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Tiistaina Kesäkuun 11 p.

KONTTORI
Helsinki, Antinkatu 4,

avoinna joka arkip. k:lo 8 a.-p.— 1 i.-p.

Konttorin puhelin 12 90
Taloudenhoitajan .. 65 65
Taloudenhoitaja tav. kontt. klo 2-4

Sllllii AHftttb
A. Rimppi, lak. kand., Helsinki, Niko-
laink. 15, P. 6657. Auki 10—12 ja 5—7.
Ajaa asioita, toimittaa rahainpeiimisiä.
Matkustetaan maaseudulle. 6021

lulla llrstä
Jalmari Qmminen

Ruskeala.

Sanni WZe
MreZ Hailo

19«/,12

§ilja Olli
pukusi. Juusela

Huittinen. 11520

Helsinki,

Surulla ilmoitamme,
että

hellästi rakastettu puolisoni,
LeiptirJmestarl

Joiun Lii»,
synt. 1859 ->/. äkkiä kuoli 1912 •/.
HollolassaLahden kylässä. Kaiholla
häntä kaipaavat puoliso, kuusi las-
ta, kaksi vävyä ja lasten lapset.

Emilia Lindroos.
Täällä kylvi kvynelin
Kiitti ilon vihdoinkin.

f I
å g

Ilmoitetaan että f;'.
Räätäli

MM UM i
kno'i 'Marian sairaalassa sunnunt. S
19»/t 12, elettyään 53 vuotta. k

Hautaus tapahtuu keskiv. t. k. H
12 p:nä Malmin hautausmaalla D
12,20, joka täten sukulaisille ja B
tuttaville ilmoitetaan. i«

G. 3. Wahlberg, Ij

Surulla ilmoitamme,
että

rakas poikamme
Lyseolainen

Ln TTT n a M -c ■■ann Vainota
pitkällisen taudin sairastettuaan
rauhallisesti nukkui kuolon uneen
Hyvinkäällä t. k. 8 p:nä 21 vuoden
ja 14 päiviin vanhana suruksi ja
kaipaukseksi meille vanhemmille,
siskoille ia veljille sekä muille su-
kulaisille ja ystäville.
Karoliina ja David Väinölä.

Hymy hyytyi, silmä sammui,
Pois kulki kultainen elämä.

Niille sukulaisille .ja ystäville, M
jotka tahtovat saattaa rakkaan Lau- H
rimme viimeiseen lepoonsa, ilmoi- I
tetaan, että surusaatto lähtee vai- H
najan kotoa keskiviikkona t. k. 12 D
p:nä kello 4 i.-p. Vanhalle hautaus- 8
maalle. |;

Pieni lemmikkimme

Ri lililii,
synt. l91,/,03,

kuoli Äänekoskella 193 /„12. Pikku
Railia ikävöiden kaipaamaan jäi-
vät isä, äiti, sisko ja 3 veljeä.
Rauha ja Akseli Arpalahti.
Kiitos herttaisesta lainasta,
Kiitos ihanasta muistosta.

Liuksialan kartanon hevoskasvatus-
laitoksen johtaja

Kaarle Raunio
sent, Frestadius)

nukkivi kuoleman uneen Kangas-
alla Liuksialan kartanossa 9 p.
kesäk. 1312 yli 60 vuoden iällä, su-
ruksi vaimolle, vävylle ja kahdelle
tyttären lapselle sekä monelle ys-
tävälle ja tuttavalle.

Ylistaro.

UUSI

iiri rwvi
Ilmoitushinnat:

12 p. edellä Ja 10 p. Jälkeen tekstin palstamm. alalta. Mää-
rätty paikka kohottaa hintaa 25'/,. Värilliset ilmoitukset
sopimuksen mukaan. Kuolemailmoitukset vähintäin 4 mk.,
rististä 1 mk. ja värsystä l mk. lisäksi. Kihlaus-, vihkimä-
ja syntymäilmoitukset 2 mk. Maksun voi suorittaa 5. 10,

ja 20 p. postimerkeillä; karttamerkkejä ei vastaanoteta.

turbiinin Myymälä
Fabiarci&lkatta SS.

.SSÄS*I'' - :;"-3.BBS

Eislä-PehjaL Onkula
Ylimääräinen kokous v. t. kuraattorin

luona tänään tiistaina klo 11 a.-p.
Pääsyhakernuksia. 11519

Helsingin Kaupungin
Valtuusmiehet

kokoontuvat tiistaina 11 p:nä kesäkuuta
1912 klo "t j. p. p. varsinaiseen kokouk-

seen. 1144-1

N. N. K. Y.
Pastoii Dolman, Vandsbekin juutalais-

lähetyslaitoksen johtaja;, puhuu tulkit-
tuna suomeksi vanhassa kirkossa tiis-
taina t. k. 11 p. klo 7 i.-p.
11302

Hnom.! Hiiom.!

Isännöitsijät, talonomistaja?.
Käytännöllistä

llimkrankanlokirjoja
myy varastosta

Euomalalsoö Kirjallis, Seuran Kirjapaino
Antinkatu 4.

«BRKÖ

Pilaili BÉttSH
puhelin SS SO ja 84 75,

lähetetään erilaisia halkoja hakattuna
ja pitkinä. Jokainen or.ict» antaa
työtä työitömi?le r Huora.! Soitet-
taessa iltasin jäiestä klo 6 ja lauantaisin
jälestä klo 2 käytettäköön, puh. fc>4 75. 3

«HI %w JUU» L« ,dP« .*.V äL *&. 5

Parasta sveitsiläistä tekoa, vain vä-
hän käytetty, 4 sil. 24/30, H. P. kaksois-
syt. (magnet, ja akkumul.), 4 vaiht., kuu-
si uutta kummirengasta (920X120). Si-
jaa 7 hengelle, kuljettaja siihen luettu-
na. Automobiili myydään erittäin hal-
valla. Vaunua voi käyttää avonaisena
kaks. Phaetonina amerik. purjekangas-
suojuksine tahi suljettuna Limonsinena.
Täydell. työkalut, valonheittäjä ja lyhdyt.

Lähempiä tietoja antaa ja sopimuksia
tekee K. G. Fazer, Aleksanterinkatu 38,
Helsinki. 11485

Otan vastaan potilaita arkisin k"lo 11—
12; 5—6. Asunto Uudenmaank. 14.

Fredrik Kerttula.

Laakari.
Allekirjoittanut ottaa vastaan sairaita

asunnossaan Nikolainkatu 16 k:lo 2—3.
Erikoisala korva-, nenä-ja kurkkutaudit.

Oskai' Heinonen.

Lea ma TS ■■ aaakari,
Allekirjoittaneen vastannotot (korvas

nenä- ja kurkkufautisia) alkavat jälleen
maanantaina kesäk. 10 p:nä. Osoite:
Wilhonkatu 5. Vataanottoajat arkipäi-
vinä ( paitsi lauantaisin) klo i—6 i.-p.

H. t. Fieandt.
(L

Lääkäri.
Allekirjoittanut ottaa vastaan sairaita

klo I—21—2 ja 5—7 i.-p. keskiviikosta» t.
k. 12 pistä alkaen, Vilhonkatu 5, toinen
kerros.

Tri Tauno Kalima,
Assisfenttiläakäri prof. Engströmin sai-

raalassa.

TaTataau toimistossa k:lo 2—4 i.-p.
Paliclin 22 3t

Vastaata toimittaja:

E. NETANLINNA
Tilaushinta snoraan toimitukselta:

Helsingissä: Maaseudulla: Wenäjällä: Ulkomailla:haettaessa kotiin tuotuna
Vi v.lta 15 m. —p. 16 m. —p. 18 m. —p. 8 rupi. kop. 40 m. n
V,

. 7. 50. 8,-. 8. -

. 4 . 50 . 20.-./. . 3.7,. 4 .

-

. 4.50 , 2 . 25 . 10 .- ,

'/., . 1.25 . 1 , 40 . 1.75 .
-

. 75 . 3,50 .

Tilattaessa on aina mainittava onko tilaus uusi, vai samana vuonna jatkuva.

Eura.

11143,

1912

Neljäsviidettä (44) vuosikerta

TOIMISTO
Helsinki, Antinkatu i

Uutisosaston pnltelin 250
Toimitussihteerin ~ 79 20
Päätoimittajan „ 22 34
Ulkomaan osast. „ 6038

Valokyvauskoneite, llolcmosaioeila- ja Tarpeita. 1

3 F 8 IPS 1N H Sfä &I | | g
at aJP m 1 IMI iRH ET-S EMI Ba IB || I B S&J& f*t!!3 I rtll II lUQUIIII 0 o 3 U U ent. rekistr. Av. 7:10-2 ja 4-6. Ajaa asioita kaik. t.uomioist. ja virast
S H Hill 1 I H 1118 I «M ,»»»,», . «. ■» « _, _„

toim, rali. periin., hankkii valtiolainoia v. m. Matkust. maaseudulle,BhSb H 808 lß|§ lilla Bbß ISII Ssm I 1 Helsinki, Vuorikatu 8. Puh, 74 96. Asiat hoidetaan nopeasti ja tarkkaan kohtuull. palkkiota vastaan.9 Haarakonttori Porvoossa. Avustaiat: Varat. JALMARI UOTILA ja lakit. kand. VILHO KYTTÄ

Bjf fl O I 0 Olin li ål AIUTU Omistajat: Varatuomarit 0. RASINEN ja 0. HEINONKOSIiI.

Il II hK I IV NBbKBIVIAI AINrN fl,iiA " A,JUiUUVilläiU Matkustavat maasesiduile.B uuni sx uuumntniiiLii Heikki, Aleksanterinko. AnMlo_ 4. n
OgßneTOJtn HHiftrtMlJriSsfäSflSft Bft S omist aë"°noomi J. A. Salomaa, Helsinki, L. Rantakatu 6. Puh. 6485. Avoinna 11—3.

ft| If §w|j| HnSI #S il M 111 Ml Ii Enl \ IK Hill i ITII IF3 ''3anlt!t'' kuoletuslainoja maanviljelijöille kiinnitystä vastaan, arvioi maatiloja, toimittaa asioita
w' II W Ekii %3i I Ivlllull H lllUl B Ö §Ci BalSalU IUIIIIIU lU keskusvirastoissa, välittää kuntien valtiolainahakemuksia. maa-ja kaupunkitalojen myyn>

9 S 9 tiä, toimittaa eläinhuutokauppoja, hankkii siitoseläimiä, maanviljelyskoneita, voima»

B 0 W WIBiiaVÄ WW Sb> WmmSålmWm Wm Vastaanotto 10-4. —Tel. 6155.19 44.— Matkustetaan maaseudulle.

«❖«**♦«*♦♦*♦♦♦♦«'

S Valmistaa: I Sisustaa:
<3 Huonekaluja, ovia,:; Pankkeja, myymälä
♦ akkunoita sekä kaikkia ja konttorihuoneustoja,
2puusepänalaan kuuluvia .kouluja, kirkkoja, sai-i
#i töitä. ; rasioita sekä yksityis-j
<► jiasuntoja.

Myy: .

| Höylättyä ja höylää- *

■ mättömiä lankkuja, lau- ♦
toja, listoja. j

Varastossa : %
Hiisiä, piiruja, telinelau- ♦
itoja, hylky!autoja. ♦

liii ftePsi luukin le, ita i
* Puhelimet Tehdas ja konttori 39. Huonekalukauppa 267. o
X Saha, höyläys- ja väijäyslaitos, höyrykuivaamo ja uudenaikainen höyry- j
« 6134 puuseppätehdas. Työläisten luku toista sataa. <»
-

«❖«►«►♦♦❖«►«•♦♦❖OOOO** >♦♦♦♦♦♦♦♦<

myynti.

erittäin mukavia ja käytännöllisiä.
Hyvä tilaisuus ostaa huokealla hyviä

huonebalukankaita, Ikkunaverhoja, oviverhoja, mattoja y. m.

O.Y* KALUSTO A. B:n
KONKURSSIVARASTO. Hallituskatu 15. Puh. 8200.

■ (H.3055ni507

SUURI! VARASTO
valmiita

Herrojen pukuja,
Päällystakkeja,
Urheilupukuja,
Valkoisia Flanellihousuja,
Nahkavöitä.

London Magazine.
Aleksanterink. 13, Lundqvistin liike-palatsi.

Puhelin 36 55.

TUPAKOITSIJAT! DanDD'

Ej Verratkaa

a (H.2606) 9326a
DQnnanDnnnanpnnnnDnnDnDnnDD!

IDDODDDDD

ELITE :: FIM-MDIil \\ EALEVA
savukkeita laatuun ja työhön nähden maihin samanhintaisiin.
Noudattakaa vertailunne tulosta.

AB. J. A. HOLM & C:o OY.
Pietarsaari.

na

□innoö

Kesäkuun 17 p:stä syyskuun 1p:ään
pidetään HYPOTEEKKIKASSAN ja
KIINTEISTÖPANKIN konttorit avoin-
na kB. 11—2 päivällä. (1.59247)11516

Useimmat herrat käyttävät sinistii pukua
melkein joka vuosi. Jos kerran on sininen
puku kesällä, tarvitsee tuskin hankkia uutta
talveksi, sillä sinistä kangasta voi käyttää
kaikkina vuodenaikoina. Mutta erinäisiä vaa-
timuksia on asetettava siniselle puvulle.

iän liene iloinen nähdessään vaatteidensa kiiltävän
,yään niitä viikon.
'al Serge ei tule kiiltäväksi.
ole myöskään tyytyväinen kankaaseen, joka vaa-
auringon valoon jouduttuaan. Admiral Serge
puhtaalla indigolla, jokaon ehdottomasti kestävää.

Len ei Admiral Serge ole vaalea, huutavan si-
i on sillä rauhallinen, syvä sininen värisävy, jota
suuresti ihailevat meriväen puvuissa. Näiden omi-
perusteellapa kun lisäksi otamme huomioon että työ
-.kaista, rohkenen sulkeutua arv. yleisön huomioon.

K. J. Seppi.
Pohj. Esplanaadink. 39.

■ ■■■■■■■ BLaakari.
Allekiri-. joka on muuttanut Kasar-

mink. 34:ään, on matkoilla sunnuntais-
ta kesäk. 16 p:ästä elokuuhun.

E. A. Rönnholm.

cyS&obcffl

NaiiKiirit tiuom.!
Eläimenkarvoja ostaa isommissa ja vä-

hissä osissa korkeimpiin hintoihin
Jokelan Voilokkitehdas,

Jokela.

Matematiikan
Opettajan

virka
Ranman Yhteislyseon alaluoldrlla I—V
julistetaan pätevien henkilöiden (miehen
tai naisen) haettavaksi johtokunnalta
ennen tämän kesäkuun loppua. Vaati-
mukset yleensä samat kuin vastaaviin
virkoihin valtion oppikouluissa. Vir-
kaa seuraa 3,600 mkan vuosipalkka 25
viikkotunnin opetusvelvollisuudesta 400
mkan korotuksella vuodessa 5, 10 ia 15
vuoden palveluksen jälkeen. Ylitun-
neista on 120 mk. vuodessa. Ensimäi-
nen vuosi on koetusvuosi. Lähempiä
tietoja antaa

Angnst Alho,
johtaja.

Os.: Rauma. (H.3045H1510

Ammattikykyiset, raittiit

itnarit
saavat jatkuvaa työtä kun ilmoittau-

j tuvat Pellavatehtaan Konepajalle,
j Tamrjoreella. (Tamp.S.)H34l

Helsingin Höyrylaiva Osakeyhtiön
kesäknlkuvuorot:

Helsinki—Lyypekki ja takaisin

Linnea I Primula
Helsingistä Lyypekkiin Räävelin kautta
joka lauantai klo Va 10 a. p., saapuvat
Lyypekkiin maanantaina klo 3 i. p.

Lyypekistä Helsinkiin Räävelin kaut-
ta joka lauantai klo 2 i. p.. saapuvat Hel-
sinkiin maanantaina klo Vj 10 i. p.

HUOM.! Laivat kulkevat nyt aina
Kalmarin salmen kautta, tarjoten täten
matkustavaisille tyynemmän ja vaihtele-
van matkan pidentämättä kuitenkaan si-
tä.

Helsinki —Rääveli ja takaisin

Linnea & Primula
Helsingistä joka keskiviikko ja lauantai
klo Vi 10 a. p.

Räävelistä joka maanantai klo 6 i. p.
ja joka torstai klo 11 a. p.

Lähempiä tietoja antavat:
Piehl & Fehling. Grönberg & Eumpp.

Lyypekki. Rääveli.
Victor Ek.
Helsinki.

Rfflilöiifii
maksua korkoa

Talletus-konttokurantti
tilillä 4»/ i •/•

Talletuksille:
6 kuuk. irtismiomisellii. . 4 1 /2 °',
3 4. °
° S) >! • • * O
a I) il • • "/- ;0

1 ~ „ . . s •/.
Tuudittaessa .... 21,'a %

Viipuri—Lappeenranta—Savonlinna—
Joensuu.

Matkustajahöyrylaiva

„0 S 10"
Pohjoiseen:

Viipurista torstaina klo 2 a.-p.
Lappeenrannasta torstaina klo 7,30 i.-iv
Savonlinnasta perjantaina klo 6 a.-p.

Etelään:
Joensuusta lauvantaina klo 10 i.-p.
Savonlinnasta sunnuntaina klo 11,30 a.-p.
Lappeenrannasta maanant. klo 5,30 a.-p.

Asiamiehet: Hj. Grönroos, Viipuri.
Otto T. Ståhl. Lappeenranta. G. öller.
Savonlinna. 0.-y. Gustaf Cederberg &.

C:o. Joensuu. 11355
Lappeenranta —Punmala—Savonlinna

Höyrylaiva

Savonlinna
lähtee joka päivä Lappeenrannasta yö'
junan tultua klo 4,15, saapuu Savonlin-
naan noin klo 12 päivällä.

Lähtee Savonlinnasta klo 1,15 päivä!-'
!ä, saapuu Lappeenrantaan noin klo 9,15
ennen yöjunan lähtöä. 9626

Höyrylaiva

lähtee Jaakkimasta Käkisalmeen, Sor-
tanlahteen ja Taipaleeseen joka maa-
nantai, keskiviikko ja perjantai kello
1,20 i. p. ja Valamoon joka tiistai, torstai
ja lauantai klo 2 i. p. (garjala)lll3l

Höyrylaiva

Vellamo
Kapt. N. Forsell,

Vesijärvi—Sysmä—LnhanMa.
Lähtee Vesijärveltä Sysmään joka tiis-

tai, keskiviikko, torstai ja lauvantai klo
2,30 i.-p. Supitun ja Suopellon kautta.

Lähtee Sysmästä Vesijärvelle joka kes-
kiviikko, torstai, perjantai ja sunnuntai
klo 2 aamulla Supitun kautta.

Lähtee Vesijärveltä Tammilahteen jo'-<
ka maanantai ja perjantai klo 2,30 i.-p;

ja takaisin klo 11,30 i.-p., poiketen tul-
len mennen Suopellossa, Judinsalossa
ja Luhangassa. 11493

hPANANNE"
Kapt. A. Raninen,

lähtee joka päivä
Vesijärveltä k:lo 4 aamulla.
Heinolasta „

1 /2 1 päivällä.
9966

»Heinola"
Kapt. ,Wl. Geitel,

lähtee joka päivä
Vesijärveltä klo 2,30 päivällä.
Heinolasta 7,30 aamulla. Of 7B

'

ipollo liii
Xunink. Operabaletti

Tukholmasta.
Tänään k:lo 7 ja 9

IJär ska' valsas
2-näytöksessä loistavine balettei-
neen. Lippuja klo 5. Telef. 7306.
11292

BRI-TA *+#
kaikenlaisten utetalliaineiden parhainta puhdistusainetta, Tälttäm<i-
töntä joka kodissa, on kaikissa byvinlajiielluissa rohdos- ja eri-
koisliikkeissä.

Tiikuttain

Helsingin Tekno-Kemiallisessa tehtaassa, outielin 45 55.

8036

Torku—Tußößlma: Kesäkuu.
Boie I 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 ja 27 p.
Boro II 2, 5, 8, 11, 14. 17. 20, 23, 26

ja 29 p.
Oihonna 1, 4, 7. 10, 13, 16, 19, 22, 25

ja 28 p.
Ravintolavaunu seuraa junaa: Turusta

klo 11,44 a.-p. ja Helsingistä klo 3,10 i.-p.
Lähemmin ilmoittaa:

11071 Victor Ek.

Turfeu—Tukholma.
Turusta joka päivä klo 9 i -p. 11396
Tukholmasta joka päivä Ho 7,30 i.-p.
Vesijärvi —Padasjoki—Harmofaen—Kuh-

moinen—Pihlajako ski—Jäms än-
koski

Höyryl. »LAHTI"
Kapt. J. V. Ketola,

lähtee Vesijärveltä joka päivä, päiväju-
nan saavuttua Helsingistä klo */s3 päi-
vällä.

Jämsänkoskelta joka ilta klo 7.
8950.

lähtee

11417
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Immm Må
tänään k:lo 8 i.-p.

kva
Operetti 3-näytBksinen.

Fr. Lehårin musiikki. 11345

Kammion sairaskoti, Soolo.
Tri Siveä matkoilla heinäk. puoliväl
Tri Anttinen. 5—6. P. 109.

Koiton kylpyhuone Vyök. 8. Puh. 4-168.mmmmmi
Puh. Grank. sentr. Toht. Lvdecken 2—4.
Toht. Jensen 10—Vsl2.

Hirffitan lepokoti, OfTTI.
Luon sisen tervevshoidon neuvoja.

PasL J. Uoti, 11. Viert. Kulmalank. 6,
maan., tiist. ja keskiv. 10-12 ja 6-8 ill.

Enfaeigin rohdoskauppa, Hakasalmenk.
4, Telef. 34 56. Helsingissä.

Hierojia ja voimistelijoita:
Hilja Alander, Konst.-k. 29,3 k. P. 8948,
Mauri Hartea, P. Esplanadink. 35, matk.
M. Lamminkoski, Eerikink. 22, puh. 54 74.
Piina Partio, Tehtaank. 20. Puh. 13 97.
Anna Paiviainen, Ulkomailla.
XätilS A. Lappalainen, Vuorik. 7, p. B 3 k.

JaöineninilolnilsfoSÄ5

Asianajajia Helsingissä:
3 •

A sianajotoimistoja,
joiden omistajat kuuluvat Hel-
singin Asianajajayhdistykseen:

Beckei & Wesamaa, omist. Th- Bec-
ker ia Kaarlo Wesamaa, Aleksante-
rinkatu 7. 10—4. Puh- 6155, 19 44.

Castién & Snellman, omist. A. M.
Lassenius ja Kaarlo Fröjdman, Alek-
santerink. 42. 10—Vs4. Puh. 7 35,

71 72 ia 22 79

I A KW VJ h haWt- kand - varatim-
J. Ri fliftftSLfl n.ariiiirku. P0h.270.

Isesior Simohan Lak*asiaininimfcto
Turku. Humalistonkatu 10. Puh. 1752-

Asianajajia Vaasassa:

Tolöo Anjalan
iklätt 8 Mm. Pm

ARVID PLÅNTING, varatuomari. P. 4 55.
Otto A. Sepftacien, Vara rvomsrL

Asianajajia Viipurissa:

!EDV. ERIKSSON, SSttr-0

jjefL Brofeldt, äähät
j | tii-biiunieu J.aiii:isi;iiiilni:iii>i .. v ipu-
j-*- rissa, omist. varat. Einar Hänninen.

i ÖIIO TtUinSfi .näs4o*WäfpLässa.
iW» ijiiipiöiö, SSrS

Metsätoimistoja:
UT. O. Thomé 2

ADnank-
SHETSÄTOiK3!STO, Puh. 37 43.

Patenttitoimistoja .

Helsingin Patenttitoimisto, Boulevardin-
kata 17, klo 11—1, 2—3.
P&åmén «S H&lma
Mikonlt. 3. Pohjolan talo. 7,10-3. P. 8576.

Suomen Patenttikonttori,
Annank. 15, klo 11—4. puh. 52 41.

Maanmittaustoimistoja:

firtur lin lliinaiisteiiiio
Helsinki. Kluuvikatu 4. Tel. 37 38.
K. A. Sariola, Konstant. k. 22. P. 75 11.
Tukkila, v. maam. Konstant-k. 22. t. 4580.
Rauramo, E. v. maam. Kulmak. 7, t. 4294.

Pankkeja:

KannlK-PnKU H-"!
hm Sääipaiikkl. H«r^;*t«i
i.-p., lauv. ja juhla-aatt. 10-11 a.-p., 7,3-4
i.-p.

Vakuutuskonttoreja:

rPSftgMfSi Henk!v - O.?. Turku.
I Hillu fSftasiaa». Heissä: H.
Brfåfifiäläni Åkerman, Bulevardini;.

14. I'. 4983. Kansanvakuntusosasto, G.
Poppius, Annank. 15. 3 k. Konttoriaika
Klo 9—4. Tiistaisin 6—'/„Bi.p. puh. 62 89.

PALO 255& Fe n mia
Unioninkatu 25.
Av. 10-4. lanvaut 10-3. Puh. 206 & 6193.
IlyififßS!? Palovakuutus 0.-y. Fa-irllSllCll bianink. 14, Pörssitalo.II 32=8 E aöfl Telef. 66 15. Av 10—4.

Koski & Suomalainen, omist. Olavi
Rasinen ia Onni Heinonkoski, Alek-
santerinkatu 40. 10—4. Puh. 23 35.
Hjalmar Längsiröm, Mikonk. 7. (A.B.
Agros'in talo). 10—4, 5—7. p. 41 34.
Palmen & Holma, omist. L- Ilmari
Palmen ia K. V. Holma. Mikonkatu

3. Vi 10—3. Puh. 85 76.

ÉÉTeattGri
vSv LY Y KAi
Yrjönk. B—lo. Puh. 7616 1Vastapäätä Kolmikulmapuistoa. D
Näytäntöjen aikana orkesterisoittoa. E

I
Huom.! Huom.! |

tyiOälOgßSSOSei
Piiialähetyksenä saapunut Olym- \

pialaisten kisojen ja Tukholman S
Stadionin juhlalliset vihkiäiset ja |
näytetään tästä päivästä alkaen. i

Taattu yhsänsikeus '

Suomessa I
Mieltäkiinnittävä kuvasarja! -;

Valokuvaus hyvin onnistunut. ';

11503mm lml» NM!

Töölön apteekin luona.
Näytäntöjä joka päivä k:lo 6—lo

i. p., pybäpäivin klo 2:lta i. p.
Huoni.! Orkesterin soitton.

I Kaarlo Castren, E. Esplanaadik- 16.
• 10—4. Puh- 42 64 ia 81 85.

Pappeja:
Hurmerinta, E. V., Itäinen Viertotie 55.
Puh. 48 96. tav. 11—12 ia 4—6.
H. Leiviskä, K.apteenink. 1 C. T 41 78.
Päivänsalo, Perämiehenk. 13. Puh. 2 39.

Lääkäreitä:
Alho, Aleks.k. 15, last.t. 12-1, 1 h.5-6, t.7772.
Anttinen, Kammionkatu 9. 5—6. P. 109.
3ehse, silmät. E. Espl.k. 12.10-11, Vj 7-7.
Elin Elmgren Aleks.k. 44.12-2, 5.7, 1. 1698
Rob. Elmgren, matkoilla.
Tri R. Pallin. Kirurg.sair. lh&—1 hl, t. 5356
v. Fieandl. Vilhonk. 5, korva-, nenä- ja

kurkkut. 4-6 i.-p. (ei lauant.) Tel. 37 97.
Frisk, Erott. 4. vatsa, suoli, sokerit. 11-1.
Gorbatoff, Yrjönk. 8, 9-10, 2-3. P. 70 44.
Grenman, silmäl., Kasarmink. 23. 2—Vii.
V. Grönholm. Erott.k. 9; Vsö—6 (ei lauv.)
Heinonen Nik. k. 16. 2-3, korv. nen. kurkt.
Hirvisalo, sisät. Vladimirink.il. 5-7i.p,5595
A. Johnsson. Matkoilla.
Koskimies, Aleksanterink. 15, ven.t. 6-7;

ei tiist. eikä lanant.
Knkleielt Bulev. 7. 11-12. 6-7 silm. nenät.
Laimi Leidenins, Vladimirink- 11, 5—6.
Tel- 509 tai 76 03. Naist. ia synnyt.
3. Lojander, Erott. 15, vener., ihot., maan.,
keskiv., lauv 9-11, 5-7, muina päiv. 9-11.
V. Lcjander, Uudenmaank. 7. Vener, ia
ihotaut. maanant., kesk., iauant. 9—ll,
5—7, muina päivinä 9—ll. Naisille
11—12.

Lydecken, matk. heinäk. keskivaiheille.
Löfqyist, naist. P.-Makasiinmk 7. 12-2.
Neovius, silm. Hakas-k-2, 10-11, 6-7, 6127.
Öllonqvist, 4-5- Aleks.k. 40, t.6962 & 3186.
Pirilä, matkoilla
BeiioWaara Antink. 15, 11-12.5-6 t. 4892.
RENVALL. Annank. 10. vatsa-, suoli-,
reum. ja sokerit. 1 /=2-3, T.46 68-
Rikala, Siltasaarenk. 5, arkip. 5-6, t. 7 46.
Ruotsalainen, matkoilla.
Ryöntä, sisät., I. Heikink. 9. l-VaS, p.1169.
Rönnholm, naist. Kasarmini:. 34, I—3.
Sandelin, Krott. 11 2.7-4, ei kesk. ia lauv.
Silfvast, silmäl. Vladimirink. 7, 10—11 ;■

o—6, keskiv. ja lauant. ainoasi. 10—11.
Sipilä. Annank. 25. 9-10. 4-6 tel. 22 41.
Streng, matkoilla.
Snolaiiti, Annank. 27. 2—3 ja 6—7, puh-
-1701, korva-, nenä- ja kurkkutaudit.
Taskinen, Imatra, Rauha.
Tavasistierna, Kikolaink. 15, vatsa ia

suolitat. klo 3-4, 5-6, puh. 67 30.
Therman, Lapinlahden sairaala. 12—1.
Takiainen, iho- & ven.t. 9-11, 5-7 Erotk. 3.
Vartiovaara, Aleksant. k. 40, silmä-
tauteia. 10—11. 6—7; tel. 69 62.
WeseloH. Vladimirink. 11. 7=12—1. t. 6124

IMiIÉ matkoilla-
7... V/ettcrstrand, Pengerk.4- 9-10 ;4-6. 8301

fiknnn Säästöpankuiranta 4, naistaut. jaUiiiiiail, synnytyksiä 5-7 i. p. T. 32 54.

Silmäpoliklinikka:
T:ri Sillvastin maksnton silmäpolikl.
Kallio. 111 iinia-N:o 8. 7» 3—V. i.

Aluelääkäreitä:
Tri Elmaren, Töölönk. 7, B—9, 3—4.
Naenia Eiicson-Boiie, Kasarm.k. 27,10-11
ia 5-6.
T:ri Hästesko, Ratak. 29, klo 9—lo, 4—5.
T:ri E. EuhlefeH, Bulevardink. 7, k:lo
11—12. 6—7.
Leontjefi, 4 linja 1, 9—lo, 5—6.
T:ri H. Snndelius, I. Viert. 22 9—lo, 5—6
T:ri Vallgien, It. Viertotie 39,8—9,3—4.

Hammaslääkäreitä:
Äspelnnd, Aze!,lo-ll;2-3. A1ek5.k.46,t.1863
Asaeiund, Elma. kl. 2-3 Aleks.k. 46. T.1563
Avellan, Yrjönk. 10. 2—3, t. 58 85.

Bergström, Heikink. 1. 10-Vsl, 3-5, t. 2180.
H:rijn Yks. Hammaskl- Union.k.4l, 8-9.7-8.
iEPJTiAF.iL;un^rs-6ukei -

R:va Karvonen, matkoilla.
flll/OT Ifall YrJönkatu 8- Kl° 'WI-2Mål UM Tel. 39 19.
Lnndholm. Kasarmink. 44. 11—2; 5—6.
Puolanne, Vir.k.6, maan.ksk.prj. l2-1, 6931.
Saima Stigell, Fab-k. 23,11-1,5-6, t. 8533.
Tigor=!edt, Yriönk. 7: 9—lo, 12—1, 3»-4.
Otto Westphal, Annank. 12. 11—12, 5—7,
sunnunt. 10—11.
Äyräpää, P.Esplanadik. 5. 10—12. P. 112.

Sairaaloita ja kylpylaitoksia:
lonal/PtiTiikka"El:ki - Tösls -„LC|ilJHliII IflM reum.-, hengit- ja ve-

reni;.-el.-, vatsa-, suoli-, sokeri- ja mun.-t.)
> >! Ryömä, U. Yliopp.-talo, 1—1/a3.

kaÄ
ÉsTäJSs siairashuocn puh. 77 68.

Synnytysosasto puli. 72 26.
(J:H Rytkösen Yksit, synnytyslaitos ]a
gajjuskoti Laivurinkatu 2, tel. 4029.

I Heikki Hitavnoren Lakiasiaintoimis-

110, omist. Veikko Vartiovaara ia Timo
Springerl. Aleksanterink. 48. 10—4.

Puh. 4716 ia 65 79.
s «^—9 e

m ms, stsmwss
Bergroth, G. Unionink.4l, S-12;4-6, t. 4635
K. A. Castren, Erifrink. 3,9-11, Viä-6, t. 379

Helsingin kaupungin vähävaraisien Oi-
kensapntoim., Kluuvik. 11, 4 k. klo ValO
■—ll e.p.p. sekä työväenasiain Lautakun-
nan sihteerin avustuksella tiist. ja peri,
klo 7—B i.p.p. T. 77 29.

Helsingin Notariotoimisto.
C. G. Stjernvall, varatuomari.
Pörssitalossa. Fabianink. 14, klo 10—4.
Puhelin 50 30 & 85 25-

O. Y. Suomi—Finland.
Kanslisti K. Kivekäs Painoasiain Ylihal-

lituksessa, toimittaa asioita virastoissa.
J. Palmgren & A. Söderholm. Varat. E.

Espl.-k. 16, klo 10-3, t. 14 95 ja 29 39.

PftPliflflPltllfh lo-2 4-6e K UUjlllllKllllll?">>. 7496
5! f fil!nhn ;mn Omist.Varat. B. J.Lindelöf.
I. JBllllßKilflö Yrjönk. 11 .9-12;4-«.r.4146

VdillU SUrtÖiibSi 17,puh. 5664,10-1,5-7.

Asianajajia Hämeenlinnasta:

H»snesnSh:ni£i3 Astana joÉoisnis-
ito.Hov.:k.ausL-.EemeliSulamaa.

KANKAANPÄÄ & FIMENTOLA.
Asianajajia Joensuussa:

Itä-Snomen Lakiasiaintoimisto. Joensuu.
Asianajajia Kouvolassa:

Ronvolan fisiaEt;:tf»£ftim!sto
Varat.R.Zinck. fl Hov. a.H.A.Eklund.

Asianajajia Knopiossa:
Job. Varis, varatuomari Kuopiossa.

Asianajajia Lahdessa:

Auranen k Mesterton, Lahti,
Asianajo-ia J/iiketoiiiiisto. Puh. sB ja W5B.

Kerppolct i Tuuteri, Lehti.
Asianajajia Lappeenrannassa:

Lappeenrannan Asianajotoimisto Arne
Mannström, H:ausk. N. Tammelin Vank.j.

Asianajajia Nikkelissä:

Aurasen Asiaar!*

Hytters & Stinn t3£sö°
Asianajajia Onlcssa:

anffiKarikoski, VilÄ^ri

Asianajajia Pieksämäellä:
Pieksämäen Asianajo- ja Välitystoimisto

Asianajajia Pietarissa:
A. W. Hackzell, suomal. ja venäl. oikeuk-
sissa. Moika 7. Puhelin 1 81—49.

Suomalainen Asianajo- ja Liiketoi-
misto. Omist. Johan Strömstén ja T. Hj.
Carpelan. Nevski 28. Puh. 4 65—75.

Asianajajia Porissa:
K. J. \\MMt UMMj. Pori.
Wilho Rewell, varatuomari. Puhel. 218.

Asianajajia Porvoossa:

Suomalainen Lakiasiain-
Jokikala 28. ia välitystoimisto.

Asianajajia Raumalla:

m ia ESKOLA. Rauma.
Asianajajia Savonlinnassa:

Salonen & Rainio Lakiasiaintoi-
misto Savonlinnassa.

Casoi;>-i!:ä;n! Lakiasiaintoimis-
** to. Jiajasulo & Nevalainen.

Asianajajia Tampereella:

M mmm i tmm
Tampere.

yaraloomerit losKlngii a Lelniö.
LaJiJiäjiiföJiÉfef&llMlälJl.

Tampereen asianajotoimisto
Paloheimo & Osmonsaio.

Asianajajia Turussa:

liMnili eJä.

vcsli '"- lleukivak.-yliUö.
Mllrll Antinkatu 5. Konttori av,lI WH k'å klo 9-11 ja 72 1-4.Puh. 4 14.

Arkkitehtejä:

I Jalmari Vesuri Piirustus- ja Haken- \
nustoimisto. Vladimirink. 14. Puh. 7663. |

Rautabetoniliikkeitä :

Jalo N. Syvähuoko. Konttori Annank. 22.
Puhelin 49 80.
Helsingin Sementti £ Asfalttiinko John
Nordberg. Asfaltti-, Sementti- jaRautabe-
tonitöitä. Tehtaank. 22. T. 40 03: 59 44

Siioioßlalssn nuelueon \msmm
Hallituskatu 15, 4:s kerros. Avoinna ke-
säkuukausina 11—1. Puhelin 56 19.

Sfiomelalson puolueen naisvalloKuiinan
kanslia avoinna 11—12.

Paikanvälitystoimistoja:
Hels. kansak. paik. väl. toim. Annank. 9,
kesk. ja lauv. kl.ll-121. 3183 1. ja6878 p.

Kirjansitomoja:

iatuotoinisto SSgartßft
Matkustajakoteja:

Matkustajakoti »AURA*
Mikonk. 17, vast. asem. P. 68 49 ja 65 25.
Betanian hospitsi, Peräm.k. 13, p. 47 75.
Matkustajakoti »Lempi<>, Helsinki Vuo-
rikatu 4, puh. 4851. K. E. Laine.
Matkustajakoti Aleks. k. 44. Pohjo-
M. Andersson. lan talo. Tel. 29 54.
Matkailijako ti Sirkka, Yilhonk. 6, p. 84 02.
MATKUSTAJAKOTI Itä-Heikinkatu 13.

Huoneita. 1 maikastaIcipiUld. alkaen. Telel. 3052.

iMASIMTEHDAS
itallikaiverrus
Leimasimia •

Emalji kilpiä'»
•T EL- 4602-

fe£mrfßmSJä

Helsingistä.
Aistiriita raha-asiam

alalla.
Kenrnlllikuwetnööli, ministeriwaltio-

sihteeri ja Zettaatti.
Kuten jo olemme kertoneet on ken-

raalikuwernöörin ja ministeriwaltio-
sihteerin Malilla syntynyt Mäittely sii-
tä, mitä niiden sääntöjen pitäisi sisal-
tää, jotka hallituksella nykyään un ailo-
mus antaa Suumen maltiun tulo- ja
menuarmion laatimisesta. Nyttemmin
on se asiakirja tullut yksityiskohtiaan
myöten julkisuuteen, juka sisältää nämä
kenraaliknmernöörin moitteet ministe-
riwllltiosihteerill wastaan. Tämä asia-
kirja antaa meille puheenaulemasta
moninaisesta kysymyksestä muutamia
uusia tietoja, jotka kannattaa panna
merkille.

•Ennestään on tunnettua jatässä leh-
dessä on monta leitaa >esitetty, tuinfa
kenraali Bobrilowin aikana 23 p. ke-
säk. 1904 annettiin senaatille eräät kor-
keimmaZsll paitaZsll wahwiZtetnt „oh-
jeet" noudatettawiksi Suomen waltio»
arwion laadinnassa; kuinka 1904—05
w:n waltiopäiwät teliwät muistutuksen
niden osittaista peiustuslainwastai-
suutta wastaan; kuinka senaatti tämän
johdosta 16 p. maalisk. 1905 sai käZ-
kyn ottaa ne tarkasteitaivitsi; kuinka
tämä käsky myöhemmin uudistettiin;
kuinka senaatti wiime wuoden joulu-
kuussa tämän johdosta lähetti Pietariin
ehdotuksen uusiksi säännöiksi asiasta ja
kuinka sen jälkeen ministeriwaltiosih-
teeri on laatinut ja miniZterineuwoZ-
toon jättänyt oman, senaatin ehdotuk-
sesta jonkun werran poikkeaman luon-
nukseu näiksi annettawiksi sään-
nöilsi. vDlcmrne myös tehneet selkoa
sekä senaatin ehdotuksen sisällyksestä,
mikäli se on tullut tunnetuksi, että
mphra Langhossin muunnoksesta. Edel-
lisessä on lyhyesti pantu sääntöjen
muotoon se käytäntö, jota nykyisen se-
naatin aikana jo on tosiasiallisesti ra-
ha-asioissa noudatettu. Jälkimäinen
taas tahtoo wälttää nimenomaisia pe-
rustuslainwastaifuuksia, ja on sen mu-
kaisesti liewempi, samalla kuin se on
pitempi ja moninaisempi.

Saamme nyt tietää, että ilmeisesti
on olemassa wielä kolmaskin ehdotus,
nim. kenraalikuwernöörin. Wiimemai-
nittu nätyy näet, päättäen hänen wäit-
telystään wphra Langhoffin kanssa,
waatiwan uusiin sääntöihin otettawaksi
sellaistakin, jota iiettäwästi ei ole edes
senaatin ehdotuksessa.

•Puheenaolewassa asiakirjassa ken-
raalikuwernööri ensin aiwan oikein
muuten edustaa sitä kantaa, «ttä
riita, joka tässä asiassa wallitsee edus-
kunnan ja hallituksen wälillä, koskee
sitä kysymystä, tuleeko Suomen waltio-
arwion olla ehyt jayhtenäinen wai kah-
tia jaettu. Edellinen on edellisellä,
jälkimäinen jälkimäisellä kannalla, teh-
den jyrkän eron «hallituksen rahain" ja
«eduskunnan rahain" wälillä.

■ Kenraalituwernööri wäittää sitten
tässä tosin jo koko jouton wähem-

män oikein että ministeriwaltiosih-
teeri muka ■ehdotuksessaan asettuu
„kokonan" eduskunnan puolelle, oi-
len sitä mieltä, • että teleillä
olewan budjettisääntöjen tarkastuksen
«tarkoituksena tulee olla ei budjetin
kahtiajaon säilyttäminen niissä, waan
päinwaZtoin budjetin eheyden Palaut-
taminen, kuten 1904 ro:n maltiopäiwat
anoiwat". Tarkastuksen tuloksena pi-
täisi min.wlllt.sihteerin mielestä siten,
olla „warman erotuksen teko hallituk-sen ja eduskunnan rahastojen wälillä
taipuisassa, tnntta et kahtiajaetussa
waltioarwio3,°a".

UUSI SUOMETAR

1/ff* lm »rt Henkivakuutuksia jaElm-
asi ««SPIISI korkoja, Erottajankatu 2,
jlUlUfU|kontt. av. 10-3. tel. 10 84.
OTå U Keskin - Henkivak.-y., Vladimi-
&A I KJH ijnk. 1,3kerr., ko nttoriaika 10-3.
VIII 8 £" BH H U.RUI [ t 11111 Y.'J\4o7o.Av.lO-4
"*■*""* Aleksanterink.44.

ruli^llLA Tel- 627- Aleks - "-8 »■■•••■■• Av. k:lo 10—4.

SH § SIHH W HcnkivakuutusosakcyJi-
111 II ai Hi *'"* onttoi'iKluuvik. 4

flirllO—'/a 3 ja, paitsi lauan
taisin ja juhla-aattoina. 7,6-7.7. P. 4! 07.
SSfUnfl a '0 "' tapaturma-, meri-, lasi-uHlfJU ja sisääurnurto vakuutuksia,
Pääasiamies H. Åkerman. Boulevar-
dinkatu 14 tel. 4983.

Anttaja, Helsinki, ei toimi kesällä.

Kirjapainoja:
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kir-

japainon 0.-y. Antink. 4. puhelin 44 7.

ESBinsnojfJt stoim. 2O.
Puh. 36 W. av. S —lO a. p.

Saa kaikkiapa!

USiBEISI

SUOMETTAREN
=== konttori i
välittää ilmoituksia kaikkiin leh-
tiin ja aikakauskirjoihin. Yksi
käsikirjoitus ja yksi lasku eri
lehtien omilla hinnoilla.

Hotelleja:

i:S-fi«&iss.B3^Etß?M

j Mutta keniaalikuwernoöri ei tooi
] mitenkään yhtyä min.walt.siht:n täsi-
l tykseen. 'Snaunne m. m. tietää, ettäj ennenkuin senaatti sai uuden iäskyn
i laatia nyt teleillä olemat uudet sään-
> nöt, asiatll oli läsitelty Wenäjän mi-
j nisterineumostossa, jonka ehdotuksesta
' käsky sitten 22 p. maalisk. 1911 annet-
jtiin. ffiäitiää, ar-

| watenlin hywällä syyllä, että ministe-
, rineuwosio on tarkoittanut wielä e-
Enempää kuin mphra Langhosf. Jälki-
j m2if«n kania ei muuten riitä tekemään

z hallitusta mahdollisimman riippumat-
j lomaksi eduskunnasta raha-asioissa.
j Sitä Marten on Suomen maltioarmio

z nyt lopulliicsti jaeltnma kahtia.
Min.Mllit.sihtceri, huoniauttaa kenr.

jkulvernööri, ei tahdo hymäksyä pysy-
>ws>'Zta määräystä, jolla
I iailti maillin siirrot ja ennakkomaksut

„edllZlunnan rahas-jtöihin". Tällainen, maikkakaan ei ch-j daton kielto sisältyi 1904 w:n kesäk. 23 j
jsKn sö<l?itö'chm ja nyt saamme tietää,
että se on emkibt myös 1911 w:n

> maalisk. 22 p:n määräyksessä, Maikka
'Main »kunnes kysymys Euomcn Mal-

■ tiomarain laadinnasta on järjestetty",
i Kun kielto siis on ollut Mäliaikainen,
tulee sen min.malt.sthtin mielestä nyt
lakata.

Muita kenr.kuw. on tässäkin toista
mieltä. Maaliskuussa 1911 ei tahdottu
mielä määrätä yksityisseiktoja. Mutta
ftysymäinen sirtojen kielto on silti tai-
peen. Nuo siirrot omat näet hallitut-
selle Mllhingollisia, kuten kokemus muta
on osuttanut, ne kun muka omat hei-
lentäneet waltioiahllJtllll. Ne omat
edullisia main eduskunnan maikutuksen
laajentamiselle. Teknillisesti ne taas
main lekewät maltioarwion monimut-
kaiseksi. Näiden siirtojen kieltäminen
kerta kaikkiaan olisi muka omiansa
edistämään Suomen maltiollisia rau-
hllittamiZtllkin.

On syytä huomauttaa, että kenraali-
kuweruööii tässä siirtojen kieltoa koZ-
keMllssa maatimukseZsann maatii mää-
rättämälsi jatakin, joka ei tiettäMasti
sisälly edes senaatin ehdotukseen.

Min.Mlllt.sihleeri, lansuu kenr.ku-
wernööri edelleen, mastustaa myös
kaikkea maltiorahaston pääoman lisää-
mistä. Hänen muodostuksessaan ei
näet ole sitä senaatin ehdotukseen otet-
tua määräystä, että kehtäessa hallituk-sen ehdotusta seuraaman muoden
ennakkoarmiotsi, aina on katsottama
että maltiorahaston auloista syntyy
tarpeellinen ylijäämä rahaston pääo-
man mnhmistamiseksi. Tässäkin on
min.walt.sihteerillä kenr.kum:Ztä aiman
määrä kanta. Suomen maltiomenot
olimat M. 1911 lähes milj. mk.,
mutta Maltiorahaston «avaat säästö-
marat olimat Main 29 y 2 milj. mk. Tä-
mä on kenr.kum:Ztä heikko tulos halli-
tulsen satllMulltisista ponnistuksista.
Waltiorahasto on hallituksen I,'ahalli-
nen tuki ja täyttääkseen tarkoituksensa
tnlee tuen olla luja. Min.Maltm mie-
lestä olisi luonnotonta maatta kansal-
ta meroja kun hallituksella on Maroja.
Mutta kenr.kuwistä tämä mäite ei juu-
ii pidä paikkaansa, koska kullimaksut
omat maltiorahaston päätulolähde,
Ikäänkuin tullit eiwät olisi meroja, jos-
kin ne, kylläkin luonnottomasti, meillä
omat jääneet hallituksen määrättämik-
si! Maroja maan tarpeisiin ei halli-
tus ole kieltänyt, eikä, makuuttaa ken-
raalikumernööri, tule Masiakaan kiel-
tämään, jollei 'eduskunta kieltämällä
Suomen melmoNisuudet keisarikuntaa
luhtaan siihen pakota. Vapaat Marat
selkänojana on hallitus kaikkialla lu-
jempi ja mapaampi, mutta erittäinkin
3uo:n:ssa uylyään, kun eduskunnalta
ei ole tuimankaan uusien mäkinaisten
Merojen eikä edes tarpeeksi suurten
suostuntamäärärahain myöntämisestä.
Laillisesti on hallitus ehdottomasti
oikeutettu pitämään huolta maltiora-
hastun lisäämisestä; ulisi muka Perin
marumntonta jättää tämä tekemättä.

Aikoinaan meni muosittain leima-
suostunnan tuloista 475,999 ja palo-
miinamerosta 669,999 mk. maltiora-
hastoon, maikka hallitus sittemmin luo-
pui näitä määriä maalimasta. 1994
w:n kesäk. 23 p:n säännöissä oli mää-
rätty, että nämät siirrot maltiorahaZ-
taon on taas pantawa toimeen. Tätä
määräystä ei kuitenkaan senaatti nyt
tietläwästi ehdota uudistetlamaksi ja
min.malt.sihteeri huomauttaa syyllä
kuutta toimotonta olisi nykyään yrittää
saada semmoisiin eduskunnan suustu-
mus. Tämän myöntää lenraalikumer»
nöörikin täysin. Mutta on kuwaamaa,
että hä.n siitä huolimatta maatii mää-
rättämälsi että eduskunnalle on annet-
tama arm. esitykset näiden siirtojen
saattamisesta jälleen Moimaan.

Mm.mall.fiht., lausuu kenr.ku».,
on sitä mieltä, että jos hallinnollista
tietä paunaan toimeen hallituksen ja
eduskunnan marain täydellinen erot-
taminen toisistaan, hallitus sillä luo-
puu oikeudestaan maalia eduskunnalta '
Maroja niihin tarpeisiin, jotka se ottaa
„omilla" rahoillaan suorittaakseen.
Mutta tätäkään muistutusta ei kenr.-
kumernööri pidä huomioonottamisen
armoisena.

Jo 1994 M:n usein mainituissa sään-
nötsissä oli määrätty, että m. m. soti-
lasrnhasto oli lattantettnwa ja yhdis-
tettämä Mllltiorahllstoon. Säädyt huo-
mauttimat, että tämä oli mastoin 1772
m:n tz. M:n 18 §:ää, joka edellyttää,
että sotalaitoksen tulot käytetään yk-
sinllmaan tähän tarkoitukseen. Senaat-
ti ehdottanee tästä huolimatta että soti-
lasrahastu nyt todella yhdistettäisiin
maltiorahastuun. Tätä ei min.malt.-
sihteerikään tahdu Mastustaa, sillä edel-
lytyksellä että kirjanpitu kuitenkin jär-
jestetään mainitun perustuslain sään-
nöksen Mllntimallll lamalla. Saamme
tietää, että senaattori Rainesalo on se-
naatissa asettunut tälle samalle kan-
nalle. Mutta kenr. lumernöörin mieles-
tä ei tämä maadi hnomioonottamista,

, loska Suomessa, nykyään ei »oi enää

olla puhetta ructujafoifeSta sotalaitot-
fen järftstylseZtä.

Wihdoin min.maltiosihteeri, mikäli
fenr.futt). ilmoittaa, on sitä mieltä,
että nyt waltiuaiwillN' laadinnasta an-
nettawia sääntöjä ei ole anneltawa ju-
lllistawanll ofeiiiffcna, eikä niissä
myöskään sanottama, että ne annetaan
aikllisempain säännösten „muuttami-
fekfi ia täydentämiseesi". W. 1904 an-
nettuja fääntöjä, huomauttall wphra
Lansshufs, ei myöskään julaistu. Ne
jäimät ohieeksi senaatille, ja niin pitäisi
nytkin olla laita. Mutta tästäkin on
kenr.kuw. aiwan koista mieltä. Qh-
jeet eiwät koske ainoastaan fenaatiia.
hän fanoo, ne muuttamat itfe asiasfa
aikaifemftia fäännölsiä esim. foti-
lasrahastosta ja flltilashuonerahastllZ-
ta annettuja, joka jälkimäinen, kuten
ennen olemme kertoneet, senaatin eh-

Kotuksen mukaan nyt on myös aikomus
yhdistää waltiorahastoon. Että 1904
w:n säännöt jätettiin julkaisematta, ali
kenr.kumernöörin mielestä lainrilos.

Kaikkeen tähän nähden keniaaliku-
wernuöri ei mitenkään sano woiwansa
kannattaa sitä muodostelua, johon
minwalt.sihtceii on pukenut ehdotuk-sen annettawiksi säännöiksi.

Emme tarwitse käydä wäitteleinään
näitä keniaalikuwernöörin mielipitei-
la ja lausuntoja wastaan. Olemme nä-
?t melkein lukemattomissa aikaisemmis-
sa kirjoituksissa ja tilaisuuksissa osut-
taneet, missä suhteessa se katsantotapa,
jota kenr.kumernööri tässä asiakirjassa
erityisellä jäykkyydellä ja räikcydellä
edustaa, onPerustuslain oikean hengen
wastainen, maalle mahingollincn ja
kunnolliselle hallitukselle armoton.

Outisia Helsingistä.
Rysymys n. s. budgeti-

saannoista.
Senaatin ehdotuksen sanamuoto.

Se ehdotus uusiksi Suomen maltion
tulo- ja menoarmion ja sen järjestelys-
tä Mllltiopäimille muosittain annetta-
man arm. esityksen laadinnassa nouda-
tettamilsi säännöiksi, jonka senaatti saa-
mansa arin. käskyn johdosta on mal-
mistanut, ei tähän asti ole ollut julli-
suudessa tunnettu.

Mikäli Pietarin-lirjeenmllihtlljamme
nyttemmin ilmoittaa, on senaatti ehdot-
tanut, että •annettaisiin hallinnoi-
Ii ne rt asetus jolla määrättäisiin,
että senaatin tulee, tehdessään akam.
ehdotuksia eduskunnalle annettamalsi
arm. esitykseksi „warojon hankkimiseZ-
ta niihin tarpeisiin, joihin Mäkinaiset
maltion tulot eimät riitä", noudattaa
seuraamaa:

I. Ensiksi luetellaan, arwioidut wa-
kinaiset maltion tulot.

11. Sen jälteen esitetään laskelma
niistä menoista, jotta aiotaan panna
suoritettamitsi edellämainituista ma-
raista, jolloin menojen joukkoon etu-
päässä merkitään siirrot waltakunnan-
rahastoon ja hallituslaitosten ylläpito-
kustannukset sekä korkeimmassa paikas-
sa määiämuositsi myönnetyt apurahat;
ja un sen ohessa olettama huomioon
että on malttamatonta turmata mallin-
rahaston pääoman tarpeenmukainen
lisääntyminen.

111. Sitten seuraa luettelo niistä me-
noista, joihin mäkinaiset maltion tulot
eimät riitä, jolloin tähän luetteloon e«
tuftäässä merkitään meronkanto ja tai-
tastustustannukset sullstuntamcroista,
Mllltiopäimäkustannukset, Antellin lo-
koelmain hoitokustannukset jakansakou-
lulaitoksen menot sekä sen jälkeen ne
MllltillllMut, jotkakruunu suorittaa knn-
nille paitsi mitali »valtio sellaisilla
maksuilla edistää omia yrityksiään
kuin myös määrärahat yleisten stmis- j
tystarpeitten, erittäinkin sosianlipoliit» j
tisten yritysten, tyydyttämiseksi.

IV. Lopuksi ilmoitetaan, ettei 111
kohdan mukaan erityisesti lueteltuja
menoja missään tapauksessa Puheena-
laisena muotena panna Maliio-
rahaston Maroista suorilettamiiss, jun-
ka tähden näiden menojen suorittaan-
nen tulisi riippumaan siitä, katsooko e-
duZknnta mahdolliseksi suorittaa sano-
tut menot eduZknnnau käytetiäminä o-
lemista maioiZla.

Kuten nalyy, tittöu senlllltin efjbo-
Ltuå fUö. eitä. is. jLätiictntö, jota hallitus

jo nykyään on useita ttniofia noudatta-
nut, nyt aftiukfella wahwistettllisiin
Mllstaisenkin Maralle sitomaksi.

SamaZfll yhteydessä senaatti ehdot-
taa, että annettaisiin erityinen hallin-
nolliuen asetus, jolla Suomen mal»
tiun sotilas r a h a s t o ja fo ti>
lashuonekllsfll (sotilaallinen elä-
kerahastaj l a £ f au teltat f t in
1912 w:n päättyessä. Näiden rahasto-sen marat ja melat sekä tulot ja menot
olisimat 1913 to:n. alusta siirrettämät
yleiseen waltiorahastoon.

Kenraalilumunöörin etttnrnen
ehdotus.

Edelleen Pietaiin-kirjemwaihtajaM'
me ilmoittaa, ettei fenraalilutuernöötr
ole Yhtynyt senaatin ehdotukseen, foSfa
Yan ei pidä sitä liittäwäim titrrocrn*
maan niitä etuja, jotka hallituksen hä»
nen mielestään tässä asiasfa täytyy
waarinottllll eduskuntaa wastaan.

Kenraalituweinööri «n sen wuoksi
laatinut ja lähettänyt Pietariin oman
ehdotuksensa, jonka sisällys, kuten sanoi,
tu kirjeenwaihtajamme ilmoittaa, onseuraama:

I. Kcsäk. 1%, pmä 1904 arm.
wahmiZtettujen, 'Suomen suuriruyti»
naslunnan tula- ja menoarmioiden
laatimisesta annettujen sääntöjen si»jaan sekä muiden tähän kuulumain
säännösten muuttamselsi ja täydentä-
miseksi säädetään tammik. 1 p:Ztä 1914
seuraamat säännöt:

1) Sotilas- ja sotilashullnerahastot
Yhdistetään kaikkine «aroineen ja tu°
loineen maltioiahastoon, johon siirry»
mät myöskin kaikki sanottujen, lllkkau-
tettamien rahastojen menot.

8) Lakataan laatimasta Suomelle g»
teinen wuotuinen tulo- ja menoarwio.ja sen sijaan, laaditaan Vuosittain eri-
tyiset eri rahastojen, tulo» ja menoar.
wiot nimittäin: 1) waltioiahaZtun; 2)
luostuntllillhllZton; 3) plllowiinawllill'
jen, ja 4) kllltulllitoZrahllston.

3) Waltiorahllston menoarwioon
pannaan määrärahat: 1) maksuihin,
sotka Suomen on suoritettawa Malta-
kunnllnillhllZtoon, ellei näitä Marten o-
Ie «sotettu erityisiä lähteitä; 2) halli-
tuZlaitoZten ja mirkamiesten ylläpitoa
Marten ja 3) muihin tarpeisiin, jotkamannassa olemien säännösten nojalla
omat tästä rahastosta tyydytettämät.

4) Tarpeisiin, joita ei ole edellytetty
Moimassa olemissa säännöksissä, mut-
ta jotka owat kiireellistä laatua, teot»
daan maltiorahaston menaarmioon
Panna määrärahoja ehdollisesti suori-
tettamiksi. Ehdollisen niäärärahan käyt»
tämiseen tamallisessa järjestyksessä
manditaan erityinen arm. lupa.

5) Laadittaessa maltiorahaston
muotuista tulo- ja menoaimiota ote»
taan, mikäli mahdollista, huomioon et«
tä on mälttänmtönta turmata ranaston
Pääoman tarpeellinen lisääntyminen.

6) Waltiorahllstllsta ei sallita mi»
: tään siirtoja eikä etumaksuin edustun»
nasta riippumiin rahastoihin.

7) Menot, jotka eimät kuulu Maltin»
rahastosta tai muista, yksinomaan H.M, Keisarin käytettäwissä olemista
Maroista fuoritettnmiin, esitetään edus-
kunnalle, ja suoritetaan, sitten kun e»
duZtunta on niihin myöntänyt ja Hä»
nen Mlljcsteettinsa wahwiZtanut tar»
peelliset määrärahat, wiimemainittujen
illsoiZsa.

8) Eduskunnalle annetaan Mälttä-
mäitömästi esitykset: 1) määrärahoien
myöntämisestä a) suostuntawerojen
kanto- ja MlllMllntllkustllnnuZten; 6)
waltiopäiwäkuötllnnllsten; c) edustun»
nan hoidossa olewien laitosten hoito-
kustannusten; d) eduskunnan takuulla
otettujen lainain korkojen ja kuoletuk»
sen suorittamiseen; e) kulkulaitosten
rakentamista ja kunnossapitoa Marten
kullulllitosrahllston Maroilla ja f) kan-
sakoululaitllsta setä simistyZ- ja wa-
iistustarpeita Marten, mikäli niiden
tyydyttämistä ei suoriteta maltiarahas'
tosta, sekä 2) 475,000 markan sunrui»sen rahamäärän siirtämisestä Muont.
tain Maltiorahastoon leimaweron \a
660,000 markan suuruisen rahamäärän
siirtämisestä sinne niinikään Muusit-
tain paluwiinaweron tulosta.

11. Senaatin tehiamälsi annetaan
laatia seikkaperäiset säännöt Suumrn
maltion eri rahastojen erityisten iu'o»
ja menoarwioiden laatimisesia muosit-
tain eri rahastoille ja esittää nämä
säännöt jäudeiyssä arm.
wahwistettamiksi niin aikaiseen, että
tällaiset tulo- ia menoarwiot Moidaan
',-atia muodeksi 1014.

Nämät määrätilset oliiimat kenraali-
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'uioernöörinkin mielestä anncttawat e-
rityiscllä hallinnollisellll asctulsella.

tönten näkyy, Tnence kcnrallliluwer-
Noorin ehdotus useissa tohdin wielä pi-
temmälle luin senaatin, tahtoen m. m.
ullonlliseZtitin hämittää yhtenäisen
Mllltioarmion, joka w. 1899 säädetyn
2uomcn Valtion lllZsll- ja tilitaitllksen
uudiZtnlsen kauttll mihdoin saatiinmaassamme aitaan. Muutamien lenr.
luw:n ehdotuksen yksityiskohtain lasit-
tämiseksi wiittaamme tämänpäiwäiscen
pällkiijllitulseemme.

Ministeriwalliosihleerin wastachdotus.
Kuten ennen on kerrottu, on minis-

leriwaltWsihteerikin esittänyt tämän
«sian ratkaisemiseksi oman ehdotuljensa

saman, jota wastaan kenraalikumer-
nööri, kuten tänään pääliijoitulsessam-
me esitetään, on tehnyt ankarat masta-
mäitteet. MiniZtcrimaltiosihteerin eh-
dotukjen sisällys on seuraama:

1) Tulo- ja menoarmioehdotuZ seu-
raamaa nmrainhoitomuotta Uralien
laaditaan siten, että siinä, tarkasti erot-
tantalla toisistaan hallituksen ja edus-
kunnan rahastot, kuitenkin felroästi il-
moitetaan »aitioni kaikkien menojen ia
kaikkien intojen kokonaissummat kysy-
myksenalaisena wuotena.

2) Menoarmioon otetaan poikkeukset-
ta kaikki ne menot, jotka karmitaan
hallitntsen edellyttämien nraltion tar-
peiden tyydyttämiseksi, jonka ohessa ne
kiireelliset menot, joiden suorittamiseen
senaatti ei mielä ole hankkinut arm.
suostumusta, otetaan tulo- ja menoar-
mioon ehdollisina määrärahoina.

3) Kun on määrätty toiselta puolen
kaikki waltion mäkinaiset tulot ja wer-
rnttu näiden tulojen summaa kaikkien
kysymykseualaijena wuonna (kohta 2) e-
siintymäin menojen koloneisjummaan,
tehdään armiolasku tulo- ja menoar-
wion järjestelyyn tarmittawan suos-
tuntalijan määrästä.

4) Kaikki lysymylsenalaisena wnon°
na esiintymät menot (kohta 2) jaetaan
kahteen ryhmään, jolloin niiden meno-
jen ensimaiseen ryhmään, joiden juo-
rittamiseen mäkinaiset tulot osoittautu-
wat riittämilsi, on otettawa, suhteelli-
sesti näiden mäkinaisten tulojen suu-
ruuteen (kohta 3), määrärahat sellai-
sia tarpeita Marien, jotka hallituksen
mielestä omat ehdottomasti tyydytettä-
wät, kuten siirrot maitokunnan rahas-
toon, menot hallitnslaitosten ylläpitoa
warten, arm. määrämnosiksi myönnetyt
apurahat y. m. Sitten kun mainittujen
tarpeiden ja maltion mäkinaisten ma-
rojen armiolasku on suoritettu, on me-
nojen toiseen ryhmään olettama mää-
rärohat sellaisia tarpeita Marten, joi-
den tyydyttämisen hallitus jättää edus-
kunnan hartittamaksi, kuten: juostun-
tain kannosta ja malmonnasta, Antel-
lin kokoelmien hoidosta, kansakoululai-
tolsesta, yleissimistylsellisistä tarpeiZ-
ta y, m. aiheutumat menot.

Asian csihistoiiaa.
ITäZtL ilmoittaa lirjeenmaihtajam^

me:
Eduskunnan kanssa syntynyt risti-

riita waltion raha-asiain alalla sai
ministerineumoston m. 1910 ottamaan
puheenaoleman kusymytsen käsitelläk-seen. Neuwosto päätti sitten O P. jou-
luk. s. m. (ro. l.) ehdottaa korkeimpaan
paitkaan:

'1) että Suomen fenraalifnmeniööril-
•le ia senaatille olisi annettawa tehtä-
matsi wiipymättll, 3/16 p, maaliZk.
1905 annetun arm. lästyn täyttämi-
seksi, käydä tarkastamaan 10/23 p. ie-

fäf. 190 i annettuja ohjeita siitä miten
'Suomen toaltioortoiot omat laaditta-
wat; ja olisi senaatin, fuoritcttciloc. tä-
mä tehtämä huomioonottaen Suomen
maltion nykyiset tarpeet ja sen suori-
tettamiksi pantamat menot yleisiin wal-
takunnan tarpeisiin, jotta, suomalaiset-
Ia hallinnollisella, asetuksella, tulisi
mahwiötetulsi varma erotus hallituksen
ja eduskunnan rahastojen Malille: sekä

■2) että määrättäisiin, etta wastedes,
kunnes kysymys Suomen maltioar-
mion laadintatamasia on saatu rat-
kaistuksi, mitään siirtoja tai ennakko-
maksuja waltiorahostusta luostuntarn-
hastoon ei ole sallittawa.

Nämät ministeiinenwoston ehdotuk-
fet hywälsyttiin 9/22 p. maalisk. 1911
karkeimmassa oaikaZsa ja annettiin se-
naatin tiedoksi min. maltiosihteerin
kirjeellä jeuracmalta päiwältä.

lv. \ty\2 menosääntö.
Lähetetty Pietariin.

iKuluwan wuoden menosääntö on
nyttemmin lähetetty Pietariin ja oda-
telaan sen tulema,i wahwisletnlsi mic-
lä tässä luussa.

Senaatit ja wenajän
kielen asia.

senaattorien kr. Bergin jtf
Kraatzin waStalause.

Plo?uraattori tzosiainoffin lau»
sunto.

Hl>l:n mu?aan sisältää se wasicr>
lause, jonka senoiottoriit fr. Beig ja
Kramtz ow,at Eiiitäneet senaatin Inu»
snreiöon k,e nVaa^liSuwernÄrin wenä»
iänJÉiclltä foéfetoit-ta Gdvwksiskll,seuraawaa:

1) Mitä tulee tapaan jolla toc=
näjänkiclcn taitoa on pakko-
toimin lemitettämä Suomen
Mirkamiehistöön, mastalausujat-
kin Inllä omat sitä mieltä, että tämmöi-
nen IcMittäminen on sekä yleismaltiol-
lisistä että täntännöllisistä syistä mälttä-
mätön ja ettei se ole Mapaachioisuuden
tietä mahdollinen. Mutta olisi malittnma
sellaisia pakkokeinoja, jotta mahdollisiin-
man Mäbän alentaisiMat Mirkamiehistön
pätcmyystasoa. Wastalausujat cimät
sen touoksi moi siinä yhtyä senaatin e-
ncmmiZtöön, että senaatti saisi oikeuden,
yhdessä kcnraalikuMcrnöörn: kanssa ai-
ka ajoittain määrätä, että erinäisiin Pos-
ti-, rautatie- ja tullimirkoihin on nimi»
tcttämä ainoastaan mcnäjänkieltä taita-
Mia henkilöitä. Näiden Mirkain haltijat
omat hajallaan maan eri osissa, joissa
heidän on mahdoton oppia Menäjää.
Venäjälle Moidaan lähettää sitä oppi-
maan korkeintaan joitakuita kymmeniä.
Jos näissä oloissa Main Mcnäjänkielcn
taitoisia Moitaisiin nimittää näihin Mir-
koihin, ei niihin Moitasi saada pätcmäm-
piä aineksia. KaikN mikä on mahdollista
tehdä on tehty kun määrätään, että etu-
sija annetaan pätcmälle menäjänkiclen
taitoiselle. Kuinka snotaMaa Mcnäjän-
kielen nopea teloittaminen mirkamiehis-
töön lieneekin, sen ci kuitenkaan pidä tn-
pahtua Miriamichistön pätemyydcn kus-
lannuksella, semminkään kun kysymys ei
ole muusta kuin ajasta.

2) Venäjänkielen o t tami -

nen käytäntöön Mirastoissaon tehtämä riippumaksi siitä,
missä määrin Mirkam i e h e t
tuota kieltä taitamat, jonka
muotsi hallituksen kaikki toi-
met on kohdistettaMa mcnä-
jänlielen taidon tcmittämi-
seen mirkamicstcn ja wäestön
kesken.

Senaatti ei ole kiinnittänyt tuomio-
tansa kcnraalikuwcrnöärin ilmoitukseen,
että tämän nyt tekemä ehdotus on wain
walmistalua askel mtzöhemmnl iotcutct-
tawiin wiclä laajempiin toimenpiteisiin.
WaZtalausnjain mielestä ei ole makidol-
lista mennä wenäjänkictcn asiassa pitem-
mällc kuin nyt suunnitellaan, ennen-
kuin rocnäjänkiclen taito Suomessa «n
saatu nykyistä yleisemmäksi. ?ämän tie-
len taidon Icwittäminen Suomessa on
sen wuoksi hallituksen päätclitäwä sa sen
tähden tulee liallitukscn koko huomion ny-
lyään kohdistua wenäjänkictcn opetuksen
parantamiseen Suomen oppilaitoksissa,

3) Suunniteltujen asetus-
ten antamisjärjestys. Kuten
tunnettu tahtoo kenraalikuwcrnööli to-
teuttaa nykyiset ehdotuksensa hallinnoi»
lista tietä, ja jättää duumalle wasta lo-
Pullinen, laajempi ehdotus wenäjänkielen
woimaanpanosta Suomen wiiastoihin.
Tällaista kahtia jaloa wastalausujat ci-
wät pidä suotawana. Jälkeen w:u 1891
on Suomessa annettu wcnäjänkielcstä
kokonaista 12 eri määräystä. Tämmöi-
scstä fekawuudcsta on tehtäwä loppu.
Kun nykyistä kenraalikuwernoörin ehdo»
tusta pitemmälle ei woida mennä, olisi
tämä juuri tehtäwä lopulliseksi laiksi asi-
asta, ja fe olisi anncttawa duuman ja
wllltakunnannenwoston kautta. Täm»
moista mencttelnä owat „meidän edusta-
jammc" (s. o, Wcnäjän eduskunta) itse
tahtonut, pannessaan kesäk. 30 B:n la-
kiin määräyksen, että säännökset wenä°
jänkiclcstä Suomessa owat tämän lain
järjestnkscssä anncttawat, ja hallitus on
tämän hywäksynyt. Samaa waatii myös
Wenäjän pcrustuslakicn 3 §. Edelleen
tekisi toimenpide duuman kautta toteutet-
tuna Suomessa sywän waikutnksen ja
hclpoitnisi siten sen soweltamista käytän-
nössä.

4) KaawakkciZta ja lomak-
keistä owat wastalausnsat sitä mieltä,
että niiden painaminen useammalla kie-
Icllä olisi sekä tarpeetonta että haital-
lista, kuten kokemus esim. rautatiehalli-
tulscssa aikoinaan osotti. He lausuwat
tässä warsin pistelijäitä sanoja kenraali»
kuwernöörin ehdotuksesta. Kaawakkeiden
ja lomakkeiden tulee olla samaa kieltä
kuin tekßtikiu, Waatimus että kaik i s-
s a kaawakkeissa ja lomakkeissa pitää oi-
Ia wenäläincnkin teksti, on wailla waka-
waa merkitystä, se on pikkumainen ja ar°
woton. ..Hallituksen tulee kohdistaa huo-
mionsa suurten kysymysten ratkaisuun.
Niitä ei ole wähän Suomessa. Puuttua
Suomen kysymyksessä mitättömyyksiin
on sangen waarallista, sen todistaa wii-
mcistenkin wuosicn historia."

5) Mitä tulee senaatille annet-
tawiin waltuuksiin suunni-
tcltujcn muutosten toteutta-
m i s e k s i, owat wastalausujat sitä micl-
tä, että jos toimenpiteet rajoittumat nii-
hin, jotka nyt owat ollcct scnantin tarlas-
tcttllwina, niin laajoja wnlmuksia tuskin
waan tarwitaan.

Hra H:n mielestä senaatti on ottanut
tcbtäwnnsä aiwan liian laajasti. Tc-
naatin alisi loain ollut tartastettawa,
sisältämättä suunnitellut hallinnollißta
tietä annettawitsi aiotut asctusehdotukset
sellaisia säännöksiä, joita ci waida antaa
ilman duuman ja waltakunuanncuwos-
ton mvötämaikutusta sekä omatko ja
mikäli ehdotetut toimeupiteet tarkoituksen
mutaiset. PuoleZtaan hra H. Masiasi edel-
lisccn Insymykseen lieltämästi, jälkimai-scen täysin myöutämästi, katsoen että ne
omat oitis toteutettaMat, semminkin kun
u. s, ohdenmertaisuuslaki Maatisi toimen-
vitcitä loenäjänkiclen asiassa, eikä mitään
mielä ole sen soMcltamiscksi tässä kohden
tehty. Nyt on sekä senaatin enemmistö
että Mähemmistö mennyt antamaan ken-
lanlikumcrnööiille historiallisia y. m.
tietoja, jotka kuitenkin l>. ylh:llecn epäile-
mättä omat hymin tunnetut.

Omatpa muutamat senaattorit ftarkoi-
tctaan ilmeisesti kreiwi Bergiä ja hra
Kraatzin) rohjenneet Mälilliscsti käydä
aiwostclemaan Keis, Maj:n arm. täZ-
kyökin ja antamaan kenraalikumernööril-
le ncmooja siitä, miten hänen, on tuo
käsky täytettämä. Näin on tapahtunut
tun m> Mäitetty, että pitemmälle kuin nyt
on ehdotettu ei ale mahdollista nykyään
mennä mcnäjänkiclcn asiassa. Sftoifen
lausuminen on ulkopuolella senaatin pn-
tcmyyspiiriä. Senaatti on myös neljät-
tä kuukautta Miimyttänyt asian käsittelyä,
maikka chdotnstcn sisällys jo aikoja en-
ncn annettiin yksityisesti senaatin jäsen-
ten tiedoksi.

Kaikki pelko tuleman MirkamiehiZtön
tai sen ftätcmyyden subtcen tai että Mi-
rnZtoiiiin syntyisi häiriöitä on hra H:nmielestä mallan turhaa. Sen ofottaa
muka se, ettei mitään tuommoista syn-
tynyt tun suomenkieli BN-luMulla pan-
tiiu Mirastoissa käytäntöön, maikka suo-
mi muta sen aian wirlamicsluotalle

TuomeZsa ci ollut sen raähemmän tuntc-
maton kuin toenäjä(U).

Hra H. tcrwehtii „symällä tyytywäisNY»
della" sitä mielipidettä, että wenäjänlic-
len opetus Suomen kouluissa on asctet-
tattia »oikeammalle lannalle". Mutta se
on asia erikseen, soZta senaatin erikseen
on pidettäwä huoli.Senaatin enemmistön ehdottamia
muutoksia lenraalikuwcinoörin ehdotut-seen hra H. ei tahdo »vastustaa, wailkci
katso niistä oikeutetuiksi muita kuin ne,
että ministeriwaltiosihteeriltä tulemiin
asiakirjoihin senaatin on tarpeen mukaan
toimitcttawa käännökset suomeksi ja ruot-
siksi, ja että 7 wuoden perästä ci saa
Mirkoihin nimittää muita kuin wenäjän-
kielen taitoisia.

Kaawakkciden kieltä koskcwa kysymys
saattaa näyttää wähennnän tärkeältä,
mutta ken tuntee «paikallisen sanoilla

häncllä on asiasta toi-
ncn mielipide.

Lopuksi hra Hosiainoff ei katso woiwan-sa waieta siitä, että melkein kaikki mitä
nyt suunnitellaan, oli jo pantu käytän-
töön lenr. Vuorikotvin aikana, maitta
bäncn seuraajansa owat sen tehneet tyh°
jaksi.

Ältstata, fcna'a!tis!sa kWMäeZlsä on
ftr a kuraa t tari Hos i a i noff
■an tornit lausunnon, söka räikeällä
tawalla .cijlottaa LnmVa nykyinen
prioOnraaMorintoiiran i}o.rti : ja käsit-
tää tohtäwänlsä ja ntrnfä hengen
muchiä h>än on.

Riwennawan ja Nuden-
kirkon pitäjäin asia.

Hra KllMcmMW on kääntynyt
Pietarin tnwernöörin pyy-
taen tietoja Wiipnrin läänin fah-
btn pitäjän liittämiökysymykicstä.
Wll!Ztaukseksi on kuw<'rnollii, freiroi
Adlerberg ilmoittanut, että hänen
säytettäwissään ei oBe muita tifito»
ja kuin Raiwolan kylää kMcwiu.
©ifittäen tietoja Raiwolan kylän
wäestöstä ja alueesta sekä maini»
ten että RaiwÄassa on wenäläinen
kiekko ja Pappi, kak,si wenNäMa
koulua ja wenäläinen roäl&färi, ll»
moittaa kumernöori, että

1) Raiwolan kylä lähettää edus-
tajan jokaista kyminentät atoa Itfy
ti Rajajoen lvetostioikeuteen ja wa-
litsce tuOMoriehdokkaita siihen; ny-
kyinenkin tämän oikeuden puheen-
johtaja, soka on walittn tähän toi-
meen neljänneksi ko!lmiwuotis,kc:,u-
frefji, on raiwolalllinen. Mainitun
oiifeuben toiminta ei kuitenkaan w
lotu Raiwolan kylään.

2) Raiwolalaiset »owat kästtyölai-
siä cimätkä harjoita
,tä. He työZkcntelewllt Rajajoen a-
setehtaassa tai Pietarin tehtaiGa,
tai walmiZtllwllt katonaan mctailkt-
käsitöitä. He otoat kaikki säilöiltä-
neet tuenalaisen luonteensa, mene-
wA naimisiin wenäläisten kanZsa
ja puhuivat wain wenäjaa. Wain
htttoin Harmat heistä ymmärtämät
suo.mea.

3) Raiwolalaiset turmautuwat
wastenmielilsesti suomalaisen oikeu-
den apuun kielen taitamoJttomim-
den ja niiden kustannusten touoksi,
joita asiain ajaminen sanotuissa oi°
keuksissa tuottaa. Sen wuoksi ei
RaiwlllaZsa nosteta syytteitä toa-
häiscmmistä puiden warkauksista,
sotka lisääntywät muosi wuodclta.
Niinikään wälttäwät Raiwolan a-
sukkaat suomalaiseen poliisiin wr-
wautumiZta, koska Raiwolan rau-
tatieascmalla asuman nimismiehen
jokaisesta matkasta kannetaan 2
markkaa. Raiwollalaiset haluawai
siirtyä yksinomaan wenäläiöten wi-
ranomaisten alamaiMi.

4) 15 wirstan päässä Raiw>olaA
ta on KraZnllic Selon wenälätnen
'kylä, mutta se o-n kMnmcm jumtt'
laisten wiranllmaistcn hallinnassa.

Aöpenhaminan
kalastnsnäyttelv.

Opintoretleily näyttelyyn Mutilus»
laiwalla.

Kalllstustentllikllstelijan esityksestä
on senaatti oikeuttanut maan maan-
wiljelyZ- sa talousseurojen kalastuksen-
neumojat ensi heinäkuussa tekemään
llllllstuölaiwa Nautiluljellll opintomat-
lan Köpenhaminan kalastuZnäyttelyyn.
Samalla on senaatti MytettäwiZsä ole-
mista kalastuksen edistämiseen osote-
tuista määrärahoista myöntänyt 700
mln rahamäärän retkeilijäin rawinto-
y. m. menujen kustantamiseksi. Retkei-
lyä tulemat jahtamaau, paitsi kalastus-
lentarkastelija, myös wanhemfti kalas-
tustentarkastelijanllpulllinen T. H.
lärwi ja m. t. nuorempi kalastusten-
tarknstclijannpulainen Gunnar Gott-
berg.

Senaatin oikeusosasta. Kenraali-
knmernööri on yhtynyt senaatin pää-
toffeen senaatin kanslistin E. Theslef-
fin ja Ossian Schaumanin nimittäin!»
jestä senaatin oiteuZosaston protokolla-
sihteereiksi.

Senaatin oikensosasto oli jo wiime
'.vuoden lllklltuuZsa lähettänyt nimitys-
lä koskemat asiakirjat kenraalikumer-
nöörin tanslillan, missä asian ratkaisu
on miipynyt aina tähän asti.

Waafan ylimälli. rnutatiepalweli-
jat anowat palkankorotusta. Waafan
ylimäär. rautatieplllwelijat pitiwät t.
k. 6 p. yleisen kokouksen, jossa keskus-
teltiin alinta palkkaa koskemasta ase-
tukseZta. Kokous asetti 4»miehisen ko°
mitean asiaa edelleen ajamaan. Tämä
on nyttemmin lähettänyt rautatiehalli-
tukselle kirjelmän, jossa, katsoen elin»
tarpeiden tuntnttlaan kallistumiseen
kaupungissa, anowat, että Waasan taa-
tatiepalwelijoiden palkka korotettaisiin
3 mk. 50 piiin. Tähän asti on mak»
feitu palkkaa 2 mk. 50 v. ~,

~,,.,„,

UUSI SUOMETAR

wiipmin howioikeus.
Anomus Viidennen osaston pysyttä-

mijestä edelleen.
Wiipurin howioikeus on senaattiin

jättänyt kirjelmän, jossa se ilmoittaa,
että hllwioiteutecn kulumana wuonna
saatettujen juttujen suureen määrään
nähden on howioikeudessa ratkasematta
oLroat asiat tänä muonna melkoisesti
lisääntyneet, maikkakin howioikeus hel-
mik. 2 p. 1912 annetun arm. määräyk-
sen mutaan saman luun 14 p:stä lllka-
en on työskennellyt paitsi neljällä mäki-
naisella osastollaan mielä yhdellä lisa-
osastolla. Mainitut ratkaisematta ole-
mat jutut nousemat toukok. 23 päi-
mään asti laskettuina: metojutut
I,3sä:een setä malitusasiat, alistetut
asiat ja howioikeuden ensimäisenä oi-
ieusasteena rattaistllwat asiat yht.
729:ään. Koskei niin ollen ole toiwei-
ta että howioikeus neljällä osastolla
toimien möisi estää ratkaisemattomien
asioidensa nopeaa kasmamista, jollai-
nen asiaintila tulisi Marsin haitalliseZ-
ti Vaikuttamaan oikeudenhakijain e-
tuun ja howioikeuden oikeudenkäytön
armoon, saa homioileus alamaisesti >a-
noa että howioikeuden sallittaisiin tu-
lewanakin muonna toimia wiidella o-
sastlllla ja ylimääräistä wiidettä osas-
toa warten ehdottaa apujäsenilseen mii-
si pätewaä henkilöä sekä ottaa neljä
wirkailijaa, joista kaksi howioikeuden
läsiteltäwinä olemien rikosasiain suu-
reen määrään ja laweuteen nähden tai-
mitaan wiskaalinwiran hoitajina esitte-
lemään mainitunlaisia asioita, sekä kaksi
tulisi hoitamaan notlliionmirkaa, luin
myöskin että pyydetyn ylimääräisen o-
sllston ylläpitämisestä johtumia meno-
ja marten muodeksi 1913 homioikeudel-
le myönnettäisiin 28/800 mkn suurui-
nen määräraha seuraaman laskelman
Varusteella: palkkioksi kahdelle homioi-
keuden ulkopnolclta määrätylle apuja-
senelle kummallekin 4,800 mk,, kolmelle
apujäsenclle howioikeuden wirkamichis-
töstä kullekin 2,400 mk., kahdelle wis-
kaalinmiran hoitajalle kummallekin
3,000 mk. ja kahdelle notarion sijaiselle
iiimmallelin 2,000 mk. ynnä tarmera-
hoiksi, huomioon ottamalla että homi-
oikeus miidcttä osastoa Marten tarmit-
see ylimääräisen puhtaaksikirjoittajan,
jolle on suoritettama 125 mkn luukau-
sipalkka, 2,000 ml.

Wihdoin howioikeus ilmoittaa että
tänä wuonna an howioikeuteen wali-
tulien kautta saatettu 206 rikusluon-
toista walitusasillll wähemmän kuin
wastaamaan päimään muonna 1911
lukien, mitä riippuu siitä että wiime
wuonna «li tällä ajalla howioikeuteen
walitettu 175 keskenään aiwan saman-
kaltaisests, purjehdusrikosta loskemas-
ta asiasta.

Myötäliitettyjen taulukkojen mukaan
oli wiime wuodelta siirtyneitä wetojut-
tuja 1.257 ja toukok. 33 päiwään men-
nessä saapuneita 538 eli yht. 1,790.
joista sanottuun päiwään mennessä oli
ratkaistu 435 setä rikosjuttua ja simii-
liwalituZllsioitawiime wuodelta 631 ja
mainittuun päiwään mennessä saapu-
neita uusia 564 eli yht. 1,195, joista
toukok. 23 päiwään mennessä oli rat-
kaistu 466.

Titanicin uhrien
aronstommen.

Tietoja pijsjdciiinn h»llun«iden
omaisista.

Senaattiin on diplomaattista tietä
saapunut kirjelmä Lontoon kaupungm-
päällikön llpurahllstlllta, jossa pyyde-
tään tietoja Titanicin haaksirikosta pe-
lastuneiden taloudellisesta asemasta ja
heidän kärsimistään wahingoista, sa-
moin hukkuneiden omaisista, y. m. Kir-
jelmää seuraa kaawake. johon pyyde-
tyt tiedot owat merkittämän

Kuuromykkäin opetus.
Suomenkielinen loeluotka luuromylliä

malten Helsinkiin.
Sunnuntaina „Nya 'PrcZsenin" mu-

kaan kertomamme uutinen, että senaat-
ti olisi tehnyt korkeimpaan paikkaan
alistuksen kuuromyktäkoulun perusta-
mifesta Helsinkiin on siinä suhteessa
oikllistawa että senaatti on tehnyt alis-
tuksen ainoastaan suomenkielisen toe-
luotan ylläpitämisestä Helsingissä ensi
'ukuwuonna ja tulisi sanotun 1 koeluo-
kan opetussuunnitelma pääasiassa ole-
maan samanlainen tuin Turun, ituo-
pion ja Oulun luuromykkäinkoulujen
loeluoltainkin. Samalla on senaatti e-
fittänyt, että mainitun luokan ylläpi-
tämiscksi myönnettäisiin 33,850 mkn
määräraha, josta täksi kalentcriwuo»
deksi 11,300 mk. Mitään lisämenoja ei
luokan perustamisesta kuitenkaan tule
waltiollc koitumaan, tosla aistiwial-
liskoulujen tämän wuoden menoarwi-ossa on odotettllwissa samansuuruinen
säästö. Wielä oli kokonaan perätön se
N. Pr:n tieto, että koulussa walmis-
tcitaisiin tuuromylkäkoulujcn opettajiksi
aikomille henkilöille tilaisuutta auskul-
tceraukseen.

Hautausmaat. Keilyan seurakun-
nan un senaatti aileuttanut hautaus-
maana täyttämään Mätitalo-mmisen
palstatilan maahan Huittisten Pitäjän
Hcllilän lylässä kuulumaa maaftalZ-
taa.

Kitelän kreiklalais-katlllisen seura-
tunnan Uytosyrjän, Kcrisyrjän ja Mct-
säkylän kyläläiset on senaatti oikeutta-
nut hautausmaanaan täyttämään eräs-
tä Lesetelan tilasta ensimainitussa ty-
lässä lohlllistllwllll mllllvalstllll.

Sarwikarjan tuonti
keisarikunnasta Suomeen.

Helpotus «enäläisille humila-asuNaille.
Sen johdosta että wenäläiset huwi-

la-llsllklllllt, joiden tllpanll on tuoda
mukanaan huwiloihinsa Suomen puo»
lelle keisarikunnasta luten
lehmiä, wuohill y. m. owat aina ol-
leet pakotetut joka kerta hakemaan sii-
hen erityistä lupaa senaatilta sekä o-
wat asian johdosta tehneet »alituksia,
on senaatti nyttemmin määrännyt että
tuotaessa maahan keisarikunnasta enin-
tään wiifi eläintä sarmikarjaa, ei sii-
hen tarwitse erityistä lupaa hakea,
maan on tuojan asiasta tchtämä ai-
noustaan ilmoitus Suomen tullitoimis-
toon Pietarissa ja allekirjoitettawa kaa-
wale, minkä mukaan tuoja sitoutuu
noudattamaan erityisiä senaatin anta-
mia määräyksiä saimikaljaa maahan
tuotaessa.

Muissa suhteissa jäämät edelleenkin
woimaan toukok. 4 p:nä 1863 annetut
sarwitllijan tuontikieltoa kcisarilun-
nasta koskcioat määräykset.

Luotsilaitos.
Luotsin ohjaama tanskalainen kunnari

ajaa kalille Kiuunuwuorcn
selällä.

Tanskalaisen kuunarin „VeZtan"
päällikkö H. Patkur on julkiselle nata.
rille jättänyt meriprotcstin, jossa hän
mainitsee, että mainittu, posliini»
salvella lastattu laiwa kesäk. 7 P. saapui
Äransgrundin majakkalaiwan luokse,
mistä saatiin luotsi Helsinkiin, ja saa.
pui laiwa Wiaporin kohdalle, missä tul»
litarkastus toimitettiin. Tarkastuksen
jälkeen antoi luotsi määräyksen ohjata
Pohjoissatamaan, mutta törmäsi lai»
wa karille lähellä Wasikkasaarta. Myö»
hemmin yöllä saapui luotsilaima
„Kurs", ja irrotti laiwan karilta,
minkä jälkeen matkaa jatkettiin Sör»
naisiin. Koska mainittua karilleajoa
on pidettäwä luotsin wirheenä, wapaut»
taa laiwan kapteeni itsensä kaikesta
wahingosta.

Kunnallinen luotsikhsymys Torniossa.
Kunnallinen luotsikysymys oli esillä

Tornion kaupungin waltuuston
kokouksessa wiime tiistaina. Kysymys
ei antanut aihetta minkäänlaiseen toi»
menpiteescen waltuuston puolelta.
T. U.

Luotsilaiwojen päälliköt.

Mikäli L:ta on warmalta taholta
saanut tietää, on luotsilaiwa „Sai»
maan" perämieheksi kapteeni M. Har»
jun sijaan t. k. 1 p:Ztä lähtien mää»
rätty kapteeni Johan Lawonen, Wii»
purista.

Kasit. M. Harju on taas määrätty
luotsillliwa ..Ahkeran" päälliköksi.

Majallalaiwll Plewn».
Luotsilllitllksen majakkalaiwa „Plcw-

na" on wielä Toppilansalmcssll. Näi»
nä päiwinä kuulutaan laiwa wietäwän
paikoilleen. K:wa.

Loistolaiwllt j» loistot.

Luotsihallitus ilmoittaa merenkulki»
jäin tiedoksi, että ruotsalainen loistolai»
wa Norströmsgrund on sijoitettu ase»
mallensa Pohjanlahteen t. k. 2 p:nä;
että seuraamat loistot Suomenlahdel-
la ja Laatokalla jälleen on sytytetty:
Suomenlahdella Viipurin luotsauspii»
rissa: Halli 23 p:nä wiime touko»
kuuta. Laatokalla: Nikonoff 7 p. roii»
me toukokuuta. Bojonna 13 p. wiime
toukokuuta ja laiiva Taipaleenluoto 26
p. w>ime toukokuuta; ja että Stapel»
bottenin poiju sekä Srednjaja särkän
loistopoiju Suomenlahdella owat sijoi»
tetut paikoillensa 28 ja 26 p. wiime tou»
kokuuta.

LuotsipalUelus alkanut.

Lisäyksenä tietoihin merenkulkijoille
ilmoittaa luotsihallitus, että kruunun»
luotsi nyttemmin on saatawissa Heisin»
gin luotsiasemalta Hylkysaarella spuhe»
lin N:o 80 29) Sörnäisistä, Helsingin
Pohjois» ja etelä» ja Hietalahden sata»
mista Gräharaan ja Ztransgrundin
Helsingin luotsauZpiiiissä, lähtewille
laiwoille. Luotsipalwelus on myös al»
kanut Lowiisan ja Orrengrundin luotsi»
asemilla Wnpurin luotsauspiirissä.

Nusi kari löydetty.

Luotsihallitus ilmoittaa merenkulki»
jäin tiedoksi, että 26 jalan kari on löy»
detly noin 215 m. etäisyydellä S 26 W
Nygrundin 15 jalan karista Helsingin
sataman suulla, Suomenlahdessa. Edel.
lisen karin, jota ei ole merikorteissa
osoitettu, merkitsemistä Marten on Ny»
grundin pohjoisreimari siirretty siten,
että se nykyään sijaisee noin 9 m.
päässä S yllämainitusta 26 jalan ka-
rista. Merikortit N:rot 1325, 1440 ja
1476,

Luotsihöyrylaiwa Sezlantin miehistö
tehnyt lakon»

Eilen aamuNa tuli Palosaaren lä>
hellä majaileman luotsihöyrylaiwa
Sextantin kapteenin puheille muuta»
mia wenäläisiä luotseja tahtoen pääs»
tä laiwalla arwatenkin luotsituwille,
mutta kun miehistö älysi, että luotsit
aikoiwat mukaan, tekiwät he jyrkän was-
tukscn, sanoen, että he eiwät rupea
luihinkaan luotsien kuletukseen ja teki»
roiit lakon. Tähän melkein kaikki yksi»
mielisesti yhtyiwät. Luotsien ei aut»
tanut muu kuin palata takaisin maihin.

Laiwa ei Koi päästä lähtemään ennen»
kuin uusi miehistö on saatu laiwaan.
Syynä, etteiwät kaikki miehet yhtyneet
lakkoon, oli se, että he oliwat sidotut
kiinteästi laiwaan. Laiwa on poliisi-
walwonnan alaisena.

Tallinnalainen wastalause.
Carl F. Gahlnbäck Tallinnassa jul-

kaisee sikäläisten laiwayhtiöiden puoles»
ta seuraawan julkisen wastalauseen
Suomen luotsilaitoksen nykyistä tilaa
wastaan:

Eftäjärjcstystä Suomen luotsilaitokses-sa on kestänyt jo kyllin kauan. Karstwäl»
lisyydellä on sitä katseltu ja odotettu pa-
ranemista, mutta turhaan. Uusi kornen-
nuskunta ci ole pystynyt siihen, mihinsen toiwottiin pystywän; laiwat owat
suurimmille waaroille alttiina, Karillea-
jot, wieläpa itse luotsilaiwankin kalille
joutumiset, owat tulleet tnwallisiksi ilmi-
öiksi. Uudet luotsit eiwät näy olewan teh-
täwänsä tasalla, niin että kapteenien tay-
tyy ottaa heiltä pois laiwan ohjaus, jot-
tei laiwa ajaisi matalikolle. Merimerkkc-
jä ei ole. Laiwayhtiöt, niin hywin koti-
kuin ulkomaiset, eiwät rohkene lähettää
laiwojaan Suomeen, laiwojen ja taloa-
räin wakuutussummat kohoawat j. n. e.
Eikö luotsihallitus tosiaankaan tiedä,
minkälainen rappiotila jo kuukausia on
ollut wallalla?

Kuinka kauan kestää sitä wielä? Tila
on sellainen, että laiwayhtiöt eiwät woi
siihen tyytyä. Meillä on oikeus nyt, joi-
loin jo niin kauan olemme saaneet o-
dottaa ja jolloin purjehduskausi koko
Suomessa on alkanut, waatia säännölli-
siä oloja. Tässä ei ole kysymys suosiosta,
jota merikullupiileille ofotetaan, maan
oikeudesta, jota he woiwat waatia. Jos
luotsilaitllksessa on mahdoton saada uu-
distusta toimeen tähänastisilla keinoilla,
ilman että laiwaliiic siitä kärsii niin on
haettawa tosenlaisia teitä ja keinoja. Ny-
kyinen tila merkitsee häwiötä koko laiwa-
kululle ja tawarawaihdolle Tuomen
kanssa.

Yhteiskoulut. Terijoen suoma-
lainen yhteiZ.loulu on saanut luwan
ensi syksystä lnkien wuosittain taajen-
tua 5-luolllliseZtll 3-luottlliselst oppilai-
toiseksi.

Maanmittauslanttotit. Vaasan
läänien maanmittllu3tonttorin uuden
talon muutos- ja lisärakennuksia war-
ten on senaatti myöntänyt 4,583 mtn
75 p:nin määrärahan. Ennemmin on
sanotun talon rakentamiseen myöimet-
ty kailkiaan 125,000 mk.

Sen johdosta, että Wiipurin läänin
mllllnmittauskonttlliin huoneusto lää-
ninhallituksolle kuulumassa talossa on
käynyt sietämättömän ahtaaksi, on Wii-
purin läänin kuwernöori esittänyt se-
naatille, että hän saisi oikeuden mä-
hintaan 5 wuoden ajaksi ensi heinuk. 1
p:stä lukien Osakeyhtiö Alfan talosta
maamittauskonttoria Marten wualrata
uuden huoneuston 7,200 mkn wuotui-
festa wuokrasta, jonka ohessa kuwer-
nööri on esittänyt, että maanmittaus-
konttorin" nykyinen huoneusto jätettäi-
siin lääninhallituksen käytcttäwäksi.
Asiatll esiteltäessä ow senaatti kuiten-
kin kuwernöörin esityksen jättänyt huo-
mioonottamllttll. syystä että kyseessä-
olemassa talossa tulenwaaia olisi war-
sin suuri, mutta koska maanmittaus-
konttorin nykyinen huoneusto on ai-
wan riittämätön un senaatti samalla
päättänyt käskeä kuwernöörin laati-
maan asiasta uuden esityksen.

Lopullisia nimityksiä. Kenraali»
kuwernöori on yhtynyt senaatin päätök-
seen Mouhijärwen kappalaisen A. Kan»
kaan nimittämisestä Wimpeliu kirkko-
herraksi.

Postipakettien tullaiis Kälisal»
mcssa. Tullihallituksen tekemästä esi»
tyksestä on Käkisalmen tulliwartiosto
oikeutettu toistaiseksi tullaamaan sekä
keisarikunnasta että ulkomailta saapu-
neet postipaketit.

Waltiolaina köyhäintalolle. Se-
naatti on, myöntänyt Elimäen kunna!,
le waimastalon ynnä mielisairalllan
rakentamista warten waltion waroista
kunnan yhteisellä wastuulla 40,000
markan suuruisen lainan.

Tullilaitos. Waasan tullikama»
rin konttorikirjuri I. A. Wiklund on
pyynnöstään saanut eron Mirastaan ja
1,066 mk. 67 pm wuotuisen elinkau»
tiseläkkeen.

Kaupunginwiskaalit. Helsin-
gin kaupulngiuwiDaali Artur Dö»
derihllilm «n saanut 6 fanuTaubcn to=
ma>n luettuna t. k. 1 «päiwästä, sijai-
sena maratuom. Alf. Wikström.

Hiippllk. sanomia. sPorWoon.)
Kirkkonummen kappalaisenwirkaa owat
hakeneet: kirkkoherra P. SS. Paatero,
Helsingin ruotsalaisen reaalilyseon us-
konnon opettaja G. Bondestam ja Pie-
tarin ruotsalaisen P. Katariinan seu°
rakuunan kilkkoheiranapulainen E.
Wirén.

Helsingitt kuritushuoneen apulais-
saarnaajan Miikaan on t. k. 6 p. ni-
mitetty Helsingin kaupunkilähetyksen
johtaja, jumaluusopin toht. 33. H.
Päiwänsalo.

Vaaliehdolle Teiskon kirkkoherran»
Mirkaan on t. k. 6 p. asetettu Nousi-
aistcn kappalainen H. Nuori 1:lle,
Karstulan pitäjäuapulaincn I. Arra
2:lle ja Korpilahden kappalainen K. E.
Aarnio 3:lle waalisijalle.

Piispantarkastuksia tulee Porwoon
hiippakunnan piispa H. Räbcrgh tämän
kesän kuluessa pitämään kesäkuun 22 ja
23 päiwinä Anjalassa, kesäk. 24 ja 25
p. Elimäellä, kesäk. 2? ja 28 p. Lah-
dessa, kesäk. 29 ja 30 p. Hollolassa,
sekä heinäk. 28 ja 29 p. Hauholla.Kirkkoherran Mirkaan asettajaisia toimi-
telaan yleisten Piispantarkastusten yh°
tcydessä Anjalassa ja Hauholla sekäsitäpaitsi elok. 18 p. Vilppulassa ja
clok. 25 p. Äänekoskella. Edelleen tu-
lee Mastedes määrättöminä päiwinä
Kallion uusi kirkko Helsingissä ja Lapp-
wikin rukoushuone Tenholassa käytän-
töön Wihittäwiksi.
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Uusia ylioppilaita.
IlioppllaZtutlinnossa l,hwäksyttiin, foii*

me lauantaina: Forssan yhteisi
koulusta: V. HirZjärwi, A. A. Mer«
luoto, P. W. Nuutila, «empi Ranttila,

K. O. Eorsawirta, Aino Uotila, E. I.
Wllinio, M. I. Älli; Tyrwään hh»
tcislou I u s t a: V. I. Hiekka, Watt*.
ta Jalo, 2. Lehtiö, V. ». Rantanen, I.
Talo, V. V. Setälä, E. Kanerwo Toiwo»,
nen; Lahden yhteiskoulusta:
Maitta Eskola, E. R. P. Helanen, Toni
I. b. Hertzen, Helga Koskinen, Lilja
Moisio, S. Shlwia Ojala, Elsa Paatola,
T. A. Paawilainen, Hanna M. Peltola,
U. V. Pöhsälä, T. I. Tuominen; sbeu.
n olan alkeiskoulun jatkoluo'
kilta: V. V. Kinnunen, Kot»
kola, Fanni Alhoianta, I. (S. Wienola;
Kouwolan yhteiskoulusta:
B. G. O. Backberg, .Hilma Kiiskinen,
Eleonora Rouhiainen, K, E. Sjöstrand,
Benj. Tuunanen, K. L. WahliooZ, V. KWeijola, A. I, Niiranen; Kotkansuo mal. phtciskouluZta: <3ai=<
ma Ahola, Regina Hagg, Impi Koiwu-
salo. T. V. Mäntti; Kotkan ruot s,
yhteiskoulusta: Sigurd Alfthan,
Märta Roseuius, Tea M. Rosenius, &

0. Tawastila, Elna Wendell; Hami-
nan yhteiskoulusta: Alma Heik--
kilä, I. J. Heikkilä, Hilja Kapiainen,
Aino Sainio, Taimi K, M. Länden, An**
na Rhhsy ; Mikkelin lyseosta:
Eemil Alasoini, N. .Heinikainen, H. V.
Hyyryläinen, P. J. Jalkanen. A. Niro»
nen, V. E, Parkkinen, E. G. Pinomaa,
K. Pöyry. I. Ripatti, I. I. Salonen,
E. A. Tiusanen, O. A. I. Oksanen;
Mikkelin suom. tyttökoulun
jatko luo kilta: Lyyli I. Liukkonen,
Lyydi Myyryläinen, Kerttu Pulkkinen,
Helmi Teittinen, Elsa M. Wihawaincn;
Mikkelin suom. yhteiskoulu Z-,
ta: Hilma Hokkanen, H. G. Hokkanen,
Fanny Kaipainen, Ferd. Laukkarinen, En- '

n i Montonen ; Lappeenrannan
yhteiskoulusta: A Huotari, Tyy-
ne Hyyrynen, M. Inkinen, Hanna Kuok--
tanen, Ida Lakka. Kelmi Reinikainen, ,
L. I. I. Somppi, G. Tynni ; Kaki s a U
men Yhteiskoulusta: Toini Le-
wander, Elna Molander, Niilo Saaiwa,
A. Stauffer, A. H. lawanainen, T. Tii-
ra; Sortawalan rcalilyfeuZ-
ta: I. Karwonen, E. I. Könönen, L<
M. L. Leander, H. P. Lemmetyinen, S.
1. Plathan, L. Ö. Saloheimo, Nikolai
Sannikka, P. S. Setlänen, I. Silwen»
nainen, K. I. Starck. 3). I. Suomalai-,
nen, H. Suominen, K. O. Swahne, P*iI. Vartiainen ; Sawonlinnan rea»
lilyfeosta: M. I. Holopainen, 2L-
Kärkkäinen, A. Snellman ; Joensuunlyseosta: A. K. Achte, I. V. Ablroth,
M. F. Jacobson, T. Keinänen, H. Karho»
nen, N. 28. Lankinen. E. A. Lehikoinen.
I. I. A. Manninen, 33. Nykänen, P. T.Närhi. M. Piipponen, O. U. A. Ruuth,
A. I. Törnwall, E. H. Törrönen, S. E.
Weckström, R. G. Wegelius; Kuopion
lyseosta: 58. 11. Huuskonen, T. ll°moniemi, V. I. Immonen, J. A. Miet»
tinen, V. H. Niilekselä, O. M. Ruuth,
V. R. Rytkönen, E. T. Salminen, E. Tu-
runen, K. M. Wallenius, E. A. 28ich-man, A. E. Wäänäncn; Kuopionsuom. yhteiskoulusta: Aune
Aarnio, Aili K. Biese, Aino Nurchman,
Thyra Elowaara, Anna Hywärinen, Sai-
ma Kröger, Aino Räisänen, A. Ester
Sawolainen, Helmi Smolander, Eetua
Wallenius, Ester Wiclmann; H:gi«
suomal. normaali lyseosta: M.
Wilska; H:gin suomal. tyttökou-
lun jatkoluokilta: Agnes Lyyti-
ncn; Heurlinin koulusta Tu-
rus s a : Karin Holmberg ; Wii p u-
rin suom. realilyfeosta: O.
Kuisma, V. O. B. Tosurinen; Oulunsuom. jatko-opistoZta: Helli M.
Tuomikoski.

Hämeenlinnan liiämnsaitaala.
Lääkintöhallitus on asettanut ehdolle
Hämeenliimau lääninsairaalanylilääkä»
rinwirkaan: ensimäiselle tri Gunnar
Sältinin, toiselle tri O. Tawaststjernan
puoltalauseellll sekä kolmannelle tri Hj.
Bergholmin.

/Sorjon ofe*
man wivlan ohmi
Ijafciiieeit enfilmäiliicit 'fiirjiurJt I). T.
KMrwo. E. A. Nuch.sa A. H. Mä-
kiö, totfet firjudt T. E. ©nettnnain,
K. H. Hj, Hotm.Q.l. Backman, A.
Rainen, G. G. 6. von Nnmevs, A.
F. .Allas jja B. S. SUmf ftkä fatfifi
fyenffliföä, jiaJJfa eiroät hckla tulla
mainituiksi.

Tuomarit. luwan tuomiokun»
»an tuomarin wirkaa owat t. k. 6 p.
umpeen menneen hakuajan kuluessa ha»
kencet howioikeudenasessori E. Sopa»
nen, howioikeuden kannewiskaali K. E.
.Nylenius, lääninsihteeri O. W. Ale»
nius, pormestarit K. W. Wallden ja
O. Calamnius, ent. howioikeudenno»
laari K. K. Osmonsalo, tuomari T.
Kononen sekä waratuom. 2s. W.
Alopaeus. Näistä on Wiipurin horoi»
oikeus t. k. 10 p. ehdolle asettanut:
1:lle sijalle asessori Sopasen, 2:lle si>
jalle pormestari Calamninksen ja 3:lle
sijalle pormestari Walldcnin. Kanne»
wiskaali Nylenius on, kuten tunnettu,
jo aikaisemmin asetettu ehdolle Mikkc»
lin tuomiokunnan tuomarin wirkaan.

Wiip.

Myyty tulitikkntchdas. Pakko,
huutokaupalla myytiin eilen warat. %
V. Lindqwistin Porista ja O. S). Credit
A. B:n Tampereelta säätämien, hht.
251,200 mkan maksamiseksi Turun—
Porin—Tampereen tulitikkutchdasosa<
kcyhtiön lähellä Poria omistama tuli-
tikkutehdas rakennuksineen ja siihen
kuulumme maa-alueincen waratuom.
Lindqwistille. Samassa rilaisuudessa
walwottiin saatawia noin '400,000 mk.,
niistä Turun Säästöpankki 250,000
mk. ja 33aasan Osakepankki 100,000
mk.

Jälleen tuenalainen laiwa, foril»
la. Kun höyryt. Neckcn, kapt. M.
Blomberg, wiime sunnuntaina simuut-
ti Ryssänkarin Helsingin edustalla,
huomattiin picnehlö laiwa, joka oli
törmänyt korkealle eräälle mainitun
saaren eteläpuolella olemalle kalliolle.
Haaksirikkoista paraikaa yritettiin ir»
rottaa karilta ja sen wieressä oli we>
näläinen torpeedonhämittäjä sekä hi»
naajalaiwa. Necken siwuutti uritettiin
haaksirikkopaikan siksi etäältä, että oli
mahdoton nähdä, mikä haaksirikkoinen
laiwa oli nimellään ja laadultaan; ole»
tettiin kuitenkin, etlä se oli joku we>
näläinen höyrylaiwa, koska muita we-
näläisiä laiwoja hääräili sen kimpussa.
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RysymyZ Turun—Toija-
lan radan jatkamisesta
Päijänteen rantaan.

Kuten tunnettua on Turussa
pantu wireille kysymlr>s Turun—
Toijalan-radan jatkami>sesta Toija-
lasta Päiijänteen rantaan. Wiime
fyksynä asetti Turun kaupungin-
waltuuZto erityisen komitean asiaa
Äulle panemaan ja lähetti tämä ft>
Mitea sittemmin kirjeellisiä kehoi-
tuiksia erinäil'ille kaupungeille ja
kunnille, jotföa tukisiMat olemaan ai-
joiun radan Maikutuspiirisisä, Ma-
liffemaan edustajia hankkeen joh-
dlosta Turhissa, mastedes pidettä»
Mään kok,ou>kseen. Tämä edustaja-
kokous pidettiin Turun kaupungin»
talossa ei<len, alikaen klo 10 a.-p.

Koföaiifjectt oli, paitsi Turun tm-
punginma!<!uu!sion maliiseman ra-
takomitean jäseniä, saapunut edus-
itajia seuraamista paikoista: Tam-
pereelta rjir-at K. Ojanen ja K. I.
Karlsson, Maasta »E. F. Palmberg
ja, M. Lahdensuu, Pälkäneeltä
,WM. Blasield, 3lsikka'las!ta A.Toi°
tonen, Padasjoelta K. Fieandt ja
K. A. Lauri,, Kuhmloiiista A. Kok-
Sofc, Jämsästä K. G. HMden ja K.
Wuolle-Llpiala, Luoftio'i,sista, A.
KM> W<MMMkÄta G. Candelin. j
WMutfem atoiaifi Turun ratakomi» '
han puolesta insinööri Oscar
Schoultz, lausuen osanottajat ter-
wetulleiksr ja tehden lyhyesti selkoa l
komitean töilstä. Komitean läheltä»
rniin kiertokiirileistin oliwat m. m.
Hämeenlinnan ja IyHväskylän kau-
pungit wastanneet, etteiwät halua
Mau ostoa ky!seessä olemaan rata-

syystä että näillä kau-
punaeilla on lummallokin omat ra=
>tatzankkcen,sa. Kokoukselle esitetyistä
'komitean laatimista kartoista känn
selwille, »että aiottu rata tulisi kul-
kemaan jotensakin suoraa linjaa
Toijalasta WHna,saweden itäran-
nasta Sääksmäen, Pälkäneen. Luo-
piuisien ja Padasjoen pitäjäin
kautta Päijänteen rantaan, joko
Harmoisten lahteen Kuhmosissa
tai PadllZjoen kirkon lähelle. insi-
nööri Schoultzin ehdotuksesta wc-
kittiin Mrniljeix .puheenjohtajaksi
kunnallislneuwÄs K. Fieandt Pa-
daGllelta, SMeerinä toimi toimii-
taja Pontus slrtti Turusta.

Kirkkoherra Lauri Padasjoelta
esitti seikkoja, joitten nojalla hän
koetti todistaa että radan päätekob-
tana Päijänteen rannalla olisi edul-
lisempi Padasjoen kirkon seutu luin
HarmuiZten lahti Kuhmoisissa.
Herra H i Iden Jämsästä esitti pi-
temmässä lausunnossa kantansa, ol-
len sitä mieltä, että kun meillä rau-
tatiet, joitten tukena ei o>le teolli°
suuslaiioksia, cimät yleensä kannata
ja kun komitean ehdottaman radan
Marrella ei tällaisia teollisuuZlai-
koksia ole, lukuunottamatta Walkea-
Zosiken tehdasta, olisi rata rakennet-
tama Toijalasta Iymäskylän kau-
punkiin, siten että se tulisi samalla
ikulkemaan RalkeaHosken kautta.
Puhuja esitti tämän radan kannat»
tamaisuuden tueksi etuyääZsä sen
seikan, että tämän warrella on pal-
jon Vesiputouksia, soitten iresiteci-
masta puhuja esitti joukon nume-
roita ja joita koskia wielä kerran
Mllitaisi käyttää teollisuuden paiime»
luksien. Lisäisi Iywäschlän ftch-

• Mspuolellakin olemat westpuloukset
ja nvilfsiii ralkennettc„wllt tehtaat sa-
moin kuin siellä jio löytyivät teolli-
suuslaitokset tullsiwat lähettämään
lwwaransa tätä tietä suaraan aroni»
meen satamaan Turkuun. Lisäisi
tulisi myöskin liikenne Pieksämäeii
—lymäskylän radalta tätä tietä et.
simaan itselleen tien merenrantaan.

Tätä nuttu ehdotusta waswsti-
m. m. kirkkoherra L a ur i, marsin»
kin siitä syystä, että sen llikaansaa-
minen käwisi niin kalliiksi, että olisi
maireata sitä näinä aikoina ollen»
kaan ajatella. Lisäksi tulisi rata
puhujan mielestä riistämään tulo-
ja wal'tionrautatei!!tä, radat kun tu-
lisiwat kulkemaan toistensa kanssasamassa suunnassa. Tuomari
NN Wäsfi£ih Pälkäneeltä esik»

&TP.XaöZB*B

Hoitamalla suuta Odolilla teemme suora»
naisen hyvän työn. suussa,

jotka vähitellen turmelevat hampaat, tulevat
varmasti ehkäistyiksi, ja joka kerta, kun Odolilla
huuhdotaan, tulee koko suu virkistävän raittiiksi.

ti Pälkäneen kunnan lausuman toi-
toomufscn, että rata wedettaisiin
PÄtäneen kirkon kantta, joten se
tulisi kukkeniaall MMaZiveben pah-
j'llis,p!»n!itft eikä sen etcläpuckibse,
kuten komitea «n ehdottanut.
KrMcherra Sauri mastusti liira
Blasieldin ehdotusta ja kannatti
suoraa linjaa.

KokanZ keskeytettiin klo 1 ftäiwäl-
lä, jollain efaraÄtcjictt laflfttoSt M-
selernaan kaupungin näHtäMHlffm.

Kokousta jatkettiin illalla klo 5.
HraHildenin ehdottanian ra-

tasunnnan pohtiminen ia siitä mah*
bollisen ehdotuksen tekeminen att«
nettiin Turun ratakomitean t?l?tä-
wäksi, jos se katsoo siihen syytä a-
leroan. Illkuperäisestä ehdotuksesta
päästiin pffijmielisyiyteen siitä, että
rata olisi johdettama WalkeakoZken
kautta. ©Öitsiajien enemmistö oli
lisäHi sitä mieltä, että rata tulisi
kulkemaan Mallasweden Pohjois-
puolitse Pälkäneen kirkolle ja sieltä
Luopioisten kirkolle. Hra L a h-
den sun n mielestä olisi radan
päätekllhd,ÄM sopimin Harnloisten
lahti ja tätä mielipidettä wasiusti
edelleenkin kirkkoherra Lauri, jo-
ka Piti Padasljokea kannattawam-
pana ja oli hänen mielestään muu-
tenkin helpompi rakentaa rata sin-
ne. Hra Schoultz kannatti
myöskin Padasjokea radan pääte»
'kohdaksi. Ratakomitean jäsen
kauppias I. G. Nordström,
Turusta, ehdotti, että olisi tutkitta-
wa rataa Luopioisten kirkolta al=
käen kumpiko suunta, Harmaisten
lahden toaiko Padasjoen on kannat-
tawamai ja Muuten edullisempi.
Tätä kannatettiinkin yleistesti ja
päätettiin pitää toistaiseksi ehdalla
nämä molemmat Luopioisista johde-
tut suunnat.

Tämän jälkeen ryhdyttiin keZ-
kustclemaan maan focwuiiamijesia
y. m. taloudellisista seiiloista, jotka
radan rakentamisesta tottumat. Ko-
kous katsot luonnolliseksi että ne
lkunnat, jotka nauttimat hyötyä tu°
leMasta radasta, lansumat Maste»
des pidettämissä kokouksiMa mieli- '
Piteensä ratasuunnaZta sekä siitä,
millä awnstukseUa hanketta malh-
dollisestt tulemat kannattanraan.
Nadan tutkimuskustannusten suo-
rittamisesta oli kokous sitä mieltä,
että Turun kaupunki, jolle radasta
tulee suurin hyöty, suorittaisi kns-
tannuksistll osan tai että kunnitta ai-
nakin kysyttäisiin, tahtomatko jotkut
kunnat ottaa osaa radan atkututki-
mutsista johtamiin menoihin. Il-
se at puhujat olimat sitä mieliä että
Turun kaupungin tulisi oikeastaan
suorittaa kaikki kustannukset siiihen
nähden että sillä on radasta suurin
hyöty ja kos!ka kunnille mahdolli-
sesti käy aaike&iiji kustannusten
saaminen. Hra Schoultzin mielestä
ei perinpohjainen tutkimus olisi
Mielii miksikään hyödyksi, kosika torni"
tiopaiwille on trraiin annettama eh-
dotus ratasuunnasta y. m. Asiasta
syntyi pitempi keskustelu, jonka tu-
loksena oli, ettei päästy mihinikääir
lopputulokseen radan tutkimisen
laa,j uudesta j,a tutkimukseen käytet-
tämästä snmmasta. Hra Nord-
strömin ehdotuksesta päätti kokous
antaa Turun ratakomitealle täyden
toimiwallan asian edelleen wireillä
pitämiseksi.

Illalla tarjosi ratakomitea koko-
uksen osanottajille illalliset Pilkku-
Pukin rawintolassa.

Venäläisen «lyliynomista-
jäin pankin haarakonttori

Suomeen.

Pietarissa nwatnan yleismenäläinen
myllynllmistajau! pantti. Sen awaa-
mista on wiime wuoden
lato \a (liiå jcituwa lahanniulluuL,
joitta wttolsi pällmiliiZten Koiowtso-
Wille on näinä päiwinä tehty anamus
pantin awaamiZehtllien helpattamiscZ-
ta. Pääministeri on suostunut pyyn-
töön. Pantti awataan ensi luum 14
p:n«. Haaratonttaiejll awataan ensin
MoZtawnssn ja Lnomcssa, sittemmin

iKijewisjä. OdcssaZia j. n. e

suomalainen klubi
Pietariin.

Meille kirjoitetaan Pietarista: Nuo.
malaista klubia on rulucttu innolla
hankkimaan tänne. Asiasta on „Inke>
xi" jo pitkin kewättä tehnyt laaja»
suuntaisia ehdotuksia. On aikomus
saada eri edistysriennoille ja yhdis»
tylsille woimakaß keskus. Siten tulisi
mahdolliseksi wunkrata suurempi huone-
usto keskikaupungilta, missä klubin
alaosastot Voisiwat pitää kokouksiaan.
Klubi woisi olla myös Suomesta tu»
lewain liike» ja wirkamiestcn Y, m.
kohtauspaikkana, mistä kaupungin olo»
ja tuntematonkin wuisi saada tarpeel»
lisiä tietoja, wieläpä tulkinkin käytet»
täwäkseen. Samoin on klubiin aijottu
ruokala ja rawintola. lukusali, kirjas»
to j. n. e. Klubissa tulisi olemaan
eri harrastusryhmiä alaosastoina, ku»
ten liikemiesyhdistyfsen tapainen, rau»
tatiewirkannesten y. m. osastot, jotka
kukin toimisiwat kokousten wahwista»
main ohjeiden mukaan. Pidettäisiin
myös eri osastojen yhteisiä kokouksia,
kun olisi ratkaistawana tärkeämpiä ky»
symyksiä tai, annettawa lausuntoja, joi»
ta mahdollisesti toiset järjestöt tai wi°
iälliset laitokset waatisiwat.

Pietarin suomalaisissa piireissä on
mielihywällä terwehditty klubin perus-
tamisajatusta. Asiassa on jo päästy
niin pitkälle, että torstaina t. f. 6 p.
pidettiin yksityinen kokous. Asiaa wal»
mistamaan walittiin wiisimiehinen ko»
mitea, johon tuliwat hrat E. Toikan»
der, W. Soblllew, E. Pennanen, W.
WaleniuZ ja A. Suwanne. Komitea
hankkii kaupunginpäälliköltä luwan ja
wuokraa huoneuston perustaman koko»
uksen pitämistä wartcn sekä kutsuu sen
koolle. Kokous päätettiin pitää 15/28
p. kesäkunta.

■■»»■■■M

Suomi Englannin leh-
dissa.

„DailY Heraldissa" kirjoit.
taa t. km 3 p. lehden Helsingin-kir»
jeenwaihtaja wiimeisestä täällä pide-
tystä työwäen ammattijärjestöjen ko-
kouksesta. Suomen työwäenliikkeen
mainitsee kirjeenwaihiaja olewan nuo-
rimman lajiaan toto Euroopassa.
Kirjoittaja mainitsee eri tilastossa
järjestyneen työwäen lukumäärän
Sizomessa eri wuosina.

„M anehester Guar-
dian" mainitsee kululvan kuun 4
päiwän numerossaan Suomen luotsi-
en erosta. Lehti tekee ensin selroää
eronneiden lukumäärästä ja sitten sii»
tä, miten waarallista on lähestyä
Suomen rantoja ja että useat laiwo»
jen ohjaajat owat kieltäytyneet otta»

masta rahtauksia Sufomrai. Lopuksi
kirjoittaja huomauttaa, että useita ano-
muksia on tsaarilla edessään asiasta
tai on ainakin hänelle lähetetty.

„M anehester Corrie r",
«Yorkshire Post ja
„T h e G l o b e" kirjoittamat kukin
t. k, 3 p. numerossaan siitä eduZlun-
nan anomuksesta, minkä kenraaliku»
wernoöri oli lähettänyt pääministeri
M. Kokowtsowille ja jolla anomuksel-
la eduskunta oli tahtonut lähestyä tsaa-
ria ja huomauttaa hänelle maassa
wallitsewista laittomuuksista. „The
Globe" terottaa sen lisäksi eri kirjoi-
tuksessa lukijoittensa mieleen Saloon-
linnassa pidettäwää kansanjuhlaa.
Erityisesti tahtoo lehti huomauttaa
kaupungin kauniista ulkomuodosta,
kauniista ja mukawasta matkasta sin-jne sekä hymästä ohjelmasta juhlassa.

»»»»»»,»»»

Petkuttaja W-nbelsin jntnt
Saksassa.

Kesäk. 1 p:nä käsiteltiin DresdeniZsä
juttu maanmicstäniine (Sugen Wendelstä
wnZtaan, joka myöskin on tunnettu ni-
mellä Wrcrngén. Dresdenin lehdet kerto-
roat asiasta m. m. feuraawaa. Wilhelm
Eugen Wendels, ftmtytmi Porista, on u-
seat wuodet elämästään wiettändt suo-
«alaisissa ia saksalaisissa wankiloißsa.
Heti wavaakst päästyään 53. ryhtyi uusiin
petkutuksiin, wetäeu nenästä Marsinkinulkomailla olewia suomalaisia. Wuoden
alkupuolella wanssitiiin hänet uudelleen
useiden petkutusten jälkeen. San esiintyi
eri nimillä, useimmiten asianajaja b.
Haartmanina tai erään inuren Helsinki-
laisen toiminimen tirehtöörinä, Kienolla
puwnllaan ja miellmtäwällä käytöksellään
onnistui bäncn ''aawnttaa maanmiesten-
fä, warsinlin teknillisen ja eläinlääkäri-
korkeakoulun o,ttv!laidcn luottamus. Eri
likoksista tuomittiin hänet 6 kuukaudeksi
»ankeuteen ja istuu hän nyt linnassa
Baut^emßsä.

Kc,äk. 1 »:nä oli esillä uusi juttu
S-15 wastaau. Tämä oli TreZdeniZsä
oleskellessaan m. m. käynvt erään siellä
oleii\in maanmiehensä, erään Dresdenin
yksityispankin haaraosaston johtajan luo-
na. Tällä kertaa esiintyi W. lähellä Vii-
puria olcwan lilan omistajana ja il-
moitti että hänen lomNakkonsa oli wa-
rastettu häneltä Sweitsißsä. NreZdeniin
saakka olimat rahat hänen kertomansa
mukaan riittäneet, mutia häneltä puuttui
matkan jatkamiseksi Pietariin tarwittawasumma, W, ilmoitti olewansa sukua Gri-

ja Hackmanin perheiden kans-
sa ia hänen onnistuikin saada pyytä-
mänsä summa 70 Rmk, wckseliä wastaan.
gixtun ollessa esillä näytettiin tätä wek-
seliä, jonka nimikirjoitus selwästi oli
Sa käsialaa. Siitä buolimatta kielsi 28.
olewania kysymnksessä olewa petkuttaja.
Kän tväitti, että liänet jo kerran aikai-
icmmin oli waibdcttu erääseen kapteeni
Fleckenstciniin, joka mnka oli tnnncttu
wekielinwäärentäjä ja joka waikeudetta
osasi jäljitellä kymmenkuntaa eri nimeä.
Wielä wäitti W. että hän oli erehdyttä-
wästi ybdennäköincn kavtccni Flcckenstei-
nin kanssa sekä että tämä samaan ai-
kaan kuin W. oli ollut DresdeniZfä ja
lunltawasti oli oikea rikollinen, Siitä
huolimatta että W. sai toteennäytetyksi,
että häntä F:n sijaista oli etsitty fyylli-
scnä erääseen StuttaartiZsa tehtytm ri-
kokseen. ci tuomioistuin luottanut hänen
roäitteisiinfä, maan tuomittiin W. yh-
teensä 8 kuukauden wankeuteen.

UUSI SUOMETAR

Finnish American
2NmmZ £o.

»Siirtolainen" kertoo touko'. 4 pm
nnmerossaan, että Finnish «lmerican
Mining C:olla o n ollut muusifofouk-sensa Duluthiösa tuutok. 13 p, Entiset
johtokunnan jäsenet walittiin uudcl-
leen, johtajaksi I. Daniell ja alijohta-
jaksi Edward Ulseth ja Jacob E. Saari

OokoukseZsa oli «sillä kysymys yhtiön
rahallisesta asemasta. Kuten ennen on
mainittu, owat yhtiön käteiset käyttö-
warat kulutetut ja on yhtiö ottanu:
uusia lainoja. Tjhtion osakkeet eiwat
ole senluontoisill, että ne welwoittaisi-
wllt lisämaksuun. Velkojen maksamisek-
si ja jotta töitä Orijärwen kaiwokseZ-sa woitaisiin jatkaa ja siten saada kai-
woZliile kannattamaksi. Päätti yhtiökö-
kous hankkia plläomaa myymällä yh-
tiolle kuuluman Illijärwen kilan Kar-
jassa wanhoista osakkaista muodoste-
tulle uudelle yhtiölle, nimeltä Fortu-
na Mining Company, joka lainaa man-
halle yhtiölle tarpeelliset rahamarat.

Myydystä tilasta sai yhtiö osittain
käteismaksun, osittain osakkeita uudessa
yhtiössä. Nämä Fortuna Mining C:on
osakkeet owat aiotut jaettawilsi Fin-
nish American Mining C:on osakkeen-
amiZtlljllin kesken suhteellisesti näiden
ennen omistamien osakkeiden luknmää-
raän.

Samaa suunnitelman pohjalla muo-
dostettiin wielä tuinenlin »vanhaa yh-
tiötä tukema uusi yhtiö, jolle annet-
tiin nimeksi Vulcan Mining, C:o ja
jolle samoilla ehdoilla myytiin Vrod-
torpin tila. Vhtiökokouksen manna mie-
lipide oli, että yhtiöllä on suuria ril-
tauksia hallussaan, mutta ennen tuin
tulokset alkamat näkyä, täytyy melkoi-
sia uhrauksia tehdä. Johtokunta on
Makuutettu siitä, että yhtiön tilat omat
arMllklaita, ja tarmiiaan ainoastaan
koneita, jottakaiwos saadaan lannatta-
maan.

Höhrylaiwa ..Prinsessan
Margareta" myyty.

Suomen Höyrylaiwa O. Mn toi-
meenpanewa johtaja, ka!!ppaneu>ooS L.
KrogiuZ MahmiZti lmmutaiua PietariZ-
sa sopimuksen höyrylaima „Prinsessan
Margaretan" myynnistä eräälle menä-
laiselle yhtiölle. Laiton, joka wasta elak.
1 pmä joutuu uudelle omistajalleen,
mälittää siihen asti liikennettä Pietarin
—Tukholman reitillä.
Margareta" lähtenee Mustallemerelle.

Lahjoitukset keuhkotaudin WastuZ»
tamisetsi. Etelä.Suomen Kaupunkien-
Malinen Pnhelinosakeyhtiö jätti eilen
insinööri I. Stenbergin tautia pääti»
rehtööri R. SieMersille 1,000 mk. käy-
tettäwäksi keuhkotaudin waswstamiseksi.

Porin nnimekesllisen k»up»
piaskukouksen ftöyWirja m ilmes-
iynyi mNHuuteon. / SitoMEa 158.

Kunnalliskertomukset. Pai-
nMa on i.wie,?ityn!yt „Rnow«ben
kunnan 'kunnallilMrwmus toanobd1-
ta 1911". ©tatfp 135.

Terijoen poliisimestaritsi on
toistaiseksi määrätty apulaisnimiZ-
mies I. W. Sundqwist. Karj.

Kadonnut purjemene. Tukholma-
laisen pankkiirin 9Kis Aspin Guomes-
ta ostama Purjewene Kitty, jola lähti
Turusta toukok. 30 p. matlalle Göte-
poriin mukanllnn, 4 henkilöä, ei wielä
ole saapunut perille, eikä purjehtijoiZ-
ta ole saatu minkäänlaisia tietoja. Pe-
lataan sen wuoksi onnettomuuden tn-
Mahtuneen. Miehistöön kuului kuten
sanottu 4 henkeä, mm. aluksen ohjaaja
ja 3 suomalaista luotsia. Näiden ni-

jmet owllt toistaiseksi tuntemattomat.
Lasketaan että aluksen nopeakutkuise-
na olisi pitänyt tehdä matka 4 muoro-
kaudessa. Äskeiset myrskyt omat mah-
dollisesti maineet aiheuttaa alukselle
onnettomuuden.

Suomen Maitoliike O. I:n tila
o!» eilen taasen keskustelun alaisena
Nliscnwaarassa pidetyssä yhtiökokouk-
sessa. Lopullista päätöstä akordista ei
wieläkään woitu tehdä, sillä osalta
wclkojia, joiden saatawa nousee n.
40,000 nifo.en, ei oltu saatu tietoa,
suoßtuwo.lko akordiin. Ihtion welat il»
moiteltiin 203,000 mkaa slnircmmiksi
omaisuutta. Lopullinen päättäminen
yhtiön tilasta siirrettiin t. k. lopulla
W'ipurissa pidettäwään kokoukseen.
Wiip.

Suomalainen mangittu Pietalis-sa. Niiden henkilöiden joukossa, jotka
Hietaiin w. t. lllupunczinpäällikkö on
tuominnut kuukaudelst wankeuteen la!»
kllyllytykseZta ja wllkiwllltaisistll sähtö-
raitioticliitentcen, eZtämiZyritylsistä,
mainitsemat Pieiavin lehdet suomalai-
sen Kaarlo Riikosen.

Knolleita. T. k. 8 p. waipni
kuolon uneen tzywinkäällä lyseolainen
Lauri Väinölä ankaran kcuhkotau.
din murtamana, jolle hän turhaan oli
parannusta etsinyt Takaharjun paran-
tolassa. 20°w!!otiaana manalle mcn>
nyttä surewat lähinnä »vanhemmat ja
weljet.

Torstai-iltana klo 7 nnkkui wiimei»
seen lepoonsa herastuomari Matti
Lunki Rewonlahdclla 84 Vuoden 'kai»
senä.

Matti Lunki oli syntynyt Pudaßjar°
iuellä. Kuudentoista wnoden ikäisenä
muutti hän wanhcmpiensa kera Re>
wonlahdelle, jossa sitten asusti kuole,
maanpa saakka. Hän oli paikkakuntan»
sa enin käytetyltä luottamusmiehiä.
Viitisenkymmentä Vuotta toimi hän
kihlakunnan lautamiehenä, saaden ai»
kanaan siitä herastuomarin arwonimen.
Pitäjän esimiehenä toimi hän pitkät
ajat, samoin Rewonlahden kuntakokous»
len vuheeniobtaiana. kunnallislautakun»

uc>n jet kansakoulujohtokunnan jäsene»
nä sekä monissa muissa samanlaisissa
tehtäwissä. Sat.

Wiinie sunnuntaina kuoli Kangas-
alla Liutstalan kartanossa kunnallisneu-
wos A. Weurn>an>wainajan wanha
kuski Kalle Raunio, entinen Fresta»
dius, tunnettu yleensä Lmksialan Kal°
lena. Hän oli syntyisin Salon torpaZ-
ta Liuksiala» kartanosta, antautui en»
siksi laiwapojaksi Pyhäjäiwelle, waan
kun tämä toimi ei häntä miellyttänyt,
palasi hän takaisin Liuksialaan, jossa
hän ensin oli tallipoikana sekä sittem-
min tallimiehenä ja kuskina. Hän oli
tunnettu rehelliseksi ja uskolliseksi pal-
welijaksi, joka monasti ansaitsi isän-
täwäkcnsä kiitoksen siitä hyödyllisestä
palweluksesta, minkä hän heille toimit-
ti. Kaihomielin hän wiimeisen kerran
„kuskasi" wanhaa isäntäänsä Kangas-
alan asemalta pitäjän kirkkoamalle, kun
hänet wainajana tuotiin Helsingistä
syniymäpitäjääniä. Sama oli ollut
muutamia wuusia sitä ennen hänenosansa einännänkin suhteen.

Tunnettuna hewosmiehenä joutui
hän talon uuden isännän aikana he-
woßkaswatuslaitoksen hoitajaksi, jota
tointa hän innolla hoiti, samalla pi»
taen huolta nlkotalon isännyydestä.
Moniwuotisen uskollisen palweluksen
tähden sai hän Suomen Talousseuran
kunniamerkin.

Wiime torstaina kuoli Pitkäniemes»
fä prowiisori Waldemar von P fal ei
38 wuoden ikäisenä.

Wiime torstaina kuoli Porissa leh-
torin leski Maria Amalia Velin,
synt. Rosenberg, 63 wuoden ikäisenä.

Amerikan suomalais-
ten retki Sitornesfa.

RannaZsll.
Eilen aamulla saapui sitten, kuten '

ennen jo olimme tienneet kertoa, wii-
meinen erä huwiretkeilisöitä, mutta ei
Main yhdellä, waan koko kahdella !ai>
walla. Jo klo 7:stä alkaen oli sata»massa odottelemaa yleisöä, mutta waZ-
ta wähän yhdeksättä käydessä saapui
Urania suoraan Hullista, tuoden mu»
kanaan lähes puolitoiZtasataa retkei>
lijää. Apostolin torMisoittokunta ka°
jahutteli ensimäiset terMehdyssämelet.
Häthätää oliwat matkusajat maissa ja
niille kusukortit jaetut päimän juhliin,
jota seurasi tawanmukainen waiwal°
loinen tullikäsittely ja matkasälyjen rie-
pottelu asemalle.

Kiirettäkään ei erikoisemmin osattu
Pitää, sillä „Titan>an" Piti tulla MaZ.
ta Puoli 12 aikaisintaan. Mutta kes»
ken oli wielä Uranialaisten tullikäsit»
tely, kun Titania jo Puoli 10 lipui
laituriin, fiis n. 2 t. ennen sitä, mil»
loin sen odotettiin saapuman. Kowa
wetoMoima kotimaahan palaamien rin-
nassa, sekohan se lie matkaa näin yli
odotusten jouduttanut, wai mikä lie
ollut, sen se wain teki, että tämä hae-
taimmin odotettu laiwa sai saapua
rantaan ilman torwien terwehdystä.
Laulaa yrittiwät muutamat innostu»
neimmat laiwalla. „Internationaalen"
säweliä saattoi erottaa pariin oltee-
seenkin, kerran taas palasia „Työmäen
marssin" raskaista tahdeista ja yhteen
erään „Maamme", joka myös epäon-
nistui, kun fe alettiin liian alhaalta.
Titaniassa saapui paitsi 187 henkeä
3 luokassa, myös kaikkiaan n. 15 2:Zsa
luokassa matkustamaa retkeläistä.

Asemalla
oli taas, kuten wiikkoa aikaisemmin,
kin, pahin tungos. Huolimatta siitä,
että suuret joukot odotteliwat wuoro»
aan pilettiä saadakseen ja woidakseen
siten saada matkatawaransa pakaasiin,
pidettiin asemalla tawanmukaiset paus»
sit piletinmyynnißsä klo 11—12 ja 1—
2. Tämä oli sitäkin surkuteltawam»
paa, kun se yhäti lisäsi sitä pitkäwetei»
syyttä, millä tulijat tawaroitaan sai»
wat laiwasta junaan. Meillä ei olla
wielä totuttu ottamaan yhtäkkiä was°
taan suurempaa läpikulkewaa maikuZ-
tajajoukkoa, jolla waan on runsaasti
matkatawaroila mukanaan.

N. M. K. I:n talolle

oliwat jälleen Merimies» ja Siirtolais»
lähetysseura, N. M. K. £)., Helsingin
Kaupunkilähetys ja „Kotimaa".lehti
kutsuneet tulijoia kahwille klo 1—
puoli 3. Kutsua 'oli noin puolensa»
taa retkeläistä noudattanutkin, jotka
jo oliwat ehtineet matkatawara-huolis-
taan irti pääsemään. Miellyttämässä
tilaisuudessa puhuiwat toht. Martti
Ruuth suomalaisia ja toht. B. H. Päi»
wänsalo ruotsalaisia wicraita terweh»
tien. Lisäksi puhui ent. siirtolaispap»
pi, Pyhäjärwcn (11. L.) kirkkoherra K.
Warmawuori ja past. W. Louhiwuori,
jotapaitsi oli muutakin ohjelmaa.

Uudella Ylioppilastalolla

oli taas kanslia jo kaiken aamua au»
ki neuwoja ja apua tarwitsewain ft>a-
ralle. Klo 3:§la alkaen alkoi wicrai-
ta runsaanlmin saapua terwctuliaiZ'
kahloilie. Klo 4:n aikaan sitten soitte»
limat «Apostolin pojat" ja Korkeasaa»
ren kansantanZsi-lapsukaiset esittilvät
ihastuneelle katselijakunnalle suomalai»s,a ja ruotsalaisia laululeikkejä. Kaksi
puhetta pidettiin. Toisen Piti ruotsa-
laisille toht. P. Nordmann ja toisen
suomeksi op. W. Reima, tzra U. Wii°
ta lausui runon. Lopuksi lausui ko»
ruttomat, mu.tta sydämelliset terweiset
„Uljas Koitto"°scuran puolesta Mrs
Sandra tzermas Quccns'istä, Masf.

Iltama
alkoi klo 7 i,.p. 3)!'akuntatalon juh-
lasali oli täynnä Väkeä, lnnoZtuksen

ollen aiwan werrattoman. Täällä jäl-
leen silliwat isänmaalle ja synnyinseu.
bitille sydämet. Kotoinen laulu toisen»sa jäleßtä kajahti ilmoille muun oh»
jelman Malissa, jona oli t'orwisoittoa,
kansantanssiesityksiä, sekä lasten, että
aikuisten, H. K. 9c:n kuoron laulua,
sekä lisakki Sertti» Merratlomia lan»
suuta-esityksiä. Puheita pitiwät: ter.
wehdyZpuhcen prof. Arwi Grotenfelt,
raittiuswäelle toht. Matti Seppälä, 91-
menkan suomalaisten oloista op. W.
Reima ja lopuksi kaiwantoesimies I.
F. Saari, tiuAea julki kaikkien retke-
läisten lämpimät kiitollisuuden ta»
teet suuremmoisen ystawällisistä ja
lämpimistä wastaanottajaisista.
Maamme.lauluun loppui lämmittämä
tilaisuus „wiralliiesti" noin 10 ai°
taan, seurustelun jatkuessa wielä Hö»
wän matkaa myöhempään.

Retkeläisistä
Moimme sanoa, että näissä myöhem»
missä laiiuoissa ja etenkin Titaniassa
saapuneet olimat ijäkkäämpää ja kyp>
syneempää Mäkeä kuin ensimmäisillä
laimoilla saapuneet. Tätä emme sa>
no ainoastaan saamamme yleiZMlliku»
tuksen perusteella, Maan senkin takia,
että eilen todella saapui jonkun Mer.
ran sitä „edustawampaakin" ainesta,
jota on odotettu.

Tänään

klo 10,15 lähtee Hietalahden rännas-
ta laiwa, joka Mie retkeläiset aamiai-
selle Seurasaarelle. Tähän tarkoituk»
seen on Pohjoismaiden Osakepankin
johtokunta lahjoittanut 200 markkaa.
Matkaa Marten kokoonnutaan klo puoli
10 uudelle ylioppilastalolle. Perille
on myös ohjelmaa marattu. Ilta.
junassa sitten lähtee suuri osa ret°
keilijöitä Lahteen, ottaakseen osaa lo»
kouksiin siellä.

Mainitsemme lopuksi wielä, että
pääkaupungin lehtien lahjoittamia irto»
naisnumeroita jaettiin matkalukemi»
siksi eilen kotiseuduilleen matknstaneil-
le, joita erityisen runsaasti lähti Poh.
janmaan junassa klo 7,20. NMeraita
kestittiin myös runsaasti makeisilla,
joita Fazerin ja Blomatviftin tehtaat
oliMat hymäntahoisesti jättäneet toimi»
kunnan tarkoitukseen käytettämiksi.

Neuwotielut rakennus-
alalla Helsingissä.

Sowinnanylitykset rauenneet.

Meumottelulautlltunnan puhoenjoh-
iaja, lakit, tri Leo Ehrnrooth oli eilen
iltllftäiwllllä kutsunut illlennuZteolli-
suuden työnantaja* jll työntekijäjärjes-
töjen edustajat miraNisen tie-
don järjestöjen iftäätölseZtä puheenjoh-
tlljan wiimelsi tekemän wälityZehdotuk-
sen johdoZW sekä ryhtymään siitä mah-
dollisesti aiheutuwiin toimenpiteisiin.

Työnantajain edustajat wahwisti»
wat tällöin oikeiksi sanomalehdissä ju»
laistut tiedot työllNtajlljärjeZlöjew Pää-
toksista ja nmmattijäriestön pnheenjoh-
taja, kansanedustaja O. Tokoi ilmoit-
ti työläisten järjestöjen hylänneen
tehdyn ehdotuksen.

Puheenjohtaja, tri Ehrnrooth lausui
tämän johdosta että hän asiain näin
ollen ja kun hän ei woinut esittää mi-
tään muuta ehdotusta riitakysymysten
ratkaisemiseksi, ei woinut tulla muuhun
päätökseen kuin luoftucr enemmistä y-
rityksistä fowinnon aikaansaamiseksi iii-
tapuolien wälillä työehtoja koskeman
joukkosopimuklen perusteella. Samalla
kun hän tyytywäisyydcllä totesi että
työrauha aikaisemmin woimassa ollei-
den sopimusten huoli-
matta on tuistmsetsi woitu säilyttää,
mihin tulokseen taimella ja kewaällä
jatkuneet neuwottelut nähtäwästi omat
tehokkaasti waikuttaneet, lopetti pu-
heenjohtaja tämän neuwottelulauta-
kunnan Viimeisen istunnon lausumal-
la toiwomuksen, että työt rakennuZteol-
lisuuden nlalla edelleenkin saisimat jat-
kua hallitsemitta työnseisauksitta ja et-
tä ennemmin tai mnöhemmin pysy-
Mainen työrauha saataisiin taatuksi sei-
laisilla jouttosopimuksillll, joiden ai-
kallnsaamiseksi miime kuukausien aikana
on niin paljon ja niin maanalaista
työtä tehty.

Mikäli kyseessä olemassa tilaisuudes-sa sekä työnantajain että työläisten e-
dustlljllin puolelta makuutettiin, ei ai-
nälkään toistaiseksi kummallakaan puo-
len suunnitella työnseisausta muutot-
sen saamiseksi nykyisiin työehtoihin.

■■■■■■*«■■

Heltalmvltämö.
Näyttelijät sanottu irti juhannukscÄa,

jatkamat toiminta» omaan
lukuunsa.

Sen johdosta, etteiwät kaupungin.
waltuußmiehet myiintäneci ei Anniske»
luyhtiön eilä omista waroistaan min-
käänlaista awustusta Helkanäyttämöl»
le, on näyttämön johtokunta katsonut,
ettei se woi jatkaa näyttämön toimin-
taa, ja sanonut kaikki näyttelijät irti
juhannuksesta lähtien. Näyttelijät owai
kuitenkin päättäneet koettaa jatkaa o=
malla «vastuullaan näyttämön toimin»
taa ja toistaiseksi ylläpitää ulkoilma-
näyttämöä Seurasaarella, Näyttämön
ohjelmistoon tultanee ottamaan muita-
kin näytelmiä kuin Pelkkiä kalewala-
kuwaelmia.

Helsingin satamassa Jötoi im-
isSmm asialla 1,805 ateto e^M&teen
W. i00,628 tomminrniuää; mMä
öii OGO (62,284 ton.) ftmraiw ja
845 (38,344 ton.) täkäläisiä aIMW.
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UOasMfa >t>m l??lsinki.
Töölö uuden ask.nakanman larptess».

Vllupungin! afemalaMvalllnttoriG»
walmistellaan tätä ichlyä ehdotusta
Töölön llseinakaawan uuoestann jär-
jestämiselsi. On nimittäin näyttäylift
nyt että llsemalllllwa erinäisissä suhteis-sa on Mlliihllnaitainen. Umoäristön
muuttuminen o:: myöskin tehnyt täl-
laisen asleleen tarpeelliseksi. Uuden a«
semllkaanmn puolelta Puhumat myös-
kin sellaiset seikat luin uuden lauftun-
ainasan raleutaminen Töölön Pohjois-
puolelle sekä öuleioardii! aifa&iiiaami-
nen Taiwallahdestll Töölööseen. Pal-
jon wllimaa on ollut Läntisen Wieito»
tien rakentamiseksi.

Ooska tämä miertolie aina tulee ole»
maan erittäin tärleä liilenneyhtymä-
paikka, on sen oikeata sijoittamista ase-
makaawa-arkkitehli Bertel Jungin mie-
lipiteen mukaan inrioire harkittawa.
Nykyään on jo laitti tontit Heitinka-
bulla Kansallismuseoon ai ': manattu
yleisiä «ckennntsia martcn. Wastaawa,t
tontit toisella puolella Wiertotietä Pi-
täisi hra Jungin mielestä luomuttaa
liiketaloja marten. Senpätähden on
tarpeellista uudelleen tarkoin määrätä
raja maltionrautateitten ja kaupungin
maa-alueiden Malilla. Suureen keskus-
puistoon nähden on mälttämätZntä
tehdä Wiertotie niin lemeäksi, että sttii
pitkin moidaan istuttaa puita ja saada
tilaa tarpeellisille raiteille Suurta
joukkoa nykyisiä lemeitä katuja pitäisi
mähentaä ja asemakaama yleensä tehdä
yksinkertaisemmaksi.

Ehdotus uudeksi asemllkllllwalsi Töö»
löä Marten koskee myöskin Töölönlah»
den muodostamista ja on llsemakaaroa-
konttorissa tässä suhteessa tehty erinäi'
siä ehdotuksia.

Tuleman keskuspuiston päätäytä»
män Länsi-Wiertotieltä pitäisi muodos-
taa rakennustaiteellinen keskusta ja jen
touoksi onkin koetettllMa laitin keinoin
saada kokonllismaikutus maihtelemaln
ja monumentaaliseksi. Hra Jungin
mielipiteen mukaan pitäisi näille seu-
duin rakentaa joulko mahtamia raken-
nuksia yleisiä tarlotuksill Marten. Tä-
hän toimenpiteeseen on ryhdyttämä jo
sinäkin syystä, ettei tartnitsisi käyttää
itse puistoiksi tarkoitettuja aloja. Es-
teettiset näkökohdat tulemat siten tyy-
dytetyilsi että laitti harkitaan jo hy»
missä ajoissa. Ehdotus tokonaisuudes-saan malmiZtunee jo tänä kesänä ja sen
yhteydessä myöskin ehdotus Töolönlah-
den mastaisesta muodosta. Kescuspuis-
toehdotus sellaisena luin se on malmis-
lettu llsemakllllMll-ailkitehdin konttoris-
sa koskee main rakennustaiteellista
puolta. Itse puistoa koskemat yksityis-
seilat jätetään kaupungin puutarhurin
huoleksi.

Kysymys lvirolaifesta
luteril. seurakunnasta

Helftnkiin.
Ei ketään saawu kuulutettuun

tilkonkotllutseen.
Porwoon hiippakunnan tuomi okapi»

tulin määränksestä oli Espoon flirffo»
herra K. O. Fontell eilen illaksi klo 6
kuuluttanut kaikkien Helsingin suoma»
laisten sa ruotsalaisten seurakuntien
yhteisen kirkonkokouksen, jossa seura»
kuntien oli annettawa waadittu lausun»
to pankkiwirkamiehen Sahlin y. m.
senaatein antamasta anomuksesta saa»
da Helsingin kaupunkiin perustaa wi»
rolll's'lutcrilainen seurakunta. Kir»,

piti olla Vanhassa kir»
kossa, r.ntta siihen ei saapunut ketään
muita kuin kirkkoherra Fontell. Uusi
kirkonkokous on fentähden kuulutetta»
wa.

»»»»»>»»»»

Kanputtgin fähköfaitoksen
sähkön hinta.

Alennettu taksaehdotus.
Kau,p.ungin.wllllluust!o päätti käffi»

belloKfään tämän ftnm&en tulo- ia
memx&tidkt, että ensi ss%o& läh-
tien on käytäntöön otetillwa raijt
huokeamPi talia kaupnnain sähkö»
IllitllkseKtll saabailfe säh?öw«,l,olle.
lluiben tmksachdotuksen .mutaan, ,s,cm-
kll kaupungin teknilli!?iton laitosten
hallitnZ tämän WhdoZm on wal-
kmSMk jättänyt, tolisi hinta •afen-
nettaMaksi ,p,orra,3- ja ftihawllitais»
Mseäte 50 p-Mtä 40 p:mn .fUlta-
wattitunniita ja «ykisestä toaifoia-
tuksesta 60 p:istä 30 p:iin ktoblta.
Sitäpaitsi ,on teknillisiten kiteisten
hallitus ebdllttanut sella!>->ta alcm»
nusta nyky'>'ce,n täff>a«n, ,että tarif-
fi tulisi dtemmsn 15 mk. tvuiodÄlca
25 uormllwlikynttilän woimais>ta
metallilamppua Mjfii, sekä että fäh-
köstä, jota käytettäi>sii,n tMllisuuZ-
tarpeisiin, watokuwaukseen, siltlyk-
seen, keittoon. lämmitykseen y. m.
tatlluKtarpeiiiiin,
maksua 25 p. ktlowattitunnillta.

«»««(»«»G»

Helsingin fälMuaiaislusofake»
yhtiö. Rnhlltllimitamarin ja Heljin-
gin sähiömalaistuZllsllkeyhtiöN' miili»
sen sopimuksen mukaan alkaa yhtiön
johtojen siirto kaupungin sahkölaitak-seen ensi heinäk. 1 p:n&. Joukko johlo-
ja on jo siirretty ja kaupungtu säbtö-
laitos toimoo saamansa koko työn loft-
puun suoritetuksi ensi syyskuun alkuun.
Johdot toimimat kuitenkin, niin ettei
kukaan tilaaja jaa walon puutteeseen.
Fhtion tilaajien lukumäärä nousee
s,ooo:rar. Kaupunki tulee laittamaan
430 taloon, jotka tähän saakka omat
saaneet walonsa ytsinomaan Helsingin
sähkömalaistuzyhtiöötä, yleiseen maan.
alalleen iontowerlkoon liittymät johdot.
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Helsingin lanpunginnckltuusmics.
Len !o!onfjco[a tänään on käjiteltäwä.
nä m. m. fearoaroat kysymykset : uuden
köyhäintalon kirkon ja sannan raken»
nusasia, työsiirtolan awnstamisasia,
kaapangin tilinpäätusasia, aseiden tan»
tamiskieltotysymyZ, ehdotus kaapangin
uadeksi waalipiiiijaolsi, rahatoimika»
marin uudelleen järieZtamiZkysymys,
DramZön j» Viikin tilain ostokysymyk»
fet ia rekisteritoimiston vernstaminen
laupnngin köyhäinhoitohallitnkscen.

—Kysymys Brändön ostamisestalnnpnngille. Rahatoimikamari on
walmistawastl käsitcllyt kysymystä
Brändön 'aaren ostamisesta kaupan»
gille ja päättänyt ehdottaa, että asiajätettäisiin lisättyjen waltuusmiesten
latkaistawaksi syksyllä. Samalla on
rahatoimikamari antanut rakennus-
konttorin telitäwäksi laatia tarroitta-
Wat knstannnslllskelmai.

Tiakonissoiksi wibittiin wiime
sunnuntaina HialoniZsalchtokscn kir>
kossa:' Elia Mela, Anna Hyyrynen,
Anna Forsberg, Olga Hjon, Ada Kar»
hanen, Lyydia Konttinen, Alma Land»
mark, Mathilda Kilpinen, Anna Jo»
Hansson ja Anna Tcnsiklala. Wihki>
misen toimitti Niipnrin diakonis ialai»
totien johtaja, pastori Uno Nordström,
joka puhui Ps. 84: 6—B johdolla.

Helsingin klltnkilloet. Katen tan»
nettaa, kchoitti läänin knwcrnööri
maistraattia rnbiymään sellaisiin toi»
menpiteisiin poliisijärjestylsen täydentä.
miseksi, etta katnjcn ja torien nimet kil»
wissä merkittäisiin ensinnä wenäjäksi
jekä sen jälkeen suomeksi jaruotsiksi.

Maistraatti on päättänyt lähettää
asiaa koskeman kirjelmän laupnngin.
woltnnstolle.

Uusi mlltknötajalaiwll Uudenmaan
facristoon. Lauwantaina kello 1 ai»
töihin teki Uudenmaan saariZtohöyiy»
llliwaosaicphtiun itusi höyrylaiwa „Hcl>
singfors Skärgård" kaematkansa. 2aU
wa tulee kulkemaan Helsingin sa Pork»
kalan wäliä sa on jen kapteenina hra
Alfred Hollmen.

Helsingin tailsalllnlunoppilllitll
maalle. Kuten 16:na edellisenä wuon«
na, lähetetään tänäkin kesänä täkäläisiä
iansllioululllpsill maalle wirkiZtymään
6 miiioro ajaisi. Kllitkiaun lähetetään
13 siirtokuntaa, joista 9 suomalaista
ja 4 ruotsalaista. Näistä edelliset aset-
tuwat Karkkuun, Lohjalle. Tuusulaan
ja Kirkkonummelle opettajattarien

Lempi Uparin, Elli ja Martta Sali»»
laisen. Lempi Kaalilon, Emilia von
Wrightin sa Hanna Eajcwslin opasta-
ijirai ollessa sekä jälkimäiset Vihdin
«tziidenmeden rannalle, johon johtajat-
taliksi tulemat opettajattaret Fanny
Elllamnius, Selma Granberg, Hellin
Gablman ja Edit Enmall,

Maalle pääsemien lasten lukumäärä
yhteensä n. 700.
Helsingin poliisilaitos. Koska ali-

kapteeni K. Liikanen Helsingin kaupun-
gin poliisimestarin toimesta miimeku-
iuneen maalisk, 29 päimästä saakk a on
hoitanut nuoremman poliisimestarin-
apulaisen tehtämiä täkäläisessä poliisi-
laitoksessa kunnes hän loukot. 3 p. ni-
miteltiin sanottuun Mirkaan on polii-
simestari ehdottanut, että alilapteeui

Liikaselle mtiönnettäisiin nuoremnian
poliisimestaiinllpulaiien palkkio huh-
ti- ja toukokuun ajalta, yhteensä 500
ml.

Salaperäinen «lnrha
KnlofaareUa.

Sunnuntaina löystmät muutamat
Hentilät läwcllessaän Kulosaarella met-

sastä näköjään hengettömän, miehen.
Lähemmin tarkasteltaessa huomattiin
miehellä, joka osotti wielä elonmerlkc-
ja, ammlltlllwll ruhjehaawa päässä,
Löydöstä ilmoitettiin heti poliisille, joka
toimitti miehen kirurgiseen sairaalaan,
niissä hän kuitenkin kuoli tuntoihinsa
tulematta.

Läheltä miehen löytöpailkaa löydet-
tiin lllhmipannu fa tyhjä punssipullci,
mikä llsottllll että jokin jeuiue on ollut
siellä. QtalsuttllwllZti on rikos tapahtu-
nut sunnuntllitll wasten yöllä. Henki-
löitä, jotka Mllhdollisesti woisiwat an-
tllll jotain selmilyZtä asiaan, ftyydctään
ilinoitlautumaan Helsingin pitäjän ni-
miZmiehelle tai Helsingin poliisilcntol-
selle.

Murhattu on sittemmin tunnettu
seppä Karl No id maniksi, joka
on asunut Kallion 3 linjan 14:3m.
Wiime Illuwllntlli-iltanll oli hän yksi-
nään lähtenyt wenecllä Nuottajaarelle
päin kalastllMlllln.

TaftllhtumaZta on nyt saatu seuraa-
«ia lisätietoja:

Jo eilen aamupäiwällä saatiin sel-
wille että murhattu oli seppä ilarl
Fredrik Nillnipoika Nordman Ömos-
fan kylästä Tiipyystä ja syntynyt Lap-
määrtissä syysk. 17 ft:nä 1853, mutta
jo monia wu?sia asunnt Hclsingizsä ja
palwcllut OZberguz foncpajaifa. Lau-
mantaina iltapäiwällä oli N. poistunut
«sunnostaan Kallion 3 linjan 14:stä
ja mennyt Sörnäisten rantaan läh-
leäffeen, kuten fatoallijeöti lauwantai-
iltasin, onkimaan. Rantaan tullnaan
otti hän kaksi Paria airoja ja sano
lahdelle »veneen kuntoon laittaneelle
pojalle larmiisemanja toisenkin parin,
kun hän saisi seuraa ««tlalla. Tämän
jälkeen souti N. Nuottasnareen. Läh-
lieZsään oli N. hiukan päihtynyt ja oli
hänellä sitäpaitsi mukana mälijuomia,

igenen seurassa N, sunnuntain was-
täisenä yönä on ollut ja mitä silloin on
tapahtunut, on toistaiseksi tietämätön-
iä. sunnuntaina iltapäiwällä tapasi
hänet kaksi tyttöä seuralaisineen, kaksi
lvenälaistä merisotilasta, tiedotonno
makaamassa »erissään erään Manhan-
faupunginsellälln pistämän niemen
rannall" Häneltä oli silloin riisuttu
lpalttoo k a teit?, ja liimit oli ritiire-
Vityt, Hänen lellousa oli mietti. Na-

jemmassa ohimossa oli hänellä saari
hllllwll ja wasen silmä oli turwonnat
nmpeen. Maaten ei raamiiZsa hao-
matta ulkonaisia wäliwallan mcrttesä.
N:n löytänyt senrae meni Brändön
kartanoon ilmoittamaan puhelimitse
poliisille löydöstä. Pihalla sattni ole-
maan Helsingin poliisilaitoksen yli-
konstaapeli Mattsson, joka hantti
moottorimcneen, millä sitten N. tao»
tiin laaftankiin kirurgiseen sairaalaan,
jossa hän sitten parin tunnin lnlat-
taa kaoli.

Nordmanin kalastusmatkallaan käyt-
tämä totm on jäljettömiin kadonnut.
Se oli alkllpnolelta leimatta ja marus-
tctta mihreällä raidalla setä maatat-
ta sisältö wihreätsi.

MmHamicheitä ei ole wielä tietoa.

•■■■■■■■■■

3>uttit lnwatlomasta
lääkärinammatin
harjoittamisesta.

Lääkintöhallituksen päätirebtöölillc faa-
puneen kahden kirjelmän joliaosta, joi»-
ta loinen oli waruZtettu allckiijoitulsclla
»Nenästä wcdettn" ja toinen

>

alle-
kiiioiintsella „(5n bland mänga"
sclä joissa mainitaan, että eräs ruot-
sinmaalninen nimeltä Andersson, \o=
ia sanoo olemansa ..homöopat", koi-
lcaa maksua wastaan, aina 25 mark-
kaan saakka, antaa tileisolle lää-
kärinapua, on päätirehtööri anonut lää-
nin kuwernöörin toimenpidettä asian sei-
Wille saamiseksi. Tämän johdosta on pi-
dettn voliisitutkinto täkäläisessä etsiwäs-
sä osastossa.

Frenologi Johan Elis Andersson, ko-!
toisin Göteborgista sekä asuva täällä
Hotel Fenniassa, kertoi kuulustelussa et-
tä bän pitemmän aikaa on harjoittanut
opintoja „frcnologiassa" sekä pitänyt sii-
tä esitelmiä Ruotsissa sekä ieroäällä 1909
myös täällä Helsingissä. Andersson ei
ole suorittanut läätärintutkintoa, maan
on bän harjoittanut omin päin opintoja
„homöopatiassa" ja silmädiagnosissa, sekä
anatomiassa ja frenologiassa prof. Ljung-
gwistin luona Tukholmassa. Helsinkiin
oli hän saapunut marraskuun alussa
1911 Turusta, missä hän oli pitänyt
muutamia esitelmiä. Hän oli tullut tän-
nt muutamien henkilöiden kehotuksesta,
jotka halusiwat tulla silmädiagnosisesti
tutkituiksi ja oli hänen aikomuksensa ollut
jäädä tänne ainoasaan pariksi Miikaksi.
Kun sitten joka päiwä yhä useammat
henkilöt tahtrnwat tulla silmädiagnosin
kautta tutkituiksi, oli hän yhä edelleen jää-
nyt tänne. Kysyttäessä hän kielsi myy-
ncensä lääkkeitä niille, jotka kysyiwät hä«
neltä ncuwoa. Hän oli wain neuwoaly-
sywillc ilmoittanut ne homöopatiset lääk-
kcet, jotka oliwat sopiwat. Lääkkeet, jot-
ka saatiin eräästä toht. Wilbclm Echwa-
ben omistamasta homöopatiscsta keskus-
apteekista Leipzigissä, toimitti eräs les-
kirouwa Ellen Bäcklund, joka asui Uu-
dcnmaankadun Idissä. Anderssonin tul-
lessa tänne oli rouwa Väcklund käynyt
hänen luonaan sclä tarjoutui Leipzigis-
tä toimittamaan ja Marastossa pitämään
homöopatisia lääkkeitä. Kysymykseen oli-
ko Anderssonilla lupa Ruotsissa harjoit-
taa homöopatista lääkärinammattia,
wastasi hän, ettei hänellä ole sellaista
lupaa, jotawastoin sellaisen luwan älyllä
woisi saada Saksassa ja Englannissa.
Täällä hän ci ole hakenut mitään täl-
laista lupaa eitä myöskään tehnyt mi-
tään elinkeinoilmoitusta, koska hän e-
räältä täkäläiseltä lakimichcltä oli saa»
nut kuulla, ettei sellaista tarroita, kun on
kysymys benlifestä elinkeinosta. An-
dersson lisäsi wiclä että ylipäänsä uscim-
mat niistä henkilöistä, jotka oliwat käy-
nect ncuwoa saamassa, sckä seuranneet
hänen ncuwojaan, oliwat olleet tyyty-
wäisct setä ilmoittamalla asiasta toisille
toimittaneet Anderssonille yhä uusia Po-
tilalta, niin ettei hänen koskaan ole tar-
winnut ilmoittaa sanomalehdissä. Hä-nen aikomuksensa on ollut pian matkus»
taa täältä. Maksusta sanoi Andersson,
ettei hän sitä ollut määrännyt, waan oli-
wat potilaat suorittaneet warojensa mu-
kaan. Tawallinen hinta oli 15 markkaa
käynniltä. Andersson ilmoitti että hän oli
laatinut luettelon kaikista henkilöistä,
joille hän oli antanut lääkärinhoitoa.

Leskirouwa Ellen Bäcklund kertoi, että
Andersson joko lokakuun lopussa tahi
marraskuun alussa 1911 oli tullut hänen
luokseen, joka myös oli „homöopat", sekä
ptiytänyt bäntä toimittamaan homöopa-
tisia lääkkeitä, minkä rouwa Bäcklund
myös oli tehnyt. Sittemmin oli Anders-son ottanut Ivastaan sairaita Hotel Fen-niassa ja Bäcklund oli antanut näille
lääkkeitä, Anderssonin reseptien mukaan.
Alutta saatuaan tietää, ettei Andersson
olekaan mikään tutkinnunsuorittanut lää-
kari oli rouwa Bäcklund lopettanut toi-
mittamasta Anderssonin reseptejä. Rou-
wa Bäcklundin ilmoituksen mukaan An-■son yhä edelleen jatkaa tointaan ho-

patisena lääkärinä.

Helsingin laiwllliilcnnc. Höyrylaiwa
Aura 1, kapteeni E. Öhman, lähti tääl-
ta sunnuntai-aamuna klo 4 Hankoon ja
Turkuun. Laiwassa oli kymmenkunnan
matkustajaa ja wähän lastia. Höyry-
laiwa F i n n b y, kapteeni F. F. Holm-ros, lähti täältä sunnuntai-aamuna klo
8 Tammisaaren, Hangon, Taalintehtaan,
Förbyn ja Lappdalin kautta Turkuun,
wiedcn 20—25 matkustajaa ja sctatawa-
ralaZtin. Höyrylaiwa PrinsessanMargareta, kapteeni, krciwi O. A.
Stenbock, saapui sunnuntai-aamuna Pic-
täristä tuoden 113 matkustajaa ja wä-
hän lastia. Laiwa lähti täältä klo 11,30
a.-p. Hangon ja Marianhnininan kautta
Tukholmaan, jolloin siinä oli 160 mat-
kustajaa ja Pietarista tuotu lasti.
Höyrylaiwa Sawo, kotoisin Mikkelistä,
päällikkö Anton Kcrppu, saapui sunnun-
tainn aamupäiwällä Mikkelistä tyhjänä.

Höyrylaiwa 2 o wi s a-W e s i j ä r w i,
kapteeni G. Mickelsson, lähti täältä sun-
nnntai-aamuna klo 4 Walkoon (2olr>ii=
saan) kappalctawaralastissa. Malm-
östä kotoisin olewa luotsinmaalllincn
höyrylaiwa L i b a u, kapteeni E, Olsson,
saapui sunnuntaina päiwällä WiZbpstä
Gottlannissa sementtilaZtissa. Kotka-
lainen hinanjahöyry Kaksikymme n-
t ä, kapteeni Anton Teika, toi tänne sun-
nuntaina Kotkasta neljä tyhjää proomua,

Hampurilainen höyrylaiwa C re -

m o n, kapteeni Oestmann, saapui sun-
nuntaina iltapäiwällä Hampurista seka-
tawaralaZtiZsa. Höyrylaiwa von
Döbeln, kapteeni E. Hedman, saapui
sunnuntaina klo 6 i.°p. Tukholmasta
Hangon kautta. Laiwassa oli 32 matkus-
tajan ja sckatawaralasti. Laiwa lähti
täältä, kun osa lastia oli purettu, klo 8
i.-ft. Pietariin, jolloin siinä oli 20 mat-
kustajaa ja osa Tukholman lastista.
Höyrylaiwa Fredrik Wilhelm, kap-
teeni A. Ekbom, saapui sunnuntai-ilta-na Wiipurista Haminan, Kotkan ja Lo-
Miisan kautta. Laiwassa oli 3? matkus-
tasaa ja jonkun werran lastin. Höy-
rylaiwa Nectcn, kapteeni M. D. Vlom-
herq,. saapui sunnuntai-iltana Marian-■

Haminasta wälillä olemien salamain ja
laiturien kautta. LaiwaZs» eli 40 mat-
kustajaa ja täysi sckatawaialasti.

Eilen aamulla 110 8,30 saastui nbtjrii-
laiwa Ur an i a, kapteeni A. Lundqmisi,
eilen aamulla klo 8,30 Hullista. Laimas»sa oli 132 kotimaahan palaamaa siirto-laista ja hiililasti. Höyrylaiwa T i -

tan i a. kapteeni E. Hjelt, saapui eilen
aamupäiwällä HulliZia Konenhaminan
kautta. LaiwaZsa oli 52 luottamatkusta-
jaa, 210 kotimaahan palaawaa siirtolais-
ta ja sckatawaralasii. Vioottorialus
Ursus, kapteeni K. Ä. Vinsten, saapui
maanantaiaamuna klo 8,30 Viipurista
ja Kotkasta sekatawaralastissa. Höy-
rylaiwa Algol, kapteeni H. Vjorlinss,
saapui eilen camupäiwallä Espausan ja
Ranskan satamista lastina suoloja ja
wälijuomia. Höyrylaiwa Leda, kap-
teeni I. I. Stenius, saapui sunnuntai-
iltana klo 10.30 Brcmcnistä Hangon ja
Turun kautta sekatawaralastissa.
Höyrplaiwa Mira, kapteeni A. F. Gra-
nit, saapui eilen aamupäiwällä Tukhol-
masta sekatawailllastissll Huyrplaiwa
Primula, kapteeni B. Nyberg, saapui

'■ eilen illalla Lyypekistä. Laiwassa oli 20—
1 25 matkustajaa ja sckatawaralasti.
Höyrylaiwa Södern, kapteeni H. Sjö-
blom. saapui sunnuntaina Viipurista.

Höyrylaiwa Georg, I. lobansson
saapui sunnuntaina Aalborgista scmcnt-
tilastissa. Eilen saapuiwat kaljaasit:
Sul i d Upsalasta mukanaan 19,400
tiiltä seka 'Baaxa Pietarista tuoden
45,500 tulenkcstäwää tiiltä ja Hugo
mukanaan 65,510 kg. harkkorantaa.
Kuunari We st a, kapteeni H. M. Paul-sen. saapui eilen FoweyZlä porsliinisa-
wilastissa. Höyrylaiwa E i ds iw a,
kapteeni F. Jensen, saapui eilen Burnst-
lanoista tilvihiilastissa.

Petkuttaja. T. k. alussa tuli erää-
secn perheeseen I. Roopertinkadun 15 :B»
sä eräs nainen asuntoa hakemaan, jon-
ka säilin. Jutteli monenlaisia historioi-
ta sekä olcwista että tulewista rilkauk-
sistaan, mutta kun tuli wuokranmaksu-
aita, niin katosi wuokrarahojen haku-
matkalle.

Sakotettuja. Maistraatti on sakat-
tanut automobiilin n:o 22 kuljettajaa 20
mk. sckä automobiilin n:o 51 kuljettajaa
10 mk. liian koleasta ajosta.

Maistraatti on tuominnut 5 mkn sai»
koon seitsemän henkilöä sitä, cttdwät nä-
mä ole ilmoittaneet poliisikamariin rouof-
ralaisiaan.

Uudet polkupnöränumerolaatat, joi-
ta on saatawissa keskuspoliisiasemalla,
maksamat 7 5 p., eitä 60 p. kuten
erehdyksessä aikaisemmin on mainittu.

Tisäänmurto. Eilistä wasten liöl-
lä tunleuiuiwat irtolaiset Karl Johan
Nosenström ■ ja Sulo Nieminen erääseen
kahwitarjoilulojuun Wanhassakaupun-
gissa, wieden mukanaan appelsiineja,
karamellia y. m. yht. 9 mlan arwoZia.
Sisaänmurron huomasiwat kuitenkin e-
räät iltamasta palaamat nuorukaiset,
jotka toimittiwat Martaat poliisin huos-
taan.

Kokouksia.
Suomen Kaupunkien Vlei»

nen Paloapuyhtiö
piti eilen waisinaisen yhtiökokouksensa
Ritarihuoneella täällä. Kokouksen aroasi
lakit, tri Axel Lille lausuen läsnäolijat
terroetulleilsi ja ilmoittaen samalla joh-
tokunnan ottaneen kokouksen sihteeriksi
waratuom. Werner Holmbergin. Kokouk-sen puheenjohtajaksi walittiin tämän jäi-
leen pankinjohtaja H. Gadd.

Johtokunnan vuheenjohtajalsi walittiin
lakit, tri A. Lille.

Varsinaisen johtokunnan jäseniksi wa-
littiin uudelleen tamaiineuwos N. N.
Grotenfelt ja kieltäytyneen senaattori F.
Etjelnwallin sijaan palomestari GöZta
WascniuZ, sekä wlliajäscniksi lääninsib»
teeri A. T6. Möller, tri EiiZ R°os. oi-
keuspormcstari Edw. Soo ja arkkitehti
R. Björnberg.

Lisätyn johtokunnan jäseniksi Walittiin
tehtailija N. Boman Turusta, tehtailija
H. Liljeroos Tampereelta, kauppias E.
28. Sellgrcn Viipurista ja panlinjohta-
ja B. Hemmer Vaasasta sekä warajä-
jeniksi konsuli K. Stockmann, rakennus-
mestari H. Dunckcr, apteekkari Edw.
EtigZclius ja arkkitehti M. Gripenberg.

Kaikki toimitetut maalit tapahtuiwat
tulewaa 3-wuotislautta Marten.

Dhtiön ohjesäännön mukaan tulee senhoitoa rouosittain tarkastaa kolmen tilin-
tarkastajan, joista yhden roarjinaisen ja
yhden waramichen walitsewat hclsinkiläi-
set yhtiön osakkaat ja toiset kaksi wara-
miehineen kahden, lvarsinaiscn yhtiökoko-
uksen johtokunnan ehdotuksesta sitä war-
ten luksikin 3-wuoti3kaudcksi määräämän
kaupungin osakkaat. Johtokunnan ehdo-
tukscn mukaisesti päätti kokous antaa
näiden tilintarkastajien roalitsemisen
Joensuun ja Porwoon osakkaille wuotta
1812, Nau,nan ja Pietarsaaren osaktaille
muotia 1913 ja Racrhen ja Lomiisan osak-
kaille wuotta 1914 warten.

Johtokunnan luwattua touko?. 4 ft.
1911 Porwoon kaupungille 4 ja puolen
prosentin ja 200,000 niin suuruisen lai-
nan wesijohtolaituksen rakentamista war-
ten insinööri A. Skogin laatimain pii-
rustustcn mukaan 360,000 mkaan päät-
tywällä kustannusaiwiolla oli kaupun-
ki yhtiölle jättämässään kirjelmässä pyt,»
tänvt lainalle wiiden wuoden koronwa-
pauttll. Illbtllkunta oli lykännpt anomuk-
sen yhtiökokouksen kasiteltäwalsi ja puol-
si sitä samoin kuin se aikasemmin oli
muutamissa samallaisissa tapauksissa
tehnyt. Kokous myönsi pyydetyn koron-
wapaudcn, mutta päätti samalla palo-
mestari O. Ekmanin ehdotuksesta lausua
toiwomukscnaan, että kaupunki ylläpitää
kiinteän luotcttawan palokunnan. Tul-
linhoitaja Enqwist ilmoitti tällöin Por-
woon kaupungin jo ryhtpneen kokouksen
toiwomuksenaan lausumiin toimenftitei-
siili.

.Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi wa°
littiin protokollasihtecri O. Zitting ja
pankinjohtaja I. Thurman.

Panimllteollisuusyhdistys kokoontui
wiime lauantaina wuosikllkoutsecn täällä
C. F. Nybergin rawintolassa. DhdiZtys
saattoi samalla kertaa wiettää kymmen-
muotista olemassaoloaan. Keskustelut
awasi puheenjohtaja, filos, maist. G.
Borg puheella, jossa hän lyhyesti teki
selkoa yhdistnkscn kymmciimuotiscsta toi-
minnasta. Sittenkuin wuosi- ja tilikerto-
muksct oli esitetty myönnettiin ballituk-
sclle täysi tilinftäästö. Puheenjohtajaksi
walittiin uudelleen maist. G. Vorg, wa-
rapuheenjohtajaZsi toimitusjohtaia F.
Poirier ja muikji hallituksen jäseniksi
hrat Ekblom, Grönwall, Palmroth, Lch-
mann ja Gröndahl sekä hrat Seger-
erantz, Carlsson, Larsson, Westerlund
ja warajäseniksi. Tilintarkastajaksi
walittiin Bra Segerberg ja waramichetji
hra von Holtcn. Ensi wuosikokous pid:-
tään Turussa hallituksen määrättäwänä

Suomen garmofcutticn clölcra*
hast», ©uonicu Farmaseuttien cliifeia-
baston ofaHaat Mooniuitoat eilen 110
12 bfiitDÖOä lolntciDuotifccn folouffccnfa.
Puheenjohtajaksi roctlittiin apteekkari G.
Salingte.

Sittenlun wuosi- ja tilikertomukset oli
luettu myönnettiin johtokunnalle ja kam-
reerille täysi tiliwapaus. Kolmen mii-
mcifen wuoden ajalla rahasto ei ole lär-
sinyt ainoatakaan tappiota ja on lainois-
ta poikkeuksetta saatu kuusi prosenttia
korkoa, 2Loitto- ja tappiotilin mukaan
on rahastossa tuloja: rouosimatsuja
68,940 inkaa, korkoja 84,327 m*.aa sekä
sakkoja ja 1!) % koroituZ MuosimaksuiZta
692 mkaa ja menoja: eläkkeitä 84,917
mkaa, kuluja 5,778 mkaa sekä ncttowoit-
to 63,264 uikaa. Nahaston tila oli maa-
lisluun 31 p:nä 1912: n, aro ja: an-
ncttuja lainoja 1,440,775 mkaa, juokse-
Malla tilillä 67,099 mkaa, kassassa 3,599
mkaa sekä maksamattomia Muosimaksuja
225 mkaa eli ybteensä 1,511,599 mk. ja
meltoja: pohjarahasto 1,413,518 mkaa,
Arwidsonin rahasto 84,864 mkaa, Linde-
manin rahasto 19,999 mkaa sekä nosta-
mattomia eläkkeitä 3,127 mkaa. Npteek»
kari K. E. Waldstedtin lahjotusrcchasto
on sekin hywässä kunnossa. Tästä ra»
hastosta on annettu lainoja 65,999 mk.
ja pantu Helsingin säästöpankkiin 3,781
mk. Lisätyn työtaakan wuoksi päätet»
tiin korottaa johtokunnan, rahastonhoi-
tajan, asiamiehen ja tilintarkastajien
palkkiot.

Johtokunnan jäseniksi walittiin apteek-
karit I. 28. Karsten, P. Elmgicu ja E.
2tigzclius setä prowiisoiit 3Ä. Backman
ja E. Idman sekä warajäseniksi apteekka-
rit G. Tmcdslund ja M. Björklund sekä
prowiisorit H. Benaelsdorss, B. luZlen
ja C. Turpeinen.

Tilintarkastajiksi walittiin apteekkari
A. Titzler ja prowiisori A. Nylund sekä
waramielnksi apteekkari 28. Simberg ja
prowiisori A. Byman.

Etelä-Karjalan lääläriseurall» oli
toistai-iltana ylimääräinen kokous lää-
ninsairaalnssa. Aluksi katseltiin toht.
Grönbergin johdolla sairaalan wasta
walmistunutta uutta ja suuremmoista
osastoa.

Kokoonnuttiin sitten kuulemaan tobt.
Henrik Bergin, Tukholmasta, esitelmää
kroonillisten alkoholistien käsittelnstä.
Toht. B. on tunnettu raittiusmies, „Hel-
sowännenin" toimittaja ja juoppoparan»
tolan jobtaja.

Toht. B. Runeberg esitti sitten kaksi ta-
pausta sydänhaawojen ompelemiseZta,
joista toinen koe oli onnistunut. 22ar-
sin mielenkiintoinen oli mpöskin tobt. E.
Runebergin esitelmä lawantaudin esiinty-
misestä Saimaan rantamilla. Puhuja se-
litti Saimaan kanawan olewan tuhoisan
lawantaudin lewittäjän. Kanawa saa
wastaanottaa kaikki jäännökset laiwoista
ja lotjista ja tällä tawoin lcwiää tauti
helposti. Kun wielä oli kuultu toht. I.
Grönbergin esitelmä biilihappokylwyistä,
siirryttiin Espilään, jossa juhlawieraan
tobt. Bergin kunniaksi syötiin ybteinen il-
lällinen. Wieraalle puhui toht. Grön-
berg. Wiip.

Höyrylaiwaosakeyhtiö Kuusiston Yli-
määräisessä yhtiökokouksessa Turussa ei-
len päätettiin ostaa höyrylaiwa Iniö ja
waltuutettiin yhtiön johtokunta hankki-
maan tähän tarwittawa laina. Uusia
osakkeita, joiden nimelliZarwo on 59 mi.,
ja myyntiarwo 75 mk. Päätettiin laskea
liikkeeseen 29,900 mln arwoZta.

Urheilun alalta.
Znotmit olympialainen

jalkapallojoukkue vioittanut
Östermalms Idrottsföre-

ningiu: s—o.
Tukholmalaisen östeimalmZ Idrotts-

föieninyin jlllkapalllljoukkue velasi toisen
ottelunsa Helsingissä wiime sunnuntaina
klo 1,30 päiwällä Eläintalhlln urheilu-
kentällä. Jlcisöä oli nt,t kohtalaisesti.
Lauantaina loukkaantuneen G. Runeboi-
gin sijasta pelasi nyt P. Hansson.

Ruotsalaiset pelasiwat tarmokkaasti,
kuten lauantainakin sa tuottiwat oltjm-
piaioukkucemme 'Duolnstasille ja maali-
»alibille paljo työtä. Kuitenkin oliwat
meikäläiset enemmän woiton puolella ja
saawuttiwat ensi aikapuoliskolla kaksi
maalia, joista ensimäinen oli Nyyssösen,
toinen 28 iteroin ansiota.

Toisen aikapuoliskon alussa wieraat
roiclä jaksoiwat tehdä täkäläisten tnön lu-
kalaksi, mutta maalein ciwät he päässeet
saawuttamaan. Meikäläiset sen sijaan
potkaisiwat vian kahdesti wcrkkoon. SBi-
Bergin ja Öfintnniii awulla. Loppuajan
pelasiwat ruotsalaiset laimeasti ja meikä-
läisten tymyessä samallaiseen pelitapaan,
saawutcttiin wain dksi maali, jonka Nis-
ka yksinään „tcki". Suomalaiset siis woit-
tiwat leldosti: s—o (2—0, 3—o).

Vaikkakin woitta oli waiwatta saawu-
tettu, niin ei sen nojalla ole pantawa
Mariin suuria toiweita meikäläisten pa!°
lonpotlijain Tukholman matkaan, öster-
malms Idrottsförening on tosin Tukhol-
man ensi luokan joukkueita, mutta ei
kuitenkaan likimainkaan paras. Toiselta
vuolen on myönnettäroä, että jalkapallon-
pelaajamme omat wiime wuodesta snu-
resti edistvncet ja Tukholman matkasta
on heille olewa paljo hyötyä.

H. K. &Ttt Pyöräily- ja
juoksukilpailut wiime

sunuuntaina.
Helsingin Sifa-SBciffojcn pliäräily- ja

julltsukilpailuja wiime sunnuntaina Ou-
luntylässä suosi kaunis sää, mutta aa-
mulliscn pilwisen ilman pelottamina «li
katsojia saapunut main kourallinen.

Kilpailujen tulokset omat seuraamat:
1,000 m. pyöräily:
1. V. Björk, Kokkolan Nuorisoseuran

Urheiluklubi, 1 min. 89,7 sei.
2. O. Nieminen, Mäntsälän Wcli, 1.

42.1.
3. I. Sundbäck, Kokkolan Nuorisoseu-

ran Urheiluklubi, 1.42,4.
Lähinnä parhaat oliwat O. Lampinen,

0. K.-.W., 1.42,7, O. Linnonen, £>. K.-W.,
1.43,2 ja E. Wikström, H. K.-W., 1.43,7.

Kukin ajoi matkan yksinään. Rata oli
sateen jäleltä wähcmmän hywässä kun-
noZsa.

10,000 m. pyöräily:
1. I. Sundbäck, 10 miu. 46,3 sek.
2. E. Wikström, puoli pyöränmittaa

jälj.
3. I. Koski, Mäntsälän Weli. 19.47,2.
4. G. A. Lindberg, H. K.-W., 19.55,5.
Hauska kilpailu. Loppupinnistys rat-

kaisi asian. Wikström alkoi ensin pin-
nistää ja pääsi paljo edelle, muita kok-
tolalaincn jaksoi maalin luona saada pa-
remman wauhdin.

6 0,0 00 m, pyöräily:
1. Hj. mäet, Urheiluliitto, Turku. 1 t.

58 min. 12 sek.2. O. Linnonen, fi. K.-W., 2.04.29,5.
3. Tammi. H. K.-W., 2.07.02,2.
4. O. Nieminen, Mäntsälän Weli, 2.

16A5JS.

Lähtijöitä oli seitsemän, joista Wik-
ström Ic§fcl)lli n. 7 i. ajettnnan. Brandt
jätti sitten kesken sen ttraotji, että poljin
putosi, ja ennenkuin kolmas osa matkaa
oli kuljettu poikkesi Vjörk radalta. Nie-
minen ei jaksanut pitää samaa wauhtia
kuin toiset jälelle jääneet, maan odotteli
toisia tämän tästä kierroksen toerran.
Wäre, Linnanen ja Tammi taiwalsiwat
lchdessä yli puolet matkaa, nintta sitte al»
koi turkulaisen etewämmyys osoittautua.
Hän pääsi eroon toweruZtaan ja alkoi ta-
taa-ajon. Ennen pitkää saaVuttitin hän
Tammen, jonka oli täytynyt päästää Lin-
nonen omin rooimin matkaa tekemään.
Ennen loppua meni Wäre mielä kah-
desti Tammen ohi.

150 m. juoksu:
1. S. Läng, H. K.-W., 1?,5 sek.
2. E. Miiller, I. F. K.. 17,5 sek.
3. P. Katto. S>. K.-W.. 17,8 sek.
4. H. Nordblad, H. K.-W., 17.8 sek.
Tämä kilpailu suoritettiin kahdessa e-

lässä. Ensimäisen moitti Kättö päästen
aiwan wiime tingassa Nordbladin ohi ja
toisen Läng, joka myöskin wasta yhden-
nellätoiZta hetkellä selwiytyi nopeasta al-
kumatlan juoksewasta Miilleristä.

499 m. tasotusjuoksu:
1. T. Latwio. H. K.-W., (20 m.l, 59,7

sek., 2. E. Alho, H. K.-2L., (21 m.). 59,9
sek., 3. V. Seppälä, H. K.-23., (18 m.),
51,5 se?., 4. H. Nordblad, H. K.-W., (13
m.), 5. V. Segerswen, I. F. K., (14 m.),
6. P. Kättö, H. 8.-23., (8 m.). lännit-
täwä kilpailu. Alho johti suurimman o-
san matkaa, mutta oli lollpupinnistykses»
sä hitaampi luin Latwio. Tulokset owat
sangen hywät siihen nähden, että rata oli
pehmeänpuoleinen.

1,500 m. juoksu:
1. E. Alho, H. K.-W., 4 min. 46,3 sek.

2. J. Latwio, H. K.-W., 4.47,3. 3. S.
Wilenius, H. K.-W., 4.47.7.

Hidas kilpailu. LoppupinnistyZ iät-
laisi järjestyksen.

2,0 0 0 m. juolsu: H. K.°W:n jä-s e n i l I e :
1. A. Wilenius, 6 min. 3,5 sek,, 2. S.

Wäiniö, 6.07,6, 3, W. Wulff. 6.08,2.

Ponnistuksen hopeaseppeleestä kil-
pailtiin Turussa wiime sunnuntaina.
Woitlajana suoriutui L. Hornborg, Hel-
singin I. F. K., jallwuttaen 731,52 pist.,
2. A. Karlsson, Urheiluliitto, Turlu,
714,89 pist. Hpinoorg saallutti useita
erinomaisia tuloisia. Kuulaa työnsi hän
23,37 m. suolsi 100 m. 11,3 sel., hyppäsi
pituutta 631, 612, 12,43 m., saawutti
aitajuoksussa tuloksen 17,6 sek., heitti
kiekkoa yhteensä 59,6? m., keihästä yh-
teensä 73,92 m., hyppäsi korkeutta 170+
160=330 sm. ja kolmiloiktausta yhteen-
sä 24.12 m. sekä käweli 100 m. 21.6 sek.

Olympialniset koekilpailut Ruotsissa.
Kymmenottelun Moitti H. Wicslandcr
pistemäärällä 7099,85, 2. G. Holmer,
7049,24 pist.. 3. C. Lemberg, 6776 pist.,
4. S. Jakobsson. 6685,60 pist., 5. E.
Kugelbcrg, 6269.16 pistettä Toisen
kilpailupäimän parhaat tulokset oliwat:
aitajuoksu 17,3 sek. S. Jakobsson, sei-
wäshyppy 350 sm. N. Uggla, 1,500 m.
juoksu 4 min. 42,7 set. ®. Holmer,
kiekonheitto 36,29 m. H. Wicslander
ja keihäänheitto 48,38 m. H. Wieslan-
der.

Äluitomaajuoksutilftailun woitti I.
Eke, 33 min. 5,4 sek., 2. A. Lindahl,
84.25,8 3. I. Klintberg. 34.26, 4. I.
Sundkmist, 34.26,8, 5. I. Teinstiöm.34.
46,8. 6. H. Andersson, 34,47,4.

400 m. juoksun woitti E. Lindholm,
51,3 sek., 2. I. Dahlin. 52,3, 3. K. Sten-
borg, 52,4.

Suomen olympialaisista loelilpai-
luista kertoo englantilainen urheiluleh-
ti ~THc Sporting Life" sangen tarkasti
mainiten <riryis«sti keihään- ja kiekon-
heittotulolsista sekä Hannes Kolehmaisen
ja A. Stenroosin mainioista juoksusaa-
«utuisista. Muutamat nimet owat kui-
tenkin olleet englantilaisille liian waikea-
tajuista. Huwin wuoksi mainittakoon pa-
li erehdystä. Siikaniemestä on iehty
Suk a n i e!o ai, Myyrästä Myrr a,
lärwisestä larweinen ja lerwei-
nen, Ronista Rino j. n. e.

»»»«»»»»«»

fiilis uutisia.
Senaattorien matkat. Se-

naattori, Zreiwi Berg lähti eilen illalla
Hankoon

Hbl. julkaisi sunnuntaina sana-
muodon kenilllllitutvernöörin wenäjän-
kieltä koskemista ehdotuksista, ja eilen o-
limat N. Pr. ja T. T. sen HE>l:§ta lai-
nanncct. Tämän johdosta on syytä huo-
mauttaa, että Hbl:n painattama, wiras-
tojen kieltä koskema ehdotus on eräs ai-
kaisemfti muodostelma, joka, kuten jo o-
lemme osottaneet, eräässä tärkeässä ja
useissa roähemmän tärkeissä kohdissa e-
roaa siitä lopullisesta ehdotuksesta, jonka
kenraalikuwernööri on lähettänyt Pieta-
riin. Tämän lopullisen ehdotuksen sanan-
muoto on painettuna meidän Miime-tiis-
täisessä numerossamme.

Helsingin rullaluistin-
radalla on meille kerrottu eräänä
päiwänä äskettäin kohdellun yleisöä ta-
Malla, joka ci ole sowelias yleiselle lai-
toiselle. Parilta nuorukaiselta kiellettiin
sisäänpääsy selittämällä, ettei radalle
lasketa muita luin yhdistyksen jäseniä,
maikka julkisesti on ilmoitettu millä eh°
doilla sinne muutkin pääscwät. Lisäisi
oli pyrkijöille oltu hywin töyiätö ja epä-
kohteliaita.

Pariisin poliisipäällikkö
mr Lep i n e Suomessa. Pietariin
saapui MoZkllwaZta verjant.-aamuna Pa-
riisin kuuluisa voliisiprefekti, mr Lcpi»
ne. öänen aikomuksensa oli olla läsnä
Pietarin palokuntalaiskonaiessissa, mut-
ta hän tuli perille liian myöhään, jonka
talia hän ensin matkusti Moskowaan,
missä tapasi useimmat kokoukseen osaa-
ottaneista. Perjantain mietti hän Pie-
tarissa, jossa lä»i m. m. pääministerin
luona. Ranskalaisessa lähetystössä tar-
jottiin hänelle juhla-aamiaisct.

Lauantaina 110 6,20 i.°p. saapui mr
Lepinc Pietarista Helsinkiin. Päiwällis-
tä söi hän Ranskan konsulin, mr Clai-
ncn luona, jonka jälkeen hän käwi tutus-
tumassa kaupungin näbtämyylsiin. Sun»
nuntainn jatkot mr Lepine matkaansa
Tukholman ja Köpcnhaminan lautta ta-
laisin Pariisiin.

Sanumalcbdille «n mr Lepinc ilmoit-
tanut, että hänen matkansa on aiwan
yksityisluontoinen. Sgätt oli nimittäin
välittänyt täyttää lyhyen lomansa tehdät-seen matkan Europassa.

Todcnnnköincn sä» tänään:
Hcikkcnewiä tuulia, jotka joksikin ajat-

si tääntywät luoteeseen, cnimmäiscen sel-
kcää ia koleita öitä.

K<msalliZ°Osake°Pankki. Pan-
kin SctooitluH»» haarakonttori on
perjantaina muuttanut konttoiinsa
panikin omaan Ola-
winkadun,warrella.

3nklari°urkurit. Hauhon lukkari.
urkurin wirkaau asetti sikäläinen kirt»
koneuwDZto t. k. 9 p. Lille sijalle w. t.
{liftari St A. Shrnneii Alastarosta,
2:l(e sijalle w. t. lukkari Mikko Suk»
sen Teuwalta ja 3 -.unelle sijalle wiran
\o. t. hoitajan K. A. Korpisen.

Höyrypursi ja sen «hjaajll npo»°
nut. Kun höyrnlaima „Alho tl", joka
wälittää liikennettä Tampereen ja
Vesilahden wälillä, eilen aamulla klo
6:n tienoissa lähti Anian laiturista
Nesilahdella Tampereelle, hinaten pe»
rässään muuatta pientä hoyrypurtta,
oli ehtinyt noin puoli kilometriä mai»
nitusla laiturista, kaatui hinaltawa
laiwa yhtäkkiä, upoten samassa hetkessä
ja wieden mukanaau purren ohjaajan
Emil Aaltosen. Arwatenkaan ei A. ol>
lut oikein huolellisesti hoitanut perä»
miehen tehtäwää, waan laskenut pur»
ren hieman siwuun, jolloin hinaajan
iiiysi lykkäsi sen kumoon. Hukkunut Aal»
unien oli isällään 21 wuolias ja naima.
ton.

Kauneus: Järkiperäisen ihon
ja ruumiinhoidon seuraus! Eivät
salaperäiset kauneudenhoitokei-
not eivätkä kalliit valmisteet tee
väriä puhtaaksi eikä ihoa ihme-
teltävän pehmeäksi ja hienoksi,
vaan todellisesti hyvä ruumiin-
hoito, joka ennenkaikkia perus-
tuu jos mahdollista joka päivä ta-
pahtuviin ammekylpyihin ja koko
ruumiinpesuihin, jossa käytetään
todella hyvää, läpeensä puhdasta
ja mietoa saippuaa. Hienostu-
neeseen ruumiinhoitoon, jollaista
aikamme sivistyskanta vaatii, on
laillisesti suojeltu »Lecina-saip-
pua» aivan verratonta. Siihen si-
sältyvällä erikoisaineella, tieteel-
lisesti hermoja vahvistavaksi
todistetulla »Lecithin»illä, on se
erikoinen ominaisuus, että se vä-
littömästi vaikuttaa ihoon, vah-
vistaa ja karaisee sitä. Tavallaan
ravitsee nim. »Lecithin» ihoa.
Sen lyhytaikaisestakin käyttämi-
sestä seuraa häikäisevän valkea
väri ja puhdas, pehmeä iho. Lää-
kärien erityisesti suosittamaa
kylpy- ja tualettisaippuaa.
Kappale vain 1 mk. Sen ainoa
valmistaja Ferd. Mulhens, Gloc-
kengasse N:o 4711, Köln-Riga.

S: lii on kaikissa apteekeissa,
hajuvesi- ja rohdoskaupoissa saa-
■tayjuja, J1134

UUSI SUOMETAR 1912 N:o 131 5

| Kallion, Suruttoman ja Hermsnnln asukkaat ! bs~ "

!Palovakuutuksia Pohjolassa
fHus-tovaicuuiisksia ..... ~

Tapaturmavakuutuksia • Kullervossa
Ks?-ksKiÄ:riößi

£åmmmmmm^mi2z.2.zin-inmmmm, mmmmm
Merikapteeni O. F. Po H -

janHe i m o n täyttäessä Imirne lanan»
taina 75 touotta lärci Hänen luunaan ter=
MeHdykscllä Suomalaisen Tiedeakatemian
lähetlistö, johon knuluiwat prof. E. BllnZ-
borff, K. Krohn ja G. iVJclrniber.

Delsiltgin lmupnngm
alueiden laajentamis-

kysymys.Perheuutisia. Amioliittoon
Mihittiin täällä sunnuntaina, t. k. 9 p.
kirjailija Eino F. Parmanen Heljin»
gistä ja neiti kieroa Maria Ni I 8 fo n,
rakennusmestari Nils Nilsson-Ivainajan
ja hänen puolisonsa Marian tytär Stafc
Holmasta.

Täckitii wallntstamia pcällfjtä tehtä»
mSai tänään waltunstossa.

Helsingin kaupunc;ii»wllltlluZi!!iesten
lämäniltllisecn fofouffeen on raljatoi-
mtkainari lähettänyt kaksi tärkeätä pää-
kaupungin alueiden laajentamisia fo=»
Imaa anaa. Toinen koskee Trumöön
tilan, toinen Wiitin wiilatalon ostoa.

2 r u m Z ö n tilan oZtolnsymys oli
jo miime syksynä kaupungin wirasto-
jen ja maltuuston fäsiteliäinänä, mut-
ta raukesi silloin siitä syystä, että tau-
ftunginmaltnusmiehet pitiwät tilasta
waadittua himaa, joka Moi n oli
900,000 mk., liian törkeänä. Lisäksi
tuntui olleen mallalla epäilyksiä siitä-
lin, moisiko kaupunki käyttää tilaa hy-
mäkseen kyllin luotlnwalla tawalla, se
kun kuuluu Viaporin n. s. linnoitus-
esplllnaadialueeseen, jonka wesialuei-
den käyttö on jossakin määrin raioi-»
tettn. Rahatoimikamari oli kuitenkin
jo silloin sitä mieltä, -että kaupungin
pitäisi ostaa tämä saaritila itselleen,
sillä rahatoimikamarin laskelmien mu-
kaan tulisi siitä edullinen kauppa.
Kaupunki woisi fklta tuottamasta hin-
nasta myydä tontteja ja tulewaisuu-
dessa perustaa sinne satamalllitlllsici.
LinnoituZesplanaadiasillklllln ei raha»
toimikamaria pelottanut, sillä oli koke-
mutsia siitä, että rajoittamat määräyk-
set tarpeen tullen moidaan eräiltä alu-
eilta ]aaba peruutetuiksi.

Tilan on sen jälkeen ostanut lauft»
pias Julius Tallberg, joka nyt on tai-
jonnut sen kaupungille samasta fjirc»
nasta, 750,000 mk:sta, josta hän sen it»
se on ostanut. Rahatoimikamari nyt-
kin puoltaa kauppaa, mutta esittää tui»
tentin, että kysymys lykättäisnn ensi syt-
syyn, loska se silloin woitllisiin ratkaise
ta yhdessä Kulosaaren ostolysymytsen
kanssa. Rahatoimikamarissa an näet
koto tämän lemätklluden ollut tasitte-
lynlllllisena »iimemaimtun humila-
kaupllnkisllllien osto, eitä tämä asia
malmista maliuusmiehille esitettäwaksi
ennenkuin ensi syksyn ensimaiseen ta»

Ulkomailta term aa Tuo.
m e en! Kuwaawana esimerkkinä siitä,
miten haluttua kaikki ulkomaalainen ta°
Mara meillä on, ansaitsee mainitsemista
että höyryl. Iris wiime matkallaan Lyy»
petistä Waajaan toi mukanaan jonkun
määrän terwaa, joka oli peräisin poh°
joiZ-Wenäjältä. 2561.

Suomalaiset isännät tur-
wantuwat we n alaiseen Paft-
piin tlliZtcluZsa kansakoulu-
ja wastaan. Jaakkimasta kerrotaan,
että siellä on useissa kylissä pidetty ko-
kouisia, joissa on päätetty ryhtyä toimen-
piteisiin kansakoulujen julkemiseksi että
siten huojennettaisiin raskasta wcrotaak-
taa. Niinkuin eräästä «Laatokan" uu-
iisesta joku aika sitten läwi sclwille, on
aikomus saada koulut sulkeutumaan siten,
että otetaan kaikki lapset pois kouluista.
Mutta sikäli tuin »Laatokka" on saanut
tietää, koetetaan etsiä muitakin keinoja
kansakoulujen wastustamiscksi. Siinä
tarkoituksessa on hiljakkoin käynyt muu-
tamia isäntiä Millin kylästä Eortnwa-
lan li. kat. kirlloherra Soholejfin luo-
na.

Isännät oliwat pyytäneet, että kirkko-
herra Soboleff kirjoittaisi ..piispalle tai
kenelle tahansa", että heidän kylässä si-
jaitsewa kansakoulu suljettaisiin „kymme-
neksi lluodeksi", sillä Merot omat pelotta-
wan korkeita. Minkä toaZtauksen he o-
wat kirkkoherra Soboleffiltä saaneet, ei
ole tunnettua.

Piirustuskilpailu. Tam-
pereen Pcllawa- ja Rautatehdas Osake-
yhtiön pöytäliinakudonnan malliftiirus-
tuskilpailussa on jaettu palkinnot. En-
simaista palkintoa eiwät palkintotuoma-
rit arwostclleet kilpailemien piirustus-
ten ansaitseman. Toisen palkinnon 300:

sai nimimerkki ..Incoanito", jonka o-
mistajaksi hawaittiin Harald Honkanen.
Kolmannen palkinnon 200: mk. sai
nimim. Ananias Sibelius, herra Toiwo
Wikstedt. Sitäpaitsi lunastettiin 100
markalla ..Täflanin", neiti Inaegerd Ek-
lundin setä ..Antik Tamastin" professo-
iin rouwa E. Hultmanin suunnitelmat.
Kaikkiaan oli 65 ehdotusta jätetty kil-
pailuihin. Aamul.

Lahden laittius juhlille
saapumia sanomalehtimiehiä
pyydetään noutamaan lippunsa raittius-
juhlain toimistosta Kansanopistolta.

Lyhyt Tallinnan opas Hu-
wimatkailijllill>: on ilmestynyt Selfingin
eestiläisen hywäntelewäisyysyhdistylsen
toimittamana. Tämä B°siwuinen wWo°
nen sisältää paitsi lyhyttä Tallinnan his-
torina tietoja katsomisen alwoisista pai-
koista, ajurien taksoista, raitioteistä, y-
lcisistä rakennuksista, yhdisti/lsistä,
lelleistä y. m.

kllukseen.
SBaiffapo lllupunginwllltuiiZtllZill

wielä olisikin sellaista mielipidettä
mallalla, ettei TrumZön ostaminen ole
kaupungille edullinen, silläkään runiiu
masti alhaisemmalla hinnalla, millä
saari nyt on säätämissä, niin ei luulisi
kellään maltuuZmichellä oleman mi»
tään sitä Mllstaan, että kysymyksen lo>
Pullinen ratkaisu lykätään ensi syksyyn
käsiteltämäksi yhdessä Oulusaaren osto-
asian kanssa. Kun myyjällä ei liene mi-
tään pakottamaa syytä saada asiata jo
nyt ratkaistuksi, niin moittaa se main
siitä, että kaikkien mahdollisuuksien Ma»
raita jää mielätin kolmisen kuukautta
ftllhdinta-llikllll.

Toinen kaupunginMllltuusmicsten ta»

Man-iltaisessa kokouksessa käsittelynä-
laiseksi tulemista kaupungin alueiden
laajentamista koskemista kysymyksistä
koskee Wanhllnlllupunginlahden peru-
kassa oleman Wiikin latokartanon
ostamista kaupungille. Asia on jo pi-

Qtrlesenin walokuwaamo
on muutettu Fabianinkadun 27:ään,

Säätila kesäkuun 10 P.
Ilmanpaineen minimi, joka on men-

nyt pobjoiZ-Sullmen yli, aiheuttaen ylei-
siä sateita, useissa paikoissa ukkosen ohel-
la, oli nyt Vienassa ja sadetta saatiin
roain poikkeustapauksina, esim. Kajaanis-
sa. Enimmäkseen oli taiwaZ selkeä, war-
sinkin täällä etelässä. Tuuli karoi lou-
naasta ja lännestä, ollen ajoittain na-
rankka; Pohjanlahden rannoilla oli sillä
luoteinen suunta. Lämpötila oli roeirat-
tain normaali, alhaisin Pohjanlahden
luona, aamulla 11 aZt., korkein Sortawa-
lassa, IN ast. ja Nenäiällä useissa pai-
koissa 20 a 21 ast. Klo 2 i.-p. oli etelä-
Suomessa roain 14 ä 16 ast. lämmintä.

Irlannista etelään oli toinen minimi
736 mm. 'yroänä ja kapea maksimialue
ulottui Islannin luona olewasta keskuk-
festa Pohjanmeren ja Itämeren yli We-
näjälle. Tällaiset wyöt aiheuttamat usein
albaista lämpötilaa, käyden kuitenkin sil-
loin paremmin pohjoisesta etelään. Jos
tuuli kääntyy luoteeseen, kaswaa taas
ballanwaara Marsinkin Pohjanlahden lä-
heisillä seuduilla.
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pitäkää huolta
hink s ist anne!

ia varojaa eräitä ala-arvoisia hiusvesiä
loista paljon ilmoitetaan. Luottakaa
»en sijaan eteväin tunnettujen lääkärien
jäävittömiin todistuksiin, jotka seuraavat
jokaista F. Paulin »Azymol-Stimulus»-
pulloa. Lontoon näyttelyssä v. 1900 sai
F. Paulin »Azymol-Stimulns» parhaana
hiusvetenä kultamitalin.

Paljottain tehtaan hinnoilla.

Uißrich fånderzén & Cso
Helsinki. Pnheiin 20 53.

11197

tcmmän ajan ollnt rahatoiinilamaris-
ja hiljaisen malmistelun alaiseua. Sen

ratkaisu on kuitenkin moninmerroin
mutkikkaampi asia kuin jonkun tama!-
lisen maaiilaw osto. Tila on näet soti-
lllZmirtatalo, ja niitä ci saa imjyda,
Kaupunki Moi sen saada omalscen ai-
noastaan> maihtainalln. Jostakin sopi-
Masta paikasta lähiseudulla on tau-
pungin ostettama itselleen samanar-
moinen tila ja sitten tarjottama se mal»
tiolle Wiikin tilan maötikkeeksi. Raha-
toimikamari ei sentähden katso moiman-
sa lopullisesti malmistella tätä asiaa
ennenkuin on saanut siihen kaupungin-
maltuuZmichiltä maltuudcn.

Tilan maolaiseen käyttöön nähden
käy rahatoimikamarin ehdotus yksiin
ien suunnitelman kanssa, jonka nimi-
merkki ..Helsinkiläinen" jonkun aikaa
sitten tässä lehdessä esitti Kulosaaren
llstokysymyZtä käsittelemien kirjoitus-
tensa yhteydessä. Rahatoimikamari on
ajatellut, että Wanhankaupunginlah-
den mataloituneet rannat eli mesijät-
tömaat, jollaisia alueita tilalla on yh-
teensä noin 120 ha, moitäisiin »verrat-
tain Vähäisillä täntetöillä laittaa sopi-
miksi maillZtllpllikkll-alueiksi y. m. Mä-
hemman tukemaa perustusta kaipaa-
wiin tarkoituksiin kelmolliseen kuntoon.

Wiikin tilan oston kautta tulisi lan-
punki omistamaan suurimman osan to-
ko Wnnhankanpunginlahdesta ja sen
rannoista. Qstokysymyksen ratkaisemi-
nen rahatoimikamarin ehdottamaan
suuntaan amaisi kaupungille oimnlliset
lewenemismahdollisuudet lounaiseen
suuntaan. Lahinimässä tulcmaisuudcs-
sa kaupunki möisi käyttää näitä nluei-
ta hymälseen siten, että se ryhtyisi jär-
jestämään lalljaa teollisuuskaupunkia
lahben rantamille, ja sen mälittömään
läheisyyteen hyminjärjestettyjä, halpa-
hintaisia ja muutenlin edullisilla eh<
doilla luomutcltllmia työmäenasun-
tlltonttejll. Vtempänä lannilolta ole-
«at seudut jäisimät kaukaisemman tn-

lemaisuuden käytettämitsi.
Ei liene muuta luin ylsi mieli siitä,

että rahatoimikamarin ehdotus tässä
kohti on hymätsyttämä. Kaupungilla
ci ole maraa päästää tätä tilaisuutta
käsistään, kuten se Päästi esim. Munk-
tiniemen. Wiikin latokartano edustaa
ainoata suuntaa, mihin pääkaupunkiin-
me woi itse määrätä taajenemistansa,
jotapaitsi Wnnhankaupunginlahden o.
mistuZ käy muosi muodclta kaupungille
yhä tärkeämmäksi.

Uutisia aiaasBßil!!!!3,
Gnneton purjehdus-

maika.
Vhdeksän naista hukkunut^

Sunnuntaina t. t 9 p., iltapäimällä
lahti Kokemäenjoen rannalla olemasta
Noormarkun '«oormarkkuun luulumal-
ta Kahllluodllltll joelle purjehtimaan
wenelunta, johon kuuluiwat torpparin*
tyttäret Maria, Id a ja Tek l a
Blomster, Wilhelmina ja
Hilda Ylinokka, Hilda
<§S ranf o r § ja Elin a Matti-
la, palweluZtytöt Hanna Sund-
man ja Olga Heinösand setä
torpftarinpojat Hjalmar Nimistö ja
Jussi Mattila. .Purjehditluann hetki*
sen "Poriin päin, iääntyimät he takai»
sin. Wcneen tultua tlo 8 aitaan ia»
laisin Kahaluodon kohdalle, aitoimat
purjehtijat palata kotiinsa, mutta
käännyttäessä ältinäinen tuulenpuuska
laailli wencen. SMöin laitti ensin-
mainitut 9 tyttöä hutkui. Hjalmar
Kimistö pääsi uimalla lähellä olewaan
saareen ja Jussi Mattila pysytteli laa-
tuneen weneen päällä tunnes -vastat-
laisella rannalla olemalta Kiwinin
tuttien llljitleluplliklllta ehdittiin hä-
tään.

Paikka missä onnettomuus tapahtui
on noin B—lo8—10 kilometria Porin kau-
pungista Reposaarelle päin. Vene, jo-
ta purjehtijoilla oli, oli hymin pieni.

Hukkuneet ulimat kaikki nuoria, 13—
23 muoden ikäisiä.

Samana iltana saatiin kolme ruu»
mista ylös. Naarausta jatkettiin eilen,
maanantaina.

Pelastuneet Kimistö ja Mattila o-
mat tapahtumasta kertoneet seuraa-
maa:

Lähdettyään Ho puoli 7 allaan Ka-
haluodolta Kiwistön woncellä miitaa
alas Repllsllarclle päin oli minba si-
wutuuli, junlll wulllsi tytöistä suurin
osa nousi wcneen ylälaidalle. Zimistö
hoiti Peräsintä ja takapurtta; Matti»
lällä oli etupurje hoidettawwnaan. Kun

oli päästy tofcJHJ Kdjnluobott for)'-
bollc Pyysimät tytöt, että täämicitäi-
siin fotiin. KimiZtö noubariifin pyyn-
töä, mutta klm mene oli miiiassll
kääntynyt, Pllinuimat purjeetkin tuulen
mukana toiselle puolelle ja tytöt kun
iötuimat samalla puolella, minne pur-
jetin tuli ja wielä kumartuiwat Pur-
jetta wäisiääkseen, painui meneen lai-
ta meden alle, jolloinKiwiZtö heti läh-
ti uimaan. Tytöt tarttuiwat kiinni
kaatuneeseen weneeseen ja luultawasti
je alkoi painua, toZla Mattila saatuaan

meden päälle nousseeseen purjeeseen
kiinni ei enää nähnyt ketään heistä.
Kun hän pääsi menheelle, huomasi hän
sisarensa lähellä ja koetti antaa hänel-
le purjepuuta, mutta ennenkuin tämä
ehti saamaan sen käsiinsä oli mirta lu-
lettanut tytön niin pitkälle, ettei puu
enää ulottunut. Wielä hän näki use-
llmmcrn pään nouseman meden pinnal-
le, jonka jälkeen kaikki häwisiwät. Ki-
»uiZtö, joka oli ainoa uimataitoinen
koko joukosta, pääsi aiwan uupuneena
ja mettä sisään saatuaan rannalle.
Maalle tultuaan alkoi hän huutaa a-
Pua, minkä jälkeen soutuwene saapui
paikalle ja pelasti Mattilan. Klo 12
aikaan saatiin sitte Hulba Sundmanin
ruumis ylös ja myöhemmin yöllä Tek-
la Blomsterin ja Hilda Minokan ruu-
miit. Eilisiltaan ei mielä oltu saatu
muita ruumiita ylös, maikkakin 11 me-
nekuntaa on ollut naaraustyössä. Ta-
vahlumaftllifallll on joki 100 metrin
lemyinen, jonka lisäksi siinä on mahma
mirta. Kaatunut wene oli noin 4 ja
puolen metrin pituinen.

■■■■■BlBlk

kahden kokoukset.
Tämä.roiiftfo Lalhdes-fa Mowäbrt roiifoffi. Ne-

deräänhän, etiä tällä wiiklllla pifro-
tään täällä MonäMa 10 folio .maa*
ia 'täsittäwää Maiiliki.

PaMackunnan toi-
mi knnnat omat,al!ust,a allaen lähte-
ncct ,D!ö etitä nämä
MIMÄ kokoukset ja juhlat Moairoat
Snihteon julhlitoaa* yleisöä ei iaakn
sadoin, mmta Majoi»
lnswimilnnnalla on ja toafaträto
loista itnhaltia rrniiO-bdk yhteiZaflNN-
noissa koukuilla (ä 1 rnf. Boäb \wljha=
ajalta hengitä) sekä.liljaksi rndlrein
tvimen bxxba .yksityis»
crftmicha eri Mereiset' ka!U>pnngi>Ha.
Iuh>l aan e ittei ä o n ka ns I iaio imiknn-
ia wai«mm,t n0in .3,000 hengelle ja
rowiiitolatoiniiknnta on t«hnyt
suunnitelmanjill samlHZssa miÄeZsä.
Wieiaiden walmistmu
juhlien Mrmn ,y!i pu«>lent,oistll>s,ll-
dan siwn laajuinen »InlhlaopaA".

Juhlien yleinen toiniisto on Moi»
tettu kansanopistolle, opiston taan-
lMppaon, tähän bwrooiinkseen wer-
rattain tilllwcum MMsaliin. 3Jia-
ioiltnstoimiÄo liaaé on sMitettlU
Lagevsftetzin italaon RantatieDa-
dun 2:een.

Wllvdentlllon toiweet.
WilckchÄMa firjioitctoan Meille:
Paikkakunnallamme on mitä pair-

hllMunat toirneot hywästä wrmden»
tuesta. Koka luonto uhkuu hywin-
wainnistoan, ny! kun on faarait
runsaasti sabeWeM ja wiime päitvi-
nä rntyiiclin lämpöä. Itäwä wain,
eitä Wiime talven koaxit pakkaset

nuorempia omenapui-
ta, samoin kilrMa- ja luumupuita.
Hyöt>ymansika,t kuoliwat myöskin
useimmissa yrttiiarhuiissa, josta
syystä manpfantainKt m>aks,awat
nyt noin 6 p:iä kpl. Hailin }w
lis,on ollut hywin rmifoJ, hinta 2
mk. 1,000 kpl.

Kansakoulut. Mäntsälän-
Hausjärwcn luutain 3MMM ky-
iän kausabouiluu oipettllja<ksi on ttra-
I itiöt »neiti ,Elli Mäkinen, Kuhmoi-
sista.

Salamasta tulipalo, ©irnnun- :
tain wasta,!'sena yönä teki Ukonilma
pientä tuhoa Pm-nwon raban An-
deisbölcn ahmalla. Talarna iski
illhkölcnnätinjQhtoon ri'tlkocrt apa-
raatin sekä sylyitäen seinäpaperit
ynnä ,mu,ut ,lähellä tftetDcA paperit
palama,an. Zlamulla klo 6,40 kuuli
onneksi kanttorin miereilsessä huo-
necjlsa a\wxa aicmaipääffiiffö Ollila
tämän Soöxra isifiun ja riertfi kont»
toriin, jossa töin tuskiin sai uhkaa-
wan tulipalon MäistMi. Tapetit
ja mälikaJlto wa>hinBoi!i<!uiwat.

Nnlijnomia takavarikkoon. Eilen
otliwat wirauamlliset Naantalissa höy-
rylaiwalla (Salmi takawarikkoon Naan»
talin kaiwohuoneen rawintoloitsijalle
nti Lundbergille lähetetyt watijuomat
100 litraa konjakkia ja 100 litraa pa»
lowiinaa. Syynä takawarikkoon oU
toon oli se, ettei lähetystä seurannut
asetusten mukainen kuletustodistus
Turun ja Naantalin wälillä.

Huttumit. Wiime perjantai-iltana
putosi Äurmijärwcllä eräättä joen yli
toicioälta portaalta siinä toisten lasten
kanssa leikkiessään maanwiljclisä H.
Willeberain 9:Ilä ifämuodclla olema poi-
kanen ffiilo jokeen sa hukkui, sillä joessa
lölvi niin kowa wirta, että se wei pojan
ninkanaan. Ihmisiä oli kyllä lähistöllä,
muita poikaa ei saatu pelastetuksi. Wir-
ta painoi ruumiin niin piiloon, ettei wie-
lä seuraamana paikallakaan sitä oltu
löydetty. Maikka uutteraan naarailtiin.

Talonkauppoja. Talonomistaja I.
S. Wirtanen on myynyt omistamansa3-kerroksisen kiwitalon sekä samalla ton-
tilla olemat katsi vuuialoa Lahdessa Wuo°
rikadun Ilosta tilanomistaja Johan Se-
meri Ahtialalle Mäntsälästä. Kaupan
roätittt Itä-Hämeen Asioi m is- ia Niin-
teimiJtötoiinisto Lahdessa.

Kirjallisuutta ja Tulella,

Aari Hirnin uudet
pianosäwellvtset.

Eräs saksalainen arwastelu.

Meillä on tilaisuus julkaista tunne-
tun musiilkikirjailijan, Berlinin kunink.
kirjaston musiikkiosaston esimiehen,
prof. Wil h. Altm a n n i n arwos-
telu Werlinissä opiskeleman maalai-
semme Karl Hirnin uusista pianusämel-
lylsistä. Prof. Altmann lausuu:

,/Se, että manhastaan kuuluisa ar-
mokaZ berliniläinen kustannuslible N.
Zimrock, joka miime muonna julkaisi
nuoren suomalaisen sämeltajän Karl
Hirnin kolme ensimäistä teosta, jäl-
leen on painattanut häneltä tatsi mih-
kon pianojämellytsiä, on näiden teosten
parhain suositus. Lähemmin niitä tar-
kastaessa on myöntäminen, etiä tavaa
nnori sämeltäjä ansaitsee laikinftuulin
huomiotamme. Hän Puhuu cnimmäk-
seen jo todella omaa kieltänsä meille ja
hallitsee sämellystekniikkaa ja musikaa-
lista arklitcttoniiktllll jo erittäin täte-
mästi. Hänen soinnutuksensa, joka ei
ole uusimuotisin, s. t. s. ei maimu yltiö-
päisyyksiin, ei myöskään suinkaan ole
manhanaikuinen; marsinkin saa, hän sä-
melllljimaihdllksilllllln paljon maihtele-
maisuutta aikaan. Hän mälittää meille
etupäässä iloisia ja herttaisia sämelku-
mia; symä raskaZmielisyys, toisinaan
hieman liioiteltu juhlallinen totisuus,
jonka «nnten> niin usein juuri suoma-
laisissa sämcltäjissä tapaamme, on hä-
nestä kaukana. Ehkä on hänen mah-
ma puolensa musikaaliuen satiini, ehkä
hänestä mielä kerran tulee aikamme
Qffenbach, jos hän, kuten minä soisin,
kääntyy operetin alalle; että hän siinä
tapauksessa möisi joutua kulkemaan äi-
telan, imelän mieniläisen operettirnu-
siitintllllattuja Polkuja, ei ole pelättä-
missä, hänen tähänastisen työnsä tn-
loisista päättäen. Paras niistä on
opus 4, pirteä maissi „Pierrette", jon-
ka Fiss-duurisämellaji Maan soitta-
misen helpottamiseksi olisi ollut maih-
dettama ss-duuriksi. Ensimäiset alln-
tahdit heti herättämät mitä ioiir o "

mielenkiintoa nomlltiikallam; wielä o-
mnperäisempi on wäliosa. Tämä eiit-
täin kiitollinen kapftale sopii esitettä-
wäksi sekä konscittinumeronll että koti-
piireiösä. QpuZ 5 käsittää kolme
„Lastcnlappalettll", s. o. säwellyksill,
jotka omat tarkoitetut soitettamitsi nuo-
risolle; pianonsoitossa pidemmälle en-
nättänect lapset woiwat kyllä itsekin
niitä ylittää, maisinkin toista niistä,
lyhyttä, herkästi tunnettua „Hirten-
ILbiä", joka soi kuin kansanlaulu. Wie-
hättäwä esitysnumero on n:o 1
„Eehinetterling"; siinä melkein kuulee
auiingonftllisteessa liehuman, kukasta
tullaan kiitämän perhosen hienot, sinne
tänne sirisewät liikkeet, N:o 3 on lu-
MllllMinaan konesoittimen soittamaa
„NukletanZsill", jota kuolee pois, lun
meto on lopussa. Siinä on »eirannol-
lisesti mahimmän omintakeisuutta,
mutta sisältää se hymin hauskan keski-
osan, jolle etenkin kromaattiset sclstit
eräissä käännekohdissa antamat omi-
tuisen sointumiehätylsen.

Me tuiMlltamme hywää jatkoa nuo-
relle säweltäjällc, joka marmaankin Pi-
an on näyttämä, ettei hän ole perillä
Mann hienossa salonkimusiikissa maan
että hän warmasti ja menestyksellä moi
liikkua myöskin suuremmissa mnodoiZ-
sa."

Tieteellistä.
Tunnetun saksalaisen aikakauskirjan

»Deutsche Liteiaturzeitung" wiimeksi
ilmestyneessä numerossa (n:o 21) on
wieniläisen tiedemiehen, pros. F.
tzrazny'n kirjoittama kiittäwä ja hy>
min suosittelema arwostelu tri Harri
Holman Miime syksynä mäitöskirja»
na julkaisemasta teoksesta „Die Namen
der Körperteile im Assyrisch-Babylo»
nischen".

■■■■■■■■■■

Helkanäyttämö
esitti Miime sunnuntaina Seurasaaren
Hellaniemellä: Kyllikin, Lemminkäisen
tuonelassa ja Pohjolan häät. Nähtel-
mät esitettiin kolmeen kertaan; yleisöä
oli mähänpuoleisesti. Juoni näissä
näytelmissä on kaikille tunnettu, Kale-
malasta otettu. Lemminkäinen lähtee
hakemaan «saaren impeä ihanaa, kassa-
päätä kaunokaista" ja saa hänet, Kyl-
likin, Mllimolsensa. Kuitenkin molem-
mat ensin waunoiwllt pyhät Malansa,
Kyllikki ei kyliä jaLemminkäinen ei so-
tia käymänsä. Sattui Lemminkäinen
kuitenkin kerran wiipymään kauwem-
min kotoa Poissa, 'Silloin Kyllikki kä-
wi kylässä, josta Annikki kanteli Lem-
mintäiselle. Lemminkäinen MihaZtuu,
jättää Kyllikin ja lähtee uutta maimoa
hakemaan. Tähän päättyy ensimai-
nen näytelmä. Toinen alkaa sillä, että
Lemminkäinen menee Louhen luo, lan-
laa hänet jakoko Pohjolan Mäen, paitsi
umpisilmää karjanpaimenta, woimat»
tllmilsi. Louhi ci lupaa kumminkaan
Lemminkäiselle tyttäriään, ennenkuin
tämä ampuisi joutsenen Tuonelan joes-
ta. Lemminkäinen lähtee sitä amftu-
maan, mutta saa siellä surmansa kar-
janpaimenen nuolesta. Lemminkäisen
äiti etsii poikansa ja parantaa hänet
entiselleen. Kolmas näytelmä alkaa
si'tä kun Wainämöinen «n menossa
kosimaan Pohjan neitoa. Ilmarinen
liittyy matkaan, mutta perille tultua
Pohjan neito malitseekin Ilmarisen
vuolisotseew. Valmistellaan häät ja
kaikki muut tutiulaan häihin paitsi
Lemminkäinen. Tämä »ihastuu siitä,
tulee Pohjolaan ja surmaa miekallaan
Pohjolan isännän.

DfUSI SUOMETAR,
Mitä näyttelemiseen tulee, oli fe fofo

hywää. Hra Ilmari Semminläifenä ja
rwa Hlllme-EhnrlltKyllikkinä sekä Poh-
jan neitona olimat onnistuneimmat.
Myöskin iwa Rantanen Lemminkäiset-
le ilkeämielisenä 'Pohjan emäntänä oli
onnistunut. Lausuminen oli fujuioan,
huolellista. Vstlukija ja kertoja toain
syrjäpuheluillaan keskenään häiritsiwä:
jontunwerrnn katsojia.

—u,

s««metft.
hiilen lehdissä on kerrottu, jnlais-

tiin joku aika sitten ranskalaisessa ai»
kaklluslehdessä „Nevue des Revues"
Hilma Pylkkäsen kirjoittama, Suomen
oloja käsittelemä romaani Sois
d'id e a l l,»lhanteen kaivun"). Sit°
lemmin on se ilmestynyt myöskin lir-
jana lanskalsl nimellä „Saimi Ter°
moln" ja on kirjckanvoissnmme saa»
taloissa.

Nyttemmin on romaani julkaistu
myöskin luomeksi SDtrwau kiiötannuk-
[elia alkuperäisellä nimellään Ihan»
teen kaipuu. Kääntäjä on rwa
Helmi Setälä. Siw. 160, hinta 2: 25.

Kirjoittaja lausuu lyhyessä esipu-
heessa:

„Ihanteen kaivuu" on kirjoitettu
yksinomaan siinä tarkoituksessa, että
ranskalaiset saisiwat jonkinmoisen y°
leiskatsauksen Suomesta. Kaikki se,
mikä tässä teoksessa on uutta ja hu°
wittawaa ranskalaisille, joille Suomi
on aiwan tuntematon maa, on wan°
haa ja tuttua suomalaisille. Tuskin»
pa mikään muu romaanissani wai he»
rättää suomalaisen yleisön mieleukiin»
toa kuin se seikka, että se on ensimäi»
nen suorastaan ranskankielellä kirioi-
tettu romaani, jonka tapahtumat liik.
kuwat Suomessa.

»»»>»»»»«»

Taiteilijaliiton näyttelyä Tukhol-massa, johon näyttelyyn komeilla lo-
koelinilla ottamat osaa Taiteilijaliiton
jäsenet (n. k. opponentit), jotka nyt o-
wat tuotantonsa loiötokohdassa, omat,
mikäli Ruotsin lehdet kertomat, näinä
päiwinä käyneet katsomassa maalarit
Eero Järnefelt ja Akseli Gal-
l e n°>K a I l e l a, toinen Suomen, Tai-
deyhdistyksen ja toinen Antellin wal-
tnuZkunnan edustajana. On sentähden
luultnwaa että ostoja tehdään Alenen-
min kokoelmiin sekä Taideyhdistyksen
että Antellin waltuuZlunnan puolesta.
Taiteilijaliiton näyttelyssä näytteille-
panijlliZtll llwat jo Ateneumissa edus-
lettuina m. m. Carl Larsson, Nils
Kreugcr, Ernst lojephsson, Per Ek-
ström, Georg Pauli sekä Bruno Lilje-
sois. „Karl Nordströmin miehelästä
taidetta, prinssi Eugenin ja Eugen
Janssonin, Richard Vcrgin y. m. hic-
noa maalausta ei ole kuitenkaan Ate-
neumin kokoelmissa edustettuna yhtä-
wähän kuin muutakaan upponentien

miesten taidetta, mutta on
toiwottllwaa että meikäläiset tokoel-
rnarnrnc hrojen Kallelan ja lärnefel-
tin kautta woiwat saada lisiä tuosta
komeasta näyttelystä. Taulujen wa-
litseminen käy sen kautta maikeaksi et-
ta parhaimmat ja enimmät owat jo
ostetut yksttyisiin ja yleisiin kokoelmiin
RuotsiZsll."

Nnsia kirjoja on ilmestynyt:
Jrjö Kajaloa, Sairaalloisista kehitys»
wirhcistä ihmisrunm«3sa. 36 siw., 11
kuwaa. Hinta 50 p. Otawan kuZ>
tantllma. sJlioppilaidcn Keskustelu»seuran julkaisuja N:o 11.)

Mikko Ilkka, Sianhoitokirja. 191
siw. 40 kuwaa. Hinta 2: 25, sid.
2: 85. Otawan kustantama.

Wihkoteoksill on ilmestynyt:
Kodin lääkärikirjan toisen, supistetun
painoksen 7:3 ja 8:s wihko owat ilmes»
tyneet Otawan kustantamina.

Mullistusta, kirjoittanut P. I.
Rösiö, mukailemalla suomentanut Kal»
le Kajander, 2:nen wihko, myös Ota»
wan kustantamana.

Kirkkohistoria, kirjoittaneet Fredrik
Nielsen ja Jaakko Gummerus, 12:s
wihko, niinikään Otawan kustanta»
mana.

Suomen Kirkkohistoriallinen
Seura on jnlaissut painosta:

Wullsikirjaiisa I, 1911, siwuja 360,
hinta 5: 75;

Pöytäkirjansa liitteineen, X, 1909
1910, siwuja 213, hinta 3: 50;

Toimituistaan IX, Turun tuomioka»
pitulin arkiston luettelo, laatinut Kaar»
lo Östcrbladh, siwuja 128, hinta
2: 50; ja

Mipawoksena wlwsikiijaZta A. R.
Saarensepän kirjoittaman »Piirteitä
Tohmajärwen seurakunnan kirkollisista
oloista WWUU, 1721—1809", firouja
145, hinta 2 mk.

Aikntcmslchtin on ilmestynyt».
Postimies n:o 11 ja 12.
Lantmannen n:o 3.
Tuomen Maam i t t ar i - JhdiZ-Aikakauskirja n:o 6 st-sältää: Kartoitustapojcn kchitykscstä.

«lewätmietteitä. Liilaa wiiwyttele-
mistä. stansainwälincn maamittaricn
komistani. Oikeustapauksia. Pieniätietoja. Muutoksia mannmittauZwirka-
kunnassa y. m. Ilmoilulsia.

Tawaton matkustajatulwa
Nikolainradalla. Pietarissa on Ni-
Mainraban cnfenlglla
ta alkaen ollut täysi työ mattusiu-
jatulwan takia, joka on kaswamis-
taan klliwanut. Wiiwe wiittolla on
matkustajain lukumäärä kcxhonimt
10 tuhamveM wuarMmdessll. I«la
päitvll lähetetään 100 junaa. Liik-
kuwan kalustsn puute on suuri.
Mo,tzkowan juhlat owat tätä tuimaa
wielä lisänneet ja sitä kcÄänee hei-
nakuun alkuun asti.

„.

Venäjälfä.
Nleiswennlnitten mehiläis-
iä Pllntarhallhö.ioltnytlely

PietlN'iösa.
Ensi frHNum toi- :

meenpannaan Mikaelin !
maneesissa mehiläishoito-, puutar-
ijCöfc ja se-kä niiden kanssa yht>eydeZ,sä o!lewien
ial,oudenhaarain näyttÄy.

Näyttelyn wiansenpanizllna on ö=j
leiswenälainen mehiläiZ- ja puutar»
hanhoitoscura.

J&esaxa katsoo näyittelyn tehtävä-
nä olcwan antaa, toiselta tmcfert
täydellinen kutoa mainittusen ta°
loudcnhaarain tilasta Venäjällä
nykyään, sekä teknillisessä että ta-
londelliseZsa snhtwssa ja toiselta
Puolen esittää kaikki MlftnitM täy-
delliscunyksct, sotka tiede ja käytän-
tö on saawutianut näiden talon-
denhaaiain witjelemis«sä Nenä-
jälla ja uksll',mailla.

Eitä paitsi aijotaan näyttelynsä
tarjota laaja ja täydellinen kutva
mehiläishoito-, puutarhan- ja kyök-
kilaswi tarhanh o i t cfoulujen se>kä
muiden tälle alalle kuuluwien kou-
lujen nykyisestä tilasta Venäjällä.

Näyttelyyn kutsutaan osaaotta-
maan rinnan suurtuottajani kans-sa talonpoikia ja pientuottajia.

Samaan aikaan näyttelyn kanlZ-
ia pidetään yleiswenäläinen mehi»
läishoitajam Baftm§, jossa tulee
ftohdittawaii'i f>oi>o joöffie mehiläis-
hoitajille tärkeitä byiZyjmyksiä,

Lenan tapahtumain tutkiminen.
yrlutstista, kesät. 10 p. Ma-

nuhin, mnlanaan talsi paikallisen pro-
kuraattorin apulaista, on mattuZtanut
Lenan tultahunhtllmoille. Samaan ai-
taan> on Bodaiooon matkustanut tu-
rnemööri, aileuöhowin> prokuraattori ja
lantarmipäällillö.

Waltiou tilaukset ulkomailta.
UiffomcrilTc anneitawia roaltion ti-
lauksia räsittefcroä mVlMeiiöidon
Malinen rnircoiiteluhmta on nyt»
lemmin lopettanut työnsä. Te«lli-
sunden edustajain on onnistunut
tehdä melkoisia supistuksia niiden
tuotteiden wettclc,on, saita mims-
teriöt sawwat ilman kaupftaministe-
riön snoiZtnmusta ulkomiailta tikuta.
Kulkuilaitosministeriö tilaa tästä
lähtien uHianraiilta ainoa&taan sei-
laisia rautatiekonepllsllin työpöytiä,
joita ei Venäjällä Malmisteta ja
tykkimäen hallitus tekee tilauksia
ulkomailta main
sa.

Mitä tulee kysymyikseen wenäläiZ-
ten kiwihiilien ottamisesta englan-
tilaisten sijaan, ei siinä päästy mi»
hinkään lopputulokseen. Merimi-
nisteriön eduKtajat ilmoittiwat jyr-
kasti, ettei ainakaan ennen kuin on
saatu hiilien „briketeeraus" hal-
Memmaksi ja paremmabsi ny»
tyi,s,tä, woida laiwastossa tul-
la toimeen ilman 'enajkmiilai-
sia hiiliä. Muiden nriniHteriäi-
den edustajat sen silsaan ilmoitti»
moi:, että toaltion tehtaislsa on hy>
wällä menestyksellä käytetty koti-
maisia hiiliä ja että Mähitellensiir-
rytään niiden, etupäässä Donin
hiilten käyitämisieen.

Ulkomailta tilattawien esineiden
joukosta on poistettu m. m. turpii-
uit, joiden Malmisbus on Miime ai-
koina Wcnäjällä suuresti edistynyt.

Muhamettilaiset ja tulcwat
waalit. Wa,'!!asun,nllnduu!man mu-

ryihmä on Pieiarilssa
neuwotellui mitä oliifi
tehiäwä tuilcmicn buumatoaalien.
warM,a. Pääkenttiin kääntyä,muha°
mditilaiifen Mäeiltön puoleen, keho-
tuksella että Maageja Marten muo-
dosteitwistin,koZku'sGomite'll, eitä •tai-
karilaisissa lehdissä ja kirjasissa se-
liitettäisiin mäestölle iroaaJiiaiiiioiita,
ryhdyttäisiin yh!>eis,lioimintlllln nii-
den ei-inuihllimle^lilaisten,!ansia, jot-
ka tositeossa tahwwat toieuliaa
1905 W:n lokat. 30 p:n iuliéou&fk-
jan ja fcififien »Wenäjän kansoijen

tas!ll°aiwoi>srmden.

Turkestanin «allankumoulselliset.
>Ka sh g ar i st a, kesä k. 9p. Kash-

garissa wallilsee täydellinen anarkia.
Etelä-Kashgarin kaupungeissa on pan-
tu. toimeen waltiollisia mnrhia. Wal-
>ta ora todellisuudessa joutunut mallan-
kumouksellisten käsiin.

Haitin ja Tan Tomingon rajariita.

!W ashingt o n i Z t a, kesäk. 9 p.
Haitin ja San Domingon hallituksia
on käsketty säilyttämään status quo,
siksi kunnes Vhbyswallllt owat ratkais-
stel rajariidan. Wastaisessa tapaulses-
sa uhkaaDhdyZwllltain hallitus sekaan-
tua waltioiden asioihin ja alottaa wi-
hamiclisyydet.

Sl»|ijrnti§ kansl<inwälisestä konfe»
reiissistll.

B erl inistä, kesäk. 9 p. Ulto»
ministeri kumoaa jyrkästi „Tempsin"
tiedonannon, etlä muka Wenäsä olisi
ehdottanut konferenssin kokoon kutsu»
mista pohtimaan Tripolin kysymystä
uusilla perusteilla.

Oikomaalta.
i Sähkösanomia

Ankarin parlameniii.
Mellattaa jatluu »ha.

VudllfteZtisto, fefäf. 9 p. Edustaja-
farnarisfa pani oftpositsionipuolue jäl-
leen toimeen ankaraa melua erinäisin
soittokonein. Istunto keskeytettiin ja
poliisi poisti puheenjohtajan määräyt-
(estä 69 oppositsionin jäsentä.

Oppositsionipuolueeu julistus.

Budapestista, fefäf. 9 p. Op-
positsillnipuolue on jnlaisjut Unkarin
kansalle osutetun kehoituksen, jossa huo-
mautetaan, että TiZza walittiin edus-
tajaikamarin puhemieheksi törkeästi
loukkaamalla sen työjärjestystä. Tul-
tuaan laittomalla tawalla puheenjohta-
jaksi on TiZza alituiseen loukannut työ-
järjestystä, turwautunut poliisin a-
puun ja riistänyt edustajilta heidän
laillisen lausuntawa!in>'^«ia.

LewottomuuksiaKeoaliasfa.
Käskynhaltijaa ammuttu.

AgiamiZta, kesäk. 9 p. Ju-
rioisen tiedekunnain kuuntelMopvi-
las lunics ampui autolla ohi aja-
roaa bani (käikynhaltija) Cunwa-
ji,a, jotka kumminkaan ei haawottu»
nut. Eräs nuukana.ollut banin neu»
tooston jäsen haawottui lieto'äs!ti'.
luniosiill takllll-ajettaeZsa amftui
hän podiisi.n ja haawot,ti kahta po-
liisiä. Poliisit haamottiwat liewästi
ampujaa. Poliisi>tutkinno3>a tum
nuisti lunics rikokse,nsa. Hän on
syntyään bosnialainen. ,

Agramista, kesäk. 9p. Mi-
oppilas lunics amftui bani Gimma-
jia kchti Lckne larukausta.ja,haa°
taotti wwaralliseMi hänen aulvs-
saan mukana ollutta banin neuwos-
ton jäsentä Hervoicsia päähän, jon-
ka tila on toiwoton. KuulusiteltaeZ-
sa ei lunics myöntänyt että hand-
lä olisi,ollu>t ..apulaisia. Hän teeslcen-

! tcke mielenmikaista.

Bosmalaisi» ylioppilafta! pidätytty.

Agramista. kesäk. 9 p. lu-
nicsin wangitlseniisen ja kuuluste»
lun jälkeen an poliisi pidättänyt 30
henkilöä etupäässä 'bosnialaisia yli-
oppilaita.

Cunwaj »on ollut Kroatian kas-
kynhalltijana fibtä saakka 'firar Sttäßh
tian Mllltiomnilllto Hylättiin ja H-
kattiin toistaiseksi. Hän oli juuri
tulossa weljensa luota 'juhlimasta.

Ampuja on noin 20-wu>otias.
Kiinniotettaessa r aitoosi hän niin,
ettei aluksi woitn minkäänlaista
kuulustelua pitää. Luullaan että
hän on kansallis!kii!hkoilija, jofia Po-
liit,ti,sUta syistä teki trforjertm

Montenegron kuningaspari Wienisfa.
Wienistä, kesäk. 9 p. luhlapäi-

wällisellä Hofburgissa Montenegron
kuningasparin kunniaksi piti keisari
Frans Josef sydämellisen puheen ku°
ningas Nikolaille, jossa hän huomaut»
ti ystäwyyden tunteistaan kuningasta
kohtaan. Wastauspuheessaan painosti
kuningas sitä yJtäwyyttä, jota hän ja
hänen kansansa owat saaneet keisarin
taholta nauttia.

Wienistä, kesäk. 9 p. Keisari
Frans Josef on lahjoittanut Monte»
negron kuningasperheen jäsenille ja
muutamille ministereille erinäisiä ri-
tarimerkkejä.

Bulgarian kultinkaan
matka.

B e r I i n i Z t a, kesät. 9 p. Pietarin
toimiston kiriecnwaihtajll on saanut ul-
tllminiZtcriostll tietää, että kuningas
Ferdinandin matka, on lansainmälinen
kohteliaisuuden osotuZ, jolla kuitenkin
on myös waltiollincn merkitys, mikä
käwi sclmille »vaihdetuista maljapu-
heistakin. Saksan wirallisissa piireiZ-
sa kohdellaan luottamuksella Bulga-
rian kuningasta ja ollaan makuutettu-
ja, että status guo Balkanilla säilyy.
Berlin i Z t a, kesäk. 9 p. Kunin-

laalliseZta linnassa tarjottiin Bulga-
rian kuninkaalle ja muutamille hänenseurueensa jäsenistä aamiainen keisa-
iin läsnäollessa jonka jälkeen keisari
kuninkaan ja prinssien seurassa otti
osaa kilpapurjehdukseen.

Norjan kouccnkiiyttäjäin työlakko.

KriötianiaZia lennätetään lau-
aittoina:

Sot»laiw'aston 'koneenkäyttäjäin
yhdistyksen puheenjohtaja on luu-
funut, että ,s,o>talaiwastoiir koneen-
käyttäjät Mllimaankaan eiwät kiel-
täydy palwelulLsesta, j,os on kysy'
mys postin ja tärkeiden tawarain
lullettamisesta kaupunkci>hin, pissa
muuten olisi laajalle ulottumia
hankaluuksia odotetitawissa, muita
ne eiwät suostu palwelemaan >lai-
manisäntiä reiteillä, joilla tapahtuu
matkustajien kulctus. Illalla lähti
höyryl. Oscar II mukana sötalai-
maston koneenkäyttäjiä. Lähipäi°
minä saadaan nähdä mille kannalle
laiwaston klc,necn>käyt!täj,ät todella-

kin asettumat

Tiistaina Kesäkumi M p:nS

Tieloia eri aloilta,
UnUhißifomkstm
iaU!o Englannissa.
Tuleclo silieulin lt ia,i]aUi§Mto"?

Lontoosta lennätetään -perjantaina;
Kuletuityumiesten liiton Hallintoneu«
wosto on ryhtynyt kaikkiin tarpeelli»
(lin toimenpiteisiin fanfallislaffoa
Varten. Töistä ei kuitenkaan lakata
ennenkuin mllaiiantlli-iltanll tai tiis-
tlli-llllmnna.

Hallitus oli lehoittanut työnantajia
ottamaan osaa perjantaina alahuonees-sa pidettämääu neumottelukokoukjeen,
jossa pohdittaisiin kysymystä sowinto<
oikeuden asettamisesta, mutta työn-
antajat ciwät saapuneet, waan
ilmlliiuitimat, että asia, mitä hei<
hin tulee, on lykättawä maanantaihin.
Tokkatyömiesten johtajilla on ollut
nenwotteluilllouZ alahuoneessa halli»
tutsen jäsenten kanssa, jolloin työ»
miesten johtajat ilmaittimat, että on
tehty päätös kansllllislllkon julistami»
scsta, ellei saada somintoa aikaan maa»
nantaina. •

Norjan koneenkäyttäjäin
tvönlakko.

Norjan laiwani>säntien ja koneen*
käyttäjäni toäJi-set neuwottelut keö>
i!eyin>!wät kckßsetta tamast perjan-
taiaa, jotenka laM> armattamasti
attm klo 12 jeutcrnnxsna yönä. Ko-
nccitfäajttäjicn fcacftoitaffena on k»
kata työstä sitä mutaa kuin lai«
wa,t saapullvat satamiin.

Safko tulee käytännössä koiske*
maan koko Norjan rannilMaitoa=
liikettä, ja koneenkäyttäjien järjes-
tö, j«ka on sangen woimakas, on lä*
pettänyt irtisanomiZiälm-omuksill 170
laitvanisännistölle. Safflo tukee 'ia-
siktämään 650 koneoiikäyitäjää,
noin 450 fyöyryfaftxiCKiva, ja aiwel-
han sen lamauttaman koko Infen»
km. Koneenkäyttäjät: uskomat todf]«
Masti iaiiSklirn wattawan suotuiijiai
tulMifta, ja sanomat saawansa iafcn»
bellistä apua
iroilta knneen'käyt!täjiltä lakon arta»,
na. Heidän järjestönsä, jofa on ö£«
lut olemaMll kymmenen wuotta, o*
miMaa inelfcifcn lwWwcchllMn.

On ryhdytty tchMllMn taimen»
!p!!teilsii,n IroSraMetaSjen ylläfti,tä<-
miseksi mcottiori- ja autornrfnife'
liikkeellä, mutta laiffo tullee kipeästi,
Vosksmaan tärkeitä etuja suuri>Z>s«l
«sisjsa maata, j'o'fenfa mo»
nella iialholla on sangen painoZtu.»
nut.

Lälhenemässä on nyt se aika, j«!l-
-loin joka:ru«tinen Mu a las matkai>l'-
jaHifemie on mutta
mitään mMailijaliikennettä ei tie-
tysti sac° ylläiftidetyksi moottoriwe-
neillä.

Kristiansamdin piiriOmibmllnni
on hallitukselle esittänyt, että foto
fotoia-l-kin saataisiin
iäyi.tää tärkeän KiiZtianiam —Ber-
genin rannillbllireitm
pitämiseni, jonka reitin säännöllä
nen liikenne on clinchw ranniNo-
wäestölle, joka ei muuton saa tuot-
teiltään myydyksi. Koneenkäyttäjäin
liitto kuuluu t>itofes'ktan slllpine,on
tai>wawarwien työmiesten kanZsce
siitä, ctteimät ota korjatakseen tai»
tecjet, joita otetaan wanoeihin la»
son kcZtäc,?,sä. : >

Tilanne oli perjantaina kästlite»
lyn alaisena minie>ieri>?wn «Mnv»
noZstl Aalesundin porwariZtMc»
suurkäräjille tulleen sahkäsanllman
jllbdosta. Sähkösanomassa, jonka c«
d.uZsunta lähetti hallitiiCjelle, kehoi-
tettiiin suurtäräjiä heti ryhitymään
toimenpiteisiin lakon estämisesi,.
Jtitää odottako kesäk. 8 päiwää"
sanotaan sähkösanomassa „waan
tehkää heti lisäys koneenkäyttäjälll'
kiin, jolla fe saatetaan woimassa o*
lemusta toistaiseksi/'

On ajateltu, että sotalaiwaZton
foiirot ylläpitäifiwät lakon aikana
liikennettä tärkeimmillä reiteillä.
Soialaiw'as>ton koneenkäyttäjäin yh*
biistys on kuitenkin ftitämäKfään t>«
!eis,ko!kouksesfa pannut Protestin \U
tä Maetaan, että sen jäseniä käyte»
tään «lakonrikkureina".

Monet yhtiöt pchsois-NorjMci
owcrt hcmNineet tutkinnon suoritia,
mattarna klmenlkayttWa räyttä»
inään laffalaic-tcn paikkoja, jo wllik»
ka tämä ©n laimr>ai§taista, an aja?
tete matzdMiftlsi, että heitä ei fa»
fetefar, j'o§ tDoibaatt todistaa, että
heitä on käytetty main hädän tonu,
miifeffi ja ravintoaineiden hcmW«
mi seksi ihmisille s a eläimille.

Aalesundista lähetetty fähiöfairfe
ma tarkoittaa sekin, cttä koneen-
käyttäjiä, sotka eiwät ole snoritta-
neet säädettyä tutkintoa, saataisiin
erinäisillä rahoituksilla käyttää lai*
wvissll lakon ailkana.

WaitioneuwÄZ Sinibtoia lausui
Perjantaina suudkäräjillä, cttä waik-
ta hänellä ei ole waltuubusta ftu-
■huimaan hallituksen puolesta, on
kuitenkin erinäisiä seikkoja taiste-
lun yhteydessä tullut ilmi, jotka
wÄwciittowat hallituksen setaantu»
maan asiaan.

Taaskin ilmailuonnettomuus.
Re im s i Z t ä, lesäl. 9 P. Ilmailija
du Vrajlle putosi lentokoneestaan 60
m. korkeudelta. Hänen mutanaan ol-
lut matkustaja sai surmansa. Ilmai-
lija hllllwottui hengenwaaillllisesti.

Mour m e l o n le Gian, d i s ia,
fefäf. 10 p. Ilmailija Kimerlaine pn*
tosi lentllmatlnllll ylsilllsoineen maahan
saaden samoin luin matkustajanll mu-
lana ollut Tonnctin surmansa.



Tiistaina Kesäkuun 11 p:nä

Kaikenlaista.
Rehellisyyden hniftpu, ©§=

toj a juutaiaijellc rcaatciauppinattc: Te
takaatte ettei koko takki on iäysiwillaista
ianaasta?
, Juutalainen: En millään muo-
taa. En tnhdo teitä puijata wnbäälään.
Takin naftii omat luusta ia touori puoli-
silkkiä.

Ityppat)eto]i.
Puniawaramarkkinat

Englannissa.

Honkabattensteu sn Inutojcit hinnat
oroat wähiin wllihdelleet. Ruotsalaisia
taroaroiia on nunjty lofo paljon 3"X7"
ja 2l/2 "x7" hintaan «3 B.—.—. per
ftand. sekä 3"' &. 2V2 "X6" Hintaan
£ 7.5.—. per ftand. 2"X5" batten-
sista maksetaat! £ 6.15.—. ja 2"X4"
fcaticnftSta luaksetaa» £ 6.15.—. wie.
läpä £ 7.—. . Laudoista erittäin Hy,
lvää lajia on saatu seuraalvat Ijiiinat:
8" laudat £ 8.15.—.

£ 8. 2. %.—£ 8. 5.—.
£ 7.10.—. „ 7.15.—.
* 7. 5.—.
£ ?.—.—.

£ 6.15.—.

§>tiuuit Oltxtt f. o. b.-hintosa.
■sia^sas»

bseaiea rankki 11 p. kesiilc.
Myynti- Osto-

123: 50
122: 10
]23: 50
122: 10

Berlin a/v 124:
3 kk. . .

Hampuri a/v .

3 kk. . .

Lvypeicki av.
3 kk. . .

FrankfnrtamMuina/v 124:

Amsterdam av. . . . 210:
3 kk 208: 60

Tukholma 139: 40 138: 90
Kristiania a/v 139: 40 138: 90
Jxöpenhamina a'v . . 139: 40 133: 90

.
. 124:

124:

Venäiän rahan kurssi rautateillä, tul.
!is?s ia veronkannoissa: 37'/» kop. rnar*
kaita.

Berlinin pörssi
(Sähkösanoma U. Suomettarelle.)

Bcrlinistii 10 p. kesäk.
100 ven. ruolaa Ruik 215: 55
Ven. 4 % konsols. (1889) 83: 50

Pankkidiskontto.
Amsterdam 4 °,'o lokak. 1 p:stä 1911
Berliini 5 %svvsk. 19 „ 1911
Brvsseli !*/,•/■ lokaik. 26

, 1911
Helsinki 5 •/„ tammik.27 , 1912
Kristiania 51/, •

0 maalisk.2s „ 1912
KöpenhamiDar> °.'o svysk. 20 „ 1911
Lontoo 3 1 /,°/o heimik. 8 „ 1912
Pariisi 3 1/, °/0 syvsk. 22 . 1911
Pietari S */,maalisk. 16 „ 1912
Kooma 5 0, osyysk. 28 . 1911
Tukholma 5 •/, maalisk. 19 „ 1912
"Wieni 5 »

o syysk. 22 n 1911
Zurich 4 °„syysk. 23 „ 1911

WalwantaPmwät
konkurssi», perinnönluowutuZ-, pesäero-
ja wiikolla 17—23
leiak. 1912.

Kesät. 17 p.
Talollinen 21. Nikkola, Keuruu (9 p.

maalisk.!.
Toiminimi Nordman & Ablstrom,

Waasa (23 p. helmil.).
Kauppias K. Q. Leino, Uusikaupunki

(lli p. mnalisk.).
Kauppias E. Julin, Tampere (18 p.

maalisk.).
(

€. S). KuMakortti, Tampere (21 p.
maalisk.).

Scuim-ins W. Mättö. Wallealll (16 p.
Helini!. '.

Somöolmi Tehdas 0.-y,, SSklicala (15
p. maaliöf. l .

ScmpmiioSt. waimo°wain. E. Kossila,
Walleala (12 p. maalisk.^.

Kauppias D. ©tcrrifoff, Wiifturi (19
p. maalisi.*.

Waiwa!?t>ll:tllla!Z«wain. S. Isosalo,
Vaasa (11 p. huhtik.).

Työmies K. ja roaimo A. Helminen,
Rauma. ,

WieraskodinomiZt.-wain. I. Owaska,
SBupuri.

,

Kcsär. 18 p.
Talollinen K. ja mainio A. Heikkilä,

Längelmäki.
Kesäl. 20 p.
Maakauppias N, Helin, Pöythä (26 p.

maaliZk.).
Kesäk. 21 p.
Maaiaupftias H. Tuominen, litti (8

p. maalisi.).
Kesäk. 22 p.
Mnlläriiipoika T. Kosonen, Hcincuucsi

(19 p. maaliZk,'!.
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Toiminimen Martin & Mäkelän Kirja-
kauppa ja sen omistaja V. Martinin pesän
velkojat ja velallinen V. Martin kutsu-
taan tämän kautta, samalla kuin aikai-
semmin t. k. 24 päiväksi kokoonkutsuttu
velkojain kokous peruutetaan, t. k. 26
päivänä kelle 6 i.-p. saapumaan Pal-
men & Holman asianajotoimistoon. Hel-
sinki Mikonkatu 3, neuvottelemaan ja
päättämään seuraavista asioista:

1) ottamaan selkoa pesän omaisuuden
hoidosta ja päättämään tilivapaudesta
uskotuille ja toimitsijamiehilie;

2) tarkastamaan ja hyväksymään jako-
£hd_ptuksen; sekä

Salon Työväen Osuuskaupan konkurssi-
pesän

Telkojiit
kutsutaan täten pankinjohtaja K. i.
Åbergin konttorissa Salon kauppalassa
ensi heinäkuun 2 p:nä klo 3 i.-p. pidet-
tävään velkojainkokoukseen vastaanot-
tamaan lopputilin konkurssipesän hoi-
dosta sekä päättämään 3:nnen ja samal-
la viimeisen osingon maksamisesta,
joka mainittu osinko on sen jälkeen
samasta päivästä alkaen samassa pai-
kassa nostettavissa; ja muistutetaan sii-
tä konkurssikin säännöksestä, että
poissaolevat velkojat saavat tyytyä saa-
puville tulleiden päätöksiin.

Salossa, 8 p:nä kesäkuuta 1912.
CgjjOjgTUSOjj Toimitsijamiehel.

CRflastanatOßta
pUMavsnu

jota toi ime
joulukuun

kuluessa on pantattu öclsinflin Pantti-
Osake-Bhtiön haarakonttoriin V KallioZ.
sa, myyZään julkisella huutokaupalla ia-
lossa n:o 3 Helenankadun warrella tääl°
la tiistaina ll:na j» tcöfiiuiiffonit 12
y.aä titic«rna kesäkuuta ilo 10 a,-p. ja
5 i.°p. Huutokauppatamarin joukossa on:
kulta-, hopea- >a uusl!»peatöitä, kuten:
kelloja, periä, jalofittiiforiMcifta sonuul-
sia ja riutauenlojn, rannerenkaita, lusi-
koita, liemikauhoja, weitjlä, haarukoita,
paperoZsikotelo, f ofcttrif alustoja p, m.; ar-
wopavereita: cliifcfirja; 1 osake O. A.
Terhossa ja A. B, NoiuilaZsa; soittoko-
neita: fonografi, mnnboliineja, litaria,
aneluja, sitroja ja hauureitn, liuonekalu-
ja ja toloustaitjetta: sohwin, Icposoljuin,
noja- ja muita tuolin, wnaiekaappi, pii-
rortlcja turlctteiueen, seixäkelloja, kyut-
tilätrnunu, peili, sankoja, lastenrattaita,
kapsäkkejä, mntka-arkku, matioia, tee- ja
MiimuSfcittiöitä, kuparinstioita: felii
lnikenlaista muuta arwokasla tnwaran,
kuten: Polkupyöriä, rmyelu- ja kirjoitus-
koneita, uyssyjä, rewolwerrja, bromnin-
tipistooleja, objektiitni, kaukoputki, moot-
tori, manneeitidynnmo, automobiili, kä-
si° ja työiattaat, 35 sakliä liimaa, joit-
lna, jalkineita, pukukankaita, 50 tus. kä-
niteitä; luin mpöZ pito-, liina- ja ma-
kuuwaatteita rj. m„ rj. m. Lamalla
ilmoitetaan, että asianomaiset panttno-
mistajat woiwai lunastaa osan taloa-
roisia ennen huutokaupan alkua.

Helsinki, toukok. 28 p. 1912.

Helsingin Huiltoianppnfamaii,
Pehl Em. HaK & Io 111.

3) määräämään toimitsijamiesten pal-
kat;
ja muistutetaan konkurssisäännön mää-
räyksestä, että poissaolevat velkojat saa-
vat tyytyä saapuvilletulleiden päätök-
siin.

Helsingissä, kesäkuun 8 päivänä 1912.
Yrjö A. Kemppainen. L. Ilmari Palmen.Toimitsijamichet.

Toimitsijamichet. 11393
Tehtailija Leiman Hc&iik Höglnndin,

Orimattilan pitäjän Viljamaan kylästä,
velkojat kutsutaan kokoukseen, joka pi-

detään Hanalan tilalla sanotussa kyläs-
sä keskiviikkona tulevan kesäkuun 26
p:nä kello i j. p. p.. päättämään:

1 ksi Velallisen perheen ylläpidosta;
2:ksi Irtaimiston rahaksi muuttamises-

ta sekä muista mahdollisesti ilmaantu-
vista konkurssipesää koskevista asioista;
ja huomautetaan konkurssisäännön mää-
räyksestä, että poissa olevat saavat tyy-
tyä, läsnä olevien päätöksiin. Orimat-
tila, kesäkuun 3 p:nä 1912.

K. Stålhane.
Uskottu mies.

O z

VPlfllrtmi tn S
Osakeyhtiö Launis AKtiebolagin kon-

kurssipesän velkojat kutsutaan täten t. k.
28 päivänä kello 6 i.-p. saapumaan Pal-
men & Holman asianajotoimistoon, Hel-
sinki, Mikonk. 3, tarkastamaan ja hyväk-
symään ensimäisen jakoehdotuksen; ja
muistutetaan konkurssisäännön mää-
räyksestä, että poissaolevat velkojat saa-
vat tyytyä saapuvilletulleiden päätöksiin.

Helsingissä, kesäkuun 10 päivänä 1912.
IHS9 Toimitsijsiaiekat.

Vhftii ti ppy la.
Maisteri Yrjö TVeilinin konkurssipesän

velkojat kutsutaan täten t, k, 28 päivänä
kello 7 i.-p. saapumaan Palmen & Hol-
man asianajotoimistoon, Helsinki, Mi-
konkatu 3, tarkastamaan ja hyväksy-
mään ensimäisen jakoehdotuksen; ja
muistutetaan konkurssisäännön määräyk-
sestä, etä poissaolevat velkojat saavat
tyytyä saapuvilletulleiden päätöksiin.

Helsingissä, kesäkuun 10 päivänä 1912.
11490 Toimitsijamiehet.
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Raittiuden Winwät juliZtawat täten
lirjotuZkilpailuu fnleiilaiin \a joululeh»
teot forccltitioicii kertomusten lirjottnmi-sessa. Kertomuksen ansioksi luetaan, josse sopiwalla tawalla koskettelee raittius-
tahi siweellislu,sasiaa, mutta muutfiii hl>
wät kertomukset moimat tulla palkilulsi.
Kirjotulset owat lähetcttäwät Raittiuden
Jstawien toimistoon ennen elokuun
Idittä päiwää ja tulee käsikirjotusta scu-
rata sulettuun kuoreen pantu kiriottajan
nimi ja osotc. Palkintoina jaetaan
150: —. INU: —, 50: ja 2 ä 25: —.

Palkitut kirjotuksct joutumat Raittiuden
JZtämicn omiksi ja on seuralla mpöskiu
etuoikeus palkitscmattomien lunaZtami»
seen.
11431. Raittiuden Ystiiwät.

I\IIIIIIIIIIv*
Helsingin kaupungin w, 1902 ottamaan

4 % obligatsiouilainaan knuluwien obli»
gntsionien tämän kesäkuun 3 B:nä tapah-
tuneessa arwllnnaZsa olocit langenneet
lunastettawiksi seuraamat numerot, :ri=
mittain:

22, 128, 242. 281, 747, 755, 771,
818, 1150, 1183. 1414, 1522, 1583.
1710, 1854, 1923, 1988, 2096, 2246, 2396,
2409, 2419, 2639, 2708, 2746, 2792, 2993,
3226, 3232, 3313, 3395, 3801, 3889, 4122,
4430, 4647, 4660, 4734 4896, 4972, 5032,
5146, 5159, 5326, 5328, 5389, 5760, 5782,
5831, 5835, 5874, 5972, 6035, 6111, 6186,
6377, 6386, 6414, 6628, 6697, 6710, 7125,
7304, 7325, 7378, 7632, 7639, 8209, 8847,
8098, 9167, 9506, 9601, 9745, 9754, 10231,
10341, 10383, 10393, 10560, 10616, 10712,
10905, 11205, 11415, 11420, 11480, 11559,
11898, 11902, 11941, 12195, 12317, 12114,
12422, 12767, 12793, 13061, 13394, 13405,
13419, 13457, 13519, 13546, 13584, 13644.
13735, 14883, 15307, 15592, 15612, 15687,
15754, 15755.

Ja lunastetaan siis näinä ooligatiioitit
ensi jouluiuuu 1 p:stä alkaen Helsingin
Nahatoiinikonttoiiesa, Suomen Pankissa
Helsingissä ynnä sen haarakonttoreissa
maaseuduilla sekä seuraamissa rahalai-
taksissa ulkomailla: Vank siir Handel
und Industrie Verlinissä, VcrcinZl'anl
in Qamburg sa Panltihuonc 88. M.
War!?urg & G:o Hampurissa, Bas ler
Handelsbank Baselissa, Aktiebolaget
NtockholmZ Handelsbank Tukholmassa ja
Banque Prillce Industrielle, Comercialc,
öolonialc Lyonissa; joka samoin kuin
se että kaikki koronlaskeminen sanotusta
päiwästä alkaen lakkaa täten tiedoksi an-
netaan.

Samatta ilmoitetaan, että w. 1910 jo
1911 toimitetuilla nrluoimoiåfa taielä
omat lunastamatta seuraamat obligat-
sionit, nimittäin:

1910: numerot 9010, 11857, 12233,
13679, 15813 sekä 1911: numerot 2826,
3135, 4492, 5910, 6066, 9299, 10043, 14699,
15327.

Hetsmnm RahatoimikamariZsa, fcfäl. 6
p:nä 1912.

Rcchatlliuiikamarin puolesta :

Alezis Gripenberg.
11441 Wcinei Becker.

Yksi osake, 2 huonetta jo keittiö.
Hinta 2,000 mk. Dristig, Tehtaan-
katu 19.

UUSI SUOMETAR

flnciji■ 111 1n

$% 1UPii fl i 7 1F?! 1llUUllcKdlUld,
niiden joukossa 3 raokahnonoerikaliistoa,
2 kirjakaappia, 4 piironkia, 2 kirjoitns-
ja kaikenlaisia muila pöytiä sekä tuolia
v, m. myydään huutokaupalla torstaina
kesäk. 23 r : j: ä alk. klo 5 i.-p.

Huuioknuppqkriiuarissa
Mariankatu 3.

, 11505
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gffiiii l! iliSilnnii I fl i
Vapaaehtoisella huutokaupalla, joka pi-

detään tiistaina 18 p. kesä*. k:lo 12 p.,
myydään Eloranta niininen V, B
manttaalin suuruinen talo Savi-
niemen kylässä Urjalan pitä-
jässä.

Hyvät maksuehdot annetaan, lähem-
piä tietoja antaa omistaja paikalla tai

| ARTIBR ALL!N MAANMITTAUS-
I TOIiVitSTG, Helsinki, Kluuvikatu4.

Puhelimet 37 33 ja 81 99.

11490

tzuom.!
Saa i konkurssihuutokauppa!
Hame- j» pukukankaita, musliincja, lii-

naftuknia, fcfäfjitmeitci, puscroitn, lunc-
»»aatteita, lastenmaatteita, sukkia ja

kintaita forfetinfttoiclijoiin, aliiS-
Ijnrnritit, housuja, ihopnitoja i;.

m. !>. m., jotka kuulumat rwa
K. Heuiikssonin konkurZwa»

rastllllu, myydään huuto-
kaupalla

tiistaina kesak. 11 p:nn «ltaeu klo ll:stn
a.-p.
Cityn Huutokauppahuoneustossa,

I. Heikinkatu 5. Puh. 8792.
11410

„Huwila", 901

■

lilan ostajat taen !|
Rvttylän karlsno

Hausjärven pitäjässä aivan Ryttylän
asemaa vieressä

Kartanossa on salaojitettua I luokan pel-
toa n. 200 t.-al., niittyä n. 11 t.-al., vilj -

kelp. maata n. 200 t.-al. .Rakennukset
avarat ja kaikki by vässli kunnossa. Kau-
nis metsä.

Ehdottomasti edullisin ostettava her-
raskartano. Hinta 150,000 mk.

Hyvät maksuehdot ja lainat. 9858

!
ARTUR ALLIN MAANMITTAUS-
TOSMSSTO, Helsinki, Kluuvikatu4

Puhelimet 37 38 ja 81 99.

Pieni aksiäenssipaino. Lähemmin Ar-
vola, Munkkisaarenkatu 10/, r. C, klo
4—6 i.-p.

Palstoja myydään I
Hannuksen talosta Skomakarbölen, «

kylässä Helsingin pitäjässä aivan lD
Fastbölen

pysäkin vieressä, Ahlkärr nimisellä alu-
eella.

M 5 vii9!i-s! maSisunika.
Islan hinnat 600 mk. ylöspäin.

Palstoja voi käydä i-nisomassa joka

f "vii; omistaja näyttää niitä paikalla.
;ähemmin

Artur Allin
IHaaEmaiftausfoimsstOr

Helsinki, Kluuvik. 4. 0860
_

Puh. 37 38 ja 8199.

Pienemmän

lll»lNlll«lllllll5«l
7:eZsä kaupunginosassa, paikan ja sisus-
tuksen puolesta erittäin softiwa myöskin
sairaalaksi, myy omistaja itse. Lähemmin
nimim. «Pienempi liwirakennuZ", o).

Qlmoitustoiiniäto Hcrmcs,
Helsinki, Citypasaasi,

(H. 2884) 11388

Hm 807.

Rffnimnftifnln I
hyvällä paikalla 4:ssä kaup.-osassa. Suuri
tontti. Rakenu. puutalolla kadulle päin
ja kivitalo pihaSla. Ulkohuoneet ki-
vestä. Lainoja 102,000 mk.

Vuokria 12,521 mk.
Hinta 155,000mk., josta 15,000mk.

käteisesti.
Lähemmin

■ Hiklas Järnefeltin 1p iäfasataesissiiiaisstasmisiß,; %
L. Heikinkatu 16. 11504 I

Tain fl-n 10 Diinauiinronblölli 11.9 lii ruttuiUUlcuå.
Kysykää talonmiestä.

9 1 / 0/

iiiiTiiin i

Helsingissä

myytävänä.
Vuokrat lähes 20,000 mk. Ton-

tin pinta-ala 1650 m 2. Lainoja
125,000 mk. Hinta 210,000 mk.

Vaihdetaan huvilaan tas
maatilaan. 1149.8

liililiiiflffiloiÉli
►4i Helsinki, Kluuvikatu 4.
K

Pyr|eli!l|af ohoi!
Purjealus 1,« vai. kokoinen hyvässä

kunnossa ja kesävarustuksessa myydään
halvalla käteisesti suoritettaessa. Lähem-
min jäänmurtaja s Tarmolla», Hietalah-
den satamassa.

2142. i|
Lähellä Viipuria ja Sai- MzD> maan kanavaa sijaitseva

Arvokas MAATILA,
pinta-alaltaan noin 1,000 t. a., josta 350
t. a. peltoa, 50 t. a. niittyä ja paljon vi-
jelyskelpaavaa maata. Kaikki rakennuk-
set hyvässä kunnossa; hinta ainoastaan
180,000 markkaa.

2181.
-Edullinen ja hyvin hoidettu

MAATILA
lähellä Järvenpään asemaa myydään ir-
taimistoineen (n. 40 lehmää) 110,000
markasta. Pinta-ala n. 620 t. a., josta
peltoa n. 200 t. a.

2206.
LiionnonihafmlSa paikalla,

S km. asemalta Riihimäen—Kouvolan ra-
danosan varrella sijaitseva

MAATILA.
Pinta-ala n. 1,000 t. a,, josta 120 t. a.

peltoa. Hyvät rakennukset. Metsä arvo-
kas. Myydään 155,000 maikasta.

09 IS

Sementtivalimo,
hyvällä liikepaikalla, Helsingissä, myy-
dään kautta Väl.-liike »Toimelaa, Hu-
denmaank. 16. puh. 8910. (L.519H1518

Koin i :"
§9OO propsia 1

myytäväksi kautta
Niklas Järnefeltin tl

Masinnsittaustoiinisäo.
L. Heikink. 16. 'S

11420 I

el 6ia g
§ Elliä lipa&lo 1
Mikkelissä, myydään halvalla. Tssnt-
i;'.ii vuokria n. 10,SM>© mk.
Tontin pinta-ala 2,484 m 2. Palo-
vakuutettu 84,000 markasta. Hinta ai-
noastaan 80,G00 mk.

Lähempiä tietoja antaa
A!isel Alandcrin E

: Asianajotoimisto. |
B Helsinki, Mikonkatu 7. 11502 i

mmm isiiiMi
puh. 55 60 ja 04 75
saatavana vastasaapu-
neita timotei-ja apilas-
ta E! NE M ja hyviä
:: KAUROJA, u

Joka tahtoo uudet ja vahvat käsi-
Uärryt, niin saa ostaa Flemminginkalu
2, p. B. Pylkkönen.

WILH. TEHOÄS-OSAKEYHTIÖ
EEclsinki. Sara&isi. Telet. 1079.

UZNNN vanhin kaakeiäie^das,
perustettu 1842.

Suurin valikoima sekä hienoimpia että yksinkertaisem-
pia kaakeli-uunia maan etevimpien taiteilijoiden, arkki-
tehtien piirustusten mukaan.

Seinän päiillystyAaineSta kuten seinälevyjä &
fasaaditiiliii, kylpyhuoneita, toaletteja & porrashuoneita y. m.
varten sekä ulkopuolista päällystystä varten. Suuri näyt-
tely tehtaassa Itä Viertotie 18,

Ifuilaluetteloiia & kustannusarvioita pyy-
dettäissä ilmaiseksi. Raitiotienvsäkki ponia kohdallia.

22722

meidän

nllliUKuiEßiia&niivilöiiaidvld
Esasiluokan tekoa. Kestä*
vii, käytännöllisiä» «oiita-
matiomäa ja sentäliden

välttämättömiä.
®«-»YB Pietarsaaresi l€©n©pajaa

11191&D 153

f» *;* £rj ä Tnntnri-Kavintola Jelemarkcn
(3,000' ja Kesäkausiaika "/,—VJ joko Skienin tahi Kongsber-
gin kautta. Rauhallinen luonnonihanapaikka Gaustafjeld'in suo-
jassa. .Hyviä tunturiteitä. 3 kalaista järveä.Täysihoitohinta
alk. Hr. 4,50 Tuorokaud. Prospekteja Alatkailijatoimis-
ton kautta tahi suoraan. Osoite Grcendsen 17 Kristiania.

(H. O. 605) 9750

---•

Aikaansa seuraava ihminen tarvitsee
1. 1 ■-«; tarkkakSyfrtisen

kellun.1 !&' '""" ''> \
Täsmälliseksi tarkistettuja

■ EI ■

taskukelloja
takauksella halvimmalla myy

In Hip ja Hip
It. Heikinkatu 9. Puh. 7266.

i!uem.! Polkupyöriä parasta lajia Smk. 150: ylöspäin vapaa-välityksellä.
8809

halkotarhasta
telef. 56 60 ja 84 75,

leipomoihin ja saunoihin sopivia
halkoja. 5571

■en äänessään oli yhä kolkko sointu, mutta
oli siinä myös huomattavasti surunvoittoi-
■. Synkkä raskasmielisyys kuvastui hänen

katseestaankin. Olin lukevinani siitä toivotonta
alistumista kohtaloon, jota hän ehkä enää ei luul-
lut voivansa välttää.

Outo muutos olikin tapahtunut hänessä: Enti-
nen uhma oli näköään kadonnut. Sen sijaan hän
nopeasti ja nurisematta täytti kaikki kapteenin an-
tamat määräykset.■ Sittenkään mikäli saatoin huomata heil-

ei ollut nyt keskenään tuttavallista seurustelu-
suhdetta, sillä kapteeni oli esiintymisessään viral-
lisen kylmä. Geronimo merkillistä kyllä oli

Olivatko osat vaiHtuneet? En tietänyt mitä
ajatella.

Doloreskin oli kannella, mutta ihan ilmeisesti
hän näytti välttävän Geronimon läheisyyttä.

i Pari kertaa kuitenkin he joutuivat tulemaan
vastatusten, mutta Dolores oli tuskin huomaavi-
naan perämiestä.

Vaiteliaasti tämäkin kulki ohitse, mutta sa-
malla liikkeissä oli jotalrin, mikä muistutti h;; nen
vanhassa uhmailevasta käytöksestään: käynti oli
sotilasmaisen jäykkää ja pää oli korskasti ke-
nossa.

Odottamatta Geronimo saapui luokseni.
»Luotsi», hän lausui surullisena, »en saanut eroa.
Pyysin sitä, vaatimalla vaadin, mutta Francesco
ei antanut suostumustaan. Uhkasin väkisin läh-
teä. Silloin hän lupasi turvautua merilakiin, sillä
mistä hän täällä, vieraassa maassa, otti miehen si-
jaat eikä hän voinut laivassaan ilman perämies-

Sairauden tähden myydään ruoka- ia
sekatavarakauppa Pietarink. 8, prs C.

A. Salmi.

Hbl. (ruots.) Hels. S., Työm. 1 k. tj. 6
mm.

Hyviä, pian poikivia lehmiä myyt. 8
kpl. Teurastuslaitokseila t. k. 11 p:nä.

1912 N:o 181 7

Diinttrl/hnin
j J

alkup. lappalainen, 2-vuotias uros, erit-
täin kaunis ia hyvä metsäkoira.

Lähemmin S. Punnonen, Konina.
11522

| 1578. |
$ Uudellamaalla lähellä I
J rautatietä, järven ruunalla sii. J
erittäin nyvin rakennettu ja viljelty

Sias*taiao
alaltaan 1997 ha, josta 262 ha
peltoa hyvässä kasvuvoimassa, myy-
dään arvokkaine irt 700,000
mk:sfa. 173,000 mk. kuole-
tus- ja kassakin. Päärakennuksessa
19 huonetta, kyökki, eteinen y. m.;
jankko muita asuinrakennuksia, 2
tallia 36 hevoselle, 2 navettaa 250
lehmälle, tehdasrakennus, saha y. m.
Rakennukset ovat hyvässä kuD nossa
ja palovak. 273,000 mk:sta.
Elätetään 140 lehmää, 34 hevos-
ta, 45 hiehoa ja nuorta karjaa y.
m. Suuri puutarha tuottaa vähin-
täin 4,0©0 mk. Vuositulo nyky-
ään noin 100,000 mk. Karjata-
lous tuottaa n. 60,000 mk. ja
metsätalous n. 35,000 mk. Met-
sä on hyvin hoidettu, sen arvo
nyt ainakin 300,000 mk.

häh. tietoja antaa
Yz Aksel Alanderln W
•; Asianajotoimisto il
I Mikonkatu 7. Tel. 18 72. $
m Pyytäkää maatilaluettelo. n5Ol K

Hevosia.
Kolme nuorta ia vahvaa työhevosta

myytävänä huomenna keskiviikkona kel-
lo B—ll8—11 Rautatientorilla. Lähempiä tie.
toja 68 52.

Kulmatalo 1
Helsingissa 1

myytävänä. M
Varmoja lainoja 80.000 mk.
Vuokria 9,000 mlc.
Hinta 116,000 mk.
Vaihdetaan myös huvilaan

tai osakkeisiin, jos kauppa pi-
kaisesti päätetään. 11197

i iiiilolaiiHiiisti)
fci Helsinki, Kluuvikatu 4.

ÉääESSSES£SJ
Soutuvene myydään Kampinkatu 6,

6—B i.-p. F. Lehtinen.

Katui- tui mänty-
MIOll!

sekä rimoja halutaan ostaa suurempi
määrä. Pikainen vastaus hintavaatimuk-
sineen Koskelan Tiilitehdas O. Y:n kont-
toriin, Aleksanterink. 50. telef. 40 63.

Naisopettajan
virka

Uskelan Sirkkulan piirin ylemmässä 1
kansakoulussa julistetaan täten haetta-
vaksi 30 päivän kuluessa tästä päiväs-
tä. Virkaa, johon on astuttava tulevan
elok. 1 p:nä, seuraa palkkaa paitsi vai-
(ioapua, kunnalta 300 mk., puolet si-
säänkirjoitusrahoista. vapaat huoneet ja
halot. Koulu sijaitsee uudessa ajanmu-
kaisessa huoneustossa.

Samalla julistetaan poikien käsitySn
opettajan virka saman ajan kuluessa
haettavaksi. Palkkaa valtiolta 75 mk. ja
kunnalta 75 mk. vuodessa.

11219 Herman Bock.

Kadonnut laiva. 7.

Francesco astui lähemmäksi, katse oli uhkaava ja
molemmat kädet olivat nyrkkiin puserretut. »Hä-
vytön», hän tiuskasi hampaittensa välisiä, mutta ei
ehtinyt enempää, sillä hänen rouvansa heittäytyi
väliimme. »Ei», tämä huusi puolisolleen, »ei sinun
ole vastattava, vaan minun. Loukkaus on minua
kohdannut». Enpä milloinkaan ennen ollut Dolo-
resta semmoisena nähnyt. Enää hän ei ollut hento-
mielinen, kyyneliin ja rukouksiin herkkä nainen.
Viha säihkyi hänen silmistään ja kylmää ylenkat-
setta oli hänen esiintymisessään. »Häpeämätcn»,
hän sanci, »en ole teille tilivelvollinen. Rakastan
miestäni, siinä on kyllin minulle, ja jos hänen täh-
tensä olen teillekin koettanut olla ystävällinen, ei
se ole rikos». Hänen sanansa raivostuttivat minua
entistä enemmän. Vähät siitä välitin oliko hän oi-
keassa tahi väärässä. Huomasin ainoastansa hänen
sanoissaan ilmenevän ylenkatseen ja olin jo liiaksi-
kin mieleltäni ärtynyt sietääkseni semmoista. Hän-
kö halveksi minua, hän, jota olin rakastanut, hän,
jonka onnea ajatellen olin parhaani tehnyt omat
palavat tunteeni tukahuttaakseni. Raju karjahdus
tunkeutui rinnastani, jäntereeni pingoittuivat, kä-
teni aukenivat ja saaden voimakkaan.halun kuris-
taa hänet kumarruin eteenpäin. Jo ojentuivat kä-
sivarien,, jo olin hyökkäykseen valmis. Säikähty-
neenä hän peräytyi askeleen, ja äskeinen uhma oH
hänen katseestaan kadonnut. Niin, hän oli jälleen
arka, vapiseva nainen, mutta vain silmänräpäyksen
ajan, sillä kun hänen miehensä, nähdessään raivo-
ni, syöksähti esiin, silloin Dolores, voittaen pel-
konsa, koetti uudelleen heittäytyä väliimme. Eipä
hän olisi siinä onnistunut, mutta en ollut enää ha-
lukas taisteluun. Vielä kerran, ehkä viimeisen
kerran, oli Dploreksen katse sitonut sisäisen vim-

II



8 N:o 131 1912

Suruttoman sauna

Ifä-Viertotie n:o 33, puh. 86 70 on ylei-
sön sureksi iloksi, terveydeksi ja puh-
taudeksi avoinna joka arkipäivä klo 2
»-10 i.-p.

Kylvyt 25 pennistä 1: asti.
Kylpylaitoksen omistaja: Väinö V. Vaa-

livirta. (H.2280) 8367

Kiertokoulun

Opettajattaren
loimi Pusulan seurakunnassa julistetaan
täten hakukelpoisten haettavaksi. Ope-
lusaika on 36 viikkoa vuodessa, jaettuna
neljään koulupiiriin. Palkka on 250 mk.,
viiden vuoden palveluksesta 50 mk. koro-
tus, sisäänkirjoitusmaksut å 1 mk., paitsi
köyhimmillä, vapaa asunto, valo ja läm-
pö kouluaikana. Hakijalta vaaditaan, et-
tä hän on suorittanut täydellisen kier-
tokouluseminaarikurssin. Hakemukseen
on liitettävä ikä- ja mainetodistus. Ha-
kemukset lähetettävä ennen heinäk. 10
päivää Pusulan kirkkoherranvirastolle,
osoite: Pusula.

Pusulassa, kesäk. 7 p. 1912.
A. M. Havonen,

kkhra.

viika
Hausjärven kunnassa julistetaan haetta-
vaksi ennen heinäkuun 1 p:vää. Virkaan
on astuttava 1 p:nä ensi syyskuuta ja
on virasta eroamiseen nähden kolmen
kuukauden irtisanominen kummaltakin
puolelta. Eläinlääkäri, jonka asunto-
paikka on Riihimäki, saa palkkaa: kun-
nalta 1,200 mk. sekä valtiolta saman
suuruinen palkkausapu, jos sellainen
myönnetään.

Toimessaan on eläinlääkärin noudatet-
tava seuraavia ohjeita: Milloin hänen a-
puansa pyydetään on se viipymättä an-
nettava. Oman kuntalaisen pyyntö on
ensiksi otettava huomioon. Todistetta-
vasti köyhille on apu annettava ilmai-
seksi, jolloin matkakustannukset korvaa
kunta.

Hakemukset maine- ynnä muiden to-
distusten seuraamina lähetettäköön alle-
kirjoittaneelle os.: Jokela, Ridasjärvi.

Hausjärvellä 1 p:nä kesäk. 1912.
A. Majamäki.

11253 Kunnallislautak. esim.

Kunnollinen
ajomies

ja tottuneet katon tervaajat saavat työ-
tä tehtaassamme.

0.-y. G. W. Sohlberg A.-b.
Vuorimiehenkatu 29. 11515

Taitavaa, vakavaluontoista
emännöitsijää,

yksinäiseksi, haluaa pieniperheinen les-
kimies. Karjanhoitoa ei ole. Tointa
haluavat tehkööt ennen tämän k. 26 päi-
vää allekirjoittaneelle kirjallisen ilmoi-
tuksen palkkavaatimuksilleen, jota seu-
ratkoon myös maine- ja pätevyytodis-
tukset. Kuhmoniemellä, kesäk. sp. 1912.
11391 P- Kontio.

Kansak. op.
Osoite: Kuhmoniemi, Oulun lääni.
Palvelijatar, joka on tottunut ruuan-

laittoon, saa heti paikan Korkeavuoren-
katu 2 A. Kervinen.

14—15 vuot. tyttö saa paikan lapsia
hoitamaan nyt heti Tehtaank. 13, r. C.

Arra.
Kansakoulun käynyt, suomea ja ruot-

sia puhuva tyttö. Arvola, Munkkisaa-
renk. 10. r. C, klo 4—6 i.-p.

Kotiopettajaa,
täysin kykenevää korjaamaan saksan-
ja ruotsinkirjoituksia, halutaan maaseu-
dulle heinä- ja elokuun ajaksi. Vastaus
palkkavaatimuksilleen pyydetään lähet-
tämään mahdollisimman pian Aamuleh-
den kontt. nimim. »VIII luokkalainen».

(Aamul.) 11487
Talonmiehen ja isännöitsijän paikka

on saatavana Söörnästen talossa; pie-
niperheisellä ja tottuneella on etu-
sija. Vastaus t. 1. k. nimim »Talonmies,
927».

»»«»»»»»»»

tynyt vastentahtoinen, sairaloinen kuvittelu enti-
sen morsiameni rikollisuudesta. Olette sen itse-
kin huomanneet. Olenhan keskustelumme kulu-
essa milloin puollustanut häntä, milloin jopa jo
seuraavassa silmänräpäyksessä syytänyt suus-
tani uhkauksia ja syytöksiä. Nyt, juuri tällä het-kellä, saatan jälleen ajatella järkevästi, mutta
se on ohi menevää. Tunnen sisimmässäni jo mi-
tenkä synkät, painostavat mielikuvat taasen pa-laavat. Ei, niinkuin äsken sanoin, tänään en lähde
laivaan. Huomenna, varhain aamulla on minullasiihen täytymys, mutta kuinka kaikki päättyy,
siitä en ainakaan nykyisin ole mies vastaamaan.
Huomenna, niin, ehkä sittenkin on yksi keino: pyy-
dän eroni.»

Koskematta yhä täysinäisenä olevaan lasiinsa
perämies huusi viinuria, suoritimme laskut ja nou-
simme poistuaksemme. Lievästi, jopa tuskin huo-
mattavasti horjuen Geronimo astui ovelle. Ulos
tultuamme paiskasimme kättä hyvästiksi ja hän
lähti Heikinkatua, minä Pohjoisrantaa kohden.
Kerran vilkaisin taakseni. Hän kulki jo kaukana.Hänen käyntinsä oli reipasta, joutuisaa.

Noin viikko oli ravintolakohtauksesta vieräh-
tänyt. Luotsiasemalleni näin silloin mitenkä Luiza
lähestyi Helsingin satamasta. Haluten vielä ker-
ran käydä laivassa, missä olin mielenkiintoiset tut-
tavuuteni tehnyt, kiirehdin venevalkamaan ja hy-
pähdin veneeseeni.

Hyvän laitatuulen pullistaessa purjeita, olin
pian Luizan luona. Noustessani kannelle oli Ge-
ronimo ensimmäisenä vastassani. »Mitä, te olettevielä täällä?» sanoin hämmästyneenä. »Niin olen-,hän vastasi lyhyesti.

UUSI SUOMETAR

Liisankatu 11:
3 huonetta ia keitti».

Läh. konttori Pietarinkatu 12. Puhelin
39 81. 7589

Nyt heti 3:men. 2 iden ja l:den huo-
neen huoneustoja, kaikkine mukavuuksi-
neen Siltasaarenkatu n:o6. Lähemmin
talonmieheltä eli puhelim. 50 70.

Kaksi mitä kauneinta huoneustoa
vuokrattavana, toinen 3 huon. ja keittiö,
toinen 2 huon. ja keittiö.

Tel. 34 84. '

Kesäkuun 15 p:siä
Kaksi

2 huon. ja keittiön
asuntoa vuokrataan Osakeyhtiö Mäen-
pään talosta, Annankatu 22. Lähem-
min talonmieheltä.

Z ja 3
huonetta ja keittiö halvalla Lapinlahden-
katu 31. Dahlström, klo 12—3. 8585

Nyt heti
2 huon., välikön, keittiön ja kylpyhuon.
huoneusto sekä 1 huone, välikkö ja keit-
tiö kaikkine nykyaikaisine mukavuuksi-
neen. Lähemmin Isännöitisjä, Pursi-
miehenkatu 17. Puhelin 70 52.

HM. (ruots.) 1 k. tj. 9 mm.
2 kamaria, keittiö, välikkö, kylpyhuo-

ne y. m. Hietaniemenkatu 3. Lähemm.
talonmies, 79.

Nyt heti tai 1 p. heiuäk. 2 siistiä, au-
rinkoista huonetta ja keittiö 70 mk.
1 suuri huone pienelle perheelle tai siis-
tille naisille. Punavuorenkatu 6.

HETI
2 huonetta ja keittiö y. m., valoisat, 2:ssa
kerroksessa oleva huoneusto. Laivasto-
katu B—lo.8—10. Läh. isännöitsijä. Puhelin
13 42 tahi 59 32. 11218

Huone ia keittiö vuokrattavana Fred-
riksberg, Honkolan huvilassa. Sopiva
ajureille. Läh. Peltonen, Vironkatu 12.
Puh. 30 30.

Heinäk. 1 p. kamari, keittiö ja al-
koovi ynnä muita mukavuuksia Kataja-
nokalla. Lähemmin Mariankatu 3.

Terho.
Heti tai 15 p. kesäk. vuokrataan huo-

ne ja keittiö. Iso-Roopertinkatu 42.
Puhelin 16 38.
Heti huone ia keittiö ynnä kaikki mu-

kav. Huvilakatu 7. Makovsky.
Huone ja keitt., pienelle, siist. perheet-

le, Lapinlahdcnkatu 19. Syväranta.

Malust. huone, näkö-ala merelle.
Ptetaaank. 2, Tsimas porras. Suur.

Kalast, huone vuokr. P. Roopertink.
4—6. prs K., näht. 10—15. Kalliola.

Asnintoveri (miés), suuri valoisa huone,
Nikolaink. 29. Lindfors.

Hels. S., Hbl. (ruots.) 1 k. tj. 25 mm.

Kalustettuja
ia kalustamattomia huoneita ia dubblet-
teia vuokrat, herroille ia naisille kesä-
ajaksi halvalla. Tiedot maksutta.

Vuokraustoimisto Domus,
E.-Esplanadink- 10, puh. 85 56.

Avoinna arkip. 9—2; 4—7.
Eannis, kalnst. huone eri sisäänk. pia-

no myös Iso-Roopertink. 7, prs C, puh.
15 18, Hämeenheimo.

Huone, kalustettuna tai ilman 15 p.
Lastenkodink. 9. prs A. 2 kerr. Aarnio.

15 p. huone hellakakluunilla ja aikoo,
villa Eerikink. 22.

Talonmies.
Hyvin kalustettuja huoneita Korkea-

vuorenkatu 41. 11. Lähde. Puh. 88 57.

Siisti huone kalustettuna tai ilman.
Eri sisäänkäytävä. Halpa vuokra.

Pietarink. 4 B.
2 raitista miestä saa kauniin asunnon

heti tai 15 pistä, Konstantiininkatu 29,
Puh. 89 48. Alander.

Neitiä halutaan asuinkumppaniksi
Uudenmaankatu 23, Ingman, p. p.

Oikein hanska kalnstettn huone Ka-
sarminkatu 20, r. vasemm., 4 k.

Mäkelä.

Kaunis dubletti
nykyajan mukavuuksineen. Lähemmin
puh. 65 65 klo 2—4 välillä.

MYYMiLI
kaupungin keskustassa vuokrataan kesäk.
1 pistä. Halpa vuokra! Lähempiä tieto»
ia saa puhelimella 4 47.

MYYMÄLÄ
ynnä varastohuone vuokrataan kesäk. 1
p:siä.

Lähemmin puhel. 447.
Huone vuokrataan, Fredriksberg, Kon-

kolan huvilassa. Läh. Peltonen, Viron-
katu 12. Puh. 30 30.

MM. 3 huon. huoneusto
mufarouulfinecn 1 f>:§tä slMluuw. Wast,
Hels. San. foiUt. incrtille

„2 Senfeä". 11457.
Valoisa työhuonensto, 1 tai useampi

huone, pinta-ala yht. n. 200 nr, vuokr.
heti. vastaus U. Suom. kontt. »Työ-
huone». 11521

Yksinäinen mies haluaa vuokrata 15
p. valoisan keittiön tai huoneen, jossa
on vesi. Jos mahdollista, keskikaupun-
gilta. Vastaus t. 1. k. nimim.

»Valoisa, 929».

Keskikaupungilla sijaitseva

JliliiliiÉ,
varastohuoneineen, viimeistään 15 p:stä
syysk. t. v. Tarjoukset nimim.
„
Varma," 928 t.l. kontt. (H.3046)11506

In Tiiiiioolisa
alkaa 2 viikkoa kestävä kasviruoka- ia
säilöönpanokurssi heinäk. 31 p:nä klo 11
a.-p. Kurssimaksu päivällisen kanssa 35
mk. Osanottajat ilmoittautukoot ennen
heinäk. 25 p. allekirjoittaneelle.

Elok. 21 p:nä klo 12 a.-p. alkaa 4 kuu-
kautta kestävä talouskurasi. Koulumak-
su päivällisen kanssa kuukaudelta 55
mk. ia 70 mk. niiltä oppilailta, jotka
eivät ota osaa puhdistustöihin. Ha-
kemukset ovat lähetettävät papinkirjan
ja koulutodistusten kanssa ennen elok.
10 p. Kurssin suorittaneille toimitetaan
paikkoja, jotka niitä haluavat.

Syysk. 2 p:nä alkavat ammattiosastot
puku- ja liinaompelussa. Kurssi mo-
lemmilla osastoilla kestää vuoden, maksu
kuukaudelta 10 mk. Kurssin osanotta-
jien tulee olla 16 vuotta täyttäneitä kan-
sa- tai tyttökoulun käyneitä. Molem-
mille osastoille otetaan viisi vapaaoppi-
lasta. etuoikeus niillä, jotka ovat käy-
neet kansakoulun, käsityöiatkon tai muu-
ten ovat tottuneet ompelutyöhön. Mo-
lemmille osastoille otetaan kuukausiop-
pilaita, maksu 15 mk. kuukaudelta.
Hakemukset ovat lähetettävät ennen
elok. 15 p. allekirjoittaneelle. Lähem-
piä tietoja kursseista antaa

Sofia Soininen, johtajatar.
Os. Viipurin Talousammattikoulu.

(Karjala) 11488m iiii
tarjoillaan Vuorikatu 3,

Ruokatarjoilussa.
Meurmanin venäiäis-

suomaiainen
sanakirja loppuunmyyty kirjakaupoista
Smk :11a 50 sekä Sonckin ruots.-suom.
Smk. 10. Vast. t. 1. kontt. nimim.

»Heti z.

Kesäkoti.

Lähtevät:

Saapuvat:

N. H. K. Y:n kesäkotiin, joka ava-
taan kesäkuun 15 p:nä, otetaan 10—15
vuotisia poikia. Lähempiä tietoja saa-
daan Vuorikatu 17, klo 2—5 (puhelin
23 59), johon myös on ilmoittauduttava.

Käytännöllisiä motsinkielen tunteja
kesän aikana iltasin haluaa nimim.
»Halpa maksu, 930», t. 1. k.

Kieipetusto
antaa maisteri. Lähemrn. telef. 27 68.
(H.3028) 11-132.

S. V. L. 3 k.
VILLIAM V. VENTO

tästä alkaen on
V. V. V. Mickander-Vento,

orpo.

12 Tanskalaiset
Siirtomaa-(Luok-
ka) arpajaiset.

Ensi luokan arvonta toimitetaan 16 ja
17 p. heinäk. 1912. Korkein voitto on-
nellisimmassa tapauksessa

1,000,000
(Yksi miljoona Fics.)

1 palkinto 450,000 45(JtG00
1 palkinto 250,000 250,000
1 palkinto 150,000 150,000
1 palkinto 100,000 100,000
1 voitto 50,000 50,000

Kaikkiaan 21,550 voittoa, yhteensä
5,175,000 Frcs.

Hinta on:
Vs arpa Smk. 4: 75, Vi Smk. 8: 70,

Va Smk. 16: 60. Vt Smk. 32: 45. siihen
laskettuna postimaksut ja virallinen ar-
pomisluettelo. Voitot maksetaan heti,
vähennyksittä. Ohjelma ilmaiseksi.
Määräykset ja kyselyt osoitetaan:

Albert Elages & C:o,
Laillist. arpojenmyyjä.
Köpenhamina Ö. 22.

(H. 2810) 11512

Taloncmisf. ja Isännöits. Huom.!

M| työt saatte joutusaan
531515 P i :l halvalla suoritettua|in|r?|S||- kun ilmotatte t. 1. k.
UUallälö " imi m- »Maalari" 919.

Toukokaan 16 p:nä karkasi Kennel-
klubin koiranäyttelystä Töölön Hippo-
dromista Eko-niminen ajokoiranarttu.
Tuntomerkit ovat: ruskeat jalat, vatsa
ja pää, musta selkä, rinnassa aivan pie-
ni valkea pilkku, pää pienenlainen,
vaan pitkänpuoleinen, kantaa häntän-
sä usein melkein suorana pystyssä, tyy-
piltään on koira keveänlaatuinen. Kau-
lapantaa ei ole. Jos koira jossain ilmes-
tyisi, pyydetään siitä hyväntahtoisesti
palkintoa vastaan ilmoittamaan osoit-
teella: W. Gräsbeck, Kuopio.

(H. 3030) 11513
Kauppatodistukset pudotettiin sunnun-

taina Iso-Roopertink. Löytäjää pyyde-
tään tuomaan Metsästäjänkatu 2.

Alanen.
Pudonnut pieni rahapussi, sisältävä

pienen summan rahaa, Antink. pieneltä
asiatytöltä. Hyväntahtoista löytäjää
pyydetään ilmoittamaan puhelimella
6171.

Päiwälista.
Suomen Pelastusarmeija, 4:jäs linja 7.

Tänään klo V» 9 roierrnlcc majuri <I,
Talo. Keskiwiilrona klo puoli 9 kapi.
K. Nuoranen.

Junien kulut.
Hnorn.l P = Dostiiuna. Pi = pikajuna,

H. —matkustajajuna,

P. 8,10 a- Karjan kautta Saloon (12.16),
Turkuun (1,47). Tammisaareen (11.26),
Hankoon (12,24). P. 8.38 a. Hämeenlin-
naan (11,43), Tampereelle (2,02), Vaa-
saan (11,41), Turkuun (4,50), Poriin
(6,55), Jyväskylään (9,10), Suolahteen
(10,58), Tammisaareen (1,57), Hankoon
(2,52), Porvooseen (10,55), Forssaan
(6,16), Raumalle (7,50), Pyhäjärvelle
(1,18). P. 10,15 a. Lahteen (2,04), Viipu-
riin (7,34), Pietariin (11,18), Mikkeliin
(9,02), Kotkaan (7,17), Lappeenrantaan
(7,10), Imatralle (10,03), Savonlinnaan
(4,35), Loviisaan (6,30), Haminaan (7,20).
M. 11,03 a. Karjalle (1,27), sivuuttaa kaik-
ki asemat Köklaksin ja Helsingin välillä,
saapuu Tammisaareen (1,57) ja Hankoon
(2,52). Pi. 1,10 i. Lahteen (3,44), Viipuriin
(7,08), Pietariin (10.00). Mikkeliin (9,02),
Kotkaan (7,17), Lappeenrantaan (7,10), I-
matralle (10,03), Elisenvaaraan (11,35),
Savonlinnaan (4,35), Turkuun (8,20). P.
2,50 i. Hämeenlinnaan (5,58), Tampereel-
le (8,20), Lahteen (6,56), Kouvolaan
(8,45), Kotkaan (10,49), Turkuun (10,52),
Poriin (12,49), Forssaan (9,51), Lo-
viisaan (11,25). M. 3,10 i. Karjan
kautta Saloon (6,41), Turkuun (7,58),
Pysähtyy ainoastaan Masabyn, Kirkko-
nummen, Karjan, Turun, Kosken, Perniön
ja Salon asemilla. M. 3,45 i. Hyvinkään
kautta Tammisaareen (9,10), Hankoon
(10,04), Saloon (10,11), Turkuun (11.37).
Porvooseen (6,42), Pyhäjärvelle (9,48). P.
6,05 i. Karjan kautta Saloonn (10,11) Tur-
kuun (11,37), Tammisaareen (9,10), Han-
koon (10,04). P. 6,50 i. Lahteen (10,41),
Viipuriin (4,03), Pietariin (8,28), Lappeen-
rantaan (4,10). P. 7,20 i. Hämeenlinnaan
(10,32), Tampereelle (12,49), Kokkolaan
(12,19), Ouluun (6,25). Kemiin (9,40),
Tornioon (10,40), Jyväskylään (8,34),
Suolahteen (10,33), Vaasaan (10,12), Pie-
tarsaareen (11,50), Rovaniemelle (11,55).

Raaheen (6,03), Perätään Kristiinank. ra-
dalla (12,35), Uuteenkaarlepyyhyn (12,25).
M. 9,40 i. Lahteen (1,30). Viipuriin (7,15),
Pietariin (11.44), Mikkeliin (7,07), Kuo-
pioon (12,01). lisalmelle (2.46). Kajaa-
niin (5,25). Kotkaan (8,28), Sortavalaan
(2,01). Joensuuhun (6,24), Lieksaan
(9,46), Nurmekseen (11,30), Imatralle
(9,44), Elisenvaaraan (11,42), Savonlin-
naan (4,35), Porvooseen (11,52), Lovii-
saan (9,55), Haminaan (8,45). Pi. 11,30 i.
Lahteen (2,17), Viipuriin (6,30), Pietariin
(9,50), Mikkeliin, Kuopioon, lisalmelle,
Kajaaniin, Kotkaan, Sortavalaan, Joen-
suuhun, Lieksaan, Nurmekseen, Imatralle,
Elisenvaaraan, Savonlinnaan kuin edelli-
sessä. Sekajnna 12,00 yöllä Riiihmäelle,
minne saapuu 3,11 a.

M. 6, 45 a. Pietarista (6,00), Viipuris-
ta (9,32), Lahdesta (3,04), Imatralta
(4,51), Lappeenrannasta (9,55), Kajaa-
nista (10.45), lisalmelta (1,18), Kuo-
piosta (4,08), Mikkelistä (9,02), Kotkasta
(10,05), Haminasta (9,50), Loviisasta (6,05).
P. 9,01 a. Pietarista (8,20), Viipurista
(11,50), Lahdesta (5,21), Nurmeksesta
(6,40), Joensuusta (11,50), Sortavalasta
(4,06), Savonlinnasta (3,15), Imatralta
(8,11), Porvoosta (6,30). Savon ra-
dalta samoina aikoina kuin edell.
junalla. PL 10,00 a. Pietarista
(12,00), Viipurista (2,37). Lahdesta
(7,09), Lappeenrannasta (2,10). Kar-
jalan ja Savon radalta samoina aikoina
kuin edell. junalla. P. 11,00 a. Tornios-
ta (7,18). Kemistä (8.15). Oulusta (11,25),
Kokkolasta (5,29), Tampereelta (5,40)
Hämeenlinnasta (8,00), RovanimeHä
(4,35), Pietarsaaresta (5,55), Vaasasta(7,30), Jyväskylästä (9,11), Suolahdesta
(7,05), Hangosta (5,10), Tammisaaresta
(6,05), Raahesta (11,00), Perälästä Kris-

NIITTOKONE
Herkules
TAOTUILLA PYÖRILLÄ
ON PARAS JA HALVIN

11492
Hels. S., S. V. L. 2 k. 2 p. v. 75 mm.
Hartolan kunnan Leppäkosken ylem-

män kansakoulun

Naisopettajan
virka

kahdeksi koetusvuodeksi elok. 1 p:stä
1912 julistetaan täten haettavaksi ennen
heinäkuun 10 päivää. Palkka: tahalli-
nen valtioapu sekä kunnalta 300' mk.,
2 huonetta ia keittiö tarpeellisine ulko-
huoneineen, vapaa lämpö, 25 mk. valora-
haa, */> hehtaarin ala peltoa ja 1 lehmän
kesälaidun. Koulu sijaitsee valtamaan-
tien varrella 13 km kirkolta, uusissa 4
vuotta sitte valmistuneissa huoneissa.

Hartola, Hangastaipale, 5 päivä kesäk.
1912.

Johtokunta.
Osoite: Hartola, Hangastaipale. 11486
Hels. S. tiist. torst., S. V. L. 1 k. tj. 60

mm.
Akaan kunnan Viialan piirin ylemmän

kansakoulun johtokunta julistaa täten

Qpeffajatfiiren
viran

mainitussa kansakoulussa johtokunnalta
haettavaksi 30 päivän kuluessa, tätä päi-
vää kuitenkaan lukematta. Virkaa, johon
on astuttava tulevan elokuun 1 p:nä, seu-
raa kunnalta rahaa 250 mk., uusi ajan-
mukainen asunto, polttopuut ja öljyvalo
ukä haussa oleva valtioapu.
Viiala, toukokuun 28 p:nä 1912.

Johtokunnan puolesta-
Oskari Jaakkola.

11494

wirka

mani. Väistyen taaksepäin kumarsin ivallisen pil-
kallisesti, käänsin selkäni ja lähdin. Ajoissa sen
teinkin, sillä olisinpa hetkenkin viipynyt, en olisi
voinut hillitä itseäni. Siksi raju suuttumus oli sy-
dämessäni. Tiedän, että nytkin, jos laivaan meni-
SM, en saattaisi tunteitani hallita. Olen liiaksi
juonut ja vasten järkeni vakuutusta näen Dolorek-
sessa vain pettäjän. Jään sentähden kaupunkiin
yöpyen johonkin hotelliin ja vasta huomenna läh-
den laivaan. Ehkä mieleni kuohu on siksi ehtinyt
vähäsen asettua. Sisäinen taisteluni on vaikea,
myönnän sen, ja onneton oli todellakin päivä, jol-
loin satuin Luizaan joutumaan, sillä mitäpä mer-
kitystä on sillä, jos järkiperäisesti asioita punni-
tessani tunnustankin Doloreksen menettelyn ole-
van täysin puollustettavissa. Enpä tarkkaan har-
kitessani voi hänen teeskenneltyä ystävyyttänsä-
kään moittia. Syynsä on hänellä ollut siihen, ihan
erikoinen syynsä, sillä epäilemättä ystävyyssuhde
olisi muodostunut toisenlaiseksi, muodostunut e-
nemmän todelliseksi, ellen itse olisi esiintymisel-
läni tehnyt semmoista suhdetta mahdottomaksi.
Rehellisyyden nimessä en voi sitä kieltää, mutta
sittenkin vaikka olen vakuutettu lausumien! sa-
nojen epäämättömästä totuudesta aivan liian-
kin ufsein järkiperusteet haihtuvat mielestäni ja
asiat ajatuksissani esiintyvät kerrassaan vastaises-
sa valossa. Silloin toinen minäni puhuu, tekijöinä
pettymys, mustasukkaisuus, viha ja kateus. Sitä
minääni pelkään, sillä sen tunnussana on keinoista
välittämätön kosto ja puollustavina syinä vaarat,
intohimojen loihtimat syytökset. Sittenkään en
voi olla niitä yhä uudelleen toistamatta, olkoonpa
niin, että se useimmiten tapahtuu itsetiedottomas-
ti. Niin juurtunut on mieleeni katkeruus, niin piin-

Apulaistarkastajan

Helsingin kaupungin suomenkieli'
sissä kansakouluissa julistetaan
haettawaksi 30 päiwän kuluessa, tä>
ta päiwää kuitettkaan lukuunotta-
matta. Wirkaan walitun .on ryh-
dyttäwä toimeensa 1 paimänä syys-
kuuta 1912, jo» nimitys ennättää
siihen mennessä tapahtua, muussa
tapauksessa seuraaman kuukauden
1 päiwänä nimityksen jälkeen. 21*
pulaistarkllsiajallll on 6,000 mar-
kan rouosiplllkka sekä 750 markan
palkan>kor<lltukset 5 ja 10 wuoden
palweluksesta. Niran täyttämät
kuuden kuukauden irtisanomiseh-
dolla Kaupunginwllltuusmiehet
Kansllkoulujohtokunnan ehdotukses»
ta. Hakemukset jätetään kansakou-
lujen kansliaan Annankatu 9.

Helsingissä 29 p. toukokuuta
1912.
9944 Kllnfakoulujohtokunta.

Halutaan sijaista:
Maanviljelysseuran palveluksessa ole-

va metsänhoidonneuvoja, jolla on toimi-
piirinsä maan kehittyneimmässä osas-
sa, haluaa 4 kk. ajaksi heinäk. 1 p:stä
alkaen sijaisen toiseen toimeen siir-
tymisen vuoksi. Mahdollisesti saisi pä-
tevä sijainen toimen edelleenkin. Va-
littu ei saa kieltäytyä. Hakemukset
palkkavaatimuksilleen lähetettävät ensi
tilassa viimeistään kesäk. 20 p:ään,
osoitteella:

Metsänhoidonneuvoja, Mouhijärvi.
11523

Kunnolliset
HAALARIT

saavat työtä kun ilmoittautuvat Siltasaa-
renkatu 3.

Järvi
Ruuanlaittoon ja leipomiseen tottunut

Palvelija
saa heti paikan Vetelin pappilassa. Ha-
luava lähettäköön palkkavaatimuksensa
ja todistuksensa

O. V. Oksaselle,
rovasti.

Os. Veteli. (H. 3042) 11511
Oppinut pusero-ompelija saa paikan

Ruoholahdenkatu 6. Niinivaara, _

Tottunut leivän paistaja, tarjoilija lai-
vaan, 3 luok. ravin!, palvelija, yksin-
palvelijoita y. m. halutaan k.tta A. Moi-
lanen,

Uudenmaankatu 22,
portista si;-. vasemm., 1 r., 1 k

Easörska, 3 vahtimestaria ja 3 noin
17—20 vuot. tyttöä saavat vakintiiset

paikat varmassa osakeyhtiössä ehdolla,
että kukin ostaa liikkeen osakkeita n.
3,000—5,000 mkan edestä. Lähemmin
V:toim. Alku, Antinkatu 1.

Huom. ! Palvelijattarille hyviä paikko-
ja myös saatavana.

Lapsirakas tyttö, joka on tottunut itse-
näisesti pientä taloutta hoitamaan, saa
paikan emännöitsijänä, kun lähettää
vastaukset t. 1. k. nimim. »Uskollinen,
928..

Fakturisti
ja kotimainen kirjeenvaihtaja,
ennen koneliikkeessä palvelleet, saa-
vat heti paikan Helsingissä kun lä-
hettävät todistuksensa ja ilmoittavat
palkkavaatimuksensa ennen t. k. 15
p. t. 1. k. merk.
11496

NEITI,
joka on perehtynyt kauppakirjeenvaih-
toon, täydellisesti taitaa suomen- ja
ruotsinkieltä ja omaa alalla käytännöl-
listä kokemusta sekä voi työskennellä
aivan omaperäisesi!, saa pysyväisen pai-
kan nyt heti tai 1 p:stä heinäk. Itä-
Suomen merikaupungissa, kun lähettää
hakemuksensa suosituksineen ja todis-
tusjäljennöksilleen nimim. »Export», os.
Ilmoilustoimisto Hermes, Helsinki, City-
pasaasi.

Henkilöille, jotka sitäpaitsi ymmärtä-
vät saksan- tai englanninkieltä, anne-
taan etusija. Palkka kyvyn mukaan.

(H. 3053) 11508
Vaatekaappi, Punavuorenkatu 18, r. C,

Väisänen.
Lapsirakas, vanhempi naishenkilö saa

paikan, kun lähettää vastauksen t. 1. k.
nimim. »Tarvitseva, G. L.,»

Aaluaa%
Ompelija haluaa paikkaa. Tyttöjen

pukuja osaava. Vast. t. 1. kontt. nim.
»Taitava. 923»,

Tyttö haluaa pakkaa kanpp£>alalle.
Vast. t. 1. k. kontt. nim. »Vaatimaton,
924».

Tyttö haluaa harjoittelijaksi maito-
kauppaan. Palkkavaatim. vähäiset.
Vast. t. 1. k. nimim. »Rehellinen, 925».

Tyttß haluaa ylöspassausta heti tai 15
p. Vast. t. 1. k. nimim. »Rehellinen,
922».

Tottunut Icninginompclija haluaa työ-
tä liikkeessä. Os. Rantatie 1. A. Hie-
tanen.

Hbl. (ruots.) 1 k. tj. 9 mm.
Sivistynyt, nuori virolainen neiti ha-

luaa kotiopettajan tointa. M. Kriiner,
Vuorimiehenk. 15, prs A, 2_kerr._oik.

Kaikellaiseen ruokaleivän leipomiseen
ja paistamiseen tottunut nainen hakee
paikkaa. Vast. t, 1. k. nimim. »Kaupun-
kiin, 918>k

Hels. S. 1 k. tj. 9 mm.
Lakit, ylioppii, haluaa sopivaa tointa

kesän ajaksi. Vast. nimim. »Juristi»,
Ylioppilastalo.

Tottunut kahvi, ja hienonleivän leipo-
jatar haluaa paikkaa t. I. kontt. nimim.

»Tottunut 920».

3 HUONETTA JÄ KEITTIÖ, 2: nen
keiros, huoneet harvinaisen suuret ja
kauniit, kaikilla mukavuuksilla, joko heti
eli 1 p. syysk. sekä eri käytävällä va-
rustettu keittiö yksin. Läh. Voileipä-
liikkeestä. Antinkatu 4.

4 liuon, huoneusto
nykyajan mukavuuksineen vuokrataan
kesäk. 1 p.stä. Lähemmin puhel. 65 65
klo 2—4.

1 tai 2 valtavaa itiä
saa kesän ajaksi halvan kalustetun ja
valoisan keittiöhuoneen. Liisank. 16.
Snomela. Pnh. 78 35. 11500

Kaunis kalastettu hnone toveruksille
nyt heti tai 15 p. Fredrikinkatu 27.

Vetterstrand.
Kaunis, aurinkoinen, kalustettu huo-

ne vuokrataan Fredrikinkatu 18. Lisään-
käyt. Fredrikintorin puolelta.
.■■ H. Valtonen.

Kalust. huone lyhemm. tai pitemm.
ajaksi. L.-Heikink. 24. Heiskanen.

Kruununhaassa huone kalust. tai il-
man Maurinkatu 4. 1 k. Räisänen.

Halpa, hauskasti kalustettu huone 2
tai 3 hengelle. Kaikilla nykyajan muk.
Merimiehenkatu 23. Vessman.

Pienempi kalust. huone halv. lyhy-
erara. ajaksi. Vladimirinkatu 20, rappu
vast. porttia. Pastorska Bergh.

Kalustettu huone halvalla, näköala
Kaisaniemeen. Mikonkatu 22, r. B.

Ekqvist.
Huone kalustettuna, eri käytävällä Al-

bertinkatu 22. Salovaara.
Eri sisäänk. y. m. mukav. varustettu

iso huone konttoriksi tai virkailijoille.
Erottaja 11, kad. käyt.

E. Ailio.

Sairaanhoitajia saatavana Pietarinka-
tu 9, tel, 56 28.

Ehdottomasti raitis mies haluaa talon-
mieheksi tai muuta vakit. tointa. Vast.
t. 1. kontt. nimim. »Korjaustöihin tottu-
nut 921 >.

Tiistaina Kesäkuun 11 p:uS

tinank. radalla (4,45), Pyhäjärveltä (6,12),
Uudestakaarlepyystä (6,00). P. 1,00 i.
Karjan kautta Turusta (7,15), Sa-
losta (8,53), Hangosta (9,05), Tam-
misaaresta (10,03). P. 1,53 i. Orin-
vedeltä (6,40), Tampereelta (8,30), Hä-
meenlinnasta (10,42), kesäk. 1 p:ään ja
syysk. 1 p:stä yhtyy Tampereella tähän
junaan juna Tyrväältä (6.00), Lahdesta
(10,17), Kouvolasta (8,20), Kotkasta
(6,15), Loviisasta (5,00). M. 4,30
i. Turusta (11,44), Salosta (12,59).
Pysähtyy ainoastaan Hajalan, Salon, Per-
niön, Kosken Skurun, Karjan, Kirkko-
nummen ja Masabvn asemilla. Sekajuna
4,44 i. Riihimäeltä (1,00). M. 6,20 i.
yhteydessä Riihimäellä Pietarista tule-
vaan pikajunaan, Pietarista (9,45), Viipu-
rista (11,52). Lahdesta (3,14), Elisenvaa-
rasta (4,48), Imatralta (7,32), Turusta
Toijalan kautta (10,30), Porista (7,05),
Tampereelta (11,54), Hämeenlinnasta
(1,48), Porvoosta (2,50), Forssasta (8,30).
M. 7,25 i. Karjalta (5,13), Hangosta (3,44),
Tammisaaresta (4,41). Juna ei pysähdy
asemilla Masabyn ja Helsingin vä-
lillä. P. 8,20 i. Vaasasta (5,20),
Tampereelta. (2,55), Hämeenlinnasta
(5,18), Suolahdesta (5,45), Jyväskyläs-
tä (7,30), Pyhäjärveltä (3,12). P. 10,55 i.
Hyvinkään kautta Hangosta (3,44), Tam-
misaaresta (4.41), Porvoosta (7,35). P. 10,50
i Pietarista (9,55), Viipurista (1,12). Lah-
desta (7,10), Imatralta (7,32), Lap-
peenrannasta (1,35), Mikkelistä (11,15),
Kotkasta (2,00), Turusta (2.40). Po-
rista (12,40), Tampereelta (5,22), Hä-
meenlinnasta (7,38), Loviisasta (2,30),
minästä (1,30), Raumalta (11.25), Fors-
sasta (3,00), P. 11,00 i. Karjan
kautta 'I urusta (5,14), Salosta (6,49\Hangosta (7,10), Tammisaaresta (8,04),

Paikallisjunat lähtevä»:
5,20 a. arkipäivinä Grankullaan (5,51)'.

6,45 a. Järvenpäähän (7,58), 7,05 a. ar-kipäivinä Espooseen (7.48), 7, 30 a. Kirk-konummelle (8,44), 8,00 a. Keravalle(9,031. 9,20 a. Tikkurilaan (9,57). 10,60
a. Kirkkonummelle (11,25). 10,21 a.
Tikkurilaan 11,00). 11.13 a. Espooseen
(ll,o3!. 11,18 a. Keravalle (12,25). 12,05päiv. Malmille (12,32) tarp. vaat. 1,03 i.Masabyhyn (2,07). 1,15 Tikkurilaan(1,55). 2,10 i. Kirkkonummelle (3,31)
2,25 i. Keravalle (3,25). 317 i. Tikku-
rilaan (4,00). 3,28 i. Karjalle (6,44).
4,12 i. Keravalle (5,14), Porvooseen(6,42). 4,19 Kirkkonummelle (5,43).
5,14 i. Kirkkonummelle (6,31). 5,25 i.Keravalle (6.31). 6,20 i. Keravalle (7,24).7,25 i. Masabyhyn (8,28). 7,35 i. Tik-kurilaan 8,15). 8,10 i. Malmille (8,38)
tarp. vaat. 8,35 i. Kirkkonummelle (10,05).
10,25 i. Espooseen (11,09). 10,45 i. Ke-
ravalle (11,50). 11,55 i. Kirkkonummelle(1,05). 12,00 yailä Riihimäelle (3,11 >

Paikallisjunat saapuvat:

1,00 yöllä Espoosta (12,21). 6,30 a.Keravalta (5,20). 6,35 a. arkipäivinä
Grankullasta (6,02). 7,35 a. Keravalta(6,30). 7,40 a. Kirkkonummelta (6,10).
8.38 a. arkipäivinä Espoosta (7,57).
8,46 a. Riihimäeltä (6,25). 9,33 a.Karjalta (6,42). Hangosta (5,10), Tam-
misaaresta (6,05). 9,44 a. Järvenpäästä
(8,22). 10,40 a. Kirkkonummelta (9.20)
10,48 a. Tikkurilasta (10.08). 11,48 a.Keravalta (10.42. 12.42 i. Espoosta
(12,01). 12,50 i. Tikkurilasta (12,13).
1,28 i. Malmilta (1,00) tarp. vaat'. 1,40 i.Kirkkonummelta (12,18). 1,47 i. Kera-
valta (12,43). 2,52 i. Tikkurilasta (2,15).3.39 i. Masabystä (2,34). 4,44 i. Rii-himäeltä (1,00). 5,25 i. Kirkkonummelta
(4,02). 5,39 i. Keravalta (4,35), Porvoosta(2,50). 6,49 i.Keravalta (4,35). 7,16 i. Kirk-
konummelta (5,58). 7,45 i.Keravalta (6,43).
8,33 i. Kirkkonummelta (7,12). 8,59 i.Keravalta (7,50). 9.40 i. Tikkurilasta
(9,02). 9.57 i. Masabystä (8,50). 10,28i.
Malmilta (10,00) tarp. vaat. 11,35 i. Kirk-konummelta (10,20). 11,45 i. Keravalta
(10,40).

Makuuvaunuja
kulkee seuraavissa junissa:

Helsingistä:
klo 6,50 i.-p. I, II ia 111 Ik. Pietariin:
klo 7,20 i.-D. I, II ja 111 !k. Seinäjoelle ja

Vaasaan,
klo 9,40 i.-p. I ja II Ik. Pietariin seka

I, II ja 111 lk. Kuopioon ja Elisen-
vaaraan:

klo 11,30 i.-p. I ja II lk. Pietariin;
Helsinkiin:

klo 6.45 a.-p. I. II ja 111 lk. Pietarista
jaKuopiosta:

klo 9.01 a.-p. I ja II lk. Pietarista ja I.II ja 111 lk. Elisenvaarasta;
klo 10,00 a.-p. I ja II lk. Pietarista;
klo 11.00 a.-p. I, II ja 111 lk. Seinäjoelta

ja \ aasasta.

Ruumisjuna
lähetetään Helsingistä sunnuntaisin ja
keskiviikkoisin klo 12,20 päivällä Malmin
hautausmaalle; paluu sieltä tapahtuu klo2,55 ja saapuu Helsinkiin klo 3,17 i.-p.

ILMATIETOJAi
Kesäkuun 10 p. aamulla 1912.

b tr 1

Paikat. g! =■•£ g S- g-

Vardö 755 + 3 |NE2 G 0Bodö 756 ! + 8 |\V3 (, 4Kristiansund 760 j + 9 JWI m 0
Skudesnäs . . 761 I+ 10 SW4 0
Oxö 761 i -f- 12 WSW2 a 0
Visby 762+14 VVSVV2 Q 0
Karlstad ... 759 -f- 12 SW4 a. 0
Tukholma . . 759 ; +l2 W4 «5 oHernösand . . 756 +l3 NW2 HHaaparanta . 751 +l4 NW4 (• 9Oulu 753 +ll WNWI 9 2''
Kajaani.... 754 + 14SW2 © 8Vaasa 754 +ll S 2 § 1
Kuopio ....755 +l6 SWS H 1
Jyväskylä . . 756 +l6 WNW2 Q 2
Sortavala . .

. 757 |+l9 W2 4 6Tampere ... 756 j +l4 WSW3 O 0Maarianham. 757 '+ 12 WSW4 r» 0Hanko ....760 +l2 WSWI Q 0Viipuri ....759 +l6 SW2 O 0Pietari ....760 +l5 WSWI n ?
Tartto ....761 +l7 tyyni (h 0
Riika 763 +2O tyyni O 0Vilno 761 +lB SEI 3 0
Petroskoi... 756 +I6IWSW4 Q 0
Volotschok. . 760 +2O [tyyni p 0
Arkangeli .

. 750 +l6 ;S\V4 Gll
He

Kesäkuun
10 p. 1912,

nmapuntari-
millimetriä

Lämp. Cels.
mukaan . . .

sä :

klo 7
aam.

Tuul. suunta
Taivas ....

758,4

I -4-13,0
SW3

k:lo 2
päiv.

758,8

k:lo 9
illalla

Lämpömitti

Sadetta milli.

758.4
16,1

SWS
O

+12,6
SW2

'esäkuun 9 p:nä
alimmillaa., C . .

. +10,9
ylimmillään o°. .

. +l7B
n 3,1

Helsinki 1912,
Suomal. Kirjall. Seuran Kiriacaino 0.-t.


