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Kotiin kannosta kaupungissa ei suoriteta lisämaksua, ainoastaankuu-
kausitilauksist» peritään10 pennin lisa.

EETU A. ALHA
Päätoimittaja

(T»T»taar varmimmin toimituksessa klo I—3 päiv.)

TEUVO VALANNK
Toimitussihteeri

LAURI HAAPA
KULO W. THHONBH

TOIMITUSAIKAklo1C ap.-12yöllä.Toimitinei yleen-
sä säilytä käsikirjoituksia, joita se -"■ voi käyttää.

ILMOITUSHINTA: 10 penniä ensi ja 8 penni» viimesivulla sekß mää-
rätyillä palkoilla 13 p:iä millin». Punaset ilmoitukset20 p. mm., ra-
hintiin 20 mk. Kihla-, vihkimä- ja syntymäilmoitukseta3mk., kuolin-
ilmoitustenpienin hinta 3 mk., kustakin värsystä jasurusaatostaImk
sekä ..kiitoksesta" 1mk. 50 p. lisäksi. Pieninilmoitusmaksuon 60 p
Pitempiaikaisistailmoituksistakaavanmukainenalennus.Kiinteäthinna.

KU I«l.iiaas- 0 H«m nn IIui.mamn asianajotoimisto.
il Ili IRSr II Jlf iiIn11Ei11 B^i^i W?\ TAMPEREELLÄ, Tampereen Osake-Pankin^

■* ■ AVOINNA 9- _,__■MATKUSTETAAN.

Omistajat:
K. 0. LAITINEN, HANND PELTONEN.

Lakit, kand., Lakit, kand.,
Varatuomari. Varatuomari.

Vakinainen avusi: Senaattori JohannesPeltonen.

Fanny Hannula
Emil Suojala

15707

Suoma Krapi
Aarne Haila

15716

Kihlauksemme olemme
peruuttaneet

Elsa Järvinen
Väinö Hilden

Pirkkala 3. 10. 1914. 15711

Kuolleita.

t
Kaipauksella ilmoitan, että
Jumala poisUutsui rakkaan

mieheni, maanviljelijä

Viillon l-HiM,
jokapitkällisen taudin murtama-
na rauhallisesti nukkui kuolon
uneen Suoniemellä lokakuun 7
pnä 1914, 68 v. 5 kk. 2 p. ikäi-
senä. Suruksi minulle, yhdelle
tyttärelle, yhdelle pojalle y. m.
sukulaisille ia tuttaville.

Tttiina Ala-Hemmo.

Kotihin maasta orjuuden.
Laaksosta murheen taivaaseen;
Kuolema vaihtuu elohon,
Uskovan autuas osa se on.

15192

Auralla ilmoitan,
että

rahaa poikani

tiKali
pitkällisen keuhkotaudin sairas-
tettuaan rauhallisestinukkui kuo-
lon uneen uskossa Vapahtajaan-
sa, Lempäälässä Lumijaisen ky-
lässä 8 p. lokak. 1914, 44 v. 2
kk. 15 p. vanhana. Häntä kans-
sani jäi suremaan3 veljeä sekä
sukulaiset ja tuttavat.

TtldaMattila.
HA lähden Jesus luoksesi,Hen- 1

keni sulle annan. Levolle lasken I
ruumiini. Sieluni kätees kannan. I
Så rakas Herra Jesus, sen ava- I
iat mulle, autuuden ja paratiisin 5
portit. 15710 f

t
Rakas tyttäreni

SuomaMatilda
keuhkotaudin murtamananukkui
kuolon uneen 22 ikävuodellaan
Juupajoella 8 p. lokak. 1914. su-
ruksi äidille, 3 sisarelle, 2 veljel-
le, sukulaisille ja tuttaville.

Vilhelmiina Helin.

Hyt kun meillä on Helsingin Akateemisen kirjakaupan jälkeen

lÉfl maan imi ia uinliiiirt
johon kaikki kirjallisuus y.m. tavarat ovat asetetut näytteille,niin
od arvoisan yleisönhelppo tehdäostoksensa meidän lii!:!.- «saunaa.

Lyytikäisesi Kirjakauppa O. Y.
Hämeenk. 23. Puhelin 571. (Vastap. postikonttoria.)

HnntokonppoiiL
Parkanon kirkonkylässä- erinomaisella

liikepaikallasijaitseva

Nimismies Virtala-vainajan

HUVILA
myydään irtaimistoineen, jossa- m. m.
arvoka? kirjasto ja täydell. luutnantin
univormu, lokakuun 16— 17 pnä, pidet-
tävässä huutokaupassa. Lähempiä tie-
toja pyydettäessä

W. H. Virtala,
Parkano

lyytfivfiitö.
Myftäälän

OMENIA
myydään tanaan to-
rillaJ 15752

nmoltnksliL
Tampereen Pellava- Ia
Rautateollisuus-Osake-

yhtiön
Konepajan ja ValimontyöntekijäinElä-
kekassan jäsenille ilmoitetaan täten,
että Hämeen läänin Kuvernöörionpää-
töksellään 29 p. syysi-uuta 1914 vah-
vistanut Eläkekassalle uudet säännöt ja
saavat päätökseen tyytymättömätha-
kea siihen muutosta KeisarilliseltaSe-
naatilta 90 päivän kuluessa, tätä päi-
vää lukuunottamatta.

Tampereella10 p. lokak. 1914
Johtokunta.

Atelier RonS-titl
Hämeenkatu 12. Paljon suo-
sittu,hyväjahuokeavalokuvaamo,

1522!

Uisi tilaisuuksia.
Luth. Rnkobshvoneyhdistyksen

Hengellinen Iltama
on Rukoushuoneessa sunnuntaina t. b.
11 päiv. klo t> ip. Puhujina pastorit
11yyniinen ia Hallio, sekä hra Haila.
Kuorolaulua, rukoushuoneen kuoro.
1571S

TTpost. seurapiirin yleinen kokous**^ Riiittiusialon pienessä salissa sun-
nnut klo 4 v- 1573

°

3.505: 84
6,271,936: 87

87,245: 28
3,366,473: 77
4,176,475: 71
1,388,158: 96

69 227: 54
12.287,296: 98

685,003: 58
158,155: 08

81,303: 69
197.804: 33

6,778: 49
4.681: 49

207,700: —
65,086: 19

Smk. 17,943,421: 16 Smit. 17,943,421: 16
Tampere, lokakuun 9 p. 19

Johtokunnan puolesta:
A. Boxström. Kalle Välimaa.

Hallintoneuvoston puolesta:
J- T. Onrehman. E. K. Salvasti

301,718:

78627:
—

780.506: 62
171,6,89: 38
113,254: 72
810,226: 36
22.518: 60

371,084: 06

3,000.000: —
650,000:

—

2,560: -
301,085: 51
226,738: 28

Palkallis-asiamiestä,
hyvillä suosituksilla Tampereen kaupunkia varten haluaa
hankinta-voimakas teknillinen tehdas.

Tähän halukkaat ilmoittautukoot kirjallisesti tämän leh-
den konttoriin nimimerkillä -»Teknillinen*. 15744

Kihloissa.

Sääksmäki.

Kiikka.

1706

Milis ÖsÉsii
Kauppaa ja Teollisuutta varten.

Perustettu 1872 Omat varat 35 milj. markkaa

5„afta kuten ennenkin.
Hirl\ talletuspäivästä
IfiVmtt ottopäivään,

___*_»! Talletustililtä . . X
Talletuskonttokurantti-

tililtä
\ Kodin Säästökassasta

Talletuskonttokuranttitili on erittäin edullinen pienillekin säästöille

juoksevalta «nita . 3 pros. korko.
Toimia voi pankille antaa myöskinpostin kautta

Serlachius & Ryti
ASIANAJOTOIMISTO
Helsinki,Mikonkatu 1. Avoinna VslO— 3. Puh. 6765
ja 7110. Omist.:Lakit.kand.VaratuomaritEric
J. Serlachius ja Histo Rgti. Vakinainen työ-
kumppani Ent EsittelijäsihteeriMichaelPaq-
valin. Neuvotteleva avustaja: Ent. Senaattori.
Lakit tohtori Julian Serlachius-

Suorittaa kaikenlaisia lainopillisia tehtäviä.
Maaseudulle matkustetaan. 12397 |S.L7ii3t>9)

AhlfflonIPulkkinen, LskKnininfoiniisto
TAMPEREELLA Omistaja jrll Puißklnen. HÄMEENKATU 27
Äiiki 9-4. Tclcf. 16 ja 1516. (Kijmmenenmietaentalo)

Oikeudenkäyntejä,perinnönjakoja,konkurssiasiat y.m. lakiasioita, «a

KAAPO MURROS Immi""T"
l§B "SSfSfc01'. '^aa Hi!C'*lLa kaikissa maamme oikeusistuimissa ja virastoissa. Toimittaa. -aaa^^KmWBBippp^-B» luotottavan asiamiehen kautta kaikellaisia lakiasioita myöskin Amerikassa <£"% v|J|

Koska nykyistenolosuhteiden ta-
kia on mahdoton tuottaa maa-
han ne lahjat, joihin vaihdam-
me kuponkiimme, olemme pa-

koitetut tulevan marraskuun 1p:stä
alkaen lopettamaan näiden kupon-
kien pakkaamisen „HELMI",-HANK-
KIJA" ja -OIVA" savukkeita sisältä-
viin rasioihin. Lunastamattomat ku-
pongit otamme vastaan samalla taval-
la kuin ennen.

Olemmenyttemmin päättäneet,lie-
ventääksemme työttömyyden takia
syntynyttä hätää, yllämainitusta päi-
västä alkaen antaa seuraavat kanna-

Oiva" .Helmi" n »Ronkki a"!mk.
Maisesta tehtanstnmme toi-

mltetustn 10D0 Kul. snuuKKeestg.
Kuten aikaisemmin on ilmoitettu,

annamme myössamaantarkoitukseen

1ItlK. [oßalsestn tehtnastammc toimi-
tetusto1000 h LaillaJopii"sa^tela
jotka määrät jokaisen viikon alussa
jätämme -Tuuöttömyyskeskuskomite-
alle\ Sirkuskatu 3, Helsingissä.

Kunnioituksella

Itämainen Paperossitehdas G...
15723

loipereen Osane-PankKi
Vastaavaa:

Käteistä rahaa
Ulkom. »
Kotimaisia vekseleitä
Ulkomaisia »
Lainoja
Kassakreditiivitili
Obligatsiooneja
Osakkeita
Kotimaisia kirjeenvaihtajia
Ulkomaisia »
Palkkoja ja kulunkeja
Pankkikiinteimistöt
Irtaimisto
Eti tilejä

tila syy.-UUiQ 30 p:nä1914.

Lähetysiltamaa
vietetään N. M. K. Y:ssä Hämeenk. 1
huomenna sunnuntaina klos:ltä. Ohjel-
massa on pastori K. H. Seppälän ja
opettaja Alpo Lumpeen puheet y.m.

Vapaa pääsö. Kolehti pastori H.
Sjöblom'inkannattamiseksiKiinassa.
15720

Hengellinen iltama
EpilSn Orpokodin huvaksi Emma-
uksen juhlasalissa sunnuntaina lokak.
11pnä klo 5 ip. Ohjelmassa on m.m.
puheita, kuoro- ja yksinlaulua.

Pääsymaksu 50 p. Lippuja saatavissa
ovella. 15728

TS., KL.
Pelastusarmeija LäntineDk.18.
Lauvantaina klo 8 ip.Kiitosjuhla.Sun-
nuntaina klo 11 ap., V«4 j» 7 illalla.
TervetuloaI
15740 Kapteeni VäinöLöthman.

Hengellinen Iltama
on rakenteilla olevan Luth. Evank.
Yhdistyksen rukoushuoneen ravintola-
salissa Sukkavartaankatu9 huomenna
sunnunt. klo 4 ip. vaihtelevalla ohjel-
malla. Tilaisuudessa puhuu katekeetta
opett. Korpinen. 15760

Tampereen Teatteri
Lauant. lokak. 10 p. 1914

Klo V, 8 ip.
Aleksis Kiven 80:nsyntymäyäivän

johdosta
Alennetuin hinnoin

Nummisuutarit
5-näyt. komedia. Kirj. Aleksis Kivi.

Hinnat Smk. 2:50;
—
:25 p.

Sunnunt. lokak. 11 pmä 1914
Klo4 ip.

Alennetuin hinnoin
Tukkijoella

Hinnat Smk 2:—5
— :35 p

Klo 8 ip.
Ensi-ilta

Hämärän lapsia
3-näyt. näytelmä. Kirj.RobertoBracco

Italian kielestä suom. JalmariHahL
15735

Lähetyssaam. Vilho Pylkkänen
saarnaa sunnunt. t.k. 11 p. klo 11 a.p.
Itäinen puistok. 13 ja klo 5 i.p. »Tais-
tossa» Aleksanterini. 29, tiist. t.k. 13
p., torstaina t.k. 15 p.klo */i8 i. »Tais-
tossa». 15726

Suuri varasto
vuodenajan parhaita kukkia on aina
saatavana

louiiilinnan kukkakaupassa
Tamp. Teatteritalossa. Puk. 2 04.

Karjan

auohlntallstojq
on myytävänä

Aamulehden konttorissa.

Cyöiifien teatteri
Lauvantaina lokak. 10 p. 1914

klo 8 illalla
Halpahintainennäytäntö Aleksis
Kiven 80 syntymäpäivän muistoksi

RUNO. Kirj. Rnro Leino. Lausuu
Rouva Tilda Vuori.

Hummisautorlt
Komedia 5 näyt. Kirj. Aleksis Kivi-
Alussa ja väliajoilla soittaa T. T. y

soittokunta.
Hinnat 25 p. 1markkaan. 15182

Sunnuntaina lokak. 11 p. 1914
klo VtB illalla

Ensi-ilta

Mmti
Kansannäytelmä 4-näyt. 5-kuvael" Sel-
ma Lagerlöfin kertomuksen mukaanso-
vitelleet Bernd Fredgrea ja Selma La-

gerlöf. Suom. Maija Halonen.
15181

Vastattavaa
Osakepääoma
Vararahasto
Voitto- ja tappiotili*
Talletuksia
Juokseva tili
Rediskontattuja vekseleitä
Postilähetysvekseleiu
Kotimaisia kirjeenvaihtajia
Ulkomaisia *
Perittyjä vekieleita
Lainoja
Pankkikiint kuoletuslaina
Nostamattomia osinkoja
Korkoja ia provisioneja.
Eri tilejä

Huveja.
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Siiöillillilii
Vuosikokous
Ja Illanvietto

tånäån, alkaen täsmälleen kello
Vt8 illalla.

Yritijksen

Tanssi-
Iltama

on huomenna sun-
nuntaina t. k. 11 p.
klo V«8 ip.-l yöllä

Palokunnan talolla.
Liput maksavat 50 penniä. 15738

Osotteita.
Aalanajokonttorla

Tampereellat
Lakit. kand. K. O. Laitinen «

Hanna Peltonen Tampereen
Osake-Pankin talo. Av. 9—3. Puh.
474. Karttamerkkien myynti.

ma
rr" Koskinen S Lelnlß

Itßfxsnkatu 11 b. Puh. 766. Klo 9-3.
V-ratuomaiit Ahlman A Pulkkinen.Lakiasiaintoimisto, Hämeenkatu 27.

Avoinna 9—3.

Eriksson & Gronblnd
Kauppatori 7. Palanderin talo.
Telef. n:o 659. Auki 9-4.

Procopé &Soivio
Commercen talo, av.9—4.

Planting & Puna {SÄ isr
Koopo Murros jaiäSrin talo). P.758. Kesäaikana klo9— */«3.
Julias Lagus KSSrSSE
Timpereen LaKiaslaintolmfsto SL-,

W:m Sandbergin rautakaupan talo:
Puhelin 1004. Avoinna o—B.

§111 leni-lnni* Köyhäinasianajaja,Hal-.W.RSPcIIIDU lituskatu22,klo8-V210." Tolapalkkalala
asianajajiat

Koski «_ Suomalainen, Asianajo-
tonnisto, Helsinki, Mikonkatu 6.
Puhelin 82 35.

K. V. Holmaa, Asianajotoimisto
Helsinki, Aleksanterinkatu44.

Uotila ja Pakkala, Helsinki, Vilhel-
mink. 5 b. Puhelin 78 17.

Lakiasiaintoimisto Kivimäki& Tulen-
heimo (Ent Kivi A Saarnijoki Tur-
ta,Beriktnk. 8. Av.9-4.Puh. 4844945.

Alfred Holmströmin Lakiasiaintoi-
misto, Turku, Aurak. 8. Puhelin 772.
10 49. Auki 10—4.

Antti Seppänen, varatuomari, Ouln.
Otto Tanner, Lakiasiaint. Viipurissa.

Asianajajia Kemlssß:
varatuomari Antti Karikoski.

Lääkäreität

Kaupungin- ja aluelääkärit
TiH at Hallström, Kirkkok. 8, ent.

Palanderin talossa, arkip. 9—ll ja
5—6, puhelin 291, sekä Terveyden-
hoitotoimistossa, Hämeenk. 19 kello
I—2; puh. 1420.

Oröaholm.Itäinenk. 26. 9-11,4—5.
Nyman,Kauppatori1. 9—ll, 6—6 ja

pyhäsin 9
—
ll.

r.Schrowe. Tammelank. 10. Arkip
10-V.12 ja 3-4.

Terveydenhoitotoimisto, Hämeenk.
lp, 12—2. Tarkatlusas.B—lo.

Keuhkotautisten huoltola, L.puis-
tokatu 4, tiist. ja perjant. 6—7.

Ahlman.lAn.puiitok.p.14. 10-12,5-V,7
Backman,O. A.,Rakennuskontt.uusi

tok> Hämeenk. 23. Klo 3-5 ip. Te-
lef. 461.

Björkqvist,Korva-, nenä- la kurkku-
tauteja,Itäinenk. 20. 10—12 ja 6—7.

Bmeleus, V, 9-V.10, »/" 5-6.
T.-rlHoflström,Hämeenk. 27. 11—1

f» V.7-'/i8.
T:riKarlKyrklund,Kauppak.2,9-11.

4-5 erikoisala naisten jalasten taud.
T:rlNyman,Kauppatori7.9-11,5-6.

pyh. 9—ll. Sisätaut, laet. javeneer.
C_|_ **** Mustanlahdinlcatu 24*9310, JLi Arkip.9-11,6-7.Te1.285
Aitaa Vikander, Kosk. 9, 9-11, 5-6.
Wr_«n/_s«l_-äl.ltak. 20. 9-11,V,6-'/»7
Kaarlo Palkonen, knnnan- ja ran-

tatienlääkäri Toijalassa9—ll ja I—2.

yksityissairaala?M&

felMi.lodsMiiia Armas lootsaißlser
Last. sairaat. Helsinki Ehrensvärd,t 6

Nammaalääkäraltä t

Alfthaa,Kauppak.2. Arkipäiv.11—12.
Elsa drönblad-Stålhammsr, Ku-

ninkaank 25. Klo 11—12 e.p.p. ia
a-6 i.p. Puh. 100.

Laurent,Hj. Hämeenk. 23. Klo »MO
Vall i* 2-3. Puhelin 18 53.

T. B.Rauvola. Kauppak. 4 Klo 10— *1, 2— >/»8 ja */»6— '/|7. -unnunt.v—m

eläinlääkäriä t

«f. liana,OUvall.k.2.T.1134.Klo10-1
Stenius,Mnsfpnlahd.k.2B,10-12.P.1495

Rohdoskauppojai

Puupposen Roltdosßaupps
Luu.-.ii Rautat. asein. Telef. 466.

Nlaamlttareltas

K. D. Sinervä
TAMPERE, Hämeenkatu 23. Telef. 80.
ToijalanMaanmitt. jaVälitystoira.Puh.

Keski «iinm fn Metsätoimisto Tampe-
reeila. U. J. Grönholm. Comersén
talo torin varrella. Pub. 1561.

Kiertävät sairaanhoitajattaret
Tavataan varmimminklo 2

—
4ip. Län-

sipiirissä H.Paasikivi, Papinkatu9.
puh. 1289. Keskikaupungissaiti.Kos-
kinen, Hallitusk. 16, puh. 25. Kyttä-
lässä L. Uparl, Aleksanterink. 30,
puh. 1168. Itapiirissa A. Vihonen,
Pinnink. 185.

Laivojen kulkuvuorot:
Aitolahden lauvantaina.

Kätllött

Line Alvén Aleksanterink.20.Tel.786.
Sandra Hardén (rokottaja) Kunin-

kaankatu 36. Puh. 666.
Rosa Liukoaen,Kortelahdenkatu18.
Nalml Vallia, Johann, koul. piiur.

telef. 1878

Salraavolmlatelua Ja
hierontaat

Alaako, Hilma. Aleksanderink. 81.
KerttuHaarla,Aleksant.k.20. P.1291.
M.Kandell,Satak.28, myössähk.hier.
Koskinen, SandraMustl.k.20.P.760;
Lindell, Aurora Tammelank. 13.
AaroaNieminen.Satak.7.Sähk. hier.
Hieroja Maria Rintala, Ilmarinkatu 14.
Laura Tanner, Hallitusk. 7. P.411.
SieväTuomola,Itäinenk.14. P.1535.

Naiskampaajiat

RosaSlvéa, Kuninkaank.24.Puh. 877.
Hiustöitä ottaatehdäkseenM.Vilenius

Hallitusk. 12.

silittäjiä t
Silittäjä Anna Huttunen, Vifnikank. 20.

Di V.OSOIt-HHämeenk 9.Pub. 530.
Salama— Pohjola— Kullervo.
Konttoriaika 9—2 ia 4-7.

Pohjola, l|§ tå
PalovakuntiM-oy. S,-!-! £~- j-

msöntflgpalo- ja 9 ®1 £ «-f I«j
murtovakuutuksia - ftSgjrfjf^
Kullervo,IJ^SPI
tapaturmavakuutus- säJ -'2 -2 £o. B <*_ 4 U

fIIfl111IKeskin. Henkivak. yhtiö
a lIU111I Tampereen Haarakonttori.
Kauppatori N:o 5. Av. kello 9—ll,
12—

4. Puh. 92.

IMATRA Palovakuutus-O.y.
Juho Kivinen, Kauppak. 18. P. 202

Rfffflflff henklv.ghtlS Itäinenk. 11UUI.VU Av. 10-2, 4-6. Puh. 807

CA JV_ Pf"_ keskin, vak. laitos.»*"* Tireelia
J. S. Vuorio, Hämeenk. 21, puh. 1247.

(IFil/IMA Palovakli"tv? o>akevhtiö.
V—iLLHIIIJ AsiamiesTampereellaVäi-
nö Pahlman, Kauppakatu 3. Puh. 940,

J. v. Lindroos -ga-g^
paliatu 9. Puhelin 5J3.

UEItfU! TIfTIIT fl RakennnstolmistoOilKiu IDIBJ saMR

_i"r.

i O*V. MELSINSjBÄk -

nduQDllOFy kutiako",
TiT

**
al:SO-7 m:ka». Pnh.1093.

SUOMEN KAUPUNKIEN
-■PALOAPUYHTIÖ =

irtaimistoa varten.
Asiamies Tampereella: Otto Litkttnder.
Koskik. 7, telef. 148. 5, 10 ia 20v. kulut-
tua10,25 ja50 "/"alennus vuosimaksusta.

PHTRIÄ Tapatnrmavak.O.Y.
Pä&asiam. Fedl Procopé A C:o, Hä-

meenkatn 22. Puh. 832.
Rob. Witting: Arth. Laurent ja
8. Stenius.

ÄaoraleMen
konttori

välittää ilmoituksia kaikkiin
sanomalehtiin ia aikakaus-
kirjoihin kunkinlehden omil-
la hinnoilla.

HUOM.! Yksi käsikirjoi-
tus ia yksi lasku.
■■-■--■■■■■■--■■----

Tamp. kunnan Työavil. tolm.
avoinna klo 10--1 ap. miehille ja 4— 6
ip.naisille, paitsilauvant.klo 10— 2päiv.

Osoite Länsipuistok. 10. Telef. 484-

Tampereen Kirjapaino-Osakeyhtiö
Kirjapaino Kuninkaank. 30. Puh. S.
aitomoLäntinenkato 24,Säästöpankin
talo. Pöhelin 20.

PoiiaiÉ Dsipaii
Kauppaa ja Teollisuutta varten.
Ilmoitus lauvantain lehdessä.

tan«iii
Tampereella,Kauppak. 10.
Täydellinen pankkiliito.

Tampereen Säästöpankki
Kauppak. 14, on avoinna joka arki-
päivä 12

—
3 ja sitäpaitsi perjantaisin ja

lavvantaisin 6—B.

Kaosaiiis-O-ake-Pankki
Tampereella.

Auki VilO— B.

Taion, loi.1p:nä.
Aleksis Kivi.
80«vuotinen muisto-

päivä.

Aleksis Kivi eli Stenvall, suo-
malaisen kaunokirjaMfsuuden
varsinainen uranaukaisija, syn-
tyi 80 vuotta sitten Nurmijår-
ven pitäjän Palojoen kylissä.
Sen vaxoksi täimS lokakuun 10
päivä on suomalaisen kirjalli-
suuden historiassa tärkeä muis-
topäivä, vaikka se samalla he-
rättää surun tunteita, koska
päivän sankari eläessään sai o
sakscen niin vähän tunnustusta
ymmärtämättömiltä aikalaisil-
taan. Mutta sellainen on taval-
lisesti hengen suurmiesten koh-
talo. Suuremmassa -mittakaa-
vassa kuin muut Ihmiset elävät
he kansan tulevaisuutta varten.
Siitä johtuu heidän maineensa,
mutta se on samalla heidän kär-
simystensä aihe. Vain harvalle
etutaistelijalle on suotu tilai-
suus nauttia Henkisen kylvönsä
hedelmiä sikäli' kuin se ilmenee
oman ajan kannatuksessa, kii-
tollisuudessa ja kunnioituk-
sessa. Aleksis Kivi ci kuulu
heihin, sillä hänen herkkä hen-
kensä murtui nuorena kohtalon
kovan painon alla.

Aleksia Kivi oli rahvaan-laip-
si. Hänen isänsä odi viinaan me-
nevä, juro ja umpimielinen ky-
läräätäli, äiti siitä vastoin toi-
mellinen, nöyrän uskonnollinen
ia hellän tunteellinen luonne.
Lapsiinsa, joista Aleksis o.
nuorin neljästä veljeksestä, hän
istutti jumalanpelkoa ja raama-
tun tuntemista. Paljon siitä lap-
sellisesta ihastuksesta raamatun
runouteen, mikä tuntuu Kiven
teoksissa, johtuu äidin kerto-
muksista ja lauluista saaduista
vaikutteista.

lVilkas mieUkuvTtu* Ja kek-
seliäisyys ilmeni Aleksia Kiver
så jo nuorena- Toveripiirissä e-
siinty» hän kirfconrakentaiaina,
pappina ja maanmittarina. Ka»*

fci-sta merkeistä: pääte!tiiin, että
hänestä »oli herra tuleva.* Rää-
tälintyö ei häntä lainkaan miel-
lyttänyt. Miehiimmin hän sa-
moili metsiä, löi kiekkoa kylän
tanhualla tai istuskeli Uivissa
hartaasti kuuntelemassa vanho-
ja satuja ja tarinoita.Näkemän-
sä ja kuulemansa kätki hän vi-
susti sieluunsa ja loi- niistä sel-
väpiirteisiä kuvia ja luonteita,
jotka hän sitten runouden kir-
kastamina teoksissaan loihti tal-

Luku- ja kirjoitustaidon al-
keet sai Aleksi» Kivi kotonaan
ja pitäjän kiertokauiliumestarll-
ta. Saatuaan ruotsin kielen ope-
tusta eräältä vanhalta merimie-
heltä, pääsi hän 12-vuotiaana
IHelsingia alai-alkeiskouluun ja
paria vuoden päästä yläalkeis-
kouluun. Ruuan pumte ja sairaaJ
loisuus vaikuttivat että Kivi ei
koulussa menestynyt. Häo ero-
sikouluista syksyllä 1852, _iiutt_

jatkoi Maijaan velkarahoilla
Helsingissä ja maalia, päästen
vaivoin ylioppiilaajksi joulukuus-
sa 1857. Pitemimälle hän ei o-
pintiellä pyrkinytkään, vaan
ryhtyi taipuinvustaan seuraten

Omassa maassa ei Kivellä ol-
lut henkistä esi-isää, sillä suo-
malainen taidekirjallisuus oli
vasta alulla. Maamme ruotsin-
kielinen kirjallisuus, jolla siihen
aikaan Runebergissa, Cygnaeuk-
sessa ja Topeliuksessa oli lois-
tavia edustajia, oli vieras Alek-
sis Kiven ominaisuuksi-11-e ihmi-
senä ja runoilijana. Sen vuoksi
etsi hän itselleen esikuvia maa-
ilm-ankirjallisuudesta ja sellai-
siksi valitsi hän Shakespearen
ja Cervantesin. Näiden maail-
ma-nkirjailip-u-uden suurimpien
nerojen kanssa tunsi hän itsel-
lään olevan hengenheimolai-
suutta. Heidän teoksiinsa tutus-
tumalla s&i hän varsinaisen ru-
noilijaka-steen. Shakespeare!ta>
hän oppi ymmärtämään draa-
■maim-otoa, Cervantesiltai ro-
maanin rakennetta. Tällä sekä
Kalevalan, Homeroksen ja raa-
matun runoudella Aleksis Kivi
laajensi mielikuvituksensa pii-
riä. Hänestä tuli ensimäinen
sruomadainen suurkiriailija, jo-
ka seisoi mahtavana, mutta
yksinäisenä ilmiönä aikalaisten»-
sa kirjailija n keskellä. .Vain
aniharvat avaraka tseisimmat,
kuten Fr. Cygnaeus ja Kaarlo
Bergbom, hänen suurtuotan-
tonsa osittain tajusivat. Muut
eivät häntä ymmärtäneet, vaan
tekivät voitavansa leikatakseen
pikkiuimadsilla arvosteluillaan
häneltä siivet, lopulta siiniä on-
nistuen. Tassa suhteessa vei
muista voiton A. Ahlqvist (Ok-
sanen), joka sanoi Kiven teok-
sien uhkaavan maamme »sekä
kirjallisuutta että kieltäc ja jon-
ka mielestä Kivenpääteos, kuo-
le-miaton romaani »Seitsemän
veljestä* oli »kerrassaan hä-
peäpilkku suomalaisessa kirjal-
lisuudessa.» Kehnommin ci to-
della koskaaan ole voitu mitään
teosta ymmärtää.

Raskasta oli elämä Aleks-s
Kivelle. Köyhyys, sairaus ja
luonteen arkuus olivat hänelle
ainaisina esteinä. Hän pysyi
yksinäisenä, köyhänmökinpoi-
kana, luonnonlap.sena, joka kart-
toi isosten seuraa ja viihtyi ai-
noastaan maalaiisten parissa.
Tuloja, oli hänellä keskimäärin
200 unk. vuodessa f Veli, arenti-
mies Siuntiossa, tarjosi hänelle
useia kotonaan ruokaa jakattoa
pään päälle. Siuntiossa tutus-
tui häneen eräs lämminsydämi-
nen, vähävarainen ja umpiruot-
salainen nainen, neiti Charlotta
Lönnqvist, joka koetti tukea
Kiven kirjallista toimintaa an-
tamalla hänelle vapaan, asunnon
ja ruuan. Mutta- tämän armolei-
vän vastaanottaminen köyhältä
naiselta tuntui Kivestä monasti
kovin katkeralta. Päästäkseen
olemasta neiti Lönnqvlstille ra-
situksena aikoi Kivi antautuaihailemalleen maanviljelysalai-
le, mutta heikko terveys tuli
esteeks". Ruumiin voimien riu-
tuessa sumentui kirjailiparaa

järki. Parantnanattomana mieli-
sairaana vietiin Aleksis Kivi
vaivaishoitolaisena Tuusulaan,
räätäli Albert Stenvallin kio,
jolle Nurmijärven kunta maksoi
hoidosta 5 tynnyriä viljaa. Uu-
denvuoden yönä 1872 saapui
kuolema pelastajaksi. Ennen
sielun eroa ruumiista välähti
sammunut nerc-nkipinä vielä
kerran kirkastaen runoilijalle
hänen tulevaisuutensa suuruu-
den. »Minä elän,« lausui han
viime sanoikseen. Ne sanat soi-
vart kuin ennustus siitä,ettähän
oli teokseensa kautta elävä.

Lähempi selostus Kiven
teoksista veisi pitamrmälle kuin
tällaisen kirjoituksen tarkoituk-
siin kuuluu. Tyydymme -mainit-
semaam ne kronologisessa jär-
jestyksessä. Ainoa säilynyt
teelmä hänen kouluajoiltaain on
idylli-mainen kertormu» Kjoti
j,a kahleet. Kalevala-aihe*-
nen jylhä murhenäytelmä
»Kullervo valmistui v.
1860 ja ilmestyi muutetussa
muodossa 1864. Rinnan Kuller-
von synkkien kohtaloiden
kanssa syntyivät Nummi-
suutarien mainiot koomil-
liset tyypit. Teos ilmestyi teki-
jän omalla kustannuksella v.
1864. Pikkukomedia Kihlaus
ja runovihkonen Kanervala
ilmestyivät v. 1866, murhenäy-
telmä Karkurit ja idyllinäy-
telmä Yö ja päivä v. 1867,
stämaisaiheinen näytelmä (Lea
v. 1869 javihdoin v. 1870 Kiven
pääteos, laaja romaani Seit-
semin veljestä, jonka hä-
nen tiedetään kirjoittaneen kol-
meen kertaan.

Aleksia 'Kiven kohtalon ko-
vuus, jonka kärsimyksiä hän
toisinaan koetti pikarin ääressä
unhoittaa, ei o_e luonut hänen
teoksiinsa pessi-mis-tistä sävyä.
Päinvastoin iknenee hänen
tuotteissaan idealismin valoisa
4_atta-m_s fflhmöshengeo hyvyyv-
teen, romantiikan haaveherk-
kyya ja realismin todellisuuden-
taju. Runoilijama on hän täysin
ulkokohtainen ja tyyni elämän-
kuvailijav vieläpä' laadussaan
suurimpia humoristeja. Tuon
tuostakin kohoaa hänen esityk-
sensä monumentaaliseen suu-
ruuteen, jossa kuvaistuu niinhy-
viin korkein onni1 kumi «yvio
tuska.
Ihanne, joka ennen muita ilme»

nec Kiven teoksissa, on amanj
riippumattoman ja rauhalli-
sen maalais-kodiin katmis kuva.
Hän on suomenkielen ensimäi-
nen suuri luonnon ja maalais-
elämän runoilija, suomalaisten
Vergilius. Suomen luonto ja
Suomen kansa elää hänen teok-
sissaan runouden kirkastamas-
sa valossa. Kansa ja isänmaa
sulavat hänen teoksissaan eh-
jään sopusointuun. Se on tämä
maa, jota tämä kansa rakastaa.
Isänmaa on äiti, jonka kasvot
ovat ystävälliset ja armaat.

AleksisKivi ei ole ainoastaan
nuoren suomenkielisen kauno-
kirjallisuuden varsinainen urami-
uurtaja, hän on myöskin Suo-
men kansalliskirjailija, jonka
teokset ovat esikuvana ja ke-
hoittimena s-omalais-en kirjalli-
suuden viljelijöille ja lukijoille.

yleisi uutisia.
Väkijuomakielto.

Asia latteistaan piakkoin.

(S. H.) Asiasta, joka koskee
v-akijuoiiia-in anniskelua ja

■mfyyntiä sodan aikana Suo-
miessa, on sanomalehdissä ollut
ristiriitaisia tietoja. Kuten on
mainittu., on senaatti tehnyt a-
siassa alistuksen korkeimpaan
paikkaan lähettäen ali-tuksen
mukana senaatin istunnossa
syntyneen pöytäkirjan.

Senaatin enemmistö ehdoiV
taa, että kaikenlaisen väkijuo-
main vähittäismyynti j* amnis-
kel-if olisi kielletty sodan aikana
lukuunottamatta ensi luokan

Suomalaiset

5

lmrsQfforit
ovat koko separaattori-

teollisuuden

Suurin ja
tähdellisin

saavutus!
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ravintoloita, joSssa se olisi1 sal-
littu ruuan tarjoilun yhrteydea-
sä Vähemanistö 00 silli kan-
nalla, että vähittäin voi'taisitin
myymälöistä myydä mietoja ry-
päleviinejä, joiden hinta on väi-
hintäin 3 mk.pullolta. Asiao-
otmaiisten ravintoloitsljain olisi
amnsikeluoikeuksistaaii suoritet-
tava joku lisämaksu.

Mkäli olemme saaneet tietfiä,
lienee asian ratkaisu odotetta-
vissa piakkoin ja otaksua c*otp;%
että raitka-su tapahtuu senaatin
eneminrijstön kannan mukaan,
jota aikaisemmin mainittu ko-
miteakin on kannattanut.

Luvaton väkijuomat
kauppa.

RaitftfuSjSriestöJen k»kustoi-
znasto kääntyy läänien kuver-

nöörienpuoleen.

Raittiusjärjestöjen keskustoa-
misto on lähettänyt Uudenmaan
läänin kuvernöörillekirjeJanän,
jossa huomautetaan erään hefr
sdtuciläisen juovutu-sjuom-ualiiki-
keen sotatilaa ai-kana harjtotta»-
masta tuvattomasta väkijuoima-
kaupasta ja sen johdosta toimi-
tetussa tutkimuksessa ilmen-
neistä seikoista, Kauppa olim.
m, lähettänyt maaseudullekia-
väkijuomia kiellettynä aikana,
ja mikäli kirjelmän lähettäjä*
ovat saaneet tietoonsa, on täl-
laista tapahtunut muuallakin,
kuten esim. Hangossa ja Torus-
sa. Tämän on täytynyt tapah-
tua vastoin annettuja määrä-
yksiä samoin kuin ensi luokan
ravintoloissa tapahtuneet vää-
rinkäytökset. Näissä näet mää-
räys ruuan yhteydessä anui.ske-
lusta on kierretty, vieläpä an-
nettu väkijuomia mukaankin
vietäväksi. Jotta näistä lainkier-
tämisistä kerrankin tehtäisiinloppu, anotaan kirjelmässä että■kuvernööri toioroeenpanisi lää-
ninsä kaupungeissa ankaran
tutkimuksen kaikista väkijuo-
maliikkeessä ilmenevistä vää-
rinkäytöksistä sekä ryhtyisi tutf-
kiimusten aiheuttamiin .toimen-
piteisiin.

Samanlainen kirjelmä jäte-
tään mainitun toimiston puoles-
ta nämä päivinä muidenkin lää-
nien kuvernööreille.

Eräs vuokrakysy»
mys Helsingissä.
(S. H.) Kymmenkunta kiin-

teianistön ja talon omistajaa
Helsingistä ovat lähettäneet
Uudenmaan läänin kuvernööril-
le kirjelmän sen johdosta, että
sotapalvelukseen kutsuttujen
sotilaiden perheet eivät voi *■
sunnoistaan ainakaan toistai-
seksi suorittaa vuokria jakoska
näitä vuokria korkeimman mää-
räyksen mukaan ei myöskään
voida ulosottaa, joka menettely
nykyään muutoin olisikin «än-
gen epäinhimillinen, tulee sodan*

*
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Perustettu vuonna 1879,

Konttorl TampereellaKauppa-
kadun varrella.

T„MÉS!S!fI
maksetaan korkein käypä korko.

Vaasan-Osake-Pankin

Sitästöknssatili
onunsi,käytännöllinentalletusmuoto.
Erittäin sopivakaikille.

Rahoiavoidaanlähettääpostinkautta
11447

aikana yksityisten talonomista-
jien jia yhtiöiden ja varsinkin
vähävaraisimpia osakkeenomis-
tajia kohtaamaan tuntuvia ja
hyvin j-askaskantoisia «uraiiÉ-
sia. Koska ci sitäpaitsi mitään
n. k. moratoriota ole käytännös-
sä, tulee tila vielä tukalamtnak-

Seö vuolcsi olisi oikein, että
yhteiskunta tai valtio,ellei sopi-
vampaa keinoa voi keksiä, as-
tuisi aijoissa väliin torjumaan
"tulevia pakkomyyntejä, jotka
ilman muuta ovat ovella1,ellei
vaikuttaviin toimenpiteisiin
pian ryhdytä.

Asianomaiset anovat tämän
johdosta, että kuvernööripani-
si vireille ne toimenpiteet, joita
as'a vaani.

Maidonkuljetus-
komitea.

Se komitea, jonka rautatie-
hallitus on asettanut laaitiimiaan
ehdotusta toimenpiteiksi mair
donkuljetuksen järjestämiseksi
valtionrautateillä, kokoontui
Helsingissä t. k. 5 ja 6 pnä.
Asiantuntijana oli istunnassa
saapuvilla konsulentti K. J. M.
Collan, joka maanviljelyshaHii-
tukselta saamansa toimeksiani-
_on perusteella on tutkinut Pie-
tarin maitokauppaoloja janiistä
julkaissut selonteon.

Sitäpaitsi komitea on käyttä-
nyt erinäisten rautatievirka-
■miesrten asiantuntemusta, val-
misteltaessa kysymyksiä aika-
taulujen muutoksista maidon-
kuljetuksen etuja silmällä-pi-
täen sekä maitovaunujen sisus-
tuksen uudistamisesta enemtmän
tarkoitustaan vastaavaksi.

Komitea on pyytänyt liiken-
netarkastajilta lausuntoa, missä
määrin asemille tarvitaan läm-
mitettäviä tai muita maitosuo-
juksia, «näkösiltoja ja raiteilla
kulkevia kuonma-us-maitovaunu'-
ija sekä mitä muita esityksiä
heillä olisi maidonkuljetukseo
parantamiseksi valtionrauta-
teillä.

-Näinä päivinä1 komitea tulee
matkustamaan Itä-Suomeen ja
Pietariin itse paikalla ottaakf-
isecn selkoa sikäläisistä maidan*-
kuljetusoloista ja Jiikennöits--
jäin taholta -mahdollisesti esi-
tettävistä toivomuksista.

Komitean puheenjohtajana on
liikennetarkastaja Leo Harmaja
tariffitoimistosta ja jäseninä v.
t _ liikennetarkastaja VV. Galle
"Viipurista Sekä asemapäälliköt
Arth. Leisten Lahdesta ja Aug.
Ahlgren Pietarista.

Valtionrautateiden tulot.
(S. H.? Viime éloKuulla teki-

vät valtionrautateiden matoset-
taivaksi lasketut tulot 3,48 milj.
ja tämän vuoden tammi— elo-
kuulla 39,74 miij. mk. Vastaa-
vat määrät viime vuonna olivat
5,5 oiilf. sekä 40,04 milj. mk.

—
Senaatinvirkamiehet. Yli-

määräisiksi esittelijöiksi senaa-
tin oikeusosastoon on toistai-
seksi määrätty varat. H. R.
Elfving ja lakit. kand. varat.K.
Kailat,— Hylättiyjä kuinttainlääkärien
pcikä-feusaipuai:cirniuksia. Senaat-
ti on hylännyt Ahlaisten, Noor-
tr-.ark.un ja Poomarkun kuntien
anomukset saada ]*.\kuyaa
1.500 mkn suuruista valtioapua
trm-mik. i p:stä 1914 lukien
ud-"anan!ääkiirien paikkaaimisek-
«i. Myöskin on hylätty *amanL

laiset anomukse?, Jolta ovat
tehneet Janakkalan Kunta, Pie-
tarsaaren maal-isi- y. m. kunnat
yhteisesti saadakseen 1,000 mkn
valtioavun ja Närpiön kunnan
1,200 mkn vaitioavusta.— Helsingin viihikauppiaitten
valitukset. Helsinkiläiset viini-
kauppiaat Hulda Aurora Ma-
thilda Lindqvist, Ida Johanna
Poschner $a E. A. Nyberg ovat
viime tammik. 28 p. valittaneet
Turun hovioikeuteen siitä Hel-
singin maistraatin päätöksestä,
jolla heiltä evättiin oikeus vii-
nien ja muiden medom(pain vä-
kiijuomaia kaupaksi pitämiseen
myyntiakuden kesäk. 1 p. 1914
kesäk. 1 p:ään 1916. Hovioi-
keus on katsonut, ettei se ole
asianomainen tätä kantelua kä-
sittelemään, joten se ei anna
aihetta mihinkään toimenpitee-
seeni hovioikeuden puolelta. Sa-
manlaisen päätöksen on hovioi-
keus antanut muidenkin helsin-
kiläisten viinikauppiaiden vali-
tuksiin— > Viljan saanti Pe_ä-Pohjo-
lafsjäa. (S. HL) Perä-Pohjolan
maanviljelysseura on anonut,
että seuran alaisille maaimiies-
seuroille myönnettäisiin niiden
tuottaessa viljaa ja .karjanrehu-
etelästä joko rahtivapaus val-
tion rautateillä tai 50 % rahtiV
alenmus. Antamassaan lausun-
nossa on maanviljelyshallitus e-
sittänyt anomukseeni sten suos-
tuttavaksi, että seuran alueella
oleville maamiesseuroille, o-
suuskunnille ja myöskunnille,
j.otka tuottavat viljaa tai kar-
janrehua valittääksensä niitä
väestölle, myönnettäisiin niistä
50 % Tahtialennus.—

i Suomien kaupungit jjja riaa-
ircfttunei-den sotilaiden hjoito.
(S. H.) Turun kaupungin val-
tuuston kokouksessa torstaina
oli käsiteltävänä kysymys Tu-
run kaupungin osanotosta pe-
rustettavaksi aijottuiuo Suomen
kaupunkien väliseen liittoon sai-
raiden ja haavoittuneiden soti-
laiden hoitoa varten, jonka en-
simäinen kokous on näinä päi-
viinä Helsingissä. Turun edus-
tajina tulevat tässä kokouksessa
olemaan valtuuston puheenjoh-
taja, pankinjohtaja J,.Lönnblad,
professori Lennart Stråhle ja
hovioik. åsess. J. B. Stenström.

Kaksi amerikalaista
ambulanssiosastoa
matkustanut Suo»

men kautta.
'(S« H.) H. Säle ilmoitettiin

t,k. 8pnä:
Torstaiaamuna saapuivat

Raumalle ne amerikalaiset am-
bulanssi-osastot, joiden matkas-
ta jo aikaisemmin on kerrottu.
Osastojen ijohtajat kertoivat
seuraavaa:

Amerikalaiset Punaisen Ris-
tin osastot lähtivät matkalle
New-Yorkista viime syyskuun
13 pnä omalla 10,000 rek. ton-
nin vetoisella laivalla »Red
Crossilla». Osastoja t>li kaikki-
aan kymmenen, joista matkus-
taa Venäjälle, Englantiin, Rans-
kaan, Itävaltaan ja Saksaan 2
kuhunkin maahan, Belgiaan oli-
si nvyöslähetetty kaksi osastoa,
mutta Belgiasta vastattiin, että
heillä kyllä on itsellään tarpeek-
si lääkäreitä ja sairaanhoitajat-
taria. Sen vuoksi lähetettiin
Belgiaan 50,000 dollaria rahaa
käytettäväksi haavoittuneitten
sotilaitten hoitoon. Sen mukaan
kuin tarvitaan, lähetetään Ame-
rikasta yhä uusia ambulanssi-
osastoja Yhdysvaltain Punaisen
Ristin kustannuksella. Paraikaa
kerätään Amerikassa rahoja tä-
hän tarkotukseen ja on niitä jo
koossa toista miljoonaa dolla-
ria.

Raumalle torstaina saapunut
joukko, yht. 31henkilöä,nim. 6
lääkäriä ja 25 sairaanhoiitajatar-
ta, oli matkustanut Lontoon
kautta Dundeehen ja sieltä Nor-
jaan, josta matka jatkui rauta-
teitse Tukholmaan ja sieltä e-
delleen Raumalle. Seurueelle
kuuluu kaksi ambulanssia, n1".
ambulanssit »C» ja »H». Ambu-
lanssi C:n johtajana on ylilää-
käri Villiam S. Magill ja hä-
nen ensimäisenä apulaislääkäri-
nään tri Philip Newton ja toise-
na apulaislääkärinään tri Paul
Hudscn-Z'nkhan. Ambulanssi
H:n johtajana on tri Edvard H.
Egbert ja ensimäisenä apulais-
lääkärisiä tri Brou-f. S. Mc Gin-

tfc ja toisena Arthur 'Morris-
Zinkhan. Osasto C:n ylihoita-
jattarena toimii neiti Lucy Mi-
ringerode ja osasto H:n ySihoi-
tajattarena neiti Charlothe
Burgess. Seurueen, mukana mat-
kustaa vielä ylilioitajatar, neiti
Helene F. Haiy. Koko matkan
oli joukkuetta Tukholmasta al-
kaen saattamassa venäläinen
lääkäri, tri Boris von Härden,
joka on H.K. K. Prinsessa A-
leksandra Romanpovskajiani hen-
kilääkäri. Seurueella oli muka-
naan 22 tonnia siteitä, lääkkei-
tä, instrumentteja sekä kaikkea
muuta, mitä kenttäsairaaloissa
Tarvitaan.

Seurueen saapuessa Raumal-
le oli sitä vastassa suuri joukko
kaupunkilaisia. Seurueen jäse-
net sijoitettiin yksityisperhei-
siin, joissa he saivat lepoa ja
virkistystä. Klo 2:ksi päivällä
olivat jotkut kaupunkia edusta-
vat henklötpyytäneet seurueen
jäsenet Seurahuoneelle aamiai-
selle. Aamiaisen aikana piti
kaupunginvaltuuston puheen-
johtaja, konsuli F. V. Laine
englanninkielisen puheen lau-
suen osastot tervetulleiksi ja
toivottaen heille menestystä
heidän tärkeässä tehtävässään.
Ylilääkäri Magill vastasi puhee-
seen englannin kielellä kiittäen
ystävällisestä vastaanotosta.

Seurue matkusti edelleen
Pietariin pikajunalla klo 4.10 ip.
ja oli asemalla heitä saattamas-
sa suuri joukko kaupunkilaisia.
Seurueen jäsenet kukitettiin ju-

SuomenOsuuskaup-
pojen Keskusosuus»

kunta.
HaHintoneuvoato ei pane täytän-

töönvuosikokouksen pääiöstä
FeUervöseuraian liittymisestä.

Osuuskauppojen Keskusosuus-
kunnan hallintoneuvoston koko-
uksessa v. k. 19 pnä herätti pu-
heenjohtaja Tanner kysymyksen
viime vuosikokouksessa tehdyn
PeUenvo-seuraan liittymispää-
töksen täytäntöönpanoista, lau-
suen mielipiteenään, ettei vuosi-
kokouksen liittymispäätöstä oli-
si pantava täytäntöön,icoska e-
päiili sen vaikuttavan osuuskaup-
paväkeä hajoittavasti, mitä hä-
nen mielestään m. m. osotti se
seikka, että julkisuudessa jo on
esitetty vaatimuksia S. O. Km
ylimääräisen kokouksen kokoon-
kutsumisesta purkamaan vuosi-
kokouksessa tehtyä päätöstä.
Katsoi asian tällöin joutuneen
siihen asteeseen, että hallinto-
neuvoston on kiinnitettävä sii-
hen huomiota.

Tämän johdosta ilmoitti toimi-
tusjohtaja SahJbom, sääntöihin
viitaten, että hänen velvollisuu-
tensa on panna vuosikokouksen
päätös täytäntöönja ettei hiaälin-
toneuvostolla hänen nähdäkseen
ole oikeutta päättää täytäntöön-
panon lykkäyksestä, vaan tulee
halilintoneuvoston päinvastoin
valvoa,että vuosikokoustenpää.
tökset pannaan täytäntöön.Tätä
mielipidettä kannattihallintoneu-
voston vähemmistö.

Hallintoneuvosto päätti kui-
tenkin s äänellä 3 vastaan,ettei
S. O.Km viime vuosikokouksen
päätöstäS. O. K:nPellervo-seu-
raan liittymisestä pantaisi täy-
täntöönennen ensi vuoden vuo-
sikokousta. Pitäen oäätöstä
sääntöjen vastaisena, ilmoittivat
johtaja Sahdbom ja hallintoneu-
voston vähemmistöön jääneet
jäsenet pöytäkirjaan vastalau-
seensa.

Neuvontatoimiston hoitajaksi
ja Yhteishyvä-!ehden vastaavak-
si toimittajaksi valitsi hallinto-
neuvosto,5 äänellä 3 vastaan, y-
lioppilas, vakuutusviikamies O.
Niskasen Helsingistä. Johtokun-
ta ehdotti toimeen filos, maisteri
Veli Niemisen, jota hallintoneu-
voston vähemttnistökannatti.

Johtokunnan ehdotuksesta ni-
mitettiin pääkonttorin toimiinies
Hugo Vasenius kuljetus- ja va-
kuutusasiain hoitajaksi, sekä
valtuutettiin hänet yhdessä joko
hra J. Laitilan, hra Juhani
Roos'in tahi hra Väinö Pylkkä-
sen kanssa merkitsemään S. O.
K:n toiminimi per procuram.

Kun neuvontatoimiston toimi-,
mies, toimittaja H. O. Puro oli
kesällä Työmies-lehdessä julkais
sut kirjoituksen, jossa hän ar-
vosteli S. O. K:n vuosikokouk-
sen päätöstäS. O.KmPellervo-
seuraan liittymisestä, mitä pää-
töstähänen mielestään ei pitäisi
panna täytäntöön,sai hän tästä
menettelystään 'ontokunnalta
huomautuksen. Tohiokunnnn mie-
lestä oli sopima nnfta-, että S. O-
Km tci-nvmics tällä tavoin a-sct-

tui vastustamaan S. O. K:n y-
limmän orgaanin —

vuosikoko-
uksen — päätöstä. Puron tä-
män johdosta vedottua hallinto-
neuvostoon, päätti hallintoneu-
vosto, ettei asia sen puolelta an-
na aihetta mihinkään toimenpi-
teseen.

— Yhteishyvä.

Uotisia
Tampereelta ia lähiseuduilta.

Ensimäkien seura*
kuntatalo Tampes

reella.
Tampereen Kaupunkilähetys

onpäättänyt ostaa talon ja ton-
tin n.o 16 Särkänkadun varrel-
la Amurin seurakuntapii-rin ta-
loksi, jonka hyväksi mainittu
seurakuntapiiri on jo useita
vuosia, työskennellyt ja saanut
monen yksityisten suuren uh-
rautuvaisuuden ja seurakunnan
tuntuvan avustamisen kautta
kokoon noin 40,000 mk.

Luottaen yhä vielä seurakun-
talaisten avuliaisuuteen toivoo
Amurin seurakuntapiiri lähim-
mässä tulevaisuudessa saavansa
mainitulle tontille rakennetuksi
tarpeellisen kokoushuoneen ja
talon jossa olisi tilaa lasten
työlaitokselle y. m. Paljon uh-
rautuvaisuutta vielä tarvitaan,
mutta kun mainitussa kaupun-
ginosassa ei tällaiseen toimin-
taan sopivaa huoneustoa ole
muuten saatavissa, niin on toi-
vottavaa että asia yhteisvoimin
saadaan hyvään päätökseen.
Avustuksia tarkoitukseen ottaa
vastaan pastori A. Vallenius.

Lahjoituksia.
Tampereen kauprunkUähetyik"-

on insinööriWalter de Nott-
beck lahjoittanut Smk. 1,000,
joka lahjoitus oli erittäin terve-
tullut, koska parhaillaan suun-
nitellaan työn laajennusta.

Köyhienlasten ruokintaa varten

OQ parooni Valter 'de No11-
-be c k lahjoittanut pelastus-
armeijan täkäläisen slummiase-
man kautta käytettäväksi 1,000

Suomalaisen
klubin

vuosikokoukseen ja vuosi-
juhlaan

kehoitapime jäseniä runsaslu-
kuisasti saapumaan. Vuosiko-
kous alkaa klo puoli 8 illalla ja
juhla sen päätyttyä.

1Vuosi juhlan ohjelmassa on
soittoa, vapaahra E. S. Y r-
jö-Ko skise n esitelmä, Jää-
mien sekakuoron laulua
kanttori H. Kuusnieme n
johtamana, rva Elli Koski-
sen yksinlaulua ja taiteilija Il-
mari Veneskosken viulun-
soittoa hra J. Raho1a n säes*-
tämänä

Ne jotka haluavat syödäyh-
teisen illallisen, merkitköötni-
mensä klubissa esillä ofévaan
listaan ennen kello 12 päivällä.

Valtion tyttökoulu.
Tampereen suomalaisen tyt-

tökoulun johtajattarelle T.
Voipiolle on myönnetty 01-sittaistao1-

sittaista virkavapautta kuluvak-
si lukuvuodeksi sijais'na fil.
maist. T. Il.mioniemi ja rya
E, Kalliala.

HrtttassMaan onjea"*""
f ""sasnto.

TaJmpereen v. t. kirkkoherra
A. Vallen:.ukscn auottua vah-
vistusta Tampereen kirkkoval-
Ittßsmrestea viime huhtikuun

27 pnä hyväksymälle _a'Uta_s-
maan ohjesäännölle, mikäli se
koskee mainitun ohjesäännön
35 pykälässä määrättyä uhka-
sakkoa^ on Porvoon tuomioka-
pituli siltä vaaditussa lausun-
nossa puoltanut tämän uhkasa-
kon vahvistamista.

Nyt on läänin kuvernööri
vaatinut samasta asiasta Tam-
pereen maistraatin lausuntoa,

Lavantautia
on nykyään kaupungissamme
tavallista runsaammin. Kuume-
taut'sairaalassa on jo 20 lavan-
tautista potilasta, joka luku
näyttää yhäti suurenevan. Jo
kaksi lisähuone.ustoa on tarvin-
nut tälle taudille varata maini-
tussa sairaalassa ja ennen piet-
kää tarvnnee vielä tehdä uusia
■laajennuksia,

Junayhteys Tampe-
reen ja Turun

välillä.
Suoranaista junayhteyttä ei

viime aikoina ole ollut Tampe-
reelta Turkuun, vaan on mat-
kustajan Toijalassa täytynyt
kauvemman aikaa odottaa Tur-
kuun menevää junaa. Nyt on
tämä hankaluus poistunut, kun
Tampereen ja Toijalan rälillä
kulkee uusi matkustajajuna.
Se lähtee'Tampereelta klo 11,44
a.p. ja saapuu klo 12,44 Toija-
laan, jossa Toijalasta Turkuun
lähtevä juna, jonka lähtöaika on
12,40, sitä odottaa. Tämä juna
ehtii Turkuun klc 4,43 ip. Tu-
rusta Tampereelle on olemassa
yksi suoranainen junayhteys,
matkustajajunalla klo 2,10 ip.
Turusta Toijalaan', josita klo
6,17 ip. lähtee sekajuna Tampe-
reelle.

— -
Öljyvarastot. Tampereen

rohdoskauppaosakeyhtiö on
maistraatilta anonut oikeutta
saada pitää tulenarkoja öljyjä
varastossa vuokraamallaan alu-
eella- 18 kaup. osassa lähelle
hautausmaata rakennetussa va-
rastohuoneessa.—

PitkännLcmen keskuslai-
tos. Senaatti on hylännyt Piti-
känniiemen keskuslaitoksen yli-
hoitajan apulaisen Y. Määttä-
sen anomuksen saada 200 mkn
vuotuinen palkankorotus. Lää-
kintöhallitus olli puoltanut
myönnettäväksi 200 mkn suu-
ruisen henkilökohtaisen palkan-
korotuksen.

Senaatti on- suostunut Pit-
känniemen ensimäisen v. t al-
lääkärin R. Kyrklundin ano-
mukseen, että hänelle ja hänen
vaimolleen annettaisiin ruoka
Pitkänni-emen keskuslaitoksen
■puolesta, hra Kyrklundille 1
markasta 50 pennistä ja rva
Kyrklundiile i markasta 25
pennistä päivältä.—

3°"viubtlsta kehity_tä Tiaim-
pte-tella. Telefoonikeskustelu-
ien luku teki syyskuulla kolme-
kymmentä vuotta takasin 4,530,
joista 660 oli yöke&kustelua. E-
dellisen vu<jden syyskuulla kes-
kusteltiin telefoonilla 3,290
kertaa.

Vertailun vuoksi mainitta-
koon että van kaupunkipuhelu-
ien lukumäärä tämän vuoden
syyskuulla oli 331,365.— Sähkö Pispal-a- vesijohto-
osuuskumv.n palveukaessa.
Tors.aina saatiin käyntiin Pis-
palan vesijohto-osuuskunnan
uusi sähköllä käypä keskipakois-
pumippu, joka nostaa vettä o-
suuskunman Pispalan harjulla,
97 metrin korkeudella, olevaan
säiliöön 150 litraa minuutissa.
Koneet, joista pumppu on sak-
salainen,mutta mottori kotimai-
nen, Gottfrid Strömbergin teh-
taasta Helsingistä, on hankki-
nut keskusliike «Hankkijac ja

1maksavat ne 1400 markkaa.
IMoottori on 9 hevosvoimainen
I ja tekee 2.850 kierrosta minuu-
tissa. Sähkövirta koneeseen tu-

-1 lee Nokia-osakeyhtiöitä 5,000
voltin jännityksellä, mutta kone-

Euohen vieressä oleva nsfor-
maattori mtuuntaa sen. 50^
tm jännitykseksi ennen mootto-
riin menoa. Kun osuuskunta
laajentaa säiliöönmenevän put-
ken suuremmaksi, voi se nykyi-
sillä koneillaan saada vettä säi-
liöön 300 litraa minuutissa, jo-
ka määrä tyydyttää Pispalan
tanpeen pitkäksi ajaksi, vaikka
vesijohtoverkkoa laajennettai-
siinkin.—

Syyjte virkrtviriieestä. Raas-
tuvanoikeuden eilisessä istun-
nossa syytti kaupungin rahatoi-
mikamari ensimäistä kaupungin-
läkäriä tohtori Ernst af Häll-
strömiä virkavirheestä, syystä,
kun tohtori H. oli -rahatoimika-
marin maksettavaksi hyväksy-
nyt pari laskua, joiden hyväksy-
miseen ei tohtori H jlla ollut oi-
keutta j'a jotka maiksut osaksi
eivät vielä olleet maksetitavia-
kaan. Kun syyte virkavirhees-
tä on yleisen sy}Tttäjän ajettava,
eikä yleinen syyttäjä kaupungin
viskaali V. Paiander, yhtynyt
syytteeseen, ei raastuvanoikeus
ottanut juttua tutkiakseen. Jut-
tu siis raukesi. Rahatoimikama-
rin edustaja varatuomari Tor-
sten Malinen ilmoitti tyytymät-
tömyyttä päätöksen.— Auto pillastui. Torstaina
jätti auton n:o 17 ohjaaja ko-
neensa pahvitehtaan konttorin
eteen, mennen itse käymään
konttorissa. Poistuessaan kiin-
nitti hän jarrun, mutta koneen
käydessä irtautui se ja kone al-
koi tuontuostakin niytkäytellä
vaunua eteenpäin. Täten joutui
koplinki toimimaan ja vihdoin
törmiäsi vaunu tiensivussaolevaa
kaidepuuta vastaan, joka särkyi
ja vaunu putosi noin puolen
toista metrin korkeudelta pys-
tyyn mainitun tehtaan seinuk-
selle. Tässä -tapa-tunmassa sär-
kyivät vaunun etupyörät sekä
linjaarit ja koko etuosa sai pa-
hoja vammloja. Koko torstain
makasi kone syvennyksessä, jo-
hon se yltiöpäisyydessään oli
riistäytynyt.— Kanavaliikenne Lansi-Hä--
meen piirissä on syyskuussa ol-
lut seuraava:

iaiv. luku, tulbt
86 -is:Bd

399 610:25
325 380:90
104 23i:8s

olivat vastaavat

Heitraskoski
Murole
Valkiakosiki
Lempäälä

Elokuussa
luvut:
Herraskoski
Murole
Valkiakoski
Lempäälä

siB
2,704
1,619

815

725:85
5.735: äo
2,047:90
■t»439:55

Kuluneelta kesältä lokakuun
i p:ään asti ovat mainitut lu-
vut:
Herraskoski
Murole
Valkiako^kä
Lempäälä

604
3>!°3
i<<944

919

84TT65
6-345 = 45
2428:80
■1,671:40— Vedenkorkeus Pyhäjälrves-

säon ollut seuraava:
Syysk. p:nä: Metriä:

2— 76.39
4— 7638

'20— *
23—

176.29
76.30

■27-* 7633
76.27
76.2J530—.yli vedenpinnan

Purfasen Ristin
merkkien myynti.
Kuulutuksella tämän päivä-

lehdessä kehottaa poliXkamari
tyttöjä ja poikia sekä yleensä
henkilöitä, jotka ovat halukkai-
ta huomenna- sunnuntaina, Pu-
nasen Ristin päivänä, kaupun-
gissa myymään Punasen Ristin
merkkejä ilmoittautumaan kes-
kvspoiiisiasemalle.

— N.M.K.Y» jaN.K.Y»
Liitto, jionika paikallisyhdistyk-
senä on täkäläinen Nuorten
Miesten Kristillinen Yhdistys^
toimii myös ulkolähetyksea
työntekijänä. Se nimittäin kan-
nattaa past. Hannes Sjöblom'ia
Kiinassa ja tarvitsee niin olten
varoja siihen.

Paikallisyhdistysten tetitävä-
nä on huolehtia myöskin lähe-
tystyön menestymisestä. Täkä-
läinen N. M.K. Y. viettää huo»,
mennä lähetysiltamaai
jossa kerätään "kolehti Kiinaa
lähetyksen hyväksi. TcivOttar
vasti yleisörunsaslukuisena saa-
puu ja ahraa kalliiseen ty"*Sh"a^
Riittaam-rae Utnotukseen.

mikkomakitalo
Highlight
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V. P. K:n syyskokous on
huomenna sunnun-ginaklo 3 ip.

Elojuhla Tampes
reella.

Tampereen 5-eudun lähetysys-
tävät toimivat luth. rukoushuo-
neella lauvanitaina t- k. 24 P-^ä
elojuhlan, josta tulot tulevat
Suomen kirkon pakana-lähetyk-
sen hyväksi. Elojuhlaan otetaan
myytäväksi etupäässä kaikenlai-
sia maantuo'tteita, kuten viljaa,
perunoita, lanttuja, kaalia j. n.
e. Useat maanviljelystä ja puu-
tarhanhoitoa hanrastavat iähe-
trsystävät Tamiperen seudulla
tahtoisivat mielellään uhrata jo-
tain maanhedelmästä Jeesuksen
Kristuksen Vapahtajamme tun-
netuksi tekemiseen maailmassa.
Tätä helpoittaakseen päätettiin
jo viime kevännä, että syksyllä
toimitaan koko paikka-kunnan
yhteinen elojuhla Tampereella.
Useat lähetysystävätkin jo ke-
väällä erottivat kulman pellos-
taan kasvamaan uhria Jumalal-
le. Sitäpaitsi on meillä erikoi-
nen syy kiittää Jumalaa siitä,
ettei halla ole ollut koko syk-
synä peltojamme turmelemassa.

Lahjat elojuhlaa varten pyy-
detään lähettämään, tai vielä
mieluummin kaupungissa käy-
dessä jättämään lutiherilaiselle
rukoushuonelle,jonka vahtimes-
tari ni:ta ottaa vastaan. Niiden,
jbtika lahjansa lähettävät junas-
sa tai laivassa, olisi hyvä kir-
joittaa lähetykses-ään postikor-
tilla neiti Anna Lehtoselle, os.
luth. rukoushuone, Tampere.

—
Suomen Punaisen Ris-

tin merkitsemislistaon esillä
Aamulehden konttorissa.

Kuolleita. T.k.7 p*näkuo-
li Suoniemellä pitkällisen
.taudin sairastettuaan maanvilje-
lijä Vihtori A 1a-Hemmo 68
vuoden ikäisenä. Lähinnä sure-
vat vainajaa puoliso, poika jt ty-
tär.

T. k. 8 p:nä kuoli Lempää-
lässä Kalle Kustaa Mattila
■44 vuoden ikäisenä. Lähinnä
kaipaamaa^jä^äit^^coiime
veljeäM
TL', k.

_ p :nä kuoli Juupajoella
tkleuhlkotaudrn sairastettuaan
Suoma Matilda Helin 21 vuo-
den ikäisenä. Poismennyttä kai-
paavat äiti, sisaret ja veljet.

— Kansakoulujen apurahoja
on senaatti myöntänyt m. m.
Längelmäen kunnan Evä-
järven koululle 950 mk. opetta-
jan tai opettajattaren pä.kKaa-
miseksi—

1 Tuomarit. Jämsän tuo-
miokunnan tuomarille G. Tau-
-leri11e on myönnetty virka-
vapautta lokak. 18 p:stä j-ou-
luk.5 p:ään ja sijaiseksi määrät-
ty hovioik. ausk. E. Ilves.— Punasien Ristin haja-aloslas-

to perustettiin eilen Riihi-
mäelle. (S. H.)— Ulosottoap-laiset. Asiano-
maisen .kruununnimismiehen esi-
tyksestä on kuvernöörinvirasto
oikeuttanut Parkanon nitmis-
miespiirissä palvelevan poliisi-
konstaapelin Nikodemus Niemen
6 kuukauden aikana sanotussa
nimismiespiirissä toimittamaan
verolippujen, toimitusasian lu-
nastusten ynnä muitten saman-
laisten maksujen ulosottoja.—

Kuntain uhkasakot. Kunta-
kokouksessaan viime kesäkuun
16päivänä päätti Ikaalisten
kunta kunnan alueella, kahden-
kymmenenviiden markani sakon
uhalla, kieltää jäniksien ansoilla
pyydystämisen. Ylläolevan eläin-
rääkkäyksen' ehkäisemistä tar-
koittatvan päätöksen on läänin

kuvernööri asianomaisten nou-
datettavaksi kuluvan kuun 3 päi-

vänä vahvistanut.

Huomattavia lahjoi-
tuksia.

Äsken kuollut Pihlajaveden
kirkkoherra Viktor Brusi-
-1 a on testamentissaan määräni-
nyt. pa:tsi pienempää määrää
eräälle yksityiselle henkilölle:

2,000 markkaa Pihlajaveden
seura-kunnalle rahastoksi, jonka
korot käytetään diakon'ssaläir
toksen hyväksi, ensi »jassa vaa-
rattomien sairasten auttami-
seksi;

2,000 markkaa Alastaron,

seurakunnalle käytettäväksi sa-
moio* ,ia

5,000 markkaa Suomen Kirk-
koh:storialli-selle Seuralle ra-
hastoksi, jonka korot käytetään
etupäässä kirkkohistoriallisiin
tutkimuksiin omassa,maassa.

Loput omaisuudesta on mää-
rätty yliopiston jumaluusopil-
liselle tiedekunnalle rahastoksi,
jonka koroista on suoritettava-
yhteensä 1,200 markkaa vuo-
dessa kahdelle nimitetylle hen-
kilölle heidän elina'kanaani ja
korot muuten käytettävät 600
markan suuruisma stipendeinä
lahjakkaille varattomille yli-
oppilaille, jotka valmistautuvat
evankelis-l-teri!aisen 'kirkon
palvelukseen.

Jumaluuso-p*11-iselie "tiedekuni-
nalle tuleva osa nousee 55-

—
60,000 markkaan.

Vilppulan kirkko.
Olemime jo aikasemmin erityi-

sessä Vilppuian numerossamme
selostaneet,kuinka Vilppulan ai-
koinaan eristetty peräkunca, mo.
nien edellä käyneiden vaikeuk-
sien, jälkeen sai oman rukoushuo
neen eli nykyisen kirkkonsa-
Päätös tämän «suoraseinäisen
puukitfkon« raikentaimisesta aulk-
kitehti Georg Schreokin piirus-
tusten mukaan tehtiin 1p.huh-
tik. 1891. Rakennustoimiin ryh-
dyttiin kyllä heti, mutta varain
puute, erimielisyydet paikasta y-
m. pikkuseikat hidastuttivat
hanketta niin, että rukoushuone
valmis*ui vasta syksyyn 1900
mennessä. Sitäennen oli rukous-
huonetta kyllä puolitekoisena,
rossipermannol-la seisten ja vain
vesikatto pään päällä monet vuo-
det jumalanpalveluksiin käy-
tetty. Valtion v. 1898 ta-Tkoi-
tukseen myöntämllä 30,000 mk.
lainalla saatiin kirkkoon kellota-
puli, välikatto, lattia, lehterit,
penkit, saarnatuoli, a"ttari ja 2
lämimityskapminaa sekä ikkunat
ja ovee rappusineen- Maalaus
myös jäi vaillinaiseksi. Seinät o-
livat ulkoa punatut ja sisältä
kalkilla valaistut punaväri kir-
jailulla vain höylätyt osat olivat
öljymaailissa. Tässä kunnossaan
vihki piispa Råberg rukoushuo-
neen syysk. 14 pmä 1900 ja sem-
moisenaan se sitten toukok. 1
p:nä siirtyi Vilppulan vasta
muodostetulle seurakunnalle,
saaden samalla kirkon nimen.

Vilppulan seurakunta on nuo-
ruudestaan huolimatta osottanut
mahdollisimpaan täydellisyyteen
pyrkimystä kaikissa laitoksis-
saan. Niinpä ei tyydyttänyt
kirkkokaan kauvan tuossa asus-
saan sille asetettuja vatimuk-
sia. Syysk. 16 p:nä 1902 eli 12
vuotta vihkimisen jälkeen päät-
tää seurakunta ryhtyä toimiin
kirkkonsa «lopulliseen kuntoon»
saattamiseksi.

Arfkfkitehti Ilmari Launiksen
laatimien piirustusten mukaan
nousi kustannusarvio urkujen
kera 24,000 mk. Taikotukseen
haettiin uutta valtiolainaa. Kun
senaatti si*ten syysk. 19 p:nä
1913 oli vahvistanut korjauspii-
rustufcset ja vakiolaina myön-
netty, voitiin pitää urakkahuuto-

kauppa viime kesäk. 16 p:nä-
Yli *}/s kuuka-ita ■ovat- työt

nyt kestäneet- Sen ajankulues-
sa on 'kirkko niinhyvin päältä
kuin sisältäkin kokonaan muut-
tanut muotoansa. Vaalean kel-
lertävine väreineen, josta val-
kea listoituspehmeästi eroaa, te-
kee se tumman havumetsän lo-
mista tulijaan varsin miellyttä-
vän vaikutuksen. Entiset puner-
tavat hirret ovat i"XS" laudoi-
tuksella peitetyt ja kaikki ulfco-
raput kokonaan uusitut sekä ki-
vijalka tiivistetty.

Pääasiallisimmat laitokset
ovat kuitenkin suoritetut kirkon
sisäpuolella. Entisestään ahdas-
ta kuoria on laajennettu poista-
malla etumaiset penkit. Liian
korkealla ollutta saarnatuolia,
joka saattoi puhujan kuulijoista
jotenkin eristettyyn asemaan, on
tuntuvasti alennettu. Paremman
valaistuksen saamiseksi kuoriin
ja urkulehlterin alle on peräsei-
nän yläosaan avattu 3 isoa ak-
kunaa. Näiden sisäkehissä on vä-
rillinen lyijylasitus esittäen lati-
nalaisia A. ja O. kirjaimia sekä
risti- japyörylä-kuvioita. .

Alttarin päällysrakenne pöy-
dän kohdalta on kokonaan uu-
sittu. Alttarin ia saarnatuolin y-
litse muodostettuun kaarentapai-
seen kehykseen on kullatulle
pohjalle maalattu seuraavat II
symbolistista -taulua: Ylinnä
keskellä sijaitsevassa taulussa on
ristin-muotoinen sädekehä, jonka
keskustassa kreikkalaiset alfa ja
omega ss= A. ja O. kirj.3i.met, se-
kä ympärillä lause: Minä olen
maailman valo. Seuraava kuva
oikealla esittää Isän silmää ja
vasemmalla Pyhää henkeä, kyyh-
kysen muodossa. Niitä kahden
puolen seuraavatkuvat: 2kyyh-
kystä ja viinirypäle vasemmalla
sekä kyyhkyset ja tähkäpää oi-
kealla esittävät pelastusta Jee-
suksen ruumiin ja veren kautta
Joh. 6:54. Nyt seuraa oikealla
miekan kannattama : tuomion
vaaka ja vasemmalla palmun ok-
san 'kannattama: pelastuksen
vaaka, joissa viittaus Ilmi- 6: 5.
Näitä seuraavatkuvat ovat: va-
semmalla: voiton kruunu seppe-
leen ympäröimänä Hm. 2: 10.

sekä oikealla: kuolemaa, synnin
palkkaa kuvaavat käärme ja pää-
kallo. Alimmaiset kuvat ovat
vasemmalla elämän puu sitä ym-
päröivine vintoineen Hm. 2: 7 ja
oikealla kuoleman puu t Moos.
2: 17. Alttaripöydän etusivuun
kiinnitetään Ristiinnaulitun ku-
va pestäväksi patineeratusta kip-
sistä. Se ei ole kuitenkaan sota-
tilan vuoksi vielä saapunut.
Alttarin rinta-aidan päällyspuu
se;kä polvistuslauta ovat verho-
tut punaisella shaggivaatteella-

Unkolehteri on laajennettu si-
vuparvekkeitten ensimäisiin pila-
rei-nin asti. Vanhan urkuparven
kanssa muodostaa se nyt riittä-
vän tilan sekä urkuja että kirk-
kokööriä varten. Viimemainitul-
le on etualalla valmistettu 42
kpl. n. s. «nousu-istuimia*, jotka
tarvittaessa voidaan kääntää
pois tieltä. Vanhan urkulehterin
etelänpuoleinen ovi onrakennet-
tu umpeen jaovikarmineen käy-
tetty uuteen ullakko-oveen tor-
nissa. Urut ovat tilatut A. Tu-
lenheimolta Kangasalta ja mak-
savat 10,500 m/k-

Sisäseinät kirkossa, sakastissa,
eteisessä ja portaissa on laudoi-
tettu 3%"X3%" ponttilaudoilla
n. s. «uutita mallia« ja maalattu
vaaleanharmaalla värillä, josta
pylväät, vuoliaiset, lehterien
reunus ja listoitukset kellertä-
vinä eroavat. Penkit ja lattia
ovat tumman tiilenpunaiset, a.-
tarin ja sakastin permanto sekä
kaikki ovet ovatkellertävät. Vä-
likatto, sakastin kalusto sekä
alttari ja saarnatuoli ovat val-
keat, viimemainitussa kie-lo-
aiheisia ornamentteja kullatulla
pohjalla.

Korjaustyöton suorittanut ra-
kennusmestari Anton Hakola
Kurikasta, joka tuntuu olevan
erittäin perehtynyt alaansa.
Niinpä onkin hän tätä ennen jo
suorittanut kokonaista 16 kirkon
rakennusta eri puolilla maa-
tamme.

Uudessa asussaan tekee Vilp-
pulan kirkko nyt, vaikka urut
sieltä vielä puuttuvat,varsin ar-
vokkaan ja ylentävän Vaikutuk-
sen, johonkaikki seurakuntalai-
set ovat tilaisuudessa tutustu-
maan ensi sunnuntaina t k. ii
p:nä. jolloin kirkossa pidetään
ensimäinen jumalanpalvelus lai-
tok.--*n jälkeen.

V— n

Karkku.—
K v ntakokouksessa

t.k. 5 pnä käsiteltiin ja päätet-
tiin seuraavatasiat:

Tarpeellisen huoneuston hen*

kiikifijoituksen .pitämistä varten
vuosiksi 1915

—
1917 vuokrasi

kunnalle talollinen Fabian Seik-
ku 12 markan vuokraa vastaan
vuodelta.

Esitettiin Turun ja Porin lää-
nin kuvernöörinpäätös viime e-
lokuun 8 päivältä, koskeva kyy-
dinpidon ja kyytilaitos.en jär-
jestämistä Tyrvään kihlakunnas-
sa vuosiksi 1916

—
1920. Päätös-

tä vastaan ei ollut mitään -muis-
tuttamista.

Kysymys toimitetaanko työ-
mies Anshelm Mäkisen Nofhkuan
kylästä Elle Pauliina niminen
tyttö kunnan 'kustannuksella
Perttulan kouluun tylsämielisiä
varten, jätettiin kunnallislauta-
kunnan likemmin selvitettäväksi.
Selvityksen saatua kuntakokous
vasta lopullisesti päättää asian.

Tarjottiin julkisella huutokau-
palla pohjoispuolena Rautavettä
olevien yleisten m-ianteitten lu-
miauraus ja muu kunnossapito
kolmen ensi talven aikana, josta
vaaditut «naksut yhteensä teki-
vät vuotta kohti 892 markkaa.

KauvatiSa.— Töitten-puute alkaa
syksyn lähetessä yhä enemmän
lisääntyä, sillä isommat työ-
maat, kuten Kauvatsan höyry-
saihak'n, ovat supistaneet työn-
sä hyvin vähiin; ainoastaan
muutamia- päiviä viikossa on
sahalaitos käynnissä ja muuta-
m na viikkoina' ei ollenkaan. Ei
näy maanviljelijälläkään olevan
hyvää halua antaa töitä isom-
massa määrässä- Kunta kyllä on
ottanut asian -käsiteltäväkseen,
aikoen ojittaa 'kunnalle kuulu-
vat koulutalo-en metsät. Monia
mu takin to ta kuuluu olevan,
joita aiotaan tänä syksynä teet-
tää.

Hikka,— Väliaikaisessa
kuntakokouksessa t. k.
5 pnä hyväksyttiin kunnan
maiden 10-vuotis vuokratar-
joukset.

Torppari M. Viitamaalle pää-
tettiin suorittaa takaisin hänel-
tä aiheettomasti kannettu koi-
ravero.

Edustajiksi Tyrväässä lokak.
20:nä p dettävään Tyrvään,
Kiikan- ja Kiikoisten yhteiseen
kuntakokoukseen valittiin ta-
loll. A. Alatalo, V. Ylitalo, A.
Mattila, H; Parto ia varalle A.
Seppä jaM. Laurila.

Kunnan edustajaksi vastaa-
maan kihlakunnanoikeudessa
nimismies K. A. 'Kalskeen
haasteeseen Nevanpään kylän
tieasassa valittiin A. Mattila.

Tarjottiin huutokaupalla Ta-
lonkvlän maantien kesäylläp-ito
kahden vuoden ajaksi. Työ
jaettiin 13 osaan ja hyväksytyt
tarjoukset vaihtelivat 56—

40mk tieosalta.

Längelmäki.
_ — ' Elojuhlaa vietettiin

täällä 6 pnä t. k.Kirkossa saar-
nasi Oulun kommin steri pasto-
*"'...U' Wegelius. Kun samana
päivänä asetettiin toimeensa
diakonissa Emmi Reijonen, niin
kohdistui juhlan vietto pääasi-
allisesti diakonaatti-as:ani ym-
pärille. Sitä käsitteli saarnaaja
Jumalan sanan mukaan saar-
nassaan.

Poukalla jatkettiin juhlan
viettoa puheilla j.a lauluilla. Jalopuksi myytiin huutokaupalla
diakonaatti-asian hyväksi va-
paaehto'sesti tuodut antimet.
Tavaro sta karttui 114 mk. 75penniä. Kirkossa kannettu ko-
lehti tuotti 17 mk. 50 p. ja ra-vintotarjoilusta sekä rahalah-
joituksista tuli noin 50 mk., jo-
ten diakonaatt-asian hyväksi
kokoontui sievonen summa, yli
180 mk.

Diakonissa Reijonen, joka on
saanut sekä tietopuolisen että
käytännöllisen ammattitaidon
sairaiden hofaossa Oulun- dia-
konissakodissa ryhtyy nyt sii-
hen laupeuden työhön- ja rak-
kauden palvelukseen, joka koh-
distuu kärsivien sairaiden hy-
väksi. Toivomme että tämä työ
on tuottava lohdutusta ja huo-
jennusta moneen murheelliseen'
sydämeen.— Sunnuntaina.8 p-
t. k. kootaan kolehti Punai-
selle Ristille kaikissa,
maamme kirkoissa, ni'npä tääl-
läkin. Varmaankin seurakunta-
laiset silloin saapuvat suurin
joukoin kirkkoon tuomaan lah-
jansa Punasen Ristin kolehtiin.
Ja kuka ei itse voi saapua, an-
takoon muitten mukaan. Tämä
onk:n helpoin ja käytännöllisin
tilaisuus suurelle yleisölle aut-
taa, sodassa kärs vien ja haa-
voittuneiden kovaa kohtaloa.
Kun samana päivänä.-myöskin
saamaa kirkossamme lähetys-
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saarnaaja A. Järvinen ja on
myöskin rippi ja Herran ehtool-
lisella käynti, n'in varmaankin
tulee kirkko kansaa täyteen ja
kolehti sitä suurempi.

Samana päivänä puhuu saar-
naaja Järvinen myöskin- Västi-
län Tuomaalassa kello 3 j. pp.
Siellä kolehti- kootaan pakana-
lähetykselle.— 11tnassa on ollut jo sel-
vä talven tuntu. Ilma- on käynyt
ci vain syksyiseksi ja pimeäksi,
vaan kylmäksikin. Kylmät tuu-
let ovat puhaltaneet ja 2 pnä t.
k. satoi lumi-räntää ja sittem-
min vähä väliä rakeitakin- Tie-
tomiehet -ennustavatkin aikaista
talven- tuloa. Aamu;sin on ollut
maa jäänhuurteessa ja lämpö-
m*'tt.ari nollassa ja sen alapuo-
lellakin. Lehdet pysyvät kuiten-
kin sitkeästi puissa, vaikka o-
vatkin kellastuneet; mikä taas
viitta'si siihen, ettei talvi vielä
vallan lähellä ole. Parasta on
kuitenkin maamiehen kiiruhtaa
syystöi-tään.ettei jää talven- alle.

Nokia.—
Nokian kansakou-

lun koululasten rayiise-
miseksi työskentelevänkoulu-
keittoyhdistyksen vuo-
sikokous pidettiin mainituia
koululla t- k. 4 p :nä- Kokouksen
avasi yhdistyksen puheenjohtaja
hra K. Salminen, joka myösva-
littiin kokouksen puheenjohta-
jaksi. Kirjurin esitettyä kokouk-
selle kertomuksen edellisen vuo-
den toi.minnasta luettiin, lyhen-
nysotteet tileistä. Niiden mu-
kaan on yhdistyksellä ollut vuo-
den kuluessa tuloja edellisen
vuoden säästön kanssa 1581:49
ja menoja 1017: 45, joten sääs-
töä alkaneelle lukuvuodelle on
564:04. Maksua on oppilailta
ruuasta kannettu 25 p. viikolta.
Tilit kiitollisuudella hyväksyt-
tiin.

Johtokunnasta olivat eroamis-
vuorossa nti Harviainen, emän-
tä Jaakkola ja hra Suomela-
Näistä valittiin nti Harviainen
ja emäntä Jaakkola uudelleen se-
kä hra Suomelan tilaille opettaja
K. Ratamo. Emäntä Lahden joh-
tokunnasta eronpyyntöön ei
suostuttu. Nti Pasti^n s-amaan
suuntaan lausuttua toivomusta
ei katsottu tarpeelliseksi ottaa
käsiteltäväksikään. Varajäsenik-
si johtokuntaan valittiin herrat
Järvinen, Lehtonen ja Törn.

—
Kuoleman kautta oli johtokun-
nasta poistunut A- Narinen. Hä-
nen tilalleen valittiin hra Valka-
ma- Tilintarkastajiksi tulivat
herrat F. J. Leino ja J- Lindroos
selkä varaille hrat Hällfors ja
Jaakkola.

Tähän saakka on yhdistys os-
tanut myös kaikki keittämiseen
menevät puut. Nyt päätettiin
kuitenkin kääntyä koulun johto-
kunnan nuoleen pyynnöllä että
saataisiin käyttää koulun puita.
Pyynnön tekeminen jätettiin o-
pett.Ratamon huoleksi.

Yhdistyksen kokouksen pää-
tyttyä pidettiin sen joht ok v n.
n an kokous- Siinä valittiin joh-
tokunnan virkailijoiksi entiset
vinkailijat. nimittäin puheenjoh-
tajaksi K. Salminen, kirjuriksi
nti Eskola ja rahastonhoitajaksi
nti Harviainen. Viimemainitun
huoleksi m. m. jäi ruokatavaroi-
den osto. Kaupoista saatavat ta-
varat ostetaan edelleen osuus-
kaupasta. Keittäjiksi oli tarjou-
tunut 3 henkilöä. Näistä valittiin
keittäjäksinti Tilda Lintunen 20
mik:n kuukausipalkalla. Koulu-
keittiö -päätettiin alottaa 13 pnä
loknk. Oppilailta otetaan ruuasta
maksua nyt vain 20 p. viikolta.
Tämä kerätään 'auvantaisin,ku-
kin opettaja luokaltaan.

Parkano.— Yhteisiähommia on
parkanolaisilla kuluneena kesänä
ja nyt syksyllä ollut kokolailla
paljon.

Ensiksikin raivattiin n. s. Sy
dänmaan maantie, joka
johtaa Paloviidan talon kohdalta
Porin tieltä Raivaian ja Sydän-
maan kylien "äpi vanhalle Kan-

lä ole, sillä tien Kauraharjun
viime syksynä, ja nyt kuluneena
kesänä on oltu ahkerassa puu-
hassa tien kuntoon saattamisek-
si, siltoja laittaen, hiekkaa ve-
dättäen j.n. e. Hyvään kuntoon
onkin valmistunut osa 'laitettu.
Aivan valmis eimainittu tie vie-
lä ole, sillä tien Kauraharjun
puoleisessa päässä oleva valtion
osuus on vielä tekemättä, niin
että «läpikulku» on nyt 'toistai-
seksi tukossa, mutta kun tie lo-
pullisesti valmistuu,niin suurim-
man hyödynluulisin,Raivalan ja
Sydänmaan kyläläisiä lukuun ot-
tamatta, siitä olevan Honkajoen
itä- ja Karvian eteläosassa asu-
ville,sillä heidän matkaansa Ko-
veiahden laivalaiturille se mel-
koisesti lyhentää.Parkanolaiset
yleensä eivät sitä tietä paljon
tarvinne

Toinen tie, jota valtion kus-
tannuksellaon niinikään tänäke-
sänä raivattu,alkaa Jalasjärvelle
johtavalta tieltä vähän Kuivasen
talon eteläpuolelta ja johtaa Va-
tajankylän sivuitse Aikkiam suon
poikki Karviaan. Tällä tiellä eh-
kä joskus, sen valmistuttua, voi
olla vähän liikennettä Kauha-
joen asemalle, ainakin Parkanon
luoteisosista, ja paikallista lii-
kennettä se ainakin palvelee.

■Näitten tietöiden lisäksi on
tientekovelvollisia vielä vaadittu
kirkolta lähtien oikeanpuoleinen
tien reunakohottamaan siten,et-
tä missä reuna on alempana tien
pintaa, on siihen ojasta luotu
maata, joka sitten yhdessä tien
kera on saunotettu ja tie saatet-
tu siten ojaa myötenvaakasuo-
raksi. Kun ensi kesänä on aiko-
mus toinenkin reuna tasottaa.
niin jopa toteutuu vanha lause:
«Venheet siis joalkavat ravistua
Parkanollakin,kuin joka kulmal-
ta jo pääsee pyörillä liikku-
maan«— Hautausmaan laa-
jentaminen on ollut myös
yhteinen puuha. Jo pitemmän
aikaa on tuottanut hankaluutta
se ahtaus, joka nykyisellä hau-
tausmaalla vaiitsee ja läheem-
mässä tulevaisuudessa olisi han-
kaluus tietenkin vielä lisäänty-
nyt, sillä vaikka tässä muutama
vuosi sitten hautausmaahan ajet
tiinkin multaa lisää, ei sitä kui-
tenkaan karttunut niin paksua
kerrosta, että sen turvin hauta-
tiloja olisi ollut riittävästi. Siksi
päätettiin tänä syksynä hautaus-
maata laajentaa muokkaamalla
nykyisen maan pohjoisreunassa
oleva mäki hautausmaaksi. Ko-
vanlaista se työ on ollut, sillä
maa on kiviperäistä aika kovaa
mäkeä, mutta sopivampiakaan
paikkoja ei kirtkon lähistöllä ole
tarkoitukseen saatavissa ja val-
keata sekin olisi joshautausmaa
olisi 'kirkosta kovin- etäällä. Työ
on teetetty kirkollisen äyrityk-
sem perusteella ja ovat siinä eri
kyläkuntain miehet vuoron pe-
rään hikoilleet.—

E1äinmark kina t, joi.
ta täällä on jo pitemmän ajan
totuttu tässä lokakuun alkupäi-
vinä viettämään, eivät iällä ker
taa saaneetkaan tavallisuuden
mukaista menoa. Asia oli näet
siten, että sotatilan vuoksi oli
senaatin ja kuvernöörin toimes-
ta markkinain pito kielletty,
mutta tiedot "tästä saapuivat niin
myöhään, että useat etäämpää
tulevat olivat joehtineet suoriu-
tua taipaleelle. Siksi kokoontui
Parkanon kirkonkylään jomark-
kina-aattoiltana t. k. 5 pnä pal-
jon yleisöä ja toisiameni paljon
sellaisiakin, jotka kyllä tiesivät
ylempänä mainitsemastani kiel-
losta. Kun sitten t. k. 6 p:nä
markkinapuuhain piti alkaa, es-
tivät viranomaiset luonnollisesti
torille pääsyn ja ihmisten eläi-
mineen ja muine tavaroineen
täytyi tietenkin lähteä pois.

Kyllähän sitä sitte etempänä
teiltä y. m. paikoilta koetettiin
vähän kauppoja tehdä, mutta
vähäistä se oli. Eläimiä oli tuo-
tu aika paljon kaupaksi, mutta
kysyntä einäyttänyt vilkasta o-
levan 'a hinnat niin ollen alhai-
set. Lehmien hintana oli ollut,
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mikäli kuulin, siinä 60— -100

mkn tienoilla. Elämä oli siivoa,
kuten sopi odottaakin tänä pa-
kollisesti raittiina aikana. Pari
puukotusta melkein selvien
miesten kesken sentään tapahtui,
olen ikäänkuin muistona siitä,
että piti olla markkinat.

Kirkonkokoukses.
sa t. k. 4 p. otettiin ensiksi kä-
siteltäväksi kysymys: myönne-
täänkö edelleen,kuten tähän as-
ti, 300 mk. avustusta diakonis-
san palkkaamiseksi kunnassa.
Merkillistä kyllä,kokous suurel-
la enemmistöllä epäsi tuon vaa-
timattoman palkka-avun diako-
nissalta. Ukot tuntuivat kovin
pelkäävän suuria kinkollismaksu-
ja ja sentähden tahtoivat saada
tv'on5 pennisen, (jonlka tuo sum-
ma olisi tehnyt) vähennetyksi jo-
kaisesta kinköllisäyristään. Mo-
net väittivät lujasti ettei diako-
nissasta ole vastaavaa hyötyä!

Tuomiokapitulin vaatimaa
lausuntoa antamaan Kihniönuu-
den seurakunnan tekemästä ano-
muksesta päästä heti kirkollises-
sa suhteessa erilleen Parkanosta
fa saada väliaikainen saarnaaja
kuitenkin sillä ehdolla, että hau-
taukset toimitetaan Parfcanossa
kunnes Kihniön oma hautaus-
maa saadaan asianmukaiseen
kuntoon,valittiin kolmimiehinen
komitea. Siihen tulivat: kunnal-
lisiautak. esimies F. V. Vir-
tz é n sekä maanviljelijät A.
Virranhaara jia A. Tuo-
mioja, ensinmainittu kokoon-
kutis_ja_aM
ii^NTsTpappilanmanttaalirahas-
tosta päätettiin lainata tänä
"vuonna hautausmaan laajennus-
töissä tarvittava rahsu-mma.

Samaisen hautausmaan laajen-
nuksessa rahassa suoritettavat
päivätyöt myös päätettiin alen-
taa 2: 50 p:stä 2 mkraan, koska
ei monikaan ole osaansa suorit-
tanut rahassa, kun työväkeä saa
halvermmalila- Ennen on päätetty
tänä vuonna suorittaa kolmas
osa Hautausmaan laajennustvö-s-
-tä,murttta nyt myönnyttiinsithen
että Jos joku luulee nyt parem-
min joutavansa, voi hän tänä
vuonna suorittaa myÖ6 seuraa-
van vuoden osan

Tyrvää.— ITalonkauppa. Rää-
täli Erland Okv osti viime lau-
vantaina leskirouva Anna Ny-
manilta talon ja tontin Nro 4
Vammalan III:ssa korttelissa.
Kauppahinta oli 3,500 mk.
.Vastaanotto tapahtuu marrask.
1pnä.—

Paljon oppilai ta
jatkokursseilla. Tyr-
väänkylän, Rauhalan kansakou-
luilla on pidetty jatkokursseja
"joka maanantai elokuuni 31 päi-
västä lähtein. Oppilaita ilmoit-
tautui heti 25, mutta niiden lu-
ku lisääntyi seuraavilla kerroil-
la niin. että se a*ri oa jo42.— Tyrvään maamies-
seuran näy ttelykoko-
uksessa maanantaina, loka-
kuun 12 p:nä palokunnan ta-
lossa, toimivat palkintotuoma-
reina siemenissä piiriesimiehet:
Frans Tuomisto, Kalle Hohko,
tViflie Ylisteaniemi, Kristian Sa-
vela, OskariKallio ja Kalle Sot-
ka sekä agr. Veli M. Jaakkola;
puu- ja kasvita-tihantuotteissa se-
kä säilykkeissä Aino Haunia, O.
Bäckman, Verner Vitikkaia ja
Juuse Rahola; karjan-,kanan- ja
mehliäistuotteissa Siina Tonra,
Sanni Tonkkeli, Selim Rydman
ja herra Nordberg; miestenkäsi-
töissä Kalle Vänniä,Kalle Veh-
maa, Kalle Härmä ja O. Juntti-
la ja naisten käsitöissä SelmaiVitikkala, Eufemia Haunia,
Lempi Tuomisto ja Hilma Vän-
niä. Tarjoilusta huoltavat Aino
Haunia, Siina Tonkkeli, Lempi
Tuomisto jla Vihtori Tuomisto.

taeoiiijeilL
Kirje Ikaalisista»

Pohjois-Ecaalilaisten opin-
toretkestä Etelä-Pohjanmaalle— Syksy ja syyskylvöt.

Elokuun lopulla, kun kiireiin-
mät elonkurjuutyöt oli suoritet-
tu, lähti PohjoisTkaalisten maa-
miesseuran toimesta- 10 nuorta
miestä Etelä-Pohjanmaalle opis-
kelemaan paikkakuntien maan-
viljelystä jakarjanhoitoa sen o-
hella tutustuakseen Pohjanmaan
nuorison tapoihin. Opastajana
matkalla oli Satakunnan maan-
viljelysseuralta seuran sihteeri,
agronoomi Jaakkola. — Matka,
joka melkein yksinomaan suori-
tettiin pyörällä kulki pääkohdi*.
sa seuraavia alueita:

Paikanosta, mihin ensiksi ku-
lettiin, mentiin Jalasjärvelle,
missä jo voi huomata, että la-
kea Etelä-Pohjanmaa on edessä.
Havainnot Kurikassa olivat eh-
kä vähän suurempaa kuin Jalas-
järvellä. Kurikasta taasen per-
mantosileitä teitä Ilmajoelle ja
Ylistaroon. Täältä ajoi joukkue
Orismalan asemalle, mistä taa-
sen Orismalan koulukartanoon
n. k. Orisbergiin. Varsinkin tääl-
lä oli paljon nähtävää, kuulta-
vaa ja opittavaa. Isonkyrönkir-
kollekin pistäydyttiin. Täällä
huomiot kiintyivät historiallisiin
muistoihin. — Lapua on tunnet-
tu liikevilikfkaasita ja kasvavasta
kirkonkylästään. Täällä vetivät
huomion puoleensa yhtähyvin
maauvilijelys ja ka-rjanhoito kuin
histotailliset muistotkin. Kuu-
luisimpia paikkoja, missä maan-
viljelystä käy vuosittain kymme-
niä henkilöitä oppimassa, on M.
F. Talvitien kartano, missä ret-
keläiset ystävällisesti otettiin
vastaan. Historiallisia muistoja
on m. m. Lapuan muistopatsas
vuoden 1808 sodan aikuisille vr
hoille pystytetty.

—
Matkaa jat-

kettiin Lapuan kirkonkylästä
Nurmoon- ja sieltä Ilmajoen a-
lueella olevalle Etelä-Pohjan-
maan suoviljelysasemalle, mikä
on sangen tärkeä opintopa'kka
suoviljelyksen harjoittajalle.
Työn tekivät täällä.vangit, joita
oli silloin 51. Täällä on koko
Po'hjanmaao suurin turvepehku-
laitOs. Tämän jälkeen maat
muuttuivat enemmän karuiksi ja
mäkisemmiksi ja yhtämittaiset,
viehättävät,viljäkuhilaiden peit-
tämät tasangot katosivat. Perä-
seinäjoen* Alavuden, Virtain,
Ruoveden ja Kurun kautta saa-
vuttiin 6 päiväisen pyörämatkan
jälkeen takais*n kotipitäjään I-
kaalisiin. Matkue oli näin ollen-
noin 75 penikulmaa kulke-
nut 15 seurakunnan halki ja
matkalla oli joukkue nähnyt 16
eri kirkkoa.

— Monipuolinenoli
tämä opintomatka ja kätki jokai-
nen matkalla ollut, kauniit muis-
tot Etelä-Pohjanmaan matkalta.
Matkalla tutustuttiin Etelä-Poh-
janmaan maanvnljelys-, karjan-
hoito-, taloudenkunnossapito- ja
nuorison-, paikoin mallikelpoi-
siin tapoihin. ;

Tällaiset opintotaatkat ovat
suurimerkityfcsellisiä nuo.nsou
kiintymyksessä maanviljelyk-
seen ja maahenkeen. Kiitokset
tällaisen opintomatkan homimaa-
misesta tulkoot Pohjois-Ikaalis-
ten edistyvälle maamiesseuralle.

Kokonaan olemme .syksyssä.
Maamies on kyntänyt pellot.
Metsät kellastuvat yhä, ja pui-
den lehdet alkavat pudota maa-
han.

Syysfiylvot, mitkä pari kolme
viikkoa sitten tehtiin, ovat jo
vaurastuneet oraalle. Kuivuus
teki aluksi niiden edistymiselle
k*usaa, mutta ovat sen jälkeen
kun sadetta on saatu, elpyneet
niin, että ne nyt ovat kohtalai-
sen hyviä. Varhaisemmissa kyl-
vöissä oraat ovat pitkiä, mutta
eivät ole varsin vahvoja, joten
ne vielä tarvitsevat virkiistävää
sadetta ja lämpöä.

Kymy

—
Suomen Nainen n:o 9 sisältää

Armas Ruotsalainen: Lastenhoidon
opetus pakolliseksi katisakouluihin,—

Ida Yrjö-Koskinen:Naiset ja ko-
timaisuus. —

Florence Nightingale.—
Aura Jurva: Kupilan vanhan e-

männän kehtolaulu.
_

Ilta-aufinfo
(runo). —

Emännille.
_

Kirjallisuut-
ta.

—
AjatusisiTpaleita.

iiia kani.
Nykyinen kielto*

laki
on tuottanut paljon siunausta. Sitä

todistavat monet seikat."Kun välki-

juomakaupat sulettiin sotatilan alus-

sa olivat juopuneet olennot kaduil-
lamme harvinaisuuksia, jotka

jokaisen huomion vetivät

puoleensa. Sitten syyskuun alus-
sa väkijuomakaupat raottivat

oviaan ja seuraukset olivat sel-
västi havaittavissa: juopuneita alkoi
heti liikkua kaupungilla, rauhatto-

muus ja poliisien tehtävä kasvoi.
Tätä kesti viikon. Hyvä ettei fcau-
vemimin- Väkijuomavirran tauottua

palasi entinen rauhallisuus. Ensiluo-
kan kapakat jatkavat yhä »ruuan

yhteydessä* turmion lientä kundeil-
leen. Kyseenalaista on miten tätä
oikeutta käytetään. Olisihan «ässä
kohden yhtä ja. toista sanottavaa,

mutta ei se kuulu tämän yhteyteen-

Puolenyön jälkeen näkee ja kuulee
kaupunkimme kaduilla ensiluokan
ravintolain ruokaryyppyjen seurauk-
set.

Paljon on kuitenkin Jo saavutettu
silläkin mitä tähän asti on saavu-

tettu.
Viime viikolla oli lehdessäman*

selostusta valcijuomakiellon vaiku-
tuksista. Helsingissä, jenka poliisi-
laitoksen tilastosrta otetut numerot
puhuvat selvää, uskottavaa kieltään
ja kerrcoivait ilahuittaviäta ilmiöistä.
Väkijuomien käytön mittarina voi
hyvällä syyllä pitää poliisilaitoksen
kirjoja. Väkijuomien nauttijathan

ennen muita joutuvat mainitun lai-
toksen kanssa tekemisiin.

Katsokaamme mitä tietävät oman
kaupunkimme poliisilaitoksen tilas-
tot kertoa. Alla oleva taulukko esit-
tää vertailua juopumuksesta varo-
tettujen, syytettyjen ja pidätettyjen

numeroiden välillä elo
— syyskuun

ajalla vuonna 1913 ja tämän vuoden
samojen kuukausien ajalla,, jolloin
■väkijucmakielto on vallinnut.

tettu

Ipiirin poliisiasemalla.

Juopumuksesta varo-
tettuja;

■

1913 1914-
-eloku elokuu— syyskuu.

99- 99. 34 45

Juopumuksesta syytet-
tyjä:

1913- 1914-
-elokuu—syyskuu, elokuu

— syyskuu.
54- 77. 11. 12

Juopumuksesta pidäfret-
tyjä:

1913 1914.
elokuu— syyskuu, elokuu

—
syyskuu.

149. 142. 45. 50.

II piirin poliisiasemalla.

Juopumuksesta varo
1 tettuja:

1913- 1914-
-eloku elokuu

— syyskuu.
81. 96. 28. 21

Juopumuksesta syytet-
tyjä:

19E9 I9U.
elokuu—

syyskuu, elokuu
— syyskuu.

77- 55- 14- 19

Juopumuksesta pid äitet-
tyjä:

1913. 1914.
elokuu— syyskuu, elokuu— syyskuu.

163- 162. 41. 44.
Edelläoleva tilasto, jpsta fcly sel-

ville ainoastaan järjestyspoliisin
kanssa tekemisiin joutuneitten luku-
määrä, osottaa jo kyllin hyvin väki-
juomakiellon ansiot. Miltei säännöl-
lisesti vähenevät tämän vuoden nu-
merot yhdeksi koLmasosaksi viime
vuoden samoja aifcojakoskevista nu-
meroista. Samoissa suhteissa on
luonnollisesti yleinen rauhallisuus
lisääntynyt sekä rikollisuus ja pa-
beet vähentyneet.

Edelleen taulukosta selviää, että
numerot tämän vuoden elokuussa
ova,t säännöllisesti pienemmät kuin
syyskuun, ajalla. Tähän ei löydä
muuta syytäkuin sen että syyskuun
alkupuolella, niinkuin JO mainittu
olivat väkijuomaikaupa* viikon a-

viipkkoa.

voinna. Jos väkijuomat olisivat ol-
leet sulettuina tuenkin viikon, olisi-
vat syyskuun numerot varmaan mel-
koisesti pienemmät elokuun nrnne-
roitai. Sillä väkijuomia itselleen va-
ranneiltakin olisivat ne loppuneet
syyskuuksi ja olisivat silloin olleet
pakotettuja raittiuteen. Nyt sensi-
jaanoli <aasen syyskuussa viikon ti-
laisuus väkijuomien ostoon. Ja sillä
ajalla ehdittiin sanda kootuksi päih-
tyrrasainetta, jonka vaikutukset u-

tottuivat laajemmalle tuota yhrtä
viikkoa.

Sinä aikana jolloin väkijuomakiel-
to on vallinnut on siis todettu, että
väkijuomien sulkemisella on käytän-
nössä ollut mitä suotuisimmat seu-
raukset. Poliisi toivoo (rieilon jat-

kumaan» se kun suuresti helpottaa

hänen tehtäviään.
Vähäiseksi ci ole liioin arvattava

sitä taloudellista etua mikä puhee-
naolevasta, kiellosta on monille ko-
deille johtunut, kun tuhlaus väki-
juomiin on ollut estettynä vähäva-
raisenkansan keskuudessa.

Satalkapakoitsijat on nykyinen ai-
ka saanut entistä ahtaammalle. 'Ver-
rattain helppo on nylcyään saada
salakapakoitsijain jäljet ilmi. kun
laillinen juovutusjuomaliike on sei-

sautittu. Suuri asia olisi, jos n. s.
ensimäisen luokan kapakat vielä
saataisiin raittiiksi.

Aapeli.

—
65 vuotta täyttää tänään t. k.

10 p:nä talonomist. K. Keinonen
täällä.—

Perheuutisia. Kihlauksensa ovat
julkaisseet neiti Kaisu Jaakkola
Vesilahdelta ja herra Kalle Toni
Teiskosta.— Ajat muuttuvat ja me a-kojen
mukana. Tasan viisitoistavuotta ta-
kasin kerrottiin tässä lehdessä seu-
raava kaupunkiuutinen: »Soihtukul-
kueen pani parikymmentä pyoräili-
jää toimeen viime sunnuntai-iltana.
Kulkue lähti talosta n-o 14 Kunin-
ktankadun varr. pyöräillen ensin
Uudelle (nyk. Satakunnankadulle ja
kierrellen sitte osan kaupunkia.
Sankat väkijoukot olivat keräänty-
neet tienvarsille sitä ihmettele-
määij*.

Niin sitä ennen, kun osattiin vä
hästä nauttia.

=> yhdistyksen hätääkärsivien ja
haavoittuneiden hyväksi sodan aika-
n^^sair ashoi^^^o^n^n^^HNäsilinnassaHn an m
SMie^^^^^M^^aImist v s on
toistaiseksi lakkautettu.

tus:

Varastettu asunto»
Pari päivää siftten oli eräässä tä-

käläisessä lehdessä seuraava ilmoi-
tus:

»Kolme huonetta j» keittiö. Löy-
täjää pyydetään ilmoittamaanpuhe-
limella 288.»

Tästä tulenimé siihen johitopäätiak-
seen, että kolme huonetta ja keittiö
on kadonnut. Joko »lokaali» sitten
yksinkertaisesti on pudotettu ja hu-
kaittu tai sitten viety poi paikoiltaan
varkaan käden kautta. Edellinen o-
taksuma lienee kaikkea pohjaa vail-
la, Icoslka kenenkään on vaikea ku-
lettaa kainalossaan, sitä vähemmin
taskussaan, kolmea huonetta ja keit-
tiöttä. Ja sitäpaitsi olisi' »lokaali»
kadulle pudotettuna haitannut jon-
kun verran liikennettä. Jos se esim.
olisi katukäytävälle pudonnut, niin
tottapa silh£n olisi joku kompastu-
nut ja niin olisi »lokaali» löydetty

ennenkuin siitä olisi ehditty ilmoi-
tusta lehrteen viedä.

Se on siis vaTastettir. Ja aika
rohkeita poikia ovat varkaat olleet.
Joka tapauksessa on heitä täytynyt
olla vähintäin »tusinan verran, sillä
yhden voron olisi ollut aivan mah-
doton kulettaa yfcsin sellaista suuria

möHkäletta. Varkauden sattuessa ei
kukaan »lokaalissa» liene ollut ko-
tona, sillä tottapahan sen vietäessä
edes niin paljon heilui, että nukku-
jat olisivat rapisseet alas sängys-
tään ja saaneet varkaat kiinni »itse
teossa».

INain roMceitä varkauksia ei usein !
ole tapahtunut. Senpävuoksi on ta- ■

paus merfcistävä a.ikakirjioihin sz-
malle sivulle missä puhutaan Keu-
ruaHa tapahtuneesta. 17 sylen pitui-
sen kiviaidan,varicaudesta.

teossa».

OTA Ja LUE!
Eino Leinon uusi mielenkiintoinen teos:

Pi^illfIflltOMMllff Kuvaus nykyaikaisesta snoma-lais*>gt*
yimUlllSliUJU liike-elämästä, Hinta 3:25.__

m eli sank&rityttönenUkrainasta. Kirjoit-
M£-Bfts)l-f lanut P- J- StahL 50 PeM

- n:otIjOil U_klå_ 7 -ia S- Viehättava kertomus sekä van-IM_H»JM hoille että nuorillelKuvitettu. Sidottu-
na Smk. 1: 75.

ISAtv9-lmamea&taa i'ra-m rajavainojen ajoilta.. Kirjoittanut
if^lsf^lYSlliiVi 'Osmo lisalo. 50 penn. sarja n:o 6.ilålållltJlllfi1 |Jännittävä, kuvaus erämaan asukkaan'

elämästä.
U__Slui«iiMA<a (Kiijoitt. T:ri R.Holsti. Kolmas vihko.
S^lDä.Iimflf-Vlllll 'Pisaltää m.m. jännittävän selonteonny--lU\ilillilUilIUlU {k.y

(
a,kai

i
festa merisodasta.Runsaasti ku-

MK** T:ri Holstin »Maailmansodalle» otetaan edelleen aasia
toimeliaita asiamiehiä! j

15745 KustannusosakeyhtiöKlria.fja*\

Lopuksi herää kysymys minkä
vaikuttimen johtamina varkaat ovat

myönnettiin 12,058 hakemustia
Smk. 17,999,837/. 78.

käyneet käsiksi tähän »lokaaliin*.
Näköjään on heillä oHut kannus-
tajana nykyhetkellä kuuluva valitus
mofcrain kalleudesta. Tekosensa
kautta ovat he kerta kaikkiaan tah-
toneet päästä vuokraa maksamasta
ja samalla iskulla ovat he tyydj t-
täneet »oma koti»-tanpeensa

Taneli.

35 pennin
—

Varustakaa kirjeefß
postimerkeilläl T. k. 4 pistä alkaen
on kaikki sellaiset kirjeet, jotka en-
nen kulkivat ao pennillä, varustetta-
va 25 pennin postimerkeillä

Paikalliskirjeet, jotka ennen kvl-
kivat 10 pennillä, on nyt varusrtetta-
va 15 p. merkeillä

Ellei näin tehdä on vastaanotta-
Jan maksettavapuuttuva erä kahden-
kertaisesti

Tavalliset postikortit kulkevat
edelleen 10 pennillä.

Päivätietoja.
Eilen:Ilmapuntari (ajat

klo 7 aam., 2päiv., 9 ill.) 767,1;
769>3* 772A. - ■ ■

'

■

"Lämpö: .'+5,4; _ 'X4*0,9;+1,6 ast. C. 'Alin lämpö +1,5;
ylin +11,2 ast C.

Tuulen suunta ja v oX
ma: NEi; tyyni; tyynij

Taivas: pilveXi^^^^^B
sejkeaH

selkeä,

Sadetta: 3.8 mttn.
Tänään: Aurinko nousee klo

6,27 aam. ja laskee klo 5,6 ill.
Nimipäivä: Josefiina:
Päivän muisto: Katso

pääkirjoitusta.

Outisia
muualta Suomesta.

**-*> Mäntyluodon satamaan
saapuivat eilen seuraavat höy-
rylaivat: norjalainen Bollstad
Uddevallasta, a-ikoo lastata pa-
peria Lontooseen; ruotsalainen
Juden Raumalta, aikoo lastata
puutavaraa Tanskaan-, ruotsa-
lainen Eros Tukholmasta, las-
ta- puutavaraa Hulliini;ruotsa-
lainen Ernst Söderteljestä, las-
taa puutavaraa Tanskaan ja
ruotsal- Frey Raumalta, joka
laistaa puutavaraa Reposaarelta
Kaikki nämä laivat saapuivat
tyhjiltään, (S. H.);—

HisriMv-kuuitusyfitiöiden
hankinta. S v omi-yhtiöon vuo-
den kolmantena neljänneksenä
myöntänyt 4,453 saapuneen ha-
kemuksen johdostauusia vakuu-
tuksia 6,462,604 mfksta. Viime
vuoden vastaavana aikana
rayönisi yhtiö 8,946 hakemuksen
nojalla- vakuutuksia 12,829,869
mfcsta.

Tämän vuoden kolmena ensi
ne.ljänneksenä on yhtiömyöntä-
nyt kaikkiaan 23,498 hakemuk-
sen nojalla vakuutuksia 31,015,-
-534 mlksta. Viime vuoden vas-
taavat luvut ovat 26,974 hake-
musta ja 38,256,562 mk.

Kuluvan vuoden kolmannella
neljänneksellä on Vakuutusosa-
keyhtiö Kaleva myöntänyt
2,307 hakemusta Smk. 3,547,164
mk. 63 p. Viime, vuonna vas-
taavat luvut olivat 3.825 hake-
musta Smk. 5900,686:50.

Vuoden alusta syyskuun lop-
puun onmyönnetty 10.681 hake-
musta Smik. 15,227,128: 99. Vii-
me vuoden vastaavana aikana

"— Lahjoituksia. Hilja-tftain
Käkisalmessa kuollut nei-
ti Minna von Dohkde t on
testamentissaan määrännyt
1,000 mk. Merimieslähetykselle,
1,000 mk. Helsingin Diakonissa-
laitokselle J& 1,000 mk. Käkisal-
men seurakunnan Kristilliskir-
kolliselle Diakonila-itokselle, jol-
le vainaja jo eläissään rukous-
huoneen rakentamista Varten oli
lahjoittanut 5,000 mk.— Matkailijayhdistys on si-
joittanut Raumalle osan. henki-
lökuntaansa avustamaan mat-
kustajia, jotka matkaavat Suo-
men kautta.

ijalliitta ja taitt
Teatterinäytännöt

A.. ....tanaan.
Aleksis Kiven päivä.

Tänään Aleksis Kiven 80-
-vuotispäivänä esitetään juhla--
näytäntönä sekä Tampereen
teatterissa että Työväen teatte-
rissa Nummisu'ut arit,
Aleksis Kiven kuuluisa 5-näy-
töksinenkomiedia.

Tampereen Teatterissa alkaa
näytäntö klo %8 ip. jaTyöväen
teatterissa klo 8 ip.

iHinnat kummassakin teatte-
rissa alennetut.

Konsertti tulossa.
Tunnettu ja ulkomaillakin

suurta suosiota saavuttanut
laulajatar, neiti Signe Lii-
jeqvis t antaa konsertin!
Tampereella lokakuun 22 päivä-
nä.

Ooppera -»Carmen*».
Punaisen Ristin hyväksi tääl-

lä esitettävän oopperan »Canmer
nkti» laulajilla on; harjoitus taas
tänä iltana klo 8 Hämeen Pohl
jan yläaulassa.—

Teknillisen korkeakoulun fakki
-

osastojen välinen 4-ottelu sooa-itet-
Inin t. k. 5 ja 6 p-nä. Voittajana«uo-
riutoi maanmittausosasto. Entinen
voittaja oli insinöriosastio.

Mieskohtai«esti jakautuivat palkin-
not seuraavasti-!

100 m. juoksussa: 1H.Lilja ja M
Riippinen 12 s., 2. V.Koljonen 12,1s

3-loi'kkajksessa: 1. O. Nylund (ko-
neins.) 12,17 m., 2. (J. Peltonen (ke-
misti) 11,76 m

1. U. PeltonenKiekonhéitossa-^^H33,24-f-35,57=69,5i^|
ma 27,85-r-3i,2l==59,i0

H. Paatsa-

1,500 n. juoksuissa: 1. H. Va*e-
nius 4,46,5- 2. E. Vichman 4,49,9.

4-o-tttelussa: 1. U. Peltonen 291,33
pist. 3. M. Riippinen 282,39 pist. 3.
E. Vichma.n 275,36 pist.—

Uusi tähti. Haminansa sunnun-
taina suoritetuissakilpailuissa otel-
tiin m. m. s.ooo m. juoksussa. Tulos
oli:ipalk. M. Jaakkola, Virolahden
Sampo, 16 min. a6,i sek., 2 p. A. Me-
risalo, Vehkalahti 16,27,8, 3 P- A.
Pekkanen, Vehkalahti, i6,3t. Hami-
nan Lehti sanoo, että kilpailu, oli
mitä tasaväkisin ja sitkein. »Uusi
tähti» Jaakkola voitti Merisalon lop-
pupannistyksessä, pari kierrosta kes-
täneen tuiman spurtin jälkeen- Ajat
ovat kulmikka.acyeen rataan nahd.«a
mainiot*

— — —
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Verisiä taisteluja Antwerpenin
edustalla.

Saksalaiset kulkeneet Nethe-joen yli.
Linnotuksen asema vakava.

Saksalaiset tehneet 15 hyökkäystä Himotusta vastaan

Belgialaiset peräytyneet toiselle puolustuslinjalle.
Linnotus puolustautuu sankarillisesti. Sen odotetaan kestävän niin kauan

kuin apua saapuu.

Englantilaiset matkalla apuun.

Uusia ankaria taisteluja Luoteis-Ranskassa.
Saksalaisten hurjat hyökkäykset lyöty takaisia.

Kluckin armeija saanut apujoukkoja.
—

Suurtaistelun päättymistä odotetaan

Läntinen sotar
"m ta** **

näyttämö»

Belgiasta.
Saksan joukkojen lukumäärä.

Kspenhamina9.ta. lo-
kak. 9 p:nä. Saksan sotajoukko-
ja lasketaan Belgiassa olevan 80
divisionaa.

Brysseliä varustetaan.

Köpenhamina s ta, lo-
kak. 9 p. (S. H.) Saksalaiset te-
kevät suuria valmistuksia Brys-
selin puolustamiseksi. Toreille
ja kad-iMe kaivetaan juoksuhau-
toja- OtfceuspaLatsin edustalle on
laitettu rintavarustuksia hiekka-
pusseista. Puolustustoimia joh-
taa henkilökohtaisesti kenraali-
marsalkka von der Goltz, joka
on iåmotitanut tulevansa puolus-
tamaanSaksan aluetta Belgiassa
viimeiseen mahdollisuuteen asti.

Antwerpenin asema vakava.

Hyökkääviä -akbalaisia 125,000

miestä.
—

15 hyökkäystä tor-
juttu.

Lontoosta, lokak. 9 f>*
(S. H.) Times pitää Antwerpe-

nin asemaa erittäin vakavana-
Saksalaisten kaupunkia vastaan

voimat lasketaanhyökkäävät
135,000 mieheksi. Etelässä ovat

saksalaiset lähentyneet linno-
miksen ulompia varustuksia.
Belgialaiset tekevät sankarillis-
ta vastarintaa etenkin l^ysleva-
rustuksilla. 15 saksalaisten sitä
vastaan tekemää hyökkäystäon
lyöty takasin kuul&ruiskujen a-
vulla. Saksalaisten tekemät yri-
tykset kulkea Schelden yli ovat
jääneet tuloksettomiksi.

Linnoitustenpommittaminen.

Lontoosta, lokak. 9 p.
(S. H.) Eri toimistojen ja sano-
malehtien saaimien tietojen -mt»
kaan alkoi Antwerpeninpommi-
tus toissa päivänä puolen yön
jdlkeen. Saksalaiset suuntasivat
ensin tykkitulensa kaupungin
eteläisiä sekä tämän jälkeen
luoteisia osia vastaan. Kaupun-
ki on pommituksesta kärsinyt.
42 sm. tykinluoteja .putosi m.m.
tuomiokirkon lähellä olevalle
Place Verddle. Saksalaisten
«eppelineistä heitettiin pomme-
ja naftasäiliöitä vastaan, jotka
kuitenkin oli tyhjennetty, joten
tuJipaloa ei syntynyt. Vaikka
Atttiwerpen onkin suuressa vaa-
rassa, otaksutaan sen kuitenkin
kestävän, kunnes apu saapuu,

tämän viikon lopulla.

■■■■■■■■■■■B

ParipSia taas pommitettu ilmasta.
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KenittaH IvanoffKemi-alli Russki.
Voiittoi-ten Gaiitziassa olevien venäläisten jö-kfcojen pä_l3iksitä.
(S. H.)

joka ei ole enää kaukana. Jou>
kottain Hollannin kaupunkeihin
saapuvat pakolaiset kertovat,
että belgialaiset ovat päättäneet
puolustaa Åntwerpeniä viimei-
seen asti, vallankin kun he vä-
hä ennen piiritystä saivat ajpu-
joukkoja. Viimeiset Parisista
saapuneet tiedot tukevat toivoa,
että Antwerpen pian vapautuu
piirityksestä.

Lentolkoneet Unnofueta ptobtt-
n_ttama9«a.

Par'sis t a, lokak. g p.
(S. H.) Yöaikaan leijailee Ant-
werpenin yläpuolella parvittaan
lentokoneita, jotka pimeässä
heittelevät pommeja.

Linnotus puolup>.utuu
sankarillisesti.

Köpenhaminasta, lo-
kak. 9 p. (S. H.) Sanomalehdille
lennätetään Antwerpenistä, että
linnotus puolustautuu sankaril-
lisesti. Saksalaiset tykkimiehet
pommittavat kaupunkia harkin-
nan mukaan. Melkein kaikki y*-
leiset rakennukset ovat raunioi-
na. Kaupungissa puhkeaa ;tuoni-
tuostakin tulipaloja. Kuningas
Yrjön katu on kokonaan pomt-
mien hävittämä. Puisto on pa-
lanut. Granaatit räjähtelevät u-
sein rakennusten yläpuolella,
joissaon haavoteittuja. Linnavä-
ki tekee epätoivoista vastariui-
ta.a
Belgialaiset peräytyneet
toisellepuolustuslinjalle.

Lontoosta, lokak. gp.
(S. H.) Virallisesti iltmotetaa-:,
että saksalaiset ovait alkaneet
hyökkäyksen Åntwerpeniä vas-
taan. Belgialaiset sotajoukot te-
kevät hurjaa vastarintaa. Kai-
kiila rintamilla ri mu taistelu
Belgialaiset ovat peräytyneet
toiselle linnoinilinjalle.

Saksalaiset kulkeneet
Netheejoen yli.

Kjuningsls Albert johtaa puolius-
tuista.

Lontoosta, lokak- 9 p.
(S. H.) Tänne saapuneen tiedon
mukaan on kuningas Albert
jäänyt Antwerpeniin itse joh-
taakseen puolustusta. Saksalai-
set kulkivat yöllä Nethejoenyli.
Aotweipeniin saapuneet eng-
lantilaiset apujoukot taistelivat
etumaisilla varustuksilla.

Hurja taistelu Termonden
luona.

Köpenhaminasta lo-
kak. 9p. (S. H.) Keisari Vii-
heLm on luvannut 25,000 mkn
palkinnon ja rautaristin sille
saksalaiselle sotamiehelle, joka
ensimäiseksi tunkeutuu Ant-
warpennn

Tykistötaistelu riehuu eten-
kin Nethejoen luona, jossa sak-
salaiset koettavat saavuttaa
ratkaisua. Yhtä ankara on tuli
molemmilla puolin Schelden yli
johtavan sillani luona, Termon-
den läheisyydessä, jossa kunin-
gas Albert imiieskohtaisesti joh-
taa taistelua. Belgialaiset il-
mailijat seuraavat tarkoin vi-
hollisen toimintaa pelottomina
liidellen sen asemien yläpuolella
ja ollen alttiina ankaralle tulel-
le. Samalla he heittelevät pom-
meja vihollisen leiriin. Courran*-
tin tietojen mukaan menettivät
saksalaiset ensilmäisessä hyök-
käyksessä Antwerpenn ulkova-
rustuksia vastaan noin 20,000
sotamiestä.

Englantilaiset avuksi1
Amsterdamista lokak.

9 p. (S. H.) Tänne on saapunut
tieto, että mannermaalla maihin
laskettu uusi englantilainen ar-
meija on rientomarssissa mat-
kalla Antwerpenin avuksi luo-

teesta päin. Paifcalltaea. vftestö
ottaa englantilaiset vastaan
suurella riemulla.

Kttningas, kuningatar ja pää-
nÄniatieri Antwetrpeniasä.

Lontoosta lokak. 9p. (S.
H.) Englannin sanotnalehdi^
kirjoitaa ihastuksella kuningas
Albertiin ja kuningatar Elisa-
betin suuresta1 urhoollisuudesta,
he kun yhdessä pääministerin
kanissa ovatt jääneet Antwerpe-
niiin. Yleinen miel-tpide vaatii
Åntwerpeniä pelastami&ta.

Ranskasta.
Taistelut Arrasin seuduilla.
Aikovatko säk_alaiset peräytyä

Belgiaan?

KBpenhamitia»ta. lo-
kak. 9 p. (S. H.) Puisteta ilmo-
tetaan, että taistelun keaki-ttä-
minen Airasin luo 60 virstan
päässä Belgian rajaMa pakottaa
otaksumaan, että saiksailaiset ai-
kovat peräytyä Belgiaan. Huhu-
jen mukaan onkeisari Wilhelm
taas mWfcustanut läntiselle sota-
aäy-tämölle.

Saksalaisten hurjat hiyökkiiyk-
iaet lyoty t-akaiaih.

■Köpenhamioasta, lo-
kak. 9p. (S. H.) Saksalaisten
hurjat hyökkäykset ranskalais-
ten vasenta sivustaa vastaan on
lyöty takasin. Taistelukentälle
on jäänyt 18,000 miestä. Eten-
kin saksalainen ratsuväki- kärsi
suuria tappioita.

Suurtaisfdlun päättymistä odo-
tetaan tämän viikon lopulla.

Köpenhamina s t a, lo-
kak. 9 p. (S. H.) Daily Tek-
graphin sotakirjeenvaihtaja len-
nättää, että taistelun kulusta
päättäen voidaan otaksua sen
päättyvän tämän viikon lopulla.

Verisiä taisteluja.

Parisis ta, lokak. g p.
(S. H.) Koko rintamalla Peron-
ne

— iAlbert— Royen tapahtuu
verisiä taisteluja. Yön kuluessa
löivät ranskalaiset useita saksa-
laisten Royestäw tekemiä hyök-
käyksiä takasin. Klo 1 päivällä
peräytyivät saksalaiset Royeen.
Pivon (?) ympärillä riehuu ali-
tuinen taistelu, joka on- kestä-
nyt 16 vuorokautta.

Virallinen iknoti_s: asemia
mutittunuaton.

Parisis t a, lokak. 9 p.
(S. H.) Virallisesti ilmotetaan
eilen klo 11 illalla: Yleensä on
asema muuttumaton. Pidämme
hallussa.rn.me entiset asemamme
huolimatta hurjista taisteluista
Royen seuduilla.

Kluckin armeija sa-nut apu»
joukkoja.

Köpenh'amina s t a, lo-
kak. 9 p. (S. H.) Kenraali Kluc-
kin armeija saa päivittäin apu-
joukkoja Kölnin, ja Brysselin
kautta. T. k. 7 p. saa.pui sinne
2Q,000 mieheni suuruinen apui-
joukko, jonka sotamiehet ovat
kaikki nuoria, vakinaiseen pal-
velukseen kuuluvia. Kluckin
saamat apujoukot tekevät hä-
nelle mahdolliseksi edetä länj-
teen.

Saksalaisten oikea sivusta
työnnetty Belgian rajalle.

—
Saksalaisten häviö varma.

Köpenhaminasta lo-
kak. 9p. (S. H.) Puolitoista milr
joonaa saksalaista soturia jat-
kaa jo 23:tta päivää taistelua
Ranskan pohjoisrajalla. Tämä
johtuu siitä, että keisari Vil-
helm ennen lähtöään itäiselle
rajalle antoi käskyn armeijain
johtajille: Te palaatte kotiin
voittajina tai ette ollenkaan.

—

XJ
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Risteilijä »Emden».
Pieni saksalainen risteilijä »Emden» on Bengalin l«h_ess_ tuottanutEcg-

lannin laivakulalle huomattavia vaikeuksia. »Emden» on rakennettu voo_Ba

190& Se on 8,650 tonnin kantoinan ja miehiitoÖD. kuul-u 861aaxatk. (S. H.)
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Risteilijä „Hogue"
Englanti on kadottanut3 p&nssariristeilijäS .Cressyn*, .Abonkiiin"- i»

.Hoguen", kaikki sisarlaivoja, .Cressy*- oli rakennettu 1(09, molemmat toiset
v. 1900. Kaikki olivat 12,000 tonnin suuruisia.

kin menestyksettä. Ranskalaiset
ottivat täällä 500 vankia.

tammani
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Pitkin ranskalaisteo koko va- j
senta sivustaa Royestä aina
Lilileen asti vai_televat keske-
nään murhaava tykkituli jahur-
jat pistiaitaisteliut. Belgiasta
tuodut saksalaiset reservit te-
kivät eilen joukonhurjia yriityk-
siä tunkeutuen Lillien ja Arra-
sin. väliin. Hirvittävä tuli rai-
vosi taukoamatta 18 tuntia,
mutta ranskalaisten rintama ei
järkähtänyt. Yöllä työnsivät
ranskalaiset vihollisen aina Bel-
gian rajalle saakka. Pakollisesta
peräytymisestäänt raivostuneena
sytyttivät saksalaiset tuleeni u-
seita kyliä Lillen ym-päristöllä.
Ranskalaisten vasemiman sivtus-
tan äärimäinen siipi on nykyään
aiaoastaan 5 km. päässä Bel-
gian rajalta. Se taistelee suurel-
la hurjuudella ja kuoleman hal-
veksumisella, välittämättä vi-
hollisen yliluonnollisista pon-
nistuksista ehkäistä Ranskan ja
Belgian armeijain yhtymisen.
Liittoammeijain saksalaisten oi-
keaa' siipeä vastaani tekemää
saartoiiikettä pidetään Lon-
toossa onnistuneena. Etenkin
se seikka on tärkeä, että Wurt-
tembergin herttua ja keskustas-
sa Reimsin pohjoispuolella ole-
va kenraali Einem ovat myös-
kin masennetut. Timesin sota-
osaston toimittaja otaksuu:,että
vihollinen tällä tavoin/ peittää
joitakin liikkeitä. Joka tapauk-
sessa voidaan pitää varmana,
etteivät saksalaisten liikkeet ole

i onnistuneet, vallankin kun he
_o ovat tuoneet taisteluun kaikki
apujoukkonsa Chaiirnpagnesta ja
Belgiasta. .Venäjän sotanäyttä-
möltäeivät saksalaiset voiodot-
taa avuksi ainoatakaan! »ota*-
miestä.

Yleinen asema eilen.
Pietarista lokak. 9 p.

(S. H.) Asianomaisiin piireihin
on saapunut todenperäisiä tieto-
ja asiaintilasta Ranskan sota-
näyttämöllä. Ranskan armeijan
vasen sivusta asettui t k. 5 p.
laajempaan rintamaan. Lillen
seuduille ilmestyi suuria saksa-
laisia ratsuväkijoukkoja. Tour-
coingin, Armentieresin ja Bail-
leulin pohjoispuolella liikkuu
niiden etujoukkoja.

Ärrasin luona ja Sömmen O?-
-kealla rannalla on asema mel-
kein muuttumton. Sömmen ja
Öisen välillä on taisteltu vaih-
televalla onnella.

Lassignyn luona koetti vihol-
linen ryhtyä hyökkäykseen, jos*

Aisnejoen oikealla raon-atta
ja Soissons^n ja Cyritn pohjois-
puolella ovat Tanskalaiset sota-
joukot englantilaisten avn*sta-

mina jonkun verrat» edenneet.
Berry-au-Backin luona ovat

liittoutuneet toimineet menes-
tyksellä.

Toinenkanadalainen retki-
kunta Europaan.

Lontoosta 7 pnä lokak.
(S. H.) Kanadan hallituksen
tiedonanto toisen retkikunnan
-viipymättömästä varustamiises-
ta lähetettäväksiLänsi-Europao
sotanäyttämölle on Englannissa
synnyttänyt suuremmoisen in-

Saksalaisten- joukkojen kuljetus.

Pietarista, lokak. 9 pnä.
(S. H.) Tänne on saapunut tie-
to, että Strassburgiin on lähe-
tetty 120,000 vapaaehtoista.

reservijoukkoja on
Venäjän rajalle.

oa saapunut 20,000

Suuria
lähetetty
Breslauhin
saksilaista.

Itäinen sota.
näyttämö.

Saksalaistaen pää^köt

Pietarista, lokiaflc. 9 pnä.
(S. H.) Venäjää vastaan toimi-
van B:nnen saksalaisen anmei-
jakunnan komentaja, kenraali
Pjritvitz von Gaffroo
on erotettu Gumbinnen tappion
johdosta. Hänen sijaansa tulee
kenraali von Hindenburg,
joka kertoman mukaan on ni-
mitetty Saksan itäisellä rinta-
malla olevien sotajoukkojen ylk
päälliköiksi.

Itävaltalaiset linnoittavat.
KöpenHaminasta lo-

kak. 9 pnä. (S. H.) Daily E--
pressille lennätetään Roomasta
että Wienin ja Budapes-
t * n välillä rakennetaan kiireesr
ti Unnotuksia.

Lauantaina 10 p«nS Lolakaä-fa
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7Lauantaina 10 p:nä Lokaknnta

Kaakkoinen \
sotanäyttämö.

Itävalta— Serbia.
Oreovaa pion-taiteeaito.

Bukarestista, lokak. 9
j*. (S. H.) Serbialaiset patterit
ovat «Jkaneet uudelleen Orso-
vin .pommituksen. Itävaltalaiset
vastaavat tarmokkaasti.

Buk restista lokale, g p-
(S. H.) Suuri taistelurie-
huu nykyään Orsovin luona.
Itävaltalaiset ovat «sinne keskit-
täneet suuren armeijan ja järeä-
tä tykistöä. Itävaltalaiset sota-
joukot ovat useita kertoja koet-
taneet kulkea Tonavan yli.

Sotatoimet
merellä»

Englannin laivaston
toimintaa.

xi «"»ksafaista vedenalaista kaa-
belja katkaistu.

Lon.oosta,lokak. 9p. (S.
H.) Sodan alusta alkaen ovat
englantilaiset vedenalaiseti^^Mve-
neet katkaisseet 11 saksalaista
vedenalaista kaahelia, joista 6
yhdisti Saksan Englantiin.

Miinoja Itämerellä.
Köpenhaminästä, lo-

kak. 9 p. (S. H.) s*winemunden
lähelle Itämerellä on ilmestynyt
miinoja. Höyrylaivaliikenne tal-
ia kohdalla 00 keskeytetty.

Meritaistelu ttävaltalaissen
dreadnoughtin ja ranskalai-

sen laivaston välillä.

Pietarista 8 pnä lokak
KP. T.) Venetsiasta ilmoitetaan,
ettl .itävaltalainen dreadnought
»Viribu» Unitis* lähti pari päi-
vää- aitten -merelle, missä se
törmäsiyhteen ranskalaisen lai-
vastoa kanssa. Syntyi kiivas
taistelu, josta itävaltalainen lini-
■jalaiva selviytyi pahasti vahin-
goittuneena. Mieshukka laivan
■nuehi-stön keskuudessa oli suu-
ri.

—
Hbl.

Puolueettomat
vallat*
Italia,

Vakaa tänään Vallonan?

Kitshnevißtä lokak. g
p. (S. H.) Bukarestista lennäte-
tään että paikalliselle aibanilai-
selle komitealle on saapunut
tieto, että italialaisten odote-
taan valtaavan Valionnn ja sen
ypipäristön t. k. 10 pnä.

Romania.
Ei esiinny Saksaa vtastaata.

Bukarestista lokak. 9
p. (S. H.) Pääim(inii9teri on käy--
nyt Saksan lähettilään luona.
Käynnin jälkeen ilmotti lähet-
tiläs, että Romanian esiintymi-
nen Saksaa vastaanon koko-
naan mahdoton. Minä tiedän,
sanoi lähettiläs, mistä Saksan
vastaiset nr-elenosotukset ovat
saaneet alkunsa. .Voin ilmottaa,
että pääministeri lausuiminulle
paheksumisensa äskeisen tapah-
tuma» johdosta.

Kiina ja Japani.
Kiina slpanut vtastauksien seli-

tykseensä.
Pietarista.8 p:nä lokak.

(S. H.) Japanin Pekingissä oäe-
Ka lähettiläs oo ilmoittanut Xii-
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Kanadalaisia matkalla rintamaan.

Moni epäili ettei sellainen s-iirtornaavaltiokuin Englanti on, voisipysyä
nykyisen sodan aikana koossa. Useat kerrat ovat siirtomaat, väreinkin viime
vuosina osottaneet itsenäisyyspyrkimyksiä., ja usein noudattaneet emämaalle
ristiriitaista politiikkaa. Mutta kaikki epäilykset ovat nyt hävinneet. Kun
Englanti yhtyi sotaan ilmoittivatsen siirtomaat heti, että he- tahtoivat auttaa
voimiensa mukaan emämaata, ei ainoastaan elintarpeitavaan myös sotilaita.

nan hallitukselle, että Japani
tunnustaa oikeutetuksi Kiinan
sen johdosta jättämän muodol-
lisen vastalauseen, että japani-
laiset ovat miehittäneet Hinan-
lan tien, jota tosiasiallisesti sak-
salaiset halli*.-;evät. Koska Kiina
tahto säilyttää puolueettomuu-
tensa Saksaan ja Itävaltaannäh-
den ei Japanikaan katso olevan-
sa pakoitettu pitämään miehi-
tettynä mainittua tietä.

—
Hbl.

Bulgaria.
Resesviupseerit kotiin.

Baselista lokak. 9 p:nä.
(S. H.) Kaikki Italiassa ja
Sveitsissä olevat bulgarilaiset
reserviupseerit on kutsuttu fcor
■tiin,

Persia.
Venäjän joukkojen poistaminen

Pietarista, lokak. 9 p.
(S. H.) Persian hallituksen
pyyntöön,että Venäjä poistaisi
sotajoukkonsa Persiasta, on Ve-
näjän Teheranissa oleva lähetti-
läs eilen jättänyt Venäjänhalli-
tuksen vastauksen, jossa huo-
mautetaan, ettei sotajoukkoja
voida poistaa Persiasta siellä
vallitsevan anarkian vuoksi.
Turkin lupauksella täyttää
puolueettomuutensa, jos venä-
läiset sotajoukot poistetaan
Pers-asta, ei ole mitään merki-
tystä), sillä Turkki kannattaa le-
vottomuuksia eikä voi estää
kurdien hyökkäyksiä. Persian
hallitus ilmiotti Venäjän lähetti-
läälle ottavansa vastauksen huo-
mioon.

Sekatletoja»
Englantilainen retkikunta

Egyptistä Palestiinaan.
Pietarista,8 p&ä lokak.

(S. H.) Lontoosta ilmoitetaan,
että Englannin hallitus on päät-
tänyt lähettää Egyptistä retki-
kunnan Palestiinaan. — Hbl.

Ruokatavaroinpuute Saksan
armeijassa.

Ferllniiasä lihan ■puuta.

Köpenhaminasta; lo-
kak. 9p. (S. H.) Saksasta on
lähetetty puolueettomiin maihin
sadottain (kauppiaita ostamaan
säilykkeitä armeijalle. Berlinis-
sä vallitsee lihan puute. Sairaar
loissa annetaan haavottuneille
yksinomaan hevosen lihaa.

Keräys venäläisien
hyväksi Japanissa.

Tokiosta, 7 p jnä lokak.
(P. T.) [Venäjän lähettilään tyt-
tären toimeenpanema keräys so-
dassa haavoittuneiden venäläis-
ten hyväksi on saanut japani-
laisten lämpimän myötätunnon
osakseen. Jo ensimäisenä päivä-
nä merkittiin tähän tarkoituk-
seen 2,500 jeniä. Japanilaiset
teekauppiaat ovat lahjoittaneet
Venäjän armeijalle 50,000 pa-
jkettia japanilaista teetä. Hbl.

Ilmasota.

Parisia taas pommitettu.

(Parisista, lokak. 9 p. (S.
H.) Eilen aamulla heitettiin sak-
salaisesta lentokoneesta 2 pom-
mia kaupunkiin. Kolme henkeä
haavottui.

Kiautshou.

Tsif usta. lokak. 9 p. (S.
H.) Joukko Kiautshoun linno-
tuksessa olevia kiinalaisia työ-
miehiä joutui miinotetulle alu-
eelle ja sai surmansa räjähdyk-
sessä. Japanilaiset ampuivat
upoksiin Hdia-nimisen tykkive-
neen.

Vallattu vuori-

Tiantsinistalokak. 9 p.
(S. H.) Japanilaiset ovat vallot-
taneet Fushan vuoren, jo9ta he
voivat pommittaa Kiautshouta
lahden puolelta.*

Upotettuja saksalaisia «rta-
laivoja.

Köpenhaminasta lo-
kak. 9 .p. (S. H.) Japanista on
tänne saapunut huhu, että japa-
nilainen eskaderi on Kiautshoun
lahdessa upottanut saksala-sen
risteilijän »Cormoran» ja 2 ve-
denalaista venettä.

Japani aikoo valFpt aja Sak-stan
omistarriait saaret Tyynessä

Valtameressä.

Tokiosta, lokak. 9 p. (S.
H.) TJllkoministeriöstä ilmote-
taan, että Jaluitin saaren vaillot-
taminen johtui taktililisista syis-
tä. Tarpeen vaatiessa vallotta-
vat japanilaiset kaikki muutkin
Saksan Tyynessä Valtameressä
olevat saaret. Yhdysvalloilta ei
tähän asti ole saapunut vasta-
lausetta.

Amerikan Punainen Risti.

Osasto matkustanut Raunaan
kautta Pietariin.

Pietarista,lokak. 9 p. (S.
H.) Nov. Vremjan tietojen mu-
kaan on Venäjän Tukholmassa
oleva lähettiläs ilmiottanut Pu-
nasen Ristin ylihallitukselle, että
Pohjois-Amerikan Punasen Ris-
tin osastoon Tukholman kautta
matkustanut Raumalle. Osasto
saapuu Pietariin tänään.

Baijerin kuningas itäiselle so-
tanäyttämölle? »

Pietarista, lokak. 9p.
(S. H.) Birsh. Vjedomostille
lennätetään Köpenham;nasta,
että Baijer'n kuningas om lähte-
nyt itäiselle sotanäyttämölle.

Donin kasakka-aluie Sotatilaan
Piet § ris ta, lokak. 9 p.

(S. H.) Donin kasakka-alue on
julistettu sotatilaan.

Buurilamen kenraali Jdubert
Englannin armtijr.an.

Pietarista lokak. 9 pnä.
(S. H.) Buuri.ainen kenraali
Joubert on saapunut Bordeaux'-
:iia ja kirjoittautunut Englannin
armeijan riveihin taistellakseen
entisen vastustajansa kenraali
Frenchin päällikkyyden- aiaise-

Yöllä tulleet
sotatiedot.
H. M. Keisari

Kovnossa.
Pietarista, lokak. 9 pnä.

(S. H.) Kovnon kaupungissa
kävi H. M. Keisari Punasen
Ristin sairaalassa, jiossa laupeu-
densisarten joukossa on suuri-
ruhtinatar Olga Aleksandrovna.
H. K K. Suuriruhtinatar seu-
rasi Hänen Majesteettiaan
myöskin muihin Kovnon kau-
pungin sairaaloihin.

Itä*Preussin
rintama.

Venäläiset taistellet menes»
tyksellä. — Lyck vailotettu.

Pietarista liokak. 9 p-
(S. H.) Armeijan ylipäällikön
esikunnasta ilmotetaan: T. k.
8p. me jatkoimme Itä-Preussin
rintamalla vihollisen ahdista-
mista, joka oli kahdessa eri
joukossa. Toinen niistä oli
Vladislavovin ja Vershbolovon
seuduilla. Sotajoukkomme kar
kottivat heidät Vladislavovista,
mutta lokak. 8 p. se vielä puo-
lustautui Vershbolovosta itään
ja etelään olevissa asemissaan.
Täällä lyötiin sen etenemisyri-
tykset takaisin sille suurilla
tappioilla. Toinen, nähtävästi
meikoisen voimakas vihollis-
joukko taisteli tarmokkaasti
Gantsha

—
Bakalarshevon järven

tienoilla. Lokak. 8 päivän aa-
muna me saarsimme sen mo-
lemmat sivustat sekä aloimme
samalla tarmokkaan hyökkäyk-
sen sen keskustaa vastaan. Voi-
makkaiden jälkijoukkojen tuke-

mana koetti vihollinen nähtä-
vSsff välttää taistelua.Sotajo.uk-
komme hyökkäävät menestyksel
la yhä uusia ja uusia asemia
vastaan. Olemme vallotlä-
tt eetLyc k in. Eteneminen
jatkuu pitkin koko rintamaa.

S-KUalaisten tappiot 60,000
miestä.

Pietarista lokak. 9 pnä.
(S. H.) Vetsh. Vremjalle lennä-
tetään Tokiosta sinne New-
Yorkista saapuneiden tietojen
mukaan, että viimeisessä kaksi
viikkoa kestävässä taistelussa
Itä-Preussin rintamalla ovat
saksalaiset menettäneet 60,000
miestä kuolleissa ja haavottu-
neissa peräytyvät
suuressa epäjärjestyksessä me-
nettäen paljon tykkejä ja am-

Antwerpen.
Lontoosta, lokak. 9 pnä.

(S. H.) Apntvverpenin asema on
vakava. Saksalaiset ovat nähtä-
västi monissa paikoin kulkeneet
Schelden yli. Kaupungin pom-
mitus jatkuu. Suurin osa väes-
töstä pakenee kaupungista. Ku-
ningas ja kuningatar jäävät Änt-
werpeniin rohkaistakseen sota-
joukkoja. Vaikeasta asemasta
huolimatta odotetaan belgialais-
ten sotajoukkojen tekevän tar-
mokasta vastarintaa ja toivo-
taan, että kaupunki vapautetaan
piirityksestä

Saksalaisten sotalai-
vat idän vesillä.

Saatu satimeen

Pietarista lokak. 9 p.
(S. H.) V-etsh. Vremjalle ilmo-
tetaan, että japanilaiset ajaesr
saan takaa saksalaisia risteilijöi-
tä, jotka harjottavat kaappausta
Tyynellämerellä, ovat, käytyääm
useilla Marshallia saarilla, ym-
päröineet risteilijät »Königs-
bergin« ja »Emden :;r..« Japani-
laiset odottavat nykyään saksa-

ios* is Fsini.
Murtovarkauksia

Nokiassa.
Eilistä vastaan yöllä on var-

kaita tunkeutunut Nokian
osuuskaupan pääkauppaan. Va-
rastohuoneesta on viety pakka
sarkaa, pakka palttoon vuori-
kangasta ja joukko paperosse-
ja. Varstetun tavaran yhteinen
arvo on 308 markkaa. Varasto-
huoneeseen oli tunkeuduttu ak-
kunasta. Kauppahuoneessa ei
olrtu käyty

iNokian kauppahallista vietiin
samana yönä paperosseja 18
markan arvosta.

— Muutettu tmK-trhatkiofcnio.
Viime kesäk. 20 p. surmattiin
eräässä ladossa Kokemäen
pitäjän Keitilän kylässä työmies
F. V. Rantanen lyömällä koivu-
halolla hänen päänsä murskak-
si. Kokemäen kihlakunnanoi-
keus tuomitsi mainittunp. te-
koon syyllisenä Kokemäeltä ko-
toisin olevan työmiehen T. V.
Virtasen pahoinpitelystä 6 vuo-
deksi kuritushuoneeseen. Tä-
män ohessa tuomittiin avunfan-

nosta rikokseen Kokemäeltä
kotoisin olevat työmiehetN. J.
Kivimäki 2 vuodeksi ja F. M.
VendeLl 1 vuodeksi kuritushuo-
neeseen. Turun hovioikeus on
katsonut selvitystä puuttuneen
siitä, kuka ensinmainituista
kuolettavan iskun antoi, ja on
tämän vuoksi tuominnut Virta-
sen ja Kivimäen törkeästä tap-
pelusta, josta kuolema on ollut
seurauksena. 3 vuodeksi kuri-
tushuoneeseen ja Vendellin a-
vunannosta .tappeluun 6 kuu-
kaudeksi vankeuteen.

Koßonksln.
Maanviljelijä Akseli Mikkolan,

Puutarhuri A. G. Idefeltin sekä Osake-
yhtiöKauppatori N:o7 jaOmpelukone-
in PolkupyöräliikeOsakeyhtiö-nimisten
yhtiöittenkonkurssipesien velkojatkut-
sutaan täten Ahlman & Pulkkisen La-
kiasiaintoimistossa Tampereella, Hä-
meenkatu.27, lauvantaina tämän Loka-
kuun 31 pnä pidettäviin velkojainko-
kouksiin, OsakeyhtiöKauppatoriN:o 7-
nimisen yhtiön konkurssissa klo 10 ap.,
A. G. Idefeitin konkurssissa klo -f.11
ap., Akseli Mikkolan konkurssissa klo
11 ap. ja Ompelukone- ja Polkupyörä-
liike Osakeyhtiö-nimisen yhtiön "kon-
kurssissa klo 12 ap., kaikissa konkurs-
seissa vastaanottamaanlopputilinkon-
kurssipesien hoidosta ynnä päättämään
osingon maksamisestasekä muista kon-
kurssipesien loppuselvittelvä vartentar-
peellisista asioista; jamuistutetaan kon-
kurssisäännön määräyksestäettäpoissa-
olevat velkojat saavat tyytyä saapu-
ville tulleiden päätöksiin.

Tampereella, Lokakuun 9 pnä 1914.
YrjöPulkkinen. Kaarlo Launio.

Toimitsijamiehet.

Ruoveden yleisen
Osuuskaupan r.I.

varsinainen lokakuun kokous pidetään
sunnuntaina lokakuun 25 p:nä 1914 klo
2 i.p. Työväenyhdistys Tulevaisuuden
talolla Ruoveden kirkonkylässä Koko-
uksessa käsitellään:

l:ksi Sääntöjen 25 §:ssä mainitut
asiat.

2:ksi Valitaan edustajat Tampereen
Osuuskauppapiiri- ja osuuskauppojen
edustajakokouksiin sekä keskuskunnan
ja Tulenvaran vuosikokouksiin.

3:ksi Päätetään Yhteishyvän tilauk-
sesta vuodelle 1915.

4:ksi Keskustellaan apulainarahaston
aikaa lisäämisestä.

Ruovedellä lokakuun 6 p, 1912.
Ballitu».

II M ilf. &" iii
St-yskckons pidetään sunnuntaina

11pnä lokakuuta klo 8 i.p.
Johtokunta.

V» P. Ifsn
Iosaston perheiltamaan jaetaan ttt>-
puja ainoastaan sunnuntaina t.k.
IIp. klo 2-3.

Hu--*_.! Muuta kertaa ei jaeta.

laisten laivain tuloa, joita ajaa
takaa'Eglamnin Honkongissa q-

leva eskaderi. Näin joutuvat
saksalaiset risteilijät kahden
tuien väliin. Japanilaiset ovat
jo hävittäneet kaikki saksalais-
ten hiiliasemat jamuonavaras-
tot eteläisellä valtamerellä. Ja-
panilaiset sota.laivat risteilevät
myöskin pitkin Amerikan ran-
nikkoa.

Kurdien puuhat Persiassa.
Urmia s ta, lokak. 9 p*nä.

(S. H.) Tergeverin, Teshan. ja
Mergeverin seuduilla toimivien
kurdien voimat nousevatyhteen-
sä tuhanteen mieheen, joista 3

—
400 Jla on uusimalliset aseet.
Kurdien kokoontumispaikaksi
on määrätty Mergever

Sotavankeja vaihdetaan.
Lontoosta,lokak. 9 pmä.

! (S. H.) Itävalta-Unkarin ja
Suurbritannian välillä on tehty
soppimus seuraavien .siviiliväes-
töön kuuluvien sotavankien
vaihtamisesta: nais.ten ja lasten
sekä miesiten, jotka ovat kut-
suntaiän tai jotka eivät tervey-
dellisistä syistä kykene sotapal-
veluksen, sekä myöskin lääkä-
rien ja hengelliseen säätyyn kuu-
luvien.

liii aloilta.
Maanjäristys

Turkin Aasiassa.
Lähe-mipdä tietoja.

Odessasta lokak. g pnä.
(S. H.) Tänne on saapunutyksi-
tyiskohtaisia tietoja maanjäris-
tyksestä Turk-ssa. Ispartan ja
Burduriin kaupngit ovat ympä-
ristöineen raunioina. Yli 2,500
henkeä on saanut surmansa.
Kymmeniä tuhansia ihmisiä on
jäänyt paljaan taivaan alle.
Haavottueita pelastamaan ja
kuolleita hautaamaan on lähe-
tetty Turkin Punanen Puolikuu
ja kansallinen puolustusseura.

Kiitos.

Täten saamme lausua sydänn-
meUisen kiitoksen parooni Val-
ter de Nottbedkilie siitä lahjjas-
ta Smk. 1,000:

— , jonka olem*-
me vastaan ottaneet köyhien
las-ten ruokintaa varten.

Toivoen Jumalan runsaita
siunausta antajalle!

Pelastusarmeijan sdumniia_e-
man puolesta:

Alviifla Kauppinen
Siummisisko

Tamp. Evank. Latu. .eurokunnon
Kirkollisia Ilmoituksia.

Saarnavuorot u/10 1914
18 sunnunt. kolmin. p:stä

Aleksanterin kirkossa:
Pälvåsaarnat: klo 9 ap. past. Hyytiäi-

nen. Klo 12 p. past. Wallenius.
Iltasaarna klo 6 ip. rovasti Sandberg.
Hartaushetki tiistaina klo ViS ip- past

Hyytiäinen.
Vanhassa kirkossa:

Ruotsal.päivä^aarna klo 12 p. past
Ahonen.

Johanneksen kirkossa:
Päiväsaarnat klo 9 ap. past.Wallenitu.

Klo 12 p. past. Hyytiäinen.
Iltasaarna klo Vi6 ip,rovastiSandberg.
Rippifaamä lauantainaklo 7 ip. ja H.

P. Ehtoollinen sunnunt. klo 9 juma-
lanpalv.

Hartaushetki torstaina klo lh8 ip.past.
Ahonen.

Kolehdit tulevat: päiväjumalanpalveluk-
sissa Kaupunkilähetykselle, iltajuma-
lanpalv. Pyhäkouluyhdistykselle.

Luterilaisella Rukoushuoneella:
sunnunt. klo 6 ip. iltama.

Emmauksessa:
klo 5 ip. N. M. K. Y:ssä lähetysiltani».

Bllt «n ,'■ * 1 »apuni Eilisiä.

Kuulutus.
Keskiviikkona t k. 21 pnä

klo 12 päivällä myydään huu-
tokaupalla talossa n:o 4 IIkaup.
osassa (ent Molinin talossa) to-
rin varrella oleva kaksikerrok-
sinen puurakennus-

Tampereella lokak. 9 p. 1914.
Rahatoimikamarin puolesta:

Axel Tammelander.
T. Malinen.



Lauantaina 10 p:nä LokakuutaAÄMULEHTJ8
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N:o 233 - 1914 ■

HuutohauPFOJo.
TS, 1k.

Kuulutus.
Talonomistaja Josef Syrjäsen

konkurssipesän omistama talo
ja vuokratontti n:o 127 tämän Tampe-
reen kaupungin Juhannuskylässä myy-
dään, ellei laillista estettä ilmaannu,
julkisellapakkohuutokaupallaMaistraa-
tin virkahuoneessa kaupungin raatihuo-
neella lauvantainaensitulevan marras-
kuun 28 p:nä klo 2 j pp.

Velkojain vaatimuksista ja myynti-
ehdoista pidetään samanapäivänä klo
12 päivällä keskustelu, jossa kaikkien
asianomistajain tulee valvoa oikeutensa
ja jolloinmyös ne saatavat, mitkäpu-
heenalaisesta kiinteistöstä ovat ilmoi-
tuksen jälkeensuoritettavat, pitää vii-
meistään ilmoittaa.

Tampereen raatihuoneella, lokakuun
fl p:nä 1914.

Maistraatin puolesta:
Ano Caselius.

US. «Ao, KL. 23/,ft.
Julkisella

vuokrahuutokaupalla.
ioka toimitetaan 12 p. marrask. 1914,
klo 12 p. Ylöjärven pitäjän Runsaan-
kylän Marttilan 0,2342 manttaalin tila
annetaan vuokralle 10 vuodeksi lukien
1. 5. 14. Vuokraehtojen täyttämisestä
on vuokraajan laitettavatakuut. Lä-
hempiä tietoja saa allekirjoittaneelta.

Ylöjärvellä7 p:nä lokak. 1914.
K.P- Marttila,Holhooja.

Osote: Ylöjärvi. 15177

JulkisellakonkursslhuutokauDallci
joka keskiviikkona kuluvan lo-
kakuun 28 päivänä kello1päi-
vällä toimitetaan Osakeyhtiö
Credit Aktiebolaginkonttooris-
sa Tampereella, Läntinenkatu
24, myydään kauppiaitten Jukka
Lehtosen, Oskari Mattilan ja
Herman Mikkosen henkivakuu-
tuskirjoja, 20 osaketta Osakeyh-
tiössä Laukontori 8, 2 osaketta
Osakeyhtiössä Hälläpyörä jayksi
osake Laiva-osakeyhtiössä Alho.

Lähempiä tietoja myyntiehdois-
ta v.m.saadaanallekirjoittaneelta.

Tampereella lokakuun 9 päi-
vänä 1914.

August Wikman.

Lauantaina t.k. 10 p.klo 2 ip.
myydään vapaaehtoisella huutokaupal-
la Kullervonkatu 9, taloustavaroita,ku-
toma-, neuloma- ja suutarin kone y.m.
Huutokauppa tänään! 15705

Myytfivönö.
Kaiku, Vaasa 2 k

jjgr» Sattuneesta
syystämyytävänä
n. 6 kk. käytännössäollut varma-
käyntinen43 hv.voim.Fielding
imukaasumoottori sekä
sähködynamo 2500 norm.
kyntt lampulle, 10 kpl* säh-
kömittaria,marmoritau-
lu, transformaattori ym.
myydään Smk. 6,700: —

(maks.
12,000) jos kauppa tämän kuun
aikana päätetään.

Lähempiä tietoja saatavana os.
Ludvig Stenfors Tampere,
Puutarhakatu n:o 11. 15713

Maitoa otetaan myytäväksi. Vast.
hintailmoituks. Makasiinik. 14,

15719 Meriluoto.

T.S. 1k.
Prowning revolveri,

ungi nahkakotelossa remmineen sekä
patrooneja, 85 mk. Telet 1087.

15792

Miehen polkupyörä
erinomaista rakennetta,vähän käytetty,
myydään halvasta.
157-4 Karlsson, Viinikank. 8.

TS. 8 a

Kittilän varsa
myytävänä Hämeenkyrön köyhäinta-
lolla. Erittäin kaunis 6kk:n vanha var-
sa hyvästä äidistä! Lähemmin

Eero Koskimies.

5 köytettyä piironkia,
pesukaappia, kirjoituspöytiä, salin ka-
lusto, vaaka. 2 kanarialintu^iäkkineen
y. m. myy V. HelinM
löTsaß Puuvillatehtaana 12.

Hautaus-"

kutsukirjeitä
on myytävänä

AamulehcL konttorissa.

Enlutacn ostan.
K.L,
Balittaanostaapienimökkihaus-

kalta.paikaltamieluummin järvenran-
nalta, rautatien tai laivareitinvarrel-
ta, läheltä Tamperetta. Osoite: K.
V. Lehto, Pinnink. 30. Puhelin 744.

15197

Pieni palsta
halutaan ostaa Tampereen ja Ori-
veden väliltä. Vast. viikon ajalla t
L k. nimim. Maanviljelijä.

Suurempi määrä tyhjiä

Säkkiä
Keskusosuusliike

Hankkija,
Tampere,Puutarhak. 11. 15149

.Bokrulle tnrlofcian
Kamari ja keittiö1 p. marrask.

Suok. 10, Talonmies. 15732

■I p. marrask. kamari ja keittiö,ja hetiJ 2 huonetta ja keittiöja kamari os.
15753keitt.Kouluk. 10.

Huone vuokr. Ojakatu 112.
15749 J. Andersson.

Pieni kamari heti tai tuonnempana.
1574SKuninkaank. 18

T^arrask. 1p. kamari osalla hella-
■*" ■*" keittiöönsiisteille tytöille. Amu-
rink. 6. 15739

NahkurintySnteKP.
Valmistustyöhöntottunut nahkurin-

työntekijä,joko perheellinen tai nuo-
rimies, saa beti pitempiaikaisen työpai-
kan.

K. Tammi, Teisko. Puhelin
15/ol

Palvelusta haluaa.
Talonmleheksl

tai jotain muuta sopivaa tointahaluaa
hyvät todistukset omaava vanbanpuo-
leinen mieshenkilö. Vast odott. Aamul.
kontt. kirj- nimim. »Vähän vaativa*.
15177

Helsinkiläinen räätäli haluaa maalla
hyvää räätälii.paikkaa. Vastaukset

viikon kuluessa: Hyvinkää Hunsala.
Hurme, Uusitalo.

'
15742

Kauppaan perehtynyt, ompeluopinkäy
nyt, myöskin taloustoim. tottunut

Tyttö,
haluaa kauppaan tai muuta sopivaa
tointa. Vast. t. k. ajalla t. 1. k. nimim
15717 Rehellinen 20 v.

1*/t vuott. Sentraaliahoitanut
21v.tyttö.

On myöskin ollut vuod. kaup.. haluaa
Sentr. apulais, t.m. s. t. heti. Vastaus

1. k
É n.miinß

157-öB 3 pv. kuluessa.

Suomea, venättä, ruotsia ja auttavasti
saksaa 'Moiti palvellut ruoka-
puhuva ka.ttZkt.tj Jassa ja kaupassa,
on toimen tarpfessa liikkeen äkillisen
lakkaamisen vuoksi. Lähemmin kirj. eli
suull. Satamak.3.

GUSTAFSSON.

Mmmt
Musta ja valkonen pitkäkarvanen

»setter«-koira nimeltä Teddy, on
kadonnut. Berttulan kartanosta.Pereen
laiturin luona. Pirkkalassa. Koira on
selästä sileäksi leikattu.

Löytäjää pyydetään ilmoittamaanpn-
helimella Rva Beckerilie, osote Hailian
kartano, Pirkkala.

Lapsen kriminnahkainen kaulus pu-
donnut eilen Satamakadulle. Pyy-

detään tuomaan Kouluk. 7. Valanne.

T. k. 1p:nä katosi

Hain nttm.
uros, joka tuntee nimensä »Hupi>,
väriltään ruskean harmaa, etula-
pojen kohdalla vaalea juova, pää
pienehkö ja tumma, jalat vaaleat
ja takajaloissa kyntyset, hännän
päällä tumma täplä ja hännän
pää tumma. Koiran kaulanauhas-
sa oli allekirjoittaneen nimi. Pal-
kintoa vastaan pyydetään koira
toimittamaan omistajalleen.

K. F. Dunderberg.
15184 Tampere.

Talteen oiettu.
Talteen otettu hieho,

väliltään ruskea, vähän valkeana. Omis-
tajan saatavana Lempäälässä Ahtialan
Antilassa. llfTu.

limoitulisio.
Työ- Ja palvelusväkeä
sekä huonevuokrauksia

välittää Välityst.TARMG",
Kuninkaauk. 33. Puhelin 1519.

T.S. 1k.

Kuljun mefsastysklubin
metsästysmaat ulottuvat n.k. Flinkin
joelta muutama kilometri kummallekin
puolensiitä etelään johtavaa maantietä
ja rautatielinja» puolitoistapenikulmaa
Kuljun ja Moision pysäkkien keskivai-
heille asti ja tulevat tällä alueella
liikkuvat salametsästäjätsäännölli-esti
kiinniotettaviksi. 15761

olkapyörin
otetaan

talvihoitoon.
Pyörätpuhdistetaan huolellises-

ti ja vakuutetaan.

Säilytyshuoneet
erittäin hijvät

I&ATSA.G. f.
Tampere Hämeenk. 6. Puh. 370.

15747

TS., KL.

Ltffiiipisfo
mmi

pidetään avoinna lainojen vas-
taanottamista varten tämänkuun
19 päivänä klo 11 ap.
15715

PoihapyfifiS jo liiflpela-
Koneita Korjataan

bjjvin ja halvalla!

K. Mäkelä.
Laukontori8. Pub. !4_2

3754

Aino Kauriinmäkipyydetään tule-
maan Piouink. 28, Kahvilaan.

1575»

Uusi Vieraskofi ja Kahvila
ROINE

TAMPERE
—

Rautatienk. 24.
Asemalta vasemmalle, suosittelee sus*

tejä, rauhallisia huoneita vuorokausit-
tain ia kuukausittain. Huom.! Talli
hevosille.

Sukkela-aurat,
Fiskarsin aurat, g»
Jousiäkeet, W_

T _«_■ijapioakeet: 99
Ahkera, Vassi ym. ff

KuokkaruTaäes
Mullistaja

ovat tilattavat kiireimmiten,ettei
viivytystä tapahtuisitoimituksessa

Pyytäkää, hintaluetteloja ja se-
lityksiä.

P. SIDOROW,
Suomalainen Kaiustokauppa G-y*

Helsinki. 15209

Toi liisin taftA
(osastot Tarussa ja Helsingissä)
Turku Kaskenkatu 6, perust. v. 1898, '
Helsinki Pohjois Esplanaadinkatu 37,
alkaa uudella kolmen ja viiden
kuukauden oppilukukaudella Tu-
russa marrask. 2 p:nä ja Helsin-
gissä marrask.4p. Pggtäkääkou-
lun ohjeima! Oppilaat ovat saaneet
edullisiatoimia,mm.pankkeihin,vakuu-
tu.- y.m. koijttoreitui^Äaksutoi^ai-
kanvälitasÄ
15242 Oskar Zetterblom.

Ualoßwamo SUOMI
Tampere,Läntinenkatu 25.

Valokuvia a 7 mk. tus.
Postikorttia a I mk. mallikuva.

Liike on avoinna arkip. klo V» 9— 7ip.
sunnunt klo 10—4 ip.

"*s<^<s<£"*£*-$>
14520

Kiiti!
Ottakaa selvä metsäpääomannearvo
ta, sillä nyt toimitetaanmetsienlukua
erittäin halvalla.
Metsätilit maidenjakotoimituksia
suoritetaan asiantuntemuksella.
ißHetsäpalovakuntuksia Vakuutuslai-
tos Sampoon vastaan otetaan.
Suonten Maanviljelijäin

Metsätoimisto Oy.
Tampere, Aleksanterink.30.

Puhelin 1046.

17,671,600 kr.arvotaan 18S9 vuo-
den Tukholman Teatteri-palkinto-obli-
gatsioneista. Arvonta marrask. 2 p«
korkein voitto

15,000 kr.
Vain Kr. 1:50

maksaa yhden, kr. 5:
—

neljän ja ib.
10;

—
kyn menen obl'gat-*ioiiinvoiton

vki-iiiomistusoikeus. Arvontaluetteloil->
maiseksi. Näiden erittäin edullistenar-
pajaisten numerot ovat sangen kysyt-
tyjä. Kiiruhtakaa, jotta varmasti pää-
sette mukaan. Tilaukset lähetetäänos.t
Obligationskontoret,Stora Nyga-
tan 19—27, Malmö,Ruotsi.

15022 (1.72971)

TS.,US., HS. ""», »/»"

liatii
KangasalanPappilanpäärakennustar-

jotaan tiilistä tehtäväksji, urakoitsijan
omista aineista. Piirustukset ja työ-
selitys nähtävänärekennusmestariHeik-
ki Tiitolan konttorissa Tampereella,jos-
sa myöskinannetaan tarvittaviatietoja.
Kirjalliset tarjoukset pätevinetakuineen
työn kelvollisuudesta on jätettäväen-
nen tämän kuun 26 päivää lautakun-

jnan puheenjohtajalle VäinöMarkkula]-
Ile, osoitteella Suinula.

Kangasalla lokak. 7 pnä 1914.
ISISB Virkatalolautakunta.

LMle.
Näsijärvellä:

Höyryalus
AITOLAHTI

kulkuvuorot toistaiseksi:
Tampere— Aitolahti:

Pyhäp. klo 9.30 a.p. ja 6,30 i.p.
Arkip. klo 1,30 ja 5,80 i.p.

Aitolahti— Tampere»
Pyhäp. klo 6 a.p. ja 4 i.p.
Arkip. klo 6 ap. ja 4 i.p.
10907 Osakeyhtiö Aitolahti

Tervalahti
syysk. 27 pistä toistaiseksi

flrkipäivinfi: Tervalahdesta 6,30 ap.,
Tampereelta 2 ip.

Pyhäpäivinä: Tervalahdesta 7 ap. ja
3 ip., Tampereelta10 ap. 1-s*»

Tampereella 1914,
Tampereen Kirjapainc-Osakeyfcti— "

MH
hyvällä liikepaikalla,1km. kirkolta ja
kauppapaikalta, viljeltyä maata 61 ta.,
metsämaata 84 ta., rakennukset uudet
ja hyvässä kunnossa. Jos kauppa heti
päätetään myydään 31,500 mk.hinnas-
ta ja hyvillä maksuehdoilla.Lähemmin
VaranXiH. P.Kulhia, Parola.

Telef. Hattula 42-

"LTeittiö ja kahvila myytävänä hyvällä
*--* liikepaikalla. Osoitteen saa Aamu-
lehden konttorista. 15743

Kauniita ja aistikkaita

iiriiii
Pöytälamppuja ja Amppelia myy
suuresta valikoimasta halvalla.

Tampereen Uusi SfiiiköliiKe.
Kauppakatu 15. Puh. 287.

15787

Rajoitettu määrä
yhteiskuntia ameriikkalais-italialais-ro-
tuisia, pohjoismaiden ilmanalaan tottu-

neita

mei-iiåisiå
saadaan ensi kevääksi allekirjoittaneen
kautta å fcmk 6S:

—. Nämä mehiläiset
ovat erittäin lauhkealuontoisia mutta
samallaahkeriahunajan kerääjiä. Jotta
tilaukset voitaisiin pitää varmoina, on
niihin liitettävä 10 markkaa pesästä.
Loppu on lähetettävä Huhtikuussa ja
mehiläiset toimitetaan paikoille Touko-
kuun alkupäivinä. Myöskin muutamia
yhteiskuntia suomalaisia mehiläisiä o-
masta mehiläistarhastamyydään.

K.E. Lindholm
Vesilahti.

niTcuifj nmt''* ee^"*** 1!*R*ametsastyk-
rjS-jJC, iUt-ild seen kuuluvia taipeita

Axel £ngström'in
Metsästys- ja ivalastustarpeidenliik-
keessä, Hämeenkatu 7. Puhelin SO2.

9891

K.E.HEIKOLAN

SBhkOmyllyQ
Sekavehnäjauhoja

ia
Ruisjauhoja

Näyt-65 kilon säkeissä, suositellaan
teitä lähetetään pyydettäessä.

E.E.Heikola
Turku.

15550 (S.1.13492)

]p. marrask. iso keittiö ja kamari
keittiönläpi kuljettava, keittiö erit-

täin sopiva joksikin verstaaksi
15729 Kuninkaank. 38.

1ptstä marrask.
kamari ja keittiö, talossa 21 Satakun-
nankadun varrella.Lähemmin Lindfor-
sin kenkäkaupassa. Puh. 991. 15756

Vuokrattavanakeskikaupungiltahaus-
ka huone joko kalustettuna eli il-

man. Läh. t 1. !■:. 15755

OuoKrolle otetuen.
2 kamaria ja keittiökeskikaupungilta

15 p. lokak. tai 1p. marrask. Vast.
t. 1. k. merk. «Vuokraaja*. 15734

Tyttö haluaa asuntoa siistin tytön
luo eli lapsettomassa perheessä,

miel. itäp. koskea. Vast. ti. kontt.ni-
mim. >15 p.» 15708

PäUelofcseen uuhi.
TS.. KL., TN.

fl

Tyttöjä jo poikia
sekä yleensä henkilöitä, jotka ovat ha-
lukkaita, sunnuntaina t. k. 11 pnä, Pu-
nasen Ristin päivänä,kaupungissamyy-
mään Punasen Ristin merkkejä, pyyde-
täänilmoittamaanKeskuspoliisiasemalle.

Poliisikamari.
15727
T.S., KL. 2 k.

Kutojat,
joilla on omia koneita,
saavatedullista kotityötä

Suomen Trikootehtaalta,
15721 Pyynikillä

15—18 v. vanha tyttö
saa pa;kan. l'm. Hämeeu liiketoimis-
tossa Pellavatehtaank. 19. Av. 10— I.
16733 Puh. 1376.

Arvoisat Asiamiehet!
Ansaitsette eniten maassamme par-

haiksi tunnettujen taiteellisesti valmis-
tettujen suurennustemme sekä hiehojen
valokuvakoi-teidemme, kehystemme y.
m. asiamiehenä. Huom.! Korkein palk-
kio. Pyytäkää ehtoja.

Suomen Taiteellinen Suurennus-
liike, Helsinki, Kasarminkatu23.
Huom.t Maan suurin ja alallaan ete-

vin liike. 15161

Palvelijoille on paikkoja
sisä- jakarjateihin heti ja tuonnem-

löTödß Ojasella

Tottunutpäällysvaateompelia saaheti
työtä.Läh. t. 1. k. nim.

Tottunut

i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Mii Iill 11 ill i 1 1nn1 1

Keskusosuusliike Hankkijalta. Puhel. 1026. 1126

jpllpyS Liikr on avoinna: Arkip. klo V.- r< ap
—

7 l.p. W**jm&

mm\J-Wi JL SS JLL am *
Js£ J WIVi© iS3ST3J2iT b

Pussi?j§, Ruutia, Patroonia ja kaikenlaisia ampuma- ja metsäs
tystarpeita myytävänä entisillä kohtuuhinnoilla.
Dynamiitin,Huudin, Patroonien ja Pjjssiijen ostajilta olem-
me pakotetut vaatimaanKuvernöörin todistuksensiitä, että osta-
ja on oikeutettu näitä tavaroita itselleen hankkimaan! Hakemus-
kaavakkeita on meiltä saatavana.

OsakeyhtiöK. Hjorth Aktiebolag.15210

Liikkeen lopettamisen takia lasia ja
posliinia halvalla, Tammelank. 6.

15616 Petterson.

16 tai 17 vuotias -f -it-f-ff. saa Pa'"
vaat-maton *""* -■** veluspai-

kan Pispalan harju 28, Niemen talo,
15178 Juho Lehdolla.

Jalkineita ntm lm. yleisö!
katsomassaPistäytykääpä

NIEMEN kenkäkauppaa.
■jSST Liike sijaitsee

Kuninkaankatu 23, Konsuli Blomin talossa Tampereella.
15731 .

"Ä

"""■ffi- leseet
Rehuvehnäjauhot
Maltaanidut
Auringonkukkakakut, -rouheet ja 'jauhot
Pellavasiemenkakui ja ~jauhot^
Syöttökauratja KaurajauhotM

15150

Vehnänrehujauhoja
Vehnänleseitä

Äuringonkukkakakl-Uja
Pellavansiemenkakkuja

Pellavansiemenjauhoja
Puuvillasiemenjauhoja

Maltaanituja

SiiilifllijiliiiSiÉiii
Tampere. Puh. 42 ja 1452



Hutia S p.

N:o 26. Tampereella Lauvantaina Lokakuun 10 p:nä 1914. (Lisälehti N:oon 233).

Tampereella 1914, Tampereen Kirjapaino-Osakeyhtiö,

Raivoisia taisteluja Antwer~
penin edustalla.

Linnoituksen asema vaikea.
Saksalaiset vallottaneet muutamia varustuksia

Ranskalaiset jabelgialaiset joukot yh-
tyneet Ranskassa.

Ranskalaiset valiotta-reet Liien.

Saksalaiset etenevät.

Portugalin sodanjulistus Saksalle odotet-
tavissa.

Turkki avaa Dardanellit.

Läntinen sota*
näyttämö.

Belgiasta.
Sakjsalai-et i»ivov_t vaU/otta-

vartsa AntWerjKWin muutaman
päivän kulueissa.

Tukholmasta, lokak. 10

p. (S. H.) Saksalaiset sanoma-
lehdet ilmottavat, että Antwer-
pen vällötetään muutaman päi-
vän kuluessa. Antwerpenin e-
dutstalla on vähintäinkin 100,
000 miehen suuruinen saksalai-
nen armeija. Liikeyhteys Ant-
werpenin ja Gentin välillä ei ole
vielä katkennut.

Vailotettu varustus.

Köpenhamin a s t a, lo-
kak. 10 p. (S. H.) Wolffin toi-
miston tietojen mukaan ovat
saksalaiset vallottaneet Breen-
donckin varustuksen Antwerpe-
nm luona

kak

Antwerpenin asema vaikea.

Tukho1m tst a, lokak. 10

p. (S. H.) Dagens Nyheterin
Amsterdamista saamien tietojen
moikaan on Antwer.penin asema
erittäin vaikea. Lierren ja Ko-
«ings-hoycktin linnotukset pala-
vat. Keskiviikkoiltana valtasi-
vat saksalaiset Veldin linnueen.

Verisiä taisteluja.
Köptnhaminasta, lo-

kak. io p:nä. (S. H.) Lontoos-
ta saapuneiden tietojen mukaan
on saksalainen armeija kenraali
Beselerin johdolla jo lähes kol-
me vuorokautta pommittanut
Antwerpenia. Lähes 1,000 tyk-
kiä on toimessa kummallakin
puolen j,a niiden hirveä jylinä
vuorottelee hurjien hyökkäysten
ja pistinhyökkäysten kans-sy.

Taistelu on ankara etenkin lin-
jalla Beriaer— Termonde. Ko-
konaisia saksalaisia rykmenttejä
kaatui belgialaisen tykkitulen
edessä. Saksalaisten salaman-
nopeudella Schclden yli tekemät
ponttoonisillat leimahtelevat,
belgialaisten pommien räjähtä-
essä, tuon tuos-takin tuleen. Ym-

me

paristolla palavat kylät. Kuole-
maa tuottavien mörssärien tuli
riehuu laakkäamatta. Pieni lin-
notusväki taistelee sankariMises-
ti. Nethen ja Schclden välisellä
tasangolla riehuu taistelu tau-
koamatta. Kenraali Bes-eler pon-
nista<t kaiWka voimansa inair-

taaikseen linnotusvyöhj^dkeen
täHä linjalla. HoHairtiin johta-
vat tiet ovat täynnä pakolaisia..

Saksalaisten ilmalaivaan tuho-
tyoft.

Köpenhaminasta, lo-
kak. 10 pmä. (S. H.) Eilen il-
lalla ilmestyi Antwenpenin ylä-
puolelle useita saksalaisia zep-
peliinejä, jotka heittelivät kau-
punkiin tulipomjmej-a. Satama ja
rautatieasema paloivat poroksi.
Rubensin patsas on vahingoit-
tunut.

Saksalaiset kauppalaivat Ant-
werpenin satamassa.

Köpenhamin a s t a, Io-
kak. 10 p. (S. H.) Antwerpenin
satamassa on .räjäytetty ilmaan
32 saksalaista höyrylaivaa ja 20

rheiniläistä jokialusta.

Ranskasta.
Liittoarmeija voitollis-

sena
Ranskalaiset vallottaneet

Lillen.

Pietarista, lokak. 9 p.
(S. H.) Kaikki hyökkäykset,
joita teki t. k. 7 p. kaksi saksa-
laista ratsu.väkiarmeija.kuntaa
liittoarmeijan rintamalla Len-
sin luona, lyötiin loistavasti ta-
käsin. Sama cpäonn^stumiinen
kohtasi neljättä sak.saplai.sta rat-
su.väkiarmeijaku.ntaa. jonka teh-
tävänä oli katkaista ranskalai-
silta vasemman sivustan liiken-
n-ehnja. Lillestä karkotettuna oli
sen pakko peräytyä Courtaihi-n.
Kaikkialla muualla jatkuu tais-
telu liittolaisille menestykselli-
sesti. Ranskalaisten on onnistu-
nut pysäyttää sa.ksalaisten ete-
neminen Royen luona ja vallata
saksalaisten asemat Chaunyn
luona. Saksalaisten tekemät
hyökkäykset t. k. 7 p. Haiu-doin-
vilien ja Apremontin luona ovat
ranskalaiset lyöneet takasin.

Saksalaiset etenevät.

Tukholmasta, lokal;. 10

p. (S. H.) Bethunen kxona tais-
televat Kluckiin ja Biilovin ar-
meijat ovat saaneet apujoukko-
ja ja ryhtyneet etenemään muu-
tamin paikoin pakottaen rans-
kalaiset .peräytymään. Tämä ei
kuitenkaan ole muuttanut vi-
hollisen yleistä asemaa, sillä
ranskalaiset ovat Soisson-sin
luona vallotttneet saksalaisten
juoksuhautoja ja pakottaneet
heidät peräytymään.

Saksan armieijan päämaja.

Tukholmasta, lokak. 10
p. (S. H.) Saiksan armeijan pää-
maja on Koblentzi-sta siirretty
erääseen .ranskalaiseen kaupun-
kiin 50 km. päähän rintamasta.

Belgialaisia'lähellä Lilieä

Taistelu saksalaisten katissa.

Tukholmasta, lokak. 10
p. (S. H.) Noin 30 km. päässä
Lillestä tapahtui vernen taiste-
lu belgialaisten ja saksalaisten
välillä.

Ranskalaiset ja belgia-
laiset joukot yhtyneet.

■Köpenhamin a-s t a, io-

kak. 10 paiä. (S. H.) Pai-kal-
listen sanomalehtien tietojen

mukaan ovat belgialais-etH
r»i^car3aise^sotaioujco^^^^H
neetH

wvhtv-

Saksalaisten varus*
tukset.

Maanalaisia liruiotuksia.

»Maanalaiseksi linnotuksek-
si» nimittää milanolainen lehti
«SecoloK saksalaisten asemaa
Ranskassa ja kirjoittaa edel-
leen:

■Sotilaalliselta kannalta kat-
soen on ihmeteltävää, että jätti-
läismäisiä muurahaiskekoja on
kohonnut kaikkialle, noissa, sak-
salaiset ovat olleet. Ne, jotka
vain ovat kuulleet .puhuttavan
niistä, eivät .voi riittävästi kä-
sittää asiaa. On täytynyt omin
silmin nähdä Aisne-joen varrel-
la olevat maanalaiset juoksu-
haudat, jotka ovat vielä syvem-
piä ku:n Mamen varrella.

Ne ovat pääasiallisesti jaetut
kolmeen osaan: ensimäiset ovat
tarkoitetut yöllisiä etuvartioita
varten. Kaksi sataa metriä niis-
tä ovat varsinaiset juoksuhau-
dat, jotka ovat osittain semen-
tillä päällystetyt liian helpon
hyökkäyksen tahi lentokoneilla
suoritettavien tutkimusten estä-
miseksi

Tämän linjan takana, ei ole
juoksuhautoja, vaan suorastaan
suuria, pitkiä luolia, joihin kul-
jetetaan elin- ja ampumatar-
peet ja joihin on.laitettu myös-
kin makuupaikat. Näihin luo-
liin kuljetetaan myöskin kent-
tätykit: ra-skaat piiritystyk.it o-
vait sijoitetut kolmannen linjan
taakse sementtilaatoille.

Lyhyesti sanoen, Aisne-joen
laaksossa on kokonainen maan-
alainen kaupunki käytävineen.
ollen laajuudeltaan yli kymme-
nen kilometriä ja ulottuen aina
Argonnen -metsiin asti. Tässä
»maanalaisessa, kaupungissa» on
niin hyvin piiloutuneena tuhan-
sittain sotilaita-, että sadan met-
rin etäisyydestä on vaikea huo-
mata heidän olemassaoloaan.— D. Pr.

Itäinen sota*
näyttämö.

Galitsiasta.
Uusiasotatoimiaodotellessa

Pietarista, lokak. y p.
(S. H.) Galitzian taistelut, jot-
ka ovat perin heikontuneet Itä-
vallan armeijan ja .pakottaneet
sen peräytymään ja saksalaiset
keskittämään suuren osan ■voi-
mistaan itävaltalaisten avuksi,
ovat muodostaneet uudet olo-
suhteet, jotka venäläisten .puo-
lelta vaatuat vastaa-via toinien-
piteitä. Tämä meidän armeijam-
me uusi aspeltelu tärkeiden ta-
pahtumien edellä on tietenkin
pidettävä salassa. Tämä on näh-
tävästi syynä tietojemme niuik-
kuuteen ja lyhyyteen, joita, on
viime akoina saapunut Galit-
ziasta ja WeikseHn .vasemmalta
rannalta. Kuten .sodan ensi ai-
ko-na 011 yleensä nytkin tyydyt-
tävä vaillinaisiin tietoihin ja. o-
dotettava aikaa, jolloin »sotasa-
l-aiisuuksa louikkaamatta voi>-
daan kohottaa- esirippua, jonka
aina on verhottava uusen sota-
toimien ensimäiset vaiheet

Saksa varustautuu talvi-
sotaan.

Jo-Köpenh a m in s t ;-.■
kak. 10 p:nä. (S. H.) Berlimstä
ilmotetaan, että Saksa va-ustau-
tuu talvisotaan Venäjää vas-
taan. Miitä Rheinin rintamaan
tulee aikoo Saksa siellä asettua
puolustavaan asemaan

Sotatoimet
merellä.

Italialainen torpedovene
uponnut

Pietarista, lokak. 9 p.
(S. H.) Sveitsistä ilmotetaan.
sinne .saapuneiden tietojen mu-
kaan, että italialainen torpedo-
vene on törmännyt itävaltalai-
seen miinaan j.a uponnut mat-
kalla Venetsiasta Komesiaan.

Puolueettomat
vallat.

Portugali.
Sodanjulistus Saksalle odo-

tettavissa

Tukholmasta, lokak. 10

p:nä. "^S. H.) Saksasssa odote-
taan Portugalin sodanjulistusta
Saksaa vastaan lähipäivinä

Turkki.
Dardanellit avataan?

Odessasta, lokak. 10 pnä.
(S. H.) Tänne saapuneiden tie-
tojen mukaan aikoo Turkin hal-
litus väliaikaisesti avata Darda-
nellit sen vuoksi, että salmien
suulle on keräytynyt suunnatto-
masti laivoja

Mieltenkuohua.

Konstantinopolista,
lokak. io p. (S. H.) Viime päi-
vinä on toimitettu joukottain
kotitarkastUiksia ja vangitsemi-
sia. Alhaison keskuudessa val-
litsee suuri mleltenki-htymys.
Saksan lähetystöä vartioivat so-
tajoukot

SekatietoIa.

H.M.Keisari pa-
lannut Tsarskoje

Seloon.
Pietarista, lokak. 9 p

(S. H.) H. M. Keisari, suvaitsi
tänään palata toimivasta armei-
jasta Tsarskoje Seloon

Saksan hyökkäys*
suunnitelmat.

(S. H.) Uuden mJele.iKii.itoi-
sen todistuksen siitä,että Saksa
jo kauvan >on hautonut hyök-
käyssuunnitelmaa, kertovat Pie-
tarin lehdet eteläafril«alaisen so-
siafisti johtaja Pontsman julais-
seen hollantilaisessa «Algemeen
Handelsbladissa«. Kirjotta ja o-
leskeli liikekannallepanon aika-
na Saksassa- Katujenkulmiin
kiinnitetyisisä mobilisoimiskäs-
kyissä oli vuosiluku 1912. Kak-
konen o-lri ki-rjotettu siniliidulla
ja oli sen sijaan tehty nelonen.
Saksan taholta huomautetta-
neen, että Saksan sodanjohdolla
aina on valmiiksipainettuja lii-
kekannaMepanökäskyjä. mutta
tämän johdosta voidaan huo-
mauttaa, 'miksi näihin käskyihin
on merkitty valimiksi vuosilu-
kukin. Kun Saksan mobilisoi-
mispaperei-sisa on juuri vuosilu-
ku 1912, osottaa tämä. että Sak-
sa on aikonut käyttää Balkanin
pulaa hyväkseen. Venäjän rau-
hallinen esiintyminen teki kui-
tenkin siilon aikeet tyhjiksi. — "

Tur. S

Sodan poluilta.

Englantilainen kenr. French
on hyvin- suosittu sotilaidensa
keskuudessa, kirjo.ktaa muuan
heistä- kotiin omaisilleen. Hä-
nellä ei ole lainkaan kenraaleil-
le ominaisia oikkuja, ja on hän
yhtä hymyilevä yksinkertaiselle
sotilaalle kuin upseerillekin.
Hän seuraa s,uurella harrastuk-
sella olojamm-e juoksuhaudois-
sa, eikä, ole ensinkään tyytyväi-
nen huomatessaan, etteivät up-
seerit huolehdi .sotilaistaan.

Hän ei vaadi meiltä koskaan
mahdottomiin, vaan menettelee
aina sillä tavalla, että sotilaat
huomaisivat hänen luottavan
heihin. Hän on sotilas kiireestä
kantapäähän, ja oman rautaisen
tahtonsa valaa hän -myöskin so-
tiiaihm.

Aina kun hänellä on aikaa
pysähtyy hän juttelemaan poi-
kien kanssa, 'kuullakseen, mitä
nämä ajattelevat asemasta ja
onko heillä mitään valitetta-

Näyttelijätär Lilli Alarberg
Wienin Burgteatterista on kir-
joittanut itävaltalaisiin sanoma-
lehtiin kehoituksen, että kaikki
naiset pukeutuisivat »sotapuse-
roon« siten säästääkseen varoja.
Hän ajattelee, että valmistettai-
siin kaikenlaatuisia ja värisiä
puseroita, vaan että ne silti oli-
sivat samanmallisia, ettei ku-
kaan pitäisi itseään toisia hie-
noimpana. Tämän kautta sääs-
tyneet summat käytettäisiin
luonnollisesti isänmaallisiin tar-
koituksiin. — H-bl,


