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Helsingissa Maanantaina elokuun 16 p. Seitsemän kertaa viikossa ilmestyvä aamulehti
HELSINGIN SANOMAT

Puhelimet:
Päätoimittaja (Erkko) . 81 0
Ivalo ■• 8-121
Toimitus (uutisosasto) 18 87, 54 51
To-mihissihteerit 12 75
Ulkomaiden osasto 84 74
Kirjnpa no ? 83

Tilaushinta: Helsingissä kotiin Kannettuna koko vuosikerta 70: —,

Yi vk. 3S: —, 3 kk 20: —. kuukaudelta 7: —. Maaseudulla koko vuosi-

kerta 60: —. '/, vk 33: —, 3 kk 18:—. kuukaudelta 6:—»
Ulkomaille: Smk. 12: kuukaudelta.

lrtonumeroiden hinta 50 penniä,

iSilliSflliiiillßi
Ifelä Suomen Pankki 0. Y. S
Aleksanterinkatu 19 Puhelimet: 115 17, 20 54, 11636. «g

Sähköosoite: Eteläpankki. ■■
Oataa ja myy

D©!!ara?i3, Puntia, Frangeja, Kruunuja, g
Saksan markkoja ja muuta valuuttaa

käteisrahana, shekissä ■■
tai sähkömäSräyksenä. &j?

MyOntää d.

Remburssamottoja. * N

MX57703
i^gsiisisisiiiiii

nO.Y. ERIKSSON* BJÖRCK A. B.
HELSINKI

Puhelimet: 9900,11179, 8282 S&hköoeoite EBE

120 x 16160 *

Aktiebolaget

liiiliienii LLLooÉßlly.
Etelä Makasiinink. 6

Välityskonttoreita:
Helsingissä puh. 17 97 & 48 56,
Turussa puh. 1! 75,
Haugossu puh. 3 11.
Sähkösaiiotnaosoite : Lundstenia.
Peitteitä vuokrataan. x123/

WMMWU
Tani iltana klo 8

Julkisella pärssihuutokaupalla, joka
toimitetaan Pörssisalissa Helsingissä
keskiviikkona, 25 p:nä elokuuta 1920,
keUo >/, 3 ip., myydään:

H Ritterin kääpiöt. ™

.'.' Voto-Ohjelm*. Il

a) Suomen Valtion 5 54 % obligatio-
ncja vuodelta 1919 (Ab. Tornator), n>
aielli arvoltaan Smk. 2,385,000:—. Ob-
ligationit myydään vähintäin 20,000:
Suomen markan erissä; ja on kauppa-
hinta, ynnä oblgationtille kasvanut
maksamaton korko, suoritettava Fin-
lands Handels & Emissions Ab:n kontto-
riin, Korkeavuorenkatu n:o 47, Heisin-
gissä, viimeistään elokuun 27 pnä 1920;

Ennakko-osto klo 12—4 Aleksanterin-
katu 30. Sirkuskassa avataan Hio 7 i p

Puhelin 78 26. 227ix>

b) 18 kpl. Nokia Aktiebolagen kanta-
Oka!-'..eitä nimellisarvoltaan 2,030:
Smk. jotka kuuluvat yhtiön viimei-
seen osakeantiin ja oikeuttaen Vi osin-
koon vuodelta 1920. Kauppahinta, li-
sättynä säädet)l!ä'leimaverona, on suo-
riteltava Oy. Pohjoismaiden Yhryspan-
kin Notariaatti-osastoon, Helsingissä,
viimoistaan elokuun 31 pnä 1920.

Helsingissä, 13 pnä elokuuta 1920.
KAPI. SÖDERHJELM.

Pörssin johtaja.
517811 2270 J

Lfiotto-Pankki
Osakeyhtiö

Arvopaperiosasto
Valutas osakkeiden ostoa ja
myyntiä Helsingin Arvopaperi-
pörssissä ja sen ulkopuolella.

Aleksanterink. N:o 11.
Puh. 111-60.
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Tanssiaiset
huomenna, tiistaina

Parkettisalissa.

ssiihoilnstylln johtolangat lail
lialla fculfUtrjirim läslsja.

(Hels. Sanomain kirjeen»
w a i h t a j a l t a.)

Berlin, elok. 14 p. (33.) Tapasin
hiljan erään indialnisen ruhtinaan,
jenka olen tuntenut kauan aitca. Ruh>
tinas sanoi matlustawansa Mosko»
waan, mistä käsin Indian impautta.
inispropallandna yhä wielä harjoite»
taan suurin rahaioaroin, samoinkuin
myöskin Irlannin, Version ja Ara»
bian wapautumispyrkimyksiä.

ftäufjannttttuoftfTut Neu»
wosto-Wenäjän kanssa.
Waltiopäiwäin ulkoasiainwall»'

lunta c>n tutsuttu koolle säälytalol-
le maanantaina, elokuun 23 p:nä.
Valiokunnan istunnossa tullaa»
käsittelemään kysymnksiä. jotka
otoat vsicyo:ssä ascleposopimuksen
ja ranhanneuwotteluie» kanssa.

Istunto on salainen.

Suomalaiset

A U
- to

Vaawo Johansson.

Olympialainen fifoi.cn axsa-
jai.et.

Suomi saanut osakseen runsaasti
suosiota.

Antwerpen, elok. 14 p. (H.)
Olniiipialaiset lisät aloattiin lauantai,
na. Sää oli heiUainen. Suonii jai
osufjeen runsaasti suosinta, AhoyZ»
»vallat kuitenkin eniten. Tuomen lip-
puna kohotettiin ensin punakeltainen
lippu, joka sitten ulahdettiin siniwal»
koiseen. Aluajaisjuhlallisuuksissa oli
läsnä kuningas.

Paris, elot. 16 p. (STT. Na-
dio) Antwerpenilta ilmoitetaan:
Olympialaisten kilpailujen wiralliset
anxljaiset tapahtuiwat lauantaina
kauniin sään nx>llitessa ja suuren ih>
misjoukon läsnäollessa. Belgian ku-
ningas julisti juhlallisesti uuden
ajanlaskun seitsemännet olympialaiset
kilpailut alvatuiksi. Eri maiden halli»
tuksia edustiwat niiden joko «iralliset
tai erikaislähettiläät. Kahdenkynmie»
nenkuuden kilpailuihin osaivttaroan
inaan urheilijat kulkiwat kuninkaan
ohitse mitä suurimman innostuksen
wallitessa. Erittäin sainxit Dhdyswal.
lat. Ruotsi ja Englanti suuria suo»
sionosoituksia osakseen, mutta sanoin
kulvaamattoman innostuneen »oas»
taanoton saiwat ranskalaiset kilpaili»
jat. Anxljaisjuhlallisuuksien alussa
pyysi kuningas Venry Patila puoles»
taan onnittelemaan ranskalaisia ur-
heilijoita Heidän kauniin esiintymi»
sensä johdosta juhlakulkueessa. Ku»
ningatar ilmaisi puolestaan kenraali
Serignylle suuren ihailunsa Ransb»
armeijaa lohtaan.

*3

Suomalaislen woitlo
lcitzäanhcitosja.

Antwerpen, elok. 15 p. (H),
Tänään suoritettiin stadionilla fei-
häönheitto. Suomalaiset oluet hciitä»
ncet toisessa toe°ciä»sä kaikki yli GOi
metriä.

Alkukilpailun tulokset oliwat Urho
Peltonen 63,60 m., P. Johansson
63,09 m., I. Myyrä 60,63 m., ruotsa-
lainen Lindström 60,52 m. Sitäpaitsi
pääsimät I. Saaristo ja wirolaincn
Klumbcra.

Antwerpen, elok. 15 p. (H.)
Tänään toimeenpannussa keihäänhei»
ton koekilpailussa heitti eräs amerik»
kalainen ennen kilpailun alkua harjoi»
tellessaan noin wiiden metrin päästä
Myyrää täsiwarteen keihäällä Lihakset
wioittuiwat, mutta suomalainen jat-
kaa kilpailua.

Jälleen on siis suomalaisia lohdan»
nut jonkinlainen lippujuttu. Tuntuu
erittäin käsittämättömältä, etteiwät
belaialailet asianomaiset wielä tiedä
millainen on Tuomen lippu. Niin
wähän siis siinä maassa tunnetaan
meidän maatamme ja olojamme.
Mutta ehkä nyt tiedetään paremmin
ja warsinkin eilisen päiwän jälleen.

Antwerpen, elok. 15 p. (H.)
Suomalaisten woitto keihäänhcittokil»
pailussa oli yliwoimainen, sillä lilpai»
luun sai ottaa osaa 60 ulkomaalaisen
ohella wain 4 suomalaista, jotka wal»
tasiivat kaikki ensimmäiset sijat. lär»
jcstykseksi tuli Jonni Myyrä 65,78 m..
Urho Peltonen 63,60 m.. Paawo lo>
Hansson 63,09 m., luliuZ Saaristo
62,39,5 m.

Myyrän tulos on uusi loistan»
olynipialainen ennätys. Entinen oli
61,00 m.

Wirolainen keihäänheittäjä Klum»
berg kunnostautui heittämällä 62,39
m. Hän tuli suomalaisten jälkeen wii»
denneksi. Kuudes oli ruotsalainen
Lindström, jonka tulos oli, 00,52 m.

Antwerpen, elok. 15 p. Kei-
häänheitossa saawutti 7:fsi parhaan
tuloksen amerikkalainen Ängier 58.30
m. ja B:ksi ruotsalainen Vlomqwist
58.18 m.

jolloin pikkuisen Suomen lippu oltiin
pakotettuja nostamaan ensimmäisenä
kaikkiin kolmeen «lympialaiseen tooit»
totanloon, - >

Olympialaiset kisat.
keihäänheittäjät saalvuttancet yliwoimaisen

woiton.
ssaitti olympialaisien lilojen leihiiänheillopaltinnot Suomeen.

Mylzra 65.78 m.. Peltonen 63.60 m., lolianslon 63.09 m. ia
Sanristo 62,39,5 m. Wiides »virolainen sslumbcrg ja

fnuDc? rnotialaiuen Lindström.
(Hels. Sanomain kirjeenwaihtajalta.)

luliuZ Saaliöto.

Odol!ils?»!!!ie Mväl pettäneet. Suo-
m alatiet KihaimhMcMi oiuat olym»
pialaiéten pääkisojen ensimmäisesi"
kilpailulajissa, keihäänheitossa teh-
ncet sen, niitä yksi maa »oi tehdä. Nil-
pailuun saa lähettää loain neljä
l)ciuäjjä. Suomi lähetti neliä heit*
täjqä. jotka Iralta finxit kaikki kolme
palkintoa Tuomelle ja mannenmiaksi
»vakuudeksi miehittttvät wielä neljän»
nenkin sijan. Puhtaampaa wottloa on
mahdoton saawuttaa.

Aikaisempien olympialaisten woit-
taiat oioat: Ateenassa 1906 ruoisalai-
nen Lemming, 53,90 m., Lontoossa
1968 ruotsalainen Lemming 54,83 m.
ja Tukholmassa w. 1912 Lemming
60,64 m. ja yhteistuloksessa Saaristo
61,00+48,42-109,42 m. Saaristo
saawutti siis silloin oikealla kädellään
tuloksen 61.00 m., joka oli eiliZpäi.
wään asti olynipialainen ennätys.

Kaikkien suomalaisten tulokset owat
paremmat kuin missään muussa
maassa saawutctut. Suurella ilolla on
myös wastaanotettawa wiesti, että
»virolaisen Klumbcrain onnistui fi*
joittantua wiidenneksi mainiolla tn»

loksclla.

100 ja 800 m. iuolfuieu XoUtt

Antwerpen, elok. 15 p. (STT)
100 m. juoksun koe-erässä owat Ruot-
sin osanottajat lyödyt, eikä heistä yksi.
tään päässyt loppuerään.

Antwerpen, elot. 15 p. (STT)
800 m. juoksussa Pääsi Bolin. Ruotsi,

kolmanneksi erässään ja Lundgren,
Ruotsi, ensinläisekfi erässään. Kumpi-
kin pääsi wälierään.

Klltttushypyn lokeet.
Antwerpen, elok. 15 p. (STT)

Ruotsalaiset Ekelund. lagenburg.
Thulin. Swahn. 4 amerikkalaista ja
2 englantilaista owat saawuttaneet
korkeushypyssä 180 sm. ja taanneet
täten itselleen pääsyn loppuerään.

Vastaava toimittaja

EERO ERKKO
Tavataan toimistossa 12—3, puh. 8101.

TOIMISTO
Lndvigink. 6, av. kl. 11 a.p.-12 yöllä.

Ilmoitushinnat arkipäivinä: 60 penniä mm. tekstin jälkeen, 70 p.
mm. tekst. edellä, 80 p. mm. ensi sivulla ja tekstisivuilla. Sunnuntai-
numeroissa: 70 p. mm. t.j., 80 p. mm. te.. 90 p. mm. ensi sivulla ja
tekstisivuilla. Määrätystä ilmoituspaikasta 10 p. kuro tus mm:!tä. Punai-
sella painetut ilmoitukset 1:50 mm., vähintään 150 mk. Kuo!emai!moi-
tukset 60 p. mm. Kihlaus-, vihkimä- ja syntymäilmoitukset 15 mk. Ilmoi-
tukset korkeintaan 15 mm. tekst jälk. arkipäiv. 50 p. ja sunnunt. 60 p. mm.
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Seitsemästoista vuosikerta

Helsingin Sanomain konttori
Luc!v:giiikatu 8.

Avoinna 9 a.—G t II. Puh. 7 33, 68 58
Taloudenhoitokontt. puh. 38 81.

Sivukonttorit:
Siltasaarenkatu 3, puh. 30 22.

Töölö, L. Viertotie 28, puh. 116 11.

Englantilainen iip eeri repinyt
Kanadan ltpun nlns.

Antwerpen, elot. 14 p. (H.)
Muudan englantilainen upseeri repi
stadionilta Kanadan joukkueen lipun
alas. Kanadalaiset oivat ilman lippua.

400 m. ailajnolslln loelilpailul.
Vilen toinen.

Antwerpen, elok. 15 p. (H.)
Tänään tapahtuneessa 400 m. aita»
juoksun koekilpailuissa tuli suoinalai»
nen E. Sffiilén erässään toiseksi.

Antwerpen, elot. 15 p. (STT)
400 m. aitajuoksun koekilpailussa tuli
sijoitus seuraamaksi: 1:n erä: Eräs
ameriltalainen ja Wiion, Suomi
57'/» sek. 2:n erä: Hughes, Anstraa»
lia. ja Flodin. Ruotsi. 57'/. sek. 3:8
erä: Norton, U. S. A. ja Kheller,
Englanti, 55'/. sek. 4:3 erä: Christi-
erusson, Ruotsi ja Daga U. S. A.
57'/» "f."'s:§ erä: Loomis. U. S. A.
ja Andre, Ranska, 55'/».

Antwerpen, elok. 15 ft. (STT)
400 m. aitajuoksun I:ssä »välierässä
sijoittautuinxit Desch. U. S. A. ajalla
55'/» sek. Andre, Ranska, ja Norton,
U. S. A. sekä 2:Zsa »välierässä Loo»
mis, U. S. A. samalla ajalla Christi»
ernLslln, Ruotsi ja Taga U. S. A.

oleiaaii maas-
lOttirnc iiiiiosinf cila unisuuni.
Tieto kelpo suomalaisten keihään»

hcitiujien suurenmoisesta olnmpia-
laiswoitosta otettiin larlkialla s»m>
rella innostuksella »oastaan. Jleisö
odotti mielenkiinnolla tuloksia. Kar»
sintakilpllilujen tulokset toinmt jo tyy>
dytystä mieliin, waikkakin wielä pelät»
tiin että neljännelle sijalle joutunut
ruotsalainen Lindström rikkoisi suoma»
laisen rintaman. Mutta kun myöhään
illalla tuli tieto lopputuloksista, kun
tuli tieto, että suomalaisten rintama
oli yhä wain wahwistunut, puhkesi
yleisö useissa paikoin eläköön»huutoi>
hin. Ia ilonaihetta olikin!

Tiiliäiill ollcltwal suomnlaisct.
10,0O O m:n koekilpailussa,

johon otlalvat osaa Paawo Nurmi, H.
Liimatainen, T. Koskenniemi ja mah>
dolliscsti Hannes Kolehmainen.

5»o ttel u u n ottamat osaa suo»
malaiset E. Lehtonen, H. Lahtinen, I.
Myyrc< ja mahdollisesti P. Johansson.
Se on loppukilpailu, jossa suomalais»
ten wahwin mies on Lehtonen.

~;;■ vi^ --...-* :

Italian ja lugosluwian
lrälincu ristiriita.

3shtkko°Slowakillll pidetään supilrana
wäliiiiliäksi.

(Hels. Sanomain kirjeen-
w a i h t a ja l t a.)

Veriin, elot. 14 p. (SS.) ..VoZ.
sisehe leitunLille" lennätetään Roo-
masta: Italian ulkoministcri krciwi
Ssorza ja Tshek!o'Slc>u,akillN päämi»
nisteri Tusaar oirat kohdanneet toi>
sensa Venctfialsa. Kohtaus herättää
»»ilftf&ta huomiot,» Iwliessa.' „Triou>
na" t«rtoo, että neuwo!teiui3sa on ol>
lut esillä wain taloudellisia
siä. „Gioruale d'ltalia" kirjoittaa,
että Praa froin er iin(rn
Italian ja lugoslawian wälillä, sillä
Tussar on Di.t)eei.)o()Liana n. ].

pikku ententessä, sonka Eerbia, lu>
aoslawia ja Romania muodostamat ja
jonka ohjelmana on tni§t:lu saC?tnn>
ata ja Ranvfan johdolla suunniteltua
Tonawan liittoa n»astaan sekä pyrki»
mnS saada aikaan rauha Saksan ja
Venäjän kanssa.

Tilanne Saarin alittessa.
Hallinto halutaan siirnttäwaksi

kokonaan Ranskalle.
(Hels. Sanomain kirjeen»

w a i h t a j a I t a.)

Berlin, dol. 14 p. (W.)
..Frankfurter Icitung" kertoo, cttä
Saarin alueen presidentti Raoiitt
on kääntynyt kansainliiton puoleen
pyynnöllä, että Saarin alueen hai»
liuta siirrettäisiin kokonaan Rana*
kalle, koska työläisten knrissapita
muutoin käy mahdottomaksi.
Jleislakko päättynyt, lewollifuuS

palautumassa.

Berlin, dok. 14 p. (STT.—
Radio.) Perjantaista alkaen wal«
litfee Eaarlmickenissä yleinen lat»
ko, joka aluksi kestää 24 tuntia.

Saarin alueelta saapuneiden tie-
tojen mukaan aloitettiin siellä työt
jälleen lauantaina. Rautateillä
wallitsee sensijaan wielä lakkotila;
paikoin on kiskot rewitty. Ranska-
laisten wangitsemat henkilöt on
suurimmaksi osaksi wapautettu.
Sauomalchtim!el)et omat edelleen
pidätettyjä. Jlcensä wallitsee le-
wallisuus, ja liikenne jatkuu sään-
nölliseen tapaan. Tr.

Salsa tiiyllnä vliienhautinta-
slloumillsenin lyydtzltilwisll.
Berlin, elok. 14 p. (3TT.—

Radio) Taksan lehdet julkaisemat
„Timesin" tiedon, jonka mukaan
Saksa tähän mennessä on suorit-
tanut hiilien hankintaa koskeman
sitoumuksensa tyydyttäwäsii. Elo-
kuun ensimmäisinä kynimcuenä päi°
wänä an poimittelin toimitettu ti£>--
kimäärin 50,000 tonnia. Tr.

Volfhcwilit liitchtincct
rajalla.

Jleizesikunta ilmoittaa t. k. 16
p:nä: Lauantaina t. k. 14 p:nä klo
9,20 i. p. amasi toihollinen liimaan
timääri» ja lonckiwääritulen Ollilan
kohdalla olemaa kentlämahiiamme
wastaan. Meidän puolelta mastat»
tiin tuleen.

Samana Päiwänä klo 10 i. p. aroasi
mihc>ll!nen niinilään kiimaan kirrää-
ri- ja kon?kiwääritu!en koko raiaosal»
la Tulokkaasta saakka.
WaZtattuamme tuleen taukosi se wä^

häksi aikaa. Samalla huomattiin toi-
höllifen puolella Tuwlla n khdal-
la Milkasta liikehtimistä ia hylkäsi»
kin »vihollinen sumun iuoiaZia Tu>
tokkaan kenttäwartic?ill',i',me waktaan,
mutta lyö'iin titlr-Haiiinic tar a'sin.

haawoittui licwäöti soti»
las Kiiski.
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Itä-Europan pulma.
9iciiUidk!ut Jiiuiyfft» jn E!!g!lNi!lin »slisnl ristiriidan fowilla

mijcffi jiijiiiuiii illlllliisasli.
DhdhZuulUstU! Helteinen wnslnils ätkungelui Ijnriiiitffeit tunnus»

talkista ioyiciiiium Nansla» iiociuiu wnlmivtliliui.
'-".ikli innoin» ftöiicmmiit jn liiiirijcmnl.it nnnunruunliiof, Iliifr.ri

ii.iDci: muiuiin, '.lmoilinwnl plijij mönjä pnoluerl.nmina.

Tiedot Ilnlinn ia Nenwoslo WenWtz wnliitvlä inlaijesta
ioplmntitöil, !l>ll!idl'«t!!wal ljljii n^tullamammitsl.

(fiiiriii ber!ii!lllnsc-i itkdan mnl
hljölllUlMlläll

23ra:igel ftitunilinmit mii

Wmngeiin hallltulien
lu»Mlslll«lneu.

.iirchs SÄausfaa jn ingtaitita
VäliÄä llielluwassa.

Jnglannin Parisiii-lähcltiliis Rans-
ka n ulkuminislciiussä.

Aauökaan saapuu Lnglaunin tyZloäcn
cbiistnjio ncuwoUclcmaan.

(Hels. Sanomain kirj e e n»
w a i h t a j a I t a.)

Berlin, clok. 14 p. (W.) RanZ-
kan ja Englannin wäliueu kireys ai*
taa helpottaa. Parisissa olema Eng»
lännin edustaja lordi Terdy kämi
perjantainaRanskan ullominiZteriöZ»
sä ylisihteeri Paläologuen puheilla.
Keskustelu Zujui rauhallisesti ja mo°

lemmin puolin lausuttiin toiwotta»
Man, että keksittäisiin keino ristiriidan
poistamiseksi.

Vusslannin ammattiyhdistysten
edustajain kokous, joka on esittänyt \
Englannin hallitukselle jyrkän »vaati-
muksen, eitä on solmittawa rauha
Venäjän kanssa, on inyöökin Päättä»
nyt lähetiää edustajia Ranskaan neu»
Mottelemaan tämän maan työläisten
kanssa, saadakseen Englannin ja
Ranskan työläisten wälillä wallitse»
wan cpäsomun licMcnnetyksi ja sclit»
taakseen, eltä Englantia ei saa Mctää
Ranskan ja Neumosto-Nenäjän mä»
liscen sotaan, jos sellainen syttyisi.

Käänne Nnnskan sanomlllchdistun
lllnnaösa.

(H el s. Sanomain kirjeen»
wa ih t aj a I t a.)

Veriin, clof. 15 ft. (W.) Tänään
saapuneet Ranskan lehdet nänltäwät
muuttaneen kantaansa. Ne pulmroot,
että on saattiwa aikaan sowinnollisem»
mat suhteet Nenäsään. asettaen fiii»
tenkin Ranskan puolesta erikoisia
waatimuksia. „Matin" kirjoittaa, että
loaikka Nenäjä tunnustaakin welkan»
ja, on ainakin waadittawa, että niiden

maksamisen pantiksi on Wenäsän rau>
tatiet saatettawa Ranskan hallinnon
alaisiksi.

Vllstii wiilitn
ailjeilinl.

(H el s. Sanomain kirjeen»
lo a i h t a i a l t a.)

Berlin, elok. 14 p. (W.) Englan-
tilaiselta laholta on lirjeeiaraihtajal.
lenne feiTOuii, että parisissa olema
Wrangelin Hauitufs-N edustaja wa>
panherra ©icis on tarjonnut Nans»
talle paitsi welkojen tunuustaiuista
iniiijäfin venäjän kaupan täydellistä
walwontaa. Kun tämä saatiin tietää
Lontoossa, sai se aikaan sen, että Eng.
lanti aseUui idälle k.,nua!!e. Englan»
ti ei moi suwatta sitä, etiä se syrjäyte»
"ään.

Pnolalaisct tckeluät woi»
*.:; ana i i a iu ael a ij ij.ö ttä sj isia.
Puolan läheiyZlö ilmoittaa:
War,o.lÄsta t. t. 14 p:nä saapunut

yieioe,ituniilln tiedonanto ilmoittaa,
edo. puolalaiset joukot Plonslin
alueella Warsowan
o»vat ryhtyneet licöfiäcmääu, jolloin
Ivallinen on lyöty latailin suurin
tappioin. Warsowan ikäpuolella mc»
uctiinme wäliailaise-ii Nadzyniinin,
mutta Valloitti im lataisin liimaan
taistelun jälkeen liettualai.»walto.
rateenitainm diwisivna. Lounaassa,
entisessä Lnblinin kuwernementiM,
omat puolalaisjoukot woimakkaalla
lvaZtahyokkäyksellä ajaneet huimatta»
ivat wi!-cll-,zsoulot Vugin oikealle
rannalle, ©ali'sian rintamalla on

tynicnnetty: muutan on koto
rintama puolalaisten hallus'a.

Berlin, elof. 14 p. kZTT.—
Radio.) Soffan itärajalla roallitie*
rt>aS ;a tilantc-c§t<i ilmoittaan, että
balsnOmkil pommittamat Solbait»
:a. Poolilaiset owit Sflfbaufl nm-
väriVloltii (pierreet mennessään kai-
len karjan sekä irtaimen omaisuu-
ben. Tr.

aa» owat bolihewilit walmiina
Wariswaan.
en JjucimiUiiiiMn woilon.

Nlioltie» waililo Pnrisin ja
W«lhmgwuin lunliiln.

Lai,t a o, elo!. 14 p. (Reuter
2TT:I!e) Washiugtanista ilmorte-
taan: Naltiodcpaitementti on laa-
tinut wastautscu Ranskan noot-
tiin, jota koski suhtautumista We-
näjään. Ilmoitetaan, että was-
tauksessa saatetaan Ranskan tie»
toon, että Vhdyswallat pitämät
noottia armossa ja että Jhdysmal'
lat hywätsyloät ne yleiset periaat-
teet, jotka siinä mainitaan, mutta
että eiwät woi yhtyä
siihen, mikä koskee Wraugelin tun-
nustamista nykyhetkellä.
Pari Z. elot. 15 p. (TTT—Ra-

bio.) slme*ifari cboxzi l>'affllireB
neuwotteli perjaniaina pitkän ai-
kaa Ranskan ulkoministeriössä.Paleelyguen kanssa, minkä jälkeen
Millcrand lähetti Nashinqtoniiu
sähkösanoman, jossa hän wiittaa
Mdysmaltain ja Ranskan yksimie-
lisyytceu neuwostohallitusta ja
Puolaa koskemissa kysymyksissä.
Tämä yksimielisyys ilmenee Äme- 1
rikan Italian Wasliinsstouissa ole- |
Mal le lähettiläälle jätetystä noo- <
iistä, jossa MdyZwaltain hallitus !
ilnioiitaa, että se ei saata tunnus- \
taa neuwostohallrtusta. koska tä-
mä ei edusta Venäjän kansan Ma-
paata tahtoa. j

(Hels. Sanomain kirjeen»
w a i h t a j a l t a.)

Veriin, elo f. 14 p. (23.)
lcitunssillc" Icnnäte-

tään Parislsta: Nashmsstonista il-
moitetcnn. että Ameritta ei nouda»
ta 3{anSfan politiikkaa eikä tnn.
»usta aörannelin hallitusta. Jostämä uutinen on oikea, niin näyt-
tää sillä kuin Ranskan jauonialeh-
det ja Parisin „3l«w gforf Herald"olifiro.it itse tekaisseet tiedon> ottä2liuerilka on Nranqelin hallituksentuuuustamiZkysyinyksessä yhtä
mieltä Ranskan kanssa.
Äallsla» polillittaa nrwl,§tellaau

nularaZl: Italian janoina-
lehd«ö,ä.

llels. Sanomain kirjeen»
w a i h t a j a l t a.)

Berlin, elok. 14 p. (W.) Italianlehdet arwostelewat ankarasti RanZ.
faa Wrangelin hallituksen tunnusta»
niisen johdosta, nin;i;täcn tätä toi»
mcnplreita Ranskan loiimciicn kortin
pelaamisiasi ciiglantilaiZ.italialaiZta
PolitiiNa wnZtflcn. Vnaliwirallinen
„Tribuna"°lehti lausinl, että Nanslan
harjoittaja politiikka on scuranksil.
taan määrällinen ja huolestuttama.
Tämä Clemencemm r.!oif'arna ja
Millcrandin jatkama politiikka johtaa
lehdon niidestä fotoStrofttn. ..MeZsa-
nero" fftjcitfca: Ranskan politiikka ci
suinkaan ole oviaan edistämään mu»
haa, taacn s? johtaa Irofnlriin fclEfauf.
siin. Tä:-än Vrowokatsionin johdosta
eiwät Ena'ar,ti ja Italia saa epäröidä
wctuesn""! johtopäätöksiä tilanteesta.

Rayelau loimcnpiicciccn.

LH els. Sanomain kirjeen.
w a i h t a i a l t a).

Berlin, elot. 14 p. (N.) „Taily
Telegraph" kertoo fhuftnin ja Kame-
ne-.vin läl>ellä olemista piireistä saa»
neensa kuulla, että Neu'.oo3to>Wenä.
jän otaksutaan massaaman Wrange>
lin hallitulsen tunnustamiseen selittä-
mällä, etlä Ranskan ja Venäjän wä>
lilla wallitfee sotatila.

Vrangrl unden
mailuil.

Paris. elo!. 15 p. (3XZ Ra-
tio) flonStantinopoltsta ilmoito
taan iSrangclin jällen faaneen Tuu-
ren motton. ft'ar ioelun fäimöö fcstä=
nrtorrt tatS'ehii:n iölfcen on kolmas
&o[iT)eft>if ; armcija lyöty. SBrangelin
arnrim fai 4.0C0 roanffl sekö ioto?<M-
fitrtn fetme af e?t?rt!ta tunaa, 150 fe-

}a S 9 lykkiä.

Puolan awllstamislysymys.
Romania, Tshckl°.2lowaNa, Unlaii
ja Vlllknnin slnllwilllisct waltiot py-

sywät Puolueettomina.
(Hels. Sanomain lirjeea»

w a i h t a i a l t a).

Veriin, elot. 14 p. (28.) Uffitpi*
selji taholta on lirjeenwachtaiamme
saanut rktää, että Belgradissa on HU»
jan ollut diplomaattien fofouS, jossa
Romaniaa edusti Tafe lonescu ja
Serbiaa maan ulkoministeri sekä io3-
sa myök-kin Tsiiekko-Tlowakia ja Itä»
walta oliwat edustettuina, ssokoukses»
sa päätettiin, että puheenaolewat
ttKßät kieltäytyivät millään t<«voin

jo? NeuwoZto»
ivastaan syttyy sota. Niin

ikään Päätettiin, että edustettuina ol«.
wivn maiden on tuettawa toinen tois»
taan puolueettomuuden säilyttämscZ»
U

Kokouksessa selitti Bulgarian edu»-
iaja perättömiksi kaisfi kiukut, jotka
owat kertoneet Bulgarian ryhkynecn

Romaniaa ja- Ju-
goslamiaa Mastaan.

Myöskin päätettiin estää Unkarin
mahdolliset yritykset kuljettaa joukko-
ja Wenäiää mastaan yllämainittujen

i maiden kautta.
Berlin, ekok. 15 p. sW.) ..Neue

Frcie Pre?selle" lennätetään Buda»
Vestistä, että Unkarin hallitus on
mlkaissui päätöksen pysyä tä"k>ellisc?>
H puolueettomana ulkomaisiin ra»
plMumnn nähden: ainoastaan suo»
ranai'en Naaran nb'tessa on s? wal>
mis toimimaan yksissä neuwoin enten»
ten kanssa. Täniä käänne on aiheutu'
nut naavnrimaltioiden kannasta, joi-
den Unkari on huomannut warustau»
tuman. Etenkin on Tsbekkli.Slowakia
koonnut joukkoja Unkarin rajalle.
Myöskin I'ämallan waltiofenslerin
Rennerin käynti Vragissa sekä Tshck»
ko-Slowakian edustajan Veneschin
käynti Belgradin diplomaattikokouk'
seKsa sisältämät nhkan Unkarin nxt3»
taan, jo' wiimeks,M7lnittu maa ryh>

auttamaan Pullaa.

Romania ti ole sotatilassa
Neuwlltzto-Wtllliiäl, fanein.

(Hels. Sanoni a i n kirjeen»
ill aihta i a 11o.)

Berlin, elok. 15 p. (355.) „Deut»
sche Strfrcenicine Zeitungille" lennä»
tetään BugarcstiZW: Nomanmn hal>
litils on iiv.-'-t',nnut 28eiiä ön ueuuos»
tohallituksen rauhanehdotukseen, että
se ei katso olotoonsa sotatilassa 2Bc»
näjiin kanssa, joten rauha wain tat»
nnrfce moleiwuinpualisen tunnuZtuk'
sm.
Ilalian ia Nenwosto Wenaiiiu

»viilillä salainen fopiinii»?

Tarkoituksena heikuntaa Ranskan
waikntuswaltaa itämailla.

(Hels. Sanomain kirjeen»
»« i h t«ja l t a).

Berlin, elok. 14 p. (W.) Talaat
pasha kertoi kirje.nnxiihtajallcmme
jo roi>me toukokuussa, että Italia on
tehnyt Nruwostci-Wenäiän kanssa
salaisen sopimuksen, jonka tarkoituk»
sena on heikontua Ranskan maikutus»
maltaa itämailla: jos wiimeksimainit»
tn päämäärä saawutettaisiin, toiwoi
Talaat pasha sen edistämän turkki'
laista liikettä. Nyt lennä»
tetään tänne Köpeiihaminasta, että
sikäläisen Italian lähetystön MiroaS-

kreiwi ©reminä, teki »ii-
me huhtikuulla Litwinowin kanssa
sovi!!u:k,'en wankien waihdosta ja
kauppasuhteiden solmimisesta: sopi»
mulsen mukaan sitoutui Venäjä luo»
wuttamaan Italialle Miljaa, joka oli
määrätty armeijan tarpeisiin. Neu»
wottelut owat kuitenkin jatkun"" ja

nii'sä on edellämainittnien ohella kB>
sitelty myöskin poliittisia kysymyksiä.

Neuw?3to>N?näjän ednZtaiaksi
Noo maan tul« tobmnnftvfesi Bo-
rowski: Italian lähettilääksi W<?.
näiälle on mottu, kuten eilisessä M.
kösanomasfani mainitsin, kreiwi Del»
la T a r r e t ta.

flciirnnn Weyqand ei rliTibU
Puolan yltiseillmman pBii»i-

-lutsi.
Berlin, elof. 14 p. (&Z% Äa>

bio) flamidi Weyglnd on
fflji ottamasta wastaan Pullan at-m 111 iiiii£Sl=:SÄ

HELSINGIN SANOMAT
Salsa» unlliopiinufliu iilfonfiain-

wnliuliiilll, lo»I!e.
(Hels. S a n o m a i j> t i r j e e n»

in a , l) t a j a 1 t a.)
Berlin, «lsk. 15 p. (N.) Waf«.

toan lvllltiollisen tilanteen wuoisi on
todennäköistä, että Safjun waltiopäi°
wäin ultoasiainwalioftlntll kutsutaan
piakkoin wkaan.

Bolsheluilit lualmiina hliZtlaä'
miiiiil Uar!ow!laii?

Berl i n. elo,. Up. (STT
Kadu,) Narsoivasta saapuiiechen tie,
tojen mulaan on menolainen armeija
100,000 miehen suuruinen walmiina
rr/,tymään eri tahoilta bnöffåaniäVin
Narsowaa waZtaan, Puolalaisten
sotilaspiirien fcsfunbcsia wallitsee
täydellinen pessimisti, loska kitkojen
pilolnstu.!woimien takia faifctaan
oleman hywin wähän toiwe.ta was>
tarinnan menes:y3milestä. ■= Tr.

Puolnlnislell v»ylnslns«
!Ull,„l!le!UMt.

Veriin, clof. 14 ft. Taksan itäisi!-
tä alueilta saapnneldW tietojen mu»
taan omat puatalaiict ryhtyneet \oat-
tllmstgn nxmljoja sallalaisia Thor»
nin ja Grcudcnzin tlnnojtuM Puo-
lustuZkltntlWtt. tcljbäfieen täällä
wastarintaa wenöläiMe. Näyttää fil.
tä kuin torfoltnfjena
olisi Pitää hllllnZlaan SBeiffclm linja.
~= Tr,

Liitloutuneiden junkolpoisimuat
Allenstrini^ll,.

Berl i n, elof. 14 p. (3TT.—
Radio) LiiitalaistomiZsioni pais-
tuu elok. 10 p:nä Allensteinistairmjöåfin liittolaisjaukot lähtewäisilloin sieltä. Kansauauuestysalue
luomikaan
nille ja walillkunnaupuolustuZiau-
kot woiwat uudestaan saapua
alueelle. Tr.

Tietoja Wirosta.
Wirolle luofion elilltnrveiden

oslnmlstll wnrlen.
(Hels. Sanomain kirjeen»

w a i h t a j a I t a).

elok. 16 p. (T) „PoZ-
iimeehen" kuuleman mukaan on Wi-
rolle määrätty fanfuintoä lista luot-
toa Englannissa 260,000 puntaa ja
Tanska -sa 1,200,000 kninnua elin»
tarpeiden ostamista Marten.

Girnn laulioiaideu fongrc§fi.
Stlfoi Tallinnassa lauantaina.

(Hels. Sanomain kirj e e iv

w a i h t a i a l t a).

Tallinna, cht 16 p. (T.) Lau»
antoina 1 alkoi täällä Niron kauppiai-
den kongressi, joka räottyn tänään il-
lalla. Saapuwilla on noin 84 edusta-
jaa.

Lnlot TaNillnassa paättynttt.
'Hels. Sanomain kirjeen»

w a i h t a j a l t a).

Wiron olewa rbiiStflio
sair«sl,ll,ll!lt lnwailtaxliill.

Myöökin hänen Puolisonsa ja Pieni
Pottansa sairastuneet.

Tallinna, elok. 16 p. (T.) La-
kot Tallinnassa owal ny! lopullisesti
päättyneet. Tänään atfarrat työt kai-
kissa tehtaissa.

(H cl s. Sanomain
w a i h t a j a I t a).

Viron iuitnti ia tuonti.
Hcinäkuun aikana wienti 30G milj. jn

tuonti 104 milj. markkaa.
Hels. Sanomain kirjeen-

w a i h t a j a l l a).

Tallinna, elo?. 16 p. (T.) Wii-
me hsinäkuussa on ViroZla roiely
ulkomoille erilaisia tamaroihi
306.000 000 markan annosw ja tuo-
tu 104,000,000 markan armosta.

Slllmrarlalls Narwa?fa.
Venäjältä saap:m:itta wirolaisiltn
wlllast:ttu lliwocsineitä ja raljai noin

miljoonan markan arwosta.
'$ elf. Sanomain kirjeen»

lv aih t a i al t a).

Tallinna elo!. 16 p. (T.) N?»
saeipuneiden Niron

tm olleZsa karanteeninsa Narwasia
on Ijeifrän sunaZta kaupungin asemaa
la waro,Zt?ttu sulta ja bc?poc!.'sin?itä
\a wmäläistä rclsaa noin miljoonan
Siron markan arw^Zta.

Ahwcnanmaan tyiymys.

Tallinna, elok 16 p. (T) Suo-
neessa olema Siren ; dn?tnj«. tri Kal»
las on sairastunut Riiassa, missä
l,än nykyjään olcstelee. Mikäli „Pos-
Hnot3" on saanut tri Kal-
las sairastunut Sai-
raalla on kuumetta 12 astetta. Sam<-n
Wden tietien mukaan owat mtiö?*f;n :
Riiassa oleskclenxit tri
roitaw ja pien! poika sairastuneet!
samoan tautiin.

„llabe3ja waiheeösa" nimittämässään
liljoitukjcisa lajittelee GlöLboraS Hau-
dc.stidn. i. k. 11 paiwän nunieeo-.saan
Ahwcnanmaan asiaa. 2chti cm sitä
mieltä, että sautalla luin Venäjä jatke,
on alkanut lohota sijäijen ja woi»
maltomuuden »alloiz.a, myosl u llhwe»
nanmaan kysymys on joutunut uuteen
waihccseen.

»Aina on ollut selmää, että
maan lysyulyljen lopultincn laUaisemi»
nen ei täy päinsä lys., matta Venäjän
mieltä. Mutta samaZsa luin Wenajän
»altnlunla jälleen tulee juucwiliajji ja
sellaisena allaa roalreoa s.catciQ.iia ja
lauppactujaan Itämerellä, oliji Micle»
ton.ä lumitclla, että Ahwenanmaan saar.
ten suhteen saataisiin menetellä, miten
tahdo,aan lysymättä NenäM mielip>
dettä. Ol!oon :äniä walitettawaa tai ei,
multa tosiasiasta ei päästä tiettömältä

Jo» olifi tMoUu Ptzfyltäö Wenäjä
tämän lysyiiiyljen uUi>r aolcllj, ei 0!,,,
iiänä aitaa tätä tiuaa inucijin
jo Suomen wälillä. Jos Hifi liislämat,
tä tummsicttA, että Ahwcnamnaa un
os» Tuomea, niin «list tulemasi» «au»

Suomen ja Venäjän mii .Ha
arnnlttawalti Suomi faonu. iiman mm»,
t» (»itää i»«et. Mutta nyt on Ruotsin
ultopoUtiilia, pain&amaSa tämän Vcp
syniylscn euioppalaiZta luonnetta jn
wäittämällä, että Ähwenanmaa ci mil»

Kysykää »in»
V. KrSfferin alkuperäisiä

NIGROLIIf
kengänkiilloitusvoidetta.

20878 Mx

NanZsan ednstli? Virossa.
Rans?nn kominan Itämeren waltoja

wartcn saapunut TaNinnaan.
(Hels. Sanomain kirjeen-

w a i h t a j a I t a).

3al I i n n a elok. 16 p. (L.) Vilen
saapui Tallinnaan Ranuan komiZ»
[ori Itämeren wartcn
i\i. H'incn mukanaan saapui myosksn
hra Hubert, soka „Wa>'a kuu-
leman mukaan on määrutty Nauslan
edustajaksi Viroon.

loinkaan ole wacsinaisesti ollut Suomen
cfa, antanut menälä jittc hywiin lähtö»
kofjdaii iocttaakfccn ltsatfuttaa määrät,
tyyn suuntaan, tftuoljtn uifu.ifiain jnh.

, 66 on cti.tjifcUä painolla esittänyt fiiö,
että i'tijn)cna;unaa w. 180!) luomuiettVn
iöcuiijälle ttfeuäijjKtä tuotjalaifcna tää»
lynä. Äun tiiétu läi)tisio.;CaäJa tähdc-
tään, niin tu.ulfl woidoan silloin rncnc§«

tnljcliä fiis.ää SSenujän n;aaiimn£|ic
saada olla mutana asiassa/

iloäictcitiiaau Vljjiociianinaan kysymys,
lä ja kaujuuiti.uoa jatkaa lehti :

»H ilanteejeeu rooi mi,ii«.in maJuSfla,
mitä pääte.äan snontalai3-wcnäläise2»ft rauharnonrei-enSjUja TaltoZsa, >oi
jiella joi. n tuU-é jaatuutciaan. litti in»
fi)iiU)ä jtcttä tuke esille, on utarma. «H.
iDenaii.iiaan saarc; ht,t»in |él*
poz.\ isuUa ' Wa.htocahafji fiiittä fcf)fa=
»*öfci jatipa^fa.

äöiätaajcijt on Ruotsi» Ahwenan.
niaan-pohirata in«.\Ue uiottunu-i ainoal-
taan epäsotvun Suomen ta;.ö,a. U/i,..
tantan tehdään, ei ole
.unneltua., Itse Xttjicc narunaan il,sijan,*
on jouluuni tuuiiajouc- ja- ajelehti: nyi
sirpaleena sauri.o.iiitiäieß
pyörteessä Se tuot .ulia Ruot,m ja
iiugnajcn tuäusetjt ajiatsi, rntjjst.u «Jij.u
Suomen ja SJcnäjän. tuin ft,s.;.
tnyj nyt on hoidettu, moidaan pdis,u
tanttaa Suomea ja 3tu»;jia
Mutta samassa hettessä luu Stknajäu
asema Itämcattla tulee mukaan peli,n,
saa chsymys myoZiin suurpoliittisen Ji»
sätten, (ltlglanitilla ja ÄanZlalla tulee
silloin olla janansa janoaamaua, ehiä
myosti» Saijalla^

Woi tapahtua, että meiltä menee felä
saaret että lunnia, rooi tapahtua etta
saamme saaret. W,itiielsimaiintt,uuu mah»
d?llistiuteen nähdcn toimc/aanunc, ettei
ninia jiUoi:* olisi liian kallis. Ka kesta :
woidaun Ii taa maksaa mutta ci tan»
jalli seita liippumaltemuuresa." |

Maanantaina elokuun"(6

LaillsäMlUöchdotus kunnallisen jaoilukscn
muuna

sainmalmit-tllukunnan neljäs. gjcJ-
to, jOia w.irne muooeii fiuuevfa >lli
tjytdiuii'"ce!i l.iuijaa£)uniicn tuaiiuis-
ta!iii'CH uiupuna.naineen laaie.ita-
ii!iH\-ta jo iiiii-en Uuujttiis.Q, niinen
vitntun» fo&rurneru
itjjijii.ijifi, &, on lchllemmin saanut
iiiici;itiuufa taJ» aum.ufi. Be stjäl'
tää neliä niin. e.ji>o.uf>
Ut lattfi iunuaUijen juottmien
munaani,jejm, maata; siianain ja

! ianpunnlU!iiai.n tunnafliilain »iuui°
tanriféåa} ie.a liigan iiirtjaiif-sta ka-
aieiaaiisessa su,ttceo'a fjaUrnto .ai
iiioiniopiirti-tä' toiseni ynnä peruste-
.at ja n laatallisia liitteitä.

El)dot!ttseö'a on cräisjä' rärfeisfä.
t.vi- iij-riiajf [iéTä ajetu.»
tu nytyiseZ ä lainsaädanno3»Z ja ha!»

iäg ta:me.sta doit.eawal-
!e fannaiie. Aina on eirännaun imu
nauttien taottu- riippu»
n>a.iUi:be=taan firiofiuceta iaoitnl-
ieJ-ta. öitten tunnettua on i.i.ii. na>
fMi-n iaiii<ääö„muin ua.fv.au rne-a-
-iauiunucn aine aina oieiua jaaia ieh

kirkollisen iearaatnnau ja iättuiunai*
feen tehdyt mumoje: aiheuttamat tt-
Götaan iyastaan?an rninttoiicn kun»
nan alnecjje-ii. Häitä on ollut seura- '
utsenll, että luntain an-.et on inuo-
öosteum yksinomaan ftrfoßipß oloiu ■silmälläpitäen ja rakonaan I
tämällä niifiuofji».. ftun '
fmmaflin.n elämä rne.flä on loajen»!
tunut ja kehittynyt niitä iMémmäh !

iiUjCuiu.

fi Yhte-Ktuntaeläniäu tek,sätsi, on
uwiiuttu riiftpuwmwuZ tiiiallllest»
fcura..ynnc§ta fntuttona
titnecifi ja litoimotijmafil Önin mal-
miSMufunra ei fcntä&öeit ole epäiflij;
chdsjtck» nrcala:siumam ftinaafl*laista Paistettllwakn ien fäännöF.cn,
ilchl» tuo riippiiitiatfmij perustuu.
eli 1 §:sfä olctocn ntaätärjfjeii, etta
"kutin iTKufeurafimta, iotla on oma
alue, on itsekseen eri lunta".

suuSalcjen järjestämistä rniuitoffcn
ntjtrr.ijifiL o.i
(een v.iilu jaaiuiöö ji.ta, cau muu-
to tf'j;u!a>sKU rantain tt&rcn on,
mtUo.n ie tarpt-euiKtii Deiuaitaan,
rciaieaipan.ama «Miiri jetougl; ja
t«l« lömän lasittaa tuiman keko
LN2I!IUIZ ja ien jUjuiiuifet. Wall».felMlMscn n-aviuiUja uaitunauuoj.

i-ott;iöiiumtJtK2ta aMLlilansa
yhteyö-sfä. Jos jaotus-

nruu.o* arheunaisi kunnan rooSoina-
I raittiuden melko tten i)eifcntnmi;en
Itcftfa fen to.ToiPctmclliiiae hlwumlla,
:o>Ac-ti llftiäntylneu ja te(jtantu>a.an
wWlwlilW ia banm tmta samani rnuuteöen tautia saawullaisi huomat-

! raman e.im,
lunta welwoitla, ld.l.

j nielle fiionaaincan ionocuSto so-o
: fena loifuan .ai uMriiwuojina,

Eado.uZ ftjéltaö tcteia fco .niufiä
ioc.taenm.tt.tjen toauithifieäui iim-
naii.Sien faäniöien wollnassao!«<m.
iva jo
maanomistajan atieuaeilifefn o>
mccii. sinn iaupui:a..t luieiyn maan
rr>ero:udiiv.'ll.i.:u.3 i-rumutUe tävän g-
il on iäi-iCvtettg miten nufio nait,
aiiran eri tcr.ixilia eri tapauisiss-a,
[Säk.ään ehdotii.iesia, zttå se oti ole-
im tocpaa laifiita iitta iß:roiuraun
mukaan fruunuae mcKeffiistö rocroiS»
ta ja easttuisista. Sauiht&nuu.of.
ien t-ctmeenpauolta' ia critSi|iia
iäiieZtelytoimenpiteistä uusia tuntia
!i'uodokttttae?sa on
seiikalleeäisiä säännöksiä, iotio e'wät
kuitenkaan täviä yötrybesiä ansajnnfl
tttlla tcr.entnnn mainituiksi.

EneMWW Ijucuitota on {en sijaan
iunuttcuämei iaiiuuuiiin jaoitus»
iuiiulCi.]uä[a UftwbatettaJDOvta me*
nciiel.j.etä. ft:tn näiden asiain wal»
miäteiii tMn aöti uieiuiin en ciiut
fangen puuttecliir.en ja piätatuoa-
nen, ort lcfkfjboUtrieifa toetettu lucia
tflfeot maijöoai[immun fterusteellifeS»
ta menettelyitä täefd suhteeösa. Niin»
pä jiWetään siinä, että saoitliömnu»
tosta foéfenxm cl-ortcen jc>hdos:a ert,
milloin siihen syytä nätyy oleman,
toimitettllwll futfimib, jonka tulee
lohdistna faiftiin ihinmrjfieen mai»,
futtamiin afianfjaaroitjiit ja joc-ia en
fuuUama tDgtllG ien osia ja faaia-
mäfieta yhdy, kuntaa, fcfä jpfatfdb
asiaan fniu.aieatte motawa iiiaihuS
lausunnon antamiseen. Julfinm-tten
toimittaisi jmircmnu&fa ia fcarfetn*
missä cfioic-fa teltioneurooftoo suo»
ranaifen malioonnan alaisena crihjii
lesti maltatta feimit:;Bmiel ja muis-
sa tapauksissa maaherra. Jos tutti,
mus osoltac», eitä iaoiiuSmuutos on
matama ailaan, on täydellinen ence-
tn? muutokseksi kaikkine chwineen ja
willinlelwitylsineen laadittama ja
N)altioneuU>e>Ztolle jätettämä. Wal>
tionenmosta woi kuitenkin erikoisina
lavauksiGa määrätä tutkimuksen toi-
mitettamecksi + orelT-! n tarnalla, jonka»
sopimarnrnaksi hawailsee.

Sctiehbchtlfella sttoatt fiiriämi fes-
ta fam«racitfB§fa fnkjfecifa hal»
iinlo» tai tuomiopiiristä toi»
•feen on tahdoin lr.;i>a
maHl>ollisuus karneeaalrsen jaeituk»

.sen saatiaiuiieisi erinäisissä tapllul»
sieia hallinnollisen ja
oikeudellisen jaoiiu; ien mukaiseksi.Eiittej on ieniiin&.n annettu iral ie>-
neuw?3!oll2 malta ftinci ta'ea,ié!eZ'a,
eiifS jonkun tilan tilukset iaoiiulmiiu-
tctzn fantia on 'a fcittatöo eri'hallin»

j t> tai tuomiepiireihin, muärötä tuo
\ 'Ma jaettawaln
; suhtee-i'a hallinto» töi Nierniopiirei»
hin reiän rnnvaifeSti, i omis-
taja tällaista jakoa £a&rajjifacn. sa-
ko ei !:!onno"i'?3ti aiheutti'! mitään
muriefna oii:! rlct-»
hin, ojaan ma:fn*tdrt fiinaalfcKtn
Fuf-erf ffTtoalttnen ti»
l-n s'ka"tumi'en tahdein' eri maa»

j Kaupunkikunnat eiwät ole samassamaalin riippuwaiset firioOiiesiaI jaoihiffcsfa tuin maalaiskunnat, fil-lä ne w!>iwat jofautim useampaan
seurakuntaan taikka yhdcssä maalais,
kunnan lansia niuodustaa yhden feu-
raiunnan. Mutta kaupuniien aiue»
laaieniiulsia on sen siman kohdannilt

, muita waiteiitsia. Siikojen MiieSia
on historiallisiin syihin peruötucn
scllainei, oikeuskäsi'ys päaßsyt mal-
leille, että kaupunain tulee («irffeo
koto aluepiir.insä kimluwa maa, mi»
läli siitä e> ole yksityisille Itmtttkäu
aicniakcaiuan mukaisia tontteja: ja
tästä on katsottu johtmvan, eii:i rjffU !
tyisen on:iZtamaa maata ivaidll kau>
punkiin liittää, Parissa!
Voikkeuiw>x!uisössa on tästä pcricai-1
teestä tähän asti luowutiu. 2ifä-'
Mastoin on ioobonmufircsii nouoa-'
tettu sääntöä, ettei yksi ty ism omis» \
tamaa maat? woida wastoin omista» ,'
jan tahtoa siirtää kaupunliiu kuulu-
maksi. T-istä wanhenti.'ne/ZW fäfttijf-j
!«Ztä on eh>
dotulftZsa lnowuttll. fVnri kun edelly-
te tään. että qj\tt)\un'Ä\\ omistama
maa '.voidaan kaupunkiin liittää ja
nimenomaan faäocföän, ett? i n:can=
omistajan wasin tusia ole pidettäwä
.'lnesiirron esteenä.

Ratkaisuwalta kunnallisia
muutoksia fosfemijia asteissa ou la»
ibrjb-ohiu.sp tßailt\owgte>
mostolie, jolll tähänkin afti ö.i ne
päättänyt. Joita' iui-°ia kunnille niin
iärfoäartooiusia asioissa e! jäisi ji;aa
hallinnolliseiie mielimallalle, on
laissa määrätty ne ijlclfef e&db#j£fei,
soiden pliruZ eella kunnanisiä iacihii*
muutoksia on imnicenpantawa. NiiiZ»
tä mannittaloon, jos muiiro.feit laut-
ta tojibaan edistää tai helpottaa fr-t»
nallikin itämäin tayl!ä:ni:tä, jos
kunta t«vMits« lisää aluetta, aiun:o*
,'a, ieollinuitia, tai mniia
fejtfetfiäifia t~rf.;ituFiia<in ffljrten tai
turwataiseen luonnollinen sa si,ännol'
lisen laaienenlisensa, joz ninu'os on
o.uania hu.-ser.tania.in tai tasoitla»
maan kunnallisia tafiiuffia tai BTlltt»
t-n edistämään yhteiskunnallista tai
taloudelliZta kehitytte taitla jos lroi-
ma-sasleivll jaoi uZ Meutiaä evä-
ttjoijLjitäiuia cfiiaitpiinfjoloia, siä:fés
kunnallista l«hityit3, epäsäännölli»
HjtyocfläiJri wllike'.ttna kunnallishai«
antoa ta iffa m.mt.it hauraitaan sopi»
maitoina fi. Jos kun.a, jota jaoilus»
muutos tosöee, tätä wastus aa ja
muutos tuottaisi kunnalle tai sen
osalle huomailawaa haittaa, eiwät i,l
lämainitut si.äw.'Zto>n
riitä niini lorien toimeenpanemiselle,
ivaan on se tässä tapailks,ssa tasattu'
ifiö ainoastaan, ruiJoin tärkeä i;lei-
nen etu tvaatii ja niuutos fiara::i:caii
tatvetu]:t]i huoMaltawan epä i dan
ehläisemiseisi. poistamiseksi taikka
wKentamiseksi.

Kunnan auteen sakaminen te>aa'ii
eritläiniin milloin fc on rerräiecö •

sempaa laatua, myöskin sen omai-

\m mm måWiål
% Vatoii{a

(Suomalaisia norraaaliovia)
nyydäiin lautatarhastamme

Ruoholahd ssa, puh. 83 78.
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Puh. 73 28 & 32 CO.
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Allllkonllm opelffljniu
lelpolsnus.

paikka kunnallisiakin alkiitauluja
niaassamme jo on 3~3:n muoiitym-
menen ajan toiminut ia luai.fa nämä
wuodesta 1913 altaen owat roaltion
waroista saancet opettajan palffauf-
icen llwustuZta, on niiden opctta»
iain kelpllijiulZ wiclä määrittelemä..
tä. Kouluhallituksen muodostama
käytäntö on ollut sellainen, yttä ujal«
tion palttllKsapua nauttiman tunual.lijcn alfiuculnn opettaian tulee olla
ylsiwuotisen ''«minaarin kämiyt taimas aawat tiedot ja opettamiZtaid.'n
omaama. Mutta sen jälkeen tuin to.il-
tio (muodista 1918 alkaen) on ru>
wcnnut Perustamaan 2-nniötif:a ai»
kukou^isemina^a.joita ksitrinen 2ms>amolla ja toinen Hä°
n,c.'n!inn'Zsa, cn käynyt lräl lämättö-
mä,ji määri!«llä puheenaolcwa tel»
poisuuZ a'etnksHa.

Jo U seikka, että waliion feminaa-
ril on 2-toujlijU'i:, idelint-
tää, että tunnaUiKten tiluikonlujen

säännöllisenä kelpoisnuK,
eh.ona tulee olla 2»wnoti cn semi»
NQarin oppimäärän suoritlaminen.
Mutta kun nykyiset
opetlaj.-.t yleensä omat main y jimuo»
tisen seminaarin käyneet ja kohtuu»
tcnta ielä muutenkin epäasiallista
olisi, että ncmä ilman muuta pako»
tcttaisiin jättämään paikkansa, ja kun
waltion seminaarit, maikkapa niitä
tietysti wuosittain eimät
toistaiseksi ehtisi täyttää näin svr,
jään joutnneitten opettajain Paikkoja,
niin on kouluhallitus touoksta 1919
alkaen järjestänyt maltion Maroilla
kesäkurssia, joilla yk'iwuotisen semi»
naarin käyneet snawat kelpoisuuttaan
kohottaa, niin että heidät
opettasamirkoja täytettäessä pitää 2-
wuotisen seminaarin käyneitteu we>
loisina.

ftaiftöc, jotka nyi owat cufiircitluu
palmeluiic» a, ci täyÄlkUWdultseWn
ofansttckllyl kuitenkaan olisi juiiai.
laan. Opettaja, jata jo on Mirassaan
harmennut, on siinä saawiillanut Pat.
jon arwo.asta kofeiinisia. Klusjeille
meno j.i niiden seuraaminen lawiji
hänelle ras.aalji ja tulosta olisi täs>
tä loeiratcn ivahan.

Näitä näiötantoja huomioon oria»
en louluhallitus wiime heuläluilu 21
painxiuä esitti waltioneuwos.ollc,
eitä pllheenaoluva lelpoisuus määri»
teltäi s iin.

Sinn t. k. alsuftäiwinä Lapualla pi-
detyssä allukoulun opellajain kokouk-
sessa lctpoisuusasia oli puheena,,
muita siellä ei ollut tietoa louluhalli.
tulsen jo tukemaata csitytsestä, ja kun
alkuioulujen opettajat näynäwat mo>
nista saapuneista kirjeistä ja iuulli»
fista t.ebu3fclu':sta päättäen oleman
asias.aan huciissaan, niin lienee pa!»
kallaan, että kouluhallituksen cbdytut'.
sen ponnet kokonaisuudessaan saate»
taan julkisuuteen.

siouluhallitus ehdottca, että opet-
tajan palkkaamiseen roaltion apura»
haa saaiuien kunnallisten kouujen

maäri.eltäiliin
a):tu?''cCrt siten,

l:o) eitä opettajain kelpoisuusehto»
na yleensä olisi maltion al.utoutuse'
Nlinaarin tai kansakoulul'eminaarin
oppimäärän suorittaminen, mutta

2:o) että loaitioapua miultiniassa
alkutci:lussa asciuk'en antannsaitana
tt*a£marf&ta oveuajana olimat Yleen»
sä saawn<taisimat puheenaoiewan
kelpoisuuden suorittamalla erilaiset
toaltio.: tcimesta järj.s:el!äwät iän»
dcnuysluis'iit sekä siihen asti, kun he
otoai ehtineet iällaiset turssit suorit»
taa, saisimat olla en.-iseZ'ä tcimes»
faan, telpoi sjuden puutteen estämät»
tä waltion apuralan 'aarnia,.

3:o) että ne kiitollisten ja yisityis»
ten ariujKlnien (fiertvfjulujeii y. m.)
opettajat, jotiia omat käyneet ylsiiyi»
sen t»wuoti'-en alinronu» (ficr o*
koulu», esi» j. n. e.) seminaarin tai
rmaaroat sellaisen teluoisuus.edistuk.
ien. kuin koulutoimen y,ihall,tuism
tekokuun 31:nicna 1879 Mwätyu
Kertoilleen o:nnes\i koNasja on
CUneiktfßoJfi MurMy> p'c;;;y.i ia>
tctt-ijiin Wall a iitnnnEifcn alnicu-
lun opettajaksi, jos fis sitä ennen
ciuat iucvitiaiteei; edellämainitun
tLydennyskukslm.

4:o) että ne afetu*fcn
«n maltion kannat usapua nauliiwan
kunnallisen alfuroulirn opeitajatoi-
Mtsstl oletit, jctka omat al-ctttoneec:
efreitajatoimenia ennen touotta 1900
ja joko oirat käyneet l>muotisen semi.
naarin tai saan-ufaneet koulutoimen
ttWpffitnfcn lokakuun 31:ntenä 1879
päiwätnn kiertokirjeen määräämän
kelpoisuuden, saisiwat 2isen kohdin
el-doticksesta poiketen ilman mitään
lisäkelpoiiuutta edelleen olla eniife§>
s« toimeß'aan,

s:c) että ne Nrkollisten jo
ten alkukouluién opettajat, jotka en»
nen Untotta- IÖ3O omat opettojatoi.
mcnra aloittaneet ja omaamat edelli'
feifS kohdassa mainitun kelpoisuu'

» »H M»!

Kesiiret eilll puunjalssiusjeolliiuuden
tiloille iiä- ia pohlois-Zuomessa.

Ntlseilijät pnlnlliicel Helssnliln.
Tänään tio 10 aamulla saapui tahtoneet eri waikntuZwaltaisilletänne ylimääräinen juna. jata mii- piireille malmistaa tilaisuuden saa-

me maanantaina flo 8 aamulla da itse nähdä ja tutkia miten pai-
lähti irveinään n. puolisen sataa jon on perää niissä syytöksissä, joi-
Tuomen "llunjalostuoteullisuuden 'ta mastaan on
Keskusliiton tuisumierasta tutus» heitetty, eitä niiden maanhankinta
tumaan puunjalostusteollisuuden ' muta olisi maanwiljelnkselle ja
tilojen hoitoon Itä- ja maanmiljelijöille turmioksi. HänTuomessa. Klitsua o litrat noudat-,mäitti, että tämä syytös nyt enää
taneet minisierit K. 38. Nuoloski painatin jahiaivia yhtiöitä »astian
ja 33. Joukahainen, ent. ministerit perusteeton, minkä toiwoi tällä
K. Kallio ja Leo Ehrnrooth, maa- matkalla wastustajillekin selwiä-
herra E. E. Nosenqwist, kansaned:t män. Kaiken tuotannon aloil-
Juho Torppa. I. Kitinen. M. : fa. Vaikkakin eri haaroilla.

Kekti. f\ I"!ske. 33. Vuolijoki. N. aina on olava kilpailua, on
Hiidenheimo, I. Arajärmi, N. pyrittyä samaan suuntaan:Liäkka, P. W. Heikkinen ia 21. Naa- , maan taloudellisen elämän wau-
tikainen. eirt. maaherra T. A. Hei» ,ras!amiseen. Hän esitti elä»
kel. nlijoht. U. Vrauder. maanmilj. köön-hundon Tuonien tuotannolle.
nei!wos Edm. Biörkenheim. esitteli- johon woimakkaast! yhdyttiin. Vti»
iäsiht. 21. Pulkkinen, wphra Q. nisteri Kallio, joka täällä erosi scu-Wrede, ylitireht. Ö. Elswinq. asu» ■ nieesta puhui isänniZtölle ja mai-
tusneuwos I. A. tällä matkalla saaneensa näh-mcatal.-neuwo» Hj. Oker-Blom/dä paljon hymää sekä tulleensa huo-metsänei'woZ I. PeurakoZki. lää- ■ magmaan, että hänellä tähän saat-nirtaar. 21. Teriksinen. konsuli S. jfa ollut käsitys tämän retken yh-
Vesterinen, johtajat A. Sora., H. tcydcssä olemista kysymyksistä eiPaawilainen ja T. Paawonen sekä ole ollut oikeudenmukainen.
u,cita pääkaupungin sanomalchdis» ! Kajaanista jatkettiin matkaa
tön ja ammatrllisten aikakausleh- edelleen autoilla kauniille ja bymin
tien edustajia. Uferatnwré seurasi- hoidetulle eafaliinin tilalle, jonka
wat imtfana koko matkan, jatkut omistaa A. Ahlström Q. J.. kuu
Main osan siitä. Isäunistöä edus- sitä ennen oli tarkastettu saman Yh.ti foko matkan senaattori 21. Osw. tiön Nissilän tila. Talahmin tilan
Kairamo sekä alkumatkalla myös» tarkastelun jälkeen matkattiin li.kin wphra G. Lancienskiöld. joka ju» salmeen, jossa ycwnttiin ja aamul-
nan lähdettyä liikkeelle ja retkeili- la warhain kiidätettiin luankoskel»jäin koko iduttua le, poiketen wälillä olemille Gutzeit-nuun llllmiaiscllc lausui isänniZtön parille tilalle. Tutustuttua
purlesta Vieraat tenvetulleiksi. Juankosken maainniljelysoloihin,

Retken käytännöllisinä järjestä» jatkui matka wesiteitse Kuopioon,
iiuä ja ohjaajina toimiw,it ma ist. Kuopiossa päättyi sitten retkeily
V. F>Hritiu3 ja aar. A. Forsell, warsinmsesti. Käydessä katsamas»
joiden täsmällinen ja kaikinpuolin !°a maanwilj. P. Tilwastin Hack-miellyttäwä esiintvminen ,tekiwät ™ii muokraamaa Satoi»
tämän suurenmoista järjestelyä saaren kartanoa keräydyttiin sen
maatiman retken niin onnistuneeksi amiraan tupaan. Täällä senaatori>ja waiwattomaksi. Heillä oli apu- 9aiiansy kehitteli puheessaan edel-
naan eri yhtiöiden aqronoomeja. leen niitä näkökohtia, joita hau jo
neuwojia ja metsänhoitajia sekä Kajaanissa oli esittänyt ja'eri tiloilla niiden paikalliset wirka» aar. I. Kjäldström selosti Män»
mielfct ja työnjohtajat. fän tehtaan maanmiljelysolo-

Ensimmäinen päiwä käytettiin ,a
: Nc-tkeilijäin puolesta puhui

Kymintehtaan tilojen ja wiljelys- «m.refttoon ii. ätfrcnoer. luä.ttyi
tcu tarkasteluun kun ensin oli ko- , ailt '' l n.ioeil reiicjiyiin
kouduttu tehtaalle aamiaisille, joi- . puoleen, jotta ämt fttmifeaimiai o.e
den aikana tehtaan toimeenpanema , tutus.uue.et caiiy:i ja
johtaja, tuomari E. Ahlman. lau- ', ja i|a(>fuij icfä i*ajua»uu i.j,su i wieraat tenue!tilleiksi. Illalla jiaattt.aan, fyunMa&åaeo, etui
jat keltiiu uiatlaa Imatralle, jossa ' ftäfa mi '\aaoa oiiecéNöwyttiin ja seuraaiuana ftäiwänä \uuoAa nimen icutuj-jn ojana iestä amaanmil-
KK llwJfi ] T-& h °? taan naiM re.en teMcciipaui^SEnson tehtaat. Illi.kll mlteen palat-,. .,., . . , „-*« , ~

,
,

tiin Antreacm. Iltadöiwällä mar-! '"° °"" luLu»

Mustettiin laimoilla Anotan ' lUua* MMli;B W»#*te»
' fällnlaän, ioäfa sacfnian & 6 :'olla ! art . laa *,ullut e ' CU - Ia tai fmmsti
ja 21. Ahlström Cfafeyhtiöllä j '« mkza |eu«ujBti

imi sekä omia että Vuokratiloja. ■ köistä tooäiciiuäiiiaffsn,, niu oa
I Tieltä palattua jatkoi juna matkaa ' näleulattä n.ioeu taitlien 4,'ar»suoraan Nurmekseen. Nurmeksessa ' öciuntai luaanwMVlyZ. taxjiyai-
on Gutzeit-Yhtiön KuokkaZtenkoZ- out, mcttii on kullenut ta-
ken tila. joka retkeilijöille näytettiin! ruizupien tiensHN ijaax tai iiaeuja selostettiin. Matka jatkui nyt \ rjiioroaniöen auo.au, joUom tllitas»autoilla halN korpien ja erämaiden teiu on oltui nmhdmon. Puyujaja sieltä Kajaaniin. Rä- tdä hän latonut toojeuj.I:lla oli Rautawaaran nälkämailla .--..> , hnätn h< - n ■-.,•.;•,. ~..„

tila:,ui!s foiea, miceu jnrfip;'CQi|eU ~n>on ni ,-., h, ~, ''.
Iä työllä mlbian nmllAin suurta ! "

"

kurjuutta todistawilla "*:***.»«i»tciiuw.a -»--•

elää koko Vuoden vuhtaassa »il. s." }iua uu»aa,n
iflsSfö, | Btutott autiffa iai.uctc-cii !el.^l^ui^.',e.»

TiikÄo-lla ja Kajaanin ympäris» M"""nää.,e.n n*ty&
töllä cuwantui taasen nähtc"wäksi re- \ ru:n »iamUvantcli, jeuo..t, täytyy pa-
hoittawa miljamuus ja hywiiuvoin-! t<nmaa uch.sntn«Mlsfä olct» :c tcktgn»
ti, joka tuntui sitä suuremmalta ! Parita
kun kymmenien peninkulmien alal- ! nctoA ja aititnaaitaaoa oi.*»
Ia oli saanut tyytyä karuun, milje- \ m.
lemäitiiuään maahan ja laajoihin ■, oasauanttife tai-aicuoa.atia mastaanh'delmätiömiin soihin. EdelliseZ» - oia..jl uuouunUa,
JS m w2l't!on wiljelyksiä, tietoineen,mmftsia Kajaani i)Ua jlUe .^cn fi ,m ,u. jtiil,tion. Nam ani harwat, ne. lotka ! :..„ L. ■■.., .. n ' ~,v. '

„ t .

'

,

oliirat siellä röpy-eet. saiwat ilai- ! m jCICI

sunden tutustua Tukemaan päimä-l """seen aikaan. Knn Kajaanin yhtiön ! W*totow loftto-
uudismil-elykset ja Tepftälän maa- kunnan ftlimntteinulll nnitalieZtl.
mies» ja kar>anhoitllkouluti!a ja ! n u.iua B. Hae.man
Kazanin tehtaat oli tarkastettu. ]ta 88. Jiuuth. irnusUiiiaai miten ye
ivÄMstuttim taasen jatkamaan '. ijtiiiyii-vä ioioubcQaan ja luaiiut.iä»
matkaa. Aamiaisten aikana Ka- ■ tijijii aliiiuri ia

lausui senaattori Kairamo ; patottnoat sutßOtncuafecicn lnuu.an
rhtiön vuo!estä ma!kat?werinsa ; jeuraaaiaaii eftnterfiiäaa.

huomauttaen mista izzMH pulu,ia
edullmsta edellywisistä. mitä \ ja futoftquiöfen maa»
puunialootnskehtaalla Kajaanissa puolesta siitä tM io>mx Hau kosketteli myoZ sitä tar-! trÖ 0n jiilä, rn.t.niOitiiyperan, rnifo hilla retkellä on: : ,-.,

n'

S , „„„ n.,,t,, J h , ;: ;>..;:;,...,

eollinniZmiehet oiocit k -r ...:_..,...'•'*.
- --•^~^v»vvW "iillä on luricc-tcttaiua \a ini.en

I okiinne woineet todeta, kuinka työ
tekijllöiisä kiittää.

klubilla wielä m. m. pan»
kinjohtaja Arajäimi ja esi'telijäsiht.
Putktinen. Edellinen teroitti työtehon
kohottamisen WÄllmnällömylHä ja
painosti kaupan ja ieollisuuden tär»
keyttö, jotka lallä hetkellä omat eri»
koisesti etualalla. Hra Pulkkinen huo»
mautti, että on pyrittämä tyydyttä>
iväZti ratkaiseniaan teollisuuden ja
maaumiljelijäin Välinen ristiriita.
Kun ed. Hiidenheimo oli retkeilijäin
puolesta kiitänyt isäntiä ja ohjaajia
puhiii hallit'!k?en vuoleZta min'?teri
loiikchainen ~,, init'n, ei( a hänen
aikailempi käsitylseniä monnwiljelt»?.
oloilta on paljon tällä retkellä muut-

ben, fcafettaifun 3:n förban ef&otuf.
filta öoifet;n ilman lisZlelpslsuutla
tralUa sellaisen nxiltton palkkaus»
avua nauttiwan kunnallisen alkukou.
lun cpillajalii, söka toimii samalla
alueella kuin se kirkollinen tai yksi.
lyinen kauli», jonka palwelukseZ'a
afiauomainen oli koulun muuttuessa
kunnalliseni, \a

6:0) että cbcllämainituille waltiou
kus-anlamille ietbinngsfvrsicille.
joitten järjrstcly
iäa kouluhallituksen aiiaksi, owal oi»
feitt:thi;a pääsemään wain ne, sotka
»ilmeittään Muunna 1021 ornaf saa»
wu saneet sen rV f "uuden. so'n
edellisissä kolbissa on elidotettu fäl»
laisilla kursseilla täydennettÄuälji,

HELSINGIN SANOMAT
Mimik owat Nhwen mna»

sotajalUiswalastot ,d\\-
tuncct?

Ruotfllllliscn f»t<l»«cn osuus.
«Kotiin Sanomat" esittää ruileiiö pai-

jaZ.-utiia luctsalaifcn fbtööffen ofimbcS»
ta Ahwcnanmaalla topcfitunciflin lj.ii=
fniicmäitömiin roääriiifäii:öiiiin. Niin»
pä iirjoULaa lehti:

Kun ruoifolaifei ficlmiiuun punlitiä-
lissä 1018 nou|"troat iisiamt he!»
hån l\al.uun\a tpcnö.äisien iuunnatto*
mat toaraåto: Jomalan ianja'oulu!ia,
Jomalan pappilan riiheisa,
Morrteinsfa, IngbliZsä, Säeiianfunbisfa
j» Gölulzsjä fefä ujeilfa («aiicre.Sfa.
(iniimtnai|cn imucni-ibn to;:i;ccnEani
Kustamin firfioljerra T. Hchcnihal
iiluua aluffa ja :oir.eii, n. f.
JDcnäiäincn iiiracnMrio teljiiir, sanian
luun puoltioäiic-fj. so!afaali,iio.tuar.n
piuicsta lehtiin jittcn mrffq iurccmario
iraäia Jciafuiuia.

Hen.ilbiben tietojen mulaan, jctfa
omat oUcei läsnä lU.nmac-fai.n cnfim
mainitutpa
cm ruaraitoMa iabtmnut t,yn>in paljon
tmoaraa. lUn2.ius.cn mutaan a.mt
ruotfa!a/-et Jomalan fa-nfafouiul.a Hrfc.
nee: useita tuhansia i
n«mä :u:,ani;a) fummiiaaiui.aamare:.
ta, jot'a oroat iartmncet huhti.uun 6 ja
14 puiman Välillä. JäLecn nnirue.jt*
iitaiiu.un päirouu pa icida iY.bjr.nu:
275 JaaiäN-anmaria. K:ori.jrip«ör:in
uJjoim;;eja eroat he. tt>ie.;ee: ;:b a&Jte,
wllöli lii M. ja
iiloa eri pa.suista hamppu. palan
mat.oista ti iiataagasta, uje ; ta .utjanjia
pareja tnbouuja fori.iiitaita, juuria
määriä wen..tuistä jincuuaarturi.a ja
aluiroaaucaa, suuria rnaur.ä tiiriuunen
Y. m forjauijeSja tjieuoii;?-
faluja. Ci-beucen oa iabjnniu fuur.a
ntäur:a jauipja, jolcria, fai r ir uaa i;. ai.

(iriitöiiui.nen on riu>.j.;.a:«
silla otiut niijö-uit Jernatan papitaa
rliheZsa pibcrrjjjä t»ara~.ö*ja. mistä
heidun ija.ht!ii;ja lcarniuUvcHa ticretuäa
jo».unten ufeua fr,mir.cnä njauijreiiu
faitnile.ui, sa.oja 'äiHcja- jasl)bja,
täin <},äOU tilaa lc.cria ja (»uremitoö
nen aaijfcioaraä.a (useita tuhansia liJe.
ie).

Qäolbpfä ol.toat fcenälitijiua fnern
öljijmatijiiuiiin; niinpä bcn fuuä otcte.
tuan ]iciid j'a.oja aäi.oita, joi.
ia tuo.faiaijc: laiieu tubcr.iiaiuiJMijecii
uituaan otoat oU.ar.eet. JftuijDcn cnjnn-
mäifen Muuentanou Ujöftetu tuuSaiXana
oinat he njanimuocuu luicncci jtel.ä at.
uutin:

7 aä.iaa Jjcntjiniä, G aZ!i.'.u Minteri»
öl]i ;ä, 6 a..-;:ua moui4Or.4j.jlju, ;/S Dcil j„u>
reti (.url.uti utamUaiii*itä \e:a joutuu
totjaus.ljöialitia,

Wuo;|aiai»uu apuiomfcjcn jpfclaja
afftucuatiiuaaua »li uu.m, fi*
ia. i>U uy.cai*.i iuusja..a)j, U| , J ia touot.
im Itfrijuuu ;>_uo iuiig»
;a. SKaatiajUjauiincm lau.juii pcmäiaei»
ia, jjfjin fijliitVl m. m. Usiöenjaiipuniifl
seauuiumu pajj-iaiiio
«uima uwiroat wenalacsten
taa ja pcruå..mat ratzctbwn. joua p.it
auufeäaman ioniau.jta fanjoite. 2Sc=
nälaijia IjeKöJia uu)i;t..;i iifeaua ci:; ljuu.
.oJauipaua autaitu i>GO. Äuoljttlöifel
itse hmiiiiuat pargaat ja »eiwäi mula»
mmn Jtuotjila a.uutin 80 getOi>».a.
Siaiäfä oli mcitetKt
talonpciia sjt&» Sköcieit%»<
tå

Rabieeni t£llu>t oli laijonnui in. m.
eläuariacla- uniun nalle lauh.ja ia
Lia ja uu).:!;i aincuin -io,ooj iuou ruis-
lauhoja n. i 7 {alt.a (a 100 £,ua,i [o»
ic-r.a. iilaliui iaiiiSta naiSfä iouiu;n>u.
ijuuutuiuiuuuii taJKiäteffß ja Ciuat m
U>.elätin jaUctsiluiua pan.iKj.a, Zo\\n
on rahas.llLsa ny ii; jään ai. c.i-s.aaii 40,000
ml, joten tuaiUuui on jUauuipi!S4e*uä.
Siuu fuum.ali.arja on, ettii Kiinoinaan
niiijaaljoiila fattiu. tuo juinina, ne
tun iit.ji;niti hintaan lyäö £Öo

EliNtaiioc.o>N!,uinin j).tijecnjoij.--naji;,
hia Siialfnä iir ic-fon inwcn loi maalia»
:umi tepuqa ja ijin).uutin a.uifa, jiiä
nieuujinr.n.tun joten» ja ja-uriojaieiun
jältccp iCtiiti ja lata»

; inmur. Hän en jumiutt .-nenille, »Ua
' uusi i/ 2 iii i puh iloa vin,ta::.arauueä"
ien iesiMldeKM sii>aEuu..l, «uä I>oUi-
ujs tuke i>i!o(i:ce. . ontaäti eOu-iii.tiäun
italtä rinn. tai sia joten
molcjfosai puolet Bi*iU»t lMviiW
iiio.;ai;i!!£iciia y.-Jj-iauiua
aioitteifiin. &jteia puhui maanmilic-
ii]yi;2iiiooo &iörletti;eun. Gin mci»
nttsi, että' h„n pariiymmentä nwoUa
sitten oli mukana samaniaiMa tct»
feilnilä faoöéfl bt&iUua 4ii cii tilaan.
Näky oli ruman päimoastaincn luin
nyt. Silloin isännät fiinni::iroät huo»
miota siihen, cu'd nniofiv.aja maksoi
lDcronfa. Heidän henkisestä kohotta»
miseötaan ci ollrjt ruhe/lala.',n. Häntoiwoi ciiä tekemät nyt raa.
tajille elämän elämisen arvoiseksi ja
että heilläkin olisi joka an»
saitsee nimen isänmaa.

Aamiaisten jälkeen hajautnimat
retkeilijiit. Suurin osa lähti jannun-
tai»iltana ylimääräisenä himalla etc»
lää kohti. Kuikn ofanj~aiat o!iwat
yksimielisiä siitä, e 'ä retki, joka käsitti
suurimman osan Suomea, oli erittäin
opettama, kymin Turie§ie"y ia sujui
kaikin !•;■■•"<■■! mallikelpoisen. Teem»
me fernv via numeroisi i- ?mmin
selkoa edustajamme siellä kokoamista
näkemyksistä ja waitutelmista.

Uitäift olleen laxHiunul Jlnlajoen
AuiZfink!yläs?ä.

"

Eräs mils tullut ftföläifeeii kauppa» isonusjuotnaa naatnaar.fa.
puotiin, m, loppunut fe Pullo,' waiNa et st oi»Seii'osi;Hut ja katsellut ftWW«MfeStj ! koin mai-Jiunutfaan.
ja Fiincn monipuolisia j VkleZ kyftmijt, ciiä miiäs tämä ma!»
toaan ja tnnpiimi taiatairooami, ja i saa, \c tmtffotuii {itien ia fanomit:kauppias, musta tiheinä fcriiiöääu, ly. | —©m niinä r.r.Sä loilta kertaa näfn
»aisftit, että piiités [itä lcille milä, roai? i litnoficatia.

%m. hm, fe mies rhäötcklpt. Saata ! Siellä ollut puodissa ostoksillaan jsln
| teillä jos mintuin sattuisi alernaan, tainsnkiji mies, joka asiat toimitettuaan
i itiä jeuintuiéia "linionaatia, niinkuin ne sanonut kauppamiehelle, että mihinkä»I faiunmi? tuuppia? pani sen lituölitjfiillon. ja

KauMaZ roavtannut, että onhan sitä kauppias Weätetmtf, eitä h oune minäiimonaaiia. Culjan meillä. Siinouaa» \krt t:SkiEe panin, ota jieliä.
i tia on ja Maikka mitä. Mitä kukin Tja* I Se mies etsinyt tiskiltä liinöljypuU,la jaa. Paljonko pitäisi olla limenaaiia* juxtan, muiia ei löytänyt, ja mtcn faup.
| Sio, mitäs ... -ifiän jitä paljosta. StVptsSEm rumennut etsimään, mutta eiSan se liika Uk.jta, joa ei fofjiuuä elätä, siellä tiskillä ollut muuta tuin nksi' lima-
He He. Jos aitaisi putelin, !un ei ole naatbullo, ja kauppias Huomauttanut

,tullut ennen maistetuksi |fäfe ensimmäiselle miehelle, että juokaa
| T?ai niin säilynyt, ettei ole ennen pois tuo limonaatinne, ennenkuin mä!=
limouaatia maistellut, arwellut laup» IHM, kun on korkki aukl.
pias, ja atoanm-t pullon ja pannut sen Se mies sanonut, että jo minä siitäja tasln tisiille, jossa jo ennestään ollut pullollisen join, ja kauvviaZ ja sejoku pulia, ja ruföen.uit taas toisia os> liinöljyn ostaja katsoneet toisiaan «ä.lajia palwelemaan. jfjän pitkään, ja kauvviaZ ottanut tiskiltä

■--e mieZ kaatanut pullosta kasin täti» tyhjän pullon ja haistellut ,'iti ja sano.teen ja juonut lasin ja sanonut nut, eitä niuipäTjgjj joi sen reicän liin»
iaoraan, että: ; slj'- tie.

I , —EI
_

tuä oi*:cn WvwD 00, mutta Te toinen mies saanut uudelleen puu
ÖBt minä terran oon maksanu, niin lonsa täyteen kiinöljyä, ja sitten lähte.täytyyhän sen juora...ja nältjhteäitjän "eet molemmat miefie' puodista,ja \e Ii».sitä muutkin juoman. imonaatin ostaja sanonut fti-is «»uues.

! Jia:n sanonut mies, josta ci limonaati ?ään sille lituöljpnostajalle. e^ic 1 hänoi k .-in hywää ollut. : enää ?"''-an limonaaiia osta. luohanMulta luonut se kumminkin fan kaikki, sitä, kun -tiVa mies juodakseen, muttaWal:llä pysähtynyt suutaan muikiste. mattaa tuota olla juomattakin
'

, leniaan, niinkuin liiuonaatinjuojien ta-. Pitäisi olleen tapahtunut Ilmajoenpana on, m-utta sitten taas taatanul roir» II i t i i t »S.

Eli«l'OVwsHsiVita.
©lintaruicfyriU.

m&ä ruijfolfj 12/8 - 21/8 faabacn & Ijin s:i|ä
leiirnmutlla fuponqeiOa:

_,.
ISCjinoiJen [nu-lelintarpeet ruuji fitp* n = i

(lifta

©lafjnnieipää
Viiiui:iei äa
■V a: anta leipää
{toteaa ii'i öä
3\.: crjnci:cii!nä
SiV.Utiiiruidä
StMrmvleipää
©ril!mii!jatlt,i»a
iKuiöjautjoja
*'•'■. !| läjottLoi ;
STfiiunarytjneiS

130 Sr.
130 .m .

m ,

130 .

13'.)
„

100
.

»«
*

KO .

100 „

ttjlifffe*ii poh uismat.eii ;
ffingM*ft.

aHamainithiJQ

Sttfltf«fege; i »at fen olu.
suhteiden ttfupift lhtänneet.

3luot)"in foiuunuoi-i|on woimis-
reiu=_ jll urheiluliitto jätti Tuthol-niasfa olcnwflc Suonien jniniöfo-
EiEe ioufjriiim lapulla futiiniTukholmassa piDcfeiDaän ronn,rec-[nn, jo&fa fii|i:clKiifiin NMmtzk-ftö koulunuori|"on laswattamiscsk'.bichiowulaiden » ljässö »aasZl p
mäckMiin silloin, että
fo;o..:tu;ii tämän wuoden fafiga
kuuosa.

on Tukholmassa oi>--3iionKii ministeri ilmoiimnirrfin'oitié= ja
äta iteiia on katsottu sopiman, niaksi..nylnisten olosuhteiden muolsi" ly-tätä langrfiåfi loisiaiscksi.

Millötafaa suomalaista slNis°fcjiraJiaitoa!

»at3rt m dMamektmahmttiSe, In-kbeiUcitintéja l&Snä c4liu icemuäijVu
iami-janaun »aaUiitii, apjeeti e.
cii iitiis|omUc toteutit in. m. efiä Jo-
malan muceii olijat (DTcnätäi.
fet pUuneet Puijoa euiuaipeua, jotta
m> outua. i>j\i\jf utmiitä.n ,uuc.a mää=
tn* foteria, teetä, juippuaa, ja maiato*
il ia )Cia 1)0 astiaa .ana.

ittns&tjnafrftti<tifa>> ptiä::jm;-ju

ilUN uuicu:aui)L.i;jn; ttt.feftttrta läh-
ti ViijijeuauinaaUa cutlkäKäßt ikhiiuuuh
loppupuolella, jätti |"e HiUOiMtzO sahal-
le jo*ta Ichib (jcluiiiuun z2 pnä
jumia iua_r;ä jut){ötar f:Cita, tunn 3u

paljon ecttaijia infttu»
muuleja jciä nain tJO suina n»c.).iajuu«

Scä.lä tuatas.oja ei enää .le ole»
luasja. itciuiu.elcfijiuivtj un iiiupp;as
Pellen iieii:q.i)ist vataiCSöhvtä ostanut
suurimman osan. yacalCi-byn liili.ch»
taan Kran»» vbtromsten on
eräuUä ruotjaia seita forpiaal; iijclä»
f or.il. a ov.anut 4 hcnioufuoriuaa meZstn-
tircinua (m. m. illlfi fenitiiieiii.iöiä ,\a
laatircn mcSjuiiiim ianuunanojia) ja
piilottanut ne tiiLiCijiaaiecnfa, joissa ne
otoat uuniin muutattuinu,

Mainitlaloon tämän t)h.ct)bc>ifä että
telefonritaapcteita on mone&fa lehdin
nostettu merestä ja rciely Ruotsiin, m:U
le\a i-ia kanuunasta on tpie y lupaii»
ojat irto.ii 00 i iloa (anuunaa tohti) ja
luljctcttu Stuotsiin.

elintarpeita

©lituunnefartit

ÖcUmiortti »iilollo i& ja 49
» m, n m

'*» » •

* » • tr .

T"Ns h!!h ZN SflffftU ;
«

Reiwmis WcM«» &&HS&3
!:>!o-ln.

Veriin, elak. 14 p. (ZTT.—%.bio.) „3ic:c Mrl HetlMtl" Pck»ruissa ilmeLiMväzfö pahutifåäa
imlcamaaa nuutban tieto, jonka
luufo.m Taksa ja Nenwosw-W-nä-
la lO päiwän aikana
l,.!^S.?,pat foliuiucct liitän, -oka onscrfi?iJfcfin savimuZlanastaan. suo&»kalK&tt» «ahollai-imataan tieto, kuten aikali?!N'na>-.fiii

f
famauf(3i'|ct maittoi, kyttänään

muiööka tcnnnitmiffi. Tr.

fOioal

Ui!..imesllMmsMpail»isfs
eilen ui. % aailaH-»"' Unrnaicii.a 1,000 m. sangen fjr*tcJta aolloiöäia (moi.matta min
83. Söjiiluiib ianjti 19,03,5 ja ®. &ss£
Jicn 10,42 min.

liino iiccjnKiiwn Hiswfeu.raita «ostat jnllce» mt-SMi-nittor totoe.
uhirsäfa. NesipcXlchllllistz 8?:öi Buää
Uimafearai; jou. a« SfejJircjs k ■-. :
7—o. Öo m. uinui: ja el; ,>j>c4n
Sl:n Si>ä.ciaS. a.fa 40 fef. Ml, &fo,
niuS Ä,S jfd Elli Nälewa 4ZF fef. 2§f ..

purin uaUuiimui. uimat 4X20 m. 2,57
min. Suociösa rn&itti S,
Hagman MiMliMl K. 3chn«it«l
Heistä loinen.

H:g,n iM. P. A:ll» ali eilen fcrnu.
Ullohankmiitell lilpailun B»*

ti P U. SI «Ii toinen.

Pillu uuti
@!of:r.ta 16 ?.

Tänään : 8u 11 3, 23 r ö ;: oI f.
Huoinenna : SS acli m o, We ine «.

Alll i n : 0 nousi ilo 4,1? ja laskee
110 7,50.

hsnkilötietoja
SO touotta tä!,lli eilen tunnettu toiipu.

r.läiuen liöemiea, tatpphö aicijauöer
Serffe j e f f. tfoulKMötjntiafä ocä,
icaiW.a.i ja percf/jLjäijijäa ul.lli'.ia,lla iii.
SStttaa» hiiv tuli ifanfd liiifcen paltoe»
luijccn ja osti fiiicn scijenfu Pani S.n
i» wliinch! iuupp. SBojoKtioffra lanssaifäaja h<«!i«tt«naA tmfuli.ficen. Ei.
:en muoocvicuu liite: F. eergejeffm
pojat ja lumpp. on suurempia
GiipUVisj». SÄcaiSfa :uu Fiatin liite.
yri;nt ;taiä <j:i fc,ciecicff mu.
w»na. zziulp» ci; hän HHenen» ««.

yejefsin TupallmeiMö O. £j:S ;c, F.Clutttsjfas O. %):s\ä, Susi
chen slaa,ppapan.'i,n ijalt.niar.curocMMi
jas'.-!!, SBiipmiii Scäiiöpumiu isamiä
fela Wichui n Käupp-. ja teolllsauöyh.
bfciljffqp Liup.:r:n itauT-pc.
toatw «««jlutzesejehtuj», tzel,mgln
£c3luS.auppc.Eamarin jäsen, Helinäin
Kaupan, JcoO. juuöen ja
joroinUuauiaiuiuian jäsen, Luomen So»
leriuht öu hallintoneuiuoc-ton jdscn j. n. e.
Sgäii on !iiijK3i;n ottanut osaa Ni,purin
»aupungin ninnttlLisccn toimintaan, o!»
kn u,ea: lr.uoDci waitnuZrnieyanä ja
tuiu.jtij-j muissa faaaia&i)iåfa laotta*
tnuäto.miflfa. Kauppias Seigrjeff on
juurci-a Ij-.u'ia3:ufjcuc fauramtut paiU
laiunnar. iuiituurtpnrintöjä, iuiicn nit.
tä IjttWKfiiiGiötfla laij;o.;uf;ii:a. Suoma*
Ici(C:i !i::ec:c;:iS;i fettenuSia tarlcua»
»at ja nwact jiiviituSneutwt c:rai löy»
taiteet IjSnfiJfä cuiitp. latma;:a|an.

HUoinaalaife; forieafou.
lut ja fuomalaifet op;i t e-
lij at. l4. >S. (SSt)
Streiitji:: fuomaiaifcn llubm puheen»
johtaja HuUres ja llubin filjtccri lifu
lanöcr OiDd. ptjrjtancct Suomen 2,e;ctou
ntistoa julfaijanaan fenranroan ilmyi»

"
» - »» 11 ruffen;

Slrcfttsin J«Jlj»eiiitUijesfS opistossa
on f.ul;]cni:u. tölkittä aiheutuen sitä»
läisten uUauiaalai&tn
©uomalainen, ja
nen Buii fen t'.!ia Suomen,
Kuoliin ju Norjan &lioppUa:ta :o\älau
feffi cieuxacn saapumalta Gheiit*,iiu.

S. O. M:\l HMtINV2«WOötK«
ptbctfciin SBaajaöiSiefla w. 1. 31 ja t. !.

1 p:nä jo jiijiict.-.m siinä m. m. seura,:»
mat a\Mi;

.Toimiteltiin Ijallhiir.nsiuDo§!o>n pu>
vccnjcoiajan, tuarcjniffrenioljtcjan ja sin»
icerin maali ja toalitiiin näihin toimiin
east taimi.auDcJft firfhnblljcéii uuöc;;
Icen entiset cli puliccniotjiiii.nji jehtaia.
i';jr3noomt W>k!or 'Fagcisiröm, warap'.:«
H:?njoHtaialft opettaja Ti:'io Metsola ja
uty.eccusi iiSjtc-iunnan sih ccri, tnai-Stcri

Kuultiin feriarnuffei o. O. ft:n cb:s:..
lajien osanotosta Seijan Dsuu3k«lppo<
sen flci ; (gcnii-aloeruanb bcuU
schc SVonjumoercinc) Bad
£nir,';ui:a.iä[a n?:iinc lesäl. 12—11 p:nä,
£Trt:i.Hii'! Cfuueiaup-pojcn Sitten iÄcr-
bcmd ScfU3i'i3. ftciisumöcrcinc) llMgres»
ftitt LngancZsa lciirnc tesäk. '26—27 p:nö
felä sain», n tefal. 26—27 pma p.dct»
iirnn Ohistfin CjuuSfnKinnjjen Siten
(SoaucritiHJa görbundefl fenflreäfiin
TuiiietaaSfiJ.-

CJaniaUa esitettiin Vclzian ja Raniian
£fuu3to;r.tinkilmotHa faapiiKeei osan.
•ttofotfxd niiden Longre*tcifjin, joi?;a
cnjtnmaiititun kongressi on elot. 2S— HO
p:na ja wumekjimainitun fijijSiuun 24
26 p:~ä. Edustajia ei katsottu woiia.
rper. läfietiää.

ja f>ijteäJsl)iti:n jcfiiofun.
ne-: esilylsei eräiden pienempien ;uoran»

:i:-\.iic-:,» ji 'i:f?r:;n(cim!?:öjcn
BlfJ3St»

ftäfsMs£?fl »Öiiailwni» i.iirinjäi hallin»
fentBJöWSSÖ*- }if:net failiofa :E?an,'afc<!?=
fcEa [t!a:i!.!at*ia t'jcian:o!at.o".iii-:a fclii
iurui?iuncat fainaUa sikäläisiin tyimäen
ty- ja ctfunfo^loiijnt.

li UV liii!
YaSOJa
Farmiam

ostetaan edullisimmin

Vsljeksei Udd'ilta
Rakennuskont ori.

x21539 Puh. 7368 & 3900.

Hunnaukciiiiet Tambcreella.
Kun Tampereen elintarwewutakun'
nan yflMnitäuiut fminanfcUiiöt ciwät
enään awtoaå ole nxiätan-
ncct fiiä jota »ärren ne
on z«r>istc,!u, en ;ncrini."n lairtafnn*
ta yllättänyt ne f.a.n.jttAniouonuna ia
hyivin mufa&ii roifctifiin:! !oifai;Uao
tämän fnun puolivälisi. Asia on l)*>
mättänyt kunnallisen fctrL-foitStoi.iui.-
furrrKtn nijoniiöta ja on se ryhtynyt
toimenpiteisiin laabafteett kunnan
keittiöt feuoStnottfa ia jatkaaksecn ini-
den toimintaa uudistetussa »lu»do3sa.

ÄarnuL

fmioiifi
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Kapinan walmistelnt.
PyhLjärwcn p»m»ijnttu.

Saimaan laualva.
/ Liikenne tänä wuonna.

T. k. 13 p:ään mennessä oli tänä
kesänä kulkenut Saimaan kanaroaa
alas kaikkiaan 2,250 alusta, joista
noin neljäsosa höyrylailooja ja kolme
neljäsosaa proomuja y. ni. aluksia.
Jotenkin saman werran on ollut ttlös»
fulkijoitakin. Liikenne on ollut jon»
kuttwerran suurempi kuin loastaaroa»
nä aikana iriinie wuonna, mutta ei
hetitään itiin »vilkas kuin muhan ai»
raita, esim. w. 1918. SJaiiaiixirncfjnt
oivat timä wuonna kaksi turtaa niin
suuret kuin wiime wuonna, jolloin ne
olilvat kolmikertaiset rauhanaikuisiin
taksoihin >oerraten.Mälkiän konttoris»
ia, missä alaspäin menewat lahoat
nlorittawat maksunsa on kannettu
noin 2,5 miljoonaa. DlöZpäin kulte»
wilta on luustilaZsa kannettu noin
300,000 mk.

Töitä yläpäässä, Lauritsalan ja
Mustolan wälillä aiotaan edelleenkin
ensi taimena jatkaa, jos tarkoitusta
Inarien esitetty määräraha mrwnne»
tään. E.'Eai-7'aa.

i Eno e!ll«5ll!lnat.
Leppämirran Vuojeluslnllta.

T. k. 8 p:nä päötliwät leppäwirtalai»
set suojeluslullta.asilla harrastamat ja
?annatt,amat henkilöt kokouksessa W. P.
K:n talolla perustaa suojeluskunnan
kannatuZyhdistylsen. lohtokmitaan ma»
litti,n kunnanlääl. E. Haarlma» puheen,
johtajaksi, muilsi jäscnitsi laplcen: O.
Saurcn, tnsin. Lindberg, kaupanhoitaja
I. Tolonen ja lauppia« T. Ahweninen.
Muista selloista päätetään tartemmin
syksyllä pidettämässa lolouksessa.

Leppämirran suojeluskunta järjestää
fytzskuun alussa suuret lalsipäiwäiset
suojeluskuntajuhlat. Walmistcluthöt
omat parhalllaa» käynnissä. Puhujiksi
omat lupautuneet ». m. minsteri A. H.
Saastamoinen ja piiiipäällilko majuri
Taimela

Leppamiiian fuojcluslunta on Malin»
«ut paikallispaäll,lölfeen jäaläriluut»
>«ntti 2aatso»l. Satoon I.

RautjäiMellL.

Onnistuneen juhlan ja paraabin fart»
ineenpani Nautj.iwen suojeluskunta II»
»een nuorisoseuran talolla t. l. 3 p:nä.
Kko 1 alkoimal kilpailut ammunnassa ja

Klo 4 ip. oli suojelin?»
tunnan paraadi paikallispäällikön Otto
Häyhän johdolla ja otti paraadin »as.
taan lap:eeni E. Astola. KenUajuhla

j aitoi heti tämän jälkeen. Soitosta Hu»
lehti Simpeleen soittokunta. Awajais»
puheen piti opettaja Tuom. Teräwäinen,
huomauttaen Nautjärwen fuojcluSttun.
nan ansioista ja toi»
woen saman sankaiihcngen elähdylläwän
edelleenkin suejekusluniaa. Runon lau»
[ui hra Antti Kerminen. Sisäjuhtas-
sa oli opettaja A. lolulan puhe, jossa
hän waikuttawasti teroitti suojeluskunta»
laisten mieliin hywiä tar.o.tulpeTlä ja
itsetasivatusta. Esitelmän piti hra Juu.
tilainen, sc!o3laen wiime ta»
paljiuinia. iVieii.ilän sekaiööri, txoa AZ>
takan johdolla, esitti onnistuneesti usei»
ta lauluja. Lapuksi esitettiin näy,clmä»
lappale »Meidän kaihien tähden" on.
nistuneeöti. yleisöä oli runsaasti ja ix»

hallincnkin tulos oli hyttiä. K. Via.
mul.

A. I. ssiwiranla oilelidesia.

Lahjoituksia Lohjan fuomalaisel»
le yhteiskoululle on kertynyt Lohjalta,
Wihdiötä, Nummelta, Siuntiolta ja
Sammatista 'yhteensä 142,280 ml.

Tpliitalllwlllilt». T. l. 12 p:na
Yllätti tullipääuljsmies Österlund m.e»
hineen Rciiuarmllln kohoalta Pernajan
saaristossa erään wenheen, jola oli laä»
tattu spr.ilailistereillä. Ncnhcessä oli
kaksi miestä. Ku» tulliuicnhe lähestyi,
hypp-äjiwal miehet mereen ja nimcu yli
salmen.

Äcicye: wälttimät siten kiinnijoutumi»sen, mutta menhe last.necn jou.ni tulli.
wiranoma!s:en hajuun. fepruiauiäte»
rejä oli 40 ja niisju spriitä yhteensä
1.150 ll.raa.

Mam,U.u wcnhe oli toccnnäioijcå.i
saanut lasiinsa eräästä
jayiitita, pia oli nähty jaacis.osja.
JEakuiuaxilomi jpriiinuätä lienee main
ofa fiitä, minkä laljti oii iuennui.

©aiaiuijdiajicii nimistä ei ole iieica,
muita fotpUimua; cpäilhjjet »annoina
etttdjccn laatistjlaifctn. ilon>. S.

Wahi.sonlas ampunut »oarlmafa
oleman luu>cr.n,a. T. l. 13 pää waöien
yöllä saitui Tampereella Kajaanin Lis»
{ipata.joonan tasaiuliua tapuus, jola
maati uhiitfee» i;i)Den main,iun patal-
joonan jctik.i»ia. Sanottuna yona tlo
1 aitaan huouiazi mahdissa ollut so.iiaS
jonkun miehen liiluöleleman pataljoo.
nan waatcwaiaöt-ösa.useamman terran mieSta tulemaan e\iU
le, ampui hän kolme laulausia, jolloin
mies Inyljiäini maahan. Häly ylfen ta»
patzduttua menoin »aiastoon katsomaan
ja löydeU,in sieltä sotilas luullaii luol»
Icena. Kuulat oliwat tunleutuneet rin.
loan, maksaan ja lasiwarteen. luullaii
oli toteisin Puolangalta ja «li noin 22
puodu» ikäinen, Aamul,

(■■■• ■-

Mll5» 18 V«lllii«W«

N. l. Pyhäjävwcn pommijuttu «li t. I. li
p. e»slnl,mäisen kerran 'ä;'iultäir»änä sola.
ylioilcudess» Helsingiisä. Cyyletttz«,ö
omat kalastaja Matt,: fluuffonen, latoll.
pojat Antti Paajanen ja oletti Siutu,
räätälit Tuomas Määttänen ja STnior.
Hämäläinen, ttzömiehet Tuonia» Paaja.
nen ja Peti-: lawanaincn, taloll. potta
Kaapro Lappalainen ja mylläri Henri.
Ftmllri Petäjä, puuseppä StotOUt Wuori.
nen ja työm. Antti Heikinpoika Sftatäfa»
rinen, useammat Pyhäjänucltä W. L,
Heistä on Nauttaiine» aikaisemmin luo.
Nl ttn nxiUiotifoäotfcuÖJSja jiitä, etu ffön
oi. oucum: punajoiilaana y]aj tai&eiai»
hiu Stau&tn rintamalla. Jliaikiu jijyit-
tään waltiopclotjen malmistclusta. iliaui.
karinen olisi näet tewällesällä 1218 tul-
jettonut ainalin 25 ja
pari säkillisiä kiifjoimskirjallisuuua W«>
näjällä yli Laatokan Suomen puolelle ja
'palkannut kalastaja AuutAosen, Pyhäjär»
toclta, jaianiaan pommi, ja licjaset, joi»
ta sitten oli löydetty eri henkilöjä.

SyylcchiLtä, jolla kaikki oliwal oikeuden
istunnossa saapumilla, asianajaja Otto
Orasmaan, SEitpuriS.o, amusiamina,
kielsi Naultannen, että hän edes olisi oi»
In: LiiUilosen luonataon. Luukkonen ja
Antti sekä Tuomas Paujanen sensijaan
wäittimäi warmasti näin tapahtuneen ja
pommeja setä kiihoitus.irjalllsuutta jae.
lun. Llauttarinen selitti menneensä ase-
»elmoll suutta pa;oon Venäjälle perheen
jäädessä Suomen puolelle. Hän oli sitten
päättänyt käydä perhettään Zatsomaes.i
ja Suomeen pääs.äksccu oii ottanu:
tänne tuodakseen säkillisen liihotuskii.
jallisuutta; sitäpaitsi hän oli matlarahoil.
Si saanut 1,200 ruplaa. Kirjaset hän tui-
lenkin oli jättänyt Nenäjän puo.eltc.

Muut syy.ctyt myönsiwät. että tJe:K
oli cilut pommeja, mutta mäillimät utcl..
aisuuttaan jo tyhmyyttään n,itä was>
taanottanccnsa, lalosa tappaatscci!, mii»
napolttimoita hämittaätsecn j. n. e. Uu°
den kapinan malmisteluihin he l,elsiwä,
osaa ottaneensa.

Juttu lykättiin elok. 24 p:ään ja mää.
rättiin sotamiskaali han.limaan ofeu-
delle Nau!kar',3ta koskemat mallioriloöoi-
teuden ja hamioikeudcn asiakirjat, häntä
lun oli myöskin syytetty Viipurin homi-
oikeudessa ta9ä samasta asiasta, howi.
oikeuden luitenlin selitettyä asian kuulu-
man sotayl^«ileudelle.

fliuiirnitta kieltää tehneensä muonpetost»,
«yHnläen kuitenkin olleensa »»ltlopettl.

scssll mutana. Juttu lylläyttinyt.

Puuseppä Antti Jalmari Kiwi»
rannan waltiopetosjultua käsiteltiin
torstaina toisen kerran Turun raastu.
wanoikeudessa.

28 a» taa ja Tieksi tehneensä maan»
petosta, myöntäen hiilenkin olleensa
Valtiopetoksessa mukana. Samoin kielsi
hän laskeneensa wankeja wapaiksi tai
kehoittaneeiisll ketään saksalaisia wastaan
kapinan wiimcisinä päiwinä. Hän pyysi
seumuoksi ehdollista tuomiota ja päästä
wapaalle jalalle.

Vastaajan pyynöstä luultiin neljää
todistajaa.

Tri SL I. N hömä lertoi, ettei fjän
Icoinut diaa malalleen fujufc-Jfaaii
>Si; aUunfumou!fcn tapahtumat" mainit»
tuja fciJtoju, toafa hän oli esittänyt nc
fuuUiputjcitten mufaan luotettaUKUn hen»
lilojen selostamina. Ennen saksalaisten
tuloa Ahmenanmaalle oli Kiwiranta !äy»
nyi todistajan luona, jolloin totiStaja
oli puhunut hänelle, että oli ruwettawa
foniiucluun ja rauhan tefoon, mutta oli
Kiroirauta sanonut, ettci hänellä ollut
määräämää asemaa, ja teloittanut tään-
thmään waitutuswaltaiZten fjeniilöjcn
puoleen.

rikusfanslen 81. Charpentier
lertoi olleensa 6 pöiwää wangiltuna lää»
ninwanlilaksa, funne» ftiioiranta oli tul»
lut laskemaan hänet wapaalsi, joiapaitsi
Kiwiranta oli hywin walawaZli maroit»
tanut häntä lähtemästä maille kchoittaen
häntä pysymään Helsingissa. Sen li»
sälsi myönsi todistaja wastanjan asiasta
ennen laatiman selostuksen oikeaksi.

Majuri A. Alli sanoi Sörnäisten lu»
rituöhuonecn apulaisjohtajana saaneen»sa asua wan'ilassa rauhassa. Johtaja
Roosin wangilsemiscn jälleen oli Kiwi»
ranta tullut helmikuun 5 pnä todistaja»
asuntoon kysyen, eikö todistaja ole Palme»
[uksessa, ja kun todistaja iiclji, mainitensaaneensa ylitiretzlööri Hakkilalta 3 pfli»
wän loman, oli Kiviranta pyytänyt ja
todistaja antanut Kilvirannan sanelun
mukaan todistuksen, todistajan tietämät»
tä. mitä Kinxranta sillä tarkoitti, multa
anodi todistaja, että Kiwiranta epäili
hänen puheitaan. Edelleen oli Kiwiran»
ta tyynyt, jäisikö todistaja palwelukseen
arwellen, että kapinallisten walta les»
täisi. Jos se luhistuu, niin kaikki luhts-
tun. Mutta todistaja oli kieltäytynyt
sekä kysynyt, wannitseeko Kiwiranta hä»
net, kun Rooskin oli manailtu, johon Ki»
miranta oli ma'tannut, ettei Roosia «l»
iu wangittu hänen toimestaan.

Lakit. kand. E. Hj. M a n d e l i n lertoi
toimineensa maitoisten hymäksi ja huhti»kuun li pnä tawanneensa fflittrirannan
ja puhuneensa hänen kanssaan walkoiZ.
ten wanlien turmallisuudesta, nimittäin
siitä, ettei näille mitään tapahtuisi, jo!»
loin Kiwiranta oli Makuuttanut, ettei
manseille tehtäisi mitään pahaa eikä mi»
tään pahaa ollutkaan tapahtunut. Ki»
mirannan kanssa puhellessaan oli toois-

: taja saanut sen käsityksen, että Kiwiran»
ta esiintyi aina hywin inhimillisesti ja
mastusti raakuutta ankarasti se'ä että
hän järjesti maitoisien manlien afcinan
niin hymin luin mallassaan oli.

Wast a a j a lausui tämän jälkeen,
jettä hänelle oli annettu määräys wan»'aita Hclsinaissä laikli papit ja satakuntaM«lamie3yhdistyksen jäsentä, mutta että
hän oli ollut poissa kolme päiiuää miras»
tosiaan sekä hämittänyt wangittawien
henkilöjen luettelon, joten wangilsemi»
nen jäi sikseen.

W. t l»nn«»l«laall huvmauitl,

MMinen
ellimii

Pörsslkatsaus.
'/,-"/. 20.

NN f! Y lMmci.

että Kiwiranta en waZtuuualainen w«l»
tuuZkunnan päätöfieätä, koskei hän ollut
pannut wastalausetta, ja alisti howi»!»keuden fiariiitatEafji, oraatko Nuotsin lä»
hetyztLssä palw.'lleet kapteeni Ekström ja
nti Sanbell liiifuäatßat tobistojiffi.

#otoioifeu3 lykkäsi jutun käsittelyn wic-
lä shyskuun 3 päiwään. WaZtaaja lähe-tettiin talaijiu lääuinwllnlilaan. %.
©oiu , ■- v '

v

Wiirtsilä kllksiilkcrtaistuttaa ofirft»
päcoma: 'a. M täntzt ■ fitflä

Häntckosli A. B:n kanssa.

Kuluneen wiikon pörssi on ollut
perin ytjitoit.oineu. Kursjiwaihtctut
eri Pörss.pä iwinä clixii ivat\\n mi»
tallomat eimätta loppulurssit suli»
restilaau poittea siitä, mihin ne edel»
liien »viikon päättyessä läiiuät. Pi»
dältyiuäiftiyttä kaupan teosta oli jo
huuiaitUiivisjn lviikmi alussa ja päi-
mu pällillä le yhä ene.!.. Päiwä»
waihddj ciiviit nousseet läheslään
niin juurUsi, luin mitä ne lähinnä
edellisinä lutikkoina uliwat olleet ja
unikon kokonaislvaihiokin Sink.
9,428,850: jäi noin 3 milj. pieneni»
matsi edellisen »viikon maihtoa.
Pörssitoiminnan lainautumisen oivat
tällä kertaa todennäköisesti aiheuila»
neet nykyiset Euroopan suurwaltiol»
lisot tapnhtuniat. Vllljhemiki»Wenä«
jän »uoittoisa rynnistys Puolan iydä»
»ncen ja tämän onnistuneen malloi»
tnsrctken mahdolliset tuhoisat scu»
rauksct muille shvistyskansoiile ja
eritoten juuri meille, bolsheluikicn lä»
himinille naapureille, ei juuri ole
omiansa kohottamaan yrittely»halua
anvopaperimarklinoilla. Mahdolli»
'esti olisi painostuneisuus pörssis»
sänime ilmennyt wieläkin silmemmin,
ellei toisaalta Tarton »välirauha»
nculliottciujcn nopeampi kehiltyini»
nen posiliiluiseen suuntaan olisi osal»
taan »vaikuttanut rauhoittamasi.

Pankkipaperien kurssit omat Pysy»
neet Paikoillaan. Mikäli muu-
toksia on tapahtunut, olvat ne Yleen»
sä »vieneet kursseja alespäin. Useim-
mat pankkipaperit omatkin pudonnee»
muutamalla markalla: KansalllZ»
pankki 6, JhdyZpailkki 3, Tampereen
Pankki 4'/, mk. j. n. e. H.eman suo»
tuisampi on ollut Pr»!vatban'enin
kchirliZ, osoittaen se nousua I'/, mk.

Lanuapapcrit jättämät edelleen
laskuansa, maikkakin jo hiljaisempaa
»vauhtia. S. H. Oy. noteerattiin pe>
jantaina 2615:—, mikä on 70 mk.
edellisen miikon loppukurssia alempi.
Valtameri Oy. Päättyi kurssiin
,<,l<);_ (—2O mk.).

Euhteellisctzti parhaiten o»oat tool»
lisuuspapcr.en kurssit säilyneet.
Siellä täällä on kurssimoittojakin ha»
naittamissa. Kurssitappiot on«t
kuitenkin täälläkin enimmistönä.
Erittäinkin kiintyy huomio puutama»
ja paperiosakkeisiin, joiden miime
kuussa alkanut pitkällinen nousukausi
nä»>ttää nyt äkisti pysähtynee»,. Il-
meisesti on siihen ainakin osaksi wai»
kuttanut päätös »valuuttasäännöste»
lyn edelleen pysytlämisestä. Ke»
min loppunoteerauy, 9,850:— on sa»
ma kuin edellisellä »viikolla, Uleä on
pudonnut 50. CörnäZ 150 ja Läskclä
70 mk. Laskua osoitt.ia niinikään
Timpcl!- (—7O) kun t'as Kymi on
jäänyt jokeenkin muiithtmattotnoisi.

Mi.ista kursiitappicista on mai»
uittamin Tampereen Vellaivan
( 210 mk.). Nousua oiVttnnxit lu»
tomatec>ll!sun?os'kke!sta Nhdist. 3Bil-
laleht. (4- 100 mk) >a Tuomen Tri»
foo (+ 14 mk.), Msmmsena ftoik»
feiEfcttQ M'ent!?sak'e:dm loukossa on
nmös Gutzeitin kurssi,voitto (+ 140
mk.).

Diaifecuoiuiotajat Wärtsilä Osa-
keyhtiössä päättiwät fokoukicajaaii
Värtsilän tehiaalla elof. 9 päiwänq
lisätä Yhtiön osakepääomaa nhlyi»
sestä 12 miljoonasta 24 miljoo-
naan markkaan, laskemalla liikkee-
seen -10,000 uutta osaketta nimellis,
armoltaan 309:—, markkaa, 250
markan kurssista osakkeella, jolloin
Yhtiö maksaa Iciiuaitidon. Uudet
osakkeet, jotka osingon suhteen omat
Muodesta 1021 alkaen samassa ar>
wossa kui!', wllnkMt. maksetaan kah'
dessa osassa, ensimmäinen puolikas
ennen marraskuun loppua w. 1920
ja toinen ennen maaliskuun loppua
w. 1921.

Samalla ftääiti yhtiökokous hy»
wäksyä ehoolukfen Värtsilän O.
?):n ja Hämekoski A. 58:n yhteen,
liittymisestä siten, että wiimeksi
mainittu yhtiö 1 päiwästä tammi»
kuuta 1921 waraineen ja tvelkoi-
neen liittyy Värtsilä O. ?):5n sekä
että Hämekoßki A. V:n osakkeen»
omistajat saamat yhdestä Häme»
koski A. 23:,, osakkeesta, nimellis'
armoltaan 1,000 markkaa, 8 osaket-
ta nimellisarlvoltaan 300 markkaa.
Värtsilä O. S/): n uusista nyt liil-
keellelaskeltawista osakkeista.Hämekaski A. 58 :n yhtiökokouk-sessa maanantaina t. k. 9 päimänä
on elidotnZ edTllämainiltujen osake-
vhtiuiden yhdisiämiscslä myöskin
hyväksytty mainituilla ehdoilla.

Halutaan ostaa

Kauroja
p enempiä lai suurempia eriä.
A. W. Granberg Porvoo. Puh, 150
22.02

Huvila
RAUTELL.

Gunnar Wegelius £ C:o.
Aleksanterinkatu 36, puh. 46 66.

22526

22701

3—6 huon. ja pienempi maatila saa
heti ostajan kautta

MX

I

Iostaa M

u. » dspoi u.
Korkeavuorenkatu 45. 1

22120 B

Puhelin Osafre.
Vaatausi Puhelin 107 30

HyytStfSnä
■ B

Herrain, naisten ja lasten
vaatteita loppu un myydään halvalla t. k. ajalla

Vaatetusliikkeessä,
1. Viertotie 9.

Helsingissä. '

Helsingin Uusi K r jHpaino-osakeyhtlB.i
1920.

+

Soßoulfto
17 lrislillinen yliovpilaslolouZ

Laiulllinnasia.
Noin 600 »sanottajaa.

T. f. II p. alkoi EamoiilinnaLsa 17
kristillinen ylioppilaslokous. Sankoin
joukoin saapui maliolaltisia nuorisoa
osaksi myös wll!ihe!>'r, nkin mäkeä -

kaupunkiin. Osaiioltajuin lukumäärä
osoittautui sxureinmatsi suin koskaan en»
ne» tältatjtéfd iLloufji-:sn. 3io.ii GOO:uun
nousi tlmoiitauiuneioeii lu.u.

iilo 5 ioioutuitttat juhlija! ruomiofirk»
koon awojasliiaisuutee».

Maisteri Ilmari Salonen awasi
lotouisen, mainiten, kuinka tällaiset Iris»
lillisel ylioppilasjuhla: omat suurimmat
akateemiset lesäkl,iloulset< mitä meillä
tunnetaan. Lausui muistelun tuollees»
ta ylioppilasti.lteen ystämäs ä, parooni
NicolayZta ja loimotti lunniam craat se»
lä koilki osanottajat, joiden joukossa oli
useita ulfomaalaisiakin, termclulleilsi.

VaZ-oii E. A. Ala n e n esitti pu»
hcessuan kokouksen järjestäjäin icrmch.
dykset. Hän mainitsi, ctt,ä 14 muotta
sitten oli samallainen kokous tässä
kaupungissa.
> Wiclä puhui firHoljcrra G, W. Plll-
la l a tDaiiuttanmSU,

Sokouffen nxtlittiin
professor: SJlartt.j 5< u u ! h ja sihlecrlksi
neiti Wiiwi Forsberg.

PäiwälliLloinan aikana läwiwät toie»
raat piispa!» lu.fua noudattaen hänc»
talossaan, katsellen tornista näköaloja
ja laulellen. Stlo 8:Ita oli kirkossa ilta-
kokous, jossa tuoiniorowasii 2. 28.
Kuusisto puhui. Nuo:sinsel!sillä oli
samanlainen kokous lyseolla, jossa puhui
pastori Guq. 3l h m a n.

Kirkvs:a meniioät osanottajat wiclä
kylftylaitolscn saarille, mirittäcn siellä
ilmoille useita kauniita kuorolauluja.
).»Eawo.

Europliii uäljielmälaide.
Tunnettu ruo.salainen näyttelijätär,

Eonroa Harriet Bosse on palattu»
aan useamman kuukauden kcs;cueeita

lcrtonut IjotteunnoiS.
taan. iiontoon »eaueceizla rouica SÖo*|"c
puhui suurella innoi uksella, »ttiigiaji.
utuja Mi aieiij) taurniiiiuiuiii elccnp.iiii
jiiiä kun »t uneksi tätt in lwntooisa
noin kuusi seitsemän wuatta sitten. Näyt.
rolemiseen on tullut teinen tuulahdus.

teatterissa näin Griald du
Staurier>liimisen iiiiyttcliiän, joka esiin,
chi eräässä kappaleessa nimellä »the
Chuise". Hänen esitykscniä telimat mi»
naun mitä paryaiinman waiiululsen.
yleensä «n sanouaiua, eltä m,csnä:,U,eli>
jät olimat iaileellisesti foneammaun.
iltaisissa on ;tiUä saneen huwiä näytteli*
jättäriä, multa ci ainoaakaan, jolla on
»pyhä tuli". Tlutta on
criuomalsa, ohjaus oiwalliuen, cikä «oi
olla nieriälle pancnlaila taiteilijain har»
rahtusta ja lul«>io:.«sta uudettansa loh»
taan. Siötjlclmät, joita csileuiii',, e.wäi
fuLenkaan olc m iäau eri.'.),siä ne
owat incin ennomaijcSii ejiteKyjä.
ehaieJpcacca ci näytelty m.Uiiän näyttä.
inöllä omuuiSta iijUä!

•Sjiarijiisa sensijaan minusta tuntui
:caU.cnciäiiiä mllaawan entisiä jälkiään.
KaikT; oli ivanhoiaaan. Mtä ainoaa
poikkeusta lujuunottaiimtta. Se oli eräs
pieni teatteri, chkä li:ai|ifin kehuttu,
mutta kaikessa tapauksessa lupaama.
Tantan teatterin nuoren taiteilijat se»
littittröi ottaa oppia rocnä»
iäisistä ja saksalaisista, jotka owat pääs-
seet heistä niin paljon edelle! Se oli
kaunis ja ichlea .unnustus!"

Parisisia oli reuwa Bosse matkusta,
nut Kieliin, jjnka lairpungiiitcatterissa
hän näki sarjan mainioita ooppcraeiityl-
siä, warsinkin suiuciuuoijia Wauner»
näytäntöjä.

Ensi näytän ökautena tukee rouwa
Bosse esiinN)mään Tukholman Fntimi.
teatterissa.

Ruhrill aiutk» iuonitttleiuat
toMlUilulStit.

Berlin, elak. 14 p. (TTT.—
Radio) Ruhnn alueen foiiiiminis--
tiftt kaiwostyöläiset harjoittamat
sabotallshia lchdätieen Spaan sopi-
mukien täyttäiniseil mahdottomatsi.
Täten aiheuttamat tommunistit
sen, eitä ranskalaiset soukat mars»
simat Ruhriu alueelle, ja kiirehti-
mät uuden mallankuniouksen puh-
icamista Saksassa. Tr.

Bukarest saa Ranskan fotaristin.
P a i i Z. elok. 15 p. fJTT. Radio)
Marsalkka loffre matlilstaa perjan»
taina Bukarestiin jätinäffcert Ronia-
nian pääfaijlntnnille ranSfalaifen fo-
karistin, Croir &•> rnterre.

HELSINGIN SANOMAT
Waluulus-Olaleyhliö Bolhuian
»varsinainen yhtiölokoiis pidetiiin w.
f. 26 pnä yhtiön konttorissa Heisin»
gissä. 22. 1919 »vuosi» ja tilintarlas»
tajain kertomukset esitettiin ia hal»
litukselle myönnettiin wastuuwapaus.
Johtokunnan tekemän ja tilintarkas»
tajain puoltaman ehdotuksen mukaan
siirrettiin toimintawuoden nettosääs-
töstä (105,671 mk i sta 2 pennistä)
80,882 mk. 7 penniä makuutus»
ja wahingonkorwauZmararahastoihin.
Neroihin y. -n. menoihin murattiin
23,000 mk. Loput jätettiin Moitto» ja
tappiotilille, zihtiön rahastot nousiwatMuodcn lopulla 4,5?.0,000 markkaan.

Arwan kautta joutui erowuoroon
l)allituksen irarsinaincn jäien, krciwi
V. Etepen-Stiindcil ja
warajäsen nxt&ntiitStotrfcmteä L,
Westcrluud, joka n:a:iSli;n uud"lleen,
Tilintarkaztajiksi walitliin uudelleen
johtaja 05. M. Tenaström ja hra O.
N. Grönlund sekä Noralle kamreeri
G. Wcckman ja konsuli G. E. Ram-
hera. Ko??a
jäsenten maali parhaiten tapahtuisi
sylyllä, lyki! iin jat-
kaminen tässä kohden syysk. 15 »jäi-
wäänklo 4 i. li.

Kansalaiset! Muistakaa Sokcaiu
latko-opistnn ja Awustamislaitoklri,
Kannatu3!;hdistN«tä lahjoilla ja jöl?i-
sälldöksillä. Osoite: Ovtttaja Jalmari
Törmä, Helsinki, Nrmfcltintic 5.

Paivaius-iimsssiekssa
a b

Palvelukseesi halutaan

Maalarit ILatiapetta.ja.taT,

saavat työsä maalausliikkeessä

Aarnio s. Flinkrnan
Pikku-Roberiinkatu 2. Puh. 17 90.

ionka SidinKie i on r»otsi, suomea hallit-
seva, pä evs valmis-anvan p«ikaa 3 l*:lle
lyseoon <a halukas aittamaan apteeSlssa.
Haxija ilmoitiakoon suosituksensa la palk-
kavaatimuksensa apt Bomanssonilie,

Vesanto.

Reti. nuori palvelustyttö,
olla oi koti tai asunto Kaupungissa, sa
lieti paikan. Vast l!et«. S. konr. nimim

»Pikainen 2743".

Nuorempi kirjanpitotaitolncn

naiskauppa- i
apulainen

saa heli paikan täydellä ylöspidolla
kun lähettää hakemuksensa ja palk-
kavaatimuksensa osotteella

Selin Kauppa Osakeyhtiö,
Srlki.

1 Joka kylään otetaan 1
I

sekä nuorempia että vanhempia henki-
löitä levittämään unsia, hauskoja ja hal-
poja kuvia. Hyvä ansiomahdollisuus.
Näytteet (yli 200 kuvaa) postf vapaasti,
kun Smk. 10: lähet. os. V. Nykänen,
Helsinki, Läntinen Viertotie 44.
51.7812 22556

Mana
turvepehku-

me ståri
saa heti toimen Tanin äsken peruste-
tussa turvepehkutehtaassa. Vastaus
palkkavaatimustietoineen osoitteella

Tanin Turvepehkntchdas Oy.
22591 Viipuri.

Palvelusta haluaa
Joukko kielitaitoisia, hyvän sivis-

; I en saaneita
KunnoHnen palve'i;atar haksc paikkaa

8 p:stä syyskuuta mie'. pien. kurrnoil.
Haliikas myös joli. muuli,

toimeen. Vapaa-aik. iltikurs varten.
Arv. yast. viikon Hels. San. kontt
nimim. „Rehellinen 2002"Nuoria naisia

Eestistä tarjoutuu Suomeen kotiopetta-
jattariksi, kirjeenvaihtajiksi y.m. Lä-
hemmin rva Vesterinen, Helsinki, Ees-
tin Lähetystö, Tehtaankatu 1.
SI 7787 22513

Kofiompel-ja etsii työtä. Väst He!s.
San. kontt. nimim. ~790".

UafyMagi &%lm®'
«VN

TurVlfPisi 8 Turlrifaiji ku,u-' h °P ca - ia i»loKlvl esmu».
lUlftftOlg IQ lUifVmolQj mattoja y. m. arvokasia tavaraa ostaa
mammtmmmmttammm korbsimmiiia. hinnoilla

vnmmmM basaari
Erottuja 7. JPuh. <*2-é2.

Maanantaina elokuun IS p.

Suonten Wicmiljlidislylscn
toiminta.

Parin kuuknudcn kuluttu» ilmestyn
wientiliikleidcn luettelo.

Kuten ennen on kerrottu, perus-
tettiin Turkuun wiime wuonna Suo»
men wicntiyHdiZtys, jonka larfoituf.
fena on olla wälitläjänä maan tch>
taiden ja muitten teettäjien ja ulko»
niaibcn ostajien wAillä siten, että
ostajat woiwat tiedustella tämän nh»
distykien asiamieheliä, mitä ja mis-
ta niemiä tawaroita fca
tilata. Ihdistylsen toiminta on tois-
täiseksi ollut kokonaan »oalmistamaa
laatua. Eri tehtaitten walmioteita on
lueteltu y. m. Nyt tietää T. Zan., et-
ta parin knukaude» lnlutlua ilmestyn
nipistyksen euftrnfimen luettelo työ*
inalaisiZta liikkeisiä, jotka kykenewät
ulkomaille mieniään talrmroita, sekä
myöskin luettelo näisiä tawaroista.
Luettelo painetaan suomen, ruot!in,
saksan ja englannin kielillä.

lisalmen iauvnngin porrneltottit
mirlqa oroot tzascneei roaratunnarii. Hei»
p,e 3ofjansfon Stuauoä.a \a Abiahan:
©otrfiolb Sahlyicn Helsingiltä.

formcäiarin ioaalx toimitetaan t, l.
27 p:nä.

(pormestarin fijaifuutia on fjajfenut
miransijoisuubsn ntzsyinen fjoilaia nxtra.
tuomari 33. Baiftkwicz Snopioäta.

Myytävänä

hirsihuvila
yhteensä 10 huonetta, vapaana heti 4
eli 5 huonetta. Lån. omistajalta Malmi
ent. Esslinin huvila. 22593

KAAVAKKEITA
painetaan

Helsingin Uudessa kirjapainossa

9 Sekalaisia ilmoituksia

H U O M. !

S. IÉOII iapiist! M clii 13,
avattu kcriauksen jälkeen. Suosi.ej-
laan arv oiujilie kolituhinnalla ja nöy-
rälia ko 'lelu'la.

Lindnäsln
yksityiseen yksivuotiseen

Kijiiiiiiiiiii
otetaan ensi marraskuun 1 p:nä uusia
naisoppilaita.

Hakijain tulee olla kahdeksantoista
vuotta täyttäneitä, työhön tottuneita
ja terveitä. Hakemukset ovat lähetet-
tävät allekirjoittaneelle ennen loka-
kuun 1 päivää ja tulee hakemusta seu-
rata: papinkirja, lääkärintodistus, kan-
sakoulutodistus ja vanhempien lupa-
kirja, jos hakija on ala-ikäinen.

Opetusaikanaan saa oppilas vapaan
opetuksen ja yksinkertaisen ylöspidon,
vaatetusapua Smk. 3CO: —, kesälomaa
10 päivää, sekä ohimenevän sairauden
aikana lääkärinhoidon ja lääkkeet.

Karjanhoitoon osaaottaneilla on etu-
oikeus päästä kouluun.

Lindnäs, elokuulla 1920.

H. StjernvaH.
22262Oz.: Lappila, Lindnäs.

Vuokrata halutaan

Nuori liikemies
haluaisi vuokrata kalustetun huoneen mie-
luummin te»kik«npungrlta ei Söörnäisista,
merkistä .heti 2712'. Väst. Hels. San.
konttori.

U, 3.1,5 j jä 1 IIH»
asunto- osakkeita saavat kflttisostajat
kautta puh. 12293.

1 Kadotettu

Perjantaina t. k. 13 p:nä pelotettiin
pienempi summa raliaa Uudenmaanka-
dun n:o 10 ja 11 vä'ille. Löytäjää pyyd.
ilm. Kust Oy. Otavan kirjavarastoon,
Uudenmaankatu 10, klo B—s välillä.

kadonnut 14 p. vasten yöllä hallavan
musta tamma, vesipursit etupolvissa.
Pyydetään ilmoittamaan K. Aalionen,
Kumiähti tai puhelin Hermanni 5.

Höyrylaivnliikft

lii Amenfta-IlElßn
Ajanmukaiset, komeasti sisustetut

jättiläishöyrylaivat

Il#liilrflll#'|lil
Kikso sootknrit
22.C70 depi. tonnia
565 jalkaa pitkä

„Drotiniiioliolm"
Ko' me potkuria
18 soluun nopeus
19,000 rtepl tonnia
540 jilfeaa p iKä.

TaydeHlsesU uudesiaan s;suste!ut
matkqstajäosastot

arvio;dasn lähtevän

MWIIZ m\m M Mii
s/s ..Stockholm" elok. 24, lokak.

7 j. n. e.
s/s «Drottningholm 4 syysfc 16,

lokak. 28 j. n. e.
3:nen luokan lippuja jotka ovat

voimassa Helsingistä tai Turusta,
myydään 2.3U0: marl-alla.

kaikki luokat syys-
kuunkin kulkuvucroihin ovat
loppuunmyydyt, o at paikka-
tilaukset lok k,'un ia myöhäi-
sempiin kulkuvuoroihin teh-
tävä nyt heti

Lähemmin ilmoittaa
Victor Ek,

Helsinki.
5 15409 16542SähVöosoife- Ek.

'/


