
N:o 195 <-D. painos Hio IS3

KONTTORI riLi US Ml nHAT:

Tampere, Knninkaank. 30 6-pp. »/• »• 45; —, Vj 22; 50, »/« 11:75, 1 kk. 425
«*mwm >rkip klo • • i 4'pp. '/, v. 32: —, */i v- 16:60, •/, v. 8: 50, 1 kk. 3:kaiknokuiina klo «—S i.p. Kotiin kannosta Tampereella peritään: 5; U, vk ,PUHELIMET! S; _ Vj vk „

&_ v vk. Ja _ ;75 1 kk.
Ura.-, ja tjlaiiskonttori I ... .. _ .

, .

Kirjapaino ja s.tomo 3 Tilaushinta ulkomaille 8 mk. 1 kk.
Isännöitsijä 5 (yksit. I 80) Konttori el myönnä yksityisiä tilauksia velaksi.

■^
Tio* f?™i”' Irtonslsnamerot maksavat 40 penn.

HiARKK UJ A
a. S‘ppele.i'ä, I I
y.m. saatavana I TlmnihlUia I
'ERLAAKSO l 11 «*KSW I
‘«liKatn 29. IB

rrrri Lääkäri.
Il i Allekirjoittaneen vastaanotot alkavat. ■
UiiLahm Saapunut paljon kysyt- 17209 Onni Lång.
NVllPm tviä alumiini-iä Un: se- _____ _____—

~—

IlJ MCI $ tiu ]uit& ,a bla. settiä. Fläfllllläkäri
8779 Verka tehtaankatu 5. tlfllUlliflnill I

TSS3 Ma|)j Herua
U 1 ■■■■!#

_ .
muuttanut Pellava-

Ruhoosi). PautorhokotD 17. teM.ank.tu ss.
Torstaina klo 7 illalla puhuu J Ete- , „

lämäkt. 17240 Elamsairaala samassa paikassa.
17073

AAMULEHTI
Tampereella torstaina 26 päivänä elokuuta «9» »hosu*™ 1920

f TOIMITUS
7MtM" pSäto,” ILMOITUSHTITT A : 70 p:I» .nnan J> 60 p:IS jälkaan tek.tto Tampere, Knninkaank. 30

EETD A. ALHA >akä määrätyin» paikoilla 80 p-.ia. milliin. Punaiset Umoltuk- arouma klo 11 a.—l 3 yöUii
.

. , .

set 1:30 p:ia mm., vähintäin 130 mk. Kihla-, vihkimä-Ja ayn-Tavataan varmimmin toimitti»»«sh*
j y PUHELIMET!

klo 8-4 1. p. tymällmoltukset « 12 mk. KuoltnUmoltuka.t makaavat 60 p. Päätoimittaja 617
Puhelin 617 (ykuityUp, 1602 i mm‘ oa plönilÄ iilatÄ 24 tak. Pienin limoltuazaaksu ou ö;—• Toimitussihteeri .* • . 8

' Kaup. uutisten osasto 4
Maas. uutisten osasto 1640

TaP iS“^'E?!ffl,,| i I Mää ioila li. pii I
Sisäänpääsytutlriato pidetä | WlllilWWPffÄ |

tiistaina 31 p. klo 9 a. p. Pääsytutkinto sekä ehoja saa- W 'w «fc&'*isSa |
neitten kuulustelu on elokuun 31 |

Aina Markkola. Kuuria Tiiliin pnä kello 9a. Ilmoittautuessa tuo- 1 Valmistetaan ainoastaan sfrplisoidusta lähdevedertä |■ * “

tava papinkinaja en inen todistus. ja liemialksesti puhtaista suoloista. P..11. .t vupI,st a- |
__

r u J . S tut liyvilla hiilihappopitoisilla patenttikorUeilla. g

JuotuJlitelsKoiilun
... f

ummistava Koulu TflVlSil liiliSSJj ipf§|||g &swn Iwa »ii
alkaa keskiviikkona syysk. 1 p:uä klo TlllfHl tl/HlliilPU9 Jjillllill siilJUlUßlilluUl
si. p. Uusia oppilaita otetaan samana Puhelin 935. ElSSi*^ltoähifl
päivänä klo 4 i.p. riävtäntBkaud**ksi 1920—21 vakinaisia

..... _ pidetään sisäänpääsytutkinto tiis- Suositellaan arv. IjlciSoUe. s.joia kartan mukaan on yleisöllä tilai;
Hllja Eronen* ; • . . ... 1.., ,

.. T .
suus merkitä perjantaina t.k. 27 p.na

17UQ O V*l Kf* tallia elok. oi pmäkio 11 ap. Pyr- Aamiais-, päivållis- ja illallis- klo B—B lii. Teatterin lippukassassa.
_

9 US. Vesilanti. kiiän tulee olin varustettuna vii- tilauksia vastaan otetaan. HUOM! Tilaukset ovat sitovia.

Hflmmntlffnkriri mei:Si Baadulla koulutodistuksella. Ala cartb kaiken päivää. -~ J ™"

UUllllllUljlllUllwil* sekä papintodisI.uksella. Iltakonsertti klo 7—ll. Sunnuntaina f ffl
Vammalassa. Vastaanottoaika 11-1; Auni Viuuari. ,Y. Sarasto.

ja juhlap. päiväkonsertt. 1-3. LffldfUliyiiMfilEllilö
6-7. Hellin Saaristo. 17192 ttuom.l Kesi arata I Aamut, kirjapainon konttorissa

| Osoiteilmoituksia |

w
flslannlana Tampereella:

ASIANAJO IOIAUSI OIA,
••iden amistjiint kuuluvat Suomen
Asianajajaliiton Tamp. osastoon.

Ahlman A Pulkkinen. Kanppak. 9
Av. 9 —B. Tele!.; Toimisto 16, Eriks-
son; 744, Solja: 1516, Backström:'
1550. Luoma: 1790.

Grönblad & Selander, Kauppai. 7
Av. 9—3 Puu. 659. 11159 ja 314

Urho Jaakkola, Kiikkukatu 8 (eni
Palaiiderin talo). Av. 9-8. Puh. 761

taarlo Launio, Säästöpankintnlu.
Läntineiik. 24. Av. 9—3. Puheli-
met 44 ja 15 56.

K. O. Laitinen Se Viljo Sainio,
Kauppak. 7. Av. 9—3. Puh. toimis-
to i» Veneskoski 474, Sainio: 478,
Rekola 890

GustafMnnck TitliruukinU.; Kesä-
ja heiuäk. aikana av. 9—12.' Tel. 43
tiaapo Murros llTiiueukatu 11

Av. 9—3. Puh. 758,759yk5.p. 704
Tampereen Lakiasiaintoimisto

Om. varat. Oiva Sahlberg, Kaup
pnk. 16. Av. 9—3. P. 644 A lt*o4.

Wallin A Aejmelaeus, Kauppat.
varrella Av 9 3 P. 2‘is ia 10811

Planting&Puha
Kauppak. 3. Avoinna 9—3.

Puhelimet 91 & 1165.

J. V. ROUHUNKOSKI
Asianajo- ja Liiketoimisto.
Kiininkaank. 27 puurakennus.

Puhelin 142 i» 15811. Avoiimaj—-j_

UoTioikeudeanenvos
Santeri Saarnijoki
Satamakatu 3. Av 9 -5. Puhelin 1933.

Varatuomari Antero Simola
Asianajo- jaLiiketoimisto
Hämeenkatu 19 (Kauppahallintalo)
Avoi* na klo 9—3. Puhelin N:o 28.

sW.AspeianflKi Hah^katu^a

Tolspalkkalsla asianajajia:
Alfred Holmström, v. t.uora., Turku,

klo 9—3. Puh. 772, 1049 * 117.
L*nMmislo lllrail s Muhin
Turku Kerik.it. 8. Av.9—4. P.484 4 945.
VILHO SEL IMHClMO, Helsinki.

LUeitil;
Ahlman, Matkoilla elokuun loppnnn.
Hnftnaeo, Ilinarink. 7 Tammel. apteek,

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

Ilihiieeiikatii 21; 9-V.U, 5-6. P. 1456.
Brotherus, silmälääkäri, Itäinenk. 20.
9—lo, 5—6 Puh. 1507.
Eklund. Hämeen k. 15. kirurgisia tau-

teja sopimnks. muk. Tav.
Emeleus, Hämeenk. 27. l/.»- 1/|lO, 4-».
A Grönholm,lt k 20.911 ja4-5. P.861.
Tri Hoffström, Hämeenkatu 27, mat-

Ernst af Hällström, Itäinenkatn 24,
9—11.5-6.

Suoma af Hällström, (o s. Loimaran-
ta). It. k. 24. 13-V> 3 päiv. keuhkot,

Vriö Kulovesi, Raken nuskontt. talo
itämienk. 23 Telef 804. 9-11 ja 5-6.

Laurell, Koskikatu 9. 9—lo ja 4— 6.
Puh. 156 ja v»ta»nottowkM* 413.

Lång, Onni, Brkkilänk. 9. Klo 10-1,
Va5—6. Puh. 1887 ia vastaanotto*
aik. 1401.

Tri. H- DKalmia Kotiosoite: Naantali.
Tri Nyman Kauppatori 7, 0-1 1. 5-6

pyh. 9—tl Sisätilat., last. ja veneet.
Ora, hermotaut., 9—V*H. 5—6. Mus-

tanlahdenkatu 24, puh. 817.
Penttilä, Hämeenk. 27, 11—1. Puh. 892.
H Räihä, Kauppak. 2. 9—ll, 4—5.

Puh. 574.
SOIåU J, Piirilääkäri, 9-U. 4-6,
-Järvensivun talo. Puhelin 1963.
Vlkmnder, Anam, Itäiuenk. 20. V» 1

—8 arkipäivisin.
Ernst af Hällström, enslm. kaup. lää-

käri. Itäiuenk 24. 9—ll ja 5—6,
puh. 201. Terveydenboitotoimistossa
1 | 2, puh. 1521.

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

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

Tervendenholtotoimisto, Hämeenk.
19, 10—5, pub. 1420. Tarkastusase-
ma B—lo.

KenbkotantOmeltola, Läntpuistok. 4,
tiist. japerjant. 6—7.

Bokotnstoimlsto, Kuninkaankatu 86,
torstaisin 10—12.

Kiertävät sairaanhoitajat, tavataan
varm. 2—4 i.p. Länsipäässä il. Paa-
sikivi, Maariank. 4, -pub. 782. Kes-
kikaup. AL Koskinen, Läntmenk. 36,
pub. 25. Kyttälän p. Hima Viho-
nen, Viinikank. 3 A. puh. 982 ja Tam-
melan p. Aina Vihonen, Viinikank.
3 A, puh. 982.

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

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

6—i/, 7, keskiv. ja lauvant. 11—12.
Elvi nolmlander, Viinikankatu 17

11->/,l ja 5-6, lauant 11-1. Puh. 18.
Olga Järvinen. Aleksanterini!. 20,

Va 10-11. Ei lauv. Puh 603.
Lauri Kuikkila Rongankatu 12. Mat-

koilla elokuun 29 päivään.
Holml Kuluvani, Hämeenk. 26 Te-

le! -yhtiön talo,kli>9-il ja5-6,lauvant.
9 puh. 96.

Elna Lindgren Viinikank. 20 11—12.
Keskiv. i/, 6—»;, 7. Puh. 1797.

Pekka Sironen, Kuninkaankatu 19.
Puhelin 36, V, 12—1, ei lauvant.

Palo, Väinö, Hallitusk. 9, VilO—11,
tiist. myös 5—6. Puh. 688.

Veli Pakkala Kunink. 25 puh.) 170,
11—12 sekä tiist. 6—*/»7.
Ada Rauvola, Kauppak. 4. Arkipäiv.

10- 4-5, keskiv. ia lauvant. 10-11.
Hellin Sooristo Vammala,
Otto Simola Hailitusk. 21. 10—11 ap.

ja s—B ip., keskiv jalauant 10—11 ap.
Saima Tlrkkonan, Itäiuenk. 32.

1 alo—ll, 4—5. Ei lauv. ilt. Puh. 225.
Wangel, Läntinenkato 24. 11— l/a 1

ja 4/j 6—Va 7, ei lauv. Puh. 1084.
ElfiinlfiflkflreltQ:

AI. Herva, Pi-11.teht.k.25, 10-I,P. liat
Kronholm, Eläinsairaala,Toijala. Puh.
Stenius ja Hilden Muut.l.k. 23. 10-12.
A.Söderman.Piirieläinl.,Vammala,puh.
V. OKSANEN. Pälkäne, Oiikkaala.

RfitllOItl:
A. Fjäder, Puuvillatehtaank. 12. P. 638
Emmi Rautavaara, Rautatieni!, h.

SolrosvolmlstelDO Ja hierontaa:
Flitia Lehtovaara. LAntiiieiiKatu 20
Aarna Nieminen Satak. 7. sähköliier.

Taon. Imtalaliß. Sä ,r
-

HmunllMto:
Hannes Klehelå Vesilahti. Puh

InslnSßrltelralstaln:
Tor Grönblom & C:o,

Hißccnk. 20. Pub. 1781.

Tampereen Insinoontoimisto o.y.
Kunmkaank. 25. Puh. 1895,

Rakennustoimistoja:

MM Tiitoin “S""
Rakennusurakoitsijoita*.

OSAKEYHTIÖ

BETONI-KOMPPANIA
HELSINKI

Unioninkatu HO. Puhelin 925
Metsätoimistoja:

Peltonen & (Merhoff
Metsätoimisto

Hämeenkatu 27. Puhelin 121.
Keski-Suomen Metsätoimisto

Tiiiiipnreella. Omist. H..), (irönhuliii,
Puhelin 1561. Fil.niaist. Mats. hoit.

Tilintarkastajia:
1.1.Kalini
taja Viinikankatu 3. C. IV.

Toimistoin:
Tampereen Kauppakamarin
toimisto Läntinäni:. 25. P. Iti72.

Hemikaoliiiikkeitä.
MINEDIIII Hämeenk. 16. Puh. 166511111C IVVH Omistaja T. 1JOHTI.

Vakuutuskonttorejo.

G. W. OSONEN
Vaknntnskonttort llämeFiiii 9 I 530
Salama —Pohjola—Kullervo.

Kontto! iaika 9—2 ia 4—6

Drvltfnlfi Palo rmeriiainurtov»k--rUIIJUIII Asiamiehet Tampereella:
IT. (luonen, Hämeenk. 9. Puh. 530.

0.0. Östenson, Hatanpäänk. 13. P.336.

Sf |i | ](JVlin Tapatiirmavakiuitiiks.IlllllbluU Asiamiehet Tampereella
0. W. Unonen,

C. G. Östenson. ■lnho Kirinen.
BOTHNIA Vakuut. os.yht. Kouri. Var-

tiotoruink. 10. P. 18-42. Aug. Oivala.
Robert Witting
ECNNin 0.-y:n päänsinmiesrCIHUH Maariankatu 6. Puli. 269.
IltlfltVlf Palovakuutus Oy. Juh. Kivi-iiilUlill Tien, Kauppa);. 13. I* 202.
Hfilmin VaU. O.Y Tamp. konit, Eänti-IllllCvll iienk. 25, p. '•O7, Av. 10—3.
IPappia Tapahirmavak. Oy.
*- Pääasiani. Fedi Prucope
& C;o Kuninkaankatu 21. Puiiel. 882,
Rob. Witting, Artli. Laurent ja S. Stenius.

Henkivak. yhtiö, Tamp.
\n lil ITIn aluekonttoriKnupnak.7.*lllllBllllAv. 10-8 Puh. 1888.

A /VI I 4 \ keskin, vakuutus-Ea L lait. Pääasioimisto
Hämeeni;. n;o 20. Auki 10—3. I*llll. 263.

Suomen Meri-vabautus ö.j.
Perii Proeope & C;o. Kunmk.k. 21, p.882.
Qnnmi Keskinäinen Henkivak.
Ö UUllll yhtiö, Tamp. Haarakontt.
Hämeenk. 22. Av. klo 10—3. Puh. 92.
Polo-ja HenHlvakuutns OJ. „SWEa“
Puh. 126. Av. 10—1,Kauppatori 5, 3:sk.
TRITfIN Jlerivakuutus O.Y. E. V. Lind-
Illllull bnrg, Koulukatu 7. puhel. 31».

«KeskinäinenPaloapuyhdistys.
Pääkonttori Ta m pereella
Läntioeuk.2s,lo-3, puh.449.

le:giirilliKhe!tll:
Lehtimäki, Pnuviliateht. k. Puh. 155
PEIMULÄ KSfeTfeSf

HaKknrofelifnita:
Toiminimi J. H. .lohausson. Myy-

mälät: Unin. k. ‘27, p 48. Kauppa-
halli 78—77, p. 707.

Oimili _ I myymät.: Tehdaskatu 1,
(f II || 111 | I puh. 820, Kauppuhuli.
TlniWn I. I. N:o 62ja90&92p. 1866
makkaranayym. N:o 6. &U9&71 p 881
ja Tammelassa Ilmarinkatu 10.
V (IflwttAM MvymäliU Tammelan-
I. tfVlyltill. katu JO, puhelin 1203.

Kauppahalli N;o 51—53. Puhelin 14-11.

Ukki- la L&unsepßniliHKena;

Juho Ssndsii, Juhinnuskylä'36.'’P.'140.
Partarlllikkeitä:

Parturissako Mimmi Lepistö,
Läntinenk. 27, suositellaan. P. 1088.

TeMaslilkkeil:
A. Ani Ahlqvist. KT»"
ö.inm i.B.
KONTTORI Katinpa!;. 16 1 ~, . . ....

KONEPAJA Tapioni.-. 21 / lelöf- bb'

lm. liiiii Konepaja
Mnisiniikatn 10, Tampere. Puh. 13 I',

8 Anttila METÄLLITEHD HS
• Aulilla, Hämeenk. 25. Puh. 1197.

Hämeen Peili- ia Lasinjalostosfgjidas By.
Hallituskaiu 22, puh. 1727,

Pyhäjärven Marja»
mehutehdas OY.
Satukuiinaiik. 28. Puh. 14 68.

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

Teknokemiallinen tehdas
0.-Y. Santalahti

Puh. 1553. Postios. Tampere.
Sältköos. »Santa».

Uisi KeiliteHis
Puhelin "18. Pöstiosote Pispala.
Puutavara-, Halko- ja lalvaus-

liikkeitll:
lip. HalUuilnnia r.l.

Läntinenk. 24. Puh. 1620.
Pokuteiitalta;

Heikkilä & Kestilä O.Y.
Konttori. Bäntinenk. 29.
Puhelimet; 208 ia 229,

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

Torui varrella, Bnsimäisen Apteoliiu
vieressä. Puhelin 1208.

ilmslntelitnltn.Tampereen
das, itäinenkatn 14.
Ankloloaika 9—6. Puli 9 06.
Ainoa valmistaja paikkakin!-

Ronokaiippla:

f Victor F@neiliis I
Hämeenk. 4. Puh. 503.

KMn)> n|n Kone- ja Kalnstokuuppa.
> mdliulu Laukoutoii 9. Puh. 1 <42

P. SIDOHOW
Suomalainen Kalustokauppa 0.7.
Edustaja: V. Alhainen, Kauppatori 5.

Puhelin 7 79.
91 Sysiin Rfflitoritarpeliai erikoisliike

Kauppa katu N:o 11.
Pui. .1481) & 800.

KONEKIRJOITUSKOULU PUH. 800.

Klriaßaimuola.
Satakunnan Kirja- ja Paperikaup
, pa, (oraist. Arttu Nurmi) Päåmyymälä

ja konttori Hämeenkatu 14. Sivu-
inyvmäl. Kuuinkaaiik. 14. Puhelimet
687" 1912 ja 1003.

Kekys-ja Taidekauppoja:
IVAR BREMER

Teatteritalo. Puh. 1697.
Suuri valikoima tauluja, kehyksiä,
peilejä. Kehystyö ensiluokkaista.

SoiMnuppoja.

mmm iiiisaipa li.
Hämeenkatu 31. Puhel 1583

0/9. R. E. «atatond AB.
Hämeenkatu 21. Puh. 1596.

Iluoiiolmliilillikeitn.
J. Koivulahden Huonekalukauppa

Hämeenkatu 18. Puh. 1584
Tampereen Puunjaloetns-

tehdas O.V, Pohjolani:. 2|. P.51 I.
SfmK, Virtanen, Pellavatehtaank. 17

RunniisarkkaliikkeitS:
Sf ns,»» lluuiiiis.arlikuliike. Kaup-11. Il Ui U, phkntu 18. Puh. 15118.

..—-aiv it. Unhoon,
M Huumisarkku- ja

-Huonekaluliike-
Koskikatu 7. Puhelin 1412.

Naniariliikkeltd:
Gil CUDCDSI (1 V Kuninkaank.3l.puh.
. H. [JIULRU IM. 731. Joht. puh. 374.

Emil Salo Tunturik. 4. Puh. 1873.
Sulin & Ruissalo, Puite! in 989.
Ruissaari & Mallinen, Viinikan-

katu 17. Puh. 237, yksityisimhel. 816.
Uusi Maalaus- Ja Laslnleik-

kauslilko Kauppak. 20.
Ruotsalaisen Klubin talo. Puhel. 1991.
5. Vesierhmd. *

SiiiikOiolmisteja:
LebfoiKD la Hipp.
Tamp. Sähkö- ja Konetoimisto

Länt.k. 24. P. SO7, yks p. 1632.

Erilaisin kaappoia.
Ertmgn&SaojanenOÄjiii
Kuiiinkiiiinkuiii 22. Piili. Il!0l ja 1290

LP mk im u u Kangastava-rf I lii iin rain tnkkn-e «ta £ å 198 M Ifi ja vähittäis-
kauppa (Bnt. Joiin Blom) Hämeenk. 16
Kaupungintalo. Puh. 1918.

il M- li psriiipiii
Omist. K Edv. Koiso. Puhel. 78 £ 1.
W:h Räikkönen,‘tä 7,

Huutokauppakamari, Läukont. 10,
p. 632. auki M/*3 misamint. 6-7 ip.

kangaskauppa

. Kanervasi *

J.Kokko, SS

Laun louWßDnraSt:5

K in kauppahalli

. T. finni,
F.D.MffiinenÄi
JU f- Sl9£ ! Knninkaank. 38.
t U* A Ml. Hl Puhelin 198.

Artturi Somwlo Ja K:t
Tampere, Kauppakatu 7, klo 9—4.
vara-, Pankkiiri-. Kiinteistö- ja Vakuutus-

Taosastot.

Tampereen Meijeriliike
Konttori Rautatienkatu 2, puhei. 1886,
Yoimyymäiä Kauppahalli 110, 112, 114.

puhelin 18 96.
Veljekset Tamminen O.Y.
Rongank. 5 Puh. 1631. Yksit. 1932.

ROQlOliliiklieltil.
K. Hjorth, SSSIkS:

Molliksi:
iäisien Paso- Ja Pnällyräaniiso

Olga Teljo. Satamak. 4, puh. 16 69.

HotHasfalsKQfgls:
Hameen IViatkustajakotl
Tampereella, Verkatehtaank. 12, p. 1009

(ent Cajander)
5 min. matka asein., suosittelee siistiä,
halpojahuoneitaau. Huoml Hyväkohtelu.

RaoHals- la Kakuilaliikkeitö:
Rffil f H(R Kahvila & Ruokalay|l| I al\ Hämeenk. 9. Puh 1018k flb&rfll* Nopea tarj. Suositeli.
SIRKKA v'KOLH

Puutarhakatu 16. Puh. 1i64.“
RomuHauppolo.

E Msaiåi al{ <> 111 »kau p p p a

. HfllisO, Verkiittra4
:

Kirjapainoja:
Tampereen Ririapaino-OsakeM
Kirjapaino Kuuiiikuauk. 30. Puh. 3.

PnnHHejii:
Helsingin SsoHepnnKH!

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

Hs-Oie-M
Tampereella
Auki V210—2.

Poiiiii yitii
Omat varat uhl 175,000,000.

Tailetuskorko 6 %, juokseva tili 4 %
Pankki avoinna V? 10—2.

Simo Flsiiyiisiisliii
lliimußiiiicitu 5. Hiille). NBO jä 1458.

Auki 10—3; lauvantaisin 10—2.

Silli UffllwWatti
Kauppatori 7. Puli. 000 ja 920.

avoimin?kaikkina ar!tipfijviuii* V» 10—2.
Tampereen SfiffiöpnHki

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

Vaasan Osake-Pankki
ottaa vastaan talletuksia.

Tampereella, Kauppak, 8, Av. '/tlO&
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Häynelvien varalfa
Kuten tunnetäan-, pidetään Tam-

pereella v. 1932, eii -siis kahden
Tuoden kuluttua suuri koko onaan
‘kasLtt »T ä ma atalousnäyttely.

Edellisestä näyttelystä, joka oli
Kuopiossa t. 1906, tulee siis ku-
luneeksi- kokonaista 16 Tuotta,
jotka toisaalta ovat olleet pysäh-
dyksen jopa taantumuksenkin
aikaa, mutta toisaalta mullista-
vien maailman melskeitten kii-
hoittamaa ripeätä edistyksen ja
runsaitten saavutusten aikakaut-
ta. Eritoten maatalouden teknillis-
ten apuneuvojen kehitys on tänä
ajanjaksona, sen viimeisinä vuo-
sina, ollut suu rem moinen. Tek-
niikan tuottama apu on laajentu-
nut -tunkeutuen nyt jo'paljon use-
ammalle suunnalle maata lousliik-
kee-ssä kuin puolentoista vuosi-
kymmentä sitten. Myöskin mo-
nien paranmusaatteiden läpikäy-
nyt maatalouskoneteollisuus kyke-
nee tätä nykyä tarjoomaan sangen
huomattavasti suuremman käytän-
nölisyyden ja tatrkoitukseensa so-
veltuvaisuudelta monin verroin
arvokkaampia tuotteita kuin vie-
lä Kuopion näyttelyn aikana. Näi-
den tunnetuksi tuleminen pikai-
sesti on mahdollista vain suurten
näyttelyjen avulla, jotka keräävät
koko maan maat alovis!iikkee n har-
joittajat yhteen. Yain tällaisiin ti-
laisuuksiin voidaan ajatella saa-
tavaksi kyllin kannattava näyt-
teilleasetus ja mahdollisimman
monipuolinen.

malainen

Mutta emme suinkaan saa unoh-
taa itse maatalouden kehitystä
näyttelyjen väliaikana, mikä var-

maankaan ei ole merkitystä j,a mie-
lenkiintoa vailla. . Onhan esim 4
kagviviljelyksellä tätä nykyä käy-
tettävänään käytännön kannata
katsoen aikaisemmin vallan tun-
temattomia kasvilajeja ja entisten
lajien jalostuksen tai valinnan a-
vuiia, saamja parannettuja laatuja,
joiden hyödylliset ominaisuudet
ansaitsevat maataviljelevän väes-
tömme täyden huomion. Parautu-
nrat viijelyfitekniikka, mikä tulee
näkyviin esim. työn säästössä, sa-

toisuuden lisääntymisessä ja var-
mentumisessa y. missä, maataioue-
xakennustaidon edistyminen, kar-
janjalostuksen kehittyminen ja va-
kiintuminen ynnä lukuisat muut
maatalouteen kuuluvat alat ovat
siinä määrin muuttuneet, että
näyttelyjen tarpeellisuudesta ci
voi olla, eri mieltä.

Mutta, että maatalouden ja. si-
tä: palvelevien teollisten haarojen
kehitystä,so voisi tulla kyllin täy- !
dellisenä näkyviin ja siten terjo- '
takseen Suonien maataloudelle |
mahdollisemman runsaan- hyödyn. ■|
on vanäin tarpeelliota, että ©asm- ;

Guleva Tampereen
maataloushäyttety.

huomioonotettavaa.
me maanviljelijät myöskin itse
mieskohraiseati myötävaikuttavat
tulosten ja nähtävyyksien ilmi
tulemiseksi. Käytännöllisen koke-
muksen opastamana on maatalous-
väestömme tehnyt sangen monia
arvokkaita parannuksia ja keksin-
töjä liikkeensä harjoituksessa,
joiden tuntemattomaksi jääminen
tietää huomattavien taloudellisten
arvojen menettämisiä. Hidas suo-

.uonne ei ole taipuvai-
nen nopeaan kehitykseen ja kal-
paa ?entähden erinomaisen kipeäs-
ti sysäyksiä eteenpäin. Käytän-
nössä saavutetut ja siinä koetel-
lut tulokset useasti varmimmin
myöskin antavat teen mitä lupaa-
vatkin ja mikin juuri suomalai-
nen parhaiten luottaa. Tähän näh-
den maatalousnäyttely voittaa pal-
jon. jos maanviljelijät itse kaikki,
joilla jotaikin koeteltua, on esitet-
tävänä, antavat sen toisten am-
mattialansa harjoittajien -koetelta-
vaksi. Edellytettävä tällöin on, et-
tä näyttelyjen järjestäjät ottavat
varteensa tämän puolen samalla,
kun tekevät voitavansa maanvil-
jelijöiden innostamiseksi koke-
musperäisten saavutustensa julki-
tuomiseksi. iKäjsityksemme mu-
kaan ansaitsee maafalousnäyttety-
jemme tämän puolen kehittämi-
nen erikoista huomiota juuri nyt
työolojen vaikeutuessa ja tuotan-
tokustannusten

_ muutenkin raisit-
taesea maatalousliikettä kasvavas-
sa määrässä. Näissä oloissa on
kaikella, joka tavalla tai toisella
helpoitta» .tuotantoa entistä suu-
rempi merkitys ja toivottavaa oli-
si, että näyttelyn keskuskomitea
panee siihen erikoista painoa.

[Vielä toinenkin huomattava
seikka tulkoon mainituksi. Tar-
koitamme i näyttelyiden yhteydes-
sä toimeenpantavia kilpailuja.
Tavallisuuden mukaan tultanse
nytkin jakamaan palkintoja paitsi
näytteille asetetuista tavaroista ja
tuotteista., myöskin varsinaiees. a
maatalousliikkeen harjoittamiseg-
ba ja eriliaisista työsaavutuksista,
mestaruudesta. Edellisen tarkoi-
tuksena on palkita taitavia ja yrit-
teiijöitä maanviljelijöitä talouten-
sa hoidossa samalla kun siten in-
nostetaan toisia viljelijöitä seuraa-
maan, edellisiä. N. s. mestaruus-
kilpailuilla on sama luonne.

on myönnettävä, et-
tä kohtuuttoman pitkät näyttely-
jen väliä jät vähentävät tällaisten
kilpailujen arvoa ja merkitystä,
Kun sitä vastoin esim. 6—7 vuo-
den ja ehkä jo edeltäpäin anäaräk-
ty väliaika on omiaan pitämään
vireyttä ja mielenkiintoa niihin
yllä, ei niiden arvoa silti voida
vShälcsyä. Selvää on, että näyttö-

: ■■ ■ • -r.^å

LYYRA
TloSga tontin m OHJELMA
Huovi ! Haoin!

Lyyraa iloinen viikko

PUNSSI VÄLOEMåR

VALDEMAR K.
4-osainen iloinen huvinäytelmä,

Mellakka maalla
2-oaainen pilakuva.

Tamp. Haittiusscwran KesSsifrtola-
toimikunnan

ILTASIA
Raittiustalolla sunnuntaina 29 p:nä
tk. klo 7—2 yöllä. Kevyt ohjelma!

Liput 4 mk.
TERVETULOA 1

Torstaina 26 pmä elokuuta

Tärkeimmät päivin uutiset
400 m. rintaaIbö.

'A ®tw«r p © n, 24'. 8. (STT)
400 m. rinteuvnaiin 1 välierässä
tuli ensimaiseksi Maknroth Ruot-
si 6,44.8, 2. Sedeorblom Ruotsi, 3.
Bermott Amerika. Toisessa väli-
eränsä sai vai suonia-lainen Aa 1-
ton e n Ja ruotsalainen Henning
»man ajan., 6,40.

Suorissa ky pyissä, sai koski Ipai-
lussa nti Ollivier Ruotsista, eräs-
sään parikaan ajan.

100 m. vapaauinnin loppukilpailu.
Antwerpen, 24. 8. (STT)

100 m. vapaauinnin loppukilpai-
lu: 1. Kakan amoku Amerit» 1,04
(uusi maaälmaneirnätys), 2. Kea-
loha Amorika julistettiin mitättö-
mäksi).

Nykyaikainen 5-ottein.
Antwerpen, 24. 8. (STT)

Nykyaikaisen 5-ottekra e nsim iti-
öissä kilpailulajeissa olivat tulok-
set:

Pistooliaammunta: De Lava!
Ruotsi 181 pist., Heälesen Norja,
Sears Amerika, Runo Ruotsi, Ra-
gnar Amerika, Dyresen Ruotsi,
Skjoldager Tanska, Björnholm
Tanska, Hagelberg Suomi,
Brane Ranska, Christen&en Tans-
ka, Uggla Ruotsi.

300 m. uinti; Runo Ruotsi
4,55, Dyrssen, Ruotsi 5,41, Ha-
g e 1 b e r g Suomi 5,42, Augsburg
Tanska 5,49, Uggia Ruotsi 5,57,

Tähän menneissä on Ruotsilla 2
ensimäistä sijaa.

Vesipallopeli.

Antwerpen, 24. 8. (STT)
Vesipä Hopelissä löi Ruotsi Brasi-
lian 7—3.

m DtCll t\tsftft♦v

Suomalaiset piläväf puoliansa nuhyaiftaisessa 5-ollelussa ja
uinnissa.

seuraava könmioitukseinosoitussSäi-
k5sanoma;

Parhaansa mukaan sinivalkean
ristilipnn puolesta ponnisteltua
Lähettää tasavallan presidentille
kunnioittavimmat tervehdyksensä

“'ionien Olympialais joukkue,

Krogiua.

Tasavallan presidentti kiittää
urheilijoita.

Tasavallan presidentti on lä-
hettänyt Suomen voitollisille ur-
heilijoille Antwerpeniin »«n ras-
van sähkösanomani:

laadittavaksi ollakseen sitten voi-
massa vastedeskin.

Suomen Oyimpialaisjoukkue,
Krogius, Antwerpen,

Komitea l katsoi tarpeelliseksi
uudelleen ottaa ohjelmaan vauh-
dittomat hypyf. Luultavasti se sii-
nä onnistuukin. Korkeushypyn
loppuotteluihin taitanee päästä-
mään 'kaikki määrätystä korkeu-
desta selviytyneet, kuten näissä
olympial ai.rissa tehtiin. Heitto-
paikkana ei saa. olla ruohokenttä,
vaan kova, poljettu 1 maa. Heitto-
renkaiden tulee olla maan tasalla.
Lopuksi jokainen heittäjä on vel-
vollinen lainaamaan yksityistä
keihästään. Tämä lienee johtunut
ruotsalaisten vaatimuksesta, sillä
'hehän pyysivät kinata suomalais-
ten keihäitä, mutta tuloksetta.
Nykyisten sääntöjen mukaan ei
nimittäin keihääncmistaja ole vel-
vollinen luovuttamaan omaansa.

Urheilijamme lähettäneet sähkö

Olympialaisia rajoitetaan?

Lähtö pikajuoksuissa on aina ol-
lut erikoisten tutkimusten, esinee-
nä. Varastamiset ovat antaneet
siihen aiheen. Nyt päätti komi-
tea puolestaan yettä kaikki kol-
masti varastamaan lähteneet sulje-
taan armotta kilpailuista.

Erään tiedon mukaan olisi
Olympialainen Komitea päättänyt)
rajoittaa olympialaisia kilpailula-
jeja siten, että nel käsittäisivät
vain puhtaasti ruumiillista urkei-

Lopullinen ohjelma vahvistetaan
ensi kesäkuussa pidettävässä Lau-
sannen kongressissa. Italia ja
Ranska ovat ehdottaneet Olympia-
laiset (kisat pidettäviksi Los An-
gelesissa 1924, mutta luulta vasti-
ne sittenkin pidetään joko Roo-
massa tai Parisissa.

Riian konferenssi.

Sopimus rikosasioiden järjestämi-
sestä tehty.

Onnitellen kiitän Suomen 01ym-
piaiaisjouikkuetta suuremmoisista
saavutuksista kansamme itseluot-
tamuksen ja maineen kohottami-
seksi.

sanoman presidentille.

Tasavallan presidentti

Ei ikä, 25. 8. (STT) Itäme-
ren ma iden konferenssin oikeudel-
linen jaosto on hyväksynyt sopi-
muksen, joka koskee rikollisten
vaihtoa ja molemminpuolista a-
:pua rikosasi oi saa. Liettuan val-
tuuskunnan puheenjohtaja on
matkustanut Kovnoon ohjeita
saamaan.

Olympialaiselta joukkueelta oli
tasavallan presidentille saapunut

Seuraavien Olympialaisten
ohjelma.

Viime perjantaina, oli kansain-
välisen urheiluliiton sääntö- ja en-
nä omiteal la kokous Antwerpe-
nissä. Pohdinnan alaisena olivat
useat jo kauan esillä olleet asiat,
mm. seuraavien Olympialaisten
ohjelma.

Ohjelma tulee tulevaisuudessa
käsittämään 10 kilpailupäivää.
Koko ohjelmakaava tuke piakkoin

Komitea on lisäksi vahvistanut
maailmanennätyksiksi Loomiksen
ajan 54 sek. 400 m. aitajuoksussa,
vaikkakin rata oli 18 senttiä liian
lyhyt, ja seiväshypyssä! Fossin tu-
loksen 409 sm.

Rarjalaloascpisto.

Kuten tunnettua, alkaa uusi
karj ataion deUinen oppilaitos, kar-
jataiousopisto toimintansa Kuo-
piossa marrask. alussa. Opistoon

pääsevät oppilaiksi me 5 1. oppikou-
lua käyneet, jotka ovat suoritta-
neet 1 v. harjoitusajon hyväksy-
tyissä karja taloissa sekä ne kar-
janhoitokouhm ja assistenttikurs-
sin suorittaneet, jotka voivat esit-
tää todistuksen oppikoulun 5 L
kurssin suorittamisesta matema-Kansainvälinen nintikongressi

on myrskyisässä ' kokouksessaa.n
käsi tellyt keskusvalta in suhdetta
liittoon. Saksa on ilmoittanut tois-
taiseksi vetäytyvänsä syrjään. Un-
karille ja Itävallalle ehdotetaan,
etteivät ne ottaisi osaa kansain-
väliksi in kilpailuihin.

tilkassa, luonmonopissa ja ruotsin-
kielessä. .Viimeistään syyskuun
aikana tulee v. 1921 kouluun ai-
kovan esittää har joit uspaikk ansa
maatalouahailiitukselle.

j Opiston johtajaksi on nimitet-
jty johtaja T. Nissinen.

’jien iässä ‘kohdin onnistuminen'
riippuu maanviljelijöistä itseätään |
ja he monilukuisesti niihin osal-
listumalla suurentavat ja vastai-
sessa tapauksessa vähentävät
näyttelyjen koko maataloudelle
tuottamaa positiivista tulosta. Si-
tä suurempi gyy on toivoa, että
Tampereen näyttelyt saavat vilk-
kaan osanoton ja varsinkin Hä-
meen ja Satakunnan arvo vaatii!
että näiden seutujen maanviljeli-
jät, joilla riihen suinkin on edel-
lytyksiä, nyt näyttävät muille hy-
vää esimerkkiä.

Kuten muutama päivä sitten
lehdossamme kerrottiin, on näyt-
telyn keskuskomitea nyttemmin
laatinut kilpailuohjeet kokotalous-
kilpailuja ja mestaruuskilpailuja
varten. Keholtamme iinaanviljeli-
jöitä ajoissa niihin tutustumaan.

Syölfömyys tällä focthellä.

Sosialrhallituksen Työnvälitys-
osastoille maan tärkeimmistä työn-
välitystoimistoista saapuneiden il-
moitusten mukaan on toimistojen
kirjoissa olevien työttömien henki-
löiden lukumäärä viime viikkojen

aikana ollut erikseen mies- ja nais-
osastolla viikottain seuraava:

Miesosast. Kaisosast.
Elok, 21 p. 254 408

> 14 * 242 341
, 7 » 270 801

Heinäk. Slp. 272 270
» 24 » 249 259

Elokuun 21 pnä oi] työttömiä
eniten seuraavien kaupunkien
työnvälitystoimistoissa (suluissa
olevat luvat tarkoittavat edellistä
viikkoa):

Miesosast. Kaisosast.
Helsinki 180 (153) 275 (257)
Viipuri 14 ( 11) 47 ( 36)
Turku 22 ( 22) 31 ( 26)
Tampere 17 ( 26) 31 ( 21)
.Ouid. 9 ( 12) 5 ( 3)

Sait

Pitkäaikaisen kuivuuden j*kuu-
muuden perästä sattui heinäkuun
puolivälin tienoissa muutos cäissä,
jotka siitä alkaen ovat olleet jon-
kun verran viileämmät sekä var-
sin vaihtelevat, tuoden milloin
runsaita kosteutta, milloin läm-
mittävää ja kuivaa päivänpaistet-
ta. Kos f eusmäärä on ollut sangen
huomattava, ja 7/10:ssa maan
kuntia on satoantulo ollut tyydyt-
tävä. Eräissä osissa valtakuntaa
on sadetta tullut liian paljon, niin
etupäässä Vaasan ja Oulun lää-
neissä. Toisaalta taas on Lounais-
Suomeasai muutamia soutuja, jois-
sa on saatu liian vähän sadetta.
Lämpösuhteet ovat olleet •kasvulli-
suudelle suotuisia eikä ole ollut
huomattavampaa eroa päivä- ja
yölämmön välillä, jotenka ei
myöskään ole ollut yöhalloja. Sa-
teet ovat enimmäkseen tulleet uk-
kosilmojen ohella, jonka johdosta
ne ovat olleet rankkoja ja sellai-
sina paikoitellen tuottaneet kas-
vavalle viljalle vahinkoakin, mut-
ta ylimalkaan ne kuitenkin! ovat
suuressa määrin korjanneet edelli-
sen poutakauden fccvätkylvöille ai-
kaansaamia vaurioita. Varsinkin
peruna ja juurikasvit ovat sadeil-
mujen vaikutuksesta suuresti vir-
kistyneet. Ohraan ja kauraan näi-
den sateet kuitenkin tulivat mo-
nella paikkakunnalla liian myö-
hään voidakseen tuntuvammin
vaikuttaa niiden edelleen kehitty-
miseksi .kun ne pouta-ajan kestä-
essä nopeaan lähenitolivat' tuleen-
tumkastettaan. Vuodentul otoi veet
ovat kauttaaltaan melkein samat
kuin kuukausi sitten, lukuunotta-
matta perunoita ja) juurikasveja,
joiden satoarviot ovat nyt melkois-
ta korkeammat kuin heinäkuussa.

Syysviljat.

Kuten edellisessä kuukausiselos-
tuksessa ilmoitettiin, sattui rukiin
kukkiminen, jolloin valliisi suo-
tuisa sää, ;tavallista aikaisempaan,
ja rukiin korjuutakin äioteftiin
aikaisempaan kuin, säännöllisinä
kasvuvuosipa. Niinpä ryhdyttiin

Vuodentalokcrfomus elokuulta 1920.

Kevätviljat.

rukimniitioon useimmilla paikka-
kunnilla heinäkuun viimeisellä
viikolla. Uudenmaan ja Viipurin
lääneissä sangen yleisesti josaman
kuun kolmannella viikolla. Niitto
oli päättynyt melkein kaikkialla
elokuun ensimäisen viikon loppu-"
essa, lukuunottamatta Vaasan
Ja Oulun läänejä; edellisessä lää-
nissä se päättyi' yleisesti elokuun
toisella ja Oulun läänissä kuun
kolmannella viikolla. Syysviljoissa
on tavattu tauteja varsin vähäi-
sessä määrässä; paikoittain on
Lounais-Suomessa ilmaantunut
vehnään keltani ostotta, Viimeai-
kaiset sateet ovat hieman ehkäis-
seet korjuuta, mutta kuhilasmista
ne eivät sanottavasti ole vahin-
goittaneet.

Vehnästä lasketaan saatavan
valtakunnassa keskinkertaista, pa-
rempi sato (6,1) ja rukiista aino-
astaan keskinkertainen (5,3), ku-
ten jo kesäni alusta arvioitiin tule-
va sato mainituista kasveista.
Vehnää kasvattavista lääneistä on
Turun ja Porin lääni) satoluvun
puolesta ensimin. sijalla (6,3).
Suhteellisesti paras ruissato saa-
daan, Ahvenanmaata lukuunotta-
matta, Uudenmaan, Turun—Porin
ja Hämeen lääneissä, suhteellisesti
heikoin Kuopion ja Mikkelin lää-
neissä. Viime vuoden satoon ver-
rattuna; on tulo vehnästä nmt pa-
rempi, rukiista sitä vakoin jonkun
verran huonompi.

Rukhnkylvö ulotettiin sopivien
säiden vallitessa kuluvan kuun 10
—l5 p:n tienoissa, Oulun läänissä
tavallisuuden mukaan kuitenkin
jo heinäkuun loppupuolella.

Kuten alussa huomautettiin, ei-
vät heinäkuun jälkipuoliskolla al-
kaneet sadeilmat ole kaikkialla
voineet parantaa kevätviljojen
kasvutilaa sanottavasti; niin oli
laita etenkin kuivaperäisilä mail-
la, joissa' vilja noin tunsi viikkoa
kestäneellä lämpimällä poutajajal-
la oli kehittynyt miltei valmistus-
tilaan. Toisellainen on sateiden
vaikutus tietenkin ollut kosteilla

i mailla, kasvavaan viljaan, joka oli
voimakkaasti virkistynyt edelleen.
Taudeista kevätviljat eivät ole ol-
leet vapaat; varsinkin ohraan on
ilmestynyt useilla paikkakunnilla
paljon noki sientä ja ruostetta,
kauraan sitä vastoin paljoa, har-
vemmin ja pienemmässä määrässä.
Ohran ja kauran niittoon ryhdyt-
tiin yleisesti elokuun toisella vii-
kolla, Viipurin ja Oulun lääneissä
kuitenkin jo kuukauden ensimäi-
sellä viikolla.

Ohran satotiin valtakunnassa on
sama kuin kuukausi takaperin,
osoittaen keskinkertaista satoa
(5,4). Sa toti la on muutamissa seu-
duissa parantunut entisestään,
niin esim. Oulun läänissä, joka
öhraisadon puolesta on ensimäisedlä
sijalla ja jonka satoluku osoittaa
keskinkertaista parempaa satoa
(5,9). Vaasan läänissä saadaan
melkein keskinkertaista parempi
(5,6) ja Kuopion läänissä keskin-
kertainen (4,9) sato. Verrattuna
viime vuoden ohrasatoon tulee tä-
mänvuotinen olemaan hieman
alempi.

saadaan koko valta-
kunnassa keskinkertainen (5,4) sa-
to. Hämeen, Mikkelin, Vaasan ja
Oulun lääneissä se tulee keskin-
kertaista parempi. Kauran sato-
tila on hieman parempi kuin hei-
näkuulla, mutta koko joukon
huonompi kuin viime vuoden elo-
kuulla.

Sekaviljasta ja palkokasveista
on sato niinikään keskinkertai-
nen; satoluvut ovat 5,2 ja 5,3.

Peruna ja juurikasvit.

Tuntuvaa virkistystä ovat viime
viikkojen sateet tuottaneet peru-
noille ja juurikasveille, jotka edel-
läkäyneen kuivuuden vaikutukses-
ta olivat joutuneet näännystilaan
ja joiden kasvutila heinäkuussa
ajitoi pelkoa sangen heikosta sa-
.dosta. Perunain satotila on nyt- 9
prosenttia ja juurikasvien 10 pro-
senttia edullisempi kuin kuukausi
takaperin. Maan kunnista lähes
puolet saanee keskinkertaista pa-
remman sadon ja enemmän kuin
viides osa hyvän tai erittäin .hy-
vän sadon, muissa kunnissa tulee
sato keskinkertainen. Tyydytykset,



Torstaina 26 pmä elokuuta
en merkittävä, että perunoihin

p
* °' e tähän asti ilmestynyt rut-

toa, joka viime vuonna pilasi m?!-
eojfen osan muuten runsasta sa-*o:l - Psninan satoarvo valtakun-
■oaile osoittaa keskinkertaista pa*rerapaa satoa (5.9) kun vastaava
V’° heinäkuussa, osoitti vain kes-kinkertaista satoa (5,4). Vorrat-

paras tullee sato Oulun jaHameen lääneissä (satoluvut 6,3
la 6,2), verrattain huonoin Viipu-
iui läänissä (5,7), muttei se t-äasä-
kään läänissä tule keskimäärin al-
ie keskinkertaista paremman.

Juurikasveista tuleva sato onkeskinkertainen, ja niiden -satolu-
lsU on 5,2, jota vasta»; heinäkuus-
sa 4,7.

Helinä,

Hemanhko oleteltiin Etelä-Suo-
*ne&“a muutamia päiviä rovöhem-
Tnin, ja päätettiin se eteläosissa
tnaat-a yleiseen heinäkuun loppu-
ni elokuun alkuviikolla, Oulun ja
'Vaasan lääneissä! kuitenkin vasta
elokuun toisella viikolla, jatkuen
erinäisillä paikkakunnilla vielä
tämän kuun. puolivälin jälkeen-
kin. Heinänteon- alkua suosi koko
maassa erittäin sopiva sää, ja ne,
jotka ajoissa, olivat heinäntekoon,
ryhtyneet, saivat heinänsä erittäin
hyvinä latoon. Heinäkuun, ja elo-
kuun sadeilmat ovat sitä vastoin
hidastuttaneet heinätöitä ja jon-
kun verran haitanneet myöhem-
pään korjuuseen jääneitä heiniä.

Kuten heinäkuun selostuksessa
aikanaan mainittiin, tulee sato
kylvöheinästä tuskin keskinker-
taista parempi ja nii-ltyheinasta
melkein keskinkertaista huonom-
pi. tehden satoluku edelliselle 5,5
ja jälkimäiselle 4,6. Suhteellisesti
parhaat .tulokset kylvöheinistä
saadaan Uudenmaan ja Hämeen
lääneissä, joissa sato on keskinker-
taista parempi (6,4 ja; 6.2), suh-
teellisesti huonoimmat Vaasan ja
Knopion lääneissä (4,7 ja 4,9).
Niittyheinistä taas tulee Ahve-
nanmaalla ja Uudenmaan läänissä
(6,0 ja 5,9), heikoin Kuopion ja
[Vaasan lääneissä (4,2 ja 4,3). Lo-
pullinen heinäsato on koko lailla
alempi kuin kesäkuussa tehty ar-
vio osoitti, riippuen eatotilan huo-
noneminen etupäässä pitkällisestä
poudasta. Verrattuna viime vuo-
den heinänsaaliiseen on tämän-
vuotinen kylvöheinäsato noin 1 14
ja niittryfheinäsato lähes 20 pro-
senttia huonompi.

Laidun on ylipäänsä kohtalai-
nen, jälkikasvu nurmilla verrat-
tain tyydyttävä.

Kuluvan vuoden syysviljasato.

Sadon arvioinnin toimittaminen.
Elintarveminleteriö on pyytänyt

elinitarvei autakun nilta tilastoja
kuluvan vuoden syysviljasadosta.
Siiliä tapauksessa, että elintarve-
-lautakuuta tai -toimitsija ei pi-
täisi itseään pätevänä arvioi-
maan! koko kunhan satoa, kehoit-
taa ministeristö niitä käyttämään
asiantuntijain apua.

.Kyselykaavakkeessa on: vuoden
1919 sato asetettu pohjaksi ja ar-
vioitu 100 prosentiksi ja sen pe-
rusteella tulisi kuluvan vuoden
vehnä- ja ruissato arvioitavaksi
myöskin _prosenteiksi, verrattuna
viime vuoden satoon.

Sadon arviointi kethoitetaan toi-
mittamaan kustakin viljalajista
erikseen niin puolueettomasti ja
tarkasti kuin se ylipäänsä on- mah-
dollista.

Kansanopiston opettajille kurssit
Kordelinin rahaston varoilla.

Kordelinin rahastosta saaduilla
varoilla toimeenpannaan 'kansan-
opiston historian ja kirjallisuu-
denopettäjiä varten luentokurssit
Helsingissä syjek. 20—28 pnä.
Heti kurssien päätyttyä pidetään
Lahden kansanopistolla lokak. 1—
3 pnä ka naanopetta jain yleinen
kokous.

Venäjälle paenneet kapinan
osanottajat.

»Dr. Pr.« on oikeuskanslerilta
tiedustellut, mitä käytännöllistä
merkitystä on suomalaisten taholta
Tarton rauhanneuvotteluissa esite-
tyllä armahdusehdotukseila. jonka
mukaan armahduksesta pääsisivät
osallisiksi Venäjälle paenneet ka-
pinaan oaaaotteneet. Tähän tiedus-
teltuun vastatessaan oikeuskansleri
huomautti, että sellainen yleiseksi
tullut käsitys, että valtakunnasta
paenneet kapinalliset olisivat vail-
la. kaikkea- rangaistuksen helpotus-
ta, ei ole oikea. Itse asiassa ar-
mahdus ei tee .erotusta niitten
tuomittujen tai vasta tuomittavien
välillä, jotka ovat oleskelleet maas-
sa tai paenneet ennen kapinaa.
'Kapinallisten oikeudellisen käsitte-
lyn eroavaisuus on siinä, että kun
ei saanut nostaa syytettä jouluk. 7
p. 1018 jälkeen sellaisia kapinalli-
sia vastaan, jotka eivät olleet ka-
pinan alkuunpanijoita, raskautta-
viin rikoksiin syyllisiä, kapinan
johtavissa asemissa olleita tai mur-
hapolttajia, ovat ne maasta paen-
neet. jotka eivät ennen mainittua
päivää olleet palanneet, syytteen ja
rangaistuksen alaisia, olivatpa he
tehneet millaisia rikoksia tahansa
kapinan yhteydessä. Tämän mu-
kaan voisivat Manner, Evä y.m-
samankaltaiset- tahtoa elinkauti-
sen rangaistuksen käsittävän tuo-
mionsa alennettavaksi 12 vuodeksi,
ja samoin vähemmät rikolliset tuo-
mionsa lievennettäväksi Vsdla. Ot-
tamalla huomioon tämän ja kun
Venäjälle paenneet epäilemättä
suurimmaksi osaksi ovat kapin an-
johtajia ja -alkuunpanijoita, olisi
näitä kohtaava armahduksen sää-
täminen heille erittäin platoonista.
jotteivät nyt armahdusjulistukset
lokak. SO p:ltä ja jouluk. 7 pltä
1918 oliisi menettäneet voimaansa.
Sanotuissa julistuksissa mainittu
armahdus oli nimittäin yhdistetty
valtiorikosoikeuden tuomioihin ja
tutkimuksiin. Puheenaolevat tuo-
mioistuimet ovat lakkautetut il-
man että tässä mainitut armahdus-
julistukset, jotka kai olivat tarkoi-
tetut lieventämään mainittujen
tuomioistuimien summittaista asi-
ain käsittelyä, olisivat tulleet muu-
tetuiksi. Tämän johdosta on hovi-
oikeuksilta lakannut mahdollisuus
sovittaa armahdusjulistuksia niihin
valtiopetosjuttuihin, joita ne ny-
kyisin käsittelevät. Puheenaoleva
rauhanneuvotteluissa tehty ehdotus
armahduksen myöntämisestä Ve-
näjälle paenneille sisältää siis sen,
että näitä edelleen kästtellään sa-
malla tavoin kuin tätä ennenkin,
jos heidät osallisuudesta kapinaan
olisi pantu syytteeseen valtio-
rikosoikeudessa, ottamatta lukuun
vähemmän rikollisia pakolaisia.

Olympialaiset hisat.
Risojen ensimäinen päivä Suomalaisten päivu.

rv.

Varsinainen kisailu alkoi sun-

nuntaina kk. 15 päivänä kello 11
sp. skeihätoheitolla. Ky 11ällän mei-
käläiset jo edeltäkäsin väittivät,
että suomalaiset tulevat anasta-
maan enisimäiset noljä sijaa »loput
tasatkoot muni maat keskenään.*
Kisojen avauspäivänä alkoi kui-

tenkin kuulua ääniä, että virolai-
nen Klumberg ja ruotsalainen
Kils Lindström sekä muudan ame-

rikkalainen tulevat olemaan vaka-
via kilpailijoita. Muutamat heitot
karsintakilpailussa osoittivatkin,
että taitavatpa nno muukalaiset
sittenkin sotkea suomalaisten en-

nakkolaskelmia ja asettua tielle,
vieläpä vakavastikin.

Kisojen sääntöjen mukaan pitäi-

/Si loppuotteluun päästä ainoastaan

kuusi parasta. Karsintakilpailuissa
{tulivat näiksi UrhoPeltonen, Pek-

ka Johansson, Jonni Myyrä, ruot-

salainen Lindström, virolainen

(Aamulehden omalta kirjeenvaihtajalta.)

Klumberg ja J. Saaristo, siis kaik-
ki suomalaiset keihäsmiehemme
pääsivät loppuotteluun ja ainoas-
taan kaksi muukalaista. Iltapäi-
vällä aivan loppuottelun alkaessa
ilmoitettiin kuitenkin, että oli
tehty sellainen muutos ohjesään-
töihin että kokonaista kymmenen
saisi tässä ratkaisevassa mittelyssä
olla mukana. Muutos oli tietenkin
vastoin ohjesääntöjä, mutta ruot-

salaisten painostuksesta oli muu-
tos tehty. Tästä aiheutui, että
ruotsalaiset saivat kolme miestä
lisää, eli yhteensä neljä ja Ameri-
lta yhden. Ruotsalaisten homma
ei kuitenkaan tuottanut heidän

toivomaansa tulosta, sillä niin yli-
voimaisesti löivät suomalaiset vas-
tustajansa, että anastivat, itselleen
kaikki neljä ensimäistä sijaa.
Myyrä tuli enshnäi seksi heittäen
keihästä 65 ra. 78 cm., Peltonen
toiseksi 03,60%, Johansson koi-

manneksi 63,09 ja Saaristo nel-
jänneksi tuloksella 62,39%. Vii-
dennen sijan anasti virolainen
Klumberg 62,39 ja vasta kuuden-
neksi ruotsalaisten toivo Lind-
ström tuloksella 60,04-%. Kaukai-
sen Suomenniemen miehet olivat
näin ollen suoriutuneet loistavasta
ottelusta ja Savitaipaleen verrat-
tain syrjäinen pitäjä saa olla ylpeä
Myyrästään, joka on osoittautunut
olevansa maailman paras 'harras-
tamallaan urheilun alalla, huoli-
matta siitä, että karsintakilpailu-
jen aikana sattui tapao.g jonka var-
sinainen pohja on hämärän peitos-
sa. Tapahtui nimittäin niin, että
Myyrän loikoessa nurmikolla, len-
tää yhtäkkiä keihäs ja työntyy
Myyrän oikeaan käsivarteen!
Syntyy hälinää, ja tekoa väitetään
tahalliseksi. Syylliseksi havaitaan
amerikkalaisten paras heittäjä
Lincoln, joka karsintakilpailussa
lähenteli kuuttakymmentä metriä.
Tämä kuitenkin väittää tapahtu-
neen vahingon. Väitettä eivät mei-
•kä äiset ota oikein uskoakseen,
sillä Myyrä ja Lincoln olivat toi-
sistaan ainoastaan muutaman met-
rin päässä, eikä näin lyhyeksi
matkalla mikään harjoitteluhait-
to voi tulla kysy myksseaiäiu^

Jos teko oli tahallinen, oli se inl-
hoittavan alhainen ja suureksi
häpeäksi sille joukolle, mihin
sen tekijä kuulun. Mutta kuten
sanottu, Myyrä teki tehtävänsä
saamastaan haavasta huolimatta
ja amerikkalainen jäi häntäpään
ihan alimmalle asteelle.

Myyrän saavuttaman voiton joh-
dosta nousi Suomen sinivalkoinen
lippu näiden näin alkaneiden kiso-
jen ensimäisenä lippuna
voitta] ain lipputankoon. Tätä
kymmentuhantinen yleisö ei huo-
mannut, sillä parhaillaan kilpail-
tiin juoksussa 100 metrin matkal-
la, jonka samoin kuin 800 metrin
juoksun loppuottelu on vasta huo-
menna. Ainoastaan yksi suoma-
lainen, Wilen, on ollut mukan»
juoksukilpailussa, mutta perin
huonolla menestyksellä. Lieneekin
se muuten niin, että vasta pitkillä
matkoilla, kuten kolmen, viiden,
kahdeksan ja kymmenentuhannen
metrin taipaleilla, joilla kestä-
vyyttä kysytään pääsevät meidän
miehemme toivottuun tulokseen.
Ja niitähän seuraava kirjeeni tu-
leekin käsittelemään.

Antwerpen, 15. 8. 20.

J u h o Torvelainen.

Suomen urheilulehti n:o 38
sisältää viimeiset uutiset Olympia-
laisista kisoista, maist. L. Pihka-lan kirjoituksen Antwerpenin ki-
sain avajaisista. Yrjö Halmeen ku-
vaukset matkatta ia harjoituksista
perillä sekä Hannesta haastattele-
massa. Lisäksi on useita erikois-
kirjeenvaihtajan lähettämiä kuviaAntwerpenistä.

fåsiasiajo- ia Lii k etoi mi st®

J. V. Rouhunkoski
Tampere. Kuninkaank. 27 puurakennus
Avoinna 9-1 Pnhel. 142 ja 1550.

AAMULEHTI

Tampereelta ja
liUseadalta.

Selkkauksia röäfälifyön-
tehijäin ja työnantajain

välillä Tampereella.
Eilisessä neuvottelukokouksessa

ei ole saavutettu mitään tuloksia.

Aikaisemmin jättivät Tampe-
reen räätälityöntekijät työnanta-
jille. kalliinajsnkarotaeanomuk-
sen, vaatien aina 150 °/ 0 korotus-
ta entisen 450 % lisäksi.

Tähän vaatimukseen eivät työn-
antajat kuitenkaan suostuneet
vaan tarjosivat 100 % korotusta.

Eilen illalla olivat sekä työnte-
kijät että työnantajat lähettäneet
edustajansa keskustelemaan yksi-
mielisyyden aikaansaamiseksi.
Neuvottelu oeottautui kuitenkin
tuloksettomaksi, koska työntekijät»
pysyivat jyrkästi entisissä vaati-
muksissaan ja työnantajatkaan ei-
vät voineet niihin suostua.

Uusi neuvottelukokous päätet-
tiin pitää ensi maanantaina johon
mennessä edustajat nenvottelevat
osastojensa kanssa.

Kunnallisen asuntojentarkas-
tajan apulaisen toimeen, jota,
niinkuin olemme kertoneet, on
hakenut 7 henkilöä, on terveys-
hoitolautakunta asettanut ehdolle;
ensimäiselle sijalle terveysk alt sija
E. V. Alli 1 a n puoltolanoeeKla,
toiselle sijalle varastonhoitaja N.
Vastamäen ja koi muniville
vahtimestari J. E. Elon.

Sairaussuhteet.

Uusia akun ti siä taudinkohtauk-
sia on viime viikolla sattunut seu-
raavasti (sulkujen välissä edellisen
viikon vastaavat numerot).

Vähäkuumetta 1 (—)
Influenssaa ( 3)
Vatsuria li (15)
Keltatautia ( 2)
Ruusua 1 ( l)
Kurkkumätää 1 (—)
Kurkku tulehdusta 2 ( 3)
Yskää g ( 4)
Hinkuyskää 1 (3)
Keuhkotulehdusta ( 1)
Korvarauhastulehdusta 1 (1)
Keuhkokalvom tulehdusta 1 ( 5)
Umpisuolentulehdusta 2(2)
Syfilis recens 1 ( l)
Gronorrhoe 7 (7)
Ulens molle l ( 1)

Yhteensä 38 (49)

Uaivanftauppa.
Laiva O. T. Aito on myynyt

omistamansa mattkugtaga.höyrvlai-
va Tottijärven Pyhäjärven
Osakeyhtiölle. Kanppaihinfcaa ei
o!e ilmoitettu. .Vastaanotto tapah-
tuu syyskuun 1 päivä.

Talousopettajaksi Tampe-
reen talouskouluun on Talitta Vi-
rolahden kansanopiston johtajatar
ja talousopettaja neiti Saara
Hyrkäs.

Kuollut. Viime tiistaina kuo-
li Messukylässä sydSnhalvaukseen
OTK:n Tampereen osaston johta-
ja, kansanedustaja J. Pen n a
P auna. Vainaja oli syntynyt
1868.

Hänen tilalleen eduskuntaan
tulee kansakoulunopettaja M. V.
Lassila.

Vasikoita junan alle. Viime
sunnuntaina joutui H arkussa. .Kos-
ken kartanon 2 vasikkaa junan
alle. Toinen niistä kuoli siihen ja
toisenkin täytyi lopettaa.

lahjoitus Olympialais-rahas-
toon. MaanviljelijäKalle Pyörä-
niemi Lempäälästä on Olympia-
laiakisojen hyväksi lahjoittanut
1,000 markkaa.

Karkku.
Omena varkaitta liik-

kuu täällä entistä enemmän aina-
kin Heinoon kulmalla. ,Varkautta
harjoittavat ei ainoastaan poikavii-
karit vaan myös täydet miehet,
joista muutamia kyllä tunnetaan
ja saattavat joutua teoistaan
vastaamaankin oikeudessa. Ikävä
vaan, etteivät kaikki harrasta
tuollaisten pimeyden töiden päi-
vänvaloon tulemista. Mutta ei-
väthän paheet yleensä niin rehot-
taisikaan, jos niitä yhteisvoimin
koetettaisiin vastustaa, niinkuin
pitäisi. Pu uj arhaiuotteitten omin
luvin ottaminen on yhtäläinen ri-
kos kuin muukin toisen omaisuu-
den: varastaminen, sillä ne ovat
kalliin työn tuloksia. Miten kipe-
ästi tuollainen omistajaan koskee,
sen tietää parhaiten sellainen, jo-
ka itse omin käsin puutarhaa on
puuhannut. Ei luulisi ihmisiä niin
sydämettömiksi, että julkeavat
mennä sen tuotteita varastamaan
ja puita turmelemaan.

Muitakin varkauksia kuuluu
kunnassamme tapahtuneen hiljat-
tain. Vanhan kirkon luota on vie-
ty kuivamassa olevia pellavia ja
kerrotaan perunoitakin toisten
maasta kaivetuksi ja polttopuita
myöskin varastellaan. Tehkääm-
me loppu sellaisista tarmokkaan
yhteistoiminnan ja asioihin kuu-
luvien tiedonantojen kautta, sillä,
eiköhän tässäkin ole yksimielisyys
voimaa.

Sääksmäki.
Pyhä koulujuhla a vie-

tetään Sääksmäen kirkolla ensi
pyhänä. Toivotaan pyhäkoulun-
opettajien ja lasten runsaslukuisi-
na saapuvan tilaisuuteen. Juhla-
saarnan pitää .kirkkoherra K. J.
Kivekäs. >

Pälkänc.
»Pälkäneen Hr h eili-

-3 at« on sen uuden Toimistoin- ja
urheiinseuran nimi. joka viime
■talven» perustettiin Pälkäneelle
■herättämään, ja viemään eteenpäin»
voimistelun ja urheilun harrastus-
ta paikkakunnalla. Tässä suhtees-
sa juuri, mitä seuratoimintaan tu-
lee ovat asiat olleet niin näin.
Ennen (kyllä, takavuosina, »Päl-
käneen Pyry« kunnialla puolusti
pitäjämme mainetta monissa pitä-
jäin ja seurain välisissä kilpai-
luissa tuoden tänne useita kierto-
palkintoja. Seura piti ahkeraan
yhteisiä urheiluharjoituksia, joi-
hin innolla otettiin osaa. Samoin
harrastettiin pajon votmistelua-
kin, jossa seura, silloisen esimie-
hensä leipuri K. K. Salmisen joh-
dolla, kohosi kiitettävälle tasolle,
toimipa seurassa oma naisosaston-
sakin. Mutta sitten, jo vuosia
ennen kapinaa seuran toiminta
tyysten lakkasi; loppuiko harras-
tus ja urheihunnostus, vai vaikut-
tiko puolueriidat rikkirepivästi
ru amiinharjoitust enkin puolneet-
■tomaUa, yhtä hyvin jokaisen yksi-
lön hyvinvointia ja terveyttä edis-
tävällä a alla, en tiedä, mutta laa-
kereilleen »Pyry* jäi lepäämään
ja on nykyään jo nukahtanut i-
kuiseen uneen.

Kuten jo sanottu, perustettiin
viime marraskuun 23 pnä edelli-
sen seuran tomintaa jatkamaan
uusi v. & u. seura »Pälkäneen
Urheilijat«. Tähän saakka on tät-
inä seura toiminut Mälkvän kul-
makunnalla, jossa sen toiminnas-
ta on jo huomattavissa paljon nä-
kyvää jälkeä. Nykyään siellä nais-

osasto harjoittaa innokkaasti sau-
vavoimistelua, antaakseen näytän-
nön. ensi sunnuntaina t. k. 99 pnä
pidettävässä seuran ■ensimäisessä
kesäjuhlassa; juhla* ■ pidetään
Mä kilän V.P.K;n kentällä. Oh-
jelmassa on paljon arvokasta ja
hauskaa. Miehille on järjestetty
ikilpai1 u Olympialaisessa 5-ottelun-
sa , naiset juoksevat 500 ra. ja pik-
kupojat 1000 m. 'Kilpailut orat
avoimet kaikille. Tervetuloa tu-
kemaan nuoren seuran toimintaa1!

»Pälkäneen Urheilijat« ovat tä-
ti iin asti toimineet slä.'ki]än kul-
malla. Mutta seuran, perustajat
perustivat seuran siinä mielessä,,
että siitä tulisi koko Pälkänettä
edustava v. & u. seura, kuten jo
nimikin osoittaa, ja jota näkökan-
taa silmäll äpitäien seuran säännöt-
kin ovat laaditut. Joku sanonee,
siitä tulee vain koski pitäjän tai
määrätyn. kulmakunnan seura;
mutta asia voidaan kyllä niinkin
järjestää, että siitä on hyötyä jo-
kaiselle sekä. yksilölle että kulma-
kunnalle. Saapukaa siis miehissä
ja naisissa, kaikki Pä.käneen ur-
heilijat ensi sunnuntaina t.k. 2i9
pnä klo 1 päivällä Nuijan talolle
järjestämään pitäjämme urheilu-
olot ajan vaatimuksia vastaavalla
kannalle!

joita vastaan syyte kokonaan rau-
keaisi.

Kenraali Mannerheimin ja presi-
dentin julistamia armahduksia ei
puheenaolevaan tapaukseen voida
sovittaa, koska nämä’ armahdukset
koskevat aikaisemmin tuomittuja
henkilöitä.
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urheiluseuroin tehtävä.
tään arvosteluun, oi kait se voisi
muu olla kuin, että ruotsalaiset
ovat urheilullisesti taantuva kan-
sa. Ja kuitenkin voi jokainen, jo-
ka vähänkin tuntee urheiluelämää
Ruotsissa ja meillä, todistaa, että
tuo päätelmä en tuiki väärä ja
harhaanjohtava, sillä siellä ollaan
meistä sikäli paljon edellä, että
urheiluelämä siellä on saavuttanut
sen syvälle tunkevan kansallisen
luonteen, joka meiltä puuttuu.
Kuinka voisikaan meidän käydä
ensi kerralla, ellei meillä nopeasti
aikaansaada muutosta tässä suh-
teessa!

Miten siis on meneteltävä?
Kysymykseen on mahdotonta

antaa mitään yleispätevää, Kaik-
kiin oloushteisiin ■soveltuvaa vas-
taus; a, mutta vilpittömällä tah-
dolla ja vakaalla harkinnalla voi
jokainen urheilu- ja voimistelu-
seura keksiä omat keinonsa, näh-
tyään. missä kohden sen elämässä
ja toiminnassa on heikkouksia.
Yksi keino on kuitenkin yleispä-
tevä ja sen keinon toteuttaminen
välttämätön kalkissa o!oct«w»8».
Se on aineellisen tuen hankkimi-
nen' urheiluelämällemme. Siinä
työssä voi myös jokainen maan
voimistelu- ja urheiluseura tehoi-
snsti olla mukana. Ottakoot nyt
seurat kantta koko maan Olvin-
pialaislipun myynnin sydämen ja
omantunnon asiaksi, sillä tällä li-
pulla on voitu todeta suuria ai-
kaansaatavan. Niitä ei nyt enää
saa puuttua mistään urheilukil-
pailuista, ei mistään iltamista ei-
kä mistään muistakaan tilaisuuk-
sista, jotka ovat tavalla tahi toisel-
la yhteydessä urheilun kanssa. Si-
tä tietä voidaan hyvällä tahdolla,
vähillä ponnistuksilla luoda luja
aineellinen pohja kaihelle urheilu-
toiminnalle, ja kun se on olemas-
sa, on muu helppoa..

Mutta mitä tehtäneekin, tehtä-
köön se nopeasti ja käytettäköön
hyväksi nykyistä mielialan suope-
utta. Tehtäköön työ suulla suuren-
tamatta, ikorskailomatta, siinä tun-
nossa, että me moninaisissa puu-
tumme ja. että jo® mielimme vas-
taisuudessakin säilyttää asemamme
ja vastata niitä tloiveita, mitkä
maailma meille epäilemättä nyt a-
settaa, ae vaatii osakseen jokaisen
urheilijan uupumattoman harras-
tuksen ei vain harjoituskentältä
vaan varainkeräyfcsessl ja siinä
herätystyössä, jolla urheilun hy-
väksi tästä lähin on. ruvettava, te-
kemään mitä voimaperäisihtä
kansallista syvämuekkaustyötä.

Timnnssanamme olkoon nyt:
meistä ei koskaan saa sanoa, että
olemme urheilullisesti taantuva
kansa!

Olaan voimistelu- ja
01ympia|aisYoittOTnme,_ joiden

kokonaisuus ja suuruus nyt on
kaiken maailman, nähtävissä ja ar-
vosteltavissa, asettavat maan kai-
kille voimistelu- ja urheiluseuroil-
!e erinomaisen ankarat velvoituk-
set, sillä niiden tehtävänä' tulee
nyt olemaan näiden voiton hedel-
mien vaaliminen ja huolenpito sii-
tä, että ne eivät hupene, hukkaan.
Toisin sanoen, maan voimistelu-
ja urheiluseurani asiana on nyt
käyttää hyväkseen sitä yleistä in-
nostusta ja myötätuntoa urheilu-
liikettä kohtaan, mikä on koko
maassa ja kaikissa kansankerrok-
sissa haväittävievä Antwerpenin
voittojen v::i; ' tömänä ja luonnol-
lisena seurauksena. Sitä on edel-
leen ylläpidettävä, ja lietsottava
varsinkin omissa riveissä niin että
ennen pitkää voidaan todeta ylei-
nen nousu pitkin rintamaa, nou-
su, joka ei suinkaan saa ilmetä
korskeat n sanain tyhjänä helinänä,
vaan jonka täytyy näkyä vakava-
na työnä ja sitkeänä ponnisteluna
yhä uusien tuloksien saavuttami-
seksi, yhä uusien alojen valtaami-
seksi yhteiseen harrastuspiiriin
niin että urheiluelämämme vih-
doinkin saataisiin lepäämään sille
laajalle kansalliselle pohjalle, joka
on välttämätön, jos meidän mieli
säilyttää nyt valtaamamme arvo-
asema maailman urheilukansojen
keskuudessa. Olosuhteet eivät täs-
sä suhteessa ole meillä laisinkaan
tyydyttävät ja kieltämätön tosi-
asia on, että Antwerpenissä nyt
saavuttamamme tulokset ovat san-
gen jyrkässä ristiriidassa sen. to-
dellisuuspohjan kanssa, millä ur-
heiluelämämme kokonaisuudes-
saan ja yleisesti katsoen lepää. Yh-
täältä loistavia, yksityisten urhei-
lijain ja hyvinkin rajotetfcujen
kansalaispiirien työhön ja uhrau-
tuvaisuuteen perustuvia saavutuk-
sia, toisaalta laajojen kansanker-
rosten täydellinen välinpitämättö-
myys urheiluelämää ja yleensä
ruumiillista kasvatusta kohtaan
yhdessä sen tosiasian kanssa, että
tämä liike on valtiovallan tahol-
ta saanut osaksensa, aivan mitä-
töntä aineellista tukea, mutta ei
juuri milloinkaan välittömämpää
myötätuntoa ja rohkaisevaa kan-
natusta.

Näin ei voi jatkua. »Aateluus
velvoittaa!» Tästä hetkestä alkaen
on meidän ryhdyttävä valmistuk-
siin seuraavia; Olympialaisia kiso-
ja varten, pidettäköön ne nyt pis-
sa hyvänsä. Meidän on kaikin mo-
komin varottava läntisen naapuri-
maamme kohtaloa ja otettava sii-
tä oppia. Euotsi näet esiintyi v.
1912 hyvin edukseen, mutta jos
Antwerpenin k isäin jälkeen, siellä
saatujen tuloksien nojalla ryhdy-

mikkomakitalo
Highlight



4 Nio 195 1920

Helsingin Osakepankki
Tampere.

Maksaa 1 p:stä heinäkuuta 1920

iiiitiutiiii R|j usna n
42.

*6722 o» suosituinta.

Olympialaisin n ostosta. Vii-
me tiistaiaamuna sattui Mustan-
lahden rannassa hauska tapaus, jo-
ka on omiaan kuvaamaan olympia-
laisvoittojemme aikaansaamaa in-
nostusta. Rannalla sattui nimit-
täin olemaan lehtori Mikkonen, jo-
ka erään laivan lähestyessä laitu-
ria huusi matkustajille voitonsa-
noman olympialaisista ; Niklan-
der ensimäinen, Taipale toinen.
Tieto sai aikaan valtavan innos-
tuksen, jonka huumaamana eräs
15-vuotias poikanen, luullen ole-
vansa jo laiturilla, hypähti liian
roimasti ja pudota molskahti jär-
veen. ,

Komeata kaaraa kasvaa Ye-
sitahdella. Onkemäen Tuomaalan
pellolla. Kaurankorsien pituus on
147 sm.

Säätila tänään.

Samanlainen kuin eilen

T. s. tykistö

kokoontuu tänään t.k. 26 p:nä klo
7 ip. LindelTin koululle. Pääte-
tään ampumaharjoituksesta ty-
keillä.

lileifi |a kaukaa.
Perhenutisia. Avioliittoon vi-

hittiin Parkanon kirkossa eilen
■kansanedustaja maanvilj. Ivar Ala-
sen ja hänen vaimonsa Marian, o.s.
Pirttimäki, tytär Tyyne Ala-
nen ja kansakoulunop. Aarne
Virtanen, molemmat Parka-
nosta.

Anders Zorn ja Suomi, Tai-
teilijaseura lähetti eilen rva Emma
Zomille Moraan seuraavan sähkö-
sanoman:

Tuntien syvää surua mainehik-
kaimman kunniajäsenensä poisme-
non johdosta juikilausuu Suomen
Taiteilijaseura lämpimimmät osan-
oton tunteensa puheenjohtajansa
kautta. Emil Vikström.

Painit Olympialaisissa. Pai-
nit suoritettiin Jardin Zologiques-
sa, suuressa ja mahtavassa salissa.
Painilafa on tavallisen kokoinen,
mutta nuorilla ympäröity kuten
nyrkkeiiylava. Yleisöä oli verrat-
tain runsaasti ja to ; senlaista kuin
Suomessa. Se pitää surkean pahaa
elämää. Viheltää, mylvii ja huu-
taa kuin pahalta riivattu. Painit
ovatkin usein niin .mitättömiä ja
aita-arvoisia, että mieli tekisi olla

Suomessa. Milloin Suomen mies
matolle ilmestyi, silloin oli ääni
entistä rajumpi. Suomen miestä
pelättiin ja kunnioitettiin samalla.
Mutta auta armias .jos oikeita suo-
malaisia otteita yritti. Se oli sil-
loin uran loppu. Ei ymmärretty ja
selitettiin vääriksi.

Kukkia pohjoisnavalla. Tun-
tuu melkein uskomattomalta, että
pohjoisten napaseutujen jåäaavi-
koilla kasvaisi kukkasia. Tutkimus-
matkailijat ovat kuitenkin löytä-
neet tuhansittain voikukkia, sini-
kelloja ja runsaasti muita kaunis-
kukkaisia kasveja. Kesäaikana on
maailman äärimmäisin kolkka kuin
ihmeellinen ja ihana puutarha, jo-
ta keskikesänyön valkea loiste va-
laisee.

Kesäkuussa pilkistävät esiin au-
ringon ensimäiset lämmittävät sä-
teet ja nopeasti alkavat kasvit ver-
soa niinkin kaukana pohjoisessa
kuin 380 englanninpeninkuknan
päässä pohjoisnavasta.

Mutta iihmeeMisintä on, että
kaikki nämä kukkaset ovat fcuok-
guttomia. Miljoonaisesta kukkakas-
vien kentästä ei lähde vähintäkään
tuoksua.

Valkeakoski.
Valkeakosken ruko-

ushuoneen 1 0-v uoti« ju h-
-1 a, vjime sunnuntaina, muodostui
arvokkaaksi hengelliseksi virvoi-
tushetkeksi paikkakunnalla. Juhla
alkoi klo 11 ap;llä opett. Aafosen
hartauspuheella, jonka jälkeen
varsinaisen juhlasaarnan piti ru-
koushuoneen saarnaaja pastori
Öhrbom, puhuen rukoushuoneen
vaiheista, sen perustamisesta al-
kaen. iSen jälkeen puhuivat pasto-
ri Törnvall Jumalan voimasta ja
opett. Aaltonen Kristuksen etsi-
västä pdastajarakkaudesta. Juhla
loppui rovasti Yallinheimon pu-
heeseen, jossa puhuja teroitti kii-
tollisuuden merkitystä ja toivoi
paikkakunnalle syntyvän suurem-
paa hengellistä herätystä ja vir-
keyttä.

Toivottava on, että rukoushuone
tulevaisuudessa saa enemmän ystä-
viä sekä tehtaan isännistön että
työväestön puolelta.

Erityisiä uhrautuvaisuutta, ru-
koushuoneen hyväksi ovat kontto-
risti Melan ja op. Mustolan toimet

'osoittaneet.

«PUULUHTI

Untisia munalta
kotimaasta.

lfä«Rarjalan kansan mieliala.

Repolan äskeisen kan^alalskekonk-
■en julistus.

Tämän kuun 15 päivänä pide-
tyssä Repolan pitäjän yleisessä,
kunta- eli kansalaiskokouksessa
otettiin m.m. käsiteltäväksi bol-
shevikien muka Karjalan työtä-
tekevän kansan edustajakokouksen
puolesta Petroskoissa viime heinä-
kuun 1 päivänä antama julistus,
joka todettiin kauttaaltaan valheel-
liseksi. Kokous päätti antaa vas-
tajulistuksen, jossa olot esitetään
oikeassa, valaistuksessa.. Julistus
kuuluu kokonaisuudessaan seu-
raavasti;

»Repolan pitäjän yleinen kunta-
eli kansalaiskokous on kokoukses-
saan 15 p. elokuuta 1920 päättä-
nyt julkaista maailman tietoon al-
laolevan selvityksen sen juistuk-
aen johdosta, jonka n.s. Karjalan
»työtätekevän kansan* edustaja-
kokous Petroskoissa 1 p. heinä-
kuuta 1920 on antanut ja jonka
nojalla todellisista olosuhteista
Karjalassa ja Karjalan kansan y-
leiseetä mielipiteestä saadaan val-
lan valheellinen kuva.

Julistuksessaan tuo bolshevikien
toimeenpaneva kokous, joka ei o’e
Karjalan kansan valtuuttama, lau-
suu m. in. että Suomi muka väki-
valtaisesti vastoin Repolan kun-
nan nimenomaista tahtoa ,on a-
nastannt Repolan pitäjän ja yllä-
pitää valtaansa pistimien avul'a;
Tämä on tosiasioiden ilmeistä
valtaisesti ja vastoin Repolan kuu-
ta yleisessä kokouksessaan 1 pnä
syyskuuta 1918 päätti, katkaista
kaikki suhteensa Venäjään ja
kääntyä Suomen hallituksen puo-
leen pyynnö lä, että Repolan alue
otettaisiin Suomen suojeluksen-
alaiseksi. Tämän pyvnnön nojalla
Suomen hallitus miehitti Repolan
aineen ja on kaikkien asukkaiden
tyydytykseksi sen edekeenkin pi-
tänyt hallussaan suoden Repolalle
kaikkea sitä suojaa, mitä Repolan
kansa on voinut tarvita. Repolan
kuntakokous torjuu' jyrkästi' sen
julistuksen väitteen, että suoma-
laiset joukot o isivat harjoittaneet
petomaista menettelyä väestöä
kohtaan aluetta hallussaan pitäes-
sään. Kokous päinvas‘oin toteaa
ja koko maailmalle julistaa, että
suomalaiset sotkas- ja siviiliviran-
omaiset ovat käyttäytyneet malli-
kelpoisesti ja saavuttaneet kansan
luottamuksen jakiitollisuuden sii-
tä, että .se rauhassa on saanut elää
ja häiritsemättä viljekä kontujan-
sa. Kokous kieltää mainittua edus-
tajakokousta puhumasta Repolan
kansan nimessä, joka toivoo koko
Karjalan itse voivan järjestää tu-
levan kohtalonsa Suomen suoje-
luksen alaisena valtiona:* 1.

■T

Suomen nuorison Liiton
työohjelma toiminta*
vuodelle 1920—21.
Hyväksytty S. N. L;n vuosi-

kokouksessa.

Vuosikirja julkaistaan »Nuorten
Liitto* nimisenä julkaisuna. Se
liitetään S.N.L. knjastosarjaan ja
toimitetaan myöskin sidottuna
järjestöjen ja yleisöni saatavaksi.

Liiton esitelmäsarjaa jatketaan,/
mikäli toimikunta voi hankkia
tarkoitusta varten sopivia esitel-
miä. Sen ollessa Edistysseurojen
Kustannus O y:n kustannuksella
julkaistaan »Suomen Nuorison
Liiton kirjasto«-ni mistä kirjasar-
jaa, suurempia ja pienempiä nuo-
risoseuratyötä laajemmassa merki-
tyksessä käsittäviä kirjoja.- Paitsi
maanraivaajien elämäkertoja ku-
vataan siinä muitakin kansan kes-
kuudessa eläneitä merkkihenki-
löitä. Kirjasarjaa levittävät nuo-
risoseurojen valitsemat asiamie-
het.

Sanomalehtikirjoitnksia nuoriso-
seura-asiasta hankkii ja julkaisee
Liiton sihteeritoimisto entiseen ta-
paan.

Nuorisoseura- ja kirjastopäåvit
kehoitetaan nuorisoseurojen viet-
tämään niinkuin ennenkin, edel-
lis'ä Maarianpäivänä, jälkimäistä
Aleksis Kiven päivänä tai sitä lä-
hinnä olevana sunnuntaina. Nuo-
risoseurapäivää vietetään saifralla
maan nuorisoseuraliikkeen 40-
vuotisjuhlana.

Toimintavuoden kuluessa järjes-
tää Liitto keskusseurojen neuvon-
taa edellisen vuoden tapaan kurs-
seja, neuvontapäiviä ja neuvonta-
tilaisuuksia toimeenpannen. Kes-
kusseurojen tulee järjestää paikal-
lisseurojon neuvonta kunkin omal-
la alueellaan.

Nuorisoseurakursseja Liiton
puolesta järjestetään Itä-Savon,
Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Kes-
ki-Suomen, Lahden seudun, Poh-
jois-Karjalan, Pohjois-Satakun-
nan, Suursavon ja Varsinais-Suo-
men keskusseuroissa. Etelä-Karja-
lan, Pohjois-Sayon, Oulun seudun
ja Satakunnan nuorisoseurakurs-
seja avustetaan, samoin muidenkin
keskusseurojen mikäli voidaan.

Kansalaisopistolta johtaa Lii-
ton opintosihteeri Savonlinnan
kokouksessa tehdyn i suunnitelman:
mukaan, ja koetetaan nekeskiÄi-
senrojen opintosihteerien avulla
saada kaikissa nuorisoseuroissa vi-
reille.

Yhteiseksi opiskeluaineeksi kai-
kissa Suomen nuorisoseuroissa ote-
taan terveysoppi, jossa aineessa
tutkintolukuna suoritetaan I.
Wilskmanin »Terveysoppi* (229
siv.) ja läpiluetaan Veikko Korho-
sen »Sukuperintö* (172 siv.).
Opintokerhoissa luetaan samat te-
okset. Kirjakerhoja varoen julkai-
see opintosihteeri luettelon sopi-
vista teoksista.

Nuorisoseuroja kehoitetaan pi-
tämään kirjas‘onsa ajanmukaises-
sa kunnossa. Niissä kunnissa, mis-
sä ajanmukainen kunnallinen kir-
jastolaitos on jo olemassa, harkit-
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takoon, eikö olisi asianmukaisem-
paa yhtyä kunnallista kirjastotoi-
mintaa edistämään. Joka tapauk-
sessa on seuroja kehoitettava jär-
jestämään itselleen tyydyttävä kä-
sikirjasto, joka sisältää nuorisolle
erityisesti suositeltavaa tieto- ja.
kaunokirjallisuutta sekä nuoriso-
seuratyötä koskevaa kirjallisuutta.
Liiton toimesta laaditaan erikoi-
nen käsikirjasto-opas.

Pyrkijä ilmestyy, kuten tähän
asti, Edistysseurojen Kuatannus-
0. y:n kustantamana, S.N.L. sih-
teerin toimittamana kerta kuussa,
mutta koitetaan se saada
tuksi niin pian kuin mahdolli-
suutta on.

Pyrkijän . levittämiseksi on ryh-
dyttävä voimaperäiseen työhön.
Sihteeritoimiston on keskusseuro-
jen avulla järjestettävä Pyrkijän
levitystyö mahdollisimman tehoi-
saksi, päämääränä Pyrkijä
jokaiseen nuorisoseuralaiskotiin.

■Voimistelun johtajien kasvatta-
miseksi on koetettava saada yh-
teistoimintaa urheilujärjestöjen
kanssa. Partioliikkeen edis‘ ämi-
seksi ryhtyy Suomen N. L:n joh-
tokunta yhteistoimintaan Suomen
Partioliikkeen kanssa partiojohta-
jain kasvattamiseksi. Työn käy-
tännöllistä järjestämistä suunni-
tellaan muotoihin, jo‘ka nykyistä
paremmin sopivat maalaisolöihin.
Paikallisia kehoite-
taan keskuudessaan vanhemmista
ja opettajista valitsemaan nuori-
son kasvatustoimikuntia, jo'ka jär-
jestävät nousevalle nuorisolle
paikkakunnalla sopivaa toimintaa,
kuten esim. partiotyötä ja valvo-
vat sitä.

Suomen Nuorisoseuraliikkeen
historian ainchistoa kerätään ja
järjestetään edelleen keskusseuro-
jen avustuksella. Näin saatu arkis-
to säilytetään Suomen Nuorison
Liiton hallussa.

Yleisenä kotiseututyömuotona
jatketaan kunnallisten ja maakun-
nallisten kuvakokoelmien muodos-
tamista. Tämän lisäksi on. Suomen
Nuorison Liiton neuvojan a-
mana-otettava toteuttaakseen niitä
kotiseutu työmuo'oja, joilla seuran
alueella katsotaan olevan edelly-

ofcjk*ilj3*-w..'sai#wv,«3B

selvitetään alaosasto- ja aluepiiri-
toimintaa.

Neuvottelukokous pidetään Hel-
singissä 21—22 p;nä elokuuta en-
tiseen tapaan..

Vuosikokous ja yleiset nuoriso-
seurapäivät pidetään seuraavana
kesänä Varsinais-Suomesaa tai el-
lei siihen ole mahdollisuuksia, Ou-
lun seudun, Pohjois-Savon tai Sa-
takunnan keskusseuran alueella
johtokunnan laatimalla ohjelmal-
la. Tilaisuus muodostetaan liik-
keen 40-vuotismuisto juhlaksi.

Liiton Johtokunnan ehdotus pe-
rusteluineen lähetekään Keskus-
seuroille, aluepiireille ja paikallis-
seuroille. Näiden antamien lau-
suntojen perusteella otetaan aaia

lopullisesti päätettäväksi «nei tuo*
«■kokouksessa.

Keskusseurojen työohjelmat, joi-
den tulee sisältää Liiton korien*-
«euroille asettamat tehtävät, tar-
kastetaan kuten emienkin neuvot-
telukokouksessa. Keskusseurojen
tulee neuvojiansa ja kirjeenvaih-
don kautta valvoa, että jokaseella
paikallisseuralla on työsuunnitel-
ma, joka on sopusoinnussa keskus-
seuran. oman (työsuunnitelman
kanssa.

Si.h ! eerintoimisto on edelleen
Helsingissä, misä sitä hoitaa yksi
sihteeri ja kanslia-apnlainen Lii-
ton johtokunnan laatiman ohje-
säännön mukaisesti.

Suomen Nuorison Liiton nen-
vottolnkokons

oli t,k. 21 ja 22 pani Helsingissä
Kansa nvalis‘usseuran talolla.

Puhetta johti maisteri Niilo Li-
akka ja pöytäkirjaa piti Martti Al-
piranta.

Edustajia oli ympäri maata kol-
mattakymmentä henkeä.

Asetettiin, muutamia valiokun-
tia. i

Kesäkokous päätettiin pitää Jy-
väskylässä juhannuksen edellis-
sunnuntaina ja sunnuntaina sekä
perjantaina juhannuksen edellä.

Kesäkokoufcsen yhteyteen jäj*jes-
tetään Suomen nuorisoseuraliik-
keen 40-vuotisnäyöely.

Hyväksyttiin neuvojain nenvon-
tamatkoillaan käyttämä tarkastus-
kertomuskaavake.

Suomen Nuorison Liiton kirjas-
t»sarjassa päätettiin julai«‘a seu-
raa vat kirjat:

1. Maanraatajain elämäkertoja.
2. Kansanopisto ja vapaussota.
3. Suomen Nuorisoseuraliikkeen

40 vuotisjulkaisu.
4. Nuorisoseurain, käsikirjasto-

opas.
Sanomalehdille päätettiin toi-

mittaa kirjoituksia nuorisoseura^
asiasta.

Työohjelmat oli saapunut muil-
ta, paitsi ei Varsinais-Suomen, Itä-
Savon jaPerä-Pohjolan keekusseu-
roista

Työoihjelmia tarkastava toimi-
kunta mainitsi tunnustuksella mo-
net E.-P. Nuorisoseuran työohjel-
maan- sisältyvät toirainta-atotteet.

Pyrkijästä viritettiin taas jälki-
nen juttu, jossa erityisesti sata-
kuntalaiset purkasivat tyytymät-
tömyyttään.

Lopuksi kokous tyytyi johtokun-
nan päätökseen, että Edistysseu-
ra! n Kustannus o.y:ltä vaaditaan
kirjallinen sitoumus . Pyrkijän
säännöllisestä ilmestymisestä ja ja-
kamisesta.

Tilatkaa
Aamulehti!

R. 6. Wells yhteiskunnan uudistajana.
Kuuluisa englantilainen kirjai-

lija 'H. G. Wells on meillä Suo-
messakin hyvin tunnettu vah-
vasti mielikuvituksellisista ro-
maaneistaan ja novelleistaan,
joissa hän nerokkaasti esittelee

tieteen uusimpia saavutuksia
käytännössä ja johtaa lukijansa
kauas tulevaisuuteen. Sen si-
jaan hän lienee vähemmän tun-
nettu yhteiskunnallisena kirjaili-
jana, vaikkapa hän viime vuo-

sina on yhä enemmän omistau-
tunut juuri tälle alalle ja julkais-
sut sangen huomattavia kirjoi-
tuksia yhteiskunnan uudistami-
sesta. pitäen siinä tietysti silmäl-
lä etusijassa Englannin oloja.

Kesällä 1916 Wells salanimel-
lä julkaisi „Times’issä” sarjan
kirjoituksia, joissa hän fcirpeästi
arvosteli nykyistä Englannin yh-
teiskuntalaitosta ja ’ suunnitteli
sen perinpohjaista uudistamista.
Nämä kirjoitukset hän seuraava-
nsa vuonna kokosi pieneksi kirja-
seksi nimellä „The eleraents of

reconstnuctkm” (Uudestiraken-
tamisen alkupemsteet). Wellsin
mielipiteet saivat Englannissa,
jossa maailmansodan johdosta
yhteiskunnalliset kysymykset oli-
vat juuri vilkkaan pohdinnan a-

laisina, osakseen paljon huomio-
ta, varsinkin sitten kun niiden
takana oleva henkilö tuli oikeal-
la nimellään tunnetuksi.

Koska Aamulehdenkin lukijoi-
ta voinee huvittaa ja hyödyttää
kuulla tuon tunnetun kirjailijan
ajatuksia yhteiskunnan uudesti-
rakentamisesta, teemme niistä
seuraavansa erään ulkomaalaisen
aikakauslehden mukaan hieman
selkoa Wellsin kirjanen kun
ei ole osunut käsiimme alkupe-
räisessä muodossaan,

Wellsin uudistus-suunnitelmat
voidaan keskittää kolmeen pää-
kohtaan. nimittäin taloudellisen
elämän, valtiolaitoksen ja kasva-
tuksen uudistamiseen.

Taloudellisen elämän alalla
Wellsin mielipiteet lähenevät jos-
sakin määrin tunnetun saksalai-
sen yhteiskuntakirjailijan ja
suurliikemiehen Rathenaun aja-
tuksia. Wells myöntää, että ke-
hitys kulkee taloudellisessa elä-
mässä luonnonlainvoimalla suur-
teollisuutta ja suurtuotantoa koh-
ti ja näkee tulevaisuuden Eng-
lannin eli oikeammin koko brit-
tiläisen valtakunnan muodostu-
van yhdeksi ainoaksi jättiläis-
mäiseksi taloudelliseksi tuotanto-

yritykseksi. Tällainen' „trusti-
valtio” toteuttaa hänen taloudel-
liset ihanteensa ei vain. tavallis-
ten suurtuotantoa puolustavien
todistelujen kannalta katsottuna,
vaan ennen kaikkea sen vuoksi,
että tämä muoto on ainoa, joka
voi tehdä mahdolliseksi tehok-
kaan yhteistyön tieteen ja; tek-
niikan kesken. Esimerkiksi.: hän
ottaa Saksan, jossa tiede on.ollut
yhteistyössä teollisuuden kanssa;
Kuvaavin esimerkki siitä on
Saksan väriteollisuus. Saksalla
oli kokonainen, armeija kemiste-
jä valmiina käytännössä toteut-
tamaan tieteen saavutuksia, ja
niinpä he valloittivatkin Saksalle
sen väriteollisuuden, joihon eng-
lantilainen tiede keksinnöillään
oli laskenut perustuksen. Eng-
lanti ei ollut valmistanut kemis-
tejä eikä ollut voinutkaan sitä
tehdä, koska se ci voinut sijoittaa
niitä työhön teollisuuslaitostensa
pienuuden vuoksi.

Suurteollisuuden toisena suu-
rena etuna mainitsee Wells sen
suihteen työniiehistöön. Sillä on
käytettävänään paljoa suurem-
mat varat ja pitemmälle tähtää-
vät suunnitelmat 'kuin pienteolli-
suudella, ja senpätähden „trusti-
valtio” suhtautuu aivan toisella
tavalla työläisjoukkoihinsa ja
niiden etujen valvomiseen. Jo

nykyäänkin suurtehtaat ja -liik-
keet tekevät paljoa enemmän
työläistensä hyväksi kuin pikku-
tehtäat. Tämä ei johdu yksis-
tään siitä, että niillä on siihen va-
roja, vaan etusijassa siitä, että
niillä on siitä suoranaista hyötyä.
Suurteollisuus huolehtii työväes-
töstään kokonaisuutena, koska
sille on eduksi sijoittaa yksilöt
taipumuksiensa mukaan, kehittää
heitä erikoistehtäviin ja huoleh-
tia kaikin puolin heidän työkun-
toisuudestaan, työtehostaan ja
sen oikeasta käyttämisestä työ-
läisen persoonallisen kyvyn, voi-
mien. iän y.m.s. mukaan, ollen
siinä riippumaton yrityksen joh-
tajan tilapäisestä mielenlaadusta.
Vielä enemmän tietysti ~trustiv-
altio’’ kääntää huomionsa ja
huolenpitonsa työmiehensä par-
haaseen sekä työntekijänä että
ihmisenä. Tässä suhteessa se
kasvatuksen avulla valmistaa työ-
läistänsä tämän vastaiseen toi-
meen siten, että se parhaiten
vastaa hänen taipumuksiaan,; sa-
malla „tmstivaltio” huolehtii
siitä, että sen työmiehellä on ai-
na työtä sillä työttömyys on
sille itselleen tappioksi ja että
■hänen terveydestään, sivistykses-
tään y.m.s, pidetään hyvää huol-
ta; samoin tietysti myös hänen
vaimostaan ja lapsistaan,, koska

ne edustavat nykyistä tai vas-
taista työvoimaa. Toisin sanoen
Wellsin ajatusten ytimenä on
eräänlainen yhteiskunnan talou-
dellisen elämän sosialisoiminen.
~-Tnistivaltio”, s.o. valtio yhdek-
si ainoaksi suurtuotantoliikkeek-
si muodostuneena ratkaisee siten,
sitä mukaa kuin se toteutuu, so-
sialisen pulman.

•Muuten Wells ei lähemmin
selvittele, miten tuollainen jättä-
läisyritys käytännössä johdetaan
Ja järjestetään. Yhdellä tem-
pauksella sellainen mullistus ei
suinkaan hänen mielestään ole
toteutettavissa. Senpävuoksi
hän arvosteleekin purevasti so-
sialismin mullistusoppia, sanoen
m.m.: ~Ei voida yhtäkkiä luoda
uutta ihmisluokkaa’’; vaikkapa
vanha yhteiskunta pyyhkäistäi-
siinfcin pois yhdellä kynänvedol-
la, olisivat ihmiset seuraavana
päivänä entistensä kaltaisia, jo-
kainen omalla paikallaan yhteis-
kunnassa. Ei ole mahdollista
äkkiä hävittää kokonaista ih-
misryhmää vaikkapa se olisi-
kin • yläluokka koska ei ole
asetettavissa uutta työhön sen
sijalle. Suurin osa maan järke-
vistä miehistä arvelee -Wells

on, yksimielinen siitä, että
elintarpeiden tuotantoa, kuljetus-
liikettä ja suurteollisuutta on

harjoitettava valtion huolenpi-
don alaisena eikä itsekkäitä etuja
ajavan yksityisomistuksen toi-
mesta, mutta ylimenon yiksityis-
tuotannosta valtion tuotantoon
tulee tapahtua yhteensulamisen,
yhteisjärjestelyn ja yhteistyön
muodossa, yritysten yhä enem-
män keskittyessä yhteen, samal-
la kun valtio yhä suuremmassa
määrässä liittyy mukaan osak-
kaana jakansallisten etujen edus-
tajana ja vastapalvelukseksi tar-
joaa luottoa ja tullisuojelusta.
Maataloustuotannossa tulee val-
tion olla yksinostajana ja jakeli-
jana, samalla kun se kiihoittaa
maamiestä lisähinnalla tuotta-
maan niin paljon kuin mahdol-
lista.

Taloudellisen tuotannon voi-
makkaan keskittämisen ja kan-
sailistuttamisen ohella täytyy
uudistaa myös Englannin valtiol-
linen elämä. Wells hylkää ns.
maantieteellisen edustuksen par-
lamentissa. Vaalipiirien yksilöillä
ei näet muka ole mitään yhtei-
siä etuja uudenaikaisessa yhteis-
'kunnassa; sen sijaan sellaisilla
väestöryhmillä, joilla todellakin
on yhteiset edut, kuten esim.
kuljetustyöläisillä, virkamiehillä,
lääkäreillä j.n.e. ei nykyään ole
mitään edustasta parlamentissa.
Tästä johtuu tietysti täydellinen
kosketuksen puute parlamentin



Torstaina ao p;ua eioKuma

Koiro ■matafm* on löyty haan-
möstyikseJlä. Kaikki vallat ovat
.saaneet kuin iskun vaston basvo-iaan- ~ Tämän kaiken ovat saa-nee. aikaan poiki emme kunniak-kaat voitot maapallon valtakun-

fcil,pakentä lä. Mikä ihme,
ono.o tuo mongoolilainsn rotu pys-
tynyt tähän, kysyy ehkä kummis-saan moni muukalainen. Suomen
KUöi«a on. taas yhdellä iskulla a-
vannut kansojen silmät näkemääni,
että mongoli’ainen roUi ei saata

halveksitumpi kuin germand-lainen tai jokumuu dotu. Ei, vaan
kapsamme on kerta kaikkiaan teh-
nyt mongolit ihailtaviksi, ja on-,
:han.syytäkin, säilä ovathan he jo-kautta aikojen olleet mahtavan
■•oi man ja tarmon rotua, herättä-
en silloin tällöin pelkoa ympäril-
leen.

Si rnätkäämmepä vain muutamia
saroja vuosia taaksepäin, niin nä-
emme, miten mongolit, tuo .pelät-
ty rotu, suurien maailman valloit-
tajien johdolla järjestelivät Aasi-
an o oja mielensä mukaan, harit-
taen vanhaa ja synnyttäen uutta.Ja mitenkä he esim. Venäjää hal-
litsivat rautaisella kouralla 250
vuotta. Eurooppa vapisi jteidän ra-
juista hyökkäyksistään, ja kun
turkkilaiset alkoivat ahdistaa Län-
si-Eurooppaa, aiheuttaen suurta

pelkoa, alettiin näitä vastaan saar-
nata jo yleistä ristiretkeä. Tä-
mä kaikki o’koon sanottu vain
riksi, että mongolilaisessa rodus-
sa on ollut kunnioitusta ansaitse-
vaa voimaa ja on vieläkin. Ja
tiedetään että voima on valtaa.

Se seikka, että me suomalaiset
emme ole menettäneet vieläkään
täitä voimaa, ja että se on saanut
hienostuneen ja jalostuneen yleis-
eurooppalaisen muodon, pitäisi
olla selvästi ilmeinen, kaikkialla
.tunnettu. Meidän henkisen kult-
tuurimme edustajat niin tiedomie-
het kuin taiteilijatkin ovat saa-
vuttaneet tunnustusta kautta ai-
kojen sivistysk a nsain keskuudessa,
Kämä suuraniehemme ovat koetta-
neet miltei pyhän innostuksen an-
tamalla voimalla nostaa kansam-
me Euroopan sivistyskansojen ta-
salle huolimatta «itä hirvittävästä
painostuksesta, jolla on tahdottu

meidän, korkeita 'pyr-
Jimiyksi amme. Mutta tämä kansa
ei ole kärsimyksistä Lannistunut,
vaan se on niistä voimistunut,
■oppinut kestämään. Meidän kan-
samme on kuin tuo muinoinen Is-
raelin kansa, jota piinattiin ja'
töillä rasitettiin, mutta joka siitä
huolimatta kasvoi viimein perit-
täväksi ja voimakkaaksi. Kau-
kana siitä että kansamme olisi
heikko, päinvastoin on sen voimia
tarvittu esim. naapurivaltakun-
tämme paisuttamiseksi, ja minkä-
lainen sija sillä tässä on ollut, on
tunnettu. Ja sitten juuri viime
vuosina on tullut 'Selvästi ilmi
suomalaisen tarmo ja vapauden,
rakkaus; ‘monisatavuotinen vihol-
linen kaikoitettiin kourallisella
uhraaitnvia miehiä, joskin vierai-
den avun kiitollisuudella muis-

ja valtakunnan todellisten1 etujen
välillä. Niinpä tulisikin parla-
mentin molemmat »huoneet” ko-
konaan uudistaa. Ylähuone Oili-
si uudistettava siten, että sen
muodostaisivat »johtajat”, jotka
valittaisiin muutamien kymme-
nien miesten joukosta, nimittäin
sellaisten, joilla on erityisesti
huomattava asema maassa joko
teollisuus- ja liike-elämän tai
hallinnon, tieteen, opetuslaitok-
sen, sotalaitoksen j.n.e. alalla.
Nämä jakautuvat ryhmiin ja va-
litsevat kukin oman osuutensa
ylähuoneen jäsenistä. Alahuone
taas on samoin muodostettava
»työmiesten huoneeksi”, siten,
että työmiehet jakautuvat am-
inatticnsa ja piiriensä mukaan ja
valitsevat sitten edustajansa.
iVaalit olkoot suhteelliset ja par-
lamentin suurentumiselle määrät-
täköön yliraja.

Kuten tästä näkyy, kannattaa
(Wells n. s. i ntressieduskuntaa,
jossamaan kaikki (henkiset ja ai-
neelliset voimat ovat yhteiskun-
nallisen tärkeytensä ja merki-
tyksensä mukaan suhteellisesti
edustetut.

Opetuslaitoksen uudistamises-
sa Wells hylkää jyrkästi n.s.
klassillisen sivistyksen. Yksilön
kasvatuksen ja opetuksen perus-
tana olkoon »selvä jakriitillinen

Olympialais-voilfojemme johdosta.
tamme. Ja seuraus kaikista hellit-
tämättömistä ponnistuksista on
ollut ae, minkä me kaikki riemul-
la tunnemme, että Suomi on itse-
näinen, vapaa valtakunta-.

Kuten sanottu, on (meMän kan-
samme pyrkimyksiä koetettu kai-
kin tavoin heikontua, mutta, niin-
kuin näyttää, tuloksetta. Kaikkeu-
den henki, Jumala, on kerta, kaik-
kiaan säätänyt, että »mitä ihmi-
nen ky’vää, sitä hän myös niit-
tää.® Tätä samaa voimme sanoa
kansoista. Olemme pitikin histo-
riaa nähneet.' että Suomen kaarna
on tottunut vaikeuksia kärsimään,
ja että «e on nöyrtynyt «Iloin
kuin on ollut tarvis. Mutta se ©i
ole heittänyt luottamustaan, ei
toivoaan pyrkimystensä täydelli-
seen onnistumiseen. Mikään mah-
ti ei ole kyennyt eitä lannieta,-
maan. Ja niinpä nyt vähän kerras-
saan alamme nähdä, että anka-
ran työn ja voitettujen vaikeuk-
sien hedelmät alkavat heloitta®
meiFe sangen lupaamina, yhä uu-
siin innokkaihin pyrintöihin ke-
hoittavina.

Meidän pirteät, reippaat poi-
kamme ovat iskeneet maailmani
hämmästyksellä Antwerpenin ki-
sakentillä. Nyt ovat silmät auen-
neet, ja jopa ihailun, ylistyksen
sanoja ja tekoja kuu’uu.. Näyttää
että suomalaiset ovat perineet
tuon muinaisen kauneuden ja ur-
hedlun kansan, kreikkalaisten,
voiman ja taidon. Mikä ilo ja rie-
mn kuulla, että ulkovaltaan kan-
salaisetkin tämän tunnustavaiti
Si la onhan Suomi nyt paras, ete-
vin urheilijain maa kansojen vä-
kilukuun katsoen.

On selvää että tuosta suuresta,
kunniakkaasta voitosta on arvaa-
matonta etua myöskin niin val-
tiolliselle kuin myöskin taloudel-
liselle elämälle. Me vedämme
huomion puoleemme, ja meidän»
täytyy käyttää eitä kaikella n\ih-
dollisella tavalla hyväksemme.
Voiton ilosta emme saa huumaan-
tua, vaan sen täytyy olla yllykkee-
nä yhä nnteenponnistukseen joka
alalla. Sen tulee synnyttää innos-
tusta ja harrastusta, uusia voimis-
telu ja urheiluseuroja-on perustet-
tava, jotta roisimme kunnialla
säilyttää saavuttamamme aseman.
Nykyisistä voittajista täytyy tul’a
urheilun kantaisä, ja heidän tulee
elähyttää, innostuit aa mieliä, ettei
voittomme olisi vain hetkellinen.

Myöskin meidän tulee näyttää
maai malle, että tunnemme voi-
tokkaitten urheilijaimme arvon
ja että osaamme antaa heille sen
kunnian kuin tu’ee. Muistelkaaan-
mepa vain, minkälainen ylistys ja
kuomia, tuli muinaisten kreikka-
laisten o’ympialaisisaa voittaneen
osaksi; kaupungin portit revittiin
irti heidän tieltään, loistavia juh-
lakulkueita, uhreja jm-e. Vaikka
emme voikaan kunnioittaa heitä
juuri näöllä tavoin, on meilläkui-
tenkin monia muita ke inoja: fco’f-
« toimittaa heistä 'kuvia julkisiin
paikkoihin, julkaista ohessa hei-
dän saavutuksiaan näkyvämmin

tietoisuus yksilöstä itsestään sen
suhteessa Jumalaan ja ihmisiin”.
Tässä siis tulee kysymykseen
varsinkin filosofia ja historia,
mutta historia sen laajimmassa
merkityksessä eikä vain pinta-
puolinen »lyhennysote”, siis tie-
teen historia, ennen kaikkea yh-
teiskunnallisen tieteen. Tältä
yhteiseltä perustalta lähtien on
kasvatuksen ja opetuksen suun-
nattava työnsä käytännöllistä
elämää varten siten, että lapset
koulusta päästessään eivät jou-
tuisi aivan vieraaseen maail-
maan, josta he eivät ole oppineet
paljoakaan tietämään, vaan olisi-
vat jo ajoissa valmistuneet vas-
taiseen elämäntehtäväänsä ja
tuntisivat sen yhteiskunnan, jos-
sa he joutuvat toimimaan.

Kuten näkyy on Wellsin kat-
santokanta englantilaiseen ta-
paan kokonaan käytännöllinen
ja taloudellinen. Hän ei anna
tarpeellista arvoa ihmisen ja yh-
teiskunnan henkisille puolille.
Hänen mielestään tulee »samo-
jen miesten, jotka tekevät uusia
suunnitelmia, myös olla määrää-
mässä niiden miesten kasvatus-
ta, joiden on nuo suunnitelmat
toteutettava.”

O. AL K,

Klnallisnus
ja taide.

Geatferien koti-
mainen ohjelmisto.

Kun teatterien alkavan näytän-
tökauden ohjelmistosta parhail-
laan julkaistaan ennakkotietoja,
(kiintyy huomio jälleen kotimais-
ten näytelmien niukkuuteen. Ku-
kin teatteri tietysti näyttelee mat-
kan varrella »Tukkijokea*, »Num-
misuutareita*, tai »Daniel Hjorth’
ia* tai jotakuta muuta niihin ver-
rattavaa ehkä viidennenkymme-
nennen tai sadannen kerran, mut-
ta kotimaisia ensi-i.toja on ohjel-
mistossa yksi, kaksi tai ei ol-
lenkaan.

iKansa 11iste-atterin uutuudet lue-
tellaan (keskiviikon Uudessa Suo-
messa. Siitä luettelosta löydämme
yhden ainoan kotimaisen
cnsi-illan. Ja kuitenkin pitäisi
tämän teatterin valtion run-
saimmin kannattamana nimen-
omaan tukea Ja vaalia kansalli-
sen näytelmätaiteen kehittymistä.

Kansan Näyttämön ohjelmis-
tosta löydämme kaksi kotimaista
uutuutta, mutta maaseutukau-
punkeihin käytäessä asia Jo muut-
tuu niin, että vain aniharva yh-
dellä sellaisella yrittää. —Täkä-
läisillä teattereilla. Jotka sentään
lienevät maamme kaikkein ensim-
mäisiä taidelaitoksia, ei kummal-
lakaan ole tiedossaan mitään koti-
maista uutuutta.

Tästä älköön yksinomaisesti
syytettäkö teattereita, eikä syy
aimka-an välittömästi ei ole nii-
den. Uskomme vähääkään epäile-
mättä sen, Tampereen Teatterin
Johtajan antaman tiedon, että tar-
jotut uutuudet ovat ala-arvoisuu-
dessaan olleet mahdottomia ohjel-
mistoon otettavaksi.

Kotimainen tuotanto on ollut
heikkoa hävettävän heikkoa.
Teattereiden johtajille on tarjot-
tu tekeleitä, joiden lukeminen on
ollut tuskallista.

Mutta teemmekö jo tästä sen
johtopäätöksen, että meidän kir-
jailijamme eivät teattereiden oh-
jelmistoon keipaavia näytelmiä
kykene luomaankaan? Tätä ci
■kansallinen itsetuntomme antane
•peräksi.

Syitä on siis lähdettävä, etsi-
mään syvemmältä. Kirjailijat sa-
novat, että näyte mäin tekeminen
on heille taloudellisesti vaikeata,
jopa mahdotonta, koska niiden
valmisteluun kuluu vuosikausia
ja kuitenkaan eivät kustantajat
enempää kuin teatteritkaan ole
halukkaita juuriminkäänlaista te
kijäpalkkiota suorittamaan. On
ymmärrettävää, että näytelmän
(ellei ota lukuun seuranäytelmiä)
kustantaminen on taloudellisesti
kannattamaton tai ainakin voittoa
tuottamaton. Yhtä hyvin saattaa
ymmärtää, että teattereille on pal-
jon mukavampaa ja halpahintai-
sempaa ammentaa ulkomaisesta
varastosta, vallankin kun esiti ä-
mlaellekin on muualla jovalmiit
kaavat va ettu.

■Kansallisen näyte 1m äta iteen,

kaimalta tämä kuitenkin on kaik-
kea muuta kuin ilahduttavaa.

Teatteri-ihmiset lienevät kaikki
yksimielisiä siitä, että näytelmä-
taiteemme, jotta sillä olisi tulevai-
suutta, on rakennettava vankasti
suomalaiselle pohjalle. Mutt*
kuinka voi tämä taidehaara kan-
salliseksi sanan syvimmässä mer-
kityksessä muuttua, jos me yksin-
omaan ahe-rtelemme ranskalaisen,
saksalaisen tai jonkunmuun meil-
le vieraan maan tuotannon ääres-
sä ja oman kotoisen ajatusta-
han jätämme syrjään ja tykki-
nään unohdamme.

Mutta kotimaisen näytelmätuo-
tannon elvyttämisestä olisi toinen-
kin, lähes yhtä suuri hyöty. Jos
meillä runsaammin eteviä näytel-
miä tuotettaisiin, voisimme me
niitä vuorostamme tarjota muihin
maihin Ja sillä tavoin maamme Ja
sen kulttuurielämä tulisi tunne-
tuksi.

- iy ... fKirjailijoillemme on näiden syi-
den vuoksi vara ttava mahdollisuus
uhrata aikaansa näytelmien val-

mistamiseen, Jopa tavallista run-
saammilla palkkioilla heitä tähän
työhön innostettava. Jos valtiolla
on varaa kansallisen teatterin yl-
läpitämiseen, niin eiköpä Jollakin
tapaa saatane koolle myöskin
muutamia kymmeniätuhansia ko-
timaisen, kansallisen näytelmä-
tuotanon edistämiseksi. Muuten
arvelemme, että Kansallisteatte-

rin taloudellinen asema nytkin sal-
lisi enemmällä kuin yhdellä koti-
maisella ensi-illalla esiintyä Ja
myöskin runsaammin uhrata nii-
den näyttämöllepanoon, niinkuin
uhrataan monasti Jo yleisömenes-
tyksensä kadottaneihin klassilli-,
sun näytelmiin. Jos Kansallisteat-
teri olisi kotimaista runsaammin
viljellyt, olisi rohkeus maaseutu-
teattereihinkin tarttunut, Jopa oli-
sivat ne katsoneet velvollisuudek-
seen ; suurempien kustannusten,
uhallakin hankkia kotimaista.

Jos taas kirjailijat tietäisivät,
että heillä on mahdollisuus riittä-
västä palkkiosta inyöda tuotteen-
sa teattereille, niin varmasti täy-
sipainoinen kotimainen tuotanto
:ikääntyisi.’

Elleivät teatterit —r mikänsäai-
taa olla hyvin mahdollista - ta-
loudeilisosti ole-kykeneviä ratkai-
sevasti parantamaan kotimaista
häytelmätuotantoa, on sitten val-
tion annettava lisätukea.

S—n.

„Enslmäinen romaani.”
Samuel Richardson: Pamela vai-

nottnna. Suoni, ja johd. Tarusi
V, Häm e e n-A nll i 1 a. Arvi
. A

A. Karisto o.y. Sivuja 442.
Hinta 18 mk.

Kariston .»Klassillisen kirjas-
ton” 12 numerona on ilmestynyt
romaani, jolla on ikää jo 180
vuotta, ja jota sen suomentaja
monilla esittämillään syillä ni-
mittää «romaaneista ensimäisek-
si”. Tosinhan tätä nimitystä
vastaan voidaan tehdä muistu-
tuksia, sillä romaaneja tämän sa-
nan laajimmassa ja jokapäiväi-
simmässä merkityksessä oli kir-
joitettu jo paljoa ennen «Pame-
lan” aikoja, mutta jos erityisesti
rajoitumme romaaniin uudenai-
kaisessa, varsinkin n.s. porvaril-
lisessa merkityksessä, niin todel-
lakin tuo pyylevän ja säveän
englantilaisen kir janpainajan
paksu esikoisteos hyvällä syyllä
ansaitsee ..ensimäisen romaanin”
nimen. Siitä alkaa uusi kehitys-
kausi romaanien historiassa, ja
sen vaikutus oman aikansa sekä
rnyöhemmänkin ajan kaunokir-
jallisuuteen on ollut varsin huo-
mattava. Siten ~Pamelalla” on
nykyaikaiselle lukijalle etusijas-
sa kirjallishistoriallinen arvo ja
mielenkiinto, ja siinäpä lienee
syy sen esiintymiseen suomenkie-
lisessä asussa Kariston ~Klassill-
isen kirjaston” joukossa. Mutta
muutenkin lienee nykyaikaiselle
lukijalle mielenkiintoista jo pel-

uteliaisuudesta tutustua
nähdäkseen, miten

180 vuotta sitten (1740) romaa-
neja kirjoitettiin. Ja ehkäpä
hän lukiessaan kiintyy myös itse
romaanin päähenkilöön Pame-

laatikin ja hänen kohtaloonsa,
jollei ennätä ikävystyä tuohon
loputtomaani kirjeiden paljou-
teen, joka täyttää romaanin alus-
ta loppuun saakka.

„ Pamela” on päet erityisesti
n.s. ..kirjeromaani'", missä pää-
henkilö lähettämiensä ja saa-
miensa kirjeiden muodossa ker-
too ja meikäläisen lukijan
mielestä liiankin turhantarkasti
ja väsyttävästi romaanin ta-
pahtumat ja kuvaa siinä esiinty-
vät henkilöt. '.Kirjeromaanien ta-
paisia teoksia oli sepitetty jo en-
nen ..Pamelaakin” (esim. Mpn-
tesquieun ..Persialaisia kirjeitä")
mutta vasta ~Pamela" laski var-
sinaisen perustuksen ja antoi pä-
tevän mallin tälle romaanimuo-
dolle, joka sitten sai runsaasti
seuraajia ja on osaksi pysynyt
hengissä meidän päiviimme
saakka. Mutta erityisesti on
..Pamelalla” merkityksensä uu-
den aihepiirin tuojana kirjalli-
suuteen. Sitä ennen olivat „ro-
rnaanit” käsitelleet yksistään yl-
häisön elämää ja sitäkin perin
epätodellisella tavalla. Jos alem-
pisäätyisiä henkilöitä oli milloin
romaaneissa käsitelty, oli heistä
otettu vain naurettavia puolia.
..Pamelan” päähenkilö sen sijaan
kuuluu keskisäätyyn tai sukupe-
rältään oikeastaan köyhälistöön,
ja hänen elämänsä esitetään san-
gen vakavassa valaistuksessa. Li-
säksi pyrkii tekijä olemaan niin
todenmukainen kuin sen ajan
oloissa oli mahdollista. Hän ei
kuvaile mitään kuviteltuja ja
haaveellisia oloja ja tapahtumia,
kuten aikaisemmat romaanit,
vaan esittelee tai on ainakin esit-
televinänsä tavallista jokapäi-
väistä elämää ja todellisia ihmi-
siä avuilleen ja vikoineen. Ri-
chardson on ensimäisiä, joka
koettaa huolehtia oikeasta luon-
nekuyauksesta, vaikkapa hänen
henkilökuvansa tuntuvatkin V-
kyaikaisesta lukijasta vielä kovm
yksipuolisilta. Tämä kaikki te-
kee sen, että ..Pamela” edukseen
eroaa aikaisemmista romaaneista
ja muodostaa rajapyykin van-
hemman ja uudemman romaani-
kirjallisuuden välillä. Siitä alkaa
n.s. „porvarillinen perheromaa-
ni”, Ijoka kukoisti 1700-luvun
loppupuolella ja on varsinkin
englantilaisessa kirjallisuudessa
ollut valtasijalla. Se merkitsi
~kolmannen säädyn” huomatta-
vaa nousua myös kirjallisessakin
suhteessa.

Lisäksi on ..Pamelalla” eräs
ominaisuus, joka myös löi lei-
mansa seuraavan ajan romaani-
tuotantoon. Se oh sen vahvasti
moralisoiva, hyveellisyyttä saar-
naava tendenssi, mihin liittyy ko-
vin herkkä ja kyynelehtivä tun-
teellisuus. Romaanin päähenkilö
on äärimmilleen jännitetty hyve-
sankaritar. hänen vainoojansa
taas mitä ovelin konna, jonka
kaikki lähentelyt kuitenkin kil-
pistyvät Pamelan hyveellisyyden
ia siveellisyyden lujasta panssa-
rista. ~Pamelan” esikuvan mu-
kaan seuraava aika sitten tuotti
lukemattomia romaaneja, joissa
saatiin ihailla ja säälitellä jaloja
hyvesankareita ja inhoa konnia.
Ja «Pamelan” tunteellisuutta ja
kyynelhenkkyyttä monet seuraa-
vat romaanit korostivat aivan äi-
telyyteen ja luonnottomuuteen
saakka.

Mitä itse „Pamelan” juoneen
tulee, niin olisi kai sen voinut
kertoa yhtä hyvin, ehkäpä nyky-
aikaisessa mielessä paremminkin
kymmenesosalla siitä sivumääräs-
tä, jonka Samuel Rieharuson on
tarvinnut sen esittämiseen. Yl-
häisen rouvan nuori kamarineiti,
alhaissukuinen Pamela, jää rou-
van kuoltua edelleen taloon pal-
velijaksi, mutta joutuu pian ta-
lon nuoren herran lemmen pyy-
teitten esineeksi ja varjelee viat-
tomuuttaan ja hyveellisyyttään
niin tarmokkaasti, että herra vih-
doin luopuu yrityksistään ja las-
kee tytön palajamaan kotiinsa,
köyhien vanhempiensa luo. Täs-
tä verrattain mutkattomasta juo-
nesta on Richardson keittänyt
kokoon epälukuisia kirjeitä ja

päiväkirja-muistiinpanoja, joissa
sentään aina esiintyy joku uusi
ja juonen kehitykseen vaikuttava
piirre. Siinä on tosiaankin
„tehty asiaa tikusta” aivan Ho-
puttomiin, vallan samoin kuin
Joe! Lehtosen ..Putkinotkossa”
tai Maiju Lassilan kertomuksis-
sa. Tuntuupa miltei siltä kuin
olisi tuo arvokas porvarillinen
vanha herra (Richardson eli tätä
ensimäistä romaaniaan kirjoit-
taessaan jo 50-vuotias) oikein
sydämellisesti nauttinut lavcrrel-
lessaan Pamelansa tunteenpur-
kauksia ja hyveellisyyden järkei-
lyjä niin tyhjentävästi, että ny-
kyaikaisen lukijan kärsivällisyys
joutuu sangen kovalle koetuksel-
le. Muutenkin pyrkii nykyai-
kaista lukijaa oudoksuttamaan
se seikka, että Pamela tekee läh-
töä talosta viikkokausia herran
lähentelyjä pakoon eikä lähde
kuitenkaan, vaan jatkaa hyveel-
lisyytensä kehumista ja varjele-
mista ikäänkuin tahallaan, jotta
kertomus viruisi sitä pitemmäksi
ja Pamelan sankarillisuus kävisi
yhä täydellisemmäksi. Moni
munkin seikka tässä vanhassa
romaanissa oudoksuttaa nykyai-
kaista lukijaa ja johtaa hänet ai-

aamulehti

tuin «anomals&dissä 3. n. e. Tässä
oi ole otettu lukuun niitä trium-
feja, joita he viettävät ja joita
pannaan toimeen heidän kunniak-
seen, sitten kuin he ovat palan-
neet kotiin.

Kaikki tämä on omiaan lisää-
mään ikansalaistuntoa, jota. me
niin kipeästi vielä kalpaamme, Ja
myöskin tietoisuutta siitä, että
Suomen kansa pystyy Ja kykenee
Johonkin, kunhan se vain tuntee
arvonsa Ja voimansa. Ja silloin,
Kun kautta maan on saatu vireille
terve, eheä kansallistunto, ja «

pystymme oivaltamaan oman voi-
mamme Ja siihen luottamaan, niin
silloin me täydellä voimalla saa-
tamme näyttää, että meitä ei
suinkaan pidä halveksia' villeinä
Jäämeren barbaareina. Suomi on
energian maa, joka ei ole vielä
tehtäväänsä täyttänyt.

Å. K— n s.
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ensimmäiset
syyskirjat

Romaani

John Galaworthy,
Herraskartano*
Hieno englantilaisen maa-
faisylimgstön elämää kuvaa-
va romaani. Suom. Eino
Kaila. 22: —, sid. 30: —.

MatkaHupakinolta

J.E.Rosberg. Muis-
telmiamuilta mait-
tam Hauskasti kerrottuja
kuvitettuja pakinoita teki-
jänretkistä useimmissa Eic-
ropan maissa. 25: —.

V. Aimola, Taval-
lisimmat häkkilin-
tumma ja ohjeita niiden
hoitamiseen. Kuvia. 7:50.

John Keränr Auto-
kirja* Automobiilin hoito
ja Talletus. Runsas huvitus.
3:s lisätty ja korjattu pai-
nos, Sid. 27:50.

7;s painos

Kotiruokaa Edith Hei-
nilän y.m. toimittamaa kuu-
luisaa keittokirjaa on ilmes-
tynyt, Sid. 25: —.

Walter M. Linna-
niemi, Sokerijuu-
rlkasvilje lykse n
tuhohyönteiset ja
niiden torjuminen. Kuvi-

—,

Esperanto

AleksisKiven. „ Kih-
lausgt ja r,Leate ovat
esperantoksi käännettynä
ilmestyneet (La fiancigoja
Lea). 4: —.

ffKaupan yhteis-
kieli* “ niminen, 1 mkn
maksava kirja esittää espe-
rantoa liikemaailman yh-
teisenä kielenä.

Hso 14 Ja 13

Veli Giovannipi-
lajuttuja Ja piir-
roksia ovat ilmestyneet.
Summassakin yli 60 pila-
kuvaa ja muuta hauskaa.

ä 2:50.

oy.
OTAVA.
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il® tcSöbftuti, ?ÄoJKln, Sät-
Saatot«j»s!hi|i ja kirjallisiin ma-

Mutta toiselta puo-
len on JPhsmdassa” paljon ®d-
laistakm, mikä tuntuu vielä ny-
kyäänkin tuoreelta ja kirjallisesti
aautintokdpoisd ta.

Mainittakoon lopuksi, että nyt
suomeksi ilmestynyt

~ Pamela
vainottuna”, on oikeastaan vasta
alkuperäisen ~Pamelan” cnsimäi-
nen osa. Kaikkiaan on. sitä jat-
koineen kokonaista 4 osaa; toise-
na niteenä tulee suomeksi ilmes-
tymään ..Pamela naimisissa”.

Olemme tässä tavallista laa-
jemmin puuttuneet tähän van-
haan romaaniin, nykyaikaisen
romaanin kantaäitiin, etusijassa
sen kirjallishistoriallisen merki-
tyksen vuoksi. ~Pamela” puhuu
kyllä lukijalle itse puolestaan se-
kä ansioineen että heikkouksi-
neen, jos ken uskaltaa sen luke-
miseen muun tekemisen puut-
teessa tarttua. Suomentaia on
alkuun laatinut sangen tyhjentä-
vän esityksen romaanin histo-
nasta yleensä ja ~Pamelasta” e-
rityisesti, siten tehostaaksensa

jotka ovat ~Pamelale-
” antaneet sijan ~klassillisten”

kirjain joukossa. Itse suomen-
nos on taidokkaasti suoritettu.

mitä syitä,

O. A. K

Uusia seuranäytelmiä on lii-
tetty Arvi A. Karisto Oy:u julkai-
«em aan »Seuranäytelmiä» -sarjaan,
joka. on maan laajin alallaan;

Nainen sen tietää, koft-
miuäytoksinen näytelmä, kirj.
(Kaarle Halme, hinta 4 mk.
Uusi voimakas kappale nykyään
suositn i mman näytelm ä!kir ja ili-
janame kädestä., jonka tuotteet ai-
na saavat (kiitollisen yleisön ja
ovat erityisesti sovellettuja seura-
näyt taon öiIle.
Kyllikki ja L e m m i nik ä i-

n e n, kaksi näytöksinen Kalevala-
näytelmä, kirj. Erkki Saarenmaa,
hinta 2 mi:. llistorratutikimuk-
semme edustaja osoittaa salani-
mellä ilmestyvässä näytelmässään
eteviä, draa.masepon lahjoja, jotka
«aavat luvun Kalevalaa esiinty-
mään mitä elävimpänä {odellisuu-

Uusi nta-p a inoksinä Kas t 1 e
Halmeen runsaasta näytelmä-
tuotannosta, Joka nyt on kokonaan
siirtymässä Arvi A. Karisto o.y:n
julkaistavaksi, on jälleen ilmesty-
nyt »Seuranäytelmiä «-sarjassa
muutamia loppuunmyytyinä ollei-
ta suosittuja kappaleita:

Esa Pöllönikorpi, ikomi-
ii tytöksi nen 'huvinäytelmä, kolmas
painos, hinta 4 mk. » Multa-
aatelin« ensimmäinen esiintymi-
nen, jonka hullunkurinen komiik-
ka on kirjallisuutemme vastusta-
matt-ominta huumoria.

tenu

PClfSnkprten naaanl-
aiayö, kolminäytökkinen, 3nm-
näyfelmä, toinen painos, 'hinta 4
mk-, Toinen erä te-
li*», Jo liian kauran ptuitfcunuti
a&yt&kn äohjelmtetosta, t uitua an.
amyydrksi loppuun.

Kak »intä iste 1 n. kolani-
asSiytöksimien näy »imi, toinen pai-
noa. hinta 4 mk. yoi makaa
draama, jossa j&anattSv* toiminta
ja ytimekäs vuoropuhelu edustargt
Halmeen korkeinta käsättolytapaa.

Samti«a saj-j a.ssa on ilmestynyt
uusima painoksina myös Larin
Kyöst i® yksi näytoksinen p ila
Säilin selkkauksia (2
■u»k.), K. O. Tannerin 1-näyt. hu-
rinäyt. Peetuupäirä Ean>-
nanpä ä s s ä (4 painos, 1:50),
Yrjö A. Kemppaisen 2-näyt. näy-
telmä Ei sovintoa ennen
uhria (4 painos, 2 mk.), Kor-
hoe-Herkm 1-näyt. näytelmät
Nuottanuotioila (3painos,
1:50) ja Rukka-a et (3 painos
1:50), Eaiju Rannan 1-näyt. tuo-

kiokuva Me t« »npor e 9 s a (3
painos, 2:50), nimim. Surun
2-näyt. näytelmä Hakalan ta-
liat (3 -painos. 2 mk.) ja Kyösti
Korpikiren 1-näyt. Saiturin
perintö, hinta 1: 50.

Tärkeä apnkirja maanvilje-
lijöille Ja maa-alueiden omistajille.
Onni Ollila; Maanmit-
tausopin alkeet maan-
mittauksen harrastajia
varten. Toinen painos, toimitta-
nut maamAittausinsinööri Ilmari
Laukkanen. 35 kuvaa. Hinta
5: 50.

Etevän ammattimiehen insinööri
Onni Ollila-vainajan teoksesta
»Nuori maanmitari« on täten il-
mestynyt uusi painos, joka var-
maankin on näinä maanomistus-
olojen vaiherikkaina aikoina ter-
vetullut monelle maanomistajalle.
Maanmittaus pinta-alan lasku ja
kartan tekeminen on nimittäin
niin yksinkertainen asia, kun se
tehdään vain maanviljelijän taval-
lista »kotitarvetta» varten, että
tällaisen pienen, mutta hyvän ja
selvän oppaan avulla siihen voi
pian perehtyä. Hellöitämme sen
vuoksi kaikkia niitä, jotka tahtoi-
sivat omin voimin ottaa selvää vai-
nioittensa ja niittyjenpä sekä mst-
säsarkojen todellisesta pinta-alasta,
hankkimaan tämän teoksen ja sen
avulla omistamaan itselleen tuon
tärkeän taidon. Ammattikirjalli-
suutemme on sen ilmestymisellä
saavuttanut tärkeän lisän.

Seuranäytelmät. ' Kansamme
on erittäin kirjallista ja taidetta
harrastavaa ainakin siihen nähden,
että se pitää erikoisesti näytelmä-
taiteesta. Sadottain harjoitetaan
maassamme joka kuukausi uusia
seuranäytelmiä ja esitetään jän-
nittyneelle ja ilolla seuraavalle
yleisölle. Vanhat seuranäytelmät
saattavat tulla niin rakkaiksi, et-
tä niistä ilmestyy aina uusia pai-
noksia.

Hiinpä on Kustannusosakeyhtiö
Kirja, jonka seuranäytelmäsarja
on laaja ja sangen suosittu, jälleen
julkaissut uuden kuudennen pai-
noksen Larin Kyöstin hauskasta
näytelmästä Jehannu s t u I i 1-
la (hinta 3:50). Samoin ovat il-
mestyneet uudet painokset Frans

Englannin poliiiihan häärine
Lusernissa.

Berlin, 25. 8. (STT) Saksan
lehdet huomauttavat Luzernis-sa
ilmenneestä Englannin politiikan
täydellisestä äkillisestä kääntees-
tä, joka pääasiallisesti johtunee
Puolan sotilaallisista voitoista.

KKmrvEnn

.Viitasen
Yaa‘h a n Sunnt a 1 a n säh-
kövalo (hinta 3: 25) sekä Kuut-
ti Yuoritsaloni haljakasta pil*-
näytelmästä Kalle» Kosinta
(3:25). Suosittelemina Kirjan hy-
vin valittuja näytelmiä kaikille pa-
rempaa ohjelmaa harraataviifle seu-
ra näyttämöillo.

Partiokirjallifnntttju Arvi Ä.
Karisto O. y:n julkaisemassakan-
nokirjalliisessa »Partiolaisen kir-
jasio«-sarjassa on ilmestynyt jäl-
leen kaksi kuuluisaa parfciolaisro-
maan ia:

Meripartiolaisia, kir-
joi tt. Christopher Beck, englan-
ninkielestä «noin. Jussi Tervaskan-
to, hinta 8 mk. Ensimäinen
suomeksi ilmestynyt teos tältä par-
tioliikkeen toiminta-alalta, pirteä
ja reipas seikkailu kuvaus, joka
on saanut Suomen Partioliriwn
kir jai 1 ienusv aliok nnnan erityisen
suosituksen.
Limberlostin vartija,

romaani nuoresta sankarista, kirj.
Gene St ration-Porter, tekijän Ui-
valla saoin. Heikki Impivaam,
hinta 12 mk. Amerikka laisdn
kirjaili jättänen viehättävää seiik-
kailuteosta Indianan nevamailta
on alkukielellä levinnyt jo toista
miljoonaa kappaletta, ja käännök-
sinä siitä on eri kielillä otettu
monta painosta. Nuorisolle ei voi
löytää innostavampaa lukemista
kuin tämä kaunis tarina todelli-
sesta nuorukaidkunnosta.

Sääksmäen Metsäkansasta.
Kuten tiistai-lehdessä ol-

leesta ilmoituksesta näkyy, toimii
Metsäkansan nuorisoseura kesä-
juhlan ensi sunnuntaina t.k. 29 p.
Juhlat alkavat klo 2 ip. yleisillä
urheilukilpailuilla. Kilpailuista
mainittakoon: kolmiottelu (kuu-
lantyöntö, pituushyppy ja 100 ra.
juoksu), 3000 m. juoksu, seuran
jäsenten väliset kilpailut • kierto-
sarvesta naisille-ja alle 16-vnotiisi'l-
le pojille kolmiottelu; (keihään-
heitto. pituushyppy, 100 m. juok-
su). Vielä on nuolenheittoa y.m.
Klo 7 alkaa iltama seuran talossa
arvokkaalla ohjelmalla, josta mai-
nittakoon juhlapuhe, kuorolaulua,
runonlausunta, näytelmäkappale:
»Ne jääkärit* y.m.

Kannattaa siis pitemmältäkin
matkalta tulla katsomaan ja kuu-
lemaan, mitä roetsäkansalaiset voi-
vat tarjota sekä ihailemaan Met-
säkansan kaunista ja suuremmeis-
tä luonnon maisemaa.

Terve tuloa siis nuoret ja van-
hat, läheltä ja kaukaa!

Juhlille menijä

Voimistelu- la urheilu

hilpai
Suomella o.n sLi« yleåeurheilussa

toinen sija 107 pisteellä, sekä sa-
moin kaikissa urheilulajeissa (pur-
jehdukset, soudut, tenniskilpailut
y.m. luku anotettuna, joissa Suo-
mella ei ollut yhtään edustajaa)
myöskin: toinen asema., Pvstyykö
Suomi säilyttämään tämän ase-
mansa, on vielä epävarmaa, sillä
Englanti ja Euofsi tullevat vielä
uinnissa saamaan koko laille pis-
teitä. Tosin Suomikin saa vielä
huomattavasti pisteitä vapaassa
painissa ja painonnostossa, joten
varsinkin ruotsalaiset, saavat uida
kovaa, joa mieli päästä Suomen
edelle. Itse asiassa ei kuitenkaan
yleinen pistemäärä' ole Suomelle
niin suuri arvoinen kuin piste-
määrä feenttäuriheilussa, joka kui-
tenkin! on ja pidetään Olympia-
laisten päänumerona ja jonka mu-
kaan kuitenkin yleisarvostelu an-
netaan.

Kuten tunnettua, muutettiin
pistelasku järjestelmä rasta kisojen
alettua, siten, että pisteitä Saarat
kuusi parasta joka lajissa. Tämä
toimenpide johtuu ruotsalaisten
aloitteesta, jotka, aikoivat suurella
koi misätai solia joukollaan häm-
mästyttää maailmaa. Toimenpide
on kyllä puolustettavissa, koska
juuri siten halntaan eroittaa yleis-
urheilu muista soutu-, purjehdus-,
heros- y.m. urheiluista, mutta täs-
tä uudesta pistelaskujärjestelmäs-
tä olisi pitänyt antaa aikaisemmin
jo tietoa, sillä silloin olisi Suomi-
kin, huonoista raha-asioistaan
huolimatta, voinut lähettää koko
joukon urheilijoita, jotka olisivat
tuoneet Suomelle pisteitä. Tämän
menettelyn kautta sai Ruotsi it-
selleen suuresta epäonnistuinisos-
taan* huolimatta kootuksi mel-
koisen pistemäärän, vaikkeivät,
Ruotsin »suururheilljat» voineet-
kaan sijoittautua palkinnolle,
muutamia harvoja poikkeuksia lu-
kuunottamatta.

Kultami-alleja saivat rata-urhei-
lussa Suomi 9, Amerika 9, Eng-
lanti 3, Italia 2, Norja 1, Etelä-
Afrika 1, Kanada 1, Hanska 1 ja
Ruotsi 1. Ruotsi voitti pituushy-
pyn sen kaut'a että, amerikalaisten
ja maailman paras pituushyp-
pääjä Butler nyrjäytti jalkansa
ensimäisellä hypyllään ja näin ol-
len täytyi luopua kilpailuista. El-
lei tätä onnettomuutta olisi tapah-

uisla.
Ruomioila olympialaisten yleisurheilu-

iunut olisi Ruotsi jäänyt ilman
kuPtami tallia.

Jos rataurheåJussft olisi' pisteet
laskettu samoin kuin aikaisemmis-
sakin Olympialaisissa, olisi pisteet
jakäantuneet seuraavasti:

laskut ovat täydellis

Amerikä 58. Suomi 38. Englan-
ti 19. Ruotsi 18. Italia 8. Ranska
7. Etelä-Afrika 4. Norja 3. Kana-
da 3. .Viro 2. Tanska 2.

Kisojen parhain mies oli P.
Nurmi, joka voitti kaksi kultami-
tallia ja yhden .hopeamitaliin.
Suomen unheiluteoriitiiko Lauri
Pihkalan sanojen mukaan o isi
Nurmi ehdottomasti voittanut
myös 5,000 m. juoksunkin, ellei
kova meritauti olisi heikentänyt
hänen voimiaan niin paljon, ettei
kerinnyt niitä vielä saamaan ta-
kaisin. Muuten on mielenkiintois-
ta huomata että Nurmi jaoiksi
10,000 m. kokonaan toisella ta-
valla Uruin 5,000 m. jossa hän oli
ilm a nhalkaisi jana koko matkan,
jota vastoin 10,000 m:l3ä käytet-
tiin vuorottelevaa johtoa. Tämä
muutos johtuu todennäköisesti
Pihkalan nerokkuudesta ja neu-
vosta.

Hannes Kolehmainen osoitti
jälleen olevansa sama juoksija
kuin Tukholmassakin, Ruotsin
lehdet toitottivat, ettei häntä e-
nään tarvitse pelätä. Olisi muuten
ollut (mielenkiintoista nähdä Nur-
men ja Hanneksen kamppailua
10,000 m:ll'ä, johon Hanneksem-
me piti myöskin ottaa osaa, mut-
ta kun 10,009 siirrettiin siksi lä-
helLe maratonjuoksua, että ei us-
kallettu antaa Hanneksen väsytä
tää itseään. Joka tapauksessa oli-
si 10,000 m. juoksussa Suomelle
tullut Hanneksen mukana ollessa
ensimäinen ja toinen palkinto,
niin hyvässä, kunnossa osoittautui
kolminkertainen Olympia voittaja
olevansa.

3,000 m. joukkuejuoksuun ei
Suomi voinut ottaa osaa, ikoska
miehet olivat jo siksi monasti' ai-
kaisemmin o’kot »tulessa® ja voi-
mia piti säästää IÄ,OOO m. murto-
maajuoksuun, jossa meillä oli suu-
remmat voitonmahdollisuudet. Tu-
los osoitti, etteivät johtomiehet
laskuissaan pettyneetkään, vaik-
kakin Suomi olisi kyennyt sijoit-
tumaan 3,000 m. juoksussakin.

Kuten jo aikaisemmin epäilim-

nede helppoa

■ma, olivat! ruotsalaiset evänneet
meikäläisen Lahtisen osanoton 5-
otteluun. ranka sen perusteella, et-
tei hän itse ollut allekirjoittanut
ilmoitta utramistaan. Ihmeellieintä
kuitenkin on ollut se, että Lahti-
sen imoittautumispaperit olivat
kokonaan hukkuneet, mutte «no-
malaisfcen roimalfckaioe« v.r :J-
-muksien Johdosta kuitenkin löy-
tyivät. Mistä, ei vielä ok- tietoa.

Ainoa laji, missä-suomalaisien
sti pettäneet

on kymmenottelu. Tässä lajissa ei
Johansson vastannut toiveita, vaan
osottautui olevansa aivan »vli-
trec-nattut mies, kuten karsinta-
kilpailuissa Taahpareeila jo hno-
mattiin. Jos hän olisi oliitt «amas-
«a kunnossa kuin esim. viime ke-
sänä, olisi voittaminen ollut hä-

Ntaa lois urh ei \usc uroja
perustamaan

Kuvaamaton on ollut se riemu,
millä maamme kaikissa kolkissa;
on otettu vastaan viestit miestem-
me kunniakkaista voitoista An#-
werpenin Olympialaisissa. Kaikki
nekin, jotka ennen ovat olleet var-
sin kylmäkiskoisia urheilua koh-
taan myöntävät erehtyneensä ja
antavat flyt täyden tunnustuksen
ja arvon urheilijoillemme sekä to-
teavat, että maamme maine on
viimeisen viikon kuluessa, varmas-
tikin noussut monin verroin enti-
sestään. Kauemmaksi ei meidän
tarvitse mennä kun samaiseen kau-
punkiin missä nämä mahtavat ki-
sat tällä kertaa suoritettiin. En-
nen miestemrae tuloa Antwerpe-
niin et siellä tiedetty Suomesta
paljoakaan, ei tunnettu edes
maamme virallisia värejä eikä si-
nivalkoista lippuamme, mutta he-
ti ensimäisen kilpailupäivän jäl-
keen asia oli saanut päinvastaisen
käänteen. Tämä kaikki on kunni-
oitettava tosiasia, mutta samalla
meidän on luotava silmäys maam-
me omiin kulmakuntiin. Joskin
meillä on nyt saavutettu suuria
voittoja ei ee todista vielä sitä, et-
tä meillä olisi urheilutaso koko-
naisuudessaan saavutustemme ta-
salla. Meiltä puuttuu paljoja. En-
nen kaikkea meiTä puuttuu voi-
makkaita maalaisurheiluseuroja.
Ne miehet, jotka nyt toivat maal-
lemme kunniaa, olivat suurim-
maksi osaksi maaseutukaupungeis-
ta, joitten joukossa Tampere ei
suinkaan ollut vaatimattomin ja
se velvoittaa meitä turvaamaan
edelleenkin selkäpuolemme. Mei-
dän on viipymättä saatava pienim-
päänkin pitäjään Hämeessä, ja
muuallakin, urheiluseura ja edes
jonkinmoinen urheilukenttä.

Ennen kapinavuotta oli Tampe-
reen piirissä monta voimakasta
urhei In seuraa maaseudulla, joista
nousi tämän tästä hyviä kykyjä,
mutta nyt ei niistä kuulu juuri
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Olin matkalla. Pistäydyin piki-
mäiltään vähän edempänä tenpun-
gtsla, jossa oleskeleminen oli kesä-
kaudeksi jäänyt osakseni.

Minä olin viikkomääriä nautti-
nut kesän vehreydestä puistoissa,
lmkkfip-enkereiden äärillä, kuvitel-
lut nurminiittyjä näkeväni. Olin
■leikkinyt ke.sää päivänsäteiden
paahtavina langetessa kivitalon
kulmauksessa kasvavan vaahteran
lehville.

Jäi nyt istuisi rautatie vaunussa.
Veturi jyskytti- metsien halki val-
keiden savuhattaroi den kiiriessä
puiden väliin.

Kuinka kummaksi olikaan käy-
nyt lehti puiden vihreä väri, kuin-
ka kuulakka olikaan taivaan kirk-
kaus ja miten viileältä tuntuinaan
ituulenihenkäys ilmassa!

Tuli aukea. Heinäpellofc olivat
niitetyt, apila äpäreittä työnsi pal-
jaan maan peitoksi. Ruisfkuihilaat
sieisoivat ojien kohdalla suorissa
linjoissa kuin juoksuhaudoista
hyökkäykseen kohoavat ketjut.

.Syksy on tulossa. Kaikkialla
kaonnossa on kypsyyden iiedma, ra.-%

ikas -kellahteva tai jo kalpea kuole-
man ▼ani.

Kesä meni minulta, kokematta,
•koskematta. linaksin. siitä avoimin
silmin parin päiväaisäteen läm-
mössä, maittamatta, ajattelematta-
kaan tuntea sen koko suloa.

Mutta niinhän on maamiehen-
3cin laita. Pelloillaan ahertaa lii-
feipäin. Kiire on kylvöjä tehdessä,
hyvä on. kun päivä, lämpimänä
paistaa mustaan multaan, vielä

jos siihen tuon uiosta-

mietteitä maalta.

Evan vara
mät lähteet, noissa
kun heileissä.

lkm virkistävä sade lankee. Maa-
mies ei takkinsa kastumista pel-
kää, hän on tottunut katsomaan
säittä viljansa kannalta. Hän on
ainoa viisas, hän on sieluineen,
ruumiineen kuin korsi pelossaan;
juuret maassa, tähkä taivasta
kohden kurottuneena. Tuulet,
tuiskut ja poutapäivät; hm, »ei
ihmisen nahka vettä läpäise».

Ja korjuaaikana on entistään kii-
reempi. Päivänpäiste on kultaa
kalliimpi, työn vuoksi, ®5 huvitte-
lun.

Tuossa leikataan myöhästynyt-
tä ruista. Se on harvaa ja. lyhyfc-
tähkäistä, vihme talven, hanki on
.oraan maannut. Pelto on pieni ja
metsän koskessa. Niukka, on tal-
ven leipä. Luuletteko miehet sy-
dämen olevan kevyen.

Juna kiitää soistunutta 'kangas-
maata. Lyhyitä mäntyjä: suonsil-
mäkkeitä. Aukenee rahkasa/nmal-
nerva. Sitten viime kulkuni on se
ojitettu ja polttoturve-kone työs-
kentelee siellä. Pitkät sarat ©n la-
dottu täyteen kuivuvia turpeita.
Tulevaisuudenkuva. Kahdenkym-
menen vuoden kuluttua heiluu
harvemmassa haikomiehen kir-
veitä kuin nykyään. Suosta saa-
daan polttoainetta; paperia, kan-
gasta kuka tietää. Niissä on tu-

snuden ohtymättö-
halian ja it-

Kävelen maantietä, jonka mo-
lemmin puolin kohoavat petäjät,
jakläSi vertaisia ei ole muualla
kuin keski-Suomessa. Pitkäaikai-
set saateot ovat koonneet vettä

maantienojiin ja pienoiset järvet
tulvivat kuin keväällä.

Kuljen yli sillan kylään, jonka
pellot levittäytyvät järven ranta-
mille.

Peruna kukkii valkeanaan, on
toki hyvä, ettei hallaa ole sattu-
nut.

Minä en ele koskaan käynyt
juuri tässä kylässä, mutta kum-
minkin minusta tuntuu kuin jos
ku.s olisin asunut täällä. Minä
katson tien vierellä olevaa heinä-
peltoa, siemen heinä olisi jo kor-
jattava. Nostettava olisi harmaan
torpan painunut nurkka ja pai-
kattava vuoltava katto. Suunnit-
te len, huolehdin. Imin aikoisin
jäädä tänne huomaamattomana
olemaan syyskesän viileä kirkka-
us sielussani. Jäädä lanne syrjäi-
seen soppeSn, tehdä työtä, olla
ja iloita. Iloita runsaasta sadosta,
lämpiävien riihien tuoksusta ja
kellastuvista metsistä. Ja sitten
myöhään syksyllä nukkua pois
kulottuneen nurmen juureen il-
man toivoa ja kaipuuta, vain
»kesät, talvet yltäni humista

antaa».

Mutta se ajatus tuo mukanaan
mieleen työn velvoittavan vaati-
muksen, elämäntyön. Mitä on par-
hainfcaan elämä, jos siihen ei si-
sälly työtä? Tähkä, joka ei ole
ainuttakaan jyvää kantanut.

Minun täytyy olla mukana,
sanoo isäntä, keskr-ikainon, kar-
kea kourat non mies. Istumme kah-
vipöydässä Ja emäntä varoittelee
häntä, sairautensa tähden; Reh-
kit siellä itsesi kuoliaaksi!

Siinäpä sa olisikin oikea
kuolema, hymähtää isäntä keve-
än leikkisästi.

Alkaa sitten puhella kylän säh-
kölaitoshommisfca. Maaseutu säh-
köistyy. Tarvitaan voimaa, valoa.
Teollistutetaan maanviljelysi ä.
Siiliä tavoin ratkeaa pula maata-
loustyöväestosta. Maalaiselämä
näyttää suuntautuvan uusille
urille. Ollaan käännekohdassa.
Täytyy luopua paljosta siitä, jota
on pidetty ehdottomasti maalai-
suuteen 'kuuluvana. Jättää maa-
työn runollisuus; viikatteet, sah-
rat. puuäkeet ja käsipuinti. Vars-
tat ovat jo siirtyneet pikkutorp-
piin kivikkoisten ahojen liepeillä.

Miesvoima käy liian pienaksi
nykyajan taloudellisessa kamp-
pailussa. Täytyy iskeä-' syvään,
siis: luonnonvoimat avuksi.

Todelli j/uudessa paimenpojat
kuuluvat jo menneisyyteen. Hä-
viämässä. ovat sisäänlämpiävät
.saunat ja piakkoin joutuu- öljy-
lamppu samaan asemaan, jossa
pärepihtd nyt on.

Maalaisten suuri enemmistö pu-
distelee päitään. Epäillään uu-
tuuksia; Eivät ne menesty, eivät
ole tarpeellisia. On sitä ennenkin
eletty. Ja ne uudet laitokset mak-
savat paljon.

Se on luonnossa, hitaus, varo-
vaisuus. Elämä on sellaiseksi
opettanut niinä aikoina, jolloin
kaikki tieto oli ostettava koke-
muksien hinnalla. Silloin oli
mies ainoa apukeinonsa. Ei teh-
nyt mieli kevytmielisesti panna
peliin kaikkea, kun helposti saat-
toi menettää kaiken. Luonnonvoi-
mat pitivät ihmistä pelonalaisuur
deesa, nyt pyrkii ihminen hallit-
semaan niitä.

Varovaikaudessaan maalaiset ei-
vät ole taloudellisia, hitautensa,
tähden he antavat suotuisan tilan

smiden luistaa käsistään. Sääste-
tään pennejä ja tuhlataan mark-
koja. Mutta uusi polvi kasvaa
teknillisten apuneuvojen keskellä
ja sovelluttaa pelloilla käytäntöön
samat voimat, jotka nyt pyörittä-
vät tehtaita.

Silloin «täällä taivaan alla, jos-
sa maan povesta versoo esiin te-
räisä vilja, tulevaisuuden maa-
mies tuntee valtansa pitäessään
salamaa käsissään. Sillä hän
murskaa tiellään olevat valtavat
paadet, ja leikiten työntyy auran-
terä maahan, paljon syvempään
kuin nyt. Ajatus tekee tvötä. Tu-
levaisuuden ihmissuku elää pais-
teista. aikaa kauniina, sillä, kovan
työn tuottamaa liikkeiden raska-
utta ei ole. Tai ainakin se on rau-
miinharjoitukeilla vältettävässä.

Olen kuunnellut ainoastaan puo-
lella korvalla. Toinen on ollut
kiintyneenä omiin mietteisiini,
joita äänettöminä on sinne pu-
heen lomiin pujahdeliut. Ja kun
minä nyt jälleen astelen, saniais-
ta tietä, tuntuu minusta kuin
omat huoleni olisivat, kokolailla
keventyneet.

Elämä on sentään suuri ja ih-
meellinen. E : siksi, että se pakot-
taa huolehtimaan leivästä, vaan
sent-ähden, että sen jokapäiväisen
aherruksen takana on ihmissie-
lun lannistumaton pyrkimys tie-
toon. totuuteen, halu säilyttää 'tu-
levaisuudelle ia kartuttaa ihmis-
hengen perintöä. Onko siinä osal-
taan ehkä tiedotonta tarkoitusta
saavuttaa kuolemattomuus teh-
dyssä työssä, kun tekijä itse on
katoamaan tuomittu? Emme tie-
dä tuon pyrkimyksen pohjimmai-
sia vaikuttimia, emmekä tunne

sen lopullista tarkoitusperää. Me
toteamme vain häviävän elämän
suurenmoisen ilmiön. Tai ei hä-
viävän elämän, vaan yhden ikui-
sesti uutena jatkuvan elämän mo-
nista ilmestymisinuodöistä.

Ja minusta tuntuu kuin tuo-
hon syrjäiseen kylään olisi jäänyt
jotakin minun parhaasta osasta-
ni, ja. samalla olisi tällä matkalla
punoutunut ijäti kestävä säije, jo-
ka minua kiinnittää maahan, een
lah jomat tomaan vaatimukseen;
Käytä kaikkia voimiasi. Muutoin
ei korsi kasva., ei täyty tähkä.

Taas olen junassa. Palaan ta-
kaisin kaupunkiin. Me maan vie-
raantuneet lapset, me olemme yli-
menokauden ihmisiä', kuljemme
ikämme kaiken rauhattomuus sy-
dämessä. Vasta jälkelaisamme o-
isaavat oikein suhtautua siihen
elämään, joka koneiden jyskeessä
meitä kiehtoo ja meidän kaiho-
jamme piikkaa. Heissä on vai-
mentunut luonnon kutsuva ääni.
He omaksuvat ''ihmisaivojen kiih-
dyt. ämän elämän tahdin, joka
vuorostaan elämää kuluttaa-.

Seison vauUusillalla. ‘Aurinko
on jo matalalla ja kaitaa kalpeat
pilvet. Illan :yksi nai sensuroinen
tunnelma. Tuloissa on syksyn tum-
ma vö.

Lohduttomaksi ei sentään jää
mieleni.

Aukea pelto. Illansuussa siinä
mies kyntää hatuttomin päin ia
paidankaulus avoimena. Hevoset
ponnistavat eteenpäin ja auran
■terästä kaartuu Immoon kostea
musta, viilu. Huomispäivän, tule-
vaisuuden työtä. Elämänuskoa.

H—m.

mikkomakitalo
Highlight
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turhaa toimettomuutta. Nuo-
miehet, ja mikseipä naisetkinkipeästi nyt 'kokoon ja nrheilnseu-

äna paikkakunnalle perustamaan.
Lämmin «yksy on alkavalle toi-
minnalle sopivin aika.
'työt voidaan talven kuluessa tehdä
3 a keväällä on kaikki kunnossa.
Nyt el ole enää aikaa odottaa ny-
kyisten olympiamiesten jatkavan
huippusaavuaiksiaan, sillä heistä
ovat useammatkin jokäyneet kah-
den kovan tulikokeen läpi, vaan
on etsittävä ja löydettävä uusia

ja uusia olympiavoittajia.
■Nyt on ryhdyttävä tarmolla luo-
vaan työhön ja erinä on Hämeen
edelleenkin oltava eturintamassa.

Suomen .voimistelu- ja urheilu-
liiton Tampereen piirikunta tässä
asiassa varmastikin ojentaa autta-
van kätensä kunhan vaan apua
Pyydetään. Puhujia ja neuvonan-
tajia kyllä, lähtee Tampereelta jos
sellaisia jossakin tarvitaan.

La m ■ ««b mm
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Tampereen Osake-Pank in arropapen-
osaston auta;

■■49

Pankkiosakkeita
Pohj.Yhd. p
Kansallisp.
Landtm.b.

1Tivati)
Tamperevup.
Vaasan p.
Turunp.
Kauppap.
I lelsingiup
Länsi-Suomeup.
Liikepankki
Käsi työläis-

pankki
Kiinteistöpankki
Emissiooni

Teollisuus.
osakkeita.

Taahntehdas
Tamp. Pellava
Billn us
Orimattilan Viilu
Valkiakoski
Suomen Sokeri
Värtsilä
Forssa
Vaasan Puuvilla

, Höyrymylly
Paraisten Kalkki
Kymmene
Kone- ja Silta
Läskelä
Ylidist. Villa
Suomen Trikoo
Ferrari»
V idean
Kotkan Ranta
Turun Ranta
Ab. Kemi Oy.
TTleå
W. Gulzeit & C:o
Suomen Vanu
Harjun Villa
Simpele
Söruäs A.B,
Helio?
Nikolajeff .
Strengberg
Nurmi (kaota)
Kajaanin Puut.
Högfors
Leppäkoski
Tamp. Puuvilla
Serlachius
Finlayson

Kulkulaitos
osakkeita.

S. H. Q.
Vaasa Pohjaum
Valtameri
Uudet

Sekalaisia
osakkeita.

Iltolä-Suomeu
Tel.

Agros
Palos. huvilak.

Suuri lehiaankauppn.

Leppäkosken yhtiß ostanut Kot-
kan sulfaattisdlalciosatehtean.

T. k. 19 p;nä myytiin Kotkassa
pakkohuutokauppana Kotkan sul-
faattiralluloosatehdas ja osti sen
.Leppäkoski Fabriker® Ab. Har-
justa 3,750,200 mkn hinnasta.

' Tästä kaupasta olemme saaneet
eeuraavia lähempiä tietoja. Sodan
aikana osti eräs venäläinen yhtiö
mainitut tehtaat, jotka olivat jou-
tuneet taloudellisiin vaikeuksiin.

Yhtiön tarkoituksena oli siir-
tää koneet tehtaasta Uraliin. Kui-
tenkin ehdittiin vain piena osa ko-
neista viedä pois ennenkuin val-
lankumous puhkesi Venäjällä. Tä-
män jälkeen ei venäläinen jfhtiö

täyttänyt maksuehtoja, jonka
vuoksi "osakkaat päättivät myydä
tehtaan sekä koneet että inaimis-
iton pakkohuutokaupalla, Jolloin
tehdas, kuten -yllä on kerrottu,
joutui takaisin suomalaisten kä-
siin, Leppäkoski Kahri kera Ah.

vuosi sitten kaikki ko-
neet Lahden selluloosatehtaasta
ja siirsi ne Harlun®. Kotkan teh-
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Puolan voitto
Puolan viralliset tiedot.

■Puolan täkäläinen lähetystö il-
moituaa virallisesti t. k. 23 piitä;

Puolan armeijan hyökkäys ke-
hittyy hyvin koko rintamalla. Poh-
joisessa on kenraali Sigorökin ar-
meijaosasto voittanut bolshevikien
54;nrue-n divisionan ja vanginnut
koko sen esikunnan. On otettu
10,000 vankia, 17 tykkiä ja suuri
määrä liikkuvaa kalustoa. Pohjoi-
nen rintama kulkee nykyään M!a-
vaata Soldauhun. Bjelostokin
suunnalla on valloitettu Bjelsk.
Keskirintama muodostaa nyt lin-
jan Brest—Opelin—Dubienska—
Hruhierzov. .Vastahyökkäyksen
johdosta eteläisellä rintaman-osalla
on Biodionnyn armeija, joka <£i
hyökännyt Lambergin su untaan,
pakotettu neräytymäkn «nurin
tappioin.

Kaikkiaan ovat puolalaiset tä-
hän asti ottaneet 60,000 vankia,
200 tykkiä ja 1,000 konekivääriä.

Bolshevikit perääntyvät edelleen.
Noin 20,000 venäläistä paen-

nut Saksaa i .

Berlin, 24. 8. (STT) Venä-
läisten pe-rä jtjmismatka' jatkun.
Varsovasta »ampuneiden tietojen
mukaan on eräiden jouklko-osasto-
jen antautuminen odotettavissa.
Venäläisiä joukkoja kulkee yhä
edelleen Saksan rajan yli. Nyttem-
min on Saksaan paenneiden venä-
läisten joukkojen lukumäärä suun-
nilleen 20,000. Puolalaiset ryh-
mittelevät joukkojaan. Muodoste-
taan uusi pohjoinen armeija, jon-
ka komentajaksi tulee kenraali
Haller. Keskistä armeijaa komen-
taa Pilsudski.

BolshevikiarmeSJa lyöty hajalle.
Puolalaiset saaneet noin

70,000 vankia.

Lontoo, 24. 8. (STT) Varso-
vasta ilmoitetaan, että Puolan,

voitto on täydellinen). Bolsheviki-
anmeija on täydellisesti lyöty ha-
jalle. 70,000 vankia jasuunnat-to-
dua määriä sotatarpeita on saatu.
Joka päivä saadaan tuhansittain
uusia vankeja. Bjelostokin valta-
uksen vuoksi on pohjoinen bolshe-
viikiarmeija täydellisesti eristetty.

Puolan sotasaalis: 200 tykkiä ja
1,000 konekivääriä.

Lontoo, 24. 8. (SIT) Reute-
rille ilmoitetaan juotettavalta ta-
holta, että puolalaiset ovat saa-
neet 63,000 vankia ja «otasaaliina
vallanneet 200 tykkiä sekä 1,000
konekivääriä. Suuri vankimäärä
aiheuttaa melkoisia vaikeuksia.

Ganskan herruus Slestfglssä
alkanut.

'K ö p e n h a m i n a, 35. 8. (ST
T) Virallisessa julistuksessa ilmoi-
tetaan, että Tanskan yiiihemnis
pöh jois-Slesvigi in aiikol heinäk.
15 p :stä 19,20, jolloin uusi raja
Saksan ja Tanskan välillä viralli-
sesti vahvistettiin.

taastä 'puuttuvat koneet voidaan
heti korvata koneilla Harjusta ja.
voitaneen Kotkan tehdas täten
saada käyntiin muutamien kuu-
kausien kuluessa noin 8.000 ton-
nin tuotantomäärällä. Leppäkos-
ken tehtailla lienee käytettävä-
nään. halvalla ostettua raaika-ai-
netta useiksi vuosiksi eteenpäin,
mikä nyt aiotaan siirtää Kotkaan.
Leppäkosken rakennettavaksi
suuirmitelln n sulfaafrfciseiluloosa-
tehtaan «Ijästä rakennettaneen'
sinne nyt sulfaattiselluloosatehdas.
Kotkan tehtaista isuoritettu lunta
on vain murto-osa niistä kusian-
nuksista, jotka uuden tehtaan pe-

I r-ustaminteß tulisi «åsl*»äia.

Ulkomaat.
täydellinen.

Puolalaiset miehittäneet Brashc-
nysbin, Mlavan ja Soidaan sekä

kulkeneet Narevin yli.

Pdolan yleisesikunnan tiedoni-
anto t. k. 24 piitä;

Pohjoisella rintamalla on ensi-
mäinen puolalainen armeija täy-
dellisesti lyönyt 15:nnen neuvosto-
armeijan, joka oli pakotettu pe-
rääntymään. Kiivaiden taistelujen
jälkeen puo alaiset ovat miehittä-
neet Brashenyshin ja Mlavan, jo-
ten bolshevikien ainoa peräänty-
mistie on katkaistu. Samalla on
suuri osa 4:ttä neuvostoarmeijaa
sekä vihollisen 3;s rateuväkidivi->
sioona joutunut saarroksiin. Puo-
lalaiset ovat saaneet suuren mää-
rän sotatarpeita ja vankeja. Sota-
saalis lisääntyy lakkaamatta. Yk-
sistään on eräs jalkaväkidivisiona
päivän taistelussa saanut 5,000
vankia, 16 tykkiä, 135 kuulaniis-
kua. Puola'ai set ovat miehittämeet
Soidano, joten rintama tällä koh-
dalla mutkistuu pohjoiseen päin.

Samalla kulkivat puolalaiset Pil-
sudskin henkilökohtaisesti johtaes-
sa sotatoimia, t. k. 21 pnä Nare-
vin yli.

Bolshevikit Varsovan luona nen-
vottelevat täydellisestä antautu-

misesta.

Berlin. 25. 8. (STT) Bolshe-
vikien peräytyminen kehittyy no-
peasti edelleen. Pohjoisen rinta-
man venäläisten joukkojen ilmoi-
tetaan olevan moraalisesti rappi-
olla ja Varsovasta saapunut tieto
kertoo, että näiden alueiden venä-
läisten joukkojen komentaja on
ryhtynyt neuvotteluihin kenraali
Sikorskin kanssa armeijansa täy-
dellisesfä antautumisesta. Odote-
taan, että sotatointen draamallisen
kehittymisen johd, tullaan Mins-
kin neuvottelut keskeyttämään.
Kerrotaan, että Puolan ulkominis-
teri on lähettänyt kipinäsanoman
Moskovaan ehdottaen, että rau-
hanneuvottelut Varsovan ja Minä-
kin puutteellisten kulkuneuvojen
vuoksi siirrettäisiin Varsovaan.

Puolalaisten asema yhä paranee.

Berlin, 25. 8. (STT) Itä-Sak-
salaiset lehdet kertovat, että puo-
lalaiset ovat tunkeutuneet Saksan
rajan yli ja riisuneet aseista jou-
kon rajan yli tulleita venäläisiä.
Rajan yli on tullut kaikkiaan
24,000 venäläistä. Tilanne idässä
kehittyy yhä edelleen puolalaisille
suotuisaksi. Puolan armeijan tie-
donanto kertoo Venäjän pohjois-
armeijan lopullisesta tuhoamisesta
ja Soldaun miehittämisestä. Mark-
robovas f a saapuneen tiedon mu-
kaan suunnittelevat venäläiset sen
takapuolella suurta vastahyök-
käystä. Melkoisia joukko-osastoja
on havaittu näillä seuduin.

Gauskon uusi perustuslaki.

Lakiehdotus käsitelty loppun n ja
hyväksytty.

K öp e n h a m i na, 24. 8. (ST
T) Uusi ipsrnstuslakiehdotus saa-
tiin tänään loppuunkäsäteilyfosi.
Laki hyväksyttiin 82 äänellä. So-
sialidemokratit eivät äänestäneet.
Lakiehdotus tulee nyt makkara-
jill-e.

Saksan aseistariisuminen.

Presidentti kehoittaa kansaa
luovuttamaan aseet.

Berlin, 25. 8. (STT) ,Valta-
kunnanpresidentti on antanut ju-
listuksen Saksan kansalle, jossa
viitataan aseistairiisumislain euu-
reen merkitykseen ja vaaditaan,
että väestö vapaehtoi pesti luovut-
tamalla aseensa osoittaa lujan tah-
tonsa rauhansopimuksesta velvol-
lisuuksiensa täyttämiseen.

Elä-Slesian tapahtumat.
Yleislakon nhka.

Berlin, 84. 8. (STT) Ylä-
Slesian kaikki puolueet ja ammat-
ti järjestöt uhkaavat Ylä-Slerlaan
yleislakolla .elleivät miehitysjou-
kot kykene ylläpitämään järjes-
tys! ä ja palauttamaan lainmukai-
sia oloja.

Tlfi-Slosiassa sSännälfistä puola-
laista sotaväkeä.

Berlin, 24. 8. (STT) Nyt-
temmin on täysin varmasti todet-
tu, että YlärSiesiaan on ikongres-
si-Puolasta saapunut aseistettuja
joukkoja ja että siellä o® säännöl-
listä puolalaista sotaväkeä.

Kansanäänes ys Ylä-Slfsiaasa.

B o rl in, 24. 8. (STT) Journa-
lin ja Echo de Parisin mukaa®
on kansanäänestys Ylä-Slesiassa
määrätty toimitettavaksi loka-
kuun ensimääsenä viikkona.

Puolalaiset Hlä-Slesiassa.
B e r 1 i n, 25. 8. (STT) Tilanne

Ylä-Slesiassa on muuttumaton.
Puolalaisten levittämä kapina on
levinnyt yhä laajemmalle ja uh-
kaa Ra.tiropin kaupunkia. -Vuori-
työläisten liitto on pannut vasta-
lauseen puolalaisten Ylä-Slesiassa
harjoittamaa väkivaltaa vastaan
sekä vaatinut kapinallisten viipy-
mätöntä aseistariisumista.

Ruhu puolalaisien Hiä-Slesian
michiUämisesfä perätön.

Lehdissä! olleiden tarkoituksel-
listen huhujen johdosta, että puo-
lalaiset joukot olisivat miehittä-
neet osia Ylä-Slesiasta ilmoittaa
Puolan lähetystö Helsingissä t.k.
25 pnä virallisesti, että Puolan
hallitus, joka suuresti kunnioittaa
Versaillesin sopimusta ja täydelli-
sesti luottaa liittoutuneisiin, ei ole
lähettänyt ainoatakaan sotilasta
Ylö-Slesiaan.

Elintarpeiden hankinta
Saksaan.

Saksan elintarverainisteri neuvot-
telemassa Lontoossa.

Berlin, 24. 8. (STT) Saksa®
elintarveministeri Hermes on saa-
punut Lontooseen mukanaan asi-
antuntijoita.. Hän tulee neuvotte-
lemaan elintarveministeri Mc
Curdyn kanssa Spaan sopimuksen
toteuttamisesta. Samalla keskus-
tellaan, millä ehdoilla Saksa voi
saada etumaksua elintarpeiden os-
toa varten koko väestölle, mutta
etupäässä kaivostyöläisille.

Saksan sosialisflt ja neuoesfe-
polifiihka.

Torwärts tuomitsee neuvosto-
politiikan sokean ihannoimisen.

Berlin, 24. 8. (STT) Johta-
vassa kirjoituksessa Vorwärts
tuomitsee neuvostopolitiikan so-
kean ihannoimisen ja kritiikittö-
män kannatuksen, jota se saa Sak-
san riippumattomilta, selittäen
että ainoastaan päättäväinen e-
siintyminen saksalaista kiihko-
kansallisuutta ja yhtä paljon ve-
näläistä bolshevismia vastaan ky-
kenee pelastamaan saksalaisen so-
sialismin, jonka tulee selkeäsi ija
vilpittömästi puoltaa kansanval-
lan aatteita ja edistää kansojen-
välisten ristiriitojen rauhallista
ratkaisua.

Englannin työväen suhde
bolshevismiin.

Bolshevikien ahdasmielinen dog-
maattisuus tuomitaan.

Lontoo, 25. 8. (STT) Työvä-
enpuolueen kansallinen hallinto-
neuvosto tuomitsee bolebevikien
ahdasmielisen dogmaattisuuden ja
heidän alhaiset syytöksensä mui-
ide» maiden sosialisteja kohtaan.
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Huutokauppoja 1

Kuomenria klo II a.p.
huutokaupataan topattu kalusto, puu-
säakgjä, makaroouia y.m.
17241 Huutokauppakamarissa.

hpntalrnnnnlhlikMuynyypililu
myydään perjantaina t.k. 27 pnä klo 12
ap. Vartiotorniukatu 10, rautasänkg-
jä, ompelukone, divasnimatto,
liina- ja pstovaatteita v.m. v.m.
172i0 ' J

lii nisns
MusKorislsnealsja
„ solia
„ Kampoja
„

vertoja y. m.

Tsmi Minerva
Tampere. Hämeenkatu 16. Puh. 1665.
17232
msmm

| limsoilla
4 km. asem. Pinta ala 10 t.a.. peltoa
ota. Uusi asninrak. 3 huonetta, na-
vetta, talli, sauna y.m. Hinta irtainii-
neen 27,000: —.

Maatila
Tampereen lähellä. Pinta-ala 13(i
t.a., peltoa : 5 t.a. yhd. kapp. Asuin-
rak. sis. S huonetta, nlkorak. tiilistä.
Sähkövalo. Hyvä ntetsä ja irtaimisto.
Eläkettä ei ole. Läh ilm ainoastaan
henkilökohtaisesti

Mmm Asloimls- ja KSioimistö- 1
tsloiisfo Vmmw, mm i

Läntiiienkatu 2(. |i
17?37

OSalii m Holli
Talo Töölön museon vieressä. Hhaon., peltikatto, joista 4 heti vapaana,myydään [loismat. ostamisen takia p,.,-

ta ainoastaan 78,000; Smk Läh. Ahl-qvist, puh. 52 56, Helsinki. 17231

2750
321 325

170169
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Sahatun Ja höylätyn

Puutavaran
ostatte edullisimmin meiltä. Myymme höyrykuivan höylätyn puu-
tavaran iimau lisä velotusta. Nopea toimitus! Lajiteltu varasto
sahattua ia höylättyä puutavaraa Tampereella Pialkalan lauta*
tarhalla, puhelin tO5, ja Pyhäjärven sahalla, puhelin 16-78-

PyÄlJänea Saha-Osakeyhtiö
Läntlneukatu 28 THSIPEBE. Puhelin 509.

Otos- ia
poliisiasioita.

Seppäsen juttu sotayii-
oikeudessa.

Tuomittu neljäksi vuodeksi van-

keuteen ja olemaan kausi Tonitta
vailla kansalaisluottamusta.

i Sotaylioikeus julisiw oissapäivä-
päätöksensä postinkantaja U.

Seppäsen jutussa. Kuten aikai-
semmin on mainittu oli sotavis-
kaali vaatinut Seppäsen tuomitse-
masta siitä, että tämä oli sotati-
laan julistetusta Kivennavan pitä-
jästä lähettänyt Venäjän puolelle
eräälle kommunistille kirjeen, jos-
sa lueteltiin Kivennavan Ravolan
ky’au suojeluskuntalaiset sekä an-
nettiin tietoja mainitussa kylässä
okrista tykeistä. Sotaylioikeus.
tuomitsi Seppäsen pidettäväksi i'
vuotta kuritushuoneessa ja ole-

j maan 6 v. vailla kansalaisluotta-
musta yli vapausrangaistusajan.
Pitkän tutkintovankeuden takia
vähennettiin rangaistuksesta 8
kmtk.

Samana päivänä oli .sota-ylioi-
keudessa edelleen käsiteltävänä n.
s. Pyhäjärven pommijuttu. Kaikki
11 syytettyä oli vangittuina tuotu
oikeuteen. Sotaviskaali Pohjan-
pää. jätti asian päätettäväksi, ja il-
moitti sotaylioikeus jylistävänsä
jutuissa päätöksensä syyskuun 3
p:nä.

f Kokouksia j
Bhi

itiisi Oisii!
yllmiifHen osuus»-

Kokous
pidelään syyskuun 2 pnä klo 4 ip.

liikkeen konttorissa.

Kysymyksessä kiinteiroistöa ja tavara-
varaston myynti Eräjärven

Osuuskaupalle. 8701

Orivesi 24 p. elok. 1920-

<s*s><§> Hallitus.
Kuulutus.

Vilppulan kunnanvaltuusto ko-
koontuu kunnantalossa maanan-
taina tulevan syysk. 6 pnä kello
11 ap. 'käsittelemään ja päättä-
mään esityslistalla mainituista
asioista. ’

Pöytäkirja luetaan julki ylei-
sölle kunnantalossa syysk. 11 pnä
kello Y% 1 ip.

__

Vilppulassa 33 pnä elok. 1920.
Akseli Nikkilä.

17223 Juho Honkasalo.

I Kangasalan San.

iJS »g huutokaupataan

I miinita tiistai!ia tk- st

i å liiildllrl päivänä kl ° lS<
Lii 111SI Ui ill Kangasaiia Riun

* I» kylän Ylitalossa.
8630

Suuni

igfsis Hellii.
Julkisella huutokaupalla, joka

pidetään Mouhijärven kunnanhuo-
neessa Uotsolan kylässä keskiviik-
kona eyysk. 15 pnä keli» 12 pilv.,
myydään enemmän tarjoavalle
Mouhijärven kunnan omistaman
Saksan tilan metsästä 5,006 kpl.
tukki- ja (paperipuuta, jotka rin-
nan korkeudelta täyttävät 14—32
cm. Metsä on erittäin pitkärun-
koista ja matka uittoväylälle noin
2 kiloan. Valta tarjousten hyväksy-
miseen tai hylkäämiseen pidätetään
ja kaupasta lopullisesti päättää
kunnanvaltuusto.

Monihijärvi, 20 p. elolr. 1920.
Taavetti Saario*

tilanhoitaja.

laßßaiaiiißiHaißiiaiiiii;

Myytävänä
*WH"

Erittäin hyvä
Jäntskolran /tenttu

7 kk. vanha. Tarkemp, tietoja antaa
hinnasta y. m. Onni Lehtonen Valkea-
koski (Valokuva saatavana). 8744

STTtin t* | ratsuväen mallia,rUVddri, myytävänä.
Lähemmin puhelimella 1517. 8752

LSbellä I’iignikkii sijaitsi
tigvä

myytävänä. Ostajalla saatavana
kahden huoneen ja keitt. asunto,
käynti kadulta. .. Tarkemmin

Paavo Jaakkola,
Tampere, Koulukatu 10. Puh. 1590.

8764

Muutamia 6-viikkoisia, harvinaisen
hyviä

Bkbhob
korkeimmilla palkinnoilla palkituista
vanhemmista, saatavissa Laalahden
siansiitoskeskuksessa. Lähemmin

H. Pihkala, Aitolahti.17233

Nim.
arvo

Ostaja Myyjä
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Halutaan ostaa |

Kultaa Ja Hopeaa
ostaa pilvin korkeimpiin hintoihin

Siiomai Kultaseppä O.Y. Tampere, Kenppak. 8.
KierrsleiKKuasorul Vehnäjauhoja ja Sokeria

ostetaan
150X1000 niin. Shapingkone 250 mm,
pieni rautahöylä, porakone 7 mm.reiälle,
kaikki tarkan työn suoritusta varten,
sekä pienempi välivaihde. Tarjoukset
ensitilassa

Seurahuone-kahvilassa

hnMoftnllliiinfflteifll
m ostetaan |
I AAMULEHDEN Kirjapainosse

W.Taubert, SShkö- jaRonetolmlsto
Rautatienkatu 24. Puhelin 719.

8758

Biiißiiiiaiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiaaiaiiiiiiaififga

Vuolfradlmoituksia.

Vuokralle otetaan.

1-ZKamaria airossa oleva neiti ratakama-
rin (kalustettuna tai ilman) ja keittiön
tai osalla keittiöön. Arv. vast. pyyd
läh. 1. 1. k. nimim.

ja keittiö tai osalla keittiöön halutaan
lapsettomalle perheelle. Vast. tlk. ni-
mimerk. «Luovutusta maksetaan». 8778

»Heti tai myöhemmi 62»

Kaksi kunnon

Puluslllatiirta
saa paikan
8774 Katippa seurassa.
1 pistä syyskuuta

halutaan vuokrata siisti kalustettu
huone täysihoidolla tai ilman opis-
kelijalle. Arv vast. osoite tim.
U.k. nimim. »27.» 8753

Kamari ja keittiö
tai osalla keittiöön heti tai tuonnem-
pana. Vast. odutt. nimim.
8743 «Palkkiolla 59«.

Opettajatar
haluaa vuokrata vähän kalustetun huo-
neen. Itsellä makuuvaatteet. Vast. tlk.
nimim. «Vuokra 20U etukäteen». 8747

| Vuokralle tarjotaan I
*

■■m i

Liike-
hnonensfohsS

tai yksityisasunnoksi sopiva huo
neusto vuokrataan hyvällä liikepai-
kalla Vammalassa, entisessä Tuo
miston majatalossa, heti tai myöhem-
min. Lähemmin mainitussa talossa.

8762 K. Syväjärvi.

Yksinäinen opettajatar haluaa vuok-
rata 1 p. syysk. 2 tahi l huon,

ynnä keittiön (tahi ilman). Vast. pyyd.
ennen t. k. 30 p. tlk. nimerk.
8658 »Hyvä naapuri».

4 huoneen
hnonenslo
luovutetaan, kun huo-
nekalut ostetaan. Läh.
puhelin 1271.Halutaan asuntoa

kahdelle alaluokkalaiselle pojalle täy-
sihoidolla 1 p; stä syysk. Elint. saa
ostaa. Vastaukset osoitteella maanv.
E. Söyrinki, Tampere, Alho 11, Kera-
lan laituri. 17234

onn mk annetaan sille, joka luo-
OUU lillu viittaa kamarin ja keit-
tiön, kamarin osalla keittiöön tai heila-
kamarin. Vast. pyyd. viikon ajalla tlk.
nimim. »800». 8T59

2 siistiä tyttöä haluaa vuokrata ka-
lustetun tai kalustamattoman huo-

neen. Vast, tlk. nim. »Heti 200».
8748

■ÄTeljä miestätoista kaupungin osasta
luovutetaan hanskat huoneet, ka-

mari ja keittiö eri eteisellä, jos huone-
kalut ostetaan. Vastaus 4 p. kuluessa
t.l.k. nimimerkillä »Matka 49.»
8687

Hämeessä 2 V, km. asemalta ai-
van järven rannalla sijaitseva

pinta-ala 104 ta. josta peltoa 40 ta.
Metsä keskinkertainen. Rakennukset
kohtalaiset. Kylvöt 4 hl. rukiita IB hl.
kauroja 2 hi. ohria, 25 hl. perunaa.
Hinta vuositulon kanssa 130,000
mk. irtainta eri sopimuksella. Läheni.

LiSkeloSmiato Hanaa
Knninkaank. 21. Puh. 1915.

I 8

Sf myytävänä tä-
näin aamupäiv.

Wm 87gg hinnasta.

ASFAITTIKATTOBDBPAA
myy huokealla

K. B. SAARELA O. Y.
Konttori Viinikank. 20. Puh. 646.
Varasto Viinikank. 42. Puh. 802

Huvlta-tiia
1 V» ht. suur,, josta pelt. 1 ht., ruiskyl-
vöä '/s ht., 1 asmnr. 3 huon., kivikel-
lari. navetta, talli, riihi, sauna, aittoja,
4 makasiinia,' kärryliiteri, sikala, latoja,
venesäiliö, kaikki hyvässä, kunnossa,
ratatarpeet. Blukoitten laidun seuraa,
vuokr. 25 mk., hint. 23,000:—.

Kauounkitaloja 15 tulis., hinta
110.000:—, 6 tulis. hint. 40,000: 26
tulis. 150,000:—, 40 tulis. hint. 260000:
—. Läh«m.
Liike- ja Välitystoimisto Kaiku

Tampereella, FuutarhaU. 24, av. 9—5 ip.
8771

Mustia viinimarjapensaita
suurimarjaisia, runsassatoisia 25 kpl.
erissä 62:50; 100 kpl. erissä 2('o:—.
Vadelmapensaita, parhaita laatuja
50 kpl. 25 mk. Karviaismarjapen-
saita, amerikaiaisia homevapaita 10
kpl. 40 mk. l(X) kpl. 300 mk. Rapar-
perin juuria, Victoria 10 kpl. 15 mk.
100 kpl. 100 mk. Pakkauksesta ve-
lotaan halvimman mukaan. Lähete-
ään tilauksesta jälkivaatimnksella kai-

kille rautatieasemille. Varsinais-
Suomen Funtsimista, Kyrö as.
17108

myytäväna,

J, C. Frenckell &

Son Äktiebolag.
17228
Parisänky, pöyiiä, tuolia, pesukaappi,

peili jä kyökkikaappi.
8781 Viinikankatu 25.

8769

3 huonotta ja keittiö kalustoilleen 15
pstä syysk. tahi sopimuksen mukaan

aikaisemminkin. Läiiem. puh. 120. 8775
O alempi Inokk. tyttöä saa asunnon
" täysihoidolla. Vasr. t.l kontt.
8777 nimim. »2:si tyttöä.»

Puhelimaa
Se!lä °sia

-
ia !l=ätarpeita.

txhdas golvqr. rautalmiHao
eristäjiä. koukkuja, ele-

menttiä, saimiakkia
varastossa.

. Korjauksia jatöitä koh-
-0 tuullisiila hinnoilla.

HELSINKI, VIRONKATU 8. PUH. 11807.
SÄHKÖOS.: MIKROTELEPHON.

10606 (&.1.33{

Miesten Ja Naisten

Sadetakkeja
saapunut.

AXEL ENGSTRÖM
metsästys- ia ttalastustar-
peiden liike. -

- Tampere,
llämeeuk. 7. Puhel. 302.

Pursuttu,
hvviä 2 kk. vanhoja myytävänä ensi
lauvantaina Aleksanterin torilla. 17196
Oyvässä kuutiossa oleva I piippmneu

Husqvarnan haulikko. Läh. nätit.
4 jälb. ip. Peltokatu n:o 19
8746 Karl Lindroos.

Uijin
saa paikan maatilallani 1 p. marrask ,

todistukset ja palkkavaatimus läneiet-
tävät ennen 10 p. syy.sk osoitteelta

seos Lauri SanHlM, Pirkkala.
Mtopil ja Talslaa

otetaan

tyttö, paino toi vanhempi
ncisiienhliö

lehtiä kantamaan. Lähemmin
Aamulehden konttorissa.

8763

IPalvelus-ilmoituksia j
Virka haettavana.

Tampereen kaupungin

Kirjastonhoitajan toimi
julistetaan täten haettavaksi. Hakijalta vaaditaan paitsi yliopistosivistystä,
mahdollisimman perinpohjaiset tiedot ja opintoja kirjastonhoidon erikoisalalla.
Palkkaedut ovat Smk. 12,000:—f ynnä toistaiseksi kalliinajau lisäystä Smk.
11,400: vuodessa. Perheavustusta 40: kuukaudessa lasta kohden. 10 0/0

palkankorotus 5 ja 10 v. palveluksesta, sekä eläkettä samojen perusteiden mu-
kaan kuin muutkin Tampereen kunnalliset virkailijat saavat. Kirjastonhoitajan
on alistuttava nykyään voimassa olevaan johtosääntöön vasfedes mahdollisesti
tehtäviin muutoksiin, sekä toimia kirjastotalon rakennuslautakunnan sihteerinä.

Toimi on vastaanotettava heti kutsun saatua.
Hakemukset on jätettävä osoitettuna Tampereen Valtuustolle, viimeistään

syyskuun 20 päivään allekirjoittaneelle johtokunnan puheenjohtajalle, joka myös
antaa tarkempia tietoja.

Tampereella, elokuun 23 p;nä 1920.
W. Kajava

Os.; Koulukatu 5. Tampere.

Hiiri Suomi, H. S. 1 fe.

LEiPURIMESTARI
saa meillä paikan heti. Tehtävänä tu-
lee olemaan leipomon hoitaminen ia
Uondlittorltöiden valmistus. Hake-
mukset ovat jätettävät tämän kuun
kuluessa.

Rauman Osuuskauppa r.L
Rauma. 17224

Palvelukseen otetaan

toimi
puuhiomossamme ja paperitehtaassam-
me haettavana. I-luokaii koneenkäyttä-
jillä ja henkilöillä, joilla oa aiemmin
puheenaolevan toimen kaltaista tointa,
on etusija. Hakijan tulee osata suo-
men- ja auttavasti ruotsinkielet. Hake-
mukset tietoineen iästä, perhesuhteista
ja palkkavaatimuksesta, todistusjäljen-
nösten seuraamina ovat lähetettävät
osoitteella:

H. Ahlström Osakeyhtiö
Kauttaan tehdas, Kauttua. 17229

Palvelijatar huone-kahvilassa
Läliemm. klo 10—12 ap. 8757

JuoKsutytio saa palkan
8770 Muotiliike Hämeenk. 14.

U.S., Tur. S.
Kahden kuukauden vanhalle lapselle

halutaan tottunut ja luotettava
HOITÄJÄ

Läheni, puhelun. 1399 tahi kirjeellä.
Insinööri Stenbäck Tampere Kunin-
kaankatu 5. 8751

U liiontaopip
virkaa

Vesilahden seurakunnassa, nimit-
täin Keskisen ja Ylämäen «pettaja-
alueella, ovat haettavat Kirkko-
neuvostolta enaitulevan syysk. 4;n
päivään. Palkkaedut ovat: pohja-
palkka 400 markkaa, s?den ja 10 :n
vuoden nuhteettoman palveluksen
jälkeen 50 markan lisäys kummal-
takin kerralta, 650 markkaa kalliin-
ajan lisäys, vapaa asunto, ja lämpö
koulupaikoissa kouluaikana sekä
kyyti koulupaikasta toiseen. Val-
tioapu on säännöllisesti saatu.

Vesilahti elokuun 24 pnä 1920.
X S. Ticklön.

17235 t Kirkkoherra.
Kunnollinen, kaijauhuiioon tottunut

liiMila
saa heti paikan lähetettyään palkka-
vaatimuksensa osoitti H. Vilppula,
I‘glmäkoski. 8703

Palvelusta^haluaa^J
Käsityön- Ja Kanknan-

Rnclonnnn -opettnlator.
hyvät todistukset ja suositukset omaava,
etsii tointa Tampereella syysk. 15 pistä
tai myöhemmin Vast. pyydetään odot-
tamaan t.l.k. nimim. ~Opettajatar.*

Oppikoulua käynyt tyttö haluaa jo-
tain sopivaa työtä nyt heti, Vast.

elok. ajalla tlk. nim Toimi. 8754

Huveja
/

Ahliini
Näjjtelmäseura »SÄLE» vierailen

Tampereella V. P. K. talolla perjantaina
elokuun 27 p:uä klo 8i p. OHJELMA:
salattu taide sekä hullutusten pyör-
teessä (2 os. ihmenäytös). HU O M.!
Lopussa tanssia. Soittoa esittää italia-
lainen taiteilijapari. Lippuja saa kello
4 i.p. V. P. K:n kassasta. 8749

Iltaman
toimeenpanee Valkeakosken Nuo-
risoseura TarttUan seuratalolla t.
k. 29 pnä kello 7 ip. Ohjelmassa
on puheita, torvisoittoa, kukkais-
tanssi, näytelmäkappale: »Hän on
Sysmästa* ja tanssia. 17206

Ylöjärven Lotta-Svärdien

ILTAMA
Keihäsniemessä sunnuntaina t. k. 29
puä kello 7 i. p. Ohjelmassa on puhe,
köörilaulua, laulunäytelmä Uunin ta-
kana, pukutanssia ia karkeloa. 8756

LempasSän nuorisoseuran

pidetään N. S:n talolla sunnuntaina 29
pnä elok. klo 7 ip. arvokkaalla ohjel-
malla, josta lähemmin laavan tain leh-
dossa. 17236

I Talteen otettu J™

m
"

US. 28/8.
Kunnollinen

saa paikan allekirjoittaneen luona
1 pistä marraskuina lähettämällä
todistuksensa i.i palkkavaatinmk-
sensa osotteella

S<6o Kalle Pietilä, Ylöjärvi.

Hevonen
otettu talteen. Oikea omistaja saa pe-
riä hevosensa
8742 E(iilå, Mustikka

Se tunnettu henkilö, joka otti taiteen
virkatun käsipr ssin, joka katosi

aseman ja Sorinahteen välille, toisi sen
pahempia seurauksia välttääks. Rauta-
tienk. 9. F. A, Ahlstedt. g'l»

Värjättäväksi kantavia töitä.
kuten langat, kankaat ja valmiit vaatteet, vastaan ottaa Saimien
Vaatetehdas O• Y» Nokiatta. Väijäys toimitetaan nopeaan
hyvin ja halvalla. Myöskin villoja ostetaan suuremmissa ja pieneni
missä erissä.

Hnnmff n I Suomen Vaatekauppa Tampereella, välittää värjäystyöt
nUUlllUlli Nokialle. Osoite: Torin varrella, Bnsimäisen Apteekin vierewa.

Villoja vaihdetaan
kankaisiin, sekä valmiisiin vaatteisiin !

Suomen Vaatekaupassa Tampereella,
Torin varrella, Ensimäisen Apteekin vieressä.

Kuulutus.
Niille Jämsän kihlakunnan

alempana mainituista
_

kunnista
oleville henkilöille, joille _cm
myönnetty sodan ja kapinan aika-
na v. 1918 kärsityistä, aineellisista
vahingoista avustuksia alle 5,000:

markkaa, ilmoitetaan täten, et»
tä sanottuja avustuksia jaetaan;

Längelmäen ja Eräjärven kun-
nista oleville maanantaina kulu-
van elok. 30 pnä piirin Nimismie-
hen virkahuoneessa. •

Kuoreveden kunnasta olevilla
piirin Nimismiehen virkahuonees-
sa perjantaina ensi syysk. 10 pnä-

Luopioisten kunnasta oleville
perjantaina ensi syysk. 3 pnä pii-
rin nimismiehen virkahuoneessa.

Enhmalahden kunnas*» oleville
maanantaina kuluvan elok. 30 pnä
Jämsän kihlakunnan kruununvou-
din virkahuoneessa Kuhmoisten
pitäjän Harmoisten kylässä.

Jämsän kihlakunnan Ruunun-
voudin virkahuoneessa elokuun 20
pnä 1920.

17222 E. Mandb.

I Laivaliike |
P* ES -4
Mk Mira

kulkuvuorot lopetetaan «yy«k. S
päivänä.

Höyryalus SAMPO
lopettaa kulkuvuoronsa nsykyiaelli
linjallaan syyskuun 1 päivänä.

Hutun! Sammosta myydyt alea*
nusliput oikeuttavat mr J4'’Mifcak-
seen Viikinsaari II ;ssa.

SAMMON
- ■ ;;, .-.v- w. rii>.

kulkuvuorot syysk. 1 p*stä toistai*
seksi arkipäivinä:
Tottijärvi—Tampere.

tä klo S ap. poiketen Joutai-
joen, Karukau, Otonkorven,
Niemelän, Haistian, Paju-
lahden, Huhtaan, Sorvan,
Sotkan, Pappilan ja Pitkiä*
niemen siltoihin.

Tampereelta takaisin klo 2 ip'.
paitsi lauvantaina Mo 2,45
ip. poiketen edellämainit-
tuihin siltoihin.

17226 Laiva o.y. ALHO.

Tampereen

Tuna-aikataulu
Saapuvat posti- ja Mat-

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

Lähtevät posti. |t m sf-
kustaj a j n n a U

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 7.62 aamulla.
Helsinkiin 3,18 ip,
Helsinkiin 3,35 ip,
Poriin 3,20 ip.
Tornioon 2,50 ip.
Turkuun 6,50 ip.
Saapuvat sfkajunit

Toijalasta 7,30 ap.
Toijalasta 9,10 ap.
Tyrväältä V«—*l/s 8,54 ap.
Tyrväältä "n—”/* 7,44 ap.
Vilppulasta V»— 1“/» 7,38 ap,
Vilppulasta V*—”/» 8.49 ap.
Tyrväältä 5,44 ip.
Korkeakoskelta 5,26 ip.
Haapamäeltä 11,08 ip.
Lähtevät seka junat:

Haapamäelle 7,50 ap.
Korkeakoskelle 10,25 ap.
Tyrväälle 11,30 ap.
Vilppulaan 5,26 ip.
Tyrväälle 8 15 ip.
Toijalaan 7.00 ip.

Tampereella, 1920.
Tampereen Kirjapaino-OsakeyhtOl -

Lapsirakas ehdottomasti siisti ja re-
hellinen

Yksinpalvelija
saa paikan 4 henkisessä perheessä Rva
Naema Vanamo Pispala, puh. 649.
874»

Sisljsl ipß
tarkastajan

toimi julistetaan täten pätevien ammat-
timiesten ha-ttavaksi tulevan syyskuun
8 pään mennessä. Tointa seuraa Val-
tuuston määräämä palkka Smk. 300:
kuukaudessa ja nykyinen kalliinajan-
lisäys Smk. ‘340: — sekä Smk. 40:
kuukaudessa Jokaista alaikäistä lasta
kohti.

Tampereen kaupungin Sähkölaitos.
17239

Kunnollinen, käsityötaitoinen g

saa paikan.
Rva Rauha Julin»

It. puistokatu 31, Tampere.
8750

mieluummin vanhempi
henkilö, Joka on eh-
dottomasti terve, re-
hellinen ja siisti, saa
edullisen, hyväpalk-
kaisen toimen hoita-
maan J. 1/j vuotiasta
poikaa, velvollisuudel-
la ottaa osaa helpom-
piin esiintuieviin teh-
täviin. Henkilökohtai-
sesti ilmoittauduttava
Tampereen Tupakka-
tehdas Osakeyhtiön
konttorissa lauvantai-

-8768 na klo 2—4 välillä i.p.

Tottanuf torjumin s p“k“

S7e7 Kahvila »Sirkassa»,

K. L. 1 k
Vesilahden kunnan omistaman

Anttilan tilan

iiileii eli tpjoiii
toimi julistetaan täten maanvilje-
lystöihin tottuneiden miesten
haettavaksi ennen ensi syysk. 10
päivää. Hakemuksessa on ilmoi-
tettava palkkavaatimus vaihto-
ehtoisesti joko talon- tahi omassa
ruuassa. Työnjohtajan tulee ottaa
osaa tilalla esiintyviin töihin. Toi-
meen on ryhdyttävä kntsun saa-
tuaan, ja on ei itä kuukauden irti-
sanomisaika kummaltakin puolen.
Lähempiä tietoja antaa allekirjoit-
tanut.

Yesilahdella 20 pnä elok. 1920,

17230 Oskari Aronen.

saa paikan 1 pstä mar-
raskuuta tehtaallamme.
Hakemukset palkkavaati-
muksineen läbelett. os.:

Myllykoski Träsiiper!
Äktiebolag
Myllykoski. 17190

Lehmän hoitoon tottunut

Palvelija
saa paikan 1 pv;stä syysk. maalla lä-
hellä kaupunkia. Läh.

H]. Turunen, Kuninkaank. 41.
17238

Naisßirjanpltijä
konttorialalla ennen palvellut, kirjan-
pitoon ja kauppakirjeenvaihtoon täysin
perehtynyt, saa. toimen konttorissamme.
Lähemmm henkii, koht.

11. M. Merikannon KaramelliteMos
Tampere. Pinninkatu 13.

17187

Torstaina 26 p:na eloKunta


