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KONTTORI
Tampere, Kiniinkaank. 30
•vointia arhip. klo • m. —A I.

kesäkuukausina klo 9—5 Lp.

PUHELIMET:
Hm.- ja tiiariskonttori 1
Kirjapaino ja sitomo 3
Isännöitsijä 5 (yksit. I 80)
Isiiniiöilsljii lavat, vanniin-
miu kuilu 9—lo ja 12—2

Kihloissa

Impi Oino
Arttu Porlaankorva

Viljakkala BU‘t2 Tampere.

IBBGBfIMHIIIIIIIBIBBBIIIII

80^5

Vihityt

Esteri Ismille
Kalle Kaiho

Juupajoki.

Kuolleita

Rakas äitimme
Talon vanha emäntä

Henriä Jäisiin
o. s. Ussa

kuoli 8i ikävuodellaan elokuun
sp. 1920 Toijalassa, suure-si su-
ruasi ja kaipaukseksi meille lap
sille. lastenlapsille, sisarille ]a
veljille.

Omaiset

Hautaus tapaili mi sunnuntaina
elok. 15 p. klo V» 10 ap. Messu-
uylän hautausmaalla.

16604

Katkeralla surulla ilmoitan,
että

rakas isämme, laivan päällikkö

Mm Kallioinen
synt, 1,'3 1866. kuoli */g 1920, Tam-
pereen Yleisellä sairashuoneella.
Suremaan jäivät 1 tytär. 2 poi-
kaa, vävy. 2 siskoa sekä muut
sukulaiset ja tutiavat.

Kartta ja Aleksi Kivioja.
Nyt tuntuu niinkuin yö vain ois!
Kun Isän silmä se sammui pois.

Martta.

Ruumiin siunaus toimitetaan
elok. 15 p:nä klo 9.80 »p. Pirk-
kalan hautausmaalla, joka täten
sukulaisi.le ja tuttaville ilmoite-
taan 19601

t
Saralla ilmoitan, että

rakas mieheni

BEIHHI EIIIS
kuoli pitkällisen keuhkotaudin
murtamana Pälkäneellä HO pnä
heinäk. 44 vuoden ja 6 kk. ikäi-
senä. Suniksi minulle, kolmelle
pojalle, yhdelle tytölle, yhdelle
veljelle, yhdelle siskolle ynnä
lukuisille sukulaisille.

Gustava Hnlja.

Hän kärsi ja taisteli ja elämän
kromiin saavin ti. BnB3

ruumisarkkuja I
eri kokoja. Seppeleitä,
nauhoja y.m. saatavana

J. E. VIHERIÄAKSO
HämeenKatu 29.

Laos N:o 122 Tampereella sunnuntaina 8 päivänä elokuuta
AAMULEHTI

TILAOaHIKBIT:
«-pp. V 45:-, Vt 22:50, Vt H: 76, 1 kk. 4:25
4-pp. ■/, v. 82; ' «/« v. 16: 80, »/« ▼. 8; 50, 1 kk. 3:

Kotiin kannotta Tampereella peritään: 6: — V 1 vk,,
3:— Vt vk., 2: — V 4 vk. ja —:7 B 1 kk.
Tilaushinta ulkomaille 8 mk. I kk. '

Konttori el myönnä yksityisiä tUauksta velaksi.
Irtonaisnumerot maksavat 40 penn.

Vastaava ja pistoina!ttaja

EETU A. ALHA
Tavataan varmimmin toimltokaetaa

klo S—* 1. p.

Puhelin 617 (yksltyisp. loe>)

TAIDE-HADTAKIVIVEISTAMO P. TOIVONEN I
TÄÄLPERE. o Kalevantien varrella, o Puh. 1793.

Kaikenlaatuisia hautakivi-alaan kuuluvia töitä
suoritetaan. Sekä tilaajien, että liikkeessäni löy>
tyrien piirustusten mukaan. Huoml Liikkeessäni
löytyy satoja ajanmukaisia malleja Kaikki työt
000 tehdään ajanmukaiseari, huolella I o o o

Huom! Ainelajit ovat maamme parhaita»
pia, musta, punertava ja vaalea graniitti.

16391

Suonen KäsiSyöliis-OsaKepanKM
HELSINKI KALLIO TAUPEBE TDBUiU

Omat varat: Smk, 12,700,000.
Hyvittää heinäkuun 1 päivästä

Talletuksista Juoksevalla tilillä
6 'la °l0 s°lo
Tallettajalla voitto-osuus vähintään V 4 %

Erikoisala s Pääoman sijoitus pienteollisuuteen ja vä-
hittäiskauppaan.

• 15515

Parhaita englantilaisia

LUUJAUHOJA
varastosta Ruoveden kirkolla.

16GO8

M anti Lahon en fa Ksnit.
Vaasa, Kaleva.

Kuvastimia
kaikkia laatuja valmistaa

Herttua & Wikman Tampere fiortelahdeukatu 19,
Tiedustelkaa hintojamme.

■■n
Tampereen Insinööritoimisto

Osakeyhtiö
Puhelin 1895* 16301

Valittaa Koneita. Marpeita y.m, alaan Ui tavaroita, kuten:
Paperi-, selluloosa-jn puuhiomo- Venttiilejä,

tehtaille ja textilitehiaille: „ ... .

VäTjäys-, appretuuri- ja kui- Nahkahihnoja.
vauskoneita. Panssariletkuja,

Polttokaasnn tarklstuslaitteita.
Automaattisia vaakoja.
Höyry- ja vesimittareita.
Kattilaupuhdiatuslaitteita.

Välivaihteita ja armatnnreja.
Ratakiskoja ja -vaihteita.

Vaunuja, veturia erilaisia.

Itaerskistreeraavia nopeusmitta-
reita sekä takomeetteria.

Hiomakoneita.

Höyiykoneita, pumppuja, etu-
lämmittäjiä, y.m.

Tarjouksia pyydettälssft,

\WM%

Palvelukseen otetaan.

Mies* tai Naiskonttoristi,
joka ehdottomasti kykenee hoitamaan pienemmän tehdaslaitoksen kirjanpidon
kaikkine konttorissa esiintyvine tehiävineen saa paikan lähettämällä suosituk-
sensa palkkavaatimuksilleen tlk. 15 päivään mennessä.
1Ö590 Tarkka S&Snnöllin&nm

AAMULEHTI
suosittaa ilmoittajiaan.

IXjMOITDSHIITTA: 80 p;iä «näen Ja SO p:lä Jälkeen lekatta
•okä määrätyillä palkoilla 70 p:iä talliini. Punaiset ilmoltok-
<ot 1:20 p:iä mm., vähintäin 120 mk. Kihla-, vihkimä* Ja ayn-

tymällmoltukaat ålO mk. Raollnilmoltakae* makaavat 60 p.

mm. ja on pionin hinta SO mk. Pienia Umoltnamakau oa 3; .

+
Gurulla ilmoitan,

että
rakas mieheni

Alfred Leila
kuoli kotonaan Viialassa 7 p:nä
«h.kuuta 56 vuoden vanhana. Lä-
hinnä jäi suremaan minä. yksi
tytär ja kolme puikaa ym. suku-
laiset.
8059 Tilda Leila.

iibiisiibiiiibbbiibibbi

Kuulutuksia

«Jl

Tilapäisestä varallisuusverosta
kesäkuun 27 p:nä 1919 annetun
lain 21 §:n mukaan pidetään vero-
liput verotettujen saatavina kau-
pungintalon juhlasalissa kello 10
—l2 e.pp. ja 4—6 j.pp. elokuun
9, 10, 11, 12 ja 13 p:nä.

Tampereella 6 p:nä elokuuta
1920.

Tampereen kaupungin .

Varallisuusver olantaknnta.
Axel Tammeiander.

16557

Palvelukseen otetaan

Ui-
Mi

Linjalla Tampere—Pirkkalan pos-
tipysäkki—Anian kylä tarjotaan
halullisten haettavaksi. Tarkempi
ilmoitus Tampereen postikontto-
rin eteisessä.
16596 Postinhoitaja.

KAUNIITA
leikattuja ruusuja ym. kukkia

Heinolan Kukkakaupassa,
Hämeenk. 19, puh. 254.

Sunnuntaina avoinna B—lo ap.

NyyiSvSßß HSsk!i
o. y. pyynißKi
o KOULUKÄTU 11. o

89» vuosikerta 1920

TOIMITUS
Tampere, Knuinkaank. 30
»Toissa klo 11 ».—l9 ySIIS

PUHELIMET)

Päätoimittaja 817
Toimitussihteeri .... 8
Eaup. uutisten osasto 4
Maas. uutisten osasto 1340

Uni & laisi
(Läntinenpuistokatu 20).

Sunnunt. tk. 8 pv.

perhe- ]o lastennfiylflntö
klo 6. Jokainen lippu oikeuttaa pää-
semään aikuisen ja lapsen tai kaksi
lasta yhdessä.

Kello S

sunrl ntanflsrtäntä
sekä haastepaini

500 mk:n ylim. palkinto
suomalaisen jättiläisen Siltalan ja maa-
ilmanmestari Järvisen välillä. Toisena
parina Suomen mestari Henriksson ja
mestaripainija Kamari.

Maanantaina pamikilpailujen päättä-
jäiset ja palkintojen jako. 16603

SG^LA
Uusi ohjelma maanantaina.

[iin niini
5-osainen näytelmä. Pääosassa;

Olof Fönss.

Hlds’s Cupiin kulissien noitapa.
komedia.

TaidaSu:sielua.
Luonnonkuva.

Viekas riisti! asti.
2-osainen komedia.

16587

toimii

f. jaI. ssa Taipran Kisatoveri?
Eaittiustalolla tänään sunnun-
taino klo 7—12.

Liput 3:— vero. 16602

Ratinicurssl.
Suomen Pankki, elok. 7 p:nä li<2o

Myynti- Osto-
kurssi. kurssi

Pietari av —; —;

Lontoo av 115; 50 113: 50
3 kk —

—

Pariisi av 229; 227:
3 kk ——:

Saksa av 70: 68;
3 kk —: — :

Amsterdam av,. 1065: 1045:
Basel 531; 621:
Wien —: — :

Tukholma av.... 658: 645;
Kristiania av. .

. .491:50 482:50
Kööpenhamina a v . 489; 50 480: 50
Nev York&Chicago a.v. 32; 10 31: 50
Yhdysvaltain seteleitä —: —;

Bryssel 250; 245:
Kanadan , —: ;

Ymmärsi Faraon unen. Munan
aviomies, rikas kauppias, sanoi
ymmärtävänsä, miten seitsemän li-
havaa lehmää hävisi seitsemän lai-
han kitaan. Liikemiahellä oli seit-
semän ja enemmänkin —suurta
kassa-kirjaa ja vaimolla oli vain
yksi ohut talouskirja. .Ja kuiten-

oli vuoden lopussa tuo pieni'
kirja ni®Uyt kaikkien suurten kir-jojan tola*.

Mlii
sunnuntaina 8 puu elokuuta on

T«ri E. Anttonen
16568 Ilmarink. 7.

HflmeeitpySran
MMMMI In UMI

Ruokaa tarjoillaan annok-
sittain sekä myöskin erik-
seen päivällisiä Ja aa-
miaisia. Ulostilaukset.
suoritetaan nopeasti.

Juhlaillallisia tilauksen mukaan.
l'nheliinst 1093 ja 7 93.

Pniikii Kräilßia
Puhelin 935.

Suositellaan arv. yleisölle.

, Aamiais-, päivällis- ja illaHis-
tilauksia vastaan otetaan.
A LA CARTE kaiken päivää.

[itakonsertti klo 7—ll. Sunnuntaina
ja jahlap, päiväkönsertti I—3.

Huom.J Keli arata F

Searolmone-UlTilai
suositellaan :: Hämeenkatu
21 H kerros. Puhelin 118.

00 ano! InsoUiD pitoosi
ja tarjoillaan joka päivå
klo 9 ap.—l2 ip., kahvia,
suklaata, teetä, voileipiä,
leivoksia j. n. e. - - -

- -

H&oml Mokan tipaksi Maa jäätelöä.
Kahvilan torvisoittokunta
soittaa klo B—ll ip. sekä
sunnuntaisin ja juhlapäivi-
nä kahvikonsertti klo I—3
ip. sekä iltakonsertti klo

B—ll i. p. ——

Epäsuotuis. sään ollessa soit-
taa soittokunta huoneustossa

Haveja

PETIT
maanantaina uusi ohjelma.

Tätä snuremmoista ohjelmaa
näytetään koko viikon.

— mmm _mmm_ tmmm

/.

Ruusuisien unel-
mien kaupunki.

Amerikkalainen 6-osainen nyky-
ajan draama.

2m Kristianian vuonolla
Herttainen luonnonkuva.

3. Maa, ahtakaa poliisi!
Amerikkalainen pila.

Näytöksiä: Arkipäivinä kel-
lo 6:sta. Sunnurri-ina kello 4:stä.
16581
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Ransanhasvafus.
Kuulee tisein valitettavan, et-

tä kaneaikoululaitos vie kuntain
kaikki tulot ja että niitä pitäisi
voida vähentää. On tosi, että
paljon se vie, mutta ne varat o-
vat aina tallella, mitä siihen uh-
rataan. Kocttaahan jokainen
yksilökin Ira ota pääomial niin
paljon kuin mahdollisia, lasten-
sa hyväksi. Samoin on kuntain
velvollisuus koota nousevalle pol-
velle henkistä pääomaa. Kun se
yhteisesti kouluja ylläpitämällä
tulee jokaista yksityistä kohti
huokeammaksi, .niin on pidettävä
huolta siitä että ne ovat mahdol-
lisimman .täydellisiä. Viimeisinä
vuosina en monissa kunnissa tä-
mä velvollisuus kuitenkin sangen
huonosti täytetty, varsinkin mitä
tulee opettajain palkkaukseen.
■Normaalioloissa vaihteli kunnan
palikka opettajille 300—600 mk.
vuodessa. Huonompia oli, mut-
ta oli myöskin parempia, joten
yllämainittua sopii pitää keski-
määräisenä. Nyt, jolloin kaikel-

ffellatsiakin, joissa sitä ei pilan-
kaan ole korotettu. Ja yksino-
maan sen vuoksi, ettei opettajaa
ole entisellä palkalla saatu, eikä
sitä ole korotettu, on koulu ollut
roko viime vuoden toimimatta,
vaikka kouluunpyrkijöitä olisi
kyllä ollut. Tämä saattaa tun-
tua uskomattomalta, mutta on
kuitenkin totta. Asiain nurinku-
risuus johtuu luonnollisesti sii-
tä, ettei kouluhallituksen puolel-
ta ole tässä suhteessa ryhdytty
mihinkään toimenpiteisiin eikä
näytä olevain toivoakaan siitä.
Monilla paikoin on opettajan su-
la mahdottomuus tulla loimeen
500—600 mk. kuukausipalkalla.
Useat tehdaslaitokset, huolimat-
ta siitä, että ne yastaavat tulo-
jensa mukaan tasan muiden kun-
talaisten kanssa kansakoulume-
noista, ovat ruvenneet maksa-
maan ylimääräistä palkkaa opet-
tajille omasta puolestaan. Se on
sangen kunnioitettava teko. Pal-
jon on ikuitenkin niitäkin, joilta
ei millinkään sellaiseen riitä va-
roja, sehän vähentäisi vuosivoit-
toa.

tfa!uuffasBannösfelyä
el lopeteta.

Kaupan säännöstelyä koskevat
määräykset tarkistetaan.

Perjantaina käsiteltiin valtio-
neuvostossa Suomen Pankkiyhdis-
tyksen johtokunnan esitys valuut-
tarajoitusten lakkauttsmieesta se-
kä sen yhteydessä Maataloustuot-
tajain Keskusliito® valtuuskun-
nan anomus toi menplteiali n ryh-
tymisestä Takrattasääimäatclyn lo-
pettamiseksi; Tonin k&nppakaura-
rin kirjelmä kaupan vapauttami-
sesta sitä stoorista rajoituksista,
ylellisyystavaroita lukuunottamat-
ta ; Keskuskauppakamarin anomus
alotteön tekemisestä vaTuutta-
k a.unpaa rajoittavien mSExäjsten
välittömästä lakkauttamieesta,
tuonti- ja vientisäännöstelyn as-
teetta ises ta lopettamisesta ja seik-
kaperäisen ohjelman laatimisesta
ylimenoa jaksi vapaaknuppaan siir-
ry.täessä sekä Suomen Metaliiteoi-
lisuusyhdistykectn kirjelmä valuut-
tarajoitusten poistamisesta ja
tuonnin sekä viennin vapauttami-
sesta.

la on vähintään! kymmenkertai-
nen hinta, ja niin ollen palkkauk-
sen olisi tullut kohota samassa
suhteessa, on se kohonnut kor-
keintaan 3—4 kertaiseksi. Muis-
ta kustannuksista täytyy huoleh-
tia ajan tasan mukaisesti, mutta
kouluille ci riitä. Ne saavat ja
niiden täytyy tulla vähemmällä
toimeen, vaikka työntekijäin sil-
lä alalla täytyy vastata kaikista
ajan vaatimusten mukaan, niin
kuin kaildden .muidenkin. Sitä
ei kuitenkaan tahdota ymmärtää.
On suuri joukko kuntia, joissa
opettajain palkkaa on korotettu
100—200 mk. vuodessa niiden
rauhanaikaisesta määrästä, onpa

Ihmisten mielet ovat mm kiin-
nittyneet kaikkeen muuhun, ettei
jää aikaa eikä varoja nousevasta
polvesta huolehtimiseen. Toivot-
tomalta näissä merkeissä näyttää
kansamme tulevaisuus. Turhaa
lienee näistä asioista puhuakaan,
mutta ei voi ilmankaan olla kun
tietää, että välinpitämättömyys
nousevan polven huolehtimisesta
tulee kansalle liian kalliiksi ja
kun tekisi mieli huutaa varotus-
huuto kaikille ennen kuin se on
liian myöhäistä.

Ederäimainitut ehdotukset «liti,
että kaikki valuuttakauppaa ra-
joittavat määräykset, heti kumot-
taisiin, jätti valtionceuvosto huo-
mioonottamatta.

Tuonti- ja vientikaupan sään-
nöstelyyn nähden katsoi valtio-
neuvosto olevan aihetta o'taa sitä
koskevat määräykset tarkistetta-
viksi ja antoi valtionmvosto kaup-
pa- ja teollisuusministeriölle toi-
meksi valmistuttaa tarpeellisia
ehdotuksia, jotka sitten alistetaan
valtioneuvoston hankittaviksi.

Eron syyni valtioneuvoston äsken
sekä etenkin vai nnttakaupan

Ministeri Leo Ehrnrooth
jälttä eilen tasavaUlan: presidentille
anomuksen tulla rap autetuksi val-
tioneuvoston jäsenyydestä. Hänen
eronpyyntönsä on seuraaransisä 1-
töinen:

KäsiteHtessään keaknsk auppeksu-
marin ja eräiden muiden elinkei-
noelämän alalla vaikuttavien jär-
jestöjen esityksiä nykyään voima*-
saolerien hallinnollista tietä en-
ne* tn jen valuuttakauppaa rajoitta-
vien määräyksien viipymättömästä
kumoamisesta ja samalMsessa jär-
jestyksessä toimeenpannun tuonti-
ja viaatisäännÖßtelyn asteettäises-
tä lopei tamiseeta on mltioneuros-
to raltiorarainministeriön esitte-
lyssä päättänyt valuuttakauppaan
nähden jättää tehdyt esitykset
huomioonottamatta sekä muussa
kohden antaa kauppa- ja teoHi-
euusministeri ön foimekei valmis-
tuttaa tarpeellisia ehdotuksia. Hy-
väksyen kosketelluissa esityksissä
kehitellyt näkökohdat olen koetta-
nut valtioneuvostossa puoltaa eitä
kantaa, että nykyinen eääinnöstegy-
ja lisenssi]ärjestelmä on näyttänyt
siinä määrin ehkäisevästi, vaiJrat-
tavan taloudelliseen elämäämme,
että sen jatkuva pysyt tamiimen oli-

J-P.
Kieltolain valvonta.

Toimenpiteita väkijuomien sala-
kuljetuksen ehkäisemiseksi.

Kainuun Sanomat on haasta-
tellut sosiaJ{ministeriön raittius-
osaston tarkastajaa, eversti L.
Pohjanheimoa hänen ollessaan
tarkastusmatkalla Kajaanissa,
Eversti Pöhj anheimon’ matkan
tarkoitdksem on toimittaa tar-
kastus, millä kannalla kieltolain
valvonta maassamme on, miM.
tavoin laki on eri parkkakunnifla
vaikuttanut ja missä määrin sala-
poltto on saatu estetyksi sekä toi-

Reunavalfioitfen konferenssi
Riiassa.

Ensimäinea virallinen istunto t.k.
6 pr.s.

E 1 i ka, 7. 8. (STT) T.k. 5 pnä
pidettiin reunavaliiodtien konfe-
renssin epävirallinen istunto, jon-
ka päätyinä kampuu giupäällikkö
tarjosi aamiaiset. T.k. 6 pnä oli
ensimSincn Tirallinen täysistunto,
jossa sovittiin konferenssin työoh-
jelmasta. T.k. 7 pnä siirtyy kon-
ferenssi pitämään istun! ojaan
Siideriingahofin kylpypaikassa.

Riivatko järjmtysviranoraaiset
JrvUin tehokkaasti salapolton ja
juopottelun ehkäisemiseksi.

Eversti Pohjarähcimo on huo-
mauttanut, että salapolton ja var-
sinkin salakuljetuksen ehkäise-

Tärkeimmät päivän uutiset i-»

Valtioneuvosto.
Kauppa- ja teollisuusministeri |åftanyf erbhafcemufcsensa.

tekemä päätös ritentL ja tuonti-
säännöstelyn pysyttämisestä.

flhvenanmaafaisct
bolshevikit.

Tfnfrts heidän yhrtOtatoimimuwfakri
väitetään jälleen vääräksi.

Tukholma!, 7. 8. Tiefedäf,
että ahvenanmaalaiset olisivat
kääntyneet neuvostohallituksesi
puoleen, ei täällä uskota. „Stodk-
Jholms Daghl.” sanoo saaneensa
tietää erittäin varmalta ahvenan-
maalaiselta taholta, että tiedossa,
että puheena oleva kääntyminen
neuvostohallituksen puoleen cåiai
tapahtunut, ci ole vähääkään JK
rää.

91 omansa rahinogHtaimaan itse
elihkeinotoiminniQii elinhermoa,
yrittelläiayyt! ä, ja että järjestelmä
samalla on arveluttavassa määräs-
sä häirinnyt kauppa.yhbevttämme
ulkomaiden kanssa. Varsinkin va-
luuttaaäSnnöetetyyn nähdeo olen
tehostanut järjestelmän olevan äi-
tikin vähemmällä syyllä pysytet-
tfinrlssß kun sen tarkoitusta,
maamme valuutan arvon suojele-
mista, tehtävää liian monimutkai-
sen laadun takia ei voida tl* a tie-
tä kylliia tehokkaasti toteuttaa,
kuten kokemuskin on osoittanut.
Kun valtioneuvosto tästä huoli-
matta on päättänyt, ottä valuutta-
säännöstely nykyisessä muodossaan
on jatkuvasti pysytettävä voimas-
sa ia «e ratkaisevassa kehdossa
edustaa talouspolitiikkaa, joka ora
aivan vastakkainen, elinkeinoelä-
min edustajien kesken ve-lHtaeval-
ls ja myöskin minun hyväksyinäl-
läni kästtykaePe siitä, mitä pu-
heenalaiseen asiaan nähden nykyi-
sissä olosuhteissa olisi tehtävä, en
minä kutoo mahdolliseksi kauppo-
ja teoll isnuamin ieterinä kuulua
hallitukseen, ja saan näinollen
■kunnioittaen pyytää vapautusta
vaVioneuvoston jäsenyydestä. ;

Venäjän [a Englannin
väli! kiristyvä!.

miseksi ttfflaah ryhtymään tar-
moikkaisiin toimcnpiteisiin. Ran-
gaistuksia tullaan koventamaan
ja kieltolain noudattasnfota eh-

t 'ttonrasti vaatimaan. Parhaillaan
on suunnittcäun aäatfeena tehok-
kaamman vartioinnin järjestämi-
nen virolaisen spriin salakulje-
tuksen chkäbemiscksi Suomen-
lahdella, Aiotaan järjestää eri-
tyinen vartioiaivasto, joka pitää

Bolshevikit uhkaavat vallankumo-
ukaßiia. Englanti varusta*

laivastoasi!.

Berlin, 6. 8. »Aoht Uhr BI.«
kertoo, että Lontoon «myotbdnt

▼enitäisten kanssa orat ratkaise-
va*»a ««teessäan. N©uv-ostohalH-
trrksen edustajat ovat tehnfcOt yh-
teisymmärryksen mahdottomaksi*
Heidän «iimtynai»eneä on sotais-
ta. Erittäinkin Kamenev on jyrk-
kä. Hän ei pyydä enää kauppa-
«ahneiden uusimista, vaan asettaa;
ehtoja ja uhkaa vallahkumouhSßäl-
la muhamettilaisissa maissa sekä!
boitshevikihyökktykeellä Intiaan,
Englannin yiliamiraHteetin vai-
mishskset osoittavat selvästi, ett®
Englannin ja Neuvosto-Venäjän
suhteet ovat joutumassa sotaisaan
ratkaisuun.

Salaperäinen Tapsin

Väkijoukossa ämmättä laukaus
surmannut thmlsen ja haavoitta

nst toisto.

silmällä salakuljettajia tidlivarti-
ostojen ja Suomenlahden ranni-
koita olevien sotaväenosastojen
avustamana. Tällaisen järjeste-
lyn kautta voidaan salakuljetus
estää. Vartiointi järjestetään jo-
ko ylettyväksi Venäjän rajalta
Uuteenkaupunkiin asti taikka
sitten paihlmmillo salakuljetus-
paikoille Suomenlahden ranni-
kolla. Asia on vietä käsittelyn
alaisena.

Eilen illalla klo 11 aikaan safötd
Puistokadun keskikäytävillä kuä-
kerään väkijoukkoon ammuttu
laukata kahteen rkmakkaiu kul-
kevaan tyttöön sillä ■enrankaeffla,
että töinen hiedstß kuoli ja toisen
haaroi'tpi käsivarteen. Ampujasta
es vielä eflieiltana saata selkoa.

Valtion oppikoulut. Latinan
ja opetuskielien yUmlÄräiseksi
nuoremmaksi lehtoriksi Toruni
mo eaia-iaeen lyseoon on nimitetty)
fiL malat. Uno Lagerblad.

Valistustyö Aunuksen pako-
laisten keskuudessa.

'Joku aika sitten jätettiin. An-
nukaan väliaikaisen hallituksen
puolesta Suomen valtioneuvostolle
anomus saada erinäisiä määrära-
hoja toimintaansa varten valistus-
työn hyväksi Aunuksen pakolais-
ten keskuudessa. Aeia on ollut,

rvttenamitn valtioneuvostossa
teltävänä ja on siihen suhtauduttu
myönteisesti. Ilt.

Pohjoismaiset koulu-
kokoukset.

StnrSavt kokous Helsingissä 1925.

T.k. 5 pnS alkaneessa pohjois-
maisessa kouWboboaksessa Kris-
stdianiassa on kouluneuvos Tar-
janQ a «uktänyt, että seuraava

kokous pidettäisiin Helsingissä
1925. 'Kutsu otettiin vastaan
dlolla.

Rirjastonhoilajaln oalmlsfus-
hurssit.

ASiirat syyskuun 20 pnS.

KtrjasfomSrfliajsJn valmistus-
kurssien Johtokunta on nyt tarkas-
tanut! kursseille pyrkijäin ilmot-
tautnmlspaperia, ja päättänyt lä-
hettfiå fcyvikeytyDte kutsut. Koska
vielä on tilaa oppilaille, cm dl-
moittantnmisafkaa päätetty pi-
d«ntlS elokuun loppuun. Kurasit
ttflovat pMettivi kan Yliopistolla
Hetetogiss* ja alkavat ne ensi
gyysfc. 20 pnä. Kaikista kursseja
koskevista aekdsta voi kysellä tie-
toja asetteella: H. Cannelin,
Tampere, Ruhala.

3Srj«sfyncen työväen mielen-
osoitukset.

toimikunta
jnlkaiaw eilisessä Suomen Sosiali-
demokraatissa ammatillisesti jär-
jestyneelle työväelle kehotuksen,
että järjestöt kautta
maan panisivat toimeen t.lf. 22
pnä kokouksia, joissa keskusteltai-
siin työväet!» järjeetymisvap auden
estämisestä, kansalaissodan tähden
ja muistat poliittisissa syistä tuo-
mittujen vapauttamisesta ja pi-
kaisesta rauhasta Neuvosio-Venä-

iaaatm.

maanviljelys- ja karjanhoito-
harjoitteiijat.

Pääsevät valtion konin tiloille har-
joittolijoiiksi.

Tunnettua on että maatalout-
tamme haittaa puute työnjohtajis-
ta ja karjakoista varsinkin pie-
nemmillä tiloilla. Luonnollisesti
kärsii työ maataloustuotantomme
kohottamiseksi suuresi tällaisesta
ammattitaitoisen, kouluutetuh vä-
en puutteesta. Tämän epäkohdan
korjaamiseksi ote'aan eräille vai-
factn, koulutiloille sekä maanvilje-
lyä- että kaijanhoitoharjoittelijoi-
ta ensi marraskuun 1 pstä. Har-
joitteluaika kestää 1 vuoden. Har-
joittelun suorittaminen tuottaa
m®hdoi lisu udon päästä opp ila aksi
1V» vuotisten maanviljelyskoulu-
jen toiselle 6 kuukautta 'kestävälle
kurssille tai tietopuoliseen karjan-
hoitokoulujen 5 kuukautisille kar-
jakkokursseille, valmistuen edelli-
sissä työnjohtajia Ja jälkimäisissä
karjakoita. Sa seikka, että koulu-
tiloilla on verrattain täydelliset
työvälineet ja koneet, tekee ne so-
veliaiksi harjoituspaikoiksi. Hake-
mukset harjoittelijoiksi pääsemi-
seksi on lähetettävä elokuun puo-
liväliin mennessä
tukselle Heisi nkim.

Bolshevikit liikehtivät
rajalla.

Lankausfenvaihtoa Tappavin
luone.

Yleisesikunta ilmoittaa
t.fc. 7 pää: T.lc. 5 pnft kTo 8 aa-
mulla Tappaiin luona olevaa
ketott ävartiostoem me vastaan ato-
tettu hyökkäys torjuttiin kolme
tuntia kastaneen laukaustenvaiih-
don jälkeen. Tapparin tul li var-
tiota!o on saatu pelastetuksi tulen
vaEasta. T.k. 6 pns kk> 10,30 il-
lalta oli Tapparin luotoa laukaus-
tcnrvaihioa pienehkön vihollisjou-
kon kansaa. Lauantain vastaisen
yön 'kuluessa oli lauk&nstenvaih-
toa Tulokkaan luotoa.

Papisto. Hakijain puutteessa
toistamiseen haettavana ollutta
Joutsenon seurakunnan kappalai-
sen virkaa ovat eilen päättyneen
määräajan kuluessa hakeneet m.
m. Keikyän kirkkoherra iil.maist.
A. E. Herva ja Jyväskylän maa-
seurakunnan kirkkoherran viralli-
nen «jpuiaizvexL L. A. iKuusista.

Kunnallisverotuksemme nykyisellään.
Käytänngssäoleva kunnsinsverotus periaatteessa väärä |a

vanhentunut.

Tilastollisen pälhoimfsfon toinen
aktuari, maisteri L. Lehurnson
Uuden Suomen edustajalla anta-
nut tietoja •tilastollisen tutkimuk-
sen kaut‘a saavutetuista, nykyista
kunnallisverotustamme koskevista
tiedoista ja havainnoista.

aivan 1 ähllulevaisuudessa koko-
naan uudistettava. Ohjeiksi on
silloin kieltämättä otettava Isken
mainittu hyödyn ja korvauksen
periaate. Itse uudistus on tietysti
erittäin vaikea Ja suuritöinen ja
sen vuoksi, että yksityiskohtai-
sempia tutkitauksi» kunnallisvero-
tuksestamme tarvittavien aineiston
puutteessa «i juuri ole.

Nykyinen kunnallisverotuksemme

Kuten tunnettua, perustuu ny-
kyinen kunnallisverotuksemme pe-
rå aatteellisesti väärälle pohjalle.
Sa on perasycmukseltaan. suhteel-
Tieta tuloverotusta, jossa johtara-
na periaatteena on miltei yksin-
omaan maksukyky. Oikeat!enmu-
kaisen kunnallisverotuksen pitäisi
sen mjaan olla pääasiallisesti ob-
jektiverotusta, johtavana periaat-
teen® olisi siinä käytettävä ensi si-
jassa hyötyä ja korva usta, ja pää-
veroina ainakin rakennus- ia maa-
veroa sekä el.infceinoveroa ja an-
sioton*» arvon nousuveroa. Tulo-
veroa olisi sen sijaan käytettävä
vain näitä täydentävänä verona.

Viedäkseen asiaa edes jossain
määrin eteenpäin tällä mhtei rai-
vaamattomalDa alalla, kunnallis-
vero‘uksemme tutkimisessa, ryh-
tyi tilastollinen päätoimisin viime
vuoden marraskuussa keräämään
kandilta maamme maistraateilta ja
kuxmallislantakunnilit* aineistoa
kunnallisverotuksen kdhi tykseetS,,
varsinkin sotavuosin®. Aineiston
käsittely on sujunut siksi pitkälle,
ftttä siitä voidaan jo antaa muu-
tamia yleisiä ennakkotietoja.

Taksoitnstnlot kaupungeissa.

Taksoitetut tulot maamme kau-
pungeissa olivat vuodelta 1913
kaikkiaan 348,094,900 mk., vuo-
delta 1914 vain 334,027,700 mk.,
vuodelta 1915 423,397,650 mk.,
vuodelf® 1916 661,040,850 mk..

Uudistus välttämätön.

Välttämättömyyden pakosta on
muidänkin kunnallisverotuksemme

Snnaimtaiöa 8 p:nä elokuuta

vuodelta 191" 1,003,190,950' mk.,
ja vuodelta 1918 1,266,747,050
mk., joten lisäys tissi suhteessa on
'keskimäärää n. 260 prosentti».

Maalaiskuntain taksoitusta!o*.

MaalsJakunnissa olivat' taksoite-
tu* tulot v.lta 1913 436,063,200
mk., vrlta 1914 vain 427,850,100
mk., vrlta 1915 478,087,500
markkaa, vrlta 1916 789,382,100
markkaa, v;lta 1917 1,020,883,100
mk. ja v;lta 1918 1,285,856,900
mk., ollen niiden* keskimääräinen
lisäys maalaiskunnissa siis vähän
yli 300 prosenttia.

Suurimmat olivat tulot Viipn-
rin Hauin maalaiskunnissa. Toi-
selle sijalle joutuvat Tumn-Porin
lääniin ja kolmannelle Hämeen
läänin maalaiskunnat. Pienimmät
olivat tulot tietenkin Ahvenan-
maan ja Mikkelin lääneissä.

Syyt taksoltustulojen vähäiseen
nousuun.

Syy siihen, miksi tafeofHtujan
tulojen nousu, varsinkin hinta- ja,
elintason nousunn verraten, ei
ajanjaksolla 1913—1918 ole ollut
kuin 300 prosenttia, on etsittävä
ensi sijassa, itse knnnallisverotnk-
so.mm« vanhuuden heikkoudesta,
sen yli aikansa eläneisyydestä. To-
rin taksoituslautakunnat olisivat
voineet paljon a»p» parantaa^

mutta vain harrotasa kunnissa!
ovat ne tehneet mahdollisen vodta-
vanaa asiantilan paranta misaksi, j

Knn kuntain menot rv. 1913—.
1918 ovat usein nousseet l,000:klit
prosentilla ja taksottotnt tulot nm
sijaan, kuten edellä mainittiin,
«sortavat keskimäärän vain 800
prosentin nousua, herää kysymys,
miten kunnat näin olion ora* voi-
neet tyydyttää lisääntyneen rafian-
tarpeensa. Tähän voidaAn vastata!

taksoituksen» pSäaaikffiseeti
tyllikin, mikäli ne edr&t ole ko-
konaan antaurtpoeet lainoilla el*-
mään, mutta sen «jaan, että tuloja
olisi taksertertu sikäli kuin n» to-
detta orat nousseet, eli toisin sa-
noen että taksoiterttujen tulojen
nousu olisi saatettu muuttuneita
olosuhteita vastaavaksi, onkin
useimmissa kunnissa turvauduttu
nostamaan veroäyriltä kannettava
meksu vieläpä kymmenkwrtaißeåcri
siitä, mitä m oli rauhan aikone,
joten taksoituksella kerätty mUra
on kyllä olosuhteita vuataarootS
noussut. On itsestään selviä, että
täi tiaisen periaatteen noudattami-
nen el ole allut «dulltefca pieosli-
jiHe, eikä valfioUs, jonka v;n 1918
tulosn.oehm taverna oM
kuimallistafcsoitua

AAMULEHTI
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Tspiregifi ja lähiseudulta.
Rakennustoiminta

Sampereella.
Viime aikoina on rakennettu ja parhaillaan on rakenleilia yhteensä

23 asuin rakennusta, sisältäen n. 400 tulisijaa.

Huolimatta taloudellisesti val-
keasta ajassa ovat jotkut yhtymät?
ja yksityiset uskaltaneet viime ai-
koina ryhtyä rakennustoimintaan
kaupungissamme. Seuraavansa
teemme lyhyesti selkoa huomatta-
vimmista rakennusyrityksietä.

Kauppias Naparstokjn talo.

Huomattavin uusimmissa raken-
nuksista on hiljakkoin valmistunut
I. M. Naperstokin S-korroksinen
kivirakennus Hämeenkadun var-
rella n:o 10. Rakennuksen pinta-
ala on noin 800- m 3. Huoneita on
noin 50. Ensimäinen kerros käsit-
tää yksinomaan liikehnoneustoja.
Toisessa kerroksessa on pienempiä
huoneustoja ja hotflMn ruokasali
kedtitiöineen. Kolmas kerros on
varattu kokonaisuudessaan hotel-
lille. Rakennus ulkoapäin on yk-
sinkertainen ja aistikas, sisustus
on kallisarvoinen. Tulevaisuudessa
on aikomus koroittaa sitä kahdella
kerroksella. Rakennuksen on
suunnitellut arkkitehti Bertel
Strömmer.

Osuusliike Voiman nutis-
rakennns.

Osuusliike Voiman uutisraken-
au* 16:sea kaupunginosassa ton-
tilla n;o 49 on myös hiljakkoin
valmistunut. Rakennus on 4-ker-
ro/kainen, käsittää 70 huonetta lii-
ke- ja asuinhuoneustaja. Talo on
ravustettu keskuslämmityksellä.
Rakennuksen on suunnitellut ra-
kennusmestari J o n si.

Rohdoskauppa o.y:n talo.

Talo, joka Ta.lmkt.iii tämän mo-
den alussa, sijaitsee 15;ssa kau-
punginosassa tontilla n;o 33. Ra-
kennus on 3-kerroksinen, varus-
tetiu keskuslämmityksellä. Käsit-
tää pääasiassa tehdas- ja varasto-
huoneiaa. sekä muutamia asuin-
huoneita. Rakennuksen piirustuk-
set on laatinut arkkitehti B. F e-
d e t 1 e y.

Kaupungin virastorakennus,

pienempää asuinhuoneistoa ja
noin 15 virastohuonetta. Samalla
tontilla oleva vanhempi rakennus
on myös ollut järjestelyn ja kor-
jausten alaisena, valmistunee täs-
sä kuussa. Rakennuksen on suun-
nitellut arkkitehti B. Ström-

Sijaitsee Iltesa kaupunginosassa
tontilla n:o 4. Uutisrakennus on
kaksikerroksinen ja käsittää 3

m e r.

Johtaja F. V. Erikssonia

myöskin rakenteilla oleva 2-ker-
roksinen rakennus, sijaitsee
XII :ssa kaupunginosassa tontfilla
n;o 32. Alakerta on kivestä, ylär
kerta puusta. Talo, joka sisältää
23 tulisijaa, valmistunee lähi-
aikoina. Rakennuksen on suunni-
tellut arkkitehti B. Ecderliey.

Rakennusmestari H. E. Pirilän
rakennus,

Leipäviljan myynti

joka sijaitsee X;ssä kaupungin-
osassa tontilla n;o 50, on kaksi-
kerroksinen, alakerta kivestä ja
yläkerta puusta. Rakentaminen on
aloitettu jo v. 1917. Talo käsittää
28 tulisijaa, pinta-ala 280 m*. Pii-
rustukset on laatinut rakennus-
mestari H. E. P i r i 1 ä.

Asunto O.Y. Kytfälä.

Asunto O.Y. Kyttälällä on par-
haillaan rakennuksen alaisena 3-
kerroksinen kivirakennus Xll;ssa
kaupunginosassa tontilla if;o 28.

kulut,usviikoUa n:o 48, 8/B—l4/8

Työväenrakennnkset.

Tamperen kaupungin sodan
jälkeen rakennuttamat:

Viinikassa. Rakennus 2-
kerroksinen, puusta, käsittää 96
tulisijaa, pesutupa ja mukavuus-
laitos. Suunnitellut arkkiteh'ii
Federley.

Pirkkalan valtatien
varrella. 5 puurakennusta,
neljän perheen asuntoja. Käsit-
täen yjht. 40 tulisijaa, pesutuvan
ja mukavuuslaitokset. Suunnitel-
lut arkkitehti Paatola ja rak.
mest. PaTtiån.

Ta m m eitä n vainiolla 10
puurakennusta, sisältäen neljän
perheen asuntoja, yhteensä 88 tu-
lisijaa sdkä kellarihuoneita, pesu-
tuvan ja mukav. laitoksen. Suun-
nitellet arkkitehti B. Ström-

1920.

m e r.

Leipäkortin kupong. I—lo1 —10 myy-
dään joko vehnäiryynejä, vehnä-
jauhoja tai vehnäleipää. Ruisjau-
hoja, kaurajauhoja, -kauraryynejä,
ruisledpäS sekä Vaasan Höyrylei-
poxnon ruokaleipää saa leipäkortin
kaikilla kupongeilla.

Vehnäryynit maksavat 7:50 kg,
velhn&jitahöt j» vehnäleipä 6:25
kg, mi#}annot maksavat 3:70 kg,
kaurajauhot 3:60 kg, kauraryynitt
3:50 kg, pehmeä ruisleipä maksaa
3:70 kg, kova ruisleipä 4:60 kg
teki' Vaasan Höyryleipomoii ruoka-
leipä 5:25 kg.

Hleisftulufuhseen softeria.
Sokerin saantia vartein kehoit-

taa Eliirtarvelautaknnta ruokaloi-
den, ravintoloiden ja hotellien
omistajia jättämään tilauksensa
ensi tilassa viimeistään t.k. 12 pimä
lautakunnan kansliaan. Tämä
ylei skuintukseen varattu sokeri
maksaa Smk. 34: kilo.

Kieltolain rlhhominen.

Raastuvanoikeus tuomitsi eilen
5 henkilöä juopumuksesta sakkoi-
hin, jotka vaihtel ivat 50—60
markkaan sekä sitäpaitsi erään
henkilön alkoholipitoisten ainei-
den kuljettamisesta 150 mankan
sakkoon.

Anto-omnlhnsvannnja on saa-
punut Tampereen asemalle kaksi
kappaletta. Vaunuihin voidaan si-
joitaa 42 matkustajaa. Vaunut ei-
vät ole käyttökunnossa, joten me-
nee joku aika niiden korjaukseen.

Nimismiehet. K arka n pii-
rin nimisinieäielle V. Vegeli-
jukae 11e on myönnetty viika-
i vapautta fc.k. 3 p;stä 6 viikon

ajaksi. Sijaisena toimii poliisi-
konstaapeli Aksel Mikael S e p p ä,
jonka asuntopaikkana on Siuro.

Peltonen & Wetterhoff
Metsätoimisto Tampereella

Metsänhoitajat Yrjö Peltonen & Otto Pr. Wetterhoff.
Ottaa .suorittaakseen kaikkia alaan kuuluvia tehtäviä.
11U0 M.! Työt huolelliset ia palkkiot kohtuulliset.

hulinan vuokraamat asunto»
tontit.

Anomuksia vuokran alentami-
sesta.

Koneenhoitaja Juho Salmela ja
työmiehen vaimo Emilia Lindfelt
ovat rahatoimikamarilla anoneet,
että heidän Lapin esikaupungista
vuokraamansa asuntotontin nro 84
vuokrasopimus vuokramaksun suh-
teen muutettaisiin siten, että ton-
tista olisi suoritettava vain yhden
pennin vuosivuokra kultakin
m*lt&. Sosiaalilautakunta on päät-
tänyt anomusta siinä tapauksessa
puoltaa, että anojat siirtÄvät ton-
tin yleishyödylliselle rakennus-
yhtymä! 1e, joka knnnan ja valtion
avusfcuslainojcn tukemana ryhtyy
rakentamaan.

Samanlaisia, anomuksia emt jät-
täneet Taavit Nieminen, VII kaup.-
osan tontista n:o 123 Pirkkalan
valtatien varrella, K. K. Hilden ja
K. K. Niemi, Viinikan esikaupun-
gin tontista n:o 64, aekäi V. Oja-
nen, H. Kuula, Lauri Nurmiako
ja Kustaa Siro, Viinikan esikau-
pungin torieista n;t 157, 158 ja
159. Sosiaalilautakunta puoltaa
anomuksia siili, ehdolla, että ano-
jat siirtävät tontin yleishyödylli-
selle r a kennusyhtym alle, joka saa
valtio! 1

» ja kunnalta avustuelai-
noja.

Räräiähirjmi ffloilasen hartta-
mcrkkiväärennybscl.

Esillä Haapaveden käräjillä.
Lykätty jälleen.

Viime torstaina oli Haapaveden
välikäräjillä jälleen esillä kartta-
merkkien väärennysjuttu käräjö-
kirjuri Moilasta vastaan. Asialli-
sia oli kuulusteltavina 104, joiden
lisäksi Tammisaaren ja Uuden-
kaarlepyyn pormestarit selea Kok-
koon, Lapin ja Pielaveden tuo-
miokuntain tuomarit, joiden aika-
na toimitetuissa pöytäkirjoissa
väärennykset olivat tapahtuneet.
Näiden puolustajana toimi asian-
ajaja K. K e c k m a n, vaa‘ien et-
tä heidät kokonaan vapautettai-
siin jutusta ja että ne henkilöt,
jotka väärennetyt karttamerkit
ovat ostaneet, tuomittaisiin kor-
vaamaan vahinko kruunulle. Muut
104 asiallista, joiden kauppa- ja
asiakirjoissa oli väärennettyjä
merkkejä, pyysivät niinikään
päästä jujusta eroon sekä ettei
kruunu heitä veivattaisi korvaa-
maan kuluja, koska olivat asiakir-
joihinsa myöhemmin jättäneet oi-
keat merkit.

Syyttäjä, nimismies Onni S a a-
j«ranta pyysi vielä lykkäystä
syystä, että Kokkolan tuomiokun-
nassa tapahtuneet väärinkäytök-
set, joita tutkii Lohtajan piirin
nimismies, saataisiin myöskin sel-
ville.

Väärennettyjen merkkien sum-
ma osotti nyt 23,419 mk.

Vastaaja pyysi jutun pikaisia
päättämistä.

Juitu lykittiin t.lk;n 26 päi-
vää)n.

Ukkosen tuhoja
bempäälässä.

Suuri mylly- ja puimaraknnns
palanut.

■Perjanitai-iltana raivonneen u-
konilman aikana klo Yzii iski
salama Lempäälässä Lietsamon
Hteikkilän mylly- ja puimalaite-
rakermukseen, joka syttyi tuleen.
Paitsi myllykoneistoa ja puima-
laitteita höyrykoneilleen, oli ra-
kennuksessa 30 kuormaa puimat-
tomia rukiita ja n. 100 kuor-
maa kauranpahnoja. jotka kaik-
ki paloivat poroksi. Tulen ,val-
ta oli suuri ja uhkasi se jo .lähel-
lä olevia navetta- y.m. rakennuk-
sia, jotka kuitenkin paikalle tuo-
tujen ruiskujen avulla saatiin
suojelluiksi. Palanut rakennus
oh n. 20 syltä pitkä japii se ko-
neineen ainakin 100,000 markan
arvoinen. Vakuutettu se oli ai-
noastaan 20,000 mankasta, joten
omistajalle kaupp. U. V. L i n d-
sted t i 11 e koitui .suuri vahin-
ko.
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Suomen Vaatfurltyönantajaln
Liiton 25-vuotisjuhla; Läheltä jakaikaa.

Yleisen. edus!ajakokouksensa
päättäjäisinä vietti S. V. T. Liitto
eilen illalla 25-vuotisjuhlaansa
Tamperen kaupungintalon juhla-
salissa. Juhlayleisön kokoontuessa
köynnöksin koristettuun juhiahuo-
neesen soit:d Rautatieläisten torvi-
soittokunta reippaan mansein. Ter-
vehdyspuheen piti Liiton entinen
ja uudestaan valittu, pitkäaikai-
nen puheenjohtaja K. Jokela,
Helsingistä, kosketellen ammatti-
kunnan oloja aina vanhoista ajois-
ta nykyaikaan sekä tehden selkoa
tulevaisuuden suuntaviivoista.

Perheuntisia. Y.k. 27 pnä vi-
hittiin avioliittoon morsiamen ko-
dissa Johannislundin lasitehtaalla
neiti Margit Siiven ja arkki-
tehti Toivo P a a t e 1 a.

Kihlauksensa ovat julkaisseet
farmaceutti neiti Selma Wi-
ftotzky Tampereelta ja eläinlää-
käri Herman Andersson Sorta-
valasta.

Avioliittoon vihittiin Lahdessa
t.k. 6 pnä neiti Esteri Sofia Lum-
me Juupajoelta ja kirjanpitäjä
Kaarlo Jalmari Kaiho.

Eino Leinon kirjoi'aman »Juh-
lakantaatin* lausui tulises‘i ja
ponnekkaasti vaatturimestari E.
Teräs, Tampereelta. Sen jäl-
keen juotiin torvisoittokunnan
säestyksellä juhlakahvit. Juhlaesi-
telmän piti vaatturimestari Vilho
Pylk k ö, Kotkasta, selvitelien
laajasti työnarvoa ja työvelvollii-
suutta yhteiskunnallisessa toimin-
nassa, mikä nykyisinä aikoina on
kovin lamassa.

V. A'. Koskenniemen »Reinin
vahti« on antanut aiheen luut-
nantti von Scholtzille jul-
kaista Potsdamissa ilmestyvässä
»Deutsch-Finnische Brucke«-leh-
dessS runopukuisen valtauksen.
Luutnantti v. S. lausuu runossaan,
että saksalaista rohkaisee j« hänen
sydäntään lämmittää tietoisuus sii-
tä, että kaukaisessa Pohjolassa ru-
noilija näinä Saksalle raskaina ai-
koina laulaa Saksan kunniaa,
luottaa sen tulevaisuuteen.

Tämän jälkeen seurasi onnistu-
nut lauluesitys »Oi kiPos sä luo-
jani, armollinen®, »Äiti ja kulku-

ripoika», »Leikitäänkö*, kaikki
Merikannon sävellyksiä, kajahteli-
vat raikkaina kaksinlauiuina rou-
va Hilda Räisäsen ja johtaja
Kosti Elon esittäminä. Juhla
yleisö ei päästänyt esiintyjiä vä-
hemmällä kuin että heidän oli
laulettava unkarilainen kansan-
laulu »Puna, puna kirkas* ylimää-
räisenä. Vaatturimestari Liinus
Aalto Helsingistä, pki elSLhyt-
tävän ja

__

innostuspa herät-
tävän juhlapuheen selostaen ra-
kasta aihettaan ammatillisesta ja
henkisestä edistyksessä. Rouva
Hilda Räisänen lausui Baum-
hachin kirjoPtaman »Jänönen*-
nimisen runon suomennoksen niin
viehättävästi, e'tä yleisö knunteli
sitä henkeään pidätePen.

Kunnia vieraikseen kutsui Liitto
vanhat aatteen ja edistyksen uran-
uurtajansa Kaarlo Joke l 1 a n
Helsingis ä, Herman Pohjosen
Vaasasta, Joh. Erlanderi n
Hämeenlinnasta, Samuli A m m u-
netin Turusta ja Paavo Juho
Jyrkisen Viipurista. Kun-
nioittavan kiitoksensa lausui
useille nuoremmille jäsenilleen sii-
tä uhrautuvasta työstä, min-
kä nämä olivat 25-vuotisen liiton
hyväksi suoritanest.

Onnittelusähkösanomi» oli saa-
punut useilta tahoilta; Ruotsista
ja Norjasta ja Tanskasta veljeslii-
totpa sekä kotimaasta yhdistyksil-
tä ja yksityisiltä, kuten Helsin-
gistä, Kuopiosta, Viipurista y.m.
Sitäpaitsi olivat useat ammatM-
yhdistjdcset eri paikkakunnilta
edustajiensa kautta onnitteluja,an
esittämässä.

Suomalainen natsionalisti.
Soittokunta Louhen jäsenistä on,

kuten tunnettua, kaksi puhdasveris-
tä amerikalaista, jotka kumminkin
täällä käydessään ehtivät oppia
muutaman sanan suomea. Toinen
näistä, Louhen iloinen pasnunan-
soittaja, Jack Walkup, kävi taan-
noin eräässä helsinkiläisessä liik-
keessä ostamassa piippua. Katsel-
tuaan varastoa osoitti hän erästä
piippua ja kysyi myyjättäreltä:

»Mitä maksaa?*
»Trettifem maxk.«

Silloin Walkup rauljahutti suu-
ria silmiään, laski piipun myymä-
läpöydälle ja sanoi;

»Puhu suomea!*
Sanoi ja lähti pois.

Suomalainen karhu dlympia-
lairia katsomaan. Kun tuhatlukui-
nen ihmisjoukko Helsingissä saat-
toi O,Hionnalla Antwerpeniin läh-
teviä poikiamme, oli myöskin jo-
kainen matkalle lähtevistä kannel-
la hyvästelemässä. Eivät kuiten-
kaan kaikki. Lastiruumassa al-
haalla oli kapteeni Kainuvaaran
mukaan ottama elävä, supisuoma-
lainen karhu, joka siis sekin mat-
kasi kotimaansa urheilijoiden ur-
hotöitä seuraamaan. Eipä taida
karhu Antwerpeniin tultaessa pa-
hasti »isoa kylää< säikähtää, silliä
Hämeenlinnan sotilasleirillä, josta
se viimeksi tulee, on se kyillä ihmis-
seuraan tottunut.

Liiton 2)-vuotisliistoriaa jaettiin
tunnustuksena monille Liiton van-
hoille uranuurtajilla.

Ahvenanmaalaisten Juhlat.
Eräs Ahvenanmaalta palannut
tamprelaJn-en kcsäviera» on kerto-
nut Kumiingessa vietetyn eilen
viikko takaperin v.lBO8—09 sodassa
kaatuneiden muistomerkin paljas-
tus] ulilallisu uksi a. Juhlallisuudet
alkoivat jumalanpakvelmksella. Agi-
tatorishenkisen paljaetuapuheen
piti toimittaja Julius Sundblom.
Illemmalla saatiin kuulia m.m.
hanskoja pilajuttuja ja lopuksi
tanssittiin.

Tarvitseekohan toistaa*; y ©ttl
Ruotsin liput liehuivat, kun »itä-
vastoin ainoatakaan sinivalkoista
ristilippua ei näkynyt.

Kun Naantalin kirkonkello
löi paljon. Torstai-iLtana villiintyi!
Naantalin kirkonkello jostakin kä-
sittämättömästä syystä innostuen
lyömään oikein tnsinakaupalla.
Kahteen otteeseen se jymähyiteli,
ett-i kerralla klo puoli 11
toiselta kerralla klo 11 tienoissa
illalla, yhteensä ainakin toistatu-
hatta läimäystä. Vieterit ovat
sokaisin ja viaUal Lienarvätköhån
parhaillaan puuhaillevat katonter-
raajat sen saaneet aikaan?

Snnri määrä jauhosäkkejä
vierinyt laivan kannelta järveen.
Ollessaan t.k. 3 p. matkalla Savon-
linnasta 'Kesälahdelilo otti höyryl.
»Punkaharju* Punkasalmen sata-
masta lastikeeen 100 säkkiä ruis-
jauhoja Kesälahden elintarvelau-

takunnalle. Päästyään Putkisalanen
seutuville Punkasalmen ja Ker-älah-
den välillä, rupesi laiva ankarassa
tuulessa keinumaan, jolloin säkit
vierähtivät toiselle laidalle särkien
painollaan suojusraudat ia luisui-
vat järveen.

Voi, voi, voita tuntuu Ihras-
sa olevan nykyään enemmän kuin
tarpeeksi, ainakin siitä päättäen,
että eilen nähtiin erään naisen toi-
nen puolli päätä paksun voikerrofc-
sen peittämänä juoksevan Uuden-
maankadulta Vähä-HämeenkaduU».
Kerrottiin jonkun Uudenmaanka-
dun 7 kohdalla viskanneen akku-
nastaan kilon painoisen ‘volmöihkl-
leen naisen päähän, josta se oli
kimmonnut kellarikerroksessa si-
jaitsevan liikkeen akkunaan ja «il-
ta viimein kadulle. Tapaus
muistuttaa »masloviikki* aika-
kautta v. 1917.

Eli ntarvo!antakunnan kan-
nan keittiöissä tarjoillaan tfiUS
viikolla 9/8—14/B—2o seuraaivia
ruokalajeja.

Maanantaina; Hernekeit-
toa, lihapalteroita, Irasvismuhen-
raosta ja kaurapuuroa.

Ti i«taina: lihakeittoa, sfHäi.
palleroina, maksalaatikkoa ja mar-
japuuroa.
Keskiviikkona;; kaaMkeffiU

toa, paistia, uorunalaatikkoa ja rit-
sipuuroa. -»

Torstaina; perunakeiftoa.
ei lakk ala atikkoa, maksapalstia ja
mannaryyni velliä. i
Perjantaina; Hernekeitto*,

kaalikääryleitä, verirantnkas*» Jakaurapuuroa.
Lanvanfai na: kasviskelt

toa, li-hamareketta, perunamuheiife
nosta Ja marjapuuroa.

Klo 11 illalla siirtyi juhlayleisö
iti hl‘a il Halli si 1le Teatterit av inte-
laan.

Naisten nrheilaiaerkkisnori-
tuksct ulotetaan tänään klo 4 ip.
"Varaiässä. Jatkehan keskiviikko-
na klo 6 ip.

Tytöt saavat suorittaa tiistaina
klo 5 ip.
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Keskl-Suomen Metsätoimisto
Tampereella

Omist U. J. Grönholm, Filos. Maist Metsänhoitaja.
Ottaa toimittaak-
seen kaikkia alaan
kuuluvia tebtiviS.

Kohta 20 vuotinen kokemus alalla.
Itäinenk. 24. Puh. 1561.

Uutisia munalta
kotimaasta.

Paljastunut veriteko.
Murhaajako ilmoittanut murhatall

olinpaikan?
Sippolan piirin nimismiehelle ja
Juurikorven pysäkille on saapu-
nut. kirjelmät, joissa ilmoitetaan,
että noin kilometri mainitulta py-
säkiltä Kotkaan päin jonkin vuo-
ren vierellä on miehen ruumia.
Toisessa kirjeessä ilmoittaa (kir-
joittaja kuitenkin, ettei hän tie-
dä onko se kuollut, mutta ri-suläi-
jäin alla se kuitenkin on. Sanoopa
panneensa paperilapunkin kata-
janoksaan vainajan vierelle mer-
kiksi.

Kirjaimien johdosta kävivät
Kymin poliisit t.k. 3 p;nä tiedon-
antoa tarkkaamassa. Ja tiedotus
oli tosi. Siellä makasi jo hyvin
mädännyt mies, muutoin talvi-
vaatteissa paitsi päässä harmaa
lieriha tu. Yäkivallanmerkkejä ei-
vät poliisit vainajassa havainneet
muutakuin ehkä päässä, joka oli
jo aivan muodoton mataneinieee-

' täkin.
Mistä vainaja on ei voida tietää,

kun nurin käännetyissä taskuissa
ei ollut edes paperin palaa. Ei
myöskään ole paikkakunnain ke-
tään kaivattu.

Tuo taskujen muu-
toin todistaa, että kyseessä on
ryöstömurha.

Nuo vainajan löydöstä ilmoitta-
vat kirjelmät, jotka molemmat
ovat samaa käsialaa, todistavat
nähtävästi et ä raskasta omaatun-
toa on niillä koetettu keventää.

Suuret määrät paperimassaa
paianut Ranavemiemellä.

Perjantaina häivytettiin Turun
palokunta Kanavaniemelle, missä
Aurajoen suu® kohdalla aivan lä-
hellä rantalaituria sijainnut pape-
ri nmssavarasio oli ikaitulcssa.
Maini tu varasto oli Ab. Baltiska
Kompanietin ulkomailla lähetettä-
väksi ai johtua paperimassaa.

Samanaikaisesti paperimassava-
raston sammutustyön kanssa oli
pidettävä huoli lähellä olevaa a
melkoisesta tervatynnyri varastos-
ta, joka vain noin 5 metrin pääs-
sä ollen ja voimakkaan tuulen vai-
litessa oli pahasti uhat u. Jonkun
verran vaaran alaisena oli rauta-
tien toisella puolella niinikäiän

Kuluineen viikon Jopulfa alot-
ti Riian konferenssi istuntonsa.
Siellä tapaavat taas toisensa n.s.
reunavaltioiden edustajat. Minul-
la ei ole mitään lähempiä tietoja
konferenssin ohjelmasta, mutta
sen niistä piellä pääasiassa on
kysymys kyllä osaa arvata.

Usein cm maailmassa niin lai-
ta, että ,vasta kova kokemus joh-
taa oikeaan ratkaisuun, jolla tur-
vataan: joku historiallinen muu-
tos, jonka juuret ovat etsittävis-
sä kaukaa menneisyydestä. Ke-
hityksellä on nimittäin omat mää-
rätyt tarkoituksensa,! jotka se
saavuttaa, vaikka. koetettaisiin
kuinkakin sen tielle keinotekoisia
esteitä asettaa. Suomen) vapautu-
minen yieraan sorron alta ei ote
mikään sattuma, vaan sukumme
vuosisataisen! kaipuun toteutu-
mista. Ei asiata muuksi muuta
se tosiasia, että olosuhteet ver-

rattain nopeasti kypsyivät eellai-
ijfcgj, että Suomi kykeni vapau-

nähtyä ja huuifua.
Elokuun 8 pnä 1920.

Sisällys: Riian konferenssi.
Säännöstely vaiko vapaakauppa?

Maanviljelyksen vaikeutumi-
nen. Paihantekijäin hoito.

denkaipuunsa toteuttamaan. His-
torian laki toteutuu monasti var-
sin ihmeelliselläkin tavalla ja to-
dellisuus on usein merkillisempää
kuin satu. Turhaan on myös Vi-
roa jaPuolaa sortamalla sorrettu
ja koetettu kuolettaa niiden va-
pauden vanhoja historiallisia pe-
rusteita. 'Väkevämpi, mutta raa-
empi ja kehityksessä jälellä ole-
va hätyyttäjä ei kyennyt sulatta-
maan itseensä pienempiä, mutta
sivistyneempiä kansakuntia. Oli
vaan ja .täytyi olla ainoastaan a-
jan kysymys, milloin ies Oili kat-

keava ja vapauden aamu jälleen
koittava.

(Murtta vapaus ei ok sellainen
lahja, että se säilyy ilman omis-
tajansa ponnistuksia. Vapaus on
onnea, jota ei kukaan saa naut-
tia ansiotta. Se vaatii edesvas-
tuuntuntoa ja altista itsetietoista
valmeutta kestämään ne kustan-
nukset. joita vapaanaolo kysyy.
Josyksilö tai kansa ei siihen pys-

Ty, eivät ne ole .vapauden arvoi-
sia. Historian pyörä ei lonksah-
tde sinne ja tänne, vaan vyöryy
eteenpäin omaa latuaan. Joka jää
alle, se on hänen oman saamatto-
muutensa syy eikä jälkimaailma
muista kauvoja mennehiä, jotka
eivät etsikkoaikaansa tunteneet.

Venäjä kompastui ja suistui
suureen ahneuteensa. Loppumat-
toman nälkäisenä ahmi se itseen-
sä lisää maa-aluetta Europasta ja
Aasiasta. Sen kävi lopulta kuin
sadun paholaisen joka juomalla
yritti järveä tyhjentää. Tuntuu
sattumalta tämä traagillinen ro-
mahdus, mutta tosiasiassa ei se
ollut muuta kuin syyn ja seura-
usten lopputulos, jota ei voitu
välttää. Se tuli minkä tuleman
piti. Seuraa nyt kysymys, miten-
kä pelastuneet kansakunnat osaa-
vat säilyttää väpautensa, pääse-
vätkö ne pysyvästi pahan paina-
jaisen kynsistä vaiko harhaantu-
vat uudella tiellään ja sotkeentu-
vat niihin väijytyksiin, joillaen-
tinen orjuuttaja, vaikka uudessa
hahmossa, yrittää heitä kiinni
saada. Bolshevismi oli se lukki,
joka imi hetkiseksi Venäjästä
vallanhimon pois, mutta imies-
saän täyttyi se itse samalla ve-
rellä ja etsii uutta saalista muu-
alta. (Minun käsittääkseni olisi
reunavaltioiden heti alun pitäen
tullut älytä takaa-ajon vaara yh-

teisen perivihollisen puolelta ja
koota voimansa, varansa ja vii-
sautensa yhteen. Yhdessä ne ovat
mahti, joka voi taatusti vapau-
den kalliin lahjan säilyttää, mut-
ta erillään ollen ne saattavat se-
kaantua lukin verkkoihin.

Minä näin ollen1 tuomitsen
kaikki ‘ erikoisrauhat. Näkeehän
jo kuinka vaarallista on erikseen
ponnistaa. Jos olisi heti raken-
nettu luja reunavaltioiden puo-
lustus- ja sotaliitto, niin olisi luo-
tu rintama, jota vastaan viholli-
nen olisi .epäillyt rynnistää. Vie-
läkään tämä ei ole kokonaan
myöhäistä, mutta kiire jo on,
kun sortaja syöksee julmia lau-
mojaan Puolan pääkaupunkia
vastaan jakun bolshevismi änkee
väijytyksin sielläkimppuun, mis-
sä se ei uskalla muuten hätyyttää.
Maailman suurpolitiikalla on sik-
si paljon muita hommia, ettei se
kerkiä tarpeeksi arvostamaan
sorrettujeni, mutta äsken vapau-
tuneiden taas jälleen vaarassa o-
levien reunavaltioiden vapautta.
Näiden on itse aarteensa suojel-
tava. Ja yhteisin voimin .siihen
pystytään. Miksei tehdä sitä ja
viipymättä, mikä on varmin tu-
ki tulevaisuudelle?
kin aika silmien aueta näkemään
takaa häämöttävää vaaraa, Joka
vaatii pysyvästi torjutuksi .tul-
lakseen reunavaltioiden yhteiset

♦ * ♦

voimat. Ymmärrettäköön tämä
ajoissa, sillä ikulwmstamiseen pi
todella ole emän aikaa.

Säännöstely, vaiko vapaa-
kauppa? Siinä kysymys, joihon
oikean vastauksen antaminen on
tärkeätä maamme koko talous-
elämän kannalta. Liikemiespii-
reissä näkyy mielipide pääasiassa
kallistuneen vapaakaupan kannal-
le ja niitä edustavat keskusor-
gaanit ovatkin tehneet hallituk-
selle siihen suuntaan meneviä
esityksiä. Kauppa- ja teollisuus-
hallituskin pitää hyväksyttävinä
niitä syitä, joilla keskuskauppa-
kamari on puoltanut siirtymistä
säännöstelystä vapaampiin oloi-
hin. Kyseessä on valuutta sään-
nöstelyn poistaminen sekä tuon-
ti- ja vientisäännöstelyn asteet-
tainen lakkauttaminen.

Vapaakaupalla on omat suuret
etunsa, mutta varjopuolensakin.
Tiettyä on, että vapaakauppa yl-
läpitää kilpailua, joka rajoittaa
liiallista voitonhalua. Samalla se
korottaa hankintataitoa eli kykyä
tehdä ostokset oikealla hetkellä,
siis mahdollisimman edullisesti.
Ja jos meidänkauppaolomme oli-
sivat ennallaan ja terveet liike-
periaatteet vallalla, niin huolet-
ta voitaisiinkin antautua takaisin
vapaakauppaan. Mutta mullistus-

ajat ovat samentaneet myös lii-
keperiaatteita. Liuta kaikenkaltai-
sia keinottelijoita, joilla ei ole
muu tarkoituksenakuin tunnoton
rikastuminen kuluttajani kustan-
nuksella, on tuppautunut loisdäi-
minä liike- ja kauppa-alalle. Kun
ne ovat säännöstelynkin vallitessa
ovelasti kyenneet paisumaan ja
tekemään pillojaan, joilla ovat
häväisseet kauppa- ja liikesäädyn
arvoa ja alentaneet pahasti liike-
moraalia, niin saattaapa pelätä,
että nämä lukit vapaissa oloissa
jatkavat rumaa pdiään ilman
minkäänlaisia rajoja.

iMmä puolestani en siis hy-
väksy kaikkien sulkujen avaa-
mista vapaan kaupan tieltä. Olen
sitä mieltä, että täydellinen pa-
lautuminen vapaakauppaan! sen
sanan entisessä merkityksessä ei
enään ole mahdollinen. Tulee ot-
taa huomioon, että poikkeukselli-
sissa dioissa ovat keinottelijat
päässeet selville kansan luonteen
heikkouksista ja sitä tavattomasti
käyttäneet omaksi edukseen. Se
vika, josta meidän kansamme e-
niten saapi kustannuksia maksaa,
on jo muillekin siksi selvillä, että
on tehtävä, mitä ikänä voimme
tämän vian poistamiseksi, ellem-
me tahdo tulla keppikerjäläisiksi.
Tarkoitan tietysti ajattelematon-
ta tuhlaamista. Yleensä emme
vielä sinne päinkään osaa laakia

Heinolan kaupunki saa oman
sähkölaitoksen.

TJc. 3 pnä tehdyllä kauppakir-
jalla on Heinolan kaupungin säh-
kö laitoskomitea ostanut kaupun-
gille Heinola Bränneri Aktiebo-
lagilta sen omistaman entisen' tis-
lausMtoksen, eekä entiseltä polt-
timolta olevat sähkökoneet
300,000 mk. kauppahinnalla. Tä-
hän rakennukseen sijoitetaan kau-
pungin sähkökoneet. Hein. S.

muinaisesineitä taaskin
löydetty Perniössä.

Vanhimman rautakauden kalin is-
tot paljastuvat.

Kaivettaessa näinä päivinä pe-
rustuksia Perniön Lupajan n.k.
Piikkinummella, jonka omistaa ti-
lanom. F. V. Eriksson, löydettiin
noin 25 sm. maanpinnan alta
ruostuneita vanhimman rautakau-
den esineitä, kuten miekka, 3 kei-
häänkärkeä, veitsi, niittinaula ja
omituisen muotoinen liuskakivi.
Paikalla lopeta tiin heti kaivaus-
työt ja ilmoitettiin asiasta Mui-
naistieteelliselle toimikunnalle dä-
hempien tutkimusten toimeenpa-
noa varten.

Samoilta seuduin on aikaisem-
minkin löydetty vanhempia rau'a-
kauden kalmistoja ja saattaa olla,
että ny kin päivänvaloon tulleet
esineet ovat sen aikuisten kalmis-
tojen peruja.

Mies huollat heinälatoon.
Viime irstaina aamulla löydet-
tiin Hattulan Katinalasta Inkalan
kartanon eräästä peltoladosta
kuolleena työm. Joh. Alfr. Selin.
Selin oli edellisenä iltama lähtenyt
heinän ©koom ja sitten yöpynyt
mainittuun latoon. Mistä kuole-
ma aiheutui ,ei varmuudella tie-
detä, mutta arvellaan sen johtu-
neen pi k äajk a laesta keuhkotau-
disia, jota Selin oli potenut.
Ruumis on toimitettu leikkuuhuo-
neelle.

avotaivaan alla oleva papermas-
gavarasto, jonne päin kip.nöitä
sinkoili.

Liekkien uhriksi joutuneessa
paper; massavarastos6a oli tuha -

kunta paalia, joista enemmät kuin
puolet pilaantui.

AAMULEHTI

Silaftemsaalis Satakunnassa
huono.

Tankoja varastoja runsaasti.

Satakunnassa! on eilakkakalastus
koko sydänkesän aikana tuottanut
varsin niukkoja tuloksia. .Tii-
ma aikoina vallinneet myrskyt sen
lisäksi orat estäneet kalastajia
pääsemästä merelle pyydysten las-
kuun. SuolasiLakan puutetta ei
kuitenkaan tule olemaan. Viime
talvena niin. ostettiin silakoita va-
rastoon’ huomattavia määrää ja nä-
mä ovat suureksi osaksi myymät-
tä. Sat. K. kertoo, että muutamat
pohjois-satakuntalaiset silakkava-
rastojen omistajat ovat .koettaneet
myydä suolasilakkavarastojaan
tappiollakin, mutta viime 'talvena
ja tänä kesänä ei silakoista ole
missään saanut läheskään niin
korkeata 'hintaa kuin mitä silak-
kakauppiaat kilvalla viime syksy-
nä maksoivat. Tästä johtuukin,
että ensi talven silakkamarkki-
noilla tulee todennäköisesti esiin-
tymään »ylivuotista* silakka», jo-
ka puolestaan johtaa siihen, että
silakan hinnat eivät kohoa siihen-
kään, mihin ne muuteta' kohoaisi-
vat, sillä uusi ja vanha sudasiiak-
ka tulee kuitenkin käymään kau-
passa samanarvoisena.

Kirjallisuus
ji taide.

Suomalainen kirjallisuus
Saksassa.

Suuri saksalainen kustannuslii-
ke Insel-Verlag Leipzigissä on
kääntynyt runoilija V. A. Kos-
kenniemen puoleen pyy äen
häntä ofamaan toimittaakseen
kokoelman vanhempaa ja uudem-
paa suomalaista runoutta liikkeen
Bibliotheca Mund i-nimi-
seen julkaisusarjaan. Tämä sarja
tulee käsittämään merkki eoksia
ja näytteitä eri kansojen kirjalli-
suuksissa alkukielellä. Bibliotheca
Mundi-sarjassa tulevat m.m. jul-
kaistaviksi ; Horatius Flaceus;
Carmina, kokoe’ma kreikkalaista
lyriikkaa, Goethen; Auj-gev?ah'te-
Gedichte (Valittuja runoja), Poe-
sie e lettere del rinascimento (Re-
nessansin runoutta ja kirjeitä),
Anthologia Hebraica y.m. Sano-
mattakin on selvää, miten arktä-
tä on, että meidänkin maamme
tulee edustetuksi tässä huoraafia-
vassa kokoelmassa, joka varmaan-
kin tutee leviämään ympäri maan-
piirin .

Olympialaisten kisain piste-
luku oli elok. 4 pnä seuraava; K or-
ja 52, Amerika 39, Ruotsi 34,
Englanti 10, I3ol]an% Belgia ja
Tanska 8. Suomi 7, Rankka 6,
Kanada ja E elä-Afrika 3, Espan-
ja ja Sveitsi 2 sekä Tshekkoslo-
vakia jaBrasilia lp.

Saloa tinkimistä.
Jokapäiväisessä «limassamme

tunnemme ja tiedämme varsia ty-
vin, mitä tinkiminen on ja mitä
tällä tarkoitetaan. Kun olemme
jonkinlaisissa kauppa-asioissa tois-
temme kanssa, niin hyvin usein
tingimme. Joka on ostamassa ta-
hi muuten ottamassa, niin hän ko-
kee saada mah dol li«im ma.n vähäl-
lä; joka on myymässä tahi muu-
ten luovuttamassa, hän kokee saa-
da luovutettavastaan mahdollisim-
man paljon. Tässä ilmenee siis (it-
sekkäisyys, oman edun etsiminen
julkeimmassa muodossaan, usein-
kin aivan väliitSmättä vasta-asi-
allieenaa edusta eli oikeudesta. Tä-
mänpä tähden onkin tinkiminen
tullut häpeälliseksi tehtäväksi,
vaikka ei siltä kuitenkaan vähem-
män käytetyksi' tavaksi. Ja eikös
ole yleensä itsekikäisyys meissä hä-
peälliseksi tunnustettu ominai-
suus, mutta siltä kuitenkin niin
yleinen ja yleisesti ilmetoevä! Mut-
ta pyhä Raamattu kertoo meille
tapauksen, jossa tinkiminen esiin-
tyi oikein jalossa, puhtaassa muo-
dossa. Mutta tässä ei ollutkaan
kysymyksessä mikään oma etu, ei
itsekkäisyys missään muodossa,
vaan tässä oli vaikuttimena rak-
kaus, puhdas rakkaus.

Kaikilla meillä on muisti saam-
me Sodoman nimi, joka joidenkui-
den asioiden yhteydessä mieleem-
me johtuessaan aina kauhun mu-
kanaan tuo. Sillä olihan tämä
kaupunki, samoin kuin Gomorra-
kin, tullut sellaiseksi synnin ,ja
saastaisuuden pesäksi, että van-
hurskaan, kaikkivaltiaan Jumalan
täyyi nämä hukuttaa, koska ne
olisivat levittäneet pohjattoman,
turmelevan mädätyksen kuinka
laajalle tahansa ympäristöönsä ja
siten edelleen koko maailmaan.
Onhan »Sodoman syntikin* vielä-
kin kauhis avana nimityksenä säi-
lynyt. Ja esimerkkinä siitä ihan-
teellisessa suhteesta, mikä Vanhan
Testamentin vanhimmilla esi-isil-
lä, patriarkoilla, oli Jumalansa
kanssa, voimakkaasti vaikuttava-
na esimerkkinä tästä on se avo-
mielinen rakkauden luottamus,
millä Jumala ilmoitti Abrahamil-
le mielialansa ja aikeensa näihin
kaupunkeihin nähden. »Salaisinko
ininä Abrahamilla, mitä minä
teen.* Osoitti hän tämä ihanteel-
lista isällisen rakkauden suhde ta
Jumalan ja Hänen uskollisen pal-
velijansa kesken ja tulihan tämä
sitten olemaan tämän uskovaisen
isän lasten ja peril’isten pyhänä,
kasva tavana ja velvoittavana pe-
rin ömuistona niin kanvah. kuin
nä tä perillisiä täällä on ollut ja
on olemassa.

Abrahamillakin näkyy oTern
tietona Sodoman kauhea Fyntitur-
melus, eikä hän sen tähden voi täi-
män puolesta mitään yleensä pu-
hua. Mutta hän aja telee niitä Ju-
malan usko!lis: a palvelijoita, joi-
ta hän uskoo Melakin oleman, ja
sen tähden hän sanoo; »ILikutat-
ko vanhurskaankin Jumalattoman
kanssa?® Tässä kuulemme tuon sa-
man kysymyksen, joka vielä mei-
dänkin aikanamme niin usein teh-
dään. Pi'ääkö ja miksi pi ää usko-
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SaiamsKota 3. Porras B.
SfINTFRi SAARn JORI i» «»».»!■•w—■unin kiu an nni

paHEUN 1933. avoinna 9-5,
ASIANAJAJA Tampereella.

raisten usein kärsiä uskottomien
kanssa? Ei huomata, että kärsi-
mykset ocn synti tuottanut ja että
uskovaiset, uskova isimiruatkin
ovat syntistä ihmissukua ja sen
tähden itsessäänkin syn lsiä sekä
että pelastuksen tie sen tähden on
meille kaikille ihmisille kärsi-
mysten tie, jolla ainoastaan Juma-
lan Isäu-rakkaus ja hänen poikan-
sa Vapahtaja-rakkaus voi meitä
ylläpitää ja onnelliseen päätök-
seen viedä. Mutta Isä Jumala an-
tautui tässä keskusteluun uskolli-
sen palvelijansa kanssa. »Jos olisi
kaupungissa viisikymmentä van-
hurskasta, niin etkö säästäisi sitä
niiden tähden?* Näin tiedustelee
Abraham, jonka mielestä olisi ol-
lut väärin, että vanhurskas saisi
saman kauhean kohtalon kuin ju-
malatonkin. Ja Jumala lupasi
säästää koko sen paikan, jos siellä
olisi, niin monta vanhurskasta.
Mutta Abrahamia epäilytti, olisi-
ko siellä niinkään monta vanhurs-
kasta ja häntä kauhistutti hukku-
vien kohtalo; sillä hän rakasti hei-
tä lähimmäisinään. Ja niin hän
nöyränä an'eekeipyydellen rupesi
‘inkimään Jumalalta armahdusta
vähemmänkin vanhurskasten lu-
vun perusteella, ensin vähentäen
vilisi' kerrallaan, tullen niin nel-
jäänkymmeneen ja sitten Herran-
sa myöntymyksestä rohkeut‘a saa-
den vähentäen kymmenen kerral-
laan. Niin lupasi vanhurskas Ju-
mala säästää sen paikkakunnan,
jos siellä olisi kymmenen vanhurs-
kas'a. Ja niin Jumala poistui
näkyvistä ja Abraham palasi ko-
tiinsa uskoen saaneensa armahduk-
sen Sodomalle ja sen asukkaille.
Mutta suuri oli varmaankin eitf en
hänen hämmästyksensä ja surunsa
syvä, kun hän sai kuitenkin tie-
don, että ‘uliperälnen maa oli sit-
tenkin niellyt tuon kaksoiskau-
pungin asukkaineen.

Olemme näin tarkastelleet kau-
heata tapausta ihmissuvun varhai-
sen lapsuuden ajoit a. Hyvät van-
hemmat ovat rakkaille lapsilleen
lähimpänä ja avomielisimpiä näi-
den varhaisimpina ikävuosina.
Näin oli Taivaallisen Isänkin ja
Hänen lastensa keskinäinen väli

yarhaisimpiina , aikoi-
na,,T%näpmäemipe yleensä pyhän
Raamatun kertomuksista. Silloin
ilmeni Jumala olennollisesti lapsil-
leen ja ilmoitti heille pyhän tah-
tonsa. Sit emmin on ihmissuku
kasvanut ja luajrntunu'’. Ja Juma-
la on ilmoittanut tahtonsa pyhäs-
sä sanassaan. Jos ajatte!emme,
kuinka onnellisia olisimmekaan,
jos Jumala meillekin biennoftis. il-
menisi ja 'ahtonsa näin iimoifai-
si, niin sopii tähän vasta a, että
ei onnellisuutemme tästä riipu. Tai
vaallinen Isämme on pyhäsgä sa-
nassaan meille tah‘onsa selvääkin
selvemmästi ilmoittanut ja Hän on
rakkaan Poikansa Vapahtajak-
semme ja tahtonsa ilmoittajaksi
meille antanut. Km ei tahdo näitä
to e’‘la eikä Jumalaa Isäksensä
omistaa, hänellä ei ole vähintä-
kään syytä itseänsä millään taval-

Voimistelu
ja urheilu.

Hintakilpailuissa,

jotka ulotettiin eilen klo Pa-
lomäen uima laitoksella, saavutet-
tiin m.m. seuraavat tulokset:

25 m. vapaauinnissa pikkutytöille,

tuomari Caseliuksen lahjoitta-
masta kiertopalkinnossa tuli enei-
mäiseksi.

T. Aaltonen, aika 22 sek. Toi-
nen oli Aino Kivistö, aika 23,1
sek. ja kolmas Ingrid Euiahuhta,
24,7 sek.

Kilpailusta yhdistetyssä nännissä
ja hengenpelastuksessa.

ent. kuvernööri R. Spåren kilpai-
lua varten, lahjoittamasta kierto-
palkinnosta, muodostua Tampe-
reen UimascTjnan jäsentenvälinen
siksi, ettei Lahden ©ikä Häm)een-
linnan uimaseurat olleet lähettä-
neet edustajiaan kilpailemaan.
(Hämeenlinnan U.s. et,
mattomion esteiden takia, saanut
kokoon kilpailun vaatimia 5 nais-
ja 5 miesuimaria). Palkinto jou-
tui tätien Tampereen Uimaseuran
haltuun, ja saa seura «en nyt, voi-
bet uaan sen neljännen kerran p
rätysten, omakseen.

Kilpailussa saavutettiin eenrai
vat tulokset.

N a ise t:
1. Aili Kaivanto, 1,17,4.
2. Liisa Sointu, 1,21,3.
3. Aino Husso 1,23,3.
4. Luesi Niilikoski 1,24,1.
5. Es ter Viljanen 1,25,3.

Miehet:
1. V. Viklund 1,33,9.
2. A. Viklund, sama aika.
3. N. Sauramo 1,43,7.
4. Y. Lekfiis 1,46,2.
5. M. Nironen 1,46,7.

la puolustella silloin, kun van-
huxoka<iu Jumalan tuomio han‘ä
kohtaa samoin kuin. tuota kauhis-
tavaksi, varoittavaksi esimerkiksi
ilmoitettua Sodoman kaksoiskau-
punkia kohdannut tuomio.

Mutta joka tapauksessa eikö ke-
hottakin tuo puhtaas a rakkau-
desta johtunut Abrahamin jalo
tinkiminen meitä jokaista hartai-
siin esirukouksiin, turmiota koh-
den kulkevien lähimms.i«
puolesta? Ja eikö keholtakin tuo
vanhurskaan kaikkivaltiaan Ju-
malan armollinen myönteleminen.
meitä rukouksissamme luotta-
maan Hänen isälliseen armahta-
vaan ja anteeksiantavaan rakkau-
teensa.

H. N.
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ksr/atennalla lannoituksesta johtuu, että syysviljameneelakoon, ehkäisten jyvänmuodostusta. Kalia Ja fosforihappoa
oiivalttsmätöiiiä ja tarpeellista käyttää lisälannoituksena.
~ (SI. 7471)

Taideuintikilpailusta naisille

tätä kirjoitettaessa vielä oltu
®a.atu kaikkia pisteitä laskettua,
.Uutta osoittaa numerot, että “kil-
pailu neitien Aili Kaivannon ja
Aino Vikiundin välillä on ollut
sangen ‘aeaväkinen. Vaikea on
■ennustaa, kumpi lopullisesti voit-'
taa kilpailun. Molemmat tokivät
muuten liikkeet hyvin.

Paitsi edellämainittuja kilpailu-
ja, saatiin vielä nähdä erittäin ki-
reä ottelu pikkutyttöjen ja -poi-
kien välisessä köydenrvedossa. An-
kara veto päättyi lopuksi poikien
niukkaan voittoon. Tytöt ansait-
sevat vedostaan täyden tunnustuk-
sen.

Vielä käsitti ohjelma tyt öjen
esi itämän vaatimattoman pilan
sekä lopuksi kerroshyppyjä.

Tämänpäivän kilpailut

käsittävät useita eri kilpailuja
uinneissa ja hypyissä, sekä sitä-
paitsi ottelun vesi. p a 11op e-
lissä Suomen mestaruudesta.
Ot ulu on välierä, jonka voittaja
pääsee loppukilpailuun. On vaikea
edeltäpäin sanoa, kumpi seura,
Jyväskylänkö vaiko Tampereen
selviytyy voittajana, sillä, vaikka-
kin '«mnerelaisiiyt ovat kauemmin
‘ätä peliä hajottaneet, niin tiedo
tään, että Jyväskylän joukkueessa
pelaa monta todellista, mestaripe-
laajaa, jo*ka eri syis ä ovat sattu-
neet yhteen Kaski-Suomessa ja
sielUä muodostaneet vahvan nesi-
palojoukon.

Jokaisen on tänään käytävä seu-
raamaan kilpailuja, jotka monessa
suhteessa tarjoavat sekä jännittä-
vää, e ta. huvittavaa nähtävää.
Älköön siis kukaan unohtako, et-
tä, kilpailut alkavat klo 12 päi-
vällä Palomäen uimalaitokselia.

Suuri lahjoitus.
Miljoona urheilun hyväksi.

Mikäli nam. L. on kuullut, on
Karhula Osakeyhtiö päättänyt lah-
joittaa 1 milj. mk. urheilukentän
ja seuratalon rakentamista varten
•Kymin Karhulaan.

Suomen pyöräilvmesfaruus-
kilpailut.

Suomen polkupyörä!tymeata.-
ruuskilpailut alkoivat Viipurissa
eilen 10 ja 30 kilometrin mat-
koillu. Tulokset olivat:

10 kilometrin pyöräily; 1) E.
Ikonen, Viipurin Urheilijat,
17,49,6; 2) Th. Lönnfors, KIF,
17,51,2; 3) J. Aho, Kirijät, Jääs-
ki, 17,52,3.

tamperelaiset urheilijat
olympialaisissa

kisoissa.
U. Peltonen, V. Tuulos, H. Lahti-

nen, J, Ruoho ja A. Rajala,

Viime torstaina lähtivät, kuten
aikaisemmin on kerrottu, suoma-
laiset urheilijat matkalle Antwer-
penin olympialaisiin Ideoihin. Mu-
kana on joukkueessa m.m. neljä
tamperelaista urheiMjaa, jonka
vuoksi annamme heistä seuraavas-
sa muutamia tietoja.

Urho Peltonen on synty-
nyt v. 1892. Jo nuorena koulupoi-
kana oli hän innostunut urheiluun
(ja saavutti eteläkin 'koihäänhei-
tossa huomattavia tuloksia. Niinpä
17-vuotiaana hän Jo tässä mieli-,
urheilussaan saavutti yli 90 m. yh-
teistuloksia, joita siihen aikaan
pidettiin aivan ensiluokkaisina.

Paitsi lukuisia kotimaisia ur-
heilukisoja, joissa Peltonen on kun-
nostautunut, oli hän v. 1912 mu-
kana Tukholman olympialaisissa,
saavuttaen Hirnuen palkinnon yh-
teistuloksessa. Tukholman kan-
sainvälisissä kilpailuissa v. 1913
niitti hän maallemme kunniaa tuo-
malla kelhäänheiton I:sen palkin-
non Suomeen ja niinikään Bali-
laisissa kisoissa r. 1914, jolloin
hän sijoittautui toiseksi.

Toivoa sopii, että Peltonen tält-
läkin kerralla nostattaa Suomen
urheilumainetta Antwerpenin ki-
soissa.

Vilho Tuulos on eyntynyt
v. 1895. Urheilu hänelle jo pikku-
poikana »syöpyi vereen* ja kil-
pailuihm otti hän innolla osaa. V.
1912 alkoi T. olla mukana suurem-
missa kilpakoetuksissa, harrastaen
eusi sijassa hyppyjä, etenkin pi-
tuushyppyä ja 3-!oikkausta. Vuon-
na 1914 hän viimekrdmamitussa la-
jissa jo saavuttikin kunnioitetta-
van tuloksen 14,71 m. ja saman
vuoden Balilaisista kisoista toi,
hän kotiin kultamitalin tuloksella
14,62 m. Vuosina 1917—18 ei T.
voinut kilpailla polvivian takia.
Viime vuonna saavutti Tuulos jäV
leen kokniloikkauksessa uuden
Suomen ja Pohjoismaiden ennätyk-
sen tuloksella 15,30 m,

(Kun Tuulos Lohjan harjoitus-
leirillä on useasti hypännyt kolmi-
loikkausta yli 15 m. ja parhaiten
15.20 m., pitäisi hänen ainakin
tässä lajissa kunnialla puolustaa
Suomea.

30 kilometriä;; 1) J. Aho
55,21,5; 2) Th. Lönnfors 56,56,5;
3) J. Väre, Turun Urheiluliitto,
57,02,9.

Kilpailuja jatketaan tänään.

ÄAÄULEHTI

Hugo EaKfJnoa <m «rr^T-
nyt v. 18SL Himon urheiluinaos-
tukeensa, joka juurtaa jo poikavuo-
silta, on kohdistunut mahdoUisim-
man monoon ori' urheilulajiin. Sik-
sipä onkin oeim. 6-ottoluaaa, joaaa
hän tulee maatamme Antwerpenis-
sä edustamaan, hänellä parhaim-
mat menestymisen mahdollisuuten-
sa. Hän onkin w. 1015, 1917 ja
1918 ollut Suomen mestari tässä
ottelussa ja w. 1915 ja 17 mestari
pituushypyssä. Baltiladoissa kisois-
sa sai hän toisen palkinnon 5-otte-
Inssa, saksalaisen Baaohen voitet-
tua l:llä pisteellä ruotsalaisten
»kenkku ilemisen* takia. Samoissa
kisoissa tuli hän pituushyppykin-
pailnissa toiseksi,

LahtiHen parhaat tulokset «ri la-
jeissa ovat: 100 m. juoksussa 11,4
sek., 200 m. 23,4 sek., 400 m- 51,7
sek., 800 m. 2,02,5 sek. ja 1600 m.
4 man. 24 sek., keihäänbeitossa
54,20 m. ja kiekonheitossa 36,40 m.

J. Ruoho on myös urheilupii-
reissä hyvin tunnettu mies. Hänen
erikoisalanaan on, kuten tiede-
tään, seiväshyppy. Jossa lajissa hän
ottaa osaa Antwerpenin kisoihin.
Hänen Lohjan leirillä saavutta-
mainsa tulosten perusteoilla voi
odottaa, että hän selviytyy 350 &

360 emistä. Suomella ei kuiten-
kaan ole toivoa saada tässä urhei-
lulajissa pisteitä, sillä ulkomailta
saapuneet tiedot kertovat huomat-
tavasti paremmista saavutuksista.
Ruohon lähettäminen olympialai-
siin on kuitenkin puolustettavissa
sillä, että suomalaisen urheilun
monipuolisuudesta ulkomailla saa-
daan oikea käsitys.

A. R a j a 1 a on syntynyt v. 1891.
Painin alotti hän v. 1909 ja on
sen jälkeen edistynyt sangen huo-
mattavasti, kulkien kotimaassa
voitosta voittoon ja saavuttaen
suosiota sangen miellyttävänä pai-
nijana. On syytä odottaa, että R.
kunnialla puolustaa Suomen pai-
nijani vanhaa hyvää mainetta
Antwerpeniin olympialaisissa.

kaipuuko neuvosto-
hallitus Englannin

vaatimuksiinf
Samenevin nootti Lloyd Georgelle.

Puolan olkendet 1avataan ottaa
huomioon.

Lontoo, 6. 8. (Reuter ST
T die) Kamernev on julkaissutpit-
kän nootin, jonka hän on lähettä-
nyt Lloyd Georgelle L k. 5 pnä.
Siinä ilmoitetaan aluksi, että Ka-
menev on saattanut hallituksensa
tiet. sen lausunnon jonka Lloyd
George oli antanut haastattelussa
hänen kanssaan t k. 4 pnä ja jo-
ka:.sisälsi seuraavaa: „Mitä tulee
Englannin hallituksen päätökseen
tukea Puolaa sen sodassa Venä-
jää vastaan ja uudistaa saarto,
niin aiheutuu tämä neuvostojouk-
kojen tunkeutumisesta Puolan
kansalliselle alueelle.” Kame-
nevin Lloyd Georgelle lähettä-
mässä nootissa, joka koskee Ve-
näjän ja Puolan neuvottelujen
lykkäytymistä, viitataan lordi
Ctirzonin v. k. 20 pnä lähettä-
mään noottiin ja Sapiehan v. k.
22 pnä Moskovaan lähettämään
sähkösanomaan, joissa kummas-
sakin ehdotettiin neuvotteluja
~aselevosta jarauhansopimukses-
ta”. Tshitsherin suostui v. k. 22

pnä ..aselepo- ja rauhanneuvotte-
luihin”, mutta Puolan edustajat
olivat valtuutetut käsittelemään
ainoastaan sotilaallisia kysymyk-
siä. Venäjän hallitus ei ole kos-
kaan halunnut yhdistää aselepo-
neuvotteluja Venäjän ja Puolan
välisen rauhan solmiamista tar-
koittaviin neuvotteluihin, mutta
on kuitenkin välttämätöntä, että
aseleponeuvottehiissa käsitellään
myöskin eräitä varsinaisen soti-
laallisen alan ulkopuolelle kuulu-
via ehtoja ja takeita. Se seikka,
että Ranska jäjesteämäilisesti tu-
kee Puolaa ja että puolalaisten
oikealla sivustalla on Wrangel,
jota Ranska myöskin tukee, pa-

kottaa vaatimaan takeita siitä, et-
tei Puola käytä aselevon aikaa
vihollisuuksien alkamista varten
uudelleen. Tällaisiin takeisiin
kuuluu osittainen aseistariisumi-
nen, sotaväen värväyksen lopetta-
minen y. m. Kansainvälinen laki
ci suinkaan vaadi sotatoimien
keskeyttämistä ennen aselevon
solmiamista eikä bolshevikien e-
teneminen lainkaan toukkaa tule-
vaa rauhansopimusta. ’ Nootissa
uudistetaan neuvostohallituksen
vakuutus, että Venäjä ottaa huo-

Kenraalin vnoro. Matti on
palvellut aikansa sotaväessä, tulee
kotikyläähj-ä ja kertoo siellä näke-
miänsä. Ihmetellen kuuntelevat ky-
län ukot hänen juttujansa, yhä
uusia ja uusia kysymyksiä tehdään,
eikä Matti koskaan sano »en tie-
dä*.

Mihin aikaan siellä sotaväes-
sä päivällistä syödään? kysyy taas
joku. •

■ Sotamiehet .syövät täsmälleen
kello 12, mutta herrat aina arvon-
sa mukaan. Luutnantit syövät kel-
lo 2, yliluutnantit kello 4 ja kap-
teenit kello 6.

Mutta jos tekisi mieli syödä
jo aikaisemmin?

Ei saa. Sotakomento! Rekle-
menttejä on toteltava eikä mieli-
tekoja.

—■ Milloinkas ne everstit sitten
saavat päiväellistä?

He saavat odottaa kello
8 :aan.

No kylläpä sitten kelpaa nk-
koparkojen "kiinnittää nälkävyö-
tänsäl Kello 8 vasta päivällinen,
ja kenraliraukat, milloinkas niiden
vuoro tulee, yöllä!

Yöllä hm kuka nyt yöl-
lä syöpi... Kenraalit gyövät vasta
toisena päivänä!

Ulkomaat. tyvSf.
mioon Puolan riippumattomuu 1-
den ja itsemääraämåsoiiceuden ja
myöntää Puolalle laajemmat ra-
jat kuin korkein neuvosto ja
Englannin heinäkuun 20 pvn
nootti määräävät. Lontoon kon-
ferenssista sanotaan nootissa:
Sellaisen konferenssiin hyöty, jo-
hon ottavat osaa ainoastaan liit-
toutuneet joihtavat vallat (eikä
minkään muun konferenssin),
rauhan kannalta perustuu siihen,
että ilman näiden johtavien val-
tojen apua muut valtiot eivät us-
kaltaisi ryhtyä sotaan meitä vas-
taan, ja sellainen konferenssi ta-
kaisi todellakin EuropaJle rau-
han. Olemme kuitenkin sitä
mieltä, että välittömät rauhan
neuvottelut Puolan (kanssa edis-
tävät sekä Veräjän että Puolan
kansan etuja, Sitävastoin käsi-
teltäisiin Lontoon konferenssis-
sa tärkeimpiä Venäjän ja liittou-
tuneiden välisiä kysymyksiä ylei-
sen rauhan hyväksi.

Kameneviila, Krassioilla ja
muilla Venäjän valtuutetuilla oli
iltapäivällä uusi neuvottelu lioyd
Georgen kanssa.

bonioon konferenssi
koolle.

Saksa ja reunavaltiot osallisiksi
Puolan rauhaa neuvotteluihin.

Lontoo. 6. 8. i(Re«ter ST
T die) Evening Standardin val-
tiollinen kirjeenvaihtaja ilmoit-
taa luotettavalta taholta saa-
neensa tietää, että vaikka Venä-
jän vastaus olisikin epätyydyttä-
vä, tulee Englannin hallitus hy-
väksymään sen, mutta että Lon-
toon konferenssi tulee kutsutta-
vaksi koolle ja tullaan siinä poh-
timaan Puolan ja rauhankysy-
mystä. Sitä tulevat jossakinmuu-
alla seuraamaan välittömät rau-
hanneuvottelut Moskovan ja
Varsovan välillä. Näissä neuvo'
teluissa tulevat myöskin Saksa ja
Itämeren reunavaltiot todennä-
köisesti olemaan edustettuina
r ämä tapahtuu sillä edellytyk-
sellä, että Ranskan täydellinen
suostumus, jota ei vielä de
punut, saadaan, mutta otaksu-
taan, että kaikki liittoutuneet
tulevat toimimaan yksimielisesti,
ja että lausunto, jonka Lloyd
George maanantaina tulee anta-
maan, on oleva sisällöltään sel-
lainen kuin edellä on esitetty.

kuollut.
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Rauhantoiveet lisään-

Englannin Tamma teäcoe bolaKs-
rikit soTinnoltisemmikai.

L önt öo, 6. 8. (Eevrter STT J-
le) Vaikka Venäjällä vallitaevaa
tilanteen ratkaiseva vaihe ei vielä'
Ollekaan oihl, niin cm ainakin tällä
hetkellä huomattavissa aem jänni-
tyksen laukeamista, joka aiheutui'
Lloyd Georgenl ja Millerandinl
Olkostonossa sunnuntaina tapah-
tuvasta kohtaukseata. Vänäjän
Lontoossa oleviin valtuutettuihin
näkyy vaikuttaneen ee, että halli-
tus on ilmeisesti päättänyt olla
hyväksymättä epämääräisiä va-
kuutuksia, vaan tehdä niistä sel-
vät johtopäätökset. Tästä johtunee
venäläisten eilen osoittama verrat,
tain sovinnollinen esiinf jyminen.
Mutta ratkaisu kokonaisuudessaan
tulee riippumaan siitä, milloin
bolshervikiarmeija lopettaa etene-
misensä. Varsovan kysymys on
niinollien osoittava bolshevikien
aikeiden rehellisyyden. Daily
Chronicle lausuu mielipPeenään;,
että rauhantoiveet ovat lisäänty-
neet. Daily Keväissä sanotaan, et-
tä bolshevikit mahdolliedet* hy-
väksyvät liif tontuneiden antamat
takeet siitä, että Puola ei tule
käyttämään aselepoa armeijansa
uudistamiseen. Daily Express to-
teaa jännityksem vähentyneen ja
lausuu, että hallitus ei ole tyyty-väinen Moskovasta saatuun vas-taukseen, mutta et'ä on selvää, et-
tä bolshevikit eivät ole sanoneet
viimeistä sanaansa. Daily Mailis-
sa sanotaan, että merkit viittaavatsiihenl, että hallitus tulee pääkoh-
dissaan hyväksymään Kamenevinehdotukset. Times puhuu pessi-mistisessä äänilajissa ja varoiteleehallitusta 'KaoieiiiOTin (xvetl uudelta.

Englannin työväestö vasfusfaa
sekaantumista Puolan asicihin.

Lontoo, 7. 8. (Reuter ST
T:Ue) JyrMcäsanaisessa julistuk-
sessa, jonka ovat allekirjeittäneet8 työväenpuolueen parlamentti-
jäsentä ja 8 ammattiyhdistysten
eturivin miestä, varotetaan' Eng-
lannin kansaa olemaan antautu-
matta uuteen sotaan. Puolaa
syytetään julistuksessa imperia-
listisista hankkeista ja selitetään
painokkaasti, että Englannin työ-
väestö ei suostu menemään so-
taan Puolan liittolaisena..

Sotamarsalkka von U/oyerscn

Berllln, 7. 8. (STT—Eadio
Ylisotamaraalkfca von Woyerscl
on 74 vuoden ikäisenä kuolin!
P:lani! zin tilalla lähellä Breslanta,
Sodan aikana puolusti hänen echle.
sialainen armeijansa Saksan kaak-
koista rajaa ylivoimaisia venäläi-
siä joukkoja vastaan.

talousarviotamme kukkaromme
mukaan vaan silmittömästi os-
tamme tarpeetontakin, kun vain
näemme. Semminkin halu ylelli-
syyteen on meillä jotakuinkin ra-
jaton. 'Se ei ole ominaista sille
tai .tälle luokalle vaan .yleensä
kaikille. Kun on, niin annetaan
mennä. Tällä tavalla haaskaam-
me varojamme ja sitten nurisem-
me, kun itse pilaamme asiamme.
Jos nyt tuonti tuliisi yhtäkkiä va-
paaksi, niin maamme pian peit-
tyisi jokasorttisen ylellisyystava-
ran tulvaan ja ikaikenkaltaiseen
rihkamaröykkiöön. Ja sitten elet-
täisiin kuin viimeista päivää.
Niin että tiukasti on vaadittava
edelleen sulkuja, joilla estetään
tarpeettoman, etenkin ylellisyys
tavaran tuonti. Kenties valtiota-
louden kannalta täytyy suostua
siihen, että ylellisyystavaroitakin
on lupa tuoda, kunhan pannaan
niille siksi korkeat tuontitullit,
että yleinen haaskaus estyy jane,
joilla on liikoja rahoja, tulevat
tuhlauksellaan suorittaneeksi val-
tiolle välillisten verojen muodos-
sa tarpeeksi veroa. Vaikkapa pe-
lättävää onkin; että mitä isot
edellä sitä pienet perässä.

Vientiinkin nähden, olkoonpa
urinkin että vientiämme kaikella
muotoa on suosittava, koska se

on pätevin keino taloudelliselle
pystyasäpysymisdlfc, ei ypfåuT-

toistaiseksi täysiä vapauksia
myöntää. (Niitä löytyy tavaroita,
joita me välttämättä elääksemme
tarvitsemme ja joita siis ei saa
laskea livahtamaan pois omain
kansalaisten suun sivu. Puute
nostaa hintatasoa ja siinä suh-
teessa ei enään ole varaa pitem-
mälle mennä, kun jo nytkin kallis
elintaso kuristaa meitä joka ta-
holta.

Kysymykseen: säännöstely
vaiko vapaakauppa? on siis har-
kiten ja varovasti suhtauduttava.
Että melkoisia huojennuksia on
tehtävä kaupale rajoituksia pois-
tamalla ori kylläkin ilmeistä,
mutta ohjaksien kerrassaan höl-
lälle päästäminen ei käy laatuun,
jollemme halua peittyä ulkoisen
tavaran tulvaan ja nähdä välttä-
mättömyystavarain liukuvan o-

masta maasta muille markki-
noille.

♦ ♦ *

Kaupasta puheen ollen johtuu-
mieleen tuotantomme. Tarkoituk-
seni ei ole syventyä lähemmin tä-
hän suureen juttuun. Mutta e-

räästä asiasta ei sovi vaieta. Pu-
hun maanviljelyksestä ja sen
kannattavaisuudesta. Tosiasia on,
että meidän maanviljelystämme
on eniten' ja yksipuolisemmin
säännöstelyllä rajoitettu. Sen
kautta maaoviljdhjät asetettiin

kohtuuttomasti poikkeusasemaan,
josta syystä kyllä on herännyt
tyytymättömyyttä. Mutta sitten-
kin kaikesta huolimatta lienee lai-
ta min, että maanviljelys sota-
vuosina on kannattanut, vieläpä
lyönyt leiville paremmin kuin
koskaan ennen. Monet maanvilje-
lijät ovat niin avoimesti sano-
neet. Mutta nyt alkaa taas asema
olla toinen. Taloudessa tarvitta-
vat moninaiset ostettavat tarpeet
ovat tarkimmallakin huolenpidol-
la loppuun ktduneet ja pakko on
ollut ostaa uusia entiseen nähden
aivan ylettömällä hinnalla. Verot
valtiolle ja kunnalle ovat suun-
nattomasti kasvaneet. Rasitusten
taakka on siten tullut kovin suu-
reksi. Mutta kovimmalle ottaa
työpalkkojen nousu. Teollisuus
on hintoja nostamalla nostanut
samalla palkkoja. Suuretkaan
palkat eivät siten ole itse asiassa
toimeentuloehtoja parantaneet,
sillä mitäpä iloa siitä on, että toi-
seen käteen saapi ja toisesta kuluu
vielä enennän. Työpalkkain näen-
näinen suuruus on kuitenkin hou-
kutellut voimaa pois maantyös-
tä. Vaikka maatyöstä palkat ovat
kovin nousseet, ei maanviljelys
kuitenkaan jaksa kilpailla teolli-
suuden tarjoaHnain palkkainkans-
sa. Niitä on jo runsaasti maan-
yiljelystalouksia, joissa tulot ei-

vS.t enla.ii tahdo peittää menoja
ja silloin on laita huonosti. Val-
tion viljapolitiikka on oman
maan' maanviljelykseltä vaatinut
viljan liian halpaan hintaan ver-
rattuna siihen, mitä ulkomaisesta
viljasta on maksettu. Se ei ole
ollut oikein, sillä turhaan me py-
rimme tulemaan omillamme toi-
meen, jos maanviljelystämme
painetaan ulkomaisen viljantuon-
niii eduiksi. Tämä on epäkohta,
joka on poistettava. Toimeentu-
leva talonpoikainen maataviljele-
väväestö on lujin Suomen kanta-
väki, joten maanviljelyseliinikei-
non tukeminen on yhteisen hyvän
edistämistä .eikä luökkapolitiik-
kaa. On jo aika ymmärtää tä-
mä käytännössäkin eikä vain pe-
riaatteessa. Jollei tätä oteta var-
teen, painuu maanviljelys luokka-
elinkeinoksi ja siitä kärsii koko
kånisa. yhteinen hyvä vaatii siis
pääelinkeinomme elinehtojen
huolellista edesauttamista.

* * *

'Uutiset vankien karkaamisista
ovat herättäneet arveluita, että
karkulaisilla on oilihit • IkopuöM-
la auttavia voimia. Mikäli tutki-
muksista ilmenee, onkin niin asi-
anlaita, Muutamia tällaisia van-
kien on jo saatu
pidätetyksi.

Muuten on oloille kuvaavaa,
että „asuntopula” on vankiloihin-
kin nähden cllemassa. Tulijoita
on’ enemmän kuin tilaa, joten
täytyy poiketa järjestyssäännöis-
tä vankien mahduttamiseksi. Val-
tiorikosvankien lukumäärä on
erään 1,642 ja kaikkien vankien
koko lukumäärä ,6,947. Vallankin
on tänä vuonna ollut tutkinto-
vankien tulva runsas, joten „a-
-suntopula’’ lääninvankiloissa (

on
vaikein. Pahantekijäin hoito
tulee maalle kallistuneissa olosuh-
teissa tuntuvaksi .rasitukseksi.
Vankeinhoitohallituksen meno-
säännön mukaan tulevat vankein-
hoidon menot ensi vuonna ole-
maan 2 miljoonaa vaille puolen
sataa miljoonaa. Lisäys kuluvaan
vuoteen verrattuna tekee 8 mil-
joonaa. Tämän vuoden meno-
säännössä arvioitiin sen tuoton,
mikä koituu vankien työstä, te-
kevän 5 milj. markkaa, mutta
noussee summa tänä vuonna 7
miljoonaan ja ensi vuonna 9 mil-
joonaan, Huonosti siis vangit

korvaavat sen vapaan ylläpidon
ja muun hoivan, jonka yhteis-
kunta heille kustantaa. Valtiom-
me talon 'die edullisella tavata
ei ole vankilajärjestelmä suunni-
teltu, kun ei ole osattu tuottoi-
sammin käyttää hyödyksi van-
kien työvoimaa. Lieneekin jotain

muutoksia tässä kohden, suunni-
teltu ja ajateltu vastaisuudessa
siirtää sotalaitoksen töitä mah-
dollisimman suuressa määrässä
vankien tehtäväksi. 'Nämä tie-
dot vankilaoloistamme olen poi-
minut lehdissä näkyneestä van-
keinhoitohallituksen ylitirehtöö-
rin haastattelusta ja sietää nii-
hin kiinnittää huomiota.

Uusien1 vankilain rakentami-
sella kylläkin voidaan kyseessä-
oleva ..asuntopula” poistaa, mut-
ta se tietää valtiolle suuria me-
noja. Sitä uraa menemällä ei ri-
kollisuus vähene. Syytä on. sen
vuoksi koettaa parantaa karjan-
kasvatusta, Sillä se yksin tässä
auttaa. Kansamme tulevaisuus
edellyttää kunnon karttumista,
jollemme siihen pysty, niin aihet-
ta huoleen ei puutu. Taistelu ri-
kollisuutta vastaan on tehtävä,
johonon ryhdyttävä entistä pon-
tevammin. Jos rikollisuus aina
vaan kasvamistaan kasvaa, niin
vähitellen seuraa yleinen rappeu-
tuminen. Liuta suuriakin ri-
koksentekijöitä ei vie kansaa nu-
rin, mutta kyllä yleinen turmel-
tuminen. 'Muistettakoon tämä ja
meneteltäköön sen mukaan.

Juttu-J aa icko.
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Helsingin Osakepankki
Tampere.
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MlElltSlIl! Hl InH il

ifeolataftset suostuvat aloittamaan
Tanfennenvottclut, jos hyökkäys-
tojhninta heti keskeytetään.

Englanti ja Ranska Puolan
tukena.

Puolan sähkösanoma-
toimisto ilmoittaa; Puolan
tiafflitus on Venäjän viimeisen
motin johdosta ilmoittanut neu-
vostohallitukselle oievansa joka
ietki valmiina alottamaan asdk-
k>- ja alustavat rauhanneuvotte-
lut sillä ehdolla, että hyökkäys-
coiminta molemmin puolinkeske-
ytetään ja että Puolan valtuute-
tut saavat olla yhteydessä halli-
tuksensa kanissa, mistä heidät ai-
ta! sommin estettiin. Mikäli ilmoi-
tetaan omaksuvat sekä Englannin
että Ranskan hallitukset täyddli-
Ästi Puolan hallituksen kannan.
Englannin uhkavaatimuksen
luontoinen nootti, johon vastaus-
ta vaaditaan maanantaihin men-
nessä, sisältää vaatimuksen, että
bolshevikien on heti keskeytettä-
vä sotaliikkeensä. Päinvastaisessa
tapauksessa tulee Englanti yhä
runsaammassa määrässä tarjoa-
maan Puolalle sotilaallista tukea.

Puolan nootin sanamuoto.

Puolan Helsingissä
oleva lähetystö ilmoit-
taa t. k. 7 pnä; T. k. 5 pnä lä-
hetti Puolan hallitus neuvosto-
hallitukselle seuraavansisältöisen
nootin; ■ '

Puolan haßlituJcsen tutustuttua
Baranovitähista saapuneitten val-
tuutettujen ilmoitukseen se to-
teaa, että noovostolh aIM itus on
kieltäytynyt solmiamasta asele-
poa. Puolan hallitus toteaa niin-
ikään, että sen valtuutetuilta oli
riistetty oikeus olla vapaassa yh-
teydessä hallituksensa kanssa.
Puolan hallitus on saanut tiedon
neuvostohallituksen uudesta eh-
dotuksesta asdeponeuvottetujen
ja alustavien rauhanneuvottelu-
in ulottamisesta iMinskissä elo-

kuun 4 pnä. Koska edustajamme
olivat valtuutetut neuvottelemaan

Puolalais-venäläiset välit.
yksistään asdcvosta, oli nehvos-
tahaflilituksen ehdotus mahdoton
sellaisenaan toteutettavallesi.
Näinollen täytyy Puolan hallituk-
sen todeta, että neuvostohallitus
yrittää pitkittää sotatilaa molem-
pien maiden välillä ja että se ot-
taa kantaakseen edesvastuun vå-
hollismiksfen jatkamisesta. Pyr-
kien kuitenkin tekemään voita-
vansa sodan lopettamiseksi on
Puolan hallitus valmis hyväksy-
mään neuvostohan ituksen ehdo-
tuksen valtuutettujen lähettämi-
sestä iMinskiin sidöä samanaikai-
sesti neuvottelemaan sekä asele-
vosta että rauhasta, mutta kat-
soo oievansa pahoitettu vaati-
maan muodollisia takeita siitä,
että sen valtuutetuille annetaan
tilaisuus vapaasti olla yhteydessä
hallituksensa kanssa joko käyt-
tämällä Mansikin kipinälennätin-
asemaa taikka kuriirien välityk-
sellä, joille matkoillaan on suota-
va kaikkia mahdollisia helpotuk-
sia matkan jouduttamiseksi. Puo-
lan hallitus katsoo, koska Neu-
vosto-Venäjä on kieltäytynyt sol-
miamasta varsinaista aselepoa,
oievansa oikeutettu vaatimaan ai-
nakin kaikki hyökkäystoimen-
piteet lopetettaviksi neuvottelu-
jen alkamisheflkenä. Puolan hal-
litus suostuu sdtmiamaan rauhan
sillä perustella, että molemmin
puolin tunnustetaan kansakuntain
kiistämättömät oikeudet ja yri-
tetään löytää ratkaisu kaikille ky-
symyksille, jotka saattavat turva-

ta ravihan ja hyvät suhteet Puo-
lan jasen itäisen naapurin kesken
Puolan hallitus ei sensijaan saa-
ta ryhtyä neuvottelemaan ehdois-
ta, jotka louikkaavat maan suve-

renisia oikeuksia tai jollakin
lailla koskettavat Puolan sisäisiä
asioita. Puolan hallitus odottaa
neuvostohallituksen ilmaisevan ne

periaatteet, jotka se haluaa aset-

taa neuvottelujen pohjaksi.

Varsovaa voidaan pitää mene-
tettynä.

Berlin, 7. 8. (-STT—Badio)
Varsovan kaupungin maistraatti
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Ruho on Shdysvaltaln tuleva presidentti?

Äskettäin Kerroimme cfemckraatfien isottaneen ehdokkaakseen senaattori Cozitf. RepuhlilcäanDen;
ehdokkaana on senaattori Haarding, jolla on sangen paljon kannatusta. Kamppailu näiden kah-
den välillä tulee olemaan ankara. YMötyks et voivat kuitenkin olla mahdollisia, silli presidenUi
Wilsonin mainitaan eairaudesta toi vmtuaan jälleen agottamtnneen ehdokkaaksi demokraattien listoilla.

~ 8 p:ng elokuuta

Ldtoosen, Seppäsen ja Vluhikda S
•raotta, .Väisäsen 4 #u»tta Nou-
siaisen yhden vuoden sekä menet-
tämään kansalaisluottamukselle®
Aholan ja Seppäseni määräajaksi,
Salmen 8, Leinosen ja Viuhkon 6,
Väisäsen 5 ja Nousiaisen 3 vuo-
deksi, jota paitsi Leinoselta taka-
varikoidut 4,000 mk. ja Viuhkolt»
19,461 mk. julistetaan krunnuU®
menetetyiksi. Kun Aholan ja Sap-

! päson ehdonalaiset rangaistukset
yhdistetään heille nyt tuomittul-
liin rangaistuksiin on Ahola pi-
dettävä kuritushuoneessa 10 raot-
ta 6 kuukautta ja Seppänen 7;
vuotta yhden kuukauden sekä me-
nettävät kansalaisluottamuksensa;
Ahota 12 ja Seppänen 8 vuodeksi,

Huutokauppoja J
■ - --yf mmr

Ö
poismnuton tähden, myydään tämän
elokuun 12 poä klo 12 p. kaania, omal-
la tontilla sijaitseva 6 huonetta ja 48
m* suuruisen kellarin y.m. käsittävä hu-
vila. Puutarha hyvä, 110 hedelmäpuuta
y. m. Kauppaa seuraa kiinnityslaina
46,000. josta ei 8 •/, vuoden aikana
tarvitse maksaa korkoa. Nykyajan ra-
kennoshintoja ei vaadita, vaan saa
huudoilla, mennä Lopat rahoista kaup-
patilaisuudessa.

Os. Vammala.
H. Vapaavuori
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Hpua Puolalle.
englanti varustelee sotarctkeä.

Heljä divisionia Puolaan.

Tukholma, elok. 6 p. (R.)
»Stockholme-Tidningenille* len-
nätetään Lontoosta, ettl Englan-
nin sotaministeriä valmistautuu
kaikkien 'mahdollisuuksien varoilta
sen vuoksi, että ecta Venäjää vas-
taan näyttää aivan välttämättö-
mältä. Heljä divisioonaa voita-
neen kohdakkoin lähettää Puolan
rintamalle. Valmistuksiin laivas-
ton mobil iao;m isäksi on ryhdytty.

Varsovasta ilmoitetaan, että
Puolan hallitus on poistunut kau-
pungista. Bolshevikit ovat aivan
ulommaisten linnoitusten lähetty-
villä.

Romania ja Unkari Puolan avuksi.
Romania asettua 70,000, Un-

kari 50,000 miestä. Unkarissa
vallitsee suuri innostus.

Wieni, 5. 8. Bukarestista Il-
moitetaan, että sotilaspiirit ovat
tänä päivänä saaneet yksityiskoht-
taisempia tietoja Uitfolaisvalto-
jen suunnittelemasta aotaretkestä
Neuvosto-Venäjää vastaan. Eug-

on päättänyt asettaa neuvoston
huolehtimaan kaupungin puolus-
tuksesi . Sotilaalliselta kannalta,

katsoen voidaan Varsovaa jo pitää
menetettynä, kuten sieltä saapu-
neet tiedot kertovat.

lanti on »hiljaisen myöntymisen»
kanna!!» ja Ranska on ottanut
suorittaakseen värväy»toiminnan.
Botriiervikien vastaisella rintamal-
la tulevat esiintymäin paitsi rans-
kalaiset, romanialaiset ja unkari-
laiset, jolta toisella sivustalla tu-
kevat puolalaiset. Hyökkäykseen
käyvän ydinjoukon muodostavat
70,000 romuni-alaista j» 50,000
unkarilaista. Ranskalaisia sota-
tarpeina kuljetetaan Konstantino-
polin kautta. Tahekko-Slovakian
taivuttaminen osalliseksi hank-
keeseen ei ole vielä onnistunut.
Unkarissa vallitsee suuri innostus,
vaikkakin epäillään, ettei Unkari
pysty aikaansaamaan sitä, minkä
sota vaatii. Romania on vaatinut
Ranskalta määrättyjä takeita, joi-
hin suostumista ei ole vielä rat-
kaistu.

Unkari lupaa apua, Entettte
ehtii liian myöhään perille.

Borliln, 7. 8. (OTT—Radio)
Unkarin pääministeri on parla-
mentin istunnossa selittänyt, että
Unkari on taipuvainen antamaan
sotilaallista: apu» venäläisten
'hyökkäyksen pysäyttämiseksi. Pää-
ministeri totesi liittoutuneilla ole-
van htyvääi tahtoa Unkarin avus-
tamiseen, mutta huomautti sa-
malla, että entente hitaina ko-
neistoineen eäännoiliseah ehtii
liian myöhään perille.

Punafcaarlllalsiufu!.
Toraa TierioHran jullsteant tno-

mionsa Aholaa y.m. jutussa.

Turnn ttoriteikcns on. nyttemmin
antamat plätökaensfi monttcöri
Eichard Aholaa y.m, vastaan nos-
tetussa valtiopetosjutussa. Päätös
oli seuraavon sisältöinen:

Hovioikeus katsoo toteen saahe-
tuksi, että Ahola, Sulo Johannes
Salmi, Vilhelm Leinonen, Valde-
mar Seppänen, Vilhelm Vitehkö ja
Viktor Väisänen ovat, liityttyään
osaksi Suomessa ja osaksi Venä-
jällä toimivaan vallankumouksel-
liseen järjestöön, jonka tarkotuk-
sena on ollut laittomalla tavalla
kumota Suomen nykyinen valtio-
muoto, tuon tarkotueperän saa-rut-
tamieeksi toimineet «yyttecaeä ker-
rotulla tavalla, sekä että Olga
Nousiainen on laihallaan edistänyt
järjestön toimintaa, mutta luotet-
tavaa selvyyttä puuttuvan siitä, et-
tä Salmi olisi maassa vuonna 1918
vallinneen kapinain jälkeen asu-
nut Venäjän neuvostovallan jouk-
koihin, tai että Väinö Johannes
Eamstedt ja Väinö J. Forshäck,
olisivat toimineet tahallisesti ja
tietoisina järjestön aikomuksista,
ja myös siitä, että Ida Väisänen,
Petter Kuusela, Hjalmar Vei joiai-
nen ja Oskar Sutinen olisivat teh-
neet. i‘sensä syypälkai rikolliseen
toimintaan, minkä vuoksi hovioi-
keus harkitsee E. L. 11 luvun 4 ja
6 pyk. nojalla oikeaksi tuomita
Aholan, Salmen, Leinosen, Vluh-
k'on, V. Väisäsen ja Nousiaisen
valtiopetoksen valmisteluuta pl-
dettäviksj kuritushuoneessa Ahto-
lan 7 vuo‘ta, Salmen 6 vuotta,

¥apaaehtoisella
huutokaupalla

myydään t.k. 16 poä kallo 10 sp. Mah-
oal&n kylään kuulavaesa Vuoriaan tor-
passa koko torpan irtain, niin. hevonen,
lehmä, hieho, vasikoita ja lampaita,
hevosen kesä- ja ralviajokaluja, sepa-
raattori, voivi-kimu, astioita, huoneka-
luja, kangas tuolit tarpeineen, vaateta-
varaa y.m. Huudot paikalla maksetta-
vat. Hämeenkyrö 6 p. elok. 1920.
8071 Tiida Vuorinen.

m "1

talon huutokaupassa PSlkfi-
ne£!iä,,Haph«lan kylässä,
2 km. Äimäin laivalaitu-
rilta myydään elokuun 14
pnä muiden muassa

20 kpl. engl. potuista
pässiä ja lampaita*

i uusi oja-aura.
I uusi Jää-aura.
20 uutta käyttämätöntä,

hyvinraudoitettua halko-
kottikärryS.

i Aksel filonHa ■Toimitusmies H

g MM, IlebSiltßlß^llsJ1,1,

(5.L7857;

Resäkirje Itä-Råmeestä.
Päijänne on heimojen erottaja,

vaikka kyllä vmä Heinolassa ta-
paa täydellistä hämäläisyyttä.
Heinola on soma maalaäekyläkau-
punki kylpylaltoksinean ja nais-
seminaarineen Jyrängön riman
vieressä. Sen paikan nimi olikin
oikeastaan Jyränkö ja paikallis-
imnouijakin on sepittänyt säteen-
sä »julkisen Jyrängein» kunniaksi
niiniä ■aikoina., jolloin Heinolan
maakylä oli Kymin kartanon lää-
nin maaherrain asuntopaikkana.
Tähän aikaan ei 010 vieraan hy-
vä mennä Heinolaan olestamaan,

siliä Mu «aa yönsä viettää Heino-
lan hoiniisiltä kaduilla; asuntoa
on mahdoton saada, paitsi jos on

joku tuttava, joka hyväntahtoises-
ti ahtautuu vieraan varalta kodis-

saan. Jyrängön kosken yli on ko-

mea rautasilta, jonka punaiset y-
rittivät räjäyttää, vaikka vain
osaksi onnistuivat. Jyränkö® ja
Kymiä myöden vierii Päijänteen
vesistö mereen.

Heinolasta ora kaunis kolmitunr-
■tin>en laivamatka Kyrniä, Euo‘sa-
laista jalPäijännettä pitkin »Asik-
kalan pääkaupunkiin». Moniloke-
roineri Ruotsalaisen järvi, johon
■Päijänne! laskee Kalkkisten kos-
kei! ja kanavan kantta, on rankx-
eilt-aan paikoin hiivin viljeltyä,
■palkoin gnubikeite. metsiä ja miel-

lyötäviä maisemia; sen rannalla
on myös pysäyspaikka Tornio,
mutta ei Haaparantaa. Kalkkisten
kanava on lähes kilometrin pitui-
nen, yksisulkuinen ja sulun sei-
nät puusta, sangen somaa seutua.
Etelä osa Päijännettä on paikoit-
tain laajaseikäsietä, paikoittain
saar en katkelmaa niin että nii-
tä myöden käy maantiekin laut-
toineen salmien poikki. Asikka-
lan selän läntisellä rantamalla
kohoaa kummulla Asikkalan uh-
kea kirkko. Vakan Päijänteen
eteläpäähän aukenee Vääksyn ka-
nava. —.

Vääksyn kanara yhdistää laa-
jan Vesijärven Päijänteeseen, jo-

hon Vesijärvi ennen laski vielä-
kin Tinkaansa toimittavaa vähäis-
tä Jokikoskea. myöden. Kanava on
n>. 1% kilom. pitkä Vesi Järveä ja
Päijännettä erottavan santahar-
jun poikki, kanavan molemmin
puolin on (nykyään huonosti hoi-
dettuja) puuistutuksia, niissä m.
m. myös mahtavia tammia Jä
Jättiläislehtikuusia: Kanava on n.
50 v. vanha, myöhemmin uudesti
rakennettu, siinä on yksi sulku-
kammio, kivinen, n. 35 m. pitkä,
10 m. leveä, 3 m. syvä. Liike kana-

Lshteen Ja Päi-
jänteen eri seutuihin (Jyväsky-
lään asti 10 t. laivamatka); n. 35

v.assa on suun-,

kertaa vuorokaudessa kanavasul-
ku avataan ja joka kerralla laskee
5 m. Päijännettä korkeammasta/
Vesi järvestä n. 900 m 3. Vesijär-
ven kirkasta vettä sameraiseen
Päijänteeseen. Vesijärven vesi on
vihertävää, jonka värin syistä on
erinikaltäisiä selityksiä, sekä eri-
tyisen kirkasta. Kanavan seutu on
kaunista, ympäristössä huojuvia
hongistoja, viljelyksiä ja runsaas-
ti sekä paikkakuntalaisten että
ulkolaisten huviloita' y.m. asu-
muksia. Paljon onkin kesävie-

vää on, miksi Asikkalan uutta
kirkkoa ei rakennettu kanavan lä-
hettyville Anianpeltoon, kun se ko-
konaan uudesta rakennettiin niin
äskettäin kuin v. 1888, jolloin
kanava- y.m. liikenne oli uudessa
vauhdissa ja koko hajanaisen
Asikkalan keskus on kanava ja
Anianpelto, vaan rakennettiin 6
kiloni. kanavasta länteen koko pi-
täjän syrjäseutuun, jonne useim-
milta pitäjän kulmakunnilta on
mutkikas matka. On ilmeistä, et-
tä kanavan seutu käy yhä keskei-
semmäksi: siinä on nyt jo mylly-
jä, saha, sähkölaitos, kauppiaita,
lääkäri, apteekki, kirjakauppa, te-
ollisuudenhaTjoittajia, säästöpank-
ki, telefoonit y.m., puuttuu vain
Anianpellon nimi ja rautatie.

raita
Paikkakunnan virallinen nimi

on Vääksyn kanava eikä
A n i a n p e 'll o, niinkuin odot-
taisi. Kanavan länsipuoli on
Vääksyä, itäpuoli Anianpeltoa.
On käsittämätöntä ja moitittavaa,
miksi ikivanha historiallinen Ani-
anpellon nimi on poistettu viral-
lisesta käytännöstä, niin että pos-
tito mistokin nimitetään nykyään
Vääksyn kanavaksi, oltuansa aina
viime aikoihin asti Anianpelto.
Onko niin tapahtunut postinhoi-
tajien historiallisuutta halventa-
vasta toimenpiteestä? Meillä, on
taipumusta historiallisten nimien
hylkimiseen ja vääntelemiseen,
mutta paikkakuntalaisten olisi
semmoisia!:in epäkohtia estettävä
ja tapahtuneita korjattava. Isien
muistoa on kunnioitettava.

Seutukuntaa kuulee nimitettä-
vän A s ik k alan p ä ä k a u-
p u n g i k s i ja aivan ibmeteltä-

Päijänteen ja Vesijärven jaotte-
lema Asikkala on vanhaa viljelys-
tä (nykyään n. 9,000 asukasta)
ja ylimuistoinen messukylä on sii-
nä Anianpelto näiden euureelkien
välisellä kannaksella, jonka kaut-
ta vanha valtatie kävi ja hiukan
siirrettynä käy kanavan poikki
rautaisen kääntösillan yli muuhun
Hämeeseen. Toistaiseksi on epä-
selvää ja kaiketi tuntematonta,
mistä Asikkalan nimi on johtu-
nut ja mitä se merkitsee, niin-
kuin on laita niin monen paikan-
nimen Suomessa. Vaikka Asikka-
lassa on jo ainakin kolmas kirkko
ja sen mukaisesti hautausmaa, on
viimeksi sanottu paikka ollut ver-
rattain vähän hoidon ja huolenpi-

Don aiafsetin «ivan lalii sikaan
asti, kunnes nykyinen rovasti, Ka-
res, on tässä kohdin saanut aikaan
käänteen ja tavan, jota olisi mo-
nissa muissa Suomen seurakun-
nissa seurattava. Määrätään mim.
jokin suvisunnuntai eeuraknnta-
laisten kokouspäiväksi hautaus-
maalle; tällöin pidetään hengelli-
siä puheita, seurakunnan oloja
koskevia esitelmiä, esitetään lau-
lua y.m.s. Tänä vuonna oi! hau-
tiramaajubla 11 p. heinäkuuta
jolloin m.m. muuan seurakunta-
lainen isäntä piti erittäin valai-
sevan esityksen Asikkalan kirkois-
ta ja monista muistoa ansaitsevis-
ta Asikkalan hautausmaahan hau-
datuista henkilöistä. Näyttää seu-
raavan ikäänkuin itsestään, että
tällaiseksi juhlapäiväksi asian-
omaiset laittavat omaistensa vai-
najien haudat kauniiseen kuntoon,
joka taas vaikuttaa yleistä hauto-
jen ja hautausmaan huolehtimista
vainajain muistoa kunnioittavaan
ja kauniiseen muotoon saatta-
maan. Niin edistetään pyhän ja
pyhyyden kunnioitusta ja vaikute-
taan sosialistisen raakuuden vas-
tustamiseksi. i

tuaan VäSksyssS punaisten vwras-
tot suoritti Anianpcllon kylässä
ratkaisevan taistelun n.s. iKnetasi
Hitti puistossa. Paikka on kelo-
ja kyhmynäänty puisto pari kilo-
metriä kanavasta itään. Ottelu oli
tuima ja siinä ratkesi ja katkesi
punaisten valta ja murtui sitten
punaisten kiireesti paettua ete-
lään päin lopullisesti Lahdessa,
Salmin ja hänen pataljoonansa
urotyöt monilukuisempaa vihol-
lista vastaan säilyvät aina Asik-
kala isten muistossa ja suuri ja so-
ma sankari patsas Asikkalan hau-
tuumaalla elävöittää jälkeläisillä
isänmaan rakkautta ia oikeuden

*
voimaa, o

, ; :v,- •

Tulevalla Aulanpellolla on tu-
levaisuuden edellytyksiä. Sunnni-
teltaissa sitä parantolaa, jok» »Sit-
temmin sijoitettiin Takaharjulle,
oli ehdolla Vesijärven ja Päijän-
teen välinen honkia kasvava s»n-
taharjn. Siinä on m.m. eräs koh-
ta, Auringon vuoreksi sanottu,
josta on ihana näkemys noille
valtaville vesille ja ympäristöni
viljelyksille. Samoin on kanavani
muuaga ympärystössä tilaa tnle-
veirouden toimenpiteille. Talous-
ko joista, ajoneuvoista, arrast»Sosialistien nostaman kansalais-

sodan muistot ovat Asikkalassa (vaurasta) |y.m. päättäen. näyt-
erikoisen -merkilliset. Kuuluisa tääkin edistystä kaivattavan ja
Kalmin pataljoona tuli Kukmoi- asujanten Karrastukßia seuraten’
sista ja Padasjoelta Päijänteen tuntuu edistystä myös Imirastet-
länsipuolta pulikaisten punaisten tavan. ,<

1

rintaman kulki Päijänteenä ja, Ve*- j
sijärrea tiilisiä harjuja ja tellaiM

Va el t aja.
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Musiryynia Triität. • Ehuone- ja talouskaluja, sänkyvaat- *

* ra
tei a, täydelliset nahkurin työfcs- Kaursnrytjniä hyvät ja Injatekoiset, myytävänä. pE
rat, kuusen- ja pajunkuorta y.m. Ohraanjgniä Voi käyttää sekä yhden että kah-Talosta, joka voidaan, myydä en- Kotim. Ruisjauhoja den hevosen vetäminä, valjaat ®eu- maa
Tien huutokauppaakin, antaa lä- T.. .

.

. naavat mukana. Ajajan istuin
hempiä tietoja osoitteella Vam- iKKnnajaunoja edessä. Nähtävänä MouliijärvOra
mal a, Martti Viitanen ja E. Kortilla - Eyömälässä. Vastaukset viikon ku-
liSyli tl 5. 8093

‘ luessa hintaharjouksineen o«.;
Sr karkeita vehnäjauhoja 16583 L. Selänne, Ikaalinen.
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WitPliiSii 1pS“Gk Iw | BB Ilämeenk. 7. Puhel. 302. H
myydään haultamme.
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N:o 180 1920 - 7

Tampere.

Monipuolisia varasto

lataus.

M Y YMME:
LYSOOLIA PYYKKISAIPPUAA
TÄRPÄTTIÄ SAIPPUAPULVERIA
SPRIILAKKOJA: mustaa, TUOLETTISAIPPUOITA
ruskeata, punaista ja vai- ETIKKAA pullottain ja lit-
kuista. rottain.
ELBGANT DRESSING KÄRPÄSPAPERIA
K ENKÄMUSTBTTA KÄRPÄSRIJLLIA
FLORIDONIA valkoisilla JOUKKOMURHAA
kengille PIROLIN
RAPIDIA värill. kenkien OMALINIA
mustausaine. '

Tukuttain /a vähittäin

Tsmi MINERVA
Tampere. Hämeenkatu 16. Puhelin 1665.

16597

? K. UJOSTI I
Kauppakatu 8. Puh. 303, 853 ja 47.

Metsästyslarpeita
HUOHfIJ Haulikonpatroonia: ,fSaxo-
nla{(

, j^orido11 ja ~Wimrod“ alkuperäinen

16595

Hyvä pian poikiva

Miatiismppa
myydään heti ja toinen hiljan poikinut.
Lähellä Hatanpään kansakoulua Kallo
Marjamäki tai 10 p. Aleksanterin torilla.
8034

Vähän käytettyjä

LasfemraiWa
(pojan ja tytön) myydään Marian':. 18.
16567 Stcckcrt, puh. 1831,

Lsiliiiji
1" IV." 2” 3" 4" 5" saapunut

16589 A. Siiinio.

j Osoiteilmoituksia jj
$

—

flslamsjnjln Tnmpereolln:
ASIANAJOroiausro) A,

joiden omistajat, kuuluvat Suomen
Asianajajaliiton Tamp. osastoon.

Ahlman A Pulkkinen. Kanppak. 9.
Av. 9—B. Telet.: Toimisto !6, Eriks-
son; 744, Solja: 1516, Backström:
1550, Luoma: 1790.

Grönblad A Seiander, Kauppai. 7
Av. 9—B Puri. 659, 1859 ja 314

Urho faakkola, Kirkkokatu 8 («m
I'alanrlerin talo). Av. 9-8. Puli. 761

Kaarlo Launio, Säästöpankintalo.
Länlinenk. 24. Av. 9—3. Puheli-

. met 44 ja 15 56.
K. O. Laitinen & Viljo Sainio.

Kauppa k. 7. Av. 9—3. Puh. toimis-
to ja Veneskoski 474, Sainio: 473,
Rekola 890

Gustaf Munck Tiiliruukink. 7. Kesä-
ja heinäk. aikana av. 9—12. Tei. 43.

Kaapo Murros Itäinenkatu li
Av. 9—3. Puh. 758,759 yks.p. 704

Tampereen Lakiasiaintoimisto
Om. varat. Oiva Sahlberg, Kaup
pak. 18. Av. 9—3. P. 644 & 1004,

Wallin A Hejraelaeus, Kauppa!.
varrella Av. 9—H P. 20» ja 10811

Pianting|Puha s
Kauppak. 3. .. Avoinna 9--3. I

Puhelimet 91 & 1165. I

J. V. ROUHUHKOSKI f
Asianajo- ja Liiketoimisia. j
Knninkuank. 27 puurakennus. ■:

Puhelin 142 in 1530. Avoinna. 9—4 j

Hovioikeudenneuvos
Santeri Saarnijoki
Satamakatu 3. Av. 9—5. Puhelin 1933.

Varatuomari Antero Simoin
Asianajo- ja Liiketoimisto
Hämeenkatu 19 (Kauppahalhctalo)
Avoinna klo 9—3. Puhelin N:» 28.

G.W.fispeluntl Hallituskatu 22.

Tolspalkkalsla asianajajia:
Alfred Holmström, v. tnom., Turku,

klo 9—3, Puh. 772, i 049 & 117.
l,“# Hill S TlllSiPili
Torku. Karik.it. 8 Av.9—4. P.484 A 945.
VILHO SELINHEIMO, Helsinki,

mmm:
Ahlman, Matkoilla elokuun loppuun.
Anttonen, Ilmarina. 7 Tammet, apteek.

talo. I—2, 5—6 Puh. 855.
Bergholm, Yleisen sairaalan ylilääkäri.

Hämeenkatu 21; 9-Vill, 5-6. P. 145(5.
Brotherus, silmälääkäri, Itäinenk. 20.
9—lo, 5—6 Puh. 1507.
Eklund, Hömeenk. 15, Matkoilla 16 p.

kesäk.—ls p. elek.
Emeleus, Hämeenk. 27. ViS-VjlO, 4-5.
A. Grönholm. It k. 20.9-11 ja 4-5. P.861.
Tri Hoffström, Hämeenkatu 27, mat-

koilla.
Ernst af Hällström, matkoilla elok.

puoliväliin.
Suonia af Hällström, (o. s. Loiraa ran-

ta), matkoilla.
Yrjö Kulovesi, Rakennuskontt. talo

Hämeenk. 23. Teief. 804. 9-11 ja 5-6.
Laurell, Koskikatu 9, 9—lo ja 4—5.

Puh. 156 ja vavtaanottoaikana 413.
Läng, Onni, Kr'f ilänk. 9. Puh. 1401,

Matkoille,
Tri H. Malmio. Kesäosoite: Naantali.
Tri Ngman Kauppatori 7, 9-11, 1-2.

pyh. 9—l! Sisätuiit., last. jo veneor.
Ora, hermotant., 9—Vgll, B—6. Mus-

tan! ali denk utu 24. pub. 817.
Penttilä, Hämeenk. 27. 11—1. Puh. 892.
B Räihä, Kauppakatu 2. Matkoilla

elok. 10 p:väun.
S”SH! J- Piirilääkäri, 9—ll, 4—5.

Järvensivun talo. Puhelin 1968.

Vihan der, Anna, Itäinenk. 20. V» 1 1
—3 arkipäivisin.

Ernst af Hällström, ensim. ksnp. lää-
käri. Itäinenk. 24. 9—ll ja 5—6,
puli. 201. Tervevdenhoitotoiinistossa
1 I 2, puh. 1521.'

A. V. Grönholm, toinen kaup. lää-
käri. Itäinenk. 20. 9—ll ja 4—5,
puh 861.

Vähävaraisten poliklinikka, Hä-
meeni;. 19, Klo il—i. Puh. polikli-
nikkaan ja sairaannoitaja ttarelle 1897
lääkärille kotiin 156.

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

Eeuhkotautihnoltola, Länt.puistok. 4,
tiist. ja perjant. 6—7.

Bokotustoiraisto, Kuninkaankatu 38,
torstaisin 10—12.

Kiertävät sairaanhoitajat, tavataan
varm. 2— 4 i.p. Länsipiirissä H. Paa-
sikivi, Maariank. 4, puh. 782. Kes-
kikaup. M. Koskinen, Läntinenk. 86,
puh. 25. Kyttälän p. Alma Viho-
nen, Viinikank. 3 A, puh. 982 ja Tam-
melan p. Hina Vihonen, Viinikank.
3 A. puh. 932.

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

HammasiaQKSreitfi:
Björn Alithan, Kauppak. 2, 11—12

6—l/2 7, keskiv. ja lanvant. 11—12.
Elvi Hoimiander, Viinikankatu 17.

Matkoilla elok. 16 p;ään.
Olga .Itirvlnen. Aleksanterink. 20,
V2lo H. Ei iauv. Puh 603.

Lauri Kulkkila Hongan!;. 12. Klo
l/s 10-11 ja 5-6. Keskiv. ja lauv. V, 10-11.fiolmi Kulovesi, Hämeenk. 26 Te-

lef.-yhtiön talo, klo 9-11 ja 5-6,lauvant.
9 puh. 96.

Elna Lindgren Viinikankatu 20. Mat-
koilla elokuun 9 p;ään asti.

Pekka Nironen, Knnink. 19. Mat-
koilla elok. loppuun.

Palo, Väinö, Hallitnsk. 9, V,lo—ll,
tiist. myös 5—6, Puh. 588.

Veli Pakkala Knnink. 25 puh. 170,
11—12 sekä tiist. 6—‘/,7.
Ada Paavola, Kauppak. 4. ArkipSiv.

10- 4-5, keskiv. ja lauvant. 10-11.
Otto Simola Hallitusk. 21 10—11 ap.

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

•/jjlO—ll ja perjant. 4—5. Puh. 225.
Wangel, Lämineukatu 24. 11—*/» 1

ja lj2 6—V;7, ei lauv. Puh. 1084.

EliliifflMreild:
lA. Herva, Otavall.k. 2, 10-l,Puh.ll 34.
Kronholm, Bläinsairaala, Toijala. Puh.
Stenius ja Hilden Must.l.k. 23, 10-12.
H..S3diirman,Piirieläinl., Vammala,puli.
V. OKSÄNEN. Pälkäne, Onkkaala.

Miia:
fi. Fjadar, Punvillatohtaank. 12. P. 638
Emmi Rautavaara. Rautatieni;. H.

Srnrnsminmielnn la hierontaa:Piina Lehtovaara. Läntinenkatu 20.
Haraa Nieminen Sstak. 7. sähköhier.

Jan. iiaaialate, Xi “■
NaomltUfl:

Hannes Kiehuin Vexiini,ti. pn h
InslaaSritolniisiain;

Tor Grönblom & C;o,
Hfimeenk. 20. Puh. 1781

Tipera löiiöFiMmisioiix
Kuuinkaank. 25. Puh. 1395.

htenrnslolmisn;
Kaarlo Liniirass Ä 'k,LtS:
Heili! Tiitili “F

Rakennusurakoitsijoita:
OSAKEYHTIÖ

BETONI-KOMPPANIA
HELSINKI

Unioninkatu 30. Puhelin 926,

Metsätoimistoja:

Peltonen & (Mferhoff
HetsMHito

Hämeenkatu 27. Puhelin 121

KemlMoliiflkkeifß.
Ml M PDll A Hämeenk. 16. Pnh. 166a
11111 LH UH Omistaja T. LEHTI.

tfnliuulaskonttareln.
G. W. OSONEN
Vakmiiiiskoiittorl ilämeenk. 9 1’ 530
Sxlnsua —Pohjola—Kullervo.

Konttonaika 9—2 ja 4—6

I Dftlflnlff P» 1» »meri jamiutoTak.
■ r U2IJUIU Asiamiehet Tampereella;

G. If. Osanen, Hämeenk, 9. Puh. 580.
K. ,7. V. Dahlgrh i, Läntinen Puistok. 6.

|f|||l Dtiiin Tapaturmavakuutuks.
Il 11 11Cl UU Asiamiehet Tampereella

G. IL Osanen,
K. .7. V. Dahlgren, .Inho Kivinen

BOTKNIA Vakaat, os.yht. Kontu Var-
tiotornink. 10. P. 18-42. Aug. Oivala.

Robert Witting
CENNffI Palovak. 0.-yai pääasiamies
l LiitiiH Maariankatu 6. Puh. 269.
IltinfVll Palovakuutus Oy. Juh. Kivi-
Slllllll(( nen, Kanppak. 18.P. 202.

nimin alt - O Y Tamp. konit. Länti-lllllcull nenk. 25, p. 907. Av. 10—3.
¥3 £ —” ’i apaturmavak. O g.
A. rt ai trtf Piiäasiain. Kotii Procope
& C;o Kmiiukaaiikatn 21. Puhe!. 882,
Rob. Witting, Arth. Laurent ja S. Stenius.
fWIMMAM Henkivak. yhtiö, Tamp.
\il lii 191il aluekonttori Kanppak.7.lillälafißlll Av. 10-3 Puh. ISBB
C AL ]\/| 13 koskin, vakuutus-

Yi 7 11. lait. Pääasioimisto
Hämeenk. n:o 20. Auki 10—3. Puh.233.

Suomen Nerl-iaMi o,y.
■■'erli Procope & C:o. Kitnmk.k. 21, p.832.
Pnnitl! Keskinäinen Henkivak.
O II UUI 1 ghtlö, Tamp. Haarakontt.
Hämeenk. 22. Av. klo 10—3. Puh. 92.
Palo-ja Henklvokuutns M. »SUEH"
Puh. 126. Av. 10—I,Kauppatori 5, 3:s k.
TPITJIM Merivakuntns OY. B. V. Liud-III!siili borg. Koulukatu 7, puhe). 315.
SIRDM il es'£’ n^'nen Paloapuyhdistys.

lii Pääkonttori Tim pereella
© fllllfin Läntinenk.2s,lo—3, pnh. 449.

LeMiiiHKsltS:
Frans Ulieroos KS,t Kp'S:
Lehtimäki, Pmivillateht. k. Puh. 155

PRIMULA jfiSÄ
Hakknrafslitalta:

Toiminimi J. A. .Johansson. Myy-
mälät: Häm. k. 27, p 48. Kauppa.,
halii 73—7T, p. 797.m. I myymäl.: Tehdaskatu 1,

f { puh. 329, Kauppahan.
»• *• N;o 62 ja9o& 92 p. 1366

makkaramyym. N:o 67 & 69 &71 p. 831
ja Tammelassa Ilmarinkatu 10.
V Winpält Myymälät Tammelan-
!• VV lyißH. kutu 10, piilieiiu 1203.

Kauppahalli Nro 51—53. Puhelin 144!.

LCfHKI- ja LevysepSnnikkeitff:
m InML IxLWSeuS:

ParMiikheltß:
Parturintiike Mimmi Lepistö,

Läutinenk. 27, suositellaan. P. 1088.

Teiitoiiikkeitfl:
A. Ani Ahipist. S!'";* "•

ISfciwlo-jaPaitaiiWf.
Myymillä Kauppi.!:. I, P. 1411. Konttori

Eljiimierimiimni. I*. 40! i» 1961,

ti annon u
KONTIORI K auppa k. 16 \
KONEPAJA Tapiouk. 21 /

lelaf‘ 66’

st tali nupi
Moisinnltiit.il 10, Tampere. Piili, lii PJ,

SAnffilo äetällitehdhs
■ Älllillu, Hämeank. 25. Puh. 1197.
Mm Peili-la UslglalgfasteM» By.

Hallituskatu 22, puh. 1727.
Pyhäjärven Marjaa

mehutehdas OY.
Satakunnank. 28. Puh. 14 68.

fsinesloslinlisiilasS;.
Tampere, Santalahti. Puh. 274. Ostaa
luita ja liimalappiijakorkeimp. hintoihin.

Teknokemialllnen Tehdas
0.-Y. Santalahti

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

UislKeikitelias
Puhelin 718. Postiosote Pispala,
Puutuviin-, Uniko- |o lalvnoj-

lilhkeiiß:
Pyhajarron Saha-OsakeyhtlS,
Konttori Läntinenkatu 28, puhelin 609.
Puutavara- ja Halkovarastot Nalkalassa,
puhelin 106. Pyhäjärven saha- ja puu-

seppätehdas puhelin 1678.

lip. Mitta rl
Läntinenk. 24. Puh. 1620.

Pukutelitalta:
Heikkilä S Kestilä O.Y.

Konttori, Läntinenk. 29.
Puhelimet: 208 ja 229,

Myymälä, Hämeenkatu 18. Puh. 1138.
Suomen Vaate ja Kenkäkauppa.

Torin varrella, Ensimäiseu Apteekin
vieressä. Puhelin 1208.
Karamelliteiitolto:

A. H. Merikanto tehdas,
Piuuiiikat.il 13. Puh. 1152.

t Lelmasintetitolto.

å Tampereen Leimasintch-
das. Itäinenkä tn 14.
Aukioloaika 9—6. Puh. 9 06.
Ainoa valmistaja paikkakun-

RogeHuuimlo:
SOTRfI O.S. HOHEKIOm

Puh. 370 ja 13 80.

? icfor Forssiin; i
Hämeenk. 4. Puh. 503.

IlfSMklrfiea KESKUSOSUUSLIIKE,IffIUBOIB Cisswfr».iiiseoa JSaanvliieliiaiß Kauppa OsakeylitlS
Hämeenkatu 7. Puhelin 42 ja 14 i>2.
KMghaJa Kone- ja Kalnstokiuippa.

. ifiduclfl 'Laukontori S. Puh. 1442.
P. SIDOROW

Suomalainen Kalustokauppa O.T.
Edustaja; V. Alhainen, Kauppatori 6.

Puhelin 779.
OY. Siitti. WWluhMb (Hiille

Kauppakatu N:o 11.
Puli. 1480 & 800.

KONEKIRJOITUSKOULU PUH. 800.
Kirjakauppoja.

Satakunnan Kirja- ja Paperikaup-
pa, jomist. Artli. Nurmi) Päämyymälä
ia konttori Hämeenkatu 14. Sivu-
uiyymäl. Kuninkaank. 14. Puhelimet
687, 1913 ja 1003.

teereen Hlrjafeangpa II JJskiB S:
Kehys-Jo Taidekauppoja:

IVHR BREMER
Teatteritalo. Puh. 1697.

Suuri_ valikoima tauluja, kehyksiä,
peilejä. Kehystyö ensiluokkaista. *

Soltinknuppoja.
Ipiwm iiiippa 01
Hämeenkatu 91. Puhel 1589.

0/9. R. E. VsstaM B/B.
Hämeenkatu 21. Puh. 1500.

Huonekalnllikiceita.
J. Koivulafaden Huonekalukauppa

Hämeenkatu 18. Puh. 1584.
Tampereen Puunjalostus-

tehdas O. Y. Pohjolan k. 21. P.514.
nr*ampereen HSgrypnnseppä Op.
-®- Puhelin konttori *>oo. Tehdas l(so'i

KmKm Virtanen , Pellavatehtaank. 17

RaomlsarHHunißKeita:
K H HVfl Huumisarkkuliike. Kaup-

• HUI 11) phkatu 18. Puh. 15 08.

—K. Sataan,
Huumisarkkn- Ja
-Huonekaluliike -

Koskikatu 7. Puhelin 1412.

HaniarlliikkelfS:
fj H FVRFSft fl V Kuninkaank.Bl.puh.11. K. LmfliS U.I. 731. Joiit. puh. 374.

Maalausliike.
• HUOLnu) Puutarhak. 8. P. 1374.

Emil Salo Tunturik. 4. Puh. 1373.
Sulin & Ruissalo. Puhelin 989.
Ruisaaari & Hal3lnenf Viinikan-

katu 17. Puli. 237, yksityispuhel. 816.
Uusi Maalaus- Ja Laslnlelk-

kauaiiiko Kauppak. 20.
Ruotsalaisen Klubin talo. Puhe). 1991.
Il UflrfriHnad Maalari Läntinenk. 13.S. ißSlKlilinQ, Puhelin 909.

SShHStolmlstela;
Jussi Haualinng {^h.P|wia424!
tämeen SäiiiiS-jaKoneliike

Kauppakatu 16. Puhelin 1100.
lifitoiiM jaKmspgi
SiiHiaaiieii tepaja,

Puh. 881.

Taaip. Sliiftiliißlifs
Tamp. Sähkö- ja Koneloimisto

Länt.k. 24. P. 507, vks p. 1632.
Tamp. Ossi Siilit 'irrS?'
' Hiili 0 y.ni Sähkökonekorjans-U {MR liike. Laukontori 8.L. Sllll W tl.Ul, Puhelin 1814.

Erllalslo kauppoja.
Esto Bosiios E*"?"*?,rs?
Ertman&SnojanenOsaMi
Kuninkaankatu 22. Puh. HIOI ja 1290

l Friman “riisitJk» SUi K Silli il ja vähittäis-
kauppa (Bnt. John Blom) Hämeonk. 16
Kaupungintalo. Puh. 1918.

iilii-iipiiiipa
Omlst. K. Edv. Koiso. Pohel. 783.
W:m Hulkkonen,'tä 7

TCJ- autokauppakamari, Laukont. 10,
** P- 632, auki 1-V,3 maannut. 6-7 ip.

f mk a,ms•m Kangaskauppa
. nonervo ?ä*i° m

JWJf f. _l| _ Puutarha-
• MkOMKO, katu 14.pa |,. 1024.

lautllonftiuana&Ä 0

8. T. HU. KST
F. 0. MäkinenJS
Bylund & Voseaißi

Hämeenkatu 5. Puh, 420.
s*?a plkkiit»». kauppa, Kaunna-

hallin talo. Puhelin* 08.

hmm iieiste!
PBfflfO Rusko, Veliamöiik. 34.

J. K- SALMI ÄS."'

MM asemön la K:t
Tampere, Kauppakatu 7, klo 9 —4.
vara-. Pankkiiri-. Kiinteistä-ja Vakuutus-

Taoaastot.

fiiuinra iiisäiM-ssiiifmii
«Miuppar.ors 1 ruiiehnmt. iiitil in il Ui.

Tampereen Meljeriliike
Konttori Rautatienkatu 2, puhel. 1886
Voimyymiilä Kauppahalli 110, 112, 114

puhelin 18 96.

Veljekset Tamminen O.Y.
Rongauk. 5. Puh. 1631. Yksit. 1932
H ¥iss!l*ln lillf AJosTaate- J» esiliina!.gul lii isiä. Ve i lamonk 3 Puh 127.

aoomisn.
T. iinnsjiirwi “rS;" 57-
K. Hjorth, STfsiai

Ns»- in sßHMsta.
Maria PetterssonSsä
Pesulaitos, Hämeenk. 17, Puh. 1051.

OmpeluillßHeno:

Haisisi! Palo- jaPiipaaMa
Olga Teljo. Satamak. 4, puh. 16 69.

Liinavaate- ja Pukuneulomo,Lydia
Nsjmaa, Kunin kaank, JO. Puh. 6 00.

Raila lallavisi Sam. 'pSä
HattnMliteii:

Hämeen ffiaikusiajskoii
Tampereella, Verka!ehtaank. 12, p. 1009

(ent Cajander)
5 min. matka asem., suosittelee siistiä,
halpojahuoneitaan. Huom! Hyväkohtelu.

Ruokilla- jo MaillKheltß:
i S Rf* Kahvila & Ruokala

PIILLII\ H?imeenk. 9. Puh. 1018
E Nopea tarj. Suositeli.
SIRKKA hkvintolhOtlälUVXl KÄHVILE

Puutarhakatu 16. Puh. 1784.

Romußanppolo.

E. liito,
Kyttälän Romukauppa

Verkatehtnankatii 3. Puhelin 1123

J I!i Soinisi äJ. 1S«. UliiUit! katu 86 Puh. 741.
TfIHPEREEH ROfiUMBPPfI
K. V. Ruuti, Puutarha); 6. Puh. 603.

Kirjapainoin:
Tanuteresn lifrlopalno-OsakeyltffS
Kirjapaino Runinkaank. 30. Puh. 3|

Panlcfcgjn:
Helsingin Osskepnßkl

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

Ifflfiis-SioMiSti
Tampereella.
Auki J/2 10 —2.

Poiiiaiii ytipei
Omat varat ijhi. 175,000.000.

Talletuskorko 6 °/0 , juokseva tili 4%,
Pankki avoinna 1U 10—2.

ihihe!. 14
Auki 10—3; lauvantaisin 10—2.

Siä iaaiii-PiWiiKauppatori 7. Puh. 'JOO ia 920.
avoinna kaikkina arkipäivinä* */» 10—2
Tampereen »äpanKKi

Edullinen rahain sijoituspaikka,
Kauppak. 14. P;tS4oja 1840. Auki 10-2,

Vaasan Osake-Pankki'
_

«Haa vastaan talletuksia.Tompereolla, Kauppak. 3. Av. V,lo—B.

Ksski-Sucmen Metsätoimisto
Tampereella. Omist. IL.f. lirönholiii.
Puhelin 1561. Pil.maist. Mets. hoit.

Toimistoin:
Tampereen Kauppakamarin
toimisto Läntinen!:. 25. P. 1672.



Asdblg osaKe
sisältäen kamarin h. keittiö®. Lä-
hempiä tietoja antaa örönblaö &

Selanderin Lakiasiaintoimisto (Pa-
landerin talo). Huoneusto on näh-
tävänä 6—B ili. A. o.y. Sorinah-
toeesa Venäjän kirkon luona. N.
Tuomineo. 7765

Nuori mies haluaa vuokrata kaluste-
tun huoneen 15 pstä elok. tai 1

petä syysk. Vast tlk. niro. «Liikkeen-
harjoittaja*, *O7B

! Huveja
; J

— i. ■' *

ILTAMA
toimeenpannaan

Suoveden Vflörlsunnlnn Hökelössö
1& p. elokuuta 19 Ö klo 6 ip. Oriveden

Kansanopiston työn tukemiseksi vuih-
televalia ohjelmalla.
7635 Entiset opistotoiset. Kello ylösotettu MA

8089 K. Plinkmaa. Viinölänk. 15.

Pilettelß
Amerikan—'Yhdysvaltoihin jaKanadaan

Amerikan
Canadian Pacifle
Cunard
Dominion
White Star ja
Skandinavian Äraerika

linjoilla myy ja lähempiä tietoja antaa

Ivar* Sjöblom

Suomen Höyrylaiva-OsaHeyMiön
Siirtolaisasioimisto.

Tampere, Rongankatu 13 Puh. 481.
Porissa, Mikonkatu 11.

Huom.! Jttaaherranpassia hankitaan
ja Matkalupla Kanadaan toimitan
nopeasti.

Tampereella, 1920,
Tampereen .Kirjapaino-Osakeyhtiö.

8 W:o 180 1920

Huolimatta raudan hinnan suu-
resta kohoamisesta, myymme
vielä varastostamme entisillä, eh-
dottomasti halvoilla hinnoillamme

Valmiiksi raudoitettuja

Pyöriä
kaikkiin ajoneuvoihin sopivia ko-
koja, myös akseleilleen valmiiksi
pyssättynä.

n. Pien sr.W 1 , J UIM Pllll .
mg.

16606

iiiiOfe.
Käärepaperia
Pergamiini paperia
Paketti paperia
Pinkopaperia ja
Paperi pussia

varastosta halvalla myy

Aleksanterinkatu 26. Puhelin 1116.

lOKOmObilll ItaiLJtoJay"
valmisteita, vähän käytetty, hyvässä
kunnossa oleva myydään, lähemmin il-
moittaa arkipäivisin 9—3 koneenk. A.
Sitari, »Intti» laiva. 8063

Huoneet 3 tulisijalla, asunto saata-
vana, Ylä-Tahmela N:o 14. 8045

Ruokola jo kaimllalilke
myytävänä vilkasliikkeisen kadun var-
rella. omistajan poismuuton takia. Vast
tlk. nimim. »Heti <>B». 8074

isi pitkoja japissiä
tehdään tilauksen mukaan nopeasti.

Vollette, villakankaita ja villa-
lankoja varastonsa.
Pusero- Ja kangaskauppa

Aino Niemi. Hämeenkatu 29.
16592

Saapunut

pauuiliaWisla, tupokkra
vähittäismyymäläämme, entinen Saip-
puatehtaan myymälä, Rongankatu 5.

6090 Veljekset Tamminen O».

Maasta muuton tähden naisen kap-
pa. leninki y.m. vaatteita halval-

la. T. Rintanen, Amurinkatu 13. 8086

S; Hsimto-csake.
Sisältäen IhkehuoneuSton, yopii myös

Ida konttoorihuo.mustaksi tai p:enetn-
mäksi tehtaaksi. 0 avallank. 3.
8051 Puh 633. 1166.

Amerikkalaista
«Pure Lard«

Paistin rosvon
myy

O. E. Lievonen
Tammelan torin laidassa. P. 1791
'6393

4 huoneen asunnon ,
saa heti Helsingissä, ostamalla hyvän
hirsitalon 11 liuon. Hinta ainoastaan
96,000: Smk. Käteismaksulla 20 pros.
aleni), myydään poismatkustamisen ta-
kia. Lähem. Ahlqvist. Puh. 5256 Hel-
sinki.

Uusi naisen sygskappa
myydään. Vartiotornink. 6, ovi 13.

8058

Kemial. puhdistettua

Viila vanua
patjan täytteeksi

O. E. Lievonen.
Tammelan torin laidassa. P. 1791
16594

Kestävin ja halvin katto
saadaan hyviksi tunnetuista

EATTO-
päreistäitiiine.

Varastossa Tampereella
Nalkalan lautatarhalla,
puh. 106, jaPyhäjärven
sahalla, puhelin 16-78.

tyklllnii fiMakoHL
Tampere, Läatinenk. 28. Puh. 509.

3-4-5 talli tilaili
tarpeellisine mukavuuksineen halutaan
vuokrata heti tai 1 p stä lokakuuta.

W. Bosenlew & C:o A/B.
7SSO Aleksanterink. 26.

1 toimessa olevaa herraa
j3k.ali.ol haluaa vuokrata siististi
kalustetun huoneen nyt heti, mieluim-
min läheltä keskustaa. Arv. vast. tlk.
nimim. «Kalustettu huone.» 8060

Siisti nuorimies haluaa vuokrata ka-
lustetun huoneen. Vast. tik. nim.

8046 «Heti 80.»

Kadonnut J
Hopea-rannekello,
kaiverrettu: Kuljun Metsästysklubiu
kunniapalkinto, katosi sirkuksesta läh-
tiessä eilen illalla. Pyydetään tuomaan
se palkkiota vastaan Rafael Wall-
bergille, Satamak. 7, pub. 166. 8061

värjäystöitä
fillalfe, puolivilliille, puuvillalle,
pellavalle, silkille kankaina,
lankoina Ja valmiina vaat-
teina suorittaa nopeasti ja
halvalla.

Tain Värjlys- jaKailas.
Uatanpääntie, Vlimkanoja. Puh. H3n.

HUO3II Koiiluroisia kankaita
vanutetaan, värjätään ja viimeis-
tellään.

Myytävänä vankkarakenteiuen Jaok-
sia kantakirjaan ~ffe/ppa“

kk. nro 1803, ikä 5 vuotias, väri tum-
manrautias. Lähemp. tietoja antaa
Nauno Kankainen, os. Matku Mononen,
8098

IUK yytävänil moottorivene 4 hv. såh-
kösytytyksellä Puutarhaa. 12 a.

Kenkäinkorjausliikkeessä. 8083

asunnon Mtsljot hooniJ
Asunnon saa 2 kam. ja keittiön kun

ostaa talon Viinikasta Jokipolku 4.
8087 Lähteenmäki.

i • ... •

C Halutaan ostaa J

Auto
20—32 hv. koneella täysin kun-
nossa tai epäkunnossa ostetaan
jos arv. tarj. jätetään tlk. viimeis-
tään maanantaina ennen kello 2
nim. »Auto ostetaan». 16577
Halutaan ostaa vähän käytetty hyvässä

kunnossa oleva

1 nanlausKone
ja yhdistetty

putsaoskone.
Vastaukset pyydet. jättämään tl. kontt.
merkille:
8047 »Kenkätehtaan koneita*.
Halutaan ostaa

pieni talo
Tampereelta tai esikaupungista, jossa
on vapaita huoneita. Vastaukset

Puhelimella 857.
K.L.

Hyviä vihtoja
laitoksella Kuninkaank. 15. Pirilä.
8053

Halutaan ostaa hvvä haulikko. Vast.
tlk. nimim. «Käyttökelpoinen,*

8069

Karja-, maalais-,
metsätnotteita, :£4"“

Ynönn. 30, p. A. h. 6, Helsinki.
16593

Halutaan ostaa n. 300—400 m.

Anssin
6” X 7” ja 6” X 8”.

Tarjoukset Kultaseppä K. A.
Vahlroosille, Tampereella.
8017

Villoja ja
OillQimäinlQQippajQ
ostetaan päivän korkeiinmilia hin-
noilla ja vaihdetaan lankoihin ja
kankaisiin.

Oeljeksel Mäkelä

toijotean^J
Syyskuun 1 pistä
kamari Ja keittiö isolla eteisellä
sekä kadulta käynti, it. puol. koskea
pienelle perheelle, Vast. vuokratarj. IB
p:ään mennessä t. 1. k. nimim.
7686 «Asunto 69.»

4-iiuoneen imowsto t'iz
tatieasoman läheisyydessä luovutetaan
15 pstä elolt. Sopiva kouttorihuoneus-
toksi tai tukkuliikkeeksi. Vast. tlk. nim.
7998 »10,000.<

r Vuokralle otetaan J
NnnvlmiAC haluaa asuntoa heti,
llUUrillllw* miel. pienen kalustet.
huoneen. Vast. Tamp. Uusi Matkusta-
jakoti. A. Ikonen. 8887

Kalasteltu huone
kosken länsipuolelta halutaan vuokrata.
Vast. tlk. nimimerk.:
8055 «Konttorineiti«.79

haluaa heti vuokrataPanurineill kalust. huoneen tai
loisen toverina. Vast. tlk. nimimerk.;
8035 «Vuokra etnkätoen«.76

Nuori pari haluaa vuokrata kamarin
ja keittiön, hyvä vuokra makse-

taan. Vast tlk. tiistaihin nimim.
8088 «Rautatieläinen 2 henkeä 77.»

|” Palvelus-Ilmoituksia |
Palvelukseen otetaan

Kupari- ja peltiseppfl VSuDanlaittoon tottunut siisti, rehel-
Unen tyttö saa paikan.

806 S Kahvila JAAVA, Puutarhat. 33
saa vakinaisen paikan hyvällä pal-
kalla. Lonhilinna ja Kumpp.

Länt.puistok. 42.
Juoksupoika saa paikan samassa pai-
kassa. 16591

Ämmattitaitoiset. 2kirvesmies-
ta Ja tilkkiä saavat työtä.

8052 Lähemmin H. E. Pirilä.

H. S.. Hbl., 2 k.
Vakituista työtä tehtaassamme

saavat: yksi

selfahtorln hehrßfijä.
joka tuntee puuvillaselfaktoria,
yksi

ioitii laitosmies
sekä yksi tottunut

mollien kotoja.
m f. Mi i to oi

Tampere. 16ö82
Tottunut, kykenevä

sysien pölliä
saa toimen. Lähemmin osoitteella

Kulovesi, Kauniaisten
16599 kartano.

tottunut hevosten hoitaja, jolla on
hyvät suositukset saa he i pysyvän
paikan. Hakemukset palkkavaati-
mukeille en, ottaen huomioon va-
paa asunto, puut ja valo lähete-
tään osoitteella;
Elektrometallnrgiska Aktiebolaget
16578 Vuoksenniska. 51.7543

ilirmntciiijst
huom !

V
Muutamia ammattitaitoisia puu-

työntekijöitä, valmistajia, kam-
paajia ja juuriharjan nitojia oe-
taan työhön harjasitomollemme.

Palkkavaatimukset ja todistus-
jäljennökset, (joi‘a oi palauteta)
lähete tävä os.:

Suomen Osuuskauppo-
jen Keskuskunta r. I.

Haapakosken tehtaat.
Jyväskylä, Haapakoski,

16579
'

|

Muutamat

IHS vuotiaat
tytöt

saavat työtä kehruuosastollamme.

Finlayson & C:o
Osakeyhtiö.

16563

Kahden kuukauden vanhalle lapselle
hululaau tottunut ja

luotettava hoitaja
• ähem. puhelimella 879 klo 11—12 vä-
lillä tahi kirjeellä. Insinööri Sten-
bäck Tampere Kumnkaauk. 5. 7980
Nuorempi

nmtakaappo-
mmiDen

saa paikan liikkeessämme.

Win. Sanöhers Osakeyhtiö.
16547

I Palvelusta haluaa J
TsSnJo&lDja,
2 v. maauv.k. käynyt, pieni pier-
heinen, hyvipä suosituksiUla va-
rustettu, haluaa paikan muutosta
1 p, marraök. Useampia vuosia it-
senäisesti hoitanut keskikokois' a
tilaa. Vastaus palkka- y.m. tietoi-
neen pyydetään lähettämään Aa-
mul. konitt. t.k. 20 päivään nimim.
16490 »12 v. kokemus*.

Ruuanlaittoon tottunut, myös puatarlia-
ja karjanhoitoon perehtynyt

nuorempi nainen
saa paikan heti, kun ilmoittautuu palk-
kavaatimuksilleen Matkan asemalla.
HOB4 ENCKELL.

] CllCf] v ' ty tf ° Ja P o,ka saa pai-wSlell kan, teatteri Olympia.
16600 Satakunuank. 10.

Wllllfttifrc rehellinen tyttö haluai-
VUUUUw| si jotain sopivaa toin-

ta (mieluimmin kahvilaan tai ruokalaan
harjoittelijaksi), arv. vastausta vartoo
viikon kuluessa tlk. nim. «Varmasti re-
hellinen 15«. 8067

Il*lo | a • MHUK 19lii
hione Ula heiliin.

Ilmoiteltava

0.9. MOOttOfltOlilllStO A.B.
Tampere- Telef 1414 St 66.
16549

Tyttö haluaisi asuntoa siistiin per-
*

heeseen. Pikainen vast. tlk. nim.
8049 «Hvvä vuokra 65.«

Palvelija
saa paikan. Vast nim. «Luotettava 84»
tlk.
IA mintlnr laskutaitoinen tyttö saaJO wUUIIUi leivänlaskijan ja 16 vuo-
tias vankka poika juoksupojan paikan
Leipomoyhtiö «Tähkä* Erkkiläuk. 9.
8082

Ruokalassa palvellut tyttö
. saa paikan

8057 Itäinenkatu 12.
rehellinen, ruuanlaittoon

Oilotl, tottunut palvelija
saa paikan 15 pstä t. k. 3 henkisessä
virkamiehen perheessä. Vast. t. 1. kont.
nimim. »B. T. 81» 8041

Tyttö haluaisi rarturioppiin.
A.rv. vast. tlk. nimim. «Heti 66.»

8050

Siitaman Nuorisoseura
toimii

Iltaman
omalla talollaan

Elokuun 15 päivä alkaen klo 7 J. pp.
hauskalla, ohjelmalla. Lopuksi karkeloa.

Pääsyliput 4; —ja 5:50 veroineen.
8070 * Hnvitoimiknnta.

Löydetty J
Pienempi summa rahaa löydetty v. K,

24 p:nä Kauppakatu 3.
8072 Muotiliike.

Mslstosorimis
silta. Johan Kuuslahti. 8044

Sunnuntaina s p:na eioKunra

1/arkaan hintatason vallitessa on kunkin edullisinta itse korjata
fV talouskalunsa, kuten kattilat, ämpärit, kahvipannut y. m. happovapaulla
juottoseoksella

jnolln-Reßorf
jota saadaan kaikista aikaansa seuraavista liikkeistä.

„Tlnolln-Rokordla*‘ myyvät Tampereella m.m. Konekauppa O.Y
Aatra. Rauta ja Rakennusaine O Y-—Rautatieläisten Kauppa O.Y.—Tampereet
Rakennuskonttori 0. Y. sekä ainoastaan tukuttain 8041

Edustusosakeyhiid* Tampere, Kauppak. 7, puh. 1734.

KUULUTUS.
Messukylän kunnanverojen viimeinen kanto (vuoden

1919 tuloista) toimitetaan seuraavasti:
Maanantaina efok. 16 p. klo 10—6 Järvensivun koululla Hatanpää

jaHärmälä (10—1) sekä Järvensivu (I—6).
klo 12—6 Kunnankansliassa Haihara, Hal-
lila ja Messukylä.

18 » klo 12—6 Kunnankansliassa Takahuhti,
Leinola, Vehmainen, Juvela.
klo I—6 Sorilan koululla koko Aitolahden
puoli pitäjää.

Kannon päätyttyä lähetetään kaikki maksamattomat veroliput
ulosottoviranomaisille. Messukylässä elokuun 8 pnä v. 1920.
16605 Paavo Halme.

Tiistaina 17 »

Keskiviikkona >

Torstaina 19 »

1 Ilmoituksia
W ■* _

Koru om peltitöiden
piirustusta Ja ompelua
:: ottaa tehdäkseen

(Kartta Cuomola
Satakannank. 21 b, 2 rappu vasem., 3 kerr.
Buß4

Uesliotitoja
puisilla putkilla, imu- ja paino-
pumpuilla olan valmistuikseni.

Paavo Malmberg
8038 (Poati osote) SIURO, Pensio.

ftMftlnelM ehtoja saaneille kansa-UPEIUSIQ koni»lapeille antaa
806fi K. AIHIO, Vartlotornink. 16

Valokuvia
7 mk. näytekortti otetaan Pispala Ra-
ia),or'illa. J. Janne. Kellot korjataan
huiviin maila samassa paikassa. 8081

Pitkäniemen keskuslaitoksen

Mlelisairashotlo-
Mnrssil

alkavat ensi lokakuun 1 päivänä
ja kestävät vuoden. Oppilaiksi ote-
taan täydellisen kansakoulun oppi-
määrän omaavia 18—30 vuoden
ikäisiä mies- ja naishenkilöltä,
joilla on laitoksella vapaa asunko
ja ylöspito. Kurasi on maksuton.
Hakemukset lähetetään tämän
kuun kuluessa allekirjoittaneelle,
jolta postivapaasti saa nii' ä var-
ten tarvittavat kaavakkeet ja .tie-
dot.

Ylilääkäri
16517 Os. Pitkäniemi.

K. B. SAARELA 01
Äsfalttceraus-, kattamis-

ia Puutavaraliike
Konttori Viinikankatu 20. Puhel. 646.

Kemiallista y.m. kaikenlaista

Pm li Kiiliosiiityslä
otetaan pesnosastollemme

Tamp. Pukimotehdas.

Ehtolaisetl
Pyynnöstä antaa allekirjoittanut kura-

sit saksassa ja ruotsissa eloU. 10 pistä.

A. Sandborg. Hallituskatu 20,
öo-o

Suoritan kaikenlaisia virastoihin mene-
viä anomuspsperelta, asia-

kirjeitä y.m.

suomesta englanninkielelle
ja päin Viistoin, nopeasti ja täsmälli-
sesti.

Hanna Kunnas
Osote; Viinikankatu SU, piharakennus.
Tav parh. 11—12 ap. ja 4—7*6 ip.
8088

Laivaliike

Höyrylaiva liikenne

iils-iiSHiilii
ja päinvastoin

«aaristotietä, lähtee höyryl,

«Birger Jari" la „Ariadne“
Helsingistä »Ariadne» joka

sunnuntai klo 10 ap.
» »Birger Jarl*

joka keskiviikko klo
10 ap.

Tukholmasta »A riad n e* joka
keskiviikko klo 7 ip.

» »Birger Jarl»
joka surmantai klo
7 ip.

Huora! Yöjuna 3,28 Tampereelta
soveltuu taivain lähtöönHelsingistä.

Stockholms Rederiaktiebolag Svea,
Tukholma.

Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö,
Helsinki.

Ilmoitus on tässä lehdessä joka
sunnuntai.

Tampereen

Iuna-aikaiaulu
Saapuvat posti- ja mat-

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

Lähtevät posti- ja mal
kustajajunat,

Vaasaan 12,08 yöllä.
Tornioon 1,35 yöllä.
Helsinkiin 3,28 yöllä.
Helsinkiin 6,10 aamulla.
Poriin 6,80 aamulla.
Turkuun 11,40 ap.
Helsinkiin 7.52 aamulla.
Helsinkiin 3,18 ip.
Helsinkiin 3,35 ip.
Poriin 3,20 ip.
Tornioon 2,50 ip.
Turkuun 5,50 ip.

Saapuvat sekajnnat.
Toijalasta 7,30 ap.
Toijalasta 9,10 ap.
Tyrväältä V»—Sl/» 8,54 ap.
Tyrväältä V»—”/» 7,44 ap.
Vilppulasta */•—■“/» 7,38 ap
Vilppulasta V«—“/* 8.40 ap.
Tyrväältä 5,44 ip.
Korkeakoskelta 5,26 ip.
Haapamäeltä 11,08 ip.

Lähtevät sekajnnat;
Haapamäelle 7,50 ap.
Korkeakoskelle 10,25 ap.
Tyrväälle 11,30 ap.
Vilppulaan 5,26 ip.
Tyrväälle 6 15 ip.
Toijalaan 7.00 ip.


