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EETU A. ALHA ILMOITUSHINTA: 10 penniä ensi ja 8 penniä viimesivulla sekämää-
TILAUSHINNAT Tampereellajamaaseudulla: 6 pp. >/i vk. 12:—

ratyillä paikoilla 12 p:iä millim. Punaset ilmoitukset 20 p. mm., vä-Päätoimittaja
(Tavataa,D rarmimmin toimitukseäEa klo I—3 päiv.)

hintani 20 mk. Kihla-, vihkimä- ja syntymäilmoitukseta 3mk.,kuolin-iV, vk. 6:
—,»/« vk.3 — ja 1kuuk. 1:—;4 pp. Vt *k- 8:

— ,'/.vk. 4:
— "

% vk. 2:
- ja 1 kuuk. 70 p.; 3 pp. »A vk. O:—, Vt vk. 3:-.«/. vk

1: 60 ja kuuk. 60 ptniä ja 1PP- Vi 8:60, Vt **" 1= 26. 1kuuk. 28 p:niä'
LAURI HAAPA
NIILO W. TIIHONEN

TEUVO VALANffB
Toimitassihteeri ilmoitusten pienin hinta 3 mk., kustakin värsystä jasurusaatosta1mk.'

Pienin ilmoltusmaksu on 60 p.sekä ..kiitoksesta" 1mk. 60 p. lisäksi,
Kotiin kannosta kaupungissa ei suoriteta lisämaksua, ainoastaankuu- TOIMITUSAIKA klo lOap— l2yöllä.Toimitus ei yleen-

■ä säilytä kiisikirjoitnkaia, joit* se ei voi käyttää. Pitempiaikaisistailmoituksistakaavanmukainenalennus.Kiinteäthinnat
kausitilauksieta peritään 10 pennin lisä.

VAI *Ä B O II ih&MtommM ASIANAJOTOIMISTO. Omistajat:

IIH@ Blilllli'»!! WM ftgiliaalii AVOINNA 9— 3. MATKUSTETAAN" Vakinainen avust.:Senaattori JohannesPeltonen,

Tampereen Osake-Pankin
f «BtM

imi on

HGlntoan ostaa.iiiii-isi-MKi tila kesäkuun 30 p:nS 1914.
maksaa korkoa

Talletus-konttokurantti-
Etl Halutaan ostaa noin 20 Hv. Vastaavaa Vastat tavaa:

KSteista rahaa
Ulkom. >
Kotimaisia vekselein
Ulkomaisia >
Lainoja
KassakreditilvitiU
Obligatsiooneja
Osakkeita
Kotimaisia kirjeenvaihtajia
Ulkomaisia >
Palkkoja ja kulunkeja
Pankkikiinteimistöt
Irtaimisto
Eri tilejä

274,226: 81 Osakepääoma
Vararahasto
Voitto- ja tappioUli
Talletuksia
Juokseva tili

3,000,000:
—

650,000: —
69,227: 54

13.129,591: 72
636,901: 01

8,822: 55
101,916: 5S
98,812: 40
22,461: 74

3,163: 67
65,086: 19
3,973: 50

134,538: 80
177,582: 47

tilillä 5 %
Talletuksille:

pikeu-
p Puh-
iamme
astiaaLtar-i

Sähkömoottori 3,348: 57
6,325,752: 76

440 voltinkolmijohtojärjestelmällä vaih-
tovirralle, voi olla käytettykin mut-
ta hyvässä kunnossa.

Tarjoukset selityksineen

92,905: 24
3,383,345: 77
4.267,937: 78
1,393,658: 96

6 kuuk. irtisanomisella . 5 %

M 1/2°o
H 1I

Rediskontattuja vekseteitä
Postilähetysvekseleitä
Kotimaisia kirjeenvaihtajia
Ulkomaisia <
Perittyjä vekseleitS
Pankkikiim. kuoletuslaina
Nostamattomia osinkoja
Korkoja ja provisioneja
Eri tilejä

3 >
75,rt27:

—
844,108: 85
137,467: 40

Tampereen Konetehtaalle,
107801 >

vaadittaessa - '. .
Juoksevalla tilillä . .
Säästökassa tilillä . .
MB6

77.603: 87
810,226: 36.3
22,491: 60

390,377: 20Osotteita.
Smk. 18,102.078: 17 Smk. 18,102.078: 17

Aaianajokonttorla
Tampereellat

Tampere, heinäkuun 7 p. 1914.AAMULEHDEN Johtokunnan puolesta:
A. Boxström. L.O. Salo.

Hallintoneuvoston puolesta:■■
}.T.Durchman. N. Tirkkonen.Lakit. Irand. K. O, Laitinen &

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

toimitus, konttori ia kirjapaino,
yksityissairaalaSmS 8 6 11 Hennon Vakuutuskonttorl

« V.UiUilCnHämeenk. 9. Puh.530.
Satama— Pohjola— Kullervo.
Konttorlaika 9—2 ja 4-6.

Kuninkaankatu 30 (oma talot
l\T°- Koskinen & Leiniöavoinna 8 a-p.-6 i-p.

Isännöitsijä tavataan klo B—lo,
H— 3 ja 6—6 i-p.

Itäinenkatu 11 b, Puh. 766. Klo 9—3.

Paauoßerjius^Sr
Hämeenk.s.Telef. 1240.Konttoriaika9-3.
Varatuomarit Ahlman& Pulkkinen

Lakiasiaintoimisto, Hämeenkatu 27.
Avoinna 9—3.

T:rl Paal v.Bonsdorffin ia ArmasRuels^laisen
Last. sahaa]. Helsinki Ehrensvärd, t. 6.

Puhelimet: 10203 I ii li i ii I i M
Palovakuutus-oy. £,2 j^^^^(

myöntää palo- ja
murtovakuutuksia t> $cu&Ji' ê

Kullervo.ts*^-|^3

t- 5Hammasl3sk3reitäs
Ilmoitus- ja tilauskontton. - . 1

3
4
5
8. 20

■-

"

Kirjapainon icoiitton..... A tfthan,Kauppak.2. Matk.elok.puoliv.
Elsa Qrönblad-Stälhammar,Ku-Toimitus ..«.. Eriksson & Gronblad ninkaank. 25 Klo 11-12 e.p.p. ja

Isännöitsijä.....-.-"" 5-6 i.p. Puh. 100.
ffj.Laurent,Hämeenk. 23. Rak. konftKauppatori 7. Palanderin talo.

Teief. n:o 659. Auki 9—4.
Procope &Soivio

Päätoimittaja
Sitorno uusi talo. V» 10-V. 11 ja2-3, puh.1353.

T. E.Rauvola Kauppak. 4. Aikipäjv.
tapaturmavakuutus-

O H 5 "-5 c§ ie10— il ja '/jö
—

6. Ei lauvautaisin

Kauppaa ja teollisuutta varten Commercen talo, av.9—4

Euollel. AkselPlanting,v.tuomari,Kauppak.
11, telefooniyht. talopuh.1165, 9— 3.

Raapo Murros £?&$&%.
rin talo). P.758. Kesäaikana klo9— Vi3.

Julius Lagus 2££&*£S:
Tampereen Laßiasiaintoimisto s

0»;^
W:m Sandbergin rautakaupantalo.

Eläinlääkäriäs fllnmf Keskin. Heiikivak. yhtiö
iIUUlii s Tampereen Haarakouttori.Kauppatori N;o 5. Av. kello 10—3.
Puh. 92.Tila kesäkuun 30 p:nä 1914. M. f/erva,Otavall.k.2.T.1)34.KlolO-1

Stenius,Mustanlahd.k.23,10-12.P.1495
Vastaavaa Vastattavaa

Smk. p.
4,563.565: 29 Rohdoskauppoja$Kass» Osakepaaw^H|

Uusien osakkeidenrll^BVararahastot . . .I
Voitto- ja tappiotili.I
Talletuksia....H
Juokseva tili . . .I
Pankkipostivekseleitä|
Kirieenvaiht. kotimaassa

ulkomaalla
Perittyjä vekseleitä. .
Erinäisiä tilejä. . .
Nostamattomiaosinkoja
Redisk. vekseleitä....
Otettuja lainoja
Korkojaiaprovis.

nUICVU Av. 10-2, 4—6. Puh. 807Kotimaisia vekseleitä . 61,188.371: 66 Puupposen RohdoskauppaUlkomaisia 4.335,915: 76
Kirjeenvaiht.kotimaassa 36.576,303: 07

ulkomaalla 4,748,358: 27 Puhelin 1004. Avoinna 9—3.
R 111 flfnnllinri Köyhäinasianajaja.Hal-
li.W.HSJlElllilO lituskatu 22,klo8-i/310.

Lähellä Rautat. asem. Telef. 466,

QAMPH keskin vak. laitosaÄIT *r*J» Asiamies T;ree;.a
J. H- Vuorio, Hämeenk. 21, puh, 1247.

Lainoja 45,919,895: 56
Kassakreditivi-lainoja. 23.892,227: 93
Obligatsioneja.. .^. 7,094,972: 44 MaamittareftatToispaikkalaia

asianajajias
Koski «? Suomalainen, Asianajo-

toimisto, Helsiuki, Mikonkatu 6,
Puhelin 23 35.

Toistei^änkk^äuetTö<^s27jB9^6
Kuponkeja&ulkom.rahaa 635,455: 37
Hypoteekkiosasto. .. 2,704,815: 78
Eri tilejä 467,141: 67
PankMkiinteimistöiä. . 5.000,000:

—
K. D. Sinervä

TAMPERE, Hämeenkatu 23. Telef. 80.
Toijalan Maanmitt.jaValiiystoini.Puh.

lICIIIIMA Palovakuutus Osakeyhtiö
VbfabMltll AsiamiesTampereellaVäi-nöPahlman, Kauppakatu 3. Puh. 940.

Jumalan enkeli vei Jeesuksen
luokse 13 vuotiaan

136,400:
—

80,000: —1taiKievarin Eri kiinteimistöjä ..
Kalusto

Palm€n & Holma, läaoajotoiansto
Helsinki. Aleksanterinkatu44.

Uotila ja Pakkala, Helsinki, Vilhel-
mink. öb. P. 7817.

Keski-Saomen Metsätoimisto Tampe-
reella. U. J. Grönholm. Puh. 1561.Palkkoja ja kulunkeja - 751,490: 38

* Vt bHIUrUUi Tampeie. Kaup-
pakatu 9. Puhelin 513.

Smk. 198.782.996: 44
19 *h 14 Lakiasiaintoimisto KivimäkiSTulen-

heimo (Ent Kivi & Saarnijoki) Tur-
ku,Eerikink. 8. Av. 9—4. P. 484 &945

Alfred Holmströmin Lakiasiaintoi-
misto, Turku. Aurak. 3. Puhelin 772.
1049. Aula 9—4.

Rakkaudella häntä muistavat
isä, sisaret, veljet ja koulutove-
rit

laivojen kulkuvuorots
Aitolahden lauvantaina.
Annen, Intin,Teiskon lauvantaisin
HöyryalusPohjolan lauvantaisin ULliilll IIIIULH ... Puhelin 813 ..Jeesus, Sinä kohtasit Elli»

Onnen siunauksella,
Kultaisen kuranun panit
Sinä hänen päähänsä.

Antti Seppänen, varatuomari,Oulu,
Otto Tanner, I.akiasiaint. Viipurissa,4Va % Kiertävät sairaanhoitajattaret

Tavataan varmimminklo 2— 4 ip. Län-
sipiirissä M. Koskinen,Hallitusk. 16,
puh. 25. Keskipiirissä L.Upari,Alek-
santerink. 30. pub. 1168. Itäpiirissä A.Vihonen, Pinnink. 85.

HOPvUFiJ kustajakoti 25 nuonettaf ' al:50—7 v, ka*.Puh.1093
AsianajajiaKemissä:

varatuomaii Antti Karikoski.Ruumis siunataan Hämeenky-
rön hautausmaalla t. k. 12 p:nä
klo 9 ap.

Smk

SUOMEN KAUPUNKIEN
=3 PALOAPUYHTIÖ =

Lääkäreitä:

.0754
Kaupungin- ja aluelnäkärit Kätilöt;

af Hällström,Hämeenk. 19. Tervey-
denhoitotoimisto, 10—12 ja 4—5.
Puh. 1420.

irtaimistoa varten.
Asiamies Tampereella: Otto Lukander.Koski!;. 7, felef. 14S. 5,10 ja 20 v.kulut-
tua10,25 ja50"/, alennus vuosimaksusta.

Llse Alv6n Aleksanterink. 20.Tel.736.
Sandra fiardän (rokottaja) Kunin-

kaankatu 36. Puh. 666.
Rosa Liukonen,Kortelahdenkatn 18.
Saimi Vallin, Johann, koul. puur.

telef. 1373

Grönholm. Itäinenk. 26. 9—11,4— 5-
Nyman,Kauppatori 7. 9—ll, I—2 ja

pyhäsin 9
— ll."K&

HERU). v.Schrowe,Tammelank.10. Matkoilla,
Terveydenhoitotöin!isto, Hämeenk, PÄTKIÄ Tapaturtnavak.O.Y.

Pääasiam.Fedl Procope & C:o, Hä-
meenkatu 22. Pub. 832.19, 12—2. Tarkastusas. B—lo.

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

— 7.

\J4 volttamattomifl

Ph.D.Strergberg ||p **

Salrssvoimlateluß Ja Rob. W]tting: Arth. Laurent faS. Stenius.hierontaat

Alanko. Hilma, Aleksanderink. 31.
AinoHeikkilä,yl.sair.v.P.1504.Härak.l4.
KerttuHaarla,Aleksant.k.20. P.1291,
AinoJärveläinen.Ilniarink.4.P.745.
M. Kandell,Satak. 28. sähk. hier.

Ahlman. Matkalla elok. 9 p. asti.
Backman, O. ,4.,Rakennuskontt.uusi

talo Hämeenk. 23, Klo 3-5 ip. Te-
lef. 461. Aamulehden

konttori

välittää ilmoituksia kaikkim
sanomalehtiin ja aikakaus
kirjoihinkunkin lehden omii-
\n hinnoilla.

HDOM.! Ykei käsikirjoi-
tus ja yksi lasku.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

olevan myymälämme olemme muuttaneet
ajanmukaisempaan huoneustoon Pinninkatu
30, Tammelan torin laitaan.

Björkqvist,Korva-, nenä- jakurkku-
tauteja,Itäinenk.20. Matkoillaheinäk..
loppuun.

HiljaKankaanpää,Raut.k.12,p.S3B.
Koskinen,Sandra Mustl.k.20.P.760.
Lindell, Aurora Tammelank. 13.10809 Emeleus,Haro.k. 27.«/.9-VilOap. V 25-6

T.-rlHoffström,Häm.k.27. Arkip.11-1
ja V.7— l/88.Tamp. Työv.Osuuskauppa. AarnaNieminen.Satak.7.Sähk.hier.

Sievä Tuomela,Itäinenk.14. F. 1535,
Hieroja Maria Rintala, Ilmarinkatu 14.
Tyyne Tuomisto. Alavus k. k.

T:rlKarlKyrklund,Kauppak.2,9-11,
4-5 erikoisalanaisten jalastentaud.

T:rl Ayman, Kauppatori 7. 9—ll.
I—2, pyhäisin 9—ll. Sisätaut,last.
ja veneer.

C_|n nr» Mustanlahdenkatu 24.
örtlU» X " Matkoilla heinäk. ajan.
Anna Vikander, Kosk. 9, matkoilla.
V/reen/ussilroUltäk.20. 9-11,Vi6-737
Kaarlo Palkonen, kunnan- ja rau-

tatienli'.äkäri Toijalassa9—ll jaI—2.

Kaiskampaajias
Rosa Siv6n,Kuninkaank. 24. Puh.377.

fMATRA Palovakuutas-O.y.
Juhc Kiviqea, Kauhat 13. P. 202,

Smk. p.
18,000,000: -. 2.315.200: —
17,231,225: 82

424,092: 45
133.235,872: 93

9,876,050. 59
1,688,848: 63
5,314,482: 90
7,679,072: 20

587,644: 16
180,643: 08
20.826: -

2,229,037: 68

Smk. 195.752.996: 44

Hypofeekkt-osasfo
Lainoja- . . "
Eri tilejä. . . 20,575,979: 61I4°/0 obligatsionejav. 1897 4,3W00: —

1,101,189: 81 4% . v.1898 4,400,000; —
9,824,000: —

IPobjoism.Osakepank.tili
f Eri tilejä

2.704,815: 78
402.353: 64

21.677.169: 42| Smk. 21,677,169: 42

Helsingissä,heinäkuun 4 p:nä 1914,

Johtokunnan puolesta:
G. af Forselles. E. Indrenius.

HallintoD en voston puolesta:
Hj. Schildt.

liru. neliölle Simoltamme, että
■■■■■■■■■IBIBIIIBIBBIiIIIIIIRIIIBIIIIIIIIBIIIIIII

■lIIIBIIIIIIIIIIIIIIIiIBIIIIIIIIIIIIIIII

« 1911

MAANVILJELIJÄT!
J^T* MaitoUskuskuitiikirjoja

Aamulehden
konttorissa.



2 Z N:o 153^— 1914 AAMULEHTI Torstaina 9 p:nä Heinäkuuta
Tamp. kunnan Työnväl. tolat.
avoinna klo 10--1 ap. miehille ja 4— 5
ip. naisille, paitsilauvant.klo10— 2päiv

Osoite Länsipuisiok. 10. Telef. 484.

Tampereen Kirjapaino-Osakeyhtiö
Kirjapaino Kuniukaank. 30. Puh. 3.
sitomoLäntinenkatu 24, Säästöpankin
talo. Puhelin 20.

Niiiiiiiin iMpi
Kauppaa ja Teollisuutta varten.
Ilmoitus lauvantain lehdessä.

Suomen Yhdyspankki
Tampereella.Kauppak. 10.
Täydellinen pankkiliike.

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

—
3 ia sitäpaitsi perjantaisin ja

lauvantaisin 6-8.

Käiiilis-ösals-Päiiiiii
Tampereella.

Auki V.lO-2.

lape. lii.9 Dl.
Metsäpalo-
vakuutus.

"Maamme kansallisrikkautena
ovat etupäässä metsät. Suomi
on nimitt. suuruuteensa näihden
Jiurapan metsärikkakmpia mai-
ta. Aina 15 .niliiaonaa hehtaaria
eli noin 40 "ö koko maa» ipinta-
alasta peittävät kuivat metsä-
seudut. Alutta sitäipaitsi on vie-
lä usaita miljooncja ihehtaardja
soita ja rämeitä, jotka suurem-
massa ta'hi pienemmässä mää-
rässä ovat imetsää 'kasvavia.

Sen mukaan kuin metsien ar-
vo on noussut ovat ne olleet
maallemme yhä lisääntyvänä tu-
lolähteenä. Metsätuotteiden u-
losvienti nousi vuonna 1912
noin 240 miljoonaan markkaan i

eli noir 70% (kaikesta ulosvien-
nistämme. Ja sen mukaan 'kuin
metsien hoito paranee ja uusia "
kulkuteitä avataan nousee
myös metsien kansallistaloudel-
linen arvo.

Ivruununmetsät käsittävät
hiukan enemmän kuin koknan-
nen osan arvokkaammasta «net- 1

sämaasta. Yiksityisten metsien
pinta-ala on noin gl/2 milyoonaa:

hehtaaria. Nämät ovat ihajjaan-
tuneina ymipäri koiko maan, 'kun
sitävastoin suurin osa kruunua-!
metsiä sijaitsee maan pohjois-
osassa.

Suurta vahintkoa niin !foyvin>
kruunulle 'kuin yksityisille met-
sänomistaijille tuottavat joka
vuosi raivoavat metsäpalot.
Läänitilaston malkaan palaa
vuosittain metsää lähemmäs
200,000 markan arvosta. Maan-
omistajan, joka on ostanut tilan-
sa silmälläpitäen metsän koäioa-
vaa arvoa, voi yksi ainoa metsä-
palo saattaa .puiile paljaille.
Rakennukset ja irtaimisto voi-
daan, palovakuuttaa, mutta niin
ci ole voitu tdhdä metsään näh-
den, joka kuitenlua useia on
maatilan arvokkain osa.

Tä'män'vuolksi on itsestää.n
selvää että joko aikaisemmin
tatii myuhenvmin nousee kysy-
mys metsien' vakuuttamisesta
tulen tuottamaa valhinQooa vas-
taan. Va^uutusaatdhaa juuri
käsittää yihden henkilön vahin-
kto(jen tasoittamista jotta ne tu-
lisivat vahem/mär. tuntuviksi.
Eriiko:sesti 00. palovakuutuksel-
la ollut suuri merkitys niiden
vahinkojen tasoittamiselle, jot-
ka {johtuvat tulipaloista. Palo-
vakuutusmaksu ei ole rasittava,
mutta se, joinlka omaisuus or»
valkuuttamattai, voi sitävastoin
yfaden ainoaa tulipalon kautta
menettää koko «maisuutensa.

Tuuma vakuuttaa myö* met-
6ät fuleo tuhotöiltä styntyi al-
kuaan Saksassa., jossa 180.5

muuan vakuutusyhtiö pani alul-
le metsäpalovakuutuksen. Yh-
tiöllä, /jonka toimiala 'käsittää
koko Saksan valtakunnan, oli
vakuutuskantana 1912 noin 150
(miljoonaa Saksanirmarlckaa.
Myös muut yhtiöt ovat myö-
hemmin omaksuneet metsäjpalo-
vakuutuiksen ja mainittuna
vuonna oli 'koko vakuutuskanta
Saksassa tällä alalla noin 230
miljoonaa Saksanmarkkaa. 'Aate
on niinmuodoin hitaasti voitta-
nut kannatusta, sillä valtakun-
nan metsiin nähden" on vakuu-
tettu ala, mi'ka on noin 300,000
hehtaaria, hyvin pieni.

Tanskassa perustettiin' noin
io vuotta sitten vakuutusseura,
jokakorvaa metsäpalosta ailheu-
tuvat uutis'vil/jelyskustannukset.
Näiden suuruus on vahvistettu
korkeintaan 50 kruunuksi tyn-
nyrinalaa kohti sekoittamatonta
mäntymetsää ja 70 'kruunuksi
tynnyrinalaa kohti muuta havu-
metsää.

'Norjassa otettiin kaksi vuot-
ta sitten metsäiparovalkuutus
■käytäntöön erikoisen yihtiön
kautta, jotka perustettiin keski-
näisyvvsipenaatteen kannalle. Se
on tähäa saakka työskennellyt
hyvällä menestyksellä ja siihen
liitty>minen on ollut runsas. Va-
kuutuskanta on jo yli 62 mil-
joonaa kruunua ia vakuutettu
metsäala 750,000 hehtaaria. Y(h-

-| tiö vakuuttaa ainoastaan kasva-
vaa nuorta metsää jotavastoin
lialkkuukelpoinen metsä jää va-
kuuttamatta. Menettelyä .perus-
tellaan sillä että metsäpalo ta-
vallisesti hävittää nuorta met-
sää, -kun sitävastoin van'horn|pi,
hakkuukelpoinen- metsä ainoas-
taa hiukan alenee arvossaan ja
voidaan vielä .palon jälkeen suu-
remmitta vahigoitta ha'kata.

Syynä siihen menestykseen
mikä Nonassa -toimivalla yhti-
öllä on ollut, voidaan pitää sitä
asianhaaraa, -että se on keski-
näinen. Sillä seiskalla on nimit-
täini suuri merkitys että vakuu-
tetut tietävät kaiken voiton va-
kuutuksesta tulevan heidän it-
sensä(hyväksi. Se on sitäkin tär-
keämipää kun vielä puuttuu
määrättynä perusteita vakuu-
tusmaksujen suuruuden määrää-
miseksi ■metsä/paloVakuutukse-
ssa. Sitä paitsi aikaansaa keski-
näisyysiperiaate tarkemman
valvonnan. Se on myös (hyvin-
kin tarpeen metsäpalovakuu-
tuksessa, kos^a metsän sytyttä-
minen .palamaan vakuutussum-
man saamiseksi on helppo -oi-
;meenpanna. Estääkseen murha-
polttoa on kuitenkin yihtiö Nor-
jassa määrännyt että ainoastaan
SU metsän arVostaj voidaan va-
(kuuttaa, , jotavastoin metsän-
omistaja itse saa kärsiä tappion
yihdestä neljäsosasta.

Ruotsissa tehtiin kolme vuot-
.ta sitten yritys perustaa) yfhtiö
metsävalkeavakuutusta varten,
mutta kun tarvittavaa rahasum-
maa ei saatu täydelleen merki-
tyksi sai tuuma toistaiseksi

. raueta.
Samana vuonna kuin äsken-

mainittu yhtiö yritettiin Ruot-
sissa perustaa, otettiin kysymys
■metsävalkeävakuutuksesta päi-
väjärjestykseen myös meidänkin,
maassamme. Kysymystä käsi-
teltiin aluksi maanvilijelysseu-
rain keskusliitossa, joka senjäl-
keen yksissä neuvoin, metsän-
ihoitoseura Tapion kanssa rupe-
si keräämään tilastoaineksia
metsävalkeiden «siintymisestä
ja laajuudesta.

.Viime vuonna otettiia kysy-
mys käsittelyn alaiseksi saiian-
omista.jainyhdistyksen vuosiko-
kouksessa, joka antoi sahan-
omistaijain ipaloapufyhdistyksen
'jolhtokunnao toimdksi «delleen
käsitellä kysymystä. Noin kuu-
kautta aikaisemmin! käsitteli
kysymystä keskinäinen vakuu-
tusyhtiö Sampo, jionlka johto-
kunta sai toimekseen laatia eh-
dotuksen kysymyksen ratkaise-
miseksi käytännössä. Piaa sen-
jälkfeen toimeenpani Sampo ktoe-
merkinnän/ metsäipalovaikuutuk-
sia varten. Tulos oli odottamat-
toman- hyvä, sillä vakuutetta

Vaksi ilmoitettujen metsien ar-
vo nousi yhteensä noin. 60 <mil-
ijoonaan maikkaan.

Tämän suotuisan tuloksen
j6hdosta perusti vakuutusyhtiö
Sampo 'erikoisen osaston met-
säipalavaikuutusta varten. Se on
pääasiallisesti järjestetty saksa-
laiseen malliin. Niin hyvin nuo-
ri metsä kuin ha^kuukelpcinen-
'kin voidaan vakuuttaa. Vakuu-
tussopimus tehdään viideksi
vuodeksi kerrallaan. Osalk'kaat
vastaavat keskinäisesti kaikesta
vaihingosta minkä tuli jollekin
(heistä tuottaa, ikuiterikaa» ei
heidän lisämaksuVelvollisuuten-

!sa missään tapauksessa ole
suurempi "vuosimaksun kolmi-
kertaista määrää. Norjassa toi-
mivan yhtiön tavoin vakuuttaa
Sarrnpo am'oastaan 3!t metsän
arvosta. Viimeinen neljännes jää
omistajan itsensä vastattavaksi
'ja sitä ei saa senvuoksi vakuut-
taa missään muussa yhtiössä.
Tämä määräVys on ollut tarpeen
murfoapolttovaaran poistamisek-
si oman voiton pyynnistä. Va-
kuutuksenottajan on sitäpaitsi
metsäpalon uhatessa tahi jo sy-
tyttyä vaikuutetussa metsässä
ryhdyttävä tarpeellisiin toimen-
piteisiin metsän pelastamiseksi.

Samjpo yhtiön imetsäpalova-
kuutusosasto on kaikista päät-
täen perustettu terveittea ja uu-
denaikaisten 'vakuutusteknillis-
ten periaatteiden pohjalle ja sil-
lä pitäisi senvuoksi olla kaikki
edellytykset onnistuakseen. Ta-

;hänasti merkityt vakuutukset o-
vat jo nousseet suuremmaksi
tarvittavaa minimi summaa, min
'kävuoksi osasto tämän kuva 15
pnä alotti toimintansa. Yrityk-

jsen menestymiselle on tärkeätä'että se on perustettu keskinäi-
ayysperiaattcen pohjalle, sillä
(kuten jo aikaisemmin huomau-
tettiin, on, tällä vakuutusmuo-
dolla huomattavia etuja yhtiö-
muotoon verraten, jossa voitto
"menee osakkaille. Nyt sitävas-

! toin saavat vakuutetut pitää. sen itse.
.Metsäpalcnrafkuutufcsen käy-

täntööni otta-misella me~dän
maassamime tulee todennäköises-
ti olemaan suuri kansantalou-

jdellimm merkitys, sillä tämäo
valkuutuslajin etuja on myös et-
tä metsää vastaan voidaan sen
turvissa lainata. Vakuuttama-
ton metsä ei tietenkään voi kel-
vata vakuuddksi, se kun voi mi-
nä hetkenä tahansa palaa. Met-

!säpalon -varalta vakuutettua
metsää vastaan voidaan sitä-
vastoin vaaratta lainata, koska
vakuutusumma, jo>ka metsän
palaessa suoritetaan, on riittä-
vänä vakuutena. Todennäköistä
on senvuoksi ettei metsäpalova-
'kuutuksen käytäntöön ottami-
sesta tule kulumaan kauvankaan.
aikaa, ennertkuin miyös ruve-
taan lainaamaan metsää vas-
taan. 'Mctsääomistavalle maan-
viljelijälle tuottaa tämä erittäin
suurta hyötyä, koska hän sen
'kautta saa pääomaa niin Hyvin
fmaanViticlyl-sen kuin metsän-
hoidon edistämiseksi.

O. L.

Kulovalkeat.
Mitä metsien suojelemiseksi
kulovalkeilta olisi tehtävä.

Edellisessä kirjoituksessa (Aa-
mul. *7J käsittelimme jo niitä
syitä, .jotka meillä vuosittain ai-
heuttavat niin lukuisia metsäipa-
loija selkä fcuinlka suurta talou-
dellista vahinkoa ne samalla
tuottavat maallemme. Ettei na-
taa palot pääsisi niin suuressa
määrin tuhoamaan metsiämme
'kuin ne nykyään tekevät, olisi
yttiteis'kunnan)kin puolelta tässä
suhteessa tehtävä vähän enem-
män kuin mitä on tahty, että
palon sattuessa, sen levenemi-
nen heti alussa saataisiin mah-
dollisimman pian ehkäistyä.

iVaflkika metsät meillä suu-
rimmaksi osalksi määräävät yfli-
teiskumnaHisen ja taloudellisen
■aseman (metsäntoiotteilla saa-
dut tulot 1913 teki 74 % koko
maamme vientimäärästä), niin
silti on> ilmeistä se välinpitä-
mättömyys, mitä meillä metsiin
näflideo suhtaudutaan. Sellaisis-

sa maissa, joissa jometsille osa-
taan antaa arvoa, on .metsäpa-
lojenkin varalta olemassa erTbyT-
sesti järjestetty valvonta. Meillä
tässä suhteessa ei yhteiskunnan
puolelta ole olemassa muuta
varanpitoa kuin yleinen sam-
mutuspakko, :jo'iion voimassa
olCvan metsälain 30 § velvoit-
taa metsäval'kean. sattuessa. Sen
mutkaan kustakin rucflcaflctranas-
ta pitää yhden työhön kykene-
vän henlcilön tarpeellisilla sam-
mutuskaluilla varustettuna läh-
teä .palopaikalle, sitten kuro pa-
losta on tiedon saanut, joko po-
liisiviranomaiselta tai lähim-
mältä metsävirkailijalta, joiden
tässä tapat&sessa on toimittava
sahnmutustyön joiKtaijina. Vaan
ennenkuin nämä ovat .palosta
asianomaiselta maanomistajalta
tiedon saaneet ja dhtineet ylei-
sen hälytyksen sammutusväen
lko'koonkutsumista Varten toi-
meenpanna on useastikin jo pa-
lo ehtinyt riehua pitkät ajat ja
saanut siksi suuren levenemis-
voiman, että varsinikin kova»
tuulen vallitessa, o» (miltei
mahdoton estää tulen levenemi-
nen; joten se toisinaan raivoaa
viikkokausia ja vasta jonkun
sattuman kautta saadaan sei-
saihtumaan, esim. .kun tuli jou-
tuu sellaisiin paiiAoihin, joissa
se voidaan ottaa kiinni, tahi
kun tuuli tyyntyy tai sattuu tu-
lemaan sade, jotka ehkäisevät
tulen levenemisen. Nykyinen
voimassa oleva sammutusjär-
jesteknä ei vastaa ollenkaan nii-
tä vaatimuksia, mitä vaadittai-
siin pikaisen ja teihokkaan sam-
mutustyön toimeenioaneimiseen.

Kuntain olisi huolehdittava
tässäkin. Näiden olisi järiestet-
tävä erityisiä sammutus-
piirejä, joita kukin kuTtä
järjestäisi paikallisia "öTöyä si!-
mänä,pitäen tarpeellisen mää-
rän. Näihin kunta valitsisi toi-
mihenikilöt samalla tavalla Icuin
muihinkin kunnan virkoihin Ta
luottamustoimiin, jottka toimisi-
vat metsäipaloicn valvojina >a
Ipalcm sattuessa sammutustyön
jolhtajina.

Kun samttnutuspiirien valvo-
jat, erittäinkin kuivimpina kesä-
aiikoina. olisivat aina" "varuillaan
malhdollisesti irti pääsevän met-
säpalon varalta, voisivat he heti
panna toimeen piikaisen häly-
tyksen ja samalla järjestää t«-
hotokaan sammutustyön, niin ei
ole epäilystäkään siitä., etteikö
moni metsäpalo voitaisi saada
ihcti alkuunsa tukahutettua Ja
tällä tavalla säästyisi"kansallis-
omaisuuttamme miljoonia jou-
tumasta hävittävän tulen saa-
liiksi. Sillä sitä, mikä. kerran on
palanut, ei kykene palovakuu-
tukset eikä Imuat korvaukset
täyttämään, vaan on se meiltä
ainaiseksi kadonnut.

Sammutuspiinen muodosta-
minen ikuntiin edellä esitettyyn
faipaan käy kyllä päinsä nykyi-
sen voimassa olevan metsälain
55 §:n mutaan, jofca lainkohta
kuuluu näin: »Jos kunta on teh-
nyt itselleen erityisen järjestys-
säänön varanpiteistä metsäval-
keaa vastaan tahi sen samimutuk
sista taikka toimenpiteistä met-
sän vartioimisesta ja tätä lakia
vastaan tehtyjen rikosten saat-
tamista varten syytteen alaisek-
si, on semmoinen sääntö jätet-
tävä Kuvernöörin tuSkittavalksi,
jonC-ca tulee vaißvistaa se, jos ei
iiän havaitse sitä yleistä iakia
vastaan sotivaksi.» Tämän lain-
kohdan mutaan, on sammutus-
piirien perustaminen' kuntiin
siis täysin oikeutettua. Ia niiden
perustaminen myöskään ei pitäi-
si olla muuta kuin ajan vaati-
ma toimenpide.

■'Koska ikumnav ovat oflteutet-
tuja asettamaan jäsenilleen mo-
nenmoisia velvollisuuksia, ovat
ne velvolliset myöskin valvo-
maani jäsentensä omaisuuden
turvallisuutta.

—
Meidän tulee

}tnmärtää, että metsien hävitys,
taipaihtukoorapa se sitten kulo-
valkean tai muu.l väkivaltaisen
riistämisen kautta, on aina hei-
'kontava meidän 3-äiteiskunnallis-
ta ja taloudellista asemaamme.
!Si'llä kaikkina aikoina on met.
sicmme merkitys maallemme
ollut ilmeinen* ja/ metsäin run-
saus sekä niiden säännöllinen
käyttö on vastakin, antava ta-
loudelliselle kehitykselle sen pe-
rustan, jota ilman se ei ole mah-
dollista.

Kaikilla metsänhoidon ia
suojaamisen' yhteydessä olevilla
'kysymyksillä on sentähden hy-
vin tärkeä ja laajakantoinen mer
kitys. Metsäpalojen ehkäisemi-
sellä voidaan suuressa määrin
vaurastuttaa maamme metsiin
■kätkettyä kansallisomaisuutta.

Jv ho J. Katajamäki.

yleisi uutisia.
Eduskunnanhajot*

tamiskysymys.
'Asian Taftaisusta Suomen

asiain komitean istunnossa on
saatu seuraavia laihempia tieto-
ja:

Suomen asiain komitean is-
tunto muodostui odottamatto-
man lyhyeksi. Esillä oli senaa-
tin öhdotus Suomen eduskun-
nan hajoittamisesta sen suhtau-
tumisen johdosta torpparikysy-
m/ykseen. Kenraalikuvernööri
Seyn toi tarmokkaasti esille e-
duskunnan hajottamisen, välttä-
mättömyyden, mutta ei saanat
kannatusta komitean jäseniltä.
Deutridhkin oli ehdotusta vas-
taan. Hän lausui, että torppari-
Icysyimyksen lykkäämisessä ei e-
duskunta mitenkään ole astunut
toimivaltansa ulkopuolelle ja et-
tä kysymys voidaan uudelleen
ottaa eduskunnassa esille ilman
eduskunnan hajoittamista ja uu-
sia vaaleja.

Kaikilla äänillä kenraaliku-
vernöörinääntä vastaan päätet-
tiin senaatin anomus eduskun-
nan hajoittamisesta hylijätä.

Istunnossa johti puhetta pää-
ministeri Goremykin. Läsnä oli-
vat oikeusministeri Shtsiheglovi-
tov, valtakunnan kontrollööri
Haritonov, ministerivaltiosiih-
teeri Markov, kenraalikuvernöö.
ri Seyn sekä valtakunnanneu-
voston jäsenet Deutrich ja
Kuntslhikov sekä valtiosihteeri
Korevo.

Kenraalikuvernööri Seyn e-
"sitti senaatin ehdotuksen edus-
kunnan hajoittamisesta =,en kan-
nan jothdosta, minkä eduskunta
on ottanut maanvuokralaissa ja
tonppariasiassa. Senaatin mie-
lestä pyrki eduskunta vuokra-
olajcn (järjestelyä lykkäämällä
venyttämään kysymyksen tat-

Ikaisua pitemmäksi aikaa, vaikka
'hallituksen taholta on jo kaksi
kertaa asian ratkaisua kiirehdit-
ty. Eduskunnan kieltäytyminen
kysyimystä käsittelemästä saat-
taa vaikeaan asemaan 60,000
torpparia, jonka vuoksi olisi tar-
peen hajottaa nykyinen edus-
kunta, jotta maatVYUokrsiakidi-
dotus saataisiin, käsittelyn ilal-
scksi jo v. iqi6.

Senaatin ehdotuksen johdosta
syntyneessä keskustelussa käyt-
tivät puheenvuorojt etupäässä
Haritonov ja Deutrich. Suuri o-
sa komitean jäsenistäci pitänyt
eduskunnan hajoittamista toi-
vottavana. Katsottiin, ettei vie-
lä oltu käytetty kaikkia keinoja
jotta saataisiin maanvuokralaki-
dhdotus käsittelyn alaiseksi jo
nykyisessä eduskunnassa. Voi-
taisiin vielä kolmannen kerran
kiirehtiä eduskuntaa joudutta-
maan kysymyksen käsittelyä.
Keskustelussa huomautettiin
myöskin, että eduskunnan ha-
joittamisesta ja uusista vaaleis-
ta koituisi maalle raskaita me-
noja. Yleispoliittiselta näkökan-
naita ci eduskunnan (hajoitta-
mista myöskään pidetty suota-
vana. Neuvottelussa päätettiin
siis,eitä eduskuntaa ei olisi en-
nen aikojaan hajoitettava ja et-
tä senaatin esitys niinmuodoin
olisi {jätettävä huomioon otta-
matta.

(Kysymys siitä mitä olisi tah-
tävä, ellei eduskunta kolmen-
nes'takaan kiirehtimiseltä huoli-
matta ota lakiehdotusta käsitel-
täväkseen, jäi avoimeksi.

Pietarin1 poliittisissa piireissä
pidetään komitean päätöstä tay.
dellisenä tappiona Suomen val-
lanpitäjille.

Tärysim luotettavalta taholta
on Hbl:n kirjeenvaihtaja saanut
tietää, että Goremykinin ollessa
viimeisellä audienssillaan Pie-
tatfhovissa on tarkasti päätetty
olla käyttämättä voimakeinoja
sellaisia kuin eduskunnan ha-
joittairnista. Tämä selittääkin
'komitean yksimielisen päätök-
sen.

Kuvaavaa oa, että DeutricK
ja Korevoflcin, jotta aivan äsket-
täin olivatkokonaan päinvastai-
sella kannalla, nyt äänestivät
hajoittamista vastaan. Komite-
an jäsenetkään eivät kiellä sitä,
että ratkaisu oli tuntuva tappio
niille, jotka ehdofruiksen ofrvai
herättäneet. Eräskin mainituista
herroista oli koHcoukseiTjärkteen
sanonut: »Miksi ampua kahden-
toista tuuman Kanuunoilla var-
pusta, kun siihen voi osata ta-
vallisella pyssylläkin.>

Onko JohanssonI I I I I Jollut täällä tanaanj—
Oli, hart läht^^cet^oi^^l—
Oliako mini hauen senrassaai

Viljatulli.
Sitä koskeva asetus on vahvis-
tettu ja julkaistaan näinä päi.

vina.

Eipätietoisuutta on viime ai-
koina maassamme ollut siitä,
onko Venäjän valtakunnan duu-
man ja neuvoston tuonnoin Hy-
väksymä asetus tullin määrää-
misestä ulkomailta Suomeen
tuotavasta viljasta ja jauhosta
lopullisesti vahvistettu vai eikö.
Kalaslhnikovin viljaipörssille saa-
puneiden tietojen mukaan ker-
rottiin kyllä no-in virkko sitten,
että sanottu lakiehdotus on
vahvistettu,mutta gen varmem-
paa ei ole asiasta kuulunut.

H. S. tiedusteli asiata asian-
tuntevilta tahoilta Pietarista ja
sille ilmoitettiin, että asetus to-
della on vahvistettu ja että se
julkaistaan näinä päivinä. Sil-
loin myös ilmaistaan asetuksen
voämaanastumispäivä.

Kansakoulunopets
tajien raittius*

kurssit.
Senaatti myöntänyt määrära-

hän.

Senaatti on myöntynyt Icou-
luyliihalitukscn esitykseen, että
'kansakoulunopettajia varten tä-
nä kesänä pidettävien raittins-
Opetuskurssien toimeenpanemi-
seksi tällaiseen taifeotuks. äsken:
myönnetystä 7,000 mlkn, määrä-
rahasta annettaisiin 5,200 mkn
avustus suomenkielisiä sdci
1,500 mkn avustus ruotsinkieli-
siä kursseja varten clhdolla, etiä
seminaarin oppiennätystä vas-
taava kurssi raittiusopetukscssa
läpikäydään, että kursseihin ot-
taa osaa vähintäin 20 opettajaa
jokaiseen ja että kurssien !o>? it.
tua kertoimukset kursseis^ta sekä
selonteko apurahojen käyttämi-
sestä annetaan ylihallitukselle.

Venäjänmaantieteen
ja historian opetus

kouluissa.
Määräyksiä havaintovälineiden

uusimisesta.

Sittenkun senaatti viime hcl.
mik. iS p. oli käskenyt koulu-
ylihallituksen ryhtymään sellai-
siin toimenpiteisiin, että kenraa-
likuvernöörin antama määräys
toimenpiteisiin ryhtymisestä, et-
tä Venäjän maantieteen ;ja his-
torian opetuksessa käytettävät
havaintovälineet vaihdetaan uv.
siin, tarkotufcsenmukaisempiin»
tuli tarkoin noudatetuksi, oli y-
liHiallitus tätä käskyä noudatta-
en lähettänyt kaikille alkeisop-
pilaittfstcn rehtoreille, tyttökou-
lujen johtajattarille, kaikkien y-
liihaliituksen valvonnan alaisten
yhteiskoulujen johtajille ja joh-
tajattarille samtoin kuin kaikille
kansakouluntarkastajille kau-
pungeissa ja maaseudulla sekä
seminaarien ja kansanopistojen
johtajille kaksi eri, 6 p. viime
maalisk. päivättyä kieri,okirjit-
tä luetteloineen sellaisista ku-
vista, jotka on asiaicmaisesti
hyväiksytty Urkotdksee&S?.
Kouluylihallitus oli ilmottanat
toimenpiteestä senaatille, joka
taas puolestaan on päättänyt
antaa asian kearaalßcuvernööril.
le tiedoksi.

Rautatieliikenteestä
Venäfälle suorifet»
tava valtiovero.

Maitolähet}rksetkin veron-
alaisiksi.

Lisäyksenä voimassaolevaan
liikenncdhljesääntöön sisälty.
vään tariffiin valtioverosta Suo-
menpuoleisilta asemilta Pietarin
kuvernementissa siijaitscville a-
semule ja päinvastoin kurkevil-
ta .-matkustajilta sekä lähetettä-
västä pakaasista, "kokista ja pi-
katavarasta on rautatiehallitus
vaihvistanut erityisen tariffin sa-
ntotuista 'kulijetuksista. S^uoimen-
puoleisilta asemilta Dibunin ja
Grefakajaa laitureille ia gäia-
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Huonekaluja
Rautasänkyjä
Korihuonekaluja

Resoori-, Jouhi- ja Merineinä-
Patjoja.

g£" Vanhojen huonekalujen laitosta
sekä Verhoilemista toimitetaan.

Suuri määrä tuolia, keinutuoliaym.nyt
erittäin halvalla.

O. M. KOIVU,
Tampere. Kauppak. 14

vastoin. Sitä paitsi on rautatie-
ihallitus vahvistanut erityisen
tariffin valtioverosta myös n- k.
maitopiletillä Suomenpuoleisilta
asemilta Pietarin kuvernemen-
tissä sijaitseville asemille lähe-
tetystä maidosta. ViiimÄsimai-
nitun tariffin mu!kaan on valtio-
verona, joka aina lasketaan ta-
vallisen rautatierahdin lisäksi ja
lankeaa Venäjän valtiolle, mai-
dosta esim. Pietarin asemalla
maksettava 15 litraa vetävästä
astiasta 1,9 penniä, 30 Jitraa ve-
tävästä astiasta 3,8 penniä. 45
litraa vetävästä astiasta 5,8 pen-
niä sekä 60 litraa vetävästä as-
tiasta 7,7 penniä.

— Matkustajalaivojen päälli-
köt.Koska järjestytks-en ylläpitää
miseksi meikäläisillä matkustaja-
höyrylaivoilla on tärkeätä, että
päällikköjenvirka-asema käy sel-
ville jostain ulkonaisista mer-
keistä, on merenkuluntarkastaja
kehoittanut asianomaisia pitä-
mään huolta siitä, että matkus-
tajalaivojen kapteenit ja perä-
miehet pitävät virassa ollessaan
päähineessääni näkyvää, heidän
asemaansa ilmaisevaa merkkiä.

Uutisia.
Tampereelta ja lähiseuduilta.

Toimintaa kirkko-
harrastuksen

elvyttämiseksi.
Viime «kesäinen, Tampe-

reella pidetty pappein-
kokous valitsi komitean, jon-
ka tehtäväksi jäi valmistaa eh-
dotus tänä kesänä Sortavalaan
kokoontuvalle pappeinkokouk-
selle siitä, millä tavoin voitai-
siin elvyttää laimentunutta
kirklcdharirastusta ja seura'kun-
tatietoisuutta maassamme. Ko-
mitea, johon on kuulunut yksi
paippismies kustakin hiippakun-
nasta, nim. tuomiorovasti A.
Auvinen, asessorit E. Kai-
-1 a ja J. A. Mannermaa se-
Ikä pastori E. Kilpeläinen,
(julkaisee piakkoin ipainosta laa-
fjahOcon mietintönsä, jossa se eh-
dottaa moniaita keinoja maini-
tun epäkohdan poistamiseksi.
M. m. ehdotetaan siinä n. s.
»terfdfopäivien» pitämistä, joi-
hin voisivat ottaa osaa papit ja
maallikot.

»Maanvuokraajan»
julkaiseminen.

Täkäläinen .painoa&iamies E.
A. Sjösträmi on valittanut se-
naattiin Turun hovioikeuden
viime huhtikuun 2& päivänä an-
tamasta päätöksestä-, jolla; se
hylkäsi lira S:n vaatimuksen
»Maan vuokraajan» lakkauttami-
aesta, koska sen julkaisemiseen
ei oße hankittu painoasetuksen
määräämää lupaa sdkä vaati-
muksen Suomen, maanvuokraa-
C'aiö Sanomalehtiosakcyfhtiön
jcflitokunnan puiheerajdhtayan hra
Emil Saarisen ja 'Tampereen
Työväen Sanomalehtiosakeyh-
tiön vastaavan hoitaijan Kra K.
Jotkisalon langettamisesta ran-
gaistuts«en. « i

Valituksen johdosta on se-
naatti vaatinut hrojen Saarisen
ja Jokisalon selityksiä.

—
Aleksanterin kirlcon luklca-

rin virka. Nyttemmin «voimme
mainita, että Bo-

«nantsin lukfcariurkuri V. Lehti-
ne» on tuomiokapituliin »jättä-

nyt valituksen ehdoncasciukses-
ta Tampereen Alc'ksant:nnkir-
kon lukkarin virkaan.—

Jalkinetehtaalaisten lakko-
vahdit. Eilen oli maistraatissa
esillä poliisin toimesta nosteltu
syyte erästä jalkdneteinaalais-
ten lakkovahtia vastaan. Rapor-
tin muCaan oH syytetty joaikai-
semmin saanut poliisilta varoi-
tuksen. SamuTn mainittiin ra-
portissa, että vahdit ovat useim-
miten tehneet itsensä syypäiksi
työssä olevien härnäämiseen ja
monenlaisten ilkeyksien latele-
miseen heitä kohtaan, jopa —

■

kun poliisia ei ole sattunut ole-
maan paikalla —

nyrkit sojossa
hyökänneet lakonalaäsissa teh-
taissa työskentelevien kimp-
puun.

Vastaajan pyynnöstä lykät-
tiin juttu t. fc. 22 päivään.— Sakotettuja. Eilisessä
maistraatin istunnossa sakotet-
tiin erästä henkilöä polkupyö-
rällä ajamisesta luvattomalla
paikalla 5 markalla, kahta hen-
kilöä kukkasien poTmi.misesta
yleisestä puistosta 10 markalla
kuimipaatin. s-ekä erästä henkilöä
kadun puihtaanaipitämisen- lai-
minlyömisestä 5 markalla.

Tampereen lähetys-
juhlat.

Heinäk. 4
—

6 pnä.

Tampereen Lähetysjuhla't al-
koivat maanantaina köynnöksil-
lä ya koivuilla kaunistetussa
luth. rukoushuoneessa, jossa
past. A. Ahonen lausui juhla-
vieraat tervetulleiksi. Saimassa
tilaisuudessa puhuivat vielä lä-
hetyssaarnaajat S. Aarni, S.
Collan j.a E. Nenye.

Sunnaintaina aamuhartau-
dessa klo 8 puhui H.Saari. Hel-
teisen ilman vuoksi ei ollut niin
paljoa kansaa kirkossa, kuin
joskus ennen. Sen sijaan Ter-
mopyylelle kokoontui klo 4 ai-
kaan noin 5,000 kuulijaa. Tääl-
lä puhuivat lähetyssaarnaajat
S. Aarni, pastori K. Paasio, lä-
hetysljohtaja Matti Tarkkanen,
kirkkoherra A. Vallenius, lähe-
tyssaarnaajat Tuominen, Collan
ja H. Saari.

■Maanantaina ,fo klo 9 a. ko-
koonnuttiin rukoushuoneeseen,
jossa' puhuivat lähetyssaarnaa-
jat Aarni, Tuominen ja Hänni-
nen, lähetysjohtaja M. Tarkka-
nen sekä pastori K. Paasio, jo-
ka piti erittäin mielenkiintoisen
raamattutunnin 1 Kor. 12. Raa-
mattutunnin ajatuksen selos-
tamme toisten jonain sunnuntai-
na. Klo 5 ip. puhuivat lähetys-
saarnaajat Saari ja Collan. Klo
7 i. oli Johanneksen kirkossa
pastori Hannu Haahden erittäin
valaiseva ia selvä esitelmä lähe-
tylcsen' nykyisistä tarpeista Kii-
nassa.

Tämän jälkeen- kokoonnuttiin
rukoushuoneeseen
(jäähyväisiä Ambomaalle lähte-
ville läheteille. YMfcssi oloa
kesti klo 1 asti yöilä. ,

Maanantaipäivänä pidettiin
rukoushuoneessa n puhetta ja
"kuitenkin avara kokoushuone o.
li usein aivan tungokseen asti
täynnä. Varsan runsaasti oli o-
sanottajia maaseudulta.

Tampereen seudun
lähetyspiirin

keskustoimikunnan kokous oli
Tamipereella t- k. 6 p:nä. Pu-
heenjohtajaksi valittiin edelleen
rovasti K. M. Olander, varapu-
heenjohtajaksi U. Paunu sekä
sihteeriksi ja rahastonhoitajak-
si lähetyssaarnaaja Juho Tuomi-
nen.

Piirin el-ojuhla päätettiin pi-
tää Tampereella jonain lauvan-
taina syyskuun lopulla. Tähän
kerätään maaxituotteita piirin
seuirakunnisfa ja Kaikki tulot
luovutetaan Suomen lähetysseu-
ralle.

Samoin keskusteltiin siitä,
ryihdytäänJcö Tairrapereten seudul-
takannattamaan jotain uutta lä-

hetysasemaa. Asiasta päätettiin
keskustella marraskuun Jälbetys.
juhlan yhteydessä pidettävässä
Jkeskusrielukokouksessa. Alusta-
jaksi pyydettiin tohtori U. Pau-
nu.

—
Professorin luona odotetaan

■loista tapausta.—
Se on vankka poika!

Professori (hajamielisenä): Kysy-
kää mitä sillä on asiaa.

—
Uintimatkalla hukkunut.

Eilen päivällä klo 3 arkaan huk-
kui Kangasalla uintimatkalla
Tampereelta kotoisin oleva
muurari Koskinen.Hän me-
ni toverinsa erään nuohoojan
kanssa uimaaan Ukki-jä-rveen,
jonne hukkui ja vasta noin tun-
nin kuluttua saatiin hänen ruu-
miinsa naarattua ylös. Paikalle
"kutsuttu lääkäri Jäderfnoiun:
koetti tekonengiyksellä saada
ihukkunutta virkoaitiaan, mutta
turhaan. Hukkumiseen olivat
syynä väkijuomat. Koskinen oli
noin 45 vuotias perheellinen
mies mutta oli jo 9 vuotta ollut
erillään vaimostaan joka asuu
nykyään Lahden kaupungissa.
Vainaja oli koko päivän nautti-
nut toverinsa kanssa n. s- »te-
nua» ja pulituuria ja tämä »ka-
veri» oli tapauksen aikana niin
tukkihumalassa ettei tiennyt
kunnolleen näyttää paikkaa mi-
hin Koskinen vaijosi.

Aamulehden
ilmoitusasiamiehenä toimivat eri
paikkakunnilla seuraavat henki-
löt,joidenpuoleen lukijoillamme
on tilaisuus kääntyä ilmoitusasi-
oissa, mm.:
Akaa: Junailija T. Sarvela.
Eräjärvi: Maanviljelijä Juho Ni-

sula.
Hämeenkyrö: Poliisikonst. Kus-

taa Metsola.
Ikaalinen: Nimismies K. Sparf-

ven.
uupajoki: Opettaja T.G. Murto.
Kangasala: Opettaja K- F. Hon-

kala.
Karkku: Opettaja A. Rantavaa-

ra, Heinoo.
Kiikka: I'oliisikonst. A. Kauko-

nen.
Kuorevesi: Kaarlo Alanen, Lyly.
Kuru: Mylläri A. Keskinen.
Kuhmalahti: Maanvilj. Kustaa

Lahtinen.
Maanvilj. V. Oja-Kuhmoinen

nen.
Maanvilj. J. K.Ti-Kylmäkoski

puri-
Koneenkäyttäjä J.Lempäälä:

K. Vasama
Luopioinen: Maanvilj. A. Hyöki
Längelmäki: Maanvilj. E. A

Tunkelo.
Messukylä: Maanvilj. A. Rekula.
Mouhijärvi: Kanttori Kalle Ryt-

könen.
Mänttä: Kauppias K.E. Heikki-

lä.
Orivesi k. k.: Kauppias E. Ka-

ronen
Parkano: Ivar Alanen.
Pihlajavesi:E. Tuomi.
Pirkkaäa: Maanvilj. K. Kahila.
Pälkäne: Poliisikonst. M. Leivo.
Ruovesi: Kauppias Manu Laho-

nen.
Sahalahti: Kanttori J. Kanninen.
Suoniemi: Aug. Luidi, maanvil-

jelijä,
Mikkola

Sääksmäki: Kauppias Heikki O-
janen, Valkeakoski.

Teisko: Maanvilj. K. Sääksi.
Tottijärvi: Kauppias K- K. Heik-

kilä.
Tyrvää: Maanvilj. A. Rautajoki.
Urjala: Paavo Ivendorff.
Vesilahti: Maanvilj. E.Hovi. T
Viiala: Rataesim. J. Hollo.
Viljakkala: Opettaja K.Alhonie-

mi.
Vilppula: TyönjofiT. Aug. Koso-

nen.
Ylöjärvi: Opettaja K. Honka-

Apteekit.

Senaatti on sallinut, että seu-
raavat uudet apteekit saadaan
perustaa: Pirkkalan pitäjän
Nokian 'kylään ja Lav ia n pi-
täjään.

Huittisten ja Kau-
vatsan seurakunnat.

Senaatti on käsitellyt Ka-uvat-
san kunnan puolesta senaattiin
ijätetyn halcefcnuksen, jossa anot-
tiin, että Huittisten pitäjässä o-
levasta Takkulan Tustitilasta
n:o 1 lohkaistut Kauvatsan kap-
pelin sisällä olevat Salonpään
Kouvi-Jaafcfcolan ja MatHc^unlah-
den tilat sekä näiden ynnämui-
den Takkulan tilasta muodos-
tettujen idNkto- ja palstatilojen
yhteinen metsämaa määrättäi-
siin väestöineen kirkollisessa ja
"kunnallisessa suhteessa siirret-
täväksi Huittisten seurakunnas-
a Kauvatsan seurakuntaan. Se-
naatti on määrännyt, että Sa.

lonpään Kouvi.Jaafckolan ja
Matikulafoden lohkotilat on siir-
rettävä kirkollisessa suhteessa
Kauvatsan seurakuntaan kuulu-
vaksi kuitenkin ehdolla, ettei
siirron kautta loukata asiano-
maisten pappien ja heidän oi-
kcudcnomistajainsa eikä eräissä
tapauksissa kirkollisviraston
leski- ,ja orpdkassan oikeutta
palkan saantiin. Kuitenkaan ei
senaatti ole tällä kertaa suostu-
nut voiteisen metsämaan siirtä-
miseen, ,joka siis on jääipä edel-
leenkin Huittisten seura'kuntaan
kuuluvaksi. Mikäli anomus kos-
kee kunnnaallista siirtoa. €i asia
siinä suhteessa, koska voimassa
olevan asetuksen mukaan kun-
nallinen siirto seuraa kirkollis-
ta, ole antanut aihetta toimen-
piteeseen senaatin »puolelta.

—
Tuomarit. Pirkkalan

tuomiokunnan tuomarille O. Hj.
Pesoselle on myönnetty
virkavapautta t. k. il p:stä
syysk. I2:nteen. Hovdoik. aus.
kult. J. E. M. Ek on määrätty
sanottuna aikana hoitaimaan
tuomiokuntaa.— Hiippak. uutisia. (Porvoo).
Vaalisaarnat Ähtärin kirk-
koherran, a Urjalan kappa-
laisen virkoja varten ovat asete-
tut pidettäviksi ensi elok. 9, 16
ja 21 päivinä, joten vaalin ky-
symys on saman kuun 30 päivä-
nä ja vaali seuraavan syysfc. 13pnä ja on Keuruun kappalainen
A. Tanila määrätty toimitta-
maan .'Vhtärin kirkkoherran ja
Lempäälän kappalainen F. Ka-
lervo Urjalan kappalaisen vaa-
lin.

Purmon seurakunnan kirkko-
lierra H. A. Autcr* on nimitet-
ty Hämeenlinnan kappalaiseksi,
[joihon virkaan Hän saa astua
toukok. i päivänä 1915.—

Säännöt. Sääntöjen muu-
tosehdotus. Kokemäen Säästö-
pankin sääntöihin on vaihvistct-

Pälkäneen kesä*
juhlat.

Urheilijoitten huomioon!

Pälkäneen' juhlille on enää
vain vähän toista viikkoa aikaa.
Kaikesta päättäen uhkaa juhlista
tulla suuremmoiset joka suhtees-
sa. Tampereelta ja Lempäälästä
lähdetään kuuleman mukaan eri-
koisella laivalla juhlille.

Juhlista,ohjelmasta y.m. tois-
ten lähemmin. Tällä kertaa tah-
domme vain kiinnittää huomioon
täällä Hämeessä, että ilmottautu-
misaika urheilukilpailuihin päät-
tyy Jauvantaina t. k. 11
pnä. Iknottautumiset "ovat oso-
tettavat Aamulehden toimituk-
seen, yliopp. .V. R. Mv uk k o

-
selle

ilmoittautumaanRientäkää
joukolla!

Huvilanpalo Ruovedellä.
Eilen syttyi %3 tienoissa päi-

vällä tulipalo puuseppä J. Koi-
vulan omistamassa Paavola-ni-
misessä huvilassa Ruoveden kir-
konkylässä. Tuli sai alkunsa sa-
vupiipusta katolle lentäneestä
kipinästä ja poltti katon ja pa-
ri hirsikertaa. Irtaimisto saatiin
kokonaan pelastettua. Huvila oli
vakuutettu Ruoveden, pitäjän
paloapuyhdistvlcsessä 2,500
urJkista ja irtaimisto samassa
yhtiössä 2,000 mk:sta. Tulen
tuhotyöt saatiin rajotettua ai-

kanaan koska sammutusväittä
läheisestä kirkonkylästä oli saa-
punut runsaasti.

— Talonkauppa. T. k. 6 pnä
tehdyllä kauppakirjalla möi ta-
lonomistaja Juho Aalto ja vai-
monsa Lyydia Porin kaupungin
6:ssa osassa omistamansa talon
ja tontir n:o 244 imaanviljjeli.iä
J-uho Ferdinand Mikolalle Ko-
kemäen pitäjästä. Vastaanotto
taipahtuu elokuun 1 pnä. Kaup-
pahintaa ei mainita. Kailan vä-
litti kiinteimistötoimisto Väinö
Lunden.

Etukäteen oli tämän ldhden
palstoilla useita en kirjoituksia,
joissa lausuttiin edellämainituis-
ta näyttelyistä sukeutuvan
paikallisiin oloihin nähden
suuremmoiset. Eikä tur-
haan nämä arvelut men-
neetkään. Sen jokainen juh-
lille ja näyttelykenitälle tuleva
havaitsi, kun köynnöksillä so-
mistetusta kunniaportista sisälle
astui. Suosihan luonnotarkin päi-
vää erikoisesti, joten sakin osal-
taan saattoi Keski-Hämeen van-
kan maahenkeä uhkuvan kansan
runsaslukuisena kokoontumaan
oman valotorninsa ympärille.

Torvisoittokunnan soitettua a-
luksi, sstui puhujalavalle Keski-
Häimecn maamicsseurain. liiton
esimies G. A. Mattila. Hän
teki lyhyesti selvää näyttelyn ja
■kcsäkokoukscn tarkoituksesta.
Puhuja kohdisti erikoisesti huo-
miota maanviljelyksen kelityk-
secn maatalousseurojen toimin-
nan avulla, selosti maataloudel-
listen seurojenkehitystä sekä nii-
den saattamaa hyötyä Suomen
maataloudessa. Lausuen yleisön
tervetulleeksi näyttelytilaisuu-
teen. Lopetti puheensa toivo-
muikseilla: »Soisin Suomeni, soi-
sin. Hämeeni suloksi, maani kar-
jan kasvavaksi*. Tervehdyspu-
heen jäles.tä laulettiin, yhteisesti
»Maamraec, johon lukuisa yilei-sö
innostunein mielin yhtyi.

Tilaisuutta varten o!i tilapäi-
nen sekakuoro harjoittautunut ja
tavan takaa se laululla mieliä in-
nostutti. Soittokunnan puhallet-
tua muutamia kappaleita, piti
Hämeen—

Satakunnan maanivil-
leiysscivran sihteeri maisteri A.
V. X ie min c n esitelmän maa-
miesseurojen toiminnasta ennen
ia nyt,mainiten että tämä Ke?ki-
Hämeen maatnicsscurain liitto
on ensimäincn maamiesseurojen
kcykitiäytyminen, ja että liiton
S}-ntyiiTiincn ja toäniffta on varsin
tervetullut. Puhuja erikoisesti
huomautti liiton tarköitakseeta
yhteisen maatalousneuvojan ot-
tamiseen nähden. Kun liitto- voisi
palkata oman maatalousneuvo-
jansa, saataisiin enemmän, yfh-
denmukaisuutta ja huolellisem-
paa toimintaa maamiesseurojen-
kin kesken. Maamiesseurojen ja
yleensä maanviljelysseurojen toi-
minta on täiliän a&ti ollut enem-
män herättävää, kohottavaa.
Mutta vastaisuudessa seurojen
toiminta olisi kohdistettava
enemmän suoranaiseksi aktiivi-
saksi toiminnaksi. Xäyttelytilai-
suus oii puhujan mielestä varsin
hyvin onnistunut, ollen siinä lu-
kuisasti edustettuna maan-, ka.r-
jan- ja käsityöy .m. tuotteet, joä-

ta kaikesta voi havaita, että ikes-
kihämälärsillä on maahenkeä.

Välipaloina oli kuorolaulua,
Soittoa ja näytteille tuotavien
esincitten tarkastusta.

Kotiteollisuustarkastaja L.
Mäkinen piti esitelmän koti-
teollisuuden merkityksestä en-
nen ja nyt. Huomautti miten
huikeat summat olemme velkaa
ulkomaille, ja miten jcikainen
kansalaimcn on tähän velallinen.
Tä-tä ulkomaan velkaa voisi juu-
ri kotiteollisuus, kotoinen työ
tuntuvasti lyhentää, jos suoma-
laisissa heräisi enemmän kotois-
ta näppäryyttä, kotoisen työn
suosimista. Hatuttavana ilmiönä
mainitsi puhuja, että ollaan toki
jo menossa parempaan päin; vii-
mevuotiset tuotantonumerot sitä
osottavat. Viime syksynä vietet-
ty kotimainen viikko taeki perus-
tan Suomalaiselle teollisuudelle
ja sen suosimiselle. Lopputoivo-
mufcsena lausui puhuja, kohdis-
tettuaan lämminhenkisiä sanoja
esi-isämme kunnialliseen uuras-
tcluun, että -meidän kansallinen
olemuksemme on pafcoittaimassa
meitäkin kunnialla esi-rsien työtä
jatkamaan. Puhuja toivoi, että
tämän1 KcAi-Häniecn vnaamics-
seurain liiton alueella 'kotitcollr-
suu-skin saisi yhä eneminiän ja-
lansiiaa. Laulukuoron laulettua
muutamia lau>luja ja soittrkun-
nan soitettua piti Valion kotnsu-
lentti J. Kivi läimminhenikisen
ja /mieltäikiinnittävän esitelmän
"kananhoidosta, tehden selvää ka-
nojen talivi- ja kcsäsuojista sekä
ruexkinnasta. Puhuja valaisi esi-
tystään sattuvilla esimerkeillä,
etenkin ruoikintaan nähden. Oli
vakuutettu siitä, että kananhoi-
tokin kannattaa, kun. sitäikin jär-
kiperäisesti ja huolella hoide-
taan ja kun ruokinta järjestetään
niin halvaksi kuin mahdollista ja
kanojen tarpeita vastaavaksi. Pu-
huja kiinnitti erikoisesti yleisön

huomiota lauseeseen joka köyn-
nöksistä oli muovailtu puhujala-
van seinämiin: »Ei maa miestä
petä, ellei mies maataan*. Puhu-
ja sovitti mainitun lauseen, ka-
nanhoitoonkin nähden. Maa ei
petä, kun vaan ihminen osaa
käyttää hyväkseen maan pienim-
mätkin antimet. Silloir tuoitanto
kohoaa ja kukkaro vahvenee, se-
kä 'kansan hyvinvointi paranee.
Erikoisesti puhuja kehoitti pe-
rustamaan munanmyyntiösuus-
kunitia, saadaksee tavara&ta pa-
rempia hintoja. Näistäkin näyt-
telyjulhlista voi havaita, että
paikkakunnalla on siipikarjan,
hoito vielä alhaalla^ koska se
puoli on heikoimmin edustettu.
Lopivksi toivoi puhuja keskihä-
mäläisten, maan raivaajien, pel-
lon perkaajien ottavan maatalou-
dessaan huomioon pienimmätkin
tulolähteet. Silloin edistämme
omaa varallisuuttamme ja sa-
malla koiko kansamme hyvin-
vointia.

—
Päivällisten jäilkecn jakoi

eläinlääkäri Matti Her v a pal-
kinnot k ant akir jah e v o-
sista. kantakirjaan oli tarjottu
15 tammaa, joista seuraavatkah-
deksaa kelpasivat: O. Alasen
»S cppo«, Längelmä/ki. J. Saa-
riston »O iv a«, Orivesi. V. Mat-
tilan »P iiju« Kuhmalaihtf. P.
Lahtisen >L een a« Orivesi. A.
Seppälän »Röökynä« Orivesi.
O. Palorannan »S iv'k vn-T y t-
tö«, Kuhmalahti. Gustaava Rau-
kolan »T uim a«, Velvkajärvi.
E. Solalan »Ilo* Längelmäki.

Palkinnot ja kantakirjatodis-
tuikset jaettuaan puhui hra Hcr-
va. havainnoistaan hevosiin näh-
den, toivoen hevo&ten kasvatta
jäin. enemmän kiinnittävän huo-
miotaan jonkin tunnetun suvun
levittämiseen ja jalostamiseen.

Seurasi sitten yleinen pal-
kintojen ja'k o.

Iosasto: maanviljelys-, myllyn.

ja metsärmiotteet

Palkinnot jakaantuivat seuraavasti:
Rukiista:2 palk ja kk. maan-

vilj. T. Erkkilä Eräjärvekä. 2 p. ja
kk. maanvilj. K Nisula Eräjärveltä,
2 p. ja kk .maanvilj. J. Mikkola Län-
gelmäki, 3 p. maanvilj. O. Hirtolahti
Eräjärvi, 3 p. maanvilj. V .Lemola
Eräjärvi.
Ohrista: 2 p. ja Jck. maanvilj.

M. M. Saramäki Eräjärvi, 2 p. ja kk.
maanvilj. O. Hirtolahti Eräjärvi, 3
p. maanvilj. K. Heikkilä Eräjärvi,
3 p. maanv.lj. O. Yli-Jus^ila Eräjär-
vi, 3 p maanvilj. H. Jussila Eräjärvi.
Kauroista; 2 p. ja kk. maan-

vilj. M. M. Saramäki Eräjärvi, 2 p.
ja kk. maanvilj. V". Sarkola Orivesi,
3 p. maanvilj. V. Lemola Eräjärv:,
4 p. maanvilj. O. Yli-Jussila Eräjäc-
vi, 4 p. maanvilj. J Joensuu Eräjär-
vi, 4 p. H. Valkama Eräjärvi.

Vehnästä: 2 p. ja kk. maan-
vilj. K. Nisula Eräjärvi, 2 p. ja kk.
maanvilj. V. Sarkola O^vesi, 3 p.
maauvilj. O. HirtolahtiEräjärvi.

Herneistä: 2 palle, ja kk. maan-
vilj. O. Hirtolahti Eräjärvi, 2 p. ja
kk. maanvilj. K. Nisula Eräjärvi, 2
p. ja kk. «naanvilj. E. Eerola Or.ves^
2 p. ja kk. maanvilj. H. Iso-Maunu
Orivesi, 2 p. ja kk. J. Mikkola Län-
gelmäki, 3 p. maanvilj. O. Hirtolahti
Eräjärvi, 3 p. maanvilj. J. Markkula
Eräjärvi, 3 p. maanvilj. H. Jussia
Eräjärvi.

Peluskista ja vikkeristä:
2 p. ja kk. maanvilj. K. Jokela Erä-
järvi, 2 p. jakk. maanvilj. O. Hirto-
lahti Eräjärvi.

Heinän siemenistä: 2 palk.
ja kk. apilasta maanvilj. E. Parpola
Orivesi, 3 p. apilasta maanvilj. R.
Katila Eräjärvi,2 p. ja kk. timotecs-
t? maanvilj. H. Iso-Maunu Orivesi,
2 p. ja kk. timotcestä maanvilj. T.
Eerola Eräjärvi, 3 p. t.motcestä K.
Nisul? Eräjärvi.

Pellavansiemenistä: 2 p.
ja kk. suutari V. Huvinen Eräjärvi,
3 p. maanvilj. S. Jussila Eräjärvi.
3 p. maanvilj. O. Heikkilä Eräjärvi,
3 p. hampunsiemenistä maanvilj. M.
K;vistö Eräjärvi, 3p. porKkanan
siem. A. Tiihamäki Eräjärv., 3 p.
punajuuren siem A. Tiihamäki Erä-
järvi, 3 p. männynsiemenistä K. A.
Jokela Eräjärvi.

Myllyn tuotteista: 2 p. ja
kk maanvilj. E. Solala Längelmäki.

Kasvitarhantuotteista;4
p. emäntä Hilma Roselli Eräjärvi.

Pellavista:3 palk. emäntä A.
Lahtinen Eräjärvi, 4 .». maanv;lj. E.
Soiala Längelmäki.

Tervasta: 2 p. ja kk. vanha-
isäntä J. Markkula Eräjärvi, 3 p. it-
sellinen R. Rientonen Eräjänr.

Pa!k;ntotuomarinaIosastossa toi-
mivat A. V.N iem1ne n, Eetu J% s.

Keski*Hämeen
seurain liiton

Eräjarvella 3 p:nä heinäkuuta.

maamies*
näyttely
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sila, J. Salo, K. Jokela ja K,
Nisula

IIosasto; hevoset

Kak sivu o 11s et: 1 palk 8 mk.
jakk. ori »Risto* omistaaM- Aho-
nius Orivesi, 2 p. 5 mk. ja kk. ori
:>Sattu« omis;. L. Ketola Eräjärvi,
3 p. 4 mk. tamma »Lotta« omist. J.
Joensuu Eräjärvi, 4 p. 3 ffik.ori »Oi-
va*,K. Nisula Eräjärvi.

3-vuotiset: 1 p. 12 mk. ja kk.
tamma »Röökynä» omist. A. Seppälä
Orivesi, 2 p. 8 mk. kk. tamma »Pcl-
la«, J. Kärki Eräjärvi, 3 p. 6 mk.
tamma »Lipakka», M. Toivonen, E-
räjärvi, 4 p. 4 mk. ori »Pujou-l;aima«
T. Seppälä Eräjärvi.

Tammat varsoineen:Ipalk.
12 mk.kk. tamma »Lento« omist. H.
SalminenOrivesi, 2 p. 8 mk.kk. tam-
ma »Leena«. P. Lah'inen Orivesi,
3 p. 6 mk. tamma »Piiju«, S. Juis;la
Eräjärvi, 4 p. 4 mk. tamma »Ilo«
M. Solala Längelmäki, 4 p. tamma
>>Irja«, E. Viljamaa Vehkajäivi.

Palkintotuvmareina toimivat II
osastossa O. Palmroth.N. Häi-
vä. J. Kärki, A. Yrjöla, A. Lau-
tala ja R. Katila.

Näyttelyjen yhteyteen järjesti
Erajärven hevosjalostusyhdistys

varsanäyttelyt,

jcssa palkinnot jakaantuivat seuraa-
vasti: 2 palk. Smk. ja kk. tamma
>>Mirja« omist. O. Palmroth Eräjärvi,
a p. 8 mk. ja kk. tamma »Tuima«,
M. Maunula Orivesi, 3 p.6 mk. tam-
ma »Roima«. S. Jussila Eräjärvi, 3 p.
6 mk. ori »Pujon-Kaimaa, K. Seppä-
lä Eräjärvi, 3 p. 6 mk. ori »Ris.to«,
M. Ahonius Orivesi) 3 p. 6 mk. tam-
ma »HeHcka« omist. K. Jussila Kuh-
malahti.

Palkintotuomareina toimivat: M.
Herva,R. Eerola, K. Seppälä
ja L. Ketola.

111 osasto: nautakarja

Sonneista:2 palk. 10 mk ja kk.
»Jusko« omist. Vihasjärven Sy. 3 p.
10 mk. jakk. »Jyry«, omist. Uiherlan
Sy, 2 p. 10 mk. ja kk. »Otava«. o-
mist. T. Jussila Längelmäki. 4 p.
4 mk. ja kk. »Pekka«, o-
mist. J. Yli-KuivanenEräjärvi.
Lehmistä:1 palk. 10 mk. jakk.

i>Ruskanen«. omist. T. Erkkilä Erä-
järvi. 2 palk. 5 mk. ja kTc. »Nuppu*,
omist. T. Erkkilä Eräjärvi, 2 palk. 5
mk. jakk. »Laakeri»', omist. K. Yrjö-
lä Eräjärvi, 2 palk. S mk. ja kk.
»Tassuke«, omist. J: Eerola Eräjärvi,

2 paik. 5 mk. [a kk. »Palmu»', omist.
R. Katila Eräjärvi, 2 palk. 5 mk. ia
kk. »Ihana'--, omist.H- Kuivanen.Erä-
järvi, 3 palk. 3 mk.»Mansike*. omist.
M. Kuivanen Eräjärvi. 3 palk. 3 mk.
rahaa Aerike. omist. J. Heikkilä Erä-
järvi. 3 palk. 3 mk. »Nuuke«, omist.

O. Heikkilä Eräjärvi, 3 P*a'k. 3 mk.
Sievä, omist. K. Joensuu Eräjärvi, 3
palk. 3 mk. Pimpula, omis*. K. Yrjö-

lä Eräjärvi, 3 palk. 3 mk. »Ruusu«,
omist. A. Virtanen Eräjärvi, 3 palk. 3
mk. »Pulmu», omist. R- Katila Erä-
järvi. 3 palk. 3 mk. »Ihana*, omis*.
R Katila Eräjärvi, 3 palk. 3 mk.
xOmena«. omist. R. Katila Eräjärvi,
'a palk. 2 mk. »Heluna«, omist.R.Ka-

tilaEräjärvi, 4palk. 2 mk. »F'.ikuna«,
omist.H.Kuivanen Eräjärvi.

Palkintolautakunnan muodostivat
K. G. Söderman, N. Yli-Pap-
pi1 a, V.Sa rk o1 a, Gustaavs M a t.
ti1 a, J. K ar pp ila,A. Mikkola
ja T.Erkkilä.

IV osasto

siat, lampaat ja kanat

Palkintoja saivat: 2 palk. 4 mk.
sioista S. Jussila Eräjärvi, IV
palk. 2 mk. sioistaJ. L. Kauppi Erä-
järvi, 1 palk. 4 mk. lampaistaJ.
Niemi Eräjärvi, 2 palk. 3 mk. päs-
sistä J. K. Markkula Eräjärvi, 3
palk. 2 mk. kanoista O. Rantala
Eräjärvi, 3 palk. 2 mk. kanoista Al-
ma Jussila Eräjärvi.

Palkintolautakunnan muodostivat
K. K es avaa ra, J. F. V anh a t a-
lo ja K. A. VenUola.

V osasto:

karjantuotteet

Voit: ipalk. Eliina Virtanen ja
Miina Salminen, 2 palk. Hanna Pilvi-
nen. 3 palk. Elvi Venttola ja Hilma
Kauppi

; IV palk. Emma Eerola,
kaikki Eräjärveltä.

Juustosta; 1 palk. Emma Ee-
rola Eräjärvi.
Kananmunat:1palk O. Ran-

tala Eräjärvi, 2 palk. Ida Helander
Eräjärvi, 3 palk. Alma Jussila. A-
manda Perhonen Eräjärvi. IV palk.
HilmaKauppi ja TUda Heikkilä Erä-
järvi.

Vi] 1 a t: 1palk. J. Mikkola ja Ma-
ria Jarn Längelmäki, 2" palk. Ida
Markkula Eräjärvi.

Saippuat:1 palk. Tilda Heikki-
lä. Alma Heikkilä, Elvi Ven'tola E-
räjärveltä. 2 palk. Hilma Kauppi Erä.
järvi,3 palk. Hilma Rosell. Ida Leh-
mus Eräjärvi, IV palk. Fanni Seppä-
lä Eräjärvi.

V osaston palkintolautakunnan
muodostivat Ida Markkula,Laina
Rekola, Elssa Alanen, A.
Heikkilä ja A. Poukka.

VI osasto

miesten käsityöt:

Palkinnot jakaantuivat:
Ammattilaistenkesken:I

palk. hevosen kengityskalusto K. Si-
rola Orivesi,ipalk. hevosenkengät
K. Srola Orivesi, 2 palk. saappaan-
varret K. Kärki Eräjärvi, 3 palk.
sänkiäisen pasien K Kärki Eräjärvi,
3 palfc. fcukkakannu A. Starktnan
Eräjärvi. 3 palk. Pellavaloukku J.
Kallio Eräjärvi, IV paTk. hevosen
kengät V. Ahonen Eräjärvi, IV vasi-
kan pasieri K. Kärki.

Ei ammattilaset:t palk. E.
Öster ?ahan raami. 2 palk.H.Valka-
ma harava, K. Järvinen ämpäri y.m.,

K.Hakala länget, jaH. Valkamakir-
vesvarsi ja luotin, 3 palk.K.Järven-
sivu, reki, H. Lahtinen harava, K.
Järvensivu ämpäri ja A- Ventola saa-
vi y. m. IV palk. S. Mäkelä saavi,A.
Heikkilä reki, E. Virtanen lahnan
verkfko ia A". Tuominen harava, V
palk. H. Lahtinen metsäreki ja E.
Retula. vnkatevarsi. Kaikki Eräjar-
velta

PalkuÄolautakunnan muodostivat
F. H. Pohjanheimo.M. I.Haa.

vist o, J. Jussila ja H. Valk a-] Näyttelyn päätyttyä oli i11a-
a nuorisoseuran talolla, jossa

Hmyös oli väkeä Toivolan tupa
Htäynnä. Iltaman ohjelmasta mäi-
HniUakoon torvisoiittoa, iervch-Hdyipuhe (opettaja M. I. Haavis-Bto') nuorison maahengenheratta-Bmiiesta, runon »mahdo-toin rat-
■kaista<; (lausui Ecdia Ketola),
Hkuorc-lsulua ja näytelmä »Rik-Bkp-ius ja rakkauft. Yleisön käy-
Bt>-'i oli varsin hyvä.

m a,
VII osasto

naisten käsityöt:

1palk. Hanna Laasonen Orivesi,
ryhmä kankaita, Amanda Lindholm,
Eräjärvi, ryhmä kankaita. Ruusa
Reinikainen Längelmäki pellavakan-
gasta, Tilcia Lahtinen Eräjärvi pel-
lavakangasta, Emma Lahti EräjSrvi,
pellavakangasta, Gustaava Einola
Längelmäki pellavakangasta, Tilda
Humlin Eräjärvi pellavakangasta.
Laina Rekola Eräjärvi pellavakan-
gasta ja Aino Kallio Orivesi villa-
lankaa.

2 palkinto: Tilda Heikkilä Eräjär-
vi kangasta, Amanda Perhonen Erä-
järvi kangasta, Aliina Tarhala Erä-
järvi kangasta, Ida Stronka Eräjär-
vi lattiamatto, Ida Markkula Eräjär-
vi akkunaverhokangasta,Tilda Hum-
lin Eräjärvi torikori, Lempi Re-
kola Eräjärvi kangasta. Serafina
Rantala Eräjärvi nöyle'tä, Amalia
Tiihamäki Eräjärvi lankoja, Gustaa-
va Lahtinen Orivesi lankoja, Ruura
Lahtinen Eräjärvi lankoja, Emma
Eerola Eräjärvi pyheliinakangasta.

3 palkinto: Anna Attiuru Längel-
mäki rohdin kangasti, Tilda Heikki,
la Eräjärvi pukukangasta. Karoliina
Kalient. Längelmäkipalttinaa,Emma
Kauppi Eräjärvi neuletta, ja kangas-
ta,Henriika Roselli Eräjärvi leppälii-
naa. Elsa Rajala Längelmäki pella-
valankaa, Anna Puirola Orivesi pel-
valankaa, Loviisa Seppälä Orivesi
pellavalankaa.Hanna Koski Eräjär-
vi pellavalankaa.Eriika Mäkelä Ori-
vesi villalankaa, Karoliina Hir'olahti
Eräjärvi villalankaa, Miina Tarhala
Eräjärvi villalankaa ja Vihtoriina
Mäkelä Eräjar/^ paulanauhcja.

IV palkinto: Maria Rientonen brä-
jarvi leipäkor, Tilda Stilman Orivesi
pellavalankaa,Martta Lahti Eräjärvi
pellavalankaa. Amanda Niemi Erä-
järvi pellavalankaa, Aliina Tarhala
Eräjärvi pellavalankaa.Edla Syvänen
Längelmäki pellavalankaa, Alina
Heikkilä Eräjärvi pellavalan!.aa ja
Martta Lahti Eräjärvi paulanauhat.

V palkinto H^lda Halme Eräjärvi
Innoja. Eriika Mäkelä Orivesi pum-
puliliinoja, Anna Puirola Orivesi su-
kat ia kintaat.

Palkintolautakunnan mu<3dosfivat
Lempi Jussila, Hulda Pakara!-
-n en.Edla Helander, Ellen Haa-
visto ja Hulda No rd anw ehr.

VIII osasto

kyntöja ojankaivaus

1palk kynnöstäH. Rantanen Erä-
järvi, z palk. ojankaivosta K. Heini-
suo Eräjärvi, 3 palk. ojankaivosta M.
Lahtinen Eräjärvi, IV palk. ojan-
kaivosta H. Yli-Jussila Eräjärvi.

Palkintolautakuntaan kuuluivat J
E. Jokinen, K. Seppälä ja J
Tarkkal a.

Palkinnot jaettua piti liiton
esimies agr. G. A. Ma11i1a lo-
pettajaispuheen, jossa lyhykäi-
sesti ilmaisi näyttelyn onnistu-
misesta ja samalla kiitti kaikkia
näyttelyyn osaaottaneita ia "pai-
kallistoimikuntaa sekä talon hal-
litusväkeä.

Sampsa

—
Käärme pistänyt. Käärme

■pisti Kangasalan Haiutijärvella
t. k. 4 pnä erästä 6 vuotista tyt-
töä kaksi kertaa jalkaan. Tytön
täytyi turvautua lääkärin apuun
ja on hän nyt toipumassa myr-
kytyksestä.

Ikaalisien kylpy*
laitokseen

on heinäkuun 7 päivään saakka
Sisäänkirjoitettu seuraavat kyl-
pyvieraat:

Pastorska Maija Forsman, ro-
vasti N.Blom, emäntä SofiaMa-
ja,rouva Alli Järvinen,neiti lida
Tolppo, rouva Mandi Sjögren,
rouva Emme Lundenius, herra
Aron Brunberg,rouva Adi Brun-
berg, rouva Helena Laatunen,
herra Maurits Mäkelä, neiti Sai-
da Polviniemi, rouva Lydia Rie-
dell, herra Lauri Grönlund,her-
raErland Munk,lehtori F.H. B.
Lagus, rouva Mimmi Lagus,
rouva Olga Leikkola, neiti Anni
Hakkarainen, rouva Klaara Hyn-
ninen, rouva Suoma Sean. neiti
Olga Michelsson, neiti Laina
Finnberg,neiti Tekla Vuosberg,
herra Juho Nikko, herra J. F.
Säänöinen, neiti Hilda Nord-
lund, rouva E. Lundenius, neiti
Emma Rudolph, neiti Helo, e-
mäntä Aina Anttila,herra Alfred
Heinonen,herra Arvi Riihikoski,
neiti Alma Kosfcenpaasi, neiti
HiljaLönnqvist,neiti Mandi Se-
linä. neiti Mandi Unto,neiti Rin-
ga Strömmer,herra Vihtori Mä-
kelä, rouva Xaema Mäkelä, rou-
va FJlin Nordensvan, neiti ElJa
Helviö,neiti Anna Ruoste, ruus-
tinna Helenius, neiti Amalia
Jonsson, neiti Bergroth, herra
Fredrik Johansson, neiti Elli
Finnberg, herra Jarl Strömmer,
herra Gunnar Strömmer, rouva
Lovisa Hypping. neiti Bustorff,
herra Einar Autero, kirkkoherra
Gustaf Rosendahl, rouva Rosen-
dahl.

Tyrvään V. P. K:n
25svuotisjuhlaa,

vietettiin sunnuntaina t. k. 5 ,p.
Eri kyläkunnissa olevat palo-
kunnan haaraosastot eli n. s.
»ruodut» kokoontuivat kirfcon-
Inäelle Mo 2 j.pp., mistä j v h-
lakulkueessa, kaksi mies-

tä rinnan, neljän lipun liehues-
sa ja V. P. K.n soittokunta e-
tunenässä lähdettiin marssi-
maan n. s. »Kaalisaareen», vas-
ta perustetulle urheilukentälle.
Juhlalliselta toistasataa miestä
käsittävä palokuntalaisten rivi
näytti sivulta katsojasta. Tor-
vien soitellessa marssia asteli
joukko kuinyksimies. Rannassa
oli veneitä, joilla paJoKuntalai-
set sekä muu yleisö soudettiin
uudelle, harvinaisen ihanalle
paikalle perustetulle urheiluken-
tälle. Se on joka puolelta vesien
ympäröimä, mutta siksi iso, et-
tä 200 metrin pituinen renkaan
muotoon laitettu juoksu- sekä
no metrin1 pituinen suora rata
on sinne helposti voitu perustaa.
Saaren rannoilla on ihana ilehti-
metsä, jonka siimeksessä yleisö
voi nauttia sekä urheilusta että
luonnon kauneudesta.

Urheiluohjelmassa oli ensin
ruotujen väliset kilpailut 5-otte-
lussa, johon kuului aitajuoksu,
kuulantyöntö, pituus- ja 'kor-
keushyppy sekä 1.500 m. juok-
su.

Tähän otteluun,missä voitto-
na oli kiertosarvi, otti osaa ai-
noastaan .Vammalan ruotu. Yk-
sityisten palkinnot jakautuivat
seuraavasti:

1<pal'k. U. Lehto 366.6 pist,
2 palk. K. Salmela 309 pist., 3
palk. J. Prusi 285.13 pist.

Yksityiskilipailussa (2-ottelu,
äoo ja 1,500 juoksu) sai palkin-
toja:

1palk. U. Lehto "146 pist., 2
palk. K. Salmela 140 pist., 3
palk.K.Peltonen 124.4 pist.

Vielä kilpailtiin ampumisessa
ja nuolenheitossa. Palkintoina
jaettiin kaikista mitalleja.

Urheiluohjelmassa oli vielä
jälellä souto- ja köydenvetokil-
pailu. Sou tokilpailussa
voitti Kaukolan »ruotu» ajalla
6*3l'\ voittaen noin puolella
minuutilla kilpailuansa.

Köydenvedossa samoin lan-
kesi voitto Kaukolan vruodul.
le>. Ensin: voitti kumpikin vas-
tapuoli tkerran, joten oltiin ta-
sassa. Tämän olisi ollut uudes-
taan koetettava, mutta vasta-
puolella ollut joukkue ei ryhty-
nyt enää vetämään, vaan luo-
vutti voiton Kaukolan »ruodul-
le».

Palkintoina ;soudosta ja köy-
den vedosta, kumlmastakin* oli
»ruodun» lippuun kiinnitettävä
silkkinauha.

Urheilukilpailujen .jälestä al-
Ikoi juhl ai11ama V. P. K:n
talolla. Ohjelmasta on mainit-
tava V. P. K:n 25-vuotisfrerto-
mus, josta V. P. K:n päällikkö
V. HeMtaan teki selvää. Tässä
kertomuksessa m. m. selveni,
että Tyrvään V. P.K.on perus-
tettu v. 1889; perustava kokous
oli ollut Marttilan kylän Tuo-
mistolla. Hallitukseen oli sillbin
onnistuttu valita paikkakunnan
huomatuimmat edistysmiehet.
V. 1890 saapuivat säännöt vah-
vistettuina. Vuosi vuodelta on
siinä koetettu saada uutta näky-

mään. Tuloksena näistä, Ihom-
taista näemme komean ja kau-
vaksi loistavan V. P. K:n talon
selkä välttämättömimmät tar-
peet sammutuskalustoa. O!hije>lt-
massa oli vielä runo-, sekä voi-
mistelua, jota esitti onnistu-
neesti naisaosasto. Koko illan
kaikuivat torvien säveleet sekä
urheilu kentällä »Kaalisaaressa»
että .juihjlailtamassa.

Selkkaukset Vilppu»
lan y.m. kuntien
vaaliluetteloissa.

Hämeenlä'änm Kuvernööri 01T
senaatille ilimiottanut, että Vilp-
pulan uudessa kunnassa joukko
valtiapäiväedustajavaaleissa ää-
nivaltaisia henkilöitä oli tullut
merkityksi s^kä Kirkonkylän et-

tä Hu/htijärven äänestysalueiden
vaaliluetteloihin sen johdosta,
että Ruoveden kihlakunnan hen«
kikiiijottaja oli jättänyt mainiti
tujen äänestysalueiden vaalilau-
takunnille ensin vanhan äänes-
tysalueijaon mukaan laaditun
pofojaluettelon, mutta sen jäl-
keen toimittanut Huhtijärven
vaalilautakunnalle uuden pchja-
luettelon, joka oli laadittu sen
mukaani kuin Vilppulan kunta
senaatin määräyksen nojalla
marrask. 26 p. 1912 oli äänes.
tysalueisiin jaettu, minkä joh-
dosta ja kun sanotut vaaliluet-
telot oli asianmukaisesti tarkas-
tettu, eikä niitä siis niin ollen
voitu muuttaa, kuvernöörioli
anonut ohijeita, miten asiassa o-
li menteltävä. Täimän johdosta
on senaatti päättänyt käskeä
Hämeen läänin kuvernööriä vel-
voittamaan niin hyvin Ruove-
den kihlakunnan hen(ki'kirjotta-
jjani kiireimmiten toimittamaan
Vilppulan kunnan Kirkonkylän

äänestysalueen vaalilautakun-
nalle sanotun kunnan uuden
äänestysalueiden jaon mukaan
laaditun valtiapäiväedusitajain
valitsijain; pdhijaluetteloni kuin

myöskin- mainitun äänestysalu-
een vaalilautakunnan laatimaan
■sen pohjalla ViJippulan Kirkon-
kyläni äänestysalueen vaaliluet-
telon ja sen valmistumisesta ku-
vernöörille ilmottaimaan, ollen
kuvernöörin vuorostaan annet-
tava tästä tieto senaatille mää.
räyksen antamista varten siitä,
miihin toimiin on luettelon tar-
kastettavaksi panemista varten
ryhdyttävä.

—
Maatilan kauppa. T. fc. 6

'pnä tehdyllä kauppakirjalla myi
liikemies Edvin Partala otaiista-

Vaikutelmia
Malmöstä.

(Aamulehdelle)

Jo viikon vnvyUyäni Juutinrau-
man rannalla keskellä Itämerenmai-
den,n. s. baltilaister näyttelyjen ar-
vaamattomia rikkauksia, en vieläol-
lut saanut oikeata otetta, josta ru-

veta kirjoittamaan. Ohn pitänyt jon-

kinlaisia päiväkirjaa liikkuessani noi-

den valkoisten, yksikesäisten linno-
jen alueella, mutta kuten on ymmär-

rettävää tul; »ilta liian persoonallis-
ta päästäkseen julkisuuteen. Nyt
kun koko matkasta on iälellä »muis-
to vain» ja saadut vaikutelmat al-
kava' kypsyä, toivon voivani puhua
niistä hillitj-mmin. Itse näyttely on
auki koko kesän, jotenka sen selos-
tamisella ei ole niin pahaa kiirettä.
Kuvitelkaa siis toistaiseksi itse näyt-

tely alueineen mielenne muk-aan. m-

nä isken ensinnä asiaan, jolla ollee-
na ia menneenä ;>n vanhenemien
vaara,

baltilaisiin voimistelu-
jv hliin,

joita kolmena päivänä viete'tnn ba!-
tila:sten kisain alkajaisiksi ja joissa
meidän somat suonvettaremmekin
leikkasivat lehtensä yhteisestä laake-
rista.

Sinä sunnuntaina vallitsi Malmön
kaduilla jo aamusta alka:n tavallista
vilkkaampi vilinä, josta asian'unte-
ma.tonkin saattoi arvata jotain eri-
tyistä olevan tekeillä. Joukosta saat-
toi selvästi erottaa erityisen ihmis-
tyypin, täsmällisesti sipsuttaviä nai-
sia ja päivettyneitä miehiä, joita jou-

kotta-.n oli saapunut jo lauvantaina
ia tänä aamuna. Mitä eroemmän lä-
hestyttiin klo i.ta. sitä selvemmin
saaUoi heidän tuikeissa silmissään
nähdä valloitushimon välähdyksen,
joka tarlcoitti meidän poloiseensydä-
miä. Yläilmoissa, ei tosin oltu oi-

kein suopeita heidän aikomuksilleen,
taivas oli menossa pahantuuliseen
pilveen juuri kun näyttelyalueelle
johtavalla tiellä sunnuntainen katso-
jajoukko sakenemistaan sakeni !* <r>
kansallisuuksien valitut realikoulun
pihalla ylevin 'untein pyörähtelivät
rivejä muodostellen- Sotilassoitto-
kunta tärähyttäa mamin, soimaan,
tahdikas tasainen jono alkaa valua
tahdittomasti aaKoavan pilettiluu-
kuilla tungeksivan nidssan lävitse.
Istumapaikat täyttyvät kuin viitta-
uksesta suuria määriä varsin hienoa
yleisöä saa tyytyä seisomaan amfi-
teatralisten aidakkeitten välissä. Fa-
raatiaitiossa vastapäätä sisäänkäytä-
vää upeilevat merkkihenkilöt, maa-
!herra kreivi de la Gardie rouvineen,

kaupungin pää, komeita militärejä
rouvineen, daameineen.

■Laajalla kentällä jos jonkinlaisten
telineitten tienoilla pyörahtelee luut-
nantteja tärkeännäköisinä vielä kun
tuo suunnaton jono jo alkaa kiertyä

kentär ympäri, osa&to toisensa jäl-
keen. Kuulen sanottavan, että se en

Imailman pisin voimistelukulkue. V a-

paah. Cederströmin kiivaan- 'ilman
seuraamina kaikki löytävät luonte-
vasti paikoilleen,muodostavat rinta-
man paraatiparveketta kohden. :on-
ka edustalle mainittu vapaaherra a1?-

-tuu ja pyytää korkealla äänellä maa-
:herraa avaamaan juhlat. Sen tämä
! tekeekin ponnistaen puhuessaan esiin
kaikki äänivaransa. vnutta se ei anf-
tanut meitä poloisia neelreieitä.
Kuultelimme kämmen ikorvalla, mut-
t? luulen sittenkin että harvan on-
nistui siitä mitään napata. Äänen-

painoita luulin kuitenkin voivan',

päättää, että hän lopuksi kiitti saa-
puneita vieraita.

Ei ole hullumpaa katsella 'kolmea-
tuhatta nuorta ihmistä tyylikkäissä
voimistelpuvuissa erilaisten lippujen
liehrtoessa ilmaan juhlatunnelmaa.
Voimakkaimmin on tietysti edustet-
tuna itse »emämaa» ja myöntää täy-
*yy. että sen joukot paraiten tyydyt-
tivät esteetikonkin silmää. Saksa-
laisten joukossa vilahteli kaljupäita
ja »kaiser»-viiksiä, joka antoi sille
pienen akrobaattimaisen sävyn.
»Mies»lukuisiiuniini ovat muuten e-
dustettuina naiset ja lapset, sangen
tietoisina tehtävänsä tärkeydestä säi-
lyttävät he ylpeän rybtinsä välittä-
mättä kolean tuulen tunkeilevasta
lähentelystä. He näyttävät sima san-
gen sitkeiHä, j- ainaiin tavallisella
salorakisilmällä katsoen heikkenee,
miltei häviää sukupuolten välinen
ero. Näkee vain komeita ihmisolen-
toja, joista tällainen erikoinen näyt-
teillepano tuntuu tekevän aivan eri
luokan, tavallisten kansalaisten rin-
nalla.

Sitten alkaa taas pois'uininen
marssin soidessa ja niin -on koko
voimistelujuhlan hienoin momerftti
lopussa. Seisoen aition reunalla koe-
tan joukosta löytää meidän netosia.
Tulee tuossa tanskat*aria lippuineen
ja katsojat supisevat suosiotaan: si
pä dansike pige! Matta ne eivät ole
kaikki tainskala>sia »piikoja», sillä
vähän päästä kuulen tuosta juhlalli-
sesta jonosta ohimennen korvaan'
sanottavan »terve». Kun ei meidän
naisilla ollut lip.pua( luultiin heitä
tanskalaisiksi, joiden jälessä kulki-
vat. Erehdys ei ollut ollenkaan kiu-
sallinen, sillä kenenkään na:sen ei
tarvitse loukkaantua, jos häntä luul-
laan fanilkalaiseksi.

Alkavat erikoisnäytakset. Innos-
tuksen vielä ollessa korkealla mars-

sii sisään Ruotsin miesryhmä, a.
puolikuudetta sataa miehenpuolia
urheanluutnanttiOsvald Holmbergin
johdolla. Huomaan selvästi kuinka
lähelläni istuvien ruotsalaisten kuu-
me nousee, sillä tämä on koettele-
muksen he''ki, ei ole koskaan ennen
ollut näin monta lankaa yhden mie-
hen kädessä. Aluksi käy kaikki hy-
vin. Sisääntulossa ja alkuliikkeis^ä
on 'tyyliä ja ryhtiä. Mutta pian huo-
maa, että yritys on ollut liian mah-
tava, sillä suuressa joukossa on aina
»jos jotakin». Siinä on priima poikia,
hyväntekoisia ruumiiltaan ja varmo-
ja hermoiltaan, mutta siinä on myös

paljon joukon, jatkoa, joka huolet
olisi saanut jäädä seuraavia kisoja
odottamaan. Täsmällisyys, yksiaikai-
tuus, joka ensin on hyvä, alkaa pian
korjahdella. Penkkinaapurini vetä-
vät ilmaa hampaittensa välistä ja
silmäko\ana jupisevat jotain liian
vähästä yhteisharjoituksesita. Monet
ovait tietysti vielä »kraapanneet» niis-
täkin harjoituksista, mitä on ollut ja
sotkevatnyt peliä aika pahasti. Olisi
nyt sentään luullut, että isot miehet
löy'ävät ainakin paikkansa, niin et-
tei ihmisten aikana tarvitse ruveta
siitä toverin kanssa riitelemään.

Vapaat liikkeetkin menevät hiukan
niin ja näin, vaikka joukossa näkee-
kin muutamia erinomaisia suorituk-
sia. Huono yhteishenki lamauttaa
pian parhaidenkin poikien tarmon,

horjutaan yhä enemmän, kunnes hy-
pyistä tulee suorastaan ala-arvoisia.
Harmittaa kunnon luutnantti Holm-
bergin puolesta, jonka naapurini sa-
noo olevan Ruotsin parhaita voimis-
telijoita.

Hiukan apeutunut mieliala kohosi
oitis, kun Ruotsin naisryhmä neiti

jAnnerstedtin johdolla marssi »Sta-
dioniin». Esiintyjät oi\ koottu eri
seuroista ja seuduista, terveitä, hy-
vänkasvuisia naisia, jotka hassunnä-

koisossa puvuissaankin voittivat
kaikkein sydämet. Mitä enää sitten
kun heidät saisi nähdä ihmisiUäin
puettuina. Pehmeitä miellyttäviä liik-
keitä, suorastaan suloa. Ja suorituk-
sessa oikea naisellinen huolellisuus,
vaikka penkkinaapurini —

tällä ker-
taa väriin mieleenjääpä neitonen

—
moneen kertaan vakuutti, että yh-
teisharjoituksia oli pidetty vain »hir-
veän vähän». Ukko Lingillä. joka
graniittijalustaltaan seppele kaulas-
saan (katseli tyttöjen menoa, .oli
täysi syy hymyillä isällistätyydytys-
tään, nähdessään nuo 400 paria poh-
keita lnkehtivän hänen omien peri-

aatteittensa mukaan.
Kun tädeille v:elä taputetaan ryöp-

pyaä sisään edelleen 400 pikkuihmis-
tä, koululaisia, jotka tulevat näyt-
tämään ruotsalaisia ulkoilmaleikkejä.
Omissa kansallis- ja kesäkoltuissaan
näyttävät pikkutyfäret yhtä somilta
täällä kuin missä tahansa muualla.
He unohtavat pian olevansa tuhan-
sien silmien seuraamina, esitys saa
sen vilpittömyyden sulon, jokakai-
kissa oloissa viettelee hyväksyvän
hymyn meidän isojen kasvoille.Luu-
len ettei kellään selostajalla ole ollut
mifään tätä pikkuväkeä vastaan, jon-
ka otollisiin sydämiin nata kylvet-
tiin ensimäiset innostuksen sieme-
net.

Vankan päivällisen päälle katse-
lee suopein silmin vaikkapa saksa-
laisia turnareita. 37 miestä marssii

sisään niin ankarassa juhlavireessä,
että itse kukin näyttää mekaanisesti
elehtivällä nukelta ja herättää kat-
sojassa vahvan koomiHisen väreilyn.
Saksalainen on aina saksalasta,
vaikka sen missä paistaisi. Kaikki
ovat kuin yhdestä puusta samoilla
taltoilla veistetyt, oikeita turnareita,
joilla on sepän käsivarret ja suuta-
rin rinta ja hipiä. Vapaat liikkeet,
joilla ei ole mi ään tekemistä lingi'

laisten kanssa suoritettiin voimak-
kaasti ja keveästi. Näki, että niitä
oli toinenkin kerta harjoitettu. Joka
miehellä oli oma ohjelmansa, kukin
näytti itse keksivän liikeyhdistel-
mänsä, jotka monasti olivat varsin
'konstikkaita. Johtaja olisi niiden a-
■jaksi hyvin voinut tulla meidän kans.-
samme istumaan, niin tarpeettomalta
hän näytti Miesten tasapaino on
horjumaton, mufa ei voi nntääni sil-
le, että he tekevät hiukan sirkusmai.
sen vaikutuksen. Varsiakin nyt, kun
aamupäivällä juuri on nähnyt oikeata
voimistelua, ei ota oikein täydestä
tällaista turnausta. Haluaisi komen-
taa heitä tekemään jotain muita liik-
keitä nähdäkseen, kuinka avuttomia
nuo juhlalliset herrat silloin olisi-
vat.

Sitten tulevat taitoaan näyttämään
suomalaiset naiset, meidän
20 daamia. »No jaa», sanovat ruot-
salaiset, »eihän siinä nyt ole mitään
uutta, mutta onhan se puhdasta ja
väärentämätöntä lingiläisyyttä». Pik-
kuhamoja tietysti sattui, hypyissä
veti maa kovasti puoleensa nuoraa
ja niin poupäim mutta eiköhän tuo
sentään sujunut kutakuinkin.

Päivän ohjelma loppui tanskalais-
ten esitykseen, joka sekin Lingin
systeemiä seuraten oli varsin vivah-
dusrikasta.

Tämän tapainen oli baltilaisten ki.
sain alkajaispäivä. Tämä laulu tulee
hiukan »past festum», mutta toivon
kummiinkin, että suosiollinen lukija
voi hengessä viettää tuon päivän
uudelleen ja paremman ilman valli,
tessa kuin minä kuukausi sitten.

Ensikerralla jatketaan matkaa itse
näyttelyihin ja vähän muuallekin.
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Vacuum-öljyä, Moottori-
öljyjäjarasvoja,Kone- ja

sylinteriöljyjä.
KONEPAKNINKIA,

ruuvi- jamutteriavaimia,
putkiavaimia, hehku-
lamppuja, pelastusren-
kaita ja -vöitäjakaikkia
venetarpeita

W;m Sandbergin
Rautakaupassa.

mansa SyVäoijan o.0i:5 manttaa-
lm lohkotilan Teiskon pitä-
jän Asuntilan kylästä maanvil-
jelijä Evert Mattilalle Orivedel-
tä. Osa irtaimistoa) seurasi
"kauppaa. Kauppahinta tuntema-
ton.—

Tilusten kauppoja. Kaup-
pias K. Hjorth on myynyt Kuri-
kan päätilan Suupan talosta
Naistenmatkan kylästä Pirkka-
lasta pinta-alaltaan 65 ha 33,500
markan kauppahinnasta maan-
vilj. A. Miettiselle sekä Ollikan
päätilan pinta-alaltaan 61,04 ha
25.500 markan kauppahinnasta
maanvilj. Pekka Kontiolle,-mo-
lemmat Anjalan pitäjästä.

Sitäpaitsi on Suupan talosta
aikaisemmin myyty pienempiä
palstoja insinööri E. Graeffelle,
Kaupp. Th. Soinille, puuseppä J.
¥. Kimingille, puuseppä K. Savi-
parvelle, työmiesK. EngbergiMe,
itehtaanmestari K.Sirenille,neiti
Anna Hytöselle, maanvilj. O.
Maijalalle ja leski Tilda Teräk-
seile

— Konkursseja Keuruun ka-
räjillä. -Valvonta toimitettiin
'Keuruun, käräjillä maanantaina
(kaupp. Pekka Leskisen konfcurs-
sissa. Tohnitsijamidhiiksi tulivat
pesän uskotut mieihet varatuo-
mari Edv. Eriksson Tampereel-
ta ia kaupp. Emil Isaksson
Keuruulta. Esiinfbuufo oo ensi
elokuun 3- pnäu :'-.■ -.

Samoin oli valvtonta talollisen
tSeth. Pa]oma e-o Pihlajave-
deltä konlkurssissa. Toimitsija-
rnieheksi määrättiin pankinijoh-
taiia K. F. Jakola ja esimfliuuto
on' elokuun 3 pnä.

Niinikään toimitettiin valVon-
ta leiipurinlesiki Altoiina Lah-
mannin 'konkurssissa. Toi-

mitsijamiähefksi määrättiin kaup-
pias Emit Isaksson. Esiinhuuto
'on elokuun 3 ipmä.

Loimaan evankelisen
nuorisoliiton talo

palanut.
Yöllä tiistaita vastaan vähää

jälkeen .kahden syttyi Loimaan
evankelisen nuorisoliitoa talo
Hirvikoskella palamaan ja paloi
(kolmessa tunnissa perustuk-
siaan myötenporoksi. Talosta
oli osa paraillaan lisärakennuk-
sen alla ja otaksutaan tulen syt-
tyneen tulitikusta tai paperos-
sista, jonka joku työmiehistä tai
ohikulkijoista oli heittänyt 'kui-
viin lastukasoihin. Talon muka-
na paloi nuorisoliiton omai-
suus, harmoonio y. m. kokonaan
sekä talossa asuvain kahden
Koskinen-niimisen. ompelijan o-
malsuus lähes kailcki; pelaste-
tuksi saatiin ainoastaan ompe-
lukoneet, piironki ja jotakin vä-
ihäistä. 'Koskisten omajsuus oli
vakuutettu, mutta nuorisoliiton
ci ollut. Itse rakennuksesta oli
vakuutuksessa ainoastaan sen
vanhempi osa Loimaan, Alasta-
roa ja Metsämaan paloapuyh-
tiössä 3,000 markasta.

— Poika Kukkunut Loimaalla.
T.k. 5 pnä hukkui uimamatikal-
la Ko.jonjokeen Loimaalla 11%
vuoden ikäinen torpparinpoika
Nestori Mäkelä, Euran kylästä.
Äkkiarvaaimattia hän joutui niin
syvään, ettei uimataidottomana
voinut päästä yfös ja toiset ui-
massa olleet saman ikäiset ja
thäntä nuoremmat pojat eivät
Voindet häntä pelastaa. Isom-
pien miesten saavuttuapaikalle,
.saatiin hukkunut ylös vasta
noin poiolea tunnin kuluttua.

Maanviljelijät,
jattakaa siemen*

heinää!
Kaikkein niiden ikävien koke-

muksien jälkeen, mitä maanvil-
jelijät itse ovat joutuneet teke-
mään heinäviljelyksen alalla vii-
meksi kuluneina vuosina siemen-
markkinoillaimme vallinneiden il-
meisten väärinkäytösten! seura-
ukset kestäessään —

kaiken tä-
män jälkeen ei kirjoituksemme
otsikossa lausuttua kehoitusta
enää luulisi tarvitsevan toistaa.
Mutta tosiseikat näyttävät tässä-
kin asiassa, että saadut varotuk-
set

—
ikävä kyllä — hyvin hi-

taasti varteen otetaan. Heinän
viljelijät käyttävät yhä runsaasti
ostosiementä karsimistaan fcolt-
tosista huolimatta. Usein tämä
tapahtuu vain siitä syystä, että
heinänteon aikana »ei tullut jäte-
tyksi* siemenheinää valmistu-
maan, ja niin on taasen paikko
jatlkaa entistä menettelyä, s. o.
ostaa, tarvittavat siemenet kaup-
piailta. Täten jääheinäviljelyk-
sen onnrstuminen tahi epäonnis-
tuminen edelleen

— täytyy sa-
noa

— kokonaan arvanheiton va-
raan.

Ei ole tarkoituksemme käydä
(kertailemaan jauudestaan esittä-
mään kaikkea sitä humpuukia,
mitä siemenkaupan alalla maas-
samme on harjoitettu, koska ta-
paukset vielä ovat tuoreessa
muistissa. Mutta varoittava sana
maanviljelijöille ostosiemenen
käytöstä on mielestämme paikal-
laan. Sillä asiassa on muutamia
tärkeitä 'kohtia, joille ei aina ole
huomattavasti arvoa annettu.On
nimittäin saatu aivan todistetta-
via -kokemuksia myöskinsiitä,
että siemenet, joiden alkuperän
kauppias kyllä on ilmoittanut us-
kottavasti oikein ja joiden i*ä-
vyys tarkastUiStodistuksen mu-
kaan pitäisi olla mitäparhain, et-
tä tällaisetkin1 siemenet ovat ol-
leet kerrassaan käyttökelvotto-
mia. Tämä on todennäköisesti
johtunut siitä, että siemenvaras-
tot moaet kerrat omistajaa.
vaihdettuaan — : suurliikkeiltä
vähittäiskauppoihin — ylhdessä
tai useammassa paikassa ovat
olleet niin huonos i säilytettyinä,
että itäväisyys joko kokonaan
tai osaJksi on kadonnut. Tämä on
voinut tapahtua esim. kosteissa
makasiineissa tai huolimatto-
muuden seurauksena kuljetet-
taessa pitkiä matkoja ilman tar-
peellista suojusta mahdollisesti
sattuvan sateenkestäessä.

— Tä-
män kirjoittaja m. m. on viime-
mainitussa asiasa nähnyt sellaj-
■ia esimerkkejä, että siementen
itämättömyys voidaan täydellä
syylläotaksua useissa tapauksis-
sa täten aiheutuneeksi.

Kun siementavara valitetta-
vasti kulkee useinkin, tarkastuk-
sen jälkeen varsin monien väli-
käsien kautta ennenkuin, se jou-
tuu kuluttajille, on vaikeata ot-
taa täysi selvyys siitä, kuka on
virheelliseen kuljetukseen tai säi-
lytykseen syyllinen. Se vain on
varmaa, että seuraukset sieme-i-
-ten itämättömyydestä saa maan-
viljelijä kestää, olkoon syyllinen
kuka tahansa. Tämänkin seikin
pitäisi osaltaan kehoittaa maan-
viljelijöitäitse 'kasvattamaa1!tar-
vitsemansa määrät siementä. - —
niinheinän kuin viljankin kylvöä
varten.

Kuluva vuosi näyttää sitäpait-
si ainakin tällä paikkakunnalla
muodostuvan sellaiseksi,ettäsie-
menheinän kasvattaminen ehkä
hyivin' ta käy laatuun. Poutavuo-
den vilja, senhän maanviljelijät
kokemuksesta tietävät, arotaa
parhaan siemenen. Että myöskin
heinänsiemen tällöin kunnoMi-
simmaksi valmistuu, on ilman
muuta selvää. Tällöin,kuitenkin
monet ajattelevat, että kosika hei-
niä, tulee suhteellisesti vähän,
täytyy koota kaikki eläinten
rehuksi ja ostaa tarvittava
siemenmaärä. Mutta tulee huo-
mata, että tämän seikan keksivät
ennen muita myös siemenkaup-
piaat, ja he kyllä osaavat korot-
taahintoja kysynnänmukaan. Ja
juuri vilkkaan kysynnän aikana
väärinkäytöksetkin1 ovat kaupas-
sa tavallisimpia. Parasta siis
maanviljelijäin olla varovaisia ja
vaikkapa hiukan vähentää kar-
jaa, jos se heinäsadon vähyyden
vuoksi on tarpeellisia, mutta
joka tapauksessa ottaa tarvittava
heinänsiemenmäärä omasta pel-
losta.

Millaista Heinää tulee jättää
Kasvamaan siementen, tuottoa
yarten> siitä antanevat parhaita

ohjeita ammatilliset asiantunti-
jat. Jokunen sana kuitenkin' sii-
täkin asiasta.

—
Pari vuotta sit-

ten sattui näillä seuduilla sangen
yleinen apilakato. Apila, mikä
syksyllä orasti vallan lupaavasti,
katosi keväällä kuin pyyhkäisten,
miltei jäljettömiin. Kehutulla
ruotsalaisella siemenellä kylvetyt
pellot eivät säilyneet tältä tuhol-
ta sen paremmin kuin varsin tun-
tematontakaan peruaoleva apila.
Mutta saipa silloin ihmeekseen
nähdä sellaisiakin peltoja — jos-
kin harvoja — ,missä -mainittu
heinälaji rehotti tavalliseen ta-
paansa. Ken otti vaivalleen tie-
dustella ilmiönsyytä, sai tietääk-
semme miltei poikkeuksetta sen
selityksen, että kasvuosa säilyt-
tänyt apila olikylvetty kotoi-
sella siemenellä. Eikä siinä-
kään kylliksi selitystä. Useat
maanviljelijät ovatkertoneet teh-
neensä sen havainnon, että taa-
tusti suomalaistakin juurta ole-
vissa puna-apilakylvöissä oli e-
roavaisuutta havaittavissa. Mai-
nittakoon,että tämän kirjoittaja
katseli pefkoa, missä saman sa-
ran kumpikin puolisko oli kokei-
lun vuoksi kylvetty eri siemenel-
lä. Ero oli vallan hämmästyttä-
vä: toisessa puoliskossa lauha-
päinen puna-apila uhfkeana valta-
heinänä, toisessa puoliskossa

—
toikka siellä toinen täällä timo-
tein seassa. Isäntä kertoi edelli-
sen apilalajin, mitä hän jo pitkät
ajat oli viljellyt, säilyttävän tihe-
än kasvunsa hyvästi neljä
vuotta, kuni taasen muut hä-
nen käyttämänsä laadut korkein-
taan jo kolmantena vuonna ovait
pyirkineet pahasti harvenemaan
ja saksalaiset ovat tavallisesti
antaneet ylhden ainoan kunnolli-
sen sadon. Että kertomus mai-
nitun lajinkestävyydestä oli täs-
mälleen totta, sen saattoi havai-
ta pellosta, mistä neljättä heinää
niitettiin.

Sen laatuiset esimerkit, joista
ylempänä kerrottu ei suinkaan
ole ainoa, osoittavat kyllin sel-
västi, että heinäviljelyiksessä var-
teenotettavista seikoista on sie-
menen valinta yksi kaik-
■kein ta rk "eihip'ia. Tekisipä
mieli pitää sitä vielä tärikeämpä-
nä heinään kuin viljakasveihin
nähden. Sillä huonoa viljasie-
mentä käyttäen on kadotettu to-
ki vaan 3-hden vuoden sato, mut-
ta kelvoton siemennys heinälle
kylvettäessä teikee parilaankin
pellon puolittain arvottomak-
si vähintäin 3

—
4 vuoden

ajaksi. Kokemukset tällä alalla
ovat jo tulleet maanviljelijöille
niin* kalliiksi, että lisää petty-
myksiä toki pitäisi alettaman
välttää. Keino siihen on vain yk-
si, mutta jokaiselle maanviljeli-
jällemahdollinen. Tämä keino on
se, että kylvetään vain suoma-
laista,kotona tai omal-
la paikkakunnalla kas-
vatettua heinänsiementä ja
valikoidaan sellainen laatu,mikä
säilyttää kassvun'sa mahdollisim-
mankauvan. Tämä on1 välttämä-
töntä, jotta nykyisestä kauppa-
humpuukista tulisi loppu, jotta
heinäviljeJys kannattaisi ia jot-
ta

— sekin on sangen tärkeä
—

nykyään ulkomaille soluvat ra-
hat jäävät maanviljelijäin! omiin
taslkuihin.

JL-

Lehtikerppujen
taittamisen aika

on< paraillaan käsissä. Sekin on
metsätyö, jonka voi tehdä joko
liyvin tai aivan hullusti — viime-
mainittu, ikävä kyllä, esiintyy
useimmiten. Kaadetaan näet leh-
tipuita sieltä,missä niitä yhdessä
kohdin eniten on saatavissa.
Tehdään oikein tuollainen rehel-
linen päivän parinkestävä »ahon.
raivaustyö». Lakeata sitä pitää
tulla, eihän muuten näyttäisi
"työtä tehdyksikään!

Vaikealta kyllä usealle tun-
tuu, vanhoista totutuista tavois-
ta luopuminen, ja, jos missään,
muussa, niin metsänkäytön' suh-
teen se kumminkin näyttää ääret-
tömän monimutkaiselta. Entisai-
koina taitettiin lehdeksiä moniin
taloihin, torppia puhumattakaan,
oikein viikkokaupalla. Rakennet-
tiin aufkealle alalle, mistä hyvä-
kasvuinen koivikko oli useimmi-
ten järjestään kaadettu, n. s.
»lehtihaasioita«, jos ei latoja
ollut riittävästi lähistöllä.

Näin järjettömästi menettelee
"moni vielä nykyaikoinaikin, aina-
kin useat torpparit, joilla on pal-
joa lampaita ja yuo&ia, seka li-

saksi välikirjojen eli n- s. »kont-
rahtien* mukaan vapaat metsän-
nautinto-oikeudet. . Saattaapa
niinikin käydä, että joltain* entis-
aikoja noudattavalta talon isän-
nältäkin pujahtaa tuollainen räi-
keä» virhe.

Lehtikerppuja eli lehdeksiä
voitaisi, kumminkin tehdä sillä-
kin tavalla, että jälki ei olisi va-
hingoksi, vaan päinvastoin leh-
deksiä tekemällä voitaisi jälelle
jääpä metsä auttaa entistä pa-
rempaan kasvuun. Ottakaahan
tarkastaaksenne, maamieher,
metsiänne. Eiköhän siellä löytyi-
si sellaisia kohtia, joissa koivu,
on haitaksi havupuille. Otetta-
ikoon sellaisesta kohdasta pois
koivu, koska havupuu useimmin
paikoin maatammeon koivua ar-
vokkaampi. Hyvin usein näkee
metsissämme sellaisia tapauksia,
että koivu alimmilla oksillaan
ruoskii sen alla kasvavien kuus-
ten latvoja Ja aivan yhtä usein
huomaa, että se on saanut tehdä
sitä liian kauvan:kuusten latvat
ovat monihaaraisiksi tulleet,kun
vuosi vuodelta latvakasvain saa
vamman jasivuoksista pitää uusi
latva lähteä yrittämään. Aika-
naan avuiksi tällaisessa kohdassa!
Sen lisäksi ovat taimistot erittäin
kiitollisia lehdeksien ottopaikko-
ja. Lehtipuut voittavat 'avu-
puumrae kasvunopeudessa ja täl-
lä tavoin useasti lupaavat män-
nyn taimet kuolevat valon puut-
teessa ja lehtipuun vesojen var-
jostuksessa. ■

"

JO5 lehdeksiä otettaisiin nyt
taimiston perkauksen yhteydes-
sä, tulisi sellaisissa perkauksissa,
mikäli olosuhteet vaativat, aina
mahdollisimman paljon säästää
lehtipuiden, etenkin koivujen, jo-
pa sopivassa paikansa leppienkin
taimia. On luonnollista,ettäpui-
den', kehittyäkseen arvokkaiksi
rungoiksi, tulee taimistoijällä
kasvaa verrattain tiheässä, sillä
silloin; pituuskasvu on nopea,
kunpuutkilvan koettavat nostaa
latvustoaan ylös päivän valoon
päin. Jos taasen lehtipuiden tai-
met kaikki poistetaan ja aukkoi-
nen havupuun taimisto jää jälel-
le,muodostuu tästä lyhyt, ruma-
runkoiheri7 paksuoksainen metsä.

Sivumennen olisi ehkä mai-
nittava,että lehtipuita olisi mah-
dollisimman paljon suojeltava
havupuu-metsissäkin. Onhan tun-
nettua, että useampaa puulajia
kas>vavat sekametsät ovat mel-
kein poikkeuksetta paremmassa
kasvussa ja siis hyödyllisimpiä
kuin1yhtä puulajia kasvavat puh-
taat metsiköt, vieläpä sekamet-
sissä eripuuyksilötnäyttävät sie-
tävän enemmän varjoakin kuin
yhtä puulajia kasvavat metsiköt.

Lehtipuita kasvavien sekamet-
sien parempi kasvu johtuu siitä,
Ikun lehtipuut vuosittain varista-
vat runsaat lehtivarastonsa ja
nämä maassa lahottuaan muo-
dostuvat hyviksi ravintoaineiksi
Samalla nopeasti lahoavat lehdet
edistävät maahan varisseiden ha-
vupuiden neulasien ja oksien la-
hoamista ja mullaksi muuttu-
mista. Tällä tavoin muodostua
sekametsän alle ravintorikas
humuskerros, joka pysyttää
maan tarpeellisen tuoreena ja il-
mavana sekä sellaisessa kunnos-
sa, ettämultaa muodostavat bak-
terit voivat siinä helposti toimia.

Lehdeksiä ottaessa tulee siis
tehdä vainharvennusta eikä
hakata ahoja. Työtävoi ylläker-
rotulla tavalla menetellen mennä
lehdeksien tekoon vähän enem-
män, imutta halvemmaksi nämä
■kerput ajanoloon 'kumminkin tu-
levat. t

Kalliiksi sanotaan lam-
paiden

'
yleensä tulevan, mutta

vuohien monin kerroin 'kalliim-
maksi. Älköön näitä sen lisäksi
metsä» haaskauksella tehtäkö
yhä epäeduiLlisimnniksi.

F. T— mäki

— Taiteilijan kosto. Menzel oli va-
kinaisena vieraana eräässä berliniläi-
sessä ravintolassa, Eräänä päivänä
istuutui eräs aviopari hänen pöy-
täänsä ja Meazel alkoi huomata, et-
tä rouva teki hänestä pilkkaa. Levol-
lisena otti hän piirustusvibkonsa
taskustaan ja alkoi piirtää rouvaa.
Puoliso tästä suuttui ja huudahti
vimmoissaan:

»Minä kiellän teitä piirustamasta
rouvaani!*

Silloin ojensi Menzel kaikessa rau-
hassa ivallisesti hymyillen piirustus-
vibkonsa täHe ja kysyi:

»Onko tämä teidän rouvanne?*
Hän oli piirustanut hanhen-

Metsäpaloja.
Ka v va.t sa11a syttyi maa-

nantaina iltapäivällä paTamaan
talollisen Vihtori Eskolan met-
sä Pesäkorven torpan lähellä.
MefiSä paloi n. 40 heftvtaärin_a-
la. Illalla saatiin kulo sammu-
maan, mutta syttyi aamulla uu-
delleen eri paikoista, joten sam-
mutustyötä kesti vielä koko tiis-
taipäivä. Muuatta torppaa uh-
kasi valkea pahasti, mutta saa-
tiin torppa sentään suojatuksi.

Sunnuntaina oli tuli päässyt
'valloilleen saman pitäjäni Kulk-
kilan kylän Vähtärin talon met-
sässä. Onneksi saapui väkeä
pian runsaasti paikalle ja kun
oli jotenkin tyven, niin saatiin
tulen valta rajoitetuksi sen elhti-
mättä polttaa 'metsää enemmän
kuin n.hehtaarin ala.

Kruunun metsääpalanut
Teiskossa.

Eilen syttyi Teiskoa ja Ori-
veden1 rajamaalla palamaan
"kruunun otmis'ta'maa Kuivajär.
ven. tienoilla olevaa metsää. Il-
lalla tätä kirjoitettaessa oli tuli
ennätetty saada rajoittumaan
ennenkuin se oli ehtinyt tehdä
sanottavia vahingoita.

Ikaalinen.— Kirkollisia uuti-
sia. Seurakunnasta muuttanei-
ta: Irtoi. Maria Perttunen, Kil-
vakkalasta Hausjärvelle; irtol.
Maria Viitaniemi, Viialasta
Turkuun.

— Kuulutettuja:
Kansak. opett. Juho Verner
Mäkelä, Hämeenkyröstä ja ta-
loll. tyt. Lemipi Eva Stiina
Viljakka, Heittolasta. Työm.
Vihtori Kulfmala, Kilvakkalasta
ija torpp. emäntä Hikna Jolan-
da. Viitaniemi. Miettisistä.

—
Kuolleita: Mktip. poika Verner
Värälä, Kirkokylästä, 16 v. 4 Mc.
\2 ,p. Tall. lapsi Veikko Vihtori
Kasittula, Tevaniemestä, 5 kk.
25 p. T>p. tyt.Martta Sylvia Hai-
mela Tevanieixestä. 16 v. 1 kk.
12 p. Tai. lapsi Ellen Vilhel-
miina Hänninen, Vahojärveltä I
kk. 12. p. Itsell. leski Villheimii-
na Saunaluoma, Vahoijärveltä
81 v. 2 'kk. 6 p, Työm. lapsi
Martta Johanna Viitanen Va^o-
jaryeUä "7 klc."j2.p." Torpl lapsi

.Hilda .Maria Salo Vaulasta 4
v. 2 kk- 22 p. Ent. tor^>. Kaarlo
Maija-mäki Karhoisista 81 v..n
kk. 27 p. Tai. v. muori Kaisa
Liisa Alanen Vatulasta 71 v. 8
fcfc. 17 p.—

Kuntakokoukses-
sa t. k. 7 p:na m. m. esitetään
Nikulan1 talon maalta op. Ko-
hoselle myydyn palstatilan
kauppakirja, päätetään millä
ehdolla ulkokuntalaisten lapsia
voidaan ottaa oppilaiksi kun-
nan kansakouluihin ja esitetään
muuTamaa pyyntöjä saadfa va-
pautus kunnan sairaalamaksuis-
ta y.m. pienempiä asioita.

Längelmäki.—
Sadetta kaipaa ja odot-

taa maamies hartaasti. Ankaran
kuumat ja kuivat päivät alkavat
jo näännyttää suvTviljoja ja hei-
nää. Kuumuus lähentelee 30
astetta varjossa. Tavallisia ju-
hannussateita ei tullutkaan tänä
vuonna, ellei ota lukuun vähäis-
tä saderyöppyä, joka ei sanotta-
vasti kastellut. Naapuripitäjissä
kuului kyllä sataneen, mutta ei
ulottunut tänne. Ruis sai rau-
Siassa hedelmöitä,mutta hyvää
tekisi nyt sillekin kohtalainen
sade. Vettä kaipaavat eläimet-
kin1 laitumilla, missä eivät jär-
veen pääse. Tuulet ovat kyllä
puhaltaneet kaakostakin, mutta
'kaafkäco on nyt itsekin kuiva. Ei
ole vielä heinäaika. Silloin se on
useimmiten anteliaampikin kuin
Imitä toivotaan.— Hengellisiä juH 1ia
vietetään nykyään pitäjässäm-
me. Viime sunnuntaina vietet-
tiin läiietysljtmlaa Sinivuorella.
Ensi sunnuntaina 12 p. viete-
tään N. N. Kr. Yhd. juhlaa kir-
kossa ja Poukalla. Seuraavana
sunnuntaina 19 p. vietetään Me-
'rimiesiähetysjuhlaa kirkossa ja
Ha(kosalmen Uude«satalossa.
Vieraita pulhujia saapuu kum-
paankin

Orivasi.—
i Huomattava1 kon-

sertti. Laulajatar Aino Nur-

UniKoskinen & Leiri
Tampere, Itäinenkatu11b. 9—4. Puhelin 667

Toimittavat kaikkia asianajo- ja
liikealaan kuuluvia tehtäviä.

minen, jtfka 'hyvällä menestyfk-
s>ellä on viiffle vuosina opinnoi-
taan harjoittanut Maikki Järne-
feltin johdolla, antaa konsertin
Oriveden kansanopistolla sun-
nuntaina t.k. 12 pnäkello 2päi-
vällä. Se yksimielinen kiittävä
airvostelu, jorika tn. m. (pääkau-
pungin lelhdet härten konsertis-
taan antoivat, pitäisi taata hä-
nelle täälläkin', niin epäkiitolli-
nen musiikkipaiklka kuin Orive-
si lieneekin, runsaan kuulija-
kunnan. Kun neiti Nunmisen oth-
ij'el'nia vi>elä lisäksi on kokonai-
suudessaan suomenkielinen,
niin pitäisi senkin jo saada mei-
dät liikkeelle lähtemään. Ei
myöskäänkenellekään liene suu-
rempaa haittaa, joskin näin kuu.
ininä päivinä päivällisaika siir-
retään hiukan tuonnemmaksi.
Syrjäkylistäkin kirkolle tulijat
voivat varsin mukavasti samal-
ta matkaltaan tähänkin tilai-
suuteen jäädä. Siis ensi sunnun-
taina kello 2 Oriveden kansan-
opistolle _ kuulemaan kaunista
laulua, jota tunnettu pianisti E.
Linko säestää.— Kirjastoiltam an o-
livat paikkakunnan nuoret jar-
liestäneet Savon fcgläo Tilsalle
vuhannuksena. Tervehdyspu-
(heen piti maamiesoipiston käy-
nyt Juho Nikkilä, joka voimak-
kaasti teroitti sitä tosi-asiaa,
että 'kirjallisuudella on tärkeä
osa esim. maatalouden kohotta-
misessa, samalla valittaen kuin-
ika vähän, sitä vielä käsitetään
paikkakunnallakin, minkä to-
disteeksi kertoi että Rösiön
'"kuuluisa kirja »Mullistus* vielä
on auki leikkaamatta seudun
imaamieseurarr kirjastossa.

Runon »Valistus» (Grundvi-
gin) lausui op. J. Fr. Valonen.
Op. G. Katila Helsingistä piti
esitelmän tiedon mahta-
vasta maailmaa hallit-
sevasta. asemasta aineel-
lisen elämän, tieteellisen työn* jai
siveellisen luonteen kehittämi-
sen valtasiijoilla. Mies (Imanuel
Kant) Königsbergissä ei käynyt
'kotikaupunkinsa ulkopuolella,
mutta hallitsi sättekin tnaail-
maa. Sea hän te*ki

—
tiedol-

la.
Selkakööri esitti harvinaisen,

scinnulckaasti ja täyteläisesti
■Kartjalaisten laulun* ja laulun
><Joutsen*. Sama kööri oli Har-
goittanut myösvaraston yksiää-
nisiä lauluja. Sadun luki täloll.
poika- Sipi Mäkelä. Vielä oli oh-
jelmassa kanteleen soittoa,
Hauska oli nähdä .kun pelätyt
»tu4dkimiehet«, jotlka väittelemi-
sestä huolilmattalcin

—
ilaimaa

oli heitä vältellen io kerran siir-
retty ja huoneita o^i vaikea saa-
da tukkityöläisten pelo;ii taikia— olivat iltamaan saapuneet,
ilman pienintäkää häiriötä seu-
rasivat ohjelman' suoritusta, ia
sitte varsin arvokkaasti piirissä
ipyöri&keli'vät esittäen rarldcaita
»vetten päällä* hafjolttamlaan
lauluna.

Pienen lisätulon sai Haavis-
ton lainakirjasto taaskin, mut-
ta kyllä se sen kipeästi tarvit-
sikin: kirjoja on vähän, mutta
ne oVat velkana ja ollen sito-
matta surkeassa kunnossa. Mi.
tään lainausvälineitä ei ole.

Toivottavasti työstä ei ennen
lakata ennenkuin kirjasto on
kunnossa.

Tyrvää.—
11ki t yö. Harja ja häntä,

leikattiin v. (k. 27 pnä Väinö
Yli-Houihalan hevoselta, hevos.
oMessa laitumella Houihajärvea
'kylän Kutkolan maalla. Epäily
'kohdistui 'heti 14-vuotiaaseea
työmiehen poikaan Väinö Mä-
kelään, jc'ka nähtiin paikkakun-
nalla liikkuvan. Seuraavana päi-
vänä pidetyssä poliisitutikinnos-
sa tunnustikin mainittu poika
tdraeensä teon kostoksi siitä,
että ihan oli pantu pois työstä
\li-Hou-halassa Teko annettiin
'hänelle anteeksi.

—Erä» matkustaja tuli kerran muu-
taman, pienen saksalaisen ruhtinas-
kunnan pääkaupunkiin ja pistäytyi
katsomassa kaupungin vaatimatonta
huvipuistoa, tivolia. Siellä oli myös
karusell:, tnu^ta se ei ollut käyn-
nissä.

Matkustaja kysyi eräältä lähellä
seisovalta m ksi laitos seisoi.—

Ruhtinas on sairaana, vastat-
tiin.— Sepä ikävää, sanoi matkustaja.
Eikö teillä sitte ole ketään muuta,
joka osaa. panna sen käyntiin?
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MaaseDtoiiiiieitä.
Kirje Ikaalisista.
Mefoiläishoitokursseja. pide-

tään, parasta päätä pitäjämme
pofrjoisperukalla, Kovelahden
kansakoululla kansakoulunopet-
taja F Heikkilän toimesta.Kurs-
seille on otettu verrattain lukui-
sasti osaa mehUäishaitajien ja
tn-etiiläishöitoa harjoittelevien
taholta. Ahkeraan ahertavat
kurssilaiset mehiläistarhassa
kaikellaisia mehiläishoitoon
kuuluvia töitä toimitellen. Uu-
sia mehiläispesiä laitetaan- me-
"hiläisyhteiskuntien parveilejni-
sen varalta.

Hyvään aikaan onkin kurssit
Hommattu, sillä nyt voivat kt*rs-
säkiset tutustua perinpohjaises-
ti uusiin, mehiläisylhteis'kuntien
lähettämiin parviin ja voivat sa-
nnalla myöskin tutustua siihen
osaan mehiläishoitoa, jotka kah-
Idistuu uusien parvien kotiinnut-
'tatmiseen ja hoitoon. Ainoastaan
"kinktkailla helleilmoilla voi täl-
.iaincn pmoli tulla meihiläislioi-
dossa kysymykseen. — —

Par-
veileminen meihiläistarTioissa pi-
täjämfme joka (kolkalla, niissä
mehiläistarhoja pystytetty on-
♥k:n,on ollut viime päivinä hy-
vin suuri. Hi'kihatussa ovat me-
hiläistarhojen hoitajat saaneet
ijuosta uusien »kärpäslajiensa*
jälessä

Uusia me-hiläislhoitolkursseia
ei Ikaalisiin tänä vuotena enään
hommattane, vaikka niin tarkoi-
tus olikin. Syynä on osaksi se,
että paras parveiluaika on kohta
lopussa. Suurimpana tekijänä
on kumminkin s*e. ettei -pastori

"'Julius Vuorion anomus 600 mk.
vuotuisen valtioavustuksen saa-

kurssien tiomimaamisek-
si ole vielä senaatista_ palannut.
Jos senaatti anomukseen suos.
tuu toimeenpannaankurssit ensi
kesänä. Kuuleman mukaan tul-
laan sitten peräkanaan useam-
pana vuotena mainitut kurssit
'.pitämään. Meihiläisäioidon edis-
ftoytautta pitäjässämme ja koko
Ikihiaikunnassakin riippuu suu-
reksi osaksi mainitusta pastori
iVuorion vaJtioavun kohtalosta.
Joa valtioraha saadaan, niin1 on
tvarm* «Uä mehiläishoito1 edis-
tyy koko kihlakunnassamme.
Ikaalisten maalaisseura on anta"
nut puoitoiauseensa anomu'käe'-

Tevani&mi, Miettinen, Kiiala
ia Höyiölä ovat telefoonihom.
Tnis&ar Tcvaniemen kansakou-
lulla fidettiin v. k. 28 pnä ko-
kous, jossa oli käsiteltävänä jos-
kus ennenjkin esillä ollut asia
telefoonin hommaamisesta Te-
vaniemen, Miettisten, Kiialan ja
HAytöLä» kyliin. Kokouksessa
olikin 8 sellaista, jotka lupasivat
telefoonihommaau yhtyä, matta
vaikka oltiinfcin, }-iksimielisiä a-
sian päättämisessä ja yhdessä
tunnettiin telefoonin sanomaton
hyöty ja ilo, niin ei voitu kui-
tenkaan 'kahnausta välttää.
Miettisläiset ja tevnniemiläiset
sopivat siitä, että keskusaseman
tulisi olla Mietisten kylässä ia
että johtolangan Heittolan kes-
kusasemalle tulisi kulikea Teva-
n;dmen 'kautta. Kiiala ja Höytö-
lä taas vaativat keskuksdksi
■Höytölää tai ainakin Miettisis-
tä Höytölään kulkevaa yhtiöa
lankaa, j&ka tätä tietä sittem
menisi Heittolan keskusasemal-
le. Mitään lujaa päätöstä ei tä-
ten saatu., joten asian valmistu-
minen lykkäytyi vielä. Asiaa e-
delleen ajamaan ja yhtiölle esit-
tämään valittiin opettaja A. H.
Kohonen. Mielestäni ovat Teva-
niemi ja Miettinen pannekym-
menine taloineen kylliksi suuret
hommaamaan oman keskusase-
mansa. Samaten Höytölä ja
Kiiala. Innostusta siis vähän e-
nctnimän, Icun kerran henki asi-
alle on saatu!

Miettisten piirin kansakoulu,
Ifofca on Tevaniemen 'kylässä, on
viime viikkoina saanut aivan
uuden ulkoasun, valkoisen vuo-
rauksen ja eräitä pienempiä
"korjauksia. Pian kumminkin
väMcyy 'koulun pää- ia vlitora-
kennukset ja tonttiaiSat punai-
selta i?alkoi.-fae pieli- ja raamä-
lautoincen. valmis-
tunee jo parin viikon kuluttua.
Muhkealta näyttää nyt tuo ka<k-
sisuorakulmainen pitkä raken-
nus uudessa puvussaan. Syksyl-
lä alotetaan koulussa opetus 2
opettajalla. Apuqpettaija siis on
hankittava. Lioää välineitä ope-
tusikokoehnaan ostetaan myös-
kin.

—
Valistuksen halJ alkaa

kasvaa
—

henkisen tiedon jano
suurenee

j KarijamaAikinat pani Poihjjois-
Ikaalisten maalaisseura toimeen
V. k. 26 pnä Höytölänkylän Su-
vilammin taloa lähistöllä. Kar-
jaa olikin tuotu tavattoman
rusaasti myytäväksi. Koin 200
elukkaa oli markkinoilla kau-
pattavana, ja tuskfn. 20 jäi myy-
mättä. Hinnat olivat tavallisen
mankongin miikaan ja vähän sii-
tä ylöskin päin. Lehmistä mak-
settiin. 110

—
200 markfkaa. Mak-

soipa Ikaalisten karjanimyynti-
osuuskunta eräästä täysimaa-
tiaisesta nutoLehlmästä 230 mk.
Muutemkin mainittu karjan-
miyyniosuugkunta teki suurem-
Imat tarjoukset. Osuuskunta osti
iparhaat lehmät, joten hinnan
luonnollisesti tä-ytyi olla sen
■mukaisen. Ostaijia oli paljon.
Joukossa oli kyllä paLjon marfc-
'kinalhulikaaneja, joihin ei ollut
luottamista. Eräskin pitikälkau-
lanen mies, kotoisin jostain
Taimpereen lähikunnista, kierteli
löytääkseen kai jonkun, »ipitkä-
tukkasen». Tarposipa hän> erääl-
le nuorelle miehelle, jolla tiesi
rahoja mukana olevan1, poovaus-
ta'kin. Ansaan ei mies kummin-
kaan1 suostunut. Monta muuta
epäilyksen alaista miestä, 'jotka
'kulkivat lehmänostajien nimellä,
oli markkinoille saapunut, Imut-
takukaan ei heille ralfoöjaan.me-
nettänyt. Kaikellaista muutakin
tavaraa oli markkinoille tuotu
'myytäväksi, maitta viranomais-
ten taholta saapuneen määrä-
yksen mukaan poliisikonstaape-
li, muun kaupan kielsi. Ensi
käskyllä eivät 'kauppiaat kuim-
min'kaan tavaroitaan pois pan-
neet, vaan vasta kun ruvettiin
puhumaan syyskäräjistä ja sa-
koista. Virvokkeita ja kahvia
myytiin läheisissä taloissa. Ilma
oli kaunis. Suvilamlmin markki-
noita voi pitää onnistuneina ia
tarkoitustaan vastaavina. Jokai-
sella oli siellä jotain touhua.
Nuoret taisivat tehdä »naimis-
'kauippoia!kin«, kun elukat oli
myyty.

K v m v.

lii ja lii.
Valtuuston
lehteriltä.

»Isän« virka on vakava ja tärkeä.
Perheen asiat onhoidettava^ etteivät
rempalleen pääse kesäkuumallakaan.
Niinpä olikin tiistaiksikn kesken
belteisintäpäivää »isiä« vaadittu poh-
timaan, mitä muutamanlaisille sai-
raille olisi tehtävä, kofka heitä kuu-
lemma on sullottu aivan, liika paljon
yhteen kokoon,niin että tilatalkavat
käydä ahtaiksi, taikka niinkuin »isä«
Lehtonen tällä kertaa sangen sattu-
vasti sanoi, että mieli-sairaalassa al-
kaa olla »polttava« ahtaus. Sen saat-
taakim tällaisella helteellä ymmär-
tää. Sillä hikipisarat kimmeltelivät
useimpien isienkin otsilla ja poskilla,
vaikka ne olisivat kapeatkin olleet,
huolimatta siitä, että oltiin suhteelli-
sesti niin vilpoisessa paikassa kuin
»raatihuoneen» suuressa salissa, joka
sijaitsee kivitalossa, jonne auringon
paahde ei enää sopinut ja ios.?a il-

maa oli kutakin läsnäolevaa kohden,

meidät neekerit ja muu Tehteriyleisö
mukaan luettuna, jota oli kaiken
kaikkiaan yksi henkilö, varmasti
kymmenen vertaa niin monta kuutio-
metriä kuin kuuleman mokaan kuta-
kin vajavajärkistä kohti mielisairaa-
lansa.

Kun tavallinen kesäinen alkutoimi-
tu.s oli suoritettu, s/t on huomattu et-
tei »isiä» ollut tarpeellista määrää
läsnä, vaikka elikin kysymys niin
tärkeistä asioista kuin mielisairaa-
lasta, Hatanpään asuttamisesta, joko
tämän laitoksen asukkailla tai eläin-
ten lääkärien kokelailla

;siis ylimal-
kaan Hatanpään tulevasta kohtalas-
ta. Sihteeri poikkesi kaappiin ja —
en tiedä oliko se hänen ansiotaan,
vai oliko muutamat isä.t vallannut
vielä kolmannellatoista hetkellä vel-
vollisuuden pakotus, yksi hetki oli jo
mennyt yli kahdennentoista — mut-
ta summa summarum oli se että kun
sihteeri palasi eteisikaapista, isiä ha-
vaittiin olevan juuri niin monta kun
tarvittiin, jotta laki täytettäisin.

Heti ensimäiseksi otettiin esille
päivän »polttava* kysymys. Isillä <>li
ilmeisesti kiire ja aikomus ajaa asia
mahdollisimman vähällä päätökseen.
Übkailivatpa muutamat jo etukäteen
tehdä selvän puolessa tunniösa, Kii-

rettä todistaa m. m. se, että »isä«
Lehtonen pyysi puheenvuoron jo en-
nenkuin, puheenjohtaja ehti asian ju-

listaa käsiteltäväksi ja »isä» Hoff-
ström lyhyyden vuoksi ilmoitti että
hänen kantansa on jo ollut jossakin
sanomalehtikirjotuksessa esitettynä

ja pyysi kannattaa sitä. Puhelua syn-

tyi asiasta kuitenkin kaikitenkin pa-
fiksi tunniksi. Mitä muuten tulee

asian käsittelemiseen, niin toisetpuo-

lustivat ja toiset vastustivat, sillä
muuten ei kait olisi niin pitkää, kes-
kustelua syntynytkään. Minä en
muuten puutu siihen sen enempää,
sillä se on jo eilen tarpeeksi perin-
pohjaisesti esitetty. Mainitsen vain,
että valtuusto päätti vielä olla val-
tiolle »tarjoilijana» kuten joku »isis-

tä* huomautti.
Esityslista oli muuten viisaasti

laadittu ja nähtävästi jo etukäteen
tapahtuneen harkinnan perusteella,

aavistaen miten tulisi tapahtumaan,

sillä hetikun tästä asiasta oli päästy,
pujahti toinen puoli — arvatenkin ne,
joitten laivat lähtivät klo 3:n tienois-
sa

—
ovesta pihalle. Koska nyt huo-

mattiin, että se järki ei riittänyt, mi-
kä jäljelle jäi. päätett in loput asiat
jättää hautumaan epämääräiseen tu-

levaisuuteen ja odottamaan vilpoi-
sempia aikoja.

Epr a m i.

—
Suomen oikeudellinen asema

Kostokin yliopiston professorin va-
laisemana.Finlj. Gasc'a tekee selkoa
Rostokin yliopiston professorin R.
Redslöbin kirjasta »Abhängige Lan-
der« jonka lehti sanoo Suomen sano-
malehdistönmelkein kokonaan vaie-
ten sivuuttaneen.

Tri Redslöbon täysin asiallisesti
ja puolueettomasti selittänyt kysy-
myksen Suomen valtiollisesta oikeu-
desta, vakuuttaa Gaseta. Sr.omi on
edelleen, kuten ioo vuotta sitte Ve-
näjän keisarikuntaan liitetty maa-
kunta.—

Perheuutisia.Hopeahäitään viet-
tivät t. k. 2 p:nä Kylmäkoskel-
-1 a Mellolan Uotilan tilalla maanvil-
jelijä Oskari S ep p a 1 a ja puolison-
sa Naima o. s. Uotila> sukulaisten ja
naapurien läsnäollessa. Merkkipäivän
aamulla kävi paikkakuntalaisista
muodostet-u lauluseura hopeaparia
laululla tervehtimässä.— Lippukauhir. Viime sunnuntaina
saapui Kvistiluodolle pari Porin po-
liisilaitoksen konstaapeliakomisanus
Valtosen johdolia vaatimaan lippu-
jen alasvetämistä siellä olevien hu-
vilain katoilta. Kvist:luodolta lähti-
vät he Hanhiluodolle tekemään sa-
manlaisia toimitusta. Myöskin esitti-
vät poliisit samanlaisen vaatimuksen
erään maaseurakunnan puolella ole-
van huvilanomistajalle, mutta tämä
ilmoitti ettei kaupungin poliiseilla o-
le rajan takana mitään tekemistä.
Herrat tyy'yivät ilmoitukseen.—

Lohensaalis Kemijoessa on vii-
me aikoina ollut -avallista parempi.
Laskujen mukaan tekee jo tähän as-
tinen. saalis yli 6,000 kiloa. Päivittäi-
nen saalis vaihtelee n. 50— 70 lohta.
mutta muutamina päivinä on sa?1'?
kohonnut likelle 100 kpl. Niinpä s:ia-
tiin Korvan padosta joku päivä st-
ten 98 lohta, mikä unkin suunn y.a-

lis 'änä kesänä. Hinta on vaihdellut
kolmen markan tienoilla kilolta.-—

Tavallisuudesta poikkeavahan-
kinta. Insinööri Antero Stenbäckin
Tampereelta välityksellä tilasi muu-
an helsinkiläinen viime maaliskuun
lopulla insinööriE. A. Bergiukselta
Vesilähdettä 40 jalkaa pitkän ja 6 jal-
kaa leveän, 40 hevosvoimaisclla Se-
ripp-koneella varustelun moottorive-
neen. Veneen nopeus tuli olla n soi-
mua. Joku päivä sitten saapui vene.
jokakoeajossa kulki 14 solmua, vaik-
ka se oli tehty 1 jalkaa leveämpi
kun tilauksessa oli määrätty. Runko
ja koneisto ovat ensiluokkaista tekoa.
Voi helposti käsittää tilaajan olleen
sekä kummastuneen että tyytyväisen
sellaiseen tavallisuudesta poikkea-
vaan hankintaan.—

Missä Suomen suurimmat liike-
miehet ovat? Eräs suomalais-ameri-
kalainen liikemies joutui kotimaassa
käydessään keskusteluun suomalai-
sen liikemiehen kanssa. Amerikalai-
selle oli luonnollisesti Suomessa
kaikki pientä ja ahdasta. Varsinkin
saivat liikemiehet kuulla kunniansa.

»Teillä ci ole yhtään liikemiestä,
joka todella BBMltttC sen nimen. Te
nuhjustattc pienrssä hyiirinässä, et-
tekii kykene tekemään mitään ;uur-
piirtcibtä«.

» Miil laliun <>ii paljon pienemmät
mahdollisuudc'. Ne täytyy ottaaa
huomioon.*.

»Kyllä mahdollisuudet riittävät, jos
vann olisi kyvykkttiti liiktreiehiäc

»Karilibäo ncilllkin ovjt muuta-
m;it yrittäneet «

»Mitä ne ovat laanccl aikaas? Ja
missä ne miehet ovat?«

»LiQjuttMb

—
Toista tuhatta käärmettä arve-<

levät halikkolaiset tappaneensa Yönt-
tilän suolla raivonneenssa metsäpa-
lossa. Ke, samoinkuin suuret jänis-
joukotikin syöksyivät tulta pakoon
melkein sammuttajain käsiin.—

Kymmenestä munasta kaksi-
toistapoikasta.Viimeviikolla sai eräs
Vättilän Keskitalon kana Marttilassa
10 muretaan 12 poikasta. Vähää en-
nen oli munat laskettu ja niiden jou-
feossa havaittu pari tavallista pitem-
pää joista varmaankin oli poikasia
tullut parittain.—

Palvelijaa muistettu. Humppilan
Ali-Knuutilan talon voudille Er-
-land Haapa1 a 11e on 37 vuoden
uskollisesta palveluksesta annettu
Suomen talousseuran hopeinen muis-
tomitali. Samassa tilaisuudessa,
jossa muistoralia uutteralle pal-
velijalle annettiin, sai hän vas-
taanottaa talon nykyiseltä isän-
nältä Hannes Knuutilalta ar-
vokkaan kellon omistuskirjoi!ukfi-
neen. Kirkkohra Savander piti erit-
täin kauniin ja lämminhenkisen pu-
heen. Muutenkin muodostui tilai-
suus arvokkaaksi ja mieleenpainu-
vaksi.—

Komeita katajia kasvaa Pirk-
kalassa Villilässä Ylisen maalla
lähellä taloa ja yleistä maantietä.
Muodoltaan ne ovat suippo-
kartion mua-nisia, kasvultaan
reheviä. Miehen korkeudelta on
eräänkin katajan rungon ympärys-
mitta i*/i metriä.—

Ilman lämpö oli eilen päivällä
klo 2 aikaanHämeenkadulla varjossa
32 as'ctta ja klo Iaikaan päivällä
Puutarhakadulla varjossa kokonaista
34 astetta.—

Veden lämpö oli eilen päivällä
Pyhäjärvessä Palomäen uimalaitok-
sella 19 astetta.—

Soittoa esittää Konepajan soit-
tokunta tänään klo 8—

10 illalla
cspUnaadiUa.

Päivätietoja.
Eilen: Ilmapuntari (ajat

klo 7 aam., 2 päiv., 9 ill) 761,1:
766,8; 7<X'o^^^^^^^^^H
WLa. Mpo: '4-20.4; +3M+25,4 ast. C. Alia lämpö +14
Vilin +32,0 ast. C.

Tuulen suunta ja voi-
ma: Tyyni;E 3: SSEi..

Taivas: Selkeä.
Tänään: Asrlnkd nousee klo

2,53 aam. ja laskee klo 9,16 ill.
Nimipäivä:Ilta.

Uotisia
muualta Suomesta.

Suuria metsät
paloja.

Mäntyharjulla palanut metsää
ja n. 1,000 syltä halkoja.

Sunnuntaina sckajunan kul-
jettua Mikkelistä Kouvolaan sai
veturin kipinöistä metsäpalo al-
kunsa Vanpasen ja Moulhun py-
säkkien välillä noin 4 kilomet-
rin päässä Mouihulta. Rutikui-
vassa metsässä pääsi tuli sellai-
seen valtaan, että paloa oli käy-
tettävissä olevilla voimilla »mah-
doton tukahduttaa. Ylimääräi-
sellä junnlla tuotiin sunnuntai-
iltana Mikkelistä palopaikalle
rautatietyöläisiä, mutta vai'ke-
aiksi kävi sammutustyö sitten-
kin suuressa sydänmaassa, jos.
sa oli joukottain tulenarkoja
aindksia. Paitsi 'laajaa metsäa-
luetta, on tulen saaliiksi maa-
nantaina puoleenpäivään men-
nessä joutunut jo noin 1,000
syltä metsässä olleita halkoja-
kin. Metsän ja palaneet halot o-
mistaa Halia-osakeyhtiö. Vafhim-
ko on suuri. Maanantai-iltana
ipaloa vielä jatktti, ja on koko
Mouihun kylä ollut aivan sakea-
naan palosta lähtenyttä savua.
Palanut ala on yli 500 ha.

Heinjoella palanut n. 800 Ha
metsää.

Lauantaina pääsi tuli toistai-
seksi tuntemattomalla tavalla
irti Heinjoen pitäjässä sijaitse-
vien Heikurilan hovien mailla,
jotfka omistavat venäläiset tilan-
omistaijat Meitnan ja Meinelski.
Tuli oli alkanut raivota klo g
aikaan aamusella Ristseppälän
raljalta, josta se nopeasti levisi
ipifkin Inkerinlammin rannikkoa
kußden yhä syvemmälle met-
sään- Mcl'kein keslkeymättä. jat-
koi lentävä tuli tuhoaan vielä
maanantaiiltanakin, jdhon men-
nessä pc oli tuhonnut metsää
asia 8 kilometria alalta, £ala-

ncessa metsässä on osaksi van-
hc!:r|paaiKiu tukkimctsäa osaksi
pienempiä puita. Kun maa on
ollut niin kotvia 'kuivaa, on tuli
polttanut paksuja maakerroksia-
kin, niin ettei kolUalTaan pala-
nut maa voi mitään kashaa.

"Toiselle hoville kuuluvassa
metsässä saatiin tuli maanantai-
na iltapäivällä rajoitetuksi. Toi-
sen metsässä on palo estetty le-
viämästä edelleen. Maanantaina
iltaipäiväldä oli tuli joutunut hal-
'kotyarastoille, jotka alkoivat
suurella voimalla palaa. Halko-
ja, [jotka omistaa perfojärveläi-
nen liikemies Hanhineva, on
niillä seuduilla, joissa tuli maa-
nantaina raivosi, noin Coo syltä.

Sammutusväkeä on tulipalo-
paikalle saapunut runsaasti,
Imutta on tulella niin kova voi-
ma, ettei sitä vielä ole saatu
täysin rajoitetuksi. Vahingot
voidaan laakea nousevan vähin-
tään 20.000 mkaan. Kuten sa-
nottu, ei varmuudella voida vie-
lä sanoa mistä tuli on päässyt
irti, mutta epäillään onl<i«iies-
ten huolimattomasti käsitelleen
tulta ollessaan 'kalastusmatkoil-
laan Inkerinlammilla.

Suuria metsäpaloja on viime
virkkoina vallinnut Salmis-
sa ja ovat ne viime päivinä
kiihtyneet. Palanutta alaa on u-
seita kymmeniä neliökilometre-
jä. Sammutustöissä on mies ta-
losta. "

Impilahdella on tällä viikolla
metsaa paltaat 4 kilo-metrin

Mbtsäpalo alkoi eilen tl'o i
aikaan päivällä Tuusulassa Ru-
sufliarven kylässä. Paikalle saa.
pui paljon sammuttajia, m. m.
Hyrylästä venäläistä sotaväkeä
tja 'kolmt palokuntaa. Klo 7 ip.
oli palo, jofca oli polttanut s
tynnyrin alaa metsää, saatu ra.
jotetuksi.

—
Mies murhattu perhejuh-

lissa. Viime iauantai-iltana, fcun
talol. Esa Jä'kön talossa Lap-
peen pitäijän Tirilän kylässä vie-
tettiin talol. tyttären Aino Sin-
kon läksiäisiä, löi talol. poika
August Meronem Parkolan ky-
lästä linkkuveitsellä talol. poi-
kaa PeUra Juvofckaa Armilan
kylästä vasemipaan reiteen, sillä
seurauksella, että Juvokica koh-
ta senjälkeen kuoli verenvuo-
toon. Murhaaja on vancittu.

—
Miten perunain hinnat Espan,

jassa määrätään. Madridista lennä-
tetään lieinäk. ip. etitä siellä, on
joukko naisia järjestänyt torilla mie-
lenosoituksen, vaatien perunain hin-
taa alennettavaksi. Mielenosottajat
ripottelivat perunasäkit pitkin katu-
ja- Järjestys voitiin ainoastaan vai-
voin palauttaa. Sellaista se on kun
Vc ... SUUItUII.

Viimeiset tiedot.—
p Uusia senaattoreita. Tois-

sa päivänä esitettiin senaatissa
tieto, että senaattoriksi ja se-
naatin talousosaston jäserteksi
,syys'k. 30 päivään asti 1915 'on
nimitetty ja määrätty vankein-
hoitohallituksen ylitirehtööri
Arthur Brofeldt.

Samalla esitettiin tiedonanto,
että kenraalikuvernöörin kans-
lian osastopäälliköksi siirtämäl-
lä kaairtin jalkaväen luetteloihin
on nimitetty ja määrätty ,paaghi-
ikunnan aipulaisludkkatairkastaja
eversti Georg Gie rs.

Rettelöt Kotkan
sahoilla.

Ohimenevä uu6i rettelö Hailan
sahalla.

Eilen aamulla piti töiden a!-
kaa kaikilla Kotkan sahoilla.
Työläiset saapuivatkin aamulla
töihin kaikille sahoille ja alet-
tiin työt täydellä työvoimalla
kaikilla muilla paitsi Hallan sa-
hoilla, i'ossa työläiset vaativat
että lakon aikana otetut työläi-
set olisi erotettava. Kun sahan
'hallinto kieltäytyi suostumasta
tähän vaatimukseen ja kun ei
kaikkia työläisiä, <joita ilmottau-
tui noin 500, voitu ottaa työhön
■poistuivat kaikki työläiset. Hal-
lan sahaa voitiin käyttää aino-
astaan sillä työvoimalla, joka o-
li otettu lakon afeana. Muilla
sahoilla ei tällaista vaatimusta
tehty, vaan alkoivat niillä työt
täydellä voimalla iman häiriötä.

Työriita lopullisesti päättynyt.

Hallan. sahan työläiset ko-
koontuivat aaimuipäi väliä neu-
vottelemaan, miten (he suhtau-
tuisivat Hallan sahan isännistöa
kantaan. Kokouksen tuloksena
oii, että työläisetpäättivät hio-
pua vaatimuksestaan lahkon ai-
kana otettujen työläisten erotta-
misesta ja ilmottivat olevansa
shaluktaita ilman ehtoja ryhty-
mään työhön.Tämä ilmotettiin
sahan hallinnolle, jonka jälkeen
työt sahalla alkoivat päivälliälo-
man jälceen.

■ Näin on siis tämä 17 riikktaa
kestänyt Kolkan työriita lopul-
lisesti pääUynyt.

—
O. y. Vihdin puu^päliik-

keen työriita. Nyttem'mio on

saatu sovinto aileaam osakeyhtiö
Vihdin puusappäliilckeen ja sen
työmiesten välillä, joten työ-
selkkaus on tullut vältetyksi.—

Matka-apurahoja maata-
loustutkimuksia varten ovat sitä
vartei myönnetystä 4,000 mlkn
suuruisesta määrärahasta hake-
neet agron. Hj. Lamipinea, fil.
maist. V. Hirvensalo, agron. E.
Eerola, agron. A. J. Tiura, maa-
talousneuvolla J. Karikare, Suo-
men kylvösiemea}%distykscn
neuvoja V. Heitfonen ja talolli-
nen A. Alestalo.

Helsingin väkijuoma-
kauppiaiden valituksen
jdhdosta on senaatti ikdhottanut
Uudenmaan läänin kuvernööriä
jättämään senaattiin kyseessä
olevain1 viinikauppiaiden selityk-
set sekä maistraatin ja. poliisi-
kalmarin lausunnot sekä kuver-
nöörin, oman lausunnon.

Kansanopiston
opettajain raittius*

kurssit.
Selkkaus alennuspileteistä

rautatiellä

Henkilöt, jotka ottivat osaa
Raittiuden Ystävien toimeenpa-
nemiin kansanopiston opettajain
raittiuskursseihin Perä-Pohjolan
kansanopistolla, olivat saaneet
50 % alennuksen rautateillä,niin
että paluumatkan tuli olla vapaa
Tornion asemalta lähtöasemalle.
Osa paasikin onnellisesti palaa-
maan, mutta niiltä, jotka palasi-
vat kesäk. 30

—
heinälk. 1 p.,

kääntyi tie pystyyn Seinäjoen a-
semalla, sillä heidät velvotettiin
sieLlä ostamaan piletit kahtaanne
päin Seinäjoelta Tornioon ja Sei-
näjoelta lähtöasemalle. Täten»
paluumatka, jonka piti olla va-
paan, tulikin kalliimmaksi kuin
menomatka. Pohjanmaan radan
varrella oleville asemille ei cJlut
saapunut mitään kiertokirjettä
kurssien osanottajille myönne-
tystä alennuksesta. Palaaville an-
nettiin se lohdutus, että he voi-
vat hakea paluumatkapiletin hin-
nan rautatiehallitukselta. Sitä
varten on kaikkien asianomais-
ten tehtävä siitä llmotus Kan-
sanopistoyhdistyksen sihteerille,
joka hankkii paluumatkan pilet-
tien mana: takaisin
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iilii ia lailta.
Suomalaisen Maaseutu^^^^H

teatterin johtajaksi ensi aävtän-
toka'-.tta varten on valittu Kan-
san Näyttämön johtaja Pekka

— Kirjailija Joel Lehtonen
on näinä päivinä palannat koti-
maahansa Arabian matkalta.
Matkallaan olesikeli hän Juni-
sissa eräässä Saharan keicaassa.
Matkan tuloksena valmistuu hä-
neltä syksyn kuluessa uusi :ra-
bialaisaiheinen runokokoelma.
5-näytöksinen näytelm". johon
aihe en saatu eräästä Jjoi-yon^^fl
sadusta.—

Maisteri Erkki Kivijärveitä
ilmestyy jouluiksi uusi novell.-
kokoehna »Siipirikkoja».

Hi dialla.
Baltilaiset kisat.
Muutamalla sanalla sivuuttavat

Ruotsin lehdet suomalasten loista-
vat voitot keihäänheitossa ja pituus-
hypyssä. Niissä suomalaiset särkivä'*
ruotsalaisten toiveet perinpohjin.
Lemming oli näet harjoituksissa hei-
tellyt ke:hästä lähes 65 metriä, joten
hän aikoi, ei ainoastaan voittaa kil-
pailun, vaanmyös lyödä suiiremmoi-
sen maailmanennätyksen ja hämmäs-
tyttää maailmaa. Mutta sitte kävi
niinkuin kävi. Myyrä ja Peltonenku-
mosivat hänen tuuientupansa ja sa-
moin hänen entisen ennätyksensä.
Lemming joutui vasta viidenneksi tu-
loksella 53,94 m. (Viime numerossa
mainittiinLermmingin olleen kolman-
nen,mutta se olikin ruotsal.Li:ning).
Häckner heitti 53,41 ja saksal. Br.ch-
geiser 53,39 m.

— Lemming tyytyi
peräf-tä^äin moittimaan kalustokomi-
teaa siitä, että se oli hankkinut aivan
suomala;smallisia keihäitä, jotka o-
vat liian takapainoisiahänen heitet-
täväkseen.

Vielä karvaamman pillerin antoivat
fuomalaise* svealaisille pituushypys-
sä. Ettäkolme suomalaista pääsi täs-
sä lajissa loppukilpailuun, oli aivan
uskomatonta, huudahtavat sikäläiset
lehdet. Mutta tämä oli kuitenkin
mahdollista sen kautta, et'a ruotsa-
laisetolivat niin tavattomanhuonos-
sa kunnossa.

Suomi viestiniuoKsussa fcolmas.
Wickholm aitajuoksussa toinen.

Malmöstä, Heinäk. 8 p.
Viestinjuoksussa tänään joutui
Suomi 'kalmarnneksi. Saksa tuli
ensimaiseksi.

no metrin aitajuoksun voitti
Nordling tuloksella 15,2 s.
,Wickholm oli 10 sm. jälessä.

10-ottelussa tulivat suoma-
laiset hyvin silotetuksi.

Urheilujuhlat Toija-
lassa.

Toijalan Vauhti on järjestänyt en-
si sunnuntaiksi urheilujuhlat, jotka
tomeenpannaan nuorisoseuran ken-
ellä alkaen kello 2 ip.

— Kilpailui-
hin on ilmoittautunut lähes 70 urhei-
lijaa, joista viestinjuoksuun ottaa o-
saa 6 seuraa, siis 30 juoksijaa. —
Köyttä vedetään tänä vuonna lujaa,
sillä palkinnon kahdesti voittanut
seura on päättänyt sen nyt vetää it-
selleen.

— Yksityisurheilijoita saa-
puu useita tunnetuita ja eteviä, joten
kilpaillusta tulee suuret ja maalais-
oloihin nähden monipuoliset urheilu-
juhlat.

Joukolla siis Sampolan kentälle
en>i sunnuntaina kilpailuja seuraa-
maan.

— Juoksija Lahma. Svenska Dag-
bladetissa kerrottiin viime sunnun-
taina:

Suomalainen juoksija Lahma (leh-

ti nimittää häntä Lahnaksi), joka vii-
me perjantaina sai auringonpiston
10,000 m. juoksun aikana, oli lauan-
taiaamuna täysin terve. Yleisestä
sairaalasta ilmoitettiin, että hänen
ruumiinlämpönsä oli 36,9 astetta sekä
että hän oli nauttinut hieman mai-
toa.

Lahma on uusi juoksija, joka vas-
ta viime syksynä otti ensiinäisen
kerran osaa kilpailuihin.Hänen tar-
mokas juoksunsa perjantaina tavat-
tomassa kuumuudessa teki hänet he-
ti yleisön suosikiksi, ja yleistä mie-
1-pahaa sy;my'-ti urheiiija:n keskuu-
dessa, kun hjnen pitkjttä saiikarill;-
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Kaksi suomalaista voittajaa
Vasemmalla: Hj. Nyström voittaa 10,000 juoksun. Oikealla: E. Niklander

Baltilaiset kisat.

voittaa kuulantyönniseii,

sestä loppupinnistyksestään pelas-
taakseen Suomelle

—
ei vain vannaa

ensimäistä palkintoa
—

vaan myös-
kin toisen sijan, oli tuloksena onnet-
tomuus. Lähinnä viimeisessä kään-
teessä nähtiin, miten Lahman aske-
leet kävivät yliä lyhemmiksi ja jäy-
kemmiksi ja miten hän lähinnä vii-
meisen pi'kän sivun muodollisesti
polvillaan ryömi eteenpäin. Viimei-
sessä käänteessä näytti siltä ikään-
kuin hän olisi saanut suonenvetokoh-
tauksen jalkoihinsa, sillä nämä eivät
kantaneet kauemmaksi, ja 180 met-
rin päässä maalista vaipui hän ko-
koon radalle. Vanhat urheiluveteraa-
nit sanoivat, etteivät he "ölc nähneet
juoksijan siihen määrin käyttäneen
voimansa sitten Dorandon unohtu-
mattoman maratonjuoksun Lontoon
olympialaisissa kisoissa v. 1908.

— Urheilupalkintoja varastettu.
Omituinen murtovarkaus tapahtui
keskiviikon vastaisena yönä Helsin-
gissä. Rakennusmestari J. Vikande-
rilta oli hänen asunnostaan varastet-
tu 9 kappaletta hänen luistelussa saa-
vuttanraan palkin"opokaaleja ja tas-
kukello. Vikander itse makasi samas-
sa huoneessa, mutta lienevät varkaat
liikuskelleet niin varovaisesti, ette;

hän tiennyt mitään koko tapahtumas-
ta, ennenkuin aamulla kaivatessaan
kelloaan.— Englannin mestaruuskilpailut.
Englannin mestaruuskilpailuja jat-
kettiin sunnuntaina 15,000 katsojan
läsnäollessa. Moukarinheiton voitti
ruo sai. Lind tuloksella 48 m. 96 sm.,

ruotsal. Sjöberg voitti seiväshypyn
tuloksella 338 sm. Amerikkalainen
Oler voitti korkeushypyn tuloksella
187 sm. 100 yardia Appelgarth Eng-
lanti 10 sek., 220 yardia sama 21,2

sek., tulos on sama kuin maailman-
ennätys. 880 yardia

—
804.5 m. Ba-

ker Amerika 1 min. 54,4 «ek. Aita-
juoksu Gray Englanti 15,8 sek. Pi-
tuushyppy Kingsford Englanti 699
sm. 1 maili Hudson Englanti 4 min.
22 sek. 440 yardia Seedhouse Englan-
ti so sek. Keihäänheitto Koczan Un-
kari (?) m., toinen Halme Suomi
(?) m., oli 5 tuumaa jälessä. Kocza-
nin heittoa vastaan pantiin protesti,
joka ratkaistaan vasta myöhemmin.

Palkinnot jakoi ent. Portugalin ku-
ningas Manuel.

Ennen olemme jo maininneet Tai-
paleen voitot kuulaisa ja kiekossa
sekä Halmeen tuloksen kolmiloik-
kauksessa.

Veiijiii.
Tsheidsen juttu.
Pietarista,heinät. 8 pnä.

Valtaikunnaneuvoston ensimjisen
departementin istunnossa viime
lauantaina käsiteltiin rikosasiain
departementin prokuraattorin
lausuntoa duuman jäsentä
Tsbeidseä vastaan- omavaltaisen
järjestelmän ylistämisestä duu-
massa nostetussa jutussa. Lau
sunnossaan oli prokuraattori sitä
mieltä, että Tsheidse on saatet-
tava edesvastuuseen korkeim-
massa rikosasiain oikeudessa ri-
koslain 129 pykälän mukaan. En-
simäinen departementti hyväksyi
ylipirokuraattorin lausunnon ja
päätti saattaa Tsheidsen edesvas-
tuuseen ei ainoastaan rikoslain
129 vaan myösikin 128 pykälän
mukaan. Departementin istun-
toon, ottivat m. m. osaa sisämi-
nisteri ja oikeusministeri, jotka
kannattivat yiiprokar; r.torin
lausuntoa

Lakot Naftaoalueilla.
Työmiehiä tarkoitetaan asiin-

noistaan.

Pietarista, heinäk. 8 p. Tän-
tfe Bakusta saapuu, tictoj. muk.
alettiin nafta-alueilla eilen kaT-
kottaa työmiehiä naftaliikkei-
dem omi.istainiiita asunrtoisita.
Eilispäivän kuluessa karkotet-
tiin asunnoistaan kolmekym-
mentä perhettä.

Lakko Putilovin
tehtaissa.

Pietarista,heinäJk. 8 pnä.
Djenin tietojen mukaan on Puti-
lo\vin lakossa olevien työmiesten
kesken eilen toimitettu lukuisia
kotitafkastuksia ja vangitscmi-

UlKOlflOillfS.
Frans Ferdis
nandin murha.

Micjenoisotukset maapäivillä

.Wienistä heinäk. 7 p. Frankin
puolue järjesti kadulla ■mielen-
osotuksen maa'päiville menevän
serbialais-'kroatilaisen koalitsio-
nin jäseniä vastaan. Maapäivil-
lä toimeenpantiin suuria skan-
daaleja. Frank on erotettu 90:s-
-tä ja kuusi «muuta edustajaa
6o:sta istunnosta.

Tutkimusten ulottaminen Ser-
biaan.

Wienistä, heinäk. 7 pnä. Xeue
Freie Pressessä on tänään Pic-
taristai saapunut tieto, että Ve-
nä\iä ei tule vastustamaan ark-
■kiherttua Frans Ferdinandin
murtiaa. 'koskevien tutkimusten
ulottamasta Serbiaan.

Armeijan ylitarkastaja.

iWienis'tä, heinäk. 7 p. Frans
Ferdinandin sijalle armeijan yli-
täAkasta/jaksi on nimitetty van-
lrin arvoluokassa oleva arkki-
herttua Friedrich, joka piakkoin
esitetään Saksan keisarille ja
joka imyös'kin tuke johtamaan
nykyisiä manöövereitä.

Tilanne Alba*
massa.

Vapaaehtoisten värvääminen.

Berlinistä, heinät. 7 p. Yritys
perustaa toimisto Berliniin va-
paaellitoisten värväämistä var-
ten Albaniaan on 'epäonnistu-
nut. Saksan viranomaiset eivät
antaneet lupaa toimiston perus-
tamiseen.

—
Suuria radiumlöytöjäKam-

shatkassa.Pietarista ilmoitetaan,
että Kamshatkan itäranniikolta
on löydetty radiumia. Maan ra-
diumpitoisuus on suun. Odote-
taan löydettävän suuria rikkauk-
sia

Tietoja eri ii.
Mailman kullantuotanto

Kun kuKa nykyisin on yleisin ar-
j vonmitta mailmassa, kiinnitetään tä-

män metallin tuotantoon erikoista
i huomiota. Suuri tuotanto on nimit-
j täin merkkinä tavarahintain kes/ki-
( tason noususta, vähäinen tuotanto

laskusita, ja sellaiset hinnanmuutok-
set vaikuf-avat elantokustannuksiin
ja yleensä ihmisen elanitosuhteisiin.

On laskettu, että kullantuotanto
vuoden 19,13 aikana nousi koku

% mailmassa 2,4*10,» mi!j. markkaan, s.
t. s. noin 700,000 kilogrammaan (1

" kgr.= 3,472 mk.)- Tämä on jonkun-
|verran vähemmän kmin kolmena lä-

hinnä edellisenä vuotena. Tuotannon
mahiUva nousu viime vuosisadan
keskivaiheilta lähtien ilmenee seu-
raavasta: V. 1850 nousi kullantuo-
;anto 294 miljoonaan imkaan, v
1880 562,8 miljoonaan, v. 1900 1,331,4
miljoonaan ja v. 1913, kuten sanot-
tu, 2,410,» railj mrkaan.

Mailman koko kullantuotannon
yhteenlaskettu arvo 64 vuoden (1850— 1913) aikana nousee 62,388,2 milj.
markkaan, s. t. s. pyörcin luvuin 18
miljiOoraaan kilogrammaan.

Viimeisten 13 vuoden aikana on
saatu enemmän kuin kolmasosa kai-
kesta siitä kullasta, joka uuden ajan
alusta lähtien on löydetty mans'a. ja
sitten vuoden 1880 yli neljä viides-
osaa.

Paras kultamaa on Etclä-Afrika.
pääasiallisesti Transvaal. Hyvin pal-
jon saadaan myöskin Yhdysvalloista
ja Auftraaliasta. Rikkaimmat kulta-
maat kuuluvat Englannin valtakun-
tan.

Kun haaksirikkoiset
juovat merivettä.

Pöyris'yttävän kuvauksen kärsi-
myksistä, joiden alaisiksi joku aika
takaperin onnettomuuden uhriksi
joutuneen englantilaisen lastihöyry-
laiva »Columbian* miehistö joutui
ajelehtiessaan 14 päivän ajan venees-
sä aavalla merellä: ennenkuin heidät
huomattiin ja pelastettiin ohikulke-
vaan laivaan,on antanut muuan pe-
lastuneista, upseeri Robert Tierc.
Hän kertoo m. m. seuraavaa:

»Meillä oli 20 gallonan suuruinen
vati juomavettä ja jonkinverran bis-
ku>itia. Jaoin veden ja biskuitit pie-
niin annoksiin. Jokainen mies' sai
puolen pulloa vettä päivässä ja joka
ateriaksi biskuitin. Mutta jo ensi-
mäisen viikon kuluttua alkoi ruuan
ja vedenmpuute. Vähensin annoksia
ja meidän onnistuu pari kertaa koo'a
vähän sadevettä, mutta kuitenkin
oli meillä viidellä vielä elossa ole-
valla toisen viikon lopussa vain vä-
hän yli puolen pulloa vettä jälellä.
Koetimme tyydyttää nälkäämme na-
kertamalla kuolleiden tovereidemme
jalkineita, mufa tämä »nahkaravin-
to« ei ollut niinkään ravitsevaa.

Ensimäiseksi kärsimyksistään va-
pautunut sai kiittää merivettä va-
pautuksestaan. Hän kuoli toisen vii-
kon maanantaina niedän turhaan
koete"tua pysyttää häntä hengissä.

Seuraavana pä;vänä kuoli lämmit-
täjä R'chmen, seuraavana lämmittä-
jä Andersson, sit!en Schrimbcrger.
Koch ja Gustafsson

—
kaikki sa-

masta syystä. He alkoivat juoda suo-
lavettä ja heidän kärsimyksensä oli-
vat pcloititavia. Mitä enemmän he
joivat, sitä suurempi oli meriveden
himo.

Meillä oli pieni kauha mukana ve-
neessä; kä'kin sen takkini alle. mut-
ta nukkuessani ottivat miehet sen
minulta ja ammensivat itselleen me-
rivettä. Se oli ikäänkuin kamala uni,
painajainen! Kun otin kauhan pois
miehiltä, kumartuivat he veneen-
reunan ylitse ja joivat eläinten ta-
voin. Vähitellen muu'tuivat he mie-
lipuoliksi, lauloivat ja nauroivat mi-
tä hirvittävimmällä tavalla.

Merivesi surmasi heidät lopuksi.
Niillä, jotka kestivät kiusauksen, oli
suurempi vastustusvoima. Kun Ja-
kob, venäläinen., alko juoda meri-
vettä ja tuki mielipuoleksi,hyökkäsi
hän kirves kädessä päällemme, joten
ei meidän auttanu* muuta kuin sitoa
hänet. Hän eli 6 tuntia, taukoamat-
ta huutaen ja mölyten. Sitten tuli
väsymys. Me kostutimme hänen
polttavia huuliaan vedellä, mntta se
oli jo 'urhaa. Hän veti ■ .:meisen
huokauksensa.

Maailman uusin tuli'
vuori Mount Lassen.

Kalifornian ja ehkä koko Ameri-
kan korkein vuori Mouir. Lassen on
nyljisin muuttv.maiinan tikkaavaksi
tulr/uoreksi. Yhä voimakkaampia
purkauksia sattuu luontucatakin ja
savu- ia tuhkapilvi leijailee alitui-
seen vuoren yllä. Vanha pääkraattcri
ei ole toiminut 250 vuoteen lainkaan.
Njrt on täiaig vauhti aukon viereen

syntynyt kaksi uutta pienempää ja
näistä purkaukset syöksyvät ylös.
Mount Lassenin seudut ovat har-
vaanasuttua, eikä purkaus ihmisuh-
reja montakaan saa, mutta pari roh^
keata ) uteliasta matkailijaa kuuluu
saaneen hengenvaarallisia vammoja
äkkiä alasvierähtäneistä kivilohka-
reissa.

Vuori on saanut nimensä tanska-
laiselta uutiPosukkaasta Peter Las-
semstä. ensimiiitestä valkoihoisesta
miehestä, juku tänne uskalsi a =ettua.
Etla hän oli aikanaan huomattu
mies, sitä todistavat monet, häntäl
muistuttavat paikannimet, Mount
Lassen. Lassenin sola, Lassenin
kunnas j. n. e. Käillä tienoilla hän
vaikutti vv. 1843—

59.

Historiallinen automo»
biili.

Automobiili, jossa arkkiherttua
Frans Ferdinanrd ja hänen puolison-
sa surmattiin, on lähetetty Wieniin.
Siellä tullaan se asettamaan näyt-
teille ja tulot lankeavat turvattomik-
si joutunc.dcn sotilasten lasten avus-
tusrahaston hyväksi. Scnjälkecn
pannaan automobiili keisarilliseen
historiallisten vaunujen kokoel-

— Ylioppilastutkinnonsuorittanut
prinsessa. »l'olitiken« kertoo, että
Tanskan prinssin Valdemarin tytär,
prinsessa Margrethc

;on näinä päi-
vinä suorittanut ylioppilastutkinnon
hyvillä arvolauseilla. Hän on ensi-
mäinen prinsessa, joka on suoritta-
nut tämän tutkinnon. Heti tutkin-
non jälkeen nimitettiin hänet Aca-
demicum Catalogicumin, Kööpenha-
minan katolilaisen ylioppilasyhdis-
tyksen kunniajäseneksi.

mm.
Tampereen XIV

yleiseen kauppias*
kokoukseen

saapuvia edustajia ja asianhar-
rastajia, jotka haluavat kokouk-
sen majoituslautakuntaa diank-
(kknaan heille kokousajak?i a-
sunnon, pyydetään hyvätahtoi-
sesti hyvissä aioin, ainakin en-
nen 1 päivää, elokuuta ilmoitta-
maan siitä allekirjoittaneelle
Vastaanotto- ia Majoituslauta-
kunnan sihteerille.

Arvo Puustinen
Osoite: Tampere

IliiS' JO FOiililll
—

Revolverilla ammuskelivatmuu-
tamat hulikaanit eilistä vastaan yöl-
lä Kullervon ja Tammelan puistoka-
dun kulmauksessa. Kaikkiaan liene-
vät »urhot« ampunee' kymmenkunta
laukausta. Poliisi pidätti kaksi mies-
henkilöä.

RdkeilslslG
—

Ko. herrasväellä oli kait haus-
kaa Italiassa, kävitte kaiketi Mila-
nossakin?— Jaa, sitä en tiedä, mieheni osti
aina matkaliput.

Taiteilija: Tämä on viimeisin tau-
luni.

Wävä: No Jumalan kiitos.

Räätäli: Kun ei ole rahoja täytyy
supistaa menojaan

Ylioppilas; Sitähän juuri teenkin;
en ole pitkään aikaan maksanut.—

Mikä onni saada omistaa juuri
Teidät.

—
Koko maailman tahdon

panna jalksinnc juureen!—
Kuinka suuri palkka Teillä on?—
Oletko saanut mi fään ruokaa

'änään.— En juuri ihan. mutta puhutte-
lin äsken yhtä joka oli saanut.

Tuomari: No mitäs sitten tapahtui
kun syytetty oli antanut Teille kor-
vapuustin.

Kantaja: Hän anto: minulle kol-
mannen korvapuustin.

Tuomari: Kolmannen? tarkoitatte
kai toisen?

Kantaja: Ei, toi;.en annoin minä
hänelle

Ainoastaan
ME

Valmistamme

n

LSlt*

SUOMALAISIA
Separnattorein.
2209 5.1.4200

—
»Ostakaa satula«, sanoi kaup-

pias, talonpojalle, »niin voitte istuen
satulassanne mukavasti ratsastaa
kylän ja kaupungin väliä«.

»Tahdon mieluimmin, käyttää ra-
hani lehmän osoon«, arveli talon-
poika.

Nauraen vastasi kauppamies.
»Mutta lehmällä ette voi ratsastaa
kaupunkiin*.

»Ja satulaa en minä voi lypsää*,
sanoi talonpoika.

Päivälista.
Rahatoimikamari klo 10

—
2 päiv.

Maistraatin kanslia 10— 3 päiv.
Tullikamari ja pakkahuone 10

—
3

sekä */»4:ään tullausta ja maksujen
vastaanottoa ja tavarain ulosottoa
var'en.

Rautatien pika- ja tavaratoimisto
avoinna klo 8 ap.

— 6 ip. Sunnuntaisin
klo 8—

9 ap., jolloin ainoastaan pi-
laantuvaa tavaraa vastaanotetaan ja
ulosannetaan. Jälkivaatimuksia mak-
saa asemakasöörijoka arkipäivä klo
jo—

12.

Rautatien asemakorrttori avoinna
arkipäivinä klo 8 ap.

— 8 ip. Pyhäpäi-
vinä klo 8—

9 ap. Makuuvaunupilette-
jä saa kaiken päivää.

Kirkkokonttori ja kirkkokanslia
9
—

12 päiv.
Elintarpeidentarkastusasemakaup-

pahallin talossa 8
—

10 ap.
Terveyshoitolautakunnan toimisto

12
—

2 ip. Ensimm. kaupunginlääkäri
tavataan klo I

—
2 ip.

Kaupunginvoudinkonttori kauppa-
hallintalossa 10

—
12.

Kaupungin insinööri tavat. 10
—

12.
Kaupungin arkkitehti tavat. 10

—
tl.

Kaupungin sähkölaitoksen ms. 10
—n.

Tampereen kaup. rakennuskonttori
10

—
12.

Köyhäinasianajaja vaivaishoito-
kansliassa 8

—
9 aam.

Valtuuston kanslia klo r
—

2 päiv.
Holhouslautakunta 12

—
1 päiv.

tuuston kansliassa.
Kaupunginpalvelijain konttori raas-

tuvanoikeuden odotushuoneessa 9
—

12 ap.
Vaivaihaitohallituken virkahuone

10
—

2 päiv.
Maksuton rokotus joka torstai klo

10
—

12 ap. Kuninkaank. 36 (Harden)
Puhelin 666.

Tampereen säästöpankki 12
—

3
päiv. perjantaisin ja lauvantaisin klo
6—B ip.

Yleinen sairaala Kalevankankaalla.
sairaita vastaanot. I—2,1 — 2, vaikeissa
taudinkohtauksissa muinakin aikoina.

Kulkutautisairaala (Koulukatu 9).
Sairaita, joilla on lääkärin suositus,
vastaanotetaan joka aika päivästä,
mieluimmin kuitenkin ennen klo li
p:llä. Sairaita saa käydä tapaamassa
tai niiden tilaa tiedustelemassa klo
3
—

4 ip. Telefoonilla pyydetään nii-
den tilaa tiedustamaan mieluimmin
vain klo 2

—
4 ip. Sairasvaunuja tuli-

rokko ja kurkkumätää varten saa ti-
lata Tehssa n:o 214 ja 608.

Keuhkotaut. huoltolatoimisto Hä-
meenk. 19, tiist. ja perj. 6

—
7 ip.

Kaupungin kansankirjasto: 734—
'/sB, paitsi lan'antaisin 4

—
7-

Kaupungin lukutuvat: I:nen Puu-
tarhakatu 28: toinen Viinikankatu 13;

3:s Moisionkatu 3i; 4:s Amurinkatu
7. 10—9.

Nuorten Miesten Krist. Yhd. S— 3
ip. Hospits Emmaus.

Kansakoulujentarkastaja on tavat-
tavissa kansliassaan, Hämeenkatu 19,

3:ssa kerroksissa kaikkina koulun
lukupäivinäklo lh\2— ll*\.

Hämeen Museo Näsilinnassa ar-
kip. 10

—
7 ja sunnuntaisin 10

—
2.

Poliisikamaiin osoitetcä-.i.sto a-
voinna arkipäivisin 9 a.

—
7. i. ja sunn.

1 10 a.
—

3 ip.



AAMULEHTI Torstaina 9 p:nä Heinäkuuta8
-

N;o 153 - 1914
Postikonttorion avoinna

Toimisto yksinkert. sisäänkirjoitta-
mattomien lähetysten vastaanottoa
ja postimerkkian myyn-iä varten
arkipäivinä klo 8 ap.

—
S ip., pyhä-

päivinä klo 9
—
IIap. ja 3,30

—
4 ja

6,30
—

7 ip. Toimistot lähetysten
vastaanottoa ja ulosantoa varten
sekä postisäästöpankki, sanoma-
lehntilausosasto arkip. 9 ap.

— 6,30
ip., pyhäp. g

—
11 ap.

Vakuutetut, sisäänkirjoitetut ja va-
paakirjeläheiykset sekäpsketitovat
jätettävät postiin mennäkseen ju-
nalla:

klo 11,40 ap. Turun radalla klo 10,50
ap.

klo2,32 ip. Pohjoiseen klo1,10 ip.
klo 2.40 ip. Porin radalle » » »
klo 2,34 ip. Turun radalle » » »
klo 4,57 Etelään klo 3,20 ip.

maaposteille Aitolahdelle, Käm-
menniemelle, Pirkkalaan, Teiskoon
ja Ylöjärvelle klo 2,45 ip-

Maapostit lähtevät: Kämmenniemelle
ja Teiskoon maan. tiist. torst. perj.
ja lauv. klo 3,5 'P-> Ylöjärvelle joka
arkipäivä, Aitolahdelle purjehdus-
aikana jokapäivä: klo 3,5 ip- Maa-
postit saapuvatklo 12 päivällä.

Kirje- ja ristisidelaatikot kaupungilla
tyhjennetään klo 11,40 ap. 2 ja 8.30
ip. Sitä paitsi Scheelen apt. Sume-
li.uksen ja Hämeenk. N:o 10 talojen
seinällä olevat laatikot posteja kul-
jetettaessa rautat. asemalle 4.55
7.20 ja 11,15 ap- ia L45. 420, 7,30 ja
11,15 ip- Postikonttorin seinällä
olevat laatikot tyhjennetään vähän
ennen postien lähtöäasemalle sekä
kirjeenkantajien lähtöä kirjeenkan-
nolle ja laatikot rautatieasemalla
10 min. ennen postijunien lähtöä.

Postilähetysten kotiinkanto toimite-
taan kaupungissa arkip. klo 8 ap.,

2.55 ja 5,i0 ip. Lapinniemellä,Pyy-
nikillä ja osassaPispalaasekä Jär-
vensivulla klo 8 ap. ja 2,55 ip-

Sunnuntai- ja juhlap. toimitetaankir-
jeenkantoa ainoastaan kerran, klo
8 ap.

Tampereen as. postiasema on avoin-
na: arkip. klo 10,20

—
11,40 ap., 1,30—

2,40, 4
—

5 ja 7
— 8.30 ip. pyhäp.

1,40
—

2,40 ja 4
—

5 ip-
Amurinmaan postiasema arkipäiv.

klo 8.30— 11.30 ap.. 1,30—3,30 >P-
pyhäp. klo 9

—
lo ap.

Juhannuskylän postiasema arkipäiv.
10—12 ap., 2,30

—
4.30 .'.0., pyhäp.

9— n ap.

FfIDDDDtIBtOIIL
RtiiaKurssl.

Suomen Pankki, 8 p. Heinäk. 1914,

Myynti- Osto-
kurssi, kurssi

3b>fi
Pietari . .. 266:667a264T5Ö

!: 60
35:44Lontoo 25:25

■"■-■■fl
90 nP^B
1. n. 101:10
90 pp.

— :—
1. n. 100^0J

Pariisi

Antwerpen

124: 10Saksa ..

25: 11
100:30
99:60
99:70
98:80

123: 45
122:40
208:30
206:60
138:70
13P:70
138:70

90pp.
—
;

Amsterdam 1. n. 210:
—

90 pp.
—
:

—
Tukholma. . L n. 139:40

1. n. 139: 40
L n. 139: 40

Kristiania
Kööpenhamina

Torihinnat
Tampereella heinäkuun 8 p:nä 1914.

Ruisleipä, kuiva, (10 kiloa) 2:30 8:20
. .ocRuisjauhot, kilo

Rukiit, hehtolitra . . .14:— 15:
—

Ohrajauhot, kilo
irarvynr

Kaurat, hehtolitra . . 8:— 9:
—

-:20
—
:30Kauranryynit, litra

Herneet, litra .-:20 -:30
Talonpoikais-voi, kilo . 2:20 2:50
Meijeri-voi,kilo .... 2:50 3:

—
. .. _:15

—
:35Juusto, kpl

Kananmunat, kpl ... —
:07

— :10
Naudanliha, tuore, kilo .— :80 1:

—
Koko elukan lihat, kilo . —

:65
— :75

Sama palvattu,kilo. . —
: :—

Lampaanliha, tuore, kilo 1:20 1.40
Koko lampaat, kilo. . . 1:— 1:20

Sama palvattu, kilo. . —: — — :—
Sianliha, tuore, kilo . . 1:50 1:60
Koko sian lihat, kilo . . 1:20 1:30

Sama, palvattu,kilo . 1:50 2:20
Vasikka, juotettu, kilo .—: 65 1:

—
Hauki, tuore, kilo . —

:90 1:20
Sama suolattu -:— 1:-

Lahna, tuore, kilo .. 1:- 1:20
Sama »nolattu . . . .— :—

1:
—

Kuha, tuore, kilo ...1:20 1:50
Ahven, tuore, kilo . . . —

:30
—
:50

Siika suolattu, kilo. . .— : :
—

Silakat, suolaeet,10 kiloa. —^^^^^a
kappa] le . . ..

Teeret ,
Pyyt

Kylvöheinät kilo . . .—: ■—

urmil
Maito,kuorimaton,2litraa

—
:30

—
:35

Maito kuorittu 2 litraa.. —
:

— — :—
Viili, litra ... . .. -:20 -:2ö
Piimä..

on myytävänä
kutsukjdeitä.?aifjiijstH Mm.

14—15 r- "^nha. lastabcitamaan tottu-
tilit tyiiösaa paikanPuuvUlatehtaan-■^katu34. Aarnio. 103U0

Aamulehd.

Euyeln.
Tacioereen Kone- ja Metalli-
■aui. os. Nägtelmäseura

BMurolepu Nuorisoseuran talolla
HheinäkuiiD 12 pnä

toimii

ILTAMAN
alkaen klo 7 i.p. OhjelmassaonJunula
ja Tanula (näyt. 3:ssa näytöksessä) ja
Tanssia.

Liput maksavat 75 ja 50 p. 10776

Laivamatkan

Iltaman
Lempäälän n. s. talollalauvantaina t,

k. 11 pnä toimii Vesilahdennuorisoseu-
ra. — Matkalle lähdetään klo 5 Pal-
hosta ja poiketaan Vakkalaan, Lauk-
koon, Liesille, Kirkolle,Toikalle jaLuo-
toon. Palatessa samoihin paikkoihin.

Ohjelmassa: Puhe, Pianonsoittoa,Yk-
sinlaulua, Viulunsoittoa ym.

Iltama alkaa klo 8.

ilmolfußsla.
Opetusta ehtolaisille

antaa halvalla ylioppilas.Osott.
saa t.ik. 10813

Pisp-^an tiientnnlasterkoulujenhuoneus
tojeu yiläpitoverojen

Rästikanto
on t. k. 20 p. klo 9-11,30 Tahmelan
työväenyhdistyksen talossa ia samana
päivänä klo 12 Pispalan pientenlasten-
koululla

Hämeenläänin Maanviljelysseura julis-
taa täten haettavaksi ISkarjanhoidon-
harjoittelijan paikkaa,Päästäkseenhar-
joittelijaksi tuiee hakijan olla18 vuotta
täyttänyt ja eiittää, todistukset siitä,
että, hän on hyvämaineinen. että hä-
nellä on hyvä ruumiinrakennus, että
hän on vapaa tarttuvista taudeista,että
hän on käynyt ylemmän kansakoulun
tai vähintäinkin 2 luokkaa alkeisopis-
toa tai että. hänellä on vastaavat tie-
dot sekä että hänellä on holhoojan <ai
edusmiehen suostumus, jos hän on va-
javaltainen.

Palkiona maksetaan harjoittelijalle
140 mk. ja ylöspito.

Omakätinen Maanviljelysseuran Joh-
tokunnalle osotettu hakemus on lähe-
tettävä tai mieluummin henkilökohtai-
sesti tuotava ennen ensi heinäkuun lop-
pua Maanviljelysseuran toimistoon, jos-
ta haluttaessa annetaan myöslähempiä
tietoja.

Hämeenlinnassa 15 pnä kesäkuuta
1914.

Toimen puolesta;
J. Karttunen.9528

Piia lifi-
ijiiin

Suovedellä otetaanensitulevan
marraskuun1p:stä yhdeksännais-
oppilasta. Oppijakso on kaksivuoti-
nen. Oppilaat saavat vapaan asunnon,
ylöspidon ja opetuksen sekä oppikirjat
käytettäväkseen; hyvästä käytöksestä
ja ahkeruudesta, annetaan sen lisäksi
kehotusrahaa ja jalkineita. Oppilait-
ten tulee olla kouluun tullessa 18
vuotta täyttäneitä, terveet ja lu-
jat ruumiiltaan sekä. alistua noudat-
tamaan koulun sääntöjä. Hakijat lä-
hettäkööt ennen elokuun 25 päi-
vää alleinrjoinaneelle:l:si omakätises-
tikirjoittamansahakemuksen, I2:simaine-
ja 3:si lääkärintodistuksen. 4:si kansa-
Koulun päästötodistukseneli muun to-
distuksen tiedoistaan, s:si todistuksen
käytännöllisestä harjaantumisesta kar-
janhoitoon, ja 6:si alaikäinen holhoo-
jansa suostumuskirjan ja palveluksessa
oleva päästökirjan.

Ruovedellä heinäkuulla 1914.
Alexander Aminoff.

10783Osoite: Vilppula.

Eräs koululainen haluaa lainaksi pie-
nemmän summan rahaa henkiva-

kuutusta ja takuuta vastaan. Vastaus
t. 1. k. nimim. Eteenpäin. 10781

LOISTAVASTI iltaa
PUHDISTUSJAUHE

|muut puhdistusaineet.

Kiitä immm.
Myytävänä kaikkialla.

Tukuttain

Ulliicli. Anderzea [:o
HELSINKI. Puh. 2059.

0755

PemnKirloitiis
pidetään 15 päivä heinäk. 19U klo 10
ap. Tampereelta kotoisin olevan Juho
Kustaa Rosenqvistin kuoleman jälkeen
vainajan asunnossa Pälkäneen pitäjän
Huntilan Ylitalon maalla.
10603 Matti Järvensivu-

II osasto kokoontuu torsteina t.k.9p.
klo 8 ip. r\vuiKinkeutdlie^Vältlä-
-11: .H Osaston päälliköt,

UI osasto. Harjoitus torstaina9 pnä
klo Si. Huom.? Jaetaan lippuja juh-
taan.
IOSCfiB Osaston päällikkö,

Junien kulut.
Huom.! P=posfijuna, M=matkus-

tajajuna, S=sekajuna, T=tavarajuna.

Junat jäätävät Tampereella:
P. I3,ii yöllä Jyväskylään (8,13).
Suolahteen (10,14), Vaasaan (9.10),
Kristiinaan (10,49), Kaskisiin (11,22),
Pietarsaareen (10,44), Kokkolaan
(11,14), Ouluun (5,17), Kemiin (8,25),
Rovaniemelle (12,26), Tornioon
(9,18), Raaheen (5.00).

P. 5,46 ap. Hankoon (2,56), Helsin-
kiin (11,00).

P- 7,35 ap. Turkuun (12,38), Fors-
saan (11,51), Helsinkiin (12,52), Mik-
keliin (8,52), Kotkaan (6,55), Hami-
naan (",io), Lappeenrantaan (7,13),
Viipuriin (7,30), Pietariin (11,45),
Imatralle (10,14), Eliscnvaara2n
(n,35)-

T. 9,10 ap. ainoastaan arkipäivinä
ilman aikataulua Siuroon.

M. 9,39 ap. ainoastaan sunnuntai-
na ja juhlapäivinä kesäk. 1 p:n ja
elok. 31 p:n välisenä aikana. Tyrvää-
seen (11,27)-

S. 10,41 ap. Haapamäkeen (3,56).
M. 11,40 ap. Turkuun (4.30), Fors-

saan (3,23), Helsinkiin (5.52), Mikke-
liin (8.52), Kotkaan (6,35), Hankonie-
meen (9.53), Porvooseen(7,02), Hami-
naan (7.10), Lappeenrantaan (",13).
Viipuriin (7,08), Pietariin (10.00),
Antresan (8,16), Elisenvaaraan
(11,35).

P- 2,34 ip. Helsinkiin (8,04).
P. 2,32 ip. Jyväskylään (9,07), Suo-

lahteen (10,48), Nikolainkaupunkiin
(11,40).

P. 2,40 ip. Poriin (7,06), Raumalle
(S,10), Kanttuaan (7,30).

P. 4-57 ip. Turkuun (10,26), Helsin-
kiin (10,26), Forssaan (10,26), Porvoo-
seen (11,30), Kotkaan (7,30), Hami-
naan (7,55), Mikkeliin (6,55). Kuo-
pioon (11,40). lisalmeen (2,31), Ka-
jaaniin (5,04). Lappeenrantaan (4,18),
Viipuriin (3.32), Pietariin (7,55).
Imatralle (9,39), Savonlinnaan (4,34),
Sortavalaan (1.38), Värtsilään (3,39).
Joensuuhun (5.49), Lieksaan (8,54),
Nurmekseen (10,29).

S. 5.30 ip. Orivedelle (7.05).
S. 6,05 ip. Tyrvääseen (8.27).
T. 6,10 ip. ainoastaan arkipäivinä

kesäk.
—

elok. aikana Toijalaan (8,52).
T. 8.15 ip. Toijalaan (10,12).
T. 8.17 ip. Vilppulaan (12,57).
M. 8,27 ip. Poriin (12,28). Rauman

tien matkustajat yöpyvät Peipohjas-
sa, Raumalle (8,05).

Janat saapuvat Tampereelle:
S. 12,05 yöllä Haapamäeltä (6,30),

Jyväskylästä (2.19), Suolahdesta
(12,17).

P. 5,11 ap. Jyväskylästä (9,22),
Suolahdesta (7,14). Kristiinasta (5,40),
Kaskisista (5,05), Vaasasta(7,35),Pie-
tarsaaresta (6,i0). Kokkolasta (5.45),
Oulusta (1149), Kemistä (8,35), Tor-
niosta (7.40). Rovaniemeltä (4,30),
Raahesta (11,15).

S- 7,20 ap. Toijalasta (5.34).
S. 8,15 ap. 1p:stä

—
31 p:ään tou-

kok. ja 1 p:stä syysk. toistaiseksi
Tyrväästä (5.41).

S. 8.19 ap. Onhvedeltä (6,40).
S. 8,57 ap. ioka päivä 1 p:stä ke-

säk
—

31 p:ään elok. Tyrväästä (6,27).
T. 9,27 ap. Vilppulasta (4.00).
M. 10.31 ap. Mikkelistä (8,32),

Kuopiosta. (3.56), lisalmesta (1,04).
Kajaanista (10,40). Kotkasta (9,36),
Haminasta (9.20). Lappeenrannasta
(10.05). Viipurista (11,52), Pietarista
(8,20), Imatralta (8,10), Savonlinnasta
(3,05). Sortavalasta (3,38). Värtsifästä
(1,42), "Joensuusta (11,37), Lieksasta
(8,27). Nurmeksesta (6,50).

M- 11,29 ap. Porista (7,05).
P. 2,05 ip. Jyväskylästä (7,06), Suo-

lahdesta (5,18). Vaasasta (5,15).
P. 3,07 ip. Turusta (8,50) ja (10,45).

Turun satamasta (9,30), Tukholmas-
ta (7,30), Forssasta (8,14), Helsingistä
(8,40), Porvoosta (6,20), Kouvolasta
(7,05), Hankoniemestä (5.10).

P. 4,42 ip. Porista (12,16). Raumal-
ta (11,00). Kauttualta (11,40).

T. 4,55 ip. Toijalasta (3,10).
T.6,55 ip.Orihvedeltä (4.25)-
P. 8,12 ip. Turusta (3,00). Forssas-

ta (3,51), Helsingistä (2,56).
M. 10,20 ip. ainoastaan sunnuntaina

ja juhlapäivinä 1 p. kesäk.
—

31 p.
elok. välisenä aikana. Tyrväästä
(8,27).

P. 11,37 ip- Helsingistä (6.20), Han-
koniemestä (3,10), Mikkelistä (11,25),
Kotkasta (i,47). Haminasta (1,20),
Lappeenrannasta (1,10), Viipurista
(1,24), Pietarista (10,00), Turusta
(6,45).'

Makuuvaunuja:

Klo13,u yölläIjaIIluokka Ben-
näsiin ja Nikolainkaupunkiin, 111
luokka Seinäjoelle.

Klo 5,46 ap. I, II ja 111 luokka
Helsinkiin. Pietariin meneväIja II
luokan makuuvaunu seuraa Toija-
lasta klo 6,25 ip. lähtevää junaa. 111
luokka Pietariin seuraa Riihimäeltä
klo 8,58 ip. lähtevää junaa. I, II ja
111 luokka sekä Kuopioon että Eli-
senvaaraanseuraa junaa, joka lähtee
klo 12,16 yölläRiihimäeltä.

Tampereella 1914,
TampereenKirjapaino-Osakeyhtiö.

KöllGUiiSiO.
Pispalan 0. K:n

ylimääräinen kokous
pidetään sunnuntaina t. k. 12 p:nä klo
lv a.p. omalla talolla.
10S0S Hurman päällikkö.

BusfoKsuppolo.
Kelnihuutoknuppa

pidetään maanantaina t. k. 13
pnä Lempäälässä Sotavallan
Koivistonjärven osalla alkaen

10771klo 10 ap
T. S.. K. L. 8 s. 1 k,

HiättiKip. '
EDsi lauvantaina tämän heinäk.

11 |>nä myydään tämänvuotinen hei-
nänkasvu kerralla tehtäväksi A. Ahl-
ström 0. y:n omistamiltaHollon karta-
non mailta Lempäälän pitäjänKuokka-
lan kylässä.

—
Huutokauppa aljetaan

kotovainiosta klo 9 aam
Lempäälässä 6 pnä heinäk. 1914.

10791 H. Ahlström O.g.

Huutokauppa
Vap. eht, huutokaupalla myydään

tämän heinäk. 18 pnä klo 10 a.p.Ruo-
veden kirkonkylässä, erittäin luonnon-
kauniilla järven rannalla sijaitseva 5
huonetta käsittäväasuinhuoneusto sekä
tarpeelliset ulkohuoneet. Hyvä kasvi-
ja puutarhamaa ympärillä. Senjälkeen
myydään irtaimistoa; puusepän työ-
karuja ja lautoja sekä huonekalujay.
m. taloustavaraa.
10810 J. Koivula,puuseppä,

Kasvavanheinän Ja vil-
jan huutokauppa

pidetään Teiskossa Pehun tilallamaa-
nantaina. 13 p. heinäk. alkaenklo 10 ap.
Myydään kylvö- ja nuimiheinää,7heh-
don kylvö ruista sekä kaurat ja ohrat.
10555 Emil Pebu.

Urakka-
huutokauppa.

Lauantaina t. k. 11 pnä klo 4
i.p. tarjotaan Viialankansakoulun
rakennus urakalla vuorattavaksi.

Lähemminilmoitetaan paikalla.
Johtokunta hyväksyy tai hyl-

kää tehdyt tarjoukset

Johtokunta.

Maanantaina heinäkuun 13 päivä-
nä klo 10 ap.

myydään tämän vuoden heinän kasvu
Hennerin. Uotilan, Mattilan ja Hiekan
tiloiltasekä Vakko ja Tohloppi järvien
vesijättömailta,aletaanHelanderin pals-
tan luota Mattilan haassa. Rahathuu-
doista heti maksettava.

Pirkkala 7. 7. 1914,
10744 Toimitnsmiee

HyytfiuSnß.
Hevonen.

Juoksijakykyinen, 4 vuotias tamma,
vaDkkarakenteinen,158cm. korkea, tun-
netun juoksijaonPujon jälkeläinen,myy-
dään. K. Tuomisto, Uusik. 3, Turku.
10811

Vffhnibnftnf myydään Puuvillateh-aQnUlßOPPl taankatu 20
10778 Kulmala.

-^■■■»trierio' tuolettipiirongit ia
parisängyt, lakeeratfuia

piironkia- ja hyvä singerin ompelukone
halvimmalla kuD ennen, Järvensivu 5.
Telef. 489. 10794

Kasiaisia myydään
1: 25 p.sata, Järvensivu 5. Tel. 459.
10793

Halkouarasto Tampereella
myytäuönc,

sisältävä koivu-,havu- sekä ripa-
halkoja. Lähemmin Vehkakosken
Höyrysahalla Ruovedellä, telef.
Ruovesi— Vehkakoski.

II * "

myy halvalla

J. P. Lindroos
10801 Puuvillatehtaauk. 29.

Höyryvene
myytävänä

Pieni, hyvässä kunnossa oleva 45
senttiä syvässä käypä nopeakulkuinen
höyrybuvivene, tilaa 15 a 20 hengelle,
myydään perin huokealla hinnalla jos
kauppa pian päätetään. Lähempiä tie-
toja saa Kuhmoisten pitäjän Lep-
päkosken talosta, jossa mainittu
höyryvene on taiTampereen Väli-
tysliikkeestäKoskikatu11. Puh.814.

Hyitö matilta
myydään kauniilla paikalla, hyvät ra-
kennukset ja hyvä metsä japellotTam-
pereen seutuvilla. Lähempiä tietoja
antaa J. Aug. Virola, Kangasala.

10358

Baliltaan ostaa.
MAATILA
pieni tai keskikokoinen halutaan
ostaa Tampereen seuduilta,ei ai-
van kaukaa rautatieasemalta.
Vast odott. t. k. ajalla Äamul.
kontt. >Varma ostaja>. 10790

Halutaan ostaa JaaKnappl.
Vastaus Puhelimeen 1203.

Halut, ostaa käyt. miehen polkupyö-
rä. Vast. bintailmoituksineent.1.

k. nim. «1914.. 10802

Herrojen käytetyttä
pukuja,

kenkiä ym. ym. Satakunnank. S,
Talouskauppa,
Puhelin 1339.10797

Qsion tarjsJesn
uone osall* keittiöön

10785 Ojakatn 112.

Hyvin kalustettu huone Hämeenk.10
"Nylund 3:mas kerr. Puhelin 1080.

10785

fe '"^*-g^^^^WiißiiifPTiTliiflMMlßyiiM
9

p^i^^p^fct j/£ Bc3 jC3

myytävänä.
Paikallismyynnin lopettamisen tähden myydään Tampereella

Naistenlahdessa vapaaehtoisella huutokaupalla 3 p. tulevaaElokuu-
ta klo 2 i.p. ja vaadittaessa seuraavina päivinä jälellä oleva puu-
tavaravarasto sisältävä höylättyä ja höyläämätöntäpuutavaraa ja
kaksi telefoonikonetta. 10476

Vehkakosken Höyrysaha.

Nuori mies, liiiiilli-
ii liitit

Granifiiikieeä
konpcksl!

Craniittikiven louhiat, jotkahaluavat
saada tuotteensa myytäväksi venäjän
markkinoille, voivat saada pysyväisen
ostajan eli vakituisen välittäjän Venä-
jälle, kernaimminpunaselle,vaaleanhar-
maalle eli mustalle kivelle. Tarkemmin
kirjeenvaihdonkauttanimim. «Graniitti-
kauppa' os. IlmoitustoimistoHer-
mes, Helsinki Aleksanterink. 13.
10787

U. S. *h.
Keskikokoinen

Kaupunkitalo
vilkasliikkeisen kadun varrella melkein
keskellä Tampereenkaupunkia, jossa on
hyvät ja selvät asiat,myydääneli vaih-
detaau kauppataloon ja liikkeeseen
maalle tai kaupunkiin. Lähemmin
Äbr. Pietiläisen kiinteimistövälitys-
toimistossa, Tampere, Mustanlahden-
katu 22. 10783

Hautaus*

Kalustettu kamari nyt heti tai 15 p.
Henriksson. Satamak. 5. 1U795

Syysk. f p. sali, 2 kamaria

10792 Viinikank. 32,

Kamari osalla keittiöön15 p. elok
H. Lahtinen,Pispala,Rajaportti.

10799

2 nuortamiestä
saa asunnon Läntinenk, 16 a.

10747 A. Ahlberg.

MMi2 OieiEEL
5 a 6 huonetta, keittiö,
kylpyhuone ja V. G. ""%&.
1 p:stä syyskuuta eli myöhemmin.
Vastaus Aamulehden konttoriin
nimimerkki >Helsinki>. 10684

Cn]f tai muu suuri huone (kokous-
wQli huoneeksi) ja sen yhteydessä
yksi tai kaksi huonetta. Vast. t 1. k.
nimim. cVarma vuokraaja». 10784

T. S., Hels. S.
*ipäysihoitoa maalla yhdelle tai kah-*

delle neidille parin viikon ajaksi.
Vast. täydellisine tietoineen Aamul. k.
nimim. «Lom-j, 25<. 10803

Työhuone
keskikaupungilta. Vastaus
Sähköpa,a t. 1. koi,ti. 1079S

joka on perehtynyt kauppaan ja
konttoritöihin, taitava ruotsia ja
tuomea saa paikan

Singer Company*
10S13

Sekatavarakauppaan tottunut nais-kauppa-apulainen saa paikan
Tampereella kautta Rouva Henriksson.
Läntinenk. 33. 10304

Kunn. köksä saa paik. Porissa 15 p.
elok. Palkka 25 mk. Vast. todis-

tuksineen t.1. k. heti nim. «H. N.c
10805

Reipas tyttö
otetaan harjoittelijaksi Gälbyn Osuus-
meijeriin. Hakemukset lähetettävät:
H.

*
Suojanen, Gälbyn Osuusmeijeri

Maarianhamina, ensi tilassa. 10779

Kolme 15 vuot, poikaa
Ka3paikan

kivipainossa
710755

Keittäjä,
ahkera ja huolellinen sekä puhtaatta
harrastava, saa paikan kansankpitti-
össä. Lähempiä tietoja saa Länti-

A. Ahlberg.

Hierojat Huomatkaa!
Hierojaa halutaan maalle kuukauden

ajaksi. Vastaukset palkkavaatimuksia
neen nimim. ,K. S.' Murole. 10796

T. S.
Vakavamielinen, reipas ]a siisti

naiskarjakko,
sekä maataloustehtäviin kykenevä
TYTTÖ saavat paikan 1 p. elok.
maanvilj.E.Haralalla, os. Suinula
10782

Koonnut.
Köyhänvaimon rahapussi

pudotettu. Löytäjän pyyd. ilmoitt.
10777

'
Aamul. kontt.

Miehen kello pudotettiin Ratinaan.
Rehellistä löytäjääpyydetääntuo-

maan Särkänk. 18. Mekuchin. 11)780

Automobiilin ja Troskan gum-
mia korjataan vulkaniseeraamalla

ja laitetaanuusia kulutuspintoja. Työ
tehdään takuulla.

K. Rautasen PolkipSräisMss
ja UrtieiluHaiippa 0. y.

Puhelin 3658.Helsinki, Mikonkatu 11
10764

mikkomakitalo
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