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Tt11 Ålands Landattng. 

Ålands betonntng har under alla u citr vart t Jcin4 
rör atn nykterhet st -• n kärlet tllll ordntng ooh ett hytaat upptri-

dande. Under de SeRaat1 td, trt lrtn h&r emtlltrt14 med avaeen• 

dt A. nykterheten en begynnande ändrln& Ull dtt aämrt kurnat takt-

tagas :Pö -• r :: h&ndt det ✓sä1;_1an, att Y1d ttster och tUl1ti11ningar 
f, r. }t,l-(l ,., ! 

eller annara~ottentlt&~beruaade personer uppträdde. Händt ut~ 

ta nl&on glng. Tar dtn uppträdande vanltgtn nl&on rtime eller nA
gon rörtommn tndtvt4. I alla tall analgs det tör

1

:itor sJcaa att 

g<i' a atg akyldt& tt 11 n~ o-t 11:mande. Lönnbränntng och lönnJcrö

gert·, Y&roa man hömt berätttlstr trb tasiUan4tt voro hår otin-
/-rt-:>.. __., . ( ' 

Ca töretee11er. Allt 1 denna rtktntng!'dölldea avgJort av den a11-

llånna opftntonu. _ T111 ~ölJd av att dtnna 1 htthörandt tall var 

Taken och Yakl&ll :runde ll&ll iYtn törairJca, att törblllandtna tör 
I 

Y&rJe 1Ttnnande lr avsevärt törbittrades. Ju hllltr -&llt platt 

rtTaa ne4. Dryoteukapen ttlltacer. Ooh ••4 denna aed111ö1he

t1n. Berusade tn41T14tr atöra allt ortkdntngen vtd ott,atU• 

ga ttllatillll1ng&I' och elra 1enom sttt u-p1'ridan4t tinslu tl~ 

det pueand·e. Lönnbrinnert oota 16nur6gert 'bll •a vanliga töre

te,1,er. Den a11änna ~~1n10.-J har tlr•16at1, al att 4u en-
~ 7 , $/! 

daet 1Yagt reagerar ■ot töretteiaerna. ~tta har '111rekt tölJCl, 

att törh~ll.Udtna töraämras ar1t ■er oCh mer. Jortglr utTto:t-

11qen t B&llll& olJCklll& rlttntngjoch ud B&mllll rart ... b1ttll1, 

to1111118r detta att röra v1Ft tolk tlll ,. 11&1 tördirY och aluta 
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med de11 und1rgl ng. 

Underttcknadt tl dirtör hoe Åluda Lalidttln& 
•örd1aat anhllla, att detta ätt• upptaga rrl
gan till dlam:6oa, al att aöJllgheter kUll4e 
uttlnnu till etiYJande aT det on4&, tanake 
uttlnna 9\t aedel, Y&rlceaoa @• atllli,ana opf t• 
nton1n. kUnde Yl.ekat 110t de när pltal&4• törete-
1111raa. 

•arlehaaa, den l~ Junt 1922. J 


