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hintäin 20 mk. Kihla-, vihkimä- ja syntymäilmoitukset a 3mk.,kuolin-JALMARI SAULI TEUVO VALANNE
Toimitussihteeri

'/« vai. 2:
—

ja 1 kuuk. 70 p.; 3 pp. Vi vk. 6:— ,Vi vk. 3:
— , '/< vi»

1: 50 ja kuulc. 60 o:nla ja 1pp. '/. 2:-.Vi vk. 1:
— " x kuuk- 20 P'niä- Ilmoitusten pienin hinta 3 mk,kustakin värsystä jasurusaatostaImk

LAURI »H.-!.?..! KULO n,TIIHONEN sekä ..kiitoksesta" 1mk. 50 p. lisäksi. Pienin ilmoitusmaksuon 60 pKotiin kannosta Kaupungissa el suoriteta lisämaksua, ainoastaan kuu-

kausitilauksista peritään 10 pennin lisä» TOIMITUSAIKAklo10 ap
—

1» yöllä.Toimitus e, yleen-
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KäBSis-o*Pil
maksaa korkoa

Talletus-konttokurantti-
tilillä 5 %

Talletuksille:
g n16 Kuuli. irtisanomisella N!
4 °/°

»-»3 »
2 ,

M '''»»«iilt.lf-if!» ....3
Juoksevalla tiiillä...3
Siiastökassa tilillä...5
10362

NilU^llkll
toimitus, konttori ja kirjapaino,

Kuninkaankatu 30 ,oma talo)

avoinna 8 2-P.-6 i»p.
Isännöitsijä tavataan Klo 8

—
It),

11—3 ja 5
—

6 i-p.

Puhelimet:
«Moltt;»- ja Ulauekonttori . . „ ,
liikapainon konttori
Toimitus
Isännöitsijä
Päätoimittaja
Ziomo .

Ruollelte.
'■. —

Bjsg-q» ___
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W77l

Surulla ilmoitan, että
rakas vaimoni

iMoria Nl!
nukkui kuolon unetn 1p:nä hei-
näk. 36 v, 3 kk. ja 27 p. vaaha-
na. Häntä kanssani kaipaa isä
ja äiti, 2 tytärtä, 2 veljeä, sisko
ja anoppi y. m. sukulaiset jatut-
tavat.

Kalle Rutto.

Autuaat ovat ne kuolleet, jot-
ka Herrassa kuolevat.

Joh. Ilm. 14: 13.

Sukulaisille ja tuttaville ilmoi-
tetaan, että surusaatto lähtee
Kortelahdenk. 22 perjantaina4
päivä heinäk. klo ? illalla.

Kiilloissa*
Fanny Santala

Vilho Rintakoski
Hämeenkyrö,

10791

WWW
KL.Is. 1 k.

Entinen lölilä
i^lianäerin niemellä Tampereellamyy»
nään erikoisen halvalla joko vuokraoi-
keuksilleen tonttimaahan tahi pois siir-
rettäväksi. Lähemmin

I.il.Grönlund
Mustanlahdenk. 6. Tav. >/,7— '/,8 ip.
10785

«3 kk vanha jabtikoiranpenttu
minään halvalla. H., Mallas.

1082? Os. Viiala, Kannel

MMM.
Oppikurssein:

Saksan-, ruotsin- ja venäjän kie-
lissä yliopp. kokei., koulul. y. m. var-
ten.

Kauppakirjevaihdossa ruotsin ia
saksankielillä liikealalla olevia henki-
löitävarten.

Eri kurssi venäjän kielessä virka-
miehiä varten.

Lähemmin ilmoittaa

8. Ahonius.
Kielten opett.

2:nen oviOsoite: Kuninkaankatu »^Wi^i^i^Woik. portista. Telef. 599. >;^|^HH
Tavattavissa varmemmin 10—11 ap

ja 6--1,8 ip.

Hmoitamme,
että

rakas Isamme, talon vanha
isäntä

Rusina FredrlK
KIKKoIa,

vaipui kuolon uneen vanhuuden
heikkouden murtamana Kylmä-
koskella 1p, heinäk. 1913, 86 v.
5 kk. 16 p. vanhana. Häntä kai-
pauksella muistelevat6 lastaper-
heineen ynnä muut sukulaiset ja
ystävätJ|

\jt'r'
Kristus on mlnnlle elämä ja
kuolema on minulle voitto.

TS. 1 s.

8,000 mil.
lainaksi

halutaan liikkeeseen varmoja takaajia
vastaan. Vast. t, l. k. nimim.
10783 «Takavs.,

Mia lita.
Kiräotara Pitiälä M!»

tänään klo 8 ip. Näsilinnan edustalla
Sateella «i.

fiaifcifli
Mustanlahdenkalliolla huomenna per-
jantainakello V,S ip.pitävät opettajat
Korpinen, Ahola ia Nokkala. Sateen
.sattuessa ollaan Suorisolut.Q»S» Viini->,l»akt-«tz»4l^»»^ ..^^

! I».aKetzzBjuKlaa
vietetään Viljakkalan kirkotta tiistaina
8 p. heinäk. Juhla alkaa klo 10 ap,
Uliiisita puhujia. 10822

Helluntol-herfltyskokous
ItäinenpuUtok. 13, tänään klo V, 8 i
10807 Paul Leppänen.

Odotteita.
Aaianajokonttorla

Tampereellas
Lakit, känä. K. O. Laitinen «l
Hannu Peltonen (ent. Palohei-
mo & Osmonsalo) Tampereen Osake»
Pankin talo. Av. g— 3. Puli.474.Kart-
tamerkkien myynti.

Varatuomarit Koskinen !-. i.t./n/ö
Lakiasiaintoimisto 9—3. Puhelin 766,
Itäinenkatu 11P,

von Bonsdorff H Sohlberg. Av.
9-3 päivällä. Puhelin 1004. W:n
Sandbergin tulo.

Paauoßerjlus LtSLSr
Hämeenkatu 5, Telef. 1240.

Eriksson & Grönblad
Läntinenk. 25. Telefoonivht. talo
Telef. n:o 659. Auki 9-3.

Varatuomarit Einar Ahlman tfc l^s-
/s Pulkkinen Lakiasiaintoimisto,
Hämeenk. 27. Av. 9—3.

Talvlala H Toivonen Selinin talo,
torin varrella. Puhelin 100. Av. 8-3,

Procopé HBoivio,
Oommereen talo, av.9— 4.

/c. ' XV. Walldén, Latamak.1. '/, 9—
'/, 10; perjant, lauvant. '/, 9—l.
Maalaisoikeusasioita.

Kövhäinasianajotoimisto<?. W. Aspe-lund, Hallituskatu 22.
Aksel Planting,v. tuoman'.Kauppak.

11, telefooniyht. talo puh,1165, 9— 3.
Tolapalkkalala
asianajajia:

Koski H Suomalainen, Asianajo-
toimisto, Helsinki, Mikonkatu 6.
Puhelin 23 35.

Helsinki,

Palmen «ii Holma, Asianajotoimisto!
Helsinki, Aleksanterinkatu liH

Uotila ja Pakkala, varat.I
Vilhonk. 5. Puhelin 78 l?.

Asianajotoimisto KiviH Saarni-
joki, Turku.

Alfred Holmströmin Lakiasiaintoi-
misto, Turku, Aurak,2, Puhelin 772.
1049. Auki 9-4.

Antti Seppänen,varat. Oulu.
Otto Tanner, Lakiasiaint. Viipurissa.

Asianajajia Kemissä:
varatuomari Antti Karikoski.

Vaasassa:
Toivo Anjalan Asianajotoimisto.

Puh. 694. Omisi, varatuom. Toivo
Anjala ja S. V. Luutonen.

VolmarJuvelius,varatuom.Ikaalinen

Valantehnyttilintarkastaja ///.OyIdén
Hämeenk. 26. Puhelin 149,

Lääkäreitä s
Kaupungin- ja aluelääkärit

«If Hällström,K -tori21, 9-11,5-6.
Grönholm, Itäinenk. 26. 9—11,6—7.
Nyman,K.-tori 7. 9-11. 1-2.
v.Schrovve,Tammel.k.10.10-Vi12,3-4.
Terveydenboltotolmisto, Hämeenk,

19, 12—2. Tarkastusas. B—lo,
Keuhkotautisten huoltola, L.puis-

tok, 4. tiist. ja peijiuit 6—7.

Ahlman.Läntpuistok. 14.10-12,5-7.7.
Backman, O. A., SuraeKukseanurta»

rak. kosken van, sisäunk, Hämeenk.
15. Klo 2—5 ip, Telef. 461.

Björkqvist, 10—12. 6—7. Korva-,ne-
nä- ja kurkkutauteja. Itäinenk. 20,

Emeleus,11äm,k.27.>/,9->/,loap.va5-6i.
T:rl Frestadius, apt, Illoiinin talo.

'I,B— ll ja V»4— s; (last. taut. ja ve-
neer). Ei pyhäsin kesäkuuk.

?'.'/'/ Hoffström,Hämeenk. 27. arkip
klo 11—1.

7/l-/ Ayman, Kauppatori 7, 9—ll
1-2, Pyh. 9-11.Sisätaut. last, ja veneer.

T:rl Toivo Fa/o Mustanlahdenk. 24.
Arkip.8-9 ja5-7, pyhäisin9-10, lei.2 83.
Vlkander,Anna Koskik. 9, tav, g— ll

ap. ja— s6ip.

Vlrzeniussilmälltä.l.. 20. 9-11, V.6-727
Kaarlo Palkonen, kunnan- ia ran-

tatienluäkuii Toijalassa9— ilja I—2.

yksityissairaala let3'R 8

Eläinlääkäriä t

M. Otavall.k.2. f.1131.Klo10-1

Hammaalääkäreitä?

AgdaAlfthan, Kauppak. 2. Matkoilla
heinäk. loppuun.

■3. Alithan,Kauppak.2, Matkoilla hei-
näk. loppuun.

Lea Bergbom,Itäinsnk. 11.Matkoilla
elokuun alkuun.

///. Laurent,Kuninkaank. 25, Helinin
taloklo V,10— 11 ja2-3. puh,1353

I'.E. Rauvola.Kauppak.4. Tav. 10-11.
Ei lauvautaisin.

Rohdoskauppojat

Puupposen Rohdoskauppa
Lähellä Paulat, asein. Telef. 466,

Kätilöt:

Llse Alvén Vartiotornink. 10.Tel.786.
Anna Fjäder, It. puistok. 49. tel.638,
Rosa /./l//r„ne/7, Kortelahdenkatu18.
/d« Lahtinen,Moisionk.45. P uh.902.
Ellen F-3/-->i«, Koitelanhdenk.i,t. 118,
Hanna VÄ///, Rongankatu 11.
Nalml Vallin, Johann, koul puur

telef. 1373

Satraavolmlatelua ja
hierontaa:

Alanko, Hilma, Pellavatehtaank.15.

AinO 1161KK113 Otavallank.2,matkalla'
Kerttu Haarla, Papink.19. Matkoilla

heinäk. alk.
Aino Järveläinen,llmarink.4.P.745
M. ilande//, Satakunnank. 28, «ählt,

hier.
Kaisu Luoto Soukkak.4, Rikalantalo.
Koskinen,Sandra Mustl.k.20. P.760,
Lindell, Aurora Tammelank. 12.
Åarna Nieminen, Latakunnank, 7.

Lääkekylv.
Nylund, Anna, Läntinenpuistokatu6,

Puhelin 643.
Anna ja Fr. Suomela,Kunink.k.30.
Suomela,EllenMustani.k,15.puh,597.
Fanny Turtonen, Läntk,34,tel.267,

naiskampaajia»
RosaSivin, Kuninkaan!., 24, Puh.877.

Hotelli Kaleva, Hämeenk. 10. Kau-
niita huoneita, hyva ruoka. 9249

SuomenMaanviljelijäinMetsätoi-
misto Osakeyhtiö,Aleksanterin!., 3,

» I» ss»
J. y. Lindroos t!!^^pakatu 9. Puhelin 513.

Maksaa korkoa
Talletustileillä ja l
Säästökass2tilillä j
Iuok8evallatilillä

5°
3°

Pohjoismainen OsaKepanKki- Kauppaa ja Teollisuutta varten.
-

Perustettu 1872. :— : :— : Ornat varat 34 Va milj. markkaa
Talletustililtä
Talletuskonttokuranttitililtä . . 5 prosentin »Hill».Kodin Säästökassasta

Juoksevalta tililtä 3 pros. korko.

ÄT

Lapset

Tampere, IflißeoMi 11 1. 3-4. Mi 766,

MWWiIMMMiIMH
lilkeclnan Kuululla tehiauiil"Tt»

<^-^<l>^«>«S>^^«>^^<9><^<sSl>^<l>
Varatuomari Paavo Bergius

Lakiasiaintoimisto
Hämeenkatu 5, lähellä rautatieasemaa;

Konttoriaika 9—3. Puhelin 1240.
liiketehtäviä.

Toimittaa asianajo- ja
10606

<S>«»«b«>^^«^<^<9><S>^<S><«>«>«9>«>

Eäu.Erlifssan &K. fronblodSSsCSVaratuomari. Hov, ausk.

fW^kkeii Osolis-PdÉW

V. V. OSOnCn Uämeenk.9.Puli.530.
Salama— Pohjola— Kullervo.
Konttoriaika 9—2 ja 4-6.

M,.»»»»»» Keskin. Henkivalt. yhtiö
JU l» li!1 Tampereen Haarakonttori,
Kauppatori N;o 5. av. kello 10—3.

Puh. 92.

Laivojen kulkuvuorot
/«/aiatÄaF»

Aitolahden lauvantaina.
Aunen, Intin jaTeiskonlauvantaina

eo ml!il lauvantaina.
Sammon lauvantaina,

Vmlaiim henhiv.ulltlv Viinikank. 28lvulr-vu Av. to^.>/,5.',,?, Puh. 8-07.

Pohjdia,Ii§ i§
*> r- r.

-
.^r>Palovakuutus-oy. « .c»-J= S
-

mt
muöntää palo- ja § _--5:32 =-t£>
murtovakuutuksia £ 5 £ j--g TO

Kullervo,Zszj^Z
tapa ävakuutus- ssj^^^j

0.n. < U »n

PHTRIÄ Tapaturraavak.0.-Y
Pääasiam. Fedi Procopé H C:o, Hä-

meenkatu 22. Puh. 8 32.
Rob. Witting; Arth. Laurent ja
S. Stenius.

Provldentia,Hämeenk. 12, telef.473,

IMSHTDII palovakuutus-O. g. Asia-
Illiilitli miehat Tampereella: PtkkaHim1lift traven Akkunaverho jaPaita-
tehdas O.y. P. 491, MattiKohonen, Alek-
santerini-;. 25. P. 1300 ja Jnho Kivinen,
Kauppak. 13, telef. 202.

SUOMEN KAUPUNKIEN=PALOAPUYHTIÖ =
irtaimistoa varten.

Asiamies Tampereella: Otto Luknnder.
Koskik. 7. telet. 148. 5, 10 ja20 v, kulut"
taa10,25 ja507oalennus vuosimaksusta!

OPIIAMfl Pa,ovakuutus-0. Y.
vCLLHIIUt asiamiehet Tampereella
Vieno Toivonen,kontt.Häm.k. 25.P.1403.
8. A. Nylund, Puutarhak. 16. P. 1001.
Alb. Sandell, Hallitusk. 20. P. 637.

««AMPn keskin, vak. laitos.
"-^2-i-'K.«- VJ-, Asiamies T:reella
.Vicka... Iliiclrot/!, Kirkkok.S, telel.1120.

Tavaranvälittäjät:
?°i,aip. kunnan Työnväl. to/ai

avoinna klo 10—1 ap. miehille ia 4—5
ip,naimille, paitsi la,ivi,i,<-. klo 10 —2 päiv.

Osoite Ll«,!isipui:!,ok. 1«^, T«!uli6l

Osto-
kurssi,
Stot».

Suomen pankki 2 p, Heinäk
Myynti-

9b<f.
Pietari , , . l. n. 267JCW . . i"SM

90 pp.^^
!l'ar»si . . . I. n. 100: 7c<

StoLontoo

266:50
262:50
25:23
24:99

100:-
-99:20
99:60
98:80

90 pp. -:
—

. 1. n. 100:Antwerpen.

Saksa . . .IBO PP. -:
-

«M. u. 124: 30»80 pp. -:
__

Wl.n. 209: 30

123: 50
122:-

Amsterdam 208: 10
205:80
138: 70
138: 70
130: 70

90 pp.
— :—

Tukholma ..La 139: 30
Kristiania . . 1. n. 139: 30
Kööpenham.. l.n. 139:30

S*— Europan faunein kunsttga-
tar kuuluu olctomt Italian lunta»
galar Helena. Myöskin Italian
kuningasparin lapset, priifsesisat
Icilandct, Mafafba ja ©iotoanrta
sekä perttitönthtiitllZ Umßerto
futtfinrjat olewan kenasMN «h«,rt-

Suomen TavarainvälitysO.V.Konttorit
Tampereen Tuliihuoneella, puhelin
1430 Turussa, Hangossa, Helsingissä,
Raumalla. Kotkassa, Viipurissa. Tul-
lauksia, tavarainvälityksiä jaNtiila
toimituksia.

Aamulehden
konttori

välittää ilmoituksia kaikkiin
sanomalehtiin ja aikakaus-
kirjoihinkunkin lehden omil-
la hinnoilla.

IIU0M.! Yksi käsikirjoi-
tus ja yksi lasku.

Tampereen Kirjapaino-Osakeyhtlß
Kirjapaino Kuninkaank. 30. Puh. 3'
F/ro/no Läntinenkatu 24,Säästöpankin
talo. Puhelin 20.

Tampereen Säästöpankki.
Kauppak. /< on avoinna joka arki-
päivä 12— 3 ja sitäpaitsi perjantaisin
la lauvautaisin 6—B ip.

KaMkM
Tampereella.

Auki '/.10-2

Kauppatietoja,
Rahohurssl.

1919,
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WVR 3 UNHeini
Eräänlaisia »äästä-

mistä Kuntien
taloudessa.

Ilen vaan on ollut läsnä maa-
laiskuntien kuntakokouksissa on
helposti pannutmerkille erään o-
«mituisen ilmiön,nimittäin että ol-
koonpa asia kuinka hyvä jaKun»
«tl-tlai-zlen parasta tarkottava «tac

hansa niin, jos «en toimeenpane-
miseksi, on «pakko liikutella litin-
nam varoja — varsinkin vähän
suuremmilta näyttäviä summia—

on aina olemassa1 joitakuita
henkilöitä,jotka kaikissa asioissa
esiintyvät niiden vastustajina.
Näyttää) siltä kuin he olisivat i-
käänkuin urakalla ottaneet var-
tioidukseen kunnan rahavaro-
ja, niin ettei niitä voida
käyttäämuihin tarkotuksun kuin
niihin, joihin välttämätönpakko
veJvottaaw

Itsessään kyllä on toiselta puo-
len, hyväkin, että kunnassa on o-
lemassa henkilöitä, jotka edusta-
vat «ru-ollaista säästäväisyyden
kantaakin, sillä sillä tavoin edel-
lylämtme kunnan rahatalouden
pysyväntasapainossa.Mutta täy-
sin tyydyttävänä ja hyväiksyttä-
väinäi, puhumattakaan siitä tuot-
taako se todella aina, tarkotettua
hyötyä, sitä eikuitenkaan voi pi°
täs. Jos ottaa huomioon äsken»
mainitsemamme seikan, että ra-
hojen pidättämisen puolustajina
esiintyvät tavallisimmin aivan
samat henkilöt,niinhelposti jou-
tuu siihenkin johtopäätökseen,
että heitä kannustaa siihen jon-
kinlainen vastusleluhalu, ja Kun

.ovat kerran voitolle päässeet,
«niin haluavat useammin korjata
itselleen voiton tuottamaa »kun-
«niaa-v. Ja heidän puolustuksensa
useimimissa tapauksissa perustuu
vain siihen jotenkin hölläänperi»
aatteeseen,että kunnan varojaon
nyt säästettävä. Jos toiselta puo-
len esitetään kuinkakin perus-
teeMl-Ält laskelmia jonkun yrityk-
sen «k«ftnnattavaisuudesta, jos ole»
taan lukuisia esimerkkejänaapu-
rikunnista,se ei«heidän korviinsa
pysty. Näyttää «siltä, etteivät he
jiritäkään ajatella mitään muuta
kuin tuota ylitä seikkaa.. Sano»
mattakin on selvää,että yrityksen
vatrrustajat helpommin saavat
puöltajjia kuin alolteen tekijät —
kuin kerran on kysymys »säästä»
miseÄi». Mutta että -mainitun»
laisista kunnallisista kysymyksis-
<tamonet ovatkin vain näennäistä
'$ää&tämiistä, sen olotlakoot muu-
tamat esimerkit..iNiissä kurmissa, joissa on lian-
«kitfu -kunnalle kiinteätä «mai*
«mittet — lavalliseni maatiloja —.

!on 'uituhuomaamaan, eitämun.
tamia vuosia takaperin tehty, e-
räitten «mielestä muka lioinkin
tyihmä alote,onkin Kunnain «ta-
loudelle kääntynyt sangenedulli-
seksi, jopa 5iiiien määrään,että
«e on pystynyt vakiinnuHamaan»
ehkäpä vaikeankin taloudellisen
aseman. Ovatpa jotkut kunnat
havainneet menettelynsä niin e-
dulliseksi, 3tteivät enää ole lvv-
tyneet tuohon yhteen tilaan. On
toisissa pitäjissä kansakoulujazi-
joteltttna kunnan ostamiin taloi-
hin,minkä kautta on käynyt ko-
konaan tarpeettomaksi käyttää
verotuksella koottuja varoja sen
koulun hoitoon, mikä nautti.! la-
lonhankkimia varoja- Vieläpä on
jäänyt kunnan kassaan vietävää
rahaakin. Samoin on vaivaistalo-
ja erittäin sijoteltu
Kuntien omistamille tiloille.

Toinen hyvin tärkeä ja talou-
delliselta kannalta katsoen suu-
riarvoinen asia on kunnan omai-
suuden hoito, ääneen tavallista
on, että kunnan omistamat ra-
kennukset lasketaan rappeutu-
maan, ennenkuin niiden korjaa-
miseen ryhdytään. Niinpä on lai-
ta esim. kansakoulutalojen, joi-
ka muodostavat suurimman jou-
kon «kunnan omistamis raken-
nuksia. Tilkkiminen, paperoimi-
nen ja muutenkin lämpönsä pi-
tavaksi varustaminen lykätään
vuosi vuodelta, kurmes siihen
vasta ajaa iso pakko, huomaa-
matta, ollenkaan, että lämmityk-
seen -on sillä välin kulunut puita
kymmenien markkojen edestä e-
nemmän kuin jos olisi asiat ai»
kanaan korjattu. Samoin on loi-
ta maalaamisen. Mutta onhan
luonnollisia, että maalattu paik-
ka enemmän kestää Kävelyn, ja il-
man vaikutusta kuin maalaama-
ton. Enemmän myös väriaineita
ja öljyä menee kauan maalaa-
mattomaan ja kuitenkin käytän-
nössäolleeseen paikkaan. J.n. e.

«Tämän seikan yhteydessä
voimme myösottaa puheeksi se,
että kunnan omaisuus pitäisi eh»
dottomasti vuosittain tarkastaa,.
Näin päästäisiin aina. selvyyteen.
mitä milloinkin on korjattava,
jotta korjaus tehdään aikanaan,
eikä vasta silloin, kun «se tulee
maksamaan «moninkertaisesti.
Mutta tarkastushan jo itsessään
maksaa! puolustavat »säästäväi-
syyden» ajajat. Maksaa kylläkin,
multa ei niin paljoa, kuin kun-
nan omaisuuden rappiolle laske-
minen' Sen osottaa parhaiten
niitten kuntien hyvä varallisuus,
joitten johdossa noudatetaan ter-
veitä jääsfäväisyysperiaalteita.

lainakin joissakuissa kunnissa
noudatetaan vanhentunutta kir-
janpitotapaa!, joka vielä 30 a 40
vuotta takaperin, jolloin Kunnan
varat laskettiin yhtä monissa sa-
(loissa kun nyt Kymmenissä tu-
hansissa,saattoi olla hyva ja tyy
dyttävä, mutta ci olojennykyisel-
le kehitfyessä enää Kykene anti-,
matantäyttä selvyyttä kunnan ta-

'

loudellisesta asemasta. Tämä olisi
myös. yksi korjattavista epäkoh-
dista. Muistamme sellaisen kysy-
invKsen kerran olleen esillä e»
räässä kuntakokouksessa ja sii-
loinheti »säåstäväisyysiniehel*. e-
sittivät, että se maksaa, ja niin
asa jäi. Mutia eikö sille maksa
moninverroin enemmän kirjanpi-
to, joka ei selvitä onko todella
kunnalla varoja niin janiin pal-
jon vai ovatko varat vaon näen-
näisiä, ja jotka muutenkin sisal-
lavat aukkoja, joita ei aina saa
selville.

» Säästäväisten « tapaaci niin-
ikään ole hyvä noudattaa kunnan
tilien tarkasl-ukses«sa. Jos tarkas-
tajille perin huono palkkio työs-
tään maksetaan, niin on tarkas-
tus myös senmukaista. Ja koke-
mus osottaa, että sellainen me-
nettely on tullut monin verroin
kalliimmaksi kunnan kukkarolle
kuin kurmollisen tarkastuspalk-
ion maksaminen

arvelemme edclläolevLlla taval-
lisimmilla esimerkeillä kylliksi
näyttäneemme, ettei kunnan va-
rojen hoidossa aina ole hyödyksi
noudattaa monessa muussa tapa-
uksessa Kylläkin erinomaisen
hyvää säästäväisyysperiaatetla,
sillä tällainen menettely saattaa
usein Koitua päinvastaiseksi.
Punnittakoon siis asioita ennen-
kuin ryhdytään tuollaisia näen-
näistä «säästämistä kannatta-
maan

/t. 3—o,

Mm entisiä.
Venäjän jasuomen
rautatiewerKKojen

yhdistäminen.
Dhteiscn konferenssin cnsimäinen

istunto.

'Tiistaina .o'li Pietarissa Weittj-
jän ja Suomen rautateitten e-
bnStnjain konferenssi, herra sseo-
dorosfin johdolla. Saapumilla oli*
toat myöskin Suomen edustajat,
freimi ©ergin johdolla. «Kysy-myf--
fcnalaifena oli ehdotus suoranai«-
sen tatoaranfuljetustihtcyben ai-
fallnsaamisesta Wenäjän ja Suo-
men rautateiden toölillä. Äaijoen
siihen, että Wenäjän ja Suomen
rautateitä yhdistämä .silta Netoan
yli on ennenpitkää toaltniS, eh>
dottitoat Suomen ja Wenäjän
rautateiden edustajat, että käy-
täntöön otettaisiin mahdollisesti
jo ensi fyfjnnä toäliiön tatoarairn
kuljetusyhteys. Tämän jälkeen
siirryttiin tarkastamaan sopi»
musehdotiista lyfsityistlohtaiiesti.
Tällöin -syntyi periaatteellinen
feskuslelu jcuraatoisia jfysym^f-
siliä:!

■1) Luotonannon järjcstämi-
fe&ä toiljain luljcttamifen Kyde
poittamiscksi ja
2) Kysymys toaitutjen ivaihtami-
iestä Suomen ja SScnäjäir rauta-
teiden toälillä.

Saapumilla olctoot tocnäläistcn
yksityisten rautateiben cmistrijat
huomauitiwat, että uutta nhbys-
rataa pitkin tullaan tÖ^3sttan
toiljaa "ja että keisaritmm^? rau-
tatiet hankkitoat lainojilHtHliac
toastaan. Ecu touot".-* venäjän
rautateibcn ebiiåtajairt mielestä-
on tarkoituksenmukaista ja oike-
aa, että Suomen rauiaticit ottoi-
Mat -osaa näiben lainojen nanffi-
misecn määrätyllä osalla, kitu toif-
jaa toiedään Suomeen. Tämän
johdosta krcitoi -Berg huomautti,
ettei Suomen edustajilla periaat-
teellisesti ole mitään fitä Paat-
taan, että Suomen rantatiet oitll-
toat osaa näiden laittojen hankki-
miseen, multa että sellainen luo-
ton hankkiminen -on aitoan outoa
Suomessa, citoätkä Tuomen rau-
tateibcn toirkamiehc: ole lainkaan
perehtyneet .siihen. Siksi olisi toi*
toottotoaa, että tällaisen menette-
lytt käytäntöön ottaminen [ykä:*
täisiin ainakin siksi, kunnes suo-
malaiset otoat ehtineet siihen tu-
tustua. -Sitäpaitsi tuottaa toaike*
uksia se seikka, ettei Suomen rau-
tateilla ole toiljansäilytysmakasii-
ucja, jotka owat toälttämätiömät
kun on kysymyksessä lainan han-
finnan käytäntöönottamincn.

Konferenssin «sanottajat, .vaikka-
kin kulkulllitosministeriön edus-
tajat ascituitollt toasiustatoalle
kannalle, hytoäksyitoät Suomen
rautateiben edustajain mielipi-
teen. Näin ollen kysymys lainan.»
hankinnan käytä-nlöönoitamisesta
jäi atooimeksi. >.

-Sitten siirryttiin kysymykseen
toaunujen toaihtamisesta. Scltoil-
Ie fätoi, että toenäläisten toaunu-
ien fantatouus ,on paljoa juu-
rempi fuin suomalaisten ja että
sitäpaitsi suomalaiset tatoaratoau-
nut ja todurit eroatoat laabul»
taan iuntutoasti tocnäläijistä, jo-
teit Maunujen toaihttfininen Suo
tuen ja «SSenöjSfl rautateitten
toäiiflä la» toaifcafsi. Suomen
rautateiden ebustajain puolesta
ilmoitettiin, että he suostumat
toaihtamaatt toaunuja ja tocture-
ja sellaisiksi, jommoisct otoat käy-
tännössä Venäjällä. ?)htci ja
toista «on jo tehty tähln'juun-
taan. Uubistuk''cn aikaansaami-
nen fuitenkm toöotii paljon ai-
kaa ja suuria menoja. «Konfe-
renssissa tehtiin päätös, että
kaikki ne fyiymyfset, joitten rat-
kaiseminen tuottaa toaikeuksia.
jätetään ftfft kunnes on käsitelty
kyspmpkset, jotka eitoät tuota tooi-
keiilsia. Chbolukscn tarkastukseen,
jofa on hytoin laaja, tulee kulu-
maan useampia istuntoja.

senaatin Varapuheen,
johtaja KenraaUKuwer-
nöörinkansttanpaällilt-

höna.

Kuten tunnettua nimitet-
tiin fenraalifutoeruöörinfausliati
päällikkö, kamariherra Vorotoiti-
nom toukokuulla senaattoriksi) ja
senaatin talousosaston toarapur
heenjohtajafji, johon «toirfaatt
hän astui touko* ja kesäkuiden
toaihteessa. Entisestä Mirastaan
kenraaliktimetuöörinkansliassa ci
hra Soratoitinoto ole kuitenkaan
luopunut, toaan hoitaa sitä yhä
ebellcen, mikäli kerrotaan, elo-
kuun alkuun as.i. Siihen -men-
nessä lienee aikomus jaaba fem
raalikutoeruöörinkanslian -fpääffi*
kön toirkaan nimitetyksi pros. Sei-
jatoski, joka äskettäin on nimitet-
ty mainittuun kansliaan toirfo.-
mieheksi erityisiä toimia Inarien.

£entourheilu»
jWiipnrin läänin kutocinöörikiel-
| tiiuyt sen läänissään.

Wiipurin läänin fntocrnöori
on lähettänyt läikille alaisilleen

poliisi y. m. toirauomaisille salai-sen kirjelmän, jossa hän fchoittaa
heitä tarkoin toaltoomaan ja pitä-
mään silmällä, ettei paikkakun-
nalla harjoiteta lentourhcilua. ja
jos lentäjiä- huomattaisiin, on sir
ta heti kuwcrnöörille ilmoiteita-
toa.
Tämä toimenpide, johon maam-

me muutkin futoeruööri. otoat
ryhtyneet, lienee aiheutunut ken-
raalikuivcrnööriii 'määräyksestä.

(S, <? ?.H. o. »!..

MKomaslmsten sa-
nomalehtien ©cis

noaminen.

3lftottblabct" määrätty otetta-
waiksi tllkawariktoon.

Painoylihallitus on lähettänyt
maan futoernööictHe seuraairan
salaisen kirjelmän:

»Salamen kirjelmä n:o 1019.
Koska Ruotsin kuningaskun-

nassa ilmestymän «Aftonbladet"
nimisen sanomalehden 153 nu-
merossa kesäkuun 1-1 päimällä
löytyy eräs kirjoitus „33alfan*
situationen" siihen kuulumme ku-
toitte, ■ jonka ylihallitus on huo-
mannut sisältätoän 'rikoslain 13
lutoun 2 §:n rikkomista, «iaa yli-
hallitus, perustuen rikoslain 2
lutoun 17 pykälään toerrattuna
tooimassa-olewan painoasetuksen
-18 8 tään, kunnian pantää Herra
ilurDcruöörin kiireellistä toirta-
apua «siihen, että Herra Kutoer
nöörille uskotussa «äänissä «löp-
tytöissä kirjakaupoissa ja letoitta-
jicn, näytteiUcpanisaiit ynnä jul-
kisten myyjäin hallussa toielä jä-
leflä-olctoat kappaleet .«itä nume-
roa pantaisiin takatoarikkoon,
kuin myöskin että tafatoarikko-
toimituksen tulokiesta kiireimmi-
ten ylihallitukselle ilmoitettoi-
siin

Grenman
to. t.

Kaarlo KitoefäZ.
xn:ity.

Karl Huiliman
to. i.

9. Ä Björkman
Sobiötaar

L. H. Krofsors.
erfted.""

Kuluernöörit puolestaan otoat
kääntyneet alaistensa asianomais-
ten toirastosen puoleen, toaatien
näitä eisityttämään mainitun
lehden puheenalaista numeroa ja
ilmoittamaan sitten asiasta fat)*
bcfsan päimän fttluesm siitä, jol-
loin futoernöörin kirjelmä---, heille

Uotisin
Tampereelta ja lizliizeullllillll.

Hatanpään hoito-
Komitea

alotli työnsä eilen, «komitean pu-
heenjohtajana toimii panfinjoht
Juhani ■Jlrajärroi, toarapu-
hccnjohtajaita tehtailija IsakIv*

lm ja sihteerinä 'maist. Griffi

Tampereen aseman
uudestaan ra-
kentaminen.

SliftimtjS otcttanec uubelleen csil'
le w. 1915,

■ÄpiyniDs Tampereen aseman ja
ratapilwu luitbelleeit rakentami-
sesta on, l» en tunnettua jo kau-
an «ollut päimäiä.jevtyfjesiä. Lii-
ke kasioita touofi touobelta ja a-
siain tila Tampereen asemalla on
niin m«a ifea, että sitä tuskin
faiiiiViitiniii moi sietää.

«tjelfingin ja Wiipurin asema»
rafeuuiifict oioat kuitenkin tähän
aSti letittäneet Tampereen a*
feman, laa!entämistä. Nyt on
3Sii£«rin avma ja ratq-^tha -toal*

rrttS, jotateastoin «Helsingissä on
suuri osa töistä toielä jälellä.

Viipurin ratapiha on raken-»
nusaikaitll fuoriteitujen luruté*
ten parannusten kautta tullut
huomattaman valjon kalliimmak»
si kuin oli laskettu, Kun kysymyk'
sessä on miljoonllyriiys, joka on
tarkoite. määräämättömäksi n'
jaksi -tyybyttämään yhä lisäanti}*
toää liikennettä, tulee luonnoin»
iesti ottaa huomioon yhä- kehitty-
män rau.atieiekniiran uusimmat
keksinnöt ja kokemukset.

Joeljingirt asemankin kustan-
nukset tuletoat melkoisesti kohoa»
maan -yli (aSfelmatn.
-raman kautta on lysymys Tamp.
aseman sa ratapihan uudestaan
rakentamisesta siirtynyt syrjään
muutamaksi bntctoeFfi. Huhujen
mukaan olettanee kysymys fuiten»
fin fäsiteltärcäfii touonna 1915,
mutta miten pitkälle jo mainittu*
na touonna ehdotuksessa päästään
ci toielä tooiba sanoa. Kenties tv*
letoat myöskin pääteiftt liiärafen*
nukiet Turun a'emalla johonkin
I . -määrt töitSmaartn

Tampereella.
Lähimmästä tu!etoaisuu3essa

rakennetaan myöskin Riihimäen
asema uudelleen. Tällä asemalla
otoat liifennesuntect tatoottoman
epätyydnttätoät sa tttletoat ole-
maan toielä suuremmassa mää»
rasia, jos suunniteltu toinen rai»
de Tampereen ja Riihimäen toä-
lille rakennetaan. — Z. 3?.

— Elinkeinoilmoitukset. Satu*
lascpän Maimo Hulda Aleksandra
Lundgren on maistraatilta ano°
paanut lupaa saada harjoittaa sa-
tulasepän ja merhoiiijanliikettä ja
siihen alaan kuulumain lutoalliä*
ten tatoarain kauppaa toirnint*
.neliä K. 28. Lundgren, omistaja
«p. A. Lundgren.— 16 uutta kuormattuna il-
moitauiui eilen maistraatille ci"
feufften saamista toarteu kuor»
ma-lljuritt ammatin harsoiit^^DMl'
seen.—

Maistraatissa sakotettiin et**
len, ajurisäännön rikkomisesta,
kahta ajuria 10 markalla, touof*
ralllison ilmottamisen laiminlyö»
miiestä erästä talonomistajaa 10
markalla, .varomattomasta ajos-
ta erästä talonomistajaa 10 mar-
kalla ja fatuhoibon laiminlyömi-
sestä erästä renkiä i5markalla.— Talon pakkohuutokauppa.
Maistraatin istunnossa eilen iot*
mitetufla Iftaklohuutokaupalla
myytiin yfifonb. 3. £>. Kerttulan
omistama talo ja tontti n:o 38
3:ssa kaup. osassa. Korkeimman
tarjouksen 53,100 markkaa teki
kauppias Herman- Sirelius. Tor*
jous hytoäfjyttiin.

Helsingin pörssi.
eilen1,,!, j,i1!!!!>1«!,,,,ji,,

Helsingissä mnytiin m. m. 2
fpT. Tampereen Matoa- ja rauta-
ieosiisuus o. ym osaketta ja mak-
settiin niistä toisesta 2,445:--
toisesta 2,450:—.

Tampereen osakepankin osakkei-
ta noteerattiin! eilen «Helsingin
pörssissä 250 morkkaan.

— Kauppatalon ja HUffcen
kauppa. Eilen tehdyllä kauppakir-
jalla uiöitoätherrat K.K.Kirkko-
Aaffula ja August 3Birola omis.»
tamansa fauppafartancn ja faup*
paliiffeert Kangasalan kirkolla,
loiminimeric N. E. Forssille
Tampereen kaupungista. SJBaS-
-taanotto tapahtuu ensi mannan''

tama. Kaupan toälittt Niklas
Järnefeltin SRaanmittaiistoimi?'"
ton Tampereen fonttox».

— Kuolleita. T. ?. i'p.nä fup.i
täällä, työmiehen rcaimo Ida Mir-
riä Autio 36 to. itäisenä. «Aan*
ta lähinnä kaipaamaan 4.iaiVH

»MW OHIMMM «W ?»M
joka pesäluettelossa on arvottu 568,164 markan 16 pennin arvoiseksi, tarjo-
taan täten kokonaisuudessaan myytäväksi. Kirjalfisct ostotarjoukset ovat vii-
meistään tulevan heinäkuun 8 päivänä jätettävät OsakeyhtiöLuottotiedon toi-
mistoon Helsingissä, Mikonkatu 6, josta 011 saatavissa ehkä haluttuja lisätie-
tojg,. Samassa paikassa on nähtävänä tnventtaariolnetiLlo varastosta. Tavara-
varastoa ovat halukkaat ostajat tilaisuudessa tarkastamaan konkurssipesän
liiketalossa Tampereella. Kauppahinta on kätcisesti suoritettava.

Tampereella, kesäkuun 21 päivänä 1913

Georg Bi6orovt7
Uskoiutmiehel.

Julius Koskinen
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Hiionskoluifl
Rautasänkyjä

Korihuonekaluja
Besoori-. Jouhi- ja ffleribeinä-

Patjoja.
OQT" Vanhojen huonekalujen laitos-

t» sekä verhoilemista toimitetaan.
«Suuri määrä tuolia, keinutuolia y,m.
n-jt erittäin halvalla.

O.M.Koivu,Supp5.,4.

— -Tampereen tullikamarin tulot
tniimefeiäfuusia ohtoat: «ull.»
maksuja 111,SOI mk. 13 penniä,
merenfulfumafiuja 3,353 'mk. 84
penniä, toaraStoonpanomafiuja
228 mk. 71 pennia, tupakkamak.
luja 509 mk. 35 pennia sekä tuu-
laaki» ja muita kunnallisia mak-
suja 4,242 mk. 54 pen. yhteensä
siis 120,135 mk. 77 penniä.

Wiime touoben toasioawan
fuufauben tulot olitoat yhteensä
13-1,939 mf. 95 pennia.

Lotjaliikenne.
Maistraatti puoltaa lotjaHi-

kenteen pysyttämistä.

.Merenkuluntarkastajan vaali-
muksen jolidosta.eitä lotjaliiken-
ne kiellettäisiin sisävesistöissä,on
maistraaiii antanut lausuntonsa
kuvernöörille,

Maistraatti huomauttaa, että
matkustajien kuljetus lotjilla on
yleistä Tamperepa silloin kuin
matkustajalaivateivät riitä välit-
tämään maaseudulle juhlin ja
kokouksiin aikovia, Lotjia käyt-
tävä! tavallisesti vähävaraiseni-
Mat, Koska sellainen matkusta-
jien kuljetus ei ole la«in vastai-
ner, jaasetus, johon merenkulun,
tarkastaja vetoaa, koskee ainoas-
taan -höyrylaivoja,ei maistraatti
voi katsoa 'kuvernöörinpäätöksiä
lainvastaisiksi. Päinvastoii: on
maistraatti sitä mielitä, että ia-
pauksissa, missä lain säädösten
puute matkaansaattaa epiijärjes-
-.vkslä. tä«mä puute onpoistettava
viranomaisten julkaisemilla jär-
jestysmääräyksillä.

Mitä tulee merenkuluntarkas-
tajan käsitykseen, että matkusta-
jien (kuljettaminen lotjilla olisi
vaarallista, huomauttaa maist-
ra«jtti ainoastaan siitä tosiseikas-
«ta. että niinä useina vuosina, joi-
lloin lotjia on käytetty matkusta-
jaliikenteessä, ei niillä suhteelli-
sesti ole tapahtunut niin paljon
onncttomuukva kuin matkusta-
jalaivoilla. Jos lorja-liikenne kiel-
lettäisiin, voisi se ilmetä sellai»
-vessa muodossa, ettei viranomais-
ten käsi ylettyisi siihen, esim. si-
len, että matkustavaiset yhdessä
omaanlaskuunsa vuokraavat loi-
jia. moottoriveneitä y- m. ja sil-
loin on lopussa sekin valvonta,

joka nn määrätty kuvernöörin
julkaisemissa järjeslyssäännöis-
sä.

iMerenkuiluntarkasiaja-n ehdo-
{ukseni hyväksyminen ei saisi ai-
kaan ainoastaan sitä, että monel-
ta köyhältä työläiseltä riistettäi-
siin virkistysmahdollisuudet vaan
myiiskin sen, että yleisön,silloin
kun malkitsiajalaivai. eivät kyke-
nisi liikennettä välittämään, olisi
turvauduttava paljon epäluotetta-
vam,piin kulkuvälineiliin, joita ei
lainkaan voida pitää silmällä.

Maistraalii katsoo senvuoksi,
eitä kuvernöörin julkaisemia
määräyksiä olisi jonkun verran
tiukennettava, esim. silen. että
lotjat, ennenkuin niitä «käytetään,
onasianomaisen taTkastusmiehen
tarkastettava ja hyväksyttävä,
että matkalla oltaessa tulee loi-
jassa olla riittävä määrä jltfje,s-
-tysmiehiä, elia pelastus-vöiden
lukua lisätään esimerkiksi yhteen
kulakin kymmeniämafkustavais-
lakohti j.n. e

Maislraatti ehdottaa näinollen,
että merenkuluntarkastajaneh-
dotus jätettäisiin huomioonotta-
malta ja että kuvernööri julkai-
see uudet, ankarammat asetuk-
set lofjaliikenleestä.

«loukko tamperelaisia yhdis-
tyksiä oli kirjelmällä kääntynyt
maistraatin puoleen anoen, että
maistraatti vastustaisi merenku-
lltntarkaslajan ehdotusta.

Tamperelaisten hes
voshuiJarien

kynsissä.
Erittäin kuvaava juttu.

Eihän meillä täällä Tampereel-
la ainoitakaan markkinoita pääs-
tä ohitse ilman häikäiseviä hui-
jausjiitluja- Eivätkä menneet nä-

mä juliaunusmarkkina-tkaan. las»
sä yksi monista-

Eräs Pirkkalan isäntä ukko oli
tullut kaupunkiin itselleen -he-
vosia «ostamaan. Hevonen oli jo
tutulta miehellä ennestään kat-
soituna, mutta kun ei hinnoista
oikein sovittu, päätti isäntämme
mennä Hippoksen radalle hintoja
kuulustamaan Katselee, kuun-
telee, niin 10 ajaa muuan mies
komealla harmaalla siilien luokse
ja rupee kauppoja hieromaan.
Isännällä eikuitenkaan ole halua
kauppoihin ryhtymään. Mies ki-
ristää, että rn-tä tarjoat, mutta
kun ei saa vastausta, niin heit-
täytyy hävittömäksi ja. alkaa
markkinaväen kuullen pilkata
isäntää, eitä tällä ci ole edes 250
markaa, vaika hän sillä antaisi.
Siihen tulee kokoiiliinen joukko
miehiä, jotka yllyttävät osta-
maan, eila kuka muka tuollaista
kärsii ja hevonen kun on ainakin
kaksinverroin sen arvomen. Ja
he kyllä pitävät .huolen, että se
hevonen siiliä, annetaan, millä se
luvataankin. Isäntä kysyy asia-
ta eräällä tuttavalta nuorella mie-
hellä. Hän on samaa sakkia ja
kehoittaa innokkaasti. Lopuilta
saavat ostaja» yllytetyksi ja
kauppa tulee, vaikka kerskaaja

jo on peräävillään, Mutta tuskin
pirkkalaisemme on saanut ko»
mean harmaansa kymmenkunta
askella talutetuksi, niin jo alkaa
kuulua joka puolella, että jo nyt
miehelle huonosti kävi, kun os-
tatlivat luon kaaluvatautisen he-
vosen, joka osteltiin oluttehtaal-
ta 60 markalUa tänä aamuna.
Kohta, se on muka kelicllään ja
poliisi ottaa pois.

«Säälittelijöitä- on mahdoton
joukko. Ajaa samalla iaa.s saapu-
ville mtuiar mies ■tuollaisella 100
markan hevospahasella. pyytää
vaihtamaan- Toiset nykimään
että vaihela nyt ajoissa, vaikka
väliä tekemällä. Mikä miestä aut-
toi. uskoi hevosen vialliseksi, vai»
helli ja teki vielä 5 mk. väliä.
Mutta tuskin oli vaihetfaja saa-
nut harmaan, niin palaa lakai-
sin vaatimaan enemmän väliä,
koska, hevonen on muka kaalu-
vataulinen. Isäntä antaa lisää 20
mk. Ivoko isärmän .puolustaja-
joukko» alkaa nyi vaalia häneltä
rahaa ja kestitystä,koska lieovat
»pelastaneet» hänet huonosta he-
vosesta ja- huijarienkynsistä. Sa--
malla pistää kuitenkin eras heis-
tä kätensä isärmän housuntas-
kuun, ja huomatessaan lärmän
huomaa isäntä äkkiä senkin, että
hän onkin nyt tekemisissä oikean
aito tamperelaisen huijarijoukon
kansaa. Isännälle tulee kiire vie-
mään loppuakin hevostaan pai-
kalta pois. Hän on pannut mer-
kille, että eras ratsastava poliisi
on aina tuon tuostakinsilmäillyt
häntä, ja kauppaa hierovaa jouk-
koa. Hän kääntyy tämän puo-
leen jakysyy,etteikö konstaapeli
huomannut kuinka ne vetivät
häntä nenästä, ja eikökonstaape-
li tunne tamperelaisia -huijareita.
Ta.han v*ts<ra»i {s*jhuleltu, ettäkyl-
lä hän ne tuntee ja kyllä ne ovat
vetäneet isäntää vahvasti nenäs-
tä, parasta- on nyt vaan kiirehtiä
kotiinsa ja pitää silmänsä aiuki,
inni!len. ne vievät vielä länkin
hevosen ja rahat ja kuk-
karot päälle. Ja oikeassa,hän o-
likin. Sillä paluumatkalla tuli
tuon taostakin miehiä hieromaan
hevoskauppaa ja tuppautumaan
seuraan. Onneksi oli ukko saa-
nut turvakseen erään kanr-as-
alustalaisen raulatiemiehen, jota
huijarit hiukan kavahtivat.

Nyt on ukko kotimatkalla 175
markkaa köyhempänä. «Se on
tunlu.va. läpi sekin varattoman
pienviljelijän pussissa!

»- « *
Juttu puhuu sinänsä jo kyllik-

si selvää kieltä maalaisille,multa
jatkoksi voi panna muutaman
huomautuksen kaupunkimme vi-
ranomaisille. Tuntuu todellakin
kummalliselta', että ratsupoliisi
katselee syrjästä kun huijarit
harjoittavat peliään- Eihän hän
tietysti voinut mennä julkisesti
sanomaan, että ne ovat huijarei-
ta, pidä varasi, mutta hän olisi
voinut kutsua miehen luokseen
jakaksin kesken avatahänen sil-
mänsä. kli luulisi hänellä aina-
kaan olleen syviä peljätä huija-
rien kostoa niinkuin niiden muit-
ien läsnäolleillen kunniallisten
ihmisten, jotka tunnustivat hui-
Jarit tunteneensa, mutta kun
koplaontavattomansuuri, siihen
kuuluu miehiä aina furusta asti,
ja tavattoman kostonhimoinen.

Asianajotoimisto
TAMPEREELLÄ, Tampereen Omit»
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Pankin talossa Kauppakatu7.
Fuhelin «7«.

Avoinna 'J— 3. Matkustetaan.

eivät uskaltaneet tulla väliin
Toiseksi, kunonniinpieni ja su!,
jellu ala kuin on Hippoksen ra-
ta, luulisi pölisin siellä kykene-
van estämään tällaiset huijauk-
set, jotka tapahtumat melkein
kuin väkirynnäköllä. Nuo huija-
rithan tunnetaan jok'ikinen pe-
rinpohjin, silloin o» heidän jäi-
kiänsä myöskin helppo etsivien
seurata ja pitää heitä silmällä.
Sellaisella järjestelmällisenä vai-
nolla saataisiin kyllä maa poltta-
maan heidän jalkojensa alla ja
luulis.pa heihin kerran lainkin
kouran ylettävän. Kolmannek-
si olisi- myyntipaikan portille ja
kaikkialle markkinapäiviksi kiin-
niitettävä taulukoita, joissa keho!»
tetaan maamiehiä pitämään va-
ransa huijareista. Ulkomailla ta-
paa tällaisia varoituksia kaikkial-
la ja ne ne kaikkein parhaiten
suojelevat matkailijoita taskuvar-
kauksilta ja muilta yllätyksiltä.

Kerta kaikiaan: huijareitten.
kimppuun on käytävä niin tui-
masti, että siitä kerrankin jälkeä
jää. Jos se «kysyy varoja, niin
emme luule koko kaupungissa
olevan, ainoatakaan kunniallista
henkilöä, joka e, siihen tarkoi-
tukseen ilolla soi;-! varoja myön-
nettäväksi.

— Taffoitiiswalititfsia. Läänin
ftitoernööri on tilanomistaja ge*
bi Idmanin toaluufjesta alenta-
nut hänellle Sunin funnasia
'Unrffäfän lilasta «pannut 600 äy-
riä, 200 auriin ja Raappojen ti-
laa tuloista paniim 2000 äyriä
934 äyriin.

Hyljätiy on Längelmäen pit.
foljoufanmiit tyliisiä kutoisin ole-
man eläfemie» Manu ©olalan
toa«litu§ «häntä Läugelmäellä to.
1912 fohbanticefia iafiotttifieSta
ollen «toalittaja toeltooitetttt 10
marfallcl fonoaantaan tunnon
fulut.

Jämsän «pit. Autoilun kylästä
fotoisin oleman tilanomistaja 3-
Grönholmin toalitttf on lää-
nin fumernöori alentanut hänelle
Jämsän funnaZia to. 1912 f'in-
teistÖtufotsta pannut 85 äyriä
53 äyriin ollen funta «rpelluoitct-
tu 30 markalla kortoaamaan toa-
littajcm fulut asiassa.

Nuotoeben pitäjän Muroleen
fylosta fotonin oletoan tilano-
mistaja Gabriel iSnäiliit toalitus
häntä Nuotoeben kurmassa lv.
1912 fohbanneesta »verotuksesta
on hy.li.atty ja toalittaja melmoi-
tcttu 10 marfalla fertoaamaau
Nuotoeben funnan fulut asiansa.

3ittoweden pit. Kukoitipohian
kylästä kotoisin oletoan tilallisen
Manu Isotalon toalitus häntä
3tuotoetellä to. 1912 kohdan-
neesta taksoituksessa on hyljätty
sekä toalittaja toclmoitcttu 10
markalla kortoaamaan kunnan
kulut.

■Samaten on hyljätty Nuotoe-
den pit. Väärinmajan kylästä
kotoisin .oletoan talollisen Her-
mau Nenosen malitus häntä Nuo-
toedellä m. 1912 kohdanneesta
taksoituksesta ja toalittaja toe!»
tooitettu 8 markalla kortoaamaan
kunnan fulut.— Valituksia. Lärmin futocr*
nöörion jättänyt huomioonotta-
matta mylläri «pennan Koskisen
toalitufjen Teiskon kuntakokouk-
sen päätöksestä 3 «päitoältä toiime
helmikuuta koskema Kiimaioen
Matt'lan toeiimnllyn manttaalin
entisellään pysyttämisestä.

KtchmalaiHen kunnasta ole-
toain talollisten Heikki 'Saarisen
y. m. toalituksesta on läänin ftt*
mernööri kumonnut Kuhmalah-
den seurakunnan toiime marras-
kuun 24 pnä kirkonkokouksena
tekemän päätöksen, koskema puut-
tummn halkotarpeitten- hankki-
mista kirkkoherran roirfatatoric,
ja on asia uudelleen lvkättn kir-
konkokoukseen.— Waalilautafunnan

'
puheen-

johtajat. tilanomistaja K. Siro-
lan Afaanpitäjästä, toalitufscsta
on läänin furoenioön roapatitta»
nttt häner Alaan Äuriajärtoen
äänestysalueen pulheenjohtajan
toimesta sairauden touoksi.— Passeja on täf. lääninhalli*
tufjesta toiime fesän fuluessa an»
netin 175 fp'l, joista 30 2lme*
rtiffatm, ololippuja [autan ajan
fuluessa on annettu faiffiaan 12
tyl.

Tuomimato
an »{Sälfäiteclläfin turmellut faif-
fi tuontipuut. Onpa se ojannut
hakea pienet tuomen toejaifin e*
täältä muitten puitten fesfelta.
Paiffa paikoin on tätä matoa e-
siintynyt niin runiaasti, että ai«
bottin omat fihisseet. niin ettei
ylitse ole tahtonut poastä.

— Ankara ukonilma, jofa oli
&litäriS-]'ä kesäkuun 2? päitoänä
surmasi eläimiäfin. Seppälän ta-
losta ja eräältä Tallgrenilta, Si*
toijärroen frilä-Sjä, tappoi salama
ryhteensä folme lehmää. Naabot

löydettiin masta kesäkuun 29
päitoänä metsästä. Lehmistä oli
kaksi makuutettu Ähtärin eläin»
toakuutusyhtiössä, mutta kolmas
oli tollkuitamaion.

— Pal>?tan ikatippll. Kansafou-.
luncpettajo G. Kaukoranta Tyr-
tollältll on t. k. 1 pnä tehdyllä
kauppakirjalla ostanut nom 2 ha
suuruisen paistamaan, paraikaa
palstotettctoasta Tullun karta-
nosta Äulctocben rannalta Kar-
kussa.

GnmeÖen f;c -ros*
piiiwät

otoat huomenna perjantaina. Ori'
toeten hetoosjaloätusyhiistnä toi*
Mii Hämeenlänin Hetoosjalasius-
yhdistysten Liiton kantakirja-
tammanäytteltjn yhteydessä Hu»
menna marsanäyttelyn 32. »P.
Km kentällä kirkonkylässä. Näyt*
telysjä palkitaan I—21

—
2 ja 3*touo-

tisia oritoars-oja ja 1 ja 2*touoti»
sta tammawarsoja. Liitoa,myön-
tämästä atoustuffesta «palkinnot*
hm kilpailemat ainoastaan kanta'
kirjaoniden jälkeläiset, ©isään'
firjötu-ö näyttelyyn toimitetaan
flo B—lo8

—
10 ja toarjojen tarkastus

alje.aan klo 11. Iltama toimi*
taan jamassa paitasia ja alkaa se
f-bo 8 ip.

Liiton fantafiranäytteln pide-
tään iomasia patfassa sekä «per*
■mittauta että lautoantama.

Pirkkalan maafafouS'
seuran Kesäjuhlat

toietctään ensi lautoantaina t. f.
5 pnä SRetnmolao Rlastalossa al*
faen flo 11 op. Ohjelmassa on
maantoifjelygfoneitten foetteltta
ja artoostelua, jofa toarm-aan tu-
lee «herättämään suurtaMielien*

intoa stllä tämä on uutta näfe*
mista monellefin. Illalla en jich*
l«en lopettajaisifsi iltama samos*
Io paifassa alfaen flo ? ip. Oh»
jelma on runsas ja monipuoli*
■nen. Soiroottatoasti pirffalaiaifet
cifein runsaslukuisasti saaputoai
juhlille lefa mamaan jefä toit?
fistfyßtS ja hutoia mutta samalla
mhös hybtya, Sturon asemalta
fuljettaa taitoa toäfeä juhlapai*
flllle.

Tilatkaa
Äamulehtil

Riemujuhla-faides
näyttely verli

Nlssa»

(4am I« h elle,t

Berlin 18. 6, 13.

Berlinosa ja ylfyleensä koko
Saksan valtakunnassa «n viime
aikoina pantu toimeen suuren-
moisia juhlallisuuksia keisari ja
kuningas Wilhelm lEsen 25-vuo-
luscn hallitsijanaolon kunniaksi.
Että nämä juhlallisuudet ovat
valtakunnan pääkaupungissa
saaneet valtavamman leiman
kuin muualla on itsestään selvää.
Vaika pääjuhlallisuudet loistavi-
ne sekä virallisine että epäviral-
lisine menoineen tapahtuivatkin
vasta maanantaina t. k. 16 p:nä,
oli jo sitä ennenkin järjestetty
useita varsin huomattavia juhla-
tilaisuuksia vuoden merkityksen
johdosta, kuten esim. Stadionin
komea vihkiminen ja aikaisem-
min* toukok 10 p.nä Berlinin
suuren riemujuhlataidenäyttelyn
juhlalliset avajaiset. Koska tä-
mä viimeksi mainittu näyttely,
joka muuten on avoinna aina
syyskuun 28 p ään saakka, on
tavallaan erikoinen ja «huomatta-
va niin lienee tässä ehkä paikal-

ftaanj vuväih-tää «siinä 'hetkinen,

Ilse nävttelyhuoneusto sijait-
see entisessä Lehrter Hanhosissa,
5. «l. s. asemarakennuksessa, joka
jo aikaisemmin on muutettu täy-
dellisesti nykyistä tarkoitustaan
vastaavaksi, nim. näyttelyraken-
nukseksi. Näyttelysaleja on sii-
nä hyvän joukon «kuudettakym-
menia, joihin nyt on sijoitettu
noin parisentuhatta taideteosta,
tauluja, veistoksia ja arkiteh-
tuuri näytteitä, joita alallaan
parhaat ja huomatuimmat kyvyt
ovat osittain varaumin osittain
myöhemminluoneet ja joista tt»
seimmat ovat korkeimlilla kiitos-
lauseilla palkitut. Salit jakaantu-
vat tässä näyttelyssä pääasiassa
kahleen osastoon, arkitehtuuri»
seen ja maalaukselliseen, joista
jälkimäiseen ovat myös kuvan»
veistokset sijoitetut.

Atrkitehtuuriosastossa ovathah
lituksen myötävaikutuksestasaa-
neet omat salinsa arkitehdit
March ja Bxurcin js ovat heidän
erikoiset, omintakeiset nrkiteh-
tuurinäytteensäherättäneet yleis»
ta, ansaittua huomiota. Niin-
ikään on kaupunkin arkitehti
Hoffmannille luovutettu kolme
pienempää huonetta, joihin hän
on asettanut näytteille pienois-
koossa kaikki Berliiniin luoman-
sa rakeniuiiikset jaon tämä osasto
sangen mieltäkiinnittävä" kaunis»
tus koko näyHelylle. Lisäksi on
airkilehtii Bodö Ebhar<l;'il!a huo*

t

noessaan erikoisalaansa käsittävä
näyttely.

Mitä maalauksiin ja veistoksiin
tulee, käsittävät ne

—
kuten jo

mainittiin
—

teoksia sekä jonkun
verran varhaisemmalta ajalta ei-
tä aivan viimeiseltä ajalta, edus-
taenmille! kaikkia eri laidesuun-
lia; maalauksista on suurin osa
öljyvärimaalauksia. Tuotteiden
täysipitoisuuden takaa .jo sekin,
etta useimmat niisiä ovat saaneet
joko »kultamitaleja» tahi »svu-
renkultamitalin « Tällaista valio-
taidenäyttelyä on siis sangen
mielenkiintoista seurata.

Teostensa monilukuisuuden ja
miksikä ei elevämmyydenkin
tähden ovat muncJienilainen
mestari Erann von Stuck, wieni-
lainen Scnmutzer ja karl&ruihe-
lainen Gustaf Sohönleber saaneet
näiyttelytoimikunnalta ornat sa-
linsa«< Muitten taiteilijoittentuot-
teet ovat jaetut jälelläoleviin
«huoneisiin.

(Franz von Stuck antaa osastol-
laan, joka käsittää kokonaista 52
taulua/ sangen täydellisen kuivan
ierikoisestai taiteiilijapeTSoonAlli-
suudestaan. von Stuckin taiteili»
jaluonne on perin voimakas ja
synkkä, «siinä on suuri joukko
böcklinimäistä myslillisyyttä.
Hänkin «kuvaa mielellään faune-
ja y. m, «vähemmän luonnollisia
olentoja ja värit sekä yleensä ai-
hei ilen valin! ovat hänellä koiko
joukon saman su-imtaiset .kuin

Böcklinillä. Useimmissa von
Stuckin tauluissa on värisävy si-
nerväin vihertävä ja. veripliinanen
ja hän rakastaa mielellään ku-
vata naista petomaisena olento-
na tai puheitten 'yyssijaraa.. Hä«-
non useita symbolistisia taulu
jaan katsellessa aivan kuin .-ai-
kenee kauhusta. Kuinka vaikut-
tavankaamea onkaan esim. tau-
lu, jota hän kutsuu nimeltä »Ho-
ta»siinä viruvat alastomat vi-

hertävät ihmisruumiit purnasissa
verilätäköissä likasenruskean. ar-
inoltom<innäkoisen. veristä) kak-
siterämiekkaa olallaan kantavan
kuoleman raisastacssa mustalla
hevosellaan niiden keskellä. taus-
tana punanen palo. Tahi »In-
ferno»-niminen taulu; jossa vi«h-
reäni sinerviä alastomia ihmisiä
syleilee paksu, sininen tulisilmä
käärme, taustassa veripunaset
lieskat; tahi »Rutto», jossa luo
ihmiskunnan kamala vitsaus sei-
soo personoiluna, medusanpäällä
varustettuna autiolla kadulla,
kalpean vihertävässä värisävyssä,
viikate kädessään. Noita tauluja
ei voi katsoa luulematta varis*
tyistä selässään, sellainen sisälli-
nen vaikuttavaisuus niissä pii-
lee. »Synti» -niminen taulu, joka
kuvaa alastonta kalvakasihoisla
nuotta' naista tummansinisen sä-
hisevän käärmeen ympäröimänä
ora «yksi tämän mestarin luon-
teenomais«impia. ja tunnetuimpia
teoksJ&i «taulun johdosta lienee

kirjoitettu '"omaanikira. Erikoi-
sesti huomattavia ovat vielä lun-
neltu taulu »Kadotettu paratiisi»,
jossa nnistasLipinen .kerubiini,
tulinen miekka kädessään- kar»
koittaa hyvän ja pahan tiedon
puusta nauttineet e.nsimäisct ih*
miset paratiisista. Paljon jäljet»
pietty, todella itämainen »Salo-
me» kuva Johannes Kastajan
paineen,taitelijan aivan viime ai-
koina valmistamat, erittäin sie-
lukkaat ja elävät pastellunuoto-
kuvat nayllelijätär lailla- Du-
rieuxista sekiti ,3phinx»-lati«lu,
joka kuvaa naisen päällä ja ylä-
ruumiilla varustettua eläintä ja
alastonta miestä, joista edellinen
vatsallaan kallion reunalla
maaten antaa syleilyssään kuo-
linsuudelman miehelle. Mainitsen
tämän suuren mestarin lukuisista
tauluista vain nämä, jotka ovat
hänen osastonsa ehkä huomatta-
vimmat.

Toinen tunnettu etevä maalari,
joka myöskin cm saanut ärvok»
kaille luomilleen oman huoneen-
sa, on

'
kaitsruhelainen Gustaf

SdiuiiPeber, Hänen teoksensa
ovat ennen kaikkea hienostunut-
ta, intimiä taidetta,käsittäen pää-
asiallisesti hiontomaalauksia ku»
ten koskia, jokia, virtoja, kallio-
rantoja y. m. Schönleberintau-
luissa on einriäässä! huomatta-
vissa mieluisala, kuinka sanoi-
jsimme, uionnoneToa, joka tekee

« teokset niiiä Uelktsea k«il.elititi,aii

melkein ilmieläviksi: vesi liik-
kuu, oksat heiluvat j, e, e. Tun-
nelma tauluissa on yleensä erit-
täin raitis, ilma miltei nähyvä»
ja vesi melkein aina värisävyl-
tään kellervää. Kuinka intomis»
lellään oltaisikaan seinälleen,
sellaiset rantakuvalaulut kuin
taiteilijan nimittämät »Monlefi*
non juurella» ja »punta d'a MaI-

donetta», joista etenkin jälkimäo-
nen kirkkaan, raittiin tunnel-
mansa ja miltei kuultavasi! ra!n>
takallioilla leikittelevien aaltosteu
soiton kantta aivanhurmaa mie-

Kolmas näyttelyssä oman huo-
neen omaavista maalareista on
vienilainen Schmutzer. Hänen
useihin satoihin teoksiin nouseva
osastonsa käsittää s.augen mie-
lenk loisia ja edustaivia, joskin
pienikokoisia etsauksia ja, piir
rustuksia sekä joitakuita akva>
relleja tunnetuista henkilöistä,
todistaen tekijänsä alallaan san-
gon pitkälle kehittyneeksi, omia-
peräiseks» taiteili japersonallisUul.
deksi»

.Muiden taiteilisoiden teoksel
ovat,kuten sanottu, sijoitetut jä-
lellä oleviin huoneisiin'. Kävisi
tavattoman pitkäksi selostaa yk-
sityiskohtaisesti kaikkia noita hr-
kemattoma, ert suuntia edustavia
taideteoksia, jonka vuoksi rajoi-
tun mainitsemaan tässä vain

■muutamia huomätuimpia.
Wienin kaupungin saksalaiset
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Pinsiön maamiesseu-
ran Kesäjuhlat

otoat 'lautoantaina t. f. 5 pnä
Pinsiön Kiltillä. Kesäjuhla alfaa
flo 10 .ap. ja filpaillaan lynnos-
sä, ojanfaitoossa, turnipsien^ lsar-
toennuf furifon teo^a^am;
pumisessa ja suoritetaan piirien
toälinen toieétinjuofsu. Soitosta
tjuolel)tii Notian tortoisoittotuu-
ia.

Iltama alfaa flo 7 tp. u»yiei-

massa on tortoiioittoa, 'iiäyielmä-
tappale „N?etsän*?otoeSia", futoa-
elma, loptifsi tanssia.

Qäineen"Satakun*-
nan maanwilje-

iysfeura.
Pailtalli3l)l)disttis»en toi-

minta w. 1912.
14. Oriwedcn malllaisscitra

Nuodentttlo seuran alueella tuli
ilähuttatoan hytoä setä toiljan että
torsirehun puolesta, Työ-toäen pal-
fat, jotka kyllä entuudestaan otoat
kohtalaisen korkeat, eiroät janotta--
toasti nykyään ole nousseet. Maa-
lairiiijcletoällä toäestöllä onkin siis
täysi syy toirooon saada korjatuksi
ne manriot, mitkä lähinnä edelliset
epäsuotuisat touobet maatalouteen
toaifuititoai.

«seuran jäsenluku touoden lo-
pusia oli 108, joista Naamiaisia
17.

Seuran johtokuntaan otoat kuu-
luneet maantoUjclijä'» Ostari Tai-
toa! puheeuj«ohtajaua ja samalla
toiminut tirjurina, Einari Eerola
rahastonhoitajana ja muina jäse-
ninä: Heikki Hoitoala, H. Harpo-
ta. I.Jutila ja Manu Nikkilä.

Piiriosastoja on perustettu 5,
joista kirkonkylän ja Cnnistaiipa-
leen osastot muoden lopulla.

lohiotunnalla on touoden fu=
lue-I'a «ollut 5 kokousta, joissa on
raftteltt) seuran juoksemia osioita
selä malmistetiu asioita yleisiin
fofouffiin. yleisiä toto-ntiia on pi°
dettn innostin 5, joissa, paitsi seu-
ran juofsemia asioita, on suunni-
telin in, m. seuran toimintaa laa-
jempikantoiseksi, yhtymällä yhteis-
toimintaan 'lähiseudun maatalous*
seurojen kanssa. Wiimetsi mamit-
tu muoto onkin saanut lämmintä
fannatnsta loisten liitä tyiyttyjen
''eurojen puolelta. Onpa siitä ph-
leistoimintaa Marten jo sääntöeh'
dotustin yleisesti laabittu.

,<>läfitt|önäyttclypidettiin iheinä-
luun <! päitoänä kirkonkylän Pa-
lokunnan patoiljomusia, 'missä
jaettiin 15 eri palkintoa miesten
ja 51palkintoa naisten käsitöistä.

Palfintoina jaettiin rahaa 95
markkaa ja 25 funuiafirjaa. Sa-
magia tiiaiiuubesia jaettiin yli-
määräinen palkinto Jonnin har*
jottamisesta toetojuhbafsi talous-
töistä, Lopuksi oli ieuran iltama.
Osuuskassoja on päätetty seuran
alueelle perustaa faffi-

Haatoiston Piiriosasto pani toi-
meen innostin filpa-°ajo^ ja ilta*
man piirin raharoarojeh fartutta»
misefsiPM-nnanhoibon eltolTttämifcPfi oli
pyntiffälän «-Ruissalossa faitojen»
rw.T>mmMUliiåmmriiXXTWmmmWaß9M3mmmm^^Bm.^m

taiteilijat ovat saaneet käytettäI-
väkseen oman huoneen ja ««n
edustavat taideteokset siihen va-
linnut ja järjestänyt etevä maa-
lari John Guincy Adams. Tämä
osasto käsittää pääasialisesti
muotokuvamaalauksia, jotka
tunnettuja hienouston «edustajia
Kuvaten ovat mitä suurimmalla
eleganssilla ja (aidolla valmiste-
lut. Onnistuneempaa ■muotoku-
vaa, kuin. esim. Otto Friede-
rioliin tekemä näyttelijätär Elsa
Galafrésista tuskin saattaa ajatel-
la. Kuinka uskollisesti taiteilija
(inkaan saanut Kankaalle siirre-
tyksi kuvaamansa «henkilön sie-
lun/- ja luonteenominaisuudet.
luo kuuluisa tragillinen näytte-
lijätär istuu -kuvassa an face Kat-
nojaan,polvellaan «pieni Koira, ja
«.nr £) neItuna mustaan- pukuun,
äiiukan väsähtäneillä, miettivillä,
kalvailla kasvoillaan tuhkin
muuta väri-paikka» kuin verinu-
n-iinen «un. Vlilä onnistuneina
voi «pitää raottakin tämän osas-
ton muotokuvamaalaksia, Kuten
esim. Leopold llorovitzin teke-
mää keisari Frans Josefista,
Kravzon »Naiskuvaa» ja etenkin
Adamsin herkullista, vihreänlkel-
la-säwistä maalausta »Vaimoni
muoloikuva-». Muista lauluistahe-
rättäi wieniläisten osastossa eri-
lyislä faoauota Karl Nuokin «Kul-
tamitalilla palkittu Komea maa-
taus »H«:äfflfn«t»», joku esittää
uniaan Juu" havahtune.-.

hoitofurssit pastorin routoa Nosa
Kallion etetoäflä- joijDolla, - nu-ttä
toimesta onfin jo tuntuma hyöty
ilmennyt asian eduksi.

9NeT)iläi§l>oito niinifään ou
saanut innostuneita fanuattasia
paiffatunnalla «olleitten fursjicn
toaifutufieéta.

Äofouffisja on ©ämeetrSattr
flinnan mantoiljeltisieuran sihtee-
rimaisteri A, W. Nieminen pitä--
ny: 3 eiitennaä, falastufjcnncu»
Iroja H. Hämynen samoin 3,
maatatousneutooja Auo.. Peura'mo
1, fonsulentti G.U. Sinocqtoift 2
ja fonsulentti O. A. Purhonen 1,

setä P. I.Hmtsfoneu 2.
Edustettuna on seiirojollut Hö>

mccirSatafunnan maantoilie-lns*
seuran ja Pohjoismäilleen maa-
micsfoulun fannattajanhiDstyffen
fofottfsic-ia, joiden jäicnenä, fuin
innostin Tapio°seuran jäsenenä jc
yhä on.

Slifafauc-leWiä Pellerwoa ia
lapiota on jeura letoif.äuyt siten,
että fuhunfin piiriosastoon on Iva-
litiu asiamies.

15. Puisiin, ntnanucsfciira.

9£uobrntulo seuran alueella tuli
keskinkertaista parempi ruarsinfm
heinä- ja oltirehuun nähden.

Siiötoäcn palkat otoat olleet sei*
laisilta tuin edellisinä touofinafin.
2Pötoäcstä ci .ole sanotiatoaa puu-
tetta ollut.

Jäjeuluftt touoden lopussa; oli
80 touosijäjentä.

Johtokuntaan omat kuuluneet
esimiehenä ja sihteerinä K. ,L.
-Nirtanen. torppari gin*) Malm-
berg toaraesimiehenä ja pöytätir-
jurina, torppari Qlnton/.3tnttiia
raliastonhoitajana, maantoiljelijät
I'trtoib Eylmén ja Efraim Keski-
nen, torppari Auton Torisetoa ja
neiti Aino Kuusjofi.

Kokouksia on jotitofunualla öl-
lut 4 ja seuran r/leisia fofottfjia 5.

Maantoiljefyfien edistämiseksi
toimittiin kilpailu lannan* ja fe°
fmtnonhoidossa, oianofaNi. oli run-
sas. Mnöskin kilpailtiin lieinän-
siemenisiä.

(seuratie ostettiin hfjitäujicjaen
fyltoöfonc, jota saamat täyttää
seuran jäsenet pienestä maksusta.

Karjanhoidon edistämiseksi oli
kilpailu natoctan ja färjan puh-
taudesta, koelnfiiijen pito oli fyjy-
miificsfä kilpailuun otettaissa.

Natoettain ja muiden farjasuo-
sain mulkaiseminen ebi§tämiicr|i
oktettiin seuralle falffiritisftt,kos-
ka natoettainfiu, piihtunaitafaan
nutista eläinten suojista, lnalfai*
jeminen niin mein toimin lyö-
dään. Seuran alueella Sointu Yksi
■sonniyhdistys.

Osuustoiminnasta on 'mainitta-
toa, että seuran alueelle perustet-
tiin ,o'uttskas,'a. Mteisostoia tc-ty
tiiu noin tähden ja puolen tuhan-
nen marfan artoosta.

ffllaantoitselysfirjatliiuiitta jaet-
tiin pienempi määrä ilmaijeffi se-
fä Pellevtoolchleä tilattiin 24
touositeriaa.

Ptrffnla.— Pi ?faIan Nuolia-
lan ompeluseura toimii
toarattomien fanjafou.ulastcn
toaatetusatouStufien Htitoäfn ar*
■pajuiset ja iltaman uubesia sen*
ratalossa Nuolialan fnlässä ensi
iunnuntaina t. f. 6 pnä. Läheni*

ta «jätliläiskokoisia tumman-
rnskcila kondooreja, jotka
mikä suuria nokkaansa au-
Koen mikä puniin sil-
min «auliin himoisesti tuijot-
taen ottavat vastaan sinervien
allpliien lumisia huippuja ja kvl"
laavanpäivän; taulu on sekä >a«i«-
■Weei-taan että tekotavaltaan eri-
koisen mielenkiintoinen.

Weimarin, Stuttgartin jaKarls-
ruhon taiteilijat ovat myöskin
saaneet teoksilleen omat salinsa
tässä näyttelyssä.

Weimarin osastossa' kiinnittää
etenkin mieltä Fritz >laekensen
kultamilallilla palkittu »Juma-
lanpalvelus»-niminen taulu«, joka
huokuu nritä syvintä hartautta ja
tunnelmaa sekä Eggei-Lienzin
allegorinen, ruskeassa värisävys-
sä liikkuva »Elämä».

Ltultgarlilaisten taideniekko.-
ien tauluista ovat huomattavim-
mat realistisen aiheensa ja reip-
paan tekotapansa puolesta Herr-
anann Pienerin »Ratapiha » sekä
Carlos Grelhen »Luotsilaiva
myrskyssä» ja Julius Kurtzin
sattuvasti sa humoristisesti maa»
lattu »Akka».

Karlsruhen osastossa tulee he-
ll suunnanneeksi katseensa- Wil-
helm Triibnerii» suurikokoiseen
muotokuvaar Hessenin suurhert-
tuasia hevosen selässä istumassa.
Ruskea 'hevonen kireätä metsä»
taustaa vasten asettamalla on
saatu aikaitö vartio voixn.a.kas ja

kuvatun henkilön luonnetta vas-
taava, /liikutus.

— Gäspar Kille-
rin myös kultamitallilla palkittu
»-Herännyt kevät» onperin sattu-
va taideluom». Se kuvaa nuorta
alastonta, solakkavartaloista im-
peä, joka, vihertävä vaippa puo-
littain taustanaan haaveksien,
värisevänä kaihoaa

— näin, kuka
ties mitä.

— Bohmid-rleule on
myös asettanut esille erittäin
sattuvan ruskeasävyisen maala-
uksen nimeltä »Kristus ja mo-
lemmatpahantekijät», joka asen-
noiltaan ja ilmeiltään on sangen
kuvaava ja onnistunut.

Muista eri saleihin sijoitetuista
maalauksista mainitsen tässä
vain seuraavat: »Berlinin Keskus-
sähkölaitoksella», »Kaitilan puh-
distus» ja iHiilen-ottopaikkat,
joissa kolmessa varsin realistises-
sa taulussa taiteilija Leonhard
Sandrock on iktiistuttanul työtä
kaikessa todellisuudessaan, sekä
Hans Rohrofin synkkä taulu
»Hyökyaaltoja*, joka todistaa
taiteilijan erikoisesti syventyneen
tutkimaan eri vihreäväri vivah-
duksia myrskyävässä merivedes-
sä; tummaa pilvitaustaa vasten
saaihan, ärtyneitten aaltojen har-
jatkin kuin foslorisina liesko-
inaan. Auringon valoa ja sen
lämmintä, kevyttä leikittelyä ku-
vaa Rudolf Dammcier mestarilli-
sesti, kahdessa kirkasvarisessa
kasvibuonemaalauksessaani ja te-
ho-iteiiOimiö uitalvia., hienon-'

ni» ja elävämpiä huoneinterjöö-
rejä kuin Vilhelm JJeckmanin
kaksi näytteille asettamaa tuskin
saattaa ajatella. Erittäin miellyt-
tävä' ja arvokas taideteos on niin-
ikään Pami Vorgangin >« lila Hei-
dereuier järvellä», jossa tyyneen
vedenkalvoon kuvastuvat punai-
set männyn rungot saava* ai-
kaan varsin hauskan ja idylli-
maisen vaikutuksen.

Vielä on mainittava Alois Met-
uin suurehko dekoratiivinen, Ko»
heliinimaisesti violeltisävyyn
maalattu »Kevätjuhla», joka tan-
nimaisine olentöineen vallan pur-
suaa kevätiloa ja auringonpais-
tetta sekä Arthur Schlubeckin
m.a.!,l!i:ilmat harvinaisen ilmehuk-
kaat ja «karakteristiset muotoku-
vat Saksan kruununprinssistä.

«Sangen hauskoja ja erikoisia
väriyhdistelmältään ovat biieola
Miohailoffin »Nainen ja koira»,
jossa karminipunaisessa, siniset-
le läikähtelevässä puvussa, oleva
nainen pitää sylissään valkoista
koiraa, kasvoillaan puvustaan
heijastuva!, varjovarit. sekä Al-
fred Hamacherin »Nainen» eri
violetti vivahduksista, kokoon-
pantuna. Nämä kaksi muotoku-
vamaalaus ta ovat imperssionisli-
sen suunnan edustavimpia tuot-
teita iässä erikoisnäyttelyssä.

Mitä kuvanveisloksiin tulee,
joita näyttelyssä on kaikkiaan
noin kolmien salaa, eivät ne
suitakaan,>hiä ».ähän kun maa-

laukselkaan, pyri osoittamaan
mitään erikoista systemaatista
kehitystä alallaan; untakin on
vaan koetettu saada kerätyksi
kokoelma, joka kaikissa suhteis-
sa vastaisi tämän näyttelyn arvoa
ja tarkoitusta ja siniä onkin eh-
dottomasti onnistuttu.

Kuten jo mainittiin ovat veis-

tokset sijoitetut yltympäri kaik-
kiin saleihin. Kultamitaliin saa-
nut Walter Schottin marmoriin
huikkaama Keisari YVilhelnnnko-
mea ja onnistunut kuva kiinnit-
tää heti katsojan huomiota ensi-

maiseen saliin astuttaessa, nim-

ikään prinsessa Victoria Luisen,

Marlin Schaussin varsin ihan-
teellisesti vahaan muovaelema
puolivartalokuva salissa n:o 5 ja

Hugo Ledererin jättiläismäinen
pronssipatsas »Painija» samassa
salissa, Erittäin vaikuttavat ja
onnistuneet ovat Wilii. rlaiver-
kampin punerva kipsinen hauta-
reliefi:Näkemiin» ja H. Iloseuk-
sen samanlainen nimellä »Hyväs-
tijättö'- sekä vielä Joth. Ha-rtman-
nin keram-ikinenaHtarireliefi, jo-
Ka kuvaa Kristusta ristillä, nai-
nein toisella mies toisella puolet-
laan maassa seisomassa. Naisku-
vaniveiistäjä Else Ckinovv on lä-
hettänyt näyttelyyn erittäinhaus-
kan ja eloisan pronssin «Kaivo ja
anikatt ja Cassei-Schniidt pieni-
kokoisen mutta ha.v.niitten siro-
Wkoisen pronssin "" Vc.lloisa
Spärtaicuii:u vauhdi.-... .

Lisäksi mainittakoon Otto pil-
zin kerrassaan hupaisakjp£g"yh-
mä »Nuori fauni ia kaksi kar-
hun pentua» ja Fr. Efatm-
schmidtin perin ihana pronssi-
nen naisvartalo »Kevät» sekä vie»
lä Cl. Schaar-Kellerin sinisestä
kalkkikivestä tekemä arkk. klo-
gerin rintakuva.

Olen, kuten jo huomautin,
maininnut tässä yleensä vain
muutamia huomattavimpia ja e-
du«stavimpia tämän laajan taide-
näyttelyn monilukuisista teotk-
sista, mutta kaikki muutkin ovat
luonnollisesti täysiipitoisia taide-
teoksia, joittenkeskessä puolisen
päivää vietettyään ja joista nau-
tittuaan huomaa, todellakin saa-
neensa oivallista henlkislä ravin-
toa.

Berliniläiset ovat täysin ym-
märtäneet tämän erikoisnäytte-
lyn arvon ja merkityksen jakäy-
neet siellä sankoin joukoin päi-
vittäin sekä kannattaneet ja suo-
sineet taiteilijoitakin ostamalla
heidän näytteflläolevia, rat-
tain kallishintaisia teoksiaan.

Eelix Borg.

min ilmoitetaan ajasta ja ol)jel-
masta tuonnempana.

Teisfo— geisfon t e le f o on io s a-
te y h t iön ofaltäitten toarsinai*
tien yhtiöfofous pidetään 2ei§fo=

lan fartanoéja buomenna perjan-
taina fl. 10 ap. jolloin räsitcllään
tjhtiöjärjeöttifien IDmnessä pytä-
lässä fetoätfofoufseösa kasiteltö-
matsi määrätyt asiat.

aamulehden
ilmoitusasiamiehenä toimitoat eri

a'fititittfl'o' seuraamat l>en«tilöt,
soiden puoleen lufisoilloiiimc an li"
laisuus fääiityä ilmoitusasioissa,
niin.:
Maa: Juitailij-ai T. Sartocla.
(iräiörtut: Mtwntoiilieliiä Juho

Nis vla.lj^^^^^^^^^>
SMinifciifiiriJ: Volnitfonst. Kustaa

Ni■
mmmmmm_____________\\_\\\__\_\\\

Ifaliliiicu: Ni-uiismieö St. <i-pari°
«men.

Jttuipaioft: Opettaja T. G. Mur-
to.

Kllitssasalll: Opet;aja K. F. Hon-
tala.

Karkku: Opettaja K. 3taittatoaa«ra,
Sein00.

Sniffa: Poliijiton«s-'. 21. Seulonen
«VitorcttJcFt: Kaarlo Alanen, Lyi-y.
Kuru: Mylläri N. Keskinen.
slithmlllahti: Maantoilj. Kustaa

Labiineu.
Kuhmoinen: Mae-utoilj. V. Oja-

nen.
Kiilmätosti: Maa«:itoilj. I.K. Ti-

pun
Lempäälä: Koneenkäyttäjä I.K

Vajaina.
Luopioinen: Maauitoilj. A. Hyöti
Längelmäki: Maantoilj. ti. A

Tun.eio.
Messukylä: Maalntoilj. A. Refula.
Mouhijärwi: Kanttori Kalle Rnt-
Mantia: Kauppias K. E. «vSciffiiii.

'fönen.
Oriwcfi k. f.: Kauppias E. Stora*

nen.
Pitrfniui: Ilrar Alanen.
PihlnjlUucsi: E. Tuomi.
Pirkkala: Ne vt. ttuiT-fanii-e* E. A

Ntffu, .'«.'olio
ggtfiae:«Boj
WuoiuefiH

iiiifon.t. M. Leino
Manu Laho«kauppias

nen
«atirtiflljH: Kanttori I.Kanninen
Tuoliieiui: -.'litia. Luibi.
Tuodelliemi: Maanwiijelijä i.'au
ri Mittola.

Tääfsmäfi: Kauppias 'Heitti Oja-
nen. Nalteafosti.

Teislo: Maantoilj. St. Säiiffi.
Tottijätwi: Kauppias K. K. Heik-

kilä.
Tyrmää: Maantoilj. A. Rautajoki.
Urjala: Neiti Tyyne Netulainen.
Vesilahti: Maantoilj. E. Holvi.
Viiala: Nataesim. I. «Hollo.

Opettaja K. Alho*Viljakkala:
niemi.

Wilpputo: Työnjoht. Slug. Koso-
nen.

s)lojärh,t: Opettaja K. 'Honfa-
maara.

— Nctkilunin Moslnwan ftinfiii-istön
mannimljclijöitä faapuu näinä jjätluinä

tuhiStuimocm Tampereen seudun
moanlßilicHi?-o!oifiin. Rctliluntu olcslc-
ice partjatllaan Stä=Suoincäja«.

Maasguliißujeifä.
Juupajoen Kuulu-

mism.
SBiime toGpunpäitoänä syntyi

«pämecn läänin pitäjille .pittu
sisfo, Juupajoen firff-o*
jeurafunta. Sen itä ou
siis masta fatsi fuufautta.
Nuoruudestaan huolimatta on
tämä uusi eläjä fumminfiu ollut
jo fotoansa puuhassa toimintansa
särjestämisetsi. Kunuallisia toir-
fafuntio .011 jo Yksi toisensa jäl-
teen asetettu, ohjesääntöjen ja
sääntöjen laatimisp-uuhissa ol-
laan, lainamoiojiinia porailiaan
rafenneiaan sa perinnön satoa
Orihmeden tanssa juuunitcllaait,
Maitta toiiiiiemciinittu -on Mielii
sontuniverran testen. Monet o-
mat siis asiat Juiupajoella nytta-
ääit päitoäjärjestytsessä, toaiffa
tassa idhdcsiä niitä on toä-hä'en
pohdittu. Kun niiden fätitteli) jul-
tiinudessatin lienee pmfallaan,
itsfallan yritellä minäfin niistä
silloin tällöin sanasen iässä leh-
dessä asiain raitaisiin anttamijef»
si lausua.

Meillä on nyt poraillaan Päi-
toäjarjestt)fjes; myös fiertotou-
iulaitofsen järjestäminen. Asiain
on firtfoneutoost'o jo alustamasti
toollmistellut ehbottaen. että sen-
rafunta palkkaisi fatsi opettajaa,
joille kummallekin maksettaisiin
400 mk. tonobesva. Kirkonkokous
käsitteli jo joku aita sitten kysy-
mystä, mutta kuu Korkeakosken
koulupiirissä 11 touotta toimi-
neen piffufoulun taholta tonottit-
uin n-njoä sille lisakit 150 rnf.
touotitiatc atou-r-tusta ja Korkea-
fosten erottamista pois mailina^
sesta tiertotoulupiiristä, lykättiin
asia uudelleen fh-ffoitcutoostoon
uutta järjestelyä toar.en. Täällä
kumminkin on kirkkoherramme
huomauttanut lakipykälien jyr-
kästi paneman tolistaan sitä, eitä
seurakunta amustaa ntsityistä
ieijotoaa pikkukoulua. Näin ollen
tapähmu siis se luonnottomuus,
että Vtorfeatosfen foiiliipmv.iiäifet
iaaluat ensin ylläpitää oiu-aii kou-
lunsa ja jitten toielä kannattaa
kiertokoulua, jota he citoät tar»
toitfe. ,>>eidän fouluitja, jota toi-
mii iaitpuittieit alcinuuan .taitsa-°
koulujen, ohjelman lnirTaiTeFji,
laa Ean§iaan oppilaista kilpaile-
maan jeuralitnnan ficrtofoulun.
lassa fiilpailiisia fännec nPt fu-
ten aikaisemminkin, jolloin Orih*
meden tiertiHtoulu ttuttiin sinne.
Edellisessä oli 40, jättimäisessä
3 ci 4 oppilasta. Mutta tuleehan
lakipykälät täytettyä ja kirkko
säily.tää isäntämaitansa koulujen■
Mräs toinenkin seifta Panee
jmtpalaiiet tarkoin harkitsemaan,
miten kouluitta järjestämät, Nyt
on perinpohjaiselle järjestelylle
i-opitoa aita tiffi, ettei Suurajoella
ole yhtään fiert.ofouttin opettajaa
ennestään. Lähes 40 touotta tääl-
lä lukkarina ja kiertokoulun opet-
tajana toiminut K. «SoeCfften on e*
ronnut toimestaan ja jaa seura»
kunnalta elätteen. Uusi pitäjämm-
e ei ole itse toielä yhtään fier-
tofotiltia perustanut, «äbet otoat
iiisi faufonäföisimmiHefin uubis-
tuksille auki. Sellaisia lienee
siis myös lupa miettiä.

Seurakunnassamme on kuulu-

mtl sellaisia ääniä, ettei nyt, fun
olemme mmitoelftoollifituslain fyn=
nyfsellä, jolloin Pian tooi *»tmtyä
tunnollinen alempi fan.saboulu.
olisi syytä sitoa fiinni niin toai-
feagti irtipäästämään laitoffccn
fuin on firfoflttten tier.otoulu.
«he otoat lauiuncctfin jen ajatuf-
sen. ettei olisi kierto totiinja pe-
ruétettatoa fuin toäliaifaiiifji lai=
toffifFi. lietääfjeni .owat ne nyt-
fin -oikeastaan roäliaifaiselta fau-
nalla, ainafin opettajat, jos itse
taitoa olisttiu toaiöiitainett. Tit-
telin sei''oo fofo 'laitos fangen lu-
jassa. Jos mefin nyt tiertofou-
lunime perustaisimme toaiffapa
toaan „t,oistaisetsi". niin an ihy-
toin luultatoaa, että 'e tänne is-
tuisi «yhtä lujaan fuin färpänen
icrtoaan, emniefä me pääsisi siitä
eroon, milloin balnaisimme. Ia
tällainen lialu Moi niittyä melto
pian. sillä tiertotouluopelus ra*
joittu» liiafii ustonnollisten air
neiden pääl>änpänttäämi'een eitä
sillä ole mitään pätetoää tårtas5

tajaafaan. Hsif.fr usfoltaisin tehdä
aitoan uuden, joefin 'hie'mau noh-
tean chootufien. Ia se olisi tämä.
Juupajoen seuratuitta ei perusta
yhtään ficitofotilita. Sensijaan
Juupajoen fitnta jaettaisiin fo'l-
meen tunnalliieeit piffufoulupii-
riin, joista tähdessä 'piffufoulu
toimisi tiertämänä toimessa pai-
kassa tottioaeSsa, kumpikin
toiifon ajalla paikassa. Kolmas
toimisi paikallaan Korkeakoskella,
«koulut oiifitoat piiri-läisten omat.
Kuuta antaisi kullekin koululle
200 mf. opettajan palkkaamineen
ja esim. öO mk. kalvston kuu-
nosuipitoon. Muun hankkisi piiri
iise harien 400 mk. tocltioatoun
opettajaa kohti. '«silloin se tooifi
suorittaa kunnollinen paikan, 600
mk. touobcssa opettajalle, jolloin
se saisi kunnollisia opettejatoai-
min, opetus tooitaiiiin järjestää
osittain alempien kansakoulujen
aineiden imilaifeffiv ja tarkastus
siirtyisi kansakoulujen tarkasta-
jille. Luvlen, että siten saataisiin
fiertofoufuiattoS f-.titoäffe kannal-
le. Ann. juupajotilaijct Hartit-
faapa ehdotusta!

Kunta tooifi tietysti koulut
mnös totonaan- -perustaa, mutta
silloin tulisi myös koulutalojen
ratenniis tyshmykseen. Parempi
näin ollen lienee että pikkukouluja
perustamat piirit, joille httonei-
bett hnnfinta lienee helppoa. 12
toiifan ajaksi sen talolliset kuten
ennen kiertokoulun, fylla ottane-
mat tupaansa. Ia saman ajan
jaa se majan Lrjlpsui ja «pirtoi-
järtocllä fansatouliijen kasitpa-
huoneissa. Äopsamolta pafarttu*
■meja ja Korkeakoskella taas
.paiffafunta'laijet sil>le kyliä huo-
neen toimittatoai.

Näin on kiertokoulu kysymys
ratkaistu kaikille tyytytoäiMbek-
ii. Ia sellaista raifaisutitaifuutta
tuskin milloinkaan enää tulee.
(sitä ei iiis sopisi äijistä laskea."

Juupajoen urkuri lukkarin
mirfa on paraikaa aufi tämän
heinäk. ? päimään jaaffa. Haki-
joita on toast perin toä«hän il»
moittautunut. saaitäh-d^u^^'
■ :"Äi^^^^^^**»^i^^^^^^^M
Wdnii sunnuntaina, ;heinät, (i

p:nä- toiettää Juupajoen fao"'
lainen seura fesäjuhlanja. OK>
jelmasia on monenlaista urhei-
lita, puhe runo, näy.elinä.fappctle
y. m. 'Hytoää. «Runsasta osanottoa
toitootaan.

"
T. G. Murto.

Kirje Pirkkalasta.
'Ensi lautoontainn toiettää

Pirffalan maatalousseura fefä*
sulfiaansa Memmolan fylän 2TTa§»
talosta alfaen flo 11 päilvällä.
Ohjelmasta 'mainittakoon: ter*
mehydspuhe. tortoisoittoa, efttel*mia, feshtsteluja, maantoiljelyZ-
kalujen ja koneitten koettelua,
tovoben kuluessa toimeenpantujen
kilpailujen palkintojen jafo, ja
lopettajnispuhe. Juhlan jälteen
flo 7 illalla alfaa iltama, jonfa
ohjelmassa on puheita, näytelmä-
fappale y. m. fefä- lopuksi tans*
fia.

Maatalousseuran johtokunta
on nyt tehnyt kesäjuhlan ohjel-.
maan nähden tuntumia muutok-sia. Sun feiäjuhlisfa toimecnpau*
nut paikalliset kilpailut meni*
touotisen uusimisen jälteen otoat
jonfuntoerran toanhentuneet, on
iffhlofiinta ne tällä fertaa jättä-
nyt pois ohjelmasta ja tilalle on
asetettu niaanitoljelyåfalujen ja
koneitten koettelua. Tämä on täi'
feä fen tähden, että maantoiljeln§»
foiteteoffisuus touosi touobclta ke-
hittyy huituaatoaa toauhtia eteen-
päin ja uusia koneita syntyy tuh*"fatiheään ja toanhoja -paranne-
taan. Ia Tun sotainen tonetaup-
fia» ftttjuu omiansa parhaiksi,
niin on yksityisen macmtoiljeli-
jän mahdoton päästä s-eltoyyteen.
mitä fone on föyte «nösjä par-
hain. «Sentouoffi on toaimistettu
tilaisuus toertailetoien -täytän-
nölliåtcn fofett.ert fautta päästä
täyteen toarmuiitecn jiitä mitä
fone parhaiten tarfoitustcan toa»-
taa. Ia fun on Miime aitoina a=
lettu toafmistoa fotimaifta ma-n-
-toilielysfoneita, niin on erino-
maisen tärkeä nyt tilaisuuden tul*
lessa nähdä, festämätfo kotimaiset
koneet kilpailun lilfomaolnistjit
fanssa. MielihnMäu'z^^^^Ml.-"-.,! «-n f.

' »
nita, etta" fotimaiielle teolliiuubel''
Ie on rutoettu ma enemmän an-
lamaan sille tulema tuimia ja ar*
too.

Vaiffa fciäinHTan ohjelma on
pitfö ja aitaa toiepä, on juhla»
toieraiffe futtenfin lohdutuksenamainittatoa, ettei heidän tartoine
itseään etoäspusseilla tonruStaa,
sillä piirin toimeliaat emännät
otoat Heille toalmistaneet hytoät
ja Haltoat juhlapäiwälli'et.

Juhlaan faaputoille mami*
taan, että fulfuneutoot otoa. erin*
omnise:. Porista päin tuimina ju,
na saapuu toähää toaille 1lista
ja Tampereelta toähä yli 1lista
siuron asemalle. Ia maantoilje*
Eija K. AlaSiälo on HPtoäntah:oi*
sesti antanut laitoonsa juhlatoi-
mikunnan fäytettätoäfjt, joka foic»
päitoän toälittää liikettä Siuronaseman ja Alastalon sahan «toälitr,
josta juhlatoieraat pääfetoät pie-
nen matfan fäptpään juhlataloon.

Alun Pirkkalan tejäjtihlat otoat
aina onnistuneet setä ohjelmaan!
että suuri lukuiseen juhlayleisöön
nähben hytoin, sillä melkoiset}
määrät «otoat ulfoieurafuntalai*
sinkin juhliamme ebu&taneef,
niin taitoomme, että ensi lauman--
tain julhlammefin entiseen tapaan
kaikin puolin hytoin onnistuu.

— Kuntain talonostot. Tam-
melan tuitta on päättänyt ostaa

Satsan tilan» Tammelassa
60,000 marfasta.
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WlltlllMll.
Muutamia karjan»

kasvatuksen ja kar-
janjalostuksentalon-
dellista puolta kos-
kevia näkökohtia.

tjYlitarkastaja Hannes «Ny-
lander'in esitelmä Turun

maanviljelysnäyttelyssä
14. VI. 1913.)

On väitetty, että maataloudel-
linen edistys-työmaassamme olisi
viime aikoihin saakka liian yksi-
puolisesti kohdistunut teknillis-
ten parannusten aikaansaami-
seen ja ettei esim. maataloudelli-
sessa neuvontatyössä olisi aina
läheskään riittävässä määrin o-
lettu huomioon taloudellisia nä-
kökohtia — kannat tavaisuutta.
Ei voine kieltää että tuossa väit-
teessä on ollut perää ja ehkenpä
on sitä jossain määrin viedänyt-
kin. Eristystyöhönkarjatalouden
alalla ci käsittääkseni kummin»
kaan täydellä oikeutuksella voi-

da täta moitetta kohdistaa, sillä
tarkastusyhdistysliike ja yleensä
karjan-tarkastustoiminta on epäi-
lemättä ollut omiaan kääntä-
mään karja-taloudellisen edistys-
tvon nimenomaan taloudellisille
urille. Mutta eipä tälläkään a-
lalla ole tässä suhteen, ainakin
näistä neuvontatyön tuloksista
vaikutusta saaneista ilmiöistä
päättäen, kehumisen vaaraa. Jo
«e tosiasia,että väkirehujen maa»
hantuonti ja käyttöon viime vuo»
-sna suunnattomasti lisääntynyt
ilman että karjanluotteiden vien-
timäärässä on nousua

— päin
vastoin alenemista

— havaitta-
vissa, osoittaa ettei kehitys käy
aivan oikeaan suuntaan.

— Sa-
maan suuntaan viittaa myös se,
että monella tilalla, jotka nimien-
omaan karjataloma ovat hyvässä
maineessa, karjan ruokinnan ja
hoidon välinen kannatta-vaisuus-
suhde on kaikkea muuta Kuin
oikea. Voisihan luetella useita
tällaisia, tavallaan vielä esimer-
keiksi kelpavina mainittuja, lilo-
ja, joissa V« jopa % siitä minkä
karja tuottaa kuluu ostoväkire-
hujen hankkimiseen- Vaikka täl-
lainen selvästi ei voi olla talon-
dellisesti oikein, ei sitä yleensä
oteta huomioon. Kun vaan Kar-
jan tuotanto on noussut neljän-
nelle tuhannelle 'kg:lle lehmää
kohti ja karjan polveutumispa-
peri«t ovat hyvässä kunnossa voi

tuollainen karjatalo edelleen py-
syä esimerkkeinä mainittavien
joukossa.

— Liiasta taloudelh-

sesta järkiperäisyydestä ci siis
kar jataloudellisessa edistys työssä
voi kehua.

Onhan kumminkin tosiseikka
että varsinkin viime aikoina e-
sim. karja-taloudellisessa, neuvon-
tatyössä on yhä enemmän alettu
ottaa huomioon nimenomaan
kannattavaisuusnäkökohdat. E»
päilemättä ollaan tarkastusyhdis-
tysten avulla oikeaan suuntaan
menossa. Lounais-Suomen maan-
vilj. seuralle on ansioksi mainit-
tava', elä se on ottanut alolteen
siihen, että tarkastusyhdistysten
kautta saataisiin selvitetyksi Ko-
ko karjatalouden kannattavat-
suus. Paljon on meillä kyllä vie»
la tarkastustoiminnassa selvittä-
mistä ja järjestämistä ennen kuin
senavulla saamme kaikin puolin
varomjä tuloksia mutta

— . hy-
vällä alulla ollaan.

Suotavaa vain olisi että karjan-
omistajat laajemmassa määrin
kuin tähän saakka alkaisivat ot-
ftaa »huomioon, mikä voimakas
keino heillä turkastusyhdistyksis-
sä on karjanhoitonsa talouettisen
kannattavaisuuden parantami-
seksi. Selvää on. että karjanja-
lostuksen ja karjankasvatuksen
samoin kuin karjanhoidon yleen-
sä tulee, ollakseen ialoudellisesti
kannattavia, nojautua taloudelli-
sesti oikeisiin edellytyksiin. Yhte-
nä sangen tärkeänä keinona näit»
ten edellytystenselvittämiseen on
meillä juuri tarkastusyhdislyksis-
sä ja siinä että oikealla lavalla
vedämme näitten tarjoomista tu-
loksista johtopäätökset. Ryhty-
mättä tässä lähemmin tarkastus-
yhdistystä selvittämään olen tah-
tonut tämän saada johdannoksi
todennetuksi.

Karjankasvatuksen taloudellis-
ta puolta ajatellessamme, emme
voi olla panematta merkille sitä,

että meillä yleensä melkein joka
talossa ainakin jossakin määrin
karjaa kasvatetaan, ainoastaan
aniharvassa poikkeustapauksessa
käytetään karjan uudistamista
oston avulla. Tämä näyttää ta-
loudellisella kannatta katsoen e-
päsuhteelta, sillä epäilemättä
riippuu se kannattaako tilalla
karjaa kasvata» vaiko ei, sangen
suuresti siitä missä tila sijaitsee.
Epäedullisin on, yleisen säännön
mukaan, karjankasvatus tiloilla
jotka sijaitsevat lähellä kaupun-
keja tai liikekeskuksia, joissa sus
teoreettisesti pitäisi paremmin
kannattaa karjan uusiminen os»
tamalla- Tästä huolimatta katsoo
varsin moni karjanomistaja kau-
punkien ja liikepaikkojen lähet-
tyvillä edullisemmaksi käyttää
kasvatusta uudistamiskeinona.
Syynä tähän on tietysti s* että
siten Kuin karjakauppa nykyisin
vielä meillä on »järjestetty» ja
niinkuin myyntikarjan Kasvatus-
ta harjoitetaan,ci Koskaan voida

olla varmoja siitä mitä ostamalla
saa. Jos saataisiin enemmän jär-
jestystä karjakauppaan ja maa-
miesten keskeisen yhteistoimin»
nan Kautta välikädet syrjäyte-
tyiksi kannattaisi epäilemättä
meillä, samoin Kuin muissa mais-
sa, pyrkiä kehittämään asiat sii-
hen "suuntaan, että varsinainen
karjankasvatus tapahtuisi yksin
kauempana liikekeskuksista ole-
villa liloilla. Vuorovaikutukses-
sa tällaisten karjankasvatusseu-
tujen kanssa

—
ilman välikäsiä

voisivat liikekeskuksien seutu-
villa asuvat karjanomistaja! vält-
tää »markkinalehmistä» johtu-
vat ikävyydet ja tuntuvasti tur-
vattisemmin kuin nykyisin saa-
da karjansa ostamalla uusituksi,
Toisaalta voisivat täten kasvat-
tajat saada sellaisia hintoja,että
kasvatus myyntiä varten todella
kannattaisi. Niinkuin asiat nyt
ovat, harjoitetaan karjankasva-
tusta varmaankin monella tilalla
lähellä liikekeskuksia, vaikka se
ei suinkaan ole taloudellisesti e-
dullista

— harjoitetaan sitä olo-
jen pakosta, sen vuoksi että os»
tamiai/la uudistaminen on min
tuiki epävarmaa. Toiselta puolen
ovat käyttölehmien ja lihan hin-
nat

—
viime aikojen poikkeus-

oloja lukuunottamatta
— siksi

alhaiset, että harvoin syrjäiseni-
missäkään seuduissa kannattaa
nimtenomaan myyntiä varten
kasvattaa enemmän lihakarjaa
kuin lypsylehmiä.

— Oikeaan
suuntaan käyvän kehityksen jou-
duttaminen näissä suhteen an-
saitsisi käsittääkseni maanmies-
ten ja erilainkin maataloudellis-
ten järjestöjen puolelta varsin

suurta huomiota.
Jotenkin yleistä on, että vasi-

koita eloon otettaessa ei harkita
sitä paljonko karjan kasvatus
maksaa. Luonnollista on että
«kasvatuskustannukset sangen
suuresti vaihtelevat ja että yleisil-
lä keskimäärillä ei tässä suinkaan
yksityiselle ratkaisevaa arvoa ole.
Siksi"huomattavan osan karjala-
louskustannuksista muodostavat
kumminkin kasvatuskustannuk-
set että olisi suotavaa, että ne
karjanomistajat, jotka tässä sub-
teen ovat laskuja tehneet, julkai-
sisivat niistä esim. ammattileh-
dissä tietoja. Jos otamme lähtö-
kohdaksi erään jotensakin yle»-
sesti käytännössä olevan vasik-
kain juottotavan ja laskemme
kaskimääräisillä hinnoilla esim.

nuorimaito 15 p.. kuorittu 3 p.,
heinät 6 p- sekä väki-rehut 15 p.
kg. ja rehuyksikkö 15 p. saam-
me. huomioon ottaen vasikan ar-
von sen syntyessä ja kesälaitu-
men sekä hoitokustannukset,et-
lä maatiaishieho, joka poikii 2
vuoden vanhana silloin kasvatta-
jalleen maksaa vähintäin 210

markkaa. Hoitokustannukset ar-
vioi triE. Cajander suomalaisissa
karjoissa keskim. 42: — täysi-
ikäistä eläintä kohti. Olen tässä
vasikkaa ja hiehoa varten laske-
nut '< siitä. Edelläesitetystä 210
mk.ssa ci ole korkoja), kuoletuk-
sia eikä vakuutttskustannuksia
mutta loiselta, puolen e! myös-
kään lannan arvoa ole otettu huo-
mioon. Toisen talven ruokinnan
olen laskenut 1,8 rehliyksikön lä
15 p.) mukaan päivää kohti.

—
Suurempikokoisen ayrshire- ja
sekarotuisen hiehon kasvatus tu-
tee tietysti tuntuvasti kalliimmak-
si. Sille ovat kasvatuskustannuk-
set yleensä laskettava 2/_ vm
ikään. Ottamalla huomioon semm-
oisen hiehon, tarvitseman suu-
remman maitomäärän ja väkire-
humaärän sekä toisena ja kot-
mantena vuonna maatiaishiehoon
verrattaen tarvitseman voimak-
kaoimman ruokinnan (2.5 ja 2.8
rehuyks. päivässä)- Laskemalla
tri Hj. Göösinäskettäin julkaise-
massa väitöskirjassa esitettyjen
tietojen mukaan saadaan ayrshi-
re vasikoille ja nuorelle karjalle
laskea keskim. 2.9 r.y. laivassa.
Olen edellämainituilla hinnoilla
saanut tällaisen, ayrshirehiehon
kasvatuskustannuksiksi 2l/2 vuo»
den ikäisenä 375 1

—
En luule

että näissä luvvissa — maat. hie-
ho 2 v.=-:210: — sekä ayrsh. tai
sekarotuinen hieho 2/> v.——

on yleensä tinkimisen varaa.— Kun otamme huomioon että
maassamme suurelta osalta kas-
vatetaan ainoastaan käyltöleh-
miä, sillä varsin harvathan ovat
ne karjatalot, joissa on todelli-
seksi jalostukseksi sanottava
karjansiitos,niin on aivan ilmeis-
tä, että ellei siitoseläinten kasva»
tusta oteta lukuun, kasvatuskus-
tannukset eläinten arvoon näh-
den yleensä ovat liian kalliit. Ei-
hän näet yleensä tavalisina vuo-
sina — saada lypsy- tai teuras-
elukoiksi myydessähiehosta tuol-
laisia hintoja läheskään. Aivan
toinen on asianlaita, jos on ky-
symyksessä siitoseläin- Useampi
maatiaiskanan kasvattaja mak-
saa mielellään yli 200 nikkaa
poikimaan tulevasta tyypillisestä
nutipäähiehosta ja sehän kannat-
taa hyvin, jos hieho on taattua
sukua. Samoin ei ayrshirekasvat-
"taja suinkaan kiellä 400 nvkkaa
hyvästä A. kantakirjaan oikeute-
tusta poikimaan tulevasta hie-

hosta. Kun nyt kumminkin huo-
non kasvattaminen yleensä tulee
yhtä kalliiksi kuin hyvän, niin

unhan selvää että Kasvatuksen
taloudelliseen kannattavaisuuteen
aina ratkaisevasti vaikuttaa se

seikka perustuuko kasvatus jär-

kiperäiseen siitokseen vai eikö.
Kävttöelainten

— lypsylehmien
ja lihakarjan

— kasvatus e, ai»

nakaan yleensä kannata edellä-
mainituilla edellytyksillä, tähän
saakka tavallisten hintain valli-
tessa, muuta kuin syrjäseuduissa,
joissa ei tarvitse laskea nuorelle
maidolle 15 p„ koritulle 3 p, ei-
kä 6 p. liemille j? väkirehuille 15
p. tai joissamuuten voidaan saa-
da kustannukset halvemmiksi.
Karjankasvatuksen taloudellisen
puolen selville saamiseksi on,ku-
ten tunnettu Tanskassa tarkas-
tusyhdistyksissä ulotettu tarkas-
tus myös nuoreen karjaan. Olisi
syytä ajatella sitä myös meillä.

Kar ankasvatuksen kannatta!-
vaisuus marjan uudistamiskeino-
na riippuu osaksi siitä paljoniko
nuoria karjaa on pidettävä riittä-
vänuudistuksen aikaansaamisek-
si, siitä siis,minkälainen on suh-
de nuoren karjan ja tuottamassa
o»!evan täysi-ikäisen karjan /vä-
lillä. Jos e! siitoskarjaa kasva-
teta, jolloin suuri nuoren Karjan
luku sikäli Kuin siitos hyvin on-
listttu ja hyviä hintoja saadaan

voi olla varsin edullinen,niin
on se yleensä tietystisitä Kannat-
tavampaa Kuta pienempänä nuo-
ren karjan suhteellisen luvun voi— tarpeellisen uudistuksen saa-
miseksi

— pitää. Erittäin suuret
ovat luonollisesti vaihtelut tässä
suhteen eri tiloilla. Eräät koti-
maiset tutkimustulokset tarjoa-
vat jonkinverran vertauskohtia
täysi-ikäisen ja nuorenkarjan lu-
vun välillä, —

Tri Sunilan *ntki-
musien mukaan on voitu Hattu-
lassa tutkimuksen alaisina olleil-
la tiloilla laskea nuorta karjaa
ja vasikoita olevan lähes 40 %
(39.8 51.) täysi-ikäisten luvusta
ja tri Cajander mainitsee väitös-
kirjassaan tulleensa siihen, että
nuorta karjaa on keskimäärin
hänen tutkimillaan tiloilla eri
osissa maatayli V-, täysi-ikäisten
luvusta- Tri Göösin yhdeltä ti-
lalta 10 vuodelta erittämistä lu-
vuista saamme prosenttiluvun 51

A. Kaikki nämä viittaavat sii-
hen, että nuorta karjaa pidetään
tuntuvasti enemmän,kuin mitä
uudistamista varten pitäisi olla
tarpeen. Yleensä voisi Juulia,että
nuorta karjaa maatiaiskanoissa
olisi pakko pitää suhteellisesti e-
nemmän, kuin ayrshirekarjoissa.
Suurta eroa ei tässä 'kumminkaan
näytä olevan, siitä päättäen että
maanvi>>- ja karjanhoitokouluis-
sa laskujeni mukaan vuodelta
1911 oli maatiaiskanoissa 28,5
A ja ayrshi'rekar.ioiss2 29,3, jo-
hon kumminkin on huomattava
että ayrzhirekarja yleensä n. %
vuotta vanhempana ensikerran
poikii, joten nuoren karjan luku
siinä tästä syystä aina on suu-
rempi. Kun siitoskanan kasva-
tusta eri koulutiloilla eri paljon
harjoitetaan eivät viimemainitut
luvut ole varsin verrannollisia.

Hevostemme puo-
lesta»

Nykyäänkun maanviljelys on
nopeasti, Kehittynyt ja tehtaat
valmistava! aina parempia ja täy-
dellisempiä maanmuokkausko-
neita, on eräs surkea epäkhota
olemassa, josta julkisuudessa ja
sanomalehdissäkin liian vähän
puhutaan. Tarkoitan maanvilje-
lysihevostemme kohtaloa, mikä
varsinkin muutamilla suurtiloil-
la pistää silmiin. Kuten hiljak-
koin on sanomalehtiuutisista nä-
kynyt, on erään Tampereella
kuuluisan, maanviljelijän palveli-
joita sakotettu, he kun olivat
tuomassa sahajauhoja hevosilla,
joiden olkapäät olivat verillä ja
muutenkin kurjassa kunnossa.
Meidän lakimme on« eläinrääk-
käyksestä liian helppo. Tulee
kysyneeksi, pääseekö mainittu
maanviljelijä ehkä pahimmassa
tapauksessa muutaman markan
sakolla tuollaisesta sydämmettö-
myydestä, josta ei suurinkaani
rangaistus olisi liikaa.

Ei ole mitenkään puolus^etfa-
vissa, jos joku köyhäkinharjot-
taa eläinrääkkäystä, mutta vielä
ikävämpää on kun sitä tehdään
sellaisilla maatiloilla, joita pide-
tään nykyajan maanviljelyksen
malli tiloin«»W^^^^^^^^^^^W
jEtn^nämtttH^äpäu
noa laatuaan siitä kylläon koke-
muksia, sitä todistaa muuankin
tapaus eräässä Poi\iois-Hätmeenl
pitäjässä. Era» huomatuimpia
maanviljelijöitä, jonka erikoisa-
lana on kilpahevostenkasvatus,
ajoi hyvän kilpahevosen jalat
niin pilalle, että niihin tuli am»
kara kaviokuume ja kaviot mel-
keen irtaantuivat. Isäntä antoi
hevosen senjälkeen mustalaiselle,
ja mustalainen on sitä laahannut
koko viime talven, vaikka «-en
jalat ovatniin kurjat etfei se mi-
tenkään tahdo niillä pystyssä
pysyä.

Eihän maanviljelys vaadihevo-
sia rääkkäämään. Onhan niitä
hyvin hoidetulta taloja, joissa he-
voset ovat hyviä ja reippaita. Se
on vain omistajan huolimatto-
muutta ja säälimättömyyttä,että
hevosia huonosti kohdellaan.

«Nykyään kun maamiehelle ja
maaviljelystyöväelle -koetetaan
saada helpotusta heidän raskaan-
sa työssään, niin miksi emme
koettaisi helpottaameidän uskot,
lisen palvelijamme hevosenkin
elämää muistain. että »vanhurs-
kas armahtaa juhtaansa».

o.N. V.

£?" l^k BB bbä

§eMta lllM
on maanmiljelijät- erittäin sopima ulottaa «rjanvito tUaUaam
Ilman hymin järjestettyä kirjanpitoahan et järkiperäinen
tilanhoito ole mahdollista.

Tohtori 5. 6. Sunilan
Kiljmitttlullliot

tarjoamat maamiehelle käytännöllisenkoetellun kirjanpitomrjeslel.
mön jota esim. ler ro o«» ja Maatalous"-lehd« ornat
suositelleet erinomaisen selwänä ja helposti toteutettawana. Tan»
lukot tlmestymätkin ngt jo toisena painoksena.

Wasta-alkajllll marten ornat tarpeen

Omaisuusluettelo 20 sim., hinta 1 mk.
Varsinainen tauluNokokoelm» ... 60 siro., htnta 1:25.

Kehittyneemmät moimat omaisuusluettelon ohella täyttää
Laaiempaa tauluttokokoelmaa 96 sim., hinta 1:75
Miwätyoluetteloa ja päiwälirjaa... 64 pro., hinta 1:50

Opas näiden taulukkojen täyttämiseen maksaa p. Oppaana
rooibaan täyttää myöskin ,Pieni°iljelisän tästttriassa" o.emaa
tri I.E. Sunilan fitioiipitofitjottuSto,

Kirjakaupoissa ja oftoroiehitlämtne
Verner SödersttömMleyhttö.

— Berlinin häiden maininkeja:
naisten uteliaisuus. Hääiuhlallt-
suuder Berltnissi. owat päätetyt
asettamalla näytteille morsiamen
kallisarvoiset puinut ia korut.
Scöhttely Pidetään hywaätekewat.
isessä tCTkmtuficssa ia omat sille
etenkin Berlinin naiset osoittaneet
sellaista Huomiota, että fanfan»
loukko en joutunut käsikähmäsill«
näyttelyhuoneen edustalla. «On
täytynyt 'jäljestää erityinen on*
«-»teitomuusoillsto Pitämään puolta
j^oMiHMMlM<M.l»siH'

—
Sole, ylioppilasneitonen.

Ensimäinen sokea nlioppilaSnat*
nen, erään Saimenisja asuman
tauppaneuwotsen 19 imiotias ty-
tär, on nyt iiiöänfitiöitettttGöt'
tingenin yliopistoon. Hän on so-
kea snytyään, 'mutta en läpikäynyt
erään korkeamman tnttökoulun ja
scnjälTeen suorittanut ylioppilas»
tutkinnon eräästä reaatuiirtnaa-»
sissa.

Häncllä on Welt. ioka rnhöSftn
ion sokea iiii' ja tulee mate-
IlMiiikkza .ifiuiasi» hUoMoSiL. ...

UM ia «M
kesätoimittajia.

Kun minun ke-sälomam oli lopussa ja

tmwal Tampereelleedessä, taputti lusl°
erityisellä liilutulMa. «fuloistetoia pos-
liani,QtfoåilS) olimieleistäni waoultaar.
«rtomen, tulin lyshneeilsi jyytä.— TaipuKm ttiinrauiwanluinniitä «n,

Palc°te2s<ls' on paljaat leukaluut Sinun

lomiisi «opusta aletaan aina kauniit il«
mat.

Ia sitä se on ollutkin. Suola ei mai-
ta, tuimaa maan. Jos herra Simson
wie-tä kerran ta-rwitsis! leukaluuta. wa°

lirsisi! hän »armasti minun jo jättäisi

aasin rciichllan.—
3io niin jitä fe on, Tejäioimitia»

jan toirla, Tulin näitä ajatelleeksisiitä,
että eras «Mwcmi soitti minulle. Hän
on saimaSfa ladotukseösa. kesätoimittaja»
na päätt>ilMungizsa. Nestustelu MH
seuraamaan suuntaan:—

Mitä luukuu pääkaupungista?— Tulta, tomua ja asfaltinhajua.En-
ta Toj-mpcreeltial—

Samaa.
,— Entä uutisia. Onko mitään uutta-— Pohjanneito istuu s«aalt partioit-

iclilln Tirkkosen Iai»on nokllssa.
»— Niinkö!? Sehän on siuure-mmois»

ta. ©eSaisla r«Tt!.'i«craio muutoksia «le»
jän aita»,,, «ä.itö siellä «tnonaslilin
päimässä '.

D§t«tiv-;ii u hcliiioituneena, ja

äänessä oi ilte.ra iloina Staropsttittt»

Hän MiaÄ^

— Täällä, täällä lepää Herran henki
tyhjyyden päällä. Ei tapahdu mitään.
Uni ainainen waa-nii roarpaitteti wälis»

sä. lollllsesta tuttawaöi«, miniä tapaat,

maksaisit lymme,nen maittaa, ja torjuu

le-llitaisesti, jos hänellä olisi ivailla, matr.

Ittrtfin Vipata. Mutta «t tapa». Saat
huolelta ja halwet',uen iullo» maiSfa
leskelläpääkatuja, iuttalcaaci tule was-
taan, ei karhua, eila laihu-ttMan.
„Metsasih3" on ,siirtynyt maille. Tallan»

sina hetkinä olisi tvelfojatin iertt>etul«
lut fcStätoä, »eli!

VLtäiräni nyyhkyttää.

Koetan .alliitäa puheen muualle—
Entä kirjailijat. Kuuluuko mi-,

tään kirjallisestamailmasta?—
Kuuluu... jo-Nus ... ohimen.

ncssä rähinää kapaloista.Ruka nöt jaf.

saisi hautoo tällaisessa Helteessä! Gräs

heistä suomensi runon ja lelsi. laisi
uuHa suomalaista »-ruumia". Häntä
juhiitiiin lo.me wuorowutia. Hän on

—
Teillähän pitää nhlhaan olla uinua.

housu»» ffiillä.—
ai. todellakin se oli tapaus! Kaikki

me menimmeheti niitä ostamaan. Toi-
mitus oli kolme tuntia tyhjillä. Minä
("»tosin mafia illalla, mutta minun oi"i»
mätiin netoßfaimmat. Sunnuntaipäi-

»ön koettelin niitä ia maanantain»
mein ne tärläitätvätsi. Min«Win en ui.

Kuten tiedät, on lääläri määrännyt

lylpyjeni lammön N otteeseen Celsius-
ta ... Mutia joka tapauksessal oii se
todellinen tapahtuma jet me liiiimmelm
luweriiööriämalitum sanoin, Huomcmt
kait lehdessä?

masin. Haulo.ttciiii«Hu..uo..oh
wn»tau..fie{ji i.» fuui .«««.unia fcsltti *&

f teinen huntcmS tolfeßta päästö"

päätoupungiatffl.—
Nelsä minuuttia.— QpräMt, Ijijfttä weli. Kuule, mina

koetan sunnuntaina päästä Tampereelle

«sitä Tirkkosen Pohjanneitoa, katsomaan.
Tehän on juuremmoiSt-a. Jos siihen
wielä tule* jotain -lisää, niin sähkötä,

silloin tulen wll«.ma°M,
Samuli.

Fäivätietoja.

Eilen: Ilmapuntari (aj"at
klo 7 aam., 2 päiv,. 9 ill). 754,7.

755.7. 757,5.
I.ämpö: -f17,8; +24,6;

-f21,1 ast. C. Alm lämpö.-{-16,6;
ylin -1-25,8 ast. t!^^>^^^>
■Ttttilen suunta ja voi-
mii.: NW2; Ll>'Ls; NEI-

Taivas:pilv., 8/-- P^v.,pilv.
Sad.etta: 1,1. mm,
Tänään: Aurinko nousee klo

2.45 «ani. ja laskee Klo 9,22 ill.
Nimip,äivä: Arvo.

Uutisia
muualta Suomesta.

Ö|trömin tehtaan
tulipalo.

dingot 792-000 m?.
Tcollijuitcen baijottajain fes'

kinäticn paloaottyhtiön aitoi*
miehet owat, nytemmin suovitta»

KalMilß,
Lysoolia
KBt2lttll2lclc22

W»m
md sen »osingon ariviotmtsei»
joka aströmin ndl>fatcl)taaFla sat-
tuneesia Palosia (ankeaa maini-
tun rtfitiön osalle sa owat arwiot'
neet sen 792,000 Maikaksi.

Surullinen tapaturma

sattui eilen aamupäiwällä Waskt»
luodon satamassa 3Baasa§s<j höh'
rtfktitoa Georgilla. Laiwassn pai"
welewa tanskalainen merimies?
Er). EbZscn oli nostokonetta hoi»
taesjaan fitmortttnitt koneen olle
'itä woitcliim.tan. .tällöin jsattui
hän jollain tawoin koskettamaan
höyryrcianaa, niin että se aukeni
ja kone rupesi käymään. «Ebssen-
joutui nostonttoran ja tukin wa»
Hm ruhjoutuen siinä kuolioa^"
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Raittiuspätoät Joensuussa.
[(«£) ma il t a lir je e n w a ih ta s a1t a)'.

sinineulan pMalle; 2)"e?iä 5--
wuotismerkit jaetaan raittiusyh'
■biStysten wuojikokoukiisja: jiinä
mpauksesjll, ettei meikin Jaajan'
Ie tilaijuubesia saapumilla, *■**->'
tetaan hänet kuitenkin oikeutetuk-
si sitä kantamaan; 3)' että pai*
fallisyhbistysten päätettawa-rji jä-
tetään, mitä erikoisoikeuksia tai
Mapautufsia kuntin merkin omis*
tammen tuottaa. m

Keskustelussa ehdotusta yhtä
innokkaasti Janotettiin ja was-
atstettiin. Lopullisen päätöksen

tefg jäi seuraamaan kokouspäi^
luäänM
W&a. keskustelun päätyttPii pttt
■Mitori 3». elc n iu s-S ep ■

ip aIa cfiiclmän uuben Nnittuis-
"järjestöjen keskustoimiston juo-
mutiisjuo'tna-ajc:u'§tch , Malmön*
nan ebistärnijcffi tehtäroistä.
puhuja mainitsi, että tällainen
toimisto an syn-ynyt olojen pa-
kosta, sillä olemme joutuneet sii*
he n, että laki ei merkitseJuuri
mitään juotoiiiusittomiin nähben,
ei ylemmille eikö alemmille, »pu-
huja kertoi matkoillaan Satoon
wiinanpolttopaikoiltll aitoan kau*
hictutiairia ajioifa julkeista ja
raaoista lainrifoöjista. Talon-
iiännät poltattatoat torppareil-
laan miinaa,- johon raakll'aineena
käytetään lantaakin ja rrjitrta
lhöysictciätt saippuakiwellä _ ja
muilla Hcngcnloaarallififla aineil-
la. Ne, Ma -aiettutoat pahetta
toaSätötamaan, iaatoat pelätä
morastaan henkeään. Poliisiini'
ranomaijet monessa paikassa o-

wat joko «toälinpitämättömtä tai
suorastaan mukana näissä rikok-
sissa. Mutta ei ainoastaan a'l*
haalla päin lakia rikota, toaan fi-
tä rikkomat futoernöörit ja pf|"in«*
pä senaatin talousosastoakin
täytyi wiime cbuskunuan syyttää
useista juomutuSjuomalofiett
rikkomuksista. Jos tällainen lakia
fyiltoekjitoa mielipide pääiee pbä
maittamaan alaa, käy kieltolain
saaminen yhä Vaikeammaksi ja
menetämme tähänastisetkin täit*
tiustyön tulotiet. Siksipä raitti»
ustoäen tällä hetkellä on olettama
erikoiseksi tehtämäksecn juotoutuS*
juoma-ajetusten toaltoonnan e-
bistämijen.

Kokouksen phicybeSiä maanan-
taina oli Futen tcmalliSta eräitä
eiifoisfofoufjia, ejim. Suomen
rautatieläisten raittiusliiton kesä-
kokous ja Suomen Opettajain
Raittiusliiton wuosikokous.

Päimällä antoi Helsingistä jul/
loan saapunut r. h. Soiton setä-
kuoro onnistuneen konsertin
Työmäen talolla.
'Illalla oli Työtoäen talolla
tohtorinna Alli Trygg-He-
lén iuksen järjestämä lasten
raittiuSiltama sijältörikkanlla oh'
leimalla. Tohtorinna Trygg'
Helenius piti innostuttaman pu-
illeen lasten raittiustyön merfi-
tykiestä. Myöskinesitettiin kome-
asti näyttämölle asetettu raittius*
aiheinen raittiu-snöPtclmä „3J.at*
ti Jättiläisen woittaja" jefä touo*
rokesfusteluja y. m.

3,:nen yleinen

Maanataina 30 päimänä alkoi
tvarsinainen yleinen raittiusko*
kous. Kaikkialta yli koko maan
oli saapunut osanottajia. Osan^
otto näyttää muobostutoan ylitä
runsaaksi kuin eo^llisi-Mtin to»
foufsis-la. Aniarat suhilahuotieet o»
nxit ju-Hlaylcisöä Maan.

Vanhan kauniin tabun mu»
kaan oiettiin yleinen yaitnuc-ro*
tous

iu h«l a j ti m a «i a n'p a «I to e»
Iv ks e lla

kaupungin kirkossa. Sftöfatoßaan
iulhlasaarnan piti firfroherra K.
2& Hurmerinta Helsingistä,
Rakkauden merkitystä ja toel»
tooitöSto raittiustyös'ä puhuja
painosti. Kristityitä erityisesti
raittiustyö toeltooii:aa ulirautu-
maan lähimmäisensä hytoä-fji.

lumalanpaltoeliifs-en späätnttyä
oliwat yleisen raitiiusfofoufjen

a to aiaise t.

«Joensuun tyÖtoäenyl,o!S-tdtien
kukilla ja köynnöksillä juhla-ajuun
puetussa salissa Micteitiin 31 y*
ieisen raittluskokouksen atoasatjet.
■^110 %U tänltni airara juhla*
huone tilaisuuteen _ saapuneella
yleisöllä.

Törmien säestyksellä laulet*
tim alukii- yhteisesti „Oi, Herra,
siunaa «Tuomen kansaa", lausui
'maisteri K. Wirtamo juhla-
yleisön Joensuuhun tcrtoetulleek*
si. Puhuja tointasi siihen, että 16
touotta sitten oli myöskin Joen*suussa yleinen raittiuskokouS.
Raittiustyö on sen jälkeen Karja-
lassa paljon cbiStoiryt. Kun cnji
kerran yleinen raittiuskokouS oli
Joensuusja -oli Po'hioiS*Äarja'iaä*
ja toain kolme raittiuSyih-biStystä,
nyt on 20. Tama edistys on kui-
tenkin Main ulkonaista, jillä toä*
fijumaliiffccn Malta on mielä e»
nemmän cbiStnntii. Parannetut
kul-Funcutoot sekä faStoauut ma»
rallijuuS on tämän toaikuttauut.
Tuntuu jillä kuin Fanjan FcSfuu*
deSsa entinen raittius olisi pocn*
nut saloscutuibin. eikä sieltäkään
olisi «toarmaa tyns''ijaa löyiäuyt.
35^'fijttomnt hyökkäätoät ci aino-
astaan etelästä ja länncStäjuaan
myös ibäStä rajan takaa, tantan"
touofii tällainen suuri kokous on
erityisesti tertoctullttt. Lopukji
'lantut (punina FeSkushalHtuksen
jäsenet, puhujat, piiritoimikunti*
en ja paikalliSnhbiStySten
edustajat sekä ennen muuta lau-
taa saapuneen toieraan tohtori R.
iHe cob'in -ynnä koko juhla-*
yleisön tcrmetulleefsi.

«Tämän jälkeen kanttori T.
ourtin johtama mieskuoro
lauloi muutamia michctoia laulu*
ia-
■ Pithujapaikalle nousi nyt prof.
M. Soininen, joka Raittiu-
den Mtcitoicn vuolcSta atomi ko*
FouFjcn laajatta, raittiustyön ase*
maa nyFylie tteliä Fäiitt-clctoä«llä
puheella, jonka kokonaisuudessaan
«julkaisemme toisessa pailaSsa leh-
teä.
'. !Noutoa W c gelinS lauloi
pari miclmmöfjcflä tuultua lau-
lua.
Rafael Gngelocrgin !ir°
joittamau juhlarunon lauiui Moi*
makFaaSti näyttelijä K. NIS si-
nen. Julkaisemme sen toisessa
paikassa lehteämme.

Tälhän päätiyitoät atocijaiSjuh*
lallisu.udet.

««heti niiben jälkeen seuran on*
jclmaSfa tohtori N. «frerci. b'in
esitelmä, yleisö tetfveifti Pitluijaa
moimaFklliiia Fättenta«putu>Hiira.
Tohtori -Di. «peleniuS*«iep;iälä
tulkitsi hänen runsaita aiiaticto*
ja I'ijä'ltätoän telinänsä suomek-
si. Katsoen siihen, että tohtori
iHercodin esitelmä luo lamallaan
uutta malaiStuSta Europan etelä*
maisten fanmjen alfobolin käy*
ttäntöön, 'luulemme tekemämme
lukijoillemme suuren tpaltoclufjen
julkaisemalla esitelmän FoFonai-
suubessa toi-seSia paikassa lehte-
amme.

Esitelmä .palkittiin myrSkyMa
«kättentaputuksilla.

Esitelmän päächilya siirryttiin
kansakoululle, j«oSja alfoj

Raittiuden ysfäwien
CDUOfsitOkOUS.

a3uostfoFoit?ien cttoo.fi Stöittitp
-Sen ©S. oivien FcSFuSljanitiifjen
puheenjonlasa prof. SK. Soini,
nen. jo'a myös «ryhtyi ioTjta-
t-znatN l«olouFse.2 .lkeFkuSt^jtiia.

raittiuskokous.

Pöytäkirjaa piti tohtori V HY°
t ön en.

Myöihemmin tapahtuman ties-
kitshallitukscn wan>ia nuirtcn ase»
lettiin toaalilaittafunta. johon
keskushallitus waalijärjestykscn
mukaan oli toalinnut taksi jäien-
tä, nim. opettajatar ssanni Huuk-
kojen sa kirkkoherra «il. W. Hur-
merinnan. Kokous puolestaan
walitsi lautakuntaan maisteri A.
Kuusen, opettaja A. ©alotoaaran
ja herra A. L. Aition.

'

«Eritettiin tämän jälkeen Nait-
tiubcn -Istäwien seuran wuo«sikcr°
tomus ja tilit. Tirehtööri SR.
Nybergin puhetta johtaessa
ja opettaja T. «Hännisen toi'
mies ja «pöytäkirjurina, leskustel'
tim w.istuuwapaitden myöntö'
misestä Keskusballitutselle. Lau-
suttiin fuolatoaffi, että touosik-er-
tomus ja fllustufiet tulisiwat niin
aikailin uTibistyflilT-c, että ennen
kokousta niihin ehdittäisiin tutus»
tua. WaK.uuwapaus iiiyönnet»
tim kiitollisuudella.

Kokoukseen saapui nyt Suomen
öpiSFclie-mon Nuorison Raittius*
liiton Muosilokouksen latjetyftto,
jonka jothtajci yliopp. Rt ilo
«Kallio lausui «opiskelemien
tcrtoehdiifjcn, jota Folous iciu.al--
laan kuunteli. Puheenjohtaja
kiitti lähetystöä.

Lähetystön poistuttua "mah-
tiin MctStatertoeh-öiifjcilä täyinaön
tirehtööri S. Dtybcrgh, opettaj-J*
tar Fanni Luukkonen ja, opettaja
I.Kontula.

Jatkettiin toiralliStctt asiain
käsittelyä. Neitmotcltiin ehdot*
kaista keskushallituksen *fäs<nifu.
Useita eri ehdotuksia tehtiin. Itse
Maniin kimithmimmiiirtnnUiv
piiiMa nijj^^^^^D^^^DDMM

Miamien tiluttar-
ItaStajiksi Malittiin tuomari .Lau*
ti at Heurlin ja toimitusjohtaja
KÖ. ©uomalainen toafinaifif]i ja
'Maralle opettajatar Olga Boberg
ja hra 'Srlanb Virtanen.

PaifalliSyhbiStyStcn fcSfuShat*
litufjeHe inoritcttatoa tocro pöö*
teiliin 'pysyttää cnnallaan^^.. o.
että .fthdiStyksct 'jiioritta«maf 1
infart kultakin jäseneltään, jonka
toaSiinccf.fi jäsen joa Äylmäjön
kuukausipllinoksen tahi sen armoS*
ta kirjallisuutta.

Nurmelien raitiiuSpiiri pöö»
lettiin yybiStää- locit'uun pii'
rt n.

Raittiuden Mamien toimis*
tofiihtceri A. Ruokojalmi e*

sitti Fcrtomufum keSkuchallitutsen
toiminnasta fulutoan touoden ai*
fupuolella. Kertomuksen jshdoSta
ei kellään ollut mitään muistit-
te11atoaa.
-WilkaS keskustelu snntni seuraa*

Man .vuosikokouksen 'paikasta.
Setä Tampereelle että Kotkaan
oli kokousta -phndetiy ia kumman*
lm kaupungin «puoleSta kauniisti
puhuttiin. LippuääncStlifiellä lo*
puita aita ratkaistiin ja silloin
seuraamaksi. kokottSpaikafu suuret*
la äänten cneinmiStöllä«.hytoäk-
syttiin Kvtka.

Kun Malilla oli videtiv Pnitoä'!'
liSloma, toimitettiin feSfttShalli*
tufsen jäsenten Maali. EroamiS*
MuoroSia olitoat FanicmoptSton*
johtajat Kalle Kahiluoto ja Nope
Kojonen, maisteri O. V. Louhi-
Muori sei opettajatar Maiju Sep*
pä'l-ä. ?läistä kanjauopiStonjoihta*
ja Kahiiuoto ja maisteri Louhi*
muori oiiln.it ilmoittaneet, ettei*
toiit ole tilaisuudessa enää kysy-
myksenä nietoaa IttoiiamuStoiuia
ottamaan ivastaan. Naalin tn*
IoS, sota myöhemmin ilmoitct*
tim -oli seuraama: «.valituiksi tv*
limat 'maisteri Aarne Kuusi
«Si '-",. äänellä, FauiaiiopiStoit
johtaja Roope 'ii o jonen
70 Vn. opettajatar Maiju
Seppälä 48 Via ja tohtori
Wäinö Voionmaa 43 /13
äänellä. «Hajaäniä soimat kauppi*
aS I.Tuominen 42 y,. maisteri
A. Nattanheimo 28 */___, maiste-
ri Nii-lo Liakka 23 '/■> ja hra K.
Suominen 01/»O1/» ääntä.

Vaalitoimituksen jälkeen sat"
Fcttiin rouofif-oFouFsen keskustelu-
ja.

Wittkaan FeSkuStelitn -aiheutti
fpiymnS erikoisista mer-
keistä Fa u toem'm in tai t

-
tiu S b hb isIy k se c n lv v-
lunci1le. «KeSkuSlhallitttS^ no-
jautuen Piirien touojifoToiiffisia
taltocfta lausuttuihin toimomuf-
siin. ehbotti muosifofoufselle. 1 >
että- TaiitiuSYl}biStySten jiijenet
oikcutcttaa 5, 10, 15, ja 25 Wiio*
tisen 'jäsenenä -olon" .jofyboéta
fantomaart erikoisia merkkejä,
jotka " muobpjtetaari . nykniM

Viipurin läänin
Kolmenpitäjänerot*

tamiskusumys.
Komitean tuon tulokset.
Komitea, joka on asetettu laa*

timan ehdotusta Viipurin läänin
kolmen pitäjiin Kimennaman,

Ilubcnkirkon ja Terijoen liitiämi*
jcStä Pietarin fumcrnementtiin,
on lopettanut työnjä. Tämän
työn tuloksena on ilmestynyt hy-
min laaja lakiehbotuS, joka tulee
jätetiätoäfjt miniStertiKutooStott
fäsiteltätoäfji. .- n

Muutamat lakiehdotuksen py-
kälät otoat komiteassakin l-i-erättä-
neet hytoin jyrkkiä «toaStatoäittei-
tä, jo.fut pnfäiät eitoät saaneet e*

uemmiStön kannatusta. ?)fii koh-
ta, joka koSki luterilaisen papis»
ton ajemaa nhöiStcttämäfji aijo*
tuiSja -pitäjiSjä {oi ainoastaan
ykjityiSten äänien Faunaittf
mutta sitä MaStuStt komitean
suunnaton enemmistö.Siitä huo*
liinatta on tämätin kohta oiettu
lakiehdotukseen, yleispiirteissään
on 'laliehdotukscn sisältö seuraa-

1. Wiipnrin läänistä on ero*

tcttatoa Uudenkirkon, Kitoenna*
Man ja Terijoen kunnat, jotka
liiteiään Pietarin futocrnemcnt-
tiu Pietarin ttjeSdiin.

2. Sisäasiainministerin toi-
mefsi annetaan yhdessä Suomen
fenraalifutoernöörin FattSja iii*
Heiniliin määrätä ja käydä nuti
raja Pietarin Ftttoernementiit ja
Niipurin läänin Malilla. Omat
tätä asiaa FoSFetoat määrävfiensä
eiittää sisäasiainminiSieriö hai-
litfctoallc senaatille näiden jttikai-
somista toarteu.

3. Pietarin Futocrneiuenttiin
yhdistetyt alueet alistetaan -yleis*
ten perusteiden nojalla Pietarin
ttjeSbin hallitukselle, kunnallis-
hallitukselle, Pietarin oikeuSpii*
riit tuomioiStumUte, oikcttShotoil'
le ja retuhantuomarien kokouksille
sefä kaikille Pietarin kutoerne-
mentiSjä toimitoille laitoksille
settraatoan säännön nojalta {tae
teilaan FoFonainen sarja erilaijia
sääntöjä, jotka FoSkctoat touokra-
sopimusten rooimaSja ptiämistä,
torpparilaitosta, funnariiShalli-
lukien järjestämistä, roefjcliai*
käin päättymistä Y. m.).

4. Puhutaan muutamista hai*
linnollijiSta y. m. muutoksista,
jolla alfamat toimia siitä aSti
fuin tämä lakiehdotus aStuu tooi-
maan

5. Sijältää 'määräyksen tämän
lllfiehdotukjen käytäntöön saatta-
misesta. '

G. Siiäliää muutokset ja lisäliF*
jet kirkollisia ja ctiiiSfolaijia foS--
teiniin päätöFjiiu.-i^^^^^^^W

«Sisältää pykälän, joka aijo*
lisätä rikos* ja ojenuuSla-taan

keihin.
8. Sisältää raugaistuSlakiin

lijätiätoiin pykälän, jonka rauhan
tuomari määrää rangaiStufjiSia.

9. Sisältää määräyfjiff «oikeu-
ben kcitmnin järjestämisestä.

10. KoSkee Marojen myöntä-
mistä maitokunnan rahaStoSta
tästä uudistuksesta johtulviin toi*
menpitcifiin.

11. Sisäliää samaa Fuin «dcl*
linen kohta.

12. Puhutaan toarain 'myöntä*
miseStä tullitoaltoouiun lisäämi-seen, joka on toälttämätöntö sen
jälkeen kun kunnat Uitetaan Pie-
tarin Fittomiementtiin.

13. Sisäasiain ministerille an*

netaan Ivalta muiden asiano-
maisten ministerien suoStumuf*
fetlo autan kaikki tämän lakiehdo-
tuksen täytätiiöönsaatiamiseSta
johtuivat yleiset määräyFiet sefä
selitykset niistä epäilyksistä, sotka
näistä toimenpiteistä tooitoat soh»

lä. Kohdissa 'I—3 ja 13 mai-
nitut toimenpiteet aStutoat Moi-
maan tammikuun 1 pnä 1914.

Toisen Fohdan suhteen on mai-
uittama että kysymys uudesta ra-
jasta herätti komiteassa suurta
erimielisyyttä Fun päätettiin että
uuden rajan määrää sisäasiain*
ministeri yhdeSsä -Suonien Fcn=
raciliFutocrnöörin FanSsa. Oli
tarloiuS asia järjestää jillä ta*
Malla ettei se joutuisi lakia säätä-
mien laitosten käsitcltätoäFsi. On
ajateltu että uusi raja mttodoS*
tao rnurtotoiitoan, jofa tulee ole-
maan erittäin luukatoa.

Keisarlunermlu.
Eiliuen sateinen sää 'löi lei-

mansa keisarillisen laitoaStonfin
elämään niin että eitoät Feijarilli-
sen perheen jäsenet käyneet Ill-
manin. MirkiStySmoik. $uotnarin
tettniSlntooiria. Myöskäänmaissa
ei ole käyty. LaitoaStoSsa muuten
Mllllitsetva toilfaS elämä ja tocnc-
liike oli kokonaan seisauksissa.
Sähkösanomiakaan ci täoetetty
muuta Fuin tärkeimmät M-ali-
jet.

WaaliMalmis-
telut.

Hömeenlöänin eteläisen toaali»
piirin festusiauillkunnalle on jä-
tetty 25 chbokaslistaa, niistä 9
suomalaisen puoleen, 7 nuorjuo»
mamisten, 5 sosialidemokraattien
3 kristillisen työmäen ja 1suoma-
länen iyöwäenliiton.

Hämeen läänin
- /pohjoisen

toaalipiirin keskuslautakunnalle
on jätetty 21 ehbokas'listaa, niis-
tä 5 juomalaijen puolueen, 5 so»
sosialioemokraatticn, 6 nuorjuo'
malaistcn. 4 Fristtfliien työtoäen
ja 1 juomalaijen- iyötoäenliiton.

Eilen piti kumpikin keskuslau-
takunta kokoukjenja, joissa kaikki
yllämainitut ehdokaslistat hy-
toäfjylttin.

ftiföolaisfofa
Balkanilla.
Sota täydessä

nmuhdissa.
Ankaria taisteluita bulga-
rialaisten ja lerbialaisten

»alilta. — Zerbialaizet
voitolla.

SeIg a t>, Jjctnöf. 2 päitoö.

Gnfimäiitcit serbialainen armeija
on tunkenut bulgarit takaisin
pitkin koto linjaa. Serbialaiset o-
luot wallottaneet »Dctjc/fin ja Pet*
risiinin. Soitten osa Serbian ar*

meijlla o» wallottanut Drcwe*
non. Taistelut Nedkil>i,fin luona
jattuwat serbialaisten menestyk-
sellä, jotka owat ottaneet toan*

öiB|i 20 upseeria, 50 aliupseeria
ja yli 700 sotamiestä. JSulgartt
owllt tungetut Sletowun joelle
Sragafnitsflfln. Serbialaisten
tappiot owat tuntemattomat.

S) fFtib, heinäk. 2 P. Tänne
on alert» tuoda Pregalnitzan ja
Obstsepolien taisteluissa haatoot-
tuneita. Serbialaisten ja bulga*

riolaisten mieShukka ott fangen

tttntutofl. .Hyökkäyksessä t. !f. 1p.
weiwät bulgarialaiset toisteluun
yli 100 ptljoonaa ja 200 tyl*
kiii. Serbialaisten puolella otti
taisteluun osaa nom 40 patal-
joonaa ja nom 70 tykkiä. Bul-
garien hyökkäykset torjuttiin.

Myb, heinäk. 2 p. Serbia-
laisten ilmotetaan torjuneen bul-
garien hyökkäyksen irtiotit luo-
na. »Bulgarit kävjitoät suurta tap-
pioita. 3&Btttl wahingoittui suu»
resti «ulgrialaisten tt)kkitulcsta.
Serbialaiset owat tunlkeutuneet

ttnholltfcn alueelle 10 -Fm. Sul«
gurtt pakeniwat Ser&talotSteu
tappiot itiöin luona owat mcl*

koiset. ZaribrodiSsa olleet serbia-
laiset wiranonttset owat riikkoueet
MlFölennätinkoneet. KatFaistu-
aan johdot ja otettuaan . arkiston
mulkaausa otot He lähteneet lii*

reesti Pirobiin.

(Taistelu Kreikkalaisten ja
bulgarialaisten «alilla.
Siteenä, heinäf. 2 p. Pääesifttn*

non tiedonannon muTnnn luo*
touf.jltoat Salonifissa iPyhätt
Dimitrin kirkon läheisissä talot*,

fa olleet bulgarit nicensa anka-
ran .vastarinnan jälkeen. «Qretf-
Fotoista jlll.a.uiikcci ntoitSit tyfiS-
tö. Bulgarit, joita oli nom 500,
antfltttuitoat fcllo 5 oantit-flo fo*
hotettuoon toalfotjcit lipun. Ma-
jdri Lotsarctoo jo ?tiusi tipfcciia
otettiin toangikjt. Vangitsi otettu*
jen bulgarialasten fotl-iutesten
lufu tefee 1-206. .^ciltä on rit»
suttu ofeet.

iiii ja ii.
Kirjallisuutta.
IlmariKianto. Poro-kirja. Kus-

tantanut Otava. Sivuja 236; hinta
3:50.

Hieman omituiselta tuntunee
joutaa näin keskellä kesää mie-
teen talvista teosta, jonkai joka
sivu huokuu ponjnlan purevan
pakkasen ja hiljaisten hankien y-
listystä. Mutta eihän ihmisen
mielikuvitus ole aikaan eikä
paikkaan pahasti sidot-
tu. n 1 1 1 n i m i^^^^B«Mona

ihana Kczälaiilu on runoi-
lijan kynästä valahtanut paperil-
le keskellä tuimaa talvea, Estäi-
sikö kesän lämpömeitä mieliku-
viluiksen siivin seuraamasta po-
romiehen huimaa Kullina lumis-
len «alojen halki kaukaisissa erä-
maissa!

lama Kiannon Poro-kirjaei o»
le, niinkuin nimestä saattaisi
päätellä, mikään karjataloudelli-
nen teos, eipä edes kansatieteelli-
nn Kuvan» noronniläjien mailta,
vaan runoilija-urheilijan lyyrilli-
nen lastukokoelma, johon sekaan
on siro.teÉfli runsaanlaisestiproc»»
sapitoistakin ainesta, jotta lukija,
saisi täydellisemmän käsityksen
poron-pitämisen eri puolista. Ja
Kaiken tarkoituksena on porour»
lieilun, ylistäminen, sillä »niin ai»
KnPeräi^en raikasta urheilua,

Kuin oikea noroajo tuskin löytyy
toisia tai voidaankaan keksiä. Hi,
hiihtäminen, ei koskenlasku, ei
metsästys, ei soutu, uinti eikä e-

des purjehtiminen,ei ratsastus e>
Ka muodinmukainen maisema-
inalkailu korvaa sitä nionipaoli».
ia nautintoa ja lerveysvoimiste-
Ina.mitä porolla-ajaja saapi tun-
tea«.

Kirjailija «tahtoo siis herättää
henkiin porourlieilun niin laajal-
tikuin poron pitäminen on mah-
dollisia. Kaunopuhcisempaä assi-
Ial8«l,ta kuin tämä Kirjanen
saattaa tuskin ajatella tiiman asi-
an viiralle, sillä agitatsio perus-
tui,, omiin, intomielin esitettyihin
kokemuksiin. Ja päättäen niiltä
yksityiskohtaisesti kuvatuista
»poropäivistä--:, jommoisia jo ««n
kainulaisten Kesken aikaansaan,,
on tämä urheilu hyvällä alulla.
Eikä ole epäilemistäkään, etteikö
so tänä -urheiluharrastusten liim"
pöisenä aikana saavuta vieläkin
laajempaa kannatusta, vallankin
kun se asianajajalleen on saa-
nut niin hehkuvamielisen urhei-
lijan Kuin Kianto itse on.

llvvin huomattava sija onkai-
ken porourheilusta syntyneen sa-
nottavan rinnalla suotu rajanta-
kaisien veljiemme, Vienan karja-
laisten kuvaamiselle- Poronajo-
retkensä onnäet kirjailija kump-
paneineen ulotuttanut heidän a-
lueelleen asti. Tuskinpa löytää
hän taipeeksi .kauniita sanoja.
kiitcllessään heidän alkuperäisen
herttaista luonnettaan, turmeltu-
matonta elämänkatsomuslaan vi-
attomine iloisuuksilleen. Mutta
löytääkseen kuvauksilleen kyl-
liksi varjoisan vastakohdan piir-
telee hän oman yn^äristonsä a-
sukkaista mielestämme liiaksikin
tummia 'Kuvia, syyttäen samalla
luteerista uskontoamme kansan
luonteen turmelemisesta. Kian-
non intohimoinen uskonnon, vi»
haaminen ei siis jää esiin tule-
matta edes silloin, kun hän kir-
joittaa kirjan urheilusta'- Tämä
seikka vaikuttaa vastenmielisesti
jokaiseen «kiihkottomaan luki-
jaan. Muutoin on ollut perin
hauskaa tutustua tämmöiseen te-
okseen, joka Kaiken runolliseni
lennokkaisuutensa ohessa käsit-
telee aihetta, josta ei vielä enii«n
liene erityistä teosta luotu.

-ii-

Viimeiset tiedot.



Torstama 3 p.nä Heini

Opeiuskirjalli-
snutta.

Ainekirjoitus elävään elämään.
Kokeiluja, mitä ja miten lapset
Kirjoittavat. Esittänyt rlilin-ii
Näsänen,Hinta 2: 75. Otavan
Kustantama

-ainekirjoitus on koulussa ikä-
vää ja vaikeaa ainetta oppilaille.
Ja tähän on kaiketi syynä m. m.
se, että aineiden aiheet ovatulko-
puolelta lasten käsitepiiriä, liian
etäällä heidän aatemaailmastaan,
sekä aineen käsittely liian Kaava-
maista. «la jos aine valitaankin
Kotoisesta elämästä, saadaan se
kaukaiseksi vtimalKaistiuelella,v»
leiskäsitteillä. Jos lapsi pannaan
kirjoittamaan koirasta, tehdään
aihe «hänelle vaikeaksi ja lian it-
se siilien nähden välinpitämättö-
maksi. kunpitää säännönmukai-
sesti kirjoittaa koirasta yleensä.
Mutta jos käsketään vapaastilaa-
«tia aine esim. »Meidän Musti» tai
»Toverini Kadrit tahi »Naapurin
Ilalli», Kunkin tuntemusten mu-
kaan, niin innokkaasti lapset
työhön tarttuvat- «Ia kirjoitus o-
sottaa, että lapsillaon kokemuk-
sia ja mielikuvitusta, kun vain
saavat n«i«tä käyttää. Henkisesti
köyhät saadaan kehittymään
rohkaisemalla ja luisten tuottei-
siin tutustamnlla.aineet tulevat
Kuvastamaan Kunkin oppilaan
omaa sisäistä maailmaa, eivätkä
ole kuivia kopioita, opettajan
kaavaamia. niinkuin vanhaa ta-
paa käyttäen tähän saakka ovat

Tätä esittää- Hilma Näsänen
kirjassaan »Ainekirjoitus elävään
elämään^. Tarkoituksena on saa-
da ainekirjoituksen alalla samal-
lainen mullistus aikaan, kuin m>
ta näinä vuosina on suoritettu
piirustuksessa. On hyljätty enti-
nen kaavamainen ja kuolettava
kopioiminen, jossa pääpainopan»
tim viivain suoruuteen, piirustuk-
sen .puhtauteen j.n. e. ja koetettu
saada lapset omintakeisesti ky*
kynsi mukaan esittämään ha-
vaintojaan. Seurauksena on Mut
innostus työhön,piirustusten o-
inintakeisuus, havaintokykyjen
terästyminen, hyvien ennätysten
saavutus. «Ia kaikesta päättäen
tämä uusi ainekirjoitus-opetus
tulee saamaan samalla sen mul-
listuksen aikaan äVlinkicleni ope-
tuksessa, kuin mitä« piirustuksen
opetuksessa jo on tapahtunut.Ai-
nakin, jos tulokset ovat yhtä 'hy-
viä, kuin mitä tämä Hilma Räsä-
sen Kirja näyttää.

Tassa kokoelmassa on 264 «ai-
netta, «18 oppilaan kirjoittamia,
ensi luokalta neljännelle saakka.
Sadoista aineista on vain valittu
tyypillisimmät, seassa heikompia
ja «paraimpia. «la tulokset ovat
«hämmästyttävän- hyviä, «losnahan
vain yleisesti puoleksikinniin
hyvin ainekirjoitus kansakoulus-
sa onnistaisi, kuinmitä tämä
kirja osoittaa, niin kannattaa jo-
kaisen ruveta heti yrittämään tä-
tä uutta menettelyä- Kaikilla o-
pettajilla läheskään ei ole sitä
mielikuvituksen rikkautta eikä
hafralsusta juuri tämän aineen
opettamiseen erii!ä;n, niinkuin
ilmoitettavana olevan kirjan laa-
tijalla, mutia jokainen voi yrittää
ja toivottavasti saa myös entistä
parempia tuloksia.

Olisi ollut suotavaa, niinkuin
professori XI. Soininenkin loppu-
lauseessa huomauttaa, että aina-
kin osa aineista olisi jätetty juuri
sellaiseen kielelliseen asuun,kuin
ne lasten kädestä päässeinä ovat
olleet. Siten olisi saatu nähdä,
miten kyvykkäiksi kielen käyttä-
jiksi oppilaat neljän vuoden ai-
kana ovat varttuneet luota uutta
menetelmää käyttämällä. Mieli-
kuvitus niillä kyllä on varttunut,
mutta onko oikeinkirjoituksessa
päästy myös entistä pitemmälle?

■Meillä on kyllä tähän samaan
menetelmään johtava kirjoitus"
opas entisestään, nimittäin 11.
ttniltinin »Arkielämän aloilta», ja
ehkä se on jopaljo hyvää ehtinyt
aikaan saamaan. Nntta toivotta-
vasti tämä Hilma Räsäsen kirja
kiinnittää ent siä enemmän huo-
miota asiaan ja antaaaimo sysä-
yksen ainekirjoitusopetukselile
viitotettuttn suuntaan. Ainakin
minä yritän entistä suuremmalla
hartaudella tuota menettelytapaa
noudattaa luettuani tämän kir-
jan. Onnellista jatkoa vain tälle
M. Soinisen toimittamalle sarjal-
le »Kasvatusopillisia tutkielmia»,
joista tämä neiti Räsäsen kirja on
ens'Mii,«nen

X. '-

Uskonnollista
Kirjallisuutta.

Totuuden etsijöille.Kirjoitta-
nut L. 11. Päivänsä1 11,

vihkoa. Hinta 516. 2 50. Werner
SöderströmOsakeyhtiön kustan-
tama.

Tohtori Päivänsalo c»n ahkera
kynäilijä. Joka vuosi ilmestyy
useita hänen kirjallisia tuottei-
taan. Niiden tarkoitus un lierat-
tää rakkautta ja sääliä kovaosai-
siin, sytyttää uskoa ja luvttamus-
ta Jumalaan, osottaa jumalatto-
muuden surkeita seurauksia. Ne
ovat vilpittömästäsydämestä pu-
ristuneita hätähuutoja ihmisille
ottamaan itsestänsä vaari, tark-
kaamaan, mitä kunkin rauhaan
Kuuluu

Kukaan rehellinen henkilö ei
voine kirjoittajaa kivellä lieittää
ja sanoa: »le» sinä myösniin,«.
Sillä lianonelämällään osuttanut
harrastavansa sila, -mitä puheil-
laan ilmaiseekin. Vuosikausia
työskenneltyään Helsingin Ivan-
punkilähetyksenpalveluksessa ja
tutustuttuaan laitakaupungin
kurjien elämään, on hara antau-
tunut sydämensä lämmöllä: Her-
raa palvelemaantyössä ja totuu-
dessa. «Ia hedelmistä puu tunne-
taan

Siksi tohtori päivänsalon sa-
noille tulee antaa erityistä huo-
miota. «Ia sitä hänen Kirjasensa
ansaitsevat myös pirteän ja yk-
sinkertaisen kirjoitustapansa
vuoksi

Tämä sarja »Totuuden etsijöil-
le« käsittää 10 pieniä vihkoa,
joissa Käsitellään seuraavia asi-
oita, Epäilijät ja hmeet, Kristin-
usko ja raha. Ajatusmaailmam-
me, Suuri lahja ja sen kevytmie-
linen käyttö,Kun rikollisia pide-
tään yhdessä, Mikseivät loiset us»
ko Jumalaan, Välittääkö Suonien
kansa Raamatusta, Eätö kristin-
usko sovi nuorille, Mitä useim-
mat mieluimmin lukevat ja Mil-
lainen on rukouksen kuulemi-
nen.

Monia tärkeitä elämänkysy-
myksiä siinä käsitellään, «la niin
helppotajuisesi.. sekä puoleensa"
vetävästä. «loka tällaisia kirjasta
alkaa silmäillä, hän tuskin raskii
sitä kädestään heittää, ennenkuin
on sen loppuun lukenut. Herää
halu saada tietää, niitä siinä oi-
kein sanotaan.

Kun nykyaikana levitetään
niin runsaasti kielteistä, kaikkea
pyhänä pideltyä repivää kirjalli-
suutta ja siten tuotetaan .sanoma-
tonta tuhoa ajattelemattomaan
kansalaistemme keskuudessa, o-
lisi suotava, että tälle halpahin-
taiselle ja helppotajuiselle kirja-
sarjalle hankittais iin oikein run-
saasti lukijoita. Sillä jokaiseen,
joka tuollaisen kirjasen: Ajatus-
maailmamme, Suuri lahja ja sen
kevytmielinen käyttö,tai jonkun
muun on lukenut, on jäänyt jo-
tain, joka ei voi olla häneen vai"

lamatta.
Jumalankieltäjät esiintyvät ny-

kyään ankarasti hyökkääjinä, a»
seenaan sanomalehdet ja kirjal-
lisuus. Kristittyjenkö tulisi- tyy-
tyä vain puolustautumaan? liii»
Heidiin tarvitsee ja kannattaa
myös hyökätä, ja tällaiset aseet,
kivin nämä Päivänsalon pikku
kirjaset. ovat oivallisia aseita
hyökkääjille, vaarallisia vastus-
tajille. Käytettäköön-niitä!

K. H

«i!!!! M
»Yriivksen» kansa!-

lisiin painikepa»-
luihin

ovat ilmoittautuneet M. Pelitila
»Kyrön Voima» Orismala, A. Sa-
lila ja 15. Alanen »Atleettiklubi»
Helsinki, A. Ahokanto »Vesa»
lappeenranta, Hj- Kuusisto
»Kiilto. Vaasa, A. Jokinen ja K.
Leivonen »Jyry» Helsinki,A.
Paavokallio, Hallan V. P. IXin v.
jau=seura, Kotka. J. Tikka V^ p.
li.v. ja n.-seura »Tarmo» Viipu-
ri, «X. Salonen ja V. Hokkanen
»Voima» Pietarsaari, lialle Ek-
lund, Janne Haapanen ja Onni
Vanhakartano, »Voimailun. Ystä-
vät» Pori, E. Rarnppanen »Jyry»
Viipuri, M- Lehtonen »Kaiku»
Turku, X. Viljamaa. J. Koivisto,
V. Urvikko, L. Haapanen,H.
Sääksjärvi, M. Siro, 1?. Lähteen-
mäki, A. Saaristo ja L. Jalava
»Pyrintö» Tampere, Arvo En*
berg »Tähti» Tampere, Noohert
Lehto »Visa» Riihimäki, R Iho-
man »pyi Nokia, V. Lehmus-
virta, 11, lluil.zilo. K. Hellman,

N.Koivumäki, K. Aalto, I.- ja V.
Mäkinen y. m. »Yritysc Tampe-
re. Vht. siis 16 eri seurasta.

Kilpailuista tulevat hyvin jän-
nittävät,sillä joukossa on maani-
me etevimpiä painijoita.

tyt» o», m-1» a rt,

Omituinen löytö.
Pietari,heinäk. 1p. Poliisi

löysi tänään merikanavasta kää-
rön, jossa oli ihmisen kädet, ja-
lat ja pää. Samaan aikaan' ovat
kalastajat Oranienhaumissa löy-
täneet erinäisiä muita ihmisruu-
mun osia- sisältävän käärön.
Otaksutaan löydettjenosien kuu-
luvan saman ihmisen ruumii-
seen.

Tehdastyömiesten
lakko Moskovassa.

Moskova,heinäk. lp. Po-
dolskista lennätetään että Singe-
rin tehtaissa on 3,000 työmiestä
tehnyt lakon Kun tehtaiden hal-
linto ei ole myöntänytheille pal-
kankorotusta-

»IW.A.
Tilanne

Balkanilla.
Bulgarialle jätetyn

Kreikan nootin
sisällys.

Ateena, heinäk. 1 p. Hui-
garian hallitukselle jätetyssä Krei-
kan nootissa länsittään m. m. et»
ta Bulgaria on tehnyt Kreikan
kanssa sopimuksen, joka on o-
«ottaulunul olevan petollinen sii-
nä suhteessa ettei Rulgaria ole
siinä ilmoltanut suhdettaan toi-
siin valtoihin, jotapaifsi se ilmei-
sesti sotii Kreikan etuja vastaan.
Sen sijaan että olisi jatkanut so-
tatoiniia yhteisiä vihollista vas»
taan teeskenteli Bulgaria väsy-
mystä ja kieltäytyi lähettämästä
■lisäjoukkoja liittolaisten avuksi
sekä solmisi väliaikaisen rauhan,
joka syrjäytti liittoutuneitten e-
ditt. «Sitten koetti Bulgaria vää-
rentää tosiasioita Saloinkin vai-
loltamiscsta ja tahtoi asettaa sin-
ne hitl«aria!aisen hallinnon,ryh-
lyipä väkivaltaisuuksiin kreikka-
laista väestöä kohtaan. Bulgaria
ei myöskäänole ehkäissyt partio-
joukkojensa toimia kreikkalaisia
vastaan. Kreikka on koettanut
välttää veljessotaa ja sen vuoksi
koko ajan esiintynyt mahdolli-
simman suurella rauhanrukkau-
della ja myönlyväisyydellä kiin-
nittämättä huomiota Bulgarian
ärsytyksiin

Bulgarialainen tykistö
hätyyttänyt kreikka»

laista torpeedo*
venettä.

Tor-Ateena, heinäk. llp«»»>^»
peedonhävittäjä Leonia ampui
tänään bulgarialainen tykistö sen
kulkiessa Elevlera saaren ran-
nikkoa pitkin. Leon vastasi tu-
leen aiheuttaen bulgarialaisille
tuntuvia tappioita. Tämän joh-
dosta on Bulgarian täkäläinen
lähettiläs lähettänyt vastalauseen,
johon Venizclos kuitenkin vasta-
si ettei Kreikan hallitus voi käsit-
tää Bulgarian menettelyä kun
Bulgaria juuri itse on pitkin ko-
ko rintamaa antanut joukkojen-
sa käydä hyökkäämään kreikka-
lasia vastaan*

liel! ii.
Kuollut valtiomies.

R e r 1in. kesäk. 30 p. Tun-
nettu agraari krevi Kant/, koro-
lettujen vilja tullien alkuunpani-
ja,onkuollut. Hän oli vailiopäi-
vain jacsn,

Hotelli Yhdys-
valioissa.

5 henkeä «saanut surmansa.

Newyork, heinäk. 1p. Tu-
lipalossa eräässä siirtolaishotel-
lissa, jossa asusti joukko saksa-
laisia ja puolalaisia siirtolaisia
sai 5 näistä surmansa ja 20 pa-
hoja palohaavoja

— Maailman- iäkkäin Puu.
Eräällä tirffoinaalla, Santa .'.''ii-
riä del Tulen kylässä, Mexico Ei"
tyn läheisyydessä, kaswcia muuan
sypressi, jota annellaan iäkkäim'
maksi kuitista elollisista maan
päällä, tiedemiehet owat arwioi-
tteet sen iän olewan nom wiisi tai
ltiuii tuhatta Muotta. Todellakin
melkein käsittämätön elinaika t

Tuo fuitiiiaunrrDoineit puit'
wcmhus wersoi niin muodoiit ai5
kaita, jolloin kuningas Meneshai'

on siis miltei'titfi Egyptissä
yhtä lunniin tuin I)ié:.or.ia. Se oli
pieni, 200--wnotias sypressilapso'
neu, kun Keopsin lukemattomat
orjat raatoiwat egyptiläisissä py'
ramiidirakennuksisia. Se cli wielä
in.piitit§aifaan-'a — w. 1000 tie*
noilla — kun Israelin lapset
marssimat maukcudcstaan piilin
Niilin rautoja. Seitsemän wuosi»
sataa ennenkuin Babylonin jaa-
ltnttti korkeimman luistonsa, «Ii
Tattia Maria del Tiilen iypressi
so inndtuiutt suureisi ja komeaksi
«puuksi.

Tämän «m onit tmuotifert syp-
ressin ensimäiscn ticiccllisen mit»
fau fien toimitti w. 1003 tri von
Tchrenk. «pait mittasi ningen

neliön jalon korkeudesta tylticstä
lähtein ia sai tulokseksi 126 jalkaa
likipitäen.

KokonKsla.

IMIIWIU ll
kaupungin talonomistajia ja isännöitsi-
joitä yleiseen kokoukseen tänäpäivänä
klo 8 "illalla Vahtim. yhd. liuon. Mus-
taulahdenk. 23. Keskustelua uudesta
poliisiiäriesty teestä.

Johtokunta kokoontuu tuntia aikai-
semmin.

Tampere, heinäk. 2 pnä 1913.
Johtokunta.

!!l!!Ä!!MD!!I!!Z
myydään kaivava heinä pystyyn
viljelysalueillani Tammelan vai»
nioilla Kosken maantien varrella,
lauvantaina t. k. 5 päivänä klo
4 iltapäivällä.

J. Mäntynen.

Kasvavan
heinän huutokauppa!
Tiistaina t. k, 15 p:nä alkaen

klo 10 an. myydään huutokau-
palla herajoen talonsa Oriveden
Enokunnassa kasvavia kylvö- ja
luonnonheiniä. Aljetaan Siitinnie-
men torpasta. 10841

IllM^lililllND!!..
tarjotaan tam.an heinäk. 8 p-nä klo 12
päivälläVesilahdenPappilassaUi»i,ralis-

-ja sciuenttitöitä. ehdoilla kun huuto-
kauppatilaisuudessa ilmoitetaan ja ta-

malia vaaditaantakavs emiakkorahoista
ja työn kelvollisuudesta.

Vesilahti, heinäk. 1 pina 1913.
10825 Virkatalolautakunta.

HS.. US. 2 k. 3 pp. 2 v. v.

MWMBN
huuttjtanippa.

julkisella huutokaupalla, joka
pidetään Urjalan Kuntahuoneella
elokuun 11 p:nä kello 2 ip.1913,
myydään nom 3,200 kpl. tukki-
puita, myyjä pidättää itsellensä
lturmin mietintöajan. joko hy-
väksyä talli hyljätä tehdyt tar-
joukset.

Urjala 2S/G 1913
Emil Karo.

Maanviljelijä10770

T. 8.. K. 1.

il-fiiÉlia.
Oriveden kunnantalon Anttilan kas-

vavat heinät myydään huutokaupalla
heinäkuun 10 p.nä klo 3 iltapäivällä.
Maksuehdoista y. m. lähemmin pai-
kalla.
10767 Tilanhoitaja.

Piili l. 11. 11 W
klo 10 »n, pidettävällä huutokaupalla
myydään Pirkkalassa Keimolan Mikko-
lassa kaikki tämän kesäinenheinäkasvu.
Ratiat huudoista maksetaanpaikalla.

Pirkkalassa li p, heinäk. liltii.
10796 l).V. Emäkoski.

Rakentajat!
Lantoja, piiruja ja hirsiä, käytetyltä
vaan rakennusaineiksi täysinkelvollisia,
myydään huutokaupalla joka pidetään
vanhan haulitehtaan alakerroksen luo-
na lauvantaina t, k, 5 p:nä kello 2 ip.
ehdoilla jotka huutok, tilaisuudessalä-
hemmin ilmoitetaan.

Tampereen Haulitehtaan
10808 Osakeyhtiö.

Tiimiin heinäkuun il! p.
kello 12 myydään huutokaupallalähellä
Viialan asemaa, Vihtori Aspin uudet
asuinhuoneet.2 tulisijalla, AugustLehto-
sen saatavasta. Maksuehdoista y. m,
tarkemmin räikällä. Lyhyt mietintö-
aika pidetään tarjousten hyväksymistä
tai h; lkuämi.-tä varten.

Ll Lehtonen.

US., «8, 114. TS.TS. 2k. 3 pp, 2v.v,

Julkisella
llWfMlzWllllzl.

joka, pidetään Urjalan Kuntahuo-
neella elokuun 11 päivänä kello
12 päivällä myydäänUrjalankirk-
koherran ja kappalaisen virka»
talojen metsistä yhteensä noin
9000 kpl. tukkipuita. Metsä on
erityisesti ehjää ja pitkävartista.
Samalla huomautetaan,että huu-
dot jätetään kirkonkokouksen
taikastettaviksi, joko hyväksyä
tahi hyljätä tehdyt tarjoukset.

Urjala 28/6 1913.
Virkatalojen lautakunta.

10769

Heinähuutokauppa.
Perjantaina kuluvan heinäkuun 11

päivänä alkaen kello 10 aamupäivällä,
Selkeen torpalla Teiskon pitäjän Juti-
lan kylässä, myydään vapaaehtoisella
huutokaupalla kasvavaa kylvö- ynnä
muuta heinää, josta sekä että huudot
ovat heti huutokaupan loputtua m»k-
settavat, yleisölle täten ilmoitetaan.

Teiskossa heinäkuun 1 p:nä 1913,
10755 Aleksanteri Tolvila.

NÉiiiii fiiiiiii.
Julkisella konkurssihuutokaupalla, jo-

ka tulevan heinäkuun 8 päivänä klo 12
päivällä pidetään itse paikalla,myydään
edesmenneen nahkuri X, X, Karin
konkurssipesälle kuuluvat talo ja tontti
nio 19 Tampereenkaupungin 3:ssa osas-
sa, josta täten niinhyvin kiinnitysten
haltioille, kuin halullisille ostajille ilmoi-
tetaan. Talossa sijaitsee täydellisetnah-
kurin työhuoneet ja on siinä harjoitet-
tu nahkurinliikettä jo useampia vuosi-
kymmeniä, joten paikka on kaikilleny»
vm tunnettu. Samalla kun huomaute-
taan, että huuto on paikallamaksetta-
va, mikäli ei ostaja,kiinitystenhaltijain
kanssa voi sopia lainaiu seisomisesta,
ilmoitetaan myös, että allekirjoittanut:
ioimitsijamies pidättää itselleen tunnin
mietintöähän hyväksyä t.ti hyljätä teh-
dyt tarjoukset, Lähempiä tietoja antaa
allekirjoittanut.

Tampereella kesäk. 19 päivänä 1913
■juiiiis Koskinen,

tnif--.10234

Sann
töllÉÉÉili.

Julkisella konkurssihuutokaupalla, jo-
ka tulevan heinäkuun 8 päivänä, aika-
en klo 10 ap, pidetään talossa n:o 31
Kuninkaankadun varrella Tampereella,
tarjotaan mvytavaksiedesmenneen Nah-
kuri K. X. Karin konkurssipesälle kuu-
luvaa erinäistä irtaimistoa, josta erik-
scen mainittakoon: kulta- ja hopeaesi-
neitä, huonekaluja, melkein uusi piano,
talouskaluja, lima- ja «vaatteita. 2
Tampereen Kirjapaino O. Y:n osaketta,
v, m. y. m. josta täten halullisilleosta-
jille ilmoitetaan. Huudot ovat paikalla
maksettavat.

kesäkuun 19 päivänäTampereella,
1913.

Julius Koskinen,
toitnitsijamies.10233

MNi,zliVjlMlil
Hämeenkyrön Prenttissä vuokraton-

tilla sijaitseva kauppatalomyydään hei-
näkuun 10 pnä klo 12 pillä paikallapi-
dettävällä huutokaupalla, .Seudulla os-
tokvkvinen asutus, laivaliikc avoinna
Liuroönnom 9 '/, kuuk. vuodessa, Lä-
hempiä tietoja antavat Prenttissä ta-
lolliset V. Frantsila, V, duuse ja f.
Ilossa, 10390

HDOtOhOUPOIIO
myydään ensi perjantaina Lempäälässä
Ahtialan Teeren tämänvuotinenheinän-
kasvu. Aletaan n,k, KesJtnsioetta klo
10 <M E. Paloheimo107-19

NWWDiz.
Kastematoja

mev 3. inhoni Johanneskylä 36.
1Ö790

2 vähän käytettyä punasta sänkyä,"myydään halvalla Otavallankatu 8.
l f. pihan sivulla. 10803

III!o myytävänä
Kiikassa

Maanantaina heinäk. M p:nä klo 12
myydään huutokaupalla Kitkassa Unke-
lan Kartanon talon läheisyydessä oleva
Vainionpää-niminen Kartanon talosta
lohkaistu maatila, joka käsittää '/gmai-
nitusta Kartanon talosta, ehdoilla koin
paikalla ilmoitetaan. Huutajalta vaa-
ditaan hyväksyttävät takaukset. Tatua»
na päivänä alk. klo 10 ap. myydään
saman mailla kasvavat heinät, j

fcejn^iolt^wn'!.Hi-775Osoite ,^etsä.

Laskulomakkeita
muuiävänä

Hamwlehden 'iciitlcut. t

kuuta AAMULEHTI

Ranskan sotilas*
levottomuudet.

Sotaväen yllyttäjiä vangittu.

Paris, heinäk. 1 p. Hallitus
on vangituttanut eri työ>väen
syndikaattien 12 sihteeriä ja ra-
hastonhoitajaa sotamiesten yllyt-
tämisestä karkaamaan.

Italian kuningasper-
heen matka.

Pis a. heinäk- 1 p. Kuningas-
perhe on ministeri San Giuiiano
mukanaan lählenyt täällä Kie-
liin.

taistelu arabialais-
ten ja turkkilais-

ten välillä.
K airo, heinäk. 1p. Sheikki

Shenussij on Egyptinrajalla hyö-
kännyt Tripoliista Errvpliiiil^^Mpa-
laavan turkkilaisen joukko-osas-
ton päälle. Syntyi verinen tap-
lelu

y, p. R:n
Ija II osasto

kokoontuu harjoituksiin kentälle tä-
nään torstama t. k. 3 p, kio 8 ip.

Huom.! Joka mies.
10826 Osastojen päälliköt.

Mtofinft
HuntsKauppola»

K. 1.. 3 pi,

sI«E-l!i?OhSPpa
Tämän vuoden heinänkasvu myydään

Uudentalon n,k.Perkiö-nimisestämaas-
ia HiliiieeiiKyry» pitäjässä Hei-ttukwii
kylässä maanantaina t. k. 14 p. alkaen
klo 10 ap. Huudoista on yksi neljäs-
osa heti maksettava ja loppu 2 kuu-
kauden kuluttua.
10784 Jalmari Keskinen,

I'B., KL. 2 k.
FIfVF«2F»«,SF/»l>/lÄ«^/?Ä,

Maanantaina heinäkuun 14 pnä 1913
«alkaen kln ii aan,,«iii,. Jutilan tilalla,
Teiskon pitäjän Jutilan kylässä myy-
dään vapaaehtoisella huutokaupalla
isommat alat pienissä osissa, kasvavaa
kylvö- ynnä muuta heinää, josta ylei-
.-ölle täten ilmoitetaan. Huudot ovat
heti huutokaupan lopu! maksettavat.

Teiskossa kesäkuun 28 pnä l'Jl3.
10756 lutilan-ulitiö.

N:o 149 — 1913 — 7



ÄÄMULEHTT8-^'N:{f1494 1913 TorstamaIp:nä Heinäkuuta

!f Hämeen läänissä, 10 Kmlal-
zM valaiturilta ja 100 syltä

MHÄTILH.
flnta-aia n. 160 ta, josta peltoa n. 30
ta ia viljelvskelpoista suomaata 50 ta.
Metsässä 'luettu 900 tukkipuuta 7"X14"
kork. Pioni elake rasittaa tilaa. Asuin-
rak. 4 tallisi.Navetta 8 lehmälle, talli
2 hevos. oluita rakennuksia talon tar-
peeksi. Palnv. n. 3,000 mk, vainota ci
ole. Hinta 11,000 mk. Kaleista5,000
mk. I.ähemtn,

fD Niklas Järnefeltin S
i>| Maanmittaustoimiston MH Tampereenkonttori. D
fp llälneenk. 5. Pultel, 1297. R

10519

*n k» « 'li HeifiP^s, 4 M»! fill
r

h 1» %åt

erään konkurs siwiraston laskuun
huutokaupataan vähittäin ensi
lauvantaina heinäk. 5 p klo
10 ap.

Sitäpaitsi myydään 55 kpl.
mai<loi:kul,ietusastioita (tonkkia),
osaksi Ulliin 30—40-50 litran
suuruisia ja 2 kymmenysvakaa.
Ttuut»Kauppakamarissa

Kauppatori S.
10909

US.. 118. I'B. 3 pp.

ii»tila
Hipuissa.

Kun varsinainen virkani ei salli mi-
minhoitaamaatilaaniniinkun haluaisin,
myyn sen kohtttushinnalla, ioko irtai-
mistöineen tai ilman. Pinta-ala100 ta.
viljeltyä nom 24 ta. Elätetään S a 10
naittaa ia 2 hevosta. Kalavesi hyva,
samoin metsästysalue, maat sattuvat
Herralan vuolteeseen.Niittyä ja metsää
talon tarpeeksi. Verot pienet. Raken-
nukset uudet ja mukavat. Pääraken-
nuksessa 3 suurta huonetta, keittiö,etei-
nen, iärjestelvhuone. suuri lasiveranta
v. m, mukavuuksia. Tila varsin sopiva
varakkaalle, pientä tilaa haluavalle
maanviljelijälle,tai eläkettänauttivalle,
hiljaista lepoa haluavalle virkamiehelle.
Matka Lempäälän asemalta suorinta
lietä nom 2 km.

y. m. ehdoista saa tiedon
allekirjoittaneelta kirjeelläkin, jos 20
pennin postimerkki seuraa kyselyä. Te-
lefoni on

HLOM,! Myydään ilman välikäsiä,
Kauppa tehdään mahdollisimmanpian,

Lempäälä. 1p. heinäk. 1913.
10706 R. 'lii.lveul.eimo

Vähän käytetty, siisti
puodin kalusto

myydään liikkeen lopettamisen tähden
huokealla, sopiva sekatavaraukaupalle.
Lähemmin Aamui. kontt. nimim.

Puodin kalusto,

Iti Järven rannalla,34 kmTam- «
N pereelta ja 1 '/, km laiva- M
"-, laiturilta sijaita. Kl

MÄHTILÄ.
Pinta-ala n. 280 tna, josta peltoa n,

40 tna. Metsä hyva, tukkipuita myy-
täväksi Elätetään 2 hev,, 8 lehm.,yn-
nä joukko nuorta karjaa. Hyvä puu-
tarha ja kalavesi. Asuinrak. 2, vht,
il ttilisij. (5-4-6), navetta 20 lehm., tai-
li 5 hevos. Rakennukset patov. n,3000
mk. Hinta 28.000 mk. Lainoja ei ole.

Lähcmm.
'

Niklas Järnefeltin|
->-' Maanmittaustoimiston I
H Tampereen Konttori. m
H Hämeenkatu 5. Puhelin 1297. M

Ifamari ja keittiövesijohdolla<"> Kaivokatu32. 10798

Wok. t p:--la kaksi liuonetta, keittiö
B^u^teilnir^Alektanterinkatu 31,

■iv H.10799

Elok.Ip.
kamari ja keittiö alakerrassa siivolle
lapsettomalle perheellePapink. 7.

10788

2 huonetta /H keittiö
Puutarhak. 33. tavatklol2— 2ia6-^Puhelin 467^^^^^^^^^^^^>
\->'.-.j:.mmmmmm Hl. K, Heikkilä.
Oiist. kalustettu huone nuorillemielille
"*-» nyt heti tai 15 pnä Pautatienk.10,
10812 toinen rappu oik.

Kamari osalla keittiöön15 p.heinäk.
tahi 1 p, elok. Haarakatu 4,

10821 Hj. Blomqvist,

<l» p- heinäk. tai 1 p, elok. kamari***
os keittiöön.Pirmink. 14. 10818

laaman ja keittiö sekä 2 kamaria***
kumpikin os. keittiöön heti tai

tuonnempana Läntinenk. 40. 10810

T. L.1k.

Huone kalustettuna ta! ilman. Mustan-N lahdenk. 7. Vihervaara, 10814

2 kamaria ja keittiö elokuunIp.
10816 Kaivokatu 36.

Bussia.
T. F
Pirkkalan Maatalousseuran

Kesfllnhlo
pidetään heinäk. 5 pnä alkaen klo 11
ap. Meunnolan Alastalossa. Ohjelmassa
on: maanviliehskoneiden ja peltokalu-
jen koettelua sekä esitelmiä. Juhlan
loputtua alkaa

iltama
klo 7 ip. runsaalla ohjelmalla
IOSOoB Toimikunta

Palvelukseen Mm.
<H <|«9 vuotias tyttö saa heti paikan
IL"H»? Kaivokatu 21. A, Leppänen,
10813

Kunnollinen palvelijatar saapi paikan
nyt heti kun ilmoittaaitsensäFrans

Liljeroos'in LeipomoliikkeessäPuutar-
h.ikatu 16 10831

10320

Palstatila
myytävänä.

Lähellä Kangasalan kirkonkylää,
kauniilla paikalla oleva Elomaan
palstatila on heti myytävänä.
Palstalla on erinomaisessa kun-
nossa asuinrakennus,sisältävä 2
suurta huonetta ja keittiön,sekä
tarpeelliset ulkohuoneet. Sopiva
huvilaksi. Lähemmin ilmoitta»
nimismies Heikki Häyrynen os.:
Kangasala. 10592

tlootilamyytMii.
, («PftrtDel-an 1manttaalinIsumuinen pe.
«Un totito KanaaKalon pttqäSfä, myt).
tdästv nyt heti effinfutleeSto fötiStä ar.

'ttollaine metsineen, laihoineen, irtai.I,fi6loneen tai ilman irtainta-, «talo st.
Kaitsee ihanalla CänfleimärDcbcn niemet,
teeillä «jWiStapäätä «Kaiwcmnon la-iwntai»
«liina. Talo onIjyteäSjä -ralennuffessa ja
'taalla ftiljclty tticimaperäifciTti ssymme.
*r.ia lruosik. Lähemmin ilmoittaa emon.
■ti,Tuoma 'J-v-iucla, ysgile «Kcyiaasalai,

Huone osalla keittiöön.
10805 Suokatu 10.
Fso hauska huone kalustettuna tai il-*

man heti eli myöhemminKirkkok. 8,
käynti kad. 3 kerr.Hakkarainen.

amari ja keittiöElok. 1p. Sotkan-**
katu 13. Lähemmin Vuorisella10840 iViemikatu 18.

3:men ja 4:n huoneen huoneus-m tot Viinikankatu 3. Puhelin 43310839 K. K. Tuominen.
Clok. 1 p. kellakamari"

10835 Puutarhak. 12 a.

< p. elok. kamari ja keittiö,alkooviiaZ vesij. Kullervonk. 17. 10834
♥ffyysk. 1 pistä 3 huonetta ja keittiö*"» mukavuuksineen Viinikank. 25.

Puhelin 248.

Elokuun 1p. 1huoneen huoneustoja** ja syysk. 1 p. 2 huonetta ja keit-
tiö Otavallank. 12. Läh. Hämeenk. 20.
10828 N. Ohlsson.

U^amari ja keittiö15 p:stä heinäk."
10837 Tammelank. 4

TFeinäk. 15 tai elok. 1 p, kamari ja"
keittiö Papink. 19. Nummi10838

palueluztll haluaa,

Siivo ja rehellinen ompelemaantottu-" nut 'TYTTÖ haluaa paikkaa. Vast.
Vesilahden postitoim. nim, 20 vuotias.
10705

Taloustoimiin ja käsitöihin tottunut,*"
sekä pienteniasten opettajana ollut
Ml7NEITI "»G

haluaa puotiin tai muuta sopivaa toin-
ta. Vast- ti viik. ajalla t. I. k.nimim.
10772 Lydia.

HS. 2 k,

Kymmenen vuotti» Am. Yhdys-
valloissa liikealallapalvellut suo-men,englannin javähän ruotsink.
taitava huvilla todistuksilla va-
rustettu

mies,
haluaisi tointa liikealalla kotimaassa.
Herrat liikemiehet, jotka tämän huo-
mioonsa ottavat, pyydetään lähettä-
mään rastaaksensa Tampereen posti-
konttoriin uiminiprkillä

:so «Lhdottomasti coitis.«

TS., KL.

3-uuotins ruskea valakka,
pieni valkea piirto o(s°ssa, kyni»
menen korttelin viiden tuuman
korkuinen,varastettiin Tampereen
markkinoilla. Pyydetään ilmoit-
lamaan Tampereenetsivään osas-
toon. Hyvä palkkio luvataan.

kaiteen otetta.
Uselloperineenlöydettykadulta. Omis-
-»^ taja periköön Saloselta, Läntinen-
katu 17. '

10802

Löydetty pieni era rahaa hallista."
Perittävänä Pcltok. 5. Matiamäki,

10794

ilmoltuKsltr.
EBneen-Sotokunnon
monnuiljelysseuron

WzllMltMWtle.il-
HarjoittelukaudeksiLll. 13- 31.10.

14. otetaan 10 uutta karjaniioitohar-
joittelijaa erinäisiin maanviljelysseuran
johtokunnan hyväksymiinkarjataloihin.
Harjoittelijoiksi pyrkijäin tulee olla 18
vuotta täyttäneitä ja omakätisestikir-
joitettuun hakemukseen liittää1)maine-
todistus, 2) kansakoulutodistus, 3) lää-
kärintodistus, 4) holhoojan lupakirja
tai todistuksetentisistä palveluspaikois-
ta. Johtokunnalle osotetut hakemukset
lähetettäköönseuran toimistoon tämän
heinäkuun kuluessa.

Tampereella heinäkuun 1p:nä 1913
Toimen puolesta
K. Tiitola,

V. t.

Koululainen taimuu,
jolla olisi halua auttaa muutamia tun-
teja päivässä konttooritöissä, saa haus-
kan kesäasunnon kun lähettää hake-
muksensa Nokian postitoim, osott.
10797 Tarvitseva.

T. S. 1k.
WTais-ylioppilas antaa opetusta sekä*^ kielissä että matein-,tilkassa ala-
luokkalaisille. Vast, t, 1, k. nim.
10815 Ylioppilas.

Jos e! mieheni
lialle Nieminen tule luoksenil vuoden
ja 1 vuorokauden kiiluttua niin olen
häne. vapaa, Tilda Nieminen.
10721 Vijakkllll-i,

Satakunnan Maanviljelysseuran
kolmivuotinen

iitfiiiiii
alkaa tana vuonna IIkilpailupii-
rissa, johon kuuluvat seuraavat
kunnat: Alastaro, Huittinen, Hä-
meenkyrö,Karkku,Kauvatsa,Riik-
ka, Kiikoinen, Lavia, Mouhijärvi,
Punkalaidun,Suodenniemi,Suonie-
mi, I'yrvää,Vampula jaViljakka-
la.'

Kilpailuun voidaan ryhtyämet-
sän nykyiseen tilaan katsomatta.
Seuran metsännoitokonsulenttitoi-
mittaa alkukatseimuksen, jossa
hoito-ohjeet annetaan.

Kilpaillaan kahdessa sarjassa,
50 na. tai enemmän ja sitä vä-
hemmän kasvullista metsämaata
erikscen, palkintoja jaetaankum-
massakin sarjassa useita. Kor-
kein palkinto on 70 mk.

Ilmoittautumisen voi tehdä en-
nen elokuun 15 päivää joko seu-
ran toimistoon tai metsänlioito-
Konsuletti N. Kivalolle osotteolla
Kokemäki. Ne. jotka nyt otta-
vat osaa samallaiseen kilpailuun,
voivat ilmoittautua silloin, kuin
heidän luonaan lopputarkastus
toimitetaan.

Porissa Kesäk. 30 p:nä 1913,
loimeksi saaneena:

10774 Jussi Puumala.

Junien Kulut.
Toukokuun lpstä toistaiseksi.
Huom.! P — poatijima; /sl — mat-

kustajajuna; F «= sekajuna; ja T'
---

tavarajuna (mukana 111 hiok. vaunu).

Tampereelta lähtevät junat:
/>. klo 1,10 yölläHaapamäelle,saa-

puu 4,16 ap. Jyväskylään 8,32 ap:Suo-
lahteen 10,33 ap. Seinäjoelle 7,33 ap.
Vaasaan 10,12 ap; Pietarsaareen11,50
ap; Kokkolaan 12,19 ip; Raaheen 6,03
ip: Ouluun 6,25 ip: Kemiin 9.-10 ip:Tor-
nioon 10.40 ip; ja Rovaniemelle 12
päivällä (Makuuvaunu Vaasaan ja Tor-
nioon.)

P. 5,40 Helsinkiin 11.00ap:Han-
koon "5" ip. jaHämeenlinnaan7,54 ap.

P. 8,30 «p. Helsinkiin 1,53 ip: Hä-
meenlinnaan 10.36 ap; Turkuun 1.07 ip,
Mikkeliin 9,00 ip; Kotkaan 7.10 ip;
Lappeenrantaan 7.15 ip; Viipuriin 7,32
ip. Pietariinll.so ip; Savonlinnaan 9,08
ap; ja Lahteen 2,04 ip.

M. 8,57 «n. (sunnuntai- ja juhla-
päivinä kesä- elokuun aikana) Tyrvää-
seen 11,05 ap.

./H/Ve-ste/v/l/NH 9,10 ap.vain arki-
päivinä ia ilman aikataulua Simoon.

S. 11,00 «o Haapamäelle 4.36 ip.
/H. 11,50 «n. Toijalaan 12,54 ip.,

Turkuun 503 ip„ Hankoon 10.02 ip.
Suorittamalla pikajunamaksuu 4 mk,
II lk. ja 2 mk. 111 lk. pääsee Viipuriin
7,09 ip. ja Pietariin 10.00 ip. Pikaju-
nan mukana ravintolavaunu.

P. 2,30 io. Haapamäelle h47 ip:«ly-
v.i.sky!äi'n 9,10 ip; Suolahteen 10 53 ip:
Seinäjoelle 9,10 ip, ja Vaasaan 11,47

/>. 2,45 ip. Poriin 7.12ip; Mänty-
luotoon 8,16 ip. ja Raumalle 8.15 i. p.

/»s. 2,48 rp. Helsinkiin 8,06 ip;
H:linnaan 4.5? ip.

P. 4,57 /n. Turkuun 10,46 ip; Hä-
meenlinnaan 7,16 ip; Helsinkiin 10,23
ip; Lahteen 10,44 ip; Kouvolaan 12.31
ap; Kotkaan 8,16 ap: Nikkeliin7,07 ap:
Kuopioon 12,00 p:väliä; lisalmelle 2,46
ip; Kajaaniin 5,25 ip; Lappeenrantaan
4,10 ap; Viipuriin 4,03 ap;Pietariin8,30
ap;Imatralle 9,44 ap;Savonlinnaan4.35
ip; joensuuhun 6,28 ip; ja Nurmekseen
11,30 ip; (Makuuvaunu RiihimäeltäPie-
tariin, Kuopioon jaEliseuvaaraau.

5. 5,30 //i». Orivedelle 7.09 ip.
F. 6,05 //». Tyrvääseen 8.22 ip. ja

Poriin 7,52 ap.
T'. 6,10 //>. Toijalaan 8.55 ip. vain

arkipäivinäkesä- elokuun aikana.
T. 8,25 lp. Vilppulaan 1,11 yöllä.
T'. 8,30 /p. Toijalaan 10,30 ip.
M. 8,35 lp. Poriin 12,49 yöllä.

ja Raumalle 8,05 ap.

Tampereelle saapuvat junat:
P. 12,42 yöllä Helsingistä lähtee-

-7.15 ip. Hangosta3,44ip;Salosta6,10 lp.
Turusta 8,00 ip,. Pietarista 9,55 ap,
Viipurista 1,20 ip; Imatralta7.32 ap;
Lappeenrannasta1,35 ip; Kotkasta1,55
ip; Mikkelistä 11,15 ap: Kouvolasta4,s4
ip; Lahdesta 6,46 ip. ja Hämeenlinnasta
10,29 ip.

P. 5,16 «/». Torniosta 7.18 ap; Kel
mista 8,15 ap; Oulusta 11,25 ap; Haa-
hesta 11,00 ap;Kokkolasta 5.29 ip Vaa-
sasta 7,30 ip; Rovaniemeltä 4,30 ip,,
Pietarsaaresta 5.55 ip; Suolahdesta7,05
ip; Jyväskylästä 9,11 ip; Kiukaita ma-
kuuvaunu Vaasasta ia Torniosta).

F. 8,10 «/». Toijalasta 6,14 ap
H. 8,15 «/». tyrväästä 5.15 ap. Kul-

kee vain kesäk. 1p:vään ja syysk. 1
pistä.

5. 8,20 «/». Orivedeltä 6,40 ap.
H. 8,57 «p. Tyrväästä 6.40 ap. Kul-

kee vain kesä- elokuun aikana.
T. 9,55 «/i». Vilppulasta 4,07 ap
Af. 10,34 «/». Toijalasta9,25 ap;Hä-

meenlinnasta 8,03 ap; Helsingistä 12
yöltä: Riihimäeltä7,o6 ap:Lahdesta5,21
ap; Kouvolasta 8.22 ap;Kotkasta 10,05
ip; Mikkelistä 9.02 ip; Kuopiosta 4,08
ip; lisalmesta 1,18 ip; Kajaanista 10,45
ap; Lappeenrannasta9,55 ip; Viipurista
11,50 ip! Pietarista 8.20 ip,; Savonlin-
nasta 3.15 ip: Sortavalasta 4,06 ip.
Joensuusta 11,53 ap. ja Nurmeksesra
6,40 ap.

P/1. 11,40 «p. Porista7,05 ap, jaMän-
tyluodosta 6,10 ap.
P. 2,02 //). Helsingistä 8.38 ap.Tu-

rusta8,40 ap; Hangosta 5,10 ap. jaHä-
meenlinnasta 11,46 ap.

P. 2,26 /p. Vaasasta 5,35 ap;Suo-
lahdesta 5,45 «p. ja Jyväskylästä 7,30
ap.

P. 4,38 /p. Porista 12.05 ip; Män-
tyluodosta11,05 ap.iaRaumalta10,50ap

T. 4,50 lp. Toijalasta 3.10 ip.
T. 6,22 //i». Orivedeltä 3,50 ip
P. 8,20 /p. Helsingistä 2.55 ip; Sa-

losta 12,19 ip; Turusta 2,20 ip. Hä-
meenlinnasta 6.0? ip: Pietarista (pikaju-
nalla) 9,45 ap; Viipurista 11,49 ap;
ja Lahdesta 2,04 ip.

/51. 10,27 Tyrväästä. Kulkee vain
pyhäpäivinä kesä- elok. aikana.

3.11,53 /n. Haapamäeltä 6,30 ip.

Rautatien pika- /« t«^<,«ito/.
m/-3ic» avoinna klo 8 ap. — 6 ip.Sun-
nuntaisin klo6— 9ap., jolloinainoastaan
pilaantuvaa tavaraa vastaanotetaan ja
ulosannetaan.

Jälkivaatimuksla maksaa asema-
kasööri joka arkipäiväklo 10—12.

Rautatien asemakonttori avoin-
na arkipäivinä klo 8 ap,— B ip, Pyhä-
päivinä klo 3—3 ap.

Tullikamari japakkahuonepl.
l/etöän «u/t/ toukokuun 1 p:stä —
marraskuun loppuun klo 10:stä a. p.—

V> *i.p.; joulukuun 1 p:stä —
huh-

kuun loppuun klo 10:stä a, p.
—

»/, 3
i, p., siten että kauttakoko vuoden
viime puolen turmin aukipitoaikaon
tarkoitettu tullikamarissa toimitettavaa
dehiteerausta ja rahain ylöskantoaseka
pakkahuoneessa ainoastaan tullattujen
tavarain ulosantamista varten.

Tampereella 1913,
Tampereet, Kujapaiuo-OastJi^yhtiij,

ii,,,flfässw téwß^flk «E flWwpSSnrf tVw B!» *\fSfejS3)]h tJfl^ffiJSw jgff^g^B

Vapaaehtoisilla julkisilla huutokaupoilla, jotka toimitetaan itse paikoilla
tämän kuun 9, 10 ia, 11 päivinä Klo 10 ap. alkaen myydään kasvava Keinä
muutamistaHatanpään kartanon peltomaista enemmän tarjoovalle. toimitus
alkaa kaupungin rajalta Spinnin sillan luona ja myydään sinä päivänä kas-
vava heinä muutamista peltololioista Välijoen pohjoispuolelta. Seuraavana
päivänä Klo 10 ap. alkaen myydään muutamien lohkojen kasvava Keinä
partolan Kartanon rajalta alkaen, Tämän kuun 11 pmä Klo 10 ap. alkaen
myydään Kaivava heinä yhdessä pellossa n. s. Kissanmaasta läheltä Var-
tia Ballio,ian unosta. Huudot ovat heti maksettavat.

liatan kartanossa 2 p:nä Heinäk. 1913.* *■

se6i Idman-
HU0M.! .Los sattuu olemaan kovin sateista lykätään huutokaupat heti

seuraaviin päiviin. 10823

HA. 20 mm

Hciraeef
myytävänä hyvällä liikepaikalla, asem.
vieressä, sopiva liikemiehille tai käsi-
työläisille. A. Siltala, Korkeakoski.
10811

MM.tlzOtm
2 siistiä tyttöä saa asunnon.

— Alus-
vaaleompelua otan tehdäkseni

Hilma Numminen, Satakunnank. 21 a.
10777

Leipuriliikkeen huoneusto vuokrataan
Iteti Pispalassa rajaportilla.

10773 N. Lahtinen.

2huonetta talossa n.o 45 Itäisenpuis-
tok. varrella vuokr. nytheti taimyö-

hemmin. Läh. Tamp. IlövrypoltuinoO.
Vm kontt. Kauppakatu 16,

2 kamaria keittiö heti ja 1 alkoovi
kamari osalla keittiöönlpistä elo-

kuuta Tammelankatu 18. 1t)833

Elok. Ip. kamari osalla keittiöön"
Viinikankatu38. 10336

1 »»»»«Ai» '■'''-' kamari, mieluimminIIMIM tytöille Saarikatu 14. 10830

Tyttökoulua läpikäynyt

TYTTÖ
haluaa sopivaa tointa. Vastaukset 1.1.
kontt. viikon aialla nim. «18 vuotias»-.
10723

Roäonnut.
Pankkikirja pudotettu

tiistaina Hämeenkadulle. Löytäjääpyy-
detään tuomaan Lasaretinkatu 12.
10801

Viisas metsänomistaja
ottaa selvän metsäpää-omansa ai-
vosta.

Kaukonäköinen metsänomistaja lei-
mauttaa metsänsä metsänhoidolli-
sesti

Säästäväinen metsänomistajamerkit-
see jokaisen kaadettavan puun met-
sästänsä.

Mutta, sekä viisaskaukonäköinenettä
säästäväinen metsänomistaja käyttää
air.a ammattimiesten apua ja niitä hän
saa

Suomen Maanviljelijäin
Metsätoimisto O.V. Tampere.
Aleksanterink. 20, Pnh,1046.

Parikamarit osalla keittiöönKallio-K" katu3. 10776

Kamari ja keittiö vesijohdolla pienel-
te perheelle 1p, elok. Osmonk. 3,

10779 Lahtinen.

Kamari ia keittiö vesij. lp, elokuuta" Pohjolankatu 24. 10778

H »» elok. iso kamari osalla keittiöönI\it Juhannuskvlä 126, Alander.
10789

Heti tai 1n. elok. 2 kamaria jakeift.
sekä talli.Kytlikink.7. 10832

Kalustettu huone
Tiiliruukinkatu 5. N, L!n6h<,r«-;,

10806

Kamari täysihoidolla Pellavatehtaank.KW- 12. Makelan ruokala. 10829

lotoille oietaan.
Xfamari ia keittiö 15 p elok.mieluum-*^ min länsipuoleltakoskea. Vastaus
viikon alalla t. t. konit, hintailmoituk-
sineen nimim. »Lapseton perhe».
10792

1 iiSfl Mil- ja Si- I
f^ Suosittelee prima teoksiaan sekä asfaltteeraus- M
W että kattojenpeittämiä-, korjaus ja tcrvausiiibettääo

I$aT Konttori Tampereella, RautatsGnKatu 25. S
§1 Puhelimet: Konttori 728, Työnjohtaja 617. W

2

myy huokealla
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