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KONTTORI
fampere. Kuliinkaan!;. 30
tvolnua «riip. klo 9- a. —t ».

keaälramkauEfa* klo 5—3 l.p.

PUHELIMET
Uni.- ja lilanskonltorl I
Kirjapaino ja sitomo 3
Isännöitsijä 5 (yksit. 1 80)
Isännöitsijä tavat, vannim-
uun kello S—lo ja 12—2

|ip

Kauppakatu 19. Puhel. 890 ja 1890.

onaa rahtia talletukselle
maksaen korkeimman yleisen lailetuskopon 3 kuu-
kaudenkin irtisanomisella 5900 maikkaan asti sekä

4 % % juoksevalla tilillä.
Pankin voittoa käytetään ainoastaan yleishyödyllisiin tarkoituksiin

KAHSÅIAISJUHLÄLLISOBDET
tamperelaisten olympiamiesten saapuessa kotiin järjestetään
Lauantaina klo 6 ip. juhlanäytäntöTampereen Teat-

• terissä s Seitsemän Veljestä».
Heti näytöksen loputtua juhiaiilalliset ravintola Vil-

lensannassa.

Merkitsemislistoja jnhlaillalliäin ravintola Villensaunan kassassa.
Lippuja juhlanägtantoön myydään Teatterin lippumyymälässä.

1 T. A., K. L. 1 k.

Tampereen Puhelin-osuuskunnan
I. i. osuusmaksujen Jiiißim-

mälsen puoliskon

toimitetaan osuuskunnan kontto-
rissa Hämeenkatu 26 (konttori-
aika 9—ll a.p. ja 12—4 i.p.).
tämän viikon kuluessa!

Tampere, 1 p:nä syysk. 1920.

Tamp. Puh. osuusk. i. 1.
E. J. Heinilä. J.K. Laurila.
17443

PlasioEflrlttiJi
ISSRIBIIBiSBBBBIIfiBIIBEBi OlSi Palovaara

on edelleenkin yleisön käytettävänä.
Välittää hyviä pianokauppoja, toimien
asiantuntijana pianon ostajilla. Tilauk-
set otetaan vastaan Vesterlundin so:-
tinlhkkeessä, puh. 1596 tahi matkailija-
koti Martassa, puh. 342. 17440
:

Mntid

Myytävänä

mvr huokealla alkavat jälleen
Anna Levon Lasaretiok. 10.

9182
A. Vasaman Kenkä-

kauppa
Hämeenkatu 29.

Huora.l Uusia malleja saapunut

Kokouksia |
.* ...

HöyrylaivaOsakfr
yiifiö

PsbJelaH
ylimääräinen yhtiökokous pidetään syys-
kuun 17 pnä alkaen kello 6 illalla höy-
rylaiva Pohjolassa.

Kokouksessa käsitellään laivalle vii"
me kesäkuussa tapahtuneen vahingon
johdosta syntyneitä asioita ja muitakin
ehkä esille otettavia kysymyksiä.

Visuvesi, elokuun 31 pnä 1920.
Johtokunnan puolesta
Kaarlo Kauttu.

Opetusta
Englannin, Hanskan & Huolsin
kielissä antaa ia Kauppakirjeitten
käännöksiä, y.rn. tekee

Irene Aspoiund,
Sa.tamak. 18. Kadun puolelta.

Tav. vana. 6—7 ip. 9174

MMM hiitohsel
saamme täten lausua ystävil-
lemme laulusta, kukista ja ar-
jvokkaista lahjoista merkkipäi-
vänämme. Lempäälässä

A. ja J? M. VASAMA.
17438

j^iiengelM
MM Pilaili. 17
Torstaina Klo 7 illalla suuri evanke-
linen kokous. Monta puhujaa.

17444
Vapaa-iltama

on Lnth. Ev. Yhd. rukoushuoneella Suk-
kavartaank. 9 Sinnaufcselan Sotaorpo-
on hyväksi perjantaina tk. 3 pnä klo
7 ip. Puhujina Kirkkoherra Y. Keiiola
ja jumaluusopin ylioppilas E, Penttinen.
9170 -

17441

Ilmoituksia

oppitunnit sololaulussa ja pianon
soitossa alkavat jälleen. Oppilaat
voivat ilmoittautua joka päivä,
varmimmin 12—l.den sekä 5—6
välillä. Läntinenk. 27, puh. 1670.
9224

Kiitä lasten vanhempia.
jotka haluavat rinnakkaisluokan perus-
tamista Tampereen Klassillisen lyseon
I luokalle, pyydetään kokoontumaan
sanottuun lyseoon tänään klo 3 ip.

uiB7 Lasten vanhempia.

Kala PALLAS
suositelee kahvilaravintolaansa. Tar-
joillaan hyvää kahvia, teetä, suklaata.
Ruokatarjoiln kello B—ll. HTT O M.!
Soittoa joka ilta kello 7—ll. 9217

laot N:o 136 Tampereella torstaina 2 päivänä syyskuuta

TILAOSHIHttiT

6-pp. >/» v ■ 45:—, >/s v. 22:50. l/a v- 11: 75. 1 kk. 425
4-pp. '/, v. 32;—, >/, t. 16.50, V« v. 8:50, I kk. 3:

Kotiin kannosta Tampereella peritään; 5: 1/, vk ,

3:— Vj vk., 2:— V 4 vk. ja _;7S 1 kk. '
Tilaushinta ulkomaille 8 mk. 1 kk.

Konttori el myönnä yksityisiä tilauksia vein*st

Irtonaisnumerot maksavat 90 penn.

Vastaava j* päätoimittaja

EETD A. ALBA
ravataan varmimmin tolmltukaaaa»

klo a—4 i. p.

Puhelin 817 (yksitylsp. 1682)

Kuolleita

Hellästi rakastettu poikamme
ia velieinrne

Ui Hi
Kylmäkoskelta, pitkällisen taudin
murtamana muutti tästä, elämästä
25/Vin. 20, 18 V. 7 kk. 24 vrk.
vanhana. Kaipauksella muiste-
lee lukuisan sukulais- ia tuttava-
piirin kanssa
Maria, Hnsb., Baaha, Tyyne,

Paavo ja Ärmas Ärölä.
Herra antoi, Herra otti, Kii-

tetty olkoon Herran nimi.
17428

rs|e»
Rakas tyttäremme ja sisaremme

Elsa Haria lemmen
* 1892 18. 12. f 1920 28. 8.

Tilda,Kalle ja OlgaNieminen.
Lyyli, Edvin ja Toini

Weckström.

Heng laul. ja v. u:o 48.

Hautaus tapahtuu Lempäälän
hautausmaalla sunnuntaina 5 pv.
syysi:, klo 9 a.p. 9216

Pelsstameita
Läntincnkatu 18. tänään torstaina klo8 ill.. kapteeni Vesterisen jäähuv
kokous. Tervetuloa. y 167

Pelastusarmeijassa
Tammelankiitu 4,

tänään Soitto- j;i lanlukoknns.
9163 Tervstuloa

Huveja I

Olympia
Tänään uusi OHJELMA
Kuora : Filmi joka kaikkialla

on saanut, suuren menes-
tyksen

2 sarjassa S osassa

Atlantis
1 sarjassa 4 osaa. Pääosissa Olof

Föns, Ebba Thomsen. Ida Orloff
Tässä kuvassa esiintyy yli 2000

henkilöä.

Missä on minun vaimoni.
2-os. hanska Atnerikalainen Billie
17486 P.itch filmi.

Tänään uusi OHJELSiÄ

Jäte Jim"
o-osainen amerikkalainen d;aama

Pääosissa
PriscSHa Osan is Horry Carter

Sieviä lapsia

IIiMOITt/SHlWl’*; 70 p;l* innen Ja 80 p:lä Jäi »reen tekstin
sekä määrätyillä paikoilla 80 p:ia miillm. Punaiset ilmoituk-
set 1:20 p:iä mm., raamikin 120 mk. Kihla-, vihkimä- ja Byn
ly mällinoltukäet e 13 mk. Kuolinilmoitukset maksavat 30 p,
mm. ja oa pleutu hinta 24 mk. Pienin Umoltuemaksu o» 5: .

Tänään torstaina
uusi OHJELMA

HUOJU HUOM.
Amerikkalainen menestysfilmi

1. Lumiaayikoirlen poika
Jännittävä ö-osainen draama kul-

lanbaivajaelämästä Alaskassa.
Pääosissa Monroe Salisbnrg ja

Batb Cliöord.
»Lumiaavikoiden poika* on

parhain ja jännittävin kuva mitä
pitkiin aikoihin on nähty, huoku-
en se alusta loppuun saakka oi-
keata Jack London tunnelmaa.

2. Viikon kuvat.

Näytöksiä torstaista alkaen:
Arkipäivinä klo öistä.
Sunnuntaisin » 4:stä. 17433

HUOM.! Suuret HUOM.!

Iltamat
Kaupungin talolla

t.k. 4 p;nä, alkaen klo S ip. Loppuu
klo 3 yöllä.

Tulot lankeavat sotaorvoille.

fiilis iipopipir
Syyskuun l p. 1920.

Tampereen Osake-Pankin arvopaperi-
osaston. antama

Ail)). !

arvo 1 Ostaja 1 Myyjä
J !

i Pankkiosakkeita,
| Polij.Ylid. p. ! 278.5!
j Kansaltisp. ; 407 j

; Lainllm.b. j 135
|Ol ivath i 153 |
! Tampereenp. f 346 j
j Vaasa np. ; 1.37. S

i Turunp. [ 268,5;
I\auppap. ; —5!

S Helsingin p. ’ 160. i
j Läiisi-Suomenp. f 1355;
| Liikepankki ■ 117 i
jKäsityöläis- I
j punkki j 110
jKiinteistöpä ukki j • j

. Emissiooni ' !

255 i
410 ;

fvösta

155

138.5:
270

100
100
100
100

119

115

Teollisuus ■ I
i csalflcciia.

400 Tanlin!shdas 1 T5O i T6O
2000 Tamp. Pellava i 8000 |

2CO | Billnäs j 615
UK) : Orimattilan Vilin' 252 ' 234
200 i Vaikiakuski 498. j 499
100 Suomen Sokeri 12S ' 124

öOO i 'Värtsilä 982 I 1020
| Forssa -tt

Vaasan Puuvilla 635 700
•| „ Höyrymylly

100 . Paraisten Kalkki 225 ‘227
500 ! Kymmene 1810 1815

1000 ' Kone- ia Sata 1403 1500
500 5 Läskein, : 2340 2850
600 ’ Ylidist. Vika ; 1935 { 1950
100 Suomen Trikoo i 338 ;

( ri lherrana ;
, Viileän I —.

Kotkan Rauta j
Turon Rauta
Ab. Kemi Ov, 100-00 TO4OO
Uleåi 8950 ! 9000
W. Gutzeit & f o
Suomen Vanu
Harjun Villa
Simpele
Sörnäs A.B
Helios
Nikolaieff
Sirengbsrg
Nurmi (kanta)
Kajaanin Puut.
Högfors ‘
Leppäkoski
Tamp. Puuvilla
Serlachius
Fmlavson

200

IÖOU
1000

100 200 204

500

500

2920 1 2925

800 S2O

Kulkulaitos 1
osakkeita.

KXV) is. H. 0. ; 2575 00 ;
IUO Vanaa Pohjatun :50ti j

I Valtameri ! i
Uudet,

! Sekalaisia , 27 j
osakkeita. I j

; i IHtelä-Snomen | 1 |
i Tel. ;

luu ; Agros 1 160 1 . 166 S
i j Paios. hnvilak. i i 1

Mitä ihminen kylvää, sitä hän
niittää. Yleisesti katsoen pitää tä-
mä sananlasku paikkansa. Yksilö-
nä ihmisen sen takia tulee valvoa
omaa parastaan, muuten hän liian
myöhään huomaa menettäneensä
aikaa Ja ikää hukkaan vahingoksi
itselleen ja. vastukseksi ympäris-
tölleen. Mutta ela manomien luon-
nissa - m 1 kali se mesiä itses-

tämme riippuu on ratkaisevin-
ta löytää oikea pohja ja suunta
tarkoituksilleen ja toiminnalleen.
Oman minän joka asiassa edelle
asettaminen ehdottomasti tekee
ihmisestä itsekkään ja tylyn sekä
eristää hänet muista siinä määrin,
ettei häntä lopulta kukaan kai-
pa a. Tällöin yksilöstä varakkaa-
nakin tulee köyhä' ja säälittävä,
sillä mikään ei hänelle tuota si-
sällystä elämään ja tyydytystä

Elämä on siis, jotta se olisi ih-
miselle soveliasta elämää, elettävä
suurelta, usein suurimmalta osal-
la, muita varten. Sen kautta vasta.

J

työ saapi sen airon ja tuottaa sen
sisällisen tyydytyksen, joka on
kaiken rehellisen ja oikeaan täh-
dätyn toiminnan paras palkinto.
Eikä tällöin riitä se. että -tahtoo
ja. kokee täyttää velvollisuutensa
lähintä ympäristöä ja omaisia
kohtaan, vaan tulee katseen ulot-
tua, loitommalle edistämään ja
palvelemaan yhteistä,hyvää, jon-
ka tarkoituksena ori kansan koko-
naisetu. Suuri päämäärä ja kor-
keat aatteet ovat. jotain ihmisyy-
delle erikoista ja niiden seuraami-
nen vapauttaa yksilön aineen ja
itsekkäisyyden kahleista ja kyp-
syttää, ja jalostaa henkeä tyyneeni
Ja rauhallisena astumaan siihen
suureen tuntemattomaan, joka jo-
kaista vuorostaan odottaa. Hyvä
antaa hyvän sadon, -ei minään ta-
voiteltuna palkkana, vaan luon-
nollisena seurauksena.

Mikä on yhteisiä hyvää, jonka
karttumisesta kukin sukupolvi
kostuu ja tulevat sukupolvet vie-
lä enemmän, on asia, jonka perin-
pohjainen selittäminen ei ole niin
vähällä tehty kuin jonkun sano-
malehtiartikkelin laadinnalla ja
sen lukemisella. Mutta jokaisella
on kyky itsekohtaisesti. tuntea,
tnrkä on yhteistä hyvää, mikä ei
ja sen mukaisesti menetellä. Täl-
löin on helposti edessä ■tilaisuus
todeta, että eri asia. on tuntea, mi-
kä on hyvää, eri asia taas täyttää
se. Siinä se 'vaikeus, jonka ■voitta-
minen ainoastaan muuttaa aat-
teen todellisuudekf ja •käytännös-
sä nautittavaksi. Muta terran
»aaTutettima jämä voitto tuottaa
pysyviä tulotiliä sekä yksityiselle
eri kseen että kansat'e kokonaisuu-
tena, joka antautuu

Yhteinen hyvä.
yhteisen Hyvän askiin, saapi tuen,
joka kestää kovimmissakin koette-
lemu-ksissa ja kansa., joka on elä-
västi tietoinen yhteisestä hyväs-
tään, on murtumaton.

Kaikki kokemus on kalliisti
ostettua. Vähimmän. kalliiksi ei
suinkaan tule kansalle oppi yh-
teisen hyvän seuraamisen tarpeel-
lisuudesta. On liiaksi paljon Ma-
joittavaa, joka vie eri tahoille ja
rikkoo siellä, missä pitäisi raken-
taa. Vain hitaasti tunkee kansan
ytimiin tahto alistaa yksityinen
■hyvä yhteistä hyvää pienemmäk-
si. Mutta kun tämä tahto näyt-
täifcse, -silloin havaitaan yksimie-
lisyyden suuri voima. Historiasta
ei puutu -esimerkkiä siitä ja mei-
dänkin oman kansamme vaiheista
niitä voidaan poimia. Varsinkin
näyttää siltä kuin vaikeat ajat
vaikuttaisivat ikarai-sevasti. Mitä
tahansa suurta meidän kansam-
me onkaan aikaan saanut, niin
on merkille pantava, että alote
tavallisesti on pantu -alulle vai-
keina hetkinä. Esim. suoma-
lainen sivistys on niin pitkällä
kuin se nyt -sentään jo oii sen ta-
kia, että kansa on tajunnut sen
tärkeyden ja avannut- karttu isän
kätensä sitä edistämään. Samaan
aikaan kun kansamme nälkävuo-
sien tähden kärsi suoranaista näl-
kää riitti siltä kuitenkin vainoja
suomalaisen koululaitoksen elvyt-
tämiseen. Tietoisuus yhteisestä
hyvästä -s-aapi väliin ihan ihmeitä
-aikaan.

Mc; ään isän maamme on viimei ■

sinä vuosina saanut viljalti kär-
si®. Oudoissa oloissa, on ilmestynyt,
näkyville peloittavasti kuonaa,
mutta myös selvää kultaakin. On
nähty alttiutta, jolla -ei vertaa,
.ja laskettu vapautemme perus-
tukset. Entistä paljon vaativam-
pi tulevaisuus on kansamme edes-
sä ja vaikeissa oloissa, kun maail-
ma on sekasortoinen j.a levoton,
tulee tämän kansan elääkseen
varustautua yhteisen hyvän tun-
nolla entistä enemmän. Se ei ta-
pahdu mitenkään muuten kuin
syventämällä henkeä, luomalla ne
ahjot, joissa taotaan suomalaista
kulttuuria itsetietoieemmaksi ja
ehommaksi. iNiykyjpen sukupolvi
paremmin kuin mitenkään amnx-
ien ra.]voo imevien sukupolvien
parasta, kansamme yhteistä iEy-
vää, siten, että se (hankkii varat
sivistyslaitoksille, joissa suoma-
lainen tiede pääsee täysiin oike-
uksiinsa. Omintakeiseksi ja omiT-
laan toimeentulevaksi niin pal-
jon kuin ®e isänmaan antimiin
nähden mahdollista on, tulee kan-
sa ainoasf aan oman kansallisen
täysipainoisen tieteen avulla.. Ja
on ilahduttavaa merkitä, että

SSfcs moslkert» 1920

TOIMITUS
Tampere, Kaninkaan!;. 39
seuloo» klo 11 a.—IS yöllä

PUHELIMETi

Päätoimittaja 017
Toimitussihteeri .....S
Kaup. uutisten osasto 1
Maas. uutisten osasto 1640

lita isää 0. PIMU I
Wlcbyvettå |
Valmistetaan ainoastaan strelisoidusta lähdevedestä
ja kemiallisesti puhtaista suoloista. PuEot varuste-
tut hyvillä hiilihappopitoisilla patenttikorkeilla.

7450
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kansamme terve riritAo tämän
ja ■että seuraukset ovat sen

ntufcaisei. Se että suoma ai.sen -v-
lujfpifcfcoi» perustaanlähinnä
l uhkunn on muodostunut yhtei-
seksi -kftns»Hi«eks! asiaksi, puhuu
»elY«ä kieltä siitä, ettei vhte

harrastus {Ss#ä meillän
kamassamme ole niin vähäinen
k*a ▼Äli»t-ä oH«an valmiita isano-
nißatn. Muitakin esimtmkkejä siitä
löytyy, mutta olemme t»hroneot
tuoda osiin vain limän yhden,
koska sirlren nimenomaan tässä
numerossa m-eiile on aihetta. Täs-
tä «aärajwhri&sha riippuu tulevien
siiikupolv ien onni tai onneito-
nmois ja se on niin ainut «lesms-
tuu, että sen tulee opettaa meitä
veiroi lisanksia»»me t»v 11»m ään.
mikä ei voi munien onnistua
kuin asettamsilla yhfceieen hv van
«taiken yksityieen edun edelle.

Valkoinen kirja
Ahvenanmaan kysy-

myhsestä.
Kuten aikaisemmin sähkösano-

man ovat kertoneet, on Lontoossa
julaistu Valkoinen kirja, joka si-
intää Ahvenanmaan kysymyksessä
syntyneet asiakirjat. Niistä on
»siä. selostettu kyllä viime heinä-
suussa pidetyn Kansainliiton neu-
voston 'kokouksen yhteydessä,
mutta, vasta tässä julkaisussa, ne
eitetään alkuperäisessä muodos-
taan. Aftonbladetin Lontoo,n-k;r-
jeenvaihtaja selostaa asiakirjain
sisältöä seuraavasti;

Suomen taholta annettu lausun-
to on varsin huomattava. Suomen
hallitus nimittäin selittää, ettei se
voi myöntää Kansainliiton neu-
vostolla olevan käynnissä olevaan
keskusteluun mitään sanottavaa.
Kysymys on jätetty neuvoston tar-
kastettavaksi liittosopimuksen 11
art. perusteella, mutta tällä het-
kellä ei asian yhteydessä 010 sotaa
eikä. uhkaa sodan vaarakaan. Ah-
venanmaan väestön ja Suomen
hallituksen välinen mielipiteiden
eroavaisuus ei ole siinä määrin
kansainvälinen, kuin puhtaasti si-
säinen kysymys, jota ei laajenna
se, että sitä naapurimaa tulkitsee.
Jos maailmanrauha on uhattu,
niin ei syy ole Suomen, joka tah-
too vain status quon säilyttämis-
iä. Suomen hallitus ei voi käsit-
tää, millä perusteella puhutaan
sotakysymyksestä, eikä myöskään,
miten sisäinen asia kolmannen
toivomuksesta voidaan muuttaa
kansa! nv äl isek si.

Hra Branting on yleisten näkö-
kohtien ohella esittänyt kakei eri
kirjelmää. En «mäkesää niistä hän
selostaa Ruotsin suhtautumista
Suomen itsenäisyyteen. Toisessa
taasen esitetään Ruokin ha-llituk-
«m toivomukset. Edellisessä
myönnetään, että Ruotsi tnnn os-
taessaan Suomen itsenäisyyden te-
ki sen ilman ehtoja, mutta on sel-
vää. että tämänlaatuinen päätös
sisältääkin ainoastaan tunnusta-
misen. Laillisella, perustuslailli-
sella hallituksella ei ole mitään
tekemistä rajojen määräämisessä.
Kahden naaptmvaHan välillä ou
aina rajariita] sisuksia uhkaamas-
sa. On vaikeata ymmärtää, että il-
man ehtoja annettu- ja saavutettu
itsenäisyys voisi, estää syntymästä,
erilaisia käsityksiä rajakysymyk-
sistä. Kun Suomen itsenäisyyden
tunnustaminen tapahtui, oli
Ruotsin hallituksella paljoni vä-
hemmän aihetta esittää mitään
ehtoa, koska se tarkoitti teollaan
Suomen aseman helpoittamista,
joka -siihen aikaan oli varsin tu-

kala. eikä mikään muu valtio ol-
lut sitä tunnustanut. Ehdollinen
tunnustus olisi näissä oloissa suu-
ressa määrässä vähentänyt sen
auttavan otteen arvoa, jota Ruot-
si teollaan tarkoitti.

Toisessa kirjelmässään hra Bran-
t.irrfr lausun, että Ahvenanmaan
väestön on viipymättä sallittava
kansanäänestyksellä päättää, jää-
kö saariryhmä Suomen vallanalai-
suuteen vai liitetäänkö «e Buot-
mn. Viitaten liittosopimuksen
aitoen artiklaan hän tahtoo kiin-
nittää neuvoston huomiota niihin
toimenpiteisiin, johin on ryhdytty
kahta. Ahvenanmaan Johtoniiestä
vastaan, sekä sotaväen sijoituk-
seen Ahvenanmaalle. Epäilemättä
vokoakysymys väki ämä-ttömästi
panep hyvät naapurisuhteet koe-
tukselle, väittää hra Branting
lopuksi.

SosiaHhaliiiuksen ntäärära-
h«f. Soeiatrha-Hituksen keskustoi-
misto» naistöitä varten on vaiiio-
iisuvosto myöntänyt 23,000 mk.
xplS^rsfaam.

Torstaina 2 p:nä sggsknnta

Tärkeimmät päivän uutiset iZT]
Olympiarnicstcmmc vas-

taanottoiuhlaUisiiudet
Gamperecila.

Suomen itsenäisyys.
Belgian hallitus tunnustanut

sen lopullisesti.

Porvoon uuden piispan
virkaanastuminen.

Sofdsaalistflvaraln myynnin
kieltäminen.

Tapahtunee tänään.
Vasta-anotto ahmalla. JuMa-
nKytäntö Teatterissa. Juhla-

illalliset ravintola Viileneamias^a.

Pariisi, 1. 9. (STT) Brysse-
Rauharmeuvottelujen johdos-

ta määräsi sotasaaliskeskusosas-
w> pari viikkoa sitten toistaiseksi
lakkautettavaksi kaiken sotasaa-
äistavarain myynnin ja luovutuk-
seni sotalaitokselle. Määräys
asiasta saapui Tartosta, jossa
nykyään on myöskin keskus-
osaston johtaja ja alistettiin asia
valtiovarainministeriön päätettä-
väksi. Ministeriöstä onkin myö-
hemmin saapunut keskusosastol-
le kirjelmä, jossa mainittu toi-
menpide vahvistetaan.

iestä iknortetaaa:
Vigntieme Sietie

äskettäin, että Belgian

Porroon uuden piispan J. Gum-
meruksen astuminen virkaansa ta-
pahtunee tänään. Porvoon tuomio-
kapitulin istunnossa tänään on
hän ensikerran puheenjohtajana.
Samassa istunnossa päätettänee
piispan juhlallisista v Srk sanaset-
ta jäisistä.

'Tvuten eilen lyhyesti mainit- i-lmoitt

simme järjestää Suomen voimis- hallitus on tunnust aaut S uomen
ja urheiluliiton Tampereen

piirikunta tamperelaisille olym-
piamiehilie juhlallisen vastaan-
oton heidän saapuessaan lauan-
taina päivällä tänne.

Asemalla ovat tulijoita vastassa
urheilu- _v.ni. järjestöjen edusta-
jat kukkineen. Johtaja Lind-
berg pitää lyhyen tervehdy*pn-
heen ja Kajaanin Sissipataljoo-
nan soittokunta ifcajahuttolw
muu-lamia soittokappaleita. Tä-
män jälkeen saatetaan miehet au-
toilla kotiinsa.

tsenäisvudon
IIrkoasi ainmin»teriöön aik oi-

naan saapuneen tiedon mukaan on
Belgian hallitus jo kesäk. 10 pnä
1919 tunnustanut Suomen va-
paaksi ja riippumattomaksi sekä
ilmoittanut orevansa valmis aloi-
tan] aan diplomaattiset suhteet
Suomen kanssa.

biifcunlohasoaluhsen lukeminen.

Avustukseksi voimistelu- ja, ur-
heilujärjestöille on ensi vuoden
tulo- ja menoarvioon ote'tn
300,000 mk. suuruinen määrä-
raha.Olympialaisien jölfciftisaf.

Ruotsiin jalkapallojoukkue jatkaa Suomen rahan arvo
ulkomailla.ottoina. Suomen ympäri lento.

Kello 6 illalla järjestää Tampe-
reen Teatterin .johtokunta juhla-
näytännön. Lehtori Mikkosen
juhlapuheen jälkeen esitetään

Seitsemän .Veljestä. Todennäköi-
sesti saadaan tilaisuuteen vielä
1 i j»ksj kra rbs ttilaui ua.

Tuirholm a, 1. 9. (STT) An<-
wwpönistä ilmoiltaan:

Painostuksen johdosta on ruot-
salainen jalkapallojoukkue päättä-
nyt jatkaa jalkapallokilpailua.

Lentäjät lähteneet matikalle eilen Nousee jM.
Suomen ilmat mvoima in esikun-

tapäällikkö jääkärikapteenä Kön-
ni ja reservi vänrikki Saukko,
edellinen tähystäjänä ja jälkimäi-
nen ohjaajana, aloittivat eilen
Georges Levy mallisella koneella
lentonsa Suomen ympäri. Santa-
haminan lentoasemalta lähtivät
Uinailijat klo 8,55 ap. ja klo 10,0 0
ap. laskeutui kone Turussa Vähän-
Heikkiliin lentoasemalle.

Kautta koko Suomen lovi nn vt
savu myöhästytti lentomatkan
Hiottamista jonkun verran. Eilen
klo 2 ip. jatkoivat lentäjät mat-
kaansa pohjoiseen, saapuen Vaa-
saan klo 4,20 ip. ja jatkavat vielä
matkaansa tänään klo 8 seuduissa
ap.

•Suomen Pankin noteerauksen
mukaam oli Suomen rahan arvo
«ikä seuraava;

1/9
TnikhoJnm 5«3:40 692:70
Lontoo 103:50 104:60
Pariisi 303:70 305:50
Saksa 60:— 61:—
Amsterdam 030:90 965:50
Basel 477:20 484:60
Kristiania "

415:20 410:70
Köpenhaminai 433:40 424:90
New-York <fe

Heti näytännön loputtua, noin
klo 10 ip. ovat juh.la i 11 ai li-
se t ravintola Villensaunassa
soittoineen, lauluineen ia puhei-
neen. Juhlsillallisiin on lippu-
ja saatavissa Tiilensä unen ravin-
tolassa å Smk. 60;—. Järjestelyn
vuoksi olisi suotava että kaikki
lunastaisivat .lipun j o t ä nää n,
sillä jos merkintä jätetään vii-

Chicago 39:30 29:50
Bryssel 316:40

Uiijaa tulossa Suomeen. Gampereen nuohoojat
Näiltä päivinä odotetaan Hel-

sinkiin höyrylaivoja ..F.astsi-
dea , joka tuo Pohjois-Ameri-
kasta 5,500 tonnia ruista, ja
..Garryvaäea” Argentiinasta, joka
tuo maahamme 5,000 tonnin veh-
nää.

Tampereelta ja
liiiisesdnlta.

lakossa.
Joku aika sitten jättivät Tam-

pereen nuohoojat palotoimista!!©
kirjelmän, jossa anoivat palkkoja
koroiteitäviksi niin, että täyai-
oppineot nuohoajat saisivat 1,200
mk. kuussa ja oppiasteella olevat
700 mk,, mikä olisi alin palkka.

Palotoimista korotti palkat
1000 markaksi. Oppilaita on täl-
lä kerralla vain käiksi ja määrät-
tiin toisen palkaksi 700, toisen
800 mk.

Koulujen aikova lukuvuosi

Hknkoon saapuvat näinä päi-
vinä Argcntinasta höyrylaiva
..Bayard”, lastinaan 2,917 tonnia
vehnää, ja ..GleustaH", lastinaan-
-4,600 tonnia ruista Pohjois-
Aimeri kasta.

Tampere-n tyttölyseoon
oli pyrkijöitä ensimmäiselle luo-
talle 156. Näistä ibyjViäfcsyttiin
144, multa voitiin ottaa vain 70.
C-osaston perustaminen on kui-
tenkin kysymyksessä j» 'toivotaan
li a.iiik koolle saatavan kouluhalli-
tuksen suostumus. 'Muita vaikka-
pa niinkin (karisi jää. kuitenkin
.34 hyväksyttyä pyrkijää pois.

Toiselle luokalle pyrki 5, joista
2 .hyväksyttiin., ikolma linalle Sa-
imoin 5, joisi» 3 hyväksyttiin.
Neljännelle pyrki 1 ja viidennelle
2. jotka hjväiksyttiin. ‘

Nuohoojat oivat kuitenkaan
olleet tähän tyytyväisiä, vaan vaa-
tivat edelleen 1,200 markan
palkkaa. Näin suureen korotuk-
seen -ei palotoimisto kuitenkaan
katsonut voivansa suostua, koska
tak-sat ovat -niin alhaiset, että
paikkaukseen tarvittavaa määrää
ei työstä, keräänny. Tämä asia oli
esillä palotoimi-aton kokouksessa
elok. 24 pnä. Seuraavana päivä-
nä laadittiin valtuustolle palkko-
jen ja samalla nuohous-taikaan ko-
rottamisesta anomus, joka 26
päivän aamuna jätettiin valtuus-
ton sihteerille. Luonnollisesti ei
tämä asia kuitenkaan joutunut
valtuuston toissail täiseen kokouk-
seen.

Rakennusaineiden maahan™
tuonti.

Valtioneuvostolle on esitelty
Helsingin kaupunginvaltuuston
esitys että tuontilupia tarpeen
mukaan myönnettäisiin Helsingin
kaupungin omille rakennusyrityk-
sille sekä sen muodossa tai toises-
sa avustamille muille rakennus-
yrityksille. Kun valuuHänen yoeto
lausunnossaan oli maininnut aina
myöntyneensä -yleisten laitosten ja
niihin verrattav. laitosten tuonti-
inpa-anomuksiin sekä yhä edel-
leenkin noudattavan®* samaa peri-
aatetta, ei valtioneuvosto ole kat-
sonut asian antavan aihetta mi-
hinkään toimenpiteisiin. Kysymys
siitä, mitkä rakennusalan tavarat
vapautettaisiin rajoituksista, käsi
teilaan uuden vapaaUstan yhtey-
dessä.

Tampereen lyseoon

otettiin ensimäieelle luokalle 72,
eikä 42 niinkuin eilisessä lehdes-
sä painovirheen vuoksi oli mai-
nittuna.

Tampereen Tyttökoulun
ensiniäiselie luokalle pyrkijöitä
oli 73; hyväksyttiin 49, jo otet-
tiin 34; toiselle luokalle 12, otet-
tiin 4; koinamielk 3 ja otet-
tiin 2.

Ikaalisten yhteiskouluun
hyväksyttiin eilen ensimmäiselle
luokalle 27, toiselle 5 ja neljän-
nelle 1. Oppilasmäärä on nyt 118,
mikä on suurempi kuin koskaan
ennen.

Kun taksoitettavia varoja ei
voitane käyttää nuohoojien palk-
kaukseen, on nuohous-taksan ko-
rottaminen välttämätön paikko-
jen korottamisen ehto. Jotta, taa-
sen taksa voitaisiin korottaa lie-
nee ensin kuultava talonomistaji-
en mielipidettä ja jokatapaukses-
sa on maistraatin hyväksyt-
tävä.

Cvötlömyys lällä helhelld. Ai loan yhteiskouluun
Sosial i ha 1-1ituks en t yönyälitys-

oras'olio maan tärkeimmistä, työn-
välitystoimistoista saapuneiden il-
mohusten mukaan on toimistojen
kirjoissa olevien työttömien 'hen-
kilöiden lukumäärä viime viikko-
jen aikana, ollut erikseen nves- ja
naisosastolla viikoltani senraava;

oli pyrkijöitä ensimäiselte luokal-
le 18, hyväksyttiin 16, toiselle S,
kolmannelle 1 ja neljännelle 2,
jo‘ika kaikki hyväksyttiin.

Toijalan yhteiskouluun Nuohoojat eivät ikuitenkaau
katsoneet voivansa, odottaa rat-
kaisun viipymistä. Eilen aamulla
ryhtyi koko 'miehistö iaikfcoon.

pyrkijäin' Itakirmälrä oli ensimäi-
selle luokalle 49, hyväksyttiin 41.
toimelle 3, hyväksyttiin 2, ko'-
mannelle 2, ■hyväksyttiin 1.

Mi esosas t. Xa i .-osa st
Elok. 28 p:nä 275 170

» 2.1 » 254 (08
» 14 » 242 241

» 7 » 270 ;;oi
Heinäk. 31 > 272 270

Pat (-toimiston puolelta on asiaa
koetettu miehistölle eilispäivän
kuluessa selittää 1. Liekö selityksis-
tä sitten mitään tulosta? Jokata-
pauksessa on nuohoojien lakkoon
iiyhtyminen heidän itsensä kan-
nalta täydellinen erehdys, koska
palkankorotusten järjestäminen

niinkuin edelläsanotusta sel-

Kunnallisverojen kanto, joika
a koi eilen, jatkuu iänääm käsit-
täen I kaap. osan tontit n ;ot 37
—43. II fcaup. osan tontit n;ot
1—.30 sekä X ifcaup. osan ja Ju-
hanmiskylän. Kantoa ikä klo 10
1 ja 5—G.

Elokuun 28 päivänä oli tvr-ttö-
miä eniten seuraavien kaupunkien
tyo nv ä 1 i t ystoimi stoi »sa (suin 5s«a
olevat luvat tarkoittavat edelhVä
viikkoa):

J 1 ieepsast. Xaisosast.
Helsinki 187 (180) 290 (275)
Turku 28 (22) 48 (31)
Viipuri 11 (14) 55 (47)
Tampere 17 (17) 44 (31)
Oulu 17 (9) 3 (5)

Tilapäinen varallisuusvero
Tampereella. Tilapäisestä varalli-
suusverosta annetuin tain rankaan
ovat veroliput varotettujen ■.saata-
vissa kaupungintalon juhlasalissa
eyy«k. ‘i—.7 p ;jm Mo 4—6 ip.

viaä ei eiliseen mennessä mi-
tenkään edes ollut mahdollinen
ja koska he lakossa olonsa ajan
joutuvat luonnollisesti olemaan
kokonaan ijpian pätkikää.

moiseen päivään tuottaa se jär-
jestäjille suurta haittaa ja mu-

kaanpääsy on lisäksi epävarmaa.
Osanottajia varten maaseu-

dulta on varattu rajoitettu määrä
lippuja.

Teatteri näytännöstä ja juhla-
illat lisiltä kertyvä ylijäämä' tulee
o 1ymp iaki»rahastoon.

Lippuja juhlanäytäntöön Teat-
terissa myydään Teatterin lippu-
kassassa.

Valtioneuvoston virka-aitta.

Valtioneuvoston virka-aika on
tästedes klo J^lOap.—4 ip.

Ulkomaalaiset Suomessa.

Turun ja Porin läänissä, oli
syy sk. t prk asumassat 1886 ul-
komaalaista. joistaj ruotsalaisia

ja venäläisiä 36x ja saksa-
laisia 284.

RaupaiJlisunti Pchjois-bapin
asumaiden ja norjalaisten välittä'

Norjalaiset estävät Suomen lap-
palaisia tekemästä vaihtokauppaa

Norjan rannalla.

Kuten tunnettua on Suomen
hallitus antanut, Pohjois-Lapin
asukkaille luvan kuljettaa Nor-
jaan poronlihaa ja lintuja, siellä

vaihdettavaksi elintarpeisiin. Mut-
ta Norjan viranomaiset röyhkey-
dessään ovat asettuneet estämään
suomalaisten pääsyä meren ran-
nalle, vaikka lihan tarve siellä on
ilmeinen. Niinpä kun viime
maapskuussa enontekiöläiset yrit-
tivät Possukopan markkinoille,
jossa he ja heidän esi-isänsä ovat
ylimuistoisista ajoista kulkeneet,
pyörryttivät Norjan viranomaiset
heidät takaisin Suolovuomasta,
josta on vain noin 6 peninkulmaa
Piissukoppaan. Rai jomiehet, joilla
oli yhteensä ainakin toistasataa
vetoporoa, saivat pyörtää niine
hvvineen takaisin, tehtyään noin
20 peninkulman matkan edesta-
kaisin. Suuri on se aineellinen va-
hinko, joka enontekiöläisille tästä
turhasta matkasta koitui. Jokai-
sen veioporon palkka tuolta 40
peninkulman »huviretkellä* täy-
tyy laskea nykyään ainakin 30
markaksi, joten vahinko poroista
tekee lopulle kymmenentuhatta
.markkaa, lukuunottamatta mies-
ten vaivoja y.m.s. K:u.

Myönnetty virkavapaus. Kir-
kollis- ja opetusministeriö on
myöntänyt kouluneuvos A. H.
Virkkuselle virkavapautta, sijaise-
na tulee toimimaan Kuopion ly-
seon lehtori K. E. G. Hannikai-

Seminaarien talousopetus,
Euoka-aineiden hankkimiseksi se-
minaarien kokelaiden talousope-

varten syyslukuk a nd oks i
1920 on valtioneuvosto niyön*änyt
27 mk. oppilasta ja lukukautta
■köli ti.

Sosi alihalli tukse n lääkärin-
virkaa hoitamaan on määrätty
läåfcket. Us. J. E. Kananen.

Gampereen kauppaoppilaitos.
Tampereen kauppa-

-05) Istoon on hyväksytty seu-
raavat oppilaat:

II:lle luokalle; Koivisto, Eero,
yliopp. Loimaa.l ta.

I luokalle; Ala-Piirto, Yrjö, Il-
majoelta, Alhovuori, Irja, Tam-
pereeikä, Alhovuori, Kaarin, Tam-
pereelta, Anttila, Judit, Hangos-
ta, Anttila, Toivo, Tampereelta,
Antti, Otto, Tampereelta, Haapa-
nen, Kerttu. Akaaata, Hellevaara,
Niilo, Tampereelta, H-eurthen,
Vilho. Orivedeltä, Huhtala, V.
Tampereelta, Husari, Salli, Suo-
denniemeM. livonen, Johannes,
Åntreasfca, Jokinen, Antti, Tam-
pereelta, Koivisto, Vilho, Tampe-
reelta, Koskenkorva, Ilmari, Ilma-
joelta, Koskinen, Eilen, Tampe-

reelta, Laaksonen, Fjalar, Tampe-
reelta, Lähenen, Aarne, Vaasasta,
Laurila, Sylvi, Akaaeta, Lilja,
Matti, Lumio, Kaar-
lo, Pirkkalasta, Mustonen, Yngve.
Kokkolasta, MäkiMrki, Erkki
Tampereelta, Numminen, Eino,
Hämeenkyröstä, Nurmi, Saara,
Tampereelta, Ojanen, Liisa, Tam-
pereelta, Pajula, Eeliä, Tampe-
reelta, Rantanen, Aili, Tampereel-
ta, Rossi, Kaino, Huittisista, Saa-
renmaa, Saara, Kuhmalahdelte,
Saarinen, Helvi, Seinäjoelta, Salo,
Uuno, Tampereelta, Sinisalo, Uu-
no, Tampereelta, Stelander, Veik-
ko, Rovaniemeltä, Sulin, Siiri,
Tampereelta, Turula, Unho, Ruu-
kista, Vegelius, Brita, Ikaalisista,
Virtaranta, Vilho, Kankusta, Vor-
nanen, Ester Tampereelta, Os-
to nson, Gunnar, Tampereelta.

4 pyrkijää on hylätty.
Tampereen kauppakou-

lu n I luotalle tm 98 pyrkijästä
hyväksytty seuraavat; Aarnio,
Alice, Tampereelle, Aho, Anna
Ruovedeltä, Alho, Elna, Tampe-
reelta, Ahlström, Eva Tampereel-
ta, Blomqvist, Elli, Raumalta,
Boman, Kaarlo, Koskelta, H.1.,
Canth, Hanna, Tampereelle, Ehr-
lund, Aino, Tampereelta, Gustafs-
son, Karin, Tampereelta, Heikki-
lä, Meri, Orivedeltä, HelTherg,
Johannes, Akaasta, Hilden, Anna,
Pirkkalasta, Järvinen, Juho, La-
pualta, Kenttä, Elvi, Tampereel-
ta, Knuuttila, Eino, Tampereelta,
Koiso, Sylvi, Messukylästä, Kor-
pinen, Laila. Matkusta, Lammi-
nen, Aino, Tampereelta, Lehti-
nen, lida, Tampereelta, Lindberg,
Elsa, Tampereelta, Mamielin, Es-
ter, Tampereelta, Mattila, Saimi,
Viialasta, Numminen, Juho, Hax-
jarallasi a, Pekari, Regina, Pieta-
rista, Pajunen, Ville, Kangasaita,
Rimb, Alli, Tampereelta, Ranta-
mäki, Anna, Tampereelta, Ruho-
in, Signe, Muroleesta, Salo, Ester,
Lempeälästä, Sankat a, lida, Si-
mosta, Selin, Irja, Tampereelta,
Suojanen, Reino, Parkanosta, Säi-
lä, Helmi, Tampereelta, Tainio,
Ilmari, Hämeenlinnasta, Tammi-
nen, Laila, Alavudelta, Tapio,
Anna, Pirkkalasta, Thuren, Eina-
ri, Orivedeltä, Tiimonen, Tina,
Tampereelta, Toivonen, Eino,
Viialasta, Tyynysniemi, Olga,
Orivedeltä, Vallenius, Lahja,
Tampereelta, Vappula, Martti,
Kuhmalahdelta, Vihtori, Eino,
VOjakkalasta, Viitasalo, Matti,
Ylistarosta. Vesala, Hellin Tam-
pereelta, Virtanen, Sylvi, Tampe-
reelta.

Kauppa-apul a i s k o u 1 u n
I luokalle ilmoittautui eilen !93
pyrkijää.

Fllsfivialllsten huoltaminen
Aikaisemmin on kaupunginval-

tuusto aistiviallisten Naisten K&-
siltyötoimlstolle työaineiden han-
kintaa varten myöntänyt 2,000
markan avustuksen. Kun raaikfc-
aineiden hinnat sittemmin huo-
mattavasti ovat kohonneet, eivät-
kä tuotteet kuitenkaan kykene
kaupassa kilpailemaan, on mai-
nittu toimisto valtuustolta ano-
nut 5,000 markan avustusta.

Eahatoimikamari on piianvt a-
vustuksen •myörttälmistä .tinkeäaä,
muitta ehdottaa, että vain 3,000
markan avustus tätä vuotta var-
ta myönnettäisiin.

Poikain ammattikouluun
hyväksyttim eilen puutöiden en-
simäiselle osastolle 16 ja toiselle
8 oppilasta sekä metallitöiden
ensimäiselle osastolle 25 ja toi-
selle 15 oppilasta. Toiselle osafs-
tolle voi lähipäivinä: vielä joku-
nen oppilas ilmoittautua.

Miehen ruumis löydetty.
Tiistaina illalla löydettiin Messu-
kylä-—Tampere rataosalta miehen
ruumis, joka todettiin noin 70-
vuotiaa-ksi Jokelaksi, MessukylSs-
:ä. Hän oli Inultavast-j saanut *y»
dSohalvauksan.
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Lahjoitukset Turun Suomalaiselle
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Lahjoituksia Ruovedellä
yht. 304,500 mh. Lahjoittajia 118.
Lu armonkaameudesta an. Eune-

herg-njniskyi-staa.ii ja viimeksi va-
jsrassotaroaw' ajoilta kuulu isäksi
tuHuJt Euoveden pitäjä on nyt «en-
tä n-ut osansa Turussa ensi vuonna
toimintarm alettavan ikansallis-
yliopiston perustamisrahastoon.
Kun Turun suomalaisen yliopis-
ton penustamishistoria komiin ju-
laietaan mainitaan siinä kiitolli-
suudella ja kuimioituksella se alt-
tius ja. isänmaallinen mieli, joka.
johti ruovetoiäiset, runsaisiin, uh-

rauksiin kesällä vuonna 1920, jol-
loin heihin iässä asiassa vedottiin.

Kauppias Ma n u Lah o-
D'en 15,000; —.

M»an viljelijä Nestori
H a®ho 10,000: —.

Neiti Ilma Häkki ne n
10,000: —.

Maanviljelijä Eclv. Peltola
7.000; —.

Maanvi 1 jeiija Kalle Ylä-ajos
7.000:—.

Maanvilj. Manu Hyry 6,000: —.

Maanviljelijä Antti Ylisialo
6.000:—.

Isännöitsijä
5,000; —.

Kaarlo Kan-ttu

Maanviljelijä Nikola i Kuns:jär-
vi 5.000: —.

Maanviljelijä Heikki Makko-
nen 5,000:—.

Maanviljelijä J. V. Manninen
5.000:—.

Maanviljelijä Heikki Ylimono-
nem 5,000; —.

Maanviljelijä Hugo Alastaro
4.000: —.

Maanviljelijä Väinö J. Honko-
n n 4,000:—.

Kaupp. O. E. Kamttn 4.000;—.
Varastonhoitaja Unto Kantin

4,000:—.
Metsänhoitaja A. IJ. Koskinen

4,000: —.

Maanviljelijä Onni Kuusjärvi
4.000: —.

Liiibeanles M. B. Myrr 4,000: —.
Kaupp. >S. Niinimäki 4,000:—.
Maanviljelijä A. V. Palmroth

4,000:

Sahan ora is; aja Elia lehtine»
5,000; —.

Maanvij, Elo Peltola 4,000;—.
Maanvilj. E. Kovettu 4,000:—,

Maanviljelijä Emil Pöv-tänienh
4,000; —.l

Maanviljelijä Aarne J. Selkee
4.000;—.'

Maannutta us-i nsinöori Lauri
Särkkä 4,000: —.

Rovasti
3,000: —.

L. H. Dirrchman

Apteeikk. Eno Eklund 3,000:—.
Pastori O. K. Heliövaara 3.000:

Rouva Mad ja Häkkinen 3,000

Maanviljelijä. Juho Hän ninan
3,000: —.

Maanvilj. Onni Isotalo 3,000

Maanviljelijä Seeti Kancasjär
3,000: —.

Maanviljelijä Kalle Koivisto
3,000: —.

Maanviljelijä. K. H. Mäki
3,000: —.

Maanviljelijä K. Mssktp? ?ka
3,000; —.

'
”

KmniB.nl a »käri
3.000: —.

Rouva Ann® Paimen 3,000: —,

Räätäli Akseli A. Piilonen
3,000:—.

Einar Pelinen

iKaoisaik. opettaja I. E. Piirto
3,000: —.

MaanviSj. 0 : -
Maanviljelijä

3,000

Roiski 3.000:—.
Eetu Salonen

Maanviljelijä Eino Sovkkala
5,000: —.

Maanviljelijä Antti Syvinki
3,000;.—.

Maanviljelijä Kalle Tervala
3.000:

Maanviljelijä Juha Vastalahti
3,000: —.

Maanviljelijä Väinö VeMraarie-
mi 3.000;—.

Maanviljelijä K. E. Viitaa:en
3,000; —.

Pastori G. Väinönheirao 3,000:

Maanviljelijä Kaarlo Yl-i-Pohja
3,000;—.

Maanviljelijä Viilua Y-äkenttn
3,000;—.

Eriiä, jotka.ei -h«äua, nimeään jui-ärttuOTtef® 3,000:
.

las nööri K. T. Peltonen 3,500

Nahkuri K. A". Itäranta 3,000

Leipuri Emil Kanerva 3.000;—.
Maanviljelijä Herman Kivistö

3,000: —.

Maanvilj. V. Koskela 2.000:—.
Liikkeenhoitaja Lauri Lehto-

vaara 2,000: —.

•Xaupp. K. V. Linden 2,000:—.
Maanviljelijä J. E. Moisio

2,000: —.

Maanrili Panvo Mäki 2,000

3faanvilj. J. H. Niemi 2,000:—.
Nahkuri Frans Nurminen

■>.000; _.

Emäntä Miina Sarvanta- 2.000

Suntio Kustaa Vinha 2.000: —.

Maanviljelijä Antti Ala-Kivi-
ranta 1,500;—.

Maanviljelijä .Tuho Kauppila
1 .500;

Maanviljelijä Väinö Ala-mono-
nen 1,000:—.

Maanviljelijä Krl anrl Aimo
1.000; —.

Maanviljelijä Manu AitolaM
1.000; —.

Li ilee-a pnlamen E. Hamara
1,000: —.

Kansa k. ope
1.009: —.

■t+öja Jussi Hankala

Eläinväiskäri J. K Häkkinen

Ma nv
1,000: -

nmo niv?an

Maanviljeliisi A dwu -f
peska. 1,000;—.

ivuDiiänk-rjuri Ali ,K A
1,000:—.

Tvangas-

Asioitsija Jalmari Kivimaia
1.000:

Talonpoika .Väinö ‘Kiv&aaKhi
1.000: —.

K a lisak, opettaja T. Kurko
1,000;—.

Maanvilj. T. Kärklelä 1,000:—.

Pankinprokuriisti Uuno Lähe-
nen 1,000; —.

Maanviljelijä Heikki Lahtimo-
nonen 1,000:—.

(Pankinjohtaja Juho Lahtinen
1,000:

Maanviljelijä Herman tieWto
1.000:—.

Kansaik. opettaja Osmo Luoto-
nen 1,000:—.

Maanviljelijä Väinö Luutonen
1,000; —.

Maanviljelijä- Helihert Maja-
niemi 1,000:—.

Talollisenpoika I. Manninen
1,000: —.

'i aio 1. poika Väinö Manninen
1,000

Xei-ti Suoma Mäkvraeska
1.000:—.

Kansa-k. opettaja Väinö Viemi-
nen 1.000

Maanviljelijä Herraan. Paldka
J .000

Kansi
1.000

op-: ■‘.'iaja L, Pafcsaila

Neidit ja Laina Peltola
1.000: —.

Maanviljelijä fenoli Pc- 1 to
.1 ,000

Postitoimiston hoitaja Laina
P<' itone-n 1.000: .

Maamv
1 .000:

j;i Antti Pirfctilaiti

Räätäli iän*;: Pooru 1.000:—.

1,000

Maanril jelijä Hannes Biikooli
1,000:

Kampan.lioita.jA .Vili Reikä non
1.000: —.

Maanviljelijä Jnssi Salo 1,000;

Maanviljelijä J. E. Salap
1,000:—.

Maanviljelijä Antton SaWmela
(Keijo) 1,000: —.

Liikkeenhoitaja Emo Salohan*
ju 1,000: —.

Konstaapeli Oiva Selkee 1,000:

S uojel mku-nttan Pa ik a 1lispääl-
likkö Armas Siljander 1,000; —.

Maanviljelijä Kalle Siltala
1,000 : —.

Maanviljelijä G. Snall 1,000:

•Kauppias A'. Sopanen 1,000:

Kauppias Emil Suhonen 1,000:

Opettajatar TePervo Särkkä
1.000: —.

Maanviljelijä K. Taata!a 1,000

Maanviljelijä. Emi! Tulijoki
1,000;—.

Insinööri Olavi Vaitonen
1,000

51: ‘a nv i Ijelijä .Tuho YlSjj ärvi
1,000: —.

Maanviljelijä K. Ylä-,Kiviran-
ta 1,000: .

Erä», joka ei halua niniemainita 1.000:—.
aa®
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Uasfen vanhempien hokous
Tampereella.

Neuvotellaan toimenpiteistä rin-
nakkaisluokan saamiseksi täkäläi-

seen klassilliseen lyseoon.

Koulut ovat avanneet ovensa ja
S!ottaneet jälleen tärkeän tehtä-
vänsä. Mutta niin monta lasta on
jäänyt koulujen ovien ulkopuolel-
la» oivat ole päässeet sisälle, vaik-
ka heidät on tutkinnossa hyväk-
sytty. Tilanpuute on estänyt. Tä-
mä ei ole niinkuin olla pitää. Yh-
teiskunnan ja valtion tulee huol-
laa, että toinen hyväksytyn tut-
kmnon suorittanut ei jää osatto-
maksi siitä hyvästä, jonka toinen
saapi. Mutta asia ei, ole niin hel-
posti tehty kuin sanottu. ■Useat lasten vanhemmat koet-
taakseen auttaa edellä viitattua
epäkohtaa ovat päättäneet kutsua
kokoon lasten vanhempia neuvot-
telemaan rinnakkaisluokan perus-
tamisesta täkäläiseen klassilliseen
lyseoon. Sillä, toimenpiteellä voi-
taisiin valmistaa tila melkoiselle
joukolle -hyväksyttyjä, mutta tilan
puutteen takia koulun ulkopuolel-
le jääneitä si&äänpyrki joita.

Kokous pidetään tänään Tam-
pereen klassillisessa lyseossa klo
3 ip

ftulo-omnibusliibenne.

Säännölliset kulku vuorot alka-

vat maanantaina.

Tampereelle äskettäin saapu-
neet omnihus-autot orat nyttem-
min molemmat korjattuina asete-
tut liikkeeseen. Säännöllisiä kul-
ku-vuoroja ei kuitenkaan vielä 010
voitu alkaa, syystä että sähkölan-
gat ovat muutamin kohdin asete-
tut niin matalalle yli kadun, että
oninibus-auto ei saata kulkea nii-
Den alitse. Kun tämä este on saa-
tu .poistetuksi, alkavat vakinaiset
kmlkuvuorot, mikä tapahtuu» mi-
kali meille on ilmoitettu, ensi
naanantaina, Siihen mennessä on
yleisöllä tilaisuus tehdä Tummat-
fcoja. -keskikaupungilla, missä säh-
kölangoista ei ole vaunuille hait-

Salon |a huvilankauppoja,

Isännöitsijä M. P. Lämpen
Tampereelta, on myynyt Lempää-
lässä omistamansa- Tämän tilan
■maanviljelijä Hugo Perttulalle
Lempäälästä. Kauppahinta. lienee
ohut 240.000 mk.

Maanviljelijä Hugo Perttula on
myynyt omistamansa ent. tuomari
P:eeoniuksen huvilan Lempääläs-
sä hra Esko Favenille Kylmäkos-
ikoh a.

KasTitarhakonlnt. Haapave-
den kasvitarhakontoille on myön-
netty 10,000 mk. ylim. avustus.

Jälleen puuhotus.

Kaksi tappelijaa puukottanut
toinen toistaan.

Tiistai-iltaua 3—-6 aikoihin jou-
tuivat Tammelassa Kyllikink. 17:
saa asuvan konepajan työmiehen
Rikhard Saarisen asunnossa mai-
nittu Saarinen jo konepajan työ-
mies Akseli Kuhalampi keskenään
tappeluun, .[olioin Saarinen sai
punkonhaavoja rintaansa ja käsi-
varsiinsa ja Kuhalampi yhden
verta vuotavan haavan keskelle
päätänsä ja toisen oikean käden
peukaloon.

Molemmat tappelijat oli vietävä
Hatanpään sairaalaan, josta Ku-
halampi sitomisen jälkeen pääsi
pois. Saarista, joka haavoittui vai-
keammin, hoidetaan sairashuo-
neella edelleen, mutta parantunee
hän.

Rapinanaifcuincn vilfanryesföjuttu.

Sääksmäen väiikäräjiUä v.k. yj
pnä oli esillä Niemen kartanon
omistajan, leskirouva Natalia
Lönnholtzin itsensä ja alaikäis-
ten lastensa puolesta nostama
juttu Kalvolan kuntaa vastaan
eräästä kapinanaikuisesta vilja-
kaupasta.

■Kalvolan elintarvelautakimta
oli marrask. 11 phä 1917 osta-
nut 'Niemen kartanosta. 12,000
kg viljaa, mikä määrä elintarve-
lautakunnan kulloinkin antamas-
ta määräyksestä ostajan säkeissä,
piti toimitettaman elintarvelau-
takunnan määräämiin paikkoi-
hin, Kun ennen kapinan sytty-
mistä vain pieni määrä viljaa oli
saatu kuljetetuksi pois kartanos-
ta. jäi sinne kapinan ajaksi
io.coo kg ostettua viljaa, minkä
määrän, kapinalliset, ryöstäes-
sään Niemen kartanoa hnhtik.
24 ja 25 p:nä 191 S, veivät men-
nessään, Kun kaupantekotilai-
suudessa kauppahinta 19,200 mk
oli maksettu käteisellä, peri din-
tar veisutakuuta muiden tilitys-
ten yhteydessä ryöstettyjen ja
siten elintarvelautakunnan saa-
matta jääneiden rukiiden hinnan.
16,000 markkaa. Rva Lönnholtz
vaati kuitenkin oikeudessa, että
tuo 16,000 mk maksettaisiin hä-
nelle takaisin.

Oikeus käsitteli asian japäätti
hyväksyä kantajan vaatimuksen,
joten Kalvolan elintarvelauta-
kunnan on Lomihoitzin peril-am-
•naUe maksettava i6,0c0 mk ja
lisäksi oikeudenkäyntikuluja
1.000 mk.

<— Hämeenkyrön kunnankoko-
uksessa, joka pidettiin Suomelas-
sa v.k. 28 pnä, kosketeltiin nii-
den teiden kunnossapidosta, joita:
valtio ei.ottanut huostaansa. Kim
kysymyksessä oleva, asia, ei ollut
juuri kenellekään täysin selvillä,
valittiin siitä, ja, sen yhteydessä
olevista, seikoista selvitystä ja
lausuntoa laatimaan toimikunta,
jonon tulivat nimismies Yrjö Tai-
nio, onaan-v. J. Salonen ja kaup-
pias T. V: Mattila.

Oppituntinsa yksinlaulussa
ja. pianonsoitossa on alkanut jäl-
leen taiteilija Arvi Lindroos.
Tiittaamme ilmoitukseen.

aa;

Rämecnkyrön fcunntnwalfuus-
ton kokouksessa

v.k. 28 pnä päätettiin kuraavista
asioi*»:

' Annettiin vaadittu lausunto
rnaa.herranvi rastossa valmistetusta
koko lääniä, tarkottavasti automo-
biili-, moottoripyörä-, ja moottori-
veneliikennettä tarjottavasta jär-
jestyssääntöehdotuksesta. Ehdotus
pääasiallisesti sellaisenaan hyväk-
syttiin. ■Eiintarvetoiminnan uudelleen
järjestäminen synnytti pitkäaikai-
sen keskustelun. Yleensä oltiin
halukkaita lopettamaan olintarve-
laidakunnan toiminta, mutta eh-
dotuksien hajanaisuuksien vuoksi,
joilta puuttui tilalle pantava ra-
kentava luonne, täytyi ehdotus
siirtää valmisteluvaliokunnan val-
mistettavaksi. Tästä syystä, ei
myöskään voitu myöntää elintar-
velautakunnalle sen pyytämää
eroa.

Hyväksyttiin ohjesääntöehdotus
kunnan kätilöltä varten.

Erään kirvesmiehen verohelpo-
tusanomusta ei sinänsä voitu hy-
väksyä, vaan annettiin kutmafHs-
laatakunnalle valta menetellä har-
kintansa mukaan.

Suojeluskunnan lastenkodin
ku nnau kaUuunottamisfcysymys
jätettiin lastenkodin johtokunnan
ja köyhäinhoitohallituksen vai*
laistettavaksi., . ' - ■ ■

Kunnalle asetettavaksi tarjotun
metsäpalstan suhteen päätettiin
asia täysin valtuuksin jättää toi-
mikunnalle. johon valittiin maan-
viljelijät A. Lehtonen, y. Hillu ja
V. Jokinen.

Kunnallisvaaleja varten asetet-
tuun I äänestysalueen vaalilauta-
kunnan puheenjohtajaksi valittiin
edesmenneen opettaja Teuvo Nuo-
tion tilalle hra Kiilo Koskinen.

Maaherran vaatiman selityksen-
antajaksi, koskeva Viljakkalan
kunnan vaatimusta, saada, osa Hä-
meenkyrön, Säästöpankin varoista',
valittiin opettaja Matti' Lähteen-
mäki ja pankinjohtaja K. Met-
sola.

Eläinlääkärin saamisesta kun-
taan johtuvista toimenpiteistä;
huolehtiminen jätettiin kunnallis-
lautakunnan tehtäväkö.

LäHilfi |a teslaa.
Perhsuntisia- Kihlauksensa

ovat julkaisseet talollisen tytär
neiti Lahja Kuusikos k.i
Jätdijärveltä ja maanviljelijä Aar-
ne Saatti Kankaanpäästä,

Kihlauksensa.' ovat julkaisseet
neiti Lempi Ismin a a Va-
najasta ja herra Armas Kn n u-
ti la Kiukaisista.

Kokkolan 300-vuotisjuhla.
Tasavallan presidentti on luvannut
oll'a. puoLscinen-sa läsnä Kokkolani
kaupungin 30ö-vuotisjuhlallisuuk-
sissa. Sitäpaitsi saapuvat sinne
suojeluskuntien. kunniapäallikkö,
kenr. Mannerheim ja ylipäällik-
kö, eversti von Essen, jotka esi-
kuntineen tarkastavat syysk. 6
pnä seudun suojeluskunnat. Muis-
topatsaan paljastus toimitetaan il-
tapäivällä. Öb.

Ssvoiaisuufta
Ruovedellä.

Kun ottaa lähemmin tarkastel-
lakseen Ruoveden pitäjänkarttaa,
niin - huomaa siinä ihmeekseen
useita aitosavolaisia paikannimiä.
Sellaisia ovai m.m. Hokkanen,
Kekkonen, Koljonen (Koljousaa-
ri), Korhonen, Manninen, Mono-
nen, hienonen, Ruokonen ja savo-
lainen pitäjännimi Rantasalmi ta-
lon tai kylän nimenä sellaisessa
paikassa, jossa ei kartasta päättä-
en mitään erityistä salmea ole
olemassakaan. Samoin talonnimc-
nä Kangasniemi. Lisäksi esiintyy
Ruovedellä sellaisia savöla-isperäi-
siä, sukunimiä kuin esim. Ahonen,
Häkkinen, Kauppinen, y.m., joi-
den kantajia Savonmaassa on sa-
toja, jollei tuhansiakiii. Tällaisis-
ta vakituisista kylän-, talon- ja
sukunimistä, ei liioin voi tehdä
muuta johtopäätöstä kuin sen, et-
tä savolaisia- nntisasukfcaita. on'
aikoinansa, ehkä noin 300 vuotta
sitten, jolloin savolaisia Savosta
siirtyi runsaasti eri tahoille Kes-
ki-Snomen erämaihin, osa joutu-
nut . aina tänne Koillis-Satskun-
nän vesien varsille, missä luonto
min- suuressa määrin on Savon
luonnon kaltaista.

Muuten voidaan otaksua, ettei-
vät Ruoveden ensimäiset savolais-
perä.iset asukkaat ole tulleet suo-
raan Savosta, vaan lähempää, ni-
mittäin nykyisestä Pohiois-Hä-
meestä, Jyväskylän seuduilta. En-
simäinen savolaisten untisasak-
kaiden tulva näet pysähtyi 1500-
luTun keskivaiheillapa loppupuo-
liskolla Pohjois-Hämecseen, n. s.
Rautalammcn suureen hallinto-
pitäjään, Keiteleen vesistön vm-
parille. Sieltä, on savolaisia sitten,
kai siirtynyt yhä iännemmäksi,
Keuruulle, Virroille ja Ruovedelle
saakka, Ta rataanpa Teiskossakin
kylännimi Savo. Tämän siirtymä-
tien huomaa-hyvin siitäkin, että
kuta koillisemmaksi Ruovedeltä,
siirrytään, sitä enemmän huoma-
taan kartassa savolaisperäisiä ni-
miä, jotka täällä näkyvät
esiintyvän sekä- paikan- et-
tä sukuniminä. Esim. Keuruul-
la huomaa,, jo vahvasti savolaisuut-
ta ja idempänä yhä enemmän.
Virtain ja Ruoveden seudut liene-
vät vanhan savolaisen untisasu-
tuksen läntisimpiä rajoja; tosin
joku yksityinen savolaisnimi ta-
vataan vielä lännempänäkin. Ruo-
veden ss volaisnimet Hokkanen ja
Manninen samoinkuin ehkä tä-
■lonpimi Kangasniemi viittaavat.
Kangasniemen ■pitäjään: jossa, ta T
.näkin päivänä 'nämä sukunimet'
muita, lukuisampina esdntyvät,
jopa, siinä määrin, että Kangas-
nientä sano'1äänkin oikein Hok-
kasten ja. Mannisten pitäjäksi.
Korhonen taas on koko savolaisen
asutusalueen ehkä lukuisimmin
esiintyvä sukunimi, jolla on tu-
hansittain kantajia.. Ahonen,
Häkkinen, Kauppinen, Kekkonen,
Mononen ja Venonen ovat myös
Savossa hyvin vleisiä.

Olisi mielenkiintoina, ottaa van-
hoista, asiakirjoista ja sukutari-
noista selville, milloin nm/ monet
savoläisperaiset nimet ja niiden
ensimäiset kantajat ovat ilmesty-
neet Ruovedelle, niin kauas varsi-
naisesta j kotimaastansa*, ja
yleensäkin, mistä eri väestöainek-
sista Ruoveden kanta-asutus on
peräisin.,. Tässä tarjoutuisi jolle-
kulle Ruoveden kotiseutututki-
muksen harrastajalle sovelias teh-
tävä. Samoin olisi huvittavaa tie-
tää, mistä ovat Ruovedellä peräi-
sin esim. sellaiset omituiset pai-
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Erehtyne® Tampereen suh-
teen? Oy. Hjalmar Idman on tääl-
lä kevätpuolessa avanneensa liik-
keen akkunoihin kumpaiseenkin
•suurilla kirjaimilla maalaut-
tanut täällä hyvin vähän
tunnettua Ja käytettyä kiis-
tä. Toisessa näyteakkunas-
sa on sanat: »H usger å d »-

artiklan & Leksak e r*-, toi-
sessa ; »La m p-, G 1 as- & Pors-
-1 i ns a f f ä tv. .Vain vähäisissä
oviruuduissa on pienillä kirjai-
milla; Lasi- ja porsliini-kauppa.
Lamppuja, taioustarpeita ja le-
luja

Ei ole ihmeellistä vaikka Tam-
pereen s uoma lai s e t mainit-
tua liikettä alkaisivat vieroa, kos-
ka sen omistajakin vieroo meidän
kieltämme.

Suomen Urheilulehti n:o 40
sisältää erikoiskirjeenvaihtajien
mielenkiintoisia kuvauksia Olym-
pialaisten kolmannesta ja. neljän-
nestä kilpailupäivästä. Lisäksi si-
sältyy siihen viimeiset tiedot Ant-
werpenistä. ja Berlinistä. Kuvia
on kisa in avajaisista, sekä ma ail-
manennätysten rikkojista, miss
Bleiotreystä Ja Kahänaraokusta.

Oravako nippani». Koko Pa-
taljoona. kokoontuu olympinmies-
ten juhlimiseksi ja, uuden esikun-
nan rastaanottajaisiksi Klassilli-
selle lyseolle lauantaina klo
ip. puvuissa ja. varusteissa.

Huora! Messukylän komppania
mvös.

„baulajar‘

pyydetään kokoontumaan harjoi-
tuksiin perjantaina klo 7 illalla
lauantain esiintymistä varten.

Pyynikin Patnlj. asuen kompp.

(Messukylän Sk.) Harjoitukset on
perjantaina tik, 3 pnä klo 7 illal-
;Tg./.Me>:,mky'lah' kirkolla". Ehdotto-
"mäsfr Tkäikki ■'mukaan, tärkeät
asiat!

T.S.K. Tykfistö.

kokoontuu 2 pnä syysk. klo 6 ip
Li udellin koululle. Sivilipuku.

Pafcteripäällikkö,

Säätila tänään.

Itäisiä heikkoja tuulia, muuttu-
maton lämpötila, kirkasta ja- kui-
vaa. Paikoittain ukkosta.

kauniin et kuin Jäminkj, Rämin-
ki. Syvinto, joiden johtopääte tun-
tuu oudolta paikannimissä (vrt.
juomlnki, syöminki, hämminki).

0. A. K

Kirjallisuus
ja taide.

Gampcresn Geatteri.
Lauantaina juhlanäytäntö Olym-

Pia miestemme kotiinsaapu inisen
johdosta.

Ensi lauantaiksi on teatterim-
me järjestänyt itwnspapelaiäte®
o-vmp iamies.‘emme kunniako
juh lanäytännon',

Juhlas-sa esittää soittoa Sissi-
pa- tai Joona n soitt oiku u-
ta, puheen pitää lehtori Asutan
Mikk o n e n jal taulua. esittää
mieskuoro »Laulajat.* Sitten
seuraa Aleksis" Kiven verraton
näytelmä Sei t-sem ii, n veljes-
tä.

Juitla näytäntö alkaa klo 6 :i»
lakia.

Palvojan elo—syyskuun via-
ko on ilmestynyt prof. O. E. Tu-
deerin 70-vuotispäivaksi, minkä
johdosta so sisältää tri Za-ch. Ca*
strcnin kirjoittaman onnittelun ja
lyhyen karakterisoinnin prof. Tu-
deerin elämäntyöstä. Runoilija O,
Manninen on prof. Tudeeriile
omistanut kauniin runon »Tuli
tutkijan akkunasta .

.
. prof.

Hannes Gebhsrd esittää muistel-
mia yhteistyöstään prof. Tudeeria
kanssa Valvojan toimituksessa.
Pellervo Seuran johtokunnassa y.
m., ja prof. S. N. Setälä kertoo
O. E. Tudeerista yksityisenä! ih-
misenä, ja tiedemiehenä sekä yli-
opiston opettajana ja niistä herät-
teistä, joita hän tältä, etevältä
opettajaltaan sai. Näiden lisäksi
vihkoon sisältyy professorinrouva
Julie Wichmannin suomentama
unkarilaisen runoilijan Julius Pe-
kårin vaikuttava, nykyaikaa ku-
vastava draamallinen kuvaelma
»MadjaarL sekä. runsaasti kirjan
arvostelu ja, (Lindqvistin, Tavasi-
stjernan, iSimolinin, Jalkasen,
Haarlan, Joel Lehtosen,. Juho
Hoikkasen, Elvi Melan y.m. teok-
sista).

murhayritys Rcmal pashaa
vastaan.

Pariisi, j. g. (STT—Ha-
vas) Konstantinopolii sla ilmoite-
taan-:

-Tänne saapuneiden huhujen
mukaan, joihin- on suhtaudutta-
tava varovaisesti,, on Tökätessä
tehty murhayritys Kemal pa-
shaa vastaan, jonka mainitaan

kahdesta kuulasta.
Kemal pashaa seuranneen Beki-r
Samyn kerrotaan saaneen sur-
mansa.

Ruovesi ftesäv
Sille. joka. ihailee monisdkkiel-
- saari-, lahti- ja salmirikkai-
ta vesiä, niitä ympäröiviä korkei-
ta. selän;eitä ja kukkuloita, kau-
niita. ja puhtaita hiekkarantoja.
hyviä kalavesiä, kapeita, syviä ja;
korkearantaisia, metsäjärriä, suu-
ria. miltei koskemattomia ja. mar-
jari-kkaita metsiä, yleensä Suoman
vesi- ja mäkirikkaan sissma-nhiou-
non moninaisia vivahduksia, tar-
joo Ruovesi varmasti mieluisan

kesän vietto- ja. virkistyspä iikan.
Luon ironfcanne utunsa puolesta ss
■epäilemättä kuuluu. SuwaMen sisä-
maan kaxmeinrpitn seutuihin ja
honkutteieekin joka kesä pitoan-
sa yhä suurenevan joukon n. s
kesävieraita, eikä ainoastaan Taan*
päreeltä, vaan kauempaakin, Vii-
purista, HolsingiMfe'. Jyväskylästä,'
.Vaasasta, jopa. Torniostakin saak-
ka. Osaltaan m.rös .hyvät kulku*
neuvot rautäteitten läheisyys,'
vilkas ja säännöllinen laivariike
■sekä polkupyöräilijälle mainiot
maantiet yhdessä helpon elin-
tarpeiden ja asuntojen saannin
ja. valistuneen ja ystävällinen väes-

irailupaihhana.
tön kanssa- vaikuttavat tähän il-
miöön, vaikkapa Ruovedellä ei o-
lekkaan mitään -Kunnia - tai
muuta kylpykitoät® tai ikesäpa-
rantolaa. sen jälkeen kuin totit.
Lybeckin kuuluisa »luonnonps-
rantola« Kataja Elämän mäellä
Vilppulan rajalla lopetti toimin-
tansa, par,annettuaan lukuisia po-
tilaitaan kssvisravinncila. Kuh ne-
kylvyiTä, suomalaisella saunalla,
raittiilla ilmalla, maassa ja puis-
sa asumisella, vedellä ja. auringol-
la. Kesäkuun alussa, ovat 'Ruove-
Den 'reitin makkarat ja tilavat lai-
vat »Tarjanne* ja»Pohjola* täyn-
nä maniie muuirtavia tavaroineen;
elokuun lopussa ja syyskuun alus-
sa yhtä täynnä takaisin kaupun-
kiin muuttavia.

Ruoveden kesaasatus on ke-skit-
tjnyt määrättyihin laiväreitTn
varrella o eviin seutuihin, jotka
luontonsa ja elinehtojensa puoles-
ta ovat sellaiseen tarkoitukseen
soveliaita. Varsinkin luonnon iha-
na Muroleen ,kanavan seutu on
suosittu kesän viettopaikka, samoin

rikin ympäristö ja Kaarrun

kanavan, seutu säkä; tietysti Ruo-
veden kauniin ja tiheästi asutun
monilla, nykyaikaisen kulttuurin
apuneuvoilla varustetun kirkon-
kylän lähistö. Mutta myös Palo-
■selän rannaTa jaVisuvedellä näh-
dään kesävieraita. Useilla Ruore-
dfen kesävierailla on omat vakinai-
set huvilansa, . joissa ho kesällä
mylläävät maata, ja puutarhaansa
hiki hatussa, kasratta-en siten it-
selleen talveksi muonavaroja.
Toiset taas asuvat siisteissä ■.talon-
poikaistaloissa. tai torpissa, kukin
varojensa ja makunsa mukaan.
Mikä harrastaa asua. lähellä mui-
ta kesänäapureita, mikä taas pyr-
kii kauemmas syrjäin kai-
kesta »kulttuurista», voi-
dakseen nauttia -kesästään
sejkä puvun että muun ulkonaisen
olemuksen puolesta m-ahäollisim-
■m an maalaise-sti, vapaasti jawai-
vattonias.i. Useat Ruoveden kesä*
asukkaat ovat toulumiehiä {ai.
-naisia, jotka täällä kaukana 'maa-
seudun rauhassa voivat •hyvin
unohtaa kouluelämän monet har-
mit ja hermostumiset ja koota uu-
sia voimia talven 'työhön.. Sitten
näkee täällä koToillaaneiäjiä, ‘lii-
kemiehiä, taiteilijoita, y.ni. Muil-
le tarjoavat Ruoveden katarikkua!

retfet ja riistarikkaat metsät -erin-
omaista tilaisuutta, asianomaiseen
urheiluun, taiteilijoille, etusijas-
sa, tietysti maalaajille, taas luon-
nonihanat maisemat aiheita -tau-
luihin, Onpa eräällä. Suoveden
isännällä ollut kunnia tässä taka-
vuosina olla Kristuksenkin malli-
na vraorisaarnataulussa, jota
nmudan. hänen talossaan, .asuste--
ieva taidemaalari sommitteli ko-
koon, käyttäen' maisemana läheis-
iä vuorenrinnettä.
Taiteilijoista puhuttaessa. ansait-

see erityisesti mainita, että Eno-
rettellä on ilo ja. kunnia lukea
■>kansa ] aisiänsä -> joukk Suomen
■kuuluisin taidemaalari, professori
Aksel Gallen-iKa.lela, Joka- asuu
jykevistä -hongista- rakennetussa,
huvilassaan erään kallioisen ja
karun niemen kärjessä lähellä
Santun kanavaa, kuitenkin niin
syrjässä ja muusta maalimasta e-
riitettjnä, ettei taiteilijan työ- ja
iuomisrauha mitenkään pääse häi-
riytymään. Useat Gallen-Kalfelan
taulujen aiheet ovatkin Ruovedel-
tä peräkin. Seudun jy.hii, alkupe-
räinen ja ■ villinromanttinen luon-
to on ohut sukua taiteilijan omai-
le olemukselle ja vetänyt häntä
tänne , '-orämsahan ■<, kauas pää-

kaupungista ja teennäisestä, hie-
nostelevasta- kaupunkiin iskulttun-
nst-a. Tämän kirjoittajalle ei tois-
taiseksi ole sattunut tilaisuutta-
käydä katsomassa suuren taiteili-
jamme työnä jaa pääsy -sinne ei

luonnollisista -syistä muuten lie-
nekään aivan helppo mutta
niillä, jotka orat srel-I'ä joskus
käyneet, joko malleina tai muu-
ten vierailemassa, on paljon ker-
tomista sen nähtävyyksistä ja ul-
konaisista ja sisäisistä, -erikoisuuk-

sekä siitä, ahkerasta työstä,
jot-a siellä Suomen .laiteen hyväk-
si tehdään. Gallen-'Källe'an nimi
oh pysyvästi liitetty Ruoveden
historiaan, samoinkuin Ruovesi
puolestaan hänen taiteeseensa

Muitta erään toisenkin, jo am
rnoin sitten kuolleen kuuluisuu-
den nimi liittyy Ruoveteen, nimit-
täin itse runoilija kuningas Rune-
bergin, joka 1820-’uvulla. oleske-
li täällä kotiopettajana, kirkonky-
lässä Rikun iemen kartanossa.
Epäilemättä r,e maisemat ja hen-
kilökuvat, jotka esiintyvät esim.

Hirvenhiihtäjissä*, ovat Ruove-
dellä nähtyjä. Runebergin n imeä
kantaa, vieläkin eräs kirkonkylän
vieressä, tuuheassa koivikossa ole-
va. suusi ja kirkasvetinen lähde,

»Runebergin lähdes jonka ran-
nalla hänen «anotaan usein istus-
kelleen ja siinä -sepittäneen m. m.-
kauniin »Lähteellä* laulunsa.)
Ikävä vain että »Runebergin läh-
de* oi 010 oikein arvonsa mukai-
sessa kunnossa, vaikkapa «en .ym-

päristöä näytään «illoin .tällöin
hieman siisiittävä-nikiiß. Useat
'nuoremmankin kirjailijapolven e-
dusta jät ovat viime aikoma oles-
kelleet tilapäisesti kesävieraina
Ruovedellä, kuten esim. Ilmari
Kianto y. m., ja tavataan heidän
t©OKOissaan aiheita ja muistoja
noidan Ruovedellä olostaan. Pitä»
jän valistuneisuus täällä tapaa
esim. talonpoikia, jotka, ahkerasti
tutkivat hankkimaansa Tietelä-
n »kirjaa tai joillamuuten on run-
sas kirjasto . eriaiheista kirjalli-
suutta myös osaltaan vetää
henkisen kulttuurin edustajin
tänne kesää viettämään.

Ruoveden luon nonnälitäry yks is
lä mainittakoon tässä, muutamia.
Muroleen ja Jämingin seudut isdk-
■Jieloisine selkineen, salmineen.
säälineen ja iahilineen ovat siinä
■suhteessa. varsin huomattavin, m-
moin itse Ruoveden .saarekkaa n
selän tienoot. Tämän selän itä-
rannalla, vastapäätä kirkonkylää,'
kohoaa pitkä ja. korkea vuoren-'
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Berner Söders!
laajentaa yhä tuotantoaan. Viime
Viuonna ilmestyi tämä® kustSnnuä-liikkeen toimesta 224 eri teosta.
mutta tänä vuonna tulee vastaava
luku tuntuvasti suuremmaksi, kos-
kapa jo ‘‘abän asti julkaistujen
■kirjain luku on 143 ja syyslkirjäl-
lisuns tulee olemaan runsas. Si-
vaimennen mainittakoon, että vuo-
den aiusta elokuun puoliväliin as-
ti oli kahdeksan kustantajan suo-
menkielisten kiriatuotteiden ?ivu-
luku 63.000; WSOY ;n osalta oi
28000 sivua.

Tässä ei tietysti tule kysymyk-
seen kaikkien odotettavissa ole-
vien kirjain luetteleminen: maa-
ni tsenune tärkeimpiä kultakin
alalta.

;v X’-Kot imaisen kauno k
ja 11 isuu d e n kaunistuksena
tuke varmaankin olemaan Jn-
ha n 5 Aho n uusi teos. joka il-
mestyy jo syksjp alkupuolella.
Se on, ikäinen niin meni Ahon edel-
lisistä teoksista, aivan erikoinen
kirjallisuudessamme; aiheena nuo-
ruuden kauneimmat onnenhetket,
osaksi runoiltua, osaksi elettyä.
Kirjani jäimme Kestor, Heikki
Me ril a, ine n julkaisse monta
vuotta tekeillä olleen huomatta-
van romaanin, jossa hän innoittu-
neena luonnon ystävänä kuvaa
maan siunausta. Kaup p i s.
Heikin koottujen teosten pari
ensj osaa ilmestyy samaan aikaan,
kuin Ahon koottujen teosten 4:s
osa ja Talvion koottujen lop-
punidoe, novellisarja. Pienoisko-
koisessa »Ruususadassa« julkaisee
Kaarle Krohn kokoelman.
»Muinaisrunoja -, perossäkeisimsä
palautettuja Suomen kansan runo-
ja laulusta, surusta ja lemmestä.
Samassa sarjassa julkaisee V. A.
K os k en n i e m i teoksistaan va-
litun sarjan »Rakkaus-runo-
ja*. Larin Kyö s t i 11. ä lu-

: lee iloinen valikoima 1 »Helkkeitä.*.
M atiid a-; Ros 1fn Ek 11 io-

: jt a n parhaat muistelmanovellit il-
mestyvät hänen omien elämän-
muistelmi enon ylpeydessä. Huu-
tamilla muilla tunnetuilla kirjai-
lijoilla on tekeillä musia, kirjoja
jouluksi; myöskin pari kolme en-
sikertalaista esiintyy.

M a a i I m a nk i r J a 11 i s u u-
'd estä julaistaan useita, huomat-
tavia teoksia, m.m. Gunnar Gun-
narsonin ja Hall Cainen samaan
aikaan kot,iroaässäänkin ilmesty-
vät romaanit. Jonas Lien. Henry
Bordeaux’;n ja. Turgenjevin. mes-
tariteoksia, saksalaisen Georg Her-
mannin hieno »Juutalaistytön ro-
maani* sekä Leon de Tinseaun
ja Gypin, Ingeborg Maria Sinkin,
Kate'' Douglas Wiggiuin, ruotsa-
laisen Eunan ja puolalaisen Ze-
romskin romaaneja. Suomalai-
sen kirjallisuuden edistämisrahas-
ton avulla ilmestyvistä, klassilli-
sista teoksista . julkaisee WSOY
Tvyni Haapanen-Tailgrenin suo-

Iröm Osakeyhtiö

Ennakkotietoja ioulukirjaHisuudesta,

mentaman T> ant e n sVita nuo-
ran*, ja Juhani Ahon suomenta-
man Maeterl i n c k i n »Sini-
sen linnani.

Nuorisoa varten on suomennet-
tu joukko varsinkin englantilaisia
ja amerikkalaisia poikain ja tyttö-
jen kirjoja. Lapsia varten julmis-
taan Bonselsin, Ba-rbra Uinein,
Dicken Zwilgmeyerin ja Ruuan
kirjoja seka mm. «futaavat koti-
maiset; Kirsti Gallen-Kal-
-1 e l a. n kaunis värikuvin somistet-
tu kirja, Kantelettaren lastenlau-
luista. Anni Swanin kootut
sadut Martta Wendfti-inin kuvitta-
mina (m.m. hienoin moniväriku-
vin), Topeliuksen Lukemi-
sta lapslHe-sarjan toinen osa enim-
mäkseen Rudolf Koivun kuvitta-
mana, sekä, Martta. Ven d e-
iin i n ja Arvid Lyde c k e-
ni n yhteinen ' vsrikuvakirja,
»Kultaisia päiviä*. »Satupirt-
ti« ja »Nuorten Toveri* jakavat
kilvan lapsille kuuluvia imokea-
hintaisia kirjasia.

Uskonnollista ja mi e-
tekirja 11 isu u 11 a Julaästaan
m.m. seuraavtrta kirjailijoilta:
norjalaisen Johannes Johnsonin
kirja kodin hartaushetkiä varten,
Olferfc Eioardin »Apostolikirkon
henki*. Aleksi Lehtosen
tutkimus Suomen varhaisemmasta
herännäisyydestä, tohtori P a a v o
Virkkusen »Uskonnonvapau-
den kynnyksellä*, kirkkoherra
Kilpeläisen saarnakirja sekä
Skovgaard Petersenin »Jeesuksen
elämä*, hieno suurikokoinen ku-
vateos.

Suomalaista tietokir-
ja11 is u u 11 a julaistaan kalliin
ajan tuottamista vaikeuksista huo-
limatta runsaasti. Huomattava on
ensiksi suuren isänmaallisen tieto-
kirjan Oman 31 a a n uusi, laa-
jennettu ja- parannettu i painos,
jonka ensi osa. (tammi- ja helmi-

kuu) saataneen sidotuksi ennen
joulua. Toinen suurenmoinen isän-
maallinen teos on valtioneuvos J.
E. Danieho n-K uimarin
8- tai 10-osainen teossarja ■. Suo-
men valtiollista ja yhteiskuntaelä-
mää 1700- Ja 1800-luvuilla.<. Täs-
sä teoksessa esittää, historiamme
suurin tuntija kymmeniä vuosia
kestäneiden tutkimustensa, tulok-
set. Ensi osa. on noin 600 sivun
laajuinen. Erinomainen on myös-
kin etevinäniän siv.istyshi stori orf-

sijamme professori Gunnar
S u o 1 a h d e n suuri tutkimus
»Suomen papisto 1600- ja 1700-liu-
vm'lla«, joka nyt valmistuu.
Professori J. G. Granön kiitet-
ty matka teos »Altai* tulee nyt
täydelliseksi, kun sen toinen, run-
saasti ja hyvin kuvitettu osa. Vuo-
risto-Altaista ilmestyy. Toinen
matkaiinteos on Juho Torve-
la i s e n erittäin runsaasti kuvi-
tettu teos »Kaukainen Itä«.

Tärkeä matka. Muuan tunte-
maton herra soitti äskettäin puhe-
limella. Creydenin lentoasemalle
Englannissa tiedustellen, Lähtisi-
kö vielä samana iltana lentokone
Pajusiin. Hänelle vastattiin, että
•iltäposti oli juuri ennättänyt läh-
teä ja että seuraava. lentovuoro oli
vasta senraavan päivän aamuna.

Minun täytyy ehdottomasti
olla Parisissa vielä tänä iltana-
selitti mies minä vuokraan yli-
määräisen. lentokoneen.

Hänelle vastattiin kohteliaasti
ja valittaen, ettei sillä hetkellä
sattunut olemaan mitään lentoko-
netta käytettävissä. Tämä hätäi-
nen muukalainen 'ei kumminkaan
ottanut kieltoa vakavalta "kannah
ta, vaan saapui itse kohta sen jäl-
keen autolla lentoasemalle.

Teidän täytyy tehdä kaik-
kenne minun puolestani jatkoi
hän pyytämiä!ään asia on niin
kovin tärkeä.

Puhellessaan lentoaseman hen-
kilökunnan kanssa, otti hän tas-
kustaan esille lompakon, joka pak-
suudellaan herätti heti suurta
mieleniintoa. Isoja seteleitään
näytteli hän erittäin aromielises-
ti, jopa. levittelikin rahoja ympä-
rilleen suurella anteliaisuudella.
Tämä menettely teki tarkoituk-
sensa. Jonkun aikaa vielä neuvo-
teltuaan ja leviteltyään muutamia
seteleitä lisää ilmoitettiin, että
hänelle oli onnistuttu hankki-
maan lentokone käytettäväksi.
Kun hänen passinsakin osoittau-
tui olevan »ali right--, niin ei siis
muuta kuin lähdettiin matkalle.
Lähtö tapahtui »seite] isa.tecssa
kuten ohjaaja lausui.

Hetkistä myöhemmin saapui
muuan matkan vaimeta väsvnv.t
salapoliisi samalle lentoasemalle-.
Kävi selville, että. tuo antelias
herrasmies oli poliisin etsimä vaa-
rallinen rikollinen.

Junat me tarkastimme lau-
sui alakuloinen salapoliisi ja
laivallakaan hän ei olisi päässyt
luikkimaan pakoon.

seliänne, jonka kukkuloilta, var-

sinkin Ponsan talon vieressä ole-
valta, paljastakiselta Tulivuorelta'

nimi nähtävästi -belka-tnlien ja
kökköjen johtunut

on lavaa ja kaunis näköala jäi-
Ti- ja metsämaisemien ylitse.
•Eerrofeanpa -tähtiprofe&sori Don-
nerin aikoneen takavuosina ra-
kentaa jonkinlaista, tähtitornia tai
havaintoasemaa tänne Pääskyn
taion lähellä olevalle ikorkeaille
harjanteelle. Myös GaUen-Kaliela
lienee ensin katsellut sieltä itsel-
leen huvilapaikkaa, suuremmoisen
näköalan hurmaani an a. Lavea nä-
köala on myös kirktuYkyiän ]ähel-
lä ■ olevalta Ponkan harjulta, jos-
sa nykyään kuitenkin kasvaneet
puut, näkötornista huolimatta,

häiritsevät katselijaa
lukuisista pitkistä, kapeista ja
konkoana-nt a isistä, metsäjäxvistä o-
vat kuuluisimmat kirkolta luorei-

Ruoveden

teen päin sijaitsevat Kovero-
Helwtinjarvot, joista jälkimmäi-
nen jo min eliään antaa nyvän aa-
vistuksen alkuperäisen vilistä ja
■jylhästä luonnistaan. Ne orat mo-

lemmat. varsinkin Koverojärvi.
•tavattoman kapeita Ja- useiden ki-
lometrien pituisia, jyrkkä- Ja kor-
kearantaisia.. Niissä ei liioin tuuli
tunnu eikä myrsky käy; ne uinu-

vät tryyninä, tummina ja syvine
erämaisessa rauhassaan. Myös iPa-
loselän ja laajan Tarjannevcden
varret tarjoavat luonnon ihailijai-
•l© paljon näkemisen arvoista.
Niinpä sen, jota laivalla, matkus-
taa Tampereelta .Virroille ja
Toisvedelle saäkk-a tai takaisin, ei
suinkaan tarvitse katua kauppo-
jansa. Hän on matkallaan näh-
nyt kappaleen Suomen kaunein-
ta sisämaaluontoa sen kaikissa eri
vivahduksissa.

Euoveden kesävieraat ovat y-
leensä. vakinaisia >5. o. asuvat tääl-
lä, mikäli mahdollista, kesän ke-
sän perästä samoissa.’tutuissa ke-
säpaikoissaan. Ja totta onkin, et-
tä iken kerrankin on kesänsä- viet-
tänyt Eno vedellä, hänen mielensä
tekee sinne palata edelleenkin. Jo-
pa .sellaisetkin, Jotka, välillä josta-
kin syystä ovat viettäneet kesänsä
muualla, taas alkavat ikävöidä
Buovedel-le ja. pyrkivät, matkan
pituutta tai kalleutta katsomatta,
jälleen kesäksi sinne. [Ruovesi ve-
tää heitä, kuin Pohjola muutto-
lintuja, vasuusi aurattani asti puo-
leensa. Niin on käynyt tämän kir-
joittajaa ja niin varmasti monen
muunkin.

K e g ä v ie ra*.

~ Vaasan lääninvankilan joh-
tajan ehdollepanossa on' 1 sijalle
asetettu Helsingin' läänin vankiisi n
apulaisjohtaja H. Rue a. m s, -j :1-
ie pakkotyölaitoksen johtaja A.
Lilana ja 3:Ile Hämeenlinnan
kuritushuoneen kirjanpitäjä A.
E, Lehtinen.

AAMULEHTI

Jokainen suomalainen ‘trafcnsfen.il
varmaankin mielenkiinnolla krei-
vi v. d. G oit z i' n lokakuussa il-
mestyvä än muisteimateokseen
Suomea ja myöskin Kuurinmaan
eotaretkistä. Mielenkiintoisia
muistelmateoksia ovat niinikään
‘lokakuussa ilmestyvät »Vänkien
ystävä*. laivauksia Ma. t i Ida
Wroden elämästä, sekä suuren
■aktivistin K o n n i Zilliacuk-
sen muistelmat. ■Sarjaan »Si-
vistys j» tiede», josta jo on julais-
tu useita eteviä teoksia, liitetään
syksyllä m.m. suomalaisen tiede-
mielien tri Er i k Ahlma. n i n
filosofinen teos »Arvojen ja
välineiden maailma-*, Harald
Höffdingin kuuluisa »Etiikka»,
Blatfcnerin 2-osainen »Sähkötek--
nilkka», professori BindeHin
uusi perusteellinen teos »Maata-
lous-kemia*-, tanskalaisen professo-
ri y. Johanssonin perustavaa laa-
tua oleva teos »Perinnöllisyys ko-
keiden valossa»,’ professori Fr. W.
Foersterin -»Kasvatus- j* itsekasva-
tus», ruhtinas KTauötkinin -Kes-
kinäinen apu« ja ranskalaisen Ju-
les Payofn uusi teos »Henkinen
työ ja tahto*. Valtiollisista kir-
joista mainittakoon amerikkalai-
sen pankkimiehen Frank. A. Van-
derlipin teos »Miten Europaile on
käynyt*. Lainselitysteoksista
mainittakoon tässä esitteliiäs-ihtee-
ri Loimarannan toimittama
• ■Kirkkokiki® ja tuomari Hei n-
bergin eelittämä. '-Tielaki'-.
■Suomalaisten lakimiesten yhdis-
tyksen julkaisema sarja lainopilli-
sia teoksia sisältää aluksi prof.
Hermansonin teoksen »Fi-
nanes^allinto-oikeus*. Merkki-
miehiä-- kokoelman viides sarja
alkaa tohtori Zilliacuksen
kauniilla kirjalla »Sofokles®.
Suuren suosion saavuttanut loisto-
julkaisu »Tiede ja elämä® jatkuu
edelleen niteellä joka toinen kuu-
kausi. saaden mahdollisesti sisa.4-
Tulkaisun toiselta alalta. Koulu-
kirjallisuuteen kuuluvat huomat-
tavina uutuuksina professori E o-
be r t Tigers t e dt i n uusi
»Terveydenhoidon oppikirja®, jo-
ka ilmestyy syyskuussa, ja jo il-
mestynyt lehtori V. J. K a ll io n
»Luonnonpppi keskikouluja var-
ten®.

Maila. Talvion toimittamat
Kulkuset. Ilmari Jäämään
Kuoren Voiman Joulu,
Anni Swanin toimittama.J on lu-
k u k k a. lapsille, Aleksi Lehtosen
ja Ilmari Salosen toimittama uusi
uskonnollinen joululehti sekä A.
Haapasen toimittama Joulu sa-
noma lapsille edustavat eri pii-
reille .'tarjoutuvaa joulupäivien lu-
kemista.. J. E. Suniäan ja. Hannes
Nylanderin .- MaJ.t a. I o.u.s ka-
!«nt eri ilmestyy taas maamibs-
tc.n parhaana. toskulrrjtmav en-
si marraskuussa. •••,

lii

Ulkomaat.
Puolan ja Venäjän välien selvittely.

Rauhanneuvottelut keskeytyneet toistaiseksi. Puolalaiset
edelleen hyökkäävänä puolena.

Minskin neuvottelut keske-jty-
neef. Alkanevat viikon kuluttua

Petljuran toimesta: aikaansaa-
daan Puolan hallituksen ja, Itä-
Gali taian ukrainalaisen väestön
välillä, sopimus. Liiton alkuna
on muuan alamaani Petljuran
Pi 1 sudskille lähettämä kirje, joka.
on julkaistuna. Stanislau-an kau-
pungissa ilmestyvässä Ukraina-
lehdessä. Kirjelmässä sanotaan,
että on välttämätöntä käsitellä
tätä kysymystä täydellä tietoisuu-
della siitä vastuunalaisuudesta,
mihin sopimuspuolet c-vat velvol-
liset molempien kansojen tuleva!-
suuteen nähden. Tässä .kirjoitel-
massa asetetaan tehtävän sopi-
muksen ehdoiksi täydellinen am-
nesiaa niille, jotka -ase kädessä
ovat -taistelleet Puolaa vastaan
Itij-Galitsian itsenäisyyden puo-
lesta ja nykyään ovat pidätettyinä
tai vankeudessa. Ukrainalaiset
lehdet kertovat joka päivä tietoja
Itä-Galitsian asukkaiden, .pidätyk-
sistä vankeuteen sulkemisesta.
Viranomaiset toimittavat vangit-
semisia tarkemmin ilmoittamatta
syytä toimenpiteisiinsä.

Riiassa.
Lontoo, 31. 8. (STT) Reu-

terille Varsovasta saapunut tie-
to kertoo, että . Minskin- neuvot-
telut ovat keskeytyneet. Useim-
mat Puolan valtuutetuista ovat
matkustaneet Brestiihi ja neuvos-
tohallituksen edustajat 'Mosko-
vaan. Molemmilla puolilla odo-
tetaan neuvottelujen alkamista
uudelleen viikon- kuluessa Ri-ias-

Rauhannea vottelnt Tallinnaan?
Pariisi, 31. S, (STT) Eräs

Malinin Varsovassa oleva kir-
jeenvaihtaja ilmoittaa neuvosto-
hallituksen suostuvan rauhan-
neuvottelujen siirtämiseen jo-
honkin puolueettomaan maahan,
ehdottaen paikaksi Tallinnaa.
Saman kirjeenvaihtajan ilmoi-
tuksen mukaan on bolshevikien
valtuuskunta Minskissä muutta-
nut kantaansa ja tunnustanut,
että Puolan- asiana en -nyt määri-
tellä rauhanehdot.

Puolalaiset hyökkäävät Lember-
gin luona.

Pnola kiitollinen Ranskan avusta
Amerika, Ranska ja Puola

yksimieliset.iMp sk o v a, 1.9. ( STT—Ra-
dio) Päämajan tiedonanto v.k.
3T pdtä :

Belovetsm alueella on viholli-
sen hyökkäykset torjuttu. Vi-
hollinen on muutamin paikoin
yrittänyt kulkea yli Bug-joen,
mutta lyötiin takaisin. Viholli-
nen on Lembergiir ja Buchaczin
alueelta tehnyt useita voimakkai-
ta hyökkäyksiä.

Parisi, 31. 8. (STT) Le Jour-
nalin kirjeenvaihtaja on haastatel-
lut Varsovassa Puolan ulkominis-
terin apulaista Dc-inrovskia, joka
lausui, että Varsovan taistelu tu-
lee vaikuttamaan Versaillesin so-
pimuksen arvoonsa saatttamiseksi.
Puola sai raskaina hetkinään koe-
tellun'ystävän Ranskasta. Ranska-
laisten upseerien esiintyminen,
kun he taistelussa innostivat vä-
sähtäneitä joukkoja kulkien,.'nii-
den, etunenässä hyökkäykseen, on
koko armeijassa ja maassa synnyt-
tänyt kiitollisuuden ja ihailun
tunteen. Ranskan ja Puolan de-
mokratioita yhdistävät siteet eivät
ole poliittista, tai diplomaattista,
vaan suorastaan elimellistä, laa-
tua. Todeten Amerikan, .Ranskan
ja Puolan katsantokantani yhtä-
läisyyden, lisäsi Domrovski, että
Varsovan .taistelussa, on myöskin
kysymyks. demokratisen Venäjän
kohtalo, joka. Puolan aseiden tu-
lee vapauttaa bolshevikien ikees-
tä. Amerikan nootti on samoin
vihamielinen bolshevismille, mut-
ta suopea demokratisen Venä-
jän uudestisyntymiselle. Puolan
sotilaallinen toiminta on todelli-
suudessa- rauhan toimintaa, tar-
koittaen terrorismin kukistamista
sekä rauhan palauttamista. Puola
tulee herättämään samoin ajatte-
levissä kansoissa rakkauden per-
soonalliseen ja kollektiiviseen va-

Puolalaisi’]! menestystä Itä-
Galii siassa.

Puolalainen tiedonanto ilntoit-
täa, että taistelut jatkuvat me-
nestyksellisesti Itä-Galitsiassa.
Tilastoa bolshevikien julmuuksis-

ta kerätään.
Pariisi, 1. g. (STT) Pää-

ministeri Vitos on sisäministeri
Skulskin seurassa tehnyt matkan
vapautetuille alueille. Elok. 28
pnä matkustettiin halki Plotskin
maakunnan, joka on saanut pal-
jon kärsiä. Bolshevikit olivat
kaikkialla harjoittaneet jul-
muuksia. Pääministeri Vitos
määräsi asetettavaksi komisio-
nin. jonka tulee koota aineistoa
bolshevikien väkivaltaisuuksista.
Kaikkialla olivat talonpojat bol-
shevismille' vihamielisiä.

Sopimus Puolan hallituksen
ja Jtä-GalPsian ukrainalaisten

välille.
Ukraina! a. in e n 'sa. n o-

ma ieh t i toimisto ilmoit- Ob ti teen

EhdysiHiitain laivasfosiiiinm- Saksan hiililuolantG-
telma.

Laivasi© kehitetään maailman
ensimäisrksi,

t o n to o, 31. 8. (STT) Eeute-
vi-e ilmoitetaan Xew-Yonkista
Chartos lonissa 1 änsi Virginiässä

B eri in. 31. S. (STT) Reich

-■^rizeiger julkaisee saksalaisen
hiilentuotannon tulokset heinä-
kuulta. Mainitunkuun ajalla on
k ivihi i 1i tuota nto. ollut 11,805,000
tonnia. Ruskeata hiiltä tuotet-
tiin 9,235,000 tonnia sen tuotan-
non Ollessa saman kuun ajalla
edellisenä vuonna B*4 tnilj. toti-

suuren laiT-aston ampuraa-tarve-
tehtaan kolmivuotispäivänä piitä-
mässään -puheessa kusui lairasto-
■srntseri, että Versaillesin rauhan

"n lykkäämi-

nsa. Koko hiilituotanto ensi-
mäisenä puolivuotena 73 Pj milj.
taimia

ra tif loimi sk-v: v.m vk»
nen on ehkäi-gsrt laivaston laajan-:
mursunanitelman totenitämisen
keskeyttämisen. Me emme ainoas-
taan täydennä tätä suurta tehdas-
■laitosta, vaan rakennamme myös-
kin suunnattoman suuria telakoi-
ta «eka. multa laivaston tarvitse-
mia, laitoksia rännikö'le. Me ra-
kennamme 18 dreagdnouthia ja
iäisteinnsteihjää sekä tutinaa

Denihln Brysselissä.
Pariisi, 1. 0. (STT) Brysse-

,‘stä ilmoitetaan;
Denikin on Brysselissä, minne

hän asettuu asumaan luultavasti
lopullisesti

maita voimakkaita, laivoja ja tu-
lee : laivast««mne maailman -sn-si-
mäi seksi.

Bolshevihsen vastoin-
käymiset.

Kasakat nousseet kapinaan Kau-
kasiassa ja Etelä-'Venäjällä.
Bolshevikit tyhjentävät Bakua,

Odessa antautumaisiliaaa.

Pavisista ilmoitettiin elc-k.
37 pnä, että sinne saapuneiden
tietojen mukaan ovat. kasakat ko-
ko Kaukasiassa nousseet kapinaan
bolshevikein vastaan. Kapinalliset
ovat vallanneet Amiavirin, Selja-
minovkajan, Georgievskin, Grc-s-
-nin ja Stavropolin. Uhatun ase-
mansa takia ovat bolshevikit elok.
26 pnä ryhtyneet tyhjentämään
Bakua. Samana päivänä ilmoite-
taan Pamiin Konstantinopolista,
että. Donin ja Kuhanin kasakkain
kapina neuvostohallitusta vastaan
on aiheuttanut kapinaliikkeen
eteläisellä Venäjälläkin, jossa on
muodostettu kaksi uutta kapinal-
lista armeijaa tunnettujen upsee-
rien johdolla. Näiden uusien ar-
meijoiden uhatessa ovat bolshevi-
kit tyhjentäneet Jekaterinoslavin,
Eostovin ja Taganrogin, jättäen
sinne vain pieniä varusjoukkoja.
Konstantinopolista il-

moitetaan, että kapinan takia. Je-
katerinoslavin läänissä ovat bol-
shevikit olleet pakotettuja poistu-
maan melkein kaikilta rautatie-
linjoilta myöskin Odessan ja Eas-
dielnajan väliseltä radalta, joten
Odessa on melkein antautumaisil-
laan- Harkovista on tosin lähetet-
ty Odessaan panssarijunia Jelisä-
vedgradin kautta, mutta radan ha-
joituksen takia nämä eivät ole
päässeet sinne.

Wrunge! saanut uuden voiton.

Pariisi, 31'. 8. (STT) Wran-
gelm armeija on saanut uuden
voiton Kuhanin alueen länsi-
osassa.

Ifalisn edusfaa ci lähdet
ITlosfcovaan.

karisi, 31. 8. (STT) Pari-
sissa oleva Italian valtuuskunta
kumoaa jyrkästi tiedot, joiden
mukaan 'Moskovaani lähetettäi-
siin Italian virallinen edustaja.

Saksa pysyy puolueetta'
mana.

Puolaa ei auteta, neuvostollaHi-
tusta arvostellaan ankarasti.

Berlin, 1. 9. (STT) Eneni-
mistösosia listien tiistaina järjes-
tämässä suuressa kansankokouk-
sessa Berlinissä kannan määrää-
mistä varten idän kysymyksiin
nähden vaadittiin kaikkialla Sak-
san puolueettomuuden ylläpitä-
mistä. Erikoisen mielenkiinnon
sai mielenosotus sen kautta, että
saksalainen kenraali Brest-Li-
tovskista tunnettu Hoffman ensi
kertaa esiintyi työväenkokoukses-
sa käyttäen puheenvuoroa. Bart
huomautti, että jos Saksan jostain
syystä täytyy luopua puolueetto-
muudellaan, ei ainoatakaan ääntä
anneta Puolan hyväksi. Sitten ar-
vosteli Barlh sangen ankarasti
neuvostohallitusta, huomauttaen,
että Venäjällä olleet saksalaiset,
jotka riippumattomain edustajat
näkivät Moskovassa, ovat todis-
tuksina todellisista olosuhteista
neuvo?tt>-iVenäjällä. Kenraali
Hoffman sanoi puolestaan voi-
vansa. sana sanalta hyväksyä kaik-
ki Barthin esitykset. Versaillesin
sopimuksen suurimpia virheitä
on, että siinä ei ole säännöstelty
idän kysymystä. Venäjän kansal-
la tulisi olla tilaisuus vapaalla- ää-
nestyksellä valita itselleen uusi
hallitus.

Kokouksen päätöksessä painos-
tettiin Saksan kansan puolueet-
tomuutta sekä ulkoasiainvaliokun-
nan ja valtiopäiväin kokoonkutsu-
mista

Asianajo- in Liiketoimista

J. V. Rouhunkoski
Tampere. Kuninkaank. 27 puurakennusAvoinna 9—4. Pnkei. 142 ja 1530.
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Mg jok» jälleen on parasta.
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levottomuudet Hlä-Slcsiossa.
Kummankin kansallisuuden

kehottavat sovin-
toon.

Puolan sähkösanomatoimisto
ilmoittaa t.k. 31 pnä;

ja saksalaisenPuolalaisen
kan-sanäänestysaiueen koraisa-
riaatin edustajat ovat antaneet
yhteisen puolan- ja saksankieli-
sen julistuksen, jossa kehote-
taan levollisuuteen ja verenvuo-
datuksen lopettamiseen. Julis-
tuksessa lausutaan, että Puolan
ja Saksan kesken solmitun sopi-
muksen mukaisesti tulevat tur-
vallisuusvartiosfcot hajotettaviksi
ja Ylä-SIosiaan dok. i p. jäl-
keen i 9 tq tulleet henkilöt kar-
koitetaan.

Brcsiaun mellahat.
Ranska asettaa Saksalle nyöryyt-

tiviä sovinnon ehtoja.

Berlin, 1.9. (STT—Radio)
Hanskan lähettiläs on jättänyt
Ranskan hallituksen nootin Bres-
laun tapahtumain johdosta. Siinä
asetetaan m,m. seuraavat ehdot;
Ranskan konsulaatti Breelanesa on
asetettava kuntoon, vahingonkor-
vausta on maksettava 100.000
frangia, hyökkäykseen osaaotta-
nect on tutkittava ja tnomittava
ja viranomaisiin, joiden välinpitä-
mättömyyden takia hyökkäys saat-
toi tapahtua, on sovellutettava
kurinpidollisia toimenpiteitä. Eh-
tojen tultut 1imetyksi on Rans-
kan konsulaatti juhlallisesti ävat-
tojen tultua täytetyski on hans-
kan lipun nostamisella ja sen ohi
on valtakunnan puolustusväen
marssittava soittokuntilleen. Lo-
puksi vaaditaan valtakunnan pre-
sidenttiä jättämään valittelunsa,
luvaten samalla läjittää kaikki
nootissa, mainitut ehdot.

Valtakunnan ministeristä neu-
votte!! tiistaina Ranskan nootin
johdosta. Istunnon Jälkeen huo-
mautti ulkoministeri Simona
Ranskan lähettiläälle, että osa.
Ranskan vaatimuksista on niin
raskaita, että Saksan hallitus pi-
dättää il Soileen oikeuden harkita
määrätakseen kantansa niiden
«.ulTeen

Berlinin aamulehdet huomautta-
vat nootin aikaansaamasta Saksan
kiusallista nöyryytyksestä, mut-
ta tuomitsevat samalla tarmok-
kaasti tapahtumain alkuunpani-
jat.

Espanjan mlnisfcrlstö eroaa.

San Sebast i a n o. 31.8.
(STT) Ilmoitetaan Espanjan
mmister istön pyytäneen eroa.
Kuningas on antanut Daton toi-
meksi uuden ministeri,ston luo-
misen.

vast

Voimistelu
Ja uriieiiu.

flntwcrpen—Berlin.
Tunnettu urheilumies, maisteri

A. Eklund kirjoittaa »Sv en-
ska Tid n i n g'i ss ä seuraa-

Se surullisen pien’ valmius, jo-
ta belgialaisten kisojen johto ja
belgialaiset palkintotuomarit o-
vat odottaneet omaavansa Ani-
■werpemssa, on tehnyt mahdolli-
seksi sen, että kilpailuihin osaa-
oikavat kansat ovat tunteneet eri-
tyistä halun puuttua kilpailujen
kulkuun tekemättä huomautuksia
ja. vastalauseita. On sattunut
hauskoja, nanruaherättäviäkin ti-
lanteita, rautita, ehkä vielä use-
ammin tilanteita, jotka ovat syn-
nyttäneet suuttumusta. Moinen
tyhmyys on vältetty siten, että
ulkomaiset urheilijat ovat puut-
tuneet asioihin, mutta jokatapa-
uksessa on kisowa ilmaantunut
paljon pilanaihetta ja aiheetonta
rettelö!mistä. Juuri viime mainit-
tua on Suomikin saanut pari kei-
laa kokea. Ensiksi ruotsalaisten
vastalause Lahtisen osanottoa vas-
taan: se ei tosin tuottanut mitään
triosta, kun hukkuneet ilmoitus-
paperit myöhemmin »löytyivät».
Mutta nyt on ilmoitettu, että a-
jnerikkalaisten puolesta on jätet-
ty vastalause, jcv'l» on paljon suu-
rempi kantavuus ja se vastalause

on pantu Hannes Kolehmaisen
osanottoa vastaan marathonjuok-
suun. Sanotaan, e+fä Hanneksella,
ei ole mnka oikeutta kilpailla suo-
men puolesta, koska hän on Ame-
rikan kansalainen.

Ilmoitus tästä vastalauseesta
tuntuu hyvin salaperäiseltä. On
ihmeellistä, että. amerikkalaiset,
jotka tietysti jo pitkän aikaa ovat
pitäneet Kolehmaista silmällä ja
varsin hyvin tiesivät hänen aiko-
muksensa olevan edustaa Suomea,
eivät aikaisemmin huomanneet
panna, vastalausetta hänen osan-
ottoaan vastaan. Mutta, jos tosi-
aankin nvt on mainittu vastalause
jätetty, on meidän käsityksemme
mukaan päivän selvää, että Ko-
•lehmapella on. oikeus edustaa
Suomea, koska hänen on mahdo-
tonta edustaa mitään muuta maa-
ta. Minulla on edessäni olympia-
laisten pelien yleinen ohjelma al-
•ktteperäisessä ranskalaisessa muo-
dossa ja siinä on pykälä, jossa
käsitellään kysymystä, millä eh-
doilla. kilpailija saa edustaa, jotain
maata. Siinä «anotaan ensin, että
kyseessä oleva oikeus on ainoas-
taan sillä, jolla, on kansalaisoikeus
siinä maassa, jota hän aikoo edus-
taa ja toiseksi, että se, joka ker-
ran on ottanut opas olympia-
laisiin ei voi seuraavksa olympia-
laisissa edustaa toista maata. Ai-
noastaan yksi johtopäätös voidaan
tästä vetää; Kolehmainen ei voi
kilpailla Amerikan puolesta, mut-
ta. Suomen puolesta hän voi '«en

tehdä. Täällä on hänellä vanha
kansalaisoikeus; hän ei ole va-
pautunut kansalaisvelvollisuuksis-
taan Suomessa. Huolimatta, tästä-
kään asian puolesta, johon pahim-
massa tapauksessa voidaan vedota
ja jolla silloin täytyy olla ratkai-
seva merkitys, ei. voi suinkaan
tarkoitus olla se, että urheilija.

jo¥a väittää kansalaisuutta, ka-
dottaa samalla mahdollisuuden ot-
taa osaa olympialaisiin kisoihin.
Ei, tarkoåtuß täytynee kaiken oi-
keuden niinessä olla se-, että hän
edelleen voi edustaa vanhaa mais-
taan, mutta ei mitään muu la.

Tämä seikka on niin selvä, että
sitä ei voitane väärin selittää Ant-
werpen ,'srsa, fcaikeöta »jirheihrkyp-
symättömyydestä ja sekavuudesta
huolimatta. Kun sähkösanomassa
puhutaan että- Suomi menettää 11
pistettä, jos vastalause hyväksy-
tään niin on se käsittämätöntä.
Tuomikoski ei ole samassa‘ase-
massa kun Kolehmainen ja vaik-
ka hän olisikin niin ei heidän-
kään yhteenlaskettu pistemäärän-
sä tee kun 9.

Lisäksi sanotaan samassa säh-
kösanomassa, että jos amerikka-
laisten vaatalause hyväksytään,
tulee Suomi yleisessä urheilussa
jäämään. Ruotsin jälkeen. Tällä-
kään pienellä ruotsi nm a äkäisellä
toivolla ei ole pontta, eikä perää.
Se n im. nojautuu siihen otaksu-
maan, että Antwerpenistä meille
sähkötetyt muka »julkiset» piste-
määrät, joissa Suomen pistemää-
räksi ilmoitetaan 95 olisivat oike-
at. Mutta sitä ne eivät ole, vaan
näyttävät ne uudelleen h«l gi alai-
sen kisaili johdon tietämättörnvy-
den ja huolimattomuuden. Niin-
kuin jo on huomautettu, edellyt-
tävät nämä uudet pistemäärät, et-
tä rnurtomaajuokisa olisi vaan ol-
lut -maitten, välinen eikä yksityis-
kilpailu. Mutta yksinkertaisin a-
siä maailmassa on jälleen tässä-
kin osoittaa, että se on erehdys.
Samassa pääohjelmassa, johon ai-
kaisemmin jo vedottiin, jaetaan
kiltpaiiu f kolmeen sarjaan: yksi-
tyisiin, maitten välisi in ja yhdis-
tettyihin, jotka käsittävät sekä
yksityisen että maitienväli-e n kil-
pailun. Tämä viimemainittu sar-
ja sisältää vaan yhden kilpailun
ja on se raurtcvmaajuoksu. Ja yk-
sityiset kilpailijat saavat juuri
samat mitalit kun palkinnonsaa-
jat ainoastaan yksityisissä kilpai-
luissa, samaten kun palkinnot
■maitten välisessä murtomaajuok-
sussa ovat samat kun muissakin
maitien välisissä kilpailluissa ja.
viestinjuoksuikilpailuissa. Olisi
suorastaan järjetöntä olla laske-
matta pisteitä yksityisille palkin-
nousse, jif!e.

Siis; ci voi auttaa, että Suomel-
la on 107 tai 106 pistettä yleis-
urheilussa. Että me emme tiedä
mikä noista pistemääristä on oi-
kea, riippuu siitä, että olemme
jälleen tulleet epätietoisiksi Lah-
tisen viisiottelutuloksesia. On
mm. viime aikoina näkynyt liian-
kin paljon tiedottuksia siitä, etkä
hän olisi tullut kolmanneksi, niin
että emme enää voi varmasti luot-
taa hänen sijoittamiseensa toi-
seksi.

Oliisi mieltäkimnittävää pahna
niistä olympialaisista kilpailuista,
jotka nyt vapaaurheifukil-pailnjen
loputtua, tapahtuvat. Mutta jää-
kööt ne toiseen kertaan. Minun
mieltäni kiinnittää tällä hetkel-
lä enitea Antwerpenissä kilpaile-
vista kapteeni Hagelberg; olen
hiukan levoton hänen miekkai-
lunsa takia, mutta liuotan että
hän sijoittuu sitä paremmin mur-
tomaa,juoksussa. Meidän urheilul-
linen päämielenkiintomme on
sensijaan jo siirtynyt Berliniin,
jossa suomalainen joukkue nyt

kilpailee. Tulokset ui isot tunne-
taan ja niissä on jonkunlainen
»päivää jälkeenpäin* tuntu. A-

Olleni- ja
poliisiasioita.

Uarjosen murhajuttu.

Lykätty taasen.
.Varjosen murhasta nostetta!

syyte vääpeli A. Saarelaa vastaat!
oli eilen jälleen esillä Turun raas-
tuvanoikeudessa.. Oikeudelle jä-
tettiin Viron vapaaehtoisen ret-
kikunnan sotaoikeuden pöytäkirja
Saarelaa, koskevassa jutussa, ollen
sotaoikeuden asiakirjain joukossa
vääpeli Saarelan tunnustus, joka
tuomari Majåntien kertoman mu-
kaan oli sotaoikeudessa julkiluet-
tu ja oli Saarela sen silloin tun-
nustanut allekirjoittaneensa. Sa-
malla ilmoitti tuomari Majantie,
ettei juttu tullut sotaoikeudessa
Virossa käsitellyksi, koska ken-
raali Wetzerin pääesikunta oli
poistunut Virosta, jotenka sota-
oikeus tämän takia oli hajaantu-
nut.

Sotaoikeuden pöytäkirjassa, oli
myös eversti Kalmin antama lau-
sunto, jossa Kalm ilmoittaa hy-
väksyvänsä vääpeli Saarelan teon
sekä ehdottaa, että asia saisi
raueta.

Syytetty Saarela myönsi eilises-
sä oikeuden istunnossa tuomari
Mn jänti en Virossa pitämän tut-
kintopöytäkirjan oikeaksi, mutta

Chaplin hävisi Chaplin-kil-
pailussa. Amerikassa esiintyy
suunnaton, joukko Chaplinin jäl-
jitteli jöitä. Muuan amerik alainen
lehti järjesti äskettäin Chaplin-
jäljitteli jäin. kilpailut, joissa pal-
kinnoille joutuivat ne, jotka par-
haiten kykenivät muistuttamaan
alkuperäistä Chaplinia, 100 kil-
pailijaa ilmoittautui, näiden jou-
kossa oikea Chaplin itse. Kukaan
ei häntä tuntenut, eikä hän pääs-
syt edes palkinnonsaajien jouk-
koon. Hän joutui vasta 20:nnelle
sijalle.

Tampereen kaupungin
Valtuuston
Pöytäkirja

viime elokuun 31 päivältä julkiluetaan
valtunstonkansliaasa keskiviikkona ku-
tovan kuun 8 päivänä klo 1 päivällä.

SIHTEERI.17459

110 a huomautus, jonka teen. on se,
efcfit Wifen ei TietSkeän näytä
«savuttaneen täyttä kuntoaan,
koska •.saksalainen on hänet voit-
tanut. Taip*3e ei 010 mukana, suo-
takoon hänen loistaa PaariAsiittea,
varsinkin jos ranskalaiset ovat ol-
leet ystävällisiä .meitä kohtaan ja
siitä he nähtävästi ovat olleet, sil-
lä eräässä ranskalaisessa urheilu-
iehdessä, Jonka olemme saaneet,
on Taipale ku va'i tu na antamassa
opetusta .PaoliTle kiekonheitossa
ja, ympärillä näkyy olevan joukko,
joka seuraa toimitusta kunnioit-

ja henkeä pidättekvän
näköisenä.
tavan

Mutta Berlinhesä kilpailee myös
Norjalaisia, espanjalaisia ja viro-
laisia. Joe ruotsalaisia oi ole mu-
kana, niin se ei kai riippune peri-
aatteellisista syistä, vaan siika,
että he oTftt kaikki matkustaneet
Pariisiin. Antwerpenisi on jäl-
teen Oliini kysymys siitä, miten
yhtyneitten valtojen tulisi «uhitau-
tna niihin pii oireettomiin, jotka
tekevät syntiä kilpailemalla sak-
sasta isien karussa. Kysymys lykät-
tiin kultienkin vuodeksi eteen-
päin, joka kai merkinnee sitä, et-
tä koko tämä halveksittava tyh-
myys saa hiljaisen hautansa. Poh-
joismaat eivät koskaan tulo alen-
tamaan itseänsä Saksan urheilul-
liseen bojkotkanikseen. Kuu sanon
tämän, on minulla siihen vah-
vemmat syyt, kuin todenmukai-
suus. Ja Antwerpenissä ovat poh-
joismaat Tyyliin selvästi näyttä-
neet mitä ho merkitsevät urheilun
alalla. Ympärysvallat saivat Ant-
werpenin olympialaisten lakia ko-
ettaa välttää eripuraisuuden ai-
kaansaamista heidän ja poolunet-
tomien valitsin välillä ia he saa-
vat varmaankin jaLkeenkinpäin
koettaa välttää siitä.

Torstaina 2 p:aa sggsKuuta

'kielsi allekirjoittaneensa ns. tun-
nustusta «eka kielsi mainittua
tunnustusta tehneensä.

Syytetyn avustaja verat. Erve
pyysi lykkäystä saadakseen esit-
tää näytteitä syytetyn Saarelan
käsialasta- sekä hankkiakseen mui-
takin lisäselvityksiä.

Juttu lykättiin parin viikon
päähän.

Sääksmäen fcäräjiä
istuttiin v.k. 27 pnä. Oikeuden
puheenjohtajana toimi hovioik.
ausk. Einar "Ritva. Säiliä olleista
asioista mainittakoon senraavat;

Sääksmäen nimismies syytti
Ktlvolan pitäjän Keikkahan ky-
lästä kotoisin olevaa työm. Heik-
ki Oskari Vuorista, juopumisesta
ja poliisin vastustamisesta. Syy-
tetty oli elot. 8 pnä Heinän ky-
lässä pidetyssä iltamassa, pitänyt
kova» rähinää. .Vuorinen tuomit-
tiin juopumisesta 100 mk. sak-
koon ja poliisin vastusiamisestÄ 2
kk:kg: vankeuteen, eli yhteensä
pidettäväksi 2 kk. 15 p. vankeu-
dessa.

Sääksmäen pitäjän Kärjennifc-
mcn kylästä kotoisin oleva työni.
Evert Kyttälä tuomittiin Juopu-
misesta 50 mkan sakkoon.

Mr. Ka Me August; Salo edellä-
ni a ! uit usta kyl Sat ä tn omitfciii n
juopumiisesta 100 mkn sakkoon.

Aikaan pitäjän Viialan kylästä
kotoisin oleva teurastaja Juho
Edvard Laakso tuomittiin Juopti-
misesta ja ampuma-aseen varo-
mattomasta. käyttämisestä vetä-
mään sakkoa, yhteensä 200 mk.

Työni. Aleksi Länsiä syytettiin
Sääksmäen pitäjästä viinaa val-
mistamisesta. ja myynnistä. .Vas-
taaja oli viime vuoden lopussa ja
tämän vuoden alussa jatkuvasti
valmistanut viinaa ja samana ai-
kana sitä myynyt. Käistä rikko-
muksista tuomittiin hänet vetä-
mään sakkoa 3,500 mk., mikä
rastaa 3 kuuk. vankeutta.. Viinan-
keittovehkeet Julistettiin kruu-
nulle menetetyiksi.

Kalvolan pitäjän Taljalan ky-
lästä kotoisin olevan torpparin
Otto Lehtosen todettiin kerran
viime huhtikuussa keittäneen vii-
naa. jota, vastaaja väitti' valmis-
taneensa hevoselleen. Tästä rik-
komuksesta tuomittiin vastaaja
vetämään sakkoa 500 mk.

Kalvolan pitäjä,n Orjahirrem
kylästä kotoisin oleva torppari
Kalle Walfrid London tuomittiin
paloriinan valmistamisesta ja
myynnistä, mitä hommia vastaa-
ja oli harjoittanut viime kesän ku-
luessa, yhteensä vetämään sakkoa
2,500 mk., mikä vastaa 3 tekin
vankeusrangaistusta.

Lähetettyjä
Kirjoituksia.

Siitos.

Patterini -miehistön ja päällys-
tön puolesta lausun täten sulim-
mat kiitokset arkkitehti G. Sch-
reckiHe kahvikestityksestä v.-k. 29
pnä

D u r c h m a. n.
5 Sk. Kenttäpatteri

patteripääSikkö.

Liii-elimi.
RHanä.

Suomen Pankki, syyak. 1 p:a» ii*2o
Myynti-
kurssi.

&!fT.
Pietan av —:

Lontoo av 103:50
3 kk

Pariisi a v
3 kk.

. 202; 70

Saksa a v

3 kk.
Amsterdam a w
Basel

930:90
. 477: 20

Wien .
.

. .

Tukholma a v .

Kristiania a v .

.
683; 40

. 415; 20
Kööpenhamina a v . 422: 40
Nev York&Chicago a.v. 29; 20
Yhdysvaltain seteleitä
Bryssel . . .

Kanadan
216; 40

Osto-
tönäsi

J*<j<-

101:™

197: 70

58:-

909:90
466:20

571:40
404: 20
411:40

39: 50

211:40

Kaupungin ilmoituksia

Huutokauppoja
*■■■■■■■■■ «y«"n m, i P

y&paoebiGlsells huntoknpollii
myydään syyslt. 2 p. kello 3 ip. edes-
menneen konttoristi Ossian Moittinen
irtainta omaisuutta, niinkuin, pienempi
huoneen kalusto; turkki, mustat bon-
junri-vaatteet y.m. Läntinen rajakatu 6
9042 Rikalan talo.

ftootoKncppo.
Tulossa Läntinenkatu 41 myyd. hnu-

tokaupaila tänään 3 p. ayyski 'piironki,
vaatekaappi, sänkyvaaUeita, naisten
palttoo, talouskaloja y.m. 9228

60:

Gyön muistomerkki.
South Mail« Mikkolan puhe Åes! äjä-p?Jsaen paJjaetnsjuMnsta

Porissa viime sunnuntaina.

Tämä on kiitollisuuden päivä,
tämä syyskesän sunnuntai.

Tänään' laskevat mennee; suvet
hedelmänsä sen alttarin juurelle,
joka on pyhitetty elämiin Herral-
le. Ja tänään nöyrtyy meidän sy-
dämemme niiden sukupolvien
eteen, jotka antoivat meille elä-
män ja työnsä. Tämä on kiitolli-
suuden päivä tämä elokuun vii-
meinen sunnuntai. Se on niiden
isien ja äitien päivä, jotka raivo-
sivat tämän satakuntalaisen maan.

Tämä maa olt kerran metsien
peitossa. Kurjet j» suokurpat vael-
•elivät täällä keitaalta keitaalle ja
pedot aukoivat teitä viidakkoihin.
Ei kilkahtanut kiviä vastaan yk-
sikään työase, ei noussut ilmaan
yksikään sininen sauhu, ei se-
kaantunut' ihmisen ääni luonnon
hvminään.

Sitten eräänä päivänä hän tuli,

ihminen. Hän oli ehkä poikanen,
jota veri veti etsimään seikkailu-
ja tai saalista. Hän tuli ja näki
meren. Ja 'hän näki loppumat lo-
man lakeuden. Hän näki myöskin
mahtavat virrat, hän luutii kos-
ket. Hän otti riistaa, hän oli ja
hän meni, mutta hän e.i koskaan
unohtanut. Talvet ja suvet vaih-
tuivat, mutta meri ja lakeus ja
virrat ja kosket nousivat uudes-

taan- ja uudestaan hänen mieleen-
pä. Ja eräänä aamuna, kun yön
tähdet aikoivat vaaleta, nouti hän

sen puiva jfrKa ]ät

vuoteeltaan .ottii pussiin jyviä ja
kätki sen povelleen, ja hyppäsi
suksilleen ja tuli aarnioon. Ja vi-
ritti valkean ja iski kirveensä
hongan kylkeen. Ja kun kevät tu-
li kylvi hän tuhkaan siemenen,
jonka oli säilyttänyt povellaan.

Niin oli siis ensi kerran ase is-
kenyt korren jättiläiseen, niin oli
siis sininen sauhu kiirinyt tai-
vaalle, ilmoittaen uuden o'inan
saapuneen erämaahan. Ihraisen
vaivaloinen työ oli alkanut, hänen
taistelunsa metsää, petoja, vihta-,
nälkää ja omaa itseään vas-
taan.

Tämä on hänen päivänsä, sen
miehen, jonka kaipaus veti kor-
peen. Tämä on myöskin sen nai-

naapurit ja
seurasi yksinäistä miestä ja raatoi
loppuun kätensä ja raatoi kuiviin
Huoruutensa ja.antoi elämän työn-
sä jatkajalle, tulevalle sukupolvel-
le.

Siitä on.- kulunut tuhat vuotta,
kukaan ei tiedä hoidan nimeänsä,
kukaan ei tiedä missä heidän to-
rni maa yhtyi maan multaan'. Mut-
ta siinä, missä heidän tullessaan
vallitsi loputon yksinäisyys, siinä
on nyt vankka viljely.?. Heidiin
avuttomasta asutus-alastaan on
kasvanut esiin kyliä, kouluja,
kaupunk., ja kirkonkellot vastaa-
vat toisilleen yli viljapeltojen. Tu-
hannet ihmiset j» eläimet saavat

suntemme

siinä elatuksensa. Se on maksanut
tuhannen vuoden hien ja vaivan-
näön, tuhannet hallat ja raesa-
teet ovat tuhonneet ihmisen työn,
sodat ja vainot ovat polkeneet
sen, minkä ihminen ja hänen elä-
mänsä rakensivat, tuhannen ker-
taa on epätoivo uhannut ihmisen
uskoa ja lyönyt lamaan hänen
voimansa.

Mutta taasen on tullut se kevät,
joka on nähnyt hänen kuokkivan
anti kumartuvaa pelto-sarkaansa.
Hiin on rakentanut raunioille, hän
ei ole hellittänyt. Ja taasen on
maa avannut povensa vastaanotta-
maan kovaa pitelyä tullakseen ky-
keneväksi kantamaan hedelmää.
Taasen on ihmisen hiki vuotanut
multaan ja yli raatajan ja hänen
eläimensä on kaartunut vaan si-
n: ja laulanut taivaan -kiuru.

Tämä on heidän päivänsä, hei-
dän, jotka vuodattivat voimansa
raakaan maahan, heidän, jotka
toivat autiuteen tulen, heidän jot-
ka tallasivat polut korpiin, hei-
dän jotka sortuivat tai voittivat
tai? s oluissaan vilua, nälkää, petä-
jä: ja vainolaista vastaan. Tuhan-
nen vuoden takaa ovat he täällä
meidän joukossamme, sillä h? elä-
vät työssään ja tulevat elämään.
Ja tänään kannatamme heitä kii-
tollisuutemme siivillä, sillä me
olemme lioille velkaa. Ja meidän
■täytyy aina ja ikuisesti hei] 1

sa-a d a, meidän tär-t-vv n a ia

ik n: s egt i i mi tea yhteen k uu ] \i va i -

niiden ihmisveljien ja
-sisarten kanssa, jotka tekivät
työtä meidän asuinsijoillamme en-
nen meitä. Meidän täytyy aina ja
alituisesti tuntea oleramine mu-

tietämisen lät»teille, niiden, jotk
ovat ?i'le kirkastaneet isänmaa;

niiden
tsiut aneet sen

\ rillä

kana siinä työssä, joka tulee vuo-
sisatojen takaa ja menee vuosisa-
tojen taakse huolimatta aikojen
vaihteluista ja mullistuksesta,
meidän täytyy saada, kasvattaa
osamme siihen köynnökseen, joka
alati viheriöitsee ja joka elämäl-
lään ravitsee ihmiskunnan ja pi-
tää maailman pystyssä.

Työn köynnös se on, joka
kasvaa vuosisadasta vuosisataan ja
pitää kaikki koossa. Jokainen yk-
silö kokoaa unelmansa, taistelun-
sa, ponnistuksensa ja kaipauksen-
sa ja kätkee ne niihin tähkä,päi-
hin, jotka elämä vaatii häneltä
työn seppeltä varten. Kaikki täh-
käpäät, kaikki sukupolvien saavu-
tukset sidotaan lyhteisiin ja liite-
tään vuosisatojen köynnökseen ja
ojennetaan uusille ja uusille su-
kupolville. Tämä on niiden päivä,
jotka Satakunnan mailla ovat
ahertaneet työn seppeleen ääressä,
miesten, jotka ovat sulattaneet sa-
takuntalaista Kamaraa, naisten,
jotka ovat vaalineet kotia, valvo-
neet lasten luona ja antaneet heil-
le vereen ja sydämeen sen ainoan
perinnön jonka varassa turvalli-
sesti voi astua elämään; rukoile
ja tee työtä. Hengen väen päivä
tämä on, niiden Jotka ovat opetta-
neet 'kanaaa, niiden, jotka ovat
johdattaneet luokse ihmisien Isän
ja alkuperän, johdattaneet Si ;t

ka iDi en den
häikäisevää ilmestystä kohii, nii-
den. jo;ka ovat antaneet innostuk-
sen salamoiden välkkyä sen ympä-

Oi Työ, sinä Jumalan lahja, si-
nä maan suola, sinä ainoa tie
iloon, ja onneen, sinä kirvoitue
tuskissa, sinä voiman lähde, sinä
totinen ja ankara ystävä, sinä ai-
noinen, joka autat meitä yli vai-
keuksien ja kärsimysten, sinulle
Työ on tämä päivä omistettu.

Me ihmiset, jotka tarvitsemme
toisiamme, jotka emme enään tu-
le toimeen ilman toisiamme, me
kuljemme eksyksissä ja etsimme
teitä toistemme luo. Me hapui-
lemme ja koetamme rakentaa sil-
toja yli eroiltavien kuilujen. Työ
on ainoa, joka voi meidät
yhdistää. Työ on ainoa,

antaa sen kuuni oi-
•tnk«en mitä me tarvitsemme voi-
daksemme hengittää samaa- ilmaa.
Työ on meidän pelastuksemme,
vain työssä me löydämme toisem-
me. Sinulle Työ, olemme me raas-
tetun ja rikkirevityn ajan lapset
•tahtoneet pyhittää tämän päivän.
Sinun vertauskuvasi ympärille
olemme tahtoneet kokoontua saa-
maan uskoa ja voimaa, sinun ver-
tauskuvasi, satakuntalainen fcvö
sellaisena kuin sinut on satakun-
talaiselle taiteilijalle näytetty.

On kevät ja taivas korkea ja
sininen. Kirsi on sulanut ja äes-
täjn raataa sarallansa. Ylös, alas,
pitkiä sarkoja,, non ’ja laske-
via joent{jyrättä. -Se on nuori poi-
ka. sillä on työssä kovettuneet kä-
det ja tyyni ja iloinen sydän. Tä-
mä. työ on hänelle rakas, tämä
sarka rakas, rakas myöskin hevo-
nen tuossa. Kiuru livertolee, kä-
ki kukkuu, aurinko on lämmin,
maa lemuaa ja ilo työstä, ilo elä-
mästä, ilo jokaigesti kevään tuu-

joka

metsosta hetkestä täyttää taivaan
ja maan viilin. Maailma on täyn-
nä luomisen iloa ja Jumalan ylis-
tystä-.

Sellaisena uskoisin
laisen taiteilijan nähneen A estä-
jänsä. Se on lohjennut hänen
omasta satakuntalaisesta sydämes-
tään.

Niin väistyköön siis verhot ja
Työn muistomerkki paljastukoon
meidän silmillemme.

Nimessä Satakuntalaisen Osa-
kunnan naisten, joilla on ollut on-
ni saada johtaa Äestäjä-unelman
toteuttamista, pyydän saada Po-
rille Satakunnan pääkaupungille
luovuttaa Työn muistomerkin. Me
olemme siihen valaneet kiitolli-
suutemme niitä isiä ja äitejä, nii-
tä veljiä ja sisaria kohtaan, jotka
raivasivat tämän satakuntalaisen
maan. Se on valmistunut hetkellä,
jolloin viha on ‘hävittänyt vuosi-
satojen työn tulokset jai iskenyt
ihmisyyteen ammottavat haavat.
Vain uusi työ voi pelastaa ja pa-
rantaa sen mikä nyt on niin sai-
rasta.

Niin olet siis sinä Äestäjä saa-
punut kotiisi Satakuntaa n. Sinä
olet kuuleva viimojen vinkuvan
ympärilläsi, sinä , olet tunteva
tuoksui, kukkivalta lakeudelta ja
lakeudelta-, jolla lumi hohtaa. Ih-
minenkin on tuleva sinun luokse-
si: ja luova sinuun kysyvän kat-
seensa. Kirkasta hänelle työn si-
sältö, työn ilo. työn voima, työn

työn siunausra mj»
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TÄLO

j 3 tontti n'.-o 44 tämän Tampereen
kaupungin 9 osassa myydään, el-

laillista estettä ilmaannu, jul-
•iiwela pakkohnutofcaapatia Maist-
raatin Tinkahuoneessa kaupungin
raatihuoneella tiistaina ensitiile-
ran syyskuun 14 pnä klo 3 j.pp.

Velkojain vaatimuksista ja
myyntiehdoista pidetään samana
päivänä klo 11 päivällä keskuste-
lu, jossa kaikkien asianomaisten
tuiee va'voa oikeutensa ia jolloin
myös ne saatavat, .mitkä puheen-
alaisesta kiinteistöstä ovat ilmoi-
tuksen jälkeen suoritettavat, pitää
viimeistään ilmoittaa.

Tampereen raatihtioneeHa, elo-
kuun 5 pnä 1920.

Maistraatin puolesta

16548
Arvid Leini».

Toij. S. I k.

Tiistaina, syyskunn 7 päivänä klo 11
ap huutokaupataan Perälän Matti-
lassa 25 hyvävillaista lammasta ia 1
lehmä, joka on kahden vuoden v»nh».
Hermeksen jälkeläisiä. Huudot maksa*
taan paikalla.

Lempäälässä elokuun 31 p. 1920.
17439 Vihtori Mattila

on syyskuun 26 pnä 1920 omalla
talolla alkaen klo 2 ip. Ohjel-
ma arpajaistilaisuudessa: Soit-
toa. puhe, runo, urheilua (3:mi
ottelu) Tikanheittoa y. m., y. m.
sekä illalla iltama hauskalla oh-
jelmalla
174(31 Arpajaisioiui Ikonia

Saupaakltalo,
mieluimmin pienehkö, hyvässä
kunnossa oleva, ostetaan. Vain
sellainen, josta samalla voi saada
huonouston, saattaa lulla kysy-
mykseen. Vastaukset osolettaknot
tlk. nimim. »Maisteri.*

Sattuneesta syystä mug*»
dään pienempi

lu..

Tampereella. Lähemmin lläinen-
pnistokatu n:o 35 puh. n:o 1633
9224 H Järvilinua.

Rm&fif myytävällä Pispalassa Mä-tiiilfMSöi Idlie 79. Kauppoja saa
tehdä klo 4 (i., siiloin olen tavattavis-
sa, Hnooei-sa »n 10 tulisijaa, sähkö
ia vesijohto. A. Kivioja 17457

Saksalaisia

3-onilie
fiSSiiini

saapunut suurempi määrä
kaikkia suuruuksia.

Pyytäkä ä tariouksiamme.

O.Y. Sähkö Ä.B.
Humalistonkatu 11, TUEKU.

o o Puhelin 425. o o
17442

pomppia, miesten uls-
teria ja naisten ulsteri-
kappoja myydään halvalla

Taapereea TnUotpa,
Satakunnankatu n;o S

17211

! Huveja 1
iim ■ "

*

Man ILTAHAN
toimeenpanee

Messukylän V. P m K. omalla
talollaan sumiuiitaina syyskuun 5 p:nä.
I<iJheni. lauvaut. lehdessä.

Hnvltolmikunta
Vieaian V. P. K. viettää

24-vuot!stci Vuosijuhiaonsa
sunnuntaina. syysi:, 5 p:nä alkaen klo
2 j p.p. omalla kentällään. Ohjelmana;
Torvisoittoa, Urjalan Suojeluskunnan
soitto!;, urheiluia y.m. sekä ohjelmalli-
nen iltama V.P.Kui talolla klo */* Sillalla.

Ter vetnloa! Huvitoimikunta.
9146

Hai Aine
että Virtain Vaskiveden

Nuorisoseuran

Arpolnlset

SÄÄULEHTI

■ sur yr-**cpr' ■'»«ei |

S Halutaan ostaa J
irirn~rjea§q

Piesi tila
noin 10—20 ha. järven rannalla etelä-
Hämoessä halutaan ostan. Rakennuk-
set, voivat olla vaatimattomatkin, mutta
viljelysmaat hyvässäkunnossa. Tarjouk-
set hintaiimoitukaneen ja selostuksi-
neen lähetettävät nimim. ~Oma koti
3536“ os: Sanomalehtien lämoi-
tustoimisfo, Helsinki, Aleksante-
rinkatu *B.. 17426 (S. 1.8836)

Halutaan ostaa suoraan omistajalta
käteisellä

Viliini!! naattia
läheltä Tamperetta, pinta- ala noin 20

50 ha,, joko irtaimistoineen tai ilman.
Halukkaita myyjiä kehoitetaau jättäm.
hiutailmoitukset tiloistaan tarkkoine se-
iostuksiueeu Aamulehden konttoriin en-
nen syysk. 20 päivää nimim.
9149 K. H. H.

Mfåm estaa lasfeiirsifaat.
Soukka katu N:o 2, Kallio.

9158

Huki taau ostaa hyvässä kumiosaa oleva

Miia illii
Läutinenk,

Suomen Kutomo- ia Neulomo O.Y.

kortilla maatua, ostetaan

å. M. MRikamiea Haraiiislilteltiiia
Tampereella.

Pinninkatu 13. Puhe!. 1152.
18178

&Tesliuksessa sijaitseva, hyvässä käyn-
nissä oleva ensiluokkainen ruo-

kala myydään sattuneesta syystä.
Tarjoukset pyydetään jättämään tlk.
nimim.
9193 .Ruokala".

|S«KlBaGßaiflßßESgS3>B£ini|I Myytävänä j
Wh ■ I

EEHJ EWmrn
I SoojelasK. rotsuoscsfot! I
g Hyviä saksalaisia niklattuja ||

Jätetä

Htmnooi myytävänä 2 tuli-«KU t sijalla Ylä-Tahme-
lassii Huvilalle 88. S. Mäkinen.

Tavataan 3 jälki en il!. 9180
Sauria, hyviä, I—2 vuod. vanhoja

Piiskaneja
myydään tilanahtauden tähden
Viialan as., Flsseila. 9173

Penmannostokcme

„Kätevä”
Harderin systeemiä. kotimainen
valmiste, voittaa kaikki muut kau-
passaolevat perunannostokoneet.
Saadaan kaikista hyvinvarustetuis-
ta kalustokaupoista sekä tukuttain
ia vähittäin

Pietarsaaren Konepaja Oy:n
Myyntikonttorista,

Oudenmaank. 25, Helsinki.
17260 Puh. 11359.

N:o 201 1920 - 7

iz ftp!, ftsp. teetosiftsfia
y. m. hopeaesineitä,
2 kpl. Eugi. aänkypeitettä.
2 kpl, pöytäliinaa,
pyheliin oja,
uusi matkapuicu y.m.

SatamakatiE 7. Solsalo M. IL
Tavataan 11—2, 4—6. 8202

Taskufasnpun

Pattereita
tukuttain ja v&hinosin myy

O. Y. K. Hjorth A. B.
Tampere. 17362

2 s
/ 4 vuoden ikäinen, harvinaisen

hwa

Jißisksira rayytiäa.
Kuom.s Ostajalla tilaisuus koetella
koiran huutoa. E J. Toivokoski.
9195 Tameere, Rautatien)?. 12.

SOIKSI «/. Piirilääkäri, 9—ll, 4—5,
Järvensivun talo. Puhelin 1963.

Vlkaisdsr, Anna, Itämenk. 20. V» 1
—3 arkipäivisin.

Ernst af Hällström, etisiin, hanp. lää-
käri. Itäinenk. 24. 9—ll ja s—ti,
puh. 201. Tervevdenhoitotoimistossa

1 i 2. puh. 1521.“
A. V. Grönholm, toinen kanp. lää-

käri. Itäinenk. 20. 9—ll ja 4—5,
puh 861.

Vähävaraisten poliklinikka, Hä-
meeni:. 19, Klo 11—1. Puh. polikli-
nikkaan ja sairaanhoitajattarelle 1887
lääkärille kotiin 156.

Tervegdznhoitotoimisto, Hämeenk.
19, 10—5, puh. 1420. Tarkastusase-
ma B—lo.

Keubkotautihuoltola,Länt.puisto!:. 4,
tiist. ia perjant. 6—7.

Bokotustoimisto, Kuninkaankatu 36,
torstaisin JU—l2.

Kiertävät sairaanhoitajat, tavataan
vanu. 2—4 i.p. Länsipiirissä H. Paa-
sikivi, Maarian!:. 4, puh. 782. Kes-
kikaup. M. Koskinen, Läntinen!:. 36,
puh. 25. Kyttälän p. Alma Viho-
nen, Viinikank. 3 A, puh. 982 ja Tam-
melan p. Aina Vihonen, Viinikank.
3 A. puh. OS2.

Sosiaalilautakunnankanslia
kaupungin talossa, avoinna 10—12
ja sitäpaitsi tiist. ia perj. 5—6 i.p.

HammasläfiKörÄ
Björn Alithan, Kauppak. 2,11—12

G—i/g 7, keskiv. ja lanvant. 11—12.
O, H. Heikkilä, Tammelan Puistok.

27. 9—ll ja 5—6: iauvant. 9—ll.
Elvi Holmiander, Viinikankatu 17.

11-'/il ja 5-6, lauant. 11-1. Puh. 18.
Ofga Järvinen. Aleksanterini:. 20,

V2 lO-11. Ei lanv. Puh. 603.
Lauri Kuikkiin IlonganUatu 12. '1..10

—ll ja 5—6. Kesk. ja lauv. V*l0— 11.
Helmi Kulovesi , Hämeenk. 26 Te-

lef.-vhtiön talo.klo 9-1! ja 5-6,lanvant.
9 il, puh. 96.

Elna Lindgren Viinikank. 29. 11 12.
Keskiv. 1/2 6—l/s 7. Puh. 1797.

Pekka Sironen, Kuninkaankatu 19.
Puhelin 36. ! /2 12—1, ei lauvant.

Palo, Väinö, “liallitnsk. 9, */»lU—11,
tiist. myös 5—6. Puh. 588.

Veli Pakkala Kiniini:. 25 puh.J 170,
11—12 sekä tiist. 6—Vj7.
Ada Rsuvols, Kauppak. 4, Arkipäiv.

10- 4-5, keskiv. ia lanvant. 10-11.
Kirsti Ruohonen, Puutarhak. 8

klo il—l ia 5—6.

Heilin Suolisto Vammala.
Otto Simola Hallitusk. 21. 10—llap.

ia 5—6 ip.. keskiv. ja lauant. 10—11 ap.
Saima Tirkkonen, Itäinenk. 32.

‘MO—11, 4—5. Ei lauv. ilt. Puh. 225.
Wangel, Läntinenkatn 24. 11—V3 1

ja V 2 6— '/ n 7, ei lauv. Puh. 1081.
ElälnläsHörsffS:

KL. Herva, Pell.teht.U.2s, lU-I.P. 1134
Kronholm, Eläinsairaala, Toijala. Puh.
Stenius ja Hilden MustJ.k. 23. 10-12.
Ä.Söderman, Piiri e)äinl.,Vammala,puh.
V. OKSANEN. Pälkäne, Onkkaaia.

Rotilta:
R. Fjäder, Punvillatehtaank. 12. P. 638
Emmi Rautavaara. Rantatieni:. K.

MeisSislsÄlK
ItCesiis Siioinea MelsfifSMlsto

Ofsvvf. fl. .}. \ »röi»hc»lMi,
Puit«!i»f 15151, Fri.niM-ist. Mots* lioit.

Peltonen I (MierM
IMIiÄStS

Hämeenkatu 27. Puhelin 121

TMn*«Wti:
taja Viinikankatu o. O. IV.

Tsimlsfsja:
■ hi.ih—enßaßL-MUMuiHaaicearni————ln——i

Tampereen Kauppakamarin
foimisto Läntinen!;. 25. P. 1672.

KeralkaolHilhkeltß.
MSHCOIBR Hämssuk. 16. Pub. 1661
Ellil LK VH Omistaja T. LEH TI.

MiHHosWforela.
I G. W. OSONEN |
1 Vakunfnskonilorl Uämeenli Q P 530 g
g Saimina —Pohjola—Kullervo. g
H Kontlorialka 9—2 ja 4—6 K

I Iln|t|ft|{f Palo*meri- jamurtovab.
8rUHJUiU Asiamiehet Tampereella;
| G. IV. Ofmun, llämeenk. 9. Pub. 530.

[C. G. Östmson, Hatanpäänk. 13.P.336.

»f|| öfjin Tapalurmavakuutnfcs.
** tiiawåwll Asiituiibhet. Tampereella:

6. IF. Unonen,
C. G. Öfiensou. .Inho Kirinen

BOTHNIÄ Vakunt. os.ylit Kontu Var-
tiotorninb. 10. P. 18-42. Ang. Oivala.

Rob ert Witting
BBHISIiI Palovak. 0.-y:n päSasiamiesILiläälsn Maariaukatu 6. Pub. 269.
IsmkAjiji Palovakuutus Oy. .Tuli. Kivi-alliulill nen. Kauppak. 13, P 202.
PfjSftljM Vak. O.Y Tauip. konit. I.änti-
ItäSiLUl! neiik. 35, p. 807. Av, !o—3.

Tapaturmavak. Oy
■*- (ttJLia) Pääasiani.Kedi Procope
& C:o Kuninkaankatu 21. Puhel. 833,
Rob.Witting, Artb. Laurent ja S.Stenius.
Ai AHit iMg ffi» Henkivak. yhtiö, Tamp.Suiuuiu srwtetå
C A keskin, vakuutus-r As. Vli) lait. Pääasioimist.o
Hätneenk. n;o 20. Auki 10—3. Puh. 263.

Suoman Marhaliift 8.;.
Peili Procope&C:n. Kiuiink.k. 21, p.832.
Qnn »i ? Keskinäinen Henkivak.oUUllll yhtiö, Tainp. Flaarakontt.
Hämeenk. 22. Av. klu 10—S. Puh. 92.

Pöio-la Besklvflfinntns OI ..SUEiT
Puh. 126. Av. 10—1.Kauppatori 5. B;sk.
TjjjTSjM Merivakuutus O.Y. li V. Liud-iilliiiil horg. Koulukatu 7, puhe). 315.
SI flmi? Keskinäinen Paloapuyhdistys.
Il Ui! lii il Pääkonttori T a m poreella
¥ rlsUiJn Läntinen!,-. 25,10—3, puh. 440.

Sairasuolniistelucs la hierontaa;
Piina Lehtovaara. Läntinenhatu 20.
Aarna Nieminen Satak. 7. sähköhier.
Imp. liiialaiios, ,r

’
Haumltforelln:

Iglpurllilkheltö:

Frans UllaroDs ISS«fcs
Hannes KiehelS Vesilahti. Puh

Lehtimäki, Pimviilaieht.k. Puh 155
PRIMULA äitiä;Insinööritoimistoja:

Tor Qranälom & C;o, HaHlrräriifelifcilfn:
Hiimeenk. 20. Puh. 1781 Toiminimi -L A. -(ohansson. Mvy-

mallit: Hain. I:, 27. p 48. Kauppa-
lialh 73—74, [l, 797.

KIS P I "tyyntä',: Tehdaskatu 1,
l|| F I P"h. 329, KauppahalL
»« *• *• N:o 62 ia 90& 92 p. 1366

makkaranivyai. X:o 67 &69& 71 p S3l
ia Tammelassa Ilmarinkatu 10.

tavua iiiöiiMi.
Kuninkaank. 25. Puli. 1895.

RnHsnnusfölßiistojs:
WnUrxPT ir;n»iHnk. il. Pjiliuhlr-

i\UU*l?i Llbiniiib pii tiilo. Piilifti. H’?5. V åiflPfia Myymälä; Tammeian
1 • SSlglC-il. katu 10. puhelin IVO:!

Kauppahalli y : „ 51-5;;. (>i,i,eiiin IMI
TMk| n IvakeiiinisfoimisioliSllll llltlll LlikHi" in leyysepuiiliikkslls:

Hiili! Mi.Rnkennnsarokolisijo{}ii:
OSAKEYHTIÖ

BETONI-KOMPPANIA ParlurTlilKSailß=
UoiuDiciialu fiCt

HELSINKI
Puijeliu 33ö

ParturfnfiSke Mimmi Lepistö,
Läfiticenk. 27, suasitellaan. P. lOSfe.

TaMsslfikHeiid: SolllnkiisDDOia.
k. åni Hiipisi. SR "•

iiiiiiSi-iaPiiilisi.!.
Myymälä Kauppa!;. I. I’. 1111. Konttori

Tuvin iiilliPiä 1.1.
Hämeenkatu 51. Puhel 1583
91.9. E. vstaSAl a/B.

Vi jiuidc.rintiittini f 1!)! in 18*41 Hämeenkatu 21. Puh. isoö.

Il HH 11 KefiiS" Ia Taiäelumia:
KONTTORI Kaunpak. Ui ) .

....

KONEPAJA Tnpxonk. 21 (
le‘ ef' ou' IVHR BEEMEB

il. iiili Sini
.Moisioille;.tn 10. Tnlup.:l<-. Puh. 13 12,

SHnflPu METÄLLITEHDÄS
. Hämeet;k. 25. Puh. 1197.

Wm Pali- li lisialslsstifiMas %

Teatteritalo. Pub. 16 97.
Suuri valikoima tauluja, kehyksiä,
peilejä. Kehystyö ensiluokkaista.

llnonfaiaiHiiiMöltil.

HaUitoakatu 2 12, puh. 1727.
Fyliäjärveai Marja»

mehutehdas OY»
Satakunnank. 28. Puh. 1168.

fisua lijiSiiiif.
Tampere. Santalahti. Puh. 2i4. Ostaa
kiitä in hintalappuja knrkeimp. hintoihin.

Teknokemialiinen Tehdas
0.-Y. Santalahti

Puh. 1553. Postios. Tampere.
Sähköos. »Santa».

iil! iilllilillliS
Puhelin 7IS. Posliosote Pispala.
Mora-, IfKlsio- In Laiv&iis-

lillili&iill:
Pyliaj Hr ve n Saha Osakeyhtiö,
Konttori Läntinenkatu 28, puhelin 509.
Puutavara- ja Halkovarastot Nalkalassa,
puhelin 106. Pyhäjärven salia- ja puu-

seppätehdas puhelin 1678.

fnp. SalWsiilili i.S.
Läntineuk. 24. Puh. 16 20.

PiiMfelsMta:
Heikkilä S Kestilä O.Y.

Konttori, Läntineuk. 29.
Puhelimet: 208 ia 220.

Myymälä, Hämeenkatu 18. Puh. II3S.
Suomen Vaate ja Kenkäkauppa,

'lorin varrella, Ensimäisen Apteeisiu
- vieressä. Puhelin 1203.

Kaminsllligiifolffi:
fl. H. Mcnnio tehdas,
PinitMikatu lii. Puh. 11 5t2.

åf LeimaslnSeblGiiei.
Tampereet' Lelmasinfeh-
das, Itäiuenkatu 13.
åukioloaika. 9—6. Puh. 9 06.
Ainoa valmistaja paikkakuu-

Konsßsifppola:
HÄTÄÄ OJ. KBHEKAUPPA

Puli. iiill in 155 ri;3.

Hämeen!;, -f. Puh. 50?j.

|f fg nllilff|« K ,:Sii1,1 sosihis UIl(i%

Mm ISasßvliieMiäln Raapii
1oiÄiiHämmnihnln 7 Pulmiin Im i i .; c.

11. mStlCifi 1 ■; w P;; ff
P. SIBOROW

Snomnlainen Kalusiokauppa O.Y.
Edustaja; V. Aliiain«ii, Kim [»a» !on o.

Puhiini 7 79.

Ofjplfii. Hsbiä» srikoiiilg
Ka»ijij>iiUnti! \;f> !!.

!'im. 14SD y SD.)

k o n ia iv ir !o n rs \ < >ru: I XJIT. 800.

iilrJeKsair»Satakunnan Ktrjn- ja Paper kaap
pa, Art ii. Murun) PiiSmyvmälä
ia konttori Hämeenkatu M. Sivii-
lityyniä!. K.iumkuauii. 14, Puhelimet
dS7. 1912 ja iOJo.

J. Koivulahden Huonekalukauppa
Hämeenkatu 18, Puh, 158-1.

Tampereten Pui'sulit foftHS-
tahdas O.Y* Pohjolani;. 21. P.514.

Höyrypunseppä Oy.
Puhellit koulien ' 0!1. Tehdas 1603

ffr ff. Virtanen,Pellavätehtaant. 17

Ruiimlssrlclcunißfieltß:
f? fs 89 IN P-ntiniisarkknliike. Ivaun-

H lii U| phK-atn 18. Puh, 15US.

«s-»sv R Sißlsaara,
Huuimsarbku- ja

“ ’
"

- Huonekaluliike -

Koskikatu 7. Puhelin 1412.

HaslurUeitS:
S 8 H V Kuninkaank.3l,pub.
.H. ElOlilU 0.1. 731. Joht. puh. 374.

Emil Salo Tiintiirik. 4, Puh. 1373,
SsiSln & rl.tffssate. Puhelin 089.
Uinti RSzslatss- Ja taaSuleSk*

kstislisk& Kauppak. 20.
Ruotsalaisen Klubin talo. Puhe!, 1931.
tl ii&salari Läntineuk. 13.t fgälsUilO, Puimiin 000. -

SilhHetsloiiitojtt:

Jussi HsvolinM issry:
Heinisen SShhS-■ isKonsilike

Kauppakatu 16. Puhelin 1100.

IMMes tepi,
Puh. 984.

Imi. ffiiiaiiislä S»; 29-

Tamp. Sähkö- ja Konetoimislo
Länt.k. 24 P. öO7. vks p. 1682.

Taiji. Ö!1S! Siili! Stä"E Iflib 9 S?.«i Sähkökonekorjaus-uMSilp-^Äir»
Erllnlslii itoBML

pstn SfiHjii?? KangamkaupiHt
ädäA’j ©aiatSi riimiini. 3U. Puh. 553.

Ertiiffln&SßaJaaettOäirjSlli
kmihik.nitiiknni t*l*. r»h. H JOI ja. i29(j
jf s»s r*

La LiIRl h il ?ala ..tukkn-*SiQ «a & £ fe&tt ©ä &£ ja Viihittäis-
kaiip;>a (K-at. «Torni K ioni) Hameonk. 10
kaupungintalo. Puh. IU IB.

s» uör iä pytaiiMiäflpä
Otsiisi» K Edv. &ofs?o. I’ulisl. 7B‘i*
Wm RBlfcknwan T:^i,r 1f~u 7 -

¥-1 ?4 wppa li 3 ntan, Luu koni ill*•* n. > > ■■
unia

w* on »»«s?» Hannas*kai?p na
|

® *S i'& JL Jå P h. 405.
T Tir V rjs jx <r%lrkr/fi
ia 9 rn 'VJ* ä. „

Puutarha-
karit 14.

f k|5?S ?r»ss%l«*?w*5 iti <■*. I'£k. rf i*-. }

®T> M,T «-.« «

' *v I*■s&s}<&*

il® Ia Hiili!*
Iil ;]

'i£l « h » nP |s M *?? Ä ■?. n

i * tl s I £ ai *3 | •■'. p‘. s,

Pipi itt
Paavo Rosko. Vellamoni- . 34.

JS! ff?S M! Kuninkaan!. 38.
• JML0 1 Puhelin i 98.

UM SsntmaH) ia K;l
Tampere, Kauppakatu 7, klo 9 —4.
vara-. Pankkiiri-. Kiinteistö- ja Vakuutus

läosasfot.

Tampereen Meijeriliike
Konttori Rautatienkatu 2, puhel. 18 86.
Yoimyymälä Kauppahalli 110, 112. 114,

puhelin 18 96.

Veljekset Tamminen O.T.
Rougank. 5. Puh. 1681. Yksit. 1932.
H iliiinJlMn iälk Alusvaate- ja esiliiuai.LLlliSll , Vellamonk. 3. Puh. 127,

RSHlllkkeim.
T. LlnnojOrvi SriS' 37-
K. Hjorth,

Pesu- In si!Uitoksi!!.
Maria PelferssenKÄ

OmMikkeltii:
il» Pia- jäPiiSS«3ät6MS!BM

Olga Teljo. Satamak. 4, puh, 16 69.
Llitiavaate- ja Pnkuneulorao.Lydia

Nyman, Kiuiinkaank, 19. Puh. 6 90.
iaiia TallQiisi Ssm. 'fTåi:

HUaWgla:
Hämeen fölaikustajakotl
Tampereella, Vorkatefataank. 12, p. 1009

(ent Cajander)
5 miu. matka asem.. suosittelee siistiä,
haipojahuoneuaan. liuoin! Hvvä kohtelu.

Hikä- ja Mlalfikk»
f||ä| S Kahvila & RuokalaPUI I I|\ Hämeenk. 9. Puh, 1018
£ &%msast&s3 Nopea tarj. Suositeli.
SSRKKA hhvintolhfc3ltka.AVS3k.XX KRHVILÅ

Puutarhakatu 16. Puh. 1761,

RomuHaupDDjo.

E» liitto,
Kyttälän Romukauppa

Verkntehtaankatii 9. Puhelin 1123.

111 lii ,kai, ppa iap 'i»°^-
li. UI. UtIUIHI kiiti! 36 Puh. 741.
TAMPEREEN ROMIHEAOPPA
K. V. Ruuti, Pnutarliak Ö. Puh. 666.

Klrjöuainoia:
Tampereen Kirjapnlns-Osakegliflö
Kirjapaino Kuninkuaniv. 80. Puli. 3.

Ponsia:
Helsingin Osakepankki

Tampereella, leipuri Helinin talo.
Puh. 1900, 1905.

SisiiJ-Osig-PiiiiSli
Tampereella
Auki i/ 210-3.

PSljiiiSi liiifdiliflfi
... 9raat varat glst. .173,000,000.
i allbtuskorko 6 (';0, juokseva tili 4

Pankki, avoinna V* 10—2.

Sini iifiii-liiiiiH:imeei.u«lii 5. l4 81} ja 1-1 to.
Auki JO —3: huivanfais-in iO—>

lin
i\.;nipp:itr’n >

. ... > avoimtii,..ilaiKK-uui ....•\anpn»ii»ili j
„ «..U ...

' o 17 b IS). \ftlf?ftnUinS?ir|
Hnfjsjari ö j liUiiii: lion ra h •>. iii sii I>i t us|,;vi i-
«nyi**ml i: v I KU "PPaK- i-> t S4o| . 1840. Auki 10 -2.Vaasaa Osake-Paatti

nii ! s iO—2,

'*a>ir '«scs*!|

I Osoiteihnoiluksia |

y
SslGnninjla Taipeella:

ÄSiHNHjOTOIHUSTOJÄ.
uiden omistajat, kuuluvat Suomen
Asianajajaliiton Tamp. osastoon.

Ahlman S Pulkkinen. Kauppak. 3.
Av. 9—3. Telet.; Toimisto 1(5, Eriks-
son : 744, Soija; 1516, Backström:
1550, Luoma; 1790.

Grönbiad & Setander, Kauppat. 7
Av. 9-3 Puli. 659. 1359 ja 314,

Urho Jaakkola, Kirkkokatu 8 (ent
Palauderin talo). Av. 9-3. Puh. 761.

Kaarlo Lanttio, Säästöpankintalo,
LSntineiik. 24. Av. 9—3. Puheli-
met 14 j» 15 56.

K. O. Laitinen & Viljo Sainio,
Kauppak. 7. Av. 9—3. Puh toimis-
to ja V Teneskoski 474, Sainio: 473,
Rekola 890

GustafMunck Tiilirnukinlc. • Kesä-
ja heinäk. aikana av. 9—12. Tel. 43.

Kaapo Siirros Itäinenkulu II
Av. 9-3. Puh. 758,759yks.p. 704

Tampereen Lakiasiaintoimisto
Om. varat. Oiva Sahlberg, Kaup-
pnte. 16. Av. 9—3. P. 644 & 11)04.

Wallin & Äejmelaeus, Kauppat.
varrella Av. 9~8. P. 3'15 j» 108d,

PlantingSPuha
Kauppak. 3. .. Avoinna 9—3.

Puhelimet 91 & 1165.

J. V. ROUHUHSCOSäO f
Asianajo- ja Liiketolmisto. |
Kuninkaan!.-. 37 puurakennus. I

Puhelin 142 ja 1530. Avoinna. 9—4 |

HoTioikendenneavos

Santeri Saarnijoki
Satamakatu 3. Av. 9-5. Puliehn 1933.

VaralnomQri Antero Simola
Asianajo- iaLiiketoimisto
Hämeenkatu 19 (Kauppahallintalo)
Avoinna klo 9—3. Puhelin N:o 20.

eSJUpofond msUhuskatu 22.
Tolspaikkalsla asianajajia;

Alfred Holmström, v. tuoni,, Turku,
klo 9—il, Puh. 772, 1049 <ft 117.

Kivimäki s litoiwiis
Turku.Kerik.it. 8. Av.9—4. F.45+&945.
VILHO SCLIMUE!HRO, Helsinki.

LlidkäreifO:
Ahlman. Länt.pk. 14, Vsl2 1, o—'/„7.
Anttonen, Ilmarini». 7 Tammel. anteek,

talo. I—2.1—2. 5—6 Puh. 8 55.
Bergholm, Yleisen sairaalan ylilääkäri,

Hämeenkatu 21; 9-V«ll. 5-6 P. 1(56.

Brotherus. Bilmälääkäri, Itiiinenk. 20.
y—lo. 56 Puh. 1507.
Eklund. Hämeeni:. 15. kirurgisia tau-

teja sopimuki. «mk- Tav. '/35—Vs—6-
Emefens, Hämeenk. 27 V»9-‘/slo, 4-5.
Ä. Grönholm, P k.20.9-11 ja 4-5. P 881.
Tri Hoffström, Hämeenkatu 27. arki)'.

11-1. erikoisala; naist. raut. ja .synnyt.

Ernst af Hällström, Itäinenkätu 24.
9—ll, 5 -6.

Suoma af Hällström, lo s. Leima ran-
ta). It. k. 24. 12—V* 3 päiv. keuhkot.

Yrjö Kulovesi, Rakenuiiakoiiit. talo
Hämeenk. 23 Teief. 804. 9-1! ja 5-6.

Laurell, Koskikatu 9. 3—lo ja 4—5.
Puh. 156 ja va’Lian ott oa ikana 413.

Lång, Onni. Erkkilänk. 9.10-1. V; 5-6.
puh. 1687 ja vnstnanotto.uk. 14U1.

Tri H. Malmio- Itäinen!:. 24. 9-12. 5-6.
Jk 1689,kot. 1406. Er.sl. naisi, jaavun.

Tr! Nonia»! Kauppatori <, 9-11. 5-6
l*vh.*0—11 Öis»hitit,, last. ja veneet.

Ora, hermoUnt.. O—V-jIP 5—6. Mus-
taniahrienkntu 2L puli. -17.

B KäihS. Kauppak. 2. 9—H, 4 -5.
Puh. 574.



Halutaan vuokrata siisti
Kalustani aion huone

miel. keskikaupungilla. Vast. pyyd. läh.
tlk, nimim. «Neiti*. " ”

9213

Kaksi huonetta ja keittiö luovutetaan
palkkiota vastaan. Suokatu u;o 15.

Tavat. 9—lo a.p. Tarvittaessa kaksi
tallia ia makasiini. 9222

Par! sanomalehden jakajaa saa
toimen Tammerfors Aftonbladetein

konttorissa. 17446

unnolliuon palvelija saa paikan
heti Soukkakatu 2.

6157 KALLIO.

8 N:o 201 1920

a Ml ""iiVi»»!»
\

1 ilmoituksia.
;-

Vuokralle otetaan.

Halutaan vuokrata hyvää luo-
vitusta vastaan

fr • a i • ii»In jileilin
2 kamaria ja heittiö Vastauspuhelimella 1424 tai Tampereen Tu-

pakkatehdas O. Y:n konttoriinPuutarhakatu 16.
SJ uinui au vuokrata kamari Jakeittiö jos mahdollista mvöstalli. J 000 eli 2000 mk. palkkiota Vast.
t.l.k. perjantaihin nimim.
9156 »Kaksi henkeä 72.»

UTu omatkaa! Kolme «listiä nuorta
** miestä haluaa vuokrata I kaluste-
tun huoneen. Vast. tlk. nim.
9184 «Aivan heti n:o 72.«

Ualutaan vuokrata huone kalustettu
• ■ ua tai iimau. Vast. tlk. nim.
9166 «Teknillinen.<
Ijf aksi tekn. opiston oppilasta haluaa

vuokrata kallistetun huoneen, mie-
luimmin opiston läheisyydessä. Vastaus
t.l. konttoriin nimim.
917 S »Pikainen vastaus.»

kalustettu huone ha-Ä lutaan vuokrata heti. Vastaus tlk.9172 nimim. »Tekn. opp.»

Kuiva, tilava

Notesiini,
joko Tammelasta tahi

keskikaupungilta.
Pm SidoroWm

Eduet. V. Alhainen, puhel. 770.
17451

Kamari ja kaitse
tai 2 kamaria ja keittiö, palkkiota vas-
taan. Vastaus tlk. nimim.
9156 »Koditon pieni perhe 65».

|_| aiotaan vuokrata kamari ja keittiö
tai osalla keitt. pienelle perheelle.

Vast. tlk. lauvantaihin nimim.
»Hyvä vuokra maksetaan».9209

tJalutaan vuokrata nyt heti kyökki
ja kamari. Ilm. nimim.

9104 »Heti N:o 76».

Miositt
sopiva tiilinen rakennus vuokrataan
heti talosta n:o 12 Mäkipäänkadun var-
relta. Lattia pjnta-ala n. 80 m". Lähem-
min Suomen Graniitti 0. Y. Brkkilän-
katu 9 pnh. 1465. 9212

Taloustoimiin tottunut

TYTTÖ
s a paikan. Lähemmin Kauppahalli 55.
(iiuom.! Mieluummin ennen maalla
palvellut. 9207

L.K.

Hiili
saatavana Veittolan metsästä Ylö-
järvellä, Lähemmin omistajalta.
9205

Vuokralle taijofaan |
—■»▼ a

ffpltalramari esikaupungissavtiok-
UCimßlimai 1rattavana. Tarjouk-
set vuokrasta ja hyvit. tlk. tänään nim.
9177 »Heti asumaan n;o TO».

X£amari os. keittiöön luovutetaan
tk. ajalla, eniten tarjoavalle.

Vast. tlk. niin.
9181 .Vuokra ainoasi. 25 mk“.

H huonetta ja keittiö vuokrataan kou-
■* lulaisille, omat kalustot ja sänky-

vaatteet. Läh, ilmoittaa Hämeenkatu
25, Ida Partanen. 9197 Siisti pWustyitäSiSS"

katu 7, Tuominen.

Parhaillaan rakenteella olevasta
Asunto O.Y. Kyttälästä, myyd.

kaikilla mukav. Hinta 31.000;—,
Lähemmin puhel. 242 tai 1838.

Uusi Suomi, H. S. 7, 14, 21/9.

Hnom.! Maanviljelijät HuomJ
Saatuani viimeinkin riittävästi raaka-aineita, olen nyt tilaisuudessa

tarjoamaan, keksimiäni, erittäin kävtännöilisiä

EIJZYAUSTELINEITÄ
(patentti N:o 4224)

osaksi varastosta ia lyhyellä toimitusajalla. Huom.! Näitä telineitä
voidaan pienillä kustannuksilla ja pienessä ajassa asettaa myöskin
vanhoihin parsiriihiin. Käyttämällä näitä kuivaus telineitä saa-
daan todella hgvä ja halpa kuivaus-laitos jossa vilja kuivaa tasai-
sesti eikä pala. Tehkää tilauksenne ajoissa os.

Riatu Heikkilä, Orivesi as.

lahainn ja hsylätyu

Puutavaran
ostatte edullisimmin meiltä. Myymme höyryknivan höylätyn puu-
tavaran ilman lisävelotusta. Nopea toimitus! Lajiteltu varasto
sahattua ja höylättyä puutavaraa Tampereella Najkalan lauta-
tarhalla, puhelin 106, ja Pyhäjärven sahalla, puhelin 16-7S.

Pyhäjärven Saha-Osaheyhtlä
Läntinenkatu 28. THÄPEBE. Puhelin 509.

MM.
(Varastosta kohtuhintoihin kai-

kenlaisia maanviljelystoneita, työ-
kaluja ja tarvikkeita. 'Kuten säh-
kö. ja öljymoottoreita, sähkövoi-
majohto- ja valaistustarpeita,
hamppuja y.m. Puimakoneita par-
thaika lajia, kone- ym. öljyjä, käyt-
-1 öhihnoj-a. Peltokalnja, auroja, pe-
run an-nostokoneiharf kylvö-, niit-
to- ja harava-koneita, jyriä ja
karhia y.m. Voin myydä ja hank-
kia tilauksella edullisilla ehdoilla
ja alhaisilla hinnoilla, käypähin-
noilla. Sillä, edustan paikkabunal-
la maamme yhtä suurimmista pal-
jonpidettyä kauppaliikettä.

_

Tar-
vitessanne kysykää aina. hintoja
minulta ennenkun päätätte kau-
pan.

J. K. (Vasama.
Lempäälä. Puhelin 56

■1737"

zem ■ s • f • m »•

fisiiiiii
saapunot

J4XEL EIJSSTRÖfa
Metsästys- iaKalastustar-
peiden liike. - - Tampeie,

liämeenk. 7. Puhe!. 802.

måf

S Kadonnut |
L ■»n-»——^,,«<<l

K. T. Y. „Poja4«
nimisen seuran merkki espikselle. Re-
faell. löytiij. pyyd. ilmoittamaan palkin-
toa vastaan Kahvila Espero. 17456
Rahakukkaro
sisält. passin ja pien. summan rahaa
pudotet. Viinikaniiadulle. Reheil. löyt.
pyyd. palle. vast. tuomaan Kuninkaan-
katu 27Kutomateosten Kauppaan.

palkki» maksetaan! RuskeaEiy "S lompakko, sisältävä passin,
mustan kampaa ja valokuvia, joista 1
lappalaispuvnssa, kadutettu. Tuotava
Läntinen puistokatu 42.
9199 Kauppaan.

i Löydetty I
Naisten käsilaukku löydetty. Omis-

taja saa periä. Lahtinen,' Al.ek.san-
terink. 26, klo l/s]2—*/;L ÖiTl

«|? f, |»ce m e
*|

*

otetaan lehden kantajiksi. Lähem-
min Aamal, konttorissa.

AAMULEHTI

I Palvelus-ilmoituksia |
«■! !■!

Palvelukseen otetaan

VARASTONHOITAJA
otetaan palvelukseemme. Palkkaetuihin kuulua vapaa asunto, ha-
lut ja valo. 'lävdellisefc hakemukset palkkavaatimuksilleen lähe-
tettävät osoitteella

17427 (S 1.83381

Kaksi 1. kolme

Kutojaa
DmpeiijGQ

saavat paikan nyt heti ilmoittautumalla
kutomossani Yiinikank. 7.

lipn Qii Hiili

4. Br Outokumpu OmY•
Outokumpu.

Kotiin. I k.

Th. Tägtström.

KieMGamnoMnttm
virka

Sahalahden seurakunnan itäisessä,
koulualueessa Julistetaan haettavaksi
kirkkoneuvostolta emien syyskuun lö
päivää. Vuotuinen opotusaika on 36
viikkoa kolmessa opetuspiirissä. Opet-
tajan tulee olla kurssin suorittanut, 20
vuotta täyttänyt Ja kristillismieliseksi
tunnettu. Ensimmäinen vuosi on koe-
vuosi. Palkkaedut ovat; vapaa asunto,
lämpö Ja valo kouluaikana, vapaa mat-
ka. koulupaikasta toiseen, 1000 mk.
vuodessa, mahdollisesti myönnettävä
500 mk. kalliinajan lisäys sekä toivot-
tavasti edelleenkin vaiti oapu. Toimeen
on ryhdyttävä heti kutsun saatu».

Sahalahti, elok. 31 pnä 1920.17432
Oiisti tyttö saa paikan Otavaliaiik. 5
Ö ovi 4. 9219

Kunnollinen palvelija saa paikan. Läh
Tuomola Laukontori S. 9221

9183
Jalmari Vuorela

kirkkoherra.
<T'yttö saa paikan Puistokahvilassa.
* Sokeria ostetaan samassa paikassa,

9164

Pianisti S.fÄILMlassa. Ilm. kello 4—7 välilläPuutarha-
katu 22. Juopot ja laiskat älkööt vai-
vautuko. 9210

Leipomaan tottunut
naishenkilö

saa paikan Vellamonkatu 5.
9215 V. LAINE,

Palvelijatar,
ruuaniaittoon tottunut ja lapsia sietävä,
-aa paikan 15 pistä syyskuuta tai ai-
kaisemminkin. Palkkaa vähintäin 100
mk. kk. Kirieellinen tieto ijästä. mah-
dollisista entisistä paikoista, osoitteesta
y.m. t. I. konttoriin nimimerkille

»ICO mk. kuussa.»

Taloustoimeen sekä puhtauteen tot-
tunut siisti ja rehellinen palve-

lijatar saa paikan, lähemmin torst.
ja perjant. 2—6 Viiuikank. 14
9211 Wiilgren.

Siisti, laskutaitoinen palvelija otetaan
ruokalaan

9203 Itäinenkatu 14.

Nuori, siisti palvelustyttö saa paikan.
Lähemmin Hospits Emmauksessa

huone n:o 1 tänään klo 11—12.
1T452

Palvelija saa väliaikaisen paikan kuu
ilmoittaa itsensä Kahvilassa

9206 Ilmarinkatu IQ.

Palvelusta haluaa J
tlerran taloutta hoitamaan haluaa

nuori neiti. Arv. vast tik. nimim.
9162 »Pöh j. Pohjalainen.«

n '‘tn3- 0 muita edellytyksiä
X bJl>lkuin käynyt vähän opjii-

koulua, sivist. kodista, hiukan kirjanpit.
ia konekirj. taitava, haluaisi sopivaa
tointa. Arv. vast. t.k. nimim.
9171 ,Työtön IS v“.

Hmmattitäitoinen silittäiä Lainaa, työ-
hön Sairaaloihin tai Hotelliin. Vast.

tik. nim. cMielnummin maalle 11:0 70?.
9IOS
Paikkaa hakee toimeensa perehtynyt

Karjakko
1 p-stä marraskuuta. Paikkatarjous
tehtävä 3 viikon aikana osoitteella

»Naiskarjakko»
9179 Bräjärven postikonttori.
*lpaiouteen tottunut nainen haluaa

maalle. Vast. tlk. nimiin.
9191 Heti 7 In

ftmnalila tot,urmt liina-, leniiiki-wulJlvMlJllf ja miesten pukutyonön.
hakee paikkaa vakinaiseksi ompelijaksi
sairaaloihin eli muihin laitoksiin. Palu-
katarj. vapaan asunnon ja ylöspidon
kanssa pyyd. läiiettäm. tlk. nimim.

»Laitoksien elämää rakastava».
9204

Älitosverholeis pesssa
ia pingotusta otan vastaan. Hinta 4
10 mk. pari. Olga Nuuttila.

9218 Satamakatu o.

missä erissä.

Ruovedellä syyskuun 1 pnä 1920.

17455

Men tai
1919 v. kunnallisverojen viimeinen kan-
to toimitetaan tämän syyskuun kulues-
sa seuraavasti :

Kunnantalolla 13 ja 14 pnä kello
10— päivällä;

Isossatalossa, Pohjaslahdella, 17
pnä laivantulon jälkeen ja

Santalassa, Muroleessa, 18 pnä klo
11— 1 päivällä.

Ruovedellä syysk. 1 pnä 1920-
S* NiinimSkS

Ali Keskinen.17454

Rokotus.
Maksuton rokotus toimitetaan

rokotastoimistossa Kunlnkaank.
36:ssa torstaisia klo 10—12 päi-
vällä jahuomautetaan vanhempia
ja holhoojia asetuksen määrää-
mästä velvollisuudesta rokotuttaa
kaikki lapset ennenkuin ne täyt-
tävät kaksi vuotta.

[oiii lipginiiäii
17460

1,000mkn palkkio
luvataan sille, joka kiinni ottaa var-
kaan sekä toimittaa takaisin elokuun
20 päivää vasten yöllä Luvian pitäjän
Evastilta varastetun hevosen, jonka
tuntomerkit ovat: valakka, 6—7 vuotias,
155 sm. korkea, väriltään ruuninkimo,
harja kaatuva oikealla, oikeassa lauta-
sessa arpi. Ken jotain edellämainitut
tuntomerkit omaavasta hevosesta tie-
tää, häntä pyydetään siitä ilmoittamaan
joko Rauman poliisikamariiu tai alle-
kirjoittaneelle.
17424 Konrad Pohjata, os. Luvia.

Hiomin Hierontaa* sairasvoimisteluanißiUjli. ja kasvojennoitoa antaa
Ida Keskinen, Sahakatu N:o 8. 9155

HIMo- ia teMrlcilßskm
Uusia oppilaita otetaan vielä

I—ls p:n syysk. Kurssimaksut
ovat 150. 2ÖÖ, 250, 300, 350 ja
400: mk., konekin. 10 sormi-
järjestelmän muk. 100; mk.
Maksat voi suorittaa myöskin
vähin erin. Ahkeria ja säännöl-
lisiä oppilaita suositetaan liike-
alalle. Pyytäkää kurssin ohielmia.

H. M. Järveläinen.
Valantehnyt kirjanp. ia tilintark.

‘

9226

Lettiä la nuKeispsruykKeja
fr-eri hyvin ja huolellisesti. Valmiita
lettiä myyn halvalla, ostan lähteneitä
hiuksia Punta rluil, - . 66,

Kampaaja Alli Fagerlund, puh, 1313.
9 ISO

iifiiii optt
ruotsin- ja saksankiel. haluaa ennen
opiskellut. Vast. pvvdet. tlk. nimim.
'•*2l4

‘'

>M. N. 7S«.

il B. SAARELA 0.9-
Äsfaltteerans-, kattamis-

ia Puutavaraliike
Konttori Viinikankatu 20. Pnhel. 646,

Tarr.peraisäaet huom!
*h siistiä tyttöä, liikealalla, olleita, ha-
" hiavat paikan muutosta, pienempään
myymälään. Arv. vast. tlk. viikon ai.
8206 nimim. »Luotettavat 18.20».

Hyvä tilaisuus kaupunkilaisille valo-
kuvauttaa omaistensa hautoja. Valo-kuvaaja tavattavissa fcaup. hautaus-
maalla 3 ja 4 pnä syysk. klo 12—3 ip.
L. Alanko, 9132

Värittäväksi kantavia K
kuten langat, kankaat ja valmiit vaatteet, vastaan ottaa Suoman
Vaatetehdas O• Y* Nokialla• Värjäys toimitetaan nopsaan
hyvin ia halvalla. Myöskin villoja ostetaan suuremmissa ja pieneni.

Hnmttnn i Snomen Vaatekauppa Tampereella, välittää värjäystyöt
IlllUlllUU' Nokialle. Osoite: Torin varrella, Ensimäisen Apteekin vieressä.

¥illo|a valMstaan
kankaisiin, sekä valmiisiin vaatteisiin !

Suomen Vaatekaupassa Tampereella,
Torin varrella, Ensimäisen Apteekin vieressä.

Hn m
Joita vuodelta 1919 on kunnallietaksotettu yhteensä 6000;— markasta tai sitä
suuremmasta summasta, kehotetaan tulojen suostuntaverosta vuodelta 1919 vii-
meKuiiiueen toukokuun 28 pnä annetun lain 10 §:n mukaisesti viimeistään ku-
luvan syyskuun 13 p:nä allekirjoittaneelle antamaan kirjalliset ilmoitukset, joista
näkyy, mihin määrään kutakin on eri kunnissa taksotettu vuodelta 1919, sekä
jos jotakin on viimemainitulta vuodelta kunnallistaksotettu vähintäin 50000:
markan tuloista, mihin määrään hänen tulonsa eri kunnissa on taksotettu vuo-
silta 1917 ja 1918. Verovelvollinen, joka tahtoo taksotetuista taloistansa mai-
nitun lain 3 tai o §:n mukaan vähentää niisssä mainittuja oria, esittäköön sa-
man ajan kuluessa allekirjoittaneelle sen selvityksen, johon hän vaatimuksensa
perustaa.

S. Niinimaki.
Ali Keskinen.

Noin 50,000 mk.
tarjotaan lainaksi vakuuksia vastaan
Korbotarj. tlk. nim. ,W. W.“ 9165

H. P. K.
P-osaston joka torstaiset harjoi-
tukset jatkuvat edelleen alkaen
kello 7 i. p.
17442 Osaston päällikkö

V. P. K.
S-osasio kokoontuu kalustohar-
joituksiin perjantaina t. k. Bp.
klo 7 ip.

17445 Osastonpääliikkö.

Laivaliike |

Högrgalus

Milli
kulkuvuorot muutetaan sunnuntaista >

syyskuun 5 pstä alkaen siten että laiva
lähtee Tampereelta Tervalahteon sun-
nuntaisin klo 9,30 ap., arkipäivisin klo
3,15 ip., Tervalahdesta Tampereelle
sunnuntaisin klo 8 ap. ja 4 ip. arkisin
kello 7 ap. 17449

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 fr

kustajajunat,
Vaasaan 12,08 yöllä.
Tornioon 1,35 yöllä.
Helsinkiin 3,28 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 sekaluna A.

Toijalasta 7,30 ap.
Toijalasta 9,10 ap.
Tyrväältä V*—- 51/* 8,54 ap.
Tyrväältä V»—Sl/s 7,44 ap.
Vilppulasta al/s 7,38 ap
Vilppulasta V«— !» 5.49 ap.
Tyrväältä 5,44 ip.
Korkeakoskelta 5,26 in.
Haapamäeltä 11,08 ip.

Lähtevä: seka junat:

Haapamäelle 7,50 ap.
Korkeakoskelle 10,25 ap
TyrväMlle 11,30 ap,
Vilppulaan 5,26 ip.
Tyrväällä 6.15 ip.
Toijalaan 7,00 ip.

Tampereella, 1920.
lämgeieen Eiijapaino-Dsakeyfiiiö.

IO
keski-ikälstä naista saa heti

riipaustyötä
Tampereen TupaHMeMos OM

Puutarhakatu 16. G 159 likirjakli
1 pstä marraskuuta

Miten Menoon leiiioäisiossö.
17372

Tottuneet

TlMmiial
saavat heti työtä

01 KenköteHdos Special
Läntinenpnistok. o'I’’. 17453

Vakavamielinen, työtäpelkäämatön
nainen otetaan

Uuniisi
samoin otetaan toinen lastenhoitajaksi
Pohjois-Suomeen. Paikka hyvä,'matka
kustannetaan. Ilmoittaudut, tänään tai
huomenna iohtaja Siltaselle, Saarik. 1.
9169

ja pakkaajan apulainen saa-
vat heti paikan

]aKauppa 6.¥:!i9
9168

Siisti ja rehellinen, ruuanlaittoon tot-
tunut, laskutaitoinen tyttö saa pai-

kan Ruokalassa. Kyllikinkatu 1R 9169
Siisti, rehellinen

Palvelijatar
saa paikan heti tai 15 pistä. Vastaus
t.i.b. merk. »Maatalous 74.» 9190
Karjanhoitoon tottunut kuiinoilinen

Naispalvelija
saa paikan 1 pstä rnarrask. pienemmän
karjan hoitajana, Vast. tik. merk-
-8192 «Lähellä Tamperetta 75«.

■jpmännöitsijäksi pienempään talon
teen maalle haluaa keski-ikäiner

tyttö. Väet. tlk. nimim.
9176 »Koti».Häm. S. 2 k.

toimeensa kykenevä saa paikan Pälkä-
neellä Ruotsila.n tilalla. I päivästä mar-
raskuuta. Palkkavaatimukset, joihin
sisältyy vapaa ylöspito, sekä todistus-
jäljennökset. Joita ei palauteta, lähe-
tettävä ensi tilassa osoitteella; Pälkäne.
9TSB Ärvi Syrjänen.

4 tOItSVQII

l§
"

|*®
otetaan nvt beti

MMw Papilil.
17448

Torstaina 2 p:nä syyskuuta


