Tampereella Tiistaina 3 päivänä Elokuuta

NiO 174 3-p. painos N:o 86

—,
—

TILAUSHINNAT

—

—

EETU A.

Tampereella ja maaseudulla: 6 pp. »/, vk. 12:—,
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ALHA

rätyiliä paikoilla 12 p:iii millim. Punaset ilmoitukset 20 p:iä mm., vähintäin 20 mk. Kihla-, vihkimä- ja syntymäilmoitukset a 3 mk., kuolin-

varmimmin toimituksessa klo I—3 näiv.l
LAURI HAAPA
TEUVO VALANNE
NIILO W. TIIHONEN
Toimitussihteeri
(Tavataan

yöllä.ToimitU9
2
TOIMITUSAIKA klo 11 ap— l

ei

ilmoitusten pienin hinta 3 mk., kustakin värsystä ja surusaatosta 1mk

sekä ..kiitoksesta'-' 1 mk. 50

yleea-

■ä säilytä käsikirjoituksia, joita se ei voi käyttää.

Arvoisil e

mnoffidsiß.

Laina Laatiska

Tampereelle. Tamp. Qsake-Pankin talossa

Ruukkua-masuja ja
Ruukkuneilikoita

Hannes Ahlgren
Lempäälä 19 2/s 15 Vesilahti.
12393

päiväksi LOUHILINNAN Kukkakauppaan Tamp. Teatteritalossa.
PUHELIN 204

liikegstävillemme ilmoi-

pyydämme saasmääräykset
tämään arv.
yllämaijolloin
parhaamme
ajaksi,
nituksi
mukaan tulemme työskentele'
maan, säilyttääksemme entisen

■j^p^unnioittavimmin

WsKl
Ha

Vuodenajan parhaimmat

Rußßassf

luottamuksen.

ruukuissa ja leikattuna

12456

että rakas vaimoni ja hellä

12391

äitimme

ii

o. s.

:

to

Tlodokslantih

'.

Allekirjoittaneet

'; hiljaa ja rauhallisesti muutti taivaallisen Isän luokse kodissaan

HämeenkyrönKukkasmaalla hei-

näk. 3l"p:nä 1915 klo V» 9 aa-

44:11ä ikävuodellaan. Sa-'nomattoman suuren surun valtaan jätti hän lähiunä meidät;
omaisensa sekä monivuotisenkiitollisen palvelijan ynnä sukulais- 1
-ja ystäväpiirin.
Herman, Siiri ja
Aarne Printz

:

HSnsesnhafu 1Z
0.9 l. H. Hcbarstok A.B,

Hämeenkyrön hautausmaalle, il- 1
moitetaan ainoastaan täten, että «
surusaatto lähtee kodistamme S
Kukkasmaalta perjantaina t. k. %

ilmoittavat,

Vormu-kanttia.
ja kaikkia vormuun kuuluvia tarpeita
sekä medallia ja medallinauhoiakaikissa luokissa on saatavana

Suomen
tilintarkastajain^'hdjstykseo jäsen.
Yleinen sairaala. Puhelin 9 90.

Qirßoin Mäma.

toivomaansa lepoon Tampereen
Yleisellä Sairashuoneella 2 p:nä

elok. 1915, 63:11 a ikävuodellaan.
Kaivaten häntä muistelevat puoliso, lapset ja veli sekä laaja sukulais- ja tuttavapiiri.
Kaarlo Nikkilä.
Mä niiden turvin pelvotta
Voin tuomiolle astua;
Täält' eroon rauhass', ilolla;
Vaikk' kuolen, sinuss' eläu ma.
Mun kuolo viepi iiäiseen
Elohon autuaalliseen:
Pois pesi Kristus syntini,
Siis korjaa, Herra, sieluni!
12407

I
I

I
ilmoitamme, että

talon vanha emäntä

Fredriiko Anttila

Klo 3 alkaa ulkosalla

KANSANJUHLA
Ohjelmaan kuuluu m. m. Torvisoit-

toa, Tervehdyssanat. Sekakuorolaulua,
Urheilukilpailuja (Kolmiottelu).
Kello 7 alkaa

'

uskossa Vapahtajaansa rauhallisesti nukkui kuolon uneen Eräjärvellä Anttilan tilalla v. k. 29
pnä 79 ikävuodellaan. Häntä
2 vävyä
muistelevat 2 tytärtä,
sekä lastenlapsety.m.sukulaiset.
Senobia ja Kalle Anttila.

Osotteita.

Hämeenkaiu 12. 12448 ZO-uuotis]uh!aanso
V. SIPI

IMltsUfin toimi

fff jjfjf 2| Uatei

Ilufunsl

jän- ja englanninkielissä sekä yleinen yhteiskunnallinen luottamus. Henkilöillä, joilla on kokemusta puuvilla-alalla on etusija.
Palkkaetuihin kuuluu: vapaa
asuinhuoneusto sekä_ polttopuut
ja sähkövalo ja on hakijoiden ilraha-palkka-vaatimoitettava
muksensa.
Hakemukset valokuvineen elä-

jonka ohjelma

on seuraava: Torvisoittoa, Mieskuorolaulua, Juhlaruno (kirj.
kirjailija Eero Alpi, lausuu tekijä.) Sekakuorolaulua, Kertomus seuran20 vuotisesta toiminnasta, Näytelmä:»Kumarrusmatka^ 3 näyt. huvinäytelmä, kirj.
R. Kiliander.

Huvitoitnikunta.

Painotyönne
—

(Aamulehden)
lIFkIHA
uinont

Tampere, Box 1.

Evank Yhd. Nuorisoliiton
Luth.
sekakuoron laulajia pyydet. saapu-

maan tänä iltana klo Vi Salkaviinharjoituksiin. Harjoitellaankonserttia varten.
12423

otil,letut Ja Puijon kysytyt, erinomaiset Ilford kaasuvalokortit' nillafilmeiä, levyjä ja Autotvp papereja saapunut.
HUOM.! Metal-hydrokinon ja Glycinal kehitettä löytyypulloissa.
(0v
Tamp. Taiteellinen
Asioimisto.)
12460

Tampereen Valoßuuaus-fls! iöimisto

—

—

—

—

Tanttftereella :

K. 0.Lailiin & it»**^*--*
" taio.

£1; JlröL «,££
i
Hann^Poltonen

Keuhkotautisten huoltolaT^^^—
tokatu 4, tiist ia

perjant.6

7.

A lanko. Hilma, Aleksanderink. 31.
Kerttu Haarla, Puutarhak. 12. P.129L
8

Eiiei Ifymnnsfer KKlr^
M.Kandell. Satak.28. myös

säbk. hiei.
Ahlman. Länt puistok. p. 14. Mat- Koskinen, Sandra Mustl.k. 20 P.76U.
Lindell, Aurora Tammelank. 13.
koilla elok. S p:ään

—

Backman, i» a ip.
Björkqvist, Koiva- nenä- ia kurkku-

-12 ia 6-7
TzmeieusT^^^i-i1". Vi 5— 6.
Hoffström,H.im.k.27. 11—1 ja 7— Vi8
Varatuomarit
Nyman. Kauppatori 7. 9 — 11. 1-2,
Kauppatori 5. Selinin talo. Puh. 7t>ö T:ri
pyh. 9—l l. Sisätaut.. last. ia. veneer.
Klo 9-3.
T. Mnstanlahdenkatu 24. MatSalo.
Varatuomarit Ahlman & Puikki'
koilla.
Lakiasiaintoimisto.
Suom.
Yhnen
Anna Vikander. Kosk. 9. 9-11, 5-6.
dysp. taloKauppak. 10. Avoinna 9—3.
Vlrzeniusmltaai.ltäk.20. 9-11, l-fi-'/-X
Kaarlo Palt.onen. kunnan— ia ran
—
tatienliiäkäri Toijalassa 9 II ja I—2.1 2.
Kauppatori 7. Palanderin tulo
Telef. n:o «59. Auki 9-4.
Hammaslääliäreitä:
Alithan, Kauppak. 2. Matk. elok. lopp.
Coninierceii l.ilo. av.9—4.
Elsa Grönblad-Stålhammar.Kuo,
niukani.k. 25. Matkoillaelok. puoliväl.
Olga Järvinen, Kuninkaank. 25, klo
Vi 10—11 ja 5—6.

tauteja, Itäinenk
mt

i

ItosKinen s Leiniii

Eriksson & Gräntiiad
Procopé & Soivio

26,
Molin, Hämeenkatu
Unna
Telef. 1002.
Aarna Nieminen.
hier,

Tamp. Hieronta

Laura Tanner, Hallitusk. 7.

.

'"
Avoinna
16.

'■!.

klo',',9-10
I«rnllinH Raastuvalla
keskiv., torst, lauvant.
Toisuaikk ai
sia
asianajajia:
Koski & Suomalainen, omist. varat
Akseli Pellinen. Helsinki, Mikonk. 6
K. V. Holman, Asianajotoimisto
Helsinki, Aleksanterinkatu 44,
Lakiasiaintoimisto
Turku.Eerik.k.B. Av.9— 4. P. 454&945.
h

Kivimäki & TolnMii
Jaakkol
a & PiintiläT.Ä£Piintilä.«S
E.

Eläinlaäkäreitä:
Jf. ftferva.Otavall.k.2. T. IIS*. Klo 10-1
S_fen/os.Must.anla!icl.k.23, lo-12.P.1495.

Puupposen Rohdoskauppa omist.
Puupposen Veljekset. Hum.k.ti.p. 466.

P. 411.

Sievä Tuomala,Aleksant. k. 31, p.679

Höyrylaivojenkulkuvuorot
julkaistaans
Aitolabden kulkuv. joka lauv. lehd
Aunen, Intin ja Teiskon lauantaisin
Pohjolan kulkuv. joka lauvant. lehdessä
Tervalahden samoin

G.Salama—
w.Osonen
SntrrL.
Pohjola—

Kaapo Murros ÄV&JS:

rin. talo). P. 755. Avoinnaklo o—3.
17.Puh.10—2 Laurent. Hf. Hameeni;. 23. Matkoilla
fllffMllonHiimeenk.
dGilUlU&i
1431 muinaaik.l432. 16 p:ään elok.
s
E. Rauvola, Kauppak. 4. Arkip.
pS: T.10—11.
Ei lauvant.

(iatak.7. Sähk.

8 Sairasyeiistelolaiios

Läntinenk. 25. Auki 9-10, Vi3-3. 5-7.

Planting &Mb S'Ti ;r iSr

Jf
Julius Lagus £sy
Mmm
Lakiasiaiiiioiiiiisio
KUKauppakatu
Puhelin
— 10U4.

-

■

Kullervo.
Palo-ruiskuja, Pluvius-koneita.
Konttoriaika 9—2

ja 4—6.

Pa'°-i a murtovakuut,
POhiQlfl
ryiijUlH Asiamiehet Tampereella:
G. W. Osonen. Hameenk.9. Puh. 530.
EmULyytikäinen. Häm.k.23.Puh.571,
K.J.V. Dahlgren, Läntinen Puistok.6.

Tapaturmavakuutuks.
KniIPMM
StUilfelVU Asiamiehet Tampereella:

G. XV. Osonen, Hämeenk. 9. Puh. 530
EmilLyytikäinen,Häm.k.23. Puh.571
K.J. V.Dahiyrén. Läntinen Puistok.6
Juho Kivinen, Kauppal;.13. Puh. 202

Kiertävät sairaanhoitajattaret
—
Tavataan varmimmin klo 2 4 ip. Länapiirissä H. Paasikivi. Laukontori S.
Keskin. Heukivak. yhtiö
puh. 782. Keskikaupungissa M. Koswllwilll Tampereen Haarakonttori.
kinen. Läntinenk.33 B. puh. 25.Kyttä- Kauppatori
N.o 5. Av. kello 10—3.
lässä L. Upari, Aleksanterini;. 30,
puh. 1168. Itäpiiiissä A. Vihonen, Puh. 92.

flinmf

puhelin ÖS2.

Turku. Aurak. 3. I'. 772 & 1049. 9—3,
Toivo Anjalan Asianajotoim. Vaasa.
Nlaamittareitai
Antti Seppänen, varatuomari, Oulu.
Otto Tanner, Lakiasiaint. Viipurissa
Varatuomari Antti Karikoski.Kemi. TAMPERE. Hämeenkatu 23. Telef. 80.

Palovakuutus O.v. Juho
IraifMl
HilUliU vinen. Kauppak. ia P.

Xi-

202.

K. D. Sinervä

—

Hyvä merkki. Ä. : »Olletko
rakastaa sinua?«
B.': »Kyllä; kun .hänelle kerroin, ettei minulla ole rahaa
mcnnäkseniime naimiseen, sanoi
hän, että enJkö voisi jostakin lai-''
nasta«.
vamma, että hän

12365

«IMMOSI

ti Jaakkola ja
Viinikank. 3,
Alfred HolmströminLakiasiain toim

InsinööriH. Mäkiin,

Huulia lila

Asianajokonttoreita

— G\WJ.BSPEUIO

kaikkein pienimmätkin
tekee Teille edullisesti

mäkeitoineen, todistujäljennöksineen j.n.e- ovat lähetettävät Finlayson & C:c Aktiebolagin johtokunnalle osoitteella

P. C. RETTIG 6. C:o.

'

ILTÄMÄ

Lopuksi karkeloa.
Finlayson & C:o Aktiebolaginpuuvillatehtaassa julistetaan täten Lippujen hinnat: Kansanjuhlaan 25
haettavaksi elokuun aikana. Pä- p:niä. iltamaan 1: 50. 1 mk. ja 75 p:niä.

tevyysvaatimuksina tulee olla
täydellinen kokemus kaikissa suurempien teollisuuslaitoksien konttori- ym. tehtävissä sekä perusteellinen kielitaito, ainakin ruotsin-, suomen-,
sekä toivottavasti myöskin venä-

otetaan säilytettäväksi.

rarsastusas. -Sro.

viettää

Valantehnyt ti.iiitiuka__.taia.

(synt.
ankaran taudin kärsittyään pääsi

Arvoesineitä

Terveydenhoitotoimisto Hämeeni;

0.9. 1.M- iiaborsioßllla A.B- iinKpHuorini
tfßte Tilintarkastuksia,tilinselvityk- omalla talollaan sunnuntaina elokuun
8 p:nä 1915.
siä, sovinto-oikeustehtäviä

Hikkilä
Mathilda Haria
Kelho)

11 a

§&

Säilyiyslokeroita

—

jjjjgSa.»

Surulla ilmoitan, että
puolisoni ja lasteni hellä äiti

3

vuokraa

Opetusta

HM.

Vormu-polettia.

VÄINÖ

åk

Lääkäreitä:
Kätilöita:
LiseAlvén rokottaja, Aleks.k.2o.T.736,
Hiaiipuugui- ia j!ue! läkänt
T:ri af Hällström, Kirkkok. S. 9-11 Edla Enroos, Hallitusk. 7.
ia 3 t>. puh. 21H, sekä Terveyden. S. Härden,rokottajaKunink. 36. p.666,
hoitotoimietossa.
Rosa Liukonen, Kortelahdenkatu !S,
Grönholm. Itäinenk. 26. U- 11,4 5. NaimiVallin, Jok.koni. puui.tel. 1373.
koululaisille annetaan elokuulla mate- Nyman. Kauppatori 7. 9 ll,1 2 ja
matiikassa, suomen-, ruotsin ja
pyhiisin 9 ll.
saksankielessä Kvttälänk. 3.
v. Schrowe, Tammelank. 10. Arkip
Sairaavoimistelua ja
12190
Alma Mustonen
10— Vi 12 ja 3—4.
hierontaa:

E. de Notibeck.
E. Walter de Nottbeck
P. de Nottbeckin perilliset.

Vormu galuunia,

Niille, jotka haluavat saattaa b
vainajata viimeiseen leposijaansa M

U. V. 498, 3 v.

f«»M««*A*u4hA

Vm^RIBMIiA
\lllllf )*£M"
:
12Ml

että olemme Finlayson &. C:o
Aktiebolagen entiselle isännöitsijälle, konsuli Ed. Forsströmille edelleenkin antaneet asioidemme hoidon.
Geneve &* Tampere, elokuun 2 p:nä 1915.

Vormu-lakkia.
Vormu-nappia

Rakastettu, kaivattu.

K. 0. Laitinen, Hffllllll PeltOlieil,

I,n |;it Uoad..Varatuom.. Lakit.kand..Varatuom

Puuimukkeella. Mieto.

Pukutehdas Osakeyhtiö.

Hämeenk. 6. Puh. 1099.

Huom.! Ensiluokan kukkaissitomo

Anna Pauliina
Prlntz
Välimäki

=

Senaattori -Johannes Peltonen*.

Kunnioituksella

F. Heiniön Kukkakaupassa
Syvimmällä surulla ilmoitamme,

p

tulenkestävässä varmassa kassaholvissa.

MAHAN

US., Hbl., HS. 1k

lisäksi. Pienin ilmoitusmaksu on 60

o»isthjht:

Puhelin 47*.
Matknstgtaan.

akinaiuen avustaja:

on saapunut

RnoDettD.

Kaipauksella

......

Kauppakatu 7
Avoinna O— J.

tamme, että tilausosastomme
alottavat toimintansa heti korjausten päätyttyä, luultavasti elokuun 15 päivän vaiheilla, josta lähemmin ilmoitamme.

"BE" Kauniita

p.

Pitempiaikaisista ilmoituksistakaavanmukainenalennus.Kiinteät hinnat,

K. 0. Laitinen IHannu Peltonen, Siiééé
Kilaisstf.

ISJiO

ILMOITUSHINTA: 10 p:iä ennen ja 8 p:iä jälkeen tekstin sekä mää-

Päätoimittaja

Kotiin kannosta kaupungissa ei suoriteta lisämaksua, ainoastaan kuukausitilauksista peritään 10 pennin liaä,

34:svuosikerta

Antero Simolan
"SKS
Asianajo- Liiketoimisto
ja
Orivedellä.

JKsiiyissairaaia Km s

ghtiö Itäinenk. 11.
ffffiflUN henkiv.
iIUIKUU
Av. 9-3,
Toijalan Maanmiti.jaVäliiystcim.Puh. 6 — 7 ip. Puh. 103. perjantaisin myös
_Me_>_ih>i,iiis__o

TampeKeski-Siiomen
reella, ff. .1. Grönholm. Comersén
taio torin varrella. Pun. 1361.

L [alaniirti JSÄiSääl

(SAMPO keski""7. Ä

-

'

Vi,k |a fo&

FköWo. Hämeenk. 21. puh. 1247.

2

—

N:o 174

—

Tiistaina 3 p:nä Elokuuta

ÄAMULEHTr

1915

ku- kutakuinkin tarkat tiedot niistä 9,845 :85 suurempi kuin viime
Sutus on siis 60 %. Mitä faufoomääristä, jotka arvioidaan vuoden vastaavan kuukauden
Pääasiam. Fedi Procopé & C:o, Hä'kokonaismyynti.
meenkatu '22. Puh. S 32.
pienempiä tilat oy a t vähintään asianomaiseen kauRob. Wiiting
Arth. Lanrent ia
sitä suurempi 0 s a k o k o- punkiin tarvittavan kulutuksen
S. Stenius.
naistuloi,st a
k v 1 v t c- ja kysynnän tyydyttämiseksi,
Uusia akuuttisia taudinkohtauktaan
samoin kuin -siitä, kykenevätkö
viikolla sunnuntaista heinäk. 25
sia
Viljeltyä
kauppiaat
ja
liikkeenharjoittajat
UOMEH RHDPDHRIEH PM.Ohehtaaria kohti lasp:stä lauantaihin he:nä,k. 31 p:ään
lisääntyy
kettuna
säästö kuiten- näitä jauhomääriä ajoissa hank- 1915-ftPU¥HTIÖ irtaimistoa varten.
kin pohjoiseen päin kuten näh- kimaan, ettei .puutetta synny, ja Lavantautia
1
Asiamies Tampereella: Olio buktmdtr.
-"
dään :
1
7,
Koskik. telei. 14S. 5, 10 ja20 v. kulutellei niin ole laita, niin tekemään Väfoäkuumetta
tua 10.25 jaso°,'o alennus vuosimaksusta.
koleraa
Kotim.
1
esityksiä,
toimenpiteisiin
mihin
VI
Kulut % Säästö % olisi, ehkä puheenaolevan han- \'atsuria
13
Imu suontulehdusta
I
iKeslkimäärin 77:75 50:27
Kansantaloudellinen tulo, kulutus ja säästö.
kinnan toteuttamiseksi ryhdyt ta- Kurkkumätää
I
iiteläpiirissa^M66:56 47:33
'K :va.
Kurkkutautia
4
myös
kan- Keskipiirisisä^B87:47 50:01
Jokaisella yksityisellä liikeyri- ja tutkimus osottaa
Keuhkokatarria
I
tyksellä tulee olla positiivinen santaloudellisen tulon kasvavan Pohj.-piirissä^B
88:70 58:22
1
Keuhkotulehdusta (katarraal.)
merkitys jos sÄnnölliisesti ia tasaisesti inten- Suuruusluokissa
Sikotautina
'kansantaloudellinen
4
Pellavatehtaankatu12
Keuhkopussin tulehd.
1
LlllUlUui)
olivat
erät
sevBur
is
e
w
ja
i>. Ö2S. Kakeunusti.ini. sen mieli olla yhteiskunnallisesti siteetltiasteen kaihotessa.
Svinhufvud
— Piirustuksia. Urakoita, Korjauksia.
I
Syfilis recens
Missä määrin maanviljelijä- raavat
rakentava ja terve. Niiinpä tulee
oikeutettu palaamaan. Gonorrhoe
5
maataloudenkin palvella ei vain väestö luo uutta omaisuutta s. o. I
265 :49 73:23
Yhteensä 35
■Dräät valtakunnanduuman jäyksityisiä tarkoitusperiä, vaan säätää yksityistaloudessaan, käy II
133 :08 61:10
81: 88 59:42
V. LIfIUrQQS Tampere. Kaup- myös toteuttaa kansantaloudelli- selviille, kun tarkastetaan maan- 111
senet keskustelivat lauvantaina,
pakatu 9. Puhelin 513.
IV
Pietarin ■lehtien mukaan, maan44:33 36: 16
sia pyrkimyksiä. Arvosteltaessa viljelijäin kulutusta iai säästöä.
V
yksityistaloudel'. K-rivosihJeinun
Maanviljelijän,
viljielysminirterl
ai40:
mer.kitvs'tä__^^^^M
sen
25:79
69
Kunnallisverojen kantoa
maatalouden
ottaen
tällöin
puheeksi
toimitetaan
ncellista, .menkitystä kansanta>- liseen kulutukseen tässä On luet'kanssa
tänään tiistaina raPftéii M„«„. Piirustustoimisto I loudelle,
lEri suuruusluokissa siis ene- myös Burtsewin ja Svinhufvu- hatoimikamarissa klo io i päitu kuuluviksi:
käyttää
1
1
voidaan
mittai;
i
nu
»
lOiu
nee kulutusmäärä sangen no- din (kohtalon. Tällöin saivat he vällä ja 6— 7 ip. 4 kaup. osan ta)
talossa.
Ina maatakmsliiikkeen antaman
i) Yksityiset rahamenot.
länsipuolella ja 13
2) Osuus ruokaitalouskustan- peaaln tilojen pienetessä, mutta tietää, että Burt s e w on ar- loista 2i 6o
'kansantaloudellisen tulon suukaup.
osasta eli vanhasta Kyttä-y
tu-lomäärä lisääntyy vieläkin no- malhdettu ja että hän saa takairuutta, jolla ymmärretään tuos- nuk sista
sekä
■lasta
14 kaup. osan taloista
,-...., baxakia »*tE_*v!lvum_>uv r
3) Yksityisasunnon vuokra. peammin, jotenka myös sin kaikki oikeutensa ja lu\'an I—4o1 40 itäpuolella.
liikkessä osallisina olleiden
sa
gJEZIfJ a 1: 50-7 ni.k.ui.Pah.10 113
ntfifOnuoFtf
4) Maatilalta saadut luonnon- säästö hehtaaria k ofe t i asua joko Venäjällä tai ulko(henkMöiden siitä saamien tulotulee yhä suurem m- ak- mailla, Pietaria, Moskovaa ja
jen- yhteissummaa. Niinpä -,maa- tuotteet
"s
5) Kulutusomaisuuden muu- i tilojen pienetessä. muita yliopistokaupunkeja lutalousliikkeestä tulevat osallisik'P ien v v I'jelyk s e n kaut- kuunotlt-amatta. Myös SvinO V. Helsingin
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Smk.
Tampereella. Kauppak. 10.
sa kokouksessa käsiteltäisiin eri- ven Purjehdusseuralle takaisin
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kesän ja syksyn kuluesisa, on ku- mainitun toiminimen konkursvalitus, sillä lapsen vanhemmat vulla kohotettava kotimaista
Kulut % Säästö% vernööri käskenyt läänin kau- siin ja määräsi velkojain kuulusasuvat samassa huo..eesEa, ei- tuotantoa ja koetettava päästä
Irtolaisuudesta on läänin
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Harjavailastai, Asta Rossander,
Ton
on n:o 2 vuokrattu tehtailija J. N. Salmiselle, n:o
Rautjärveltä, Anna Penttinen,
Hyppösen Kenkätehdas Osakeyhtiölle ja n:ot 4 ja 5 O. Y.
Kangasniemeltä (sisäopp.), En- 3
rajoittaa tehdasaluetta idässä
ni Sohiman, Sortavalasta, Elin Lokomolle. Kuten tunnettua
rautatie,
Helsinkiin
menevä
etelässä Hatanpään suuri puistotie
Mäki, Nurmijärveltä, Dagmar
Pyhäjärvi,
jotka
kaikki kartassa näkyvät. TehdasPalmen,, Sortavalan maas., Mart- ja lännessä
(siLunden,
PunkalaitumeLta
ta
alueen kumpaakin sivua pitkin tulee rakennettavaksi leveä ajosäopp.), Anna Leppä 'Nakkilasta tie, jotka myöskin kuvassamme näkyvät.
(sisäopp.), Toini Pätiälä, Luopioisista, Hilma Mäkilä Loimaalta, Hilja Kuokkanen, Jyväskylästä (sisäopp.), Ida Ilola la. Korkein näistä on 20 m. poh- Tyttöoppilaat saapuvat lokaHuittisista (sisäopp.). Ilmi Lau- jasta laskien. Rakennusaineena kuun 25 p :nä emäntäkouluun.
tala, Visuvedekä, Olga Ala- on käytetty harmaata- tyrvääläis- Hakemukset ovat lähetettävät
Tuomola Metsämaasta (sisäopiston entiselle johtajalle, past.
opp.),, Hulda Palomäki Hattu- tä graniittia. Kiveä on siihen
lasta, Elli. Heikkilä Orivedeltä, mennyt noin 3,800 m 3ja sement- A. Rentolalle, osoitteella
Kuhmoinen.Opiston v.t. johtajaSaima Rantala Vihdistä (sisä- tiä 2,500 astiaa.
opp.), Ilmi Lautalla Ruovedeltä, Tyröt alotetrtiin viime vuoden na tulee olemaan ensi talven aiHelmi Lehtonen Kangasalta, alussa ja ovat ne sujuneet suu- kana' maatalousaineitten opetFanny Vaara Janakkalasta (sisäremmitta häiriöittä. Ainoastaan taja, maisteri Vino Musikopp.), Olga Henriksson Värtsiik a. Opisto toimii entiseen talästä (sisäopp.), Elsa Korhonen. pohjan perustaminen tuotti vaikeutta,
sillä joki oli monessa paan kristillisessä ja isänmaalliPirkkalasta, Aimo Peusa Pieta■risfta (sisäopp.). Ester Laakso- koden syvempi kuin oli laskettu sessa hengessä. Tervetuloa, isännen Jyväskylästä (sisäopp.).. Sii- ja itse maaperä myös aiheutti maan toivo, nuoriso, luennonri Liimatainen Kiteestä (sisä- suurempiai töitä kuin alkuaan kauniissa, viljavassa Jämsässä
opp.), Elma Sarja Äänekoskelta
sijaitsevaan kansan korkeakou(sisäopp.). Helka Raappana Ou- otaksuttiin. Nämä myös paljon
luun.
lusta (sisäopp.). Hilma Järvinen vaikuttivat siihen, että urakkaHausjärveltä Elli Itäranta Ruo- summa 209,500 mk. on alkupevedeltä (sisäopp.), Elvi Perho räisestään noussut, tehden lopulKansakoulut. Lempää"Urjalasta, Linda Syrjälä Sys- lisesti noin 260,000 mk. Rakenlän
Lapirtkulman kansakoulun
Askola
(sisäopp.),
Saida
rnästä
nustyön ovat urakalla suorittaLohjalta (sisäopp.), Adele Lavia
virkaatekeväksi opettajattareksi
Sysmästä, Siiri. Vickman Rau- neet ylhteisesti rakennusmestarit on
2>7 hakijasta valittu opettajamalta, Emmi Ritari Isostaky- Risk v 1 3' ja Antila Kautar
nti Aino Huttunen.
rö&tä, Inkeri Tarjanne Hämeen- hajoelta.
Nyt valmistunut kivisilta on
linnasta, Lydia 'Nakari MiehikKestikievarit Juupajoella.
kälästä, Selma Kylätulokas ja todella tarpeen vaatima, sillä Juupajoen manttaalihenkilöiden
Lyyli Larsson Tammelasta, Sai- vanha' silta ei enää kyennyt vas- kuntakokouksessa eilen esitetmi Palomäki Luopioisista, Sai- taamaan
tiin majatalo- ja kyyditysvelvolniitä vaatimuksia, joita lisuushuutokaunassa
ma Soppa Kiikasta, Saimi Huotehdyt vaavila Hollolasta, Aina Haapakal- yhä kasvava liikenne edellytti. timukset ja päätettiin Ylä-Lylyn
lio Marttilasta, Helmi Mattila Eikä uusi si.lta palvele yksin tyr- kestikievari antaa Lauri LakualKärkölästä, Suoma Rintakorusi vääläisten tarpeita, vaan myös le sekä Korkeakosken kestikieTeuvalta, Lydia Kuitinen Jout- ympäristöpitäiien ja siksi ovat- vari Eetu Naatille ennen mainisasta. Elma LindelL Tampereel- kin Karkun,
Kiikan. Kiikoisten, tuista maksuista.
ta, Saida Gröndahl Raumalta,
Lempi. Järvensivu Laviasta, Mouhijärven, Lavian, SuodenEeva Seppä Tyrväästä, Ester niemen y. m. kunnat sitoutuneet
Toikkonen Ylöjärveltä, Anna yhteisesti- neljäsosalla ottamaan Surullisien verinäyn
Hellberg Perniöstä, Katri Lau- osaa -sillan rakennusikustannukrila Orivedeltä, Suoma Markku- siin. Loput suorittaa Tyrvään
telmä Urjalassa.
la Huittisista, Ada Teittinen JuIsä lyönyt mielenhäiriössä kahta
valta, Saima Korri Kangasalta, kunta
lastaan hengenvaarallisesti ja
Senja Nuutila Tottijärveltä, Anlopuksi hirttänyt itsensä.
na Alanen ja Lyydia Pätäri
Tampereelta, Äkna Alanne HauEilen aamulla klo 7*B ajoissa
holta, Ingrid Wahls.tedt TurusHämeen kansan*
tapailtua Urjalassa Nokorin
ta, Martta Eskola Helsingistä,
opisto.
Elina Kanervio Lahdesta, Sylvi
myllyllä murhenäytelmä, idka
Miörikkänen Pälkäneeltä. Saara
on mitä järkyttävintä laatua.
Hämeen kansanopiston johHyrkäs Lempäälästä, Aini Pusa
Mylläri
Matti Aalto löi mielenKärkölästä, Lydia Saari Kuotajaksi
lapsiaan 2 vuoden vanhäiriössä
Kitelästä,
piosta, Helena Siiliin
Hartolasta,
Hul- valittiin eilen opiston johtokun- haa Väinöä ja 4 vuotiasta- Helviä
Hilja Pekonen
kirveellä ohimoon,
da Halme Kylmäkoskelta, Vieno
että toinan kokouksessa 15 ttiaäcijasta sen lapsen tuli niin
Hämeenlinnasta,
Vieno
Pennola
osa aivojai ulos.
Katila Seinäjoelta. Jenni Back- maiteri Vihtori Vesanen Sen jälkeen hän antoi kirveen
man lista. Katri Saarinen Tam- Valkealasta ja hänen kieltäyty- mukanaan olleelle eräälle sukulai
pereelta, Anna Hellberg Akaas- misensä vanlle masisteri Yrjö seileen ja pyysi tätä päättämään
hänen päivänsä. Paikalle kutsutta,„ Selma Reinholm Loimaalta, Paasivirta Oulusta.
Sally Nordlund Raumalta, Tyytiin heti lääkäri, jonka lausunne Venäläinen Juvalta, Maiju
non mukaan tuskin lapset eläPäivölänmaamieskoulun
Immonen Kurkijoelta ja Kaino
mään jäävät. Lääkäri määräsi
Laurila Tampereita.
johtajan
Aallon Urjalan houruinhuoneelVapaaop.pilaik.si samoille kurs!e.
Sinne vietyä oli Aalto punohvvksytty
seille on
seuraavat: virkaan ehdokkaaksi asetti johHanna Leppkoäski ja Tyyne tokunta ensimäiselie siialle Suis- nut lakanasta nuoran, Jolla hirtti
Lilius Tampereelta. Hilja Kiipisängyn- tolppaan
tamon ja Korpiselän pitäjien itsensä
nein Vihdin 01'kkalasta. Katri
Aalto ei ollut mikään raivo,
Rekola Teiskolta sdci Tuovi kiertävän maamieskoulun johtajdhituj, hänen mielenhäivaan
jan Jalmari Lammisen,
Järvinen Hämeenkyröstä.
riönsä
joku viikko sitten pidetoiselle sijalle maisteri Matti
tystä
poliiskutkinnosta, missä
Pöyhösenja kolmannelle sijalle agronomi Konsta Ka- häntä epäiltiin syylliseksi eräänervan. Johtokunta puoles- seen jauhopussin katoamiseen.
taan valitsi toiselle sijalle asete- Tätä asiaa o3j «Itä n ajatellut niin
paljon, että oli mennyt sekaisin
tun
Tyrväässä <>n valmistunut
ja suoritti sitten hirmuiset teYliwilåm tm uusi kivisilta,
konsa. Hän oli tunnettu ystäväljoka on suurimpia imaanriesilliseksi .mieheksi, jotenka- hänen
Kansanopistot.
toja maassamme. Se on kokosurullinen loppunsa ja lastensa
naista 200 m. pitkä, josta varsiJämsän kansanopistossa
haavoitltaminen tekivät mieltänaisen vedenpäällisen osan pijärkyttävän vaikutuksen. Hänelalikaa
opintokansi
n.
osan
muotuus
120 m. Tämän
kuten toi- tä jäi vaimo ja paitsi mainittuja
dostaa kuusi 15,4 «n. jännevälis- sessa paikassa lehteä olevasta il- lapsia, joitten henkiin jääminen
tä holvia, jotka lepäävät jokeen moituksesta näkyy
marras- on sangen epätietoista, neljä
perustettujen kiviarkkujen pääl- kuun i p:nä kdo 12 päivällä. lasta,

—

—

Vammaskosken
silta.

—

—

—
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—

—
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neuvos puolestaan vastasi ja jättilaisuuksissa oli- lukui- ti liikenneosastolle
osotetun
näissä
kissa
Muistettava H takiertokirjeen,
jossa
hän
lausui
osanottajia
kaikilta
maamme
as a. Niinkuin ennen on jo tässä sasti
jääyväiset liikenneosaston virkaPääkau:pun'kilaisetki
runlehdessä kerrottu, toimeenpan- kulmilta.
n
miehille ja palvelijoille kiittäen
naan musikaalinen iltama tors- saslukuisina seurasivat niiden ohjel- Ihyvästä yhteistyöstä hänen toitaina t. k. 5 p:nä klo puoli. 8 maa. Tilava Johanneksen, kirkico miaikoinaan.
nuorisoseuran talossa soittoko- näytti liian ahtaatta juhlivalle kristineen hankkimiseksi nuorisoseuAsessori Svinhufvud saa palata
Kristilliset laulujuhlat ar- Suomeen. Pietarista, heinäk. sr pnä.
ralle. Ohjelma sisältää etupäässä kainsalle. ohjelmineen
saivat moisiik- JMaanviljelysministeri Krivoshein on
musiikkia. Herra Lindfors soit- vokkaine
taa flyygelillä ja säestää herro- kimiestenkin tunmustuikscn osakseen. duuman jäsenille ilmoittanut, että
jen Heikki ja Jalmari KuusnieSuuri 'kaupunki ei ole kiitollinen asessori P. E. Svinhufvudille annemen yksin- ja kaksinlaulua. RouuskonnolliisiIle riennoMle. Sen elämä taan lupa palata karkotuspaikastaan
va Ilma Roitomaa esittää laurauhatonta, antaakseen ihsuntoa, Pekkalan Hannes puhuu on liiaksi
— 80 vuotta täytti, v. k. 30 p.
tilaisuutta
keskittää h,uoja Kuusniemen Jalmari pitää miselle
Annala Lempäälässä. Vanesitelmän. Vielä toivotaait saata- mionsa vakaviin elämänkysymyksiin. Erii-ka
hus on vielä hyvissä voimissa.
van mieskuoron laulua ja huvi- Kuitenkaan ei voi kieltää, etteikö
numerona »lyykelin esittämi- täällä eläisi ja vaikuttaisi vioimafcas
Omituinen kalanpyydys. Tässä
nen« y. m

Syyskursseille hyväksytyt.

—

armeijan suuri vuosikongressi. Kai-

Teisko.

tajaseminaareihin on varsin helppo päästä. Muutama vapaaoppilas otetaan. Opettajiksi pääsyä
avustetaan. Hakemukset (kansak.
päästötodist. jäljennös ja mainetod. lähetettäköönennen elok.25
p. osoitt: Johtaja K Wesala,
Kuortane. Lukukausimaksu 40
mk. 12397 (5.1.11699)

Tampereen Talouskoulun tämän elokuun 16 p. alkaville
syyskursseille on hyväksytty ha-
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lÄI ia reiiHh.

uskonnollinen elämä.
Maamme
puuhille
uskonnollsen kansan
on kuvaavaa niiden eristäytyminen eriseucaisiimteen, joten, yhtenäisen kuvan luominen on vaikea. Mutta olen

Kesäkirjeitä Heisinä

vanna siitä, että jos nämä eri tahoille ia eri tehtäviin haarautuneet
uskonnolliset ryhmät kerran, näkisi-

gistä.

nä elävänä v!konais,uu,tena, niin mo-

vät välttämättömäksi

esiintyä yhte-

l

näiden kansallisen elämän tekijöiden merkitystä,
hämmästyisivät
sitä voimaa, jota
pääkaupungin uskonnolliset ainekset
itse asiassa edustaivat. ANtöÖfl luultako, että virinnyt uskonnollinen
elämä on »elokuun uskonnollisuuden» jälkimaininkeja. Sodan puhjetessa syntynyt äkillinen vakavu<us
ihmisten harrastuksissa on jo häipynyt niistä, joilla ei ollut sille pohjaa aikaisemmin. Oloihin lähe.mmin
tutustunut on jo muiitamama viime
vuonna ollut huomaavinaan epäu.skonnollisten ja uskonnonvastaisten suuntien ilmeistä heikkenemistä.
Suurlakkovuoden lähirenä jälkeisenä
aikana saattoi joku alt eismillään ylpcilevä odottaa esityksilleen joukkonyt saisi hän
jen »hyvä»-hiuutoja;
net, jot!ka vähäksyväit

Eräissä suhteissa olletikin poikkeaa kuluvia kesä Helsingissä edellisistä. Niyt ei näe kaupungin puistoissa ulkoiima-saarnaajain ympärille ktakoontunefta ryhlmiä, ei. kuulu
pelastusarmeijan marssitahtiäta soit-

—

toa ja laulua, ei näe lippujen jäkssä
astelevia uskorikilv.oiMeli.joita
jotika näyt ennen antoivat omHtuisen
kuvan uskonnolliseen harrastusten
mtoniikirjavuudesta tällaisessa ihmispaljtoudeäsa.

Edelliisinä kesinä, varsinkin parina
suurlakon jälkeisenä, saattoi esim.

Kaisaniemessä

joutua

todistajaksi

näylle, joka ei puuttunut vtakavuutta, mutta joka samalla elävästi ku-

vasti virtausten ristiaallokkoa kansamme bemkielämässä.
Yhdellä
mäennyppylällä pauhasi kansainvälisen pelastusarmeijan musiikki, jokia
välillä kfltkesi sen verran, että joku
petlastussotilas

ympärille keräänty-

todisti käänltymiyksestään ja
nykyisestä onnestaan armeijan puneille

naisen liipun juurella. Toisella töyryllä vedettiin »Lnternlationailea» ja

yhteiskunnallisten vääryyksien hurjistama
agitaattori
kuulijoilleen

manasi »(koko tämän roskan» siihen
alimpaan paikkaan ja piirustelj, tulevan ihanneyhteiskunnan hahmopiirteitä kuulijainsa mielikuvitukseen
niin elävin vedoin kuin hän olisi sielHa äslkettäin ollut ja nyt tullut muille kertomaan, miltä .siellä oli näyttänyt.
Saman töyrään toisella rinteellä saattoi »Suomen pelastusarmeija», se surullisen kuuluisa, pitää omaa mekastustaan ja ainahan
oli nii-täkin, jotka »sihteerin» kustannuksella tahlfoivat hauskaa pitää ja
jäivät kuuntelemaan ja katselemaan
hänen komennuskuntansa äiksee.
rausta. Eiikä oilut ollenkaan harvinaista, että vi.elä joiku erityinen uskonnollinen »seura» puistoin toiselle
kulmalle järjesti kokouksensa. Myöhemmin ilmestyi vielä Jean Boldt
jioukkoineen ja sekavine puheineen.
Ja kun hän 'sitten iltamyöhällä liehuv.aa ristinlippua kantaen marssi
uteliaiden sakea parvi jälessään kaupiumgin läpi toimeenpannen m:e!enosotuksia kapakoiden edustalla, oli
kuva kaupuniki.mme yleisön harrastusten kirjavuudesta , kokonainen.
Maila Talvio on viimeisessä satiirisessa romaanissaan, aintnakseen todenmukaisen kuvan Niniven lapsista, Ikuistanut jäikipplvHle muutamia
pi'k:kupiirteitä viimemainitusta ilmiöistä.

—

—

tyytyä

viernaten hillittyyn vastaan-

tmonnottain kun pari poikasta oH
verjeellä soutelemassa Vesijärven
Kajaanselällä, pudotti, toinen heiistä
huomaamattaan uimahousunsa kaislikkoon. Seuraavana aamuna lähtivät pojalt etsimään kadotettuja housujaan ja näkivät jonkun matkaili
päässä rannasta veden poreilevan
kaislikossa. Lähemmin tarkasteMessaan huomasivatkin pojat suuren
kalan tarttuneen kiinni järveen kaatuneen puun oksiin. Haettuaan. haavin kotoaan ja nostettuaan sillä kalan veneeseen, äkkäsivät he suuren,
noin 3*4 kilon painoisen ahvenen
joutuneen uimahousujen lahkeeseen.
Kalan selkäevät olivat tunkeutuneet
lahkeen lävitse ja oli otus siten puliktoidessaan joutunut edellä kerrotulla tavalla satimeen.

—

Paavo Ruotsalaisen haudan
Nilsiän vanhalle hautuumaalle on viime talvena kerätyillä
vanoilla hankittu 300 mk. arvoinen,
siisti rauta-aita ja laitettu kukkaistutuksia. Sietäisi vähitellen ruveta
hankkimaan uutta hautakiveäkin,
sillä entinen on esim. oikeinkirjoituksen puolesta aivan, virheellinen,
ja kirjaimia siltä on kulumisen vuokSi vaikea erottaa
Saviot.
ympäri

—

Kuorma paloi. Keskiviikkona
iltapäivällä sattui Haaparannalla omituiiiien tulipalo, jossa ihmishenkikin oli vähällä joutua vaaraan. Eräs
aj.uri oli tupakkaa polteilessaan tartuttanut tulen suureen hamppukuormaan, jota hän oli viemässä Haaparannan asemalle, ja nukahtanut sitten kuorman päälle. Tuli levisi, nopeasti kuivissa hamppupaaluissa ja
olisi voinut tuottaa nukkujalle ikäviä
seurauksia, ellei eräs henkilö olisi
vaaraa huomannut ja rientänyt herättämään miestä roviolta. Koko
kuorma ja vankkurit paloivat poroksi. Hevonen ehdittiin pelastaa tulesta, mutta paloi siltäkin häntä
melkein kokonaan.

Viimevuosina ovat kieltämättä suurimmat kuu'lijajioukot keränneet ympärilleen ne suuret saamamiehet, joita täällä säännöllisesti
on vieraillut. Olisipa hauska tietää
voisiko miau tavallinen pivhuja koota
puhujatuolinsa ympärille viikkokausittain ilta illan jälkeen sellaisia
ku'uli'j;tjoukkoja kuin esim. norjalainen Albert Liunde on. täällä vieraillessaan ja kaupungin suurimmissa
puhuessaan saanmt
huoneistoissa
Iso omenapuu kasvaa Vesilahnähdä.
den Vapalosaaren torpan vieressä,
Olisin taipuvainen uskomaan, et- pirtin ja riihen välillä. Sanlotitu puu
on levinnyt niin, että sen oksain ymtä se henkinen murros, jota on topärimitta on nykyään noin 35 metdettu aivan viime vuosina esim.
riä. Huolimatta vankasta ijästään,
Ranskassa ja muuallakin Buropassa 8o å 90 vuotta; antoi puu viime
ja jorika oleellisena tumnusmierkkinä vuonnakin, jolloin yleensä oli huono
pidän vieraantumista filosofisesta omenavuosi, omistajalleen neljättä
materialismista, on tulemassa meil- hehtoa omenia.
Kangastus huomattiin Bäckbyslekin. Ranskassa se on ilmennyt yhdeltä puolen kallistumisessa Henry sä Närpiössä eräänä iltana viime
Bergsonin filosofiaan ja enenevässä viikolla, Pohjoistaivaalla näkyi kaupunki-, jonka itäpuolella oli pitkä
siirtymisessä kirkon helmaan ja toisalmi. Salmessa oli pieni saari ja
selta puolen kansallistunnon voi- vasemmalla rannalla korkea tornimakkaassa nousussa. Missä muo- Tornista näkyi kanuunan suu, joka
doissa odotettavissa oleva murros oli sut+miattu koilliseen päin. Momeillä tulee ilmenemään, on ennen- lemmat salmen rannat kasvoivat tiheää matsää. Kangastus näkyi noin
aikaista sanoa. Edelläsanotfcuun no- puoli tuntia. — K. T.
jaten nä"kisin uskonnollisuuden korkeammalle arvioimisen yksityisen ja — Puistosoittoa esittää tänään klo
B—io8 io ip. työväenyhdistyksen soittokansan elämässä ja kansallinen mie- kunta.
len elpymisen lähimpänä ja mielestäni ilahduttavana sieu.rauksena siitä.
Eräitä merkkejä siitä olen havaitsevinani parissa viimeaikaisessa yhottoon.

—

—

—

Miten hukkunutta
pelastetaan.

teiskunnallisessa romaanissa.
Tällaisiin mietteisiin sitä saattaa
joutua kaupungin elämää tarkastellessaan. Tarvinneeko sanoa, että välittömästi näistä havainnoista johtuu kysymään: eikö sittenkin aineen
ja voiman palvominen sellaisena
kaupa.n ja tcolli-nuiden ja virkairvihdin keskuspaikassa kuin Helsinki
ole ylivoimaisena tukahduttava kaiken, mikä ei suoranaisesti palvele
valilan ja vo:man etuja?
Niin, kuikapa sen tietää. Optimisti
katselee asioita siltä kannalta kim
niiden, hänen mielestään tulisi kehittyä ]b näkee aina, pimeimpinäkin

Tuhkatiheään

saa

Lukea uutisia

hu'kkurrust2'pau:ks;.sta, joissa hutokunut on heti saatu vedestä, mutta

kuollut

. Us.ei-mim.it

en ei

ole

osairtu

koettaakaan häntä virvoittaa. Oapa
kansan keskuudessa vielä järjettömiä, käsityksiä hukkuneen käsittelemisestä, kuten että pitää tukkia hänen suunsa ja sieraimensa, »ettei
berikj pääse p,ois». TäMai.silla pelastus-keinoilla tietysti he.näci ■liopullisest» otetaan hukkuneesta, jos sitä
hänes-sä vielä mahdollisesti, on olkit.
Jokaisen velvollisuus on opetella

kuten sanottu
ei
puiskaduilla
eikä
täilaista
mitään
toissa tapahdu. Ei edes vakavamman
yleisön suuresti suosimia kaupunkilähetyksen ulko:!maikckouksia ole
Ipidetty. Tuih?wsititain ne »keräsivät
kansaa jdko alastomiHe Kaartin tai
Sörnäisten kulman kallioille ja kaun
purikilähetyksen johtojen. vuolas vastoinkäymisen aikoina, joitak;
perin yksinkertaiset liikkeet, joita
sananjulistus
>ylhäs-sä
merkkejä
valoisammasta
dramaaMinen
tulevaisuu- hufckuneelle on tehtävä keinotekoiympäristössämursi jäykistyneitä ih- desta
sen hengityksen aikaansaamiseksi.
missydäm:ä.
Menettelytapoja on rrronta, mutta
Vakavia harrastuksia ei silti pu.uyksinkertaisin ja luotettavin on n.
tu. Kesä heinäkuun va:hteessa olis.
Schäferin metoodi. Se on seuraaAdressin eroavalle valtion'täällä suuret Lähetysseuran rautateiden liikennetirehtöörille va:
vat
vuosikokouksen yhteydessä pidetyt! A. Hagmanille jätti konduktöö- Hukkuneelta riisutaan pois kaikki
juhlat, evankeliumiyhdistyksen kesä- riybdistyksen lähetystö ip. t. k, rintakehää ahdistavat vaatekappajuhlat, evankeelisten ika.ns.anopetta- Keuruulla konduktöörien sekä leet. Hänen siersmensa puhdistetaan
vaaka- ja pakkamestarien puojain kokous, kristilliset laulujuhlat,
lesta
konduktölöriyhdisityksen liasta ja mudasta, jota niihin tavalensimäis>et laaituaan maassamme ia puheenjoht. G. Saikko lausuen lisesti on tunkeutunut. Suuaukko
Mutta

nyt

—

heinäkuun

—

puolivälissä taas pelastus-

muutamia sanoja, joihin valtio-

pyjhiliäistääa

limasta

puhtaaksi.

4
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Siitten " hukikunut asetetaan vatsalTaivas: pilv. 0,5, pilv. 0,7, sel- maa, Uusikirkko, Merimasku,
leen; jas maa on kaiteva niin pää kcä.
Mynämäki, Hinnerjoki. Rauman
Sadetta: 1,2 mm.
asetetaan hiukan alemmaksi. Toimen Tänään: Aurinko nousee klo 3,44 maaseurakunta ja Laitila. Toikäsivarsi koukistetaan, ranne sijoimikunnan puheenjohtaja tri S.
aam. ja laskee klo 8.26 ill.
tetaan otsan aHe ja pää käännetään
Nimipäivä: V e e r a.
Jalava esitti kertomuksen toimipois
päin.
Kaikki näkäsivarasta
kunnan toiminnasta mainiten
mä a'l'kuvaknistu'kset op suoritettava
m. m., että rakenteella on kaksi
sairaalarakennusta, joista toinen
muutamassa sekunnissa, tiliä joka
sekunti on kallis.
nais- ja toinen mies-sairaitten,
sitten pioWi!leen hukkuneen viereen jokseenkin
hänen lanteiittensa kohdaKe ja la.skee kämmenensä hänen selälleen
alinten kylkiluitten kohdalle, siis
hiukan lapaluiden alapuolelle. Tässä
asennossa pelastaja painaa hnideunutta nojaamalla käsivarsiinsa. Samalla hän itse puhaltaa henkeä ulos;
vetäessään henikeä sisään hän taas
kohoaa polvilleen kätten varaan jia
puhaltaa siirtä t?.as polvälleen. Tätä
liikettä jatketaan sitten oman hengityksen tahdissa. Jos pelastettava on
Pelastaja

asettuu

Tiistaina 3 p:nä Elokuuta
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Kirjallisiin

M fiilis.

sairassijaa.
20
kummassakin
Käistä en toisen urakkasumma
18,500 ja toisen 42,900 mk., mitkä summat ovat melkoista alemmat kuin kustannusarviot. Tilien mukaan on toimikunnalla
ollut tuloja kuntain osuusmaksuina 10,000 mk., josta korkoja
1,194:64, menoja 18.168:06, joten säästöä on 2,026 mk. 58 n.
Toimikunnan puolesta esitettiin
vielä kokoukselle otettavaksi
300,000 mkn laina kuntain yhteisellä vaistuulla rakennustöitten suorittamista varten. Tämä
toimikunnan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja annettiin
toimikunnalle valta ottaa laina
vähemmäksi kuin 10 vuoden
ajaksi eli siksi kun valtiolta saa-

UAefln.
Kansainväliset uimakilpailut.
j

Sunnuntain kilpailut.
Palomäeni
uima-altaan

"

uimalaitioksen toisen

suojat olivat ääriään
Helsingissä, Pohj. Esplanaadinkatu N:o '3ö. Puh. 2426.
myöten täyttyneet viime sunnuntaina klo 12 päivällä, jolloin edellisenä alkaa opetus syysk. 1 pnä, klo 12 p. Kurssi kestää, kaksi lukupäivänä, alettuja kansainvälisiä uinti- kautta. Muita tietoja oppilaiksi aikoville antaa
Kotimainen Työ n:o 7 on ilkilpailuja ryhdyttiin jatkamaan. Mijohtaja Mauri Hartsa.
mestynyt sisältäen m. m. insinöörien
päivä
ennätyksiä
tään
tuoei tämä
iosote elok mid 25 i- i ■ Heinola.
Sampo V. Kyanderin ja Yrjö Talvi(SI.II7USjB
nut mukanaan, mutta koko hyviä
tien laajan ja valaisevan kirjoituksen
aikoja .kyllä saavutettiin. Sää olr
kannaittavaisr.umarja teollisuuden
Ruotsalaiset
mutta viimeisellä altaan mitalla saa- ta edullisin paikka.
seiinnyt; sitten knutenlauantaista
kehitysmahdollisuuksista
ja
desta
vutti H. kilpailijansa, maaliin sai treenarit suosittelevat lämpimästi
kin saapui sadekuuron suihku, ei
sekä kirjoituksen turvepehku- ja
kuitenkin A. kätensä silmänräpäystä tämän urheiluottelun aatetta, mutta
tosin uimareita häityyttämääin, vaaffi eninen, aika enoitusta ei tullut. Vaa- myöntävät samalla avoimesti, että
taloudellipolttot.urveteollisuuden
kats.elijoita kastelemaan. Näytöksen
sesta merkityksestä
salainen Mäkipää sai uida yksinään, ruotsalaiset .urheilumiehiet muutaaikana soitbeli iG^michilien balalaikja siksi kai mies lähtikin pyrynä ja missa urhelulajeissa, eritoten heittoka-orkesteri.
mätikään; toisen puolen, 50 sarjassa, eivät nykyisin ole hyvässä
koskena
Kilpailut ailotti'
./■ m., vi hän mainiosti, käyttäen aikaa kanaosaa
pikku lapsi pitää painaa varovasti,
2000 m. rintauinti. Ertsimäi- ainoastaan 31,1 sek., Lopuksi kuitenRuotsin urheiluliiton sihteerinetteivät kylkiluut kartkea; jos hän on
senä iparina kiistelivät ennätyksen kin helläsi, saavuttaen siltikinparaan virasto kuuluu jo lähettäneen vasviahvarakenteiiiea mies ja pelastaja
omaaja porilainen A. Aalitonen ja
tauskirjielmän Suomeen, muttei te
ajan.
on kevyt, on tämän painaakseen tartunnettu täkäläinen uimari V. Lind1. Mäkipää, Vaasan v.s. Imin ole vielä saapunut perille. Siinä tehgren. XytkLn oli »Vilien» jääminen 15,9
peeksi lujasti nojattava käsiinsä kosek
dään ehdotus taloudellisen kysyUuden
Suomettaren
toimivoimakkaammasta vastustajastaan 2. Ahlgren,
ko ruumiinpainollaan.
us., myksen ratkaisemisesta, joka tulisi,
Hämeenlinnan
muutamia metnejä, miutta sijottautai 1,17 sek
sihteerin, johtaja Läftmanin mukaan
Tämiän liikkeen tarkoitus on yk- tus. Sunnuntainen U. S. kirjoit- daankuoletuslaina.
kuitenkin
muihin nähden järjestykHeinonen, Porin v.s., 1,17 sek täysin hyväksyttäväksi suomalaisiin
taa:
3.
pelastaja
Ku,n
painaa
sinkertainen.
sessä toiseksi.. Toisena »parina» ui200 m- viestinuinnissa kil- nähden,
osaksi ehdotus kilpailurintakehää maata vasten supistuvat Päätoimittajan vaihtuessa tuvat venäläinen B. Finikoff, porilai- pailivat Porin. Schuvvalowon ja ohjelmasta. Ottielu tulisi tämän eh-^
»taeaUsot ja puristavat itsestään ve- lee lehtemme toimituksessa; tanen M. Sjöholm ja tamperelainen A. Tampereen joukkueet
dobuksen mukaan käsittämään 13
muutoksia,
pa'htumiaian
;
erinäisiä
Vikhnid. Ottelu ensi sijasta tässä
ulos,
den ja ilman
kun pelastaja
1. Porin joukkue (T. Ilmoniemi, kilpailulajia, nimittäin ioo, 400, 8oo,
tuimaksi,
erässä
muodostui
kahden
laikkaa painamasta laajenee rintake- toimitusvoimiin nähden.
L. Heinonen, Y. Valtonen, L. Saine), 1,500 ja S.ooo m. juoksut, 110 m. ai-;
viimemainitun välillä, ja taaskin 2,11,5
onnistaj-uoksun, pituus-, korkeus- ja sei-;
Kirjallisuusosastoon
on
keuhkot
kim-möi'suu'tensa
ja
hä
porilaisen uimarin hyratrtoesi
se
keihään-, kiekon- ja mouA1
(N.
Saur-amio,
väshypyt,
(kiinnittämään
2. Tamp. joukkue I
kautta laajenevat myöskin, joten nii- tntitu' vakinaisesti
väksi. Finikoff rikkoi taHäkin mat- G. Helsingius, E. Ojanen ja P. Aho- karinheitot ja kuulant.yötnnin. Kum*.
hin vintaa ilmaa. Uudelleen painel- maisteri V. A. Koskenniemi, jokalla virallisen Venäjän ennätyksen. maa), 2.16,8.
pikin maa saisi asettaa kaksi mi«sta;
Järjestykseksi tuli
taessa ilma jälleen puristini ulos. ka koti- ja ulkomaisen' Icir jalli-.'
kilp?ilulajiin,ia pisteitäi3. Ta.mp. joukkue II (F. Salo-kari, kuhunkin
o
1. A. Aaltonen, Porin v.s., 3 min.
Siten syntyy .keino telkoinen hengi- suusarvostelun cbella tulee* Tta
ainoastaan voitoista^
L. Lindell, Y. Halme ja P. Teris- laskettaisiin
päivän kiirjallisiw Alin hinta 25 mk. 74 kg. säkiltä 4,5 sek.
tys. Täitä on jatkettava siksi, kun- sittelemään
Ruotsalaiset tekisivät vastavierailun'
kula), 2,30,3.
2. V. Lindgren, Tamp. v.s., 3 min.
Helsinkiin ensi vuonina. Sopivim-.
nes huMtunuit itse alkaa hengittää ja kysymyksiä ja ilmiöitä.
4. Schuwalowon joukkue (A. Hä(S. H.) Ruisjauhojen hinnat 12.5 sek.
kilpailupäiväksi .ehdottavat
Ulkomaan osastoa ovat suosmäläinen, B. Finikoff. N. Gorschu- maksi
vielä senkin jälkeen jonkun aikaa.
3. M. Sjöbodm, Porim a.s., 3 min.
ovat Oulussa niinkuin muuallasyysk. 5 päivää, joka otv
ruotsalaiset
j
Tschiruhin),
2,37,2.
säännöllisesti avustakoff a T.
Toivioa ei pidä heiittää liian aikaisin. tuneet
sek.
13.6
yhtämittaa
sitten
viikko Ruotsin mestaruuskilpailujen
kin nousseet
Usein onnistutaan vasta 2 3 tunnin maan maisteri Osikari "Autere, viime vuoden elokuun. Huip- 4. A. Vikkmd, Tamp. v.s. 3 min. 'Vesipallopelissä Tampe- jälkeen
reen ja yhdistetyn joukkueen välillä
16.1 sek.
totorit Harri Hdlma ja A. F,
hieromisen jatkeen.
Tämä päivä ei. kuitenkaan sovi.
saavuttivat
Ouluspunsa
hinnat
olivat 'jälkimäiset ylipäänsä voitolla,
s.,
5. B. Finikoff. Sc-fauwalow.on -u.
urheilumiehille, sillä
Kun huikkunivt on saatu hengittä- Puukko, liilkikeenjoihtaja A. H.
meikäläisille
vaikka tamperelaisten onnistuikin
sa viime kesäkuun puolivälissä, 3 min. 23,1 sek.
päiväksi
siksi
ovat Turun Riento ja
mään, on pidettävä huolta että hä- Saastamoinen sekä maisteri YrNaisten 50 m. hengen >p e- jälkimäisellä puoliajalla viime het- Helsingin I. F. K. järjestäneet kanjolloin
rajahinnaksi
määrättiin
nen ruumiinsa saadaan Lämpene- jö Somersailo, joiden joukkoon
kellä saada pallo kilpailijoittensa
I
i1 a i
sainväliset yleisurheilukilpailut.
42 p. kilo. Pian tämän, jälkeen astu sk p lv. 1. Heimi Nord- verkkoon,
myöskin
tuonnempana
liittyy
tulos oli siis (o o; 1 o).
tapauksessa
mään. Joka
011 haettava
ström. Rorin v.s. 53.7 sek.
jauhojen
alkoivat
laskeuhinnat
Ohjelmassa oii myöskin Tamp.
Vi2. Signe Toivonen, Tamip. v.s., 54,9
lääkäri paidalle, sälä kaikki vaara ei tdlitori Gunnar Suolahti.
'
tua ja myydään nyt 74 kg. (4*/, sek.
s:n neitosten kuviokellu.ntaa. ku,
v.
lehden
oloja
tulee
vielä siMa o!e ohi. että hukkunut on ron vaiheita ia
ankkuria, tähtiä, suihkukaivoja, Jyryn
puudan) säkki ruisjauhoja OuAjno Husso, sm., 55,4 sek.
ten
3.
taihtori
seura'amaiain
herännyt eloon. Usein an lääkärin- hyväksi
väkipyöriä
y. m. Leikillisenä numeNieminen,
sm.,
jonka
lussamu4. Essi
58.7 sek.
Lauri Kettunen.
urheilukilpailuissa,
apu välttämätön.
oli
»kun
Asta Nielsen nukahti»,
y
y
a
:
srona
p
Ponmahdillsla
11
t
h
xaan kilon hinnaksi tulee 38V.,
yleilehtemme
arv.
joka
Mitä
tulee
e
menettely
parturitupineen
on niin
hullunkurisin
EdelHä kuvattu
penniä. Xämä hinnat koskevat s a peri voiton Schuwalowon u.-seujoista sunnuntaina mainitsimme- Ka*
avustajakuntaan, jdhon,
raa edustava A. Hämäläinen 92,1 huvitti yleisöä
helppo, että ? en lapsetkin voivat op- seen
n. s. Obelenski- jauhoja. Matta
=
märäisen tuloksen 33,000 m. j,uoksus.
V.
porilainen
p;
tunnettua,
kuuluu maamteeHä. Toiseksi toli
pia. Kuten alussa sanoimmic, on se kuten
on
Ouluun
sa. saavutettiin seuraavia tuloksia
viime aikoina
alettu Nordlund 90,6 pist., vioittaen puolelmyös paras käytännössä olevista. me ensimäistä nioiiä, on se mieKuulantyöntä: A. Taipale 13,50, Ji
liihyväksemme lisääntynyt useil- runsaasti tarjota laadultaan tois- la pisteellä tamperelaisen Y. Vtk13,45, H. Alithan 12,25, J. Hai.
Laiho
SÄä se on erikoinen etu, erttä pelasarvoisia Rybinskin jauhoja, joil- lundin; V:n .hypyt olivat muuten
/
12,15.
me
taja tulee yksin toimeen. Hu.kkunut la uusilla voimilla.
epätasainen
ponla Oulussa nyt pääasiallisesti varmimim.at. mutta
Vauhditon pituushyppy: Y. Lehl
on sellaisessa asennossa, että vesi
kauppaa käydään. Näiden hinta naus saattoi aina veteen tullessa hietonen
292 sm., L. Koskinen 289,5
man kääntymään; muut pysähtyivät
heilposti virtaa ulos suusta eikä kieli
sm.,
ostopaikalla on 20 mk. 74 kg.
S.
Lehti 272 sm.
vakiintuvat.
yhä
ottaessaan,
Suunnitelmat
vauh-tia
mikä lienee johtunkeudu hen!kitorv.een tuikkeeksi,
Painonheibto: J. P. Pettersson 9,50
säkki ja myydään niitä Oulussa tunut oudosta ponnauslaiudasta.Seukuten hukkuneen maatessa selällään.
Urheilukonsulenttimmc, maisteri m., J. Laiho 9 m., V. Glad 8,58 m.
2*\ mk. säktki ia iopa allekin sii- raavana oli porilainen N. Mantere
Korkeushyppy: A. Laine 175 statt
Voimisteluseuroissa j.a myöskin koK :va
Lauri Pihkalan tekemä ehdotus kil83.6 pist.
Lindqvist 160 sm., L. Koskinen
A.
syyitä
deissa olisi
koetella tätä meSuorat kerroshypyt, joihin pailun järjestämisestä yleisessä ur160
sm
ja
nettelytapaa. Sen oppii parilla koe- Sairaalatoimikunta valtuutettu
olt.ti osaa 5 hyppääjää, suoritettiin heilussa suomalaisten nuotsalaism. juoksu: E. Anttila 4,5,8,
1500
laina,
saanut
välille
on
urheilijain
Europan suurin miinalaukaus kahdesta ylimmästä kerroksesta se- ten
tuksella ja sitä saattaa milloin hy- ottamaan 300,000 markan
4,12,5, V. Nyströdn 4,15,
E.
Pitkänen
suoritettiin äskettäin Sydvarangerin kä vauhdilla .että riman. Hämäläinen Ruotsissa suurta mielenkiintoa osak4,15,7, J- .Willemfion
vässä joutua tarvitsemiaan.
f
A.
Vikström
koko jouLounais-Suomen kuntain pii- kaivoksilla Kirkenäsissä Norjassa. epäonnistui, kun jala,t joka kerralia seen. Siellä on jo ehditty
4.16,4
'kilpailujen
paikon keskustelemaan
rimielisairaala-asiaa käsittelevä Panokseen käytettiin 23,000 kg. dy- löivät ylitse.
25,000 m. juoksu: J. Kämäräinen
v. s. 76,8 kasta, ajasta y. m. Muuiam ehdotus
ja tarkoituksena oli räjäytNordlund,
namiittia
1.
V.
Porin
kuntain yhteinen kokous pidet1,27,11,1. U. Tallgren, A. Kiallberg
tää erään vuoren huippu ja koko si- pi-t.
ehdottaa niitä pidettäviksi Geflessä
tiin Uudessakaupungissa lavanyleismes-taruuskilpailujen 1,30,16, E. Hanka 1,31,34, Y. Tuomi
j. E. Siven, Tamp. v.s. 74.2 pist. .
Ruotsin
vusta. Suuri ihönisjoukko oli kerään1,32,06 ja M. Tammilehto 1.36,43.
olivat
seuyhteydessä.
Tätä ehdotusta vastustynyt katsomaan -tapausta. MääräEilen: Ilmapuntari (ajat klo tainia. Edustettuiina
3. Y. Viklund, sm., 72,2 pist.
tetaan toiselta taholta, koska kilpai7 aam., 2 päiv., 9 ill.) 758,0; 758,9; raavat kunnat: Askainen, Hon- tyllä kellonlyönnillä asetettiin sähkö4. L. Peltonen, sm, 67.9 pist.
Kaksi uutta Suomen ennätystä.
759,5kilahti, Lappi, Uudenkaupungin johdot toimimaan.Maa vapisi kovas- 5. A. Hämäläinen, Schuw. u.s. 67,4 lut eivät tulisi onnistumaan Geflesyhdistää
järkevää
fä ja koskei olisi
-ki Hm{.p '<i*. -hiJ..o; +i3i,o; +16,1 maalaiskunta,
Uusikaupunki, ti laajalla alalla, ja tavattomalla r,ys- pist.
Jyryn
kilpailuissa sunnuntaina
meri;it yksellisiä kilpaikeeilä sortui koko tuo miinoitettu
ast. C. Alm lämpö 10,9; ylin .+21,5
100 m. vapaauinti oli kireä kaksia trf in
Taivassalo, vuori,
kaupunki,
Rauman
silHelsingissä
Taloudellista
näkökohtaa
saavu.tti A. Taipale
Ahlgrénin
ja
luja.
painoltaan
ast. C.
noin 300.000 tonnia. hä/meenlin.nalaisen E.
Karjala. Eura, Lo- Puhdistustyöt ke-tänevät useita kun- porilaisen
ennätyksen kiekonRymättylä,
sanotaan
uuden
Suomen
mälläpitäen
olisi,
Tuksuunta
voima
Aja
Tuulen
L. Heinosen kesken.
'
«päilemät46,67
heitossa
kalahti, Yläne, Vehmaa, Pyhä- kausia
Stadion.
m. 10,000 m. viestinm*trejä edellä, holman
oli A.

—
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Kiapio silti.
Jauhojen hinnat

Oulussa.
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Ruotsalais*suomalainen urheiluottelu.

Loanais-Suomen

—

piirimielisairaala.

—

Fäivätietoja.
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luksi

tyyni; tyyni; tyyni

Kiusaus.
Aamulehdelle kirjoitti

Juho Koskimaa,
Näin Erik Huuhkaja ei ollut
luullut käyvän. Tosin kaikkivaltias, rikkiviisas ja mahtava Uula
Eira sitä oli ennustanut, 'mutta
hän ei ollut Uulan neuvoa seurannut. Sifliä tiesihän jokainen,
et.ta Uula yksin tahtoi o'la rikas
ja antaa muitten pysyä köyhinä,
jotta hän yksin saisi vallita ja
hallita. Kalhdeksan vuotta oli
Uula toitottanut kuin pasuuna:
älkää ruvtetko tekemisiin laratolaisten kanssa.
Niin oli Erik Huuhkajakin
ensin aikonut tehdä. Mutta \htiön pehtori oli hänelle kirkastanut, millainen mies Uula oikeastaan oli: rahanahne, salakavala
ja vallanhimoinen- Oikessa Suomessa sellainen mies joutuisi linnaan, mutta Uula oli siksi viekais. ettei lappalaisen käsi häneen
pystynyt. Ja kun oikein lain mukaan asioita katseli, jatkoi pehtori, oli Uula kaiken muun lisäksi vielä koronkiskur' ja poro-nvaras
Silloin oli F.-rik Huuhkaja tullut vakuutetuksi ja ottanut ensimäiset »vorskottirahat» yhtios-

useita

tä, yhteensä kolmetuhatta kruu- olevan hiukan yli viidenkyniime- mien tuhansien kruunujen tai tilaisuus
Samalla viikolla hän oli nen poron ja vaimon sekä viisi markkojen sijasta, jotka he ehkä ohi.

nua.

kulkea

entisen kotonsa nut,

Hän oli laittanut matkansa
antavat.
maksanut Uulalle velkansa ja lasta
Korjaan,
niin,
että hän yöllä sai hiihtää
afessa
Mitä
tekemennyt
nyt
rupeisi
kuun
hän
Erik oli' silloin kääntynyt ohi. Revontulet paloivat tähtijossa hän, ostettuaan gramofoo- maan?
Kontokeinon rikkaan, Oula Vanin, oli toikkeroinut viikon verYhtiö otti talon haltuunsa ja ra'ngerin puoleen, muttei tämä- kirkkaalla taivaalla, pakkanen
ran päissään kuin houkka ja me- Eerik sai asua huoneissa niin kään tohtinut millekään ruveta tuntui paukahtelevan kuusikosnettänyt rahansa.
kauan kuin yht.iö tarvitsisi ne Eiran veljesten vihoja peläten. sa tunturin alapuolella, mutta
Erik ei tuntenut pakkasta, eikä
ei
tarvinnut
emiin tarpeisiinsa. Hän oli nyt Porot hän
Mutta hänen
oli kuitenkin ostanut ihaillut räiskyviä revontulia.
alaston,
köyhä
rahanpuutteessa.
mies.
kauan maÄefcsia
ja käteisollä maksanut.
Hänen silmänsä tähtäsi vaan
Vielä kerran karaisi hän luonSuu meni messingille vieläkin,
Huolettomassa
nuoruudesnotkossa-' olevaa tupaa, joka hääajatteli.
tonsa ja meni »i6on» puheille.
kun hän näitä asioita
Huuhkaja
saan
Erik
toimimies,
oli
möitti siellä kaukana ikäänkuin
joVaan
tyly
oli tälläkin kertaa tuo
Hän oli ollut mahtava
nut kai»miehenä Ruijassa, eikä usvan ja savun seassa. Hänespaljon
niin
imies.
yhtiöltä
jälkeäkään
sai
rahaa
mahtava
Ei
ka
kuin viitsi perässään vetää. Seu- näkynyt ilnieettömissä kasvoissa hän enää kehdannut pororengik- tä näytti kuin —olisi savupiipusta
no, yö oli kyldun köyhät porolappaia.iset al- siitä lempeydestä, jolla hoettiin sikään ruveta. Ruijaan hän nyt- -noussut savu
vaimoineen,
lapsikin
loittoni
ma
jaköyhiä
häneltä
katselhänen
heimolaisiaan
kohkoivat lainailla
neen. Kaipa siellä ahkeralla Hänen kättensä puristautuivat
la häntä kunnioituksella. Hän televan.
—
nyrkkiin sompasauvojen ympäSinä olit rikas mies aikoi- työllä leipänsä ansaitsi.
oli oikein kylpenyt maineensa
hän
oli
Kovaa
rille ja hampaait kiristäytyivät
ansainnut.
nasi,
Huuhkaja,
Eirik
Ja
oli hän saloisteessa.
työtä
oli,
yhteen. Tuosta talosta oli häentiporomiehen
se
ei
enää
nonut.
Missä
nyt
Viimein »puulaalki»
ovat rikkautehelppoon elämään verraten, net karkotettu kuin koira. kauas
seen
kiinnitystä
si?
häKolmessa
vuodessa
olet
rahoja
antanutkaan
vastaan. Se alkoi päämastoin vittänyt yli kymmenentuhannen mutta Erik tunnusti nöyrästi Ruijan rannoille!
Kukahan nyt mahtoi isännöivaatia velkojaan takaisin ja esit- kaninum jättänyt laumasi hoi- mielessään, ettei hän ollut kosti, että E>rik möisi koko taion taulatta H-< kotkien saaliiksi... kaan eteensä katsonutkaan. Si- dä hänen talossaan? Inspehtori
tä hän nyt sai katkerasti katua. Ruusiko vaiko Jocnaksela, työnheille. Siiloin oli Erikillä tullut nyt olet köyhä
Aikojen kuluessa oli häneen johtaja? Yhtä suuria lurjuksia
asiaa Uula Eir?'n luokse, mutta Eihän E-rikillä olut muutta saUula ei ollut hänestä tietääk- nomista kuin että talo menee kuitenkin mennyt sammumaton molemmat
halvalta.
viha yhtiötä kohtaan. Yhtiö oli Tuo talo se kuitenkin oli olseenkään. Erik Huuhkajan rik- liian
—
ja
vaan
En
häntä
kamalasti petkuttanut, lut hänen onnensa tyyssija. Pallyhyeen
tahdo enää asioihinne
kaus oli loppunut
sekaantua,
tiesikohdellut
huonommin kuin koi- jon työtä oli vaadittu, ennenviinakauppiaat
oli
iso
vtastanVesisaaren
rikas
nu-t. Siliä- silloinhan minua taas raa ja siteen ajanut talvipakka- kuin se perinnöksi oli saatu,
v.i\ minne se oli kulunut.
paljon työtä j a vai>vaa, mutta
Lopuksi cli teflo arvioitu juuri syytettäisi in koronkiskomisesta seen
siitä hkmasta, minkä Etik cli ja ahneudesta. Enköole sanonut, Vielä kerran oli Erik tullut Ibmelin avulla oli sentään kaikyhtiölle velkaa. Kun hän rupesi et<ä lantolaiset turmelevat lai- katsomaan entistä kotoaan. Kun ki onnistunut.
laskemaan iälelie jäänyttä omai- dummamme. tuovat meiile puu- hänellä oli asioita VaikeapääJa miksikä hän yhtiötä syyt<suuttaan, huomasi hä-n itsellään tetta ja kurjuutta niiden muuta- hän, oli hänellä samalla kertaa ti? Itsehän hän oiV rahat otta1

itse ne kuluttanut, hänessä
itessään sittenkin vika istui.
Kunpa olisi, kunpa olisi aikoi-'
naan totellut Uula Eiraa M
H-Haii havahtui. Joku tuttu
ääni herätti hänet mietteistään,poronkavioiden tuttu kaipse.
Kuka oli keskellä yötä liikkeessä ilman kalkattavaa kelloa ja;
mitä hän haki? Vai oliko kenties joku matkassa entiseenl
Huuhkajaan?

Hän olisi sivakoineen väistäsamassa yöllinen a.-.
jelija heivahdutti poronsa ko-i
meass?. kaaressa aivan hänen e-nyt, mutta

—

teensä

Terveeksi Erik Paulinpoika Huuhkaja, kuuli hän äänen
tervehtivän ahkiosta. Minne
matkasi näin myöhään?
Buoritsh. vastasi Erik'
verkalleen. Valkeapäähän minä
vaan kulkuani ohjailen.
Pulkassa istuja naurahti lyhyesti ja ivallisesti.
— Tärkeät asiat
mahtavat sfc
nua Valkeapäähän vetää, kuului taas ääni. Tytärtäsiköpalkkapiikaa menet katsomaan?,
Ei se syrjäistä liikuttane.
Huolettia saat olla tyttären
si suhteen. Hän on hyvässä
körjussa. Teki syksyllä lapsen
'antolaiselle lentojätkälle.
Erik Huuhkajan suonissa
hyytyi veri ja hän otti askeleeni

—

——

"

Iti rakennusaineita: Duuman kokoontuminen.
11

■pr*».

Tammi- ja honkanauloja.
Valutavaraa & heloja.
Tilkeitä ja turvepehkua.
Asfalttihuopaa & lakkaa.
Ikkunalasia & korkkimattoa
Tapettia,

väriä.

Jumalanpalvelus Taurian pa-

lätsissä.

Pietarista, elok. 1 pnä.
(P. XJ Ennen duuman töiden

alkamista toimitettiin Taurian
palatsin Katarinan salissa juhlallinen jumalanpalvelus, jonka
jälkeen 'kohotettiin elaköönliuuto

Kalkkia.

Vesijohtoputkia.
Pumppuja y.m. y.m.

H. M. Keisarille. Jumalanpal-

W:m SAHDBERGin veluksessa olivat saapuvilla duuRAUTAKAUPPA. man puhemiehistö, kaikki ministerit ja duuman jäsenet.
juobsuissa saavutti H. K. V:n jouk-

kue uuden Suomen ennätyks-en tuloksella 29 min. 54,5 sek.
Tamperelaisista -urheilijoista oli

A. Laine 3» ikolmUoitokaulksessa
tuloksella 12 m. ja L. Koskinen
vauhdittomassa korkeushypyssä toinen tuloksella 135 sm.

—

Uusia Suomen ennätyksiä
uinnissa. Kotkain uintimestaruuskinpailuissa viime lauvantaina ja sunnuntaina saavutettiin
seuraavat uudet Somen ennätykset: 100 m. selkäuinnissa V. SiKotkaista, aika I min
renius
32,5 sek.. 100 m hengenpelastusuinnissa Y. Söderlin Turusta,
aika 1 min. 53,6 sek., ja 200 m.
vapaauinnissa M. Salokannel
Kotkasta, aika 2 min. 49.5 sek.

—

Turun pyöräilymestaruuskilpailuissa sunnuntaina oli 1
km. matkalla 1) J. Jaakonaho
Kälviältä, aika 1 min. 26,8 sek.
ja 2) O. Brandt Helsigistä, aika
"1 min. 27 sek.
60 km. matkalla oli 1) J. Jaakonaho, aika 1 t.47 min. 32 sek.
ja 2) Hj. Tuomi Tampereelta,
aika It. 56 min. 45 se.k.

Mitä.
Venäjän tulot ja menot
tämän vuoden ensimäi»
sellä neljänneksellä.
(S. H.) Rjetsh kertoo tledonantotoimiston mukaan, että Venäjällä oli tuloja kuluvan vuoden 3 ensimäisen kuukauden aikana kaikkiaan 549.217,000 rpl.
Sja menoja 576,345,000 rpl.
T. T.

—

Kamtshatkalla.
Petropavlowskista, e-

Maanjäristys

p. (P. T.) Kamtshatkalla
heinäk. 31 p. tapahtui maanjäristys, jota kesti 5 min- Maanjäristys ilmeni maaperän vavahtelemisena ja maanalaisena jymi-

lok.

i

Lakiehdotus valtakunnan puolustusta varten

Sotarruinisterii jätti duumalle
lakiehdotuksen, joka koskee erikoisissa neuvotteluissa laadittua
ehdotusta toimenpiteiden yhdistämisestä valtakunnan puolustusta varten

Istunto

alkoi klo 1 päivällä. Puhemiehistöönkuuluvat R o d s j anko, Wa r v m-S ekret ja
Protop o p o w. Ministeriaitiossa ovat saapuvilla pääministeri, kaikki ministerit ja näiden apulaiset ja valtakunnanneuvoston 'jäsenet. Diplomaattikunnan aitiot samoinkuin sanomalehdistön ja yleisön paikat
ovat jo kauvan ennen duuman
alkamista täynnä.
Duuma kuuntelee seisoaltaan
kaildkeiti korkeinta ukaasia duuman töiden jatkamisesta. Puheenjohtaja luettuaan ukaasin
ehdottaa, että kohotettaisiin eläköönhuuto H. M. Keisarille, ja
hurraal-huudot kaikuivat salissa
pitkän aikaa hymnin soidessa.
Duuman puheenjohtaja ehdottaa, että seisomaan nousemalla kunnioitettaisiin istuntokausien välisenä aikana kuolleiden
duuman jäsenten Kasinin. Nakonetsnyin ja ruhtinas Gelovanin muistoa. Kaikki nousevat
seisomaan. Kun duuma nousee
seisomaan Gelowanin muistoa
kunnioittaakseen, lausuu puheenjohtaja seuraavat sanat :
Ruhtinas Gelowani on kuollut
sankarina sairastuen vaaralliseen tautiin, kun hän itseänsä
uhraavasti hoiti haavottuneita.
Säilyköön tämän isänmaallisen
sodan sankarin valoisa maine
alituisesti elävänä meidän ja
kiitollisten- jälk-eentulevien polvien keskuudessa ja annettakoon aina oikea arvo niille an-

jotka kuvastuvat ruhtiAnadrassa on "ioo seikkailijaa nas Gelowanin sankarillisessa

mana
,

sioille,

Tyhtynyt kullan etsistään. Näitä kuolemassa.
vangitsemaan on lähetetty laiSen jälkeen mielenkiinnon olvalla joukko jakuutteja.
lessa mitä jännittynein

vierasta kohden, mutta viime
hetkessä peräytyi ja nöyryytti
itsensä.
Ibmel on niin tahtonut,
hän
sanoi
alakuloisella äänellä.
Vieras oli jo tullut lähemmäksi ja nyt Erik tunsi hänet.
Niila Eira, tulisilmä, tulirinta,
Uulan veljenpoika ja Uulan kasvatti. Ylipeä, hurja mies, mutta
hyväsydäminen, kenelle oli sitä
ollakseen. Ei ainakaan huonommilleen hän koskaan mitään pahaa tehnyt.
Erik otti häntä kädestä.
/
Miltä tuntuu pakolaisena
katsella vanhaa kotia? kysyi
hän.
Pahalta
Kiitä siitä yhtiötä
Oma on syy, vastasi Erik
jaisestl,
ja minkäpä sille enää
hil

—

—
——

E-rikin silmissä kaikki musteni
ja hän horjahti kuin juopunut,
että Niila-n piti häntä tukea.
Olenko minä tämän ansainnut? höpisi hän.
Kiitä siitä lantalaisia! tokasi Niila vastaan.
Aikojen kuluessa sieluun juurtunut lantolaisviha sai taas Erikissä vallan ja hän heristi nyrkkiään entistä kotiaan kohden.
Kirottu,kirottu yhtiö!huu-

—

—
— Ei se huutamisesta parane!

Si hän

sähähti Eiran poika. Pistä tuli
nurkan alle.

Puhuiko mies totta! kumma,
hekumallinen tunne valtasi Erikin. Olisihan Niila Eiran kein©
edes pieni, vähäpätöinen kosto
kaikesta. Mutta sitten: Ibmiel on
sanonut, ettei pahaa pidä pahalla

j

:I

-ajossa

kostetta-man.

nyt

ja sitten

tietäisin.

Ib

ovat

sen an-

ee t

tettavaa

nyt naimisissa toisen kanssa.

me kautta.
puhu'
sinä
Mitä
Eiran poika tarttui noronsa
Ibmel!
h vitkasi Erikkiä
ohjashihnaan
Eira?
Niila
yälkkyUevin silmin.
'kuulit
mitä
I^uhui^

Duuman

r---!_»

kokoonkutsuminen.
■^—mw*

duuman puhemies Rodsjanko
piti duumalle seuraavan
puheen
"i"^^

—

1915

—
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kauheana koetele-musten Hetkenä
on meidän täällä kaikessa oso-<
tettava voimakasta kansallista
henkeä. -Maa odottaa vastaustamme. Alas tarpeeton epäilys.Meidä-n on omattava syvä usko
voimakkaaseen venäläiseen sankariin (pitkäaikaisia käsientaputulksia). Uskoimme sinuun, pyhä
Venäjä sinun ehtymättömiin
henkisiin rikkauksiisi. Tunkeutukoon uljaaseen Venäjän armeijaan ja laivastoon koko Venäjän maan rohkaiseva ääni ja
tietäkööt he, meidän uljaat puolustajamme., armeija ja laivasto,
että yksimielinen yhdistynyt,
samasta toivosta, samasta ajatuksesta palava Venäjä asettaa
vihollisen rynnistystä vastaan'
poikainsa
rautaisen rinnan
(myrskyisiä käsientaputuksia ja
hyvä-huutoja). Täällä keskuudessamime on läsnä sankari, eräs
tämän sodan johtajista, urhoollinen, kaikkein kunnioittama kenraaliadjutantti Russkij ja useita
haavottuneita sankareita (myrskyisiä käsientaputuksia kaikilta
penlkeiltä, huutoja: eläköönkenraaliadjutantti Russkij; Ruskij
nousee ja kumartaa).

Herrat
valtakunnaduumain
jäsenet.
Tänään on kujolsiitä,
lunut
vuosi
loin alkoi mitä verisin sota ras-■% i
kaine uhreineen. Kansain verinen taistelu ei ole pättynyt, eikä
kuka am voi vielä nähdä, milloin
se päättyy. Tämän sodan vertaista ei vaikeuksiin eikä uhreihin nähden ole ollut olemassa.
Mutta mitä suurempi on vaara,
sitä enemmän vahvistuu päätöksemme saattaa se onnelliseen
loppuun, ratkaisevaan voittoon
vihollisistamme (mymskyisiä käsienltaputuksia). Tämän tehtävän ratkaisemiseksi vaaditaan
koko maalta nykyään mitä suurinta voimain ponnistusta ja
täydellistä yhdistymistä. Näinä
vaaran ja levottomuuden aikoina
on meidän suuri hallitsijamme
tarpeiden
yleiskanssaillisten
Duuman presitentinpaikka.
vuoksi ja haluten kuulla .VenäPääministeri lausui:
Seinällä on H. JI. Keisarin valokuva luonnollisessa koossaan. (S. H.)
jän maan äänen, käskenyt kokoonikuts uniaan
valtakunnanHerrat valtakunn&nduuman
duuman. Lujasti Venäjän ehjäsenet! H. M. Keisari on artymättömiin voimiin luottaen ponnistuksia ja olette jo useam- se vaatii mitä laajimmassa mää- mossa
käskeä minun
toivoo H. Majesteett'ims a, että man kuin kerran antaneet siitä rässä koko kansamme osanottoa kääntyä suvainnut
'Teidän
puoleenne -Häyhteisja
kaikki hallinnolliset
loistavan todistuksen. Kumar- siihen ja sen yleistä pyrkimystä nen nimessään tervehdyksellä
kunnalliset laitokset, koko Ve- ran syvään Teidän edessänne. järjestelmälliseen yhteistyöhön, ja julkisaattaa
toivomus, että
näjän tealllisuus ja kaikki Venä- Te ihmeitä tekevät sankarit (kä- joka on takeena sotajoukkojem- Teidän
vastuunalainen
ja tärja
pojat
mielipiteiden
jän maan
sientaputuksia).
Tervehdys me voitosta röyhkeästä viholli- keä (Ininisäädännöllinen työnne
aseman erilaisuuteen katsomatta myös Teille tänä sodan vuosi- sesta. Pyhä Venäjän maa on elä- meille kaikille rajattomasti
rakyhtyvät tarmokkaaseen työhön päivänä. Te uskolliset liittolai- nyt tämän vuoden ainoassa toi- kaan Venäjän hyväksi
tulisi
täytarpeiurhoollisen armeijamme
olla elävässä keskeyty- sin onnistumaan.
setmme (pitkäaikaisia käsienta- messa
Tähän
-tyydyttämiseksi.
den
putuksia; kaikki nousevat ter- mättömässä yhteydesä armeijan
Näitä sanoja lausuttaessa
suureen kansalliseen- tehtävään vehtien aitiossa
kanssia. joka puolestaan on tästä nousivat duuman jäsenet seisoolevia
liittovalon keskitettävä, kuten kaikkein tojen edustajia, jc
tlk a nousevat ammentanut tulista innostusta. afleen ja Venäjän kansallis hymkorkeimmassa reskriptissä on ylös ja kumartavat).
12 sota- Tarmokas, joskin jonkun verran nin säveleet täyttivät istuntosa"mainittu, voittamattoman ja yh- kuukautta on yhä
enemmän lu- rajotettu yhteiskunnallisten voi- lin. Duuman puheenjohtajan
distyneen Venäjän kaikki voi- jittanut ystävyyttämme,
keski- miemme työ on kuluneena vuon- ehdotuksesta päättää duuma ykmat (myrskyisiä käsientaputuk- näistä luottamustamme ja ym- na saanut osakseen valtaistuisimielisesti lähettää H. M. Keisia).
Täydellisesti ja selvästi märtämystämme.
Me lähetämme men korkeudesta huomattavan sarille
(sähkösanomain lausuymmärtäen tämän hallitsijan kearvostelun, ja jos tosiaankin tä- malla siinä kaikkein adamaisimVenäjän
tervehdyksen
maan
hotuksen syvän ajatuksen» ryhmä työ on helpottanut armei- mat tunteensa.
tyy valtaikunnanduu-ma vastuun- 'uudelle Liittolaisellemme, miejamme vaikeaa tehtävää taistepuheenalaiseen työhönsä. Yhdistetylle huulliselle Italian kansalle (hy- lussa ju.maa vihollista vastaan, Ministerineuvoston
vä-huutoja
ja
käsientaputuksia;
johtaja
jatkaa:
ryhdytte
oikeuhallitukselle Te sanotte
Te
niin emme voi olla ylpeydellä ja
denmukaiset sananne, jotka ovat vailitakunnaduuman jäsenet nou- syvällä tyydytyksellä sanomatta, jatkamaan työtänne päivänä, jovälttämättömät totuuden ilmi- sevat ja kääntyvät tervehtien että tänä vaikeana, vastuunalai- ka on sodan julistamisen vuosituomiseksi, ja kaikki meidän diplomaattikunnan aitioon päin). sena aikana ovat yhteiskunnalli- päivä. Työnne keskeytettiin
keskustelumme, jotka mahdolli- Seuratkoon sitä taistelukentällä set voimat ja niiden järjestöt vuoden akussa -marrask. asti.
menestys ja kunnia ja seppelöisesti voivat olla myrskyisiäkin,
sivun valta- Hallitus piti kuitenkin jo siiMoin
—
tyk-öön sen liput laikastumatto- kirjoittaneet 'kauniin
mahdollisena, että lainsäädännöljohtavat pelastavaan loppuun
kuntansa
(hyvähistoriaan
syntyneiden vaikeuksien voitta- milla voiton seppeleillä. Velvolli humtoja). Mutta ei tämäkään ole listen laitosten kokoon kutsumiseen (huutoja: oikein) ja kuu- suvtemme on myös lähettää loh- läheskään riittävä sodan yhä minen riippuen tapahtumain kumimmassakaan väittelyssä em- dutuksen ja myötätunnon ilmai- kasvaviin
tarpeisiin katsoen. lusla voisi osottautua välttämätme unohda, että tuolla taistelu- su veljiiiiemme puolalaisille, jot- Valtaistuimen korkeudesta on tömillesi jo ennen tätä määräkentällä on synnyinmaamme elä- ka ovat melkoista suuremmassa taas kehotettu tarmokkaaseen päivää. Nyt on hetki tullut.
vä miekka, jullma viholliselle ja määrässä saaneet kestää viholli- työhön ja uusiin uhrauksiin. Sodan aiheuttamat koettelenöyrä Jumalan edes-sä kaikessa sen iskut kuin muiden rajamai- Velvollisuutemme on voimia ja mukset ovat pakottaneet kutsusuuressa levollisuudessaan. Yk- den asukkaat (kaikki nousevat aikaa säästämättä viipymättä maan
Teidät
virkatehtävissimielinen, luja ja hengeltään ja kääntyvät tervehtien puola- ryhtyä t3 öhön.Uhratkoon jokai-' tänne armeijassa», työstänne Pusuuri on Venäjän armeija eikä laisen kolon puoleen). Asunnois- nen minkä voi maansa hyväksi. naisen Ristin palveluksessa, ese salli häväistä Venäjän maata. taan kaikotettuina, omaisuuten- Armeija ja laivasto ovat meille desvästuunialaisesta toiminnasOltuaan koko vuoden taisteluis- sa menettäneinä he pysyen us- esimerkkinä alituisesta velvolli- tanne maan eri osissa ja Teidän
sa, luotisateessa, juoksuhaudois- kollisina suurelle Venäjä-äidille- suuden täyttämisestä ja ne ovat yksityisten, asiainne ja taloutensa, pitää se ylvaana korkealla avustavat kaksinkertaistut etulla tehneet mitä ihmisen voimissa ne hoidosta.
pyhän Venäjän lippua ja verta tarmolla kaikkialla missä voivat on ollut. Nyt on meidän vuoKatsokaamme totuutta suosotajoukkojamme. romme, ja nykyään yhdistyneet raan silmiin ja tunnustakaamme
puolustaa isänmaan urhoollisia
vuotaen
kunniaa vihoMisen rynnistyksil- Velvollisuutemme on alleviivata yhteiskunnalliset voimat alitui- avoimesti, että sota uhkaa käytä. Seisokaa lujina, kalliit sotu- tämä kansallinen urheus ja lau- sesti työskennellen voivat varus- dä pitkäksi ja tulee vaatimaan
rimme, uskon, tsaarin ja pyhän sua veiriheimolaisillemme, veljiltaa armeijan kaikella, mikä on yhä uusia ja uusia ponnistuksia
isänmaan puolesta, ja Teidän lemme, että veljellisessä yhtey- välttämätöntä sen uusia urotöitä ja uhreja. Hallitus päätettyään
kanssanne olkoot meidän ruko- dessä eletyt sodan järkyttävät varten. Tästä olen vakuutettu epäröimättä alistua niihin on
uksemme ja siunauksemme. Ka- kauhut ovat lujasti yhdistäneet (pikäaikaista käsientaputusta). kuiteiikim lafeootjg -velvoUistmi.-»
vala, julma vihollinen on oikein meidät toisiimme ja että kaikin Mutta näiden yhdistyneiden yh- dekseen. tuntien olevansa siveelarvostelut Teidän voimanne voimin tulemme a-uttamaan hal- teiskunnalisten töiden menes- lisesti pakotettu, ennenkuin se
suunatessaan nykyään suurim- litusta niissä toimenpiteissä, joi- tyksellle on välttämätöntä, lu- hyväksyy tämän tien, hankkia
man osan joukoistaan Teitä vas- den tarkotuksena on saada hei- kuunottamatta yksityisten joh- siihen^ lainsäädännjöMisten (laitaan. Vihollinen ci tunne rajoja dät unohtamaan kes<tä.män.sä su- dossa olevien henkilöiden myö- tosten yksimielisien suostumukhävitysaseiden rut ja kärsimykset (käsientapu- tätuntoista
vihamielisessä
suhtautumista nii- sen. (Pitkäaikaisia kättentapukeksimisessä, mutta Te ette ole tuksia). Sota ei ole enää yksin- hin, että keko
voimassaolevan tuksia.) Tämä sisäinen tarve
pelästyneet näitä helvetillisiä omaan armeijan tehtävä, vaan järjestelmän henki muuttuu. Us- ennen kaikkia muita syitä selitkon lujasti, että nykyisenä, ras- tää sen. että Teidät on tällä hetkaan koettelemuksen aikana vh- kellä kutsuttu koolle asiain toSinä annat kohdella itseäsi (Eirik ei voinut enää olla rau- distetty hallitus ei epäile asetta- dellisen tilan ilmottamista varkuin koiraa, sinä et uskalla pan- hallinen. Hänen piti joko herät- masta toimintansa perustaksi ten ja samalla siksi, että Teina vastaan, vaikka vaimo vietäi- tää ihmiset tai rientää ipois. Ei luottavan ja herkän suhtautumi- dän kanssanne voitaisiin yhdessä
siin rinnaltasi, ivasi Niila Eira. auttanut, vaikka hän koetti muis- sen yhteiskunnallisiin voimiin, harkita niitä keinoja, joilla viErik ei enää epäillyt. Hän tella sekä karkotustaan että ty- näin innostuttaen niitä yhteis- hollinen saataisiin mahdollisimmuisti onnensa päivät, muisti tärtään. Äkkiä hän teki päätök- työhön Venäjän kunniaksi ja man pian kukistetuksi.
karkotuksen kodista ja kurjat sensä ja alkoi hurjaa vauhtia onneiksi (pitkäikäisiä käsientapuTsäituaallisen sodan jälkeen
päivät Ruijan rannoilla ja sitten hiihtää sinne, mistä oli tullutkin. tuksia).
ei
Venäjä ole nähnyt tällaisia
hän muisti tyttärensä ja JoonakKun hän tuli tunturin laelle
päiviä.
Keisari 'Aleksanteri I:n
Herrat valtakunnaduuman jäselan. Kun Niila suisti elikko aa-n punotti taivaanranta hänen takamanifestissa lauhistcrialllisessa
tunturirinnettä alas, niin Erik naan punaisena. Savupatsaat ja senet. Tässä ovat ne suuret tehy ;eet sutut sanat: .l.kauhea. verinen ja
jotka
i
lim
st
tavat,
seurasi
kohosivat kohden yötai— Kostoa, kostoa !huusi hä- kipinät
kaikessa laajuudes- tuhoisa sota. jonka vertaista,
vasta ja hän oli näkevinään, mi- eteemme
mitä tulee sotajoukkojen suunen sielunsa
ten puolialastomia ihmisiä edes- saan. Älkää unohtako, että töisruuteen ja 'olosuhteiden vaihteriipMutta se kosto ei ollutkaan takaisin juoksenteli tulen ympä- tä armeijan varustamiseksi
levaisuuteen,
ei sotahistoria tunVenäjän
suuruus,
ja
jos
puu
ne
niin helppoa. Kun perille tultiin, rillä pihamaalla. Samassa Erik
sopivat
ne"
kokonaisuudessaan
voivat
sitä
uhata
epäonnistuvat,
ei hän voinut mitään tehdä. muisti pakkasen ja että lähimaikaan.
Säilötin- vuosi
nykyiseen
ja
surut
alennus.
äiti
VeMutta
naapuriin
puolitoista
oli
Kammotti niin koko homma. Ei- pään
1812
aukaisi
Venäjälle
voi
ennen
näjä
ei milloinkaan
alentua
ran poika sensijaan hääräsi kuin peninkulmaa.
'järistysten
kuulumattomain
orjaksi
(pitkäaikaista
jälkenenkään
tulessa, kokosi tuohia ja heiniä Eirain kosto-tvö oli käynnissä
myös
keen
ennen
käsientaputusta).
Venäjä
kuulumattotuiee
Silmänräpäyksen Erik katseli
tuvan alle ja väliin loi uhkaavan
mia laajoja töitä elämään ja
kaameata paloa, sitten hän alkoi taistelemaan loppuun halveksi- maineeseen.
silmäyksen Erik Huuhkajaan.
täydelliseen
häEthän sinä tee mitään! sä- kuin paholaisten aia-mana hiih- tun vihollisen
(pitkäaikaisia käsienasti
viöön
Nykyisen sodan vastaisia vai
Valkeapäähän.
tää
—e!
vaan
hähti hän.
taputuiksia, hyvä-huutoja). Vi- heitä ja loppua emme vielä tunÄlä sinäkään, älä Ibnielin sinne, mista oli tullutkin. Ruijan
hollinen on muse-reitava ja en- ne eikä sitä tunne koko maailraukkoja rantoja kohden.
nimessä! rukoili Niila.
nen sitä ei voi olla rauhasta ky- makaan. Kuiteinkin pysyen usTeen mitä tahdon.
symystäkään. Tänä suurena ja kollisena Venäjän suurelle menEiran poika pysähtyi hänen
ei uskaltanut koskaan
Yhtiö
eteensä ja osotti pulkkaansa.
ruveta syyttämään ketään, eikä
Tuolla on pulkka ja pul- polttajaa kosikaan saatu ilmi.
kassa on pyssy! sanoi hän kiris- Vuoden päästä sai Erik kuulla,
täen hampaitaan. Ja jos sinä näet että Eiran poika oli nainut hätai kuulet mitään, niin siitä pys- nen vietellyn tyttärensä.
Tampere, Kauppatori 5. 9—4. Puhelin 766
systä lentää luoti raukkamaiseen
rintaasi.
Toimittavat kaikkia asianajo- ja
Sitten hän äkisti kääntyi ymliikealaan kuuluvia tehtäviä
päri ja rupesi etsimään -tikkuja.

_

—

r

—

—
kuka
Häntä
kuin horkassa
— Tu-livärisytti
—
nurkan alle
asuu?
Vallkeapäähän! sanoi Niila kiihEi, mistäpä minä
—
Eituntui
Niila
Kukaan ei
keästi.
Erikistä
sa^sit^tietääl
mej
ran: läsnäolo kammottavalta ja
— Lan^la^rH
tuskalliselta ja kän alkoi sovi—
H
tella jalkojaan mäystimiin jat- sainn
—
Kyllä Ibimiel kostaa, jos koskaakseen! matkaansa.
on.
No, siiuä asuu se tyttäresi
viettelijä* Joonaksela? Hän on — Niin,mutta meidän käteml»
vC
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katsokaamme rau- näistä, joka on ikäänkuin mei-

halisina ja varmoina tulevaisuuteen. Onhan nykyinen tilanne ja asema vain hetkinen
meidän historiassamme. Mutta
paitsi

tyyntä varmuutta, vaatii
sodankäynti meiltä suurta, tavatonta innostusta. Sota on osottanut, ettemme ole riittävästi siihen varustautuneet verrattuna
vihoUtaeemime, joka piiloutuen
ystävyyden ja rauhan valheellisen naamarin taakse on kasan-

äärettömän määrän sotatarpeita. Vihollinen on hyökännut

nyt

AAMULEHTI

kimppuumme sille sopivim-

ZjkM

dän sisäisten asia-imme rajalla,

s. o. Puolan kysymystä. Tietysti tämäkin kysymys voidaan

Tiistaina 3 p:na Elokuuta

-
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ka otettiin vastaan ampumalla.

Koneet heittivät pommeja. Ampuminen kesti tunnin. 1 lentoko-

—

ne putosi maahan kaupungin takana. S. T. T.

täydessä laajuudessaan ratkaista

sodan loputtua. (Tällä
hetkellä Puola enmen kaikkea
odottaa maan- vapautumista vaiikeestä»,
keasta
saksilaisesta
mutta jo näinä päivinä on tärkeätä, että Puolan kansa tietää
ja uskoo, että sen tulevaisuuden
järjestäminen lopullisesti ja ehdottomasti om edellytetly korkean ylipäällikön reskriptissä,
joka kaikkein korkeimmalla luvalla julkaistiin sodan ensirnäiisinä päivinä (hyväl-huutoja).
R.i tariliiäesti ylevämielinen, veljellinen ja uskollinen PuoJan
kansa, joka on lujana kestänyt
tämän sodan ja lukemattomat
Koettelemukset, herättää sydämisämme mitä syvintä myötätuntoa ja tahratonta kunnioivasta

— Kaukasian rintamalta.
Narewin rintamalla ja Weikselin varrella tuimia taisteluja.
Kuurinmaalla, Holmin ja Bug-joen välillä venäläiset vetäytyi Pietarista-, elok. 2 p.
neet pohjoisemmaksi

Englantilainen vedenalainen upottanut Itämerellä suuren saksalaisen

(P. T.) Kaukasian armeijan esikunta ilmottaa: V. k. 31 p. oli
rannikkosuunnalIa laukausten
vaithoa', johon ottivat osaa jalkaväki ja tykistö. Oltyn suunnalla oli laukausten vailhtoai
Aihan kylän seudulla. Muulla
rintamalla ei ollut taistelua.

malla hetkellä varustettuna sota■■■■■■■■■■■■
tekniikan kaikilla saavutuksilla,
liittolaisemme,
Meidän
mahtaLäntisellä sotanäyttämöllä jatkuu molemmin puolin pommivat, mutta, kuten mekin, rauhaa
rakastavat valtiot, jotka ovat ketusta tykeillä ja lentokoneista.
hittyneet paljon pitemmällie mei■■■■■■■■■■■■
tä teoUisuustekniikan alalla, tulivat myös yllätetyiksi tässä hirItalian ja Turkin välit kiristyvät»
Italian ministerineuvosto päättänyt
veässä sodassa. On välttämäjättää Turkille uhkavaatimuksen.
töntä ponnistaa kaikki kansan tusta Ckättentaputuksia). Nyt
voimat tällaisen- vihollisen torju- on H. M. Keisari kaikkein kor(S.H.) »Denj« kiinnittää suurmiseksi ja kukistamiseksi. Kaik- keiinmasti suvainnut valtuuttaa
ki se, minkä olemme tähän asti minut himottamaan Teille, hyvät Saksan sodanjulistusta Italialle odotetaan Saksan valtiopäiväin avajaisten ta huomiota saksalaisten saapumiseen -Kownon etuasemien luo.
ehtineet tehdä, ei riitä. Vaadi- duuman jäsenet, että H. M. Keiaikana.
Ottaen huomioon heidän, muut
taan uusia ponnistuksia koko sari on antanut ministerineuvossamanaikaiset 'liikkeensä eri rinkansan puolelta ja keisarillisella tolle määräyksen valmistaa lakitamilla
tulee lehti siihen päätökehdotuksen,
kutnyt
sanalla on koko maa
jossa Puohlle soseen
että
vihollinen valmistelee
pontevaan
yhteistyöhön.
myönnetään
suttu
dan lomittua
oisuurisuuntaista
kiertoliikettä
Ha-Hitus saattaa teidän tar- keus vapaasti järjestää oma
häiritäkseen
tai
kerrassaan
ehkastettavaksenne omasta puoles- kansallinen kulttuuri ja taloux
vifl
käistäkseen
-venäläisten
armeitaan ainoastaan- ne lakiehdotuk- dellinen elämänsä autonomian
jain pääsyä pyrkimä!.'een pääVenäjän hallitsijain
set, joiden tarpeen on sota ai- pohjalla
r
int-amaille
Kovnc — Grodno
heuttanut. Kaikki muut lain- valtikan alaisena ja säilyttämäillä
Brest^Litowisk. Varsinaista uut_^^_\
jy*få^_W y_^_\ w*-j£r
säädännölliset a-lotteet. suuret valtakunnalinen yhteys (pitkäai- Ylipäällikön esikunnan
ta on lehden tiedossa se, että
jotka
ja pienet,
tarkottavat rau- kaisia kättentaputuksia ja hyväilmoitus.
s-aksalaisiten
tulo Travnikin kohelämänehtojen
edistähuutoja).
hallisten
dalla Holmin — Ljublinin välillä
keisarimistä Venäjällä*, ovat toistaiSuuren.
Pietarista, -e!ok. i p.
o» ollut merkityksetöntä, koska
seksi sivuutetut.
kunnan moniheiinqisessa korata on ollut katkaistuna jo 10
(P.
T.)
Ylipäällikön
esikunta
iljätetty
Ensimäinen duumalle
koonpanossa eivät ainoastaan
ennen ja venäläisten rinpäivää
toisen
nosto
sijaitselalciehdotus koskee
puolalaiset ole tämän sotavuo- mottaa: Kuurinmaalla
tama
jälkeen jo pohjoisemsen
väkiluokan aseisiin kutsumista, den ja yhteisten koettelemusten van Aa-joen varrella olimme
pana.
kirjoittaa:
Lehti
olqvansa
isiis toimenpidettä, johon ovat aikana osottaneet
us- v. k.
ja 31 p. Bauskin alapuo30
Ylipäällikön
tiedonannosta käy
ryhtyneet kaikki -sotivat vaalat kollisia Venäjälle, ja vastauktänään selville uusi asianhaara:
ja joka nykyisissä erikoisissa seksi tähän on meidän sisäpoli- lella tuimassa taistelussa saksavihollinen hyökäten lounaiselta
olosuhteissa on aivan luonnolli- tiikkamme perusteeksi otettava laisten kanssa. Monien turhien
taholta on saapunut Kcv.non 'linnen. Joskaan me emme tähän intobimoton, hyvänsuopa huo- yritysten jälkeen 'onnistui viholnoituksen
Keskusvaltojen
etuasemien 1-uo. Kutähän,
saartaminen.
on maavaisuus kaikkien Venäjälle lisen suurta, mieslhulkkaa kärsien
asti ole turvautuneet
tunnettua, ovat saksalaiset
ten
siitä,
kansojen
etuja
tämä vain hsätodistuksena
uskollisten
koh- asettua asemiin joen oikealle
Kuvamme osoittaa rintainariviä, joka vain muutamin paikoin puolueetto- päästäkseen, tänne asti jo kuukuinka' suuret meillä ovat vielä taan heimoon, kieleen tai usmien
valtojen katkaisemana, ympäröi keskusvaltoja. (S. H.)
Jungfernhofin luona.
päivät toimineet Sapekauden
elävien voimiemme lähteet.
kontoon katsomatta (hyvä-huu- rannalle
— Kosiovc
— Rudan linjalla
johtavilla
P.oneweshiin
teillä
shiski
Toinen lakiehdotus on johtu- toja ja kättentaputuksia). Yh—
Mariampol Kovnon viertotielnut mv-ös sodasta ja on sen tykäämme siis kaikki yhteen y- torjuivat sotajoukikom.me Dar- ja Reijowetshin seudun
paikan seudulla t k. i p:n illalla lä ja vihdoin jessja-joella, jossa
välillä.
tarkoituksena voimiemme lisää- teiseen työhön, johon näinä so- shiskin ikylän luona etenevän Holmin kaupungin ja Bug-joen ankaran taistelun
jälkeen mei- kolme päivää sitte taistelut saiminen pitkällisen sodan varalta. dan myrskypäivinä kustuu kor- saiksaiaisen kolonnan ja' Butjasotajoukkomme
välillä
dän
yliovat
joukkomme vetäytyivät kes- vat laajan luonteen ja päättyivät
Srnä puhutaan valtakunnan- kea johtajamme. Suunnatkaam- nyn kylän seudulla sekä Pyltepankin setelinanto-oikeuden laa- me kaikki ajatuksemme yhteen golyn> 'kylän luona luivät takai- voimaisen vihollisen rynnistys- kitetympiin asemiin Weikselin siihen, että vihollinen pääsi etenemään linnoituksen etuasemien
jentamisesta.
seikkaaan : vihollisen karkottaten alaisina tuiman taistelun jäl- vasemmalla rannalla.
luo. Varmoista lajitteista saatuVihdoin tm kolmaskin laki- miseen alueeltamme ja sen tu- sin vihollisen etujouikcn, ottaen keen jonkun verran peräytyneet
Bugin
Weikselin
ja
jatjen tietojen mukaan on Jessjavälillä
ehdotus, jonka tehtävänä on hoamiseen keisarimme ja isän- dseita satoja vankeja ja kuula- pohjoista kolhti.
joen laaksoon viikon kuluessa
Lybartokuivat
kiivaa-t
taistelut
(Tämä!
kunniaksi,
ruikkuja. Käsiimtae joutuneet viliittää jhdeksi kokonaisuudeksi maamme
Bugiila,
Lipalla
keskitetty
Zlota
tuntuvia vihollisjoukjaDnjewien
laajentaa
joko
myöMargushevvin
ja
lainsää- voittto
ennemmin' tai
suunnalla
ja oleellisesti
hollisen' juoksufnaudat olivat
koja
Kovncn
linnoituksen etuBystritsan välisellä rintamalla,
dännöllisten laitosten, yhteis- hemmin.' tulee olemaan meidän, täynnä kaatuneiden vihollisten striilä oli asema ennallaan.
asemien
läheisyyteen,
jossa rinkunnallisten järjestöjen ja Ve- siilien hallitus uskoo järkky- ruumiita.
Weprshin kummallakin rannalla
erittäin,
on
varustettu
tamamme
myös
näjän teollisuuden edustajain mättä. Tähän uskotteH
Englantilainen
ja
vedenalainen
Trawnikin
Wlodawin
viervahvasti.
Tällä
'hetkellä
ei
taistedsaillisuiV (armeijan /sotatarpeil- Te ja siihen uskovat myös Narewirc rintamalla' telki vi- upottanut Itämerellä suuren totien seudulla, samalla kun t. k. lua vielä käydä linnoituksista
k.
vastaisena
.p:n
varustamisessa,
seinien
hollinen
t.
polttoarneipalatsin
la
kaikki Taurian
31
I p. kaikki vihollisen hyökkäyk- käsin, vaan tapahtuu se kenttäden hankkimisessa teollisuudelle "ulkopuolella koko aavan Venä- yönähyökkäyksiä Pissa-joen itäi- saksalaisen kuormalaivan.
asemilla, jotka ovat linnoitusten
ja armeijan muonavarojen han- jän alueella olevat (hyvähuu- sellä rannalla sijaitsevan Servat- Weikselin rintamalla osittain set tulivat torjutuiksi.
etupuolella ja jotka sodan aikana
kintaa koskevien toimenpitei- toja ja kättentaputuksia).
Bugin vasemmalla rannalla rakennettiin linnoitusten puolussMria kylän ja SMcva-joen suun mienestyfcselhsiä taisteluita.
Kun sotatoimet alkoivat, kuden järjestämisessä. Koe yhova.t .meidän joukkomme asettu- Taistelu
Mariampol— Kovnon
teiskunnallisten voimien saatta- vastui näiden seinien sisällä yh- luona. Jälkimäisellä mainituista
Pietarista,
p.
elok. 2
neet rintamaan
pohjois- alueella kiihtyy ja on luonteelmiseksi yhteistyöhönmaan puo- teinen innostus ja ennen kuulu- alueista onnistui vihollisen aluk- (P. T) Ylipäällikön esikunta il- puolella Holmia,hiukan että
ilman
vi- taan rintamahyökkäystä. Tämän
lustukseksi on tehty ja on se matoa yksimielisyys. Halli- si laajeta Narewin vasenta ranyhteydessä voidaan odottaa, että
osottautunut onnistuneeksi ja tus on vakuutettu, että nykyinen taa pitikin, josta se kuitenkin mottaa: Englantilainen veden- hollinen koetti häiritä tätä liiketvihollinen alkaa uudelleen toikelvolliseksi. Tämä seikka on hetki yhdistää meidät kaikki torjuttiin
pistimhyöklcäylksellä alainen vene c-n Itämerellä upotmintansa
luoteiseli!a taholla Sainnostanut hallituksen yhdistä- toisiimme vkflä lähimmin Ol- aina joen uomaan asti. Saimana tanut suuren saksalaisen kuor- Rintamamme muilla osilla ei pesihiskin suunnalta. Vihdoin,
mään vielä laajemmassa määrin koon Venäjällä sodan aikana yönä
mainittavampia yhteentörmäyk- vihollisjoukkoja
on myöskin
kehitti vihollinen erittäin mtalaivan
ja lujemmin maan sisäiset voi- vain yksi puolue, nim. sotapuokoillisella
Neipuolella
ja
Kovnon
Bauskin seudulla ei siä o!e sattunut
voimin etenemistään] Mitaun
mat työhön sotatarpeiden hank- lue loppuun asti (pitkäaikaisia suurin
vihollidakin
luona.
Lähteekö
Mustallamerellä ovat meidän
kimiseksi meidän armeijallemme kättentaputuksia; huutoja: o:- Rosihainin rintaman Osalla ase- t. k. 1 p:n aamuun mennessä oltäällä kiertämään linnoitukjärjestämä!lä selkäpuolemme
-keinj ja vain yksi ohjelma: voit- miamme vastaan Narewin ja lut tapahtunut mitään oleellisia torpeedoveneeimme kivihiilialu- nen -selkäpuolta päästäkseen
sen
Hyvät herrat ! Nykyhetkellä taa. Teiltä, herrat duuman jä- Osh joen välillä sekä .myös vii- muutoksia. Ponewesin itäpuolel- eella polttaneet kivihiilivaraston Viln'o Kovnon radalle, vai vaei ole hedelmällisempää tehtä- senet historia odottaa Venäjän memainittua jokea pitikin. V. k. la jatkoimme v. k.
31 p. viholli- ja 'hävittäneet 10 lastissa olevaa litseeko se lybyimmän iien linvää. Meidän on kaikkien toi- kansan
vastausta (pitkällisiä
pohjoiselle -alueelle
31 p. iriehui täällä erittäin tuima sen etujoukon ahdistamista ja o- purjelaivaa. Anatolian rannoilla noituksen sanoa,
mittava niin, että me olemme kättentaputuksia)
on
vaikea
mutta ainakin
taistelu. Vilhollinen 'käytti laa- timme entisten lisäksi vangiksi ovat torpeecioveneemme tuhonsuuren, sankarillisen armeijamvarmaa se, että saksalaiset
on
jassa määrässä tukahuttavia kaa- 500 saksalaista, joista 6 upsee- neet yli 200 purjealusta, jotka
me veroasiat (hyvä-huuttoja).
tä'l'.äkin taholta voivat vaikuttaa
Tällä alalla, joka nykyään on
jälkeen puhuivat vielä suja sisältäviä pommeja. Usei- ria, sekä valtasimme 6 kuularuis- kuljettivat -hiiliä ia sotatarpeita. linnoituksen asemaan
Tmän
valtiollisen työn keskuksena au- valtakunnan sotaministeri sekä den hurjien pistinhyökkäysten kua. T. k. 1 p. yrittivät saksalai- samoinkuin 3 telakkaa. Muuta- Samaan aikaan kun saksakenee 'Tteilk laaja toiminta-ala. meri-, uiko- ja rahaministerit, jälikcen onnistui saksalaisten jon- set tuotua:n
avuksi päävoiman- milla laivoilla löydetyt sotatar- laisten toiminta Kovnoa vaa-ta-an
Jo tähän asti ovat useat Teistä joiden puheet julkaisemme myö- kun verran edetä rintamalla Ka- sa rylhtyä etenemään, jonka peet on otettu takavarikkoon
on vilkastunut, ovat he uudistauhranneet voimansa armeijan hemmin.
neet sotaliikkeensä Suvalkin seumenfka Shadin. Os>h joen etelä- vuoksi taistelu sai tällä seudulla
hyväksi, mutta vain yksityisinä
duilla Klenoreitsyn kylän luona,
henkilöinä, kiun taas nykyhetpuolella onnistuj vihollisen myös toisiaan kohtaavan luonteen.
joka on 10 virstan matkaMa Sukellä lainsäädännöllisten laitos'vallata
Narewin
juoksuhautalinaluksi:
rintamalla
onnistui
Joukkojen
sot
koillise .:_H Sota-asiainSaksalaisten
valki.sta
mies,
Pieni erehdys. Eräs
ten {jäsenet vafarliu.im.V.nr.ieuvos.jaimrrie
josta
sen sitten loistavalla vihollisen t. k. 1 p. useiden kestunti jamlme ovat s^^nuef^^eU
silito Ranskan rintamalta.
ton ja duuman vr.''nnan ja val- joka on olevinaan mykkä, saa- pistinlhyölkkäyksellä
tävien
ta saksalaisten t ariko iiuksen a on
taisteluiden
jälkeen
laH<arkotiimime
kulkauppapuotiin
perusteilla kurdittaan puu erääseen
tuuden
täällä olevan järvilinjan valloitalkuperäisiin asemiinsa. Taistelu kea Narewin yli sen oikealle
Pietarista, elok. 1 p. (P. taminen, joka
yhtämittaiseen ja välittömään pun kaissa, jolla kerjää rahaa.
ulottuu KlenorciKauppias (ajatuksissaan) : O- oli erittäin verinen ja T<ärsi vi- rannalle. Pissan suun- lähistölle T.) Suurten saksalaisten aputyöhön maan puolustuksen vahtsystä
Suvalkin
piirin kaalkkoismykkänä.
vistamiseksi armeijan varusta- letteko ollut kauran
hollinen suurta miesÄmkkaa.Vas- saksalaiset
ovat keskittäneet joukkojen siirtäminen Ranskas- kuimaan. Tietenlkään ei tämä
:
Koko
(erehdyksessä)
Mies
misen, teollisuuden kannattamitalhj^öklcäysten aikana otimme Roshanin
seudulle melkoisia ta rintamaillemme aikoi otaksuit a järvia'ue ole vihollisen lopullisepuolivälissä, kun na päämääränä, vaan, kuten
sen ja elintarpeiden kallistu- ikäni.
vas
voimia,
jotka
1,000
vangitsi
noin
saksalaista
tekivät yökkäyk- Mackensenin
— Miksi
mista vastaan käytävän taistearmeija kohtasi mainitut asiantuntijat väittävät,
Kneippaaja sekin.
siä t. k. 1 pm kuluessa Ostroienluni kautta, s. o. tehtävään, joka olette, kauppaneuvos, mattoja ., sekä valtc-simniie vihollisen patMackenzenin armeija kohtasi koettaa vihollinen täten päästä
sodan aikana on kaikkein tär- asettaneet puutarhan polioille ?■"' terin. Muutamilla Narewin rm kan asemalta etelään päin johta- ankaraa vastarintaa Weprshin Scinyn yli Grodnon linnoituksen
— Niin, katsokaas, lääkäri on I tam?n osilla on vihollinen viime vaa rautatietä myöten aina Ko- laaksossa. Taistelut Narewin luo ja yhdistettyään Seiny—
kein ja itse asiassa ainoa (hyvähututoja). Asianomaiset minis- minun käskenyt avojaloin aa- |j päivinä tuonut taisteluun, verek- bylinin kylään asti. Taistelut o- varrelia ovat saaneet pitkäaikai- Kalvarian seudun avulla tämän
terit tulevat Teille tekemään sel- musilla -kävelemään puutarhas- !j siä sotajoukkoja, jotka.' ensimäi- vat täällä edelleen erittäin -kii-h- sen luonteen. Jokaisen saavutta- sotaliikkeen Kovnon luona suokoa niistä seikoista, joita sil- sa.
mamme menestyksen jälkeen ritettavaan sotaliikkeeseen tul sen kerran on tavattu rintamal- keät ja veriset
mälläpitäen TJe tulette työskenkeskittää vihollinen meitä vasse tekemään yrityksen pääsTaidemaa- i laimme.
Weikselin rintamalla t. k. Ip. taan läntiseltä rintamalta uusia lee
telemään ItäOlä litstuntokaudolla, lari: Hienotunteinen.
täkseen.
Druskenikin kautta NieMitä,
oletteko tekin ollut
Weikselin oikealla rannalla jatfkuivaé meille menestykselliset voimia, mikä taas saa liittolaiset menin yli Kovnon
nim. siitä, minkäaiscksi on muo- päiväntasaajalla
ja Vilnan väkesänä?
viime
dostunut suuren sodan kansainriohui v. k:n 31 p:n aamuna tui- yhteentörmäykset Blonen luo- erittäin edulliseen asemaan aktii- lillä. Niemenin yli. pääseminen
välineni luonne ja minkälainen Kumma kyllä ettemme tavan- ma taistelu joen yli kulkenei^em teispuolella ja Gura-Kalvnrian visessa toiminnassa.
Kovnon eteläpuolella on vihollion meidän sotilaallinen ja rahal- neet toisiamme.
selle tärkeää, sillä sen kautta
eteläpuolella.
vihollisen
yli
!
kans;
;
joukko-osatojen,
tahtonut
Weikselin
frofessori Minä en
linen asemamme.
voi se tehdä vaarattomiksi väliia
entisellä
teitä,
ja
päiväntaMa-gnushewin
ja
Rytshiwolin
kävin
!
rintamalla MatseeMeidän vakaumuksemme mu- häiritä
—
linnoitukset ja särkeä Niemenin
saajan ohitse.
vitsihe Roßynitsa.
V-ftioiHsen luona kulkeneet vihollisjoukot
kaan ei nyt ole aika ryhtyä pitälinjan koko puolustusjärjestelmään yleisiä politiikkaa koskeTodistukseksi. Tuomari: j hyökikäys Gnewatlhewon luona ovat työnnetyt joen luokse. Mat- Saksalaisten lentokoneet män. Itse asiassa tassa tulee
via ohjelmapuheita. Rauhallis- »Teitä syytetään Anttilaa var- !I! Iwangorodin seudulla on torjut- sejewitshen seudulla vihollinen Varsovan yläpuolella. toistumaan se liike, joka viholliten' elämänehtojen korjaamista kaudesta. Voitteko mitään totarmokkailla hyökkäyksillä .pyrselta epäonnistui peräytyessämkoskeva työ on vielä edessä ja distu-ksia viattomuuteenne tuo : Weikselin ja Bv.giv. välillil
me
viime kerralla Itä-Preussis-asemaansa,
mutMoskowas-ta, elok. 1 p.
te&i ki laajentamaan
tulee se suoritettavaksi täysin da».
tä.
Kuten asiantuntevissa piiSyytetty: »Vallan hyvin! Mi- vilhollinen v. k. 31 p. tuiloksetto- ta t. k. 1 -p:n kuluessa taistelua (B. V.) (S. H.) Klo 7 aamulla reissä arvellaan, koettaa vihollivälittömänä
osanotoillamme.
Katsoen velvollisuudekseni tä- nä olin siihen aikaan Hekkalassa ' mia tarmokkaita hyölokäylksiä a- käytiin suunnilleen entisellä rin- näyttäytyi Warsowan yläpuolel- nen saada täällä aikaan samalisemiamme vastaan Weprsih-joeii tamalla. Iwangorodin ylimeno- la 4 saksalaista lentokonetta, jot- laisen tilanteen kuin VeikselUlä
r.r.in kosketella ainoastaan yhtä varastamassa».
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Postivirkamies Y. J. Santala ja kanslia apulainen Olga Erva, verhoilia M. J.
Luoto ja räätälin työnt. Taimi Kukka,
konep. työm. U. L."Skott ja teht. työntek. Hilda Syrjänen, muurari J. J. Virtanen ja teht. työnt. Rosa Haavisto,
työm. J. A. Tarkka ja teht. työntekiä
Hilda Valtonen, veturinpuhdist. K. H.
Helen ja kauppias Aleksina Huopio.
Muuttavia:

väliin. Lentokoneessa o
saksalainen ilmailija psken

tuotiin juokstihat

töillemme. SHhlnrhtin sohatiet
n pommitettu

heinäk! 31

■
I■

■

fs*'- T.) Virallinen iltatiedonanJ1

mämm

m*?i-:*--

g- 7Tja".

Satamaosa Riiasta.

Riikn, Liivinmaan pääkaupunki, on Venäjän suurimpia kaupunkia. Re peja oli jo silloin huomattava kaupunki,
rustettiin v. 1201, yhtyi Hansa-liittoon
—
joutui sitten Puolan, vv. 1621 1721 Ruotsin ja senjälkeen Venäjän vallan alle.
Riiassa on 3r.0,000 asukasta, joista 46 "/e saksalaisia, 20 % lättiläisiä, 20 %
venäläisiä ia 12 % juutalaisia. (S. H.)
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Päivän kuluessa ei jalkaväen
Ämerikalainen jokialus, jonkalainen äskettäin kaatui
toimintaa oie ollut. Saksalaisista
lentokoneista heitettiin munta- tyn Melkein kaikki Amerikan joilla kulkevat ovat ylläolevassa kuvassa esitelaivan
lotjan tapaan tasapohjaipommeja Dunfcerqueen. seksi ja tyyppisiä. Niiden runko on rakennettu
mia
ne ovat kannen yläpuolelta korkearakenteisia. Laivaa kulettnvat siipiPommien aiheuttama valhinko oli pyörät, jotka ovat aina asetetut perään. Tällainen laiva on varustettu sekä.
vähäpätöinen. Artoisissa Ancre- lasti että matkustajani kuletusta varten. Sähkösanomat ovat äskettäin kertosista Arrasiiu asti on tapahtunut neet tällaisen huvimatkailijoita täynnä oleviin laivan kaatumiselta, jolloin 1800

tykkitaisteluita. henkeä hukkui.
tykeillä
Novogeorgievskin ja Ivangoro- hollineni on omia kansalaisiaan Saksalaiset ovat jareilla
Compieglaukausta
ampuneet
din välillä, jossa saksalaiset tässä tarkoituksessa siirtänyt
9
joutui heitä paljon vangiksi.
Japani.
myöskin pyrkivät katkaisemaan Venäjän alamaisuuteen ja Sak- neen. Ilmotetaan, että pommitus Saatuaan,
apujoukkoja
teki
viVeikselin linnoitusten välisen san esikuntaupseerit ovat kaup- aiheutti vain aineellista vahinlinjan.
pamatkustajina kierrelleet kau- koa ja sen aikaansaama tulipalo hollinen illalla vastayökkäyksen Okuman ministeriö hakee 'eroa.
Poliittisia selkkauksia.
pyrkien eräälle pienehkölle kukSotaliikkeitten kehittyminen pungista toiseen Venäjällä. Sopian sammutetuksi. ArKovnon ja Grodnon seuduilla on tatekniikkansa avulla ovat sak- saatiin
Palpiccolon luona, mutta
kulalle
yhteydessä yleisen aseman kans- salaiset varustaneet armeijansa gonneilla Fontaine au Oharmen tuli sen hyökkäys torjutuksi. Vi- Tokiosta, elak. ip. (P. T.)
sa meidän rinitamallamme. Ne suurella tykkimäärällä, joitten ja Four de Parisin seuduilla on hollinen kärsi suurta,
mieshuk- Okuman ministeriö on jättänyt
ovat, epäilemättä, läheisessä yh- suuruus menee -aina 42 .sentti- molemmin puolin pommitettu
erchafcemuksen. Ouran jutun
teydessä joukkojemme siirtämi- metriin, s. o. sellaisilla tykeillä, juoksuhautoja. Le Pretren met- kaa.
vuoksi on keisari kutsunut koolsen, kanssa, jota parhaillaan suo- jommoisia ei tähän asti koskaan
sässä on vallinnut vilkas tykkile neuvoston, jossa tullaan käsitetunäyttämöliämme
käytetty

tavanmukaisia

ritetaan
laajassa mitassa. Ryhtymällä sotaliikkeisiin Kovnoa ja GTodnoa
vastaan vifnollinen koettaa estää
meitä pääsemästä hyvissä ajoin
Kovno Grodno -Brestin 'linnoitetulle rintamaille, ja yleensä
vaikeuttaa joukkojemme siirtoa.
Toiselta puolen, vihollisella on
suurempiakin aikeita, jos tarkastamme pohjoisella ja eteläisellä (Grubeslhovin luona) rintamalla tapahtuvia liikkeitä, voimme -tehdä sen johtopäätöksen,
että saksalaiset hautovat 'suurta kiertoliikettä, joskin sen ääriviivat ovat (heikosti «piirretyt,
ja tokko se koskaan tulee toteu-

—

—

;

tumaan.

Kovnon yhteydessä herää kysymys Vilnasta. Sota-asiaintuntijain mielestä on saksalaisten
liikkeiden lopullisena tarkoituksena tällä suunnalla päästä Vilnaan, jossa yhtyvät kaikki, luoteisen seudun radat. Kuitenki.i
on toistaiseksi ennenaikaista pv*hua siitä, että Vilna on vihollisten lähimpänä päämääränä. Vanaan saksalaiset voivat nyjs
päästä Keidanista, mutta kun
Vilna on rautateitten kautta yhteydessä Kovnon. Grodnon.
B,restin ja koko sotanäyttämön
kanssa, voidaan Vilman luona
tehdä viholliselle vastarintaa riina määrin kuin se on tarpeellista. Joka tapauksessa, niin kauan
kuin on kysymyksen alaisena ,peräytymisemme keskiseltä Kiemeniltä, e' sotaliikkeillä Vilnaa
vastaan -voi olla menestystä, sillä näin ollen vihollinen saa selkäpuolelleen suuren määrän
meidän voimiamme.
Veikselillä vallitsevasta asemasta Novogeorgievskn, Varsovan ja Ivangorodin välillä ei tänään puhuta mitään, jtoten on
vaikea sanoa, minkälaiseksi, asema täällä on kehittynyt joukko-

jeimme siirtymisen yhteydessä.
Veikselin ja Bugin välillä on
saksalainen falangi katkaissut
rintamamme Travnikin
— kohdalla, joka on Ljublin Holmin
linjan pohjoispuolella noin 30
virstan päässä Holmista. Mkäli
asiantuntevista piireistä i'.moitetaan, on vihollinen jo 10 päivää
pommittanut Kovel
siitte
linjaa, niin etLjublinin
Holm
tä liikeyhteys oli jo silloin katkaistu ja rintamamme peräytynyt pohjoiseen, niin ettei vihollisen menestyksellä täällä ole

—

—

ole
sodassa eikä näitä
vihollinen
kykene vastustamaan -vahvim- tuli. Vogeseilla, on
ilmoitus menes tykpommittanut
asemiamme
kukku- Italialaiseentyksistään,
imaitkaan kenttäasemtat. jotka
muutamassa tunnissa muuttuvat lan n:o 627 duona ja La Fontesyvien vakojen uurtamiksi maa- nellen seudulla Mezeralin kylän
Roomasta, elok. i p. (P.
alueiksi.
luona. Aamulla pommitti 7 len- T.) Isonzossa ovat sotaliikkeemSaksan ja osittain Itävälläni
Friburgen' Bris- me, joiden tarkotuksena on ollut
teollisuus on vailm.i-stanut sellai- tokonettamme
gaum
asemaa ja- lentokoneteh- asema-alueen laajentaminen Plasen määrän ampumatarpeita, dtvan seudulla, kehittyneet menestä v^oi, jos katsoo tarpeelliseksi, dasta. Eräs lentokoneistamme o- tyksellisesti. Tuhottuamm laamuutamassa tunnissa ampua sa- li paluumatkalla pakotettu las- jan piikkilankaesteillä suojatun
toja tuhan.s'a pommeja, kylväen keutumaan moottorin särkymikentän laajensimme mainittua
ne kaikki väliin hyvinkin pieniltakia vihollisen a-lueelie. |aluettamme kaakkoiseen käsin
sen
le alueille, niin että nämä muisCocin vuorten rinteitä pitkin ja
tuttavat kynnettyä peltoa. PatSsgoran ympäristöllä. Carsossa
Taistelu Reimsin luoteisruuneja, kiväärejä j-a kuularuison joukkojemme etenemistä häipuolella,
kuja varten on vihollisella suorinnyt vihollisen 'rakenta-main
raan sanoen tyhjent-ymättömät
Paris i s t a_ eick. i p. (P. varustusten toinen linja. Eilen
varastot. Vihollisen teollisuus,
valmisteltuaimme uutta hyökjoka on mobilisoitu sodan täh- T.) Virallinen iltatiedonanto ilkäystä
menestyksellisellä tykkiden, kykenee vaömistama an am- mottaa: Artoisissa ja Aisnen
tulella
me hyökkäsimme tämän
pumatairpeita enemmän kuin nii- laaksossa riehuu tykkitaisteiu, linjan kimppuun
ja etenimme
johon
ottaa osaa keskisuuruisia
tä kulutetaan.
keskuksessa,
tuntuvasti
etenkin
Kentitaiinino itu.Staitonsa o vat tykkejä, sekä tavallista anka- jossa valtasimme
muutamia
taistelu
Reimsin juoksuhautoja
viholliset kehittäneet hämmäs- raim,pi
vangiksi
ottaen
Luxemburgin
tyttävän korkealle: juoksuhau- luoteispuolella
miestä,
joista 15 upseeria, ja
334
Maaseudulla.
dat kaivetaan automobiliauroil- maatalon
anastaen viholliselta 3
la, linnoitetut asennat ovat sato- sin ja Moselin vallila Langen 'samoin
kuularuiskua, svuren määrän
jen, virstojen laajuisilla alueilla seudulla ampuivat muutamat pyssyjä ja ampumatarpeita.
.«
verhotut piikkilanka-aidoilla ku- patterimme erittäin menestykpaten hämähäkin veikoilla.
sellisesti erästä saksalaista
»Biirslh. Vjedomosti» on omis- taljoonaa sen eri osastojen juuri
tanut numeronsa päälehclen ko- kokoontuessa. Pont au Moussokonaisuudessaan sodalle ja ku- nin ja Medierin kyliä pommitet- Italia tulee fättänrään uhe
vaillaan siinä olevissa eri kirjoi- tiin, joskin niiden kärsimät ai- kavaatimuksen Turkille.
tuksissa sotaa ja sen vaikutusta neelliset vauriot olivat pienet.
Saksalaiset lentokoneet heitLontoosta, (heinäk. 31 p.
useammilla elämän aloilla.
Otsakkeena sotanumerolleen tivät 20 pommia. Malsavillen (P. T.) Roomasta lennätetään,
on lehti käyttänyt H. M. Keisa- ylätasangoila Nancyn läheisyy- että ministerincuv -.= r.-Mt istunrin lausumia sanoj-a: »Minä il- teen tuottamatta m:tään aineelmoitan juhlallisesti, etten tee lisia vaurioita ja 'vahingoitta- nossa tänään on esillä kysymys
Turkin kanssa tapahtuneista
rauhaa, ennenkuin viimeinen vi- matta ihmisiä.
hollinen o-n poistunut alueeltamLontoosta. elek. "i p. (P. selkkauksista. Asiantuntevista
me.» Lehden alkuun on -sijoitet- T.) Sotamarsalkka French il- piireistä vakuutetaan, että mitu ranskan-, serblan-, englan- mottaa: V. k. 30 p. olleessa tais- msterincuvosto on päättänyt jätnin-, italian- ja japaninkielinen telussa saksalaisten ensimäisen
uhkavaatimuksen,
tervehdys Venäjän vastaavia hyökkäyksen jälkeen, josta ker- tää TuikiMe
Turkki
jos
sen hylkää, julispuhuville liittolaisille. rottiin v. k. 30 p. annetussa tie- iakieliä
Tervehdyksesisä lehti kiittää Ve- donannossa, välitasi-mme viholli- taa sodan. Armeijakunnan länäjän liittolaisia siitä, että he selta takaisin osan sen valtaa- hettäminen
Darda.nelleille on
ovat koko vuoden tukeneet Ve- mista Goosin itäpuolella olevista Italialle vain muutaman päivän
näjää taistelussa koko maailman juoksuhaudoista.V.k. 31 p. rie- nsia.
S. T. T.
vapautta uhkaavaa- vihollista hui pääasiallisesti tykkitaisteiu
siitä,
torjuimme
menestykettä nämä ovat ja illalla
vastaan, ja
lupautuneet valkamaan taistelua. sellisesti kaksi jalkaväen hyökkunnes valo nääsee voitolle pi- käystä. T. k. 1 p. ei jalkaväen
toimintaa ollut.
U. S'
meydestä

—

suurta merkitystä.

Kenraali Mackensenin tehtävä Viralliset

■■■ \wmwmtium

l

tiedonannot.

Virallisia italialaisia tiedonantoj...

siitä,

että hänen
käy selville
joukkonsa ovat Travnikin ylä- Pommituksia lentokoneista.
Tykistötaisteluja.
puolella kulkeneet Vjeprshin yli.
Nähtävästi täältä alkaa liike
Vlodovia ja Brest-Litov-skia "P a- risfs t a, heinäk. 3 1 p.
('P. T.) Virallinen päiväticdon■kohti.
anto ilmottaa: Saksalaiset lentokoneet pommittivat aamulla S:t
(S. H.) Rjetslh sisältää kat- Paul sur 'Meriä tuottamatta
sauksen kuluneeseen isotavuoteen. jossa samotaan, että tähän- minkäänlaisia vaurioita ja Gra^
astisesta sodan kulusta on nyt- velinesiä, jossa eräs lapsi sai
temmin käynyt täysin selville, surmansa. Artoisissa Souchezin
että vihollinen on jo kauan ai- ympäristöllä ja Labyrintissä jatkaa, aina vuodesta 1871 lähtien, kuu laukausten
vaihto kivääreiltaistelemaan
valmistautunut
ja tykeillä pienemmin välilä
kahdella rintamalla alueensa ajoin. Koko
yönä ei ollut jalkakummallakin puolella. Kaikki
väen
toimintaa. Argonneilla rätyö Saksassa on tämän ajan kuluessa ollut suunnattuna val- jäyttivät saksalaiset Servonin
misteluihin sodan varalta, nuo- Bagatellen Bimairvifilen teiden
rison kasvatus kouluissa, tek- risteyksessä miinan, jonka jälniikka ja teollisuus, vakoilujäir- keen
sukeutui taistelu, jossa me
jesiteiknä y. m. Vakoilu järjestelvaltasimme
räjähdyksessä syntyjuonikkain:
vimä on ollut mitä

—

—

Roomista, keinäk. 31 p.
(P. T.) Päämajasta ilmotetaan:
Camonicin ylätasangolla uudisti vihollinen t. k. 30 p. hyökkäyksensä', joka epäonnistui t. k.
15 p., meidän asemiamme vastaan Fcrugio Garibaldin luona,

HBBtOKflliPPÖli

huufoKoupalla

elok. 9 p:nä klo 11 ap.
TSL, KU

12233

Lauvantaina Ma elok. 7

Sekatietoja.

w

klo 3 ip. Satamak. 12:sta (alakansak.)
huutokaupataan Tarkastaja Pelkos-vainajan kuolinpesän arvokas irtaimisto,
vaatteita, talous- ja huonekaluja,
Saksan sodanjulistusta Ita- kuten
joi.-ta mainittakoon salinkulusto, kirjoituspöytä y. m.
liaiie odotetaan.
Tampereella elok. 2 p. 1015.
Sev. Salo,
Köpenhaminasta, hei12921
toimeksisaanut.

näk. 31 p. (P. K.) (S. H.) Saksaa
valtiopäivien avajaisten ensi- päivänä tulee hallituksen edustaja
"lukemaan julistuksen, jolla Saksa julistaa sodan Italialle.
S. T. T.

—
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Paikkakynnalta poismuuton
tähden myydään Arvolan talossa
Akaan pitäjän Toijalan kylässä
huutokaupalla, joka lauvantaina

Sodanjulistuksen vuosit; elokuun 7 pnä klo 10 ap. toimitetaan, ajokaluja, 5 syksylläkanpäivä.
tavaa lehmää vm. inaimistoa.
Akaassa heinäk, 31 p. 1915.
Ranskalaisten sanomalehtien
lausuntoja.

Parisis t a, heinäk. 31 p.
(P. T.) Ranskalaiset sanomalehdet omistavat erikoisia julkaisuja
sodanjulistuksen vuosipäivälle
ja lausuvat vakaumuksen, että
voitolliset liittolaiset tulevat sanelemaan rauhan, joka turvaa
kansojen vapauden ja sivistyksen voiton raakuudesta.
Paavi kehottaa sctaakäyviä

12400

TS., Hä-n .S.

.

liiiii liioiii tsi

myydään vapaaehtoisella huutokaupalla
rouva Amanda Paatolan asunnollaPälkäneen pitäjän Onkkaalan kylässä keskiviikkona kuluvan elokuun 11 pnä alkaen klo 10 ap. joukko valmiita ja puolivalmiita hautapatsaita, kiviä, kivikaluja ja nitovaatteita y. m. Rahathuu-

doista maksetaan paikalla.
Pälkäne elok. 1 p. 191Ö

raunaan.

Köpenham ina sta. hei-

J. Alen.

3 8 '/g,

Anton Heikkilä,
1245S

toimeksisannuf.

.

näk. 31 p. (B. V.) (S. H.) Vatikaanin virallisessa äänenkannat""
na
a. »"
tajassa L'Ozzov.atoire Romanossa on julkaistu paavin kirje sotaakäyville valloille sodan vuosipäivän johdosta. Kirjeessä keVedenalainen hävittänyt Gala- hottaa paavi Europan kansoja
tan sillan Konstantinopolissa. lopettamaan verisen veljessodan.
S. T. T.
■A tena -s t -a, elok. 1 p. (P.
myytävänä Vesilahdelia. 9 '/__ km. LemT.) Toistaiseksi vahvistamattopäälän asemalta, 1 km. laivalaituriin.
Viljelykset hyvät.
ruoppa ja savimaita.
mien tietojen mukaan on rans— Oä.
35,000:
Hiiita
t. 1. 'kontt.
kalainen vedenalainen vene v. k.
12235
„Talo"
p:n
ampuyönä
vastaisena
29
mallaan torpeedolla hävittänyt
suuren Galatan sillan Konstantinopolissa. Silta yhdistää Gala-

—

Siambuliin. Konstantinopo-

TALO

—

Eri aleilta.

Naiset nokikolareina. Naisille
on jälleen ilmaantunut uusi toiminta-ala, j'oka tshänasti on kokonaan
kuulunut miehille. Naispuolinen nokikolari, jonka arvellaan olevan sukupuolensa ensimäisen ammatissaan,
on neiti Schär, ja hänen työskentelypiirillään on Meran, missä hänen
isän-iä on piirino'k-.k-0-larina.
Isä on 'tyrolilaisampujien.kera komennettu rajapuoliistukseen, ja hänen apulaisensa ovat, yhtä lukuunotKreikka.
tamat'!?., seuranneet mukana. Kun tämä nyt ei voi yksin hoitaa toimita eiMerivoimien ylipäällikkö.
kä apulaisia ole 'ollu-t saatavissa, on
tyttären o<llut pakko
(S. H.) Pietarin lehdet kerto- sutarimestarin ja
hiiiikoukkuun ja
tarttua luutaan
vat, että Kreikan laivaston yli- hyvin itunnetii^sa univormussa kulpäällikkö Turkin sodan aikana kea katoltakatolle savupiippuja puh-

tan

lista saapuneiden tietojen mukaan ovat turkkilaiset sctatarpeiden puutteessa pakotetut
ryhtymään puolustussotaan.

Muut vallat.

etujoukkonie torjuivat
Samana
yönä koettivat visen.
hollisjoukot kaksi kertaa hyökätä Freikopfelin vuoren kimppuun
mutta tulivat torjutuiksi. Päivän
kuluessa teki meidän jalkaväkeänne tykistön menestyksellisellä myötävaikutuksella rohkean hyökkäyksen Palpiccolon
seudulla, josta seurauksena oli vara-amiraali Konduriotti on nise, että käsiimme joutui vahva mitett^K^ikan kaikkien meriiuoksuibautalinja.
Vihollinen voimien Hylipäälliköksi.
"kärsi erittäin suuria tappioita ja S. T. T.
mutta

Työm. K. J. Helenius 30 v. 3 k. 26 p.,
poliisi J. F. Välimäki 20 v. 1 k. 13 p.
työm. ,T. V. Salonen 42 v. 2 k. 11 p.,
leski Vilhelmina Sylvander 71 v. 6 k.
10 p., työm. Nummelan 1. Eero 9 k.
2öp.,valuri Kivimäen I. Kosti 1 v. 6 k.
10 p., puuseppä Ahosen 1. Niilo 13 v.
5 k. 24 p., Jeslu Erika, Siukola 66 v.
11 k. 27 p., teht. työntek. Seppälän 1.
Valter 5 k. 5 p., maalarin v.o Ida
Hellberg 42 v.

Vapaaehtoisella

Dardatiell.it*

Läntinen sota*
Eteläinen
näyttämö* sotanäyttämö.

Palvelia Sanna Puska, palvelia Anna
Grönblom Turkuun, kansak. opettaja
Anna Laurila Kotkaan, viilaaja J. A.
Hilden, verkateht. työm. Y. A. Koivulehto Helsinkiin, kiertokonl. opett. Selma Ojala Ylöjärvelle, ravintolan johtaja P. Pohjanheimo Ouluun, kansakoul.
opett. J. Perttilä Pälkäneelle, apteekkari Josefina Eii.sson Pirkkalaan, makknrantekiä N. T. Lindgren Vilppulaan,
liikeapulainen Petty Jernström Perniöön,konttori apul/V. K. Ramstedt Kiikoisiin, insinööri O. A. Gadolin Jokioisiin, leski Paulina Tahlo Siiodeniemelle,
jalkinetek. K. Sohiman Lahteen, talonomistaja K. V. Vattula aikoo naidaulkoseurakunnasta.
Kuolleita

telemään kysymystä ministeriön
erosta ja uuden muodostamisesta. Poliittisten selkkausten tähden on keisarin lähtö siirtynyt
tuonnemmaksi. Huhujen mukaan on neuvosto ehdottanut
Okumalle, että hän peruuttaisi
nnydään kuolemantapauksen johdosta
crohannuksensa ja tyytyisi sisä- Peltolan (aio irtaimistoineenToijalassa,
ministerin eroon
1 km. päässä asemalta, maanantaina

—

aamnmm iinw.ui, —i—

7

Kuulutettuja:

[aman

Lentokone

—

Kirkollisia iitisoiluHsio:

1 ipommeja Nancyyn- tuottael
L. Mp'enta aineellista vahinkoa. Tyl
Ä*kistommc ampui erästä saiksal
Rikusi lentokone 11a on! a viiiaj
pmunécua täytyi laskeutt
tanskalaisten ja saksalaisten rii

f>#rzkr.

1915

Tampereen Ey. Luth. seurakunnan

lentoko^

jfcneen kuilun. Vihollisen
|
ovat heittäneet muutamii

fneet

—

N:o 174

AAMULEHTI

Tiistaina 3 p:nä Elokuuta

—

distamassa.

.

Varastoomme
saapunut
suurempi maära

"9

5

«

pnMifinniiiii

1isLoii a^Mll^|»a
Hinta Smk. 24: — 4 1/*
puud. (73 kg.) säkiltä.

Keskusosuusliike
Hankkija.
Tampere.
12392

- N:o 174 —

8

Kaupp&talo
ja huvila rautatien varrellalakellaTamperetta myydään tahi vaihdetaan kau-

pungintaloon. Vast. Aamu!, kontt.
merkille «Myyjä A. H.»

TBpettein,
maalivärejä ja värnissaa myy

halvalla

J.

12425 "-:

leninki- ia 1liinavaatesaa työtä Siiri Vuoriolla
Aleksanterink. 22.
12422

12447

tottunut poika saa työtä
Verkatehtaank. 3. Puusepällä,

Schlafftiorsfin

Keittäjät maalle
Välitystöinä.

Puuvillatehtaarik
rautasänky resoiipoh2.
.Myöhäsellä.

12410

Hyvässä kunnossa oleva

Tarmossa Kuninkaaii-

Tampere.

Pielusta aas.

alennetuin hinnoin

Puh. 42 ja 1452.

12366

Vuokralle tarjotaan

RnhnnnL

huone mukav. Läntinenk,
Kalustettu
33, 3 kerr. vasemm. neitiSiikanen
12350

KL.
/ p. syysk. 2 kamaria ja
TTiime
lauantaina unohdettiin Koski" puiston
korkkim., v. c. ynnä muilla 11111keittiö,
penkille 1 naisten käsilauk12371
ku, sis. passin ia rahaa. pvvd. palk. kav. Ainonk. 11
vast. iätt. Ets. osastoon.

12368

osa keittiöön1 p. syysk.
Kamari
12377
Kaaiikätu
osa keittiöön
Kamari
12375
Ilmarink. 14.

4,

12450

Haluta ostaa.

Löydetty.

12379

KL. 1k.
koriatta vesiajolta.perittävänä
Rjjsä
Lielahdessa. Katajisto.
12367

Järven rannalta halutaan ostaa

maankappale
huoneineen tai iiman. Vast. t. I. kontt.
viikonkuluessa nimim. «Rahat paikalla.»
12390
3-vuotias, hyvä

ajokoira
(narttu) ostetaan. Pikaiset, vastaukset
lähetettävä Aamul. kontt. nimim.
«Kalle»

12434

liM.
Musikfialinen
ILTANA

Iltaman toimii

Keski-Suomesta tai Hämeestä liikenteen varrelta haluaa varma
ostaja. Taloa, jonka metsä on
tuhottua, ei osteta. Vastaukset
pyydetään suoraan nimimerkille
»Ostaja> Sanomalehtien Ilmoitustoimisto, Helsinki. Aleksanterinkatu 40.
12399 (5.1.11735)

Gustafsson.

12245

3 kerr.

Kamari ja keittiösekä
kamari osalla hellakeittiöönsähkövalolla 1 p. syysk. Suok. 15.
12369
huonetta ja keittiö sekä kamari os.
2 Keittiöön
1 p. Kvttäja talli syysk.
'
länk. 12. puhel. 195.

12374

Rajaton määrä

Peräjoen ja Nuijanmaan talojensuuriin
metsiin Oriveden Enokunnassa, Sirkkalan talon metsään Längelmäen pitäjän
Eväjärven kylässä ja Tarran eli Innan
talon metsään Lempäälän Kuokkalassa.
Hakkauspalkat suuresti korotetut ia
metsät erinomaisen hyvät. Lähemmin
työnjohtajiltametsissä.
12213

OsakeyhtiöAlfred Selin.

TS.

—

saaPaikan elokuun ajaki. Ruotsia taitavalla on
etusija. Ilmoittauduttava9 3 VedelJensen'in kontt. Hämeenk. 22. 12403

flflimflHfn
HillUjJUlnU

Ruoveden kunnalliskodin mielisairaala-osaston

Hoitajattaren telmi
julistetaan Ruoveden köyhäinhoi-

tohallit.| haettavaksi kuukauden

kuluessa tästä päivästä. Palkkaetuihin kuuluu: vapaa asunto,
valo, lämpö ja ruoka sekä 30 mk.
rahaa kuukaudessa.
Ruovedellä, heinäk. 29 pnä

1915.
Eemeli Pouru.
Ali Keskinen,
kutojat saavat työtä

Sukkakoneella
Kullervonk. 17.

Heikkilä.

12429

Kunnolliset palvelijattaret
oitis paikkoja kaupunkiin
ja maalle Naisten tvötoimistonKautta
12404
Kuninkaank. 30. p. 367.

Huomaa!
saava'

Simo Vihtori Helsingius,
räätäli.
Tampere, elok. 2 p. 1915.
12382

Hauska huone,

<■''

TS., KL.

Teiskon kunnassa

omalla käytäv. ia eteis. v. C, kalastettuna eli ilman. Sopiva myöskinkontto
rilmoneustoksi, Kuninkaank. 21.
12464 _______ Mimmi Högman. toimitetaan uusi rokotus kunnan rokotSuurempi ja pienempi taian asunnossa Padustaipaleenkoululla
elok. 16 p:nä klo 10—2 pilliä, johon
hyvin kalustettu huone vuok- lasten
vanhemmat ja hoitajat velvoterataan. Sähkövalo. Hämeenk. 17.
taan
rokotuksesta
annetun asetuksen
Cornmereen talo. Telef. 721.
mukaan 10 markan sakon uhalla tuoRouva
Broman.
12384
maan 2 vuotta vanhemmat sekä rokoTTyttö saa asunnon toisen tov. Kv- tusijässä olevat rokottamattomatlapset.
*■
Teisko, elok. 2 p. 1915.
ninkaank. 33, toinen käynti vas.
12385
Kunnallislautakunta.
p. syysk. keittiö ja kamari, vesij.
■J
J 12383
Mäkipäänk. 35,
olen muuttanut Kaivok. 1,
jossa otan tehdäkseni räätälintyöamari ja keittiö 1 p. syysk.
tä halvalla, A. Sääskinen.
12381
1^
■"" 1238 S Tammelanpuistok.
1
Tampereenkaupungin
syysk. kamari os. keittiöön.
2,
Herra Poliisimestarille
12386
Amurink.
översti Oppman'ille pyydän täten lauamari ia keittiöheti tai myöhemmin
Tf
*■* Läh. Naistenlahdenk. 1. K. Rikala. sua vilpittömän kiitokseni siitä kallisarvoisesta kultakellosta jonka sain hä12337
neltä vastaanottaa 25 vuotisen palvelukseni muistoksi.
Tampereella elok. 2 p. 1915,
12414
Karoliina Paavola-,
tarjoan täysihoidolla koululaisille Läntinenlcatu 33, jossa olen tavattavissa t.
KAIKKIEN
k. 15 p:stä alkaen.
Rouva Aina Majlander.

Huotn.!

Asuntoni

Hyvin

nuhallisen kodin

paras

Ip.

syysk. kamari ja keittiövesii/siistille' perheelle Kyllikink. 21. 12419

yhteydessä

toimiva

kutsuu täten 7:nteen, noin puoli vuotta kestävään vuosikurssiinsa nuorukaisia ja neitosia, jotka tuntevat tarvetta
monipuolisesti valmistua kunnon kansalaisiksi ja saavuttaa nuoruusiiällekuuluva todellinen elämänilo ihmisvelvollisuuksien ja oikeuksien sopusoinnussa.
Opisto toimii kristillisessä ja isänmaallisessa hengessä entiseen tapaan.
Opintokausi alkaa marraskuun 1p:nä
klo 12 päivällä Jämsän kirkonkylässä,
jonne on jokapäiväinen laivakulku ja
muutenkin hyvät kulkuneuvot. Tyttöoppilaatsaapuvatemäntäkouluunkuitenkin jo lokakuun 2-5 p:nä..
Oppilaiksi otetaan IS vuotta täyttäneitä, mieluummin kansakoulun käyneitä. Jäljennöksen koulutodistuksesta
ia papinkirjan tulee seurata hakemusta.
On syytä lähettää hakemuksensa hyvissä ajoit ,i allekirjoittaneelle (osoitekuhmoinen), joka hyväksytylle antaa kirjeelhsen kutsun.
Ruoka opistolla samassa pöydässä
opettajain kanssa on maksanut noiu 25
mk. kuukaudessa, mutta sikäli kuin osuusiuokala on toivottava, järjestetään
sellainen. Asunnot ovat maksaneet nom
4 mk. kuukaudessa.
Kaikki menot opistossa ovat vaihdelleet noin 200—275 mkn. välillä, lukuunottamatta sellaisia, jotka asuvat ja syövät kotonaan. Heidän rahalliset uhrauksensa ovat olleet vain joku kymmenkunta markkaa. Oppilaat, saavat kaikki
tekemänsä työtitseileen. Oppimaksu on
noin 20 mk koko ajalta. Todistetusti
varaton saa siitäkin vapauden. Kansanopiston Toveriliiton puolesta on säännöllisesti jaeltu useita satoja markkoja
vähävaraisille oppilaille. Ensi keväänä
tulee sen lisäksi opiston johtokunnan
hallussa olevasta S. ja A. R:n stipendirahastosta jaettavaksi avustusta oppilaille. Opistolla onmyös nais- ja miesoppilaitansa varten hyvin arvokkaita

—

kietopalkintoja kilpahiihdossa.
Opisto jakaa tietoa ja valistusta kaikissa kansanopiston ynnä isäntä- ia emäntäkoulun oppi- ia harjoitusaineissa.
Opettajakunnan muodostavat maiste-

ri Elisabet Ikäheimonen johtajattarena, opettajattaretSigne Björkqvist
talousopettajattaiena ja Aili Koskenkorva kudonnan ja käsitöiden opettajattarena, pastori Kaarlo Ristikankare uskonnon ja kirkkohistorian opettajana, opettaja" Viljo Hirsjärvi laulun,
maisteri Väinö Musikka maatalousja opiston v. t. johtajana,
AIKOJEN opettajana
opettaja Eero Kärkkäinen veiston
separaattori on ja piirustuksen opettajana sekä tilaisuuden mukaan luennoimassa eri aloitta
käy allekirjoittanut.
Lähempiä tietoja sekä isohkon painetun julkaisun, josta opiston [toiminta vielä tarkemmin selviää, saa pyydettäessä allekirjoittaneelta, jollehakennikset ovat osoitettavat.

syysk. kamari ja keittiö eri rap,

Tervetuloa, isänmaan toivo, nuoriso,

'Kyllikinkatu 7.

luonnonkauniissa, viljavassa Jämsässä

vuoden 1913 mallia.

sijaitsevaan

kansan korkeakouluun.
puh- Jänisässä, heinäk. 23 p. 1915.
Sen kuorimiskykv
A. Bentola.
taaksikuoriminen on paras. Kestävyys Huom.!
nyt
on
Osoite
Kuhmoinen.
ilman keittiötä heti tai pettämätön,helppo saada varaosia.
Qarikamarit
** syysk. 1 pistä
12449
Läntinenk.
15.
i
tai syysk. 1 p. huone ja keittiö
Pyytäkää hintaluetteloja ia selityk12416
sekä talli jos tarv. Välimaank. 14.

m bNmNM] ff j* keittiö
ia i
12405
HiHto

Läntiuen-

syysk. kamari ia keittiö v. j
Ip.
12443
'Niemik. 22.

on suurin,

Heti

Sahalahden V. &Urh s. «Urheiluveikot<
Kangasalla Vahdepeiään talossa S pnä
Talonmies.
elok. 1915 alkaen klo 7 ill. Ohjelma: 12408
1 p. kamari os. keittiöön
'
Syysk.
Soittoa.— Tervehdyspuhe, Kuorolaulua,
12411
P. SIDOROW
Kortelahdenk. 24.
ja kalastus on laillisen edesvastuun
sekä
kamari
Runo.
Soittoa. Kuorolaulua, Esitel- "tPa.ma.ri ia keittiö heti
uhalla kielletty maillani ja vesilläni.
perheelle
osalla keittiöön siistille
mä, Yksinlaulua ja lopuksi tanssia.
MPamari osalla keittiöönheti tai tuon- Suomalainen Kalustokauppa O.Y.
Visuvesi 1 p:nä elok. 1915.
tai tytöille 1p. syysk. Läntinenk. 40. **■ nempaua Läntinenk. 9.
TTiheilut alkavat klo 4 ip,
Helsinki.
10814
12430
12437
Antti Ylistalo.
12451
Toimikunta.
ja keittiö vesij.. korkkim.
2 kolmannen luokan opHeti tai syysk. 1 p.
'Ainonk. 11
12439

Kaikenlainen metsästys

**"

Vuosijuhlaansa

4 huoneen huoneusto

mukav. ja 2 huonetta ja keittiöpuurakennuksessa Oy. Laukontori S, lähem-

viettää Oriveden Vehkalahden V. P. K. min Talonmieheltä.
12433
sunnunt. elok. 8 pnä omalla paviljongillaan alkaen urheilukilpailuillaklo 5
ja keittiö sekä talli, talonip. Iltama alkaa klo 7 ill. Ohjelma lämiehen toimi saatavana Hallitushemmin paikallisissa ilmoituslehdissä.
katu 13. Vaskinen.
12457
tai myöhemm. siisti kamari ja
keittiö, v. c. eri et. Leppäk. S.

Heti

Uilllg.
Pyhäjärvellä:

otetaan heti pitempiaikaiseen työhön

nimen, joka on ollut KARI.
Uuden
hyljään, ja tästedes on nimeni

ia keittiö pienelle perheelle tp.
12415"
Kamari
Puuvillatehtaank. 30.
12372

Hellakamari
12409

vuokr. 1 p. syysk.
Tapionk. 16

2 snonetta ja keittiö

IÉÉÉIÉ

KL.

kamaria ja keittiö ynnä kamari ja
ja keittiö heti tai tuonnemp.
2 keittiö
halvalla, v. c. on. Kaivok. 7. Kamari
12412'
Kuninkaank. 33.
12373

Kamari

PolveluKseen otetaan.

velypuvut 6 lo, puserot 1:50—3 mk.
ensiluokkaista. Verkatehtaank. 5.
12316
Puhel. 1537.

Työ

kalustettu huone ]p.
Yksinkertaisesti
vuokrataan heti It. puistok. 35.
12370
saa asunnon täysihoid. tai
Nuorimies
ilm. Kaivok. 5, Ahoiien, kivirak.

toimeenpannaan Teiskon Nuoiisosenran
talossa t. k. 15 pnä klo ',s S ill.
Sisäänpääsymaksu 50 ja 75 p.

Keskikokoisen

2

kamaria osalla keittiöön,sähkövalo,
Lahtinen, Pispala Rajaportti.

—

huonon ajan vuoksi ommellaan
Nytliikkeessäni
leningit 4—B mk., kä-

* __!_____. 1 *

luhti

myyd. huokealla.Läh. tietoja antaa
N. Varjoranta Veilamonk. 1, Tampere tottunut keski-ikäinen emännöitsijäha12455
luaa heti paikan vaihdosta joko yksinäiselle herralle tai pieneenperheeseen
Uusia perunoita
Vast. t. 1. kontt. nim. «Rehellinen.»
myyt, noka iltapäivä. J. Kalenius, Pin12440
nink. 6.
1W aalta tullut tyttö haluaa palveluk*"
seeu n.m. ,heti!" os. Kaivok. 13.
Jälleen uusia
E. Hirvosen luona.
12394

Nisu-,
Ruis- ja
Grahamjauhoja

Laillisen edesvastuun uhalla kielletään kaiiiellainen metsästys, otusten
pyynti ja koirain irtiiaskeminen Vesilahden pitäjän Mantereen kylän seuraavien talojen metsissä, viljelysmailla
ja vesillä, Marttilan. Mattilan. Vilon,
Kylä-Pietilän. Perii-Pietilän, Päykän,
Nikkilän ia Uusi-Rautian.
Metsästysoikeuden omistajat.

Hän lailiii Ilppi lilllll

12401

Omintakeisesti taloutta 1
hoitamaan
J

Ajurin trilla

3"iinä sen

myy varastostaan

ja yksinpalvelijat saavat paikkoja

katu 3a

ilmoiMsi. !b§ iliSill
Metsästyskielio.
lii jaEiiioln

Tampereen la

P. Lindroos

ffyvin käytetty
**"
nähtäv. Satamak.
jalla,

T. S. 1 k. t. i. 260

O taitavaa
"
ompeliia

Puusepän työhön

-

Tiistaina 5 p:nä Elokuuta

AAMULEHTI

1915

Höyryalus

sekä yksinäinen huone soysk. 1 p.
Tamm. puistok. 14. näht. B—9 ia 6—7,

12402

Viikinsaari

ja siistiä nuoriamiehiäotetaan
Siivoja
asumaan Rautatienk. 24. 2 oy oik.
Yleisön pyynnöstä k.ilkee alus tästä 12426
päivästä alkaen seuraavasti ja koska
höyryalus Tiira ei ole pitänyt keväällä
meille esittämäänsä pilettien hintoja ja 2 huonetta ja keittiö
muita sitoumuksiaiiaa, niin alennetaaD
ne nyt tuntuvasti:
vuokr. heti. Satakunnank. 21. Lindfors

Kaikkina arkipäivinä:

Kamari

mhhtiLäin i
____

kamaria ja
1 kamari ja keit*J
~* tiö syysk. 1keittiö.
p.
Satakunnank. 24.

pilasta haluaa

oppitunteja

ostoaika on elo- ja syyskuun
aikana!
Geometriassa nyt heti. Lähempiä
1 p. 2 huoneen huoneusto Noin 100 hyväkuntoista maatilaa on tietoja t. 1. k.
Syysk.
Aleksanterink. 31. K. H. Arho.
kauttani myytävänä, jotka sulien arv.
12446 ostajien
suosiolliseen muistoon.
tyttö saa asunnon Toivolan
Eemeli Aallon
luona Puutarhak. 22.
12432 "M
KiinteimistökonttoriTampere m
"S
syysk. kamari sähkövalollaIlmaHuom.! P=postijuna. Pik.=pikaLäntinenk. 25. Telef 1500.
rink. 15. A. Hangisto.
juna. M=m2tkustaiajuna, S— sekaju12417

Siisti

Jumen kulut.

Ip.
-r

■*"

i^

p. syysk. lämmin huone osalla keittiöönIlmarink. 1. Talonmies. 12452

12176

junat lähtevät Tampereelta:

»££

Hauska huoneisto

taudit ia monet kärsimyk-

3 huonetta ja keittiö pienelle perheelle
Kuni"nkiiank. o-IM
■2K
Talonomistaja.

na, T=rtavarajona

P.

12,11

yöllä

Jyväskyiääin, Vaa-

saan, Tornioon,

set vältetään
P. 5,46 ap. Helsinkiin, Hankoon.
käyttämällä P7.35 ap. Turkuun, Helsinkiin,
meidän tllo1P- s.V>sk. kamari ja keittiö
din-tahiLy- Pietariin
i12420
Kaivokatu 4
sooiisaipS. 10,41 ap. Haapamäelle.
puaa.
Pik. 11,40 ap. Turkuun, Helsinkiin,
qSS£&F jd i f- f.IF'''» i
oululaiset saavat asunnon tävsihoid
1f
■* 12442
Pietariin
Kiemik. 22.
Va '
M. 2,32 ip. Jyväskylään, Vaasaan.
■ iät
ja keittiö 1p. syysk..
kamaria
'
eri
M. 2,34 ip. HelsiVikiin.
lntpet
2
i.;"Ä rappu.
Uet. tnrnkat.
h
f^S
Tammelank. 20.
12453 mimmmjouKkomurnallajaKärpäsP. 2,40 ip. Poriin, Raumalle.
murhalla.
P- 4-57 ip. Helsinkiin, Kajaaniin,
HELIOS O. Y.,Hiihimäki.
Pietariin, Nurmekseen
S. 5,30 ip. Orivedelle.
S. 6,05 ip. Tyrvääseen.
Pik. 6,40 ip. Tornioon,
pidetään jalkinetehtaan työm. T. 8.15 ip. Toijalaan.
Frans Sepin kuoleman jälkeen T. 8,17 ip. Vilppulaan
syysk. kamari ja kvökki eli helln- vainajan asunnossa Moisionk. 43
kamari alkovilla. Vast. t. 1. kontt. lauant, elok. 7 p. klo 4 ip. jolloin Junat saapuvat Tampereelle:
5 p.vään t. k. nimim. «Vuokraaja*.
saapukoot tilaisuuteen ne joilla S. 13,05 y. Jyväskylästä.

Syysk. I
psstä I
huoneja
Klo 5,40 ap.Tampereeltasuoraan Koitakaisin,
poiketen
tulo- keittiö, Satakunnank. 21.
vuniemeen ja
Lindfors,
matkalla Saveelle, Pereelle ja Pyhäjärven sahalle.
Klo 7,15 ap. Tampereeltasuoraantoh- Puoti, makasiini ja talli
tori Backmanin huvilaan ja takaisin,
vuokrataan heti
poiketen tulomatkalla kaikkiin NaisSatakunnank. 21
tenmatkan laitureihin, Pereelle, ViiLindfors,
kinsaareen, isännöitsijä K. O. Lindbergin huvilaan. Pyhäjärven sahalle,
Partolaan, pastori Sandbergin jatuo- 2 yks. kamaria os.keitt.
mari Procopén huviloihin.
Kortelahdenk. 19.
12445
12376
Klo 11ap.3 jas,3oip.Tampereelta
on selvittämättömiä asioita kuo- P. 5.11 ap. Jyväskylästä, Vaasasta,
Naistenmatkalle ja takaisin, poiketen Heti tai 15 p. huone
ja
huonetta
keittiö
alas.
'J
tai
1
huone
Tampereella elok. 2 p. Torniosta
linpesässä.
tullen
välilaitureille.
mennen
kovilla ja keittiö. Vast. tiistaina
Fanni Seppi. S. 7,20 ap. Toijalasta.
1915.
Klo 7.05 ip. Tampereelta Pyhä- keittiöönlapsettomille Amurink. 22.
(tänään) t. 1. kontt. nim. <M.«
12389
järven sahalle, Viikinsaareen, PereelS. 8.15 ap. Tyrväistä.
os. keitt. heti tai tuonnemp.
le ja Naistenmatkalle, poiketen taonttorissa oleva neiti haluaa täysiS. 8,10 ap. Orivedeltä.
Saarik. 12.
kaisin tullessa kaikkiin edellämainit12438
hoitoon siistiin perheeseen. Vast.
tuihin laitureihin.
T. 9,27 ap. Vilppulasta.
hintailmoituks. t. 1. k. nim.
...\yi...
M. 10.31 ap. Kajaanista, Pietarista,
<]5 p:.stä elok <
Sunnuntai- ja juhlapäivinä: Kamari ja keittiö1p. 12427
Nurmeksesta.
2 ! !I
Klo 9 ap. Tampereelta Naistenmat- syysk. Moisionk. 1
2
tai
pienempää
yksi
Pik. 11,19 ap. Torniosta.
takaisin,
poiketen mennen
kalle ia
isompi huone ynnä keittiö ykteiskoul,
tullen kaikille laitureille.
Kamari os. keitt. 1p.
P. 8,05 ip. Jyväskylästä. Vstsasta
käyville. Vast. jivyd. heti osoitt.
Klo 3 ja 8 ip, Tampereelta Pereelie syysk. Läntinenk. 12,
P. 2,07 ip. Helsingistä, Kouvolasta
12436
12418
A. M. H. Aamul. kontt.
ja takaisin, poiketen menomatkalla
P. 4,42 ip. Porista, Raumalta.
välilaitureille sekä Klo 12 ja. 5 ip.
r*Xxy-s
'"':>y/\
eli 1 p. syysk. sali 2 kamariaja Pieni perhe haluaa
Pik. 6,17 ip. Helsingistä, Pietarista
TampereeltaPyynikin ja Viikinsaaren Ttleti
■■&T.y ..&"
kautta Pyhäjärven sahalle poikkea- "*■* keitt. 2 sisäänk. mukav. MäntvkaT 6,55
y
:
'
tn 1.
12424 vuokrata 1 p. syysk. keskikaupungin
matta muille laitureille.
-'&& ■■'*.#'£* i
'
a, Helsingistä.
! :ja
kamarin
keittiön
tai
osan
keittiöön
Klo 6* ip. Tampereelta, suoraan ViikinP
■J^Ji,^*'J
mieluumm.
mukav.
Lähemm.
ip.
Helsingistä,
",37
puh.
123
Pietarista
saaren kautta Naistenmatkalle ja taPulkkinen.
12444
kaisin, poiketen palatessa Pereelle.
xogyps'^zyzomzss!££
**
2 huonetta ja keittiö
-*
Viikinsaareen ja Pyhäjärven sahalle.
-f.-, "-»t».-***? **~ ***.---:**.*-*.»- I
2 tai 3 htiGitetis ja keitt.
Väliajalla kulkee alas ainoastaan Vii- sekä puoti talli ja iiiai-.asiini
Tampereella 1915,
kinsaaren. Pyynikin ja kaupungin väPuuvillatehtaana 6. Talonmies, 1p. syysk. tahi lokak. Vast. t. 1.
lillä.
.Tamper
12435
12113
nimim. Siistit huoneet.
sen Kirjapaino-OsakeyHtiö,

Mrnlle otetaan.

Perunkirjoitus

]p.
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