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Lehti kannetaan Turussa kotiin Ilmaiseksi.

l: 90. 8: -. 4: -Ja 5: 100 kpl.
t<liilbnnte,|n l: 25, 2: ,
Valokuva- ja l'«
kpl. tlllOU.! Nalikiikanlin-ii Valokuva
N: —ja 8:
8:
mimmi, johon mahtuu 80—100 viiloknvnii. inak-na vain
Sitäpa'tHi myydään kaikkea koriste tavuma ynnä
lii
perilinuppu nlnlle kuuluu jouluun asti 25"/,
muuta mitä
alennuksella ja alle senkin.
TAPMOIIöISTA wlilllltetililu NO % alennus 18
pennin rulla netto
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Miftftifanriinii itää Tttomiotirtossa rttotf.
lauantaina 110 . ip. past Rojchier ja
3Miieltiititfosfa fnvinit aitaan suom. Su.iiolm.
iiitoiiSlieifi
luuiiiitniiin flo 11 ap.
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ja karamellejä syödessä tulee huomaa
(AU.24) maan että
f ii», ci «l«« huonoa. Vanha el aina paraatit.
Tilauksia ottaa vastnan Mniimieslen Kauppa O. Y.
yiuiiniifiitii IN. q_«u« lettu n>. 1822.
—
.(luoliini! eliölle flo 14» I* a.p. . 4—o

huoneiiöio.fo, £iiiitali.tonf. 7.

!<,!>',I»

Tuomiotiitossa

,«e/««ti«
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Turun SäästöPMltti

nimi-to Smf. NS,10*7,ISO:
i.ft. Xollettninin
4,241,004:
Wiiniuiiiii_tn

Smf.
.'lO.
\ii)iuitttiti B "/, toton huttuna fiiiilniibeii
1 sn ll! piiin._K.t_t. Ät oi w ll|iitiiiiii |>tjfioin_<ui
2 teilaa win'de.jn ulin. lejiit. 30 p. jn joiiluf.
31 p'M.
via
Telefoonit: Solmi.tu 1596. SlfinmleS 380.

Kirjotusvehkeitä

/(isjotin

Makeistehtaan (Lahti)

Lainoja otetaan fiitonifitiibella maataan suklaata,
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Hankintahuutokauppa.
Julkisella hankintahuutokaupalla,

joka toimitetaan maanantaina
Uimiin marraskuun 20 ptiiä
kl« kymiiK-ii-.ii (10) o. p. Turun kuritushuoneella,tarjotaan
vähimmän vaativalle hankittavaksi
kuritushuoneella tulevan 1910 vuoden kuluessa tarvittavia ruoka
njiicitu, peli*» leninin, h»lk«ja
ja erilaisin työaineita.
Tarkempia tietoja huutokaupasta
on jiilaisiuna Suonten Virallisen Lehden 255 numerossa.
Myöskin kirjallisia, sinetillä suljetuita tarjouksia yllämainittujen tavarain hankkimisesta voidaan ennen

Venäjiin lnlinn luu
inutiitolllii ln! huutokauppaa kartoitettuine ominaisjn veronkanno...Tt 37 '/, kop.nmr- takaussitouiiniksineen
Il»»
rippimiorison
ripille
jolitäyuttiu
SRiiotf.
lähettää kurikuli».
opöia ei ole yleisin vitolf. rippiä.
finni. I>0»tl»!!N lele«r_ifl.i.__t !l!«!!_!VO!_! tushuoneen tirehtöörille.
kruuniin, k»uptiiiB!«n ja kili!»
»eicliöfft Mitään tlo 7 öeiifletlineit to- tn lekii
Imun kuritushuoneella marrastons, io.|'a puhluuat voitotit Kaitjtedt loin IhUh(>l«_h 37 v, kop. markall!..
kuun 8 jtmii 1909
ja Knres.
Käskystä:
T5.2.120
Cfliiumit-iHI tlo 7 tjciigcdiitett totuus, josja puhumat pastorit Tiitoin ja .Raittiilla.
Johannes iioiuomnnu
v. t.
Cclnnintffrt l:in'i ndw. tto 5 liturginen
juninlnnpiitiuettts. Sm.ro ja liituni fitnmt tulli ennen, puhuja pust. Tinoin.

Loimaan Lautapiha ""W
Turun «ntnnllls»», Linnank. 75. Puhel. 213.

höylättyjä lautoja M listoja sekä Juurikui.
Rak e »ll »»»Il if» lii alennetuilla hinnoilla

t**»!?)*- sahattuja

ja

Kansallis-Osake-Pankki
ofina

korkoa kasvamaan S««»i«i/i«»«»«/ilt»'
va^tnlu_l^l_l«MW^M^^^^^^^^^^^>>>>>^^^>>^

SäästökasHakirja «n erittäin sopiva talletusmuoto
pienempien summien kii.vttiljillo, koska otetaan ja annetaan
rallit» 1 markasta alkaen kerrallaan.
Säästökastiakirjalta voidaan nostaa irtisanomatta
500 m urkkiia n asti.
51,,,»»^»/., ,<_,««<«/,//« lisätilan vuosittainkasvanut korko
[» iiiionintin, joka.iis luisuin korko» korolle.

Kuulutus.

Julkisella pakkohuutokaupalla, joka picietiiiin Maarianhaminan
kaupungin Knntihuoiieella laini aina joulukuun 18 pnil klo
12 jliiiil, miiluun edesmenneen Nahkurimestari 11. A. Fahleriu vararik»
kopcsän omistamat, vuokramaalla Maarianhaminan läheisyydessä sijaitsevat

»l___i_<usil___to3
siihen kuuluvine rakennuksineen, komea

Asuinrakennus,

sisältävä kuusi huonetta ja kyökki, vinttihuoneita, suuri kauppapuoti

Ilmoituksia.

Pääfiiitinliu lurittilttiiill

25 p. .annetaan

omella, joi.su myös ohjelima .n.t.i..it

Tulot täyleliiätt Inllvelt lilluessa

puut-

tceuataisieit niittainifccii.
Yl M.K. V. Tlaatiant. 2. Caiioiitalnn
t t. 2? putii Itu 6 i.p. Poitiw susiini lomeri ilta. Uudet jäsenet (aoiuat jiifcn
torttuna. Putte past. Äniiio, tertomus,
runo ja tarjoilun. Kuitti pojat tenuetulleet.

I

I

KAUPPIASKATU 4.
kankaita
ehdottomasti _ omivin paikka
].|.j>ik.uliiniio. I-olle
tolitta tiiiillä ostoksensa.
Niin rinvarastonm.

Kutsukortteja
Hautajaisiin I

I

N:o it Maarianhaminan kaupungin O. itaup. osan l:ssil kortt,
sijaitseva Pohjoisen Puistokadun varrella ja »kiiltävä kaksi hyvin raken143,001.3.200
neltua rakennusta puutarhoineen.
Huom.! Edullinen liikepaikka; kyviissil kurmossa oleva
lionkurssilin11into.
liike! Lähempiä ilmoituksia antaa

TnruMin

tennis.

Saunalaitosta
ynnä sanotun vararikkopesän omistama

Talo ja kontti

IHMMZW

Liittiiuiilaina t. l. 28 pani flo 3 i.p. Tolociipiiiin totons. Puhe jn totiorotedliistein. Klo '/,O ip. ruotsalainen hengellinen Uinuta G. ti teiniä maisteri H.
Blomqmist, heng. puhe past. Kaltio jn
lööiiimittta. Otuirnha 25 p.
llanft liitjciDfsriiptihiifonlnofteltnjieno.jelina-ilm tänään flo 7,15 lp. Puhe
juoni, pastori Tuloin, ruols. post. Lehtonen, lausuntoa t). m. Opettajat mielaineen teiioetitllcet!
♥""■tu.Vilt Eenrnssn. Wähäioätisteu talossa tänään tto 7 i.p puinut A. He'

IIIMW

Vapaaherra E. G Paimenin
merkkipäivän johdosta on niitin

Kansallisseuralla
Sunilla ilmoitan, että
hellästi rnfoStettn luniutoui

M

■

tzele«il!s 1
Silldiiiii 2iiflntnfniraa>
>

StnarinaStn ruoti
nnfarnn tnubiit lnurtuiiianu
lassa
23 p marrast, liiOO 40 umobcii
8 ff. 18 p. lonuönno, fuvuffi miniille fc!ii Edelle lapselle, äidille
fcfn muine inlulaisille ja >)s!aluide.
Cito Helenius.
lmolissnui,

omassa hiioneustossa.
O li.115 1.M A l
Alkaa klo 8 ip. Pääsymaksu 25. p.
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löytävät a:imulla rouva Stein- I
Koko futiisi liil.eteliä. Vangitsemi- «
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M» non. ViiiikilaKsn. Olkieussalin ulkopuolella. Tuo nio.
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Tan>eri!ta tuäfi«fani, M
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kansaJj
äräinen nume

M
M

Isläninui nvnialjoni otettu on I
■ painetaan kobtuusbintoibin I rinnallani.
Lasten fiinSfa olen M

IUuden Auran kirjapainossa. I NM'

—

Lehteä Ilmestyy kaksi painosta, H-p jokapälvä, paita
pyhiin jälkeisillä ja 3-p. joka tiistai, torstai ja lanantal.
YlcHil.yisniiinerojon hiilin on 10 p.

Asianajotoimisto,
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Uskonnollisten Kirjainkauppa

Ll)). kaikkein edullisimmin

Vastaava toimittaja:
ERLAND HYTÖNEN.

IImoittiksoi maksavat tekstin edellä 9 p. ja tekstin jälkeen 7 p.
palstamillimetriltä. Jos ilmoitukset pannaan molempiinpainoksiin, niin
maksetaan niistä 11 p. tekstin edeltä ja 9 p. tekstin jälkeen palstamilliin.
Kuoleinnnilmoitiikset maksavat 4—B mk sekä ilmoitukset synt, ja viltit.
1 mk. 50 p. —2: 25. Seisovista vuosi-ilmoituksista tuntuva alennus.

Joulu- ja Uudenvuodenkortteja
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Toimitus, Aurakatu 14, puhelin 8 80.

Konttori jn Kirjapaino, AnmtcMn 14.
Avoimin k:lo Ba. 7 i. Pulmiin 105.

Kotimnnssa: Turussa: Postilähct.:Nant.pak.

1909

I lietlln

Lääkäreitä:

Kyyneleeni tyllin luuotou, StMUI» M «»tili», 1., Ullmani. 1!» A, ti. 9-11,4-0, puh.50
ei ittu luola.
Mmi| »Hutiini, »ml .!!.!_«.«.!«!«... a. « tW U-11.
w.nr_,_ii I. flinat.10 tl. 0-1 1 in 4-51e1.803
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Aviiinalotoimltßto TurutM, Eerikinkatu 8
Omistajat: Hovioikendennotarlo Väinö liivi jit Hovioikeudeiikan siisti Santeri Ullinnijoli!.
f,»! m
avoinna /i/« » 4. Puhelin *%*■-.

Turun Suomalainen

Säästöpankki
vhslhiiii Itilletiit< mi» ju ui.yönlSh

illlHlljll, SiiS-l<")i)ii|iiuiijiiillH iii._.i_».tl._iN
koi!<<>« b "/„ liiolliiiia kuiiliftiideil t ja
Iti |.iiivii. tsi; korkoliileiiiiiu pääomaan
piioliviiiiHi.lxiii.
fiini...! <»n avoimia joka arkli.ftt»N klo 10 -IX a.,» l» 5-7 lp.

Eläinlääkäreitä:

s3llli!luz^.^l..^.«".7i'"^.'''
Hierojia ft sairasvoimistelijoita:
Sofia .l<i»A, Arscniukatii 21.

mi
I Pr

3nni'"N^.'' «ckglliolecklll li.
Id,

k

Suuni lliuue, imu lyöln-ixlt.

Fredrik von /.an..«mi, Ilaarinank. 6
Totut. 14 16.
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3. (j. ylinen

Meillä on tänään tcrtoctulfut aihe ning of ben sme.tsi.fi.lska l)anbclslog=
1
I)li>.
puit ? esittää lukijoillemme muutamia ääri= ftiftiiingcn frön Gustaf Wasas rege
At iiiio Cfliiiliriiii-,tiimit. 6.l|inft,3
toiitooja eräästä elämäntyöstä, jofa ritisi tili 1766 (Historiallinen finnans
monipuolisuutteen,laajuuteen ia fin» ntolfalais-fuonialoijcSta kauppalain'
nouffetfisecn KMtftttuffelftffl fatjoctt fääbätinöZtä Kustaa Waafan ujoista
SBJäitösfirja to.
hokee tocrlatetaan toiiiueisten touoft- tiZimteeti 1766.
kymmemeu historiassa meillä.
1876), ©ten Stures ftrid meb kuun
professori mapaaherra Ernst Hotts. Kritisk öftoerfiflt (Sieti Sture»
!Uof)bo<*fni'litioi<i.
NtMan)
lontist.
L.
Gns
fliolibi. (.fniii^ii .'.ri«
toto Vaimenin tänään ja Hauuu-kuninkaoti lunlittoiii riita.
i.iiiuoli.l-ii.. 14, puh. 10 81.
täyttäessä 60 touotta on meillä tilai- Annostelema katsiius.
Wäitösfitjo
1887),
paljon
m.
oppia näfeiiiäaii. kuinka
Sintti Chybeuiitkseu toaltiolmies ihmiselämän rajoitetuissa puit» Cifet teokset, johon liittyy laaja jttlkai
par» fijan kirjoittama kitlvouS Chydeuiuk
{_ti«. iim^inl, iiiiXhlU.I, «n Iiin »l, eiigf- te.Sso moi foaba aikaan fanfanfa
(en ajoista jo niiben riennoista. Sa
tarpeellisten
Aning11.
JO.
<.»«»'«<».«..
ebel»
f)aaffi,
joS
tiliini!.!.!
tf.
hänellä
tt)tt)Sten jo työkymyn ohcSfa toimin- maa oikoo kulvoo to. 1963 ilmestynyt
tanfa pontimena on palaman isän- pieni elämäkerrallinen julkaisu «Autti
maaurakkouben pyhittämä innostus _.hi)bcuiit§." ©uomalaisen Kirjaili'
faifisfo oloissa tel. bä työtä kansansa filiibeu Seuran 56°Mltotisjtthlaa mörettä ai' ten julkaisi prof. Palmen to. 188)
tar.olami oniuiaifia, t)äiiuci(liflfi jo iltall!> kohottomiseksi sekä henkisesti
teoksensa ©uomalaisen Kirjallisuuden
sia termiinin ja tuiitaiifittaiu M.iiivpiin- nceflifcSti.
Prof. mapaaherra Painumin tähän Seuran 56 iiutotiueu toimi ytvitä fuolntii 4, romua <3i)ieiiiut[eu talo.fn.
a.tinen toiminta yliopiston opettaja uialaifitubeu ebistys 1831 81, jofo
no jo tiebemiehenä, moltiopäiiuäinie- on parhaimpia yhtenäisiä esityksiä
henä ia toaltioiuiehcuä, fanfonmaliS' kottlsallistimlectttttie heräämiseltä ja
I
ttno
«_|_o.iio,|il
ijn_o<li_*ii.
tukien kohottajana jo taloubcfliStcn suomenmielisten ankarilta alfli-tail»
«! uinti! iiiiitkiiHinvaiaillt',Huoltaa ne- yritysten faunatta jana tooibann kai- teinistä
fanfan kieleen perustuman
liii vii'vi>kki>ilii uaaiavKNa. Hiilikövnlo.
liilxilzillill"! X:«» U. I'uholiii U<6 kissa suhtcisso asettaa johtomaSso ase fiiuiStyfseu hymäfsi. Muisto teolsisto
I*l. 10. irttlne.
moSsa oleman kansalaisen efifnmaffi omot mainittmunt «Lisiä lahjoitus
toaatiituattoinanunisfo oloissa työsken ntaaftjfmityffeit* historiaan" (to. 1895),
telemät. ihmiseir iljanteeksi.
..Suomalaisen maonmiljelyfsen lilas
tn pittolitoiSta touofifotaa sitten" (to.
4ni.ii...L.Fabritiiiß.Eerikink.l.Puli.SS:!
1886), «Albrc och nyare sjösällttitisiot
och fjöfäf(r,.ngSförföf i ftiiilanb"
yliopiston opettajana jo ticbcutichcuä (Aikaisempia jo myöhempiä järtoen
viilittiiii ilmoituksia kuikkiin loi» ii on p.of. -Poimin faatouttanut yksimieli (aSfcniisyritijffiä Suomessa, ilmestyt
ja uiknknußkirjoiliin. Yli.i ku.siklrjoi- feu tunnustuffeu olallaan. Tultuaan
painosta to. 1962) sekö ..Titlkimitksi,!'
iii» in ykni lasku eri lulitien omilla
Suomen, Wenäjän ja Pohloma
1878
Uioli.set
ilmoitiikHet
lininoillii.
luiiinaifcn Huittisten oloista 1540—
"uoiiieniioiaan ilman ori maksua.
joiSmoibcn historian bofcivtiffi on hän 1640", jota tekijä
ci ole muitten toi
mieltä fiinnittäiuillä fitoiueuficlifillä inien takio ehtinyt loppuuni painattaa
lyhdl.tus l,yl»iii»»lele»U!ll|»l»,de„
|iirjr«l.imi.f-jfi.
luennoillaan itiuoStuttouut fuurilu- Lyhyitä
historiallisia tiebouaulojo oi;
Toimisto plDltAAtl niuoiuna tcfii- jo siiys» kuista fitiutlijafuutaanfo. 3.imitt.ffcnfä prof.
Palim.'u julkaistut juvren mää
.niisin tor. tnlftu tto 11—2 ja sulettuun kontto famojeu aineiben mafinaifeffi
jo
elotuun.
heinii»
räii HiStoriollifesfa SlrfiStoSfa fekä
1884 fat hön tiloitietoja teoksisso Nor°
lt!iU«'iiiiiiHtiiiiiil..t<>, li.il.HullI
borg, profesforiffi loma
elämäkerrallisia
Öoliank. il A.Telef. 114Ö. lialla takuu. fuutta toielä moiiipuolifempnan opet» bisf Familjebok jo
Violirofiueu Nimitajatoiuiecn yliopiston nuorifon les- kirja, jonka elämäkerroista toiibes
ofo
fitubeSfa jo on hän profeSforiua ofot- on halien kynästään. Täsfä t)l)tct)bes'
'«ini'l«,vl«t tanut fuurto taitoa opetuffen järjesl/i^l^nlll^ni:»
fä fopii meibän mainita suurisuuntai|\ll
jclllblIUJa Kiui|.pinHk. 5 A. täniifcSfä
ojan »vaatimusten mufaifef- nen, yleistajuinen tietokirja
«Oma
enimmin is- 1/ » AC A" f'.
prof.
Mato",
jonka
ft)iiti)fotiat
> viiinyt HBiioiniiloliti
Paluu'ti
n» ||lnHOft
Tiebeimeheuä ou prof. Palmen tul- laufui ja jouko toimittantiSttjöSfä häbUt titiiuetuffi liifuiifaiit tieteellisten neltä on suurin huoli jo ousio.
julkoifiijen lautta, jolla ofoittatoat
.tieteellisten anfiotttenfa takia on
■■■■I
loarfiu monipuolista afiantunteiunSto prof. Palmin kutsuttu ufcitten tietee!»
ja perusteellista tutfiniusto. Sellai
ItSteu feuraiit jäfeiickfi. Niistä moifia ornat m. m. Historia' fromftäil-

—

Sliriiltilnn «...^.^"^st.

—

suus

Käännöstöitä:

Ruokailupaikkoja:

£>. 3llllltllln fifillotalitöfii

—

Matkaiiijakoteja:

Mutkiini

Turun Hevosvakuutusyhtiö
Uuden Auran konttori

taikinoita fÄÄBSI"^
"

Poliiiiiimiinn

,

sihteerinä sekä ebiistajana aatelissää»
bxjäja' W. 1877—78, 1882 ja 1885 ynnä
papissäcibyssci kaikilla seuraamilla
toaltiopäiioillä toantjan ebuskuntolai»
liutaan, ma»
toksen aikana. Uuteen
littiin prof. Palm.v kaksille eusimäi»
sille toaltiopäitoille.mitttaoi' sitlemtii-in
pyytänyt saaba olla toapaona cbus»
funtafnöStä. Enimmillä maltmpäi»
loilla on hän toiminut jäsenenä tär»
kellumissa toaliokmm.Zsa ja oli atltnbes»
so ebiisfunnaSfa sitäpaitsi toisena toa»

tttsscitroti työhönon hän ottanut
sen perustamisesta alfaen, pitfät ajat
johtofitunan jäsenenä m tottoft»
na 1905-68 feuran esimiehenä. ©o»
mau horrastttifsen innostuttamalla on
hän julfoissut ufeita fanfantojiiifia
firjoitmtffia seuran firjafiiia jo Kyläfir

osaa

tujeu routatiefoiuileon jo arfiStofo»
miteoti sekä 1901 toimensa olfoifccsfa

joHtoFuuuau p.i'l)ccnjohtajana. Ileislajuisisto kysymyksistä jo
jitontalaifuuben oftaSta on hän monesti kirjoittanut Kirjallifcsfo KuufauSleljbessä ytittä Woltoojnsfa, jonka
perustajia prof. Painien oli samalla
kuin Imit päätoimittajana huolehti
lehben toiiiiititffeSta nntofina 1887
91. Valtiollisista, talotttdcllisista jo
fottsatlistmskysytuykstotä on prof. Paluu..! julkaissut fitnren määrän kirjoituffia sououtalehbissä «Morgonbla»
bet". „Fiulottd", »Uusi Suometar" ja
«Göteborgs _paubclä- och SjöfartsTibtmto", jonne hän «toanl.aau hymööni aifaan" lähetti säännöllisesti
Suomen kirjeitä. Muutamia {anomalcljtifirjoitiiffia on jitloistu cnf»
fccn loihfofina kuten «Nationalitet och
bilbnitig m. 188? (Kansallisuus jo ft»
..Karjalan rata" to. 1888,
mttztys)
«Återblick och framtibSiuäl to. 1966
t,Katsaus utctttteisyytecu jo tulema.»
fmibcn tehtämä) jo «Helsinki 1866
1900, rafcnnnSloiiiiiifto ja toiittiarluo" M. 1967.
Kutoaotoaua piffitpiirtccnö mainittaloon, että prof. Palm.n aifoiuoan
fuitrella mcneStyffcflä toimi pifakir»

olleen toalt.opaitoajarjeSti.ffeu

sen

rapuhemiehenci.

Pitkät jaksot on

prof. «paTntfn ollut
pankktmaltuiismiehctiä ja useita tmio»

sia paitffitoalhtttSiuiesteit puhceujoh»
tajaua. Slntcttin kokoelmain tooltiiiiS»
kulmassa on hön ollut kannan aikoa ja»

senenö ja on tiu.i.ään siellä ptth.cnjoh'
tojana.

prof. Pol»
.SBaltiion fomiteoiSfo onjäsenenä

_aiititii)aifiiiibe(lapannut
hytoäffi min monet ferrat ollut
paljon aikaa jo moimio. KattfainuaUS- viihecnjohtajauo, futoii1 to. 1897

seuran

tui

afitcl.

tilastollisessa toimifunnaSfo. Waltion

rautaticrafeniiiiSftjfyumffiSfä on hän
sekä aifafantifcSfa firjollifuubcSfo että toaltiopäiroillä efiiiitt_unt suurella

aftoiitiiiitteiituffello.

W:uo 1904 määrättiin prof. Pol»
Kumolehbcssä. Prof. Poluton
on yliopistollisten lomafiirsficu mor- miu jcifeueffi menäläis-fuoiualoifeeii,
finaincu olkilitnpouijo jo on toinit» n. f. Stagaittfctoiii komiteaon toalta»
nut paitsi luennoitsijoitta iiuouto louot- funnan lainfääbänuöt. ja tooimaSfo
to

V. t 3lll!lWl,.^ttm^!H &
Konekirjoitusta:

jHMJi

**HWW^^

joston

täyttää tänään 69 vuota.

ttolo. Aink- niite-ink. -I, z.iilioiii! 71.

*■

mittafoon tässä Suotuen Historiat..»
nen Seura, jonka sihteerinä hän «n
jälteen Muoden
10 muotto ollut ja
puheenjohtoina,
Manut ieteellinen
Seura, joissa hän myöskin on ollut
puheenjohtajiin sekö ©uomalainen
Tiedeakatemia, jouka perustajajäse»
niin hän kuulit**.!'. Wuodesw 1884 on
hau toiminut muiiKttStietceffifen toimifiinnan jäsenenä ja to:Bta 11.02 toi»
mifunnan puheenjohtajana.
g).ioppilasnuorifoii harrastuksia on
prof. Roinien innolla ja lämmöllä
seurannut, joSta oraat tobistulseua
monet lii_ttHititii-.to.ntct tämän nuorison ptMelta. Niistä mainittakoon
nyt tuoiitv että hau oli samofarjalaiseii
osakunnan inspehtorina .unositta 1887
-1904.
ftaiifaufitoiSti)Stä on prof. .paimen
pitänyt perin tärkeältä ja alttiilla uh»

sen

Kaiippiiiskiidi 4,
"retna

Perjantaina 26 p.nli Marraskuuti

1

UU6 AURA

kurssien

—

—

ioitukseu cbiStninifcffi

maassamme.

Erityiseltä »vihkosella esitti hau tämän
taibott merkityksen fefä oli mutana pc.uSlotiioöfa PifofirjöittiTjol)l)biStl)§tä,
joSsa hau sille monta touotta
toimi
puheenjohto»
jo
ensin sihteerittä
fitte
iaua.
Kotiluolallekin ou prof. Poliuftn ehtinyt httomiotisa kääntää. Hän on niin.
toimi
to. 1879 afctetuit svuren konfuFoiinitoait sihteerinä sekä ollut eusim-

firontciifielifen yhteiskouluni'
tue perustajia jo fett johtokunnon pumaisen,

hcetijohtajouo.

©uoiualoisuuben ebistäiuifen talonbctlifella olalla lltttomafi prof. Paltm.ii
erittäin tärkeäksi riippumattomia
fanfartistolotibellifio yrityksiä perus-

toutallo. Moiiiittakoon näistä yrityk»
fistä tässä toain Ijcufitoafuutitäyhtiö
Suomi, jouko halliutoueitMoston pii»
heeuj.htajauo hän oli muoteeu 1967.
Cn luonnollista, että niin tuoni»
puolista, lahjakasta jo työkykyistä
miestä kuin prof. Palmen, on käytetty
lukemattoluisfo julfifisfa Itttvtiomnstoiuiisfa. Hän oli tooltiopäitoillä jo to.
1877—78 ylcifcn toolttustoaliofuniion

fotocl>
liittomifcffi toifiiuso. Stäntön komi'

tcan työt jäitoät fuurlafon johbosta
feSftneräififsi, mutta tätiä toitouna a»
setelimin utttcei. iocnäläiS=fuoinalai>
feen komiteaan on prof. Poimi.n jälleen fiitfuttu jäfeneffi.
Otettuloon miehuutensa paitoina
täybellä innolla ofaa taisteluun fuo»

tualoifiiitben htjmäffi fat prof. Potmin, fnn tämän taisteluin tuloffct jo
olimot melfcin tontut, aStita niinkuin
faniamme foPonaiiitiibcösaaufin toielä
fliifaraiupaau fomppoiluuu iualtiolli>

se» olemassaolomme ptttoleSto. Stoimoriffain, lannistumattomin mielin oi*

hän aina työhön ja toisteluun fäynyi

hauelle ominoifclla litoilleen pirteällä
jouStatoitubcKa, jofo ei ole häntä tm
fafininiiSiafoait toaihciSfa jättänyt.
Kituuiioitiiffcn ja fiitoöifunbcuj luu»
tcifla uniiStelee Suomen kousa täitäöu
tuon henkisesti ja iVuuiiillifest» mic»
la tititrtuiuattouioit, hilpeän miehen
ruusoShebeluiäiStö elämäntyötä toi»
tuottaen hänelle tooimao jo jatfutooa
iutwSwSto ifäniuaan hljtoäffi jo mc»
nestystä hänen fonfanfa porosto tar»
kattamille harrastuksilleen.

Prof. tonpoahro V. G. Ppfnu.it m.
fyntr;it)t Helsingissä. Vanhemmat oli»
ivat professori, yliopiston toarafoiiS»
leri, senaattori toapaohra Johan Philip Valmiu o hältctt toinen puolison-

sa Abolfmo Frebrifo Emilia ©alliuiti.

Hän ou to:Sto 1881 ollut iioimisisso

tehtaanomistaja Nils Lubtoig Arppen
tyttären Iba Amalia Arppen konsso.
Prof. E. G. Paimenin toeljistä ou
tonnl)cinpi (toclipuoli) eläintieteen
professori toopaaliraI.A. Palmin jo
inooreutpi toopoahro K. E. Palmen
nykyään Forssan puitliMotchtaau
ifäiiuöitfijäuä.

—

Lentokoneet.

NeM-Uorlista
p:nä:

On

—

..Wilght-lilitiö."

tetmin mnrraZt. 23

perustettu

SBJrlfl&t»öf<rf«*

yhtiö, jonta pääoma on 1milj. .ollnrio.
ik,ritv'tiTjien joitfoäfa ownt tsornclius
Wandcrlttldt, August Belmont, y. m.

suuria rahamiehiä, Uhtiön haili nnon
pU't)e_njohtiTJo.|i tuke t.tfi Mrighi^iicl»
i..sistö.

■■■■■

TS":o 274 A

190.»

Eemeli Reuna
ja 4_lnlml_t«lml_t<»
U«ma!iBti>!la6uti 7:Bsä. Puhelin »75
Miannt iiifiiißäii flomnb <58_crl).liiiiii
rnl»iiknii|i|»ii-

Palslni't«miStVimisto.
Puh. 104

Humatistolatn 5.

Yleisiä ja paikkakun
nan uulizi»
$attimioflifeu tuomioistuimen perustaminen.
SWifäli ferrotaan, on nykyisellä fe»
naatilta oifomus tehbä efitt)3 hallin-

nollifen tiiomiotstttuimcu

pcritstauii-

feSta maahanime, jolle forfem hallin»
nollinen lainkäyttö (n. f. toalitttSafiot)
fenoatiutalousofostoSto fiirrettäifiin.

Suomen ylisotaoikclldeu
lMulttamillen.

L Eskolan il»lililiiln!

«M*************- Aurnkntii N.

PIIII.lm R7O. 'MM

toiljeli*)3toiniitit§Funnan jo kamoritoiyleinett
mituSkitimau päällikkönä, Senaattori hut;-.itnt.t ou päättänyt, cttö
pibettämä
ebustajafofottS
puolueen
on
©i Ilmani n hoibcttatoatta ci ole $cl'fiii(*]icjä, jofo joivlttf. 15 m ja 20
mitään toimituskuntaa.
p:n ma lisello ajalla tai joulukuun miiuteifettä toiifolla. Kttmpilo aita oliji

—
—

—

—

ja täoNtsuuSwimiittS'ftttinalto pyytänyt,
että jofu toalti.it jäänsärkijöistä tuäö»

Toimituskuntain päälliköt.
©enootin talouSofastolla oli eilen rattaisiin Raumalle pitämään atooinna
istunto, jolloin faaputoilta olitoat fe- fifätäi-tö fulfutoäyföä täiStaiscfsi.
naattorit SBircniuiS, Hcbluub, ©ill* SatoaUi-ife on itä.t siellä toielä mitta,

ja pari'ft>iiTiui.tttä laitoao sou toielä obofreitoi Berg jo Krootz.
tapahtui»
leilototSlsa sota tuoati
Talousosaston fanSliaSta
ntin_eteri*
■ftiiuiföäu omat Kotfan faiipitiio..u»
efittcltjSfä
cfttettiin
neeSfa
tooltun&iuiehet pistäneet, että uiyöSfttt
Kci!!faon tähdettäisiin j..u jääusörlijä
J.niiippiiiiinkuNllnl, Linnan- ylläpitämöän laitoal.tfd.tä siellä.
l katu 1. Puliel. 182. Iliiuruliilio
Htnnalistokatu 10. Puliel. 4!'_. ErlGbiisfiinnoit anomus tilusten
hoidlllke lamppuja, portilinejaj» inni»
rauhoittamisesta kotieläinten tuotta»
tavaroitH varten.
mau,

.

Tnrnn

—

pibettämä tofoufselle

foptoD-ffltpemci» siipuolueeu piiri*

tä paalattiin
toi'iit'i'funtoiii mieltä.
"iPu-luefoFoufjeSfa tulee esille toai
tiellinen lysytuyS fefä sisällittc»» .tubi.
!fuit(uStoa

luSiyö.

—

Tuomarit. Tammelan tuomiotuomari ©. Fii r uh j elm on

kunnan

»vapautettu pitämästä t. k. 30 pnä ai-

fyysfäräjiä ©o»
pitäjän jo ©ouicrnicnicit kappelin käräjäkunuaSso jo on hotoioi»
foitlbcnauSfultoittti Hanne 30 if) »
tori .Ranta npää, määrätty
notut käräjät pitämään.

komia

ttteron

lakimääräisiä

sa-

—

wiiIlmari Kianto .punainen
3 mk. KuS»

»a. Romaani. Hinta
tauiut§ojafet)hliö

£>tatoan fmistattta-

mo.

Nuorempien firjatlijoiben joukossa
on Ilmari Kiannolla jo
tooi
taottu paikkansa. Mielihymäflä
äskettäin ilmestynyt»
suosittaa hänen
lä kirjoansa „P u na i n e n to iim a",
on suuri ebiStySaSkel esim. säsillä sekirjailijan
..Pyhästä wihoSto" y.
iliön
jo
m. Cmmtofeisella jonontotauxi'llaanIjän
leilillisyybellääii
tuo
menemällä
esiin sen tärkeän totassa kirjoSsoan punaisen
toiituan toe*
pahtumou, tuon
ja
fntoao
kuinmaaleissa
ensi
tamisen
ko sosialistien- «taattotit siellä ©uojuitSsalmcn nälfömailla soimat otot*
lista maaperää uuben etuanfcliiimim^a
julistamiselle ennen näitä moolejo.
Surkeita kurnia tuosta nälfiintyuees*
.a roatajofaufaSta soo häu sen oljcSsa
mieliin painetuksi ja liiiiremmoisct
(uoniionfiitooufiet metsäkorpieu koske»
otsojen olin*
snottomoSto FonliteubcSto,
nyt
niinkuin
euueuktltit
paikoista otoat
tuonäkijän
esiin
silmällä
ihounoitoan
,
dut.
lama nyky»
litulloksemme m»t)baan
firja ennen pitkää loppuun.

©öberftröm Osakeyhtiön teftjäci, jonfa ihiuiStitntcinttS jo elämän fofcmnS on suuri, fe pulppuaa
fuStannuffefla.
Tämä teoS, joka oikeastaan ou jat» raiiffaano esiin miltei jofa siivulla tokoo tekijöin aikaisemmin julkaisemaan Molla, mikä ei tooi olio litfijoou moijo suomeksikin ilmestyneeseen jaman» futtainatto. Tätä toaifutuSta puoleslumiseen kirjoon, mutta jofo yksinkin taan lisaamat ne luonen inoitet lviiiui.toboStaa luettaman fofottaisttubeit, taukset raaiuattiiiiuu jo muihin ma oil*
sisältää seuraamat littont: Syyllisyys innu firjallifuubcit merffiteofsiiti sefä
jo suru; ..Lohbuttafoa niiniin kousaa» ihutiSfiiuiton iiinrinipaitt ajattelijain
vi"; IhniiStnnteinifeSta;Mitä on ft« jo mniben historiallisesti fiiiilnijain
totSttjSV Ylhäisiä sieluja; Ijattfoiffi. heiifilöiben lausuntoihin, jotka tekijä
juttiStoitoo; KriStiuitSfoit esitietoa jo on efittämätnfä ajatusten ttieFsi teoF(iläntän oStect.
seettso ottoiwt. Kun IttFiia näitä toer*
Teoffen laatu käynee jo jeltoitlc uäiS tailee kirjossa esiin luotuihin sisäisiin
ta lukujen otsikoistakin: se on itse- jo ulkonaisiin Ijatoaintoiljiu jo samalla
jo sel* myösfin omiin fofcmtiFfiiiisa jo knn
koStootiiksett apuueulvoksi aiottu,jolloin
nykyinen,
oikouo
fuin
laisena
hän toben teolla ottao feitrataFfcen tetoiselta puolen laajoissa piireissä pie- kijän, antamia yfsinfertaifia, kaikkien
liinkin luottamus Korkeimman kaitse* fäfitettätoiSfä oletoia uentvojo, niiu
toaon käteen katsotaan uaurcttamaffi saattaapa taota hätien silloin tvoitoou
houkfiomoisuubefsi jo tjffityisen uiijösfiit faatoitttaa sen, outien, jonka
jo
fatfantofonrinnalla tatooflincn käsityksemme onihmisen asemoi ympäristöstä
ja tiestö ci vie suorastaan mitään.
to ainoastaan
olosuhteista aitjctituifnccffi, sefä loiseliö USkouilolliseSso jo siiveySkirjalHi-slmpuolen teroitetaan mieliin kirkon kaik- bcSso itiin yleiseksi käynyt kankean juhf teit boouieen uskomisen lvälttämät» lällinen paatos, samaten kuin niissä n»
tömypttä miltei ainoana ehtouo ihmi- lein efiiutytoä tooifcrtcletoa sälvykiu
autuaaksi tulemiselle, sellaisena ai» ci puljeenatäifeSfa FirjstSsa tule kysykana täytyy tobellafin sybäntcStääti mttffeen. PäiulvaStoiu, niin suurella

sen

Hinta

1

—

fcntauiisto toarten afutiiirafcnniiffecrt
tontilla 11:0 3 7 faup. osan 18 forttc*
lisfo sekä muutosten tekoa toarten so»

maSfo rakennuksessa.

—

Pedngossiseu yhdisthfsen fofouS
pibctäöiT tänään ffo 6 i.p. tutiotfalat»>
seSso reolilyseoSsa. S.cSfiiSteluaiuce»
vo on: S.oiilunuorifoit hirtocista.

—

Elinkeinot. Työmies St. Lumme
ou
iliivciittnitut
oifotoottso rutocta Dat-'
Tulipalonalku sattui eilen aa* joittomaaitileipurin onintattio.
lititpäitoällä flo 10 oilaon UulbcSfa LäSBenäjän alamainen, taloupojou
hetySfiijaFaiiipaSsa 3(urafabiin toar» poifo 3ldbu,l Slbitjoroff ou l)afcniu*
rella. .tuli pääsi oluen aukaisusta oi- kauppa-oikeutta.
hcutttuceSto tocboSto uloS erään tooraStohuoncru uunista jo tarttui heti
Saiiualttfc. Tukholmasta, saapui
toicrcSfä miiiitaiuoiiv fctttjSliSto- „33orc I" tänne eilen pitolenpäitoäit
jeti tocrhotta olemaan paperiin. Nuo- aikaan ntufanaan 45 matkustajaa jo
ran hAitontasi fuitenfin heti liiffecn o- lastinaan 400 paalia heiniä; iltapäi»
iitiStajan, insinööriElosen routoa, jo» tvällä lähtiessään lvei nom 35 mat«
fa tjl)bcSfä erään itaiSapulaiiensa fuStajaa.
kanssa sai tulen souituitt!.tulli, ett- Myöhään yöllä saapui tänne faffaß
licnfiiin se ennätti fut_rem_pac.it ival- Itöijrylaitoa „l.mci." HanipnriSta.
„9fstraca", jonka jo eilen iltapäi»
taan päästä. Mchi.SliStoillc koitunut
artoioitu
ou
uoiu
150
mortoahinfo
luäftä piti faapuct tänne .'pullista, oi
fem sititruisefsi. VoroSto on toafuit» lvielä puoliyön tienoiSso ollut Soi.»
tctitii.' polotoakitutitSyhiiö „Fenniasso" min luotsiasemalta iiähtätoissä, joteit
33,000 mkSto.
eitnäitän.e perille Ivosta tänä aa»
imuno.
Suotuni. TyöloäeiioPistoti hliopiötolliset litcitnot. Huomenna, louou»
taitto luennoi afotcniiatalon jul)lafa=
liSso Mikael © o in i n c n aineesto: „.iuortfon kehitys toarfinaiien

—

—

sen

se

se

—
—

——

iloita tällaisen teoffen ilmestymisestä lämmöllä kuin se onkin kirjoitettu, on
jo soiiiallo toitvoa, että sen laatuisia ja tyyli foitttaaitaan mofiiiittatoao ja mie
sen henfifiä aarteita tipahtaisi kirjoi» hellään IcitnofoSta, niin että sitä jo
jcitfiu takia uautinnoflo lnfee.
lisitntceinine itfeaniniiufin.
jo
aarteita,
nimi»
©uoiiienn.S. siellä täällä (jatoaitta©auoimme:
fen
tykseu kysymyksessä olclua firja litic* toia toouhaiioikaisttttksio lufinmotto»
aiheinen
(estämme täijbellä syyliä ansaitsee, sillä matta, on yleensä hymää.
Tekijän
lit*» siksi pniljbaShcnfinen jo loapauttaMa fe
Suosittelemme mitä lämpimiinmin
C. H i1IV.1 Y. Onni It.
ctupäösiätoarttitiiceiuinallc, touskonnollinen
ylewätt
jalo,
teosta
on.
©e
Hilja
Cottnorouta.
malla luomeiitouut
firjan
dellista parastaan jouootoallc nuori»
3:50. s|3ortooog« mieli, jofo tuutuu Ijallitlciuau
322.

©ituitia

aineista.

TuruSta tulisi samoten löhe.-tt*ä*>vMsi Mitä tnttnja
Nitfisqite extra
— joita eiBorbecmx
muilla liitteillä »le,
folme junacr, joitta yfsi DibaSfuffui- prima
saapuu pinttoin Surtuun fttiirilaiiuataStt.
nen.
sanottu,
lienee,
fuitcuTetMi tilaiitfcnnc ojoiSsn! Hanttija.
kuten
PöötöS
joten
otuStawa,
kin toaSto
muuki-fta
ftiheli tooiboan fotlafin toielö ot?oan-

Tunni tjotuioifctiö. Hotoioifeitben notario Wäinö K ito ion saanut opintojen jatkamista Marton toir* kouluajan jälkeen".
fotoapautta ensi touoben alusta heiPääsylippujo myybääu oluella
näf. 1 päitociäu santana luuonua.
Hl)ioiiffl)tthjä piirnsiiiffia. MaisValtionrautateitten fefänifntint- traatti on hymäfsyuyt talonomistaja
i!n_faittctnnnfo Turun ja Hel- I. (S. Slnbeffin piiriiStuffet afiiHi.alit.
singin lunliiicit pifaittttn? Mikälii fennuSta Marten tontille ti:. 2 4 faiuip.
ff. 11. «Ott ■siKinut tietää, on rantntic- osan 6 korttelissa, meistonopetlajo Tl.
i
hollttuS alu.liamaSti '.'.iitellyt otsikossa sitCliiiiaiv'in piiritstufict lisärakennusmainittua
osina ja pölöiiänyt,että Tv» to toarten tontille u:o 1 6 faiip.ofan
—
run Helinöin malilla fulfetoa pila- 3 I'ortteliSso, isännöitsijä A. W.
juna lakkautetaan tttlem.ut itäufofuu.l .Il.nlit piirttSlitfjrt asttiitrafenuuf16 p:Ztä alfaen. Slciöaifatoulnu mu» sein muutosta toarten tontitta n:o
taan tulisi HelfitifliStä eäune päiitoit- 4 7 faup.ojon 13 korttelissa, tehtailija
töin tulleillaan folntc juvaa: yfsi läh- 91. S)oinani'iu piirustukset tutisijoja
tien nom flo 10 toi puoli 11 ajoissa Matten tontitta n:o 2 9 laup. osan 9
oatiitipliimällä jo saapuen tänne flo 3 kortteli..o sijaitsemassa rafennutfeSfa,
toi 4 aifaan i.p.; toinen, hitaasti ful» talonomistaja N. Lehtosen piirustit.»
fcitoa jitttsa lälhtisi HrffittfliStö mähäö en- set asuitrrii.enuttiks.n niitutoSta toorteu
nen ffo 12:1ap:llö jo saapuisi Tur» tontilla n.o 12 faup. osan 11 korttefuun flo 6:n jölfeen i.p,, ja lopulji lissa jo talonomistaja St. E. Laakso'
lähtisi pää.oit.puugiS.to iltajuna fl>o sen piirit.tuffct jo lijärafeuitiifseu ro-

fo, Wei-tt.r

SitjuOifiuitta.

puoliyötä.

—

—

otoat portjnitct

toSta ne niatmisletnan tiiotaoliytehtaassa,
flfaltAioAt tor»
tosfo »e turmeltumattomina
teillliiian loattiinis- ja raSiuamiiäriitt,
puhtaat toi»
6,20 i.p. foopuen täimc wö>häö ennen toSta ne omat etidollonmSli
tisto ctriuottouiista ja loahiugollijiSta

ofaston
Eri toimitus-Tuntien pääfliföntoirat laatimaan ehbotuSto fanotuff. laufuu» faabo.
pääteltiin toistaifeffi jakaa fcuraatoaS uoksi.
Änuptiiiflin fininafliSmnlfitjcii
ii: feuoottori 353 ir en iv s tulee toitjlitirchtööri,
Kouliihlihallititlfen
mimaan tolonSofoSton kanslian, fir- toapaahra Y. K. Ir j ö*KoSk in e v rästiluettelo tonobclta 1908 päättyi
201,901 lukkoon' 67 penniin.
follisafiatntoiuiitusfunnoit fefä fouposioin touoksi onouut Tästä siimmoSto on fcrättl) 160,324:
po» jo teollifniZtoimitusfuuuon pääl- on yksityisten
senaatilta toirfatoapoutta jouluk. 1 97; luettelosta on poistettu 17,826:
likkönä, feuoottori $cblunb fimili- p:Stä
fenraatoaii tonnuik. 15 p.ään. 16; muiben paiffofuutoiu toiranotoimituskunnan jo toaltiotoaraiu.oimaisten atoitStuffegto riippuu 11,721:
mitiiSkuntion päällikkönä, fenaattori,
«»>»«
08 jo konkursseista 4,361: 60, sefä
freitoi Berg fulfiilaitostoiiuitnsfnnnutista enemmistä toimenpiteistä
non ia -ifeitStoiniitusfunnan päällikpuolueen yleinen 7,664: 86.
könä fekä fenaattori Krao t 3 maan* kokous,©uomalaisen
©iioinalaijeu puolueen tooi»

—

J

sllllllijllll iitno)ii|fiiiiforiit

Valokuvaamo Auer ■Éfi___M_R_MPi9B
»»3. Schiiffeifin SST._
fn helin l2 0,

Birgerinlc. 3, on suomalaisten suosima

toaltiofihtecrin firjelntä, jofo fosfi miltä toahiiifloilttt. ©en johbosta, et»
fenaattorien Hjeltin, toapaatyra 2)rjö»
on käsketty antamaan lou»
-toSfifcn, SDaiiiclfoti-Jtalmorin, Paafi» ta senaatin
ebuskulluou auomitkfen joh»
kilven, SUoutopään ja toapaahra 9Brc» fttntoiifa
boSto, joko koskee tilusten rauhoitta*
ben toapoitttomista fenaatin jäscnyy- mista kotieläinten tuottamilta
toahin*
bestä. sekä orm. atooin kirje kentooli- noilta, on fenaatti päättänyt korkeim»
majuri SBlabimir _D_arfotoin nimitykpaott paikkaan tehbä cfityffen, että
sestä fenaattortffi ja scnootin toloits- oifcutettaifiiit asettamaan komiteonfc
toarapul.eciiiohtajafft.

Houeii Majestcettinfa S.eifari-©itu»
rirutjtinos ja fenraalifutoernöörtit
esityksestä t. f. 13 pnä käskenyt sotmoSenaatin kieleiifnn»ta'ät. ©eiin ©uouicn tjlisotaoifcitben laffalutito»
nootin toenäjänfielcn t)lifielcnfääntä=
miscksi laatimaan
ehbotuksen orin. asetukseksi fouotulle jäffi ou fewaatti puolestaan uimitta'
ut) t toouheninton ylifielenfäätitäjäti onltfotooifeubelle 16 pnä kesäkunto piiloisen,
fit utoiSt. A. F. 9.iiiflMo(fin.
1886 armollisesti toohtoistctun toitofi*
jo
rahafäänuön fumoaiuifcSta tassa
2*oii!iitiiSlonltofuiita toaltuisti
touofirol.afääiinösfä mainittujen toir» eilen loppuun
suomenkielisen tonstouf*
fojett lakfailttomisesto: sefä
esitykseenuiallosjuomaiu
Molorin.
fen
ehbotuficn haltinuonifeffi laiksi felfnoritcttatoaSta
©uomen
mistamtfesta
suostutin*
laifeSta muitttokfcsto
litotfijo majafkoloitoffen tuirfa» jo paliue» tatoeroSto 1910.
luSmiehtä fosfetoaan tuontiotoaltaan,
Äomiteat. .tcsfitoiiffona kokoonettö tätä tuonttotoaltao fosfetoot määtui
to.
1903 kirkolliskokouksen asettaröyffet tnlifitoat muutetuiksi toaiu sifirffofäsifirjon uutista»
foinitea
MO
jatarpeen
käli fuin fe on
ivoatimao
mistit
Marten. komitean puheenjohto»
notun ylifoto-ifeuben laffauttamifen
jono
pimjpa Nyberg ja jäsenittä oton
johboStn.
tällä fertoo ojaa tuomio»
työhön
tamat
Äenraolifittocrnöört ou afianmtt» fapit.
asessori Björfluub. lehtori
foiSta täytäntöönpanoa toarten fcnaa» Mustakallio,
tille lähettänyt ntinisteritoaltiofif)t. Appcltierg. rotooSti Heinon jo prof.
Konti^eott sihteeri itu on
hänelle ofottautan, Jonottua arin. fäs- past. I.Soimoronta.
fyö foSfetoan kirjelmän.
3'änttfSrfijöS Pyydetään Raittilalle ja Kotkaan. Raunion fauppa»
jo te.boS^fj-i.tyS on senaatin ionppa-

Senaatti.
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jolle, {lue nuorisolle, joSia jo ou olkonut toofoantuo fafitQS siitä, että onni
ei tobcllafaon ole löybcttälvissä sieltä,
inistä sitä itfciiutiiat ctfitoät, Iliaan
ti)Ffäitääti toisaalta.
.«.liljoitta»
Kansa ja fen Fiininf
nnt Werner PotiHc ib e n fto m,
suomentanut W ih t o r iL e h t o n c v.
.-.titStautojo Werner ©öbcrjtröiu Osakeyhtiö. Hinta 3 inf. 75 pia, fort,fansiSso 5 mf. Sisältää 32i filvita.
Teosto ortooSUifaiSsa ou otettatoo
Ijuoiniooii, että se on oiottu lyhyeksi

luF.iifirjaffi Fouluja luarteu, joten sen
sisällys on jo cnuaFolto täytynyt rajoittaa määrättyihin pnittciliin. Ensi uäFeinältä tuutuu teoS sen MttoFji
joSfait. määrin puutteelliselta ia haja
naiselta. Mutta Fuu otttaa huomioon,
miten fattittoaSti siinä .ulvotaan tatoafl-scSti jonFiiiti tarinan tai piFfttta
pahtititiau pohjolio Ruotsin toruja testiajon foufarcita, on teosta pibettämä
erittäin onnistuneena juuri siihen tarforiiffceu, johon o» aiottu, nimittäin
lasten litEuFirjatta. LttontelvaSti vintia jaiuolla lyhyessä muoboSfa luobaan
siinä PimmitS fanfan luonteen, tapojen,
yhtiMSfiiutaolojeu ja toaltion fehityf»
scStä tvauhiluulista ajoista aitta testiojan loppuun, johon esitys päättyy.
TeoS alfaa fiitoauficlla, miten ger»
iltaan iloiit-eit lväcStö ipähitelien työntää yhä kautoemulofsi pohjoiseen maan
alkuperäisen toäeStön, llra-Koipo-hcimou jo jatkuu siten fertomaHa tooit»
lajafanfon eri heimojen yhtymisestä
yhdeksi fofoiiaifuubcffi. Ruotfiit toai-

se

HM^ Tämän Vitiwän numeroa senraa lisälehti.

l.Mem>
arv.
kuukausi tilaajoita pyydämme hyvissä ajoin
Mo

uudistamaan tilauksen-33, Myi syntyisi Kuun
rajana häiriötä lehtien
jakamisessa.
liofsi, ©en jälfecn fittoafaati Ruotsin
hniouiattatoiiiimot nticlict jo naiset oifajärjeStyffcSsä aitta uuben ajan al»
fnttu faaffa, fttten .InSfiariuS, 33irrjer
jaarli, Maunu LotoluFFo, Torffelt
Ruutinpotfa, G-uodbrcft C-ttlgelbreF*
tittpoiFa, Kaarle Sföuttilltpotfa, ©tu»
Qnpo toäiiflä fil».
ret t), ni.
loin tällöin ferrottu toaan jo»
Fin yffiiiFcrtaiiicii satu, jolla ci itsessään ole mitään tefemiStä hisiorion,
fitttin jo inerffihcnfi.öiben fonsso.
tuttlto jofa on »varsin paifalfaan Fu»
luoainaan tapojen, ltSfounon y. m.
fchitystä eri nifafaiijilla. Teos huo»
tui/n fauttaoltoait horrosta ifänntaafli»
situtto, ja tooituoFFaiti piirtein, mifö
ou Pon Heibenstamille outitta.Sto, Fu»
toataan siinä Ruotsin muinaisajoin

soufarieläinää. Toisin paifoin foho»

vo esitys Moisin runolliseksikin.
?)hbeu puuttccllifitubcn huomao

silmä tuitenlin teofseSso
fuomalaifen
se,

jo se on
ettei firomalalfiSta jo ©vo»
men oloisia mailitta tcoffesfn minuten
fuiu ohimennen muutamisfa fohbiti.
©ttomcllo oli Fuitenfin jo keskiajan
loppupuolella siksi tärfeä sija Ruotsin
historiassa, että olisi obottauut toähä»

seit suurempaa huomiota aniiettaluait

nicibätifiu utoallemme.
>.ää!t.tös 011 fujlttoaa ja foinnufaS»
la tatootcllen liiiFäii mahbollista Pon
.^eibeustamiu ylelvää, juhlallista lou»
seiopoa, joten teoS sttoniiilaiseSsofin a»
fttSfa ott Marsin niicltäFiinnittämä jo
fopiiuo seFä nuorten että Ivanholin lv».

cttotooffi.

4

N.o 274 A

—

1309

y

Soiumtd^noiiicu maan.
lviljclysscllNlu johto-

—

fuuiialla

e.i eilen päitoältö kokous Polo

«UoSso feuron esimiehen.

uunon*

poStori

Paimion

1,500:
Sihteerin poltfaufjeer
Mjben malinaisen maamiesneitmojon pol.fauff.cn
2.800:
©:n (loitoben alusta helmi»
300:
fuun 'iioptpuun)
Kohden kesänemoojan poTf»
2.400:
fairljecn a 1,200:
9ta.entiii?.nicSta,riit polttoni»
2.600:
icen
250:
.ffoeroiljclitji.fi.n
spottiffemifiin
500:
sliJanivioiljel't)Snä.itt'dt)iöloar»
400:
t-cn waiVttotvo
■^ieiKimiljeltJröin
fi-pailuja
Marien
2.000:
IflaonmitjefijStöiben ■pallit*
0,000:
setit. y. m
_".ii_!ii'ie§*fcurain toimi,en»
öitten 'fttr»feja Marten 300:
jo
Ammatttnrjollijititden

S.

puhetta johtaessa. Kv»
fouffeSja fäijifcltiin feuroaioot asiat:
Lttettiiu seuran farjotiihoitofonfuIcutiltia, agroiiooniiN. L fl n g f o r S'ilto foopuuitt kirjelmä, missä hra Lang*
fors ilmoitti ianoutnioania iiti seuran
polmelutseSto
joljboSta, .Itä oli
tullut molitu*,si toiseen toimeen. Hoitotoolmluuiuou eljbotiiffcSta päätettiin
forjanhoitofoufulcntin toimii julistaa
haettaito..f ji ensi joiilufuun kuluessa
nykyisillä parffoeljboiaa, sekö siksi, fmt»
ncs uusi lousulentti astuu toiuiecuja,
täyttää paiffa toöfiaifaifcStt.
Cäii*fi-Bii.uieii KarjaiijaiostuStytjbiSiylsoltii oli saapunut kirjelmä, missä
hhbifcUji yleisen CäufUSuomeu tuoatiaiSfarjottäyttelyu tointeenponeiuiSta
toorten foijtjllä 1911 pvnji feurolla
oiuuStiiSta nom 400 i500 mk.
Hoitorontiofttuto oli kirjelmän johdosta ehbottauut, että
300 mfn
ou moronsuuruinen erä, jonfa
uut tötuöu rouoien nKvmoarTOioon sen
ouiotta alueella pibettänoää näyttelyä
toarten, luomi> leita isiin fonotulle for»
jon jolost S yl)bislyfjetle pvhcenolo!Sta
tarlottttSto roarten, sefä että
iarfoitufieen roielä Inorou.c.taiiiiu tulorooti rouoben meu.a-rro._-on otettu famaitoinen 100 uitu suuruinen menoerä, eljboflo ettei Länsisuomen Kar'
joujaloStittiyhblSlys
oinaanfa näyt'
toiyä marten fao fnoronoiSta atouStuSto roaPtiolta. Kokous fjyroätsiji roalio-

sen

se
seura

somaan

joulukuun lopulla rooliisi johtoebitStajifft maanwiljeli"tunto
jät A. A la fe n Perniöstä ja I.Ry.
ber fl i n Kostella.
Hämeen lööuin maaiitoilietySfeiiraito oli saapunut firjelmö, missö
LounaiS-Suomcn maanmilielySseuroi«fehoitettiin roalitfetnaan Toijala He»°
topnolijc n far jonhoitajafouiun 4«Ijenf i
feoit' roof. toinaiiofuntaou cbitetoja.
Hoitoronliofiuito, jofa asiaa oli fäsi»
tellyt, etjbotti että ebttStajafsi roolittoistin uicionmiljelijä I. Nyberg,
mutto että tiiionneiupona, jos foulun
roalroonto jiirttji) foulttn johtajalle,
olisi fooiaroa roal roaliofun»
taan 2 henkeä. Hoitorooliofunuon el)»
voius hyroöfsyittiu.
yiaroean tilalle päätettiin Ijoitotoalio»
tfitunan ehbotutscSto sijoittaa entisen
lisätsi i)f|"i noiSiHorjoittelija. puutaihaSen jvhboSta, että
toiiniuuon jailotuinen ral)aroarain
puutteessa lähiunuäSsö tuteroaiinubeSolifo on osottautluiitt niahbottomatfi,
Ijoitoroalio»
puutarha,
niin
fuin
root
funtafin fäsitefleet ofiao jo el)bott aneet
anott aroaf lijäarouStuSta barfoituSla
oman puu»
roar-ten, ni.i.iltäin
jatkamista
roarten
500
torhatoiuiiituan
mt, paifalliSten puutarhuri-en palftaamielä 500 ntf.
«itseksi 1,500 mf. jatoimeenpanemista
piiutat*t)on_!.ttch)!t
toarten. $alj.o:funta puolestaan tyt)*
loälsyi t.hbyu ehbotufien.

seuran

seuran

seurou

seurou

Seuran ronrfiunincn fijijsfofoits
pibctlitu heti jolrtofiiunoii fofonksen
jtilfecn joina. poltossa.
Seuran toimih e n f ilö i»
_en niotfo» jo päiwöpoltfiot päätettiin pysyttää ennallaan, nimittäin pv»
heenjohlajan 10 mfsfa jo muibcn toi»
mihenlilöiben 5 ntfSja 11 äänellä 8
moStoon, jotta puolfiroat polÄisou lorottamista 8 nio^ftann. Samoin päätettiin tiliiitorfoStajain pofffiot 40 mf.
.uiel)
inttää ennoll
Sen jälteen hytoäffyttiiit fenraaroa
nen o» jo tulo a rivi o tulemaa
touotta roorion:
Maantoiljelustoorat:
Tuloja:
SJiiäörölbtjiihiu tarfoittfsiin
fät), et tama jääStö m
il'nyna.li■täyt.ttätoä säästö

—
lttOO^H^^H
——
**'^W>^W
1909 artoiolta
21.000:
SBaliion
—
Yht. Smf. 22.275:
Menoja:
—
Siirto uleiftin tätittötoaroihir.
juuobcl.a

700:

575:

"""SluS

2,100:

—
—
——
—
—
—

—

—
225: —
200:

»ti)öfaltrjen< hanltimifetsit
y, m, setoloisio menoja
..Oli.turman polllioitsi
BäöStöjä määrättyihin tat»

Fottitffiin toitobcffi 1911

700:

M. Emt.

22,275:

—

Koi as t n Sto orat:
Tuloja:
Säästö touobetta 1909
anoiolta
650:
kaltion atuiiStuS
2.800:

——

—
—
280: —
—
—
——
—
—

Yht. ©mf. 3,350:
Menoja:
Siirto yleisiin las.jltolu_ir.ih_!.

Sihleerin

pnlffaufjeen
SlaTnSiitiljcn ospastnjon pai.»
tanljccn

300:
2,000:

_.a.oiifnolati_ ja föilyttjS»
furclfeia marten
Wmui-hiffeliD IcilaStojajcu»
roille
SBolio-fimnan polftioitsi

100:

300:
150:

9t'inmatiiFirjanifuu>beo han»
fintaan y. m. set. menoja

220:

g.t>t. ©nti. 3,350:

leis e t t ö y t iö to a r a t:
I
Suloja:

——
—
—
——
—

Siirto titaatt.viljclljlraha.»
2,100:
tottd
Korjanhoit o lv o r o .:
Liirto iarj.mchoitoraha_.lo.ia 1.000:
Siirto nt.tjätthoitorohasioslo 1,000:
Tuloja:
Stifta pintlarljantMtorahast. 500: «—
BftBft_9ft rouobelta 1909 or»
Siirto faiaStitSrahaStoSto
280:
400:
lotolta
Siirto critnj-fiiii lortolnfjiin
Valtion atoitStit?
lOjOOO^
200:
muönti. Mar...
Vajaus tonoteen 1011 at_^_^_^_^ -Raition apuraha
5,300:
-,---■-, -MM
650:
_l_rfotuloja
150:
W ojans ro n. teen 19>11 ar»
Mi. Smf. 11,050
totolta
1.570: ***

--—

—

Menoja:
Siirto yleisiin fättjttöloarochin 1,000:
500
Sihteerin paTffauffeen
fflorjantjoi-tofonfiitcntin pai?»

M. Smk. 12.100:

—
fauitfcen
polttautseen
ben
—
1.700:
alusta huhti»
—
Z:n
tttnti
—
Jalostus»
Marten
—
tamisetsi
jälfeläiSnätjllc»
Sonni»
—
toarten
6,000:

.'tarjotun
(Mo totf.belio)
(tonoben
oltuun)
.linnan ehbotuffen.
ja tu-tantolifpat*KarjoujolÄstuSyhbiSluja
Öäitfi-S
tyfsen TOuofifofonficen Tampereella Tsarlosln-lMitytsien aMl>S>»

ensi

—
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450:
350:

1,000:

jo

500:

"fojitä

Jorataan yl. länsisuomen
■mnatiai ai_*j rt tvän.j.t t matt.
(gbnstnsfnS t annnlsiin
Baliohitinan pa.tlioi.ht

.

100:
150:
200:

?lumt>c.lli.',rjallittuben hon»
finioan »t. tn. fel. menoja

Mt. Smt.

100:
11,050:

Vlct*sönhoitowarot:
Tubojo:
Ärloioitn

jäöStö tonoOelto

1909
©flftiofl atvnstus

2,900:
10,000:

g)Ht. Smf. 12,900:

Menoja:

Sihteerin paltfnuffeeii

*

500:

©.enoja
'Hajan, touobelta 1909 or»

—

©ouTan toimceiiponemoSfa
SKaatalouSpalfitfeml»
f e s f o titlitoat Huomioon otetutifft feu»

raotoot:

Tilallisten ryhmässä: IIpalf.

funuiafirioit soi mootitoilj. Werner
Tnmlai.bcr Peltoisien £D?iffolan ti»

Loimaalla, pisteluku 259'/,;
111 palk. kunniakirjon mooumilj.
Kustaa Koitonucn Raision Malitkolasta. 248V, Pist.:
111 palf. fuuuiakirjan ja 50 mf.
maoiitoilj. Itcho ©aari Kosken kappelin 2tli-Si'ipolaSta, 245'/, pist.
111 palf. kunniakirjan jo 50 mk.
(alta

maaiitoili. K- Hnusko fautauniuiifcl.ä

pal.touff.cn
jo firjolitSopulai»
poittautseen
hoitajan palttio
jäfen»
tien pait
t'lintaff nc-tajain paMiot

2,000:

200:
50:

1,200:

600:
800:

x.[motu-:_uBtaiioitfiet

ja

tantiul|;et Wiio»
m,

100:

pöött ja mala.
ToimiSlotaupeiljin
menoja

150:
600:

12,100:

——
—
——

2??

it utoSel) b

o t ii K

ö ihi n. _tl7o_.tctlii.it
s ä ä n tjääntöjen

feuron

fe u rau
fyjyiuti)S

luiiiittantiieSta siihen
johtokunta sootaifiill
helponuuiu pöötöSmoipoiscfsi,fuin mitä taljan soa.fa on ollut laita. Talsii
ju.teeSfci oli lehti) faksi eri ehdotusta:
1) että johtokuntaan molittavsiiu toaan
6 roatinoisto ja 3 roar a jäsentä niiu
l)boliiSto feuran
tasapuolisesti fuin
iuuutaau,

eliö

5^H

——
—
——
—
—
—
—
——

—

2^c^mm
—
wao»^^^^W

—
—
—
—
—

sessa

—

lappuja, joissa toiminimi olisi paine.*tuno. sillö yllä oletvan tiertolirjeen
mufailjcSti tuillaan fitä ehbottainasti'
maotiman. joa nim. lii'l.t_nöi.sijöi.
haluotvot toältläö luoto ajanhutfao
tuottamaa osc^een ja nimien firjotta»
tuista sotaiselle paletille.

—

■■■■■

SBaininnlcit kauppala. Senaatti
on toal)toistaitttt SBaiumalan fauppo»
lou afcmafaaroan. ©omalla on fenaatti päättänyt fäsfeä Turun ja Po»
rin läänin kulveruöörinasianomaisille
maanomistajille jo haltijoille suorit»
tamaan heille fauppalan olueen paf»
folnoroiituiffesta tulemat forroouiffet
maanomistajille 165,592 mk. 40 p. ja
muokroojillc 64.538 mk., cli yhteensä
230,130 mk. 40 p. ynnä pakkol.moStttts»
yh»
laiitofuniian jäsetullc palkkiona
niille, jotka
p.
4,353
mk.
15
fekä
teensä
pofkoluuaStuStotm. oivat sitoutuneet,t
lomaan kruunulta tontit fanppalaS»
fa, antomaan niistä fauppafirjat nau*»
bottoen fomisfioiitmaaiiiittari U.Tall»
qroistin ormioiuiio hintoja, ryhtymäönt
toimiin näitten tonttien hintojen kan*
mer»
tamifeffi jo toistaiseksi tileihin
fityttämään eri konttoon nimellä
„Wauituolan tonttirajat", fcnaatifle

lilalta Pöytyältä. 244 pist.'.
IV polf. Fiin*u.afirjan moautoilj.
Ss -m sV-s.. .-i Tuupou tilalta Pötjtto
alla, 231 pist.;
Piff it m 1 1 j e 11 1ot ii ryymosiä!
111 palf. kunniakirjan jo 50 mk
Koite Sllijoki ?)läitccltä, 232 pist.:
111 polk. kunniakirjon jo 50 mk. tekemään chbotuffen toaltion ouiiffi
Jalmari Mäenpää Iläueeltä, 231'/ jääueitteu tonttien jo rafcuuuStctt
pist.:
niijijiuifeStä ynnä näistä tonteista laa»
St.etjäiipalfitfeiiiifesfa faimat pai timaan jo senaatille lähettämään et)»
fintoja:
bolufsct kauppalan ohjesääuuöksi .n»
Ipalk. 100 mf. maautoilj. W. Mor- nä aikanaan ryhtymään muihinkin
tarpccittoaatiiuiin toimenpiteifiin.
kulo Halikosta, 94 pist.'.
uioaiiroilj.
palk.
75 mk.
K. F.
II
Koorloneu Perniöstä,80 pist.;
Wirfataloj.il metsät. Senaatti
II palf. 75 mk. luaantoilj. H. N on päättänyt, että ensi kesänä ott m.
Leppänen Saumosto, 75 pist.; ja
m. Torkin roirfatalon metsästä Hitit»
IV palk. 50 mk. maanmilj. K. Äi- tiSlcn pitäjässä 5,282 Ijatoiipuuta tar»
jälä Perniöstä, 6? pist.
jottatoa Ijiiutofoupalla mltotätoäffi.
jokaista palkintoa seurasi tässäkin
ryhmässä kunniakirjo.
Merionnettomuusko? Kemiöstä
ilmoitetaan Ä. U:tle että Kemiön K/e.
olemasta faljaajiS»
flcrbalisto kotoisinjota
kuljettaa laiton»
S",
„P
ta
r imn
rt Jansson jo joka falff iroilastisfa
miime syYSk. 8 p:nä lähti Poloisilta
matkalle Sffliipuriiit, ei ole tähän ost.
kuulunut mitään.
Mun useat terrat on tapahtunut, että
Paraisten Kalkkitottoriosafcyhliön
paletteja rau taticas.miIlomme on on- toimimichet arroclcroat lairoan tulten»
netttt Määrälle tjcrifilötle on 9tatttottc» fin onnellisesti faapuneen mciäräpoik»
ni.tt.inmiti antanut seuraa- faonfa, päättäen siitä, ettei lastin
halli
man siisöllöisen ticrtofirjeen palettien roaStaauottaialta ole yhtiölle tullut
'suljetti
mitään ilmoitusta siitä, ettei lasti
Slaitli patettitalvora on toontStctta- olisi perille faapunut. Jos onnettotoa selmöllä osctteello. josfa on mainit- muus siis on kysymyksessä, niin on sen
toivo toaStaanottoaifcma fefö moSlaan- täytynyt tapahtua loiroan ollessa po»
ottajan fää>l*t>, ristimä*» ja fufuiiimi luitiuatfaffa SöiipuriSta. Pari kolme
roiiffoa sitten huomattiinkin yhtiön
>.jtinä osote.
paifetit,
joibcn
Katlti
toaStaanolto- hiuaojolaimasta Hansson läiisiotifollo
outtctctan
'tilitti
clvot
roaruS- kaljaasi, joko ulkonäöltään muistutti
.iniifcSta
tettowat inertillä (3,5 em. neliömitta!» hi)iuin paljon ..PrimnSto", mutta jos
itet. punainen paperi siihen painetulla se tobellafin olisi se ollut, niin finniäjuurella mustalla K tirjaim. Ho. Si- räksi jää, tuiksi miehistöstä,ivailko se
io p a it f t tulee töl)e 11cja 11 io niiu fanan olisi näillä mesillä ollut,
l cil lo iSt e n pakettien o s ot- ei ole mitään kuulunut.
..Ppiinnä" oli rakennettu Kusta»
te .n yläreunaan meriltä
lcil)bel lin c n nimensä jo o- toissa 1888, jo oli se siis jo toaulja ja
heikko. Sen miehistöönkuului kolme
so 11 cenf a.

——
2.000:
Sihteerin
Toimi.
—
1.000: —
sen
MahuSlvit
"Öoitotoal-ofitunan
—
Ilot
1.000: —
5
——
ISbitStii.fit-tantiuffnn
PoSti» jo telesootiimafstit
—
Pa'natu&f
—
1.500: —
filir Y.
?iil|rt]iffc«ta
Pakeltien
Aitalattslchliin
Toimiston mttotraan. lätit.
—
rautateittämme.
1.000: —
Slutscen
—
— Salolaisia
—
Yht. Sun..
totolta

Skmjulcntin paltfauficen
3.300:
,80
OpaSitajoiu polttmifsecn
eri liiroilta; 2) että johlofuntton jäseSliylroöprtiroäiu toimeenpanoon t' 11!niä olisitoat
lieonkin eri maamiesWcctfätatouSfilpailuiljiti
seurojen ebuStaiot, luutta että johto.V?aami«-'seura in atonStami-B
kunta olisi päätöSwoitiiotuen, joS maan
1,500:
feen
roiibeSofa jäsenistä ou läSnä (tähän
200:
iffialiofiiniian poltffiothin
so.vffa on joljtofuuta päätöSiooipai?(.miiiottiifirjotlifuuben ja o»
ncn, joS folmaSosa ebuStajiSta on läspetnStoölincibcn hatutti»
nä).
«i.
mise*fsi h.'
satunnaisia
400:
Kysytnytsen johboSta täytettiin u«tein. ja
Siirto 'yieijiin fätjttötoaroi*seito piifjccniroirorojo, jolloin fumpaoftu
1,000
yfliöiitainittua efjbotuSta kannatettiin.
hin
500:
Säästöä touotcen 1911
..'.anuroiljelijä Q. N a nt af a lo eh»
botti, että fööunöt pyrytettäisiin manYht. Smt. 12,900:
johtofiin>
hollaon jo inofjettaisiin niille snapnroat
tion jäsenille paltfoa, jotfa
Puu t o rh o n h oi totoon, t:
fofoutseeu. TirehtööriF.F. V j ö r n i
eljbotti, että säännöt pystytettäisiin faiTuloja:
fin tolin roanhaHaon.
5.000:
fflottion määräraha
EnsilnäiseSsä äöneStyfseSfä päätetWajau. touobcde 1911 or»
tiin
15 äänellä 6 ivastaan, että sääntotolta
1.110:
töihin osti muutos tehtätoä. LopulliääiveStyffcSfä Ij-Utoäfftytt-iin 18
Mt. Smf. 6,110:
äänellä 8 roaStaan iälfhnäiucn ehboMenoja:
tus, joten siis söäutöihin päätettiin
että johtofuu»
tehbä sellainen muutos,
tfflajauS toitcbclto 1009,
täinen,
850:
päät
öSroal
tuin roiibc?armolla
to ou
850:
palffauffecn
jäsenistä
läsnä.
on
osa
lohtof. jäfeniä
Sihteerin
Puutarhurin palttautsecn
oroat siis ebetteenfin feuran aiofettromuoben oluSto ..latuun
jm ebttStajot.
Muiitosehbotus tulappuun (2,450)
2.200:
lee
roielä
uubelleen
toifcsso fofloufsessa
palf
ecu 1.700:
fioSluttorijuriti
hyroäffyftäioäfii.
9_uunnlnittoforS.ejii morien
Sen iifäffi päätettiin sääntöjen 5
Pitu!arhanhotic.itrSlseja
§:äätt
30:
tehbä fettaiiveti lisäys, että alaten
seurat roalitfi.oat ebuStajaivfa jofa
.Ma-roitarhantvoilorin-*:
80:
muofi.
I
ffl alioliiniinn jäsenten palf»^^W^W
Maolit. Hoitoroaliofuntaan toa100:
tioiffi
litiiiu ronofifsi 1910 12 uubelleen
Satlttuiai fiin menoihin (lii»
S'rouo.oSfa oleroa roafinaiiien ja»
100:
joit. y. m.)
inaanroilidijö K. F. Kaarlo»
sen
Siirto yleisiin töytiöwar..»
»en ja roaralle maauroiljelijä K.
500:
hm
Knuutila famoin uubellocn. Wiiosiksi 1910—11 roaiittiin johtokunnan
Vht. Smf. 0,110:
luafinaifcffi läjeuefji "uoauroil'elitä
J

Halfiilo.it.eu fijoon maamies»
koulun johtoja ©. Siipola.
Kufutoau rouoben tilejä torfaSta*
maan; walittiin maaittoiljelijät K.
K o !w u u en jo S. K o s f in e n fefö toorolle moanmiljclijät O. Ranttajalo jo Fr. ©tiu.
Aug.

Pofcttitaiooro, jonfa sisään jättötuu
jcStä eu annettu fuitti, jaadaan jättää
ainoastaan sitte hctifilöflc, jota ulotan emotta on peusoonallisesti tunnelin tai tooi näyttöä toteen otfeutenisi.
polettiin.
gifiiolemasto fierloTirjceSiö on y
leijöllc erittäin tärtcä fe tohia. jota
määrää, -että lähettäjän tulee jiinö topaxtljlitja, että palettien roa_taouo.ta»
mijcsta annetaan fuitti, jokaisen paketin ljlä-rcllnaan meriltä löt)bellinen nimensä ja osoiteenso.
Jämä määräys on onncttu jen joh»
boSto, ettö juuret joufot paletteja,
joille cc ole roaStaanottajoa ilmesty»
iu)t, on täytynyt lähettää nU)y>täroä'fst,
lun .i ole lähcttöjätään tunnettu, että
olisi hänelle ajoissa rooitu tästä ilmot»
tao. äßarfiivtin nyt. fun joulu läDe*
ne. jo pafettien 'lufu on towollijuulta
suurempi fiinni.etäön yleisön huomio,
tähän törtcöän möoräytfcen. Kierto■tirje täytnjt) tuitcntin selittää niin, et»
tö tauppatoiittininiicn, joiben patotiet»
hm on fiinnitctty toiminimellä toaruStetut osotetiput, ci tarmitse tämän 'li.
fättfi ojotettooii tirjottaa, tosta täytyy

fe on tunnettu.
Sitä mastoin täytyit) yffihjisictt hen»
filöibcn ehbottomaSti tirjottaa nimcnjä ja ofotteenfa paletille, joSta he tat)*
totoot fuitin.
Olifi myöstin toitoottatoaa, että toi»
minimet tästä lähin enemmän fuin
nijfijään, 'V'toijiwat 'öttiäiilöönoiok-»
otatfua, ettö

—

—

henkeä.

—

Soimaan yhteiskoulun fnniinttftiatjtjbiStljffcn fofonfjeSfa, joka pibet»
liiti yhlciskouluti tjuoncitStoSfo SScfi»
kosken Rahilla t. k. 24 pnä käfiteltiin
jo päätettiin fenraatoio afioita:

KoSfa fannalitSyljbiStykscii säännöt
omat uyt saaneet asetuksen mufa en
rooljroislmiffcn, roalittiin yhteiskoulua
Marten Mäkinainen johtokunto, johon
tuliroat: asessorin rouroa Suoma Selin, maanroiljelijät Erland Sllalieiffi»
tö. Oskori Väinölä.Frans Nohilo ja
nimismies SWouri LinbströmLoimaal»
ta, kirkkoherra I. K. SP.äfiucn, poS»
tori E. Kaufotoaora, jo maantoilj.
O. Sf. ©jöftebt Alastarolta jo pastori
28. Koipio Metsämoolto.
Tiliutorfastajifsi toolitiiiu leipuri
O. SSänni jo opettaja Hannes Sep»
pala sekä moralle niaantoilj. Grfft
Sorcll ja konttori Ä. Linbcll.
.*§yroäffi)ttiin »väliaikaisen johtoktm»
nan tekemä tulo» jo mcnoarroio kulu»
maa lukuinnotta toarten, joka tekee
kaikkiaan 7,557 mk., mistä stummas»
to kouuattasayhbistykseu tttttlce suorit»
taa toätjäu yli 5,000 mf.
Keskusteltiin toielä yhteiskouluille
oman talon hankkimisesta jo paikan
määrääiuifeStä, mihin fc rakenne»
taan, mutta jätettiin lopullifen pää»
töffen teko futitpaifeStafiu fi)ft)int)ffeS»
ta roielä toista.fetsi. Paikan fuhteen
kuitenkin päätettiin, fun fiitä oli muu»
tainta toisistaan eroamia mielipiteitä

—
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—

lausuttu, että fc tulee olemaan kolmen
Äkillinen fitolcmo. Äkisti fuoli
kilometrin motkotla Loimaan afernalta äskettäin funtu .ipo.fa August LinbHirroifoSkeUe päin. Tältä alueelta gren Hintit joella. Hän oli aronStafopilvoo paikkaa
toalitfeinaan afctct- maifa isäänsä teurastustoimissa., ja
tun loliuiheukiueu toiuiikuuta, johon
fiinni tcuraSf.ttaroaa fttä»
tuliiuat uiaauroiljelijät FrouS Jtla.i» oitaiSsaon
eläintä, taotit, hau kuolleena korsinaan,
la, Oskari SBäinölä jo opettaja
joSta teuraS-tiSjifa otettiin, mahtanes Seppälä. (fhbotnfjeu tuleeHanolla joo I'itiiltarooSti 'kohtasi ftjbä.ncitl)al»
roalmis ensi toukokuun 15 päimciän.
mans, jofo noin äfiSti
hänen
Säfeniä oli faapuuutt fofouffccn elämänsä. Wotnajo oli kultasi
erittäin fiiroo
tunfaslufittfesti, joko tobistoo iuno- nuorukainen, ji-, 23 rouoben
öinen.
faSta koulun h,.irtaSl't!,Sta paiffnfint
italia.
Maitorahat Ijätoiiuicct. Sellainen tapaus salitit Muurlassa äsfetMaetilankiiltppoja. KcSfitoiiffo- täin, jolloin meijerin isännöitsijä jakoi
No tckeulällääu kauppakirjalla on luottorahoja.
Kun ci lörlviStön,Sta»
maautoilj. hra F r ithi o f Slö iu t o- panin
tilan omistaja ollut itse saapula myynyt omistamanfa Lampolan ja milla, lähetettiin
raljonfa ntai=
Keskitalon DhbysroiijclDffcsfä olemat tofitSftiii mutana, hänen
»vastakirjan sisään
toerolifat Maarian pitäjäsfä trtai pantuina. SffiaSlafirjan, jota fulctct»
miStoiuceti niaaumiljelijä ljra Grrcf t tiili nahkaisessa laulussa, jätti moiSaarelle Lapuan pitäjästä. Koup tokttSki mainitun tilan pihalle, fanpahinta tuntematon. Tilan teottaan liitit päälle,
iliuottantatta sisältöä.
otto tapahtui heti. Kaupan roätitti Siitä fnlctcttiin
se
sisälle jo asetettiin
Talonomistajain Liike jo sWäliti)Stoi t oivalliselle paikalle
eteisen seinään.
luisto Tampereelta.
3Ba3ta fcuiraoroalla kerralla, kun ja
Moonroiljctijä F. E. Noitio ott mainen »vastakirjo jo iefi toista meimyynyt oiniStaniaufa Taloupojaii-tci jerin matkaa,
faatiin kuulla fen raljo
jan tiloti PeruiöSfö maantotljclijä ja sisältäneen,
mutta nl)t ttc olimat
K. A. Erikssonille Perniöstä. toaS Ijätoiiuicct. Alustamassa poliisit»!
taanotto tapaisiini joitlitfuiun 1 pnä. linuoSso katui selluille, että
isännöit
Kaupan toälitti Aksel Alaitberiti asian sija tobiStajatn
oli rahol
läsnäollessa
ajotoiniisto HelfiuniSjä.
kirjan roäliin pannut jo kirjan moi
tofitSfiflc antanuft. Mihin ral)at seit
Uusia niaalliisf.uroilt. Waiupit jälkeen [)äroifiroät, sev loi lähempi tul
arolla on toi.tt_r.lli yh fttu.tS piankin fcltoittänec.
foSfa jo
(teinen ntaalaiSfeura, mutta roiiutr

—

—

—

—

touofifofouffe-Sfa päätettiin jakaa feu.
ra kohtia juuri feu täljbebit, että fe
alueen, nimit.
käsittää liila
täin faiffi eri fitiutaa. 2Bauiipulaa n
oli fiiiifutettu lotouS t. f. 21 p:fst
Suom. feuran talolle „lufolaau",
josfa oletti
keSfttSteltotvatsi joSfo
Söatuipiilaoi. perustetaan oma *iuaalaiSseuro. Afio näytti [aatteen fan
ua/tttSta, foSfa fofoiiSpaifafJe oli foapuutut ofottiottajio roerrattain runfaoS'
ti. Kokouksen puljeenjohtaj.tffi ma*
littiin maauroifj. E. Sankka. Ettsitt
feSfitSfeftiiu fyfijmyffeStä, poruSte■taanfo Wompulaan maalaisseura, jofa yfsiuii!o.i|"eSti päätettiin teljbö. Senran niuteffi tuli ..Wampitlon maalaisfeura". Walittiin foliuemteljinen toi"mifnuta laatimaan fääutöehbotuSta,
johon tuliroat
iitoauroi.j.lijät E,
Sonffa, I.W- 2ofaro ja H. I. Situu.
la. Stoiiuifiiiunalle lausuttiin l.iwomitS, ettö seura möisi alottaa toimintanja ensi rouoben olitSfa. Toirooo fo»
pii, että tämäkin uusi
olioa toimia innoffaaSti tnoatttroiljelyfseli jo fen

svuren

seura

firouclinfciuojcn fohottamifeffi.

— Kaf fi miestä fjitffiinnt.

T. f. 23
sH.nä oomupäimällä ljuf tui Pyhämaat!
Lttobolla parffifaitoa ..Gustaf Stboffiu"
uiieljiStöön kuulumat merimiehet Artoib Sintonen ja (Selim fiaiioo-, joista
-ebellinen oli 29 rouoben tiainen jo
(totoisin Uitte- iilolta jo Sairoo 22
tovotiaS jo lotoifiu Pyhämaan Luo»
bolta.
2a«toa »Gustaf Adolf" oli näinä päiMillä saapunut Pyhämaan Luobolli
iaftoitdoifle. Miehistön piti 23 p:nci
poistua sieltä, jolloin cbelläiuaiuitu.
henfilöt läljiroät rocnceflä fitleltamaan
to
hin|
WTlaama tafatsin laitoaan palatessaan
ffitpcfiroat Autotien ja Loiwo loetlele»
maan jään 'feStä-roytjttä. jolloin jää
murtui jo he roajojiroat roetcen. To
pohtiiuio huoutottiiin lohta lannalta jo
riennettiin apuun, mutto silloin oli»
lvot jäihin pubonueet jo uponnec..
Nuumiit saatiin »verrattain pian ylös,
mutta l)cnfiint)erättäiuiSi)rittyf'ict oli»
mat turhat.

u^ereitaat^^iäibei^aro^

Tämmöinen
on se rautainen
jauho ia tuulioz
mylly

„Ekonom",
joka

«maslli.n

875. 4CO ja 000

kivillä.
Tarvitt» va
käyttövoimaon
ainoast.anIS— 6.
s—B ja 7—lo
vaik. t»v. Jautinttaa rukiita
turmissa nom
. - 125—400 kilot
Survoo ia run
nN kanroj. jo sekaviljaa pnMon eniimmän. Myydään huokealla Hlnnmlo»
min.

»«T»J_

r.Vs*»VKl»».*J».stx.'-»

■___

len Itanjipn O. H.»»il.

Perjantaina 26 p:ni. Marraskuuta

JUSI AURA
syt. eliö toarfann ticbetään saattaneen
tamorot Karjan af cm e Ettei 'teltan
anastajan puolelta ole tapahtunut erehdys, 'siihen roiittaa fe, että liiffeeSfö oli
foyntjt 'laSieuretien hintoja JyfelentäSfä
eräs herrasmies, jofa ostettuun telttaan
fiinuitclyStö 'lapusta oli nähnyt, kosta
jc oli afemalle toitniieitatoa.
11. S.

.

—

—

tapahtuu useastikin hyivin epäsäömmlliseSti, on asetettu fomitea asian poroutanii feffi ehbotiifsio tekemään. Ko»
mitean ptuheciijtohtajoksi on määrätty
asemopääll-ikkö P. Pon 9.anbclftabh sekö jäseniksi asemapäällikötO. SBrnnber
jo (_>. Steurotl) fefä linjafirjuri O.
G. Ilmonen'.

—

5

maSf o iltoimeSsa. Jonkun aifoo oli
tuomari Tatiuuchän färäjäfirjuriuo
linilla jo toiimelsi 9 rovotta firjurina

Mitucfilta KarfuSso^^^^^^^W
MUöuHuuteusö toät mietti Karl

Vohan Littbhom omaistensa lirona.
Lähinnä jäiroät fureinoau fifarcit*
jo toeljenlapfot.

—

—

Aamut.

Terwetjdl.tfcit fenr. Borodtinittc
Wenöläista fotaluiifcä fijoitc
Ijäucit menoläis-juoinalaiseSsa jefatoini»
Professori Herzenftciiilit murleassa töinänsäpuheen johdosta on lä- hasta tuomitut Laritfhkiu ja luSkc- laon, futen tunnettu, mahbollifeit
hettänyt -.'olat. 30 p:n liiton Pmsa>'.» luitfh.Slrnsfotoffi. Pietarin piirioi- fuurlafon »varalta, tärkeimmille roro»
„TerMchdytsessä" puh...aan
osaSto,
tutfintotitomnr-Ita on Wiipu- tatienafemille Pietarin— Helsingin
31'enäjäii taiisalliSlen etujen täijbcfli» kenbcn
ritt toiranomaifille faapitmit tiebouait» robou toarrella, nim. Koutoolaan,
■fcStö tarlottmuisesta <suomcSt iceitä» 10, että HcrZenfteinin murhasta 6 Lahteen jo Riihimäelle, 200 miestä
laisten pilftantniseSta (Suomen rajojen
Näistä otetaan 120 miestä
[isäpuolella, SöoOritotoiii fanini a.ia inur» tottobeffi »vankeuteen tuomittiin Lorit- fuhitnfin. sijoitetuista
poraillaan
joko
on
SBaafaan
roenäläifiStä
ffjfinia,
färfimäSfä
ijaSta", j. n. e. '„lt*peiltoot teidän torangaistustaan ffiMipitiriit lääniutoan- joukoista, jäännös 80 miestä futlefir.

nuitcannc omilla Treimi Kamelisiin faWenäjältä
ttat: 'Me "olemin, toalloiltattcet Suo» filaSfa, syytetään työmies gcobor Mo- asemalle tulee olemaan
rcfrtjttcjä.
Kun
la»
saapumia
pt)i)betään
pilajo
asemien
!'äi'lyttäfää
liivit
fe'.l"
rofotoiu »it.rhaSta
illaan hä*t*ta erityisen toaltoonnon ol- hciftojbcSfä ei ole taloja, joihin sota»
..llili_i.ttli_.ii.swiipli_.ll_i rajoitetaan. la knuucS feifarifitiinan »viranomaiset roäkeä looifi majoittaa, faauetoat fota»
Polljtctnittojcn ?)fjbiöH)ffeit inspehto- toisin määräämät.
miehet ainakin aluksi afun rautatie»
rt ftctlnii ljt)btSll)ffcit fofooittumnStn.
SuSfetoitsh=,«raSfotoffi, jofa Hei- toatinu.Sfa.
Finn *Polylefnitli.jcn VhdiStYljcn piti
teinin murhasta fai faman tuonti- Nämä fotatoäen fijoituffet tapailtu*
teSsfitoiiilono Moonitta nciitoxstlelc» on fnin
Laritfljfin, kuuluu sairasta- toat Pietarin jo Suomen fotilaSpii»
maan fen päälöfsen johdosta, niintä
Tontti on »van» rm isiipäättifön, fniiriruytinaS Kon»
viime funnuntaina pidetty yhdistyisin »von munuaistautia.
yhä
pahentunut
niin että hän ftaiititt Jtotiftontiuotottfhiii fäsfystä.
entisien ja nylyiSlen jäfettten lotouS kilosfo
Niiu-Fuiiui tunnettu, on Kymijoen
pääsee
Tämän
tuskin
kaivelemaan.
teljnyt,
ja
puheenjohtaja
ytjbiSlyfjeu
oli
yli
toietoää rautatiesiltaa toartioima.»
täilinäm jclljboSia fäöntojciimufiiHeSii nn» tähben on hän pyytänyt päästä Wii20»niicl)ineu fotaroäeu fo'
myöskin
purin
ci
fa
lääninsairaalaan,
mutto hä>.i niteeltä tiedon yhdiSttjlsit' inspehHelf. S.
torille, professori E. Holmbcrotlle, tie» nen pyyntöönsä ole toielä suostuttu. menntisftmta.
uisteli iäiitö, loSteeto totouS ytsiuotmou täylölltsiä osioita, mai tulee., mi»
Oikaisu. (filiSpäitoän IchbeSsä
:öäu periaatteellista fcSfuvtcttaroa.si kerroimme, että lairooillo lopohtntoo
Saatuaan jältimaijecu fohtaan mtjönlä- folerafarfaSlitS Helsingissä tulifi la'k»
Tänään faapnu Niilsiniäclfe Waa»
väti wlisiaukseti, ilmoitti inspehtori tie'l»
ole o- faSta 206 fotilaSta, joista 64 fijoite»
Niiu
ci
fntleufoon
faamaoti.
täiloaufä t)()biS_)fien fofoontitiuijcn.
laita. Helsingin enfimoinen Me- taan toaltion rakennuksiin asemalla fe»
Löhinttö tulee asia nyt _3Te'fntftifcn sian
ratorkaStuSlöäfäri,
läätet. lit. US, ka loput cläinfjaHiin, jota fitä toarten
Korteatoutun opcliajatit tinan hädiltä*
parhaillaan laitetaan kuntoon. Ker»
Myy
2'Contjcff
toimessaan.
mafji. 11. S.
totoani, että läheiseen Herajoen la*
läänkin
on aikomus sijoittaa fotatoä»
Hangon luoiinnfnftiuit. Eilen
■■iUU2
feö.
Afumukfia
fitä toarten on jo fy-»
fjiiiutofoupaSja
lvnokraltoimitetussa
lasta fuuiulieltu.
U. S.
Hangossa
tiiu
toaltion
olctoicn
»voi»
Ittfomnifta palasitoot fenaattor'
jotka
osastot,
ta»
kaikki
ne
makasiinien
?fit(j. Hjelt ja profuraattOTi Kihltnott
Wiipurin fniipungintoaltiiuS»
nätin »vuonna olitoat »vuokratut.
:ilcn Vore lilla tänne. 2*ltapä',roä.(.
Suotnalaifct Ivoitta»
Muut osastot »vuokrattiin alimmasta micSlöaali.
iat-fioiiuat he mailaansa Helfinfiin.
ucct.
Kesfitoiiffona
toimitettiin 3BH-"
.vuokrahinnasta,nim. 5 mk. neliömet— fiettrnnlifiinicritäiJrt Böeftnnnn, fa»
pnriSso
toalliu_i_imicl.cn
Ivoa»
paitsi
4
fahbcn
opintoalaa,
riitä perutan.
li, jota »varten fuomoloifct puolueet
p.iii
mk.
50
f,
p.
isoiiito,
joista
faapui
23
Sittiii!ila'sten
2
5
Pieiariitt,
ta t.
latoi sanousi
neliömetriltä, 1 5 mk. 15 p. ja 1 5 olitoat liittoutuneet yhteen sopien ch»
mana päimiiuä pääministeri Sloltjpititr
toiminta.
bokloisto siten, että toiseksi asetettiin
,'ttheilla, tietää Tom. Wr.
mk. 60 p. neliömetriltä.
nuorsuomalainen, toiseksi fuomalai»
ylh.
fenranfifutoernöörinodoteiaat
H.
"Si. aut pit la n Si; om, Scllro
tänään fanfcttfWWl piloiutialla Helsitt
Höyrylaiwa „*Slio'u" haaksirikko. feen puoluecfen fitulutoa henkilö.
.viettää pift'ti"Vi'oulua „lufolaSsa" SttUbSMalliSta, marrask. 25 p. 2 Nepliin.
Osanotto Maaleihin oli aitoon ta*
t. k. 28 p. Ko 5 i.p. Pttttbetääu faa- tun-yhtiön pelaStiiSlaitoaa 011 lähte- mattomani toiilos. i.ätteSttjS päättyi!
Suoinalaineit uttmlnri inanlatt .'tttuocm ifaitfio SttollualaiSpuolttecu nyt höyryt. „(sliou" atouffi Holtttögab- IvaSta klo 11 illatta.
iut sulttaani Mulei Hnfibin fulunit ■äsettiä tähän juhlaan. Ohjelma tulee diiti.
Äänten laskemisiin päätyttyä huo»
ty.aamiehctittne, maalari, tctple-eni H .'.etuaan artoofaS.
mattiin, että fitomalaifet oliroot tooit»
VacknonSfonilla, jota ä.fcttäiii on prof
SforoffotnpnitS Sitotincioflia. tanect, joskaan ci aitoon siilitrcUa ään»
Ebto. SBefteomarclin fanssa täyny!
Stautalanintiit piirin piirilääkäri il» ten enemmistöllä. Äänestäjäin lufu*»
IJfctjiéfä. on, 'iniKili toiiniemniitittii oti
■Bfilil
motti
cilctti lääkintähallititkselle, että määrä oli f.lomalaisilla melfcin fofNya
iirjeeSfään eräälle
PreSsetiin atvitStottui, ollut onni saaba maahän t. f. 23 pnä tapasi Sttonnejoen fintocrrom funrcmpi fuin ruotfaloi»
läjälle
lata jullit-uni Mtttci Hafibin turoa.
kirkolla isoarokkoo sairastaman rokot- silla.
Kuroo, jota ott maalattu tocf.luörcillä,
tamattoman 21/, touoben ikäisen lap»
Valituiksi tulilöot faufafonlttntar»
sen, joka on ilmeisesti saanut tartun» kostaja Auton Wal taivuo 8,542
lyydyiii sulttaania suuressa määrin, ja
cm hän tilannut kapteeni idac tuta
non nenäliinoista, jotka oli ostettu äänellä, 1052 äänestäjältä, ja fono»
toifen,
l"onifio
fnttretntuau ftttoan.
niiltä tattareilta, jotka letuittitoät tar- malehbeul*- .mittoja, maist. Auto (_. ö»
Kapteeni V. maltuS.i pari toiiffoa filber ni an n 8,530 äänellä 1051 ää»
9..aiboitfiiljctnS rautateillä. Kos» tunnat, myös _.uopiott kaupunkiin.
ten Seistä Tangeriiu, nti_fä hän n"ncStäjältä.
teljty uiitiStiitufjia siitä, eitä
ka
on
hyisin asttStao.
maibon fulctu.S rautateitse Helsinkiin
Katkaistu fotilastclcfoonifaopcli. Nuottoloisten ehdokkaat soitoat:ho
KctttooS U. Gabb 8,303 ääntä
Stolta ilmoituksen luukaan sotilaStele» Ivioik.
—Ne jn_ip.illitii.sct. KeStiioiiifoinctt
äänestäjältä
jo poukinj. U. Nco>
579
kaapeli,
mifoouitoerkon
tocbcualaiucn
Ao.cs Prolubiji sisältää färjoituficn otkä yhbiStää Lehtiön jo 2-ogcnpörtön toiuS 8,286 ääntä 578 äänestäjältä.
jaffocffa ..'^aapanilaijct SttotncSfa".
tarkaStitiSajentat, jotka sijaitsemat, e- Hels. S.
Suomalaisten petturit .yniltiftjy., sanolaan lirjoiitttseSso, on nyt mennyt robellineu llttbetimaan jo jälkimäinen
— Käärepaperia ju pnhluia fuofani»
iattomui.ffiin, he fun jnlfilfeSti otoat otWiipurin läänissä,on katkaistu ja osa
taneet roaStaan luonaan jaapattilaisia
siitä tooraStcttu, on Unbc-intaan lää- ntiilistn ou __atuiaSfoSfcn tcljbas Po»
juoni tlclijoiia. Tolö he -citoät ti_.tt_.ti
nin furoernööri fttitlutitkseti kautta rikkolaSfo MalmiStonut. Koe on hyUiitt
tee fen tonotsi. «ttä näinä jaapanilaisi!
»varoittanut yleisöä turmelemalta ja onitiiStttiMitt ja aijotoan keksinnölle haherrat oroat fauniin uätöisiä, Mani;
toaraStamaSta pithceualaisio telefooni- kea patentti. Sftajato.
'yhde.sö heibän tatissaan juouiieltoljohtoja, uholla että niitä tartuo.kaimWenäjää toaStaan. Kaikilla taseen
piin toimenpiteisiin ryhdytään rifofliWesifauhi. Wiipurin läänissä.
tietoja
ljoilta jo iiilmiftiT tulee
siitä
S&iipuriSfa F.
Läänineläinlääkäri
ja
fen etsimiseksi saattamiseksi lailliseen
inir.fa jaopauilaisel nuiiStitoat faiffial*
meijcrisuola
merkillä
lääfintäljallititffellc
Uusi
ou
il»
Freblauber
taitojaan
cbe.StoaStaitffcen.
liila Suotuessa tuvtu hetban
moittomt/t, että Naoskolon fl)läsfä
H V." Rotterdam, voittaa kaikki
K.
Ei
ole
ainoamaaSfa.
tossa 'olemassa
kaupassa esiintyneet voiztuoiieita. T. k. 20 p.nä fuoli Wiipurin pitäjäsfä on toefifaiihiiineu
lataan faitpiinfia, ci ninaTaan raniiiffo» tälliin asti
suolat
jaaliienorakeisiuulessa .jo helpos- Tampereella entinen täräjäfirjuri kissa purrut paltoclijotar %iba Look»
fniipitnfia, joSsa ci jo olisi täyttyi
ipatrilaijia. Nämä ttinnitiäwät htto- tiliukencvaisntidessa.
Kori lioh on Liub hom. Hön kosta. KiSso ammuttiin heti ja L. toi»
imtonlfa etupäässä salamiin, yisinpä pie* Kuninkaallisen Ruotsin Kone- .ja oli |tjiityn.yt Tampereella 18Vn27. niitettiin paSteitr»loitoffcctt $Bictairi§»
niinpiinlin näistä ja tietysti myösfin Työkalujen tarkastusaseman Xl- Isä M foto t fin KougoSollo, Paali
fa.
raitlalictiujoihiit.
uarpissa
Talonpoika Erik Tapiolta on Säk°
Lititttlan rusthollin poifo. Isä, kuoli
touotiaano,
jo
jolloin
kijärmellci
äiti
kuollut 15 »vuotias tomma
Arvostelu
33
rusoi
gjiiorfitomntntStcit piiolucfotouS
Mesikouhnuu,
lopseStaoti'.
■toeta
3
futen eläinlääkärin toi*=
huolehti
moou
SilZoutziedcrijn
pibetään Helsingissä ensi joulut.t tm 12
Tämä Itottcrdamsclie
p:nä.
tarkastettavaksi jätetty meljerlsuola loin «li Kori Isohan toain 3 itouobcn mittå-masta tutkimuklcsta on käynyt
on korkeimmassa määrissä puhdasta roaiiha, SlTfitopi-iiffeit soi hau neiti ilmi.
ja valkoisia suolaa. Hienoiakeisuu- Öybénin ntotsolaiseSsa ptentenlaSten©äffijärtodlä on eläinlääkäri huo»
it.
lunrtnuS.
Miia
tel.
un
Nohset.
dessa voittaa se Lyiiim-Pure suolanjnofjupioifa
popolfupljöräliitfcen
täytyi
mannut »vesikauhua olleen eräässä fot»
Nantoscn
kin ja voidaan niinkuin viimemainit- tottluSsa. Pian kuitenkin
toet
rassa, joko ammuttiin. Koira ehti
liittoiime
maanantaina
jan
työhön
'lueunä
äitiään
hyvänä
pitää
5-el'siuniösä
aivan erinomaisen
tukin
outtoaffeeii
purra talonpoika Auton Hyttistä fä»
fecötä" tilattua telttaa rautatieasemalle,
risu.lana.
Litfujaan
oi
elatuksen
haiuffinilfeSio.
Alnarp, 4 p. toukok. 1908.
jossa keiton ostajan, erään rautatie*
_iorl Jollan fuitenfaon jäititänyt, »vaan teen. $. on toimitettu paStcurlaitof-i
fonbi.lltöörin piti olla toaSlaSfa. tuli po- Kone- ja työkalujen tarkastusasema fartuttcli tietojättiä omin päin, olleS°
Alnarpissa
jan tuo Hienosti puettu Herrasmies ja
faan työstä »vapaansa. $'a)n otti yksiUppmärk.
lausui: las. siinähän outin tilaamani
Avg.
tyistunteja, utuun muaSfa maisteri
jota
luuli herran tobclteltta, Poitu.
(Sinetti)
-luona, jofa oli siihen aitoon
ostajan,
antoi
herralle
lutnberiu
lellati
la oletoan
riippua kiinni vanhassa ainoa
pidä
l.i
siis
Tampereella.
foulnntaistert
teltan. Muita määrälle miehelle hän totutussa, silloin kuin uutta paremtoicläp'ä
toimitti,
oppi
saksan,
jo lotiteltan
3iö!u
ronSfon
'teltan
Vo!
hän
silloin
paa tarjotaan huokeammalla.
mutana joufon toillatotoar.ita, jotta on siksi arkaa ja kallista tavaraa että itoufielciit, Söairtaja toimi jonkun aiteltan oifeo ostaja oli jättänyt liittee- oma etunne vaattl Teltj. käyttämään taa kotiopettajansa giuilaiyionin lasten»
suolaakin, jos tahdotte saafeen tuotarootsi teltan mutana afemalle. parastapnrhaila
lobiSso jo somalla myöskirjurina Puu„Njet jh" huomauttaa, että fontin
hintoja.
faabo fel- viittaa
Etsimä poliisi on tocttanut
St.yöfjeiuinin teon .venäläisten jäfeutcu ohbotuS o»
'lvillatehtaau
fo-i.fctori.fa.
tuää, minne rohlea anastaja on taroarat
Mimmit, sim Kimppa O. Y. oli hau Surun ■poliisi-kamarin kirjuri- hätltocutänyt
toiinncifctfiu fiotoinnoii toi»
toimittanut jo mitä hän itfe on miePuiiinyy J
ma,
Turun
lueet.
Sl3oi.ia.Sfa
olctoan ©noiucn tooi*
hMioif^.e.Sfo
poliisi
päässitten
fa»
pitkälle
onkin
hiään. Niin
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.Saituri", Ernst Tib» kirkolla fätoi. Kaksi fcrtouiiiSto.
Toinen paittoS. Hinta 1: 25.
leella -uikomoisilla näyttämötila mii» SlMhfoteoffia: Juhoni Ahon Panua
mc nätjtäu.öfauöella ott ollut suurin 2 ja 3 tvihko.
menestys, Front Webekittbiu lttcrfii»
©osialibcutoFratian »vuosisata 548
Unen ..Maahinen", (Erb geift), toihko.
Vlnbranin »vallaton operetti ..Nttffe",
Kustannus osakeyhtiö Clatoau kusTtttuas'iu „<_buiitub Rean" jo tttah»
on ilmestynyt:
tannuksella
Shakespearen
bolliscsti
..Othello".
Tl tt 1t otoiito o j o.
L.
£nerroa
tuloa
Turkuun!
SCerroe
No.uellejo.Hinta ci mk.
Hall Eaitte ostaja. Noninani.
Sioiueutanitt Helmi Setälä. Hinta 3
Scnrnunyftiiinöit funiiuntai»il= nti.
i'lrroib Lybecfen Suuri,kaunis
laSta SUäljäiuäfiSlcn talossa hitoitta»»»
taitutte täten yleisöä. Ohjelmasta nt a ailm o. Tarinoita nuorelle mäelle
mainittakoon erityifeSii* sselir Horn- Hinta 1mk. 75 p_i.i.—
lioigin .mäyt. hutoinäijleliuä „W ir»
lV.il'tu'l Soininen N. $. Tarjanne
ti s 11) Smo t k o", jofa hmtSfau juu» Ntutooja Maalatskiittsal*ottlnjc,:t perus»
9_>foli(?rctt

t2.,

lestkattllottti. Keittoastioita, Kulpytttntlieita
'
il 5»<.,«... «,.»,«
7. m. myy varastosta 0 Hw,tl...'»^nn,
Vnski- ja VeltlseiiftiiliJke
Venfijiinklrklcnkatil n:o 08. Puh. 836.
".-■■■"
:■
tio-oifeubeNisen aseman jo herrojen luutunut toijellaisialin ortoosleluja a©eutriotjin, ä.jäjojebo.oin, Vovodtittiti. siuSla. Niinpä ositu, paroona etj< n*
Safitniihiforoin ja K-orjetoon ehbolit-ffen bor f f on 'lausunut: »Mielestäni on
malilla ei oi. mitään yhleiSlä, ci mi- hallt.ti.fct. politiiffa, 'sellaisena tuin iiiä
tään 'fcStitictä. EhdolttlseSsa palataan myt ajetaan, Suomea «nastaan Määrä.
©ungen fomitean ehbotttlseeu, mennään* SltortiomaijOitla ci utKMu ole mitään
pä -roieläfin pitemmälle Tuomen ja lei- tonloctta laajentaa .oiiiiiioa-Itaania
Suofaritttnnan yhdistämisessä; se: 1) siir- messa. %o& ivaan roirfaroalt.a Ititää Wenäjän la.nsääb.i.tt.öllisiin laitot* nään halvan Mallan laajennusta, niin
fim, rool.afiiiuuin neuro.Stoon ja loalta» mielestäni ci -ote mitään fyylä .>en
tahTurman tulimaan Tuomen ebiiStojia; toa noudattaa." Cslcroä tofafititlaincn
2) määrää fellaifeu luettelon Suomea _»! v d S j a n t o on myöslin tonferenStosfetotSta ylcisroallatunuallisista asiois- sin tuenalaisten jäsenien ehdollisia MaSta, jonfa mutaan Paifatlisilsi jäämät ai- taan ja 'lausuu: „loS Ivaolil SuatneS»
noastaan -mitä aljlaiiiimaSso merlilsyt- sa toiiit-itcttaisiiu S-Cittrichin fiMttinik-lfcSfä poitiiNifet osiot. W altafitnnati pe* mau 0111100-11, niiu sijuillnisiioal juoma*
auituSla iti tulemat olemaan rooimaSsa Iniset' epäilemättä tadellien paikoille.
Sv ..inc Sfa. Tuomen peritstitstatietimää* Epäilenpä toimii laisiroa tto ifu.iiu.laiset
räämät Tuomen haNtn.cp.ntStoet alis- mitään Maalia Olleittaan.
tetaan feisarifitnnan lafiajääitältoicu laitosten alaisiisi. ?.(eiSliialta'funiiaftijeSja
järjeSiyfj-Sjä määrätään Suomen ojat*

...

-

lifnuS roaltafunnan menoihin, aseroelöuoflifunS, rocnä-löistcn oiteubet Suo.
meSsa, teisarititttnan ficlcnfästj.tö, roal*
ti-on tiniiuallifiiaibeii 'suojaaminen,oiteus*
iStui-m-et jo oi-ciibenfätj-ttö, fouluolot, yhbiStijtset ja seurat,paino-'olot, tulli, raha
Suomalaisen Tijöroöenliiton edusja rahontröjttö, postilaitos, rautatiet tajatofotttscsso
Koltussa miime elo
y. m. Sitäpaitsi tämä laaja luettelo ei
päätettiin, eitä liiton testttstutissa
hintaan,
lvellvola uni
stoSta siihen aina Ijallittttoti on rijljbijtläroä järjestämään
fäy liittäminen jotai
uusi y*lci_roal*

©uomalainen Työwäcnliitto.

ringin ..Uhkapelia", jolla kappa»

Qnnen-apllasormus

O
■ön

i.__.____..lt.._____. __<_»«»

i»

niinikään liiKiiioiniiiiin juo»
.>. kuliin VHtintideHla <!l^»l»
nrvolsln kiliin ja viliUl»
Korums Myydään ainoa.»
Suojelu,.- tiimi l-!..-ril<iti-i!itii (i B KvlllKllklli. t_lK<-!,!>!! .V. PetieroonHm

1056—59 otoat Linnen fiuuauffct.
Niinkuin jo tunnemme esim. toht. Pirttiin H. Snellmanin (.SBirlfufen) teokseSto Pohjalat jen Osafntttinn historia
y. m. historiallisista lähteistä autot
ylioppilaille., fitoeelliucn elämä silloin
paljon enemmän aihetta kurinpitotoimiin kuiu nyhjään, toaiffa toantimut'set litonuotlifeSti silloin olitoat paljon
-ttettfa fekä httti,»itknrisleti kohtauksien» tantifccii jo hoitoon. Neljäs painos. »vähäisemmät
kitin meibän aitatta. EH»
1: 50.
fa kautta takaa luarntaSti hattof.iu Hinta
ka
futoaufsiSia sentään
(iiic
näissä
Äimien
.et,
'.! o m iomc t f a n
illan.
Bert
Lippuja utyljbääu ettnalolta
käytetty liiankin paljon iititctaa
on
p
otto.Seikkailukertomus.
Rttnsaasti
slahtvitmvaSso.
niin
871 filo. Nib. I:«5 std. 1:90 »näriä siinä uierftlyfseSsö ettäylioppi»
— Siiomeu ItrOciliifclibci! 21 nume- iittoitettit. Herzog,
on
mainittu
silloisen
toähött
SBisko11et!i II
Nitbolf
puolista sii»
ro sisältää: Äetjoitii-. Viipurin
fansain- perhe. Noninani. Suomentanut InSnitorison fauitiiiiuniSla
—
työstä,
jota
ta
uutieraSta
spallintoluo*
roä-lisiin inllroittsothin.
siiloinkin l)il_Q.aija Halonen. 387 siro. Hinta 4:50.
utareista ja ariu-o.lclitpenictciShi, liri, Thomas Harby, Te s s in t o r iii o. toisissa lukukammioissa tehtiin, toinit»
Spa.. it-p nffof iI 11via (8 'tu- Noninani.
V. D.
Suomentanut Uuno Heltoc. de>t clfintifeStä niisiäkin puittteelliiissa
rona), IL;, K. Soinio. — SCanSlolaifet
kirjoittanut tohtori ?)rjö oloissa, joita »jliopistouiiite alfitaifoi»
toteml-luistaan Tttomesfa. — Eräs S. Esipuheen
liauSfuua
VIH--137j.r0.
Hinta 4:50. un »vietit', ©e olisi ollut
W, <*. 11. Liiton teSfitsljafliniwi!
ensi t-o- Him.
juopottelujen,
alituisten
Notin.anijarja
(Olatvan
13).
toaihteluito
-toutsessa Jäfite-Itältoä .ysymnts. Sitoi* Oirimui Sotuja. Suonten tappelujen, kepposten jo rokfauZ.eik'
litistclijiit ja urheilijatI
in
SEoiniituffen
li'latt's,'li'ho!ltts.
.Unitila Puijon painaa lapsillekertonut E?ier Hällström. ydin» failujeu lomassa.
terwe ..h tninc n.
SBtltfcauffia snaittme tuitenlin ettsim»
Uutisin l'l tumaa). faasit kumitettu, 198 f ituna. Hinta sib.
maisten fiioniafaistouylioppilaittcn he
Naisten ofasto: iiciftifcnltiä tiaisille. 2 mk.
Ccitfiliifc Saijassa (turoa).. SJSäi*
rnätonSln fa-iifafliiituStoaiStoStn, hy»
toälirjate.liä tjirroijaljbiita (!i fttioaa),
<rinS!auuitSofnfei)htiö Otnlvnlln on tointen faunitta ja liifuttatoia totitta*
lirj. Cis.
?)!_!.
ilirjallijuiitia.
nyt jit.cti sitäpaitsi ilmestynyt Anni itfitn fefä pieniä piifiStyffiä hciöäit
osasto.
St a- S t e e n A tt n if f i, routaani _!l>B tieteellisistä liarrnSlitfiiSian.i.
Mirjan päähenkilön ohessa, joufn fil»
sitouiiteit, htttln 3 mfaa.
zittliititiii.loit il
ehdot Jl-far*
rullin-en
rnffaitSlariun toimintaa fan»
joitlitpöyönlle
jn
nnorten
9ht*orifou
jäit 11:8 nnnt-ero on ilnteStytMl ja fi*
laa,
jaamme
—
dra Sinnen fittooitf»
luet
tooi
sitä ihanteellisuutensa
taimiksi
jättää: Ktttu ia : Hyroän yöin!
touofji hijtoältä syyliä suosittaa.
tutustua
lituihinkin am»
fififa
useihin
(Stppiuffen
Appia"
.Via
lie) -lohella
NtitEt!(iu satttoti firjaiiijattaren e» itcltitiljin Hentilöihinkuten pros. .(-'lor»
Roomaa ja Enccilio .J.ctellnn hnttln.
johdon i-icllifeSjä romaanissa ..Wnstaratt-nol» iiituS ©tobitttfcen, maaherra Erik voit
Via Alppia ja rontt-ljnti
jääunft.fiä. — Haittoja Via Alppia'., la" ilmenee täsfäfin lvilfnS keitoitta- der öinbeen, ST-Trun pormestari
ronrrelln. Mcinijä.itocflä tlo 12 yöllä. toti), aivoin fiiniä ja sujuma kieli luo» Schneseriitt n. m. sekä Tttderttk^... 10»
Lappa- maan esille tapahtumat ja henkilöt setä tocreiljin jo muutamiin ihanteellisesti
Bappa.alBpo.fa ja- tyttö.
tomen Pani Mnllc.
I. K. iiyy!)!(,'- tuo ihanteellinen tttaail.ita.tfi.tsoit.its. estletty!lt!it ittiptiiit neitosiin Monet
nen.
Safari T-opc'liniscn mniSlo-pat- joka tähtää korteni!.'. Eleufiit ott hän kohdat oivat oikein meStorilliseu hnnS»
snan
fuiiniiitc.ma (V. SBailgrentn luon» pithdnSsieltii.ten itniSliiontei^ ut fn» lasti sa hienosti kuivatut. Meille tur»
Lordi 3ljnf.c_btti.y_ toaaja, jo
noccfibot-elma).
kliinisille tarjoo kirja sitä utielttisn.u»
hänen Annitkin ja ott jyrflytj. paa
4. ir j o it it -i f in Wioott fitoisuv
nSli
luetlatoaa. lun Turfu, on tapailtu»
ja
jn totilitc»oi-?ta
,^irj. Leeni Ploompi.tt icen autccfsiaiitoiiiattoiituutecii
näyttämönä jo tuonta toielä löy»
nähden,
iltain
ja
tinkimätön
toisiin
(L.
itseensä
Äoomnlni.ct maantiet. ,*.!irj.
I.
paikkaa faupungißfa tn. Jen
jalo
nai»
uhrautuma,
.lt.schlyuctt.
M"irj.
unitta
bettämää
K.
L.
SBennec*
—I.
famalla tietää,
—
ympäristössä
mi.
mainitaan.
yötä!
jofa
tien,
aitta
ci hän tahtoo.
Hytoää
luitta.
Sakari To*
—
Tuttaroiuitiauja finnen Mltoppi»
pclittlscn tnulÄtopatfaan fuuntnitelma.
Satuna fuofituSta ei rooi antaa nuoMatsiillijen rallitie-työn fanfaretta IV
ren t' -usln alfotoan kirjoiltjnu Onni laitlen kanSso ei fttfaan tule katu»
tKiitljon.) ?rjl)lcti, Sijnftcvlutfyti jaarli, —
Okkosen- ttotoeiltfoioeltttasio Aili iltaan. Se ott muuten omistettu- pohSalaperäinenrtinmicsstntlo. Mirj.
Onni M o S f t n, jottfn iui)ösi'iu Otatua on jalaisille ylioppilaille.
—
W. Arimo (jnlloa jo loppu). Mirja!* kustantanut ja jonfa hinta 3 tulin stilifuutta.
ssttSianniiSliike N r to i A. Ss a t i S»
o!',- mielestämme liian for_tum_r.a feuraa LnSlctt MnU-^-^t! leit ttäljben
to
Hämeenlinnassa ott meille iliuoitea,
näistä
tooi
ei
uoroellctSta
Jollaan
n -o 11.
lähettänyt seurailivat uudet
fuoraitoiBta moitetta initsttn, otoat ne teltntvnksi
firjat:
ymväistö,
tyhjänpä..
hyivin
etiiiiielä
>l_!iippi.l!._i».e.! 17 numero sisallän
11. m. Walnfotpi. Ma r io n tt e. rocttjinttätin fatfnitffen cbiisfuuunn tl)i}« tttärrä että ne erittäin hnuSfittiaisilvnt
maani
sim. 183. Hinta 2 mk. Tekijä
höu tnlottdcllisclln nlnlln scläro,tirjolnf- tahi ht)öbt)ttäisiit)ät fctään nuortafaan.
ja
imiöri
nn:
tunnustusta faatouttanut kirkyllä
parempi
palanen
iil.c.iinmtfanpn.taitv.ii.
1008. lofttttett
on
'sen
V>lotimnnn osn-Moc-sn fäfitellaän roielä ben lyhytb.n -talvet.. tn joitfoSsn, jokin jailija julkaisee tässä ensitttäiscii laaiiiarfiariii.-ijjyiuySiä ja tcljtuäu sellon jnliiiiua leikillinen piirre heiifilöiben jettttttnn kertoma teoksensa.
©uomen meijerll-iilleeStä to. 1007. itiöilleen f'i:<roantjiSjn tai tapnhtttmiS- Santeri Saarto, P o ik iiit S o i o 11»
Hit-ont-altnroia ma_Winft.ertwnit'ffia on fa. Mutia mitään sytvälliseutpnä, pysy- tn, muistelmia. Siivuja 118. Hinta
fnnfaintpa-lisistä jn Piclnrin roiljainrtrf- iväiupää,
johon taiteilija N. Lind»
emme ciitiäfaau tue ole pysty- 1:50. Teos,
lino
piiriä»..! onnistuneen FanaMiSt
ott
(intoaitseinaait.
Suontenneet niissä
filehbcn, sisallat' 1o muistelmaa, jotfa
täyttää ttrjniiija aika fitjtttoaSti
—
Uusin feiiiiiiiiiltleliiiiii. Mv Sinu- kieltä
fäfitteletoät v ttSalfojét*, B—l 2
itu-Sliifc Ailoi A. Mnri-_ tou fit.lnitmiltcflrt ttiiitfttin äibtutieltään tnleclin.
isien n
Ikuioir seikkailuja ja
Jalmari siitit e tUi-oWufaita. timot
on ilmcSlynyt feuraotoaf ttttbct t.-sytclfanfaritcfoj

—

—

—

— —

——

——

tafunnallifeSja järjeStytseZsä, jnlaiStu liiton ammatillista toimintaa setä
lafi. HoNilferoalle senaatille annetaan, kutsuttama ennen tämän rouoben
oifeuS julaista Suomea foStetvia tjlciS- loppua ammnitiiäv|eBtön pevuBta«
totons. Siinä tortoStcltainii- ma
lroaHo.ttttnallisia Tutein ja maltvoo
den täyttöä. Ne paikalliset lait, jolta fiin ammattijärjestön fäännöt, jotta
eroat ristiriidassa yleisroOltatnnminiStcn fcSfuSljalliiiuoii o» tähän mcttttessä
latien tanSsa, tumotaaii muitta mullilta. roaliniöleltaiva, fetä päätettäisiin muifiyhycSti sanoen, joS tämä eljdoluS tu- totin tätä kostetuin
osioilo.
lee totciitetutsi, niin Suomi muuttuu
©uomalaisen Suöioäeuliitoii feäfuS*
tatoaltifctji
leisarituiman
osaisi.
Ijaliiu.o outin jo njhlijuijt toimii» a*
tOn tuitenlin tovpeetouta puhua aiotun
juuresta roaltioflifcSta mcr* finn järjesiämisetsi. Se o» festnu..reformin"
Ylityksestä; tuenalaisten jäfenten ehdotus bcstoiin lvaliitttttt tomitean, johon tltu«
on toistaifeffi toielä ehdotus. Sen lo* liimat ljrot A. ii. Luitte,P. Katienvn.
Pulliseen hijroätfyanifccn on roielä piitä I. Mätitnttipis, O. Autere jo 91. Luis
«talia ja fen Icppijimätöti luonne fctä tio ja jofo on saanut teljläioäfjccit
mc Ivailendet, joihin fe johtaa. Moi jaa* .voimisina asioitu aniutattijävjeBtön
ba aitaan, että tamäfin ehdotus jää ar- ebitötajiitofotttselle. Tämä foinitea on
kistoon, futen aitciijcinmatfin famanta* ti)ö*feiitieUi)t'
noin uari tiilikautta, ja
paiset chdointset. Xämä olisitin SÖenäi*
nt)t
ott
faanut
ti.öiiso niiu maltti.itsi,
jän roattiotliStcn ja tanjallisten etujen
että on fatfolttt luoitmumt fulfita fo=
lannalta edullisinta.
„N oto o j e SB r e mj o" on htjroitt toou Suomalaisen Tijöiouenliiton am«
thjijtytuäinen fetafomileaan, nimittäin maiilitsett teBtuBjävjeBtön ensimäille. t
ifcn roenäläisten jäfenten ehdotutseen. ebitstajotofous HeUiiifiin ensi joulu»
Siinä on ojattu ottaa huomioon laitti kuuu 4-5 p-fsi. _ti)fi)titi)tsiSlä, jolta
puolet ja 'pidetty myös fcifa-ifuiirtaii siellä tulemat täsiteltäiuilsi mamitta*
doinjääbäiitölaitoStcii etuja ja oileutsia toon:
isitmällä'. fichuitoroa osia on «injös jul1) Snomolaisen lijöroäettliitou otti'
tifituS; fc on panfjaana totccna menes*
teStusjärjcStöu fäännöt.
tytjecn. SB_nä_äiit_ni yleisö toormaan* maliflifen
2) %iiinatillifen toiiitiiiiuiu järjeS«in tnnnatlna hallitusta sen foettaeSfet
liiton te.fiuiteen.
fferrnnfin rattaista loppumaton Suomen täiuiiicn
3) li)Öttöm*t)t)Bioatmilutfeii järjcS-lyfymyS. Lehti johtaa huomiota niihin
joit.en 'lautta toe*. tautisesta liittoon i). m., .la tulee
ffohtiin ehbotutseSsa,
liölä.scn lainjääbiint-roatlatt sulverceni* lähempi selottieto luijöljenuuin.
(BbiiBtajatotoutfeen faatoat liiton
teetti tulee toarntaSti taalufsi.
haaraofoStot lähettää edustajin tjijdeit
Intonilo jäsejotaifelta altntvnlla
nin, )){unfaela osanottoa toiiootnnu.
©buStajatotoutfen ijljtetjleeu o» ojäs.net
jatellti järjestää uttjöstinpitljitjntttrSsit, joiSja selvitellään Siioninlnifeit
2i)öiväcnliiton toimintaa setä yhlei.el),
tuuiuilltola toiiiiintaa ijleettfä.
Näistä fuiteiitiit annetaan läljem
„Ilc\v. SSrc-iii]a" on -lähettänyt erään pia tietoja litiiöljeininin.
mät:
otottSlnjansa ticbitStelcinann tullittomien
huomattujen tuuman jäsenien mielipiSot ojilla, yiffinäljlöfjincit hnroenäläiSsii.malais.ii
setnlomttenu
dettä
tvittelUi firjoitnniil Eelit "Itt.cto. HinMenälä-iSten jäjciticn tunneliisi., c.bo*
la 75 pennin.
näy!otsinett
ttofiYfuii.aincii ebu.tu-. Oon
M a n pp n o n n i
tidSfeSta.
piin, firj-ottiuiut gj-trjö Heilala. Hintn
.tur -cp on ilmoitlamtt fannaitaronnja
"lyftj«i<ytf_it raitaisiin tjleie.onltntiiiiiinlli*
75 pennia.
s. o.
fen tainfääbäiinönjajärjcSttifjcSjä,tatitta.
Hn r h tt * n _ t e l e iin, ylsi.iäy.ötsincuroo-ton
.oaliitf. tuuman
nen nnyleltnä, .'irjloitntint 11, 98. 280.0.
forpi. Hinta 1 mf.
■Samoin lolnlitnlnincn. ruht N. D. Go*
jOlluitmiiiitut iiiitiiiibe-t lititltnon-t -for*
'Iptjin, nnlsionatiSitcn ,oljin,a P. M.
jaan .Seuranäytelmiä" nttin 98—100,
58 alas h o m, oifcistolnineu P. Wi.
ÄVritpenf-ft ja -loputji myöstin oi*
"feiS.a:[niS*'tofi.fuii'la'incit L. 50.. Po*
f o tv t f o lv. joita laitti. I_.err.min pe«
et
a-itSl-etlcn tatitaansa, oroat hyroä
Enfi joulukuun alttSfa sanpttct- Tautjäfenten
tvetiäläisleu
ehdolnlfomitean
pereen
Teaiieri lanne »vierailulle ja
fen. Hra Mrnpcttsti laufui lopettaman»
ttjeito näylänlöjä. Teatantaa
täällä
fa hclpoiufiicu httolnttlselln: «Itintalnlle
lliiio?, Wenäjä on herännyt lc!nrgisc_ln teri ott meille turkulaisille tonniin tutVerne" SöberftrömO. Z):u Ftistnutibit-m. Voioiutso-ro taitu tu, joten se luonnollisesti otetaan
nn_. tantti"
nutfeöa ott ilmeéttjuijt:
„.Unitrociiipiia on iiinhbctoii mieltymyksellä tonSlaon.
ifui loputsi:Märsitvälllsyy.-*on
iiininiltafooii
ytynä
£f)jcliua*ta
omi*
seuraa- Z. TnpeliuS. T a llv i-i11oin Ta«bollact.
unisuu-- ytsitoiscllä hcntilöllä, mutta toao: (Sn
isima näytätttötiä feSfi- rinoita, t Stiiboß. Ktttiittkanti hanStunoiSteil fnrtntton »viheriä
mallat 11 11nnn färii.oäifliiyy. hipoo jo?- toiiffona joulut'. 1 Pnä näytellään ssorl fikas.
-■»u? proivolntsiottia!"
Sfl)öit[jerr'iufofooiipaitoltaoiii ja fiwon fantari. Suomentaneet Aatto S., Sagjlllctli Hb(:flc Victorista iltn>o..e..*i-nn
ncfuiiioiiffcliaait nieslarifliiieit kappa- muli S, jn Ilmari Jäätilaa. Sito.308.
on tuuman jnicnlcn puolelta scntänn Ie „M na", jota Söerlinin taiteeifi- Hinta 3: 50.
Telon. 85} i11e j a
fen Hebtte.lU-nttcriit esittämättä oif Ernest Thompfoit
(In_lanninfi.lestä
juokaikkialla Snfsnsso mitä suurinta suosi elä im ia.
(fSfola.
"Uintciit, fl)(ui(ll ilta! OlOflt IMlulfl
on
menlnni!.
Teoffen
ja
jota
Pentti
ota saanut
fefä Mausalli.leatja loltfoja luarflliglll uiiorill jolta eimnl leri Helsingissä että Tampereen teat- kirjoittaja [omistanut 200 hienolla kumoi niitä mielinä perheen pnrl»fa. Sitsipii oiifiii mainio osin, ellii ioni oiSlntjltjn teri Tampereella ou juurelta menes- nnilla. Silv. 208. Hinta 5: 25.
O. Bober,,. yksinäisyydessä
loatoifaau jnjnhnusfnnn ttlHellä esittänyt, Perjnnt. jnnlitf. 3
lutlnroatifa tnnSsnpatinoimiini!
ilmousn pnä näytellään (.'togoli*! „Stelviiso- Suomensi if. M. O. ©ilo. 102. Hintn
Kiliwi-Tii!»!"!»
tviellämnnn ltitorijniunii fiitjiuifupin äii- r i", loittoant. jouluf. I pnä Halkolan 2:25.
rcSfä Siten unohtuu l.fiijn tollfous ju „Ttt fkijo e 1 1 n". ®euraa*roat
sit- Stat), ssy su my Sm e rike s a s o
elämä tuutuu liait.talin tutela seuraa
Teli",
kuinko M uikku! o ti Matin
e.tjillcriii
ten
..Wilhelm
maita aamuna Inu
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hra

Sutiman

Delltrichin y. m.
o.uksesta.

—

-

[mallisitta jalantis

.

lampereen »Teatteri
Surkuun.

Ullsia

—

—

—
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kirjoja.

-.tounttS poljjnlaiji Btat)lioppilaiBta Tn
nm yliopistossa. JhiStontaja MitsManiiitS o. i). .^latva, Hinln 15: 75.

inlltselle poljjnlle

SUnitten

innntnttitjeit ftnvn-itStett feSkttStana on

tuo filtemmin ,Sipiiiiuaan apoStoliuia"
(

Alntornion firffolicrrana
kuollut Ciiafu-iel *3tuberuB. O-a el TnderitS oli feSfiiiiiiiäiueu Mentin kirkkoherran rauhana ©omeritffen foliucStn pojnSlii, jotka faiffi täroiuuit Turun
afotemiaa. Pojat oitiroat jostain- syyslä Tttbetcitjeu nimen ia nuoriin.
tuli nykyisten Tnbeerten fnntnisn.
t*.n el Tttdetttfsec-tn fertotunt eiirakirjat, että hän ylioppilaana toielli koivin paitljaaroaaelämää juopotteluissa
ia tappeluissa, joista ufein syntyi rettelöita sefä järjesti),mallan että afate«
miau Hall..ukseni fotlSfa. ssolttte touotto näin elosteltuani! erotettiin Tttder-nS yliopisto;.0 toimen »vuoden ajafsi,
fuu hän itsepintaisesti kieltäytyi mai»
ritnitettit,

sama.la atatemlatttfcn fonfiSroorin

uiänröätiitä snffojn Tämä ankara rangaistus pelasti Gabriel Tttderiifsen,
tj'o'lattnanu yliopistoon takasin suoritti
hän pinn tutkinnon jo määrättiin sielitupaiutenefsi
Veinillä
iiiällä FriStinuoFna ja toaliStußta silloin roielä. T. oli pappinu 1000-1705,
meikein pakanallisten lappalaisten feSftntteett TnderttS katiuiisti {oii/tttt nuo.

Karl Sfrebrtf CfneDerg, ss o t r i. toit.
filauluineti runoelma, ti^.b.n 1808—
09 sodan INlJivitoliStttitiStofsi suonten,

si Nr!ö -JCjoiitcn. Siivuja IM, liinta

1:50.

Maurice Leblanc, 'Ontto neula,
3 ofa Arféne Litpin'itt ihiitefeiffailuja,
ronskista fitoiiieiitaiiitt V. HämeenAnttila. Siivuja 250, ltittta 3 mf.
Stm.\*A Hnntsttn, Elettyjä pik»
k tt s e iF f o iItt j n,
uoi jattfieleStä
fltiomeivtait.lt Timo Tuura. Siionia
107, hinta »vntti 75 pennia, Miiitlttu
sarjaan ..ssirjanifia piffnhelntiä" tt.na

20. Sisältää fertoiunffct: Pelkoa".
SUhnuait FaliitoallaiikMiuoiiS; *? ,itoc;
SBelmäaato ilolla; ©fitetmämotfalta.

.

Eero Eerola, N e lj äFuto o c I
maa, etupäässä tnnalniStiäyttäntöjä
toarten firjotettu. viitta 75 penniä,
ssttitlttu äskettäin ilmestymään olko"Hitroiohjclmicn otoliksi" ir.ua 3.

neefecu sorjami

—(5

iiit itin

iciitteiifntt.

niSfn toaliiiistcHaau

tSnaJtatx*

ynrnitnn uniin teot*
terilnlin, jota m. m. poikina Kiftän oSti
iroittiac!sn-ollcett määrWfen, että pulii«
on cttitnloiln inrln-?lc!!nron lappa*
sm
(elia ja niibcn eiiUäiui.Ki. Sen jijanit
lttlcc uuteen tätiin ioutto yleisin mää*
liiiiteiifa hairahbttfset.
ränt jt*i, joibctt tariotuffena on eSlää
Niiltä tuitosiiia. jolloin ssabriel Ttt- iiiiiiecflifeSti jn hJCfftiofliifeSti titrmclctoniit

dertts

ensi kertaa oli Turussa, eli siis to^HTleibcu cfitiäiitiiucti. Parlamentin

N:o 274 A

—

1909

Työmiehestä miljonääriin asti

fitfcmifcSto
Almanakkoja v:llel910 feen.

P

monen hintaisia.
-Toulu- ja l/»eeielet.««.elo»./i«_

.flobiSjocn fitnnanfjuonee»
Kauppias Nieminen tuomittiin
likuuk. Manfatteen fefä maksamaan kuluja 150 mk.

—
Auran Vaatetusliikkeestä
n*w 5 Aurakatu 5 m
miehet ja naiset, kaikki sauvat lulliinsa ja i»«!t
valmiina sekä tilauksesta taatusti sopivana ja
toonsu
>
halvimmalla.

—

i/«,«

Eafotcttuja. Wiime feSfitoiif»
vähittäin ja paljottain myy halvalla.
fono maistraatin istnunosfo foi toiisi
tofa=ajitrio faffoo s:Stä 15:ccn marfDM- Turun Kansallinen Kirjakauppa O. Y.
Turku, Linnankatu 16,
Puhelin 560. faou iMfa-ajurin sääntöjen rikkomisesta; jnmoiti soi 5 luiitfilöä fatfoa 3:81a
5 inkaan työtä ctfitoäin todistuksia fos
kemien määräysten riffoniifcsta, fefä
Veinijankirkkokota VH, telef. 921.
toielä muuan henkilö huolimattomas-

1. G Julin Jälk.
TURKU.
Myymälät:

■Eerikinkatu 7.

kuuluvia teoksia

roolittomaan ilmolaironliifcnnctto TanS'fan ja eräitten Satsan faupitnticit Mä■lillä. Osatcpääo-mao, jota nlfujaan oli
määräily 3 milj. nitisi, -on nyt
f toi*
feSti lorotettu. Tompuri, Viituehcn ja
a. M. oivat lumonneet lisätä
Frankfurtmilj.
«taulatta tutin. On tar*
sitä */_
"fotti9 alottaa "matfuStajaliif.nn. jo
nubella rouobelta.
2)[jtiöu cnsimäinet.

tehdään

—

afetna TanZtnSsn

Kööpenhaminaan.

ta ajosta 15 mk.

Tervetuloa katsomnnn!
»_>

«__

"__:

,_3

S

»,

re

■J

Kuulutuksia,

i»,!»,

i__

Omist, N. Jukobovltsli.

O. Y. Huonekaluliike

Valmistaa huonekalu- «b vev /»<,<.,.«/««».

7

Perjantaina 26 p:nfl Marraskuuta

UUSI AURA

"g^

VM
«

I_2

Kuulutus.

Ul) _)

:>:

M.! Huomatkaa tarkoin osoite.

Illlllu Hattu- ja Lakkililke
Omistaja 11. I.Svcrdloff.

.Eerikinkatu

«

tl Turku. Puh. 1157

____________-.___________________________________-___--_----_--------_----

Myy tukuttain ja vähittäin kaikenlaisia Miesten kovia ja
pebmeitä Hattuja. Nahka- j» linngnslnkkejn.
NnhUalmttiiJa, Liikkein, INnN.^t. ja Bonli

fl
—
J~3
S

>nl»t«n^M>

lajia

lUilukstn^^B
______*_______________________________]

«*->

__>!>

__»

E. Gabrieissonin Lankakauppa,

MM- lianppiaskatn 5, '^WL
mitä parhaimmiksi tunnettuja koti- ja ulllolniyilt, viilailu»»
Lounais Suomen Maakauppiaiden suosittelee
.IHIfiHBKiIB
koja
entisistä liuokeiminista hinnoista.
Palovakuutusyhtiön osakkaille ilmoiOstetaan myös villoja, .su vaill (letitän lankoihin.
tetaan
täten
että
sen
on
johtokunta
mää nautintoaineiden roerontcroluSta
,
nähnyt tarpeelliseksi määrätä ensi
molemmat huoneet tahtoivat uudelle ja nimenomaan hallititlsett roiino
tulevan tammikuun 3:na päivänä kun- Lauvantaina tk. 27 p:nä
iaja-ostrnnr-eille
-myöntämää
'tciivmciilloille antoa feuraa.vau muodon:
ahjan" (paloroiinnnpolt-olle tiiyöiinet..]ä kin yhtiön osakkaan makseltavaksi alkaen klo 12, myydään huutokaupalla
Snffott sosinlidemofronltt ja
„iiniiffii"=f»)ft)ii!ys. Paniiaffcen tonSto''laufcen Satsan toattiopäiroäitt -imijöiltä.

eiiöl-autilaisclla näyttämöltä critoiS-hitojeiiniiSht) tonSinnn pääililuäi
pitäjiin Kastun tiliin maalla
°/ n suuruisen, yhtiön sääntöjen Maaritin
saa loutata Saffan fosialibemofraaiit boifotata 50
1 Saaren torpassa ajokaluja kuten:
§:ssä lähemmin määritellyn lisä- X.o
29
Ihtjroiö tapoja;
„
3 rekeä, joista 2 topattua, kahdetrekiitään

Pesnkone

«jlcisölle tarjottu lappaU ei

nnufitn". Roiniselta »tobcllifclta lento*
näyttämölle missään traatilia" tiedettiin entisen rallaan fysaa tnoba
bämm'enroahtoiS!nfse'n -nitominen. Tö«
muoboSfa tviclä "elätoiö tahi äsfettäin ma
päätös (jota ci muuten Ulottui.
kuolleita Hentilöitä;
olueen, litööreihineila .viineihin) oli
ei faa kuitata uStonnoNifio tunteita;
fuitenfin helpompi tehbä <tuin toimeenei foa liihottaa ritotsiiu eitä pahein panna.
Sifälöisct fofialistilehbct roilisim;
roaStaloufeito, joissa inofoma pääM!.i juu ronhinfloittaa Ctiftlannin YStcn siroät
tös jutiStettiin a-rtoottoinn-tfi puolue*
toötlistä jithlcita toisiin maltoihin;
j. n. e. Tulipa ilmi,
inOtvisiisionifsi
toivoin
ei faa millään
häiritä rauhaa
am.i.a__.ylhbisly.tcn
jn
että
totossa BerliiTämä lati foSfee foittio teattereita
nauftitja an*
fictloSta
nissä
huolimalia
Omitut»
HatPeja
(toarieteita)._
..music
ja
yhtä
niSMliin
nautittiin
uutterasti
jota
aulaa
jc.
ncn mäöräijS laiSfa on
HclläfijbätumiseUtnfäi
teatterinjohtajalle tooll sallia tahi ttcl- tuin cimcnfiii.
otoat -..eitnncct tiertiiä iurtniolliSta tiet*
tää- teatterissaan titpnfntipolto-n.
ei
ei

jaa

sisältää fetä-äm

loulfnatoaa;

loa,

on,

too äänciifannattaja
Etoa.tB" ebelleen pysyy täydellisen ..ficltctain" faunalla. Sao nähdä, miten asia siellä

päättyy.
enl. ffialjt Mohammed-Ali

titten Pietarin lehdille ilmoitetaan,

ostanut .uontionihnnalla paitalla läheisiä Jaltaa jijaitsil.au Su-it'i'sitti k>ylpl,lä-

ihotcllit alueineen. -suurin hotelleista
sisustetaan palatsiisi shcchia itscaau. pienetnmät ratcuuutsct asittmoifsi haaremia
tja palroclijaStoa marlcu.
Muuten ent. shahi. jola. futen tunOdeSsaSsa, litt*
nettu. toiStaifclji
ifttu hywin paljon kaupungilla, joSsa hän
on lauipuncsiitpäälliföii jaattamKina käynyt katsomassa eräsiä kirjapainoa, fan(junoiiitoankiioa j. n. e., tehden fctit-

osuu

ifiafla

—

huomioita

Nndimnia

ja .ijjyntyfsiä.

fnitplmnit.

toiiftojen päästä alfaa

Sfluiilnniicn

Släiuallan yleis-

töitten mini.
Wienissä säänradiumilla. ©itö
nöllisen kaupankäynnin
tullaan mitjyiirään iiraantpilifi-llccn ef-3*
ten,

icalMn muodossa

60

«r.

jvfältästoisiä

pulloissa, joihin sijN!'.,***!, 5 % r_.ii.mia,
tahi 30 gr. sijäliätvissä pull'oi.sa. joiden rabiitmintääirä on 10 A,. Tällaisen
pullon hinta on 180.0.0 mf. Kofonaisen
radiumia tulee fiis fauflranunan hinta (50,000
ml Siis mc'lpassa
olemaan
tosiapa
huojennu.,
orautmva täitä
toinen
«allista alkuainetta joku ai^ta jiiicu mielä
ml Kuten tiedetään
maksoi n. 750,000ftfäiiuallasja
ne maafijaitscmat juuri
ferro-jet joista radiumia kemiallisin kei.likaisemmin olemme jo
noin tootoan.
kertoneet .varsinaisen radiiimi.ch.acii.
perustamisesta s.ot.t.._'sa. jo.ja tOito©*
taan moitaman matoii.taa puhdasta rabiu.uin ettiijccu menettelytapaan ivä^bcr
hä<iuinä.'ty'tlä'iuäu nopcasja ajassa.

—

—

—

Oikeus- ja poliisiasioita.

—

Sltf.ifriitofirjain julfaifitliilunt.
T. k. 24 p. antamallaan päätöfsellä ou
Turun hotvioife..t's tvahtvistatntt Heisin
gin raastutoauoifanben I)ciuäf. 13
p:uä 1908 antaman päätökset!', jolla se
hylkäsi painoasian ylihallituksen to. t.
i)liarfiaiuicl)cn, sil. toht. E.A. W«uiou
kirjapainonjohtajaa A. W. Nylanderia
ivastaan nostaman syytteen siitä, että
Nylander oli »vuoden 1908 kuluessa
„I. ©iniclii arftoingar! boktryckeri o.
li." uimiseni yhtiön kirjapainossa, jonka johtaja hän oli, painattanut.»seatttpia numeroita „Päitoä"miini3tä aikakauskirjan ilman että tuon aikakauskirjan itlo.antaiuifeu suhteen oli non»
datettu 17 §:n määräystä taintui.. 29
p.nä lOOOoituctusfa keisarillisessa
tuksessa, koskema osittaista muutosta
olemiin fntniitääräyffiin painoasioista

ase-

■_sit.ine_.fa.

— Likaista

juttua käsiteltiin t. k. 23
v:nä Soimaan .thl.ifiti.tiaiioifi.itd.ssa.
Tiellä oli uitu. esillä Turun Tuomiokapitulin pyynnöstä todistajain fituliistein Oripään liiffari-ur.iiri K. W.
Pohjolan cpäsilveeltisestä elämästä ja
tulitin täydellisesti toteennäytetyksi,
että .K. 83). "Pohjola 011 Mieltänyt juoitfc pottelemaa jacpäfitoeelliStä elämää.

Uusi firiuitiiSjnrJcStclitta
on feffitti) eräässä
«siassa ilitoanha löydetyssä
dtotoÄictosKreetan 'saarella
nicrllejä on tutkinut
löytyluiä
Siinä
sa.
arfcotoofti 2. SjJerolet. jota=
italialainen
niiniä on kehittänyt omiiniscu ihicr__l'.;*t)
fifirjoiluficn, jota ei tähän asti ole
muussa muinaishuomattu missään
jääitnöftcsfä. Pyöreään diskokseen owul
lirjaimuerlit todcnnälöiscsti paine.ui
puisilla Icintasimina. Täosä firjoituf_—

— Dltfatrott fafjniHJolojuttit.

seurauksen uhalla.
Turussa 20 p. mlirilisk. 1909.

hanpaloa fosfema murhapolttojuttti.

KihlarituiMiioifeii? fatfoi

fangen ras-

sessa

sitoja, hihnoja, aisoja, rankia,
luokkia, kylpyamme sekä kaikenlaisin
tnvnrnn. Huudot ovat heti maksetta-

välttämätön joka

kodissa.
Halpahintainen.
[Säästäväinon

vat. Maariassa, 22. XI. 09.

X. L. MÄKI.

käytännössä.

Johtokunta.

KuiviikshiläliiU.koneita
Teluiiinnkellß.

Myytävänä

Huutokauppoja.
Perjantaina
26 pniä
myydään

t. 11. alll klo 8 i.p.
vapaalla

huutokaupalla

huutokauppakamarissa Puolalankatu
n:o 5, kauppatavaraa kuten: lenin-

kikangasta, vahakansasta, pöytäliinoja, urlieiliipaitoja, rusetteja, kravatteja, kauluksia, kalvosimia, pa-

A. U. ja T. S. 4 f. 1f. 14 mm.

»M uiiiiiiiiio SS

0. V. Johannes Preetzmann.
Veiiäjänkirkkokatu 2s*i

Aliini)

Folio Muoniot olioni.!

Rattnil huivila iiii)t)b.ii'in halivalta tai
n»l._..ilaai! ennen taiuinit 1 pimitä pois„»
maila.
V. Saattnen.
{Rautatien alue, muuton lukio, Riitan tit.oitfutöBffi,fauniin
jiirivcn tannana. ötuulta sisiilt. « (juonet*
Wastapöätä Lätit.linjat. n:o 2.
la
ia keittiön, kuitti erillä... hytväSsö kuntio.fa, raketin, lYrfiStii, <> m,maulla, nuto*
A. U. _ f. 1 f. 24 mm.
ratin ja maalattu liliymiirillii',iilfotiiion.:
«M" ■'VUlniiiii 'MV
sauna, pesutupa, talli, namelta, rehu- jo
puulmotte, titvikcllari l). m.: hywä kuituo.
nuori puutarha, puhelin lim.i)t). Huiviin
sijaitsee iviiofrniniinila, io. (a on jälellä 44
illoin
aatmtin
säälaivatta
m., untotra 20 mt. muoo. Laitin us. ..losti.
»lullin tillillä Maariassa.
taliuitietii 14 fin., fefäiftn n. lunnin toimit"
matka Kostelle. _ii() omist. K. Sttillbergin
telef. Nattnistula 51.
fanSfa vatluiia tai Gttslus Villlieistiu taus<He15.Z.2.50'
Sof. 8 f. lf. 20 mm.
fa. of. (.latikulto.
©of. 8 f. 1f. 12 im».

ehcätä maitoa

kettiväriä, lieliiianauhaa, nappejii
v. m »ekii joukko bronssiväriä, linoleumisaipiiata, kattoruset teja ja
Hutuiii 5 mii- -airtt.frtH-rt
tapetteja, yksi tiski, tiskivaaka ja
fon mutthoia -t^MNIIII
jonlutortittia. uii>
ltowiä
«illltfii.imilufsi
suurempi niiytekaappi y. m.
pusleijeja t).m. suodaan Maarian Puisilla
iMIIiI Jllllililll rattoja jaotetaan
ivastaan
Telefooni »8.
Turku 28 ii. marrasluulta 1909. ioululeiivotsiu. Tiiautsiu
kiitollisuudella
Alex. Stenberg*. Puliel. 495.
I.<_. Naneiloan lotileipotiio.fa,
Ennen teliilyn päätöksen mukaan
Puttlarhatatu 21b,
lliibe. Lnhelustitja- ja Vnpeiil.ut.
myydään isompi
pueta Aurakatu 8, fiiabnan nyt. kuu ivantietnpua lunrnSloa loimuun ninybiiiin, pt°
Koiiknrssikaiignsvnrnsto
Mirjoitit.iuMituojn. fitjeföilahiulaau
ja
aistikkaissa laatikoissa farion- Illkleilä. fiijefniiiuiu i), m. f. kirjoitus»
SDMeifla
Huutokaupalla
bebelttliä,
iieisiu, tuoreita ja fitiiiHituita
Huilineita t), m. i). m.
en*.! maanantaina t. k. 20 pmii liuu» emilatt.il. biSqult-leiplfl, hebelniflfmlpfteftä,
tokauppakamarissa Puolalankatu 5 heittttja i). m. haimalla
Huom.!
Klo 10 a.p. ja 4 i.p. suuresta valiI.ss. Karlssonilla,
SUeniijiiufirtfofntit
20.
koimasta mainittakoon etupäässä
Verkoja immen värisiä,Balll»e.ja
hienon hienoja mustia pnkiikuiiValkeita I_ästiJeitl_^^^^^^^^^M
Kmk.lian 3:
kalla sopivia myös frakeiksi ja
Valkeita
XäilyksiäD^^^^^^^^^
0: 90
pilkiksi takeiksi, nykyaikaisia
Aittakatu 5,
Raionilta
I»
t
0: 15
Ullilla
s.
Knskenli.
12.
ja
liavaijikänk.,
koti»
Palttoo0:
50
ja ulkomaisia I'iikukank. K/lostetaanhalvalla:
0:
75
-velzzillllllll, Ilanic- ja Kuppa- Kyntiiiiiit ii, valkeita ja värilliaä.
0:
90
ji
_
I'll8et« Ituni.kuru hioi tn,Kuoi-iinniitclcita,
knnk, vill. leninki
_!'_<><_!'.
kank., 100 tus. Hukkia 25 gr. Siiiyiiinii viikunoita, riilikinOiUi
UnIIainnkan, 20 p.,Kk. Kovikey. ni., y m.
Eerikinkatu 10
Linnankatu 35
killiF., 30 pakkaa Vuorialpnk- lltiftnknllin, Silliil, Huotriini,
tn
kaa 60 pakkaa nlk Scrlinkiii, Unrkcuta lelpita jn lilikUJleipiUi
vnll<. naisten Bakelteja ja Villa- y. m,
ÅU. maila.
röijyjll, V»el>!_atellKeja, liau
Itnb.Sfn Vlihellisklrja- |a paperi»
l»l8»llojelljeita ynnä Kintaita *_t_a___W_ m >lttiilcii!!iiils!vatilicu joljbosta
kaupassa, Sliuafatu 3.
m*** iiil)i)iiimiilfi jiilelll,
sekä muuta lyhyttavaraa.

Huomaa!

Käyttäkää tilaisuutta!

pikkujouluksi:

Riiloiiliuorisolle:
—
i^l-lUOM.!U

„
linusiikkeitl^^^^^^^^D

■

■■

Forssilla^

zliDilllllllisllllc! SÄttVÄ

-

StiDlafunaitoifcubcsia Laitilassa päättyi Tnrnn Iliiutokauppatoiinisto.
iitaiaiiMittaiun tätä ennen monta fertaa
Axel ___o__t.)vi_t.
esillä ollut Lindberg K ?)lifarron fa«

fititttatoiai asianhaaroja ja todisteita
esiiutuodttfsi siitä, että fat.ononii_.taia
'löytymästä fulfafruiiiuitta seppelöi- Kustaa JJlifarro itse oli toimeenpa»'
dystä ihtmscupäästä ynnä muit'!amistu nut murhapolton tavfotiiffoöfa saada
muista scitoiäfa tefee Peniicriu tutti- palotoafuutiiSfurnntan sefä että ko»

jattaia, prof. Ed. Meyer Äerliitiiöjö jen johtopaatokset., ctlä tämä hic_ofltitofi f r'ioit "- on peräisin filislcalaifilta, joiden aitnp.rä israelilaisten il*
,mo.u_ten mnfaati oli Kaptor, niilä at*
mateiltaan ci ole muuta fuin Kreetan

paikkakuntansa yhtiön asioitsijan
luona sääntöjen ll §:ssä säädetyn

fohbiSturoan rooin fat*

salaisiin, muta ei ulfomaifitn roaltniSieisiin. Siitä huoli malt n puolueen lohta*

Niitä näitä

— Persian

selittäen sen

Vollllmpl

muksun, joko yhtiön konttorissa tai vällyt,

Toimeksi saanut. Tel. 10 09.

llllltlil- in Isuiifiiito*
lllllltljlllllHil

NMitilll.

Bllfaiulll nahkainen tilitti. 1Nonjonrinffi [n 3 paria housuja uusia, pitkää isoa
fotoa
1

*_>. _( tilitiini rtillr,

2.cmiiäiitirffofatit

2*2 b

15 fm. Turusta.

-Satunnaisesta

syystä

ja limoilla malsttehboillu jos
tapettia lialtoalla
limppu nian päätetään.
Taiteiltuiin pcrfotiallifcsti
myydään loppuun liinnnn alennuk-

6,000 rullaa

Leit» osa 18 psuiit j»

__l) penniä

rulla.

1.. Lclidon Tapetti ja
paperikauppa.

Httmalistokaitt 10.
Gatnsie & Lindberg.
Parhaita Saksalaisia
2-2

ueenfäyttäjä Kaarle Hällstedt oli ollut
Humalistonkatu 14.
■Suontti.jiiviueit D.uuSmciicriSfä
osallisetta rifoffecu. Blsia jätettiin pidetään
11
joulut.
puit
leskitoiittotta
I
110
a.p.
itäin olleti toastaifititoctt luovalle, fuit' m.it,di..itt ensi loitoben nmibon fttlietitS
ves fe ehfä myöhemmin uiiudclleen meijeriin, tooin ttt.iettts RoJteu asemuile,
tooidaau tulfittamaffi ottaa.
ylijäänyt kuorii... maito ja firiiupiiiun setit jäiden ltmtlinln uitnä isompi määrä
Lukitsemi.jnitti. Laitilan kara» onttoja. Ehdoista ilmoitetaan myynnin niitä hiitvimpiin hintoihin Pikku
alussa.
siikitfiiin halvalla
ja Snffnu jiflä maaiwintaiita ratfaistiiu fatttoau
Heti nuutofnupnn jiilfecu pidelöäuluet» Jonlnksl
Il.nnliileulie Taiisflin
oifeuSjuttit
ratfaisitaau
odottanut
Oscar
jeri
perustettiin
Gröndahlin .Ifilk.llii.
osuuskunnan kokous.
aiiilitln. T. t. 16 p:nä
Suomusjiirtiti, 18 puli marrast. 1909.
Eerikinkatu 15, t a_narl.
graiTlfurt a. Mainissa n. f. «Saksalai- fauppias S- Niemisiä fto.i_i._lto
Turussa, Linnankatu 15 b,
ÅU.1.3Ö
3
v.illiltto.
nen ilmaliilclin.-osal.yhliö". jola liilce toastoan foiiluuopcttaja Snlinifeu lto 2-2
jmiStcn

__

'

—

lasten leikkikaluja ja
kiiltokuvia

M sub

Rudolf Lal-llborgilla

K:o 274 .__

8

—

li_^>

X. 8. 82li!8l«lll Kultaseppä.

K.

RS.

tro

KULTASEPPÄ.
t^^éeet: Linnankatu 9. Puhelin 8 68.

«_.

'__3
__*_

6É^PC^

Uudenmaani..6.
859.
Kaikkia ammattiin kuuluvia teoksia runsas ja
monipuolinen varasto, Paikkakunnan tunnustetusti
kauniimmat kiliin- ja ' _l_ki><» tuuliset ostnlto liikkeistäni. UtlOi.l! Tilaukset jouluksi olisi tehtävä
ensitilassa liiallisen kiireen välttämiseksi.
1-1

Iljvft työ, liinnut kohtuulliset,

X. 8. Sahlstedt Kultaseppä.

i__

co
CD

"C_s

TS
CU:

X. 8. Sahlstedt Kultaseppä.

yilex. Sjöholm, Konepaja,

Miksi voi luonliliilie Ilmari

myydä tavaroita halvimmalla?

isommassa puuteollisiuislaitokseßsa on
haettavana ennen 15 piilviiä jouluk.
I'JOO. Hakijan tulee olla perehtynyt
rakennus- ja huonekalupuusepän töihin, sekä taitava maammo molemmat
kielet.
Palkka henkilöstä riippuen, 6 000
markkaan saakka ynnä osa voiltoa.
Toimeen on astuttava viimeistään
1 psstä helmik. 1810.
Todistukset palltkavaatiinuksineen
lAhotetlftvät merk. «Puuteollisuus» os:
Umoitusioiiiiisto Hermes, llelsiniii,
(II42i»2.2.(>0)
Seutraalipasaasi.

valmistaa sekä myy varastosta palkittuja tiusimmanlantuisia tulenkestäviä
ja tiirikalla avaamattomia

Kassakaappeja ja Kassaholvinovia

Palvelusta haluaa.
hfiluaisi palveluspaikkaa1pistä
Tyttö
> jouluk.
Osua myöskin onniiellsi.

w
TJHU
_"_■__

in

paaluissa "MW

huokealla lei_,X/«._/_«. /»/»o/c. 29 _» ja Alilonttisissa Ran

»li«t«/«<_«.«

"VV

Vuokralle tarjotaan
3i:o
Stouiun Z. -tßiövfrnnnitt luoua.
Puh. 2 70 tai 345.

71,

Koileauutoreitkatii 11,

I.H »luft

,

Tcpfiilii.

Talli ja parilmoneet
2,

ERIK NORDLIN, Salo.

hetl. Korkeavuorenkatu

Styroliii ia
rt|incrifoii,
■"►*

Työvalakka

Wenäjän omenia
lajia. 2.iiniiypöleili*i,P.mro=

Siiittttttia. {Ruuttlt- ja ruofauifinoU
la, Seniiliini ja Stuyiuan luiifuiiia, Luv
uutin, Aprikooseja, Persikoita. SJlantelelta,
nia,

myydään 350 markalla.
Maaniiesten Kauppa 0.-Y.

monia

y. m. muoden fotoa,
Pähkinöitä
niiailu. t)l)bi.il)lfille,

helpolla.

Ulisin injhjflifiiifin piioli!)iioiicii§(ojii
»

Halikon pitäjän Palolan kylässä.
1-1
Osote: H'. Manner.

Auran Rohdoskauppa,

(?crifiiif_.tu

2.15)

Laari

Tilava Kirjakaappi,

}{yvä tuulimylly

IZVU»s»>t«>«N»«.

aiHBSBBHHnnHIBM

Pukine-Aitta

floalultjtlö tai neiti tao iisutt
.A^V*"'*'
«8 «5! non läyftljoibolla tai ilman !,.'

meritta fiiellisfa kodissa. West. t. l. lottll,
m
niittiin. „Halpif.

Venäjänkirkkokatu 23
Friman talossa

Karjahenki hereille!

myy kauluksia, kravatteja, liivejä,

Toijalan tietopuolisessa
karjanlioitajakoiiliissa

laukkuja, hajuMaariankatu O. Puh. 14 57 kävelykeppejä,
»11111882 Eerikinkatu 4 Puh. 1252 vesiä y. tn. y. m. edullisimmin.
suosittelee
ka'kenlaisia tarpeita ikkunain sisään- ■BSaHBHIBIfcHHB&piI
panoa varten halpaan liimaan.
alkavat k urjnk koltursHit tulevan
$*¥" Parasi»
hampaiden hoitoon kai
»»»n Jnsuuvesiä,
lummik.
7 pmä. Mutta liakoniusjoisin erityisesti
kenlaisin
jo joulukuun 1 päiiti^a
loppuu
Porliyhrol
suuvesi,
Hammainittakoon
sis » mieliissil ja
liiei.täkäiip.i
Haiuuiaspiilveriii,
Hatnvään.
harjoja,
mas
Hämeen pojat ja tyttäret
mnspastna y. m
naisilla»
KotuniitjrkKy l_<yx varann ja tunsekä
hakupaperejanne jo postiin pane*
neliini aine rottien ja hiiricii hävittämaan. T:irkeiniu:it tiedot vautitiiiikmiseksi, saadaan pakoteissä a 1: 25 ja
sista löydättfe tiimiin lehden 240
penniä.
75
rohdoksia, keKaikenlaisia,
mosta sekti Pellervon mo 20 ilmoi
mikalioita, sid_-ii-p''itn, gumraita varot»
tusosastosta
HMM Tehtaiden myymälässä.
ta. nu.ijcritarpoita, pastilleriä vskiiä ja
käheyttä vasinan. harjoja, kampoja,
Aurakatu 12 15
hajuvesiä, saipu<>ita sekä kailikaa rohdoskauppa-alalle kuuluvia aineksiaeritIl!iui(_i.'it!iiitm_l.u,, 23 p. mtirrask.
tatu halvalla.
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Parhaat
Toimen puolesta :
.f. liart t a » e n.
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Karjahenki hereille!
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HMlI*. määrä.
Wa.latt>. l)inlailiiioiiiti|i=
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sn.

I.O.

m

Tuttu.
ia Patjat Kaaclnan ainahuokeammalla

Turun Kone- ja Raiitasänkykaupasta

Vcnäjäiikirkko- ja Käsit.viihiiskaduii
kulina.ta. Puhel. 11 (il.
liitoni! Myydään myöskin vähit-

täiHinakNiilla.
SWnt)ivi'iirt liisin lehmin 1»»

munia
(£1 fluutun i)Jiil»fiifii»i'iiiiiin

Emil
tttifuiuMu -iiniailtalii Nio 32.
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elilto ou
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SäÖO iettu

Suriliifilmffrt
Cillllllipilll

_i^¥^X
'

(6,36

Heisin»
fiin (10,50 i.p.), Poriin (8.10 a.p.).
IniuäSfijlään (8,10 a.p.), Suolahdelle
(10,13 a.p.). Waasa._tt (10,29 a.p.).
Uuteen finarlcpt)i)l)t)u (11,22 a.p.), Pie»
(11,45
larsaarcen

a.p.). Kokkolaan
(12.08 ptllä). .HaalKcit (5,45 i.p.),
Ouluni. (6,05 i.p,),Kemiin (9,14 i.p.),
Tornioon (10.13 i.p), sclä Hämeenlinnaan (7,50 i.p.). V-iioiijoaii (9,20
a.p.). ilottaan (7, 0.p.), Haminaan
(7.34 -a.p... Mi.le.i.n (0.41 a.p.).
Kuopioon (11.58 p.llä). lisalmelle
(2.54 i.p.), Kajaaniin (5,45 i.p.),
L.ratitaau (5,00 a.p.), Viipuriin (4,34
a.p.). Imatralle (9,53 0.p.). Satoonliimaan (3,13 i.p.), «ortaiualaait
(12,45 Döflä), locnitntt)itn (5.23 t.p.)
ja Pietariin (9,10 a.p.).
4,31 i.p. posliinini Saloon (6,03
i.P.). Aarialle (7,49 i.p.). Helsinkiin
(10.28 i.p.), Tammisaareen (8,51 t.p.)
ja Hankoon (9,45 i.p.), jelä Wiipu«
rim (5,55 a.p.). Imatralle (9,58 a.p.),
«aloonlinnaan (3,13 i.p.), Eorlatoalaati (12,45 i.p.), Jo nuijiin (5,23
i.p.) ja Pietariin (10,10 a.p.).
0,00 i.ft. iiiiitfr.Shiiiiiitiin Hitiiipj.ii
laati (8,20 i.p.) ja Forssaan (9,28

cns

i.p,).
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Junat snnpuwnt Tiirfiinu:

1 _-»_____»
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(llllltLifclllppllfiUUO--

itftjn.

Klo 4—lo i.p. 58ioaraaffitcattcri Oll)tn-

—

pian näytäntöjä (seri!inlit_!t 10.
11 i.p. Biografi.näytäntöjä ©uinatiStokatu 2.
Silo 3—lo i.p. Elämiä lurnia „ _Ttcc*

ttassa".

Xl' 8 i.ti. .■.aiikill'-!>mau IQntltultltO E. O

Pol l,e'iiiit

mciftipii tu'in >.lid_s!>i.

Tassa lehdessä ilutoiletut

höyiy-

liiiumt liihteioiit:

Mcfi.fiiim 1p-.oui 19IO:

os»u<.fntt
lioille ja iiilleetiiiil)i)iille. Tarua saaria
unen hedelmä
hcdeliaiiwara.to
taappn. ilattppahalli. Puhelin 916.
varus-

alaosasto asiapapereita värien
tettu, kattokruunu lampun ja kynttilöiden kanssa, pari sänkyä y. m.
Käsityöläiskatu 20.
m

.tiijnfituviin,

«iidetfiniit

-.'iiiuiiitiiiiirt ntnvi i. . Siina 27 p:uii
.1110 11 u.p. 9.. 9.. K. Yta iiii)i)jni[et.

syystä vuokrataan huono
Sattuneesta
ja keiltiö.^^^^^^^^^^^^^^^—
Ilinja n:o 8

7-vuotinen

-.

Klo s—ll5

©of. 4 s. 1 l.11 inni.
2!det ynrihiione.t ert .fifänn
MMMIT"
■gg*** hm.UlMl*!!*. joiilnkuun 1 p.tii

"

I»n ..i-tiuta

(Numer,'! fiilfujen sisässä tarkoittamat
lählöailaa.)

7,35 a.p. fcFiijiinn 'PnimicSta (6,211
a.p.).
X. S. ja Sof. 2 l. 3) miv.
Veijailtninn moi r,slutta 2N pnii
'-' sifmMellita puotia, 3 Duo*
7,45 a.p. tuntfit .tnjnjitttn Hnmppi»
HsiMNs'
10 a.p. Hiuitel lippa It. filtat la 46.
(5,31 a.p.).
9*WSW netta ja lmt.,', kellari, ittuici.= .Hl»
lasia
i>:li_i. Söiirf.-® lOiiien jfynvoéfitto.lH»
tot)itoitcct setä laioecllifet ultoliiioiieei;moi- ill» 1.
0,28 a.p. iiiiitfii.tojiiiiiua Perniöstä
Ta!s,us,niis,ii t>,!i'tteton
kulotit
vbii.tainiii
daan mi)ö^titt satoa, jos niiu hnlitiiioii.
I?/.'! a.p.) ja Salosta (7,55 a.p.).
ll>.l>.'-s>l.
Sitäpaitsi
11,5,8
i.'iniiiui(utii

ett
entisessä Åberg H. G:in
puolissa ostatte halvimmalla suuresta,monipuolisesta varastostani siirtomaa-, n^tis-,
.Uuni.,
ranta lasi- ja jiOl sillalla.urulta sekä
ja herkkuja.

ull

7,18 i.p. lunlfitslnjahtiia Saloon
(0.40 i.p.) ja Perniöön (7,10 a.p.).

leiooinoluuino^bimiietlinuui^
lieli^^^W^W^^^WWW

y. m. myy sekä mattlnustNltil tekee halvimmalla
Turun JUaalausosuttsliike, Eerikinkatu 37. Puhel. 1353.

£)_)
Mllictalf
»lUIVltll^t»»,

hintaluetteloa kuitille Joulu»

***■ lahjoitsi fnvitui.tn liljoilta, joita
2', -7:">
:n aleiiuttlfetln. liemiMd.ii.u
miä tu.ritllf.fl Joulu- iv Uuticiiuutoi.cn
t). m. (uiunpoStifoittejn Itullin 50 lpl.
Matlti luaiHiiiöii li)l)eletli)iiu'i. (£. 4280.1 90)

________________________________________________________________________________________________________■]
»Ib
vuoiias»'

tekee: kaikenlaisia Koneitten korjauksia.

Korkkimattoja, Tapetteja, Värejä

mmmmiMimmiimmmm
ilJi)i)täfäii

fntwlellu Ouiitot.fiuuariu
ja aJtrtaviniUl.n 74 mähaluaisi jotain sopivaa tom lilla. s}_i)i)bet. tuotu..!..! mainittuun pall*
fan iHiltiulea
taau.
m
ta. Vast. t. I. koutt. merk.

Vast. heti t. I. koult merk. »V.»

tekee:■Malmborgin mallisia lii
liinansammuttajia sekä Sam
Vesisäiliöitä,
piippuja ia
toimittaa: lia;ivonporauksia, vesi- ja Lika johtoja,
asettaa: erilaatuisia Koneistoja,

heiniä

(11.421:1.1.20)1

.

[lUiineiik. 34, Tiuku, Pulteliu 741,

k

3,20 i.p. poStijittilt Toijalaan
■■■■■■■■BHBHHIHMIi.p,).
Tampereelle (8,08 i.p.).

toimil
liiton 1111111
!»Milll

8KUl_8I!5_)I
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K. S. Sahlstedt Kultaseppä,

4.6

Norjan

UJSI ________

m

SAABISI»
Il <!ti misn II_ loiI!!ke
,>-.t<)|.llil.l<ll 'I'tll'tlHHH, l»<,

iliiiiieofkatu i', Hovioikeudenkadun
kulmassa. Pulmiin lii lii*.

Ft» rh. e» e>»ii»»..t tilailkaa
Turun Incin kaljatehtaan
»»nelillä Kaljaa.
liyviiksi I
Puhelin 14 50.

Knilllitn nvllpfiiiolnfi:
UlitMeiifnliPlinfllii KUUSISTO tol KIVI»
MAA llu 9 a.p.
SSliTtiiiiiif-, ti',!,"' .lannlaliiii tntittn NÅDENDVI. 110 1 i.p.

a.p. posliiniin Pietarista (7,50
ja 6.40 i.p.). Viipurista (11,20 ja
10,29 i.p.). Joensuusta (11.00 a.p.).
Sorlatoalasta 3.30 i.p.), Samonliunasta (2,30 i.p.). Imatralta (7,00 i.p.).
L.ratinasia (10,25 i.p.). flctjaniiieta!
(10.45 a.p.). lisalmelta (1.24 i.p.),
fiuopio*la (4.20 i.p.). Mikkelistä (9,43
t.p.), Haminalta (9,25 i.p.), Kotiasi
19,45 i.p.). Heinilästä (7,34 n.p.).
Torniosia (7,40 a.p.). Kemistä (8.33
a.p.). Oulusta (11,44 a.p.). Maaoesta
(11.30 a.p.). Koalasta (5.43 t.p.).
Pietarsaaresta (5,58 i.p,), Uudesta
(5,30 -.p... Naasasta
Kanrlcpi.yÄfä
(7.10 i.p.). feitolnliödtn (0.30 i.p.),
lii.!väsl't..äs.ä (8.40 i.p.). Tampereelta
(5.50 a.p.). Toijalasta (8.40 a.p.) ja

Forssasta

(7.20 a.p.).

2,29 i.p. po-.lijuiin Helsingistä (8,35

a.p.),

nnosta (8.25 a.p... Samini*
(0.23 a.p), Karjalta 11.12
a.p.) ja Salosta (1.01 i.p.). Tähän
junaan igluni He.jitm.cjä (8,26 a.p.).
Pietarisia (7,50 i.p.) ja Viipurista
(11,20 i.p.) lähteinä postijuna.
Perfnn In i» n
4,10 lp. pifiijuitn Heisin,
(ll,3s
Saloon SALO fia IN «.f.
Karjalta (1,30 i.p.). Salosta
a.p.).
,h tt.ii '»fillii" VI^.I_IV/_ ll» 3 ip.
TuKHliitfimi TORNEÅ ln! OIHONNA lll) 12,59 i.p.). Tähän junaan yhtyy '"i *.,***> l.i>.
fktQiSfä (10,11 a.p.). Pielan.Jto
Mn„!i,l,,llNll,il'N 11, fTCntll. ,ss»,p"l'l)l,, H.'tl!'. (11.10 i.p.) ja Viipurista (2.41 i.p.)
tl,iiiu. Soitintaan ia _ö'GCit'i]ii knut!,, lähteinä vilustuta.
SKIFTET tlo 3 I.p.
4,14 i.p. pusii,mm Helsingistä (8 00
a.p.). 9tiihimäellä (10,06 a.p.). Tain.
L n n n II In lI! n :
pereella
(10,35 a.p.), HtlitiitaZ.a
,h_>.l>'_m, Tn„,ini!»n,c>» jn $.lfliiß._ NEC-- (11,00 a.p.). Portimosta (7,00
a.p.).
KF,N flo 8 n.umiltn.
Toijala..ia (12.20 p:Nä) ja Forssasta
'(liiUßßii
WÄSTER
IIk!»
ffa.illngerii
ia
P 7,15 o.p.
(11,55 a.p.).
Riihimäellä yhtyy ta«
Pi.ti!.i,.i.!.,_,i!, SnDilnn, ,<l.l*_> (ln, Otiiotorauinoti Ijän (8.24 n.p.) pilailtua "Pietarista
in fiutl,llllinlin.il In .- (11.10 i.p.) ja Viipurista (2.41 a.p.).
Qfllltl 11'IIHHi I.'_'l,>u
«, 51 i.p. paifnlli.jiiiia Salosta (5,18
tn LOUlIT H» '.yi n..v.
i.p.).
fflafltifti.lii WÅBTEH Ill,' 12 psll..
Tutti» maan BORE Itui BORE II letti)
i.p, posliiniin Helfittliietii
10,
12.45 i.p.), Viipurista (7,50 a.p.).
Ltraittia.ta (8.10 a.p.). Port!. ..osta
(1.45 i.p.). Voiuitfn.ta (3,30 a.p.j,
kahdesta (2.28 i.p.). H.l.ut.asia (5,55
i.p.). Poiiola (12.10 i.p.). «Ttaittual*
■
ia (11.10 a.p.). Tampereelta (5.45
i.p.). Toijalasta (7.10 i.p.) ja Forsfasta ,'3.55 i.p.).
11.28 i.p. posliiniin Heliiunisiä
(5.05 i.p.). Hansia (6.12 i.p.).
Tammisaaresia (7,06 i.p.). karjalla
(8.21i.p.) ja Salosta (10,00 i.p.).
Oiliin» liilttri.iit Tiinistn:
(Numerot jitlfujcn sisässä tarlo.i.a.oat
JUniihitieit tniimrn» in pnfetiito.iti.stot
iaapuiuisaikaa.)
pibclääii atvoinna kaikkina arkipaitoina
f:Io 8 a.p. 6 i.p. ©unitiiiitaifiit sn
5,25 a.p'. fcfiijnitii Paimioon (6,20 Hltttna juhlapaitoina on tatuaratoimisio
ja pafcttiii.imi.-to awoinna k:lo B—2
a.p.).
6,40 a.p. pusiiiuttii Saloon (8,11 a.p., jolloin ainoastaan pian pilaantu*
a.p.). ...arjalle (0.54 a.p.) ja Heisin- Maa taiuaraa otetaan luustaan.
(iin 112,50 ip.).
il.aiitarntaa mi' :: aiottu taMra on
t.,30 a.p. posliiniin Toijalaan (11,51 jätcttätuä malasi ' ::i miimcistään l:lo
a.p.), Tampereelle (1,16 i.p.), Poriin 10 Qiiuiulla ja ?s' v'. n kantta kulkema
(6.15 i.p.),Nanmalie (7,10 i.p... Iy- tviimeislään f:to 1 päilo illä.
to. siulaa tl (8,31 i.p.). Suolahdelle
liiltiitmaliimilsiii . .selaan joka arli«
(10,10 i.p.) ja Vaasaa» (12.05 yöllä). päimä t:!o 10—12 ptllä.
11,00 a.p. posliiniin puissaan (2.53
i.p.). Toijalaan (2.25 i.p.). Tampereelle (4,02 i.p.), Hämeettlittiiaau flcCfiniiiitni -J.
iiliiiiiii.laiin. «niiipo
(3.38 i.p,).
11l (6,3!» i.p.). (eui Turun 3yöunien
fillii
3*aiiaiiiiinaniafuu«
pititniliöjitiia

saaresta

—

—

1,00 ptllä
Saloon iti'' pilliä), Tuilii, Cliuintifatu 10, puheli»
(2,3, i.p.).
mcl VM-, 618, to» Il ori aito 10—2, 4—6.
1,42 i.p. pitiiittun Saloon (2,55 Suurin [otiiuntnen tnnaiiiiiitaiuaf.nMtiö
(3,41 i.p.). Karjalle
i.p.). Koetelle

(4,17 i.p.), Miiffeuitminellc (5,40 i.p.)
ja Heliiutiiu (6,31 i.p.), fctä Marjan Turtu, Turun Suomalainen Mirjopuino»

tatilta Hi_li'i*ii>iäl(c 17.23 i.p,).

ja Sauo.u.ilehi.-OlaleiMiö. 1909.

