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KONTTORI
Tampere, Kuitlnkaaiik. 30
*>olnn> «rlilp. klo « a. 1 i.

Wläkuukausina klo 9—5 l.p.

PUHELIMET
Xltn.- ja tilaiiskonttorl 1
Kirjapaino ja sitomo 3
Isännöitsijä 5 (yksit. I 80)
iaSnuotinijH tavat, varmim-
miir kello »—to ia 12—2.

RIKOITA jl SARKOJA

nm liike Mm
Hameen- jaLäntisenk. kalmassa. Puhel. 70 & 700 ja 770.

Kylvöheiniä
ostaa

päivän korkeimpiin hintoihin
Osonslmitta Maanfnote rl Tampere.

Puh. 1588 ja 1354
T. A., K. L. 1 k.

Arvoisalle yleisölle suosittelen

Un-
Kun nioitukvdia:

ia LasHMlial
jonka olen avannut Kaninkaank. 27, vastapäätä Aamulehden konttoria

Maria Nikander.
8867

Zohiyämme sopimuksen Messukylän Ja Vesilahden
kuntien kanssa säännöstelyn alaisten elintarpeiden
hankinnasta Ja jakelusta ilmoitamme, että tästä

päivästä alkaen ryhdymme keräämään edellä mainittu-
jen kuntien alueella ruista, kauraa Ja ohraa myymä-
löissämme lähemmin sovittavilla hinnoilla.

Paitsi edellä mainittuja kuntia, ostamme kaiken
tarjolla olevan viljan myymälöissämme kaupungissa Ja
maaseudulla.

Tampereen Osuuskauppa r.i.
17262

Kokouksia

Osakeyhtiö
Juhannuskylä-

nimisen osakeyhtiön osakkaat kutsu-
taan täten perjantaina syyskuun 24 p:nä
1920 klo 6 i.p. K. 0. Laitisen * Viljo
Sainion asianajotoimistossa pidettävään
ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Esitys-
listalla ovat seuraavat asiat:

1) Nykyisen johtokunnan eronpyyntö.
2) Uuden johtokunnan valitseminen.
8) Yhtiölle kannettavien vuokrien

määrääminen.
Tampereella, 26 p;nä elok. 1920.

17291 Johtokunta•

Hengellisiä tilaisuuksia

KIAUIssa UaHota 21.
Sunnuntaina klo 11 ap. ja 6 illalla

saan»'*' past. T. Rajalinna. 8844

Vapaa-iltama

Jjatix. Ev. Yhd. rukouehuon. huo-
klo 5 ip. Puhuvat pastorit

Hildanko ja TL Muotinen.
Samassa paikassa puhuu maa-

nantaina klo 7 .ip. opettaja Ahola;.
8826

i *■

Merimieslähetys*
juhlaa

vietetään Lnt. Rukoushuoneella sun-
nont. 29 p. t. k- Ho 6i. p. Puhuvat
past Sepplil j» Bsök, Yksinlaulua.
Taijoflua. 17285

Pelastusarmeijansa
Tammelankatu 4.

Kahvi juhla tänään lauant. klo 8 HI.
Saannot, kokouksia kello 11 a,p.

ja heiio i/g 8 ai. sm

Rukoushuoneella Vartiotorninkatu 11
saarnaa sunnunt. klo 6 ip.

8874 A. Skutnabb.

Suomalainen Valmistava
Koulu

(Papinkatu 8).
avataan jälleen syysk. 1 p. klo 10
ap. Uusia oppilaita sisäänkirjote-
taan klo 11 ap. Lukukausimaksut;
I ja II 1. 150 mk. ja 111 1- 200 mk.

Amalia Erilä.
8840 os. Tiiliruukink. 1.

Pelaslnieijassa läoH. 18.
Tänään lauvantaina klo 8 ip. Kahvi-

juhla. Sunnuntaina, klo 11 aip. ja Y 8
ip. vierailee Brigadööri Rand elin.

Huom.! Sunnuntaina klo S'—s ip:
kahden tunnin laivamatka hl. Aitolahti..
8886 Tervetuloa. *j

llmoituksia J
lanasi!.

Vastaanottoni ovat 9—ll ap.
ja 5—6 ip., lauvantaisin 9—ll
ap. Tammelan Puistokatu ko
27:ssS.

O. H. Heikkilä.

Hll
ll
ll

kokotälonspalkitsemisten
kilpailujen

ilmoittautumiset Hämeen Satakunnan
maanviljelysseuran alueella kehoitotaan
tekemään seuran toimistoon osoitteella
Tampere, viimeistään ensi syyskuun ai-
kana. Huomioon otettavat palkitsemis-
ebdot ynnä munt seikat näkyvät lä-
hemmin tekstissä olevasta ohjesään-
nöstä.

Tampereella elokuun 19 pnå 1920.
Toimeksi saaneena

17104 Am Vm Hiominen.

Papin-
todistuksin

koulua varten annetaan paitsi
kansliatuntina lauvantaina. maa-
nantaina ja tiistaina klo 4—7
kirkkokansliassa. 17227

Vaatikaa
kuluttajat aina kauppiailta

Porin
Saippuaa
sillä se on asiantuntijain
lausunnon mukaan

parasta. i;bs4

Lastentarha
avataan jälleen Kyttälänk. 3 (kadulta
käynti, puh. 1228) syyskuun 1 p:nä.
Sisäänkiri uitetaan 3 4 7 vuoden ikäisiä
pienokaisia suom. osastolle klo 10 asm.
ja ruots. osastolle klo 12 puiv. Lä-
hemmin
8806 Alma Mustonen

Tlii A DBHIW H A'l‘

6-pp. «/• T- 45;—, »/j 22:50, Vt v. 11:75. 1 kk. 4:25
4-pp. V, v. 33:—, «/. 16:50, »/* v. 8:50, 1 kk. 3:-

Kotiin kannosta Tampereella peritään: 5: 1/,vk ,

3;— l/a vk ->
3;— lU ja :75 1 kk.

Tilaushinta ulkomaille 8 mk. X kk.
Konttori oi myönnä yksityisiä tilauksia velaksi.

Irtonaisnumerot maksavat 40 penn.

Vastaava ja päätoimittaja

EETU A. ALHA
‘(‘avataan varmimmin tolmltakaaaaa

klo I—4 1. p.

Puhelin 817 (ykaitylsp. 1662)

Kuolleita j

Katkeralla surulla ilmoitamme,
että rakas mieheni ja såmtne,

talon vanha isäntä
Kaarle Kastaa Nippua

rauhallisesti nukkui kuolon uneen
vanhuuden heikontumatta kodis-
saan Lempäälässä 28 p. 8 kuuta
1920, 72 ikävuodellaan, Unhoit-
tumattoraaksi kaipaukseksi mi-
nulle, 6 tyttärelie, 3 pojalle, 3
vävylle, 2 miniälle, lastenlapsille
ja 1 veljelle y. m. sukulaisille ja
tuttaville.

Amanda Näppilä ja lapset.
Nyt lähden matkaltani, Jää-

käätte rakkaitani Te haltuun Jee-
suksen. Ah, aina valvokaatte,
Kyll’ Herralt’ armon saatte,
Meit’ auttaa Hän taas yhtehen.

BnktiUnU
saatavana hautausmaan puutar-
hurilta puh. 709. 781!

Kauniita, leikattuja
Ruusiij et

tummanpunasia ja Valkosia. (Kestäviä
laatuja) on Lonhilinuan Kukkakaupassa
Tamp. Teatteritalo, puh. 204. Liike ou
auki sunnuntaisin klo B—lo ap.
8828

E. L, Työk. 1 k.

liitti
(Puutarhakatu 31 ja Sukkavar-
taankatu 9 ) alkava f toimintansa
torstaina syysk. 2 p. jojoin sisään-
kirjoitus tapahtuu klo 10—1,
17278

WiteäWtiö Bothnio
myöntää edullisimmin meri-, raitti-, maa-
kuljetus-, tapaturma-, murtovarkaus- ja
palovakuutuksia. Konttori: Av. 10—1?ja 1 -4. Vartiotornink. 10, puh. 18*42.

Ljuugqrist St Oivala.

ILMOITOBHIITTÄ: 70 p;la annan Ja 80 p:lä Jatkaen tekstin
aekä määrätyillä palkoilla 80 p;lä miilun. Punaiset Ilmoituk-
set 1:20 p:lä mm., vähintäin 120 mk. Kihla-, vihkimä- Ja ayn-
tymällmoitukaet a 12 mk. K uollnilmeltuksat maksavat 80 p.

mut. Ja on pienin hinta 24 mk. Pienin llmoltusmakau oi. 5: .

Hnmmoslfiiiltöri.
Vammalassa. Vastaanottoaika 11—1

6-7. Hellin Saaristo.

Seurahuone-
Kahvilaa

suositellaan arvoisalle yleisölle.
Tarjoillaan:

Hyvää Kahvia, Teetä,
Suklaata y. m. Huora.!

Kahvikonsertti sunnuntaisin 2—4
ip. sekä ioka ilta 7—ll.

5952 '

• I ’

Haveja
*

Tampereen Teatteri
Sunnuntaina elok. 29 p;nä klo ViB ip.

f Tavallisin hinnoin

Seitsemän veljestä.
Lippumyymälä auki lauantaina 11—2

ja sunnuntaina 4:stä alkaen. 17297

mm Dii DM
(Johtaja Kosti Elo).

Sunnuntaina elok. 29 p:nä klo 7.30 ill
Tavallisin hinnoin

Nn • rTaiga.
4-näyt. draama Siperian elämästä. Kiri.

- Vaeilij Angann.
Lippuja myydään näytäntöpä! vana klo
12—2 ja 5 alkaen teatterin lippukassassa.
17301

f Wilelot
tänä iltana

ilf' klo V» 9—2 ip.

| Rosenäolilillo.
Z Tampereen Pyrlnti.

BB6O

Tamp. Raittiusseuran Kesäsiirtoia-
toimiknnnan

ILTAMA
Raittiustalolla sunnuntaina 29 p:nä
tk. klo 7—12 yöllä. Kevyt ohjelma)!

Liput 4 mk
TERVETULOA!

Hanskan Tanssi-
illan
järjestää

Tamp. Kisatoverit
Kaupungintalolla

tänään lauvantaina kestäen klo
V 29—3 yöllä. Liput s: ynnä
vero.

Soitosta huolehtii Kaiku.
17303

Selvä

RnhnHiirssl.
Suomen Pankki, elok. 27 p:nä m2O

Myynti- Osto-
kurssi. kurssi

Pietan a v
Lontoo av 114:30 112:

3 kk. ——;

Pariisi av 227: 322;

3 kk
Saksa a v

3 kk,
Amsterdam av.. 1018: 997;
Ba|el 530; 519.
Wien ........—: —:

Tukholma av.... 648; 635:
Kristiania av 451; 441: —

Kööpenhamina a v . 451: 441;

Nev York&Chicago a.v. 32:20 31; 50
Yhdysvaltain seteleitä —; —;

Bryssel —; —;

Kanadan m —;

67: 65; -

taistelussamme tarpeen.
Valtio johtoon.

i

Yhä selvemmäksi alkaa tajun-
nassa kirkastua, millaisena todel-
lisena kinoufcsena, millaisena kai-
ken edistyksen kahlehtijana Ve-
näjän hallitusvalta maamme ja
kansamme päällä viime vuosikym-
meninä lapasi. Kaikkinainen to-
della rakentava työ, kansamme
voimaa ja sen tulevaisuutta lujit-
tava toiminta kitui ja kärsi.

Miten toisin onkaan nyt! Mut-
ta suuret mahdollisuudet, vapaus,
itsenäisyys ne tuovat myös vaka-
via velvoituksia.

Kun seuraavansa aion lyhyesti
käydä puhumaan maassamme käy-
dystä ja ennen kaikkea käytäväs-
tä taistelusta vaarallisinta ja hä-
vittävinpä kansantautiamme, tu-
berkulosia etenkin keubkotu-
berkulosia eli keuhkotautia vas-
taan, Joudumme aivan suoraani
sialle, missä meillä vielä on suuri
työ edessämme, työ, jota. vielä
on tuskin aloitettu ja joka suuren
kansakunnallisen tärkeytensä
vuoksi on pantava 'kii-
reellisesti ja voimalla käyn-
tiin. Sillä arveluttavan
heikolla kannalla on tätä nykyä
toiminta talä alalla.

Suhteellisesti paljon meillä to-
sin on keuhkotaudista vuosien ku-
luessa puhuttu, mutta itse työ si-
tä vastaan on ollut voimatonta ja.
hapuilevaa. Se on ollut muutami-
en yksityisten kansalaisten heik-
koa yrittelya. Valtio on seisonut
syrjässä- Mutta tällä lailla emme
koskaan pääse siihen päämäärään,
mihin meidän kansamme voiman
ja tulevaisuuden nimessä., olisi
pyrittävä: keuhkotaudin hävittä-
miseen kansantautina. Uraan val-
tion varoja, ilman valtion käytet-
tävissä olevia keinoja ja sen ar-
vovaltaa ei keuhkot antitaistelu a
koskaan voida käydä. Meidän ei
sovi enää koettaakaan vanhalla
tavalla jatkaa.

Kävin tänä. kesänä tutustumas-
sa tubetrkulosityön järjestämiseen
Skandinavian maissa. Olin kyllä
ennen tiennyt, että Tanskassa,
Norjassa ja Ruotsissa asiat tällä-
kin alalla ovat hieman toisin kuin
meillä, mutta se, mitä sain nähdä,
kuulla ja tuntea, meni yli kaik-
kien odotusten. Voisin ehkä ly-
hyesti sanoa, että kaikissa noissa
maissa koko kansa on päättävästi
liittynyt yhteen kukistamaan tä-
tä kamalata vihollista, liittynyt
päämäärästä tietoiseen, suunni-
teltuun työhön. Köyhä antaa tä-
hän työhön roponsa, rikas jakaa
liioistansa, kaikki lähtevät olla
mukana. Kaikkeen tähän työhön
ottavat, myös hallitus ja eduskun-
ta mitä tehokkaimmin osaa.
Ne tietävät, tuntevat, mitä. tuber-
kulosin aiheuttama hävitys koko
kansalle ja sen tulevaisuudelle
merkitsee, ja siksi tehdään työtä,
yhä uusia, suunnitelmia laaditaan
ja varoja käytetään. Sain nähdä
suuria kansanparantoloita, joissa
tieteen uusimpia, saavutuksia hy-
väksi käytetään, lasten paranto-

loita; joissa aurinko, ruoka ja puh-
das ‘ilma tekevät ihmeitä. Sein

ohjelma luberhulosi-

kuulla, miten työtä ykä. laajenne-
taan uusille -urille, sain mWs
numeroilta, jotka puhuivat selvää
'kieltänsä tehdyn työn siunaukses-
ta, ja ■kaikkea’’ tätä nähdessä' ja
kuullessa täytti mieleni suuri ilo
ja syvä suru. 110 siitä, että nois-
sa maissa on tuota, koko ihmis-
kunnan yhteistä vihollista vastaan
nostetta noin luja rintama, ja sy-
vä, suru kun a jättel in oman isän-
maani oloja.

Esitän muutamia konkreettisia
tietoja. Norjassa toimii ‘Kansalli-
nen tuherk. rastustamisyihdis-
tys, joka tänä kesänä täyttää 10
vuotta. Se on koko Norjan kan-
san innostuksen ja rakkauden
lapsi. Sitä perustettaessa olivat
kaikki mukana kuningasta ja
kuningatarta myöten, ja 10 vuo-
den aikana tuo yhdistys on ollut
kokoavana ja järjestävänä kes-
kuksena, josta on lähtenyt vauh-
tia. ja voimaa Norjan keuhkot an-
tityöhön. M. m,, yhdistys julkai-
see omaa aukakauslehteänsä, joka
leviää suurena painoksena. Ny-
kyjään on yhdistyksen jäseninä
m. m. 535 kaupunkia ja maalais-
kuntaa ja 591 yhdistystä, joiden
jäsenluku on lähes 80,000. Vuo-
sittain vietetään yhdistyksen toi-
mesta erityistä tuberkulosipaivää,
kirkoissa kootaan vuosittain yhte-
nä. sunnuntaina kolehti tuberku-
losityön hyväksi, kouluissa anne-
taan opetusta tuberkuLosifita j. n.
e.

Vuodesta 1914 on Norjansa eri-
tyinen valtion vinkannee, tuber-
kulosi-ylilääkäri, jonka tehtäviini
kuulun koko Norjan itubenkulosi-
tybn ylin johto ja valvonta. Hän,
on samalla kansa 11 isyhdistykßen
johtokunnan jäsen ja täten väit-
tävänä renkaana hallituksen ja
yhdistyksen välillä. Hän ohjaa,
valvoo, järjestää ja Euumnlttetee
koko työtä, tekee tarkastusmat-
koja, pitää kokouksia, esittää »hal-
litukselle uusia ehdotuksia jmi.e.
Osoitukseksi siitä, miten innosta-
vasti ja hedelmöittäväisti erityisien
»ylipäällikön* asettaminen tuiber-
kulositaistelurintaanalle on vai-
kuttanut, mainittakoon m. m.,
että hallituksen suoranaiset me-
not tuberkulosityön hyväksi ovat
vuoden 1914 jälkeen, jolloin yli-
lääkärintoimi perustettiin, vuosil
vuodelta suuresti kohonneet, muu-
tamasta sadastatuhannesta 3 ja
puoleen miljoonaan kruunuun tä-
nä vuonna. Siis Suomen rahaksi
laskettuna. Norjan hallitus ‘tänä
vuonna käyttää suoranaiseen tn*,
berkulosityöbön noin 15 .miljoo-
naa, marikkaa.

Vuodesta 1900 on -Vorig voi*
massa, tnbenkuloailaki, joka m. m.
määrää, että kaikki tuberfculosi-
tapaukset, joista on tan-tunnaa
vaaraa, on ilmoitettava tervej-denhoi t oi a n ! aikuunille.

Keuhkotautiparantola- ja hoi-
tolajäajestelmä. on Norjassa pit-
källe kehittynyt. Nykyjään, sieffl!
oii tnberiknJosia potevia varten
noin 2.500 Meillä oai
nam 300.

39: s vuosikerta 1920

TOIMITUS
Tampere, Kaninkaank. 39
avoinna klo 11 a. —13 yöllä

PUHELIMET j

Päätoimittaja 61*7
Toimitussihteeri .... 8
Kaup. uutisten osasto 4
Maas. uutisten osasto 16<0

8=32



5 Nro 107 1920

Tanskassa ja Ruotsina toimii
niinikään kummassakin elinvoi-
mainen kansallieyhdistys, ja fcom-
in ässäkin maassa raitio vuosittain
uhraa gunina rahaniääriä tube.r-
kolosin vastustamiseen. Ruotsin
tnberkn! ositaitaksissa <;© noin
5000 sairassijaa. Hyvälle alulle
joutui parantoloin, penistaminm
kun kuningas Oskar II r. 1897
määräsi, että se suuri kansallis-
lahja, joka hänelle hänen 25-VUO-
Osen hallitsijariemnijuhlaiiMa joh-
dosta annettiin, oli käytettäivä
k amsanpara nto 1oidcn rakentami-

Viitne vuosien kokemus on kui-
tenkin Ruotsissa näyttänyt, että
parantolat eivät täysin vastaa nii-
hin .kiinnitettyjä toiveita. Tuber-
fculosiknoljeisuus ei enää vähe-
ne, kuten ennen, vaan pysyy pai-
kallaan, ja sentähden on Ruot-
sissa paraikaa voimakas .liike m.
s. dispansääri- eli huoltola järjes-
telmän levittämiseksi yli valta-
kunnan. Huoltoloiden tarkoituk-
sena on lyhyesti ääneen järjestää
olot tuberkulosia sairastavien ko-
deissa niin, että tartunnan le-
viäminen tulee ehkäistyksi. Tämä
työ kohdistuu »ivan erityisesti
lapsien suojelemiseen tartunnalta.
Huoltolajärj estoinaään gisäl tyy
kaikki ehkäisevä toiminta tuber-
kulosityön alalla. Tätä toimintaa
alkavat asiantuntijat Ruotsissa
nyttemmin pitää kaikkein tär-
■keinpä-nä aseena keuhkotaudin
hävittämiseksi, ja sentähden on-
kin siellä viime vuosina, kuten
sanottu, ollut käynnissä innokas
työ huoltolatoiminnan järjestämi-

Tanskassa on parantolalmto?
•niinikään m<soee«a suhteessa ai-
van- ihanteellisena kannalla, ja
kaikki ratinkin työ tn herkuinkin
vastustamiseksi voimakikaassa
käynnissä. Ja tulokset työstä ovat
mitä ilahduttaviramat.

Severi Savonen-.

Roimanne! feaupunkipäiväf
Gurussa-

Tietoja esille tulevista kysy-

raylisistä.

Suomen kolmansilla kaupunki-
päivillä. jotka pidetään syyskuun
3 ja 4 pnä Turussa, tulee käsitte-
lyn alaiseksi useitakin mielen-
kiintoisia kysymyksiä. Kunnallis-
talouden oikeusperusteiden uudis-
tamista koskevan kysymyksen a-
-1 usta a kunnallisen keskustoimis-
ton johtaja, maisteri Yrjö Karvia.
Oulun kaupunginvaltuusto on e-

' eittävä 'kysymyksen kaupunkien
kesk ushall innon jfajest&mLsest ä.
Kysymyksen »maakuntalaitos ja
kaupunkikunnat» alustaa yliopis-
ton reietnaattori Kaarlo Koski-
mies, ja pormestari Torsten Ma-
linen alustaa kysymyksen: Lain-
säädäntö kunnallisen jaoituksen
muuttamisesta .ja kaupunkien e-
sikaupunkipolif iikasta. Vielä
mainittakoon pankinjohtaja Eric
von Frenckellin alustus kuntain
luoton järjestämisestä.

Kokouksessa määrä; ään myös-
kin kaupunkiliiton vuosimaksun
suuruus ja toimitetaau hallituk-
sen jäsenten sekä liiton tilintar-
kastajain vaali.

Kunnia vieraaksi ovat kaupun'-
kipäivilie kutsutut sisäasiainmi-
nisteri A. A. von Helien®, valtio-
varainministeri J. V. [Vartiovaa-
ra, sosi aliministeri V. Jonkalai-
nen, Norjan kunnallisen keskus-
toimiston johtaja Einar Li, Suo-
men kaupunkiliiton ent. puheen-
johtaja, senaattori Otto Sfcennoth,
'ylitirähtööri Einar Böök, ylitireih-
toöri Onni Tarjanne, professori
Antti Tulenheimo, varatuomari
John Uggla, sisäministeriön kun-
nallisten asiain esittelijä, esitteli-
jäsihiteeri K. Modeen ja maaher-

ra K. J. M- Colian.

koulujen rinnafcfcaisluohat.

: Vafltioneu vwst O on päättänyt,
että. kolmansia rinnakkaisluokkia,

D-luokki a, saadaan kouluihin ne-

rufflaa ehdolla, että ensunäiselle
luokalle syyslukukauden alkaessa

-in vähintäin HO ja an-
t JO ,opptf3fifrta«

saan,

-s/ksi

AAMUREHTI

Tärkeimmät päivän uutiset n^~\
Olympiavoittajien vas-
taanotto kotimaassa.

Urheilijat palaavat ensi torstaina.
Suuria juhlallisuuksia järjestetään

Helsinkiin.

Olympialaistemme pääjoukko
palaa kotiin Tukholman kautta
saapuen Helsinkiin torstain?, il-
tapäivällä. Heidän, kunniakseen
järjestetään juhlallinen vastaan-
otto laivarannassa, tervetuliais-
juhla sekä suuri isänmaallinen
juhla pallokentällä. Näyttäy-
tyäkseen suurelle yleisölle ajavat
olympialaiset laivarannasta au-
toilla soittokuntain saattamina
muutaman kierroksen valtaka-
duilla.

Olympialaisen rahaston harlulia-
minen.

Entisten lisäksi on olympia iali-

seen matkarahastoon, tehty m.m.
seuraavat lahjoitukset; O. Y. Vic-
tor Forsslius Turku 1,500 mk..
Suomen Guimmvtehdas O. Y. ai-
kaisemmin tekemänsä 2.000 mk.
lisäksij 3,000 mk. ja lakit. kand.
A. .Vuorinen 1,000 mk.

Vienan Rarjslcisia.

Lähes sata punaista suomalaista
vangittu Uhtuaila.

Oulu, 27. 8. (,STT) Kuusa-
mosta ilmoitetaan;

Sunnuntaina t.k. 22 pnä van-
gittiin Pietarista tulleen mää-
räyksen mukaan kaikki Uhtuaila
clllcet 91 suomalaista punaista,
jotka -Muurmanin radan kautta
kuljetettiin etelään päin.

Reräys Surun suomalaiselle
yliopistolle.

Keräys Turun suomalaisen
yliopiston hyväksi on Hau s-
j arvella tuottanut 361,000
mk 120 lahjoittajalta. Yksistään
Riihimäeltä on kertynyt 180,500
mk, johon ei ole luettu Riihi-
mäen lasitehtaan aikaisemmin te-
kemää 50,000 mkn lahjoitusta.

Hnlwerpenin hissi.
Amerikka vaatii Hannes Kolehmaisen kilpailutulosta mitättömäksi

Vapaassa painissa Itääsi hullamilalia Suomeen,

Rsnnes Kolehmaisen hilpailu-
tulos.

Araerika vaatii «en julistamista
mitättömäksi, kun Hannes Aine-

rikan kansalaisena kilpaili
Suomen puolesta.

Hb!:n kirjeenvaihtaja ilmoittaa
Tukholmasta, että Ameriin on
pyytänyt Hannes Kolehmaisen
kilpailutuloksen julistamista mi-
tättömäksi hän kun on kiina hilut
Suomen puolesta, vaikka on Ame-
rikan kansalainen. Vastalause kä-
sitellään viipymättä. Jos se hyväk-
sytään menettää' Suomi 11 pistettä
ja Ruotsi sijoittuu yleisurheilussa
toiselle sijalle.

Tämän sähkösanoman johdosta
tulee huomauttaa, että Amerikan
urheiluliitto on aikaisemmin päät-
tänyt sallia, jokaisen urheilijan
■edustaa, sitä kansallisuutta, johon
hän kuuluu. Suomalaisella taholla
oli kyllä otettu huomioon sekin
mahdollisuus, että H. Kolehmai-
nen ei olisi oikeutettu edustamaan
Suomea, jonka raoksi asiasta -oli
otettu selvää. Tällöin, olikin tultu
tyydyttäviin tuloksiin. Tätä asiaa
olivat Amerikassa hoitaneet hra-t
Saas* amöinen ja Rauanheimo, joi-
den saamien tietojen nojalla ci ol-
lut syytä uskoa »merikalaiston
muuttaneen kantaansa.

Ahvenanmaan asia-

Oiksndellisten asiantuntijain län-

»unin jätöttäni kansainliiton

neuvostolle syyskuun 16 p:ään

mennessä.

Tukholma, 27. 8. (STT)
Sv. Dagbladetille lennätetään Pa-
jusista, että kansainliiton neuvos-
to kokoontuu Pariisiin syysk. 16
pnä. Diplomaattiselta taholta saa-
tujen tietojen mukaan on hyviä
toiveita siitä, että oikeudellisten
asiantuntiiain lausunto Ahvenan-
maan kysymyksestä siihen men-
nessä valmistuu neuvostolle jätet-

Vesipallopeli.

Antverpen, 26. 8. (STT)
tosipailapeJ.in välierässä löi Eng-
lanti Amerikan 7—2 ja Belgia
itanakan 5

Joukkuekilpailu voimistelussa.
Antverpe.n, 26. 8. (STT)

.loukku ekiTpa.iihissa voimistelu ssa
ruotsalaisen järjestelmän mukaan
oli 1. Ruotsi, 2. Tanska, 3. Bel-
gia.

Nykyaikainen 5-otte!u.
Antverpen, 26. 8. (STT)

Nykymkaista 5-ottelua jatket-tiiin
mnrtomaaratsastuksella, jossa en-
simaiseksi tuli ruotsalainen De
Laval. Tämän jälkeen ovat 5-otte-
lussa ruotsalaiset Dynasen, De Iha-
vai ja Runo sijoittautuneet kol-
melle enstmäisedle sijalle.

Vapaapaini.
Saomaladset Anttila ja Leino sar-

joissaan voittajat.

Antverpen, 26. 8. (STT)
Vapaassa painissa voittivat suo-
malaiset Anttila ja Leino kevyes-
sä sarjassa ja kevyessä keskisarjas-
sa kultamitalin. Anttila voitti
ruotsalaisen Svenssonin kolman-
nessa erässä, ja Leino suomalaisen
Penttalan. Höyhensarjassa sai voi-
ton. eräs amerik alainen ja raskaas-

sa sarjassa Rot Sveitsi,

täiväksi, niin että tämä saa tilai-
suuden toistamiseen käsitellä a-
Sian.

Lontoossa on julkaistu valkoinen
kirja Ahvenanmaan asiasta.

Lontoo, 25. 8. (STT) On jul-
kaistu valkoinen kirja Ahvenan-
maan kysymyksen lykkäämisestä
kansainliiton neuvostoon. Kirja si-
sältää liittoneuvostossa heinät. 9
ja 12 pnä pidettyjen istuntojen
pöytäkirjat, Suomen ja Ruotsin
edustajain puheet, Brantiagin kir-
jeen DrummondiUe sekä Ralfou-
rin selitykset.

Suomen olympialais-
joukkue Berllnlssö.

Suomalaiset saaneet useimmissa
lajeissa ensimäiset sijat.

Painijamme ylivoimaisia.

Bot.lin, 28. 8. (STT) Ant-
■verp mistä palatessaan ottivat
suomalaiset aikaisemmin tehdyn
päätöksen mukaan osaa Berliniis-
sä tänään alkaneisiin urheilukil-
pailuihin. Saavutetuin samaavia
■tuloksia:

Kuulantyöntö; 1. Pörhölä
14,43, 2. Niklander 14,31.

■KeiMänheitto: 1. Myyrä 61,91,
2. Peltonen 59,50. 4. Saaristo
56,86.

Kiekonheitto: 1. Niklander,
v 1,500 m. juoksu: 1. Nurmi, 4,
Rissanen..

400 m. juoksu: 2. Vilen.

Postisäästöpankin liike
viime heinäkuntia.

Pos t i säästöpa nk issa a vaatiin
viime •heinäkuulla uusia säästö-
kirjoja kaupungeissa 812 ja maa-
seudulla 888, koko maassa 1,100
sekä kuoletettiin entisiä kaupun-
geissa ItiS ja maaseudulla 316,
(469). Säästöönpanoja tehtiin:
kaupungeissa 2,2-91,092 mk. 3753
erässä ja maaseudulla 2.189,889
mk. 3753 erässä 4,480,981 mk.
6950 erässä; säästöstä otettiin
kaupungeissa 410,777 mk. 52 p.
1022 erässä ja maaseudulla 463,
075 mk. 80 p. 1070 erässä (873,
853 mk. 32 p. 2092 erässä); jo-
ten säästöön pannun pääoman li-
säys oli kaupungeissa 1,880,314
nak. 48 p. 2175 erässä ja maaseu-
dulla 1,726,813 mk. 20 p. 2683
•erässä. (Koko maassa 3,607,127
mk. 68 p. 4858 erässä.). Tämän
vuoden tammi-—heinäkuun ajalla
oli avattu kaikkiaan uusia säästö-
kirjoja 11,132 ja kuoletettu enti-
siä 4580; säästöönpanojen määrä
oli 19,893,844 mk. 51,167 erässä
sekä säästöstä otettujen määrä 5,
793,782 mk. 85 p. 15,811 erässä.

10,000 m. juoksu; 1. Liimatai-
nen 33,03, 4. Tatu Kolehmei-
■nen.

Kolmilodfckauis; 1. Tuulos
14,65.

Painijat olivat ylivoimaisia.
Kylmä ilma haittasi kilpailuja.

Suonen ▼. ja ndiiton sähkösano-
ma Saksan urheilujärjestöi le.

Eilen lähetettiin Suomen v. ja
udiiton taholta Berliniin siellä
.pidettyjen kilpailujen johdosta
seuraavansisältöinen eaiksankieli-
neu sähkösanoma:

Vait akunnan (keskuskomitealle
ruumiinharjoituksia varten lähet-
tää Suomen v. ja u. Liitto sydä-
met islmmät onnittelunsa, toivo-
en jatkuvaa hyvää yhteistoimin-
taa tulevaisuudessa.

Ek, puheenjohtaja.

Sosialihallifus.
Valtioneuvosto on oikeuttanut

sosialihallituksen käyttämään or-
pojen- kuolioon varatuista varois-
ta 100,000 mk., joka tarvitaan
viime vuoden orpomenojen peittä-
miseksi..

taloudelliset kysymykset Carlon
rauhanneuvotteluissa.

Suomen ja Venäjän väliset ta-
loudelliset kysymykset, jotka Tar-
ton rauhanneuvotteluissa ovat rat-
kaistavina, jakautuvat kahleen
ryhmään: 1) vanhojen taloudellis-
ten asiain selvitys- eli likvidatsio*
uikysymykset ja 2) tulevia talou-
dellisia suhteita koskevat kysy-
mykset.

Selvitys- eli lihvidalsioni-
ky/symyksel.

Niiden aikaisemmat vaiheet
rauhanneuvotteluissa.

Kun tähän ryhmään .kuuluvia
kysymyksiä ryhdyttiin käsittele-
mään oi; molemmin puolin tarko1>

joten säästetyn pääoman lisäys oli
"mk. 15 p. 35,356 e-

t®*sa. Viime vuoden tammi—hei-
näkuulla avattiin uusia sääst»kir-
joja 7,525 ja kuoletettiin entisiä.
6,240: säästöön pantiin 7,332,
181 mk. 42,242 erässä ia säästös-
tä otettiin 5.641,775 mlk. 88 p.
16.416 erässä, joten liöivs oli 1,
680,405 mk. 12 p. 25,826 erässä.

Vertailun vuoksi mainittakoon,
että pankin toiminnan aluein v.
3 887 t. v;n heinäkuun loppuun

Sosiai ihalMufeeen til a-sto-osa ston
johtaja tri Leo Harmaja on mää-
rätty mat-lrustamaan Tukholmassa
pi d ettävä än »osiaKtilastoi»onfe-
renasim.

johtaja, senaattori Paasikivi mai-
nitsi vanhojen taloudellisten ky-
symysten yhtenä ratkaisumahdol-
lisuutena taloudellisen status
qnon, jonka pari aattoon, venäläi-
sen valtuuskunnan puheenjohtaja
Benrein täysi-istunnossa heinät.
14 p:nä tunnusti huomiota ansait-
sevaksi Kokouksissaan Helsingis-
sä 25 ja 26 p:inä heinäkuuta suo-
malainen valtuuskunta muiden ky-
symysten ohella* harkitsi uudes-
taan myös tätä kysymystä ja val-
misti tarkemman suunnitelman
entisten taloudellisten asioiden,
selvittämiseksi status quon peri-
aatteen pohjalla. Valtuuskunnan
suunnitelma tarkastettiin presi-
dentin ja valtioneuvoston kanssa
pidetyssä istunnossa heinäk. 26
p;nä ja saavutti silloin presiden-
tin ja valtioneuvos*on hyväksymi-
sen.

Man lunastusta. Valtion velat ja
muut sitoumukset olivat tunnus-
tettavat päteviksi ja yksityisten
kansalaisten saatavat samoinkuin
heidän kärsimiinsä omaisuus- v.m.
vahingot olivat maksettavat. Ve-
näläisen valtuuskunnan kanta taas
oli se, että valtion omaisuus oli
palautettava luonnossa ja vain sii-
nä tapauksessa, että tämä ei olisi
mahdollisia voisi korvaus tulla
kysymykseen. Mitään poikkeusta
sotilaalliseen omaisuuteen nähden
venäläiset eivät- tehneet, vaan koh-
distivat palauttamisvaatimuksensa
siihenkin. Tätä kantaansa he pe-
rustelevat sillä, etteä Suomen ja
Venäjän välillä ole ollut sotatilaa,
minkä vuoksi ei myöskään voida
puhua sotasaaliista. Valtion vel-
koihin ja muihin sitoumuksiin
nähden venäläisten ohjelmana oli
se, että Venäjän antamat velka»
sitoumukset olivat mitättömät ja
että nykyinen Venäjän hallitus -ei
voinut ottaa täyttääkseen v. 1917
tel ittr v il ja nha nk in taso-p im ust a,
mutta etiä Suomen Pankin v.
1917 Venäjän luottokynsli.au kans-
■'•a tekemä valuuttasopimus o! ; pi-
dettävä voimassa. Yksityisten kan-
salaisten saataviin nähden renä»
läinen valtuuskunta oli -kielteiset
;a kannalla. Maiden vastakkaisten

Kun rauhanneuvottelut heinät.
28 p;nil jälleen alkoivat, joutuivat
taloudelliset selvityskyeymyks-ef
uuteen vaiheeseen. Kiiden ratkai-
suun alettiin pyrkiä sovellut te-

statun quon periaatetta.

tuksena saada ne ratkaistuiksi yk-
sityiskohtaista til i i ysm enetelm ä ä,
käyttämällä. Suomalaisen valtuus-
kunnan kanta oli se, että ensinnä-
kin vallion omaisuus, joka, kuu-
luu toiselle valtiolle, mutta on toi-
sen valtioin alueella, jää lunastusta
vastaan jälkimäiselle. Poikkeukse-
na oli sotilaallisia tarkoituksia-pal-
veleva omaisuus, joka sota saaliin a
oli jääpä toisen valtion omaksi il-

maila
Luonnoksen tällaista ratkaisua
koskevaksi ehdotukseksi antoi suo-
malainen valtuuskunta venäläisil-
le heinii-k. 30 p:n«. Venäläinen,
valtuuskunta arroi vastaehdotuk-
sensa seura avan a päivänä. Kun
tämä vastaehdotus ilmeisesti pe-
rustui vääriin ja I‘ioireitiuiiin las-

310,058; säästöön on pantu 135.
812,405 rnk. 8G p. 1,734.011 e-
rässä; mainittuun määrään on
vh to c nlaskct in ka«va noet, nosta -

martomat korot v;'ta 188-7.—
1019 Sääsi iistä o i o on koko "pan-
kin tohninitt-HjalJa o‘Jut 87.702
315 mk. 01 p. 692,981 erässä; jo-
ien lisäys on 48,0-30,089 mk. 05
p. 1,111,000 oräseä.

olijolmion sovitteluyritykset Jat-
kuivat tuloksettomasti hainäk. H
jiiäan ns‘i. Julioin rauhanne-itvot-
telnl keko-ytet-fiin kahdeksi vii-
koksi.

kelmiin Suomessa evän venäläi-
sen ju eritoten sotilaallisen omai-
sundan arvosta ja kun siitä aiheu-
tnjvftt ne lukuisat ia koht-mitto-
nnit pr>ikkou-k.s e’', jotka venäläiset
halusivat tehdä statu? o nosta

on avattu kaikkiaan uusin jyi-äetö-
kirjog» 420,572 ja kuoletettu

Pari päivää uikatäMwnin pide-
tytpä t&loagjiiostop istunnossa suo.
mäkisen valtuuskivanan puheen-

Omaksi edukseen, ehdotettiin auo-
millaisten puolesta, että muodos-
tettaisiin md; vinon ta loude 11inon :
ala-jaosto? joka tarkastaisi kuta- !
raankin puolen laskelmat Suomes- j
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sa olevan venäläisen valtio- ja
nimin sotilaallisen omaisuu-
den arvosta. Tämän ehdotuk-
sen tarkoituksena oli saa-
da venäläiset huomaamaan vaati-
mustensa kohtuuttomuus, yen-ä-
-läiinen valtuuskunta hyväksyi suo-
malaisten ehdotuksen alajaoston
asettamisesta elok. 2 prnä, mutta
samalla selitti Kershentsev, että
venäläinen valtuuskunta katsoo
tämän ehdotuksen tekemisen ja
hyväksymisen merkitsevän sitä,
että molemmat puolet luopuvat
status quon periaatteesta Ja siir-
tyvät aikaisemmalle tilityskannsl-
le. Suomalaisten puolelta huomau-
tettiin, että alajaoston asettami-
nen ei tietänyt sitä, että status
quo-periaatteesta olisi luovuttava,
mutta jos venäläiset halusivat sii-
tä luopua, niin suomalaiset eivät
tahtoneet sitä vastustaa.

Jälleen olivat taloudelliset selvi-
tyakysymykset joutuneet uuteen
vaiheeseen. Taloudellinen alajaos-
to. johon suomalaiselta puolelta
määrättiin tuomari Tanner ja ve-
näläisten puolelta prof. Smirnov,
ryhtyi siis selvittelemään 'kum-
mankin puolen -laskelmia tarkoi-
tuksessa saada aikaan ehdotus lik-
vidat-sionikysymysten ratkaisuksi
sovelluttamalla tilitysmenetelmä-ä.
Parin päivän kuluttua kävi kui-
tenkin ilmi tämän tehtävän toi-
vottomuus, sillä laskelmat olivat
toisistaan niin suuresti poikkea-
via, ettei niiden perusteella voisi
saada mitään tulosta. Yaltuuskun-
tiensa suostumuksella herrat Tan-
ner ja Smirnov säilöin palasivat
status quon periaatteeseen ja ryh-
tyivät laatimaa® ehdotusta sen
pohjalla.

Selvityskysyraykset nykyisessä
vaiheessaan.

Herrat Tanner ja Smirnov ovat
neuvotteluissaan nyttemmin pääs-
seet niin pitkälle, että he ovat

saaneet valmiiksi ehdotuksen ta-
loudellisesta status quosta. Ehdo-
tus- ei, kuitenkaan ole lopullinen
ja koko asia on muodollisesti vie-
lä avoinna. Tämä johtuu siitä, et-
tä venäläisten vaatima tärkein
poikkeus status quosta, joka kos-
kee sekä valtion että yksityisten
laivoja, on vaatinut laajoja selvit-
teli,yjä. Asiantuntijana näissä sel-
vittelyissä on Tanocsa ollut val-
tioneuvos Ahonen; sitäpaitsi täy-
tyi komentajakapteeni - Sehwan-
okin tehdä matka Helsinkiin
hankkiakseen lisätietoja. Nyt on
selvitys kuitenkin jo valmis. Koko
tämä puheenalainen ryhmä talou-
dellisia kysymyksiä on. kuten sa-
nottu, muodollisesti vielä avoinna
laiva-kysymysten vuoksi. Niin pian
kuin viimeksimainittu saadaan
selväksi ja se tapahtunee lähi-
päivinä ratkeaa todennäköises-
ti koko tämä kysymyskoanpleksi,
ilman sanottavia vaikeuksia. Lai-
vakysymyksen vuoksi ovat venä,-
läiset toistaiseksi pidättäneet muo-
dollisesti avoinna seuraavat kysy-
mykset;

1) Vuoden 1917 valuuttasopi-
mus, jonka he arvioivat 600 milj.
Suomien markan arvoiseksi.

2) Kysymys Suomen satamissa
ja varastoissa olevista Venäjän
valtiolaitoksille osoitetuista las-
teista-, arvio noin 700 milj. Smk.
sekä

3) Suojärven metsä-kysymys. Ra-
hallisesta arvosta ei ole tietoa; suo-
malaisten arvio noin 100 milj.
Smk,

Suomalainen valtuuskunta -puo-
lestaan pidättää avoinna, paitsi
laivakysymystä. seuraavia:

1) Vuoden 1917 viljaköntrahti,
arvo n. 250 milj. mk. sekä

2) Kysymys Venäjällä olevasta
suomalaisesta rautatiekalustosta,
arvo n. 300 milj. mk.

Käistä avoinna olevista kysy-
myksistä on kuitenkin jo periaat-
teellisesti sovittu edellyttäftiä-llä,
että laivakysymys saa suotuisan
ratkaisun Mitä tulee Suojärven
megakysymykseen ovat suomalai-
set sen vaatimuksen hyljänneet ja
näyttää‘siltä kuin venäläiset olisi-
vat siitä jo luopuneet ja pitäisivät
siitä kiinni enää vain muodon
vuoksi. Herrojen Tannerin ja
Smirnovin valtuuskuntain®;! suos-
tumuksella laatima ehdotus talou-
dellisesta status quosta kuuluu seu-
raavasti.

1 artikla. Venäjän valtio!,?llos-
ten Suomessa oleva omaisuus siir-
tyy korvauksetta Suomen valtion
omaksi. Samoin siirtyy korvauk-
setta Venäjän valtion omaksi Ve-
näjällä- oleva Suomen väliion ja
vai tiolai tosien omaisuus. Tästä
tehdään seuraav-at poikkeukset: a)
Kumpikin valtio pidättää rtsellee.il
toisessa. maassa diplomaattista ja
konaul industusta varten kolme
kiinteimislöä maa-alneinecn ja
tarpeellisina rakennuksineen. h)
Laimi. Kohta on avoinna. Kuten
tunnet' tiu tulee
koskemaan sekä v.

ämd poikkeus

tyistän laivoja.
tioii että Yksi-
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artikla. Knmpikaan valtio ei
»e velvollinen vastaamaan loisen
'. di 10,1 viilnovdo.tilu eikä moisia
*doumuksisia

! 11. artikla. Kumpikaan valtio
oi korvaa toisensa sotakustarmnk-
>-ia. Suomi ei ota osaa vuosien
1!;! 1— 11)18 maailmansodan Venä-
jä-lle aiheuttamiin kustannuksiin.

ar ikla. Venäjän valtion ja
VavHolaitosten velat ja muut .si-
toumukset Suomen valtiolle ja
Suomen Pankille samoinkuin Suo-
men valtion ja vaP iolaitosten ve-
mt ja, sitoumu.ks t Venäjän val-
tiolle ja sen valtiolahoksille kat-
kokaan suorille}niksi. Tämän joh-
dosta lakkaavat myös Suomeu ja
Venäjiin ' hallitusten välillä v.
1917 tehty viljanhankintaa koske-

ma sopimus samoinkuin Suomen
Pankin ja Venäjän luotiokanahan
välillä samana vuonna tehy va-
luuttasopimus voimassa olemasta.
(Tämä momentti on-vielä muodol-
lisesti. avoinna.)

V artikla. Toisen sopimusval-
tion kansalaisille tai siinä koti-
paikkaoikeutta nauttiville yhtiöil-
le kuuluvat, laivat ,jotka ovat toi-
sen sopimusvaltion aineella taa
käytettävissä palautetaan entisille
omistajilleen. Pakko-oton kautta
toisen valtion haltuun joutuneet
laivat palautetaan myöskin aikai-
semmille omistajilleen pakko-o‘on
tapahtuessa suoritetusta hinnasta.
Sama koskee laivoja, jotka ovat
■joutuneet toisen valtion haltuun
■sopimuksen nojalla, jossa entiselle
omistajalle on myönnetty oikeus
sovitusta hinnasta saada laiva ta-
kaisin. (Tämä artikla on periaat-
teellisesti hyväksytty, mutta se on
toistaiseksi avoinna kunnes venä-
läisten laivojen kohtalo on selvi-
tetty. Artikla siirrettäaee silloin
I artiklan b) kohtaan.)

Suomalaisen valtuuskunnan oh-
jelma Suomen ja Venäjän välisten
tulevien taloudellisten suhteiden
järjestelyssä sisältyy aluksi siihen
kauppa sopimusluonnokseen, joka
viime keväänä laadittiin Helsin-
gissä. Myöhemmin eli elok. 31 jmä
valtioneuvosto tarkisti tämän
luonnoksen ja. antoi samalla val-
tuuskunnalle ohjeita puheenalai-
sessa asiassa. Tartossa joutuivat
tulevia taloudellisia suhteita kos-
kevat kysymykset päiväjärjes-
tykseen vasta heinäkuun 31
päivänä, jolloin venäläinen
valtuuskunta usean pvynnön
jälkeen antoi' niitä koskevan
ehdotuksensa suomalaiselle val-
tuuskunnalle. Tämän ehdotuksen
johdosta suoritettiin taloudellises-
sa jaostossa 2 pnä elokuuta peri-
aatteellinen keskustelu Suomen ja
Venäjän välisen kaupan ja sitä
järjestävän kauppasopimuksen
mahdollisuudeata. Käsitellessään
venäläisten ehdotusta tämän kes-
kustelun valossa tuli suomalainen
valtuuskunta siihen johtopäätök-
seen, että on luovuttava aikeesta
saada aikaan heti voimaanastuva
kauppasopimus ja tyydyttävä vain
muutamiin pääperiaatteisiin, joi-
den perustalla kauppasopimus tu-
levaisuudessa voidaan rakentaa.
Tämän mukaisesti "valtuuskunta
laatikin uuden luonnoksen, jonka
se elok. 5 pnä alisti hallituksen
hyväksyttäväksi. Elok. 14 pnä sai
valtuuskunta tiedon hallituksen
päätöksestä, Seuraavana päivänä
annettiin ehdotus venäläisille, jot-
ka elok- 18 pnä antoivat vasta-
ehdotuksen. Kaita kumpaakin eh-
dotusta on käsitelty taloudellisen
jaoston alajaostossa, missä tuoma-
ri Tanner elok. 20 pnä esitti suo-
malaisen valtuuskunnan puolesta
uuden ehdotuksen, jonka käsittely
alajaostossa jatkui vielä viime lau-
antai-iltana.

B) Nykyinen vaihe.

Tuomari Tannerin elok. 20 pnä
esittämä ehdotus artikloiksi talou-
dellisten suhteiden järjestämisestä
Suomen ja Venäjän välillä kuuluu
seuraavasti:

1) Artikla. Sopimusvaltiot si-
toutuvat mahdollisimman pian -tä-
män rauhansopimuksen ratifioi-
misen jälkeen neuvottelemaan
kauppa sop imukse n a iikaansaam i -

sesta Suomen ja Venäjän välillä ja
on tämän sopimuksen pohjaksi
pantava, seuraavat periaatteet ja
määräykset:

1) Kumpikin sopimusvaltio si-
toutuu myöntämään toisen sopi-
musvaltion kansalaisille, yhtiöille
ja yhtymille kaupan ja muiden
elinkeinojen harjoittamiseen sa-
moinkuin omaisuuden niin irtai-
men kuin kiinteän hankkimiseen,
omistamiseen ja hallitsemiseen se-
kä veroihin ja muihin rasituksiin
nähden samat oikeudet, jotka se
on myöntänyt tai vastedes myön-
tää. enimmin suositun maan kan-
salaisille, yhtiöille ja yli tyrnille,
kuitenkin niin, ettei kumpikaan
sopimusvaltio ole velvollinen
myöntämään näissä suhteissa, toi-
sen maan kansalaisille suurempia
oikeuksia kuin mitä oman maan
kansalaiset toisen maan koko alu-
eella tosiasiallisesti nauttivat.

taa

2) Toisen sopimusvaltion alueen
kautta meneviä kauttakulkutava-
roita on sallittava kuljettaa kai-
killa kauttakulkuliikenteelle ava-
tuilla, tai vastedes avattavilla lii-
kenteillä noudattamalta niitä mää-
räyksiä, jotka liikenteen järjestä-
miseen ja kulkulaitosten kuljetus-
kykyyn nähden sekä oman maan
liikennetarpeen ja yleisen turval-
lisuuden tähden asianomaiseksi;
maa-saa havaitaan tarpeelliseksi-

i Valtion rautateillä ja valtion !*,i-
awiU kaanettaviMi, roMtibta ja,

8) Kummankin sopimusvaltion
rahti- ja matkustaja-alukset ovat
noudattamali a as ian om a.isessa
maassa voimassaolevia tai vastedes
saatettavia tämän maan aluksia
koskevia määräyksiä oikeutetut
menemään kaikkiin niihin sata-
mien ja kulkemaan niitä toisen
maan aluevesiä, sisävesiä, jokia ja
kanavia, jotka on avattu tai vast-
edes avataan oman maan laivalii-
kenteelle. Toisen sopimusvaltion
aluksilta ja niiden lasteista ei saa
kantaa mitään muita eikä kor-
keampia maksuja kuin suosituim-
man maan kivoilta ja niiden las-
teista. Poikkeus voidaan tehdä
rannikkolaiTaliikenteeseen ja ka-
lastukseen nähden. Rannikkolai-
valiikenteeksi ei kuitenkaan lueta
■liikennettä Itämeren ja muiden
Venäjää rajoittavien varsinaisten
tai sisömeren satamien välillä.

Tämän ensi maisen artiklan en-
simäinen kohta on vielä riidan-
alainen sillä venäläiset haluavat
siinä noudatettavaksi suosituim-
man periaatetta. Kohdista 2, 3
ja 4on sovittu. Viidennen koin
da n johdosta ovat venäläiset jo ai-
kaisemmin ilmoittaneet etteivät
he hyväksy tällaista tullivapautta
ellei myöskin Venäjän vienti Suo-
meen ole tullivapaa. Venäläiset
ehdottavat, että viides kohta joko
laadittaisiin tämän mukaisesti siis
vastavuoroiseksi tahi kokonaan
poistettaisiin. Suomalainen val-
tuuskunta pitää kysymystä vielä
avoinna. Kohdasta 6 op sovittu.
Kohta 7 esitettiin t.k. 21 pnä en-
simäistä kertaa. Kohdasta 8 on
muuten sovitin, mutta venäläiset
haluavat lisäksi määräyksen, että
venäläisillä laivoilla on vapaa
kulkuoikeus Suonien saaristo-
vesillä.

2 artikla. Kummankin sopi-
musvaltion kansalaiset nauttivat
toisen valtion alueella omista-
maansa omaisuuden pakkoluovu-
tukseen ja kansa 11 is(u ttami seen sa-
moinkuin ylipäänsä henkilölliseen
ja omaisuutta koskevaan turvalli-
suuteen nähden samoja oikeuksia
ja etaja kuin enimmän suositun
valtion kansalaiset.

Tämän artiklan, sanamuoto esi-
tettiin t.k. 21 pnä ensimäistä :ker-

Venäiläiset ilmeisesti hyväk-
syvät artiklasta imuin peitsi hen-
kilöllisiä turva] lira mta koskevan
määräyksen.

3 artikla. Toisen sopimusval-
tion alueella oleskelevia toisen
valtion kansalaisia ei saa pakottaa
sotapalvelukseen. Mitä tulee lyö-
jä muihin henkilökohtaisiin vel-
vollisuuksiin ovat hp samassa ase-
massa kuin enemmän suositun val-
tion kansalaiset.

4 artikla. Venäjällä kuolleen
Suonrm kansalaisen jäikäensäjät-
tämä. omaisuus nn luovu*e!lava
Suomen valtion edustajalle. Sille
ei saa panna Venäjällä muita ei-
kä suurempia veroja, kni n enim-
män suositun maan kansa-
laisien jälkeensä jättämälle
••naisuudelle. Suomessa kuolleen

Venäjän kan*alaisen jälkeensä jät-
tämä oma imun? on luovutettava

enäjän valtion edustajalle, eikäsille saa panna suurempia veroja
kuin mitä Suomen kansalaisen
Imkr f n ftijä itämälle ohih i#u u de!k
Vt nlijäkiä pannaan.

Nc-ljä;s artikla on riidanalainen
«illä vonäj-äiset haluavat asian jär-
jn«-vdtfl.väk*i molemmin pttoiin
eiiosit,-tmpiuuspn■'.BMiafsji maksi-
festi.

Tampereelta ja
läiiisesUa.

Gampcrcen köyhäinhoidon
esimiehen virka.

To rnin ehdolle asetetut.
S

Olemme aikaisemmin kertonee!
köyhäinhoitohallituksen avoinna
olevaan köyhäinhoidon esimiehen
virkaan asettanen ehdolle; ensi-
mäiselle ,sijalle konsuientti B.
Yaliinheimon ja toiselle talouden-
hoitaja K. A. Jalavan. Uutinen o-
li kuitenkin sikäli harhaa-nviepä,
että mainittu ehdollepano koski
ainoastaan viran väliaikaista täyt-
tämistä. Toissa iltana pitämäs-
sään kokouksessa on köyhäinhoi-
tohallitus »itä vastoin tehnyt lo-
pullisen ehdotuksensa viran vaki-
naisesta täyttämisestä ja siinä
tarkoituksessa asettanut ehdolle:
ensimäiselle sijalle toimistonhoi-
taja Emil Viljasen, Tampe-
reelta, toiselle konsu tentti B.
\ ali inhei m o n, Hämeenlin-
nasi a, sekä kolmannelle talouden-
hoitaja K. A. J a 1 a v a n, Tam-
pereelta.

Xnn-kum eilen kenroUnme, saa-
pui toimistonhoitaja Viljasen ha-
kemus vasta 'määrätyn hakuajan
menijä umpeen. Köyhäinhoito-
hallituksen kokouksessa, jossa e-

dellämainiitu ehdollepano rat-
kaistiin, päätettiin kuitenkin toi-
mitetun äänestyksen jälkeen pu-
heenjohtajan äänen ratkaistessa,
että tämäkin hakemus otetaan
huomioon.

- Osuusliikkeet. Kuusamon
Ofooskaupan r.h kirjanpitäjäksi
on valittu «ti Aino Malm Tam-
pereelta.

U!i:a kaupunginhan rakennus-
järjestys.

Niinkuin ennen on kerrottu.
on rahatoimikamari valtuustoko
ehdottanut, että valtioneuvostol-
ta anottaisiin huojennusta kau-
pungin rakennusjärjestyksen so-
velluttamiseen* 7 kaup. osassa.

■Valtuuston valmisteluvalio-
kunta asiaa käsiteltyään on tullut
siihen käsitykseen, että mainittu-
jen töiden lykkääminen 5 vuo-
den ajaksi voi käydä terveydelle
vaaralliseksi. Tämän vuoksi se
on päättänyt pyytää asiasta ter-
veydenhoi toi au takunnan 1attsun-
toa, ennenkuin se tekee asiasta
ehdotuksensa.

Leipäviljan myyni! ensi viikolla.

Leipäkortip kupongeilla I—lo
myydään joko vehnä-ryynejä, veh-
näjauhoja tai vehnäleipää!. Ruis-
jauhoja, ruisleipää, kaurajauhoja,
kauraryynenä sekä Vaasan Höyry-
leipomon ruokaleipää saa leipä-
kortin kaikilla kupongeilla. Hin-
nat ovat entisellään.

Trikootehtaiden kauppoja.

Viime syksynä joutui Suomen
K.n tom ateol iisuas Oy :n (R uueba-
aen trikoofcehdaa) osake-enemmis-
tö Suomen Trikootehdas Oville.
Tästä lähtien tulee Suomen Ku-
tomateollisuus Oy. valmistamaan
ainoastaan sukkia. Kaikki sukka-
koneet on nyt siirretty Ruuska-
sen tehtaalle Pyynikiltä.

0-Y. Trikoo A. B:n osakkeet,
joka yhtiö omistaa ajanmukaisen
trikootehtaan Raahen kaupungis-
sa ovat näinä päivinä (siirtyneet,
insin. N. Uschanoffille Tampe-
reelta. Herra 11., joka viime vuo-

14. Jokainen, joka käyttää
pi ■ jägfe. jfc

ibakasa %i#' p
ei osta enää kallista raeijerivoita.
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LiSiilfi js liikii.
Heakilfitietoja. 70 vuotta

täyttää tänään tuomiokapitulin
asessori, rovasti I M. Tall-

VI artikla. Suomen kansalaiset
sekä Suomessa kotipaikkaoikeutta
nauttivat yhtiö*" ja yhdyskunnat
saavat Venäjällä olevaan omaisuu-
teensa kuin myös Venäjän valtio-
ta tai sen valtio! altoksi a vastaan
kohdistuviin saamisinasa ja vahin-
gonkorvaus- y. ra. vaatimuksiinpa
nähden samat oikeudet ja etuudet,
jotka Venäjä tulee myöntämään
eniten maan kansalai-
sille.

VII artikla. Suomen valtio
sitoutuu varaamaan Uudenkirkon
pitäjässä olevassa Halilan sanato-
riossa Pietarin kaupungin ja sen
ympäristön asukkaita varten 10
vuoden aikana puolet sairas-

sijoista samoilla ehdoilla kuin
Suomen kansalaisille.

VIII artikla. Venäjän ja Suo-
men välisestä posti- ja 1ennätin-
vhteydestä laaditaan rauhansopi-
muksen tultua vahvistetuksi eri
leopimus. Suomen valtio ei vastus-
ta sitä, että Venäjän valtion yk-
sinomaan käytettäväksi luovute-
taan vuoden 1946 loppuun saak-
ka ne kolme suoranaista lennätin-
johtoa (n;rot 13, 60 ja 42), jotka-
kulkevat Suomen alueen yli Kaj,a-
joelta Uuteenkaupunkiin yhdis-
täen Pietarin, Tukholman, New-
eastlen ja Frederioian kanssa ja
jotka Suomen valtio sopimuksella
9 päivältä tamraik. 1920 on luo-
vuttanut Det Store Nordiska Te-
le grafsel skabi n käytettäviksi Ve-
näjän sähkösauomavaihtoa varten
huomioonottaen mikä sanotussa
sopimuksessa on sähkösanomavaih-
don järjestämisestä määrätty.
Käyttöoikeudesta suorittaa Venä-
jän valtio Suomen valtiolle kan-
sainvälisen lennätinliittokirjan
määräysten mukaisen kauttakul-
kumakpun kunne-s tämä- maksu
asianomaisten valtioiden sopimuk-
sesta joutuu lähettäjän maksetta-
vaksi. Samoin säilytetään Venäjän
valtiolle yhtä pitkäksi ajaksi ne
oikeudet, jotka sillä Det Store
Nordiske Telegrafselskapin kanssa
tekemänsä sopimuksen perusteella
on ollut kahteen suoranaista len-
nätinyhteyttä Ruotsin kanssa
välillävään Un dest aka.upungista
Grifislehamniin johtavaan käsipe-
liin. (Tähän tulee tehtäväksi pari
pienempää lisäystä.)

IX artikla. Kumpikin sopimus-
valtio sitoutuu ensi tilassa palaut-
tamaan alueellaan olevat Julkisten
virastojen Ja vai tielaitosten ar-
kistot ja asiakirjat, jotka koskevat
Yksinomaan toista valtiota. Tämän
mukaan siirtyy myöskin entisen
Suomen veit ioaifofceer iuv i raaton

arkisto Suomelle, mutta luovute-
taan ei itä Venäjälle ne asiakirjat,
jotka kokonaan tai pääasiallisesti
koskevat Venäjää tai sen histo-
riaa. Täten Venäjän haltuun jou-
tumat® asiakirjoina ottaa Suomi,

itsellisen jäljennökset.
X artikla. Venäjä suostun anta-

maan Suomen hallitukselle jäljen-
nökset Venäjän hallussa olevissa
Suomen aluetta koskevista topo-
grafisista ynnä merenmirttanskar-
:öistä samoinkuin keskeneräisiä
kolmiomittausröiiä koskevan ai-
uoiston

XI artikla. Venäjä tunnusta*,
«t-tä Suomi ei ole vei voi] itien vas-
taamaan niistä vahingoista, joita
jonkun kohnannen. valtion kansa-
laiset tai niissä kotipaikkaoikeut-
ta nauttivat yhtiöt laivoihin tai
muuhun omi -uuteen nähden, jota
heillä on ollut Suomessa, ovat jou-
tuneet. kärsimään Venäjän viran-
omaisten toimenpiteiden johdosta
maailmansodan aikana ennenkuin
Suomi tuli pßenäiseksi, vaan ovat
tämänluontoiset vaatimukset koh-
distetava t Venäjään.

No artiklat ehdotuksessa, joista
ei 010 erikseen mainittu, ovat saa-
vuttaneet molemminpuolisen asi-
allisen ja periaatteellisen liyväksv-
tnis-m. Ehdotuksen ssmamuolo ia
■stilisointi ei 010 lopullinen. Eaiva-
kysymyksen selvittelyä koskevassa
kysymyksessä laadittanee ehdotus
lopulliseen muotoonsa ja tulee se
'silloin fodennäköisesti lopullisest-
hyväksytyksi.

Sulevia taloudellisia suhteita
koskevat fcysymyhsel.

A) Aikaisemmat valheet.

AAMULEHTI

muihin kysymyksiin tuleviin kul-
jetuhmaksuihin nähden on kautta-
kulkutavaroita käsiteltävä niin-
kuin omassa maassa kuljetettavia
tavaroita. Kälysi kannettaviin
muihin maksuihin, nähden on nou-
datettava enimmän suositun maan
periaatetta

3) Sopimusvaltioiden välistä
kauppaliikettä, ei saa vaikeuttaa
ja rasittaa kantamalla toisesta
maas*a toiseen menevistä tavarois-
ta. muita tai korkeampia rahti- tai
muita kuljetusmaksuja kuin mitä
omassa maassa kuljetelevista sa-
manlaisista tavaroista on määrät-
ty kannettaviksi.

4) Tuonti-, vienti- ja kautta-
kul k ukieltojen asettaminen on
molemminpuolin sallittu ainoas-
taan yleistä turvallisuutta, ter-
veydenhoitoa.. alkoholipitoisia ai-
noita sekä oman maan talouselä-
män järjestelyä koskevan lainsää-
dännön nojalla.

5) Suomalaisille luonnontuotteil-
le ynnä kotiteollisuus- ja teolli-
suustuotteiiile, joita viedään Venä-
jälle, ei Venäjä aseta mitään tul-
leja tai muita tuontimaksuja.

■ 6) Kumpikin sopimusvaltio pi-
dättää itselleen oikeuden saattaa
monopolin alaiseksi eri kauppa-
ja, teollisuusaloja.

7) Kumpikin sopimusvaltio pi-
dättää itselleen oikeuden sallia
kauppaa toisen sopimusvaltion
kanssa ainoastaan hyväksymiensä
järjestöjen ja liikkeiden kautta
omassa maassa.

5 artikla. Sopimusvaltiot sitou-
tuvat rauhansopimuksen, vahvista-
misen jälkeen viipymättä ryhty-
mään tarpeellisiin toimenpiteisiin.
»Suomen ja Venäjän välisen rauta-
tieliikenteen järjestämiseksi siten,
että suoranainen liikenne ilman
matkusta jäin muuttoa tai tava-
rain uudelleen kuormaamista käy
mahdolliseksi Suomesta ja Suo-
rnren Rajajoen ja Pietarin välisil-
le ja vähävitä asemilta Pietarin
asema mukaanluettuna sekä ryh-
tymään neuvotteluihin molempien
muiden rautatieverkkojen yhdis-
tämiseksi ja suoran yhdysläiken-
teen aikaansaamiseksi molem-
pien maiden välillä.

0 artikla. Siksi kunnes kauppa-
sopimus saadaan aikaan, noudate-
taan Suomen ja Venäjän välisissä
kauppasuhteissa, mitä edellä 1)
artiklassa on määrätty.

7 artikla. Sopimusvaltiot sitou-
tuvat ensi tilassa tämän rauhan-
sopimuksen ratifioimisen jälkeen
ryhtymään neuvotteluihin sopi-
muksen aikaansaamiseksi liiken-
teen ja puutavarain lauttauksen
järjestämiseksi vesistöissä, jotka
juoksevat toisen sopimusvaltion
alueelta toisen alueelle, ja on so-
pimus laadittava sille pohjalle, et-
tä liikenne ja lauttaus on tällai-
sissa vesistöissä molemmin puolin
estottomiisii sallittu niin hyvin
rajan poikki kuin myöskin kum-
mankin sopimusvallan alueella
mereen saakka sekä etkä erityises-
ti lauttaukseen nähden kumman-
kin sopimusvaltion alamaisille
myönnetään suurempia oikeuksia
nauttivan 1antiHajan oikeudet.
Niinikään ryhtyvät sopimusval-
tiot neuvotteluihin sopimuksen ai-
kaansaamiseksi valtaväylän yllä-
pitämisestä sekä kalastuksen jär-
jestämisestä ja. kalanhoidon edis-
tämistä tarkoittaviin toimenpitei-
siin ryhtymisestä edellisessä mo-
mentissa mainituissa kuin myös
sopimusvaltojen yhteistä rajaa pit-
kin sijaitsevissa vesistöissä.

Seitgemäs artikla on sanamuo-
doWiests uusi, mutta sisällön pää-
kohdasta on venäläisten kanssa
suullisesti sovittu.

Vakuutusneuvosta. Vakuu-
lusneuvoeton sihteerin virkaan on
valitoneuvosto nimittänyt lakit.
kat«J. J. N. Lehtinen.

Taiteilija-apurahat. Sävel-
taiteilija tri I. kauniille on
myönnetty 3,000 mk. kertakaikki-
nen sävelt&js®puraha.

det on toiminut Suomen Trikoo-
tehdas Oy;n palveluksessa Pyyni-
kkiä, tulee lähiaikoina muutta-
maan Raaheen ottaakseen hal-
tuunsa ostamansa tehiaan joh-
don.

—• Suomalainen valmistava kou-
lu (Papinkatu 8) avataan jälleen
syySk. 1 p. klo 10 ap. Uusia oppi-
kita sisäänkirjotetaan klo 11 ap.
Lukukausimaksut; I ja II 1. 150
mk. ja 111 1. 200 mk.

Pifhännlemen heshuslaHo&scn
läähätit.

Pitkänniemen keskuslaitoksen
apulaisylilääkärille O. H. Val-
len iuks e 11 e on valtioneuvos-
to myöntänyt eron virasta.

Pitkänniemen keskuslaitoksen
ensimäise.n alilääkärin, virkaan on
nimitetty sannan laitoksen toinen
.alilääkäri Helmi He i k inh e i-

Sulipalo Ryröshoshcn
tehtaalla.

KyröskcAen paperitehtaalla
Hämeenkyrössä puhkesi eilisen
Väätäisenä yönä klo 13,30 tulipa^

Tuli syttyi paperikonehuonees-
ya ja näytti ensin hyvinkin uh-
kaavalta. Kiitos tehtaan mootto-
riruiskun, joka jonkun ajan ku-
luttua saatiin käyntiin, voitiin
kuitenkin noin % tunnin kulut-
tua rajoittaa tulen leviäminen,
joten pääasiassa ainoastaan toi-
sen paperikoneen kuivuuviltit,
jonkun verran sähköjohtoja sekä
useampia satoja ikkunaruutuja
tuhoutui.

Man eteen.

Vahinko on melkoinen, mu:',

peittyy se suureksi osaksi vakuu-
tusten kautta. Tehdas on vakuu-
reilu Suomen Teolligmidenharjoit-
(a jain liiton keskinäisessä palova-
k nutusyhd i sfvk sessä.

Vahingon suuruutta pi voida
vielä tarkoin määrätä.

7 komppania

Ratsu osasto

?3ä!!e‘oia

saussmipesieä

Asianajo» ja Liike**, imisto
|. V. Rouhunkoski

T»rnnere. Kuniskaank. 27 paurakenaus
Avomaa 9 d Pabtg. i43 ja 15^0,

gren Maariassa. Rovasti Tall-
gren on syntynyt Karijoella, tul-
lut ylioppilaaksi 1869 ja vihitty
papiksi 1873. Toimittuaan yli-
määräisenä pappina m.m. Kurassa
ja Ruovedellä nimitettiin rovasti
T. 1879 Ruoveden kappalaiseksi,
josta toimesta 8 vuotta myöhem-
min siirtyi nykyiseen virkaansa
Maariafn kirkkoherrana. Tämän
toimensa ohessa on rovasti Tall-
gren yhtämittaisesti v;sta 1897
lähtien toiminut Turun tuomio-
kapitulin asessorina. Pappissäädyn
edusmiehenä on rovasti Tallgren
ollut valtiopäivillä 1888—1906
sekä jäsenenä kaikissa kirkollisko-
kouksissa 1893—1918. Sitä paitsi
on rovasti T. ollut kirkkolaki-ko-
mitean, esikaupunkien järjestän
mistä varten asetetun komitean
sekä lukkarikomitean jäsenenä.
Nykyisin kuuluu rovasti Tall-
gren m.m. Turun suomalaisen yli-
opi stoseuran valtuuskuntaan.

50 vuotta täytti eilen Kurus-
sa emäntä lida Karjula, o.a.
Vanhakylä.

Miten suomalaisia Ruotsissa
kohdellaan. Viime viikolta pidä-
tettiin Ruotsin viranomaisten toi-
mesta Matarengissä maanviljelys-
neuvos Alatalo, Jota luultiin joht.
J. E. Tuompoksi AI atomioi ta.
Alatalo muistuttaa ulkonäöltään
suuresti johtaja Tuompoa, jok»
Länsipohjan toimikunnan jäsene-
nä on tunnettu Ruotsissa »-vaa-
rallisena* henkilönä. Erehdys oli
kuitenkin saatu korjatuksi.

Suomen Kuvalehden viimek-
si ilmestynyt numero sisältää m.
m- 20 kuvaa Olympialaisista ja 10
kuvaa Tarton rauhanneuvotteluis-
ta, 4 kuvaa Suomen voitoista
Ruotsin purjehduskilpailuissa j. n.
e. yhteensä lähes 100 kuvaa.

||
Kalevan pataij. II kompp

kokoontuu tänään lanvantaina klo
6 ip. harjotuksiin Lindeilin kou-
lulle.

Huomenna sunnuntaina ampu-
mafcarjo; ukset. Kokoonnutaan
Lundellin koululle klo 1) ap.

kokoontuu harjoituksia varten tä-
nään lauantaina klo 5 ip. ja huo-
menna sunnuntaina, klo 7 ap. ase-

kokoontuu tänään klo 5.30 ip. suo-
jeluskunnan kanslian pihalle va-
rustuksilta.

Kohtalaisia pohjoistuulia-, kyl-
mempää, sadetta ja pilveuevää.

m o.

N;o 197 1920 3

Hevonen myrhyfelty Keuruulla

Omiatajalio 20,000 inkan vahinko,

Hiljattain tavattiin maanvilj,
Einari Hak.nlan omistama kanta-

juoksijatamina k uol leena
kartan oi rt noki 400 metrin etäi-
syydessä olevasta haasta. Toimite-
lussa tutkiimuksessa totesi eläin-
lääkäri livosen tulleen myrkyte-
tyksi.

Ketä moisen rankan ilki työnte-
kijät ovat ei ole viranomaisten on-
nistunut saada selville, multa ar-
velee hevosen omistaja tekoon joh-
taneen. kateuden tai kostonhalun.
Hevonen oli 20,000 markan arvoi-
nen.

LSäninrovaatit. Lääninrovas-
tiksi on nimitetty Porin aLaro-
vastiknntaan Ulvilan, kirkkoherra
rovasti 0. Sän 11 i marraskuun 1
pstä lukion.

Kirja
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»8 paikatta, saatettiin haavoitta-1
Outisia muualta etenkin S;n sisaren tila melko a r-

IrAfiIHQQPIQ veluttava, vaikkakaan hengenvaa-nOlllalänola. raa ei Hana.
Mikiäli näin heti tihutyön tapah-

duttua voidaan ennakolta päätel-
lä, on kysymyksessä salaisen kom-
munisti] ärjestön suunnittelema
kosto. Hra Sädevirta on nim. ollut
tekemisissä kenraali Mannerhei-
mit ja- sotaministeri Jalanderia
vastaan suunnitellun murhayri-
tyksen paljastuksen kanssa. Hä-
nen osuutensa tähän juttuun on
ollut omiaan antamaan kommu-
nisteille aihetta ryhtyä •tämänkal-
taiseen kostosuunnitelmaan, joka
kuitenkin, ikäänkuin sattumalta
näyttää epäonnistuvan.

Mitä. pomminheiton mahdolli-
suuteen tulee, on mainittava, että
Sädevirran asunto YhJrtaintien
4:ssä on aivan alimmassa kerrok-
sessa, joten kuka tahansa, hyvin
ylettyy heittämään murha-aseen
ikkunasta mitään aavistamatto-
man, jo levolla oltevan perheen
keskuuteen.

Esikaupungit maalaiskuntien
rasituksena

Ouluujoen kunta hfiriön
partaalla.

Onhm joen kunta on pyytänyt
f aitioilta avustusta- sen johdosta,
että kunnan alueella olevat Oulun
esikaupungit ovat aiheuttaneet
sille niin suuria menoja, että koko
sen talous on joutunut horjuvalle
kannalle. Avustusta pyydetään
298527 mk. Taksoituksella, jossa
on laskettu 15 mk. kullekin 100
mk. tulolle, voidaan koota ainoas-
taan 345,765 mk., vaikka oikeas-
taan tarvittaisiin kantaa 29 mk.
100 mkn tuloilta. Kunnan velat
■nousevat lähes miljoonaan mark-
kaan.

Kuten tunnettua, on Viipurin
maaseurakunta samasta syystä
anonut hallitukselta, 600,000 mkn
avustusta.

Pommiinurhavritys Helsingissä.

Nukkuvan perheen asnnnon ikku-
nasta sisäänheitetty kaksi pommia.

Kaikki perheen jäsenet vaaral-
lisesti haavoittuneet. Tilm-

työntekijät kommunisteja.

Torsiai-iltana klo 11 tienoissa
■häiyyetttiin palokunta Helsingissä
ViptaSutien 4;ään tulipaloOmoi-
tuksella. Paikalle saavuttaessa
huomattiin kuitenkin heti, ettei
kysymyksessä voinut olla tavalL-
n"n tulipalo. Huoneisto, jossa tu-
len huomattiin päässeen irti, si-
jaitsee mamitun talon alimmassa
kerroksessa, ikkunat olivat rikki
ja sisältä tunkeutui kitkerää sa-
vua. Lähemmin tarkastettaessa
huoneistoa, tavattiin sen asukkaat
verissään lojumassa lattialta. Sa-
moin löydettiin- lattialta pommin-
siruja, joitten nojalla oli helppo
todeta kaamean poniin murhayri-,
tvksen tapahtuneen. - Poliisilai-
toksen etsivän osasi ;i heti aloit-
tamien tutkimuksien perusteella
on U.S. saanut t pt h uimasta ja
sen todennäköisistä syistä seuraa-
via tietoja; -

Huoneistossa, johon pommimur-
hayritys oli suunnattu, asuu muu-
an Sädrvi r r a-niminen perhe, setä
heidän luonaan eräs vanhahko
mieshenkilö. Perheeseen kuuluu
äiti, poika, mainittu hra Sädevir-N

ia, sekä tämän sisar. Murhayri-
tyksessä haavoittuivat kaikki per-
heen jäsenet. Ainoastaan heidän
■luonaan asunut mieshenkilö säilyi
kuin ihmeen kautta vammoilta.

Perheen jäsenet olivat jo levol-
la, kun pommit äkkiä klo 11 tie-
noissa illalla heitettiin ikkunasta
sisään. Laadultaan ovat pommit
olleet sangen voimakkaita. Niiden
lennättämistä sirpaleista haavoit-
tuivat huoneessaolijat erittä™
vaarallisesti. Heti tapahtumasta
tiedon levittyä ja väen kokoutues-

Etsivä osasto tutkii: edelleen asi-
aa, jonka selvittämisestä- on toivei-
ta.

Osuusmeijeri syytteessä hintojen
(uskomisesta.

Tiistaina oli Oulun raastuvan-
oikeuteen haastettu Limingan
osuusmeijerin hallinnon puheen-
johtaja Aappo Juustila ja, maini-
tun meijerin toimeenpaneva joh-
taja Kaarlo Myllykangas vastaa-
maan keinottelusta kermalla, jos-

ta oli peritty Oulun myymälöissä
15 mk. litralta. Yleinen -syyttäjä
vaati edesvastuuta heille keinotte-
lulain nojalla kohtuuttomien hin-
tojen kiskomisesta. Vastaajien
pyynnöstä raastuvanoikeus lykkäsi
asian käsittelyn syyskuun 7 päi-
vään.

Suomen häherläiä- ja parturi-
liihftecnharjoittailen 4:s liilto-

hofcous

alkoi Viipurissa Rautatievirkai-
lijain huoneustolla tik. 22 pnä.
Liiton monivuotisen puheenjoh-
tajan hra K. Marttisen avattua
kokous tarkastettiin edustajien
valtakirjat. Osanottajia . oli
kaikkiaan 33, edustaen useimpia
Suomen kaupunkeja.

_

Kokouk-
sen puheenjohtajaksi valittiin
hra K. 'Marttinen ja sihteereiksi
hrat Emil Valtonen ja E. Ström
sekä toimitettiin jäsenten vaalit
liiton valiokuntiin. Ensimäkien
kokouspäivä -päättyi liiton Viipu-
rin osaston kokouksen osanotta-
jille tarjoamaan illalliseen.

Seuraavana päivänä jatkettiin
kokousta, alkaen klo 8 aamulla,
jolloin tarkistettiin kokouksen
työjärjestys. Varsinainen ko-
kous alkoi klo 9 a.p. Tällöin kä-
siteltiin seuraavat asiat; Perus-
sopimuskysymys ei tyydyttänyt
edustajia, vaan vaadittiin siihen
muutoksia ja siirrettiin suureen
valiokuntaan. Liiton sääntöjen,

jotka oli palautettu takaisin vai-1
tioneuvostosta hyväksymättä
syystä, että ne eivät olleet sopu-
soinnussa uuden yhdistyslain
kanssa, korjaaminen jätettiin
liittoneuvostolle, johon kuuluu 6
jäsentä Helsingista, 5 maaseu-
dulta sekä varajäsen kummasta-
kin. Mestarikursseja päätettiin
jatkaa edelleenkin ja pidetään ne

ensi talvena Tampereella, nilo-
ja menoarvioehdotus v. 1921,
joka päättyi 29,600 mkaan, hy-
väksyttiin sellaisenaan, lukuun-
ottamatta muutamia pienempiä
muutoksia. Hautausapurahasto-
kysymys jätettiin valmistusvalio-
kunnalle lopulliseen muotoon laa-
timista varten. Kannatettiin
avustussumman korottamista.
Sairausapurahaston perustami-
selle annettiin täydellinen tun-
nustus sekä jätettiin ' Vaasan
osastolle tarpeellisten alkuval-
mistelujen tekeminen ensi vuosi-
kokoukseen mennessä.- Päätet-
tiin hankkia oma lippu liitolle.
Oppilaskysymyksen alusti hra U.
Kettunen. Palkkaus]är jestehnän
laatiminen jätettiin valmistusva-
liokunnaMe. Miniraihinrian mää-
rääminen jätettiin apuvaliokun-
tiallle. Keskusteltiin liiton mer-
kin tarkoituksesta ja päätettiin
tehdä enemmän työtä sen tunne-
tuksi tekemiseksi, jotta yleisö tu-
lisi tietämään, että ainoastaan
merkillä varustetut liikkeet ovat
ammattitaitoisia ja liiton silmäl-
läpidon alaisia.

Ruotsin kähertäjäliitolta tul-
leen onnittelusähkösanoman luki
kokoukselle puheenjohtaja.

Kokouksen kolmas päivä meni
melkein yksinomaan valiokun-
tien töiden tarkistamisessa. Pe-,
russopimusta ei katsottu voita-
(ii* muuttaa, sillä siitä koituisi

Kirjallisnis
ja taide.

Gampere«n Geatleri.
Huomenna s Seitsemän veljestä.

Huomenna sunnuntaina aloit-
taa Tampereen Teatteri syjenäy-
t äntökaulensa.

Silloin esitetään Aleksis Kiven
kuolematon Seitsemän vel-
jestä. Aapon osassa on nyt Si-
mo Kaario ja Tuomaana teatterin
uusi näyttelijä Lauri Paikannen.
Muut osat ovat entisissä käsissä.

Näytäntö alkaa kello . U .S. il-
lalla.
„

Lippumyymälä on auki tänään
IT—2 ja sunnuntaina 4 rata al-
kaen.

Gucväen Gealfcri.

Sunnuntaina: Taiga.

niin paljon hankaluutta, että voi-
taisiin pelätä koko sopimuksen
menevän myttyyn. Oppilaskou-
lua päätettiin ylläpitää edelleen-
kin ja tulee niitä ensi talvena
Helsinkiin, Turkuun, Tampe-
reelle, Vaasaan ja Viipuriin am-
matti- ja oppilas-kurssit sekä' jat-
kokurssit Helsinkiin ja Turkuun.
Palkkakysymyksen määräämisen

mitä kiinteisiin palkkoihin tu-
lee katsoa valmistusvaliokunta
vielä liian aikaiseksi. Vaadittiin
kuitenkin, että palkat ovat mak-
settavat, pohjapalkka kiinteänä
ja- loppu. .prosenteissa, Ylitiini*-
hinnaksi määrättiin 2. mk pienim-
mästä työstä. Ammattikäsikir-
jan hankkiminen jätettiin liitto-
neuvostolle. Liiton virkailijain
palkat pysytettiin entisellään.

Söderbergin juttu oli esillä
sotaylioikeudessa . t. k. 26 p:nä.
Kumpikin puoli: jätti jutun pää-
tettäväksi ja ilmoitti sotaylioikeus
antavansa päätöksensä syyskuun
3 pnä.

Työväen Teatterissa esitetään
sunnuntaina, klo 7,30 ill.. tavalli-
sin hinnoin Waisnlij Angarinhn
kirjoittama nelinäytöksinen miel-
tä järkyttävä siperialainen draa-
ma: Taiga.

Lippuja myydään näytantopäi-
vänä klo 12—2 Ja klo 5 alkaen
teatterin lippukassassa. Yleisö
pitänee näytännön muistissaan.

Huugo Jalkanen; Esseitä ja
arvosteluja.

"Arvi A'. Karisto O.y. Sivuja
272. Hinta 12 mk.
Kirjailija-kriitikko Huugo Jal-

kanen on seurannut virkaveljensä
V. , A. Koskenniemen esimerkkiä

%

ja koonnut edustavimman osan tä-
bänastisia kirjallisia kirjoitel-
miaan ja arvostelujaan eri kirjak-
si, »etupäässä silmällä pitäen nii-
tä idullaan olevia oppositsiooni-
piirteitä, joita olen ohut havaitse-
vinani niissä siellä täällä ja jonka
vuoksi olen arvellut niiden
semis/ia olevan jotaikin merkitys-
tä,* kuten hän itse julkaisunsa
puolustukseksi lausuu. Epäilemät-
tä tällaisiin julkaisuihin onkin
hyvät syynsä siinä tapauksessa, et-
tä kirjoitelmien ja.arvostelujen se-
pittäjällä joko jo on alallansa tar-
peellista arvovaltaa tai hän sitten
tahtoo sellaista saavuttaa, silla sa-
noma- ja aikakauslehtien palstoil-
la tämanluontoiset kirjoitukset
pian jääyät unohduksiin, täytet-
tyään hetkellisen tehtävänsä jon-
kun uuden kirjan, kirjailijan tai
kirjallisen kysymyksen suhteen.

Tietysti vaaditaan tinaiselta eri-
koisjulikadjsulta, että siihen ▼ali-
tuilla kirjoituksilla seka itse ai-
heeseen että sen käsittelyyn näh-
den on kantavampi merkitys kuin
tavallisella, jokapäiväistä sanoma-
lehteä varten useinkin hätäisesti
laaditulla sepitelmällä.

Kiilat, ili
ostatte edullisimmin

(Kun tutustuu Jalkasen easeihin
ja arvoatekiihin, niin huomaa niis-
sä todellakin melkoisesti opposit-
siooni* nykyisiä kirjallisia olo-
jamme vastaan. Hän vihaa ny-
kyistä latteaa, arkipäiväisiä, ko-
neellista ja käsi työnomaista kir-
jallista harrastelua ja koko tätä
aineeliieuuden kultaista, vasikkaa
palvovaa, aikaa, jossa todellinen
runous ja syvällinen hengen-elär
mä tuntee itsensä orvoksi ja joka
mittaa kaikkia arvoja vain mar-
koissa ja penneissä. 'Kirjoitelmas-
sa »Elämänrunous* Jalkanen ju-
listaa oman runoudeiKsen uskon-

i. 0. Lindroosilta

tunnustuksensa, vastusta e® pure-
vasti sellaista taiteeseen suhtautu-
mista, joka sanoo runoutta, aivan
kuin syömistä ja juomista, maku-
asiaksi. Sellainen käsitys on Jal-
kasen mielestä »runouden kaik-
kein pyhimmän kieltämistä*, sillä
»eikö ole runous ikäänkuin temp-
peli, joka meidät kohottaa hartau-
den korkeuteen, suuren Tuntemat-
toman yhteyteen, avartavaan, pai
sutta vaan tunltoon kaikkeuteen
kuuluvaisuudesta, jos nimittäin
meillä on sielussamme se pyhyy-
den aavistus, joka voi meille antaa
ilmaa siipien alle tähän tuntoon
kohot aksemme.* Eräässä toisessa
kirjoituksessa Koskenniemestä
puhuessaan hän huomauttaa,
että jokainen todellinen runo!uo-
ma vaatii syntyäkseen paljon kär-
simysten taakkaa, tumnepaloa, ja
synnytyepolttoja runoilijan puo-
lelta eikä valin näppärää riimitte-
lyn ja soinnuttelun taitoa, jollaista
meillä muka niin ylöttömäeti suo-
sitaan ja arvosteluissa ylistetään'.

Tämä Jalkasen korkea käsitys
runouden luonteelta ja olemukses-
ta -ei tietysti ,ole : mikään uusi kek-
sintö, vaan kaikki etevät runoi-
lijat ja runouden ymmärtäjät ovat
siinä epäilemättä samaa mieltä.
Jalkanen tuntuu sentään menevän
pyhässä innostuksessaan joskus
ehkä liian pitkälle, kun hän näyt-
tää kieltävän muulta elämältä Ja
tuntemiselta varsinkin sellaiselta,
joka jossakin määrin on alueelli-
suuden kanssa kosketuksissa, mil-
tei kaiken arvon. Itse asiassa ai-
neellinenkin elämä moninaisine
aherruksineen, jopa koneidenkin
jyminä ja tekniikan monet ihmeet
tarjoavat sangen runsaasti runo-
utta sille, joka tahtoo sitä niissä
huomata; ovathan ne täynnä
työn ja inhimillisen edistyksen

Omist. Oy. Peikko Ab.

Kauppakatu 9. Puhel. 51.

suurta runoutta, julistavat ihmi-
sen valtaa luonnon ylitse! Eri. asia
on sitten se. että tätä työn ja edis-
tyksen runoutta käytetään mones-
ti vääriin ja iteekkäitiin tarkoi-
tuksiin.

Kun Jalkanen suhtautuu näin
pidättyvästi, jopa kielteisesti ar-
kiseen maailmaan, niin ei ole ih-
me, että hän asettaa [Volter Kil-
ven runouden kaikkine hämyisin®
»lunnehymigtykisineen* erinomai-
sen korkealle ja valittaa, että Kil-
pi »keskellä tätä porvanllle-ruu#*
tonta, maaienki-aatteeillista ja
nuorisoeeura-pateettistä hyödyn ai-
kaa» on saanut osakseen niin vä-
hän tunnustusta ja ymmärtämy»-
tä. Samasta syystä myös Kosken-
niemi ja Manninen saavat Jalka-
selta osakseen sangen korkean ar-
vioinnin; —■ Koskenniemen hän
julistaa suorastaan »yhdeksi syvä-
tuntoi&impia ja herkimpiä tosiru-
noilijoita koko nykyisessä Euroo-
passa.* Tämä välitön herkkyys ja
syvätuntoisuus puuttuu sen sijaan
esim. L. Onervan runoudelta, joka
»ei lämmitä, ei liikuta, ei karmai-
se, eikä ota valtoihinsa.* Nykyi-
nen euroopalainen runous on näi-
vettynyttä, kitukasvu jata, siitä
on muka todistuksena sekin, että
Nobeiin kirjallisuuspalkinto täytyi
joku vuosi sitten antaa intialai-
selle Tagoielle. Itämaissa ihminen
yhä edelleen onkin lähempänä ru-
noutta ja luontoa kuin Euroopas-
sa, tässä koneiden, keksintöjen,
tekniikan ja mekaanisuuden maas-

Kirjoitelmassa »Luonnon tuhne
ennen ja nykyään* Jalkanen ly-
lyesti, mutta asiallisesti tekee sel-
koa; ebri Ikansain kirjallisuudessa
eri aikoina esiintyvästä luonnon-
tunteesta ja -ihailusta, muinais-
Intiasta meidän päiviimme taak-
ka. Tuntuu omituiselta, että hin
siinä jättää kokonaan mainitse-
matta suomalaisen kansanrunou-
den syvän luonnontunteen, joka
on sukua antialaiselle luonnonta-
julle. Kirjoitelmassa »Ihminen
ja ihmisyys* hän näyttää, (kuinka
kaukana nykyajan sivistyksestään
ja edistyksestään ylpeilevä ihmi-
nen on todellisesta ihmisyydestä
ja sen valvoituksista.

AAMULEHTI

Tilatkaa
Aamulehti!

Lauantaina 25 p:na elokuuta

Aamulehden erikoisk

Kuten sanottu muodostui kiso-
jen enisimäinen päivä meihin suo-
malaisiin nähden kerrassaan u-
nohtumattomaksi onnen päiväksi
sikäli kun on puhe keihäänihei-
tcsta, jota täkäläiset lehdet pitä-
vätkin .suomalaiseen * pääurheilu-
lajina*.

■Yhtä onnekkaaksi kuin keihäs-
m lohillemme ei päivä käynyt
juoksijoillemme Wiknille ja
VVickho'mille, jotka ottivat osaa
400 metrin häkkijuoksuun. Wi-

ion onnistui karsinta juoksussa
.päästä sarjassa a n toisena perille
ja siten sijoittautua, mutta toises-
sa karsinnassa, joutui sinne mihin
Wickholm oli jo ensi otteessa,

jäänyt s. o. kelpaamattomien
joukkoon. Eikä. onni ollut sen
myötäisempi 800 metrinkään
matkalla, jossa Wilen vielä yritti
potkia tutkainta vastaan. 100
metrin matkalla, jonka, karsinta-
juoksut pantiin nimikään sun-
nuntaina. alkuun ja jossa oli kaik-
kiaan 72 osanottajaa, ei ollut yh-
tään suomalaista mukana. Sama
oli asianlaita, korkeushypyssä, jo-
ka taas tuntui ensiotteigsa olevan

Olympialaiset hisat.
irjeenvai h t a j a 11 a.)

ruotsalaisille perin lupaavg gla.

ruotsal alisten neljä osanottajaa
kun karsintakilpailuissa suoriu-
tuivat kerrassaan, mestarillisella
tavalla, .päästen, kukin loppuotte-
lijäin joukkoon kilpailemaan nel-
jän amerikkalaisen, kahden eng-
lanti'aisen ja kahden ranskalai-
sen kanssa.

Vaikeni sitten maanantai, ki-
sojen toinen päivä, jonka ohjel-
maan kuului viisiottelu ja kan-
sintajuoksu 5000 metrin matkal-
la, kummassakin miesteimne par-
haita mukana ja näin oi ien toi-

veet erinomaiset, «oka loppuotte»
lu 400 -metrin häkkijuoksussa.

.Viisiottelu a. koi pituushypyllä
seuraavilla tuloksilla: 1) Hamil-
ton (Amerikka) 6.86, ?) L e la-
tone n 6,63/2, 3) Bradley (A-
-mexikka) 6,61, 4) Lalil i n e n
6,59, 5) Legcndre (Ame-rikba)
6,50%» 6) Gyllenstolpe (Ruotsi)
6,41 V-'» köfland (Norja) 6.32,
8) Nylund 6,28%. 9) Ohkon
(Ruotsi) 6,27 ja Klumberg (Vi-
no) 6,25. Keinä änheitossa jo-,
hon hypystä siirryttiin muuttui
järjestys »itsu, että virolainen,

Klumherg tuli emiiniai seksi tu-
loksella 60,76, Lehtonen
34,67, Lahtinen 54,25, Löf-
land 53,13, Nilsson (Euotsi)
50,85, Svensson (E.) 50,43, Gjl-,
lensfaolpe 49,-88, Bradley 49,06,
Nylund 48,65 ja Harhi itäni
48,36, Näin ollen oli Lahtinen
ottanut askeleen ylöspäin kun
Nylund teki saman alasmakeen.

Seurasi sitten 200 metrin
juoksu, jossa Lehtonen pääsi sar-

jansa ensimäiseks
Lahtinen

23. sekunnilla,
sarjansa toisena 23%

sekunnilla, Nylundin menettäessä
matkalla 25 lj" ja Khnnbergin
tarvitessa siihen 25 3 /10". Tasavä-
kisiä Leh-tosemme kanssa oliva
eri sarjoissaan Bradley, Gyllen-
stolpe ja amerikkalainen Legen-

Tuli -sitten kiekon vuoro.
jonka, heitossa meikäläisistä pa

ra s Lehtonen alf-ni s°itseinänne]'

k sijalle tuloksella 34.64 ja Lah-
tinen arveluttavaa!' pitkäTe hän-
täpuoklie, ollen Lehtosen edellä
Ohlsson 39,80, Löfland 39,51,

Klumberg 38,6?, Legendre 37,39

Hamilton 37,13 ia Bradl-ev 36.67
Oli jälehä enää. ■ juotenöttelu
töni) metrin matkaljaTjöka tul h?
ratkaisemaan, kutka .viisiottelu
Ts suoriutuvat voittajina. Lehto-
sesta. oltiin jo etukäteen .varmoja,
mutta. Lahtisen epäonnistuminen
keihääißihfritofeäa pani epäilemään

jaksaako mies kohota enää pal-
kinnon saajain joukkoon.

Jo juoksijain taipaleelle lähti-
essä huomasi Lehtosen ylivoimai-
suuden kanssa kilpailijoihinsa
nähden Lahtisen pysyessä siellä
j uoksi jajonkon koskipa!kke iLIa.
Mutta miten ollakaan, alkaa
Lahtinen sivuuttaa yhden toisen-
sa perästä ja kun loppupää alkaa
lähestyä, syöksyy Lahtinen oi-
kein pikajunan vauhdilla Lehto-
sen kantapäille. sivuuttaa tämän
ja saapuu o nsimaisena, perille ol-
len Lehtonen taas vuorostaan hä-
nen kantapäillään! Lahtisen saa-
vuttama aiikatulos oli 4'3o'i Ase-
ma oli pelastettu ja meidän mie-
hemme anastaneet viisiottelussa
kaksi ensimäistä sijaa Lehto-
nf n ensianäisenä. Laht i n e n
toisena, kolmantena Bradley, nel-
jäntenä Legendre, viidentenä Ha-
milton, kuudentena Löfland ja
seitsemäntenä Ohkon 23 pisteel-
lä. Lehtosen -pistemäärän oTe.ssa
12 ja Lahtisen 19.

Taaskin kohosi Suonien lippu
voittaja-tankoon osoitteeksi, että
kyetään s ; tä muuhunkin kuin
vaan keihäänheittoon

Yhtä jännittävä kuin viisiotte-
■j-Iu oli meikäläisille karantakil-
i pailu 5000 metrin matkalla, jos-
j sa. meikäläisistä o"ivat mukaaia
iKoek o n n ie ani i. Nurmi ia
jVesa in a a, joutuen eneinmai-

nittu ensimäisenä tuleen, ollen,
miltei ensihetkestä johtamassa ja
pysyen ensimäisenä koko kahden-
toista kierroksen ajan. Viasta vii-
meisen kahden sadan metrin
matkalla sivuuttivat ruotsalainen
Falck ja englantilainen Irwin
Koskenniemen, joka näinollen
joutui kolmantena perille ajalla
15'22", Falckin ja Xrwinin ajan
ollessa 15'174/g", paikka loppu-
otteluun oli kuitenkin pelastettu,
vieläpä, kunnialla. Samoin kävi
Nurmelle, joka sekin oli milfei
koko ajan ensimäisenä, mutta
ihan viime hetkessä päästi italia-
laisen Spero nin, edelleen
(Ts'27 s/,"), saaden Nurmi ajak-
seen 15'33", Vasamaa ei jaksanut
pysytelläitä Koskenniemen ja
Nurmen tasolla, vaan jäi jo kar-
sinnassa. ulkopuolelle. Nurmiin
nähden Olliinkin meikäläisten
keskuudessa sitä mieltä, että. hän
se kohottaa seuraavana eli kisai-
lujen kolmantena päivänä Suo-
men lipun voittajani tankoon.
Tätä. menestystä, ei meille oltu
kuitenkaan sallittu, vaan vei voi-
ton ranskalainen ravuri Guiile-
mont, oikein harmiksi lykkäisi,

| sillä Nurmi oli koko ajan ensi-
mäisenä. ranskalainen tosin kan-

-1 tapaikään, Eikähän tuota ollut
i enää kuin satakunta metriä pää-

| maaliin, kun ranskalainen sivuut-
| ti Nurmen ja vei kun veikin voi-
i toa. Nurmen jäädessä

Guillemonfin aika oli 14’5ö */5”,

Nurmen 15’, Backmanin (Enot-
si) 15’30” ja Koskenniemen, joka
saapui neljäntenä perille 15’35”,
vaikka kilpailun, puolitiessä olles-
sa oli miltei häntäpäässä, edeten
kuitenkin loppumatkalla aivan
huomattavasti. Ja olenkin vakuu-
tettu, että jos vielä olisi kierros-
kaan ollut jällellä olifei Koskennie-
mi tullut ainakin kolmantena pe-
rille.

Ikävänä juttuna täasa. tappios-
samme ensisijasta tahdon mainita
sen, että kilpailua oli seuraamas-
sa itse kuningas Albert, joka kil-
pailun päätyttyä lähti aitiostaan
kisakentälle ja oikein kättälyö-
den onnitteli ranskalaista voitta-
jaa:. Olisi tuo kuninkaallinen kä-
denlyönti joutanut tulla Nurmen-
kin 'osalle.

Paitsi 5,000 .metrin juoksua
suoritettiin tiistaina vielä"loppu-
ottelu 100 metrin taipaleella,
jossa. amerikkalainen Päddock
suoriutui voittajana ajalla 10 4/s

”

ja 400 metrin häkkijuofceaasa,
tulien amerikkalainen Loomia
ensimäiseksi 54 <sekuntnil;U

taas englantilainen Hill suoriutui
voittajana 800 metrin matkalla».

Juho Torvelainen.

mikkomakitalo
Highlight



Lauantaina 28 ptnä elokuuta

Julkaisun kolmas osa sisältää
ontekoja ja arvosteluja ulko-

laisista kirjoista ja kirjailijoista;
tl4stä mainittakoon tässä Strind-

Björnsou, Ibsen, Sbaikespea-
fvleist, Balzac, Musset, Cer-

vantes, Tolstoi, Tagore, Macter-
linck. Ottaen jonkun mainittujen
kirjailijain teoksista tai jonkun
heitä käsitteleviin teoksen lähtö-
kohde, ksi .laikanen lyhyesti luon-
n-euälli heidän runoutensa laatua

o emus‘a,, noudattaen arvioin-
nissaan omaksumiansa periaat-
teita, Yleensä voidaan sanoa, että
vaikkapa kriitillinen lukija ei
kaikessa voisi yhtyäkään Jalkasen
mielipitoihin ja arviointiin, hän
Biiasiä . löytää monta mielenkiin-
toista ajatusta ja valaisevaa huo-
mautusta ja näkee, että Jalkanen
on .ottanut tehtävänsä perin va-
kavalta kannalta ja esittänyt o-
nnan käsityksensä rohkeasti ja va-
kaumuksellisesti.
."Kirjailijat ja kirjat, sekä hyvät
että. huonot, tosin viime kädessä
puhuvat puolestaan parhaiten it-
se, mutta ymmärtäväinen Ja asi-
allinen arvostelu on omiaan hel-
pottamaan ja edistämään yleisön
oikeaa suhtautumista kirjallisuu-
teen. Jalkasen »Esseitä ja arvos-
teluja* tarjoutuu siinä puolestaan
oppaaksi, johon kirjallisuutta
harrastavan yleisön on syytä o-
naksi hyödykseen ja »ylösraken-
amisekseen* tutustua. Se tosin ei
lähtävästi tahdo esiintyä
mrin elein ja vaatimuksin, mut-
i on juuri sentähden kenties sitä

' »ampi- ja -asiallisempi.

0. A. K,

Sieto kirjallisuutta.

Wilhelm Ostwald: Luonnon filo-
sofian perusteet. Suom. Wer-
ne r A ni t i 1 a. Arvi A. Karis-
to O.Y. Sivuja 167. Hinta 6 mk.

■Kuuluisa, saksalainen tiedemies
ja, kirjailija Wilhelm Ostvrald ei
»le aivan tuntematon suomalapsel-
lekaan yleisölle. . Jo aikaisemmin
»n pari hänen yleistajuisista teok-
fistaan, »Keksijät ja löytäjät*
»Elämän mylly* ilmestyneet suo-
meksi ja tietääksemme tulleet
mainituiksi tässäkin lehdessä. Ja
varsin a isissä, tiedemiespiireissäOst-
wald tunnetaan yhtenä nykyajan
etewimpiä kemistejä, joka kemian
alalla on tehnyt huomattavia, jopa
suorastaan yllättäviä keksintöjä ja
johtopäätöksiä. Mutta Ostwald ei
ole ainoastaan nerokas ja omape-
räinen tiedemies, vaan hän on
myöe samalla etevä ajattelija, filo-
sofi ja kirjailija, joka tutkimus-
tensa nojalla arvioi ja uudesti-
arvioi kaikkea olevaista ja esittää
oman elämänkatsomuksensa.

Ostvvaldin luonnontutkimukäen
ja siitä johtuvan elämänkatso-
muksen -ytimenä on hänen käsityk-
sensä tarmosta eli energiasta kai-
ken olevaisen ja. sen eri ilmiöiden
alkulähteenä. Tämä energia-oppi
esiintyi jo selvästi ja. perustellusti
hänen teoksessaan »Elämän myl-
ly* ja on myös ilmoitettavanamme
adevan, Kariston »tietokirjaston*
1. numerona suomennetun >Luon-
nonfilosofian perusteiden* vallit-
sevana ajatuksena.

Oatwaldin »filosofia* ei, kuten
hän itse alkulauseessa sanoo, ole
mitään vanhana ikuista »‘koulu filo-
sofiaa*, vaan mitä laajimmalle ko-
kemusperäiselle pohjalle perustu-
vaa luonnonfilosofiaa, luonnon lu-
kemattomien ilmiöiden tarkaste-
lusta ja. kokeilusta johdettua tie-
teellistä yleistämistä ja. yhtenäis-
tämistä. Hänen kirjasensa tark os-
toksena, »on olla ensi apuna ja joh-
datuksena siihen, että voitaisiin
saavuttaa yhteenkokoovia ajatuk-
sia, ulkomaailmasta ja «isällisestä
elämyksestä, sillä luonnonfilosofia
ei jahdata pois elämästä, vaan se
pyrkii muodostamaan osan itse
elämästämme, jopa *on siihen oi-

keutettukin* .

Kirja jakautuu 4 osaan ja Yh-
teensä 60 lukuun. Ensimäinen osa

tekee selkoa yleisestä tieto-teorias-
ta ja on siis lähinnä varsinaista
»filosofia** tämän sanan tavan-
amaifatsa. merkityksessä, . Toinen

osa käsittelee logiikkaa, monina!-1
suusoppia ja matematiikkaa, koi-,
mas fyysi-llisiä tieteitä ja neljäs bio
logisia tieteitä. Hän ryhmittelee
tieteet kolmeen pääluokkaan, ni-
mittäin muodollisiin (logiikka,
matematiikka, geometria, forono-
tuia 1. liikeoppi), fyysillisiin (me-
kaniikka, fysiikka, kemia) ja bio-
logisiin (fysiologia, psykologia ja
sosiologia). Nämä ovat n s. puhtai-
ta. tieteitä, jotka ovat kiinteässä
yhteydessä toistensa kanssa muo-
dosiaen k äsitesuku laimin dessaan
säännöllisen asteikkosarjan. Mutta
näiden ohella on sitten toisarvoi-
sia eli sovellettuja tieteitä, jotka
»eivät kehitä probleemejaa n puh-
taasti jä-rjestelmallisest i, vaan saa-
vat niihin aiheen ihmiskunnan ul-
konaisista dämänoloista ja perus-
tuvat joko suuremmassa tai pie-
nemmässä määrässä juuri noihin
puhtaihin tieteihin. Sellaisia ovat
esim. teologia, lakitiede, tähti tie-
le, lääketiede y.m. Ostwald arvioi
sellaisia tieteitä, joita, harjoite-
taan vain itse tieteen vuoksi, pel-
käksi leikinteoksi, koska, tieteen
tulee aina tähdätä tulevaisuuteen,
korkeaan -yleisinhimilliseen tar-
koituksen. Niinpä esim. historia,
jos isitä tutkitaan vain pelkkänä
»menneisyyden tietämisenä®, jo-
ta ei voida käyttää minkäänlaise-
na perustana tulevaisuuden muo-
dostelmin, on »kökonaan tarkoi-
tuksetonta tietämistä* Ostwaldin
mielestä. Hän ei näytä ottavan
siinä huomioon, että menneisyy-
den tietäminen tarjoo hyvän poh-
jan myös tulevaisuudenkin muo-
dosteluun; jos tätä tietämistä vain
tahdotaan siihen käyttää. Samoin
saa. puhdas kielitiede Ostwaldilta
osakseen vähäksymistä, koska se
hänen mielestään on nykyisyyden
ja tulevaisuuden kannalta katsot-
tuna hyödytöntä saivartelua. »Fi-
lologian (kielitieteen) harjoittami-
nen on tuleville vuosisadoille esiin-
tyvä yhtä käsittämättömän jouta-
vana- kuin meistä nyt näyttää kos-
kia, jän »skolastiikka®, sanoo Ost-
wald. Hänen mielestään kieli-
taito on ihmiselle paljoa tärke-
ämpi kuin kieli tiede. Myös lii-
allinen turhantarkkuus kieliopin
ja oikeinkirjoituksen kangistu-
neissa säännöissä on hänestä tur-
haa »koulumestarin ihannetta*,
jonka, mukaan »kielessä on pysy-
tettävä kaikki mielettömyys ja.
epätarkoitnksenmukaisuus, mikäli
ja koska ne kerran ovat käytän-
nössä*. Oikean kielenihoidon asia-
na ei ole suinkaan mahdollisim-
man tarkasti säilyttää nykyi-
siä kielellisiä käytäntötapoja,
vaiikkapa ne olisivat suorastaan
järjettömiä, kuten esim. on usei-
den kielten oikeinkirjoitus, vaan
sen tehtävänä on asianmukaisesti
kehittää ja parantaa
kieltä. Niinpä Ostvvaldin mielestä
esim. englanninkieli on itsetiedot-
tomasti kehittynyt yhä tarkoituk-
senmukaisempaan suuntaan, ja
samasta arvioinnista johtuu Ost-
wäidin suuri harrastus keinote-
koista kansainvälistä apukieltä
kohtaan, koska se on muka omi-
aan säästämään äärettömästi tur-
haan tuhlattua kielellistä energiaa
ja voidaan muodostella vapaasti
mahdollisimman tarkoituksenmu-
kaiseksi palvelemaan ihmiskunnan
kulttuuritarkoituksia.

Kuten jo tästäkin näkyy, sisäl-
tää Ostwaldin kirja varsin mielen-
kiintoisia ajatuksia, jotka eivät
suinkaan ole herättämättä vasta-
väitteitä asianomaisten tieteiden
harjoittajain taholta. Hänen tar-
mo-oppinea on kaiketi hänen tie-
teilynsä tärkein ja. omaperäisin
.saavutus. Yfcsinpä henkinen työ
ja sielunelämäkin ovat energian
ilmiöitä ja tuloksia, energian, jo-

ka ilmenee kaikkialla luonnossa
ja elämässä ja on katoama-
ton, vaikkapa sen muodot ala-
ti vaihtelevatkin. Itse yhteiskun-
takin voidaan selittää tarmo-il-
miöiden tuloksena; valitettavasti
se ei aina käytä tarmoansa hy-
vään ja hyödylliseen, vaon päin-
vastoin hyödyttömään ja vahin-
golliseen. kuten murihiin, sotiin,
hävityksiin ja keskinäisiin riitoi-
hin, jotka tuhoavat suunnattomat
määrät vapaata tarmoa, mikä yoi-

!ta isiin hyödyllisesti käyttää ihmis- 1punnan kulttuurin hyväksi.
.Vaikkapa luultavasti yleistajui-

seksi »suurta yleisöä* varten tair-
koitettuna, Ostwaldin kirja ei sit-
tenkään ole vallan helppotajuinen
teos, vaan vaatii lukijalta mel-
koista henkistä »tarmoa*, jotta
hän voisi hyödykseen seurata sen
mukana. Mutta niinpä se sitten
avaakin lukijalle paljon uusia nä-
köaloja ajattelun ja tietämisen

imaailmoihin ja pakoittaa hänen-
kin määräämään kantansa manis-
sa tärkeissä kysymyksissä.

#O. A. K.
»

Huomattava uutuus valoku-
yauskirjaUisuuden alalta. E. P i i-
rin e n; Valokuva u s o p a s.
Ohjeita alottelijoille. .107 teksti-
kuvaa ja-4 kuvaliitettä. Hinta IS
mi. Kustantanut'E. 0. Y. Kirja.

Yleinen kokemus valokuvaus-
alalla, on osoittanut, että lyhyt,
helppotajuinen ja tavallisunmat
meuette-lytavat sisältävä oppikirja
parhaiten vastaa useimpien aloit-
te! ovien amatöörien tarpeita ja
vaatimuksia. Tällaista rajoitettua
■esitystä voivatikin alaan perehty-
mättömät paremmin käyttää hy-
väkseen kuin laajoja, vaikeatajui-
sia, teoreettisia selittelyjä. Näi-
tä näkökohtia silmällä pitäen
on tämä vatekuvaustaidon ai-
keita käsittelevä opas laa-
dittu. Siinä on näin ollen
otettu huomioon etupääigsä vain se.
mitä käytännössä yleisemmin tu-
lee kysymykseen ja mitä valoku-
vaajan välttämättä tulee tietää
voidakseen päästä kunnolliseen
alkuun. Aineen käsittely on koe-
tettu saada mahdollisimman yk-
sinkertaiseksi ja selväksi, niin et-
tä sen käsittäisivät nekin, joillaei
ole minkäänlaisia ennakkotietoja
valokuvausta koskevista -asioista.
Selvyyden vuoksi on myös muuta-
mia tärkeitä kohtia, kuten valoku-
van ottamista, negati i vinval m is-
tusta ja valokuvien suurentamista
koskevat seikat, selitetty muita,
yksityiskohtaisemmin. Sitävastoin
on -taas kehittyneille valokuvaajil-
le kuuluvat asiat, kuten vaikeam-
mat kopioimismenettelyt ja väri-
valokuvaus, esitetty vain pääkoh-
dittain,- ikäänkuin valmistukseksi
.vastaisuudessa aloittelijaakin odot-
taviin tehtäviin.

Täydennykseksi täi1 e alkeiskir-
jalle sopii tekijän aikaisemmin
julkaisema laajempi valokuvauk-
sen oppikirja, josta on teikeillä
uusi lisätty ja osittain muutettu
painos, tarkoitettu kehittyneem-
mille amatööreille ja iiseopiskele-
ville ammall ivalokuvaaj il le.

On ilahduttavaa, että kotimai-
nen suomenkielinen ammattikir-
jallisuuson edes tällä alalla saanut
pätevän ja asiaa karrastarvan edus-
tajan. Toivomme, että kaikki a-
matöörit oman etunsa vuoksi kir-
jan hankkisivat.

Voimistelu
ja urheilu.

Sähänasliscl maralonhilpailul.
Olympialaisissa kilpailuissa pidetään

Maratonvoittoa suurimpana ja. kaikki
kansat sitä tietysti halajavat. Kolmes-
sa kilpailussa on Suomella ollut edus-
tajansa Maratonjuoksussa ja nyt,olem-
me vihdoinkin saavuttaneet siinä voi-
ton.

Ensimäiset Maratonkilpailut olivat
Ateenassa v. 1806 ia johtuivat ne seu-
raavasta syystä.

Vuonna 400 e. Kr, saavuttivat
kreikkalaiset Maratonin kylän luona
voiton paljon suuremmasta persialai-
sesta sotajoukosta. Viedäkseen sanan
tästä suuresta voitosta juoksi eräs atee-
nalainen 42,192 metriä pitkän matkan
Ateenaan. Hän ennätti kaupungin to-
rille, missä hengästyneenä huusi;
~Riemuitkaa, kansalaiset, olemme voit-
taneet!” Sen .sanottuaan kaatui hän
kuolleena maahan. Ateenalaiset uskoi-
vat hänen kuolemansa tulleen jumalil-
ta ja pitävät häntä onnellisena saades-
saan ‘kuolla voiton suurena päivänä.

Tätä tapapsta tahtoivat nyt kreikka-
laiset juhlia toimeenpanemalla Olym-
pialaisissa kisoissa v. 1896 Maraton-
juoksun. Kreikkalaiset kärsivät kiso-
jen muissa kilpailuissa alituisesti tap-
pioita, mutta toivoivat Maratonjuoksus-
sa voittavansa. Pitkin kilparataa oli
mustanaan väkeä; sanotaan 100,000
kreikkalaista kokoontuneen juoksua
katsomaan. ISista kilpailijasta oli 13
kreikkalaista ja voiton saavuttikin eräs
kreikkalainen talonpoika- Lones,
juosten tuon matikan 0 t. 58 m. .50 sek.

V. 1900 olivat Olympialaiset kisat
Pariisissa, missä Maratonjuoksun voitti

AAMULEHTI
.ranskalainen Theits. Aika 3t. 59
in. 45 sek.

Seuraavat kisat pidettiin Amerikassa
v. 1904. Hyvin hana eurooppalainen
otti niihin osaa. Maratonvoittajaksi
tuli amerikkalainen H i ek s, mutta hä-
nen aikansa oli hyvin huono: 6 t. 2S m.
53 sek.

Kaksi vuotta myöhemmin olivat kisat
jälleen Ateenassa, missä kanadalainen
S h erin g voitti Maratonjuoksun ‘2 t.
51 m. 23 sekunnissa.

'Lontoossa v. 1908 pidetyissä Olym-
pialaisissa oli Suomi ensikerran muka-
na. Siellä italialainen Dora n d o
juoksi matkan lyhimmässä ajassa; 2 t.
54 m. 46 sek. K. Nieminen Suomesta
tarvitsi S t. 9 tn. 15 s.

Tukholmassa v. 1913 oli Suomella
kilpailussa mukana kaksi miestä, nim.
Tatu 'Kolehmainen ja A. Kallberg,
mutta molempien täytyi hirvittävän
kuumuuden tähden keskeyttää juoksun-
sa. Voittajaksi tuli afrikkalainen 'Mc
Arthur, jonka aika oli 2 t. '32 m.
42 sek. i

Antwerpenissä tuli lopulta Suomen
vuoro. Hannes Koleh m a i-
n e n' saavutti loistavan voiton, juos-
ten nuo 42,192 metriä 2 t. 32 m. 35 se-
kunnissa. Hän on siis tähänasti suo-
rittanut tuon matkan lyhimmässä ajas-

Mitenkähän käy ensi Olympialaisissa
kisoissa,

Tamp. V. P. K:n urheilukil-
pailut. Viime sunnuntaina järjesti
Tamp. V.P.K. vuosijuhlansa yhtey-
dessä Pyynikin kentällä urheilu-
kilpailuja.

Hämeenläänin V. P. 'Kuntain
välisen kiertoina «ja n voitti Tamp.
V.P.K:n edustajat: A. Keine, A.
Grönroos, A. Vallenius ja V. Vir-
tanen. Yksityistulobset olivat:

Pituushyppy: 1, H. Alha, Toija-
la 6,30 m-, 2. A. Lundgren. Toijala,
5,91 m., 3. A. Keine, T:re, 5,89 ja
4. A. Grönroos, T :re, 5,59 m.

Kiipeäminen; 1. A. Grönroos,
4,8 sek.. 2. H. Alha 5 sek. ja 3. A-
Keine 5,3 sek-

-1000 m. juoksu; 1. T. Sipilä,
Pälkäne. 2„39 sek., 2. H. Sipilä,
Pälkäne, 4 mtr. jälj., 3. Salminen,
Toijala, 6 m. jälj- ja 4. Keine ja
A. Vallenius 7 m. jälj.

Pisteitä saivat: Alha, Toijala, 11
pist,. Keine, T:re, 11 pist., T. Si-
pilä, Pälkäne, 13 p., Grönroos,
T :re, 15 p. ja Vallenius 15 p.

Tamp. V.P.K. sai yht. 57 pis-
tettä. Toijalan V.P.K. sai yht. 65
ja kolmas oli Pälkäneen V.P.K-

-400 m. juoksussa 35 v. täyttä-
neille palokuntalaisille palokunta-
laispuvussa; tuli ensimäiseksi Emil
Salminen P.-os. päällikkö,-- 2. pj.
Lehtonen, S-os.. 3. K. Lahti, S-os.,
4. J. Lehtonen, S -os. ja 5. Kataja-
mäki P.-os.

Osastojen välisen köydenveto-
sarven voitti S-osasto. edustajat K.
Salo, I. Monthan. 'K. Lahti, Hj.
Lehtonen ja Srohl.

liilalla oli päättäjäisiltama ja
palkintojen jako Palokunnanta-
lolla.

Liike-elämä.
Suomen ulkomaan-

kauppa.
Virallisen tilaston mukaan hei-
näkuulta teki puu- ja paperituot-

teiden vienti n. 90 pros. koko
viennistä.

Painosta oh nyt ilmestynyt vi-
rallinen tilasto Suomen ulko-
maankaupasta viime heinäkuulla.
Aikaisemmin on tässä lehdessä jo
julkaistu ennakkotietoina tulli-
hallituksesta saamamme tärkeim-
pien tavaralajien tuontia ja vien-
tiä «eka tuonnin ja. viennin koko-
naismääriä osoittavat luvut. Seu-
raavansa luomme yleiskatsaukseni
tuonnin ja viennin kehitykseen
kuluvan vuoden aikana esittä-
mällä tuonnin ja viennin raha-
arvon kuukausittain sekä osoitta-
ma 1la, miten nämä eri kuukausi-
na suhtautuvat toisiinsa;

Tuonti Vienti Vienti
pien.(—)
suur. (+)

(miljoonissa marko i s s u)
Tammik. 254.6 43.25 211,35
Helmik. 251.3 97,7 156.6
Maalisk. 213,0 59,7 153.3
Huhtik. 273.7 . 97,8 —175.9
Toukok. 205,0 197,5 7,5
Kesäk. 292,9 290,8 2.1
Heinät. 338.8 355.0 16,2

Kuten jo selostaessairane kesä-
kuun kauppatila-stoa huomautim-
me, on kauppatasauksemme muo-
dostuminen tänä kesänä maallem-
me edulliseksi luettava yhä. pa-
rantuvan viennin ansioksi. Tuon-
ti on nimittäin kesäkuukausina
,kuten luonnollisestikin,, kun
ottaa huomioon liikennehanka-
luudet talvisaikaan suurempi
kuin minään kuukautena tämän
vuoden aikana.

Kun tämän vuoden tuonnista
toden näkSieesti suunnilleen puo-
let nyt on maahan saapunet, on
mielenkiintoista katsoa, miten
kaupansäfcinösteEjät ovat 6uht.au-
Tuneet tänä vuonna eri tavararyih-
miin. Seuraavasaa esitämme muu-
tamien tärkeimpien tavararyhmi-
en raha-arvon prosenteissa koko
tuonnin raha-arvosta tämän vuo-
den ajasta heinäkuun loppuun as-
:fi. Vertailun vuoksi otamme vas-
taavat $5-luvut muutamilta vuo-
silta ennen sotaa;
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Vaikka onkin mahdollista, että

toisissa tavaralajeissa hinnan
nousu on ollut suurempi kuin toi-
sissa, lienevät ylläolevat eri vuo-
sien luvut sentään suurin piirtein
katsoen verrannollisia (keskenään.
Jotta lukija voisi tehdä johtopää-
töksiä, mainittakoon, että siirto-
maatavarain ryhmän, joka on
hiukan kasvanut, muodostavat ny-
kyään melkein yksinomaan soke-
ri, kahvi ja lehtitupakka.

Vuodista ja nahkoista on yli
puolet muokattuja tahi jo val-
miiksi kengiksi tehtyjä,. Me talli-
■tavaroista ovat huomattavimpina
rautapalkit ja -levyt. Koneissa
muodostavat pääosan sähköko-
neet.

"Viennin puolella ovat suhteet
enemmän poikkeavia sotaa ennen
vallinneista suhteista. Kun vuosi-
na 1911—IS karjantuotteiden
vienti oli koko viennistä n. 11—
12,5 %, tekee niiden viennin ra-
ha-arvo tämä vuonna vain n. 3 %
koko viennistä. Paperiteollisuus-
tuotteiden vientiä rvo oli vuosina
1911—13 n- 18—-19 %. muita v.
1920 tähän astu n. 44 %. Puuta-
varan vienti oli vuosina 1911—
13 n. 51—56,6 %. mutta v. 1920
n. 46,8 %. Puu- ja paperituotteet
yhteensä muodostivat viennistä,
vuosina 1911—13 n. 69—75 %,
mutta v. 1920 n. 90 %. Mielihy-
väl.ä on 'todettava, että puutava-
ramme, joka viedään suurimmak-
si osaksi miltei raakana, on suh-
teellisesti vähentynyt, jotavastoin
paperiteollisuus-tuotteiden, joiden
raaka-aineina, kutem tunnettua,
on puu, vienti on voittanut enem-
män jalansijaa. Muu vietimme ei
näytä vielä päässeen sodan aihe-
uttamista vaikeuksista jaloilleen,
huolinnatta siitä, että se kuluvan
kesän aikana on muutamilla aloil-
la alkanut elpyä, kuten tässä leh-
dessä on eri yhteyksissä mainittu.

Rahwlsafo.
Lif ääntynyt tänä vuonna 50—

60 prosjila.

on arvioi-
tu 8,618,000 säkiksi. Mogyanan
seudussa on myöskin tullut hyvä
sato. Yleensä näyttää siltä, että
v. löiB kärsityt vahingot tulisi-
vat voitetuiksi, silla monessa pai-
kassa ovat vahingoittuneet kah-
vipensaat tuottaneet hedelmiä jo
tänä vuonna. Nykyisin vallitsee
tosin kahvin viljelysseuduilla
suuri työväen punte, joka estää,
kunnollisesti hoitamasta pensaita
ja näin ollen vähentää kahvisadon
määrää.

Vaikkakin kahvisato on nyt,
verrattuna viime vuoden patoon,
jo;ka oli hyvin pieni, lisääntynyt
50 60 prosentilla, on tilanne
kahv i m arkki noilla erittäin hyvä.

Koko maailman kahvin kulu-
tus teki viime fuotantovuotena
(1919—1920) 19,405,000 säkkiä,
jolloin loppuivat melkein kaikki
aikaisemmin käytettävissä o'evät
varastot. Käin ollen tnlee nykyi-
sellä kahvi-sadolla olemaan suuri
menekki maailman markkinoilla,
vaikkakin -s? on huomattavasti
runsaampi. K.
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Maanviljelijät,
älkää antako johtaa itseänne tankaan!

■Kuti Teille tarjotaan ulkomaata tuo-
tettuja visfcuu- ja lajittelukoneita taik-
ka ala-arvoisia vastaavia kotinaisia
tuotteita, tulee Teidän mttwtoa. Otti
toiminimi E. & J• LEINO Salossa jo
yli 'kahdenkymmenen vuoden on eri-
koisalanaan valmistanut mainittuja ko-
neita, nim. TE/t/MiF-lajittclijoka,
KIERRE-lajittelijoita, TUULIKKI- ja

IHANKE- viskuu- ja lajittelukoneita,
MIELIKKI, OHLSSON ja VALLA
viskuukoneita y.m. 1 •

..

Mainitun toiminimen yHäluotelhrt ko-
neet ovat kautta maan saaneet jo aikoja
sitten osakseen yksimielisen tummatuk-
sen. Ne ovat monissa maanviljelys-
näyttelyissä koetarkastuksen perusteella
palkitut ENSIMAISILLA palkinnoilla
ja parhaimmilla arvolauseilla, joten ne

täyttävät suurimpiakin vaatimuksia ja
kykenevät kilpailemaan minkä vastaa-

van ulkolaisen tuotteen kanssa tahansa..

Toiminimi E. & J. LEIT Oh konei-
ta saadaan tilaamalla suoraan tehtaasta
ja myyvät niitä myöskin kaikki hyvin
varustetut kone- ja kalustokaupa-t
maassamme

Muistakaa (kysyä kaupoista, aina
E. & J. LEINON viskuu- ja lajittelu-
koneita. (5J.7878)
17044

iii awapenpif
Elokuun 28 p. 1920.

Tampereen Osake-Pankin arvopaperi-

Niin.
arvo

osaston antama.

Pankkiosakkeita.
Pobj.Ylid.p.
Kansallisp.
Laiidtm.b.
ITivatb.
Tampereenp.
Vaasanp.
Turunp.
Kauppap
Helsingmp.
Länsi-Suomenp.
Liikepankki
Käsityöläis-

pnnkki
Kiinteistöpankki
Emissiooni

Teollisuus’
osakkeita.

Taalmtehdas
Tamp, Pellava
Billnäs
Orimattilan Villa
Valkiakoski
Suomen Sokeri
Värtsilä
Forssa
Vaasan Puuvilla

„ Höyrymylly
Paraisten Kalkki
Kymmene
Kone- ja Silta
Läsltelä
Ylulist. Villa
Suomen Trikoo
Ferraria
V ulcan
Kotkan Rauta
Turun Rauta
Ab. Kemi Oy.
Uieå
W. Gutzeit & C.o
Suomen Vauu
Harjun Villa
Simpele
Sörnäs A.B.
Helios
Nikolaieff
Strengberg
Nurmi (kanta)
Kajaanin Puut.
Högfors
Leppäkoski
Tamp. Puuvilla
Serlachius
Finlayson

Kulkulaitos
osakkeita.

S. H. O,
Vaasa Pohjaum
Valtameri
Uudet

Sekalaisia
osakkeita.

Etelä-Suomen
Tel.

Agros
Palos. huvilak

Suuri hulfafahawarifcfco
norjassa.

49 kg. T"näläistä kultarahaa taka-
varikoitu. Myinkin kiihoitus

kirjallisuutta saatu.

Kristiania, 2fi. 8. (STT)
AftenpcVenilie ilmoitetaan Var-
döstä, että. sieltä on eräiden Ve-
näjällä, moottoriveneellä Kirkenfc-
siin ja sieltä laivalla Vardöhön
tulleiden 3 mieshenkilön matka-
laukusta löydetty 49 kiloa venä-
läistä kultarahaa, yht. 40,000 rup-
iaa sekä bolshevakikirjallismitta.
Rahat- ja kirjallisuus takavarikoi-
tiin. Viiden omistaja on Trond-
hjemiissa Tmestyrän lehden Ky
Tidin toimittaja Madsen, jonka
kuitenkin on onnistunut päfi&tä
viranomaisilta imstSmääa,

Ostaja Myyjä

285
417,5
198
I*s
f 0

£72
161
138
119

116

800
8200

255
505
126

1055

226
1880
1550

2000
347

2250

10600

205

2940

2710
320

40U
2000
'2OO

100
200
100
300

’65
8160

620
253
503
125

1050

200

ICO
500

1000

225
1875
1450

500
100
500

1950
345

2150

1000
1000

IOiOQ
9710

100 200

500 2930

800500

ino* >

100
2700
310

170
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Maaseutu.
Kirje XlBjSrveltö.

Kesä on kulunut kuin voi läm-
aöisen leivän päältä. Syksy saa-
puu taas aika vauhtia, Maamies-
vui on jo ennättänyt heinät ja
rtikiit korjata. Edellisiä on saa-
tu melko Hyvin, rukiita keskki-
kertaisesti ja paikoin paremmin.
Syysviljoista saadaan keskinker-
tainen, mutta osasta huonompi-
kin sato. Perunoista sen sijaan
odotetaan hyvää satoa, mikä on-
kin ilahduttava asia, että pienet
nokkiläisotkin, joilla ei ollut lei-
pää kasvamassa, saavat riittäväs-
ti edes toiseksi tärkeintä ruoka-
ainettamme, jotta voivat vähem-
min huolin talvelle lähteä.

Sota-aika täällä Suomessa
on ollut pelkkää ahtaitten la-

kien rikkomista. Meihin on si-
säiseksi vakaumukseksi syöpy-
nyt se ajatus, ettei uutta kansan-
kaan säätämää ja hyväksymää
lakia tarvitse noudattaa ja totel-
la. Kaikkein selvemmin se näh-
dään kieltolaissa. Jokainen ylö-
järveläinenkin on kieltolain aika-
na nähnyt sitä rikottavan. On
kyllä kiitettävä asia, ettei Ylöjär-
vellä tiettävästi ole toiminnassa
yhtään viinatehdasta, joskin pää-
hän menevää sahtia pitäjämme
ukot sitä ahkerammin erikoisiksi
juhliksi ja merkkipäiviksi val-
mistavat. Mutta kyllä nähdään
esim. iltamatilaisuuksissa ..täy-
den väkevän” saaneita. 'Kaik-
kein selvimmin se nähtiin maata-
lousseuran Kaiharin Ylisellä toi-
meenpanemassa iltamassa. On
paheksuttava asia, ettei meillä
ymmärretä Sain pyhyyttä, eikä
tahdota sitä kunnioittaa. Viran-
omaisetkaan eivät näytä oikein
ripeästi tässä suhteessa toimivan,
mistä seuraa, että kun lakataan
yhtä kaikkia koskevaa lakia kun-
nioittamasta seurauksetta,
niin lakataan myös toista ja niin
katoo kokonaan sydämistä lain-
kunnioitus. Nyt tänä kesänä on
näyttänyt siltä, että kaikki juo-
marit, jotka vain vitmeisessäkin
mahdollisuudessa saavat väki-
juomia, ostavat, maksaen niistä
huikeita hintoja. Kaikesta päät-
täen Tampereelta päin sitä tänne
valuu. Nuoret miehet kulkevat
sitten humalaisina iltamaölai-
suuksiin. Vetoan tässä naistem-
me itsekunnioitukseen, etteivät
missään tapauksessa seurustele
tällaisten miesten kanssa. Nai-
nen voi todella paljon vaikuttaa
miehen käytökseen ja siveellisiin
tapoihin. Siis pitäkää, naiset,
kunniastanne! Ja ennen pitkää
on. tästä lainrikkomisesta saatava
loppu, keinoilla millä tahansa!

livierkillepantava seikka täällä
Ylöjärvellä on se kaunis teko,
että useat pitäjämme metsän-
omistajat ovat rauhoittaneet sa-
nomalehti-iilmoituksella alueensa
metsänelävät. Olen usein ajatel-
lut sitä metsästäjäin pikkumat-
suutta, kun he päiväkaupalla kul-
kevat ammuskelemassa, saaden
sitte aina jotain pientä elävää.
Luulisi heidänkin vähän enem-
män ajatte!evän, että antaisivat
hyödyllisten metsän eläväin pitää
henkensä ja rauhassa metsissä
samoilla. Sitäpaitsi useinkin
huolimattomat metsästäjät poi!

-

kevat ylikulkiessaan aidat rikki,
saattaen siten laiduntajille koko-
naisen sarjan ikävyyksiä.

Kuten aikaisemmin jo on il-
moitettu, pitävät Ylöjärven Lot-
ta Svärdit iltaman ensi sunnun-
taina Keihäsniemessä. Ohjel-
massa kuuluu olevan yhtä ja
toista puoleensavetävää, m.m.
näytellään siellä ikivanhaa histo-
riallista romua, joka on hänen
uuninsa, takana niin kenen?
Sittepähän nähdään. On siis jo-
kaisen ylöjärvetäisen velvollisuus
lähteä uteliaana Keihäsniemeen
ensi sunnuntaina! Muuten on
vähän ihmeellistä, kun ei suoje-
luskuntamme laisinkaan näytä
kesäjuhlia puuhaavan. Toimin-
nan ripeydessä antavat ~Lotat”
suojeluskuntaa - ku-
ten. savolainen sanoo.

(E n o-P a t u,

bafvian asukasluku.

Riika, 26. 8. (STT) Toimi-
tetta! väenlaskun mukaan on Lat-
viassa 1.803,163 asukasta Tiikuun-
ottamatt» erinäisiä alueita sek»
50,000 pakolaista, jotka ovat saa-
pttöeet raaofaatt.

Ulkomaat.
Puolan— Venäjän välien selvittely.

neuvostohallitus wastanmi! Balfourin noottiin.

Puolalaistaa pyrkimyksenä voiteista huolimatta lopullinen rauha.
Puolalaiset edenneet edelleen, mutta näyttää heidän hyökkäyk-

sensä pysähtyvää. Puolalaiset eivät hyökkää Venäjän alueelle.

neuvostohallituksen vastaus-
nootti vihdoinkin saapunut.

Työväenmiliisin perustamista
Puolaan ei vaadita.

Lontoo, SN3. 8. (STT) Neu-
vos totoaUi tuksen vastaus Balfou-
rin noottiin on saapunut. §>iinä
ilmoittaa neuvosto alisturansa,
koska toivoo maailmanrauhan pa-
lautumista. Neuvostohallitus pe-
räytyy vaatimuksestaan eikä enää
vaadi työväenmiliisin perustamis-
ta Puolaan, mikä ehto sisältyi-
Puolalle jätettyyn rauhantarjouk-
«ean. Näinollen tyydyttää neu-
vostohallituksen kanta Englan-
nin ja Italian hallitusten toivo-
muksia.

»Vastaus on pitkä propagnnda-
luontoinen asiakirja.

Lontoo, 27. 8. (STT) Neu-
vostohallituksen vastaus on pitkä
Prop.a gaudanluon toi non asiakir-
ja. Luzermin sopimus 'leimataan
sima venäläisiä vaatimuksia vas-
taan kohdistuneeksi kiihotuksek-
si ja. yritykseksi sekaantua .Venä-
jän sisäisiin asioihin, mikä oike-
uttaa neuvostohallituksen ryhty-
mään samanlaisiin toimiin. Edel-
leen väitetään, että ehdotus Puo-
lan sotavoimain vahvistamisesta
mHiisilaitoksella merkitsee myön-
nytystä Venäjän puolelta, koska
Puola oikeutetaan armeijansa
rinnalla yli pitämään 50,000 mie-
hen vahvuista aseistettua apuvoi-
maa. Mitä tulee Englannin halli-
luksen menettelyyn selitetään seit
aiheutuvan siitä käsityksestä, et-
tä työläiset luonnostaan ovat tai-
puvaiset hoshevismiin. Vaikka
käsityksemme onkin, jatkuu vas-
taus, että rauhanehtomme ovat-
kin täysin oikeutetut, olemme
valmiit peräytymään ainoasta,
vielä erimielisyyttä aiheutta-
vasta kohdasta. Me emme ole mil-
loinkaan pitäneet ehtojamme uh-
kavaatimuksena ja olemme ai-
na olleet suostuvaisia neuvotte-
lemaan Puolan hallituksen
kanssa ja yksin sen kanssa. Kaik-
ki toimenpiteet, joihin me
mahdollisesti tässä suhteessa ryh-
dymme, koskevat yksistään Puo-
laa. Meidän halumme takia ai-
kaansaada maailmanrauhan kan-
nalta hyviä tuloksia ilmoitamme
Englannin hallitukselle, että Ve-
näjän hallitus on päättänyt suos-
tua myönnytykseen eikä enää vaa-
di työväestön kansalaismiliisin
perustamista Puolaan, joten toivo-
taan päästävän Englannin kanssa
täydelliseen yksimielisyyteen Puo-
lan rauhanehdoista. Vastauksen
loppupuolelta puolustellaan neu-
vostohallitusta sitä vastaan koh-
distetuista syytöksistä.

Puola pyrkii edelleen rauhaan.

Lontoo, 26. 8. (STT) Puo-
lan hallitus on ilmoittanut, että
voitoista huolimatta hallitus ei
ole luopunut päätöksestään ai-
kaansaada pysyvä rauha. Halli-
tus lausuu, ettei se ole voinut
päästä yhteyteen Mäiski in lähe-
tettyjen rauhanvaltuutettu jen
kanssa.

Englannin työväen loimiuanea-
voslo ja Venäjän rauha.

Lontoo, 26. 8. (STT) Työ-
väen toimiva neuvosto on Lloyd
Georgelle lähettämässään sähkö-

sanomassa ilmoittanut olevansa
tyytyvä! neu neuvostohallituksen
päätöksestä, joka neuvoston mie-
lestä on omansa poistamaan Ve-
näjän ja Puolan välisen rauhan
tiellä olevat vaikeudet ja pakoit-
tamaan Englannin hallituksen
vilpittömästi ilmoittamaan, millä
ehdolla hallitus suostuu solmia-
maan rauhan Venäjän kanssa.

Puolalaiset valloittaneet Grodnon

Berlin, 26. 8. (STT) Liet-
tualaiset ovat jälleen miehittä-
neet pääkaupunkinsa Vilnan.
Puolalaiset ovat valloittaneet
Grodnon. Ylipäätään näyttää
puolalaisten hyökkäys joutuneen
pysähdyskohtaan.

Fleuvoslohalliluhsen ehdot Puolalle.
Samenevia ahdistetaan.

Pariisi, 27. 8. (STT) Bal-
four on lähettänyt Kameneville
nootin, jossa perjantaihin men-
nessä pyydetään tietoa siitä,
ovatko neuvostohallituksen eh-
dot Puolalle yhtäpitävät Lloyd
Georgen ja Giolittin niistä saa-
mien tietojen kanssa.

Yhdysvallat hieilävät Puolaa
hyökkäämästä Uenäjän alueella.

Was h i ngt on, 26. S. (ST
T) Valtiodepartementti ilmoit-
taa t.k. 21 pnä lähettäneensä
Puolalle nootin, jossa ehdote-
taan, että Puola ilmoittaisi, ettei
sillä ole aikomusta antaa joukko-
jensa edetä Venäjän alueelle. Il-
moitetaan Puolan hallituksen
vakuuttaneen, että se tulee pitä-
mään arvossa Amerikan halli-
tuksen toivomuksia.

Puolan pääministerin tiedon-
anto.

Puolan Helsingin lähetystö il-
O

moitfcaa virallisesti;

Puolan hallituksen nimessä on
pääministeri Wos julkaissut seu-
ra av an tiedonannon:

Puolan sotajoukot eaavat voitto-
ja. Puolan hallitus ei ole millään
tavalla muuttanut kantaansa rau-
han solmi amiseen nähden. Pysy-
vän ja kunniallisen rauhan ai-
kaansaaminen on Puolan hallituk-
sen päämäärä. Arvaamattoman
suuri vaara uhkasi Puolan valtio-
ta bolshevikiarmeijain hyökätessä.
Minskiin silloin lähetetty valtuus-
kunta oli saanut tehtäväkseen ase-
levon solmiamisen ja sellaisen val-
mistavaa! rauhan luomisen, joka
väistäsi yllämainittua määrittelyä.
Tämä valtuuskunta; ponnistelee
muuttumattomin ohjein aselevon
ja rauhan aikaansaamiseksi. Puo-
lto hallituksen alttius selvittää
oikeudenmukaisella tavalla selk-
k auk sensa neu v ostoh allit u kse n
kansaa ei ole vähääkään horjahta-
nut. Emme taistele Venäjän kan-
saa vastaan, emme tahdo anastaa
mukien alueita. Päinvastoin kat-
somme ystävällinen naapuruuden.
Venäjän kansan kanssa olevan py-
syvän rauhan pohjana Keski Ru-
ropaesa.

Yllämainitun lisäksi nn paatui-
niftfcm- Viitos lausumut, että kalkki
Puolan hallituksen yritykset ovat
turhia, jos Puolan h-aIK-t uksen yh-
teyttä Minäkin valtuuskunnan
kanssa estävät teknilliset vaikeu-
det. Kaikki nämä vaikeudet ovat
poistettavat.

Wrangelin toiminta.

iLo n to o, 37. 8. <STT) Kon-
stantinopolista ilmoitetaan:

Wrangellm päämaja tiedoittaa,
että Novorossisk ja Jekaterino-
dar ovat valloitetut.

»Hyvä?« sanoi Manole, »van-
nokaa nostakaa? kätenne en-
si m äin-en nainen, joka tulee, ol-
koon sitten kenen puoliso, sisar ta-
hi tytär tahansa, on empimättä,
nurinatta tahi vastaansanomatta
uhrattava,»
- »Vannomme», kuului mei-

kein kuiskaava ääni kansanjou-
kosta.

flmerifcalaisia sotalaivoja
Itämerelle,

K öpe n h a m i n a, 26. 8. (S
TT) Useiden lehtien tietämän
mukaan voidaan lähitulevaisuu-
dessa odottaa Itämerelle ameri-
kalaisia sotalaivoja. Joukko tor-
pedonihävittäjiä tultanee sijoitta-
maan Köperxhaminaait

Pian kohosi aurinko korkealle
taivaalle ja moni loi palavasti ru-
koillen silmänsä milloin kohti pil-
viä,- milloin tuskaisessa odotukses-
sa yli seudun. Ei kukaan puhunut.
Kaikki vapisivat.

Manole seisoi liikiumatonna ja
katseli herkeämättä temppelin pe-
rustuksia, temppelin, joka lopulta-
kin kenties vastaisi hänen toivei-
taan. Äkkiä oikaisi hän itsensä,
kääntyi' ympäri ja suuntasi kat-
seensa maantielle. Tuntui aivan
siltä kuin veri olisi pysähtynyt hä-
nen suonissaan. Etäällä hahmot-
tuivat nuoren naisolennon peh-
meät, notkeat ääriviivat. Kainen
oli puettu valkoiseen, ilmavaan
kesäpukuun kevyt huntu kiedottu-
na vaaleiden kiharoiden ympäri.
Hän kantoi saviruukkua olallaan
ja koria kädessään. Ei lähellä, eikä
etäällä näkynyt ainoatakaan muu-
ta elävää olentoa, ainoaltaan hän

Manolen nuori, vaaleakiharai-
nen Anna rouva.

Hselepo armenian ja Venäjän
välille.

Pariisi, 26. 8. (STT) Petit
Parisiennen saaman tiedon mu-
kaan on neuvosto-Venäjän ja Ar-
menian välillä solmittu aselepo,
Jossa Armenia hyväksyy kaikki
neuvostohallituksen ehdot. M. m.
taataan neuvosta-Vien ajalle vapaa
yhteys Anatolian kanssa.'Neuvos-
to-Venäjän edustajia odotetaan
Erivaniin neuvottelemaan lopulli-
sen rauhan ehdoista.

Vankien vaihto Saksan ja
Uenäjän välillä.

Riika, 25. 8. (STT) Piakkoin
alkaa sotavankien vaihto Venäjän
ja Saksan välillä. Riikaan saapuu
meriteitse viikottain n. 1,000 ve-
näläistä vankia sekä yhtä monta
rautateitse Venäjältä.

Pyhän Jumalan äiti!« ru-
koili Manole. »Älä hylkää minua!
Saanko nyt rangaistuksen ylimie-
lisyydestäni. Päästä minut valas-
tani. Älä pakolta minua uhraa-
maan aarnettani ja onneani
kaikkeani maan päällä. Lähetä
myrsky ja rajuilma hänen tielleen,
että hänet estettäisiin pääsemästä
tänne!»f Kiihtymys kasvaa ölä-

Slesiassa.

Berlin. 26. 8. (STT) Ylä-
Slesiassa tapahtumien synnyttä-
Viän kiihtymyksen johdosta ta-
pahtui viime torstaina mellakoi-
ta. Tuhansiin nouseva väki-
joukko hyökkäsi Puolan ja
Ranskan konsulaatteihin sekä
läheisiin hotelleihin, joissa liit-
tontiineiden komiteaan kuuluvat
upseerit asuvat. (Kaikista näistä
rakennuksista tuotiin ulos asia-
kirjoja sekä heitettiin kadulle.
Viimeksi kohdistui kiihtymys
itäjuutalaisia kohtaan, jotka ovat
paenneet Bresilauhun. Ylä-Sle-
siassa on tilanne muuttumaton.
Kapinaliikenine leviää yhä laa-
jemmalle. Yhtäpitävien kerto-
musten mukaan on odotettavissa
kohtalokkaita tapauksia, jos liit-
toutuneitten komisioni ei pane
toimeen aseistariisumista. Sil-
loin on myös yleislakko odotetta-
vissa

Riilihaiwoslafcon uhka
Englannissa.

Työväen enemmin ö lakon
kannalla.

Berlin, 26. 8. (STT) Lon-
toosta saapuneiden tietojen mu-
kaan on ensi möisessä äänestykses-
sä valtavin osa työväestöä selittä-
nyt kannattavansa hiiliikaivoslak-
koa. Keynes ja muut maltilliset
johtajat ovat yrittäneet välittää,
mutta työväestö ei kuuntele hei-
dän ääntään. Hallitus valmistelee
toimenpiteitä lakon varalta.

noriolais-uenäläiset fcöuppa-
suhtect.

Miksi LiivinuvUlp pyydettiin
tilaillutta saapua Kristiania»n

Kristiania, 26. 8. (STT)
Norjan ulkeministeriö on Uiivruo-
rin kanssfi -käydyissä neuvotteluis-
sa iitt.enposi.enin edustajalle il-
moittanut) että Venäjän hallitus
ei ollut ilman mun-a tah totint sui-
lta- venäläis-norjitlaisieji kauppa-
suhteiden alkamista, jota sopi-
muksen soimianii»ta oli Venäjän
hallitus katsonut välttämättömäk-
« .)»' pyysi lii tv. tuoville tilaisuutta
saapua, Kristianhan asiasta. neu-
vottulema ah.

Niin rukoili Manole. miesjoukon
katssitten, jäykkänä kauhusta,
kohdistuneina, häneen .

Samassa synkkäni taivas. Mus-
tia pilviä kerääntyi ja ankara u-
konilma alkoi. Myrsky kaatoi pui-
ta ja repi oksia. Kerääntynyt
kan san joukko lankesi polvilleen
ja teki ristinmerkkejä nuoren nai-
sen yhä lähestyessä, rohkeasti uh-
maten myrskyä jarajuilmaa. Hän
näki etäältä puolisonsa, jonka o-
lento piirtyi tummaa taivasta
vasten hän näki tämän kalpeat
kasvot tiheiden salamain valaise-
mana. Anna kiirehti askeleitaan

nyt valmistautui hän mene-
mään puron yli.

Rajuilma mylvi ja pauhasi
ikäänkuin maailman viimeiset
hetket olisivat käsissä.

—■ »Suuri Jumala !« rukoili
Manole. Käske veden purossa
nousta niin korkealle, ettei hän
pääse sen yli toiselle puolen!«

Ja katso äkkiä tuli niin kova
sadekuuro, aivan kuin synkät pil-
vet olisivat yhdellä iskulla syytä-
neet koko sisältönsä alas maan
pinnalle. Vesi nousi purossa no-
peasti. Mutta Anna uhmasi yhä
jokaista estettä .

Lähinnä seuraavina minuutteina
ei Manole voinut eroitta* mitä
tapahtui alhaalla puron luona.
Tavaton rajuaad? kietoi kaikki
ikäänkuin sumuun. Hetkistä myö-
hemmin taukosi rPxjumyrskv, ia
aurinko pilkistä jälleen pilvien lo-
masta. Nyt näki Manole selvästi,
miten hänen puolisonsa paljain ja-
loin ja vaatteet ylöskäärittyinä
kahlasi kohisevan veden yli.

Hiin seisoi liikkuma-tosmä. Huu-
lensa olivat verotitömät ja. kasvon-
sa -kuolenkalpeat. Ainoastaan tum-
ina parta loi väriä hänen ulko-
muodolleen.

Nyt oli nuori nainen vain muu-
taman askeleen päässä, Manole
meni puolisoaan vastaan, otti ruu-
kun ja korin samalla leikkisästi
ionien, että hän oli lähtenyt mat-
kaan tällaisella rajuilmalla. Tä-
mä huomasi miehensä äänen hiu-
kan värähtelevän Ja. kysyi inskai-
seiiiH, eitä- oliko työ tänäkin päi-
vänä mennyt turhaan

Tule katsomaan päästäksesi
omin, silmin varmuuteen siitä!»
rastasi hän rakennusta osoittaen
ja Tarttui puolisonsa käteen.

■■ -Ka-Hckl tämä on yöllä, luhistunut,
ja tehnyt tyhjäksi, ei)
t Vnu.s

Anf) n farlr Ap
li vi t v«T i

Fpit)

Sillä uikaa antoi M
iwie työrniehiileen merkin f yön

iiloiitainiff-vii. J;) ‘h<> tottelivet
tiinoi hitot» nai-

net». setiä olen tiellä täällä. (Sinun
täytyy auttaa ÖlilUta kivien y]i 5

Mauole», lUäfci hän. ojentaenltä-

Kunnianhimon uhrit.
(Klrj. Carmen Sylvä)

S n o m e n n o » A* a xa n 1 &b d »11

Jatke».

tensä miehelleen. Mutta tämä ei
tarttunut siihen.

»Pysy siellä hetkinen, rak-
sanoi hän. »Saat nähdäkaani

miten nopeaa- i työ sujuu nyt.
Kanaa luulee, että kirkon muurit
saavat erikoista voimaa kauniiden
silmiesi katseesta.»

Pian oli muuri hauen ymäpäril-
lään niin pitkälle valmis, että se
ulottui hänen polviensa tasalle.

Anna katseli hymyillen, miten
kivi toisensa jälkeen muurattiin
kiinni.

»Manole,» sanoi hän hetki-
sen kuluttua, »nyt täytyy sinua
todellakin auttaa minua sillä en
voi itse päästä täältä pois».

»Kyliä, kun aika on tullut.
Jää sinne vielä hetkiseksi.»

»Mutta, Manole kivet al-
kavat puristaa minua tule
auta minua!»

Hän ei vastannut, kiinnitti vain
kiveä toiseen ja käski miehiään-
kin yhä nopeampaan työskente-
lyyn.

»Manole, tuntuu siltä kuin
tukehtuisin älä anna heidän
jatkaa kauemmin aja' tele lap-
Si amme!»

Ei vastausta.
»Voi pyhän Jumalan äiti

he muuraavat minut kokonaan
muurin sisään. Suuni ja silmäni
ovat kohta peitossa. Olen kuole-
mantuskassa. Manole miksi si-
nä et vastaa? Miten julmaa pilaa
tämä on! Se maksaa minun hen-
keni Manole Manole!»

Samassa asetettiin viimeinen
kivi nuoren, kauniin pään yli.
Mutta yhä kiihkeammin ja vim-
matummin kehoitta mestari työ-
hön. Puolipäivä oli jo aikoja ohi
ja ruoka-aika kokonaan unohdet-
tu. Kuultiin vain kärsimättömas-
ti huudettavan tiiliä ja kalkkia,
kun pienet paljasjalkaiset musta-
laisflapset eivät olleet 'kylliksi no-
peta näiden aineiden kantami-
sessa. 1

Päivä läheni loppuaan työn
huomattavasti edistyessä ja muu-
rin kohentuessa. Manole työsken-
teli kuumeentapaiaella innolla,
mutta joka keriä kuimrtuessaan
alas kuuli hän Hutun äänen yhä
heikommin huutavan nimeään.

Vihdoin myöhään illalla
lopettivat työmiehet työnsä ja me-
nivät kotiin.

Tuli yö. Manoie yksinään viipyi
työpaikalle. Mielipuolen tavoin,
harhaili hän ympäri aluetta, mut-
ta vastustamaton voima ajoi hänet
alinomaan rakennuksen luo. Hän
ei tahtonut kuunnella, ■ mutta te-
ki sen kuitenkin —ja jälleen
kuuli hän puolisonsa tuskaisen,
rukoilevan äänen.

Alhaalla laaksossa ikiemurteli
puro kuin hopeanani a. Hän meni
sinne, riisuutui ia heitiävtvi mär-
kään elementtiin. Kerta toisensa
jälkeen upotti hän päänsä veden-
pinnan alle, mumisten itsekseen:
»Se pelastaa minut. Vesi huuhtoo
pois ajatukset aivoistani -ia vai-
mentaa hänen huutonsa äänen».
Niin tapahtuikin. Mutta vain sil-
mänräpäyksen ajaksi, sillä, nosta-
essaan nalleen ylös päänsä, luuli
li iin uudelleen kuulevansa heikon
äänen huutavan; »Manole!»

Kuukausia kului. Temppelistä
lupasi «tulla kauneuden ja komeu-
den ihmeteos. Viisi kullankimmc-l-
tävää kupoolia hohti katsojaa vas-
taan ja sekä seinät että katto oli-
vat kalliisti koristellut. Niin pit-
källe oli päästy «kun varat lop-
puivat.

Manole raivos Hänellä oli nyt-
temmin vain yksi ainoa Tiarras-

voitltaa mainetta ja kun-

Kuntina s Negn Tcufetii maan
r evimmat miehet neuvottakmaan
3a ehdotti verojen lisäämistä.
Multa he pudistivat^päätään ja se-
littivät, ettei kansa "raukka voinut
enhän maksaa korkeampia veroja.
Oltlinko siis pakotettuja keskeyt-
tämään rakennustyö? Täin ähfin
oli häpeällistä. Hänen hiallrnik-
sensa ylpein saavutus mafln y\~
pr ys, piti siis edelleenkin jäädä
tyhjäksi! Pii ?e ei saanut lapalt-
ua t.äyiyi keksiä joku 'keino.

Siiloin avautui aivan odoila-
matta neuvos 1 oealin ovi ja .«isääini
astui jalo-luon,"'öinen. Despina ruh-
tinatar puettuna valkoiseen. at-

spnknun ja sinivalkoisella l:>r-
iailimm wopeliiinaWiaiseen vaip-

PäSiä«ä oli hurtin, jossa oipnän

tänään ällikään tirnaii-.it kimma!
■aneet, eikä «ironiakaan koristul-
ta olilirf kiisivarsissa eikä. 'kanin,s-
Rs». Sfiti sijaan hän oli keraltitnvt
ne kaikki erääseen lippaaseen
jonka hän Hikale-,tl dna ojengi
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Lauantaisia 28 p:nä elokuuta
Uusi Suomi, Hain. S. 3 k. 31/8, 4, 7/9.
Suuri viljehjs- ja metsäpalstojen

BSiSbEBN
pidetään Vanha-Hautaan kartanossa Kglmäkosken pitäjässä
perjantaina syysk. 10 p:nä klo 10 a.p. Palstat, jotka käsittävät
tiluksia yht. noin 000 ta., myydään isommissa ja pienemmissä
erissä. Lähempiä tietoja ehdoista, palstoista y.m. antaa itse pai-
dalla edellisenä eli 9 p:nä kuin myöskin ennakolta toimeksi saanut:

os.; Vesilahti, pti hei.
Hannes KieheliL

Maanmittauginiin öörL 17284
ruhtinaalliselle puolisolleen sa-
noen;

Senna
»Kas 'tässä! Ota tämä ja ra-

kirkko valmiiksi
fin n fcust a nauksell ani!

mi-

Si!:ä

na unettomina öinä oli loihtinut
esiin muististaan.

Vielä vuorokauden vietti Mano-
le tuskissaan hyljätyssä asemas-
saan temppelin katolla. Nälkä ja
jano -alkoivat kiusata, häntä. Kol-
mannen päivän vastaisena, yönä tu-
li lisäksi vielä kuume, joka teki
häoiei houxupäiseksi. Hän meni
katon äärimmäiselle reunalle, sil-
mäili alas ja luuli näkevänsä
nuoren puolisonsa viittailevan
häntä luokseen 'huutaen; »Manole,
tule!« Näky täytti hänet riemulla
ja ikäväliä. Ja huutaen; »Kyllä,
minä tulen minä tulen luoksesi,
rakkaani*, syöksyi hän alas kor-
keudesta.

äitienäi saa tehdä
kyyneleillä eikä nälkäisten
lasten huudoilla, tkun ne pyytävät
leipää.» j ,

Sitten hän ikä tosi, ennenkuin
hämimästynyit kokous ennätti sa-
noa sanaakaan.

Kirkko oli pian valmis kaikessa
loistossaan. Ja todellakin saattoi
sitä kutsua ih.meteokse.ksi. Monot
kupoolit ja ristit temppelin katol-
la kimmelsivät kultasta ja 'kilpai-
livat itse auringon kanssa loistos-
sa. Ympäri katon reunoja istui
kullattuja kyyhkysiä, kannattaen
nokassaan pieniä kelloja, ja jo-
kainen tuulenhenki pani kellot
soittamaan mitä monisävdeisintä
musiikkia.

Kerrotaan, ehta paikalle, mihin
hän putosi, puhkesi lähde maasta,
mutta lähteen vesi oli suolaista,
ikäänkuin ikuisesti jaoksevaf kyy-
neleet.

Mutta vanha ruhtinas Nego ei
saanut elää koskaan sitä päivää,
jolloin tuo ihana temppeli täy-
delleen valmistui, temppeli, joka
oli hänen elämänsä päämäärä ja
pyrinltö.

Päivälisia»
Rahatoimikamari klo 10—2 päiv,

Maistraatin kanslia 10—3 päiv
Tullikamari ia pakkahuone 11— 1.Hänen seuraajansa Badu, oli ko-

va mies. Eräänä kauniina päivänä
saapui mainittu ruhtinas katso-
maan kirkkoa. Oli pystytetty por-
taat, jotka johtivat rakennuksen
katoille, sillä arveltiin uuden ruh-
tinaan ‘tahtovan tarkoin tutkia
mestariteosta. Oli (kokoontunut

suuri kansanjoukko ja kuuluisa
mestari Man oie seurasi ruhtinasta
temppelin huipulle. Kaikilla ta-
hoillla kuuli Manole ylietyksekseen
laulettavan. Mutta kansanjoukon
riemuitsevat ylistyssanat eivät saa-
neet edes hymyä tuon synkän mie-
hen huulille.

Rautatien tulevain tavarain toi-
misto on avoinna klo 8 ap.—s ip.
Meneväin tavarain toimisto on a-
voinna klo B—l 28—12 a-P. Pikaaava>r»toi-
misto on avoinna 'klo 9 p. —4 »P.

Rautatien asemakonttori on avoin-
na kaikkina päivinä klo 5 aam.—
V=7 511. ja klo 10 Ui.—3,16 aamulla.

Kirkkokonttori ja kirkkokansaa
9 12 päiv.

Elintarpeiden tarkastusasema kaup-
pahallin talossa B—lo ap.

Terveyshoitolautakunnan toimisto
12—2 ip. Ensimm. kaupunginlääkäri
hallintalossa 10—5 ip. Ensimm.
kaupunginlääkäri I—2.1— 2.

Kaupungin insinööri tavat. 10—12.
Kaupungin arkkitehti tavat. 10—il.
Kaupungin sähkölaitoksen ins.

11—12,
Kaupunginvoudin konttori kauppa-

hallin talo, tavataan klo 10—12.
Tampereen kaup. rakennuskonttori

10—12.
Köyhäinäsianajaja Hallituek. 22

kfo 10—1.
Valtuuston kanslia klo I—2 päiv.
Holhouslautakunta 12—i päiv.

tuuston kansliassa.
Kaupunginpalvelijain konttori raas-

tuvanoikeuden odotushuoneessa 9

»No, Manole*, sanoi ruhtinas
katseltuaan ja ihmeteltyään kaik-
kea. »Voisitteko rakentaa vielä
sellaisen temppelin kuin tämä?*

Manole viivytti hetkisen vas-
ta tuska.

»Kyllä, korkea herrani*, jat-
koi hän sitten, »varmaan voisin
rakentaa sellaisen kirkon, joka oli-
si tuhannen kertaa kauniimpi
kuin tämä, sillä nyt olen oppinut
taidon*.

»Jottei se voisi tapahtua*, vas-
tasi ruhtinas jyrkästi, »on teidän
jäätävä tänne ylös, oivallinen mes-
tarini. En tahdo olla. kyllin julma
oroitittaakseni mestarin hänen tai-
deteoksestaan*.

12 ap.
Vaivaihoitohallitukcn virkahuone

io—2 paiv

Maksuton rokotus joka torstai klo
10—12 ap. Kuninkaaak. 36 (Harden)
Puhdin 666.

Sitten kun ruhtinas itse oli' las-
keutunut alas katolta, käski hän
alhaalla seisovien miesten ottaa
pois kaikki ylösjoMavat portaat.

Siellä ylhäällä kullankämmoltä-
vien fcnpnolien keskellä seisoi nyt
Manole kykenemätönnä virkka-
maan sanaakaan. Ei ainoatakaan
kättä kohonnut hänen v a pantit ami-
sekseen. Ja sama kansanjoukko,
jokia, äskettäin oli juhlinut häntä,
osoitti nyt halveksuinistaan. Hän
kuuli, miten yksi ja toinen lausui
vahingoniloisena:

Tampereen Säästöpankki on a-
voimiii kaikkina arkipäivinä 10—2,

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

Kulkutautisairaala (Koulukatu 9).
Sairaita, joilla on lääkärin suositus,
vastaanotetaan joka aika päivästä,
mieluimmin kuitenkin ennen klo 12
p:!lä. Sairaita saa käydä tapaamassa
tai niiden tilaa tiedustelemassa klo
3—4 ip. Telefoonilta pyydetään nii-
den t-.laa tiedustamaan mieluimmin
vain klo 2—4 ip. Sairasvaunuja tuli-
rokko ja kurkkumätää varten saa ti-
lata Telissa n:o 1305 ja 1306.

»Buhtinas on oikeassa. Mano-
le on liidossa paholaisen kanssa.
Itse hän muurasi sisään oman puo-
lisonsa. Tämä on rangaistus*.
• Ei. kukaan puolustanut häjrtä

tai osoittanut myötätuntoa -häntä
kohtaan. Kaikki loivat arastele-
via (katseita tuohon mieheen, joka
sellaisen julman toimenpiteen
avulla oii saavuttanut päämäärän-
sä ja joka nyt kärsi rangaistus-
taan siitä.

Manole näki korkeudestaan, mi-
(pn kansanjoukko vähitellen ha-
jaantui, h anon katseensa kohtaisi
ruhtinaan kareen, ruhtinaan, jo-
ka pilkallisesti nauraen suuntasi
askeleensa palatsiaan kohti.

Tuli yö. Malioi on ajatukset ris-
teilivat herkeämättä rfmntneiisyy-
dessä, hän ajatteli tavatonta, kaik-
ki nielevää kunnianhimoaan, jonka
hyväksi hän oli uhrannut kaiken

onnensa, rakkautensa ja vieläpä,
ainoan olennon maan päältä, joka
todella Oli rakastanut häntä. Näin
miettiessään luuli hän kuulevanpa
heikon, valittavan äänen muurin
sisältä, ja tämä ääni huusi: »Ma-
noin!»

Keuhkotantist. huoltola! nimistö
Läntinenpuistok. 4, tiist. ja psrj.
6—7 ip.

Kaupungin kansankirjasto: >/,4—

, /*B. paitsi läti'antaisin 4—7.
Kaupungin lukutuvat: I;ncn Puu-

tarhakatu 28; toinen Viinikankatu 13;
4:» AiUurinkWw 7, 10 7.

Nuorten Miesten Kristillinen Yh-
distys Hämeenkatu I. Sihteeri tavat-

tavissa lauvantaiSin kello 5—7 ip.

TaiM. lv. Lutii seuraHnnan
JillMjflflpfllVellM Jo

»sisfiefHet

ie oli satua ääni, J#s nfto fl^in
oli seurannut 'häivä liuossa

ma ääni, jonka hän ]iikeniattomi-

13 Siinnindaiua Kolmin. p;rtä

Vanhassa kirkossa
Suomalainen päiväsaatna klo f!

ap. Pastori Welltoes, TtlintM'. päi-
vasaarna klo .1.3 p. pastori Böök.

fUisaaffta ktö B 3)i. psst. Holm*
sl rörn.

Suoma Hi luen rippi easrua laavan-
tain» klo 7 ip. ja H.F.. Ehl6oll!D#B
sunnuntaina klo 9 ap.

Raamatunselitys käski viikkopa
klo 7 ip. parturi Höök

Loisi Suomi, H. S., fläm. S, 1 k

Mkinetäß
fiaafohnuppa.

Maanantaina, lokakuun 25 juna
kello 10 aamulla huutokaupataan
kimminhiiiißeessa Pälkäneen icir-
koi; -su, Pälkäneen seurakun-
nan , m piston virkatulojen met-
sistä leimatut 1520 havupuun
runkoa. Tehdyt tarimikset aliste-
taan samana päivänä pidettävän
kirkonkokouksen hyväksyttäväksi
tai hyljättäväksi. Taik. tietoja
saa a liekit j. virkatalölmitsk. puh.
johtajalta osoitteella: Pälkäne.

Pälkäneellä eläk. 27 p:nå 1930
1 7800 Emil Kankam«n>

flj Kauniilla paikalla, järven nm- K
gl nalla, lähellä Tamperetta sijait- s
3ä sev», keskikokoinen Sai

MAATILA
Suo kauttamme kätoisostajao, Ehdot-
tomasti hyvät rakennukset. Pikaisia
t-fiiouksla odottaa

| «»an mm siniöScm n
Hl Asianajo* Ja, Lilketoimisfo g
H 'Tampere, Hätne-nk. 19. Pub. ‘ ! Ö. H

8847

myytin fin. Lähemmin

Hotelit Central.
Katini» l.ipiJiiliiiskoirii. r» kk, vanlni,

ItVVfl koHValtti. I—s
j p.p. tänåöii Läiifiiiiiiliaiu 3D, ovi In.
«871 Laaksonen.

Htisqjtftfimu 1-piipp. 16 kai h. n oillk*
ko, ftlllef.. in k«H. hitik; W 111/lil

ItlOdikko ,altä 2*Mv, vähän kfivl. Itiinne*
nJkUit. NTemik. 2, p. i. aiu.

Htiön)! Aseen kamoin, a vaaditaan.

*5 '■Orpoa. tntpoftll.sei iiikchuonem. mvy-
riäiiif EpiiatsS. Va-f. Aamu!. komi,

BS2O nimim. »Torppa».

Ks&S3safan kirkaskyilssi
m:\TI.A lliyvdäåM tai Vl,Okfiittl:l!l HVt
lipil. iosmj. oli 3 kummia, heittiö. 2
vintti kiimarm, ja, 2 »Miatä, Lähemmin

Tump. Laulu,nton N: > 8.
8841 K. K. Äakkula.

Riisti, kaikkiin taloustoimiin perehty-
“ nyt palvelijatar haluaa paikkaa pie-
neen perheeseen taikka nuoren herran
taloni ta hoitamaan. Vastaus tl. kontt.
887 b nimimerk.: «Tottunut*.

:SEK!?:aBT»»!WIM.»PKg

Piisiniin takia
myydään Särkänkadnn l;sså

1 antiikkinen sähkökruonu, ruokasa-
lin kalusto, s'.siilt:ipn S hyvää tanami-
tuelia seka ruoka- ja taijoilupöydän,
I köänlösohva hienosta plyysistä, 1antiikkinen piironki, peiipövta, keinu-tuoli, o korituolia ja lasteniioonekahiÄ-
'oa. kokkia sekä kaikenlaista talous-
tavaraa ja ! melkein uusi miehen tnlvi-
pulttoo ym. 8879

AAMULEHTI

Taskalanpu PATTEREITA
tukuttain ja vähin osin myy

O, Y. K. HJORTH A. B>. Tampere.

Sahatun ja höylätyn

Puutavaran
ostatte edullisimmin meillä. Myymme höyrykuivan hövlätyn puu-
tavaran ilman iis&veiotusta. Nopea toimitus! Lajiteltu varasto
sahattua ja höylättyä puutavaraa Tampereella Haikalan lauta-
tarhalla, puhelin 105, ja Pjjhäjärven sahalla, puhelin 16-78.

ffliiJSrw®® Salia-Osakeyf&tiU
LSatinenkatu 28 THUftPEHE. Puhei n 509-

mmm

IRal. 328 jo 3 ffl/ia. piliiMsonif!
Revolverin patroonla
saapunut varastoon.

O. Y. K. HJORTH Ä. B, Tampere.
ftggafgggwpreHP!ra-;3Bae|33?gg iiHl.i iwn iini—im

Johanneksen kirkossa: Myytävänä.
Päiväsaarnat: klo 9 ap. pastori

Seppälä. K o 13 p. pastori Vell-
roos.

Htasaarna klo % 5 ij), pastori
Holmström.

'Kolehdit tulevat kaikissa juma-
lanpalveluksissa Kaupunkilähetyk-
selle.

Järvensivun Rukoushuoneessa
Sunnuntaina klo 2 jumalanpal-

velus, nastorit liudanko ja Ve l-

Luterilaisessa Rukoushuoneessa:
Sunnuntaina klo 6 ip. Merimies-

lähetys juhla pastorit* Seppälä ja
Böök.

Pispalan Rukoushuoneessa
Sunnuntaina klo 10 jumalanpal-

velus, past. Salo. Klo 4 ent. rippi-
koululaisten kokous. Tervetuloa!

aR4,s a asHisa « ,etfy j ;i IlllS ja ~a jS.
tsn boksikenkiä. hyvän mallisia, N:o
37, 38, 39. 40 Smk. 125: pari. Poikain
kengät 100 mk. 15 v. tytön talvipalt-
loo. vähän käytetty, 100 mk.
8808 Sotkankatu 21, Laine.

ses;33r-iijcy|

j Huutokauppoja I

Lauantaina 28 p. elokuuta klo
2 päivällä, Satamakatu 10:ssä
myydään huutokaupalla rouva
Maria Pelkosen vainajan irtainta
omaisuutta kuten: huone- ja ta-
louskaluja, kirjoja, tauluja, mat-
toja sekä höyläpenkki, kylpy-
amme v. m.

Frans Havas.
Toimitusmies,

Myytävänä pian kantava

Lehmä
maanantai aamuna t. k 30 p. Mustan-
lahden satamassa Kuru-laivan saavut-
tua. 17277

iiijii M!
myytävänä puhdasrotuinen jäniskoira
täysin opetettu, allekirjoittaneen luona.

Os. Väinö Uss a,
8827 Vesilahti, Riuttankylä.

Elvlr vanha ajokoiran penttu rayy-nll« täväuä Puuvillatehtaank. 0,
2:uen r. o. ’ 8872

H. S. 1 k.

myytävänä
Kylmäkosken pitäjän Tfrkon talon
metsässä 6.500 runkoa, jotka 16 ja-
lan korkeudesta täyttävät 7 tm ja
siitä ylöspäin. Ajomatka Tarpiötl
jokeen 0—2% km - Tarjoukset teh-
tävä ennen lokak. 1 p:ää 1920.
8812 H- Torkko.

Keittäjät, gksinpalvelijat,
lastenhoitaja ja

maalaispalxrelijat
saavat paikkoja

Valkotsauiisn paikanvälitgstoimis
toa kautta. Kutiinkaank. 16. P. 1651

Hl luokkaa tyttölyseota käynyt tyttö
haluaa konttoriin harjoittelijaksi.

Vast. nimim. »Innostunut» 1.1. kontt.
8707

KL. 1 k.

Maserot tL
halvalla.

Pusero- ja Kangaskauppa
AINO NIEMI. hämeenk. 29.
17388

Uusi kokotamminen

Malia lifliipii
Billnäsin valmisteita N:o 313. leveys 153
korkeus 104, liikkuvalla pöytälaataila.
myydään tuntuvasti aile tehtaaniiiutaa.

Lyytikäisen Kirjakauppa O.Y.
TyöapMilitar

ensiluokkaiseen naisten leninkiliikkee-
seeu saa toimen Hitrissä. Vast. Hels
San. kontt. nimimerk.:
17292 «Taitava johtajatar».

ITJieniperheinen mies haluaisi kuskiksi
*• tai hevosten hoitajaksi l päivästä
marraslt. Vast. U.k. nimiin
8573 * »Kuski»

en os.

171c6

Suurempi määrä 7 viikon van-
hoja ja nuorempia

talli
sekä lokakuussa porsiva emakko
myydään huutokaupalla keski-
viikkona 1 p. syysk. klo 11 a. p.
fikaan pappilassa.
17281 K. Eerola.

Kokouksia |

iiiMiiii
piisjMiffili
KOKOUS

pidetään ensi sunnuntaina t.k. 3fi nnä
klo li 1 päivällä Kethäsnicmessä. Esillä
useita tärkeitä asioita, joten tutlsasla

osanottoa toivo aan. Uudet jäsenet ter-
vetulleja.
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f Palvelus-ilmoituksia |
ECTSmiS^i

Palvelukseen otetaan

K. L J k. Ulen saara»JjjJJ 7b!»
lifillol&ttnpaikka on avoinna.

LempiiSiii Saha ja Myit?
i 7279 03. Lempäälä. toimet

MaemmllslystSitiln
poika stia heti tai syysk. alussa palve-
luspaikan Pirkkalan Kehossa. Os. Nokia,
8795 A. I. Kurkkinen.

Tampereen kunnalliskodin sairas-
osastolla julistetaan täten pätevien'
sairaanhoito jattarien haettavaksi.
Palkkaetuina on nykyään » Smk.
270:30 penniä kuukaudessa ynnäl
täysi ylläpito. Yhden kuukauden
molemminpuolinen irtisanomisai-
ka pidätetään. Toimiin on astutta-
va heti kutsun saatua. 'Köyhäin-
hoitohallitukselle osoitetut hake-
mukset oikeiksi todisteltuine jäl-
jennöksinään (papintodistus myös'
oheenliitettynä) lähetettäköön en-

nen tulevan syyskuun 7 päivää
Tampereen Köyhäinhoidon kans-
liaan.

Tampereellä 18 p :nä eliöt. 1920,

KöyiiäinhaifohaliiiiiS.

Taitava

Hiiiirl
saa edullisen paikan, kun lähettää to-
distuksensa palkkavaatimuksilleen, huo-
mioon ottamalla vapaan asunnon

lina teSä-ia»idä: 3.1:1.
Korkeakoskelle. 17282

Kadunlaskija
saa työtä Satakunnankatu 3. 8851

K. L. 3 k.

Siijifnuj tarmokas ja iåricstyskykyi-
UuiUlt; tien, sekä putsaus-, naulaus-

ja nealumakoneiden käyttöön tottunut
saa paikan korjauspajan esimiehenä.
Vast todistuksiueen ja palkkav. lähe-
tettävä ensitilassa E. J Niemelle, os.:
Lapinlahdenk. 29 A, Helsinki. 8855

8760Esiliina- ja alusvaatetyöhön tottuput
tyttö saa paikan maalla, lähellä

kaupunkia. Vast. tlk. nimim.
8931 »Alusvaate».

pE?

isompaan maataloon halutaan loka-
kuun 1 pstä 1920. Suositukset, papin-
kirja ja p:\iiikavaatim. sekä hakupaperit
ovat osutettava tlk. ennen 7 p:ää ni-
mim. Emännöitsijä n:o 27. 8713

naispatveiirntor.
kykenevä takmstoimiin ja pienen
karjanhoitoon, saa itsenäisen pai-
kan nyt heti pienenä palstatilalla
lähellä kaupunkia, jossa on ainoas-
taan naimaton isäntä ja joskus
päiväläisiä. .Työt eivät rasita.
MaaHa tottuneet Pmoiltautukoot
joko itse tahi osoitteella Rouva
Oinonen, Vellamönkatu n:o 5.
8755

Lapsirakas, siisti palvelija saa paikan
3-henk sessä perheessä, heti tai myö-

hemmin. Rva Stenholm.
8851 llämeenk. 4, II kerros.

Ruuanlaittoon tottunut

Palvelijatar
saa paikan. Lähemmin ensi maanan-
taina Tuomini Sohlbuigiila, Kauppa-
katu 16. 17287

Shyväiiuäköineif ja kunnollinen pal-
velijatar saa heti edullisen paikan.

Jurvelius, Läntinenkatu 33 a. 8882

Hurmollinesi ja rsipa l'

«ahtaa
ruoanlaittoon ia käsitöihin tottunut,
mahdollisesti konttoritöihin porehitynjd,
saa taloMilcilhoitajattaren toimen, paljon
matkoilla olevan yksinäisen liikemiehen
kodissa Taippereslla. Pikainen vastaus
mieluimmin valokuvan seuraamana (jo-
ka palautetaan) osoitettakoon »Liike-
miehelle 33 v.” Tampere, postitoimisto.
17293

KangasKauppiai sopiva
ZasSoväne»!

iliUppi.
TetiiÄp KniKaskaßiiasiji,

ivauppnk. 5, puh. 12HS.
K. 1,.

2 sankaa ta»
8863 Kysyttävä talonmies!.-).

Kunnollisen

saa paikan allekirjoittaneen luona
l p;stä marraskuita lähettämällä
todistuksensa ja palkkavaatimuk-
sensa osotteelia

Kalle Pietilä, Ylöjärvi

Puuseppä, joka osaa puleerata, saa
työtä Kuninkaankatu 17. lähemmin

BSSS k:tta M. Mäntvnen.

Falselijalar “ P"'S“ rit ,.„
LäntinenUatu IH.8358

-^gr*

Palvelusta haluaa

Wfuorempi, keski koulusivistyksen ia
*'*■ jonkunverran teknillistä kokemusta
omaava mieshenkilö haluaa tointa heti
joko maalle tahi kaupunkiin. Vastaus
tlk. nimimerU.;
8813 «Mitä tahansa*.

vastaan otetaan. Vast. tlk. nimim.
8838 »Sivutoimi»

Berotejoon
käynyt maalaispoika haluaa jotain so-
pivaa tointa Tampereella. Arv. vast.
lähetettäköön t.l.k. nimim.
8378 »Työhön kykenevä n:o 1.»

SBlftlln In Sitran-
Kitåsn-opeftsjstar.

hyvät todistukset ja suositukset
omaava, etsii lointa Tampereella
syysk. 15 pstä tai myöhemmin.
\ ast. viyyder. osottamaan tik,

nimim. »Opettajatar».

Oyvia ajokoiran penttaja myy-
dään tänään I’vyuikki-laivan saa-

vottoa- Alisaramasci. 888R
cqamvxMTt v -

(liitniipaf u,;j

iiiuti saiipiiim
f f f « «j. h OKKO

I .lutarha- ja Läntisenkadon kulma
Puhelin 1024.



8 - N:o 197 1920

TaMauJattoja
Ruismaltaita myy

A. R. GRÖNROOS.

Priina-Saippiaa
Livekiveä myy

H. R. Grönroos.

AUTO
myytävänä tänään
8875 Tammclankatu 15.

Pieni kaupungintalo
S talis., oma tontti, ostaja saa kama-
rin, tilaa, rakennukselle, ostettu 2 kivi-
seinää. Hinta 40,000 mk. Kirj. vast. tl.
kontt. nimim. »Omistajalta». BSBI8 S 81

Urkibamooßf.
Oikein hyvä harm., mieluummin tun-

nettua, kotimaista tekoa, ostetaan kä-
teis. Tariouks. hintailm. tl. kontt. vii-
kon aikana merkillä
8864 »5000».E Kauppatalo ja liike

rataos. T:re—Pori, 2 km. as., asuiur.
on B:si tulisijaa. Hinta 25,000:—. Va-
rasto 50—60,000 arv. myydään sisään-
ostohintaau, kuukausivaihto 25--30,000
mk. Lii h mmiu.

Eomoli Aallon Kiinteimis- 1
tökoattorieu Ynnä Tampere g
Laukont. 8. P. 1500.

M maatila
mutta hyvämetsäinen javiljelysmaincn,
lähellä asemaa ja järveä, ostetaan heti
irtaimistoineen suoraan omistajalta. Pi-
kainen tarjous tarkkoine tietoineen hin-
nasta, maatilan viljelys- ja metsän pin-
ta-alasta y.rn. ‘pyyd. os. nim. „Varma
ostaja” Tampere, Postitoimisto.
17094

Saapunut

Kahvia
raakaa ja paahdettua

Ä. R. Grönroos
Puutarhalta* u 22, (vastan, apteekkia). Kiltaa ostaa

ja maksaa korkeimman hinnan Kello-
ja Kultatavarain kauppa Äika Tam-
pere Hämeenkatu 14. Ruuskasen talo.
8786

Vesi-mylly
asuin- ja ulkohuoneet, vuokramaalla,
myydään heti Messukylää Aitolahdella.
Lähemmin

Verner Kaatiala.
os. Tampere, Aitolahti,

Osuuskauppa.

Miesten ja Naisten
Sadetakkeja

saapunut.

H AXEL ENGSTRÖM
WM metsästys- ia Salastustar-

peiden liike. -
- Tampere,m llämeeuk. 7. Puhel. 303.

itämäni

hiuskorisieneuloja
„ solkia
„

kampoja
„

verkkoja y.

Xsmi Minerva
Tampere. Hämeenkatu 16 Puh. 1660.
17232

Huveja

lempimin Hscseorsn

on K. S:n talolla t. k. 29 p;nä klo 7 ip

OHJELMA:
Alkusoitto.
Tervehdyssanat
Laulua.

Yksinlaulua.
Puhe.
Käytelmäkappale:

> K umarru smatka»
3:ssa näytöksessä.

Tntiaanitanssi.
Tanssia.

8634

17203

viettää v. * u. seura ./Pälkäneen Ur-
heilijat" Pälkäneen Mälkilän V.P.Ktn
kentällä ensi sunnuntaina t.k. 29 pnä

alkaen 'klo i i.p. Arvokas ohjelma

Urheilua: olympialainen 6-ottclu mie-
hille, i3OO rh. juoksu naisille ja 1,000

m. juoksu pojille. Kilpailut vapaat

kaikille. Leikkiurheihia.
IMO6 Toimikunta.

AAMULEHTI

j Halutaan ostaa |

Kiltaa Ja Kapsaa
ostaa päivän korkeimpiin hintoihin

Suonien Kuifaseppi G.Y. Tampere, Ksappak. 8.5768

T apsenrattaat halutaan ostaa tai
vuokrata. Vastaukset hintailmoit.

t.l, kontt. nierk. »Poju.» 8884
Haluan ostaa K«|g. Js:;;
viis 1austa tl. konttoriin nimimerk :

88i>6 «Hyvä hinta®
Halutaan ostaa vähän käytetty, hyvässä

kunnossa oleva

Ottiis.
Tarjoukset hintailmoituksineen pyy-

detään ensi ulassa lähettämään osoit-
teella;

Lauri Niemi.
0/Y. Lokomo A/B.

(Puh. 1602).

Halutaan ostaa vähän käytetty, vielä
hyvässä kunnossa oleva ompelu-

kone. Vast. viik. aj. tik. nimim.
883u »Hyvä kone S2».

VesilaMeM
tahi Tottijärveltä halutaan
ostaa suoraan omistajalta senlai-
nen palstatila tahi torppa, jossa
voisi elättää.3 tahi 3 lehmää ja he-
vosen. Rakennukset saisivat olla
huonommassakin kunnossa. Koti-
larvemetaä täytyisi olla.

Vastaus lähetettävä ennen syysk.
5 p. Aamulehden kontt. nimim.;
»Pienviljelijä*. 5835

jIBHIISSRiVIRIBfORBIVIUIIICIIISBIISRfIIIIIOBiBIRI ■■

g Vuokrasilmoituksia. g

Vuokralle otetaan.

9 nnn «mlb maksetaan sille, joka
<J|UUU 111 A* heti tai myöhemmin
voi luovuttaa 2 kani. ja keittiön. Vast.
t.l. koutt. niin. »Perhe 3.» 8842

Tyttölyseon
ensiluokkalaiselle
halutaan asuntoa täyshoidolla. (Ruoka-
tarpeita voidaan toimittaa.) Vastausta
pyydetään osoitteella: »Koulutyttö»,
tämän lehd. konttoriin, 8854

Kaksi teknikkoa
haluaa vuokrata siistin kalustetun huo-
neen 1 prstä syyskuuta. Miel. läheltä
Teknill. opistoa. Vastaukset ensi tiis-
taihin mennessä nimim. »X -f Y.»
SS46

alustamaton huone halutaan vuok-
rata. Ilmoitus tehtävä OY. Tampe-

reen Paperinjalostusteluaalle
8796 Kyllikink. 19.

Säliisi hnn
mieluummin keskuksesta haluaa
vuokrata kaksi herrasmiestä. Hy-
vä vuokra maksetaan. Vastaukset
tl. kouttoiiiu merkille:

„Huonepula u .

Ralßstoffiiiton huone
miel. keskikaupungilta. Vast, tlk. nimim,
8861 «Opettaja*.

Tliai ilii
syysk. 1 pstä lyseolaiselle 7 1
Vastaus posiis.su tai puhelin)
Ylöjärven pappilaan.

Tiysihoffoa
halu!aan yhdelle alaluokan pojalle lä-
hellä Hsaiiiyseota. Vast. t. 1. k. täiiä-
päivänä nimim, »Lamautat.» j Vuokralle tagotaan I

n—»Tr ■ /

■RTyt heti kalustetta huone 2 siis-
tille nuorelle miehelle.

8834 Kotkavuori, Vuohenoja.

1-3 takatta
maksetaan I—3 huoneesta ja keittiöstä
luovutusta. Vast Aamul. k.

Puh. 1982—1984. »Lapseton perhe»

Äsuntoa haluaa työssä käypä nais-
henkilö. Vast. odott. heti tlk. mm.

SB6S »Ompelija».

YälelskODlofl VII ipokan
koulupoika haluaisi asuntoa, miehiin)
min täysihoidolla. Vastauksia pyyde
tään lähettämään t. k. ajalla

Haiti Lahdensuu
17290 Toijala.

■JLffaiutuuu vuokrata asunto 2;lle ala-
ikäiselle sivisf perheessä, itsellä

elintarpeet ja puut. Lähemmin Hämeen-
katu 24. Muotiliike. 8880
Iloksi kalustamaton iuione halutaan
* vuokrata heti tai myöhemmin. Vast.

tlk. uimimeik.:
8870 «Palkkiota luvataan*.

2 koululaista saa asunnon sivistynees-
sä perheessä joko täysihoidolla tai

ilman. Lähemmin puhelimella
17299 Pispala nro IS.

8866

Kirjanpito- ja konekirioitusknrssini
alkavat jälleen 1 p. syyskuuta.
Kurssimaksut ovat kirjanpidossa
ja muissa konttoritehtävissä 150,
200, 250, 275. 300, 350 ja 400:—,
konekirj. 10 sormijärjestelmän
mun. 100 mk. Maksut voi suo-
rittaa myöskin vähin erin. Ah-
keria ia säännöllisiä oppilaita
suositetaan liikealalle maksutto-
masti. Pyytäkää ohjelmia.

A. M. Järveläinen*
Valantehnyt, tilintarkastaja.

Kuninkaankatu 25, puhel. 15 13.

KL. 1 k,

kunnan
tulet ia kunnallisvaaleja varten laaditut
vaaliluettelot ovat tarkastamista varten
näytteillä syysi:. 1 pstä 15 päivään seu-
raavissa paikoissa; Länsi-Teiskon ää-
nestysalueen puheenjohtaja Konsta Ve-
san luona, Velaatan äänestysalueen pu-
heenjohtaja Väinö Järvenpään luona.
Ukaan äänestysalueen puheenj. Vilho
Aunion luona, Pohtolan äänestysalueen
puheenj. K. Ala-Päslin luona ja Padus-
taipaleen äänestysalueen puheenj. Her-
man Huikan luona.

Teiskossa elok. 27 p. 1920.
17286

K. L. 1 k.
Kunnallislautakunta

Ylöjärven Kunnan
vaaliluettelot

tämän vuoden kunnallisia vasoja
varten ovat äänioikeutettujen kun-
talaisten nähtävänä syysk. 1 prstä
15 päivään seuraajissa paikoin:
Kirkon seudun äänestysalueen
Kirkonkylän kansakoululla. Har-
juntaustan äänestysalueen Harjijn-
taustan koululla, Peräkunnan ää-
nestysalueen Mutahan koululla ja
Takamaan äänestysalueen Jalmari
Kilpijoen asunnossa.

Ylöjärvellä 25 p. elokuuta 1920.
17283 Keskuslautakunta.Hengellisiä tilaisuuksia

Nuorisojuhlat
pidetään Rukoushuon. Puutarhak. 17.
l.auvant. t.U. 28 p klo 7 i.p. aikalaiset.
Sunnunt, klo 0 a.p. uskov. kokous. Klo
12 a.p. saarnoja ja klo 6 i.p. Jafcla-
iitama. Oviraha 2 mk. Maanantaina
klo 7 i, p. päättäjäiset. Puhujina W-
Jokinen, A. J. Etelämäki v m
8377

Ilmoituksia
■ » n..— • A

Siististi kalustettu, rauhallinen huone
halutaan vaihtaa toiseen kivitalossa.

Vast, t. k. ajalla tlk. nimim.
8862 »Nuorimies 150—200:—».

RnoKuuierßltaXwSrl;
8790 «Viikkoruokala*.

Kaksi huoneita {äs
rataan heti tai myöhemmin. Hyvä-palk-
kio, sopimuksen mukaan. Vast. tl. Uontt.
BSG9 nimimerk.: «Lapseton pari<.

Kalastella huone messu käyväl-
le herrasraiehelle. Tavat. 3—5, Kyttä-
länkatu 7. Saario. 8845

Ja *caraal't luovutetaan heti
llyUIiSII pienelle perheelle Tammelan
kaupungin osatta. Pikainen vastaus tl.
konit, nimim.
5836 »Poismuuttava .87>.

K alustamaton huone herroille tai lap-
settomalle parille. Vast. nimim.

SSfi7 »Keskuksessa».

3 koni. poikaa aleni. 1. saa, asunnon
tävsihoid. Suokatu 10- Uskali.

SS6S

Ilkka 1 k

Laillisen edesvastaan
uhalla

kiellän kaikenlaisen metsästyk-
sen omistamani Eiiilän tilan
mailla.

Virrat, 20. 8. 1920.
SSS3 iuhc Hukkanen.

HetM ji Kalastus
Viikin kartanon mailla ja vesillä kiel-
letään laillisen edesvastuun uhalla.

Nokiassa 25 p:nä elok. 19_0.

Omistaja.
8839 Kata K. M.

lana Mm-, ittis-
BH Holli jlMOttlDi
kirjoitetaan oppilaita tämän elok. 31
p:nä, jolloin näihin kouluihin aikovien
on ehdottomasti ilmoittauduttava, seu-
raavasti :

Klo 8 n. uusia oppilaita alempiin se-
kä ylempiin kansakouluihin Aleksante-
rin ja Johanneksen kouluilla ja uusia
sdkä entisiä oppilaita tehtaalaiskoulifun
Helinin 'koululla. Viimeksi mainit-
tuun kirjoitetaan myös klo 7 i. ja ote-
taan myös sellaisia 15 vuotta vanhem-
pia henkilöitä, jotka iltaopetusta naut-
tien haluavat suorittaa kansakoulun op-
pimäärän

Klo 10 a. uusia oppilaita alempiin
kansakouluihin Alakoululla ja alempiin
seka ylempiin kansakouluihin Tamme-
lan koululla, jossa viimeksi mainitussa
on ilmoittauduttava myös kaikkien las-
ten niiltä kaupunkiin yhdistetyiltä alu-
eilta. mistä ennen on käyty Messukylän
ja Järvensivun kansakouluissa. Jär-
vensivulta otetaan lapsia ainoastaan
alempaan kansakouluun kaupungissa.

Samoin klo 10 a. kirjoitetaan myös
kaikki oppilaat apukouluun Johanneksen
koulun puurakennuksessa sekä uudet
oppilaat ruotsalaiseen kansakouluun n.s.
ruotsalaisella koululla.

Klo 12 päivällä alempiin sekä ylem-
piin kansakouluihin kaikki entiset oppi-
laat entisissä koulupaikoissaan.

■Klo 7 i. kansakoulun jatkokouluun,
johon järjestetään koko lukuvuoden se-
kä vain lukukauden kestäviä oppiaineil-
taan erilaisia kotitalous-, käsityö- sekä
muita päivin ja illoin toimivia osastoja
Johanneksen koululla.

■ Hatanpään kansakouluun kirjoitetaan
alemman sekä ylemmän kansakoulun
oppilaat jo elok. 30 p. klo 5 i. siellä
olevan alemman kansakoulun huoneis-
tossa, e

Ehtojen kuulustelu tapahtuu elok. 31
p:nä klo 8 entisissä koulupaikoissa, jos
ei siitä ole muulla tavalla sovittu.

Kouluun tulijain on esitettävä entiset
todistukset 'ja niiden, jotka eivät ennen
ole missään mainituista kouluista olleet
myös papinkirja.
17302 Johtokunta.

Tampere—Virrat—Toisvesi.

Höyrylaloo

Pohjola
päällikkö merikapt. Fr. E. Roos

puhelin laivalla 915.
Tampere—Virrat, joka maanantai

klo 2,30 ip., keskiviikko ja per-
jantai klo 10 ap. sekä lauantai,
sin klo 1 ip. Toisvedelle aaT.

Virrat—Tampere, joka tiistai ja
torstai klo 4 ap. sekä lauantai
klo 3,30 ap. Sunnuntaisin Tu-
lijoelta klo 9,30 ap. sekä Vir-
tain kirkolta klo 12 päivällä.

Ottaa mukaansa matkustajia ja
lastia.

Kulkunopeuden lisääntymisen
tähden laiva saapuu sekä lähtee
väliasemilta npjn .%• t. ennen aika-
taulussa. ilmoitettua aikaa.

Asiamies Tampereella J. Mänty-
nen, puh. 643.

Höyrylaiva O.Y. POHJOLA,

n:o 403ö0 Hjalmar
OU&Cli&Ul Ui Vuoren nimellä ka-
donnut ja kuoletetaan, 8~33

Höyryalus

Päällikkö H. Koskinen. Puh. 701.
Kulkuvuorot kesäk. 26 pstä toistaiseksi

Lähtee Vahantalahdesta klo 7 ap.
Tampereelta kaikkina muina arkipäi-

vinä klo 3,15 paitsi lauantaisin ja
juhla-aattoina klo 2,15 ja 6,15 ip.

Sunnuntaisin ja juhlapäivinä: Tam-
pereelta kello 9 a.p. Vahantalahdesta
kello 6 ip.

Laivaa saa tilata tilapäisiin ajoihin,

Se tunnettu mieshenkilö,
jollekka -jäi heinäkuun t pv pn-
ketti, sisältäen valokuvia, passin
ja naisten kauluksen, olisi hyvä ja
toisi sen tämän lehden konttoriin

8850

5 kk vanha, iloinen poika annetaani&ll. kasvatiksi, hyville ihmisille.
Vnst. tlk. nimim. »Terve poika».
8890

K. L. 1 k.

Kielto.
Kaikenlainen metsästys kielletään

Kivistön talon mailla ja vesillä.
Ruovedellä, 27 p. elok. 1920.

17289 Vuokraaja.

Lauantaina 28 p:nä elokuuta

Värjättäväksi kaatuvia töitä.
kuten langat, kankaat ja valmiit vaatteet, vastaan ottaa Suonten
Vaatetehdas O. JT» Nokialla. Värjäys toimitetaan nopeaan
hyvin ja halvalla. Myöskin villoja ostetaan suuremmissa ja pienetä
missä erissä.

fV(inmi9f! V Suomcn Vaatekauppa Tampereella, välittää värjäystyöllluwillUU S Nokialle. Osoite: Torin varrella, Ensiraäisen Apteekin vieressä

¥llSo|a waiMetaaii
kankaisiin, sekä valmiisiin vaatteisiin 1

Suomen Vaatekaupassa Tampereella,
Torin varrella, Ensimäisen Apteekin vieressä.

TäbkyrtMyrypnimakostöet
ovat tunnettua „GÖta“ mallia, varustetut S. K. F.
kuulalaakereiila ja ensiluokkaista valmistetta.

Tähkyripnimakoneita valmistaa ja myy

E. St J. LEB N O, Salossa.
Kuvallisia hintalnetteloja käyttäjien kiitettävillä todistuksilla varus-

tettuna. ilmaiseksi. Asiamiehiä otetaan.
17043 (S 178701

Tampere—lönsi-Teisko—Husyesi
(Tokonen) —Kuru

Euro
Kapt. J. O. Saarinen.
Puhelin laivalla 5 49.

Joka arkipäivä
Kurusta klo 6 ap.
Tampereelta klo 3,15 Ip>

Höyryt. Osk. KURU r.l.

Tampere-Huovesi-Virrat-Toisvesi.

torianne
Pääll. merikapt. G. A. Vahlman.

Puhelin 1156.
Tampereelta: tiist. ja torst. klo 10ap.

lauvaut. klo 12 päiv. (tiist. Toisve-
delle asti). Takaisin Virtain kirkko-
rannasta; keskiv. ja pferjant. klo 3,30
ap; sunnunt. klo 1 päiv.

Toisvedeltä:keskiv.k102.30ap. (Huom.!
6/6, 18/7,15/8,12/9 ja 3/10 ei Virroilta
vaan Visuvedeltä klo 4 ip. poikkea-
matta Pobjaslabdella ja Salmella).

Huom I Lisääntyneen kulkunopeuden
vuoksi on Tarjanne välilaitureissa
puoli tuntia aikaisempaan kun
aikataulu osoittaa.

Vilppnla-Rnovesi-Tampere.

INTO
Pääll. K. J. Kangasniemi

Vilppulasta: suununt. klo 5 ap; maa-
nani. keskiv. ja torst. klo 4 ap; lati-
vant. klo 8 ap. (maanani. Pekkalan
kautta Tampereelle).

Tampereelta: tiist. ja perjant. klo9ap.
(Tiist. Pekkalan kantta).

Suovedeltä: suoniini, kello 12 päiv.;
keskiv. klo 2,40 ja lanvant. klo 4 45 ill.

Asiamies Tampereella J. Mäntynen, pu-
helin 643.

Höyrylaiva Osuuskunta
14892 Tarjanne r.l. Ruovesi.

Mustetut kulkuv. 1 pistä syysk.
Höyrylaiva

jmo”
lähtee arkipäivisin Valkeakoskelta
Viialaan klo 6,15 ap., poiketen
välillä oleviin laitnreihin sekä
palaa Viialasta Valkeakoskelle
klo 1,30 ip.

17280 Hilionan Hrl. Q.Y.

BM Hiven
kuikuvuorot lopetetaan sjysk. 1
päivänä. ,

Höyryalus SAMPO
lopettaa kulkuvuoronsa nykyisellä
linjallaan syyskuun i päivänä.

Huom! Sammosta myydyt alen-
nusliput oikeuttavat matkustuk-
seen .Viikinsaari ll:ssa.

SAMMON
kuikuvuorot syysk. 1 pistä toistai-
seksi arkipäivinä;
Tottijärvi—Tampere. Järvenpääs.

tä klo 5 ap. poiketen Joutsi-
joen, Karukan, Otonkorven,
Niemelän, Haistien, Paju-
lahden, Huhtaan, Sorvan,
Sotkan, Papp ; lan ja Pitkän-
niemen siltoihin.

Tampereelta takaisin klo 3 ip.
paitsi Lauvamaina klo 2.45
ip. poiketen edellämainit-
tuihin siltoihin.

17226 Laiva O.y. ALHO.

muutetut kuikuvuorot syyskuun
1 pistä alkaen.

«Viikinsaari II”
Pohjoispuolta.

Arkipäivinä Pirkkalankylii—Tam-
pere klo 7 ap., 2 ip. Tampere—Pirkka-
lankylä klo 12 päivällä, 4 ip.

Pyhäpäivinä Tampere--Pirkkalan-
kylä klo 8 ap., 2 ja 5,15 ip. Pirkkalan-
kylä—Tampere klo 12 päiv., 3,30 lp.

»Viikinsaari”
Eteläpuolta

Arkipäivinä Tampere—Kyösti kk
7 ap,, 13 päiv., 4 ip. Kyösti—Tamper*
klo 7,45 ap., 1 päiv., 5 ip. Pyhäjärven
sahalle lauvantaism klo 2,45 ja 6 ip.

Pgbäpälvinä Tampere—Kyösti kk
9 ap., 4 ip. Kyösti—Tampere klo 10
ap., 5 ip. Pyhäjärven sahalle klo 6ip

Pyhäjärven Saha-Osakeyhtiö.
17304

Tampereen

Tuna-aikaiaulu
Saapuvat posti, ja Mat-

kustajajunat'
Helsingistä 1,18 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- ja Mat-
kustajajunat»

Vaasaan 12,08 yöllä.
Tornioon 1,35 yöllä.
Helsinkiin 3,28 yöllä.
Helsinkiin 6.10 aamulla
Poriin 6,30 aamulla.
Turkuun 11,40 ap.
Helsinkiin 7.52 aamulla
Helsinkiin 3,18 ip.
Helsinkiin 3.35 ip.
Poriin 3,20 ip.
Tornioon 2,50 ip.
Turkuun 5,50 ip.
Saapuvat s ok a junat.

Toijalasta 7,30 ap.
Toijalasta 9,10 ap.
Tyrväältä —

3l /s 8,54 ap.
Tyrväältä V»—31 / s 7,44 ap.
Vilppulasta V»—“•/» 7,38 ap.
Vilppulasta V»— l» 8.49 at>
Tyrväältä 5,44 ip.
Korkeakoskilta 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 6.15 ip.
Toijalaan 7,00 ip.

Tampereella, 1920.
Tampereen Kirjapaino-Osakeyhtiö
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