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Helsingissä Keskiviikkona

Puhelimet:
Päätoimittaja (Erkko) .

Ivalo 84 31
Toimitus (uutisosasto) 18 87, 54 51
Toimitussihteerit
Ulkomaiden osasto
Kirjapa no

81 01

12 75
84 74

7 89

T&rve poika.

B Kihioissa

Hilda Kannisto
Otto Lääkäri

22810

17. 8. 20.
Hilja (a Verner Rinne.

Luopioinen.

Konttoripäällikkö'

lii li
hautaus tapahtuu Malmin hautaus-
maalla torstaina t. k. 19 pnä. Yli-
määräinen juna lähtee Ruoholah-
den ruumisasemalta täsmälleen
kello 3.

Vilhelmina Sutinen.
22814 o. » Leivo.

t !

Erikois-lnila
kaikenlaisiin teollisuus-
laitoksiin.

Voi tn a--Mi
ve?i-, höyry-, raakaöljy .

paloöljy- sekä kaasu-
kaytöl e.

Vaatikaa tarjouksia !

OSAKEYHTIÖ

INSINÖÖRITOIMISTO
JA KONELIIKE, HELSINKI.v II«n x

Oy. Kemikalia Ab.
Turku . Puhelin 16 25

nyyvSl varastosta tukuttain:
Alunaa
Caust. Soodaa
Hartsia, ranskalaista
Krist&ilisoodaa
Karseille-Saippuaa 72 %

Oteinia 9j-97%
Shelskkaa
Rikkiß, paloissa
Rikkihappoa 66 Be
Ta;iT
Vasilin iöljyä Ph. G.
Viinihappoa, krist, y- m.

M. 7771 23519 x

(Jrja'a.

dokuun 18 p. Seitsemiin kertaa viikossa ilmestyvä aamulehti

Tilaushinta: Helsingissä kctiin kannettuna puolivuas kerta
55:—, 3 kk, 30.—. kuukaudelta 10: —. Maaseudulla puolivuosi-
kerta 50:—, 3 kk 25:—, kuukaudelta 9:—.

Ulkomaille: Smk. 20:— ki.u!:a:icielta.
Irtonumerojen hinta 50 penniä-

Vastaava toimittaja
EERO ERKKO

Tavataan toimistossa 12—3, puh. 8101
TO.MISTO

Ludvigink. 6, av. Kl H a.p.—l 2 yöllä.

kk

1 Myytävänä J
Koivu-ja Seka- U 11/ni^hyviä ja kuivia, Il rt j I E] I fl
pukinä ja piikoUuina, HUI lU> II

KARLA HALKOTARHA.
Puhelin 19 72 ja 4639.

AsfsSttimasttksia
garfuntsarbonaattia
Degrasta
GSaubersuolaa, kals.
Glyseriißz@, krlst.
Hirvensarvteuelaa

myy varastosta

Osakeyhtiö

MERCANTILE
Helsinki. Puhelin 64 20.

22821 x

i Sekalaisia ilmoituksia

I:ma Halkofa
metrisiä sekä pilkottuja,

koliinajettuna.

Lauta- & Puutavara Oy.
Hernesaarenk. vasfap. n:o 11.

Puhelin 79 89.
81.7520 x21825

Asfaltti-Mastiksia
Ooudronia

Mex. Eagle Biiumenia
Ä.B. GEFRA O.Y.

Antinkatu 3. Puhelin 98 55.
228.57

Ilmoitushinnat arkipäivin I: 60 penniä mm. tekstin jälkeen, 70 p.
mm. tekst. edellä, 80 p. mm. ensi sivulla ja tekstisivuilla. Sunnuntai-
numeroissa: 70 p. mm t.j . 80 p mm. te . 90 p. mm. ensi savulla ja
tekstisivuilla. Määrätystä ilm litus,Mikasta 10 p. kiro tus mm:'tä. Punai-
sella painetut ilmoitukset 1:50 mm, vähintään 150 mk. Kuolemat moi-
tukstt 60 p. mm. Kihlaus-, vihkimä- ja syntymä l5 mk Ilmoi-
tukset korkeintaan 15 mm. tekst. jälk. arkipäiv. 50 p. ja sunnunt. 60 p. mm.

Lyijymönjää
Fiournatriumia
Fosforihappoa
Parkinta-aine-

ekstraktia
Kals. Glaubersuolaa
Tanninia
Anfimon Krudumia

I.6. 6EFRA 0. Y.
Antinkatu 3. Puh. 98-55.

>^^

EIISSIOIIOSAKEYHTIÖ
HELSINKI, EROTTAJAKATU 13

SAHKÖOSOTE : EM i S S ! O M
PUHELIMET 4513 JH 4531

OMAT VARAT NOIN 17 MIL. MARKKAA

mVV KAIKENLAISTA
ULKOMAISTA VALUUTTAA

x 7f6

Suomen Kiintelstöpankki
Talletustili 6 ja 6 */a ° o
Juokseva tili 5%

x 27823

Sotaministerit) int. 1.
kehoittaa täten halukkaita toimitsijoita ennen t. k. 28 pää tekemään jos ma!, Joi»
lista pr. 3. 9. sitovia tarjouksia

200,000 kglle amer. silavaa (f£?g|L
cif Helsinki laivaukseen syyskuulla.

Tarjoukset ovat varustettuina kirjekuoreen tehtävällä merkinnällä „Silava-
tarjous 28. S. 1930" lähetettävät suljettuina ennen t. k. 28 p:ää Sotaministeriön
Intendenttiosaston Elintarvetoimistolle, Helsinki, Ap-allo (puh. 107 32). 22589

H».! Liikemiehet Kuom.!
Keskustassa olevia äsken korjattuja isohkoja huoneustoja

Viipurin kaupungissa, pankin konttoriksi tai muiksi suurem-
miksi liikeyrityksiksi sopivia luovutetaan heti tai syyskuun
1 pistä. Vastaus Viborgs Nyheterin konttoriin, Viipuri nimim.:

»Flerårigt kontrakt".
x2282S

HELSINGIN
SANOMIA

leviää enemmän koin
mitään maata lehteä
tässä maassa. Helsins
gin Sanomain til«aja-
määrä kasvaa päivä
päivältä.

1 Virkoja haettavana 1

Piirustuksen
opettajan
toimi Porvoon Suomalai-
sessa yhteiskoulussa julis-
tetaan opettajienpa taiteili-
jain haettavaksi ennen elo-
kuun 24 p. Palkka 12
opetustunnista vähintäin
n. 5,500 mk. Hakemukset
osoitetaan Kustannus-joh-
taja J.Jäntille,Porvooseen.

22813

Lyncashsre-jätettä
Lancashire-tilkkia
Sinkkiä

A. B. GEFRA O. Y.
Antink. 3. Pah. 9855.

»2859

niTAlfirnni O ..«« nnirilO asianajotoimisto Helsingissä
tl 1 I II 1.1 Ikl l *E 1 &\m 11 liii rl "* S i I" 11l \ os. Fabianink, 31. Puh. 34 70 (toimisto ia Yrlö Kuosmanen) 114 93 (Ritavuori).Töirn.aika 10-1.

Hl Irt W UUHI « ¥ Ui! II LLLLII U a s Matkustetaan maaseudulle ::

KokouKsia

Byggn. A. B. Semaforin
osakkaat kutsutaan täten varsinaiseen
kokoukseen, joka pidetään lauantaina
syyskuun 18 p:nä 1920 klo 6 ip. yhtiön
isännöitsijän luona, Katajanokankatu 5.
Kokouksessa käsitellään yhtiön sääntö-
jen 19 pykälässä mainitut kysymykset
sekä kysymys vuokralaisten kuluttaman
veden maksamisesta ja muut kokoukses-
sa ehkä esitettävät kys;a-iykset.

Helsingissä 16 p. elo.lmta 1920.
johtokunta.

H. S. Km

Sinisen Rykm. !I pai
IV tapp.

harjoitus Kaisaniemen kentällä ("Unio-
nini, puoleisella) perjantaina t.k. 20 p.
klo 7 illalla.

Saapukaa miehissä!
22881 V. t. kompp. päällikkö.

iiiin
Suom. Lyseolla.

PATALJOONAN HARJOITUS
Torstaina: tk. 19 pnä klo 7 ip. ko-

koudutaan Kaisaniemen ravintolan
edustalle.

Kanslia- ja varushuone avoinna tors-
taina 19 p. klo 6—7 ip.

V. t. Pataljoonan Päällikkö

Helsingin Miettii
Sinisen Rykm. H pataljoonan 5 kompp
harjoitus torstaina t. k. 19 pnä kio 7 ip.
Ehdottomasti kaikki mukaan.
22836 Kompp. päällikkö

Jönköpings (VJekamska ¥erkstad'irt

Velox-maapcnnut, Velox-meripannut, Garbe
ovat tehoon nähden voittamattomat.

Edusiaja Suomessa:
Osakeyhtiö Suomen Kauppakomppania
Viipuri. Puh. 126 & 704. HelsinKi, Puh 114 49.

x8616

22856

il I * ib
'

siifti
80 kv., 500 volttia, 1000 kicrr./min.
A E.G:n valmistetta, lajia G-16, yh-
d.siettynä syöt;äjä!<oneeseen. Kaik-
kine tarpeineen ja kojetauluineen.

G. E. PETTERSSON,
Sähköliike.

FabianinUfitu 32. Puh. 90 02.
Sähkoohig .Sähkögep'.

ICaustik
s4iagn@si£fttia

varastosta Helsingissa"

A. B. GEFRA O. Y.
AntinkatuS. Pnh. 98 55.

Lääkärit.
Helsingin Lääkäri yhdistyksen kautta.

T:ri Oskar Mustclin, Aleksanterinkatu
11, klo 2—3. (Sisätauteja).

T:ri Wasastjerna vastaanottaa jälleen
sairaita. 81.7903 22898

Hammaslääkärit.
Suomen H.immnslltäkarisouran kautta.

Tri Eero Tammisalo vastaanottaa jäl-
leen keskiviikosta, elokuun 18 pstä
aikaen. SI 7902 22897

Lfiotto-Pankki
Osakeyhtiö
Arvopaperiosasto

Välittää osakkeiden ostoa ja
myyntiä Helsingin Arvopaperi-
pörssissä ja sen ulkopuolella.

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

SI 7110 20703

1920

Seitsemästoista vuosikerta

Helsingin Sanomain konttori
Ludvg nkntu 8.

Avoinna 9 a—K ill I'uh 7 3"?, 68 58
Taioudenhoitnkontt puh. 38 81.

Sivukonttorit:
Siltasaarenkatu 3, puh 30 22.

Töölö. L. Viertotie 28, puh. 118VI.

HIIUMIHILIIIUIUIPPU Ml
L. Heikinkatu 14.

Osakepääoma Smk. 30,000 000:—.
Sähfcöosolte: ULKOMAANPANKKI, Helsinki.

Asettaa rembursseja sekä hankkii remis-
soja useimpiin ulkomaalaisiin pankkeihin.

Ostaa ja myy ulkomaan valuuttaa.
D!THFI!MPt\ Johtokunta 69 32, 125 76, Valuuti.osa.sto 125 75,i-uncumci. j Arvopaperiosasto 125 77, Toimisto 125 80.

MX»44tO
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Taideteollisuus**
keskuskoulu

Ateneumissa
alottaa jälleen toimintansa 15 pmä syyskuuta.

ilmoittautumisia vastaanotetaan 9—14 p. syysk. klo 5—9 sekä tiist. ja per-
jantaisin klo I—3 koulun .kansliassa (käyt. Rautatientorin puol., ovi B).

Ylempi käsityöläiskoula antaa opetusta seuraavilla kursseilla: Yleinen kurssi,
3-vuotinen (oppilaille ilman ammattia tai oppilaille, joiden ammattialaa varten
erityisiä kursseja ei ole toimeenpantu). 11. Kurssi rakennustyöntekijöitä varten,
2-vuotinen. 111. Kurssi puuseppiä varten, 3-vuotinen. IV. Kurssi metallityönteki-
jöitä (konetyöntekijoitä) varten, 3-vuotinen. V. Kurssi kirjansitojia varten,
3-vuotinen. Täysoppineille ammattilaisille myönnetään oikeus käyttää hyväkseen
ainoastaan opetusta kultauksessa. VI. Kurssi ammatti- ja koristsmaalareita vär-
ien, 3-vuotinen. VI a. Kurssi ainmattimaaiareita varten, 2-vuotinen, tarkoitettu sekä
oppilaille että sellaisille, jotka eivät ole työskennelleet ammatissa. Pääaine ammat-
timaalaus, päiväopetuksena oppilaille 6 tuntia kerran viikossa 1/10—15/12 ja
15/1—1/4. Muut saavat opetusta aineessa muinakin päivinä. VII. Kurssi kirjan-
painajia varten, 2-vuotinen. VIII. Kurssi latojia varten, 2-vuotinen. IX. Kurssi
seppiä ja mctaUipaltottajia varten. 3-vuotinen. X. Kurssi läkki-, pelti- ja vaski-
seppiä varten, 3-vuotinen.

Kurssit IX. jaX. tarjoavat alkeisammatillista sekä sen ohella taideteollista
opetusta.

Juovites- ja marmoreerauskurssit ammattimaaiarcita varten alkavat lokak. 2
p:nä. Kansaköulutodistusta ei tarvita. Ilmoitus samana päivänä 6—B ip., ovi C,
3 kerros.

Pääsyvaatimukset Ylempään Käjsiteoliisuuskouluun ovat: Suoriteltu kansa-
koulu- tai alempi käsityöiaiskoulukurssi tai vastaavat tiedot. Todistus ja papin-
toriisius näytettävät.

Tnidetealiisuuskeiilu antaa opetusta seuraavilla osastoilla: A. Osasto mallipii-
rustusta varten, 3-vuotinen. B. Osasto huonelcaluptfrustusta varten, 3-vuotinen.
C. Osasto korlstemsahusta varten, 3-vuotinen. D. Osasto veistoa ja muovailua
varten, 3-vuotinen. E. Osasto keramiikkaa varten, 3-vuotinen. F. Csssio ta:de-
taontaa ja eretaHipakotusta varten, 3-vuotinen. O. Osasto piirustuksenopettajien
valmistusta varten, 2-vuofcuen.

PäasyvaKtknnkset ovat: Suoritetta: kansakouluoppi-
määrä tai vasiaavre f'e<M. PfeiP.jksesra on inckaaäen aikana suoritetta-
vat. vamvshssasaaloHe pyrkivältä vaaditaan suaritc-tun
k-esklU-euiufcurssii) tceiisUis tai vastaavat tiedot. Koe kuin yllä. Papinlodistus näy-
tel&rä.

Keutarriaksa sucritetaan sisääakirjoittautuessa ja' on 5 mk. syyslukukaudelta
ja 7 mk. kevätlukukaudelta aronutrihisilta kummassakin koulussa. Muut oppilaat
Bt;eriti£vat Ylemmässä Käsityötäjskoulussa syyslukukaudelta 8 mk. Ja kevätluku-;
Imma iO mk., saki Taidst»clltstiuskoulu«sa kumpaisellakin !ukukau<fe:ta 75 mk.
Sellaiset opsilsat. jatka j» ovat suorittanee» jommankumman keiilukurssir. ja 'ci-
vovst ifiy*BrjH Öttofaan, nraksaraf, ammattilaiset 25 mk. ja muut 100 mk. luku-
katMte&a.

Keramukk oppilaat mabsavat sitäpaitsi väreistä 25 mk. lukukaudelta.
Opintokirjat ovat mukaan otettavat.

Werner von Issan»517576 228i51

1 HllVeJ* Jb —■■ay

Oulunkylän V. P. K.
toimeenpanee

Kansanjuhlat
J

20 vuotisen toinsiaikanr.a Johdosta
SuxuatttMtaiaa. 22 p.

JElelr, Ir.lo 4L i.p.

ha»Gie«na, torstaina

I.NWW lii liitit
iltamaa,

imuissfotPJBifnMli MMI
Kapellimestari Bisacchin Ka-

mariorkesterin avustuksella.
22816

GWDÄWhi^Säi^ii'£;hiilo.
Tf:rs£ iltana hio 3

Rftierin kääpiSi.
H "Veto-Ohjelma, t!

Ennakko-osto klo 12—4 Aleksanterin-
katu o i. Sirkuskassa avataan Klo 7 i p

Puhelin 78 26. 22822

IMATRA
c-n Suomen luonnon huomattavin näh-
tiivvvs.

Valtion Hotelli
Imatralla on viihtyisä ja ensiluokkainen
majailupaikka matkailijoille. Älähtä-
vän luonnon ihailemisen ohella voivat
matkailijat si°!lä myös ottaa osaa lohi-
kalastakseen ongella ja padoilla.

Drilliniitin litu
liiliMiiillli IjSiJ

Alaksaiiterinkatu 54.

SucsUteiee

Aamiaista å Smk. 10: alk. klo 10—2
Päiväsestä . 10: , .3-7
Illallista . 15:— . .9-12

HUOM.I Viihtyisä Juhlahuo-
neisto suljetuille seuroille pnh. 32 11.
15696

Keräys TAN« [Homnlniftti yli-
oiiiifiou hWälfi.

Xuciinuut Uudebsakuupungissll
345,500 mf. jo Wchnmelw 137,500 mk.

UudeZlakaupungiZta on Turun
suomalaisen ylillpiston hymätsi tä»
hän asti lahjoitettu 345,500 mk. Lal),
joittajia on ollut 56. Hmmtattawim»
pia eriä owat lahjoittaneet seuraa»
>cat: konsuli Knut Nallin 41,000 mk.
merikapteenit I. A. Malen noin
35,000 mk. ja I. Saarinen noin
35,000 mk. apteekkari H. Eterodde
21,000 mk, kauppias T. Leisio 20,000
ml. merikapteeni E. W. Hellsten
16,000 mk. rouwa Sanni Kanenoa
15,250 mk. klllippias Karl Erholm ja
rakennusmestari SD. A. Lönnroth
11,000 mk. kumpikin: tehtailija L.
Enroth ja kauppias D. Jussila 6.500
mk. kumpikin: toiminimi Aalto il
Stenros ja pankinjohtaja M. Airisto
8,000 mk. kumpikin: warmuomari A.
Grönros ja, merikapteeni I. R. Isaks-son 5,250 mk. krnnpltin: tohtori W.
Horelli ja kauppias I. G. Terwanen
5,000 mk. kumpikin.

WehmaaHn on Turun suomalaisen
yliopiston hywäksi tähän asti lahjoi»
tettu yhteensä 137,500 mk. Lahjoitta»
jia on ollut 50. Suurimmat lahjoit»
tajat owat seuraamat: kauppias A. &

I. Amberla 21,000 mk.: maanwilj.
Vr. Irjala 12,250 mk.: A. KosN
12,000 mk.: H. Vuorisalmi 8,000 mk.:
I. Kaskinen 6,000 mk.: rowasti W.
Bergroth, tn D. Linko ja maanwilj.
Hellin Österman 5,000 mk. kukin sekä
maanwilj. W. Puttaa 4,250 mk.

KF lm AB ■ ■«3
CASINOA,

MERIKYLPyLÄA JA
TENNISKENTTIÄ

SUOSITELLAAN.
Aina. MerjfToth.

—*—

"H. n. o m.! Epävakaisen sään
.oiluessa myöskin

farjoftna
Drumsö kartanon

Mah. v Ila ■ Ravintolassa..
20246 Itt lii »ii!

Huoneenwliollll'
säännöstely.

SfSteeitcmten säännöstelyn lopetta»
minen on siis se menettelytapa, johon
on turwauduttawa. Aitaa,, jonka ku>,

luessa wuokraraioitutsien tuolettami»
nen tapahtuu, ei mielestämme ole
tehtäwä pitkäksi. Julkisuudessakin
on lausuttu toiwomus, että kortokan»
nan ja korjauskustannusten kohoa»
misen wuotsi nyt menossa oleman
wuokrawuoden aikana myönnettäisiin
ylimääräinen, esim. 50 %:n suurui»
nen wuokrien koroitus. Tällaista on
kuitenkin mahdotonta toteuttaa ilman
suuria sekaannuksia ja itäwyyksiä.
On otettawa huomioon, että wuokra»
sopimus, jollainen on woimassa huo»
neiston haltijan ja talonomistajan
wälillä, on sinänsä laillinen asiakirja,
'viiden mitättömäksi tekeminen ja
muuttaminen keskellä Muokraiautta
olisi liiallista ja sopimatonta puuhaa.
Wuokralaisilla on lisäksi menöarwion>
sa kulumaa «uokrawuotta Marten,
eikä useampien »vuokralaisten tulot
kestä lesken kaiken tapahtumia suuria
menojen lisäyksiä.

zNc.nhempien kiinteimistöjcn omis»
tajain, joiden taloista monet alkamat
olla suurempien korjauksien ja siis
lisämenojen tarpeessa, on tycttäroä
lohduttautumaan sillä, ettei ajankoh»
talaan ole korjaustöiden suorittami»
selle sopiwa. Ammattitaitoisesta työ»
waestöstä on jailuwaa puutetta ja

iarmitaan se kipeästi uudisrakennus»
töissä; rlMnnuskorjaustarpeiden
hinnat tulemat huojistumaan. niin
pian kuin sodanjälkeinen luonnatto»
man suuri lysratu saadaan Vähenl»
maan, w«chH«wN tuomntc>tnstanuuk°
set halpenMcmn, j. n. e. Lohtua tuot»
taa lisäisi se seikka, että talonomistajat
saamat kyllä, molempia puolia ym»
Nlärtäwim ja sowinnollisen säännös»
teiypoiitiikan amulla tuonner»pana

sen .intä tarmitaan korjauskustannuk»
siin ja elämiseen, mikäpä hywän jou»
kvn ylikin.

Toutokunn 31:3, nykyjään woi»
massa olewan wuokrasäännöstelyllse>
ail\cn päättymiLpäiwä, on mieles»
tämme se ajankohta, josta alkaen ai»
kaisintaan uusi muottien koioiiuZ on
astutoa woiniaan. Stlloin on wuok-
ralla-asujmn warustauduttawa was»

tuntuma menojen" li-
säys. '

Edellisessä kirjoituksessa laskimme,
että ero ennen sotaa rakennetun 2
Huoneen ja keittiön suuruisen asun»
non nykyisen wuosiwuokran ja sa»
uiankukoisen uuden asunnon raken»
nuz,kl!Ztllnnußten waatiman wuokran
iträliLlä olisi noin 4,800 mk. Ottama!»
la Huomioon, että osa tästä on tasoi-
tettu ennen 1. 6. 1917 tapahtunei»
den wuokrakoroituksien awulla, min»
tä llsankohdan wuolrat owat nykyisen
loroitulsen pohjana, ja liikehuoueis»
toista sekä muita teitä (laillisestikin)
saatujen lisäwuotrien kautta, olisi ta»
soitettalua summa tässä tapauksessa
noin 4,000 mk. Mielestaimne riittäisi
tällöin 3 wuokrawuotta, kuluwaa lu>
kuunottainatta, säännöstelyn asteet»
täiseksi kuolettamiseksi, ja olisi siis 1
V. kesäkuuta 1924 Vuokrasäännöstelyn
päättymisftäiwä. Siinä tapauksessa,
että waltio jatkaa aloittamaansa raken»
nu ZaioustuZpolitiikkaa woimakkaasti,
jota ei tarwinne epäillä, lienee meillä ■
syksyyn 1924 mennessä rakennettu
niin paljon uusia asuntoja, että wuok>
rat woioaan tewäällä 1924 laskea roa»
paaksi, paniikkia siten synnyttämättä,
maikkapa uusien ja wanhojen asunto»
jen wuokrat eiwät silloin wielä olisi»
taan täysin tawanneet toisiansa.

Luonnollisesti tulee toroituksien,
noin lyhyen ajan puheena ollen, olla
runsaita. Ia pidemmäksi ei kuoletus»
aikaa jo esitetyistä, mutta myöskin
muista syistä, woitane ottaa. Ensim»
maisen wuoden, s. o. wuokrawuoden
1921—22, koroitus olisi usein mainit»
tujen talojen korjauskustannuksien
waatimuksesta olewa korkeampi kuin
sitä seuraamien. 100 prosentin suurui»
nen ensimmäinen koroitus pcchjawuok»
rille (ennen 1. 6. 1917 wallinneille)
muodostaa summan, jonka kohtuuden
nimessä tulisi tyydyttää talonomista»
jia. Monen wnokianmakslljan mieles»
tä on se kenties liian rohkea, mutta
talonomistajain poikkeuksellisen ase»
man ja monen heistä taloudelliset
»vaikeudet ymmärtäen, sn fiif/én tett»

Kuolleita.
Wiime sunnuntaina kello */» 2 pm»

roällä kuoli Iymästylän kaupungin
palomeßtari G. I. S u o m e l a, luul»
tawasti sydiinhalwaukseen. Wainaja
oli syntynyt Helsingissä 1852.

T. k. 14 p:nä kuoli täällä rwa Ly»
dia Augusta Bergström 54 wuo»
den wanhana. Vainajaa jäiwät lä»
hinnä kaipaamaan puoliso sa lapset.

T. k. 15 p:na kuoli Näkhalsissa Pos»
teljooni Viktor S te n r o o s 50 wuo»
den wanhana. Wainajaa jäi lähinnä
kaipaamaan puoliso.

Heinäk. 19 p:nä hukkui purjehdus»
markalla Kotkan lähistöllä kauppa»
matkustaja Wilho Pyykkönen 24
w. ikäisenä. Häntä surewat äiti ja
meljet.

ItäKariala.
Karjalan kommunia ei kannateta.
Karialan wäliaikaisen

tätaläisen edustajan saamien luotet»
tawien tietojen mutaan oli heinÄ. 1
p. Petroskoissa pidetyssä Karjalan
kuntien kokouksessa toimitetun äänes»
tylsen tulos sellainen, että ..Karjalan
kommunin" perustamisen puolesta
annettu äänimäärä oli wain 15 pros.,
kun taas Tuomeen liittymistä kan»
nätti 18 pros. äänestajietä ja itsenäi»
sen Karjalan fteruZtamiZta 67 pros.

Gyllingin myöhemmin Wienan Ke»
miin kuuluttamaan kokoukseen ei saa»
punut yhtään ainoaa maalaiskuntain
edustajaa.

Kysykää aina
V. Krögerin alkuperäistä

NKSRQLIN
kengänkiilloitusvoidelta.

20878 Mx

Helstnlli, M. 18 p.
Yliopisto.

Lukuwuoden awaus.
Lukumuoden amaus Helsingin yli»

opistossa tapahtuu tiistaina ensi
syyst. 14 p-nä klo 12 päimällä ja sti»
Pendmattihuuto toimitetaan testimiik»
kona syyskuun 15p:nä klo 3i. p. Luen»
not alkamat keslimiiktona syysiuun 15
P:na. Hatemutsei yliopiston woi>
nnsielulaitotseen pääsyä marten on
jätettämä yliopiston kansliaan mii»
meistään tiistaina syyskuun 14 päi»
mänä.

Mitä uusien ylioppilaitten on huu»
mioonutettllwa.

Kaikkien niiden uusien ylioppilai»
den, jotta lukukauden alussa aikomat
ryhtyä opintoja yliopistossa harjon»
tniuaan, on omimassa oleii-crn, yliopis»
tunuorisoa koskeman asetuksen mu»
kaisesti hentilötohtaiseZti ilmoitta»»
dutlama yliopiston rehtorille yliopis»
ton tausliassa cnji syys.uun kuluessa
kestimiiklo.sin ja lauantaisin klo Va 7
i. p., ensi terran lauantaina syyst. 11
P:na, ja on heidän tällöin, suoritet»
tuaan säädetyn sisäänti-.joitusmat.
juu, rehtorille esi.'ettäwä alluperäisi»
nä asiakirjoina ei ainoas.aan asian»
omatiestä oppilaitoksesta saamaansa
Päästötodistusta, maan »moskin kas»
te» ja mainetodisluksensa, jossa m. m.
lyntynmpaikka sekä manhempien ni»
met ja sääty omat mainittamat.

Korleunmasil. hauinlo-oileudessn
rattmsluja afiaila.

Korkeimmassa safiinto»i>i:Jeubes.fa on
ratluistu semlaawat lu nnallis ta 1•

soltusta laslewat waliäusasiat, joissa
asianosaisina oivat:

Kauppias I. Pylwäläinen ja Lahden
iaupunfi; Uudcnkiltan kunta ja tilan*
omistaja E. Grube; inajalalanhoitaja 21.
R. Eswnen ja Vilppulan lunta; Oy. I.
2i. Napc«st«l Au. ja Tampereen kaupun.
li; kauppias N. W. Viartlslainen ja Suo»
jiraien luuta;

Tulojen suostuntaweiolueta
keskewia walituZasicn^a:

Talollinen S. Haulakomsi; tilallinen
0. ©neberg; isännöitsijä '&. Närlund;
Al>. Gottfrid Stiöinbeig Oh.l lawinwloil.
sija O. Thoiin; tehtailija R. Lirin;
maanwiljelijä 3. 98. 3llastalo; laupp».
laiwurin lelli H. Wahnlunb; tatonomi*.
Taj» 11. Wahnllmb: liitemte» «. W«ch».
lund t). m,; ylim. iopim a. Vahnlunt»:
ho«. »uit. il. Wahnlund; I.
W. Valtonen; lauppiaan tytär W. Wal>
tonen; upseeri 0. ©aitonen; Ofuu«Nite
Elanw r. l.

Kiint«i»iäl»ut»«z»ta sn , r
yli», »ero» {oHieuHo »alituisilta:

Talolleen I. Mälelä; iilanouiiaraja
St. A. Klupinen; Oy. Uusi sssanufattuuii
Kauppa llb.; «aamoiljelijä S. KullamH.
ti; ajuri T. Horttanainen; maanwiljelijä
1. Turunen; henliwaluutu»talla»taj« T.
Oinonen; talollinen F. Jansson; talon,
omistaja K. A. Saarela; työnjohtaja T.
Sawinainen; tilanomistaja St. Tuomola;
tilallinen K. S. Hangasoja; liikemies A.
Wehlonen; tilanomistaja K. A. Wuori»
nen; talonomistaja K. I. Helenius; ta-
lollinen N. Ingman; talollinen I. Eske»
linen; lunnallislautal. siuh. joht. I.
Laurin.

Waiwaishoito»asioit»:
Helsingin kaupungin waiwaishmtohal»

litus ja Pyhtään tunnan lunnallislau»
tatunta; Helsingin laupungin waiwais.
hoitohallitus ja Tampereen laupungin
maiwllishoitohallitus.
Muita asioita:
Lipunmyyjä W. B. Christensenin wali.

tus losl. kurinpitoasiaa; sählöttäjä A. A.
Mäkelän walitus losk. »iransijaisen
määräämistä; Metfähllllitulfen »alitus
losl. työajan pidcntämi«tä; ©oraalin
Saha Oy. »alitus losk. työajan pidentä»
mistä; Korkalan lalastuslunnan »ali»
tus losk. lohi- ja siila-apajain lartalle-
ipanaa; kb, 38. Gutzeit. Ab. T & I.
Salwesenin ja Haclman H C:o:n wali-
tukset los. työjakoa.

Työttömyys Mii hetlellii.
le maan tärkeimmistä työnulälitystoi-
mistoista saazpuneiden ilmoitusten mu-
taan on tonnistojen kirjoissa oiennen
työttömien henfißiben hävm&äcä wiime

> wntlojen aiima ollut erikseen mie§, ja
! :7<n3llscl3tllill<i wiikottain feuxaaaja:

Mies' Naii»
osastolla: osastolla:

Elok. 14 p. 242 341
7

~
270 301

tzeinäk 31 ~ 272 270
24 ~

249 259
17 „ 215 214

Elokuun 14 iwitoänä oli työttömiä eni-
ten felroaatoien kaupunkien iyönwalityZ»
toinristmZia oFetoat wwut tav.
koittawat edellistä toiiJfea):

Mies» Nais»
osastolla: osasella:

Helsincki 133 (180) 237 (231)
Turku 22 (18) 26 (21)
Xampe-ie 26 (21) 21 (10)
ffl&jnm 11 (ö) 36 (1?)
Maas» 10 (6) 5 (6)
Dulll 12 (23) 3 (3)

HELSINGIN SANOMAT
wuttawa. Esittämämme esimeilin
mutaan, jolloin 2 huoneen ja keittiön
«sunnon wuotca ennen sotaa oli IM)
ja nyt IM) mk., nialsaisi wuotra»
kautena 1921—22 3,000 mk. Seuraa»
wat 2 koioiwKta woisiwat olla 75 %

pohjamuotrille kumpikin. Loppu saisi
jäädä „wapaan ajan" waraan, millai.
seksi se muodostuneekin.

Tällaisesw säännöstelyohjelmasta
päätettäessä on otettawa warteen eräs
seikka. Tarkoitamme asuntoweroa.
Nerrattain wähän lienee meillä sellai-
sia talonomistajia, jotka eiwät halus»
ta luowuttaisi yhteiskunnalle pientä
ropoa siitä, minkä heille edulliset olo»
suhteet wuoliien muodossa tulewai»
suudessa antamat, kunhan asia Main
oikein järjestetään. Maamme kaupun»
kien asuntomuofrat tekemät nykyisin
noin 100 mils. mk. muodessa. Lähcis»
ten muosicn kuluessa kohoamat ne mo-
niin satoihin miljooniin. Ajateltaessa
nmikka main 5 % :n suuruista asunto»
meroa, keräytyisi siitä yhteiskunnalle
Muosittain kymmeniä miljoonia, jotka
se puolestaan woisi käyttää asuntopo-
liittisiin tarkoituksiinsa.

Tätä jo ennenkin julkisuudessa esi»
tettyä ehdotusta puolustamme ensin»
nätin sillä, että nylyineil aika on ha»
mainnul Malttamattomaksi asunto»
olojen parantamisen siitäkin, jossa ne
oliwat ennen sotaa, jotta oloihin tyy»
tymätlömyyZ lDöhcnifi kansan keßkuu»
desta. Tähän tarkoitukseen, ja ennen
kaikkea wallitsewan asuntopulan pois»
tamiseen, tarmirsee nwliio suuret mää»
rät Maroja. Kuluman raken»
nusamustuJlainoja Marten on myön»
netty 20 milj. ja tuleman muuden
määräraha on koroi!:ttawa. Herää ky»
symnö: näsiä nämä jatkuwasti tar»
witlwoat »varat oietaan? Toinen tär»
M perustelu on se, ettei moittine

että kaikki ne muokratulot,
jotka '' Manhojen kiinteimistöjemme
omistajat tulevaisuudessa saamat,
tulisimat ansiosta. Päinmabtoin tulee
niissä tuntuma osa olemaan edullis»
ten konjuntmurien suomaa Moittaa.
Asia on mielestämme aiman selmä, ja
asuntoweron oikeutuksen myöntätvät
kaikki oikeinajattelemat talonomista»
jätkin, ollen siihen tnipuwaisia jo en»
nenkin, kunhan main nmokrien olisi
tässä mielessä annettu kohota. Aikaa
on siis asuntowerotukselta ja kulunut
hukkaan. - •-

Edellä olemme hahmoitelleet huo>
neenMilokrosäännöstelyn lähimuosien
ja samalla sen loftettaniisohjelman,
ottamalla huomioon talonomistajain
ja wuokralla»asujain sekä maltion
edut. Tämänsuuntainen menettely»
ohjelma olisi mielestämme hallitut»
sen esiiettämä syksyllä eduskunnalle,
hankkiessaan waltuuksia wuokrasään»
nöstelyn jatkamiselle. Ehdotus laiksi
asuntoMerotliksesta ei ohjelmasta mis»
sään tapauksessa saisi puuttua.

Aalkopula ti
Polttopuiden kallistuminen tulee ole»

maan pyshwäinen ilmiö. Tille ei mitään
mahda. Hallosyli tulee touosi ttrnobeltj
falhiirinalfi, eiwätkä meidän metsämme
o!e loppumattomat. Sitäpaitsi taitottaan
puuaine muuhun Zuin polttamiseen. Mi-
läll emme tylyne keräämään auringon-
lämpöä kesällä puteliin ja hellittämään
sitten taimella korkkia taipeen wartaan,
niin odottaisi meitä, siis lähitulcwaisuu-
dessa kylmät ja kohmeiset oltawat.

Ihmisolento on kuitenkin wielas wei-
jari, joka osaa pujotteleitua kaikenlaisia-
ta ahtaistakin paikoista, kun on tosi kysh-
mytsessä. Kun metsä meidät hylkää niin
sähkö meidät pelastaa.

Olemm». jostakin lukeneet, että sai-
rashoidossa un jo jonkun aikaa käytetty
sähköllä lammitettäwiä tyynyjä, peitteitä
j. n. e.

Kun taas sodassa uudet taistcluwäli-
neet, lentokoneet ja sukellusmenheet, aset-
tiwat ratkaistawaksi waikeita tylmänleß-
tämislysymhksiä, eiwät turlikset ja millä-
waattect ftitkällelään riittäneet suojele-,
maan miehistöä, ja silloin turwauduttiin
sähköllä lämmitettäwiin maatekapftaleihin.
Aluksi otettiin käytäntöön lammitcttäwät
käsipunhlat, joihin sotilaat pistimät koh-
mettunect kätensä. Sittemmin huomattiin
lämmitettärnät hansikkaat läytännöllisem-
milsi. Niitä seurasiwat läinmitcttäwät

KnnsnlMe» WWMnglueen
hnllilus jn tdusllllilnrylimän

lvttKuiislllllla
kotoutuu yhteiseen neumottcluko-
koukseen ensi sunnuntaina t. k. 22
p:nä klo 1 Helsingin Sanomain sa-
lissa.

Solerinialelu.
Waltioneuwoston wahwiZtaman

päätöksen mukaan on ellnlanvemi-
nisteriö määrännyt Soteri-Keskus-
Komitean hetimiten aloittamaan tä»
män wuoden 8:n sokerinjakelun jn
on annoksen suuruus sama kuin
edelliselläkin terralla eli 1 kilo hen.
keä kohti, lisäämällä painotappion
korwaamiseksi tunnille tulemaan
kokonais:naärään 2 %. Suomen
rahan jatkuman huononemisen ja
siitä johtuneen raakasoleriKta mak»
setun kalliimman hinnan wuoksi sn
oltu pakotettuja wahwiKtamaan nyt
jaettawan lokerin hinnalsi 17 mk.

kilolta brutto, lvapaaSti rautatl»»waunussa tai laiwasja tehdaspai»
kalla. Myyntihinta tunnissa on
yhä edelleen laSkettawa entisten pe»
rusteiden mukaan.

Ulberganinomalaintnlansaloulu.
Sunia myöntänyt waroj» lakennus»

töiden loppuunsuonttllmistlsi.
Espoon kunnanwaltuusto päätti t.

k. 16 p:nö myöntää 184,000 maikan
määrärahan Albergan {uomalaisen
kansakoulun ratcnnustyoy loppuun,
suorittamista Marten. Rakennus wal»
mistunee käytäntöön marMKkuun ai»
kuun mennessä. S. <SJ

Itä-Karjalan metsäpalot.
»Kari. Aamul." saamien tietojen

mukaan pitkin kesää on bolshewiklien
alueella Itä>Karsalassll tapahtunut
suuria metsäpaloia. Alkupuolella te°
sää nätyi Suojärwen pitäjän itäisiin
kyliin samanailaisesii useita nnitsäpa.
losawuja Liniuiärwellä ja Märän»
nyksen kylästä päin.

Aunuksen läänin pohjoisissa osissa
on myös sattunut suuria metsäpalo-
ja, jotta jatkuiwat wielä t. t. 10 p:n
waiheilla. Koillistuulen wallitesfg-
kantautui sawu aina Porajärwelle as-
ti. Porajärwen aineen pohjoisimmis»
sa kylissä, kuten KlyshinwaaiaZsa ja
Himolassa on Pitkin kesää hawaittu
bolshewikkien puolelta talewaa met»
säpalosawua. Paikkakunnan wäeZtö
kertoo, että kun suuret salot syttywät
palamaan, jatkun metsäpaloa wähäi-
sommista sateista huolimatta aina
fyAyiseen sadzkauieen asti. 'Scnrimu-
tustyöt niin laajoilla paloalueilla
oivat jotenkin turhat eilä niihin ta»
wallisesti ryhdytä.ään. Senftäwuok-
si tapaakin rajgntalaisessa Karjalassa
penikulmien laajuisia palaneita
metsäalueita.

Ahwenamnalllnisiltll tcckewari-
kuitu pllljsn sokeria. T. k. 13 p:nä ta°
warikoi tullihöyrylaiwa Aura Soöon-
klintar»sllart«l lähellä muutamilta
tuntemattomilta ahwenanmaalaisilta
salakuliettajilta 20 sÄtiä eli noin
1,400 ig. sokeria.'

yhteiskoulut. Seinäjoen Yhteis-
koulun ruotsinkielen opettajaksi on t. k.
;15 p:na walittu fil. mais. Martta
'Jaatinen Äänekoskelta setä salsan, ja
englanninkielen opettajaksi fil. maiZt.
Onni Lehtokari Matkaselän Pirtti'
pohjasta.

Keskiviikkona elokuun 18 p.

meitliä pelsta.
säärystimet ja saappaat, jopa laswonaa»
miotiin, ja toihdoin toalmistettiin pukuja,
jotka oli mahdollista kokonaan sähköllä
lämmittää.

Tällainen puku on hywin kähtänxNN»
nen eitä ollenkaan ehkäise liilnimiswa-
pautta. Tiina on wain se hankaluus, että
mikäli haluaa pitää ftuttrnn
täychy alituiseen roikottaa mukanaan
häntänä sitä sähkulankaa, joka yhdistää
puwun »oimalähteeseen. Wasta sitten
kun meidän on onniötunut toajjauftaa
puku tästä rajoituisesta, tulemat sähkö-
toaatteet yleisemmin käytäntöön. On nyt
wain leksiUumä sähkömirran lähde, jata
»oi hankaluuksitta kantaa taskussaan,
taikka laukussa selässään' Ia se ei liene
suuri asia.

Koskia meillä on. Imatra hksin riittää
lämmittämään monen pojan Vöt>i?t. Poli-
tcpuiden kallistuminen ja Mlthdallineli
loppuminenlio ei siiZ tulewmfuudeZZa lii-
kuta meidän kylmiä waatteitammekaan,

saamme heti lämpimiksi kun wnn
wäännämme nawan kohdalla olemaa nap*
pulaa.

Ia toteutuu wanha ennustus, elia
lämmin paita liinainenkin, oman aCui
ompelema, toilu on matopa Millainenkin
maimon wierahan tekemä.

Tiitus,

wonantalain
hhteisloiminla.

Köpenhllmina, ejjf. 17 p. (2TV.
Tanslan, Hiarjan, Suninen ja Btuoijin
djönantajaliitejcn pysymä roaliotuiua »n
parhaillaan toiotmtuneena nmoiiJotoaf.
fccnja TanEan työn.
antajalt.tmi puheenjohtaja piti auiulis»
picheen muistuttaen, etta tailnen poh.
joisrnaiiDen ujönantaM aina oliwat aU
lee «aimiita neuwotteiemaan tgolat»;en
faneja, mutia että he {auiaUa oiuuat oi.
teet »»aimiita päättawäsii torjuntaan
määriä laiityl,iä »apaudesta. Puhuja
toaoot pohjoismaiden työnantajain jäi.
jestöjen lhlenewän chydyttawallä tamat»
la ratiaijemuan fijjymtjtjen työläisen
asemaöta ijhreiSffunnauijeéja ja teolli»
juuselämädjä. ittuotjin njönantajttiiiton

puheenjohtaja, johtaja von Sl)l»V laa»,
sui, että amoasiaan ttu)tannolti|tUn chol»
lä ja ntjtciäiunnattijdla tUuiomiail*
»oidaan bo!jh«»i««i tekolla
Pohjolan »ai»ta. 8 burnin chöpät»s
on oiettu täytäntöön Kftiauttiffa ataUU
{a aianiohtana, joOoin wiaine» talon».
elämää hieaianXw tafitta»fl tttmUm,
että öjäpäitoää päinwa«l«i« »lift pfec*.
nettanxi. «htyhettenä tulee »foaaaub.
join täileunpänä tehtäwäna olla tn».
tann»» ««»xlnntine» j, tilaaminen,
Puhuja tehoni lopntli, tää jc» th»n«n.
tajuin ja tholäiticn «ciijet riitixiltai.
fuuöet tchlaawat häiritä hlMAtnnnnll»
wäiUlimätlömäin «unultatnuowjc» j-U»
jntluwaisnntta, läh nMttäntäUömutft
tuuoantua wapaaehwijeen «puun. Zåå,
ja suhteesju an faajn hywia lofejnuflta
esim. Tanstan n, J. hhteisaun» järje*
töistä.

Bolshewilien julmuudet Wieuan-
itarjlllaöiu.

Polttaneet Lohjanansuun kylä»
»iestingislä.

Robeils & Liöeii

OsZ. -tn

MMMlll
toimittaa Green Bay Barker
Company, Wisc. U. S. A.

yksinmyyjiä Suomessa:

'mm 1 Wi
Helsinki, Nikolainkatu 17.

Puhelin 3386.

SBiirne tuun allupäiwinä KieHtingin
pitäjän scchjanllnsnml lyläösä «pahtu» -»«

neeösa Kaijalan jonllojen ja boijljennii*
en wälisessä laulelussa taatui ai i imetti»
mainittuja nain 50 miestä. Walloitet»
tuuan sanotun fijlän 'arjalaiset tuilentin
peläylyillxit pääjouikuihinsa ijjisiojäx.
welle, santa jälleen taas bolshemilit

plattoin uudelleen iniehittlwät Solanan-suun lylä,n. Tällöin nämä iucug&ti&at
kylän asullaiLlll 7 joila ja,
lainen oliwat nain 70—80 nmaden ikäi-
siä pakottaen heidät lainrnuiaan laatu-
neitten balshewilien ruumiit ylöZ ja pe-
semään ne sekä riisuutumaan alas,-o-
mitsi ja sen julisen omut

waaiteensa wainajien ylle setä uudc.ie.ui
hautaamaan muimiit. Mmgitut wcm»
hutsei vietiin sen jälleen 28yu»nt,«liHe
cilä heistä sen koommin tiedetä iciJSån,

Pari päiwäa tämän jäileei',, s, o. ani.
me wiiialla, bulshcwiiil w eli ioismlfl-
wat laangeillccn lausmnar.ia Ummtam
uhlaulsen ja poltt,iwat powlii iulo &c
janansiura suuren fylän, joZ'a oli astin
50 Täotä fuirahatottaöta alli?
palosta aiheutuiwat mHäsln! ne
metsäpalot Wienan-Ka-jlllaösa, ioVta
sanomalehdet olaat ferixrnecl. I,

NB lii »iti! 22272 x
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„EotalalwttilaulZ3t Tans«
tasta."

Gri Sfandi>mW!lln mcisia teljft) fete*
ministeriön laskuun ainllaZtnlm loc-

tilllulfia.
shm tanskalaisiZfa

: on ollut edelleenkin tietoja sowminiZ.
tcric:nrne TanZkasla tekemisiä am»
MnZtilauksiZta ja kun näiZsä tieboiä-
sa on huomautettu, eiiä sotamini3t«-
ricnirnc on tahtsnut wäittää, ettei am.
mu.'sia ole tilattu, on sotaministeri»
östä tanskalaisille lehdille lähetettu
seuraama lieto asian oikcaZia laidas»
ta:

Suomen sotaminiZteriö ilmoittaa,

että sen laskuun on eri Skandinawian
maista tehty erilaisten aseiden ja am.
mulsien koetilauksia, joita
Tanskan lehdissä julkaistut uutiset-
kin koskemat.

SotanriniStett3éis tullut tiefo,
jossa puhuttiin TauZkaZta tchdyZlu
luularuislutiwuksesta, on ollut aino-
llstaun tllydcnnyfsenä tanSfalaifi§fn
lehdissä olleisiin afetilauljia koste»
toiin tietoihin.

WarsowaZsa olewa Suomen
lähctysts.

Kahteen wuorofautccn ei mtfsän
tietoja.

Mikäli olemme kuulleet, ei War>
, somassa olemalta Suomen lähetys-
Utöltä ole tullut kahteen wuorokau»
teen tänne minkäänlaisia tietoja.
Kuten tunnettua, kerrottiin roii«
meisessä Warsowan-lähetystömme
läl)«ttämäZsä tiedossa, että se aika)

siirtyä Puseniin, lähelle Saksan ra»
jaa. •

Kansainwälinen maanlviljt'
lyskonenayltely Noomasfa.
Buomi kutsuttu ottamaan osaa.

Hallitus ryhttznyt toimenpiteisiin.
Suomen hallitukselle on Italian

hallitukselta saapunut kutsu ottaa
«saa kansllinwäliseen maanwiljelys»
lonenöyttelWn, joka Italian halli»!tuksen toimesta järjestetään Roa>
maan. Näyttely omataan syyskuun
;20 päimänä.

Sumnen hallitus on ja ryhtynyt
! toimenpiteisiin Suomen osanoton
järjestämiseksi mainittuun näytte»
lyyn.

Tarton nenwottelnt.
Aluekysymys.

(Z e ! s. Sanomain kirjeen'
w a i h t a j a 1t a.)

Tallinna, elok. 17 p. (T.) Tar»
t?Zta saapuneiden tietojen mukaan
käsiteltiin rauhanneuwotteluiZsa Suo»
men ja Wenäjän wälillä tänään alue»
kysymyksiä, jolloin Petsamon ja Kuja«
Karjalan kysymys olilvat esillä. Nau»

lainen. ~

Itameiell kallioiden lanftrenM.
3! iik a. elok. 16 P. (STT.) M»

tnenin manioiden konferenZfw fFM>
tys» ja yhteiskunnallisten asiain jaos»
to päätti eilen perustaa toimisten si»
Wiötystu ja taidetta warten, joZa m.m,

?3C to\n\tlktn ruyiiclrjjsn jirftsrämi.
fen fonferenlfläio. edustettuina ole»
toisia waltioissa ynn'i uiiomaN».

Trnään • on \?.c*:o ksssitelkrt kysy.
myitä yleise:' fanonuilr&titrrijmSU"»
fcentStarrnfeSki ja ln*~
wäksyntzl tätä fainoiticföan ehdmxi»
sen. Asiantuntija £ronte»Dioiiii tefi
iaofioSia chbotufjm uFfomowSisn He>
donautoto!!ni?toj» maitien vffiféfai-
tninnrrn järjestämisestä.

TalonZiaosto teki päätöksen pc»3ii>
ja fäfcfötennårmfengTesfin FoolMi:t>
sumiloZta järjestelemään Posti» jo

— Leta.

Allenfteinn» alneen hallluto lakia-
lnislen wiranllmaisten k^si?m.
Veriin, elo!. 17 p. (£3X

Nadio) Maanantaina aamupäimal»
ii palautti liitialaiskomifkoni Al>
lensteinisfa kansanääneZtysalueen
hallinnon saksalaisille wiian«mal»
flle. Waltakunnanpresidenttt on an.
tanut julistuksen, jassa Satsan
kansan nimessä lausutaan tataisln

i palaamat weljet tciwetuäeitsi fefr
I maahan. 3r» , -» >"

f -

HELSINGIN SANOMAT

Gshttzlaiwa ajanut karise
Tallinnml edustalla.

DBui matkalla Hclsmfiin Htoiljult»
lasilssll.

(H?lf. Sanomain kirjeen»
w a i h t a j a l t a.)

Tallinna, elok. 1? p. (T.) Ta»
näan kilo 11 a. p. ajoi Tallinnan
edustalla matalikolle suuri englanti»
lainen höyrylaiwa «Wardiston", joka
ch matkalla Helsinkiin. Laiman lasti-
na on 6,530 tennis kimihiiliä. Tiedon
saawnttua Tallinnaan lähtiwät on»
nettoniuuZPaikalle kaikki satamassa ol>
leet pelaZluZlaiimt.

Tcltkaus Krafinin waltuus-
lunnan ja «tjenlro-fojusin"

lvälillä.
„Tscntro-Tlljusin" edustajille ei

mitään tilauksia.
Maskowllsta lavitetään radio-

sähtösllnomana Krasinin enjunmäi,»
scen lähetystöön kuuluneen Hin-
tshukin allekirjoittamaa julistusta,
jossa ilmoitetaan, että Krasinin
waltuuZkunta on osuustoiminnan
alalla Venäjän ainoa edustaja ul-
lomailla sekä kielletään ulkomailla
olemille Venäjän kuluttajain
osuusiaimintlljllr-eötön keskuseli-
men „tsentro-sojusin" edustajille
antamasta tilauksia, koska niitä il

tulla Venäjällä ottamaan huo-
mioon. Kaikista kaupoista an ft-
wittcrwll Krasinin kanssa.

Tiedot luoin salakuljetuksesta
sluolsiin.

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

Olympialaiset kisat.
Suomalaisten Voittokulku jatkuu.

P. Nurmi toinen 5.000 m. matkalla. T. Koskenniemi neljäs.

Kuulantyönnin koekilpailussa Niklander ensimmäinen ja Pörhölä toinen.
(Hels.

Tukholma, elot. 17 p. (R.) Nii»
den tietojen johdosta, jotta omat ter-
toneet suomalaisia woita luljeietta»
wan salaa 3tuotsiin, ilmoittamat tä>
kalaiset woitauppiaat, että mitään syy»
tä tällaiseen epäilykseen ei ole, m. m.
senkin wuolsi, että Tukholmassa tvoin
hinta, joka nyt on 7 tr. 30 äyriä li»
lotta, ei ole niin korkea, että salakul»
jettajat saisiwat rahtikustannutsensa
torlvatuitji tai ainakaan mitään hou-
tutteluvaa Voittoa.

Itämerellä haatprikkoutunut
suomalainen alus.

©ötefiofg, elok. 17 p. (STT.)
Tanskalainen kalastajalaima „Geida"
toi tänään "öteborgrin wiime yönä
TanZmn rannikolla haaksirikon teh-
neen suomalaisen kaljaasin „Wella>
mon" miehistön. Haatsiriltoiset jaa-
tettiin Suoinen tonsuliwirastoon.
Mellamo" oli eilen illalla hiekkalas-
bw?a lähtenyt RandersiZta Tanskasta
Dröbakiin Norjassa. Mllä alkoi pu>
faffoa raiu tuuli ja kappaleen matkaa
Randerftbta ajoi „Wellamo" karille.
Sen onnistui kuitenkin päästä irti,
mutia upposi sitten Lästn edustalla.
MiMstZön kuului neljä miestä. Kap»
ikenin onniLtui pelastaa lairaan pape»
rit. mutta ci mitään om-ifuutta.
~Nellelmon" omisti lailvanwaruZtaja
W. Jackiin Porista. NPC.

Wriiligelin eteneminen.
B?ffhewikil»lidtt toaclittJftt jyrkkiä

toimenpiteitä.
Neuwostclehoet waatiwat edelleen»

kin, ctici SBraiigelta wastaan ryhdy»
feän raiaifäffiiin toimenpiteisiin.
huomautetaan siitä, että maifia
f&rnngd ia hänen armeijansa eiwät
siansa ole toanraUiiei, mutta iSrnän
armeijan yhtyminen Mahnen jonKo-
jen ja lasatoidin kanssa
rmttbiitna jo hywimin ivaknwan
waa.an. Edlllcen on otettama huo-
mioon, että rintama on lähellä !?«>

dllmällisiä seutuja ja Tonin aluetta,
joilla sen rcucfji on syntynyt loiootto»
muulia ja kahinoita, jolen iaill)a!ti°
nen työ on täynyt mahdottomalsi.
NäiKtä maatiniiiksista huolimalta, ci-
wät bolshemiiit ole kuitenkaan otta>
neet joukkoja Puolan rintamalta,
rnaan koettamat he tiedonannoissaan
kunnittäa mahdollisimman wähän
huomiota Wrangelin rintamaan.

Sanomain lirjeeuwaiht«j«lta.)
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ii. Pölhölu.

5,000 m. juoksu.
Antwerpen, elak. 17 p. G.)

Tänään suoritetussa 5,000 metrin
loppulilpailuZsll tuli ensimmäiselsi
ranskalainen Guillemot ajalla 14,55
min., toinen oli suomalainen Paa-
wo Nurmi, kolmas ruotsalainen
Erik Backman \a neljäs suomalai-
nen T. Koskenniemi.

Tänne saapuneen sähkösanoman
mukaan on Paawo Nurmi johtanut
noin 45 metrin päähän maalista,
jolloin ranskalainen meni ohitse
katkaisten ensimmäisenä maalinau»
han. Kaikesta päättäen on rans-
kalainen nopea lopussa, joten Nur-
mi joutui hänen loppunopeutensa
uhriksi.

5,000 m. juoksu oli wuoden 1912
olympialaisten pääkilpailu, siinä
juostiin suhteellisesti paras aika, mitä
milloinkaan on pitkillä matkoilla
juostu. Silloin saawutettu tulos
14,36,6 min. oli kuuluisan Hanneksen
ja ranskalaisen Vouinin yhteistyön tu»
los. Woiton wei< kuten tunnettua,
Hannes Kolehmainen. Tällä kertaa
olevat osat päinmastllisct. Ranskalai»
nen meni suomalaisen ohitse.

a.-IA

Antwerpen, elok. 16 p. (S
TT.) 5,000 m juoksun koe-erät:
Falk, Ruotsi, 15,17 4/5 woiitaen eng.
lantilaisen Irivlnin rinnaulewey.
dillä. 2:ssa erässä tuli ruotsalainen
Bergström neljänneksi ja 3:ssa
erässä ruotsalainen Lundströui
neljänneksi. 4:ssä «ässä juoksi
ranskalainen Guillemot matkan
15.33.0 ja ruotsalainen Backman
15.34.2.

3. ztoskennicmi.

Haalsirilko Pohianlahdeu
lannitolla.

"Pf

Ib!

Eli! Vackumu.
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J. NiNandtt

Kuulantyonnin koekilpailu. 9-ottelu.
Tänään suaritetuissll kuulan-

työnnin koekilpailuissll tuli enfim-
maiseksi suomalainen Elmer Nik°
länder ja toiseksi suomalainen Vil-
le Pörhölä. Niklanderin tulos oli
14,15 m. ja Pörhötän 14,10 m.

Kolmas oli amerikkalainen Mc.
Donald 14.08 m.

Tulokset eiwät täysin waZtaa mei-
dän micstemme kuntoa. Woidaan
senwnokfi odottaa, että ne paranemat
huomattawasti loppukilpailussa. Kie»
fonheittäjämnie Armas Taipale oli
kcckilplliluZfa (tutkatta, mutta joutui
hän saapuneen sähkösanomatiedon
mukaan seitsemZnneksi, joten loppu»
kilpailun hoitaminen jää Niklanderin
ja Pörholän huoleksi.

Islannin ednslns Köpenhauu-

Aniwerpen, elok. 16 p. (S
TT.) s>ottelun tulokset eiwät ole
wielä tarkistetut. Ensimmäiseksi tu-
li suomalainen Lehtonen 12 pisteel»
lö, toiseksi suomalainen Lahtinen
19 pisteellä. Paras ruotsalainen
Olsson tuli seitsemänneksi 23 pis-
teellä.

nntzia.

Mikäli myöhään yöllä tilllut fäh»
kösanoma kertoo, on Lahtinen sit-
tenkin tullut kolmanneksi, kuten ei-
len jo kerroimme.

Suomalaiset painijat
woittoisia.

Tänne saapuneen tiedon mukaan
owat suomalaiset painijat kunnas»
tauiuneet. Mikäli tiedetään olisiwat
kaikki tähänastiset ottelut päätin»
neet suomalaisten woittoon.899 m. juolju.

300 m. juoksussa tuli ensimmai-
seksi englantilainen Hill, toiseksi
amerikkalainen Eby ja kolmanneksi
olelä-afrikalainen Rudd. Voittajan
aika oli 1,53,2 min.

Antwerpen, elok. 16 p. (S
TT.) 800 m juoksun wälierät:
Scott, 1153T., 1.57,2: Rudd Etelä-
Afrika 1,57,0; Hill, Englanti,
1,56,4.

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

Korkeushypyn loppnkilpai-

Köpenhamina, elok. 17 p,
sSTT.) Zll«oikeuden tuoman Swei>
ner Björnsson. Islannin parlainen,
tin jäsen, on nimitetty Islannin mi»
»AeriD KötzeMcunuMin, ~- r

409 m. aitajullkfu.

luu
Sotatarpeideu kulietukfen eykälsemi»
ncn. Bclssiassa ja Amerikassa se».

rataan Englannin esimerkkiä.Voitti amerikkalainen Whalon, hy°
päten 194 sm. (Oels. Sanomain kirjeen»

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

Suomi on stadionkilpoilujen piste»
ntä&aSfä loistawasti Nuotsin edellä.
Ainoastlllln Amerikalla on enemmän
pisteitä kuin Suomella.

Berlin, elok. 1? p. (23.) Eng.
lännin työwäenpuolue estää edelleen»
kin sotatalvarain lähettämistä. Niime
sunnuntaina pidettiin kaikkialla !o»

kouksia, joissa walittiin wenäläisen
mallin mukaan neuwostoja walwo»
maan sotatawarain lähettämisen estä»
mistä.

Antwerpen, elot. 16 p. (<B
TT.) 400 metrin aitajuoksun loft»
pukilpailussa saamutti Loomis,
Amerikka, uuden ennätyksen ajalla
54 sek. SeuraaiDllt järjestyksessä
olimai amerikkalaiset Norten ja
Desch sekä ranskalainen Andre.
Viidentenä oli ruotsalainen Chri-
stiernsson.

Amerilan elujen turwaaminen
Illinurellä.

Englantilainen 2,000 rek. tonnin
metoinen rahtilaiwa „Zite" ajoi eilen
illalla Ahtisten edustalla kari'e. Lai.
wa oli yli I,ONO stand. vropsilaZtisso
NaasaZta Kaskisiin. PelastuZlaiwoja
saapui paikalle, mutta koroa etelätuuli
on roaikeuttanut pelastustyötä. Tai»
leylvia tietoja puuttuu.

Lontoo, elot. ly p. lßeuter
STT:lle). WajhingtoniZta ilmoite»
taan: RiZteikijä ..Pittsburgh", jota
seuraa tarpedonhäwittäjä ja jola ny»
kyjään on Cherbourgissa, on Miärat»
ty jatkamaan mattaansa Danzigiin
turmaamaan Amerikan etuja Itäme»
teliä. Paljon ameritfalaiiia Aa paen-

Tänään on
kuulantyönnin loppukilpailu ja toden»
näköisesti 10.000 m:n koekilpailu,
johon ottalvat osaa suomalaiset Nur»
mi, Koskeiuliemi, Liimatainen sekä
ruotsalainen Backman ja ranskalai-
nen ©uillemtf x

Välirauhan woimaan»
astuttua.

Meisefikunta ilmoittaa l. k. 17
p:nä. Rajalla on ollut rauhallista.

nut Danzigiin Puolasta sekä muuta»
roisto muistakin Itämeren maista-.

näiden joukossa on wiikanuehlä ja Ui»
ke»elämän edustajia.

Myöskin Belgian työläiset owat il»
inoittanect Englantiin eZtäuiänsa'
ranskalaisten lähetysten kuliettamiscn
Wrangelille. Amerikan työläiset owat
sähköteitse ilmoittaneet seuraamansa
englantilaisten tomeieittensa esimerl»
km.

W-EWHU l|||i|i9

Englannin ja Nantzlan walisen risliriidnu seln-itlsmiöptzttimyk'!
sislä ei ole saapunut mitään tietoja.

Englannin työwaenpnolueen toimeenpanema lomUea pysyy loolln, ,
tunnes laitti jobnuiifjto on ohi; lolalarpcidcu fiilieiiificn chlaife-

mlstä walwomaan on perusteltu nemvosloja.

Belgian ;a Amerikan Holäiset ilmoittamat senraeN<mfa Cuzlau-
nin estmerlliä.

Englannin parlamentin istunnot lytatly lalak. 19 p:33n; Mi-
tus lupaa olla muuttamalla poliliittaaula ja laallauiatla

maata solaan.
Bollewilit ilmoiltawat lunnnulaina walloillaneensa

tolölell lieloitu wulaan udolelliin faupungin anlauluunieu
lllpahlllwan eilen. !

Krimin rintamalla on ful,
Englannin työwäN ja Wenä-

jaa wastaau juunnatut
toimcupllcet.

Tuimenchllncwll waliokunta Pysyy
edelleen kuoll».

Veriin, elok. 17 p. (N.) Adam»
son, eräs Englannin työloäenpuolueen
johtomiehistä, on sähkäteitjc ilmoitta»
nut kansainlväliselle ammattituntalii»

> tollo, eitä puolueen toimeenpanema
! »valiokunta pysyy koolla niin kauan
kunnes 1) on olemassa täysi roarmuus
siitä, ettei Englannin sotaväkeä lähe-
tetä Puolan, kenraali Nrangelin eikä
kenenkään muunkaan awulsi Neuwos»

! to'Wenäjää wastaan, 2) ne englanti»
j laiset merilooimat, jotka on lähetetty
liat lähetetään pitämään yllä saartoa
Neuwosto»Wenäjää wastaan, palau»
tetaan sekä 3) Neuwo3to»Wenäsä tun»
nustetaan ja englantilais»wenäläiset
kauppasuhteet solmitaan.

Amsterdamissa oleman kansainroäli»
sen ammatltkuntaliiton sihteeristö on

Adamsonille wastauksclsi
säy?l>ftnllman, jossa kiitetään tehdys»
tä päätöksestä ja lausutaan toimomuZ,
että kaikkien maiden työmäcstä seuraisi
Englannin työmäestön antamaa esi»
merkkiä, sekä ilmoitetaan, että kan»
sainwälmen kuljctuZtyöläisten liitto
on elok. 14 p. kchoittanut kaikkien
maiden kuljetustyöläisiä, merimiehiä
ja rautatieläisiä estämään sotajoukko»
jen ja aseiden kuljettamista Wenjää
wastaan.

lutunut ankaria taiZtelnia.

VnglantNaisia tyiiwnen eduZiajia ei
ole lähtenyt Ransknml.

min ilmoituksen Etuaan, jos r>let»j
set edut waatiwat sen koluutumista j
rcäiiajalla. Bonar 2am toisti, että!
hallitutsen Puolan politiikassa ei-j
ole tapahtunut mitään muutosta, i
ja mainitsi, että Italian
on hywä!,'ynyt Englannin hallitut'!sen menettelytawan. WäicteeZsä, et»;
ta n. s. toimima neuVosto olisi sa<l>'<
nut aikaan muutoksen haNtuk,sen poLtiikaZsll, ci ole mi»!
tään Perää. laZ Wenäjän nmwos»
tohallitus asettaa ehtasa, sotka iout=\
fcarcai Puolan
tulisi Enqlaunin politiikka osittain
muuttumaan, mutta ei ollut mitään
synta otaksua sitä.

Bonar Sain lausui lopuksi: 9len-'
wostohallituZ on mitä toarmirnmim
Makuuttanut, että se ei aio asettaa
Puolalle muita ehtoja, eikä lMllitus
siinä tapauksessa ryhdy mihinkään
toimenpiteisiin. Sallitukselle moi
kuitenkin iäydä tarpeelliseksi ottaa
käsiteltämäkseen Puolalle asetetut*
ehdot, mutta jos tvakawia asianhan»
röja i mautuu, mitä en kuitenkaan!
otÖJfu, niin ei hallitus ryhdn mihin?!
kään toimenpiteisiin, ennenkuin,
parlamentti on kokoutunut. Paria»!
mentti woi olla makuutettu siitä, efe>
ta hallitus ei ole sohtama maata mi»!
hiillään sotaisiin toimiin, ellei il»'
maudu niin ilmeisen sclmiä syiiä,!
että koko kansa on hallituksen ta-'
kana.

Lontoo, elef. 16 p. (Reuter S.
T. T:lle) Työwäen toimiman neu»
moZton edustajat Adamson ja Gosling
eiwät ole tänään matkustaneet Pari»
siin neuwottelemaan Ranskan työmä-
enjohtajain kanssa, kuten aikaisemmin
mainittiin.

Lloyd ©e er ge tnotiii rjjöV
tfäcntjviolttetto ankarasti nn?ls
t«imenhlt«t3tä, jctnin f c oli rvbwnnt
tyowaen ronfersnSfiSfa fctjaTtfaina,
ja fanoi, että on toaaralliSta oftvia
focttna [elrttan, eL.lö ne»vfo§tpiörieS-
telrnä rcoitnisiin faroefluttca Eng-
lannin hallitusmuotoon ia että pe»
rustuslain tulisi ed?Nnttöä toimima
komitea, iöfo edustaisi yhtä yhteis»
kunnan »saa. Tämä on ankarin tais-
teluhaaste, »itS kansa nwaltaisuuZ
koskaan on saanut, ja sokaisen holli*
tufsen an epäröimättä hywalstztti>
mä tämä haaZie. Ci koskaan ele oi»'
lut wähemmän syylä inhiya erikoi»
siin hallitu§muoioll koskemiin tot-
menpiteisiin, iillä tyZwäenpualue
tuntee Marsin hywin JJattihiffert i>o*
litiikkaa.

Lloyd George lausui lopusi: Eri-
loisiin perustuslakia koskemiin toi»
menftiteisiin ryhtyminen on aina
määrää ja malliallista, mutta ftl»
loin, kun ei ole olemassa mitään,
mikä uhkaisi yhteiskuntaa, on se
epäoikeutetuimpia tekosa, mitä mi»
tään «astuunalainen sarjesto mil»
lainkaan on tehnyt. ?!o«d George
ei kosketellut toälittömästi englanti*
lais»ran3ka!aista tilannetta, maan
puhui etupäässä
tekemän pcMök«n aiheuttamasta
tilanteesta. Meslust«lml
istunnot tykättiin lokakuun 19
p:äön.

Waltoien suhtMinunllen
Wranzeliin.

KllNeuew tieduZt?lcc {Snglaasln Fan.
taa.

Englannin hallituksen
ldäu-paliliikta.

Bonar Law'n ja Lloyd Georgen
selityksiä.

Pllllamtntin istunnot lykätty 10.
kak. 19 p:ään.

Lontoo, elol. 16 P. tßeuiei
2TT:lle) Alahuoneessa ehdotti Bo-
nar Law. että istunnot lykältäi»
siin lokakuun 19 ft:ään ehdolla, että
parlamentti »ai !nj£n«iiw kaiten»

Lontoo, elok. 16 p. (Reuter ,
ZTTille). Kamcnew on lähettänyt ,
Lloyd Georgelle kirjeen, jossa tiedus» I
telloan Englannin suhtautumista I
Wrangeliin ja ilmoitetaan, että 3tanS- !
fan hallituksen tekemän Pämöksen täh.
den on Wrangelin kysymys nyt yhdls»
tctty yleistä rauhaa kastemaan kysy»
mykseen. Scntähden kysyy stamenew,
tuleeko Englannin hallitus, katsoen
siihen, mitä aikaisemmin on tehty
Wrangelin hywälsi, ryhtymään toi*
siin toiminftitcisiin ystämällisten ',
suhteiden uudelleen aloittamisen ijcl» ■Polttamiseksi Venäjän kanssa ja ntt*
den seikkojen poistamiseksi, iotfcij
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Italian lehdet wastustawat Wrangc.
lin tunnustamasta.

Roo m q, elo?. 17 p. (STT),
„Q)iornale d Italia" laujun maltiolli»
festa lilcUlteestll, että Siansic on £3e»
nojan chsymytfesfö joutunut eiistct»
rrjijn asemaan. 2Brana.elin tunnusta.
minen jahtaa Nanslan ja Englannin
toälien Lehti hua>
mauitaa lopuksi, että Clemenceaun
politntka tulee johtamaan sen luhis-
tumiseen.

„La Tribuna" mainitsee, että
hallituksen tunnuötami»

nen ei ole puolus:ettawa toimenpide.
Lehti toiwoo pikaista paluuta takai»
sin edistyksen tielle ja ystäwällisten
suhteiden solmimista uuden Nenä»
jän kanssa, jota kohtaan Italia en>
nen niuiia maita tuntee wcchwaa
luottain::sta.

«Corriere d'ltalia" mainitsee ole»
toan turhaa us!oa Wranaelin sota»
rooirnain kykenemän muuttamaan
sotilaallista tilannetta. Tänä hetkenä
pitäisi Europan waroittaivan äänen
kaikua. Eurcppa kaipaa rauhaa, sel»
laista rauhaa, joka perustuu kansa»
jen sotointoon.

„Idea Jlazionale" sanoo Ranskan
pclitiik?aa mahtamakfi, mutta utopis,
tiselsi. Wiimeinen toinienpide olisi
ehkä lähinnä käsitetläwä epätoiwoi»
seksi tvastayrityls!?fsi, jolla koetetaan
saada aikeet Versaillesin rauhansopi»
mulsen uusimiseksi raukeamaan tyh°
jiin.

„MeZsas!gero" ennustaa, että
Franskan tulee lopulta omaksua toi»
senlainen Wcnäiän Politiikka, koska
nykyinen asettaa sen aiman yksinäi.
seen asemaan muiden maiden rinna!»
la. Mitä Italiaan tulee, on se amak»
sunut liittoutuneiden yhteisesti so>
piman lannan, kuten ministeri ©sor-
ra istunnossa on
Umoittanut.

Puolalle esiteitäwiu «Mch»>
ehdot.

Kam:»r»:in fdiftis.
(H eI f. Sano m a i n ki 11 ce n»

ma . 1) tai a 11a.)
Berlin, elok. 1? p. M.) «Ouma-

nitö" julkaisee Kamcnewin lehdelle
lähettcunän kirjeen, jossa Kamenew
selittää seuraaivaa:

KapitaliZtijct lehdet jatklllvat toal-
heiden lewittämiZtä Nenäjästä, kerto»
malla, että Nenäjän neulvostvhallitus
muka aikoisi asettaa toiset ja ankaram»
mat ehdot Puolalle kuin mitä olen
ilmoittanut. Selitän Zenwuolsi:

1) Wenajän neuwostohaLitus ei
ole tehnyt Saksan eikä minkään
muunkaan maan kanssa sopimusta,
joka wälillisesti tai wälittömäZti kos-
kisi Puolaa: 2) Ninäjän aselepoehdot
eiwät sisällä mitään puolalaiZ-saksa»
laisia suhtcita tai rajoja koskemaa;
3) Nenäjän ncuNostohallitus torjuu
armottomana sen Maineen, että Puo»
lan imperialisteista saaimitcttawaa
iroiiiaa knytctiälsiii: Saksan tai min»
tään muunkaan maan imperialismin
lvlchwistftmiseksi.

FZilntza frenSfitt itärajalla cl
ele sjiliiifi!ijHljr.

Berlin, clcf. 16 P. (STT). liä»
Breu3sin raja' ja turwallisuuswar»
tio owat edelleen asestamatta' wain
hätätilaösa waruslelaan ne aseilla ja
jotafartriHn. Tähän saakka eimät we»
Valaiset joukot ole hallinneet rajarau.
saa. Tr.

I I fl

huutokauppa.
Torstaina tulevan syyskuun 16 p. klo

11 ap. myydään vapaaehtoisella huuto-
kaupalla Hartolan pitäjän Nipulin talos-
sa Nipulin ja Nipuli Uimalan yhteismet-
sistä leimatut 10,188 runkoa mänty-
jä kuusitukkia, jotka 6 mtr. korkeu-
della maasta ovat 17,5—40 sm.
läpimitaten ja samoin 343 koivu-
puuta, jotka 6 m. korkeudelta maasta

ovat 15—17,5 sm. Kumpikin metsä on
rinnatusten yhdessä palstassa. Tunnin
aika pidätetään joko hyväksyä tai hyl-
jätä tehdyt tarjoukset. Lähempiä tie-
toja saa huutokauppatilaisuudessa sekä
allekirjoittaneelta, jonka luona leimaus-
luettelot ovat nähtävänä.

Hartola, Nipuli, 13 p. e!ok. 1920.
X 22832 j. H. Saarinen.

Vääriä huhuja.

waihtaialta.)

Ma iiin fiÉiojsiireila «må®.'- Mrmmml

Kliwaita taisteluia Krimin
riulamlllla.

Lontoo, elot. 17 ft. (Reuter
3TT:lle.) Neuterille Klm<tantinopo>
lista t. l. 16 p:nä: Krimin rintamalla
jatkuu aniaria taisteluja. Nolfhewikit
otoai Puolin rinlennalia apuwäteä
laatuaan ryhtyneet lvoimakkaasti
hyökkäämään. Lentokoneet awustawat
heidän sotaliikkeitään. Wmngelin jou»
kot, joiden lukumäärä Iliäytny. owat
kulkeneet Donin ja Donetsin yli sekämiehittäneetKonstantinowskajan. Tsa»
ritjynin—lekaterinodarin rautatie»
linjan katkaisemisen touoksi owat Ku»
banin kasakat toaaiaZsa joutuaeriste,
tyiksi.

Taisttlntieioja Puolasta.
Wllifovll» Puolustus jatluu.

Puolan Helsingissä oleroa lähetystö
ilmoittaa t. k. 1? p:nä:

Sotatiedonanto L k, 15 p:lts:
Taistelut Warforoan puolustamiset»

fi jatkumat. Puolalaiset joukot owat
wlllloittaneet Sokolin. Wankeja ja
paljon sotatarfteita on saatu.

Etelässä on rintamalinja seuraatoa:
Strypa.joki—Zboroto—Sasoto—Vug.

Puolan sahkosanomatoimisto il»
moittaa t. f. 16 p:nä:

Tarkistettujen tietojen perusteella
Moi Puolan sähkösanomatoimisto il»
moittaa, että ulkomaiden sanomaleh»
öissä julkaistut tiedonannot, että
Waiiowassa ja Posenissa olisi muo»
doZtenu uusi halliws, owat wääriä ja
kaikkea perää ivailla.

Bolshemikien miehittämillään alueil»
la pcruZtamissa puolalaisissa toimis»
toissa on yksinomaan luopioita
bolsheivikien asiamiehiä, joilla ei ole
mitään tekemistä Puolan hallitllksen
kanssa. Nykyinen hallitus, joka on
muodostettu kaikkien yhteiskunta»
luokkien edustajista, työskentelee Yksi»
mielisesti. Maan Mislustukseen otta»
wat ojaa kaikki kanzalais«t syntyfte»
ränn tai uskontoon katsomatta.

Koto hallitus jää Varsomaan. Ku»
ten arwata saatleikin, on eräitä mi»
nilterimirastoja fttralt» Poseniin.
Koio diplomaattlkuntn jää Warfo»
ivaan. Pääkaupungissa ivallitfee täy»
dellinen lewollisun? ja järjestys.

Bolllielvillt ilmalitawat mie-
Hilli.nee.lf2 Narfoliian.

'Hels. Sanomain kirjeen»

Tukholma, elok. 17 p. (R.)
„Swensta Daanladciille" knnäte-
tään Kownosta elok. 18 p.: Bolshe'
reikien armeijan esikunnaZta Wil-
uaan saapuneiden wivallisten tieto»
jen mukaan owat bolfhowinen iou«
koi eilen miehittäneet Warfowan.

BVljhewilien hWklayslllllee»
tlllkU.

Berlin, elok. 17 ft. (STT.
Nadia.) Minslin neuwotteluista
huolimatta jatkuu wenäläistcn hyök»
käys puolalaista käytnwää myöten
puolalaisten ryhtymättä tarmokkaa.
feen tvllStarintlllln. Venäläiset owat
taistelutta miehittäneet 50 tm.
päässä Giaudenzista sijaitfewai
Strasburgin ja Lautenburgin.
Täältä haarautuu Graudcnzin tie
luoteiseen suuntacn fetä suo»raan Thorniin johtawa tie. To»
dennäköisesti jatkawat wenäläiZ-
fen pääwoimat peräytywäin puo-
lalaisten tafaa»ajoa Graudenzin
suuntaan samalla kuin Plon»
skin linjalta Weikseliä wastaan
etenewät wenäläiset joukot miehittä»
wät Thornin. Venäläisten oikea fi»
wusta kääntyy ilmeisesti masern*
malle. T. k. 14 p:nä miehittiwät lve»
nälöiset Biezunin ja lähestywät
Sierpesiä, joka sijaitsee 54 km Weik-
selistä pohjoiseen. Warsowan edus»
talla. Nengrowin alueella idässä ja
Lukowin alueella kaakossa owat toe»
näläiset päässeet huomattawasti ete»
nemään. Viimeisten tietojen mu»
kaan on taistelurintama tällä het»
kellä 16 km. päässä Varsomasta.
Venäläiset toiwawat woiwansa wal»
laittaa Warsowan tönään tiistaina.

Tr.

»olfoetoHien liilehiiminen »puo-
laillisessa läyläwässä".

Berlin, elof. 16 ft. (STT). Sk-
newät wenäläiset joufot otoat Mallan,
ncet Läbaun jatkaen etenemistään
Graudenzia wastaan. Puolalaiset te»
kewät heikkoa wa»t«rint«a, sillä heil»
lä on enää nxtin wähäisiä jouffo.ofaS-
tcja käytettäwönään puolueettomalla
Vuolalaisella wyLhykkeellä. Tr.
„Puo!alainc« fätjtStaä" miehitetään

Tanzigiin seakka.
Berlin, elak. 17 pnä. (STT.

Radio) Saldaun miehitetyn
alueen tuenalainen siwilikomissari
on ilmoittanut wenAäisten aitoman
miehittää „puo!alaisen käytäwän"
fanipa saakka «sakseen sotakiel-
tatawarain kuljetuksen.
Puolueettomuutta pitämät wenäläi?
set kuitenkin cryvossll. %u 4 _

Jos ottDOtfat tDtrfatoeljentmc Pohjan»
lahden tuolla puolella olifi»at luleneet
wiime sunnuntaisen jepuStnifemnte, niin
he olifiroat sunnuntaina ennen liipattuja
nauraneet pilllauauiua, ja asettaneet
kyseenalaiseksi, ajattelemme!» ollenkaan
ylimalkaan.

Niin »armar aliwai herrat ruolsalai»
set siitä, että heidän Lindstiöminsä pis-
tää keihäänläljen ainalin suomalaisten
lilpailijain wäliin. Mutta wiisiottelun
häwiäminen se sentään aikaansaa lan»
sallisuussurun syystä, että he eiwät etu»
käteen woineet ajatella toiwons» Nilsso»
nin ohitse. Wähän norjalaisia ja ame»
riikalaisia peljättiin, mutta kukaan ei lat»
sahtanutlaan tänne itäänpäin.

Me emme iahdo olla ronhingonilotnen,
eikä «yökkään ttrinttää wirttä toisen lie»
tämättömyydestä, mutta, luten jo aikai-
sommin tämän asian yhteydessä ennus»
telimme, lienee iu«lsalaisilla nyt syytä
muistaa meitä pikkuisiakin itsensä, ame-
riikalaisten, norjalaisien, tanskalaisten
ja englantilaisten ohella. Kaulana siitä,
että me tämän jälleen pidämme ruot-
salaisia moniottelijoita hal»eksitta»ina
tvastustajina. Toiwomme kuitenkin, et»
tä herrain ennustelijain passaisi opetella
kirjoittamaan sellaisiakin nimiä luin 2eh>
tonen j» Lahtinen, jolla heiltä ylimal»
kaan menewät selaisin.

Tämä touxlillisen ja hywäntahtoisen
wirlaweljellistn katsauksen jälleen woim»
me jatkaa laskelmiamme. Nähtäwästi
ruotsalaisten toimomuksesta lasketaan
pisteet »apaaurheiluss» siten, että en»
simmäinen mies saa 7 pistettä, toinen 8,

kolmas 4, neljäs 3, wiides 2 ja kuu-
des 1 pistettä. Ruotsalaisten lantaa täy-
tyy pitää noin puolueettomana katsoen
oikeana. Onhan melkoinen »äintzyz, et»
tä lisojen ohjelmaan on sowiteltu sen

Ms taasen pnnnitsernme.
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Sunnuntaina lausumanime enuuZtus
suomalaisten »oiloSta keihäänheitossa ja
Viisiottelulla läwiVät wteen. SSiimelsi»

seitfemönnetlni hemllspoolot yiniä muut
kilpailut, joihin löyhät maat eimdj tooi
ajatella taan osanottoa. Tätä epälohtaa
korjaa se seikka, että todelliset stadioni»
tilpailut teroitetaan niille tulemaan kun»
riiaan. Tästä ei siis foroi moittia naa»
pureitamme. Vlutta samalla lun nämä
hellat owai maatineet luuden pääsemiZ»
tä loppulilftailuun wapaaulheiluzsa,
omat he päättäneet että kustakin maas»
ta saa ottaa osaa painiin Main kaksi edus»
tajaa kuhunkin sarjaan huolimatta siitä,
että palkintoja an kolme. Selwästi nä»
kyy, että tämä päätös on tähdätty pientä
Tuomea wastaan, joka woisi lähettää sek»
laisen wäcmtäjäjoukon, että paljon pal-
kintoja ei jäisi muille. Ten touoksi töy»
tyy ttrnrata mahdollisuuksia faaha edes
jotain. Mutta uuteen piLtejäljestykseen
waftaaurheiluZsa täytyy meidän lausua
sywä tyydytyksemme. Sen mukaan saim»
me me keihäänheitossa 19 pistettä Ruot»
fin saadessa 1 pisteen. Loistama moit-
tomme wei meidät aimo askeleen eteen-
päin. »»ottelussa otimme 12 pistettä
ruotsalaisten saamatta ainoaakaan. Tä»
hän mennessä suoritetuissa mapaaurhei»
lulilpailuissa on Suomella siis 31 pis»
tettä Ruatlm 3 pistettä wastaan. Wan-
han laskutawan mukaan olisi meillä
11 pistettä wapaaulheilusfa ja Ruotsilla
0 pistettä. Taksomhlly Main.

Ruotsalaiset laskimot, että lun <nn«>
riikalaiset lorjaawat ensimmäisiä, min
heille annetaan häntiä, mutta tähänasti.
set merkit eimät ole erittäin lupaamat
»parhaalle urheilumaalle maailmassa",
kuten eräät maisin lainat sanat kuulu»
mat tukholmalaisen sanomalehden palZ»
toilla.

mainitussa lajissa meni asiat niin hy-
Vin, ettemme osanneet lasleakaan, sillä
Lahtisen sijoittautuminen Lehtosen jäi»
leen tuli yllätyksenä suomalaisille!in
asiantuntijoille. Ei silti, ettei Lahtinen
olisi pelottama 6-ottelija, waan simvuo!»
si, että annettiin kunnia sellaisilla raie»
hille luin wirolaiselle
Norjan toimolle Lömlandillc, ruotsalai'
selle Nilssonille, ranskalaiselle Andreclle
ja arneiiklalaisille. Munia Lahtinen me»
ni ja pilasi laskelmat »oiltaessaan kaikki
ulkomaalaiset. Kelpo mies. Tuskin
inotfallliset enää uslowat moittuonsa 10»
ottelussa, joka suoritetaan ensi perjantai-
na ja lauantaina. Siinä on wiwomme
Paawo Johansson, jonka odotetaan li»
puawan yli 8,000 pistettä, jonne ei yksi»
iään ruotsalainen ole tietäälseinme pääs-
fyt. Vaarallisin waZmZtaja taitaa siinä
tulla wirolaisesta KlurnberaiZia ja nor»
salaisesta Löwlandista. Mutta kyllä
„Pi!!u»Pe!!a" pitää kiinni ja wenyttää
itseään niin paljon, että lotoalle cttaa,
j°Z joku tahtoo hänet Voittaa. Jos 10»
ottelussa käänsi yhtä huonoZii ruotsalai»
sille luin läwi s»ortelusfa, niin olisi kan»
sallissuru tähdellinen lahden toisella puo»
lclla. Mutta waaran paikka on suuri,
sillä lvaaiakupsti saarkaa taasen painua
Tuomen eduksi.

Jännityksellä odotetaan tietoja, miten
Suomi ja Ruotsi tulewat ratkaisemaan
wälinsä 5,000, 10,000, murtomaa» ja 3,000
joukkuejuoksuZsa. Me luotamme edel»
leen Paawo Nurmeemme näillä mat»
koilla kuin kallioon, huolimatta siitä, että
ruotsalaisten tänne lähettämässä, eilen
toimistoomme saapuneessa sählösano»
massa ei mainita sanaakaan »uudesta
Hanneksestamme", mailla on kyseessä
5,003 koekilpailu. Me emme kylläkään
ole odottaneet ruotsalaisilta sitä waiwaa,
että he mainitsisiwat suomalaisen nimen,
mutta tätä kirjoittaessa lienee 5,000 lop»
pulilpailu tapahtunut ja sen jälleen on
rutsalaistenkin mahdoton waiela. Ruot-
salaisilla on loppukilpailussa Vackmanin»
sa ja Falkinsa, jotka omat teloo juolsijoi»
ia, mutta olemme lrakuutciui, että heidän
täytyy antaa tietä Paawollemme. Myös»
lään Koskenniemi ei «le mikään kissan»
poika, hänetkin on unohdettu sähkösano»
massa.

JRohlenemme olettaa, että me saan:»
me enemmän pisteitä näillä matkoilla
kuin ruotsalaiset, huolimatta siitä, että
jokainen ruotsalai«'n menisi walalle
päinwastaisesta. Amerilla, joka sadasta
miljoonasta haetulla waliojoukolla esiin»
tyy kisoissa, ei woi paljon puuttua asiaa»
näillä matkoilla. Sensijaan on ransla»
.lainen Guillemot j» englantilainen Jr»
win kunnioitetiawia wastustajia.

Koma.
P. S. Mllä saennamme tiedon mu»

kaan on Guillemot, ranskalaisten toimo,
moittanut Nurmemme. 10,000:lla moi
lehti kääntyä. Koskenniemen sijoittautu»
minen neljänneksi on erittäin huoma!»
icaca.

©—a.

Sottttint wenäläiuen siwilikomiö»
fari selittää, että neuwostojärjes»

telmä ci fumi maanwiljelijL»
wäestölle (!)

Berlin, elok. 17 pnä (STT.
Nadio) N. f. „ftuolalaise?n käy-

tämään" marssineen wcnäläisen di-
wisioilan päällittö on Eoldaun kau»
vunqinwaltuuZtan kokouksessa il-
moiuanut saaneensa Moskowasta
kipinäjähkösauoman, jossa määrä-
tään, etia Soldaun alueen hallinto
an luowutettawa paikalliselle saksa»
laiselle Väestölle. Wenäjä ei halua
sekautua Saksan sisäisiin asioihin.
Venäläinen siwilikomiZsari on hy-
lännyt Soldaun kommunistien ch°
daiuksen neuwostosärjestclmän käy»
täntöönoitamiseZta alueella, koska
järjestelmä on sotveltumaton maan-
wiljelijäwäestölle. Tr.

SSaliiott maataloustauetllrkllZ'
tuölmtatsen johtajan tointa owat ha>
keneet msinööii SBrnnö A. Harju se»
kä kaksi henkilöä, jotka eiwät halua
nimeään julkisuuteen.

Pliiä liiMW

Gradin

Vittu uutisia
VIoluu» 18 p.

Tänään: Lemmitttz.
Huomenna: Maunu.
llulinlo nousi ilo 4F2 \~ laskee

HenkMietoja
70 touotta täytti t. l. 18 pnä Yläneel»!ä ent. waltiopaiwämies, taloliötilehtööiiFl.Biö t n i. Jo synnyinseudullaan

Eurassa tuli hän tunnetuksi etewänä
maanivlljelijänä ja ostettuaan w. 1890
Dläncellä Uubcnlartaixon ja myöhemmin
Vanhankartanon suurtilat pani hän ne

Pitlänä elinaika-
naan on hän ollut monenlaisissa luo:ta»
muZtoimissa ja waltion komiteoissa.
Waltiopäiwillä on hän oSu: talcnpou
kaissäädyKsä. edustaen ». 1338 Euran
tuomiokuntaa. SBu>ojina 1390—1891 oli
hän senaatin määräämänä jäsenenä »al»
tion lamiteaela maan läätäritoimen ja
fairaShoibon järjeZtelytsi. Kuomattawa
on myös taloustirehtööri Björnin t«2
Warsinais»Vuomen pienien maanwiljetl»
jäin seuran esimiehenä ja ensimmäisenTapioseuran esimiehenä sekä toimi pai'
kallisissa maamiesseuroissa.

70 touotta täyttää tänään Suomenkin»
nan iMAtirnesta: Alfred Sund»

jo emaibiSkum suirreZii jumitta sutoit.»
; tolamme, awattiin jjeri»tw6iaif«n kar-
\jtasf\sn jälteen wiimc Miikolla jälleen
yleisölle, llu&esja asussaan tefce ratoin»
!iokt erittäin edullisen iisaikuf-.iffen. Poh»
rntättä matcuVs fomiswim pcr;tai w«.
trät yläkerrofseen, missä katskialla
marsinkin töithtytfiSiä komeroissa
luktasin lo«isteiut pölzdät Koukuttelimat
ääreensä istumaan. Ztuolnpuoli ©rabi-
niZsahan ei enää suosittelua kaipaa, ja
kun tarjoilukin on kaikkea kiitosta an»
saitscwaa, on yleisöllä täysi syy pi.äi tä->
mä rawinwla mieleKsäön.

l.

_. Bnt 11 iI a N'M lltlai. Norja»'"
Ameiilau linjan matluötajahährylaiVa
Bcigensfjord,, iola lähti t. i. ? p:nä
KriftianiaZta, «i facrfmuut t. i. 16 p:nci
New ?)uclitn, wiipyen sits matiallacin
Atl«:nin yl: ainoastaan 9 tpuMslaiitta.
Bai3>alte on tltilti hnwul.

Ätiitlutf uu*f i? Haminan
maaialau $> n ä i) 11 1 1 S) l) a s#ulu.t,
ftnt „jjttEl:»x Alwl-n" esti tlH>»ri N. v.
Oils: p. d. PaH tnrnitantia,wzu>sici
Nirolahdetia maanteUiclijä laalku SaU
film. on Iciolaiila
lin IIMM* i&iliisvvä ji; t,H»< niiiä
£>otr;iiiari näyllclvynkin. Tohiaii
Spf/jjTta, on suoLtunut lähettämään iä«
män tunluisan igntaijän Haminan «yht,
ialijijn puc>luZ!am«an fufinmtianfa kun»
niaa ja maineita.

Sl3iJ4ic&, ftka
«iirin lääiiiu mcamiiiilfåltiizm glu-
i»« ja i«Hou liitttzy fenran 25«sm:8nfc
juhla. piieJää* i. l. 37—28 PM sc.

chWilllllifttzz.
kaista urheilua. Esim. eilen ilmcZ.
tyneessä ruotsalaisessa urheiwlch-
dessä puhuttaessa ei
mainita sanallakaan suoinalaisesta
Lchtofesia, maan ennustetaan ruot-
salaista sA!Zsonia tai norjalaista
Löwlandia tuoittajaksi. Ruotsalai-
set lehdet kirjoittamat paljon urhei»
lusta. Ve on propagandan kanualta
paikallaan. Mutta hieman
rempaa johdonmukaisuutta saisi ol-
la. yhtenä päimänä kirjoitetaan si-
tä, toisena tätä. Enemmän asiaa.
Vähemmän pötyä.

Muutamat, suomalaiset _ lehdet
omat tehneet suomalaisia kohdan-
neesta lipplijutusta liian suuren
numeron ennenkuin on saarunut
tarkempia tietoja asian kulusta.
Syytetään maamme ruotsalaisia,
olympialaisen komiteamme puheen-
sohtajaa i. n. e. K':inka sanotaan-
kaan: cr.an asia tutittaan ja sitten
MaZta hutkitaan.

Armas Taipale on muisianut
meitä kirjeellä. Niistä waimasi
laivamatkalla paoanlainen meriki»
pu ja hän Valmistaa itse tiedon,
että mies on laihtunut mallalla 4,5
kg. Erkko Wilen oli myös muita
huomattawasti huonompi ja laihtui
8,8 kg. ilmoittaa lisäksi,
että tästä huolimana on joukkue
hymällä tuulella ja maikka tietää-
kin, tulemat kilpailut kireäksi, aimo
ie ponniötaa rohkeasti. Pörhölä
työnsi kuulaa Cuxhallenissa 14,30
metriä.

3-loikkaaja Ahearne ei ele joka
suhteessa nnudartonut
likkönsä määräyksiä ja mies pääte!-
tiin lähettää takaisin Ameritkaan.
Muita urheilijat asetiuimat Ahear-
nen puolelle, ranqaistuZmääräys
peruutettiin ja mies saa edustaa
Amerikkaa 3-loikraukje-sll.

is—o.
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ralmistaa ia tukuttain myy
Valfria. Jok&nsson.
Helsinki, Iso-Robertinkatu 17—19.

Puhelin 9908.

HELSINGIN SANOMAT

Sä&kö-

Hiersi ja ?»z»»M
toimitetaan varastosta Turussa.

Tasavirtakoneita. Kotssivaikcßiao&ioreita»
1 kpl. 1,6 hv. 110 voit., 1.350 kier.
2 . 4,0 . . , 1.500 ,

2 . 1,3 . 220 „ 1,%0 ,

4 . 2.0 . . . 1,500
,

4 . 4.0 . . . 1.450 .

3 .
6,0 . , , 2,100

.

2 . 6.0 . . . 1.250 .

3 . «.5 , . . 1.750 .

1 , 12.0 . . . 1,550 .

!
, 12.0 . . . 1.150 .

1 kpl. 2 hv, 220/380 voit.. 2,800 kier
1.3, .

2,»CK)
.

3 „
0,5

. .
1,410

.

5 , J,O , .
1,410

.

2 , S . . 1,430 .

10 . IM» .

BO .

B
5 v

5 .

5 .

7,5
.

10 .

950
350

Vaatikaa aina meidän hinnoittelujamme ja varasioluetielojcmtne.
Kustannusarvioita ja selvityksiä maksatta pyydettäessä.

6 kpl. 5 KWA. 10,000/330.220 voit
4 , 7,5 .

4 , 10 ,

3 . 15
3 . 20
2 . 30

950 „

9*o .

940 ,

720 .

7io ,

710 .

710 ,

710 .

710
.

710 .

• 1,430 .

O.Y. Insinööritoiminimi Hj. Lindberg.
x228\2 Turku. Puhelimet' 505 ja 6 11. Sähköos : Teknolind.

PIIRUSTUSFÖVTISuusinta mallia.

TH. WULFF O.Y.
Piirustustarpsiden osasto.
Helsinki. Pubel. 82 2ö.
Luettelo lähetetään pyydettäessä-

i 22«5?

OY. J. HEDEN6REN & C:0 AB.
SXHKO-SKHKi£?JQHTO-B.IiSCE

ANTINKATU IS. Fuksiin 82 SO.
Helsingin kaupungin I luek. urakoitsija.

tgmtMmm «alikflrojma-, valaistus- ja heikkovirtalaitteito eri lajeja.
Huom.l Tottuneet monttöörit ! Pyyttttää kust|*n«saryioita !

Myy varastosta:
Monitoreja., lamppuja, j»s&McQ/o&foferj?eit«>
MaaseatutiUulsati taJoJt»t?an viipymättä.

SI 7597 x 22203 KyseUUi hintojamme I

3 .

1 .

3 .

2 .

3 .

Maanviljelijät,
älkää antako johtaa itseänne harhaan!

Kun teilie tarjotaan ulkomailta tuo-
tettuja viskuu- ja lajittelukoneita taikka
ala-arvoisia vastaavia kotimaisia tuot-
teita, tulee Teidän muistaa, että toimi-
nimi E. & J. Leino Salossa jo yli kah-
denkymmenen vuoden on erikoisala-
naan valmistanut .mainittuja .koneita n'm.
TriumHajiitelijoita, Kierre-lajittelijoita,
Tuulikki- ja Ihatroe viskuu- ja hrittelu-
kor.eita, MielMi, OKssen ja Vafla vis-
kuukoneita y. m.

Mainitun toiminimen ylläluetellut ko-
neet ovat kautta maan saaneet jo aikoja
sitten osakseen yksimielisen tunnustuk-
sen. Ne ovat monissa maanviljelysnäyt-
telyissä koetarkastuksen perusteella pal-
kitut castaif&jlä palkinnolla ja par-
haimmilla arvolajeilla, joten ne täyttä-
vät suurimpiakin vaatimuksia ja kyke-
nevät kilpailemaan minkä vastaavan ul-
komaalaisen tuotteen kansaa taliansa.

Toiminimi E. & J. Leinon kojjeita saa-
daan tilaamalla suoraan tehtaasta ja
myyvät niitä myCikin kaikki hyvin va-
rustetut kone-' ja kaSusiokaspat maas-
samme.

Muistakaa kysyä kaunoista aina E. &

J. Leinon viskuu- ja lajittelukoneita.
81.7878 X22862 . v <- ..

840
950 .

Keskiviikkona elokuun 18 p.

M jll MM
Olympilllaiöteu ii sain aikeita Pi°

detään Untw3rp2nissä useita fjuo-
mllttllwia lanslliuwälisiä urheilu-
kokouksia. Nr.t olemme tilaisuudcZ-
fa selostllmaan
ftaaurheiluliitou kongressia. Siel-
Ia toimi puheenjohtajana ruotsal.
I. S. Edström. Suomi ei ollut ko-
kouksessa edustettuna. Johtokunta
päätti olla olympialaisten ti''ain ai-
kana korkein iuoniio-isiuin.

Käyntikilplliluissa so-
MeLuttaa australialaisia sääntöjä.
100 metrin juoksussa päätettiin ol-
la käyttämättä rangaistusmetriä
liian aikaisesta lähdöstä, mutta fe
kilpailija, \ola lähtee kolmasti roit>
tzeellisesti matkalle, päätettiin erot-
taa kilftailuZta. Kaikki, jotka kor-
keusoyprsiä hyvpäämät alkuiilpai-
lusfa 180 sm. ja seiTmiZhyPyssä 360
sm., pääsewöt loppukilpailuun.
Kaikkiin loppukilpailuun pääsee
kaikessa tapauksessa 6 osanottajaa
ja ensimmäinen mies saa 7, toinen
5, kolmas 4, neljäs 3, wiides 2 ja
kuudes 1 pistettä.

10-ottelua warien päätettiin tai-
kistaa pistelaskiliärjestelmää ja
eräälle englantilaiselle ja ruotsalai-
selle annettiin tetztämäksi tämä tar-
kistuZtyö.

Mielesiämme tuntuu tunnnalli-
fetta, että juuri ennen ratkaisemia
kilpailuja mennään muuttamaan
piKtelaZkutapaa ja annetaan ensim-
maiselle 7 pisteitä ia sitäpaitsi siis»
teitä muillekin kuudelle parhaalle
urheilijalle. Tämä on siksi rohkea
teko, että epäilemme sen todenmu-
kaisuutta. Näyttää siltä, että bel-
gialaiset eiwäi ole kyenneet järjes-
tämään yleiZurheilukilpailujll ta«
malla, joka oliii lyydyttäwä ia tai-
peetsi luja.

Lukemalla ruotsalaisia sanoma-
lehtiä on silmäänpistäHllä, mi:en
pintapuolisesti ne tuntewat suonia»

on säsi3sä. Kootkaa metsän
antimet, niin ei elintanoe»
pula teitä ahdista ensi tai-
teena. Useat hymät sienet
jäämät poimimatta, kun ko>
koajat eimät tunne kaikkia syö»
tämiä sieniä. Sen wuoksi on
jokaisen sienenkokoojan han»
kittama itselleen

jonka owat lralnnZtanect W.
Blomstedt ja Th. Saelan.
Lchtinä matsia kartta tefSti-
firjoincen £0 mk., kankaalle
wuoraliuna 80 mk.

Kipcimmän puuiieen {tjä»
täiniiii kelpaaioien fienUn
twst-m\]téia potsina

ItUi

it#ttiiiff£
jonfll liitteenä on myös isn>
rillinen fienifartta. KpltWZ
painos. giniä \vam 30 p.

6 i intoilit* äfaifä
IV||t<l Gi> M V» « fr*-

tocltmstamr.art atzpii „Sota.
ajan fi£nlruoita''«ntni:festä
EirjeSta. Siinä an monia oh»
jidc. iyAotcldtn ja mauMWen
sieniluoticn
Toinen ,painp2. Hinta I:£s.

K«MN3 G. 9i».
,22815
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PmiOMgtzhtHidty maataloulsien hoito.
Huwumloja relteilyllä.

Puulattarayhiiöt oiasimat epäile-
mätiä yifeacn järjestäessään suur-
retkeilyu inaaiiwiljcllOtlloilleen jc
kulsuessaan matkaan myöskin edus-
kunnan ja hallituksen jäseniä*).
Asioillcnan cm aina eduksi, että
ne, jotka niiata päättämät, saa.
roat niihin perinpohiin tutustua.
Erittäinkin silloin, kun on syytä
epäillä, eitä asiantuntemattomuus
on johtanut langettamaan tuomion,
on Varhain keino tutustuttaa astan-

,omai'3n oloihin iife paikalla.
Kun en ole ja

'karjanhoidon tuntija, en woi niitä
'haiÄaintojani, joita retkeilyllä
puunjaloöiuZteollisuuden tiloilla
tein, esittää muina kuin hajanaisi»
na huomioina jättäen johtoftääiök-
sien :eon ja arwostelun niille, jotka
nihen pnstyroät. En aio myös lain-
iaan kajota asian kipeään koh»
taan, s. o. kyinmykscen fiitä, onko
punnjllloZtusieolli?uuden maanhan»
rinta oikeutettua wai ei.

K Minla-ksosfa.
Retkemme alkoi

wlljelv,!siö» tarkastelulla. Tchtaal-
lc ori useita eri tiloja. Lähinnä on
litin pitäjässä sijaitsewa Eerolan
tila, johon retki ensinnä suunnat»
liin. Tila on aiwan Woikan teh-
taan läheisyydessä, muodostettu kot»
mesta eri talosta ja peltopinta-alal»
raon 145 ha. Kaikki kelpaaroa maa
on otettu roiljelHiseen. Tähän asti
on tila tuottanut pääasiallisesti Mii»
jaa, mutta tänä wuonna walmistuu
uusi beioninawetta 135 lehmälle,
jolloin siellä järjestetään myös kar-
jatalous. Viljelykset näyttiwät re»
hewiltä ja tila muuten hyroinhoide»
tulta. Walkealassa on tehtaalla pait»
Ji pienempiä Aholan ja Sawonta-
/lon tiloja, joillaemme käyneet, kun»
' nallisneumos Collianderin aikoi-
• naan cmistania Multamäen tila,
jota katselemassa meitä kymmenisen
henrilöä kcuni. Tilalla ou nyt wiljel»

! tömää maata 150 ha., josta yhtiö
on raiwannut lIN ha. Mtiö jatkaa
jedelleen uutiswiljelysraimaustyötä
ja toiwoo pääfewänsä aina 500 ha.

J Uaiwaustyöt oliwat parastaikaa
I käynnissä ja kaikesta näki, että niitä
harjoitetaan wäellä \a moimalla.
Tilalla on tähän asti ollut wain
nuorta karjaa, mutta ensi wuonna
rakennetaan nawetta 112 lehmälle,
jonka jälleen sinne hankitaan yksin»
omaan lypsykarjaa. Mtiön Hewos»
ajan ja Hopun sekä Nynäsin tilat
eiwät kuuluneet matkaohjelmaam-
'me. Sen sijaan saimme tutustua
kuuluisan Sippolan howin maihin,
joka on Suomen Hoimpia kartanoja.
Tila joutui Halla»yhtiölle w. 1899

' oltuaan sitä ennen luultawasti rouo»
desta 1784 alkaen muukalaisen v.
Daehn-sumun hallussa. Halla»yh»
tiön siirryttyä ostan kautta Kymille
tuli howi w. 1916 lopullisesti kuulu»
maan Kymiin. Tällä suurtilalla on
wiljelyksiä ja tontteja 119 ha., kas»
Mullista metsämaata 5,104 ha., keh-
nakaswuista metsämaata 1,728 ha.,
hyllymaita, kallioita y. m. 385 ha.
Tilan puutclwararoarasto nousee
812,427 kuutiometriin. Työwoimaa
«n tähän asti saatu riittäwästi ym-
pariston pienwiljelijäin keskuudes-
ta, mutta minne aikoina on alettu
lnetsatöihin kiinnittää Mäkinaista
iyöwoimaa, jota warten on alettu
Tllkenmlötoiminta. Tänä kewäänä
rakennettiin tärftäiti-ja terwateh»
das, jonka uudenaikaisiin laitoksiin
oli mielenkiintoista tutustua. Tch»
dasta warten kootaan omista met»
sista truosittmn n. 4,000 kuutiomei»
tia terwllksici. Tilan suurin nähtä»
wyys on kuitenkin laaja, silmänkan»
Uiman pitkä turmesuo, Haukkasuo,
jossa paraZFaitaa nostettiin ja kui-
watettiin polttoturwetia. Tehtyjen
laskelmien mukaan sisältää Haukka»suo polttoturmeita yli 5 milj. tonnia.
Jo nyt kormataan Kymintehtailla
kolmasosa paltiopuutarpeesta täältä
otetulla turpeella ja Vastaisuudessa
aiotaan päästä siihen, että poltto-
aineena käytetään pääasiallista»
mllsti tunnetta. Jas yhtiö joskus
maailmassa moi muuttaa tämän
äärettömän laajan suoalueen wilja»
mainioksi, on se tehnyt isänmaalle
suurtyön.

Kymin tehdas on wiime wuosina
maatiloillaan kiinnittänyt erikois»
ta huomiota työwäen asunto»oloi»
hin. Nume ja tänä Muonna on
m tiloille rakennettu 111 asumusta,
jotka sisältämät 1, 2 ja 3 huoneen
huoneistoja. Rakennukset näyttä»
wät oleman käytännöllisesti ja ter»
wendellisiä näkökohtia silmällä pi°
täcn rakennettuja. Saman katon al-
Ie ei juuri kernaasti sijoiteta useam»
hia kuin kaksi perhettä. Rakennus»

*l 'Maanantain numerossamme mai»
nittiin retien alkaneen maanantaina t.
i:n 9 pnä, Piti olla tiistaina 10 pnä.

»UUMW

ten ympärillä on tvaratiu alaa keit»
tiöpuutarhoille, joiden kuntoonpa»
noa yhtiön neinnojat kernaasti
awustawat. Myöskin tehdastyönä»
elleen on yhtiö rakentanut asuntoja.
wiime ja tämän muoden aikana on
rakennettu satakunta I—2 huoneen
huoneistoja käsittäwiä työläisafun»
toja ja parastaikaa on rakenteilla
lähes 250 asuntoa. Niinpä onkin
esim. Noikan tehtaan ympäristö ny-
kyjään pienoinen kaupunki katui-
neen y. m. Tehtaan työläisilleen on
yhtiö myös järjestänyt puutarha-
neuwojainsll silmälläpidon alaisia
perhekaZroltarhojll, joista kukin saa
muokrata määrätyn alueen wiljel-
läkseen keittiökaZwejll.

Liuoksen karsilla.
Viirrytiyämme Kymiltä Nuokfen

warsille katoimme ensinnä Tornato»
rin Wuoksmniskassa oletvilla Im»
malan ja 3!eitsytniemen tiloilla.
Erästä pienempää maapalstaa lu»
kuunottamatta, joka sekin jo on yh-
tiölle ostettu, waikkei ostolle wielä
ole saatu hallituksen wahrvistusta,
kulkewat Tornatoiin maat täällä
yhtäjaksoisesti Immalan hoivin ää-
rimmäisestä koillisesta kulmasta
Tainionkaskelle saakka käsittäen n.
700 ha. yhtäinittaista tviljelystä.
Tämän Muaksi rakennetaankin par»
haillaan uusia tarpeellisia rakennut»
sia keskelle aluetta. Suowiljelystä
harjoitetaan täälläkin tarmolla.
Tuntui kumminkin hieman siltä
niinkuin täällä woisi maanwiljelys-
työtä enemmän nykyaikaistuttaa.
Traktorienkayttö esim. ei näyttä»
nyt saaneen tarpeellisia kanna»
tusta. Minkä wuoksi, siihen ei yh-
tiön agronoomi halunnut antaa
tyydyttätvää seiwitystä.

Tiloilla saadut karjantuatteet
myydään omien tehtaiden työmäeZ»
tölle helpompaan hintaan tuin mitä
yleensä siwullisille myytäisi ja Pait-
kakunncn käypä hinta on.

Tornatorin maatiloilla käynnin
yhteydessä näytettiin meille myös»
kin Enson suuremmoiset tehdaslai»
tokset. Siellä on parastaikaa raken-
teillä uusi jättilllswoimainen ful»
siitti» ja massatehdas, jota walmis»
tunee ensi kuussa. Rakennukset oivat
nielleet pyörein luwuin 25 milj. mk.
Täällä käydessä tuli ehdottomasti
mieleen Vuoksen yläjuoksun koskien
wesiwoiman käyttö. Jos Imatra
otettaisiin teollisuuden palwelukseen,
Moitaisiin siitä jo Vallinkoskesta
saada 51,000 hewoswoimaa, sen si-
jaan että nyt tvoidaan käyttää Main
6,000 hw. Valmistukset on lasket»
tu kylläkin nouseman n. 200 milj.
mk., muita siitä koituwa hyöty on
kansakunnalle epäilemättä monin»
kertainen, mat»
kailuystäwaä kammoksuttua ajetel»
lessa, miten paljon me Imatrassa
uhraamme matkailun hymäksi.

Imatran rannoilta siirryimme
Vuoksen alajuoksulle, keskelle Kar»
ja!«n kannasta, Muolaan pitäjään.
Olemme tottuneet kuulemaan, ettei
pienmiljelys Karjalan kannaksella
menesty, että pellot siellä omat ka»
rusa ja kimikkoisia, joita ei kannata
Miljelnkselle roiircixi. Onko asianlaita
näin, sen tulisimme omin silmin nä»
kemään. Laiwamatka Vuoksella on
hauska. Kauniit, leppoisat rannat,
joita mielikseen katselee. Näköalat
awat. niinkuin näiden seutujen asuk»
kaatkin, lyyrillisiä, kenties liiaksikin,
joten matkustaja saattaa helposti
mafyä, häntä raukaisee. Samainen
Vuoksi, jonka mahtia yläjuoksussa
ei ihmismoima kenties wielä kym»
meniin muosiin hallitse, sallii täällä
htzyrylaiwan waargtta wiillättää
alas kostiaen.

Muolaan Vuosalmella on Hack»
man & C:on omistama Pieni muol»
ratila, jolla on Miljeltya maata 20
ha. Siitä on laitettu mallitila kan-
naksen pienwiljelijöille. Usein on
siellä harjoittelijoita ja tuon tuosta»
fin tehdään sinne opintomatkoja.
Tila on 50 «uodeksi Vuokrattu isän»
nän ent. ajajalle Matti lumoselle
725 mkn Muotuisesta Muokrasta.
Vuokraaja lähetettiir ensin 7 kk.
Tanskaan oppimam, oienmiljelystä
ja hänen emäntänsä iättri Neitkallin
puutarhakoulun. Nyt omat he pitä»
neet tilaa 6 touotta ja toimeliaisuu»
dellaan ja ahkeruudellaan todella
saaneet sen mallitilaksi minkä seu»
dun pienwiljelijöille tahansa. Ei näy

pelloilla kuten naapurien, pie»
ni keittiöpuutarha on erinomaisessa
kunnossa ja karja tuottaa hywin.
Vuokraajalla el ollut suurensuurta
omaisuutta sinne muuttaessaan,
jonkun Merran Yli tuhanueil mar»
tan armasta, mutta nyt osoitti kir-
janpito sen nouseman jo Yli 71,000
mk. Emäntä pitää talonsa erin-
omaisessa siisteydessä, mikä näiden
seutujen rabwaan oloissa on harmi-
naista. luwosen perhe sn loista»
masti todistanut, että pielUviljelys
Karjalan kannaksella kannattaa ja
tannattaa hymm, kuMn mm

3ItWMs°We»EW.
Tietoja Pietarisla.

Elintal«etilllnne.
Pietarista saapuneet pakolaiset?er.

towat, että elinlarweannoZta on std*
lä pienennetty siihen määrään, kitinse oli aikaisemmin, ennenkuin sitä
päätettiin koroittaa. Joraan annosta
ei näin ollen ole huoinattllwasti pie>
nennetty. on eliniarwetilanne iär.
jistynyt kuitenkin sen touoksi, että lei»
Wän jakelu on kokonaan epämääräi»
nen, jonka touoksi wäcstö saa monasti
olla useita pauviä ilman leipää. Sitä»
Paitsi lisätään jauhoihin jonkinlaisia
lisäaineisia. Kaloja, jotta odotetaan

ei wielö ole saapunut.

Fleineu mieliala.maahan pannaan työtä ja waiwaa
ja se suoritetaan järnperäisesti.
Vastg ku» sikäläinen kansa saadaan
tämä käsittämään, waiwat kannat»
sen olst muuttua ja sinne kotiutua
irsenatncn, hywinwoiwa pienwiljeli»
jäwäestö. Nyt wielä näyttää kaikki
suurimmalta osaltaan olewan kowin
alkuperäisellä kannalla: Pellet kiipii»
komäkiä, ralennukset rappeutuneita
ia epäsiisteys yleinen. Katsojasta
tuntuu siltä, ettei wäestöllä ole rai»
kautta maahan.

Vuosalmea wastapäätä toisella
puolen mirtaa on Pölläklälän saha
tiloineen, jotka omistaa A. Ahl»
ström Oy. Maanwiljelystä hoide»
taan tilalla täysin mallikelpoisesti ja
uuoenaikaisesti. Tehtaan kansakou»
luNe on opettaja Nuora järjestänyt
oppllaspuutarhan, jota oppilaat
näyttämät suurella innolla hoita»
wan- Tulokset smatkin senmukaiset,
rilVZUista pgremmat. Oppilaspuu,
tarha on täällä järjestetty sille, mie»
lestäni ainoalle oikealle periaatteet»
le. että oppilaat itse saamat nauttia
lyonsä tulokset eiwätkä tarwitse nii»
ta opettajalle luowuttaa.

Väestön keskuudessa elintarweti.
lanteen huonontumisen johdosta oda»
tettuja wastalatlseklltoukiia ja lakkoja
ei Pietarissa »le ollut huomatta-
wissa. NäestÄ on tottunut kärsimään
ja se en nurkumatta attsnjit wastaan
tämän uuden onnsttomuuden. Alutji
je koetti panna wastalauseita efmtar-

peiden yksityiskaupan lopettamista
mustaan, mutta näillä wastalauseilla
oli kolonaan yksityinen luonne. Vol»
shewikit koettawat hämittäa yksityis"
kaupan, toimeen saamansa käytettä'
wäkseen ne warastot, jotka wielä «nai
olleet yksityisten kauppiaiden käsissä.
Bolshemitit omat kuitenkin tässä epä>
onnistuneet, sillä kauppiaat omat.
monilukuisista »vangitsemisista hus»
limatta, kätkeneet maiastonfa.

EnglantUllinen laiMllöty.
Englantilaisen laiwaswn saapunn»

nen Suomenlahdelle ja Sinowjewm
sen johdosta anicrna julisws. eiwät
herättäneet tnäefton leblvudeZsa
suurempaa huomiota. Liitku.» tosin
huhu maftaututsen mahdollisuudesta
bolshewikien iteestä, mutta mitään
waikutusta väestön lesknudesla ei
sillä ollut.

Karjalaisten laulua laulaen ja»
timme hywäslitKarjalan tannakfel»
le ja sen wilktaalle rahwaalle, jota
oli laiturille keräytynyt liingjaan ja
käsiään heiluttelemaan, knruhtaak»
femme takaisin Antreaan, joSsa ju»
na odoiti siirtäiikftnl «tti&U lOuaZ

- Pakolaisia Wtn«jält» Lgwiaa».
Riika. elok. 16 P. (&&X.) »en*
jättä faapuu päiwiWin tuHansittain
palollllsia. Resetneen sa«puiwat eilen
vrof. .& Felsbeig ja fäw«#äjä N.

KilMifMll jll
MeUll

Nunoilija Eino Leinon 30-torno-
tisjuhla.

Runoilija Eino Leinolla on tilai-
suus wiettää ensi kuun 26 p:nä 30»
wuotisiuhlaanja kirjailijana. Asian
johdosta on muodostunut komitea, jo»

ka siksi päiwätsi tulee toimimaan ilta»
man. missä tullaan esittämään Eino
Leinon tuotantoa sanoin ja säwelin.

Uusia kirjoja.
V«n» SöbersirZm Oh:n uutuuksia.

Oma maa. Täinen, uudistettu
lpainos. I osan 5:3 wihlo <m ilmestynyt,
sisältäen seus. tiijoitulset: A. @. £u-
de«r: Suomen «äestöi, luku \a demo»
grufinen «DUM, Th«l. Sibelius:
Miellsll»<lat ja Saaiuisaiauriset N.
Tailiainen ja V. G. ©Silander: %o.
han Ludwig Ru»eberg. W. W. Kor>
hcnen: Lumi. ja jaäsuhteet Suomessa.—
I. K. Paasttlmi: Khytila.tcg. Paawo
Korpisaari: Talletuspautit ja pantlilii.
le. Gunnar Castren: Frans Milaei
Franzen. laallo Gummerus: Puh°
dasnppisuuden ailalausi Suomen {sifes.
s». Päiwänet»ja, tarttua ja lumia

Hinta 7:60.
Merkkimiehiä. Tätä yleisslwis.

tyksclllötä elämätevt<is<l:j2<i on ilmeöty»
nyt 25:8 numer»: Sinne. Äirj. T. I.Hintillä. Kumitettu. Hima 5 m5

Vaistojen ihmeitä. [SRniS.
telmiä hyönieismaailmllöta Ij). Kirj.
2. H. 3ab i e. Nanslaöta suomena»
nut HSto Pulkkinen. Runsaasti tuw>»
tettu. Hinta 10 mk. Iv Fabien
edellinen walilannateoZ herätti fuamcfftilmeZchetsään chastuZta.
Kolmimasto „Tulewaisilus"

cli Elämän pohjolassa. Kirj. Jonas
Lie. Suom. I. Siljo. Hinta 5 mi.
2 ien enjllnmäisiä nuoruudenrmkkaita
ioma«!eja. Suomennos wapaussedasta
kaatuneen lahjuKaan runoilijan käsialaa.

Salainen puutarha. Kirj.
Fmnceö Hodgson Burn e t t. Suvm.
Toini Swan. Hilua 10 ml. Piilu lar»
di Fauntterch)»" ja »Kadonneen prini.
sin" tekijän pirteä nuorisoromaani.
Kristityt ja nykyaika. (Tuo.

men KriZt. gjfinppilasliiton jullaisuja
XVIII) Kirj. S. LiieniuZ Hinta
2 ml.

Laula, »eilkol Nuorten laulu»
kirja. Toim. Yrjö Kari l a s, N. M. K
y:n Poikien kesluZsihteen. Hinta sid.
2 «k. till penniä. Sisältää »irsiä, hen.
gellisiä ja isänmaallista lauluja, mars»
seja ja retleilylauluja ynnä lauluja eri
aloilta.
Pitalirjoituksen oppikirja.

Tehnyt tri L. NeowiuZ-Newanlinna.
7:3 muuteltu painos. Hinta std. 9 mt.
Teitä pi-tatirjoinilsen oppikirjasta on
tekijän kuoltu» lehtori Kaarlo Kallio»
niemi toimittanut uuden, lisättzn ja

muutoksilla warustetun painoksen.
Ot<t»«u lustllntamia.

I. E. Rosberg: Vluisielm.a
muilta mailta. fDliopisurntme
maantieteen piofcssoii Rosberg, jonla
jirfu aila sitten ilmeschuyt ..Pelsllinon
maa"«iirja herätti Yleistä mieltymystä,
on nyt saanut malmiitsi matlailupatina»
liljan. Hänen seulassaan tekee lulija
opettamia mattoja useimmHj« (iuropan
maissa, Siperian aroilla ja Kaukaasian
Wuori3toi3sa. Kirjan lisää
runsas fcittritus. Hinia 25 mk.

John Galsworthy: HerraZ.
Z«rtanl». Romaani, jonla »n tekijän
luwalla suomentanut Gino Kaila, tu>
uxrilee englantilaisen maalaisylimyZtijn
elämää. Hinta 22 ml., sit». 30 mk.

28, Ai m ala: Tawallisimmat
häkkilintumme ja ohjeita niiden
haiiamiseen. 3X»3 läsittelee häKilintu»
jen laDwiltuZia j» ruokintaa, Hällien ra»
GnmeLa, lintujen sairautsia j« feäpä.
laiftä setä eri haUilinwlajeja ja niiden
»aatimulsia. Hinta 7:50. Kuwitettu.

John Nerin: «ut«°lirja. $«•

wmobiilin hoito ja tuletus. Tekijän Iu«
walla suomeksi toimittanut Yrjs Neilin.
Runsaasti luwitettu. Kolmas, lisätty ja
korjattu painos. Hinta sil>. 27:50.

Esperantolielistä lilja U
Ii suutta. »leksis Kiwen näytelmät
.Kihlaus" ja JBea" owat ilmestyneet
Otaman kustannuksetta esperantoksi
lHännettyinä lesperantolsi .Sa fiancigo"
ja .Lea"), hinta 4 ml. Samassa »Fin»
n» biblioteko esperanta" sarjassa omai
ennen ilmestyneet Kiwen .Nummisuut».
rit" (2a bolistoj) ja Linnankvslen »Tais»
lelu HeiMlän talosta" (Natalo pii la
domo HeiWä).

Kaupan yhteiskieli (Otawan
Vsperantosarja n:« 12). 3«nmn nimi.
ne» kirjanen esittää. m!:ä ttuja liile.
elämälle koituu Meisestä tieleötä. joksi

M»eranw on tehittymässi. Hinta 1 ml.
Kotiluolaa, Edit Reinilän y. m.

toimittamaa kuuluisa» keittokirjaa on
7:3 painos. Hinta 25 mk.

Walter M. Linnaniemi: So.
keri j u urilaewiwiljelylsen
tuhohyönteiset ja niiden torju»
«inex. Hyiidyllinen kirja ei ainoas»
taan iëijm»illaan »jjjeliMlle, Maan
myös lmkille juurikaswwiljeMille.
Hinta 4 mk.

3>ioW»nnin Pilajut.
tujjl ja 'Diil,»jli« »« chy<M'
,m m- ui»», vw- MW, .

Sirfoflijifl ilmsiiulsia.
feloStuSotmetjdSfa, PursimieYenk. 6.

Kabettibrigadln terWeiulotokous tönään,
lapsille lla 6 ja ailuisille klo jrnoli 3 i. p.

Torstaina lla puoli 8 i. p. Sgrnonft»
rationi'ilta. SieaOif, j« ttoa Johans»
fan johtua. S. K. staabi ja ladetit atouZ»
taa.

Asianemai£t«n tiedoksi jlmeitetaan,
että ainoastaan allarnaiiritut liikkeet,
jotka Helsingin kaupungin TeteciHis-
ten laitosten Hallitus on ottanut ura-
koitsijoiksi, ovat oikeutetut suoritta-
maan ei ainoastaan vesijohto-, vaan
myöskin viemärijohtotöitä, nimittäin;

Ab. Rob. Huber Oy.
Ab. Vesijohtoliike Oy.
Ab. Radiator Oy.
Suomen Hissi- ja lämpöjohto Oy.
H. Räsänen, Vesijohtoliike.
K. G. Tirkkonen, Metailitehdas.

Sitä vastoin ovat seuraavat liikkeet
oikeutetut paitsi vesijohtoja tekemään
ainoastaan viemärijohtojen korjauksia:

J. Eäeklund, Vesijohtoliike.
W. Ekdahl, s:n
J. Salmi, sm
P. E. Tirkkonen, s:n
E. E. Sjöholm, s:n
Wäisänen & Hakkarainen, sa
Uudenmaan läänin maaherran huh-

tikuun 22 pnä 1920 vahvistaman ohje-
säännön ,|-.ikaan on hakemus uudisna-
kennuksen viemärijohdon tekemisestä
annettava Vesijohtolaitoksen kontto-
riin, ennen uutisrakennuksen perustus-
työn aloittamista ja on sekä tämän et-
tä «mitten vesi- ja vieiaärijshtojen te-
kemistä tahi muuttamista koskovain
hakemusten obsen pantava tarpeelljsst
piirustukset kaksin kappalein.

Helsinki, elokuun 17 pnä 1920.

Hejaingin Vgajiph«altos.
«i M 9 22M> hmU^.Jm^

liitti suli
Tukkipuita
myydään huutok. torstaina elokuun '

26 p:nä klo 12 p:llä Pöytyän Kur
nanhuoneella pappilan jakappaiai&
tjlain metsästä. Runkoja 2,622*
jotka 6 m korkeudelta ovat 8—23
tuumaa. Matka Aurajoen rantaar.
on 2—7 km. Tunnin mietintöaikj
pidätetään. 10% maksetaan heti
hyväksyttyä; vakuus ehtojen täyttä* I
misestä, mitkä huutokaupan alussa .
mainitaan, vaaditaan. Kyselyihin 1
vastaa allekirjoittanut.

Pöytyä 20. 7. 20.
©s. Pöytyä. K. Jftanni

: 310M VWcatelpfc. tstmies.

Keskiviikkona elokuun 18 p.*5

iirbcUua
Suuret olympialaijtt pyöräily-

lllpailut.
Ennen warsinaisi» olympialaisia pyä.

täilytilpailuja pidettiin NntVerpenin
Velodromissa ammattilaisten maailman»
mestaiuuHlilpailul. Sellaiset lahatilpai.
lut owat hyiDässä suosiossa leöki» ja ete»

MaallmansLdan talia ei
lvaisinaisia mestaruuskilpailuja ole fiii»
tcnlaan pidetty wuodeZta 1314.KilpailuZ.
ta woi lyhyesti sanoa, että auZtvialia.
lainen lentäjäpyöräilijä Bib SpeaiL
»oitti nipin napin sweitsitäisen Kauf.
mann'in. Englanlilclinen Nailly tuli fal»
mannetji SpeaiZ aiot »iimeiset 200 m
114 sel.'

100 lm. pyöiäilyUsä rnoottorfpyikän j2'
lessä Voitti ranskalainen Sires, ajalla 1 t.
25,48,8 min. Belgialainen Linnalt johti
suurimman osan matiaa.

Amatöörien laiapyöröilhZilpailuissa
lvoilti 1,000 «. pyöräilyn hollantilainen
Peclers, ajalla 1 min. 04,4 sel. Englan.
tilaiset Johnsson ja Ryan oliroat seu»
racuoat. Englannlaijet loäittiwälPcerer».
in mat.alla ajanneen tahallaan Jahnsson»
in eteen ja tästä se «lasta tniailtiin JcnmS»
ti. loultuelilpalluHsa tuli Englannin joul.
lue ensimmäiselsi, mutta eras sen edus»
tajista lursittiln lilpailuZia ja Italia
tuli ensiuunälseisi. Tämä suututti siinä
määrässä englantilaisia, että he altoi»
axxt aina kinastelun italialaisten iansja.
Mutta tun uuimemainitut eiwät liioin
ole mitään lylmäweristä wäteä syntyi
„liittolaiasen* mälillä lHsttähmä, jota
Kyliin se!ä taballa että sen ulkopuolella.
Kaileösa tapauisessa sai Englanti rata»
tilpailussa 10 ,pislenä,nim. Yhden mciton,
kolme toisia ja Yhden lolmannen pallin»
non. Hollanti sai 6 pistettä sekä Belgia,
Imlia ja Etelä-Afrita 3 pistettä.

170 lm. maantiepyöräily. Tä.
mii Wpllilu Nastasi Tutholmcn olympia»
laisten Molarin ympäri tilpailua. 11
maata ohi osaa läydell» joultueella.
Lähiö tapahtui tlo Öa. p. älä yöllä tu»
ten T.uWvlmatsa. Kuten jo uitaisemmin
olenune ilmoittaneet Moitti tapailun tun>
neito ruotsalainen pyöräilijä Harry
Stenawist, ajalla 4 t. 40 min. 02 sel.
Ensiksi ilmoitettiin etewä etclä-afrilmai»
nen pyöräilijä Kaltenbrun »oittajalZi ja
hän sai osatscen paljon suosiota, Mutta
tun Stenqwistin ajasta otettiin pois se
4 min., miniä hän menetti odottaessaan
junan ohimenoa, tuli hän ensimmäisetsi.
Kaltenbrun sai ajaiscell 4.41,6. Cantel»
vube. Ranska. 442,54, lanssens, Belgia,
4,44,20, de Bunne, Belgia, 4.4b, Detreil.
le. Ranska, 4,46,13, Ragnar Malm Ruot»
st, 4,46,22 j. n. e. Woittajatsi enneuZtettu
A. W. Persson Ruotsista läjät 4,53,34 t.

louktuelitpaiiusZa tuli Ranska ensim»
«llisetsi ajalla 19 t. 16,49 min. Ruotsi oli
toinen 19,23,08. Velgia kolmas 19,2846.
Tanska neljäs, Hollanti arndes, Italia
luudes, Amerilla seitsemäs, Norja tah»
deksaö, Englanii ytzdetsäs, Tsh«lio»Sw.
Malia ja Kanada hhdestoisuin.
nes.

Suomi otti Tulholumksa osaa maan.
NetilpaUuun ja turtui. SKailo sijoitan-
Mi faunen edullisesti. Pitäen silmällä
seuraamia oiympiataisia tulisi meidän
panna entistä suurempaa huolta maan.
iiekilplliluun. Natafilpailuun ei lannala
wlliMlutua. Ka»la saamme meillä toi»
meen wuetuis«t Molarin hmpäti tilpai*
wt?

Dle?itueden lämpö oli «len
KÄaLwjatolPan uimawitFtsella 18 a»>
fetta.

HELSINGIN SANOMAT
Mestariampuja

Vauhkonen.

50 pistettä 30Q metri» mailalta 60 Msh«
dollilest».

Moneä tuumimat, että mitä ne suoma»
laiset siellä olympialaisten maailman li»
sojen ampumakilpailuissa telewät. Kyllä
ne sadat miljoonat, jotla siellä owat edus»
tettuina lailli palkinnot korjaamat. Siel»
lähän on moniaita kuulusi» tartk»»a«pu>
jamaita, joiden miehet ampuwat satu»
maisen tarkasti.

Mutta meidän ampujamme ajatteliwat
toisin. Tiesiwät paremmin kuntonsa luin
muut. Keräsiwät reppunsa, ottiwat li»
wäärlnsä naulasta ja matkasiwat sinne
paukkeeseen, l»ta ylläpitiwät wuosia soti»
neiden kansojen edustajat. Kun tuli puhe
erikoisesti sotilaZliwäärillä ampumisesta,
niin hymähdimme mekin hieman, sillä se
tointui wähän lierolla ottaa sellaiseen
leikkiin osa».

Mutta Vauhkosen Wilho ei ajatellut sa»
moin. Hän ampui soti!a«liwäärillä 59
pistettä 60 mahdollisesta. Tosin elLmaail»
massa wieläkin tarkempi. Hän ampui
näet 60 tasan. Ja tämä tapahtui 300 m et»
iin päästä makuulta. Mutta kun on
koolla paljon hywiä, niin tulee hywiä tu»
loisia. Pari muutakin miestä oli täräh»
tellyt saman tuloksen luin Wauhlonen.
Uusinnassa sihtasi Wille karwan »erran
sinuun ja sai tuloksekseen „roain" 58, jonka
sai myös toinenlin mies. WauhkZnen olisi
kylläkin ampunut uudelleen, mutta se
i»ns!al«men ei enää lähtenyt leikkiin.
Pallintotuomarit nyt harmaanlullat ja
raapimat korwallistaan. Muuta ulospää»
syä ei liene kuin antaa kummallekin
mestariampujalle toinen palkinto.

Siinä fotilaskiwäärililpailussa pärjäsi
Suomen jaullue kolmanneksi Amerikan
ja Ranskan jälleen huolimatta siitä, että
ampumassa oli kokonaista 15 lansalli»
suutta. Kyllä meidän poikamme wielä
ampuwat ensi olympialaisissakin ja wauh>
lösen Willeälään ei ikä paina. Hän «m
masta 43 wuoden wanha. Kiwääri on

jluin luuwipihdissä ja silmä tarkka luin
kone.

Kllw».
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<— Taideteollisuuskoulu Ate»emni«.
sa aloittaa lukuwuodentoinnnnan
syysk. 15 p:nä saman ohjelman mu»
kuan luin ennen. Oppilaita wa«»
taanotetaan 9—14 p. syysl. koulun
lansliaZsa. Lähemmin ilmoituksessa.

Jenny Zin&n muisto. Ensi lokal.
» p. tulee kuluneeksi 100 wuottll Jenny
Lindin syntymäLtä. BiuotfiSfa on taf
loitus silsi fcaba walmiilsi mljistopat»
sa3, jota »arten on alkuunpantu rahan»
leiäyz. Patsaan luonnoksen on muo»
loillut kuwanVtistäjä Vnc Rafael Näd»
berg.

% f, 29 p. toimeenpannaan TulHol»
rnon ©tansemlla Jenny 2ind>juHla.
Siellä aiotaan laloonsaada puutwwat
20,000 kruunua patsasicchaZtoon.

Li Hung tfhangln suuri iaidelo»
loelma, johon kuuluu crrlookkaita wan»
hoja kimalaisia pronsseja, maalauksia, le»
ramii!kaa, rahoja y. m., monta tuhatta
numeroa, on oltettu Ruotsiin ja on
myöslin jo sinne saapunut. Kokoelma
sijoitetaan lonaisuutelsaan lanscllliZiuu»seoon Tukholmassa.

MOMW
Kurssit.

Suomen Pankki clok.l?p:nä
1920.

JPhjqnrifuTSH- OztolnM.
90 pöiro.

Contoo a/» 117:40 115:40
New gjort & Sfjteoflo

a/re 32:40 31:80
Tukholma . 668:70 655:70
Kristiania , 495:.. 485:
ltöpeichamiNll

.
492: 482:-

VmfleidllM . 1071:80 1050:80
PanZ . 236:- 231:
sl«twerpe« & fSxäSftl 252:50 247:50
Eaksa a/n 70:— 68—,
Wien
Vasel
Pittaii

. 539:50 529.50

Hel« W.... 2oi S
Muutot» ....("n 19) 6
%irft«*mn . .( an 15) 4'/s
Varisi ....f B*/» ii) 5
ißwUn .. . .(%« li) 6
Oie» . . . . <«/< 15) 5
SBmSfel . .

. .{ Vs 19) 4
Tukholma . . .

(»/s 20) ?

Kristiania . . .(«•>» 19) 6
ychaniina . . . i'/w 19) 6
Pietari ... («/■> 14) (5

Arwopaperipörsii.
Tiistaina eloluun 17 pnä 1920 ftääit»

ti)t lllupat: 160 Pohjois». Ihdhsft. 290
291; 300 Kansallis.O..P. 426—427; 40
Skrtbtinan-nab. 140; 8120 Helsiain O. P.
181—164; 80 Prtoatb. 158—158Z; 200
SSSatrfan O. P. 138; 45 S. H. O. f).
2615—2635; 380 SEaafan P. H. O. Y.
820—324; 30 ghtlanoecia 436—440; 20
Et. Suora. Tel. O. g. 321; 2750 SfgroS
174—176; 2 Poloin. Fennia 1870; 40
01. Suom. 2SoI. C. Z). 270—200; 10 Pin»
\ai\it 600; 300 Orimattila 260—265;
1900 «uornen SoJeri 125—127; 170
Wärtnlä 1120—1150; 100 Paraisten
Kaltti». 213; 190 Kymi 1825—1835;
30 Lllöcelä 2650—2675; 110 ohl>. Willat.
1930—1950; 50 Suomen Triloo 345; 10
Puut. Kenn 9850; 39 Uleä 8900—8975:
260 Hogfor, 233—234; 60 Lepftälosli
1450—1600; 1 Finlayson 15000; 10 Gottf.
Grrömberg 1570.

Kuulutus.
Koska Liperin kihlakunnan henkikir-';

jottajan virka on joutunut avoimeksi,
julistetaan täten sanottu virka haluk- ikaiden, haktikelpoisten henkilöiden haet- >
tavaksi neljäntoista (14) päivän kulues- ;
sa tämän jälkeen, tätä päivää kuiten-
kaan lukuunottamatta, tänne jäteträvil-,
13 kirjallisilla hakemuksilla, joiden oheen
on liitettävä hakijan asianmukaisesti
vahvistettu ansioluettelo sekä ehkä tar-,
peelliset todistukset hakijan kieli tai- j
dosta. ;

Kuopiossa, lääninkansliassa, clokuuft
14 päivänä i92a

IGNATIUS.
Etno Kemppaines,

22351

Hai fiiiÉii
itävyys 99 f/o puhtaus 99 %

Suomalaista Timcteisiementä
itävyys 90 »/» puht3us 96,5 °.'o

PiiiiiiU
itävyys 89% puhtaus 95 e/o
myy varastossa Helsingissä

"Wllhalm. JKomraoiä<sn,
Unioninkatu 16. Puhelin iXO.

22515 Mx)

JEtuutGka.nppa. \

Lauantaina 21 p. kuluvaa kiiuta klo 3'
ip. myydään huutokaupalla Tapaninley- I
lässä Masäbackan (santakuopan viores- j
sä) A. Kuuselan huvilassa huonekaluja '■useampaa lajia, kasvavaa perunaa, hs- \
vonen, lypsylehmä, 4-kuukautinen sika
sekä paljon sekalaista tavaraa. Huudot
maksetaan käteisellä. j

Til «s ?. F,

~ Ui RJk Hill '
UM g

nUtJEii '
3L.&. i .i VLe S. UM SI B

Suurempia nahkaeriä myydäSn huuto- I
kaupalla keskiviikkona t. k. l§ nr 4 klo I
11 ap. Helenankatu 3. A- _

,
•: -.,;..

51.7825 22664 , r.r
..

OOOOOOOOOCOOOOOOOOO

Sk S %»w Visses
V

1 få
**"l ®

Julkisella huutokaupalla, joka foiimte- j
taan torstaina kuluvan elokuun 19 pnä I
klo 11 ap. sekä tarvittaessa seuraavilta I
pnä klo 11 ap. täkäläisessä varrantti- ]
makasiinissa Katajanokalla myydään ;
allamainihit, määrätyssä ajasta varrant-
timakasiinista ja ti.l!ip"st-'osa.äte'ita
ulosottamattomat tavarat nimittäin: 615 '

laat. ja 1 tynn. pfiratrtaa U2,M5.ö kg.'
20 laat. jalustimia, 8,30 c kg., 6 laat.}
konepumppuja 2,809.3 kg

, konetsvaraa !
4,071 kg., 213 laat. hevnsciikenkähak- '
keja 11,746 kg., valanteita 15,582 kg., j
kompasseja 26 kg., matemaattisia ka-',
pineita 39 kg., messinki-, pronssj-,
sinkki-, kuparilanka-, rauta- ja rautalc-
vyteoksia 627.7 kg., valmiita vaatteita
326.9 kg., 87 rulk sanoraalefläipaperia
30,329 kg., selluloosapaperia ja pape- ,
riteoksia 106.6 kg., valokuvaus;-..iivale- :
vyjä 44 kg., savukkeita 4 kg. y. m., jos-
ta halukkaille ostajille täten ilmoite-
taan ja huomautetaan, että Valtitaneu-
voston määräyksen mukaan, ennen ta-
varan luovuttamista on esitettävä Hi i-
noittelutoimiston todistus ylimmän jäi- ;
leenmyyntihinnan sopimuksesta, jos sa- \
man ostajan samanlaisesta tavarasta ■huutama hinta nousee yli 560 markan. j

Helsingin Tulfifcamariäsa, elokuun 3 '
pnä 1920.
Robert Standinger.
51.7504 21776

Alfred SeWWt.
v. t.

000000000000000000 0>



Talviiiiivila
halutaan ostaa eli vuokrata hyvältä pai-
kalta vilkasliikkeisestä kirkonkylästä.
Johon voisi sijoittaa valokuvaamon.

Vast. odot. viikon aikana os. lisalmi
Ru nn i „Liike".

Valokuvaamo
haktaan ostaa e!i vuokrata hyvältä lii-
kepaikalta mactta. Vast. odot. viikon ai-
kana os. lisalmi Runni „Liike".

FisnenpisQleinsn

Uhftmmln puku 106 43»
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tukkipuiden
hnntokanppa.

Suuri
Lauantaina tulevan syyskuun 4 p:nä klo 12 päivällä Javan kun-

nanhuoneella toimitettavalla huutokaupalla myydään Javan Partalan
tilan metsästä leimatut 64,897 havutukkia, jotka maasta mitaten 18
jalan korkeudelta ovat 7 engl. tuuman ja sitä paksummat, samoin
767 kpL haapatukkia, joiden paksuus on B—2o engl. tuumaa,
sekä Ryhälän ja Huttulan pappien virkatalojen metsistä leimatut 2,356
kpl. kuusitukkia, jotka 6 metrin korkeudella ovat 20 cm. ja sitä

l vahvempia.
Seuraavasti :

l:si Kivikangas .......... 29,344 runkoa
2:si Laurikangas 22,035 ,

3:8! Konnusjoen pohjoispuoli ..... 13,517 ,

4:si Ryhälän ja Huttulan 2,356 „

s:si Haapatukit 767 ,

Ensiksi tarjotaan kaikki viisi erää erikseen ja sätte kaikki muut
erät yhdessä, paitsi haapatukit.

Ostajilta vaaditaan kauppatilaisuudessa käsirahaa Smk. 25,000
jokaista erää kohti, paitsi haapatukeista 5,000 markkaa.

Kahden tunnin mietintoaika pidätetään huutojen hyväksymiseen
tai hylkäämiseen.

Lähempiä tietoja tukkiluetteloista y. m. asiaan kuuluvista sei-
koista saa huutokauppatilaisuudessa ennen sen alkamista, sekä sitä
ennen allekirjoittaneelta.

Juva 16. 8. 1920.
Tila- ja Metsätoimikunnan puolesta:

A. Kaasinen.
Suuri

lisien siieniin
Vapaaehtoisella huutokaupalla joka toimitetaan Mikkelin pitäjän

Ihastjärven tylässä maanviljelijä Hiskias Kovasen talossa, keskiviikkona
■l syyskuun 29 n, sello 12 päiv. tarjotean myytäväksi alLmainittujen ta-
lollisten m.&is:stä samassa kylässä luetut mänty- ja kuusitukit; nim.
Hiskias Kovasen 6,667 kpl, Aleksanteri Vuorimaan 2,853,

; He!ki£S Väisäs»n 2,000, IleiUki Seppäsen 1,046 kpl. Puut ovat
| mitatut 18 j. kork. 7—16" eng. tuumaa ja punamaalilla leimatut.

Metsät hyvälaatuisia, sijaitsevat aivan Kyyveden rantamilla ja
näyttöä niitä haluaville allekirjoittanut.

Maksu y.m. ehdoista huutokauppatilaisuudessa. Myyjät pidättä-
I vät 1 tunnin mietintöajan tarjouksien hyväksymistä tai hylkäämistä
varten.

22827
Hiskias Soyssea.

Mikkeli, Ihastjärvi.

Halutaan ostaa
■ ■

Turkkeja ia Turkiksia, kulta-, hopea- ja jalokivi-esineitä,
mattoja y. m. arvokasta tavaraa ostaa
korkeimmilla hinnoilla

B?XMA!NEN BASAARI
Brottsja 7. Puh. 1242.

Buuz.crjs.mie e& exin ostetaan vapaana vaunussa rautatien
asemilla, vaunut hankkii ostaja. Hintatarjoukset tämän viikon aikana
Hels. Sanomain konttoriin nimim. tf3Priimm. halot 27£Sst

,

Halutaan ostaa

Viifeeflioisistuiianfeen (15,000) hehtaariin asti mstsarnaftfe
mänty- ja kuusi-, hyvien kulkureittien varrelta, mieluimmin vesireitin
, rautatien varrelta mahdollisesti. Kaupan pian päättämiseksi toivo
taan vsia kirjallisia tarjouksia mahdollisimman tarkkoine selvityksi-
lleen. Joisn Strömsten, ent. ruununvouti, Helsinki.

Suoria, riihHettyjä

Rukiinol&is
Vast. 3 vrk. kuluessa os. Suomenlinnan
pataljoonan Taloustoimisto, Suomenlin-

puhelin n:6 110.
_

Ostetaan

s
Tarjoukset hintailmofruksi-

neen osoitettava

Loimaan
Nahkatehdas O.Yille

Loimaa.

Halataan ostaa n:o 7 Perssonia kuto-
makone. Väst. Hels. San. kontt. nim.
JEEyvSssä kunnossa".

Puhelinosake
halutaan ostaa. Hm. puh. 74 88.
Uusi tahi käytetty, mutta hyvässä

kunnossa oleva

Snkeitajsiivarnste.
Tarjouksia odottaa
Paraisten KalUkivuori Osakeyhtiö,

"

Halutaan ostaa arltku ulkomaan mat-
kaa varten,

j Vast. Heis. San. kontt. nimim. „Mat-
l ka-arkku 7406".

Haanvilielys-

jossa olisi hyvät maanviljelykseen
sopivat voimaperäisesti viljellyt
raaat, ja kartano hyvä sekä samoin
tn&tså' ja irtaimisto arvokas.

Tarjouksia odotan heti osoitteella:
„Maati!en ostaja"

os. Jokipii Postitoimisto.
Puhelinosake ja kone tai kumpikin

erikseen. Puh. 108 28.

li hv. «IN
190 voltin, 3-vaihe, vaihtovirta, 50 lriar.
ostaa heti

Semanttirakennos Osakeyhtiö.
Fredrikinkatu 20, puh. 58 07.

II Ii L *

i ostaa

18.1 napit o.
i Korkeavuorenkatu 45.
g 22120

w "

halutaan ostaa.
HELSINGIN MEIJEKILIIKE.

Lapinlahdenk. 11. Puh. 62 63.
SI 7398 22871

\ahvila
asuinhuoneen kanssa ostetaan heti.
Väst. Hels. San. kontt. nimim. „Liike-
paikka 7411".

Valurauta-
ja metsffirotnafa sekä sukka- y. m.
lumppuja ostetesn korotetuilla hinnoilla.

Metafllffike Oy.,
Unioninkatu 43.

if.i '-*--•.':

OIKEITA PERSIALAISIA
ja plyyshi-mattoja, oviverhoja, postiin,
ruokakalusto, kristalleja, rautasänky ym.
Pursimiehenk. 17 C 32, jälk. klo 10 Zp.
X

Ruista
Kauraa

William Otsakorpi.
Viipuri. 22534

MwwtUwrM
s ■ ■—■aaagÉifibiiÉaÉM

Uusi sitiiiiie
Tav. puhelin 01 07.

Uusi Singer

Eilisiisiiiiee
(ei yhtään käytetty.)

Lahden Hevosvaljaidcn Ja Matka-
tarpeiden kauppa,

Lahti. Rautatienkatu 14. Puhelin 501
22505

Tietosanakirja
nahkakansissa, käyttämätön. Vastauk-
set pyydetään Porvoo, Uusimaan kontt.
merk. „

1,000:"■
Suuria kukkia myytävänä Punavuo-

renkatu 16, prs B, ovi 20.

Pienempi tiski ja vaaka painoineen
sekä vanhempi Singerin ompelukone
myydään huokealla Kankurink. 1, p. K.

Myytävänä
Hirsihuvila Riihimäellä Junailtjank. 47

4 asuinkunnassa olevalla huoneella ja
suuri verstashuone 2-kertaisella lauta-
seinällä ja sauna sekä pesutupa, vuok-
ra-aikaa 19 vuotta, 45 mk. vuodessa.
Mainio paikka verhoili','!?? ja satulase-
pälle.

Opelauto
uusine renkaineen ynnä vararenkaat,
äärettömän hyvässS kunnossa, hyvä
maantievaunu. Lähemmin puh. 12 87,
tai Hels. San. kontt. nimim. „Auto 2794".

Huvila
läh. Helsinkiä 1 päivään kesäk. 1921, 5
h. ja keittiö, kyipyh.. vesijohto, sauna,
kellari y. m. Läh. Hels. San. kontt. ni-
mimcrk, »TaMhuvfia 2797".

Tilan myynnin takia myydään aivan
uusi, juuri ostettu

eleoleilÉiÉie.
Tarjoukset tehtävät osoitteella E. Hamo-
nen, .Mikkeli t. k. 15 päivään mennessä.

3 11 PYÖRI&ÄKSeLErK
f M LAAKEREITA '

KIPPf.-LaVETTI-jA
C y

V&JIAISIAVETURE*:
OSAKEYHTIÖ v'

MIr.CiNK.II-KELSIKrtI- PUH- 41C2&7Z£

Riilöiljateiis
osakehuoneisto kaikilla mukavuuksilla.
Vapaana heti asuttavaksi, myydään Läh.
Eemeli Aallon KiinteimistSkonttorien
Y:mä, Helsinki, Hallituskatu 15, Edus-
kuntatalo, Puhelin fi4sfc ' 22&V

Käytettyjä

SslÉilÉi iii
kuten:

Höyrypannu 7 mctr. pituinen,
kone 40—50 hevosvoimaa

BoHnderin raami
Höyigkone
Steevi- ja kappaussirkkeH
Pyöriä, remmiä, akseleita ja

laakereita y. m.
Lähemmin

Matti Kontio
Turku s2,

__,

Polkupyörä,
uusilla kummeilla, tasavirta % hv.,
sähkömoottori, hienoja »American"
Grammofoni-levyjä, matkan tähden.
|£§dnjtsbergiskstö 16, oyj 32.

Kirjoituspöytä
ja -tuoli, naisten piironki ja sänky ma-
hongista, myydään halvalla Katajano-
kan Kehysliikkeessä Lyotsjkatu 8-
EU&.USB&. ■■-'

*
" ~> M

Sähkövoiman käytäntöön tultua myy-
dään hyvässä kunnossa oleva 7 hevos-
voimainen

»«>>»

lokomobiili i
EöJjpainen, Haßäa, ftvert Mikufe M^

Parhaista englantilaisista
Kankaista

valmistettuja pukuja, syys- ja talvi-
pahtoja, siistiä ja kuosikkaila vä-
hän käytettyjä löytyy myös 150:
alkaen." Soittimia, puhelin-, kirjoi-
tus- ja ompelukoneita, kiikareja,
kapsäkkejä y. m., y. m., y. m.

Miesten, naisten ja lasten jalki-
neita. HUOM! Ostetaan kätei-
sellä kaikenlaista tavaraa.

M. O. BA. ARI.
Fredrikinkatn n:o 43. Puhelin 696.

Uusi pöjtäjHihelin
maaseutu seinär.uhelin, 2:si miest. ulste-
ri- ja 1 syyspaittoo. JVhtkailijakoti 3uo-
ja, Fredrikink. 30, h. 3, 10—12 ja 5—7,

Pieni liike
myydään varastoineen Smk. 7,000: —.

Kirja- ja Tupakkakauppa.
Hämeenkatu 6.

Soutuvene m ydään halvalla. Lähem-
min L. Viertotie 28, porras D, ovi 31,
klo 6—7 ip.

Kiiyt. halpoja huonekaluja
pähkinäpuinen tuolettipiironki, sohvia,
tuoleja, pöytiä, lansenvaunut sekä kai-
kenlaista tavaraa halvalla. Albertink. 16,
„Lato".

2 käyttökunnossa olevaa

Höyrykonetta
myydään halvalla sähkövoiman käy-
täntöön ottamisen taida. 1 3—12 hv.
lokomobiili, hinta 15,000:—, 1 pysty-
''öyrykone kattiloineen 5—6 hv, hinta
5,500: —. Nähtävänä M. Bergman'in
Makkaratehtaalla Högforsissa.
22579

Tikkaoiannilan
noin 250 kpl:n

l ■

loppuun myydään.

Tarkemmin A.yrsh£reyh-
distyksestä tai
Consiant Mernh&rtPilta

Os.: Jyväskylä. 22842
Asunnon tarvitsijat:

Ostakaa itsellenne oma

Talvitaito Boksbaekasfa
Huoneet heti vapaat Lähemmin

Puhelin 116 57
klo 10-3.

22.-51

HELSINGIN SANOMAT

léo-Héii tias
ostetaan.

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

22717

Käytettyjä

Puhelin- Ja Säliköiarpeita
Vilhonk. 5. SÄHKÖLIIKE. Puhelin 76 13.

Pieni maatila,
jossa on hyvä ja tilava asuinrakennus tai

Huvila,
jonka yhteydessä on maanviljelystä,
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. 22751

tään.

myytävänä.
Suuri, miltei uu3i n. s. Neva proomu, 60

m. pitkä, 9 m. leveä, kantavuus noin
1,300 tonnia ja 286 standerttia puutava-

raa, nykyään vesilastissa Reposaaren
satamassa, myydään julkisella huuto-
kaupalla lauantaina elok. 21 pnä kello 12
päivällä. Proomun mukana seuraa isom-
pi määrä arvokasta kalustoa m. m. plo-
kia, galv. vaijeria, hinausköyttä, laiva-
lamppuja, 3 pelastusvenettä airoineen
ja purjeineen, sekä lastipeirteitä, keit-
tiökalustoa, ankkuri ja kettinkiä y. m.

Puolen tunnin mietintö-aika pidäte-
Lähemmin ilmoittaa

Lars Krogins & C:o.
Reposaari.

Keskiviikkona elokuun 18 p.

Hyvässä kunnossa oleva

Miljoonatalo
Turun keskustassa vaihdetaan keskikokoiseen maatilaan. Haem.l Omistaja »«a
muuttaa 7 huoneen huoneistoon, joka pian on vapaa. Vastaus mm.: ,Byte" Turku
Poste restante. 52» >9

Polttakaa ainoastaan alkuperäisiä
■ ■

Puuimukkeen kanssa poltettava.

W»»z mm Keisnigissn. ?m
12P76

hapaana heti
hirsihuvila Albergassa, 5 min. as., sisält.
3 huon. ja keittiö, yläk. 2 liuon, ja keit-
tiö. Nähtävänä joka päivä klo 4—B ip.,
sunnunt. 10—8. Osoite: Angervo, Al-
fa erga.

5 kk. vanha foxteri sekarotuinen koi-
ra myydään. Itä Brahenk. 15, Kansan-
ruokala.

Myytävänä jauhomyllyn sisustus, kä-
sittävä 2 paria kiviä (1 pari Tirvan)
puujalustalla, varust. rauta-akseleilla,
hammasrattailla sekä 1 :!!ä lestekoneella.
Myös myyiiään 1 syrjäsirkkeli sahalai-
tosta varten. Tarkemmin L. A. Granöitä,
Oulunkylä. 22808

Syyskylvöihin käytännöllisiä ja
tarkoituksenmukaisia

UUS! VAASA-
kylvökoneita
ja alkuperäisiä

€ambpidge»jyFiä
myy varastosta 22554

Keskusosuusliike
HANKKIJA r.l.

Kahden huoneen ja keittiön
OSAKKEET

myytävänä. Heti vapaat.
Puhelin 58 09.

PORSAITA
suurempi määrä suurta Yorkshire-rorua
saatavana. Gustavelundin kartano, Ke-
rava.

Sä h kö moottoreita
Tasa- sekä vaihtovirta

Kilovattimsttarelta
Tasa- sekä vaihiovirta

SCMsiporakonelfa
Banco 110 v. t»s?.v,

Sähkötarpeita,
Ärmatuur©ja

Aina varastossa!

Alfr. Paloheimo
Sähkö-koneiolmlsto

rMsinki. 25874 Puh 115 12

WW ii iiii nappeja
Annankatu 23, puoti*

pun. 74 43.

Isompi määrä sähkömiesten, levy-
seppäin ja maalarien

tlkarappufa
halvalla 5 linja 18, D, 76, tämän viikon
ojalla klo 6—B ip, .

Tunnettuja

F a g _ »

BlSSftiil li) 'iitil U/jU
myy

Keskusosuusliike
HANKKIJA r.l.

2 55!

Rakennustiiliä
Jokelan tunnettua valmistetta
toimitettuna heinäkuun alussa,
myy

Jokelan Tiilitehdas Ja Kartanon
konttori.

Katajanokankatu 4. Puh. 205.
81.7289 21678
Maasta poismuuton takia myydään

aivan uusi ja kaunisääninen hieno

Flyygeli
Schröderin tehtaan. Hinta Smk. 13,000.
Läh. Vilho Toivola, Terijoki, puh. 194.
22829

hyvällä liikepaikalla
Hämeenlinnassa Raastuvankadun
varrella myydään muuton takia.
Tontti 1,765 m». Tehtaan, (kaksi-
kerr. kivirakenn.), konttorin ja
myymälähuoneen p. a. 310 ms.
Puurakennuksissa 18 tulisijaa, p. a.
440 ms

. Lähemmin ilmoittaa

Hämeen-saaren Konepaja O.Y.
Hämeenlinna. Puhelin 415.

SI 7880 22866

Käytetty

hyvässä kunnossa.

22840
Erik Nordiin

Salo.

Myytävänä sllrfamaanfavarakaappa
halvalla. Sopii muuksikin kaupaksi.
It Viertotie 28 A 1.

1,200 m», joitten joukossa huomattava
määrä koivuja. Halot ovat 4—6 km.
ajomatkan päässä Turengin asemalta, |
mutta myydään ne sopimuksen mukaan i
vapaasti mainitulla asemalla. Lähem-
piä tietoja antaa -f> %

'

TKJÖ KERKKONEN. U^Os.:TurenkL Puhelin. S?=**3

Asunto-osake
Iso-Roopertinkadun varrella: t hnonet- '
ta ja keittiö hyvässä yht. Eivät heti;
vapaat Hinta Smk. 80,000: —% Lä-
hemmin pnh. 94 24, B—ll.

3 tpl. M.WWWM
å 600 mk., jos kauppa tehdään heti.Emot »yntyp. 18—19 ja 23 kesäk. I
1919. Väst Hels. San. Siltaa, kontti
nimim. »Poismuuton tähden". I

20,000 kpl.

SilS flttQl
myytävänä tukuttain.

Uuno Sinervä,
Annankatu 22. Puh. 54 98.

31.7872 22826
aa a a

N P 24. 2—15 m. pitkiä, myy halvalla
varastosta

msuisoriisJinisio ftnred a. Paimoerg,
Fabianinkatu 31. Puh. 3942.

51. 7890 '22896

1 haon. olkov. |a keittiön

Osakehuoneisto
myydään. Lähemmin

Pankkiiriliike Jchn ThomS Oy.
Kiinteimlstötoimisto. Fabianink. 14.

Pörssltalo. Puh. 40 44.
817886 22*79

Sinkkisiä astioita, joiden pohjassa on
hana ja joihin sisältyy yksi tynnyri pet-
rolia, myy Talonmies, Uudenmaank. 2.

VILLATAKKI myytävänä Fredrikin-
katu 40, prs C, ovi 2. Tavataan klo
4—5 ip.

Silityslllke
ulkomaan matkan takia, liikettä harjoi-
tettu 10 v. hyvällä menestyksellä. Kons-
tantininkatu 11.

samassa paikas-
sa. Lähemmin k!o 10—3.

Ruoka- ja Sekatavarakauppa
myydään halvalla heti Smk. 16,000:—.
Väst. Helg. San. konit. mm. „Po:smuut-
tava 7420".

Hyvä Prismakiikari
SX halvalla, ransk. valin. Puh. 21 63,

laini ii lii
yksinkappalein ja tukuttain k-jstantajat
varastossa Paperik. „Viertolasta" Iti
Viertotie 17.

Hitom.! Kustantajan hinnat! 22824

isompi määrä myytävänä. Kouraa BBy-
rysaha Oy., Koura. 22885

auto-taksamittari
t&ydellinen. Annani;. 21 C, h. 18.

2 Ipl. PEHiH
Tarkemmin Yrjönkatu B—lo C 18-

Siisti, melkein uusi myymälän

Kassahyttl
myydään huokealla. Nähdään S. Tam-
milehdon kangaskaupassa Kapteenin-
katu 26.

"

Huom.Z
poismuuton tähdenluovuJPaan ensiluokkaisessa kunnossa

Maito- sekä ruoka- ja sllrtc-
maantararakaoppa

asuinhuoneitten kansaa. Paidalla on
kauppaa harjoitettu 18 vuotta. Lähem-
min Nervanderinkatu 12 B 38 keski-
viikkona ja torstaina klo 10—3.

Suurempi

kangasliike
varakkaassa ja vilkkaassa maaseutu-
kaupungissa, vuosi v. noin 800,000:—«
Myydään sattuneesta syystä. Läh. Hei?
San. kontt. n im. „llyvä varasto".

iiitJiliilCt
lähellä Keravan asemaa pinfa-ala alle
100 ta., myydään irtaimistoineen javuo-
situloineen, eli vaihdetaan Vallilan ta-
loon, osakkeisiin tai liikkeeseen. Vast.
Hels. San. kontt nim. »Maanviljelijä
7427".

' M

22849



Keskiviikkona elokuun 18 p.

2 höyrypannua
Falrbaivu mallia, 128 m 2 tiilipinnalla, sopiva laiva- ja
maakattiloiksi, myytävänä. Nähtävänä Harakkasaarella
lähellä Kaivopuistoa Helsingissä.

Helsingin Pelastus Osa.keyh.tio,
Mikonk, 2. Puhel. 93 93. Harakka 45 77.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦❖♦♦❖♦♦«»❖♦♦^«❖♦•»♦♦♦❖♦❖❖^♦♦^♦♦ ♦❖
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♦♦ ff

H Lohjan Turvepehkuyhtiö ||

f! Lyllillll&iliulil tt Lliiiiiiil it
ff ff
3» *♦

Tt 8
stn

myy haasiolla kuivattua,
ensiluokkaista, valkosam-
mal turvepehkua nor-
maalikokoisissa paaiu.ssa.
Tilaukset osoitettavaLoh-
janTurvepehkuyhtiö.Leh-
musluoto & Louhivaara,

Lohja.
♦* 22887 «o
»«-»*♦♦♦♦#♦♦♦♦♦> ♦❖♦♦♦♦♦♦♦^»♦♦«^♦♦**s**»«4^**«><>**s*«>
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Kaun-s ja hyvin hoidettu' Keller & Iroiier

myydään nyt heti halvalla satulan kanssa y. m.
min puh. 108 63 ja 17 64 kallo 9 V* 5.

Lähem-

Ainoastaan fl kruunulla
voitte tulla

Ruotsin Valtion Palkinto-oblsgatsionilafnan
obllgatsionin omistajaksi ja voitte t. v:n elokuun 30 p n arvonnassa viedä
kotiin yiiden 11,584 voitosta joista suuna on Kr. 30C,0C0.

Ehtona sentahden on, että sopimuksen mukaan maiisatte jäännöksen
ostohinnalta, kr. S5: —, 11 kuukausimaksuna. Sopimus tietoineen Teiden
obligatsioninne numerosta lähetetään Teille heti kun on vastaanotettu yllä-
mainittu käsiraha. Ostaja maksaa postimaksun.

Växelkontoret MERKUR, «SÄÄEPÄ-Sfriii»
Ulkolaista rahaa ostetaan omaan laskuun ja välitetään sen myyntiä.

Erittäin kauniita erikokoisia
Salin pSyssireiatSofa,

sekä alkuperäisiä Itämaahisia käsintehtyjä

Ma&tOJ3f (melkein uusia)

ruokasalin kalusto (tammea) rusk. puunattu, kirjoituspöytiä, invent.
sohva, patjoja, antiikkisia tuoleja y. m. esineitä, kelloja, kauniita tau-
luja, puhelinkoneita, gobeliinia, erivärisiä parh. kankaista valmistettuja
pukuja, miesten, naisten ja lasten kenkiä y. m. Huom ! ehdottomasti
halvimmalla! KURANT, Eerikinkatu N:o 13. Puh. 99 37.

Hyva paaomansijeixus MM^^
M ostamalla meren rannalla, Hanko—Tammisaaren ra- M
kH dan varrella, lähellä kaupunkia sijaitseva, yhdysviljelyk- H
Hii sessä viljeltyjä

' "

' W

pinta-alaltaan, toinen 1,000 ja toinen 1,200 ta.
Tilat ovat hyvässä viljelyksessä, metsärikkaita ja hyvin

rakennettuja sekä parhaimmilla kulkuneuvoilla.

B Lähempiä tietoja antaa H

Aksel Alanderin Asianajotoimisto Ö.Y. I
Helsinki, Aleksanterinkatu 15. 228ö0

Haasioilla kuivattua, ehdottomasti kuivua ja mullasta vapaata,
ensiluokkaista

paalien koko 100X70X50 cm. Vapaasti vaunuun lastattuna ja
peitteellä varustettuna lähetysasemalla. Toimitus aivan heti varastosta
Toijalan—Riihimäen väliseltä rataosalla.

Kunnioittaen

Eeskl-HäHseen Maanviljelys- & Koiiekauppa.
Orivesi. Puh. 81. S, 21400

Tähkyriliöyrypoiiakcaeet
ovat tunnettua „Gö*a" mallia, varustelut S. K, F. Kur.lalaaäieieilia ja
ensiluokkaista valmistetta.

Tähkyripuimakoneita valmistaa ja myy
E. & J. UEtftSO - Salossa.

Kuvallisia hintaluetteloja käyttäjien kiittävillä todistuksilla varustettuna,
ilmaiseksi. Asiamiehiä otetaan. SI 7879 2<>863

Helsingissä keskustassa sijaitseva ensiluokkainen

Kahvila jaravintola
on myytäväuä tämän kuukauden aikana. Liikkeen vuosivaihde nousee
yli miljoonan. Vastaukset pyydetään osoittamaan t. k. 21 p:ään men-
n essä nimim : „Kahvila N:o 7750" os : Sanomalehtien Ilmoitustoi-
misto, Helsinki, Aleksanterinkatu 48. 51.7750 22417

HELSINGIN SANOMAT

¥uokra-ilmoityksiä
■ ■

Vuokralle tarjotaan

Ensiluokkaisia 2—5 huoneen osakehuoneustoja Uudessa

Keskuskeittiötalossa
jossa rakennustyö on
käynnissä ja valmis-
tuu ensi kevään ku-
luessa, en merkittävissä

O. E. Tannerin Konttorissa,
SI .7901 I. Heikinkatu 1. Klo 12—2. X22878

ii is siiili teli liiil
on merkittävänä tämän viikon ajalla osaketalossa, joka valmistuu
vuoden kuluessa. Läh. työmaan konit Vuorikatu 6, klo 12—3,
pun. 124 56.

4 huoneen huoneiston Iso Ireiia-aiköOYtone
Kalliossa luovutetaan, jos ken ostaa
huone-, huusholli- y-m. talouskalut.
Vasta maalattu, eri sisäänkäynti. Vast.
I-lels. San. Siitäs, kontt. nimim. „TJlko-
maan matka 7,500".

saa heti ostamalla 11 liuon, talon Hes-
periankadun vieressä. Hinta ainoastaan
Smk. 96,000:—. Käteismak.ulla 20 <7o
alennus. Läh. Ahlqvist. Puh. 52 56,
klo 12—2.

Kolme yksinkertaisesti kalustettua

huonstta
(yhdessä) vuokrataan ehdolla että vuo-
den vuokra maksetaan etukäteen. Vast.
Hels. San. kontt: nim. ..800 mk. kuussa".

g**,r£b.honeet
Pitäjänmäessä halutaan vaihtaa saman-
laisiin eli hellahuoneeseen Helsingissä.
Vast. Hels. San. kontt. nim. lapsetto-
mat 7405".

liiiili min M
luovntetaan hyvästä kaupunginosasta
kalustettu huoneisto, jossa on 4 huo-
netta, eteinen, keittiö, palvelijanhuone,
kaikkine mukavuuksineen. Posliineja,
laseja y.m. seuraa mukana. Tarkem-
min vastaamalla nimim. , ; Solid köpa-
re N:o 7422" Hels. San. kontt.

Vuokrata

Pienehkö
tehdasfiuoneisto

halutaan vuokrata Helsingistä tai sen
lähistöltä. Vastaus Hbl:n konttoriin nim.
„Tvä rum n:o 678". 22716

I ÉH sipi |MI
tahi 1 huoneen (alkooviila) ja keittiön
huoneisto halutaan vuokrata Helsingis-
tä heti hyvää korvausta vastaan. Lisäk-
si annetaan vuokraa vastaan 1 huoneen
ja keittiön huone ; sto aivan Helsingin
läheltä. Pik. väst. Kels. San. koitti nim.
„Fieni psriie 2750".

Mies-ylioppilas haluaa vuokrata siistin

Kalustetun Eiuon.
syyskuun i tahi 15 p:stä. Arv. vastauk-
set Hels. San. kontt. viikon ajalla nim.
»K. Ö."

Nuori nainen haluaa vuokrata yksin-
kertaisen, kalustetun huoneen; omat sän-
ky- ja liinavaatteet jos tarvitaan. Vast.
Hels. San. kontt. nimim. »Vuokra etu-
käteen 2800".

Halutaan vuokrata heti huone ja keit-
tiö eli yksityinen huone. Palkkio mak-
setaan. Väst. Hels. San. kontt. nimim.
»Asunnon tarpeessa 2798". ■

NEITI haittaa vuokrata pienen pakist.
huoneen tahi toveriksi. Väst. Hels. San.
kontt. nimiin, „Päivät toimessa 7401".

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

Siisti tyttö haluaa asuntoa, mieluim-
min yksftyfsen luona.

Väst. Hels. San. kontt. nimimerk.
„Koditon 7412".

Kaksi kauppakorkeakouluista

haluaa vuokrata kalustetun huoneen.
Vast. Kels. San. kontt. nimim. „Ka.lus-
tefctu huone 1918". 22876

lialutr.an vuokrata huone, mitluim-
min helisuunin kanssa.

Vaot Hels. San. kontt. nim. „Pal-
jnnko luovutusta".

Päiv. toimessa oleva neiti hakee
asuntoa toveriksi tai siist. perheeseen.

Väst. Hels. San. kontt. nim. „Rehel-
linen 7418". ,

KeskS-Ikälnen nainen
haluaa asuntoa. Väst. Hels. San. Siitäs,
kontt. nim. „Kaikki itsellä".

2 musiikkiopistoa käypää tyttöä ha-
luaa vuokrata kalustetun huoneen pia-
non kan?sa tai ilman.

Väst. Hels. San. kontt. nim. «Mak-
sukykyiset".

Kaksi siistissä
toimessa olevaa nuorta miestä haluaa
siistin kalustetun huoneen 1 pstä syys-
kuuta, mieluimmin Siltasaarelta. Vast.
25 p:ään mennessä Hels. San. Siitäs.
k'ontt. nimim. ../Tarvitseva 3071".

Halutaan vuokrata yksinkertainen
huone kalustettuna tahi ilman. Hyvä
vuokra maksetaan. Vast. Hels. San. k.
nimim. „N:o 7426" tahi puh. 125 24.

Kaunis huone kaasulla ja hellauunilla.
Kulmavuorenkatu 7 A, viimeinen kerros,
11—2, Neiti Pettersson.

Siisti lapseton perhe saa asunnon, noin
1 km. Malmin asemalta. Lähemmin tä-
nään Malminkatu 28, prs B, huon. 7.

18—14 v. poika saa hyvän täysihoi-
don Vladimirinkatu 20 B 10.

W liiiiiii
vuokrattavana. Tarkempia tietoja pu-
helimitse 125 00. 22884

Keskustassa sijaitseva

Kopftorlfiuoiieista
käsitt. 3 huonetta kestävine, en-
siluokkaisine irtaimistoineen Pu-
helin y.rn. on luovutettavissa.
Vast. nimim. ~150,000:—" He!s.
San. kontt. SI 7898 22867

halutaan

Kaksi opiskelevaa
haluaa vuokrata

I\ irilrU I'Di'iJll

mieluimmin keskikaupun-
gilta.

Vastaukset Uuden Suomen
konttoriin nimimerkille

Jpä asunto 2077"
22586

halutaan vuokrata vanhalle rouvalle
mieluimmin Lapinlahdenkadun lähistöltä.
Vastaus puh. 62 63. 81.7897 22672

Kaksi työssä käypää tyttöä haluaa
asuntoa heti tai myöhemmin. Puhel.
10571 klo 7-4.

Kaksi opiskelevaa haluaa vuokrata
huoneen syysk. listä tai 15 p:stä. Miel.
keskikaupungilta. Vastaukset Uuden
Suomen konit, tämän päivän kuluessa
nim. „Hyvä vuokra 2079". 22895

WW (ah afififhiuaiiii WWMUW
haluaa vuokrata heti taikka 1 p:stä
syysk. hyvin kalustetun, kodikkaan huo-
neen rattoisassa perheessä mahdoi'. lä-
hellä Kadettikoulua. Täysihoito suota-
va. Vast. os.: Suomen Kadettikoulu, nim.
»Absolutisti". 22892

HUONEEN joko kalustettuna tai il-
man, haluaa vuokrata opettajatar. Vast.
puh. 31 20. 22891

Kaksi työssä käypää tyttöä haluaa
kalustamatonta huonetta mistä kaupun-
ginosasta hyvänsä. Luovutus makse-
taan.

Vast. Hels. San. Siitäs, kontt. nim.
»Tarvitsevat 333".

NEITI haluaisi vuokrata heHa- tahi
keittiöhuoneen kalustettuna tahi ilman.
Vast. Hels. San. kontt. nimiin. »Varma
maksu 7429".

NEITI haluaisi asuntoa. Vast. Hels.
San. kontt. nimim. «Kiire 7428".

Virassa käypä
Neiti

haluaa vuokrata pienen huoneen joko
heti tahi 1 p. ayysk. Vast. Hels. San.
kontt. nimiin. «Vaatimaton 7430".

O*
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haluaa hyvän täysihoidon, vaihtoeht.
hyvinkalustetun huoneen ilman ruokaa.
Vast, sisält. m. m. bintailmoituksen,
Hels. Sao. kontt. nimim. .: Hyvä mak-
su 7424".

É Virkoaa haettavana 9

Toholammin Sykäräisen Kansakoulun
väliaikainen

virka
julistetaan johtokunnaita haettavaksi
neljäntoista vuorokauden kuluessa. Vir-
kaa, johon on ryhdyttävä heti kutsun
saatua seuraa palkkaa paitsi valtiolta,
kunnalta rahaa 200 mk., 1,650 kg. hei-
niä, polttopuut, valo, viljelysmaata noin
1 hehtaarin ala. Paikka on miesopetta-
jan paikka mutta voivat naiset kuin
myöskin ei kompetentit tulla huomioon
otetuksi.

Toholammiila, elokuun 13 pnä 1920.

Villiäni Pollari,
johtok. esimies.

Osoite: Toholampi, Sykäräinen.
22835
Kälviän kunnan Passojan uujfen kan-

sakoulun johtokunta julistaa täten haet-
tavaksi koulun

iiiiflif in
lukuvuodeksi 1020—1921. Virasta on
palkkaa haettavana olevan valtion pal-
kasi lisäksi kunnaita 500 markkaa vuo-
dessa varsinaista prikkaa, I.OCO mark-
kaa vuodessa kalliinajan palkanlisää,
300 markkaa vuocféssa puutteellisen
asunnon korvausta ynnä asunnoksi 1
kamari ja keittiö sekä tarpeelMset ulko-
huoneet kuin myöskin vapaa lämpö
(oilkotut polttopuut) ja valo. Koulu si-
jaitse kauniilla paikalla 3 km. R : ioan
pysäkiltä ja 9 km. Kälviän Kirkolta. Ha-
kemukset ovat viimeistäänkin t. k. 22
päivänä toimitettavat aHekirjoittaneeUe
johtokunnan esitmebelk osoitteella Rii-
pan pysäkki, Oulun radalla. Pätevien
miespuolisten 'hakijain puutteessa ote-
taan naispuolisetkin hakijat huomioon.

Kälviällä, elokuun 7 pnä 1920.
22850 William Myllykangas.

Äpylafs-opettafattaren virka
Mertonäsin ylemmässä kansakoulussa
Helsingin pitäjässä on haettavana en-
nen syysk. 13 p. 1920. Suomenkielen
taito tarpeellinen. Palkkaa on, paitsi
vaffioäpua, kunnalta: palkkaa 1,000
mk., kalliinaianlisäystä 1,500 mk., sekä

asunto, puut ja valo. Virkaan on heti
astuttava. Lähempiä t'atoja antaa
Herra Lindberg, puh. De.nrerö 21, pos-
tiosote: fielsinki, Degerö —Uppby,
Höyryl. Astrid.

Hertonäs, elokuun 16 p. 1920.
SI 7884 22864 Johtokunta.

Saksankielen
tuntiopettajanvirka Forssan yhteiskou-
lursa haettavana enr>en t.k. 28 häivää,
15 viikkotannin opetusvelvollisuus,
muutamia lisätunteja voimistelussa,
piirustuksessa ja lankissa saatavissa.
Virkaan astuttava 1. 9. 1020. Hakijat
suvaitkoot ilmoittaa vaatimuksensa al-
lekirjoittaneelle.

Juho Kivikoski.

22742
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toimi

Räisälän Kansanopistossa
julistetaan haettaviksi

ilfl&ifiLil lli!iJlillil!^t!il|l^ll%ijyif
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 palkhac-tuina
vaatimaton asunto lämpöineen ja valoi-
neen. Hakemukset paikkavaatimuksi-
neen ovat lähetettävät kuluvan elokuun
28 oäivään mennessä Johtöjiunnallo, os.:
Räisäjä. 22745
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Palvelukseen halutaao
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Karsämäen Osuuskaupan r. 1.
Nahkuriliikkeessä julistetaan
toimeen täysin kykenevien
henkilöiden haettavaksi ensi
syyskuun 1 päivään mennessä.
Liikkeen puolesta seuraa va-
paa asunto, johon kuuluu kak-
si huonetta ja keittiö, sekä
valo ja lämpö. Irtisanomisaika
molemmin puolin 1 kuukausi.
Hakemukset suosituksineen ja
palkkavaatimuksineen on lä-
hetettävä Osuuskaupan halli-
tukseile.
Kärsämäki, elok. 6 pnä 1920.

22833 HaIHtUS.

Täysin tottunut

keittäjätär
miel. talouskoulun käynyt, kykenevä
itsenäisesti hoitamaan talouden, saa
paikan allekirjoittaneella syysk. 15 p:stä.
Pyyd. kihertämään todistukset palkka-
vaatimuksineen Raina E. Alanne, Sai-
rala, Ylämaa. Osoite syysk. 1 p:än jät-
keen Viipuri, Viskaaijnk- 6. 22831

Amerikkalaiseen kirjanpitoon ja kas-
sanhoitoon läysin kykenevien naishen-
kilöiden haettavana liikkeessämme.

Todistukset palkkavaatimuksilleen ja
suosituksineen lähetettävä liikkeemme
konttoriin ennen tämän kuun 31 päivää.

Uskottujen varojen hoidosta vaadi-
taan 100D0: markan suuruinen ta-
kaus. Ainoastaan täysin kykenevät ote-
taan huomioon.

LAHDEN OSUUSKAUPPA r. I.
Lahti. 22.852

Kunnollinen

Pehtori
kykenevä johtamaan suurempaa
työvoimaa,

Mieskarjakko
ulkotaloon, sekä

Maiskarjakko
karjanhoitajan apulaiseksi pääkar-
tanoon saavat paikan marrask.
l:stä pistä Mommilan kartanossa.
Hakemukset todistusjäljennöksi
neen, joita ei palauteta, ja tiedot
palkkavaatimuksista lähetetään os.:

åyr. 0. E. Sandström,
SI7SBI Mommila. 228G8

Keski-ikäinen, vakavaluontoinen ja
ruoanlaittoon tottunut PALVELIJATAR
saa 1 p:stä syysk. edullisen paikan pie-
nessä perheessä maslla. Ilmoitukset
palkkavaatimuksilleen lähetetään os.:
Agronoomi L. Sohlberg, Lohja, Kouvo-
lan kartano.

Lapsenhoitaja
saa paikan, mieluimmin maalta tullut,
nyt heti. Malmink. 38, B, 26,8—10, 7—B.

Mikonk. 2.

Virrat, Hauhuu.
22877

16—17-vuotias

Poika
sekä

Asiatyttö

iliiiii!

Yhdistetty

toimi

otettava 1. 9. 1920.

Naisparturi-apulainen
saa heti hyvän prosenttipaikan. Vast.
Hels. San. kontt. nimim.

„Heti 7423".
Siisti maalaistyttö, tottunut lehmän-

hoitoon, saa paikan pienessä perheessä
Korsossa. Vast. Korsoa puh. keskuk-
seen Tieti talli 1 p. syysk.

Maitokaupan myyjätär
saa heti paikan. Ilmoittauduttava Iso-
Roopertinkatu 26.

Maitomyymälä.

22848

Ästapoika
JL

»w'V8 «P B S IBI *eé' ta H väsi MMMa MW

Täysin kykenevä hoitamaan kangas- ja seka-
tavaraliikeltä maalla ja joka voi sijoittaa liikkee-
seen 20,000 markkaa tai hankkii pätevät takuut
haltuun uskottujen varojen varmuudeksi, saa heti
edullisen paikan kun lähettää suosituksensa ja
palkkavaatimuksensa osoitteella: „Ksupanhoi-
taja", Lahti, Kantolan Sanomalehtiloimisto.

kykenevä ja kielitaitoinen saa paikan heti kirjanpitäjänä ja
kirjeenvaihtajana konttorissamme. Kirjalliset hakemukset!
jätettävät personallisesti ansioluetteloilleen ja todistusjäljen- '
nöksineen ennen t.k. 22 päivää.

Helsingin Pelastus Osakeyhtiö

liii! ies- I lis-
iiii

saa paikan 1 pstä marrask., kun lä-
hettää jäljennökset todistuksistaan ja
työtodistuksistaan, jos viimeksi mai-
nittuja on, palkkavaatimukt-ineen,
syysk. 15 päivään mennessä Virtain
keskisen tarkastusyhdistyksen esimie-hewe osoitteella

A, E. Morri.

saavat toimen Apteekki ..Kotkassa".

laiskirjtfto
mieluimmin sellainen, joka jonkun ver-
iän taitaa ruotsia, saa paikan marras-
kuun 1 pstä hoitamaan keskikokoista!
navettaa. Suositukset ja palkkavaati-
mus lähetetään osoitteella: Maksamaa.
22838 Herbert Tandefelt. I

saavat työtä
E. JÄRVELÄN SÄHKÖLIIKE.

Agricolankatu 13. Puh. 87 99.
Tottunut lapsenhoitaja saa heti pai- |

kan Aleksanterinkatu 19,
SI 7894 22873 Tri Salolla.

Älityömestarin
TNI 1 i II I II j I »Piirtäjän toimi

Paraisten konepajassamme julistetaan
täten haettavaksi. Jäljennökset todis-;
tuksista ja suosituksista, joita ei pa- ,
lauteta, ynnä tieto palkkavaatimukses- '
ta, jolloin on huomioon otettava vapaat*
huone, halot ja valo, lähetetään

Paraisten Kaikkivuori Osakeyhtiölle.
22841 Parainen.

Hattulan Suojelus-
kunnan

II *1 18* *°**lS*l **

julistetaan täten sotiiaskasvatuks:-n saa-
neiden, toimeen kykenevien henkilöiden
haettavaksi. Toimeen kuuluu myöskin
kansliapäällikön tehtävät. Hakemukset
todistuksilleen, suosituksineen sekä palk-
kavaatimukset jätettävät esikunnalle 20.
8, 1920 mennessä. Toimi on vastaan-

Esi?'-j;ia.

Halutaan tuntsla. Vast. paikkavaatim.
Hels. San. kentt. ms. „Koclyseon
2:lle 1."

saa paikan Kauppakirjapainossa Aika-
diankatu 6. 22832

iiiia i iii. '

¥outs ja icsrjakko
mielwimmin sam. perh. pienemmällä
maatilalle heti taM myöhemmin. Ha-
kemukset palkkavaatimuksineen os.:

Väinö E. Leino, Tikkurila.
22893

N:o 222 1920 7



S N:o 222 1920

Hi6S- iai nais-

Konttoristi
joka täydellisesti voi hoitaa puutava-
ra-alaan kuuluvan kaksink. italialai-
sen kirjanpiaon, toimien samalla kas-
sanhoitajana ??kä on ehdottOß ani re-
hellinen., saa pysyväisen paikan hik-
keessämme, kun lähettää suositukset ja
todistusjäljenoökset, joita ei palauteta,
palkkavaatimuksilleen, huomioon ot-
taen vapaan asunnon, valon ja läm-
mön, ennen 1 p. syysk. Toimeen as-
tuttava kutsun saatua. Monipuolisesti
puutavara alalla työskennelleillä yksin,
miuhilla etusija.

22889 Kouran Höyrysaha Oy.
Koura.

PALVELIJA, kunnollinen, ruoan-
valmistukseen tottunut, joka auttaa
pienen lapsen hoidossa, saa paikan he-
ti. Lähemmin tänään klo i?—-12 Al-
bertinkatu 26 D, ovi i.

Reipas asiapoika
saa paikan kun ilmoittautuu puheli m.
126 24 klo 10—12 ap.

Kaksi taitavaa ja kokenutta

Kone-
piirtäjää

saa heti pysyväistä tyBt£. Hakemuk-
set palkkavaatimuksineea huomioon
ottamalla vapaat huone, halot ja valo,
vastaanottaa

Karhulan Osakeyhtiß.
Karhula.

Laatan-
laskijoita

S kpl. täysin päteviä laatanlaskijoita
«aa työtä heti.

Ab. Skånska Cementgjutcriet.
Et Makasiinini. 2. Puh. 119 66.
22839

Mii
jolla on kokemusta ja taipumusta it-
senäisesti hoitamaan liikettä, saa pai-
kan maaseutukaupungissa sijaitsevas-
sa erikoistarkoitusta varten laitetussa
puunjalostustehtaassa. Asunto, lämpö
ja valo vapaat. Jäljennökset todistuk-
sista ja ilmoitukset palkkavaatimuksis-
ta lähetettäkööt nimiin. .Sahanhoitaja
7849" os.: Sanomalehtien Ilmoitusta!-
misto, Hehinki, Aleksanterinkatu 48.
SI 7849 22761

Farialrlrn
saapi paikan Ilolan kartanossa Sys-
mässä 1 päivästä marraskuuta 1920.
Hakemukset ja palkkavaatimus täysine
ylöspitoineen lähetettäköön osoitteella:

ONNI SCHILDT,
Suopelto. 22785

Karjan-
hoitaiat!

m
Kykenevä, tarmokas ja ayrshire-

karjanhoitoon perehtynyt karjanhoita-
ja saa marraskuun 1 pstä edullisen pai-
kan keskikokoisessa ayrehjrekarjata-
|o«sn. Tuimeen pystyvät hakijat lähet-
täkööt tietoja perheoloistaan, palkka-
vaatimuksistaan sekä todistus- että
suositus.iKljennökset, joita ei palauteta,
osoitteella: Helsinki, Ayrshireyhdistyk-
»en toimistoon, Yrjönk. 11, elokuun
kuluessa.
21167 HJ. Sandberg.

Kokenut ja taitava

Rakennus-
mestari

saa heti paikan. Hakemukset suosituk-
sineen ja ilmoituksineen palkkavaati-
muksista, ottaen huomioon vapaan
»suntion, lämmön ja valon, lähetettä-
kööt os.:

Elektrometallurgiska Aktiebolaget,
Vuoksenniska.

22843

SI 7851 22767

Piiiill!
toimi

Puumalan Suojeluskunnassa julistetaan
täten haettavaksi.

Paikallispäällikön tehtäviin kuuluu
myöskin kanslia- ja harjoituspäällikön
tehtävät. Toimi täytetään molemmin»
puolisella 2 kk. irtisanomisella ja tulevat
ne hakemukset huom oonotetuks', jotka
suosituks neen ja palkkavaatimuksilleen
saapuvat viirneistää" tämän elokuin 28
päivänä osoitettuna Suojeluskunnan esi-
kunnalle. Puumala.

Toimi on vastaanotettava heti kutsun
saatua.
22811 ESIKUNTA.

Kckenut

■ S « | 8

saa paikan heti

Karihaaran
Selluloosatehtaalla.

Kemi, Ksrihaara.

Liikkeenhoitajan
ja varastomiehen toimi

liikkeesämmc Äyräpään asemalla ovat
pätevien henkilöiden haettavana t. k. 25
päivään mennessä. Liikkeellä on 6 myy-
mälää; myyntimäärä 2 n:i!j. vaiheilla
Palkkaetuihin kuuluu vapaa asunto, läm-
pö ja vaio. 2 kk. irtisanominen molem-
min puolin. 5,000 markan takaus vaa-
dikaan. Valittu ei sas kieltäytyä.

Äyräpää, 16. ii. ! 920.

Hotakan Osuuskaupan r. L Hallitus.
22330

ll* * (I I I

perehtynyt englannin- ja saksankieli-
seen kauppakirjeenvaihtoon saa heti
konttorissamme vakinaisen paikan. Ha-
kemukset palkkavaatimuksilleen, tociis-
tusjäljenncksincen ja suosituksin, jä-
tettävät mieluimmin persoonallisesti
konttoriamme Yrjönkatu 23.

Osakeyhtiö Ulkomaankauppaa varten,
Helsinki 22846 Kaluan paikanmuutosta. Vast Tam-

pereen postikonttoriin nimim. „Kopis-
ti &. Retuchörskä".

22719
Lappeenrannan kaupungin

Hiaiijeipli!!
ioniin

toizni
julistetaan maanviljelysalaan perehtynei-
den tarmokkaiden mie.ten 10 päivään
ensi syyskuuta mennessä kirjallisesti
haettavaksi. Hakemuksessa, johon on
liitettävä jäljennökset ansioluetteloista,
on ilmoitettava palkkavaatimus. Toi-
meen olisi ryhdyttävä ensi lokakuussa.

Lappeenrannan Rahatoimikamari.
22730

Koneenhoitajan
Ja siihen yhdistetyn

lämmittäjän
toimi

on tutkinnon suorittaneiden perheettö-
mien koneenkäyttäjien, jotka ovat täy-
sin kykeneviä hoitamaan sekä höyry- et-
tä sähkövoirnakoneita, ja pystyvät suo-
rittamaar. myös putkitöitä, haettavana
Hatanpään sairaaloiden pisulaitokstlla
Tampereella. Kirjalliset hakemukset
maine- y. m. todisluksineen ja paikka-
vaatimuksineen, huomioonottaen vapaa
asunto ja ruoka, lähetettävä elokuun
loppuun mennessä osoitteella

Hatanpään sairaaloiden konttori,
22721 Tampere.

Vanhemman

lIIIIHHIIIHI
loimi ilmoitetaan pystyvien,
järjestyskykyisten mies-, (ai
nais henkilöiden haettavaksi
ennen syyskuun 1 päivää pää-
kaupassamme Ostoian ase-
malla. Eiutna seuraa asunto
(huone ja keittiö), valo ja
lämpö. Hakemukset palkka-
vaatimuksilleen ja ilmoituksi-
neen milloin voi toimen ot-
taa vastaan, lähetettävät
Ähtärin Osuuskaupan r, I.

22819 Johtokunnalle.
Ammattitaitoinen ja hyvän järjestys-

kyvyn omaava mieshenkilö saa

iipiiiiis
to : men

liikkeessämme- Myymälän kuukausi-
myynti on 20—30 tuhatta mk. Toimeen
valitulta vaaditaan 3,000 mi:n pätevä
takaus.

Samoin ilmoitetaan vanhemman

liikeapulaisen
toimi

päämyyniätässamme luotettavien ja työ-
täpelkäämättömien mieshenk!töitten
haettavaksi; vielä julistetaan mies-
puolisen

leipone
toimi

liikkeessämme avoimeksi. Leipurin tu-
lee pystyä ruis- ja vehnäleivän sekä ta-
vallisten leivoksen valmistamiseen.

Liikkeen puolesta annetaan toimihen-
kilöille v.ipaa asunto, lämpö ja valo. 1
kk. irtisanomisaika pulätrtää.n molem-
min puolin. Liike o» £!onvaran jäsen.
Toimet olisi täytettävä syys—lokakuun
aikana. Hakemukset palkkavaatimuksi-
lleen ja todisto«jäljenn< k ineen
suosituksineen on lähetettävä ennen elo-
kuun 26 päivää ailamainitun liikkeen
hallitukselle osoitettuina S. O. K:n neu-
vontatoimistoon Helsinkiin.

Alastaron Osuuskauopa r. L
Hallitus.

Nuorimies haluaa hevcsenhoitoon tai
jotakin muuta sopivaa tointa. Vastaus
Hels. San. kontt. nimimerk.

..K. A. 2792".
Tarjoilijan

tahi emännöitsijän paikkaa haluaa si-
viat. keski ikäinen leski. Vast. Hels.
San. kontt. nimim.

»Kykenevä 7408".Sisilia
tottunut palvelija; samoin lapsirakas, ko-
tonapysyväinen LASTEN! iOITAJA saa-
vat paikan ! p. syyskuuta Hyvinkään
kylän kansakoululle. Vastaus todistuk-
sincen palkkavaatimuksen kanssa lähe-
tettävä os. Rva Hilda Sippola, Hyvinkää.

22818

Vaiilieaimaß
liikeapulaisen

toimi
pääliikkeessämme julistetaan kykene-
vien, osuustoimintaan innostundtten
niiesncnkiiöitlen liaet;avaksi ennen t k.
27 päivää. Mieluimmin mak?e!,»an vain
rahapalkka Hakemukset palkkamaasi-
muksineen, todistusjäljennöksineen sekä
suosituksineen on lähetettävä alla-
mainitun liikkeen hallitukselle, osoiueeHa
Orivesi.

Oriveden Osuusliike t. L
Hallitus.

22820

liinl/ciinnih
saa heti paikan. Lähemmin klo 9—lo
ap. F. F. Johansson, Iso Roobertinkatu
17—10. porras A, ovi 17.

Omintakeiset

saavat työtä.
Ojalan Sähltöliiiie,

Mikonk. 9. 22545

Maalari
saa työtä Töölönk. 8. Maalarin työn. klo
7—B aam. Vaat. neiti hai. paik. kontt. tahi liikk.

Arv. vast. Hels. San. kontt nimimerk.
»Heti 7425".

Palvelusta haluaa

Herrat fokknLmpplaat
Teoiiisucden harjoittajat!

Suomal liikemies, 27 v., hiljattain kotiutunut ulkomailta, hakee itsenäisen
toimen tukKulnkkeessä tai teollisuuslaitoksessa. Oman hyvän yleis- Ja

liikcs.vlstyKsen, monipuolisen kokemuksen tuonti- ja vienti-
kaupassa seka liotl- etlfi uikom. .ha. Perehtynyt siinoinaa-

textr.ll-tukkukairppaau js tottunut omintakeiseen
työskeiite yyn. Hyvat suositukset. Hallit-

see suomea, ruotsia, englantia sekä
auttavasti saksaa ja venäitä.

Vastaukset t. k. 25» p:Ban mennessä Hei*. San.
konit, nimim „General merchant N:o 5177".

ffiiifiipili
2-vuotisen metsäkoulun käynyt, kii-

tettävät kOMlu- sekä palvelustodistukset
omaava metsämies ha!, paikanmuutos-
ta ensi lokak. 1 päivästä tai myöhemmin
sopimuksen mukaan. Arvoisia metsän-
omistajia pyyd. !äh. vast. ja pa'Kkatar-
jouksensa 2 viikon kuluessa tlets. San.
konit, nimiin. „29 v. metsämies".
22737

Talouskoulun, kansanopiston y. m.
kursseja suorittanut, hyvän suosituksen
omaava neiti haluaa

rouvan apulaiseksi tai jotakin muuta so-
pivaa tointa syyskuun alusti. Vast. ni-
mimerk. »Kokenut", Lahti, Kantolan
Sanomalehtitoimisto. 22807

LlliÉlf HU
Kaksi rehellistä neitiä, useamman vuo-

den liikealalla toimineet hakevat paikkaa,
miel. samaan liikkeeseen. Vast. Etelä-
suomen San. konit. Lahti, nimim. ..Se-
katavarakaupassa olleet". 22806

Maalari haluaa työtä
Useampia vuosia ensiiuokk. liikkeissä

työskennellyt, ottaa suorittaakseen ulko-
ja sisämaalnufcset v m. varsin huokealla.
Väst. Hels. San kontt. 2 p. ajalla nimim.
..Ilyät suositukset 2700".

300 mk. san se, joka voi hankkia hy-
vän paikan konltorialaHe konekirjoitusta
ja koulusivistystä omaavalle neidille.

Väst. Hels. San konit, nimim. „Liikc-
aiaa tunteva 2793".

3 luokkaa yhteiskoulun käynyt ja kir-
janpitokurssin suorittanut

NEITI
haluaa paikkaa I pnä syysk. liikealalle
tahi rouvan apulaiseksi pientä palkkaa
vastaan. Väst. Hels. San. kontt. 4 p.
kuluessa nimimerk. „ Vaatimaton 2796".

Kaikissa pstitöissä
mukana ollut harjoittelija haluaa paikkaa
ylöspitoa vastran. Vastaukset Hels. San.
kontt. ennen syysk. I p. nimim. „1 v.
harjoitellut".

Ennen ommellut 17 v. tyttö, haluaa
liikkeeseen ny! heti. Väst. Hels. San.
kontt nimimerk.

.Maalta 7402".

18 v poika hai. paik. kaupp. myyjäksi
ta! ajuriksi eli muuta sopiv. tointa. Kan-
sak. kl vnyi. Vast beti os, Alkutie 28.

lei. iii. rouva
haluaa yksinkert. tai lesken tai. hoita-
jaksi kasit. Vast. nim. ~17—20" Hels.
San. kontt.

Teknillisesti
y. m. kehittynyt rohkea nuorimies ha-
luaa tointa niitä vaan kunhan ansaitsee
hyvin. Arv. vast. t. kuun aj. lammi-
saaren postitoim. nimim. ..Luotettava".

Suomea ja ruotsia puhuva nuori tyttö
haluaisi tarjoilijaksi kahvilaan tahi muu-
ta työtä. Vast. Ilels. San. ko;itt. nimim.
„Varmasti hiotettava 7^03".

Ketttäjätär
useampia vuosia Helsingin osuuskeit-
tiössa ja sairaaloissa keittäjänä toiminut
hyvat suositukset omaava keittäjä ha-
luaa paikkaa. Vast. palkkatarjouksilleen
osoitettava Ryttylä, Lavinto. K. Keto.

6 Ik. oppikoulua käynyt, kesän v.
1919 liikealalla palvellut

NUORUKAINEN
hai. konttori- tahi liikealalle. Arv. vast.
Hels. San. k. nimim. ..Tarmokas 6198".

Talonmiehen paikkaa
haluan kaikkeen työhön kykenevä nyt
heti tahi myöhemmin. Vast. 2 viikon
ajalla Hela. San. kontt. nimim. „2 hen-
keä 7407".

Tilanhoitajaksi
tai muuta sopivaa alaan kuuluvaa toin-
ta haluaa agraarialaan innostunut,
maanviljelyslyseon kurssin suorittanut,
agraarialalla toiminut-, työtä pelkäämä-
tön nuori mies. Arv. vas!, palkkatarjouk-
sineeii osoitettava: Ostoia as., nimim.
..Agraari". 22847

Sähköalalle
opiskelemaan haluaa taipumuksia omaa-
va reipas nuori mies. Työ- ja paikkatar-
joukset osoitettavat E. Salonen, Eu.-a-
-joki kk. 22834

TYTTÖ haluaa modistioppiin. Vast.
tämän viikon kiiluessa Hels. San. konic
nimimerk.

«Haluava 22".

Un C- 1 1!"S li s C' 8M fl &fl HT
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åPMiäIDGD
särs paikan täysihoidolla. Ha-
kemukset palkkavaatimuksi-
lleen lähetettävät osotteella

0. Hyyryläinen
Mäntyharjun asema.

Räätälit!
Kaksi taitavaa takkityöntekiiää saapi

tyOta heti. K. Wiliberg, Eerikinkatu 4.
Rehellinen, ruoanlaittoon tottunut

palvelijatar
joka puhuu vähän venäjää saa paikan
Kristiarnnk. 11, as. 1 (ovi kadulta).

Läh. klo 9—l ja 7—B ip.

Sopivaa työtä
iltapäivisin haluaa yliopp. neiti. Arv.
väst. pyyd. lähett. Hels. San. kontt. ni-
mim. »Konttoristi".

Näyttelijätär,
lähes 10 v. kokemuksella,
haluaa paikalliseen näyttä-
möön tai kunnolliseen turnee
seen. Lähemmin merkillä:

. Luonnenäyttel jä N:o 7907"
Sanomalehtien llmoitust. Kel-
sinlri, Aleksaniermkaiu 43,
(30. 8. 20 sankka.) SI ?90? 2.'8?9

Täydellisen konekirjoituskurssin suo-
rittanut nuori rouva hakee konekirjoit-
tajan paikkaa. Väst. pyyd. Hels. San.
kcntt. nimim.

..Hyvä kirjoittaja 7421".
Kauppa-alalla palvellut, hyvän käsi-

alan omaava sekä kooekirj. taitoinen
neiti hai. jotakin «op. tointa. Vastaus
hels. San. kontt. nimim.

~20 v. 8018".
Nuori 6 kk. kauppakoulukurssin suo-

rittanut, konekirjoitustaitoinen neiti
haluaa jotakin sopivaa tointa. Arv.
vastaukset pyydetään lähettämään
Hels. San, kontt. ai mim. „Royal".

TYTTÖ hai. räät oppiin. Op. flm.
palk. Väst Kels. San. Slitas, kontt

Nuori nainen haluaa työtä: koruom-
pelua talli muuta 3opivaa tointa. Vast.
riels. Saa. Siitäs, kortt nimim. „Ha-
luava N:o 22".

Suurella maatilalla sisäkkönä pal-
vellut siisti ja rehellinen tyttö haluaa
samanlaista tahi muuta sopivaa tointa,
maalle tahi kaupunkiin. Arv. vas-
taukset nimim. „1 pstä syyskuuta",
Hartolan posti toim.

Taloustaitoinen tyttö

haluaa paikkaa. Vastaus puhelimella
110 22, keskiviikkona klo 4—6.

läÉlisliii
perehtynyt pieniperheinen vuosi mies,
jonka vaimo ottaa pienen karjan hoi-
taakseen, saa paikan Uudellamaalla.
Vastaukset suosituksineen Hels. San. k.
nimim. „Pieni perhe 7431".

Siisti, rehellinen ja työtä pelkäämät
TYTTÖ.

joka on tottunut ruoanlaittoon ja kaik-
keen herrasväen talouteen, kykenee
myöskin omintakeisesti taloutta hoita-
maan, on maaseudulla palvellut, haluaa
paikkaa kaupunkiin syyskuun 1 pstä
tahi myöhemmin. Arv. vast. ja palk-
katarjoumusta odottaa nimim. ..Luotet-
tava 7432" Hels. San. kontt.

Siisti 19 v. tyttö haluaisi ensiluok-
kaisen parturiniiikkeen oppiin. Vast.
Hels. San. kontt. nimim.

..Kunnollinen 8068".
PAIKANMUUTOSTA haluaa

Korselatoja
Vast. Hels. San. kontt. nimim.

„KONELATOJA".

mmmmwmmmmm
Verovalituksia

22870 toimittaa 31.7895
EUGENTESCHE

Asianajo- ja Liiketoimista.
Hnkas Imenkatu 2 B. Huh. 21 hl ja «3 77

WUWWNVVWLN
Taitavaa hierontaa. Tulen koteihin.

H. Hellman.
Eerikinkatu 41, as. 13.

Kaitila ii isiä
joka lajia sekä värjäystä vastaanote-
taan, Kellonperiä valmistetaan. Hiuk-
sia ostetaan. Kampaustako Vladimi-
rinkatu 3, puh. 50 93.

PIANO
halutaan vuokrata heti. Vast. puhel.
1 20, klo 11^3.

Hierontaa ja
Sairasvoimistalua

annetaan Iso-Roopertink. 17—19 A 5.

Pianoremont
Uudenmaank. 35. Puh. 104 99. Kor-
jauksia, kaikenlaisia suoritetaan huo-
lellisesti. Pianonvirityksiä, myös
maaseudulla vastaanotetaan.

Keskiviikkona elokuun 18 p.

Otto Salon Uuniliifce
tekee omista sekä teettäjän aineista uunit pian ja kestävän lämpöi-
siksi. Pitemmän ajan käytännölliseen kokemukseen luottaen kehoite-
taan arv. uunien tarvitsijoita käyttämään liiketfäni. Puhelin 76 55.

M

Liiiiii

lii uiiol
Kaksi kappaletta, vaihdetta-
via, 2 sylinterisiä noin 50
ind. hv. höyrykoneella varus-
tettuja

Vinttureita,
sopivia laivojen telakalle nos-
toon y. m. samankaltaiseen
toimeen, myydään. Lähem.

John Nurminen O. Y.
Helsinki. 22352

Mielisalraan-
hoitafaknrssit

Lapinlahden mielisairaalassa alkavat
lokakuun 1 pnä ja kestävät vucdes.
Kurssit ovat maksuttomat ja saavat
oppilaat laitoksessa ylläpidon. Hake-
muspaperit, joiden tulee sisältää jäl-
jennöksen koulutodistuksesta, todistuk-
sen terveydestä, mainetodistuksen sekä
luottohenkilön suosituksen, ovat ennen
syyskuun 5 p:ää lähetettävät laitoksen
ylilääkärille, os. Helsinki.
SI 7889 22865

Nopein ja halvin

Sähkö-, Telefoni- ja
M39 Soiltokeiloliike
Vllhonk. 5. Telef 7613, yksit 40 31

Kanpungin Sänkö'ait. urakoitsija.
Matkustetaan maaseudulle

Uannlii>intlii»(n suorittaa 41J588nnnOlll HU lUrt Hilma HaJiio,
libil&illiJUillMlU Rehbmd • rtie 15

Köyrylaiviiliike

Lyypekki—Heislnki
Lyypekistä Heisinkin lähtee

HSjul. /EGIR
elokuun 30 p:n paikkella, ottaen mu-
kaansa nfatkustajia ja la°t:a.

Tarkcnrr.in ilrro ttavat:
Deutsch Finnländ"sche Dampfer Expedi-

tion G. tn. b. H. Lyypekissä
ja

Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö.
22351

Heisinki —Köpenham^na —

Hull.
% ÅRIÄDÄE

(Kapt. H. Rönngien)
ylläpitää jilleen syyskuun I°> p sta lähtien'
liikennettä linjalla Hel-inki—Köpenhamlnt

Hull lähtien:
Helsingistä 1/9. 13/10, 10/11 Ja 4/12

klo h) a p.
Kö.enhaniinssia Mulliin 18/9. 16/10. 13/1J

ja 7/12 klo 12 päivällä.

Hullista Helsinkiin 29/9, 27/10, 24/11 Ja'
17/12.

Köpenhaminasta H:kiin 2 ja 30 p. iokak.,
27/ H ja 20/12 klo 12 päivällä.

Palkkatdauksia vastaanottavat:
John Good & Sons, HulL

Frank & Toblesen, Köper namina.
Suomen Höyrvlaiva Osakeyhtiö,
2117 S ' Helsinki.

Liikennettä

Turku-Tukholma
ja päinvastoin

poiketen Marianhaminassa, ylläpitävät
yhdessä purjehtien Suomen Höyrylaiva
Oy., Höyryl. Oy. Bore ja Stockholms
Rederiaktieb. Svea, höyrylaivoilla v.
Döbeln, Nordstjernan ja Heimdall, jot-
ka lähtevät:
Turusta klo 11,45 in.

„v. Döbeln" joka tiistai.
„Nordstjernan" joka torstai.
«Heimdall" joka lauantai.
Helsingistä klo 5,15 ip. lähtevä juna

saapuu laivojen lähdölle.
Tukholmasta klo 10,15 ip.

..Nordstjärnan" joka tiistai.

..Heimdall" joka torstai.
„v. Döbeln" joka laua.itai.

EI RAHALLA VAAN
ILMAISEKSI

lähetämme jokaiselle tä-
män lehden lukijalle laa-
jan SELOSTUSKIRJAN kuinka
englannin kielen voi oppia
kirjevaihdon avulla. Lä-
hettäkää heti osoitteenne
ja postimerkki kirjan pos-
titusta varten.
SUOMEN KIELIOPISTO, VAASA.

Huom.! Marianharninaan aikovat
matkustajat voivat käyttää ainoastaan
höyrylaivoja „Nordstjernan"ia ja „v.
Döbeln"iä.

Kadonnut tuntemattomalla tavalla
Aarne Liina.sxosir.i.

Niitä henkilöitä, jotka olisivat näh-
neet mainitun henkilön, ilmoittaisivat
Seutulankylä, puh. Vanda 42 b. Tun-
tomerkit: ruskeat housut, lippalakki,
vaalea pusero, ikä 20 vuotta.

Huom.! Höyryl. „v. Döbeln" ei poik-
kea Marianhaminassa paluumatkalla
Tukholmasta.

Lippuja myyvät ja tietoja antavat:
Ab. Joh. Gust. VYikeström & Lars

Kroajius & C:o Oy. Turku.
Höyrylaiva Oy. Bore, Turku.

Suomen Matkatoimisto, Helsinki.
Herra Victor Ek, Helsinki.

Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö.
Helsinki.

Ilmoitus on tässä lehdessä joka kes-
kiviikko. 21180

Turku—Lfibeck
Höyryl, Halland ja P. Thorvöst

Yksi musta, vanha nrhkalompakko,
sisältäen lähes 1,000 mk., kadotettiin
viime perjantaina Kolmikulman tapet-
tikaupan ja Uudenmaankadun 20 vä-
lillä. Rehellistä löytäjää pyydän hy-
väntahtoisesti tuomaan sen Uuden-
maankatu 20.

Lähemmin ilmoittaa

Viefor Ek.
V. A. Markkaselle 20912 SI 7190

Pikainen Pixafiien
1 toisn ntn !

JOHN NURMINEN OJ.
(Ent John Nurminen, perust. 1686)

Osakepääoma Smk. 8,000,000:
SPEDITIONILHKE ja RAHTAUSTOIMISTO. LAIVANVARUSTAMO Ja

LAIVAMEKLAAMO. TUONTI- ja ViENiUI.KE.
VAKUUTUS- ]a PELASTUSTOIMISTO. HAAKSiRIKKOASIOIMISTO.

PUUTAVARALIIKE.
Pääkonttori Helsingissä.
Haarakonttorit: Turussa. Puhel. 12-91 ja 26-09. Sähköosoite

Hangossa. . 56 kaiklJin
Viipnrissa , 520 ja 5-50. konttore-hinRaumalla. . 86. 2S ja 2 38. "onuore nm
Tallinnassa . 7-95. „JOHNURIKINEN.«

Sisaryhtiö D.inz'gissa : John Nurminen G. m. b. H.
13726

Helsingissä.
Helsingin Uusi I

kulkevat vuorotellen Turusta Lflbeck'iin
ioka lauantai klo 6 i.p ottaen matkustajia
ja lastia


