
Tampereella tiistaina 17 päivänä elokuutaN:0 187 f-p. painos Nso 137

konttori
fampere, Kuninkaan!;. 30
(voimia arbip. hio g a. —ft |,

kcaakuukausina klo 9—S l.p.

PUHELIMET
Uni.- ja tilauskonitori I
Kirjapaino ja sitomo 3
Isännöitsijä 5 (yksit. 1 80)
leänuditsijii tavat, varmim-
min kello 9—lo ja 12—2.

Soiaminisleiiö lit. I. haluaa ostaa kuukausittain
1,090-10,000 kgrj erissä

toimitukseen vapaasti lähetysasemilla.
Voita

Tarjouksia laatuilmoituksineen kehoitetaan tekemään ensi tilassa tai t.k. 30
p:ään mennessä Sotaministerien Intendenttiosaston Elintarvetoimistolle He 1 -

sin k i, Apollo, {puh. 107-32 tai 107-60 huone 30 klo o—3 arinpäiv.) 16959

Soiasiinisterlfi im.
1,000,000
kuivattuja

kehuit)aa täien tialukKaila lomiilsijoUa. teiic’
mään tarjouksia

kg:lle I:ma riihi-
syöttökauro ja

toimitettavaksi syys- ja lokakuun kuluessa. Hinta on laskettava säkkineen vap.
vaunussa lähtöasemalla ja on tarjouksissa mainittava kauran hl. paino (42
48 kg. eli yli 48 kg.) Tarjouksia pienemmille erille otetaan myöskin vastaan
suoraan maanviljelijöiltä ja ovat kaikki tarjoukset lähetettävät suljettuina ja
varustettuina kirjekuoreen tehtävällä merkinnällä »Syöttökauratarjous 26/8-20»,Sotamiiiistenöu Intendenttiosaston Elintarvetoimistolle, Helsinki, Apollo
(puh. 107—32 ja 107—60 huone 30 klo V» 10—3.) 16958

SDnftarihaatapatsDon piirustusliiipoilu.
\%paus-sodan ja sen sankarien muistoksi Ruoveden veljes-

haudalle pystytettävän patsaan piirustusten laatimiseksi juliste-
taan täten kilpailu. 'Haudattujen sankarien lukumäärä on 12.
Patsaan hinta paikalle pystytettynä saa nousta 25,000:— mar-
kan paikoille. Palkintoja jaetaan kolme, nimittäin: 1 ;nen
1,000:—, 2:nen 750:— ja kolmas 500:— markkaa. Luonnok-
set on lähetettävä kuukauden kuluessa tästä päivästä lukien al-
lekirjoittaneelle osotteella: Ruovesi.

Ruovedellä, elokuun 9 p:nä 1920.
16636 Kansliapäällikkö ÄH Keskinen.

Toijalan Suojeluskunta
toimii sunnuntaina elokuun 22 päivänä

Kesäjuhlan
OHJELMA:

Klo 8 ap. Ampumakilpailut Lempäälän patalj. kiertosarvesta
ampumaradalla.

Klo Väli ap. Urheilukilpailut Toijalan ja Viialan suojeluskuntain
kesken Sampolan kentällä.

KANSANJUHLA
Sampolan kentällä klo 3 iltapäivällä.

Torvlsoittoa Torvisoittoa
Tervehdyspuhe Viulusoolo, hra Y. Heikkinen
Lausuntoa, vänr. Paulamäki Kansantansseja
Mieskuorolaulua 50 mtr. kilpajuoksu tytöille
Juhlapuhe, Johtaja Y. Leivo ja pojille alle 12 v.

Pussitaistelua, Säksissäjuoksua, sekä Nuolen- ja Ukonsuuhunheittoa.
Pääsymaksu 4; h vero ja lapsilta 2: h vero.

Sateen sattuessa suoritetaan kansanjuhlan ohjelma
Sampolan juhlasalissa klo 4:stä alkaen.

ILTAMA
Sampolan juhlasalissa klo V* 8 iil.

Torvisoittoa Yksinlaulua, rva 0. Rauramo
Puhe, tohtori I. Kalpa Lausuntoa, nimismies A. Korpimaa

„Hardangerin harjulla4 * laulunäyt.
Palkintojen jako Tanssia

1 näyt

Pääsymaksut: 6:—, 4:— ja 2:90 -f- verot
16966

Suuret KESÄJUHLAT
toimeenpanee

MÄNTÄN SUOJELUSKUNTA
Sunnuntaina elokuun 22 p:nä Mäntän uudellaKlubitalolla

Klo 9 ap.

Klo 3 ip.

OHJELMA:
Ampumakilpailut.
1) Vilppulan Rykmentin Suojeluskuntain välillä.
2) Vapaat kilpailut Suojeluskuntalaisille.
Kansanjuhla ja urheilukilpailut.
1) 4-otteln Vilppulan Rykmenttiin kuuluvien Suojelus-

kuntien välillä.
2) 200 m. estejuoksu.

Klo 8 ip.
Taisteluesitys, huvinumeroita, pilakilpailuja y.m.

ILTAMA
Torvisoittoa
Juhlapuhe
Bnno
Kuvaelma
Yksinlaulua
Nägtelmäkappale
Palkintojen jako
Tanssia
Ilotulitus. 16950

AAMULEHTI
suosittaa ilmoittajiaan.

tilaushinnat
6-pp. V* ▼• 45: -, V* V- 22: 50, */< ▼• 11:75. I kk. 4: 25
«-pp. V, v. 32; —, •/* ▼- 16:50, »/a ▼• 8: 50, 1 kk. 3;

Kotiin kannosta Tampereella peritään: 6:— 1/, vk ,

3:— ‘/a 2:— 1U ja —:75 1 kk.
Tilaushinta ulkomaille 8 mk. 1 kk.

Konttori el myönnä yksityisiä tilauksia velaksi,

Irtonaisnumerot maksavat 40 penn.

Hb!, mots.

f
Tampereen lennätinbonttorin

virkailija
Asessori

s. 1858. 21. 9. k. 1920. 14. a
Kaivattu sukulaisilta, ystäviltä

ja tuttavilta.
8332 Omaiset.

■ Katkeralla surulla ilmoitan, että B)
rakas morsiameni Pj

Tyyne Katri Forsström I
. j 7/8. 1920 tiipntur- !|3
■din lävistämänä Tain- Hl
ipankseiisi minulle, 2 H
tä sukulaisille ja tut- §
ekka Koskimies. S
ii niini ö totta Arma- j||

on? Hellimmin hän
Kuin mä poika onne- K

tapahtuu tänään, 17 H
äten ystäville ja työ- ||
sdoksi ilmoitetaan !||
mim n 11 m ■ ■■ i■ i

Surulla ilmoitan, että poikani,
veljemme, sulhaseni

Kaarlo Arvela
kuoli, pitkän aikaa sairastettuaan,Pälkäneellä elok. 12 p. 1920 klo
11 i. 33 ikävuodellaan. Jättäen
suremaan minut, 3 siskoa, siskon
miehen, veljeä, morsian y.m. su-kulaiset ja tuttavat.

Adolf, Sanni, Hilda, Adolf, li
August Arvela. SS

Ida, Fred»ik Olkkola, la
Hilma Jävinen H

Vastaava ja päätoimitta]»

EETD A.. ALHA
Tavataan varmimmin toimituksessa

klo 2—4 1. p.

Puhelin 617 (yksityis?, 1868)

1 Ilmoituksia j
■tfc—, »>——■! Jk

Tampereen

»Jiäjlilyti
vnoslnsakseja

vuodelta. 1920 vastaan ote'aan ku-
luvan elokuun 17 piistä 27 p;vään
saakka, joka arkipäivä klo 10 ap.
3 ip. Juho Kivisen vakuutuskont-
torissa Kauppakatu 13, käynti pi-
han puolelta. Vuosimaksut yh-
dis yksen päätöksen mukaan ovat:
Smk. 40;— vähintään 20,000:—
markan (50 äyrin), Smk. 20:—
vähint. 10,000:— markan (25 äy-
rin), Smk. 10: vähint. 6,000:—
markan (15 äyrin}, ja Smk. s;
vähint. 3,200:— markan (8 äy-
rin) 'kunnallistaksoätukße.s‘a liik-
keestä. Kaikki muut maksavat
Smk. 3;—. Yhdistyksen jäseniä
ovat kaikki jatka asianomaiselle
virastolle ovat ilmoittaneet har-
joittavansa täällä kauppaa tai jo-
tain muuta «en luontoia.a lii-
kettä.

Tampereella Elokuun 14 pnä
1920.

Einar Sandman. M. Kestilä.
16941

Ie»•• I mm •sokan,
Olen jälleen tavattavissa kello

12—Va 3 arkipäivisin.

Suoma af Hällström.
16974

Hi Eiii
olen tavattavissa Itäinenkatu 24,
9—ll ja 5—6 arkisin.

Ernst af Hällström.
16975

on avannut iHsoataaiia puistonsa
ja tarjoillaan joka päivä
klo 9 ap.—l2 ip., kahvia,
suklaata, teetä, voileipiä,
leivoksia j. n. e.

goosi! MoKsn hyväksi Mm jääiel
Kahvilan solistiorkesteri
soittaa klo 7—’/,1l ip. se-
kä sunnuntaisin ja juhla-
päivinä ksihvikonsertti klo
I—3 ip. sekä iltakonsertti

kello 7—V, 11 ip.
Perjantaisin kahvikonsertti

kello 1-3.

Epäsuofuis. saSc ollessa soit-
taa orkesteri huonaustossa.

Piiiia M
Puhelin 035.

Suositellaan arv. yleisölle.
Aamiais-, päivällis- ja illallis-
tilauksia vastaan otetaan.
A LA CARTE kaiken päivää.

Iltakonsertti kb 7—ll. Sunnuntaina
ja juhlap. päiväkonsertti I—3.

Huom.l Kai! aratal

I Kihloissa j
K- ■■

Toijala.
8293

Jenny Ring
Urho Urrila

14/8. Ähtäri

Kuolleita

Rakas ä tini,
Leskirouva

Sofia Er&o (EnebSck)
Vammalan kauppalasta. * maa-
lisk. 6 p:nä 1857; f Turussa elo-
kuun 13 p:nä 1920. Poismennyttä
rakkaudella ja suurella kaipauk-
sella kanssani muistelevat kas-
vattitytär sekä 3 veljeä, sisar ja
sisarusten perheet ynnä ystäväin
ja tuttavain joukko.

Eero Erbo.
«Kiitos sulle Jumalani armos-

tasi kaikesta . . .»

Kaikille niille, jotka ystävälli-
sesti haluavat tulla saattamaan
rakasta vainajaa haudan lepoon,
ilmoitetaan ainoastaan täten,eitä
surusaatto lähtee Tyrvään ase-
malta Tyrvään uudelle hautaus-
maalle keskiviikkona t.k. 18 p:nä
klo 12 päivällä. 16g _ 4

ILMOITOaHINTA: 70 p:lä tueo ja 60 p:ia Jälkeen takana

■eka määrätyillä paikoilla 80 p:lä milliin. Punaiset Ilmoituk-
set 1:20 p:iä mm., vähintäin 120 mk. Kihla-, vihkimä-Ja ayo-

tymäilmoltukaet å 12 mk. Kuolinilmoitukset makaavat 60 p.

mm. ja on pienin hinta 84 mk. Pienin Umoltuamakau o» 8;—.

Kahvila MOKKA.
Tänään tiistaista alkaen soittoa esittää solistiorbesteri
klo 7—Vt 11 joka ilta. Johtaja kapellimestari Sand.

Sunnuntaina konsertti klo I—3 ja klo 7—Väli.
Perjantaisin kahvikonsertti klo I—3. 16956

VaMMö Bulimia
myöntää edullisimmin meri-, rahti-, maa-
kuljetus-, tapaturma-, murtovarkaus- ja
palovakuutuksia. Konttori: Av. 10—12
ja 1-4. Vartiotornink. 10, puh. 18-42.

Ljungqvist & Oivala.

imiäipili
vastaan otan jälleen

Ägda Hjorth Satakunnank. 28,
83U3

RammuslGÄKöri.
Vammalassa. Vastaanottoaika 11— 1;

6-7. Hellin Saaristo.

OfihMsten
PolihiiniKKu

avoinna elok. 4 17 pnä kello 2—4 ip.
16196

&BM Oli Cii
(Johtaja Kosti Elo).

Keskiviikkona elok. 18 p:nä klo 5,45 ip.
Ulkoilmanäi]täntönä

Pyynikin kentällä

Punainen loukku
Lippuja myydään ennakolta tiistaina

klo 6—B ill. Työväen Teatterin lippu-
kassassa ja näytäntöpäivänä klo V 2 5
alkaen kentän lippumyymälöissä.

HDOM.I sähkövalo kentällä.

Tampereen ev. lutii. seurakunnan
kirkollisia Ilmoituksia.

Kuulutettuja.

Työm. A. Lindroos ja palvella
Ida Kovanen, työm. J. J. Virta-
nen ja teh 1. työntekiä Ida Laine,
leipurimestari F. Vikström ja nei-
ti Saara Salminen, koneenhoita-
ja V. V. Välkepinta ja ompelia
Suoma Kantanen, arkkitehti A.
E. Eränen ja eron saanut Elin
Tigerstedt', kassakaappi seppä
E. S. Tuominen ja neiti Selma
Lehtinen , konep. työm. V. A.
Paasikoski ja liike-apulainen les-
ki Aina Kauvanne.

Muuttavia.
Maalari A. E. Virta Vilppu-

laan, Toivo Heiniö Kauhavalle,
E. Söderman Vaasaan, telit, työn-
tekiä Ida Salminen, leski Josefi-
na Sirelius, ylioppilas Ester Sire-
lius, neiti Olga Hjelm, työnjoh-
taja H. K. Alanko tyttärineen,
palvella Helmi Virtanen Helsin-
kiin, kauppias J. K. Vuoris o
Pirkkalaan, rtöm. A. A. Pekka-
rainen Kajaaniin, työm. J. E.
Nieminen lisalmelle, viilaaja K.
A. Talvio Pieliisensuuhun, meri-
kapteeni V. L. Palmroos Viipu-
riin, ompelia Amanda Sinilä
Akaaseen, rautatien virkailia H.
N. Leander, varastonhoitaja E. G.
Lindgren aikovat naida ulkoseu-
rakunnasta.

Kuolleita.
Leski Maria Eklund 81 v., ta-

lononust. y;o Amanda Nieminäni
78 v., räätälin leski Lydia Paro-
nein 54 v., lämmittäjän p:a AarneJoki 11 v,, suutari Kahilan 1.
Maija 4 k.

39: s voMlkirta 1920

TOIMITUS
Tampere, Knnlnkaank. 38
avoinna klo U a.—l 9 yöllä

PUHEUMETj

Päätoimittaja . . ■ . , 637
Toimitussihteeri .... 3
Kaup. uutisten osasto 4
ilaas. uutisten osasto 1610

Antwerpenin
voitonviesti.

iYEäfctäviä,- joskin jossakin hää-
rin odotettuja ja toivcfctuja ovat
ne .tiedot, jotka ovat sähkösano-
mien muodossa medll© saapuneet
Antwerpenin Olympialaleten alka-
jaiakilpailuista. ;i - ■Suomi, meidän asuikas.uvrd-

.fcaan pieni isäimmemaa, joka kil-
pailee maailman suurimpien sivis-
tysmaiden kanssa rauhan kentillä
olympialaisesta kunniaseppel eestiä,
on taas näyttänyt koko maiaidmali-
le, että se ansaitsee jonkun verran
Suurempaa huomiota kun se, miitä
meidän urheilijoillemme on su-
vaittu osoittaa edellämainittujen)
kisojen alktajaisissa. Poikamme o-
vat suomalaisen sitkeyden, notkei-
den ja urheilullisen valmiuden
voimalla vedättäneet kisojen ail-
kajaiskilpailun, keih äänhoittokil-
pailun päätyttyä koko sivistyneen
maailman nähtäviksi Antverpe-
nin stadionin lipputankoihin kol-
me sinivalkoista ristdidppua. Sen
on saanut aikaian suomalainen si-
su, joka on tahtonut näyttää, että
löytyy Pohjolassa pieni sivistys-
maa, joka tahtoo tulla tunnetuiksi,
niin tunnetuksi, ejttä ei enää kos-
kaan saa tapahtua meitä kohtaan
sitä häväistystä, joka vieläkin oli
meile valmistettu Antwerpenissä.
Kisojen avajaispäivä tulee niin.
säilymään suomalaisen urheilu-
harrastajankin meidän, jotka
täällä seuraamme toivoen ja Odot-
taen mielessä myöskin senta-
kia, eikä me saamme kuulia ih-
meeksemme meidän poikiamme
tervehdittävän punakeltaisella li-
pulla, - .

Tämä ei saa uusiintua ja se ei
uusii imu. Me sen tääöä kotimaas-
sa vannomme. Me urheilijat, nav
■heiluiuhaiasastajaifc ja isänmaanys-
tävät. Ja me teemme tiämän valasi
lujittaen sen säilä, että me kaikin
mahdollisin keinoin' kanneltamme
kilpailevia Suomen poikia, sitä
minkä meille ovsait jo tehneet;

Peltonen, Johansson, Saar
risto, sitä me emme saa unohtaa'.
Nakin jotka tähän asti ovat v&-
linpiitämättömäsjtd suhtantaneet
isänmaamme urheiluliikkeeseen
herätkööt Tihdoinkin ymmärtä-
mään, mikä merkitys on jo yhdel-
läkin sellaisella voitoilla kuka suo-
malaisten nrhelijain Anitwenpenia-
sä saavuttama keihäänheitto-
roiittio.

’
'

Se merkitsee meidän viejäkin
tunJtemättänia3ie isänmaallemme
ainakin yMäpaijon iknin mSflfft
suuri tieteeli.inen ja taiteellinen
saavutus tahansa.

■yielä voikin jokainen kansalai-
eemme alustaa urheiluamme, kan-
mattaa meidän kilpailevia poikia

Tähkää vielä lahjoitakh
■senme, Antwerpeniin jo lähetetty,
jen urhedtijäimme matkakulujen
■korvaamiseksi, .teette säilöin isärn-
maallisen Syön, joka luottaa teille
suuren ja pysyvän tyydytyksen ja
maallemme arvaamattoman hyöii
dyn.

amme.

Hengellisiä tilaisuuksia

MtaDm Länisiaiii 24.
6952
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sslmniniia Tampereita:
■| asmwÄjoioususTOia.
Js!oirlaa nitustajar kuuluvat Suomen
S" Asianajajaliiton Tatun. osastoon.

ä Ahtntan S Pstäkkinen Kauppak. 9
å Av. 9— 3. Tule!'.; Toimisto 10, Kriks-
K son; 744, Soija: (SJO, Backström:

1550, Luoma; 1790.
i örönbiad & Seäander, Kimppa). 7
| Av. »—3. Puh. 009, 1359 ja 314

| Urho laakkoia, Kirkkokatu 8 (enl.
H Paltuulerm talo). Av. 9-3. Puh. 761.
S :—: :

jj ■ aario lsukio, Saastöpnnkiutulo,
§ Läutinenk. 34. Av. 9—3. Polteli-
g met 44 ja !5 sb.

fjK. O. Laitisien & Viljo Sainio,
| Kiiuppiik. 7. Av. 9—3. Puh toimis-
jp to ia Venesknski 474, Sainio: 473,
| Rakoin 890.

S Gustaf M.stack Tuliruukiuk. * Kesä--Ija heinä!;, aikana av. 9 13. Tel. 43.

|Knapo Murros Itiiiuenkalu li.
;j| Av. 9—3. Puh. 75ö, 759 yks.p, 704
Cl Tampereen Lakiasiaintoimisto
| Ora. varat. Oiva Snitlbsig, Kaup
| pak. 16. Av. 9—». P. 644 & 1001.

U Wallin <S Hejmelaens, Kanpp.it
S varrella Av. 9 9 P. 2‘Ki ja s OS' '
.:«Bmss*«B@siBS@saîs 1J5333 1i

| PlantingftPuha
| Kauppak. 3. .. Avoinna 9—3.
S Puhelimet 91 & 1165.

\ J. ¥. ROUHUNKOSKI
| Asianajo- ja läiketoiasiato.
1 Kuninkatuik. 27 puurakennus,
jä Puhelin 142 in 1530. Avoinna 9—4

is&missx
HoTioikeudenneuvos

5. Puhelin 1934Satamakatu 3. Av. 9-

vSSmrs Simaia
Äsianaja- ja Liiketoiraisto
Hämeenkatu 19 (Kauppahaliiutalo)
Avoinna klo 9—3. Puhelin N:o 23.

Sfil Renslniri KÖ -Th 'filEßSian!l-l^ a
• W i l4åj'tl3l II Hallituskatu 23.

7 oIspaileka Isiä asiart ajajin:
Hiiret] Holmström, v. tuom., Turku,

klo 9—3. Puh. 773, 1049 A 117.
IISS Siviöi å iM
Tnrkn. Roriii.K. 8. Av,9-4. P.484A945.
VILHO SELSNHESiIfIO, Helsinki.

LBOkUreltO:
Ahlman. Matkoilla elokuun loppuun.
Anttonen, Ilmarini?. 7 Tainmel. apteek.

talo. I—2,1—2, 5—6 Puh. 855.
Bergholm, Yleisen sairaalan ylilääkäri.

Hämeenkatu 21; 9-VsH, 5-6. P. 1456.
Brotherus, silmälääkäri, Itäiuenk. 20.
9—lo, 5-6' Puh. 1507.
Eklund, Hämeeni;. 15. kirurgisia tau-

teja sopimuks. niuk. Tav. J /iö—*/*—6.
Smesews, Hämeenk. 27. VHM/,10, 4-5.
Ä.Grönholm, It k. 20.9-11 ja 4-5. P.S6I.
Xrt Koffströai, Hämeenkatu 27, mat-

koilla.
Ernst af ilällströci, matkoilla elok.

puoliväliin.
Suoma sf Hällström, (o.s. Loimaran-

ta), matkoilla.
Yrjö Knlavssi, Rakennusko:',!!, talo

Hämeenk. 23. Telef. 804. 9-11 ja 5-6.
Lnureii, Koskikatu 9, 9—lo ja 4—5.

Puh. 156 ia va/‘aanottoai I:ana 413.
Lång, Omis, iSrj ilänk. 9. Puh. 1401.

Matkoilla,
Tri E. Malmio. Kotiosoite: Naantali.
Tri Kymaai Kauppatori 7, 9-11, 1-2.

pyh. 9—l! Siäätanf., last. ja veneer.
Ora, hermotaut., 9—V®!!, 5 -6. Mus-

tanlaUdenUatu 21, puh. 817,
Penttilä, Hämeen!:. 27, 11—!. Puh. 892.
B Räihä, Kauppak, 2. 9—ll, 4—5.

Puh. 574.
SOsP/S Piirilääkäri, 9 —ll, 4—5.

Järvensivun talo. Puhelin 19 63.

Vlkander, Anna, Itäineni:. 20. '/, 1 I
3 arkipäivisin. ’

Ernst af Hällström, ensim. kaup. lää-
käri. Itäinenk. 24. 0--11 ja 5—6,
puh. 201. Terveydenhoitotoimistossa
1 1 2. puh. 1521.

A. V. Grönholm, toisien kaup. lää-
käri. itäinenk. 2U. 2—ll ja 4—5,
puh 831.

Vähävaraisten poliklinikka, Hä-
meeuk. 19, Klo 11—1. Puh. polikli-
nikkaan ja sairaauhoitajattarelle 1897
lääkärille kotiin 156.

Terveijdenhostotoimisto, Hämeenk.
19, 10—5, puh. 1420. Tarkastusase-
ma B—lo.8 —10.

Keahkotautihuoltola,Länt.puistok. 4,
tiist. ja perjaut. 6—7.

Sokotustoimiato, Kuninkaankatu 33,
torstaisin 10—12.

Kiertävät sairaanhoitajat, tavataan
varm. 2—4 i.p. Länsipiirisså 11. Paa-
sikivi, Maariauk. 4, puh. 732. Kes-
kikaup. SI. Koskinen, Läntinenk. 36,
puh. 25. Kyttälän p. Hima Viho-
nen, Viinikan!:, 3 A, puh. 982 ja Tam-
melan p. Hina Vihonen, Viinikank.
3 A, puh. 982.

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

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

6—»/ g 7, keskiv. ja iauvant. 11—12.
Elvi fiolmisndsr, Viinikankatu 17.

Il- 1/, 1 ja 5-6, iauant. 11-1. Puh. 18.
Otjgn Jilrvinen, Aleksanterin!:. 20,

V2 lo—ll. Ei lauv. Puh 603.
Lariri Kaikkiin Rougaiikatu 12. Mat-

koilla elokuun 29 päivään.
Ivslmi Kulauasi, Hämeenk. 26 Te-

let-yhtiön talo, klo 9-1) ja 5-6, lauvant.
9 11, puh. 96.

Elna Lindgren Viinikank. 20. 11 12.
Keskiv. 3 /a 6—

1/j 7. Puh. 1797.
Rekka Nivonen, Kuuiuk. 19. Mat-

koilla elok. loppuun.
Palo, Väinö, Hallitus!:. 9, V,lO-11,

tiist. myös 5—6, Puh. 588.
Veli Pakkala Kuuiuk. 25 puh.j 170,
11—l2 sekä tiist. 6—Vs7.
Ada Rsuvola, Kauppak. 4. Arkipäiv.

10- 4-5, keskiv. ia lauvant. 10-li.

Min Msts Vammala.
Otto Simola Hallitus!:. 21. 10—11 ap.

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

1
2 10—11 ja perjaut. 4—5. Puh. 225.

Wangel, Läntinenkatn 24. 11—*/-1
ja 1/o 6—V->7, ei lauv. Puh. 1081.

ElSlnlSöMä;
SL. Herva, Otavall.k. 2, 10-1, Puh.ll 34,
Kronholm, Eläinsairaala, Toijala. Puh.
Stenius ja Hilden Must.l.k. 23, 10-12.
Ä Söderman. PHrieläinl,Vammala,puh.
V. OivSäNEN. Pälkäne, Onkkaala.

mmm:
PL. Fjäder, Puuvillatehtaank. 12. P. 638
Emmi Rautavaara, Rautatieni!. 8.

Salrasuohnistelaa Ja hierontaa:
Piina Lehtowäara. Läntinenkatu 20
Hartia Nieminen Satak. 7. sähköliier.

lm Sieiraialios, Siä 15

Hnamltisreiiö;
Hannes Kielisiä Vesilahti. Puh

Mislriiolailstolii:
Tor OrOsliiom & C:o,

Hämeenk. 20. Puh. 1781.

liisii liiiiiiistofl.!.
Knninkaank. 25. Puh. 1895,

EaSEiirasSoSraisioia:
Kaario liuta Ä‘kiÄ

Hakeminstoimistoillll ilililS p M?£”B if
Rfcniisurafeolfsilollii:

OSAKEYHTIÖ

BETONI-KOMPPANIA
HELSINKI

Unioninkatu 30. Puhelin 925.
HsliOfoinilÄ:

Peitsiisi! I (Mteriion
MetitoSmisto

Hämeenkatu 27, Puhelin 121

I Ifehlflf* Palo ’ meri ' jamurtoTak.|
S e ylsjysifi Asiamiehet Tampereella: 8

I G. ir. Osonen, Hämeenk. 9. Puh. 560. |
iK. .7. P. Daniel in, Läntinen Puistok 6. i
I nllsran Tapatnnaavakinitoks.|SI»Il 11 «i»'» Asiamiehet Tampereella: 2
sj ö. 10. Usonen, g
| K. J. P. Dahlgren, Julin Kirinen i
BOTHNIÄ Vakuuc. os.yht. Koitti. Var-

tiotornink. 10. P. 18-42. Aug, Oivala.
ißobert Witting
'fißKlälfl Palovak. 0.-y:n pääasiamies
] iLIIiISH Maariankatu 6. Puh. 269.
| Palovakuutus Ov. Juh. Kivi-
; lilmkiU nen, Kauppak. 13.1-.202.
SfwläiFlf* VaU. O.Y Tamp. konit. Länti-IVUIeVU nenk. 25. p. 807. Av. 10-8.

Tapaturmavak. Og
ia_ sSts.JLa.alj Pääasiani.Fedi Piouope
& C:o Kuninkaankatu 21. Pnhei. 8 32,
Rob. Witting, Arth. Laurent ja S. Stenius.

«««>0 «g Henkivak. yhtiö, Tamp.
ViliillMßPl aluekonttori Kauppak.7.tSIIIHIIIH Av. 10—3 Puh. 1888.
o 7\ A,Ti 334"Ai keskin, vakuutus-

’»J'j lait. Pääaaioimisto
Hämeenk. n;o 20. Auki 10—3. Puh, 263.

Suomen Heri-niutii ij.
Kerii Proeope & 0;o. Kiniinit.k 21, ».832.
Q n nm ! Keskinäinen Henkivät,
ö il U lii i yhtiö, Tamp. Haarakontt.
Hämeenk. 22. Av. klo 10—3. Puh. 92.

Pölo-ln Hsnklyoliuiilus 81JW
Puh. 120. Av. 10—T.Kauppatori 5, 3;s k.
TniTflH Merivakuntus O.Y. E. V. Lind-
[llllUl borg. Koulukatu 7, puhe). 315.

WliR Keskinäinen Paloapuyhdistvs.JSH Pääkonttori Tampereella
län Läutineuk.2s,l0—3,puh.449.

lelpnrllllßßeiia:
Frans Llllersos SKIÄ
Lehtimäki, Puuvillatehtk. Puh. 155

PRIMULÄ PuheUn
n
i2lL

HaßßarafeMaSfa:
Toiminimi J. R. Johansson. Myy-

mälät; Häm. k. 27, p 48. Kauppa-
halli 73—77, p. 797.n- I myj r mä!.: Tehdaskatu 1,

F I puh. 829, Kauppahan.
1. I. N:o 62 ja 90& 92 p. 1366

makkaramyyni. N;o 67 &69& 71 p 831
ja Tammelassa Ilmarinkatu 10.
YJS? ski>Äsl MjTymälät Tamiiiehin-

• iViyi CU- katu 10, puhelin 1203.
Kauppahaiii N:o 51 53. Puhelin 1441.

LOKKI- In lempSnlllkKeltS:
Inhn tanfjnlS Vaski-'ja levysepänliike.
JliliS äanygll, Juliannuskylå 36. P. 140.

PtirMillkM:
Parturfntllke Mimmi Lepistö,

Läntinenk. 27, suositellaan. P. I08&.

letutellißKelM:
A. Ani Alslpist. KTk "•

ffliwla-iaPiilWf.
Myymälä Kauppa!:. 1. P. 1411. Konttori

fCljaiiderlimieini. P. 491 ja 1861.

S.!. 11111111.1.
KONTTORI Kcmppak. 16
KONIAPA JA Tapioni:. 21 j Telet. 60,

nestemäinen ilma räjähdysaineena ja
sen käyttö »antojen räjäyttämisessä.
Kuten tunnettua on räjähdys-

aineiden) räjäyttävä vaikutus sii-
nä, että ne sisältävät sellaisia ai-
neita, jotka antavat hiiltä yhdel-
tä puolen ja toiselta puolen hap-
pea 1 Gjncmiittsvite «Uisits, jotka
liiili ja happi sitten räjähdykses-
sä yhtyvät synnyttäen kuumia
kaasuja, jotka laajeten räjähtä-
vät. Tähän periaatteeseen pe-
rustuu ruuti niin savuton kuin
savuilistenkin, samoinkuin kaikki
xäjSMysaixiest joita on käytän-
nössä.

Olisi siis näinollen luonnolli-
sinta, että räjähdysaineena käy-
tettäisiin pelkkää hiiltä ja hap-
pea, mutta tässä on käytännölli-
siä vaikeuksia. TIappi näet on
{hyvin vaikea tiivistää niin pie-
neen tilaan, että hiilelle saataisiin
rriittävä määrä »itä. Tä-
mä epäkohta voidaan kuitenkin
auttaa siten, että happi tiiviste-
tään nesteeksi ja happineste
imeytetään huokoiseen hiileen.

ilma.

Nestemäistä ilmaa saadaan il-
maa tiivistämällä ja jäähdyttä-
mällä. Ennenkuin ilma nestey-
ujy aiis t»jnayy «itä miten «sada

lämpStffla, joka on alle 100 as-
teen. Vieläpä täten nesteytynyt
ilma haihtumisen vuoksi on kyl-
rnempääkin, ja saavutetaan tem-
peratuuri aina 190 astetta.

Nestemäinen ilma tietysti ot-
taa hyvin mielellään lämpöä ym-
päristöstä ja haihtuu. Tämän
epäkohdan välttämiseksi on sitä-
varten laadittu erikoisia astioita.
Nämä astiat vetävät eri paljon
riippuen siitä mihin tarkoituk-
seen nestemäistä ilmaa käyte-
tään. Käytännössä on sellaiset
astiat, jotka vetävät 5, 15, 25 ja
100 It. Haihtuminen ja neste-
mäisen ilman hukka saadaan
huolellisesti eristämällä peräti
pieneksi. Voimme mainita, että
ilman hukka on esim. 25 litran
vetoisessa astiassa 90 g. tunnis-
sa, eli siis 10 tunnissa 900 g., ei
siis täyteen yhtä kiloa. 100 lit-
ran vetoisessa astiassa on neste-
mäisen ilman hukka vielä pic-
uempi

Räjähdysilm»pommit.

Fommit tehdään hiilestä siten,
että hiilen muruja pannaan lie-
riömäiseen paperitötteröön ja si-
sustaan keskelle asetetaan sähkö-

sytytystä varten lanka ja johdot.
Tällainen 20—30 cm. pitkä lieriö
upotetaan nestemäiseen ilmaan,
jolloinka sen huokoinen hiili
imeytyy täyteen nestemäistä
happea; -painos on täten valmis ja
sytytetään se sähkövirran avulla,
jolloin se räjähtää.

Pommien käsittely ja vaarat-

sa räjähdysilman avulla yleiseksi.
Tällainen pieni räjälhdyspom-

mi asetetaan kantojen alle varta-
vasten laitettuun reikään aivan
samalla tavalla kuin yleensä
pommeilla räjäytettäessä teh-
dään ja sen perästä sytytetään
sähkön avulla, jolloin kanto nou-
see. Pienempiä kantoja varten
käytetään pienempiä panoksia ja
suurempiin kantoihin suurempia.

Tällä räjähdysaineella on se
erikoinen etu, muihin räjähdys-
aineisiin nähden kantoja nostet-
taessa, että se kehittää suuren
voiman, mutta ei tee sitä yhfäk-
kiä repäisamällä, vaan juohevasti
paisumalla niin, että kanto räjäy-
tettäessä nousee juurineen pirs-
toutumatta liian pieniksi kappa-
leiksi.

tomuus.

Nestemäinen ilma yksinään on
aivan yhtä vaaraton kuin hiilikin
yksinään, vasta yhdessä ne muo-
dostavat räjähtävän sekotuksen.
Tällainen sekoitus ei kuitenkaan
sytyttämättä räjähdä ja sillä on
se hyvä ominaisuus, että jos
syystä tai toisesta tällainen panos
ei olisi sattunut laukeamaani, niin
jos se saa olla puolisen tuntia,
siitä haihtuu nestemäinen ilma ja
jalolle jääpi puhdas hiili, joka
luonnollisesti on täysin vaaraton,
mutta voidaan edellä kerrotulla
tavalla uudelleen käyttää.

Tämän kirjoittaja on ollut ti-
laisuudessa seuraamaan kantojen
nostamista räjähdysilmalla ja
havainnut tässä yhteydessä seu-
raavaa: Jos neljä miestä ottaa
juuriakseen kantoja alueelta, jo-
ka on 100 m. leveä ja 200 m.
pitkä, käsittäen siis 2 ha, niin ta-
pahtuu se aluksi sillä tavalla, että
miehet alottavat työskentelynsä
kapealta sivulta, jolloin yksi kul-
kee edellä hakien sopivan kohdan
karmassa osoittaen mihin pa-
ranen reikä on kaivettava ja toi-
set kolme seuraavat perässä teh-
den reikiä. Sen perästä kun on

Kantojen räjäyttäminen räjähdys-
ilmalla.

Nestemäistä ilma- ja hiilise-
koitusta saatetaan käyttää räjäh-
dysaineena kaikkialla siellä mis-
sä räjähdysaineita tarvitaan ja
missä sen erikoinen luonne sen
sallii. Mmm muassa on kanto-
jen. räjäyttäminen tullut Saksas-

päästy alkukohdasta noin ico m.
päähän jaifcaiuituu ryhmä niin,
että kaksi näistä ryhtyy suoritta-
maan räjäyttämistä ja toiset kak-
si jatkavat työtään reikien
teossa, ’x

sytytys Smk 2: —, nestemäinen
ilma Smk 3: 50, työvoima Smk
6:—, eli yhteensä Smk 12:30.
Tässä mainitut arvot ovat ehkä
runsaastikin liian korkeita, mut-
ta (parempi leskeä litan iktarbedlkai
kuin alhaisiksi. Tästäkin päät-
täen kannattaa kyllä kantojen
juuriminen tällä tavalla hyvin.

Nämä kaksi miestä, joiden
tehtävänä on kantojen räjäyttä-
minen lähtevät kapealta sivulta
ja suorittavat räjäyttämisen si-
ten, että toinen valmistaa panok-
set ja_toinen ne sytyttää. Nämä
kaksi miestä ennättävät juuri
yhtä paljon sytyttää kuin nuo
kaksi muuta laittavat reikiä. Toi-
sin paikoin olen tavannut myös
niin järjestetyn työn, että useam-
man kannon räjäyttäminen ta-
pahtuu yhtä aikaa, mutta ei tässä
oltu vielä saatu riittävää koke-
musta missä määrin tätä menet-
telytapaa on pidettävä parempa-
na kuin sitä, että kannot räjäy-
tetään yksitellen.

Tähänastinen kokemus on
osoittanut, että neljä miestä .päi-
vässä ennättää räjäyttää ja pi-
nota 26 m 3 kantoja. Saksassa
laskettiin tämän mukaisesti kan-
tojen noston 1 m 3 kohti tul. maksa-
maan: Panokset 78 pf., sytyttä-
jät 60 pf., nestemäinen ilma go
pf. ja työpalkat 62 pf. eli yh-
teensä 2: 90 Rtnk. 1 m 3. Meidän
nykyisiä oloja silmällä pitäen
olen tämän saman arvioinut seu-
raavasti; Panokset Smk i;,—^

Erikoisesti kiinnitän huomiota
siihen seikkaan, että kun par-
haassa tapauksessa miesvoimalla
kantoja juurittaessa miestä kohti
päivässä saadaan iy2 kuutiomet-
riä, niin tässä tapauksessa miestä
kohti tulee lähes 7 kuutiometriä
juurakoita pinottuina.

Mainittakoon. lopuksi, että
nestemäinen ilma yhdessä hiili-
jauheeni karassa on Saksassa so-
dan aikana ja sen perästä useilla
eri aloilla lähes kokonaan syr-
jäyttänyt muiden räjähdysainei-
den käytön. Niinpä Saksassa
melkein yksinomaan nykyään
hiili- ja malmikaivoksissa käyte-
tään nestemäistä ilmaa räjähdys-
aineena ja ne summat, jotka täl-
lä tavalla rahassa on säästetty,
lasketaan nykyään monissa sa-
doissa miljooneissa.

Y- r jo Kauko,

ÄÄMUEEHTI

Kaski-Suomen Metsstolmisfo
T;uuOmisfc. < >.* önhuliii,
Pulmiin I5(>I. Fil.maist.Mets. hoit.

Toimistoja:
Tainoereen Kauppakamarin
toimisto Läntinenk. 25. P. 1(572.

Remlkooiinikkeltö.
HSUERII Hämeenä. 16. Puh. 1665OäOLStvM Omistaja T. LEHTI.

Wfranfaskßaflorslfl.
[T"W. OSONEN |
i Vakniiinskonltorl llSinesnlt 0 l 530 a
i Salama —Pohjola— Kullervo. &

I Konttoriatha 9—2 jn 4—6 |

. Mi. tepsiä
Moisionkatii 10, Tiunpm e. Puh, lii p’,

S Anttiin metällitehdhs
. iilulilil, Hämeenk. 25. Puh. 1197.
Mm Peili- ia LaslnjalnsfastelsUas ly.

Hallituskatu 22, puh. 1727.
Pyhäjärven Marjaa

mehutehdas OY.
Satiikunnank. 28. Puh. 14 68.

lipmiiiiloiiiif.
Tampere, Santalahti. Puh. 274. Ostaa,
luita ja hintalappuja korkeimp. hintoihin.

Teknokeraiailänen Tehdas
0.-Y. Santalahti

Puh. 1553. Postins. Tampere.
Säiiköos. »Santa».

Obsl Keßlälekiäs
Puhelin *lB. Postiosote Pispala.
Paiitayaro-, Halko- ja Laivaus-

nikkelia:
Pyhäjärren Saha-Osakeyhtiö,
Konttori Läntinenkatu 28, puhelin 509.
Puutavara- ja ilalkovarastot Nalkalassa,
puhelin 106. Pyhäjärven saha- ja puu-

seppätehdas puhelin 1678.

Tip. IMiiia r.i.
Läntinenk. 24. Puh. 16 20.

PukistsHtslia:
Heikkilä § Kestilä 9.Y.

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

Myymälä, Hämeenkatu 18. Puh. 1188.
Suomen Vaate ja Kenkäkauppa.

Torin varrella, Ensimäisen Apteekin
vieressä. Puhelin 1208.
RaramelilteUlaita:

A. H. MerlHanfo tehdas.
Pinninkatu US. Puh. 1152.

åLeloiosinteiiisiita.Tampereen Leimasinteta-
das, Itäinenkatu 14.
AuUioloaika 9—6. Puli. 9 06.
Ainoa valmistaja paikkakun-
nalla.

Ronehnuppola:
auraa 0.9. kohehauppu

Puh. 370 ja 13 80.

f Mr Forseiins i
Hämeenk. 4. Puh. 508.

MbibälwlvbSis» keskusosuusliike,

nanKKiRÄ^
iMn HasnvillelijSln Km äiakjlil
Hämeenkatu 7. Puhelin (2 ja 14 ö2,

MähnliJ Kone- ja Kalustokauppa.
il. IllOhUld Laukontori R. Puh. H42.

P. SIDOROW
Suomalainen Kalustokauppa O.Y.
Edustaja: V. Alhainen, Kauppatori 5.

Puhelin 7 79.

6Y. Sysinä. Msniifpsiia erilsisillße
Kauppakatu N:o 11.
Puh. 1480 & 800.

KONEKIRJOITUSKOULU PUH. 800.
Hirlaßaapaalo.

Satakunnan Kirja- ja Papcrikaup-
pa, (omist. Arth. Nurmi) Päåmyymälä
ja konttori Hämeenkatu 14. Sivu-
myymäl. Kuninkaank. 14. Puhelimet
687, 1912 ja 1003.

Tampsreon mmm 0.!. JSZwS
Kehys- la TaläsKauppoja:

IVÄR BREMER
Teatteritalo. Puh. 1697.

Suuri valikoima tauluja, kehyksiä,
peilejä. Kehystyö ensiluokkaista.

SoltfnHnslß.
lana iilliia I?.
Hämeenkatu 31. Puhel 1583.

Tiistaina 17 p;nS elokuuta

11. R. E. Sesterlaiid 8/8.
Hämeenkatu 21. Puh. 159(5.

goaneksinUihlteits.
f. Koivnlahdesj Huonekalukauppa

Hämeenkatu IS. Puh. 1584.
Tampereen Puunjalaatua-

tahdaa O, Y, Pohjolunk. 21. P.511.
Tampereen Höyryjntnseppä Oy.

Puhelin konttori *5OO. Tehdas 1609
SC,Km Virtasten,Pellavatehtaank. 17

RiiomissrkkulUßkslii:
S? 3*1!! M TTimraisarkkuliike. Kaup-
-11. MUi U| piikain IS. Puh. 15(58

S. SoMara,
Huumisarkku- ja

,JK*ÄWSsSSSa_ »HuonekahiHlke-
Koskikatu 7. Puhelin 1412.

HaaMISM:
ycyDCOC fi ¥ Kuninkannk.3l.puh,

. LnOLnU U.l. 731. Jolit. puh. 374.
littaaS ase sliSke.

. illfSLftUt Puutarhak. S. P. 1374.
Emil Salo Tuntnrik. 4. Puh. 1373.
Sulin & Ruissalo. Puhelin 939.
fluinsaar! &Kallinen, Viinikan-

Uatn 17. Puh. 237, yksit yispuhei. 816.
Uusi Skaalaus- ja Lasinloik-

kausiinko Kauppak. 20.
Ruotsalaisen Klubin talo. Puhel. 1991.

Vllnetarinnii haalari Läntinenk. 13.
. yOiisnois, - paheii» 909. -

SUIiHOtoimisfolo:
Jussi Hmniinna sssfis»
Hämeen SeUKS- laKonelilHe

Kaunpalciitu 16. Puhelin 1100

lettonsa jaRinapp.
giKkaawn Hasepajs, K“,,pS:

Puh. 334

Mi SaiiKOSöimlsto SSÄ 2a

Tamp. Sähkö- ja Koneioimisto
Läut.k. 24. P. 507, yks p. 1632,

Tasp. M Sillä ST® 1

tiiliisi?-
Erilaisia Raappoja.

Esko Solis
ErtmanåSaojauenOsaiylii
KuninUauiilcuUi 22. Puh. 1001 ja 1290

MJt NM |te. lU| KfIHQSStfITS-
. Erno ffvÄs

kauppa (Ent. John Blom) Hämeenk. 16
Kaupungintalo. Puh. 1918.

gifliii-japiisiv
Oraist. K. Edv. Koiso. Puhel. 784.

W:m HaMonen/Tuh' 1?»; 7

llffuutokauppakamarl, Laakont. 10,
p. 682, auki I-VlB maanant. 6-7 ip.

fWtämmmtmi Kangaskauppa
. mmm p“*i°

I.KokkoJo Puh. 1024.

ißufllouMranHifÄS. 5'

RS» Maalam KAUPPAHALLI
. T. nam,

F.O.MKIR2n,B;i
ffylund k Unsenlos.

Hämeenkatu 5, Puh. 420.
jjrv__|_ plliloit»T. kauppa, Kauppa-

hallin tai». Puhelin 53,

hmmfsiitei Ti::.
Pano Rusko, Vellamonk. 34.

JS? »H 1 M 1 Kuninkaank. 38.
. il» £M IL lii Puhella 198.

Mun »Tasoja Rl
Tampin-. Ka.upjl9.katu 7, aio ö 4
vara-, lenkkiisi-. Kiinteistö- ja Vakuutus-

Taosasiot.
TÄMHFSKfISBB! mMIffHHTOi

a lipputon i ruli«l»u»»it : ,J “’-

Tampereen Meljerlliike
Konttori Rautatienkatu 2, puhel. 18 86
Voimyymälli Kauppahalli 110, 112. 114

puhelin 1896.
»'eljskset Tasainen O.Y.
Rongank. 5. Puh. 1681. Yksit. 1983
JS !!ä!5Bl!Mn is! 1' Alusvaate- ja esiliinal.li. iijijill J lii,a, Vellamoille. 3. Puh. 127,

EfiUfaiysikKsUis.

Tl Kuniakiiankfttu 27,
• LlOflOJimJl Pulmiin 1144.

Kullervoille. 11.
• OJOrä.&ly pahel. 19 22.

P m- Is sllltyslsltoHsln.
Maria Pettersson ÄSS:
Pesulaitos, Hilsuoenk. 17, Puh. 1051.

OmpelalllßHeUß:
Haistu Pala- jaPiipaaatawlpi

Olga Teljo. Satamait. 4, puh. 16 69.
Liinavaate- ja PHkancuiomo.Lydia

Nyman, Kuuiukaauk, 19. Puh. 6 90.

Maria lällisin Saar.đ
MiistulaFÄ:

Hämeen
Tampereella, Verkatehtasnk. 13, p. 1009

(eat. Cajander)
5 min. matka asem.. suosittelee siistiä,
halpojahuoneitaan. Hno mi Hyvä kohtelu.

Mato- Ja HMsiilHM:

PH* 5 tH® Kahvila & RuokalaHl I El\ Hämeenk. 9. Puh. 1018
Nopea tarj. Suositeli.

SIRKKA ?ä£siOL‘

Puutarhakatu 16. Puh. 1764.

RoomHouppols.
Romukaupppa.

alflillli Verkatahta»nkatn4.
• saaaiiiyj Puh. 1646.

Kyttälän Romukauppa
Veikatehtaankatu 3. Puhelko 1123.

TfiHPEREEIi R6HOKAIIPPA
K. V. Ruuti, Puutarhak 6. Puh. 668.

Rlrlspslnola:
Tanmereea KirloDQlno-OsoksyhflS
Kirjapaino Kuniukaauk. 30. Puh. 3,

Pankkeja;
Helsingin Osakepankki

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

Ssi-OMiii
Tampereella.
Auki V2W —2.

Poliisiisi yMipDtti
Omat varat ght. 175,009,000.

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

Sm Msitfiiä-lliispäiiii
Hämeenkatu 5. Puhel. 14 86 jä 14 6b.

Auki 10—8; lauvantaisin 10—2.

Siili iilirtilrtilSi
Kauppatori 7. Puh. 900 ja 920.

avoinna kaikkina arkipäivinä J /« 10—2.
Tmpereen SäfsfOpanKHi

Edullinen rahain sijoituspaikka,
Kauppak. 14. P;t 840 ja 1840. Auki 10—2.

Vaasan Osake-Pankki
ottaa vastaan talletuksia.

Tampereella, Kauppak. B. Av. VtlO—3'
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Euroopan rauhan
järkkyessä.

Liiankin kauan olen jo viipy-
nyt näissä suuren maailman asi-
oissa, viipynyt sen vuoksi, että
olemme niihin peloittavan kiin-
teästi kytketyt. 'Kaipa on pantu
merkille, kuinka kapinahengen
ilmapuntari tässä maassa herkäs-
ti nousee tai laskee aina sen mu-
kaan, millainen Leninin puna-ar-
meijan sotaonni milloinkin on.
Onpa nyt, kun Puolan kukistumi-
nen parhaillaan tapahtuu, saapu-
nut pimeinä voimilta jo nimettö-
miä tervehdyskirj eitäkin valkoi-
sen Suomen toimintakeskuksiin,
kirjeitä, joissa uhataan pian tulla
ja paremmalla onnella kuin vii-
me kerralla. Ja todella saattaa
ennen pitkää olla edessä voimain
koetus, jonka luonteesta ja ra-
juudesta on parasta olla puhu-
matta mitään.

Mitä vaatii siis meiltä tämä
aika, joka humisee ennen kuulu-
mattomia asioita, suuria, kään-
teentekeviä, humisee vapauden
onnea ja samalla järisyttävää or-
juutta ja onnettomuutta? Tie-
tysti on parasta pitää kiväärin-
piiput puhtaina ja panokset saa-
tavissa, mutta nyt ei ratkaista-
kaan kansojen kohtaloa ainoas-
taan sotakentillä, joihin kaatu-
neet kaivetaan, vaan myöskin jo-
kapäiväisen elämän tekisi
mieli sanoa: tippa tipalta tapah-
tuvissa suorituksissa. Kokonai-
set armeijat ryöstetyllä omaisuu-
della palkattuja yllyttäjiä työs-
kentelevät tätä nykyä salaisuu-
dessa kaikkialla maailman kan-
sojen keskuudessa tuppautuen re-
hellisen työväen riveihin, yhdis-
tyksiin, virastoihin ja melkeimpä
mihin tahansa. Erittäin viisaasti
harkittujen ohjeiden mukaisesti
johdatetaan yllytettävien mieli
jokapäiväisistä asioista keskuste-
lemalla huomaamaan epäkohtia
niissä oloissa, joissa he elävät.
Ja moitittavaahan sitä aina löy-
tää.

Niin ihanteellisesti ei voida
koskaan asioita tämän maan
päällä järjestää, ettei siitä voisi
valitusvirttä tehdä. Sitten kuva-
taan olevaisten olojen tilalle uu-
sia, mielikuvitukselle niin ihania.
Jos 'hmisessä on omavaltaisuu-
teen taipumusta, kuvittelee hän
uusissa oloissa saavansa muka
tehdä mitä tykkää; jos hän on

laiskahtava luonne, luulee hän
maailman mullistuttua löytävän-
sä toimeentulon ilman työtä;
jos hän on lähimmäistään rakas-
tava, kuvittelee hän leskien ja
orpojen tilan silloin kerta kaik-
kiaan autetuksi, j.n.e. Tuskin
tarvinnee mainitakaan, että työ-
läisten koteihin salaisen luokka-
terrorin kautta johdetaan tätä
maanalaista työtä enemmän tai
vähemmän tukeva sanomalehdis-
tö. Lyhyesti nyt nostatetaan vi-
haa oikein aatteen kannalta. Sik-
si taisteleekin- nykyisin kaksi eri
maailmaa toisiaan vastaan mie-
kalla ja sanalla. Vankeja ote-
taan ei ainoastaan taistelutante-
rella ' suoritetuilla kiertoliikkeil-
lä, vaan myöskin puheilla, kir-
joituksilla, lupauksilla, y.m. hen-
kisillä menettelyillä. Sen vuoksi
täytyy, niinkuin äsken mainitsin,
olla kivääri valmis, mutta myös-
kin henki haarniskoitu.

Ensimäisiä enteitä siitä, että
asiat alkavat mennä hullustipäin,
on aina yhteiskunnallisen järjes-
tyksen väljähtyminen eli se, että
yhtä ja toista omavaltaista, rikol-
lista saa tapahtua. Niinpian
kuin jollakin paikkakunnalla en-

simäkien sakki rankaisematta on

vedonnut korpilakiin, on syytä
hätkähtää. Niinpian kuin täällä
taikka tuolla omarikäden oikeus,
väkivalta ja ilkityöt usein uudis-

jälleen

tuvat, saa ruveta odottamaan jo-
takin romahduksentapaista.
Kiinnitettäköön sen vuoksi tar-
koin ja samalla jäykästi huomio-
ta yleiseen järjestykseen. Se on
vallan harhakäsitys, kun lain-
kuuliainen ja yhteiskuntaa yllä-
pitävä osa kansasta näkee tässä
vain nimismiehen ja poliisin teh-
tävän. Asia on aivan yhteinen
ja yhteisin voimin, yhteisin neu-
voin hoidettava. Mitä vähem-
män rikoksia tilasto jossakin
kunnassa osoittaa, sitä suurempi
kunnia sille.

Mutta ulkonainen järjestys on
vain kuva siitä, mitä ihmisten
mielissä liikkuu, kuva siitä sie-
lullisesta, näkymättömästä maail-
masta, jossa katfekunnan onnen
todelliset kulmakivet sijaitsevat.
Kuka kykenee siellä ylläpitämään
oikean, sopusuhtaisen järjestyk-
jsen? Sinnehän ei ulotu lainkou-
ra, ei nimismiehen virkamahti

jeikä poliisin määräykset. Edes-
menneinä vuosisatoina pitivät
seurakunnan paimenet Jumalan
kymmenien käskyjen avulla siel-
lä hallitusta, mutta maallinen
vallankumous on ulettunut sinne-
kin. Koulu, tieto, taito, sivistys,
valistus kurkottavat kyllä käsi-
varsiaan siihen maailmaan, mut-
ta heikkoa, heikkoa on niiden
vaikutus. Luoda ihmisille hyvä
tahto, se on ja kaiketi tuleekin
olemaan problema, ratkaistava,
jonka suoritus siirtyy sukupol-
velta sukupolvelle yhä uusien ja
uusien mestarien käsiin. Yksi
mestari, jota bolshevismi ei tun-
nusta, on kuitenkin osoittanut
tien ihmisten sydämiin, tien, jo-
ka kulkee kunkin oman sydämen
kautta. „Kaikki, mitä te tahdot-
te, että ihmiset teille tekisivät, se
tehkää te myös heille”. Juutalai-
set kyllä ristiinnaulitsivat tämän
mestarin, mutta ei ole mitään
syytä päätellä, että Leninin yllyt-
täjä-armeija, vaikkakin se työs-
kentelisi, niinkuin on sanottu,
juutalaispankkiirien laskematto-
milla milj ooneilla, kykenisi kit-
kemään pois tätä oppia ihmisten
mielistä. Sen takia on niin
erinomaisen tärkeätä, tärkeäm-
pää kuin kaikki muu, että jokai-
nen, jolle tämä Suomen kansa,
tämä nuori valtakunta vielä epä-
määräisine rajoineen ja rauhan-
ehtoineen on rakas, tuntee elä-
västi sen velvoituksen, minkä la-
ki, hyvät tavat, siveellinen elämä,
ahkeruus, oikeamielisyys, sydä-
mellisyys juuri hänen kohdalleen
asettavat. Näin ratkaisee hän
jokapäiväisessä elämässään yhtä-
mittaa tuota suurta ihmiskunnal-
lista problemaa, jonka takia
kansanluokka nousee kansaluok-
kaa vastaan, maan omaisuus ja
onni murskataan. Valkoinen
Suomi on ainakin ulkonaisesti
suunnitellut toimintansa näiden
yhteiskunnallista elämää sisältä-
päin rakentavien ja ylläpitävien
aatteiden mukaisesti, onnistu-
koon sen myöskin itsessään sy-
ventää ja jalostaa näitä aatteita
Silloin on kaikkinainen puhe val-
koisesta terrorista oleva vieläkin
juurettomampaa, kuin se nyt on,
ja silloin saavat nuo rajan taakse
ajetut ja heihin myöhemmin va-
paaehtoisesti liittyneet kostonha-
luiset puna-arraeijalaisemm;;
luonnolliseen kuolemaansa asti
odottaa sitä hetkeä, jolloin hei-
dän sopii hyökätä kimppuumme.
Ahtakoon Jumala kansallemme
selvänäkö!syyttä ja hyvää tahtoa,
niin se kyllä kykenee hoitele-
maan pohjoisimman osan sitä
jättiläisrintamaa, jota länsi nyt
juuri järjestää itää vastaan.

Bolshevikien lihulyöl
Karjalassa.

Polttaneet Tehjalansnnn kylän
Knoppajärven rannalla.

Oulu, 16. 8. (STT) Kuusa-
moon sapunedt karjalaiset kerto-
vat bolshevikien polttaneen joku
aika sitten Tehjalaneuun kylän
Knoppajärven rannalla. Kylässä
oli 50 taloa.

Sotalaitos.

Kolmannen divisionan v.t. in-
tendentti Albin Juho Kemppi on
ylennetty reservivänrikiksi vir-
kaikäoikeudella huhtik. 4 p:stä
1918 ja määräämällä 3 di visio-
nani esikuntaan.

Porin rykmentissä palveleva
reserviupseerikurssin läpikäynyt
kersantti Veli Lauri Johannes
Raikkala on ylennetty reservi-
vänrikiksi määräämällä Porin
rykmenttiin. Vääpeli Olli Ny-
lander, vahtimestari Vilho Lm il
Vikström, Torcif Törnqvist,
Väinö Ojanne, Veikko Ilmari

Koskinen, Paavo Anders Grön-
Ahlgren ja .Ragnar Waldemar
Ohlson sekä alikersantti Eino
Waldemar Kasila on ylennetty
reservivänrikeiksi jäämällä re-
serviin.

Oikeuden kantaa saksalaista 2
luokan rautaristiä on saanut so-
taministeriössä palveleva jääkä-
rikapteeni Karl Eklund.

Eron vakinaisesta palvelukses-
ta ovat saaneet vänrikit Karl Li-
han Rudolf Bruno Bre-
denberg Porin rykmentis-
tä, Hugo Armas Hed-
lund Tampereen rykmentistä se-
roos, Johan Ivar Webn, Toivo
kä Bertel Wilhelm Åström 2:sta
kenttätykistörykmentistä, kaikki
siirrolla reserviin ja oikeudella
käyttää sotilaspukua.

Tulva Kemijärvellä. Vlikko-
kautieten sateiden aiheuttama tul-
va Kemijärvellä oji peittänyt
kaikki alavat niittymaat. Tulva-
vesi on harvinaisen korkealla ja
jatkuu nousua yhä, ollen se tätä
nykyä n. 1,5 m. Heinätyöt ovat
tämän takaa rantaniityillä yhä
kesken.
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Tärkeimmät päivän pntiset
—--

Bolshevikit „rauhan“
puuhissa»

mannerheimln häväisi-
jäin armahdus.

Hyökänneet Tulokkaan kenttä-
vartiota vastaan, mutta lyödyt

Aftonbladet moittii amtfthdnsta
ankarin sanoin.

takaisin.

ymi KtSCICYlisesikunta ilmoittaa t. k. 16
Tukholma, T6. 8. »Aftao-

blaåat» moittii ankarin «emoina
eitä, että Mannerheimin hävfiiiisi-
jöiile myönnettiin armahdus. Leh-
ti kirjoittaa: Sellainen ennakko-
päätös gilmåiensä edessä saattaa
vieraiden valtioiden päämiehet
useampaan kertaan miettimään
ennenkuin he saapuvat viespailnlle
Tukholmaan, missä rankaisematta
jätetyllä häväisyllä on niin suu-

ret mahdollisuudet.

Lauantaina tk. 14 pnä klo 9,20
ip. arasi vihollinen kiiraan kivää-
ri- Ja konekivääritulen Ollilan
kohdalla olevaa kenttävahtiamme
vastaan. Meidän puolelta vastail-
tiin tuleen. Samaina päivänä klo
10 ip. arasi vihollinen ndrimkääta.
kiivaan kivääri- ja konekivääri-
tulen koko rataosalla Tulokkaasta
Haapalaan saakka. Vastattuamme
tuleen taukosi se vähäksi soikaa.
Samalla huomattiin vihollisen
puolella Tulokkaan kohdalla vil-
kasta iiikehtimistä ja hyökkääjiin
vihollinen sumun suojaisaa Tulok-
kaan kenttävartiota vaataan mutta
lyötiin tulellamme takaisin. Tais-
telussa haavoittui Sievästi sotilas
■Kiiski.

Viralliset avajaiset lauantaina. Suomalaiset keihään-
heittäjät kunnostautuneet jakaen keskenään kaikki
palkinnot. Viisiottelussa E. Lehtonen cnslmäinen.

fi. Lahtinen toinen.

Kisojen viralliset avajaiset. 400 m. aitajuoksun koe. Vilön
sijoittautuu erässään toiseksi.

Pariini-, 15. 8. <STT) Olym-
pialaisten kilpailujen viralliset a-
vajäiset tapahtuivat lamanlaina
känniin sään vallitessa ja suuren
yleisö joukon läsnäollessa.

Belgian kuningas julisti juh-
loÖisesti uuden ajanlaskun seit-
semännet olympialaiset kilpailut
avatuiksi. Eri maiden hallituksia
edustivat niiden jokoviralliset tai
erikoisl ah»tt il äät. 26 kilpailuihin
osaaottavan maan urheilijat kul-
kivat kuninkaan ohitse mitä suu-.
rimman innostuksen vallitessa.
Erittäinkin saivat Yhdysvallat,
Ruotsi ja Englanti suuria suosion-
osotuikaiia osakseen, mutta sanoin
-kuvaamattoman innostuneen vas-
taanoton saivat ranskalaiset kil-
pailijat.

Av a jaisjnhlailisuuksien .alussa
pyysi kuningas Henry Paleta
puolestaan onnittelemaan ranska-
laisia urheilijoita heidän kauniin
esiintymisensä johdosta juhlakul-
kueessa. Kuningatar puolestaan il-
maisi kenraali Serignylle suuren
ihailunsa Ranskan armeijaa keh-
taan.

Antwerpen, 15. 8. (STT)
400 m. aitajuoksun koe: 1 erä:
Eräs amerikkalainen (nimi puut-
tuu sähkösanomasta) ja Vil6n,
Suomi, 57*/.; 2 erä: Hughes,
Australiaa ja Blodin, Ruotsi 57 3/5 ;

3 erä; Norton, Amterilka ja Khel-
ler. Englanti, 55 2/s; 4 erä:
Christiernson, Ruotsi ja Daggs,
Amerika 57 2/B ; 5 erä; Loomis,
Amerika ja Andree, Ranska 5'5 4 /

B.

Suojeluskuntien luottokul|elus-
tilaukset.

iKoska suojeliudktmitain yliesi-
kunta luottolkuljetuksia tarkas-
taessaan on havainnut, että Inot-
tokuljatustilaukset useesti ovat
■puuitteellisia, on yliesikunta päät-
tänyt, että täJjliaifsiäaa laiminlyön-
teihin syyllisiksi havaituilta iboi-
mibenlkilöiltä tullaan, maksua las-
kulia velkamaan yleisen .tariffin
mukaan.

Eduskunnan ulkoasiainvalio-
kunta koolle. Ruotsalaiset kärsineet musertavan

tappion 100 ra. koe-erässä.
Käsittelemään rauhankysymystä. Antwerpen, 15. 8. .(STT)

100 m. tkoe-erisaä ovat ruotsalaiset
lyödyt. Yksikään heistä ei päässyt
loppuerään.

Suuri sokerltakavarihko.
Eduskunnan ulkmsiainvaliiokunt-

ta 'kokoontuu täysi-dstuntoon sää-
tytalolle t.ik. 23 pnä. Tällöin tu-
lee käsiteltäväksi aseSeposopimuk-
s&rTTå rauhanneuvottelujen yhtey-
dessä olevia kysymyksiä. Istunto
tulee olemaan .salainen.

Ahvenanmaalaisilta takavarikoita
1,400 kiloa.

800 m. koe-erät. yiime perjantaina takavarikoi
tnl'l'iih.öyrylaim Aura Kobbaklinr
tar-saarten lähellä muntamiltla
tunnetuilta ahvenamn aalaiailta
sallafculjeittiajilta 20 silkkiä ©li noin
1,400 Ikg sokeria.

Antwerpen, 15. 8. (STT)
800 m. koe-erässa pääsi Bolin,
Ruotsi, kolmanneksi erässään ja
Lumgren, Rulotsi, ensimäiseköi ©-

Töissään. Kumpikin pääsi väli-
erään.Suojeluskuntalaiset ja

ampumatarpeiden hankinta. Korkeushyppytnlokset. Tuontimme ja vientimme
heinäkuulla.

Vienti 15,5 miljoonaa suurempi
Suojelusknntaviranomaisten nou-
datettava ampuma-aseista annetun

Antwerpen, 15. 8. (STT)
Ruotsalaiset Ekelund, Jagenburg,
Thulin ja Svan, 4 amerikaiaista ja
2 englantilaista ovat saavuttaneet
korkeushypyssä 180 cm. ja pääs-
seet loppukilpailuun.

Keihäänhciton alkukilpailu.

asetuksen säädöksiä. tuontia.Keihäänheifcon alkuikilpailu .suo-
ritettiin Antwerpenissä sunnun-
taina klo 11 ap. Tulokset: 1) U.
Peltonen 63,60; 2. Pekka
Johansson 63,0'9; 3. J. Myv-
rä'6o,63; 4. G. Lindström, Ruot-
si, 60,52 ja 5. J. Saar i e t o
60,04.

Koska on sattunut, että suoje-
luskuntalaiset hankkivat kaupois-
ta ampumatarpeita todistuksilla,
jotka eivät die asetuiksertmufcaieia
ja sitäpaitsi suojeluskunnat anta-
vat aivan yleisesti todistuksia
myöskin ruudin ostamista varten,
vaikka jouluk. 4 pnä 1915 räjäh-
dysaineista annettujen säännöksi-
en mukaan ampumatarpeisiin edi
lueta räjähdysaineita, ruutia ja
dynamiittia, määrää suojeluskun-
tien yliesikunjta fcäskylebdessään,
ett ä suojel uskuntaviranomaisten
tulee edellämainittuja llupatodis-
:tuksia antaessaan noudattaa mitä
iampuma-aseiatia 22 pnä martrask.
1918 annetun asetuksen 3 pykä-
lässä näistä säädetään, ollen lupa-
todistukset asianomaisen suojelus-
kunnan, pa ikaliisesikunnau tai
joukko-osaston päällikön allekir-
joitettavat sekä varustettavat jär-
jestysnumeroilla ja virkasinejtiliä.

Tiikötotorntitoriu ailtamain tie-
tojen mukaan oli viime heinäkuun
tuonti 339,5 miEj. mik. T-atmani.—(
heinäk. oli ee 1831,9 miEj. vasta-
ten 1028,2-8 milj. samaani aitaan
edellisenä vuonna. Heinäkuun to-
konaisvienti oli 355 milj. mk.
Tammi—«heinät', oli «se 1141,8
milj. mk. ja samana aitana v,

1919 166,4 miilj. mflf-

400 m. aitajuoksun välierät
Vilenin n imeä ei ole voittajien

joukossa.

Harjoftukaissa heitti eräs «me-
rukkalainen J. Myyrää keihäällä
käsivarteen, mutta suomalaisella
sisulla sijoittautui Myyrä siitä
huoilimatta kolmanneksi.

Antwerpen, 16. 8. (STT)
400 m. aitajuoksun 1 välierässä
sijoittautui Desch, Amerika, a-
jaila 55 */5; Andree, Ramdka ja
Norton, Amerika; 2 erässä Loomisj
Amerika, sama aika, 'Christiem-
aom-. Ruotsi ja Daggs, Amerika.

Uusla konekiväärejä armeijalle.
Keihäänhciton loppukilpailu.

Kaikki palkinnot Suomeen.
Sanomalehtien tietojen johdos-

ta, että Tanakasta toimitettaisiin
Suomisen ampumabatapeitia, on eo-
täminiisteriöstä ilmöitettnx, ettei
tieto Betaisenaan ole oikea. Sitä-
vastoin om sotaministeriö ostanut
joukon tanskalaisia Madsen-totae-

kiv,aareja armeijalle. Muutamat
henkilöt ovat saaneet mattanahan
työn valv.oaniaefcsi Taakassa ja
perehtyäkseen täydellisesti miätihtm.
aseisiin.

Viisiottelussa ensimäinen ja toinen
Antwerpen, 15. 8. (STT)

Keihäänheitoesa saavutettiin lop-
pukilpailussa seuraavat tulokset:
J. Myy t ä 65,70; H. Pe 11 on e n
63,60,5; P. Johansson 63,09,5;
J. Saaristo 62,39,5; A. Klum-
berg, Viro, 62,39; G. Lindström,
Ruotsi, 60,52; Angier, Amerika,
58,50 ja Blomberg, Ruotsi, 58,18.

palkinto Suomeen.

Ahtwerpenistä myöhään yöllä
saapuneen sähkösanoman mukaan
ovat viisiottelussa palkinnot ja-
kaantuneet seuraavasti; 1. Eero
Lehtonen, 2. Hugo Lahti-
nen. Koluta unen palkinnon saa-
jasta ei ole vielä tietoa, edkä tu-
loksista myöskään.

ilmaissut Kalunsa päästä eroon
Neuvosto-Venäjästäi.

Punaisia sotajoukkoja on Au-
nukseen sijoitettu lukuisasti ja uu-
sia kuuluu yhä saapuvan. Ne ovat
nälkiintyneitä ja ryöstävät maa-
seutua. armotta. , Sotajoukoissa
kuuluu olevan sellainen käsitys
vallalla, että ne tulevat hyökkää-
mään Suomeen.

karjalan hommunin hallitus
ja keskus.

Siirretyt Kemistä Petroskoihin.
Viimeksi Aunuksesta Salmiin

saapuneet pakolaiset kertovat, et-
tä »Karjalan koxnmuniu hallitus
ja keskus* on nyttemmin siirretty
Kemistä, jonne se oli ensin ajoi-
tettuna, Petroskoihin, jonne on
sijoitettu bolshevikien Pietarista
rosvoama inkeriläisten kirjapaino-
kin. Petroskoihin näyttävät lopul-
lisesti pesiytyvän myös kolme
Karjalan komisariota: Gylling,
Mäki ja aunukselainen Kandshi-
ev. Aunuksen eri seuduilla ovat
bolshevikit yrittäneet panna toi-
meen jonkinlaista kansanäänestys-
tä, jonka tulokset ovat kuitenkin
osotfcautuneet neuvostovallalle epä-
edullisiksi. Väestö, jonka avun ja
pelastuksen toivo on yhäkin kiin-
nitettynä Suomeen päin, on missä
peitetymmin, missä julkisemmin

Asianajo- ja Liiketoiminto

J. V. Rouhunkoski
Jtamperc. Kuninkaank. 27 puurakennusAvoinna 9—4. Pnhel. 142 ja 1530.

IQiertokonlnnopettajattarak-
si .Viljakkalan Karhen piireihin.
on valittu neiti Kiini Murto
Vesilähdettä ja hänen kieltäytyi
misensä varalle neiti Selma Tuo-
minen Lahdesta.

Tottijärven kirkkoneuvosto va>-
•libsi elok. 15 ,pnä pitämässään ko-
kouksessa väliaikaiseksi kierto-koulunopetta jattareksi Totttjär-
velle neiti Kerttu Oksan Kii-kasta, varalta neiti Hilda Saij-
an i a e n Vesilahdelita.
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Luennot ja keskusteänkysymykset

Kun kokouksen avajaisjuhlalli-
suudet olivat päättyneet, riensivät
sankat kuuli japarvet Kristianiin
.yliopistoa kohden, jossa useimmat
luennot pidettiin. Ei voi tulla ky-
symykseenkään, että sanomaleh-
den palstoilla voisi edes nimiltään
mainita kaikkia luennoitsijoita.,
vielä vähemmin referoida heidän
esitelmiään, sillä ohjelmaani oli
merkitty yhteensä 63 esitelmää
ja keskustelukysymyksen alustus-
ta. Selontekoa vaikeuttaa myöskin
se, että kuunneltavaa olisi ollut
samaan aikaan kuudessa eri pai-
kassa, useimmat tosin lähellä toi-
siaan sijaitsevissa luentosaleissa,
osa kuitenkin pitemmänkim mat-
kan päässä. Tärkeimmistä lienee
kuitenkin paikallaan sananen,
jotta kävisi ilmi, mistä seikoista
ajatuksia ja mielipiteitä kokouk-
sessa vaihdettiin.

En simaisena kokouspäivänä oli
luentoja klo 12—3. Kiistä on en-
simäisenä mainittava professori J.
A. LundeH’in »Pedagogisia harha-
käsitteitä*, joka oli koonnut yli-
piston .suuren »Aulan* niin täy-
teen kuulijoita, että satojen täytyi
tilanpuutteen tähden rientää muu-
alta kuunneltavaa hakemaan. Mut-
ta kouluväkeä oli riittänyt kaikil-
lekin luennoitsijoille kylliksi.
Niinpä oli väkeä runsaasti myös
saapunut kuulemaan tanskalaisen
opeitusminis'eri AppePin esitel-
mää aiheesta: Tanskalainen kor-
keakoulu, jonka kuitenkin piti
kansanopiston johtaja Nörgaard,
kun edellinen oli siihen saanut
esteen. Kotimaisista esitelmistä
on mainittava lehtori Artur Sieg-
hergin naiskasvatusta Suomessa
käsittelevä, jossa hän. luotuaan
ensin historiallisen katsauksen
tyttöjen ja naisten kasvatukseen
yleensä oso ti, mille asteelle kehi-
tys meillä tässä suhteessa nyt on
jo johtanut.
Kirjastonhoitaja Banike’n luen-

to aihees a »Kirjain käyttö* oli
kysymys, joka alusta loppuun asti
herätti ja ylläpiti kuulijoissa mie-
lenkiinnon. Hän arvosteli sangen
ankarasti kouluja, jotka eivät neu-
vo oppilaita, nimenomaan lapsia,
löytämään kirjoja, ei oppikirjoja,
jotka eivät luennoitsijan mielestä
ole mitään todellisia kirjoja, niis-
sä kun ei ole juuri muuta kuin
asioiden nimiä ja otsakkeita.

Rauhanaate on saanut kouluvä-
en keskuudessa monta innokasta
kannattajaa Ja luultavaa on, etä
tämänkin kokouksen kautta sen
hyväksi työskentielijäin lukumää-
rä, huomattavasti kasvaa. Niin ai-
nakin voiisi olettaa, kun o taa huo-
mioon, että kokouksen ohjelmassa
Jo sen ensimäisenä päivänä oli
tältä, alalta kaksikin esitelmää.
Joista toisen piti rehtori Anna
Borgström, toisen taas tri Emily
Arnesen. Rauhanaatetta on levi-
tettävä opetuksen kantta kaikkiin
kansoihin Ja kaikkiin kansanker-
roksiin, on luovuttava ihannoi-
massa sotaa Joka muodossaan sekä
historian että muiden aineiden
opetuksessa Ja Johdettava lapsia
tajuamaan rauhan merkitystä kan-
sainvälisissä suhteissa, oli näissä
luennoissa Johtavana lankana.

Toisena kokouspäivänä oli luen-
toja klo 9—3. Niistä mainitta-
koon lyhyesti ainoastaan Joitakin.
»Voimistelun pedagooginen mer-
kitys®, »Käsityöt yhteydessä mui-
den kouluaineiden kanssa®, »Lau-
lunopetuks. tarkotus Ja välinee*,®
»Koulu Ja urheilu®, »Huonokuu-
loisten lasten 'kasvatus Ja opetus®,
»Yhteiekasvatukseeta®, »Vapaa
kansanvalistustyö Ja koulut® y.m.
Erikoisesti tahdon mainita esitel-
mistä pari. Toinen oli tarkastaja
Olav Schulstadhn »Koneellisuus
Ja luonnollisuus opetuksessa®, Jos-
sa hän vastutsl! kaikkea koneelli-
suutta vaatien samalla, että ope-
tus on rakennettava lasten luon-
nollisia taipumuksia Ja harrastuk-
sia vastaavaksi. Lasten tulee m.m.
kirjottua isittä, mitä ovat itse näh-
neet Ja kokeneet sekä fantasiansa
avulla omaksuneet, vaan ei siitä,
minkä ovat kirjois a lukeneet. Va-
litti sitä, että turhantarkan loogil-

ti;s pohjoismainen houluhohous
Rrislianiassa eloh.-s—B p:nä.

lisuuden tähden tuhlataan aikaa,
kysytään paljon sellaista, joka lap-
selle on ilman muuta selvää. Esi-
merkkinä, joka sai kuulijat osit-
tain äänekkäästikin hymyilemään,
mainitsi hän pojan, joka koulus-
ta kotiin tultuaan oli äidilleen va-
litellut, että hänellä on kovin tyh-
mä opettajatar, tämä kun ei tien-
nyt, paljonko on 1+ 1, opettajat-
taren kun oli täytynyt sitä pojal-
ta kysyä.

Harvinaisen suurella mielen-
kiinnolla kuunteli sai intäyteinen
opet ajajoukko kansakoulunopet-
taja Algot Janssonin esitystä Suo-
men kansakoululaitoksesta. ' ■Kau-
nopuheisesti hän kuvasi, mitä
kaikkea kansamme on saanut ko-
kea, mutta miten kansa silti on
koulunsa kautta kasvanut “ja ke-
hittynyt kestämään koettelemuk-
sensa ja viimein taistelussa vapau-
tensa puolesta voittamaan itselleen
täydellisen riippumattomuuden.
Ilman kouluja, ilman kansanva-
listusta, vailla länsimaista sivis-
tystä ei olisi voitu voittoa unek-
siakaan. Kun esitelmöitsijä oli
lopettanut luentonsa, osottivat
erittäin vilkkaat kättentaputuk-
set, että hän oli sanoillaan osunut
kuulijoiden sydämiin. Tanskan
»Folkeskule*-lehden toimittaja N.
P. L. Kjaergaard, joka oli tilai-
suudessa puheenjohtajana ja joka
m.m. v. 15>12 on käynyt Suomes-
sa esitti tämän jälkeen »eläköön*-
huudon Suomelle. Siihen kaikki
innolla yhtyivät. Sen jälkeen lau-
lettiin kaikin »Suomen laulu*. Ti-
laisuus muodostui siis harvinai-
seksi, ja mieliala Suomea kohtaan
oli mitä ystävällisin.

Elävättkuvat ja koulu oli aihe.
josta saatiin kokouksessa sekä
kuulla että nähdä. Lehtori Fevrell
Tukholmasta, tanskalainen fil-
mientankastaja Nicdäysen sekä
samoin norjalainen filmientarkas-
taja Halgjem puhuivat asiasta ja
näyttivät useita kuvasarjoja, joita
heidän mielestään sopii hyvin ope-
tuksen yhteydessä näyttää.

Viimeisen kokouspäivän ohjel-
masta mainittakoon ensiksi, et ; ä
opettaja. Einar Malmborg alusti
kysymyksen: »Lasten kilpailuhalu
kasvatuksen palveluksesta», jossa
hän verrattain laajasti selosti mil-
lä tavoin kouluissa kilpailun avul-
la voitaisiin saavuttaa parempia
■tuloksia kuin muuten. Syntynees-
sä keskustelussa monet puhujat
kuitenkin epäilivät, onko kilpai-
lua kouluelämän kaikille aloille
päästettynä ■ katsottava edulliseksi
ja lasten siveellistä tahtoa edistä-
väksi ja kohottavaksi.

Lopuksi mainittakoon vielä, et-
tä eri maiden kouluelämää se-
kä kansa- että oppikoulu —, vie-
läpä teollisuuskoninasteeltakin
valair via esityksiä oli ohjelmassa
monia. »Säästäväisyys ja taloudel-
linen kasvatus*, »Käsityönopetus
Tukholman kansakouluissa*, »Mi-
tä vaatii nykyinen aika ruotsalai-
selta koululta» sekä monet muut
kysymykset olisivat kylläkin selos-
tettaviksi mi# enkiint öiset, mutta
täytyy ne tässä sivuuttaa.

Edellä lyhyesti seiotetusta oh-
jelmasta käynee jo ilmi, että poh-
dittavana olleet asiat olivat mo-
nenlaisia. Ajan leima on selvästi
kaikessa havaittavissa. Pitkällinen
sota ja sen aiheuttamia taloudelli-
nen ahdinkotila on pakottamalla
pakottanut kasvattajia etsimään
keinoja, joilla voitaisiin saada
nousevat polvet kykeneviksi tule-
maan toimeen yli tämän kovan
ajan, mutta samalla myös teke-
mään työtä sen hyväksi, ©Mä vast’
edes voitaisiin välttää moiset maa-
ilmanpalot. Samoin on myöskin
lukuisat epäonnistumiset johta-
neet pedagoogit enemmän kuin
ennen syventymään itse lapseen,
■tutustumaan hänen sieluelämään-
sä, jotta hän niitä huomioon ot-
taen voisi työssään saavuttaa .pa-
rempia tuloksia.

Koulunäytt-ely, joka kokouksen
yhteyteen oli) järjestetty, vaatii
■myöskin hiukan selostusta osak-
seen, mutta siitä enemmän toiste.

Verityö Kuhmoisissa. T.k. 12
päivän vastaisena yönä tapahtui
Kuhmoisten pitäjän Päijälän ky-
lässä raaka verityö. Porista ko-
koisin olevalle Martti-nimiselle
,työmiehelle sekä Padasjoen pitä-
jästä kotoisin olevalle työmies An-
ton Aaltoselle tuli riita, jolloin
ftnßj.nm-ainitfai porilainen löi1 sei-

päällä Aaltosta päähän. Ensi avun
haavoittuneelle antoi Kuhmoisten
kunnan lääkäri H. Kario. On hy-
vin epävarmaa, jääkö A. henkiin,
sillä pää on aivan muodottomaksi
ajettunut. Lyöjä on vangittu.
Molemmat tappelupukarit olivat
juovuksissa. '; K
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Lainsäädäntöehdotus kunnallisen
(aoltuhsen muuttamisesta.

Lainvalmistelukunnan

Lainvalmistelukunnan neljäs o-
sasto, joka viime vuoden kuluessa’
sai tehtäväkseen lainsäädännön
valmistamisen kau punginalueen
laajentamisesta ja siihen .liittyvis-
tä, uusien kuntien muodostamista
koskevista kysymyksistä, on nyt-
temmin saanut mietintönsä tästä
valmiiksi. Se sisältää neljä lakieh-
dotusta-, nim. ehdotukset laeiksi
kunnallisen jaoituksen muuttami-
sesta, maalaiskuntain ja kaupun-
kikuntain kunnallislain muutta-
misesta sekä maan siirtämisestä
kamemalisessa suhteessa nallinto-
tai tuomiopiiristä toiseen ynnä
perustelut ja tilastollisia liitteitä.

Ehdotuksessa on eräissä tärkeis-
sä periaatteellisissa kysymyksissä
asetuttu nykyisestä lainsäädännös-
tä ja hallinnollisesta käytännöstä
poikkeavalle kannalle. Siinä on
ensinnäkin kunnallinen jaoitus
vapautettu riippuvaisuudestaan
kirkollisesta jaoituksesta. Kuten
tunnettua on nim. nykyisen lain-
säädännön mukaan maalaiskun-
nan alue aina oleva sama kuin
kirkollisen seurakunnan ja jälki-
mäiseen tehdyt muutokset aiheut-
tavat itsestään vastaavan muutok-
sen kunnan alueeseen.'Tästä on ol-
lut seurauksena, että kuntain a-
lueet on muodostettu yksinomaan
kirkollisia oloja silmälläpitäen ja
kokonaan syrjäyttämällä,kunnalli-
set näkökohdat. Kun kunnallinen
elämä meillä on laajentunut jake-
hittynyt mitä tärkeimmäksi yh-
teiskuntaelämän tekijäksi, on mai-
nittu riippuvaisuus kirkollisesta
seurakunnasta katsottava vanhen-
tuneeksi ja luonnottomaksi. Lain-
valmist elukan ta ei sentähden ole
epäilyt ehdottaa maalaiskuntain
kunnallislaista poistettavaksi sen
säännöksen, johon tuo riippuvai-
suus perustuu, eli 1 §:ssä olevan
määräyksen, että »kuikin maaseu-
rakunta, jolla on oma alue, on it-
sekseen eri kunta.«

■Kaupunkikunnat eivät ole sa-
massa määrin riippuvaiset kirkol-
’ isosta jaoituksasta kuin maalais-
kunnat, sillä ne voivat jakautua
useampaan seurakuntaan taikka
yhdessä maalaiskunnan kanssa
muodostaa yhden seurakunnan.
Mutta kaupunkien aluelaajennuk-
sia on sen sijaan kohdannut muita
vaikeuksia. Aikojen kuluessa on
historiallisiin syihin perustuen'sel-
lainen oikeuskä-sitys päässyt vallal-
le, että kaupungin tulee omistaa
koko aiuepiiriinsä kuuluva maa,
mikäli siitä ei ole yksityisille luo-
vutettu asemakaavan mukaisia
tontteja ja tästä on katsottu joh-
tuvan, ettei yksityisen omistamaa
maata voida kaupunkiin riittää.
Ainoastaan parissa 'poikkeustapa-
uksessa on tästä periaatteesta tä-
hän asti luovuttu. Sitävastoin on
johdonmukaisesti noudatettu sään-
töä, ettei yksityisen omistamaa
maata voida vastoin omistajan
tahtoa siirtää kaupunkiin kuulu-
vaksi. Tästä vanhentuneesta käsi-
tyksestä on lainvalmistelukunnan
ehdotuksessa luovuttu, siinä kun
edellytetään, että yksityisenkin o-
mistama maa voidaan kaupunkiin
liittää ja nimenomaan säädetään,
ettei maanomistajan vastustusta
o'e pidettävä aluesiirron esteenä.

Ratkaisuvalta kunnallisia jaoi-
tusmuutoksia koskevissa asioissa
on lakiehdotuksessa pidätetty val-
tioneuvostolle, joka tähänkin asti
on ne päättänyt. Jotta näissä kun-
nille niin tärkeäaarvoisissa asioissa
ei jäisi sijaa hallinnolliselle mie-
livallalle, on laissa määrätty ne
yleiset edellytykset, joiden perus-
teella kunnallisia jaoitusmuutok-
sia on toimeenpantava. Käistä
mainittakoon, jos muutoksen kaut-
ta voidaan edistää tai helnottaa
kunnallisten tehtäväin täyttämis-
tä, jos kunta tarvitsee lisää aluet-
ta, asuntoja, teollisuutta, liiken-
ne- tai muita isenkaltaisia tarkoi-
tuksiaan varten tai turvatakseen
luonnollisen ja säännöllisen laaje-
nemisensa, jos muutos on omansa
huojentamaan tai tasoittamaan
kunnallisia rasituksia tai muuten
edistämään yhteiskunnallista tai
taloudellista kehitystä taikka jos
voimassaoleva jaoitus, aiheuttaa
epätyydyttäviä esikaupunki010 ja,
ehkäisee kunnallista kehitystä, e-
päisäännöll isyydellään vaikeuttaa
kunnallishallintoa taikka muuten
havaitaan sopimattomaksi. Jos
kunta, jota jaoitusmuutoskoskee.

mietintö valmistunut.

tätä vastustaa ja muutos tuottai-
si kunnalle tai sen osalle huomat-
tavaa hairbfcaja, eivät yllämainitut
edellytykset sitävastoin riitä muu-
toksen toimeenpanemiselle, vaan
on se tässä tapauksessa tapahtuva,
ainoastaan, milloin tärkeä yleinen
etu vaatii ja muutos havaitaan
tarpeelliseksi huomattavan epä-
kohdan ehkäisemiseksi, poistami-
seksi taikka vähentämiseksi.

Kunnan ailueen jakaminen vaa-
tii, erittäisin milloin se on pe-
rusteellisempaa katua, myöskin
sen omaisuusolojen järjestämistä
muutoksen mukaisiksi. Sentäbden
on lakiehdotukseen otettu säännös
siitä, että muutoksenalaisten kun-
tain kesken on, milloin se tarpeel-
liseksi havaitaan, toimeenpantava
välinselvitys; ja tulee tämän kä-
sittää kunnan koko omaisuus ja
■sen sitoumukset. Välinselvityksen
vahvistaa valtioneuvosto jaoitus-
muutoksesta antamansa määräyk-
sen yhteydessä. Jos jaoitusmuutes
aiheuttaisi kunnan vakavaraisuu-
den melkoisen heikentymisen
taikka sen verovelvollisille huo-
mattavasti lisääntyneen ja koh-
tuuttoman verotaakan ja toinen
kunta saman muutoksen kantta
saavuttaisi huomattavan taloudel-
lisen edun, voidaan jälkimäinen
•kunta velvoittaa edelliselle suorit-
tamaan korvausta jokakerta kaik-
kiaan tai määrävuosina.

Ehdotus sisältää vielä säännök-
sin jaoitusmuutoksen vaikutuk-
sesta kunnallisten sääntöjen voi-
naassaolcon, vaivaishoitovelvoll i-
suuteen ja maanomistajan oikeu-
delliseen asemaan. Kun kaupun-
kiin liitetyn maan verovelvolli-
suus kruunulle tähän asti on jär-
jestetty miten milloinkin, aivan
eri tavalla eri tapauksissa, .sääde-
tään ehdotuksessa, että se on ole-
va vapaa kaikista siitä veroluvun
mukaan kruunulle menevistä ve-
roista ja rasituksista. Jaoitus-
muuteksen toimeenpanosta ja eri-
tyisistä järjestelytoimenpiteistä
uusia kuntia muodostettaessa on
1ak ie-h douksessa seikkaperäisiä
säännöksiä, jotka eivät kuitenkaan
tässä yhteydessä ansainne'' tulla
tarkemmin mainituksi.

Spriircsepticn häylfö.

sia väärinkäytöksiä.

Enemmän huomiota on sensijaan
kiinnitettävä säännöksiin jaoitus-
muutoksessa noudatettavasta me-
nettelystä. Kun näiden asiain val-
mistelu tähän asti useinkin on ol-
lut sangen puutteellinen ja pinta-
puolinen, on laki ehdotuksessa koe-
tut u luoda takeet mahdollisimm.
perusteellisesta menettelystä tässä
suhteessa. Niinpä säädetään siinä,
että jaoitusmuutosta koskevan a-
lotteen johdosta on, milloin siihen
syytä näkyy o"evä n, toimitettava
tutkimus, Jonka tulee kohdistua-
kaikkiin kysymykseen vaikutta-
viin asianhaaroihin ja jossa on
kuultava kuntaa, sen osia ja taa-
javäkistä yhdyskuntaa, sekä jokai-
selle asiaan kuuluvalle suo.ava ti-
laisuus lausunnon antamiseen.
Tutkimuksen toimittaisi suurem-
missa ja tärkeimmissä asioissa val-
tioneuvoston suoranaisen valvon-
nan alaisena erityisesti määrätty
selvitysmies ja muissa tapa-uksissa
maaherra. Jos tutkimus osottaa-,
että jaoitusmuutos on saatava ai-
kaan, on täydellinen ehdotus muu-
tokseksi kaikkine ehtoineen ja vä-
linselvitybsineen laadittava ja val-
tioneuvostol le jätettävä. Valtio-
neuvosto voi kuitenkin erikoisissa
tapauksissa määrätä tutkimuksen
toimitettavaksi toisellakin tavalla,
jonka sopivammaksi havaitsee.

neuvottelukokous.

Lakiehdotuksena maan siirtymi-
sestä kamerä-ai isessa suhteessa hal-
linto- tai tuomiopiiristä toiseen on
tahdottu luoda mahdollisuus ka-
meraa! ise n jaoituksen saattamisek-
si erinäisissä tapauksissa kunnal-
lisen, hallinnollisen Ja oikeudelli-
sen jaoituksen mukaiseksi. Siinä
on sentähden annettu valtioneu-
vostolle valta siinä tapauksessa,
että Jonkun tilan tilukset jaoitus-
muutokssn kantta on saatettu eri
hahinto- tai tuomiopiireihin, mää-
rätä tuo tila Jaettavaksi kameraa-
lisessakin suhteessa hallinto- tai
tuomiopiirin rajan mukaisesti,
vaikkei omistaja tällaista Jakoahaluaisikaan. Jako ei luonnol' lises-
ti aiheuttaisi mitään muutoksia
omistusoikeudellisiin oloihin, vaan
vaikuttaisi ainoastaan kuten ta-
vallinen tiluslohkominen, tilan Ja-kautumisen kahdeksi eri maakir-
jat!aik si.

toiminta.

liseltä maantieltä.

Opiskelu Strelitzin polyfek*
nillisessä opistossa.

Suomalaisia ylioppilaita kohote-
taan toistaiseksi olemaan saapu-

matta StreUtziin.
ostatte edullisimmin

AI t-St r e 1 i tz, 14. 8. (ST.T)
Strelitzin suomalaisen klubin pu-
heenjohtaja Hä 11 ro s ja klu-
bin sihteeri Estlander ovat
pyytäneet Suomen tietotoimistoa
julkaisemaan seuraavan ilmoi-
tuksen :

Omist. Oy. Perkko Ab.

Kauppakatu 9.

Strelitzin polyteknillisessä
opistossa on puhjennut ristiriita
aiheutuen ulkomaalaisten opinto-
maksuista. Suomalainen, ruot-
salainen ja norjalainen klubi ke-
hottavat sen takia Suomen.
Ruotsin ja 'Norjan ylioppilaita
toistaiseksi olemaan saapumatta
Strelitziin.

Lääkintöhallitus tutkii mahdolli-

Sisäasiainministeriö on kehoit-
tanut lääkintöhallitusta toimitta-
maan tutkimuksen spriireeeptien
käytön suhteen ja tekemään ehdo-
tuksen mahdollisten) väärinkäy-
tös en ehkäisemiseksi. Tutkimus
on nyttemmin alettu ja vienee se
pitemmän, ajan. Sodankylässä sat-
tuneista. väärinkäytöksistä on mää-
rätä toimitettavaksi erikoinen!
tutkimus.

poliisilaitoksella.

Hiostavassa vankina olevat
suomalaiset.

Aijotut lähettää kotiin, mutta
määrätyt viime hetkellä otetta-

viksi panttivangeiksi.

Eräältä.- äskettäin Moskovasta
saapuneelta, henkilöltä saa ujen
tietojen mukaan on Moskovan
edustalla olevassa Rusakovskin
vankileirissä tätä nykyä puolisen-
safaa suomalaista vankia. Joku
viikko sitten ilmoiteltiin heille,
että he pääsevät kotiin, ja olivat-
kin he jo valmistautuneet lähte-

ta juuri, ennenkuin he
ennättivät matkustaa, tuli määrä-
ys, ettei-yksikään suomalainen saa
matkustaa, vaan että heidä‘j julis-
tetaan panttivangeiksi. Mainitta-
koon tämän yhteydessä, eitä suo-
malaisten vankien joukosta on vii-
me aikoina maini‘ulla vankileiril-
lä kuollut kymmenkunta henki-
löä.

Heimokansojen keskusjärjestöjen

Aunus ottaa siihen osaa.

Aunuksen väliaikainen hallitus
on päättänyt ottaa osaa heimo-
kansojen keskusjärjestöjen yhtei-

seen neuvotteluun,.joka on suunni-
teltu pidettäväksi Viipurissa syys-
kuulla. Aunuksen hallitusta tule-
mat neuvotteluissa edustamaan A.
Sadownikow, A. Popow ja H.
Weshkelskij.

Rajaseudun metsäpalo

Palo lirnee nyttemmin sammunut.
Vienan Karjalassa, Suomen ra-

jamailla useita päiviä raivonnut
metsäpalo lienee nyttemmin, mi-
käli Kemijärveltä lauant>*nja il-
moitettiin sammunut. Tähän otak-
sumaan on tultu een johdosta, eitä
Tuntsan seuduilla samoinkuin y-
leensä Itä-Lapissa ja Vienan-Kar-
jalassa on viime päivinä runsaasti
satanut.

Bolshevifclen maanalainen

Neljä mauserpistoolia panoksineen
löydetty Tyrisevän—Terijoen vä-

Muutamia päiviä sitten löysi-
vät poliisiviranomaiset Tyrisevan
ja Terijoen väliseltä maantieltä
paketin, jonka, sitä iäihemmin tar-
kastettaessa, huomattiin sisältävän
4 kpl. uusia mauserpistooiejia sekä
useampia satoja niihin kuuluvia
panoksia. Syytä siihen, mit/nikä
mainittu paketti oli näin tielle
joutunut, -eivät poliisiviranomaiset
vielä o e voineet tankemmin il-
moittaa, mutta lausuivat arvelu-
naan, että paketti sisältöineen oli
sijoitu sopivassa tilaisuudessa sa-
lakuljettaa rajan yli Venäjälle.
Poliisiviranomaiset tutkivat "pjai-haällaan a-siaia.

loimi.

Gampcreen asema.
Liikenne heinäkuulla.

J. ®. Lindroosia
Puhel. 51.

Tampereesta la
läMseudulta.

Selkkauksia Gampereen

Maaherra asiaa tutkimassa.

(Viime päivinä on (kaupunkim-
me poliisi,aitoksen henkilökunnan t

keskuudessa syntynyt kajauksia,
jotka näyttävät olevan tavallisia
vakavampaa laatua. Syynä riitoi-
hin päällystön ja miehistön välillä
ilmoittaa poliisilaitoksen johto ol-
leen ‘tiukennetun kurin.

Rettelöiminen kehittyi lauan-
taina isdihen, että miehistö kieltä-
ytyi lähtemästä passiin. Lakko!
kuitenkin välttyi se n johdosta, et-
tä poliisimestari ilmoitti tultavan,
toimeenpanemaan tarkat tutki-
mukset mahdolliaista tyytymättö-
myyden syistä.

Eilen saapui sitten maaherra
kaupunkiin ja toimeenpantiin p*»-
liisllaitokssila päivän kuluessa
tutkimuksia, jonka tuloksista huo-
miseen lehteemme saanemme tie-
toja.

Köyhäinhoidon esimienen

Tampereen kaupungin köyhäin-
hoidon esimiehen virkaa ovat ei-
len päättyneen hakuajan kuluessa
hakeneet iseuraavat ‘henkilöt:

Johtaja Rooberfc V. Lund -ah 1,
agr. U. G ra p e, nimisin. Arthur
Tase.11, läänin agronoomi Ai 1-
mus Hagman, maanvuokraa-
jain ja pienvi'j. liiton talouden-
hoita jaK. A. Jalava, itabgoitus-
■siht. Anton W. Eoos, kunnan-
kamreeri J, A. Joensuu, kont-
toristi Juho Syvälahti, yliop-
pilas Väinö Knuutila, toimi-
tusjoht. Alf. Jän 11 i, tilanhoita-
ja Otto Mukik i 1 a, kunnali is-

kodin Johtaja Antti Hämäläi-
nen ja metsänvartija H. Da -

nielsh a e k a, sekä kaksi hen-
kilöä, jotka eivät halua tulla mai-
nituksi.

Kaupungin virkailijat. Mää-
rätyn hakuajan kuluessa on Tam-
pereen kunnallisen asnntotankas-
tajan apulaisen tointa hakenut
7 henkilöä.

Viime heinäkuun aikana on
Tampereen asemalla myy-
ty menolippuja 32,521 kpl . ja
meno- ja paluulippuja 2,397 'kpl.,
edellisiä 428,368:45 mkn ja jäl-
kimmäisiä 26,830 mkn 50 pennin
arvosta.

Rahtitavaraa on lähetetty 9,
440,509 kg. ja pikatavaraa 126,
807 kg. Rahtitavaraa on saapunut
12,408,633 kg. ja pikatav-axa-a
147,429 kg.

Ylöshän o heinäkuulla tekee
1,194,324 mk. 80 p. ja maksetta-
vaksi on laskettu 1,191,750 mk.
90 penniä.

Tampereen aseman poliisit.*
Tampereen 2 rautatiepoliisia, jot-
ka ennen on Hämeen lääninrahas-
tos-ta palkattu, on rautatiehallitus
suostunut itse kustantamaan ja
maksamaan lääninrahastosta en-
nakkomaksuina vuodon ensdmäi-
sellä puoliskolla suoritetut kus-
tannukset 11,641 mk. 96 p. ]ää-
ninr-ahaetoon takaisin.
~ Pitkäniemen keskuslaitos.Pitkäniemen keskuslaitoksen en-»imärgen alilääkärin virkaa on ha-kenut ainoastaan lääk-et. Ois. Tt-i

?ai H e ik i n h e i m o.
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Suomen hirhon suhteet naapuri-
maiden hirhhoihin.

Jo venäläisen sortokauden pa-
himmillaan maatamme rasittaes-
sa tunnettiin meillä eri tahoilla,
mikä merkitys sillä olisi, että
maamme pääsisi välittömään kos-
ke ukseen sivistyneen Europan
kanssa, ja tehtiin mitä voitiin a-
slan käytännölliseksi järjestämi-
seksi, vaikka venäläiset koettivat
kaikkensa aikeittemme estämisek-
si. Kun sitten Suomi itsenäistyi,
saivat tarpeemme osaksi uuden
muodon, mutta samalla au-
keni myöskin paljon uu-
sia mahdollisuuksia nii-
den tyydyttämiseksi. Suomi on,
myöskin mitä vapaaseen henki-
seen vuorovaikutukseen tulee, o-
tettu yleisesti puhuen sangen suo-
siollisesti vastaan itsenäisten kan-
sojen joukkoon, ja sekä henkisen
että ruumiilisen kulttuurin edus-
tajat ovat rientäneet käyttämään
hyväkseen tarjoutuvia tilaisuuk-
sia vahvistaa vanhoja ja solmia
uusia, suhteita sivistyneen maail-
man kanssa.

Suomen kirkkokaan ei ole jää-
nyt näisä eduista osattomaksi.
Kirkon miehillä on parin viime
vuoden aikana ollut ulkomaiden
kirkkojen edustajain kanssa kos-
ketusta, joka varsinkin sota-ajan
a/Sheutitaman eristyneisyyden jäl-
keen on vaikuttanut mitä virkis-
tävimmin.

Mutta on, kirkon taholta lyöty
tilaisuuksia laiminkin. Keväällä
■täytyi taloudellisista syis ä olla
lähettämättä edustajaa Tanskan
kirkon pappeinkokoukseen Ny-
borg Strandissa, ja aivan äsken
pidetystä pohjoismaisten piispain
yleisestä kokouksesta pysyivat
Suomen piispat poissa, tietääk-
semme etupäässä valtiollisista
syistä.

Että piispamme eivä 1! ottaneet
vastaan heille lähetettyä kutsua,
■siihen .heillä epäilemättä oli pai-
navat syynsä, emmekä sentähden
tahdo mi enkään käydä heidän
menettelyään arvostelemaan,
vaikka olisimmekin suoneet hei-
dän harkinnassaan tulleen toisen-
laiseen tulokseen. Mutta että mei-
dän kirkkomme jää rahallisissa
syistä vaille edustusta kokouksissa
ja muissa tilaisuuksissa, joissa si-
tä täytyy pitää suotavana, se on
epäkohta, joka on korjattava ja
voidaan korja a.

Tällä kertaa oli, kuten mainit-
tu, kysymys Tanskan pappeinko-
kouksesta. Tanskalaiset kuuluvat
vanhastaan meidän
piin ys äviimme. Kun mitään e-
tujen ristiriitaa Suomen ja Tans-
kan välillä ei hevillä voi syntyä,
voivat taloudelliset ja henkiset
suhteet kehit yä mitä tasaisim-
min. Ja Tanskalla, jos millään
pohjoismaalla, on uskonnollisella-
kin alalla meille paljon annetta-
vaa. Puhumattakaan Tanskan ju-
maluusopillisesta tieteestä on sen
vapaa fcris illinen toiminta kehit-
tynyt asteelle, jota voi pitää mo-
nessa kohden esikuvallisena ei
vain Suomen, vaan monen muun-
kin maa® kannalta katsoen.

Samoin on suhteilla muihinkin
pohjoismaihin oma suuri arvonsa.
Enoasi ja Norja kuuluvat vanhas-
taan samaan uskonnollisen kehi-

tyksen piiriin kuin meidänkin
maamme. Kun ne ovat saaneet
kehittää lahjojaan toisissa ja
usein edullisemmissa oloissa kuin
me, on näillä myöskin näytettävä-
nä paljon sellaista, mitä meillä
ei ole. Joka tapauksessa, ovat nii-
den kirkolliset olot lähinnä ver-
rannolliset meidän oloihimme ja
tarjoovat sentähden opittavaa ei
ainoastaan siinä, missä siellä ol-
laan meistä, edellä, vaan minäkin,
missä siellä ollaan meistä jäleasä.
Jotakin mainitaksemme, on Nor-
jan ja, Ruotisin papiston taoudelli-
nen asema tällä haavaa meille
monessa suhteessa varsin valai-
seva. i

Äsken, on Viron sukulaiskansa
astunut vuosisataisen sorron jäl-
keen vapauteen ja eisii lännestä
ja pohjoisesta päin yhtymäkohtia
myöskin kirkollisella alalla. Täs-
sä meille avautuu velvollisuuksia,
joille emme saa olla uskottomia.
Tunnemme Viron ylen vähän
myöskin uskonnollisessa ja kir-
kollisessa suhteessa, mutta kun
ottaa huomioon sen kansan hen-
kisen joustavuuden ja tarmon ja
sen erikoiset olot, niin varmaa
on, että sen kirkollinenkin elämä
tulee tarjoamaan paljon syvästi
mielenkiintoisa tarkastettavaa.
Toivokaamme sentähden, että al-
kuunpantu yhteys kirkollisella
alalla on kehittyvä edelleen mo-
lennni|npuoiiseksi tyytyväisyydek-
si. Näihin maihin, Tanskaan,
Norjaan, Ruotsiin ja Viroon suh-
tau umisesta on siis lähinnä ky-
symys., On järjes eriäviä asiat sil-
le karmalle, että meiltä ei puutu
varoja?lähettää näihin maihin e-
dus ajaa, milloin meille . ystäväl-
lisiä kutsuja saapuu, ja samoin
oh -pidettävä huoli siitä, että me
suomalaisetkin vuorostamme val-
mistamme" näiden maiden edusta-
jille tilaisuuksia tu ustua meidän
oloihimme. ■-V-&.N ' -"v

■ Jos olot olisivat säännöllisiä ja
hinnat' vähänkin kohtuullisia,
voisi ajatella, - että papiston ase-
massa: olevasta .virkakunnasta löy-
yisi aina sopivia edustajia, jotka
itse kustantaisivat matkansa,
mutta' nykyoloissa sitä voi ajatel-
la vain poikkeustapauksessa. Ei
ole monta palkannaut ijaa, joka
voi palkata sijaisen ja lisäksi vie-
lä maksaa 3 å 4000 mk. parin
viikon matkasta, joka ei ole hä-
nelle itselleen mitenkään välttä-
mätön. Nyt täy yy saada tuntu-
vaa matka-apua, vaikka toisaalta
onkin; pidettävä kiinni siitä peri-
aatteesta, eitä edustajain on it-
sensäkin jotain uhrattava.

Tämä vaatii yleistä järjestelyä,
joka, mitä papistoon tulee, luon-
nosaan kuuluu Pappisliitolle.
Olemme vain tahtoneet kiinnit-
tää yleisempää huomiota kysy-
myksessä olevaan kirkollisen elä-
män kannalta katsoen tärkeää®
tarpeeseen, jotta kukin voisi här-
kiä, mitä asia® auttamiseksi voi-
taisiin tehdä. Missään tapaukses-
sa ei suhteidemme ylläpitämistä
naapurimaiden kirkkoihin saa
jättää sattuman ja yksityisten a-
siamharraetajain varaan.

Antti J. Pietilä.

Satraussuhteet Gampereella.

Uusia akuutisia taudiukohta.uk-aa 011 viime viikolla sattunut seu-
raavasti (sulkujen välissä edellisenukon vastaavat numerot).

Influentsaa 3Kotimaista koleraa ( 1)
Vaisuna 15 (14)
-itiin su a 1 ( )Yskää 3 .-,jKenki ‘orvikeuhkokuum. 4 ( 9)Hinkuyskää 3 ( )
Keuhkotulehdusta 1 ( 1)
Korvarauhastulehdusta 1 (2)
Keuhkokalvon tulehdusta 5 ( 3)
Umpisuolentulehdusta 2( )
Syfilis recens 1 ( 3)
Gonorrhoe 7 (10)
Uleus molle I ( 1)
Uterus catarrhalis 2 ( )

Yhteensä 49 (53)

Suonelle.

Viime lauantaina kuoli Tampe-
reella lennät!nkonttorin virkaili-
ja. asessori Gustaf Strömberg
lähes 63 vuoden ikäisenä. Lähinnä
•kaipaavat omaiset.

T. k. 13 pnä kutu Turussa les-
kirouva Sofia E rh o, Vammalas-
sa, 63 vuoden ikäisenä.

T.ik. 12 pnä kuoli Pälkäneellä
Kaalo Arvela 33:11 a ikävuodel-
laan. Kaipaamaan jäivät isä, 3 si-
sarta, 2 veljeä ja morsian.

Viime sunnuntaina klo puoli 2
päivä'!ä kuoli Jyväskylän kaupun-
gin palomestari G. I. Suomela
1 uul lavasti sydänhalvaukseen.
Vainaja oli syntynyt Helsingissä
1852<

Rämeen-Satahunnan maan-
vilelysseuran johtokunnan

kokous.
Hämeen- Satakunnan maanvil-

jelysseuran johtokunnan kokouk-
sessa eilen valittiin karjanhoidon-
hairjoittelijoiksi seuran harjoitte-
lutiloille suoranaisesti i 0 henkilöä
ja erinäisillä ehdoilla 3 henkilöä.

Yleisen maanvil je*’ysnäyttelyn
•paikallistoimikuntaan seuran puo-
lesta valittiin rouvat Linna ja
F. Thnne b er g, tuomari A.
Tammel a n d e r, maanviljeli-
jä J. A. I h a m uot i 1 a ja mais-
teri A. V. Nieminen.

Yleisessä maanviljelysnäyttelys-
-sa järjestettäviin kilpailuihin pää-
tettiin valita edustajat paikallis-
ten maianvi' jelysseurojen järjestä-
mien kilpailujen kautta. Samaa
näyttelyä varten päätettiin julis-
taa kotitalouskilpailut, joihin o-
sanottajait voivat ilmoitt. syys-
kuun kuluessa. Pätevyysehdot pal-
kintojen saamiseen julaistaan tors-
tain lehdessä-

Uut iav il je!y®si;ä tark astamaan
valittiin lisäjäseneksi maanviljel.
K. Sääksi Teiskosta.

Hyväksyttiin Y öjärven Tako-
län kylän uudet
Säännöt 1.

Päätettiin panna toimeen opin-
toretkeily kaakkois-Suomeen, jol-
loin poiketaan m. m. Juurikorven,
Alapään, ja Pubkin tehtailla, Kar-
hulan maatiloille, Keitkollin puu-
tarhakoulussa ja Harjun maan-
vi jelyskioulussa. Samaten käydään
3äntisen-Vii.purinläänin maanvil-
jelysseuran näyttelyssä ja 2.5-vuo-
tisjuhlassa t. k. 27 ja 28 päivinä
Haminassa.

Hyväksyttiin seuran hoitovalio-
fcunnan ehdotus seuran virkaili-
joiden katliinajan palkamkarotuik-
sista

tongittu murhaaja.
T. k. 10 p:nä aikaisin aamulla

vangitsivat konstaapelit Sv. Oksa-
nen, A. Lähde ja suojeluakunt.
Väinö Grahn Kalvolan pitäjässä,
Halifckorven kylässä, palstatil. Em-
ma Nurmisen luota kuuluisan ent.
punakaartilaisen Vadfrid Leppä-
sen. Miehellä oli (kivääri ladattu-
na vieressään, muttei hän ennättä-
nyt siihen turvautua,, kun tuli yl-
lätetyksi, vaan pakeni ikkunan
kautta ulos. Pihalla oli kuitenkin
eräs kiinniottajista vastassa.

■Leppäsen tilillä on kapinan ai-
kana tehtyjä useita rikoksia. Hän
murhasi Le miikuussa 1918 Tamme-
ian Pikonkorveega Lopen nimis-
miehen A. Fors tenin. Leppästä
syytettäneen lisäksi osallisuudesta,
murhiakin murhiin y. m. väkival-
lantekoihin.

Kapinan kukistamisesta alkaen
on Leppänen piileskellyt Hattulan
ja Kalvolan metsakulmiFa, asuen
m. m. maanalaisessa kiuaspirtiissä.
.Häntä yritettiin aikoinaan kovas-
ti saada kiinni ja luvattiin van-
gitsemisestaan useita palkintoja.

Leppänen tuotiin Forssan polii-
■isilaifcokäeen, josta hän lähetettiin
Hämeehlinnaian vailtiorikoeoiik»-
nxte&n vastaamaan .teoistaan.

Esityslista
valtuuston kokouksessa tänään:

Ilmoitus valmisteluvaliokunnan
puheenjohtajan ja varapuheenjoh-
tajan vaalissa.

Jatkokäsittelyyn tJt. S päivän
kokouksesta n;o 1 kohdalta: Tam-
pereen kaupungin kasvatuslauta-
kunnan vuosikertomus toiminta,
vuodelta 1919.

Kertomus Tampereen kaupun-
gin sähkölaitoksen toiminnasta
v. 1919.

Kertomus Suomen kaupunkilii-
ton hallituksen ja Suomen kun-
nallisen keskustoimision toimin-
nasta v. 1919.

Poikain ammattikoulun johto-
kunnan puheenjohtajan vaali.

Rahatoimikamarin esitys 1919
vuodelta jääneen säästön käyttä-
misestä.

Eahatoimikamarin esitys palo-
iloimiaton lisäniäaräraha-anom.uk-
sen johdosta.

Eli ntarvelaut akunnan ehdotus
johtosäännöksi itselleen ja esitys
alaisilleen laitoksille annettevis-
tään ohjeista.

Ja tkokäsittelyyn heinäkuun 20
päivän kokouksesta esityslistan
n:o 13 kohdalta: Rahatoimikama-
rin esitys Tampereen! kaupungin
sosiaalilautakunnan menoarvioeh-
dotuksesta kuluvaa vuotta varten.

Raha oimikainarLa ehdotus Hel-
singissä olevan yleishyödyllisen
rakennustoiminnan edistämisyh-
distyksen johtokunnan esityksen
johdosta, joka koskee toimenpi-
teisiin ryhtymistä erityisen asun-
torahaston perustamiseksi.

Rahatoimikamarin esitys mää-
rärahan myöntämisestä tullikama-
rin keskuslämmityslaitoksen tuu-
bien uusimiseksi.

Rahatoimikamarin esitys Karja
r.l. Länsi-Suomen karjanmyynti
osuuskunnan anomuksce a saada
ostaa sillä nykyisin vuokralla ole-
va n.s. Hatanpään eavikuoppa.

Rahatoimikamarin esitys raken-
nuskonttorin arkkitehtiosaston
anomuksen johdosta saada lisä-
määrärahoja erinäisten töitten
loppuun suoritfamiseksi.

Rahatoimikamarin esitys ase-
velvollisten perheille vv. 1918 ja
1919 maksettuun avustussummaan
tarvittavasta lisämäärästä.

Rahatoimikamarin esitys lasten-
hoitoyhdistyksen joh okunnan a-
nennuksesta saada kannatusta las-
tenpa! väkotia, n.s. lastenkamaria
varten.

Rahatoimikamarin esi‘ys lisä-
määrärahojen myöntämisestä ra-
kennuskonttorin insinööriosastolle
erinäisille tileille.

.Esitys apulaiskan®lis+in toimen
perustamisesta valtuustonkans-
liaan.

Jatkokäsittelyyn viime kesä-
kuun 1 päivän kokouksesta N:o 21
kohdalta: Kansakoulujen Johto-
kunnan ehdo us muutoksiksi Tam-
pereen kaupungin kansa-, ilta- ja
tehtaalaiskoulujen ohjesääntöihin.

Jatkokäsittelyyn viime kesä-
kuun 1 päivän kokouksesta N:o 22
kohdalta: Kansakoulujen johto-
kunnan ehdous näiden koulujen
jatkokoulua koskevaksi lisäyksek-
si kansakoulujen ohjesääntöihin.

Vuohra-aluciden itsenäistyttä-
minen.

Maanjako-oikeudelle tehty n. 700
▼alitusta.

Hämeen läänin maanjako-oikeus
on t.k. 9 p:nä alkanut käsitellä
vuokra-alueiden lunastamisesta
tehyjä valituksia Humppilassa pi-
tämissään istunnoissa, joita jatkuu
tämän kuun loppuun saakka. Va-
lituksia on sille tehty tähän men-
nessä kaikkiaan noin 700, ja lisää
vielä saapunee.

Soherijuurihasviljeiys.

Tänä vuonna maksetaan vlljeM-
jöille 50 p. ja ensi vuonna

55 p, kg:sta.

iKuten tiedetään määrää erityi-
nen lautakunta, johon kuuluvat
valtion maanviljelijäin keskusjär-
jestöjen ja Suomen Raakasokeri-
t&htaan edustajat, vuosittain raa-
kasokeri juurikkaan viljelijöin©
maksettavat hinnat. Aikaisemmin
määräsi lautakunta tänä vuonnal
maksettavan hinnan 40 p;kai kg:
Ha. Nyttemmin on kuitenkin Suo-
men raakasokeri tehtaan hai'into-
neuvosto, ottaen huomioon kohon-
neet työkustannukset, omasta ulot-
teestaan korottanut hinnan 50

p:ksi ikgrlta.
Vuoden 1921 syksyn sadosta

maksettavan hinnan on lautakun-
ta äskettäin määrännyt &5 jnei
iikgsl-t^

3ämsön sanfcaripatsaan
paljastus.

Jämsän «anikari.patsaan paljas-
tus tapahtui viime sunnuntaina
•klo 1 päivällä Jämään hautaus-
maana. Suojeluskunnan marssit-
tua haudalle laulettiin yhteisesti
»Jumala empi linnamme*, jonka
jälkeen seurakunnan kirkkoherra
Jussi H ovila in e n puhui mie-
leenpainuvia samoja isänmiaanraik-
kaudesta. Sen jälkeen sekakuoro
lauloi useita tilaisuuteen sopivia
(lauluja, kanttori Nttrmiran-
n an johdolla. Ylioppilas Särk-
kä puhui komppania tovereilleen
ja; tilapäinen mieskuoro esitti
muutamia anin ja.

Tämän jälkeen seurasi seppe-
leitään. laskeminen. Jämsän sub-
jeluekuunao seppeleen laskivat1

vänrikki Prusi ja maanviljeli-
jä Armas Raitio, joista edelli-
nen puhui sankarihaudan velvoi-
tuksesta. Jämsän Lottifen seppe-
leen laskivat maisteri Lahja R e-
p o n e n ja rouva, Lempi M u s i le-
ka. Kun oli vielä laskettu usei-
ta seppeleitä vainajien omaisten
puolesta, luovutti maanviljelijä
Armas Raitio sanikaripafcsastod-
mikunnan puolesta sankarihaudan
vaimnjien omaisille, Jämsän suo-
jeluskunnalle ja kaikille valkoisil-
le jämsäiäisiie.

karjanhoidon harjoitteli-
joiksi Hämeen-Sa akunuan maan-
viljelysseuran harjoittelutiloille
on määrätyn hakuajan kuluessa
hakenut 13 henkiää.

ösuustoiminfajuhla
Uesilahdessa

viime sunnuntaina onnistui oi-
vallisesti- Puolipäivän aikaan,
saapui Tampereelta hyöryaius
»Alho», minkä Tampereen
Osuuskauppa oli sitä varten
vuokrannut, tuoden »lastin» tam-
perelaista osuuskauppa-väkeä, mi-
kä perille saavuttua hajaantui tu-
tua amaan kirkonkylän ja sen lä-
heiseen ympäristöön. Klo 2
aikaan keräännyttiin .Vesilahden
kunnantalolle. Sen avarat suojat
täytti pian paikallinen ja vierai-
leva osuustoimintaväki. Kun a-
luksi oli yhteisesti laulettu »Hä-
mäläisen laulu» lausui kirjanpitä-
jä J. H. Virtanen Tampereen
Osuuskaupan hallituksen puolesta
yleisön tervetulleeksi puhuen sa-
malla niisiä pyrki-
myksistä, joita osuustoimintaväki
on itselleen asettanut ja joihin
myös tämän osuuskaupan on kes-
kuudessaan toimintansa suunnat-
tava samalla 'kun se yhä kartuttaa
tähän astisfca kaupallista menes-
tystään. Herra P. Vasama
lausui taidokkaasti L. Onervan
runon »Pyhä Syntymänû saa-
den runsaat suosionosoitukset.
Kun tämän jälkeen yhteisesti oli
laulettu »Laulu Vuokselle» seu-
rasi S. 0. K;n piirineuvojan opet-
taja J. Lähteenmäen osuus-
toiminnallinen juhlapuhe, missä
hän käsitteli osuustoiminnan mer-
kitystä yhteiskunnallisena ja ta-
loudellisena sekä yksilöitä ja kan-
soja kasvattavana tekijänä.
Väliajan jälkeen alusti toimitus-
johtaja M. Lauri kai ne n kes-
kustelukysymyksen nykyisestä
kaupallisesta tilanneesta osuus-
kauppa-alalla soveltaen alustuk-
sensa pääasiallisesti paikallisia o-
losuhteita käsitteleväksi. Keskus-
telussa, mikä kauttaaltaan oli a-
siallista, selvisi läsnäolijoilla moni
tähän asti epäselväksi jäänyt seik-
ka. Paikkakuntalaisten puolesta
lausumiinkin yleinen tyytyväisyys
keskustelun aikaansaam. »valituk-
sesta». Lopuksi laulettiin yh-
teisesti Kansalaislaulu.

VäliajoiHa nautittiin Tampe-
reen Osuuskaupan tarjoamia vir-
vokkeita. Ohjelman loput‘ua
nuori väki leikki jonkun hetken
avaralla pihamaalla, kunnes klo 7
aikaan laivan törlähdys kutsui
-kaupunkilaisia taasen .kotimatkal-
le, Sankat joukot väkeä kertyi
laivaran aah vieraita saattamaan.
Laivan lähtiessä rannasta kaja-
huttivat poistuvat vieraat voimak-
kaasti »Suomi armas synnyin-
maamme».

Nämä juhlat olivat laatuaan
toiset paikkakunnalla ja onnistui-
vat, kuten sanottu, kaikin puolin
oivallisesti. Emäkin, mikä aamul-
la oli perin sateis a, seestyi päi-
vemmällä varsi® kesäiseksi. Syys-
tä olivatkin sekä paikkakuntalai-
set et+ ä sapuneet vieraat tilaisuu-
teen kaikin puolin tyytyväisiä.

Frans Perkiön salaperäinen
katoaminen.

Finlaysonin tehtaan työmie-
hen Frans Perkiö» salaperäisestä
katoamisesta antaa poliisikons-
taapeli Kalle Rantala, joka ta-
pahtuman johdosta on pitänyt
poliisikuulustelut, seuraavia tie-
toja, jotka osalta poikkeavat ai-
kaisemmin julkaistuista:

Kun ruumiin löytö oli tullut
tiedoksi, sai Haiut aia määräyk-
sen pitää itse paikalla tutkinnon.

Kangasalan pitäjän.' Havisevan
kylän takametsällä sijaitsevan
Valkonen Tokoma-nimisen jär-
ven rannasta löytyikin ruumis,
jonka paikalle haetut vainajan
omaiset tunsivat Perkiöksi. Ruu-
mis oli järvessä suullaan olevas-
sa asennossa, pääpuoli järvelle
päin, jalat rannassa vähän leton
alle painuneina. Ruumiin päällä
olevat vaatteet olivat kaikki täy-
dessä järjestyksessä napitettuina,
vieläpä lakkikin oli päässä pysy-
nyt. Järvestä ylös vedettyä ha-
vaittiin ruumiin ympärillä vyö-
täisten kohdalla olevan koivun-
vitsasta väännetty rengas, johon
oli kiinnitetty toinen myöskin
väännetty vitsa. Tämä oli jäl-
leen yhdistetty noin 7—B kilon
painoisen kiven ympärille kiedot-
tuun vitsaan. Kivi riippui noin
20 cm. erillään ruumiista, joka
täten pääsi kohoutumaan niin,
että oli puolittain vedenpinnan
yläpuolella. Huomautettakoon
erikoisesti, että vitsarenkaan sol-
mu oli ruumiin etupuolella.
Miltei jokaisessa taskussa oli
vainajalla pienehköjä kiviä. Ken-
gät, jotka olivat jaloista irtautu-
neet jääden liejuiseen pohjamu-
taan, osoittivat selvästi paikan,
mihin vainaja oli hvnännyt.

Kaikki tutkinnossa ilmenneetseikat osoittavat, että kysymyk-
sessä on itsemurha.

'Mitä tulee ruumiin kulettami-seen Tampereelle huomauttaaKantaja, että ruumiin kujertami-
nen Kangasalle tiettömien taka-maiden läpi olisi tuottanut suun-nattomia vaikeuksia ia kuluja.

taas °ksi tahtonut käyttäävahankin kulkuun kelvollisia tei-tä, olisi kuletuksen täytynyt ta-p?lht.ua Teiskon ja Messukylän
pitäjien kautta. Kun omaisetkin'halusivat ruumiin vietäväksiTampereelle haudattavaksi, jä-tettiin se kuletertavak-seea, määräyksellä viedä ruumisTampereen

_
leikkaushuoneeseensiksi kun asiasta saataisiin tnaa-«erranjviraston lausunto.
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16714 mistä kasvisrasvoista:

Läheltä jahankia.
myyrä ensimäkien, Peltonen
toinen, Johansson kolmas.
Pelkäämme1, ett» me olemme

mennyttä miestä. M® emme «nää
tänään ole sama kuin <vdime sun-
nuntaina. Me olemme tnlemaieil-
lamm© huE-uksi. Huomenna olem-
me ehkä jo kypsynyt vietäväksi
Pitkäniemeen.

Myyrä ensimäinen, Peltonen toi-
nen, Johansson koljmaa.

Näitä sanoja me olemme ellen
toistaneet toistamasta päästyäkin,
niin että luulemme ne vielä hau-
dassakin osaavamme sanoa.

Pahaa aavistamatta saavuimme
me eilen aamulla klo 9,16 työhöm-
me. Aijoimme yllättää tampere-
laiset keihäänheiton tuloksilla.
Mutta tamperelaiset ja kaikki
muut kunnon hämäläiset yllätti-
vätkin meidät. Tuskin olimme as-
tuneet toimiston kynnyksen yli.
jo soi puhelin.

Aamulehti.
Täällä on Sejase. Mitä kuu-

luu Antwerpeniin?
Myyrä ensimäinen, Peltonen

toinen, Johansson Saa-
risto neljäs.

'Kesken öauseen soi toinen puhe-
lin. Juoksemme sinne.

Aamulehti.
Tämä on Ikaalisista

. Onko
totta, että keihäänheitossa kaikki
palkinnot Suomeen? (Kolmas pu-
helin soi). On. Myyrä ensimäi-
nen j.n.e.

Aamulehti.
Tämä on Kangasaita. Onko

tietoja Antwerpenistä?
Myyrä ensimäinen, Peltonen

toinen (Kaksi puhelinta soi
yhtaikaa). Näin jatkuu lähes 2
tuntia.

Juoksemme puhelimesta toiseen.
Hiki virtaa pitkin selkäämme.
Sympaattinen äänemme on käy-
nyt aivan käheäksi. Suustamme
tuleva ääni muistuttaa anvelutta-
vasti aikansa eläneen gramofonin
ääntä. Silmämme ovat edenneet
puolen metrin päähän päästämme,
toinen) keuhkomme on huutami-
sesta haljennut. Turhia sanoja
välttääksemme päätämme seuraa-
valla kerralla käydä suoraan asi-
aan ilman tavanmukaista »Aamu-
lehti»-sanaa. i

Maaseutu-osaston puhelin soi.
139 :s kerta. Viimeiset voimamme
ponnistaen huudamme; Olympia-
laisissa Myyrä ensimäinen,\ Pelto-
nen toinen

Onkohan toimittaja X. ta-
vaitävissä? kuuluu vieno naisen

Olisimme kernaasti kysyneet tä-
män neitosen tai rouvan, mikä
lie ollut, nimeä, voidaksemme !(ä-
-hettää hänelle sopivassa tilaisuu-
dessa kukkavihon, mutta emme
voineet. Torvi putosi kädestämme,
me vaivuimme tainnoksiin latti-
alle.

•Kun heräsimme, oli toimitus
täysilukuisena saapuvilla. Meidän
päällemme ohi kaadettu 3 ämpä-
rillistä johtovettä sekä 1 pullo
Eau de Colognea å 32 mk.

Myyrä ensimäinen, Peltonen
toinen, Johansson kolmas, Saaris-
to neljäs. Myyrä ensimäinen, Pel-
tonen toinen, Johansson kolmas,
jupisimme me itseksemme. Ja sa-
mat sanat kuuluivat toimituksen
kaikkien 4 puhelimen luota.
Meidät saatettiin ajurilla kotiin
ja köytettiin sänkyyn.

Myyrä ensimäinen, Peltonen,
toinen, Johansson kolmas. Saaris-
to neljäs

Aijomme tänään käydä lääkäris-
sä tiedustelemassa, 'vieläkö äänem-
me voidaan saattaa entiselleen.

Lopuksi nöyrä pyyntö kaikille:
Älkää soittako useampaan punelti-

aani.
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Töfte» yhtMkaa sellaisena aikana,
pjoiloim 'toijjßaStcssa on saapuvilla
'Tain yksi mies! N;o 4 vastaa ilo-
mielin kyselyihinne.

? u äi o n u o i ke,

Henki! otietoja, 50 vuotta
täytti eilen Köyliöstä kirkkoherra
F- V. Hannu». Kura Hannus
oa syntynyt Mouhij arvella, tullut
ylioppilaaksi 1898 ja vihitty pa-
piksi 1898. 'Köyliön kirkko herran-

virkaan astui hän vappuna 1908.
50 vuotta täyttää tänään Art-

järvellä kirkkoherra Elias Hyy-
tiäinen. Khra Hyytiäinen on
syntyisin Heinjoelta, tullut yliop-
pilaaksi 1888 ja vihitty papiksi
1896. Toimittuaan ylimääräisenä
pappina m.m. Lammilla, Nastolas-
sa, Messukylässä ja Tampereella
nimitettiin khra Hyytiäinen
Tampereeni 5 kappalaiseksi loka-
kuussa 1905 astuen mainittuun
virkaan seuraavan marrask. 1 pnä.
Artjärven kirkkoherranvirkaan as-
tui khra Hyytiäinen toukokuussa
1918.

Perhemitisia. Kihlauksensa
ovat julkaisseet nti J e n ny R i ng
Toijalasta ja hra Urho Urilla
Ähtäristä.

Kih Tauksensa ovat Jul-
kaisseet neiti Helmi Nyberg
Lahdesta ja jääkärivääpeli Arvid
Raja Keuruita.

Missä on Suomi? Antwerpe-
nin olympialainen komitea on jul-
kaissut 'havainnolflisen reklaami-
lappusen, johon on merkitty kuin-
ka .monen päivän matka kustakin
eri pääkaupungieta ja huomatta-
vimmista liikekeskuksista on Ant-
werpeniin. Näemme kartasta, että
matka Antwerpeniin kestää Wa-
shingtonista 9 päivää, Liwerpo-
lista 1% p., Kristianista ja Tuk-
holmasta 3 p., Parisista 10 tunt.,
Kairosta 10 päiV. j.n.e. Saksalai-
set kaupungit ovat luonnollisesti
jätetyt pois kartasta. Saksalaisia
urheilijoitahan ei huolittu mu-
kaan ja senvuoksi saavat saksalai-
set katselijatkin jäädä on
komitea tuuminut. Mutta sensi-
jaan on se kartalle merkinnyt
houkuttelevan lyhyen ja mukavan
matkan kulttuurikeskuksesta 4
Petrogradista! Kaikille mainitun
ihannekaupungin asukkaille se on
julistanut, että matka Pietarista
kestää Antwerpeniin vain 7 päi-
vää'.

Lukijat ovat tietysti uteliaat
tietämään, miten pitkäksi Ant-
werpenin olympialainen komitea
on laskenut matken Helsingistä,
.Viipurista, y.m. paikoista Suo-
mesta. »Suomi! Helsinki! Viipuri.
Mitä paikkoja ne «etiäiset ovat?
k.vayy komitea hämmästyneenä.
Emme sellaisia napuseutuja ollen-
kaan tunne». Niin. eivät näytä
antwerpeniläiset todellakaan tie-
tävän, että löytyy selliaineU itse-
näinen valtakunta kuin Suomi.
Heidän kartassaan ei ole ollen-
kaan otettu huomioon Suomea!

Antwerpenissä nyt tie-Jokohan
_

..

defään, onko Suomea vai ei?

Suoleen lippu punakeltai-
sen! Olympialaisten kisojen juh-
lallisissa avajaisissa lauantaina
Antwerpenin stadionilla herätti
suomalaisten kilpailuihin osaaot-
tajäin keskuudessa mitä «uurigia
närkästystä se seikka, että eri kan-
soja edustavien lippujen joukossa

vedetty p n-Suomen lipuksi o''i
naii e Itäinen vaate.

Mistä tämänkaltainen tapahtu-
ma i]olitaa alkunsa,, ei vielä tiede-
tä, mutta kaikesta huolimatta sa
skandaali-omiinaisu udellaa n nosti
suomalaisten urheilijain suuttu-
muksen. Oli, odotettu vahvistetun
valtakunnanlipun hulmuamista,
mutta saatiinkin sen sijaan näh-
dä outo ja Suomessa hylätty lippu.

Suomalaiset urheilijat vaativat
heti punakeltaisen lipun poista-
mista.

Suomalaiselle tarjottu pro-
fessorinvirkaa Amerikassa. Maan-
miehemme, tohtori' Arvo Ylp-
pö on saanut tarjouksen ottaa
vastaan professorinviran amerik-
ifalaisessa Hopkinsin yliopistossa
■Baltimoresea. Tohtori Ylppö ei
vielä ole tehnyt mitään päätöstä
tarjouksen suhteen.

ViHensaunassa on päivittäin
2 kertaa, aamuin ja illoin nähtä-
villä suomalaisten urheilijain o-
lympiailaisissa saavuttamat tulok-
set.

Liturgisessa jumalanpalve-
luksessa tänä-iltana klo h£B saar-
nea kirkoherra A. K aj anti. Ti-
laisuudessa esittää Johanneksen
kirkkokuoro m.ra. Fr. Linna-
vuoren säveltämän kantaatin,
solisteina Katri Ra>hoO, a ja kuo-
ron johtaja Heikki *Kuu saale-
in a.

Ranskalainen sofarisfi Romanian
pääkaupungille.

Parisi, 15. 8. (STT—Radio)
Marsalkka Joffre matkustaa per-
jantaina Bukarestiin jä/ttääkseen
Romanian pääkaupungille ranska-
tadesn sotaristin, Croix de guarre.

Uutisia ansatta
kotimaasta.

bakholiffce.
Puuseppäin lakko Kuopiossa

päättynyt.

Lanankin» jatkettiin koko
viikon vireillä olleita neuvotte-
luja Kuopion puuteollisaudenbar-
joittajain ja Kuopion puutyönte-
kijäin välillä työehtoßopimukses-
ta. Yleissopimuksessa oli jo per-
jantain kokouksessa päästy
pääasiassa sovintoon. Ai-
noana riitakysymyksenä oli
siiloin vielä urakkatyö, missä
työntekijät pysyivat vaatimukses-
saan 20 pros. lisämaksuun näh-
den. Kim työnantajat eivät katu-
neet voivansa tätä vaatimusta hy-
väksyä, neuvottelut lykkääntyivät
lauantaiseen, jolloin työntekijät
luopuivat vaatimuksestaan. Kun
näin odi päästy sovintoon tässä-
kin kysymyksessä, saatiin siten
aikaan työehtosopimus, joka tuli
sisältämään myönnytyksiä kum-
maltakin taholta.

Työ', aiotettiin kaikilla työ-
mailla eilen aamulla.

Helsingin sthkötysntekijäin
lakossa päästy sovintoon.

Helsingin «ähköjoMofyönanta-
jain ja sähkö jobtotyönteki]äinlii-
ton välisiä käytyjen: neuvottelujen
jälkeen on nyttemmin päästy täy-
delliseen sovintoon.

Selkkaus johtui siitä, että työn-
antajat eivät hyväksyneet työnte-
kijäin vaatimusta miuirni-palk-
kojen käytäntöänottamiseet a, joi-
den palkkojen suuruus olisi riip-
punut yksinomaan aem .ajan pi-
tuudesta, jonka työntekijä on am-
marissaan työskennellyt, ja olisi
palkka vasta-alkajillekin ollut
melkoisen suuri. Neuvottelujen
kutoessa luopuivat työntekijät e-
dell ämainitusfca vaatimuksestaan.
Ja työnantajat myöntyivät, koroit-
tamaun palkkoja.

Työhön ryhdyttiin Helsingis-
säkin eilen aamulla.

\7iinafco!llsuus hufcolsfaa
Gurussa.

; Ehtivä poliisi hävittänyt 2 viins-
j tehdasta, joista toinen suurin

Turussa tähän asti tavatuista.

LanvanTaSna iliapäiväliä hävit-
ti Torun etsivä pölliä- viinateh-
taan YÄhä-Hämeenkaduin 2 a-.ssa
talollisen pojan A. J. Grenmankin
asunnosta. , Tehdä® oli sonnin Tu-
russa tähän®sti tavat, «ivan en-
{dänokkaisin-e koneMnineen. Teh-
das oli poliisien saapuessa- parhail-
laan käynnissä, vieläpä: haliillisen
ostajankin istuessa, vieressä odotta-
en mittansa täyttymistä. Grön-
inark pidätettiin ja saatettiin -teh-
taastaan ra iihallisemphan paik-
kahan. Teh-aaarsa tuotteet oli Grön-
mark fcnitenfcLn ehtinyt myydä
niin tyystin, että vain noin 4 lit-
raa valmista viinaa saatiin! taka-
varikoilla.

Samana päivinä hävitti Turun
etsivä poliisi toisenkin viinateh-
taan kaupungissa. Tämä sijaitsi
talossa n:o 11 Aningaistenkatkm
varrella ia toimi siinä tehtailijana
peltisenpä Frans Louhi. Tehtaasta
tärvättiin paitsi ‘kalustoa, pullo val-
mista nesiettä ja juopunut tehtai-
lija, joka oli itse nauttinut teh-
taansa valmistetta runsaissa, mää-
rin. Hänetkin pidätettiin.

Gapaturma lisalmen y livies-
ftan radalla.

Mies saanut surmansa ja toinen
pahoin loukkaantunut.

T.k. 12 p:nä puolen päivän tie-
noissa sattui lisalmen—Ylivies-
kan radan rakennustöissä lisalmen
Haapajärven Matalahdessa n. s.
junttamontulla tapaturma, joka
vaati ihmishengen uhrikseen.
Junttaustöhä parhaillaan suoritet-
taessal joutui näet noin 15 m. kor-
keudessa oleva junttaiketjnn trissa
epäkuntoon ja putosi äkkiä raon-,
tulla olevan mäkitupalaisen Aku
Hälisen päähän. Halinen ruhjou-
tui ja lähdettiin häntä kyyditse-
mään kaupunkiin lääkärin luokse.
Halinen 'kuoli kuitenkin jo mat-
kalla.

Tapaturman sattuessa oli juntal-
la nom 7 m. korkeudessa olevalla
lavalla toinen työmies Ollikainen.
Hän putosi tärähdyksestä juntan
hirsi]availe ja meni tainnoksiin.
Hänetkin kuljetettiin lääkäriä
kokoon ja on hän nyt lisalmen

kunnansairaalassa. Hän lienee jo
tullut tuntoihinsa ja toipunee.

Tapaturman uhriksi joutunut
Halinen oli noin 30 vuotias ja jäi
häneltä vaimo ja 2 poikaa.

Kiitollisuutta sekin. Älkää
koskaan pelastako ihmishenkeä.
Puoli vuotta takaperin pelastin
minä erään henkivakuutusägentin
hukkumasta, ja nyt on se mies
juossut joka toinen päivä minua
kiittämässä ja minun on .äyty-
nyt ottaa jo kolme vakuutusta'.

Kirjallisuus
ja taide.

sy6oacn Geatferin ulltoilma-
näytdnnöf.

H««mennä: Punainen lankku.

Ikiväen Teatteri esittää huo-
menna keskiviikkona klo 5,45 ip.
uikodlmau äyt&ntöu ä 3 tuen kerran
(juurta suosiota saavuttaneen un-
karilaisen kansannäytelmän: Pu-
nainen laukku. Lippuja
myydään ennalkoOlta tänään liiat,
klo 6—B ill. Työväen Teatterin,
lippukassassa ja näyt-äntöpäivänä
klo puoli 5 alkaen. Pyynikin ken-
tän lippumyymälöissä. Viimeisen
näytöksen aikana on kentällä säb-
kövalaistue.

Voimisteli
ja urheili.

Hnfwerpenin olympialaiset.

Tämän päivän ohjelma.

Klo 9,30 ap. 10,000 m. käynti,
koe.

Elo 2,00 ip. Korkeushyppy, lop-
pukilpailu.

Klo 3,00 ip. 10,000 m. juoksu,
loppukilpailu.

Ho 3,45 ip. KSydenveto, koe.
Klo 4,45 ip. 800 m. juoksu, lop-

puerä. , ;

LiiMiini.
Voin vienti ulkomaille.

Vientiluvat heinä- ja elokuun
aikana.

MaaMoushalMus on voinvåenti-
liikkarttemme kotimaisen myyn-
nin perusteella antanut .voi nvien-
tiSuvat heinä- ja elbkuun ajaksi.
Yhteensä saadaan mainittuna ai-
kana -viedä voita maasta 6.553 as-
tiaa, .josta 5,118 astiaa tulee Va-
lion ja 1,4-35 astiaa kolmen muun
voinvientiiliiikkeen osalle.

Maasnh.
Ikaalinen.

Ikaalisten suojelus-
kunnan yhteäSharjeitus ja per-
heiltam 1?. pidettiin lauantaina ,t. ik.
14 nnä Isoröyhiön Riekkolassa.

Rnnsaämlsisesti olikin rinne ko-
kooni nmat suojeluskunta v äke ä,
pitäjän eri puolilta, uhkaavasta sa-
teella huolimatta. Kun ikä uppaljas-
iä vartavasten Röyhiöön lähtenyt
laiva oli 'Saapunut perille, alkoi
suojeluskunnan harjoitus Isoröy-
'hiön nnheilUkentällä. Sieltä siir-
ryttiin sitten edellämainittuun
Riekkolan taloon, missä »Lotat»
tarjoilivat kahvia. Lyhyen väliv-
:ajan Jälkeen mentiin taasen urhei-
lukentälle, missä suojeluskunnan
jäsenet kilpailivat keskenään use-
assa eri urheilulajissa..

6 0 m. juoksu;
I. G. Strömmer 7,75 sek.
11. K. Pentti 7,9 sek.
111. P- Talonen 8

;35 sek
Keihään heitto

I. A. Tanakka 42,96 m.
11. K. Kauppila 41,15 m.
HI. P. Talonen 39,15 m.
IV. J. Okkonen 39,15 m.

P itu U S h T p p y;
I. G. Strömmer 5,69 m,
11. K. Pentti 5,31 an.
111. P. Talonen 4,79 ,rru

3 km. mur to mau j uoksu
su o j elu sk un t a v.a ru s-

t e is s a.

I. E. Peltonen, aika 1-3’ 34”.
11. J. Orhauen, aika 14’ 14”,

ja 111. \. iViitaniemi, aik. 14’ 40’'
•Vielä saatiin nähdä ikauppala-

‘Misten ja röyhdöläisten välinen

p paäfifo-ottiöS xt, .jafcai 1
päättyi ©deÖligten voittoon IS
■juoksulla röjtoiöläiaten 9 vastaan,

i -Nyt siinryttiiai mäjeäMcerntSlitä
! Mvasadtean, imnsaä neiti Aino
j ■»[ irti imi d antoi innostuneelle

I ySeisöEa näytöksen taddeninorissa
; ja vedessä r i isvratumieessa.

TJlko-ohjefima päättyikin tähän,
joten mutiin jätilleen Biekkoiam
avaraan tupaan, jossa aikoi per-
heiltama klo 9

Monipnolieeattt ohje’m aste mai-
nittakoon padkaMispäällikkö T a m-
nt i s o n puhe, rehtori H ir s j ä r-
v e n lausuma runo, tohtori Pen-
tin hauska murrejuttu, tilapäi-
sen sekakuoron pariin otteeseen
kaiuttamat laulut y. m. Seurasi
vietä palkintojen jalko, jossa kun-
kin lajin 3 parasta saivat kirja-
palkintoja, sekä Pöyhiöu jouldkute
-sooj elusknaman joukkueitten vä-
lisen kiertävän maljakon, josta
kilpaillaan kasälf.ä 3 km. murto-
maalla varusteissa ja talvella 10
km. 'hiihto-ammunnassa.

Yhdessä o?lola kesti vielä tämän-
kin jälkeen jonkun aikaa nuorten
leikkiessä ja tanssiessa^

N. A.
V. S U-s eurojen »N y-

kiäyksen» ja »Yesan» välisis-
sä kilpailuissa viime sunnuntaina
voitti »N ykä y s» omakseen vii-
dettä kertaa kilpailun alaisena
olleen pokaaflin. Tämä seura oli
kilpailuun lähettänytkin koko
joukon kyvykkäitä urheilijoita,
jotka paikallisiin oloihin nähden
saavuttivat aivan merkittäviä tu-
loksia. »Vesa», joka viime vuon-
na voitti samanlaisissa kilpailuis-
sa, oli koko joukon heikommin e-
dus‘ettuna, vaikka siinäkin, seu-
rassa on useita hyviä urheilijoita.
Yksityisiä palkintoja saivat Kalle
Hakala, Lauri Hiippa ja Lauri
Kujansuu »Nykäyksestä» ja Ee-
meli Lehtimäki »Vesasta».

Illaksi oli Raapimaan Ylisiuim-
•selle järjestetty iltama.

3ämsän kunnanvaltuuston
kokouksessa

•.k. 12 p. käsiteltiin seuraavat
asia:

Hyväksyttiin vuoden 1919 kun-
nalliset tilit tilintarkastajain lau-
sunnon perusteella jamyönnettiin
ateinomaiiaille täydellinen vas uul-
v.apau». Samalla hyväksyttiin
eJintarvolautakunnan tilit tältä
vuodelta ti linltarkas‘a jäin lausun-
non perusteella.

Toisen opettajan Ottaminen
Säyrylän kansakouluun ei aiheut-
tanut toimenpiteittä valtuuston
puolelta, tällä kertaa anomuksen
puutteellisuuden vuoksi sekä sen-,
vuoksi, ettei toiselle opettajalle
tällä hetkellä voida järjestää a»
sunlna. ---■

Raken nuston tiu myyminen
Jämsän työväenyh distytselle hy-
väksyjiin periaatteessa, muita
tontin suuruuden ja rajojen, mää-
rääminen lykättiin .seurueiksi, et-
tä asemakaavan järjestely parhail-
laan on käynnissä. Hinta» päätet-
tiin of aa 12,000 mk. ha;lta.

Kysymys varojen myöntämises-
tä paloruiskun hankkimiseksi
keskipitäjäJie lykättiin seikkape-
räisemmin selostuksen aaamisek-
si palokunnalta.

Niille kansakoulunopettajille,
joilla ed' ole oikeutta vapaaseen
valoon, pärärtettiin edelleen myön-
tää valorahss 250 mk. ensi luku-
vuodelta. Köyhäinhoitohallituk-
seni esimiehelle päätettiin myön-
tää 100 mk. kuussa kclliinajan
lisää, pohjapalkan lisäksi, joten
paikka tulee olemaan 400 mk.
kuussa lukien marraskuut alusta
seuraavan vuoden loppuun.

Kätilön ohjesääntö ja palkka-
us hyväksyttiin terveyshoitolauta-
k unnan ehdotuksen mukaisesti.
Siten tulevat kätilöt saamaan
3,200 mk. vuodessa ja asunnon
sekä polttopuiden ja sannan kor-
tsusta 2,300 mk. Kunta maksaa
sitäpaitsi kiistakin synnytyksestä
15 mk. ja kätilöä tarvitsevat hoi-
tokäynnistä 5 mk. sekä ilmaisen
kyydin. Tämä on voimassa asetuk-
sen mukaisesti helmik. 6 p:efca lu-
kien.

Hyväksyttiin kunnan asuntolai-
narahaston ohjesääntö,- jolle vah-
vistusta hakemaan valtuutettiin
■asutuslautakunnan puheenjohtaja
Harri Palmroth.

Hyväksyttiin kunnan talonhoi-
totoimikunnan halkokauppa Jäm-
sänkosken Oy:n kanssa.

Tiistaina 17 p:na elokuilta

Ulkomaat.
Ratkaiseva taistelu Varsovan

edustalla alkanut.
Varsova saarrettuna neljällä suunnalta. Puolalaiset sotilaspiirit
katsovat olevan hyvin vähän toiveita vastarinnan menestymisestä.

Varsovaa puolustetaan siitä huolimaha viimeiseen saakka.
Ulkomaiden ISkeiyslöl muullaneet Poseniin.

Venäläiset Taimiina hySkikSSmlSn Varsovasta t. k. 14 pnfi saapa
nm.it Puolan. yledeesikuiaman. tie-
donanto Smoitfcaa, että jradjSlfld.
set joukot PJonsfldn aiueella Var-
sovan pohjoispuolella ovat ryMy-
neet hyökkäämään, jolloin viholi-
linen on lyöty taikaiißin gumrin

tappioin. Varsovan itäpuolella
menetimme väliaikaisesti Badzy-
mitiAm, mutta valloitti sen ta-
kaisin kiivaan taistelun jääkeen
liettuai’ a-is-vaijkorutenilainen di-
visionia. Lounaassa ent. Lrihlindtn
kmvemememtissä ovat pmolalafiaet
joukot voimaikkaaKa vastahyök-
käyksellä ajaneet smursä vihollis-
joukot Bugin oikeaEe lanmafESe.
G-aliisLan rintamaKa on BxtoÖy
tyhjennetty. Muuten on koko
rintama pnola-aisten helimsa.

Varsovaa vastaan.

Uhrllin, 14. 8. (STT Ra-
dio) VaTsorvatt saapuneiden smiod-
tusten mukaan on venäläinen ar-
meija 100,000 miehen suuruisena
valimiin» ryhtymään eri itaibocilto
hyökkäämän Varsovaa vastaan.
Puolalaisten sotilaspiirien kesOmu.
dessa vai! litisee täydellinen pessi-
mismi, koska heiiikojen puolus-
tusvoimien takia ka!teolaan oftevam
hyvin vähän toiveita vastarinnan
monestymiaesiä. Ti.

Weygand ©i ota rastaan yfeis-jsi-
.. kannan pääMitöu virkaa.
BorStii, 14. 8. (OTT Ra-

dio) Kenraali Weygand ota kieltä-
ytynet ottamasta vastaan Paidan
armeijan yleisesikunnan pärälilikön
vintata. Hän tele* edelleenkin jää-
mään «ntflaia.liiselksd' nsravoinante-
joiksi. Tr.

Ulkomaiden lähetystöt imrntta-
aeet Varsovasta Posenlin,

Puolalaiset yrittävät vastarintaa B etr 1Sm, 16. 8. (OTT) Säkääni
lähettiläs Viangorvasaa fkneivi O-
bermsdiorff saapui snninnntaiima
muitten vieraitten läOretystöjen
ja päälliköMen sekä Puolan ulfco-
nrifflifiteriöai keralle Posemin.

Veikselin linjalla.

Berlin, 14. 8. (OTT Ra-
dio) Saksan itSiteiltä aineilta saa-
puneiden tietojen mukaan ovat
puolalaiset ryhtyneet saattamaan
vankat saksalaiset limnoStukset
Thornin 'ja Gratodenain pusoilus-
■tutekumtooa tarkodtuifcaefla tehdä
tää® vastarinta» venäläMUe.
Näyttää siltä kuin puoMaisten
tarkoituksena olisi pitää haillu»-
saan VÄselin Bnja. Tr,

Tsekko-Slovakia, Btelä-Slavia,
Romania ja Itävalta tekevät puo

lustoaliiton keskenään.

BOriin, 16. 8. (STT) Task-
ko-Slovakian, Etejä-Slevian, Ro-
manian ja Itävallan ulkoministe-
riäni konferenssin tarkoitnkaena
on saada aikaan liittosopimus
näiden 4 valion kesken punaisen
armeijan etenemisen pysäyttämi-
seksi sekä samalla Unkarin pai-
nostamiseksi, jos tämä yrittää
tarjota Puolalle aseellista apu-
aan.

BolsfirviMt pommittavat
Soldftuta.

B eräin, IÄ. S. (STT Ra-
dio) Titenttifegta SalSSIn itärajalla
•ilmoitetaan eritä boöshoviMt pam-
miöfctarat SoMautau. PnolaäaiHaf o-
viat Soidaun ympäristötl/b» räemeet
nrenmessääin Ikaäken Ikarjain sekä ia>
taimen omaisuuden. Tr, Varsova saarrettu ndjältg saan-

nolta.. Ratkaiseva taistelu
alkanut.

Varsora» pooTnsfjntaan viimeiseen
saakka.

iPariial, IS. 8. (STT) Sota-
meirsalkika P.ifeiitLaki <m
nut, että toßStas uulee puolTista-
m®an Varatmua viimeiseen saak-

Beriin, ie. g, (STT) Itä-
Preussista saapuneiden tietojen
mukaan on venäläisten joukkojen
uusi ryhmitys suoritettu loppuun-.
Vatsora on neljältä suunnalta
saarrettu. Varsora—Thotmin ratr-
tatielinja on bolshetvikien vaka-
vasti uhkaama. Ratkaiseva taiste-
lu cm jo alkanut ja cm aita k%tr
radhtelovalla menestykseBJL

Puolalaiset taottaneet bolshevi-
keille tappioita.

Puolan 'Helsingissä olevia lähe-
tystö iimoitttiaa:

Saarin alueen hallinto
Ranskalle?

Tyst aloitetut jälleen, ainoastaan
rantateinä vallitse» lakkatila.

Berlin, 14. 8. (STT—Ra-
inio.) Saarin aineelta saapuneis
«en tietojen mukaan aloitettiin
riePä tfcyöt jälleen ttianantaona.

Ranska lialuea tilaisuutta alueen
kaivosten esteettömään

käyttämiseen.

Berlin. 14. 8. (STtT—Ra-
dio) Saksalaiset sanomalehdet
kertovat, että Saarin aineelta
saapuneiden tietojen m tiiraan on
halliirtokomisionin ranskalainen
puheenjohtaja Rault lähettänyt
kansainliitolle kirjelmän, jossa
hän esittää, että Saarin alueen
hallinto luovutettaisiin Ranskal-
le. -Hän perusteke tätä sillä, että
hallintokomisionilla ei ole val-
tuuksia, joiden avulla voitaisiin
valmistaa Ranskalle tilaisuus
alueen kaivosten esteettömään
käyttämiseen. Lisäksi olisi Rei-
ninmaan sopimuksen määräyk-
siä heti sovellutettava myöskin
Saarin alueeseen nähden, Tr.

Rautateillä vallitsee sen sijaan
vielä lakkotila; paikoin on kiskot
revitty. Ranskalaisten vangitse-
mat henkilöt on suurimmaksi
osaksi vapautettu. Sanomalehti-
mienet ovat edelleen pidätettyi-
nä- Yleensä vallitsee levollisuus
ja liikenne jatkuu säännölliseen
tapaan. Tr.

Spaan sitoumusten
täyttäminen.

B uhrin alusen kommunistit vai-
keuttavat Saksan asemaa.

Berlin, 14- 8- (SIT--Badio>
Kuhiin alueen kommunistiset kai-
vostyöläiset harjoittavat sahoraac
siä tehdäkseen Spaan sopimuksen
täyttämisen mahdottomaksi. Tä-
ten aiheur tavat, kommunistit rans-
kalaisten joukkojen marssia Euh-
rin alueelle ja kiirehtivät uuden
vallankumouksen puhkeamista
Saksassa. Tn.

Saarhiuckenissä alkanut perjan-
taina yleinen lakko.

Berlin, 14. S. fSTT—R a .
dio) Perjantai-sta- alkaen vallit-
see Saarhruckcnissä yleinen lak-
ko, joka aluksi kestää 24
e- Tr.

ka.

t '
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Hiilien hankintaa koskevan sitoa-
maksan Saks» saorittanot tyy-

dyttävästd.

Setäin, 14. 8. (STT—Radio)
Saksan lehdet julkaisevat erään
Timesin tiedon, jonka makaan
Saksa tähän mennessä on
nut hiilien hankintaa koskevan
sitoumuksensa (tyydyttävästi. Elo-
kuun ensimäisenä kymmenenä,
päivänä on päivittäin toimitettu

•'•> r .n 50,000 tonnia. Tr.

Yhdysvaltain suhtautu-
minen Uenäjään-

YhdyvaHat eivät voi tunnustaa
Yira ngolia nykyhetkellä.

'Lontoo, 14. 8. (Reuter
STi:lle.) Washingtonista il-
moitetaan ; Valtiodeparteraentti
on laatinut vastaukseni ranska-
laiseen noottiin, joka koski suh-
t atumista Venäjään. Ilmoite-
taan, että vastauksessa tullaan
ilmoittamaan, että Yhdysvallat
pitävät sitä arvossa sekä että
Yhdysvallat hyväksyvät ne ylei-
set periaatteet, jotka nootissa
mainitaan, mutta että Yhdysval-
lat eivät voi yhtyä niihin, mikäli
koskee Wrangelin tunnustamista
nykyhetkellä.

Yhdysvallat ja Ranska yksimieli-
siä neuvostohallitusta ja Puolaa

koskevissa kysymyksissä.

Pariisi, 15. 8. (STiT—'Ra-
dio.) Englannin lähettiläällä oli
perjantaina pitkähkö keskustelu
Paleologuen kanssa. Keskustelu
sujui ystävällisessä äänilajissa.
Myöskin Amerikan oharge d’aif-
faires neuvotteli pitkän, aikaa
Paleologuen kanssa, jonka jäl-
keen Millerand lähetti Washing-
toniin sähkösanoman, jossa viit-
taa Yhdysvaltain ja Ranskan yk-
simielisyyteen neuvostohallitusta
ja Puolaa koskevissa kysymyk-
sissä. Tämä yksimielisyys ilme-
nee Amerikan nootista Italian
Washingtonissa olevalle lähetti-
läälle, missä Yhdysvaltain halli-
tus ilmoittaa, että se ei saata tun-
nustaa neuvostohallitusta, koska
tämä ei edusta Venäjän kansan
vanaata tahtoa.

UJrangelilla edelleen
menestystä.

Kolmas bols/hevikiameSja lyöty
kahdeksanpäiväisen taistelun

jälkeen.

Parisi, 15. 8. (STT—Ra-
dio) Konstantinopolista ilmoi-
tetaan Wrangelin jälleen saa-
neen suuren voiton. Kahdeksan
päivää kestäneiden taistelujen

" jälkeen on kolmas bolshevikiar-
meija lyöty. Wrangelin armeija
sai 4,000 vankia sekä sotasaalii-
na kolme aseistettua junaa, 150
konekivääriä ja 39 tykkiä.

{WrangellHe saapnnnf sofatarpei-
ta Antwerpeniin. Työläiset

kieltäytyneet ryhtymästä mäkin
k ään toimiin niihin nähden.

Lontoo.. 15. 8. (STT) Eng-
lannin työväen toimiva neuvosto
on .tois©» international en sihtee-
idätÄ Hyferus nsidta saanut sähkö-
sanoman, jossa ilmoitetaan että.
WrangeMe saapuneet ranskalai-
set sotatarpeet ovat jo saapuneet
Antwerpeniin, muita että Belgian
hallitus on pidättänyt ne siitä
syystä* että' työläiset ovat kieltäy-
tyneet; ryMymSstä mihinkään
toimiin ,sotatärpei«iin nähden.

IHaataiousnäyftefy Sallineissa.

»■TaHinnan maatalousseuran järjes-
tämänä syysk. IS—21 p;nä.

[Viron' fåjnsnfestifci et-
tä TaTlmnan maatelonesenrä Jär-
jestää koko maata käsittävät ■maa-

t-eö lisnas- ja Ikäsityönäyt-
jbsiy.n T.akH nr.assa 18—21 syys-
kuuta tänä vuonna*

“

=

Oikeus- ja
poliisiasioita.

Posteljooni Seppäsen
juttu.

Ollut esillä söta-ylinikrndessa.
Lykätty päätöksen antamista var-

ten t.k. 24 p:äiin.

Postinkantaja TT. Seppäsen jut-
tu oli eilen esillä sotaylioikaudes-
sa. Syytetty oli vangittuna saapu-
villa.

Seppästä syytettiin siitä, eitä
hlän oli sotatilaan julistetusta Ki-
vennavan pitäjästä lähettänyt 200
mk. palkkiota vastaan rajan yli
eräälle kommunistille Makkoselle
kirjeen, joka sisälsi luettelon Ki-
vennavan pitäjän Kaivolan kylän
suojeluskuntalaisista sekä tietoja
samassa kylässä olevista 'sotalai-
toksen tykeistä.

Seppäselle vaadittiin, rangais-
tusta eotapYoteesta.

Seppänen tunnusti tekonsa,
mutta väitti tehneensä sen uhka-
uksen pakottamana.

Päätös annetaan t.k. 24 pn».

Rouvclan clinfarvdeufafuinnan
tili!.

Sovinto-oikeus jnlfetannt pää-
töksensä.

Kouvolan elintarvelautakurmau
v. 1916 ja 1918 tileistä, jois:a ei-
vät ole suoriutuneet valantehnyt
tilintarkastaja eikä yksityispolii-
si, julisti varta vasten asetettu
sovinto-oikeus t.k. 14 pnä päätök-
sensä ja velvoitti 3 elintarvelau-
takunnaai jäsentä pienempiin suo-
rituksiin kunnalle.

buufnantli Suomisen kuolema.

Kihlakuimanoikc-ns vapauttanut
Hussoc, Pitkäsen ja Kurtenin
syytteestä. Suomela, Gvonov ja

Mäkelä tuomitut kuoleman- |
tuottamuksesta 6 kuukaudeksi

vankeuteen.

Tjk. 12 p:nä käsiteltiin Raudun
kihlakunnan oikeudessa ratsumes-
tari Hussoa, vänrikki pitkistä
vmpeleitä Kurtenia, Qroaovia!,
Suomelaa ja Mäkelää vastaan jut-
tu luutnantti. Tuomisen kuoleman
aiheuttamisesta. Luutnantti Tuo-
minen, kuten muistettaneen, sai
surmansa Inkerissä viime tammi-
kuussa erinäisten; epäilyttävien
asianhaarain vallitessa.

Oikeuß katsoi selville käyneen,
etteivät ratsumestari Huaso, Pit-
känen ja Kurien ole millään ta-
voin syyllisiä Tuomisen kuole-
maan, vaan ovat telineet vain vel-
vollisuutensa sotilaina, joten hei-
dät vapautettiin kaikesta edesvas-
tuusta. Snomela, Gronov
ja Mäkelä tuomittiin (kukin ifcnn-
deksi kuukaudeksi vankeuteen
Tuomisen kuoleman aiheuttami-
sesta. Päätös alistettiin hovioikeu-
den tarka otettavaksi.

Riita Kangasalan Lepoko-
din omistamisesta. Kangasalan
välikäräjillä oli esillä Kangas-
alan kunnan ja ravintolanpitäjä
Hans Adlerhn välinen riita juttu
Lepokodin, omistamisesta.. Kihla-
kunnanoikeus antoi asiasta, pää-
töksensä, jonka mukaan ravinto-
lanpitäjä Ädlerhn on heti luovu-
tettava Lepokoti kunnan vapaa-
seen hallintoon -sekä korvattava
kunnan kulut 800 markalla. Ad-
!er’in puolelta ilmoitettiin tyyty-
mättömyyttä päätökseen.

Huutokauppoja j
■»——--

’¥‘

RuaMäiipiia
myydään f/k .20 päivä klo 10 a.p.
Vesilahti eli s Kiiti alan Anttiisi»?,
m.m. hyjv.ä höyläpenkki, polkupyö-
rä sekä huonekaluja v.m. y.m.
Huudot maksetaan paikalla.
8300 Selma Sinisalo.

I HBBtOKMpJTI
Tilan myynnin takia myydään

vapaalla. huutokaupatta Möynteen
tilalla Ruoveden pitäjän Pykälän
kylässä perjantaina t.k. 20 pnä alb.
klolOap. 2 hevosta, 2 lehmää, lam-
paita, vasikoita ja maanvihielyska-
hietaa kuten 2 herv. niittokone,
hankmo y.m. äkeitä, aura, rekiä ja
rakalta sekä kaikenlaista Foone-
ja talouskalustoa. Huudot makse-
taan paikalla.

j K. fl. KfIOPPIHER. f
UsKSUff.

Hunlokaupalla myydään perjantaina
e!ok. 20 pnä kello Vi 5 ip. Kaivok. 19
pihamaalla 1 kpl. 5 kg. tiskivaaka 1
kpl. 3 kg. tiskivaaka painoineen, hyvä
yksipiippuinen amerikkalainen haulikko.
Aseenkantolupa vaaditaan, knhneamme,
pesupnnkka, vanhoja vaatteita, 2 tori-
telttaa, laatikoita, tynnyriä y.m.y.m.
8814 Huutokaupan toimitsija.

liiiii.
Paikkakunnalta poismuuton joh-

dosta myydään vapaaehtoisella
huutokaupalla lauvantaina t.k, 21
piriä kello 3 ip. Pirkkalan Nais-
teum,atkalla._ Ollilan huvilassa ir-
taimistoa, kuten: 2 huonekalustoa
(joista toinen erittäin hyvä), pii-
ronki, liinavaate-, pesu- y.m.
kaappeja, sänkyjä, pöytiä, puutar-
hakeinu, tauluja, akkunaverhoja,
kattokruunu, lamppuja, 2 kylpy-
ammetta, ompelukone, 2 kirjahyl-
lyä, soutuvene, verkkoja y.m, y.m.

K. Y. Euegren.

Mla-falo
Hatanpään alueella 3 tulia, ja lämpi-
mällä eteisellä, kaikki uusia ia h inistä
rakennettu, kuin myöskin tarpeelliset
ulkohuoneet

luisia å Ullilla
hyvällä paikalla. 4 huonetta sisältävä,
kalusteineen myydään kauttamme edul-
lisesti. Läheni.

Liike» ja vllltgstolsiisto Haiku.
Puutarhakatu 33. 8346

2 lypsävää kuttua, Mattilan pysäkki
Lempäälä,

8036 Rantanen.

KrdpiiiiilnHesßiiKsgsss mm

lieliiiisti
luovutetaan kalusteineen. Vasf
merkille tlk.
8331 »Hinta 10.000;—»,

- loliriä.
Lähemmin puhelimitse d:o 411 tä-

nään klo li—i. 8800

Mo-
fanpßs,

joka_paTfelSin tM. 25 p:nä Mo 1
päivällä myydään asianomaisella
paitalia Vilppulan kunnan omis-
tama, aseman vastapäätä sijaitse-'
va uusi eli ntarvemakasiani joko
tontteineen tai ilman sitä. Kun-
nanvaltuustolle, joka kokoontuu
syyskuun 6 p;nä asiaa käsittele-
mään, pidätetään oikeus joko hy-
väksyä tai hyljätä tehdyt tarjouk-
set. Hnutokauppasummasta on
suoritettava 30 % heti, kun val-
tuusto on kaupan hyväksynyt ja
l o>pntfc kohta sen jälkeen, knin pääs-
täs on saavuttanut lain voimani

Vilppula, 14 p;nä elokuuta
1920.

Otto Jussila. Juho Soini.
16948

litaliliWL
Julkisella huutokaupalla, joka

toimitetaan Hie alahden satamas-
sa tässä kaupungissa maanantaina
kuluvan kuun 23 päivänä kello
yksitoista (11) edelläpuolenpäivlvn,
myydään noin 280 tonnia

lii- (lii-) li
josta seka että huudot ovat heti
käteisellä suoritettavat halukkail-
le ostajalle täten ilmoitetaan.
Helsingin tullikamari, elokuun 6
päivään 1920.

H. G. Vallin, T. Bärlund,
v.t. m:tty.

SL 7823 16944

Huvilatyyiiin rakennettu Mallasveden rannalla Pälkäneen pitäjässä
Il kauniilla paikalla sijaitseva Kantokylän yksinäisillä myydään

lauantaina tämän elokuun 21 päivänä Pälkäne-laivan saavuttaa klo
7 illalla, vuodentuloineen ja irtaimistoineen, josta luettelo nähtävissä
paikalla. Pinta-ala 180 tyn.al., josta 56 tynnyrinalaa viljeltyä savi-
multamaata, yhdessä kappaleessa talon ympärillä ja loppu hyvä-
kasvuista metsämaata. Kivinavetta, talli ja sikala. Kaikki rakennuk-
set tänä vuonna perinpohjin uusitat. Hyvä vanha puutarha japuisto.
Käteistä 75,000 paitsi tunnetuilta sopimuksen mukaan. Loppu väh.
erissä vuoden kuluessa. Laiva lähtee takaisin Hdinnaan sunnunt.
aamuna klo 1/2 7. Pidätetään oikeus hyväksyä tahi hyljätä tar-
joukset. Lähemmin

O&rntuomnrl Sam,
16894 Hrlinna, puh. 503, klo 9—2.

1° II Myytävänä j«I

laa tiliä
Juuri saapuneita vihannesten, marjojen ja juurikasvien
faeliakuivuukoneita »Yaas» ja hedelmien sekä juuri-
kasvien leikkuu- ja riivinkoneita useampaa eri kokoa
myy halpaan hintaan

KaskosossensliEke HANKKIJA
16436 Tampereen konttori.
Sähkomooftorl
V* hv. 220 voit. 1800 miu. kierr. Lä-
hemmin

E. Wiik & K:ni.
Sähkökone Korjausliike.
Laukontori 8. Puh. ISI4.

8342

Sotilaskivääri ja patruuuia myytävä-
nä. Tarjoukset tlk. nimim.

8802 »Kivääri 51».

|j||
... i ■'

K.L.

Huomatkaa I
Ulsteripalttoita saapunut. Huom.! pu-

kuja 250 mk:sta ylöspäin.
Sinisalon Vaatekauppa

8330 Satakunnankatu 24.

Asunto-osake
sisältäen kamarin ja keittiön. Lä-
hempiä tietoja anfaa Grönblad &

Selanderin Lakiasiaintoimisto (Pa-
landerin talo), iluoneusto on, näh-
tävänä 6—B ill. A. o.y. Soiiinah-
tesssa Venäjän kirkon luona.
7765 N. Tuominen.

Emonasi! HyvMenga

leiiSiöors-
Kaappa

röaal.a myydään aivan 'Sattunees-
ta: .syystä halvalla- jos kauppa pi-
an tehdään, rahalliselle ostajalle.
Vastauksia odotan viikon ajalla
Aamulehden konttoriin merkillä

„MÄiipplss J9EO“.
16961

1-2 Imetin
ia keittiö halutaan lapsettomalle per-
heelle. Vast. Aamui. kontt.

»Hyvä vuokra ja luovutus.»

r&o 187 1920 7

XiTalut. vuokr. hajustamaton kamari-
* “*• osalla keittiöön tai Uraan eli hella-
kamari. Vast. tlk. nim. «Asuntoa vailla
’N:o 53.« 8311

Kalastetun huoneen vuokrata
siisti mieshenkilö nyt heti eli syyskuun
alusta. Arv. vast. tämän viikon ajalla
odottaa tlk. nimim. «B. X.« 8298

Ksiisipolaile
etsitään asuntoa täysihoidon kanssa.
Vast. tlk. nimim. «Koulupoika.» 8317

Nuori piri H-tai osalla keittiöön, nyt heti tai tuo-
nempana. Palkkio maksetaan. Vast. tlk.
3 p. kuluessa nimim.
8 : 50 »Helsingistä tullut 60.“

"jS. huoneen Ja keittiöön huoneusto
vaihdetaan 1 h. ja keittiön tai luo-

vutetaan. Vast. tik. «Enimmän tari »

8341 1

|JS aiotaan vuokrata yksi kalustamaton■ 8 huone heti tai myöhemmin. Vast.t. 1. kontt. nim. »3 pv. kuluessa.» 8338

Vuokralle taiotaan

hyvällä liikepaikalla Hämeenka-
dun varrella vuokrattavana nyt
heti. Lähem, nimim. »Puotihuo-
neustoc Aamul. kontt 8321

PUkkUanka-aita
on edullisin. Pystyttä naiskustannukset ovat */s ja kestävyys moninkertainen
mulliin aitauksiin verraten. Korjauskustannukset mitättömät; puuainetta ja
metsää säästetään sekä lumen kasaantumista teille ja pelioiile vältetään.

Piikkilankaa on saatavana ainoastaan
H. S§. WesteHsngMliS

16953 Viipuri, Katariinani!. 37.

Sahatun ja höylätyn
PUUTAVARA!!
ostatte edullisemmin meiltä. Myymme höyry-
kuivan höylätyn puutavaran ilman lisäveiotusta.
Nopea toimitus!! Lajiteltu varasto sahattua ja
höylättyä puutavaraa Tampereella Nalkalan
lautatarhalla puhelin 106, ja PghSjSrven

sahalla, puhelin 16-78.

PYHÄJÄRVEN SÄHÄ-OSÄKEYfiTIÖ, Tampere.
LSntinenk. 28, puh; 509.

Konetta kenkäteollisuutta varten

å Suutarin tarpeita (ruskeita Ja mustia ren-
kaita, koukkuja, puunauloja y. m.)

Pääilysnahkaa (saksalaista hevossevroote)
* o.y. oRSfi 8.8.

(5.1.7741) 16843
Hämeensä, suuren virran partaalta, komeassa

puistikossa. Ilki asemaa ja kaupunkia sijaitseva

l@rra§liarte©a
~ «

a * «Ola.. Josta hyvää peltoa 150 t.a. Rakennukset hyvin arvokkaatsähkövalolla. Tilaan kuuluu suuria vesivoimia, samoin kauniita huvilapaikkoia.Ilman varsinaista tukkimetsää, myydään tila hyvän vuositulon ja irtaimenkanssa alle 1,000 mk. tynnyrinalalta. Vaihdetaan myös hyvään kaupungin-taloon. Lähempiä tietoja asiasta saa allekirjoittaneelta. 4 c

3329 E. Lunnasvaara, os.: Tampere, Kaivokatu 5.

O Ui'. H-1 lila
i£&sc»ved!sSiå.

Il
W Myy kohtuullisilla hinnoilla

I* ankk u ja, lautoja, piiruja
is.ffl. Vahvoja Rimahalkoja va-
rastosta Naisienlahdessa. 3/4 ja1” nollalautoja ä 24: 30;^—
tusina, vapaasti T amp erAeiita.

!flCairaiaßN«B<i««afaataß>«Bß9iaiaß>fiS3Baaaßiiiiiiiix91Vuokrasilmoliiaksia. I

Vuokralle otetaan.
Halutaan vuokrata

katosten torni.
Vast. t!k. uimim.

8328 »2 konttorfneitiä 59»

Kaipite-
koitalataen

Kaluaa syyskuun 1 p:s'ä vuokrata
kalustetun huoneen täysi hoitoi-
neem, jos mahdollistä. Mieluimmin
kosken itäpuolelta. Arv. vast. hin-
tailmoituksineen pyydetään ennen
t.k. 25 p. hl. konttoriin merkillä
16955 :] »Poikaoppilas 18.«

Kaksi koulupoikaa haluavat vuokrat"
kamarin ja keittiön

tahi kamarin osalla keittiöön. Lähem-
min puhelin 1820. 8340

Kesßikotpiisilto

Kaksi opiskelevaa
haluaa asuntoa mieluummin täysihoi-
dolla nyt heti tai 1 prstä syysk. Vast.
t. 1. kontt. »Heti» 56. 8319

Asidnlmoneasto
3 tai 4 huonetta sekä keit-
tiö halutaan vuokrata ensi
syysk. 1 pstä hyvää luovu-
tusta vastaan. Lähemmin
ilmoitettava

8328 puhelimeen N:o 23.
I p:stä syysk.

oStisn HnlnMo Intona.
Vast. 1 L kontt. nimim.

»Riittävä vuokra.»

halutaan vuokrata hyvin kalustetta
huone heli tai 1 pstä syysk. Vast. tlk.
nimim. «Konttoripäällikkö.» BSO3

2 kamaria ja keittiö tai 1 kamari ja
keittiö nykyajan mukavuuksilla, joko

kalustettuna tai ilman nyt heti. Vast.
tl. kiintt. nimim.
8354 »Hyvä vuokra 63».

Ssnjasteppa-spiitelsena
toimiva neiti haluaa vuokrata siistin
kalustetun huoneen nyt heti tai myö-
hemmin. Pyydämme hyväntaht. ilmoit-
tamaan Tehtaitten Kangaskauppaan,
Kauppakatu 5. Puhelin 1288.

Pni. Kai ja lii
myydään vähissä erin joka arkipäivinä klo 4—6 ip. Tammelan
vainiolla Kilven palstoilla. Hinnat huokeat.

8837 K. Kilpi,

un
ftnfc Ruovesi ] «

T

Kontt
r Ull kzmnöits,
ri«f£t T;re 19 24.
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tähden myydään Imu-issa 5 km. Lempäälän asemaltaeeuraavat terveet L. S. K.

Hiiliini:
kg. mait. kg. v.-rasv.

Hento lvpsänvt 2603 100Ihanne . 3309 116
Karjankukka > 2359 105Liinapää , 3021 120
Uansike » 3353 121Puni,ke . 2825 117
Ulla » 2085 88

Kolme kk. vanhemmista syntynyttä
liehoa.
K.k. sonni Namu, jonka emä Omena•n lypsänyt 5240 kg.' maitoa, 200,33kg,

»oi rasvaa.
1V2 vuotias sonni, jonka emän emäni vuoden keskilypsy on yli 5000 kg.

2:sl

Miijiiia.
öistä toisen isä II p, kk. ori, emä I p.
ik. tamma.

Lempäälä 14 p. olok. 1920.

Väinö Pastell.
Maatila

J5—100 heht. suuruinen saa heti kantt.
•ahalliseu ostajan. Lähemm. Liike- ja
lälitvstoimisto Kaiku, Puutarhak. 33.1344'

taurakyiyö myydään enimmän tarjoa-
jalle perjantaiua t.k. 20 p. klo 4 ip
Levonnenän torpassa. Viialassa.

Oijytakkeja I
saapunut Ira

AXEL EHGSTKÖWS S
Metsästys- ja Kalastustar- |
peiden liike. - - Tampere,

llämeenk. 7. Puhe). 302. pH

m9f
Hupa mastlals-slltos-sonn!

1 vuod. ja 11 kuule, vanha, myy-
dään viikon ajalla. Osoite

I. Työrö, Väärinmaja.

Myytävänä ompelukone, Var-
-4*l’ tiotoruink. 16, 1 porr. oik. Tav.
5--7 ip. 8333

Ajanmukainen

JsunslaitDS
Mikkelissä, myydään omistajan
maasta poismuuton takia halvalla.
Eakcimue on kivestä, varustettu
keskuslämmityksellä. Koneet, ka-
lusto, pesu y.m. mallikelpoisessa
kunnossa. Vesi on hyvää. Tarpeel-
liset ulkorakennukset ja suuri ra-
kennuistontti. Hinnasta ja muista
seikoista suoraan omistajalta.

E. Heidmann.
Viipuri, Sorvali.16970

InsSinn muslimia
Engl. flanelleja
Kotikut. sarssia

myy

TuHKuliiKe Kauppasaksa
Hallituskako 11. Puh. 1993.

16908

PDkKirmitoisnkaa
aitoja varten myyn suuremmissa ja pie-
nemmissä määrissä

N. G. Vesterling.
16586 Viipuri, Katariinankatu 37

Halutaan ostaa

Halutaan ostaa
. talvihuvSla

järven rannalta, ei aivan kaukaa ase
malta, noin 3—4 tulisijalla. Vast. tlk.
nira. «Huvila.» 8306

Pari kpl- pientä, puhdasta

T*o •••ynnons
ostetaan. Vast. t, I. k. merk.

»Tynnöri.*

5245

8349

Kastematoja .f?
Viinikankatu 288305

Min
numeroineen ostetaan. Vastauk-
set hintailmoituksineen tl. kontt,
nimim
8335 »Puhelin ja numero»

Kuksi-rivinen harmonikka ostetaan.
Ilmoitus nimestä ja hinnasta tlk,

täin. viikon aikana nimim.
8397 »Harmonikka».

Ilmoituksia j
k ” in#

Saar. Paavo 1 k

Laillisen edesvas-
tuun uiialla

kiellän kaikenlaisen metsästyksen
mailiini ja vesilläni.

Viirat 14 p. elok. 1920.
16962 Ä. Sipilä.

Naispalveiijatar,
Joka on kykenevä taloustoimiin ja
jonkunverran myöskin karjanhoi-
toon saa itsenäisen toimen
joko heti tai syysk. 1 prstä pienel-
lä maatilalla lähellä kaupunkia.
Myöskin maatöihin torunut mies-
henkilö saa paikan samassa pai-
kassa.

Hakemukset
neen osoitettava merkille: »MAA-
MIES* Tampereen Sanoraalehti-
konttoriin, Koskika.u 7 (K.P.
Ruuskasen talossa),.

T eiiinkiiieulomukseen tottunut haluaa
paikkaa. Vast. 2 päivän kuluttua

nimim. »Turkulainen*. 8325

Lfiiilisen Etoistaan
nimiin kielletään

kaikenlainen metsästys ja maitten sot-
keminen kuiu myös koirain irtilaskemi-
nen Pietilän, Vesan, Keskisen, Tahlon
ja Männistön talojen mailla, Ylöjärven
pitäjän Pohjankylässä.

Ylöjäi vellä elok. 16 pnä 1920.

5304 Omistajat.

a s

J Laivaliike j

I •

Nopea ja mukava matka

Boii-fiiiiiiii.
Pilotteja myy Ja lähempiä tietoja
antaa
Linjan pääasioimisto Suomessa
O. M. Steenstrup,
Vaasa, Kirkkopuist. 14. Puh. 65.

Asiamies Helsingissä:
Hjalmar Suominen,

Kauppiaskatu 6. Puhei. 59J7.
10605

mutta hyvässä kunnossa
oleva Personin kutomakone. Vast.

hintakin. tlk. »Odottava 2(5» 8207

Talonmiehen
toimi

Tampereen Yleisessä Sairaalassa
heti täytettävänä. Ainoastaan
naimattomat miehet tulevat ky-
symykseen. Lähemmin talouden-
hoitajan konttorissa klo Vs×3
päivällä. 16967

t Palvelus-ilmoituksia |

Palvelukseen otetaan

SBhKS-
työnlohtaja.

joka on teknillisesti ja käytännöl-
lisesti pätevä omintakeisesti joh-
tamaan ja montteeraamaan mei-
dän laitoksessamme kysymyk&een-
tulevia töitä, saa heti paikan.
Nuoremmat insinöörit tulevat
myöskin huomioon otetuksi, jos
sellaisia hakijoita lyötyy. Palkkaa
myönnetään tinkimättä. Hake-
mukset ja kyselyt saa lähettää
Kemin Sähkö-osakeyhtiölle 'Ke-
miin.

Kemissä elot. 12 pna 1920.
16923 Johtokunta.

Käyttökunnossa oleva naisen pyörä
ostetaan. Vast. tl. kontt. nimim.

7296 Postinkuljettaja.

TÄLO
joka maksaa alle sadantuhannen,
halutaan ostaa Tampereelta, vas-
taukset hintailmoituksineen pyy-
detään hl. kontt. merkille

Talo.
Halutaan ostaa ilman välikäsiä

pieni lohkotin)
jossa olisi viljelysmaata 10—15 ta
ja metsää omiksi tarpeiksi eikä
kovin kaukana liikepaikalta. .Vas-
taukset tarkkoine selityks. hin-
nasta y.m. lähetettävä viikon ku-
luessa nimimerk. J. K. Viiala as.
8299

Kadonnut J
Tl» 9 pnä pudoteltiin kultakehyk-

• R. siset silmälasit Lempäälän sa-
han ja Sitarin talon väliselle maantiel-
le. Löytäjää pyydetään palkintoa vas-
taan tuomaan ne aliekirjoittanealle

Rouva Elsa Lagström, eli Hyvärisen
Jälk. kauppaan Lempäälässä. 8310

I Löydetty JJk
T ompakko, sisältäen m. m. Amer.

pussin. Perittävä Viinikauk. 17,
8312 E. Aulanko.

I Huveja Jk "ITI

Suodenniemen Suojeluskunta
toimii

Kesä-jutili
Palokunnan ‘talolla ensi lanvan-
teina ja sunnuntaina t.k. 21 ja 22
päivänä. Alkaen lauvantaina klo
3 ip. Suodenniemen, Lavian, Mou-
hijärven ja Kiikoisten Suojelus-
kuntien välisellä taisteluharjoi-
tuksela, klo 5 yh eiset päivälliset
ja klo 7. ILTAMA.

Ohjelmasta mainittakoon, pu-
heita, soittoa, näytelmäkappale:
»Eroa miehillä* y.m.

Toisena juhlapäivänä. Suojelus-
kuntain paraati, kilpailuja, juhla-
päivälliset, sekä ILTAMA.

Ohjelmassa, puheita, soittoa, kil-
pailutulos en julkaisu, näytelmä-
kappale »Huhtikuun Mahta« y.m.
16960

toimeenpanee
Teiskon 111 piirin Lotta-Svirdit
ensi lanvantaina t.k. 21 p. Kämmennie-
men Kahvalla, alkaen klo V» 8.

Ohjelma arvokas.
16973 Toimikunta.

JlöJämen Pohjoispuolinen
Maatalousseura

viettää

Kaiharin Ylisellä lauvant. elok. 21
pnä alkaen klo 12 päivällä. Oh
jelmassa: Puheita ja kilpailuja
Eläinten ja kaikenlaisten maata-
loustuotteiden sekä käsitöiden
näyttely y.m. sekä

ILTÄMÄ

alk. klo V-3 8 ill. hyvällä ohjelmalla.
Huora.! Torvisoittokunta huo-

lehtii soitosta. gi6?

K. L. tj. 17, 24/8, 70 mm.

littiisi liigi-
-10! y llä 1919

jälkipuoliskolta, kannetaan kunnanta-
olla Anttilassa, seuraavasti:

Keskiviikkona ensi syyskuun 1 p:nä
aakkosjärjestyksessä kylät Ankkola —

Orivesi, ja

Torstaina syysi:. 2 p. Pndustaipale—
Yliskylä. Kantoaika kumpanakin päi-
vänä on klo 10—S, ja tulee maksa-
matta jääneet verot sen jälkeen ulos-
ottomiehen perittäväksi.
Orivedellä, elokuun 14 p:nä 1920.

Eemil Parpola.
16949 Frans Lehtonen.

kursseillamme on vielä muuta-
ma paikka vapaana. Seuraaville,
ii. kuukauden päästä alkaville
kursseille aikovat ilmoittautukoot
ajoissa.

Suomen Anto- jaAiMtt OI
Malm. Pub. 95 Malm.

(SI.7801) 16942

AAMULEHTI

Emännöitsijä
Sivistynyt, taloustehtäviin täy-

sin. kykenevä, ehdottomasti rehel-
linen, itse työhön osaa ottava
nuori neiti saa emännöiitsijän pai-
kan nuoren miehen taloudessa
keskikokoisella maatilalla il p:stä
syyskuuta tai heti kun lähettää
suosituksensa ja palkkavaatimuk-
sensa valokuvan ja mainetodistuk-
sen kansaa ennen 25 p;ää t.t.
osoitteella: Maaimljeliiäj Aamu-
lehden konttori, Tampere, 16947

loin osioin
saa paikan. Hakemukset palkka-
vaatimuksineen, huomioon ottaen
vapaan asunnon, lämmön ja va-
lon, lähetettävät os..

Karhula Osakeyhtiö,
Karhula.

(5.1.7814) ' 16945

SeKatySmtes
saa vakinaisen paikan tehtaallamme.
Pimiöihin tottuneella etusija.

Aktiebolaget Exelsiör O.Y.
Epilfi. 16965

Kunnollinen, maalta tullut tyttö saa
palvelijan paikan heti Matkustaja-

koti Saimassa, Viinikankatu 17.
8313

Nuorempi yksmpalvelilaiar
saa paikan luonani Helsingissä heti
tai 1 pstä syyskuuta.

Rouva H. Ahokas,
8348 Os. Kangasala, Kirkonkylä.
VTalokavausapula.meu saa heti paikan” Atelier Laurent,
8339 Ta tnpere.

Terve aamen
joka voisi hyvää maksua vastaan käy-
dä imettämässä 7 viikon iäistä lasta2—3 kertaa päivässä.
8301 Läntinenk. 35, ovi 16.
'liottaneet tiskaajat saavat heti työ-
*• tä Vartiotornink. 11,

8853 Huttunen.

Taloustoimiin ja lehmän hoitoon tot-
tunut palvelija saa paikan (mieluum-

min maalta). Ilmoittauduttava t. viik
ajalla Hippoksella. A. Niemi, 8334

X joka osaa koneella neu-
“ lkHJ| ]oa saa (,et j lyötä.

8318 Tammelanpuistok. 11. Lehti.

Kokenut

Monttuni
ja

;ormio
sekä

remonttlmlefiet
(koneenkokoojat)

saavat työtä

Kariin WoMiai.
os. Karihaara. 16882

Kykenevä ja tarmokas mie-
luimmin naimaton

Råinåri
saa paikan tehtaallamme. Toimeen on
astuttava mahdollisimman pian. Hake-
mukset suosituksineen Ja palkkavaati-
muksilleen osoitettavat

Osakeyhtiö Jämsänkoski.
16795 Jämsänkoski. (51.7727)

Taloudenhoitoon kykenevä
Nainen

saa paikan heti eli 1/9 kun lähet-
tää palkkavaatimuksensa y. m.
mieluummin, valokuvan kanssa Jo-
ka palautetaan. Palkkaa seuraa
ylöspito Ja asunto.
16946 Liikemies, Kyröskoski.

Nuori, vakava

Sairaanhoitajatar
talouskoulun käynyt, hakee paikkaa sai-
raalaan, lastenkoteihin tai perheisiin.
Pik. vast. t. 1. k. nimim.

*0 r p o.»
Ifansak. käynyt tyttö haluaa ompelu-

oppiin tai palveluks. 15 p. syysk.
tai myöh. Vast. Vammalan postit, ni-
mim. A. H. 2 viikon ajalla. 8351
ejpyttölukiota VII 1. käynyt, vähän

latinaa lukenut tyttö haluaa ap-
teekkiin oppilaaksi maalle tai kau-
punkiin, tai muutu tointa. Arv. vast.
tlk. niin. »Välttämätön*. 8315

Aamulehtien kanto Plspoloon
annetaan toimeksi yhdelle tai useam-
malle henkilölle ensi kuun 15 päivästä.

ilalukkaitten sopii ilmoittautua Aamulehden konttorissa

Tilatkaa hyvissä ajoin

Tuusulan
Kansanopisto n

(os. Järvenpää) ohlelma- ja toimin,.,
kertomus (hinta 5 mk.) tutustuakseni.e
kaikkiin sanotun opiston syksyllä alka-
vaa työkautta koskeviin seikkoihin.

Tuusulassa, elok. 14 pi.ä 1920.16957 Vihtori Baevuori.

Tiistaina 17 p:nä elokuuta

Kihloja sekäPöijtähopeaa
myy huokealla

M. V. Ta®melag laltasepiMUke
Omsst* Hm MaSmem

pameenk. 16 (Kaupungintalo).

Värjättäväksi kuulana töitä.
kuten langat, kankaat ja valmiit vaatteet, vastaan ottaa Suötnen
Vaatetehdas O, V. Nokialla. Värjäys toimitetaan nopeaan

hyvin ja halvalla. Myöskin viiloja ostetaan suuremmissa ja pieneni
missä erissä.

UnnTKNIfl Suomen Vaatekauppa Tampereella, välittää värjäystyöt
nUUillUu! Nokialle. Osoite: Torin varrella, Ensnuäisen Apteekin vieressä.

VUlofa vaiMetaasi
kankaisiin, sekä valmiisiin vaatteisiin !

Suomen Vaatekaupassa Tampereella,
Torin varrella, Ensimäisen Apteekin vieressä.

K. L. 1 k.

Lii
kunnan
korttilaisille

ilmoitetaan, että he ostaisivat
Jauhoannoksensa viikkokupongilla
N:o 49, sillä senjälkeen Jauhojen
hinta kohoaa.

LempOGlSn EilntmlantoKanto.
16951

K. L.i. 1 k.

kirkonkylän kansakoulussa alkaa
lukuvuosi i k. 19 p. kello 10 epp.

Johtokunta.

i
laafåMslssD

opioloretkellyD
järjestää Hämeen-Sata.kunnan
maanviljelysseura Kotkan;, Viipu-
rin ja Sortavalan väliselle alueel-
le kaakkois-Suomeen, jos tarpeel-
linen määrä, vähintäin 10 osan-
ottajaa ilmaantuu. Ilmoi'ukset tä-
itä varten on tehtävä ensi tilassa
ja viimeistään tämän viikon aika-
na seuran toimistoon. Ee kelle
lähdetään ensi viikon alussa ja
kestää ne noin yhden viikon.

Pienviljelijäin haettavaksi seu-
rapiiristä julistetaan samalla kak-
si 200 mkn suuruista avustusta.

Tampereella elok. 16 pnä 1920
16977 Ä. Y. Nieminen.

Rjltnff saac*aan ti'ata puh- 365. Pi-MillUu tempiä matkoja tehtäessä, teh-
kää tilauksenne Jos mahdollista hyvissä
ajoin. 8103

11. B. SAARELA OJ.
Äsfaltteeraas-, kattamis-

ia Puutavaraliike.
Konttori Viinikankatu 20. Pnhel. 646.

Tampereen

liina-aikataulu
Saapuvat posti- ja mat-

kustajajunat:

Helsingistä 1,13 yöllä.
Torniosta 3,08 yöllä.
Vaasasta 5,28 aamulla.
Toijalasta 10,08 ap.
Helsingistä 2,05 ip.
Porista 2,02 ip.
Helsingistä 2,29 ip.
Torniosta 2,49 ip.
Helsingistä 8,26 ip.
Porista 11,06 ip.
Helsingistä 11,41 ip.

Lähtevät posti- ja ma i-
kustajajunak<s

Vaasaan 12,08 yöllä.
Tornioon 1,35 yöllä.
Helsinkiin 3,28 yöllä.
Helsinkiin 6,10 aamulla.
Poriin 6,30 aamulla.
Turkuun 11,40 ap.
Helsinkiin 7.52 aamulla.Helsinkiin 3,18 ip.
Helsinkiin 3,35 ip.
Poriin 3,20 ip.
Tornioon 2,50 ip.
Turkuun 5,50 ip.

Saapuvat sekajunat.
Toijalasta 7,30 ap.
Toijalasta 9,10 ap.
Tyrväältä V«—31 / s 8,54 ap.
Tyrväältä V»—31/6 7,44 ap.
Vilppulasta V»—;“/« 7,38 ap.
Vilppulasta V»—31 la 8.49 ap.
Tyrväältä 5,44 ip.
Korkeakoskelta 5,26 ip.
Haapamäeltä 11,03 ip.

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

16972

M ii jä Hiili
kehitetään ja kopioidaan valokuvaaja!:..

Maariank. 7.
Valmist. 2;ssa päivässä. 8352

Kirjanpito- ja
KonefcirjaltusKarssinS

alkavat jälleen syysk. 1 p. Kurssi-
maksut ovatkirianpidossa ja muis-
sa uonttoritehtävissä 150, 200, 250
275, 300, 350 ja 400. konekirj.
10-sormijärjest. mun. 75 mk. Mak-
sut voi suorittaa myöskin vähin
erin. Ahkeria ja säännöllisiä op-
pilaita suositet. paikkoihin mak-
suttomasti.

Ä. M Järveläinen.
Vaiautein iy t tilin tarkasiaj a.

Kuninkaank. 25. Puh. 1513.

Ylöjärven Harfimtaastaa
kansakoulussa

on sisäänkirjoitus torstaina t. k. 19 pnä
klo 10 »p.
8316 Johtokunta.

Jos ei mieheni
Vilho Vuorinen

vuoden ja vuorokauden kuluttua tästä
päivästä lukien tule uudestaan alkamaan
avioelämää kanssani, niin olen hänestä
vapaa.

Viljakkala, Karhe elok. 18 p. 1920.
lda Vuorinen.

RuoKaßieraita viikkomaksnlla,
8324 Viiuikauk. 3, Viikkoruokala.

Kuulutus.
Vilppulan kunnan vaaliluettelot

kunnallisia vaaleja varten ovat
asianomaisten tarkastusta varten
nähtävänä tulevan syyskuun 1
p;s r ä. saman kuun 15 päivän lop-
puun asti Kirkonkylän äänestys-
alueen kunnanhuoneella, Kolhon
Kolhon Mäntän Mäntän
elintarvetoimistossa ja Huhtijär-
ven äänestysalueen *Huhtijärven
kansakoululla, jonka, jälkeen vaa-
lilautakunnat kokoonltuyat loka-
kuun 2 p:nä kello 12 päivällä kä-
sittelemään luetteloita vastaanmahdollisesti tehtäviä muistutuk-
sia.

Vilppulassa, 15 p;nä elokuu a
1920.
16976 Vaalilautakunnat. Tampereella, 1920.

{Tampereen Kiriasaino-Osakeyktiör

8320


