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Helsingissa Tiistaina elokin:

Puhelimet:
Päätoimittaja (Erkko) . 81 (il

Ivalo
Toimitus (uutisosasto) 18 87, 54 51
Toimitus>ihteetit 1275
L'lkoma;flen o?«»to
Kirjapano

8-4 74
7 89

Syntynyt J
Terve Irelkko

Aarteelle |a Aatokselle
Viialasi, Vuoiicsaaressa, !2. 8. 19.U

Saimi fa Ka?'e Saarto»

Kiilloissa

Linda Pakaten
Lauri Saario

Nsrmni 16. 8. 20,

Kelmi Marienberg
Uno Isaksson

Heisinki 7. 8. I&2O
ulje.idnli.
>. 22715

Lapnträski.

Ola.

Eeva Patala
Emil Isaksson

22783 Helsinki.

f
Rakas miolisoni ja hellä äitimme

[0 Angsti Bistiöi
»jntynyt heinäk. 23 p. 1886, kuoli
rauhallisesti pitemmän aikaa »al-
! ostettuaan lauantaina etok. 14 p.
'.»A» klo 6 ap. jättäen sanomatto-
masti kaipaamaan minut ja lapset.

A. V. Bergström.
Henrik Wilhelm.

22768

m 17 p. Seitsemän kertaa viikossa ilmestyvä aamulehti

Tilaushinta: Helsingissä koliin kannettuna koko vuosikerta 70: —.

!/2 vk. 38: —. 3 kk 2<): —. kuukaudelta 7:—. Maaseudulla koko vuosi-

kerta 60: —. >/3 vk 33: —. 3 kk 18: —, kuukaudelta 6: —.

Ulkomaille: Smk. 12: kuukaudelta.
Irtonumeroiden hinta 59 pennÄ

Vastaava toimittaja

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

TOIMISTO
Ludvigink. 6, av. kl. II a.p.— l 2 yöllä.

Pyytäkää näyttsfä tai aslamlestämme käymään luonanne.

Erika.spainamo PARAGON
näyttely. konttori ja pysyi/ä

L Heikinkatu 20. HELSINKI. Puhelin 7913.
«83.

122303

Ilmoitushinnat arkipäivin S: 60 pertniS 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. Määiätystä ilmoituspaikasta 10 p. koro:tus mm:!tä. Punai-
sella painetut ilmoitukset 1:50 mm., vähintään 150 mk. Kuo'emailmij-
tukset 60 p. mm. Kihlaus-, vihkimä- ja syntymä>lmoitukset 15 mk. Ilmoi-
tukset korkeintaan 15 mm. tekst. jälk. arkipäiv. 50 p. ja sunnunt. 60 p. mm.

W

Seitsemästoista vuosikerta
i

Helsingin Sanomain konttori
Ludvtgmkatu 8.

Avoinna 9 a— 6 ,!!, Puh 7 33, 68 53.;
Taloudeiihoitokontt puh. 38 81. |

Sivukonttorit:
Siltasaarrnkatu 3, puh 30 22.

Töölö. L. Viertoti* 28, puh. 116 11.

SyviUlS surulla ilmoitan, etta
rakas mieheni.

Posteljooni

Johan Viktor
Stenroos

kuoli Räckhalsissa 15 p. elokuuta
1920, synt. v. 1870,. Vainajaa lä-
luona suremaan jäi vaimo, kaksi
"Ssarta ja niiden miehet ja lapset.
yaataus tapahtuu keskiviikkona
IS pna elok. Malmin hautaus»
mtalla, josta ainoastaan täten il-
moitetaan sukulaisille, tuttaville
ja työtovereille.

Katri Stenroos.

Hakas äitini,
Leskirouva

Sofia Erho
(Enebäck)

Vammalan kauppalasta. Synt.
maaiisk. 6 p. 1857; kuoli Turussa
elok. 13 pnä 1»20.

Poifmennyttä rakkaudella ja
suurella kaipauksella kanssani
maistelevat kasvattitytär sekä 3
veljeii, segar ja sisarusten perheet
yiw& yetfiväin ja tuttavain jouk-
ko.

Eero Erho.
„Kiitos Suli e Jumalani, armos-

tasi kaikesta."

Kaikille niille, jotka ystävalli- |
sesti haluavat tulia «aattamaan H
rakasta vainajaa haudan lepoon, jj§
Srnoiteiaan ainoastaan täten, etta |
sutfäsaatto liihtee Tyrvään ase- 9
irajta Tyrvään uudelle hautuu- »

maalle keskiviikkona t.L 18 pnä |
klo 12 päivällä. 22800 g

Sydämellinen kiitos kaikesta
<ff£J)&o?ia, kukista, seppeleistä,
lahjasta ja lauluista rakkaan
mJfeVvainajani haudalla.

Ida Karo!ii»a Wilén.

KAAVAKKEITA
Helsingin Uudessa Kiijapainossa.

Tavaramer)

tei is IM ja liiifei
hyviksi tunnetutta tuotteita

Pnntervaa,
Kattotervaa huopa- ja peltikattoihin. Hyviä todistuk-

sia ammattimiehiltä löytyy.
JP&tenttitervaa. maalaustarkoifuksiin sekä höylätylle

että höyläämättömälle puutavaralle, myöskin pärekatoille.
Hienonn. tervaa. karbolineum'in vastikkeena.
T&rp&ttiS. eri laatuja.
JPikiöJjyä, Tervavett», JPuuhappoa

E. Mafh. Bonn
Kolho & Bonnäs.

x 21573

TORVEPEHKUA
IETMI IKUUnRUR
JPAAX.I2V K.OJS.O IOOXTOXBO cm.

DAQftaC ■ lETEEIVSUO, PA.ROLA.
lUullUo.. A. Gnst. Slzoffster, Hämeenlinna

Pnielin: SEOCSTEB.
x 22163 ■

Myytävänä kuivia

Koivulankkuja > lautoja
Sörnäs Aktiebolag.

51.7730 Puhe». 45 67. «22418

Suomen Vaknas O.Y.
Pääkonttori Turassa. Puh. Nio 1. Osakepääoma 10 mil|.mk.
Ottaa vastaan rahoja Talletus- Ja Säästökassatilille.
Myöntää lainoja kiinteistöä ja arvopapereita vastaan.
Avustaa rakennusyritysten iinansieerauKsis;a.
Sitoutuu takuuseen lainoista reaalivakuutta väskan.
Harjoittaa emi.sionitolmintaa. ' ~.

_

Valutas osakkeiden ostoa ja myyntiä arvopaperipörsseissä ja niiden uKo-
puolella.

Notariaattiosasto omaisuuden hoitamista varten.
Ostaa Ja myy ulkomaan rahaa
Asiamies Helsingissa: Kraemer A Otto, Pohjois Esplanadikatu 17.

Puh. 469 ja 102 89. SI 29 x 1191

Moottorivßiiheita:
Pitims 23, 28, 30, 32, 33, 34, 35>/s

4» ia 71 jalkaa
Konevoima 5—300 hv.

Höyrylaivoja:
Pituus 41. 42, 60 Ja 71 jalkaa.
Konevoima 14, 30, 150, 70 hv.

,21127 Konotolmlsto
QYLPHE, Helsinki,

Kasarminkatu 44. puh. 59 70 Ja 29 20.

lm- jaliii
ostetaan varastosta.

Tarj. nimimerk. .öljyntarve
N:o 51 28" Hels. San. kont-
toriin. »22377

HS. I ICOi 9 a Pl'kot,ui '«» J»um J"• kotlinajettuina

O.Y. SMö-Halkosaha »Sampo"
Puhelin 37 67.

lii! bnwß iiii.
Suomalainen Pankkiiriliike

Unioninkatu 19. Helsinki.
Sähköosoite: «Arvopaperi".

Puhelimet:
Arvopaperiosasto 21 OI
Valuuttaosasto 7890
Toimisto 34 86

Toimittaa kaikkia alaan kuuluvia tehtäviä.

j4°m J

Itsekopioivia rahtikirjoja
saatavana Helsingin Uusi Kirjapaino-Osakeyhtiöltä

Kivihiilitervaa
KivihiilipikeS

varastosta

OSAKEYHTIÖ

MERCANTILE
Helsinki. Puhelin 64 20.

Ms7ox

Kaikenlaisia

HALKOJA
pitkinä ia pilkottuina

myydään
{a koiilnajetaan.

Ottakaa selvä hinnoista ja mittaustavasta
Halko- la Puutavaraliike

Frans Kivistö.
Varistot ]• halkosaha Laivurink. kohdalla
SI 7207 Merisatamassa. *20P85

Puh.5260 »7994

Ll»! li»!

Naiset
Leninkejä, puseroita, alus-

vaatteita ja suuri valikoima
silkkijaketteja erittäin hal-
voin hinnoin.

Tilauksia otetaan.
Pian ja halvalla.

1 to Ok.
x Fredrikinkatu 31

22752
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Asianajajia Helsingissä:

' Asianajotoimistoja,
joiden omisiajat kuuluvat Hel-
singin Asianajajayhdistykseen.

AnteU S Söderklclm, E.-Esdl 16.
10-4. Puh. 7731 7785.

tieeker •& VsCesasaaa, omlst.
MäH- Kanoja ja Uus» Sandkulla,

i l;-*.P,7n,y,MsÅi* >^".

joaus Ca»t*éui;a Asianajotol-
xassw», uaus* Lauri Gwuéa, Lah)dCd-
s.pén. ha 4. 10-j Pm IN» & 123».

Kaario Castrenin Asianajotoimisto
Om ia Aarne Castren

iA
.

(0-4. ».4264. 8185, 3383.

Castren & Snellmanini! st Arvo
Maverl Martu Olssrm ta Lauri Sll-
venius. Aleksintermk. 40 10—'/,4.
Puh 73? 71 ~2 76 5.1.

Pabianink. 29.
10-1. Puli. 1178. 3020 a 2500.

JAAKKO KRIKSINEN, varatuom.

Gveacaaa &' Krev, Fabianink
29. 10-3. r>th. 21 81,65 81 ja 99 81.

Voldeaar Hnlkala, Kasarmlnk.
k 23. puii 31 U. 10—4 i.p.

«iäisinkin i»3 aasain oiaisto,
omist. Arvid Sonrander, Vuorika-
tu 4 g-;?, l—»M. P»h 3? 93

K. V. Holma, Aleksniitermk. 44
l-4. puh jg76 Wl. sflM

Robert Nakki, Uudenma-ink. 14 Klc
10—11 la l/,4-'/»5. Puh 93 31.

Pellinen & Niemelä, Mikonk 6
Hl 4 Puh. 23 3'. 12 55H, 71 44,84 37.

VILäO PUUSTINEN. Albertink. 34.
A 8- Pg»-<tjt 9—tfl. S—é.
Fä-ocop å & Kornborg, ti. Ma-

ksa k B. n 11384, 13*39. Irontt ai* 10-4.

Rrtavuori & von Hellons. Fabanink.
31, 10-4. P. 34 70 (toimisto <S
Kaosrnajseis) 114 90 (Ritavuori)

Serlachius & Ryti. Helsinki,
P. Esplanaadik 3-1 Avoinna

kefla l'~ i

SJäl-oim & Wpsleriand, L. Ran-
tå 18 10 4. Pu!i «6 92 &62 4'

Arthur Sfd<;rls»lmlri lakiasiaintoi-
misto, om.st. C. Uunnar Almqvist
Ja Åke li»,!? E.Espl.lt 16 10—4
o H93 .", M ia 3234

Tvoviien Lakiasiaintoimisto
VamOHakklla Nikoin. 13 10 I.P 10178
Toivo Walnio LOnnrotlnpuisto 5

(Vsnh kiri». >1 -!0 12. 1-3. P 511?

Veikko Vartiovaaraa as.anaiotoi-
folsto A;eksK.is. 'O-4 P 4716.6579
Gnoaar Weg-eliua, Alek* k. 06,

10-12, I—4. P, 640. 678.

Muita asianajajia:

SM MW RAnNiM l ?.
A■ekiantesi.ili 16 P 1b? 2 ja4214.9-12 ja 1-4.
Htmn4n llärni»»»»»^Mikonk 19. Vsi'j-4.
LlMll DbTwijHlSl Puh 3693.

Eff';oi«p'.a ril.os&s. kauppa & mar.rlito]a

SEnbarg-Koskinen,
Asi*-.3J0- ja EtslväSnimirto.

Vsrafatoaaari A.teks. Honkanen,
puh. 10026 ja 110 64. Kasarmink. 23.

Frojdma»! A Broms
F Esolanaadik. 31 '/= 10—'/ s 12 l—i.

Puh 162 36 03 86 18 50 53. 66 95.
Hannula K Orraeus
Vuorik. H puh 39 28 klo 10—' ia 3—5.

iiehinsin kaaoiinstn väl;S varaisten
GifcevsasutoimletQ Katarilnarfk 2 .< k
klo JA 9—lo ap. sekä tiist. ja perjant.
7—« ~, P 77 29
li \?~ A 'jßakhk\ Asianajot Itä" Meik. 9. Yli-
!. JsSIH&HII opp.taio, 10-3. 5-7. P. 6852

Niklas iäraef«H*n
Maanmittaus- ja Lakiasiain toimiston
lainopillinen osas-to (Arthur Blomberg)
Fasianink. 28, puh. 37 56, 10—12 & I—4.

Otto Kaukovaaran
Asianajotoimisto

Erikois. r ;kos- & yhlioas. Yksit, etsiviä
Liisank. 25 '/2 10-2, 5—7. Puh. 27 23.

Veikko Korhonen i;*"
lent L P..ht'-n'ciTio). Auki 10—4.

E»Mnll ETncb-i Kalvolain 8, ovi E.
oäökUJS nuoal p.aisa ki 10 i i 5-7
B. j. UffiMff 10—4, YrjöHfc. 11, t. 4146.

AgHS LUuthsli klo 10-3. P. 82 *

tmafmk t*déånkni Puuosaa
IhM Bulevardink. 28 C. Puh

K *&!&•..., åtlfil 4-4 4S. IP-2 ji 5-fi.

Nysten A mömmö.
L. Heikink. 2i, puh 25 lO.kloii— 4.

Asianajotoimisto »,,,. ,
~ ,Neib>ipolku7

Li.[\.l\dhiU,-(iiU
Kioo . 1 , :5..

tascYaara & Brofeldt
crutidja ~io io-3, 5-6.

Asinnajo- ja. Lli&eto>tnisto

Sarkanen le Helme
Äleksantértnk. 17 Puh. 961? ja 123 13
M Rfl IH MMI Konsta-tlnlnk 26.
IHjfl JlUllaLlftfJj p. 17 M 9-11*5-7.

IRaoin il hitot.- ta l.ak.as. T«lm < A f* j
»aarnen) BHrtt 15-17. Pi7 6i5,59 20,6» |

& Liichou jt Lakiasiain ointio. Rautatleasiain osasto II Annankatu 15. I/210-V212, 1 4.1
1 Puhelin 12206. J
H 13a802Ö Vast.-otto io-1,4— 6.

iG-pn Tesehe gggrgÅÉ
SNBER@-S£OSKiNEN

Asianajo- ja Etsivätoimisto
Kasarmink. 23. Puh, 110 64. Honkanen
10 i yrt. Enberg 63 89. K"Sklnen 6<21.

MeiSifiQinYksitvis EtslYätoiinlsfi
A. Dc&£straxn

Uudeeraaaak. 7. Puh 12342 ja 1710.
Auki 1U 7. Matkustetaan maaseudulle

IMMck & Lindstedt
Yksltylsetslvätolmlsto

Kirkkokatu 6. B. Puh. 105 09. Ank. 9-9.
SUNDBERG —WALLEN

Yksityiaetslvatoim!sto,Nikolamk.l9.
Avoinna 9-2, 5-7, puh. 11982.

inrlnnmnqfl Hsianajo- ja Liiketoimisto»lilUSJillaan & Rosiin
Roberrhk. 3, puh. 95 56, klo Vi 10-4.

Uudenmaan Yksit.-Etsivä Toimisto. 1
Saarikivi-Lmdström, Mikonkatu 19, B. I
avoinna 9-7. puh. 11233 I

Yks!tyäSB!si¥flioimisto
Oräsbeck & Lyytinen

Unlonlnk. 41, huone 36. Puh. 58 18.

Asianajajia Haminassa:
Haminan Lakiasiain- & Kllnt toimisto.

Asianajajia Heinolassa:
Asianajo- ja Liik.toimisto. Huhelin n:o

11. Niemelän talo, avoinna B—6.
Asianajajia Hämeenlinnassa:

Kankaanpa?!, Hanne. Vaiatnoman

Asianajotoimisto Renkimies ia Salamaa.
EIMOSCHREY, lafc ksnd P 430 Ja 195

Asianajajia lisalmessa:
VÄISÄLÄ 6 PUUSTINEN.

Asianajajia Joensuussa:
Itä-Suomen Lakiasiaintoimisto, Joensuu
loeesunn Lakiasiaintoimisto

Asianajajia Jyväskylässä:
ANJALA ja KAUKO. Puh. 3 74.
j-v»-äskv!S« Aslarialorolrn. 'Åke Lund
W>i» Nvvssöiä lent ArtMsri Wakkola).
Satoßgn * T«w*«— f»»»» .'»fts

Asianajajia Kajaanissa:
Myt! i luisen Asianajoiolaiisto.

Asianajajia Kotkassa:
KOTKAN ASIANAJOTOIMISTO.

omistaia Varaluoinar! Åke K 'ande'

I Asianajajia Kuopiossa:

Snellman & Rinkinen. Puh. 416.

ASIANAJOTOIMISTOJA.
Joiden omistajat kuuiuvat Vaasan

Asianajajain yhdistyksien.
VAASASSA:

Halme & Jaakkola, puh. 6 94.
Fiassclblatt & Boisirom. puh 130.
He'n!ö & ValHnmaa. puh. 11 32.
J. Malmhars. du h 4 44.
A. Pliinilna puh 4 55.

SEINÄJOELLA:
Aminoff & Gummerus, puh.

Varat, N. Jnhansson. Puh. 295
; Veljekset Granlelt. Puh. 50 ia 86.

Airaksinen & Kuortti Puh 859.
Kuopion Asiana |i'toimisto ent. Borg.

Asianajajia Lahdessa:
Auranen <& Mesterton, puh. 58.

ASIANA JOTOiMfSTOJA,
joiden omistajat kuuluvat Suomen
Asianajajaliiton Lahden osastoon;
Varatuomari K. O. Christensen,

Asianajoloimisto, puh. 236 ja 162.
Keryoola & Tauleri, puhelin 94.
Lehtonen & Ola, puh. 270 ja 137,

Asianajajia Lappeenrannassa.
LRDPeenr?nrtan Aslrrsslctrilmteto.

Asianajajia Mikkelissä:
Lakiasiain- ja Metsätoimisto. Puh. 28.

Mikkelin Asianaiotoimista
om.Hovloiknot Varatuom. ti V. Kuokkanen.

if!§i§ s Uttiin %mm.JIM!.
Asianajajia Oulussa:

S. MAAPALAN Asianajotoimisto.
V. O. JUVFLnJS.ERKKI KERTTULA, Varatuomari.
KAARLO SALO. Oulu Pu heHn 51
ANTTI SEPPÄNEN. Varatuom.

Asianajajia Pietarsaaressa:
WALTER OSTrRRFRO Varatuomari

Asianajajia Porissa:
Satakunnan Lakiasiaintoimisto

Omlst. UOTILA & AALIO. Puh. 54i
Asianajajia Porvoossa:

Anander&Lindsros
GEORG GRANBERG Porvoo.

Varatro'«ar»

E. A. Järveläisen
K. M. af Mss. söSsr

Asianajajia Raahessa:
IS.-PETiiTTUI-dEN, Varatuomari, Raafcs

Asianajajia Raumalla:
Bruno fetman. Varatuomari. Puh. 350

Asianajajia Savonlinnassa:
Salonen & Rainio. Lakiasiaintoimisto.
Savonlinnan I aki&slatntoimiato

Rajasalo * L Neva ainen
Torunen & Vienola Asianajotoimisto

Asianajajia Sortavalassa:
ANTON KOJOSEN LAKIASIAINTOI-

MISTO. Sortavala Tel. 38.
ILMARI KAUTTO varatuom. P 167

Asianajajia Tampereella:

ASIANAJOTOIMISTOJA,
joiden omistajat kuuluvat Suomen
Asianajajaliiton Tampereen osastoon
Ahlman & Pulkkinen. Kauppakatu

9. Av 9—3 Puhe!.: Toimisto:
16, Eriksson: 7 44. Solja: 15 16
Backström: 15 50. Luoma: 1790

Grönblad & Selander. Kauppatori 7.
Av. 9—3. Puh. : 659. 13 59 ja 3 14.

Urho Jaakkola. Puhelin 761
K.O.Laitinen & VHalnlo. P. 474,473.

Kaarlo Launlo. Pnh. 44 la 15 56.
Kaapo Murros. Puh. 758 ia 759,

yksit, puh. 7 04.
Tampereen Lakiasiaintoimisto. Ora.

varat. O. Sohlberg. P. 644 & 1004
Wallln & Aeimelaeus, Kauppatora

varrella. Puh. 2 05 ja 1080.

Mu)ta asianajajia :

Planting j| Paha, Asianaintnlm Twerc

IJ. V. KOUHUNKOSKI
AsJanaio- {a Liiketoimista

Tampere.Kuninkaank. 27. P. 142 la 1580

Asianajajia Tammisaaressa:
Vitnom. VOLMAR JUVELIUS.

Asianajajia Turussa:
Asianajajia, jotka kuuluvat
Suomen Asianajajaliittoon.

Becker, Td.. Lakit toht. j Turun
Nieminen, Lauri, varatuom. J
Toimisto, Aurak. 12 A P. 675, 793, 9-4.
Holmström, Alfred 1 Varatuomari
Sjöblom, Teodor / Alfred Holm-
strömin Lakiasiaintoimisto, Aurak. 3,
(2:n kerr.) Puh. 24 12 (Holmström),
10 49 (Sjöblom). Toimisto 7 72, 581

ia 10 49 Av 9—3

Jaakkola. M , E P. 6761 Ven. Kirkko'*
Piint:lä, Toivo P. 270i1ji3. yi puh 882
Nuotio Niilo P. 15601Av 9—4
Kataja, Ilmari 1 Laklasiaintoim sto
Tulenheimo, Olli i Kivimäki & Tulen-
Honka, Olavi J lie mo.
fcrikmk 3. Puh 484 ja 945 9 4

Lilius, Bengt, ( AsUnalotoimiito
• l Hugo Lilius, VcnS

jankirkkok 25. P 1122.047 Vs 10-4.
Nikkilä, J. A., Lak kand.. Varat.
Eerikink. 13 Puh 270 ja |f>o2. 9—4.
Schrey, Arne, varat 1 Arne Schreyn
Scarey, Arvid, varat ) Asianajo o m
Bra3heak. 7. P »ffl fc I 7 0:i «!<■ 9-4
Setelit, Leif, Varat. Uionanft. 17

D., Lak.k /*-4. P. 7 Vi.
Simola. Nes or, Varat, Puutarhak. 1.
Puh. 12 40. 9-5.
Timgren, A. Q, Varat. Eerikink. 11.
Puh. 809 9—4.

F. J, Leinon Asianajotoimisto
Maariankatu 6. Puh. 24 29. Avoinna 9-3.

Luotto-Pankki ££
Av. 10-'/g4,iauv. 10->/s3. Puh. 6038,81741

Patenttiasiamiehiä:
Helsingin PatenifitcMsta

Suomen Patenttiasiamiesliiton jäsen.
Bulevardink. 19, klo 10-4, puK 52 71.

Suomea Patenttikonttori e.!
öutovardmk. 6 klo 11-4. ovh. 5241

Hakee ja myy patentteja.

Sairaaloita:
RQDselan palola S^ÄÄo
Salraahuone ja lepokoti, Vuorik.B a 4876.

ieioieiD PiaisiP
Helsinki. Puolentunnin matka raitiovau-
nulla keskikaupungilta. Puhelin Munkki-
niemi 76. Joka suhteessa ensiluokkainen.
Kerävstntra vähfivar. ketihkotautlst«n

hyv Bnlev k 1.» arktn 1-3. n 90 70Kesäkuukausina lauantaisin suljettu.

Eläinsuojelustoiniistö Kr ■'■»&
HammaslääkäreltS:

Suomen Hammaslääkäriseuran kautta.
M3'mivirta, Frans, ! 1-1; 6-7. Eläi-t l.r-an-

tie 1, A. (Hakan. tor. vier.) P. 106 70.
Pasia, Ilmari 10-12; 5-7. VuoriV Ifiö,

Viihor:- j,a Vuork. k.ilmassa. P 54 SI.
Olga Vatauui Liisank. 15, 11—1 ja 5—7.

Becker, vast. 11—12 ja 5—6, ei la;:ant.
iltap Vl£d'rrarnk, 7, puh. 26 15. 16142

Leena Varkio, Nikolainkatu 17. Vastaan-
otto 11—12, Puh. 6575.

Hierojia ja Sairasvoimistelijoita:
Maori Hartoa. P Bsr.l k, 35. p. 24 26
Ktjb Safar-anta» Sää«rorr*n!n>f- 10F 59
HIEROJA, Mafarirrk. 22, prs C, ovi 23,

Kätilöltä:
C. Oclteoström. Siltaiasr k. 48. P.8804

Vakuutuskonttore ja:

-Rl I i lU I Vakuutu, o.y.
3 ali I liira/ PääauUoimlato

Sourander * Hotfft.
Puh. 112 74 Unlonlnk. 30. 10-12,1—4.
ROTUNI Ä V«k-:utai>o.-Y Un!onlnk.l6,UUlnniApuh. 11844. Meri-, Palo-.Si-
■"flSr-ninrlo- bi t*pstunnavak. I,ilO- 1 ,'a12, 1-5.
fTKNIA Palo-, mauri-) murtovak.
rrlltllll U»lonsak. 25. Av. 10-4
1 Lilliin Pah. 204, 72 02 fa 61 93
fMftTDfl PaloTakuntuiOy.m 0 II U Ka>ariu!nk. 25.Im H < IV H p. 60 15. Av. 10—4.
V}\ Cli A Heaki- fa ellnkorkovakuntuk-
IVrtLLIH, sia. Pääkonttori: 1. Helklnk.

11. Av. 10—3, lauant. 10—2, puh. 10 84.
!/*.** ti ■ « Vakuutus-Ka n sali 18- aasa
EtelS Espißiiadink. 16. Puh. 231 A 227.

Klo 10 -ia & i -4

WW sSößött
P. 80 22 ia 11 63.

I#I!I l F* PII rt TapaturmavakuutusKULLEtiVU SäJSWfE Altaat! TaP 3 'u"n»vakuutus Oy.&,s*" SJfll Pun. 7692, Predrikink. 51.
FfiatliWilji E E«p!anadk.2. P.e 465.10-4.
DftTTtli Tapaturmavakuutus 0.-Y.
ä B I Kili Untonlnk. 25. Puh 14 81.I II 1 lllfi at 10-4. Uuant. 10-4.
PUUH Ml? Palo vak.y. Unlonink. 15.DUE/NIA p. 260. Alex. F. Lindberg.

PftHlfll å Palo_ > meri-, murtova*.liH 11 11 å PÄ-«?r,arw.Ai«h|jLUtIJUUft 44. Avoinna klo 10—4.
Oli 1 1111 HenkivakuultisyhtieSALAmA Slxr1-
f__, nn Keskinäinei Vakuutuslaitos
\flfil pä3 asloiml sto Helsingissa An-
U«iH|JU, nankatu 15, puli. 49 83, 50 32.

UnUIIUIU Fabianin*, dl p A. P. 220.
ftj =__ Palo- & Henkivakuutusosa-öKane tq^v^vt*
&nn £1»SHSfÄ?ÄÄKt
SWWZ Antink. 5. Puh. 414.

IflSll I konttori avoinna kello

SoöffienLasi-faKeatas MoaFabianinkatu 31. Puh. 345.
Cl/F" JL Palo- ~ Henkivakuutut O. Y.AVr a Telet 228. P. Esplanadinko
Vff tn dan N; 0 33 Av klo 9—5

zWMWMWWWWnKonttori Unionink. 28 Av, 10 4. Tel. 1385

Sn Am an M mm i vakuutus-Osakeyhtiöneo HBII- iSsnSuTritnrt M«rivakuut. O.Y. Asiam. Helsing.
VakuutuskonttoriFabianink.l4.HllUlJ p. 60 22 ja 1163. Axel Holm-

ström, Ankkurink 5. P 29 24 ja 126/.
Tunni/aara Ti'ov- Tapaturmavak.yhd.I JUllldaiQ E.Espl.2. Puh.lQsU3 kly 10-2
|L.mil Keskin, faioapuyhdistys. Pää-
lIHII IIn asioim. RakennuskonttorLO.YIUIUIU iso Kobenink. 6. Puh. 95 38

lii C M AM il Pulovak. U. » Paaasiam.:
W I I 11 M I Arkki*. A. Mörne, Alber-H li L LH Hi U ilnk. 24. T. 1363. Klo 10-4.
Vakuutuskonitorl BPSft ft M
Valitus kaikenlaisia vakautuksia.

YLEINEN SUOMALAINEN
Vak. Oy. Un:onink. 17, klolO-'/, S. R 39,
11148,10395- Meri-, maakuli-, palo-, mur-
tovark- tapaturma-, sair.-, arvoposti-,
lasi-, takun-, purje- Ja moottorlvenevak. j

mmmmm
7. Puh. 32 57,104 22

SOralfetM MurakMtlM Pastoria,
kansliat

Kallk» kirkossa la maiden Kgraknn-
tieu M

Pastorlnkaosuat Dulavardlnk. 14 B.
avoinna loka arkloftivi klo 9—12 a.o

B_ll •_ Kuivia koivu- ja havu-
h yni3 ha,k °ia - Kot,in »ie!-uluUjtl tuina ' P' tkinä tahl P' 1 -

I kolluiiia.
Puutavaraosakeyhtiö GIERS

Puh. 602*, 113 22 jt 11107.
HALKOPIHAN Puhelin 66 24.

13099

T:rl Arma Haapanen, vastaanottaa
jälleen. Cygnaeusk. 5, D, (Muscok. 5)

T:ri Eero Tammisalo vastaanottaa
jälleen keskiviikosta, elokuun 18 p:stä
alkaen. 81.7866 22794

Asianajajia Vilpu:lcsa:
EPVAR HÄNNINEN Varatuomari,

Asianajotoimistoja Viipurissa,
joiden omistajat" kuuluvat Suomen
Asianajajaliittoon.
Avellan, S. Katariinank. ö, puh. 5 40

ja 16 03.
Broiridt, joh. Aleksanterink. 31, puh.

y?' ja 14 00.
Clöeberg, L. O. A. Torkkeiinkatu 12,

puh. 17 25 ja 16 16.
Konttinen & Saraste. Torkkeiink. 16

puh. 22 82 ja 7 52.
Kobkinen, Juho. Repnlanks.ru 7, puh.

9 75.
Lojander, Sanfr. Torkkelinkatu 24,

puh. 7 75
Moberg, Jarl. Lakiaisiaintoim. Rauta-

ticnk. 3 A, puh. 5 61.
Pitkänen, Martti. Punasenlähteenk. 8,

puh. 15 (30 ja 8 50.
Sarkanen & Hchne, Pietarinkatu 10,

puh. 3 51, 15 56 ja 20 50.
Tanner, Otto. Ptmnneniähde, „Otso"

yhd. talo, puh. 9 14 ja 20 00.
Wiik, Fritz. Lakiasiaintoim., puh. 2 12

ja 9 44.

Asiana jotoim. maaseudulla:
Lakbslalnt. A. Nooanen. Kouvola, puh.

126 Omist varatuum. Arvi Nopanen.
Toivo Muitl'»lsen I aklaslalntoimisto

Pieksämäki. Om. Asianaj. O. Huhtanen.
Petäjäveden Lakia», tolm., lita- Petäi. as.

Maanmittaus-insinöörejä:
Luukkonen. Liisankatu 11 t. 5246.
V. Puustinen. Mikonk. 23 A. 4. P. 99 21.
Heikki Luostarinen Hvvlnkfiä. tel. 43.

Sähkö-insinöörejä:

L I. PUUSTINEN &s?s£*■
Metsätoimistoja:

O.Y. 11. I iii Metsaloitt
Helsinki i Viipuri

Korkeavuorenkatu 20. f Torlk. 2.
Pnji. Wl5 «jN«. 11165. [ Puh. 375.

ISkl-SDMien llefäliHstö
Tampere, Puhel 15 61

IfitisL^eJelslloiöiistö/pÄ^- 8

Metsänomistajain Metsätoimisto
Aleksanterink. 17. A. Puh. 64 04.

Thomen Metsätoimisto
H:iil L. Ranta 12, puh. 172 A 37 43.

Arkkitehtuuritoimistoja:

Kauno 8. Kallio «Ä
Arkkitehtuuritoimisto. Puh. 4571 & 3218

Oi?a
Enttajank. 11. Puh. 103 10.

IVSöme & Kaalamo
Albetiink. 24. Puh. 13 63.

HELSINGIN SANOMAT
Pankkeja:

Kansalla-Pankki
Hleksanterink. 42. toim. P. 894;
Kallio liftmeenk. 2A. toim. P. 11866;
Töölö L. Vlertot 28. P. 12503.
Klo 10—VH pyhä naattoina 10—Vt3

Tiistaina elokuun 17 p.

Edullinen sijoitus
Helsinginkaupungin V* % laina eSok. 1 pltä IS2©

Yllämainittuun lainaan kuuluvia Sml
sioneja myyvät allaluetellut pankit ulm<
korko elok. I pstä 1920. Obligatsionit in

kai 10,0!« _j n Smk:n 100,000:- obligat-
eilisarvcsta lisättynä kasvanut kuponki-
jnastetaan täysin elokuun 1 pnä 1925,

Osakepankki Ulkomaankauppaa varten,
Emissioniosakeyhtiö.

Helsingin Osakepankki.
Landtmannabanken Aktiebolag.

Privatbanken i Helsingfors Aktiebolag.

Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö.
O.Y. Pohjoismaiden Yhdyspankki

Suomen Teollisuuspankki Osakeyhtiö.
Kansallls-Osake-Pankki.

Maakuntain Keskus-Pankki Osakeyhtiö.
22787

Kll * # !•*■ i •B 9 •

sopiva, kaupungin keskusiassa sijaitseva liikehuoneisto, käsittävä 4 h.ja kaksi suurta näyteikkunaa sekä 3 sisäänkäytävää, myydään irt. ja
varastoineen. Lähemmin Puh. 1667 klo 9 a.p.—4 i.p.

Ha&yfeits ©slaa
■■f ■ 1 K E<

HUUTOKAOPPA

SI 7859 -J2777

Merisatamassa Hels. Sementti, ja Asfalttiliikkeen tontilla sijaitsevat lautarakeiv
nukset sekä yksi partia sementtiä huutokaupataan keskivikkona 18 p:nä e'ok. k:lo
10 a. p.

O. Y. Wanamo, HELSINKI
Konstantiinink. 16, puh. 60 97.22622

Sekalaisia ilmoituksia

Lääkärit.
Helsingin lääkänyhdistyksen kautta.

T:ri Jansson, vastaanotot alkavat jäl-
leen 18. 8".

Prof. Csv. Streng'in vastaanotto ai--
kaa maanantaina 16 p.

T:ri Tukiainen, vastaanottaa jälleen
sairaita (ihotauteja) 9—lo ja 6—l]
Erottajakatu 3.

81.786? 22796

Hamnans täxlsäsrit.
Suomen Hammaslääkäriseuran kautta.

Kokouksia varten vuokrataan

Sanomain sali
Lndvlgink. «. Puh. M 81.

Luotto-Pankki
Osakeyhtiö

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

Aleksanterink. N:o 11.
Puh. 111-60.

81 7110 20703

Konekirjoitusta, Rehbind.-tie 15 H. Hallie

OSAKEYHTIÖ SYSTEMA
Suomal. ja ruotsal. pikakirj. koulu Gabels-

bergin järj. muk. Puh. 13 95 ja 10 92.

Tilintarkastajia:
J. ». Kurkilahti, 1. Rob.k. 33, P. 10659.

Kielenkääntäjiä:

P o I y g I o 1 1,
20 kieltä Vai tehn.kielen!c.Boul.9,p. 1578

Translator
13kieltä. V.t kiel.k, P.EsDl.k.33. P, 11055.

Paikanvälitystoimistoja:
(/2ncslfflulti!Bn maan. 11—'/ai fAnnank.WaSdKölllßjeO kesk leuv.U-1 \T. 31 83

Matkaili jakoteja:
Turistinospitsi «15 *«

Rot*ll! SAJMA Turku. P V

Matkustajakoti „MIW«
rielsiuki, Laivurinkatu 43. Ensiluoskainen!
Kodikkaat huoneet.

Kustannusliike
WERNER SÖDERSTRÖM O.Y.
Päafitke Porvoossa- tl«lsl*gai
toimisto VrJönk- f3. Avoiaaa
9—ll ja '/, 1-H. Puh. 99 34-

Maalausliikkeitä:
Veljekset Lehtinen

Qauhank. 15. Puh. 45 16.

Helsingin Maalansliike
Om st. Urho Vinonen

I. Viertotta 9. Puh 5071.

Kuljetusliikkeitä:
KuljetUS- Albertink 27.
uikc. Pui). 43 00.

HeSstafgin
Uusi Kirjapaino Oy.

Ludvlginkatu 4- ti Puh. 78'J



mstalna elokuun 17 pt

SQorneD SoKeaio Ui»
VUOSIKOKOUS pkfetttn Helsingin so-
keainkoululla, 1 linjan 1 :ssi, elokuun 30
pnä klo ! 2 pii vii!*. Käsitellään saanto-
jen 17 §:6ss mainitut asiat.

KUO.VU Jäsenmaksun korotus.
j 23754

iiiliii
Suom. Lyseolla.

PATALJOONAN HARJOITUS
ToraLlnai tk. 19 pnä klo 7 lp, ko-

kcuÄjUiaa Kalasniemen ravintolan
(datUlli

KaacUa- Ja TtraeooM araiiia tan-
*UM U p. »ia •—T W.

T. t» P»tat)«mi»aa PtfimU

HMPom-Slrfcos.
Tfi»a Iltaa» klo 8

™ mtierln kääpiöt ™

ff V*to-Ohftlm*. n
j Eniukk*-«*to klo 12—4 Aiaksintertn-
kaa aa SfetraskasM mUaa klo 7I p.

»anatta 78 36. 22743

Tanssiaiset
ttnUa, tiistaina klo 8 Lp.
Parkettiaallsaa.

miOMJ S. 8m Torr/taoiUokanta.
Lipat a 4« 1- rera

Luodolla
oa thzxii-ilt&nA

tsU¥ikauden tuurin

Ilotulitus.
Pääsymaksu 16 mk. hariveroineen.
Pot/tttttaaksk puhelimitse SU 92.
HU O M.I Sateen sattuessa siirretään

seuraavaan kauniiseen Iltaan. 22707

Vnrb(i3(39Fi)ii
[ > '. lik « 6v, W in f *>l sS I ar a«
i' '■% hi h H k t M >» I" 11 1 Ii II

fiiilii
esittää sorHoa tSnään klo 7—9 i.p.
Kajaariij Sissipataljoonan torvisoit-
tokunta kapellimestari A. Wirze-
nius'en jolidolla. 16788

Tyuaila tnnntatoubclia.
nufcfnmocm maataloustuottajain

biitKwen toimikunta pantti asket»
Wn Kklmksesfayn, eitä Maata-
KxjAiwtt.ijai,, Keskusliiton malli»
iyKfapumMa. jonka mukaan ttzöai,
ta maa! ifuubeSfa on keskimäärin
teuebcSfa 8,8 tuntia päivässä ja
iesäaikana 10 t. päimää kohti, olisi
edellcen'in s«urattan>a. Wuosipalk-
■Jnioiätcn wapaaPäiwiZtä päätettiin
että Napunväiwä kolonaan sekä
juhannuksen, ioirlun ia uuhentm»»
o'naatm viiolilta ftniwiltä olisnval
waftaat. storiaiil)oitai ; ffn tulisi olla
14 iDitobMfa.

Arv. sokerijuurikkaan
vllielUäft!

Kuten tunnettua, oTI sokerijuurikkaiden hinnaksi tätä vuotia varten aikaisemmin
määrätty Smk. —: 40 kilolta. Nyt on kuitenkin Suonien Raakasokeritehd.is Oy:n Hal-
lintoneuvosto t. k. 6 p:nä pitämässään kokouksessa päättänyt koroiltaa tätä himaa kym-
menellä (10) pennillä kilolta. Tämän päätöksen mukaan maksamme kaikille
sopimusviljelijöillemme tämän vuoden sadosta Smk. :50 kilolta, laskettuna
pestyjen juurikkaiden (netto-) painosta, muiden etujen pysyessä muuttumattomina. Sa-
malla Ilmoitamme, että juurikkaiden hinta ensi vuonna (v. 1921 sadosta) on
välikirjain 11 §:ssä mainittu lautakunta t.k. 6 p:nä pitämässään kokouksessa määrännyt
Smk. —:55 kilolta pestyjä juurikkaita.

Nämä hinnankorotukset tekevät sokerijuurikasviljelyksen vielä enlistäänkin kannat-
tavammaksi, samalla kuin ne, välittömästi meidän taholtamme lähteneinä, vakiinnuttavat
viljelijäin käsitystä heidän etuaan harrastavasta toiminnastamme Rohkenemme näin-
ollen toivoa, että jokainen sokerijuurikkaan viljelijä, nämä tiedot saatuaan, tekee par-
haansa, jotta viljelyssopimus ensi vuotta varten on riittävän suuri ja että sokerijuurikas
ensi keväänä saa

"

kaikkialla paikan hyvässä kasvukunnossa olevassa, hyvin syksyllä
muokatussa ja lannoitetussa maassa.

Helsingissä, elokuun 16 p:nä 1920.

Kunnioittaen

3UWMSN RaakasokersieSidss Osakeyhtiö
Aleksarttermk. 46 B. Puh. 36 35.

Huoneenlvuolra'
säälmöslely.

äiuntotouofrien säännöltelemtseen
luhoyttiin meillä lenraaliluiuernööri
Sennin pakollisen määräyljen nojal-
la jo toisen maailmanjotawuoden
loppupuolella. Ten jälteen «n tätä
säännöstelyä jatkettu ja »verrattain
yleisesti pidelty wällläinättomänä ai»
nätin niin kauan luin uusien asunto»
jen tuottamiseen sodan wuolsi, hinto»
jen kalleuden, työmoiman puutteen ja
pommittamisen waaran takia ei woitu
ryhdit. SUt«ntuin osa R&t*tä ts-

M*tä p*HOa j, «lcnfcu>rij«a nältiC*
«HNSmyy» Wfrggmäa
anirffl UÖ 9kå tKKtwßwofti, mmt
mtt&tfi&ut wuol«lM»n«««ly« jatla-
mtfcfta takautunee* Coltia. Huomat»
kova »<a kxUruitmitajk» «n fttd miel-
tä, että Mnnöttety »lisi yhdelUl kertaa
tijfTanadn lopctcttacxt. Heihin yhtyivät
m ftmfoklfet, jotta säännvstelyssä
nälewät etten» uusien asuntojen ra»
FentomMette, maitta lain ullopuolella
nimenomaan owat kaikki uudet laken»
nukset.

Io« asiaa ajatellaan ftintrfmiSton-
omistajain ajatufsenjuotsun mukaan,
on rattalsu sellua. Talonoinlstajat
tuntemat itsensä siksi, suhteellisesti
pieneksi kansanosaksi, jonka oikeutta
hallita ja hoitaa omaisuuttaan on
yleietä olkeultajuntaakin loulkaa>va3»
ti mjoilettu. Esteet wuokricn kohot»
tamiselta onx»t siis poistettawat. kos»
kapa tämänluontoisia rajoituksia ei
enää muillakaan aloilla sanottawasti
ol« olemassa. Tämän yhdeltä puo-
len ymmärrettäwän kannan tukena on
talonomistajilla wiela s« seikka, että
leskellä wuolrawiiotta tapahtunut
korkokannan ja työpalkkojen nouscmi»
nen tekee useissa tapauksissa talonpi-
toon riittämättöi; aksi sen 50 %:n
wirallisen wliolrakoloitukscn, joka on
lmvallinen »viinie kesäkuun 1 pistä
alkaen. Seuraukset iästä näkynclvät
pääasialllsesli talojen tarpeellisten
korjaustöiden tuonnemmaksi lykkätzty-
inisen muodossa.

Luknunotlainatla wiiiuekstfoskltel-
tna seikkaa, joka on .valitetiaNx», löy-
lyy talonomistajien kannassa tarkis-
tettamia puolia. Myönnettäwä kyl-
läkin on, että ansiottoman anvonnou-

j sun estäminen kiinteimistö-olojen
alalla on ollut yhteiskunnalle helppoa
sa senkin Muoksi houluttclenma. En»
ncn niaailinansodan puhkeamista ra»
kennetut talot olvat olleet sellaista
huonosti kiitketläwää „>vanhaa wa>
rastoa", jonka hintoja (muokria) on
woitu werrattain helposti walwoa.
Tätä helppoutta «i kuitenl«an tule
wälittaa. sillä muodostaahan asunnon-

j wuokra toiseksi stiurimman menoerän
taloudessamme. Ia jos periaate:

i kauppiaan on kalliina oikana saatawa
; tarua rastaa n suhteellisesti yhtä suuri
i iuoitto kuin hclpponaliu, MuokrasääN'

i nöstelyn alalla on Moiti: toteuttaa, on
! tässä suhteessa oltu oikealla tolalla.

I Muissa kansalaisten menoissa on kyl-

lä ollut riittämiin sellaisia eriä. jolla
ansiollomasti oivat kohottaneet elänti-
sen ehdot miltei lomahdutjen par.
taalle.

lvlainittiin jo. että jatluwan »vuokra-
säännöstelyn waitctään nyttemmin
olewan uusien asuntojen tuottamisen
esteenä. Tslta on. että talsi suuresn
loisistaan poillnnoaa »vuokratasoa, hi-
fi »vanhoja, toinen uusia taloja loar-
ten. ei houkuttele rakentamaan niin
suuressa määrässä luin jos samasta
taloarasta loallitseisi suunnilleen saiua
hinta, Waitlalaan wäite ei pidä
paikkaansa niin suuressa määrässä
kuin on tahdottu uLlotella, sillä nyt»
hän mf«uwtoai. tfieentf »li» pcttjon
tui» fcOetf* t***ifU Otjftj». jätte jak»
fat»** fiMeittas nyltztfts måmmuåfu#-
wnnuckfia ttlMmämn artiofrtm, on en-
nen kysymyksen l«PuN»t»tatftdlcnri*-
ta tatfeatettaa» tilannetta, joka syn»
tyift. j«s »vu«liaiäännö»t«iy äMä 10..
.. . L - i,

- .«Ipeleliain«l.

Nuokrarajoituksien päätyttyä ko»
hoaisiwat wuokrat lyhyessä ajassa
asuntojen tuotantokustannuksia was»
taawilsi. Ennen maailmansotaa oli
päälaupunkilaisen 2 huoneen ja teit»
tion asunnon wuosiwuokra noin 1,200
ml. i>tykyinen wirallinen koroitus
50 % siihen lisättynä on siis wuosi»
»vuokra 1.800 mk. Olettamalla, että
ralennuskustaimukset nyt olisiloat
noin 20,000 nlk. huoneelta, malsaisi
sanotun suuruinen asunto 60,000 ml.
Jotta huoneiston rakentaminen fan-
nattaisi. tulisi tuolle summalle nykyi»
sin saada 10 % »vastaama wuosi»
wuokra. eli siis 6,000 mk. Koroitus
olisi 4,200 mk. Näin suuri yhtäkkinen
menojen lisäys aiheuttaisi Puolestaan
suuren työpalllojen kohoamisen ja si>
ten rakennuskustannuksienkin suuren
lisäytymijen. jos yhteiskunta ensin-
kään tuollaista keikkalista iestäisi.

Tosin tällaisen toimenpiteen seu-
rauksella wapaiden asuntojen luku-
määrä ilman inuuta lisäytyisi, sillu
palkat nlviit ehtisi kohota yhtä nopeas-
ti »vuokran kanssa. Mutia »valitetta-
»vasti ei asuntoja saataisi niiltä, joi-
den nyt tiedetään liian lerwästi «su-
ivan, »vaan keskiluokan ja lyölväen
olisi asunto-alaansa sen kalleuden
»vuoksi fiitn*t:iia»oa. Ja tämähän ei
olisi tohvorianxx», kosiapa pyrittälvä
olisi päinlvastaiseen.

Suurta hankaluutta rakentamiselle
muun turmeluksen ohella synnyttäisi
lisäksi se liinteistökeinotleln, joka
muokrien »vapautta!' isen jälkeen syn-
tyisi. Kauankaan ei »varmaan kestät-'
si, ennenkuin satoja miljoonia n«rkko-
ja olisi sidottu »vanhoihin liinteiinis-
koihin ja pääomia riittäisi uusien ra-
kentamiseen nyklii«täk»n »vähemmän.

Tarkastelumme lopputulos on se,
: ettei huoneenwuokmsäannöstelyn äkil-
lisestä' lopettamisista olisi »vastamuaa
ht;öiyä rafennuStointinnolTc ja ettei
tnfloinen menettely muutoinkaan ole
mahdolliZta. ftiiinfa »»»okrien >va>
paultainisessa »nielcslämme tiiliä toi-
mia, siitä seuraalvaösa kirjoituksessa.

HELSINGIN SANOMAT

Helsinbi. M. 17 p.
Tulojen suoslunlawcco

wuodella 1919.
Laki siitä julkaistu.

Tasawallan presidentti on wiime
toukokuun 28 päiwänä »oahwislanut
eduskunnan hyiuätjymän lain tulojen
,uo»tunta>rerosta urnodelta iyiy. pu-
heenalainen »verotus perustuu, sa-
moinkuin aikaisemmatkin tulojen
iuostuutamerotutset, kunnallistalsoi»
lukseen. Kosla lain jullaijerninen
edellyttää, että lunnallistaksoitus
1919 wuoden tuloista on koko maassa
toimiteltu, ja taksoitus Helsingin kau-
pungissa on saatu ivasta nyt »valmiik-
si, on ollut pallo lykätä lain jullai-
jeminen tähän asti. Lain 19 §:Sfii
säädetään nimittäin, että sen, jolla
muonna 1920 toimitetussa kunnallis-
taksoituksessa on useammassa kunnas-
sa pantu kunnallisweroa yhteensä »»xi-
hintaan 5,000 markan suuruisista tu-
loista, tulee 30 päiwän kuluessa tä-
män lain julkaisemisen jälkeen antaa
maistraatille tai kunnallislautakun-
nalle siltä paikkakunnalla, jossa hänellä
on kotinsa ja asuinpaikkansa tai jossa
asianomaisen yrityksen l>allitus sijait-
see, kirjallinen ilmoitus, josta näkyy,
mihin määrään hänen tulonsa on eri
lunnissa lalsoitettu wuodclta 1319,
setä, jol häntä wiime mainitulta Miio-
delta on takseilettu yhteensä mähin-
tään 50,000 mln tuloista, mihin mää-
riin hänen tulonsa eri kunnissa on
taksoitettu wuosilta 191? ja 1918. We-
rowcliuollisen jota tahtoo ta£"oitetutå-
ta tuloista lain 8 ja 5§ :n mutaan
> vähentää niissä mainittuja eriä, ori
myöskin saman ajan kuluessa csitct-
tämä samalle »viranomaiselle se selwi-
tys. johon hän »vaatimuksensa perus-
taa. Waltionwarainm! Esteriä on
lain 19 §:n perusteella antanut tar-
kemmat määräykset lain sowcltamises-
la ja on nämä msHräykset, joiia koske-
mat maaherroja, maistraatioja, kun-
nallislautakuntia ja läänirchallitnk-
siin asetettaivia
kiertokirjeillii itmoitetttt kaikille maa-
herroille ja no«dabeltnwais!
sekä asianomaisten tietoon saatetta-
»vaksi.

Kun laki on j,ilkai?tu asctuskokvcl»
massa eilen, clok. 16 p:nä, päättyy
ylempänä mainittu ilmoittamisaika
«nft syyltuun 12 pöiwänä.

N«pn»alarpeiben sslamii-
lodisluljet.

Huomautu» suojeluskunnilla

Kolla on sattunut, että suojelus»
kuntiin luulutvat henkilöt hanltiwat
kaupoista ampumatarpeita todistuk»
silla, jotka euoät ole asetukjenmulllisill,
ja sitäpaitsi suojeluskunnat antamat
lliwan yleisesti todistuksia myöskin
ruudin ostamista warten, lvaikka
joulukuun 4 p:nä 1913 räjähdysci-'
neista annettujen säännöksien mukaan
ampumatarpeisiin ei lueta räjähdys»
aineita, ruutia ja dynamiittia, mää»
rää suojeluskuntien yliesikunta jul»
kaisemassaan t'c!s'y!ehdeZsä, että suo»
jeluskuntawiranomaiöten tulee edel»
lämainittuja lupatodistuksia antacs»
saan noudattaa mitä an!puma»ascis»
ta 22 p:nä marraskuuta 1918 anne»
tun asetuksen 3 §:ssä näistä sääde»
tään, ollen lupatodistuliÄ asianomai»
sen niojeltfifimnon iic&siöSeftfu rotan
tai joulto»olaston pÄMMn aC»Jifi»t»
fciferoai sent walust«Uan»t pöiwä»
mäeirsssä, järjesiy«n»merslla ja tou»
kastnetillli.

KnoNeisuu» Helsinziesä. Niikon »/g
—'/, 1920 lu,u«»sa luoli 32 henkeä
(latcrtl-jifia), joista 6 oli alle 1 touo&cn,
S I—lo rouoden ja 23 yli 10 »uoden
ikäisiä.

Allan«,lnittuHin fuokmänfhiljin kuol-
leiden henkilöiden lukumäärä oli:

Synnynnäinen heikous 1, keuhkotauti
5, muut wberl:r!oo!iset tauisi 1, we»n»
rcuoto aiwoissa ja aiwoplhmsmiyL 3, pir.
köll set fydän. ja 6, leuh'
Mtftehbu,? 4, mumifii6;rnt*it 1, faStnii»
met b. murha ja lappo 2, tapot-uima 1,

influenssa 1 ja «uul fucleaiajhtjyt 3.
Niilon lubllechfUUa tiKt&exm* wuo>

tuin» hsMuoÉelsuu» «lt 8,8 1000 hen.
kä lehti. WeHiluoßeifuu* »u«ina 1917
oli 12,1 iOOO henl«ä lohti.

K A lit.O»
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„«!«««« ««lim».»»»» kannat
tilmSnrSpäyksestä

STOCKMANN.
Tavaratalo

Urheiluosasto
»Mainehikas erikoisliike».
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Määräys luoiellltzlnnllen luotto*
lulielus»iluulsisla.

Koska suojeluskuntien yliesikunw
luotlokuljetuksia tarkastaessaan on
Ijaivainnut, että luoltokuljetustllaulset
useatti omat puutteellisia, kirjoitetut
joskus ainoastaan lyijykynällä sekä
monasti merfUnt tehdyistä rautatie»
matkoista yliesikunnalle laadiilawaan
luetteloon niin huulimailomasti, ellei
käy selwille, onko asianomaisen piiri»
päällikön lupaa hankittu y. m., on
aliesikunta pää!länyt, että tällaisiin
laiminlyönteihin syyllisiksi hawaittn.
ia toimihenkilöitä henkilökohtaisesti
tullaan lisälaskulla welkomaan ylei-
len tariffin mukaan lasketun ja luot»
toluljetuskonttorin yliesikunnalta las-
ru» nojalla welloman erän ero, jon»
la fumman yliesil.inta rautatiehalli-
tukselle sittemmin suorittaa. Lopuk-
si huomauttaa ylicsilunw kaskylchdcs-
sään, että yliesikunnalle kuukausittain
lähetettäioät ilmoitukset tehdyistä rau-
tatiematloista waswatvot Asetusko-
foclmcisia n:o 32 julkaistun walti»
nenwoston Päätöksen tämän wnodcn
helmikuun 19 p:ltä 51 §:n edellyttä-
mää luetteloa ja että ne siis nyknjään
omat asetuksella säädetyt paikallisiksi.

Manherrnin wuLdentnlolerto-
mutsia.

Naaslln läänin
lääninhallitus ilmoittaa t. k. 12 pmä:

Eäät omat yleensä olleet kaswulli-
suudelle suotuisat. Kalloja ei ole ta-
pahtunut. Heinänteon loppupiiolta
oivat tuiteuiin sateet joZscckn aiääria
hidastuttaneet.

Rukista oboietaon yl««nsä ttSfvtx-
teriöistä ja M pal«npaattn satoa.
Korsnäsin otofHs-
taan sadon hilemcm hywsnkn: M-wastoin ilmcttcfnon SSeMtn ja P«-.
Öon fiinnuta sadon toiwert huonoiksiOhraZW ja fcitrcsSh k«ö>

palcmpaa tni
Woa. samoin perunoista ja inuisi»jmlriknenxisinNn: Iwanfefc on l«.poteLu j« snatn yi«»nsö feSÄn&riai.nen sato; fan haitat HUiDaffinncei b«imini«on elSatta, «waiöfjnst laobuftaan hy««i.

S«c{)nä, pell»r«. hamvpu j« tuva?»fa, jotta wiliessäan owat mc-
ncShjncrr FcSfinrertnUcStt.

Merilalastus on antanut huonon!aaliin.
Karjanlaidun on nnsyjZän hytvä.

Kuluman wuodeu wieuli.
E»l maihin »iedyt mäSrät.

Kuluwan wuoden wiennistä' tuleeallalueteltujen maiden osalle miljoonin
mailoin seuraamat määrät:
Isobritannia ja

hemäk. tamm:-heinäl
Irlanti 195,8 549,3
Ruotii 21,5 994
Hollanti 26,9 89,0
Ranska 27, C 86,2
Salsa 10,6 62,7
SBelgia 18,5 48,6
Tanska 14,6 47,3
P. «. FhdyZwall. 5,5 43,5
Espanja 14,1 35,4
Ärncntina 3,0 21,8
Norja 3,5 11,8
Via, Ma 4,1 10,2
SBiro 0,4 S; 2
Ellyp-i 2,3 7,7
Sanota 1,3 3,5
Puola 0,1 tl

Hessngu, W»,lr»l<n«shbi«ty«.
Helsingin WuolralaiSyhdischllen tzlei-nen kolona pidettiin Uusmaalaisin Osa»

lunnin talolla wiinu' sunnuntaina No 12
paiuiallä. Kokouksen awasi johtaja ®.
SBeclmrni, jola myös walittiin »uijeenjofj»
tajafsi. Siiitecrilsi roafliiiin maisl. Laati.

Kokous päät!, »alita Käpylän ja S8al«
lilan ra!ennusosuuskunnille tummalle»
lin oman hallintonsa, multa sitä ennen
luiteniin maltuutcttiin seitszmän henki»löä hakemaan wahwiKtuZla KäpHlän
osuuZtlinnan ffiänstiiSe. Tähän wllwat
»«lltuls, herrat VlatkKala, Haipi», Sn»
ra. Häilynen, Kortiila. Pulliainen ja
Laati. Naiitä taas walittiin talrne enfif»flmainithm Kipylän «suuslunnan hallin-
Usn ja kolme scuraanaa päätettiin eh>
»ottaa waltuuSlon hywälshttä»ä!si sa°
«aan hallintoon.

CfuusmaJfu Käpylässä pääteltiin Io«
roittao 1,600 marlalsl tulifijao kohti,
feSla lainojen feanii on helpompi osuus»
ma-tytjen ollessa forfeainmat. kamalla
paätWHin soslalilautalunnan sihteerin
arttitchti Soijsofin että
osuude! määrätään 500 mtn suuruisiisi
ja rooi niitä tjffi henlilö merkitä korkein»
taan 24. Tällä tnrooin »oidaan osuus»
maksuja foroittna tai «ähenlää osuulsien
liitua lisäämällä ilman, että siihen tartti»
taan sääniijen muutosta.

Wallllan osuusluunan säännöille wah>
roi?H;M« halemaan »aliiWn hrat Äo»»
tiainen, Tlrnioth, Pulliainen, H«sari,
V»ct»«n. Karhumaa ja Lciiuia. Näisiä
ronliititu osuu«k«!nan IjalliiUoon herra!
Hasari. Neclm«n ja s!»lhumaa, ja pää»
tettiin efjbi»*fra hrat K««tiain«n, Tär:>»
rolh jn waltuuötll» hymälsy!-
täwilsi samaan hallintoon.

CjuuSimirfii Vallilassa pääteltiin lo=.
roiitaa '>,o<K) mallaili tulisijaa lohti ja
osuulsien suuruus määrättiin 500 mar»
lalsi ja moi niitä ylsi henkilö merkitä lor»
lcintaan 24.

Lopuksi päätettiin, että Henkilöt, jotka
tästä lähtien liittymät kumpaan osuus-
luntann tahansa, saatoat maksaa sisään»
kirjoitusmaksua BO ml. tu'isijaa lohti.
Kolouls«ssa oliwat mi)ö* suunniteltujen
tnlcnnuv.tcii piirustukset nähtäwinä.

Minne Suomen lvaltion
omaisuus Ahwcnaumaalla

on joutunut.
Edellisessä numerossa julkaistui»

hin tietoihin, minne Suomen wal«
tion omaisuus Ahwenanmaalla on
joutunut, lisää »Turun Sanomat"
wiclä huomattawia salaluljetusii»
koksia ja waltion omaisuuden war»
kaulsia, jolta owat wiranomaisten
tiedossa, mutta joiden suhteen ei ole
ryhdytty minhinlään toimenpitei»
siin.

Lehti kirjoittaa m. m.:
«Ahlvenanmaan paikallisista sa.

lakuljettajista owat mainittawim»
mat feuraawat: paulliproturisti
Alfons Sundblom, nahkakaup»
piaat Vruno & Ruben N o t z. rau»
takanppias, merikapteeni, konsuliErik Nylund, ent. kauppias A.
E. Björklund, ent. teurastaja
Kalle 3l o s e nqwi s t, merikaptee»
ni, elintarwelautakllnnan jäsen, ra-
hatoimikamarin puheenjohtaja Erik
M a l m q w i st. merikapteeni, ent.
sotasaaliskonttorin warastonhaita»
ja Uno Ada Issso n ja merikap-
teeni Arttur Ekbom.

Edellä mainituista henkilöistä
otettt uhat joutuneet kiinni itse
teossa. Kuwaciwinta lienee elintai-
wclautakunnan warastonhaitajan
Erik Malmqwistin kiinnijoutumi»
nen. Hän nimittäin osti wernissaa
elintarwelautckiinnan antamalla
lupatodistuksella, mutta takawari-
koiwat tulliwiranomaiset sen Scfe-
rön lähellö, hiinen yrittäessään lul-
jen«a sitä kutterillaan Ruotsiin.

Mcinen kiisi thH kenf«n ftsfuube.3*
sll kuuluu oletVlln se, että »enäläis»
ten entiset lusraJtst otsat nhteistä
tawaran, eikä ©usmcn »aition
omistu3«ike«d«lle panna suurta-
kaan painoa!

Esimerkin ttrnoksi mainits«e lehti
s»«?«»Mass» muutamia t«P«uksia,
j»u>fli suhisen wir««omaiset eiwät
«le rylM,«et mihinköän wimenpi-
it\?in, waikka o»«t täysin tietoisia
niistä.

R«lil«chi«ni Sri»! Fl ta I u n b on
m. m. eristä talonpojatta ost»»«t
suuttumia* moarén tuflfeja, raki-
kisleja ja stnttniti*, taifriaan iiffjrS
100,090 *wk«n arwssia. Talon»
poika wäittää ostaneensa iawarat
kewäällä wenäläisiltn, joten ne il»
meisesti owat kadottamat Suomen
»aition omaisuudeksi.

Merikapteeni Uno Adolfsson,
sotasaaliskonttorin ent. tr ~-S'on»
hoitaja on sotasaaliin jon; tia Ma°
rastanut yhden 500 metrin piiuisen
trossin sarwo 5,000 mk.'! ia mymint
sen 1,800 markasta edellämainitut-
Ie konsuli Nylundille, joka taas
wuorostaan on myynyt sen. Eitä-
paitsi on Adolfsson marastanut: 3
&nl>*rin*«T><! •>«»«. >-4b4q »ni
nyt po4tilj. Sjöblomille, 3—4 isoa
rullaa telefomjohtoa, yhden astian
konsistenssir-lswaa y. m. 3itäp»it-
si on hän tehnnt kaksi matkaa knite-
rillaan Ruotsiin roieden mukanaan
sotasaalistaMaraa.

Jomalan nimismies Jalmari
U n q e i t h on sotafaaliskonitorilta
saanut tehtämäkseen m. m. ottm stl-
mää erään moottoriruiskun Mar-
kaudesta. Turhaa lienee sotasaa-
lis'ontiorin kuitenkaan odottaa sel-
mitystä sitä tietä, sillä nimismies
itse on ostamn ruiskun ja mootto-
rin eri henkilöiltä, yhdistänyt ne
yht«n niinkuin ne alkujaan olimat
olleetkin ja myynyt edell««n Moi-
toKa.

Mintanvelantakunnan Maraston-
hoitajalta Erik Malmawistilta tapa-
simat sikäläiset elintanvepoliisit hil-
jattain 350 kiloa sokeria. Malmawist
selittää sokerin oleman elintarmelau-
(«hinnan tamaiaa. Koska kuitenkin
elintarwekomissionille läheieitnjen
luetteloiden Perusteelli elintarw'lau-
takunnalle pitäisi olla ainoastaan
muutama kilo sokeria eikä kukaan
muu ole tiennvt siitä, että miime jo*
ketussa jäi ylijäämä on todenna-
köistä, että kyseessä olema sokeiimää-
rä on aiottu suorastaan Marastaa."

Epilkxhbat Malmin hautaus-
maalla. Porwoon tumnwkaftituli
cm t. k. 14 p:nä pitinnäsfään yli>
määräisessä istunnossa päättmiyt
kirkollis» ja opetusafiain minisic-
riöfle osoittaa kirjelmän, jossa il»
maitetaan todetuksi, että .frcljrnajn
papisto- ja lirktokanilori eiwät ole
syypäitä Malmin haulaiisoloissci
tapahtuneisiin epäkohtiin, jotka pi»
tamminkin papiston tounenpiteit'
ten kautta olvat tulleet päiwänlva-
loon.

Tlwmiokapituli eihbotiaa, eitä fir=
kallis- ja opetusministeriö käskisi
Uudeinnami läänin ryh-
tymään toimenpiteisiin, jotta asia
tulisi wielä utidelleen ja perustee!-
RfftMi tutkituksi.

Bolshewikien t\)'åt W euanKai.
jalassa. Oulu. elot. 16 P. sSTT,.)

swusamoon faaVnncct karjalaiset ker-
tomat bolshewikien polttaneen joku
aika sitten Tolnatansnun knlän Tep-
po järwen rannalla. Kylässä oli 50
taloa.

N:o 221 1920 - 3

KotikaslUlltusyhdlstlilscn
tcsäloimiutaa.

N»tll»»«»»u3yhdl»tylsen <«l«eSt» pidet»
t, P»l«.P«l,j,!l»«,», Lapiss» ja Itä-K»l.

j«l»»l« 34» teltatta, «iissä 578
esltclmnä.

on luluwan le»
sän ailana enji fecran ulottanut toinnu.
tänja Suomen stjtjaijinipiin pitäjiin ja
siellä fattlein taiUaijinipiinlin fopuioi.
t)in, joissa ei (luiuunottainutta saama,
miehiä) lulaai, esitelmöitsijä ennen ole,
läynyi. Xoisiaftjmmentä' puhujaa, etu.
Päässä laiilaloulunapeUajia. cm p.tänyt
lofoiujia ja esitelm.ä seuiaawiosa pai.
lolösa:

Ilomantsissa on pidetty 47 to»
touita, joissa 73 eji.elmää 2,162 liuilijil,
le. Kicjallijuult,» on lllaisuut,ii>ja myy.
ty 1,603 marfan aimosta ja ftoti-lehteä
iilattu 249 rouojilcttaa.

$i e 111 jaeto e 11 ö: 26 lolousta, 31
esitelmää 1,326 tuul jalle, kot, a lilat»
tim 46 wk. ja tirjoja myylii» 746 m£:ua.

Karungissa: 3 loioutta, 5 csitel.
mää 140 fuulijtfUe. ftotia 16 ml. ja lii»
joja 90 nti :11a.

Jlitoiniussa: 12 MouSra, 20
esiielmää 615 iuuiijuUc, Kotia 18 wi. ja
liljoja 530 ml:lla.

SEuiioUßjo: 8 fotousia, 14 cfiteL.
rnää 400 !uuii.a£lc. Kirjoja myyty 450
mk. armoita.
Kolarissa: 12 lolouöta, 21 cfitel»

mää 550 tuunjaUc, Kotia 55 rol. ja iii»
joja 310 ml. arrooS.a.

Muoniossa: 10 tolousta 18 esi.
telmiä 420 £uuli;aQe, Stona 59 rol. ja
ftqoja 375 mi :lla.

STC uonional u S t a 8 f a: (Sluoijin
(mol.) 1 tolous, 2 eftielmaä 30 luulijal.
ie. JtirJßJa myyt,in 52 irrf:Qa.
Kare suan nolla: (Auotun puol.)

3 fafouSia, 5 efrielnkia bO iuuhjcUe.
flirjauijuu*la myytiin 40:sii:Ila.

lissä: 2 fotous.a, 4 efttéimåä 100
{uuiijafle, Ka.ia tilaa.in 13 rot. ja iii.
joja irtfj-yt.in 147 m!:lla.

P ud at jäcroellä: 27 loTouSla 46
esitelmää MW fuulijcfle, feoiia tilattiin
110 wt. ja f ujoja myytiin 1,185 n«:fiet.
Taimalloslclla: 18 tetcmt.a,

23 csi«l«äH l,tOo hiulijafle, Äel.a tu
l+tft.n 30 ref. ja ftrja&ijtnifta »»tfttiiii
880 ml:B*.

Muu(a rn o i { o: 25 JafouSia, 89 efi»
leimaa 1,158 faiiri(ja*€, Stoita t:l»tli n
Sö »k. ja firj»ja myyti>u 1,103 mt. ai.»

to»81a.
Kittilässä: 21 iolou3:a, 36 esitel»

m«i luulijalle, Sio.ia llaui.» ö2
wl. ja rirjoja myytiin 070 ml:lla.

Enon 1 e l i o»s a: 15 Jotoaéta, 24
esitelmää 355 luulijaUe, Sti>ria l>ä wl. ja
litiaja 215 ml:Ua.

Sodanlyläesä: 65 JoimiSta, 102
esiielmää 2,410 luulijauc, 6to:;a t.laau
166 wl. ja titjOJa myyty 3,100 nu:Ua.

Storoon ; e niellä: 16 toious.a, 31
csi.elniaä I.COO fuulijallc, Kotia 26 rot.
ja rirjoja 9/2 mi. aiwoXa.

Sernijärrocllä: 9 ioJontSin, 15
cskcimäa 030 Juulijaiic, Kot:a 27 wt. ja
liljoja 480 m':lla.

SluolajaL-rocilä: 30 fcötoufttb, 62
efttcliuuä :,0;0 luulisälle. Ko.ia 119 rot.
Kihoja 1,030 rnf:tta.

Terwolassa: 4 kolouslll, 6 esitel»
mää 270 kuujljalle, Kotia 18 rot. I.tjoja
340 m!:fla

g)l)tctnf» on pibätl) 349 lolous.a, 578
csitcrnda 17.05L8 Kolla on
tilattu 1,104 rol. ja
ta myyty 13,770 m, ;Ila.

lön, ien on JoionJjia pidetty laajassa
Zotxintytäösä, jvssa on ollut 65 ioions-
ta, 103 eft>ei»iaa 2,440 luul»jalte, Kotia
Qn taattu 106 rok. ja liljoja inyyly 3,100
mt:lla.

Pienin luulijafunta näillä malloilla
oli 8 henleä, «snaSti 10—SO fuulijno.
Ufeimmiren on fuulijaluma luUculm
wachdellut 40—100 fjeuiecn. LopKNMat»
talla -.cli fiiceefiinen fjcind.ai.a hauaa,
fun tyl?cn rooli joutui heinään tiftMisil»
le talarna, lleen.

SBaifta näillä etäisillä seuduilla ei ole
iotuttu cfUclmöitfijäiljin, nirn puhujat
hinnaltaan otetti,n yGt»«Ml«fHti wa»>
illan. Vtonissa patioin niuodo-luiwal
lolouis» innos.amilsi ja länirnittaroirii
illaisuulfttsi. Itärajalla on tototftn
l>olfi,c«i3m!n sauStuitamia ttytä, jotSsa
elämä ja harrasiuiset oroui sen mutai-

set. Useissa painin pijijDettiin
puhujia pian pa.aan.aan talaftn ja
t«chti'.n aineellijiai;n uhiauym tifthtii
y. m. muo«olsa luarftu tu«iu!ral!i. trnl.
teiniin «i A*{å suhlecssa ntamikowu
köichä En?nt«tlö.

Io«l»n nurAan »aiwat oliroai snutet,
jäi näistä malloista puhujill: l»al,on
mieluisia muistoja.

Znlaftcläinen fuoicmcn tapeui.

T.l. 13 pn illav.a tuli eräi Striiiafa.
buit 88:3fd ayama tcmutfaupip. g)qo 4>en=
rit Jalonen teliinsä jonfun roeiran
juopunec-Jfa tilaésa. MtzslzevimiN ta-
Botti.rt mi»S fuoäecna. Pöydällä oli
faffi to nen räyjiuatncn
toinen waillinaincn ja jumnolafi, jcla oli

miltei pajaan. Henl lö, i»n»
la t*n£fa irainaja oi: ennen Juolemoan-
{a lUftunut ia nah«wäZti ai.odotin nant.
tinut, ei ole sairas.unut. Tariempi tut,

limus fciroitiiinec kuoleman syyn. Po»
liisi »ei juomalasissa olleen wiinan
iutfittalnafsi.

» 111 MM!
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HiemM suomalaisten
heiiwwsiisn

loislawan leihäml-
jchdosta.

CM riiotfolninen «rksstllu Myyrästä.

Alista suomalaisista an epäile-
JcUii niielennintoista seurata kei»
ffM«h«Moiul«Men ja -tyylien tehi-
fc**naä)eife. Gnfikfitin luonuoili-
fmi ftU3l syystä, eitä omat miehem-
me «Btti o2:-ei miltei alusta allaen
mukana ja toiseni, eitä tollä mapaa-
M&fcm alakla on lchit>itty war-
mséh\ miltei ttuoji wuodelta, on
ittÉa toifeilsa jälteen ylitetty se,
tnttd wielä joku aika sitten pidettiin
mahdottonmna.

Nuotsalaisct oliwat alussa meitä
huomattamasti paremmat ja esiin.
Ateenan olympialaisissa 1906 saa-
wultiwat ruotsalaiset kauniit palkin-
not keihäänheitossa. Heidän paras
miehensä oli silloinkin göteborgi-
lainen Erik Lemming. Sikiöin oli
nieillä jo ainakin yksi hymä keihään-
heittää, nintittäin Karlsson (nyk.
Kiwistö) Tampereella, mutia hän
ei ennättänyt päästä suurempiin
kansllinwälisiin kilpailuihin eikä
rrnn?t""?aan r vv?"r.; f>H'e?W>-Ki !o>>-
pupsähän. ennenkuin hän loukkasi
sen ruumiinosan, joka heittäjälle on
mitä tärkein, nimittäin kyynär-
piian, Mutia sitten ilmestyy meille
uusia miehiä, sotka alkamat hiitytzt-
tää Lemmingiä. Niistä mainitta-
koon ensiksi lakobsson-weljetset,
joifa Marsinkin n. s. nappulaksi-

Häällä. fajm.it hyttiä tuloisia. Mut-
ta ZemminZ to&Siaft aina ttuoros-
taan. sullmlllaisten saarouluksiin.
Citteii ilmestyy meille tamperelai-
N'?n

muita pian on sen
tehnyt ;n«£» J«nmina. Aaltonen
loulkaa myiis kyynärpäänsä eifa
moi
Holman -eiyßSJ&ialjälfim mmneliä
an meillä nstfä kelpo keihäiincheit»
iai/a, joista mu iia parempi Jussi
Stmrisro. Meikäläiset saamat lois-
tamia ttoittosa ja Saariota lisäksi
inaatlmanenuätplsen. Mutta ttiela
slmzana wuonna saapuu Ruotsista
tieto, että Semmmg on ylittynyt
Sa2Us,.an tnaailnianenneityrsen,
tulosella C2,.12 m. Senjalleen hei-
tetään sekä Euoniessa ja Ruotsissa
useasti yli 69 m. ja kesältä 19!?
heitti J). Häckitcr Karlsiogassa »ml.
kasin 114,28 m. Hänen paremman
käden tulos cli silloin 61,81 m.
Mutta sitten ilnteslyy Eyw'taipa»
lcelta Jonni Mynrä. Kehittää it.
selleen muista eroaman tyylin ja a!»
kaa saada myös muita parempia
tulolsia. Harioilnlsissll tiedettiin
hänen useasti heittäneen yli 65 m.,
puhuttiinpa kuiskaillen myös
70:stä metristä. Kesällä 1319 mai-
kiistaa Mnyrä Tntholmaan ja suo-
ritlaa stadionilla 06,19 m. pituisen
heiton. Ia se on wieläkin maail-
manennälys. Mntta 79 metriä sitä
yhä main fjärnvntömiisti Myyrättä
odotetaan! Vioittuneesta tädes-
tään huoliniaila hän heitti Auttter-
penissä lähemmäs 66 m. Taisi mo-
nen maan lasfefrnct mennä sekai-
sin. Warsinkin olimat ruotsaiaisct
uskoneet maalaisensa Lindströminftääsettän palkinimlle, sillä olihan
hän harjoituksissa nakannut yli 63
m. Innostuttiin siinä määrässä
laskentaan pisteitä, ettei muistettu
inuita suomalaisia keihäänheittäjiä
kuin Myyrää. Mutta kelpo Urho
Peltosemme teki jälleen hymää ja
ttarmaa tpölä. Woitti alkukilpai-
lun ja tuli lopullisesti toiseksi kun
Mäyrä rupesi äkäiseksi. Paamo
Johansson pili luon.nollisesti myös
puolensa kuten aina, kun on jokin
tärkeämpi asia kns'.m!yksessä.

, Ia
Tulho!','an olrmpialaisten woilta-
ja Inssi Saaristo asettui nelsänuek-
si ennen kaikkia ulkomaalaisia. 2e
oli koko uudenaikaisten olvmpia-.
laisten merkillilinipiä, ellei merkil-
lisin mailto. Nuo neljä maittaia-
nimeä hrppelehlimät warmasli näi-
nä pöitornö suusta suuhun suoma-
laisten keskuudessa.

Virolainen moniftuolisuuZmicZ
Klumberci osoittautui myös täydelli-
sesti sellaiseksi heittäjäksi kuin miksi
häntä wiime aikoina on toitotettu.
KumtnaZtusta herättää myös se
seikka, että nyt kykeni Amerikka ensi
kertaa esittämään hymän keihään-
heittäjän.

! Useimmilla nykyaikaisilla kei-
on niin saiioalfem-

me suoca tyyli, s. o. heittokasi menee
I miltei samaa rataa taaksepäin kuin
j mitä myöten se suorittaa itse heiton.
Myyrä kehitti' itselleen kuitenkin
muista huomattawasti poikkeaman
itjnftii, joka nyt on tunnettu kautta
heiitäjelmaailman »Myyrän tyylin"
nimellä. stun muut wicwät heitto-
kätensä suoraksi taaksepäin suoraö-
taan olkapään ohitse, tekee Myyrä
hänen tyylilleen tunnusnierkillisen
„kiekauksen" kiertämällä myötäpäi-

iroään tcpahtnmalla liikkeellä käten-
isä taklltcitsc alas suoraksi, josta se
! sitten nousee waatasuorempaan
asentoon.

Ruotsalainen keihäänheittäjä
Jngme Häckner kirjoitti muuten
tuonnoitiain eräässä ruotsalaisessa

! lehdessä Myyrän tyylistä ja antoi
; siitä mitä parhaimman tunnuZtuk-
!sen. Julkaisemme kirjoituksesta seu-
!illawan:

Heti alunpitäen on otettuina sel-
toää siitä fteruZUlltukfesta, johon
Myyrän keihäänheittotyyli nojau»
tuu. Hän llntaa käsiwairen tom- j
man waikuttaa ääriuunäifyytccn i
iciakka ja samalla myöZ luannalli»
sosti woiman ruumttn muista osis-!
ia niin pation kuin mahdollista,
muita kuitenkin wain siinä määrä»- •
sä, ettei föffijeiftoa waZtusteta.
Tähän fterustacui nojautuen on
hän johdonmukaisesti kokeilemalla
kehiiiänyt tyyliään eteenpäin, kun-
nes hän nyt on lähellä täydelli- ,
syyttä. j

Tässä on paikoillaan huonmuttaa
periaalieellisesia eroaw«isttut«3ta
Myyrin esittämän ./kiwenheiitoiyy- !
lin" ja suorasuuntaisen öMsStftköf» |
dan, esim. minun tyylini mA-llä.l
Minun tynlini pohjana on ollut
antaa wartalon lihakset, eritoten |
selkä- ja harrialihakset, heti heiton ;
alussa »vaikuttaa niin woimakkaaZti j
kuin suinkin. Käsiwarren merkitys j
ei siis muodoötunut minulle niin
hallitsemaksi kuin Myyrälle. Ceu»
rauNma tästä perusajatuksesta ke-
hitto: minun „por.nif[ciii", iossa
heinomiiwa kukkee ciroan ohi kor-
wan. Myyrä puolestaan asetti
hcittowiiwan hartian ulomman syr-
iän yläpuolell?, ioMi f fi • arM epäile-
mättä Waikuttaa edullisemmin, eri-
toten heiton loppuosassa. Tämän
olen minä kauan tietänyt, mutta enj
o!e siilä huolimatta muuttanut !yy> |
liani, koska masta wiime wuonna '>
pääsin selluyyleen siilä, miten lihas»
toiminnan kolonaiswaikutus toimi
kummassakin tyylissä. Tänä wuon-
ua olisin varmasti muuttanut tyn-
liani, ellei tricepsiihakscssa tapah-
tunut wenähdyZ olisi estänyt mi-
nuo kaikesta harjoituksesta.

Minä, samoinkuin useimmat !
Ruotsin keihäänheittäjistä, olemme j
Vieneet keihään melkein samaa tie-
tä taaksepäin kuin eteenpäinkin. !
Myyrä sensijaan heilauttaa keihään I
taaksepäin ruumiin siwussa pitkäs-
sä kaaressa, jonka alin kohta on
monta desimctriä alempana kuinsuoran heittolinjan wastaawa kohta.

Jotta saataisiin niahdollisimman
kowa Mlluhli käsimarsiliikkeelle
eteenpäin, wiedään keihäs jyrkässä
kaaressa heiitotasoon mahdollisiin-
man nopeasti. Keihään ollessa ta-
tana ei käsimarsi ole täysin ojennet-
tuna, kuten muissa tyyleissä. Aja-
tus lienee se, että käsimarsi ftarem-
min woi käyttää hrwäkseen keihään'nopeaa taalsepäinheilahdusta, sa-
jmalla kuin jännitvs knynärpäähän
huomattamast! mähenee. Jalkojen
työ heittoja suoritettaessa on ihme-
teliäwä. Kunnes keihäs on jättä-;
nyt käden, seisoo hän »vakaasti ko-
hottautuen molemmin jaloin war-
vaille. Heitossa joutuu h»ttojolka
lujasti maahan, mutta nyt on hän
jättänyt wielä w. 191.4 käyttämään-
sä pientä Ponnahdshypftyä. Ea-
moiu oli hänellä w. 1914 käsimarsi-
kin suoraksi taaksepäia ojennettuna.
Käsiotekin on Mallan toinen. Muis-
taakseni käytti hän n. s. etusormi-
tukea, etusormi ojennettuna keihään
alapuolta Pitkin, siis samoin kuin
Saaristo ja minä. Nykyjään käyt-'
tää hän »vanhaa ruotsalaista otet»
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Savukkeita.

Porajärwen lnulumisia.
Metsien yhtcismyynti Porajäiwen

alueella.
Porajärwen tunnanwaltuusw

on päättänyt tuluwan kesän aikana
leimauttaa jonkun määrän kunnan
omistamia metsiä Suomeen päin
laskemien mchstöjen Marsilla pitä-
jän pohjoisessa osassa ja lvaltuut-
tanut kunnan metsälautakunnan
huolchtnnacm taitista puheenaole-
maa metsän myyntiä kostuvista sei»
koista. Metsähuutokauppa Pidettä-
neen lokakuun puolimälissä.

Kun kunnassa ei toistaiseksi kat-
sota ttoifcanxrn toimeenpanna min-
käänlaista meteorista, tullaan met-
sän- kautta kertyneil»
lä Maroilla ylläpitänmän kunnallis-
taloutta, joka seu-
dulla maalakin melkoisia summia.

Wiljan jakelu PorajärweNä.
Sen jälkeen kun wiljan saanti

Tuomen puolelta on käynyt hel-
pommafsi, on Porajärwen kun»
naimoaltunsto ttiinieksi pitämäs-
sään kokouksessa päättänyt taroit-
taa milsa-annasten suliruuden 12
kiloon henkeä kohhden kuukaudessa.
Kun käypää rahaa (Suoinen mark-
koja) on paikkakunnalla toistaiseksi
niukalti, on ttaltuusto päättänyt
jakaa milja-annoksci melaksi malta-
kirjaa waZtann, jotra lankeamat
ntssksettamiksi 1 P. iammik. 1921.
Nachtimaksut on kuitenkin suoritet-
tama käteisellä. Nykyinen leipään-
uos on paikkakuntalaisten mieles-
tä riittäuuä.

Suomen raha käytännössä Pora-
jliittcllä.

PorajärwLN' kunnanwaltuuZto
on wiimeksi pitämässään kokout-
sesia pääiiänyi, ettei elintarwelau-
tilkuntq faa eiot". 1 p:stä alkaen m-
taa mefsiOTtHineenä waske,an enem-
pää Nikc/«am aikaisia kuin muita-
kaan iwtiöl&jiä setelirnhojll. Kun-
nau kasmZsa lienee tätä nykyä
nruutcnkin melko runsaasti Wenä-
jän rahaa, noin 100,909 ruplaa, ja-
kajiinnim on muikeissa taloudelli-
sissa koissa eläivälle runnalle smi-

Lei» tuntuma. Suomen markkoja il-
ntaiiiiru kuytiintööu yhä runsacnn-

määrässä sitä mukaa kuin
paikkakuntalaiset kykci'.Ä?ät tiiitä
mahdilla y.m. työskentelyllä an sait-semaan. Waraska<nnpien paikka-
kuntalaiskm keskuudessa, etenkin
kauppiaiden ja pikkukeinottelijain
Pillissä, joiden käsiin on ilmeisesti
jäänyt melko himmatramissa mää.

rissa keisarin aikuisia seteleitä, he»rätlää raha-asiain nykyinen tila
jonkun werrcm mielipahaa, mutta
asiahan ei ol« autettmuissa. SLAcnnul.

WenLläijct sotawangit. T. k.
11 päiwänä luawuteUitn rajan yli
500 lon: a' !a Ste inistä Koiwistolle
ja sieltä Rajajoelle foajjit.
mitta tuenalaista, fotctoonfia. Wangit
saapniwat Rajajoelle tio 9,30 a. p.
mutta suostmwllt U-enäläiset nxfe--
taonattamaan hcib-ät ira-äta flo 7 i. p.
nitfä lienee ail,eut»nut siitä, etiehvöi
He ennättäneet kellin
juhlallisesti heitä aikaisemmin waZ-
taanottamaan.

Saksalainen yhteiskoulu Hel-
singissä. Hallituksen luwalla toimi-
taa, keskikoulu ja lukioluokatkäsittä-
mä B*lnoifa'ne i lirrir-
jakoinen oppilaitos alkaa toimintan»
sa foruhnm 1 mä ln'"n?i?to?soan
(Unioninkatu 10) kolniella alimmal-
la luokalla, joihin uusia oppilaita
ivielä otetaan wastaan. Koulussa,
joka Pääasiallisesti noudattaa koti-
maisten koulujen opintosuunnitel-
mia, on klassillinen (2 luokalta al-
käen) ja realiosasto. Koulun ohjcl-
ma ffiSltää n». ■". n?ri'«teMjstt
kurssit kummassakin kotimaisessa ja
uusissa kielissä: realilinjalla alkaa
esim. ranskankielen ovctus jo 3 luo-
kaita, englanninkieli 6 luokalta
j. n. e.

Koulun yhteydessä toimii 3-luof-
lainen w a l m i s t a w a koulu, jon-
ka l luokalle pyrkiwiltä oppilailta
ei waadita mitään esitietoja. Nal-
mistamassa koulussa, jonka oppien-
nätykfet owat sowitetut wastaawan-
laisten kotimaisten koulujen kurssi-
ohella myöskin sekä suomen että
ruotsin kieliä.

ta, Maikkakin sormet lujasti siteenympäri. Heitossa saattaa hän kei»
hään kiertoliikkeeseen. Olen aikai»
semmin ollut siinä ajatuksessa, että
kiertoliike ei ole tarpeeksi nopea, jot»
ta siitä olisi todellista hyötyä, mut-
ta Myyrä näkyy käytännöllisesti
todistaneen wastakohdan.

Ilipäänfä täytyy myöntää Myy°
rän, menestyksellisen työnsä tähdenkeihäänheittotekniikan uudestiluo-
miscssa. oikeudella omaawan yhden
ensimmäisistä sijoista urheilunsankarien keskuudessa."
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HELSINGIN SANOMAT

©lYtttjnajottMueemme mättäitä
kisoihin.

Hels. Sanomain lirjeenwaihtalan lirjeitä mattan warrelta.
tätä hytissä, jola heiluu

niin, etten aina erota kirjoituskoneen
näppäimiä. Pojat odottamat merikipua,
lukuunottamatta Pörhölää, joka »äittää,
ettei hänen päänsä sekoo, wailla lairoa
ympäri pyörisi. Ei tiedä nyt mielä, hl»
häältä kuuluu huuwja. lotahan siellä
jolu uhraa Wellcnnolle. Olemme «imit»
täin juuri jättämässä Ruotsin ranniloi»
ta ja suuntaamme mattamme Taksan
rannikotta kohden. Aikomus an nimit»
täin Cuxhavenissa läwäistä maissa ja
panna pojat pienen harjoittelun alaiseksi
ja samalla jalotella. Tuskalliseksi oi»
käykin siltä, joka »nsi kerran tällaisella
matkalla on ja niitä. Luoja paratkoon,
tällä kertaa on enemmän tuin tarpeel»
si. Meillä on laiwassa nyl 22 painijaa
(23 :5, Tikka, odottaa Antwerpenissä) ja
l painonnostaja, 25 yleisurheilijaa
(Hannes Kolehmainen ja I. Tuomikoski
odottamat nicitä LnUverpenissa myös»
fin), wiisi sunlasurheilijaa ja uimaria,
sekä johtajia ja pallkiotuomareita, hiero»
jincen y. «., yhteensä puolitoistalym-
meiltä,

Isa-Armas taisi an?Ztaa kunnian olla
ensimmäisenä ahwenteu Valtakunnalle
uhraajana, mutta hänen paänsähän kei!»
luukin siksi paljon ylempänä muuta
ka:isaa, ettei siinä ole ihmettelemisen
syytä. Hänen esimcriiiään seurasimat
useimmat. Puatno Nurmi-paikakin, joka
ali ensimmäisellä mertmatlallaan, kärsi
silminnähtäwästi, taisteli urhoollisesti
pari tuntia, jonka kuluessa kerran kas»
tuikin läpikotaisin ankaratta hyökyaal»
losta, »Mii» sitten .äytyi hänenkin an»
taulua. Myöskin sotilasedustajat nl»
pailiwat keskenään ja ssito.<aiåt*n edus»
ijjat roäittiiait, ettei heillä bolfuji Vas-
taan taistellessaan ale loskaan itäin
lläwiä ollut iuiu nyt, meren käyn»
nissi. Mutta sade taukosi, ftitlät aallot
aliwat yhä edelleenkin rauhattomuuden
aiheuhöjina, Jaalan innokas laulun»
johto sai kuitenkin jokaisen yhttnnään
lauluun.

Kun me lähdimme ijdjiiiiitstä. ei ztzu- '■kuswmme löytynyt miestä, joia v. Alisi !
oNui täynnä iBmtJS-.nsä-siuufia. Jota,- j
nen tunsi mh!s«Jä liifutatulft siitä h,»

joka lähtijöille
oli ioarattu. Ia hiljainen päätös: Tuo»
mi niittoon oli jo kultakirjaimin painet»l
tu jokaisen kilpailijan omaantuntoon.
Tätä mielialaa oli omiaan hymänlaiseiti
lohottamuan suunnaton puutaulu erään
majatlawaltijan tuman omen luona.
Hangon ulkoreibin manella, jossa luim»
me »tela' useiden salojen metrien pää»
hin sanat:

,Vu,m! » »l t too n!"

G» «il £uaaun »ltmelne!! muii-tuiu*
lähtijöin ».

Lähellä Bronholmaa 7. 8. 1920.

Meri myrskyinen. Painijat pysywät
hy.vä«sä „nwfalt)iiUfä", ©alilajin löi
eilen iltana ennÄyisen kahmin jnonnis'
fa, juoden 12 suurta luppia. „laa, se oli
niin hywää kahmia ja sokeria oli nuijat»
ti!" sanoi Jussi. Ia todellakin. Oi
Luomen ruoat omat niin monenlaiset ja
runsaat ja herkulliset, että raukcrt mat»
sanmäänteilä kärsimät; lähimmäiseni
tuskin woiwat pidättää Meden tuloa suu»
pieliin.

Nht on Jaakko, jola on hywin smlynyt
merilimulta, yläkannelle haalinut koko
seurakuntansa makaamaan. Hyteissä on
aiman mahdoton elää.

Kapteeni muuten ylhäällä lännellä hy»
myili partaansa katsellessaan poikien
näkkileipänakertelua. Sillä useat eimäl
uZkallmieet syödä wahwemmasti, tyytyi»
Mät ivain tuimaan ja luuvattaMaan näk-
kileipään.

Nyt on sunnuntai aamu ja yhäti hei»
luu laiwa. Päimallä meidän pitäisi olla

Kielissä.
Taipale näkyi jo ylhäällä hymy huu»

liilaan. Iso»Nrmas on laihtunut 4,5 kg.
ja Pekka Johansson wäittää itsestään
kadonneen saman määrän.

Zläkannella sotilasurkeilijat Hagel-
berg ja Kainuwaara anipumat pillkam:
innotkaan ympäröiminä
ja marsinkin Hagelberg ampuu meren»
käynnistä huolimatta tark!a<K». Uihei»
lulehden mukaan ottamaa teosta Tul»
Holman olympialaisista tutkitaan tark»
kaan ja on jo hawaittu, eäå ne tulokset,
jotka siellä saamutettiin, on jo ylitetty
monia kertoja.

Pojat kun luuliwat minun lähettämän
kirjeen H. <B:Xlt, pynsimät laiM sano»
maan lämpimät termeifet läikille:

.Ostakaa olympialaisttppuja!"

»Meitä ei Teidän tarmitse häwetä!"
Yli».

Cuxhaven, 8. 8. 1920.

Illalla.
Täällä phfähdhimme funnuntai»Utana

hiiliwaraSwa Usäämäään ja samalla,
tun ailaa oli ainakin wuorolausi, tähtiin
illalla harjoittelnnaZsa Luxtzavnnn ruo»
hoisella suurella uihtilulentällä. ftan»
punaista löytyi 2 autoa, joista teinin
warattiin laisrimmille uryeilnjalleille ja
muut ta»eti»ät jalan. Cuzhauenilaisia
oli joitakuita saapunut seuraamaan hae»
jaittelua. joihin »irolaisetlin ottiwat ot>
tinxit osaa. Ensimmäistä lottaa nähtiin
täällä sellaisia heittoja ja sellaisia juoksi»
joita, jotta taitoaan nyt näyttelnvät.
Keihäät sinlailiwat kahta pusita. Myyrä
kuului heittäneen pulskasti yli 60 met»
itu, mutta toisten lulatset pidettiin omi»
na tietöiltä. ©en sijaan wiiolaincn
Klumdeiss heitti n. 58 metriä näennäi»
sesti ilman waiwaa, mutta pojat tuumi»
roat, ettei maimattomuus wetele Antwer»
peniZfa. Kuulantyönnössä sukeutui ja
hi',ikan kilpailuakin. Elmer ei ottanut
osaa, multa Pörhölä työnst yli 14 met»
cin, mailta ruohokenttä oli mahdottoman
pehmeä ja niljakas, joten m. m. kuula
upposi melkein näkymättömiin. Wiro»
laisen Tammern astuessa »vuorolleen
ja peruit tuliseZchi sinkauttaen kuulan 14
metrin lorwille, suutahti Pörhölä. ~Täm-
a menee nyt yli", sanoi hän, ja hän
piti sanans«. Paras työntö oli 15 m.
nurkilla. Taipale heitteli harjoittclukzi
kiekkoa werkalleen, 4,5 kilon putoamisen
painossa tuntui nwlioStuttettßu. MyoZ»
kin roiisi» ja kym'nenottelijat oliwat iäti--
d«3s« työssä. Nuol,o hyppäsi lewyesli
f«i»ä»Tä ja hyppii kuntonsa tietäen
»atlnasti ' isäin 3'io useampia kertoja.
Ei ylittänyt laveaan torkeammalta.

jPettersson nakkeli painoa >i!nä 9,50
jlO m. [a in!;psfiit fnssKM Pit»

i läiiir, waitia s»ttejtt ei mitattu. Nyi'?»
fin useimmat paimjmkiamme juoksen»
leliivat keuhkoj«isa kestävyyttä kgluii»

. takseen.

! Päiwällä Na 4 toimiteltiin yleinen las»
taminen laiwalla. Ciitaiiaan piti laste»
toimirnff«i tapahtua j» eilen, lllulnta!»
na, mutta lewotun Itämeri e3ri ja ke!»
lään ei ollut halua täyttää aamulla an»
nettua päimäkäskyä. Tahlo oli puleutu»
nut yöpaitaansa, punaisin reunuksin,
<unpuja»silmälaseihinsa, sanomalehdestä
lierrettyyn piispanhiippaan jo selässä
roikkuma housuparinsa »kappana". Vlai<>
teri Väänänen luki saarnan ja lupasi
lastaa kaik!! ristittömänsä kapteeni Kai-
>uwaaran laiwalle tuoman tarwaisen
Nallen nimeen ja henkeen ja katso, se ta»
pahwi, «llllleanfreduliimin pyjamaZ-se»
Jäiseen puluun puettu Jaakko käski mie-
hen Mesi ämpärille ja siinä miehissä ka?»
tettiin „uhri", jolloin m. m. fenraawcii
miehet saiwlit nimet: lastajana toiminut
Väänänen »pastori", ylijohtaja Lcmä-
lahti «sadanpäämies", Kyöstilä „wel?hi°
nen", Adi Lindfors »Jumbo", Osl. Fri-
man «Insinööri", Pettersson „Iso Pe!»
teri", Saaristo. „Heklllntelttu", Tuulos
l„Kirppu", Johansson „WäMtz", Lehwnen

! »Hällä mäliä", Peltanen „?lllemisii",
Liimatainen „Wcsirinlilä", Myyrä „Ta-
tapultti", Nurmi «Taulahäntä", Wäre
»Maailman Eemeli", Perttilä »Kyrön
Veijona", Rosenawist »Shiuppu", Arth.
Lindfors »Tippa", Nieminen „33alita'
ri", Koskenniemi »Rajafuutari", Koleh-
mainen »Pilku-Pappa", Tallssiei'. „W«u»
wa", Nickhaim »Mefisto", Vilen »Meri»
nalle". Lahtinen »Paimen", Kainuwaa»
ra »Nalle» Kalle", Wallmna »Wesilirp»
jm", Lehmusto »Ajattelija Lindström",
Pörhölä »Mörssäri", Niklander »Kanuu»
na", Aaltorien »Torpeedo", RaStas
»Strutsi", Wenttala »Klimppi", Elström
»Simson", Anttila »Salsmanni", Salila
»Gsiwalta", Laitinen »Kawaljeeri", Iu»
wonen »Hissun kissun", Wesamaa
»Pukki", Nylund »4711" i n. e. _ Toi»
nntus ali tarkoitettu wirkistäioälsi lös-
tetkoksi merimailan ikänmn hetkiin
ja toimitettiin se keisari Wilhelmin la»
naman päässä puolen tunnin matkan

jpäässä Cuxhavenista.

Huomenna ttrnnetnen toiroal: Tuzhll»
ven—Uniweipnl. 30 tuntia. Toiwott<,-
ffladti emme tarmitfe lälsi» 8-Neauftid»
asteilta mhriUyä.

y«««.

♦#♦♦❖♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
t MÄANVIUELYSKONTTORIN ♦

I TARKASTUSMAITOA I
♦ ♦toimitetaankotiinajettuna kahden

litran lasipulloissa. Tinki Syys-
kuun 1 p:stä saadaan var-
mimmin, jos tilaukset saapuvat
ennen elokuun 20 p:ää

O.Y. Mea^vHjegyskontterin
MaitO-esaslO. Ruoholahdenk. 14. Puh. 11315.
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MilMtöhbiM t*tfiftisf*iM tmai
„ Sop ii ihmetellä, miksi forärularfei ei»

mät yteensä aiiitji kalastaa, maitia Rcm»
toisesi on niin kalarikas."

Näin loppui ttwnnoitain erä» uutinen.
SfilaSiinStanurraäfaaa faniamme (iin*

riittää iljflimät katseensa karkkrlaisii.i,
mutia farffulaisct eiwäi trcsiaa. Piirte»
lerotti hiekkaan mittauZoplllista kumioita
sekä mapaita taideteoksia
muita e wä! rna£:aa.

Näk>täwä3ti ei»ät Ke itsekään ale oi-
kein teltoilla liitä, miksi fie äraät kalasta.

Tänä kesänä tuli Karikuun taksi tam-
perelaieta fefäroietoeta.

Tamperelaiset fätoeiirnäi ensin pitkin
maantietä ja latseliwat pailialunttan
näbtätoynksiä ja leitkaiimat putkiloista
putzalluzjoittnnia ja tLrisyttitoät niitä
omaksi humikfeen ja tarklulaiZten ihmeek*
si. Karkku laiset ajattelimat, että on noil'
la tauluni-itäisillä omat Fttätinsä, jouti»

, lailla, Sfutta eimät fuuencaan puhuneet
mielä ini-.ääu, Snosiimat, eitä omapa
heidän asiansa.

Jonkun ajan kulMua lewisi kuitenkin
Karlulsa ihmeellinen uutinen.

Nyt rb tamperelaiset o liirat ijanfftneei
pitkänsiiman ja motosta ja o!ia»at uhan»
n««i rumeta kalastamaan.

Eilloin kaik'ialla KaiknZsa, hlä por»
marin loistamissa palatseissa taa köyhän
punikin matalissa majoissa alettiin naa»
raa ja lritotella ja nikotella ja siunailla
ja poimitella ja lyödä kämmentä reiteen
ja huutaa arnonaisista akkunoista kärpäs»
parmien läpi tiellekin, kun sattui tuttarna
kulkemaan ohi. ja viimatkaan omat lait»

Vlutta manheminat Ja »olaioaßimai
henkilöt, joita onneksi ftanusf.i.in on, ai»
?;nroai sääliä yleisen pilkan esineiksi jou»
tuneita ta:uperelaisia, jotka joTa tapauk»
)es|a oiiwat feariyätäamaden ja vieraan»
maraijanden lain alaista, niitä talia cat*

motfa beduinilin pitää pyhänä, ja he as»
tuimat falastusriimicijttjoutuneiden tam»,

pereiaisten tao ja tapuuimat heitä olalle
ja janoimat suoraan, eitä fieiriä/ää ric<» ,

täwät rakkaat se homtna, ei siitä-.-mitään'
lähde muuta kuin,, naurun aihetta.nl)tci.»\
seiti kansalle, silla ci tässä
tään kaloja ole, e, ole ollut eikä tule olcf

! maankaan. Tämä nyt on ketiuifiiHican i
semmoinen järrni. Ei tästä, mitään ijacc-.
jTouarjau me larklulaiset sen -Uteißtthiea.
kun olemme tämän jävrnen rannaLa syn<

j nissä syntyneet ja kaiken ikärnute eiä>^'
neet.

Ne fefämieraat oliwal kuitenkin sokeita-,
ja kuuroja sekä v>? räniälliärte rnatinhttnii •

!e että irnallisille pisiypuheille, lMstkivak?
siimalaatiion ja uiat-pyiyn »enr/eCiraif-
sylkiwät luuriinsa ja alkoirnat soutaa. c

3?auretiuaan tarpeeksi menirnit farkku»',
laiset kotiinsa nukkitm.tan, päätettyään'
kuitenkin lulla huomisaamuna taas ran»
'talle katseenaan, kun kesäwi??oat htieroct
»katusaaltneett" takaisin !yött'llts?ktä pyyn»
tiretkeltään.

Niinkuin sanomalehdissä on kerrottu.
sairaat kesämieraat seuraamana pöimänä
»niin paljon kaloja, että menhe oli roa»
jota. Joukossa oli ahmenta. joilla suurin
painoi 2 'n, 5°5 nr., särkiä, kalmoja, joi3»

S ohikulkijat SarfuSfa htflaroin, että:
.CottetcS tuullut, tun ne tamperelaiset
iitt ruulmpai affoiDat» runaeta lalasta»

ia suurin oli 1 W. 62,5 cm. pirkä ja pai«

m»cm!" „£'Jfaä ihuleessä!"
Ha Hal, fio!" ■

' ..Juu.
„Sio jo

on Hitto, Ha Ha Ha, NautlljärweLtä!"
Jas tamperelaiset olifimat ilmoitta-

neet ailowania reitittää siimansa hritoal-
Ie kankaalle, niin ei fe olisi Boniut suu-
rempaa Huomiota Herättää.

Karilulaiset aliuasuttaat leiähtyimät
lannalle ihmettä latsomaan ja nauroiwat
ensin salaa ja sitten julkisesti ja ny'iwät
toisiaan kyynäspäillään ja fupaUeliwat
toistensa l«iwiin sukleluutsia tampeie»

laisista ja heidän kalastushommaHtaan,

nai niin paljon, että tätztyi waa'aVa falj.j
teen kertaan punnita, sekä m. m. 1 kg,.;.
950 gr. painoinen kiiski. Rannalta air»':
»oat kalat tz:n»s»lla kuljetettawat mää» '
ränpäähän".

Kaittullnset kcrtseliivat saalista soimi
suussa. Sitten He kuwelitoät kotiinpäln-
ja aiweliwat, että pitänee lähteä kirk*
koon, koska on sunnuntaiaamu.

Kysymykseen, ojatko larkkullliset itse
koskaan ylittäneet kalastaa tai miksi he
eiwät ole sitä tehneet, ei ole saatu toal"
tausta.

Solerijunritaswilielys.

Karllulaifet eiwät, syyÄä tai ' toij\-s£a,
suostu wastaamaan.

Tänä wuonna maksetaan wiljeli-
joitte 50 p. j. ensi wuonna

oo p. lg:sta.
Kutell tiedetään, määrää erittyi»

nen lautakunta, johon kuuluwat
tDattrb.., maanwiljelijäm keskus'

Tiitus.

Wieua, Aunus ja Il^leri.

järjestöjen ja Suomen Raakasokeri-
tehtaan edustajat, wuosittain raa-
kasokerijuurikkaan Viljelijöille mak-
settawat hinnat. Aikaisemmin
Määräsi lautakunta tänä wuonna
maksettawan hinnan 40 p:ksi kg:lta.
Nyttemmin on kuitenkin Suomen
Naaliasokeritshtaau binnoittsluneu-
wasto, mikäli .Maaseudun Tule-
waisuus"-lehti on saanut tietää, ot-
taen huomioon kohonneet työkus-
tannukfet, omasta aloitteestaan ko-
roittanut hinnat 50 p:tsi kg:lta.

Vuoden 1921 syksyn '

sadosta
makjettawan hinnan on lautakunta
ssl«ttöin määLännyt SS pjffl kg:Ua.

Annns ottaa myös osa» hcimokan-
sojen keskusjäliestöjen yhtcisceil

nenwottcluun.
Aunukseir WÄiaikainen hallitus

on päättänyt ottaa osaa beinwtan-
sojen keskusjärjestöjen yhteiseen
neuwotteluiln, joka on suunniteltu
pidettäwäksi Viipurissa syystaulla.
Aunutfm hallitusta tulaixii ,i?u-

wotteluissll edustamaan A. Sa-
iu< likow, A. Popaw ja N. W?fh°
kelskij.

Helsingin Sanomat
ilmestliy tänään IN^siwuifena.

m H MH!

Tiistaina elokuun 17 p.

STTOMATLAINEN

aloittaa toisen lukuvuotensa 50-tuntisella alkeis- ja 50-tunti-
sella jatkokurssimäärällä

torstaina, elok. 19 p:nä kio 5 i.p.
Opetus tapahtuu G&belsberfferin järjestelmän mukaan

ja saavat oppijat todistuksen, jossa kirjoitusnopeus määrätään
yhden minuutin kirjoituksen mukaan.

Ilmoittautumisia joka päivä 11—1 ja 4—5 koululla, Alek-
santennk. 7, IV kerros, puh. 10 92.

Kurssimaksu Smk. 250: —.

OSAKEYHTIÖ SYSTEMfI.
MK 22770



T Tiistaina elokuun 17 M

:
"

Itä-Europan kysymys.
Puolan rintamalla jatluwat liimaat taistelut, joissa puolalaisilla

! jouloilla on ollnt menestystä.
Eallalalsttlt tietojen mulaau on Warsowa jola ioftotta \aaxtt-

tuua; laupungin antautumista odotetaan.
Nllonaltaln lähelhstölen väallilöt oloat poistuneet Varsomasta.

Wallawenäläiueu neuwostolasawalta ilmoilelaa» perustelulsi.
Rauhan toiweel näyttämät Vähäisillä.

Venäjän neuwostohallitnk-
fen pyrlimytset ja larloilus-

i perät.
Ishltsheri» antaa niisti tietoja.

:g£«lj. Sanomain liljeen»
L' wa ih t ajal t a).

! V««lin, «lok. 1«P. (W.)S°k-
«an riippumattomain sosialistien
«änenlannattaja „2>»« greiheit
julkaisee leuraawan wastautsen,
jonka Tshitjhcrin on sähköteitse la»
hellänyt eräälle täkäläiselle amenf»
kalaiselle zanoinalchtimiehelle hä»
nen tiebrSteluirnfa: Venäjä ei tah*
do walloiltaa Puolaa, ft pitää Puo-
lan itsenäisyyttä anuassa. Puolan
lanlan ei tanoitse pelätä mitään,

sillä me emme ajattelekaan pakot-
taa ainoaakaan kansaa omaksu-
maan neuwostomuotoa kansan it»
sensä sitä haluamatta.

Toisessa samalle sanomalehti-
miehelle lähettämässään sähkösano-
massa lausuu Tshitsherin: Neu.
wasto,Wenäja ei ole ollut mukana
Versaillesin sopimusta tehtäessä ei»
xa anna sille mitään arwoa. Wena-
iä suhde Saksaan ja Puolaan ra-
lennetään Wenäsän omille periaat-
teille, etupäässä itsemääräämisoi-
teubelle ja rauhantahdolle. Kunnes
yleinen sopimus saadaan aikaan
Englannin kanssa, on Venäjällä
jioimintawapaus idässä; sitä woi
«ajoittaa mnoflSiraan nimenomat»
nen sopimus, jota Venäjä tork»
Iraan pitää arwossa.

Freiheit"<lchti on toiselta
saanut tietää, että Neuwos»

!to»Wenäjä aikoo waatia Puolan ar»
Imeijan miesluwun supistamista
jBO.OOO miehen suuruiseksi ja järjes»
«tyneen työwäen asestamista rauhan
Mojalsi ja imperialismin ehkäise»
miseksi.j „2« Temps". lehti kertoo Mosko»
Wasta saamiensa tietojen mukaan,
«että ne Englannin
ljotla Wenäjän neuwostohalliws
pn hywäksnnyt. owat sotatointen
wiipymälön lakkauttaminen, sota»
wankien molemminpuolinen pa»
Äauttaminen, yksityishenkilöiden wa»
hintojen korwaaminen. jota Eng-

filanii tvaatii wiipymättä suoritetta»
«aksi; sensijaan tvaatii Venäjä
■antien ehtojensa hywäksymistä
Englannin ja Venäjän kaupvafuh-

koskaoassa kysymyksessä.
' Wrangelllle niofiit fotatarpeet

Vidätetly Antwerpenissä.
Lontoo, elok. 15 p. (Reuter

Englannin työwäen toi»
miwll neuwosto on toisen interna-
ikrnalen sihteeriltä Huysmans'illa
faarrat sähkösanoman, jossa ilmoi-
«tetaun, etta Wranaelille aiotut rans°
kalaiset sotcrtarpeet owat jo saapu-
roeet Antwerpenun, missä Belgian
hltMus on ne pidättänyt fentäh-
den, että työläiset owat kieltäyty»
neet ryhtymästä mihinkään toimiin
fotatarpeiftin nähden.

Wallowenaläinen neuw«sto<
iafawalla peruslett».

(O e! f. Sanomainkirjeen»
to dihia ja 11 o.),

\ Berlin, elok. 16 p. (23.) Tän.
«e saapunut unkarilainen kipinäsa.
norna kertoo, että wallowenaläinen
Neuwostotasawalta on perustettu,
jota Wenäjän hallitus terwehtii
liittolaisenaan ja jolle se lupaa suo.
jaa Puolaa wastaan. Uuden tasa-
wallan pääkaupunkina on Minsk.

Puolan \a NeUwosto.Wenä-
jän walmistawat

neuwottelut.
B»»l»l«i»«n tzhte,«»«t» nitoen kululta.

Puolalainen Tählöfanomaloimisw «.

Ut fcutanrnon yhteenwedon Puolan ja
j «uwostohallitutsen wölisten walmista-

J »ien ncutDottolejun {uluSio.

I H«in2l. 22 p. kääntyi Puolan hallitul
I neumostoJjallituffcn puoleen nootilla, jos.
1 ft j« ilmoittaa olemansa walmiZ aloitta-
' «aan neuwottelut aselewon solmimisia
i warten. Sen jälleen kutsui neuwosto-
hallitus Puolan walmustunnan heinäl.
80 p:lsi Blllanomitshim, Waltuuslunta
faapui määiäailana Varanowitshiin,

j»i»si Me selitettiin, että oli samalla

ltzhdyttäloii neuwoUelemaan felä af«le>
tooita että rauhasta, mitä kutsun s:eh=
dessa ei ailaiscrnnun oltu mainittu.

Vlok. 8 p:ään äiti ei Puolan »valtuus,
lunta wlliiint pää«Ul yhteyteen hallitut.sensa lansfa, Päiwää ennen Puolan
»altuuslunnan lähtöä annettiin sille lu.
pa ilmoittaa ltpinäsannmalla Naiso»
«aan.

Heti »altuuZlunnan palattua lähetti
Puolan halNtu» Vloslowaan noolm.\ot-
s» fe Umoitta» »luoansa »almi» samalla
nenmotttlemaaxt selä as«le»o«a että rau.
h»«.°a, mainiten tuitenlin samalla, että
ehdotus, jonla mulaan !ofoubuttai|im
Minskissä elol. 4 p., oli mahdoton toteut.
taa.

VlläniainiUua noottia ei WloSltman
radioasema kuitenkaan suoöiurmt wa«»
taan oltuinaan elol, 5 eilä 6 p.

(Slai. 7 p. saapui Moslomasta kipinä-
sanoina, jossa ilmoitettiin, ettei neuwol»

tohallitus ollut saanut mitään lietea
Puolan hallitukselta Puolan »almuZ.
kunnan lähdettyä. Senjalleen pani Puo»
lan hallitus «astalauseensa Moskawan
radioaseman menetlzelyä wastaan ja tois-
ti noottinsa.

Tällä kerta Moskowan asema otti was-
taan k!pinllsanoman. wahmiztamatta
kuitenkaan «irallisesti sen wastaanottoa.

Elol. 10 p:ään mennessä ei Puolan
hallitus saanut mitään wastausta. Kun
kuitenkin elol. 9 p:n iltana Wenäjän

lätzestyiwät Puolan
rajaa ja tiedusteliwat, miksi odotetut
Puolan rauhanneuwottelijat eiwöt saa»
puneet, nxrihiutti Puolan Hallitus neu.
»ottelijoiksi »valtiollisen departementin
päällikön Olentskin ja ratsumestari Sta»
mirowflin määiinkesityksiä selwittämään
ja leslustelemaan Puolan ja Wenäjän
maltuuskuntien taloutunrisehdotsta
(ajasta j» paikasta).
Puolan rauhanneuwottelijaln lähdettyä,

mikä tapahtui elok. 10 ja 11p:n wälisenä
yönä, sai Puolan hallitus Tfhitsheilniltä
kipinäsanoman, jossa ilmoitettin, että
N«uwosto.Wenäjän ylipäällystö oli odol»
tanut Puolan waltuuLtuntaa jo elot. 9
p:n iltana, ja tiedusteltiin, leifit s«n ja»
senet owat ja letka sanomalehtien edus»
tajat sitä scuraatvat. Puolan hallitus
maltasi heti, eUH se woi antaa wastaul»
sen wasta neuwottelijain palattu», jotka
tätä tarkoitusta »arten owat »altuute»
tut.

Rauhanneuwotteliiat palasiwat elok.
12 p. tuoden mutanaan , ilmmwlsen, että
meno wenäläisen immmalinjin yli ta>
pahtuu elol. 14 p:n aainuna; tc>lou.'u-
mispaikla on Mmsl.
Näin ollen Jofoutu.uiat Puolan ja Neu-

wosto»Wenujän waltuuslunnat toaSta t.
I. 14 p. Te ulifi r-oimu tapahtua ailai-
feminin, heti heinät. 22 e:n jälleen <Puo-
lan hallituksen ensimmäisen ehdlltulsen
ftäimämääiä). ellei neuwoZtohalliiuffclw
olisi puuttunut hymää tahtoa.

Rauhan ioilveet.
Manchester Guardian" pitää niitä

wähllisinl'
(Hels. Sanomain kirjeen-

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

Berlin. <Äok. 16 p. (W.)
»Manchester Guardian" kirjoittaa:
Minstin neuwotteluihin ei woi kiul-
nittää kowinlaan suuria toiweita,

sillä Puola on wielä Makuutettu sii.
t\ ettei sitä ole woitettu ja että se
Moi j«tkamalla taistelua parantaa
asemaansa. Puolan edustajat owat
saaneet sellaiset ohjeet, että he eimät
saa suostua täydelliseen eikä osittai.
s«nkaan crseistariismniseen.

Taisleluiietoja.
Puolalllisillll menestystä, kiiwaat

taistclut jlltkuwat.
Puolan lähetystö ilmoittaa miralli»

sesti t. l. 16 p:nä: ,

Puolan armeijan yleisesilunnan
tiedonanto L f. 14 p:ltä: Pohjoisella
rintamanosalla käymät taistelut hyöl.
laamaa Mihailista »vastaan yhä katke-
rammiksi. Olemme tehneet hyöktäyk»
sen Plonskin alueella, missä joukkoni»
me tuhosinxtt lolme bolshewitiryt»
menttiä. ottiwat 280 wanfia ja saiwat
sotasaaliina useita lonekitoaärejä. Toi.
nen lansieerirylmentti on woimaklaal»
la hyökkäyksellä täydellisesti hajoitta»
nut erään wihollisen joutto>osaeton.
Sotaliilleemme kehittywät suotuisasti.
Olemme miehittäneet uudestaan No»
womjeston ja Smardzemon. Narso»
wan itäpuolella ryhtyimät kolmas
ja kuudestoista neuvostoarmeija
hyökkäämään saatuaan jyrkän käskyn
miehittää Warsowan. Vihollinen koh»
diZti ponniswksensa Radzyminia was»
taan, jonka me Vihollisen painostuk»
festa wäliaikaisesti luowutimme, mut»
ta ensimmäinen liettualais-walkoru»
teenilainen diwisiona wallotrti kau»
pungin rohkealla wastahyökkäyksellä
wiholliselta takaisin. Tällä rintaman»
osalla jatkuwat katkerat taistelut. Hol»
min itäpuolella olemalla alueella omat
sotilasosastomme murtaneet Miholli»
sen linjan Ignatowiii luona ja mie»
hittäneet Torohuskin sekä Smiezen
heittäen wihollisen Vugin oikealle ran»
nalle. Katkerain taistelujen jälkeen
omat joukkomme miehittäneet Hru»
bioszomin. Eräs ratsumäkiosastomme
jalkamäkemme tukemana taistelee

Radzochowin ja Cholojowin alueella
Budicnnyn ratsuwiikeen kuulumia
lvoiniakkaita wihollisosastoja Mas»
taan. Rintamakomentaja on antanut
käskyn rintaman lyhentämiseksi Me»
täytyä takaisin ©ug.joella, Olimme
pakotetut luMvutlamaan Brodyn wi»
holliselle. Eteläisellä suvustalla on
kaikki hyökkäykset pitkin Strypap lw»
jaa torjuttu.

Taistelu Warfowasta.
Kaupunki jo kukiStumaifillaan?
Berlin, elok. 18 p. (VTT Ra-

dio) Itä»Preufi3ta saapuneiden tie»
tojen mukaan on roenälaiSten joukfo»
jen uusi ryhmittely suoritettu loft>
puun. Narsowa on neljältä suunnalta
saarrettu. Warsowan—Thornin rauta»
tielinja on bolshewikien wakmoasti
uhkaama. Pääkaupungin kukistumis»
ta odotetaan. Natlaiseroa toi&telu on
jo alkanut ja on sitä käyty waih,tele»
nxllla menestyksellä. Tr.
Warfowaa pnolustetann wiimei-

.seen asti.
Paris. elok. 16 p. (STT.

Radio) Sotamarsalkka Pilsudski
on ilmoittanut, että hallitus on
päättänyt täyttää welwollisuutensa
loppuun asti ja puolustaa päatau»
punkia wiimeifeen asti.

Suurta isänmaallista mielen»
oloitulfia Warlowasja.

Puolan fähkösanomatoimisto il»
maittaa: T. k. 9 pina oli Warsowassa
suuria mielenosoituksia, joissa wäes»
tö ilmaisi halunsa ja päätöksensä Puo»
lustaa pääkaupunkia wanneen wii»
meis«en hengenwetoon saakka uslol»
lisesti seisomansa joukkojen rinnalla
niiden puolustaessa kaupunkia. Pää»
ministeri Wites piti puheen, jossa
hän toi esiin, että Puolan kohtalo on
puolalaisten omissa käsissä. Jhtei»
nen pyhä liitto muodostaa Puolan
woiman, ja me toiwomme, että bolshe»
wikien painostus ei jaa merta horju,
maan, sillä Puolaa puolustamat puo>
lalaiset talonpojat ja työläiset. Ny°
kyinen hallitus, jonka ainoana ohjel»
mana on kansallinen puolustus, ei
wielä ole ennättänyt PoiNaa kaikkia
puutteellisuuksia, mutta kuitenkin
on tämä Pyhä liitto saatu aikaan py>
hän asian Puolesta. Hallitus on hil>
jattain saanut uusia aseleftoehdotuk.
sia, mutta meidän on Marottanxi liian
hätilöiwiä toimia. Hallitus on teke»
wä welwollisuuiensa, se pysyy paikat»
laan, mutta se odottaa asujamiston
apua. Mteinen ponnistuksemme on
pelastama isänmaamme. Marsalkka
Tromozynski makuuttaa päätaupun»
gin woiwan pitää puoliaan. Sen»
muotsi taistelkaamme. Tunnussa»
namme olkoon: »Kuolema taikka wa»
paus". Kokous waati kaikkien lan»
salaisten kutsumista afeihin. Wäki»
joukko lähti senjälkeen ranskalaisen
sotilaskomisionin majapaikkaan, mis»
sä kohotettiin elaköönhuuto kenraali
Weygandille.

Vamana päiwänä oli Posenissa
mielenosoituskokous, jossa oli noin
6,000 osanottajaa. Päätettiin pyyiää
oikeutta referwiwaen muodostamiseen
Posenin ja Pommerin maakuntain
wäestöstä. Reserroi tulisi tarjoamaan
apuaan Puolan armeijalle. ~ ,

Uutarin naapurien liittosnnn-
uittlmat.

Tähdätyt punaista waaraa j« Puo»
lan awnstllmista wastaan.

; (Helf. Sanomain kirjeen»
waihtajlllta.)

Berlin, elok. 18 P. (W.)
„Neues Wiener Taqeblatt" kertoo,
että lugosla»
wian, Romanian ja Itäwallan wä-
lillä nykyisin käynnissä olemat neu-
mottelut tarkoittamat liiton solmi-
mista yhteiseksi suojaksi punaista
maarau mastaan sekä Unkarin estä»
mistä auttamasta Puolaa. Tässä
liitossa an Itäwallalle suotu sellai-
nen erikoisasema, ettei sen tarwitse
antaa aseellista awustusta. ainoas-
taan toimittaa llmpumawarajll liit»
talaistensa käytettämäksi.
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Eer» L<ht»n«n.
5-ottelun woittuja.

Padboel woittaa 100 ra.

MKmaanlauppa heinä-
tuulla.

Wicnti huumllttawaSti tuonti»
suurempi.

rustamaan snl>ielu«lnnlia.

HEUIMni SANOMAT

ti ißw JNBbiKTse

Olympialaiset kisat.
Uusi loistalva suomalainen

ensimmäinen

Eilen suoritettiin stadionilla fii-'
pailut Suomalaiset
olilvat kohdistaneet suurimmat toi-
weensa EeroLehtoseen, Mi!»
kelistä. Laskelmat eiwät liioin
pettäneet. Hän suoriutui kilpailus.
sa woittajana 18 pisteellä. Ame-
rikkalainen E. 2. Brudley tuli toi»
seksi 25 pisteellä ja kolmanneksi H.
Lahtinen, Tampereelta, 26 pis»
teellä yhdessä kahden amerikkalaisen
kanssa. Sähkösanoma oli tässä
kohden hieman epäselroä ja etään
toisen tiedonannon mukaan saattaa
olettaa, että Lahtinen olisi toinen.

100 m. loppukilpailu suoritettiin
stadionilla eilen klo 4,15 i. p. Sen
lroitti kalifornialainen Charles W.
Pabb « e k. Amerikkalaiset oliroat
jo etukäteen ennustaneet miestä
malttajaksi ja hän täytti häneen liin»
nitetyt toiweet lotstamasti. Hän on
lu.Vuotlat. Kerrassaan lahjakas
nuorukainen. Omaa suuria lirjal»
lisiä, taipumuksia.

woitto. Eero Lehtonen
5-ottelnssa.

* lo
H. Lahtinen.

8:» sija Sottdugfa.

Zoomis woillaa 400 m. aita-
juoljun ennälysajasfa.

NuWHMtulsen tilasiokonttori
on antanut seuraawat wiime heinä»
kuun ullomaankiuppaa Loskewcrt
tiedot:

Tuonnin kokonaiZarwo oli 339,1
milj. markkaa, wastaten 292,9 milj.
markkaa edellisenä kuukautena ja
1996 milj. markkaa heinäkuussa
1919. Aikana tammi—heinäkuu
tänä wuonna oli tuonnin arwo
1831,9 milj. markkaa ja 1028,8 milj.
markkaa w. 1919.

Wiennm lokcmaiVaNvo oTi heinä»
kuussa 855,0 milj. markkaa, wasta»
ten 290,8 milj. markkaa kesäkuulla
ja 58,2 milj. markkaa Heinäfuu3sa
w. 1919. Aikana tammi—heinä»
kuulla tänä wuonna oli wimrnin ar»
tao 1141,5 milj. markkaa ja 166,4
mfljj. mk. 1912.

Chicagolainen I. L o mm i s ojot»
tautui eilisessä
fa 400 m:n matkalla olympialais-
ten nopeimmaksi mieheksi. Hän
saamutti mainion ajan, nimittäin
54 sel., mikä tulos tultaneen hywäk-
symään uudeksi maailmanennätyk-
seksi.

Kun tieto myöhään eilen illalla
Lehtosen ja Lahtisen woitosta saa-
pui, maltosi sanoin kutvaamaion
innosws yleisön. Lakit heitettiin il»
maan ja eläkoön»huudot herättuvät
warmaanlin keskikaupunkilaism ih»
m«ttel«mään moista meteliä. Katua
ylös ja toista alas marssi suuri
kansanjouklo laulaen ja hurraten.
Innosws oli suuri ja »armaankin
saadut waitot tulemat main sitä
enentämään ja kohottamaan jän»
nityötä.
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Woin hintain kohoaminen.
Mistä se un johtunut.

Suomen rahan armo.
yhä jatluwllll laskua.

Itä-Pnussissa rhhdtztmin ve-

Maatllloushallitukfen woiasiain
johdon taholta on meille woin hin°
toin kallistumisen johdosta huo-
mautettu ieurnawaa:

Nom hintain kallistuminen on
johwnut ensinnäkin siitä, että woil>
la on nykyjään wientitawarana
suuri merkitys, perustuen se etu»
päässä woimassa olewiin kurssi-
suhteisiin. SSotta pyritään miemään
mahdollisimman suuria määriä ja
sen wienti onkin wiime aikoina ol»
lut melkoinen. Maatalousministe»
irlS on tosin koettanut sitä wasws»

! taa ja on ft nyttemmin päättänyt
supistaa woin wientiä, joka luulta»
»asti olosuhteiden pakosta tulee
kolonaan lopetettavaksi 1 päiwästä
syyskmlta. Tniten an woin hinnan
tobotmrtseen kuitenkin «vaikuttanut
yleisen hintatason kohoaminen.
MaanwiliÄijä saa maksaa itse ertt»
täin korkeita hintoja kaikista hä»
nelle wälttämättömistä tarweai»
nelsta ja kaiken lisäksi on työtväki
wiime aikoina huornattaloasti ko-
hottanut palkkojaan etenkin suuril-
Ia liikepaikoilla. heinänteon aikana
nousiwat työmiesten palkat 14—15
markasta 25 markkaan. Naisille
maksetaan keskimäärin 10 markkaa.
Sitäpaitsi on huomattawa, että war-
sin suurella osalla maaiuruljelijäitä
ei ole rahallista tuloa muusta kuin
moista, josta saaduilla rahoilla on
ostettawa kaikki taloudessa ja
,maanwiljelyksessä tarpeelliset kulu-
tus» ja tarweaineet, maksettawa
korkeat werot j.n.e Edelleen on työ-
mäen keskuudessa woin käyttö
suunnattomasti lisäytynyt. Lihaa
käyttää työmies aiwan wähän,
mutta sen sijaan woita, jonka kulu-
tus nousee työmiestä ja päiwää
kohden noin 125 grammaan, jata
on pidettäwä erittäin suurena mää»
länä. Tästä , on seurauksena, että
tavallinen maatiaiswoi suuresta
kulutuksesta johtuneen ankaran ky»
synnän Umoksi on kohonnut siihen
määrin, että talolliset pitämät
edullisonrpana walmistaa maatiais»
woiksi maitonsa, josta meijerit
woiwat maksaa ainoastaan 1 mar»
lan maitokilon kermalta. Näin on
useita meijereitä joutunut seiso»
macm , ja meijeriwoin tuotanto
huomattllwasti supistunut. Maa»
tiaiswoin kysyntää lisää myöskin
salakuljetus. Mainittua woilajia
wiedään suuria määriä salakulje»
lustietä sekä länteen että itään.
Riski on tosin suuri, mutta myös-
lin ansio on sen mukainen.

Edellämainittu woin kotimaisen
kulutuksen suuri lisäytyminen on
johtunut siitä, että kaikki rawinta-
aineet omat yleensä kallistuneet.Tuomen Pankki noteerasi eilen

seuraulvat myynti- ja ostokurssit
(sulkeissa edellisen päiwän):

Lontoo 117:40 115:40 (115:70
113:70); Parisi 236: 231:

(231: 226:—); Antwerpen &

Vryzseli 252:50 247:50 (247:
242:—); Amsterdam 1,073:40

1,052: 40 (1,057:80 1,036: 80);
Basel 539:80 528:80 (530:

820:—); Tukholma 668:70
655: 70 (658: 645:.—); Kristia-
nia 488:70 478: 70 (480: 80
470:80); Köftenhamina 488:70
478: 70 (484: 474: —); New
York 32:40 31:80 (81:80 -

31:20).

jonka Muuksi niitten, etenkin lihan,
asemesta an alettu käyttää waita.
Niinpä ali woin kulutus Helfingis»
sä Minneistä edellisellä wiilolla
75 % suurempi kuin sitä edellisellä
unikolla.

Kun meillä muutenkin on wähän
wientitawaroita olisi meidän totut-
tawa siihen, että käyttäisimme woin
asemasta margariinia, jota nyky»
jään on runsaasti kaupassa paljon
halwempaan hintaan, kuin mitä
moi nykyjään maksaa. Myöskin
woitaisiin woin asemesta käyttää
juustoa, jota maassa on nykyjään
runsaasti. Myöskin se on hinnal»
taan waita paljoa halwempaa yt
paitsi muita rawintoaineita. sisal»
tää se raslvaa useinkin aina 45 pro»
senttiin asti.

Mitä tulee siihen, että NaNo ett
wiime aikoina koroittanut woin hin»
toja, on se woimassa olemien mää»
räysten mukaan tapahtunut ivasta:
fen jälkeen, kun se on asiasta neu»
wotellut maantviljolyshallituksen
kanssa. Kuten edellä on huomau»
tettu, on tätä hintain koroituKta pi«
dettämä kohtuullisena. Mitä hin»
tain nousuun mastaisuubessa tulee,
riippuu se olosuhteista. Jos tava-
raa ei moida käytännössä olemalla
hinnalla tuottaa, täytyy hintojen

nousta. Taiwottawaa alisi, ettei-
Mät olosuhteet kääntyisi sellaisiksi,
että ne pakottawat hinnat
kin nousekaan.

Liittoutuneet ja Salsa.
Hiilikyfymvksen jäliestelyä aarien

asetcllawa komitea.
Paris. elot. 16 \ (STT.

Radio) lälleenrakentllmiskomissio-
ni on lähettänty sanomalehdistölle
seuraawam nootin: Liittouwneideu
j . Saksan hallitusten hcinäk. 16 p.
allekirjoittamassa, hiilikysymyksen
järjestelyä koskewassa pöytäklrias-
sa määrätään m.m., että Essenissä
cm asetettawa komitea, jossa Sat-
san on olrawa edusiettuna ja jonka
tehtäwänä on tutkia keinoja Sak'
san hiilityöläisten elintattve' ja
afunto-olojen parantcmiiseksi. läl-
leenralentamiskomiZsiani on ryh-
tynyt tarpeellisiin toimenpiteisiin
liittoutuneiden edustajien nimitiä»
miseksi komiteaan. Se on kehoitta-
nut Saksan hallitusta nimittä»
mään oman edustajansa ja ryhty»
nyt toimenpiteisiin, jotta komitea
Moi alkaa työnsä miipymättä.

Naisten aauioilellsliite Yhdys-

Posti- ja leunätinlaitotlen
yhdistäminen.

Berlin, elok. 16 pnä (GTT
Radio) Itä.Preussin ylipresi»

dentti on antanut julistuksen, jossa
kehoitetaan muodostamaan paikka»
Kunnallisia suojelusjaulkoja koti»
seudun suojeluksen tulemiseksi ja
puolueettomuuden wrwatsi. Näihin
suojelusjoukloihin tulisi kaikkien
kansalaisten eri yhteiskuntaluokkiin
katsomatta liittyä. Tr. ~

Vieraiden Nialtain lähetysldM
paallilöt Posenissa.

Komitea asetettu.
Waltwneusno»ts * t. !. 11 P:nä,

M esiteltöeZsä lsnnätintomitean
mietintöä «ritrne huhtikuun 26 p:ltii,
asettanut komitean postilaitoksen ja

lennätinlaitoksen tchdiMmiftstä yh>
dM toiroJtofsi felä kutsunut tähän
komiteaan puheenjohtajaksi Tvknilli-
sen korkeakoulun waiarehtorin, se»
naattori lalmai Castisnin sekä Me»
niksi merenkulkulaitoksen tilastolont»
torin johtajan fil. maist. ft. 33. Ho»,
pun Keskuslauppakamarin asiamie»
hen' fil. maist. K. N. larivifen ja
Pietarsaaren postinhoitajan E. A.
Siljan.

Köpenhamina, elok. 16 p.
(STT) Aliaa harrastawalla taholla
on nn?nlöf'in i vireellä fp'>mys
ien atoun järjestämisestä maalais»
kunnizfa siinä tapauksessa, että työ',
wäeZtö lakkoilemisella yrittää häiritä
sadonkorjuuta, elintarwekuljetuHtll
j. n. e. Useimmissa kaupungeissa on
so seurattu pääkauvunain csim,rMä
ja perustettu sanotunlaisia järjestö»
jä.

wa Iloissa.
Perustuslakiin tehtäwällc lisllykfel«

le f««ttn nyt tarwitt«wa waltuus.
Lontoo, elok. 14 p. (Reuter

STT:lle) Nafhvillestä ilmoitetaan
t.l. 13 pnä: Tennesseen senaatti on
25 äänellä 4 wastaan wahwistanut
naisten äänioikeutta koskewan li»
säytsen liittowaltioiden peruKtusla»
kiin. Alahuone hywäksynee lain en»
si wiilolla. Tennessee on 30:3 wal>
ti», joka on puoltanut lakia. Siten
on saatu nxrltuus liitto-
»valtioiden perustuslatiin tchtäwäl»
le lisäykselle.

Ardasheww murhainttn Nnot-

Berlin/elok. 16 pnä. (STT.
Radio) Saksan lähettiläs War>

fowasfa, kreiwi Oberndorff saapui
sunnuntaina" muiden Vieraiden lä»
hetystöjen päälliköiden sekä Puolan
ulkoministeriön edustajan keralla
Posenun, Tr, - -■* ir:<C

Liittoutuneiden joullsien vois-
luminen Itii- ja Länst-Preusfin

uänestysullltllla.
Berlin, elok. 1,6 p. (ETT.

Radio) Viimeiset Itä» ja Länsi-
Preussin äänestysalueella oleskele-
wat englantilaiset jo- 'ot
sunnuntaina Allcnfteinista. Ita»
liltlaisten jaukkoien paistuminen

> alkoi tänään. , •» ,r „..

Armenian ja Venäjiin wälinel!
rauhanfopimns allekirjoitettu.
Lontoo, elok. 14 p. (Reuter

~%%:Ut) Työwäenkonfercnssille on
ÄloskMvasta saapunut sähkösano-

>na, jossa ilmoitetaan, että Arme-
nian ja Wenäjän wälinen rauhan-
sopimus, on allekirjoitettu.

sissa.

Wmpuli Helsingissä.
Wilme lauantaista lähtien ei H«l-

-singiZsä ole ollut läheskään rnttä»
wästi scratawana Moite, sen johdvs»
ta, että ttleisön keskuudess« on wal«
linnut

. suunnattoman suuri osta»
halu. m warastot, joita Walia ja'
Elanto owclt päinnttäin saaneet;
owat menneet kuin kuumille Eitoil»i
le. eiwätkä läheskään ole woineet'
tyydyttää suunnatonta kysyntää.'.
On myöskin otaksuttatoaa, etta toit» j
me aikoina »ooipula on aiheutunut:
siitä, että yksityiset ostajat maaseu»,
dulla hankkitvat itselleen melkoisia
Moimääriä maksamalla 87—38
markkaa kilolta. Lienee toteennäy»
tettäwissä. että woita falakuljete.
taan mvotioriwenheissä yli Poy»
janlllhden. Woisi myöskin ajatella,

että keinottelijat kokoawat woita
warastoon Venäjälle tulewaifuu»,
dessa wietäwäkfi. ,

Waliossa ollaan kuitenkin toi» j
worikaalla kannalla woin hanlin»
nan lisävtymisen suhteen. Muutoin
lienee päiwän selwää, että yleisön
ostopaniikki on wain omiaan wai»
keuttamaan saantia ja koroittamaao
hintoja.

Tanslassa perustetaan jBrie3,
töja työmäeu lattoilemifen

wastapainolsi.

Selllans rakennustyön alalla
Ruotstsla.

Tukholma, elak, 16 p. (STT).
N«knnu«tyhn alalla kauan toallrn»
neen riitaisuuden JeiWMmrifeJtä wäli»
tysehdotuksen peru»t«lla ei ole suu»
ria toiweita, sanotaan „<2to«nf!a
Moraonbladettlsa". Tukholman puu-
sepät. kirw«»mith«t ja tehtaiden seka»
työläiset owat päättäneet hylätä wäli»
tysehdotuksen, Maikka liitlohallinto on
Mioittanut hywäksymään sen. Syynä
hylkäämisten lienee s«, että ei ole woi»
tu komissionin af»ti«unaa
ehtoa, jonka mukaan työläiset fttautu-
wat olemaan hywäksymättä bolshewi»
kien järjestämiä lakkoja ja työnsulku»
ja. NPC.

! Tukholma, elok. 14 p. (ST
T.) Tukholman raastuwanoikeus.
johon juttu oli kiylakunanoikeudes»
ta lykätty, on wominnut korwetti-
kaptee,-' Aleksander Shensnowit-
shin osanotosta Ardafheiuin mur»
haan ja ryöstöön neljän wuoden
pakkotyöhön, mistä wähennetään
wiiden kuukauden kärutty rangais-
tusaika. 'ekä sen lisäksi suoritta'
maan karwausta kuolinpesälle yh»
denmukaisesti ennen tuomittuihin
rangaistuksiin nähden. NPC.

mikkomakitalo
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tuomen urheilua M-
maan.

nstmmäisen tobftirn fandnSat ctaoi
jo saapuneet olympialaisista ia tien»
neet kertaa suomalaisten ämuiläa-
iuijesta Voitosta keihäänheitoHsä,
Zlmeritkaa lukuunotiamatta oi nii»
lään muu maa pystyne sääwutta»
maan neljää ensiinmäistn sijaa ,sa>
maFa lajissa. Ia kuitenkin ftomä»
laifai :riheilijat, muihin meriaten,
isoisät harioiiella a'lwan puutteelli-
sissa «lönchieNa. Vieikälämen irchei»
fuäärna on saanut kitua wärojen
puutieeZsa. ei bte
taottu kunnolleen järjestää, ajan'mu>
kaiset kentät puuttumat' eikä ohjaus»
takaan o!« sanottanusti robifti läijötä
lmrjlntieluisfa. NallaiHsa olasuNeis'
% faatvuNu tulos, joka kiinnittää
toto mvaikmcm määHämme/

Mimäänkin tzleifön
ia häVron. Ko?M'en urfc-aijen Bi-
n» on, eåc sullM2laistll ur^eisuelä"

urheiluharrastusta failKin hiirDm
■fä eitä uiheilisamme woisiwat myö'?°

joitursia »altaan ottamat lisäksi, j>cit-
ss i>Tl)mbidtetlte komiteaa, '^toinen
MmmistÄu-. "ia UrfjatlKiVitb, H:ki,
SlNascmrenk. B— lO, inrn. r>9 82, |o
3:wmm Uiheiluaitta, Fabianin?.
18, i>i*. 82 79. ,^l

WiiniW c>n Ouluja KMW
' sÄsi Oy. Oulun 95>.LiIi^^tcfttcxl i: a
;j

;
000:—, A. &inia v *tnu Dii M

1.000: }a knnpp. I. Stoafiaifclta
200 mk.

C!i;mtifflaiSltbpit i okaisen Kft j

! te]
';f»n edellsenkin saainwana kaupoiLta

wlimeinen tahejys saapunee näinä
päiminä. I

Helsingin Nimnrien uimamstiZ-
feri • ja la«dldaaMwihNäiiet.
Gnft fur.nuniair.a t. f. 22 j>:nä on

Helsingin Uimaieilln toiset uiyaina&tp»
riV \a H u m ci l-

■ laHjocn iiitttafcululja, srorno-
iion antafcöt Uimarit räu:i>;,

i fen, -jo3i<r pörtfi baStatoyfjfiSjien esichkNä
'on monipuolinen ja artoofaS enigma sc-
jiäliän trtaifuuteen mtjiiijegtinin.

N« cäjrjaat, jctfa umnuntaina toteat
ya pai u illehtis«pfe.seen>ä, fo=

floontutoert Huinallahden uimaZoululle

' Oltzmplnlnilet luMlchMo-
lilpnilut.

I Antwerpen, elof. 15 pnä. (ZTT)
Dlympialaisissa TOcrFfopancfUpailuiSfa
sunnuntaina oliioai tulolict: Nainistiöm
Rulltsista woitii Zcmlan Tshekko-Tlowak-
itiaßta 4—6, G—2, 6—3 ja 7—5: Fla-
quer Gspaniaäia Sttnberiitfttn ißuotfifta
o—6, 6—2, B—3, 6—2; SBooälarn Enn-
laninéta 2)Jiiflettn Ruotsista S—6, 6—l,
6—3 ja 6—3; bon Vraun Sluotfii-ta Be-
nacofan Italiasta 4—6, 6—l, 7—5 \a
6—2: de !a Vallee Belgiatzta Sanbgaar*

, din Norjasta 6—2, 2—6, 2—6. 6—3 jaI 6—3; sekä Colombo Norjasta Gezeren
Italiasta 6—2, 6—B ja 6—l. Kti <&a&

, liardi Italiasta woilti nti Lindbergin
j6—o. Wiimelsimainittu luopui tämän

i jälleen pahoinwoinnin talia. NPC.

Helsingin laiwalille. T. k. 15 p:na
saapui tänne ljöyryl. „<sÖbent" 2§iipuiiS=
ta.höyli>l. „Kustawi" Nlnimalta, lunipi.
kin matkustajia ja lastia mukanaan, höh»

, ryl. »Gilwia' Tallinnasta tyhjänä, hoyih»
proomu »Hankkija Vj" T.
k. 16 p:nä on saaiistosta saapunut 13
purtta luoden yhteensä 534 sb-Ctä halkoja,
10 Hetkalastitzsa, 2 tuoden lautoja Per-
wooLtll ja 2 hinaajalaimää Kotkasta

sekä 2 purtta tiililastissa
Twärmmyeöiä. . / , £L

» M MW!
lzllllllllllmllllll

Sft&un 17 W.
Tcinälln: Ä3 a al i mo. Sertit r.
Suomenna: 2em.mi.ttij.

, jjt »l x t }i I o nousi M i,W ja laskee
tlo 7,47. yin^fKj

ÖO Wiwäa/fihiU i,-Z 16 MMMfi-äidfyizza Fra»3. NltÄr £in nii«50 »uoSn. MM tönään" i&ätteén
hrffoSctra E!ms Hhh tiöi.ne».
~,.W.»uytta.tHtti «M ftp«jaJ<
WneMa» ,-.lphay, Mton Znilu M

Jäeen elÄmasu. Hän-tzn «pWZ fcteflav
lMytulha jri {ttrlefeuftin. . WrWMfegnaan jmHra £ui«i. &
lul,ia ,?l«!ttcluja, sM klwebddMä fau=lun ia soiton miioboésc.

, fT- 8* ? C { i« " le b d e :, M.ä nneI-
Heimin r)Ct!Drt.i|!}stn ivntaj-
d TuZtzysmän MtckblMlit_% moiiitt&fti ftuMmi Hallitusta anfe
ra*;i siitä, ci+.ä Jeiir. §ssi
ipäiii]dt on cnnal)&emt. 2eHii Älsoinia:
Sellainen eirnaftopiiätös feniUn .ebeSia
saattaa nriereiöcn »raitioiden Xiämie-
het useampaan tettaan mietlinHän, en»
rentuin he saapuivat, wirnilullc Sut
hvlnilwn. ynZH hLväiWn, ilatd»,ran«
gai:-:u*sto, on r.iin suuret niahoolli>i«ldet,

.? !ot n 1i .1,: ? <! u o,d o 11$.
tuiän i 'laita oli iär;e*iteijj:.ntar.:

?äsihS? 23 eri ,n:!ii!C;rcia,.
|j?Jlaai{t, l't

bgft&r\w foi;u-i;-ti. . iliriaiiiraftnetjt, loii°
uiiGiiiuairrinen . viiiiir'ul:cA
miioi Ip!j:arj\.ie lugßuppv'aufs!ltPf?.' yi>Ju !wiä" 1). m. .KAfjM ze.llli-:-.h:r,ija ;a:in;uo!u liioMo.uiauMsNz /M«tarjeta PääkanpunNlaisissa
iimnjiinarifj.jem iMn.,

~ ..„„.• ■ . i"guoitoii- Mn,waVi:«Hsä, jljMtz "o§jjl=
Hs£i suoritus johonkin senraawaan pai»
mää». . _.v ..--■; ~

Mllioatfißfn titnfeÖilfa.
ta _ftrt 'M jtoJSéatj!i 'ttäiffiä"
eiiiia raotimme 12 nritctimröSti
h!»3iW2 SitsSän

illsiM g,,for?éa3JjKjr;
johdosla roalKllisien 3chchien
panos?a Irence, nimenomaan Jnttfi ©igen

j2a;aiynarrin
.
tekoon hlfe, fen tapeltu»

p[a oiTut incrriin tjteirtén
eri tTmfanrerröSsisjä ja eri t }iass|ää&
'«'tttt, M fen imifaan tittfc&ti murScr.
wimccitpatiiia oK «lumaian toaitöu
ass" ja kenraali juuri fooM
«Jumalan u>iy>cn" uhrilla.

Tällainen !äsi!Ys Kirjoo fitiienTin suu-ria a)atuZwai'kiulsia.
Sillä ensiuiiNiu on'kai «rfäöfea .i»|bon.

mukaisia, 31 mihin tämäsnus wie? KÄullo esim. mr/oértn lei'
sari aicksanteri 11, tiapa%xxia*Ö'aaii, 40
miljoonan lillvoiitaja
or]i!u>:n ..'forfeainmän jöoi.
man" ii>flifuiu!fi;-?;a? ka,«hiFtuu.
jo sellaiZi-a mäHollisuutta! Sftoita loffci,
miten sitten pulma mx fefeircriunrä?
Riistpuuio kaikli Heidän vljilölliscsiä lä-

Viina' iäjpåarffésfa tuo
«korkeamman woiman" jo|to on Yksin-
omaan rneibäu tunteeruornahien Jaasrc»
kuroamme, wailla kaikkea ulfoTo&toiJia
pätevyyttä. Wat cnfo asia kWettäwä
niin, että mitä toisessa toJMiiifCSfa rue
«korkeampi lvoima" i c i i, fen. fc.iöi|esfa
lavaukseösa salli tapahtua, löiiäitn , fa=
laperäisiä, , fauttamattomia tarkoitus-
periä silmällä pitäen? Tämä merfHsiensinnäkin sitä, ietta maailman |ällitafi
sessa raaimmaZsa mu«do3sa toteutuu
periaate: tarkoitus MitHä JéingL. ©i?schäjohdonmulaisuus lipuisi.
Samaa hallMjaa,wastMftl tahtiin, jo,
ennen Mutsia xäivt%ä-\
yiityisiä. ja silloin joja lerran
kcisotikunnon luillien fträoieit leM.li» |
lrsnvat ja lir&mattömttt jjoftit |»miloSat 1
hänen ihmeellikch Alistumistansa, ; i«!
siinä iftnenewää mahta»an lä,
den johtoa. Kama «selity»" siif,
sitten sortajan tai w«pauttaj,an
mista tai tuihoudumista! Täistä iyoi.ma
U3,!onlwlllsen ,, mielen .iWelnomäinen,
harhakuvitelma, miitta mmiaan ätißÖ-U !
nen selitys se ei ole. ,

,
.. I

Seuratkaamme fuitäiSn iycio. éiaäirl;
juoSfuö cbetnjnttk[i jja ÖffllielfeftflWiie.„ét?
ta solu llZsonnoÄzmMmm nWkiMpén
haaweksija käsitti Mcffaii*äS r lJ:|&
han rooimail" koKtölsi ?g£ä,
että keisari oli kH.M aHi°hallituksensa aMftäamiÄtsllle ihanteUe.'#efii>s on asialliMi ja
tematen, mutta , lÉeHäa |atloitäsfeen|i y

olettämuksoM. Miten sifeom.on Mletis-
wä, eää «atz HiMricm ioilM ~luuri
martthyri, MotzKwältvjetr,
trapauttaia 3lbro3om LiiMln kaatvi mill.

< , ie> . iwJ< ■ ...
..

~ ~ , a.;*-.'V:. ...:.■•*:■"'»

Maalaislnntien tomtal*

sittes HWn Sänonnssjl Mut pää»
uWDLen esiin

asian, ftnka vitaisi otto jpairbäsurjcÄ,
tyiscösä, rraifta se tänä iasillusii!-
!,aäna clXan-a di halo?ia säaichi

., '
.

~

,

. Maalaiskuntien
oy monesza jtthicedja ottui puuttecl>
Imic sa hllMoiwaa.
mulitamissa kunnissa, jbil]d ön b>
lut kykeuewiä henkilöitä, sotka oitxit
woineet uhrata aikaa ja traroja kun-
tana hynxiksi, on se woinut miio-

dostua malli kelpoi seksi-
nn. Mouct kunna: owat
mna saaneet kokea krifénerrnen toi-

,huutetta. Kussakin
lunnassa on Doita tymtytik oznaklalatvalla, tietaMllttä, Mitään tatiei-
simvienkään asioit
£pat monesi? pfcet iiiutefn lipo-

. Kun nyt uusi LmAMIM ta-
rrallaan uuden fäfex ma,a>
Illi?!unticn toiminnassa, luu kun»
naöiset toimet siirtymät kokonaan
uusiin käsiin, kun palslln nuoreni»

lfc>aa wcimaa tu!<e mukaan fun:.;o[-
liécfieibén hoitoon, , tuntuu aitoon

n:a inaalcris-
kuntien yMéiMbimittic on säatatoa
alulle.

Séu lisäksi m melkein sokaisen
kunnan, ohselina laajeu.tunut:
Ml uötettu , rnJMiuöfo ,peruö'teltn
sälstö- n, soi-
lein töuaisiZsa liike!uonta'.lsizsa Yti-
ajijßm käsitellään milsoouia matf-
kosa munbestc. Kun toielä :ulo°
ja menoarwia an. uciuKsnt ma-»
-.'^nköriaiieksi, ,,. möeutiaeu .runnotliltoetsjjm nMun, 'samalla wwalla,
k&ai nämä juroja, \töa. tommasMast, ftuolustäwat kuntien wäliita
yhieiö.oimintaa.

Lisäksi ailran laclailolria tulee, %=
ka McraiuhlarseÄelmämmc muni-
tinnaan. wäikuttaen lmomatiawast)
uMielUin uiaohi&Upauiu ; Uuji
tielasl ,m. YMsh luit
min WÄ
iäa,. joten ku'mien Va loumniä saa
Li-teäh uuden sä niön-

.. tällaiseen , tutustumista
teailisi. chhieisimnuuia
tiästtlllnaton MMMIWffi 1 KMmaanön n. s. keNZiuimMo perus-

... ..
:

.__,_

'

. (Si ole tartois tässä tarkemmtit
Kunnitellä tämän toimiston tehtä'
mm; ye muadoZtliwat, ajan kuluez>

mitä moniftUlllisimmiksi. SBoim-
jne tvain lyhyesti huomauttaa, että
}t roos olla apuna kaikissa lakikysti-
myksissä, soista hlirorn usein brroi-
.iaan selitystä, sm lisäksi monissa
nmnallMoiZia sMuwiLsa iulfihfa-
kzisymyksissa,, soihin Mroitieltjt rtt)-
khjään s3awai säämätla.

Tiedämme,cisä n. s. lääuialueita
Maxien ön,,lakiehdotus so wa!lTniina
ia moi se
inistuakin. , Emoin länmscn taa»
leinman iisehallintoalueeu kunnat
mlVdMciMat yhiinaisen toimi-
aiueem Siihen ivoi kuitenkin ku»
lua niin patso>u aikaa, eltis,ennen on
so.toimiin ryhbyttäwä, eitä asiasta
loalnlls, tutisi.,sun oma kunnallislehii, jossa ka-
siicilääu erittäin kalkkia kunnallis»
c'ämän.ätoza sa kuntien toiminiaa,
kuuiuu kunUällifen keskuskoimizton
öhselmaän, olisi, senkin takia, ia aloi»
le tehtclwä aikanaan. ,3)hdymme
selitakia , kirsoittasan ehdoiukseem
että aluötalva kokous ftideiään tänä
iyksyna. Kuka tekisi aloitteen?

K unna I l i sm i c Z,

|ocjmj tlleri^a^jimn,,sillä fyAjteßa, jol-
.loin hän di Hänsä lop»
puun. '.

. i i
jfeammgn ,.TÄd:llisiiu.
dessa « M Jifttt ioifeft»
tä fuin fr, Ma tek« nm,lHaa.
ifei tai Blolftntaifa, JÄa jftoSfafi ii«gäi«tul.
fcn, effa ofe .iejänttcrntäclemntin

eitj. för»
tllitils PIMtM leinöt, kuin ftllä lVsichl.
lieSS, että Mainen xxta&lmnp\?anans . on
maDmmilallitutsim äfcuJciitöia, kaHteiiy
~laiifel«n»Hfll" ,

.KÄnlä,paHon sfetääföi, jöh-
f?nmuMs««Gi j« .siw«lllseMi , op.
fefit se kasiDZ, eTä Wmlmän kiissiu. ja
kansojen ?ehiih3 riippuu
ImaalNsista" utft^ljista : .nnnluin sisal»

I^M^ly l' . MtäpaUumlZla «Vnlst, ,WVn juotteita ja

erehnMäinen JhoéeEtttirt tajuntanmle.
fonka .jjfeÖS. Otz,iteÄNll
„!oi«ammän BÖttfem" p^bsfoon.
- ■-' —id ; ,-■ .! ,-,i S, W.

»ifuiStériea aiiiilö.
Sopija Jeu-xejaan mielenliinnolla T«r>

Wn ttiHann?uÄvöeHe!! „ hdfm. Nni>
dcn eills tarJeä ldjta koö°
ieé hjjfemi IÄMMi tatfbitan

kyiymyZtä. gi futä ol« Juhtna:
*uin jjnnttamia ;ruof;C>mn;eniä, milloin
Tapista Hywin hleiscSti riennettiin niuo=
sittllii:
fflaita ufen: hitatfi ctf£o?sc'J
la toauuaujj. Wusa [itlan ruvefinwi ne
Italiat, illim fantet. 2ä ifännöitDut, JraL
fcKöantarnt läikillä ictaain fuoroafaiitci:
JciaéhiSflTad&jia, joc-ta oli fenrcuffcita,
etta Jjjitrncifißa ajlsfisl;teir-isnit:ti ei «ci»
tö jnåi&ja r>!e jjäri; 5%, z.'Z Pet-
[<rmz> saadam: ttjii: kcin.
fcUe ajJcaa tilaisunZ...
isen, p!:i fcirfäle en i!in:uiZtri>
fiSte ajoista findiinui, Täiii tilaisuutta
fania otraitaa, Mutta Pctsamän lyshmy!»
feen liittyy jojwenfin ftiffc». Petsamo on
wÄttömötän Suvmelle siksi, että nicaai-
nie siinä saisi ynrväri wuotta rtNK>nai>"eita

Éian tealtantcnfatcrman ?amwt!ät;ntiä
ten. Hilloin Ny Lapin ispi raitatie,

joka iohottaa Aineellisia, : \c henkistä ti-
laamme. ?!ä?3m merkeissä 2ap:isa nyt
clctåän;. Petfamoniysymliksen onncHi*
hisic vlltlaisusta koitulsi Laville uusi

£?in-nSn alia -A?M pitää mieliä
ftirn&a, i"é on Porkosen malimilentät
ÄrtttShj ja Sudanfulän Erää
N2uia,!«i".?.- yhtnniälin on tiittimuZioitä,
|[orMeeia rcriniitcuiit tot&ta ttuuutinn.
<rcnta \a Waltoraii mekloisill lllueit».
MWa, v.vi n??lltaan ur.litactSti |otatn löt»
k; mletocu, jun waitieu ntiehei ctmat fix»
Hen ri:fiil>i';:t. Mtta cmientuin yrity?
w!« iuoUafcätjty.o.i nä':Ce iatenn.'ttatoa
eSc* nnrarnk, sillä lM jw. cipot_npin 40
f;i;:ix jå&ifd mciu:iekd. ..

i>a'p;*""a mj mccjjfä iytz»
iiiiiaii.s. Tosin *atc:; otwfi c;>a;i'cet
i)eiiiäsaorj;uiia ;a efoiléiifiiuäi, uvdjjen»
Hen ftrbon aäopa

rimmuk^i. osavs». »M2n
jc?T;in sättet litzwin yäitattjftsti^.iwiiik»
tairct. Niiden, röfc

.B%i, |iiää Jutea, «tt 2 Sefl»
©rtYiftStt H« muiZtiin metätßäoä, éttS

eMtö Plss*,.-??

kösanä. Hnyt IMZs»,
tzän . osllHa tzÄ!e«aH2««i!n

Utö Zäpiil. .is«Mtt
uMn t»Nvi:t. - ScmvmaMdis'

<'i 2N io nVyrcht uutisia.siitä
sa Myn-et nnniZterit lGat
niihin tnimentziteisiin> joihin tehch tutki.
muVmatka on aihctta antmlut.

<Hels. ©anoatiCTe.)

«.».

Tuojeluskuntnm awnstaminen.
Kuopion . ttrnl-

luuston päätöksin wiime joulut. 22
P:ltä, jolla mäliuusb päätti pois-
taa tulo- M menoarw iosta. wuodeksi
iÖ2O otetun 3D,000 mkn suuruisen
määrärahan Kuopion maalaiZrun-
nan suojeluskunnan ja 15,000 mkn
määrärahan Eiilinjärwen suojelus-
hinnan awustamista Marten, an
lääninhallitus annetulla päätokfel-
tään kumonnut sekä welwoittanut
maalaiskunnan kuluman _ wuoden
kulunlisrwioon oUamaan mainitun
45,000 mkn menoerän. ©aroon

Vlaalaisluntain ialfoituslulllt.

Snojelnslnnnät.

Maalaiskunnissa oroat tHjoiielui
tulot to:lta 1913 VH.O63M M.,
ic:lta M Min 427,850,100 mk.,
ta:Ha IZIV. ä7BM?M mk., todta
IKI 6 MM.M mk.. w:tb 1917
I,OSÖ,B'BBiOO mk. ia w:lta 1918
1,285,856,000 mk., ollen niiden &Ski-
Määräinen liHtzs maalaiskunnissa
siis wähän yli 30Ö ftros. .

,
. ~

Suurimmat oliwat tulör Mfturin
läänin maalaiskunnissa. Toiselle sijal»
le jouwwatTurun jaPorin läänin ja
kolmannelle Hämeen läänin maalais»

Miniuunöt "
tenkin 3lhwen< ' Mikkelin
nnssä.

i-
v ÄånHéa

Ecttaln mitf
huMtäuWlll
haoilla Sör'
Scmerbnläirrimäti

Vt

BILLNXSIN Kö

Sawonlwnan maatalous-
uäyilNy.

za\eip*uajx. siapnn
llnmllMllän nnyttnhn.

MHHÄi, HreMiAi. Åckcplih
maan . rnxKrooTcué»
näyttelyn, saapim .
tuntia , ennen . zåbaJätéjulrtaflijuuN
jjctr MchniNa togfl#a:iat IU ,30

Pnci. laMMoil-te ja VirillmieZle»: éftäélK hxrrfen,
[otita iolfwn HWRW MyU Ml»
jciitiu. _ •■,NUMNMMnä Hb H iHM MMMi: .MMM, siMnMinInifeaua sunf<ffiäti«ue, Mu Ka-
inu käpMlM N 2 ti. TanVnlm-
N22N. Prisldenlii mariukaa , .de!-
sinliin lauantaina tio 4 tlenmssa it-tapäinMä.

AelZ.chötzWMlln UMWW.Ipfciithh WäwlöllsniltzNitH.
idara fåtttjepfeause. 'tTaefetDulnctiéc-lyn LHiillM fehfi Wk. '2—s v:na.
Näyttely on fäiirhrtjna, m':iä JSman
fcfa-n aifona mäassämmi öit'c£sah, K**
féutan icféniuäarä oh suurempi fvmnrin&iän muun irwontjr.e maanwiljc»
lyéfcwtah. .Häpillln. näyttelyösä on

ritérbå, .404,. me;-
lett-Öjäsiofti Itö, Hiiu- jakaswitacha-osastolla 281 numeroa .jefq Srcitieoßt-

on 273 numeroa. Poit»
si coettä. luetelhisa . osastoja on nayt>
WM mintakin. joilla «i:
nlnfaMi näyttelyesineitä. Sath&Q
!:äyltettzn en osaktoilla ön veteensä
3,233 rturncrsn.

WMys.
Nilrmekfen kallphelanwattuusto btt

t. l. 12 P:nä wnnie torLtaina vita»
inäöfään loensmr.i täu°
P^nssiMaltuuZton.. tupmån, |öf)b.ps-
- . lannättaa Joriinintäichuntia lmmin

Guur Witck.- ,

mm mm^m
Stétttm studllNa.

Kolme fijjjiié&j.

Halvt.

luista,.Psöfl.sJi lopullifeKti
tem edewfessö
si zääneissä tolhissu ja Mottiin luut.
maltalin, puolelta asia loppuun lå\veL.
lylsi,ja lallo päättyneeisi. 2uett.iin iu«.
työläisten liiton puheenjohtajan laati»
ma luomios lopullisckZi
srfsi ja hywDyltiin fe. sellaisenaan. 3.
i. 14 p:nä tolautuimat Zummanlin riita»
puolen walluutetut liqoittarnaan sopi»
mulsen alle. Töihin ,paluu tapahtui ei»
len. Aulin työläinen pääsee takaisin e uti.työhönpä, jo 3 haluaa. Ne työläiset,
jotta oteat siirtyneet pois j>ai!ta'un«ai»
ta, pääsewöt my5S entifsiin iyöpaikloi»
hinsa lun jalo s«iaMwat,tui ilmoitiasai
liitä 8 toujtitöiauben ajalla
lalon loppumisekta. iÉfcnwn S.

W»as«n fuuwik! «tehtaan lallo päätthnht.

■ iäättin Huasaöfa
neuäMtteluja laÄolaiö»
ien ja wälillä. Nyöhem»
«in päästiin fottmtöo», puJa nyflami
työläiset palciawat tZWn, ilman, ehtoja.

ilchoelwat 2B ptc*
AinKnajan fcwiftista vmade-

taan, lllien, ennen&n» jnyösfin laTßéojal.
fe» r*ö? I? on jränetia fortaorttrteha.Wi «taarat t ! 18 PÄB 6. 6.

TB. WULFF
ÖS AkÉY.HtJÖ
Hé&nki. PuHel. S2§s

toimittaa va rastastaiehtaanhtnioihin

ttbfeikÄUbiTb

+

■ U3B»iUl:U^Uvi;U:li|
WL

Karhujen tuhotöitä. >

p«te »aßyik älatuViin färja»,
ja Kuitin fii&i 2 lehmää s«ZärH>i 2 lehjtftä n\m rHpiu,,,cltö^'nllWy. iniin
faijojen fttnppimn. tnuHjJiili jiiljtUteän {ii*
£ä, että hilloja ei pofHeifes.fa iir.a -ciänaI jurilur. 'Karhujen

Siitä ftin juuret Mk:, oueei
puoleUa.

fcuii ja tiiltä ollut {khto Paeta fctoéai»
VuiCe ilmoille.

>ii:i;lcinxi?cÉ.s. ia Owontosten '?trit>un
hfUvfa otnci Torjui SaaiciV&t pSjiEuti }a
hhten hciuafcu. ,

?io;t>an:e:nen . ÄaiP>:leeu lzMl Mitn-
jitcsxlta on attoati. &!ciiäin iiactt) istihu.
ÖcrooSlautttaeta, jota aalaUxqnoEg. jssysi»
inlia fijbänniaaUa, on m:uiian:ia htTuofin
lakläfa ja, luullaan, cii;ix kachu olisi toH-
ny: tuhojaan. ?taalHa.ci -tuirenraan
veikin oli ishbc,"t|ty, S.

Mursia hM^^äbNM^ia
lincn MW j|<|&>|c^aSBfcs}é.gqc.
jalart k>nina§ta asirlsn vietettiin föaaifei
juSlatjo t. f :rt 14—16 Pnä. , .Hiiio.lasja
tevdajitaiiaiqa .sparten
luojat t. J:ji '4l 23 "&}%■; Tau>Zn!mnas-
ja stlh>&m:qsp£ ,\cici:tip.±-~S pua JM»;a Kärlöläisä Etelä-HöMettä idot-
ien i&—2o. Pnä. Hatolan zuMlle
M myönnetttz 50 ptof. alemluff waltton

Juhlille saanuwia
ician ottan?agn^pakanat,-Peite ia >YZM)
inukaau. Puduiilji ja cftte.n-.attiijöitji
iunlillc . tulewat liiton,puolesta paZWlit
ii. Rilall,. 28. K. KuulialN jrnnjifitcerit
<i. Halonen j|ft Sipilä sekä rnuiJK pu-
hujiisi lowaZti P. Cleuius, opettajatar
Irene .Marttanen, .paitori P. 'Sirua, io-
naeti K. , F, . Järnefelt, pastori K. Palo-
tuoara, tileillnen I. Huittinen, .tuomio-
ro»a§ti A. 28.. Kuusi?**», paztyxit g). Hau»
tajärlvi, P. Anttinen ja E. Nauen, lirk-
loheria. Pusa .ia ..pastorit..g). Hietalahti,
Hl- ja Kait»'. Kallio. — .Nuoria
ja nuorten ysmwjZ, (elä. laZwattaji» ie-
hoitetaan juhlille läbtemään.

K
- Kujssato mMin tenissä.

Stirlcn kesäu satluessa,io lobeitiin,
ci, ;vuj.é,|aia 35ii.H:im lääniäni m-uijltaau, itiin. WM inaiseksi i uin . le-
ibdallä. luutien lal)beHt)a öteefeiin,
maan jpätanfi suotuna
määrää tunijuuasti. ffiuuiii iiiilua
lääitiHä nijjt, rä;irtiiiii,i wjlniaisnn-
.gréSfotttt, kiiatuJfi, oit
ö»" iMiZiellut maahltoiijeli.|ötUä
eri buaÄW oljicfta. . |abon

i
fatiiai=

suutta ia saanut tauoin åitiäå, Ma
tu!Mt ilvaZiaHvai . MäluinliniatzdSiseAi .niiiä äbotllksia, joita
iukusem lmiitim alfu*

asettaa. Tämäu Hukäan
waibaän ruiisaiöa. biiää MiklrllilMM-MM ffialfea, N° |
mn pmlmn chydtzttZvanaktn.

Piiri» känsälpulun-
«PeitKjain HMilaköus
LOMoälla NestknZken ruköushull-neella lB ja 19 H. .

é .,- »ttttiolcn fltttoma- j« Ä3s,tyBb,uw
Wilppulali» oloitta» jtzyVl. 18 ji. 8 luu.fcmjta iesiJtoän httSfin exilaiatnt ron.
faitten toalmistanifrtfa }o rutanifesfo,
niisien fatainnaSfa; toiöc. puumilla, ja
pellawalänlojen pesemisessä. toalTaife.misessa ia letzraamises»
sä, parsimisessa ja jjaiffaamifesfa, jmfu=
ja ninleilyZsä, rei=
jäombeluZsa loriiietoiJfö.
iuS on tietsspuolisla ja käytännöllistä.
Oppilaille toölitetäön työaineita.

Ra«t» murha Teutuiassa. Seu-
inta, th:n wiettäessä t l. B,p:nä tanssi-
iUanna Pitäjänmäellii, faajnuaiat sinne
naapuiilyläsiä entuudestaan ljywin tun=
netut rauhanhäirirsijät, n. f.
Veljekset sela muudan paitlalunnalla
jcnilun aitaa

,
oleskellut , !

Mehet oliwat kllitli humalasfa ja loet.
tiwat jo tanssien aikana aikaansaada
häiriötä, mutta saatiin siitä estettyä.
Tanssien loputtua he »ihdotn wettwät
t)uuVcmfa esille alkaen hächytellä ilta»
uiamieiaita. Tällöin he istiwät puu»
koillaan ja tikareillaan erästä A. 2eh-
iistä niin - pahasti rintaan ja. lasiwar»
teen» että tämä faamiKluau haalvlliZta
heitti henkensä. EräZtä iolSiajlin ilta-
mamierasta oliwai miehet onnistuneet
iskemään käsiwarteen, mutta ei iiein
haawa waärällista laatua. SfcaiKäfun»
ilm, polusi korjasi puultosanl«it talteen.
a., <3. 2.

Kysymys wapansataman pe.
fuetamisest» » £tthni*«tL Rii la.
OLO. 16 p. (STT.) ©aition talou.
delliuen MUwatztv on eilen MKnyt
eritaDn wmi3sloniy r»ikäi2t<uöäk,
li kysymyksen wäpääsÄmncm perus-
iiimiscstll RiiHaan. Libauhun tai
Mitanhun. LT.

£• Mhenhami-
liassa syoksylcht meWtz. T u k h a l»
ma. elok. ttz M. WTT) Köpen-

ilchöitetäan:
MlHeÄo-

hMGuinlln —

mNbep. iinjältä, ltzoilHi täyä. Ha»
mimä.2s Neilin W.MiM!»Mereen
heti umäää niinZluäan. . MätluZ-!äj,A ZelaZöliwat jä Wäi säätii.f iin . MioäfenMe. ,. . PLiymnisen
stHnä, oli inbiMMika. .,.,Neljäil'
Mtuntia mhöhemuiin Mii ä»arä-
kone, noutaen Sftalrnöii pdZtin.
Häzisirikllnäliseksi jöulunwSJa ka-nGsa ei Mt TWW tzMg. G-

TifetaJßiTelokuuii 17_.pT
;

å ]-
MmllnllMslnottMm KeslusNi»!

ip:i totons T
.pattiin, t. »9. ».._,. ja,JgH iilloul jtajgcj
i*S':"'ötn;arcr i.: ijf?nct, TnaajtibtljeUjä *

lä, .Ssrjjuo, ~<. Äctfiuan, K.
a jö. S. WM l

!jps?i "<i:i ]t>p|i:'d H!. SSuxonén ynnä !
s€sSä£;ifto»! fiT:jcr'ji_ - • 'i;,; iiiwl

~-:i ;-:h>::, että nraaiusUjeiiiatrt 1

|.BciuSTiiu:!:>;.::'" . Uvwikvti ianc touonna,
Ifiäullt uviltuusfunic, JcSfa jäsenweroius
itoiäö iaitr.tf_ taxiptafuv c>; taottaput
;rtait!_;r»iö:cl;'Kn;wtä 'Hatm , maittaa,
iJOTtä&j luin jäfUliVtrpwz. ioéieioojt jijij»

S>a edelleen 3 lwtfodckft'Meillä tim-ctiiSvfouS-.iJfia. I
lc<.>.LX'-iii<ji?;jV,ci-l*,iz..-. WpM MMM,
te|te cbclléétf. c i'' o °"u6 . r-ijj aiji-iira)

. fibrc* [-ikiäiljtt ötcuäiuSmMj >
jcät hiisi cirt (p-_ 5 «t ru£;a»j

I lin lefercäte, funnn oman Sjarfinnon j
niitse-am). !TuCii:._ I
säctiJtin 3r4;öi. 'i;ari:£ta Sjr;ie;s;jjä3jä piiru i

•liittojen
_

ilonäiu ja jj2aa_.ncin faaSu: roa.)
iEat ia ÄeÖuiiillön teklen. ,

[ Ijariintart *srv?. j

iuMen mÄictfcifé§:i raitaa ei'tyu7«n l

MNwMupnM iefitiin fcirna Jfläa.-?
jcuöuu ..lCaaictnibcn",

sul»:WHfa Ku;isjcit trJofjiJ. }
ta. a>;n:: fbjwttiféött ;äreö:cirtään roiU i

syinyi /eVtuSiejrti. I
ÄsiaUa ei icfitt) kuHrnkH». :ällä ferroEa
PlitMi :tacu siirrettiin '"e jeu«
röaätaar. Mbulfeäti,

<S?n MhdoZia, että c>':!tatteo:nttti*tcri6
ti eie ottanut
taioin KekVuMlon ebbctuista, jonka mu»
faan Wii{ctifc ulifijetot UMärättaipa mi»

(ratSiEe ja ohralle 3:50 \efaMlle 2:25 iss:!ia) ja
Kriini iöJaaraiouénunirtjain 7»«!uö»;s>
fcibeii fautta maipaMavm. 1. pjiiipian

! ».^
. <>s"*..I fapirnuijia JijnSta miu

pxrltjoife,
JjMÖJiaäfiinia,..fpsic teli) _pUI laxfi uKa jo föäriijji ciiaåia
rirjseua äeStuéfutiEijiéii, . Jjäniffijän , ja
Sapoiin jnsoieon. . s«H iWyä ennmmn
rniiijjin ajtart waätimiin,

. Sen «itä hallitus m.
täta_ nJrnittänt): _tatiiontttoa^ ;
eZdöniZta Mi : wutzdea. BiSisaJfoifji, HialuStoäaa-ftj; |
héiduz \a pöaiettUTi ntirtKtaiia fe>iffltajj
«teitä noertoiijeiijäin etujen roaiafaaii»/

tzäÄeitiiH zHä tulli?2«it««!lln, -iiäjän «j»l
mitättz a>a:u n-i: rrtaauiioiiben eiuiicj«,j
nimittäin fåteeri, mciätai?

uarritettäiiitn
nelsi 2Sclniuääunnen jäifen, mattittoiljt. j
lijä A. srbberirjetmp Kuimnelta. , . '

KeZlulliitnn eduetaiaksi llNnrteMn,
ka Määrää !ll»M»,,«nsil
tUNtnntokcnlttu ■. baden,- hywäMttlin»
mqanwlljelijz

PaNllibrAdiSlyksille ««ätettiig- Ätiääl
fiertoJitjotmä, joäfc. fe|o|iétaan,,maa»j
iarouiruoitajia faiffaruunitiaön lesluk^ )
ifefenwon. ja.fontiltaan yHdliMulaifiZtal
chöpalioista ja etenkin työcyaäta maa. j

NaDviZteUiin «aa» I
talouZtuotwjain piirNiiton felä Limin» »

SMll! elllMn Itz p.

'

piffa ditt. Råns?
faSfa forfeitt. Isy»
burit Tulfittwt tuel»

É-Ullnaan
[än,

:å itään,. ,

riwn:n
; sola Pc>b>

atztzcn -, iohdsslia
muudssDn pHinifeen
pistämän , iaiieam*
Man painaen fii Ura.
Mmanpaine Äonsi
nlcenfä, mutta laäfi

. .hiukan Pohianiah.ben ja Stömerén länsirannoilla. Taiwas
oli Y'«nzsä touocoon pilweZsä touarowi
liulos. Plchjoiz.NlliopaLsa satoi nwnin
vailoin. kmäct olitoai jjeiffeja, enintmaf.
s«n iffltnenVuATetsia, Ranskassa yleensä
tyyniä. LampStila oli 12—17°. Läpissä
ia ©taslieniSfö B°. IslanniVsa K—?'.

_

~ TobtttnLlzinen laa tanöö».
PÄweNewäL ja anrinaont>aiBtettatt>ju>.

rotel?«n. loOälälsia tuulta ini»mak>
seen W'M>l«lta, nmleämpää, pailallisi»
saieila. , \

Eläinsuoielllityö taMst
_

tläinten
kohtaloa pllillntamnlla cotltuä kansan
henkistä l« OMMt».
mista. Tällaista tnötä tekeeHnonFnEläinl««islusyl,dltzws. Multala» W
rablllahjailla \a hétafficittUmäätäDf.
slllll. r—,->

k*s,k*ä »in, "

fT. alkuperäistä]
NIGRQUN

'•■"•■• -1
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NnVtialainen Uaiittl
Ruotsalaisen teatterin näytännöt

alkawat t.k. 29 pnä. Seuraawana
päiwäuä on ensimmäinen ensi-ilta:
Leon lesselin aberetti „Schwarz-
waldflicker". Tilausnäytännössä
esitetään m. m. seuraavat uutuudet
Tor Hedbergin komedia Amor ja
Hymen, 2co Birinskin „Attenta-
tet", Arthur Echnitzlerin „Det wi°
Ia landet", Helge Krogin yhteiskun-
takomedill „Det flora Wi". Jläytte-
Aja Anders de Wahl wierailee
Strindbergin, Wedefindin \a Ste-
fan Ilve» gin kappaleissa. Parus
Ater on kirjoittanut uuden näytel-
män „Mossbölegubbarna". Kcwät»
kauden ohjelmistoon on ajateltu
Edward Stuckenin draama „Myr-
rha", isilantilafen Gumundar Kam-
bansin „Farlig för samhället",
tanskalaisen O. Monsterin „Hämn»
den", Gcorg Kaiserin ja Bernhard
£haro'in teoksia, Pär Lagergwistin
„Ten swaill stunden" ja Lcharin
operetti „2en sista maisen". Huhti-
tuuösll wierailee Tukholman 2)raa»
likalliien teatterin etewä näyttelijä-
tär Maria Schildtnecht (Björnsa-
nin „Ölver förmåga", Hosuianns-
thalin Eleklra. Ibsenin RaZmers-
Holm, Strindbergin Fordringsega-
re ja<Bandet).

Henkiiötuiumn kokoonpanossa on
Main pieniä muutoksia tapahtunut.
Ohjaajina taimiwHt hrat Helge
Wahlgren ja Gustaf Nessler (Tu-
run r. teatterista) sekä Konni
Welzcr (joulut. 1 p:stä lähtien).
Musikaalisesta puolesta pitää huol»
ta kapolliiliestari Karl Ekman, joka
paitsi operetteja tulee esittämäänmyöskin jonkun oopperan ruotsiksi.

«Ji':",".*

Luula-atar Ester Sailiiieu
Chicagon yliopistolla.

Sauutjiitar &Ster Laitinen anoi ken»
'««in e.hica:>:*. Aiopistolla w. k. 6 j>.
SauiaiattasKii JuwaUa toaruä.ettuja il*

terloo A:uer. Suom., oli
lähiseudun amerikkalaisten liikkeiden
aklunoiösa ja muissa sopimissa paikoiZ'«
feill •yliopiston monilla ilmoiiusiau»
luilla, joten tilaisuudesta tieto lewiii hy.
win. slmoi:ufi;sia oli Utjairalla painet.
tu:.»FiwniH Folk-ZonaZ". Konsertiitilai-
fuubc»i<i loristiwat eiumymis.
tapaa lahden puolen Suonten lippu ja
Vhdysnxiltaln lippu. Laulajatarta oli yli,
opiston puolesta teiwehlimäKfä owella
ttmen alkamista laitoksen pre.
sideMNl ylsityislirjuii, professori 3lo>
berison wuminean. H« nötjtimxit erikoi-
fetta innoStuitfefla futjimuutnm laulat»

. feen roiexaajecn ia hänen edustamaansa
maahan, sen kansaan ja Mariinkin fen
musiikkiin. Ohjelman aluksi prof. StoScxt.
son piti herttaisen (sel»
laisia harmein :aftcchwn kellekään esiin-
rhjälle, abiakin tänä kesänä ensimmäinen
Jertoj, iotsa hän maniii>si yliopiston
monipuolisuudesta ja kansainwälisyndes-
!ä, sekä sinä, että kaikki kansallimudet
saawat esittää tuotteitaan yliopiston
piirissä. Sitten hän muutamin sanoin
kertoi Siionien kärsimylsistä wuosisaro-
jen Mnel ra mieraan sorron alla ja kuin.
ia nyt sillä on loaöaus loittanut sen
omana ansiona eikä suinkaan kenen-
Jttän muiden suopeudesta. Tuomi on
simistyKmaa, jossa roaijiniin mani.tai»
teen haar.i on korkealle kehittynyt omien
suon«,laiZU!n Musiikki on yksi
ciat jossa suomalaiset omat suuria mes-
kareita. Siwistyskansat ihailemat: suoma-
laisren Kalewalaa. Nyt, tänä iltana.
saadaan kuulla suomalailta laulua, j. n.
Rajut suosion osoitukset seurasimat pu.
hetta, prof. Robcitsonin wiitatessa Suo-
men kauniiseen lippuun ja marsinkin tzä»
nen esittäesiä<in nri Laitista lamalla.

Hartaana seurasi suuri akateminen
fuulijakuiuta. 600—300 seuduilla, esityk-
siä. Joukossa huomasi miltei kaikki yli»
opiston kuuluisimmat miehet, monien
eri tiedekuntien dekanukset ja yliopitta,
jai perheineen, professoreita Mailia mistä
InofaSta, oppilaita maikka miltä tulmalta
maapalloa. Siinä oli edustettuna kaikki
Cnropan maat, Pohpis-, Keski- ja
Amerikka, Kiina, Korea, Japani, Siami,
Intia, Turiki, Persia, Afrikan mustat
kulmakumnat. Mexico ja Aus.rnlia. Se
oi: ttlaisuus, jossa laulajalar sai laulaa
„I'o.fo maailmalle", ja toisaalla on sa.
tucttama, että maailma luuli, ihastui ja
nautti suomalaisesta laulusta. Sen huo-
meni iaslvoien ilmeistä ja suosio:iosoituk-
sista, mainitse le,hti.

Konsertti alasi kel:o kahdeksalta. Kun
ohjelma «li ohi kiiruhti mainittu yli-
cunstam johtomies Robertson roumineen
jälleen liittämään laulajatarta ja lau»

suimat olemansa Marsin tyytymä'siä ja

kiitollisia hänen esityrsistänsä. Hymäs.
tellesfä rtaa ja hra Robertson laufniwat:
»M* toiwomme neiti Laitisen faapuwan
N>a»takin ylipistolle laulanlaan; me
llänipentmme Suomelle ja suomalaiselle
laululle." Silloin «Jtuimat esiin nykyiset
yliopiston snoinalaiset oppilaat lukuisien
chicagolaisten Ystäwiensä kanssa ja oSjm
etääMipääkin, nim. toimittaja nti Miet-
iinern Dulvchitta srfä Suomi-opiston
johtaja pa«t. Wargelin HancockWa. Pas-
tori Wargelin ojensi prof. Robevtionille
läZnäolleitten suomalaisten puolesta
teoksen, „Bi«tai*> and the Finns", Suo.

mi ja Suomailaiset, muistona heille Suo-
mesta ja Suomen laulusta, puhuen sa-
malla sattuwll«ti kansamme pyrlinchtfistä
ja meidän lelleistä henlifistä aarteiK-
t»»»« tpmå tftßWea fa«nola»ten ftw.

IWU
«Aiheeton walitus".

Helsingin Sanomain
Herra Toimittajalle.

»Twensia t. k. 12 pnä jul»
kaisema yllä olemasti otsikoitu uutinen
aiheuttaa allekirjoittaneen puolelta huo»
mautulsen:

että kauppias Feodor Leskisen puolesta
oikeuskanslcrinmirastoon muitten toimi»
tusten ohella 15. 6. —2O jättämäni tjali»
tustirjelmä on erään toisen samassa
«iipurilaisessa lakiasiaintoimistossa ma»
kituisesti työskcntelemän lakimiehen laa»
tima ja allekirjoittama, sekä käyttämäni
maltalirja erään m. t. kihlainnnantuoma»
rin ja erään M. t. raatimiehen todistama
eitä kenelläkään jär!i»ihmisellä liene tul»
laisessa tapauksessa luulla, että jokin
asianajotoimisto, jolla, kuten kysymytscs-
sä olemalla on toimeksiantoja enemmän
kuii> moidaan mastaanortaa, olisi mennyt
ilman toimeksiantajan (ollen
sellainen ~mälittäjä" tamallisesii jokin
mangitun omaisista tai ystämistä) uu>
distunutta kehoitusta mikäli
ei esim. ftuhekintledotulsen muoksi tai jos»
takin muusta syystä ole tapahtunut ni-
men suhteen erehdystä toimitusmemo»
riaan tehtämässä merkinnässä — jonkun
„pikku-gulashin" puolesta Maliikacli hä-
nen juttunsa käsiitelyä kiirehtimään...
mielä »uähemmän on tässä aihetta luulta
sen tapahtuneen „in ma.ta side" toimis»
sm taholta tai toimiston intresseihin
kuuluneen määrän Valtakirjan läytlami»
sen.

On kuitenkin pahoiteltamaa, että lain
ylintä malmojaa ja poliisimirtailijoita on
tällä kertaa maimattu toimeksiantosen il»
moit»Zta klntrolleeraamatta ja aiheetto»
masti silloin kun täusitt aihe ek»
lisiä malitutsia on jäänyt tekemättä ja
Manailtujen sekä heidän läheistensä un»
distelluja pyyntöjä iiinä subteessa työn
paljouden Muoksi huomioonottamatta.

. Helsinki. 13.8. 1920.
Otto Orasmaa.

Wnslnns.
T. I. 216 numerossa lysywät eräui

Itn-Hänteen kansanopiston »stäluät, mi>
icnlä opistoon on walittu opettajia ilman
että »ettide jofjiatunnan jäsenille on
asiasta ilmoitettu. Kutka nämä ilmoitus-
ta wailla olemat jäsenet omat?

Kapille johtokunnan jäsenille on sään-
nöllisesti ilmoitettu kokouksista iclefoiut»
se, suullisesti eli kirjeellä.

Itä-Hämeen Kansanopiston joh:o-
-kunnan puheenjohtaja.

Kiitos.
Sydämellisimmät kiitokset Kotikaswa»

WZyhdistykselle siitä kallisarwoiseZta
odottamattomasta lahjasta, jonka „2apiZ»
fa täroijä" sai liikutetuin mielin was>
taanottaa.

Eywästi siunaten Teitä muistelen!
Urjala, 13.8. —2O.

Saimi Tammenterho.
Kiitos.

Kaikista yshätoällisistä terwechdyksistä,
lahjoista ja onncntoiwotuksisla, joita
olen saanut tocHtaanottaa tähttäeSiani 40
touotta, pyydän lauisuc lämpimät liilot»
seni.

Helsingissä elokuuni 16 p.nä 1220.
Touvo , Maltan.

Dite* ja «MWsU«
LiMlnantti Tnllmistn kuolema.

T. l. 12 p:nä käsiteltiin Naubnn kihiO.
kunnan oileudeSsa ratfumeÄfctti Hussoa,
wämriNi Pitkistä, to&äptteit» Kuäenia,
Gronowia, Suomelaa ja Kakelaä loas.

taan juttu luutnantti Tuomisen kuole»
man aiheuttamisesta. Luutnantti Tuo
minen, kuten muistettaneen sai surman»
ja Inkerissä toitme tammikuussa eri.
naisten clpmlhttatoien asiainhaarain
Vallitessa.

Oikeus katsoi käyneen, ettei-
toät ratsumestari HitZso, Pittäneti ja
Knt-ten ole mittaan rawoin syyllisiä
Tuomisen iuoxmaan, toaam otoat teh°
neet main w«l!vollisuu,!ens<l sotilaina, jo-
ien k»eidät toapauiettiin. kaikesta edes-
wastuusta. Vääpelit Suomela, Gronow
ja Mäkelä tuomittiin lukin kuudeksi luu.
laudeksi toankcuteen Tuomisen kuoleman
aiheuttamisesta. Pää,ö3 alistettiin hotoi-
oiieuden iarkastettamaksi. Statfmmestari
Husson puolesta ajoi asiaa toaratuomari
iNartti Pitkänen Wiipurista. K:la.

Postinkantaja U»l« Seppäsen juttu
oli ellen esillä ZotaylioileudeZsa. Syy»
tctty oli mongittuna saapumilla. Luet-
tiin soramistaali Pohjanpään syytelir»
silmä, jossa syytettiin Seppästä siitä,
ett.a hän oli sotatilaan julistetusta Ki°
wenna.uan pitäjästä hcinäluun lopulla
1819 lähettänyt, saamaansa 200 mkn
pallkliota mastaan, rajan yli Wenäjän
puolella sijaitsemaan Koljalan lylään
siellä oleskelemalle kommunistisen jäi»
jeslön paiilnicluisessa olemalle Äleksan»
teri Makkosille kirjeen, jota sisälsi luet»
telon iviwcnnawan pi.äjän Naimolan
lylään tuulumista suojclus:untalaisis!a
selä tietoja samassa lylässä olemasta
sotalaitoksille kuulumista syleistä, ja
maaditiiin Eeftoäsen turnniisimista ran-
gaistnkscen sotapetoiscsra.

Syytetty tunnusti tekonsa, mutta
Mäitti tehneensä sen uhiausten pato:-
lamana. Asia jätettiin pääteitämätsi,
ja ilmoitti sotaylioiteus julistamansa

päätötscn jutussa t. k. 24 päimänä.

ren ifon siitä, että yliopiFrrin puolelta oli
jnohj kunnia Map.ian Suomen omalle li»
putte liehua ensi terrin tämän suuren
laitoksen juhlapailalla selä että suomala!-
sille laululle oli annettu tilaisuus ensi-
kerran kaikua tän.än kuniuisan cpinah.
jon piirissä Liikutettuina yliopiston soi-
tuhenkilZt ottrwat »asiaan muiston ja

stldämcllisesti kättä puristaen hyvästeli-
wlit ja toiwlltteliwat laite:-
lijoille teiwetulloa waZtalin.

tirjeenwaihiaja Chica.
mainitsee tätä ensim-

mäistä suomalaista konserttia ftntckttlla
ylillpiZtolla Chicagon suomalaisunden
päiwäksi, miksi se todella muedostuilin.
Suuri konserttiyleisö sai edes hrnlan tu-
tustua suomalaiseen lauluun ja niiden
kautta tu<<itjäv!vien maahan.

Konsertissa nti Laitinen lauloi sekä
ulkomaista että suomalaista nrun tikkiä.
Suurima mielenkiintoa lierättimät suo»
maiaiset kansanlaulut. Prof. Hermes
säesti^

Kuopion Teatteri
Kuopion Teatteri on t. k. 2 p:nä aika-

nut harjoituksensa ja harjoitellaan par-
haillaan seuraamia ku.mea lalV,X!lctta:
Bahrin ~!lenieittia", Potapenkon „Pe-
lastusta" ja von Numersin „C'li>:an
surmaa". tulee syyskauden oh.
jelmistoon tuullu,!uaan Kehmin ja Frc-
sen »Naisopistossa". joku Suderinaunin
kappale, joko „Koii" tai „Kunnia" ja li-
saksi tullee ennen joulua menemään tun-
nettu operetti ..Filmikuningalar" sekä
>mahdollise3ti joku lasten kappale.

Vnjimmäinen näytäntö on syyskuun
älku!päiminä, jolloin lnultawasti näytcl»
lään Bahrin „Kv «sertti".

Sen johdosta, että teatterin toiminnan
jatkaminen näytti epäwarmalta miime
kelröl.tä.wena, ei entisiä näyttelijöinä
woitu ajoissa kiinnittää teatteriin, joten
henkilökunta on kahta luiuunottamaUa

kokonaan uusi, kuuluen siihen 6 nais-
ta ja sama määrä miehiä. Naiset omat
nti Aii'.o Ekholm (enitinen) rmat Aili
Itkonen, Ranghild Saroä. Siiri Kylluder
ja Hanna Waris sekä nti Glsa Kornonen,
Miesnäyttelijöistä on entinen hra Janne
Hooftainen ja uusia omat hrat Wiljo

Metsä, Kaarlo Lempinen (reaissööii),
3lowi 'Hyrske, Yrjö Khandcr ja Wallc
Sarola.

Nyttemmin on teatterin
asenla paremmalla pohjalla, johtuen sn-
tä että teatteri on saanut amns.usta se-
kä waltiolta että kaupungilta, minkä li-
saksi erää! yksityiset omat tavanneet
teatterin lannatuiselft huomattoloia ra.
halahMtuksia^

M«3WN «W<l
Liiälintölatos. Pitlänniemen I<8»

kuslaitolscn ensimmäisen alilääkärin
Mirkaa on hakenut ainoastaan läät. lif.
Helmi Heikinheimo. Samoin maa-
nantaina päättyneen määräajan tuluel»
sa ei seuraamiin lääkintöhallituksen alat»
siin Mirkoihin ole ilmoittautunut Ittään
hakijaa, nim. Niuioannicmen leZiuslai»
toisen loiseen alilääkärin luiriaaii, Pit-
känniemen keskuslaitoksen kolmannen
aliläätärin wirlaan, Kuolajärwen alue»
lääkärin Mirkaan, Inarin ja Utsjoen
aluelääiärin wiriaan, Muonion ja
Enontekiön alueläätärin Mirkaan, Kuu»
samon alueläälärin w irkaan, lääkintä,
hauituisen ylimääräisen lääkärin ttnr.
kaan, lääkintöhallituksen eläiiil-iätärin
Mirkaan e:Jä myöstään eläinlaäkintö.
laboratorion asi3ten:in Mirkaan.

Valtionrautatiet. Käkmiän mii»
dennen luotan aseman asemapäällikön
mirlaa omat asemapäälliköt K.
A. Hjelt, di. A. Hornamuori ja K. S.
von Psaler, ensi lipunmyyjä SI. «ere»
niuZ, toiset kirjurit K. Enqmlst, di.
Burgman, P. E. Kröger, M. WasUjew,
C. iö, i>i. Petander, li. 2ii. Sinoerooä,

äiiicfs.röin, 11. O.' Nikolainen, T. T.
iiandmaii, 2is. SI. Hakonen, A. V. A.
Stosenlunö ja 23. E. Miettinen \ef& eräs
hciuilö, joiu ei halua tulla maiuitutsi.

Kurtuuäen Viidennen luo>t'an aseman
asemapäällikön toiriaa omat h.nenee.
asemapäälliköt St. SI. Hjelt ja K. S. oon
Psaler, ensi rixjuiii H. E. Salomaani,
<j. 21$. Louhista ja W. Wennoia, ensi
iipunmyyia Ä. Serenius, toiset tirjuri;
Bi. Äurgiitau, A. St, Pulki.nen, A. E.
li-ihoim, H. G. Berner, SI. 2i>. B. Luut»
ionen, P. <P, Kroger, SI. L» Toimanen,
H!t. I. o\ V. salmenheimo,
SI. Hyyrynen, li. O. Nuolainen, Sl. A.
Lumikko ja 25. E. Miettinen jcJii kaksi
henkilöä, jotta eimät halua tulla mai»
nituilsi.

Sydänmaan toiibemten luokan ase-
man asemapäulluön toirlaa olaat hake»
neet ensi lipunmyyjä SL SereniuZ, tstfc:
kirjuri; 2. K. Pulilinen, H. Si. Wartti-
nen, Ä. IS. (ilheim, SL 58, V. Luulto.
nen. P. E. Kröger, Ä. 2. Toiwancn, 2ic.
Nastljew, I. F. SM. Tallvenheimo. U. O.
Niiola.nen, T. T. Lanamäki ja 25. E.
Mattinen sekä eräs henkilö, jota ei ha-
lua tulla mainituksi.

Toimenpiteet keinottelua! »as-
iaan Latwiasfa. Riika, elok. 13
p. (STT.) Sotatoimet päättyiwät
wiime '.,önä. Keinottelun ja wii-
me päiwinä kyhänneiden hintojen
täyden on perustuslakia säätäwä
kokvus tänään hywäksynyt haMuk<sen walmistaman lakiehdotuksen
keinottelun ehkäisemiseksi. " Tässä
laissa määrätyt toimenftiteet owat
ankaria 100,000 ruftlaa sakkoa
tai yksi wuosi wankeutta. Kaikkien
kauppiaiden on ilmoitettava kaikki
heidän warastoissaan löytywät elin-

tattvemiiärät. LT.
Kannattakaa lastensuojelutylita.

Ilmoittataa hätägfälsiwat lapset
Lllstensuojelukeskukfelle (putltlin
115 28).

HELSINGIN SANOMAT

liÉllfltft
Immi

Ullomaankauppamttle tiinil
lvuonun.

Eriuiu luotsinmlllilaiieu lehden lau°
sunto.

Swenskll Ha!!i>e!ni>)!'.!ug, joka tä>
kalaisten asiauiiestensä kautta seuloo
tarkasti talousolojenune kehitystä,
mutta ehkä talonlastansa tulee usein
antaneeksi niiltä enemmän iai tvä--
hemmän toäritetyn kutoan lukijoil-
leen, merkitsee t. l. 10 pmä ilmesty»
neessä nmnero-saan Suomen uiko*
maisen kaupan kehityksen »orsin otol»
lisetsi. Schli kirjoittaa: Suonien ul-
komainen kauppa on tämän wuoden
aikana osoittanut Marsin otolllsta t«°
hitystä. Kun wienri ensi pnoliskolla
w. 1919 oli tuskin 12% tuonnista,
on se wastaamana aikana to. 1920
ollut enemmän tuin 50 %. Mutta
mielä otollisemmaksi käy tämä, jos
tarras',etlllln tchily2lä kuukausi suu»
kaudelta. Dlituonti, joka nMne touon.
NN kuukausi kuukaudelta tuli yhä
suurenlmaksi, on wuoden 1920 aikana
toähilellen pienentynyt, tehden kesä°
kuussa tocuu 2,1 milj. markkaa. Suo-
men Tullihallitussen tilastonumerot
oroat nimittäin seuraatoat: (milj.
3mk.)

w. 1920 w. 1919
m M *? 1

TmmnU, 254,4 43.3 69,5 12,9.
HchniT. 253,8 97,7 72,2 14,4.
Maalia. 218,0 59,7 122,7 7,4.
.<j?ul)t:f. 273,6 97,8 165,7 14,8.
Tonkok. 205,0 197,5 201,5 19,7.
KesÄ. 292,0 290,8 199,2 38.9.

Kuten uähjO m tuonti ensimmäise»
nä puoliwuoii:na w. 1920 ollut arte-ol-
taan noin 80 % suurensi tuin w.
1919, mutta on sainaan aitaan
lisäytynyt tolma&ta 630 pwsentilla.

Tullnuin säänuöstcly muissa maissa.
Touloiuusia Panuin Ranstasia

uiiiieueen wounaan erinäisten taani-
räin maahantlwnti tiet to. Se käsittää
noin 200 eri mwuialajia, joita roat-
mistctaan Nans tassa tai omat enem-
män tai wäheinmän yteellisyystawa»
leihin lukeutuwat. yleensä wsi luet»
teloon otetuista tawaroista sanoa,
ettei s« ftMä sellaisia tuotteita, joita
looitaisiin Suomesta NanZlacm »ie-
dä.

Suuri maanwiljelljsnäyttely
Taliiullilsja.

Eestin konsulaatti ilmoittaa, että
T,aUinna,n maatalousseura järjestää
foiö maata fä|utäroäii rnaammlieins-,
tJoUiiuuä- ja iäsityönäyttelyn Tal»
linnassa fyyZtmm 18, 19, 20 ja 21
päiwinä tänä wuonna.

Nöyuely antaa tuman Eestin
inaanwiijelyksestä ja siihen liiity»

tawudenhaaroista, kuten pun-
taihanhaidosta, karjan ja hewostnl
kaswatutseKtn, maatalouskoneiden
käytön edistämisestä i. n. e. Niinikään
on nähtäwänä Eestin suur» ja pien»
tecllijiinbm ja VsithötcollisuuÄilot»
teitä, jofa wnmeksirnainittn teolli»
suu?haara Eestissä on werrattain
kehittynyt roanhoista ajoista. T.io»
tysti paicäva finri ja siitä jalostewt
tuotteet ja jalostuksessa tarwittanmt
tertteet oiuat «antamina. SSalttan
laitokset, yhdittykjet, seurat, osakeyh.
tiöt ja yksityiset on»t osanotlaiina.

_

Kun Eestissä ei wielä tänä tesäuä
ehditty varsinaisia kauppamessuja
järjestää, korwaa tämä näyttely ta»

'niitä. Toirootaan että war-
sinkin Suomen maatalous- ja
suusinieliet saapujat lukuisasti näyt»
telyyn. Samalla hiu-mautetaan, että
matkalle aikomain on ajoissa hankit-
tawa passit ja matkaluwat.

Maataloustuotteiden tukku-
hinnat. Maataloustuoitajill? mak-
jeiiit hinnat toissa nrnkolla oliwat
seura awat:

Nchut (wapaasti Vaunussa la-
hctysasemalla, paalattuina): heinät
60—70 p. kg., kauranoljet 23—26
p. kg., ruisoljei (irrallaan) 10—15
p. kg.

luurikaswit: perunat 25—30
mk. HL, lantut 25—30 p. kg.

Vilja swapaasti waunussa lähe-
tysasemalla): kaurat 1:30—1:50,
ruis 3—3: 30 ja ohra 2: 25—2: 50.

Lcipzissin ulksint. Berlin,
elok. 16 pnä. (STT. Radio)
Leipzigin teknilliset messut awattiin
sunnuntaina. Saapumilla oli run-
saslukuinen joukko näyttelywieraita
Itäwallasta, Tstkko-Slowakkiasta,
Sweitsistä. Tanskasta, Ruotsista,
Suomesta jaEspanjasta. Suo-
men ja Espanjan keskuskauppaka-
maiit oliwat lähettäneet edustahan-sa. Näytteillepanijain lulumäära
jon 8,700» Tl.

Voin loieiiti ullomaille.
Maataloushalliius on „Maaseu-

dun saamien
tietojen mukaan woinwientiliikkeii-
temme kotimaisen myynnin perutz-
teellä antanut wainwieniilmvat
heinä- ja elokuun ajaksi, yhteensä
saadaan mainittuna aikana miedä
woita maasta 6,553 astiaa, josta
5,118 astiaa tulee Walian ja 1,435
astiaa kolmen muun woinwienti-
liikteen osalle.

tuuntisäännöstelyst»
Noisassa. Kristiania, elok. 15 p.
(STT.) „Afteupostcn" puoltaa kirjoi»

tukiessaan Lillehammerin kaupungin
maistraatin halli NlkseNe tekemää
esitystä tuontisäännöstelyn tooimaan
saattaniisesta. Kirjoituksessa huo-
mautetaan, että säännöstelystä on
Su omessa hytoiä kokemuksia; se
on ollut omansa pitämään markan ar>
tooa ylhäällä.

Turkkurit
Huom.!

Suurempia nahkaeriä myydään huuto-
kaupalla keskiviikkona t. k. 18 pnä klo
11 ap. Helenankatu 3.
31.7825 22664

Vapaaehtoisella
huutokaupalla,

joka toimitetaan lauantaina elokuun
21 p. klo 5 ip. Eklundin palstatilalla
Pakinkylä, Elotie 8, 2 km. Oulunkylän
asemalta, myydään omalla noin 2 ta.
viljeltyä maata käsittävällä palstalla
sijaitseva huvila.

21730
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Maanantaina elokuun 23 p:nä kello 2

ip. myydään julkisella huutokaupalla, jo-
ka pidetään Uudenkirkon Voi. kunnan-
talolla kirkonkylässä Uudenkirkon seura-
kunnan kirkkoherran virkatalon metsäs-
sä leimatut 6,610 runkoa sekä 387 koi-
vutukkia ja halkopuita 675 kappaletta.
LeimauspOytäkirja on nähtävänä kirkon-
kylän kansakoululla. Tarkempia tietoja
saadaan maksumääräyksistä ynnä muis-
ta huutokauppaa koskevista asioista en-
nen huutokaupan alkamista. Lautakun-
ta pidättää oikeuden hyväksyä tai hyl-
jätä tehdyt tarjoukset.

Uudellakirkolla heinäk. 30 p. 1920.
Virkatalon rakennuslautakunta.

«•••«• «««»»»

WWWW sseie
halutaan ostaa kaastivalaistuslaitteella
tai Uraan. Vast. heti Hels.- San. Siitäs,
kontt. nim. „Filrnikone".

uusi tahi käytetty, ostetaan kun tarjouk-
set selostuksineen tehdään

Suomen Mig WWM
Helsinki, .Mikonkatu 6. Puhelin 11036

Myyjät huora.!
Tavaraa mitä tahansa, vaatteita,

huonekaluja, kelloja, kiikareita, pantti-
kuitteja, jalkineita, soittimia y.m. ost»
taas Annankatu 8, Sekalaiskauppa.

{luom.! Tiilirakennus.
Käytetty, hyvässä kunnossa oleva

MM,
noin 100—126 m 1 tiilipinnalla, f—S
atm. paineella halutaan ostaa. Kirjal-
liset vastaukset os.:

6. A. Serlachius Ab.

Mänttä.

Halutaan ostaa I luok.
22763

liltlStiiltlll
Vastaus Hels. San. kout. nimifl».

»Siisti 2755".

Ifi-liiälliMQ tias
MR

Tarkat tiedot huoneistosta, konista
ja kojeista sekä mahdollisimman alhai-
sesta hinnasta osoitteella: „Tekno-ke- 1
misk fabrik n:o 677" Hbl:n kontt.

22717

Makk'.a-fio;'.a. Vastaus lentoineen Oai.
„Burk n:o 617" Hbl:n kontt.

£E»éui»a» ostaa!
Pienehkö erä metrin pitkiä hahtoja

(sekahalkoja) halataan ostaa. Vastaus
hintatietoineen K. E. DahPille Khtuvik.
N:o 8. Helsinki.

Vähän käytetty
OMPELUKONE.

Vast. Htls. San. Töölön kontt. nim/m.
»Kiireellinen".

Noin 4—7 neHöniatrin iulipin- ',
najla varustettu

oyrykatiiie
halutaan ostaa.

Oj. SnölaMen tehtaat
SI. 7850 Suolahti. 2276» j

Pissi maatila»
jossa Qn hyvä ja tilava asuinrakennus tai

tHuvila,
jonka yhteydessä on maanviljclys»\ ,
kauniilla ja hiljaisella paikalla Savon-
linnan—Haapamäen tai Kouvolan—lisal-
men rataosan varrella tai mahdollisesti
jossain muussa osassa maata. Selostuk-
set hintailmoituksineen pyydetään lä-
hettämään os.: Tohtori Edward Pfaler,
Tampere, Kuninkaank, 39. ,>< -"22731 j

Huvilaiyyliin rakennettu, .Malla3vr.de» rannalla, Pälkäneen pitäjässä, 2 km.
kirkolta kauniilla paikalla sijaitseva Kantokglän yksinäistila myydään

Vapaaehtoisella huutokaupalla
lauantaina tämän Elokuun 21 p:nä Pälkäne-laivan saavuttua kello 7 illalla, vuo»
dentuloineen ja irtaimistoineen, josta .luettelo nähtävissä tilalla. Pinta»ala 180
tyn.al., josta 56 ensiluokkaista savimultapeltoa yhdessä kappaleessa talon ympä-
rillä. Loppu hyväkasvuisia metsämaata. Kivinavetta, talli ia sikala. Kaikki ra-
kennukset tänä vuonna perinpohjin uusitut. Hyvä vanha puutarha ja puita.
Käteistä 75,000 paitsi tunnetuilta sopimuksen mukaan. Loppu väh. erissä vuoden
kuluessa. Laiva lähtee takaisin Hrlinnaan sunnuntaiaamuna klo 1/i7. Pidätetään
oikeus hyväksyä tai hyljätä tarjoukset. Lähemmin
22582 Varatuomari Salamaa, Htlipna, puh. 503, klo 9—2,

AjrsSiiresiitoseläinten
huutokauppa.

Julkisella, v?paaehtoisella huutokaupalla myydään perjantaina syys-
kuun 10 p:n"d klo 1 päivHHä Numlahden kartanossa Nurmijärven
pitäjässä (Röykän asemalta 8 km. Hanko—Hyvinkään radaa varrella).

50—60 ayrshirerctuisia ksntakirjalehmiä, astutettuja
hiehoja ja vasikoita.

Karja on vapaa tarttuvista kotieläintaudeista. Myytäväksi ilmoite-
tut rotu- ja kantakirjaeläimet ovat Ayrshireyhdistyksen konsulentin tar-
kastamat ja hyväksymät sekä myydään eläimet Ayrshireyhdistyksen
konsuienttien läsnäollessa, jotka huutokauppatilaisuudessa antavat tar-
kempia tietoja eläimistä.

Huutokauppaluetieloja saadaan joko Numlahden kartanosta
(csote: Röykkä) tahi Ayrsliireyhdistyksen toimistosta, Helsinki, Yrjön-
katu 11, rrnssä myös lähempiä tietoja eläimistä annetaan.

Junat saaouvat Röykän as. Hangosta 8,44 a.p. ja 6,04 i.p. sekä
Hyvinkäältä 10,53 a.p. ja 5,06 i.p.

Hevosia lähetetään pyydettäissä asemalle.
Käteismaksu !

Toimen puolesta:
Hj. Sandberg.22797

Ayrshiresiftoselainten huutokauppa.
Julkisella vapaaehtoisella huumekaupalla myydään perjantaina elokuun

20 p:aä klo 12 päivällä Boen kartanosan Ptiivoon pitäjässä, IV3 km.
Hinhjrin asemalla

50 lehmää.
11 astutettua hiehoa,
5 astuttamatonta hiehoa.
2 soimia, s— l V* v. ikäisiä ruskeanvoittofsta.

Karja on eläinlääkärin valvonnan alaisena ja on vapaa sekä tarttuvasta luoma- että
nystyrätaudista.

Myytäväksi merkityt eläimet ovat siitoseläimiksi hyväksytyt sekä on Ayrshire-
yhdistyi sen konsutontti toimittanut tarkistuksen ja valinnan. Huutokauppa on jär-
jestetty AyrshTeyhdistyksen valvonnan alaisena ja yhdistyksen konsuleatiien läsnä-
ollessa, jotka avustavat ostajia neuvoilla ja tiedoilla. Lähempiä tietoja eläimistä saa-
daan Ayrshireyhdistyksen toimistosta, Yrjönkatu 11, mistä myös huntokauppaluettetea
voidaan tilata.

Ayrshireyhdistyksen toimisto.21161

Penttitavarahtiufokauppa
toimitetaan täkäläisessä huutokauppa-
kamarissa, Mariankadun n:o 3, perjan-
taina ensi elokuun 20 p:nii klo 10:stä
ap. ja jos on tarpeen, 4 ip., jolloin myy-
dään joukko viimekuluneiden tammi-
in hclmikuukausien aikana Osakeyhtiö
Helsingin Panttilainakonttorin sivu-
konttorissa, Pursimiehenkatu n:o 7,
n:oilla 1—7146 pantattua, mutta lu-
nastamatta jätettyä tavaraa, jonka
joukossa on: arvopapereita, kuten
Kansallis-Osake-Pankin ja Henkiva-
kuutus Oy. Salaman osakkeita; kulta-
ja hopeatavaraa, joukossa kelloja, sor-
muksia ja pöytäkoneita; sekä muuta
arvokasta tavaraa, jonka joukossa
soittokoncita, ompelu- ja neulomako-
neita, valokuvauskoneita, kapsäkkejä,
käsilaukkuja ja 15 kg. villalankaa;
kuin myöskin turkkeja, pito- ja liina-
vaatteita, jalkineita y. m. Huom.! Jon-
kun osan kysymyksessä olevista pant-
titavaroista voi asianomainen panttise-
telin omistaja lunastaa ennen huuto-
kaupan alkua.

Helsinki, heinäk. 27 p:nä 1920.
Helsingin Huutokauppakamari.

Pehr Em. Hallblom.
21540
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Bentsiini-
Tynnyreitå

i käytettyjä, mutta käyttökelpoisia
ostetaan. Tarjoukset osoit.

Tampereen Peilavatehdas,
Tampere.

, Pikkutila
jÄrren tahi jeea rannalta. Peltoa <—

16 U. Toijala—Heliini! tahi Kouto-
la—Helsinki redan varrelta, päivän
puoleinen, korkeint. 6 km. aa. Tarj.
hintoilm. y.m. selityk». oa.t

Puutarhuri Laari Suuraa»*.
Loimaa as.

fHI IlMll
(Korkeapaine- Flektl)

uusi tahi kävtettv, sulatuskyky tunnissa
noin i jOO—2OOO kg., ostetaan hei!. Tar-
jouksia odottaa

Suointn Koneliike Osakeyhtiö
Heisin' i, 6. Puhelin 110 20.

Maatila,
keskikokoinen tai pienempi ostetaan.
Tarkat selostukset hlntailmoitukslneen
tehtävät ennen syyskuun 15 p:vää os.:
..Ostaja" Maakansan konttori Vi pun.
22709

Oviverhoja,
mattoja, peilejä, ruoka- ja pesukalus-
toja Rikhardinkatu 2.

puhelin 72 61.
Käytettyjä

Pnhelln- ja Sähkötarpelta
Vllhonk. 5. SÄHKÖLIIKE. Puhelin 76 13.

Hyvässä kunnossa oleva

Kimplsaha
(särmäys- ja poikkileikkauslaitiei-
neen) ostetaan heti. Nimim.

„Pohf»lainen",
Helsingin Sanomain Konttori.

22722

Pienehkö

Huvila
omalla palstalla lähellä Helsinkiä, pää-
tai rantaradan varrella ostetaan. Vas-
taukset tarkkoine ilmoituksineen hinnasta
y. m. seikoista Unetettavat Ileis. San. k.
tilstai-iltaan mennessä nimim. »Varma
ostaja 2703". .

Käytetty

Ohran-
kuorimakone

halutaan ostaa heti.

Toivo Ikonen.
Leppälahdcn pysäkki.

Koivuhalkoja
suuremmissa exin ostetaan, vapaana vaunussa rautatien
asemilla, vaunut hankkii ostaja. Hintatarjoukset täm3n viikon aikana
Hels. Sanomain konttoriin nimim. »JPi-iima halot 2748".

t^yySäviitä
■ ■

Pieni tila Hovilan ostajat
myytÄvHnl Jokelan aseman läheisyy-
dessä. Pinta-ala o. 100 Uu, Mtui 80
ta. sekä «tiotm. Huoneet asuttjvassa
kannossa, metsä ja Irtaimisto hyvL
Hinta irtaimineen 110,000 mk.; vaih-
detaan myös huvilaan Helsinkia lähei-
syydessä tahi osakkeisiin. Lähemmin
tästä sekä useista muista isommista ja
pienemmistä tiloista, joita on kauttani
-Hyytävänä, mieluimmin henkiiökrhtai-
lestL

JUHO NIKKILÄ.
Jokelan asema.

Puhelin Nurmijärvi 42.

Huom.!
Isompia ja pienempiä huviloita on

kauttasi myytävänä halvalla, joihin
asumaan pääsee heti, Jokelan—Hyvin-
kään—Riihimäen asemilla sekä hyvä
leipurinliike sekä hyvä pikkutila Kera-
valla hyvällä irtaimella. Lähemmin
mieluimmin henkilökohtaisesti

JUHO NIKKILÄ.
Jokelan asema.

Puhelin Nurmijäi » 42.
Omistajan sairauden tähden myydään

hyvämainen, noin 55 heht. suuruinen

Maatila
joka sijaitsee Kirvun pitäjin Jantulankylässä, luonnonkauniin Heliseväjärven
rannalla. Erittäin hyvä kalavesi. Tila
valtamaantien varrella, 9 km Sairalan
asemalta. Kaikki yhdessä palstassa.
Metsää yli oman tarpeen. Kartano on
hyvässä kunnossa. Tilalla on nykyään
5 lehmää, I hevonen, 14 lammasta y. m.
pientä karjaa. Viljelyksiä voi runsaasti
laajentaa uutisviljelyksrlä. Lähempiä
tietoja saa omista: a'ta.

HEIKKI RIKKONEN.
Os.: Sairala, Karvassalmi, Jantula.

22723

S KAHVILA ja RUOKALA 2:lla 1
asuinh. halvalla. Läh. puh. 3055, i
10-5. g

I Asunto-osake, I
5 h. palvelijanh. kylpyh. ja keittiö |
keskustasta, vapaa heti. Läh. Fa- I
bianink. 10, B, Kiinteistö ja Kone- I
toim. 10—5. Puh. 30 55. |

Kahden huoneen ja keittiön
OSAKKEET

myytävänä. Heti vapaat.
Puhelin 58 09.

119 markalla
saapi sylen priima kuivia scknhalkoia,
valmiiksi pilkottuina ja kotiinajrttuina.

Ruoholahden Halkosaha, puh. 83 10.

W» piiä MM
varastoineen sekä ilman. Läh. Asian-

ajotoimisto, Korkeavuorenk. 29, av.
10—4. puh. 121 98.

ii | siiikkivaijeria
ja 2 kpl. nellskulm. pouproormija sekä
lautatavaraa myydään halvalla.

BRUNBERO,
Porvoonkatu 23. Puh. 82 23.

51.7873 22795
Pilkottuja hyviä koivu-

Halkoja
halvalla.

E. Raekallion Halkosahasta.
22756 Puhelin 77 28.

Poismuuton takia salin kalusto tum-
maa tammea halvalla. Nähtävänä 6
« ip.

Itä-Viertotie 55, r. 29.

Kartano,
rak. tiilist?., myllylaitos ja se-
menttiputkisn valino, yksin
oikeuksineen mutkaputkiin,
myy ävän3 isossa
gissii. Tuottava ja tulevaisuuden
liike! Läii.

Oulun Asianajotoimisto.
(Juho Raappana) Oula.

Hieno turkki
hillerivuorilla ja majavannahkakauluk-
sella myytävänä. Läh. 10—12 puh.
117 93.

Melkein uusi 2 hengen

RAUTASÄNKY
myydään sattuneesta syystä. Lähem-
min puh. 99 83.

Ssifiji Ruokala
melkein keskustassa, 2:si asuinhuonetta
ja s:si liikkeellä, vuokra 400 mk. Päi-
vän myynti 8—1,100:—. Väst. Hels.
San. kontt. nim. „Käteisel'ä" arkipäiv.
puh. 85 66 I—2.

Pieni kalusto
ja kirjoituspöytä Maneesini. 3 11 29,
jälkeen klo 11.

IliilÖalI talvihnviloita, kaupungintaloja, SI palstoja y.m. on kauttamme eaa- 1■ tarana, Fabianink. 10 B. Kiiri- |I teistö- ja Korot oim. Puh. 30 sb. |

2 hevosta
myytävänä Fredriksberg, Her tank. 9.

Uusiifiiiii
myy varastosta

Aug. Malmin Uuniliike.
Puhelin 123a 22749

22724

HELSINGIN SANOMAT

Ulkomaani tikan ahdeo myydä.m kaunein pitsiä ja kaunein

TalvihHVlla Tiuisuian järven rannalla
huvilassa on 9 huonetta Ja keittiö, kaisti, ulkojiarvekkeita, ruoka- ja vaatekomerolta,
erillinen rakemt., jossa on 3 huonetta ; talossa on hyvä kuivsusullakko Ta'!i 3 hevo-
selie. navctt.i 2 lehmälle, vaunu, r.js, kalustovaja, halkovaja, jääkellari, perunakellari,
aina, ulmahume ja pesut pa y. m Noin H ta. oma p.Msia on puoieks> korkean kau-
niin havuitittsin peittämä, laikka hyvin hiljainen ja rauhallinen Suurin csa talous-
ja huonekaluista voi m>öi seurata kauppaa Tarkemmin puh. Kerava 88. 22714

Huom.! Huom.!
Myytävänä hyvää

Kasvavaa iiipaia
950 ruuk. Eerikinkatu 20, pr, C, ovi 29.

RASANEN.
Kaappia* Ingrid Lundbergin

Kelo lAieaiai
jonka sisääno.stohinta luettelon mukaan
on 15,000 mk. myydään enimmän tar-
joavalle. Kirjalliset tarjoukset (hinta
prosenteissa koko varastosta) on lähe-
tettävä ennen t. k. 22 päivää allekir-
joittaneelle pesän uskotulle miehelle, jol-
ta myös voi saada otteita tavaravarasto-
luettelosta.

Hangossa 12 p. elok. ID2O.
K. I. CALOANDER.

Os.: Hanko. 22743
Käsikärryt ja miesten polkupyörä

myydään.
Läh. Kauppiaskatu 13, ovi 14.

»teitii
asunnon kanssa. Lähemmin Albcrtink
36, kulmapuoti, puh 110 47.

Tilanahtauden tähden myydSin Inni-
lässä 5 km. Lcmj äSiän asemalta stiiraa-
vat terveet L. S. K.

liiliEillilluiili!.
HENTO,

lyps. 2,603 kg. maitoa 100 kg. voirasvaa.
DIANNE,

lyps. 3,309 ksr. maitoa, 110 kg. voirasvaa.
KARJANKUKKA,

lyps. 2M9 kg. maitoa, 105 kg. voirasvaa.
LfINAPÄA,

lyps. 3,021 kg.maitoa, 120 kg. voirasvaa.
MANSIKE,

lyps. 3,358kg. maitoa, 121 kg voirasvaa.
'

PUNIKE,
lyps. 2.825 kg. maitoa, 117 kg. voirasvaa.

ULLA,
lyps. 2,OS"j kg. maitoa, 88 kg. voirasvaa.

Kolme kk. vanhemmista syntynyttä
hiehoa.

Kk. sonni NAMU, jonka emä OMENA
on lypsänyt 5,240 ;;g. maitoa, 200.33 kg.
voirasvaa.

1 l/2 vuotias sonni, jonka emän emän
3 vuoden keskilypsy on yli 5.C00 kg.

iilliiii,
joista toisen isä li p. kk. ori, emä I p. kk.
tamma.

Lempäälä 14 p. elokuuta 1920.
22728 Väinö Pastell

MM
(Universal FreslkoneitaJ

myy varastosta heti toimitettavaksi hal-
voilla hinnoilla

Suomen Koneliike Osakeyhtiö,
Helsinki, Mikonkatu 6. Puhelin 110 20.

Hyvä pyörä
II iinja 15, kauppia» Rantaselle.

iiis- ji Siiifii
SAMPO M:o 2

Varustetut kuulalaakereilla ja 600
mm:n Tirva kivillä. Erittäia sopivia
maanviljelijöille. Myy varastosta

Koneteollisuus O.Y.
TURKU.

?2"60

Oikeita Persialaisia
ja plyyshi-mattoja, oviverhoja, posliin.
ruokakalusto, kristalleja, rautssänky ym.
Pursimiehenk. 17 C 32, jälk. klo 10 ap

Porsaita
4 vrik. v. hyvin (Yorkshire)
myydiln a 200 mk. Kopun kartanossa
os. Nummela.

1&8&-- I W^M
pf N:o 3598. MW Loviisan radan lähellä, 2 km. |1 Kuggomin asemalta ja 7 km. W13 kaupungista, joen varrella kau- |Pf niissä puistossa sijaitseva, hy- WHa vin rakennettu DD

Herraskartano
775 ta. pinta-alalla, josta 200 ta. ensi-
luokkaista viljelysmaata, myydään täy-
dellisine irtaimistoineen halvasta hin-
nasta.

Päärakennus hirsistä sisältää 8 huo-
netta, eteifen, keittiön. 2 solaa y. m.

Navetta Kivestä 60 lehmälle. Talli
hirsistä semenrtisisustuksirieen 13 hevo-
selle. Työväen ja ta!ousrak?n-uksct riit-
tävät ja hyvät. Vesijohto ,ttm"rmootto-
rineen. OMA KOSKI k-rtanon lähellä
käyttää sahalaitosta, myllyä ja sähkö-
laitosta. Tuldtirnetsä o-»iak:ii
tarpeeksi, mutta k--svsva metsä hyv-i.

Kaunis puist" ja puutarha.
Lähemmin ilmoittaa

L Aksel ÅlanÉriß m
Aslana]Bto!ni'sto Ö,Y. B

Parturiliike
Lappeenrannassa, 1 luokan, 3 työnteki-
jää varten, myydään halvalla.

Kaupunkitalo
Lappeenrannassa, suurella kuirriatciitilla,
rakennettu 10 vuotta sitten, 10 huonetta,
hyvässä kunnossa, "eitikatto, tuottaa ai-
naisilta vuokritta lähes 7,000: —. Myy-
dään 55,000: mk.

Saunalaitos,
Lappeenrannan kaupungissa, rakennettu
tiilistä, peltikatolla sekä asuintalo ja
suuri tontti. Saunalaitos tunnetusti Lap-
peenrannan parhain. Myydään erittäin
edullisilla ehdoilla.

Maatila
Lappeen pitäjû, lähellä kaupunkia,
pinta-ula 60 ia., josta viljelyksessä 11 ta.
Metsä arvioitu 20,000 mk:ksi. Navetta
kivestä 10 lehmiilie. Muut rakennukset

kunnossa. Hinta 40,000:—
mk. Lähempiä tietoja antaa

F. J. RUOTSALAINEN.
Lappeenranta, puhelin 3 96.

22740

Huvila
myytävänä Teiskossa omalla palstalla,
kauniilla paikalla, IHhellä laivasiltaa, 5
huoneita ja kefttö laitettu talvellakin
asuttavaksi sekä tarpeelliset ulkohuo-
neet Lähemmin ilmoittaa.
22727 K. ALA-PARRI.

Valurauta-
ja metalliromuja seka" sukka- y. m
lumppuja ostetaan korotetuilla hinnoilla

MctallflHke Oy.,
Unioninkatu 43.

Kaksi maatilaa
Hyvinkää—Högfors rataosalla, 3 km.
asemalta. Pa. 100 ja 260 ta., myydään
kaikkine irtaimistoineen halvalla, jos
kauppa pian päätetään. Tilat eivät ole
olleet kauppataloina. Lähempiä tietoja
saa puhelimella 330 97.

(Jatk. 10:nnelle siv.)
Lasten rattaat

rftllyn k»assa Mariankatu 24 C 71.

Tiistaina elokuun 17 p.

IflJQialSll 18!iUllSi!3
myy tuku tain naivalla.

Tupakkakauppa HANSA
Punavuorenkatu 7.

Käyttäkää

ELANNON
hyväksi tunnettua

Lähetetään kotiin tilattaessa
PUHELIN 8369.

2374S

.- .... , ...-.. ../■■ .■.-■',!%.■
„

. , ■<«wv i

«MM
5 huonetta, keittiö ja alkoovi kes-
kikaupungilla. Asumaan pääsee
heti.

läisiisi
Tikkurilan asemalla, 5 huonetta ja
keittiö. Oma palsta, kasit!, puu-
tarhan sekä viljelysmaata. Asu-
maan pr.äsec heti.

Lähempiä tietoja personallisesti
käydessä antaa
JEnnsnvaara «Sr Brofeldt

Asianajo- ja L..ketoimisto
Erntfaja N:o 15—17.

Keskusosuusliike BLAXtMMMJJt r.l.
Moolt rioasio.

Syyskylvöihin kävtt niinisiä ja
i«r -oituKct" mukaisia

ÖUSI VAASA

Muojiil Arvoisat Naiset
ja Miehet!

Saapunut plyssJkappoja, siteitä ja mui-
ta hienoja Vjppoja. Miesten pukuja js
pal'to-ta. Hinnat alle kaikyn kilpaihin
Tilauksia motitetaan. Pohjois Espla-
naadinkatu 37, p. A, h. 3, pihan puolella

KAPPA UIKKEESSÄ.

Ensiluokkaisia
Syyspalttoja 550 mk.
Tummia Pukuja 600 mk.
Muhvia ja kauluksia, sorniuk
,<« y. m. arvokasta tavaraa myy
halvimmall*

ITÄMAINEN BASAARI.
Erottaja 7. Puhelin 82 42

22595

Åsfatttlptkeå
Åsfaliiimastiksia
Luonnollisia asfaiilia
Äsfaittiepunsetä

heti toimitettuna, suuremmissa ja
pienemmissä erissä, vopaasii vau-
uussa Hangossa tai Helsingissä.

Oy. Teknicum Ab.
Helsinki. Puhelin 77 80.

Sl7B*o 22778

2 huvilaa, joissa on huone ja keittiö.
Tark. Erottaja 4, h. 7, puh. 13 28 klo
11—2.

nusfiitåiSiitiii »««»»!»

tummaa tamn:?a halvalla. Erikinkatu 14,
B, Puusepän! ike.

TuiißCttujU

myy

Keskusosuusliike
HANKKIJA rJ.

2 Sfl»«



» Tiistaina elokmm 17 p: s„

Vuokralle tarjotaan
Osakehuoneisto

5 huon. palvelianhuone ja keittiö sekä
2 huon. ja keittiö myydään. Aarnio,
Fredrikink. 26, klo 9—12, 4—6.

2 huonetta ja keittiö (Kalliossa lä-
heltä raitiotiepysäkkiä) kalustettuna
tahi ilman luovutetaan heti. Vast. Hels.
San. kontU nimim.

«Kiireellinen 3062".
Luovutetaan huone ja keittiö eri si-

isäänkäytävällä. Kauppaa seuraa kalusto.
Vastaus Hels. San. kontt. nimimerk.

,,7,000".

Vuokra- Samoiluksi®

Suuri lämmin alkovihuone luov. kaik-
kine kalust. Väst. Hels. San. Siitäs, kont.
nim. „Kaunis huone".

iso !W ja il
vapaina heti kun ostaa talon Vallilasta.
11 tulis., kiinn. 25,000:—. Vast. Heis.
San. kontt. nim. „80,0C0".

Myydään 1 kam. ja keittiön Asunto-
Osake.

JLsux*iaa.n p&äsee heti.
Vast. Hels. San. kontt. nimim. .Jo-

hannes 2785".
Ostamalla kaluston saa asunnon

Ilacne ja. keittiö
vanhan radan varrella, \!2 tunnin matka
Helsingistä, 4 min. matka asemalta.
Kaunis ja rauhallinen paikka. Vast. 20
p. t. k. Hels. San. Siitäs, kontt. nimim.

„7,o«r'.

mm hhm
asunto- osakkeita saavat kuteisostajat
kautta puh. 122 93.

Vuokrata halutaan

Vaatimaton opiskella
hakee asimtoa elok. 15 p. tai syysk. 1
p. Vast. Höl:n kontt. nim. ~1920".

22738

Verstashuoneeksi
sopiva huoneisto haluissa vuokrata,
yksi suuri tai pienempiä huoneita, nyt
heti tai myöhemmin. Vast. puhe!. 5
F:berg.

Pienehkö
tehdashuoneisto

halutaan vuokrata Helsingistä tai sen
lähistöltä. Vastaus Hbl:n kontiorim nim.
„Två rum n:o 22716

Haonelslo, f
I—41—4 h. ja keittiö halutaan. I!-
ir.oitti-.kaa ehdot kirjecHiscsti ni- m
raim. ..Huoneisto", Museokatu 9, H
A 1, td-u puhelimella 33 89, B—lo V

Maalta tullut 12 v. poika haluaa täysi-
hoitoa perheessä, ei kovin kaukana Nor-
maalilyseosta. Pyydän ilmoittani. Tor-
peedo-vene S. 5 Katajanokka, Hovi.

Kaksi liikemiestä haluaa vuokrata ka-
lustetun huoneen heti tai 1 p. syysk.
miel. Hietalahden puolelta. Pyyd. vast.
Hels. San. kontt. nim. »Serkukset 2446".

Yliopistokurssien ajaksi haluaa opet-
taja pari kalustettua huonetta, miel.
osalla keittiöön. Vast. ehtoineen viikon
kul. os. »Opettaja" Itäinen Viertotie
64, Lehtonen.

2 loi. ii. H liii
tahi 1 huoneen (alkoovuia) ja keittiön
huoneisto halutaan vuokrata Helsingis-
tä heti hyvää korvausta vastaan. Lisäk-
si annetaan vuokraa vastaan 1 huoneen
ja keittiön huoneisto aivan Helsingin
läheltä. Pik. vast. Hels. San. kontt. nim.
»Pieni perhe 2750".

2 neitiä haluaa vuokrata kalustamatto-
man huoneen, palkkio luvataan. Vast.
He!s. S. k', nimim. „Oma kalusto 2753".

1 päiv. syyskuuta

I huons
vuokrataan, 1,500—2,000 mk. palkkio
maksetaan. Vast. Hels. San. kontt. nim.
«Syyskuu 2741".

HELLAHUONE
kaluston kanssa tai ilman. Läh. Lasten-
kodinkatu 9, C, ovi 43.

Huone, miel. hellan kanssa heti tahi
15 p. syysk., luovutusta maks. Vast.
He!s. San. Siitäs, kontt. nim. »liaksi
henkeä 3051".

Keski-ikäinen rouva
haluaa asuntoa pieneen lapsettomaan
perheeseen tahi yksityisen luo. Vast.
Hds. San. kontt. nimim.

»Maalta tullut 2774".

1 p. syysk. 1 tahi 2 huonetta joko
kaupungista tahi lähiseudulta maalta.
Vast. Hels. San. kontt. nimim.

„Ilman asuntoa".

Ylioppilas
haluaa vuokrata kalustetun huoneen 1
tahi 15 p. syyskuuta joko täysihoidolla
tahi ilman." Väst. He!s. San. kontt.
nimim. »Kauhallinen 5198".

2 »WWW ia iiii
tahi isompi huoneisto nyt heti lähellä
H:kiä ja asemaa. Vast. Hels. San. k.
nimim. »Kirjapainon faktori".
22771

1,000—3,000:
maksetaan yhden huoneen luovutuk-
iesta. Vast. Hels. San. kontt nimim.
„Eri sisäänkäytävä 2773".

NEITI hai. vuokrata kalust. huon.
tahi toisen toveriksi. Vast. pnh. 102 88
tahi Hels. San. kontt nimim. »Toiraes-
h % 9—6. SI 7863 22773

2 sivist. neitiä haluaa vuokrata ka-
lustetun huoneen. Vastaus Hels. San.
kontt nimiin.

„Heti 2770".

Tyttö haluaisi asuntoa joko toveriksi
tahi perheeseen. Väst Hels. San. k.
t
«Jmim. .Kiira 2768".

2 nuorta rautatiellä palvelevaa mies-
tä haluaa vuokrata yksinkertaisesti
kalustetun huoneen Fiedriksbergistä
tahi Kalliosta mieluimmin. Vastausta
odottavat Fredriksbergin p.t. nimim.
„Kaksi toverusta 2764".

Nelihenkinen prehe haluaa vuokrata
luovutusta vaataan 2 huon. ja keittiön
nyt heti tahi marrask. alusta. Vast.
pyydetään kirj. Vironkatu 10, porras
D, huoneisto 22.

Kuntoiän Katoina- ja
Käsityökoulu

Vilppulassa
alottaa toimintansa syysk. 15 p:nä.
Hakemukset lähetettävät es.:

. EtHL-o. 3±&téila.t
Johtajatar.

Orivesi as. SI 7858 2277c,

VuoMsra.ta.azi Heisin-
gisfä tai lähistöltä.

931 |i lii
tai huone hella-alkovilla. Kalusto-
kin ostetaan tai mahdollisesti pie-
nempi osake.

Vast Hels. San. kontt. nimim.:
„Varma ostaja 2756".

Kaksi ylioppilasta haluaa vuokrata
vaatimattoman, siististi kalustetun huo-
neen joko heti tai 1 pistä syyskuuta.
Vast. Uuden Suomen konttoriin nimim.
„2 opiskelevaa". 22784

Tuhannen markan palkinnon
saa se, joka omistajalle voi palauttaa
elok. 12 p:ää vasten yöllä varastetun
hevosen. Tuntomerkit: tummanruskea
tamma papurikko mufta harja ja häntä,
on noin 10 kort. ja 2 tuumaa korkea,
valkoinen tähti otsassa ja oikeassa la-
vassa kokoononjmeltu arpi; ikä noin 32
—l3 v.; tavallisen lihava.

Herman Åberg,
Pitäjänmäen puh. 25.

Auto-talli
Vast. puh. 53 31 klo ja I—4.

2 virassa olevaa neitiä haluaa vuokr.
kalustetun huoneen. Omat liinav. Puhe-
lin suotava. Vast. nimim. »Heti tai 1 p.
syysk. 2780" Hels. San. kontt.

Yksityinen huone hellan kanssa ta;
parihuoneet. Vast. tämän viikon kulues-
sa Hels. San. kontt. nimim. »Ajuri ja
puhdasmaine 2782".

1 huone ja alkoovi
taikka 2 huonetta ja keittiö halutaan
vuokrata, mieluimmin Töölöstä taikka
Lapinlahdesta. Vast. Hels. San. kontt.
nim. »Luovutusta maksetaan 2781".

Tilatkaa hyvissä ajoin

Tuusulan
Kansanopiston

(os.: Järvenpää) ohjelma- ja toiminta-
kertomus (hinta 5 mk.) tutustuaksenne
kaikkiin sanotun opiston syksyllä alka-
vaa työkautta koskeviin seikkoihin.

Tuusulassa, 14 p. elokuuta 1920.
22731 Vihtori Raevuori.

Mies-ylioppilas haluaa vuokrata siistin

Kalustetun huon.
syyskuun 1 tahi 15 pistä. Arv. vastauk-
set Kels. San. kontt. viikon ajalla nim.
„K. ö."

Saksan kielessä
halutaan tunteja pätev. opettajalta. Vast.
palkkavaatim. Hels. San. kontt. nimim.
»Ehrolainen 4:lle I."Hiljainen, siisti

TYTTÖ
hakee rauh. asuntoa vanh. yksin, nais-
henkilön luo. Vast. lauant. ilt. Hels.
San. kontt. nimim.

„Ei Sörnäisiin 2783".

Huone ilman kalustoa tahi kalustet-
tuna. Vast. Hels. San. kontt. nimim.
»Hyvä palkkio maksetaan 2789".

Hierontaa
hygienistä kasvojen, hiusten ja jalkain
hoitoa sekä maaicuria; jälleen vastaan-
ottaa Museokatu 7, B, 14.

E. Johansson.
51.7870 22793

I—31—3 huonetta ja keittiö kalustettuna
eli ilman Helsingistä eli lähiasemalta 1
p. syysk.

Väst. Hels. San. kontt. nimim.
»Hyvä vuokra 2784".

1 Sekalaisia ilmoituksia i
*&, Jr

0 >m**m—y

ELLEI Herra Eero Kuusamo (8)
kahdeksan vuorokauden kuluessa tästä
päivästä lukien lunasta velan vasti-
neeksi jättämää kelloaan Matkustaja-
koti Auraan, niin menettelen kuin oma-
ni kanssa. H:ki, 17. 8. 1920.

Aina Berg.

Opetusta laskennossa
halutaan. Pikaista väst Hels. San.
Siitäs, kontt. nimim.

«I luok.".

Siisti kalustettu huone herroille. Meri-
mieskatu 30, D, ovi 28.

2 tai 3 herraa saa täysihoidon. Lai-
vurinkatu 41, as. 11.
• Puhtaassa toimessa oleva mies saa
asunnon perheessä. Ornat sänkyvaat-
teet. Vast. I. Roopertink. 27, Paperi-
kauppa, nimim. „Heti".

Asunnon saa: h., keittiö ja iso puoti,
kun ostaa sekatavarakauppa sekä ka-
lustettu huone heti Eerikinkatu 4 C 9.

I tfcäfrflllfiflfSlHfl
y.m. erittäin sopivat kaksi pienempää
myymälää sekä asutrava huone. Läh.
Osmo, Eerikinkatu 7.

H Asunto-osake vapaa heti kes- R
h kiistasta 1 h. alkovi ia keiitiö. Läh. M
S puh. 3055 av. 10—5. W

HELSINGIN SANOMAT

Kallion Liha- ja Voikauppa
Fleroinginkatu N:o 5. Pah. 123-19.

On korjauksen jälkeen avattu ja suositellaan.
Kallion Liha* ja Voikauppa.

Uusi käänteentekevä edullinen nahanvalraistusmenetelmä, käyn-
tiin ohjattuna, tarjotaan

lahlfaifihfaminiliPialiaaluluaUl|ui!lM
taikka yhtiömiehille. Ulosvieulikilpailun kestävä. Kysyt, nimim. »Val-
mistus ja kestävyys 3CO % edukkaampt" os: Sanomalehtien
Hmostustoirmsto, rielsink?, Aleksanterinkatu 48. si. 7562 22776

T. NISSISEN

ia Hiiritely
valmistaa kaikkea alaan kuuluvia työtä

joutuin ja huolella.
Vls.dim.irinka.tn 33. Puhelin M 47.

KATTOTERVAUSTA
Kaicium-KattotervafSa sekä kattoien maalausta
Ferro-peHin Ryestecucjeiuvärillä suorittaa
O. Y. FRISENBORGIN TEHTAAT A. B.

SI. 7411 Yrjönkatu 27. -Puh. 70 25 ja 39 73. 21586

Kaikkia lasinleikkaajan alaan kuuluvia töitä otetaan tehtäväksi,
omilla ja teettäjän aineilla, ajan haivimpiin hintoihin.

Pyytäkää kustannusarvioita.
Kunnioiiuksella
Y. Niinivirta

Eerikink. 15. Puh. 1840.

| Sähkö- ja Soitto- |
§ johtotöitä ja korjauksia suorite- E
§ taan pikaisesti ja kohtuushinn. g
å Sähköliike ELEKTROLUX. 19 U

50 v. leskimies,
haluaa liiketoveriksi keski-ikäis. leski-
rouvan tahi neidin, jolla olisi vähän va-
roja sijoittaa liikkeen laajentamiseen.
Vast. pyyd. viik. ajalla valok. Hels. San.
kontt. nim. „Kt;rant 2746".

Hoidettavaksi halutaan ottaa maalle
yksi I—2 v. vanha lapsi. Vast. Hels.
San. kontt. nimim.

»Hyvä hoito 2778".

Vyrln valituksia i
toimittaa halvimmalla 1

a As:ana jotoimisto OPAS
f Korkeavuorenkatu 29, av. 10—4g Puhelin 12198.

HIEROJA ottaa vastaan Unioninka-
tu 41, klo 11—6, prs L 1. Tengström.

KiFjBopMöa
opit

kotonasi
varmasti ja nopeaan kirjallisen opetuk-
sen avulla. Pääp?.:na opstuk:-essa pan-
naan kirjanpidon todelliseen ynimäriä.ni-
seen. Selvä käsiala ja tyydyttävä lasku-
taito vaaditaan. Läh. tietoja kursseista
lähettää 1 mkn maksusta

SUOMEN KIRJEOPISTO.
Turku.

E i iz K ' 3 sl t■ •• k a "i Q e ' ! • h 8L

toimi syyslkuk. ajaksi yliopist. kurssien
vuoksi haettavana ennen syysk. 4 p.
Toimeen astuttava kutsun saatua. Myös
epäkomp. voivat hakea. Hakemukset
alimp. pr.lkkavaatim. talon ruoassa lä-
hetettävä os.: Op. T. E. Paakkanen,
Ruokolahti, Soinila. ?2735

Metsätyönjohtajan ja -vartijantcimi
Uustaipaleen tilalla Heinolan pitäjässä
on naimattomien meisänvaitijakoulun
käyneiden (myös syksyllä valmistuvien)
haettavana t. k. 25 päivään mennessä.
Toimeen tultava 1. 9. tai myöhemm. so-
pimuksen mukaan. Pinta-ala 1,900 ha,
irtisanomisaika 2 kk. Palkkavaatimus
(talon ylöspidossa'» osoitteella: Heinola,
Taipale, V. A. SEPPÄLÄ, iii. maisteri.Dtiiiinlßiiiil:

Geborener Finnländer, perfekt deutsch
schwedisch und finnisch sprechend, se-
riöser Kaufmann, vielseitigc Branche-
kenntnisse beherrschend, Sitz Berlin,
empfiehlt sich prösseren Handelshäu-
seiTi beim Einkauf dcutseher Waren
als Verrr-ittler.

Ar.trebote an Grönroos, Berlin W.
35. Schönebererer TJfer 11.

Pmm WMB lillu
Sysmän kunnan Vintturin ylemmässä
kansakoulussa miesopettajan virka ju-
listetaan täten johtokunnalta haetta-
vaksi CO p:n kuluessa tätä päivää kui-
tenkaan lukuun ottamatta. Virka, jo-
hon on astuttava heti määryksen saa-
tua, on ensi lukukauden aikana väliai-
kainen. Mutta jos täysikelpoinen opet-
taja saadaan ja hän on halukas, sal-
litaan hänen jäädä virkaansa kahdeksi
koevuodeksi. Virkaa seuraa paitsi ta-
vallinen valtioapu lisäyksineen kun-
nalta Smk. 1,500:— perheelliselle ja
Smk. 1,000:— perheettömälle. Asun-
to: 3 huon. ja keittiö muhkeassa kou-
lutalossa, sekä tarpeelliset uikosupjat,
pilkotut polttopuut, 0,60 ha hyvää sa-
vimulta-peltoa 2,40 Ha suuruisessa
koulun tonttimaassa, sekä laidun yh-
delle lehmälle.

Tyttöjen käsitöiden opettajan toimi
julistetaan saman ajan kuluessa haet-
tavaksi. Palkkana, paitsi tavallinen
valtioapu, Smk. 200: kunnalta. Ha-
kemukset lähet. osoitteella: Sysmä,
Vintturi.

Sysmä, 10 p:nä elok. 1920. .-

22472 Johtokunta.

Tarmokas itse työhön osaaottava,
pieniperheinen, maanviljelystöihin täy-
sin perehtynyt

Pehtori,
.*aa johtavana henkilönä hyvän paikan
pienenlaisella maatilalla lähellä Lah-
den kaupunkia, kun lähettää jäljennök-
set todistuksistaan, joita ei palauteta,
ennen syyskuun 1 p:ää sekä palkkavaa-
timuksen os.:

Aleks. Kauranen.
Lahti, Kalliola.

SI 7858 22764

Mopein fa halvin

WW-. Tetefeal- ja
2439 Soiitokoiloiilke
Vilhonk. 5. Telef. 76 13, yksit. 40 31

Kaupungin Sähkölait, urakoitsija.
Matkustetaan maaseudulle

Puvut ja palttoot
valmistaa tuntuvasti halvemmalla

Vilho Paisto.
Kapteenjnk. 9.

Helsinki, Wladimirinkatu 19, puh. 33 97.
avataan jälleen syysk. 1 p. 3 ja 5 kk.
oppikausilla. Uusia oppilaita vastaan-
otetaan, pyytäkää koulun ohjelma.
31.6945 21147

paikka
Eyttylän lastenkodin 4-osastoisessa
kansakoulussa julistetaan täten mies-
opettajien haettavaksi. Toimesta, jo-
hon on yhdistetty poikain kaitsijan
tehtävä ja johon on astuttava kntsun
saatua, tarjotaan palkkaa Smk. 650:
kuukaudessa, paitsi täysihoitoa. Ha-
kemukset suosituksineen ja todistusjäi-
jennöksineen lähetettäköön ennen
syyisk. 1 p:ää osoitteella: Helsingin
Kaupunkilähetys, Betania, Perämiehen-
katu 18.

Johtokunta.

Ensimäisen ja toisen vahtimestarin
toimet ynnä yksi nuoremman naisvar-
tijan toimi Viipurin lääninvankilassa
julistetaan täten ennen tulevan syysk.
5 päivää haettaviksi vankilan Johto-
kunnalle osoitetuilla hakemuksilla, joi-
ta tulee seurata todistukset hakijan
maineesta, terveydentilasta, erittäinkin
näkö- ja kuuloaistimista ynnä kansa-
laiskunnosta sekä todistukset kaikista
entisistä toimista ja koulunkäynnistä,
ja ilmoitetaan että näistä toimista
palkkaedut kalliinajanlisäyksmeen te-
kevät vuodessa toistaiseksi, ensimäi-
sen vahtimestarin toimesta 13,000 mk.
ja toisen vahtimestarin toimesta 12,000
mk., joista palkkaeduista kummallakin
on vuokrarahaa 500 markkaa, kunnes
vapaa asunto saadaan, aekä nuorem-
man naisvartijan toimesta 7,000 mark-
kaa vuodessa. Sitä paitsi kuuluu toi-
mien hoitajille kruunun puolesta virka-
puku ynnä vapaa rjioka palveiuspäivi-
nä. Toimiin voivat tulla kysymykseen
ainoastaan sellaiset, jotka ennen ovat
olleet vakinaisia vartijoita tahi ovat
suorittaneet vankeinhoitotutkinnon.
Vähintäin kuusi ensimäistä kuukautta
on tointen hoitajien oltava koepalve-

-1 uksessa.
Wiipurin lääninvankilassa, elokuun

11 päivänä 1920.
22760 -,.-. Johtokunta.

19 I****3 ** *

virka
julistetaan täten haettavaksi Savitaipa-
leen kunnassa 5 päivään syyskuuta 1920
mennessä. Lääkärin on sitäpaitsi 2:sti
kuukaudessa käytävä naapuripitäjissä
Lemillä ja Suomenniemellä vastaanotoil-
la. Palkka valtioapuineen yhteensä noin
15—17 tuhatta. Asunto saatavana kir-

konkylässä kohtuull. vuokraa vastaan.
Reseptinumero apteekissa oli viime
vuonna 8000. Taksaa ei ole mutta kun-
tien köyhille on apu annettava ilmai-
seksi. Paikka vastaanotettava viimeis-
tään 1 p. lokakuuta. Hakemukset osoi-
tettavat allekirjoittaneelle Kunnallislauta-
kunnan esimiehelle.

Savitaipale 13 p. elokuuta 1920.
22733 J. Myyrä.

Räisälän Kansanopistossa
julistetun haettaviksi

liii, fiiii ja
iiiiiilifii

toimet.
Johtajattaren opetusvelvollisuuksiin kuu-
luu humaanisia- ja harjoitusaineita sekä
terveysoppi ja tyttöjen voimistelu. Lau-
lunopetus liitetään mieluimmin myöskin
johtajattarelle, mutta toisiinkin haetta-
vina oleviin toimiin se voidaan yhdistää.
Kaikkiin toimiin kuuluu palkkaetuina
vaatimaton asunto lämpöineen ja valoi-
n;en. Hakemukset palkka vaatim uksi-
neen ovat lähetettävät kuluvan elokuun
28 päivään mennessä.Johtokunnalle, os.:
Räisälä. 22745

Toholammin kunnan Parhiaian kansa-
koulun opettajan virka julistetaan haet-
tavaksi 14 päivän kuluessa pätevien
miesopettajien. Palkkaedut: paitsi vai-
tioapua, kunnalta Smk. 1,000 sekä pil-
kotut polttopuut vapaan asunnon ja va-
lon kanssa. Koulu toimii toistaisek-
si kunnan omistamissa väliaikai-
sissa kouluhuoneissa, jossa on opet-
tajan asuntona samassa rakennuksessa
kaksi huonetta ja keittiö.

Miesopettajien puutteessa otetaan
huomioon naisopettajatkin kuin myös
mahdollisesti epäkompetentit Hake-
mukset osoitettava Parhiaian kansa-
koulun Johtokunnalle, Toholampi.

Toholammilla 12 p. elokuuta 1920.
22734

K:o 221 1920 9

Palv@Sus-iSm®ifi§ltsia
■ B

Palvelukseen halutaan
Suomen- ja ruotsinkieliseen kirjeenvaihtoon perehtynyt, kirjallisiin

tehtäviin tottunut ja koulutarve-alaa tunteva

HonHoriifti@s
saa heti paikan Helsingissä. Hakemukset suosituksineen, todistusjäl-
jennöksineen ja palkkavaatimuksineen ovat lähetettävät ennen t. k,
25 p:ää osotteella:

S. O. K:n Neuvontatoimisto,
Helsinki, Vilhonk. 5 B.81.783 1 22657

Täysin kykenevä hoitamaan kangas- ja seka-
tavaraliikettä maalla ja joka voi sijoittaa liikkee-
seen 20.C00 markkaa tai hankkii pätevät takuut
haltuun uskottujen varojen varmuudeksi, saa heti
edullisen paikan kun lähettää suosituksensa ja
palkkavaatimuksensa osoitteella: »Kaupanhoi-
taja", Lahti, Kantolan Sanomalehtitoimisto.22742

Kirja- ja paperikauppa-alaan perehtynyt

Nais-apulainen
saa tulevan syyskuun alusta pysyväisen paikan kirja- Ja paperikaupanhoitajana.
Täysihoito ja asunto luvataan. Suositukset palkkavaatimuksen seuraamana heti
lähetettävä os.
22706 Lassi Elovaara, Äänekoski.

Pehtori,
työhön osaa ottava, ja kauluutettu
naiskarjakko saavat paikkoja Vättiiän
pienehköllä tilalla Huutokosken ase-
man varrella Joroisissa mairask. 1 p.
Hakemukset palkkavaatiniuksineen (ei
vapaa ylläpito) ja suosituksineen, joi-
ta ei palauteta, lähetettäköön ennen
elok. 25 p. osoitteella Huutokoski, alle-
kirjoittaneelle.

Professori Kari Enckell.

Muutamat taitavat

mallipuu-
sepät

saavat heti toimen
Kotkan Konepajalla.

22403

Kauppa-alaan perehtyneen tarmok-
kaan ja raittiin mies.

Kauppa-
apulaisen

toimi
on avoinna liikkeessämme. Todistuk-
set ja palkkavaatimukset osoitettava yh-
tiön johtokunnalle t. k. 30 päivään men-
nessä. Maalaistuotteita tuntevalla etu-
sija.

HUOM.! Persoonallinen esittäytymi-
nen välttämätön.

Kauhavalla elokuun 13 päivänä 1920.
22679 Osakeyhtiö Auman johtokunta.

iiii! toi
Lepaan puutarhaopistolla julistetaan
täten haettavaksi. Hakemukset todis-
tus- ja suosi tusjäi jennöksineen sekä
palkkavaatimuksilleen (vapaa asunto,
valo ja lämpö) lähetettäköiit allekir-
joittaneelle opiston johtajalle ennen
syyskuun 1 päivää osoitteella: Hämeen-
linna, Lepää.

Lepaan puutarhaopistolla, elokuun
15 p. 1920.
SI 7856 22765 Yrjö Hellemaa.

Vilkas, 16-vuotias
POIKA

otetaan parturinoppiia Kaivokatu 11.
Luntisella.

Vanhempi tiskaaja
saa työtä ruokalassa Simonkatu 12,
kello I—3.

Ahkera, siisti ja rehellinen yksinpaU
velijatar saa heti paikan pienensä vir-
kamiesperhcessä. Lähemmin klo S—7
ip. Armfeltmtie 12. li. 3. Puh. 103 48.

PALVELIJATAR, taitava ruoanlai-
tossa, saa paikan Annankatu 24, porras
A, ovi 1.

uorukainen
saa paikan pakkausapulaisena. Kirjaa
välitys Oy, Salomotink. 1 5 krs. ., »

2279». .:,..-..; . ■*W^
Asiatyttö saa paikan nyt heti

Stella Makasiinissa.
/

\ Erottaja.

toimi
ilmoitetaan haettavaksi Toijalan Osuus*
kaupassa. Hakemukset suosituksineen
ja palkkavaatimuksincen lähetettävät
heti kaupan hallitukselle. Toimeen on
valitun tultava mahdollisimman pian. ,
Tehtäviin kuuluu varaston hoito ja ta--'
varoiden sisäänkanto, jonka ohella on
otettava osaa myyntiin. Asuntoa ei kau-
pan puolesta toistaiseksi ole.

TOJIALAN OSUUSKAUPPA r. L tz
22739 .

jolla on kokemusta ja taipimiuGta it-
senäisesti hoitamaan liikettä, saa pai- j
kan maaseutukaupungissa sijaitsevas- j
sa erikoistarkoitusta varten laitetussa
puunjalostustehtaassa. Asunto, lämpö
ja valo vapaat. Jäljennökset todistuk-
sista ja ilmoitukset palkkavaatimuksis-
ta lähetettäkööt nimim. »Sahanhoitaja
7849" os.: Sanomalehtien Ilraoitustci-
misto, Helsinki, Aleksanterinkatu 48.
SI 7849 22761 ,

T?itavat

Kutojattaret ja
VillaoÉipiptiarei

saavat heti paikan.
I. LYBÄCK, .

Kulmak. N:o 7.

Siisti ja rehellinen 20—24 vuotias
palveåij&t&r j

jolla on halua käsitöihin muiden aska-
reiden lomassa, saa heti toimen. Läh. j
Kasarmink. 48, I—3 ja 5—6. i

Bazar Italiano.
15 v. suomea ja ruotsia puhuva

Tyttö
jolla on koti kaupungissa, saa heti pai-
kan. Kasarminkatu 20, Paperikauppa.

saapi paikan Ilolan kartanossa Sys-
mässä 1 päivästä marraskuuta 1920.
Hakemukset ja palkkavaatimus täysine
ylöspitoineen lähetettäköön osoitteella:

ONNI SCHILDT,
Suopelto. 22783

Muutamia tyttöjä
perehtyneitä kankaan kudontaan, saavat
heti tojmen Kotiteollisuus Oy. ..Pirtissä"Siltavuorenkatu 14. 22779

19 J| pi fsififff
saavat työtä N. N. K. Y:n työtuvalla.
Ilmoittauduttava Itä Vic-rfoiie 34 N. M.
K. Y. huoneisto keskiviikkona 18 pnä '
klo 6—7. 22781
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Karjan-
hoitajat!

Kykenevät, tam.okkaat karjanhoita-
jat saavat marraskuun 1 pstä edullisia
paikkoja su:.leimuissa ja keskikokoisissa
ayisi-irckarjasti.issa lähettämällä haku-
paperinsa palkkavaatimuksineen ja to-
disiusjäljennöksineen (joita ei prlaute-
ta) Ayrshircyhdi>tyksen toimistoon,
Helsinki, Yrjönkatu 11 ennen syyskuun
1 p:aä.
22782 H], Sandberg.

Karjakko
nainen tai mies saa paikan joko heti tai
marraskuun I p:stä Paason tilalla Hei-
nolassa. Lypsäviä 23, muutamia sikoja
ja parikymmentä lan,masta. Uusi na-
vetta sementiisisustukselia ja vesijohdol-
la. Ilmoitukset palkkavaatimuksineen |o-
ko omassa tai talon ruoassa sekä jäl-
jennökset todistuksista lähetetävä osoit-
teella: Varatuomari A. A. Vuorinen Hel-
sinki. Vironk. 4. • 22785

Maalari
sas tilapäistä työtä. Lähemmin Työh.
Itä-Viertotie 9.

Ammatti taitoinen
Suutari

»aa summa- tahi tuntityötä Fredriks-
berg, Leankatu 8, porras C, ovi 7. Ta-
vata saa klo s—B illalla. Asunnon ssa
lamassa paikassa.

Kykenevä

lÉliill!
saa heti edullisen paikan lähellä Hei-
«inklä olevalla maatilalla pienen kar-
jan hoitajana. Vastaukset Hels. Ses.
kontt. nimim. »Työinto 2779".

Vanhempi
NAISHENKILÖ,

tottuuut kahvilan hoitoon, saa hat: pai-
kan. Lähemmin kahvilassa Sirkuskatu
1, klo 11—12.

Peltiseppä
joka on tottunut kassalippainen val-
mistukseen, saa työtä.

Kassakaappi ja MetaUitehdaa,
Vuorimiehenkatu 14.

Meijeriä
ensiluokan voin valmistaja saapi toimen
Ilmajoen Keskusmeiicrillä heti tai sopi-
muksen mukaan. Hakemukset todisius-
jä!jenn3ksint*<fh palkkavaatimuksen kans-
sa on lähetettävä tämän kuluvan kuu-
kauden kuluessa. Irtisanomisaika toi-
mesta on 2 kk. molemmin puolin.

Ilmajoki 15. 8. 1920.
Ilmajoen Keskusmcijerin Valtuuskunta.

22792
Toimeensa täysin perehtynyt nais-

puolinen

Kauppa-
apulainen

saa paikan rikkeessämme. Hakemukset
suosituksineen ja palkkavaatimuksisieen
(ainoastaan rahapalkka) lähetettävä
ennen t. k. 28 p. allektrjoittaneille osoit-
teella Inkeroinen. Toimeen on tultava
heti kutsun saatua.

r Anjala, 14 p. e!ok. 1920.
I ANJALAN OSUUSKAUPPA r. L
V Hallitus. 22791

Toimeensa täysin kykenevä, hyvän
toiyynti- ja järjestyskyvyn omaava

,
mfiipi listiß

'saa paikan liikkeessämme lähettämällä
hakemuksensa todistuksilleen ja suosi-
tuksineen t. k. 31 p:ään mennessä.
Kaupan puolesta vapaa asunto, valo ja
lämpö.

Kuusjärvi, 14 p:nä elokuuta 1920.
Kuusjärven YL Osuuskauppa r !.,

Johtokunta.
Osoite: Joensuu, Alavi.
22790

uHffltntb
otetaan Yliopiston hammasklinikalle
syyskuun alusta. Hakemukset palkka-
vaatimuksineen osotettavat ensitilassa
T:ri E. Tammisalolle, Annank. 24, H:ki.

22759
Tottunut

Liinaompslija
saa paikan. E. Matsson, Fredrikink. 20.

22719

Kunnollinen ruotsia ja suomea puhuva

Sisäkkö
halutaan heti Ilmoittauduttava t:ri Ren-
vallille, Korkeavuorenk. 45 a.

Sivukaupan-
hoitajan

toimi
avoinna liikkeessämme. Palkkaetuih'n
kuuluu vapaa asunto. lämpö ja valo. Ha-
kemukset todisiusjaTerinöksinecn ja
paikkavaatimuksinecn lähi tctiävä osoit-
teella T. Savikuren per!!!., Savitaipale.
22729

Naispuutarhuri
hai. sopivaa tointa talven ajaksi flakak.
puoliv. tai marrask. alusta) puutarha-
alalle tai emänn. apul. Arv. vast. palkka-
tarj. pyyd. iäh. os. »Käsitöihin innostu-
nut" Savonlinna p. t.

Siisti tarjoilijatar haluna paikkaa ruo-
kalaan eli kahvilaan heti eli 1 p. syysk.

Väst. Hels. Sanom. Siltas. kontt. nim.
..Reheliinsn 3056".

Vaimo haluaa SIIVOOJAKSI rav:nto-
laan tai isompaan kahvilran nyt heti, tai
myöhemmin.

Väst. Hels. San. kontt. nim. ~30".

Herrat liikemiehet
Varastoalalla ja tavaran lähettäjänä

toiminut nuori mies ha'uaa samallaista
tai muuta sopivaa tointa. Vast. H.ls. S
kontt. nim. »Ahkera 23".

Aivan uusi, monttaarattu, hyvässä
kunnossa oleva 15 hv. ruotsalainen

OijjffiooltGfi
myydäÄn F*Ho*«esta syysi* reVä Göte
ja Alfa PUIMAKONBBT. Tarkempia
tietoja antaa allskir j. «s.: Soanlahti,
Maanviljelyskoulu.
22765 W. W. Lundell.

Turku-Mholma
Degerby ]« Maarianhaminan

kautta

Höyryl.

MÄILÅMD
lähtee Turusta joka maanantai kello
11,45 ip.

(Huoni.! Lähiö y'äsatarrasta.)
Lähtee Tukholmasta joka perjantai

kello 10,15 ; p ottaen mukaansa matkus-
tajia ja Insiia.

PCettltn hinnst Takb#knaaii I luo-
kassa Smk. 200: —, II luokassa Smk.
150: —. 111 luokassa Smk. 103: —.

Lähemmin ilmoittaa

H. Elmgrén & Co.
Helsinki, Turku ja Hanko.

51.7352 21529

Palvelijatar joka on halukas hoita-
maan myös muutamia lehmiä saa paikan
maaseudulla edullislla ehdolla. Läh.
Oulunkylä, puhel. 92 eli Museokatu 7,
B, huon. 13.

Täysin kykenevän kirjanpidon taitoi-
sen, hyvän järjestys- ja myyntikyvyri
»maavan

«»MW
toimi

On haettavana Kuolajärvellä «ivrnnyyioé-
Jässäni ennen syyskuun 15 päivää. 5000
nikn takaus vaaditaan. Kaupan puoles-
ta vapaa asunto, valo ja lämpö. Toimi
on vastaanotettava viimeistään syyskuun
25 päivänä.

Hakemukset todistuksineen ja palkka-
vaatimuksineen lähetettävä osoitteella
22718 Fr. Kellokumpu, Kemijärvi.

Rehellinen, reipas, suomea ja ruotsia
taitava 16—17 vuotias tyttö saa paikan
harjoittelijana Korkeavuorenkatu 6, Pa-
perikaupassa. Lähemmin 12—2 ja 5—6.

Kokenut ja taitava

Rakennus-
mestari

saa heti paikan. Hakemukset suosituk-
sineen ja ilmoituksineen palkkavaati-
muksista, ottaen huomioon vapaan
asunnon, lämmön ja valon, lähdettä-
kööt os.:

Elcktrometallurglska Aktiebolaget,
SI 7851 Vuoksenniska. 22767

Kaksi tottunutta

Myyjätärtä
saavat paikan vasta avattavassa jalkine-
myymälässämme. Hakemukset suosi-
tuksineen ja palkkavaatimuksilleen, sekä
ilmoitus milloin toimen voi ottaa vas-
taan, lähetettävät ennen kuluvan ele-
kuun 24 päivää osoitteella

Jyväskylän Kenkätehdas Osakeyhtiö,
Jyväskylä. 22726

Kirianpitoiaitoinen mieshenkilö
saa paikan 15 pstä ensi tulevas
syyskuuta

Varaston-
hoitajana

{a myymälä-apulaisena kun lähet-
tää hakemuksensa ja pjlkkavaati-
muk«?nsa sekä 25,000 mk. takauk-
sen hänelle uskotun omaisuuden
hoidossa ennen 1 pvää ensituievaa
syyskuuta Ilomantsin Elintarvelau-
takunnalle.

Ilomantsissa 14 pnä e!ok. 1920.
2i/47

Lappeenrannan kaupungin

WUUWWW
toimi

julistetaan maanviljelysalaan perehtynei-
den tarmokkaiden miesten 10 päivään
ensi syyskuuta mennessä kirjallisesti
haettavaksi. Ilakemukiisaa, johon on
liitettävä jäljennökset ansioluetteloista,
on ilmoitettava p.-lkkava.-timus. Toi-
meen olisi ryhdyttävä ensi lokakuussa.

Lappeenrannan Rahatoimikamari.
22730

Laskutaitoinen 17 v. neiti hai. tointa
vaikka mitä. Arv. vast. II«l«. San. k.
nimim. »Jlehellineu 2761".

18-vuotias tyttö haluaisi yicsinpalve-
lijan paikkaa, miel sivistynees«:«n per-
heeseen. Va«t. Hels. San. kontt. nimim.
..Kunnollinen palvelija 2766".

Sotapalveluksen tähden lukunsa kes-
keyttänyt

Ylioppilas
haluaa siirtyä käytlinn. aloille. Paik-
kaan voisi astua syysk. I p. Vast, palk-
kstarJQukslnee.n Heis. San. kontt. nim.
..Reserviupseeri 2758".

Nuori tyttö haluaa

ompeluoppiin,
Vast. tämän viikon kuluessa Hels. San.
kontt. nim. »Haluava 2754".

Kä*i!ankku,
sisältävä rahaa Smk. 150: —, avaimen
y.m. It Viertotiellä, lähellä Hakanie-
men toria. Rehellistä löytäjää pyyde-
tään turmaan se Eläintiirhaatis 1 A,
as. 11, klo 7—B.

Helslntrissä. S
Hebincin Uusi Ki»i4Dajao-ojakeylitia.|

1820,

13-15 y. iiii Mil
saapi pa.kan pienessä perheessä lieti.
Merimiehenk. 39, E, 20.

Naisparturi
saa paikan liikkeenhoitajana heti. Vast.
osoitettava O. ROSNELL, Pietarsaari.
22720

Rehellinen, lapsirakas, ahkera

ykslnpalvellfa
saa paikan pienessä virkamiesperheessa
ennen sjyskut . '5 päivää. Vast. Hcls.
San. kontt. pa!k*:s\ aatirrsuksineen ja to-
distusjäljennöksilleen merk.
22736 „l!ä-Suomi 1920".

SSaanvilje >yalkovina
käynyt tai vastaavat
tiedot omaava, raitis Ja
työt&pelkiiäm&tön nuo-
rimies saa paikan leski-
rouvan pikkutilalla.

Todistukset ja palk-
kavaatimus lähetettä,'
vä os.t

»Eteläpohjanmaalle",
BLuopio, Postitoimisto.

Keßki-ikäinen, luotettava ja faali-
maton, lapsirakas

PALVELUA
saa pailian L Kocpertinkatu 23 C,
ovi 6.

je st |

saavat urakkatyötä

i.i ii. t uiiitu m
Vuorimiehenkatu 29. 22780

Nainen
saa työtä Bulevardinkatu 19, Maalaus-
liikkeessä.

Ainoastaan täysin ammattitaitoiset

Hienomekanikot
tai

Työkaluviilaajat
saavat paikan

Oy. E. M. Nordqvist Abrllä.
Salomoninkatu 5. Puh. 69 00.
SI 7858 22772

Maa!arit
saavat työtä A. Savolaisella Vironk. 9.

Kaksi perheellistä

BSsiifSiiliiiii
saavat pysyväisen hyväpalkkaisen toi-
men. Kirj. hakemukset lähetettävä

Orimattilan Nahkatehdas,
Orimattila.

Nuorempi parturi saa paikan kun il-
moittaut. Hels. San. kontt. nimim.

»Apulaista tarvitseva 2762".

Juoksu-
tyttö

saa paikan. Ilmoittauduttava klo 9.

0. Y. Th. UM.
P. Espianaadink. 43.

22739

Kokenut

fyljynjuottaja
sorvaaja

sekä

remoflttlmlehet
(koneenkokoojat)

saavat työtä

Ksrihaaran
Selluloosatehtaalla,

22712 O*. Karihaara. 35 woiiaa parislcunt*,
mies työnjohtaja ja vaimo karjakko, 15
vuoden kokemus alalla, haluaa pakan
muutosta marraskuun 1 päivästä maata-
lousalalla työnjohtajaksi tai tilanhoita-
jaksi, karjakoksi tai taloudenhoitajaksi.
Arvoisat tilanomistajat, tehkää tarjouk-
senne syy. k;jun ! päivää Savon
Sanomain konttoriin Kuopio, hifr,im.erk.

...Maatilan hoito jaT. 227 J 1
CcLLISTI,

rutineerattu, haluaa paikan muutosta.
Vast. Viipurin postik. nimim. „Hakeva".
22725

Palvelusta haluaa

Utatöikseen
zopivaa toista haluaa liikkeessä kas-
sanhoitajana toimiva neiti. Tottunut
myös kcntu>riWihin. V*st. Hels. Saa.
kor.tt. nimim. ..Ahkera 2767".

Tcoliisuuskoulun kulku!, kurssin täyd.
suorittanut

Zl&Jzennusxnestarl
hakee paikkaa. Omaa toistakymmentä
vuotti käyt. kokemusta. Toiminut m.
m. piirtäjänä ja kustannusarvioita teke-
mässä. Hyvät todistukset. Vast. o<iott.
viikon aikana os. lisalmi, Runni „Paik-
kaan 28.

Rehell. reipas tyttö hai. heti pien. perh.
sisäköksi, lapsenhoit. tai yksinpalv. Vast.
puhelin 23 69.

S i 4«» e»lililll! .

« s •
|

• i_• * t

on ennen tk. 28 p:vää Taivalkos-1
ken kunnalta haettavana. Hake- ;
mukset todixiulismeen ja palkka-
vaatimuksineen osoitettava:

Kunnallislautakunnalle
22741 TaivaiUos!:el!e.

Postiharjoittelija
kurssin suorittanut hakee paikkaa 1 p.
syyskuuta tai myöhemmin. Vast. Kuo-
pion postik. nimim. „Kirjoihin v. 1920",
22708

Reipas tyttö haluaa kanppa-alaile tai
jotakin muuta sopivaa tointa; voi myös-
kin auttaa taloustoimissa y. m. Vast.
Rauman postitoim. nimim. ..Kiireellinen".

Kokenut
JBB f |l9

» f tj •

saa paikan heti

Karihaaran
SaMuloosatehtaalla.

Kemi, Karihaara. Ha M i ** *ll *

rttitvniiitttiClkijiiflJSfllliJQ
2-vuotisen metsäkoulun käynyt, kii-

tettävät koulu- sekä palvelustodistukset
omaava metsämies hai. paikarimuutos-
ta ensi lokr.k. 1 päivästä tai myöhemmin
sopimuksen m> kaan. Arvoisia metsän-
omistajia pyyd. läh. vast. ja
jouksensa 2 viikon kuluessa Hels. San.
kontt. nimim. ~29 v. metsämies".
22737

Sekatavarakauppaan tottunut TYTTÖ
haluaa samallaista tointa. Arv. vast.
puh. 45 79 klo 2—4 tiistaina.

Meskl-ikkinea jtaisaja
kaluaa paikkaa ykfityiselmi tahi keit-
»Mksi. Kykenee myös itcetdUteati
taloutta hoitamaan, heti tahi ii*yö-
heramis. Vast. Hel». San. V ,ifct. ni-
mim. »Kykenevä 27G0".

Englantilaiseen perheeseen

ROUVAN APULAISEKSI
haluaa sivistynyt suomalainen, englan-
ninkieltä taitava keski-ikäinen neiti.

Osoite: ..Musical".
Brahestad. Post office.

SI 7857 22766

HELSINGIN SANOMAT

Koneenhoitajan
ja siihen yhdistetyn

lämmittäjän
toimi

on tutkinnon suorittaneiden perheettö-
mien »öneenkäyttäj-.en, Jotka ovat täy-
sin kykeneviä hoitamaan sekä höyry- et-
ti MhkÖYoimakoneita, ja pystyvä* suo-
rittamaan myös putkitöitä, haettavana
llatanpään sairaaloiden pt-sulaitokselia
Tampereella. Kirjalliset hakemukset
maine- y. m. todistuksincen ja palkka-
vaatimuksineen, huomioonottaen vapaa
asunto ja ruoka, lähetettävä elokuun
loppuun menntssä osoitteella

Hatanpään sairaaloiden konttori,
22721 Tampere

Keskikokoisen* maatilalle Uudella-
maalla halutaan nyt lieti maataloustoi-
miin purehtynyttä vakavamielistä

LlllullHUl Isjlf00*
Lähemmin V. Kajaste, Pietarinkatu

20, porras B. tavataan varmimmin tiis-
taina ja keskiviikkona 4—B ip. 22753

Puatarlmri
suomea ja ruotsia puhuva, pieni, lapse-
ton perhe, monipnol.nen kokemus kaup-
pa- ja yksityistarhurina hyvillä todistuk-
silla, haluaa paikan muutosta lähellä
Helsinkiä. Vastaus Hels. San. kontt. ni-
mimerk. „Pystyvä 2". 51". ""

Karjakkokauiun k~ynyt hyvat tod.
omaava naifkarjskko B*l. pailc. muut. 1
p. marrkas. Os.: Högfors Haaviston pp.
nim. ~K arjakko".

Luotettava tyttö haltiaa paikkaa pie-
neen sivistyneeseen perheeseen, kaupun-
kiin, vHhän ruotsia taitava. Vast. täxän
kuun kuluessa Rauman postitoim. nim.
„Paikkaa haluava".

Naiskarja!;ko ja navettatyttö haluavat
paikkaa marrask. alussa. Arv. vast.
palkkatarj. nim. ..Kykenevät" Porvoo
Askolan postitoimisto.

18 v. laskutaitoinen tyttö haluaa heti
paikkaa.

Vast. Hels. San Siltas. kontt. nimim.
..Luotettava 3057".

Maalta tullut OMPELIJATAR haluaa
leikktiukursscille. V,«t. Hels San. Sil-
tas. kontt. kahden päivän kuluessa nim.
..Odottava".

Tyttö haluaa syysk. 1 päivä? tä lisä-
ompehmppiin. Lähemmin puhelimella
Suomenlinna 298.

Jaakan vaapeii
haluaa paikkaa vahtimestar ksi tai jota-
kin sopivaa tointa. Vast. viikon kuluttua
Hels San. kontt. nimim. ..Vääpeli 51".

Tyttö, tottunut kappatyöhön haluaa
liikkeeseen eli yk«t. luo. Vast. Hels.
San. kontt. nimim. „Heti".

Hyvät todistukset omaava keski-ikäi-
nen mies haluaa talonmiehen palkkaa
nyt heti tai 1 p. syysk. Arv. vast. nimim.
„Ennen ollut 2752" Hels. San. kontt.

21 v. tyttB
haluaa paikkaa nyt heti Vast. Hels.
San. kontt. nimim.

Hyvän ja kauniin käsialan omaava
naishenkilö haluaa puhtaaksikirjoitus-
ta. Vast. Hels. San. kontt. nimimerk.
..Puhtaaksikirjoitusta".

5 luokaa yhteiskoulua
käynyt tyttö haluaisi joko konttori-
taJii kauppa-alalle. Vast. Hets. San. k.
nimim.

»Haluava".
Tulkkina seilannut ehdottomasti rai-

tis
NUORIMIES

haluaisi sopivaa tointa mieluimmin
kaupungissa. Puhuu suonien-, englan-
nin-, espanjan- ja Skandinavian kielet
jotakuinkin hyvin. Pyyd. arvois. vas-
tausta Hels. San. kontt. nimim.

»Tulkki 2765".

H Pienempi ||

lertfifi
Saimaan kanavalla, aivan laivalaiturin
vieressä, 15 km. Hovinmaan asemalta. |
Pinta-ala 220 ta., josta peltoa 40—50
ta. Ensiluokkaiset laitumet ja met**»
yli kotitarpean. Päärakennus 2 keir.
huvilan mallia, ais. 11 huon. Huvila
sis. 5 huon., työväen rak. sis. 3 huc».
ja kaikki muut tarpeelliset rakennuk-
set löytyvät. Kaikki ovat hyvässä
kunnossa. Karjaa ja tarpeellinen
maanvili. kalusto myydään. Myydään
tahi vaihdetaan kaupungintaloon Hei-
Ringissä. Lähemmin

__, WzkW „_i lll«3WD«llz- jaWM%mm 1W Helsinki, M.konkala il. Pn-h.««19 M
Apt«9ic&:ioppHa*h:»i

haluaa yhteiskoulun 6:nnelta luokalta
eronnut tyttö, lukenut jonkun verran
latinaa. Suos. vast. pyydetään Uuden-
kaupungin poistikontt. nimim. »Stre-
nua 19 v.".

Itsenäisesti tottunut hoitamaan nuo-
renmiehen taloutta, haluaa samanlais-
ta tahi jotakin muuta sopivaa tointa.
Vast. Hels. San. kontt. nimim. »Luotot-
tava 2759".

3 tonnia

Lastiauto
hyvässä kunnossa myydään halv.-Ua.

Lähemmin A. GRANLUND, Vaasa,
puh. 302, klo 5 jäk, puh. 1027.
31.7774 22500

I Kn do? eihi J§

Autornobiiiiii suffisiin
suouain

(Cukol) pudotettiin sunnuntaina aa*nu-
pävällä. Löytäjää pyydetään tuomaan
Kauppatorin Auto asemale eli ilmoitta-
maan puh. 75 75.

Lompakko
pudoanut Heikinkadulle. sisält passit
ja pienemmän summan rahaa. Löytä-
jää pyydet. tuomaan se Pursimiehen-
katu iÖ. Matti Leino.

Emäntä
entinen tarjoilija, monin puolin taita-
va ja sivistynyt taJoudenhoitajatar ha-
luaa paikkaa jollekin yksinäiselle her-
ralle. Vast Heis. San. kontt. nimim.
..Oppinut kaikkea 2763".

T. k. 13 pnä katosi tuntemattomalla
tavalla, lompakko, sisältäen rahaa ja
passeja Karjan ja Helsingin väillä,
jotka täten kuolet «taan. Rehellistä
lo.rtäjSä pyydstään tuomaan se palk.
vastaan Somerontie 4—lB S, ovi 1.

Karl Vallden.

C, Wahlroos & Gio
Unioninkatu 19.

Pub. «13.

Välitys- ja rahtansliike.
Tavara- ja kaskovakuutuksia
meri- ja sotavaaran varalta.

Välitystoiminta nopeaa ja täsmäl-
listä, kohtuuksia pskiota vastaan.

Konttooreja:

Turussa, puh «70.
Hangossa, puh 91.

Pore*a, pah. 3 07.
MSatytiaodossa, puh. S.

Tukholmassa, Brrdgränd 2.
Sähkösanom*o?oite kalkkiin konttoorefhln

nWaklrooscomp. MX2I

Kaksi «i-
-itiii latu
Konnunsuon varavankilassa julistetaan
haettavaksi ennen tulevan syyskuun 1
päivää. Tointa seuraa paitsi vuokraa ja
asunroa Smk. 583:33 palkka kalliinajan-
Hsincen, perheellisille sitäpaitsi 40 mk.
jokaisesta lapsesta. Vakiokurssin suo-
rittamattomille palkka 25 mk. pienempi
ja on kurssin suorittaneilla etuoikeus.
Hakemukset, joilla !>«k ja tahtoo kelpoi-
suuttaan näyttää, ovat lähetettävät Kon-
nunsuon varavankilan johtokunnalle, os.:
Lappeenranta. 22744

Kaksi muonamiestä
mieluimmin nainutta, sai vuosipalve-
lukscn marraskuun 1 pstä Kantvikin ti-
tatlä Kirkkonummelia, tunnin matka
litlsingistä. Palkkavaatimus tietoineen
perluesta, iästä y. m. lähetetään osoit-
teella: Professori Serlachius, Getberg,
Knr.tvik. 22713

Tiistaina elokuun 17 p.

Levyretusörska
hakee paikkaa. Väst. Hels. San. kontt.
mm. ..Odottava 2757".

IVAJslcar/alrko
koulun käynyt hai. paikkaa nyt heti
tai syysk. 1 p,, omaa kokemusta. Mie-
luimmin uskonnolliselle seudulle. Vast.
ehdotuksineen ja palkkatsrjouksineen
I y% viik. ajalla nim. „22 vuotias" Seinä-
joen postitoim.

Monella alalla toim. naishenk, hak.
iltapv. työtä asunnon kanssa tahi ilm.
Vast. Hels. San. kontt. nimim.

..Luotettava 2790".
Kolme kuukautta opissa ollut tyttö

haluaa työhön missten tahi naisten
ompeluliikkeeseers. Arv. vast. Hels. S.
kontt nimim »Odottava 2791".

Kis. mpjpaMonin m
käynyt, vähän kauppa-alalla palvellut
neiti haluaisi paikanmuutocta kassaan
tahi kauppa-apulaiseksi. Vast. viikon
ajalla Tampereen postitoimistoon ni-
mim. ..Suomalainen",

Kodsn hoitajaksi
mieluimmin maalle tahi kunnallis- tahi
lastenkotiin haluaa tietopuolista, sekä
käytännöllistä kokomusta omaava,
keski-ikäinea rouvashenkilö. Hyvin in-
nostunut talous- sekä kasvitarhahci-
tooa. Arv. vastaukset lähempi «n tieto-
jen saamiseksi pyydetään lähettämään
Hels, Saa. kontt. nimiin. ..Taloudellinen
8016".

Keski-ikäinen suomea, venäjää sekä
auttavasti ruotsia puhuva neiti pa'vel-
lut sisäkkönä hienommissa perheissä se-
kä ravintoloissa tarjoilijana ja siivoaja-
na, et«Hi samanlaista tointa heti eli
myöhemmin. Vast. Hcls. San. kontt.
nim. ..Monivuotinen kokemus".

Jatkoa edelliseltä sivulta.

Pysty-
höyrykattila
ja noin 30 hv. pyetyhöyrykone, joka on
Avttftnyt R&haraamia, kaattisirkkeliä.

höyläkonetta sekä myllyä, myydään
heti halvalla hinnalla. Lähempiä tie-
toja hinnasta antaa tehtaan t«kn. joh-
taja Emil Asplnnd.

Osoite: Heinola, Rulla. 22788

Hopeinen miesten TASKUKELLO
putosi sunnuntaina G-eijus-sairaalan ja
Kansallismuseon välillä. Rebell, löyt
pyyd. palle. vast. jätt. se Greijus-
sniroalaar tahi E toivään osastoon.

HeSsinki—Lyypekki
lähtee höyryl.

AEG I R
Helsingistä Lyypekkiin torstaina do-
kuun 19 pnä klo 10 ap.

Matkatavarat tarkastetaan tullipavil-
jonjrissa torstaina aamulla klo 8 ja 1C
välillä.

Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö.
22502

Antwerpeö-Suomi
AnwerpenistA IShtee

„VEGÄ"
elnk. 31 p:n paikkeilla, ottaen mukaan-
sa lastia.

Tarkemmin ilmoittavat:
E. SASSE, Antwerpen.

Suomen Höyrylaivaosakeynliö.
22456 Helsinki.

Vesijärvi—Suopeito—PiSi!ajahosW
—Eds««a!o—Ka»kko'p'p.U — Jämsä

jsTofvo
Vesåf&rv&léä, tii?tair,a, tors-
taina ja lauantaina klo Va 8 i.p.
junan tultua. Jta.mxB.atS. sun-
nuntaina, keskiviikkona ja perän-
laina klo 6 i.p. 17101

Vesijärvi—Padasjoki—Kuhmoinen—
Korpilahti —Jyväskylä.

at>m BTJOM.X
V:järveltä tiist., torat, ja lauant. klo

7,80 ip. J:kylästä keskiv., perj. ja sun-
nunt. klo 7 ip.

Puhelin: Lahti 153, Jyväskylä 221.
Vesijärvi—Padasjoki —Kuhmoinen—

Jämsä.
S) St A. A JE>£O TA-R

V:järveltä: maan., keskiv. ja perj.
klo 7,30 ip.

Jämsästä: tiist., torst. ja lauant. klo
4,30 ip. Puh. Lahti 183, Jämsä 39.
16432

Vesijärvi—Stscp»ltc—Jämsän
kk.— Korpilahti - Jyväskylä

'/ Jämsä
26 pstä heir.äk.

VesijSrveltfii maan., keskiv., lauv.
'.'2 2 i. p. päivä unin saavuttua:

Jyväskylästä: sunn., tiist., torst.
4 i. p.

Muist. Yhdistyy Pieksämäen, Haapa-
mäen ja Suola* den juniin. 21145

Helsißkl-3as£'g.
Helsingistä Dnrigrn lähtee

Höyryä. „Poseidon"
elokuun 25 p:n paikkeilla ottaen mu-
kaansa matkustajia ja lastia.

Tarkemmin ilmoittaa
Suomen Höyrylaiva Osakeyht.o.

22352


