
AAMULEHTI
Tampereella lauantaina 2! päivänä elokuutaLaos Nto 129

RIKOITA

ITLAÖBHIMH AT:

Irtonaisnumerot maksavat 40 penn.

la SÄHKÖJÄ

unMilli! ttii
Hämeen- jaLäntisenk. kulmassa. Puhel. 70 & 700 ja 770.

nessa parhaaksi tunnettuja. Suuri va-
, yksinkertaisia, huokeilla hinnoilla.
Vlyymälä Verkatehtaauk. 5, Tampereella,
shdas maassa. 8529

Pelastusuraitljassa Ttr'r
KAHVIJUHLA tänään lauvant. klo 8 i.
Sunnunt. kokouksia klo 11 ap. ja klo
V»8 ill. Tervetuloa! 8503

Heitotta! ystävät
Puutarhakatu 16

kokous sunnuntaina klo 11 ap. ja 6 ip.
Lähetyssaarnaaja Vilho Pylkkänen.

8527

Pelastusarmeijassa
Läutineukatu 18

vierailee Eusaini LILJA tänään lauvant.
klo 8 ill. ja huomenna sunnuut. klo 11
ap. ia VsB ill.

Tervetuloa! 8539

Ifirkkosalissa Läntinenkatu 24. Sun-
**• nuntaina t.k. 22 p:nä klo 11 a.p.
ja klo 5 j.p.p. saarnaa pastori Toivo
Rajalinna. 8533

Hartaushetki Rantaperkiössä Wir-
seirillä huomena klo 1 i.p. Puhu-

vat pastori Rudasiko, kolport. Saarinen
ja hra Ojala. Vapaailtama Luth. Ev.
Yhd. rukoushuon. huomena klo 5 i.p.
Puhun past. Böök ja koiport. Saarinen.
8511

I Ilmoituksia
ffhi ** '■

——^

sunnuntaina t. k. 23 pnä on

Täi Suoma a! Hilislröoi
17117 Itärinenk. 24.

6-pp. */i v. 45: —, V 2 v- 22:50, */« v- H: 75. 1 kk. 4:25
4-pp. V, v. 32; —, V. v. 16: 50, 1/4 v. 8: 50, 1 kk. 3:

Kotiin kannosta Tampereella peritään: s: 1/, vk,,
3:— »/a vk -> 2=— 1U vk - ja —:VS 1 kk.
Tilaushinta ulkomaille 8 mk. 1 kk.

Konttori el myönnä yksityisiä tilauksia velaksi.

Vastaava ja päätoimittaja

EETU A. ALHA
Tavataan varmimmin totmltukseas»

klo S—4 1. p.

FuUeliu 617 (yksityisp. 1602)

K. L. 1 k.

Tampereinj Tylfilyswssa
alkaa lukuvuosi syysk. 1 p. klo 5 ip.
Pääsytutkinto pidetään elok. 31 p. klo
9 ap. Ehdot ja kehoitukset kuulustel-
laan elok. 31 p. klo 12 alkaen.

Oppilaat, jotka aikovat koulusta ero-
ta, ilmoittakoot siitä viimeistään elok.
31 p. klo 12.

Tampere, 20 p. elok. 1920.

Ellen emiin.

u. s,

Kuolleita

Katkeralla surulla ilmoitamme,
että rakas mieheni ja

lasten hyvä isä
Maanviljelijä

Helkki Parpola I
keuhkokuumeen sairastettuna!),
nukkui kuolon uneen Orivedellä
IS/VIII—20. 49;11a ikävuodellaan.
Katkeraksi suruksi minulle, 1 ty-
tölle, 3:lle pojalle sekä omaisille
ja ystäville.

Maria Parpola.
Tutkimattomat ovat Herran tiet.

Ruumiin siunaus toimitetaan Ori-
veden hautausmaalla 25/VIII klo
V» 2 päivällä.

8486
Sat, K. 1 k.

I f I‘ 1 Katkeruudella ilmoitamme |J
että

rakkaimpamme ; ■
Tilli lieri I

Karkusta, kuoli Tampereen Kul- Sv
kutautisaitaalassa 18. 8. 1920 oi- §£
len ilonamme 8 kk. 9 päivää. Jäi- |||
leennäkemisen toivossa häntä kai- Kä

ipaavat, isä, äiti ja mummo y.m. Ssi
sukulaiset ja tuttavat.

Huusa ja Kali-* Pakanen.

Toivo, rakas murunen, et luo- |||
namme olla joutanut. On vuotees |p
tyhjä, kylmä nyt, siit elämämme pS
iloton. Niin hauskasti vieri ai- ||ä
kamme, kun kolme yhdessä olim-
me. Nyt isä, äiti kahden jää, fe*
miks’ Toivo, rakas väistyt vaan. H
Ei suuret silmäs enääu loista ei ||
tyytyväiset kasvos paista. Vaan fii
kuuma kyynel-isku äidin sil- la
mäkulmas’ kierii. 17107

saatavana hautausmaan puutar-
hurilta puh. 709. 7811

Syyslukukausi

li lililii ji
iiyfeiPi

alkaa syyskuun ensi pnä klo 5 ip.
Sisäänpääsytutkinto uusille oppi-
laille pidetään samana päivänä klo
10 ap-, jolloin myös kuulustellaan
ehtoiaisia. Kouluun pyrkijöiden
on tuotava mukana.an paperia ja
kynä.
17023 JOHTAJA.

Union yhteiskoulu
joka laajenee 5-luoktaiseksi val-
tion keskikouluja, vastaavaksi op-
pikouluksi, aloittaa, nyt 4-luokkai-
sena syyslukukautensa 1 p:nä
syyskuuta klo 5 j. pp.

Uusien oppilasten koulminotto
Ja ehtolaisten kuulustelu toimite-
taan samana päivä, n a, 1
p;nä syyskuuta, klo 1 0 e. pp.

'Pääsyvaatimuksena I luokalle on
kansakoulun 2 vuosiosaston suori-
tus; muille luokille samat oppien-
nätykset kuin valtion oppikouluis-
sa.

16610
J. Lähtevä mäki,

johtaja.

RHndoMH Borhnie
myöntää edullisimmin meri-, rahti-, maa-
kuljetus-, tapaturma-, murtovarkaus- ja
palovakuutuksia. Konttori: Av. 10—12
ja 1— 4. Vartiotornini?. 10, puh. 18-42.

Ljungqvist & Oivala.

17094

alkaa toimintansa syyskuun 1 p.
klo 11 ap. Uudet oppilaat ilmoit-
tautukoot tiistaina elok. 31 pnä.
klo 8 ap., jolloin pääsytutkinto
pidetään ja tulee heillä siiloin
olla papinkirja rokotustodistuksi-
neen, viimeinen koulutodistus se-
kä lyijykynä ja viivoitettua kir-
joituspaperia.

Ehtoja saaneita koulun oppi-
laita tutkitaan samalla.
17114 F- V. Pesonen.

Hantin llilil
(Ensi lukuvuonna seitsenluokkainen.)

Pääsytutkinto syyskuun 1 pnä. alkaen
klo 9 aamulla. Kouluun pyrkijöillä tu-
lee olla mukanaan papintodistus, todis-
tus ennen saadusta opetuksesta, pape-
ria ja lyijykynä.

, Koulu aiottua toimintansa samana
päivänä kello 4 i.p.

Tauno Jatkola.
HUOSI. 1 Asunnoista paikkakunnalla

antaa tietoja ratamestari H. Heinonen.
17050

Toijalan
yiifiiiMa

alottaa uuden lukuvuoden syysk. 1 pnä
klo 5 ip. Uusia oppilaita otetaan sa-
mana päivänä klo 10 ap., jolloin myös
ehtoja saaneita kuulustellaan.

V. I. Suvanto.
17090 Koulun johtaja.

suositellaan arvoisalle ylei-
sölle. Tarjoillaan hyvää
kahvia, suklaata, teetä,
:o: voileipiä y.m. y.m. :o:

Haoin! Soittoa klo 7—ll ill.
8493

Eläinlääkäri

muuttanut Pellava*
teintaatskatu 25.

Eläinsairaala samassa paikassa.
17073

Hsiiniilirl.
Vammalassa. Vastaanottoaika 11—1

6—7. Heliin Saaristo.

®
Tanssit

KaupungintaSoiia
tänään iauvantaina tk. 21 p. klo 8-2.

Liput 6: 75.

17120 V. ja U.-sem a „Yi itijs.“

IiiHIGITEJaHIITTÄ: 70 p:iå ennen Ja 60 p:la Jälkeen tekstin
sekä määrätyillä palkoilla 80 p:iä miilun. Punaiset Ilmoituk-
set 1:20 p:iä mm., vähintäin 120 mk. Kihla-, vihkimä-ja syn-
tymäilmoitaksat a 12 mk. Kuolinilmoitukset maksavat 60 p,
mm. ja on pienin hinta 24 mk. Pienin ilmoltusmaksu on 5; .

LYYRA
Lauvautaiiia ja sunnuntaina

Rohkea pelkän
5-o-aiuen amerikkalainen draama.

Pääosassa
Sessue Haijakawa.

VHHon mnlKolln Tunisissa
mieltäkiinnittävä luonnon-

kuva.

Näytökset: Sunnuntaisin klo 4;stä
Arkipäivinä „ 6:sta

Huom.! Huom.!
Pilottien hinnat; Smk. 2:75—1:35

ja —:65 penniä.

8523

Hip SliPäPiPÖi
Elokuun 20 p. 1920.

Tampereen Osake-Pankin arvopaperi-
osaston antama.

N im.
arvo

Pankkiosakkeita.

100
100
100
100

400
0000
200
100
200
100
300

4000

Pohj.Ylid.p.
Kansallisp.
Landtm.b.
Privatb.
Tampereenp,
Vaasanp.
Turunp.
Kauppap.
Helsinginp.
Länsi-Suomenp.
Liikepankki
Käsityöläis-

pankki
Kiinteistöpankki
Emissiooni

Teollisuus-
osakkeita.

Taahntehdas
Tamp. Pellava
Billnäs
Orimaitilan Villa
Valkiakoski
Suomen Sokeri
Värtsilä
Forssa
Vaasan Puuvilla

ICO
500

„ Höyrymylly
Paraisten Kalkki
Kymmene
Kone- ia Silta
Läskein
Yhdist. Villa
Suomen Trikoo
Ferraria
Viileän
Kotkan Rauta
Turun Rauta
Ah. Kemi Oy.
Uleä
W. Gutzeit & C.o
Suomen Vanu
Harjun Villa
Simpele
Sörnäs A.B,
Helios
Nikoin,jeff
Strengberg
Nurmi (kanta)
Kajaanin Puut.
Högfors
Leppäkoski
Tamp. Puuvilla
Serlachius
Finlayson

288
426
137
158
354
136.5
277

500
500
100

164
138
119

117,5

1000
1000

770
8215

655
256
497
128

1090
20500

500

208
1815

2650
1955
343

500

9900
9000

2650

1000
100

Kulkulaitos
osakkeita.

S. H. O.
Vaasa Pohjatun
Valtameri
Uudet

760

100

Sekalaisia
osakkeita.

Etelä-Suomen
Tel.

Agros
Paios. huvilak.

3735
. 325

Eyiiskonsi.

289
427

159

138
2SS

165
140
120

119

780
8240

260
500
129

1100

211

26<5
1975
345

10300
9020

2700

800

2750
330

174

Suomen Pankki, elok. 20 jcnä iO2O
Myynti- Osto-
kurssi. kurssi

115:90 113:60
Pietari a
Lontoo av. . .

S ltk. . . .

Pariisi av 231: 226;
o kk. , , ,

,
,

—— —;

Saksa av 67; 05;
3 kk

Amsterdam av.. 1056:20 1035:20
Basel 533; 4y 522: 40Wien

. . ■ _

Tukholma av.... 658: 645:
Kristiania av.... 479; 20 469 20
Kööpenhamina a v . 479; 20 469; 20
N Tev York&Chicago a.v. 32:10 31:40Yhdysvaltain seteleitä —; ;
Bryssel ; ;

Kanadan ~
—:

Ostaja Myyjä

N:0 191 4-p. pal

KONTTORI
Tampere, Knniiihaank. 30
•reinpä arkip. klo 4 a. —6 I.

kecäkuukaosiua klo •—5 l.p.

PUHELIMET:
Hm.- ja tilaushonttori I
Kirjapaino ja ailomo 3
Isännöitsijä 5 (yksit. 1 80)
letionöitsijii tavat, varmim-
min kello 9—lo ja 12—2.

K. L. 1 k.

47»* Vuosi* fSyysjuhlaansa
viettää

Tampopooss V. Pm B€.
Sunnnntaina e!ok. 22 p:nä Pyynikin kentällä alkaen kello 3—V> S i.p.
Liput kentälle 1 mk. + vero. Tanssiin 1 mk. -j- vero. Tanssi alkaa kello o.

Ohjelmassa m. m. palvehismerkkieu jako, tervehdyssanat, runo,
kaskuja, kuorolaulua; Jäämien sekakuoro, Hämeenlääni» V. P. Kuntain välinen
3-oiteiu. Osanottajia on useammasta Palokunnasta.

PäättäJäisiHama Ja gsaikmfajen Jako
Palokunnantalolla klo B—2 yöllä. HUOM.! Rautatieläisten torvisoitto-
kunta pitää huolen soitosta. Liput 4: f- vero. Lähemmin ilmotustaulnissa.
Aluajaissoittoa Esplanaaddia kello 2—3.
17C92 V, P. K:n huvitoimikunta•

(tv7

m
Se* °fj

t.

OHJELMA
Tampereen Uimaseuran uimamaisteri- jakanditaatti-

vihkiäisissä Palomäen uimalaitoksella
sunnuntaina klo 2 päivällä.

Alkosoitto, promotio, 100 m. uinti naisille Tamp. mest., 50 m. uinti mie-
hille Tamp. mest., 25 m. uinti pojille Caseliuksen pokaalkta. Kuviokelluntaa,
200 m. rintauinti Tamp. mest., 50 ra. selkäuinti naisille, Taideuiutia, 200 m.
Viestinuinti, tasoitus, Loppuhyppyjä.

Lippujen hinnat 5:50, 2:75 ja 2;25 veroineen.
ILTA M A pannaan toimeen samana päivänä klo S—2 Kaupungintalon

juhlasalissa. 17105 Lippujen hinnat 10: veroineen.

TA. 1 s. 2 k. 40 mm 2 palst.
Osakeyhtiö Hjalmar Idmanin

Lamppu-, lasi- ja porslilntkanppia
Tampereella, Hämeenkatu 18. Puh. 220.
Kuopiossa, Kauppakatu 39. Puh. 49.

suositellaan*
Rajoitettu masrä osÄiia vielä santavann uudessa merMssfi.

8580

Hi.
Huom.! Ainoa ensiluokan korsut tite

Myytävänä

220 voltin 10—15 normaali-
kvnttilän

KelalliUiilippi
sekä
7 >/,, 10 ja 15 hevosvoiman
760/380 voltin

KieiieyiiliiiHa
m yy
varastosta Hämeenlinnassa

Oy. Hämeen Sähkö
Yhtiön piirikonttorit Lempää-
lässä, Kangasalla, Vanajassa
ja Hauholla vastaanottavat
tilauksia. 17052

Vaatikaa
kuluttajat aina kauppiailta

Purin
Saippuaa
sillä se on asiantuntijain
lausunnon mukaan

parasta, n054
H. S. 3 k. 1 s.

Myytävänä rajaton määrä
veistettyä

■ mpurua
Lähemmin

Hiedan HSyrysaha,
17101 Orivesi as. Puhelin 22 Orivost.

S9:s vuosikerta 1920

TOIMITUS
Tampere, Knninkaank. 30
avoinna klo 11 a.—l 2 yöllä

PUHELIMET»
Päätoimittaja .
Toimitussihteeri
Kaup. uutisten osasto 4
Maas. uutisten osasto 1640

SCALA I!5
Uusi ohjelma maanantaina.

Liiti tilliiUl
luista.

7-osaiiien filminäytelmä.
Sg

Johannes Linnankoskea |
kuuluisan romaanin mukaan. 9

r

Ohjaus: Mauriz Siiller.
Tehdas : Svenska Biograf-

teatern.
W u

ä Pääosassa: Lars Hansson. %
| HUOM! Järnefeltin sovcl- i
p tama musiikki. f

HUO M ! Ensiluokkainen i
t; orkesteri. 17119 |

käyfiäminen
valtion raha-asiain paranta-

miseksi.
Metsähalli fuksen pääjohtajan

mielipide.

Viime aikoina julkisuudessa pal-
jon pohditusta kysymyksestä, oli-
siko kriiununmetsiä käytettävä ta-
vallista Titfisa ämmin valtion raha-
asiain parantamiseksi, on metsä-
hallituksen pääjohtja, prof. A. K.
Cajander lausunut m. m.

Kysymys valtion metsätaloustu-
loje.n kohottamisesta mahdoliisim-
mankorkealle on hyvin ymmärret-
tävästi metsähallinnon maahan
järjestämisestä saakka ollut vireil-
lä, varsinkin sellaisina aikoina,
jolloin valtion raha-asiain tila on
kireä. Nykyisen valtibliiseni ase-
man aikana tämä kysymys tuli.
ensi kerran vakavan harkinnan
alaiseksi kesäillä 191 S (senaattori
J. Arajärven ollessa raha ministe-
rinä ja vieläpä osittain juuri sa-
manlaise&iä mielessä kuin ny-
kyäänkin. Tarkoituksena oli ni-
mAtäin saada samalla Suomen
valuutan arvo parannetuksi. Sen
jälkeen on kysymys suurista met-
sämyynneiistä kerran toisensa jäl-

keen ollut pohdinnan alaisena var-
sinkin valtion tuloarviota 'laadit-taessa, jaon tällöin esitettyefcfcä
valtio tekisi pitkäaikasia sopimuk-
sia metsien myynnistä.

Prof. Cajander on kuitenkin ei-
tä mieltä, että pii.käaikaiset sopi-
mukset olisivat epäedullisia, kun
ei saada tyydyttävää hintaa puis-
ta. Tämän vuoksi ei valtion pitäi-
si ryhtyä raha-asiainsa parantami-
seksi hävittämään metsä-omaisuut-
taan polkuhintoihin.

Gornion- Karungin rata.

Aiheuttanee oikeusjutun valtiota
vastaan.

.Venäläisten maailmansodan ai-
kana. rakennuttama Tornion—
Karungin rata on jo vuosikausia la,
konnut hyödyttömänä sen jälkeen,
krui liikenne radalla lopetettiin.
Tilalliset, joiden maiden -halki ra-
ta kulkee, ovat jo viiden vuoden
ajan odottaneet maiden! pakkolu-
nartusta ja viljelyshanka-luuksien
korvaamista. Kun radan ikuatoon-panemiseen-kaan ei ole ryhdytty,
ovat maanomistajat päättänee!
nostaa rautatiehallitusta vastaan
oikeusjutun vaatien sanotun ra-dan heille aiheuttamien viljelys-hankaluuksien korvaamista sekäjoko radan alle joutuneiden mai-den- pakkolunastusta tai -radan jarata vallin purkamista sekä radanfla ° evan maa-alueen saattamia
’ta sell a!'seen kuntoon kuin 3e , olisapen radan paikeptamiata.



%*— Nso 19 S 1920

voittaji
Antwerpenistä kiitää voiton-

röesti toisensa jälkeen. Intomie-
lin, sydän lämmenneenä ne täällä
kotona otetaan vastaan. Emme
ele turhaan lähettäneet poikiam-
me suuren maailman kisakentäl-
le, emme turhaan luottaneet hei-
ään kuntoonsa, ja ennen kaikkea
heidän isänmaalliseen mieleensä,
joka saa heidän voittajatahtonsa
tekemään mahdottomankin mah-
dolliseksi. Tällä hetkellä, jona
näitä rivejä kirjoitetaan, ovat he
jo ainakin siveellisestä
hankkineet Suomelle ensi arvo-
sijan maailman urheilukansojen
joukossa. Ja kun nämät rivit
tulevat julkisuuteen, on tuo arvo
kukaties meidän kiistämätön
omaisuutemme myöskin lahjo-
mattomien numeroiden sitovan
todistusvoiman nojalla.

Mikä on se voima, joka noin
komeaan tulokseen vie? Eivät
suinkaan mitkään loistavat ulko-
naiset edellytykset, sillä mitä
eli oikeammin kuinka vähän
täällä tehdäänkään ruumiillisen
kasvatuksen hyväksi ? Ei tuo
kunto myöskään voi olla peräisin
mistään erikoisen suotuisista
■luonnonsuhteista maassa, missä
pitkä, pimeä talvi ja lyhyt kesä
supistavat varsinaisen harjoitus-
ja keruttäurheilukauden mahdol-
lisimman rajoitetuksi. Ajatel-
kaamme vain vastaavia oloja
Ruotsissa, puhumattakaan Yh-
dysvalloista ja Englannista.

Ainoa tyydyttävä selitys on
urheilijaamme ja «rheiluharras-
tajaimme loppumaton harrastus,
heidän innostuksensa ja heidän
tarmonsa olojen Hurjuudesta
huolimatta alallaan luoda raaal-

Velkamme olympialals-
iemtne.
lemrae sivistyksellisesti arvokas-
ta ja suurta. Siitä heidän lan-
nistumaton voittajatahtonsa vie-
dä „ Suomen lippu kunniaan,
Suomen värit voittoon”. Siitä
myös heidän voimansa viedä tuo
tahtonsa perille.
I

Täten he myös tekevät isän-
maallista työtä sanan parhaassa
merkityksessä levittäessään näin
kansamme mainetta ja herättäes-
sään muun maailman myötätun-
toisen huomion meitä kohtaan
tavalla, joka epäilemättä tehoo
paremmin kuin mitkään tieteelli-
set voitot ja taiteelliset saavutuk-
set, koska se, mitä he tekevät,
on kautta maailman yhtä suosit-
tua kuin yleistajuistakin. Olem-
me siis suuressa Skiitollrsmisve-
iassa olympialaisvoittajillemme.
Nyt on meidän myös se käytän-
nössä osoitettava. Osoittakaam-
me nyt vihdoinkin, että koko
kansan myötätunto on heillä ja
maksakaamme jokainen se kun-
niakas merkki, Suomen olympia-
laislippu, joka ei nyt enään Ant-
werpenin voittojen jälkeen ole
maailmalle tuntematon ja josta
meidän täydellä syyllä kannattaa
ylpeillä. Ovathan sen värit ja
kaikki se meille kallis, minkä
vertauskuvana se on, innostanut
miehemme miltei yli-inhimillisiin
ponnistuksiin ja myöskin sen
mukaisiin saavutuksiin, ei suin-
kaan kenenkään yksityiseksi
eduksi, vaan rakastetun isän-
maamme tähden.

Kenpä nyt enään voisi olla
vailla Suomen olympialais-lippua,
meidän kunniakasta kansallis-
valtiollista vertauskuvaamme?

Viiöfora-alueiden lunas-
taminen.

Miten lunastettavan aineen erot-
taminen on toimitettava.

Valtioneuvosto on, nojautuen
vuokra-alueiden linnasiannista kos-
kevaan lakiin säätänyt, että sen
täytäntöönpanoa koskevan huhitik.
11 pnä annetun asetuksen 42 §

sellaisena kuin se kuuluu asetuk-
sessa höinäk. 10 pltä 1919, on
muutettuna kuuluva seuraavasti:

Lunastettavan alueen ostama! 1 a
erottaminen on toimitettava sillä
tavalla kuin voimassa olevat sään-
nökset siitä määräävät. -Koko a-
lueitta älköön uudelleen mitattako
ja kartalle pantako, ellei erotta-
mista muuten voida toimittaa, ol-
len mittauksen tarpeellisuus, jos
lunastettavan alueen lisäksi mi-
tattava alue oii 50 ha suurempi,
alistettäva 1 äänanmittauskont torin
ratkaistavaksi. Arviokirjaan ote-
tut sekä 23 §:ssä säädettyjen las-
kelmien tulokset ovat myös toi-
mituskirjaan otettavat. Jos joku
osa lunastushinnasta on ilman
valtion välitystä suoritettava ja
asianosaiset ovat sopineet sen suo-
rittamistavasta, on jäljennös suo-
rittamisesta laaditusta välikirjas-
ta toimitusasiakirjoihin liitettävä.
Milloin vuokra-alue lunastetaan
sovinto jaolla jaetusta tilasta ja
vuokranantaja on ainoastaan joku
tilan osakkaista, on .alueen lohko-
malla eroittani inen roimassa, ole-
vien säädösten mukaan toimitet-
tava joko sovintojaolla mainitusta
tilasta sellaisenaan eli kuin
kaikkien osakkaiden osuuksista
yhteensä, riippumatta siitä myön-
tyykö vuokranantajana oleva osa-
kas tai muut tilan osakkaat erot-
tamiseen, ja on erottamisessa täl-
löin huomioon otettava, että ero-
tettava vuokra-alue luetaan aino-
astaan sen osakkaan tila-osuuden
vähennykseksi, joka on ollut vuok-
ranantajana, minkä vuoksi erotta-
miskirjaan ja maaherran erotta-
mispäätökseen on merkittävä, ke-
nenkä osaosuuden vähennykseksi
erotettu vuokra-akuo on luettava
sekä. mikä. tällaisen osakkaan osa-
luku ja manttaali erottamisen ta-
pahduttua on. Samat merkinnät
on myöskin tehtävä asianomaiseen
kohtaan maarekisterissä. "Kun
vuokra-alue lunastetaan palstati-
lasta on alueen lohkomalla erotta-
minen toimitettava niin, että sää-
detyssä järjestyksessä lasketaan
lunastettavan alueen osaluiku ja
manttaali sekä sitten vastaavassa
määrässä vähennetään palstatilan'
osaluku ja sen tiluksia vastaava
manttaali. Palstatilan paikintove-
rosta1 on sen jälkeen vähennettävä
lunastettavan alueen osalukna vas-
taava osuus, elleivät asianomaiset
pyydä palkintoveroa. kokonaan uu-
destaan määrättäväksi sillä tavalla
kuin siitä on säädetty.

mmm

Paini.

Antwerpen, 19. 8. (STT)
Painikilpailujen loppuotteluun on
päässyt 6 suomalaista, o
ruotsalaista ja 1 hctlantila.inen.
Perttilä on hävinnyt pisteissä
ruotsalaiselle Westergrenille.

Antwerpen, 20. 8. (STT)
■Kre ikkala is-room äla isossa päinissn
ovat lopulliset tulokset seuraa vaE;
Höyhensarja: 1. Friman, Suo-
mi, 2. K ä hk ön e n. Kevyt sar-
ja; 1. -V äre. Keskisarja; 1. Ves-
tergren, Ruotsi, raskas keskisarja;
1. Johansson, Ruotsi, raskas sarja;
1. A. .V. Lindfors, Suomi.
Antwerpen, 20. 8. (STT)

Kre iikkala i-s-roomalaasasa pa inissa
voitti höyhensarjassa Friman
Kähkösen 402,2, keskisarjas-
sa. .Vestergren A. Lindforsin
31,25, raskaassa keskisarjassa Jo-
hansson hollantilaisen Sintin 1,32,
raskaassa keskisarjassa A. V.
Lindfors Ahlgrenin pisteillä.
Edellinen sai 47 ja jälkimäinen
38 piet. Ruotsalaiset panivat vas-
talauseensa.

10,000 m juoksun alk ukitpaitu.
10,000 m juoksun koe-erä;
I erä: 1, Liimatainen 32,

08,2.Hlaafaloushallllus asettanut erilyi-
sen maESalousäcncinrkasUis-

lauiakunnan.

Flhvenanmaan kysymys.
II erä; 1. Guillemhnt 32;41,(fl U.

ruotsalainen Backman,Juristikomissioni keskeyttänyt
istuntonsa 10 päiväksi.

Maatalon?h»11 itus on asettanut 111 erä: Wilson, Englanti, 33,
40,2. 2. Nurmi i man ponnis-
tusta.väliaikaisen maatalouskonetankas-

tuslautakunnan ja kutsunut sen
puheenjohtajaksi prof. G. Gr o -

tenfeltin sekä jäseniksi maan-
viljelysneuvos B. Wester-
marckin, asutusneuvos H.
Ha 1! akor t e n, teollisuusneu-
vos P. Peron, ins. E. Sara-
ojan ja tri E. F. Sim o 1 a n'.
Itseoikeutettuna jäsenenä kuulun
lautakuntaan maatalonishallituk-
sen v.t. maatalouskone- ja sähkö-
konsulentti ,V. H a r j%.

Tukholma, 19. 8. Kansainväli-
nen juristikomissioni, joka on ase-
tettu käsittelemään, eräitä Ahve-
nanmaan kysymyksen yhteydessä
olevia oikeudellisia kysymyksiä,
on komisionin kahdelle jäsenelle
sattuneiden väliiintuPeiden syiden,
takia lykännyt istuntonsa kym-
meneksi päiväksi.

Kilpailujen aikana satoi ran-
kasti.

10,000 m. juoksun loppukilpailu.

Antwerpen, 20. 8. (STT)
10,000 m juoksun loppukilpailus-
sa sai Paavo Nurmi kultamita-
lin, aika. 31,45,8 sek. 2. Guille-
mont. Ranska, 3. Wilson ja seitse-
mäs Liimatainen. •

Ulkomaalaisten paluu
Heuvosto-Venäjältä.

M. m. 70 suomalaista palaa
piakkoin Moskovasta.

Ko]miloikk a uksen alknkilpailn.

Sotalaitos.

Seuraavat tykistöupseerien
täy denny skurssi t su erittäneet
resevriupseerit on nimitetty ak-
tiiviupseereiksi. määräämällä hei-
dät vakinaiseen palvelukseen;

Tarttoon venäläiselle rauhanval-
tuuskunnaOlg •aaapuneitten ticto-
jen ‘mukaan on joukko ulkomaa-
laisia t. k. 17 pnä neuvostohalli-
tuksen suostumuksella lähtenyt
Moskovalta kotimaahansa. Näitten
joukossa on m. m. 70 suomalais-'

■ta ja saapuvat he kaikki Suomen
rajalle Valkeasaareen', missä suo J

malaisia viranomaisia on kehoitet-1
■tn ottomaan heidät vastaan.

3. Kenttatykistörykmenttiin;
aktiivivänrfkeiksi reservi vänriki t
Juho Nikolai Honkanen ja Eino
Upari;

Rannikkopuolustuksen esikun-
taan : aktiiviluutnantiksi reservi-
luutnantti Väinö Kinnunen;

I. «Rannikkotyki störykment-
tiin: aktiivi!uutnantiksi reservi-
luutnantti Viktor Aleksander
Ahlfors, aktiivivänirikeiksi: re-
servivänrikit Pekka Varen, Kus-
taa Jalmari Valtonen. Väinö
Nordhmd jaKaarlo Keijo Olavi
Zilliacus;

2

(Sähkösanoman sisällöstä lienee
venäläinen valtuuskunta' jo < anta-
nut virallisen tiedon Suomien val-
tuutetuille.

Koi mi loikkauksen aikukilpailu;
1. Tuulos 14,50, 2. ruotsalai-
nen'Almlöf 14,19, 3. ruotsalainen
Jansson 14,16. Amerika lainen Ah-
oanne oli 6:s, päästen loppukilpai-
luun.

Moukarinheitto.

Moukarinheiton voitti amerika-
lainen Ryan 52,87,5, 2. ruotsalai-
nen Lind. ,

Lahjoitukset Gurun suoma-
laiselle yliopistolle.

Keräyksen tulos Akaassa.baiva uponnut Pohjan- Turun .suomalaisen yliopistoin
.'hyväksi on Akaasta 47 lahjoitta-
jalta kertynyt 172,000 mk.

Huomattavimpia lahjoituksia
ovat tehneet; Pankinjohtaja Y.
AiroTa, kauppias M. Lahdenisuu,
sigrouoomit O. Santti ja O. Savio
sekä tilanomistaja J. Fr. Sipilä
tukin 10,000 mk., maanvilj. K.
Hinkka 6,000 mk., maanvilj. H.
Järvi-Haavisto, maanvilj. E. Jär-
vinen, kauppias K. Mäkinen, kun-
nanlääkäri K. Railo, maanvilj. E.
Sjöstedt ja lakit. kand. V. I. Uo-
tila, kukin 5,000 mk.

Rannikkotykistörykment-
tiin: aktiivivänrikiksi reservi-
vänrikki Yrjö Henrik Karvinen;

3. Rannikko tykistörykmeut-
tiin aktiivikapteeniksi reservi-
kapteeni Armas Edvard Raassi-
,na, aktiivivänrikeiksi reservikor-
netti Leo Verner Hellman ja re-
s°rvivänrikit Jussi Ernesti Sa-

‘ a Karl Rafael Rainio; sekä
.aaseen tykistörykrnenttiin

..vänrikiksi reservivänrikki

merellä*
Skagenin läheltä tavatun posti-

pullon viesti.

Skagen, 19. 8. (STT) Ska-
g-enLn .läheltä on (»vattu posti-
pullo, justa puuttuu päivämäärä.
Pullo ei näköjään ole ollut me-
ressä muuta kuin viikon ajan.
Pilliosa ollut kirje oli aeuraava.nErik Vilhelm Strand

Omasta pyynnöstään on jää-
kärikapteeni Väinö Vuori siirret-
ty suojeluskunnasta jääkäripri-
kaatki esikuntaan.

sisältöinen
Aamurusko E aumalta on erit-

täin vaarallisessa asemassa. Pum-
put eivät toimi. Laiva uppoaa
nopeasti. Joo yvra löytää tämän,
pyydän yöt '-v "Risesti saattamaan
isälleni ja äidilleni tervehdyksenä,
että minä kanien Pohjanmeren
aaltoihin uskoja Jesukseen.

Eron vakinaisesta palvelukses-
ta ovat saaneet; jääkärilautnanit-
ti Viljo Ilmari Cantell Kajaanin
Skssipatal 'Oonasta ja vänrikki
«Kaarlo Reino Gerbardus Ceder-
berg 2. kenttätykistörykmeutistä,
kumpikin siirroilla reserviin, ja
oikeudella käyttää sotilaspukua. Johan K. Leino, kapteeni.

Tärkeimmät päivän uutiset u
* - ‘

Painissa suomalaiset saaneet fcclme ensimmäistä palkintoa.
10,000 m. juoksussa nurmi ensimmäinen. Suomi

pistemäärässä kolmannella sijalla.

1,300 m. juoksun lopififtSsailu

1,500 m. loppukilpailun voitti
'englantilainen Hill, 2. englantilai-
nen Baker, 3. ameri kalainen
Shield.

Riian neuvottelut.

3,000 m. estejuoksu.

Viimeksi saapuneiden Tukhol-
man lehtien mukaan voitti 3,000
m. Olympialaisen estejuoksun en-
simäisen alkuerän ■amtirikalain.cn
Devaney 10,23. Suomalainen Ris-
sa n e n oli o:s ja päiäsi loppukil-
pailuun. 0tf i osaa 4 amerikälais-
ta, suomalainen Rissanen, 1 ita-
lialainen, 2 ruotsalaista ja 1 eng-
lantilainen ,nim. Hodge, jolla oli
alkukilpailussa ollut paras aika
10,17,4.

Käsittelyn alaisena monopooU-
politiikka.

Rxika, 9. 8. (STT) Balilaisen
konferenssiin taloudellinen j?,osto
käsitteli tänään monopoolipolitiik-
kaa sekä tavaranäytbeiden vientiä;

koskevia kysymyksiä. Jaosto piti
erittäin välttämättömänä näyttely-
jen järjestämistä kuhankin haiti-
laiseen valtioon, johon toiset val-
tiot lähettävät tavaroita näytteil-
le. Pääministeri Ulmanis otti ei-
len vas‘aan Hampurisi—Amori-
kanlinjan edustajan, ja pohti hä-
nen kanssaan kysymystä Königs-
bergin—Berlinin ilmapostilinjan
ulottamisesta Riikaan, Tallinnaan
ia Helsinkiin.

200 m. juoksu.

200 m. juosun voitti amerikka-
lainen Voodred aika 22 sek.

400 ra. juoksu.

400 m. juoksun voltti! afriikka-
lainen Rudv aika 49,6 sek.

Kristianien kongressi*

Seiväshyppy.

Kysymys muutosten aikaan-
saamiseksi kansainliitossa.

Seiväshypyssä: sai ensi palkin-
non eräs ameribalainen, saavut-
taen uuden maailman ennätyksen,
4 m. 9 sm.

Berlin, 19. 8. (STT) 12 poh-
joismaid. välisessä parlamenttien
välisessä kongressissa Kristianiassa
lausui snurlkäräjäin puhemies, että
rauhaan nähden asetetut toiveet
eivät ole pitäneet paikkaansa, kun
valta on muodostunut väkivalta-
rauhaksi. Ruotsin edustaja Adel-
svärd painosti sitä, että olisi työs-
kenneltävä sensuuntaisten muu-
tosten aikaansaamiseksi kansain-
liittoon, että se tulisi elinvoimai-
seksi. Saksan olisi sallittava liit-
tyä liittoon ja myöskin Yhdysval-
ta in liittyminen olisi välttämätön-
tä. Etujen, Norjan pääministeri
painosti samoin sitä, että fceski-
Europan valtioiden olisi mitä pi-
kimmin päästävä kansainliiton jä-
seniksi. Ruotsalainen Hallen lau-
sui, että olisi mitä pikimmin toi-
meenpantava. tarkistus, ennenkuin
mainittu tarkistus tehdään idästä'
päin.

Pisteiden jakautuminen.

ahvenanmaalaisten nisku-
roiminen.

OitStStansleri puuttunut febhikS.
Kuulantyönnisoä saivat pisteitä:

Suomi 12, Amerika 7. Ruotsi 2
ja Viro 1.

10,000 m. käarelya&ä jalkautui-
vat pisteet; Italia 7, Amerika 6,
Englanti 6 ja Kanada 3.

110 m. aitajuoksussa saivat pis-
teitä: Amerika 11, Kanada 7. Uu-
si-Seelanti 3 ja. Ruotsi 1.

Joukkuekilpailussa florettimiek-
kafllussa sai Italia I sijan. 8 voit-
toa. 2. Ranska 6 voittoa, 3. Ame-
ria 4 voittoa.

Kansain yledspisteet.

Oikeuskansleri on lähettänyt
Ahvenanmaan läänin maaherralle
kirjelmän, jossa huomautetaan,
että sanoma lehti tietojen mukaani
laiton yhtymä joka käyt tää nimi>-

Jtystä Ahvenanmaan maakuntakäräi-
jät on kokouksessaan tk. 3 p. päät-
tänyt lausua käsityksenään, että
Ahvenanmaalaisten vaalivira.no-
tus tottelemattomuuteen lakia
maisten tulisi pidättäytyä kaikis-
ta toimenpiteistä, jotka edistävät
Ahvenanmaan itsehallintolain toi-
meenpanoa. Koska lehtilausunto-
jen mukaan on tapahtunut kehoi-
vastaan, tiedustelee oikeuskansleri)
•mihin toimenpiteisiin maaherra,
asian johdosta on ryhtynyt.

Eilisiltaan mennessä ovat pis-
teet kaikissa tähänastisissa kilpai-
luissa jakautuneet seuraavasti;

184 pistettä.
70 »

Amerilta
Ruotsi
Suomi RR >

Torja 57 »

Englanti 52 »

Ranska 27 »

Hollanti 13 »

Belgia 12 »

Tähän ei ole laskettu kuiten-
ksan painista tulevia pisteitä.

tehdas palanut ITlyUyuiaenä
Tärpättiä ja tervra tulen saaliiksi,

Pohjoismaiden mfnisferihohous
Röpenhaminassci.

Viime maamsutai-iltana klo 8,15
pääsi tuli irti Uno Söderholm &

Cxxn omistamassa terva- ja tär-
pättitehtaassa Myllymäessä. Teh-
taassa oli poltto parhaillaan täyn*-
uissä, kun yhdestä uunista rupesi)
kaasu vuotamaan ulos ia jostakin
tunteraattomßigta syystä syttyi pa-
lamaan. Sipeistä ponnistuksista
huolimatta pa olikoko tehdasra-
kennus vajaassa kahdessa, tunnis-
sa perustuksiaan myöten. Tuli sai
heti niin valtavan voiman, ettei
edes koko varastoa ennätetty Pe-
lastaa, vaan joutui tulen saaliiksi
sekä valmista että raakaa tärpät-
tiä. Myöskin tervaa paloi jokunen
määrä,

Tukholma, 20. 8. (STT)
Aftonbladet kertoo vannana asia-
■na, että pohjoismainen ministeri-
kokous pidetään Köpenhamimesa
elokuun viimeisenä viikkona.
Kaikki 6 'konferenssiin .=aapmra»
ministeriä ovat unisia miehiä.

niaancroftamisia.

Tehdas oli vaikuute-ttu vain pie-
nestä summasta, joten palosta koi-
tunut valtinko on tuntuva.

Läänin maaherra on vahvista-
nmt ma a neroili amdlsat joilla Tiura-
vuorelan perintötilalla Ylöjärven
pitäjän 'Kuusiston 'kylässä on eroi-
tettu palstatilalliselle Oskar Ran-
taselle Rantala nro 2 nim. palsta.

Jussilan perintötilalla Orive-
den pitäjän Voi,tilan kylässä on e-
roitettu Oriveden kunnalle Jussila
mm. tila. Hirsi]än perintöfiiril-
lä Oriveden pit. Voitilan kylässä
on eroitettu Hirsi!än kenkätehdas
0- V rlle Hirs ilä nim. tila.’ Yi-
'roian perintötilalla Kangasalan
pi". Ti,lhalan kylässä on eroitettu
\H:e Kivirannalle Kiviranta-
ndminen palsta.
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maatalousnäyttely
Savonlinnassa.

Presidentti saapunut juhlille.

Savonlinnan ma at alousnäyttely
avattiin eilen. Aamulla saapui
kaupunk. yl. junalla itasav. presi-
dentti puolisoineen seurassaan ad-
jutanttinsa, ministerit V n «'kos-
ki ja Pehkonen sekä läänin
maaherra. Asemalla oli valtava
■kansanjoukko vastassa. Kaupun-
gin puolesta tervehti .presidenttiä
valtuuston puheenjohtaja lehtori
E. K e k o m ä.k i ja maataloustoi-
mikunnam puolesta maanvilj. kan-
sanedustaja K. Ruuskanen.
Presidentti vastasi puheisiin.

Asemalta ajoi presidentti kirk-
koon, jossa juhlasaa ra a n piti tuo-
miorovasti A. V. Kuusi f. t o.
F. .’-' 13 tapahtui näyttelyn juh-
lalliset avajaiset näyttelyä-ra tällä
■tuhansiin nousevan kansanjoukon
■lasoaoliesiäa. Ma atalou-näy.tt eiyn

junsti tasavallan presidentti ava-
tuksi. Hänen puheensa otettiin
vastaan raikuvin, pitkällisin, suo-
sionosoituksin. Avajaisj uhdalii-
suuksien päätyttyä lähti president-
ti 'katsomaan niiy±telyä* .

Suomen Kuurin mies, 7 ioneö
talonisäntä Ananias

Jauhiainen •Kiuruvedeltä, jonka
huomiota herättävä olemus on vii-
meksi ilmestyneessä Suomen Ku-

valehdessä. Hän painaa 205 kg.

AAMULEHTI



Lauantaina 21 p:nä elokuuta

Koiat-alouspafltiteemlaet.

luokassa arvostellaan »e.
taloudet, jotka ottavat osaa sitä
ennen järjestettyihin kokota louk-
sien palkitsemisiin. Kama etukä-
teen tapahtuvat palkitsemiset jär-
jestetään seuraavien perusteiden
mukaan.

Palkitsemisiin pääsevät osalli-
siksi kaikki ne taloudet, jotka
näyttelyn Keskustoimikunta maan-
viljelys- ja talousseurojen ehdo-
tuksesta osanottajiksi hyväksyy.

Kunkin maanviljelys- ja talous-
seuran johtokunnan tulee ennen
huhtikuun 1 p. 1921 tehdä Kes-
kustoimikunnalle ehdotus niistä
talouksista jotka johtokunnan ar-
vostelun mukaan olisi huomioon
otettava talaisissa koko maan kä-
sittävissä kokotalouksien palkitse-
niisissä. Johtokunnat tekevät e.h-
dotuke. omissa, koko-talous-palkit-
semisissa tai -kilpailuissa saavutet-
tujen tulosten tai muulla tavalla
saavuttamansa tuntemuksen pe-
rusteella. Ehdotuksia talouksista
tehdessään on johtokuntien ånnet-
tava ne tiedot,'jotka Keskustoimi-
kunta sitä ennen määrää.

Paitsi sitä, että ehdotettavat ta-
loudet ovat edustavia, maakuntan-
sa parhaita tiloja, tulee niiden
täyttää seuraavat ehdot:

a) ainakin yksinkertainen kir-
janpito tulee tilalla, olla käytän-
nössä ja ainakin kahdelta edelli-
seltä vuodelta lautakunnan nähtä-
väksi;

b) tilalla tulee olla. viljelys-
kartta;

c) tilalta tulee voida esittää, ka-r-
-j ata:’ ou desta t arkastuskir ja npi don
tulokset mahdollisemman monelta
vuodelta, vähintään edelliseltä.

d) tilan karjassa tulee olla selvä
■siitossuunia;

e) tilan tulee olla ollut vähin-
tään 5 vuotta nykyisen omistajan
(tai hänen vanhempainaa) hallus-
sa;

;Ve.a ti vassa poikk-eus tapan k-sessa,
emtfcyisten syiden va1 litassa, voi-
daan näistä vaatimuksista poiketa..

Maanviljelys- ja talousseurojen,
johtokunnat eaaynl ehdottaa alla-
mainitun määrän talouksia, ottaen
huomioon, mikäli parkkakunnalli-
sat olot sitä edellyttävät, eri suu-
ruusluokkiin kuuluvia talouksia
(katso 6).

a) Lapin Mtie., KeskkPohjan-
■maan, Perä-Pohjolan,, Kajaanin,
Länt. Viipurin'. Mvs:t ja S. Ta-
lousseurat, kukin korkeintaan 2;

b) Hämeeni, Hamec n--Sa t a kun-
nan, Itä-Hämoen, Itä-Karjalani,
Keski-Suora en, Mikkelin, Pohjois-
Karjalan, Uudenmaa!. Mrs:f, Ou-
lun Tls. ja Cist&rbotltens Sv. sekä
ISTflands och T;hu?'äns Lantbruk
kukin korkeintaan 3;

c) Etelä-Pohjanmaan, Kuopion,
Lounais-Suomen. Satakunnan ja
Viipurini. Mw:t kukin korkein-
taan 4.

Maa jaetaan palki+semiseissa 3
piiriin. Eri piireihin kuuluvat
maanviljelys- ja talousseurojen a-
lueet seuraavasti:

1. piiri: Uudenmaani. Mrs.,
•Nylands ooh Tavastehusländs
Injtbrsk., Lou nais-Suomen Mva.,
Suomen Tie., Hämeeni., Hämeen-
Satakunnan. Satakunnan Itä-
Hämeen, Länt. Viipurinläänin ja
(Viipurini. Mv«:t.

Yleinen maatalousnäyttely.

Mestaruuskilpailu.

2. piiri; Etelä-Poh janmaan,
Ketlki-Pöhjanmaaai Öster-
bottens Sv. Lantbrak., Kodki-Suo-
mon, Kuopaten, Pohjote-iK«rjftlan,
Itä-Karjalan ja Mikktelinl. MVe;t.

3. .piiri Kajaanin Mr?., Oulun
Tl?., Perä-Pohjolan Mrs. ia Lapin
Mtk.

Taloudet arvostellmn 3 suuruus-
luokassa.

a) pienviljelijät, peltoala alla
10 ha;

h), keskiviljelijäit, peltoala 10—
50 ha;

c) suurviljelijät, peltoala yli
50 ha.

Tilojen arvostelun suorittavat
•Keskustoimikunnan valitsemat 3
lautakuntaa, kukin piirissään.
Kussakin lautakunnassa on 3 jä-
sentä.

Arvostelu tapahtuu aikana
1/„21—V-22 vähintään kerran kul-
lakin arvosteltavaksi hyväksytyllä
tilalla.

Lautakunnat käyttävät arvoste-
lussaan Keskustoimikunnan myö-
hemmin hyväksymä®, pistetauluk-
koa.

Lautakuntien palkittaviksi eh-
dottamien ja Keskustoimikunnan
palk lihavaksi hyväksymien talouk-
sien tulee näyttolyyn tuoda talout-
taan kuvaavia valokuvia, tilastol-
lisia esityksiä näytteitä y. m.

Palkintoina jaetaan 'kunniakir-
jojia ja rahaa tai arvoesineitä.

Palkinnot ovat. 5,000;—, 3,000
ja 1,500:—.

Talouksista, joiden omistajien
päätulolähde ei ole maatalous,
jaetaan palkintoina ainoastaan
kunniakirjoja.

13 yleisessä maatalousnäytte-
lyssä Tampereella v. 1922 järjes-
tetään työme&taruusikilpailut;

a) kynnössä,
b) ojituksessa,
c) juuri-kasvimaan perkatfkses-

d) hevosten esittämisessä ja
puhdistamisessa. x

e) lypsamisassä,
f) lampaiden keritoemisessä.
Osanottajiksi kilpailuun pääse-

vät kussakin lajissa ne Iraksi, jot-
ka maanviljelys- ja talousseurojen
kilpailunsa ovat osoittautuneet a-
lueensa ensi m äijiksi.

Joita maanviljelys- ja talous-
seurojen alueiden ensimäiset .saa-
daan selville, tulee kunkin maan-
viljlyg- ja talousseuran (yhteistoi-
minnassa jaloätusyhdietykeen. ja
hevoaja 1 o-stusliiton kanssa) ennen
maaliskuun 1 .p. 1922 järjestää a-
luettaan varten mestaruuskilpai-
lun ja niitä varten pienemmin a-
lueon (esiin, kunnan) käsittäviä
karsintakilpailuja.

Tulokset maakunnallisesta mes-
taruuskilpailuista on kunkin
■maanviljelys- ja talousseuran (ja
hevosja lostu »liiton) 1ähetettävä
Keskustoimikunnalle ennen huh-
tik. 1 p. 1922.

Palkintoina jaetaan kunnialdlr-
joja ja yhst. 15,000 mk. rahassa twi
arvopsimeissä ia ovat
palk. vaihd. 1.000: 500:

* , 750: 300;
» , • 508: 200;

ylimääräisiä palkintoja jaetaan
tarpeen tullen.

VJcrollusvalifuhsitr.

Läänin maaherra on hyljännyt
Lempäälän pitäjän Lastusten ky-

lästä kotoisin olevan agronomia
Otto Kingelinin valituksen valit-
tajaa' Lempäälässä 1919 kohdan-
neesta 1800 äyrin suuruisesta va-
roituksesta, sekä samaa hyljännyt
▼alittajan anomuksen Lempäälän
kunnan venedtuk-sen kokonaan
(kumoamisesta, saaden valittaja 65
markalla korvata kunnan kulut.

Tampereen kaupungissa asuvan
metsänhoitaja Lennart Lagerval-
lin valituksesta on valittajaa Ylö-
järvellä 1018 kohdannut veroitus
kumottu joten verojen perimiseksi
toimitettu ulosmittauskin rau-
keaa; asialliset saavat itse kärsiä
kulunsa.

Samoin on läänin maaherra, jät-
fänyt Vesilahden pitäjän Ka aktia.n
kylästä kotoisin olevan maanvil-
jelijä .Vihtori Toikan valituksen
valittajaa VesiYhdellä 3919 koh-
danneesta. vonoitnksasta 'hnomioon-
<rftamatta, samoin kuin hänen va-

dituksensa. mikäli »e koskee V«n-

l#hden kunnan mainitun vuoden
verotuksen kokonaan kumoamista;

Kunnallisneuvos
6. 3. Blåfiddin muisto.

'Kokoukstssaan tJk. 17 päivänä
päätti Pälkäneen kunnanvaltuus-
to kunnallisneuvos 6. I. Blåfield
vainajan muistoksi perustettavaan
stipentirahaatoon luovuttaa 5,000
•mk.

Kauppalapa. Läänin maa-
herra on myöntänyt Oriveden pe-
täjässä asuvalle kauppias Erik
.Karaäslle oikeuden liikkeessään
Oriveden pitäjän kirkonkylässä
nmtikanpan yhteydessä pitää kau-
paksi ampuma-aseita ja ampuma-
tarpeita.

asialliset saavat itse kärsiä kulun-
sa. Tampereen kaupungista ko-
toisin olevan kauppias Kalle Pir-
johan valituksesta on osakeyhtiötä
La.mminT.ahka Kangasalla 1938
kohdannut varoitus k innottn la-
kiin perusturr/aLomana, joten sen
perimiseksi toimitettu ulo.mr.t-
tauekin raukeaa, säädön esiaMiret
it*e kärsiä kulunsa asiassa.

AAMULEHTI

Tampereelta ja
lähisenduita.

Valtion metsähuuto-
haupat.

Valtion metsähuutoka lipassa
Tampereella eilen mutiin seu-
ra avat määrät runkoja alempana
mainittuihin hintoihin;

Perhon hoitoalueelta Aug. Ek-
löfille 7,834 runkoa å 30;—; Les-
tin hoito-alueelta Oy. Silvalla 14,
703 runkoa ä 34:50; Jalasjärven
hoito-alueelta O. Jäntille 1,560
runkoa å 55:60; Jalasjärven hoito-
alueelta Seinäjoen Saha Oy: Ile 6,
364 runkoa å 10:50; Jalasjärven
hoito-alueelta T. Pietilälle 4,774
runkoa ä 39:50; Alajärven hoito-
alueelta Ab. Schaumanille 10,000

runkoa å 26;—; Vilppulan hoito-
alueelta Pyhäjärven Saha Oy;le
5,082 runkoa å 69:25; Jämsän
hoito-alueelta Kotkan Tukinosto
Oy: Ile 5.317 -runkoa å 43;—; Tor-
vakan hoito-alueelta Korpilahden
Tukinosto Oy:lle 7,732 -runkoa å
46:20; Saarijärven hoito-alueelta
Kymi Oy:lle 17,-616 runkoa ä 28:
70; Karstulan hoito-alueelta- Aug.
Eklöfille 7,000 runkoa å 45:10
sekä 6,933 runkoa å 20:70; Mul-
tian hoi to-a lueelt a G. A. Serlachi-
ukselle 10,587 runkoa å 51;—;
Virtain hoito-alueelta Enqvist 0.
Y;lie 15,025 runkoa å 41;—; Ki-
vijärven hoito-alueelta Lahden
Saha Oy:lie 15.(510 runkoa å 40:

sekä Viitasaaren hoito-alueelta
Aug. Eklöfi-I'e 10,898 runkoa ä
55:10.

Kaupungin tonttien
vuokraukset.

Tehtailija Ra f. Haarla on
valtuustolta anonut saada vaihtaa
■hänelle valtuuston päätöksellä
17. 2. 20 vuokratun asuntotontin
n;o 26 Villistä kaup. osasta, ront-
tiin n:o 19 samassa kaupungin-
osassa vuokraehtoja muuttamatta.

Raha toi mikä mari käsiteltyään
anomusta, on katsonut voivansa
puoltaa sitä.

Samoin on rakennusmestari T.
Säi 1 ä anonut saada vuokrata a-
suntotOntin n:o 20 .Villistä kau-
punginosasta.

Pahatoi.mikamari on esittänyt
tontin vuokrattavaksi 60 vuoden
ajaksi 60 pennin vuosivuokraa
vastaan m2 ilta, joka kuitenkin ai-
na 10 vuoden kuluttua korotetaan
10 % ;lla.

Vuokra e hdoiksi raha tojmilk ama -

ri on ehdottanut, että tonteille on
vuoden kuluessa rakennettava a-
suinrakennus nykyisen rakennus-
järjestyksen mukaan ja että vuok-
raajalle myönnettäisiin etuoikeus
uuteen vuokraukseeni sopimusa jän
umpeen kuluttua, jolloin vuokra-
ehdoista uudelleen sovittaisiin.

Itsemurha Gampcreen poliisi-
putkassa.

Varkaudesta pidätetty mies hirt-
täytynyt.

Eilen illalla, klo 5 ajoissa
lopetti päivänsä hirttäytymällä
etsivässaosaslossa varkauksista pi-
dätettynä ollut työmies Otto Ar-
mas Sirone n.

"Vartian mennessä mainittuna
aikana tarkastukselle Sirosen kop-
piin. tapasi hän pidätetyn hirttä-
ytyneenä akkunarisukkoihin si-
dot tuun va atekai sta ]cescen.

Paikalle heti kutsuttu lääkäri
totesi miehen kuolleeksi.

Sironen, joka oli kotoisin Hel-
singistä. oli syntynyt v. 1899.
Pidätettäessä oli hän ilmoittanut
ensin nimekseen Saaristo. On
luultavaa, että Sironen oli aikai-
semmin Suomeniimnasta karannut
-anki jOlia lienee useampiakin ri-
kot - siä ornäl 1at u nnol ’ a an.

Hirttäytyminen johtui ehkä
kiinni joutumisesta.

Oiolippufa
'äänissä oleskeleville ulkona ah la
hiille on Hämeen läänin läänin
hallituksesta viime heinäkuun ai
kana annettu kaikkiaan 115

Passeja ulkomaille on saman a-
jam kuluessa annettu 83 henkilöl-
le» niistä: 39 Amerit kkaa n aiko
ville sekä 1 Airikaan aikovalle.

Huto-omnibuslfihennc Gampereelie

Aikaisemmin kerroimme eräälh
yksityiselle tulleen kaksi auto-
omnihusvaunua. Mikäli olemme
nyt kuu Teet, alkavat vaunut su-rf
rittaa koeajoja ensi nirkolla.: Sään-
nöllinen liikenne alkanee seuraa-
väliä viikolla.

Gamperecn U. P. R:n vuosijuhla

Tampereen V. P. K. viettää 47:
ttä vuosijuhlaansa huomenna sun-
nuntaina alkaen klo 3 päivällä
Pyynikin kentällä. Samalla pide-
tään Hämeen läänin V. P. Kun-
tain välinen kolmiott-elu, johon
ottavat osaa. Tampereen V. P.
K:sta A. Grönroos, A. Vailenins.
A. Keine, V. Koskinen, L. Grön-
roos ja V. Virtanen, Toijalan V.
P. K:sta L. Lungren, H. A 1 ha,
Y. Heikkinen, H. Koskinen, J.
Salminen ja J. Väli-niemi sekä
Pälkäneen V. P. K;sta K. Sipilä-,
T. Sipilä, V. Sipilä, L. Laaksonen,
ja L. Jaakkola. Päättäjäiset ja
palkintojen jako on Palokunnan-
talossa klo B—2 yöllä. Yleisöl-
lä on täysi syy pitää juhlat mie-
lessään.

Hhfd viinatehdasta vähemmän.

Ruoveden kirkonkylässä sijainnat
viinatehdas hävitetty.

T. Ic. 20 päivää vastaisena yönä
hävittivät konstaapeli O. Sel-
keä, raitti tielautakunnan jäsen O.
Taival ja teknikko F. V. P e 1-
tola Suoveden kirkonkylässä
suutari Xevasen asunnosta täjules-
sä käynnissä olevan viinatehtaan.
K eittämätöntä rankkia kaadettiin
maahan 55 litraa ja valmista vii-
naa takavarikoitiin yksi litra.
Keittovälineet tuhottiin tehtaili-
jan suureksi mieliharmiksi.

Lopuksi annettiin tehtailijoille,
joita oli useampiakin, käsky saa-
pua vastaamaan ensi kuussa alka-
ville käräjillä häpeällisestä hom-
mastaan.

Tehdas hävitetty Tammelassakin.

Kuluneen viikon aikana ovat
Forssan poliisit Luutko, Kcnni
ja Männikkö hävittäneet viinateh-
taan lähellä Forssaa sijaitsevassa
Talsolan kylässä. Keittohommissa
tavattiin forssaiaiset P. Syrjä ja
Ä. Ekholm. E a ukilla kaadettiin
maahan noin 150 Itr. ja keitto-
vehkeet takavarikoitiin.

Poliisikonstaapelit. Läänin
maaherra on myöntänyt Pirkka-
lan nimi sm iespiirissä palvelevalle
konst. Erik Vanam oi 1 e eron
mainitusta virastaan lukien 1 pstä
kuluvaa elokuuta,, sekä määrän-
nyt hänen jälkeensä konstaapelik-
si mainittuun piiruin konst. Kalle
Harald Mannisen.

Varkaus Vesi lahdessa. Muu-
tamia päiviä sitten vietiin Vesi-
lahden Riuttankulman Halmiais-
ten kuonasta 3 ]/2 kg voita ja 8
litraa maitoa. Ämpäriin jätettiin
maitoa pari litraa, kai kahviker-
maksi aamua varten.

Ruotsalaistuilamistyö Länsi-
pohjassa

Ruotsalaistuttamistyö Pohjois-
Ruotsin suomalaisseuduilla käyt-
tää päämääränsä saavuttamisek-
si yhä voimakkaampia keinoja.
Eri tahoilla Ruotsin Länsipoh-
jaa on Pohjolan Sanomien tieto-
jen mukaan suomalaisilta ostet-
tu nähtävästi Ruotsin valtion
varoilla maatiloja sekä näihin
sijoitettu viljelijöiksi sydän?-
Riv-Esis.a ■‘uituja ummikkoruot-
salatsia työmiehiä tai maanvilje-
li joitä.

Pälkäneen hunnan-
aituusfon kokouksessa

viima tiistaina käsiteltiin seuraa-'
r»t «Ä*t:

Kunnan a/siamloheksi kunnan
onristaniilla maatiloilla asuvan*
n äkitupa-alueitten erorttamistoi-
nijniksiss» valittiin konstaapeli M.
Loit o. .

-Kunnailleen ammattien tarkas-
ta jän palkankorotus anomue hyl-
jättii-n, kun ei vielä ole tietoa -mi-
tan paljo •häneltä on työtä. Kun
hän vuoden lopulla esittää tar-
kemman selvityksen viran puolesta
tekemästään -työstä, otetaan asia
uudestaan esille.

Kunnan, .palovakuutuksista mak-
• a/maa y iraääräistä maksua ei vaa-
lita -takaisin vaan luovutetaan se
yhdistyksen käytettäväksi ja val-
tuutettiin valtuusmies Kankainen 1
allekirjoittamaan sitä koskevan so-
pimuskirjan.

Jotta, kuntaan saataisiin vaki-
nainen nuohooja päätettiin kään-
yä Hämeen läänin pa-loapuyhdis-

lyksen puoleen pyynnöl-ä, että tä-
mä järjestäisi asian -maksamalla
nuohoojalle jonkunlaisen pohja-
palkan.

Pätkän een kirjastoseuralle
myönnettiin 5,000 markan avus-
tus, laina-jyvästen voittovaroista.
Saanoista vanasta päätettiin niin-
ikään kunn-fi-llisineuvos G. I. Blå-
fieJd-vainajan muistoksi perustet-
tavaan stipendirahastoon luovut-
taa 5,000 mk. ja valittiin rovasti
Varraavu-ori neuvottelemaan -Hä-
meen-Sntaknhn an ma a nvr'j-el ysseu-
ran johtokunnan kanssa rahaston
käyttämisestä ja hoidosta.

Painon ‘kyläläisten valitukseen
valtuuston päätöksestä ottaa, 2750
uutta, osaketta O. Y. Pälkäneen
Sähkössä, 'selitystä antamaan val-
tuutettiin valtuusmies Matti Heik-
kilä läänin maaherran .päätöksen
noja lla vapautettiin rovasti K.
Varmavuori valtuuston jäsenyy-
destä ja köyhäinhoitohallituksen
esimiehen toimesta, johon- viime-
mainittuun toimeen valittiin pas-
tori Antti -Soila ja valtuustoon tu-
lee astumaan varamies Heikki
Turvan-en.

Kunnan sairaanhoitajafta re n
oh jesää n töehdotust a t ark astamaa n
valittiin rovasti Varmavuori, rou-
va, Ida Sainrnen ja opettaja J. F.
Vuori.

Ohjesä ä ntöeh dotuksen laatimi-
nen 1 asut uslautakunta a varten an-
nettiin kunnallislautakunnan huo-
leksi.

Sen johdosta 'eitti ■maatalous-
tilaston kerääjille valtion varoista
maksettava, 'korvaus on niin pieni,
että sillä ei tehtävää kunnollisesiti
voida, suorittaa, päätettiin tilaston
kerääjille (kulinanvaroisi: a maksaa
saman verran kuin valtiokin.

Valtuustosta ilmoitti, pois muu-
ton tähden eroavansa leipuri Kal-
le Jussila, jonka varamiehenä val-
tuustoon astuu työmies Juho Tam-
minen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valit-
tiin E. Kanninen ja Ida Salmi-
nen,

Rakennustoiminta Helsingissä

Nykyään tavattoman vilkas.

Hbl:n Helsingin kaupungin ra-
kennustarkastajalta saamien tie-
tojen mukaan on-rakennustoimi®-
r.a kaupungissa nykyään erittäin
vilkas. Kaikkiaan on 'eri osissa
kaupunkia viitisenkymmentä ra-
kennustyömaata, niistä n. 30 uu-
tivrakennusta ja n. 24) lisäraken-
nusta. Huomattavan suuri osa ra-
kennuksista on tarkoitettu otetta-
vaksi käytäntöön jo ensi syksynä.
Asuntopulan .'levenemiseen tämä
Vakennustoiminta tulee huomatta-
vasti vaikuttamaan. Suurin osa ra-
kenteilla olevista rakennuksista
tulee tosin sisältämään liike- ja
tehdashuonenstoja, mutta niiden
tultua käytäntöön vapautuu usei-
ta asiiinhuoiie-usltoja, joita nyt
käytetään li iket ankottuksiien. Kau- 1
pu nginkeek uksessa on nykyään!
työn alaisina, kymmenkunta suu-
rem pa a uut i«raketinusta.

Opintoretkeilyyn. jonka Hä-
meon-Satakunnan maanviljelys-
seura panee toimeen Kaakkois-
Suorneen voimat halukkaat osan-
ottajat. vielä ilmoittautu». ‘Kaksi
200 markan stipendiä pienviljeli-
jöille jaetaan.

N:o 191 1920 3
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Asianajo- Ja Liiketoimista

J« V* Rouhimkoski
Tampere. Kutiinkaaak. 27 puurakennus
Avoinna 9-4. Puhel. 142 |a IS3O.

ELO
ruskottaa yhtä hyvin

kuin iuonnonvoi.

imetti jakarina.
Pctomalsfa mutta typerää

politiikkaa.

bolshevikit ovat olleet voitolli-
sia Puolassa. Heidän soiajowkkon-
sa ovat tunkeutuneet aivan.Var-
sovan lähistölle ja. uhkaavat sen
vallata. »Voitoistaan korskeina o-
vat h© varaamillaan aineilla toi-
meenpanneet omia järjestelmiäan
ja tuomioitaan. Ne poikkeavat ko-
konaan kaikista ennen tunnetuis-
ta väkivaltaisuudessa ja raakuu-
dessa. Kaikki varakkaammat on
ilman muuta surmattava ja muit-
ten on kuoleman uhalla luovutet-
tava aseensa ja mukauduttava val-
loittajani mielivaltaan.

»Siinä lyhyesti holehevflaen jul-
ma tuomio. Menestyksensä pöyhis-
täminä osottavat he täydelleen sen
mielialan, joka heillä todellisuudes-
sa on ja sen raakuuden joka hei-
dän keskuudessaan vallitsee. Jul-
muudellaan luulevat he kaiketi tu-
kahduttavansa vastarinnan ja arlis-
tavansa voittamansa kansan val-
tansa alle. Ryöstämällä samalla
voitetuilta kaikki ruokavarat ja si-
joittamalla joukkojaan hätää kär-
simään jääpien pariin uskovat he
täydentävänsä valtauksen. ■

Mieliala, jonka moinen menette-
ly on omiaan synnyttämään voite-
tuissa, ei kuitenkaan turvaa heidän
valtaansa. Julmuus ja mielivalta
on kaikkina aikoina kukistanut
harjoittajansa. Bolshevikit kylvä-
vät vaan katkeruutta ja vihaa, jo-
ka kostaa aikanaan ja varmasti.
Monta vertaa viisaammin olisivat
he tehneet, jos he olisivat osotta-
neet lempeyttä ja oikeamielisyyttä
ja menetelleet ihmiseHiaesti. Sil-
loin olisi voinut olla mahdollista,
että he olisivat saaneet voittamis-
taan vihollisista ystäviä. Mntta
jonka »jumalat tahtovat hävittää,
sen he lyövät sokeudella®, sanoo
vanha sananlasku, ja tässä tapauk-
sessa pitää se aivan paikkansa. So-
keassa raivossaan ja kostopyyteis-
sään he eivät huomaa, että kosto-
tar seuraa heidän kantapäillään ja
että se jo heidän selkänsä takana
irvistää.

Puolalaiset näkevät, mikä Keitä
odottaa, jos he joutuvat belshevi-
kien valtaan, ja »e kokoo kaikki,
jotka suinkin kynnelle kykenevät
riveihin ja heidän voimansa kas-
vavat. Vielä ei kaikki ofe mene-
tetty. Etelässä ovat puolaltaiset ol-
leet voitokkaita ja epätoivo, johon
vihollisen kauhea politiikka viepi,
antaa kymmenkertaisen voiman.
Epäilemättä on näin jo käynytkin.
Taistelu muuttuu kuumaa kuu-
memmaksi jos mahdollista voi ol-
la, että se juuri ratkaisee viimei-
sessä tingassa. Bolshevikit eivät
itsekään vielä ole nrhi varmoja
asiastaan ja, jos onni kääntyy, niin
silloin on täydellä syyllä heidän
politiikkansa kantanut juuri niitä
tuloksia, joita sillä on koetettu
estää.

Bolshevikien menettely Puolassa
on samalla paljastanut jälleen ko-
ko maailmalle sen »isällisen ole-
muksen. Julmuus, jemmoista maa-
ilma ei ennen raaimptna aikoi-
naankaan ole kuullut, viepi kaiken
mielisuosion ja työlässissäkin, jot-
ka ovat valistuneempia, täytyy #en
herättää inhoa. Viime aikoina on
näkynyt oireita, että neuvostohal-
litus mahdollisesti olisi saanut vi-
hitelien tunnustuksen, mutta tämä
menettely tulee varmasti sitä vii-
vyttämään, eMei kokonaan estä-
mään. Siinäkin suhteessa on se ol-
lut typerää politiikkaa. Juuri
kettäin on saapunut tietoja, että
Ranska on tunnustanut iVrtagelh*
hallituksen. Tämä bolshevikien me-
nettely tule suuresti tukemaan si-
tä. Voidaan niin kouraantuntu-
vasti osottaa, millaista bolshevis-
mi on. ettei sitä saata millään kier.
tää. Bolshevisteilla ei m unten -

ka an ole mitään ulkovaltaan luot-
toa eikä suosiota ja takiaiset toi-
menpiteet kylmentävät sen koko-
naan. Työläisetkään vieraissa mai»,
sa eivät mitenkään saata puoltaa
sellaisia hirmutekoja.

P*' s t e.
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fikaä antako Johtaa itseänne har-
«UNftv *

kIS*.Ä tarjotaan nikoin aDta
tSpte&uja- viskuu- Ja lajitteluko!
Saait». taikka ala-arvoisia vastaavia»
kotätnaieia tuotteita, tulee Teidän
muistaa, että toiminimi E. & 31
Leino Salossa 30 yli ikaKdeukym-
menen vuoden on erikoisalanaan
valmistanut mainittuja koneita
oim. Trinraf-lajittelijoita. Kierre-
lläjitteltjoita, Tuulikki- Ja Ihan-
ne viskuu- ja lajittelukoneita, Mie-
likki, Ohlsson ja Yalla viskuuko-
neita y.m.

Mainitun toiminimen ylläluetel-
lut koneet ovat kautta maan saa-
neet. jo aikoja sitten osakseen yksi-
mielisen tunnustuksen. No ovat
monissa maanviljely-näyttelyissä
koetarkastuksen perusteella palki-
tut ensimäi&illä palkinnoilla ja par-
haimmilla arvolauseilla, joten ne
täyttävät suurimpiakin vaatimuk-

ja kykenevät kilpailemaan min-
kä vastaavan ulkolaisen tuotteen
kanssa tahansa.

Toiminimi E. & 3. Leinon ko-
neita saadaan tilaamalla suoraan
tehtaasta ja myyvät niitä myöskin
kaikki hyvin varustetut kone- ja
kalustokaupat maassamme.

Muistakaa kysyä kaupoista ai-
na E. & J. Leinon-viskuu- ja lajit-
telukoneita. 17044
S.I. 7.878

'

:---

48 vuotta täyttää täällä tä-
nään konttoripäällikkö Hu r o
Pennanen.

70 vuotta täyttää tänään
maanviljelijä -Tuho Korhonen
Järvensivulla,

Kultahäitään viettävät huo-
menna t.k. 22 pnä torppari Heik-
ki Numminen ja hänen vai-
monsa Matilda o.s Packalin Ruo-
veden pitäjän Mustajärven kylässä.

Kihlauksensa ovat julkaisseet
neiti Lyyli Ylönen Raumalta ja
kansakoulunopettaja 'K. Paasio
Pirkkalasta.

Suomen Sotilas n;o 33-—34
fin ilmestynyt sisältäen m.m.
tanskalainen kapt. Halvo Jesse-
uin erittäin mielenkiintoisen esi-
tyksen »Konekivärit maailmanso-
dassa'!, jossa tyhjentävällä ja va-
kuuttavalla tavalla käsitellään var-
sinkin pienten maitten aseistuksen
kannalta tärkeää kysymystä, kum-
painenko konekivärimuoto, raskas
vaiko kevyt, maailmansodan anta-
mien kokemusten perusteella on
osoittautunut tarkoituksenmukai-
simmaksi. Ylipainoksia maini-
tuista kirjoituksista saadaan Suo-
jeluskuntain Yliesikunnasta.

'■— Allianssijuhlat, kdko maata
käsittävä yhtymätilaiisuus, jossa
erisuri maiset kristityt kohtaavat
toisiaan, harrastaen kristittyjen
yhtymistä, alkoivat täällä eilen,
jolloin kokouksia oli päivällä Var-
tiotornink. 11 ja illalla Puuvilla-
tehtaan kirkossa.

Tänään ja ■ huomenna jatkuvat
juhlat. Varsin mielenkiintoisen
esitelmän tulee juhlien yhteydessä
pitämään tänä iltana Puuvillateh-
taan kirkossa yliopiston dosentti
Felix Iversen, kertoen havain-
neitaan kristillisen Internationa-
Ten konferenssista. Bilthovenissa
Hollannissa tänä kesänä, Samassa
•tilaisuudössa tulee laulajatar An-
nie Valloni ns esiintymään.

Muutan viittaamme eiliseen il-
moitukseemme.

Hartaushetki on huomenna
sunnuntaina kello 1 ip. Rantaper-
kiössä Wirseirillä.. Puhuvat pas-
tori Rudanko, kolport. Saarinen
ja hra Ojata,

Messukylän oravakomppanian
harjoitus ja juoksukilpailu on nuo-
mena klo 1,30 ip. Messukylän kir-

SSäfltef 21 pnä elokuuta-

Kohtalaisia etelätuulia. Muuttu-
maton lämpötila. Sadetta ja pilve-
nevaa.

Kalevan pataljoonan

1 korapp. kokoontuu liauvantaina t.
k. 21 p. klo l/,Q ip. kanslian pi-
haan

6 komppania

kokoontuu tänään lauantaina klo
5.15 ip. suojeluskunnan kanslian
pihaan täysissä varustuksissa har-
jotuksia varten.

kastike. Ei, ei herra palo-
vakuutusasiamies. Minun tehtaas-
sani ei mitenkään voi syttyä tuli-
palo. Siellä valmistetaan nykyään
paloöljyn -vastiketta.

kolla

KirlaSllsms la laide.
Röpenhaminan ja Parisin

tutustumassa.
SaFteilijat Reivi ja Simo Raario kertovat havaintojaan.

Kun taiteilijat Helvi ja Si-
m o K a a rio näinä päivinä pit-
kän ulkoma amaikansa jälkeen o-
vat saapuneet kaupunkiin, riensi
allekirjoittanut käyttämään hy-
väkseen haastattelun tilaisuutta.

■Matkalie lähiö tapahtui touko-
kuun 3 pnä Turusta Tukholmaan,
jatkuen sieltä keskeytymättä Kö-
pemhaminajan. Täällä viipyivät
taiteilijat toukokuun loppupäiviin
saakka, jatkaen sitten matkaansa
Paiisiin, välillä kuitenkin pysäh-
tyen Hampurissa ja Kölnissä.

YMsvaikutus matkalla, lausui
hra Kaario, oli, että se mitä näh-
tiin, eil ollut lähestulkoonkaan!
niin hämmästyttävää kuin miksi
sen olimme kuvitelleet. Tämä 'kos-
kee niin teattereita kuin muita-
kin nähtäviä. Olimme odottaneet-
liian suurta ja siksi toiveet kärsi-
vät monia pettymyksiä. ■<k -- i

Köpenhamman teattereista
myönsivät molemmat taiteilijat
oppineensa paljon enemmän kuin
Parisin, johtuen tämä ainakin o-
saksi siitä, että sukulaisuus mei-
dän ja Köpenhaminan välillä on
suurempi. ■-

Kuinka paljon korkeampi mei-
käläistä on Tanskan teatterin ta-
so? kysyin uteliaana.

■Vastaus kuului: Esitys on vilk-
kaampaa ja nerokkaampaa kuin
meillä. Roolien käsittely samoin
intel li gentimpää. Mutta mitä tu-
lee itse asian harkintaan ja esityk-
sen hartauteen ja voimaan räin
siinä emme suinkaan paljon jää
jälkeen. *

Tanskalaiset ovat erittäin lihas-
\

j tunedte komedioihin ja niitä esi-

j .tetääar myös paljon paremmin
| kuin mihin meillä vielä kyetään.
Samaa komediaa saatetaan muu-
ten näytellä melkeinpä koko näy-
täntökausi tietysti aina täy-
sille huoneille. Tämmöinen suo-
sittu näytelmä oli viime talvena
»Den grönne E'.evatorn«, jota ko-
ko kuninkaallinen perhekin oli
•katsomassa. Sen esitys oli «Olut
suuremmoinen, ja vaikka näytel-
mä jo hipasikin rivoutta niin-
kuin monet tämäntapaiset ei
se loistavan esityksensä vuoksi vai-
kuttanut tympäissvästi.

Haastatellut olivat myöskin kat-
somassa näytelmää »Muurien si-
sällä.®, jota Tampereen Teatteris-
sa on esitetty. .Vertailevan arvos-
telun tästä jättivät vaatimatto-
masti seuratoverinsa johtaja Back-
manin tehtäväksi. Islantilaiseen
näytelmään »Vi mordere® (Me
murhaajat), Joka tällä näytäntö-
kaudella esitetään täällä, tutustui-
vat samein iKöpenhaminan Dag-
mar-teatterissa.

kuessaan.

Höpenhaminan teattereissa käy
paljon väkeä, innostuvaa väkeä,
aivan toisenlaista kuin meillä.
Suosionosoitukset ovat suurlääni-
siä. Jokaisen suurem moisen,m ani
kohtauksen sattuessa keskellä näyt-
telmää tuhlaa yleisö aplodejaan.
Tantutpa välistä kuin suosionosoi-
tukset olisivat olleet ennakolta-
järjestettyjä.

Mitä muuten Tanskan oloihin
tulee, lausui hra Kaario, niin -

hän Jo kaikki tuntevat: paljon
ritnaa. iloja Ja. remua. Taide-elä-
mä on 'vilkasta Ja on siinä mei-
käläisellä paljon opittavaa.

Parisiim saapuivat taiteilijat
besäk. 1 pnä, joka oli niin kylmä,
että he tuskin koskaan pohjoises-
sa Suomessa olivat niin ir-vaa vi-
lua nähneet.

Ensimäin en huomio kaupunkiin
tullessa oli likaisuus. Musta
ja harmaa on tämän kulttuurikes-
kuksen .päälltekuori.

Toinen kokemus oli ääretön tun-
gos. Elämä keskikaupungilla on
yhtä huutoa, melua Ja tärinää.

Teattereilla, oli mäytäntpkausi
parhaillaan, sillä Parisin teatterit
lopettavat vasta heinäkuun alus-
sa ja alkavat 'sitten syksyllä loka-
kuun. alkupuolella,

teattereihin

Tullessamme Parisin teatterei-
hin, lausui rva Kaario, oli petty-
myiksermme täydellinen. Kävimme
sisään) vaivaisina ja kurjina, oman
mitättömyytemme tuntevina, mut-
ta läksimime ulos ajatellen, että
hyvin pari-sitaiset voisivat
myöskin tulla opintomatkalle
Suomeen ia vaikkapa Tampe-
reelle.

Monessa suhteessa ovat Parisin
teatterit »aataminaikuiseila* kan-
nalla-. Puhe ja liikkeet ovat saa-
neet äärettömän pateettisia muo-
toja. Ranskalaiset ihailevat
kieltään ja vallankin sen loppu-
sointuja, joiden liioittelu teatte-
rissa on saanut mahdottomia muo-
toja. Mitä luonnottoma mm-aksi
puhe sitten kehitetään sitä suu-
rempi on yleisön ihastus. Meil-
lä .pyritään pois teatraalisuudesta,
Ranskassa sitä kehitetään. Pari-
sin näyttämöillä näkee teattereis-
sa- kasvanutta elämää, lausui hra.
Kaario, vakuuttaen samalla, että
jos suomalaiseen teatteriin tuotai-
siin jotain sellaisenaan Pamista,
niin meidät näyttelijät -naurettai-
siin ulos. •>» ;- Ti-?,»» 45; |

Va-Hamkumoukseen tätä vanhaa
suuntaa vastaan on noussut Le
Vieux Golombier-niminen vähäi-
nen teatteri, jossa haastatellut olh
vat käyneet useita kertoja ja sii-
hen .suuresti ihastuneet. Tämä te-
atteri pyrkii hillittyihin muotoi-
hin. lähentyen .pohjoismaisia teat-
tereita. Monessa muussa suhtees-
sa on rämä teatteri merkillinen,
mutta emme puntn siihen tässä e-
nemmän, koska myöhemmin saa-
nemme siitä erikoisen kuvauk-

•Dekoratsionipuoli oli Parisin
teattereissa suuremmoinen. Ranan
on ja sitä ei oltu säästetty. Mitään
uutta ei siinä kuitenkaan ilmen-
nyt. Usein tekivät dekcratsionit
sitäpaitsi rikkinäisen vaikutuksen,
kun uudempia ja vanhempia maa-
laussnumtia esiintyi rinnakkain.
Valoefeiktejä käytettiin run-
saasti, jopa liioitellen siihen mää-
rään, että esim. kuuvalo pantiin
seuraamaan henkilöä hänen liik-

Puvut olivat äärettömän kaunii-
ta. Pukeutumisesta puhuttaes-
sa muuten mainittakoon, että tri-
koot oh jätetty pois ja jalat maa-
latut. Tuntuipa myös isiltä kuin
tällä olisi paljon voitettu ja että
tämä tapa pian leviäisi.

Puhumisessa ovat ranskalaiset
mestareita. Häivinkin kansalai-
nen ihaileehieltään ja. koettaa pu-
lma kauniisti. Teattereissa on saa-
vutettu arvan uskomattomia ■ tu-
loksia, esim. nopeuteen ja selvyy-
teen nähden. Me suomalaiset olem-
me -tässä suhteessa paljon jäljessä:
me emme tunne kielemme kau-
neuksia, emmekä sitä tarpeeksi
paljon rakasta.

Mikä oli sitten matkan tulos?
uskalsin lopuksi ryhtyä utele-
maan. . ;i" .V ,

Välitön tulos, vakuuttivat mo-
lemmat haastatellut yksimielisi-
nä, oli se, että opimme luottamaan
itseemme. Rohkeus kasvoi. Väim-
me, että näytelmätaiteellsmme or.
oikea suunta, ja että me emme o-
lekaan muusta smstysmaailmasta
niin äärettömän paljon jäljessä
kuin monasti luullaan. Meidän
tarvitsee vaan vielä hiukan pon-
nistella ja pian kykenemme astu-
maan kilpaikuun ja, näyttämään
■suurelle maailmalle omia saavu-
tuksiamme.

Täydellisesti yhtyen kunnioitet-
tavien ja herttaisien Kaastateita-
vieni mielipiteeseen, ponnistelun
välttämättömyydestä sekä myöskin
suomalaisen taiteen mahdollisuuk-
sista, kiitin mielenkiintoisista
kuvauksista, joista, tässä se on
tunnustettava .aivan liian ka-
russa muodossa on vain muutamia
asioiden muistiinpanoja.

S—n.

aan.
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AAMULEHTI

Gyöuäcn Geatterilla
oli eilisiltana ava jaienäytänto.
Esitettävänä oli Holbergin »J ep-
p e N i i 1 o n p o ik a«, jonka en-
si-ilta keväällä- oli viimeisenä.
Yleisöä täysi huone. : -v*--’*'

Teatteriin huoneustossa on kesän
aikana toimitettu korjauksia, jois-
ta tärkein on permannon koSoa-
vaksi laittaminen. Seinät ovat
myöskin maalatut. Katsomo tekee
nyt entistä hauskemman vai-
kutuksen. Myöskin näyttämön
puolella lienee tehty korjauksia.

Ensimäisenä ensi-iltana teatte-
rilla tulee olemaan Ibsenin »Y h-
t e i sk n n n a n pylväät*. Er_-
si-iillan aikaa ei vielä liene mää-
rätty.

VelaistelH
li urSigflo.

Antwerpenin olympia-
laiset.

Viisiottelun yksityistnlokset.

Viistitte!win osaaottaneiden «ai
■lajeissa saavuttamista yksityfetu-
loksi-sta saadaan Ruotsista saapu-
neiden sanomalehtien mukaan seu-
raavat tiedot: >

Pituush' y p y ss I aiotti ot-
telun 19 miestä. Kilpailu suoritet-
tiin raiskasjudksuitsella Ja irtope-
r öisellä radalla sekä heikossa vas-
tatuulessa. Olosuhteet huomåoon-
ottaen täytyy amerik-aladaen B,
Hamiltonin tulosta 686, pitää e-
rlnomaisena. Lehtonen tuli toisefc-
.si 66-3,'5. Lähinnä Bradley, Ame-
rika, 661. 4. Lahtinen 659, 5. Le
Gendre, Amerika, 650,5, 6. Gyl-
■lensto’pe, Ruotsi, 641, 7. pelätty
Lövland 632, 8. Olsson, Ruotsi,
627, 9. Klumberg, Viro, 625, 12.
Nilsson, Ruotsi, 620, 14. Svens-
son, Ruotsi, 589,5 Ja viimeisenä
japanilainen Mazura ädeltämitta

kohtalaisella tuloksella, 431.
K e i h ä ä n h e i t o n voitti

ylivoimaisesti Klumberg 60,76.
Lehtonen vakiinnutti asemansa,
■tullen toiseksi 54,67 Ja kolman-
neksi Lahtinen. 54,25. Muiden Jär-
Jestys Ja saavutukset; 4. Lövland
53.13, 5. Nilsson 50,85, 6. Svens-
son 50,43, 7. Gylfenstolpe 49,88,
8. Nylund, Suomi, 48,65, 9. Ha-
milton 48,36, 10. Bradley 48,16,
11. Le Gendre 44,50, 12. Olsson
43,68, sekä viimeisenä kreikka-
lainen Demetricfe 24,1 J.
.200 metriä juostiin kuu-

dessa erässä, kussakin kolme mies-
tä. Parhaan ajan saivat Lehtonen,
Bradley, Gylknstolpe Ja Le Gend-
re, 23 sek Hamilton 23,2 Ja Lah-
tinen Ja Olsson 23,3. 5. Svensson
23,8 ja 10 norjalaiset Reistad ja
Lövland, 23,9 ja 24, 11. Nilsson
24,1. Viimeiseksi jäi kreikkalai-
nen Andromidas, 29 sek.

Kiekonheitossa. alkoi
ruotsalaisten toivo tulla valoisam-
maksi. Voittajaksi tuli niin. Ols-
son 39,80 metriä. Toinen Lövland,
39,51 ja Voimat- Klumberg, 38,62,
4. Le Gendre 38,91, 5. Hamilton
37.13, 6. Bradley 36,67, 7. Lehto-
nen 34,64, 8. Nilsson 34,63, 10.
Gyllenstolpe 33,50 ja viimeisenä
Lahtinen 31,12.

1,5 0 0 metrin juoksuun
pääsivät alimman pistemäärän
saaneina Lahtinen, Lehtonen,
Olsson, Lövland, Le Gendre, Brad-
ley ja Hamilton. Lahtinen voitti
vaivatta ylivoimaisesti ajalla 4,36.
Lehtonen tuli toisena perille 35
metriä jälempänä.

1 Lehtosen lopputulos, noin 4,135
pistettä on loistava saavutus.

Pieniä jllkipohnintcja ksihään
heittokil pailasta.

Ämmkalaiset Keittivät omilla
keihäillä. Belgialaiset protesteera-
sivat tällöin, jonfcavuokei yankeet
saivat Keittää uudelleen Ja saivat
•kome metriä paremmat tulokset.

Ruotsalainen Blomqvist pyysi
suomalaisilta lainaksi heidän kei-
häitään, joita ruotsalaisten mu-
kaan käytettiin muka vastoin mää-
räyksiä. Pekka Johansson kuiten-
kin kieltäytyi luovuttamalta. B.
ei saanut myöskään lainata Lind-
strömin keihästä ennenkuin lopul-
la, jolloin hän paranisi n. 5 metriä.

Belgian paras keihäänheittäjä
de Laender heitti ensi heitolla 10
m. sitten 35.

KeihäänKeitto suoritettiin ensin
vastatuuleen, jonka jälkeen suun-
ta Päivällä puhalsiheikko myötätuuli, sivuaurinko ja

Uhmaat.
Puolan kamppailu.
Puolalaisilla menestystä. |

minshin neuvotteluissa kiellä^;
vät puolalaiset hyväksymästä

aseislariisumisehtöia. f
Minskln istunnot.

Puolan sähkö3 anomatoimisto il-
moittaa. t.k. 18 pnä, ettei Minskis-
tä ole saapunut minkäänlaisia tie-
toja. Tänään lähtivät ulkomaa-
laisten lehtien kir jeenvaihtajat
autoilla Varsovasta yrittääkseen
päästä Minskiin.
Lontoo, 19. 8. {-STT) Eaknio-

nev on saanut Tshitsheriniltä tie-
donannon, jossa tämä todistaa,
ettei Minskissä ollut t.k. 18 pnä
istuntoa. Syynä oli. Puolan val-
tuuskunnan puolelta tapahtunut
erehdys.

Puolalaisten hyökkäyksillä on
menestystä.

Berlin, 19. 8. (STT) Puola-
laisten tekemillä hyökkäyksillä on
puolalaisten tietojen mukaanv ol-
lut menestystä erittäinkin pohjoi-
sella rintamalla. Puolalaiset ovat
vallanneet takaisin Kovo Minskin
linnoituksen sekä alottaneet hyök-
käyksensä Brest Litovskia selkä
Länsi-Preussin käytävää vastaan.

Minskin neuvottelut aloitettu.

Berlin, 19. 8. (STT) Puola-
laisten ilmoituksen mukaan on
Minskin neuvottelut alotettu. Puo-
Maiset valtuutetut ovat kieltäyty-
neet hyväksymästä puolalaisten
joukkojen aseistariisumista koske-
vaa ehdotusta, ellei myöskin venä-
läisiä joukkoja riisuta aseista.
Myöskään eivät puolalaiset ole val-
miit myönnytyksiin venäläis-eak-
salaisen liikenteen helpottamiseen
nähd'-T>.

Puolan lähetystön tiedonanto.
Puolan lähetystö ilmoittaa vi-

rallisesti t.k. 20 p;nä;
Puolalaisten vastahyökkäys ke-

hittyy menestyksellisesti. Puola-
laiset joukot ovat ylipäällikön
marsalkka Pilsudskin henkilökoh-
taisesti johtaessa sotatoimia ja
kenraali .Veygandin avustaessa:
häntä t.k. 18 pnä miehittäneet
Pultutskin, Siedlzen ja Wlodavan.
Boishevikiarmeija peräytyy pitkin
rintamaa. Mikään vaara oi -enää
uhkaa Varsovaa. Puolalaisten
joukkojen eteneminen jatkun.

hudcndorff muuffau Augsburgiin
Berlin, 20. 8. (STT) Ken-raali Ludendorff muuttaa näinä;

päivinä Augsburgiin asettuakseensinne pysyvästi asumaan. -

"

fj&uaniåina 21 p:aa eloäiiiita

sopivan lämmin. •Katselijoita oli
aamuilta n. 1,000, päivällä 5,000,

Stadionilla on kolme, lipputan-
koa osoittamassa voittajien järjes-
tystä, mutta vain yksi Suomen lip-
pu ja sekin aivan pienii. Kaikessa
tapauksessa se oli ensiksi tangon
huipussa. Muuten näkyy belgialai-
silla Olleen .50 käsitys, että 'Suo-
men ■ lippu olisi punainen (vaaku-
nalippn mahdollisesti),. Niinpä
Saariston nimissä olevaa olympia-
laista ennätystä oli osoittamassa
punainen lippu.

Missä pidetään senraavat
olympialaiset?

Tästä kysymyksestä kirjoittaa
tukholmalainen Idrottsbladet;

Kunniasta saada järjestää v:n
19-24 olympialaiset kilpailevat
useat maat. Buenos Ayrosha kan-
nattavat innokkaasti Yhdysvallat.
Italia -puolustaa Roomaa. Äsken
kohonneet urhe-iilukeakufeet Aa-
siassa, Kalkutta ja Kdro, koetta-
vat nekin puhua puolestaan; vii-
meksimainituissa paikoissa pitäi-
si Järjestää kilpailut talvisaikaan,
sillä kesällä on liian kuuma. Kai-
ro on jo ryhtynyt rakentamaan
jättdiäfekokoisfca stadionia.

Vielä, on mainittdvji Kanadan
Quebeck. Berlin ei sekään taida
olla kokonaan kilpailun ulkopuo-
lella. Amerikkalaiset vaativat, et-
tä v. 1924 pitää saksalaisten olla
mukana ja ranskalaiset ovat tai-
puvaisia samaan kantaan, vaik-
keivät halua kilpailla Saksan
alueella.

Barcelonassa on 1954 iähköko-
nenäytreiy ja toivoisi se, että ti-
laisuus saisi suuremman loiston
olympialaisista 'kisoista. Los An-
geles on jo tarkoitusta varten
taannut 300,000 dollaria.

ostatte edullisimmin

J. ®. Lindroosilta
Omisi. Oy. Perkko Hb.

Kauppakatu 9. Puhe!. 51.

Väärä tieto Itölian cdustufe.
scsta Venäjällä.

Diplomaattista edustajaa ©i ole lä-
hetetty. Italia ja Venäjä vaih-
i meet vain kauppa-asiamiehiä.

Helsingissa oleva Italian lähte'
tyttö ilmoittaa: i is,

T. k. 17 päivän lehdissä oli1 jul-
kaistu Lontoosta ja Pamista saa-
puneita tietoja. Jossa ilmoitetaan
Italian lähettäneen diplomaattisen
edustajan Moskovaan. Tieto on
väärä. Italia Ja neuvoet-o-Yenäjä
ovat vaihtaneet ainoastaan kaup-
pa-asiamiehiä. Niinikään on ko-
kemaan perätön samalta päivältä
Ja samasta lähteestä peräisin ole-
va tieto, että Italian laivastoa#-
tashea Gravina olisi neuvotellut!
Litvinovin kanssa muista asioista
kuin niistä. Jotka koskivat Venä-
jällä olevien italialaisten ja Itali-
assa olevien venäläisten vaihta-
mistä

bötvian hailifufcsen kukistu*
minen.

Tieto tuulesta temmattu.

Helsingissä oleva Latvian lähe-
tystö ilmoittaa, että Berlinistä
lähetetty sähkösanoma, jossa ker-
rottiin sosialistien syösseen vallas-
ta Latvian hallituksen, on tuules-
ta temmattu.

Gtssa; murhan (litkiminen
Unkarissa

Berl i n) *?0. 8, (STT): f
kansalliskokous on päeÖäoyt'~p3»
murtaa- ent. pääministeri Stephan
Fredrichin parlamentaariisen kos-
kemattomuuden. Hänen suhteen-
sa pannaan -toimeen rikosoikeudel-
linen tutkimus sen johdosta, että
häntä syytetään Tiszan murhan
suunnittelijaksi ja alkuunpani»
jaksi.

Lähetettyjä
MrjoitiiKsia.

Solllfäruen Wsrfokoulunopcltelan
virka.

Tiistaisessa tämän dokuun
17-päiväisessä Aamulehdessä dii
mainittuna, että Tottijärven
kirkkoneuvosto valitsi kokouk-
sessaan elokuun 15 päivänä väli-
aikaiseksi kiertokoulun opetta-
jaksi Tottijärvdle kiertokoulu-
seminaarin käyneen opettajan,
neiti Kerttu Oksan Kiikasta ja
varalle neiti tHilda Salmisen Ve-
siiahdelta. Nyt oli kuitenkin
torstaisessa, t. k:n 19 päiväises-
sä Aamulehdessä uutisena, että
jonkun yksityisen pyynnöstä
lukkari-urkuri V. Näntö on suos-
tunut Tottijärven väliaikaiseksikiertokoulun opettajaksi. Mai-
nittu henkilö oli myös yhtenä ha-
kijana, mutta kirkkoneuvosto ei,seurakunnan toivomuksen mu-kaan', häntä valinnut, koska oli
saatavana k 1 ertokoulueemmaarin
käyneitäkin.

...

Asiain näin ollessa ovat seu-rakuntalaiset päättäneet, etteivät
pane lapsiaan kouluun, jos yksi-
tyisen määräämä opettaja tuleeniinkin tärkeään toimeen kuin
pienten lasten opettajaksi. Onkoyksityisellä oikeus määrätä seu-rakunnalle opettajan? Seurakun.
ta se on, joka palkan maksaa.Vai maksaako se yksityinen, io«a on pyytänyt ? Entinen opet-
taja sanoi irti itsensä jo heinäk.puolivälissä, joten ei paikkaa oli-si tarvinnut väliaikaisena aukijulistaa. Sanomalehdet vieläkin
ovat tulvillaan kiertokoulunopet-rajan ilmoituksia, ja hakuaikakoitti] ärvei]*; päätttyi jo 15 päi-
vään elokuuta.

v -vif-y .•
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Lauantaina 21 p:nä elokuuta

te. Ey. liitä. ssumHnnnan
MsoMaHset Ja

MrismshetKEt
1-:na suun. Kolmiuaisuudeup :stä

22. 8. 20,

Vanhassa kirkossa
Suomalainen päiväsaarna klo 9

ap. pastori Böök. Ruotsalainen
päiväsaarna klo 12 p. rovastiSandberg.

lltasaarna klo 6 ip. pastori Sep-
pälä.

Raamatunsepitys keskiviikkona
klo 7 ip. pastori Böök.

Johanneksen kirkossa
Päiväsaarnat: klo 9 ap. pastori

.Vellroos. Klo 12 p. pastori Böök.
Iltasaarna klo t+s ip. pastori

Seppälä.
Rippisa arna lauvantaina klo 7

ip. .ia H. P. Ehtoollinen sunnun-
taina klo 9 iumalanpalveluksessa.

'Kolehdit tulevat päiväjumalan-
palveruksissa Savitaipaleen seura-
kunnan kapinassa tuhoutuneen kir-
kon uudestaan rakentamisen hy-
väksi. 11 ta jumalanpaIvel uksissa
Kaupunkilähetykselle.

Hatanpään kansakoulussa;

Klo 12 p. jumalanpalvelus pas-
tori Rudanko.

Pispalan Rukoushuoneessa
Klo 10 ap. jumalanpalvelus pas-

tori Salo.

j psiii3£S!aE3isaaßii!)9ssaafiSES
; I Myytävänä f

Perunamaa myydään Lindgrenin hu-
vilassa Rantaperkiössä ia hyviä

viljan säilytyslaareja. Hanna Lindgren.

'*cC3Pr >*äCS’»r '«Sijsj

Huutokauppoja
•r

Jäisellä vapaaehtoisella
bsuloKässalla

myydään tiistaina t.k. 31 päivänä
bio 12 päivänä Lyydia Friman'in
omistamat huoneet Vesilahden pi-
täjässä, Kupalan kylässä. Huoneet
sijaitsevat Tyrvään tien ja Stymo-
lan kylätien kulmauksessa omalla
tonttipalstalla. Huoneet sopivat
käsityö!äis- tai muun työläisper-
heen asunnoksi. Asuinrakennus
sisältää 3 huonetta ja kellarin.
[Jlkohuoneistos&a on sauna, navet-
ta, kanala ja rehulato. Samassa
tilaisuudessa myydään Huoneka-
luja ja muuta sekalaista irtaimis-
toa. Maksuista y.m. ehdoista /l-
moitetaan huutokauppatilaisuu-
dessa,

Vesilahti 19 p. elokuuta 1920,
17098 H. Räihä.

Uspsoehtolsella
s i il ■.

HiiSKiDllti
joka toimitetaan lauantaina ensi
syysk. 4 p;nä Lakiasiaintoimisto
Ahlman & Pulkkisen konttorissa
Tampereella kello 3 ip. myydään
Tampereen kaupunkiin kuuluva la
Hatanpään alueella sijaitseva

eilpisiaiea teliHasfonttl,
jonka piaita-ala on 10,000 m* ja jo-
ka on rakenteilla olevan sivurai-
teen vieressä

Lähempiä tietoja antaa

Ahlman & Pulkkinen,
Tampere, tel. 744.16990

MiPMiISPPi.
ÜBdroea lopettainissn

\Mm myydään
vapaaehtoisella huutokaupalla lauran-
taina t. k. 28 pv. klo 0 alkaen Siita-
mmi pys. Kauppias K. Uotilla, irtaimis-
toa, kuten 2;si tiskivaakaa, 1 kymma-
nyav. painoilleen, huonekaluja, astioita,
hyvät, käytännölliset kangaspuut, rukki,
pito- ja sänkyvaatteda y.m. y.m. Huu-
dot paikalla suoritettavat.

17121 K. Osti.

Ojan
urakkahuutokauppa.

Maanantaina kuluvan elokuun 30 päi-
vänä kello 10 a.p. alkavalla urakka-
huutokaupalla tarjotaan Vesilahdelia
Kirkonkylässä nolu 2 kilometrin pitui-
nen n.s. Vihniän oja urakalla kaivetta-
vaksi agronoomin laatiman suunnitelman
mukaan vaihtoehtoisesti joko kokonaan
tai pienemmissä osissa. Mietintö aika
pidätetään huutojen hyväksymiseen.

Vesilahdelia elokuun 19 päivänä 1920.

Oja-osakasten puolesta

17115 Kaarlo Laine.

8485

Amerikai. sadetakki, ruokasulin pöy-
tä. 7 Itr. vetoinen, kupannen kah-

vipannu, knhueammn, pöytälamppu,
lasikupu täpiraii. 27 sent., kork. 50setit.,
mvvci. tänään klo 5—7 ip. Niemikatu 21
s. itki li i.iiidioia.

Lii jiLiatta
höylättyjä ja höyläämättömiä

(ei uittotavaraa)
“yy

Osakeyhtiö ,Valo‘
Vesilahti. 17100

Vain vähän käytetty, Ström-
forsin tehtaan (ruotsal.) 4 kutt.

Höyläkone
välivaihtoineen ja terincen, työky-
ky 9+4",

sekä käytetty, muitta hyvä 10 /.v.
Lokomobiili

ilman pyöriä pumppuineen, putki-
neen, remmeineen sekä työkahii-

ja 1 kpl. melkein uusi nelinapai-
nen sivuvirta

Dynamo
230 voltt,, 18 amp. marmorirr.it-
taritauluineen, voltti- ja ampperi-
mittareineen sekä veitsikatkaisi-
joineen.

Lähemmin kirjeellä tai puheli-
messa osoi.tt.:
17087 T. Viitanen, Vähäkyrö.

hyvillä liikepaikansa

Hämeenlinnassa Raastuvankadun
varrella myydään muuton takia.
Tontti 1765 m 2. Tehtaan, (kaksi-
kerr, kivirakenn.), konttorin ja
myymalahuoneen p.a. 310 m”. Puu-
rakennuksissa 18 tulisijaa, p.a.
440 m 2. Lähemmin ilmoittaa

Hämeensaaren Konepaja O.V.
Hämeenlinna, Puhelin 415.

S.I. 7880 17045

ilfliiiliiiii;
Fcrm-sänkyjä, Patentti-
sänkyjä, yksinkertaisia ka-
lustoja, tuolia. Sohva-
pöytiä, Kukkapylväitä,
Diabolo-separaattoria ja
kirnuja, Polkupyöriä,
miesten, Polkupyörän osia
ja kumia, Pyörälyhtgjä,
Karbidia y. m. y. m.

SC, Tampere. Laukon-
tori N:o 8. Puh. 1442. 8540

Kaitila
myytävänä. 5 km. asemalla, hy-
vässä rakennuksessa, ensiluokan
peltoa 45 t.a., elätetty 13 lehmää.
3 hevosta, joutokarjaa. Metsää
myydä yli talon tarpeen, 150 syl-
tä massoja, 150 sylt. halkoja. Hin-
ta 135,000:—. Lähemmin

ftS. Jokinen, Kauppak. 8.
8547

2 11 |r|y vanhoja siau-porsaita
|2 81“,. myydään ensi maanaut.

t. k. 23 pv. Aleksanterin torilla. 8521

PctösyHnnuJo
myytävänä

Hansulehden
konttorissa.

Aaroja Japcnnn-
nostokoneita
myy varastosta

Tampereen Osuuskauppa r. I
17068

PHRKlraiitoliinto
aitoja varten myyn suuremmissa ja pie-
nemmissä määrissä

N. G. Vesferling.
165813 Viipuri, Katariiuankafu 37

Myytävänä pian poikiva, nupo maa-
' "tiaislehmä Aleksanterin torilla

tiistaina ap. 8543Huutokauppa,
Torstaina 26 p:nä kuluvaa kuuta klo Ssättiinoesta SJfysiä

iOap- myydään htiutokaupallaPälkäneen - mvydään kangas-, lakki- ja lyhyttava
pitäjän Önkkaalan kylässä leipuri K. Jus- ra iijUe parhaalla liikepaikalla maaseutu-

dian talossa liikkeen lopettamisen takia kaupungissa. Varasto noin Smk. 200,-
irtainta omaisuutta; salin kalusto, kahvi- 000:—. Samalla luovutetaan ostajalle
lakälustoa, astioita, pöytiä, tuolia. 2>i 10 liikkeen yhteydessä olevat kolme liuo-
tta, tiskivaakaa y.m. Huudot maksetaan netta, keittiö* ja eteinen. Arv. liedus-
käteisellä. Pälkäne 19 P:n;l ' • 1920. telut lähetettävä heti Hels. San. konit.

K, Jussila, “ nimimerk.: «Halvalla*. 8528 8522

Pieni, hijvl

Fl
myytävänä 50,000 mk. Osa hei-
niä ja pahnoja seuraa kauppaa,
metsää arviolta 25,000 mk., maan-
tien varrella, kansakoulu ja mylly
lähellä. Vaihdetaan isompaan li-
laan. Lähempiä tietoja saa kir-
jallisesti sekä puhelimella:

H. Lastulta.
17111 Kylmäkoski.

lii Monipuolisin varasto

I HetMWtfl I
B AXEL ENGSTRÖM S
10? Metsästys-ia Kalastusta!- |||HIP päiden liike. -

- Tampere, BBS
jp|| Hämeenä. 7. Puhe!. 302.

huhu
pieni herraskartano - Muolan pitä-

jässä, 14 km. Perkjärven asemalta.
Pinta-ala 14 ha, josta 7 ha hyvää hal-
ko- ja tukkimetsää, 4 ha viljeltyä ia
2Vaha helppoa kvlvöraaata. Raken-
nukset parhaassa kunnossa, pääraken-
nuksessa 5 isoa huonetta keittiöilleen
ja 2 vinttlkamaria y. m. Tarpeelliset
ulkorakennukset, kaikki ensiluokkaises-
sa kunnossa. Hinta irtaimistoineen Bmk.
80,000; jos kauppa pian päätetään.
Edulliset maksuehdot. Lähemmin

Sarkanen & Helme
17112 Liikeosasto.

Viipuri, Pietarini?. 10. Puh. 2140.
Mustia viinimarjapensaita

suurimarjaisia, runsassatoisia 25 kpl.
erissä 62:50; 100 kpl. erissä 200:—.
Vadeimapensaita, parhaita laatuja
50 kpl. 25 mk. Karviaismarjapei-
saita, amerikalaisia homevapaita 10
kpl. 40 mk. 100 kpl. 800 mk. H«par-
perin juuria, Victoria 10 kpl, 15 mk.
100 kpl. 100 mk. Pakkauksesta ve-
lotaan halvimman mukaan. Lähete-
tään tilauksesta jälkivaatimuksella kai-
kille rautatieasemille. Varsinais-
Suomen Puutaimisto, Kyrö as.
17108

&

Kauppakatu 13. sfå

Unisten paKlmo I
Käykää- katsomassa. varas- pH)
loanime. Kapat, ulsterit ja gBl

toppapalttoot. ' p '

Hunm.! Halvat hinnat. iSi
Kappa plyysinä saapunut. |||

K. V. Lehto. liH

neen

AAMULEHTI N;o 191 1920 5

f ÄSMUtOSi
i Smtonkiåmraäna
| (Winchester G m/m) sekä Smm patroonia saapunut varastoon. | f J kli,ss ' l

-
vf < ]n °i'P lla;,l !«- ' a®^“s maksU

d 8i ___

J vaat. t. 1. kontt. nimim. «ve!je.^et.«
H J W>lWiWWMMy

$ • B) Ruokavaroja voidaan toimittaa.

i "JJ*r%JkJk läßiiäl fcK&Bßä*ris
M , g ISMVfeSU nyt heti. Vast. t.l. konttoriin^

~~ y. ;
,

r_ iLS-iax... keskikaunnncilta vuokrattavana heti 8448 »Palkkio.»
Saisaiuffß ja hOJfßatyn tili 1 p. syyskuuta. Mieluummin yksi- =—

H naiselle. Pik. vast. tlk. nimim. y /MS |B« W Ifl 0b H tffclggPuutavaran cnysinoiioon
ensiluokkaiset, hyvällä paikalla olevat halutaan saada 6 luokalla oleva poika,

ostatte edullisimmin meiltä. Myymme höyrykuivan höylätyn piin-
ohn o tiettä ja ke.ttiö liuoiieei! ja Leit Vastaukset kirjeellä tai telefoonilla

tavaran ilman lisäveioiusta. Nopea toimitus! Lajiteltu varasto J,n"i ' J,,ssa
‘ '\rnvi'n osoitteella

sahattua ja höylättyä puutavaraa Tampereella Naikalan lauta- ! 1 ‘ _ Kirkkoherra KHi Hi'döntantalla, puhelin 106, ja Pyhäjärven sahalla, puhelin 16-73. p f f 84- 7 Uriaia

Pyh4|Srvmi Saha-Osftkeybt» 3 iWIOBBlII!
Läntinenkatu 28. TAMPERE. Puhelin 509. Sm IsftsMiS BDO4

", t 1K ~ 5O mm - ;
~~ ly HElIIlö 6 L

g| 253 « Ip. svysk. Voisi auttaa toisia läk-

Syyskautta variea saipnniil; I Toiialassa hyväl,i ,ii,;6paikaU“

“Rl I7mt Ylooo 1 nuori pan haluaa vuokrata
kauniita villaisia leninki- ja pussrokankaita, trikoota, sar- pii ————! keittiön ja kamarin eli kamarin
kaa, ulsteria, sheviottia. - Pusero- ja alusvaate ihmeillä M Ne,« , saa

.

as. Ha“°” to,s
.

en EÄ* Än^anTSÄ. _
..

.
,

. ... . ■ .... PaJomaemie <, lammiiiHii, 8409 wUJ >kanaan viikon aisana n.o o.»
seka vuorikankaita, villasukkia, käsineitä v. m.

esK o boeLIus „3a | Tstmessa käypä siisti neiti
Puhelin 553. BS S jolla on sänky itsellä, haluaa asuntoa

i VUOkrSiiC OtCI33TI I joko perheeseen, toisen toveriksi taikka

P~ ». j» m e»TT m j Ä J kalustetun kamarin. Vast. tlk. mannan-

■itä, teliä |3 Lilli T—:
mvvdään vähiasäPcrin ioka arkipäivinä klo 4—6 in. Tammelan Saffllwll syysk. 1 pistä suoma), yhteisk. yhdek-

V ' . sännellä luokalla olevalle tytölle. Vast.vaimolla Kilven palstoilla. Hinnat huokeat. Haluan vuokrata asunnoksi sopi- os. Apteekkarin rouva Anna Broms,
If ifl - van kamarin ja keittiön tai ka- Lauttakylä. 17118

lustnmattom.iii kamarin. Tarj. j . „ hllol1
‘

etta | k( , ittis halutaan
. ■' ■ -,V -

: pyydän mmimerk.: k [f}) £,m heti; LuoVlltuS ta maU.

K.L., P.A. Ik. „0 mm. ..Naisvirkailija», set aan. Vast. tlk. nimimerk.:
Tampereen Sanomalehfikonttoriin. 8Ö45 «Pieni perhe 14«.

Pilisfa la päillysvaatfslta
valmistetaan nopeasi ja huolellisesti naisille

ja lapsille tilauksesta.
Huom.l Koululaisille halpoja koulupukuja !

ESKO EQELISS, Pumisk. 30. Pali. 553

Keväällä poikiva hyvä lypsylehmä.
Lähemmin klo 12—3 aikaan Venä-

läinen kansakoulu,
84 h? Artemjeff.

Pielin-
Koneita,

llnjQlsnkQti. pntlereitQ,
erlstijlä KouKßalneen,

s-skii, muita puhelintarpeita
halvalla.

lapsi Tgiefooßl-lsakeyiifiö.
16992

Ammattiiaiisinen

tois
saa heti paikan

KenWäQS Special 0. y;!!8.
TAMPERE. Läntinenpuistok. 38.

17116

0-fiiloja
N P 24. 2—15 m. pitkiä
myy halvalla varastosta

iaiiisßls H A. Palifeg.
Fabianinkatu 31 B. Puh. 3942.

17043 (S.I. n.o 7890

t Halutaan ostaa |ZU
t Kpl. siriKypaijofa S* ™

vei'a. Vast. li. konit, hintailmoitnksin,
849.) nim. Patjoja.

Katolla kaislaa,
pöytiä, tuolia ia serviisejä ha-
luan ostaa. Ilmoitus hinnasta
y: m. osott.:

SÖLO LÄASSCSJEM,
Valkeakoski.

Tottuneita kone* ja
käsinneulojia
otetaan, ennen olleilla etusija.
Bng Schöning, Lakkitehtaalle,
Hämeenkatu 14. 8501

Palvelijatar,
rehellinen, ruuanlaittoon tottunut, saa
paikan I p:stä syyskuuta Tavelassa
Kangasalla. Palkka Smk. 10U; kuu-
kaudelta.

Bouva Elina Tavela.
17089 Kangasala. Puh. n:o 28.

Karjanhoitoon täysin perehtynyt, kunnon

PMotor,
joka myös on tottunut ruuanlaittoon,
y. m. kodissa esiintyviin taloustoimiin,
halutaan palvelukseen virkamies perii,
maalla. Ilmoitukset palkkavaatimuksi-
lleen läh. os. Huistiian postitoim.
17086 »Virkamies.»

saa heti paikan

Lastusten Kartanossa Lempäälässä.
17101

Kaksi lyäaleittajaa,
täysin kykenevää, saa toimen Virossa,
kääntökenkätehtaassa. Vast. tlk. niin,
8320 »Toimeen pvstyvät.»

Pantai 8
oppilas

saa paikan Mäntän tehtaitten puutar-
hassa 1 pstä svysk. kun lähettää enti-
set todistusjäljennöksensä osoitteella:

nmm H. yalhaimi, Mänttä.
(51.7845) 66983
XTanhempi naishenkilö oiotu inaut-
* tamaan taloudessa aamupäivisin.

Vast. t. 1, koutt. merk. «Apu.» 850(3

Jalkine-
myymälämme

Kauppakatu 7 ja Hämeenkatu 3

täydennetyt varastot on jokaisen
tarkistettava tullakseen vakuute-
tuksi, että syysostokset-tehdään
edullisesti

Hvh Outi»m r. I.
17067

rsmaeiasanasEHßßßa
BBBnßsviißiiißiiißiißiißiHfiiiivgsn

PalvelnS”!lmoituksia |

Palvelukseen otetaan

KsSKKlin kcssMlehläviin perehtynyt nuorempi

mieskonttoristi.
jolta itsenäisesti kykenee hoitamaan tehtaan kirjanpidon, saa paikan
allekirjoittaneen. tehtaalla Nokiassa. Hakemukset suosituksineen ja
palkkavaatimuksilleen lähetettävät ensi tilassa osoitteella:

ssoo SUOMEN VÄÄTETEHDÄS 0.Y., Nokia.
T apsirakas, siisti ja rehellinen palve-

lijatar saa paikan 1 p. syysk. Vast.
tlk. nimim. >4 henkeä». 8507

Halutaan nyt heti 2 viikon ajaksi re-
hellinen, lapsirakas palvelija.

Veneskoski, Kyttälänkatu 1.
Hienomman ruuan laittoon täysin pe-

rehtynyt ja omintakeiseen työskentelyyn
tottunut

Kiiijifär
saa hyvän paikan perheessä syyskuun
alusta tai myöhemmin. Ilmoittaudut-
tava joko todistuksilleen, henkilökohtai-
sesti tai kirjeellisesti tehtailija V. Hyp-
pöselle Hyppösen Kenkätehtaan kont-
torissa kello 10—1 välillä arkisin.

8519

Ruuanlaittoon tottunut keski-ik&inen

JksinpnWJii
saa paikan nyt heti tahi I p:stä syys-
kuuta. TERVO, Puuvillatehtaankatu 4.

8538

UTeski-ikäinen nainen saa paikan maal-
la, lähellä kaupunkia. Lähemmin

maanantaina 0. Helin. Kuninkaankatu
25 A. 8537

Köksä ia sisäkkö
saavat paikan heti tai 1 pstä syyskuuta,
Vast. tlk. nimim.
8535 «Hyvä paikka".

Syyskuun 1 pstä halutaan luotettava
palvelijatar. Ilmoitus tehtävä klo

10—12 Kuninkaank. 44.
8526 Georg Sumelius.

Kunnollinen
@

saa toimeu

Raf. Haarla. 8525

kunnollinen palvelijatar saa paikan
heti tai syysk. 1 p:stä.

Ö531 vaarna, Laukontori 8.

ififlottoiasti raitis, luotettava
ja säännöllinen

iaa vakinaisen paikan. Lähemmin

n»



6 N:o 191 I^o
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| Palvelusta haluaa

itsenäisesti hoitanut taloutta ja talous-
koulun käynyt haluaa entSn-

**OotssJi£&si maataloon 15 p. syysk.
Tai . 1 p. lokab. Arv. vastaus palkka-tanouksineen tämän lehd. kontt. nimim.

»Emämiöitsijä n;o 5.»

t@ Il Sk yhteiskoulua käynyt tyttö
-S 3 is t « haluaa paikkaa kirjakauppaantai valokuvausliikkeeseen. Arv. vust. tl.konttoriin nimim.

»Harjoitteina 120».SS4BS

Konekirjoitustaitoinen
B 1. tyttökoulua käynyt NEITI haluaa
paikkaa konttoriin. Vast. nimim »Sv\skuun alusta 164» Porin postitoimisto.
S495

iiinftiillt&Jidhi

kieliä taitava, tarmokas ja säännöllinen
85 v. ammattimies haluaisi päästä pal-
velukseen liilte alalle. Ai v. vast. pyyde-
tään tlk. merk. V. 1920. 8505

ha ‘ uaa konttoriin har-
iilsifeaS Sallii joittelijaksi tai jotain
tuuma sopivaa tointa. Aiv. vast. tlk.
8-187 nimimerk.: «Tvttö 17c.

Kaksi suomea ja ruotsia puhuvaa

Neitiä
haluaisi sopivaa paikkaa liikealalle joko
kassaan tai myymälään. Arv. vastaus
lähetettävä nimim.

—»»H. ja H » Pori, post. rest.

.fSnnei haluaa jotain sopivaatäilLll iyilu tointa, joko räätälille
li-äoppiin tai kauppa-alalle, mieluummin
Tampereelle tai Lempäälään. Vastani!?,
läheiett. 30 p. elok.mm. »Rehellinen”

Viialan asema.

I
Huveja

agisian Nuerlseseira

Kangasalan Pirtillä sunnuntaina elo
kuun 22 pnä klo 7 ip,

OHJELMASSA: Torvisoittoa, puhe,
kuorolaulua, runo. pianonsoit-
toa, näytelmäkuppale ja tanssia.

17088

IfssOaiHieo Hmm Haoriso-
sen

on sunnuntaina tk. 29 pnä Una-
,jalan Sonnalla alkaen klo 7 ip.

Tervetuloa! 8492

fSöjäresn Ma SoSnßen

Äfea EÄ m» _ > ÖEs aa. M

Keihäsniemessä
sunnuntaina t.k. 29 p:nä, alkaen
klo 7 ip. vaihtelevalla ohjelmalla.

17103

Hauskan

toimii Lielahden Celluloosateht. Palo-
kunta sunnunt. t. k. 22 p:nä Teiskoon
Kämmeni;iemen fyöv. talolle. Perillä
vaihtelema ohjelma torvisoittoa, urhei-
lukilpailuja, y.m. Hyvä ravintola. Lähtö
tapahtuu Lielahden satamasta kello 8
aamulla. Liput maksavat 7 markkaa
veroineen
84(4 Juhiafoimiktmta

| Talteen otettu j|
f&gassi
Ruskea

•% 9 «"

Mtlkelrs
kaulassa nahkaremmi ilman ■ ni-
meä. ilmaantunut Hatanpäälle.
Saadaan periä ilmoituskulut mak-
samalla Hatanpään sairaaloiden
konttorista. 8408

»n ® ti»* to* ««liiliieg,
inka korjasi Pyhäjärven Saha
0/Y;n vajan luo maunantai-
jltana, jätetyt harmaaksi maa-
latut airot, pyydetään korvaus-
ta vastaan ilmoittamaan puhe-
limella 843, eli Limtinenk. 33 a.

S4S9 Gyllenberg.

Oriveden Toisvuotinen
Kansanopisto

kutsuu marrask. 2. alkavalle 6 kk.
työkaudelle kehityksenhalui-ia kan-
sanopiston, maamies-, useampivuo-
tisen ammatti- tai keskikoulun
käyneitä taikka muuten riittävän
alkuherätyksen saaneita IS—l9 v.
täyttäneitä nuoria miehiä ja nai-
sia. Varattomille on muutamia
apurahoja. Hakemukset lähetettä-
köön ajoissa. Seikkaperäinen oh-
jelma lähetetään pyydettäessä va-
paasti.

RgsW-Häineen Kansan-
opisto Orivedellä

alkaa naisille. 25. lokak. ja miehille
2. marrask. Opistoon pyrkijät, joi-
den tulee olla 17—18 v. täyttänei-
tä ja kansakoulua käyneitä, lähet-
täkööt hakemuksensa ajoissa.
Varattomille, etukädessä miesop-
pilaille on muutamia apurahoja.

O&uusruokala opistolla. Asunnot
hankkii johtaja. .Vuosikertomus
saadaan vapaasti pyydettäessä.
Postios. Orivesi.

Sylvi & Aarne Laaksovirta.
17093 • johtajat.

K. L. 1 k.

LenpfflHn
Kunnassa

ensi joulukuun 4 pnä toimitetta-
vaa kunnanvaltuutettujen ja ti-
lintarkastajain vaalia varten val-
mistetut vaaliluettelot ovat ensi
•syyskuun 1 pstä alkaen 15 vuoro
kauden ajan tarkastettavaksi esil-
lepantuna seuraavissa, paikoissa;
Nurmen äänestysalueella: Jul.

Lahdentaustan luona.
Kuljun äänestysalueella: Lopen

Kartanossa.
Lastusten äänestysalueella: Inni-
län kartanossa.
Leinpcstenj äänestysalueella: Kun-

nailistoimistossa..
Lapin äänestysalueella; Alkkulan

TTotilassa.
Muistutukset vaaliluetteloa; vas-

taan on tehtävä siinä järjestyk-
sessä kuin Kunnallisen Vaalilain
6 § määrää.

Lempäälässä, elokuun 20 pnä
1920.
17110 Vaalilautakunnat.

Mi »Syli
tarjoo

ulkojohinjen vedon
ammatissaan kykeneville urakalla. Lä-
hemmin
8461 Jalmari Koiso, Pirkkala.

Ähtiiirn Mami-
oMsnWty

käsittäen

'Keuruun, Multian, Pihlajaveden,
Virtain ja Ähtärin pitäjät, pide-
tään Killiukankaan kansakouluilla
Ähtärissä elok. 27 ja 28 päivinä
1920.

Käyttely avataan 27. [Vili klo
12 päivältä. I

Näyttelyn, kansanjuhlan ja ilta-
mien ohjelmissa: Esitelmiä, puhei-
ta. torvisoittoa, mies- ja naiskuo-
rolaukua, lausuntoa, pnikutanssia.
näytelmäkappaleita, viulusooloja
y-m- __ :

Ostolan asemalta juhlaken tälle
välitetään liikennettä autoilla 8
mk. maksusta hengeltä.

Majoitustoimisto on näyttely-'
paikalla.
17085 Näyttelytoimitnnta.

I Laivaliike |
* u *

Tampere—Virrat—Toisvesi,

Höyrylaiva

Pohjola
päällikkö merikapt. Fr. E. Roos.

puhelin laivalla 915.
Tampere—Virrat, joka maanantai

klo 2,30 ip., keskiviikko ja per-
jantai klo 10 ap. sekä lauantai-
sin klo 1 ip. Toisvedelle aari.

Virrat—Tampere, joka tiistai ja
torstai klo 4 ap. sekä lauantai
klo 3,30 ap. Sunnuntaisin Tu-
lijoelta klo 9,30 ap. sekä Vir-
tain kirkolta klo 12 päivällä.

Ottaa mukaansa matkustajia ja
lastia.

Kulkunopeuden lisääntymisen
tälhden laiva saapuu sekä lähtee
väliasemilta noin l/9; t. ennen aika-
taulussa ilmoitettua aikaa.

Asiamies Tampereella J. Mänty-
nen, puh. 643.

Höyrylaiva O.Y. POHJOLA.
Tampere-Huovesi-Virrat-Toisvesi.

torianne
Pääll. merikapt. G. A. Vahlman

Puhelin 1166.
Tampereelta: tiist. ja torst. klo 10ap.

lauvant. klo 12 päiv. (tiist. Toisve-
delle asti). Takaisin Virtain kirkko-
rannasta; keskiv. ja perjant. klo 3,30
ap; sunnunt. klo 1 päiv.

Toisvedeltä: keskiv. klo 2,30ap. (Hu om.!
6/6, 18/7,15/8,12/9 ia 3/10 ei Virroilta
vaan VlsuvedeltäTlo 4 ip. poikkea-
matta Pohjaslahdella ja Salmella).

Huom ! Lisääntyneen kulkunopeuden
vaoksi on Tarjanne välilaitureissa
puoli tuntia aikaisempaan kun
aikataulu osoittaa.
Vilppula-Riiovesi-Tampere.

INTO
Pääll. K. J. Kangasniemi!

Vilppulasta: sunmmt. klo 5 ap; maa-
nani. keskiv. ia torst. klo 4 ap; ian-
vant. klo 8 ap. (maanani. Pekkalan
kautta Tampereelle).

Tampereelta: tiist. ja perjant. klo 9 ap.
(Tiist. Pekkalan kautta).

Ruovedeltä: suoniini, kello 12 päiv.;
keskiv. klo 2,40 ja lauvant. klo 445 j)i’

Asiamies Tampereella J. Mäntynen, nu-helin 643.
Höyrylaiva Osuuskunta

14892 Tarjanne rj. Ruovesi,

Höyry!. Osk. KURU r.l.
Höyryalus

Uohantn
Päällikkö A. Koskinen. Pata. 701.
Kulkuvuorot kesäk. 26 pstä toistaiseksi

Lähtee Vahantalahdesta klo 7 ap.
Tampereelta kaikkina muina arkipäi-

vinä klo 3,15 paitsi lauantaisin ja
juhla-aattoina klo 2,15 ja 6,15 ip.

Sunnuntaisin ja juhlapäivinä; Tam-
pereelta kello 9 a.p. Vahantalahdesta
kello 6 ip.

Laivaa saa tilata tilapäisiin ajoihin.

Höyrylaiva

PYYNIKKI
kulkuvuorot toistaisekei:

Arkipäivisin lähtee -öåfirti Pihist-
lasta Tampereelle klo 4,30 aa-
mulla poiketen Joutsijokeen,
Karukalle, Niemelään, Paju-

i lahteen, Sotkansiitoihiii, Pap-
pilaan, Kyöstille, Koivunie-
meen, Karimäkeen Pereelie ja
Partalaan sekä keskiviikkoisin
ja lauantaisin Savilahteen ja
Topparille.

Tampereelta takaisin lähtee laiva
klo 1,45 ip. paitsi keskiviik-
koisin, lauantaisin ja juhla-
aattoina klo 12 päivällä.

Tamp. Työv.-yhdistys.

Tampereen

Tuna-aikataulu
Saapuvat posti- ja mat-

kustajajunat;

Helsingistä 1,13 yöllä.
Torniosta 3,08 yöllä.
Vaasasta 5,28 aamulla.
Toijalasta 10,08 ap.
Helsingistä 2,05 ip.
Porista 2,02 ip.
Helsingistä 2,29 ip.
Torniosta 2,49 ip.
Helsingistä 8,26 ip.
Porista 11,05 ip.
Helsingistä 11,41 ip.

Lähtevät posti- ja ma l-
kustajajunat.

Vaasaan 12,08 yöllä.
Tornioon 1,35 yöllä.
Helsinkiin 3,38 yöllä.
Helsinkiin 6,10 aamulla,
Poriin 6,30 aamulla.
Turkuun 11,40 ap.
Helsinkiin 7.52 aamulla.
Helsinkiin 3,18 ip.
Helsinkiin 3,35 ip.
Poriin 3,20 ip.
Tornioon 2,50 ip.
Turkuun 5,50 ip.

Saapuvat seka] at.
Toijalasta 7,30 ap.
Toijalasta 9,10 ap.
Tyrväältä V»—31/* 8,54 ap.
Tyrväältä V»—31 / s 7,44 ap.
Vilppulasta V*»—3i /s 7,38 ap
Vilppulasta ‘/s— 31/« 8.49 ap.
Tyrväältä 5,44 ip.
Korkeakoskelta 5,26 ip
Haapamäeltä 11,08 ip.

Lähtevät seka junat;
Haapamäelle 7,50 ap.
Korkeakoskelle 10,25 ap.,
Tyrväälle 11,30 ap.
Vilppulaan 5,26 ip.
Tyrväälle 6,15 ip.
Toijalaan 7,00 ip.

Tampereella, 1920.
Tampereen Ki rjap ain o ■Osakeyhtiö

> ilmoituksia

HosjianM riioKctvlemlf!? otetaan
Papinkatu 8. Bva Turtonen. 8532

SCosEca waEsrscni
Elsa Haria BSyKlyaho

on aiheettomasti poistunut luotani, niin
en tule vastaamaan mistään hänen
teoistaan enkä veloistaan.
§536 feof. Myllyaho,

AimmxßT*
" T ": ' "

igiiiiiiiiniiinsiiiiiiiniiiiiiiiis
! gig gBMtfS

i flro. Soßer!juurikkaan ulljelljat! S
rjmi-n '.■/

Kuten tunnettua, oli sokerijuurikkaiden hinnaksi tätä vuotta varten aikai- SEjg
jagjgS seramin määrätty Smk. —: 40 kilolta. Nyt on kuitenkin Suomen Raakasokeri-

tehdas Oy:n Hallintoneuvosto t. k. 6 p:nä pitämässään kokouksessa päättänyt SS?
koroittaa tätä hintaa kymmenellä (10) pennillä kilolta. Tämän päätöksen
mukaan maksamme kaikille sopimusviljelijöillemme tämän vuoden sa-

«säl dosta Smk- —:5 O kilolta, laskettuna pestyjen Juurikkaiden (netto) painosta,
muiden etujen pysyessä muuttumattomina. Samalla ilmoitamme, että juurik-
kaiden hinnan ensi vuonna (v. 1921 sadosta) on välikirjain 11 §:ssä mainittu

sSS lautakunta t. k. 6 p:nä pitämässään kokouksessa määrännyt Smk- —;55 kilolta JS
pestyjä Juurikkaita.

Nämä hinnankorotukset tekevät sokerijuurikasviljelyksen vielä entistäänkin
kannattavammaksi, samalla kuin ne, välittömästi meidän taholtamme lähteneinä,

ggs-rc-j vakiinnuttavat viljelijäin käsitystä heidän etuaan harrastavasta toiminnastamme. 5j“3
Rohkenemme näin ollen toivoa, että Jokainen sokerijuurikkaan viljelijä, nämä tiedot jj*S
saatuaan, tekee parhaansa, Jotta viljelyssopimus ensi vuotta varten on riittävän SESS
suuri Ja että sokerijuurikas ensi keväänä saa kaikkialla paikan hyvässä kasvu-

prSfS kunnossa olevassa, hyvin syksyllä muokatussa Ja lannoitetussa maassa. S-S2jiägEap ngyßS
Helsingissä, elokuun 16 p:nä 1920. * g^i^g

Kunnioittaen

S Snoien RaakasokeriteUas Osakeyhtiö. SSjSjfl Aleksanterinkatu 46 B. Puh. 3635. gfcg
Hip 17047 (51.7577) MlMHRHHMH

iiliD3|i!ll
kokotalouspalkitsemisten

kilpailujen
ilmoittautumiset Hämeen Salakunnan
maanviljelysseuran alueella Rahoitetaan
tekemään seuran toimistoon osoitteella
Tampere, viimeistään ensi syyskuun ai-
kana. Huomioon otettavat palkitsemis-
ehclut ynnä muut seikat näkyvät lä-
hemmin tekst ssä olevasta ohjesään-
nöstä.

Tampereella elokuun 19 pnä 1920.
Toimeksi saaneena

A. Nieminen »

Ailisi Mkii
Luopioisissa alottaa uuden luku-
vuotensa 4-luokkaisena keskiviik-
kona syysk. 1 pnä klo 1 p. Sisään”
pääsytutkinto pidetään tiistaina
elok. 31 p:nä klo 10 ap., jolloin
myös ehtolaisia ja kehotuksen saa-
neita kuulustellaan. Ilmoittamisen
komluunpääsyä varten tekevät van-
hemmat tai holhoojat johtajalle.
Pyrkijällä tulee olla mukanaan
asianmukainen päpinkirja, todis-
tus ennen saamastaan opetuksesta
sekä paperia ja lyijykynä. Lähem-
piä tietoja saa koulun vuosiker-
tomuksesta ja johtajalta.

Oppilasasunnoista antaa tietoja
koulun johtokunnan puheenjoh-
taja. 16906

Meijeri-
harjoittelijoita

joko miehiä tai naisia 18 vuotta
täyttäneitä otetaan Satakunnan
meijeriliitto Peuran harjoittelu-
meijereihin tulevan marraskuun 1
pstä.

17104

iilfiSillilliiS-
lii ia Mmm

syyslukukausi alotetaan tiistaina
t.k. 31 päivänä klo 9 ap. Tampe-
reen alueella asuvia ei näihin kou-
luihin enään oteta, mutta Koivis-
ton kuimalaiset ilmoittautukoot
jompaan kumpaan. Uusi,ia oppi-
lailla tulee olla mukanaan papin-
todistus.

Messukylässä 18/8 1920.
17099 Johtokunnat.

Harjoitteluaika on 2 vuotta,
jonka hyvin suoritettua harjoitte-
lija on oikeutettu hakemaan tieto-
puoliseen meijerikouluun. Harjoit-
teluaikana saa harjoittelija meije-
riltä vapaan asunnon, valon ja läm-
mön sekä palkkaa 125 markkaa
kuussa, 1 kg. voita kuussa ja 1 litra
täysmaitoa päivittäin.

Omakätiset hakemukset, joihin
tulee liittää seuraävat todistukset;
1) papintodistus ijästä ja mainees-
ta, 2) lääkärintodistus, että on ter-
ve ja rapaa tarttuvista taudeista,
3) kansakoulun päästötodistuksen
jäljennös, 4) vanhempain tai hol-
hoojain suostumus, jos hakija on
alaikäinen, ovat ennen syysk. 15
päivää lähetettävät Satakunnan
meijeriliitto Peuran johtokunnal-
le os.: Riikka.

Valitut kutsutaan lokakuun lo-
pulla Kokemäen meijerikoiilulle pi-
dettäville n.k. »karsintakursseil!e«,
jossa lopullinen hyväksyminen ja
eri meijereihin sijoitus toimite-
taan.

Kiikassa, 15 pnä elokuuta 1920,

Toimen puolesta:
17053 T. Lehtckangas.

Esiliinoja.
Esiliinojen ja pikkutyttöjen puku-

tilanksia vastaanotetaan.
Funtarhakutu 20. Puhelin 1067.

3542 Olga Koskinen.

Liivi Oy. lihoi
uusista osakkeista on ensimmäi-
nen maksuerä å 150 mk. osak-
keelta suoritettava tämän kuun
aikana allekirjoittaneelle.

Vesilahti 17/8. 1920.
16993 L. Niemi.

OA
tarjotaan tehtäväksi Tyrvään Yh-
teiskoulurakennuksen seinien muu-
raustyöt. noin 10-miehiselle joukol-
le. Tarjouksia sopii tehdä t.k. 25
päivään rakennrasmestari K. Kul-
malalle Vammalaan, jonka luona
myöskin piirustukset ovat nähtä-
vänä

Vammalassa elok. 17 pnä 1920,
17021 K. Kulmala.

TA. 1 k.

V. P. K.
Kokoontuu Juhlaa varten sunnuntaina22 pnä klo 2,15 ip. kalnstohuoneelle.
17113 Kunnan päällikkö

Plenteniasten Koulu
ulotetaan Vesilahden kunnan Ah-
tialan kansakoulussa maanantaina
t. k. 23 pnä klo 10 aamulla

Vesilahdessa 19 p. elokuuta 1920.
1709 a H. Räihä.

K. L. 1 k.
Uusia sokeri korttia

jaetaan (vanhoja kantoja, vas-
taan) Pirkkalassa seuraavasti;

Epilän kansliassa: Maanantai-
na elok. 23 pnä niille, joiden su-
kunimet alkavat kirjaimilla a, b,
c, d, e, f, g; tiistaina 24 pnä. h,
i, j; keskiviikkona. 25 pnä k, 1;
torstaina 26 pnä m. n. o. p; per-
jantaina 27 pnä r, s; ja lanvantai-
na 28 pnä it, u, v, y, ä. ö. Jako
aika kunakin päivänä 9—3.

Nokian kansliassa; Tiistaina
elok. 31 pnä A—K; keskiviikko-
na. syvsk. 1 pnä L—S; ja. torstai-
na. 2 pnä; T—O. Jako aika. kello
9—3.

Simossa; Kauppias Kalle Vuo-
rion liikkeessä, tiistaina elokuun
•"1 pnä kello 9—4.

Eteläpuolella; Ef eläka nsa kou-
lulla. tiistaina, elokuun 24 pnä
kello o—2 ja. 'Nuolialan Pereellä
keskiviikkona 25 pnä. kello 9—2.

Pirkkalan Elsntarvelautakunta.
17109

Lauantaina 21 p:nS elokuuta

Värjättäväksi kuuluvia töitä.

Huoman!
Villoja vaihdetaan

kankaisiin, sekä valmiisiin vaatteisiin I
Suomen Vaatekaupassa Tampereella,

Torin varrella, Ensimäisen Apteekin vieressä.

Tähkyrihcyrypuiniakoiieet
ovat tunnettua „Gsiau mallia, varustetut S.K. F.
kuulalaakereiila ja ensiluokkaista valmistetta.

Tähkyripuimakoneita valmistaa ja myy
E. &J. L EIN O, Salossa.

Kuvallisia hintaluettaloja käyttäjien kiitettävillä todistuksilla varus-
tettuna, ilmaiseksi. Asiamiehiä otetaan.

17043 (5.1.78T9)

Vehnän^
jauhatusta

otamme kohiuusp aikk: ota vastaan
toimittaaksemme uudessa vehnä-
siJitilaitoksessamme. Rautateitse
lähetettäessä on vehnät iähetettä-
vä meidän, osoitteellamme Kyttä-
län asemalle.

Kapt. J. O. Saarinen.
Puhelin laivalla 5 49.

Huittisten Mylly- ja Saha O.y.
15281'

kuten langat, kankaat ja valmiit vaatteet, vastaan ottaa Suomen
Vaatetehdas Om Ym Nokialla. Värjäys toimitetaan nopeaan
hyvin ja halvalla. Myöskin villoja ostetaan suuremmissa ja pienem
niissä erissä.

Suomen Vaatekauppa Tampereella, välittää värjäystyö!
Nokialle. Osoite; Torin varrella, Ensimäisen Apteekin vieressä#

Tnnipere—lönsi-Teisko—Ruovesi
(Monen)—Kuru

Kuru
Joka arkipäivä

Kurusta klo 6 ap.
Tampereelta klo 3,15 lp.
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