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Helsingissä, Perjantaina m

Puhelimet:
Toimitus (uutisosasto) I.g
Päätoimittaia. toimitussihteerit.. 12 73
Taloudenlioitaja 3022 K 38 81
Konttori 7 33Kirjapaino >... 789

prrasliuun 19 n. Kuudesti viikossa ilmestyvä aamulehti.

Tilaushinnat Helsingissä: /. v. 15:
—. '/, v. 7: 50. '/-. v. 3: 75. Vahtaava toimittaja Ilmoitushinnat: 12 pmiä edellä ia 10 p:iä jälkeen tekstin

!? |kuuk. 1: 25.
—

Maaseuduilla (postik. tahi suoraan lehden konttor.): '/, v. EERO ERKKO. millim. tilalta, tekstisivujen kulmissa 15 p. mm. Punaset ilmoitukset 25 p

Hlbt
—. '/, v. 8: 50. '/.4: 60, kuuk. 1:60.

— Venäjällä*. /, v. 7 r.. /, v.4 r..! Tavataan ioimistossa11— I. mm., vähintäin 20 mk. Kuolemailmoitukset vähintään 4:
—. kihlaus-, vih-

I», '/» v. 2 r.. kuuk. 70 kop. —
Amerikassa: '/* v. 8 d.. V» v. 4 d., '.4 v. 2 d. | TOIMISTO: !kimä- ja syntymäilmoitukset 2 mk. Määrätty paikka korottaa hintaa 25 ?_,

M —
Minialla «».uinailla: */i v. 40:

—. '/» v. 20:
—. '/» v. 10:

—. kuuk. 3: 50. ;!Ludvigink. 4H 6. av. klo 11 a. p.—l2yöllä. Pysyväisistä ilmoituksista myönnetään alennusta.

1909

Kuudes vuosikerta.

Lehden konttori
Ludviginkatu 4 K 6. Avoinna9— 7 päiv,

Yksityisnumeroien hinta Helsineisså
10 p.. maaseudulla 15 p.

Syntynyt.
Terve Tyttö.

Heinola 14: 11-09.
Hilma ja V.E. Jääskeiänen.

Reipas poika.
Helsingissä 19 "N09.

Olga ja Jukka Raitio.
(Kajanto)

Kuollut.
Surulla ilmoitan että rakas mieheni,

nahkuri
_?. «I. Paasonen

Elimäeltä.
pitkällisen ja ankaran taudin sairas-
tettuaan nukkui ijai^een uneensa
uskossa Vapahtajaansa 54 v., 30
p:vän ii_s^ä, jättäen jälkeensä mur-
heen murtamana kaipaamaan minut
ja l:den tyttären se_2 sukulaiset ja
lukuisat ystävät.

flnna Paasonen,
(o. s. Henrwsson).

Jä.'ös kunnes kohdataan me, Nu-
ku, Petter, rauhassa. Oi kuin kallis
keriiamme, ois,t viel. ollunna!
Mutia Isän ottamana me emme toi-
vo takaisin. Kiitos Herra, ! loiseni-
me näämme kerran kulienkin.

Hautaus toimitetaan nwra«k. 20
p:nä klo 1 ptliä, lähtee surusaatto
vainajan kodista, joka täten iimoite-
taan ystäville joka tattovat muistaa
vainaiaa viimeisellä matt-allaan.

19556

Myytävänä.
HUOM.! HUOM.!

Tuottava rahansijoltus.
Varmassa taloyhtiössä yksitoista etu-

oikeutettua osaketta å 1,000 markkaa
jotka tuottavat 8 53 korkoa, myydään
nimellisarvosta. Telef. 18 91 tai 1816.

Kauiuksensuoje
joita

Kravatteja
Kauluksia
Liivejä

19533

Kannättimi 3
Juhlapaitoja

ENÖCH mzi^L^».
Aleksanterink.15.

ILOINEN UUTINEN
nuorisolle on se, että uudetseurapehmme
jo ovat ilmestyneet kirja- ja paperikaup-
poihin yli koko Suomen:

Tämän vuoden uutuuksia ovat
Hylkeenpyynti-peli 1: 50, Hockey-

peli 1: 50, Merisota-peli 1: 51, Suksi-
peli 1: 50 ja Nuorison Jalkapallo-
peli 2:

—
Seuraavia vanhoja pelejä on joku mää-

rä vielä saatavissa:
Kirjailija-peli 3:

—
,KarhuPekka 1: 50,

Kilpa-ajopeli 1: 50, Hullunkuriset perheet
1: 50. Potkupallo-peli 1: 50 ja Kysy-Sinä-
Mina Vastaan — :75.

Osakeyhtiö LAUNIS Aktiebolag.
Helsinki, Heikinkatu 20. 1914

Uusi ja hyvä

Turun kaupungissa olevan toimini-
men Tampereen Verkakaupan ja sen
omistaja N. Leibovin velkojain päätök-
sen mukaan kehoitetaan halukkaita os-
tajia ennen kuluvan marraskuun 25 päi-
vää allekirjoittaneelle jättämään kirjal-
lisia tarjouksia ostaa toiminimen koko
varaston, sisältävä kamjas- ja lyhytta-
varaa, jonka inventeerausarvo on Smk.
41,722: 89. sekä puotikaluston arvattu
3n,k:si 2,206: — . Tarjoukset tarkaste-
taan velkojain kokouksessa tam.in mar-
raskuun 25 pnä kio 5 i.p. allekirjoitta-
neen asianajotoimistossa Turussa Au-
rakatu 12 L. jolloin suullisia tarjouk-
siakin vastaanotetaan. Kauppahinnasta,
joka juoksee 6 prosentin korolla, suori-

"/i vastaanotettaessa. jollointelaan
myös täysivarainen takaus loppukaup-
pahinnasta on asetettava. /, kahden
kuukauden kuluessa ja jäännös kuukau-
den kuluessa sen jälkeen.

Turussa, marraskuun 9 ptnä 1909,
'loimeksi saanut:

A. G. Timgren.
Varatuomari, 'surku19263

HALKOJA
pienittynä ja pitkinä telef. 5260 ja 2921

Aug. 'likka.

LömrnUvslaitQksia
kirkkoihin, kouluihin, seurahuoneisiin,
tehtaisiin y. m. valmistaa erikoisalana
halvimmista hinnoista ja taatusti par-
haita maassamme,

hintalttetteloita p..'6etKuvallisia
taessa,

Veljekset Frii_'ein
Konepaja.

(H.3509) 16944 Kokkola. Ykspihlaja,

Ilmoituksia.

3. V

3 -<

r Herrani[hmm

f lfl:-Vi}jClliUila v J
i1ha.vimmillahinnoilla %M
i Suomen Verka- %m

lii» ...«M
esitelmä ..Naisten ja miesten palkkaus-
suhteista" on tänään klo 7 Ruotsalal-
sen tyttökoulun juhlasalissa. Pilettejä
a 1mk. saa ovella.

'

Matkustajakoti Titania
Omistaja Rva K. Blomqvist.

Drts(u_£Ä)Äi?7l
Pattllall sia huoneita. Hinnat kohtuul-

liset. HUOM! Vökello. 11448

få w fö få gg Asianajotoimisto Helsingissä,Aleksanterink. 42
F .7 P&€Hb _f^få&$ MW P*sJ&_ff_¥_P'_9%_fåf_ss Omistajat A. M. l.NB*3«niUB, nimituomari, Otto Hyyryläinen, lakit. kand.

W' mti< **#&M k_S-B$ %&&? /lVIl/if11// _>) Vastaanotto lila puoli «o ... Telef. ?35. Sähköosote Castren.
"s Matkustavat maaseudulle. 14

Senaatissa, Keskusvirastoissa y. m. ajaa asioita huolella

0. J, ANDERSIN -» LAKIASIAINTOIMISTO, HELSINKI.
Postiosoite: Kruununvuorenkatu 9 tai Maanmittausvlihallitu.. Puh. 4975 2

_ Julkisella pakkohuutokaupalla, joka pidetään Maarianhaminan kaupungin
Raatihuoneella lauvantaina joulukuun 18 p:nä klo 12 p. myydään ede^m.
NahKurimest«ri H. A Fanerin vararlkkope.än omistamat, vuokramaalla Maarianha-
minan läheisyydessä sijaitsevat

Us^KuN.MtOZ
siihen kuuluvine rakennuksineen, komea

Asuinrakennus,
sisältävä kuusi huonetta ja kyökki, vinttihuoneita, suuri kauppapuotiynnä varasto-
huoneita sekä puoli «

Saunalaitosta
ynnä sanotun vararikkopesanomistama

Talo ja tontti
N:oIMaarianhaminan kaupungin (_. kaup. osan lissä kortt., sij-iit.eva
Pohjoisen Puistokadun varrella ia sisältävä kaksi h,vm rakenneltua rakennusta puu-
tarhoineen.

Huom! Edullinen liikepaikka; hyvässä kunnossa oleva like!
Lähempiä ilmoituksia aulaa (1.43001) 19562

Konkurssihallinto.
Edesmennaen Juliuskauppias Karl Björkmanin

Konkurssipesän

käsittäen purjekankaita ja siuinpultteollisiiustuntteita, siirtomaatava-
roita, yksinkertaisempia porsliini- ja lasitavaroita, kalastustarpeita,
köysiä, teräsköy.iä, värejä, vernissaa ja kaikenlaisia muita laivatar-
peitä, tarjotaan täten myytäväksi kokonaisuudessaan.

Tarjoukset ovat viimeistään Kuluvan marraskuun 25 päivänä,
edellä puoltapäivää jätettävät varatuomari Alfred Holmströmin Laki-
asiaintoimistoon tässä Turun kaupungissa, jossa, myösvarastosta 1a,!.-
-dittu inventaario «n nähtävänä ja, Liiallaan lähempiä tietoja, sekä siitä
että kauppaehdoista. Turussa marraskuun 11 päivänä 1909.

Uskot v mies.1'372

AjoMii-jä
nnrti uchil/flCflSliyoUlKC

> -f 4- + 4- 4 linja 6 -ch- 4- >4- 4»
on ehdottomasti edullisin paikka kengitys- ja 2^oK_ilu-^öll6

Huonekalu- ja Vertioilutarpeitien Kauppa-Osakeyhtiö.
Nu om.; Vanhat kengittäjät ! 18445

Suuri valikoima Turkistavaroita
hattuja, lakkia, muhvia Ja puuhkia kaikilta nahk.laieista. Käsineitä y. m.

Huom.! Tilauksia vastaanotetaan ja vanhoja korjataan.
Betty Halonen, Yrjönkatu N:o 25, vastapäätä Eerikinkatua. Puhelin 452.

Haaraosasto: Hyvinkäällä. 19546
Kehityksen viime uutuus.

HoyrylnlualiiKe.Tietysti

Giangemouth Virgo

___________________________________________> i us
24 .

Sinus
Hull— H:ki Titania

Arctnrns
Polaris

K:hamina-H:ki Titania

Arcturus
Polaris■■töjoulukT^H24 marrask|lo joumk.

1, 22 jouluk.
17 marrask

6, 29 jouluk.
27 marrask'
18 jouluk.

4, 24 jouluk.
20 marrask.
11 jouluk.

20 marrask
4, 18 jouluk

27 marrask.
1, 25 jouluk.

23 marra-k
7, 21 jouluk

30 m1rrask
4, 28 jouluk.

Övat voimassa sitoumuksetta. 19021

Hull— Turku Astrae

Litania

K:hamina-TurkuAstraea

Urartia

-.om,. Häyry]-!,, llz3llest.t!lj.
Vaasaan Hangon. Taalintehtaan. Tu-

run, Uudenkaupungin, Rauman, Mänty-
luodon, Kristiinan ja Kaskisen kautta
lähtee höyrylaiva

ULLA l-Ul-icX
sunnuntaina marrask. 21 p:nä klo 4
aamulla, ottaen mukaans^natkustaiia
l.x, ]£2__l___i__^___^_^å__i_^M

['■>■<-M Victor Ek.

Helsinki Lyypekki
ja päinvastoin
Höyrylaivat

Linnea jaPrimula
lähtevät

Helsingistä joka lauantai klo V» 10 a. p.
Lyypekistä , , , 2 i. p

Lähemmin ilmoittavat 7184

Pien! d Felilinz,
Lyypekki.

Victor Ek.
Helsinki.

Helsinki— Päävell
ja takaisin,

Höyrylaivat

LINNEHjaPRIMULR
lähtevät Helsingistä joka keskiviikko ja
lauvantai klo '/,10 a. p., Fäävelistä jo-
ka torstai klo 11 a. p.

Lähemmin ilmoittavat
Griinbers^^C^o,

RääveliM
Victor Ek.

Helsinki7185
Tukholmaan Turun Kautta

Höyrylaiva

QMQUUK
perj klo 5Turusta maanant., keskiv

i. p.
tiist., torst. lauvTukholmasta

8,30 i. p.
Lähtö Helsingistä junalla klo 11,35 a.p

Maarianhaminassa poiketaan toistai-
seksi jokaisella matkalla edes ja ta-

tulevat Lakikirjat ilmestyttyään ole-
maan saatavissa jokaisessa hyvin jär-
jestetyssä kirjakaupassa, mutta ennak-
kotilaajilla on se etu. että saavat teok-
sen heti. tarvitsematta pitää varalta,
ilmestyykö se marras- tai joulukuussa,
josta kustantajat vastoin varempia il-
moituksi.an tuntuvat olevan epätietoi-

Kunnioittaen

Minervan Kirjakauppa
19545 Helsinki.

Pelastusarmeija
(Temppeli Uudenmaankatu 40)

Pelastusarmeijan 20 vuosipäivän joh-
dosta pidetään Suuri demonstration!
lauantaina t. k. 20 ptnä klo 8 j. p.p.
Eversti ja rouva Howard johtavat, yli-
sihteerin ja P. M:n sekä yhteiskuntia!-
lisen st.apin avustamana. Kaikki H.gin
osastot yhdistetyt. Paljon laulua ja
soittoa! Kaikki t_.vetul!eet!

Tukholma
— Helsinki

Hangon kautta
Höyrylaiva

von Döbeln
lähtee marrask. 21 ptnä Tukholmasta
Helsinkiin, ottaen mukaansa matkusta-
jia ja lastia. 19564

Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö.

Ainoa suoranainenKulku-
vuoro
'sul.liolms.

Höyryl

Bore
Turusta tii.t, torst. H lanv. klo 5 i. p.

P,kajung Hgistä 11.35 t. p.
Tukholmasta maanant, kesk. Ht perj.

k'o 8 i. p.
HUOM.! Brella matkustettaessa väl-

tetään häiritsevä ja aksa kuluttavaapoik-
keaminen Maiianhatnhiaan.

Lähemmin
19204 Victor Ek.

I»W.M
Asianajajia Helsingissä:

AKSELHEL %StäH« 'ÄT 4

Ätoiitj.LF.,Kf. ars.T- 5696-
Asioita Senaat. _. Andersin,Kruun.v.k.9.

Bergroth,«2.. Unionink.4l,9-12,4-5,t.4635,
Carlsson... Hälliors, Un.k.22. 10-3.1.1845,
Axel Castren. Mikonk. 19. 10-4. T.3029.

..N [ismus tuon
Erottaja 4. klo 10-2. 5-7. Telet. 1285.
Castron. Kaarlo ynnä Sen. C. Almqvist,

P. Espl.k. 59. Klo 10— '.'.4. t. 4264.
Castren .5. Snellman, Aleks.k.42. V.lO-4.
Dittrnar ... liidreniiis, P.Espl.k.7. 2 k„

tel. 1178, 10-V-4. Tel. 3020 (Dittrnar).
2500 l!.2„^„z!.!si!dl.

de K IKMi.!!. S^rÄVW
Varat. Väinö forsmanin Maatalous-

ja lakias.toim.Vuorimk. 2.', p»h. 4, 40.

sißfiffl&Ffgf.Ttrrås. 1 1̂0
-
4'

V k -.llimn varatuomari, kello 10-3,
K. H. I.GUI.U p. Espi. 7. Tel. 7518.
lltlzilllill! ljl!llK8ljzll!Iijl!!MIlz

lei. 3993. Arvid Sourander. __, ,_spl
12. Vaasan pankin talo. o— */,4 i. p.

HERNBERG. ALARIK. Unionink. 23.
10— Telet. 5994.

LUDVIG 1i^1... ÄfÄVI
liihr. Jacobsen & Pojat, Fabianink. 10,

Tel. dii, avoinna koko päivän.
Jansson _. Sundman,Aleks.k. l6.lo-2.t.496
Ueoril Jägerhorn'in Lakiasiain toimisto,

P. Esplanaadik. 37
pidetään avoinna klo 9— 2: itse tavat-
tavissa klo */.>!0— 11.
Koski KSiioniaiain.il. Aleks.k.40. t.2335.
8..!.Lindelöf.9-10.4-6,Alhertink.l9,t.4i46.

HEIKKI liisUlllizli. 4^ l^"!^4"' teL

Vilho Selinheimo. nimit.. I.Rob.k. 7, tel.
JOHNSVÄNLJDNGS^'r N:o0

Suomalainen Asianajotoimisto
lii. Langinkoski, A, Ruusuvaara,

Helsinki. Nikolainkatu 15. R. 66 57.
SÖDERH.IELAI <*- THESLEFF, F.rityis-

liike lainaili viii. ja rahain sijoittani
varten, t__.lispl.k. 16. t. 1163. 10— */,4.

Tavaststjerna c. vonBonsdorff. Erikois-
toimisto luoton- ia kiinteistönvälitys-
ta vart., Union.k.30.10-4. t.2302j. 2115

FREDRIK MMIN. &&£
E.Esplanad.k.8.10— V.4. t. 5112 öl 1218.
Työväenasiain lautakunnan sihteeri

antaa maksutta Helsingin työväes-
tölleneuvoja lakiasioissa. Katarinank.
3. maan., keskiv. ja perj. klo 7-8 i.p.

Maanmittareita:
Tukkila st Ollila, v.maam. Konst.k. 22,

Asianaiajia Hämeenlinnassa:
Th. af Reeth, Sr?S"

Asianajajia Jyväskylässä:
Varatuomari

Hj. l^()!ll----rU8'6-_
Lakiasiaintoimisto,

Asianajajia Kuopiossa:
Karl H. E. Borg. niinituomari, Kuopio.
Kuopion Lakiasiaintoimisto, Omist:

Arne Lund, v tuomari, Sigurd Posen-
berg, v.maamitt, John Lamtis, liikeni.

Rudolf Jack, varatuomari, Kuopio.
.10H. VV/.R13. Varatuomari Kuopiossa.

Asianajajia Lahdessa:
söEJöißiåffiiaiiÄ^-Kä
CURYS WÅLLEN, LAHTI.

Asianajajia Mikkelissä:
1.^!.11.H. Varatuomari.

MIKKELIN ASIANAJOTOIMISTO.
Oniist. Varatuomari Ernst E.Rosenqvist.

AsianajajiaOulussa:
8.HaapalanAsioimisto Oulussa,per.lBB6
V.O. Juvelius, Asianajotoimisto Oulussa.
Helsingivs & Poropudas.oniist. Var.tuo-

marit V. Poropudas, livari Tervonen,
ANTTISEPPÄNEN, Varatuom.
Asioim.ia perimist. Veli.Hellman.Oulu.

Asianajajia porissa:
K. J. Inberg, varatuomari

Asianajajaa Porvoossa:
Porvoon Lakias.-ja Maamittaustoimisto
Omist Aleks.Honka-1 Werner Rydman
nenHovioik.ausltult j Varamaamittari.

Asianajajia Savonlinnassa:
l9paiDßaSEaiasalo.j.^Sinl;Sa

Asianajajia Sortavalassa:
Kotonen S Pajula !:^"'°'?eh N

SORTAVALAN äSIÄJOIOIISIÖ. 2 2,

Asianajajia Tammisaaressa:
Asianajotoimisto SÄ3SS

Asianajajia Tampereella:
V.-lnomarit E. Ahlman X V. Pulkkinen.

V» Må 8 iiii.
Gummerus K Björksten, 5yÄ
PALANDER, VERNER. Varatuomari.
PROCOPE & SOIVIO.

Asianajijia Torniossa:
iAÄiN H Lm!» A^°

Ms-flä-t-Paii
maksi-,-, korko», talletuksille:

6 Kuuli, irtisanomisella 5 l/«
3 ,^^^^^^4V^
2

.__

1 1
4 .
3>/2.
2 .vaadittaessa

Telletus-konttoku-
ranttitililiä_________________________________P

SäästokassatinTll^J) .
Juoksevalla tilillä 3 . 18054

Asianajajia Turussa:
Alfred Holmström, rSTÄ*»
Hugo Lilius. Senaattori. Tel. 1122.
... G. lIIMLN, Turku.

0
"...8 69.

I» Lakiasiain Toimisto.
Omistaja ja hoitaja Lakitiede kand.

ANTTI MIXKOLA. Hraaltltik. 3. Tur-
ku. Tel. 793. Avoinna 9-1 ja 4

—
Asianajajia Vaasassa:

Harald Noudit, puhelin 450.

Hassetb.att & Boxström, Vaasa.
J. Malmberg, varatuomari. T. 444,
Arvid Rlantim-. varatuomari.

».WMUzMW.N33I
'Asianajajia Viipurissa:

OTTO TANNER, LaÉSiÉtOiÉtO.
FRITS VilK, Lakiasiaintoimisto.
JOHANNES BROFELDT. Varatuomari.

Aleksanterink. n:o 25.
8ANFR. LOJÄNDER. Viipuri, tel. 775.
Nordgren -t Cloubere. Viipuri, tel. 482.

WILHELM MW Asianajotoimisto.
Omist..* Varatuomari 3. /.vellan.

LMtai h Rosenqvist. tÄ*
ITÄ-SLOMEN LAKIASIAINTOIMISTO.

Omisi. t Varat. Einar Hänninen,

-I. Mansikka, kamr.: p. 811 (virastoissa),

P2tentti2B!2miel.i-i:

John Svantjung, _ÄS katu N:o 8'

Helsingin Patenttitoimisto Eredrikink,
39. (IZulev.k. 11) klo 11—1. 2—3,
Liike- ja 23loiml8t_»imi8tOJ--:

LiikGtolniisfo Progress Io^.^h.^7B.
Lääkäreitä:

v. /Vllthan. Uud.k.7, vats.,reum. 9-10,5-6.
Ellen Ahlqvist, Vriönk. 7. matkoilla.
asehan, Bulev. k. 11. T. 65 91 ja 52 58.

klo 3
— korva-,nenä- ja kurkkutaut.

Bardy, Kasarm.k.23, 12-1i.5-6, kirurg..
korv.-,nenä-, kurkkut., t. 4553 öl3942.

Behse. silmät., E.Espl. 12. 10-11. */_7-7.
Bengelsdorff. Vuorik. 8. 5-6. t.7112 naist.
Loi.e. Kasarmink. 27. naisi., synn. 2— 3.
Loisman. lliaiitola(Kallio)11-1,5-7.1.7262.
v. Bonsdorff, _JonLk.il,V-2-3. ei keskiv.
M. Buch. 80u!k.26,maha-.suolit..-7-10-ll
Björkenheim. Vladim.k.7,naist.l-2.t.4826.
Björksten. Marian sair.. 2-',24. t. 4598.
Ai Björkesten, Vrjönk.16, 2

—
3. hermot

Axel cedercreull. Erott.k.19. ihot.9-10,
5-6. Nais. j. I. tiist. ja perj. 11-12

Cedercreutz, Unioninkatu 4. 2— '/,4.
deia Chapeile, U^il.k.10.last.2-3. t.1949.
(iilopatt Erottaja o nais-, lasteni. 1-2,5-6.
T tri Collan, iitotaut., Vrjönic. 11, 2

—
Ehrström, P. Espl. 37. sisät. (vatsa-,sy-

dän-. keuhko-, sokerit.) 2-.'-A, t.4194.
Avg. Elmsrén, E. Espl.k. 12. (Korva-,

nenä- ja kurkkut.) li?
—

1. 5
—

6.
Elin ttlmgren. /*.ieK'S.k.44.l2-2.5-7. t.1698.
Xaema Ericson, Mariank.S. nais- ja las»

teut. 10—11. 5—6, tel. 3259.
Erikson.Kasarin.k.i.7,lo-11,4-s.S_s..herm.
Fabritius, sisät.. 3-4. I.Rob.k. 1, I. 4312.
P. Faltin, kirurg, sairash. *;_3-1/_4,t.5356.
Fieandt. Nik.k.lO.'.-3-4, kurkk..nen.,korv.
Frisk. Idrott.4.vatsa, suoli, sokerit. 11-1.
Forselies,Bul.l,ll-12,5-t_.korv.nen.t.l633.

Geitlin, Kirkkok. 14. hermo-, sydän-,
rettm. t. * jIO-I.'.11,3-s.ei lauv. i.p.,'t.4133.

Orenman, Kasarm.k.23. silmät.10-11.6-7.Gorbatoif, Korkeavuorenk. 41. 10-11.5-6.
Ttri Hagelstam. Antink.15,sis. jaher.2-3.
Hah!. Bulev.k.14. 10-11l ll_4. T.19 42.
Axel E. Hellsten, Mariank.8. m.k. p.6-7.
Hirvisalo, Vladimirin!.. 11, 5-7. T. 55 95.
Nomén. Rauh.k.11.maan..kesk..perj.5-6.
Klas Holmberg, 1. Mak.k. 6. V*6— *ltT.
Holst!. Aleks.k. 15. -7.2-3.kesk.j.lauv.s-6.
A. F.Hornborg. Aleks.k. 46. porr.A. (Xi-

rurg. j.ortop.) 1-2; ei keskiv. & lauv.
Hästesko, Ratak. 29. last.t.2-3. t. 2138.
.Jokinen, P.E5p1.k.37,12-1,5-6.iho-j. siitint.
.1. J. Karvonen, P.Mak.k.7, t_isl.perj.B-10.
Knape, Vrjönk. 16. Silmät., 5-6, t.5141.
Koljonen, Mikonk. 2. 5—6. T. 7074.
T:r!Rud.Kolster. Erott.k. 19. 9-10 ja 5-6.
Koskimies, Kluuvik. 4. iho. ven. 8-9.5-7,
Krogius. Uudenmaank. 5. 2— */,4.
Kuhle.elt. Bulev. 7. 1112.67 siim.nenät
Lagerborg. Viva. Tehtaank. 6. 3

—
4.

Laitinen, Taav., Fabianink 13. I—3
Limnell. Kasarmink.25. 11-12.5-7.
Lindholm. Kluuvik.6. 2-V.4, lastentaut.
F. VY. Litonius, /.1ek5.k.50. 2-3.5-6.t.5248.
.1. Lojander. Erottaja 15. ihot.. 9-10.5-7.
U. Lojander. Ami.k.ls. veii.j.ihot.9-10,5-7.
Ttri Löiavist.P.Makas.k.7.l2-1.5-6. t.2072
B. Lönnqvist. Yrjönkatu 16, 9—lo a. p

kirurg., korva-, nenä- K kurkkut.
Löweerén, I.Heik.k.1. 10-11. 5-6. t.3364

HöfiyiÉÉÉfiifiisi
MM

Lastaa noinPaikka
Marseille

Höyryl.
Leo 10 marrask

Tarragonal
Malaga !
Den.a . Leo 11/18
Cadiz !

LeoOportO 21 .
S/12

24/28
Bordeaux 1 ..„„■
La Nocuelle f**Havre j Leo
Antwerpen Juno

Leda*
Rotterdam

2? .
6 joluk.

12 marrask
18 jouluk.
13 ni-rra-K.
30

Ceres
Leda
lilea
Ve-lta
Phea

Bremen

12 jouluk,
London 25 marrask

19 jouluk.
18 marrask

Vesta
Khea
Vir*jo
dahlia

Middesbro
30

Newcastle Virgo 15 .
17 .
27 .

Stettin

kai.in** Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö.
19363



HELSINGIN SANOMAT2
—

N:o 268 — 1909 Perjantaina marraskuun 19 p.

Mellin. Hud.m.k.9. last.t.10-11.5-6.1.2390
O. A. Nordman, Boul.k. 14. V-10-ll a.p
Parviainen, Erottaja 19. */-.6-*/.? i. p.
Pipping. Unioninkatu 7, 2— 3.
Renvall, ulkomailla.
Rönnholm, naist., Bulev.katu 10, I—3.
Sandelin.Erott.ll.2-*._4. ei kesk. j.lauv.
Schauman, 8u1.k.13,ke5k.5-6,muina p.2-3
Schildt. Bulevardink. 30. 10— '..12.
Sibelius. Aleks,k.46. '/:3-4,eimaan.,torst.
T:ri Silfvast, silmälääkäri. I. tleikiiik.1,

10-11, 6-7. keskiv. j. lauv. ain. 10-11.
Sipilä. Amtatik. 25. 8-9. 4-6. Tel. 2241.
Stockmann, I.Roop.k. I. ihot.9-11 a.p..

nais. 12-1 keskiv. ja lauv. T. 2642.
Streng. Uud.k. 7, t.7525, 8-9,5-7.rintataut,
Sundelius, Fredr.k.3s,naist.2-*/,4.t.3458,
Sundvik. ihotaut.. Fabianink. 23. 4— 5
T:ri Tallqvist,Erottaja 15. 2— */_4. lauv.—

1. Tel. 6890. vatsa ja sisätauteja,
läskmen. Annank. 29, 2'3.'..?-*._8.t.502.,
Therman. he.m.t.Atiti.k.l9.' _2-*..3.t.5750.
Tollet. Union.k.22, 1-2, 5-6,kurkk.-n. k.t.
Tukiainen, iho, ven.t.,9-10.5-7.Erott.k.3.
Ivar VV__.Ui_.rl.il. naistaut. 9— lI,3 liuj. 30.

6—7. L. Satamak. 5. Katajanokka.
E. Wasastierna, Rahapa. 3, 2

— ','_4,
Wasenius. Erottaja 15-17. 9-11.2-3.1.487.
Wasz, Unioninkatu 5, sisät. 10—11.
Wegelius. Yrjönk. 2, naist. 2-3. t.3732,
Wetterstrand. Antink. 19. 2-'/_4 t.38 62,
E. A.v. Willebrand, P. Mak.k. 7. 2-' .4.
H. v.Willebrand, E.E5p1.12, 2-3,t.78.1a5t.t.
Zilliacus, P. Mak.k. 6. '/:!!— l2. 5—6.
Lääkärien yksityinen sairaala Eira
l.aivurink 20 'Tehtaank.kultit.) Tl153

Mackan herinosairaala, Töölö
f tri 3. af Björkesten,

Kammion sairaskoti. Töölö.
l:r! Sivén, 9—lo. Tel. 760.
Hyvinkään parantola

r.ri .1. W. Sandelin, yks. tel.9-11, 45.
liri E. Krohn, yks. tel. 9—ll ja 4— 5,

k^_l-lV_^i._i_l_ v,
'ri<>styskoti., «"»vian Nummelan asema.

MATTILAN LEPOKOTI,Oitti. Alen-«l neiut hinnat syys- ja talvisaik.
l»l>mm3Bl22lliiseitg:

-lopaeus. Länsiranta 12. vastap. Kaup-
pahalleja, klo 1.25-1,_7 j.p.p.. puh. 3406,

/.speland, /.lek...k. 46, 10-11. 2-3, 5-6.
.Iraa ..spelund. Aleks.k.46, 2-3.5-6.t.1863.
avellan. Hj.. Aleks.k. 52. 2—3. t. 5885,
Bengs. Kasarmink. 25. 12-2. I'el. 1147.
Bergström,P.___pl. 33. 10-12. 3-5.t.2180.
Bonsdorff, __rott.k.l7-15.11-12.6-7...7333.
G. Cederberg. Antink. 7. 10-1. f. 2339.
Chryscinicz, U Heikink. 12. 12—2. 5—6.
Gösta Enckeil,Erottaja 4. 12-1. f. 2414.
Fieandt. Kasarm.k. 44. 11-1, 5-6. 1. 1182.
Francke Hartvail. matkoilla ***/".
Groundstroera. /.leks.k.ll.* -11.12.1.2413.
Pehr Gadd. Ludvisunk. 5, 11-12. t.50 37.
v. Herzen. Mikonk.l.lo-11.2.3.5-6.1.5963.Häilfors, 1. Heikink. 1. 12-2.5-6, t. 3523.
Fobbi Karvonen.P.Mak.k.7.11-12.1.1622.
B.Liliequisr. Kaivok. 8. 9-11, 3-4.1.680.
l.undholm.Kork.k. 36, 11-2. 3-6. t. 2029.
Nandelstadh, Hakas.k. 2, 12—1 ja 5—6

paitsi kesk. j. lauv., ci iit.p.. tel. 4459.
Salingre. Erottaja 4, 11-12. 2-3.5-6...775,
Bivön. Aleks.k. 50. 12-1, 6-7. T. 6034.
Wasenius,E. Kasarm.k.44,9-10,1-2,t.1182.
I*h. Weber. Unioninkatu 4. 11—12.
Westphal. 0., muuttanut Tampereelle,
Äyräpää. M.. Espl.k. 5. 10—12. t. 117.

Koisinein Yksityinen Hammasklinikka
Unionink. 41. ovi v.. klo B—9. 7—B.

Suomen Hammaslääkärien
Suuvettä j'a hammaspulveria:

Apteekeissa ja Rohdoskaupoissa.
Päävarasto:

0.-Y. Suomen Dentail Varasto.
Aluelääkäreitä:

s.!*! iklm3ren, Töölö,Jonasberg,8-9.3-4,

Naema Ericson, iVlariank.8, 9
—

lo, 4—5
Leontjeft, . litiiti 1, y— IU, s—o.
ftri Hästesko. I^atak. 29, 9—lo. 4—5.
f tri Kuhleielt. Bulev.k.7.10-11, */°6-'/_7
f tri Rähergli. I. Viert. 22, 9—lo, 5—6.
f:ri VallKrcn. It. Viertotie 39. 8-9. 3-4.

Kaupungin kätilö:
AI. Edelmau, Kallio 2 I. 1. f. 3762.
Terveyshoitokuunan toimisto, Et

Makasiininkatu 1. av. 11—2, tel. 288
Ens. kai»*, lätik. ja terv. hoid. tarkat.!.,
tel. 26 93.

Poliklinikka keuhkotautisille, Mariansai-
raala klo *._9— lo a. p.

Kotläesiniektöö,*!(Q. Ahlgren) kotonan-'
sa tel. 58 98.

Eläinlääkäriä:

IImim,,.» painii,MaisteriHolmströminl» Lllltlylcll, huvila. Telef. MalmiN:o39.°
Höijer. titeln Eläinklinikka.10-1. 1. 1435.
«.f^l.n p EsP!- 31 (12-2). p. 26 46IVclllll 25 Kai.u 26 Tel. 34 34.

Hierojia ja Voimistelijoita:
Mauri Hartea, t_sp!an. 35, Puli. 2426,
Hällbergin ... 1.1416 kyl*.. liier.sa,t.
silexrnootanin * t.1545 Aleksant.k.44

HbN. Laitos P^iin^K. 46

Rohdoskauppoja:
K. A Dahlinin Rohdoskauppa.

Ko'» ikttlma (Yrjönk. 6). /.lekstint.k. 48
Tel. 19 91. Tel. 2 13.

Pappeja:
lumen viertotie 34.Hurmerinta. K. V

piltarak.. tel. 4896. tav. 11—12 ia 4—6.
Leiviskä H..Kapteenin!.. 1 0., tel.4178,

Vakimtnskonttoreja:

EnslmainzD HmVeKuutusybtio
vuodelta 1827.

Konttori II Espianaadik. 16. Tel 2 31.

FT 11MI11 Henkivak. Q.-V. Turku.
l.»» ll! !>'!.i>l..in. Ll !..

«b* " ' ii Åkerman, Iso Cooper-
lLUUIH tmk 3 p 4983

Kansanvakuutusosas'
to, V. Sahlberg, Iso Roopertink 7.
pun. 62 89
s^UUIN Palovakuutus-Osakeyhtiö. pää-
l"IMIIIII konttori Unionink. 25. avoinna_ LIIIIIH 10 - 4. Tel. 206 ja 61 92.
/_. i ryi Henki- ja elinkorkovakuu-

ALLV Ai luksia, pääkonttori. Erot-
taiak. 2, avoinna 10—4. sei. 1084,.

lmUlUlllUl_ll asiamies Oskar «a--IIHUrUIIIULII Asiamies Oskar Ha-
kuiin P. Makasiiuink. 6. Telef. 9 54.

I/iii _! __"__.. TaPat iiutt,s

I-ULLLI-VU /lleksanterink. .4.
niTnil Tapaturmavakuutus 0.-V.l"__» Il-ll» Pääkonttori Unionink. 25.'IlIlllnTelef. 14 81. Av. 10-4.

nnilini > Palovakuutus 0.-Yhtiö.>"...._/.sSft_f k M

l.f.Otsl-2 Vakuutusyhtiön kontto-l-llöölll.l!e,i!^^"- '"'
N088lj«n ttsnKiv__K.
<>_*.!*-*.__>./_ Korkeavuorenkatu 23..Vlll-.VIV,7,,,' 27 89
LI.mmiilin palo- ja merivakuu-z.l.iiizi!!!!.srasr
snnisnn Keskin. Vakuutuslaitos Turussa.
Vll » Ull Pääasiamies Helsingissä N.Aker-
HllirU man, I.Robertink.3, puh.49 33.

_*--««-!>- p^io- i3 Henkivakuutusyhtiö.
.K-1 ii! H Pääasil.lmisto: Schildt HHali-iiNUllUlU berg. Aleks-k 15. Puh. 220.
rt I o _m palo- K Henkivakuutus-
>n!_o»« y|ltiö. c- F- carlaitder.VI.UIIU Unioninkatu 19.
OI»<**»>«» Keskin. Henkivak. yhtiö.>!.*_M> Erottaja 13. Konttori avoin-UVUlf lina kilo 9-l/_4 Puhel. 4 14.
sNPN Palo- ja Henkivakuutus O. V,
VIIF11 Telef- 228. P. E-planadiukadun
II11.N N:o 33. Av. kilo 9 6.
Suomen Salianoiuistajaiii Palovak.-yhtlö,

Helsingissä, konttori Unionink.n to 28.
Avoinna 10

— '..4.

Seurakunnallinen nutarin toimisto, Kul-
mak. 5. tel. 46 26, Toini, kirkollisia-,
koulu- ja kuimall. asioita.

KOTIKOUIÖTOIMISTD. BS 5
Paperikauppa

Yhdistyksen hyväntekeväisyyden Jär-
jestämiseksi Keskustoimisto, Aleksan-
lerink. 14. tel. 17 55. klo 10—2.

Paikanvälitystoimistoja:
Hels. kansak. paik.välit.toim., Annank.9,

ke3k. ja lauv.2-3 i.p.. te1.3183 t. ja 6878 p.

Kielenkääntäjiä:
Blumeiithal. /.Ih.k. 17/2 k. 7. 2075
Predr!Ksson.vaiattt.eiil;l.i>,'eitsvp.2l3t,lZol
Helsingin Kielenkääntäjä-toimisto. Kul-

makatu 5. tel. 46 26. valantelm. kie
lett!., suom., ruots., saks., ransk., engl.
ja ven. kiel.

ni;n valant. kielenkään!. Ll uus. kielt.Ullll opett., Uudenmaank.2. P.1927.
z!!W3l8!!l8l! PlKaHirioitustolmlsfo,

Helsinki,Vuonk.11 Tampere _.le.s.-k. 37,

Kitj. ja pnperill. Helsingissä:

SJ.iilsifiiiäläiä.
Matkailijakoteja:

(lijpji kansan matkustajakoti, -Vlillonk. 17KU-lJi, norras 1-. Ie! 65 25

umium^^^mt^t.
lL.ailö!öi!!iÄäorTr ak:ik-fJ-p6 h-
SiioßiaLSllöpanii^n 3̂^0-"/?:

Koristemaalareita:
S.VUOriOMaalannliiKojaTapgniKaiippa
Ss!NIII Konstemaaiaus. P. 39 lvHi,. ui,Ul!I, 56 5? Korkeavuorenkatu 37.

Soittokuntia:
H. f. V:n Soittokunta, puh. 5204 (ent.

Muurarien 3oittok. soittajat).

»iii Si.iisii_i._g Konttori
Välittää ilmoituksia kaikkiin lehtiin
ja aikakauskirjoihin. Yksi käsikir-
joitus ja yksi lasku eri lehtien omii-
la hinnoilla.

WAKKA-SUOMI Uudessakaan, tint-
taa ilmoittajille edullisimmat tulokset.

Pulijaiiiiiaau enimmin levinnyt simoin.-
ieliti on „VAASA". Painos 8.590.

Hi. Bud. MIM liNlllz.
Päivölässä,Kasarmink. 23. av. ark. V.7—

'/-8 i.p.. puh. 3861. Lilit.kot. puh. 4830.

Heirvngin seurakuntien papit:
Pohjoisessa suomalaisessa:

Kaila: Vyökatu9. klo 4—5. fel. 36 13.
V-uiön. Bulevardink. 28, porr. E. klo 4

—5. fe!. 1017.
Pakkala, Annank. 29. pun. 5999. favat

pastorinkansliassa 9
—

12. fel. 5702

Pohjoisessa ruotsalaisessa
Bengeisdorfi, Fredrikink. 39. tavataan

pastorinkansliassa k:lo 9
—

12, telet
24 88 ia kotona k:Io 4—6. tel. 54 20
Kirkollinen asioimisto.

Sjöblom, Erikink. 22. k tlo 4—5. tel. 2191
Piira. Bulevardink. 13. fel. 58 8..

Eteläisessä suomalaisessa:
Hilden, Fredrikink.20 B. fel. 13 89.
Kuusisto,Laivurinkatu 10, k:lo 4— 5 I.p

fel. 55 48.
Leiviskä. Kapteeninkatu 4. ovi M. Tav.

nastnrinkansliassa o—l 2, tel. 27 80 ll
kotia 2—5. tel. 4178.

Eteläisessä ruotsalaisessa:
Vennerström.P.Robertink. 5. fel.5902
>tender*l, Annank. 13. k:lo 11—12, tel

1259.

Sörnäisten suomalaisessa:
knuströn,. Siltasaarenk. 5. I'el. 1565.
Hurmerinta.K. V. Itäinen viertotie 34,

piharakennus, telef. 4896, tavataan
11—12 ia 4—6.

Byman, Alppik. 19. fel. 5091.
VVallön, Hakaniemen ranta 4.

Sörnäisten ruotsalaisessa:
Roos, 3irkuskatu 1, porr. (_!., klo 3

—
4,

tel. 5919.
Lampén, Siltasaari, Pitkänsillanranta

13. k:lo 4—5. tel. 20 31.
Westerlund, Sirkuskatu 1, porr. v. Te-

lei. 5445.

Kaupunkilähetyksen pappi:
Päivänsalo, Tokankatu 1. ovi C. Tel,

239.

Pastorin kansliat, Annankatu 14, avoin-
na joka arkipäivä kello 9

—
12 a. n.

Kuosiiilke Butteridi ESÄ!
Toimittaa malleja kaikkeen mitä voi-
daan ommella. — Tilatkaa „Buttericks
modeblad";hinta 2:..O vuod._______________ ____________________________

Kokouksia.

iiii.!Ilsifli
kokous talolla tänään 1*1!- ? i.p
Esitelmä v. m. Kukki historian
opiskelijat saapuvin,.! 19532

liiilNHDjzDztzz.
Illanvietto Ylä-Oprisissa lauvantaina

20 ptnä kuluvaa marraskuuta klo 8 i. p.
19540

Rauta!iike
Osakeyhtiön

osakkaita kutsutaan varsinaiseen yhtiö-
kokoukseen yhtiön huonettstossa Erot-
tajatik. 11 marraskuun 27 ptnä 1909 klo
6 i. p., jolloin, paitsi sääntöjen 10 §:ssä
lueteltuja asioita,käsitelläänraha-asiain
järjestämistä ja niiden yhteydessä ole-
via toimenpiteitä. Helsingissä marras-
kuun 18 ptnä 1909.
19550 Johtokunta.

MMMMs\.
Tänään e! ole harjoitusta. 19337

Savon Jääkärit
Kokousklo 8 illalla osakunnan huoneensa,
Sääntökysymys, kanteleeusoittoa, sano-
malehti. 19577

N. M.
Laulukokous perjantaina klo Vt» 8 i. p.

142.91 195ril

VlllVMllWliinäeraioen
Yhtiökokous.

Osakkaat Suomen Sahaiiomistajain
Paloapuvhtiössä kutsutaan täten vh-
määräiseen yhtiökokoukseen yhtiön
konttoriin Helsingissä Unioninkatu 28
keskiviikkona 13 p. joulukuuta klo 10
a. p. neuvottelemaan ja päättämään
vhtiö.tiäntö.en muodostamisesta mää-
rätysti vl_denpiiävikBi huhtikuun 17
ptnä 1908 annetun uuden lam kanssa
koskeva palovakuutusyhtiöitä.

Helsingissä marraskuun 9 ptnä 1909,
(1.42558) 19191 Johtokunta.

kokoontuu maanant. t. k. 22 p. täsmäl-
leen klo 5 i.p. Ylioppilastalolle,Uusmaa-
laiselta osakunnalta tullut tiedonanto.
Kulunkiarvio kalenterivuodelle 1910.
Ehdotus muutoksiksi ylioppilaskunnan
virkamiesten ja palvelu.kunnan palk-
kaussäännössä. Valmistavia toimenpi-
teitä lähinnä seuraavana keskiviikkona
tapahtuvaa ylioppilaskunnan hallituk-
sen ja tilintarkastajain vaalia varten.

l*ll_l()iVl.! Valitsijayhdistysten ehdo-
kaslistat ovat ylioppilaskunnan puheen-
johtajalle jätettävät ennen kokouksen
alkua. Puheenjohtaja on tässä tarkoi-
tuksessa tavattavissa ylioppilastalolla
maanantaisinklo 'i.Z— 5 i.p.

Vaalit toimitetaan keskiv. t. k. 24 p,
klo 10— 12 a. p.p. ia klo 3— 7 i.o.
(H.4190) 19569

Polytßknikkojen
Yhdistyksen
kaikki nykyiset ia entiset jäsenet kut-
sutaan täten kokoukseen yhdistyksen
liltoticustoon Antink. 29 sunnuntaina
marraskuun 21 pmä 1909 klo 12 päiväl-
lä päättämään Yhdistyksen odotetta-
vissa olevan hajaantumisen johdosta
sääntöjen 48 § mukaisesti Yhdistyksen
kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta.

(H.4193) 19573.

IMiIVIMU
Piin.

.-liitä arvoisia taiteilijattaria, jotka ai-
kovat ottaa osaa taideteollisuusnäytte-
lyyn Pietarissa, pyydetään kokoontu-
maan lauvantaina t. k. 20 p. klo 1 päi-
vällä Ateneumiin taideteollisuus kirjas-
toon. 19575

Q 5. 71.
Kokous talolla tänään klo */- 8 ill.

Ehdotus vaalilautakunnan asettamises-
ta. — Illanvietto, missä referaatti Il-
mar! Kiannon ..Punaisesta viivasta" ei-
vis Uotila, lausuntoa, Mietteitä edus-
kunnan hajotuksen johdosta, „Pommi".

Kaikki mukaan. 19576

Velkojat
Kauppias lljMlll .M.W
konkurssi... pyydetään kokoontumaan
lauintaina joulukuun 4 p 1909 klo Ida.p,
Kauppaseuran huoneustoon Helsingis^ä,
Fabianinkatu 18, päätiämään ta\.aravaras-
ton rahaksimuuttamisesta, v lailisen e'a-
luksesta, uskotunmiehen palkkiosta kuin
myös in muista konkurssipesää koskevista
ahoista ia muistutetaankonkurssilainmää-
räyksesä, että poissaolevatvelkojat saa-
vat tyytyä läsnäolkiden päätöksiin.

Helsingissä, 16 p. ma raskauta 1909.
142959 19164 Uskotutmiehet.

Piili
MiiViVllM^l!

varsinainen yhtiökokous on perjantaina
marraskuun 18 p:nä Yliopaila.talollakb
5 i. p., joll in valituin rahastonhoitaja,
johtokunnan jäsenet ja tarkastaju sekä
nä:d n varamiehet tulevaa hoitovuotta
varten. Rahastonhoitajaksipyrkivän tu>ee
ennen kokousta Mää johtokunnalle 1 t
jallinen hakemus ja siliten liittää 3,000
markan suuruinen takavs. 19!60

iiii!iiii.
Harjoitus tänään klo 7 i.p.

19547 Johtaja.

Huveja.

Sm jfiiliiii
Perjantaina marrask 19 p. klo V_B

ensi-ilta

Daniel Hertz
3-näyt. näytelmä Kirj. Henri I^2-

-thansen. Suom. Eeva Lahdensuo.

Lauantaina marrask. 20 p. kello V*8
alennetuin hinnoin

ISankareita.
Kansan Näyttämö,

Lauantaina marrask. 29 pmä klo 8
Alennetuin hinnoin

YLÖSNOUSEMUS. 19549

FILHÅRMOONIHEH SEURA.
4:3 Sinfonia-Konsertti

pidetään maanani 21 p. marrask. 1909
klo 8 i. p Yliopiston Juhlasalissa.
Johtaja: Robert Kajanus.
Solisti: Maria Avani-Carreras.

(piano)
Tarkemmin vastedes. 19578

Suomea Um
antaa

Nikolainkirkossa lauantaina t. k. 20 p:nä
klo 8 i. p.

Ohjelma: k?tso keskiviikon lehtiä. Pi-
lettejä a 1 mk. sekä tekstikirjoja å 10
pennia saatavana Ylioppilastalolla tänään
ja huomenna sekä konserttitilaisuudessa
ovella. (H4 205) 19571

Kubelik-konsertit:
Viuluniekka

U_^ H ''V/ 11 « « Ali97
«_r^A S

"
ia 13 "Ss»"5»" » D __!__%

antaa pianisti Ludvig Schwab'in avus-
tukseila Kaksi

KO SySERTTIA
Kansallisteatterissa

Tiistaina marrask. 30 p. ja torstaina joit-
luk. 2 p. klo 8 i. p

Lippujen hinnat: Permanto: 10, 8,
7 mk. Permantoaiiiot: 10 mk. Ensi ri-
vi: parvi 8 mk., aitiot 7 mk. Toinen ri-
vi: etupaikat 6 mk., toiset paikat 5. 4,
3, 2 mk. Lippuja myydään klo — */,3
ja s—B i. p. 19538

lei.igfl Hirai__.lais.D .ll!l!zNW
Ompeluseura

toimeenp.nes

Lauantaina 20 p. M3rr«sk.
klo 8 i.p. Päivöiässä.

OHJELMA:
Alkusoitto.
Puhe (Johtai. Alli _**!.__!_*

Viulusoolo.
Soololaulua.
Näytelmäkappale.
Ylioppilaslaulua.
Zardas (!anss_. 4 paria).

Yleinen tanssi.
ovelia klo 7

19553
Lippuja myydään

Lp.il:— .
Backer-GröndahlFridljo.

antaa

SERTIN
Yliopiston Juhlasalissa

Perjantaina marraskuun 19 p nä klo 8 i. p,
Lippuja 4 ja 3 mk., ylioppilaille1mk.

saadaan hra Strand'ilta Yliopistolla ja

ovella. 19489

«M» -tm> <iå>V V V

Tahti Biografi
Yrjönkatu 31, Smoninka-

dun 8 kulmassa.
Helsingin Luulin Biografi.

Suurin Biografiohjelma.Vuoroin
18-mieliinen torvisoittokunta ja
vuoroin 12-miehinen kielisoitto-

kunta.

Joka perjantai uusisuuremmoi-
nen ohjelma.

Uutta! Odotushuone ja seuruste-
luhuone 500 heng,!le. Uutta!

Alkaen marrask.19 ja loppuen
2t» p:n_.

Imen Osasto.
Vendetta eli eräs Traagillinen
tapahtuma Espanjan lovissa.

Taiteellisesti välitetty.
Tämä kuva on saavutianut Lon-

toossa mit* suuri' ta suosiota ja eräs
sanomalehti spnoo:

.Yksin tämän kuvan näkemi-
nen vastaa pääsymaksun' ja eräs
toinen. »Voimme huoletta s _noa että
tämä on mestariteos kinematograaii-
kankaalla".

Erino-nattain jännittävä ja mieltä-
kiinnittävä draama.

Älköön kiinaan laiminlyökö tilai-
suutta nähdä tätä kuvaa.
Kaikki rahatta elilainmääräyk-

siä vastaan.
Sotaharjoituks'a Marinan ken»

tällä Ruotsissa
Hra vesiren namailmoUus.

Naurettava
2men Osasto.

Eras väärä valanteko ja «en R
ka heat seuraukset.

Suuremmoinen historiallinen draama lÄ
vuodelta 1812.

Pääosia esittävät: Mille Peni*». Fe- H
lyne (teatteri Michel). M Royer »
(teatteri Antoine).M. Croue (teatteri p
Comedie Francaise)

Vicomte deCassartko'taaZlanche
Marien Croisemazenc'enm.r isinnan.
Tul, rakkaus syttyy mo emmissa
nuolissa. Markiisi, ioka ei ollenkaan
välitä nuoresta puolisostaan,matkus-
taa eräinä iltana pois. Bianche M?»
rie kutsuu silloin rakastajansa 4:n
keisarillisen husaarirykmentin nuoren
Cverstin Vicomte de Cassarfin luok-
seen. Yön hiljaisuudessa palaamar-
kiisi takaisin ja paksun oviverhon
takana vakoilee nuoria. Kun he
kuulevat askeleita, pilloittaaLlanche
Marie rakastajansa vaatekatnmioon.
Mies astuu sisään j. lähestyy vaate-
kammiota, mutta päättäväisenä aset-
tuu 81-mche Marie hänen eteensä.
Silloin pakoittaa markiisi puolisonsa
vannomaanettei vaatekammiossa ole
ketään. Itse lupaa hän puolestaan
olla avaamatta ovea ja nainen van-
noo. Seuraajana aamuna kiiruhtaa
markiisitar vapauttamaan vangittua
rakastajaansa, mutta vankilan ovion-
kin kiinni muurattu. Mieetönnaepä-
toivosta on hän syöksyä sisään as-
tuvan miehensä päälle, mutta kaa-
tuukin kuolleenamaahan huudahtaen:
.murhaaja!"

Lyhyt kertomus Vicc>mte de (.as-
sarien salaperäisestäkatoamisestake-
vätyönä v. 1812.

Äidin syntymäpäiväksi.
Liikuttava kuva eräästä köyhästä

kod,sta.

Tomin muuttoseikkailut
10 min. väliaika.

3:s Osasto.
Kunnioituksesta univormuun
1) peliliuolieessa. 2) Ajatuksia it-

semttrnaan. 3) Isälle uskotun kas-
san varastammen. 4) Isä vangitaan
kas^av.ijauksesta. 5) Univormunkun»
nioituksesta, 6) San.arim-inen uh-
rautuminen. 7) Isa japoika. 8) Ma-
rokossa. Vaarallinen tehtävä. 9)
Väijyksissä 10) Oikeus. 11) Vii-
meinen unelma.
Käynti c:.'.; ■-'■

- ''< *■■■_'..- a
verten Pariisissa.

1) Luokalla voidaan sokeita, kor-
kopainoksessa tehiyjen kirjo en ja
karttojen välityksellä,opettaa samala
tavoin kuin näkeviä o pilattakin. 2)
Laskeminen ja kirjoittaminen. 3)
Kaksi vuotta kuluu er<nc kuin nuori
sokea oupii kutomistaidon. 4) Va-
paa hetki. 5) Sokeain opetus näky-
vilä välineillä. Sokea opettaja antaa
opetusta pianon soitossa tunnus eie-
maPa korkonuotteja yhdeltä kädel-
lään samallasoitt en toisella. Ainoas-
taan muistisi, i'man nuotteja, voi
oppilas molemmillakäsillään soittaa.
Huoneustossa löytyykummituk-

sia, eli iiyyry!ä>sen kuje
it>uunoon.

Rattoisa.
4:s Os?sto.

Useidenpyynnöstäesitetään myös-
kin tällä viikolla ylimääräisenä nu-
merona

Suuri n)rrkk»w>stelu
Sam Langfordin ja Iron Haquen
välillä maailman mestaruudesta
1909.

Erinäinen tilaisuus saada nähdä oi-
keanlaatuista ensi. kitaisiella.
Tämä kuva täyllä, nykyään .lattias-
ta kattoon*' Lontoon varietéhuoncus-
toja yleisöllä.

Seikkailunhaluisia lapsia.
Suuresti naurettava.

Joka näytäntökestää 2 tuntia, al-
kaen arkipä vina klo 4, 6 ja 8i p.
Lauantaisin ja sunnuntaisin klo 2, 4,
6 ja 8 i. p.

Tavalliset alhaiset pilettien
hinnat

Saliin kaikkipaikat LO ptniä. Leh-
terille 50. 75 p. ja lmk. L-pset 25
ja 50 p. kakkiiu näytöksiin.

Sun unt. k.lw 6jaBi.p. 25 p,
korotus salonkiin.

Puhelimet tilauksia varten
Ja 73 91.

73 92
1955$

Huberman-Kanserfti.
Viulutaiteilija

IiÄZINM
antaa

PianistiLeopold Spielmanniu
avustuksella

Konsertin
Yliopiston Juhlasalissa

Sunnuntaina marrask. 21 p klo 8 i.p
Pääsylippuja å 6, 5, 4, 3 ja 1 mk.

saa vahtiaest. Strand'ilta (Yliopistolla)
sekä ovella. 19548

V. P. K. 5. 111.
toimii

huomenna t.k 20p. kloV29— 3 huvittavan

Tanssi- i_ !!i!ll«Wz!!
Osakunnantalo-la.

Ohjelma m. m. Kolinoislauluja, Kup-
letteja, Pyramideja y. m.

Taiteellisen <l8!l3'!M!8!.N
X Näyttely.

Avoinna: arkip, 10
— 7. Sunnunt. 12— 4

Taiteellisia Affischejä
Kluuvinkatu 3. 18906

jfTßESTflfllm^*
)H fÄiMCESS M'

Uusi ensiluokkainen
Taifeiiijaotijeima

marrask. 16 pBtii. 1950/

Ravintola Fhcenix
Itä-Heikinkatu N:o 3

Huoneita yksityisille seuroille. Hie-
nompia päivällis- ja illallistilauksia y. m
vastaanotetaan.

16>!70 G. A. Wickstörm.

SBaltiopäitoftt
Rajoitettu»

Uudet tuttolit

Se mistä huhu tiesi kertoa jo en-
nenkuin eduskuntamme wiime keski-
wiitioa wasten yölläkäsitteli loppuun
hallituksen esityksen sottlasmtlioont--
ta ja siitä teki päätöksensä, se on nyi
tapahtunut. Waltiopäiwät on hajotet-
tu ja uudet maalit määrätyt toiiuttet»
totoiksi helmikuun alussa ensi
Muonna, jonka jälkeen uusi e-
dusknnta on käsketty kokoontumaan
35.Immukaisesti maalisk.1p.1910.
Että hajottu? on tapahtunut edus-
kunnan mainitun päätöksen johdosta
sotllla.t-lskysyiny.scssä, siitä ci tooi
epäilystä olla. Sellainen odotetta-
toissa olctoct mahdollisuus kai oli mo-
nten merkkien nojalla edustajille jok-
seenkin selloilla jo ryhtyessään mai-
nittua päätöstä tekemään, waan tuo
enemmistö ci senkään uhkan alla kat-
sonut tuottoansa, eduskunnan oi-
keutta walwoessllcm, muuhun päätök-
seen tulla eikä antaa hynxtksymistään
waatimukselle, joka oli tehty kansam-
me ja jen eduskunnan laillisia oikeuk-
sia ftjrjätjttätoillä edellytyksillä. Tuo
enemmistö käsitti marinaankin täyttä-
mänsä tnctlitfijainfa tahdon ja toeltool-
lisuutensll maan oikeusjärjestystä
kohtaan paremmin siten, että se hyl-
käämällä epäoikeutettuihin toimenpi-
teisiin perustuman toaatimufsen foie-
lö kerran anoi sotilasasian palautta-
mista perustuslakiemmc mukaiseen
käsittelyyn, kuin siten, että se hywäk-
symällä lainwastaiscsti määrätyn
walttowarojcmme suorituksen olisi
pelastanut eduskunnan nykyisen ko-
koonpanon — toistaiseksi. Täta sen
kantaa ci kukaan asioista pe-
rilläolcwa luot, senkään jälkeen kuin
uhkaus on toteutunut, moittia. Mut-
ta kansamme joutuu nyt tilaisuuteen
ratkaisemaan,hyväksyyköse tuon kan-
non Mat eikö.

Ki.llct.äwissä kuitenkaan et ole, et-
tä hallitsijan eilen sutaistu hajoitus-
käsky, samalla kun se osottaa, kuinka
heltiämättömcisti toenäläifen wirka-

mallan taholta nyt tahdotaan kan*
saamme pakottaa alistumaan oikeuk-
siensa syrjäyttämiseen n. s. Maltakun-
nalliscn periaatteen eduksi, sisältää
meille monessa suhteessa ankaran ja
masentaman iskun. Näillä alituisilla
uusilla Maoleilla

—
neljännet toaltio-

päiwllmieswaalit tulemat nyt siis toi-
mitcttaroifft puolenkolmatta Muoden
kuluessa — koetetaan niilläkin ilmei-
sesti meitä ja meidän toastu-tustooi-
maamme mttouttaa. So yksin talou.
dellisesti tulemat jokaiset uudet Mal-
ttofäitoämicstoaaltt kuten tietty töp.
hiille maallemme fotoin paljon maksa-
maan* ne nieleMät äärettömän pal-
jon lvllimia,Maroja, työtä ja huomio-
ta. Pahempi on Mielä se, että nämä
alituiset hajoitukset — yksikään uu-
den 23. Sm mukaan toalittu eduskun.
ta ei ole ehtinyt määräaikaansa olla
koolla, kolmasti on jo hajotus tapah-
tunut

—
omat omansa murtamaan

kansalaisilta uskon siihen, että sään-
nöllisen lainlaabinnan ja parillinen»
taartsen toiminnan aMullaolisi jotakin
maallemme tmsytoätstä hymää ai-
kaansaatamissa ja siten ajamaanFan-
salaiset toimottomuutccn ja toälinpi-
tämöttömyytcen.

Uivoimiit silmin nykyistä asemaa
tarkastaessamme emme saa kieltää
sitäkään, että se ei, sillä pohjalla jolla
nyt hajoitns on tapahtunut, tarjoa
niin yksinkertaista ja felmaä tukea oi-
keustaistelullemme, että sitä kaikki
pienemmän kansan oikeuden YZtciivät
esim. ulkomailla ja Venäjällä tätiin
ymmärtäisitvät. Wcti.ka me itse tie»
dämme toistelemamme hylvän oikeu-
temme puolesta yrityksiä wastaan,
jotka sitä tahtoivat polkea,on tuo so»
tilaskysymys, jonka pohjalla Maalien
nyt täytyy tapahtua, kuten
tietty mutkikas kysymys. Meitä sorta-
Man mirkamallan on niin helppo se-
littää,että suomalaiset pyrkiwät toe»
täytnmälln aitoan irti sen sotalaitos-
taakan kantamisesta, jota kaikkien
kansojen on fcmnettcilDa, —

oikeudel-
linen puoli unchtuu siten wälcen sii-
mekseen. Ia lailliselta kannaltahan
olisi eduskuntamme nyt, täysivaltai-
fena maltiomllhtina, ollut oikeutettu
miljoonat myöntämään. Maikkakin
niitä laftajt)tjäi)ttäMärfö taivalla oli
käyty ottamaan. Ulkopuolella ole»
Mille on meidän tässä Maikcampi se»
littaa Mastarinnllnkantaamme, joka
nyt uusien maalien johdosta uutta
huomiota kiinnittää, kuin monesti
Miime sortoivuosiiia, jolloin wiiwal
oliwat selwemmcit.

Eikähän ratkaisu itse fattlasaftasfa
ole täällä kotonakaan niin yksinker»
täinen asia kuin ehkä wälitn on ole-
tettu. Shaalien tulee nyt tapahtua
sen kysymyksen pohjalla.On senwuok-
si toallan Malttamatonta, että kaikissa
malitsijaftiircissä sclwästi ja yksi»
tijisSfof.tia myöten tunnetaan,
mistä siinä sekä oikeudelliselta että ai*
neelliselta kannalta on kysymys. Oli»
si sentähden erittäin sitotatoaa, että
l"c uusi hallituksen esitys, joka tietysti
maaliskuussa kokoontumalle eduskun-
nalle sotilnsasillsta annetaan, tulisi
maassamme tunnetuksi jo hytvissä a-
join, jotta toalitfijoilla siinä olisi mar-
ina asiallinen pohja, jolta aseman ar-
Mostelcmat.

Oikeustaistelumme ou nyt täydessä
käynnissä. Suista, soihin jo edellä
Viitattiin, on meidän siinä nyt em
tistä enemmän luotettawa omaan
ky.mämeriseenarwostcluummemaani-
me asemasta ja kohtalosta,omaan sit-
keyteemme, omaan tietoomme asiam-
me oikeudesta. Uskon oikeuteemme
täytyy olla lujan.

Waan me üßkommekin sen nyt kan*
sassammc lujan oleman. Jokainen
uusi Venäläisen toirfatoallan toimen»
pide, joka oikeuttamme polkee, tar»
foittafoonpase sitten kotimaisen Fiat»
lituksemme siirtämistä toteraifitn kä-
siin tai meille Vakuutettujen kansa-
laiswapauksien syrjäyttämistä toi
meille wieraide.r asetusten yksinker-
taisella iulkaisemistoim.npitecllä siir-
tämistä maahamme, se on omansa
meille oikeustaistelumme wälttämät-
tömyyttll todistamaan ja osottamaan
kansallisen olemassaolomme oletoan
kysymyksessa. Sorto ei toki aina ma»
senna, se myöskin herättää ja kohot,
taa sitä, jota se toäärt*t*bcllä kohtaa.
Näin se meidän näihin asti rikkire-
wittyyn kllnsllllmmekin Vaikuttakoon.
Ianiistä Vaaleista, sotka taas owat
määrätyt toimitettawiksi, sekä niiden
Valmistamisesta, tulkoot siis Vaka»
wctt, puolueintohimoista Vapaat
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isänmaalliset tilaisuudet, joissa kan-
samme itse, kokonaisuudessaan, edes-
Vastuunsa tuntien käsittelee omaansa
jamaansa kohtaloa.

Mm IS p. VM.
Ann. ainoin kirje ja tiisky
uusien ednstnjaluaalicn toimittamia
festa, m-fttifille morfinnifillc Valtio-
päimille kokoontuneen eduskunnan ha-
joittamisesta ja uusienmnltiopätlunin

fofoontumtfeéta Helsingissä maa-
liskuun 1pun1910.

Me Nikolai 11, Jumalan Sir»
mosta, kolo SSenäjäuiuaan keisari ja
StfäoaltiflS, Puolanmaan Tsaari,
Suomen Suuriruhtinas,y. m., y. m.,
y. m., teemme kaikille, meidän uskol-
lisille alamaisillemme Suomen suu»
riruhtinaanmaassa ticttätoäfsi:

Määrättyämme tänään uubet ebuZ»
tajatoaalit toimitcttamiksi, olemme
Mc nähneet hytoäksi. että Vireillä o»
letoille toarfinaifille tonltiopäitoille
kokoontuneen ebuskunnan on liojaan»
nuttatoa marraskuun 5/18 päitoänä
l'*luwaa Vuotta sekä uuben ebusfuu-
tan. heinäFuun 7/20 päiVänä 1906
»ahtoistamammc roattioräitoäjärjcs»
*»f'icn 18 §:n mufaan, fofoonnuttaroa
Helsingin faitpunfiin maaliskuun 1
päitoänä1910, uuden ajanlaskun mu-
faan; ja tulee siis kaikkien niiden, jot-
fa edustajiksi Valitaan, sanottuna ai-
kana saapua $elftitfttn SMtionäimä»
järjestyksen mukaisesti edustajatoin-
tansa suorittamaan

Nikolai.

StöobtoSfa 4/17 päitoänä marrasf.
1909.

MinistcritoaltiofiHtcert A. Langhoff.

Suomennoksen oikeaksi todistaa:
toaltioiihteerintoiraston kielenkääntä-
jä Vikt. _.Fcrblom.

Eduskunnalle toi yllämainitun
arm. kirjeen ja käskyn senaattori
Kr aa13 csittelisäsihtceri Seger»
Holmin seuraamalla eilen klo 2.10
i. p. ia hajausi eduskunta, kun asia
sille oli esitetty, klo 2,30 i.p.

Ann. julistus uusien ebustaja-
wnalicn toimittamifcsta

kuuluu:
Hänen Majesteettinsa Keisari on,

£iroab.asfa ollessaan, 4/17 pnä mar-
asfuitta 1909 suVainnut Armossa

määrätä:

että uudet ebustajatoaalit otoat toi-
mifettatoat heinäfuun 7/20 päitoänä
1906 Armossa toaljtoiStciun Suomen
Suuriruhtinaanmaan Vaalilain 37
§:n nojalla ja että niihin on ryhdyt»
iatoä helmifuun 1päimänä uutta Iv»
toa 1910.

MiniSteritoaltiofihteeri
Langhoff.

Yhdistyksiä lostcwa laiusiiii'
däntö.

Selitetään merkitykseltään ylei.toal
tafiinualliscffi. Nnlillikaiset säädöt
set mäiiriitty hallinnollista tietä lan

bittmoiffi.
Hänen Majesteettinsa Keisari on

lokakuun 15 (28) pnä efiteltäisfä se»
naatin toukok. 13 pnä 190? tekemää
alistusta ynnä sitä fcuraotoaa ehdo»
tusta armolliseksi esitykseksi yhdistyksiä
koskewasto laista siiwainnitt määrätä,
että mainittu alistus jätetään hno°
mioonottaniatta.

Sitäpaitsi on Hänen Masesteettin»
sa, joka katsoo, että yhdistyksiä ja liit-
toja fos-fetoilla säädöksillä on yleis»
Valtakunnallinen merkitys, sekä että
ne on lopullisesti järjes-tcttätoäValta.
kunnanlainsäädäntöjäriestnksessä. su»
toainnnt käskeä senaattia kiireellisesti
ryhtymään sellaisiin toimenpiteisiin,
että heinäk. 7 (20. pnä annettu mää»
rätjs, joka koskee liittoja ja pD_nStpt-
siä fo-sfetoien Väliaikaisten säädös»
ten Hallinnollista tietä laatimista.
hetimiten täytettäköön siten, että sa»
notht ehdotit? laaditaan huomioon ■__«

tamnHa ne mielipiteet, jotka otoat Imu
suttuina ©uomen asioita Varten ase»
tetun erityisen konferenssin toukok. 23
pnä tänä Vuonna te.idyssä pöytäkir-
jassa.

Lasten siiojellislnki.

Eduskunnan anomus.
Eilen f-tjtoäfiyi eduskunta lafitoa-

lioFunnan mietinnönn:o 7 ja Päätti
siis alamaifcsti anoa, että Keisarini-
nen Majesteetti toalmiStnttciifi ja
eduskunnan hy.väksyttäwäfsi jättäisi
esityksen yleistä lasten suojelustakar-
kottamiksi lakiiäännöksiksi. joilla Val-
mistettaisiin lapsille oikeudellista sito-
jaa julmuutta, pahoinpitelyä, huono-
hoitoisuutta ja heidän tpötooimansa
Vahingollista käyttöä Vastaan.

77 äänellä 75 ivastaan päätti edus-
kuitta, fiijtoäfsnen toastlllauseen ehdo»
tuffen kuitenkin poistaa mietinnöstä
fcuraatoan lauseen:

..Huomioon ottaen, että lasten lii-
karasitus on, sen mukaan kuin tiede-
tään, sortaen yleinen myöskinmaam-
me kouluissa, Varsinkin oppikouluis-
sa, ja ie liikarasitus on Ianielle ehkä
turmioHifcmöikuin yksipuolisestiruit_

miiötnen nääntynms, on toaliokunnan
enemmistö sen ohessa pitänyt tarveel»
lncna, että konlnolotfin alistetaan
cd**llä ehdotettujen määräysten alai-
siksi."

Täten ei siis koulnolosa alisteta
ebelläsanotitn lainsäadäntötoimcnpi-
teen lllllisefsi.

Kanawoimiset, toslien perkaukset,
maaiitieralennutset ja yöjunat.

Cbitefitmmn päätös.

$t)toäfst)cn rautatietoaliokunnan
mietinnönn:o 2 päätti ebusfunta ci»
len, cttcitoät Kostian toirrnn fana»
tooimiscsta, 5-cmijocn koskien per»
fauffcsta ja pöjunain järjestämisestä
Pohjanmaan raboillc, anna aihetta
mihinfään toimenpiteeseen cbusfun»
nav puolelta.

Sen sijaan, hytoäksyen tässäkin yl-
lämainitun toatiof. mietinnön,päätti
eduskunta,

että maantie, niin pian kuin mah-
dollista. Valtion Varoilla rakennet-
taisiin Zicljuoli-iärtocn pohjoispääs-
tä (Inarin pitäjässä) Noran rajalle
200,000 mkaan nouseVan kustannus-
aitoion mukaan: sekä

että Norjan hallitukselle tehtäisiin
ilmoitus siitä, mihin toimiin tien ra-
kentamiseen nähden Suomen Puolella
ryhdytään.

KolllilMtäritoimilMlM jär-
jestämiiien.

Eduskunnan anomus.
Eilisensä istunnossaan pantti edus-

kunta. g.funtelif.-iti hnioäfftjfN fuiu.ty.-
mciliok. ntictinnön n:o 8, anoa, että
hallitus njfitmft toimiin soro.linan fou-
tulääfänjärie.tiiman fuunuittf.entiseksi
ja että se eiift tilassa toimittaisi csilyk-
f n eduskunnalle kansakoululaitokseen
liittymän koululääkäritoiminnan aifaan=
faamtéta marten.

Terwclidcn- ja siurtilmhaitollnn
fttäb-.iinöii inibii-tflmincn.

Ebuskunnan anomus.
Eilen päätti eduskunta hytoäksycn

taloustoaliof. mietinnön n:o 3, Kei-
sarilliselta Majesteetilta anoa,

että mahbollisimman pian rt)Hbi.t-
täisiin tarpeellisiin toimenpiteisiin a-
janmukaisten uubistusten aikaansaa-
miseksi tertoetjben- ja sairaanhoito-
lainsäädännön alalla siihen suun.aan
kuin mietinnön perusteluissa toiita»
taan, sekä että esitys niistä tämän
astan kohdista, jotka toaatiroat edus-
knnnan miiötäroaikutusta,ensi tilassa
eduskunnalle annettaisiin.

Mietintö hyVäfsyttiin 103 äänellä
47 Vastaan, jotka fannattitoat siihen
liitettyä cd. Vuorimaan Vastalause,-
ta. Olemme ennemmin, lehtemme
262:§fa numerossa asiaa erikirjoituk-
sessa käsitelleet.

Sotilas- ja siwiiliwirkatalojeit
mastainen täyttäminen tilatto-

man mäestön asuttamiseen.
Cbtisfannnn anomus.

Hymäksyen laki- ja talouswaliokun»
nan chbotufjen, päätti ebusfunta ei-
len anoa.

että hallitus ottaiji tutfittatoafji,
eikö sotilas» ja sitoiilitoirastojen toir»
katalojen talousjärjestelmää oliji t.ly-
bgttäroä muuttamaan jiten, että toir»
kattiloista tehtyjen nykyisten touokra-
Välipuheiden päättyessä näiden tilo-
jen maalla Voitaisiin, sikäli kuin a»
sianhaarat sen sallitoat, Valmistaa ti-
lattomaan Väestöön hitoille hen-
kilöille tilaisuutta saada pitkäaikai-

Ha Välittömästi kruunun kanssa
tehtämillä tonokratoälipuheilla toiljcl-
tyjä ja toiliclyslclpoisia tiluksia hai»
littatoaksecn.

Porollhoitoplllisllmnat.
£n*roäfft*cn laki- ja talousmaliokun-

nan mietinnön n:o 10 (jonka selostim-
me lehtemme 2.o.Zsci ntssa),päättiedus-
kunta eilen antaa raueta sen anomus-
chbotuffen, joka koski porouhoitopnlis
kuntain oikeutta rajoittamaan ofalas-
tcufa porojen lukumäärää fetu poron-
hoitajien oikeuttamistakäyttämään kruu-
nun metsämaita laitumiksi y. nt.

Luotsilnitolstil npsceriwirat
tnuiUtuiioifft.

Senaatin toiimc femännä tekemänesi-
tyksen johdosta kolmen uuden Viran,
nim. enierstiluutuantin-, alikaptee»
nm» ja liintuctntintoircin perustami-
sesta liiotsilaitokseen annettiin, tulen
muistettaneen heinäk. 22 p.1909 ar-
mollinen määräys,että luotsi» ja ma»
saffnlaitoffeit ylihallitukseen, lukien
huhtik. 1pistä 1909, on perustetta-
Va kolme uutta Vakinaista Virkaa,
jotka artooasteiltaan Vastaamat yllä-
mainittuja upseerinwirfoja, ehdolla
ettei sanottuja Virkoja lueta upsee»
riniuirfoihin. Kuitenkin Vakuutet-
taisiin toirkojen haltijoilleei ainoas-
taan senaatin ehdottamia palkkaetuja,
Vaan myös muutkin Inotsilaitoksen
upseereille tulero.it oikeudet sa edut,
mikäli ne Voidaan Virkamiehille, joil-
Ia ci ole fotilasnrtooa,ulottaa.

Koska yllämainittu arm. määräys
sisältää tooimasiaoletoau luotsiohje-
säännön ntuutofsen. eifä sitä Voine
käsittää mnuksi kuin pyrkimykseksi
litotfilaitoffcn npfcerintoirfoien lak-
kauttamiseen Vastedes, on senaatti,
luotfiliallitufsen ehdotukset! mittaises-
ti, päättänyt tehbä korkeimpaan paik»
faan esityksen, että fyscessäoletoctssa
arm. määräyksessä mainitut kolme
uutta Virkaa saisttoat jäädä upseerin-
toiroiffi, joihin nykyään luotfilaitof»sen valroelnksessa oletoat upseerit oli-
simat Vuoronsa mukaan tilaisuudessa
ylenemään. Näin atooimiffi soutu-
toia aliluutnantin toirfosa ei sitätoas-
toin enää täytettäisi upseereilla,toaan
sensijaan muutettaisiin ne Mäkinaisiksi
sitoilitoiroiksi. jotka artooasteeltaan
toaStaifitoat luutnantintoirfoja ja soi»
ta seuraisi näihin toirkoihin pfibistet»
ty vlllkfaus. Mastedes, fun lähinnä
korkeamman artooasteen upsecrintoir-
ka tulisi atooimeksi, muutettaisiin se
Vakinaiseksi siwilimirafsi, joka Vas-
taisi atDoimefsi joutunutta upseerin»
Virkaa. Näin menetellen tulisiwat
Vähitellen kaikki luotsilnitoksen up»
scerintoirat laffautetuifsi.

Sitäpaitsi anoo senaatti, että sen
toimeksi annettaisiin laatia aikanaan
ne lähemmät määräykset, jotka sanot»
tulen toirfciin atoonaisiksi sulistami-
Testa ia täyttämisestä tooifitoat käydä
iarpeenlcaatimifsi.

Waltiopäiwä«asmtirjain tään-
täminen Uienäjätsi.

Kenraalikmueinöiiri on Venäjän mi-
ntsterincurooston puheenjohtajan pyyn-
nöstä käskenyt senaattia toimittamaan
menäjäntielifcn fäännöE]'en niistä muo-
ben 1904 waltiopäiroicn asiakirjojen
osi.ta, jotka käsittelemät kysymystä Suo-
men säästöpankkeja fosfetoaSta afetuf=
festa

— Ruotsin-Norjan porolaibuitfysy-
mys. Senaatissa esiteltiin t.k. 17 pnä
mmiSterrtoaltiofihtccrin kirjelmä, jos-
sa senaattia fehoitctaan nimittämään
Hentilöitä,jotfaolijiroatsoroeliaita atm

lamaan asiantuntijoina ofaa Nnolsin
ja Norjan porolaibunkiisymystä rat-
kaisemaan asettaman forointotuomio-
istuimen työhön. Asia ei aiheuttanut
mitään toimenpidettä senaatin puo-
lelta.— Majesteetti. kirjailija
Kontti Zillincuota Vastaan oli eilen
'.nibeflecn käsiteltäwänä Turun liotoi»
oikeudessa. Wastaaja Zilliacus ott
itse oikeudessa jääpuluilla. Kanne-
Viskaalin Viraston edustaja Vara-
tuomari A. Bergroth jätti oikeudelle
kirjallisenVastineen, jossahänuudis-
tiennen tehdynkanteen, toaatien toa,-
taajalle rangaistusta majesteettiri-
koksesta rikoslain 13 lutoun 2 pykälän
nojalla ehdottaen kuitenkin, etfu tuo-
mio langetettaisiin mainitussa lain-
kohdassa oletoien lietoempien mää»
räysten mufaan. Hotoioikeu. päätti
antaa jutussa päätöksensä Vastedes
ilmoitettatoana päiroänä.— Kittilän krttnnunntnideu mit-
tavs sa kartuttaminen.Senaatissa esi-
teltiin t. f. 17 ptnä famaritointitus»
kunnan esittelyssä kysymys Kittilän
pitäjän fruununmaiden mittaufsesta
ja kartuttamisesta taloudellista tar-
Vetta Varten, mutta lyfättiin alia
maantoilsclystoimitusfunnan harfit-
tatoatu maanmittafipalffioibcn mää-
räämistä toarten.

Kittilässä on kruunulle fmt.utoia
tiluksia faiffiaan 570,000 ha ja tulisi
näiden maanmittauskiistannukset
maksamaan 397,700 mf. Mittaukseen
on lasketin menemän 4 touotta. Tä-
hän aSti on näistä seuduista olemas-sa ainoastaan plcisfilmät-Sfartta.—

£-I-u.ofatcfjtnnt. Lääkintähalli-
tus on senaatin käskystä Uudenmaan
jaHämeen läänin jefä Viipurin lää-
nin futoernöörin kautta pyytänyt
Sotijan, Lahden, Hollolan, Sääks-mäen, Kotkan ia Joutsenon kunnilta,
joissa on sellulosatehtaita. lausuntoasen komitean mietinnön johdosta, jo-
ka on asetettu suunnittelemaan leino-sa mainitunlaisten tehtaiden aiheut-
tamien haitallisuuksien poistamiseksi.—

Venäläisen jokerin tuonti ja
Vienti, Keisarikunnan kauppaminis-
terin pyynnöstä on ministeriroaltio»
sihteeri kenraalikuwernöörin kautta
Pyytänyt senaattia Viimeistään mar-
raskitun 23 päitoään mennessä hank-
kimaan tietoja Venäläisen sokerin tä-
käläisestä tuonnista ja Viennistä.—

Valtiosihteerin Virasto. Esitte-
lyssä korkeimmassa paikassa t. f. 13
pnä on Hänen Majesteettinsa suostu-
nut siihen, että fil. maisteri, lakit.
kanb. Ernst Gråsten siirretään mar-
raskuun 29 pnä 1900 annetulla tait-
kein korkeimmalla käskyllä peruste»
tusta Väliaikaisesta s:nen luokan
Virkamiehen Virasta erityisiä toimia
Varten Valtiosihteerin Virastossa
waltioneuVos Itoanosfin nimittämi-sen kautta kansliajohtasan apulaisen
toimeen kenraalikuwernöörin kans-
liassa aVoimeksi ioutunccicen Vaki-
naisen 5 luokan Virkamiehen Virkaan
erityisiä toimia Varten.

—
Lavkon juttu. Senaattiin oivat

Valittaneet hääbetyt Laufon torppa-
rit Turun fiotoioif. 13 p. syySf. 1909
antaman päätöffen johbosta torppa-
rien ja roapaaherra Stanbcrtsfiölb-
Norbenstamin toälisissä häätämisju-
tuissa. Kaikki toalitukset otoat kuiten-
fin jätetyt senaattiin liian myöhään.— Piirilääkärit. Senaatti on
myöntänyt eron TobanFylän piirilää»
Farille I.O. Sjöliiiillc.—

Oikeuden perustaa perhehaudan
Anjalan tilalle Nakkilassa on senaat-
ti myöntänyt toaltioncutoo» V. Don
Srcncfellillc.

— Vhtiöjärjcsthkset...Naisien Kus-
iannusosakeyhtiö „Waltinto", „Asun-
to-Osakeyhtiö $äitoäi_inue", .Lopen
JurroeUeliftioicifenhtiö", ..Voliöriaget
Aura Aktiebolag", ..Osakeyhtiö £ :sf.
Marjanen Aktiebolag", .Osakeyhtiö
Puhtolan SBnori", ..Tiesen Vood
Company Aktiebolag", ..Osakeyhtiö
Apila", .Osakeyhtiö flansaltie-pirtti",
„_ttitnto=--iafet){itiö s!Nntölä", „Wii-
purin Höyry-Myllyt O. F. —

Wi-
borgs Hngfnxarnar A. B." ja ..Seit-
tenkarin Puutnwaraosakcyhtiö" ni-
misten yhtiöiden yht.ö.är.estyf.ct se-
kä „A. ©antaho.ma Osakeyhtiön" *a
-,l'afeyhtiö KiSsafosfi ATticbofagin"
yhtiösärsestystenmuutokset onsenaat-
ti toahtoisfannt.

„Afticbolaact 2?a;*ar Italiana osa-
keyhtiö". „Aktiebolaaet Hangö slna-
itiä *i Snickeri OmFesrfitiö", o'nf,-*»
nbtiö Oulainen Aftiebolaa", „M'kke»
lm Talous Aitta Oiafei*Hiö",..Aktie-
halaget Herman Lindell {DfafÖ.fittß'*,

Tampereen SS-älitnsFonttori O. 71.",
..dalbon -Tertoatehdas O. Sl." ia „Io-
KMan MtilFtto.afetilitio nimisten tili»
tiöidcn yhtiöjärjestykset on senaatti
hylännyt.

Wenäläiset lehdet waltio-
päiwicn päntötjcstä

miljoona-aslassa.
Rjetsh

tekee toertailuja 1899 muoden helmi-
kuun manifestin ja 1909 touoben soti»
laSntauifeStin toälillä. (Silloin kuten
nytkin oli kysymys afetoeltoollisuuS»
asiasta, ci niin paljon jen fijällyfjcstä
kuin muobosta, josja je oli käytän»
töönpantatoa, silloin kuten nytkin ase-
lettiin etualalle kysymys toaltakun»
talllinsääbännön järjestämisestä. Tä-
mä kysymys, käytyään erilaiset asteet
läpi, on nyt toienyt siihen, että Venä-
jän ininisteristön ncutoonantajat
Suomen fysymykfesfä janoamat «ran-
taa ja Verta"!

Rjetshin mielipiteenmukaan onpe-
riaatteellisena syynä Venäjän Suo-
men keskinäiseen eripuraisuuteen ky-
symys siitä, missä järjestyksessä ase»
Velmollisuuslaki on annettansa. Ve-
näläiseltä puolelta ratkaistaisiin ky-
symys litan aikaiseen, jos jo nyt ma-
kuutetaan, että yicistollltakunuallinen
lainsääbäntöjärjcstys tulee toälttä-
mättömästi olemaan yksipuolinen ja
että siilien saisiVat ottaa osaa toemi»
laiset lakia säätämät laitokset, mutta
toiselta puolen on selitcttämissä, että
suomalaiset toifjboin tulisiwat siilien
käsitykseen, että kysymys juuri siten
tulee ratkaistuksi. Tämä on ollut se-
litettätoiSsä aina siitä lähtien kun
Stolypinpiti inuren puheensa malta»
funnanbitumasfa. Näin laadittu p-
fcistoaltafniitiallincn lainsäädäntöiär-
jestys ei luonnollisesti mahtuisi Suo-
men perustuslakien puitteisiin, fa siis
omat waltiopäinxit nyt olonihtcibcn
asemasta tehneet sen iohtopäätöksen,
jota Vitonen 1905 sa 1907 Valtiopäi-
toät toielä eparöitoai tehdä.

Noiu. Vremjan
mielestä ci toaltiopäitoäin „röyhkeä
uhittelu" ollut mitään yllätys. Sna-
malaiset omatkolmena muotenä peräk-
käin koettaneet päästä toeltooHiimtf»
listaan toaltakuntaa kohtaan. Vai-
tiopäitoät citoät moi millään juribisil-
la johtopäätöksillä puolustaa toetäp»
ttjmistään suorittamasta sotilaswero-
ia. Suomalaisten nykyisten pyrki-
mysten sisin tarfotus on feltoä, sitä
tobiStatoat myöskin lausunnot Harito»
noroin komitean suomalaisten jäsen-
ten ehbotnkseSsa. Suomalaiset ha-
luamat käyttää Valtakunnan puolus-
toffeen tarroittamat rahat ennemmin

omaan tarpeeseensa. Mutta kautoan»
ko on Venäjä kärsimä sellaista järjes»
tysta, että Helsingistä annetaan oh»jeita Pietariin tärkeissä yleisroalta-
kuunllllista merkitystä olemisin kysy-
myksissä. Eikötämä ole Verrattoman
häpeällinen asema, joka on johtunut
siitä, että Venäläinen Valtiovalta ra-
jamaassa on ollut fiihen määrään ky-
kenemätön, että pääkaupunki nyt le-
toottomana kuiintelce eräiven maa»
kuntapäiiväin päätöksiä.

Sotorcmcitnojc Tlowo
ottaa puheiksi ristiriidan lähimmät
seuraukset. Poliittisissa piireissä tie-
tää iefiti kenraali 2?öcFiuannin eroa
pibettäroän tosiasiana. Vanhojen fc-
naattorien eropt*ynnöt on ltywäksytty
ja toaltiopäitoäin hajoittamista katso-
taan Varmaksi. Luullaan, että Van-
hojen ja uusien toaltiopäitoäin toäli-
ajolla periaatteellisesti tärkeimmät
kysymykset ratkaistaan Valtakunnan
duuman kautta taikka korkeimman
hallinnon toimenpiteillä. Lyhyestisanoen tässä atoautuu uuden sorto-ajan mahbolli'uubct kaikkine Suomel-
le raskaine ja furullifine lenranksi-
neen. On toiroottoJroci, että Siionit,
ioka on ylpeä poliittisesta fastixituF-
sestaan. totu letoollis.na ia artook-
kaasti kestää tämän aian sa Välttääsellaisia syrkkici ristiriitoja, sotkatoain hnöbyttämät niitä tofitocnälät-Ra, 'otka unekiiVat Suonten täydet-

Sirff). Viedomosti
sanoo, että toaltiopäitoien mielipide
oli so edeltäväin tunnettu. Valtio-
Päimät eimät katsoneet mahbollisefs-hytoäksyä arm. esitystä, toaan päätti,
toät anoa uutta ..perustuslaiumuka^
feSfo iärieSti}fies'ä". Valtionäitoicn
enemmistön radikaalinen päätös ei
tooi säilyttää 31 milj. mk Suomen
toaltionrahaStosfa. tooon tulee fc e-päilemättä synnyttämään ristiriidan.

Valtiopäitotcn hajotuksella ei oleerittäin suurta merkitystä so siitä
Yksinkertaisesta syystä, että istunto»
kansi olisi muutenkin päättynyt. Nai.soa tärkeämpää on se, eitä cbusfun»
non päätös synnyttää piireistä Sno»
mi-mastaisen mielialan, 'ynnnttää
ristiriidan mielialan. Tätä halva»
toatfin ne piirit, soiden nimessä Ha-ritonowin komiteassa nnfiuttiin.

Vielä parinäirröä takaperin näi*t»
ti fiitä, että Venäiän edistysmielisen
sanomalehdistön toarottatoilla neu»Voilla oli Vaikutusta. Mutta tämän
toaiFutuFsen on nyt ebusfunnan Pää-
tös tehnyt tyfijäffi. .IroomieliieSti pv.
huen. me emme katso

—
lausuu lehti—- että eduskunta on toalinnut par.

haan ja lähimmän tien fafben näkö»
kannan — keisarikunnan ja Suomen—

fotoittamifefft.
Nolooja Nussin

mielestä on keisarikunnan ja Suo-
men Väliset suhteet siirtyneet: tulfisenrtstiriibon tielle. Mutta Venäjän
sanomalchbistön tocltoollisuutena onmyötämaiknttaa riStiriiban rauhaHi»icen ratkaisuun. Tunnetut sanoma»
lehtimiehet Vaatimat jo hyökkäystä,
mutta epäilemättäolifi parempi, että.firoiili-fotilaat" eiroät laatisi' soti»laallisia ja ranfaifucf)botuffiann iasuunnitelmiaan.

«Jyrkkää fuornlinjaiSta perustus-
laillisten oikeuksien puolustamista"
pibämme nyftjifiSfä oloisia erchbyfie-
nä suomalaisten puolelta. Muttameistä, ja luulemme, että koko Venä-
jän cbistysmieliscstä sanomalehbis-töstä on toa-stenmiclistä „fäyttää hy.
toäffeen" täta crelibnStä, jonka bobri»
Fototlaitet on, ilomielin toastaanot-
taiteet. Voimme fnrkutclla,ettei Ve-
näjän cbisfnsmiclifen fartomalefibis-
toit toarotoaisilla neutooilla ole ollut

Suomalaisia kirjailijoita.
pikak

2cutoo Pakkala.
Jokaisessa ajasja on toisia, jotka

seisomat sen eturintamassa, toisia, jot=
ka taempaa jeurciatoat ajan aattcibcn
tcmmellysiä pysytellen niiben ulko-
taikka yläpuolella. Usein saattaa e-
bellisten rimeistä tapahtua siirtymisiä
jälkimmäisten ritpcihin, usein myös
päinwostoin joku aifafaubcn syrjästä»
katsomista hengistä innostua itse
taistelun tuoksinaan osaa ottamaan.
Taiteen alalla saattamat molemmat
suhtautumiset ajanhenkeen, tietysti
riippuen yksilön omasta sielullisesta
kehityksestä, tulla yhtä mcncsipffclli»
jeen käytäntöön.

Kaiffi ne nuo.suomalaiset kirjaili»
sat, joista on edellä ollut pnhc, Min-
na Canth, Juhani Aho, Artr-ib Järne-
felt, Santeri Imafo jaKanmir Leino,
ctoat kuuluneet tjllä-mainitttsfa suh-
teessa niihin, joissa 1880-luVun ja
juureksi osaksi myös1890»IuVun henki
meillä on Voimakkaimmin humahta-
nut, jotka owat ojallekiinaa antaneet

utua*
ja tuntutnaSti sekä henkiseen elämääni
mc ylimalkaan että erikoisesti kirjai-
liseen fchitrjfjeemme urcm-mirtcitocisti
Vaikuttaneet. Samaa ei fuinfaanmoi
sanoa TeuVo Pakkalasta, niin luon-
teenomainen ilmiö kuin hän muuten
onkin meibän kansalliselle realismil-
lemme ja niin läheisesti kuin hänen
tuotantonsa liittyykin sen nopeaan
nousuun, kukoistukseen ja kenties
mielä nopeampaan ylimenoon ltnsro-
mantiseksi tiinnelmarunonbeksi.

Teutoo Pakkala seisoo aina hiukan
taempana. Hänellä on oma oululai-
nen maaperänsä, jonka hän perinpoh-
jin tuntee, terätoci realistinen hawain-
tokykynsä, jota hän juurella taitutun-
bella täyttää, ja ennen kaikkea hilpeä,
kansanomainen huumorinsa, jofa hä-
nelle heti ystätoällifcn lufijapiirin
lahjoittaa. Mutta hänessä on myös
alusta alkaen jotakin pehmeämmin ja
kotoisemmin uneksimaa fuin ehkä ke-
nessäkään hänen aikalaisessaan, met»
sälampea, josta Vain Vaikeasti joku
pieni lähteensuoni mereen lirisee, yk°
fiitäifcit tulvan ikkunaa, joka ci mielet»

lään tahbo maailman-akkunaksi atoar-
tua. Se estää häntä aitansa aatteisiin
sytocmmin innostumasta, fc rajoittaa
hänen kirjallisen kehityksensä ääritoii»
toat ahtaammalle kuin muiben hänen
miespolroensa ebnstajien, mutta aut-
taa Häntä myös tällä rajoitetulla alal-
Ia eräisiin Hnomattatoiin, itsenäisiin
ennätyksiin, jotka citoät ole taiteen
yleistaroaraa.Ylimalkaan jaattaatoi»
tenkin sanoa hänestä kirjailijaperso»
nallisuntena, että hän kuuluu niihin
njcin-ilmtöifiin, jotka jyystä tai toi-
sesta eimät saa fyllin ilmaa henkisten
siipiensä alle, eitoät pääse täyteenmit.
iaansa kehittymään.

Hän alkaa raikkaana realistina.
Hänen ensimmäinen fuiuanfjcnja
L ap ju it t cnimuistoja toicfiät»
tää Vilkkaalla, eloisalla efitystatoal»
saan, suurella tobellisuuben-tnnnnl-
aan japoikkeuksellisen* sanarkfaubel-
rann. Toinen totoonS Oulv a sou »

tantassa jatkaa näitä erinomaisia
ominaisuuksia,toicläpä laajenee toärt-
rikkaaksi. kansanomaiseksi cpopeiafsi
siitä touofifatojen lchitiämästä itäpoh.
janmaalnijesta fitoistpspiirisfä, jonka
terroanpollto tcnrafiautoinecn ja ter-
toatociteineen, foskenlaslnineen ja
käyuteineen maakunnan ainoassa fa»

iamafaupungisfa oli, ja on osaksi Vie-
läkin, Kainuun erämaihin muobosta»
nut. Vaaralla,farja hiukan irral-
lifen juonen puitteisiin pujoteltuja,
mutta sitä mchcmämpiä ja juurella
impressionistisella Voimalla Vaikutta-
mia fiitoaukfia Oulun työlä.s-elämäs-
tä, päättämät tämän ensimmäisen ja
kenties onnellisimman kehityskauden
Pakkalan kirjallisessa tuotannossa.

Gli edellisen suoranainen jatko,
osoittaa fotoon henkisen muutoksen hä-
nessä tapahtuneen. Tekijä ei esiinny
siinä enää naimina, kansanomaisena
fertoilijana ja fnmailijano, joka ka»
'"aa sattuman tobelliiuuSpiirteen toi-
sensa selkään nauttien toain kielensä
kukkimasta runsaubesta ja ympäröi-
män elämän luonteenomaisesta esittä-
misestä. Hän malttoi,.hän tyylittelee,
hän erittelee Vaikutuksensa ja pbbi.-
tclcc, hän on nyt Varma, itsetietoinen
taiteilija, joka jiitoilöihänen kauttaan
knlketoat tuhantiset clämänknVat,pyr»
tien sytocmpään, fifä_.ifempään totuu-
teen kuin minkä pelkkä ulkopuolinen
todellisuuden-tarkastelu Voi tarjota
hauelle. Elsa on Tcutoo Pakkalan
ehein taideteos, herkän, läiitpimän,
intiimin taiteilijahcitgen hedelmä,
joka tässä on antanut meille flaSfil»

liiimnian, tjleispntetoimmän fifällnf--
senfö.

Tcutoo Pakkala on uyt joutunut en»
ropalaiscn firjallijuubcn Vaikutuspii-
riin, lähinnä näliiätoäSti norjalaisen,
jonka fuuriSta mestareista, luonteen-
omaista kyllä, eimät Ibsen ja Björn-
son, Vaan Jonas Lie näyttää häneen
ppfytoimmät jäljet jättäneen. Hänkin
tekee nyt hänen ojalleen tatoanutufai-
sen toitoiorctfen Päristin, fuitenfaan
Suponi Ahon taiffa Kasimir Leinon
tatooin sen samalla lämpimästi läi-
fähtclciuään ja kylmästi friitillijeen
ilmakehään fyrocmmin fufcltamatta.
Elsa,33 aar alla, ja jo ennen nii-
tä. Lapsuuteni muistoja o-
toat toakiuttancct hänen maineensa,
lapsuuden sielun-elämän erinomaise-
na tarkastelijana ja filmaajana. Sa-
maa uraa jatkaa hänen feuraatoa
teofsensa Lapsia, sisältäen monta
todellakin omaperäistä ja älykästä ha-
roaiutoa tuosta useimmin liian yli-
malkaisesti ja liian tjfsiroiitoaifefsi
käsitetystä maailmasta. Teoksen eri»
koisnns on ie, että ie ei suiukaan ole
Topeliuksen tapaan lapsista lapsille
kerrottu. Vaan kopfiSta aikaihttiifille,
muistuttaen siinä suhteessa eräitä

nykyaikaisen tanskalaisen kirjallisuu-
den ilmiöitä.

Tunnettu näytelmä Tukkijoel-
la,Suomen Kansallisteatterin suurin
yleisö-menestys, maikka et suinkaan
taiteellinen saatoutus, perustuu oi-
keastaan roielä toanhcmmille Fofemuf-
sille: tekijän tuoreelle maalaiselämän
tuntemukselle, sota hän jo futoaufjel»
laau Oulua joutamassa oli
osoittanut. Paitsi sitä Välttämätöntä
tyylittelyä, jonka näyttämö jo sellai-
senaan aina Vaatii kirjailijalta, ei
teos tuo paljonkaan uusia lisiä Pak-
kalan jo titeytyneesen lnonnekuwaan.
Hetkisen näyttää hän nyt oireita
uusille urille suuntautua: pikkukau-
punkilaiseenympäristöönfijoitettuil-
meily ja yhteiskunta-satiiri K alip-
punenVoks en härkä ilmestyy.
Mutta siiliä ott taaS Kiljander hänel-
lä Vaarallisena kilpailijana, ei yhteis»
kunnallisen itoan alalla tosin, toaan
kyllä piffnfaupimFi-fiiroauffcn, jonka
klassillinen mestari hän on. Tenmo
Pakkala ci nähtätoä-sti tätäkään tietä
löpbii kyllin ilmaa siipiensä alle.

Nyt tefee hän Viimeifen ja miltei
epätoitooifen ponnistuffenfa.Hän ftr-
joittaa pafsnn romaanin, nimeltä
Pieni elämäntarina, ftjtocn»

tyen siiliä eroan omituisen naislnon»
teen ongelmiin, samalla ensi kerran
korkeampaa, siroisrynyttä siclun-clä-
mää käsitellen. Teos on kaikesta päät-
täen mitä uuttcrimman työnfunnioi-
tusta-herättäluä taibcluoma, täynnä
sattutoia, toälähteletoiä yksityiskohtia
ja hartoinaifella hartaubclla kiinni-
pysyVä kerran kaiutetuissa alku-ää-
nissään. Si_ntin«näl.tätoää on. että
Tenluo Pakkalaankin tässä fel)i au.
bessaan on tarttunut sama monumen-
talisen taiteen pyrkimys, jonka jo en-
nen olemme Juhani Ahossa (Panu.
Kemät ja tafataltoi), Santeri
IroaloSfa (historialliset romaanit) ja
Casimir Leinossa (Jaakko Ilkkas a ..Han s FIcmi ng) haroainneet.
Mutta han ci myöskään ole tahtonut
uhrata mitään entisestä impressionis-
tisesta elätoppbeStäön.Näin 011 teko-
tatoasta ja koko tcofsestafirt muoboS-
tunitt mitä micltäfiinniitäroin imp-
ressionistisen ja monumentaliscn tai-
teen yhtymä, joka woisi tarjota aihetta
monelle esteettiselle mietelmälle, mut»
ta joka jyrkkine ylimenoilleen moi ht-
fijaan kenties ensi hetfesfä Vaikut-
taa hiufan oudosti ja toicroittatoaSti.

Teuwo Pa.falan merkitys meidän
tirjallifuubcssamme on näf)bäffeiii
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nxiitotuSta. Mutta sitäkin täytyy fur
totella,että -päitoäjärjeStrtffccn on tul
lut surullinen kysymys:—

Tuleeko Suomesta toinen Jr
laitti?

Suomi-Vastaiset politifoitfijat sitä
juuri haluawat. Keisarikunnan poli»
tiikan Vastuunalaiset johtajat olrxit,
ainafin tähän saakka, taiputoaifia a»
sattumaan obottaroalle kannalle. Tämä
on mielestämmeparas taktiikki.Ehkä-
pä Suomesta ci tarroitfe tehbä Irlan-
tia Venäjän fcifarifiinnallisia oikeuk-
sia puolustaessa.

lofa tapaufiesfa tulee monta seif
faa fefroilfe — 4 päitoän perästä, jol-
loin Venäjä antaa toastouffen ebus-
kunnan päätöfseen.

2änFariF)oiboti jäljestäminen
maalla ja uusi tcrweydcn-

hoitoasctuschdotus.
Suonien iCiiäfärtfeiirat. ja Ttiodecim-

fcurait Intrfitiito komitean mic-
tiunöstä.

Mainitut seurat fofoontuiroat ci»
fen tieteellisten seurain talolle yhtei-
sesti pohtimaan lausuntoa, jonfa seit»
rat antamat fomitcan mietinnöstä
lääfärihoidon järjcstämijcstä maa»
seudulla ja cFibotufiesta uudefsi tcr»
toctibeufioitoajctiifjcfsi.

Kofoits alfoi flo 10 a. p. Puheen-
johtajaksi toalittiin prof. Chr. Sibe-
lius, sihtccrifsi dosentti Arel Wall-
gren ia tri K. Tasfiueu.

SofoufjcFfc oli jaettu folmc painet-
tua alustusta asiasta, nimittäin toh-
torien N. Palmgrenin, Ärcl M. 2im»
neliin ja B. Sf. _3ciu*ic?jonin.

Siiasta ryhdyttiin ensin periaat-
teellisesti fesfustelemaan. fjleenfa
olimat puhujat sitä mieltä, että fo»
mitca pääasiassa oli ehdotufsissaan
osannut oifeaan, el*dotust.u nlei»
nen suunta oli tyydyttämä,
joskin *ouffo yfsityiskoil.tllisia
muistutufsia niitä toaStaan oli
tehtätoä. PääafiaUifin out fesfitste»
lusto fo.-dislui tri Z. Soitifen tefe«
maan etjbotuffeen, että piirilääkäri»
järjestelmä latfaut.ttaisiin ja sijaan
perustettaisiin n. f. tertocystoimisto»
ja, lääninlääfäritciniiSioia, jofa eh-
dotus niinmuodoin tarfoitti samaa
kuin cd. Suorimaan p. m. edusfun»
nossi. fefemä anomusefibotuS ia hei-
dän eduskunnan talonstooliofitnnan
mietintöön liittämä toaStalause, joi»
den mufaan pitrijärfesteiinän sijaan
astuisi erityiset ..läänintoimistot"
follcgiaalifct toiraStot, joille fofo [ää-
nin tertoepdenhoito ja toaltoonta oli-
si usfottatoa.

Tätä ehdotusta artoostcltacssa huo-
mautettiin, että ehdotus toielä oli
faifnt Puolin toalmistamaton, ien
suunnitelma räilomä ia siitä jolitu»
toat suuret fustauuufset aitoa.n icl»
toittämättömät. Armcltiin muuten,
että nämä fustannufset. toariinfin sos
sellainen toimisto toielä olifi perus»
.ettorna jofa lääniin,niinfuin ehdo-
tus tarkoitti, eitoät olisi sopusoinnus-
sa toimistojen tuottaman hyödvn
fanssa. Hjgötp ci elifä toastaiu fits-
tannuf r Jos fofoui sitäpaitsi nyt
pSättäift, sanottiin, el*dotnfsen fto»
toäfsiiä, siirtäisi fe jo tonofifnmmeniä
toireillä olleen fnimnyFcrt lääkärihoi-
don järjestämisestä toielä mahdolli-
sesti Fantoafii tulemaisuutecn, jofa ci
oliii tottoottatoa.

Kofoiis Päättikin sentouofsi. tun-
nustaen fnllä elidotufsen erittäin huo-
miota anfaitietookii,ettei se tällä tet»
taa, nnt eNllä oleman knspmyfsen yh-
teydessä, toMonut ottaa ehdotusta
päätcttcimäfseen.

§)libiStäen sitten eri aluStajatn e»
fiintuomat lausunnot komitean mie-
tinnöstä periaatteessa ynnä kokouk-sessa cfitntuobut lausunnot, päätti
kokous lausua yksimielisenä mielipi-
teenään, että se periaatteessa yhtyy
komitean ehbotufsecn. että alue-,kun»
nallis» ia pitrilääfärtjärjcStefmät
säilytettäisiin, koska ne parhaiten
Ir-aStaatoat nykyisiä oloja ja mahbol»
lifiiufiia tertoeijbcnfioibonalalla.

Kokous päätti myöskin komitean
ehbo.ukscn mukaisesti,mielipitcnään
lausua, että uusi tcrwcybcnhoitoasc»
tuS olifi aifaanfaatatoa ebuskunnan
kantta.

itämän jälkeen ryhdyttiin yksityis»
fohlaiscsti tarkastamaan eri afetuSefi»
botnfsia. joihin mitään periaatteeni-
sia muutoksia ci tehty, muobollifia
kyllä jouffo.

Muuu muassa fjptoäffpttim se fo-
mitean ehdotus, että fiinnanlääfä»
vien mirat otoat aieteftatoat toafinai-
siksi Viroiksi, jota ehdotusta Haastaan
eräs fomitcan iäfcn oli pannut toas-
talausccnsa.

>
—

Omahincn. Ensi tovoben alus-
ta alkaa Sortatoalassa ilmestyä „£)»
mallinen" niminen Viikkolehti. Lehti
tulee ilmestymään joka perjantai ja
makjaa jc 2 mk. touobeSfa.

ben
> iilausilinoitulsessa mainitaan Icli-

fcnmistä ja ohjelmasta m. m.

Omahiseu perustaminen on aiheu-
tunut siitä fatsantofannasta,että, sos
ci nfecnfäfään, niin ei ainafaan Ra»
ja»_lnrjalasfa, missä ollaan toielä fai-
fen alusia, fäy fanfan Fofiottaminen
.valistukseen ja ebiStpffeen puoluei-
den toi puolueohjelmien atoulla. Sitä
paitsi on sen fofemuS opettanut. f}>
teisesti fatsoen ci raion raltmas näet
ole näinä temmellyksen toitofina pal-
joakaan nousntt.

?^a iiitä tttpöi johtuu Dmafjifen oh-
jelman PääfoFifcait laatu: äDmafiinen
ei tule ajettumaan minfään puolueen
faunalle, maan toaieten faiftSta pito»
litei!a erottamista seikoista tulee ole-
maan puolueeton toaltStuS. ja ___tS«
tpslefiti.

XbtfeFn omat l!'k>l*en tmuhaaiat läh-
teneet sitä nöfäfohdasta että Naja-
ftartalaSta eletään ei ainoastaan Di>o°
fuctaimintaan nähden, toaan faifin
pnolfrtftn jotrFimlaifeSfa erifo'sase-
massa. i?^a siitä iahtuu tämän lehden
toinen obiclmafolita: asioita f''sitcl»
lään hiukan to'iella t^tooin fuin y»
seen'ä. cdellntetään toäbemmän ja ie»
liietään enemmän. Sitäpaitsi ote-
taan huomioon rajaseudun rahtoaan
enemmistön erikoinen uskonto. Ns»
fonnollisia as'<*>'ta fäiifclTään eriini-.
iessä. fr.»fatolisen papiston toali?»
tiineen osan malmomassa osastossa
„P-f,^tiäilrä=pafiiio'ta".

_-*tfäPfi fuyaa lehti seurata ia fan»
naftaa S*a*»tvlBlar*alan s!m'?^n?., ia
was''^"?'vpr'inö'tä.tafondellt"a pfr»
fimnfsiä. 9-?ui*t-*n tnfe-* TeMi oTe«
maan ntnS- uutislehti f«*o nuorten
tai^ar^fifaißten fpnanieffain harja-

Helsingin hengillepantu tomfilufn.
111,907 henfeä.

Helsingin kaupungin pcngillcpatitit
afufaSlnfu oli taiumifuun 1 p:nä
1909 111,907 l-enfcä*. touonna1908oli
toastaatoa lufu samaan aifann
108.802, sefä tovoben 1907 alussa
103,495.

ensi sijassa siinä, että hän tuo siihen
erään uuden ympäristön:toanhanme»
lifaupuugiu, jonfa elämää hän fäsitte-
lee hienolla taiteellisella maulla ja
pmmärrpfsellä. Sitten siinä, että hän
jälleen tuo siilien erään toisen ympä-
ristön, tuon merifaupungin tafaifen
maakunnan, faifesfa raiffaasfa, alfn»
peräifesfä tuoreudessaan. Ia loputti
siinä, että hän rehellisellä itfefritiiftl»
la prittää laajentaa tätä alaansa eri
suuntiin,saaden aitaan fiuomattatoia
tuloksia, jotka tosin citoät näytä anta-
toan mitään uusia fpfäpffiä yleiselle
lirjallijelfcfePityfjellemmc,mutta jää,
toät epäilemättä merkitsemään eräitä
fanfallifcn realismimme itsenäisim»
min suoritettuja haarautumia.

Tähän päätiytoat tällä fertaa nämä
pifafumat. Siitä,mitä on jälellä suo-
malaisen fanjaHic-kirjallifitiibcn fchi»
tystä noihin päitoiin saakka, olen mo-
nistakin syistä fatfonut sopimammafsi
sittää mielipiteeni edellistä mieläfin

suppeammassa muodossa, liitteenä
siihen teofseen SuomaIaisia f i.»
jailijoit a, jofa toielä täksi jouluk-
si on painosta ilmcstpmä, ja silloin
yhtenäisen tutkielman muodossa, ni»
meitä Realismin loppu ja

uuSromantincn kirjaili-
juute m mc.

Säästäen siihen fflflffa myös faifeti
yfsityisfohtaisemtnan phtcenii.ci.on
edellisestä, pyydän nyi toain l)ptoä:i»
ttihtoiscn lukijan lutoalla pitää tosi»
asiana, että meillä nnjösfin suomen»
kielisen kirjallisuuden alalla on jo
jotofin kanjonista työtä tässä
maassa suoritettu, että meidän ci tar-
tottfe hämctä sitä, että se meille pain»
toastein tooi tarjota paljonkin tilai»
suutta siihen tenveelliseen itfetut.
fis t eIuun ja itf c t v ntemu.°
f een, jofa aina, ja meillä eritoten
näinä aikoina, toasta tooi luoda lujan
pohjan faifellc yhtenäiselle kansallis»
hengelle, faifellc cheällc, pfsilölliscllc
ja fanjcillijcllc toiminnalle.

Samalla cu tooi olla hiiomautta»
matta eräästä toisesta hytoinfin tär-
feästä asiasta. Tapahtuu toäärpp-
mielestäni nimittäin tälle kirjallisuu-
delle, jos siifjen fotoitetaan joufun
muun kansan fii*jallisia mittapuita,
samoin fuin tapahtuisi nxiärpys, jos
ransfalaista firiaHijuiitta artoostel-
täisiin fafsalaisen maun mufaan, taif
fa pöiiitoaätoin. Mc olemme toain
pieni ja fönhä fansa tosin, mut-
l" fo u plellijppben mc mielestäni

Tuomen tnnpunti' ja maalais-
tuntain testuslainarahasto.

Helsingin kaupunki ei yhdy.

Rahatoimifamari on päättänyt ra-
hatoimifonttorin tekemän ehbotufsen
mukaisesti toaliuiisfolie esittää, ettei
Helsingin faupunfi rupeisi osaffaaf-
si suunniteltuiin fesfuslaiuarahas-
toon.

SRaljatoimifonitorin mielestä fe ci
tulisi fanpungilfc cbulliscfsi, fosfa se
rahastoon sijoitetuista rahoista ei
saisi niin suurta forfoa, toain 5 prof.,
fuin muista sijoituksista, joihin fau»
pungin lahjoitusmaroja on pantit,
joita roaroja faupungin tähänfin pri-
toffeen olisi sijoitettuina, jos yhtymi»
nen tulisi fysymyfscen. Konttorin
mielestä olisi parasta säilyttää fau-
pungiHe toapaa toimintamaita.

Pohjalaisten ofatiintain talo»
rnteuiutsjniufia.

Pohjalainen toalttutsfunta, jonka
lunastettatoafsi faupuuti roaltuus-
kunnan pyynnöstä on tarjonnut ton-
tin n:o 3 Töölönfadnn imarrella osa-
kuntataloa toarten, on anonut että
lititastusaifoa piteunettäisiin touoden
1910 loppuun asti. Syynä anomuk-seen on se, ettei talon rakennuttami-sen toteuttamiseksi toimeenpantuosa-
kemerkintä roielä ole johtanut tar-
peeksi hymään tulokseen. Rahatoimi-
famari onsuostunut pidentämäänai-
taa fesäfuun 1päitoään 1910.

— Itusi liifcnnctie Pohjoisrannasta
Siltniuitorcttrnntimn. 3.afiatoimifa=
mari antoi aitanaan, futen muistet-
taneen, rafettiutsfonttorin tcyiämäffi
laatta ehdotuficn uuden fulfntoät)län
iär.icstäntifci.ä Pohjoisrannasta Sil-
iatouorenrantaan, niin eitä järjestä-
mätta olema ranta-alue tulisi asema»
faatoan mufaifeSti järjestetyksi. Ra-
fennuSfonttori on fitmminfinliatoain»
nut, ettei se fopitoaSti fät) laatuun
afemafaatoaa jonfutt mcrran inuuut»
tantatta, ja 011 fontiori fentouoffipyy-
tänyt rahatoimikamarilta lähempiä
osoituksia, miten järjestelystäon me»

—
Rahatoimikamarin liotnrifsi on

famari puolestaan ehdottanut tocirct»
tuomari Verner Beckerin .— Selma Sehulmanin rahasto.
Grocrstin leski Selma Schulman lah-
joitti, futen muistettaneen,testamen»
tilla Helsingin faupungille56,729:20,
jonfa summan forot touosittain otoat
fäptettämät Xurtoifin ja Tursteuin
rafennuStcn,puistojen ja. teiden fun»
noSfapitoon. Mainitut maapalstat
ctoerstinna Schulman jo elinaifa-
uaan lahjoitti Helsingin faupungille.
Rahastoa tulee faupunfi hoitamaan
nimellä „_sclma Sehulmanin rahas-—

Luistinradat. Helsingin Luis»
tinklubi on rahatoimikamarilta ppy-
tönöt oikeutta saada Kaisaniemen
pienemmälle kentälle ensi talmefsi
laittaa luistinradan. Rabatoimifa-
mari on puolestaananomukseen suos-
tunut samoilla ehdoilla fuin ennen»
fin.— Huutufailyaiitoimittaian am-
mattt Helsingissä. Rahatoimifamari
on päättänpt ehdottaa F. Saunon
pyynnön saada tässä faupuugisfa
harjoittaa hnutofaupantoiinittajan
ammattia liy.ättätoäfsi, fosfa hafija

— Ijjoliififoirat. Rahatoimikamari
on poliisimestarin pppnnöstäsuostu»
nut siihen,että Helsinginpoliisilaitof-
sen poliisikoirista saadaan maksaa
Xll_W_-tX&ttfi_mfö_tl__-t_m_mvdemlP&o_ll&^-J^£%^

moisimmc fuitenfin tällä niemimaalla
itsellemme kustantaa, että mc uskal-
lamme tuntea itsenäisesti, ajatella
mapaasti ja tooimaffaasti. Taiteen n
kirjallisuuden piiriin fotoitcttnna mer-
kitsee tama „sisällincn itsenäisyys" —
ainoa, jota toicras ci tooi toiedä meil-
tä

—
että meidän on fehitettämä oma

suomalainen firjallinen
j a tail c c lIine nma f it, jos mei-
dän mieli fosfaan päästä pois siitä
raafalaisestci sefasorrosta, mifä meil-
lä toielä näillä, samoin fuin monilla
muillakin toiliclpffcmmc aloilla, toal»
litsce.

..unfin fanfan esteettisellä ymmär-
rpfscllä on fantatouutta ainoastaan
niin fanas kitin sen -tps-piiri niot»
tuii. Meibän ci ulotu näitä rantoja
loitommaksi. Ainakin täällä täytyy
siis olla sen suomalaisen firjallisuuben
maun ja taiteellisen aistin fotisija,
jofa yfibessä muun heufiscn ja aineet»
lisen toiljelpffcmmc fanssa toasta tooi
tehbä tämän maan sitoislpncibcn ih-
misten afuttatocifsi.

©in o Leino.

foiralueroa Vain 3 marffaa, toaiffo
foiratoero nyfyisin on Helsingissä 15
mf .foiralta. 5 mf. on alm Vero, jo-
fa foiraSta 1891 Vuoben afciufjcn
mufaan on fitoritcttaioa.—

Eläfe eronneelle faupuugiit Vir-
kailijalle. Nahatoimifamari on puol-
tanut fanpungin liifcnncfonttorin
firjanpitäjällc grans LammijcHc, jo-
fa ollen 65 Vuotias on pyytänyt eroa
toimestaan, myöuucttätoäfsi 1800 mf.
Vuotuisen eläkkeen.—

Kitothiilen kuljetus SlntajnuoFnf»
la. Useat Katajanokan fiinteimistö»
jen omistajat ja asnffaat omat kirjel-
mässä futcn ennenkin on jo mainittu
maistraatille huomauttaneet, että !i-
-roihiilen kuljetus Julius Tallbergin
fiVihiiliwaraslosta luotaa suuria
terVeybellisiä ja muita haittoja nii»
ben latujen Varsilla asumille, joita
pitkin firoihiiliä ajetaan, tooninkin
Linnanfabun asukkaille, jota pitfin
kuljetetaan juuria määriä fimihiiliä
Eteläsatamasta taitoaston fasarmiu
ahteelle.

He otoat feutouoffi- pyytäneet sellai-
sia toimenpiteitä, että fitoihiilien ful-
jettamiueu fiiimiiattaisiin toarrautti»
mafasiinin itäpuolelle faupp. Julius
Tallbergin ja Suomen Höyrylaima»
o|'afeyf)tiön Vuokratonttien Välille ja
että faupp. Tallberg heitettäisiin pi-
tämästä fitoitiiiliä forttclisfa n:o
191. Rahatoimikamari, jolle mais-
traatti asian on tykännyt, on Vartti»
nut asiasta rakennuskonttorin

— 3oi!ttihu.!.ofi.*!pPoja. (filen ra»
Ijatoimifamnrisja toimitetussa tontti-
liuutofaupassaostimat tontin n:o 11
Ghrcuitoärbin tien toarrella fonttori»
päällifföF. N. Hertell sn merifapt.
(H. Stenius15,650 marfasta, sefä ton»
tm n:o 10 soman tien marrclla 14,100
marfasta faupp. Q. Steincfe.—

Taivun haitat. W. 1907 tam-
mikuiissa ilmoitti faunintarfastaja,roapaah.
E- Cederereitt*,, että talosta mo 4 .ltttiti-
kadun roarrella tuuriisi suomen Sirjani-
ftiuben Seuran kirjapainosta min iautfaasauma, että se aiheutti haitallisuuksia uin-
paristolle. Talon isännöitsijä maisteriV.
.outtasmaa roelrootettiin forjctatnaati tämä
eoäkolita. W. l!iil>8 tammikuussa ilmotet-
tiin jälleen, että lautaa Haitallisuutta jat
lvi. Talon isännöitsijä taas puolestaan
ilmotti että hän kulia Heti oli rahtimut
erittälsiin toimeimitetitin puhutun naitan
poistamiseksi, mutia ne eiroät olleet oni is-
tuneet. Tänäkin rouonna on lokakuussakol-
mas kerta tehty roalitus samaisen faiouti
tuottamista haitoista.

Tämän johdosta sakotti maistraattitois-
fapäiroänä maisteri .oiiuasmaata 25mar-
kalla. §)hticn asiamies Ilmari Voion-
maa ilntotti, että rottodeu alusta tulee ki)-
sninntfe-föoteroaankirjapainoon fägttörooi-
maksi sähkö.

Kaarlo Luoto
on lähettänyt meille „toisfaali Al»
Prc.htillc ja fapteeni ijalattbcrille"
osoitetun firioititf.cn, jota emme fui=
tcnfaan fatfo tooitoanune julaista.
Kirjoiiufsessaau hän sanoo pysytoäu-
fä piilossa haastemichiltä ia etsimil-
tä, moibafjeert rauhassa etsiä tobis»
taiia ..totuufsiinsa": fentouoffi pyytää
hän,etteimät firat Albrecht ja Solan-
bcr „rntfä§tpifi obotufsessaan".

kirjoitus on päitoättp Helsingissä
t. f. 15, pnä: postileima on 17 p.ltä.

Luoto siis sittenfin olisi Heisin»
gissä?

KalttiliwilastiZsa olewan
proomun päälle ajettu.

T. f. 17 pnä iltapäimällä saapui
tänne hinaaja.hönrp Sfttu, jonfa omis-
taa Ätun salia, fulettacn 250:n refis»
teritonnin taflaufieSta purettua pri»
fiä, jofa oli falffilctstisfa. Proomu
oli matkalla fJ3ortooofcen; f^ anffuroi-
tiin fesfelle toäylää Kaiajanofan ja
Ryssän farm toälillc ja pari miestä
lähti hinaajatocneellä mailan hauffi»
maan luotsia jefä muille asioille.
Vaasalaista f-öpmlaimaLaPouiaa oli
SörnätfiSfa lastattu ulfcmaille mene-
millä nuutan*.aroilla sefä lähti se fit-
ten Eteläsatamasta pimeän tullen
merelle. Laoelniasta ci huomattu
proomulla, jofa oli fesfellä toäplää,
minkäänlaista mcrffiM*h*ä, jotenLa-
tionill ajoi proomua fofiii ja törmäsi
uificn aiheuttaen paf*an muodon.
Proomun miehistö oli tapaturman
sattuessa Paraikaa asettamassa vai»
koilleen onffurilnftpä. iofa oli fani»
munut. Vian törmänfsen iälkeen
vraomu upposi: miehistö efiti Fnitcr.-
Fin pelastua vieneen proomun toenec»
scen. höprnlaimaLaponia jatfoi fof)»
ta matkaansa.

Uyonnut proomu täi fesfelle wäy-
?äci ia on fc luonnollisestimitä pifim-
min jollakin ficnoQa forjattatoa pois.

—
Kaupungin fairaatoisfa oli

marraSftmn ?
—

päiroäiu roalifellä roii-
kolla sairasten luku keskimäärin päitoäsja.

■tSarf.faii*a§=
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Yhteensä ;l21!107j 63,204, 1497-lÖ73J

lNäistä on 134 tapausta aluelääkärieit
ilmoittamia.

Palvan pakinaa.
Kolmannen edns-
kunnan wiiineijiltci

pahvilta.
Sotilaämiljoona-afian ratkaisemiseen

päättyi Suonten kolmannen kansanedus»
kunnan toiminta. Siitä päätöstä tel)-

täessä oli jo yleisenä tietona, että siitä
seuraisi IjajoituS. Alutta tämän oikcas-
tonfa loppunsa jälkeen sai eduskunta tui-
telikin loiclä toimiakahtena päimänä mi-
tä omituisimmassa odotuksen tilassa.

Kun miljoona-asia oli saatu toalmiifii
kcsfimiiffoaatnuna flo 5,40, niin kokoon-
niittiin jälleen samatta päitoänä flo 12
ja jattctttin pitäen 3 turmin päircälliS»
loma klo 1,15 pöllö fefä fofoonnuttiin
jälleen eilen torstama No 12 päiioallä.
Näissä toimessa iStunnoSla lajiteltiin
toielä suuri jouffo asioita, joukossa tär»
keitäkin, toisten edustajien osoittaessa,
teotpa toisiin nähden sanoa: jonkunlaista

hermostunutta harrastusta ja toisten
liifusfellcSfa kärsimättöminä eduskunnan
huoneistossa.

Kertomus maltioroaratn
tilasta

aiheutti keskimiikfona fiiroaanlaifcn loäit»
telynfin.

SKaltioroaraintoaliofunta lausui mie-
tinnössään,että roaltiolaiuoja meijereil-
le myönnettäessä ei ole tarpeellisella
huolella harkittu niitä cbclltity.iiä, joille
roaltiolaittaa nauttima meiieri eri tapauk-
sissa on perustettu. Tätä moitelaufctta
perusteltiin sillä,että m. m. Kustutoin ja
Kajaanin meijerit olitoat menneet ku-
moon. Mutta nyt osoitettiin keskuste-
lussa nuorsuomalaisten ja maalaisliitto-
laisten taholta, että mainittujen meije-
rien kohtaloon oi,loat roaifuttancct puo-
lueriidat, iciä pidettiin jentähden ma»
linfunnun mättettä perin hcifcsti perus-
lettuna.

Mutta sen puolestapani faiffeufa liik-
keelle ent. senaattori Kairamo, joka sen
roaliofunnttasiafiu oli saanut mietintöön
täyttäen htjroäffccn sosialistien roina-
micsroihaa. Millä lamalla hän siinä oli
menetellyt, näkyy feuraamcSiafin seifaS.
ta. Talas ilmoitti oletoan asialirjan,
missä esitetään asiallisilla perusteilla syi-
tä siihen aljbtnfotilaan,mihin oftiuämei»
jercitä on toiimc aikoina joutunut.Kai-
ramo janot silloin, että hän fyllä tuntee
sen asiaiirjan, mutta selittämättä jäi,
mifji hän ei sitä ollut toimittanut ma»
Itofuttuan tietoon, waifla je olisi iarion»

nut luotcttalraa toalaiStuSta juuri sii-
hen asiaan, mista toaliofunta arrooslc-
lunfa lausui.

—
Tällä asialla on toinen

wakawaiiipil.in puolensa, josta toisella
lertaa.

Sitä omituisempaan waloon joutui
Kairamoti menetteli), kun keskustelusta
läwi fcltuitle, miten tämä entinenmaan»
irilieltjStoimituskutinanpäällikkö ja maa-
talousseurojen keskusliiton nt)fyiitcn pu-
heenjohtaja oli maitokunnassaan ajanut
maatiwtljelijätn asiaa. Walttowarainwa-
liokuntll jätti pois ne senaatin ihcwos-
hoidon liymSffi ehdottamat 25,000 mk,
millä Pietarisiakin oli pyyhitty. Tosin
oli maitokunnassa nuorsuomalaisiakin,
mutia heiltä luiskahti asia huomaamat-
ta, kun eilvät sitä tunteneet. MuttaKai-
ramon sen jaoSton puheenjohtajana,mi.
ta tualmiSti mctanmi[jelt)3täkoskewat a-
fint, on täytynyt olla siitä perillä, mutta
r.ähtäluästi ci wälittäniit walwoa maan-
miljelijäin etua. Siitä moittimathäntä
sekä nuorsuomalaiset, maalaisliittolaiset
ja ruotsalaiset sekä myöskin suomettare-
[aifet talotipoikaisebttstajlit. — Sosialis-
tien awulla sai hän myöskin Ijtjwäfftjttjf»
si, että 10»tDitotiitcn maataloustilasto
toimitetaan yhdessä yleisen wäeiilastun
kanssa, waitta ammattimiesten lausun»
noilla osoitettiin, että siitä kärsimät kum-
paisetkin, jotapnitsi maataloustilastomoi
wiipyä.— iffialtiowarain tilaa koskemaan
mietintöönhommasi satua Kairctttto lau-
seen, että wcjipcräislcn maitten fitimauf»
scen ntijönncttyjä waroja on entistä täy-
dellisemmin läytettciwä. Ed. Vrauder
kuitenkin osoitti, että iitactttlinlicl!'-?T*al=
litmon puolelta on miime aikoina käyte!»
ty ci ainoastaan wnostrahat waan ntcl=
toinen määrä entisiä säästöjäkin ja että
sinä aikana, jota tarfastus fosfi, näiden
Marojen muotuinenkäyttäminen onnous-
sut 10-fcrtaiscfft. Sulfulaitosfjallinnollc
samaan tarfoituffccn tntjöituctttiiä wa«
röja ei tosin ole yhtä tarkkaan fäutctty,
mutta edellisestä selioiöä, että mainittu
lause näin yleisenä on aiheeton ja har-
haan n. tepä.

Nämä piltit jutut milestäni muistut-
tamat Kairamosfa wielä oleman entistä
t*emesienifuumctia. Itse hän tietänce,

mihin hän tällaisilla pyrinnöillään täh-
tää.

—
Samassa keskustelussa toaltioloarain

tilasta annettiin mielestäni näppärin
roastaus sosialistien roäliliuu-obbufsiin
fofo maltiopäimicnaitana.Kun ed. Sq.is°
fånen fertoi, että Kajaanin osuusmeije-
rin osoffllina oli nuorsuomalaista, maa-
laisliittolaisia ja juomettarelaisia,niin
tolasi Sulo -Suolijoki:— No, eifö sosialisteja?—

Giföhän niitäkin, mifäli niillä nyt
on lehmiä, lausui Heiskanen hymyillen
ja jatkoi filmaustaan meijerin ofafaSten
puolueriidoista,

Pykälä otti rautatieläisten wapaapile-
tit fomin juhlalliselta faunalta, ihmetel»
len, että Suomessa on etuoikeutettuja
luokkia mielä 19 truofifaöalla. Se todisti
Pyfälän oppineen juhlallisestipuhuntaan

edellisellä ipuojisaballa.

Viimeiseksi ilt armt,t a nn öf s i
muodostui juutalai-Sasian fäjtttely toissa-
iltana. Pääosaa esitti cd. Kctoanlinna
rämctitäctt räikeästi pari tuntia kehu-
malla nutfionaltämiUnan ja panemalla
pataluhaksi muiden edustajien frajeoloo»
gifen pintapuolisuuden. .Hän hosui ja
huitoi käännellen itseään, milloin edus»
kuntaan, milloin puhemieheen ja milloin
lehterillä istumiin juutalaisinpäin. Sun
hän aloitti läksyttämällä Nuorteroan sii-
tä, etla tämä oli puhuessaan pitänyt fä.
siään housuntaskuissa,httomauttitoat hä-
nen omat ryhmäläisensä rarointolanptto»

telia, että hän itsekin niin tefi. Silloin
Nclt.anlii.na antoi puoluctotocreilleen
luennon siitä, fuinfa fäsiään saa pitää
housuntaskussa ja fuinfa niitä ei siellä
saa pitää.

—
Woi Neloanlinna perkaa,

fuiitta monipuolisesti hänen täytyy tätä
Suomen kansaa opettaa.

Mutta Sirola opetti hätttäfin iharwt-
naisen satturoaSti toaStaten hänen puhee-

seensa mntficn hauSfaSti hänen puheta-
pansakin niinhytoin fuin pienoinen mieS
moi niin tnahtamaa puhujaa, jonfa fur»
fuSta törähtää ääni fuin 'roaltaineren-
lairoan roihellyspiipustn.

Pikku profeettana esiintyi Eino Safari
P.-K. tietäen, että jos jumalalta fysyt-
täisiin nculooa juutalaisftntjnitjtjeStä,

hän mastaisi: Hoitafaa omat osianne,
minä pidän huolta juutalaisista.

Juhlallinen loppu
tapahtui sitten eilen. Ensin käsitteli e-
bitSfunta aika joukon asioita toisten yhä
puhua jauhaessa ja toisten huudellessa:
äänesti!»', mutta juuri fun yhtä äänes-
tystä toimitettiin, saapui senaatin huo-
neeseen pari mirfapufuista herraa.

Joku janot, että ne omat tulleet mas-
taaittaati Pykälän toälikpjyntyfjccnNuof-
fen patoamisesta.

Puhemies asettui paikoilleen ja mutisi
jotakin senaatista ja fttaafeiSta. Otot
aukeni ja herrat astuituat sisään. Soti-
las luki lukunsa ja antoi puhemiehelle
..firjeen ja läslyn", minkä jälkeen roie=
raat PoiStniinat.

— Saapuneen tiedon johdosta keskey»
tetciän istunto 15 minuutiksi, lausui pu-
heenjohtaja karskisti.

Palattiin paikoilleen. Sihteeri luki
käskykirjeen mikä oli allekirjoitettuSi»
wadiassa marras. 1? ptnä ja efifet»
tim Helsingissä marraskuun 18 pnä No
2,30 päiwcillä. Sananlasku: liilattaowat
herrain kiireet ei pidä paikkaansa. —
Puhemies rypistcli kulmiaan,piti pienen
paussin ja lausui entisen:— 2ät)fi«i§tunto on päättynyt,

Edustajat nousimat päättätoäifen nä»
köifinä. Tapahtunut oli suuri asia, mut«
ta ci odottamattaeitä ensi kerran.

Iyroä.

PiKKu uutisia.
—

Ärm oliinen arooinkirje ja
täSlp eduskunnan hajoitami
feSta on annettu Liro.diassa 17 päimä*
nä marraskuuta ja saapui, H.M.Keisarin
allekirjoituksella roarustettutta,eduskunnalle
eilen, 18 päitoänä. Nopea postinkulku
siis!— Senaatin talousosaston
uusi waraptiheenjohlaja, len»
raali W. Martofj saapunee tänne was-
ta ensi luun loppupuolella.Hänen ny-
kyinen wtrla- ja afuinpaiffansa on näet
aitta Baikaljärwcn takana asti, Sfhita»--

—
Stcnraalifuwcrnööripalasi

eilen aamulla Pietarista.—
Kauppaneumos Hjalmar

Se hild t ia, joka täytti eilen 60 muot-
ia, funntoittiroat useat lähetystöt täyn»
ntttöön. Kaasulaitosta edusti konttori»
päällikkö BHSgxen, jofa jätti taiteellisen
ja soman albumin faafulaitoffen ja sen
fonttoribuoiieustojcit furoista. Toiniini-
mi Schildt »S Tallbergin fonttorin bcn*
tilökunia prokuristi SI. Sundströmin job»
tamana toi fitnniatoanbuf)ellc uhkean
fuffalaittecn.JiauppctltirtlttiitSfitnnon fes-
fustunliofunta ja fauppamaltuuteiut sefä
fauppasettran edustajat oiottimat fun»
nioitttstaan hra Julius Tallbergin edus»
tatnana, jofa lopetti puheenja pflttämällä
lupaa saada maalauttaa funniaroanfmf-
sen muotofuiDanuuteen 1.öröfifaliin.L»el
siussin fälifölaitofscrt raiennuSjofcjtofunta
joka toissa päimänä pitämässään fofou*
fcSfa paljasti juhlijan muotofuroan, to*
nyt sähkölaitoksesta otettuja kumia kasit
tämän albumin. ..italialaista faitodaop»
pilaitoSta edusti funniaterroehdulsellä tri
Dloscnqtoiit.

Totoereilta ja ystäroiltä saabui suuri
jouffo sähkösanomia ja terU.hdysfirjoi-
tufsia sekä kukkalaitteita. Illalla klo 6
pidettiin Seurahuoneella futinialoanhuf-
feSlc päiroäHifet. ,—

..Suomalaisten tilastoinen
taftiif f a." Suomalaisten roaStai»
fesia takttitnsta on duuman jäsen ©c»
etetsfori Rjetshin kertojalle lausunut:
Tuntien ihqroin suomalaisten jojtaalide,
mofraattien faunan troin roarmasti ma»
tuuttaa, etteiioät fuomalaifet rtihdy af-
tiiroifcen mustarintaan ja ettei posfit»
mineufann mustarintaheidän mielestään
ote wallitiewien olojen mukainen.He tv»
Icmot taistelemaan perustuslain asetta»

Sutiman jäsenet omat sitä mieltä, että
hallitus tulee käyttämään seuraamaa 5»
futtfautiSta mäliaifaa fitimäffeen, yllät»
taakseen uuden eduskunnan uusilla fak-
toilla.

ltreitoi Sknitigfen on sanonut, eitä
jollei ebusfunta juostumyöntämään maf-
itta fotilastarpeifiin, niinainoana feino»
na jelmit)ttiä tästä asemasta on lileiS»
maltofunnallincn lainsäädäntö, jofa on
sitoma Suomecnfin nähden.— SSafjbinmuutto. Ärgufsen
miime numerosta firjoittaa pafinanpitä»
ja m. m

Tahtoisin antaa herra Stoltiöinilte hl)»
wän noutoon: elfää antako tänne Suo-
meen nut sijoitettujen tuenalaisten jottf»
fojen jäädä tänne fotoin fnuafji, loaan
fäsfcfää muuttamaan ronntia mäfiintään
jofa toinen fuufaufi. Sillä maniia fofe-
mus on, että menäläifet, jotfapysähtymät
pitemmäksi ajaksi Suomeen ja huoman»
toat maan oletoan raithalliien ja mäes»
tön fätjtoän laatuun, lamallaan turntel»
tumat. He unhottaroat alfuocräijcn teh,
täioänjä, rupeamat tänne toteuminaan
ja fätjroät meidän fansia tiSbesiä naura»
maan foto faPitiaöromofatitoonille. Olen
pannut merkilleettämonet uutista toenä»
lätsistä upseereista ornat proisthnecn jo
tualiStunecn näköisiä miehiä. SBelfään, et»
ta heiltä ei puutu edellytyksiä Heti fäfit.tää, fuinfa päätön ja keinotekoinen kokotämä heidän roahtipaltoe.uksensa Suomes-
ia on. Siis: jofa toinen fuufausi uuttaroäfcä, muitten, hra Stolypin, fan toai»
fcatst ylläpitää tarkoitettua mielialaa.—

Tieteellinen funniaitofot-
tns. __Rfiacfwm.il gnnäfoloqi' ett seura on
kutsunut kunniajäsenekseen pros. OttoEng-
strömin.—

Lapset ja lasten ystämät.
öouSfan iltaman lapsille ja lasten tjstä-
loille toimeenpanee Suomen Eläinsttoje»
lusyhbistyfsen Stilmiapitri ensi surmiin»tama, t. f. 21 p:nä suomalaisella nor-
maalilyseolla. Ohjelma, jonfa suoritta»miseen pääasiassa yhdisiytien nuoret ja»
scnet ottamat osaa, on monipuolinen, ilo»
fonni)uudessaan se on feuraaroa: Sflfu»
soittoa, terroehdiispuhe,runo, UhdiSthtsensanomalehti, puhe (T. K. Försten), soit»
toa. satu, laulua, kertomus, routlusoolo
Imusiikkiopistolainen E. Selin), fansal-
listansji, laulua, mttorofcSkuStclua ja
leitfiä. Väliajoilla roirlpoffcibett myyn»
tia.

Toiwottamasti pidetään muistossa ta«M. 385 (37*.)

—
SnoTctoaifiiitd Helsingiösä

marraskuun 7—13 pnä. Sanotulla it.iL-
kolla on kaupungissa kuollut 25 henkeä (lu-
terilaista). Kuolleista oli 7 alle puolen
wuoden, 1 ijältälln puolen ja koko wuo-
den, 4 tans I—s witodcn millilla. Keuh-
kotautiin ja lituihin titbenelitauteihin kuoli
4, fcuhfotiileljbiifjccii 2, utuihin titlfutait-
teihin 1, niin. tulirokkoon; iDcretiiityrkiitt).-scc» kuoli 1.

SBatfib ja sito!!k,itarriin kuoli 4 (f.iifEi
lapsia olle 1 wuoden!, tapaturmaisesti
iitiirti)li)tfcit katitta 2, morfiinilla 1, lysoo-
lilla ja alkohoolilla 1; tuntemattomasta
tai itiiioittatttatttinta?ta fnysta' 1 henki.

Usta triictecn ir.rrateu »li fuolcivaifuuS9,4 henkeä 1,-_*o niuttaalle.—
Saivaiiéfuf-tcct Helsingissä.

Marr.skuttn 7—13 päin.*.in wälifellä mii»
kolla ilmoitetuin uudet taudiiuo!)taukset
kaupungissa:
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fitolitqnfuSta
pilffiilatoatitniit.
toisiiilatimfiiZtll .
waihtelewcia fint-
metta...... f.

i
'.il

roilutaiitta....
ittflitcufcia ....
srltätidin- ja m
wolalwojen tu-
lehdusta ....

aasiat, koleraa .
punatautia ...
lotliit.koler.. toat-
sa-jasuoli'atar.

nfifl stä roatfet-
ia fuolifatar.ia

isoaroktoa ....
rocfiroffoa ....
tulirokkoa ....
tuhkarokkoa ...
roihttrirolkoa ..
ruusua
roerntnnirfiitnstä
lapsiiouobefuunt.
kurkkumätää...
furistustaittia
liirKiitautia.
ttirk.itip ja
feuhfe.atarria

hinkua
keuhkotulehdusta
f.fotaiitia ....
uiroelleiiiiä
tuberf. atroot-t»

wou tulehdusta
keuhkopußslu te»

letidusta ....
roatsakalmon tu-
lehdusta ....

umuifuclen tu-
l-ttdusta ....

svptiilisrecens .
gonorrhoe....
uicus molle ..
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Ostakaa kirjallisuutenne Minervan kirjakaupasta,

Suomen laajin
ia huomattiin kuvalehti HEL-
SINGIN KAIKU sekä ensi
vuoden alusta ilmestyä al-
kava, huoket.hintainen KUU-
K_.l.Bl<UV/Xl_l^_.?l halua-
vett ensi vu<_>_el*B> asiamie-
hiä mikin paikkakuntiin, jois-
-80, oi entisiä löydy. Pyydetään
tässä tarkoituksessailmoittau-
tumaan Helsingin Kanin toi-
mitukselle. XIBBO3

mä tilaisuus, jofa alfaa flo 5»t.-p. ja jo»
lion pääjtjmafiu on 50 p:io. Lapsilta ei
solui fotoin paljon roaaiia, mutta yfjis»
tään heidän tällaiset yritljfienfäfin an-
faitfetoat kannattamista. Sylmia aat-
teen ystäroillä on täten samalla tilaisuus
aioitStaa aatteen leroiämistä. Saanee-
kin fenrouoffi usfoa, että yleisöä saapuu
runfactSti,— Salaperäistä. Suomen am-
mattijärjestött toimistoon saapui t. f. 17
pnä fifäänfirjoitcttu asiaficjaläfjctlis —
monttuna. Kirje, jofa sisälsi Kymiyhiiö-
tä wastaan nostcttctwassa oikeudenkäyn-
nissä tartoittatria ivaltntirjoja ja muita
asiapapereita, oli ftfäänftrjottettu Noit-
fann postitoimistossa.

_p_lj*_rtgtfi postitoimistolta saatiin tflaa.
dittaessa selitys, ettäfirieontmme^^awoitaifcitci^^^W^^^^^W^WTnöm.—

._> tl u liha rp tl tt fo11taj a Wil-
liam Wart iäinen oleskelee nykyi-
(in Helsinctissä ollen waltniskaiuttamaan
patentccratiua Ijarßpuccm iltamissa, seu-
roissa j. n. c. Hänen osoitteensa on
Wladimirinkattt 20.— Tri Käthe Schirmacheriit
esitelmä miesten ja naistenpalkkaus»
suhteesta on tänään klo 7 i. p. Ruotsa-
laisen tyttökoulun juhlasalissa. Kosta tä-
mä kysmnys on warsitt volttnwameilläkin
ja triEcliirmacher on sitä erityisesti tut-
iinut useissa maissa, kehotamme yleisöä
täyttämään Iwwäkjeen tätä harroiiimSta
tilaisuutta ja rientämään kuulemaan
■.utbcitaJaifeit tiaisen mietteitä ja jooto-
päätöksiä. Niittaammeilmoitukseen,se-
ti esitelmän päätyttyä pidetään N. M.
K. .):n huoticustoZsa inanltjictto tri
Scl'irmacncrin kunniaksi, jonne wot il-
moittautua joko tclcioiiilla 27N tai tyt-
tökoululla .tilien esitelmän alkua.—

ClälDicnfutnicnteattcttS»
saLentralon tällä wiikollato'ohatts-
ta ohjelma. Siellä näemme tn. m. kau-
niisti wäritct!.it fuwan Gwaliorista, in-
tialaisesta kauvunssisin, warjinhassunku-
risen »Korjaustöitä taloZ''a" h. m.

"O 11) mpiaS f a esitetään iatisten nti-
toäSti onnistunut tulva 2?lacfßooliit kyl-
pypaikasta, joka on Gnnlannin lnenoim.
pia. Leo Tolstoin toti lajnaja paljaita,
llltinis Selman y. tn.—

Nuorsuomalaisen qhd. otn «
pelnseuran iltama. Saiiinn io ei-
len, elä otjelma on fiyroä, ja niin le on-
kin. Slrttiotlaana mniterotia lttntiiittnfooit
ensiksi ioht. .Xli Nissisen ouye. Sitten
on siellä soololaulua, tv'illusoolo, soittoa ja
nlioDvilct-lauhia,hmnta eZyaiijalainen tans-
si, jota esittää neliä soreata fnria, ja pa-
ras »iitiieifetu: nätitelmäfaprale. ioka muu-
ten on da.wtnaistttisPäimöläsiä. In fc
luttlnu w>elä oleioanfin oikein hausta lctpH
pa_i_____________________________
■aEnatitnnttontnkfi ..viitsi: ton § Uit.
Owat liimannee., että saamme tomutta
niin tlluwan ja niin paljon tuin halliam-
me.

Pääsnlippuja mnydään nleilesii masta
owellll tlo 7t1.12 alkaen. Mutta en tiedä,
miten nuo ritttciwät, tuska omoeluseuralai-
fot kuulumat jo paljo myyneen. Se, jota
lipun haltiaa, rientäköönsiis aikaiseen!

Neula.

i_. 38 a f inais.Tuontett Nuo-
ret _ll!llontiiwat tänään klo puoli 8 t. p.
Kuten ilmoituksesta näkyy, on ohjelma re-
päisemä ja illanmictto Iturataan hnits-
tatjt. Saapukaa sentiihdcn joukolla iaxf-
Ii jäsenet!—

Pr tnees siissä on jälleen uusi
ohjelma. TirehtööriLjunssdcrg näyttää
aikoman tarjota helsinkiläisille usein
waihtelna. Ia oikeassa ibän siinä omin!
Pinn jofa-iltaisiin esiintyjiin tahtoo kyl-
lästyn. Silmät ja format himoowat ai»
na uutta. Mutta niinkuin sanottu, tyy-
dyttää $_iiitcf_> taatelikin yleisöä ihka
uusilla taiteilijoilla. Musikaalinen puoli
on wahwiminltt edustettuna. Italialai-
fen Trio di 93 oa* a n esityksiä kuun»
telee mielinywällä. Näitäkin parempi liit-
nee sentään „T itin-T onli"-tttimcro.
Se on todella koomillista mujiikfitaitei-
lita. „ImpyeiStä ihanista" pantakoon
ehdottomasti etusijalle hymän määrän
temppetainenttia omaama Glla Ne l-
wira. Hän on „kaufalnwälincn". Ruot-
salaisissa HaSfcSfa ja S.atfa S f a
on aika paljon huumoria. Veljeksien la-
folcffirt tnnéfiefittiffet attfaifcivat myös-
fin mainitsemista. Ia lopuksi tefee .<? Tt»
go Syron taikoja. .Knuten on ohjel-
ma suuri ja waihtclcwa. — Pr*/tcessin
keittiö ja kellari ornat entistään parem-
massa tunnossa.

Neekeri

—
H en f t m a f uit tu5hli t iö Suo»

men maali. HenlimaluuttiSyht.öSuo»
men mafuutetuiÖe pyydämme huomaut-
taa, että yhtiön wafuittiifjenottnjain c-
buStajamaoltt owat parhaillaankäymäs-
fä. Vaaliaika altot tämän tuun 5
p:nä ja päättyy tämän fuun 20
p:na.

Kiitifttin sanomalehdissä on. aifaifem»
min kerrottu, on waalisfa tehty eri puo-
lueiden malilla fopimug, niintä mukaan
laitti warfinaififsi ebuStajiffi aijottuja
ehdokkaita sisältämät ehdokaslistat omat

t siitä lumesta nyt on
iloa ollutkin, sillä
poifntpiifarit ornat
puli?stlla aamusta
iltaan. Vi näin al-
kittalwella koskaan
rooi olla manna hen-
gestään kadulla kul-
kiessaan, sillä lumi-
pallojen heittäjät et-
mä: paljon sääli.

*m*m& Ilittctsuhtect wot-
ront nutittcitt titerfil-
lisesti roaifibella_pie-

>-^^—^^-^»^^— '
tielläkin alueella. Ei

olin eilen Helsitississä tistottitt, että piit-
lnallä oli Ciiliintyläsfä 15 ja illalla jo 13
asteen paitanen.

Todcttniiköittct» sää tiiltään.
Ptlnnstä ja sitojasta nawakkainlonticis-

tuiiliett ohella setä pianmahdollisesti sa-
detta.

Kokouksia tänään:
Historiallinen tihdistns No ? i.P.
M.M. klo 7,30 i. p.
W. S. N. 110 7,30 i. p.
Satoon Jääkärit 110 8 i.p.

Huweja tänään:
_,^^^^^B■ „Taniel Hertz" tlo

gtiötjof Vacker-Gröndllhlin konsertti klo
9 t. p.

Tri fiäthe Sehirmacherin esitelmä tlo
7 i v.

Cdustnnta.
Istutit» tnrstnina, marras. 18 ptnä

ti» 12 puitu.

Lasteit sttojeluslllkt.

Ainoaan käsittelyyn otettiin lafimaliof.
mietintön:o 7 (jonta ennemmin olemme
selostaneet) aitoinusclibotuffen johdosta,
jota tarroittaa senlaatuisen lainsäädäntö-
toimenpiteen aikaansaamista, että ylci»
setiä lastenlailla wnhwistcttaisiin lapjillc
oikeudellista suojaa julmuutta, pahoin-
pitelyä, buonoyllltoisuutta ja heidän työ-
moimainja mahingotlista täyttöä toaS-
tauti

ä&tliofunta ehdotti alamaisesti emotta-
wlilii, että .icisarillinen Majesteetti wal»
mistuttaisi ja eduskunnalle bywätsyttä»
wäfji jättäisiesityksen yleistä lasten suo»
selusta tarkoittnwilsi la.isaännö.sifsi.

Vastalauseessa ehdotetaan peruste-
luista poistcttctmaksi lause, jossa ehdote-
taan kouluolotkin oUStcttaioafsi uusien
Illlisäännösicn alle, koska kouluissakin
liikarasitus mufa on hleinen.

Vastalauseen lannalle afettuimat cd.
G. S. Jr jö-Kosiinc n ja Kati»
toSfi

Gb. Anneberg jo af ?. orf c 11c S
yhtyen .vastalauseeseen chdottitoat toulu-
ja fosfetoait lauseen poistcttawakft perus,
teinistä, mutta arivctaivat että lasten
suojelusta karkottamat säännökset moi-
taisiln sijoittaa yleiseen lakiin, lukin sillekohdalle, johon se luonnostaan tuttiini.

Gd. Soininen ehdotti laSten laissaolettamaksi erityisesti huomioon sanoma-
lehtiä kantamat ja kadulla kaupusteleioat
lapset.

—
Katsoi ivaliok. mietinnön sen

lainsäädäntötoimenpiteen jättämiseksi, jo-
ta suojeluskaslvatusiomiteanehdotuksissa
on alulle pantu, ja kannatti sitä muussa
paitse toastalaufeeéfa mainitussa tah-
dossa.

Gd. Roos yhtyi masililauseeseen
Gd. Tulikoura kannatti mietintöä,

samoin cd. Poutiainen ja Anni
Huotari

77 äänellä 73 waStacitt hymäkfyttiin
mciStafmifc.

Koululääkärit.
SimiStysluatiofuitta ehdotti mietintöä-

sään n:o 8,
että hallitus ryhthisi toimiin someliacm

koitlttlänkärijärjcstclmän juttnnittclcmi-
seksi ja että se ensi tilassa toimittaisi
esityksen eduskunnalle kansakoululaitok-seen liittymän Icululääfäritoiminitan ai-
kaansaamista warten.

Ed. Gielämäti, Soininen,
Sohlberg ja Nuora lämpimästi
tannnttiwllt mietinnön pontta hywäksyt-
täwälii.

9'fimiclifcStt ponsi hywätsyttiinkin,

zlnniiwoimistlnnkkcct, fosfettperfauffet,
maantiet j» Pohjanmaan yöjuna.

Ainoaan käsittelyyn otettiin rautatie-
tualiof. mietintö nto 2.

Ilman keskustelua hywalsyttiitt mie-
tinnön ciftbotuffet,

että aiiomitfset Kostianwirran kana-
woimiscsta. Kemijärwcn perkauksesta ja
Pohjanmaan iiöjttiiasta eimät anna aihet-
ta mihtntään toimenpiteeseen, tum
myöskin

etta maantie, niin vian kuin mahdol-
lista, wallion traroilla rakennettaisiin
3ifcbitoli--iärit.ett pohjoispäästä Norjan
rajalle 200,000 Marttaan nousewan tus-
tannttsarwionmufctan; seka

että Norjan hallitukselle tehtäisiin si-
niotus siitä, mihin toimiin tien rakenta-
miseen nähden Suonien puolella ryhdy-
tään.

aSirfatalojcn fänttämttien.
Ainoassa käsittelyssä oli päätettäwänä

myöskin sotilas» ja siwiiliwiras.ojen teir»
katalojen käyttämisestä tehdystä anomus»
ehdotuksesta.

Ed. E1elärnätt (sos.) laajassa
esiteltnässä kannatti so>.-demoiratien
.vastalausetta.

—
Samoin eb. Lyly»

lor ? i,

Ed. 9.of enotoist kedoin äksy-
inään mietinnön chdotulsen. Maikka fe
onkin eriityydyttämä erinäisissä suhteis-sa. —

Samaa mieltä oli cd. Ströni-
berg ja sanoi yleisesti Uudellamaalla
oliawan sitä mieltä, että tilusten jaio ti»
lättömille pitäisi asettaa omistus» eitä
wuofraoifeui.cnpohjalle, kuten waliolun»
ta oli telinyt.

.-»uutoääncstyffcllä hymätsyttiin mie-
tintö ja päätettiin anoa.

että hallitus ottaisi tittkittawaksi, eikö
sotilas» ja siwitliwirastoien wirkatalojen
talousjärjestelmää olisi riibdyttäwä
muuttamaan siten, että wirkataloistateh-
tyjen nykyisten wuolrawälipuheidcn
päättyessä näiden tilojen mailla .voitai-
siin, sikäli kuin asianhaarat sen sallimat,
malntistaa tilattomaan wäesiöönkuulit-
wille 'henkilöille tilaisuutta saada pitkä-
aikaisilla, wälittömästikruunun kanssateihtämitlä ivtioframälipuf-cilla wiljeltyjä
ja »viljelyskelpoisia tiluksia hallittawat-scen.

-BäbemmiStöttkannattama hylätty sos.-demokralien ehdotus kuului:
että hallitus toimisi siten, jotta kruu-

nun sotilas- ja fimiilimiraston mirfata-
lot setä niihin kuulumat torpat ja mäki»
tupa-alueet, sikäli kuin nykyisten tvuok-
raajainmuofra-aifa loppuu, fovimnlla ta»
malta ositettuina mälittömäSti tvuotrat-
täisiin tilattomaan wcicstöön tuulnmillehenkilöille,etupäässä tilojen entisille asu-
jille, mähintään 50 muoden wuotra-ajal-
la; sekä

että wirfataloicnmetsistä jär!c3tettöi°
sim fopitvalla taivalla yhteismetsiä ja ha»
kamaita wuokraajain täytettäwälsi,mikä-
lise koskee rakennus- ja polttopuun setälaiuöuniarpeen tyydyttämistä.

P.r_vitli..*._.t_it,

Ilman fcsfitstclua Hhmäffyttiirt lati»
ja talousivaliok. mietinnön n:o 10 ehdo-
tus, että anomus, joka koskee poronhoito-
oali.funtaiii oikeutta rajottna osakasten»
fa porojen lukumäärää feta horonhoita-jäin oikeutta täyttää kruunun metsä-
maita laiduntamiseen, saa raueta.

iicrmcliben ja fiiirannTioiban irincstämi-
fc.tä tclibijt nncmnzrhdiitiilsct.

Talonsmaliofunta ehdotti mietinnös-
sään nto 3,

että cbit-.ntnta Keisarillisella Majes-
teetiltaanoisi, että mahdoliifimman pian
ryhdyttäisiin tarpeellisiin toimenpiteisiin

ajanmukaisten uudistusten aikaansaa»
miseksi terroeyben» ja sairannhotolainjää-
dättnön alalla perusteluissa roiitattuun
suuntaan, setä

että esitys niistä tämän asian kohdis-
ta, jotfa waatiwat eduskunnan miiötä»
waikutuSta,enfi tilassa eduskunnalle an-
nettaisiin.

Eb. 233 uo ima a ja Tuunainen
fannattitoat waStalaufettaatt ja ehbotti»
wat.

että eduskunnalle niin pian luin mah-
dollista annettaisiin armollinen ciiiPZ
terwcPs- ja fairaSl'oibon järjestämiseksi
maassa perusteluissa tuutattuun fiinit-
tään;

että niinpian fuin mahdollista säädet-
täisiin samojen periaatteidenmukaan tar»
wittllwtahallinnollina asetuksia ja sään-
nöistä ja ryhdyttäisiin niitten edellyttä-
miin toimenpiteisiin;

että waltion waroja rttnjaaminin fuin
tähän aSti myönnettäisiin kunnille sai-
rastupien ylläpitämiseksi ja sairaanhoi-
tajien fefä kunnanlääkärien palffaami»
fetsi.

SSaStalauseefcen yhtyiwät wielä cd
Kruus ja Pykälä.

Mietintöä kannattilvat cd. lian-
der ja Soininen.

103 äänellä 4? wastaan hywätfyttiin
mietintö ja Hylättiin maStalaufcen ehdo-
tus.

Waltiopäiwät hajotetaan.
Heti asteisen äänestyksen päätyttyä

saapuiebustuntaausenaattori S. raa 1t 3
esittelijäsihteeri Segerholmin seu»
raamana.

Senaattorilattftti fuomeffi ja ruotfiffi:
..Sunuioitettama herra puhemies, arm.

Suomen eduskunta.
Keisarillisen Suomen Senaatin mää-

räyksen mukaan onmittulla ftmnia Suo-
men eduskunnalle jättää Keisarillisen
Majesteetin armollinen aivoin firje ja
käsky nykyisille mäkinaisille maltiopäimil-
le kokoontuneen eduskunnan hajuttamifeS»

ta, uusien ednStajawaalien toimittami-
sesta ja uusien roaitiopäimäin aftiaomi-
jeSta .Helsingissä 1päiwänä maaliskuu»
ta 1910."

Puhemies: „EbuSflinnalle jätetyn
artiiollifeit kirjeen olen eduskunnalle esit-
tämä. Saapuneen kirjelmän johdosta
täytyy keskeyttää istunto 15 niinttuttffi."

Klo 2,25 taa» istuntoon kokoonnuttua
luki sihteeri

orm lnslyfirje.n,

joka toisessa paikassa lehteämme on fo»
fonaan lucttawlliill.

Puhemies: „Siäysii3tunto on päät»
tynyt,

—
plenum är slut."

Eduskunta hajattst heti No 2,30 i. p.

Käsittelemättä päiwäjärjeSthffeSfä ol-
leista mietinnöistä jäiroät ainoastaan
talouSwaliof. mietintön:o 4, jossa ehdo»
tetaan ne anomuSehbotutsct, joita cd.
Laitinen, ..»aapatien jaFränti oliwat teh-
neet paikallisista lääkäri- ja sairastupa»
ft)ft)int)ffi§tä, fefä laki» ja talouSwaliof.
mietintön:o 12, josfa ehdotetaan, ettei
ed. Pykälän wälifyfymyS waliaikaifen pa-
bon rakentamisesta ffiiuoffen wirtaan ai-
heuta muuta kuin perustellun siirtymi-
sen päiroäjärjestyffeen.

Ennen jo on mainittu istutteen
mietinnöt teiden tekemisestä ja kurmossa
pidoSta maalla fefä ulkomaalaistenpank-
kien oikeudesta täällä harjattua liikettä.

IlmcZ-
—

aii.nfnuefivjnTlifituoÄj^M
tyitottäaikafatiätirjailifuutta t H^^|
Kirjapainotaito,n:o 8, 9jalo.
3*o s timies. n.o 22.
NuoriK a r j a la, n:o 9.

a uuttaja, n:o 19—20.
U n si _.autatie le h t i n:o 42.
S? o tilähetp s, n:o 22.
Työnantajan:o 11.

Maaseudulta.
— Siifcitite Snimaon kattamalla on

nyttemmin lopetettu. STanatoaa veit»
tää nom 2 tuuman pakillinen jaa ja
erä» lotja, johon jää on aiheuttanut
muodon ja joka siitä syystä on upon»
nut, sulkee liikkeen Suonojan salmei.»sa. Saimaan kaikki satamat ia pie»
nemmiit Medet omat jäätyneet, jota-
mastoin fintrt Saimaa on wielä a-
moinna. Liikenne on jo kuitenkin la»
kannut.— Turun kaupungin otkcnspormeS»
tarm Mirkaa omat eilen päättyneen
hafitajcin kuluessa hakeneet oikeus-
neuwosmiehct V. A. F. Sundroos ja
Ä. Gröndahl,howioikeuben rcistraat»
tori Harald Bäckström, homioikeuden
kanslistiI.V. (Stenströmseka wara»
tuomarit ?.Erikson jaI.Aminoff.— Sitlinjärhicn nuorst.omllll.i..n
yhdistyksen wnosikokons pidettiin
eiiliniärtoen majatalossa t. k.7 pnä.
Puheenjohtajana toimi räätäli Taato.
Tiihonen ja pöytäkirjanpitäjänä
kaupp.A.Fr. Väänänen japäätettiin

raatoi-!ta asioista:
Luettiin yhdistyksen tilit ja tilin-

tarkastajain lausunto, jotka hymäk-
f-.ttt.rt ja nuotinnettiin johtokunnalle
toastuuntoapauS.

Mdistyk.en johtokuntaan tnlctoaa
ftinotta toarten toalittiin maantoiljeli»
jät Juho Satoolainen, Taato. Raati-
kainen, Taato. Miettinen nuorcmvi,
räätäli Taato. Tiihonen ja kaupp. A.
Fr. Väänänen.

—
3it.

sstmtmhoitokzrza
kirjoittanut

Mikko Ilkka
Siipikarjanhoitoleh-

ti, ionka uloeantaa yhdistys
„Siipikarjanhoidon ysrämät"
Turussa, kirjoittaa Ilkan kir-
jasta:

„Tiima ensimäinen alkupe»
räinen suomalainen teos kanan-
hoidon alalta on kirjoitettu
asiantuntemuksella ja sisältää
tarffofa ja t)t.roiä neuwoja kai-
kilta tantimlioidon aloilta. 8u«
kuisat, feiroät ja asialliset ku»
Mat lisaamat suuresti teoksen
armoa. Ilolla on terroeljbit»
tämä tätä esikoista niukan ka**
nanhoitokirjallisuuiemme lisäksi
ja toiroomme, että jokainen ka-
nanhoidon harrastaja hankkiikirjanhetikohta itsellensä. Kirja
maffaa ainoastaan 1:25".

Kilstaunusosaleylitiö Otawa
Helsingissä. x19541

— Ihwäsktilänmerimieskoulu aiot»
tt toimintanja wiime maanantaina.
Sltoajaistilaiiuuöesiapuhuimat lehto-
ri E. SSäntttnen ja koulun johtaja,
kapteenig. Urnberg, edellinen sellvit»
täcn mcrintiesfoulun tarkoitusta, jäi»
kimäinen kohdistaen sanottamansa
kouluun tulleille oppilaille, jotta ke»
Hoittt ahkeruuteen ja säännöllisyyteen.

liittyneet samaan roaaliliittoon. Jotta
maalin tulos ei jäisi riippumaan satttt-
tnufseSta, maan saataisiin se sopimttfsen
tarkoituksen mukaiseksi, on makuutuksen-
ottajain olettama ntitfin lukuisasti osaa
maaliin ja ääncstettämä ydteiseen maali-
liittoon kuulumia puolueensa ehdofaSlis-
toja.

Nuorsuomalaisten djbO-Tatd oioat lis-
toissa n:ot 1, 5, ti ja ?

.länesths on täällä Heisin»
gissä fäytäloä toimittamassa
yhtiön pääkonttorissa, mifä
on au fiklo 9

—
V.4 päimällä.

25 iimein en ääneSt S o imä
on tämän marrasftiun 20 p:nä.

3oS jofu makuutettu, joka haluaa ottaa
osaa maaliin, ci ole tilaisuudessa fäti-
maan yhtiön pääkonttorissa äänestystä
toimittamassa, moi hän antaa toiselle
Hentilälle maitafirjan luaalilipun noitta»
mistamarten ja tulee hänen sitten lähet-
tää maalilippu niin, että se on perillä
miimciSlaän marraskuun 20 p:nä.

Maaseudulla on maalilip-
puja säätaloissa yhtiön asia-
miehiltä ja täytyy siellä äänestys toi-
mittaa, niin aitaisin, että maalili-
put cnnättäroät perille yhtiön hai»
lituffclle loiinieiStään tä-
män fuun 20 ptnä.

-Saalin käytännöllisistä seikoista muis-
tettakoon seuraamia Vaalijärjestyksen 7
§:tt määräyksiä:

Valitsija merkitköönmiiloan siihen eh-
dokaslistaan, jota hän tahtoo äänestää.

Valitsijan tulee firjotttaa maalilipun
toiselle puolelle sttfu- ja ristimänimenfä,
asuinpaikkansa ja jos mahdollista roafuu»
titsftrjauja numero.

©iUsjjnituän ilma.
Taiwas oli selkeä ja hiljainen tuuli pe»

halteli. Pakkasta oli aittakin sen werratt,
,_____________________________»______________, ettei ensi lumipääs-

'ulamaaii. i

Pyrkijän
Nuorisonrieiitojen kannattajan asia-

miesten tiiausolijekirja
vuodelle 1910 on valmis. Se on jaettu
Kuikille tämän vuotisille asianiiehille ,'2
kaikkien nuorisoseurojen, joiden osoit-
teet tunnetaan, esimiehille.

Mutta Pyrkijälle halutaan asiamiehiä
joka kylään ja joka nuorisoseuraan. Sen
vuoksi kehoitetaan Kaikkia rflitä, jotka
haluavat ryhtyä levittämään Pyrkijää
v:lle 1910 hetimiten ilmoittautumaan
Pyrkijän Toimitukselle, nB.t Laihia, saa-
dakseen asiamiesohjekirian.

Pyrkijä ilmestyy 2 kertaa kuukaudes-
sa, tilaushinta Smk. 2: 50.

Näytenumerotta saadaan i>.'.*.ett.eB-
-l X 18456

'liiman päivän uutuus?.!
11. W. Walakorpi, Marianne,

romaani. Hinta 2 mk.
Santeri Saarin, Poik Uumajoil-

ta, 10 muistelmaa. Itiu.a
1: 50.

Karl lr^cfrik Enebere*, Katri,
vii_.i!itu!liinen runoelma,
1808—0'. s-flan muistoksi
Luon.. Yr a O itien. 1: 50.

Xn„r Hamsun. Liiettyä pik-
kuseikkailuja, lierxituul.-
sia. Hinta 7.. pennia.

8 Maurice Leblat c, Ontto neu-
la, HI-osa -.r-eite Lupiinn
ihmeseikkailuja, Biu>m. V.
Hameen-Anttiia. Hinta, _!
mk.

(Kaikissa kirjakaupoissa,
Arvi -H. Karisto.
Ku.ltii.>u_lli>.e, Hämeenlinna.

!?' X lvi*.?" H.1195

»NUORI ZUONI"
albumin levittäjät:

Painatus on alkanut. ärtasti painettu osa sisältää:
Eino Leino, Pyhä Martti, lfgei-da (nmo).
Gunnar Lindström, Vuoden 1863 valtiopäiväkutsumusta

odoteltaissa (5 kuvaa).
Selma Anttila,Kosijat frun
E. Onerva, Satu miehestä, jolla oli monta sydäntä.
Irene Men delin, Kalevala (runo).
Santeri Ivalo,Kadonnutta taidetta (13 kuvan).
Valter Juva, Mua toivoni kavas tuonne

— , (runo).
kuhani Aho, Sal'>monin korkea veisu (suomennos).
Rafael Engelberg, työläs on vaellus (muo).
Joel Lehtonen, Taistelu uskonnosta.
Larin Kyösti,Onni (runo).
Arvid Järnefelt, Viimeisellä tuomiolla.
livo Härkönen,Oi minun heimoni orpo (runo).
Jalmari Finne, O.ti.ta joutilaan miehen päiväkirjasta.
Eino Leino, Hymvlä (runo).
Antti Saarela, Miisa ja minä, palasia monivuotisesta yh-

teiseläm^tä,
E. Onerva, lit**, (runo).
Aarni I.**-..., Kirjallisesta elämästämme.
Ilmari Kianto, Karjalan huokaus (iuuo),

Joel Lehtonen, Sumusaari (runo).
Edvard Richter. Italian rene.--sanss''ma*tlauksista (22 kuvaa)
Aukusti Biinsliu_, Xvnnci^Z^lläiruua)^^^^^^^^^^^
Jalmari Hah), Vanhat zuniHlut^^^^^^^^^^^^^^^^^D
A!t>. I.e r o!2, Määräni (ruuo)_^^^^^^^^^^^^^^^^^^B

j.11'el2tttt^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M
X 19536
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.Mutta voisihan olla etten pääsisi takaisin», sanoi

Kultakutri. »Ajattelehan vain sitä, ystäväni. On var»
hainen kevät-aika, olemme Jäämeren seuduilla,kolmen-
kymmenenviidenenglanninpeninkulman päässämanner-
maasta, vältän vuodenaikaan ei voi luottaailmaan eikä
tuuleen. Jäät ja myrskyt voivat pidättää minua utåt-
kalla.»

»Jania myrsky, joka pidättäisi sinua», sanoi Jason,
"Viivyttäisi myöskäskyntuojia. Muttamiksi me ajatte-
lemme kaikkia näitä mahdollisuuksia? Onko sinulla
vähintäkään syytä pelätä, ettäkäsky tulee tänään, huo-
menna tai ylihuomenna? N, sitä sinulla ei ole. Mat-
kusta siis. ja muodon vuoksi

—
ei minkään muun täh-

den
—

jään minä tänne kunnes sinä palaattakaisin.»
Taaskin vallitsi hetken hiljaisuus, ja sitten sanoi Kul-

takutri:
»Saanko minä vain sillä ehdolla matkustaa?»
»Niin», sanoi Jason.
»Vaatiko vanha pastori sitä?»
Jason epäili hetken aikaa ja vastasi sitten'
»Kyllä.»
»Silloin minä en lähde», sanoi Kultakutri lujasti.
»Jollet sinä sitä tee», sanoi tason, »niin sinä murrat

Adam paran sydämen, sillä minä aion itse kertoa hä-
nelle, että sinä olisit voinut tulla, mutta et tahtonut.»

»Sanotko sinämyöskin,miksi minä en tahtonut?» sanoi
kultakutri.

»En», sanoi Jason
Hetken aikaa oh aivan hiljaista, ja sitten sanoi Jason

h)vm lempeästi:
»Matkustatko sinä. Kultakutri?»
Ja Kultakutri vastasi
»Kyllä.»

Jason makasi penkillä vastapäätä Mikael Kultakutrin
kapeaa vuodetta. Hän pani levolle keskiyönaikana ja

Perjantaina iltapäivällä
ilmestyvät seuraavat uudet Killat Helsingin Kirja-
kauppoihin, ja lähetykset maaseudulle alkavat sa-
mana piiiväna:

Q Romaaneja ja novelleja □
L. Onerva, Murtoviivoja.

Novelleja. 3 mk.
Thomas Hardy, I'6BBin Tarina.

Romaani. 4:50.

Rudolf Herzog, Wiskottenin perhe.
Romaani. 4: 50.

Naii Caine, kostaja,
Romaani. 479 siv. 3 mk.

□Lapsille ja nuorisolle□
Nirviä I-^äeeKsn, Luuri,Kaunis maailma,
Tarinoita nuorelle väelle. Kaunistettu nom 70 Ku»

valla. Sid. 1: 75.

Grimmin tuja.
Suomen lapsille kertonut Ester Hällström. Run-

82381ikuvitettu. Sid. 2 mk.

Kustannusosakeyhtiö OTAVA Helsingissä.

461

Jason seisoi hänen edessään, ja hän tunsi hirveää tus-
kaa nähdessään tuon surun, jonka hän sanoillaan oli
saanut aikaan. Ja jos Jumala sinä hetkenä katsoi alas
Jasonin puoleen, niin varmaan se tuska, joka kuvastui
hänen silmissään, sovitti valheen, jonka hänen huulensa
olivat lausuneet.

»Hiljaa, Kultakutri, hiljaa», sanoi Jason kuiskaten
vapisevalla äänellä. »Sinä voit päästä vapaaksi yhdeksi
päiväksi: ja jolletsinä voikkaan itse nähdä,niinon toisia,
jotka ohjaavat sinua. Niin. se on totta, aivan totta,
sillä minä olen järjestänytkaikki. Kaikki on valmiina,
ja sinä voit huomenna lähteä täältä.»

Kun Mikael kuuli tämän, niin hän huudahti ensin
ilosta, mutta hetken kuluttua hän sanoi'.

»Mutta pappi parka — miten hänen sitten käypi?»
»Hän on hyväsydäminen mies ja antaa sinun lähteä.»
»Mutta hän on saanut tiedon,että milloin tahansa voi-

daan tuliaminua hakemaan», sanoiKultakutri, »ja vaikka
olenkin ollut vangittuna tässä talossa, niin on se ollut
minulle aivan kuin kotina, enkä tahtoisi tehdä mitään
vääryyttä hänelle, vaikka henkeni siitä riippuisikin.»

»Sen hän tietää», sanoi Jason, »ja hän sanoo,että sinä
varmaan tulet takaisin, vaikkapa itse kuolema sinua
täällä odottaisikin.»

»Siinä hän onkin oikeassa», sanoi Kultakutri, »eikä
mikään muu onnettomuus kuin tämä voisi saada minut
jättämään hänet ja saattamaan hänet tämän vaaran
alaiseksi. Tule, menkäämme kiittämään häntä», janäin
sanoen Kultakutri lähestyi ovea.

Mutta Jason asettui hänen tielleen
»Ei, ei, me käyttäytyisimme epähienosti, jos sekoit-

taisimme tuon vanhan papin hankkeisiimme. Olen sa-
nonut hänelle kaikki, mitä hänen tarvitsee tietää, jahän
on mhen tyytyväinen. Älkäämme kertoko hänelle sen
enempää toimistamme, ennenkuinkaikki on ohitse. Jos
jotakin tapahtuisi, niin näyttäisi siltä kuin sinä olisit
karannut.»

»Mutta tulenhan minä takaisin», sanoi Kultakutri.
H
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Postin fltlctus Porin rndnlln.
Porin taupungiumailuusto päätti ei»
len illalla poZtihallitukjeu hylkäämän
päätöksen johdosta toaltuuc-ton Pyyn-
töönpostitoaunnn asettamisesta Po»
rin jo Tampcreeu Maliseen jefaju--
naan kirjelmällä senaattim uudistaa
tämän pyyntönsä sekä Tampereen ja
Helsingin Malisen postinkuletuksen
suhteen anoa,että junat N:rot 361 ja
362 fulettaiiitoat postia erityisessä
postitonunnsfo niinkuin eniten taimi-
aikataulun woimaana- tumista on ol-
lut laita.— TampereenNuorsuomalaisen yh-
distyksen .vuosikokous pidettiin t. k.
16 p:nä. Jäsenin oli runsaasti las»
nä. Kokouksen owasi yhdistyksen pu-
heenjohtajaneiti Ida Launio puheel-
la, josta kosketteli wiime puimien
toaltiollijia tapahtumia. Laatimansa
rouoiikcrtomuksen luki seuran fifjteeri
A. R. Lang. -riitettiin sitten kulu-
neen wuoden tilit, jotka ojottimat
säästöä 730:7.x Tilintarkastajain
lausunnon perusteella myönnettiin
johtokunnalle täysi tilinwapans.Ryh-
dyttiin fitten Maaleihin. Johtokun-
taan n*alittiin ovettajatS. Kurkela ja
A. lärwiuen, opettajattaret I. Sa»
toolainen ja Tl. Haavanen, talon-
omistajat V. Melkas ja I.Pajula
sekä kauppias A. Saarinen ynnä wa-
raiäjeniffi routoa E. Kon'eu jo pro-
wiifori E. Holmström. Tilintarias-
iajifu ItotoäFfptttin edelleenkin netti
A. Blom ja M. Rajamaa setä näiden
woramichiksi Set. Salminen ia O.
Viitanen. Kokouksesta käsiteltiin li-
säksi useita sisäisiä asioita, walittiin
jä.enct toaalitoimifuntaan y. m. toi»
mikuntiin .
Kofoutjenpäätyttyä .vietettiin hotts-

Fa illotsu. Sen olijelmasfaolim. m.
routoaKellstenin fauniit laulut,pir-
teästi eutetty pifanäptclmri ja lopuf|"i
iloinen farfcto.

— Tamp- San.

Myrskyn tuhotöitä Koiwistolla.
Useita lahnoja ajautunut lorille.

Kun Faijaasi Uljas, jofa on fotoijin
Koiwiston ©aarenpääStä ja joitta
päällikkönä on fapteeni Lammila, re-
huiauholaétisja matkalla Victorista
Helsinkiin t. f. 15 päitoän aamulla
lähti ..oitoiétonialme.ta jättömaan
matfimnja Hcljinfiin, nousi nom .
mcrtpcttirtfulman pääSfä niin anföra
lumtmprsfp, että lottoon täytyi -ään»
tyä lakaisin. Tuuli oli niin ankara,
ettei lottoa wointtt päästä salmeen,
toaan oli sen pakko anffuroiba .llma-
tinntemen rannalle. Mutta toaifko
molemmat ankkurit ja foifft feitina.ti
oli laSfettu mereen, fuljerti myrsky
Fuitenfin laitoaa voifft salmen suun
n. F. Häränmatalao fohben. Saima
näytti oleman jo perikadon portaalla,

mutta laitoan ollessa joutuu sylen
päässä matalifosta, fatfais-tiin sen
mastot, jofa toaifuttt, että onfkurit
tooitoat pibättää laitoan paikoillaan.
Tämä tapahtuipuolenpäitoän tienois-
{a maanantaina.

Aitasta lähetettiin li_toosft.Oi.ifla
tieto Särfölänfyfäätä.floitoiston fir-
fotte, josta liöijrvlattoa..Ainnmo" lal*-
ti apuun.Pimeän tnfia onnistut „Ai°
namon" toaSta tiistaiaamuna hinata
fjanfsiriffontunut Stet-WSton firfolle.

Rchuiauholasii. jofa Euuluu D. §}.
AarojiHc Heljinoissä, ci mJjrSfijSfa
färsmyt toahinfoa.

Samassa myrskyssä teki eräs Vii-
purista kotimatkalla olema iuterin-
maalainen jaala haaksirikon KoiwiZ-
tonfalrneSfa, jossa tuuli toiSFafi jaa-
lan miehineen pahuuteen Härkölänky-
liin rannalle.

Samoin luiskasi raiiuofas myrsky»
tuuli Lawansaaren postijahdin ran-
nalle Taareupääukylän eteläpuolelle
ulkopuolellaKoimistonialmea. Jah-
dissa olemat henkilöt pclastuiwat. —

(a.

— Suuri tulipalo. Jokelan saha
Vesannolla paloi poroksi pohjiaan
myöten t. k. 16 päimää Masten yöllä.
Vahinkoa tilli toiniini Hackman ■_.

Kumppanillenoin 5.000 mk. ja kau-
panhoitaja Onni Miettiselle noin
2,000 mk. sekä monelle muulle toäl-äi-
sempiä mnninfoja edellisenä päimänä
pidetyssä huutokaupassa huudetuista
tatoaroista.

Valoa arwellaan mursiavoltoksi.
Rakennus ja tatoarat oliwat wakuut-
tumattomia. — Sam. San.

Tulipalo Malmilla.
Lilen klo 13 päiwällci syttyi tuli

kauppias Richard Hannukaisen wuok-
raamassa talossa, joka sijaitsee Mal-
min kylässä yleisen maantien wmres-
fä lähellä Helsingin fauvunain hau-
tuumaata. Tuli oli Päässyt irti n. f.
primuSF-ittiön räjähdyksen johdosta,
myymälähnoneen takana olemasta
huoneessa, tolloin öljy lcwisi ympäri
lattiaa. Eräs kauppapalmelijatar
koetti sammuttaa tulia, mutta tur-
haan. Avuun rientäurt naapuri ei
Moinut mitään tehdä, kaikki sammu»
tusurirykset olitoat turbin.

Tuli l.misi nopeasti kaikkialle*
vian oli koko tello valanut PentStuf-
siaau myöten. Liekkien uhriksi joutui
sekä hra .'0:11 tatoaratoaraSto että ir-
tain omaisuus. My*'- lienemöt pala-
neet kauvanpitokiriat. Talos*'a asu»
neeu Butoilan omistajan hra Alllior.
fin irtaimisto saatiin suurimmaksi o»
saksi pelastetuksi. Kauppias H:u ia-
maramarasto oli wakuntettu Pohjo»
las''a 4000 mksta. Hutoila lienee
myös ollut toa__attettu.

—
iMittttilllitkltul*****»!!. JacfcrDyn kar-

tanostaPorwoon pitäjästä on myyty seit-
raatoat tilat: N. G. SjöjtrömilleSmed-
fin torPPa 6,500 mfn kauppahinnasta,Sir»
tur Wilhelm Forsblomille Kobbaffen
torppa 16.000 mfn, Viktor Sandholmil-
le Kituisin torppa 7,000 mkn. Otto Ed-
ward Björkmanille Voisin torppa 8,500
mfn, Johan Sinbftrömille palsta 3,750
mfn, Gustaf Wilhelm Gustafssonille
paista 2,000 mfn, EmilSiltalalle vaisto
1,650 mkn, fefä Reinhold Johanssonille
palsta 1,0"0 mfn ikauprahinnastll. Kau-
pat toiilitti Artur Sillin Maanmittaus-
toimisto.

—
Wliltiont.autl.tict. Sopin afcman

afemapäällilönwirkaa owat hakeneet afe-
mapäälliköt Sl. SitPiö,I.Lewonen, E.K.
-iitboloift, W. Sftröm,V. SPäcfftröm, SK.
Tb. Boström. 31. F. O. Blom. K. 2?.
Kaitanen, S!. g. Riittitoaava, U. SS.
Sandström, I.K. EimcliuS, ja Sl. I.
Stråtjlmauti, enjimäijet iirittrit E. Sl.
-.acfittan, E. Sl. S. Crnc.ell ja St. G.
.insen fekä eriiS henkilö, joka ei halua
tulla mainituksi.

Kirjallisuutta st
taidetta.

Kattfan näyttämö*
Tavua.

Leonid And te je toin nclinciy-
töljinennäytelmä on hymin moitesja
suhteessa katsomisen ja kuulemisen ar-
moinen. Näytelmässä on motita to»
della draamallista situatsioonia ja esi-
tys on tunnollista.
Ia aihe? kapinoiminen firkkoa,

uskontoa, jumalaa wastaan. Tuo
epänormaalin ojan normaali ilmiö.
Ihmisissä syntynyt lewoitomuils kään-
tyy ensin häwityshaluull toisiaan ja
sitten jumalaa wastaan. Venäjällä,
jo§sa kaikki äärimmäiset toointat iske»
torit yhteen, woi olla mahdollista sel-
laisen nfi-jielman aih? kuin ..S.tvva'
on. Ratointoloitfija legorilla on kol»
mc lasta, juoppo Anton, uSfonnollt-
ncn -_lyn'vtada jakaiklea wastaan ka-
pinoima Savoa. Savva on mtlmis-
tanut ltelmetiukoneen ja tahtoo fen a.
totilla rinähdyttää ilmaan luostarissa
oleman ihmeitä tekemän Vapahtajan
kuivan. Apulaisekseen hän saa juo-
pon inintffi Kondratijin, joka samallasanoo olemansa jumalankieltäjä. Tä-
mä lupaa wicdä helmetiukoueen kirk-
koon. Mutta hän kaivukin ia ilmoit-
taa asian Olympiadall?, joka neutooo
häntä ilmaisemaan kaiken luostarin
ahbti.ille. Millä ilolla odottaa Snvva
tuota lietfcä, jona kone räjähtäi'i!
Silloin Olynipiada kertoo kaiken si-
nelle. Tämä nuori tyttö, joka on kär-
sinyt t*aa'asta nmpärtStöStään,on äk-
kiä hcriimmt, hän rakastaa kaikkia ih-
misiä, Marsinkin noita onnettomia,
joillepu.mtnifutoa on ollut faiffi kai-
kesfa. iiiffiä kuuli*!* rämbdys, koko
luostari on sortunut sa Savvau rie-
mu on rajaton. Mutta p'a*t hänessä
serää pcloittama tunne kuullessaan,
että kiiwa on ihmeellisellä tamalla pe-
lastunut ia kirkon sortuessa on jäänyt
wahinooittumattomana paikalleen. O»
hxnpiaba us*-eo ihmeen tavahti'iieen,
Savoa ci. Hän odottaa Koudratnia ia
saa häneltä fuulla, että abbotti oli
käskenytm>tedä kuwou pois ja räjäh-
dyttää kirkon, jonka iälkeen Futoa on
tuotu paikalleen. Tästä selityksestä
liuolimatta kaikki uskomat ilimecn ta»
vahluueÄ.

— ihmissielu on niin kär-
käs ihmeelle! — ja ioukko rnmpoia ia
toaitoaiua ''nrmaa Savuan ia voimil-
laan ottaa kania wastaan kuwan, kun
sitä juhla!aatos*'a kannetaan nmviirt.
Ihme on tavahtunut jo kirkko tulee
kukoistamaan!

(-.nbUatt tävbellinen anarfi?***.
—

hän tahtoo hätoittäö faifen Rfft, fun-
nes ci ole fälellä muuta fuin paljas
maa ia alaston ihminen

—
on monin

Fo.*b'n lo'staman tooima*aBta ja tal-
lonet äärimmäiset aiatuPet synnyttä-
toät tootmaffaita fohtaufua toisin e»
jatteletoien fausm. Ko^o näytelmä
ImMiitllä. toto aion oä'i*ittää. fe ei ra-
kenna mitään, jollei fiffi tahdo fanoa
ihmisten suunnattoman suuren toifa»
uskon FutoanntiSta.

Aarne Salme oli <_?aPbana fa
loskin teatraalisuus, mlion ofin vin-
noitettu tunnelma niin helposti bnv-
futtelec. ofi olemasta, ni;tt tooi tätä
osaa Pitää fuifcnt too*ttono tälle
nuorelle näyttelijälle. £lympinba-

na oli Tyyne Halme heikom-
pi w.llj.ään. Hölmöjä Faipafi enem-
män lämpöä, enemmän tuota suurta
sielun ominaisuutta, jonka kautta ii}»
minen tuot luoda itselleen unelman,
josta Fiän ci herää. Sauva hätoittää
kaikki turhat unelmat, Olympiadaluo
feUaifet ympärilleen. O§s iA ro le-
gorin pienessä osasto, oli tyly ja Far-
kea, mutta ci Fyllin toenäläinen.
KaarloNisfiien Anton, tuo ai-
na humalassa olema toelt, oli hywin
limua efiitjS. Hän wöstti taitatoaSti
kaiken FoomiHiftntben, jofo on niin lä-
hellä, fun juovunut tnl^e uävNcimöllc,
ia teki ofaufa traaoilli'efsi. Voa too
Raitio oli Konbrntit. Tällä näyt-
teliiäUä on tovina tn^da oma o^^nja
liiafiifin etualalle ja liten usein riffoa
ne fttMeet, jotfa o^tt nobtclmSn eri
nenfiloHten mä^i^ä. N''n n** 4f;n.
SPrtri v'*'N'*""*ää of^a efitftoat STatn
Palomäfi fa Kaarlo Saat*»
nio -ybb*ittstoaStl

K*'n tätä nä'*^*'^*"""' f*'is"'l>?. piin
fttfinj fo^ pian iloltaan: Kninfal-an
naTion föUri'S+,-. nöfteTmän on fanin
V"nniäf f pftttSä" i^o 'O? fe on ta-
bafitmmt. niin n^tä sellainen sntoair»
feM"..i*i's nfrfjt''''?

An^re^vn on s'**'**!*.? FtrffttfHa. f^i»,

s>.'*t jo fiefnn^-sfan Profeetta, ftrten
i^aar AUan T<-x.. mi't*i hänellä on
s^;.-a.-s**?.-,-_^!. ainakin loistama jär»
iestelmölliiyys

S. F-e.
«.^."f.>^.

-teatterinsa
on tönään ensi-ilta. Ohjelmassa on
Henri Nathanson t n kirjotta-
ma 3-näytöfiinen näytelmä „__. a-
nieIHer t 5". Kappaleenon ohjan-
nut Jalmari Lahdensuo.

3isat otoat jaetut seurontoasti:
Vanha (teriön ©ert,, tehtaanomis-
ja, Slapo Pililajamati; (siotfrcb ja

Taniel, hänen poikiaan, Oskari S-a»
lo jo Eero Kilpi* äSalbora. Hertz, Ta»
nielin waimo, Hilba Pihlajamäki*.
Louis, heidän poikansa,Jussi Snell-
man; routoa (Aerba Soinmer. Katri
Rautio; Otto Stein, totrFatnie- mi-
nister.stössä. Alets. lantio; Wiftor
Thciscn, routoa __ertä'in toeli, Tcutoo
Puro.

Tapahtumapaiffa: Daniel Hertzin
Fotona. Siika nykyinen.

—
Tuomen Laulun konserttiin

eilen illalla ei ollut faaptmut roäfeä
niin paljon fuin olisi ollut fyytä odot-
taa. Kaikille pois jääneille foöritt yZ-
taioille oli fc mitä fuurin tuohinko,
fillä föövittesilyffet oliwat fenticft oar»
fl-iammat fuin milloinfaan ennen. Pa-
laamme.

— Siöoltttffen toiiiliifonfertin soitti
eräs nuori,sanomalehtien lausuntojen
mukaan erinomaisen lahjakas toinin»
niekka Franz von Vecjcy Scrlinin
Veetroöcit-ialisfa 29 p. lofaf. anta»
massaan konsertissa. (gätoellpstä or-
toostcletoat sikäläiset lehbet erittäin
suosiollisesti.- „-}cuts c b e Allpe»
meirtc Zeitung,n" artoostclija
kirjoittaa;

„,*oartoo:n soitettu ©ißeltuffen fon»
sertti on micltäfiinnittätoä teos, jota

loalitettatonSti wain Harmat toiulitti-
soittajat ttSFaltatoat esittää. Ia kui-
tenkin on se taiteellisesti paljo ortoof-
Faampi fuin mikään muu toiimc touo-
fina sämessetty tohtluFonfertti"

„-.ofola n 5 eigerin" aitoo
lija sanoo Fonferttia ortooFFoaFft,Moif-
fakin tooifeatajnifeFft teokseksi ia jat»
faa: ..Kuulin sämcllnkscstä Adaoion
ia täyteläisen finaalin, jotfa fonfer»
iiuantaja soitti todella mestarillisesti,
tulkiten mitä maikuttatotmmin inufii-
kin rikkaan, runollisen sisällyksen."

— Uuden fiirtniliiianfusforinn l)nn-
fe. SitteuFuit Veber-Tianiclfonin inu-
ri historiallinen teos on tullut Iop»
puunmyydyffi. onmoneslifin ollut pii»
heitä uuden wastaawau teoksen ti-
kaanfaamisesta kielellämme. Tähän
asti ott tama hanke kuitenkin aina lyk-
käytynyt, syystä, ettei historioitsijoil-
lamme ole ollut tilaisuutta niin suu-
reen työhönryhtyä. Nyttemmin on
SBeberin historian kustantaja Verner
Söderström Osakeyhtiö lopullisesti
Päättänyt ryhtyä hanffeefeen, saa-
tuaan siihen otoustuslupaufsia useim-
milta tunnetuilta f)iStoriantutfijoil-
tammc.

loulnalbnnni
Nuori _rxiomi

on nyt piakkoin toalmiifsi painettu.
Ainoastaan runsaan Futoitu.ainctS-
toit liittäminen tekstiin totc toielä
jonkun lyhyemmän ojan.

Asiamiesten on senwuokji syytä npt
kiirehtiä tilausten keruuta,soobafseen
tämän Fauniin, taiteellisen julkaisun
ajoissa itselleen ja tilaajilleen lähete-
tyksi.

— Kirjallisuutta. Venetsian
yö. .Kertomus. Kirj. Holger
Tra.hma nn. .Kuluat piirtänyt
Hans 9.ie. Hansen. Käjifirjoi»
tufjeota suomentanut Werner Sintti»
la. 220 siwua.Hinta 4 mk. 75 p.

Tämä teos, jonfa julkaisemiseen
sttomcnfielcllä (S. 33. Gblunbin fu_s»
tannusosafcyfitiö on Holger Troch-
monnin perillisiltä lunastanut pfjin»
omaisen oifeuben jo jokasiten on tooi»
nut ilmestyä suomeksi samaan aikaan
kuin alkukielellä, sanee monestakin
syystä osakseen erityistä huomiota.
Kuten siilien liitetyssä jälkikirjoituf»
scssa mainitaan, oli tämän FntoauF»
sen aihe toathtelctoiSfamuoboisfa fan»
toan aifaa fiinnittänpt runoilijan
mieltä ia teof'.n lopullinenmalmia-
telu siirtyi niin pitkälle, ettö se on
tooitu julkaista wasta liänen kuole»
mania jälkeen. 9-iirtoiliia itjc oli fui-
tenfin ebtinyt toalmiifji korjata fäfi»
firjoittifscnso.

Päähuomio kiintyy tietysti sifällyf-
scen ja esitystapaan. Siitä tooi heti
sanoa, että se ci ole jofapäitoäistä
laatua. 3:*acf,monn fittoaa tassa
suomalaisen Venetsiassa olesfe-
letoan ritnoilifa-taitcili elämää,
jossa saa erikoisen merfitijfjen ihanas-
ti fulvatttt fulbe juuri toarttutoaan
luonuonviihtaaseen tyttöönja näibert
fahben piiciaenfilön yhteinen fcfäinen
010 laaunnijanrello. Gsitostcma on
realistinen, taiteellinen,niin niukka-
sanaiseksi kirkastettu kuin Srachmait-
nin parhaissa teokusso.

Kirjan artooa lisää suuresti se. et»
ta tatteifiia H. N. Hansen on fiiFen
tonrtatoasten piirtänyt ufeita toolai-
fetoia fntoia; toieläpä on fontit fänt»
tää Sracfimannin omiafirt piirroksia.

Tcofjen ulfoafu on nuomnttotoan
siisti,mitä tulee paperiin, painokseen
y. m. Värillinen konfikuMa esittää e-
rästä näköalaa Venetsian laguuneilta
fellaifeno fum fe totoataan myösfin
itse fertomuffesja.

Urheilua.
— Slmtncttiipniitijanimc Jitonrt Tuo-

misto herättää Miinchenitt maaitinan-
mestaruus. yhä suurempaa ja
suttrem*.*aa ihailua ..fauniin ruumiittra-
kenteensa ja erinomaisen painitekniik-
kansa talia", futen saksalaiset lehdet kir-
joittamat. — Maantiellemme on tähän
aSti tooiitaitut kolme iilpailijataan, ni-
mittäin böhmiläifen Psc fjc^finan
23 min. 10 sek., itahalaisen Scottin
30 fef. fefä amcrifafaifen, neekeri Tän-
derS'in 1 t. 3 min. kuluttua, Ottelu
Viimemainitun kanssa oli muodoSttinut
tipusin jännittätoäfji ja toaihtcletraffi.
Gitjiutäifcnä iltana t. f. ? }>:ttä jät paini
30 min. kestäneen tuiman kamppailun
jälkeen lätkäisemättä,mutia fcuraalcatla
kerralla oli onni SiuomiStoUc mPöiäincn
ja 33 min. oli T_n_>e.S'in hartiat ma-
tossa.

—
Ruotsalainen Andersen on myös

näissä kilpailuissa neljästi cftinivuttjt ja
aina kärsinyt tav;- hptrii* IvhfeSsä
ajassa. Georg Kiff&ocljerin katissa hän
paini kauemmin eli 12 min.— oitlfn^itllofilpiiilu Pitrtlnititin ja
Nttvisln fcSfcn. Näitien molempien ttr-
heilumaittcn feSfcn toimeenpannaannyt-
teiumin toitosittain tooimainmittclh, jalka-
pallopelistä. Wiime touonna oteltiin Gö-

teborg.Zsa, tänä wuonna oli Hull kilpai-
lupaikkana, jossa t. f. 6 pmä englannin
ja Ruotsin yhdistetyt joukkueet lamppai»
litrat plilDoimaiiuubcStaan.

itilfailttpäiwänä wallitji sumu ja pci!»
kenttä oli näin huonossa kttnnossa. Pe-
lin alussa oliwat ruotsalaiset hyluin her=
tiiostuiieitl. ja pelafiiont epäwarmasti,
jotenka cnglaitiilaisct jo 4 min. kulut»
tua faiwat 2 maalia. Mutta aikaa myö»
tett alfoituat ruotfalllisct pelata parein»
min ja torjttiwat koko fywin englanti»
laisten nopeat ht*oktäl*kfct. Ensi peliaika
päättyi B— a englantilaisten eduksi. Toi»
sellu puoliajalla jatfottoat al&ionin pojat
kiiwasta peliään ja lahcttitrat pallon
neljästi ntoisalaisten maaliin, fun taa»sen triimcmainitut eiträt ta11.,...un Peli-
ajalla saaneet maaliakaan. Peli päättin
jtiä englantilaisten täydelliseen woit»
teon 7 maalilla O wastaan. Mitenkähän
olisi käynyt yhdistetyn suomalaisen jouf»
kiteen englantilaisia waStaan pelattaes-
sa? E'im. sellainen suomalainen joukkue
kitin mikä pclan tanskalaisia wastaan,
faifi „rökfiitisä" ftjntntemSia laskettawan
niaaliluwitn.—

Tlltire Sofati . lut mutnnttijiio.ft-
tnf'*i. Nuoisalaiset lebdct owat tie.aneet
vitiin siistiä kertoa, että maailman elttä
paras amatöörUmatntonjuoffija,götctor-
gilaincn Tbttre ii^oliansjon aikoo antau,

hta lliumattijuokiijakji. Ttiyttä on tietys-
tikin huonot raha-aäat ia pitkä ttiöväi-
wä. — Jos Ittbanssen todellakin antau-
tuu muitta.tijuoksijaksi, niin Nitoisi mc»
liettää yiiiden varbnimmista ja tonnitim»
niisin urheilijoistaan. Ruotsalaiset ko-
ettamatkin tiliin ollen parhaanja mukaan
tuaifiiHaa siiben suuntaan, ettet Robana»son antautuisi „Tutmbuiifi=iuofiiia"it".

Sluten tittincttua woitti loyattsson lvii-
mc kesänä William Kolehmaisen tela
Tukholmassa että Göteborgin maraton-
kilpailuissa.—

Erilaillaurheilutietoja. Ruotsalai-
nen E. Wide on juossut 1000 m. 2 min.
41,1 sek., mikä on uusi skandinat-illlaiticn
ennä.PS.

Saksalainen Idahn on toaulibittomaSfa
Pituushypyssä faaUiuttonut uuden saksa»
laisen ennätyksen, tuloksella 314 cm.
Eräs toinen saksalainen, nimeltä R. Ei»
seit on juossut 5000 m.16 mm. 12 fef. ja
10000 m. 33 min. 40,6 sek.

iftuotftSfa Pidettiin w. f. 31 ptnä mes-
taruuskilpailut Painoiennostos'a. Tulok-
fet olitoat: lahden käden nlifahSttoSto
l:nen G. Johnsson 135 fa, 2 N. Rfd-
holut 135 kg ja fetmas SI. Gustafsson
130 kg. Käyden käden fcStämpySnoStoS»
fa ,70 kg', Sl. Eklöf 16 tcrt. StfPföPS»
nostossa oikealla ja lpafemmalla kädellä:
E. Johansson 70^-65

—
135 kg. 3. Sl.

Gustafsson 70+62 -/.= 132 V- kg. Mi-
tenkä on meidän puntiiitioStociifiättjStctt
laita!

Ranskassa oli hiljaffoin juoffufilPai»
lv, mikä lesti6 tuntia. Voittajana suo-
riutui era» Ei&ot, juosten inainitusfa
ajaSfa 80,n7 fm. Kysytäänpä fiinä fes»
tätoPbtta!

Göteborgissa alfoitpat toiimc toiifolla
svuret ammattimiesten toälifct painikll»
pailttt. ii^ifanottajisia mainittakoon
Georg Suricih, AlefZ. Åberg, F. Cyklop.
?lamarata»Mafonura ja Picrrad le Co»
loSje p. m.— Xtitf. mnnilmlincnnntiiS ftttttantpön»
nösfä. _L.aailmanf-iitlu amcrifataineit
topiinantic? Nal.h Nofe on paremmalla
fädellä työntänyt 7,*250 lex painosta fuit-
laa 15,54 m., mifä on uusi maailmanen-
nätys. — Meillä on tunnettu E. Sfiflan-
der tPunlänPt lähemmäksi metriä ihtto-— .iiaailmnnmcstp.ritttSfilPtiifitt pila-
luistelu.''n on nPtfcmtuin päätcttp lopttl»
lifcStl pitää töelfing iSsä tttaaliS-
fuun s—p:nä.5— p:nä.— llfrirf) Slllchtito Pttrifissit. -Tama
maailmaniuulu ruoifafaincn fattnoluiS»
teliin esiintyy Paraikaa Parisin PalaiS
de ®tace'Sfa. Ealehoin ei ole kuitenkaan
antautunut ammattiluiStclijafsi, toaiffa»
fin hänelle on tarjottu uSlotnattoman
forfea palffa, tonan efiintpp fan puhtaa-
na amatöörinä,antaen Parisissa faiffi-
aan feitfemän näPtöStö.

TT n '"li"

Kreiwi31N. Ittoarotu ja
pääministeri Ttollipin.
Teimme titonnottain lukijoillemme

selkoa 3. I. ©utfhfomin ja kreitui
llluaromin tuolilla tapahtuneesta mii-
likolltaukjesta jen johdosta, että mii-
mekjimainittn oli fanomalehtimiehille
kertonut (stoltjuinin duuman enem-
mistöä koskemasta lausunnosta. Kv-
..n muistetaan, ilmoitti Gutshfoiusilloin, että Etolnvin oli roaltitufta-
nut hänet freiroi ltn.aron.iflc ilmoit-
tamann, eitä fe, mitä freiroi oli „No-
maja JKufjin" Muustajalle kertonut,
oli „häm>*töntä Malhetta".

Tapahtuman johdosta lähetti llwa-
*om _stoli;piitillc feuraamansijältöijm
firjelmäu:

K. herra. Piotr ArkadieMttfh!
Suuntamain edustaiain läsnä olles-

sa ilmoitti nrnufle A. I. ©ntfliFoto
teidän hxifinttfamcmnnnc to&istiif j.u,
ionfa te olitte antanut mimtn foto?-
-tnkfestani fiitäkeskust.lusta, joka mi.
mtTTn oli kcmc-simne. Ohitslkomin il-
mottitffen mukaan fuMaitfitte nimit-
tää felosti',tani „l*ämi*ttiuuäfji ivai-
lleeksi". £l_n uudestaan tarkastani'!
..N^tshin" ja „?^owoja .»uijin", iot-
ka lehdet ji'lkiiisiwat kertomuff^ni.
Dlcn tullut fiihen Magmaan \obtopaa-
töki".n, että ..Njetfli" on firinituclli-
fcsti kertonut fen, minkä itse malt.,,--
titte minut ilmoittamaan läikille.

„Notooja Rusj" et ole fcrtonut yhtä
tarfaSti janojani ja on lisännyt Hans-
totteluunsa sanan „politifoiminen".
Kerrotaan, että tämä sana on synnyt»
töuytantamanne todistuksen. Los fu-
toaitsctfc muistaa Fesfusfelummc,
niin ette tietysti tooi fieltää,että fes»
Fustclun aifana fäotitte useamman
kerran sanaa «politikoiminen" buu-
mosta puhuessanne. Ette tietneti fo-
melluttanut tuota sanaa mihinföän
määrättyyn ryhmään tai yffityiscen
buuman jäfeneen. Mutta ..Norooia
Rttfiin" julfoijeinasia haastattelussa
ei foiT-llutctnfaan tätä sanoa uffitvi»
fim heufilöihintai ryhmiin. On tolin
totta, että lehben toimituksen oinas-
m arttfkelism tehdään fiten. mutta en-
hän minä tietbsti moi toostata tuosta
artikkelista. Sanna ..botitifoiminen"
en koskaan ole bitönvt fuulntoana fti-
Ften oman keskustelustamme,ionfa et-
te tahtonut tulla inlfiiuuteen. Km»
ties olen crehtvnvt tästä suhteessa,
mutta joka tapauksessa mrfästi toa»
fnutan. että minä en ole ansainnut
sellaista artoostelua, fot-fa teibän
Maltuuttamanuc hcnfilö on minulle
antanut. Tuntien teidän toilpitto-
jmbytenne, mina oletan, eitä t?, suet»
Etanne toielä ferran sanotut kit*'oituf.
'et, tunnustatt** crrlibr^icnne 't an-
:natte minulle siten fen hvtoitbf''***., so-
ta minä en tooi olla tonatimatta. °n.
troFfi rofifenen toimoa. ettette karttaisi
bytoäffenne fbrfeaa ahmaanne loitpa-
taFTettne venfilöä, iofa aina on ollut
toalmi. baltoclcmaan teitä ia iofa,
luullakseni on tehnut le''Pc mitäkin
valtoeluf'io. jääden odottamaan ...

Vastaukseksi tä!*än fi**ieesccn on
frcitoi ITtoaroto sisäministerin fan?»
lian päälliföstä faanut toastaanottoo
icuraatoanFirieen:

„Si. herra. Frcitoi AleFfei Alcfson-
brotoitfn! Sftinistcrineutooston pit-
I*ceniofitainn pyynnöstä on minulla
kunnia ilmoittaa, että sen tenbon3ji-
maisen ia toiärän muobon tähbcn,
io?''a teidän fesfustelunne hanen yl«
häimyfcnfä kans''a oli „Noto. S.ufji3»
fa" utlaistu, toaltuutii ministerincu-
tooston ptthceniohtoja „Nosfiian" toi-
mittajan julkaisemaan lehbesfään oi»
fniiun. ionka sisällöstä hän antoi
Sntffifotoillc tiebon, tooltnuttaen hä-
net ilmoittamaan siitä teille. Waikfn
ministerineutooston puheeniohtaja ci
fosfaan ole ollut tilni.uubec-ja fäottä»
maan hytoäfsccn teibän palto-elitstan»
ne, niin fuitenfin hän mielellään ha»
luaisi tietää, ettei teillä ole mitään
osaa Pääministerin sanojen taltallisecit
toääristelyyn „9coto. Rusjisfa", jos te
todellafin olette joutuneet janotun
lehden atou§fa;an ilfeämielisen tah-
bon uliriffi. £ttafaa toaStaan . . <

S. KnoN"
„Rosfijassa" sulaisin oifaisu oli

näin fnulutoa:
„Kun emme tooi rbe? aiatcllafaan,

että frcitoi Utoaroto tobcllafirt, totool»
la tahi toisella, olifi otollinen näibett
ritoien syntymiseen ,mm toalhc fofo-
naan lankeaa lefibcn atoustajan ni-?»
töille. .Qreitoi Utoaroto tooi fuulla oi»
noasfaon sen, että BaHitnS ei ole toa-
femmiStunut, eifö o.feistunut entiie-3-
tään ja että fc tvösfentelec sen ohjel-
manmufaan. ionfa fe aitanaanoli ju»
laisfut. Toisin sanoen faiffi lehben
atoustajanpußeet fiitä. että muka mi-
rtiS-erineutooSton pit-ieenjo&taia olisi
artoos^elluteri rPßmta. m. m. duuman
fes>*ustaa on I.ätoptönfä, iljettötoää
toalhcttct."

.<?reitot Utoaroto ei ole töuftn tuntu»
mainen Stol"viu*n felityf'"cn. fosfa
Stolypin on FS^ttanPt hntoäfscen „for-
''eata osemaanfo". eifä ore toantauuut
['anelle persoonallisesti i'''e.eikä nmö_-
fään antanut täpfin määrättyä Mos»

Kakslttlni?tclu lreiwi tttonrotum
ja (Sntffjfoium wälillä?

Tuuman pitretZfä kerrotaan, että
faffintaistelu freiroi ttnatototn ja Gutfh»
fotoin wälillii on roältlämälöit. Tie-
oetällUvä jo mainita nimeltä tumman»
fin pitelen fefunbontit, jotfa neumotte-
(eroat yksityiskohtaisista feifoilta.

Valtakunnan duuma.
Kesliwiikon istunto.

"ifaifaflifcit oikeuden uudestajärjestz.
minen.

Istunto alfoi flo 11,16 ruhtinas iWol.
konf lin johtaessapuhetta. Ministeri-
aitioon saapuu oikeusministeri.

Piispa Ieto log t ei fano tooitoanfa
fäsittää, miffi forfcampicn oifcuSaSfci-
den tulee olla folleaialifia, fun alm aSte
sitä ci ole, feta katsoo malttamattomaksi,
että fanfan edustajille walm,Stctaan ji-
ja alemmissa oifeuSiåtuimiSja, koSkei o-
lifi enää laajcnucttalra jttoistpneen luo-
fan ja laajojen kansankerrosten trälista
suurta juopaa".

3iitontuoStafin oifciSton fyitoäftuutojcit
feSfet.ttämänä huomauttaa Pur t f fe»
toitf H, ettet npkpistä sisäisen rtffinät-
shPden aikaa ollenkaan kap wertaamiucn
1860-lutoun aikoihin, 'elä toäittää, ettei
femjttooioaalicn kautta toalitttt ratidan-
tuomarit suinkaan tulisi olemaan mi-
tään oikeuden kannattajia. Ia muuten,
jos Miljttkoto. Ädfhetnow. 3Ra!ta&*» ja
Roditshew olifitoat toalitsijoitta.

— »a»
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»Niin, niin», sanoi Jason. »alutta kuulehan nyt. Huo-

menna varhain, kaksi tuntia ennen aamun sarastusta,
menet sinä rantaan. Siellä on pieni vene sillan luona,
ja kalastaja-alus on ankkuroituna kiven heiton 7,iiis55!.

siitä. Tuo hyvä nainen, jokaon täällä taloudenhoitajat-
taren_t. ohjaa sinua

—
Miksi juuri hän?» keskeytti Kultakutri hänen pu-

hettansa.
Jason oli hetken ääneti ja sanoi sitten
.Onko sinulla jotakin häntä vastaan?»
»Ei, ci mitenkään», sanoi Kultakutri, »hän on hyvä,

uskollinen sielu. Hän on vastikään Kadottanutmiehensä
ja samalla kaiken elämänilonsa. Vaatimaton, miellyt-
tävä ja hiljainen hän on, hänen äänensä muistuttaa
erästä, joka kerran oli minulle hyvin rakas.»

»Eikö hän sitä ole vieläkin?» sanot Jason
»Jumala tiesi. En voi itsekään sitä sanoa. En ole

unohtanut sitäkään, että sinunkin onnesi joutui haaksi-
rikkoon hänen tähtensä, kun hän petti lupauksensa
sinulle mvödäkseen itsensä minulle.»

»Se on jo aikoja sitten voitettu», sanoi Jason. »Siitä
haaksirikosta on nousuvesi jo aikoja sitten huuhtonut
Kaikki jäljet, Jumalan Kiitos, alutta hän on ikuisesti
sinun omasi.»

»Niin, hän onminun,minun,minun, elämässä jakuole-
massa, ja minne ikänä hän meneekin, niin kaikkialle
hänen täytyy seurata minua; hänen täytyy, hänen täy-
tyy», sanoi kultakutri.

»Silloin sinä sittenkin vielä olet kiintynyt häneen,
Kultakutri.»

»Joskus minusta tuntuu. kuin rakastaisin häntä vielä
entistä enemmän, ja nyt Kun olen sokea, kuvailen ali-
tuisesti mielessäni, että hän on minun luonani. Se on
vain unta — mieletöntä unta.»

Mutta ajattelehan, jos se uni toteutuisi?»
»Onhan se mahdollista», sanoi Kultakutri. »Mutta

missä hän on? Minne hän on joutunut? Onko hän
isänsä luona? Mitä hän tekee?»

463
»Sen sinä saat man tietää». sanot Tason. »Odota vain

huomiseen asti, niin pastorin hyvä t_l-Ulleti_tl.itaj_.tar
vie .intit lienen luokseen.»

»Mutta niiksi sina et tule itsemaran kanssani, Jason?»
sanoi Kultakutri.

»Siksi että minun täytyy jäädä tänne. Kunnes sinä
pui..at takaisin», sanoi Jason.

»Mitä?» huudahti Kultakutri. »Jäätkö sinä tänne?»
»'ään», sanoi Jason.
».'niitiksikö? Niinkö? Vastaa», huudahti Kultakutri,
»Niin, miksikä ei?» sanoi Jason levollisesta
Hetken aikaa vallitsi hiljaisuus. Kultakutri Kopeloi

avuttomilla käsillään, Kunnes hän Kosketti Jasonia, ja
sitten hän vaipui nyyhkyttäen hänen syliinsä.

»Tason, Jason», huudahti hän. »Tämä on enemmän
kuin veljenrakkautta. Oi, sinäet aavista,mihin vaaraan
sinä antaudut; mutta minä tiedän, enkä tahdo sitä si-
nulta salata. Minä päivänä hyvänsä, aivan minä het-
kenä tahansa voi laivasta tulia käsky, että minut on
ammuttava. Oletappa, että minä lähden vanhan ystä-
väni luo, joka ikävöi minua, ja käsky tulisikin minun
poissa ollessani

—
minne sinä silloin menisit?»

»Minä jäisin tänne», sanoi Jason yksinkertaisesti.
»Toikain, rakas poikani», huudahti Kultakutri, »mitä

sinä sanot? Jollet voi ajatella itseäsi, niin ajattelehan
toki minua. Jos se, mitä sanoin, tapahtuisi, luuletko
että minä silloin voisin ollahetkeäkään onnellinen? Ei,
enkoskaan, enkoskaan, vaikka saisintakaisinnäkönikin,
niinkuin he väittävät, jaasemani ja ystäväni — kaikki
muut paitsi yhden ainoan

— ja vaikka eläisin sata
vuotta'»

Jason vavahti. Sitä hän ei olUit tullut ajatelleeksi.
alutta eihän kul.ion voinut nähdä li" *en Kasvojensa il-
mettä. Hän voitti liikutukseusa ja jatkoi:

»alutta sinähän t 'et tekaisin. Ia jos käsky tulee
sinun poissa ollessani, niin sanon, että sinä pian palaat,
ja sen sina teetkin.t
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litstsitoatfohcm he toaan Pttrifhfctoiifhia
tuomariksi? C-löfhem-to ratoiStaa fielrä-
toäSti päätään. SlleiStä naurua.) Huo-
mautcttuaan fenjälfecn, että fljpnä luo»
loStilaitoSten rtpfptfeett epättjPbpttäioään
tilaan on oikeus» ja ftfäminiStcriöibcn
irälifet erimielifyybet, lcntjuu Purijhfe-
toitfj loputfi, että näin on fuitenfin pa-
rempi fuin että fofo fattja jätettäisiin
fabcttien fäftin.

Samoinkuin useat muutkin puhujat
puoltaa Siat li fäptäntööti otet-
taloaffi loilegialifta tttomioiSlttimia, joi-
fa olifitoat puolalaisten „cuuiii-oifeuf.
tien" faltoiiia.

Tämä faa oikeusministerin
esiintymään, jofa, famalla kuri hän mitä
lainpimiinmin puoltaa raufmntuomioiS-
tuinjärjeStclmän fätitäntööncttamista,
huomauttaa, ettei „pmtit-oifeuffien" ta-
paisen laitoksen käPtäntöönottamiStatooi
ajatellakaan .Venäjällä, missä olot otoat
erilaiset kuin Puolassa. ftääntpcn sen-
jälkeen duuman talonpoikien puoleen,
sanoo ministeri että lakiehdotus on of-
finomaan tarfotettu heidän hywäffcen fc-
lä että aitaa tuoittacn talonpojat yhä
enemmän fnipaaiocrt oifeuflien fuojaa fe-
fä että enemmän fuin miljoona talon-
poikaa npttcmmin on tullut itsenäisiksimaanomiStasifsi, ja meidän on onnetta-
toit heille tuomioistuin, joStaHeillä on te*
dellista hpöttiä. (Sitofionofotuffio fcs-
luStoSta, osi*tain tnpös oilciSlosta.)

Obrnftfhow arlroStelcc ankarasti
lakiehdotusta fefä fanoo, että fe on fuo-
Ictnantuomio woloStiotfcutfillc ja niiden
kirjureille, jota toaStoin fe on huutona
agitaattoreille: ..tttllaa moninkertaisiksi
ja täyttäkää fofo Wenäjän maafentu".
IVoitnafkaita fuofionofotukfia oikeisioS.
ta.l

Iltaistunnossa ehdotti Ku fne t foto
ltnncttawafji epäluottamuslauseen ralli-
lUlfclle {en toimenpiteitten johboSfa

tDßtoiienltittDjn tonStaoi.

setä että miniSteriaPulaifcn Kurlowin
selitystä ci hpwärspttäisi, mutta toaStuS»
tiiont häntä Tefä Puriflifetoitffi että Sa-
itujflotojti, joista roiimeffitnainittu firou»
«eniten suuntaa keskustaa waSiaan muu-
tamia tuuistutuJfia. SEffieibfe puo-
lustaa fiiätoastoiit lämpimäst' bhbiSty9«
.ifeutta sekä arrooStclce tiukasti oikeuden
(.pöffäPSta sitä maStaan. i.cfafititlais_cn
puolesta esittää Porooni STOcyenborff
cäiicStPScl-boiuffen, että «duuma fcttfoo
hallituksen feiaantumijen tPötoäcttofoiliin
tuaiteuttaman niitten etujen nauttimis-
ta, joita laki myöntääbhbiStySmapautceti
nähden setä anoo sentähden, että ftfätm*
ntSteri[J^^^B in I I ill 111 nu 111 il

antaa Timo»
[hf ini11c muistutuksen, foSfa fan nä-
iicS.PSe.-dotu.jcn icfemifcn jolla aiot.
taa keskustelun uuhelleen, waiffa fe on
julistettu päättyneeksi.) Äänestyksessä
hplätään peräffäin kadettien ja muitten
toafemmiStorplmticn ehbotulset. jonka jäl-
keen lokakttttlaiStcn ePbohtS lipwäffytään
lopullisesti 120 äänellä 196 waStaan.
Seuraama istunto on t. k. 19 pnä.

— ,P.t. 2iMcbomoftut" kirjoitukset
ja iilfoininistcriö. Pietarista, mar»
rask. 18 pnä. Senjo[*bo3ta, että
muutamat ruhtinas Smjätopolk-Mir-
ffin „Peterourgskija Wjädomostissa"
julkaisemat kirjoitukset olimat herät-
täneet huomiota ulkomailla, on Pie-
tarin jiififöjanomatoimtstotoaltuu»
tetttt Ylittämään,että mcnäläinen fa«
nomalchbistö et niitä kannata, jonka
oties ,ll,,!il, ,,!>!>!!!, 11li,!, eno
luitutlUtliallitukscn ääiicnfannattaicti
mitä jmfimmin ticltämät, että mai-
nittu lehti olifi puolimirnllincn tai
että fen nutiltaan woisiwat toaifut»
taa mainittu ministeriö tai muut toi-
vastot tai toirauomaiiet .— 9!jcifhin toimittaja tuomittu
1,000r. sakkoon. Pietarista marrasf.
18 pnä. ..Rjetshin" toimittaja Id»
fin on tuomittu 1,000 ruplan sarkoi»
Btn fenjo-ibosta, että hän oli ottanut
lehteen kirjoituksen ennenkuin päätös
oli tef-tg kysymyksestä. (Sähtös. epä»
feltoä)—

Sanomalehden toimittajin tuo-
mittu. Pietarista,marrask. 17 pnä.
Piirioifeus on ilman iuri*miesten
myötämaikutustatuominnut ..Vetftic»
rm" toimittajan Satotifftin 2 ttiikoffi
nrestimanfeiiteen päömalitiin bitit»
man jäfcnen Purithketoitshin louk-
kaamisesta ja saman leliben toimitta»
jan Tahurnou fuufaubefft toanfett»
teen Scl*!iissclhure,iumauufaktunri-
tehtaan johtokunnan parjaamisesta.—

Talloen tulo ftronftabtt-ifa.
_?ronfta*->ti§iQ, marrasf. 18 pnä. Sipi*
nemmisfä osisfa fatumoa on ntuoboS-
tttnut ohut jääkerros: meteliä mallil-
fee fanffa fttmu. Pakkanen on notts
fut 7 astecfe n; aamulairoat citoät ole
lähtene». Pietariin.— Kanmnkirjastojll. Wologdasta,
marrasf. 18 pnä. Semftroo on mah-
loistanut päätök'en,että talonpoikien
lfimistyspyrtimystcn awustamiseksi on

fanjanfirjastomerffo,
fiten, ettei mitään kirjaston alueeseen
fnuluwa paikka saa olla kauempana
fuin 3 teirstan päässä kirjastosta.— Unkarin teollisuudenharjoittajat
yhtymät tocnnläistcit liikkeitten fans»
fo. Pietarista,marrask. 17 pnä.Un-
karin teolliiuHöcn.yarsoittaiain liitol-
la ilmotetaan oleman tarkotnkscna
ryhtyä suoranaiseen yhteyteen Menä»
iäisten liikkeittenkanssa mälttcicikseen
tnieniläifiä toälittäjiä.— „WaPauden piiiwien" jölfi-
faikuja. Riiata, mnrrasf. 18 pmä.
Pietarin ptirioifeus on ylimääräisessä
istunnossaan lahden wiikon käsittely,,
jälkeen antanut tuomtonfa Jutussa, jo^

ka koskee lottoaRiian radalla w. 1905.
61 henfilöä tuomittiin roauE.usrnrgai?-
tuffcen eri pitfifft ajoilft, 38 wnpau*
lettiin, jota mastoin 8 oli paennuten-
nen jutun käsittelyä. Syytettyjen svu-
ren lumun takia pidettiin oikeuden is-
tunnot erityisessä huoneustotzsa.— 17,000 ruplaaryöstetty.SBlaaoh.-
-jcfchtfchcnjfista, marrask. 18 pnä. Et-
len illalla tunkeutui yhdeksän ases.et-
tito ja naamioitua miestä intendent-
tiiaitofjenroirfamic-ten Sisfofffin ja
SBibnjcffin asuntoon japakottimat nä-
mä kirjoittamaan itselleen shekkejä se-
kä sulkimat seniälfeen mittamiehet,
talon emännän ja paliuelijat lattian
alle, jonka jälteenhe menimcit Malta-
funnaupanfin konttoriin, josta he
uostimat 17,000 ruplaa ja faiojiroat.

— Kolera. Pietarista .marrask.17
Pnä. Koleran taitoin mähencmifen
tähden on luusi ylimääräisen lääta-
riaroun antamista marten perustet-
tua tertocyäajcmaa lakkautettu.

Pietarista,uarrask. 18 pnä. Wii-
me Muorokaudcn kulucsfa on täällä
koleraan sairastunut Folme ja kuollut
1 henkilö. «Sairaaloissa on 109 kolc-
rasairasta. Lähiseudulla on 2 sai-
rastunut; sairaiden lufu on 7.

JSOI-H-1110.
Turkki ia Kreikka.

Turkfi on tehnyt uuden yrityksen
herättää eloon Kreetan kysymyksen.
SuojelusmaHoille lähettämästään
nootisja Turkin hallitus on huomaut-
tanut ajan jo tulleen ryhtyä lopulli-
sesti ratfaijemaan kysymystä Kreetan
asemasta. Ia Surfin toaltiomiesten
mielestä on kysymyksen ratkaiseminen
fangen helppoa: Surfin yliherruus
on juhlallisesti tunnustettatoa, mutta
woidaan samalla pysyttää woimassa
Kreetan itsehallinto.

©ongen wäl-ällä tarkkanäköisyydellä
huomaa, kirjoittaa Polit., miksi Turk-
ki juuri nnt luulee itsellään oleman
hymät maltit kädessään Kreetan kysy-
myksessä. Kreikasta Mallitsewa seka»
sorto antaa turkkilaisille rohkeutta
uudelleen koettaa onneaan suojelus-
maltain fainuittamijesja puolelleen.
Konstantinopolissa toitootaan Malte-sen tuumiman jotenkin näin: Koska
kerran frcifkalaifct eimät kykene pitä-
mään tooimaSfa särse-tostä edes
omasfa maasfaan, ei ole mitään maii-
öoltifuutta olettaa heidän kunnolla
mottoon hallita Kreetaa. Turkissa si-
tätoastoin on tapahtunut uudistumi-
nen ja nuortuminen, jofaon wahwis-
tanut toaltafunnan arrooajemaa ia
antaa hymiö toimetta sen mastaisesra
kehityksestä. Eikö fiis ole enimmin
nykyisten toaltioUiSten olofuhteittcn
ia fausaimrälisten toiifQU-näföfoh-
tien mutaista tunnustaa Turkin oi-
keus Kreetan tililicrruutccn sa tämän
yliherruuden harjoittamiseen?

2llun pitäen oli kuitenkin oletettu»
toisia, että Mallat citoät olleet taivu-
maisia hymäkfnm.ään Turkin katsanto-
kantaa. Ia fuojelnsnvtllcit fanotoatfin
Turrille lähettämässään toastausnoo»
tisja, että ..status gno" — f. o. ntjflji»
neu epämääräinen asiain tila — on
fäilptettätoä. Ia siinä lie epäilemät-
tä ornat oifeasfa. Woi tosin olla fyl-
läkin nurinkurista, etteiirät krcetalai»
set tiedä, mihin toaltakuntaan he oi»
feaßtaan kuulumat. Mutta paljoa pa-
hemmiksi olot fämifitoät, jos saari lo-
pullisesti julistettaisiin Surfin tai
kreikan omaksi. Siinä tapauksessa
olisi heti edessä tuo ..V.ilkauin rau-
han" rikkoutuminen, jota tähän asti
maiwoiu on onnistuttu irölttämiiäu.

Mutta Maikkapa fnoictustoallat an-
karasti pitämät kiinni „ftatuS ouon"
pysyttämisestä, et Turkin nootti silti
.menetä artoclnitatoan iimrs.rmcnteen
luonnettaan. _.:lminnälitän\iä on,
.'ttö Turkki Minsta pyrkii selkkauk-
siin Kreikan kanssa. Eikä Turkin hai-
[itnficn taisteluhalua laimenna,maan
päin mastoin lisää, se, että sillä Tur-
kissa itsessään on runsaasti toaikeuf-
sia tooitcttatoancinn.

Turtisia on mc.ltiotoa.i_t marsin
omituisella tamalla jaettuna. Parta»
"ncntista ei mälitetä paljoafaan. Hal»
iitusta liottamat ministeristä, nuor»
turkkilaisten komitea ja sotilasmiran»
omaiset. Ia näiden kolmen Malinen
yhteistoiminta on hytoin epätyydytti»
mä. Kaikessa hallitustoiminuassa on
.päroarmunben leima, ja useissa osis-sa multakuntaa onpuhjennut mokomia
lemottomuu.sia. SOirtfftaSfa ja Ie»
'nenissä on syntnuyt todellisia kapi»
noita, soita kukistamaan on täytynyt
lähettää sotamäkeä.

Mutta kaikki nämä fifälTtfet ifämnp»
det on arweltu moitawan peittää tai
painaa unohduksiin panemalla toi»
meen „rcippaan pikku sodan" ntouton»
ta Kreikkaa wastaan. Kuta kirja»
mammalta näottää sekä Konitautino»
poliSfo että Ateenassa, fitä suurem»
maksi tulee Balkanin selkkausten uh-
fa. Ia jos Turkin ja Kreikan trälii»
lä syntyy taistelu, faattatoai myös»
fin muut malttoi tulla halukkaiksi rat-
kaisemaan Balkanin fnmmytjeniö.
Itämallan ja Wenäiän Malit oivat ki-
reät, sa juuri näihin aitoihin owat

noiden kahden maan hallitukset fil-
man paljastellet toistensa tekoja en-
nen Vosnia.Z.rzegowiuan itämai-
taan liittämistä.

SiiikisaEiosnia.
Persiasta.

Edustuu.mu puheenjohtaja.
Teheranista,marrask. 17 pnä.

Medschiliksen puheenjohtajaksi on wa-
littu Mutaminul-Mulk.

Bulgaria.
Sofiasta, marrask. 18 pnä.

Keskusteltaessa sobraujassa Mastauk-
festa roaltaistuinpuhcejecn,kosketteli
pääministeri Pietarin kabinetin ia
Portin Mälifiä neurootteluja 'Bulga-
rian riippumattomuudesta setä Into-
mäntti tällöin,että setä tämän kysy-
nugffen menestyminen että 309 km.
pitkän rautatieradan rooittaminen on
saatu aikaan ilman että roaitiorahas-
toa olisi tarmiuuut rasittaa. SBuicia-
rian on kokonaan kiittäminen Venä-
jää ja ien hallitsijaa näiden kysymys-
ten onnllcisesta ratkaisusta sekä riip-
pumattomuudestaan.

Kosketellessaan sitten puheessaan
Turkista asumain maamieSten kohta-
loa, huomauttipääministeri, että ta»
mä sekä kiinnittää Bulgarian huo-
miota, että sitä liikuttaa,mutta katsoi
hän kuitenkin oikeaksi, että kaikkien
Turkin keisarikunnan aiuffaiben, fan-
sallisitudesta huolimatta, on ottama
Portin uskollisia alamaisia sekä nau-
tittatoa yhtäläisiä oikeuksia, siitäkin
syystä kun fangen suuri määrä mu-
sulmancja asuu Bulgarian aineella ia
aina on nauttinut Bulaarian halli-
tukien inoian. (Siirtyessään sitte pu-
humaan Bulgarian ja Serbian suh-
teista toisiinsa,huomautit ministeri,
niiden tulee olla sydämelliset. Ma-
kedonian kyimuyfien suhteen oli mi-
nisterin mielestä undestafyutyneen
Turkin anncttatoa eri fanfallifunffien
siellä itse määrätä fanfatlis=u.fon=
uollifet asiansa ilman Bulgarian tai
Serbian fefaantumista niihin. Miel-
tcnfuolmsta Makedoniassa ci Bulga-
ria ole toaStuuSfa, minkä seikan Turk-
kikin tunnustaa.

Wenäjän ja Baijerin wälincn
sopimus rikollisten luowutta»

misesta.
MiincljeniStä, marrask. 17

pnä. Kun ■_lif.Honec-.ja käsiteltiin
alahuoneen yksimielisesti tekemää
hylkäämää ehdotusta Wenäjän ja
Vaijerin toälijestä maltiollisten ii-
fofjentefijäin luotonttamista koske-
masta sopimuksesta, esitti asian esit-
telijä von Vuer, että ehdotus on hl)»
lättämä, koska se menee parlamentin
poätöStoallan ulkopuolelle. Hylkää-
minen käsitettäisiin epäpåtätoällifeffi
teoksi. Viimeisten 21 muoden kulu»
esia on ainoastan yksi sellain.n rikok-
scutekiiä luotoutettn. Toiselta puolen
turmaisi sellainen sopimus Vaijerin
joutumastapaossa olemien menäläis-
ten anarkistien oleskelupaikaksi.Ciaf»
surna. että waltioväiwicn päätös täs-
sä kysymyksessä olisi mieleuosotus We-
näjän feisarin matkaa wastaan Vai»
scrin fautta, on talisin Perusteeton,
fosfa fysymys oli esillä io ennenfuin
feisarin matka oli lopullisestipäätet-
ty. sJhtä määrä olisi ulkomaisten
lehtien lemittämä huhu, että ebusta-
ja^amariFtifpnipkfestä tekemänsä pää-
töksen fautta nmöntäifitoapaanolef-fe»
lupaikan Vaiierissa toiefäpä niillekin,
jotka omat koettaneet murhata fcifci»
ritt. ©ittcfnn nmöskin pääministeri
oli laufumti mielipitcenfä, Imlättiin
ednstftjafamarin ehdotus yksimieli»
sesti.

Sflgian sotalaitos.
Vr iisfeli§ t a. marrasf. 18 pnä.

UfbuStajafamariSfa on fäfitclty kysy-
mos fotilasuubistuffcSta, jolloin hy»
iräffntttin fosialidemokratien tekemä
clii.otus — yksi sotamies kustakin
perheestä. Sfrmeiiau lukumäärän
touofittaiSta määräämistä koskema
kosita sekä Mapaamielistcn ehdotus
palmclusaian lyhentämisestä jalka»
mäessä yhdeksi wuodelsi hylättiin.

Portugalin fituin.itrtn matkalta.
Lontoosta, marrasf. 17 pnä.

SBal-fm prinssin saattamana saapui
Portuaalin kuninstas tänne SBinbfo»
rista ja lähti Mäestön suosiouosotus-
ten kaikuessa lipuilla koristettuja ka-
tuja myöten Nuildhalliin, jossa hä-
nelle annettiin kauvnngin adressi, ja
söiaamiaisen senjälkeen lordmayorin
luona.

Tanskankuningas matkustanut Vie
ttnn.

Kööpenhaminasta,marrask.
18 pnä. Eilen illalla matkusti ku»
itiuns Gjedseriu— Hampurin kautta
-Sieniin. Kuningasta faaltoituat ase»
mallc ko.'o fuuinfaaUiiten Pcrhe ja
ministerit.

AnarklStcjll ton?tanit.
Bueno Z-Ap t e s is t a, marrasf.

17 pnä. palliin- onpäättänyt futsuct
parlamentin ylimääräiseen istuntoon
tefemän lopullisen päätöksen poii-
feuslaeista anarkisteja wastaan.
Sowintotuomtoistuimet.
Btnb s oriSta,marrasf. Vipan.

Ulkoasiain roaltiofifitccri ja portuga-
lin lähettiläs omat roaihtaneet nootte-
ja Englannin ja Portugalin Malilla
jototntotuomioistuiincsta tehdyn so-
pimuksen pidentämisestä 5 tuuobefsi.

Eri tacoilta.
Ankaroita lllmimtMyjä.

Berliinistä,marrasf. 17 pnä.
Tumattoman suuren lumentulon täh-
den ott fähfölenuättimesfä sattunut
useita häiriöitä. Koko Pofjsois-Söö-
missä oli 17 päimänmastaifena yönä
ankara lumimyrsky. Suitat oroat pal-
jon myöhästyneet.
Berliinistä,marrasf. 17 pnä.

T. f. 16:§ta päimästä lähtien on sa-
tanut luuta taklaamatta.

Maanjäristystä SRcsflnasia.
Me§s t n a § ta, marrasf. 17 pnä.

Kuluman fuun 16:na päiiuäuö aa-
mulla huomattiin heikko maantäräl)»
dys ja iltapäitoällä jonfuu toerran
tooimaffaampi järistys, jofa sorti
muutamia raunioita. Väestöon pa=
ciinuf asunnoistaan

OlrMolsn uutisia.
—

Asemien luokitus. SiifcnnetarfaSta-
ja Ollet: on rautatiehallitukselle ehdotta-
nut Inkoon 4tnen luotan aiematt aleitta*
misen ötntcenluottaan.—

Wirtoia hrtcttnwina. sSiS.aalinti.ir»
fa Wiipurin hoiuiotfettbeSia 30 päiwän
kuluessa t. f. 11 ptStä, fanSliStinrotrfa
samaSsa fiowioiteudeSja 30 pmän kuluessa
t f. 11 pStä, lirjcaiiain reisiraattortn
wirka Turun lääninfanSliaSfa 30 pwän
kuluessa t. f. 1. PStä, nuoremman loini»
fionimaamittarin mirfa Wiipurin laa»
nisfä 56 pwän kuluessa t. f. 13 pstä,
toisen piletinmptjjän wirka.Helsingin ase-
maila 14 pwän kuluessa t. k. 16 pstä,
tarfaStaiantoimet„S-aiffula B?rännwinS»
tillwerfningS Aktiebolag" nimisen osake-
yhtiön palomiinapolttimoSia setä saman
yhtiön tiStauSlaitoffeSfa Oulun pitäjän
Oulunfuun kylässä ja 2. ÄeiS' spritfö»
rädlingSaktieholag" nimisen toiminimen
tislauslaitotseSsa Oulun kaupungissa 30
pmän kuluessa t. f. 13 psta lufien.

UMillpoliisiuutisia-
— Venäläisen rykmentin päällikön

juttu Situr-Satuon tunStaon. „Suur»
Satoon" toctStaawa toimittaja 28. F. Il»
moni oli kirjallisella fiaaSteeQa kutsuttu
Mikkelin raaStutoanoifcuben t. k. 17 p:än
istuntoon waStaamaan fauPitnginroiS-
kaali H. L. Ftöjmantn toirfanfa puolesta
nostamaan kanteeseen „-ii.ittr-_iuwon"
numeroissa 95, 9? ja 101 tänä wuonna
julkaistujen kirjoitusten johdosta, jotka
Mikkeliin majoitetun wenäläijen ryk-
mentin päällikkö, sikäli kitin fiaaSfefirjel»
mäsfä ilmoitettiin, oli fatfonut fanottin
rykmentin funniaa loukkaamiksi.

Ulcinen syytäjä oli itse kannettaan
ajamassa; tuaStaajan asiamiehenä esiin-
tyi aitattojnja £>j. Nyberg. Asianajaja
Nybergin pyydettyä asian lykkäämistä kir-
jallisen traStineert antamista warten se-
kä pidätettyä päämief>el!een oikeuden teh-
dä muistutuksensa toirallijen syyttäjän
oikeclll,uudesta ajamaan fpfymyffen-
alaista kannetta, lykkäsi raaStitlranoi=
feus jutun läfiiielyn ensitttlep.'an joulu-
kuun 15 pöiwään.

—
2uur.=3.—

Syytteitä mni.stccftirifoffi-.tt.
Stirra, käskyn nojalla on fcnraalifu-
mcrnööri kehottanut senaattia rikos-
lain 13uinen pykälän ebellnttämäsiä
iärjestyksesfänostamaan syytteenma»
iestcettirifoffcsta aikakauslehti i.tam-
'.ibia" mustaan artikkelista ..Tsarens
väntade Stockholmsbesök", nmssa
23, „Pä Trafalctar-.onarc" n tossu 31
sekä ..Protesterna mot tfarens euro-
peiska besök" ntossu 32; samaten kuin
myöskin sanomalehti Sttånbagenin
"nastaan artikkelin „Härjkarcsyupuuk°
ter", n:osfa 37. johdosta.

Painoylihallitus on esittänyt fan»
teen nostettamafu majestccttirifoffe'?»
la tcriiofelaista firjafauUpiasta Paa»
mo Kokkoa mastaan, joka myymistä
marten oli tuottanut 300 kappaletta
■"Ifomanffa painetun fanom^lesiben
Proletarijn"numeroita 46, 47 ja 18.
samalla on painonlisiallituspyytänv!
mmernöörcjäryhtymään toimenpifei-
äin mainittujen sanomalehtien tafa-
mariffoon ottamifeffi.

—
Alaikäinen rikok''entefiin. 14»wuo°

ttaan työmichenpojanH. I.Koiivun tuo.
ntiisi rctnst. oifeuben tuiibcg osasto eilen
otettawokfi fa-Zionttt,laitokseen. K. oli
tclinyt itsensä syypää!si erinäisiin fawal»
luksiin y. m.— 3s.ii..!util[(t_ta poliisia wastaan ja
juopumuksesta tiiomitfi raaStumanoifeu»
ben wiibes osasto eilen maalari T. Lii»

jan kerta kaikkiaan pibettätoäkft 3 kuuk,
2 luuorof.iutta toaiifeubcSfa.—

.«-oiifurSiijitftuja. SPalironta toi-
mitettiin eilen tehtailija A. 25. Lind-
förfin fonfttrSftSfo. Konkurssissa toai-
woi fpmmenfunta wclkojaa faatatoia yh-
teensä nom 3-1,000 mkn artooSta. Toimit-
sijaksi määrättiin Ijonsioif. auskultantti
53. Godenhjelm; enfimäinen eiiinhttuto on
9 pnä jouluk.

Waltoonia oli eilen faitppatotminimi
Nordström -3 Perlicnir fottfursfi.sfa,
jolloin toaliroiliin faafatoia yhteensä noin
600 mfn armosta. Toimitsijaksi määrät-
tiin lakit, lattd. A. Sourander ja cnjim.
ejiiiitjtiuto on joulut. 8 pnä.— ©lufitttSiitttitja. (Snt. jalfineihön»
tekijän K. S. Tuomisen tuomitsi raaSt.
oikeuden witbes osasto eilen enfifertai-
feSta toarfaubeSta4 fuuf. toanfeutcen fe-
fä 3 touolta olemaan fanfalaiSlttottamuS-
ta ivailla.

Yleisöltä.
Hrrra Aarni Koudalle.

Ptl.yifks.mme itfe asiossa, koskee ky-
symys nutin erästä kenties hieman evä-
korrektilta tuntumaa laiminlyöntiä,joka
puoleltanne on tapahtunut Tionysos-
fnfoclmanne julkaisemisessa. Eitä mi-
tään muuta.

©en katsotte korjaamanne parhaiten
siten, että pillu .vastauksessanne pv»
fjutte paljon mietteitänne minusta,
multa marsin mätinn, f. o. ette mi-
tään, itfe tästä asiasta.

Ette fono olemanne muuta toclfaa
itsellenne, yleisölle ettefä minulle. No
niin, otnatefoinen kuitti tosin, mutta
leimatkoon minun puolestani.

Helsingissä, Is p. marras.. 1909.
O. Manninen,

Kiitos.
peikkona ihmiseni, ei minulla ole

ollut eifä ole sitä funtoa,mitä tona»
ditaan henkilöltä, joka tooi täyttää
sille ihmisenä asetetun kutsumuksen
niiden korkeiden ihanteiden toteutta»
mifeen, mitkä ornat hänen weiwolli»
snutenaan isäumnatansa ja yhteiskun-
taa kohtaan* enkä ole nniainnnt sitä
kunnioitusta, mikä on tullut osalleni
lähetystöjen, sanomalehtien ja ystö»
mien fautta tiiyttäissäni kahdeksan»
kymmentä touotta. Saan fuitenfin sy-
dämellisesti fiittää noista ansaitse-
mattomistani kunnianosoituksista ja
loimottaa onnea ja tooimaa faniamme
nuoremmille poltoille, että he yhdessä
rintamassa moisimat torjua paoltam-
me nnfpifin leijailctont toaarcit, niin
että jölkivolmet tnlifimat elämään
tässä esi°isiltä peritystä maassa on-
nellisina pohjiaan myötenheränneinä
suomalaisina.

Alastaro 16. 11. 09.
Juho SSntfila.

Sntntimnnn lllllltniville.
-satafuntalaiuen osafunta hankkii,

niinkuin ennenkin, Satakunnan luku»
tupiin tilattomille sanoma- ja aika»
fausletibille alennuksia. Sufuttitoat,
jotka tahtomat täyttää osakunnan
Mcilitystii Iclitienfä tilaamisessa,
kääntykööt läbempiö tietoja saadak-
feen allekirjoittaneen puoleen ennen
ensi joulukuun 5 päitoää. Samalla
pyydetään ilmoittamaan, mitä lehtiä
halutaan.

Helsingissä, 16 p. marrasf. 1909,
Artoo Mustata.

Ofote: Helsinki, Eerikin.. 16,

Pienii tietöin.
„©(itif_pafnjclijatar". Eräs englanti»

lainen insinööri on äskettäin felsinyt fo»
ttcen, jota woiji i"anoa „iahföpaltpclijat»
tarekfi". ©en muoboSiaa pieni sähkö»
moottori, joka painaa 8 ja puoli fg ja siis
on helposti fiirreitämisjä paikasta toi»
feen. Kone waatii tuskin suurimman O»
lan kuin tawallitten firjotustone ia '-ta
iooibaan luonnollijesti käyttää atnoas»
taan siellä, misfä fätifötpoiittaa on fa^*>
iawisfa. ©ähköwtrran yhteyteen pantu»
na woi tama erinomainenkone faaba t.-x-
-tuimaan minkä talouskalun taßanfa, joka
pyörimällä toimii, esim. liha» ja falittu»
myllyt, toeitfcnpufjbistajan, pesit» ja
irääntöfoneet p. m. Kone on myöZfin,
mifäti feffijä mäittää, kyllin wotm^tas
kuuraamaan, pnlibiötamaan hop_a> m
mcsjinfifaluja, harjaamaan kenkiä ja pe-
semään ikkunoita, ©en awulla kuititta
wielä helposti woitowan kuoria perunoi-
ta ja papuja, ottaa pois rusinan- n. m.
"itpiä, wastata tatinaa, matkata f.' aitaa
ia pauna ompelukone käyntiin.

Jos tämä pieni moottori tobella täyt-
tää faiffi nämä waatimttfset, anfa*-i*e je
tyllit fähföpalioelijattarennimen ja woit»
taaoa wielämonessa fuliteesfa ihmi-pat»
welijaitaren. ©e ei pyybä tomaljctftä,
niinkuin tämä, eitä juokse ulkona tila»
iin. ©e ci waabi mafibottomia eitä lii»
lota kaartilaista fcittiönfaappitn emon»
nan lähestyessä ja on sitäpaitsi sainien
halpahintainen fatitte. liäntiiwäell.*ense ci malfa enempää fuin nom 3 peu.i'ä
tmtniSfa.

Uusi ihmelapsi.Maaliman nuorin ylt-
cppilaS on äskettäin lirjottautttnut
-.ampribgen £arroarö»pliopiSti.oit_J.aSfa»
.fjufetfin toaltioSfa. William I. SibiS
on ainoastaan 13 wuoden itäinen,mutta
on faatouttanut fuuren maineen ifjariut-
naisten matemaatiSJeiilahjojcnfa touoffi.
Hän on jo lalfi lukukautta ollut tunne-
tun ja arwoSfapibctpn Tust collegea jä-sen SfebforbiSfa. Useat kerrat on i.an jo
pyrfinyt Harwarb-pliopiStoon, on hä-
nen hafemuStenfa täytynyt hyljätä nao-
ruttben touofji. Kolmannen ferran kol-
kutti hän nyt yliopistonportille päästäk-
seen sen oppineittenmuurien sisäpuolelle,
ja paasikin. Tosin on siellä etinenkin ol-
lut poltoihousttijia ylioppilaita,mutta ci
13-touotiaSta.

Nuori Sidis on tosiaankin ihmelapsi,
fillä jo fafiben touotinana taifi hän fuju»
toaStt lukea. 4=touotiaana firjotti hän
firiotttSfoneella ja feuraawana witonna
tefi hän aapiskirjan. Io 6 wttoben wan-
hana ctlotti hän fieliopintonfa ja ofofi
pian fefä faffati-, ranSfatt- että tocnäjäit»
fieltä. £->uwiffeen luki hän latinaa ja
freiffaafin. Hänen isänsä toht. SibiS,
opetti häntä jo lihden touotiaana luke-
maan „firjainpelin" airuilla. Suurin
taiPumttS olipojalla kuitenkin matemaat-
tisiin piubleemcihin jo niitten ratkaise-
miseen. Wanheinpicitfa suureksi Mm»
mästPkscfsi keksi poika monta wuotta sitte
säännöllisen järjestelmän, minkä awulla
hän nopeasti saattoi laskea mille toiifon-
päitoalle niitin fäitoämäärä sattuu.

Seit .tttri Japatttsfa. Japanilaiset,
jotka muuten kaikilla aloilla toimeenpa»
nemat uudistuksia, ciwät tafido fuulla
puhuttamankaan mistään kohtuullisista
parannuksista sensuurin alalla. Japania
fa on sensuuri ylen anfara. Ei ainoas-
taan teatterifappalcct, toaan mPöSfin ro-
maanit ja faiffi muut firjaHijet tuotteet
joutumat mitä tarkimman tutfimn.tfen
alaisiisi, ennenfuin ne julaiStaan. Japa-
nilainen firjailija Ikuia Eigoro, jofa
fituluu utibcnatfaifeen japanilaiseen fir»
jallifuuSfoiiluun, oli firjottanut romaa-
uin nimeltä »Suuri kaupunki" ja julkaisi
fen ilman painomirattomaiSteu lupaa.

Japani fenfuuri, joka pääasiallises-
ti ottaa huomioon fen fcifan, louffaafo
teos jollain lamoin hämcltaifyydcn- tai
fimcellifyPStunnettll, otti tafamariffoon
©igoron kirjan cpäiiweellifenä, ja kirjai-
lijaa wastaan nostettiin oilCuSiuttu, jo-
fa fofo Japanissa on herättänyt suurta
huomiota. VittälliSten ncufDottclujcn
jälkeen mi Gigoro nsifiboin tttomionfa ja
tätien firjartfa julistettiin hätoitettutoäf»

Solan „Parisi"-niminen romaani on
nimikään Japanissa kielletty. ÄSfcitäin
on 2)ioliere'fin, jonka näPtelmiä täfiän-
aSti usein on Japanissaesitetty, joutunut
tämän maan ankarien PatnoajiamicStcn
uhriksi. Oppinut japanilainen SSafafugi
Safiuro aifot julkaista täPdellifen pai-
noksen 2.olicren teoksista japaninkielellä,
mutta fun hän näytti painomirnnomai»
sille faksi ensimäistä nidosta, kieljiioäthe
teoksen julkatiemisen.

SanppotletoliL
Pörsslhuutokauppa.

Pörsstlltuttofnitpasfamarrasluun18 _p:nä
1909 tarjottiin ja myytiin fturaaioat ar-
wopctperit:

Of af f eitä
5 Poljjoismaiben osakepankin osaketta ii

Smf. 2li<_): — myytiin 4>*>i. — .
5 santoja tarjettiin foupafft Smf. 470:—

saamatta ostajaa.
? fantoia muotiin Smf. 456:

—.
520 O. I.Temperatoriit osaketta 2 250:—
motjtiin 132:

— .
3 Äoijonienten feiiarcita 0. ym osafctta

2 l()li: — myytiin **>:
— .

5 Tampereen osafepanfin ofafetta a200:—
myytiin 224: -.0.

i. uunoja tiniytiin 225: — .
5 santoja titimti n 225: 50,
IN Turun osakepankin osaketta å 200: —

myytiin 276: 5".
5 Suomen hiilitjappoteoflifuus o. p:n

osaketta K s,"<X>: — mnotitn 1,260:
5 _tanfaniS=Ofafepantin osaketta å 200:—
myytiin 678: — .

10 famoja tttyntiin 677:
— .

2 famoja ittt)t)tiiit 676: — .> TapaiurittalPafttutiis O. 3). Sttllerroon
osaketta 2 15;:

—
myytiin 302: — .

2 PalomafuiituS O. I.Pohjolan osa-fetta 2 150: — myytiin 274: 50.
tt) gjlibpspaufitt ofafetta _ 100:— myy-

tiin 56: 50.
10 samoja myytiin 256:

— .
5 famoia myytiin 255: 50.
5 fatno>a tarjottiin laitpafu 258:

— saa-
matta ostajaa

5 samoja myytiin 255: 50.
1. samoja myytiin 255:

— .
2 siimoja myytiin 256: — .
1 Piitvatliauteniit ofafe ii. 1. 0:

—
myy-

tiin 22*.:
— .

1 Attb. Kurt ja fitimp. O I:n ofafe u
5,000: — tarjottiin faupatfi _0-0:

—
jaa-

mättä ostajaa.

Kmlppanotftraus
fggfihiettoHe micntiipoitle, loimotti! t. l

puäH
©ntf 292:

—
100 kilolta, roapaastt Hangossa, Hangon
wirallijen painon niittaan.

Kööpenhaminan luoinoleerails.
T. l. 18 pnä. Im luotan »oi 310: 24

©mf pr I^o fg netto. (Kr. 112 pr 50 fg
netto)

Wilttolertomus
«uomen Meijeriyhdistyffen asia

mieheltä 2uiirt*ritaititiaefa.
Manchester, marrasf. 9 p. 1909.

Woimcnkkinat.
Tällä wiifolla oli ttiyt)tän*ätiä ainoas-

taan rajoitettu määrä moita Mancheste-
rissa, jossa fe meni nopeasti fmtpafft
fäämiölliftlle ostajillemelkein samoihin ja
osittain muutamia ffiiUitifejä forfearnpittt

tmttmbinfin fuiit roiimeiftlla marffiitotlla.
Kylpittä oli fiitafuitifin hyroä mnösfinmuilla mptmtifeubuitla Suuvbritatuiiat.fa,
minkä täyden huoletta rooi olettaa, että
saapunut suomalainen ja ifaiibinnroiaiau
tteu rooi on tullut lorpitiiitmpq.yffi.

fiini rooiniaaitti edelleenkin tulee pysy-
mäiitt wähnifenä, on hymin liutltaroaa,
että fööpcntiamitirilaifet tulemat forotta*
maan itii>cermtst.itila kolmella tai neljällä
.ruumilla; tiileeto tämä taas laimenta-
maan ktsinn.ää. fe on toinen afia, sillöroät)ittäismqi)iitifiiniiat omat jo niin for-feat, että eräillä käyttäjillä ei enää ole
rcaraa maffaa edelleen fobotituroia hintoja,
roaan faanerccit ne lokoiia.ut rumeta täyt-
tämään margariinia ja fefotutfia.

Siian;antatffinnt.

©titmtnaffeen meni ffanbinawialaiiten
silarna joter.ritt immin faupafftnäillämark»liiioilla, sttämascoin ei irlantilaisia ja
am alaista stlamalajeja woitu faaba
kotipa ntuutoin fuin jonkin merran alen-
tamalla edellisen roiifon hintoja. Nyt
maflitsercta korkeita noteerattina rooitanee
tuSfiii ppfuttää entifeQääu; cUeiroät ne jo
tämän miifoit lopulla laskeudu, tulemat
ne tobeiimiköifeSti

'
ainakin fcnraamallaroiifolltt alenemaan.

Wiime fultineclla wiifolla tettrastcttiiit
Tanskassa *_8,8:-!8 sikaa; miitfoa aifaifem-
min teurastettiinIrlannissa 13.461 suan

Tuonti.
tuotiinSiiiuefulunccUa toiikotlct

Suttrfiritanittaan:
Wnita . . .
Knlfisilawaa .
Siittiöitä . .
Sianlihaa.—
Juustoa .i»21.nrgatititiaH

'vastaten:
67,6115 cmt. filmaan aikaan 1903
81.767,
l.r>,879
4.X31

34.021
15.879

■ln^^^iAS kiloa; 1 shillinki .toit,
il mf 26 p.

Kunnioituksella:
Alex von Vecfei,

«Sitomcii Mulilaiwa-Osale-
yhtiön höyrylaiwat.

Sn.tcncet
ls/tt ©tettiniinSirius

Taaptttieet
16 11 Sottaan.
14 11 idnlliin.
l** 11 Kotkaan.
l'. 11 Sl-iipuriin.

Crion
>_ noella
Vefta
GereS
Pallas
ilihca
lliliiii»
.lumen
Titania

Ofrctttru?
'"

11 -.elftrfitn.
Polaris "nHallin. m n '

1 1

Pollttx /ii Uttrnllfeen. 13/v 2tnt**-er=
peiliin.

''/Tt .'öopreeitAlctol
Leo I1,; tt Cvibi .itit.11C,v
Leba lvu Kotfnnn. 17 'ti Viipuriin,
Virgo v' tt ..tcaftleett. 16 u G^ntouthiin
Tor 17 /v Helsinkiin. 18,tt Niipttriiit.
Sitoiiicu ipötirillntturtofafclifiitö.

Kurssit.
«iloinen Pankki marrast.17 p:

HjlJlnmitifiirSfi. C-toftirsfi.
M- iv 268:30 *_«'!.*

_________________W^, t 263:60
Pietari

r,

Lontoo . .aio 25:42 25:26. .3/.
—
:

— 25:—. .aio 100:80 100:
—Pariisi . . . 3 k

äitittoerpen
at

:60 99:80
t

—
:— 99:20

Sertin . . . a w 124:10 123:40
3 . :— ,22:20

Hampuri . . a n 124:10 123:40
Vt -■:— 122:20
iw 124:10 123.40_________________MZ k -:— 122:20

rr
Lyypekki

Kränk, amMa am 124:10 !2:t:40
I 3/f -:— 122:20

_______________'
' ______________________■Amfterbam

206:50
-ritfholttta . . am 139:30 138-80
Kristillisiä. . a w 13.): 30 I_.8:80
Koöpenillitltiiia a w 139:30 138.80 j

Wenäjän rahan kurssi rautateillä, tul'
lissa ja loeroiiiuakfusfa 37 ja puoli lop.
markalta.

©autoin postissa,tclegrafisfa.fanawoiZfa
fefä fctuinun, kaupunkien ja tttntain taf?
foisfa 37 -a kop markalta.
■^nuffibtofoittto(marrasf.10p:nn)
Helsinki .... (-'6 091 s— «
.011100 . . . . («°t° .)
-iliiiiietbnm. . . (13/10 „)
Berliini ....(n to „ j
Wien . . .. ('.-08)

3 "/o
3 Vt «/o

Pariisi .... l"/> .)
Brn3i.fi .... (»/tn 00)
SiifHotma
Kristiania
Kthamina
Pietari .

. . . ('«to „> 5 %... ('/**.) 41/2°«. . . («.to „) 4 °/o_ . . (20,9 ,)4'/l-ki^« o/0

N. M. K. Y:n Rukousviikon
johdosta puhuu Vanhassa kirkossa tä-
nään klo 7 i.p. pastori A. VV. Kuusisto,
I*-!. M. K. Y:n sekakuoro laulaa.

Lauantaina Kw 7 i.p. Vanhassa kir-
kossa pastori Uno Nordström. Kolehti
N. M. K. V:»e. 19558

Ilmo

811 _H:öamiin. "/tt Titrfuutt.
"Vv Turfttttn. 17.n ..-elfittfiin,
9 11 Söremeniin. tl/tii&irfuun.
l" it Siurfttun.

*
17 n -lulliin.
l" tt Hankoon "/tt Kööpenha-

minaan.

B tt Malagaan,
12/ti Ultraa

lirin liiti)
on valmistettu pihausta flaamilai-
sesta lehmän maidosta, se on erit-
täin ravitseva ruoka pienille lap-
sille, vanhoille, heikoille ja Kivu»
loisille. — Saatavana kaikkialla ap-
teekeissa j.i Rohdoskaupoissa.
O.V.Osk. Durchman A.-B.

Helsinki,

Päävarasto Suomessa. K.19362
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Kaclatnksia.
Suomen Hypoteekki-

yhdistys.
Tänä päivänä toimitetussa SuomenHypoteekkiyhdistyksen ulkomaiseen 4

% lainaan vuodelta 1902 kuuluvien oh»
!i>?2tBiool!!en arpomisessa ovat seuraa»
vat numerot sattuneet arpaan:

Litt. A. .Smk. 5,000 («mk. 4.050)
N.-rot 408. 778.

Litt. 8. a Smk*. 2.50» (Rmk. 2.025)
lV:rot 90. 221. 1242. 1422.

Litt. c. 2 Smk. 1.000 (Fmk. 810)
Introt 523. 525. 633. 763, 837. 1017, 1162.
1320. 1423. 1664. 2459. 3346. 3731. 4235.
.255.

l_i.t.. D. å Smk. 500 (Pm... .05) Introt86, 203. 868. 1082. 1425, 1449. 1584, 1662,
2030. 2133. 2137. 2197. 2332, 2598, 2921,
2995. 3083, 3084, 33 6. 3429, 3455, 4060.
4509. 4010 4935. 5398, 5506. 5681, 6216,
1238.

leimat obligatsioonit lunastetaan ni-
mellisarvosta t.orddeutsche Bankissa
Hampurissa. Pankkiirihuoneissa L.
Behrens _. Söhre ia M. M. Warburp: 6.
l.omp. Hampurissa. Pankkiirihuoneissa
von Lriatu-er & Söhne ja Gsbr. Beth-
maun i^tankttirt am Mainissa. llisconto
Qeselischaft Berliinissä ia Frankfurt am
Mainissa sekä Suomen Pankissa ia
Suomen Yhdyspankissa Helsingissä 1
päivänä Maaliskuuta 1910. jonka jäl-
ikeen kaikki koronlasku niistä lakkaa.

Ennen arvotuista obiistatsiooneista e!
seuraavia vielä ole annettu lunastetta-
viksi ja ovat ne lakanneet kasvamasta
korkoa:

Litt A. a Smk. 5.000 (Rmk. 4.050)
N.rot 440. 443. langenneet maksettavik-
si 1 päivänä Syyskuuta 1908.

Litt C. a Smk. 1.000 (Pmk. 810) N:ro
536. laneennut maksettavaksi 1 päivänä
Syyskuuta 1909; N:rot 13. 1289, 1550,
2048. 3058. langenneet maksettaviksi 1
päivänä Maaliskuuta 1909.

Litt D. a Smk. 500 (Rmk. 405) N:ro
5893. lamreiinut maksettavaksi 1 päivä»
nä Syyskuuta 1909, joka näitten obli-
Latsioonien omistajille täten ilmoite-
taan.

Helsingissä. 15 päivänä Marraskuu-
ta 1909

Johtokunta

Suomen Hypoteekki-
yhdistys.

Tänä päivänä toimitetussa Suomen
Hypoteekkiyhdistyksen ulkomaiseen 4
'/', % lainaan vuodelta 1907 kuuluvien
obligatsioonien arpomisessa ovat seu-
raavat numerot sattuneet arpaan:

Litt. A. 5 Smk. 5.000 (Rmk. 4,050,
Kr. 3.60») Introt 300, 708.

Litt. B. å Smk. 2,500 (Rmk. 2,025,
Kr. 1,800) N:rot 737. 1107.

Litt. C. a Smk. 1,000 »Rmk. 810, Kr.
720) N.rot 291. 1414. 1477. 1846.

Litt. v. a Smk. 500 (Rmk. 405. Kr.
360) N:rot 65. 130. 568. 1320.

Nämät obligatsioonit lunastetaan ni-
mellisarvosta Norddeutsche Bankissa
ja P_Akkiirihuoneissa M. M. Warburg
<__ C:o sekä L. Behrens & Söhne ja
Commerz & Discontobankissa Hampu-
rissa, Den Danske Landmansbankissa
ja Hypotek- og Vekseibankissa Könen»
haminassa, Stockholms Enskilda Ban-
kissa Tukholmassa sekä Suomen Pan»
kissa ia Suomen Yhdyspankissa Helsin-
gissä 1 päivänä Maaliskuuta 1910, ion-
ka jälkeen kaikki koronlasku niistä
lakkaa.

Ennen arvotuista obligatsiooneista ei
seuraavaa ole annettu lunastettavaksi
ia on se lakannut kasvamasta korkoa:

Litt. c. 5. Smk. 1.000 (Rmk. 810. Kr.
720) N.o 1135. maksettavaksi joutunut
1 päivänä Syyskuuta 1909, joka täten
tämän obligatsioonin omistajalle ilmoi»
tetaan.

~~~

Helsingissä, 15 päivänä Marraskuuta
190<_________________________>___________M
(1.429971 io»-.? Johtokunta,

fiuutoßaitppoia.
totivefflan-Hienoja MMM

kaita, tti!..itaDsaitaa sekä
terYeyslii.ejä

*?. m.myydäänhuutokaupallamaa-
nantaina marrask. 22 z>:t_3, klo

ftelsinginHuutokauppalcamarissa
,9559 Mariankatu N.o 3.

Hankinta-
huutokauppa.

Torstama t. k. 23 p:nä klo V. 7 i. p.
tarjotaan julkisella huutokaupalla, joka
toimitetaan lääninvankilassa Helsin-
gissä (Katajanokalla* vähimmin vaati-
valle hankittavaksi Koivulan kasvatus-
laitoksessa (lähellä Keravan asemaa)
ensitulevana vuonna 1910 tarvittavia
ruoka- v. m. tavaroita, kuten jauhoja,
ryynejä, herneitä, lihaa, petroietimia
V. m., */. m., josta halullisille tarjousten
tekijöille täten tieto annetaan, samalla
huomauttaen, että lähempiä ilmoituksia
huutokaupasta saa Suom. Virasi. Leh-
destä N:o 260 t. k. 10 p:ltä.

Koivulan kavatuslaitoksessa. 6 p.
marrask. 1909.
19237 142886 _>!. Sydänlieimo.

1 melkein uusi kunslkas ruokasa-
lin kalusto

(Bomanin teht.). tamminen, metalliko-
risteiden ia lyijypuitteiden kera. ia kuu-
luu siihen:

1 tarjoilukaappl, lsohva, lruoka-
pöytä.2 noja- K 12 pientä tuolia. l
kirjoituspöytä, le*?osohva, rauta»
sänky. 2 buonekaiustoa, pöytiä, lin»
tithäkki sekä seka!, pitovaatteita y.
m., v. m. myydään huutokaupalla

TÄNÄÄN PERJANTAINA
klo ll a.p,

Cityn Huutokauppahiioneistossa. "
l. HeO-lnk. N:o S, puh. 3792. 19543 ! iI_________________________m__i_________m_____________m

Vll.t.Hl_.V^lic>ll_^
kuten: sulkia, alusvaatteita, sweaters-
röiiyjä. viliaröijyjä, villahousuja. urhei-
lupaitoia v. m., v- m.

Pöytäliinoja, gobeliineja.
Mattoja, huopia.
Satiineja, flanellela.
Puserokankaita, henkseleitiS.
Käsilaukkuja, lompakkoja.
Valokuva-albumeja y. tn., y. m. myy»

dään huutokaupalla
TÄNÄÄN PERJANTAINA

k!o '..3 i.p.

Cilvn Hiuitokauppahuoneistossa.
l.Heikink. N.o 5. puh. 3792. 19544

WWNM _l! lii-
fiiao Hippa.

Vapaa-ehtoiseiia huutokaupalla, joka
pidetään lauantaina ensi joulukuun 4
päivänä kello 10 e. p.p. itse paikalla,
myydään Orimattilan pitäjän liemen
eli Rautamäen kylässä olevan Vahalan
eli Koivuniemen tilan maalla lähellä
maantietä sijaitseva Kaunisti) niminen
jo toistakymmentä vuotta kauppapaik-
kana käytetty huvila vuokra-oikeuksi»
neen. Hitonensto on myös sopiva sää»
tyhenkilöille huvilaksi, koska se sijait-
see luonnonihanalia roikalla koivumet-
sikössä nom 10 kilometrin päässä Lah-
den ja Herralan asemilta. Lähemmät
ehdot ilmoitetaan huutokauppatilaisuu-
dessa. Turku marraskuun 15 p. 1909.

Väinö Kivi.
Hovioikeudennotario,

Huutokaupan toimittaja. 19557

Konkurssi-
huutokauppa.

Helsingin Moottoritehdas O. Y. kon-
kurssipesän lukuun myydään huuto-
kaupalla
MAANANTAINA MARRASK. 29 P:NÄ

klo 2 päiv. toiminimen J. O. Stenberg
& Söners telttaan pihamaalla Hakanie-
menranta 4, mainitulle konkurssipesäl-
le kuuluvat

M»!!Wli
50 5. 35 vaik. hevosvoim,

Sitäpaitsi myydään huutokaupalla
Cityn Kiiutokauppaliuoneistossa, 1.
Heikink. N:o 5 samana päivänä klo 3
1. o. joukko konkurssipesälle kuuluvia
epävarmoja saatavia, josta halullisille
ostajille ja asianomaisille täten ilmoite-
taan. Helsingissä marrask. 18 p. 1909.

Cityn Huutokaiippahuonelsto.
19542 Anua Lilius.

Halutaan ostaa.
SyQttflkauroja

halutaan ostaa yks! vaununlasti
Tehkää tarjo,mus

Hirveän Osuuskauppa i.l.
Utti.

!tj_o^ E__j3_*3 E______sBj i eli uiosvuokrataan naitkurintehdas Tor»
IH g nion kaupungissa, sijaitseva hyvällä lii»

Safl^m^h-lf Hunffl l s>?f_.!(!._. Nl^fn?^ Jr-..».!., '.m»-'-». M paikalla. Maksuehdoista ja muistalidSiulliä!.!!-! liM!!.! 11ii1.1.-.11.^1.1ti11-DI kr 9zM <? Pllty*'/. V tehtaaseen kuuluvista asioista ilmoitan
i"!*,',! Vi .s*!) nfp» ni!"*.*, MRffatl I%UUIIIU I»U»,.U kirjeellisesti pyydettäessä. TorniossaMali lii luJ stil... VSflFid li/t^'^ _. * rnarrask. i?o9^^^^«^^^W

lIft Huopalahdessa. Oma m .a. palo» ? !1949* ___\

Suuri HerrasknrtanQ :'";:rr j..'..°.'r... e -a^^^M«j Fred ik T 1; -r -f.n Asianajo & ,».
>

ji" E Esplaiisdink-itu 8 Telet. 12 18nl__Tn!i^iiomcssa^i^eiwat:na!!a. Fin» ~SI !^»4_> Hot 18. "^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Dfe-ala yli 7.000 viljelyksiä A»»—» „~. »***_Zc*l_!^*-^^^^^^^^^^^^^^^^W
t.»:.i. »---------s 3 F^-gaa *_-___ag--_M

Stturenimoinen irtaimisto. Metsää immmjmm l^3i___^ __3_.*-__t____N!^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
myydä Hinta Hyvat!U^^,.„ 'Ma HI-1.1.^F111.1l ,'■

Palstottain myyden saadaan tilasta: ***-

meren ,^^,^ ,„, la,^,z,„!<iz. "^^^^^^^^^^^^WVili. .300 mk. _. 4.0.000: - „ p^,,.,-.,,.,^.^ on kylpyhuone,-1metsämaata a E vesijohto m Al-lt*.*».. om i,*_-u0 #"U "V > -;^^^-.,_____________^,__--^^.^^^^^^^^^^^^J

■5-? ■__■■
£ Huutokauppa, !D
jonka piti tapahtua Piikkiön pitäjän
Harvaluodon Vähässä kylässä tämän
kuun 30 p:nä. peruutetaan sattuneesta
S Stä. (1.43001) 19560_, A. W. N. Mölsé. ,-
S Agroiooini.
H a_________

?__.__ »- .

Lunastamatonta
pantattuna viime toukokuulla N.nien
,8920 24269 välillä Osakeyhtiö Hei-
singin Panttilainakonttorin Pääkontto»
-iin Fabianinkadun 21:ssä, myydään
huutokaupalla samassa talossa p-'an-

tama marrask. 19 p:nä klo 10:sta a. p.
ia sstä j. Pl>. Tavaroitten joukossa
on kulta- ia hopeaesineitä,monenlaista
kauppatavaraa, pito- i» liinavaatteita
y'

Helsingissä marraskuun 6 p. 1909.
Helsingin Huutokauppakamari:

18964 Pc- Em. -» a'-1-'O-11
-

Nom » kp!.
ilankattuja 6. 7 K 8"

Rakennushirsiä,
kaadettu talvella 1908 tahi puolikuivia,
heti vapaasti Helsingin satamassa. Vas»
tausta odotetaan t. I. k. nimimerkillä
..Rakennusmestari" 19452

nm ■ -« ■« -■myytävänä.

,EUREKA'.
Terveydellinen paperi-sylkylaatikko:

kotimainen tuote.
Laatikon voi polttaa käyttämisen jäl-

keen! !
Varsehan. papeterie

IKurczynski
Bräcka str. 13. Kirjeenvaihto saksan-
kielellä.

myytävänä

300,000f - ()fl ______________
TukkimetsärT-OaOOO kan-B

toa. 18 jalan korkeudelta■
25 ■

Koivutukkcia 45.000 kpL ■
sekä 30.000 syltä halkoja 32?i000^M

Irtaimisto, jossa 300 leli»

250,000

mää. 45 hevosta y. m. 2.1.0!!!!
Vuoden tulo^^^^^^^^jlöOjOOO

setfl palovakitu-
245,000tusarvon mukaan

Kalavesi 25.000
Summa Smk. 2,356,000

Käykää tiedustamassa!

IKM liiiia [teißiifai__.oiii_i.to.
H HeUin^i 19552

K'uiivikatu 4. Telef. 37 38.

N:o 5t.6

14 kerr. kivitalo, äskettäin|
korjattu psrinpofijsisesti.

Palovak. 340.000 mk. Lainoja 307,000
mk. Vuokria 32.160 mk. Hinta 400,000
mk. josta 50.000 mk. käteisesti, jolla

N.o 481
4-kerroksinen kivitalo hyvässä kun-

nossa, varustettu kaikilla mukavuuk-
silla. Palovak. 440.000 mk. Lainoja
310,000 mk., suurin osa'41- H. Vuok-
ria n. 33,000 mk., hyvin matalat. Hinta
410,000 mk., josta n. 50.000 mk. kätei»
sesti. Lähemmin

Niklas Järnefeltin Maanmittaus- l
toimisto

19535 LPe 'katu 16.

D Tiianostajat I
d Huom.!

Etelä-Suomessa, 12 km. asemalta,
meren rannalla sii.

Kartano,
alaltaan n. 3,000 t.-al.. josta n. 250 t.-al.
hyvää peltoa, myydään kaikkine irtai-
mistoineen ainoastaan 165,000 mk., mis-
tä 100,000 mk. kuoletus- ia kiinne!.Pää»
rakennus sis. 7 huonetta, kyökin y. m.:
uusi kivinavetta sementtiperm. ia vesi»
johdolla 75 lehmälle: uusi talli 14 hevo-
selle: uusi viljamakasiini kivestä tiili-
katolla: höyrypuimalaitos y. m.: palo»
vak. 71,000 tutkasta. Metsän arvo n.
100,000 mk. Maanvuokria yli 1,000 mk.
Tilan arvoa kohottaa tehtaitten lähei-
syys. Hyvä kauppa!

Läh. tietoja antaa

W Aksel Atenderin As an-I
M «.oton.;.to
£* He!>li','.," E. E>p!a.a tik. 15. L^tz9wm .«-*5 mnm

III
' " _!«

illld ilulliuö
pltlt<t>!22a.

Nata Karlström
19371 TURKU. Puhelin 276.

Erittäin kauniilla paikalla sijaitseva

Kaupunkitalo,
sisältävä n. 70 tulisijaa myydä >n 155,000
mk. kauppahinnasta.Ainoastaan valtein»
pi määrä käteistä. Liihemmm

Etelä-Sitomen Astolmis- ja Fiinteimis-
iii.elmisto. H:ki, Heikink. 18. klo 10—5.
(11.4203) 19572

Monipuoliseen ruuanlaittoon tottunut
keski-ikäinen keittäjä hakee paikkaa.
Tavataan Tehtaank. 13. porras O.

Herrat Liikemiehet!
4 L lyseota sekä yksit, kauppakoulua

käynyt nuoruk. haluaisi konttorioppi»
iaaksi tai muuta sopivaa tointa. Vast.
lähet. t. I. k. nimim. „U. O. 16".

Työ-.3 palvelusväkeä sekä
kauppa jakonttoriapulaisia
saa mukavimmin ja maksuttomastiHgin
Kunnan Työvälitystoitnistosta,Alek-
sant.nnk. 1. Avoinna 10—1 ja 5

—
7.

Telef. miesosasto23 26. naisosasto3977.
19534

28 vuotias palvelija, taitava ruanlai-
tossa sekä kaikenlaisessa taloustyössä,
ottaa vastaan paikan maalle eli kau-
punkiin lempeälle isäntäväelle Vast. t.
1. k. merk. ..Halvasta palkasta". To»
djsfc hyvät, vast. ennen tiistaita.

M». l-MM
Nyt vuokrattavana liike ja 2— 3 ia 5

huoneen huotieustoia kauniilla seudulla.seurasaaren tien varrella. Lähemmin
Rosa villakatu 14, K. U .Tirkkosen
uutisrakennus tai konttorissa Pietarin-
katu 12, Puhelin 39 81.

Junien kulku.
K. — Pikajuna. P.

—
Postijuna. M— Matkustajajuna.

Numerot sulkumerkkien sisällä mää-
räävät junien lähtö- ja tuloaiat.

Lähtevät: P. 8 a. p. Hämeenlinnaan
(11.04). T.reelie (1.05), Mänttään (5.25).
Vaasaan (12.0?).H:kään kautta Tammi-
saareen 2.02). Htkään kautta Hankoon
(2.35). Toijalan kautta Turkuun (4.14)
sekä Forssaan (2.53). Poriin (6.13),
Raumalle (7.10). J:kylään (8.31). Suo-
lahteen (10.10). Kauhavalle (11.21), Por»
vooseen (10.40). P. 8.35 a. p. Saloon
(12.51), T.kuun (2.29), Tammisaareen
(11.45). Hankoon (12.42). p. 9.50 a. p.
Lahteen (1.39!. Viipuriin (7.03», Pieta-
riin (11.40), Kotkaan (7.20). Mikkeliin
(9.10). Lappeenrantaan (6.50), Imatral-
le (10.39), Hyvinkään kautta Miistioon
(Svarta) (1.55), Loviisaan (6.00/. Ha-
Niinaan (7.30). K. 11.35 a. p. Saloon
(2.571. Turkuun i4.10), Tammisaareen(2.02;. Hankoniemeen (2.55). P. 2.45
i. p. Hämeenlinnaan (5.52i. Tampereel-
le (8.08:, Tyrväälie (10,55). Toiiaian
kautta Turkuun (10.401 sekä Forssaan
(9.281, Suinu.aan (9.10). M. 3.15 i. p.
Lahteen (7.05), Hyvinkään kautta Tam»
misaareen (8.49), Hankoniemeen (9.45),
Porvooseen (5.42). P. 5.05 i.o. Tur»
kuun (11.28). P. 6.25 i.p. (Itsen ja
il luokanmakuuvaunut Vaasaan ia Tor»
nioon) Hämeenlinnaan (9.46*. Tampe-
reelle (11.58). Mänttään (3.45). Kokko-
laan (12.08), Ouluun (b.03). Raaheen
(5.45). Kemiin (9.14). leväniemelle
(11.47), Tornioon (10.13), I.kylään
(8.16), Suolahteen (10.13). Vaasaan
(10.29). Pietarsaareen (11.45). Luteen»
kaarlepyyhyn (11.22). M. 7 i. p.
(I, II ia 111 luokan makuuvaunut Pie-
tariin ja Kotkaan) Lahteen (11.00).
Viipuriin (4.34). Pietariin (9.16). Kot»
kaan (7.20), Lappeenrantaan (5.00).
P. 8 l.p. (I ia II l. makuuv. Pietariin,
I. IIia 111 I. maakuuv. Kuopioon) Lah-
teen (11.47). Viipuriin (5.06), Pietariin
(9.50). Kotkaan (7.20). Mikkeliin (6.41).
Kuopioon (11.58). lisalmeen (2.54). Ka»
jaaniin (5.45), Lappeenrantaan (5.00),
Imatralle (9.53), Savonlinnaan (3.13),
Sortavalaan (12.45), joensuuhun (5.23).
Porvooseen (11.32). Haminaan (7.34).
K. 10.50 i. p. (I ja II I. makuuv. Pieta-
riin ja Elisenvaaraan) Lahteen (1.51).
Viipuriin (5.55), Pietariin (10.10), Kot»
kaan (7.20). Imatralle (9.53). Savonlin-
naan (3.13), Sortavalaan (12.45), Joen-
suuhun (5.23), Loviisaan (9.20), Hami-
naan (7.34).

Saapuvat: M. 7.52 a.p. (I. IIia 111 I.
makuuv. Pietarista ia Utkasta), lähten.
Pietarista (6.40), Viinurista (10.29).
Lahdesta (4.08). Joensuusta (11.00).
Sortavalasta (3.36). Savonlinnasta
(2.30). Imatralta (7.06). Lappeenrannas-
ta (10.25). Kotkasta (9.45), Haminasta
(9.25). Kajaanista (10.45), lisalmesta
(1.24). Kuopiosta (4.26). kikkelistä
(9.43). P. 8.26 a. p. (I ja II luokan ma»
kuuvaunu Pietarista. I,II ia iii luokan
makuuvaunu Kuopiosta) läht. Pietarista
(7.50), Viinurista 11.20'. Lahdesta
(4.51). K. 10.11 a. p. (I ia IIl. makuuv.
1. makuuv. Kuopiosta) läht. Pietarista
(11.40), Viipurista (2.41). Lahdesta
(7.091, Joensuusta (11.00). Sortavalasta
(3.36), Savonlinnasta (2.30). P. 11.12 a.
p. (I ia II I. makuuv. Torniosta ja Vaa-
lasta) läht Torniosta (7.40). KemistätS.36', Rovaniemen*' (4.35), Oulusta
(11.44). Raahesta (11.30), Kokkolasta
(5.43), Tampereelta (5.50). Mäntästä
(2.00), Hämeenlinnasta (8.02), P:saares-
ta (5.58). Liudestakaarlep. (5.30). Vaa-
sasta (7.10). Suolahdelta (6.30), Jyväs-
kylästä (8.40). Hyvinkään kautta Han-
koniemestä (3.00). Tammisaaresta(5.53). M. 11.55 a. p. Lahdesta (8.30).
Loviisasta (3.30). P. 12.59 päiv.
Turusta (6,40). K. 6.31 1. p. iähtenvt
Turusta (1.42), Salosta (2.57). Hanko-
niemestä (3.05), Tammisaaresta (4.02).
P. 6.39 i.p. lähtenyt Tampereelta (1.20),
ILlinnasta (3.38). Toijalan kautta Tu-
rusta (11.00) ja sorsasta (11.55), Perk-
järveltä (6.20). V trista (7.50). L:rannas-
ta (8.10). Lahdesta (2.28). H:kään kaut-
ta Lohjalta (2.15). P. 9.25 i. p. läht.
Vaasasta (5.45). Tampereelta (4.13).
Mäntästä (12.00). Hämeenlinnasta (6.23),
Kauhavalta (6.46), Suolahdelta (7.10).
Jyväskylästä (8.57). Porvoosta (7.00).
Hikään kautta Hankoniemestä ((3.05),
Tammisaaresta (4.02). P. 10.28 l. p.
läht. Turusta (4.31). Salosta (6.08).
Hankoniemestä (6.12), Tammisaaresta
(7.09). P. 10.50 i. p. läht. Pietarista
(9.55). Viipurista (1.15), Lahdesta (7.05).
Loviisasta (3.10), Haminasta (12.25).
Lappeenrannasta(1.20).Kotkasta (1.00),
Mikkelistä (10.50), Porista (12.40), Rau-
malta (11.40). Tampereelta (5.45). Nä-
meenlinnasta(7.54). Toiiaian kautta Tu-
rusta (3.20) ia sorsasta (3.55).

Paikallisjunat lähtevät: 3.33 a.p.Ke-
ravalle (6.33) arkipäivinä. 6.00 Socken-
backaan (6.1?) arkipäiv.,6.44 järvenpää»
hän (7.34). 7.00 l_spoohon (7.41) arki-
päivinä. 7.54 Kirkkonummelle (9.19).
9.01 Korsoon (9.48). 10.16 Tikkurilaan
(10.50), 10.52 Kirkkonummelle (12.14),
11.00 Malmille (11.22). tarpeen vaaties-
sa. 11.19 Keravalle (12.18), 1.14 i. p.
Tikkurilaan (1.46). 1.20 Karjalle (4.13),
Saloon (6.08), Turkuun (7.47). Hyvin-
käälle (7.23). 2.10 Kirkkonummelle
(3.31). 2.16 Järvenpäähän (3.29). 3.22
Tikkurilaan (3.561. 3.29 Siuntioon (5.16),
4.15 Keravalle (5.17). 4.29 Grankullaan

(5.01). 5.05 Karjalle (8.05). Tammisaa-
reen (8.49). Hankoniemeen (9.45), 5.13
Riihimäelle (7.32). 6.31 Keravalle (7.35).
7.15 Tikkurilaan (7.47). 7.41 Kirkkonum-
melle (9.06). 8.15 Malmille (8.40) tar-
peen vaatiessa. 8.30 Keravalle (9.39).
Porvooseen (11.32). 9.30 Tikkurilaan(10.03). 10.29 Kirkkonummelle (11.54).
11.05 Tikkurilaan (11.35). 11.30 Espoo»
hon (12.10), 12.00 yöllä Järvenpäähän
(saap. 1.07).

Saapuvat: 6.32 a. p. Keravalta (läht.
5.35) arkipäivinä, 6.44 Sockenbackasta
(6.27) arkipäiv.. 7.42 Keravalta (6.41).
7.34 Kirkkonummelta (6.10). 8.33 Es-
poosta (7.49) arkipäivinä. 8.46 Riihimä-
eltä (6.15), 9.40 J:päästä (8.20). P:voos-
ta (7.00). 10.30 Korsosta (9.55). 10.52
Kirkkonumelta (9.30). 12.12 i. p. Mal»
miltä (11.50) tarp. vaat.. 12.42 Tikkuri-
lasta (12.10). 1.37 Keravalta (12.37).
1.56 K 'nummelta (12.32), 2.38 Tikkuri-
lasta (2.06). 4.37 J:päästä (3.40).P:v005.
ta (1.45), F.»4 Kmummelia (3.40), 5.27
Tikkurilasta (4.55), 5.39 Grankullasta
(3.06). 7.09 Kerav. (6.04). 7.13 Siuntiosta
(5.27). 8.51 Tikkurilasta (8.19). 9.33 Kar-
jalta (6.30), Hankoniemestä (5.00), Tam-
misaaresta (5.53). 9.51 Keravalta (8.49),
10.04 Malmilta (9.42) tarp. vaatiessa,
11.03 Kirkkonummelta (9.40). 11.20 Ke»
ravalta (10.15). 11.41 Tikkurilasta(11.11). 12.17 yöllä Tikkurilasta (11.47),
12.53 Espoosta (12.15). 12.59 Karjalta
(10.07), Hankoniemestä (8.25). Tammi-
saaresta (9.25).

Ruumisjunat (tammikuun 17 päivään
asti) kulkevat sunnuntaisin ia keskiv.lähtien klo 12.30 päiv. ja saapuen Mal-
mille klo 12.^4 sekä taimilta klo 3saapuen Helsinkiin 3.24 i.p

Posti.

Pääpostikonttori. Postilaitoksen ta-lossa Nikolaink. 6. Kirkkok. lp. Eri tui»mistot avoinna:
Lähtevän postin, arkip. 10 a.p.— i.p..

sunnunt. ia pyhäp. 9—ll a.p.
Tulevan postin, arkip. 9 a.p.— 6 i.p.,

sunnunt. ja pyhäp. 9—ll a.p.
Postiosoitt. ia postisäästöp., arkip. 10a.p.— 7 i.p., sunnunt. ja pyhäp. 9—ll a.p.
Postimerkkienmyynti, arkip. 8 a.p.

—
10 i.p.. sunnunt. ja pyhäp. 9—ll a.p. ja

s—puoli5— puoli 8 i.p.
Sanomalehtitoimisto: jakamista var»ten klo 9 a.p.— 2 i.p., 3— o i.p.. sunn. iapyhäp. 9—ll a.p.. tilaamista varten:arkip. 11 a.p.

—
2 i.p.

Postiosastot Buievardink. 28 ja Vuo»riniiehenkatu 1: arkip. 10 a.p.— i.p.sunn. ja iuhlap. B—lo8 — 10 a.p.
Posti toimitukset: Lersshällissä. 4:5!in*a 4. Töölössä.L. Viertot. ark. klo 8a.p.— l i.p.. 4—6 i.p.. sunn. ia iuhlap. 8—10 a.p.. sekä Asm (Harjun), I.Viertot..1—53. ja Katajanokan postiasemat klo10 a.p.— li.p.. 4—6 i.p.. sunn. ja juhlap.

B—lo8
—

10 a.p.

Postiasema rautatieasemalla tav. jasisäänkirj. lähetysten sekävakuuttamat-tomien pakettien vast.ott. varten: ar-kip. klo 7,30—9.40 a.p.. 2,30—3.15 i.p..4.42—8 i.p.. sunn. ja juhlap. 7,30—9,40
a.p., postim. myyni, varten: arkip. 7.30a.p.— S i.p.. sunn. ia iuhlap. 7.30—9,40 a.p.

Rautatletolmlstot
Lähtevän tavaran toim.: L. Viertot.alkup.. av. klo 8 a.p.— i.p.. sunn. iajuhlap. B—9 a.p. (tav. joka voi pahen-

tua*.
Tulevan tavaran toimisto. L. Viertot.alkup.. av.arkip. klo 8 a.p.— i.p.. sunn.ia juhlap. B—9 a.p.. (tav. joka voi pa»hent.)
Satamaratakontt.. L. Satamak. 1 jaL.Ranta, auki ymp. vuoden klo B—6.8 — 6.
Pikatavara- ja pakettitoimisto. L.

Teatterikuja 2, arkip. B—7,8
—

7, pyhäp. 8—
9 a. p.

Asemakonttori. arkip. 7 a.p.— i.p.

Sähkölennätin: Sähkö!,konttori. Poh).
Makasinik. 9. av. kautta vuorokauden.—

Rautatien sähkolennätinkontt. raut.
asemalla otet. vastaan sähkösanomia
Suomeen ia Venäjälle klo 12 asti yöllä.

Ilmatietoia.
Marraskuun 18 ptnä aamulla 1909.
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Tuuli.

paikka. ***
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Vardö....
Bödö....
Kristiansund
Skudesniis .
Oxo
Visby ....
Karlstad...
Tukholma,.
Hernösand.
Haaparanta.
Oulu ....

— 2 E4—
5 N.2—
7 I^2— 9 tyyni—
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10! 8!
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nyt saapunut, muoclili!<lii 19554t-_ ja halpoja.

Kirjanpito- jaKonekirjotuskursseja!
Kirjanpito-opetusta, 23 eri lajia, 15 75 mk. KoneVirj tun^urz.eia 30 tuntia 21 mk
Puhtaak-ikirjotusta kanelia oittaan va-t an ja tehdään erittäin Nuolella ja halvalla
Käytännöllinenkoulu (RafaelLundh), Iso M.lt!n!l. 6. Puli. 2679*
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t. Parasta tekoa! Hinnat: 11, 13, 16. 13. 22. 25, 30, 32 markkaa.

W Pohjoisin. lälW3!2spei^nz(2UD3, P. Esplanadi!.. 23.
U^____-_-^MZWM^VU^_l_^_^^^^»^-^_NUWt»^K

Ttiberkellvapaata tinhlmaitoa saa-
daan kotiinkannettuna. Lähemmin Ma-
p.eessinkatu 1. Maitomyymälä, puhelin
5994. 19565

Ilmoituksia.
Täten ilmoitan

yleisön suosioon että olen uudestaan
ylösiaittaniu Bulevardin I^uokasaiin ia
Kahvilan, jossa suosittelen ravitsevaa
ruokaa 3:sti päiviissii Bulevardink. 30.

HUOM.! Hyvää ja voimakasta ruo-
kaa saa porttöörillä kotiin kannetta-
vaksi 20 mk. kuussa, 2 kertaa päivässä,
2 ruokalajia aamiaiseksi, 3 päivälliseksi.
Fredrikinkatu 25.

Kotiteioomo Primula
Korkeavuorenk. 41 iiBulevardink. 28

Tel. 5857. Tei. 2318.
Uutta!

Iliailispitrakkaa, Porin voilehtiä. Ka-
tariinan kaakkoa. Kapteenin kaakkuja,
Moskovan korppuja!

Matkailijakoti Tapiola
himneita 1 wk<ta koi^Keamp. hintoihin
Hennkinkata '3 Teief 3052 8

P»mainen kait!::!.) Karja ruT^B
taimpia.Lähempiä tietoia sa-daanH

1 Fredriif Thuringin Asianajo- & ss
Liiketoiniistozta. aA, E F-nlanad.!.. X puit.12 li» &5112.I

__^?MV__ Li^N». Eia^Sfcs

p|l MU' h■ j|^| Eaakaynota- MM
Ifötäi Baiata- |^|
Tj&jL Kameliplarva- Jsss|

Puuvilla-
Kookos-

Konehihnoja,
Omepeluhihnoja, Hihnaruuveja,

Hihnavoidetta.
Öljyjä la Rasvoja,

Tivi.ty.siä, Letkuja, Teräsköysil

MerkkelPaattoja,
Viiloja, Sahanteriä, Trasselia,

Pumppuja,

Työkalu-.oneita
ja työkaluja raudan ja metallien

käsittelemistävärien
Puunjalostuskoneita

sahalaitoksille ja puu*eppätehtaille.
Aktiebolaget

Axel Christiernsson
Osakeyhtiö

Turku. pliliel. 4 14 ja 9 *9.

It.?. (140

Baliai.om:Btalat ja met- ?
sänostajat huom.!

Suuri metsätila |
josta ei ole metsää myyty

erittäin sovelias palstotettavaksi
myytävänä

Uudellamaalla. Pinta-ala yli 4,000 t.al.
Lähemmin

Artur AlHn Maanmit-
taustoimisto. ,9551

HeHnti, Kluuvik. 4. Tel. 3738.

Vilkasliikkeisessä maaseutukaupun-
gissa sijaitseva

KLLT..BI_P).f<''"KE.
jota io parikymmentä vuotia on hyväl-
lä menestyksellä harjoitettu, myydään
omist. kivuloisttuden tähden eoulltsilla
ehdoilla. Lähemmin:

Etelä-Suomen Asiolmls» iaKilntelmi*.»
tötoimisto. Helsinki. Heilr.n.-. 18. kM
10-5. Puhelin 6047. (H.4207) 19^74

Liikkeen lopettamisen takia myydään

J. Nykänen.
__r:-_äs_*WE_____s

Palvelukseen halutaan,
Kaksi tottunutta trikootavara

Ompelijatarta
ja kaksi p.öräkonekutojatarta saa py-
syväistä työtä Kutomatehtaassa Eiem»
mitigiitk. 36. Ilmottauduttavaklo 9 a.p.—

4 i.p. 19366

Karahnitoiiin toimi__kuji__u__ul!Oj(l_l lullih
Ikaalisten Osuuskaupassa r. I. juliste-
taan toimeen täysin kykenevien haet-
tavaksi. Hakijan tulee oiia ehdotto-
masti raitis ia omata Amerikalaisen
kirjanpitotaidon. Hakijalta vaaditaan
myöskin 2.000 mk. pätevä takaus. Toi»
meen on astuttava tammik. 15 p. 1910.
Kaupan puolesta on asunto, valo ia
lämpö. Hakemukset suosituksineen ia
palkkavaatimuksilleen lähetettäköönen»
nen jouluk. 2 päivää allekirjoittaneelle.

Ikaalisissa, marrask. 16 p. 1909.
K. A. Saurin,

Diakonissa
saa heti paikan. Hakemuspaperit sekä
tiedot palkkavaatimuksista lähetetään

BiNoonuarkiin tehtaalle.
HX lormarkku.19428

)j|]f'.. -.___.. . JUuölölli
haetaan polttamaan 20,000 litraa palo-
viinaa joulukuun alusta tänä vuonna.
Halukkaita pyydetään ilmoittamaan
palkkavaatimuksensa ia lähettämään
kelpoisuustodistuksensa isännöitsijä lo»
han Stenmanille Poriin. 19504

Rehellinen, maamme molempia kieliä

WD-WVI!.
kykenevä omintakeisesti hoitamaan
pienempää eräällä sahalaitoksella Poli»
jois-Suomessa sijaitsevaa yhtiökauppaa,
saa paikan nyt heti. Todistukset suo»
situksineen ja palkkavaatimuksilleenlä-
hetettävät Suomen Sähkösanomat».»
tniston Ilmoitusosastoon, nimim.
(1.42978) 19508 ..Kaupanhoitaja".

Konttorioppilas.
Nuorukainen ioka on käynyt 5 å 6

luokkaa lyseota ia on täysin taitava
ruotsin ja suomen kielissä saa oppilas»
paikan konttorissamme. Palkka aluksi
50 Smk. kuukaudelta.

Personallinen ilmoittautuminenklo 10
—12 tahi 2— »_ päiv.

Osakeyhtiö Mercantile.
(1.42987) 19517 Unioninkatu 28 E.
wte^_atWK_a/f_Kmtfeaeax^Mtmtmrn!mt__i

HG-ta __!__-.
Kauppak. käynyt hyv. todist. omaava

nuorimies hai. tointa. Vast. nim. ..Tä-
män kuun ajalla". Rantasalmi. Tuunas-
saari.

Kajaani ...
Vaasa....
Kuopio ...
lyväskylä..
Sortavala ..
lampere ..
Maarianliam.
Hankoniemi
Viipuri ...
Pietari ...
laitto....
Raka ....
Wilno ....
Petroskoi..
Voiotschok.
Archangeli .

—
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