Erott. 9, synnyt, ja naiot
taut. I—3. Pub. 48 26.
af Björksten, Yrj.k. 16, f,.3-; a 4, hermot.
Joht. Tallbaokau sairas- ja lepokotia.
Eoije, naisteni. synnyt., Bulev.k. 22,2-3.
Bonsdorff, Uudenm.k.7,l2-1,p.3207.La5*.
Hj. von Bonsdorff, BuLk.ll, 3-4, i Uc:-k.
Väinö Bärlund, Hakasalmcnk. 2, iho- ja
vener, t., 9-jtll, 5-7, naiset 7llB.
Axel Cedcrcreutz. Yrjöni;. 9, ihot. 9-ltt,
5-0, naiset, laps. tiist.. pt-rj. 21-12.
Collan, Yrjönkatu 11, 2—4. Ihoiuulia.
Creutz, naisi ja syun., 6-7. 8u1.k.P.p.5113.
Ehrström, P.-Esp:. 37, sisä', (vatsa-. sy-
dän-, keuhko-, tok.-taui), 2-Jjl. p. 4:94.
Eimgren,B.Espi.l2,korv.nön.kurk.l2-l,ö-C
Elin Elmgren, A!t'.:5.k.44,12-2,5-7.p.1695.
Rob. Elmgren, Uudemnaauk. 11, 3—6.
Rintalani. Puh. 27 63, ci lauantaisia
Enroth, pi!m.,Yrjönk.lo,^ll-^l2,p 4055.
Eskelin, Karolina, Pietar. 24, sairas-
kiiyn. ilmoitetaan puh. 5307, ei kesi..
Fabrltiue, Yrjönä. 10, hermo-, soit r ; ,

sisätauteja. 14 3-4. ei teak. lananip.9681.
Faltin, P.-Makasiinikatu 6. Matkoilla,
v. Fieandt, Yähonk. 3, korva-, nenä- ja
kurkuni 4—6 (paitsi lauv.). Pan, 3727.
Forselles, Bulev.k. !, 2-3. 5-6. Puh. 1033.
Korva-, tiima- ja kurikui
Frisk, Erottaja 4, vatsa-, suoli- ja so-
keritauteja, klo 11—1.

I Gorbatoff, Yrjönk. 8. I—3.1—3. Puit. 70 44.
Geitlin, Aleks.k. 40. hermot., sis. (syd.,
reuna.) Jj3-%4 (ei kesk., lauv.). P. 7033.
Ragnhiid Granholm, Antini:. 19, iasitaut.
11—il, tiist. perj. myös 6-7.‘Puh. 11098.
Grenman, sila;., P.-Bspl.k. 13. 11-12,0-?,
Grönholm, matkoilla 15,. 4.

Grönroos, Kasarminkatu U, ihotantc-jr.,
B—U ja 6—7. Puhelin 116 CS.
Gylling, Bul. Ic. 22, naisi, t., synn. ‘j.s
—Puh. 1408 t. 99.1.

Hagelstam,Antlnk.ls,sis.hcrm.syi].,2-Jj i.
Hammar, Mik.k.S.nenä-,kaula-,ääait 10-1.
Hirvisalo, sisät. V1ad.k.11,12-1,5-6,p.3596.
Hollmén, Museot. 7,s-6,korv.,nen„kark.t.
K. Holmberg, jP. Makasiinit. C, klo -j2
—3, (keuhko-, sydän-, mumiaist.), p. 905.
Holmström, Vladimirini?. 7, von 1. 9—■
%n, 6—7. nais. Pub. 2015.
Homén, Rauiiank.il,maan.,kesk.perj, 3-6.
Hornborg, Aleis.lv. 40, ui lauv.
Ignatius, Uakas.k.2, sisät. 3-3, 5-6. p.192R.
A. Johnsson, Kasarmini?. CS, klo 2—Jl-l,
sisät. (riutat.). Puh. 76 52 ja 5 63."
Jokinen, P.-Espl.k. 37,11-1, iho- ja venc-r.
Jägerroos, Kasarm.k.44, naist-.syna. 2-4.
Koskimies, Korkvk.4s,von.6-7,ei uist.lau.
Kuhlefelt, 8u1ev.k.7,11-12, 6-7, silm.nout.
Kyrklund, 2-4. lasteni., p. 1960.
Lavonius. Amrorank. 5, 3 1;—4 ',{■ Kir.
Puhelin 34 41.
Leidenius, Kasarmik. 38, 910, C-6 (ci
lauunt. ip.). Puu. 7G52. Xaist. ,ia synn,
Limnell, Vladim.k. 3, 12-1. 5-6. ci ifiov.
F. V. Litonius, sydän-, keuhko- ja vat-
sat., klo IM, Y, S-7, Aleksk. 50. I*. Ö24S
J. Lojander, Erctt. 19. Ven., ihot.,
9—ll. 5—7.
U. Lojander, Uudenmaank. 7. Vener. t.
9- ja 5-7. Naiset 11-13.Torat, ci vasto,
Lydcaken, lierm., aisat. Uääk. kon.lait.
Aleks.k. 46 B, 12—1, ci lauv. P. 7633.
Länsimäki, »4—6. Puh. S 5 16. f l
Prof. Engströmin assistentti. uiillly{i.4
Lbfqvist, P. Makas.k 7,12-2, naist., syna.
Lävegren, Erottaja 7, sisä- ia iast. t.
10- 5-6, kesk. 10-11, ei laur. P. 3364.
Murto, Kirkkok. 5, 10—11, C—7. p. 9741.
O. Neovius, silm.. P.-Espjk. 37.10-11, 6-7.
Norén, naist.,syan.l-2,Ka3armk.17,p.9163
Nyberg, last. Tehtaank. 1, p. 14 04
Nysten, iast.t. P.Esp.k. 15. 2-'j4, p.3339.
Ollonqvist, kirurgi. 1-2, Ritarikatu 9 B.
A. J. Paimen, Hakasaim.k. 2, maan.,

keskiv., perj., lauv. 5-6. As. p. 5458.
Qvarnström, sisät., P.E?pl. 33, 3-4.P.G494
Pirilä- , Vlad.-k. 3, iho- ja ven. 4. 9-10, 5-7,
naiset tiist., perj. 12—1.
ReijoWaara, Antink. 13. P. 4892
Renvall, Korkaav.k. -15, ratea-, suoli-,
reum. ja sokerit. —3, —Jj7, kes-
kiv. ainoast. % 2—3. ei lauv. P. 4608.
Ruotsalainen, lastentar,!. ja sisätaut.
Bnlevardinkatu 13, 11—1. Puh. 55 21.
Ryömä, sisä*., 9-10, 2-3, 6-7, Heikink. 0.
P. 11 C9. Yksityinen lysik. hoitolaitos.
Rönnholm, naist, l;.j—3. Kasannik. 34.
Salo, Ale-ks.k. 19, 10-11. 6-7. P. 114 G2.
Sibelius, Lapl. s. Ilmoit. 8-9. P, 199,
Sievers, sisät., Vrjör.k. 5, jj3-l. P. 798.
fllfllKK» silmä!. Bulevk. 12,10-1!. 0-7.
dlllilUdlKeskiv. ja lauant. ain. 10-11.
Sipilä, Annank. 23, 9-10, 4-C. Puh. 2241.
Siven, P.-Espl.k. 15, 2—3, matkoilla.
Sjöblom, Yrj.k.16,5-li,bu-. (sydän-, rintat.)
Sjöström, Yrj.k.lo,korv.aeuä-,kurkk.3-4.
Strong, Yrjön‘k.l3, riutat. 2-3.3-B, p.7325.
Stockmann, ihot., Erott. 9, arkin. 9—ll
Nais. keski v. ja lauT. 12—1.
Suolahti, Uudenmaani;. 9, 2-4 (.ci !;;uv.).
Puh. 17 01. Korva-, nenä- ja iurkknt.
Lauri Taipale, Slhasaarenk. 4 B, 12-1,
JdS—'A~- Puh. 110 66 ja 4S 27.
Taskinen, Auuank. 29, 12-1, 6-7, ei iauv.
Tennberg, 1.-Roop. 3, keuhk.. 2-", ei lauv.
Tuberkulos, vastust. ybdist. asiamies.
Terhola, Kasarmini;. 27, j£3-Vj4. P.T594.
Tollet, Unioninkatu 22, 1-2, c-6, kurkku-,
nenä- Ja korvatauteja.
Tukiainen, ven., ihot. 9TI, C-7. Erott. 3,
Vatiin, silmä!., Kirkkok.l4: 11—12, C—t.
Vartiovaara, Aleks.k. 40, siimat. 10-11,
6-7, lauv. 10-12. maanant. 6-g. P. 69 62.
Wasonius, Erott. 19, 9-11, 2-3. P. 4 87.
Wcgelius, Kas.S. 34, taisi. 12-J4 2,p.0732.
Wichmann, aaist. ja synn. Hakasalmonk.
2. tel. 33 78, «11—J22.0-7. KotiteL 33 52.
Veikkola, sisät., Nikolaink. 17, 12—1,
C —T, p. 2345; yksit, fysik, hoitolaitos.
L. Wetterstrand, 1.-Vicrt.o, 9-10,4-6,8301.

itttßM SSS. ’iSS£*\:
E. A. v. Willebrand, sisät., erik. verit.,
sokerit., vatsat. Aleks.k. SO, klo «3—4.

Hasaniaaläähäreilä;
Alopaeus, Aleks.k. 10, 2—3, puh. 11503,
Aspelurd, A„ Aleks.k. 46, 10-11, 2-3
P. 18 63.
Avellao, Hj., Yrjönk. 10, 2-3, ei lanaa;.
Bengs, E.-EspLk. 2, I—2, ei lauv. P. 1147.
Bergström, L.Heikink.l3,lo-12,3-5,p.2180
Biumenthal, Vlad.k. 3, 10—11, 6—7,
keskiv. ja lauant. 10—11. Puh. 11121.
Ingr. Ehrström, Bulev.6, 10-11,3-4,p.6253.
Groundstroem, Aleks.k. 11, 11-12. P.2410.
Hammasklin., Predrikink. 14, 2—3, 7—B,
Hällfors, Bulev.k. 4, 12-2, 5-6, ei lauv.
Idman, Siitäs. 6. Ei vastaanottoa.
Evi Inberg, Kasarmink.3B, 11-12,jk/O-j-jT.
ei keskiv. & lauant. i.p. Puh. 68 3".
Helmi Kargus, Lönnrot, p. 5, klo 5-6.
Vieno Kalima, Vlad.k.ll, 11-12,5-6,p.4975.
Rva Karvonen, IMlalJasär. 7 11-12, ei

lauantaina.
Kerttula, Liisani:. 17, 1112, 5-0. P. 7SC3
Konsin, T., Yrjönkatu 21, 10—11, s—o
Kerstin Konsin, Yrjönk. 21, 12—1, 4—5.
Katri Lille-Aro. Aleks.k. 40. Ei vast.-ott.
A. Lind, Yrjönk. S, 10-11, 4-5, ei lauant.
Lindell, Hakasaimenk. 2, 11-12. P. 5378.
Aino Lukkarinen, 10-12, Vlad.l4 C. 10417.
Lundholm, Kasarmiuk. 44, 11—2, 3—C.
Lyytikäinen, Yrj.k.lo,ll-1, C-T.oikosk.ip.
Mellenius, Espl.k. 12. 2 —3.
Nandelstadh, P.-EsplanaadlUk. 38, 30—
11, 3—4. Puh. 4459.
Ester Polon, Fredr.k. 33,11-12. P. 10410.
Puolanne, Vironk.6, maan.kesk.pcrj. 12-1
Kirsti Ruokonen, Siitas.s.k.C. 11-1 ja 5-G.
Sallmén, Kork.v.k. 1, 13-1, 6-7. P. 97 34.
Sandelin, -Kaivok. 12, 12-1, 5-6, puh. SO 02
Seppälä, Nikolaick. 17, 12-2. p. 10S 27
Silvenliiß, Vlad.k. 11. 10-12, G-7,0l lauv.ip,
R. Stenberg, Eroti 11, P. 3213.
Saima Stlgcll, Fab.k. 23,12-1,0-7, p. 5333.
Sundman, V., Aloks.lt.l3, 11-1,6-7. P.4928
Tammisalo, Annaak. 24.12—2. P. 11371.
Thorman, Korkenv.it. 27, 11—1, 6—7.
Puh. 25 06. Ei keskiviikk. ja torstaina.
Wasenius. Bulevardiasi 14, 9—lo. I—2.
Puh. 1182 ja 45 87; ei lauantaina.
Äyräpaä, P.-Bspl.lv. 3, 10—12, Puh. 112,

Hammasklinikoita:
Aleks.k. 19, Yksit, hammsskl.

PoiikliuikoUa:
VlSFnnef Poliklinikka ie sair. väh.var.

Porthanuuinno 1, kio 3—4.
Sairaaloita ja kylpylaitoksia;
CU | Sairaala ja Synnytysten osC■» w I Speranskint.3. P.4029, SSGO,

RÖNTGENLABORATORIO.

Mehiläinen Sairashuone?
puh. 7708, Synnytysosasto puh. 732G.

UUSI SUOMETAR
Taskinen, Fysikaal. Hoito. & Röntgen-
laitos. Annaak. 29. Hermo-, reum. ja sisät.
siilikö-, kylp. vai. kuumenn. y.m. hoito.

»ntttminrt Sairaala.Töölö.Tri Savolin,Hmininn n.iist. osasto, .'M. Puh. 700.ituSuliiiu:!Tri Geitlln, miesten osasto.
Puhelin 4133. Topeliuksenk.9. »tll-^l2.
kÄifosßad Qrarikolla
Puhelin Grankullan scntraali.
Tri Einar Runeberg, vsst.-otco 10—12.
P. 4133. Topeliuksenkatu 9, y,lhy 2 12.
IS. ..i®»?*,-»Parantola KcuruuliaICUUSeiaIIO. Heikinheimo puh.

(SSTTIUH LEPOKOTI, OUTI,
Tyyneiän

Keräystoimikuata vähävaraisien
kenhkoiantisten hyväksi.

Toimisto Bulevardinkatu is, joka ark.
päivä klo 12—1. Puh. 99 70.

Kätilöltä;
F. Alho, kätilö, Lastenk.k. 9. r. C, ov. 34
Heimi Hake, Liieank. 12, p.E, 5 k. 7582

Hierojia ja sairasvoimistelijoita:
Ukko Falck. Konstnntinink. 5. I*. 0515.
Mauri Hartea, P.-Espl.k. 35. Puh. 242Ö.
Helmi Nieminen, Berikink. 39. P. 11419.
Piina Partio, Tehtaank. 20. Puh. 1397.
B <Cfa>Mt

” KhrcntivärdinlieruolS.LcO «JfUlli F.7502.k!0V;‘-’- ,
/2 4ja5-7.

Eläinlääkäreitä;
K. V. Aha va, Ratak. ö. P. 8884.

Hiirin PJsinc 1Hackman 9-12 ja 1-3.hig;!! LidinSi 1Silta saar. li P. 1455.
Höljer, Kasarm.k. 2G, 10—12. Puh. 1022.
Yliopiston eläinsairaala, Ritarikatu C,

9—ll, puhelin 9C 24 ja 73 C9.
Etäinsuojelustoimisto, Fredrikinkatu 20.
Puh. 30 09. Konttorialka klo 10—3.

Luontaisen terveydenhoidon neuvoja
j.Uoti, I.Vicrt.Hörnebergk.6,lo-12,6-7ark.

Asianajajia Helsingissä:
00000000000000000

|Asianajotoimistoja I
0 joiden omistajat kuuiurai: Hoi- 0
° singia Asianajajayhdistyleseen; 0

O Auteli & Söderhjelm. E.-Espl. 16 O
O (Hypot.-yud. talo). 10—4. P. 7731. O

O Becker & Vesamaa, oa. B. Sou- O
O rander la M. Kivenoja. P.-Espl. O
O 15, >4l0—!. Puh. 6155 ja 19 44. O

O Harry Bergroth, Uudenmaaak. 9. O
O ><lo—lX, 4—6. Puh. 115 SS. O

O Castren & Snellman, omist. A. M. O
O Lassenius ja Kaarlo Fröjdman. O
O Aleks.k. 42, 10—*.-44 P. 735, 7172 O
O ja 22 79. O

O Jonas Castrenin Asianajotoimisto, O
O omist. Lauri Caslrön, Erottaja 4. o
O 10—4. Puh. 12 85 ja 12 35. O

O Kaarlo Castrenin Asianajotoimisto O
O E.E5p1.k.15,10-4, p. 4264,8185, 3383. O
O Alfred Forssiin Lakiasiaintoimisto O
O Kasarminkatu 23. P. 59 20. JjlO-4, O

O Väinö Hakkila, Itä-Helkin’.:. 9 (U. O
O Yliopp.talo), 10-2, 5-7. P. 6852,1048. O

O Helsingin Lakiasiaintoimisto, ora. O
O Arvid Sourander, Ateksaaterink. O
O 36. 9—12, I—y.i. Puhelin 39 98. O

O K. V. Holma, Heikki Borenius ja O
O Arvi Jännes, Aieks.-k. 44. J/jlO O
O 12; I—4. P, 8576, SS22 ja 3061. O

O Ropert Näkki, L. Heikink. 12, klo O
O 10—,11 ja, 3—4- Puh. 93 31. O

O Pellinen & Nieirelä. Mikonkatu 6, O
O 10—4. Puh. 2335 ja 7144. O

O Heikki Ritavuon, Fabianin 1.;. 31. O
O 10—12, I—4. Pift. 114 90, 34 70. O
O Serlachius &. Ryti, P.-Esplanaadik. O
0 33. 10— l'A. Puh. 67 65 ja 7110. O

O Hannes, P. Stplanaadik. O
O 37. 10—4. Puh. Cl 12 ja 102 93. O

O Arthur Söderholmin Lakiasiain- O
O toimisto. E.-Bspianaadik. 16, 10—4, O
O puh. Tohn. 1493 ja 3234, joht. 2143. O

O Toivo V/ainio, Eteiä-Bsplanaadink. O
O S. Klo 10—Puh. 6112. O

O Veikko Vartiovaara, Aleksant. k. O
0 15,10—4. Puh. 4716 ja 65 79. O
00000000000000000
Aksel Alanderin Asianajotoimisto O. Y.
Mikonk. 7, 0-12 ja 1-4. P. 1572 ja 4214.

HBraaiißBfgpist“h,,5 ä«o'‘0 '‘
Erik.-ala rikoses., kuuppa & maariitoja.

Jaakko Eerikäinen
G. Fredenbero, varat.l.-R00pk.3.10-4.955C

Fröjdmatt & Broms
Ora. varat. H. Fröjdmnn ja lakit, tand.
A. Broms.

Mikonk. 7. 10—4. Puh. 86 03. SOIS.

Hannula & Orraeus
Hallitus!:. 15,8. jjlO-tjl, 4-6. Puh. 9760
Helsingin kaupungin vähävaraisten Oi-
keusaputoim., Katariinank. 2, 3 kerr.,
klo ijlO—ll n.p., tiist. ja, perj. klo
7—B kp. Puh el. 77 29.

Otto ICaukovaaran
ASIANAJOTOIMISTO. \

Erikois, rikos- & ybtiöos. Yksit, etsivä.
Mikonk. 11, Jjlu-2, 3-7. Puhelin 27 23

I Niklas Järnefeltin i
Maanmittsus- !a lakiasiain toimisto
Lakiasiain väki n. avustaja lakit. Sand.
g C. H. CTTO, Lr.nsi-Heikinkatu 16. K
g Puh. 57'iO Järnefelt. Puh. 3756 Otto. H

B. J. Lindelöf, 0-12. 2-1, Yrj.k.ll, p. 4140.
Auli Markkula, perunkirj ppaäok. y.m,
Apoilonk. o, itiö Jk 5—7. Puh. 44 30.
Möller, Emvald &. .Järnefelt, Lakiasiain-
toimisto, Unioninkatu 2S A. l’uh. 0305.
10-—l2. I—y.i.

LPoisielioEM
Surakka &Puustinen
Mikouk.23, Aatr.talo, UlO-2,0-7. P.U030.
Suomalainen Kiinteistö- ja Lakiasiain,
toimisto, Erottajankatu 15—17. Pahoi n
37 60 Klo 10— Yj 4. t** *~"

Suomalaisten Lakiasiaintoimisto
Kausa!lis-P. t.. A1ek5.40,9-11; 5-7.P.11158.

Eugen Tesche pltp.m?
Asianajajia Hämeenlinnassa;
Hämeenlinnan Asianajotoimisto, omisi,
varatuomari Niilo Aarnisalo.
Kankaanpää, Hannes, Varatuomari.

Asianajajia Joensuussa;
Varatuomari W. A. Cornér, Joensuu,
ltä-3uom. Lakiasiaintoimisto, Joensuu.
Joensuun Lakiasiaintoimisto.

Asianajajia Jyväskylässä:
Eino Nyyssöiä, (ent. Artturi Vakkola).
SALONEN i TENNBERG. Puh. 305.

Asianajajia Kemissä;
Varatuomari ANTTI KARIKOSKI.

Asianajajia Kokkolassa;
Uno Björklund, Varatuomari, Kokkola.

Asianajajia Kotkassa'-
Kotkan Asianajotoimisto, Omist. vara-
tuomari Åke Kyander.
ATTE MöNKö, varatuom. Kotka, p. 92.

Asianajajia Kouvolassa:
Kouvolan Asianajotoimisto, omist. va-
rat. Martti A. Kklund.

Paukkein:
Asianajajia Kuopiossa;
Varat. H. Johanssonin Lakias. toimisto.
V. E. KIVINEN, Varatuomari.
Malmivaara & v. Hertzen. Pub. 513.

Asianajajia Lahdessa;
Kerppola & Tauleri. Puhelin 94.
Oskari Lehtonen, lak. kand. Puh. 270.
Varat. Mikko Louhivaara. Puh. 465.

Asianajajia Lappeenrannassa -

-

Lappeenrannan Asianajotoimisto
Asianajajia Mikkelissä:

NFbers&AitilanS
L. Puupponen, lakit. kand.
Raevaaran Asianajotoimisto, Mikkeli.

Asianajajia Onlnssa:
S. Haapalan Asioim. Oulussa, per. 1886,

PIIKIVI & PAAVOLA. Oulu.

Asianajajia Pieksämäellä:
TOIVO MUTTILÄISEN toimisto.

Asianajajia Pietarissa:
A. Erjapea, Katariinan kanal 69. P.4OS6D
A. Hackzell, Baseinaja 2. Puh. 15149.

Erikoisala: Oikeusasiat Venäjällä.

Asianajajia Porvoossa;
A. TULIKOURA. Varatuomari. P. 49

K. H. af URSIN. "TS?*-
Asianajajin Porissa;
ASTALA &. JäRNSTRÖM. Puh. 186.

Asianajajia Salossa:
Tuomaala, H., Varatuomari.

Asianajajia Savonlinnassa -

-

Salonen 4 Rainio, Lakiasiaintoimisto
Savonlinnassa.
Savonlinnan Lakiasiaintoimisto, Raja-
salo & Nevalainen.

Asianajajia Sortavalassa:
ANTON KOTOSEN LAKIASIAINTOI
M ISTO, Sortavala. Puh. 38.

Asianajajia Tampereella:

“lETliiTliSr
Laki asiaintoimisto Tampereella.

Grönblad & Launio, ST
Varatuomarit Keskinen & Leiniö.

SC. O, Laitinen &«S
KAAPO MURROS. Puh. 7 SS.
Planting &. Puha, Asianajotoim. P. 1163

Proccpé & Selviö*
Tampereen lakiasiaintoimisto,

omist. varat. Oiva Suhlberg. j
Kaunj ak. 18, p. H4I. 1004. Av 0-3.

Asianajajia “musaa;

H SoliÄ KRSJÄSS
kunipp.A!v»arSAxén.RainerSelin,v.iuom.
Jaakkola & Piintltä
Turku. Puh. SB2 ja 23 60. Av, 9—4.

lii 5 Taimi» toimisto. |
Puh. 48-1. Av. 0-4.

Jl ui!/|/p k Lakit, kand., vara-
■ Ai RSxMLA tuomari.Turku.P.27o

Sia.oSrneScftrey^Mpä*
Nestor Simola, varatuomari. P. 1752

UMBigggg
Asianajajia Vaasassa;
Hasselblatt & Boxström, Vaasa.
Väinö Heiniö, varatuomari, Vaasa
J, Sahlström, honoik. rot.., Vaate.

fiiiiFEpÄFl
jkEnt. Toivo *

Asianajajia Viipurissa:
JO H. BROFELDT. raraluoma;:.
Einar Hänninen, varatuomari, Viipuri
V. Joutsenlahti, Vaasan*. 21. i’. 793

Mstsämles&Lumtne.Piih. 768.
Martti Pitkänen, varatuom. Puh. JSSO,

Viito Sarkanen, J;.
OttcTannerÄS,
VOIPION ASIANAJQTOIMiSTO.
Viipuri, Pietarinkatu 12. Puh. 13Cl.

Matkadinloimisloje;

MalkailßtiiiiiiistVAtkij!^*'
Matkustajakoteja:
Matkustaja*. rLempi», Vaorik.4, p.tsöl
Matk.-koti Rauhala, Annan*. 32. P. 9932
Turistihospitji, Vlndlm.lt. 17. P, 1311.
Tilitoimistoja:
■I» Hi. (olit.. Kauppakot-llm. K9,ero, t eak. ja Yliopist. kir-
Jarp. opeil., vainut, tilintark. Siltasaa-
ren*. s, C IV, ori 23, p. 4353,0—10; P-5.

Lilketoimuiojfi;
•Inuscla & Levänen «. V,
Helsinki. Alikonk. 23. P. 7280, 50 7_>.

Suoritta* kuikkia Uiketehtäviii.
ArpaJaistoimiAto -

Helsingin icuiakuuliea papit:
Eteläinen suoma), seurakunta: ;

Hilden, Uudcmnaank. 27, puh. 13 SO,
Leiviskä, Kapteenini. 1. P. 41 78.
Sylvander, Albertinkatu 31. P. 70 34,

Pohjoinen suoma), seurakunta:
Kaila, Porvoo.
Päivänsalo, Fredrikink. 33. Puli. 2 :;:t

Erander, Lönnrotinpuisiikko 5. P. ai32.
Sörnäisten suoma), seurakunta:.

Engström, Siltasaarenk. 5. Puh. 13 63,
Hurmerinta, Sirkuskatu 1 C, Pub. 4886,
Eyman, Alppikatu 10. Puh. 30 31.
Wallén, Kulmalani:. -3. Puh. TS 07.

Pastorinkansliat Annankatu 14 Ja
Kallion kirkossa s.r
Avoinna arkipäivisin klo O-—l 2. f

1 Kallion konttori Siltasaarenk, S-.10
J Puh. 11866 Av. IÖ-3; V ä«-7.
Suom. Säästöpankki, T.Teatteri!:. 3. Av
10—12 ai>. ja 6—7, lauant. 3—* ip.

Vaknntnskoattoreja:
Ensimälnen Vsaäläiatn
Vakuutus-Yhtiö. E. Espla- S*|
nadiuk. 10. (livpotcökkiyh- |f}/ f
distyksen talo). Tahclin 531. JaVai
PALO Osakeyht, FenniaUnion;nkatn 2u.
Av. 10-4. lauant. 10-0. Puh. 206 & C 193.

IMiITRR Palovakuutus 0.-Y. J:abift-
I!iM IKM nink. 14. T. 6615. Av. 10—4.

Helsingistä.
Vuoksen vesi-

voimat.
Pidettävien neuvottelujen

johdosta.

hiiden suurten jou-
kossa, jotka; nyi nousevat päiväjär-
jestykseen -,sl joiden perusteelliseen
solviitdyyn on täydellä tarmolla ryh-
dy,tiä.vä, 'kun olemme saaneet tilai-
suuden itse 'hoitaa, maammo asiat,

on epäilemättä sangen tärkeällä. s?,

jallu (kysymys ikotimaisrin luonnon-
voimien käyttöönottamisos t a teolli-
suuden pakeluiseen.

Erityisen (polttava «n varsinkin ky-
symys Vuoksen vesivoimien käyt-
töönottamisesta.

'Niinkuin on tunnettua, on nyt
päättyneen sortokauden aikana il-
mestynyt rahamiesylhtyauä,' jotka
ovat kilvan pyrkineet saamaan lial-
-1 ituksen. myöntymistä suurten voi-
malaitosten rakentamiseen Vuok-
seen. Onpa näyttänyt vaaranalaisel-
la, että valtiollekin kuuluvia vesi-
voimia luovutettaisiin ulkolaisille
keinottelijoille.

Näiden asiain käsille-ly auiee -pää-

asia.Mi.se st i tapahtunut ilman koti-
maisten aniesten osanottoa-'. Kysy-
mys on ac-avu oksi jäänyt niiden
joukkoon, joista ei ole saatu täysiä
tietoja ja joihin oi ole voitu; -täältä
kunnolla puuttua.

Vuoksen vesivoimista omistaa ny-
kyään. mikäli tiedämme:

Suonen valtio: Imatraa kos
ken, vesivoima noin SO X PO tuhatta
hev. iroim.

Pietari] al-ne.u ko ski on
sä'hkösiiri o y ih t i ö; osuuksia
Rouhiälan, Vallin-, Kyyrön- ja Lin-
nankoskista ehkä noin 00 h 70 tuhat-
ta h.v. s-fJ

Oyy For cc: ffuuriminan osan
Vallinkoskea ja osan KyyrönkosTtfea.
(ehkäpä noin 40 tuh. hv.'1.

Oy. Tornaior; Niska- ja Tai-
nionkosien (n. 45,000 hv.'l .

Oy. Gutzeit & <*;o: Knson kos-
ken (n. 45,000 uv.). ' * •

Sanomalehdissä «u- äikcltälu nä-
kynyt uutinen siitä, -eitä Vallinkos-
keen aijottaisiia Ihetimiten raken-
taa Pietarin, hyväksi voimalaitos,
jonka tulisi olla. valmis vuoden ku-
luttua. Tuliainen uuiincn tuutuu
hyvin kummallisella. Ruotsissa ra-
kenneltu Trollhättan laitos, joka teh-
tiin rauhan aikana, ja erittäin kii-
reellisenä {yönä, vaati liki '■ vuot-
ta (n. 80,000 hv.'. Vallinkosken saa-
minen valmiiksi vuodessa* sodan
aikana, oh sen vuoksi pidettävä su-
lana mahdottomuutena. Jos ?e on
Luvattu, en tuo lupaus ilmeisesti an-
nettu sitä varten, että saataisiin vi-
ranomaiset paremmin ryhtymään
asiaa ajamaan.

Ma cu iässä suu-

1917 N:o 9« 3

«ii mfleaki vajt.»yhtiö.L-Heikin»
Il ii lPilli kutu li. konit, klo 10—12,b«MI6VM I—4. LauVantaina seka
uhlaaattoina klo 1)~2. Puhelin 1084.

Paloapuvh i. irtaimistoaH {k Of vart. Asiain. Vukuutas-
UU ui lillui konttori. Fabiaaink. 14,

===== 6022 A 1163.

Kili W W Aleksanterini;. 4-i.

P£9 3tyhif gt TapatunnavauuntusO.-i''
Hl II 90 Hnioniuk. 25. Puh. 1481*
fft%É alin Ar. 10—4.Lnnvant. 10—3,

POHJOIS »2afUlatlUkH Avoinna klo 10-4

PmvidentsaSoS 1. .39
VstUuutu sy h 1 1 ii &f|Pf 1 B ”
Pääedustajat Suomessa KVi£ I h,
Kuntro & Kuosmanen Omat varat BpL
Mikonk. 3. Puh. 30 08, IgO.OOO.OCO:

Henäivakuutusyhtiö,uUlutlUl Aleksanterini:. 15, Puheiiu
4101. avoinna 10—3.

Kesidnämuu Vakuutuslaitot)
UKiirU '"urussa, paSasismies H.
Åkerman, Bulevardi nk. 14. Puli. 4889>

Sfe»*'* 1'’ i a Henkivakuutus-
KBHOiBKÄfS6'®

XflflMi es,(in- Henkivää.-jhtic
1111ra I Antiak.ö.Konttori avoinnaIS%SI SM klo 9—ll. V-l-4 F. 41 i

awai MaMB ijjfft» 3I-

taa imSoßs-Osatejli.
Unioninkatu 20. Puh. 13 24 &60 94.

Sm SÉHiiHaiai!! Fiapssisiys
Unionin:c. 23, Helsinki, av, 10-4. P. 1385

SS S » «s Palo- ja Henkivakuutus 0.-11.
Il * Ö Ftih. -26. P.-Esplauaadink. 3.4
$ LtH Av. klo —s.

(P V, Asiana. Uel-
I bb¥ilSr sJu S- Vakuutuskontt. Fabia-
Yti tilliä nink. Hp. 6022 ja 1163. Axel
Holmström Ankkurini:. .0. P. 2924 ja 1267.

UakiiumsKonttoH 'Äk..£-
Välittäsi kaikenlaisia vakuutuksia.

«sVÉwims Falovak. Oy. Pääasiani;,
PslnfUal -Vrkkit. A.Mörne, AJ-SmMIISIU bertink. 24. T. 1363, IÖ-4

SI TIT I Kotelotehdas

m 111 % Kirjansitomo
fl 1W |l Konttori-
f| f I rl Kirjatehda^

V JUL City -Pasaasi
300a

;%i%ee. edus kysyavyisassä. En-
neniuin yksityisten ansichalu on
päässyt liiaksi ivaifeuicaämaan. kysy-
myksen laiäcalsuuu. tuke kotimaisen
halutuksemme nslua .vädiia asiaa,
järjestämään. “■ ..f*'-- '

Hallituksen tejuaväaii on uäiföäik-
eemrae; ■ :■* ■

;lj stlvitiää. «Q&i-ift Ikanuaile olisi 1
asetuttava erikseen feiatran ikoelkeit
täy tiöönottoa, ja, sen
koskevassa kysymyksessä. Tämäi»
selvittämiseksi on suoritettava. seik-
kaperäinen tutkimus ja laadittavat
lopullinen ehdotus. Asiasta on tosin,
olemassa valmistava. luonnos, minkä*
on laatuun eräs tckli&knalainea toi-,
roisto, mutta tämä ei riitä*

2) selvittää, snille kannalle ö-lis-i
asetuttava muihin. yruyikalia nähden.
Jotka 'tarkoittavat Vuoksea vesiroi/
raien kayiköönottoa Siinä euMees-,
sa on erittäin otettava tarkastetta-
vaksi, mitkä näistä yrityksistä ov»ä
pideltävät raaan etuja vastaavina é»
lain mukaan sallittavina,; -

3) selvittää millä tavalla; taka
Vuoksen Tesiroimakysyrnya Oilisi rat-
kaistava niin, että siitä koituisi maäi-'
cbllisimmän suuri ‘hyöty -maali© sekä.
millä ehdoilla voimaa voitaisiin
siirtää naian yli. lähinnä Pietaria
kaupungissa myytäväksi. x '

Mitä erikoisesti Prelaiiu kaupun-
£ia tarpeisiin tulee, niin tm bjpnai-
käsiteltävissä, että tämä suuri 'kau-
punki kääntää katseensa varsinkin.
Imatran, vesivoimaan. Mutta sitten’
kun yllämainittu selvitys on saatu, *

olisi luullaksemme varsin helppo
saada Pietarinkin tarpeet tyydyte-
tyiksi, jos Suomen valtio ottaa, tämän
asian järjestelyn haltuunsa.

Ruotsinkielistä kirjallisuutta
Holger Sohiidiin kustannuksella Por-
voossa on ilmestynyt; ■- e

Arvid Mörne; Dan röda våren,
Siv. 15G; hinta 4:—.

Henning Söderhjelm ; Gränsmärke*
luft. Siv. 131; hinta 4:—.

Siviä Heinämaa ; Barnets tro. T,
Första skolåret. Siv. 118; hinta 3:—.

Volter Kilpi; Nationell självpröv-
ning. Översättning av Henning 'Sö-
derhjelm. Siv, 310; hinta 6:25.

Valda skrifter af Gustaf Mattsson
Vihkot öö—sl. Hinta 50 p.

Kaksi ensinmaiaittaa teosta ovat,
olleet aikaisemmin sensorin kieltämiä.

Aikakauslehtiä on ilmestynyt;;
Kauppalehti n:o 1 1, sisältäen m. m.:

Sähköleamätinlai;os Suomea valtiolle.
Kauppaetukuime valvominen Venäjäl-
lä. Tanticmipalkkaus jarjestelmi. Blin-
tarvekysymyksea ratkaisua odotettaes-
sa. •

Metsätaiondeilinen Aikakauskirja
n:o 3.

Falotorvi n;o H.
Valkonauha n;o 4,

■: loinen apteekUariyJuiistyksen aika-,
kauslehtl n:o 1. ,

~ t~
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Eräs
kuvernööri-
ehdokkuus.

Suurta hämmästystä on herättä-
nyt se Åbo Underrätteilserissä taan-
noin julkaistu kirjoitus, jossa vaa-
dittiin kenraalimajuri Borgenströmiä
uudestaan nimitettäväksi Turun ja
Bonn läänin, kuvernööriksi. Tällai-
nen vaatimus osotlaa näet, miten
rohkeasti y!ti ö-ruotsinmiel iset katso-
vat voivansa tavoitella omia pyytei-
tään.

Hra Borgensiröm, vaikka hänen
entisyytensä olisi kokonaan toisen-
lainen kum se on, on jo saavuttanut
sellaisen ijän, että 'hänen olisi mah-
doton menestyksellä hoitaa kuver-
nöörin tehtäviä säännöllisissäkin
oloissa, saatikka nykyisissä aivan
Poikkeukset lisissä.

Mutia vaikkapa hra Borgensirömil-
lä olisikin työkykynsä jäljellä, niin
olisi hän näissä ja kaikissa oloissa
aivan sopimaton ehdotettuun tär-
keään loimeen. Hän on suurimman
osan ikäänsä palvellut Venäjällä ja
kokonaan vieraantunut meidän olois-
tamme, joihin hän ci suinkaan ole
ehtinyt perehtyä, jouduttuaan ikä-
miehenä Suomeen. Hän näet tuli
tänne kenraalikuvernööri Bobrikof-
fin loimesta, joka hänet otti luokseen
virkamieheksi »erityisiä toimia var-
ten», ja osoltautui silloin auliiksi
päämiehensä kannattajaksi. Hän on
toimittanut Bobrikoffin aikana lait-
tomia kotitarkastuksia, ja hänen
myötävaikutuksellaan tullihallituk-
sen päällikkönä alistettiin tullilai-
toksemme sanlarmivalvonnan alle.
Tätä luetteloa voitaisiin jatkaa pitem-
mältäkin; mutta nämä viittaukset
riittävät osottamaan, miten vähän sil-
lä taholla, jolla hra Borgensirömin eh-
dokkuus nyt on nostettu, häikäillään,
kun on kysymyksessä, saada vaiku-
tusvaltaisiin virkoihin omia miehiä.
Hra Borgenström on nim. ruotsin-
mielinen, ja osolti Turun ja Porin lää-
nin-kuvernöörinä ollessaan olevansa
täydelleen kaupungin ahtaimman
ruotsinmielispiirin vaikutuksen alai-
nen. Tätä hän oii siinä määrässä,
että hän, edellä viitatusta entisyy-
destään huolimatta, suostui, oltuaan
suurlakon aikana puolittain vangit-
tuna, esittämään jonkunlaista -P«-
rustustaiilissn» kuvernööriä osaa-
seikka, mikä aikanaan sai osakseen
ansaitun arvostelun kaikissa niissä
piireissä, missä ei ote totuttu tällai-
sia keikauksia kunnioittamaan.

■ Lopuksi täytyy meidän suoraan
.'anoa, että hra Borgenströmin olles-
sa Turun ja Porin läänin kuvernöö-
rinä läänin hallinto pääsi siinä mää-
rin rappeutumaan, eitä hra Vuori-
sen oli helppo osottaa kykenevänsä
paljoa paremmin hoitamaan kuver-
nöörin tavallisia tehtäviä, mikä seik-
ka huonoon ja peräti vitkalliseen
asioitten hoitoon kyllästyneissä
maalaisissa hankki viimemainitulle
ansaitsematonta myötätuntoa maa-
laisten keskuudessa.

Lyhyesti sanoen: hra Borgenslrö-
nain kuvernööri-ehdokkuus on suora-
nainen mahdottomuus.

Valtionrautatiet. Haminan aseman
*.c. asemapäällikkö K. E. Heyno ja
Lilkkalan aseman v.t. asemapäällikkö
'S. J. Wettberg ovat nimitetyt vakinai-
siksi asemapäälliköiksi sanotuille ase-
mille.

Murtomäen aseman asemapäälliköksi
en nimitetty Kajaanin aseman toinen
kirjuri U. Lagerstam ja Närpiön ase-
man asemapäälliköksi Kuivaniemen
aseman asemapäällikkö K. L. D. Ude-
lius.

Joensuun aseman toineu kirjuri O.
Larinen ou määrätty toistaiseksi hoi-
tamaan Hammaslahden aseman ase-
mapäällikön viransijaisuutta sekä iin-
jasähköttäjä Arvid Dahl niinikään tois-
taiseksi hoitamaan Korsholman aso-
nian asemapäällikön viransijaisuutta.

Rautatiehallituksen v.t. päätirehtöö-
ri on hyväksynyt konttoriapulaisen
Signe Blomin valituksen toimistotircu-
tööriu päätöksestä ottaa konttoriapu-
lainen Anna Hagman kontrollikontto-
rin toiseksi kirjuriksi sekä määrännyt,
että valittaja on olettava sanottuun
virkaan.

Rautatiehallituksen v.t. päätirehtöö-
ri on hyväksynyt konttoriapulaisen
Gerda Hölligin valituksen toimistoti-
rehtöörin päätöksestä ottaa konttori-
apulainen Elisabeth Roman kontrolli-
konttorin toiseksi kirjuriksi sekä mää-
rännyt, että valittaja on otettava sa-
nottuun virkaan. Sitä vastoin on kont-
toriapulaisien Elna Ekströmin, Ernes-
tine Rudolphin ja Signe Blomin sa-
masta nimityksestä tehdyt valitukset
hylätty.

Rautatiehallituksen v.t. päätirehtööri
on hyväksynyt sähköttäjä E. V. X.
Vablroosin tekemän valituksen toisen
piirin piirihailituksen päätöksestä,
jolla plirfhallitus oli ottanut sähköttäjä
A. V. Turusen Viipurin aseman toiseksi
kirjuriksi sekä määrännyt, että valit-
taja on otettava sanottuun virkaan.

Uutisia Helsingistä.
Eduskunta.

Puhemiehet. ,

Eduskunta valitsi eilen ensimöises-
sä läysi-istunhossaan, jossa oli läs-
nä 197 edustajaa ikäpuhemiehen, la-
kit. tri Axel Lillen johtaessa pu-
hetta

puhemieheksi sanomaletdentoimit-
taja Kullervo Aki 11 e s Man-
nerin Helsingin kaupungista;

ens imöiseksi varapuhemieheksi
käytännöllisen teologian professorin
Lauri Johannes Ingmanin
Helsingin kaupungista ja

toiseksi varapuhemieheksi sano-
malchdentoimittajan Väinö Joki-
sen Tampereen kaupungista.

Puhemies Kullervo Manner
on syntynyt Kokemäellä 1880. tullut
ylioppilaaksi 1900, toiminut sanoraa-
lehdentoimittajana »Uusimaassa» ja
-Työläisen;- päätoimittajana viet n
1907. V;n 1910: n alusta on hän toi-
minut »Työmiehen» toimittajana. Ol-
lut useissa työväenjärjestöjen luot-

tamustoimissa. Valittu eduskuntaan
Uudenmaan läänin vaalipiiristä.

Ensimäinen varapuhemies Lauri
Ingman on syntynyt Teuvalla
1868, tuli ylioppilaaksi 1886. suorit-
ti teologian erotulkinnon 1890. lilos.
kand. 1892, teol. kand. 1898, teol. !is.
1900, teol. tri 1907 ja nimitettiin
käytännöllisen teologian professorik-
si 1916. Toiminut opettajana useissa
oppikouluissa, opiskellut Saksassa;
on Suomalaisen Tiedeakatemian apu-
ja?en ; ollut edustajana pappissää-
dyssä ylimäär. valtiopäivillä 1905
1906 sekä Turun läänin pohj. vaali-
piirin edustajana kaikilla valtiopäi-
villä jälkeen v:n 1907, iakivaliok. jä-
sen 1907, perustuslakivaliok. jäsen
1908—M, puheenjohtaja 1911. edus-
kunnan ens. varapuhemies 1913 ja
toinen 1914; edustajana kirkollisko-
kouksessa 1913; 1908 asetetun kirk-
kolakikorniiean varajäsen ia sihtee-
ri, samoin 1913 asetetun jäsen ja
sihteeri y.ra.

Toinen varapuhemies Väinö Jo-
kinen on syntynyt Suoniemellä
1879, tullut ylioppilaaksi 1899 ja
lueskellut yliopistossa luonnontie-
dettä. V. 1905 »Kansan Lehden, toi-
mittaja. 1906 »Työmiehen». 1908
»Hämeen Voiman». Kirjoittanut pari
kirjasta. Suomennellut vapaamielistä
ja puolueensa 'kirjallisuutta. Ollut e-
dustajana ennenkin Hämeen läänin
eteläisestä vaalipiirisiä.

Seminaarilaitoksemme.
KonlnhalUtus esittää venäjänkielen-

asetuksen kumottavaksi ja tekee
laajakantoisen uudistusehdo-

tuksen.
Kouluhallitus on senaattiin tehnyt

esityksen että 1916 vuoden seminaa-
riasetus, jossa m.m. seminaarikurs-
si säädettiin viisivuotiseksi ja uu-
delle oppiaineelle, venäjänkielelle,
määrättiin suurempi tuntiluku kuin
millekään muulle aineelle, pikimmi-
ten kumottaisiin. Samalla on ylihal-
litus. ollen sitä mieltä, ettei enää oli-
si palattava nelivuotisen seminaarin
kannalle, esittänyt että io ensi syk-
systä olisi saatava käytäntöön uusi
väliaikainen lukusuunnitelma laa-
jenneltua sehiinaaria varten ia että
ylihallitus oikeutettaisiin ehdotuksen
valmistamista varten täksi uudeksi
lukusuunnitelmaksi kutsumaan ly-
hyeksi määräajaksi neuvotteluun eri
opetusaineryhmiä edustavia semi-
naariopettajia, mikä neuvottelukun-
ta voisi antaa lausuntonsa myöskin
siitä, olisiko mahdollisesti ioku se-
minaari muodosteltava, keskikoulun
pohjalla työskenteleväksi ia olisiko
suunniteltava erikoinen oppilaitos,
jossa jatko-opiston käyneet ia yliop-
pilaat saisivat valmistuksensa taa-
sakoulunopetlajaloimeen.

Venäjän alamaisten
oikeudet Suomessa.

Elinkeino-oikeudet.

Senaatti hyväksyi eilen ehdotuk-
sen hallituksen esitykseksi Suomen
eduskunnalle niiden Venäjän valta-
kunnan. alamaisten oikeudesta elin-
keinon harjoittamiseen Suomessa,
jotka eivät ole Suomen kansalaisia.

Asiaa .koskevan lain ensitnäinen
pykälä esitetään kuulumaan; s Ve-
näjän valtakunnan alamainen, joka
ci ole Suomen kansalainen, olkoon
samoilla ehdoilla kuin Suomen kan-
salainen oikeutettu harjoittamaan
elinkeinoa Suomessa, sellaistakin,
jonka harjoittamiseen voimassaole-
vien asetusten mukaan erityinen
myönnytys on tarpeeni, kuin myös
perustamaan yhtiöitä ja osuuskuntia
sekä olemaan niiden hallitusten jä-
senenä». Lain loisessa pykälässä
luetellaan ne nykyään voimassaole-
vat lainkohdat, jotka tämän Jäin
kautia tulevat muutettaviksi.

Kunnalliset oikeudet.
Senaatti on päättänyt tehdä alis-

tuksen eduskunnalle annettavan esi-
tyksen. vahvistamisesta, mikä esitys
koskee niitä kunnallisia oikeuksia,
jotka kuuluvat sellaisille Venäjän
alamaisille Suomessa, jotka eivät ole
Suomen kansalaisia.
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Koululaitos.
Venäjän historian ja maantieteen

opetus.

Kouluhallitus ehdottaa v.
1911 määräyksen kumottu-

vaksi.
Kun lokak. 6 pnä 1911 päivätyssä

senaatin kirjeessä Venäjän historian
ja maantieteen opetuksesta annettu-
jen määräysten tarkkaa noudatta-
mista ei voida valvoa muuten 'kuin
pitämällä huolta siitä, että yksin-
omaan Venäjän historian opettami-
seen jokaisessa kansakoulussa käy-
tetään 15 ja samoin Venäjän maan-
tieteen opettamiseen koulun ala-as-
teilla 10 tuntia, mutta kun tällainen
käytäntö, jonka kautta asiat eriste-
tään luonnollisista yhteyksistään,
suuresti häiritsee suotuisani tulosten
saavuttamista sekä historian ja
maantieteen opetuksissa yleensä että
myös erikseen Venäjän historiassa
ja maantieteessä, on kouluhallitus
esittänyt kirkollisasiat ntoini: iuskun-
nallc, että alussaraainitussa senaatin
kirjeessä annetut määräykset kumot-
taisiin, tehden tämän luottamuksel-
la siitäkin syystä, että senaatti t.k.
3 pnä päivätyssä kirjeessään on ke-
hoittanut ylihallitusta oppikoulujen
lukusuunnitelmia ehdotellessaan ra.
m. poistamaan näistä Venäjän his-
torian ja maantieteen erikoiskurssit.

Syömäviljan hankinta.
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki

myöntää 4/: %:n lainoja.
S ä äslöpankki en K csk us - Osake-

Pankki on päättänyt myöntää kun-
nille syömäviljan ostamista varten
lainoja 4 M % :n korolla. Tämä Sääs-
töpankkien, Kesk.us-Osake-Panti n
toimenpide on omansa heipoittamaan
kuntien toimintaa nyttemmin, niin
kärjistyneen viijakysymyksen ratkai-
semisessa. Kunnat tulevat tietenkin
käyttämään hyväkseen edullista tar-
jousta.

Rauhanhuhut.
Tvenraalikuvernöörinapulainen, va-

paa hra Korff on pyytänyt S.T.T;n
mitä jyrkinunästi julistamaan perät-
tömäksi huhun, että hän olisi sano-
nut rauhan olevan odotettavana pa-
rin päivän kuluttua.

Senaatin esittelyt.
iSenaatii päätti eilen, että senaatin

yleiset esittelyt tulevat pideltäviksi
tiistaisin ja perjantaisin ilo puoli2
5 päivällä ja tarpeen vaatiessa jat-
ketaan esittelyjä klo 7 Mialla. ,ia tu-
lee tiistain esittelyssä käsiteltäviksi
ne asiat, jollia esitellään talousosas-
ton kansliasta, oikeustoimituskun-
nasta, siviiliioimituskunnasta. karna-
ritoimituskunnasta ja kirkollisasiain
toimituskunnasta sekä perjantaina
valtiovarain toimituskunnasta, kaup-
pa- ja teollisuxrstoimituskunnasta,
kulkulailostoirniiuskunnasta ia maan-
vilielyskumituskunnasta. Senaatin
jaostoesitteht pidetään keskiviikkoi-
sin ja loistaisin klo puoli 2—ö päi-
vällä siten, että ensimäinen jaosto
kokoontuu keskiviikkona ia toinen
torstaina. Senaatin päätös kommuni-
seerataan kenraalikuvernöörille.

Senaatin kauppa- ja teollisuusloi-
mituskunnan senaattorien välinen
työnjako on määrätty sellaiseksi, et-
tä senaattori 1 Paasi vuori käsittelee
työväen asiat ja alkoholipitoisia juo-
mia koskevat asiat sekä senaattori
Ehrnrooth kaikki muut asiat*

Eläkkeet.
Senaatti on tehnyt esityksen ase-

tuksenmukaisen eläkkeen myöntä-
misestä eronneille senaattoreille.

Senaattori, vara-amiraali A. Vire-
nius on kääntynyt kenraalikuvernöö-
rin puoleen anomuskirjelmäilä. jos-
sa hän kieltäytyy hänelle Suomen
varoista tulevasta, vakituisesta
12,000 mkn eläkkeestä, säilyttääk-
seen eläkkeen, jota hän nauttii kr i-
sarikunnassa, ja on amiraali Viro-
nius pyytänyt kenraalikuvernööriä
ryhtymään sellaisiin toimenpiteisiin,
että hapelle Suomen valtiovaroista
myönnettäisiin 2,229 rnkr. suuruinen
ylimääräinen eläke, mikä määrä vas-
taa sitä croitusta, jota suurempi yl-
lämainittu hänelle Suomen" varoista
tuleva vakituinen eläke on eläkettä,
jota hän nauttii Venäjän valtakim-
nanrahastosia.

Oulun läänin ent. kuvernööri tcd.
valtioneuvos Axel Fabian at Enc-
hJohn on anonut ascluksenmukaista
eläkettä.

17: s yleinen kfnsakoulu-
kekous.

(Kun Jyväskylän kaupungin val-
tuusmiehet ovat, vastoin tavallisuut-
ta, kieltäytyheet myöntämästä avus-
tusta yleisen kansakoulukokouksen
aiheuttamien paikallisten menojen
suorittamiseksi, katsoen koko ko-
kouksen toimeenpanonkin paikka-
kunnalla nykyoloissa miltei mahdot-
tomaksi, on ylihallitus, lonka mieles-
tä kuitenkin on vaikea jättää pitä-
mättä asetuksen määräämää kokous-
ta. pyytänyt yleisistä varoista tiliu-
tekovelvollisuutta vastaan 8,000 mk.
käytettäväksi 17:nnen yleisen kan-
sakoulukokouksen järjestely- ja toi-
moenpanokustannuksi i n,

Kuvernöörit.
.Mikäli K;va on saanut tietää, on

kapteeni Ernst Bruunilta Oulussa
tiedusteltu, olisiko hiin halukas otta-
maan Oulun läänin kuvernöörin vir-
kaa vastaan.

Kaupunkien poliisi-
järjestyksen uusiminen.

Senaatti päätti eilen asettaa ko-
mitean iaätimaan ehdotusta kaupun-
kien poiiisijärjestyksen uudistamisek-
si sekä kutsua komitean puheenjoh-
tajaksi protokipääsihteeri Krogeruk-
sen ja jäseniksi hrat John Ugglan,
Taavi Tainion ja M. Airolan:

Suomen postimerkkien
uudelleen käytäntöön-

ottaminen.
iK u1k nlaitostoimit uskunn asta osi-

teltiin ollen senaatissa ehdotus toi-
menpiteisiin ryhtymisestä Suonien
postimerkkien uudelleen käytäntöön-
ottamiseksi. Senaatti jätti asian
päättämisen toistaiseksi.

Työaika teollisuuslaitoksissa.
Senaatti päätti eilen asettaa senaa-

tin sisäisen komitean käsittelemään
kysymystä väliaikaisesta asetukses-
ta työajasta eräissä teollisuuslaitok-
sissa sekä määräsi komitean jäse-
niksi varapuho-enjohta.ja Tokoin sekä
senaattorit Ehrnroothin ja Paasivuo-
ren.

Täysi-istunto huhtik. 5 p.
1917 klo 10 a.-p.

Täysi-istunto alkoi kio 10,15 a.-p.

Istunnon avaaminen.
Täysi-istunnon avasi ijaltään van-

hin eduskunnan jäsen, lakit, tri
A x e i Lille (r.), joka ensin suomen-
ja sitte ruotsinkielellä ilmoitti ryhty-
vänsä puhemiehen tehtäviin V. J:n
23 §;n nojalla kunnes eduskunta on
valinnut puhemiehen ja kaksi vara-
puhemiestä sekä nämä ovat antaneet
juhlallisen vakuutuksen.

Pöytäkirjanpitäjäksi ilmoitti ikäpu-
hemies ottaneensa eduskunnan sih-
teerin, hovioikeudennotarin, vara
tuom. livar Ahavan.

Pöytäkirjanpitäjän toimittamassa
nimenhuudossa vaalipiirittään, jossa
järjestyksessä edustajat istuivat, to-
dettiin läsnä oleviksi muut edustajat
paitsi eilen mainitut ed:t Gastrén
(ns.), Söderholm (r.) ja Tako
lan d e r (r.).

Pnhemieaten vaalit.
Ryhdyttiin puhemiehen vaalin toi-

mittamiseen umpilipuin, jotka edus-
tajat mainitussa vaalipiirijärjestyt-
sessä (jättivät ikäpuhemiehen valvon-
nan alia lastuamaan toisella puhuj?,-
lavalla.

Vaalin tulos oli seuraava-
Manner (s.) 104 ääntä,
Ingman (sm.) 69 »

Lille (r.) 17 »

Ståhlberg 2 >

sekä Isaksson (r.), Jokinen (s.) ja Gyl-
ling (s.) kukin 1 ään.

Puhemieheksi tuli näin ollen vali-
tuksi sanomalehdentoimiUaja Kul-
lervo Aki 11 e s Manner (s.).

Ensimäisen varapuhemiehen vaa-
lissa saivat ääniä:

Ingman (sm.) 76,
Lille (r.) 13.
Valpas (s.) 2,
Mäki (s.) 2.

sekä Isaksson (r.), Jokinen (s) ja
Ståhlberg (as.) kukin 1 äänen.

Eduskunnan ensimäiseksi varapu-
hemieheksi tuli näin ollen valituksi
professori Lauri Johannes
Ingman (sm.).

Toisen varapuhemiehen vaalissa
saivat ääniä:

Jokinen (s.) 100,
Talas (ns.) 68.
Lille (r.) 16,
iGylling (s.) 2

sekä Isaksson (r.), Brandc-r (ns),
Kuusinen (s.) ja Ståhlberg (ns.) ku-
kin yhden äänen.

Toiseksi vara puhemieheksi tuli
näin olion valituksi sanomalohden-
toirnittuja »Väinö Jokinen is.;.

Juhlallinen vakuutus.
Kuu puhemiehet oli valittu kehot-

ti, ikäpuhernies puhemiehiksi valittu-
ja V. J:n 23 §;n mukaan antamaan
eduskunnan, edessä juhlallisen va-
kuutuksen.

Puhemies Manner lausui:
»Minä Kullervo Akilles Manner

vakuutan, että minä •puhemiestoimes-
sa tahdon voimieni mukaan puolus-
taa eduskunnan ja Suomen kansan
oikeutta perustuslakien mukaan.»

Ens. varapuhemies Ingman lau-
sui;

■-•Minä Lauri Johannes Ingman va-
kuutan. että minä puhemiestoimessa
tahdon voimien: mukaan • puolustaa
sekä laillisen hallitsevan valtiovallan
että eduskunnan ja Suomen kansan
oikeutta perustuslakien .mukaan.»

Toinien varapuhemies Jokinen
lausui saman vakuutuksen kuin pu-
hemies Manner.

■V. J:n 23 §:n edellyttämän vakuu

Valtiopäivät

Puhemiehen puhe.

Eduskunnan sihteeri.

tufcsen muodossa on sanan »puolus-
taa» jälessä sanat: »sekä Keisarin ja
Suuriruhtinaan että ...»

Kun tämä oli tapahtunut lausui
ikäpuhcmies, että hänen tehtävänsä
on nyt päättynyt ia kehotti puhe-
miestä astumaan tehtäviinsä.

Puhemies Manner lausui puhe-
miehenfpaikalta;

Arv. Suomen kansan eduskunnan
jäsenet! Vaalin kautta on minut mää-
rätty hoitamaan eduskunnan puhemie-
hen tehtäviä. Nämä tehtävät, ovat
ainakin raskaat ja voimia sekä kykyä
kysyvät. Tänä aikana ne ehkä ovat
tavallista vaikeammat täyttää. Tun-
nen heikkouteni tätä tointa täyttämään
ryhtyessäni, mutta pyydän, että arv.
eduskunnan Jäsenet tahtoisivat avu-
liaisuudella ja huomaavaisuudella koh-
della minua toimeni hoidossa. Suo-
mea kansan edun ja hyvän vuoksi se-
kä eduskunnan työn menestymisen
vuoksi toivoisin, että arv. eduskunnan
jäsenet tämän pyyntöni suosiolliseen
huomioonsa ottaisivat. Tässä mieles-
sä ryhdyn täyttämään minhlle uskot-
tua tehtävää.

Puhetta kuunteli eduskunta yleen-
sä istuen, paria, kolmea porvarillista
ja yhtä sosialistia, lukuunottamatta.
Sitä ei myöskään ruotsinnettu.

Ilmoitus pnhemiesten vaalista.
Työjärjestyksen 2 §:n mukaan on

puhemiehen ja varapuhemiesten vaa-
lin tulos ilmoitettava kirjelmällä
»Keisarille ja Suuriruhtinaalle».

Eduskunta päätti nytkin tehdä il-
moituksen, jonka osotteesta ei tehty
sen lähempää päätöstä. Kirjelmää,
jonka sanamuodon eduskunta hy-
väksy-, ja samalla katsoi tarkastetuk-
si. tulee kappale lähetettäväksi ken-
raalikuvernöörille asianmukaisesti
edelleen käsiteltäväksi.

Puhemies ilmoitti ottaneensa pöy-
täkirjanpitäjäksi 'eduskunnan e-nt.
sihteerin, tuom. livar Ahavan toistai-
seksi ja julistavansa eduskunnan sih-
teerintoimen heti haettavaksi vii-
meistään tänään klo 12 päiv.

Kansliatoimikunnan vaali lykkäy-
tynyt

Kansliatoimikunnan vaalia varten
tehtiin seuraavat ehdetusket:

Ed. I, u;nivu o k k o (s.) ehdotti
valittaviksi ed:t Mäen (s.) ja Airolan
(3.).

Ed. Araj ä r v i (sm.) ehdotti ed.
Hailslénla (srn.\

Ed. Branäcr (ns.) kannatti edei-
liitä sekä ehdotti lisäksi ed. Talasta
(ns.;.

Ed. Virkkunen, A. H. (sm.)
kannatti edellisiä puhujaa.

Ed. Huotari, Anton (s.) kannat-
ti ed. Lumivuokon ehdotusta.

Ed. Sundblom (r.) ehdotti ed.
Isafcssonia (r.).

Ed. Aikio (mA kannatti cd;ia
Ilaiisténia ia Talaita.

Ed. Estlander (r.) kannatti ed.
Isakssonin ehdokkuutta.

Kun kansliatoimikunnan jäsenluku
on vain 4 ja ehdokkaita oii esitetty
.ja kannatettu 5, eikä siis eduskunta
voinut yhtyä sen jäsenistä, oli vaali
lykättävä Työjärjestyksen 3 §:n mu-
kaan ja toimitettava suhteellista vaa-
litapaa koskevain määräysten mu-
kaan.

Puhemiehen ilmoitukset tulkitsi
toimittaja K. V. Puuska ruotsin-
kielelle.

Täysi-istunto päättyi klo 12,06.
Seuraavasla täysi-istunnosta il-

moitetaan erittäin.

Frokuraattorinvirks.
Suomen sonaatin v.t. prokuraattori,

asessori Svinhufvud ryhtyi eilen
hoitamaan virkaansa.

Senaatin myöntämiä määrä-
ja apurahoja.

Senaatti on myöntänyt 6,000 mk.
tietopuolisten meijeri- ia karjanhoi-
tokoulujen lämmitystä ja valaistusta
varten kuluvana vuonna.

Senaatti on myöntänyt etumaksui-
na kuluvalta vuodelta Vaasan maan-
viljelys- ja kauppakemialliselle la-
boratoriolle ynnä s iementarkastus -

laitokselle 6,000 mk., Viipurin ke-
mialliselle ja siemeritarkastuslailok-
selle 6,000 mk., Turun kemialliselle
ja siementarkastus laitokseIle 6,000
mk. sekä Porin siementarkastusiai-
tokselle t ,000 mk.

Koulukeittoyhdistyksclle on myön-
netty 1,800 mkn suuruinen valtio-
apu kasvitarhaviljelyksen edistämi-
seksi kansakoulujen yhteydessä.

Haapaveden kasvitarha- Ja keitto-
koululle on sen taloudellisen ase-
man tukemiseksi myönnetty 1,500
mkn suuruinen ylimääräinen apu-
raha ja Sippolan puutarha- ja maa-
talouskoululle 3.000 mkn suuruinen
tilapäinen apuraha.

Maisteri, rva Hanna Salkulle on
myönnetty kertakaikkiaan 2.000 mk.
hänen Kangasalan pitäjän Turtolan
kylään Sääksmäeltä siirtämänsä
kasvitarha- ja talouskoulun siirto-
ja perustamiskustannuksia varten.

Kalliinajan palkanlisSn
myöntäminen valtionrauta-

teiden henkilökunnalle.
Kenraalikuvernöörin kirjelmän

johdosta on senaatti päättänyt ken-
raalikuvernöörille ilmoittaa päättä-
neensä ryhtyä toimenpiteisiin kalliin-
ajan palkanlisän myöntämiseksi
valtionrautateiden henkilökunnalle.

Virkaerokirjaf. Senaatti mää-
räsi eilen ent. rainisterivaltiosihtee-
rille Markoville ja cnt, ministerival-
tiosihtecrin apulaiselle Ivanoville
annetut erokirjat jätettäviksi senaa-
tin talousosaston reistraattorin kont-
toriin säädettyä maksua vastaan
heille jätettäviksi.

S.H.Oym laivat. (S H.) S H Oy
on anonut senaatin toimenpidettä
siihen, että yhtiön laivat Tor, Hec-
tor ja Vasa, jotka ovat määrätyt vä-
littämään liikennettä Pietarin ja e-
räiden Suomen satamain välillä, luo-
vutettaisiin yhtiön vapaaseen käy-
täntöön, koskapa yhtiö on sitä miel-
tä, että laivoista olisi suuri hyöty
elintarpeitten kuljettamisessa maa
hän.

Virkavapaus. Teollisuushalli-
tuksen yli-intendentti, tod. valtio-
neuvos A. E. Tigerstedt on saaunt
kuukauden virkavapauden kuluvan
kuun 1 p;stä lukien sijaisenaan in-
tendentti F. A. Paloheimo.

Asutustoiminta. Sen johdosta,
että meilläkin suunnitellaan asutus-
toiminnan uudestaan järjestämistä,
on senaatti oikeuttanut valtion asu-
tustarkastajan, tri Östen Elfvingin
tekemään matkaa Ruotsiin. Norjaan
ja Tanskaan tutustuakseen siellä toi-
mitettuihin maareformeihin ja val-
tionasutuspolitiikkaan.

Sokerin käyttö. Senaatti on oi-
keuttanut seuraavat toiminimet käyt-
tämään allamainitut määrät niiltä ai-
kaisemmin takavarikoitua sokeria,
nimittäin: Ab. Brondin Oy:n 25 säk-
kiä, Vetterstrand & Hyttisen 10 säk-
kiä ja Grand Hotel Fennian S säk-
kiä.

Lääkiniölaitos. Savonlinnan y-
leisen sairaalan lääkärille, tri A. J.
Hältströnhlle on lääkintöhallitus
myöntänyt virkavapautta tulevan
toukok. 4 päivään ja määrännyt lää-
ket. lis. K. V. Ti isala n sijaiseksi.

Jäittenkun vankeinhoitohallitus on
myöntänyt Vaasan lääninvankilan
lääkärille, lääkel lis. H. Oksaselle
yhden kuukauden virkavapauden ku-
luvan huhtik. 1 pistä lukien on lää-
kintöhallitus hänen sijaisekseen
määrännyt lääket. lis. M. v. Pfalc-
rin.

Maanviljelyskoulut. Vuojoen
karj anhoitekoui un johtajaksi on
maanviljelyshallitus hyväksynyt
isännöitsijä K. G. Savolaisen ja sa-
raan koulun opettajaksi agron. V.
Tikkasen.

Turun hovioikeus. Auskultantiksi
hovioikeuteen otettiin keskiviikkona
Vaasan hovioikeuden auakult., varatuo-
mari Yrjö Aleksander Gummerus.

Elintarvekysymys.
Viljan saanti Venäjältä.

Turun ellntarvcla uf akunnai!e on
ilmoitettu, että Pietarista olisi saata-
vissa rajaton määrä rukiita ja suu-
rehko määrä nisuja, mikäli vain voi-
daan saada rautatievaunuja kulje-
tusta varten. Rukiiden hinnaksi on
ilmoitettu n. 35 penniä kilolta va-
paasti Turussa. i i

Lihaa takavarikoitu Helsingissä.

Keskiviikkona pidättivät kaupun-
gin järjestysmiehet torppari Stefan
Rannalta L. Viertotiellä 175 kg raa-
vaanlihaa ja TO kg sianlihaa. Eilen
aamulla ottivat järjestysmiehet Flem-
minginkadulla takavarikkoon eräältä
orimatlilalaiselta n. 100 kg lihaa ja
n. 100 kg voita. Hermannissa otet-
tiin eilen aamulla niinikään taka-
varikkoon eräältä maalaiselta kuor-
ma lihaa, jossa oli myös n. 10 kg
voita. Eilen aamupäivällä pidätet-
tiin L. Viertotiellä kakii iihakuor-
maa, joissa oli sian-, raavaan- ja

vasikanlihaa yhteensä 245 kg.

Lihanjakeln

lihakaupoille lauantaimvvntiä var-
ten tapahtui eilen ja ensi tiistain
jakelua varten jaetaan RJiaa liha-
konttorista lauantaina.

Sorttikanslia
on pääsiäispyhien lakia suljettuna
pääsiäislauantaina i!tapäivällä.

Kuolleita. Toissa päiväni kuoli
varatuomari Gunnar Hjelt 53 vuo-
ti jn ikäisenä. Tultuaan ylioppilaak-
si 188 T suoritti H. tuomaritutkinnon
1888. Varatuomarin arvon saatuaan
hän toimi asianajajana Helsingissä.

Toissa päivänä kuoli täällä rouva
•Aurora Matilda Oldenburg 83
vuoden vanhana.

» Rostovissa on ik. 2 ,pnä kuollut
insinööri, tod. valtioneuvos Carl
Simberg 65 vuoden ikäisenä.

KerSystoimikunnan vähävarais-
ten keuhkotautisten hyväksi vuosi-
kokouksessa t.k. 2 pnä esitettiin ker-
tomus viime vuoden toiminnasta, tilit
ja tilintarkastajain lausunto sekä toi-
mitettiin vaalit. Puheenjohtajaksi va-
littiin tri K. F. Hirvisalo, varapu-
heenjohtajaksi tri Rob. Eimgren, sih-
teeriksi tri Armas Ruotsalainen ja
rahastonhoitajaksi rouva Agnes Vuo-
renheimo.

P rjautaiua Huhtikui n 6 pmä

Kansalaisvapautta
loukataan.

Kaiulle ilmoitetaan Tervolasta?
Maanantaina oli Tervolassa aiko-

mus pitää julkinen kansalaiskokous
sen johdosta, että* paikallinen tyo-
väenueuvosto oli riisunut poliisi K.
J. Aholta aseet ja pidättänyt hänet
virantoimituksesta. Kun kokous oli
juuri alkanut ja talokas Anton Ala-
kantola käytti puheenvuoroa, missä
puolsi poliisi Ahoa, selittäen, ettei
tämä ollut värihän hallitusjärjestel-
män eikä taantumuksen kätyri, viri-,
tasi kokoukseen asestetun kotilasvar- .

tiestön kanssa saapunut työväenneis-
- jäsen, torppari Matti Leino-
nen sotilaille, minkä jälkeen nämä
pidättivät Alakantolan, joka tiistai-
na tuotiin Ouluun sotilasvartioston
saattamana. Leinonen, joka. niin-
kuin sanottu, on Tervolan työväen-
neuvoston jäsen, ilmoitti kokouksen
pitäjille, että ken vaan tulee häntä
vastustamaan, se vangitaan.

Asiasta, joka on herättänyt miel-
tenkuohua paikkakunnalla, on ilmoi-
tettu läänin kuvernöörille ja pyyde-
tään häntä ryhtymään toimenpitei-
siin tapauksen johdosta.

Kaleva kertoo: Kaiken lisäksi oli
Alakantolan kotona hänen pidättä-
misen sä jälkeen toimitettu kotitar-
kastus. johon otti osaa 8 sotilasta,
kuten arvellaan, mainitun Leinosen
toimesta, jonka Leinosen menneisyys
muuten on varsin kirjava.

■Valaisevana sille pohjalle, mi! tl
Leinosen vaikutus nousee, mainitta-
koon, että Tervolan työväentalon
vahtimestari ja yhdistyksen -esimies
Härmelin vaimoineen ovat sataa
paikkakunnalta kadonneet, koska he
olisivat tulleet kuulusteltaviksi hei-
hin kohdistetuista syytöksistä, että
he ovat toimineet santarmiurkki-
joina, Heistä olisi edellisissä kunta-
kokouksissa jo nostettu kysymys,
mutta kerrotaan Leinosen estäneen
keskustelun.

Tiistai-iltana k! o 11 aikaan, toi so-
tilasvartiosto Alakaatolan Oulun
ipoiiisilaiiokselle, ;ättäen kasarmilta!
lähetetyn kirjeen, jossa pidättämisen
syyksi mainitaan AlakantoJan ol-
leen pommimiehen, ja urkkijan.
Todistuksina seurasi tiistaisessa to-
ti tarkasiuksessa otettuja vanhoja
Amerikasta saapuneita kirjeitä, jot-
ka olivat aivan yksityistä laatua.
Tällaisen ilmiannon lienee Leinonen
viime 'hetkessä tehnyt. Leinonen
poistu; muuten kasamuHa heti kun
A.akantola oh tuotu äänne, eikä hän-
tä vielä illalla oltu tavattu. Keski-
viikkona piti asian tuHa kuvernööriä
määräyksestä tutkittavaksi.

Viimeinen ti«fe on Johdu]Linen. On».
näöt- aivan välttämätöntä, että täl-
laiset pöyiuatyttäväfc laillisen järjes-
tyksen ja kauttalaisvapaudan jouh-
kaukset otetaan heti vakavasti tuikit-
taviksi ja että sitten ne, joiden ha-
vaitaan tehneen itsensä moiseen tör-*
keään mielivaltaan syypääksi, saa-
tetaan teoistaan lailliseen edesvas-
tuuseen. Anarkiaa siemeniä ei saa .
laskea yhteiskunnassamme itämään.
Viranomaisten asema on 'kyllä ny-

kyään. ylen vaikea. Mutta asia on
niin tärkeä, että heidän siitä huoli-
matta täytyy rohkeasti ja päättäväs-

ti ylläpitää laillista järjestystä ja
kansalaisvapautta. Rohkenemme
myös kiinnittää uuden prokuraatto-
rin huomiota siihen tärkeään vaiku-
tusalaan, joka. hänen tarmolleen j»
pelottomalle luonteelleen avautuu
laillisuuden valvojana senkaltaisissa
tapauksissa, joista ylläkerrotut ovji
surullisimpia esimerkkejä.

Huomiota herättänyt oikeus*
juttu Amerikassa.

Rouva Nicholsin ryöstöön sekaantu<
neet suomalaiset.

Syyskuussa 1915 ryöstettiin New»
Yorkissa varakkaan rouvan, Klisaheth
Nicholsin, rahat ja jalokivet ja rouva
Nlchols kuoli samalla säikäyksestä.
Hänen luonaan palvellut suomalainen
nuorimies Onni Talas havaittiin
avustaneen ryöstäjien pääsyä taloon
ja tuoÄittiin kun varsinaisia rikok
sellistä ci saatu kiinni kuolemaan,
mutta suomalaisten puolelta tehdyn
joukkoanomuksen johdosta muutettiin
tuomio vankeusrangaistukseksi.

Sittemmin on saatu kiinni ryöstöön
osallinen Arthur Valtonen, 35-
vuotias suomalainen, joka tunnustikin
syyllisyytensä ja on nyt tuomittu ku«*
lomaan.

Muita juttuun sekaantuneita suotnfe
laisia väitetään olevan Edvard Le !►
t o-nimisen miehen, jota viranomaiset
eivät ole saaneet kiinni ja jonka kiin-
nisaamisesta on isohko palkinto luvat-
tu. Hauesta ou ilmoitettu, että hän
on n. gl-vuotias, keskikokoinen, ollut
n. 5 vuotta Amerikassa. Syntyisin lie-
nee hän Mikkelistä, mutta Suomessa
asunut m. m. Alavieskassa.

New-Yorkiu poliisien hallassa on
eräs n. 31-vuotias suomalainen, jota
niinikään epäillään Nicholsin ryöstöön
osalliseksi. Mies, Joka sanoo synty-
neensä Ensossa, olleensa Amerikassa
15 vuotta, on istunut vankilassa var-

kaudesta ja sanoo Amerikassa käyttä-
neensä m. m. Axel Sampoon-, Axel
Hill-, Valter Norman- ja Johan Peter-
son-nimiä, mutta el Ilmaise alkuperä!»-
tä nimeään syystä kuten hän sanoo

ettei tuota surua vanhemmilleen j»
sisaruksilleen, jotka ovat Suomessa.
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Suomi-yhtiö.
Vuosikertomus T!ita

Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön
Suomea vuosikertomus vuodelta
1916 on vastikään ilmestynyt pai-
nosta. Sen mukaan on. yhtiö vro-
den varrella myöntänyt 55,650 va-
kuutusta 85,544,206 markasta. Yh-
tiön vastuusumma korko- ja pääoma-
vakuutuksista oli vuoden 1916 lopus-
sa 269,965 henkilöä kohti Smk.
544,822,192:11.

Yhtiöu kansan vakuutusosasto on
vuosien kuluessa hankkinut edellä-
■maahaiuista määrissä -.17,715 myön-
nettyä vakuutusta 16,550,081 mar-
kasta. Niistä- on 11,729 Smk iästä
7,535,081 ollut kuukausimaksuista
vakuutuksia ja 5,986 kappaletta
Smk :asia 9,015,000 vuosimaksuista
vakuutuksia. Kuukausi vakuutusten
vastuusumma o!j vuoden lopussa
27,363 vakuutusta Smk. 16,157,181.

Vuoden kuluessa yleiselle osastol-
le ilmoitetuista 1.300 kuoleman-
tapauksesta, joiden johdosta 1.480 va-
kuutusta on lakannut, on yhtiö mak-
sanut ja varalle pannut Smk.
4,013,244:19. Vuoden matemaatti-
sesti laskettu kuolevaisuus oli 2,149
vakuutusta a 5,365,360 mkiaa, joten
siis todellinen kuolleisuus oli 669 va-
kuutusta ia 1.352,055 mkiaa lasket-
tua alhaisempi.

Kansanvakuutusosastolle on ilmoi-
tettu 127 kuolemantapausta, joiden
johdosta 137 vakuutusta on lakannut.
Näistä on maksettu ja varattu Smk.
30,967:50. Vuoden matemaattisesti
laskettu kuolevaisuus oli 219 vakuu-
tusta ja 110,300 mk:aa. joten siis to-
äeSfinen kuolleisuus oli ÄJ vakuu-
tusta ja 49,332 mk;aa laskettua al-
haisempi.

Yhtiöltä haettuien pääomavakuu-
tusten luku oh 60,172 ja haettu mää-
rä nousi 93,657,956 markkaan. Var-
sinkin lastenvakuutusten lisäys an-
saitsee huomiota. Lukuunottamatta
10 vuotta vanhemmille lapsille pää-
tettyjä kuoleman varalta heti voi-
maanastuvia vakuutuksia, on yhtiö
kasvatus-, nuoruus ia myötäjä sva-
kuutustaulujensa mukaan vuoden
varrella oSättänvt 10.920 vakuutus-
ta 12,825,247 markasta, vastaaviin
lukujen ohessa v. 1915 6,318 ja
7,058.083 markkaa.

Yhtiön hankinta tulosten huomat-
tava kasvaminen perustuu tietenkin
nykyisiin rahaoloihin. Samasta
syystä on kesken aikaansa rauennei-
den vakuutusten luku ja määrä ol-
lut tavallista vähäisempi ja yhtiön
voimassa olevain pääomavakuutusten
luku siten lisääntynyt 47,713:11 a va-
kuutuskannan kasvaessa 68.809,178
markalla eli Varila entisestään.

Yleisen osaston voitto- ja tappio.
,: 1; osoittaa tuloja olleen Smk
23,691.022. Niiden jukossa ovat huo-
mafrsrfmTna: henkivakuutusmaksu*
164)93.142 mk., korot ja vuokrat
16.823,486 mk. Menoista mainitta-
koon., maksetut kuolemantanaukset
4.010.706 mk., päättyneen vakuutus-
ajan johdosta maksetut vakuutus-
summat 1.036.000 mk. Vakuu-
tusmaksurahastoon on siirretty
1 1.710,570 mk. ja hoitorahastoon
339.785 mk.; vuosivoitto en Smk
2,875.821:58

Kansanvakuutusosastori voitto- ja
tenpiotdi osoittaa tuloja Smk
724,461 :67. jhsta vakuu^p«maksuja
on 573.096 mb., korkotuloja 51.364
mk.. Maksettujen kuolemantapaus-
ten määrä nousee 58-149 mk-.aan ja
vakuutusmaksurahastoon on siirre!t y
«*09.984 mk. Vuoden voitto on Smk
20-595 :U.

Suomi-vhtiön varat ovat yhteensä
146,706.225 mk., «osta määrästä on
ro. m. sijoituslainoja 72 mili. mk. va
knntuskirjalainoja 46.238.029 mk je
obiigatsiooneja ynnä Hvpoteekkikas-
»an osakkeita 10.453,726 mk. Vas-
tattavaic joukossa on yleisen osaston
vakuutusmaksurahasto 129.199,656
mk. ja kansanvakuutusogaston vas-
taava rahasto 1,202,981 mk.

Yhtiön liikkeen huomattava laa-
jentuminen on kysynyt melkoisia va
roja. Vaikka yhtiön uantintakus
teenukset verraten päätetyn vakuu-
tusmäärän kuhunkin t.OOO- lukuun
ruiiPö vuonna melkoisesti alerhvat
jollen yleisellä osastolla Smk. 3:67 ja
kansa nvakuutusosasto'’a Smk 9:28
•cicpemmät kuin v. 1915. nousivat
vakuutusten hankintaan käytetyt me-
toot 624.501 markkaa suuremmiksi
feui» edellisenä vuotena, vähentäen
Vuosivoittoa vastaavalla määrällä.

Vuosivoiton vähenemiseen on vai
Auttanut myös viime vuonna run-
saan raha-ajan aiheuttama yleisen
korkokannan aleneminen. Alikuollei-
Ruusmäärä ei myöskään ole ollut eh-
ta edullinen kum edellisenä vuotena,
vaikka henki ■-■lukuun katsoen ali
kuolleisuus oli jotenkin samanlainen
■kuin v. 1915. Vuosh olion pienenty-
misen; johdosta on vakuutetuin e jaet-
tavaa voitto-osuu‘‘a jonkunverran
alennettava. Yhtiöjärjestyksen 1 {

§:h mukaan on vuosivoitto Smk
2,375,821:53 siirrettävä voittorahas-
toon, jonka määrä siirron jälkeen
nousee Smkraan 6,051,769:24. Tä-
män määrän käyttämiseen nähden
ehdottaa tehtokunta. että voittoon oi-
keutetulle vakuutuksenottajille, joit-
t;n vakuutusten matemaattiset arvot
nousevat 'mk. 121.613,607;—. jae-
taan 2.4 V r,äte I ä arvoista ynnä sen
;-4gjts; yhth' é äestyksen 17 n pe-
rusteella tasoitukseksi Smk 3.493.33
eli. yhteensä <• 2.922.224: <0 'a

että vo'Kura h a storm edelleen jätetään
Smk. 2.129.544:54. Ennen 'anami-
kuun Aäivm; 1909 päätetylle va-
koutuksiep tu f silloin voitte osuu-
tena jaettavaksi mainittu 2,4 % aii
den matemaattisista arvoista ;a sauo-
tun päivän jälkeen päätetytilo iirKJ-

vodttona 1,2 % vakuutusten mate-

maallisista arvoista ja kuormitus
ynnä alikuolleisuusvoittona kuukin
vakuutuksen hoitokustaunuslisä vä
hennettynä hoitokulujen suorttami-
seen käytetyllä määrällä; viimeksi
mainittu voiton osa vastaa 1,21 % :ia
tämän ryhmän matemaattisten arvo-
jen summasta.

Suomi-yhtiön hoidossa oleva Fen-
nian vakuutuskanta käsitti viime
vuoden alkaessa 39,640 vakuutusta
Smk:asta 50,796,118: ja vuoden
päättyessä, 37.758 vakuutusta Smksta
46,097,969:—. Fennia-osaston vuosi-
voitto oli Smk. 65,236:74.

Tilintarkastajat pankinjohtajat
Knut Polon ja Aleks. Sikiö, tohtori P,
A. Koskenhovi ja Metsänvartijakou
!un johtaja J. O. Peurakoski puoltavat
vastuuvapauden myönlä nisiä johto-
kunnalle ia ilmoittavat pitävänsä joh-
tokunnan voitonjakoehdotusla hyvin
perusteltuna. Samalla he toteavat,
että yhtiötä on edelleen eteväsi! ja
pontevasti johdettu, jota osa'taan to-
distaa vuoden erinomainen hankinta-
tulos.

Vuosikertomuksen loppuun on lii-
tetty valaiseva tilasto-taulukko yh
tiön kehityksestä vuosina 1890—191 C
sekä jo edellisinäkin vuosina siihen
liittynyt kuolemantapaustilastö.

Suomi-yhtiö on kuluvan vuoden
ensimäisenä neljänneksenä myöntä-
nyt 15,209 vakuutusta yhteensä
21.936,345 mk:sta, mikä saavutus on
parempi, kuin vastaavien kuukau-
sien tulos minään aikaisempana yh-
tiön toimi vuotena.

\ astaavana aikana viime vuotta
myönnettiin 9,222 vakuutusta
13,787,290 nakista, joten lisäys tänä
vuonna on 5,987 vakuutusta ja
8,149,055 mb.

Henkivakuutusosake-
yhtiö Salama.

Vuosikertomus y:Ra 1916.
Henkivakuutusosakeyhtiö Salaman

vuosikertomus yhtiön kuudennelta
tilivuodelta 1916 on valmistunut.
Sen mukaan on yhtiön henkivakuu-
tusliike kehittynyt seuraavasti, ver-
rattuna v:teen 1915.

V. 1915 V. 1916
mk. mk.

Haettu 19.099.470 35.060,650
Saat vointi 16,502,110 30,258,360
Vak.-kanta 89,952,448 117,707,208

Lisäys vakuutuskannassa on siis 28
miljoonaa eli noin SO %, Henkiva-
kuutettujen henkilöiden luku on
57,841,

Eiinkorkoväkuutuskanta on 36,840
mk. vuotuista korkoa.

Henfcvakuutuskuoiemanta.pauksia
on v. 1916 ilmoitettu 200 (v. 1915
153) ja niiden johdosta maksettu
tai varattu 394,475 mk. (v. 1915
303,790 mk.), joten Salama siis suo-
rittaa vakuutettujen jälkeenjääneille
jo päivittäin keskimäärin yli 1,000
mk. Yhtiön omalle vastuulle tuleva
laskettu kuolevaisuus v. 1916 oli
770,098 mk. ja suoritettu kuolemari-
tapausmäärä omalla vastuulla vas-
taa 51,18 %:n alikuolleisuutla.

Keuhkotautiin sairastuneille 33
vakuutetulle on' v. 1916 anneltu pa
rantola-avustuslainoja 12,348 mk.

Voitte- ja tappiotili osottaa tuloja
4,708,188 mk., (v. 1015 3,229,929 mk.),
siitä vakuutusmaksutuloja 4,001,520
mk. (v. 1915 2,777,662 mk.) ja korko-
tuloja 564,594 mik. (v. 1915 452,267
mk.) sekä siirtyviä’ hankintakustan-
nuksia 142,073 mk. Menot olivat
4,347,341 mk, ja voitto 360,847 mk.
(v. 1915 812,947 mk ).

Huolimatta 80 % dia kasvaneesta
hankinnasta ja v. 1916 vallinneesta
kalliista ajasta on Salaman voitto
siis lisääntynyt 48,000 mk:lla (v.
1915 34,000 mlk dia). Yhtiön varat
olivat SI. XII. 1916 14,615.460 mk.
ja veiat 14.284,613 mk., niistä va-
kuutusrahasto 12,205.112 mk., vara-
ja voittorahastot 490,586 mk., hoito-
rahasto 295,488 mk. sekä osakepää-
oma 1,000,000 mk.

Voiton 360,847 mk. 22 p. ehdotta-
vat johtokunta ja hallintoneuvosto
jaettavaksi niin, että vakuutuksen-
ottajille jaetaan 172,874 mk. 46 p.
(v. 1915 129,649 mk. 56 p.\ vara- ja
voittorahastoihin siirretään 167,972
n*. 76 p. (v, 1915 163,397 mk. 32 p.)
ja osakkaille jaetaan 5 i% osake-
pääoman rahassa maksetusta määräs-
tä eli 20,000 mk. (v. 1915 sama mää-
rä). Jos ehdotus hyväksytään, tulee
vararahastossa oiemaarl4l6.BB4 rrk.
72 p. ja voittorahastossa 241,674 mk.
31 p. Yhtiön vararahastojen määrä
tulee olemaan 1,954,047 mk. ja yhtiön
hoidossa olevat rahastot yhteensä
14.148 342 mk.

Tilintarkastajat maisteri Väinö Juu-
sela, tohtori A. Kalaja ja Vaurrpakou-
lunjohtaja K, 0. Vinter huomautta-
vat lausunnossaan mm., »että kir-
janpäätös rakentuu oikeisiin ja va-
kaviin perusteihin ja on oikea sekä
että yhtiön tila joulukuun 31 p. 1916
ja voitte- ja tappiotiii samana vuon-
na ovat erinomaisella huolellisuudel-
la pidettyjen tilikirjojen mukaisina
otetut tehtoklinnan vuosikertomuk-
seen», jonka ohella he lausuntonaan
esittävät, että »kun yhtiön asioita
edelleen on hoidettu erittäin huolel-
lisesti ja menestyksellä, on meillä
mieluinen velvollisuus ehdottaa ■hal-
lintoneuvostolle. johtokunnalle ja toi-
mitusjohtajalle täydellinen vastuuva-
paus tilivuodelta 1916 ja kannattaa
johtokunnan ehdotusta vuosivoiton
jakamisesta»..

Varsinainen yhtiökokous pietetään
huhtikuun 11 p. kello 7 lp, yhtiön
pääkonttorissa.

Eiintarvekysymyksen
keskittäminen.

Knntainvälisen Elintarvetoimiknnnan
ja Maaiaistnotiajam Valtuuskunnan

yhteistoiminta.

Kuntainvälinen Elintarvetoimikun-
fa, joka perus tautui viime maalisk
13 pnä, on koko ajan herkeämättä
työskennellyt tehtäviensä toteutta-
miseksi. Ensi työkseen toimikunta
yhdessä Maataloustuottajain Valtuus-
kunnan kanssa laati ja lähetti ym-
päri maata kiertokiijeen »Kaupun-
ki- ja maalaiskunnille sekä maamme
tilallisille», jossa kuntia kehotettiin
järjestämään viljan kulutus siten, et-
tä kaikki kauppaliikkeet ja leipurit
ryhtyisivät myymään jauhoja ja lei-
pää ainoastaan elintarvelautakunnan
henkilöä kohti määräämin mahdol-
lisimman pienin annoksin, korttijär-
jestelmän tai muun tarkkaa valvon-
taa mahdolliseksi tekevän järjestel-
män mukaan; että kunnat saaduk-
sensa tä;‘.ä tarkettavan sopimuksen
toimeen kauppaliikkeiden ja leipo-
moiden kanssa päätiiäisA-ät omista
varastoistaan antaa jauhoja va n
niille liikkeille, jotka nvt jo yhty-
vät sanottuun järjestelmään; että
yksityistenkin hallussa, olevat vilja-
•varastot saatettaisiin välittömän ku-
lutuksen alaisiksi siten, että osalli-
suus kunnan kortti- ‘ai muun jake-
lujärjestelmän alaisina oleviin va-
rastoihin myönnettäisiin vain niilld,
joilla ci' ele omia varastoja yli sen
määrän, minkä elintarvelautakunta
harkitsee; sekä että kunnat koettai-
sivat saada leipomoita jauhojen ja
muiden raaka-aineiden säästämisek-
si vastedes valmistamaan ainoas-
taan harvoja määrättyä kokoomusta
olevia ruokaleipälajeja sekä niiden li-
säksi yhtä yksinkertaista kahvilei-
pälajia, ja olisi kuntain pantava täl-
lainen säästäminen . nimenomaiseksi
ehdoksi jauhojen saannille kuntain
varastoista.

Samalla kehotettiin mainitussa
Kuntain välisen Elintarvetoimikunnan
ja Maataloustuottajain Valtuuskun-
nan yhteisessä kiertokirjeessä kau-
punkikuntia ja taajaväkisiä asutus-
■kr-skustoja ryhtymään joko maata-
loudellisten keskusliikkeiden Hank-
kijan ja Lahon n tai maalaiskuntain
välityksellä taikka suoraan maan-
viljelijöiltä mahdollisimman pian
hankkimaan itselleen kotimaista vil-
jaa; setä maanviljelijöitä tätä tar-
koitusta varten myymään kunnille
ja elintarvelautakunniile viljavaras-
toistaan sen määrän, mikä heiliä oli
yli kylvösiemenen ja oman sekä työ-
väkensä ja alustalaistensa välttä-
mättömän syömäviljatarpeen.

Helpottaakseen maaseudun elintar-
ve lautakuntien työtä on Kuntainväli-
nen Elintarve-toimikunta laatinut
näitä varten erikoisen korttijärjestel-
män, josta komitea on lähettänyt
malleja ohjeineen ympäri maata tar-
joutuen hankkimaan maalaiskunnille
tällaisia kortteja huokeasta hinnas-
ta niiden tarvitseman määrän.

Tarpeellisten tilastotietojen hank-
kimiseksi maassa vallitsevan elin-
tarvepulan laajuudesta on Kuntain-
välinen Elintarve-toimikunta käänty-
nyt erikoisilla kyselykaavakkeilla
kaupunkien, taajaväkisten asutus-
keskustojen ja maalaiskuntien nuo-
leen. Tämän I’säksi on Kuntamväli-
nen F!in»arvetoimikun*a hankkinut
kiireellisiä ennakkotietoia viHan
miutteesta Kajaanin kihlakunnassa
lä Kuopion läänin uhatuimmilla
paikkakunnilla.

.Rinnan tämän tvnn kanssa rv.htyi
toimikunta suunnittelemaan nykyis-
ten poikkeuksellisten olojen vaatimaa
yleistä elinfarveasetusta, joka an-
taisi '.h a!li lukeille riittävän Vallan,
aina pakko-ottoa .myöten, jäfjestää
maan elintarveasioita. Tämän' laki-
ehdotuksen aikaansaamiseksi ehdot-
ti toimikunta Maataloustuottajain
Valtuuskunnalle yhteisen komitean
asettamista. Sittemmin on nykyinen
senaattikin pyytänyt Kuntainvälistä
EMntarvetoimikuntaa yhdessä maa-
taloustuottajain edustajain kanssa
laatimaan ehdotuksen elintsrvease-
tukseksi, jonka hallitus voisi jättää
eduskunnalle heti tämän kokoonnut-
tua. Asetusehdotuksen voi toimikun-
ta jättää senaatille jo aivan näinä
päivinä.

Muissakin asioissa on Kuntainvä-
linen EiintarvetoirnikunUi luoirtrt tar-
peellista. yhteistoimintaa, asettaen
yhdessä Maataloustuottajain keskus-
komitean kanssa puhemiesneuvos top
sekä neljä alakomiteaa, nim. 1) edel-
lämainitun lainsäädäntöiomitean; 2j
viljatavarain komitean, jonka käsi-
teltävänä on myös perunakysymys;
3) maitotalouskomJtean. jonka ioi-
minta-ala käsittää kaikki maitota-
louden haarat, ‘ siis myöskin voi- ia
juustokysymyksen; sekä i) lihatuot-
teiden komitean. Omassa, kestuudes-

saan on Kuntainvälinen Elintarve-
komitea sitä paitsi vielä asettanut
yhden uuden alakomitean, nim. ka-
iakomitean. Näistä komiteoista on jo
lainsäädäntökomitea ja viljatavaran
komitea ollut täydessä työssä. Mai-
totalouskomitea tulee jatkamaan se-
naatin asettaman maitokeskuskomi-
tean työtä, lähimpänä tehtävänään
juustokysymyksen järjestäminen.
Lihatuotteiden komitea ia kalakomi-
tea sen sijaan eivät vielä ole ehti-
neet alottaa toimintaansa, mutta tu-
levat nekin aivan lähimpinä aikoina
kokoontumaan.

FK untai nväl isen E! intanrekomite an
toiminta on tähän asti ollut etu-
päässä alustavan työn suorittamista
elintarvekysymysten ratkaisemiseksi.
Toimikunta on omasta alotteestaan
ryhtynyt suunnittelemani! erinäisiä
nykyoloissa välttämättömiä kiireelli-
siä toimenpiteitä helpottaakseen niin
paljon kuin suinkin uuden kotimai-
sen hallituksen toimintaa elintarve-
asiain järjestämisessä. Sitten kun
hallituksemme on ehtinvt asettaa e-
rityisen keskusviraston elintarve-
asioita varten, tulee luonnollisesti-
kin Kuntainvälisen Elinfa-vetoimi-
kunra.n toiminta melkoisesti muut-
tumaan. Ilmeistä on kuitenkin, että
Kuntain välisellä EMntarvetoimikun-
nalla tulee tänäänkin jälkeen ole-
maan tärkeitä tehtäviä kuntain ia
krhrtiakain etujen valvomisessa elin-
tarvekysymysten alalla.

Suomalaisen puolueen
puoluekokous.

Lykätty toukokuun 4 ja 5 päivään.
Sen johdosta, että Suomalaisen

puolueen eduskuntaryhmä oli lausu-
nut suotavaksi, että puolueen puo-
luekokous lykättäisiin jonkun verran
myöhemmäksi, pääte: puolueen val-
tuuskunta eilen, suostuen tähän
pyyntöön», että mainittu kokous siir-
retään toukokuun 4 ja 5 päivään.

Syynä lykkäykseen on se, että ko-
kouksen kunnollinen valmistaminen
kaikesta päättäen vaatii vähän
enemmän aikaa kuin aluksi arvel-
tiin. On näet välttämätöntä, eitä
puoluekokouksessa esitettävät alus-
tukset tai ainakin niissä ehdotettavat
päätöslauselmat voidaan ennen ko-
kousta painettuina levittää puolueen
järjestöille ja ottaa eri paikkakunnil-
la pidettävissä kokouksissa käsiteltä-
viksi. Tällä tavoin puolueen maa-
seutuaärj estät ja -jäsenet saavat ti:ai-
suuden tehokkaammin kuin muuten
vaikuttaa asiain menoon itse puo-
luekokouksessa.

Näin ulien puolueen järjestöillä
toivottavasti ei ole mitään nyt pää-
tettyä muutamien viikkojen lykkäys-
tä vastaan.

.Suomalaisen puolueen naisjärjestöjen
edusta] akokeua,

.joka oli suunniteltu pidettäväksi t.k.
.12 pnä, on siirretty toukofc. 3 p;ään.

Tomenpiteet tarkoitettaan
tai vangittujen vapauttami-

seksi.
Pietarista .palattuansa asetti porva-

rillisien valtiopäiväryhmäin valtuus-
to jaoston, joka kehotuksilla sanoma-
lehdissä kääntyi n Men puoleen, jot-
ka jotakin tiesivät kartoitetuista tahi
vangituista Ikansjaiaisista pyytäen
heitä siitä ÖmoitVimaan valtuuston
kansliaan Säätytalolla, Tähän päi-
vään mennessä on ilmoituksia an-
nettu 78 henkilöstä, jotka ovat osin
kartoitetut Venäjälle tahi Siperiaan,
osin vangitut ja pidätetyt Venäjällä
tai Suomessa, osin kartoitetut jolta-
kin paikkakunnalta tahi saaneet käs-
kyn oleskella määrätyllä paikkakun-
nalla maan rajojen sisäpuolella. T-
moituksia oli myös useista kadon-
neista henkilöistä, joiden kohtaloa ei
lähemmin tunnettu.

Jaosto on lähettänyt ilmoitukset
kenraalikuvernöörin apulaiselle, va-
paahra S. Körffille, helpoittaakseen
näiden -henkilöiden vapauttamista
koskevia knmenpiteifä. Jaostolle on
myös ilmoitettu, että useat maini-
tuista henkilöistä jo ovat vapautetut
tahi palanneet kotimaahansa.

Siffenkun Suomen senaatin proku-
raattori nyttemnrn on nimitetty lak-
kaa jaoston toiminta ja kaksoiskappa-
leet syntyneistä asiakiroijfa lähete-
hän prokuraattorinvirastolle.

Kuvanveistäjäliiton
vapaudenmitali.

Suomen Kuvanveistäjäliiton ko-
kouksessa toissapäivänä päätettiin
julistaa luonnoskilpailu vapaudenmi-
taliksi, jonka hillo tulee lyöttämään
jaettavaksi niille uskollisille Suomen
pojille, jotka ovat kärsineet kuuliai-
suudesta laille ja totuudelle ia jotka
ovat olleet sulettuina Krcstyyn tai
karkotettuina Siperiaan. Mitaliin, jo-
ka läpimitaltaan on 6 sm. tulee kir-
joitus; Pro lege et patria. Luonnok-
set ovat jätettävät ennen loukok. 15
pää. Lähemmät kilpailuehdot jul-
kaistaan näinä päivinä.

Lahjoituksia. Osakeyhtiö
Otto Lindgrenin yntiökokouk-
sessa tiistaina Oulussa päätettiin
vuosivoitosta siirtää 5.000 mk. liik-
keen henkilökunnan ja työväen a-
vustusrahastoon ja sitäpaitsi lahjoit-
taa 1,000 mk. Oulun teollisuusyhdis-
tyksen matka-apurahasteon, 1,000.
mk. stipendirahastoksi Oulun kaup-
paKoululle, 1,000 mk Oulun kansa-
ke.ulujen koulukcittorahastoon sekä
Limingan, Haapaveden, Kuusamon
ja Ala-Tornion kansanopistoille, itse-
kullekin 500 mk. sekä 500 mk. Suo-
man Historialliselle Seuralle.

Satakunnan Kansallis-
mielisten Kauppa Oy m varsi-
naisessa yhtiökokouksessa tiistaina
päätettiin lahjoittaa Satakunnan
m akuiltaan perustettavaa keuhko-
tautiparantolaa varten 2.000 mk. se-
kä Kankaanpään kansanopistolle 300
mk. ja Huittisten kansanopistolle 200
markkaa.

Häk li, Lallukka ja Kumpp.
Osakeyhtiön varsinaisessa yh-
tiökokouksessa päätettiin vuosivoitos-
ta tehdä seuraavat lahjoitukset: liik-
keen henkilökunnan hautaus- ia elä-
kerahastoon 15,000 mk., Venäjän
vapaustaistelussa kaatuneiden val-
lankumoussankanen perheiden a-
vuslamiseksi 10,000 mk.. Viinurin
kaupungin valtuusmiesten laillisten
olojen palauttamasta koskevan ma-'
nitestin muistoksi perustetun »Maa-
liskuun 20 n.rvän rahaston.» kartut-
tamiseksi 10.000 mk., liikkeen he-
vosmiehille 5.000 mk., jotapattsi
johtokunnan käytettäväksi jätettiin
vielä, avustuksia y.m. varten 10,000
markkaa.

Luutnantti A. Grönrrvrtt, joka
äskert on myynyt omisfantansa Jo-
kelan tiilitehtaan, on c amal!a lah-
joittanut Jokelan tiilitehtaan työ-
miesten ammattiosastolle 20.n0n mk..
minkä korot vasta-smndessa häviö-
tään lohtaan työmiesten sa-rau-s-
-avuslukseen. ammattiosaston lähim-
pien määräysten mukaan.

Sokeain tuontia Kuhasta kos-
kevan uutisen johdosta on sokeri-
tehtaili jäin taholta ilmoitettu, että
asia on vielä vallan alkuasteella ja
että sokeri tehtailijat eivät ole hy-
väksyneet toiminimi Toivo Erikkiiän
tarjousta.

Jalkinekanppa. Raiahintajalki-
neider. saanti on viime aikoina oliut
hyvin niukkaa. Mikäli Jalkineteolli-
suuskeskuskomiteasta on ilmoifcettm,
on kuitenkin para !kaa no ; n 40,000
rajahintajalkißpparia tekeillä.

Sanomalehdet. »Käkisalmen
Sanomarfi» laajentamisesta teki leh-
teä kustantavan osakeyhtiön johto-
kunta ehdotuksen viime perjantain
iltana pidetylle yhtiökokoukselle, jo-
ka antoi johtokunnalle vallan laa-
jentaa lehti neljästi viikossa ilmes-
tyväksi niin man kuin olosuhteet
sen sallivat. Aikomuksena on leh-
den laajennus toimeenpanna ensi
syksystä, viimeistään marraskuun 1
päivästä.

Venäläinen sanomalehti Tm-
knnn. Turun—Ahvenanmaan Saa-
ri stovarustu-ksen sotilasten ia työ-
miesten Toimeenpaneva Komitea on
keskuudestaan valinnut loimitusko-
miiean, mikä muutamain muiden
halullisten avustamana aikoo ruveta
Turussa julkaisemaan venäläistä sa-
nomalehteä. Lehden ensimäinen nu-
mero ilmestynee lähipäivinä.

Postivirkailijain kokous. Koko
maata käsittävä posti virkailijain y-
leinen kokous pidetään huomenna
lauantaina, rautatie-virka miesten
huoneustossa Salomonink. 3. klo 6
ip. Lähemmin ilmoituksessa t.k. i
pnä.

Helsingin Snonsalaisen Seuran
johtokunnan eilisessä kokouksessa
valittiin Seuran varapuheenjohtajak-
si paikkakunnalta muuttaneen laa-
manni Albin Routamon tilalle toimi-
tusjohtaja Hannes Myllylä.

Nikolainkirkon inmalanpalve-
Inkeessa klo 12 päiv. tänään pitkä-
näperjantaina ;ejiä l:nä ia 2 ma, pää-

siäispäivänä myötävaikuttaa. Pohjoi-
sen suomalaisen seurakunnan kirk-
kokuoro tireht. Eaakonkalvon joh-
dolla.

Ristiajnhlan toimeenpane?
Helsingin Kaupunkilähetys Nikolain
kirkossa tänään pitkänäperjantaina
klo 6 ip. Suomeksi saarnaavat tri
Päiivä n s a 1 o 'ja. päät. Lehto-
nen. N.M.KY:n kuoro esittää kuo-
rolaulua. Ylösnousenrusjuhlaa. vie-
tetään Nikolai n kirkossa l;nä pää-
siäispäivänä klo 6 ip. Silloin saarnaa-
vat tri Päivänsalo ja past.
Lehtonen. Pohj. suom. seurakun-
nan kirkkokuoro esittää kuorolaulua.
Kaikilla on näihin juhliin vapaa
pääsy. Harjun rukoushuoneessa
saarnaa I:nä pääsiäispäivänä k:0
puoli 6 saarn. A. Huttunen.

lllanvieton nuorisolle järjestää
H:gln NMKY Vnorlk. 17 klo 7 lp. ensi-

maisena pääsiäispäivänä. Ohjelmassa

on maist V. Kotkasen puhe. kvartetin
soittoa, lausuntoa sekä pääsläise.van-
kelluml esitettynä sanoin, varjokuvin,

ja lauluin. Lähemmin ilmoituksessa.

Teosofiren matinea on ensimäl-
senä pääsiäispäivänä Maxim-teatterissa
klo 1,-' 12 päivällä. Ohjelmassa on Pek-

ka Ervastin esitelmä aineesta »Suo-
men lippu». Lepo Laurila. Hu?o jäger

ja Emil Kauppi soittavat Beethovenin
trion. -Hilda Pihlajamäki lausuu Eino

Leinon »-Vapauden virren» ja Alma

Ahlman esittää lauluja Emil Kaupin

säestämänä. Lippuja saadaan lauantai-
na klo 12—3 sekä sunnuntaina klo

10;stä alkaen Maxim-teatterin lippu-
myymälässä.

Kuolleisuus Helsingissä. Viikko-
jen i»a 3«/ s ja «/,—31/ j kuluessa kuo-

li 104 henkeä (luterilaisia), joista 19

oli alle 1 vuoden, 3 I—lo1—10 vuoden ja

82 yli 10 vuoden Ikäisiä.
Allamainittuihin kuolemansyihin

kuolleiden henkilöiden lukumäärä oli;
Keuhkotauti ja muut tuberkuloottisen

taudit 17, keuhkotulehdus 16, maha ja

suolitulehdus 5, tulirokko 1, Kurkku-
mätä ja kurlstustautl 1, ruusu 2, ve-
renmyrkytys 2, lapslvuodekuume 4,

verenvuoto aivoissa ja alvopehmennys
8, pitkälliset sydän- Ja verisuonitaudit
18, syöpä 7, Itsemurha 2, tapaturma

1, muut kuolemansyyt 20.
Viikon kuolleisuutta vastaava vuo-

tuinen keskikuolleisuus oli 11,6 I.OUO
henkeä kohti. (Keskikuolleisuus

vuonna 1915 oli 12,5 1,000 henkeä koh
tl.).

Seuraussuhteet Helsingissä.
05/3—31 3 välisellä viikolla ilmoitetuin
seuraavat uudet taudinkohtaukset kau-
pungissa:
suolityyfiista 1(1'
pilkkulavantautia (—)

toisintntyyfusta (—)

gastrista ja välttelevää kuu-_
mettä, febricuia 2(5)

vi maulla (

influensaa 144 (152;
taru selkäydin- ja aivokalvo-

jen lulehd 1 (—)

aaslal koleraa (-)

punatautia (—-)

kotimaisia koleraa. eniJeem
vatsa- ja suolikatarria . . 1 (—)

vatsa- ja suolikatarria ...27 (35)
ieoarokhea (—)

Lähettäkää
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7r B, 9, 10, 15, 20 kpl

Jyväskylän,
1, 2. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9,10, 15, 20 kpl.

Kokkolan,
1, 2, 3, 4, o, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 kpl

Lapuan,
1, 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 15, 20 kpl.Nurmeksen,
1, 2. 3. 4, 5, 6, 7. 8. 9, 10. 15 20 kpl

Lahden ennakkoarpaa postietuann.
(Numerot, joita ei haluta, pyyhi-
tään pois.)

Nimi)

'Arvo tai a mmätti

'Osoite)
83'3

vesirokkoa
tulirokkoa

Ö ( 5)

5 (16 )

tuhkarokkoa 27 (ö>
vihurirokkoa 4 (- )

ruusua 2(1)
verenmyrkytystä ( 2i
lapsivuodekuumetta ....1(1)
kurkkumätää 0(7)
kurlstustautia2(3)
kurkkutautia 50 ( 53)
kurkunpää- ja keuhkoksi.arrla 237 (-50)
hinkua •> (-0)
keuhkotulehdusta
sikotautia . .

.
...47 (40)

4 < 2.
nivelleiaiä .

.
.

. . n ( 6)
mberk. aivokalvon tulehdusta 3 (—>

kcuhkopussin tulehdusta . . 7(6)
vatsakalvon tulehdusta ... (—)

umpisuolen tulehdusta ...13 (10)
syphilis. recens 17 (16j
gonorrhoe 30 *33)

ulcus m olle . 0 <l~>
Yhteensä 680*. (742»

*) Näistä on 175 tapausta aiuelääkä-
rien ilmoittam’".

Urheilun alalta.
»Jyryn» kansainväliset palnlkiipai-

iut. »Jyryn» lauantaina alkaviin kil-
pailuihin tulee harvinaisen suuri
osanotto, 82 kilpailijaa, saavutus,, joka
harvoin sattuu. Joukossa on mailman-
mestarl Emi! Väre, Suomenmestarit
Oskar Friman. A. Malia ja Oskar
Kumpu. Muista osanottajista mainitta-
koon m.m. Yrjö Nykänen, A. Plrskanen,
K. Anttila. O. Oksanen. E. Forström,
Arth. Lindfors, ?f. Perttilä, J. Mylläri.
J. Ikävalko, M. Kokko, V. Nieminen
y.m. sekä venäläinen mestaripainija
Ivan Talin Narvasta.

Jyry» on koettanut järjestää kil-
pailut siten, että yleisöllä on aina näh-
tävää, painitaan nimittääin kahdella
matolla.

Suomat. Normaalilyseon partio-
pojat kokoontuvat koululle lauantaina
klo 10 aamulla. Johtokunta ja veljes-
kuntien päämiehet klo 9.

Suomen Urheilulehti n;o 27 on Il-
mestynyt sisältäen: Arvid Lydecken:
Voiton seppele. Ehdotuksemme ?5.
V.U .L:n äänenkannattajakysymykses-
sä. V .Lähennä: Mietteitä uusien
pitkäpallosääntöjen johdosta. E. rt.-
Vieläkin hiukan painimestaruuskilpav
luista Tampereellä. Suomalaisia
mestariurheilijoita 11. Untisia.
Kuvia. '

L. Ingman.
1. varapuhemies.

Kolin to Manner.
Puhemies.

Eduskunnan puhemiehistö.

Väinö Jokinen.
2. varapuhemies.
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16 p. huhtikuUt
toimitetaan perui

arpajaisten arvonta!

Voittoina mainituissa arpajaisissa on m. m.:

20.000:—. 15,000:—, 10.000:—, 10,000;-,
10.000:—. 5.000:-, 5.000:—. 3 000;—.
3,000:—, 3.000: —. 3,000:—, 3.000:—,
2.000:—, 1,500:—, 1,500: —. 1,000:

j. n. e. >

Tilataan;
20, 50, 100, 150, 200 kpl Jyväsky-

iän Kesäyliopiston ja Tieteellisen
Kirjaston,

20, 50, 100, 150, 200 kpl. Kokkolan
Suora. Yhteiskoulun,

20, 50. 100, 150. 200 kpl. Lapuan
iaanviljelyslyseon jaYhleiskoulun,

2 1 50, 100, 150, 200 kpl. Nurmeksen
Yhteiskoulun.

20, 50, 100, 150, 200 kpl. Lahden
Suora. Tyltökoulun ennakkoar-
paa myytäväksi ja tilitettä-
väksi tarjoamillanne ehdoilla. (Nu-

merot, jolla ei haluta, pyyhitään
pois.)

[Nimi.

•o tai ammatti'

(Osoite)

Kokkolan Suoma!. Yhteiskoulun

Ennakkoarvat orat hyvin vähistä, mutta voimme nHS
vielä toimittaa ainakin poetietuantia taikka käteiesuori-
tnsta vastaan!

Edelläolevia ja Jyväskylän Kesäyliopiston ja Tieteelli-
sen Kirjaston, Lapuan Maanviljelyslyst on jaYhteiskoulun,
Nurmeksen Yhteiskoulun ja Lahden Huora. Tyttökoulun
arpajaisten ennakkoarpoja on vielä saatavana aUekirjoitta-
neiitä.

Asiamiehllle maksetaan hyvat myyntipalkkiot
ja jaetaan labjapnlkkioina n. 11,000: — markkaa.

Lahden Tyttökoulun arvat maksavat 50 penniä, muut
1 markan.

ARPA3AISTOIMISTO:
Helsinki, Mikon*. 23. Puh. 7280,5972, Konttorialka klo 9-7.

Aliaolevalla irtileikattavalla tilanslipnlla tulee tilaus meille
5 pennin postimerkillä avonaisessa kuoressa:

Pasiini?
Yrjö Sido å Ki

Aleksanterini 13,Pub. 6048 ja6143.
ostaa ja myy osakkeita
sekä suorittaa kaikenlaisia
pörssitehtävift.
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Kokouksia.
Suomen Metsätieteellinen

Seura
kokoontui tiistaina t.k. 3 pnä yliopiston
metsätieteellisellä laitoksella. Metsän-
hoitaja L. ilvessalo piti esitelmän
mänty metsien uudistumis-
vuosista Suomessa. Yleisesti
tunnettu osta on. että luonnollista
metsänuudistamista tapahtua pääasias-
sa vain n. k, siemenvuosina, a. o. vuo-
sina, jolloin Kuljettujen metsiköidenkin
puut tekevät siemeniä. Kaikki siemen-
vuodet eivät kuitenkaan ole metsän-
uudistuxnisvuosia, sillä sääsuhteet ei-
vät jokaisena siemenvuonna ole niin
suotuisat, että maahan varisseet sie-
menet voisivat itää Ja kehittyä tai-
miksi. Hyviä metsänuudlfrtumisvuosia
sattuu ainoastaan useiden vuosien vä-
liajoin ja sitä harvempaan, mitä poh-
joisemmaksi mennään. Käytännöllisen
metsätalouden kannalta on varsinkin
kaikkialla missä luonnollinen metsän-
undlstus on pääasiallisin metsänuudis-
tustapa —■ siis meidänkin maassamme

tärkeätä tietää, miten pitkin väli-
ajoin metsänuudistumisvuodet kertau-
tuvat. Tämän kysymyksen selvittämi-
seksi onkin meillä tehty useita tutki-
muksia, jotka toistaiseksi kaikki ovat
koskeneet pääpuulajimme männyn un-
distumlsvuosta. .Ensimmäisenä omisti
kysymykselle huomiota A. O. Blomqvist
jo 50 vuotta sitten. Hänen keksi-
määnsä, metsiköiden iän tutkimiseen
perustuvaa tutkimusmenetelmää käyt-
täen ovat myöhempinä aikoina laajem-
massa mittakaavassa männyn uudistu-
misvuosia tutkineet A. Renvall ja O. .T.
Lakani, edellinen pohjoisella mäntymet-
sänrajalla ja sitä lähellä, olevilla seu-
duilla Inarissa ja jälkimäinen Pohjois-
suomessa Inarin, ja Oulujärven välisel-
lä aineella, jotapaltsi A. Tantta suotut-

■ klmustensa yhteydessä on tehnyt ha-
vaintoja männyn nudistumisvuosista
Keaki-Snomen ojitetuilla soilla ja A, L.
Backman ramoln Kes!:l-Poh jänmaan
ojittamattomilla soilla. Näiden tutki-
musten ja havaintojen mukaan on run-
saita männyn nudistumisvuosla pohjoi-
sella mäntymetsänrajalla sattunut kes-
kimäärin vain kerran vuosisadassa,
Pohjois-Suomessa keskimäärin joka
kymmenes vuosi, Keski-Pohjanmaan
ojittamattomilla soilla samoin n. joka
kymmenes vuosi ja Keski-Suomen oji-
tetuilla soilla hieman useammin.

Esitelmänpitäjän omat tutkimukset
koskivat mäntymetsien uudistumisvuo-
sia Keski- ja Etelä-Suomen kangasmail-
la. Tutkimuksia oli tehty yhteensä
93 metsikössä ja taimistossa Korpise-
län, Mikkelin, Pällilän,-Lopen ja Kurun
hoitoalueissa sekä Kurun pitäjän virka-
talojen metsissä ja oli kaikkiaan tut-
kittu 1,388 puun ja taimen ikä. Ke-
rätystä tutkimusaineistosta käy esille,
että vähän yli 80-vuorisena ajanjaksona
1827—1910 ovat koko sillä laajalla alu-
eena, jonka tutkimukset käsittävät, run-
saita männyn nudistumisvuosla olleet
vuodet 1904, 1903, 1897. 1887, 1873,
IS7J, 1871. 1867. 1837. 1847, 1843,
1837 ja 1827. El runsaita, mutta kui-

lenkin runsaanlaisia uudistumisvuosia
ovat olleet vuodet 1909, 1905, 1895,
1893, 1891, 1883, 1882, 1880 ja 1874 sekä
vuosien 1827 ja 1870 välillä ainakin
vuosi 1869. 40-vuotiskautena 1871—
1910, jolta ajalta on runsaimmin tutki-
musaineistoa. on runsaita männyn uu-
distumisvuosia sattunut 7 eli keskimää-
rin joka s:s (-5,7) vuosi ja runsaanlaisia
uudistumisvuosia 9 eli heskim. joka 4-.s
(4,4) vuosi. Runsaita tai runsaanlaisia
uudistumisvuosia on sattunut 46 eli
keskim. joka 2.-' vuoden kuluttua, siis
4 kertaa taajempaan kuin Lakarin mu-
kaan Pohjola-Suomessa.

Lopuksi esitelmöitsijä vielä teki sel-
koa eräistä tutkimusten muista tulok-
sista ra.m. osoittaen, että suurilla pou-
takeslllä ilmeisesti on huomattava osa
männyn uudistumisvuosiea kertautumi-
sessa.

Kokotis valtiollisen aseman
johdosta.

Niinkuin lehdistä on näkynyt, oh
keskiviikkoillaksi kehoitettu ylioppilai-
ta, lakimlehiä y. m. kokoontumaan ho-
telli Astorlaan keskustelemaan nykyi-
sestä valtiollisesta asemastamme sekä
niistä toimenpiteistä, joihin se antaa ai-
hetta. Kokoukseen oli saapunut paitsi
muutamia vanhempia lakimiehiä jouk-
ko sekä nuorempia että vanhempia
ylioppilaita molemmista kieliryhmistä,

Kokouksen avasi maisteri Edg. Si!l-
man selittäen, että nykyinen asiainti-
la vaatii kaikkia kansalaisia ryhty-
mään toimenpiteisiin järjestämään lä-
hinnä suhteitamme Venäjään. Tässä
työssä on kalkkien puoluejaosta riip-
pumatta oltava mukana.

•Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin
kokouksen avaaja maisteri Sillman, jo-
ka kutsui sihteeriksi tuomari Konsta
Surakan.

Tämän jälkeen tuomari Väinö Kylmä-
koski pohjusti tulevaa keskustelua
mainiten, että sittenkun Venäjän val-
lankumous on kukistanut monarkkisen
valtiomuodon sekä Venäjällä että Suo-
messa. hallitsijalle kuulnneea korkeim-
man vallan harjoittamisen on meillä
samoin kuin Venäjällä katsottava jou-
tuneen kansaneduskunnan käsiin ja et-
tä se senruoksl ei oio voinut periytyä
Venäjän ministeriölle meidän asiois-
samme. Näin ollen on meidän kaneaa-
eduskuntaamme pidettävä uusia perus-
tuslakeja säätävänä kansalliskokoukse-
na joko nykyisessä kokoonpanossaan
tai uusien vaalien tapahduttua.

Kysymyksen yksityiskohtaisempaa
puolta selosti varatuomari Viljo Puus-
tinen. Lähtien siitä näkökohdasta, et-
tä monarkin oikeudet ovat periytyneet
Suomen kansalle ja sen kautta Suomen
kansan eduskunnalle, katsoi hän, että
eduskunnan toimivaltaan kuuluu sää-
tää meille uusi valtiomuoto ottaen
huomioon kuitenkin ne välttämättömät
rajoitukset, jotka johtuvat Suomen
kuulumisesta Venäjään. Tätä häädet-
täessä tulisi eduskunnan pyrkiä kai-
kin laillisin keinoin laajentamaan Suo-
men oikeuksia myöskin sotilaallisissa
ja kauppa- ja tullikysymyksissä.

Keskustelussa asetuttiin yleensä a-

UUSI SUOMETAR
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lustajain esittämälle kannalle. .Huomau-
tettiin m. m. siitä, mitenkä johtavat
valtiomiehet näyttävät Venäjälläkin o-
levan samaa mieltä ainakin periaat-
teessa. Mitä taas tulee mahdollisuu-
teen saada aikaan oikeuksiemme laa-
jennuksia, pidettiin aikaa erittäin so-
pivana ja viitattiin m. m. Puolalle an-
nettuun manifestiin.

Keskustelussa katsottiin suotavaksi,
ettei asia jälsi tähän, vaan että sille
omistettaisiin yhä suurempaa huomio-
ta ja kokoonnuttaisiin uudelleen. Seu-
raavia kokouksia valmistamaan ja alus-
taviin toimiin ryhtymään valittiin 10-
heuklnen toimikunta, johon tulivat
maisteri E. Silimaa, varatuomarit Gös-
ta Palmroos ja Viljo Puustinen, lakit,
kand. Gldeon Bergroth, hovlolk. ausk.
Väinö .Kylmäkoski ja Konsta Surakka,
opettaja Kallioinen, ylioppilaat J. Kok-
ko, S. Muurman ja A. Kaarna.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin
tuomarit Kylmäkoski ja Puustinen,

Osakunnat. Karjalainen osa-
kunta kutsui eilen kunnlajasenek-
seen prokuraattori P. E. Svinhufvudin.
Kutsun perille saattaminen jätettiin lä-
hetystölle, johon tulivat osakunnan ku-
raattori, maisteri Lauri Hannikainen
ia nti Maire Kalima. Kuraattorin
esitettyä osakunnan pyyntö saada kut-
sua hra Svinhufvud kimniajäsenekseep
ilmoitti asianomainen suostuvansa, lä-
hettäen samalla lämminhenkisessä pu-
heessa terveiset ja laitokset osakun-
nalle, Uudelle kunniajäsenelle jätti lä-
hetystö osakunnan puolesta samalla
osakunnan värit. ’

Pikku-untisia.
Huhtik. 6 pnä 1917.

Tänään: Vilho.
Huomenna: Allan.
Aurinko: nousi klo fi44 ja las-

kee klo 6,53.

Henkilötietoja, 80 vuotta täytti
eilen Muoiaan Hotakassa herastuomari
Vilho Hintsanen.

50 vuotta täyttää tänään rovastinrou-
va Selma Mustakallio, o. s. Lam-
pdn, Viipurissa.

TS vuotta täytti eilen välittäjä Mat-
ti Sokka Antrean asemalla.

40 vuotta rautatien palveluksessa tu-
li t. k. 3 p:nä olleeksi ratamestari
Heikki Bao k a Kyrössä. Merkkipäi-
vän johdosta tervehdyksellä käyneiden
ystävien ja omaisten onnittelut esitti
op. Sihvonen pitämässään puheessa.
Täytetystä TO ikävuodestaan huolimat-
ta on B vielä täysin reipas ja työkun-
toiaen.

65 vaotta täyttää tänään Kumlicgen
kirkkoherra Jakob Ferdinand Man-
ner.

60 vuotta täyttää tänään kan sakon
iunopettaja Vihtori Luoma Peräsei-
näjoen Viitalassa.

70 vuotta täyttää huomenna Närpiön
tuomiokunnan tuomari Johan Fredrik
B a r e k Maalahdella.

50 vuotta täyttää huomenna kansa-
koulunopettaja Otto A. Salonen A’.a-
tornion Raumolla.

*

Ruotsin sosialidemokratiaan puo-
lueen puheenjohtaja, valtiopäivämies
Branting ja sihteeri, valtiopäivämies
Ryden ovat matkustaneet Pietariin ja
saapuvat myöskin Helsinkiin.

*

Oikaisu, oikeusministeri A. F.
Kerenskln Kansantalolla v. z. 29 pmi
pitämän, aikanaan tulkinnan perus-
teella tehdyn plkaklrjotusmerkinnän
mukaisesti selostamamme puheen lop-
puosa: »Toverit! Luottakaa väliaikai-
seen hallitukseen, jonka jäsen minä
olen. Se tekee kaiken, mitä haluat-
te. Luottakaa myös uuteen kenraali-
kuvernööriinne, joka on tekevä kaiken,
mitä haluatte» kuulun venäjänkielisen
plkaklrjotusmerkinnän mukaan seu-
raavasti: .»Toverit! Luottakaa, että
väliaikainen hallitus, jonka jäsenenä
olen, tahtoo vain yhtä: täyttää Venä-
jän kansojen tahdon, ja sen edustaja,
uusi Suomen kenraalikuvernööri te,-
kee kaiken, mikä Suomen kansalle on
tarpeellinen.»

Senaatin virkamiesten voi-etuoi-
keudet. Hbl. kertoo, että entisen se-
naatin aikana saivat senaatin virka-
miehet ja toimihenkilöt voita valtion
koulutiloilta keskenään jaettavaksi.
Senaatin palveluksessa olevat henki-
löt saivat ostaa tätä voita kilon viikos-
sa henkilöä kohti. Tämän etuoikeu-
den lisäksi salvat he voikortlliaaa
osuutensa ellatarvetoimikunnan jaka-
masta voista.

Tämän etuoikeuden oa senaatti nyt
lakkauttanut.

Helsingin kaupungin työnvälitys-
toimisto pidetään lauantaina suljettu-
na.

Perheuutlsia. Kultahältaän viet-
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Karkotettujen paluu. Hämeen
Voiman toimittaja Heikki Väli s a 1-
m i. joka sota-ajan alusta on ollut Si-
periaan karkoitettnna. on keskiviikko-
na Pietarista lähetetyn sähkösanoman
mukaan ilmoittanut saapuvansa kotiin
näinä päivinä.

Taidekokoelmat. Tänään pitkänä
perjantaina pidetään niin Taidekokoel-
mat kuin Taideteollisuusmuseokin,
Hakasalmen huvila, sulettuina.

tivät Herkkoon Lassilassa v. k. 29
pää talon vanhukset Heikki Las-
sila ja hänen puolisonsa Mari a.
Tervehdyksillä kunniavanhusten luona
kävivät lapset ja lastenlapsot sekä
läheiset naapurit ja tuttavat. '

Matruusi kuvanveistäjänä. (S.H.)
Eilen illalla klo 7 aikaan herätti ohi-
kulkijaan huomiota johanneksenkirkon
urheilukentällä hääräävä merisotilas.
Hän oli koonnut eteensä lumikasan,
jota hän taputteli, silitteli ja muovaili.
Ja kuinka olikaan, syntyi siitä vähitel-
len rintakuva, jonka katselijat kohta
totesivat esittävän Leo Toistolta. On-
nistunut kuva, sen ilmeaikkäät, kaikil-
le tutut piirteet ja ennen kaikkea se,
että veistos oli tehty ulkomuistista
mitään mailla ei taiteilijalla ollut mu-
kanaan todistivat suuria lahjoja.

Puhuteltaessa ilmoitti merisotilas,
’

_
.

'matruusi Boris Vissarjuno-
vitsh Gorodetskl, ettei hän ole
saanut mitään kuvanveisto-opetusta ja
että kansakoulu on ainoa köuln, mitä
hän on käynyt. Samalla kysyi hän,
olisiko mitään mahdollisuutta saada
Helsingissä opastusta kuvanveistossa.
Läsnäolijat neuvoivat Ateneumiin, jon-
neka hän myöskin lapasi mennä »praz-
nikan» jälkeen.

Kuva on kai vielä tänäänkin haluk-
kaiden nähtävänä, elleivät kevät Ja poi-
kapataljona, joka paikaiie jäi, ole teh-
neet ihmeitä.

toimistoissa täytynyt järjestää, muun
henkilökunnan hermojen säästämisek-
si, erikoisia konektrjoitushnonelta. Ikä-
vän epäkohdan poistaakseen ovat atne-
rikalaisct keksineet äänettömästi toi-
mivan kirjoituskoneen, jolle he ovat
antaneet nimen »N oi sei e s e». Tä-
män kirjoituskoneen keksiminen on
tehnyt larpettomaksi erikoisten kone-
kirjoltushuonelden Järjestämisen. Ko-
nekirjoittajat voivat suorittaa työnsä
missä huoneessa tahansa koneen rätl-
sevän äänen häiritsemättä huoneessa
olevia. fillnpä voivat Johtokuntien,
yhtiö- y. m. kokouksien sihteerit laa-
tia pöytäkirjansa kirjoituskoneella vä-
hääkään häiritsemättä keskusteluja.

Mainittu kone on muuten ensiluok-
kaista tekoa Ja on sitä jo levitetty tu-
hansittain maailman markkinoille. Ko-
neita myy Suomessa Nolseless Oy.
Viittaamme Ilmoitukseen tämän päi-
vän lehdessä.

Uusi nimismies. Viipuri k artoo;
Erään nimismiehen jota »kansa, el
ole eroittanut toimestaan puhelin
soi ja hra nimismies rientää puheli-
meen.

K;n nimismiehen konttorissa.
—■ Jaha. Onko nimismies tavatta-

vissa, kuuluu langan päästä.
On. Olen tässä puhelimessa.
Jashoo. Sepän sattuikin. Se on

Pärssinen kun puhuu. Terve.

Kirjoituskonetekniikan kehitys.
Viime vuosikymmenien aikana ovat
teknilliset apuneuvot konttorialalalla
saaneet suuren merkityksen. Mutta
useiden koneiden, kuten kirjoitus- ja
laskukoneiden, pariografien y. m. käy-
täntöön. ottoa on seurannut monta epä-
kohtaa.

Kuka Pärssinen .
.

.*

Kansan valitsema vallesmanni
Pärssinen Pyhäjärveltä.

Vai niin. Teillä kai on Jotakin
asiaa?

Ka eihän minulla mitä erikoisem-
paa. Ilman vaan ajattelln soittaa, jot
ta tiedätte sielläkin nimismiehen
konttorissa, jotta Pärssinen se täällä
on vallesmannina. Se on nyt sellaista
aikaa

. . .

Puhelimet soivat kiinni.
■Jr

Minkä vaikutuksen vallankumous
teki Liperin mieheen. Naapuri ker-
too. että on Venäjällä syntynyt val-
lankumous. Sitäkö suret, kun olet
noin allapäin?, lisää.

Torpan mies ei vastaa.
Naapuri: Keisari on pantu viralta!
Torpanmles: Vähäpä niistä, mutta

knn hevosellani on päätautl. Kaj
K:n.

Moskovan suomalaiset, joiden suo-
maiaisuudenharrastuksesta ennenkin
on saatu kauniita todisteita, ovat Suo-
menkielen Sanakirja Osakeyhtiöön mer-
kinneet yhteensä 11 osak.etta,

■Vallankumousvuoden eduskunnalla oli
eilen klo 10:!rä ap. easimäinen täysi-
istuntonsa.

HeimoThn avarat suojat, joissa parla-
menttimmo jo erinäisiä aikoja on ma-
jaillut ruokravieraana, rupesivat täyt-
tymään jonkun kymmenisen minuttia
aikaisemmin.

Käytäviin, kuten sanotaan, tul! eloa.
Niissä kateltiin ja keskusteltiin, solmit-
tiin uusia ja verestettiin vanhoja tut-
tavuuksia.

Ja ilmassa, siinä leijasi paksulti tu-
pakansavua, huhuja ja pttheenpolinaa

Erittäinkin on kirjoituskone suures-
sa määrässä hermostuttavan äänensä
vuoksi, ikävä kyllä, hankkinut itsel-
leen suuren joukon vihollisia. Tämän
vuoksi on suuremmissa virastoissa ja

Äkkiä sähkökello soi, pitkään ja käs-
kevästi.

LehterUSiset kurottellvat kautojaan ja
supisten nimittelivät huomatuimpia sa-
liin virtaarista edustajista.

Ondolta näytti monten ens: silmäyk-

seilä tämä hyvin arvoisa ssura. Noin
puolet oli semmoisia, joiden nimistä ja
arvoista ei heti kädenkäänteessä tnilnt
kirjoitta tolkkuun.

Ja omansa hämäämään oli sekin, että
edustajat istuivat vaalipiireittäin: se-

Seurasaaren museo on suljettuna
änään, mutta avoinna’ yleisölle mo-
lempina pääsiäispäivinä.

iäisin sosialistit, ja porvarit, suomalai-
set ja suomenmaalaiset.

Muutamia monasti leikissä mukana

olleita mainitakseni, nähtiin esim. ju-

maluusoppinut Rosenqvist tosimarxi-
laisten penkeillä, ed. Nevanlinna ää-
rimmäisessä oikeistossa ja p'tkin salia,
hajallaan siellä täällä Listo, Svinhuf-

vud, Estlander, Ala-Kulju j. n. e.
Kello soi toistamiseen ja korokkeelle

kiipesi tri T.ilie, ryhtyen ikäpresident-

tinä valituttamaan eduskunnalle puhe-

miehiä.
Täinä puolue- ja sanomaleiitiottelaie-

sa harmaantunut, yhä vieläkin impul-

slvinen ja pirteäksi tunnettu rcterani
johti asioita varmasti ja lausui suomen-
kieltä kutakuinkin mukiinmenevästi.
Mistään Mechelln-vainajan loisteliaasta
graadezzasta el kuitenkaan voinut olla
puhetta; se lieneekin meillä jo suku-
puuttoon kuollut 1

Mitä sitten puhemiesvaaliin tuli, su-
jui se kuin hyvästi harjoitettu me-
nuetti: nopeasti ja täsmällisesti.

Kukin kolmesta tarvitsi vain yhden

äänestyksen eikä mitään toistuvaa
jankkausta, joka kerran ennen tyhjensi

lehterit kärsivällisimmistäkin kannun-
valajista.

noin.

keuksista.

keläisilleenI

ryhtyä.
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Vaali päättyi tulokseen: Manner,
Ingman, Jokinen heistä mo-
lemmat äärimmäiset loma-
lehtimlehiä ja keskimmäinen, kuten tie-
detään, kynältään useimpia ammattiini-
siakin luistavampi.

Lyönnilleen 12 aetni pahemles Man-
ner paikalleen ja tervehti eduskuntaa
muutamin vakavin ja koruttomin sa

Hänen debyyttinsä oli ulkonaisesti
melko onnistunut, se myönnettäneen.

Ja tulevaisuus taasen näyttää, näten
36-vuotias*hra Manner selviytyy pu-

hemiestehtävän lukemattomista vai-

Ammatti ei ole helppo Ja lahjakkaat

edeltäjät ovat yleensä kiusoista jäl-

Arvailemaan puoleen tai ennustele-
maan toiseen emme tietenkään halua

Liitämme mieluumminkin tähän lop-
puun pienen muotokuva luonnoksen
parlamenttimme toistaiseksi nuo^
rimmasta puhemiehestä:

.
.

. Kullervo Akilles Manner, Urk-

Johan Frederik Vinsnes: Broremand.
del. 1915. Hinta kr. 3; 25,

Kirja aitaa sillä, että opettaja
uaut Helgeslaat saapuu ystävänsä ja
uskonveljensä, hiilikauppias Abra-
ham M. Pedersenin konttoriin saa-
dakseen lainata häneltä 2,000 kruu-
nua, ja se Päättyy siihen, että hän

ilman rahoja lähtee sieltä pois.
Näissä mahdollisimman yksinkertai-
sissa puitteissa suoritetaan ankara
Tlinteko kristillisyydestä, suunna-
taan voimakas hyökkäys eräänlaista
kristillisyyttä vastaan ja ha ahmoitei-
laan toista. Todellisempaa ja arvok-
kaampaa. Hyökkääjänä on kaiken
aikaa opettaja Helgeslaat; iuiiikaup-
piäan tehtäväksi jää silloin tällöin
lausua jonkun sanan sen pohjan puo-
Pistämiseksi, jolla he kumpikin ai-
kaisemmin ovat seisoneet.

Sitä kristillisyyttä, joka un käy-
nyt hänelle kelvottomaksi, kuvaa
Helgeslaat esim. seuraavin lausein:

»Se uskonnollisuus, joka täyttää
useimmat meistä, on paloitelin mei-
hin. Me koristamme itseämme ikeel-
lä, 'joka on pakotettu hartioillemme
Meidän nitärsi .pikemmin hävetä, et-
tä olemme olleet niin heikkoja ja pe-
lokkaita, ettei meillä ollut voimaa
seisoa vastaan.»

»Me olemme tulleet kristityiksi hä-
dässä. Mc emme tule, niinkuin
Johannes, rakkauden kutsumina,
vaan niinkuin Paavali, salataan aja-

Uskonnollista tilintekoa.
Kristiania, Gyldendalske hoghan-

•minä. Sinä (Pedersen) olet itse erin-
omainen esimerkki siitä. Olet usein
kertonut minulle, että Jumala kutsu]
sinut myrskyssä merellä, merimiehe-
nä ollessasi. Syntisi kauhu, kun
pelkäsit kukkuvasi, vei sinut Juma-
lan tytkö. >

»Sekä sinun että minun kristilli-
syytemme peloitettim meihin ja olisi
sikäli samaa lajia. Oi, puhdasta pa-
kanuutta, puhdasta demoonienpalve-
•iusta on sellainen jumalanpalvelus.
Pelosta aina uhrattiin epäjumalille;
niiden vihan sovittamiseksi tahdot-
tiin sillä tavoin päästä niiden suo-
sioon. Me pelkäämme niin tuomiota
ja Jumalan vanhurskasta vihaa syn-
tiemme tähden, pelkäämme niin hel-
vetinranga istuksia, että lähdemme
tuomaria piiloon; ja me elämme hil-
jaa ja kunniallisesti sillä silloin
ikäänkuin uskomme, ettei hän enää
huomaa meitä. Me uhraamme hä-
nelle huokauksia, todistusta, ja saar-
noja. Me ahtaudumme yhteen ru-
koushuoneisiin, annamme lahjoja lä-
hetyksen hyväksi, suosimme laki-
saarnaajia, pidämme kristillisiä pik-
ku lehtiä. panemme toimeen myyjäi-
siä, arpajaisia kaiko!laisine ommel-
tuine, leikattuine, leivottuina tava-
roineen. Pidämme kah/vijuhiia kris-
tillisen nuorison hyväksi; ja me häi-
ritsemme kuolevien yi ime isiä pyhiä

Jwtkiä jirtm-ilaunrie, ■lauluinamme,
iukemisiil-amme. Me -teemme 'kaiken
tämän päästäksemme vihaisen juma-
.uuden suosioon. Multa me kutsum-
me sitä iheiiumaityoksi, hengen kou-
luksi taivasta varten, Juroalam pyhän
yhteisen kirkon elämäksi täällä
maan päällä.»

Tällainen uskonnollisuus on siis
oleellisesti hsekkäisyyttä. Räikein
sanoin Helgeslaat. kuvaa varsinkin
siinä harjoitetun rukouksen itsekäs-
tä luonnetta.

»Te olette, omituisessa toverillisessa
suhteessa Herraamme, te, niin ettei
teidän tarvitse ottaa asiaa min juhlal-
lisesta. Te olette ikäänkuin »sinät»
\apahtajan kanssa. Te puhuttetette
häntä yjka tapauksessa tTunknriiS,
sanotte Jeesus, sen olen, huomannut

Niin, hra Jeesus, hän on. tosin
mahtava mies. ja kuitenkin suuresti
armollinen mies, kansan mies, niin-
kuin oikean kidkkonunSsterin. tulee
olla. Te voitte sentähden mennä
•hänen luokseen ja pyytää, etttWhän
alkaisi harrastaa h alenio n Wasbotte-
nm ylenemisiä. Hra Wasbotten on
nimittäin myöskin hra Jeesuksen ys-
tävä ja uskaltaa turvallisesti sinutel-
la häntä »

Ettei tällainen itsekäs kristillisyys
saa aikaan ihmiselämän perinjuu-
r:sta muutosta, on Hm mielestä sel-
vää. Itsekkyys siinä vain pukeu-
tuu hurskaisiin muotoihin.

■»Niin, näinä raukka, minä mie-
luimmin en tee mitään, paitsi saar-
naan. Ei mikään maailmassa ole
helpompaa kum saarnaaminen, kun
on »lahjoja», niinkuin sinä sanot.
Mutta miten olen osottamrt kristillis-

iä rakkauttani vaimoani ja. Lauraa
kohtaan, kuinka olen käyttäytynyt
heitä kohtaan? Tunteellisuutta mi-
uuila tosia on; mutta tuntee!hsuus
ei ole raide uutta. Ja nyt sinä, veli
Abratham 1 Sinä myyt hiiliä. Nyt
on ahdas aika. Sinä, varovaisesti,
et ota kotiin hiiliä. Sinä valitat, et-
tet voi hankkia mitään. Akitta kuu-
le ystäväni, sinä et pidä hiiliä, kos-
ka tiedät, että jos sintillä olisi anipa

paitsi tehtaalle ia muille suurille
kuluttajille, joiden kanssa sinuf.a on
kontrahti niin sinun täytyisi, jos
möisit vähittäin, niinkuin ennen,
osoitaalksesi yeljesrakkautta. myydä
halvalla. Niin, sinä olisit ahtaina
arkoina pakotettu antamaan paljon
velaksi ja joutais:t siis kärsimään
tappioita. Ei. sinä teet sydämettö-
mien hyviä töitä, sinä ostat Juma-
lan luona. Sinä annat vähän enem-
män 'lähetykselle sillä anekauppa
elää yhä vanhasta. Martista huoli-
matta, ;.a sinä johdat vähän useam-
min kokouksissa. Niin, sinä annat
ehkä myöskin almuja vähän useam-
min kuin ennen. Tulee kyllä tiettä-
väksi, kuka niitä antaa ahtaina ai-
koina. Vaikkapa toinen suurista
kouristasi ei tietäisikään, mitä toi-
nen tekee, niin sisaret, jotka Pitä-
vät juttua he sen tietävät. Rakkaus
ei ole sinua vetänyt Jumalan puo-
leen, sentähden et myöskään ole rak-
kauden täyttämä. Se uhri. joka ei
ole persoonallinen uhri, ei ole mi-
kään uhri. Täytyy kirveliä, joka
■tapauksessa mukavuudessasi tai hel-
masynnissäsi. Jokainen muu uhri
on paljas rukmrshuoTK-kolehti. Sinä
olet peloitettu Jumalan luo. sen-

laiden sydämesi vapisee kylmyy-
dessä.

Tämän iisekisäisy ydesiä lähteneen
ja itsekkäitä tarkoituksia tavoittele-
van kristillisyyden vastakohdaksi
kuvaa Ileigeslaat toista kristiilisyyl-
lä. jonka edustaja cm hänen yksi-
näisyyttä rakastava, 'hiljainen, syr-
jässä pysyvä vaimonsa, Ingrid.

»Kristinuskon löydämme suoraan
sanoen, siitä olen nyt varma, ai-
noastaan kahdessa paikassa. En-
simäinen paikka, r-ssa löydämme
Kristuksen, on salakammiossa. Siel-
lä kohtaavat toisensa Jumalan, henki
ja. ihmisen henki., ihanasti ja hiljaa.
En sano, että on pakko olla yksin
silloin, mutta täytyy ymmärtää men-
nä yksinäisyyteen keskellä joukkoa.
Voj löytää itselleen salakarumien mi-
tä merkillisiTn missä 'paikoissa —.

Multa minä haluaisin nähdä sinut,
Abraham Af. 'Pedersenin, sinun sa-
lakammiossasi. Oletko koskaan
ollut siellä? Jos olet ollut, mikä
■mielestäsi näytit? Siellä ei ole ke-
tään kuulijaa. Siellä ej ole ketään
kanssarukoilijaa. E* kuule vanhan
Talinen 'huokausta, et näe sisar Alher-
sinan kyyneleitä, veli Svanvelan-
din täry äänteet eivät ilahuta kor-
vaasi. Sinun ei ole tarvis tarttua
kukkaroosi hakeaksesi koleihtirahaa.
SieHä ei ilmoiteta uusista kokouk-
sista, sillä Jumala ei anna ennakko-
ilmoituksia itsestään, hän tulee. lom
hän tahtoo. Siellä ei tarjota kahvia
wienerlervåa kanssa» sillä juhlallis-
ta maanisessa mielessä siellä «I ole.
Ei, siellä on. hiljaista. yksinäistä,
tyhjää, juhla!lista, odotusta, Juma-

lan tulemisen aavistusta. • Niin,
minua haluttaisi tosiaan nähdä sinut
sielun hiljaisessa kaikkein pyhim-
mässä. Minä ajattelen, -etlä huokaat
pelottavan syvästi ja että sinusta
tuntuu kuin olisit tukehtua. Kuo-
lonkauhun hiki nousee otsaasi. Si-
nä st eitä kestä, ei, sinä et kestä.
Sinä katsot ympärillesi päästäksesi
pois. Minä tulen suoraan
salakammion ovelta tänne sinun
luoksesi. Minun kävi samoin, kuin
käy sinunkin. Tuskani on peloitta-
nut minut Jumalan luokse. Tuska-
ni peloitti minut jälleen hänen luo-
tansa. kun hän tuli minua vastaan
pyhäkön alttarin edessä.

Ja sitten on toinen paikka, jos-
sa voimme kohdata Kristuksen ja
osoltautua kristityiksi, ja on mei-
dän töissämme. —• Rakas vanha Pe-
dersen mitä hyvää teemme, sinä ja
minä. joka tapauksessa emme osota
mitään {kekseliäisyyttä hyvän teke-
misessä. Me kuljemme vanhoja, tal-
lattuja teitä Siinä ei ole mitään
persoonallisuutta, ei mitään lahjak-
kuutta, ei mitään siitä, salaperäisestä,
jota aina on siinä, mitkä on Jumalal-
le ominaista, ei mitään rakkauden
ihmettelyä meidän hyvien tekojem-
me johdosta. »

»Ingrid raukka, •'•ankka, hän ei
koskaan kotiudu täällä maan Päältä.
Aina häntä kalvaa koti-ikävä rin-
nan alla. Hänen henkensä ön to-
della köyhä, sillä se on aina näl-
käinen. sen en rakkautta nälkä.
Mutta sellaisia kodittomia kerjäläi-
siä kuin hänkin on. Jeesus kuiten-
kin riisti autuaiksi vuorisaarnas-
saan. ylisti Jumalan lapsiksi,

Kun tulin ja rakastin häntä ja hän
rakasti minua ja me saimme toi-
semme, niin olisihan luullut, «ftä
hän olisi tullut tuntemaan itsensä
onnelliseksi, joka tapauksessa tunte-
maan olevansa kotona, mutta ei.
Suuria asioita siinä on! Hän jäi yhä
nälkäiseksi ja kodittomaksi. Hän
synnvtti lapsia maailmaan ja tunsi
.äidinrakkautta; mutta hän jäi kui-
tenkin aina köyhäksi, janoovatei ja
kodittomaksi. Sen tähden hän yhä
vielä on Jumalan erityisen huolen-
pidon alaisena ja on Jumalalle, Ju-
malalleen pyhitetty. Autuus odottaa
häntä. Mutta se, jota autuus odot-
taa, hän on autuas, sillä Jumalan
valtakunnassa vallitsee ijankaikki-
suus. eikä aika. Siinä ei ole mitään
menneisyyttä, ('nykyisyyttä ja tule-
vaisuutta, Tuntematon, vähäpätöi-
nen ja yksin hän on, multa autuas,
autuas!» ’

•.

Vielä eräs kuvaava cte!
»Sina sanoit, Pedersen, jotain sii-

tä, että joka ci tahdo tunnustaa Ju-
malaa ihmisten edessä, häneen ei
Jumala tahdo tunnustautua. Ai
kuinka sinä erehdyit. Ei, suhteem-
me Jumalaan on enemmän salaisen
rakkauden kaltainen, niin, suuri
rakkaus on oikeastaan aina salainen
Raaka on se rakastavainen, joka an-
taa vieraitten aavistaa rakkautensa
olemusta. Blaahjelle (= Tngrid),
hän ei koskaan puhu "mniAkanssa-
ni hänestä, sillä on ikäänkuin hän
uskoisi, että tässä emme ymmärtäi-
si toisiamme. Minun Jumalani, hän
jolle kuuluu kimanlähelys ia (myy-
jäiset, goodteropiariseura, lakisaar-
naajat nuorisojärjestöt ja yleinen
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koherranpoika Vampulasta, on pitkän
solakka, vaaleahko, piirteiltään sään-
noilleen herrasmies. Jonka olemus eh-
ken lain ten muistuttaa parhailleea har-
joitettuun kilpailukuntoon päässyttä
urheilijaa. Ääni matala ‘basso, hiukan
rikkonaiselta särähtävä. Hänen mah-
dollisista Akilles-kantapäisiään ovat tie-
tomme epätarkat.

. .
. Eilisestä istunnosta ei lehtori-

täisen kannalta sen enempää.
Seuraavasta jatkoa,

Hassy.

Maaseutu-nutista.
Suomalaiset Seurat.

‘Porvoon Suoma iäisen
seuran illanvietto Porvoon pitäjän
K, N. Liitolla sunnuntaina muodos-
tui tilaisuudeksi, joka läsnäoleviin
jätti mitä miellyttävimmän muiston.
Kansallismielistä nuorisoa oli saapu-
nut Kaarenkylästä kaupunkiin kaik-
kiaan nelisenkymmentä henkeä. Kun
vfcsiäänisesti oli laulettu »Kuullos
pylhä vala», piti Suomal. Seuran esi-
mies Matti Pakonen tervehdyspu-
heen, jossa hän esitti kansallisten
aatteiden ja (harrastusten suurta tu-
levaisuutta. Suomal. seuran laulu-
kuoron laulettua muutamia lauluja
siirryttiin nauttimaan tenvetuliais-
kahvia. minkä jälkeen tri Jussi Lau-
rosela piti esitelmän Venäjän vallan-
kumouksen (historiasta. Romanovien
alkuajoilta viimeisten viikkojen jäl-
tiläislapalhtumaan saakka. Esitelmän
jälkeen lausui hra Martti "Raitio Mar-
seljeesin sytyttävät säkeet, jotka Val-
ter Juva on pukenut oivalliseen suo-
malaiseen asuun. Lphyen väliajan
kuluttua ryhdyttiin keskustelemaan
molempien seurojen vastaisesta yh-
teistoiminnasta, ja tulokseksi tuli, et-
tä aluksi puuhataan yhteinen kesä-
juhla, jolle koetetaan saada suurem-
man kansanjuhlan luonne ja ohjel-
ma. Juhlaa valmistamaan valittiin
toimikunta, johon tuli viisi jäsentä.
Keskustelun aikana esitettiin myös-
kin suuntaviivoja laajempaan yhteis-
toimintaan, m.m. isompien arpajais-
ten toimeenpanoa y.m. Keskustelun
iäJkcen kuultiin jälleen kuorolaulua,
minkä jälkeen ryhdyttiin hilpeään
leikkiin •ja karkeloon, johon hupais-
ta vaihtelua loi onnistunut elävä
»kuva-arvoitus» jpalkintoineen.

Suomalaisen puolueen
(Viipurin, 1. piiritoimikun-
nan kokous pidettiin sunnuntaina
Viipurin Teoilisuuskoulun huonVus-
tossa. Kokouksessa johti puhetta pii-
ritoimikunnan pulieenjohtaia. arkki-
tehti L. Ikonen ja otti siihen osaa
t) piiritoimikunnan jäsentä.

Piiritoimikunnan sihteeri, toimiita-
taja O. Kotonen, selosti lyhyesti vaa-
likanslian toimintaa viime kesäisten
eduskuntavaalien aikana, ja esitti
kanslian tilit, jotka sellaisinaan hy-
väksyttiin. i i

Piiritoimikunnan jäsen, rva M.
Toivola, selosti vaalitoiinintaa Ky-
menlaaksossa.

Päätettiin lähettää Viipurin 1- län-
tisessä ja itäisessä vaalipiirissä toi-
miville suomalaisen puolueen järjes-
töille kehoituskirja edustajain valit-
semisesta Suomalaisen puolueen
puoluekokoukseen, joka pidetään Hel-
singissä t.k. 13 ja 14 pnä.

Päätettiin pitää molempia Viipu-
rin läänin vaalipiirejä käsittävä suo-
malaisen puolueen piiri-kokous Vi juu-

rissa t.k. 12 pnä. Kokous pidetään
teollisuuskoulun huoneustossa ja al-
kaa se klo 1 päivällä. Sitä valmista-
vaan toimikuntaan valittiin rva S.
Laurila sekä hrat O. Järvelä-men, S.
O. Peläys, V, Lumme ja O. Kotonen.
Toimikunnalle myönnettiin oikeus
■mielensä mukaan täydentää itseään.

Edustajiksi Helsingissä pidettävään

I suomalaisen puolueen puoluekokouk-
seen valittiin piiritoimikunnan puo-
lesia rva S. Laurila ja hra O. Jär-
veläinen, varalle hrat F. Salminen ia
J. Kylliäinen.

Riihimäellä on Hausjärven
Suomalainen Nuija, oltuaan
jo vuosikausia unessa, alkanut sään-
nöllisesti toimia. Jo viime vuoden
lopussa herätettiin, muutamien asian-
harrastajien kesken kysymys, eikö
huolimatta painostavasta ajasta ja
äärettömästä puristuksesta, jolla sil-
loinen hallitus koetti kaiken seuro-
jen poliittisen toiminnan tyrehdyttää,
olisi ryhdyttävä seuran säännöllistä
toimintaa jatkamaan. Asiaan käy-
tiin reippaasti; käsiksi. Vuokrattiin
seuraa varten huoneusto, tilattiin
huonekalut sinne ja niin oli piönehkö
mutta hauska koti Nuijalla valmis ja
nyt on tämän vuoden alusta alkaen
seura kokoontunut joka toinen maa-
nantai (l:nä ja 2;na maanantaipäi-
vänä kuussa). Nykyajan päivänky-
symyksiä on valppaasti seurattu ja
kokouksissa niistä innokkaasti kes-
kusteltu. Ehkei kuitenkaan ole pi-
detty tarpeeksi huolta siitä, että oli-
si tehty tunnetuksi puolueemme jä-
senille seuran toiminnan elpyminen
ja seisoa vuoksi sanottakoon tässä-
kin: liittykää kaikki, joille ne aat-
teet, joita suomalainen puolue ajaa,
ovat arvokkaita, seuraan taas toimi-
maan Nuijan huoneusto on Helios
Ovin talossa (ent. Keskitalon talo) ja
kokouksia on säännöllisesti
joka kuun l:nä ja 2:na maanantaina.

—i Kansasoalut. Petäjäveden Töy-
sän koulun opettajaksi lukuvuodeksi
1913—,1917 oh valittu op. Brynolf

Luukkonen.
Keuruun Lihjamon koulun opetta-

jaksi lukuvuodeksi 1913—1917 on
valittu op. Laina Maria Saarinen.

Maatilankauopoja. Maanviljelijä
Aug. Rosenberg on myynyt omistaman-
sa Kurikan tilan Pirkkalan pitäjän
Naistenmatkan kylässä Irtaimistoi-
neen 100.000 tnkn hinnasta Väinö
RaasslnaTle Kärkölästa.

Maanviljelijä P. V. Vesterlnnri on
myynyt yhdysviljelyksessä olevat Yli-
Tallan. Ali-Ta!lan ja Kankurin tilat
Pvhäiärven pitäessä irtaimistoineen
450,000 mkn hinnasta. Uusi omistaja
otti tilat heti haltuunsa. Kaupat vä-
litti Riihimäen Talonvälitys-Tolmlsto
Riihimäellä.

Hovilankauppa. Leskirva Nanny
Snellman on herra Harry Knäpelle
myynyt omistamansa öfre Doms-nimi-
sen palstatilan Kspoon pitäjän Sorin-
kin kylässä. Kaupan välitti Aksel
Alanrierin Asianajotoimisto Oy.

Laillistea olojen palattua.
Viipuria valtuustolle tehty esitys-
ehdotus kaupunkia sortoaikana

kehdanneitten iailfomunksjea
ja väärinkäytösten tutkimi-

seksi.
Viipurin valtuuston tiistaisessa

kokouksessa teki valtuuston jäsen,
opett. lab. Sihvonen seuraaman kir-
jallisen csitysehdotuksen:

Kuluneet sortovuodet ovat ras-
kaasti kohdanneet maatamme eikä
suinkaan vähimmin meidän kaupun-
kiamme ehkäisten sekä henkisiä et-
tä aineellista edistystyötä joko siten,
että kaupunkikuntamme et ote voi-
nut asettaa olojaan mielensä raju-

kaan lakien edellyttämällä tavalla,
josta esimerkkinä mainittakoon vain
maistraatin kokoonpano, poliisilai-
toksen rappeutuminen, erityisten
kaupunginosani järjestely katunimi-
neen j.n.e. tai että kaupunkikunnan
on täytynyt suorittaa kohtuullisuu-
desta ja lakiperäisyydestä poikkea-
valla tavalla suuria maksuja, kuten
poliisilaitoksesta ja majoitusvelvolli-
suudesta taihi on kaupunki jäänyt
saamatta asetuksien ja oikeuden mu-
kaisia tuloja ja korvauksia, kuten
kansakoulujen valtioapuja. eräitä
raaanlunastussuoritaksia v.m.s. Röh
kenen sen vuoksi herroille valtuus-
miehille ehdottaa että

Urkkijain toiminta. Hauraalla toi-
mitetuissa tutkimuksissa on seminaa-
rilainen Velimatti Enne tunnustanut ol-
leensa santarmien palveluksessa 100
mka kuukausipalkalla. Toistaiseksi ei
tiedetä, onko hänen toimintansa johta-
nut mihinkään tuloksiin. Jlies on eron-
nut seminaarista.

kirkko seurakuntaaninvestoineen ia
-tiedekununeen, katso, se on Juma-
la, jota 'hän r\ tunne. Hänen Jama,

ilansa. on kotyumala. Hänen ei tar-
vitse mennä ovensa ulkopuolelle
kohdatakseen hänet. Siinä ei ele
kaksi tai kolme koolla oi Kuinka
tätä sanaa on väärinkäytetty! Li
010 muodostettu mitään rukousket-
jua. ei mitään kiiaraa-soiitavaa vel-
jeskuntaa ole siellä, jossa hänellä on
alttarinsa. Sentähden tahdon
kääntyä ipois pakanain jumalista,
sanon sen sinulle, Pedersen! M;in,
teidän -uraa 1annaiveluksesianr.r, ~en
kirkkopolitiikasta a crinrlidoista.
sen muodol!isuud-csta f-, lärjestämis-
innosta, ja sen laumasta kalpeita, il-
kusilmäisiä rukoushuonepa;vojia tah-
don kääntyä pois. Ja nyt tuhdon
mennä hänen Jumalansa luokse, sillä
hän mahtaa olla ainoa totinen Juma-
la, koskapa se, joka palvoo häntä,
on niin rauhallinen ja hieno ja pyhä
ja yksistään täynnä rakkautta ja hä-
nen rkävöimistään.»

Voi tietysti santaa sekä siitä kri-
ittistä. ti ikä sisältyy tällaisiin lau-
suntoihin, eitä siit» kuvauksesta, jo-

ka niissä annetaan paremmasta, to-
dellisemmasta kristillisyydestä, öitä

ne ovat vahvasti liioiteltuja ja yksi-
puolisia. Ne kaksi kris4i.llisyyden
muotoa, joita Kuvataan, eivät ehdot-

ole toistensa vastakohtaa, ul-
konaisesti vireän moninaisissa hy-

vissä" toimissa puuhaavan kristiHi-
svyden ei tarvitse oha peion aiheu
lamaa, itsekästä, tyhjää, saatikka
sitten teeskentelevää; eikä sydämen

ikävöimisessä, Jumalan janoamises-
sa, hengen köyhyydessä taistelevan
kristillisyyden tarvitse olla »hyville
töille» vierasta. Multa jos kuillaa
Vinsneshn kirjan näillä huomautuk-
silla, tekee nähdäkseni sille väärin.
Sille on annettava se tunnustus, et-
tä siinä suurella voimalla ja tosin
yksipuolisuudella kiinnitetään
huomio erääseen vaaraan, joka uh-
kaa meidän nykyaikaista, moninai-
sia puuhaavaa kristillisyyttämme:
siihen nimittäin, että helposti unoh-
tuu. qttei kristillisyys ole- ulkonaisis-
sa toimissa, .puuhissa ja menoissa, el
e-des kaikinpuolisessa edikeaeppisuu-
dessa ja kiivailussa Sén puolesta,
vaan että se on sydämen kanssakäy-
misiä :> saiakammiossa» elävän Ju-
malan kanssa. Jos ja mikäli tämä
kristityiltä unohtuu, sikäli on vaa-
ra lähellä, että kristinusko muodos-
tuu Pedcrsen-Helgeslaalin aikaisem-
min yhteisen uskonnon kaltaiseksi;
sikäli kuin taasen kristityissä on py-
hää ikävöimistä, totuudelle avointa
korvaa ja rakkaudelle altista sydän-
tä, on olemassa oikeaa perustusta
myöskin kristilliselle toiminnalle,
jomraoisha nyt, jos koskaan, kyllä
tarvitaan.

Vinsne- in kirjaan sisältyvä varoi-
tus .on sukua sanalle suolasta, joka
kadottaa suolansa: ottä sellainen
suoia nimittäin ei kelpaa miihin-
kään muuhun, kuin pois heitettäväk-
si ja ihmisten tallattavaksi. Ta sitä
sanaa on kristikunnan tarpeen
kuulla.

I*. I.

Kirjallisuutta ja
taidetta.
Teatterit.

Kansallisteatterissa
esitetään huomenna lauantaina täs-
mälleen klo 6 i. ja sunnuntaina täs-
mälleen klo puoli 2 päiv. tavallisin
hinnoin -prof. Kajanuksen johtaman
Kaupunginorkesterin avustuksella
»Jok a m ies» 23;nnen ja 24:nnen
kerran. Sunnuntaina klo 7 i. esi-
tetään prol. Kajanuksen johtaman
•Kaupunginorkesterin ja nti Maggie
Gripenbergin avustamana »Peer
Gynt» 47:nnen kerran korotetuin
hinnoin.

Toisena pääsiäispäivänä klo 4 i.p.
esitetään ensi kertaa alennetuin hin-
noin Alexander Fredron komedia
vNa i set j a husaarit» ja klo 7 i.
tavallisin hinnoin 3:nnen terran Jal-
mari Hah!’in 6-kuvaelmainen histo-
riallinen näytelmä »J u h a n a h er t-
tua», säveltänyt Selim Palmgren.
Orkesteria johtaa lira Ossian i’oh-
slröm.

Lippuja kaikkiin näihin näytäntöi-
hin myydään huomenna lauantaina
klo 10—2A3 p. ja •}—6 i.p. sekä sun-
nuntaina klo 12:sta päiv.
1 Tiistaina klo 7 »Peer Gynt*,
keskiviikkona klo nuoli 8 »V er.e t-
sian kaupp las».

Kansaa Näyttämöllä

esitetään huomenna klo 8 Tuhlaa-
japoika; 1:'nä pääsiäispäivänä
klo -i aiennetuin hinnoin Hir vi-
herrät ja klo 8 operetti Musta-
laisruhtinatar korotetuin hin-
noin; 2:na pääsiäispäivänä klo puoli
5 alennetuin hinnoin Kauppapa-
'rooni ja klo 8 korotetuin hinnoin
Mustalaisruhtinatar. Pilot-
teja lauantaina 12—3 ja öistä, sun-
nuntaina ja maanantaina klo 12:sta.

Suomen Nainen n:o 7
sisältää; Nykyhetkellä. Kirj. H—n.
Mihin meidän olisi palattava 11. Kirj.
H. V. Uuden ajaa koittaessa. Kirj.
I. Y.-K. (3 kuvaa.) Betty Elfving
(kuva.) Kirj. N. J. Eräs SO-vuotias
fkuva.) Kirj, L. K. Hämeenlinnan
emäntäpäivät. Kirj. I. Kirjallisuut-
ta. Pääsiäismuiatelma Caprilla,
Kirj. Auni Nuolivaara. (2 kuvaa.)

Uutista y. m.

UUSI SUOMETAR

Sali::Kolli Mieli
>

Lennart Segerstrålen
näyttely on tänään suljettu.
Lauantaina, sunnuntaina ja maa-
nantaina on näyttely avoinna

klo 12-3.
»Salon Strindbergiä voidaan

pitää varsinaisena taiteen ja
yleisön yhtymäpaikkana.»

Seosten inMCTiidlstsssen
Kevätnäytteiy

Taidesalongissa Kasarmini». 43
maaliskuun 24 pistä—huhtikuun 9
p:ään klo 10—6. Pääsy 1 mk.

6610

kaupunkiamme kohdanneiden sor-
toahan luottamien vaurioiden ia lait-
tomuuksien tutkiminen sekä sen joh-
dosta tehtävien oikaisujen ia paran-
nusten ehdottaminen annettaisiin
viisimiehisen valiokunnan toimeksi
ia että valmistusvaliokunta ehdot-
taisi sen jäsenet.

Kun esilysehdotus oli tehtv csätte-
lyluettelon ulkopuolella, siirtvi asian
käsitteli seuraavaan kokoukseen.

Stenmanin Saibcfalonti
Erottajankatu 7 Kilo lO—B

Suonten ftiarin taibcfauhjjfl.
SBaboa päafy.

Fim uusia teoksia
nähtävänä.

g
KäSäBIäS S ®K*

Uusia kirjoja.
Kustannusosakeyhtiö Kirjain kus-

tannuksella on ilmestynyt:
Suursalon Halli. Kerto-

muksia sadoilta ja vesil-
tä. Kirj. Alfred Ingman. Tarkalla
huomiokyvyllä ja suomalaisesta ju-
rolla huumorilla kertoilee tekijä sii-
ma »Suursalon Hailin», useiden ka-
lojen ja »Nallin» sekä elämän että
kokemukset saloilla ja vesillä.

»Suomalaisia sankar e i-
t a, Santeri Ivalon ja Kyösti V i !-

k u n a n yhteisteosla on Kustannus-
osakeyhtiö Kirja ilmoittanut rupea-
vansa julkaisemaan. Se on, ollut pai-
novapauden puutteessa jonkun aikaa
keskeytyneenä. Viimeinen, kaksois-
vihko 7 & 8, ilmestynyt ja piakkoin,
tulee teos kauppaan myös sidottuna.

Pierre Uotin kuuluisat lemmen-
onnen kuvaukset Tahitin saarelta;
Uotin avioliitto (suomentaja
maisteri Eino Palola), ja Florence
Barclay!) gunnuntairauhaisa ro-
maani nimeltä Särkynyt säde-
kehä (suomentaja pastori Hannes
Ueiviäkä). Edellisen hinta on 4: 50,
jälkimäisen 5: 50,

»Valkoinen hevonen». May.
ne Heidin kirjoittama kirja on
muodostuva nuorison aarteeksi. Hin-
ta 3 mk. 50 p.

Kirjailija F. E. Sillanpää, jonka esi-
koisteos »Elämä ja aurinko» saavutti
niin poikkeuksellisesti huomiota he-
rättävän ja arvoa antavan vastaan-
oton, on julkaissut laajahkon kerto-
muskokoeiiman, jolle hän on antanut
nimen »Ihmislapsia elämän
saatossa». Hinta 4:60,

■ Kirjan kustannuksella on ilmenty-
nyt pieni uutuus nimeltä V o i p u 1 a.
I-n, nykyoloista aiheutunut pila, jon-
ka on sommitellut näyttelijä V. M a-
-1 in.

Juhana, herttua, tohtori Jal-
mari Rahiin uesi näytelmä, jota
esitetään Kansallisteatterissa, on Ll-
nncstynyt painosta K. O. Y. Kirjan
kusta nmfk selliä. Siinä on 298 ki-
vua. Hinta 3; 50.

Konsertit, Suomen La u -

Iu n tavanmukainen pitkäperjantai-
konscrlti on tänään klo Sl /» ip. Jo-
hanneksen kirkossa. Kuoro .laulaa
arvokkaan ohjelman, esittäen m.m.
ensi kertaa Madetojan vasta varmis-
tuneen Stabal materin. »Marian
murhe», naiskuorolle, uruille ja. or-
kesterille. Mielenkiintoinen ohjelma
on kokonaisuudessaan selostettu tois-
päivän numerossamme. Korsertissa
avustavat Ingeborg Lilje b l a d,
Elis Märtenson (uruilla') ja
Kaupunginorkesteri. Viivytyksen ja
tungoksen välittämiseksi ovella ke-
holtamme yleisöä varaamaan itsel-
leen pääsyliput päivällä klo I—s,
jolloin niitä myydään Uudella yli-
oppilastalolla vahtim. Ahosella. Pää-
sylippujen hinnat ovat 3: ja 2;
sotaveroineen sekä tekslifcirjojen 25
penniä. >

■Annikki Uimosen kirkko-
konsertin, joka on tänään klo Silta
Kallion kirkossa, su!emme yleisön
huomioon. Suosittu laulajatar, joka
äskettäin on antanut konsertteja
suurella menestyksellä Skandinavias-
sa. esittää hienon ja vai htelovan oh-
jelman. Oskar Merikanto säes-
tää ja av.ustaa parilla soolonumerol-
!a. • i

A n iti'Väänäsen toinen kon-

sertti on 1. pääsiäisp. klo 5 ip. Työ-
väentalolla.

Venäläinen konsertti Pärssi-
raviniolassa. Aleisön (pyynnöstä an-
tavat Pietarin teattereiden taiteili-
jat tänään toisen konsertin Pörssi-
ravintolassa. Konsertin tuloista lan-
kee 25 % vapautettujen suomalais-
ten vapaustaistelijoiden hyväksi. Lip-
puja tilaisuuteen saadaan Pörssi-
ravintolasta klo 12:lta. Konsertti al-
kaa klo 8 ip.

Sten.manin Taidesalonki, Eroi-
tajank. 7, pidetään pääsiäispyhinä
•myöskin tänään avoinna klo 12—4
päivällä. Huomenna on salonki
avoinna tavamsen aikansa, klo 10
—S.

Strindbergin taidesalonki. Maa-
liskuun kuluessa on salongin järjes-
tämistä taidenäyttelyistä myyty
joukko Pekka Halosen, Jan Rosentha-
iin ja Lennart Segerstrålen maa-
lauksia. Salongin vakinaisesta näyt-
telystä on kuukauden kuluessa myy-
ty yli 50 suurempaa taideteosta, m.
m. Magnus Enckellin. Mikko Oino-
sen, Venny Soldan-Brofeldtin, T.
IVaennerbc-rgin y. m. töitä. Taide-
teosten kysyntä on ollut, vilkkaampi
kuin milloinkaan ennen.

Salon Strinebergin Räyttelyhuo-
neustot ovat pyhien aikana lauantai-
na, sunnuntaina ia maanantaina
avoinna Jdo 12—3,

\
.
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Vallankumouksen uhrit
Pietarissa.

40 kop. päivässä. Nykyään saa nainen
2 rpl. 35 kop. ja mies 3 rpl. 35kop. Al-

hainen työpalkka aiheuttaa alustajain

lausuntojen mukaan alituisia kahnauk-
sia työnantajain ja -tekijäin välillä.Pietarin lehtien tietojen mukaan

nousee vallankumouksen uhrien lu-
kumäärä Pietarissa 1,443. joista haa-
voittuneita on 996, kuolleita 169 ja
vallankumouksen ,vuoksi sairastu-
neita (paleltuneita, hermokohtauksen
saaneita j.n.e.) 279.

Uhrien yhteisestä lukumäärästä on
m.m. sotamiehiä 585, joista 87 kuol-
lutta ja 498 haavoittunutta, työmie-
hiä 258, joista 49 kuollutta ja 204
haavoittunutta, upseereja 51, joista
24 kuollutta ja 27 haavoittunutta, po-
liseja 67, joista 19 kuollutta ia 48
haavoittunutta, ylioppilaita 14. joista
6 kuollulla ja 8 haavoittumitta, lau-
peiidensisaria 6. joista 2 kuollutta ja
4 haavoittunutta y.m.

Mikäli on todettu, kaatui suurin
osa vallankumouksen uhreista Sna-
menskajan torilla, Nikolain rauta-
tieaseman luona, Ligovkolla sekä
Nevskin ja Sadovajan kulmassa.

Putiloviu tehtaan edustaja valitti
työväen raskasta taloudellista asemaa.
Keskimääräinen työpalkka Putilovin
telakalla nousee 3 rpt. 20 kopekkaan,
jolta ei voi nykyään tainkaan tulla toi-
meen. numeroiden perus-
teella ehdottivat muutamat puhujat
määriteltäväksi koko Pietaria varten
alimman päiväpalkan alhaisempia työ-
luokkia varten.

Pietarin alueen valtuutettu esitti
seuraavan eri tehtaiden edustajain al-
lekirjoittaman päätöslauselman:

»Hetken tärkeyden johdosta pyydäm-
me Pietarin työväestöä suhtautumaan
erittäin varovaisesti ja vakavasti ta-
loudelliseen kysymykseen, ja sen vuok-
si ehdotamme, että toimeenpaneva ko-
mitea kääntyisi tehtaiiijaliiton puoleen
ja laatisi määrätyn alimman palkan
ulkotyöläisiä varten, joitten palkka <

ole suhteellinen kalliiseen aikaan ver-
rattuna.

Pietarin alue ehdotti lähipitoiseksi
alimmaksi päiväpalkaksi vasta-alkavil-
le miehille 5 rpl. keskimäärin, aikai-
semmin työskenneille B rpl. ja naisille
4—5 rpl. Yli 10 rpl. saavat työmiehet
voivat selvittää syntyvät erimielisyydet
tehtaan hallintojen kanssa tehtävällä
sopimuksella. Siksi, kunnes toimeenpa-

neva komitea on saanut valmiiksi eh-
dotuksensa alimmasta päiväpalkasta, si-
toutuivat Pietarin piirin edustajat vas-
taamaan siitä, että työt tehtaissa tule-
vat jatkumaan säännöllisesti.

Seuraavien pnhujain puheissa tehtiin
selkoa syistä elämän hajaantumiseen
tehtaissa. Eräs puhujista huomautti m.
m., että muutamien tehtaiden tuotanto
on tnskin noussut kaiken kaikkiaan 25
% siitä, mitä se oli ennen vallanku-
mousta.

Eilen haudattiin Marskentälle suu-
rilla juhlallisuuksilla 180 vallanku-
mouksen uhria, jotka varmasti tie-
detään kaatuneen taistelussa vanhaa
hallitusvaltaa vastaan. Katsoen sii-
hen, että sairaala!n ruumishuoneissa
on paljon ruumiita, joita ci tähän
asti ole tunnettu, on haulauskomi-
tean vaikea eroittaa vapauden puo-
lesta kaatuneita vanhan hallituksen
kätyrien ruumiitten joukosta.

Pietarista, 4. huhtik. (PT> Val-
lankumouksen uhrien hautajaisko-
mieialle saapuu suuret määrät seppe-
leitä. jotka viedään Talvipalatsiin vä-
häisessä museossa säilytettäviksi Pitkällisten keskustelujen jälkeen hy-

väksyttiin erään edustajan ehdottama
yllämainittu päätöslauselma.

Sota ia armeiia.
Pietarista, huhtik. 4 p. fPT.)

Väliaikaiselle hallitukselle ja duu-
man puheenjohtajalle saapuu lu-
kuisia ilmoituksia rintamalla olevilta
sotajoukko-osastoilta. Kaikissa pää-
töslauselmissa lausutaan, välttämät-
tömäksi sodan, jatkaminen voitok-
kaaseen loppuun ja valloitetun va-
pauden lujittaminen. Toimiva ar-
meija on vannonut kannattavansa
hallitusta kaikkia sitä vastaan teh-
täviä kukiStamisyrityksiä vastaan.

Pietarista, huhtik. 4 p. CP.T.)
Tasavaltalaisten sotilaitten liitto on
hyväksynyt päätöslauselman, jossa,
ilmoitetaan, että liitto kannattaa so-
dan jatkamista kaikin voimin siksi,
kunnes Venäjä yksissä neuvoin liit-
tolaistensa kanssa saa solmituksi py-
syvän rauhan, joka turvaa Venäjän
kansanvaltaisen tasavallan edut ja
antaa kaikille kansallisuuksille kan-
sallisen itsemääräämisoikeuden. Liit-
to tulee kannattamaan väliaikaista
hallitusta 'sen laajan valtiollisen oh-
jelman toteuttamisessa ja tulee tais-
telemaan kaikkia yrityksiä vastaan,
joiden tarkoituksena on heikentää vä-
liaikaisen hallituksen järjestämislyö-

I tä.

Paikallinen hallinto ja
oikeedenkäyttö.

1 Pietarista, huhtik. é <p. (PT)
'Virallisesti ilmoitetaan; Väliaikai-
nen hallitus on huolehtiessaan
asiain =äännöll!isestä ja rauhallises-
ta Sulusta maaseudulla, kunnes pai-
kallisesta hallinnosta ja oikeuden-
käytöstä huolehtivat valtioelimet
ovat järjestetyt, ryhtynyt erinäisiin
toimenpiteisiin. Semstrvopäällilskö-
laitos on katsottu lakkautettavaksi ja
s tmstv opääl 1ikkö§ en. ha Ilianoi liset
virkavelvollisuudet paikallisten hal-
lintoelinten järjestämiseen saakka on
annettu kihlakuntain komisarioille
ja- oikeudenkäyttöä koskevat velvol-
lisuudet väli aikaisille tuomareille,
jotka väliaikaisen hallituksen kover-
nementtikomisariot nimittävät yk-
sissä neuvoin kihlakiintakomisarioi-
don kanssa ja jotka oikeusministeri
virkoihin vahvistaa. Sitä paitsi on
kuvernementti- ja aluekomisäxioiden
seuduilla, missä se on. välttämätön-
tä, käsketty viipymättä ryhtymään
kihlakunta-komisarioiden myötävai-
kutuksella järjestämään voi ostikomi-
teoita, joille toistaiseksi jätetään vo-
-1,osti'hallinnon loimet. Näitä komi-

! teoita muodostettaessa on kehotettu
nojautumaan löytyviin volostlmuoni-
iuskomiteoihin, yhteistoimintajärjes-
töiihin, voloslic-n sotamiesten perhei-
den buoltamiskomitÄilhin tai jo va-
littuihin rolostikomiteoihin, riippuen
siitä, mitkä näistä järjestöistä ovat
elinvoimaisempia, työktipoisem-pia ja
nauttivat väestön suurinta kiotta-
musta. Näiden komitcain töihin osal-
lisiksi on saatettava kaikki maaseu-
dun sivistyneet voimat, Velost;ko-

miteoin keskuudestaan valitsemat
puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat,
jos sellaisia valitaan, johtavat vo-
lostihallinnon toimeenpanevaa puol-
ta. Voiosti seinsivo n muodostamista
koskevan asetuksen julkaisemiseen
saakka pysyvät volosiihaliinnon toi-
mintajärjestelmä. toiminta-ala ja toi-
mivalla muuttumatta entisellään.
Väliaikainen hallitus antaa erityisen
merkityksen vodostikomiteain sään-
nölliseile muodostamiselle armeijan
keskeytymättömän varustaminen tur-
vaamiseen, yleisen järjestyksen yllä-
pidon ja voiosrtiha 11itunten omaisuu-
den ja toiminnan säilyttämisen kan-
nalta katsoen. Samalla kun väliai-
kainen hallitus on hyväksynyt nämä
sisäasiain ministeriötä koskeva’ i -

rr.enpite.et, on se ryhtynyt kiireelli-
sesti valmistamaan lakiehdotuksia
paikallisen hallinnon ja oikeuden-
käytön, elinten uud.e-.. -njärjestämi-
seksi

Hovineiti Vyrubova vangitta.
Pietarin lehtien tietojen mukaan

tuotiin viime torstaina Tsarskoje Se-
losta vartioston saattamana Pietariin
ent. hovineiti Vyrubova. Taurian pa-
latsista vietiin Vyrubova ent. sota-
ministerin Suhomlinovin puolison
kanssa Pietari-Paavalin linnaan,
missä heidät suljetuin Trubetskoin
bastioniin.

.»Rptsh'» kertoo, että Vyrubova on
jo toipunut tuhkarokosta, jonka hän
sai Nikolai II ;sen lapsista.

Hänen kertomansa mukaan vallit-
see Tsarskoje Selon hovissa nykyään
rauhallinen mieliala. Ei yksikään
palatsissa olevista ole huolissaan
kohtalostaan. Nikolai Ilrsen nuorem-
mat tyttäreti ja hänen poikansa Alek-
sei ovat jo toiipunc-et taudistaan.
Vanhempien tyttärien tila on huo-
nontunut.

Vyrubova ihmetteli suuresti rau-
hallisuutta. joka nykyään vallitsee
Pie‘arissa.

Työväenkysymys.
Pietarista, huh.Uk. 3 p. (P T.) Työ-

väen ja sotaväen edusta janeuvosto on
pitkällisten keskustelujen jälkeen
työpalkkojen korottamista sekä teh-
tailija in ja työväestön välisiä suhtei-
ta koskevassa kysymyksessä hyväk-
synyt päätöslauselman, jossa se pi-

täen välttämättömänä vallanku-
moukseni kautta saavutettujen va-
pauksien linjaa puolustamista
säilyttämistä muistuttaa ensimäi-
sestä päätöksestään ja kehoil-
taa työläistovereiia viipymättä kes-
keyttämään hajanaiset taloudelliset
esiintymisensä, jotka saavat epäjär-
jestystä vallankumouksen riveihin,
sekä levollisesti odottamaan kunnes
neuvosto on laatinut minimipä kka-
chdotirksen kaikkia työaloja varjon ja
kaikkien muiden työväenoloja katke-
rien kysymysten järjestämiseksi.

Hajatietoja.
Pietarista, huhtik. * P. (FT

Marian palatsissa tapahtui tänään
Japanin, Belgian, Portugalin, Serbian
ja Romanian diplomaattisten edusta-
jain vastaanotto. Puheissaan terveh-
tivät mainittujen maiden lähettiläät
väliaikaista hallitusta, jonka suolesta
liittolaismaiden edustajille vastasi
ulkoministeri Miijtrkor.

Pietarista, hubttk. p. <PTi I
Osuustoiminnallisen keskuskomitean
puheenjohtaja Se! h «m on nimitetty
maanviijelysministerin apulais ksi
muonitusasioila varten, valtakunnan-
duuraan jäsen Voiko v maanviljeiys-
ministeriöa komin-ar;:-ksi apulais-
ministe; in valtuuksilla'.

Pietarista, huhtik. -I n. 'PT'
Sotaoikeuden j#äbs!‘.innon päällikkö,
kenraali Apuähkin, llarkovin oi-

Työväen ja sotaväen edustajaneuvos-
ten istunnossa, josta ylempänä mani-
taan, on ollut keskuskysymyksenä työ-
palkkojen korotus ja tehiaitijaln ja työ-
väen välien selvittäminen.

Kysymyksiä alustajat eittivät ka-

meroita, joiden mukaan naiset muuta-
missa teollisuuslaitoksissa saivat ennen
sotaa 1 rpl. i>s kop. ,1a miehet 2 rpl.

Venäjän vallankumous.

Puolan kysymys.

keushovin prokuraattori Smittan 5*
fil. tri Sensinov on nimitetty jäse-

niksi erityiseen komiteaan entisten
ministerien lainvastaisten toimien
tutkimista varten.

Pietarista, huih+ik. 4 <p. (PT)
Moskovan kansanpankin hallinnon
jäsen, osu ustoim intakesk uskomi tean
muonituskomitean puheenjohtaja Ku-
lyshni, Moskovan kulutlajayhdistys-
ten keskusliiton puheenjohtaja, yh-
teiskunnallisten muoni tusnärj estojen
keskuskomitean hallinnon, jäsen
robov ja maalais- ja teollisuussäästö-
kassayhtiöiden komitean puheenjoh-
taja, Moskovan kauppaopiston do-
sentti Anisimov ovat nimitetyt maan-
viljelysministerin apulaisiksi muoni-
tusasioita varten.

Pietarista, huhtik. 4p. (PH
■Näinä päivinä gn vangittu eversti
Sergejev. joka vallankumouksen en-
si päivinä kutsui itseään Taurian
palatsin komendantiksi. Tutkittaes-
sa on tämä eversti huomattu santar-
miksi, joka oli avustanut monia van-
han järjestyksen, henkilöitä Pietarista
poistumisessa.

Pietarista, huhtik. sp. (PT)
Eilen pidetyssä juutalaisten yleisessä
kokouksessa hyväksyttiin päätöslau-
selma, jossa tervehditään väliai-
kaista hallitusta, joka vilpittömästä
ja tarmokkaasti on toteuttanut tasa-
arvoisuus-, veljeys- ja vapausperi-
aatteet ja hävittänyt kaikki Venäjän
eri kansallisuuksia sortaneet rajoi-
tukset. Mitä raskaimman taakan
kantanut juutalainen kansa tulee
k aksi stamaan ponnistuksensa Isän-
maan suojelemiseksi ja .hallituksen
kannattamiseksi ja kehittäen kansal-
lisia arvojaan yhtyy kaikkien muiden
Venäjän kansojen kanssa yksimieli-
sen innostuksen vallassa palvele-
maan isänmaata.

Pietarista, ■huhtik. 4p. (PT*
Valtakunnan kontrollööri Godnev oij|
säh-köteitse antanut määrävksen
kaupunkien ja semstvojen edusta-
jain kutsumisesta paikallisiin kont-
rollivirastoihin jäseniksi.

Pietarista, huhtik. ?P. (PD
Tänne on tuotu vangitut Tulan ku-
vernööri Troinitski, varakuvernööri
Shenshin ja. kuvemementtisantarmi-»
hallinnon päällikkö von Volski..

Pärisisi a, huh tik. 4 p. (PTT
Vapautetun Puolan Parisin komiteat
on lähettänyt oikeusministeri Kerens*
killo sähkösanoman, jossa Lausutaan.,

että Puolan riippumattomuus on nyt
turvattu vastoin kaikikia taantumuk-
seiiisen diplomatian pimeitä vehkei-
lyjjä. Tämän riippumattomuuden
puolustajina seisovat nyt kaikki Ve-
näjän todelliset demokrati* sekä1'
myöskin Ranskan, Italian ja Ameri-
kan suuren kansanvallan yleinen
mielipide.

Venäjän vallankumouksen
• ii»isoäiti •. -

Moskovasta, huilit. 3 p. (PT?
Tänne saapui Bresliko-Breshkovska-
ja, jota vastassa asemalla oli mom-
tuhatlukuinen kansanjoukko. Yh-
teiskunnallisten järjestöjen komitean
istunnossa, jonne Breshko-Brcsh-
kovskaja myöhemmin saapui, toi-
meenpantiin hänelle suuremmoinen
kunnianosoitus.

Venäjän vallankumouksen »isoäidin»
nimeä kantaa yksi \ enäjän tarmok*

kaimpia naisia Katarina Breshkov-
skaja, joka nyt, kansan saavuttaman
voiton jälkeen, on palannut Siperiasta
Venäjäiie.

Jo nuorena hän jätti perheensä luo-
puen täysin turvatusta, etuoikeutetus-
ta asemastaan ottaakseen mitä tarmok*
kaimium ja toimeliaimmin osaa 70-lu-
vnu alussa alkaneeseen liikkeeseen.
Jonka tarkoituksena oli lähestyä kan-
saa syviä rivejä.

Heppu selässään, miiloi" ompelijat
tarena, milloin tavallisena päivätyöläi-
senä. milloin minäkin, hän kulki ky-
lästä kylään Lounais-Venäjän kuverne-
m. ateissa levittäen ihmisoikeuden aa-
tetta, puheen naisten ja kansan oi-
keudesta ja sosialivallankumoukseUis-
ten ihaateitten puolesta, joitten hy-
väksi hän uhrasi kaiken voimansa, tie-
tonsa, koko elämänsä.

Ja tästä ajasta lähtien aina nyky-
hetkeen asti on hänen elämänsä ollut
keskeytymätöntä, itsenhra utuväistä
taistelua, suurta pyrkimystä ja raskas-
ta kärsimystä.

Venkilan kolkkojen seinäin sisäpuo-
lelta hän vietti 70-vuotissyntyinä-
nä-väänsä j? nyt viettää hän vapaute-
tulla Venäjänmaalla tänä vuonna syn-
tymänsä 75-vnotisjuhlaa,

V. 1872 vangittiin »isoäiti» ja lähes
kurvi vuotta kestäneen vankeuden Jät-
ti, n PieUH-Paavalin Hnnoituksess
s.-slrtti-a hänet edesvastuuseen kuu-

luinnu *173: n jutun, yhteydessä ja tuo-

mittiin pakkotyöhön. Tämän "angais-
tusajan päätyttyä karkoitettiia hänet
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Maan etevin taidekauppa.

Auki tänään ainoastaan klo 12 4

YRiO OLLILA
Erikoisnäyttely.

15 teosta vuosilta 1906—19101

Stenmanin Taidesalonki
Erottajankatu 7.

Maan etevin taidekauppa.

Siperiaan, mistä hän kuitenkin pian
yritti paeta. Pako epäonnistui. Sipe-riassa ei vielä siihen aikaan ollut rau-ateitä. Seuralaistensa kanssa harhai-li hän aroilla, vuoristoissa ja äärettö-
missä aarniometsissä, kunnes vihdoin

lähetetty
vartiojoukko pelasti «.isoäidin, ja hä-nen seuralaisensa varmasta nälkäkuo-lemasta.

Tästä pakeuemisyrityksestä tuomit-tiin hänet uudelleen pakkotyöhön, jon-ka päätyttyä hänet kartoitettiin jo
vasta 25 vuoden kuluttua v. XE97
sai Breshkovskaja mahdollisuuden pa-
lata Venäjälle.

Siellä liittyt hän heti hiljattain muo-dostettuun sosialistivallankumouksellis-
ten puolueeseen, jonka riveissä Bresh-
kovskaja heti sai huomsttavan paikan.

Hän työskenteli melkein kaikilla val-
lankumouksellisen toiminnan aloilla.
Hän kirjoittel: lentokirjasia, julistuk-
sia, sanomalehtikirjoituksia käsitellen
kaikkia kysymyksiä, joita elämä siihen
aikaan oli asettanut vallankumouksel-
listen puolueitten ratkaistaviksi.

Ereshkovskaja työskenteli erityisellä
innostuksella työväen ja talonpoikain
keskuudessa. Hän uhrasi kaiken tä-
män köyhän, sivistymättömän joukon
puolesta, joka oii häneen erittäin kiin-
tynyt ja rakasti häntä. Kun santar-
mit 70-luvulla ensimäisen kerran hä-
net vangitsivat ja kuljettivat häntä to-

distuksia saadakseen niissä kylissä,
joissa hän reppu seljässä oli kulkenut
Ja puhunut kiellettyjen aatteiden puo-
lesta, kieltäytyivät talonpojat kaikkial-
la todistamasta häntä vastaan ilmoit-
taen, etteivät tunne häntä.

r-äästyäöa vapaaksi kartoituksesta
työskenteli Ereshkovskaja kokonaista
seitsemän vuotta erittäin tarmokkaasti
vapausaatteen hyväksi huolimatta sil-
tä, että santarmit koko ajan etsivät
'häntä ja erästä toista kuuluisaa val-
lankumouksellista Grigori Gcrshuniu.

Niistä salaisista kiertokirjeistä, joi-
ta polisidepartementti, joka oli erit-
täin levoton Breshkovskajan ja Gers-
hun in toiminnan johdosta, lähetti ku-
vernementti- ja santarmihallituksllle,
on erittäin mielenkiintoinen seuraava
heinää. 30. v. 1902 päivätty kiertokir-
je. jota ei aikaisemmin ole missään
jalaistu.

.3res h k o-B r e s h k o v s k a ja,
Katarina, joka v. 1900 pakeni Mink-
kistä, matkustaa alituisesti eri kau-
pungeissa oleskellen kaikkialla vää-
rällä nimellä ja harjoittaen vallanku-
mouksellista kiihoitustyötä. Keväällä
v. 1901 piti hän Gershunin kanssa val-
lankumouksellisia puheita opettaja-
kongressissa Permissä. Syksyllä, sama-
na vuonna, piileili hän Saratovissa.
Kuluvan vuoden alussa saapui tietoja,
että Ereshkovskaja asui 14 virstan
matkaa päässä Sotshista, Novorossiis-
kin kuvernementissa salaisen silmällä-
pidon alaisena olevan Maria Bykovin
maatilalla. Mainitulta maatilalta ei
Brcsakovskajaa kuitenkaan löydetty,
mutta samaa aikaisesti saatiin viit-
tauksia, että hän voi asua veljensä
luona Mglinskin kihlakunnassa. Tämä-
kin tieto osoittautui kuitenkin vää-
räksi.

Pitäen kysymyksessä olevan henki-
lön vangitsemista erittäin tärkeänä
antaa polisldepartementti teidän tehtä-
väksenne ryhtyä kaikkiin mahdollisiin
toimenpiteisiin hänen pidättämisek-
eeen.

Teidän alaisianne santarmivirano-
jaaisia kehoitetaan tarkastamaan kaik-
ki epäiltävät henkilöt Ja vangitsemisen
helpoittamlseksi on Ereshkovskaian ja
hänen seuralaisensa Gershuhin valoku-
via jaettava kaikille santarmeille ja
ranta tiepolisille.»

V. 19PS onnistui polisidepartementin
A.sefin ilmiannon avulla vihdoinkin van-
gita Breshkovskaja. Hänet suljettiin
taas Pietari-Paavalin linnaan, missä
■hän tuomiota odottaen ssi olla Tshai-
kovskin kanssa lähes kaksi vuotta.

Oikeudessa v. 1910 piti hän loistavan
puheen. Hänen korkeasta iästään huo-
limatta tuomitsi oikeus hänet karkoi-
tettavaksi Siperiaan.

.Ta niin sai Breshkovskaja, joka pit-
käaikaisen vankilassa olon näännyttä-
manakin oli yhä voimakas hengeltään,
kulkea muitten vankien kanssa kaukai-
siin, .untemattomiin "Siperiaa seutui-
hin.

Aluksi sai Breshkovskaja asettua a-
sr.maan kierteen Hisne-Tltmsk-nimi-
scen kaupunkiin Trkutskin kuverne-
mentissa. Täältä hänet, kuitenkin pian

siirrettiin korkeimpien viranomaisten
käskystä Kirenskin kaupunkiin, joka
sijaitsee Lena-joea varrella, noin 900
virstan päässä Irkntskista.

Karkoituksessa ollessaan oli Bresh-
kovskaja aivan kuin vankilassa, sillä
häntä pidettiin tarkoin silmällä kaik
Vialla missä hän kulki Ja hänen luo-
naan toimitettiin tuon tuostakin koti-
tarkastuksia.

Näistä sortotoimenpiteistä ja rajoi-
' luksista huolimatta koetti Breshkov-

Bkaia kaikin tavoin huolehtia muista
kai koitetuista. Kän hankki heiile työ-
tä, antoi heille aineellista avustusta ja
mikä pääasia moralisesti tuki heitä.

Ja kun hän poistui Kirenskistä tun-
sivat kartoitetut joutuneensa ikään-

kuin orvoiksi. Heille kaikille oli Bre?h-

kovske-ia ollut äitinä, joka heitä loh-

dutti ja rohkaisi. »Heikot etsivät hä-

neltä voimaa, voimakkaat etsivät neu-
voa kirjoittaa munan kartoltetnie-
t3- ja miten monta tovereistamme
hän pelasti morallsesta kuolemasta.
Ja miten raskas onkaan meidän elä-
mämme! Miten paljon tarvitaan voi-
mia ja kärsivällisyyttä! Moralista
kannatusta sai aina -isoäidiltä, joka eli
yksinomaan muitten hyväksi!»

Kon elämä karkoitusalueella yhä an-

ö -il

Hbl (ruots.) i k. tekstisivu 100 mm.

Suomen Herännäisyyden
Historian

19 vuosisadalla, kiri. rehtori M. Ro-
sendal. 4 osan 2 v, on -painosta il-
mestynyt ja kirjakauppoihin lähetet-
ty; 462 siv. Hinta nid. 7:75 p. Siis
tämä yli 3,200 sivun käsittävä, ar-
vokassisältöi-nen teos on nyt v-almii-
ua ja saatavana ainakin 'kaikissa
isommissa kirjakaupoissa nid. 31.
25 p. Irtokansia ennen ostetuille,
sekä kaikki osat valmiiksi sidottui-
na valmistunee jonkin viikon kulut-
tua. Teos Oa erittäin arvokas ja
väistämätön lisä kuntain laina» ja
koulukirjastoihin. Ilmoittautukaa
asiamiehiksi teosta levittämään ta-
vallisilla asianusehdoilla. Yksittäin
voi koko teosta tai osia siitä tilata
myös kustantajalla suoraan.

Kustannus Oy. Herättäjä.
O-, Lapua. 8323

karamman silmälläpidon alaisena kävi
mahdottomaksi, yritti .isoäiti, taas
paeta Siperiasta, mutta hänet vangit-
tiin marrask. 33 ?. v. X913 Ojokln pos-
tiasemalla, 30 virstan päässä Irkuts-
kista.

Hänen paostaan saivat viranomaiset
tiedon vasta jonkun päivän kuluttua ja
Ilmoitettiin tästä heti kaikkialle Aa-
sian Venäjällä.

Xirenskia ja Irkutskin väliselle
postitielle asetettiin kaikkialle väijyA-
siä. jotka tarkastivat kaikki matkus-
tajat. joitten joukosta vihdoin tavat-
tiin Ereshkovskaja miehen vaatteisiin
pukeutuneena. Hänet vangittiin ja
suljettiin Irkutskin koppivankilaan,
missä hän ankaran valvonnan alaise-
na sai viettää lähes kaksi vuotta. Vih-
doin hänet vapautettiin Ja lähetettiin
takaisin Kirenskiin. Myöhemmin sal-
littiin hänen kivuioisuutensa vuoksi
oleskella Irkutsklssa, mutta sen sijaan
kovennettiin hänen silmälläpitoaan.
Hiljattain siirrettiin Ereshkovskaja Ir-
totakista Minuslnskiin, Jenisein Uuver-
nc-menttiiu, jonne lääkärit kehoittlvat
häntä heikon terveytensä vuoksi
muuttamaan.

Aleksandra Romanovit) kirje
Raspntisille.

RasputiDin asunnossa toimitetussa
kotitarkastuksessa löydettiin vanhuk-
sen huomattavaa m «lenkiintoa herättä-
vien papereiden joukosta m. m. entisen
keisarinnan Aleksandra Feodorovnan
Rasputinille lähettämä kirje.

Kirje kuuluu käännettynä seuraavas-
ti:

»Kuvaamaton ilo, että sinä. rakas‘rt.-
tummu, oUt luonamme. Miten voisin-
kaan sinua riittävästi kiiltää kaikesta
En voinut puhua, en kuulla yhtä
vala oli tunnetta

Sinä meidän kanssamme.
Vain uinua Sinun olkapäätäsi vas-

ten levollisesti, rauhallisesti. hil-
jaisuus ympärillä sielu jonnekin kaa-
vas kaikonneena. Sinä sen sinne otit,
jonne se pyrkii.

Kiitos siitä unhetuksesta mu“‘a
miten se sitten Xiaipasikaan pyrkii
sinne ja Sinun. Meidän Kaiken luo

kuinka sinua »lutsuisiakaaa, Sinä
olet meille kaikki

Area minulle anteeksi Sinä, opetta-
jani tunnen, t.edän tehneeni syn-
tiä Ja tekeväni sitä edelleenkin anna
anteeksi Ja ole kärsivällinen, koetan ol-
la parempi, mutta se ei onnistu tie-
dän, etten paljoakaan hyvin tee Ja ajat-
telen tahtoisin olla hyvä kristitty,
hyvä Ihminen, mutta se on niin vai-
keata. Miten paljon täytyykään taistel-
la huonoja tottumuksia vastaan. Mutta
sinä autat minua, et Jätä. Olen heikko,
huono mutta kuitenkin Sinua ra-
kastan Ja uskon Sinuun. Annushkaam-
me (Vyrubovaa) auta, hänen on kau-
hean • vaikeata he ovat pyytäneet
minua olemaan kirjoittamatta itsestä-
ni, niin että en sitä enää tee Sinä
kuitenkin ‘Sedät kaikki, antakoon Ju-
mala meille pikaisen näkemisen ilon.
Lujasti sinua suutelon.

Siunaa Sinä minua ;a anna anteek-
si, ok-n Sinun lapsesi.

Ent. ministerin äiti.

A.v

Samoinkuin ent. keisarinna kir-
joittaa -Utro Kossiji,, ovat Venäjän
korkeimmat hyrokratiset piiritkin ol-
leet saksalaismiellsiä, eivätkä oio o-
sanneet edes salata tätä rakkaattaan
saksalaisia kohtaan.

Ja vaikka ent. rahaministeri Bank
koetti kaikin tavoin osoittaa isänmaal-
lisia tunteitaan, oli kuitenkin se piiri,
misaa hän oli saanut kasvatuksensa
■mhtaastl saksalainen. Ja tämä käy
ilmi Jo eräästä ikävästä tapahtumasta-
kin, Jonka silminnäkijöinä olivat muu-
tamat venäläiset, lotka sota oli yllät-
tänyt Berlinissä, missä he asuivat nei-
ti Frftzin vieraskodissa Unter den Lin-
denillä.

Täällä asui muitten venäläisten kes-
kuudessa myöskin ent, ministerin
Barokin äiti. jonka käyttäytyminen he-
rätti mitä suurinta paheksumista ve-
näläisten keskuudessa.

Aria on nimittäin niin, että eat. mi-
nisterin äiti osoitti hätkailemattä vi-
haansa venäläisiä kohtaan Ja erityistä
mieltymystään saksalaisiin.

Enslmäisenä päivänä sodan Julista-
misesta pantiin Berlinissä toimeen ve-
nälälsvastalsia mielenosoituksia, joihin
Venäjän rahaministerin äiti otti mitä
innokkaimmin osaa. Kun hän väsyi
loppumattomiin mielenosoituksiin ka-
dulla ja Kunnianosoituksiin keisaria
kohtaan, heilutti hän kotona ollessaan
nenäliinaansa sivuitse kulkeville mie-
lenosoittajille, jotka kohottivat viha-
mielisiä huutoja venäläisiä kohtaan.

Kun Rerliniin tuotiin ensimätset
venäläisiltä vallatut tykit, joita kasak-
kahevosten vetäminä kuljetettiin jun-
lakulkueessa pitkin katuja, tervehti ie-
baministerlu äiti vieraskodin kuistilta
innokkaasti saksalaisia voittajia.

■Kaksi kuukautta oleskeli rahaminis-

UUSI SUOMETAR
lierin äiti Berlinissä ja koko tämän a-I Jaa osoitti hän olevansa todellinen sak-
' satar.

Kiitokseksi tästä sallivat saksalaiset
hänen Saksan pankin välityksellä saa-
rta 5 tuhatta markkaa kuukausittain,
kun muut venäläiset salvat ainoastaan
600 markkaa Espanjan lähetystön vä-
lityksellä.

Tietenkin muistelevat herlinlläiset
ihastuksella Venäjän rahaministerin
äitiä, jonka menettelyn mukaan he te-
kivät johtopäätöksiään pojasta. On
syytä otaksua, ettei Tsarskojo Selon
saksatar Jättänyt rahaministerin äitiä
Ilman syvää kiitollisuutta tai runsasta
palkkiota. Asema-

Myöhäisiin mät
tiedot.

Vallankumouksen
uhrien hautajaiset

Pietarissa.

(Seidan 979. päivä.)
CS.H.) Yhdy sv ällät ovat julis

taneet olevansa sodassa Sak-
san kanssa. St on nyt vihdoinkin
tapahtunut tosiasia kaksi kuukautta
kestäneiden jokapäiväisten ennuste-
luiden jälkeen. T.k. 3. ,pnä saapui
presidentti Wilson edustaiaikamariin
ja laajassa puheessa, yöstä jo eilen
julaistiin pääasiallinen selostus, .pyy-

si hän eduskuntaa ilmoittamaan, et-
tä Yhdysvallat (ja Saksa ovat sola-
kannalla keskenään. Edustajaka-
mari hyväksyi tämän yksimielisesti,
seisaalle nousten. Senaatissa tapah-
tuneessa äänestyksessä hyväksyt-
tiin sodanjulistus niinikään miltei
yksimielisesti: 82 äänellä 6 vastaan.

Samalla hyväksyttiin yleinen
asevelvollisuus, jonka perus-
talla hallitus valtuutettiin heti ko-
koamaan 500,000 miehen, suuruisen
armeijan. jota taipeen tullen, voi-
daan lisätä samalla määrällä. Lai-
vasto asetetaan heti täyteen sota-
kuntoon ja taistelua varten sukellus-
veneitä vastaan ryhdytään erikoisiin
toimiin. Ymspärysliiton valtoja kan-
natetaan entistä tehokkaammin sekä
rahallisella avustuksella että ttmpu-
mavarojen ja aseiden hankinnalla.

»Berliner Tageblall» lausuu, että
Saksa ei tosin pidä Yhdysvaltain so-
danjulistusta merkityks eUotiä nä,

mutta on vakuutettu siitä, ettei täten
syntyvä sodan -laajeneminen sitten-
kään tiedä Saksan tuhoa.

Ynrpärysliitnn maista r-t lausunto-
ja Yhdysvaltain, sodanjulistuksesta

Pietarista, 5. hubtik. (PTj Ta-
n-ään vietettiin fääilä suurilla juhlal-
lisuuksilla vallankumouksen uhrien
hautajaisia. Koko päivän olivat hal-
linnolliset ja yhteiskunnalliset laitok-
set sekä kauppaliikkeet sulettuina.
Raitiotieliltennc oli keskeytetty.
Varhaisesta aamusta alkaen saapui
väestöä kuudelle kokoontumispaikal-
*e, joista juhlakulkueet lähtivät vel-
jes-haudalle Marskentälle. Ensitnäi-
nen juhlakulkue lähti liikkeelle Va-
sili-Ostrovilta Maria Magdalenan
sairaalan luota klo 8 aarmilla saa-
puen Marsfcentälle klo 9,40. Ensi-
mäisinä laskfttiin hautoihin vallan-
kumouksen uhrit Kuvan Afanasjsv ja
foodor Koslov. Koko matkan vallitsi
kulkueessa mallikelpoinen järjestys.
Soittokunnat soittivat hautajaismars-
sin ja Marseljeesin. Klo 10 aamulla
saapui veljeshaudan ääreen sotami-
nisteri Gutshkov yli-komen taian,
kenraali Kornilovin seuraamana.
Gutshkov laskeutui polvilleen tehden
ristinmerkin. Gutshiov poistui Mars-
kentäitä kunnallisen kau-punarnpuäl-
iikön seuraamana. Vasili-Ostrovin
alueelta saapuo-eeseen juhlakulku-
eeseen otti osaa työmiehiä monilu-
kuisista tehtaista, ylioppilaita V-m.

Klo 12 päivällä saapuivat veljes-
haudalle duuman väliaikaisen, koni -

teau puhvcijohtiija Roisjanko ja vä-
liaikaisen hallituksen jäsenet. Läsnä
olivat myesim sotamiosieu ja työ-
väen valtuutettujen, neuvoston, toi-
meenpanevan kmniie-an jäsenet, la-
lonpoikaisiiiton sekä eri jcukio-
.osastojen lähetystöt lippuineen,
joissa oli kirjoituksia. ‘ »Ikuinen
muisto vapauden puolesta kaatuneil-
le». »Teidän verestänne puhkeaa ku-
koistukseen Venäjän, vapaus» j.n.v.
»Ylioppilaiden lipuissa oli kirjoituk-
sia; »Kunnia vapauden puolesta, tais-
•telleiae.* »Eläköön aurinko, »pimeys
häviää.» Liput olivat suurimmaksi
•osaksi »ou naisia ja ainoastaan ani-
harvoja mustia surulippuja oi: hue-
.mättävissä.

vielä ole saapunut.
Sanomat sotatapahtumista eivät

osoita yleisessä asemassa tapahtu-
neen mitään tiettävästi 'käänteente-
kevää. Huomattava kuitenkin on.
ettå ra n s k a ' a i £•'■■ t ovat Somrnvi
ja Öisen, välillä IB hm pitui-
sella rintamallatwfe.ilan.neet joukon
saksalaisten hyvin linnoittansa ja
melkoisin voimin puolustamia kohtia
saaden haltuunsa -tn.m. kolme kylää
ja muutamia kukkuloita ja edeten
St. Quentinin etelä- a lounaispuolel-
la oleviin esikaupunkeihin saakka.

Sen sijaan on saksalaisilla, kuten
jo eilen julkistusta Venäjän 'pääma-
jan tiedonannosta kävi selville, ollut
leilistäkin menestystä Stohod-joen
varrella Ko-velia itäpuolella. T.k. 3.
pää klo -l aikaan kohdistivat saksa-
laiset voimakkaan tykkitulen ve-
näläisten Tshervitshen-—•Gc-ivnimn
alueella olevaa asemaa ja joon yli-
menopaikkoja vastaan. Tykkitulen-
sa ja kaasuaaltojen tukemina ryh-
tyivät ne sitten hyökkäämään Tobo-
lia—Geleninin rm ,nmaila, työntäen
venäläisiä taaksepäin. Tällöin pää-
si osa saksalaisia tunkeutumaan
Stohodin ylimenopaikoiile Geleninin
koillispuolella olevalla alueella, mis-

tä .oli seurauksena, että venäläisten,
vielä joen länsirannalla oleva vasen
sivusta joutui vaaralliseen asemaan.
Oli peräydyttävä joen yli näissä vai-
keissa oloissa ja vihollisen hyök-
käyksen alaisena, jolloin muutamat
venäläiset

sKk>,l päivinä iähC liikke* i!c jiih
iaiulkv ■ ■ P;vt arin kaupungi n■•>£.'-. c■ a ■Tämän surusaaton mukana tuotiin
Pietan-Paavalia sairaalasta 9 ruu-
misarkkua. Kun ruumiit laskettiin
hautoihin, alkoivat Pietari-Paavalin
linnoituksen tykit jyristä.

Väliaikaisen haiiitukr- m jäsenet
i>:skus t v:; vat hauta; a'rt lanttudcssa
saaotaalyhtic-a f-austahain kanssa.
Ruhtinas Lvov lausui: Sydämeni
on täynnä suurta riemua. Suuret,
kauan, odotetut päit ät ovat vihdoik-
kin koittaneet. Vanha rakennus on
luhistunut. L »koin me lujasti suu-
ren kansan mahtaviin bengenvoi-
rriiin. Nämä uhrit orat Venäjän tu-
li van. onnen takeena. Ikuinen muis-
to heille. K onovadov oli hämmäs-
tynvt läsnäolevan kansanjoukon pal-
joudesta. Hänen mielestään oli tämä
kuva ikimuistoinen, siliä se on ta-
keena Venäjän uudesta tlämästä.
Huomenna koittaa kvko maalle
uusi päivä ja tämä päivä on täyden-
tänyt vallankumouksen suureen tehtä-
vän. Tereshtshenkon mieles-
tä päätetään tänään yhteinen kan-
sallinen tehtävä, joka tulee jr-hta-
maan yleiseen sisäiseen yhtymiseen
ja voittoon sekä tekee tämän sodan
'ilmeiseksi. Miljukov huomaut-
ti. että nämä hautajaiset ovat todis-
teena siitä suuresta työstä, jonka
Venäjän kansa on tehnyt, sillä ei ai-
noakaan vallankumous ole vaatinut
min vähän uhreja kuin, Venäjän
Rotlsj a n k o lausui ilonsa malli-kelpoisesta, järjestyksestä. sCRcn
onnellinen 5. lausui Rodsjanko.

Hautajaissaattueisiin ottr osaa paljoa
en.-mmän kansaa kuin oli otaksuttu.
Hautajaisten oi: laskettu päättyvän

-■' o mutta siihen mennessä oli
Mars-kcntälle saapunut vasta kolmas
surusaatto Viipurin kaupunginosas-
ta. Hautajaiskulkueet eivät pysäh-
tyneet Marskentälle. vaan jatkoivat
matkaansa edelleen. Viimeisenä saa-
rni; paikalle klo 7 illalla Moskovan
kaupunginosasta lähtenyt surukui-
kue. joka toi mukanaan Obuhovin
sairaalassa olleet ruumiit. Marskent-
tää valaistiin kolmella valonheittä-
jällä. Lukuisten liehuvien lippujen
joukossa kiinnitti erityistä huomiota
puoleensa Taideakatemian lippu, jo-
hon oli kuvattu nuori, kaksipäisen
kotkan kruunua repivä soturi. Hau-
ta jaismenojen päätyttyä vietiin, liput
Marmoripalatsiin, missä ne säilöte-
tään siksi kunnes erityinen vallanku-
mouksen museo on järjestetty.

Kaikkiaan laskettiin maan poveen
180 vallankumouksen uhria.

osastot kärsivät suuren
Kun tätä kirjoittaessa

ti vitiä ote saapunut täydentäviä tie-
miöshukan.

eikä vlläoievassa mainita
I

laistoluun , osaaottaneiden jouk-
kojen suuruutta, on mahdotonta ar-
vostella. tämän tapahtuman merki-
tystä siinä suhteessa, onko sillä
kenties paikallista tapahtumaa laa-
jemmalle ulottuvaa kantavuutta.
Myöhemmin, odotettavissa oleva pää-
majan tiedonanto tuonee siihen jota-
kin valaisua.

netta.

PÄÄMAJAN nSIEONAKTO.

:oja.

KARKAILUT ROMANIAN RIN-
TAMALTA.

Yöllä, saapuneen virallisin
tiedonannon mukaan on venäläisten
tappso Stahod-joelln, Toboiin—Gele-
ninin riniamanosalia, ollut sangen
tuntuva. Kahdesta rykmentistä pää-
si joen yli vain muutamia kymmeniä
miehiä, kolmannesta noin puolet,
neljännestä ia viidennestä muutama
.sata kummastakin. Mieshukta on
siten ainakin 17,000 miestä ja tais-
teluun. on ottanut 0533 vähintäin 3
divisionaa elj 4:3,000 miestä. Se on
siis ollut verrattain suuri taistelu.
Venäläiset ovat kuitenkin tappionsa
jälkeen saattaneet asettua asemiin
Stohcdjoen oikealle rannalle, jota vas-
taan vihoihnrn i yltcmmin yLäpilää
karvaa tykkitulta.

RANSKALAISTEN RINTAMA.

*

(S. H.) Yhdysvaltain kongressi en hyväksynyt sodan julistamisen Saksalle
ynnä saraa! a yleisen asevehr o!!is3uden. Kysymys Saksaa vakiomuodosta jou-
tumassa yhä enemmän etualalle-

Mesopotamiassa ovat venä-
läiset valloittaneet Kanikinia lä-
hettäneet sotniaa kasakoita Kisil-
Habataan toimeenpanemaan yhteyt-
tä englantilaisten kanssa

Venäjän rintamat.

puolella valloitimme me Lafaaxin
ympäriäni etelä- ja luoteispuoäeKa
sekä Vauxenyn ja tämän kylän poh-
joispuolella olevan kummun. Vihol-
linen on pommittanut Reims:ä, am-
puen sinne yli 2.000 pommia, jolloin
muutamia henkilöitä sai surmansa.
Muulla rintamalla on ollut keskey-
tyksittäistä tykkitul-ta.

Par isistä, i. huhtik. CPT Vi-
rallinen päivätiedonarito ilmoittaa;
Sommen itä- ja länsipuolella ovat
tiedustelijamme liikkuen, eteenpäin
pitkin keko eilisen 'hyökkäyksen rin-
tamaa, saapuneet St. Quentinin ete-
lä- ja lounaispuolella oleviin esikau-
punkeihin saakka. Clastresin poh-
jois- >a itäpuolella olemme me saa-
puneet Crugyyn saakka etelästä päin.
Oikealla siivellä olemme me valloit-
taneet Moy-sur-Oisen kylän. Vihol-
linen vastasi etenemiseemtme kii-
vaalla tykkitulella, erittäinkin Es-
si gnyn alueella. Ailletten eteläpuo-
lella on taistelu jatkunut Lafauxir
luona, jonne me tunkeuduimme vi-
hollisen vastarinnasta huolimatta:.
Vauxenyn eteläpuolella on vihollisen
hyökkäykset torjuttu takaisin tulella
sille suurin tappioin.

Pärisisi a. 4. huhtik. (P.T.) Vi-
rallinen päivät’ edonanto ilmoittaa;
Sommen itä- ja länsipuolella olem-
me jatkaneet etenemistämme koko
rintamaosalla. Da Iloni n takana ovat
taedustelijaosastomme saapuneet E‘t
Quentinin lounaisiin esikaupunkei-
hin saakka. Clastresin koillispuolel-
la ovat joukkomme päässeet Grugisin
etelälaitaan saakka. Sivustallamme
olemme .vail!ottaneet Mbp-sur-Oisen
kylän. Vihollinen vastasi etenemi-
seemme kiivaalla tykkitulella, erit-
täinkin Essignyn alueella. Aillette-
joen eteläpuolella on taistelu jatku-
nut La Pessen, lähellä ja itse kylässä,
johon me tunkeudumme. Vauvenyn
eteläpuolella on vihollisen- hyökkäys-
yrityfcset on torjuttu takaisin tulel-
lamme. Vihollinen kärsi suuren
»nieshufcan. Vihollisen hyökkäys
yritykset vähäisiä vartiostojamme
vastaan Graonnen luoteispuolella ja
Auberiven itäpuolella on helposti tor-
juttu takaisin. i i

Pietarista, 5. huhtik. (PT)
Päämajan virallinen tiedonanto il-
moittaa:

Läntinen rintama. T.k. 3.
pnä tapahtuneen meille ennsttoman
taistelun jälkeen, jota käytiin ase-
mapaikasta Sto h o d-joea vasem-
malla rannalla Tohdin—Geleninin
aineella, asettuivat joukko-osastom-
me asemiin Stohod-joen oi-
kealle raanalle. Vihollinen pitää
yllä harvaa tykkitulia. Sotajoukko-
jen päällikköjen lähettämien tietojen
mukaan ovat asemapaikkaa puolus-

taneet sotajoukkomme kärsineet
raskaan mieshnkaa. Sienen tarkka,
ampnjadivisionan kahdesta rykmen-
tistä pääsi Stohod-jcea oikealle ran-
nalle ainoastaan muutamia kymme-
niä miehiä. Molempien rykmenttien
komentaja* saivat surmansa. Saman
thvioionan koimanneola rykmentistä
pääsi peräytymään seis puolet. Kah-
teen muuhun jalkaväkidivisionaan
kuuluvasta kahdesta rykmentistä
saapui taistelusta muutamia satoja
miehiä kustakin rykmentistä. Muut
rykmentit kärsivät vähemmässä mää-
rässä. T.k. 4 a. klo 6 aikaan illalla
avs.ri vihollinen tykkitulen Perijäkin
—Tsiieoelcr—Svishen rinfsmanosaa
vastaan (Solohhevin suunta), pom-
mittaen ensimäiseu ja toisen linjan
juoksuhautoja E ekä myöskin koko sei.
käpuolta. Pommitusta snunlaaivat
lentokoneet, jotka myöskin heittivät
pommeja, Elo 7 aikaan teki viholli-
nen Tshepelen kylää vastaan hyök-
käyksen, jonka torjuimme tulellam-
me. Tämän jälkeen teki vihollinen
vielä viisi hyökkäystä Tshepeleä vas.
taan. Viidennen hyökkäyksen ai-
kana ono istui vihoilleen tunkeutua
acksahautcihimme, jcisia sen heti

kartoitimme vastahyökkäyksellä.
Kuudennella hyökkäyksellä onnistui
vihollisen jalkaväen vallata osa
Tshepelon luona sijaitsevista juoksu-
haudoista. Iltaan meunss&ä karkail-
evat joukko-cssstomme vihollisen
täydellisesti ualautiaga asemansa.
Knn 11 a rintamalle en ollut
laukausten vaihtoa, tiedustelijoin loi.
miniää ja lentokoneiden retkeilyjä.

Romaniaa rintama. Lau-
kacotenvaihisa ja tiedustelijain tei-
mictaa.

Kymmenen vihollisen lentokonetta
pommitti Tonneina rautatieasemaa
aiheuttaen meille vähäpätöisiä van-

Kankaat s a rintama. Hani-
kinin «naaralla valtasi turkkilaisia
iakaa-ajava ratsnväkicsaslomme
Kasri-Shiriniji ja Haaiki-
nin käyden taistoina Kanikinin luo-
teispnolella sijaitsevasta 2ek k e n
kylästä tmkkilaisen jälkijcnkon
kanssa, joka koettaa pidättää meitä
Diala-jocr. yli johtavan kaalamon
luona. Yhteyden aikaansaamiseksi
ensianfUatstea kanssa on Hanikini".
ta lähetetty sotnia kasakoita Kisii-
Kakataan.

Odessasta, 5. hufatlk. (P.T.) O-
dessan komisarioksi nimitetty Vellhov
on kadettien komitean Istunnossa ii-
mottanut, että huhut sotamiesten kar-
kaamisesta Romanian rintamalla ovat
ilmeisesti provokatoorisia samoin kuin
myöskin huhut sotamiesten karkaami-
sista pohioiselia rintamalla

Par is is ta, 4. huhtik. (PT) Vi-
rallinen iltatk-donanto ilmoittaa: Päi-vällä jatkoivat joukkomme ankaras-
ta lumipyrystä ja paksusta loosia
huolimatta vihollisen työntämistä
pitkin Som m e n—O is e n rintamaa
ja karkottivat sen tärkeiltä vallitse-
vilta asemilta Grugisin—Urvilbrsin
—-kioy-sur-Oisen kylien linjalla, val-
loittaen ne. Solien maatilan pohjois-
puolella jättivät hyökkäyksen alai-
seksi joutuneet saksalaiset kolme
juoksuhauta linjaa piikki lainkaestei-
neen, jättäen jatkeensa samalla haa-
voittuneita ja paljon sotavarustuksia.
Me vahasimme 3 hauprfcsia ja yli
150 rataskuormaa. Ai! letten etelä-
puolella on asema muuttumaton.
Margivalin-—La Fossen alueella ja
Vloevressa on ollut tytkkitaistelua
Kauaskantoinen tykistömme on pom-
mittanut vihollisen osastoja Vignol-
sin rautatieaseman luona. Muulla
rintamalla on ollut tykkitulta
keskeytyksittään. Vogeseiila on eri-
koistykkien tulella pudotettu alas
saksalainen lentokone.

Lo n toosia, huhtik. sp. (PT)
Ranskassa olevan Englannin pääma-
jan ihatiedonanto; T.k. 2p. vastai-
sena yönä yrittivät saksalaiset vas-
tahyökkäyksellä valloittaa takaisin 1
pnä t.k. St. Quentinin länsipuolella
valtaamiamme kuutta, tykkiä. Su-
keutuneen käsikahakan jälkeen epä-
onnistui vihollisen yritys täydelli-
sesti ia me pidimme hallussamme
nuo valtaamamme kuusi tykkiä. Tä-
nään. iltapäivällä vahasimme rynnä-
köllä Metz-en-Couturon kylän Epo-
hyn luoteispuolella ottaen muutamia
vankeja. Tämän kylän itäpuolella
jatkuu taistelu Avincourtin metsän
lähistöllä. Aamulla teimme Neuville
St. Vaasiin koillispuolella menestyk-
sellisen hyökkäyksen saksalaisten
juoksuhautoja vastaan. Eilen olivat
lentokoneemme tarmokkaassa toi-
minnassa. Monilukuisissa ilmatais-
teluissa syöksivät lentäjämme maa-
han. yhden vihollisen lentokoneen.
Meiltä puuttuu viisi lentokonetta.
T.k. 3 p. otimme Arrasin eteläpuo-
lella kaikkiaan vangiksi 270 miestä,
joukossa kaksi upseeria, sekä vaha-
simme 17 kuularuiskua ja neljä
juoksuhautamörssäriä.

Italian sota.Ranskan rintama.
VIRALLINEN TIEDONANTO.

Pärisisi a, 3. huhtrk. (PT) Vi-
rallinen iltatiedonanto ilmoittaa: Ty-
kistövalmistuksen järkeen tekivät
joukkomme hyökkäyksen S o m m en
itä- ä 'änsipuolella, vihollisen ase-
main rintamanosalla Claslresin—
Essignyn—Benayn linjan pohjoispuo-
telia sekä Dallonin ja Öisen välil-
lä, V "horisen sitkeästä vasta n nenäs-
tä huolimatta valloittivat joukkom-
me 13 kilometrin 'pituisella rintama!-
la joukon hyvin linnoitettuja ja mel-
koisten voimien puolustamia kohtia.
Käsiimme mu turvat Dallonin. Giher-
courtin ä > -rv.-n kylä, säkä muuta-
mia kukkuioua. Unvi!leräin ctelä-

Roomasta, 4, huhtik. (P.T.) Vi-
rallinen tiedonanto ilmoittaa; Tren-
tinon rintamalla on ollut keskeytyk-
sittäin tykkitulta, joka oli erittäin
tarmokasta Adigen laaksossa. Vasta-
tussamme vihollisen pitkälliseen
Alan pommittamiseen olemme me
uudistaneet Rivan, Arcon- ja Rove-
retton sotilaallisesti takeiden raken-
nusten pommituksen. Juiisten a lppie n
rintamalla on ollut tiedusteiijain vä-
lisiä yhteentörmäyksiä. ■ T.k. 3 pm
illalla valloittivat joukkomme Bosco
Maton pohjoispuolella Harsolla äkil-
lisellä hyökkäyksellä vihollisen ulko-
'varlipston. ■ Suurin osa varusväes-
tä. yli 30 miestä, surmattiin j» G otet-
tiin vangiksi.

■'; ... t ...

Perjantaina Hnlitiknnii 6 p:nS

Ruotsin uusi minis-
teristö.

- ääaaniateri Sirartz.

Ulkoministeri Lindman.

Balkanin sota.
MAKEDONIAN RINTAMA. '

Parisis ta, 4. huhtik. (P.T.) Vi-
rallinen tiedonanto Balkanilta t.k. 9
pitä: Monastaan pohjoiapudeila ole-
malla alueella ja järvien välillä on ole
lut tykki- ja kiväritulta. Viholliseni
lentokoneet omat heittäneet muuta-
mia pommeja Vertekopin sairaala-
alueelle. Englantilaiset ilmailijat o.
vat menestyksellä pommittaneet Hu-
dowissa olevia lentokonesuojuksia ai-
heuttaen räjähdyksiä ia tulipaloja.

Salonikista, 2. huhtik. cp.t.> ;
■Eilen ampui vihollinen Monastirissai
olevaan sairaalaan muutamia tukab’
«duttavia kaasuja levittäviä pommeja.
Tänään oli vihollisen tykistö tarmok-
kaassa toiminnassa Zrna-joen laak-
sossa ja osittain myöskin italialais' '
ten rintamalla. Presba-järven läiisi-
puqje'jla oli joukko rajuja taisteluja,
joissa ranskalaiset säilyttivät kaik-
ki asemansa. Serbialaiset ovat syc.s-
seet maahan vihollisen lentokoneen.

Yhdysvallat
SODAN JCLIS7USSHDOTU?,

Nev?yqr k i e t r, 3. huhlik. (FT)
KoaarssEilla on jätetty senr:;ava
päätöslanscinachdoLiis: Koska äafc»
san hallituksen viimeiset toimet ovatYhcysvaltain hallitusta ja 'lanaa3,
vastaan suunnattuja sotatoimia, Titi»
Yhdysvaltain senaatti ja edusta;aka*
raati kokoontuneille konoreasiia
muodollisesti ilmoittavat että
vallat ja Saksaa hallitus ovat 13115
tavoin Yhdysvalloille pahoitetussa so-
tatilassa keskenään. Presidentti val-
tuutetaan täten ryhtymääh loimiin
maan saattamiseksi ynalnsinskan-
nallp sek§ käyttämään - kaikkia sen
voimia ja apulähteitä sodan käymi-
seksi Saksan hallitusta vastaan on-
nelliseen loppuun saakka- ,

SODANJULISTUS HYVÄKSYTTY.
Wa sh: n g töni s ta, 3. huhtifcL

(PT) Wilsonin saapuminen kongres-
siin otettiin vastaan yhtä juhlalli-
silla suosionosoituksilla, jotka olivat
huomattavissa ensi aikoina, jolloin

tuli tavaksi presidentin persoonalli-

nen kääntyminen kongressin puo-

leen. Kaduille kerääntynyt kansan-
joukko tervehti riemulla presidenttiä.
Saapuessaan ja lähtiessään a!otti:

presidentti puheensa hiljaisella ää-
nellä, joka sitten vähitellen paisui
voimakkaammaksi. Hänen sanansa.
etteivät Yhdysvallat* koskaan suostu

a 1 istumaan kenenkään komennetta-
viksi, otettiin vastaan myrskyisin
kättentaputuksin. Presidentti pyysi
kongressia ilmoittamaan, että Ameri-
ka ja Saksa ovat sotakannalla kes-
ken ään. Läsnäolleet nousivat seiso-
maan ilmaisten juhlallisesti hyväk-
symkensä. Presidentin kehoitns ra-
hallisen avustuksen antamisesta liit.
tolaisille ja hänen ilmoituksensa ar-
meijan luomisesta yleisen asevelvol-
lisuuden perusteella otettiin mySskia
juhlallisin hyväksymisin vastaan.
Presidentin puheen päättyessä nou-
sivat kaikki läsnäolijat seisomaan,
nekin, joiden arveltiin olevan rauhan
puolella, heiluttaen nenäliinojaan ja
pieniä lippuja sekä taputtaen käsiään.

W ashingtonis tn, 5. hnhök.
(P.T.) Senaatti on hyväksynyt sodan
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Saksalle koskevaa n&ft-
tOaimeelmao 62 Huili 8 vaataan.

SODANJULISTUKSEN VAIKU-
TUS SAKSASSA.

Tukholmasta, 4. huhtik. (P.T.)
Berhnlstä lennätetään .BerUner Tage-
blattln» lausuvan Yhdysvaltain ,?otaju-
listukeen johdosta, että se hävittää
imonroe-opln ja ettei Saksa kiellä sen
merkitystä, mutta tämä askel ci tule
Saksaa tuhoamaan.

Hajatietoja.
VENÄJÄ JA ULKOMAAT.

‘Pietarista, -t. huhtik. (PT; Vä-
liaikaisen hallituksen ottaessa vas-
taan Japanin, Belgian, Portugalin,
Serbiaa ja Romanian diplomaattiset
edustajat pitj; ulkoministeri Miljukov
•hallituksen (puolesta puheen, jossa
iiän huomautti, että Venäjä on kutol-
linen niistä vakaumusten esittämisis-
tä. eitä ystävälliset liittosuhteet Ja-
panin kanssa tulevat uuden hallituk-
sen aikana yhä enemmän lujittu-
maan. Vastatessaan Belgian edusta-
jalle huomautti Miljukov, eitä Bel-
gian- aktiivinen vastaus Saksaa väki-
valtaan määritteli kerrassaan sodan
aatteellisen luonteen ja aiheutti sen,
että Englanti siihen nopeasti yhtyi
(Liittolaiset ovat velvolliset palautta-
maan Belgialfe takaisin ei ainoastaan
sen, minkä se on menettänyt, vaan
saattamaan myöskin sen sodasta en-
tistä voimakkaampana. Portugalin
(lähettiläälle Ivastatessaan huomautti
ministeri Venäjän (kiitollisuudesta
siitä innokkaasta vastaanotosta, jon-
ka vapautetun Venäjän uudet aatteet
saivat Portugalissa osakseen. Vielä
lausui Miljukov vakaumuksenaan,

liittolaisten voitto tulee autta-
jaan Serbiaa toteuttamaan kansalli-
fcert pyrkimyksensä ja saamaan huo-
mattavan sijan Europan valtioiden
keskuudessa. Kääntyessään Roma-
rnan lähettilään puoleen huomautti
imi.liisteri, että Romania on Venäjän
tavoin saanut kärsiä nyt kukistetun
vanhan iäigestyksen kielteisestä luon-
teesta. Lopuksi lausui ministeri va-
kaumuksenaan, että liittolaiset tule-
vat saavuttamaan taistelunsa pää-
määrän. joka täysin vastaa oikeuden,
vapauden ja oikeudenmukaisuuden
aatteita.

Paris isiä, ±. huhuk. (P.T.) Y-
ledsen työliiton hallintokomitea on. t.
k. 3 pää hyväksynyt kaikilla äänil-
lä 1 vastaan ja kahden pidättäytyes-
sä äänestyksestä julistuksen
Vcnä ’ ä n (köyhälistölle.
Manifestissa lausutaan, että työliiton
komitea, joka edustaa Ranskan jär-
jestynyttä työväen luokkaa, tervehtii
työväen edustajaneuvostoa vallanku-
mouksen johdosta. Komitea tahtoo
•.•alavasi! tervehtiä sosialistisen tasa-
rahan järjestämistä Venäjällä, joka
rapauttaisi Venäjän työväenluokan
vaiiioltiseätl ia taloudellisesti. Juiis-

lettuanne Puola n Vr n; emän

la Suomen kansojen itsehallinnon
fea rimpumattoTnu-uden. säädettyänne

ikk.a Venäjän kansoja varten oi-i
soukkien, vapauksien ia velvollisuuk-
sien tasa-arvoisuuden ja ilmotettuan-
toe Keronakin huulien kautta ainoana
|ha’uranne olevan salmien kansain-
K älistyttämineu luopumalla kaikista
Konstantinopol i u valiot us pyrkim y-k -

tistä olette te lujittaneet meissä -toi-
voa läheisestä lopullisesta rauhasta,
Joka perustuu samalla pakollisen
tansaiwäaiswr -sovinto-oikeuden a-
keittamiseen ja täydelliseen hallitse-
tni-shengen häviämiseen. Osottaman-
ee luottamus toim-eenpanevälle ko-
miteallenne sen suhtautumisen joh-
dosta väliaikaiseen hallitukseen val-
takunnain asioiden ja sodan johtoa
koskevissa kysymyksissä on meistä
kaikille kansoille siunausta tuottava.
; T-shoidsen ilmoitus »olemme päät-
täneet puolustaa vapautta seka koti-
maisia että ulkoa tulevia taantumus-
Srityksiä vastaan» on meili:- lakea-
pa siitä, että saavutetut tulokset tu-
levat lujitetuiksi koko Venäjän köy-
hälistön myötävaikutuksella vapaut-
Jaraisasian jatkamiseksi. Venäjän
faiiankumous herättää Saksan kan-
sassa pyrkimyksiä vapauteen ja rau-
haan ilman yliherruutta ja vallotuk-
iia. Saksan -yöläisluokau on käsi-
tettävä, että tästä aikaem on slaavi-
lainen vaara hävinnyt. Kansojen kes-
kuudessa tapahtuvien v ailankumous-
ln hyvät tulokset perustuvat kaik-
tien kansojen puolelta tapahtuvaan
Itsemääräaimscikeuden uinnus-tami-
keen. Ranskaa köyhä.isoi» on onnel-
linen siitä, että venäläisten keskuu-
dessa vai-iitsev yksimielisyys sekä
kääntyy Venäjän köyhälistön puo-
leen tervehdyksellä odottaen hetkeä,
Jolloin se yhtyy Venäjän köyhä,istön
edustajain kanssa uudistetussa ;n-
-«t-ernational-essa.
I

KYSYMYS SAKSAN VALTIO.
MUODOSTA.

7 uk h olm a s ta, i. huhtik. (PT)

teerhnistä lennätetään »Vorwärlsin»
kirjoittavan, että vaatimus tasaval-
taisen järjestyksen aikaansaaneis estä
Saksassa voi lähteä yksinomaan
saksalaisista, eikä lainkaan venäläis-
ten, ranskalaisien, englantilaisten tai
italialaisten taholta. Millään kan-
salta ei ok- oikeutta pakottaa toista
valtiota kvvaksymään -mieiCisensä
vaKiomuodon, Saksalaisten -enem-

rnistö on monarkisteja ja vaatii ai-

noastaan. kansanvaltaisia uudistuk-

sia. Kansan toivomusten täyttämi-

sen jälkeen menettää tasavallan pe-

rustamista tarkoittava kiilhoitustyö

maaperänsä. Ulkomaalaisten sckaan-
tuuusynfcys Saksan sisäisiin asioihin

johtaisi vaan siilien, että sota ve-
nyisi epämääräiseen aikaan.

VENÄJÄN JULISTUS PUOLALLE.
Roomasta, 3. huhtik. (PTj Vä-

liaikaisen hallituksen puolalaisille
antaman julistuksen johdosta on
Boeelli lähettänyt Venäjän päämi-
nisterille onnittelusähkösanoman.

Zur ie hi st ä, 2. huhtik. (PT'
Lausannessa oleva Puolan sähkesa-
nomatoimisto ennustaa Venäjän hal-
lituksen puolalaisille antaman riip-
pumattomuusjulistuksen saavan
mahtavan (vastakaiun 'Puolassa.
Varsovassa oli väestö alkanut koris-
taa taloja a n lipuilla, jotka saksalai-
set kuitenkin repivät alas.

JAPANI JA KIINA.
Tokiosta, 3. huhtik. (PTj Kii-

nan täytettyä Tsenstjatynin tapahtu-
man selvittämistä koskevat ehdot un
Japani ryhtynyt poistamaan sota-
joukkojaan Tsenstjatynistä.

KIINA JA SAKSA/-
Tokiosta, 3. huhtik. (PT) Sa-

nomalehti »Kokumin» vaatii, että
Kiina peruuttaisi Saksan kanssa te-
kemänsä sopimukset, jotka oikeutta-
vat saksalaiset saamaan rautatie- ja
kaivosmyönnytyksiä.

SODAN MAININKEJA AFGHANISTA.
NISSA.

iK ag ulista, i. huhtik. (P.T.)
Kagulim ovat vihollisen lentokoneet
heittäneet pommeja, jotka putosivat
lähelle Punaisen Ristin sairaalat.
Eräs täysikasvuinen ja muun poika
paikallis-esta väestöstä sai gurmansa
ja muutamia- lapsia ja naisia haa-
voittui. Sairaalaa lukuunottamatta
e-L kaupungissa ole minkäänlaisia
sotilaslaitoksia. \ ■

SAKSAN KONSULIVIRASTO
HAAPARANNASSA.

Tukholmasta, 4. huhtik. (P.T.)
Saksa perustaa Haaparantaan konsuli-
viraston perustellen tätä toimenpidettä
töiden lisääntymisellä Venäjällä tapah-
tuvan 11,000 sivilivangia vapauttami-
sen yhteydessä.

LORDI MILNtR.
Lontoosta.!!, hutmk. (P.T.) Ala-

huoneessa vastasi Bonar Law kysymyk-
seen, onko lordi Milner Venäjällä käy-
dessään osoittanut kannatusta itseval-
tiusaatteille, että tällainen mielipide
on kokonaan ristiriidassa sctilasasiain
kanssa. Kysymykseen eikö ole ilmeis-
tä, että tällainen mielipide on vallalla
niin täällä kuin Venäjälläkin, vastasi
Bonar Law, että mielipide on kyllä sel-
lainen, mutta samalla sanoi puhuja tie-
tävänsä vihollisten väittävän, että
tsaari on kukistettu Milneric vaikutuk-
sen avulla.

EnglantiJainen tervehdys
Venäjälle,

Erääseen duuman väliaikaisen j
komiteaa sähkösanomaan suoristun
vallankumouksen johdosta on vas-
tauksia lähettänee* ‘män. Mt.ls *a
Shaw. Viimeksi mainitun paineltu-
na toista paistaa pitkässä eähfkCsann-
ana-ssa lausutaan mun.;

.Voimme vihdoinkin olla’ täysin vil-
pittömiä venäläisiä ystäviämme koh-
taan. Vaikka me emme ole voineet
välttää tsaarin sotilaallista avustus-
ta. on liittoamme hänen kanssaan, va-
paamielisissä piireissä, .pidetty häpt-ä-
-nä, vieläpä meidän vanhoiiUsemme-
kin ovat katsoneet liittoa huonosti
onnistuneeksi. Me okname kaikki
tienneet, että tsaarin hallitus on ol-
lut (kymmenin kerroin huonompi
kuin Saksan keisarin haMitus, ja kun
saksalaiset Amerikassa moittivat
meitä siitä, että olemme Jiittoutuneet
Eurcpan barharisi-mmau ja fanati-
simman yksinvallan kanssa muser-
taaksemtoe maailman sivistykselli-
sesti korkeimmalla tasolla olevan
maan. niin me emmp voineet vas-
tata muuta kuin että Venäjää ar.m-ei-
:% oli ehdottomiasi i väMännätöii
niinkuin höyry-pannu Ikoneele. Tei-
dän diplomaatti näe ovat olleet le-
vottomia suhteestamme Ruotsiin.
Ruotsi olisi saksalaissyntyisen ku-
ningattarensa vaikutuksesta huoli-
matta ollut myötätuntoinen liittävä'.-
loille, ellei se olisi pelännyt tsaarin
hallitusta. Silmien edessä sillä oli
naapurimaan Suomen esimerkki;
tämä esimerkki osotti mitä Ruotsin
oli odottaminen, jo? se joutuisi tsaa-
rien valtikan alle, jotka Pietari Suu-
ren ja Kaarle XII rn ajoista ovat
pyrkineet levittämään valtaansa
P«h«a a 1 ahden toi soi 1a puo 1en.

Muutamat c-nfUmtilaiset kirjailijat
ovat koettaneet lieventää niitä Venä-
jän hallituksen synnyttämiä inhon
tunteita, joiden, on täytynyt välttä-
mättömyyden pakosta täyttää jokai-
sen mielen, jolle tapaus on raikas.
Mutta, nämä ponnistukset osottautui-
vat tehottomiksi, kun Trepov ilmaisi,
että tsaari Englannille antamastaan
avusta vaati Konstantinopolia, tyran-
ni-hallituksensa alle. Englannissa
kypsyi 'hiljainen mutta luja -päätös,
että tsaari, sortakoon hän omaa kan-
saansa miten -tahansa, ei saisi ti-
räisuuLta lyödä meidän vertamme itä-
maiseksi rahaksi omiin taskuihinsa.
Ja eräs edustaja Ranskan kama-
rissa. kysyi suoraan, täytyisikö' to-
siaan vielä salatuhanlisen ranska-
laisjoukc-n kuolla, jotta tsaari saisi
sulttaanin paikan.

£»haw sanoo edelleen, eitä Venäjä
tuskin vielä voj käsittää, -millä in-

nostuksella on Englannissa vastaan-
otettu tieto vallankumouksesta. Meil-
läkin on, hän lausuu, vanhoillisia
niinkuin niitä on siellä teillä Ve-
näjäpä, mutta kukaan heistä ei ole
lausunut kukistuneen tyrän-
nivallan oijolMtsiiirspksj. Vihdoinkin

■ ■ >' 'j \f

UUSI SUOMETAR
■toivon, että Te hyväksytte nämä toi-
menpiteet, jotka sodan kulusta vas-
taavat hallituksen asettamat järjestöt
ovat tarkasti valmistaneet.

iPuol unettomuuden sai 1yttäminen
ci enää ollut mahdollinen eikä suo-
tavakaan, silloin kun koko ihmiskun-
nan rauha ja kaikkien kansojen va-
paus on asetettu yhdelle kortille ja
kun tätä vapautta uhkaa itsevaltai-
nen hallitus, joka tukee itseänsä so-
tajoukoilla ottamalta huomioon kan-
san tahtoa. uMc. olemme nyt sen ajan
kynnyksellä, jolloin hallitus aivan
samoin kuin yksityiset henkilötkin
ovat edesvastuussa teoistansa. Meil-
lä ei ole ollut mitään erimielisyyksiä
Saksan kansan kanssa, vielä-
pä tuntee Amerika sitä kohtaan myö-
tätuntoa ja ystävyyttäkin. Saksan
hallitus ei ole julistanut sotaa
kansan vaatimuksesta eikä kansa ole
edes sitä hyväksynyt.

Tähän sotaan ryhtyi Saksa samal-
la tavoin kuin onnenaikaan sotiin
ryhdyttiin, kun kansani mielipidettä
ci asiassa ollenkaan tiedusteltu ja
taisteltiin vain pienen kunnianhi-
moisen joukon etujen Puolesta. Kan-
sa, joka itse vastaa kohtalostaan, ei
lähetä naapurimaihin vakoilijoitaan
saadakseen sen vaikeaan asemaan ja
etsiäkseen sopivaa tilaisuutta sen ku-
kistamiseksi.

Jokainen amerikalainen tietysti
on varma siitä, että toivomme tu-
levasta rauhasta on saanut enem-
män 'kantavuutta niitten tapahtu-
mien johdosta, jotka äskettäin ovat
suoritetut Venäjällä. Itseval-
tius. joka tähän saakka on ollut val-
lassa Venäjällä, on syösty alas ja
suuri Venäjän kansa luo suuret voi-
mansa taisteluun vapauden, oikeu-
den ja rauhan puolesta. Mo olemme
vakuutetut siitä, että itsevaltainen
Preussi ei voi koskaan oila meidän
ystävämme sen 'järjestelmän johdos-
ta, jota se koetti saada aikaan mei-
dän maassamme lähetiäessäun va-
koojia meidän kansallisiin laitok-
si im me. Me olemme nyt tulleet va-
kuutetuiksi siitä, että Saksan halli-
tus koetti saada murretuksi ■järjes-
telmällään meidän koskema llomuu-
tet «mekin.

Me otamme vastaan Saksan haas-
teen ja ryhdymme taisteluun vapau-
den vihollisen kanssa sekä panem-
me alttiiksi kaikki kansamme voi-
mat Tämän velvollisuuden täyttä-
miseksi uhraamme me henkemme ja
kaiken sen. mikä meillä on annetta-
vissa. varmasi; vakuuteltuina siitä,

että vihdoinkin on koittanut päivä,
jolloin Amerika voi vuodattaa veren-
sä niitten ihantein-;a puolesta, joita
se on kannattanut. Amer.k a ci voi
menetellä toisin.

f
Jälki-osasto.

Eliotarveasioita.
Maitopula. Lisämaitoa odotetta-

vitsa Helsinkiin.
Kuten tunnettua, ovat voim-eij-erit

oikeutettuja valmistamaan juustoa
1/3:sta maitoaan ehdolla, että 2,3

käytetään voin valmistamiseen. Maa-
taloustuottajain keskuskomitean, a-
momuksesta on senaatti Ileisin-gin
maitopulan lieventämiseksi oikeutta-
nut nämä meijerit lähettämään sen
maitomäärän, mikä olisi käytettävä
•voin valmistukseen, maitona Helsin-
kiin. Valio on tämän johdosta ryh-
tynyt toimenpiteisiin, että meijerit
toistaiseksi lähettävät laman maito-
määrän Helsinkiin. Tämän johdosta
on paria päivän perästä odotettavis-
sa Helsingin maitomäärän lisääntv-
tvän noin 8,000 Inrai.a.

Porin maitokysymys.
Poria maistraatilta on Turun ja Po-

rin läänin kuvernöörinvirastoile saa-
punut Porin 1 11 ntarve 1au lakunnan
kirjelmä, jossa eli «tarve-autotonta
pyytää kuvernööri nv irastoa ryhty-
mään sellaisiin toimenpiteisiin». että
■Porin Ympäristön Osuusmeijeri vel-

voitettaisiin myymään Ponia Anotan
■kartanosta saamansa madon, yh-
teensä 1,000 litraa päivässä. Tämä
maito oa .ennen viety Tampereelle.
Kirjelmään liittämässään lausunnos-
sa maistraatti omasia puolestaan
■huomauttaa, että Porissa nykyisten
tapahtumain johdosta on alemmissa
kansankerroksissa mieliala r.yvia
kiihtynyt ja. rikollisia meiiakoitakin
Pu jo sattunut Edeheen sanotaan
'maistraatin lausunnossa, että järjes-
ty»vai ta Kaupungissa, on tilapäisen
kansanani liisin halitussa, joten jär-
jestyksen ylläpitoon nähden voisi
sattua häiriöitä, jos elintarvepa.a
pääsisi yhtäkkiä herättämään levot-
tomuutta ja. tyytymättömyyttä. Maist-
raatti katsoo näin oiien, että elintar-
reiautakunnan pyyntöön olisi väit-
tämältä suostuttava. Kuvernöörin-
ndrasto lähettää tämän elintarvelau-
takunnan kirjelmän hetimiten se-
naattiin. (S.T.T.)

Länsi-Suomen viljavarastot.
S.T.T. ilmoittaa; f
Turun ja Porin läänin kuvtrnöö-

rinvirastoon on saapunut useista
kunnista kirjelmiä, joissa xlmoite-

taan, etteivät maanviljelijät suostu
paikkakuntain väestöille eikä ehn-
tarvelautakuunille myymään viljaa
rajaluntoihin, vaan koettavat mah-
dollisimman kiireesti myydä viljan-
sa kuntain ulkopuolelle rajahintaa
korkeammista hinnoista. Useissa kir-
jelmissä pyydetään sen vuoksi ku-
vernöörinvirastoa ryhtymään toimen-
piteisiin liikojen viljavarastojen ta-
kavarikoimiseksi yksityisiltä maan-
viljelijöiltä

Tällaisia kirjelmiä ovat lähettäneet
Hämeenkyrön kunnallislautakunnan
esimies, Ikaalisten kuntakokouksen
valitsema elintarve-lautakunta. Kar-
vian kunnallislautakunta. Luvian
kunnanvaltuuston valitsema komi-
tea, Karmaisten kunnallislautakun-
nan esimies, Ulvilan kuntakokouk-
sen valitsema e 1 intarvelautakunta ja
Angelniemen e 1intä rre!autakunna n
puheenjohtaja.

Postiosoitusvaihtoliike.
'Venäjän sisäasiainministerin eräi-

tä vuosia sitten lähettämän kirjel-
män mukaan, jonka kirjelmän Suo-
mien silloinen, kenraalikuvernööri oli
saattanut senaatin tietoon, on kysy-
mys Suomen ja Venäjän välisen pos-
tiosoitusten vaihdon eroitussumman
suorittamisesta feaanuti ratkaisunsa.
Tämän jälkeen olisi Suomen posti-
ilaitoksen mainitussa vaihloliikkees-
eä syntynyt saatava Venäjän posti-
laitokselta heti ollut Suomen posti-
ilaitokseSié maksettava. Pietarin pos-
tipäällikön Suomen postilaitokselle
lähettämien kirjelmien mukaan on
mainitussa suhteessa Suomen posti-
laitokselle tosin määrätty maksetta-
vaksi 1,488,523 ruplaa 56kopeekkaa,
mutta ei Suonien postihallitus kuiten-
kaan vielä ole saanut vastaanottaa
minkäänlaista suoritusta saatavas-
taan postiosoitusvaihtoliikkecstä Ve-
näjän postilaitokselta, mikä saatava
kuitenkin on pation kasvanut tehden
kuluvan vuoden tammikuun loppuun
saakka 5.270,314 ruplaa SO 1/; kopeek-
kaa.

Tämän johdosta on senaatti päät-
tänyt pyytää kenraalikuvernöörin
myötävaikutusta siihen, että Suomen
postilaitoksen kysymyksessä oleva
saatava tulisi Suomen postilaitoksel-
le suoritetuksi samalla kun senaatti
■huomauttaa, että tämän saatavan
suoritus Suomen valtiorahaston ti-
laan nähden olisi ylen tarpeelilinen.

Suomen asiat venäläisissä
lehdissä.

R etähis sä jatkaa F. Esperov
matkakirjeitään »vapaasta Suomes-
ta». Väliaikainen hallitus on M. A.
Stahovitshissa löytänyt itselleen ar-
vokkaan. edustajan Suomeen, lausuu
hän. Uusi kenraalikuvernööri puhuu
hyvin kolmea mitta kieltä, mutta
saksaa, jota suomalaiset enimmin
•asaavat, hän nähtävästi ei tahdo pu-
hua. ja eilei puhuta ranskaa tai eng-
lanninkieltä, käyttää hän tulkkia.
Kirjeenvaihtaja on keskustelustaan
kenraalikuvernöörin kanssa saanut
sen vakaumuksen, että asettaessaan
tehtäväkseen ■ väliaikaisen hallituk-
sen suunnitteleman Suomen autono-
mian täydellisen palauttamisen hän
samalla horjumatta valvoo Venäjän
vaßakunnallisia etuja. Uudistustyö
käy yleensä nopeasti kansan tarpei-
den mukaan. Ei ole epäilystäkään,
että järjestystä noudattava kansa, jo-
ka valmistautuu tarmokkaasti puo-
lustamaan oikeuksiaan laillista, par-
lamentaarista tietä, (hyvin ymmär-
tää hetken vastuunalaisuuden eikä
ollenkaan ajattele esiintymistä ka-
duilla tai sellaisia tekoja, jotka saat-
taisivat vapauden asian huonoon
huutoon. On muistettava, että Suo-
men. sosiahdemokraiiset toimihenki-
löt ovat yhteydessä venäläisien toi-
mihenkilöiden kanssa eikä heitä on-
nistuta houkuttelemaan provokatsio-
nin tielle. Mutta tuo salainen käär-
me, provokatsioni, koettaa Helsin-
gissäkin, kuten Pietarissa, synnyttää
eripuraisuutta ja hajaannusta val-
tiollisen kevään koskeen. Ei ole Hel-
singissä kuollut toinenkaan kyy, jo-
ka oli valmistanut itselleen varman
pesän Bobrikovien ja Seynien ympä-
rille juonittelu juoruilla ja ilmi-
annoilla, joka jo on alkanut. Ei siis
ole kummaa, että muutamat valtiol-
liset toimihenkilöt lausuivat keskus-
tellessaan kirjeenvaihtajaa kanssa
toivomuksen, että uusi kenraaliku-
vernööri Uroin ryhtyisi välittömään
yhteyteen puolue-edusta jäin kanssa,
jotka heti hänen toivomuksestaan
saapuvat ja antavat kaikki tarpeel-
liset selitykset. Joka tietää, minkä-
lainen tukahduttava ilma olj, ken-
raalikuvernöörin kansliassa, ja se-
naatissa vanhan hallituksen aikana,
se ymmärtää tämän toivomuksen.
Mutta suomalaiset voivat, kuten
näyttää, olla täysin rauhassa. Sta-
hövitsh on kokenut mies ja hänelle
ovat luultavasti hyvin tunnettuja
kaikki vanhan hallinnon puutteet.
Menneisyys on mennyt ainiaaksi ei-
kä koskaan palaa. Suomalaisilla on
vielä yksi toivomus, johon olisi kiin-
nitettävä huomiota. Suomen lain
mukaan tulee Suomen edustajana
korkeimman hallituksen luona olla
Suomen kansalainen ministerin oi-
keuksilla. Jotta Suomen ja Venäjän
välisten suhteiden koko yhdyslanka
säilyisi, olisi nimitettävä vaikkapa
tämän viran 'hoitaja väliaikaisen hal-
lituksen luona. Silloin ei jää sijaa
syytteille, että lakeja loukataan tai
ettei noudateta hallinnossa vakaan-
tunutta traditsionia, jonka mukaan
on ankarasti säilytettävä niin hvvin
paikallisten asetusten olemus kuin
muoto.

Berndt Kahlroth
Korkeavuorenk. 27.

Suuri valikoima tunnettujen taitei-
lijoiden teoksia, kuten:

A. Gallen-Kallela,
Pekka Halonen, ,

Berndt Lindholm,
Hugo Simberg,
Venny Soldan-Broft,-.,
Ellen Thesleff.
Werner Thomé,
Wald. Toppelius

y. m.
Oma kehystehdas!

Opettakaa länsiä loka aamu ia ilta
huuhtomaan suunsa OxvcenolMla tai
harjaamaan hamoaansa Oxygenol-taiki-
nalla tai oulvenila. Siten vältetään
monta tautia. -»a

Kokouksia.
Suomen Koneenkäyttäjä-

liiton ‘Helsingin osasto-
jen yhteinen kokous -pidettiin t. k. 4
p. Kokouksen, jossa oli saapuvilla SS
jäsentä, avasi hra G. A. Lemström, se-
lostaen palkkatariffikomit.an työtä.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin
hra Rica. Magnusson japöytäkirjureik-
si hrat E. Häggblom ja M. R Johans-
son. Palkkatariffiehdotus tuli hyväksy-
tyksi III;n liittokokouksen hyväksy-
mässä muodossa. Kuu oli alettu vers-
taissa työskenteleviä liiton jäseniä
Suomen Ammattijärjestöön kuuluvien
työläisten taholta vaatia järjestöön
liittymään, herätettiin kysymys siitä,
olisiko tarpeellista mahdollisten selk-
kausten välttämiseksi liittyä ammatti-
järjestöön. Kokouksen osanottajain
lausuttua yksimielisenä mielipiteenään,
että sellainen liittyminen olisi tarpeen
ja ajanhengen vaatimusten mukainen,
päätettiin liiton puheenjohtajalle G. A.
Lemströmille antaa toimeksi käydf
ammattijärjestön toimikunnan puheilla
tiedustelemassa ajatellun liittymisen
ehdoista. Kokouksen yhteydessä jakoi
Suomen Koneenkäyttäjäyhdistys tämän
vuoden H. N. Smithin palkinnot teolli-
suuskoulun oppilaille, antaen 1 luokan
koneenkäyttäjäpalkinnon hra I. G. Spa-

' kille ja 2 luokan koneenkäyttäjäpalkin-
non bra J. H. Tuomiselle. Yhdis-
tyksen kunniajäsenen, vuorineuvos
Bergrotfa-vainajan muistoa oii yhdistys
kunnioittanut laskemalla seppeleen hä-
nen haudalleen.

Suomen Muinaismuistoyh-
distyksen kokouksessa t. k. 5 p.
johti puheita yhdistyksen esimies, tri
Th. Schvindt. Kokouksessa ilmoitettiin
yhdistyksen saaneen kokoelmiinsa lah-
joina nti Barbro Strömbergiltä kuului-
san maanmiehemme Maksimi!iän Au-
gust Myhpbergin (1770—1807) maiurtn'

univormun, jota hän kantoi 1840-luvulla
ollessaan Ruotsille kuuluvain St. Bart-
holamy-saarien päällikkönä, vapaahra
E. H. Paimenilta kivikirveen Ilomant-
sista. jota paitsi osittain erittäin ar-
vokasta muinaistieteeHisba kirjaiiisuut-
ta olivat lahjoittaneet hra G. A. An-
dersson Kemistä-, eversti A. Petschon-
kia Pietarista, valtioneuvoksen leski T.
Samokvasov Moskovasta, hra N. Maka-
renko Pietarista sekä eräät tieteelliset
seurat.

Julkaisujen vainioon yhdistyksen
kanssa ovat ruvenneet Venäjän Tiede-
akatemia ja Pietarin yliopiston antro-
poiooginen seura sekä Kristianina yli-
opiston Oidsaksamiing.

Yhdistyksen lahjoitta jajäseniksi pää-
tettiin merkitä toimitusjohtajat Aug. H.
Soini ja E. V. Valldéa Helsingistä,
kauppaneuvos H. Saastamoinen Kuo-
piosta, kauppaneuvoksetar Maria Lal-
lukka. kauppaneuvos F. Sergejeff, vuo-
rineuvos Seth Sohiuerg, kauppaneuvos
J. Hallenberg sekä kauppiaat E. V.
Sellgren ja Aleks. S-ergejeff, kaikki Vii-
purista; vakinaisiksi jäseniksi taas ho-
vioikeuden notaari Gustaf Ignatius
Vaasasta ja agronooml Läng Kangas-
aita.

Yhdistyksen numismaattiseen rahas-
toon, joka on perustettu O. Alceniuk-
sea nimen muistolle, on tuomari H. J.
Boström lahjoittanut KX) mk.

Kansanomaisten parannustapojen ko-
koamiseksi päätti yhdistys alkuunpan-
na keräyksen. Arkkitehti A. Tavast-
stjerna piti mielenkiintoisen
esitelmän Paraisten kirkon keskiaikai-
sista maalauksista valaisten esitelmään-
sä onnistunein varjokuvin ja lukuisilla
kalkeerauksilia kuvista. Maalaukset,
jotka ovat tehdyt 1400-luvun jälkipuolis-
kolla, vuosiluku 1436 on siellä erään
paavillisen vaakunan alla ovat tai-
teellisessa suhteessa paraimpia keskiai-
kaisista kirkkomaaiauksistamme ja

verrattavia Perniön ja ‘Uudenkirkon
kirkkojen maalauksiin, jotka viimeksi
mainitut on v. 1411 maalannut muuan
Petrus Henriksson.

Kansallismuseon virkamiehet ovat
kirjelmässä MuinaistieteelliseUc Toimi-
kunnalle pyytäneet toimikuntaa ano-
maan senaatilta, eitä Valtion Hiatorial-
Usen museon viralliseksi nimeksi vah-
vistettaisiin Suomea Kansallis-
museo (ruots. Finlands Nationalmu-
seum). että yksi museon nykyisistä
amanuenssinviroista muutettaisiin in-
tendentin viraksi esihistorialliselle! o-
sastoile sekä että toimikunnalle uskot-
taisiin oikeus museon sisäänpääsymak-
sujen määräämiseen. Edelleen he ovat
ehdottaneet, eitä niin hyvin Kaasaliis-
kuin ulkomuseonkin sisäänpääsy- ja
oppaiden myyntituloisia saataisiin ot-
taa ilmoitus-, pääsylippujen painatus-
y. m. sen laatuiaet sekä oppaiden jul-
kaisemisesta aiheutuvat menot, joten
mainitut tulot näin lyhennettyinä tili-
tettäisiin valtiorahastoon. ellei senaat-
ti katsoisi voivansa säiliä koko näiden
tulojen käyttämistä museoiden hy-
väksi, mikä vielä perustamistilassa ole-
vien museoiden tarpeiden kannalta oli-
si suotavinta. Viimeksi mainitussa ta-
pauksessa voitaisiin vartijain palkkaa-
miseksi ja piletinmyyjää varten toimi-
kunnan meuosääntöön otettu määrära-
ha, yhteensä 7,200 mk., vastaiseksi m--
uosäänaöstä poistua.

''f -r'

me käymme sotaa puhtain (käsin.
Meidän ei tarvitse enää pyytää an-
teeksi sitä että olemme liitossa Ve-
näjän kanssa. Pikemmin on meidän
syytä vakuuttaa, että sen ci tarvitse
hävetä meitä monaÄkillisestä valtio,
muodostamme huolimatta.

Presidentti Wilsonin
puhe kongressissa

(S.H.)
oli venäläisten lehtien mukaan näin
kuuluva;

(Minä olen kutsunut kongressin
erityiseen istuntoon, sillä nyt on
välttämätöntä heti ratkaista vakava
pohtinen kysymys sekä sen jälkeen
päätös heti toimeenpantava. Mi-
nulla oi oilut oikeutta eikä valtuuk-
sia ottaa omalle edesvastuulleni tä-
män kysymyksen ratkaisua. Tam-
mik. 21 p. jätin Teidän harkittavak-
senne Saksan hallitusen ilmoituksen
siitä, että mainittu hallitus aikoo al-
kaen 2ö. tammik. vastoin kaikkia
■kansainvälisiä oikeuksia käyttää su-
kellusveneitään upoltaakseen kaikki
vihollissatamiin pyrkivät laivat.

Käyttää siltä, kuin tämä olisi ollut
tarkoituksena Saksan julistamalla
ensimäiselläkin sukellussodalla, mul-
ta. Saksan hallitus ei kuitenkaan
pannut toimeen silloin ohjelmaan-
sa, vaan antoi suikellusveneitten
päälliköille määräyksen menetellä
Amerikalle antamansa lupauksen
mukaisesti. Vusi Saksan merlsota-
politikka ci tiedä mistään rajoituk-
sista ja ovat saksalaiset päättäneet
upottaa jokaisen laivan ilman va-
roitusta ja antamatta apua matkusta-
jille. He ovat jo upottaneet puolueet-
tomani ja ystävällisten maitten lai-
voja aivan samalla tavoin kuin vi-
holiisvattain laivoja, onpa upotettu
sairaalalaivojakin, joilla oli lupato-
distus Saksan hallituksella. Kaikki
nämä laivat ovat hukutetut ilman
ennakkovaroitusta ja antamatta apua
matkustajille.

Kansainvälinen laki saaliin suu-
rella vaivalla laadituksi, mutta ovat
sen tulokset olleet hyvin \ ähäpätöi-
aet. Saksa on kieltäytynyt noudat-
tamasta muutenkin sitä lain pienem-
mässäkin merkityksessä, multa sitä
paitsi on se ryhtynyt käyttämään
sellaista asetta ja sellaisella tavalla,
joka kokonaan poistaa kaikki huma-
nisuuden rajat ja joka ei ollenkaan
ole kansainvälisen oikeuden sään-
nösten mukainen.

Minä en luule, että aineellinen
vahinko on vielä erittäin suuri, mut-
ta merkitykseltään laajakantoisem-
pi on niitten vaimojen .a. lapsien tu-
hoaminen, jotka eivät oio ollenkaan
ottaneet osaa- sotaan. Se sota, jota
Saksa nykyään käy kauppaa vas-
taan. on sota koko ihmiskuntaa- jo
k-i-LL. j. Kansoja vastaan. Jokaisen
kansan >n nyt harkittava, miten tä-
nään sodan suhteen on meneteltävä.
Meidän valintamme on tehtävä koh-
tuullisuuden rajoissa, meidän kan-
sallisen luontoomme ia vakaumuk-
semme mukaisesti.

Riippumattomana kansana on moi- (
dän oltava levollisia emmekä -me py-
ri saavuttamaan mitään voimiemme
voimakasta riemua, me vain haluam-
me pitää yllä ihmisrakkauden peri-
aatetta, jonka suojelijoita me olem-
me. Minä pyydän kongressin mää-
räämään tarpeelliset määrärahat, jot-
ka. saadaan kokoon säädetyillä koh-
tuullisilla veroilla. Meidän velvolli-
suutemme- on säästää kansamme
kaikilta kärsimyksiltä, jotka voivat
aiheutua liian suurista veroista. Tä-
män vuoksi on meidän toimittava
tarkan harkinnan mukaan sekä me-
neteltävä niin. ettei meidän omat
sotavalmistuksemme tule millään ta-
vuin vaikeuttamaan velvollisuutem-
me täyttämistä, sillä meidän velvol-
lisuutemme on varustaa- niitä kanso-
ja. jotka :-j ovat sodassa Saksan kans-
sa, aseilla, joita he voivat saada ai-
noastaan meiltä. Meidän velvolli-
suutemme on avustaa heitä kaikin
voimin, että heidän toimintansa kä-
visi tarpeellisen tehokkaaksi.

-Saksa on ilmoittanut, että niitä
laivoja, jotka ovat varustetut tykin-
luodeilla omaa puolustustansa var-
ten, tulee se kohtelemaan sotarosve-
laivoina. Tämän vuoksi on aseelli-
nen puolueettomuus voimaton. Me
emme voi -valita alistuini spo! i tikkaa
emmekä voi hy väksyä, että meidän
■pyhiä oi-keuksiamme -loukataan. Toi-
miessamme horjumatta tietoisina sii-
tä. että se on meidän perus' us lail-
linen velvollisuutemme, minä ehdo-
tan, että k hdysvallat muodollisesti
julistaisivat okransa so-
dassa setä ryhtyisivät toimenpi-
teisiin ei ainoastaan saattaakseen
maan puoiustuskuntoou. vaan myes-
-sui pu-kottaakseen Saksan Yhdys-
valtain ehtoihin sekä lopettamaan
sodan.

Sotatila tuo tietysti mukanaan
velvollisuuden avustaa niitä maila,
•■olka ovat sodassa Saksan, kanssa, ä
on ni ili a valloille annettava laajaa
raha lista luottoa sekä myöskin jär-
jestettävä koko maa varustamaan
ympjrysliittoa sola- ja muilla tar-
peilla.

Sota pakottaa meidät myöskin, he-
ti asettamaan täydelliseen taiste-
lu s u n t o o n laivastomme
ja erittäinkin ryhdyttävä toimenpi-
teisiin taistelua varten sukel-
lusveneitä vastaan. Sa-
mein on myöskin armeijan mies-
luku lisättävä 500,000 mieheen ja
ovat nämä joukot koottavat mieles-
täni yleisen asevelvolli-
suuden perusteella. Hallitukselle
on annettava oikeus suurentaa .ar-
meijaa, jos tarve sen vaatii. Minä
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Mielenosolus maito- ja leipä*
pulan johdosta.

Erään viime keskiviikon »Työm: r ties-
sä» olleen ilmoituksen johdosta oli ei-
len klo 11 a.-p. Aleksanteri U:u muis-
topatsaan luokse kerääntynyt muuta-
miin satoihin nouseva kansanjoukko,
etupäässä naisia. Kokouksen oli aiheut-
tanut työläispiireissä vallitseva leivän
ja maidon saannin puute. Aleksanteria
patsasta ympäröivän aitauksen korok-
keelta pitivät naispuhujat kiihkeitä pu-
heita, joissa räikein värein kuvailtiin
etenkin mielenosottajain edustamain
työläispiirien keskuudessa vallitsevaa
hätää, kuten maito-, leipä- ja asunto-
pulaa. Puheita tervehdittiin innokkail-
la. hyväksymishuudoilla. Siellä täällä
kuului myöskin huutoja: »Alas porva-
rit», »Alas senaatti». Lopuksi kohdistui
mielenosotus palvelijattaria ja muita
järjestymättömiä työläisiä kohtaan.

'okousta jatketaan ensi sunnuntaina.

*— Knvernööriehdokkaat. Uudessa-
kaupungissa on eilen pidetty kansa-:
laiskokous, jossa päätettiin ehdottaa,
Turun ja Porin läänin kuvernöörik-
si Uudenkaupungin pormestaria H.
Södermania. Siinä tarkoituksessa lä-
hetettiin sähkösanoma senaattori
Serlachiukselle. Mikäli ilmoite-
taan kannattavat paikkakunnan so-
sialistitkin pormestari Södermania
ehdokkuutta. (STT)

Laivakirjat. Senaatti on päät-
tänyt kumota senaatin päätöksen
maalisk. 1T p:ltä 1016, jolla on vah-
vistettu uudet kaavat Suomessa re-
kisteröityjen alusten kansailisuuskir-
joilie, mlitauskirioille, tullipasseilte
ja merimiesluettel-oiffle.

Valiauknmonkseu uhrien haa-
tauksen muistopäivää vietettiin ol-
len Viipurissa suurilla juhlallisuuk-
silla. Kellon käydessä kymmentä al-
koi valtavia joukkoja Viipurin lin-
na- ja varusväkeä sekä järjestynyttä
työväkeä! kokoontua raatihuoneen
toriiie. Aluksi soittivat soittokunnat

= Ikuista muistoa» ja »Uhreina kaa-
duitte» sekä sen jälkeen Marseljee-
sin ja Internationaien. Vänrikki Pav-
lov piti puheen kaatuneitten tove-
reitten muistolle. Puheen suomers?
toimiltaija Latukka. Sitten seurasi
puhe suomeksi, joka oii omistettu
onnen kaatuneitten vapauden sanka-
rien muistolle, etenkin muistuttaen,
mieliin vuoden 1905 vapaustaistelua.
Näille aikaisemmille vapaussanka-
reille kohotettiin myös eläkööc-
huulo.

Tämiia jälkeä teki kulkue kierrok-
sen kaupungille. Etunenässä tuiki
sotilassoittokunta, sen jälkeen esi-
kuntaupseereja. ja jälessä sotajoukko-
ja sekä siviliväestöä sekaisin sa-
massa kulkueessa. Kulkue päätyi
kauppatorille, nussii hajaannuttiin.

Päivän kulu.-ssa oli muistojuhlia e-
ri paikoissa. Klo 1 oli kansalaisjuh-
la kansakoululla, Järjestynyt työvä-
ki juhli illalla teatterissa, kansakou-
lulla. raatihuoneella ja TalifcfcaJan
työväenyhdistyksen ilolla. Kaikissa
oli tungokseen asti väkeä.

lilalla ammuttiin linnoituksessa
60 tykinlaukausta ja kaupunkia va-
laistiin valonheittäjillä.

Koulujen määrärahat. Senaatin
kauppa- ja teoilisuustoimiluskunnalle
on annettu valta, kunnes kuluvan vuo-
den menosääntö voi tulla Vahvistetuk-
si, määrätä maksettavaksi ennakko-
maksuina vuosineljänneksittäin ne apu-
rahat yksityisille oppilaitoksille, lai-
toksille ja yhdistyksille sekä aikakaus-
kirjoille, jotka viime vuoden menosään-
töön ovat otetut ainoastaan vuodeksi
1011.

Valtionrautatiet. Neljännen pii-
rin purihallitus on ottanut sähköittäjä
L. J. Carpenin Oulua aseman toiseksi
kirjuriksi; sähköittäjä T. V. Langin
Alavuden asemaa sähköittäjäksi sekä
harjoittelija A. Korhosen linjasähköit-
täjäksi .j:teen liikennejaksoon.

Yksityiskoulut. Ruotsin kielen
opettajaksi Lappeenrannan suomalai-
seen yhteiskouluun valitsi koulun joh-

tokunta t.k. 4 pnä kymmenestä haki-
jasta Haminan suomalaisen yhteiskou-
lun opettajan, filos, maisteri Eliel
Koskiluoma n.

Vankeinhoitohallitus. Eilispäivän
lehdissä ollut uutinen siitä, että senaa-
tin oikeustoimituekunnalle oii jätetty
joukon vankeinhoitoalalla palvelevia
henkilöitä allekirjoittama kirjelmä, jos-
sa vankilanjohtaja Roosia ehdotetaan
vankeinhoitohallituksen paätirehtöö-
riksi, on erheeilinen sikäli, että kysees-
sä oleva kirjelmä jätettiin jo kokonais-
ta viikkoa aikaisemmin, eli maalisk.
2:) p. Niinkuin muista sitten kulu-
neen viikon kuluessa asiasta olleista
uutisista on käynyt ilmi, on sittemmin,
ent. esittelijäsiirteeri Savonlus mainit-
tu ehdokkaana vankeinhoidon päälli-
köksi. (STT)

Tulipala. T.k 2 pui paloi Kau-
havan. Sähkö Öy:n sähkölaitoksau
konehuone. Mylly ia sahalaitos saa-
liin pelastetuiksi. Konehuoneen dy-
namo ttuhoutui kelpaamattomaksi aa
iniukan*'.moottori osittain. Syy tu-
len irtipääsyyn on tuntematon.

Kuntien kfävitarhanhoidonneuvo-
jat. Kiertäväksi kasvitarha aliohioaneu-
voi aksi Hollolan kuntaan on 8 hakijas-
ta valittu neiti Vieno Vailivirta Pyhä-
rannasta ja varalle' neiti Hilma Dufva
Sysmästä.

Miehikkälän kunnan Mart.ta-yhdistyk-
sen kiertäväksi kasvitarhanhoidon- ja
ruuanlaitonneuvajaksi on valittu neiti
Itunsa Lännenpää Jämsästä.

Kuntain kätilöt. Tyrvään kunnan
kahteen kätilöntoimeeu on 12 hakijas-
ta valittu kätilöt Hilda Haro ja
Amanda Jaakkola, molemmat Tyr-
väältä.

Mäntsälän kmuaan toiseksi kätilöksi
on 3 haltijasta valittu neiti Alfhild
Kaksonen Soanlahdelta.

Mäntsälän kunnan kätilöksi on va-
littu 3 hakijasta rouva Selma N v.-
laa U o f Mäntsälästä.

f
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Tietoja eri aloilta.
Kuollut tiedemies.

Eiail Adolf von Behring.
TukitolmaG tautia saapuneen tie-

don mukaan on Marburgissa t.k. 1.
pnä knoliut •■tunnettu bakteriologi,
kurkkrumätäseruman keksijä, profes-
sori Emil Ado 11 vcnßelir i n g.

Hän oii syntynyt ISS-4. opiskeli
Beriinin yliopistossa, tuli lääketie-
teen’ tohtoriksi 1878, esikuntalääkä-
-riksi Bonniin 1887, Kochin apu-
eetksi Beriinin hygieniseen laitokseen
ISB9, apulaiseksi tarttuvien tautien

tutkimuslaitokseen 1891,* sai pioles-
ssorin arvonimen 1893, kutsuttiin yli-
määräiseksi professoriksi lialleen
1894 ja tuli 1893 terveydenhoidon
ja lääkeopin historian professoriksi
Jlarbargin yliopistoon ynnä sikäläi
sen hygienisen laitoksen johtajaksi.
Tässä toimessa pysyi hän vuoteen
1916, jolloin hän luopui opettajatoi-

•■mestaan uraauurtavan toiminnan jäl-
keen, joka kaikiksi ajoiksi on tekevä
Otänen uimansa kuuluksi yhtenä tie-
teen suunniehiä ja ihmiskunnan hv-
väntdk; joitä.
' ißehring aikoi tieteelliset tutkimuk-
sensa 1882 apulaislääkärinä Pasc-
alissa olevassa hemkivartiohusar ir yk-
inenlissä. Jo siiloin saattoi hän o-
'soittaa, että tunnettu haavajauhe jo-
'doformi oli tehokasia pääasiallisesti
seni muinaisuutensa nojalla, eitä se
‘kemiallisesti hajoittaa visvanmuodos-
'iaJairt eristämiä ainesosia. Tämä oli
siltana. joka johti Behringin ajatuk-
sen tartuntataudin serumkäsittelyyn,
'Hän osoitti ISDO. eitä kurkkumätää
ta kouristustautia vastaan ympätty-
jen’ eläinten veriserum voi elävissä
‘organismeissa tehdä näiden tautien
Ibakierk ja niiden muodostamat (ok-
situt tehottomiksi. Tähän perusti
hän veriserum terapian.

Kun Behring 1893 päätelmineen ja
Ikokeinaen esiintyi (julkisuudessa,
‘hägunästyi tieteellinen maailma ai-
felailla. Behringin yhtä mutkaton
kuin nerokas ajatus oli tavallaan
ristiriidassa siihenastisen käsityksen
kanssa, joka katsoi parantumisen 'ta-
pahtuvan yksinomaan soluissa. (Mut-
ta sitä tosiasiaa, eitä (käytännöllinen
jääketaiio oli verisenmunenettelyn
kautta saanut oudon uran, ei voitu
kieltää. Jo v. 182-i oli Behringin
■onnistunut yhdessä toisten tutkijain
-a Saksan kemiallisen ‘'teollisuuden
kanssa toimittaa kurkkumätäserumia
lääkärien täytettäväksi. Tätä on
vian sitten alati täydentänyt.

Mutta hän tahtoi perusteellisesti
tutkia ciikkotubcrkulosia ja perusti
suurilla kuslannuks.lla koelaitoksia
;maaulalleen Marburgin lähistöllä.
slän saattoi ensimäisenä osoittaa, el-
ää nautaeläimet voidaan tehdä im-
miuneiksi tuberkulosia vastaan ja että
•äyskasvuisissa ihmisissä ilmenevä
keuhkotauti useimmiten on saanut
'siemenensä jp lapsuusijässä.

(Niistä monista kunnianosoituksis-
ta r joita Behring. joka Preussissa oli
•‘korotettu aatelisarvoon, sai osakseen,
•mainittakoon että hän v. 1901 sai
'.Nobelin palkinnon.

Lähetettyjäkirjoituksia.
Annettakoon kansalle

tilaisuus sanoa sanassa.
Mikäli julkista sanaa seurannut

On voinut -huomata, katsottiin vallan-
kumouksen humussa ilman muuta
selviöksi, että Suomen Eduskunnan
on tällä kohtalokkaalla hetkellä ko-
koonnuttava käsittelemään tärkeitä
vuosisatojen taakse kantavia kysy-
myksiä siinä kokoonpanossa, lom-
moiseksi sen viime kesänä toimitetut
vaalit muodostivat. Tämä rodutto-
malta näyttävä käsityskanta lienee-
kin aiheuttanut sen, että Venäjän
väliaikainen hallitus riensi kokoon-
kutsumaan nämä edustajat varsinai-
sille valtiopäiville, nyt t.k. A
.päivänä alottavat istuntonsa. Mui-
ta vielä sittenkään ci mielestämme
ole rauennut kysymys: onko v. 1910
valittu kansamme Eduskunta se neu-
vosto, jonka huoleksi on uskottava
(perustus! ak iemin o k eh i f täminon
muuttuneitta n olosuhteitten mukai-
siksi ja kaikki ne muut tärkeät Uu-
distukset, jotka näinä kuukausina
tulevat tehtäviksi. Onhan sen räikeä
punanen väri hyvin vähän omiaan li-
säämään uskoamme sen kykyyn on-
nellisesti ja. isänmaamme etujen mu-
kaisesti ratkaista ne suuret tehtävät,
•jotka, sille aivan odottamatta ovat

annetut. Julkisuudessa on jo lausut-
tu m.m. uusi, kaikkien luotta-
musta nauttiva prokuraattorimmekin
on sen tehnyt —. että syynä tähän
nykyisissä oloissa sangen vcaralli-
kcejD kokoonpanoon on täytynyt olla
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se- pakotettu, synkkä olotila, jossa- vii-
mekesäiset vaalit toimitettiin. Vaa-
litaistelua käytiin ainakin porvaril-
lisella taholla sangen vähin innos-
tuksin ja harrastuksin. Sana-, julki-
nen sana. vaalitaistelun ainoa ase,
oli sidottu; ci saanut lausua julki si-
tä, mitä olisi tahtonut. Se lamautti
Sitäpaitsi oli kansan keskuuteen
päässyt hiipimään salainen, yhä
enemmän ja enemmän kasvava ja
voimistuva, epäluottamus koko edus-
kuntalaitostamme kohtaan. Eihär
se saa mitään aikaan, ajateltiin. So
kin väliä, -mikä sen aiolteista on on-
nellisesti sivuuttanut kaikki »kor-
keimmat rpnikat», on ollut onnistu-
matonta ja keskeneräistä. Tätä toi-
votonta epäuskoa valtiopäiviimme ci
valitettavasti voitu vallitsevan pak-
kotilan vuoksi kaikella tarpeellisella
tarmolla .poisjuurruttaa kansan mie-
listä, kuten olisi pitänyt. Vielä li-
säsi -porvarillisien passiivisuutta
eräs katkera ajatus, joka sekin lienee
vaali vaalilta, sosialistien saavut-
taessa yhä uusia vaalivoittoja, levin-
nyt sangen, laajalti c-nsinmamittujcn
keskuuteen. Tuumittiin näet hiljai-
suudessa: antaapa kerran'sosialis-
tien saada ehdoton enemmistö val-
tiopäiville; siiloin nähdään ja näke-
vät he itsekin, mihinkä koipaavat;
eivätpähän nykyisissä oloissa voi
kuitenkaan mitään mullistuksia ai-
kaansaada. joten tämmöinen kokei-
lu niinmuodoin ci niin kovin vaarai-
!:s takaan, ole. Kaikin lisäksi ajan
yleinen, gulas haaausen ja pörssikr-i-
-nolteiun leimaama materialistinen
henki ja yhä kiristyvät taloudelliset
pulat vetivät mieliä aineelliseen. Sik-
sipä ne -puolueet, joiden vaalitunnuk-
set olivat taloudellisia, untuvatkin
run sai rr.-man sadon.

ryhtyä työhön Suomemme uudesti-
luomiseea.

Pyydämme se nvuoksi porvarillisia
kansanedustajia, jotka parhaillaan
kokoontuvat Helsinkiin, ottamaan tä-
män asian vakavasti harkittavak-
seen. Nykyinen Eduskunta tekee
meidän mielestämme parhaan palve-
luksen maalleen, jos se ilmoittaa, et-
tä Suomen kansalle on varattava ti-
laisuus lausua mielipiteensä nykyi-
sissä. tärkeissä asioissa, ja niitten
käsittelemistä varten uusien vaalien
tantta erityisesti tehtäviinsä erottaa
ne, jotka se nykyiseen suurtyöhön
katsoo sepirinamiksi.

V. M. V.

Eroavain virkamiesten
eläkkeistä

on lehtenne tämänpäivän numerossa
juhiituna -kirjoitus, joka kajoaa mel-
koista oikaisua -ja (täydennystä.

Juijoilusaessa mainitaan, »olla
virkamiehellä ci meillä ole asetus-
ten mukaan oikeutta eläkkeeseen
muuta kuin siinä tapauksessa, että
liän on saavuttanut täysinpalvelleen
ijän siviii viroissa «3 vuotta
taikka, milloin hän -eroo sitä ennen,
jos hän sairauden tähden on tuliul
kykenemättömäksi hoitamaan vir-
kaansa, jolloin hän, jos on ollut vi-
rassa vähintään 15 vuotta, voi saada
eläkkeeksi palkastaan osan, minkä
suuruus riipipuu hänen palvelusai-
ka n ?a pituudesta >.

'Jämä nyt kyliä, on muuton oikein,
mutia siihen on lisättävä, että virka-
mies, joka ei oio täyttänyt edellämai-
nittua «3 vuoden' ikää, voipi saada
osan e.äkettä ei ainoastaan sairaloi-
-uuden tähden, vaan myöskin,"jos
hän muista .pätevistä syis-
tä tulee, kykenemättömäksi «nää
vitkaansa hoitamaan. »Sellainen
Pätevä syy» sanoo professori K, J.
Ståhlberg esityksessään Suomen hal-
linto-oikeudesta »on sekin, jos
virkamies, joka ei kuulu erottamatto-
miin, hallintotoimin erote-
taan virasta muuton kuin
virkavirheen j o h <1 o s t
Virkamiohiksi, jotka eivät kuulu
erottamattomiin, luetaan h-nuun
muassa luottamusmiehen asemassa
olevat hallintovirkannchot, kuten se-

Xäin muodostui se eduskunta, jo-
ka näinä päivinä yrittää käydä suu-
reta työhönsä. Teemmekö me por-
varilliset oikein ja tekeekö sanoma-
lehdistömme tukein antaessaan vas-
talauseitta näin tapahtua? Onko
porvarillista' edustajien työ ilman
muuta annettava tilapäisen sosiali-
demokraattisen enemmistön r< postel-
tavaksi hetkenä, jolloin luodaan ai-
kakausia? Ei, vaan toi alitettakoon
uudet vaalit, käy täiköön uusi
vaalilaisi' iu, jossa ratkaistaan, kei-
den osaksi tulee kmrniavcdvoilisuus

Noteraukset Helsingin arvopaperipörssissä.

Kiinteistöp.
V hdysp.
Hypoteekkik.
Kansallisp.
Landtmannah.

(u.)
Pohioisp.
Uudenmaanp.

u.)
Privatb.
Tampereen P.
Vaasan P.
Turun P.
Kauppap.
U;g':n P.
L Suomen P.
Emissioni Oy.

Fennia
Merivakuutu s

Kaleva
Triton
Osmo
Patria
Pohjola.
Kullervo
Imatra
Vellamo

Neptan
S. 11 o.

-
fu.)

H:gin ROyryL
Raitiotie
Vaasan Pohjani.

H:fors Magasin
H:fors Pant
H:gin Pantti
E.-S;nkaup.väl.

Agros (v.)
. (u.)

Taalintebd.
T-.reen Peli. (v.)
Taian. Puuv.
Billuäs
Keravan Tillit.
Tornator
Orini att. Vill t.
Valkiakoski
Vaasan Sokerit.
Värtsilä
Fiskars
Forssa
Kotkan Sokerit
Vaasan Puuv.
Högfors
Vaasan Höyrm.
Paraisten kaik.
Nokia (kanta)

, et. 1886
r . 1912

Kymi (v.)
»

(»•>

Kone- ia Silt.
Kaskela
Yhdist. Villat.
Suom. Trikoot.
Ferraria
Vuican'(v.)

.
(u.)

Kotkan Rauta.
Nurmi (kanta)

„
(et.)

TurunRauta(v.)
Puut Ov Kemi
Ab Uleä Oy.
Ab. Grichtoa
Leppäkoski (k.)
Åström (et.)
Vanuteini.
Finska Forcit
Harjun villat.
Ab. Simpele
Sörnäs Ab.
Ab Gutzeit&C;o
Porin Puuvillat
Finlayson *C;o.
Oy. Silfverberg
ÄAVecksollin bt.
Helios Oy.

(U.)
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524; -

456:
335:

12:38;
525:

164:
177:
165:

Ostaja

440.
207:

706;

692:
635:

458:
330:

1293:

160:
174;
130:
300:-

1020:-

3715;
3650;
1260: -

450:
430; |

1700:
8800: -

13500:—;
1500;
2SÖ:

4765; —i
365; - i
820: -j

2100:—.

16800;
520;
074:

5000;
525’ ■ -
•142: -

1945;
1?85:—i

50.10: - -:

2550- —;

1575:
529:-

1865:
3210:
3000:-
4025:

650:
240:

2025;
10850;
2975:

3000:
475:

Hufatik. 5 p.

Ostaja • Myyjä

1650;

1030:

430:-

200:-]
200;-i

3600:-
3.545:
1250:-

5500:

478:

4700; —:

2300: — 1
1555;—,

1770;-,
3060: -j
2860:—;
3970. -
650
240

2045:-
11180:2980:—i
3650:—1

3000:—i
463: —i

2200: - —:-i
470: - 445: —j

iSOfc;- 1450:—i
4000; 3010:—!

9000:

1000:-
- 590; -

37.50;
3555:

Huhtikuun 5 p.
päätetyt kaupat

100 å 293:50-293

30 ii 087-686:60
20 a 533—5 i 6
80 ä 456 - 462
200 ä 335-334

10 ä 523-525

(u.)

4.55: -
435;

1720;
8850;

1525;-

400:-
840:

2600- -

10400: -
550:
678;

540:
455:

5100; _

1970;--
1900:-
5100:
2600:
1650:
533:

1940:
3450;-

4045:
740: -

2050:-
UOOO-

32 ä 3540—3520

460 ä 390-333

45 ä 1705-1700

10 ä 1475—1475

250 a 823-810

100 <i 660-654
20 ä 231—231
20 ä *3B-438

6ö å 1935—1990
36 a 1850—1835
22 å 4875—4800
20 a 2250—2200
15 a 1560—1550
16 ä 1800—1750
9 ä 2000-2900
36 ä 3975-39C0

52 ä 2055 -2050
2 ä 11150—11150
61 ä 3010—2980
3 ä 3650-2650

UUSI SUOMETAR

naatfcorif. (kuvernöörit, teskuavlrag-
tojen päälliköt ynnä erinäiset anuui-
kin virkarniesluokat.

On muistettava, eitä nykyään, juu-
ri 'hallinto to imin erotetaan virkamie-
hiä, joihin se, ai itä prof. Ståhiberg
edellä on sanonut, kaikin puolin so-
veltuu.

Edeiiäviitatuista asetuksonmukai-
sista eläkkeistä eroavat ylimääräiset
eläkkeet, joihin nähden soveltuvat
ne kohtuuden näkökannat, joista pu-
heenaolevan kirjoituksen loppuosas-
sa mainitaan. Ylimääräisiä eläkkei-
tä voidaan nimittäin korkeimman
vallan päätöksellä myöntää 'joko sel-
laisille virkamiehille, joilta puuttuu
jokin vakinaisen eläkkeen edellytys,
esim. täydet ikä- tai virkavuodet,
taikka vakinaisen eläkkeen saajalle
tämän lisäksi. Samaten kuin vli-
imääräisten eläkkeiden edellytykset,
samaten niiden suuruuskin riippuu
korkeimman vallan harkinnasta
kussakin erityisessä tapauksessa ei-
kä yleisistä säännöksistä.. — Tämä-
kin. mitä edellä on ylimääräisistä
eläkkeistä sanottu, nojautuu prof.
Slählbergin esitykseen, mutta hän-
pä ei olekaan niitä puoskareita, jois-
ta Valter Scottin sanotaan lausuneen:
on paljoa 'helpompi käytöllä lakia
puoskarin tavoin kuin oppia sovel-
luttamaan sitä kuten lääkäri.

■Helsingissä, 'huhiik. i p. 1917.
Samuli Koski.

Toimitus pyytää huomauttaa., et-
tä pääpaino asetuksen puheenaole-
vassa säännöksessä on 'määräyksel-
lä, että virkamiehen on täytynyt tulla
kykenemättömäksi virkaan-
sa hoitamaan ollakseen oikeutettu
'eläkkeen saantiin. Näin ollen täy-
tyy epäillä onko arv. lähettäjän esit-
tämän auktoriteetin tulkinta niin
paljon kannatusta kuin hyvin tie-
dämme sillä meidän virkavaltaises-
sa yleisessä mielipiteessä olevan-
•kin yleisenä sääntönä oikea. Arv.
lähettäjä saa mielellään sanoa meitä
puoskareiksi; olemme joka tapauk-
sessa! vakuutetut siitä, että lain tar-
koitus tulee oikeammin tyydytetyksi,
kun niissä tapauksissa, joista an-

,

lähettäjä puhuu, eroaville annetaan,
harkinnan mukaan, ylimääräisiä
eläkkeitä.

Arv. Uuden Su omet 1 aron
Toimitukselle.

VANKEINHOITOHALLITUKSEN
YLITIREHTÖCHIN VIRAN

TÄYTTÄMINEN.

•Koska Uuden Su mettareu eilises-
sä numerossa suureksi ihmeeksem-
me naimme ilmoituksen siitä, että
joukko Suomen vankeinheitomiehis
oli jättänyt senaattiin anomuksen,
että he kamu;ltävät Helsingin läänin-
vankilan johtajaa -F. Roosia vankein-
hoitohallituksen viitirdhtööriksi. niin
Tohkenemme me Helsingin läänin-
vankilan vartijat lausua toivomukse-
na, ettei häntä sanottuun virkaan
nimitettäisi. Hän ei nauti edes mai-
nitussa laitoksessa kaikkien vartijoi-
den eikä virkailijoiden täyttä luotta-
musta. Yleisessä kokouksessaan ovat
Suomen vanginvartijat puolestaan
asettaneet ehdokkaat uudelle lie..:-
tuksölie.

Mitä muulta tulee Helsingin lää-
ninvankilan johtajaan, on ‘‘häntä sa-
nomalehdessä kehotettu eroamaan
mainitusta virasta. Vartijakunta ei

ole hänen suhteensa ryhtynyt mi-
hinkään toimenpiteisiin, vaan on
jättänyt sen myöskin uuden halli-
tuksen- määrättäväksi.

Helsingin lääninvankilan
vartijat.

Oikeus- ia poliisi-
asioita.

Syyte virkavirheestä criuskolais-
pappia vastaan. Juttu 'Helsingin ruot-
salaisen metodistiseurakunnan pasto-

ria Kar! 'Hurtigla vastaan oli eilen ja.-

Iceu käsiteltävänä täkäläisessä raastu-
vanoikeudessa. Pastori Hurtig oli itse
saapuvilla varat, ilaincr von Fieandtin
arustamana.

Porvoon tuomiokapitulista oli sa. apu-
nut kirjelmä, jossa sanottiin, ettei tuo-

miokapitulin asiana ole ajaa syyte :.la
asiassa, koska eriuskolaisscurakunnat
ovat kuvernöörin alaisia. t irallinen
syyttäjä, kaupunginviskaali A. Mester-
ton selitti ilmoittaneensa jutusta ku-
vernöörille, mutta ci ollut saanut tältä
mitään vastausta. Asiamies v. Ficandt
katsoi, että aiaoastaau eriuskolais-seu-
rakuntain esimiehet mutta ci niitten
papit ovat kuvernöörin alaisia.

Virallinen syyttäjä katsoi tuomioka-
pitulin aikaisemman kirjelmän johdos-
ta olcvauta oikeutettu asettamaan pas-

tori Hurtlgin syytteeseen virkavirhe
tä. Koska luterilaisten seurakuntain jä-
senet Kirkkolain mukaan ovat luterilai-
sen papin haudattavat, vaati hän sen
johdosta pastori iHurtigiilc latigaisiui-

ta nojautuen Kirkkolain IUS §:ään ver-
rattuna Rikoslain 40 luv. 20 §:ääu.

Asiamies v, Pleaudt oli sitä mieltä,

että Kirkkolaki ei sisällä mitään mää-

räyksiä hautaamisesta yleensä, vaan

säätää ainoastaan, että ilmoitus kuole-
mantapauksesta on tehlävä.

Vastaaja esitti sitten kirjelmän, jos-
sa sanottiin, ettei kirkkoh. Oisoni eikä
tuomiokapituli ollut voinut mainita mi-
tään lainpaikkaa, jota kysymyksessä
olevassa hautaamisessa olisi rikottu.
Luterilaisesta papista sanoo Kirkkolaki
121 5: ssääu: Vierasuskolaiselle älköön

pappi tyrkyttäkö virkapaivelustansa,
mutta jos häntä vapaaehtoisesti pyy-
detään vieraan uskonopin tunnustajal-
"e tekemään papillista palvelusta, älköön
sitä kieltäkö». Saman periaatteen p-
täisi olla voimassa myös metodisti-

episkopaalisen kirkon, pappoihin näh-
den. 'Hantnuä un puhtaasti uskotmolli-
noa eikä yhteiskunnallinen toimitus ei-
kä mikään määräys laissa estä meto-
distipappia toimittamasta hautausta.
Prejudikaattina vetosi vastaaja proku-
raattorinviraston päätökseen heinäk.
30 p:liä 1911, jossa ei katsottu olevan
aihetta nostaa syytettä pastori Hur-
ti?ia vastaan samanlaisesta menettelys-
tä tuomiokapitulin sitä vaatiessa. Vas-
taaja katsoi ilmiantajan, kirkkotora Ol-
senin ja tuomiokapitulia menettelyn
tässä asiassa johtuvan suvaitsematto-
muudesta ja paheksui sitä.

Vastaaja antoi oikeudelle merikap-
teeni V. A. Svensson-vainajan omais-
ten todistuksen, jonka mukaan nami
vainajan toivomuksen mukaisesti olivat
antaneet pastori Hurtista tehtäväksi
hautauksen toimittamisen.

Oikeus lykkäsi jutun päätöksen anta-
mista varten toukok. 3 p:ään.

m
Melassijuttu. Eilen oli raast.-oik.

jälleen .käsiteltävänä iilinrarveosa-
keyhtiön nostama juttu liikemiehiä Os-
kar Lindforsia ja Simo Parviaista vas-
taan. Kun muutamia todistajia oii Kuu-
lusteltu, lykättiin juttu päätöksen an-
tamista varten toukok. 18 p:ään.

Varkausjuttu. Toimeton Otto Sven
Konttinen tuomittiin eilen toiskertai-
sesta törkeästä varkaudesta 1 v:ksi
kuritushuoneeseen ja , menettämään
kansalaisluottamuksensa 3 v:ksi.

Kaupan ja
teollisuuden alalta.

Suomen Pankin tila
maalisk. 31 p. 1917 verrattuna pankin
tilaan maalisk. 15 ja 23 p. 1017.

Varat (milj. mk.).
1917 1917 1917
15/3 23/3 31/3

Kulta kas.-a 42,0 42,6 42,6
Suomen hopearahaa 0,9 0,8 1,0
Ulkom. obligatsioneja 336,8 336,8 336,9
, kirjeenvaihtajia 291,9 293.7 293,8
, setel. & kup. .

. 2,0 2.4 3,5
„ vfkseieita .. . 2.5 2,3 2.3

Setelin antoa vast.
varat 676,8 678,7 680,1

Set.-anto-oik. tämän
lisäksi 70,0 70,0 70,0

Koko seteliiianto-oik. 746,8 748.7 75M .l

Kotimaisia vekselaitä 45,9 50,5 52,2
Hypoteekkilainoja .

- 2,4 2,4 2,4
Kas sakreditiivejä . . 4.4 4,5 4,8
Saatavia . . 52,7 57,4 59.4

Velat (milj. mk.).
Liikkeessä olevia sc-

tel 493,1. 502,0 525,2
Valtion pano-ja otto-

tili .... 4,6 4,7 2,6
Muiden s;a 133,9 132,4 107,2
Ulk.kujeenvsibt.y.m. 37.1 33.2 10,6
Setelistä 665,7 672,3 615,6
Kassakred. nostamat*

ta 3,0 3.9 3,6
Käyttämätön setelia-

anto-oikeus 76.9 T 2.3 70,ö
745.6 747.5 VI 3,7

Pietaria voi-, juusto-,
smetana- ja tvorog-

markkioat.
(Enkoiakirjeen vaililajaltaan me.)

tien johdosta, että tuottajain (akul-
ta tarjonta on heikkoa ja heidän toi-
mittamansa voiläihetykset pieniä, py-
syy sävy markkinoilla kireänä sitä-
kin enempi kun tukkukauppiaitten
varastoi ovat aivan mitättömät. Ti-
lannetta vaikeuttaa edelleen jossain
määrin myös se, että voikauppa ei
ole samalla lavoin järjestetty Venä-
jän eri kulutuskeskuksissa. Kun si-
ten ei esim. Moskovassa ole olemasi
sa mitään taksaa ja voisia siellä
saadaan tinkimättä 60 r. puuta, e>n
Pietarissa rajahiata määrätty 76
ruplaksi puudalta Epäkohdan kor-
jaamiseksi esittivät Pietarin voikaup-
piaat etteivät tuottajat saisi tukku-
kauppiailta ottaa yli 70 r. p. ja että
väiättäiskaipppiaat saisivat (tukku-
kauppiailta voita alle 72 r. luntaan
puudalta. Tuottajataholta ©sotattiin
tällöin, että jos asiat sillä tavoin jär-
jestetään, saattaa Pietari jäädä ko-
konaan ilman voita. Ja todellisuu-
dessa onkin käynyt niin. eitä useim-
mat voilähetykset ovat tuotantopai-
koilla osotelut Moskovaan, missä
voista saadaan korkeampi hinta kuin
Pietarissa. Näin ollen näyttäisi ole-
van tarkoituksenmukaisinta määrätä
ainakin isompia kulutuskeskuksia
varten yhdenmukaiset hinnat.

Muut maitoluotomarkkinat pysyvät
hiljaisina, lukuunottamatta kuiten-
kaan iahkcjiilistoja, joiden saanti on
vaikeaa ja hinta 56 r. tienoilla puu-
daita.

Maitoa on markkinoilla tyydy Hy-

västi ja sen hinta, -5 kop. pullolta,
tuntuu olevan paikat I: m
määräitty. Suomesta saapuvat run-
saat maitoläbetykset tulevat Pieta-
rissa hyvin sijoitetuiksi.

A.

Savn-Kaijalan Osake-Pankin
osakepääomaa korotu». Nö rikuin ai-
kaisemmin on kurottu, päätti Savo-
Karjalan Osake-Pankin ylimääräinen
yhtiökokous korottaa pankin pääoman
kuuteen miljoonaan markkaan tar-
joamalla uusia osakkeita neljän mil-
joonan markan edestä. Mcrkitsenns-
ajan kuluessa onkin tämä summa
täyteen merkitty, jota paitsi viiraer-
kinlää on tullut muutamia saloja tu-
hansia markkoja.

Mäntän paperitehtaan teknik;
seksi johtajaksi on otettu ttihtori-in

Perjantaisia Huhtikuun B p.nä

sinöörl Adolf KUngäledl. joka nykyi-
sin on Kymi-yhtiön palveluksessa.

Maakauppiaitten Osakeyhtiön var-
sinainen yhtiökokous pidettiin Päivö-
län juhlasalissa täällä t.k. 2 p. Puhet-
ta johti hra Knut Malmström ja pöy-
täkirjaa piti hra Yrjö Paananen. Vuo-
sikertomuksesta kävi soiville m.xn. että
yhtiön vuosivaihto v. 1310 oli kaik-
kiaan Smk. 16,3*75,033; 60, ollen lisäys
edelliseen vuoteen verraten yli 6 milj.
markkaa. Osakkeenomistajat osalle
tuli vaihdosta lähes 14 milj. ja mui-
den osalle noin 2 l / s milj. Osakepää-
omaa, joka tilivuoden alussa oli 400.000
mk., lisättiin vuoden kuluessa 600,000
markalla, joten se nyt on 1 milj. mk.
Tampereen haarakonttorin lisäksi oa
yhtiö tämän vuorien alusta avannut
haarakonttorin myös Turkuun, hoita-
jana hra Heikki Koskinen.

Esitetyt vuositUlt hyväksyttiin sellai-
sinaan ja johtokunnalle myönnettiin a-
siaamukaiuen tilivapaus. Samoin hy-
väksyttiin johtokunnan laatima, voi-

tonjakoehdotus pienillä lisäyksillä. Sii-
tä mainittakoon seuraavat lahjoituk-
set; Stipendirahastoon, jonka käyttä-
misestä tullaan vastedes päättämään.
13.000 mk., maakauppiaitten eläkelai-
toksen pohjarahastoon 10,000 mk.. Suo- 1
mea Maakauppiasliitolle 3.000 mk.,
keuhkotaudin vastustamiseksi -3.000
mk.. Suomen Punaiselle Ristille 3,000
mk., vapautettujen suomalaisten val-
tiollisten vankien avustamiseksi 3.000
mk., Kalevalan kuvittamisrahastoon
2.000 mk. ja maakauppiaitten tukkuliik-
keitten keskuskomitealle 1,000 mk.

Johtokunnasta kuluvan vuodon lopul-
la erovuoroon joutuvien jäsenten, Urain
Ludv. Eng. Grothin, Oskari Hosiau ja
Anselm Saarisen sijaan valittiin hrat
A. Saikkonen Jämsästä, Juho Salo Rii-
himäeltä ja Yrjö Paananen Helsingistä.
Tilintarkastajiksi kuluvaa vuotta var-
ten valittiin hrat Prans Nuotio, A.
Pellinen ja Frans Lehtonen sekä varal-
le Akseli Terho ja Vilho Mänttäri.

Johtokunnan ehdotus myyntikontto-
rin avaamisesta Lahteen hyväksyttiin
ja johtokunta valtuutettiin ryhtymään
kalkkiin asian vaatimiin toimenpitei-
siin. Kauppias Ossian Alveen ehdotus
rautatavaraosaston perustamisesta liik-
keen yhteyteen lykättiin johtokunnan
edelleen kehitettäväksi.

Sen johdosta, että viime tammik. 3
p. tu!l kuluneeksi 10 vuotta siitä kun
Maakauppiaitten osuusyhtiö r.1.. jonka
jatkona nykyinen osakeyhtiö toimii,
avasi konttorinsa Tampereena, oli joh-
tokunta. järjestänyt kokouksen jälkeen
osanottajille päivälliset Förssiravinto-
iassa. Tilaisuudessa ilmestyi erikoinen
yhtiön vaiheita käsittelevä kuvallinen
julkaisu. Pidettiin useita pulleita. Yh-
tiön vanhimmat toimihenkilöt, johtaja
K. H. Lehtinen ja konttoripäällikkö
Yrjö Paananen saivat yhtiöltä muistok-
si arvokkaat kultakellot.

Kurssit.
Suomen Pankki haiitik. 5 jmä.

* Myynti- Osto-
kiirssL kurssi

M. p.
Pietari a/v 214: 50

3 kk.
Lontoo a/v 35: 50

o k ii* ,«>•*« ■-

Parisi a'v 128

M. p.
214:
204:

32: 50
25:

1IS:
o KflL. »*••••

Amsterdam a/v ~.
303; 50

3 kk
Tukholma a/v 220:
Kristiania a/v ....21S-
Köpenhamina a/v . . 215:

09:
270:
220- .

200:
308:
305:

Pankki diskocHs,
Amsterdam 4‘/a V» heinäk. I iästä 1916
BrvsseSi 5 ®/e c!ok. 20 , 1914
Helsinki 8 % toukok. 20 - 1015
Kristiania sVa*. „ marrask. 9 „ 3914
Kcp:b!!in:ua 5 tavuinik. 5 „

1916
Lontoo 5 •/„ elok. 0

. 1916
Pariisi 5 */„ elok. 2i

,
1915

Pietari ö Vo hemäk. 29 , 1916
Tukholma 5 toukok. 1 , 1914
Zfiricb 4’/a ®A> iouluk- 3; 1913

Aneluita
Tampereen Pellava- ja Rautateolli-

suus Osakeyhtiön 5 % obligationitai-

naan vuodelta 1899 kuuluvista ohligatio-

ueista arvottiin kuluvan maaliskuun 29
p;nä pidetyssä yhtiökokouksessa seu-

raavat ilmastettaviisi tulevan marras-
kuun 1 p:nä, jonka päivän jälkeen
kaikki koronlaskii niistä lakkaa, ja lu-
nastetaan ne KansaUia-Osake-Pankia
pää- ja haarakonttoreissa, nimittäin

X;ot ", 17, 43, 51, 56, 59, Tl, 91, 103,

110, 113. 113, 144, 146, 137. IS3, 195,

197. 303. 206, 364, 233. 237, 243, 243.
370, 377, 3SS, 307, 320, 341, 342. 347, 371.
373, 374, 383, 385, 357, 410, 413, 430.
436, 433, 450, 453, 4*3, 4<6, -183, 483,

304, 307, 313. 535, 539, 341, a6>, 5iS,
582, 384, 600, 603. 610, 642. 647, 648,

635, 659, 601, 679, 686, 6SS, 701, 709,

713, 731. 734, 760, 7SI, 786. 793. 796,

799, 803, SO7, 811, 814. 81?, 535, 832,
841, 842, 85-1, 853, 869, 874, S7S, 904,

928, 933, 938. 934, 955, 960. 968, 970,
980, 982, 989, 956.

Aikaisemmin arvotuista samaan lai-

naan kuuluvista obligationeista oi seu-

raavin vielä 010 esitetty lunastettavia
Si, nimittäin

X:o 677. langennut lunastettavaksi
1 p. marrask. 1914. _

X:o 673. laagennwU|»auastcUavaks.
1 p. m a rrask. 1915S

N:ut 267, 413, 423. 426, 430, 676. 680,
langenneet lunastettaviksi 1 p. marra*k,
1816.

Helsinki, huhtikuun 3 p. 1917,

(S. I. 10524) 5271 Johtokunta.

24 taskukelloa
useimmissa omavaloisct radiuta-xmnie-
rot, huutokaupataan

tiistaina huhtikuun 10 p;nä klo 31
a.-p.

Cityn Huniokauppah.non.enstoma,
U udeumaank. 2. Puh. 37 02.

83H

ppn msm
Ismin vapaaBht6inen|

Metsän-
huutokauppa toimitetaan Salon kaup-
palan hotellissa tulevan toukokuun 12
pnä klo 1 päivällä, jolloin ostettavaksi
tarjotaan Muurlan pitäjässä sijaitse-
van Kaukoinaan kartanon arvokas
metsä kokonaisuudessaan.

Metsässä on luettuna 30,907 havu»
puuta, jotka mitattuina kuoren päältä
14 jalan korkeudelta täyttävät 4”—Mi”,
niistä 2,119 kpl. 6»—16» ja 51,689 kuu-
sipuuta. Kun metsä myydään yli 4
tuumasta 1 <]' metr. korkeudelta, on
metsästä paitsi yllä lueteltuja tukki- ja
päirupuila laskettu saatavan

1,800 metr. syltä koivu- ja
1.000 metr. syltä havupuunhalkoja. ”

Vetomatka metsästä uittoväylälle O
—3 km. ja Salon kauppalaan n. 15 km.

Hakkuu- ja korjuuaikaa 4 vuotta,
luettuna tammikuun 20 psta 1917.

Maksuehdoista ilmoitetaan huuto-
kauppatiiaisundessa.

Myyjä pidättää itselleen miettlmisaF
kaa tehtyjen tarjouksien harkitsemista
varten.

Lähempiä tietoja antaa

HAkselAlanderln|
Ysianajotoimisto Ov. Helsinki 131

M Mikoni». 7. Puh. 1872 & 4214■

■Lokalahden kappelissa et
S kaukana Uudestakaupungista,
9 syvän merenlahden rannalla si-
g jaitseva Ranta-niin luen

Metsätila

7127

myydään maanantaina tulevan huhtl'
kuun 23 pnä klo 13 pälv. Juutisella,
vapaaehtoisella huutokaupalla, jokai
pidetään maatilalla.

Tilaan kuuluu, jonka pinta-ala on
300 ä 400 tnra, mänty- ja kuusipuuta
G”—24" ,

keskiläpbaittarilla 7,30 taimi.
13,531 kp!, ja 3”—17" keskiläptmitalla.
6,80 tuumaa 10,056 kpl. sekä 0,613 ml
halkoja.

Tarjousten hyväksymistä varten y"'
dätetään 3 tunnin harkin ta-aika.

Samalla kertaa myydään elukoita
talouskaluja, huonekaluja y.m.

Lähemmin Helsingissä

1 €edsercreutz &v. Winthe-
i iin Asianajotoimistossa
ija sS«ikist Ritavnoren
* Asianajotoimistossa.
tl Lak Osterman-vainajau oikeu-
|j dcn omistaja.

Ellei maksua tai muuta laillista es-
tettä tule, myydään maanantaina 16; na
ja, jos niin tarvitaan, torstaina 19:nä
päivänä tätä huhtikuuta alk. klo 3 i.-p.
julkisella täkäl. huutokauppakamarissa*
Mariankatu 3, pidettävällä pakkohuu-
tokaupalla, joukko takavarikkoon otet-
tua tavaraa, jonka on 1 piani-
no, 3 huonekalustoa, erinäisiä sohvia,
shäslongeja, bufetteja, piironkeja, vas-
te- ja pt iiikaappcja, pöytiä, kaksois-
pnlpett;, tiski, tuoleja, hyllyjä, rauta-
sänkyjä, pesukaappeja ja muita huone-1

kaluja sekä peilejä, seinäkelloja, katto-
kruunu, oviverhoja, sänkyvaatteita, ?

ompelu- ja kenkäompelukone, tlskivaa-
ka punnuksineen, puhelinkone, gramo-
foni ynnä ST naishattua, joukko hat-
tukoristeita, 49 hattualnstaa ja 9 kg,
antnrauahkaa.

Huom.; Ostohinnasta on puoli mak-
settava heti ja jäännös viikon sisään.

Helsinki, ö. huhtik. 1917.
Helsingin Huutokauppakamarit

Pehr Ein. Ilallblorn.
5364

§ Smöpl vapaaeti- I
I toinen Hevosten I
| huutokauppa |
toimitetaan Tallmon kartanossa, 4 km.
Keravan asemaita, maanantaina tämän
kuun 16 päivänä klo 12 päivällä, jollain
ostettavaksi tarjotaan

20 hevosta, niiden joukossa
3 kantakirjajuoksijaoritta,

palkittuja näyttelyissä ja ravikilpa'-'
luissa, polveutuvat tunnetuista hyvistä
vanhemmista; ja

1 kantakirjajuoksijatamma.
Muut vankkoja, nuoria ja terveitä

työhevesia.
Samalia myydään sitäpaitsi joukko

muuta irtainta, kuten 2 höyrypuimako-
netta, 1 kylvykone, kärryjä y. m., y. m.

Huudat ovat. maksettavat käteisestip
tunnetuille ostajille voidaan myöntää L
kuukauden maksuaika tunnustettu vas-
taan.

Lähempiä tietoja antaa

f AKSEL ALANDEKIA I
i Asianajotoimisto Oy. |
S ”■•Isinl;!, Mikonkatu 7. f
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Maalian irtaimiston huutokauppa
Vapaaehtoisella huutokaupalla myydftnn Oriveden kirkkoherran virkatalolla
tk. 17 pnä aikain klo 10:stä ap. suurempi joukko karjua, hevosia, maan-
viljelys- ja talouskalustoa. Karjasta suurin osa maatiaisrotuista ja kan-
takinassa. Sikoia toistakymmentä. M aanviljelysknlustossa m. m. niitto-

Ikone, hevosharava ja kylvökone. Kaija myydään klo 1 päivällä. ~

Vilho Sarkola. (Aamu!. >8342

Huutokauppa. H Hokkeja N;o 8
myydään ulkolaisen toimi-
nimen laskuun Smk. 100:

1000 kpL myyniuliissä
Fabianinkatu 18. 8205

Vapaaehtoisella huutokaupalla
myydään hnhtik. 13 p;nä alkaen klo
10 a.-p. Vähä-Paavolan tilalla. Hoi-
tolan pitäjän Lahden kylästä 1 km.
Lahden kaupungista, koko irtaimis-
to, kuten 12 hyvälypsyistä lehmää,
5 hevosta, joista 4 kantakirjatam-
maa, rukiita, siemenkauroja. maan-
viljelyskalustoa y. m. Lähemmin
huutokauppatilaisuudessa ja sitä en-
nen

Itä-Hämeen Asioimis- ja Kilntei-
mistötoimisto. Lahti. Hautatiek.
17. Puh. 260.

Koneita |a Kone-
tarpeita:

Lokomobiileja
Petroolimootlorefhi

' Höyrykoneita
Raamisahoja
Kanttia irkkeleitfl
Katkaisua ahoja
Höyläkoneita
Oiko. ja Tasohöyliä
Myllyjä ja kiriä
Pumppuja ja putkia
Ratakiskoja
Ryynilaitoksia
Akseleita
Laakereita
Siimapyöriä
Höyrypntkia
Venttiileitä y.m., y.m.

myy varastosta ajan hahimpiin nin-
toiMn • (

Suonien Koneliike
Osakeyhtiö,

Helsinki. Mikonkatu 6. Puh. 110 20.

N;o 914. I
Tampereen—Tyrvään rataosan B

varrella, 2—3 km. asemalta, luon- g
nonihanan suurehkon sisäjärven 9
rannalla sijaitseva, ensiluokkaisil- S
Ta, hienosti sisustetuilla raken- 5
nukeilla varustettu g

Palstatila.
käsittävä 5*Z tnra osaksi pelto- ja o-
saksi puutarhamaata sekä loput havu-
ja koivumetsää kasvavaa maata.
Palstalla ovat seuraavat rakennukset;
2 kerroksinen päärakennus hirsistä,
laudoitettu ja maalattu, 18tila tulisijal-
la, jossa ovat seuraavat huoneet alaker-
raeea: 7 huonetta, eteinen, keittiö, pal-
velijan- ja tarjoiluhuone, kaksi veran-
taa Ja yläkerrassa halli, 3 huonetta ja
suuri parveke. Sähkövalo, johtokello,
puhelin, nkkosenjohdatin. Muista ra-
kennuksista mainittakoon: asuinraken-
nus hirsistä, jossa on 3 huonetta ja
keittiö, lelvlntupa ja aitta. Talli,
navetta, vaunuliiteri, vatjaitten säily-
tyshuone ja hirsistä tehty rehuhuone
saman katon alla. Saunarakennus
hirsistä. Lisäksi löytyy: heinälato,
puuvaja, työkaluvaja, jää- ja juurikas-
vikellari, venehnone, uimahuone.
Hyvä tenniskenttä. Myydään, Jos
kaupoista sovitaan, kahden viikon ku-
luessa, ainoastaan 70,000 Smk:sta.

Lähemmin
NIKLAS JÄRNEFELTIN |
Maanmittaus* ja Laki- 1
asiaintolm. L. Heikink. ie. <r

Pub. 37 36. g

2 huvilaa Mainia.
Toisessa 6 lämmintä huonetta, 2 ke-

säkamaria, pesutupa, sauna ja tarpeel-
liset ulkohuoneet. Rakenn. punaisista
tillistä, oma palsta 2,500 m». Hinta alle
SO.OOO. Pienempi sisältää 4 lämmintä
huonetta, sähkövalo, 2 hev. talli, oma
palsta Smk. 8,000. Asumaan pääsee mo-
lempiin heti. Läh. puh. Malm 61 tai 42.

Osakehuoneisto,

2:si huonetta ja keittiö. Hinta Smk.
g,(£o; Kruununhaassa. Läh. Armtel-
tÄe 12, ovi 2.

Huonekaluja.
Sänkyjä, sohvia, kaappia, kalastoja,

juolettipllronkia, pöytiä, tuolia, patjo-
ja, peitteitä, villafiockia y. m., y. m.
myydään liikkeen siirron tähden ennen
kesäkuun 1 päivää.

N, Niemi,
Laivurinkatu 39. Puh. 7599.

(S. I. 10739) 8379
[yytävänä hyviä suolasia

Silakoita
isommissa ja pienemmissä astioissa se-
kä Krimin omenia halvalla. Nikolain-
katu 16- Pub- 10275.

K. Siltanen.
Kankirautaa eri mittaa, hevosenkerf-

kärautaa, mustia ja galvanoituja katto-
ievyjä kattiialevyä, kupari- ja messln-
kllevyjä. iaakerimetallia. tinaa, kupa-
ria, lyijyä, sinkkiä takoissa.

.Varastosta myytävänä.
. Oy. METALL Ab.
Hietalahdenkatu 10.

’ Hienoja miesten paitoja, kauluksia,

huopahattuja. Viadimirinkatu 18 iB.
asunto 6.

Vähän käytetty naisten pyörä ja
lapsenkärryt

Eerikinkatu SS, N, ovi SI.

Heta-
icisifeja

noin 400 metriä, siitä ioku määrä
pofkkrpantuja. Hintatarjoukset teh-
tävä rakennusmestari K. Oilalle,

Telefooneja
Sähkösoittakelloja

Telefooni lankaa
Kuparilankaa

Hehkulamppuja
myy suuriminast a varastosta helpoimmin

Bi.l. lii liite.
Hcisinqissäa 6928

Enimmän taijoovalle myydään noin

50 kg.

Hunajaa
knn taijonkset saapuvat osoitteella:

S. Kossila,
Jalasjärvi. 8027

Parasta ja luotetta-
valta on

Amerikkalainen h? usväri

»EMPIRE1*

jota myydään kaikissa
maammo Bohdoskanpois-
sa,ApieekeissaJiaherTys-
liikkeissä sekä tukuttain

G. GYLLSTRÖM.
Vladimirink. 2. Helsinki. Puh. 21 66.

»/, watti Phillips lamppuja
400 kpl. 100 Kk 110 voit.
743 . 100 » 120 »

842 * 200 . 110 »

100 » 400 * 340 .

128 » 400 * 110 »

164 » 400 » 220 t.

79 » 000 > 110 »

72 » 600 » 220 ■»

75 > 600 * 230 »

48 > 1000 . 110 >

130 » 1000 » 220 »

myy varastosta
STENBÄCK & C:o.

Tampere. Puh. 1454,
(Tamp. S.) 8329

150 riisiä Painopaperia
72x88 cjm.
1000 riisiä Papier ä Lettres N:o 3.
600,000 kpl. (Kirjekuorta N;o 3.
Myy halvalla

Stenbäck & C:o.
(Tamp. S.) 8333 Tampere. Puh. 1454

ajvaa

Puutervaa
myy varastosta Oulussa

Eino Tirkkonen, Oulu,
Asemakatu 12.

N. 1958.
Maatila
Hämeessä, ison järven rannalla, pinta-
ala 300 t.a., metsää 75,000 mk. arv.,
kolme asuinrak., läävät, tallit, riihet
y.m. hyvässä kunnossa. Lainoja ei
ole. Hinta irtaim. 125,000 mk., hät.
25,000 mk.

N. 1959.

Huvila
Tuusulan järven rannalla, 4 h. ja keit-
tiö, sauna y.m. Hinta 5,500 mk.

N. 1960.
Kaupungin kulmatalo

Vuokrat 25,500 mk. Hinta 260,000
mk., lainat seisovat. Kät. 30,000 mk.

Lähemmin
Suomalainen Kiinteistö- ja Lakiasiain-

toimisto,
Helsinki, Erottaja 15—17. Puh. 3766 &

117 52, kello 10—4.
8362

Automobiileja
myytävänä.

Loisto auto »Ciement Bayard»:n
tunnettua ranskalaista valmsitetta. Ko-
ne 30 hv. ensiluokkaisessa kunnossa.

,opsi”Kuré-auto 40hu.
mitä parhaimmassa kunnossa.

Molemmat autot nähtävinä Helsingis-
sä. Lähempiä tietoja Siltasaarenk. 8—

10, porras B, huoneusto 18. 8991
Iso Fiikus ja ruokapöytä. Castrénin-

katu 13, pr. C, ovi 28.
Tekokukkia.

B. S. Granqvist.
Fabianinkatu 12. sieäaak- portista

As. 50,
t

UUSI SUOMETAR

fö g se sa «eMjytavana
Varastosta
Suomessa;
1 kpl. uusi Munktellin epäkeskopu-

ristln lajia L. A. 2.
1 kpl. käytetty kierreleikkaussorvi,

130x800 mjm., spindelin reikä 11 mjm.
ExJ- Barnes tekoa.

3 kpl. käytettyä porakonetta aina 50
mjm. reijille.

1 kpl. penkkiporakone aina 25 m/ta
reijille.

1 kpl. valsslén sorvauskone, sopiva
suurempaan myllylaitokseen. Spindelin
korkeus 310 mim., prisman pituus 1500
m,'m. Escher Wyss & C: o, Ravenshurg
tekoa.

1 pari uusia vormauakoneita, 310X
410 m/m. vormuille.

Pyßrennyskoneita, pyörösaksia, sikki-
koneita, lävistinkonelta, ruuvipuristimla
y. ra.

1 kpl. Duplex kierresorkka IJ4”—2"
—3” kaasukiertellle.

Kaasukierretappeja.
3 kpl. uutta 1 tonnin patentti-ruuvi-

taljaa. Väkivipuja fskruvdomkrafter)
4, 5, 10, 15 ja 20 tonnin.

Pollß liiiiiiii.
Ykspila.

Sähköosoite: Insinööri.

Voimaseparaattori

EHEI
välittömällä ruuvipyörävoimalla on hankittava
joka seen ensiluokkaiseen meijeriin.

Puhdistaa jakuorii tunnissa 1,200 Itr. maitoa.
Verraton kuorimiskyky.
Kuula itse tasapainossa pysyvä.
Kevyt ja äänetön käynti.
Lujaa ja voimakasta tekoa.

Sekä näitä että O iöljOlOkäsiseparaaf.
toreita on varastossa ja myydään tehtaan
omiin halvempiin hintoihin.

Suomalainen Separaattori Osakeyhtiö.
Helsinki, Uudenmaankatu N:o 20—22. 6335

QHHSOS3HSHSOHSOBB3BBSHBHHC'
Mkas- ja Mtiöfiaitarha-
SIEMENIÄ

kesiksi 1917 saapunut.
Porkkanansiemeuiä, Punajunrensiemeniä, Persiljaa, Diiliii, Papuja,
Sokeri herneitä, Silpoberneitä, Rethsinsietneniä, Turnipsin siemeniä,
Lantonaiemeniä, Kupnkaalmsienieniä, Knkkakaalinsiemeniä, Kurkku*
jensiememä. Hillosipulia, Ruokanaunita, Tomaatteja, Palsternakkoja,
Salaaitia, Pinaattia, Heinänsiemeniä, Vikkeriä ytu. kuin myöskin
Eukknsip ilia, Niintä, Kukkalautaa, Sarvenlastuja, Knkkalnnjauhoja
ja Wugiierin Pnutarhalantaa, Ruukkuja, Hiekkaa ja voimakasta
Multa» ruukkukasveille huoneissa.

Tilaukset maaseudulle toimitetaan siinä järjestyksessä kuin ne
saapuvat. Hintaluettelo lähetetään pyynnöstä.

Suomen ¥slja- Ja Siemenkauppa
0. S. HOLMGREN

Helsinki. Unioninkatu 22. Puhelim. 2652 ja 085.
b306

EBEBBBBEEBEBBBBBBBBEEEEEBL*

6-v'UJt. rautias iiinakko-

kantak. n;o 1285, korkeus 157 sm., vah-

vat jalat, kaunis ruumis, ryhdikäs ja

komea, hyvä hoitaa ja alaa. hyväksi
tunnettua rotua, palkittu valtion kan-

tak. näyttelyssä 3 palkinnolla, palkit-
tu myöskin ravikilpalluissa. Astutus

og "o—Bo. Myydään lilan myynnin
vuoksi. Lähemmin kirjeellisesti tai
suullisesti omist.

Väinö Saarenpää,
(Turun S.) 8334 Piikkiö.

Malkoja.
NT oin 2,000 syltä koivu- ja sekahal-

koja Tampereen—Kauman radan ase-
milla. Ostajan hankittava vaunut.
Tarjoukset lähetettävä Rauman posti-
toimistoon N. K. Metsälä. 8326

Jyväskylän parhaalla
liikepaikalla

myydään hnntokanpalla 13. 4. 1917
S;!o 12 p. tulon paikalla Ehdoista
silloin lähemmin. Oikeus hyväksyä
a kyhätä huudot pidätetään.

E A. Bio.Tfisrjin ptr!!!!sei.
Suomal. i 1281

iiBBHMHI
—

Herras-
kartano

myydään täysine irtaimistoineen
650.000 markasta. Pinta-ala n. 850 t.-a.,
mistä parasta peltoa n. 350 t.-a. yhdes-
sä kappaleessa ja talon lähellä, mai-

niot laitumet meren rannalla.
Rakennukset ovat kalkki erinomai-

sessa kunnossa. Päärakennuksessa 9
huonetta, kyökki, eteinen ja kuisti, ra-
kennuksen ympärillä puisto Ja puutar-
ha, näköala meren lahdelle. ‘Kave-
ta tiilestä 75 lehmälle, sementtlsians-
tuksincen. villkatto betonista'; talli
saman katon alla, sis. 15 pilttuuta ja
varsakarsinaa. Asuin- ja navettaraken-
nuksissa on peltikatot. Tilalla elä-
tetään nykyisin 45 lehmää, 3 sonnia,
4 emäsikaa, 11 hevosta.

Kalavesi erittäin hyvä.
Metaii hyvä Ja säästäen pidetty.
iMaanviljelyskaiusto varsin arvokas.
Kiinnityslainoja Smk. 157,371:96.
Lähempiä tietoja antaa:

| Aksel Alanderin
■Asianajotoimisto O.Y.
3 Heisinki,
I Mikonkatu 7. Puh. 1572.

sm

Puseroita
hametta ja leninkejä suuri valikoima.
Siltasaarenkatu 6. O. Kauriinvaha. 18 hv. fyslyhöyrykone.

kattlloineen tahi ilman kattila, ja

pyrypumppu
ostetaan heti. Tarjoukset lähetettävä

Suomen Koneliike Osakeyhtiö
Helsinki, Mikonkatu 6. Puhelin 110 20.

Suuri valikoima, hienoja
malkja, erittäin halvalla

myy

Uusi Muotiliike,
Yriönkatn N:o 16.

jalkoja myytävänä.
Hyviä havu- Ja koivuhalkoja noin

800 syltä Ilmajoen asemalla. Tehkää
hintatarjouksia.
8323 Herman Pojanluoma.

Os. Ilmajoki.

Venemoottoreja
tanskalaista valmistetta. \ a-

rastossa löytyy -i, 5 ja
8 hv. mootto-

reja.
PyytSkää tarjousta!

Oy. Victor Forselius.
(5.1.10494) Turku. 8352

Kaasun valm stuskone.
Kone valmistaa itsetoimivasti kaa-

sua joko Bentsilnlstä tahi Casoliinls-
ta. On yksinkertainen ja helppo hoi-

taa. Sopiva kenkätehtaisiin y.m. teh-
taisiin. joissa kuumennettavia koneita
tarvitaan.

Iso pakkauspräfssl
ruuvlpnrist Imellä, puristusvoima 55,000
kg., purlstuspinnat 130X ,J0 cm. Voi
paalata 1600 cm vahvan paalun. Kä-
sivoimaa varten. Kumpainenkin kone
on vähän käytetty, vaan kuitenkin hy-

vässä kunnossa. Nähtävänä tehtaas-
samme joka päivä.

Oy. Tamoereen Paperlnjalostustehdas,
Kyllikinkatu 19. puhelin 341, Tampere.
(Tamp. S.) 8331

Metsäinen
lolikctila

myydään noin 4 km. Tikkurilan ase-
malta, pinta-alaa noin 100 eli 120 tna,
josta yli puolet metsämaata. Tilalla
sijaitsee pienempi asuin- sekä ulhobno-

uerakennukset. Hinnasta y. m. ehdois
ta lähemmin H. J. Ek, 3;s linja 28, puh.
2569 sekä Tikkurilassa V. B. Hirvisuo,
puh. 65. Tarjoukset ovat jätettävät en-
nen 14 päivää huhtikuuta

Maanosto Osuuskunta Peltolan
Hallinto. 7185

Vesiturpiini
70O—1,000 mm. veslpyörän halkasijal*
la ja hyvässä kannossa halutaan ostaa.
Selitys ja hintailmoltus Liedon posti-
toimistoon osotteella mylläri K. UJala.

(Tur.S.) 8333
Hels. S., Hb!, (rnos.) 1 k. 9 mm.

Vanhoja tekohampaita
ostetaan lauantaina t.k. 7 p. Vnori-
miehenk. 14, porr. A. ovi 3.

5339

1 kpl 45 hv.

pielöing inuikaasumoollori.
1 kpl. 38 hv.

jMankleilin lokomobiili,
1. kpl. 4-kutt.

Jjeroniiten höyläkone,
3 kpl

kaikaisasahaa. pUh. 9025.
(SI 10659)8348

Tarjoamme varastostamme:
n. 400 kg.

lyijyromua
(akkumulaattori).
400 litraa I:rae

rikkihappoa
upea. paino l,lö.

Pohjanmaan Insinööritoimisto
8138 Vkspila.

Myydään
piano, leposohva. jäähdytysastia, mar-
morinen pesulaltos, teekeittlö, belgia-
lainen kristallikruunu, japanilainen ser
visi, vaaseja, englantilainen päivälils-
servisi. Kanppissk. 6, as. 20, pr. C.

Muuton vuoksi
paikkakunnalta, myydään heti kuolleit-
ten kalusto. Xmotsikatu 4. as. 1.

2 hevosta sekä 2 troskaa myydään
-

.

Punsvuorenk. 16. K. A. Eerola,

Kävelypukuja,
Surupukuja ja leninkejä valmiste-

taan hienolla kuosilla teettäjän kan-
kaista sekä omista.

Hinnat erittäin kohtuulliset.
Siimeksen Neule mo, Pietarini. 10,

Kapteenlnk. kulma.

3000 kg. Ljijj romua,
höllä y.m.

»5 kg. Motramlte työkaluterästä
50X*0 m/m.

Myy varastosta Tampereella
Stenbäck £ Co,

(Tamp. S.) 8330 Tampere. Telet 1454.
OSAKKEET:

2 huon., keitt., kylpyh. Kruunuhaas-
sa, myydään 5,500: —. f \. Pyy, L. Hei-
klnkatu 20. pr. A.

-

mi n.o m —ll

Lantin’ m
vaunuiiSast:s£3sn. Tarjouksia
teella Siltasaarenkatu B—lo,8 —10, Helsinki.
K. XOSKINEK.

Villalankaa
16 mk. kg., hoopoja 22 m;-;., peitteitä
24 mk., patjoja, tyynyjä, kankaita, va-
nua y. m., y. m.

Kudottuja villalumppuja ostetaan 4
mk. kg. Turun Vanuiiike, Länsi-Heikin-
katu 6. Puh. 10351.
6525

odotan osoifct
Puhelin 9539.

8393

feeioettoreja:
2 \i hv. ulkolaitamoottorcja,
8, hev. v. moottori kuula sytytyksellä,

12 hev. v., 2 siiint. Alfa-moottori.
21 hev. v„ 3 siiint. Amerikal. moott
Ääntävänn myymälässämme.

P. Sidorow,
Suomalainen Kalustokauppa Oy.,

Helsinki, Fabianink. IS.
8221

2 hv. venemoottori ”00: —. Nähtävä-
nä T. Rdb.k. 3. E., 42, puh. 11439. 8327

Kaksinkertaisesti vaikuttavia

Kilillä
painopituus noin 130 mm. ja noin 256
mm. Hintatarjouksia tarkoilla mitta-,
paino- j. n. e. ilmoituksilla odottaa

A.-B. S. NIKOLAJEFF J:or 0.-Y.
8234

Luonnonihanan

Metsä- ja maanvilje-
lystilan

saa ostaa suoraan omistajalta, jos kaup-
pa pian päätetään. Tila sijaitsee 10 km.
Kouvola —Viipuri r.o. asemalta ja 4 km.
yks. rt: Itä. Pinta-ala 14& La. yhd. kan-
paleessa, josta n. 35 t.a. peltoa ja suo-
viljelystä. ylösottosuota runsaasti. Tila
rajoittuu kahteen järveen, joista toinen
kirkasvetisyydestään kuuluisa. Sen ran-
nalla useampia äärettömän kauniita
huvilapalstoja, joista erään halki kul-
kee pienempi korkeaputouksineen ko-
hiseva. äärettömän kaunis koski. Puo-
let koskesta kuuluu tilaan ja ammatti-
miehen arvion mukaan voidaan kos-
kesta saada sähkövoima ja valo. Vielä
mainittuun palstaan voidaan saada e-
telärinteinon, suurempi puutarha ja
siihen järvestä suurenmoinen vesijoh-
to. suihkukaivoja ja kalastelua varten.
Kalavedet harvinaisen kalarikkaat ja
ammattimiehen lausunnon mukaan kuin
tehdyt kalaviljelystä varten. Hyvät j
metsästysmaat. Metsä n. 80 t.a., ei
miesmuistiin myyty mutta lukematon.
Navetta, talli ja aittarakennukset uu-
det; ladot hyvässä käyttökunnossa;
päärakennus kuitenkin pieni ja huono.
Pellot hyvässä kasvukunnossa, llunt-
tuncitten olosuhteitten takia myyn ti-
lan huhtik. ajalla osalla Irtaimistoa
100,000 mk. hinnasta ja sopii se erin-
omaisesti kauneutta kaipsavalle sääty-
läisperheelle.

Lähempiä tietoja antaa »Tilanomis-
taja», os. Hyvinkään post. rest.
8267

Myytävänä ratsuhevonen, jota voi-
daan käyttää myöskin ajossa. Nähtä-
vissä klo 11—3 päivällä. Osoite: Alek-
santerinkatu 15 »Atlas-, huone 3.

IS. H.)

Msamme amoa viimeaikaisissa näylle
ly.ssä ensimmäisen palkinnon saanut
Harmooni tehdas

Halonen ja Kumpp.
Jyväskylässä.

SnosltteTee teoksiaan.
Hinnasto ilmaiseksi pyydettäessä. 36

(SH.)

lj^|J IM» le
ilhtoollis'viiniä
• Vino Sacroi ja
-leipiil. sokä kir-

kollis.a s-s.ueit.l mvy halvalla
G. SPÄRE, Helsinki.

Huom.! Arvpisat naiset!
Ahtaan ajan johdosta myydään ai-

noastaan 2 viikon aikana hyvin lajitel-
tu varasto kuosikkaimpia kävelypuku-

ja ja kesätakkeja melkein slsaänosto-
hintoihln.

Huom.! Tilauksia vastaanotetaan,
työ tehdään joutuin ja halvalla, kaiken
kilpailun yläpuolella. Pohjols-Esplanaa-
dink. 37, pr. A, ovi 8.

Huom.! Pihan perällä.
PääMystakkllfike.C. 'Herting. t

Kaikenlaisia hyviä Tauluja, sana- ja
muita kirjoja, karttoja, muistirahoja
y. m. ostaa ajna

Lindstcdtin Antikv. Kirjakauppa.
P.-Ssplanaadink. 31, II kerros.

G33f

ostaa

sfötfökauroja
ja

I f f? S ABI*kylvotieinia
Osuusliike ELANTO r.l.

Helsinki. Puh. 10511.

8317

. - ; 1

Kuullolta
ostetaan

Olschettsky & C:on välityksellä.
Pietari. Nevsky 63. (Hbl.) 6362

il a litoja
Olscheffsky & C:o.

Pietari, Nevsky 63. (Hbl.) 6363

ostaa

Perunoita
ja tuoreita suomalaisia

M& mia
suuremmissa Ja pienemmissä erissä
korkeampiin hintoihin. Tarjoukset
Luotsikatn 6. Puh. 5473.

J. H. Seppälä.

31 |jjg%|
ostetaan 50.000 syltä ensitilassa. Tar-
joukset hintallmoituksineen ennen t.
k. 15 p. Suomalainen Kiinteistö ja La-
kiaslaint. Helsinki. Erottajank. 15—17.
Puh. 37 60 & 117 52. 5361

luo a 160 syltä hyviä

Koivuhalkoja
ostetaan nyt heti tai kesänajalla toi
taitettavaksi. Tarjoukset jätettävä.

Ensi-sairaalaan,
Speranskintle I—3.

2—4 silint. 4-tphti

Veuemoettori
Va.»t t. 1. k. ninj. ».Moottori BSS».
Naisten polkupyörä, hyvässä kunnes»

sa oleva, ostetaan. Punavuoreuk, t® n?jj
B. ovi 2», a
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KoHonttoörit,
Villaajat ja
Sorvarit
saavat pysyväistä työtä

Oy. Lehtoniemi Ah.
Varkaus. (HM.)8284.

Taitava ompelija,
miel. päällysvaatetyöhön tottunut, sekä

tyttöjä noin 16—17 ikäisiä.
Joilla on halua ja taipumusta ompelu-
alalle, otetaan kohta Magasla Elite‘en.
Aleksanterini 19.

Hyvät suositukset omaava, tottunut

ii-Ai,
joka täydellisesti osaa molemmat ko-
timaiset kielet, eaa heti vakinaisen,
edullisen palkan liikkeessämme. Etusi-
ja hakijalla, joka tuntea tapetti-, väri-,
vernissa-, lakka- ja tekn. kem. aloja.
Kirjalliset hakemukset yksityiskohtal-
sine tietoineen aikaisemmasta toimin-
nasta lähet. es.

BANDUDDIN TEHDAS O. Y.
8355 Helsinki.

2 Latojan,
Painaja ja
Palnajaopp!!!!S

saavat; paikan. Lähemmin lauvan-
teina tk. 7 päivänä klo S—l 2

Kirjapainossa}
Iso-Boopertinkatu 39. 8320

Latoja
eaa edullisen paikan maaseutukaupun-
gissa. Hm. merk. U. konit.

PalveLjattaret
Hyvillä suosituksilla saavat hyviä paik-
teoja vlrkamiesperheislln nyt heti ja
nyöh. Klrkkok. 14, C, rva R. J. Fahler,
puh. 8675. 24 vuoden kokemus.

16—18 v. tyttö
saa paikan Suoma). Kirjat!. Seuran
kirjapainossa, Antinkatu 4.

Uloniiia
e>a vakinaista työtä 8 t. päivässä. Ha-
kemukset palkkavaatlm. ja todistus-
jäljenn. entisistä toimista jätettävä
TJ. S:n konttoriin merkillä

»Korehtuurinlukija».
Seis. S. ja Kotimaahan 2 k. tj. 50 ma

toteli tai
palvelukseen halutaan vakavaan nuo-
risotyöhön innostunutta ja kirjallisiin
tehtäviin kykenevää henkilöä. Pää-
tehtävänä on: laaja klrjevaihto Ja
mahdollisesti tilien pito. Pikaklrjol-
tustaito ja hyvä puhujataito myöskin
suotava. Hakemukset osoitetaan suo-
situksineen U. Suomettaren konttoriin
os.
5372 »Elämän tehtävä».

lels. S., Hbl. (ruots.) 1 k. tj. 15 mm.

Mensiisiiiirastaja
Suori, kykenevä, saa palkan piirnsta-
jana. Läh. Lämmityllä ite Uy., An-
nankatu 28. 8310

Kaksi maanmittaus-
kokelasta

Saa edullista paalutustyötä Vaasan
läänissä, kun ilmoittautuvat allekirjoit-
taneelle. Palkkio 80 % työstä!

Artturi Lönnbohm,
Osote: Maalahti. 8392

Kaksi Puutarhuria
tai apul. saa paikan. H. Hiltusen Kuk-
kakauppa, Aleksanterinkatu 54.

Naispuutarhuri
saa pätkän tam lähettää todistukset
pelk&avaatknufksinee® ennen tä-
män kuun 20 päivää allekirjoitta-
neelle. Toimeen on saavuttava 1 p.
ensi toukokuuta. Toimi kahdessa ta-
lossa.

Aleks. Juvonen,
Maanviljelijä, Rantasalmi.

Postiosote: Parkumain, pysäkki
KasviSierhaunvuvojatai’,

toimialueena Someron pitäjä, saa pai-
kan toukokuun ensi päivästä s:ksl—-
-6;ksl kuukaudeksi. Tointa seuraa va-
paa ylöspito toimituspaikoissa.

Hakemukset todistusjäljennökslneen
ja p.alkk avaatimuksineen lähetettävät
ennen 20 p. huhtikuuta allekirjoittaa
neelle. Toimesta ei valittu saa kiel-
täytyä.

V. Toivonen,
'5.1,10538) 824]Os.: Pitkäjärvi.

Halutaan palvelukseen.

(Faktori)

Kirjapainon
johtaja

saa vakinaisen paikan pienemmässä
kirjapainossa Helsingissä, kun Lähet-
tää todistuksensa palkka vaatimuksi-
neen tämän lehden konttoriin ennen
t.k. 10 päivää nimimerkillä
8239 liattua.

U. Aura 1 k. tj. 50 nrm.
Ammattitaitoinen, tarmokas !

Mylläri
saa paikan myllyssämme. Tarjouk-
set suosituksineen ja paHnkavaati-
mutsmeen (myllyllä vapaa asunto
■lämmön ja valoa kanssa) lähetettä-
vät hetimiten.

Joensuun Höyrymylly Yhtiö.
Joensuu.

Keski-ikäinen, luotettava, koulutettu
Nalskarjakko,

saa apnlalspaikan Toukokuun J:atä
päivästä tahi aikaisemmin. Todistukset
palkkavaattmuksineen läh. Uudenkylän
kartano. SjundeS.

toimi
erääils Keaki-Hämeen suuremmalla
tilalla on sattuneesta syystä touko-
kuun 1 päivästä vapaa ia kehoite-
taan niitä arv. mies- eli naisfcarja-
koita, jotka ovat halukkaat mainit-
tua tointa- hakemaan, lähettämään
haikupaperinsa paikkavaaitimufcsi-
neen meidän konttoriimme Helsin-
gissä, jossa lähempiä tietoja on saa-
tavissa.

i- ■.pnnnn
:. 'i'tM

8218

Työtä Ylioppilaille.
Ylioppilaskunnan Välitystoimisto vä-

ittää sitä haluaville: koti- ja tuntio-
pettajia, preparaattoreja, konttori- ja
kanella-apuladsia, viransijaisia opetta-
jan Ja muihin virkoihin, käännöstyön
tekijöitä, laskuapulaisia y. m.
Toimisto avoinna arkipäivinä k!o 4—6

i.-p. Ylioppilastalolla, puh. 123. Työtar-
jouksia otetaan vaat. kirjeellisestikin.

Potkuin
Käsityönopettajan

virka
Kotkan kaupungin kansakoulussa ju-
listetaan täten seminaarin käyneiden
haettavaksi 30 päivän kuluessa tätä
päivää lukuunottamatta. Opetusvelvol-
lisuus on 30 viikkotuntia ja paikkaa
2,400; — mk. vuodessa, 5 vuoden palve-
luksesta on 10 % koroltns ja 10 Ja It
vuoden palveluksesta 20 % koroitus.
Ruotsinkielen taito suotava mutta ei
välttämätön. Valitun on alistuttava
mahdollisiin muutoksiin opetussuunni-
telmassa.- Virkaan on astuttava tule-
van elokuun X päivänä.

Kotkassa, huhtikuun 3 p:nS 1917.
Johtokunta.

(Etelä-Suomi) 8301

8336

PUSI SUOMETAR

Kesäasuntoa täysihoidolla
tai ilman, mieluummin Päijänteen seu-
duilla, haluaa nuori rouva pienen poi-
kansa kanssa. Vast, hlntallmoituksl-neen 2 viik. knl. t.Ut. merk.

»Vaatimaton».
2 (pienempää) huonetta &. keittiö

tai 1 huone, alkoorl & keittiö halu-
taan vuokrata 1 p. kesäk. Vastaus ni-
mim. »Arkkitehti, 885» t.l. kontt. tai
puhelin 85 99.

Halutaan vuokrata kesäksi
3 ä 4 huoneen kalustettu, meren tai'
järven rannalla sijaitseva, huvila tai
huoneusto isommassa maalaistalossa.
Vastaus ennen t.k. 17 p. tämän lehden
konttoriin nimim.

Keaänviettäjät N:o 884.

Jaalan kunnan Ansalahden piirin
ylemmän kansakoulun johtokunta ju-

listaa mainitun kansakoulun

Naisopettajan
viran

3 koetuevuodeksi johtokunnalta haet-'
tavaksi 30 päivän kuluessa tämän jäl-
keen, tätä päivää lukematta. Virkaan
on astuttava tulevan elokuun 1 päivä-
nä ja seuraa sitä haussa olevan val-
tioevun lisäksi piiriltä palkaksi 2 huo-
notta ja keittiö sekä tarpeelliset ulko-
huoneet, pilkotut polttopuut, öljyvalo,
1 ha viljeltyä pekoa, yhden lehmän
laidun, vapaa kalastus piirin vesillä
sekä 250 markkaa rahaa, ynnä 50 mar-
kan kalliinajanavustus. Koulu toimii
vuokratalossa.

Jaala, Ansalahti, 1 p. huhtlk. 1917.
S2BO

Os. Jaala. Ansalahti.
Johtokunta.

Opettajan
virka

Perniön Kirkonkylän ylemmässä poika-
kansakoulnssa julistetaan johtokunnal-
ta haettavaksi kahdeksi koevuodeksi
30 p:n kuluessa, tätä päivää lukuun-
ottamatta. Virkaa, Johon on astutta-
va tulevan elokuun 2. p:nä, ecuraa ta-
van. valtioapn sekä kunnalta 400 mk.
rahaa, 2 kuormaa olkia, 1,030 kg. hei-
niä, miesopettajan nauttima pelto noin
3 tynn, alaa, puutarha, lehmän laidun
Pappilan metsässä, puolet maksavien
poikaoppilaiden sisäänkirjoitusrahoista.
vapaa asunto ja lämpö. Kalliinajan ko-
rotus, myönnetty toistaiseksi, on nuo-
remmille opett. 150 mk. ja vanhemm.
op. 100 mk. vuodessa.

Perniö, 3 p:nä huhtik. 1917.
Johtokunta.

Puutarhaopettajattaren
Ja

Talousopellajattaren
toimet Tuusulaa Kansanopiston puu-
tarhakursseilia. Jotka alkavat S p. tou-
kok. ja päättyvät lokakuun loppupuo-
liskolla, Ilmoitetaan täten tällaisiin
tehtäviin asianmukaisesti valmistautu-
neiden henkilöiden haettaviksi. Puu-
tarhaopettajaa virkavelTollisanksiin
kuuiuu 1 ä 2 tuntia teoreetUsta opetus-
ta päivässä, puu- ja kasvitarhaopissa
Ja sitä pohjustavissa aineissa sekä ka-
nan Ja mehiläishoidossa, n. 0,5 hän suu-
ruisen kotipuutarhan hoito oppilaiden
avulla sekä tarpeen tullen oppilaiden
opastaminen ja silmälläpito yhdessä
opiston miespuutarhurin kanssa heidän
työskennellessään varsinaisen opiston
kasvitarhan puolella. Talousopetta-
jattaren virkavelvollisuuksiin kuuluu:
tarpeellisen teoreettisen (2 ä 3 t. vii-
kossa) ja käytännöllisen ruokatalous-
opetuksen antaminen tyttöoppilaille,
kiinnittämällä erikoisesti huomiota kas-
vjruokiin, terveysopin opettaminen (1
t, viikossa), säilykkeiden valmistuk-
sen opettaminen ja itsensä kannatta-
van ruokalan pito oppilaiden avustuk-
sella kurssien aikana. Molempien o-
pettajattarien on astuttava toimeensa
tarpeellisten valmistustöiden vuoksi,
mikäli mahdollista, 1 p:stä toukok.
Hakemukset todlstuksineen ja palaka
vaatimuksineen on huhtik. 10 p;äa»
mennessä lähetettävä allekirjoittaneel-
le, opiston johtajalle (os. Järvenpää).

(5.1.10731) 8367 Vihtori Raevuori.

Laitalan

Kunnaniaäkärin
virka

ilmoitetaan kunnallislautakunnalta
haettavaksi ennen tulevan toukokuun 1
päivää. Palkka on 5,000 markkaa vuo-
delta. Lääkärin tulee tarpeen vaaties-
sa käydä kunnalliskodissa, antaa to-
distetusti köyhille lääkärin apua ilmai-
seksi, tarkastaa kerran vuodessa kaik-
ki kunnan iansakoululapset. Muuten
on valtuusto hyväksynyt Eteläpohjan-
maan kunnanlääkärie nminimitak-
san, paitsi 13 kohta, että hän sairas-
käynnistä kunnan piirissä ei saa ot-
taa maksua kuin 10 Smk. Ja 14 kohta
taksasta «n poistettu. Virkaan astut-
tava heti kutsun saatua.

Laihialla, huhtikuun 2 pnä 1917.

Antero Itpponen.
Kunnallislautakunnan esimies.

8389

Matematiikan,
fysiikan ja luonnonhistorian opettajan
tai opettajien viransijaisuus tarjona
maaseutukaupungissa. Vastaus U.
Suom. kontt. »F. K »lie. 8388

Kaunis, ajanmukainen, l;den alkovi-
huoneen Ja keittiön huoneusto halu-
taan vaihtaa 2:<ien huoneen ja keit-
tiön huonenstoon. Vast. nimim. »Vuok-
ralainen, ovi 17, 887», t.l.k.

8 Kansanedustajaa
saa siistin Ja halvan huoneen Rune-
berginkatu 0 A, pre. B. huone 29.

«IIIIPIII»

Kaunis puotihuoneusto vuokrataan
kesäkuun 1 petä Säärn. Rantatie 1.
Puhelin 32 15.

Haluamme vuokrata
Auto-tallin Helsingissä,

johon mahtuu 5 ä 6 autoa eli myös
useampia yhden auton talleja. Tarjouk-
set pyydämme lähettämään osotteel-
lamme:

Osakeyhtiö Vanamo,
5390 Turku.

ptiylahden Kasvitarha- ja
Kelttokouluun

otetaan nais- ja miesoppilaita 7 p. tou-
kok. alkavalle S I jt kk. oppijaksolle.
Konlumaksu 30 mk', koko ajalta. Asun-
tomaksu 5 mk. kuussa. Ruokaa saa-
tavana osuusruokalasta, jossa etukä-
teen kannetaan kuukausittain 37 mk.
naisilta ja 40 mk. miehiltä. Joku mää-
rä 50 mkan suuruisia apurahoja jaet-
tavana. Hakemukset, joihin tulee liit-
tää paplntodistus ja jäljennökset kou-
lutodistuksista, ovat lähetettävät en-

nen 1 p. toukok. allekirjoittaneelle, os.
Niittylahti pys.

J. H. Hakulinen.
(S.I. 10660) 8349

Antoisat tiaiset ja Kerrat!
Ehdottomasti halvimmalla ostat*e

Päällystakkinne, Painoonne, Pukanne,
Rankaanne y. m. suuresta, hyvlnlajite.-
lusta ja kuosikkaasta varastostamme.

Tilaukset toimitetaan nopeasti ja hal-
valla. Zall.

1.-Heikmkatu 1. Esplanaadink. kul-
massa, pääovi, 3 kerros. Puhelin 5216.

Hnom.l Käyttäkää hissiä! 553
HUOM.! Viimeinen kuraa), Antink. 13.

Tanssi-kurssi
alkaa keskiviikk. t k. 11 p. klo 8 il!.
Antink. 13 suur. sai. Opetetaan 20
nyk. tanssia. HU014.! Varmasti ope-
tan hyväksi tanssijaksi, Sisäankirjolt.
joka päivä klo 6—puoli 8 lii.

Huom.! Hinta on halpa]
A. G. THOMPSON.

Helsingin

# Tanssi-
opisto

Maan suurin ja suosituin oppilaitos
taide- ja saionkitanssia varten. (V. 1915
583 ja 1915 983 oppilasta.)

Salonkitanssl-osaston viimeinen kurs-
si läliä oppikaudella alkaa t. k. 11 p;nä
k!o 8 1. (Seuraava kurssi alkaa syysk.
1 p;nä) Oppilaiksi otetaan vasta-al-
kavia ja ennen osaavla. Opetetaan
kaikki nykyaikaiset tanssit. Opetusta
johtavat Teini Gustafsson ja Raft. Pen-
ger. Ilmoittauduttava oplst. kanslias-
sa (Mikonk. 3) klo 18—3, &—7 1, Puh.
192 65. Yksityistuntoja annetaan.

(S. 1.19750) 8369

Uusi

Tanssi-opisto
Viimeinen ikurssi

csastolla kevätlukukaudella Ostrobot-
nian juhlasalissa aikaa keskiv. 11 IV.
klo 8.

,-Ilmortt. lauani 7. IV. klo 5—7 R.
Teatterikuja 3.

Muutamia, vapaapaikkoja naisop-
pilaille.’

Ykätyistunteja annetaan.
Bertta Marjaana.

PälvOäSn Kasvitarha- Ja
Talouskoulussa

Hämeen Kansanopistolla Sääksmäessä
alkaa työkausi toukok. 7 pnä. Ope-
tusta annetaan sekä tietopuolisestl, et-
tä käytännöllisesti puu- ja kasvitar-
Lanholtoon sekä ruokataloudenhoitoon
kuuluvissa aineissa, mehiläishoidossa
mehiläiskuresien yhteydessä, joihin
kasvitarhakoulun oppilaat saavat va-
paasti ottaa osaa, sekä eräissä muis-
sa ammatti- ja yleissivistävissä ai-
neissa; opetusohjelmaan kuuluvat
myös laulu ja laululeikit.

Kurssit kestävät lokakuun puolivä-
liin, mutta lyhempialkainenkln osan-
otto myönnetään. Oppilasmaksu on 26
mk. Varattomille, jotka siitä vapaute-
taan, voidaan antaa muutama 50 mk.
apuraha. Asunnot saatavana opis-
tolla, vuokra 3 mk. kk. ja ruoka oppi-
laiden osuusruokalasta siltä hinnasta
minkä ruokatarpeet tulevat' maksa-
maan. Hakemukset, papinkirja ja
jäljennökset koulutodistuksista lähe-
tettäköön ennen Iruhtik. loppua alle-
kirjoittaneelle kansanopiston johtajal-
le. (os. Kuurila), Joka antaa pyydet-
täessä lähempiä tietoja.

'Koulu sijaitsee 5 km. päässä Kunn-
ian asemalta.

Sääksmäessä, maallsk. 15 pnä 1917.
(Aamul.) 8300 Aarne Aulanko.
Oy. Rakennusmestarien talo Bygg-

mästarenas gärd Ab:n osakkaille
ilmoitetaan täten yhtiöjärjestyksen 5
S;n mukaisesti, että osakkeet n:o 42
Ja 59 ovat nimellisarvostaan siirtymäs-
sä yhtiön ulkopuolella oleville henki-
löille.
(Rakennust.) 8321 Johtokunta.

Helppehintalnen

Tanssi-opisto
Viimeinen kurssi tällä oppikaudella

alkaa t. k. 11 p;nä kk> L Oppilaik-
si otetaan vasta-alkavia Ja ennen tans-
sineita. Opetetaan kaikki nykyaikaiset
tanssit, Helsingin Tanssiopiston hyvin
tunnettujen opetustapojen mukaan
Maksu 7. 10 Ja 15 mk. Muutamia nais-
oppilaita pääsee vapaaoppilaiksi. Si
säänkirj. Kasarminkatu 23 (Päivölässä)
6—7 L

Br. Veckman, lohtaja.
(S. I. 10747) 8070

G. Gyllslrömtn
IrtolliustentehlmQ
Vladimirirkata 12. Puhelin 21 66.
Maan ranhin ja ainoa erikoisliike.
Tekee kaikkia alaansa kuuluvia
töitä. Huom.! Ensiluokkainen työ.

Halvimmat hinnat.

HIUSTÖITÄ TEHDÄÄN!
Valm. palmikoita löytyy myytävänä

Elin Wahlströmln kampausliikkeessä,
Yrjönk. 25 C, puh. 89 58.

HUOM.! Hiuksia ostetaan!

S. Melon
Vaatetusliike,

Vladtmlrlnk. 3. Puh. 13 38.

Suoalttelee kevätvarastoaan; pukuja,
palttoita ja housuja,

HUOM.I Tilauksia suoritetaan no-
peasti ja huolellisesti.

Kotikutoisia kankaita varastossa.

Prima
kahvinlisäke antaakahville crit-
taip miellyttävän nimin. fSL 10141)8003

Metsäiintuja
Jäniksiä

SUOMEN LINTUUIKE
\ norikatu 20. Puhelin 113 S6.

(81. 10739)8371

Maalaustöitä
tehdään kohtuushinnoilla.

Puhelin 117 49.

Kirjanpitokursseja
kaksinkert. itai. ja amerikal. 100
mk. 30 mk.

Konekirjoituskursseja
eri koneilla »touch» mttoodin mu-
kaan 25 mk.

Käytännöllinen Kauppakoulu.
Ranhank. 2. R. Lundh. Puh. 2679.

(6.1. 107099) 8384

tämän
toimeenpanee

Myrskylän Työväenyhdistys
Eneim. Pääsiäispäivänä 8 p. t. k.

tuloltaan klo 8.
Otrolma: Kuorolaulua, rujo, näytel-
niukaopaio ,Hirviberrat“, 3 navt.

(5.110ö2l 8352

Naisten keltareunainen hopeakello
lyhyillä perillä pudot. 4/4 i.p, keski-
kaupungille. Um. palkintoa vastaan
telef. 3212.

Päivalista.
Eteläinen suomalainen seurakunta:

Torst. klo ö rlppisaarna Herran eh-
tooll. Johanneksen kirk., klo 10 a. Pit-
käperj. Herran ehtooll. Johanneksen
kirk. past. Sylvander. klo i/i p. saarna
Betaniassa past. Sylvander. Kolehdit
päivässäni. Suomen kirk. sisälähetys-
seur., klo 6 i. saarna Johanneksen kirk.
past. Leiviskä. Lauant. klo 5 ripnls. ja
Herran ehtooll. Johanneksen kirk. Pää-
siälsp. klo 10 a. saarna ja Herran eht.
Johanneksen kirk. past. Leiviskä, klo
]/, 1 P- saarna Betaniassa past. Lei-
viskä. Kolehd. päivää, varatt. yiiopp.,
klo 6 i. saarna Johanneksen kirk. past,
Sylvander. 2 pääsiälsp. klo 10 a. saar-
na Johanneksen kirk. rov. Hildéa, klo
U, 1 p. sa-arna Betaniassa rov. HUdön,
klo 6 i. saarna Johanneksen kirk. past

Peitän
Leiviskä. Kesklv. klo 7 i. raarnatunse-
lltys Betaniasea past. Sylvander.

Pohjoinen suomalainen seurakunta:
Ki-rastorst klo 6 1. rlppisaarna Ja H:n
ehtoollinen Nikolain klrk. tri Päivän-
salo. klo 6 f. rlppisaarna ja Herran
ehtoollinen Fredriksbergin kirkkosalis-
sa past. Kelle. Pitkäperj- klo 9 a. saar-
na Vanh. klrk. tri Päivänsalo, klo 11
a. saarna ja Herran ehtoollinen Fred-
riksbergln klrkkos. past. Helle, klo 12
p. saarna ja Herran ehtoollinen Ni-
kolainkitk. tri Päivänsalo, klo 5 i. saar-
na Fredriksbergin kirkkos. past. Helle,
klo 6 1. ristlnjuhla Nlkolainkirk. tri
Päivänsalo ja past Lehtonen, klo 5 i.
saarna Töölön Rauhalassa: past. Brän-
der. Lauant klo 6 L rlppisaarna Miko-
la inkirk. past. Helle. Pääsiälsp. klo 9
a. saarna Vanhassa kirk. past. Eran-
der, k!o 11 a. saarna Fredriksbergin
kirkkoa, past Helle, klo 12 p. saarna
ja Herran ehtoollinen Nlkolainkirk.
past. Eraader. klo 6 1. Ylösnousemus-
juhl. tri Päiväsalo ja past. Lehtonen,
klo 5 1. saarna Töölön Rauhalassa, past.
Laasonen. 2 pääsiäisp. klo 0 a. saarna
Vanhassa klrk. tri Kalla, klo 11 a, saar-
na Fredriksbergin kirkkos. past. Helle,
klo 12 p. saarna Nlkolainkirk. tri Kai-
la, klo 6 1. saarna Nlkolainkirk. past.
Erander, klo 5 1. saarna Töölön Rau-
halassa. tri Erander. Tllst klo 7 1.
saarna Vanhassa kirk. past. Helle. Kes-
kiv. klo l Nuorten kok. seurakun-
taa. Bulevk. 16.

Sörnäisten suomalainen seurakunta:
Torst klo 7 lp. rlppisaarna ja Herran
ehtoollinen Kallion kirk» Pitkäperj. klo
9 a, saarna Harjun rnkonsh. kkh. Hur-
merinta. klo 13 p. saarna ja Herran eh-
toollinen Kallion kirk. kkh. Hurmerin-
ta, Kolehdit päiväsaamolssa Suomen
kirkon sisälähetysseuralle. Klo 6 1.
saarna Kallion kirk. rov. Engström.
Lauant. klo 7 1. rlppisaarna ja Herran,
eht Kali. kirk., pääsiäisp. klo $ a, saar-
na Harjun rukoush. rov. Engström. Klo
.13 p. saarna Ja Herran ehtoollinen Kal-
lion kirk. rov. Engström. Kolehdit päl-
väsaarnoissa varattomille ylioppilaille.
Klo 6 1. saarnaa Kallion kirk. past. By-
man. 2 Pääsiäisp. klo 9 a. saarna Har-
jun rukoush. past. Wallen. Klo 12 p.
saarna Ja Herran ehtoollinen Kallion
klrk. past. Wallen. Klo 6 L saarna Kal-
lion klrk. kkh. Hurmerinta. Torst klo
7 i. saama Kallion klrk. past. Byman.

Luth. Ev. Yhd. rukoush. Fredrikink.
42: Pitkäparj. klo suom. past.
Koskenniemi. Kolehti jcut. läh. Kio 5
i. ruots. saarn. Hydén. Klo 9 a. suom,
lastensaarna op. Lyytinen. Klo 9.40
ruot. lastensaarna kolp. Öhman. Pää-
siäisp. klo 11 a. raota, khrat Pätiälä ja
Eriksson. Klo 5 i. suom. past. Fonse-
lius* khra Pätiälä, opett. Ahola ja paat.
Toivio. 2 Pääsiäis?, klo 11, a. saoin,
opett. (Lyytinen ja kolp. Stenroos. Klo
5 i. ruots. saarn. Hydén, pa*t. Fonse-
Uus ja rovasti Engström. THet. 10 p.
klo 10 a. suom. past. A. Vasunta ja
khra Pätiälä. Klo Ip, ruots. khra
Eriksson. Kk» 5 i. suom. past. Toivio
Ja rov. Engström. Klo 7 !. ruots. saarn.
Hydén Ja past. Byman. Torat. 12 p
klo 6 i. ruots. opett. J. Vtrén. PerJ.
13 p. klo S i. suom. opett. Lyytinen.

Luth. Ev. Yhd. Kallion rukoush. Alp-
pik. 19: Pltkäperj. klo l2 p. ruots.
rov. Engström. Koi. Juut. läh. Klo 6
i. suom. past. Toivio. Kk» Jsl6 a. suom.
lastensaarna past. Tolvfo. Klo 10 a.
ruots. lastensaarna past. Byman. Pää-
siäisp. klo 11 a. suom. past. Vasunta
ja opett. Ahola. KK) i. ruots. khra
Eriksson ja past. Valléa. 2 Pääsiäisp.
kk» a. ruots. khra Pätiälä ja past.
Byman. Klo 5 i. suom. past. Toivio,
past. Vasunta ja kolp. Stenroos. Tiist.
10 p. klo 6 1. ruots. peruutetaan. Kes-
kiv. 11 p, klo 6 1. suom. kolp. Mietti-
nen.

Luth, Ev. Yhd. Oulunkylän rukoush,:
Pitkäp. klo 9,45 a. ruots. saarn. Hy-
dén. Klo 11 a. snom. past Fonseliue.
Pääsläisp. klo 9,45 a. ruotg. ja klo 11
a. suota. 2 Pääeiäisp. klo 9,45 a. ruotg.
katek. G. Roos. Klo 11 a. suoni, katek.
G. Roos.

Tikkurilan rukoush, Pääsläisp. klo 2
p. suom. katek. A. Nieminen ja hra
Joutsen.

Huopaiahdeaaa Tuomisen huv.; Pit-
käp. klo a. ruots. Öhman. Klo 12
p. snom. Joutsen. Pääeiäisp. klo yjll
a. ruot*. Borgman. Klo 12 p. suota,
saara. Kyrklnnd. 2 Pääsläisp. klo
a. ruots. Söderström. Klo 12 p. suom.
Idman.

Nlkolaln kirkossa: Pitkäp. klo 6 i.
Kaupunkilähetyksen ristin juhla tri Päi-
vänsalo ja past. Lehtonen. Kuorolau-
lua. Vapaa pääsy. 1 Pääsläisp. klo 6
l. kaupunkilähetyksen yiösnousemusjuh-
la tri Päivänsalo ja past. Lehtonen,
kuorolaulua, vapaa pääsy.

Harjun rukoush. 1 Pääsiäiep. klo
1. saarn. Huttunen.

Allianssit. Korksavuerenk. 22: Pit-
käp. kk) 11 pien. sai. ja klo 5 is. sai.
V. Sandelin. Pääsiäiep. klo 11 pien.
sai. ja klo 5 Is. sal. V. Sandelin. 3 Pää-
släisp. klo 11 pien. sal. É. Saraoja ja
klo 5 ie. aal. C. E. vuosijuhla.

Lllkeapul. yhd. huon, Kasarmjnk. 23:
Pltkänäperj. kio 6 i. K. Asp. 3 PÄä-
eiäisp. klo 6 i. J. Reinikainen,

Metod. läh. tai. Fredr, torin varr.;
Pitkäperj. klo 11 a. past. Holmström,
klo 6 i. past. Häggman, pfiäsiälsp. klo
11 a. past. Häggman, klo 1 p. last.
jumalan.?., klo 6 i. past. V. K. Aulanko
ja Holmström. 2:na pääsiäis?, klo 11
a. K. A. Holmstén, klo 6 j. pa«t.
Häggman, Holmström Ja Aulanko.

N. N. K. Y., Fabianink. 31 A. PH-
käperjant. klo 7 t hartaushetki (pa«t.
Valtari); 1 Pääsiäispäiv. klo 6 1. ru-
kouskokous, klo 7 i. kokous yleisölle;
2 Pääsiäispälv. klo 5 L raamatunkes-
kustelua kysymyksestä: Mitä tarkoit-
taa varoitus »älkää tuomitko?»
Tiist. 10 p. klo 6,30 i. Tuulen tytöt 4
linja 20, as. 29; torst. 12 p. klo 6 1. om-
pelukokous, klo 6,30 i. Tuulen tytöt Fa-
bianink. 31 A.

Ev. Luth. Nuoret Kalliossa. Yleinen
Iltama ruk.-hnon. pitkänäperjantaina
klo 14 7 j.p.p. Puhuv. past. Byman. op.
Lyytinen ja yliopp. Takala.

Ev. Uuth. Nuoret, Malmink. 12: Pit-
kä?. kio 7 i.-p. iltama rukoushuoneel-
la juutalaislähetyksen hyväksi. Puhei-
ta pitävät op. Lyytinen y. m., kuoro-
laulua. Pääsiäisaam. klo 7 juhla huo-
ueustolla. Puhuvat kkhra Pätiälä ja
op. Lyytinen. Pääsy vapaa,

Diakoniasalaltokaen kirkossa Pitkä-
näperjantaina ruotsalainen jumalanp.
klo 11 a, nast. Virén. 1 nääsiäisp, suo-

iua Huhtikuun 6 p:nä

maicinen jumalanpalvelus klo 11 a.-p.
past. Palmroth. 2:tia pääsiäispäivänä
ruotsalainen jumaianpaiv. klo 11 a.-p.
past Virén.

Jumaluusopin yliopp. Urho Koskinen
puhuu Fredriksbergissä Suoma!.* kansa-
koululla Kyllikink. io pitkäperj. klo 3
in. Vapaa pääsy!

K. v. Raamatun tutkijat. Esitelmä,
aine; älkäät olko ihmisten orjia peri
6 p. R. Y. Koiton juhlasalissa klo 2 lp.
Vapaa pääsy.

Lähetyskirkossa pitkäperj. klo 1 lp,
past. Lehtonen, klo 5 ip. malst. Salo-
kas. Pääsiäis?, klo 11 ap. past. Paasio,
klo 5 lp. saarn. Huttunen. 2:na pääsi-
öisp. klo 5 lp. past. Paasio, klo 7 ip.
leht Lmnove, torst. klo 7 ip. pastori
Paasio.

Jumaluusopin yliopp. Urho Koski-
nen puhuu Fredriksbergissä, Suoma!.
kansakoululla, Kyllikink. 10 lauant klo
puoli 8 Lp», pääsiäispäivänä ja toisena
pääsiäispäivänä klo 3 Lp. Vapaa pääsy!

Helsingin Krist. Työv. Y:n Nuoriso-
juhlat alkavat pitkänäperjantaina Neit-
sytpolku 2:ssa klo 6 111. Lauantaina
jatkuu juhla samassa paikassa klo 7 i!L
l:nä ja 2:na pääsiäisp. ruots. Normaa-
lilyseolla' Unhjnink. 2 klo 6 in. Tilai-
suuksiin saapuu puhujia Tampereelta.
Turusta, Lahdesta, Porista, Piikkiöstä
ja Kiskosta yjn. Ohjelma monipuoli-
nen. Pääsy vapaa.

Sörnäisten N. M. K. Y. Heng, Rt. 1
pääsiäisp. Sörn. ybt. koni. kk) yi Ui.
Puhuvat fakt. Railio Ja hra Kotilainen.
Kertomus, runo ja kuor.-laul. Tarjoll.
Yleisö tervetullut. Pääsy vapaa.

.. .

(S. H.)

Suoranaisia pilotteja
kaikkiin paikkoihin

IfIPiOiSSD Id
Cnnnto

Nopean tai Tanskan kautta mjfseuraavien iin jäin laivoilla;
Allan, American, Anchor, Canadian
Pacilio Railway C:o., Ciuiaid, Doai-
tuon, Donaldson, Royal, Scandinavia,

—American ja Whila Biax

tai Höyrylaiva ttilft
Helsinki, Etelä- SIakasiininkatu 4,

(Puhelin 46 20)
Hanko, Boulevardi 15, (Puhelin 841

Asioiroisto New Yorkeissa
Finland Steamship Corn-

pany Agency,
5 State Street.

(TO

Siioml-Jmerlkt
NOPEA, MUKAVA MATKA

»ORJÄM-AMERIRAIMIIUJUI
uusilla nykyaikaisilla

PIKA-JÄTTILÄISHÖYRYILLJC
»Bergcnsfford”,

„Kristianiat|ord”.
Hyväksi tunnettu, suorin matkustaj*.
kulkutie SUOMESTA AMERIKKAAN-;

AINOASTAAN 8 % VUOROK. ME.
RIMÄTKA Erinomainen Skandinavia

alainen moka ja palveina.
HALVAT PILETINHINNAT.

K A U TTAKULKUPl LETTEJÄ
kaikkiin paikkoihin '

YHDYSVALLOISSA Ia KANADANSA
myyvät ja lähempiä tietoja antiftafc

Linjan päa-nsiamies Suomessa
H. IM. STEENSTRUP

Vaasa. Kirkkopuist. 14. Puhel 8&
sekä

Asiamies HELSINGISSÄ
HJALMAR SUOMINEN

Hakasahnenk. 3. Pnhel. 59 97.' s
1 sen ja 2:sen luokan piletletä my|

myöskin
SUOMEN MATKAILUTOIMISTO.
P. Espianaömkatu 21, Helsinki(S.I. 10423) 8350 A

Drumson liikenne
Ylläpidetään toistaiseksi bevosiUa,lälH
tien:

Ruoholahden laattapaikalta'
20 minuuttia yli joka täyden tunnin k’»
7,20—11,20 a-p. ja 1,20—8,20 t.p.

Takaisin Drumsön lauttapalkalta:
10 minuuttia jälkeen yilämalntttnjei*
aikojen. Sunnuntai- ja pyhäpäivinä al«kaa liikenne klo 8,20 a.p. ja Jatkut*keskeytymättä klo B.2oreen i.p. gfc(K

. }
iHelsinki 1917

Suom Kirjall. Seuran Kirianalno oT.;
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