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Flelslngissa Perjantaina elokuun 20 p. Seitsemiin kertaa viikossa ilmestyvä aamulehti

HELSINGIN SANOMAT
Puhelimet:

Päätoimittaja (Erkko) . 81 01
Ivalo 8431
Toimitus (uutisosasto) 1887, 5451
Toimitussihteerit 12 75
Ulkomaiden osasto .... 84 74
Kirjapano 7 89

Tilaushinta: Helsingissa kotiin kannettuna puofivuosikerta
55: —, 3 kk. 30: —, kuukaudelta 10: —. Maaseudulla puolivuosi-
kerta 50:—, 3 kk. 25:—, kuukaudelta &:

—.

Ulkomaille: Smk. 20:— kuukaudelta.
Irtonumeroiden hinta 50 penniä.

Kttffcvftlrt P<irt4i*nf?ivi Asianajotoimisto
>Z A PUI | w y| I PH II iii 2.5,p1.!.. ,6. 1»«n.42 ««.«I »5.3383. Av.lo-4.
kg SI B 111 »»II fl gE. IJS II iII Sähkfios: Castro. Omistajat: varatuomarit
***** *W W%*V »» W»J»*Äm Rainer von Fleaudt ja Aarne Ca.tréo.

Avustajat: varatuomari Toivo Hukkinen, lakit kand. Rolf Toilander Ja hov. ausk. Bror Olin.MX9

Syvällä kaipauksella ilmoitan, että
rakas mieheni

Mathias Sjöstedt
tapaturman johdosta kuoli elokuun
17 pnä Lappträskin Kimonkyläs-
sä 77 vuoden 6 kuukauden ja 17
päivän vanhana jättäen suremaan
minut, lapsemme ja lastenlapset
sekä sukulais- ja tuttavapiirin.

Maria Sjöstedt.

Hautaus tapahtui! Lappträskin
kirkolla sunnuntaina elokuun 22 p.
klo 9 aamulla ja ilmoitetaan siitä
ainoastaan täten.

81.7963 23044

Suuret, koko maata käsittävät

toimeenpanee Helsinge Häs'föradling« A. B.
Oulunkylän raviradatta Helsingin uiko- j?
puol?!ia kesKiviikkr>na ja torstaina 29 fa 30 2
p. syyskuuta 1920 klo 9-3 päivällä. *

Hnom.! Sijaa Ullissa ja heiniä rajoitetulle msiräHe hevosia. g>
7

Käyttäkää

NEVSKIN
kyntteitä

seuraavia lajeja :

Stearine candiss Salama Priima paratiisi
(kelt. etiketti) (punain. etik) (valkoin. etik.)

Laatuun ja hintaan nähden ulkolaista
ehdcltomasti paremmat ja halvemmat. .

Nevskin Steariiniyhtiö,
Viipuri.

Fuäasiamiehet : Havin Osake Yhtiö, Viipuri. 21820

SMISSIOMIOSÄKI7HTIO
HELSINKI, EROTTAJAKATU 13

SfiHKÖOSOTE . EMIS S IO II
PUHELIMET 4513 Jfl 4531

OMAT VARAT NOIN 17 MIL. MARKKAA

MYY KAIKENLAISTA
ULKOMAISTA VALUUTTAA

Herrat Takknkaiippiaat
TeolsandeH hsrptiafat!

Suoma! fKtemiet, 27 v., hiljattain kotiufunut ulkomailta, hakee itsenäisen
to me, tukkuliikkeessä tai teol isnus aitoks*s*a. Omaa hyvän yleis- ja

liikes vi«ty*sen, monipuolinen kokemuksen tuonti- ja vienti-
kaupassa sekä i>oti-etiä uikomilia. Perehtynyt siiripjnaa-

textilt-ttikuukauppsa i ja toMunut omintakeiseen
työskei te yyn. Myvät suositukset. Hallit-

see si omea, ruotsia, englantia sekä
auttavasti saksaa ja venättl.

Vastaukset t. k. 25 p:88n mennessä HeK San.
konit, nimim »General merehant Nto 5177".

tl

Sähköllä tai myös hihnallakäypa Rakennus*
hissi tai -vinssi 500—1,000 kg:n kuormalle, sekä
betoninsekoiftafa, halutaan ostaa.

Tarjouksia odottaa
H|. Lindberg Insinöoriliike O.Y.
Turku. Puhelimet 505 ja 611. 22981

Vastaava toimittaja
EERO ERKKO

Tavataan toimistossa 12—3, puh. 8101.
TOIMISTO

Ilmoitushinnat arkipäivinä: 60 penniä mm. tekstin jälkeen, 70 p.
mm. tekst. edellä, 80 p. mm, ensi sivulla ja tekstisivuilla. Sunnuntai-
numeroissa: 70 p. mm t.j.. 80 p. mm. te, 90 p. mm. ensi s-vulla ja
tekstisivuilla. Määrätystä ilmoituspaikasta 10 p. korotus mm:ltä. Punai-sella painetut ilmoitukset 1:50 mm., vähintään 150 mk.— Kmlemaiimoi-
tukset 60 p. mm. Kihlaus-, vihkimä- ja syntymä Imoitukset 15 mk. Ilmoi-
tukset korkeintaan 15 mm. tekst. jälk. arkipäiv. 50 p. ja sunnunl. SO p. mm.Lndvlglnk. 6. av. kl. II a.p.—l 2 yöllä.

ll* *l I •*•• fliiiiii
!! Näytös !!

sunnuntaina elokuun 22 pa 1920
Klo 1 j. p.p.

Rumallahden Uimakoululla.
Lippuja myydään uimakoululla.

Helsingin. Uimarit.
23017 SI. 7941

laimettuja

DEERIR6-
elonleikkuukeneita

suoraan Amerikasta tullei-
ta myydään varastostamme.

Keskusosuusliike
HANKKIJA r.I.
23'»2 S '

Korkeisaarsn
niittaa

esittää soittoa tänä.in klo 7—9 i.p.
Kajaanin Sissipaialjoonan torvisoit-
tokunta kapellimestari A. Wirze-
nius'en johdo! la. 167.58

Viiloja talliilÉimyy tehtaan laskuun erittäin halvalla

Hugo Alhainen.
Yrjönkatu 5. Puhelin 49 87.

Asianajajia Helsingissä:

Asianajotoimistoja,
joiden omistajat kuuluvat Hel-
singin Asianajajayhdistykseen.WWW

hienoksi Jauhettua
valmistaa

Jouriksipa Tehtaat O.Y.
Juurikorpi, 224U2x

Antel» & SMerliiclm. K.-Ksoi 16
10—t l'uh 7731. 7785

i Seknlaibia iimoituksid

liiti
WMM

alkaa toimintansa jäHeen keskiviikkona
ensi syyskuun 1 päivänä kello 1 päi-
vällä. pidetään
tiistaina elokuun 31 päivänä kello 11
päivällä. Ehdoilla luokilta siirrettyjä
tutkitaan samana päivänä alkaen kello
8 ap. Riihimäellä, elokuun 17 päivä-
nä 1920.

Becker A Wonuiaa, oim»«
Manu Ktvenoja ja Luo Sandkulla,

P.L>pl.k.ls. lU-4.P.7)i.»,M55» !^<l

Paula Oksanen.
23025

Y. I. Oksanen.

Lääkärit.
Helsingin Laä<anyhdistvksen kautta

JonesCastrenin Asianajotoi-
misto, uinut Lauri Clairen, L«ii|aC.i-
s.rén, tirottajj ». l"-4 Pa i. I2rt &U3v

T:ri Olai Basilier. Vastaanotot alka-
vat maanantaina t. k. 23 pnä.

51.7964 23043

EauimasläHkarit.
Suomen Hammaslääkäriseuran kauita.

T:ri A. Kelin. Vastaanotot alkavat
jälletn. Uudenmaank. 25. Puh. 87 90.

T:ri VVald. Sandman ottaa jälleen
vastaan. 81.7956 23042

Luotto-Pankki
Osakeyhtiö
Arvopaperiosasto

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

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

SI 7)10 20703

KAAVAKKEITA
painetaan

Helsingin Uudessa kirjapainossa

Kaarlo Castrenin Asianajotoimisto
(,'m.st R.vJleandt Ja Aarne Castren
ff.EsplJ' 16,10-1 c.4?tM.81.35. 33SJ,

Castren H Snellman, 'mist Arvo
Haveri Martti Olsson ia Sil-
venms. Aleksfifiter-n-k 4(1 10—'-'f 4
Puh. 735 7172 76 51

!> ttmar&lndreniu», Fabianink. 29.
10-4. P.iiti. !178, 30ÄJ a 25t:0

JAAKKO EERIKÄINEN, varatuom
Aleksantonnk. 15 Puh. 91)9410—4

Grenman & (■'re-j *<b i-ifnfc
29. 10-3. Puh. 21 81.65 81 jao9Si.
Voidemar Haikala, KasßTmJnk,
h 23, pui 31 Tl. 10—4 lp.

0 ieismgm ...» »as aio 'nimsta,
* umist Arvid Sonrander. Vuo-ika-

-1 t 0 4 9—U, 1-'M Puh 39 93
K. V. Koina. Aleksanterin i 4):

' ,10 l4. puh 157fi 95?>. ?, r>l

Robert Näkisi, Uudernnasnk 14 Klo
10—11 la l M— 'i.s. Puh 93 31

Pellinen & Niemelä, Mlk nk 6
10 4 Puh. 23 3,12 SSK, 71 44,84 <7.

VILJO PUUSTINEN. A Ibertlnk 34
A 8- Puh. 68 44. 9—lo. 5-6.
Procopé & Hornborg, tl. Ma-

k», k fip 1125!. 1»29, *-o!it= aiK 10-4
Ritavuori & von Hellens. Fabamnk.

31, 10-4. P. 34 70 (t'vmisto &

Kuos.nanen) 114 90 (Ritavuori)

Serlachius & Ryti. Helsinki,
P Ksplanaadfk 33. Avoinna

keila 1"4
Sjöholm & Weaterlnnd, L. Ka t
ra 18 10 •». Puh. S 6 92 &62 3;

Arthur SMerholmh) lakiasiaintoi-
misto. orm#t C. Uunnar Almqvist
ja Åkt (Tartr. E. EspLk 16 10 -4
P 14 95 ?! 4? !, 32 34 ■

Työväen Lakiasiaintoimisto
Vainfl Hakkila Nikol k. 13 10 3. P 10178,
Toivo VVainio Lönnrotin* .tns!" 5
(Vann. klrk. 1.1 '. 10 12. 1-3 P 5112.
Veikko Vnrll»vaaran asianainfm
misto Ateks.k.rs. 10-4 P4716.f>579

Gunnar Wejyelius, A leks k. *6.
10-12, l—4. P 64(5. »7».

Muita asianajajia:

M. Mim UWWMzI 9. 1
Aiekianteriuk 14 P 1»72)»4214.9-12ja 1-4

Erikoisala nl.osas- kauppa & maariitoia.
Enberg- Koskmen,

Asianajo- ja Etslvätomsto.
Varatuomari Alcks. Honkanen,

pub. 10026 ja 110 64. Kasarmink. 23.

Kerava.

Vihityt

Edit Sihvola
Leonard Selin

14. 8. 20.
20027

Helsinki.

WWW

Syvästi surren ilmoitamme, että
rakas äitimme

Maria Vikström
o. s. Lepola

kuoli lyhyen taudin sairastut-
tuaan t k. IS pnä 51 v. 4 kk. 3
p. vanhana. Rakkaudella häntä
muistelevat 2 tytärtä, 4 poikaa,
sekä laaja sukulais- ja tuttava-
piiri.

Lapset.
Siis rauhan maksaa tuoli' au-

tuaassa nyt nauti lepoa suloisaa!
Me muistelemme ja siunailemme
sydäntäs hellää rakastavaa.

Surusaatto lähtee Marian sai-
raalasta sunnuntaina tk. 22 pnä
klo 8 ip. Uudelle hautausmaalle,
josta ainoastaan täten sukulaisil-
le ja tuttaville ilmoitetaan.
23049

Uuden yhteiskoulun öpjk

Elli Tellervo
Railo

• 6.2. 1909 f 19.8.1920.
Kaipauksella muistelevat

Eero, Lauri, Sirkka-Liisa,
äiti ja is?.

Hautaus tapahtuu Malmilla t. k.
22 p., kokoonnutaan ennen klo 12
Ruoholahden ruumisasemalle.

t
Syvästi surren ilmoitamme, että
rakas puoiäsoni ja heila äitimme

Il li*
tuoli Montreux'ssä 16 pnä elokuu-
ta 1920 45 v., 4 kk. ikäisenä.
Richard, Vrva, Ilmari, Paula, Irma,
Erkld ja Arno Helander ja ijäkäs

äiti.
23020

Rakas tyttäreni ja sisaremme,
Meijerikkb'

Hilda Vilhelmina Nyberg
kuoli äkkiä elokuun 18 pnä 1920
46 vuoden ? kk:n 17 p:n vanhana.
Kaipaamaan jäimme minä, sisa-
rukset, sukulaiset ja ystävät

Eva Nyberg.

Hartaus tapahtuu sunnuntaina
t k. 22 pnä Malmilla, Ruoholah-
den a°emalta klo 12,15 päivällä.

Maitohappoa
Mallikipsiä
#atriumsulfiittia
Palmuöljyä
RautavittirHliä
Rikkihappoistasavea
Ruunikiveä

myy varastosta

Osakeyhtiö

MERCANTILE
Helsinki. Puhelin 6420.

22<HW , .
Hinißi II»

uusien osakkeiden merkitsijöitä kutsu-
taan kokoukseen Ahjolaan tistaina t. k.
24 p. klo 2 ip. päättämään liikkeiden os-
to- y. m. rm::sta tärkeistä kysymyksistä.

Nurmijärvi 18. 8. 1920.
22985 Väliaikainen Johtokunta.

Ainoaiiiaaiuinan nähtävyys
Ta¥oSiöUkkßB 4 henkilöä

llina- ja pon.-ahduslauta voi-
miste:i|oita

Sr Riiterfn kääpiöt 38
VETO-OHJELMA

Ernikk -osto klo 12—4A 3O
S.rkuskassa av. klo 7 i.p. Puh 78 26.
22927

!.lo 6 Sisäänpääsy Smk. 1:25 veroineen.
Ohjelmassa m. oi. humoristi Kullervon

esityksiä.
Yleinen tanssi.
Oma ravintola. 229*9

Tanssiaiset
huomenna, lauvantaina

Parkettisalissa.
3! 7944 23H6

Hels!! fi uniini

Avataan tänään klo 5 i.p.
Soittoa klo 7—12 i. p.

Kapeilim. Vin. Kloke.
Esiintyy

Voldemar Raunio
Huom.! Uutta Huom.!
Huom.! Vapaa pääsy Huora.!

22997

1920

Seitsemästoista vuosikerSa

Helsingin Sanomain konttori
Ludviginkatu 8.

Avoinna 9 a.— 6 >!!, Puh 7 33, 68 58
Taloudenhoitokontt. puh. 38 81.

Sivukonttorit:
Siltasaarenkatu 3, puh 30 22.

Tööiö. U Viertotie 28, puh. 116 11.

Fröjdman & Broms
! KstfisnavKk 31 V» 10- V, 12 1—«.

Puh 162 36 03 8618 50 51 66 95.
Hannisia Orraeus
VunriV. 8 mih 39 28 klo 10—1 la 3—3.

HelstiKln ksooiraaln väftävzraHlea
Ki'aninank l * k

klo 14 9—lo ap. sekä tiist. ja perjant.
7—». ro P 77 29

5. opp Uio, 10->, 5-7 P. 8852.
Niklan jrritefeitin

Maanmittaus- ja Lakiasiat!! toimiston
lainopillinen osssto (Arthur Bhrr.berg)
Fabiantak. 28, p::h. 37 56, 10—12H I—4.

Otto Kaukovaaran
.s sia3i»'otosrais--o

Erikois, rikos- & yhtiöas. Yksit, etsiviä
Liisank. 25 Vi 'o-2, 57. Puh. 27 23.

Veikko Kerhonsa BftÄ k 2

fentL Auki 10-4.

B. J. Linddöf 10-4, Vrjönk. 11,t 4145.

Agnes Lnndell JfttftÄ

\~4sianajo-ja fenmistcimisic]k
5 (tyJPuottofiétc: u
HELSINKI. MIKONKATU 6 PUH. 953U

ip, iii] t» Buievndinlt. 28 C. Tuh
\%\ 4 3 48. 10 -2 j' 5 -f.

föystén&iVfömmö,
L. Heiii fn k. 24, puh 25 ly, klo H— 4.

Neitsytpolku 7

E. R. Rainesalo K jt**-
Rnnssiaara & Brofeldt

I ottaja Kto -o-?,,>5.
A«laoa;o- ja Li'&e''ohnis&o

ZlskZr-Gn A Hei m e
A'ek<s;,me-i"V 17 Puh. 96 17 la 123 13.

(Siionui Ki<it- la l.ak.as. äolm. (A f . j
PaaajnenlKrcrtl 15-1.. i' 765.59#>,61Z|

Sträng & Luchou
Lakiasiain osasto Rantafeasialn osasto
Annankatu 15. i/alo '/a 12, I 4.

Puhe'in 12'0«.

Eugen TesGlie fft"*?^
£HBEft<a-KCSKSKE»R

Asianajc- {a Etsivätoimisto
Kasarmink 23. Pu.i 11064. rlomsncc
Q'><\ flnberg 6.i 89 K f-'ne- r>< 21

HelsinoinYks^ssEfsivöfo^ls!
Å. Dahlström

Uudennvaik 7. Puh 12342 j.; 17 H)
Anki in 7 Matkustetaan maaseudulle

Lindbäck & Linclstedf
Yksfivisetsivätolmlsto

Kirkkokatu 6 B Puh 105 09 Auk 9-9.

SUWD3EF G—WALLEN
Yksityisetsivätoirnisto, Nikolnink. 19.

Avoinna 9--2. 5 7, puh 119 82

Shul-VPI I /isianajo- ja Lii';etoimisto,
ÜBfls.i!!lÖäJi Frede< brg & Rosiin
1. RoSertiik. 3. pih 9') 5«. hio Vt in 4.
I» ' ■—"» ■■ ■>
< Uudenmaan Yksit.-Ets;vä ! oimisto. j

saatikivi —Lindsuörn, l9, B I
avoinna 9-7, puh. 1123-t

Yksityisetsivätolfliisto
Gräsbeck & Lyyälnen

Unlonlnk. 41, huone 36. Puh. 58 1(3

Asianajajia Haminassa:
Haminan Lakiasiain- & Kllnt. toimisia.

Asianajajia Heinolassa:
Asianajo- ja LHk. toimisto. Pohdin n:o

11. Niemelän talo. avninna B—6.
Asianajajia Hämeenlinnassa:

Kankaanpa) Hanne. Varatuomari.
HarryPomosiUr^ö*"' HlinM
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Asianajotoimisto Ränklmles Ia Sulamaa.
&INOSC "-'KEY, tak kanJ P 430 ja! 95

Asianajajia lisalmessa:
VÄISÄLÄ & PUUSTINEN.

Asianajajia Joensuussa:
ItaVSuomon Lakiasiaintoimisto. Joensuu
loensuun l.altlfslalntnlmtsto

Asianajajia Jyväskylässä:
ANJALA ja KAUNO. Puh. 3 74.
Jyväskylän Aslanaiololra. Åke Lund
Eino Nvvssöiä !ent ArtMin Wakkola)
Sal:>f!f" •*• '"" n-£ ws

A?ianajajia Kajaanissa:
Asianajotoimisto

Asianajajia Kotkassa:
KOTKAN ASIANAJOTOIMISTO.

nmistnia Varatuomari Åke Kvander

Asianajajia Kuopiossa:
Snsiim?.'! & Rinkinen. Puh 416.
Varat H. Johansson. Puh. 295
Veljekset Granfelt. Puh. 50 la 86
Airaksinen & Kuortti. Puh. 359.
Kuopion Asiana :> 'toimisto ent. Borg,

Asianajajia Lahdessa:
Auranen H Mcsterton, puh. 58.

ASIANAJOTOIMISTOJA,
joiden omistajat kuuluvat Suomen
Asianaiajalrron Lahden osastoon.

Varatuomari K. G. Christensen,
Asianajotoimisto, puh. 236 ja 162.

Kerppola A Tauleri, puhelin 94.
Lehtonen & Oja, puh. 270 ja 137.

Asianajajia Lappeenrannassa.
Lappeenrannan Aslpnalotolmlsto.

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

Mikkelin Asianajotoimisto
om.Hnvioil; not Varatuom.E.V. Kuokkanen.

Mm S Mm MmomJtlt
Asianajajia Oulussa:

S. HAAPALAN Asianajotoimisto.
V, O JUVRLiUS.
ErtKKI KERTTULA, Varatuomari.
KAARLO SALO. Oulu Pu helin 51
lANTT! SEPPÄNEN. Varatuom.

Asianajajia Pietarsaaressa:
WALTER nSTFPRFRQ Varatuomari

Asianajajia Porissa:
Satakunnan Lakiasiaintoimisto

Omist. UOTILA & AALfO. Puh. 54i
Asianajajia Porvoossa:

ArlanderfcLinderos
GEORG GRANBERG Porvoo.

Varetromari

E. A. Järveiäisan LIÄ?0:
K. M. at URSIN, KHT*

Asianajajia Raahessa:
M. PERTTUNEN, Varatuen .ori, Raahe

Asianajajia Raumalla:
Bruus ÖMroan. Varatuomari- Puh. 350

Asianajajia Savonlinnassa:
Salonen 5: Ra!n!o, Lakiasiaintoimisto.
Savs-Tcnan f nUiasifaintoimisto

Raiauto '« « Nevalainen.
Tcroaen H Vienola Asianajotoimisto

Asianajajia Sortavalassa:
ANTON KOJOSEN I.AKIASIAINTOI-

«ISTO. Sortavala Tel. 38.
ILMARI KAUTTO varatuom. P 167.

Asianajajia Tampereella:
* . *

ASIANAJOTOIMISTOJA.
leiden omistajat kuuluvat Suomen
Asianajaja liitoa Tampereen osastoon.
Ahlman & Pulkkinen. Kauppakatu

9. Av 9—3 Puhel..- Toimisto:
16, fi.ikssoti: 744. Solja: 15 16.
Bicksiröm: 15 50. Luoma: 1790

& Selander. Kauppatori 7.
Av. 9—3, Puh : 659 1359 ja 3 14.

Urho JsJkkoSa. Puhelin 761
K-O.Laiiiacn & V.Sainio. 474,473.

Kasrio Lannia Puh. 44 ja 15 56.
Kaapo Murros. Puh. 758 ja 7 59,

yksit puh. 704.
Tampereen I akissiainioimist». O m

varat O. Sohlberg. P. 644 & 1004
Wallin & Aejmelaeus, Kauppatorin

varrella. Puh. 205 ja 10 80.

Mutta asianajajia:
PJantlng $ Puna. Asianaiotolni Taiei

J. V. KOUHUN KOSKI
Asr.sa;o- ja Liiketoim.sto

Tampere, Kuäimtäånk. 27 P 1«2 ia 15 '0

Asianajajia Tammisaaressa:
vjtuorn. VOLMAR JUVELIUS

Asianajajia Turussa:
A-iansjajia, !■ tka Kuuluvat
.Suomen Asianajajaliittoon.

Becker, Th., Lakit toht i Turun
Nieminen, Laiiri, varaluom. I

'

1 -• sain
To rnivo, Aur-k. 12 A P. 675,793, 9-4.
Holmström, A'f:cd 1 Varatuomari *

Sjöblom, leotior I Alfred Holm-
str mi i La ias!ai;i'('imisto. Aurak. 3,
(2 n kerr.) Puh 24 12 (HolmstrOnO,

(Sjöblom}. Toimisto 7 72, 581
la 10 49 Av 9—3

laakkela. M
,
E P. 676 | Ven Kirkkok

Piint !ä. To vc P. 270:|.,3.Y1 puh 882
NuotioNiilo P 1560!Av 9—4
'Cätaja, Ilmari 1 I.akiasHintoim sio
Tulenlfeimo, Olii \ Kivimäki & Ttlen-
Honka, Olavi J lieino.
E,nink .S. Puh 484 ia 945 9-4
. ~. „ n .< f Asianiio!omis'oLfllns, Bengt, { „ m
:J3nkirkkok- 25. P 1 1/2.947 »A- 10 4
Nikkilä, J. A., Lak kand.. Varat.
Le:i*>nk. 18 Puh 270 ja 15 02. 9—4.

Schrey-, Arne, varat. "I Arne Schreyn
Schrey, Arvid, varat / Asianajoioim.
Braaheuk. 7. P. 907 ja 170a K!<> 9-4.
Schultz,Leif, Varat. 'lLinnaiik. l7
H-nnng, l.rnst D, Lak.k /9-4. P. 713.
Simola, Nestor, Varat., Puutarhak. 1.
Puh. i 2 40. 9-5.
Tlmgren, A. O, Varat. Eerikink. 11.
Puh. 809 !)—4.

F. J. Leinon Asianajotoimisto
Maariankatu. 6. Puh. 24 29. Avoinna 9-5.

ASIA NAJOTOIM ISTOJA,
foiden omisiajat kuuluvat Vaasan

Asianajajain vhdistvkseen.
VAASASSA:

Halme & Jaakkola, puh. 694.
Hasselbiatt & Boxström. puh. 130.
Heini» & Valllnmaa. puh. 1132.
I. Malmbere. puh 4 44.

A. Plantln». puh 4 55.
SEINÄJOELLA:

Aminoff St Gummerus, puh

Asianajajia Viipurissa:

Asianajotoimistoja Viipurissa,
joiden omistajat kuuluvat Suomen
Asianajajaliittoon.
AveQan, S. Katariinank. 6, puh. 540

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

9 32 ja 14 CO.
Cicnberg, L. O. A. Torkkelinkatu 12,

puh. 17 25 ja 16 16.
Konttinen & Sai aste. Torkkelink. 16,

puh. 22 82 ja 7 52.
Koskinen, Julio. Repoiankatu 7, puh.

9 75.
Lojander, Sanfr. Torkkelinkatu 24,

puh. 7 75. ; ' ":
Moberg, Jari. Lakiaisiaintpim. Rauta-

tienk. 3 A, puh. 5 61.
Pitkänen, Martti. PunasenJähteienk. t,■ puh. 1560 ja 850. . '.." *,F
Sarkanen & Haline, Pietarinkatu 10,

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

j;hd. ta!o, puh. 9 14 ja 2000.
Wiik, Fritz. Lakiasiaintoim., puh. 2 12

ja 9 44.
'

i . ...
n
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EiNAR HÄNNINEN Varatuomari.
Asianajotoim. maaseudulla:

laklaslalnt. A. Nopanen. Kouvola, puh
126. Omist varatuom Arvi Nopanen.

Toivo MtiHilaisen I aktaslaintnhnlsto
Piekfämäki. Om. Asiaiiaj. O. Huhtanen.

Petäjäveden Lakias. toim., läh- Petäi. as.

Maanmittaus-insinöörejä :

I.istikkonen. Liisankatu 11. t. 52 46
V. Puustinen. Mikoftk. 23 A. 4. P. »9 21.
Helkki Luostarinen Hvvlnkäa. teL 43

Sähkö-insinöörejä:

LI. PUUSTINENKÄU

Metsätoimistoja:

O.Y. 1 1 Mitröoilfl letiAoliiito
Helsinki Viipuri

Korkeavuorenkatu 20. Torlk. 2.
Puh. «005. 840». 1 1 165. Puh. 376.

Keski-Siioiuen etsäioimislo
Tampere, Puhe! 15 61

Metsänomistajain Metsätoimisto
A!e«santerink. 17. A.'; Puh. 6404.

Thoiiiés Metsätoimisto
H:hl L. Ranta 12, puh. 1 72 K 37 43.

Arkkitehtuuritoimistoja:
Sauno S. Kailio„oaia 7
Arkkitehtuuritoimisto. Puh. 4571 & 3218
Qiva Kallio Ar^Ä:

En tiajani. 11. Pan. TO3 10.

SVäörne & Kaalamo
Albertink. 24. Puh. 1363.

Pankkeja:
iCansallis-Pankkl

Aleksanterink. 42.» toim. P. 894;
Kallio Harreenk 2A. toim. P. 118.66;
Töölö L. Viertot 28, P. 12503.
K o '■(>— Va4, p yhä naattoina ]O—VnS

Loötiß-Paiki *S
Av. 10-l/s4,lauv. 10-'/* j. Pur,. 6038,81 74

zW«l!.WWllM.i'rp"'^7^
Patenttiasiamiehiä:

Helsingin Patenttitoimisto
Suomen Patenffas:amiesliiton jäsen.
Bulevardirk. 19. klo 10-4, puh. 52 71,

Soomen Patenttikonttori O.K
Bnlevarrirnk h kl* 1 1 4. min. 5241

Hakee ja myy patentteja.

Sairaaloita:
Erosia paranlola SSSSkKft
Sairashuone ja lepokoti, Vuonk.B n <M76

Isiiiii» Äi«zW
Helsinki.' Puolentunnin matka Ya:tfoväu-
niilla keskikaupungilta. PuheJin Munkki-
niemi 76. Joka puhteessa ensiluokkainen.
Kerävstoim. vShävar. keuhkotautisien

hvv Biitev k 13 arkin I—3.' n"99 7fiKe.Fäkuukaiisina lauantaisin suljettu.

ElälriSUGjelostcimista K*%fr
Hammaslääkärejä:

Suomen Hammaslääkäriseuran- kautta.
Malmivirta, Frans, 11-1; 6-7. Eläintn.nan-

tie '., A. (Hakan. tor. vierJP. 106 70.
Pas/is, lltjiari 10-12; 5-7. Vuorik. fS.B.

Vilhon- ja Vuorik. kulmassa. P. 54 <:?

Olga Valniari. Liisank. 15; 12—1 ja5—7.

Becker, vast. 11—12 ia 5—6, ei lauant.
iltap. Viadimirirtk. 7, puh. 26 15. 16442

Leena Vaskio, Nikolainkatu 17 Vastaan-
otto 1 1—12. Puh. 68 75.

Helsingin Maalausliike
Om st. Urho Vinonen

I. Viertotie 9. Pnh. 50 71.

Hierojia ia Sairasvoimistelijoita:
.Vlcuri Hartea, P. Espt. k. 35, p. 24 26.
Haja Saloranta. SäästöpänWnr. 10 f* 59.
HIEROJA, Maimink. 22, prs C, ovi 23.

Kuljetusliikkeitä:
KuljOtUS' Albertink. 27.

nike. Puh. 43 00.
Kätilöltä:

KÄTILÖ. Tokankatu 7, porras M.
G. Ockenström. SiUasai §r.k.4@.P.BBo4. Helsingin

Uusi Kirjapaino Oy.
Li'dvifiinl<3tu 4—5 Puh- 78!!

Vakuutuskonttoreja:

-RLLlnili. Sourander * Hoefft.
Puh 112 74 Unionink. 30. 10-12,1—4.
DftTUNf A Vakuutus 0.-YUnlomnk. 18;DUinnlApuh. 11844. Meri-, Palo-, Si-
sSanniurtQ- ia tapaturmavak. i.'ilo-i/212. 1-5.

FF SS HS 3A Palo-, meri-, murtovak.riiilaU Unionin*. 25. Av. 10-4
LH 118 H puh. 206, 72 02 fa 6193

Il IKI pStta

Sörnäisten seurakuntien Pastorin-
kansliat

VM EVA Henki- ja elinkorkovakuutuk-
IXHLLIH, sla Pääkonttori : 1. Hetkin'-.

11. Av. 10—3, lauant. 10—2, puh. 10 84-

Kansallis-s
Etelä Esp.nnadlnk. 16. Puh. 231 A 227.Klo 10 -ia & 1-4
UnunHnuinn PaloaP u yh <i- irtaimistoa

** P. 60 22 ja 11 63.

Kin i FRvn MiiMiLLLIif U Aleksanterink 44.
H £%B ima Tapaturmavakuutus Oy.

Pun. 7692, Precjrikrhk. 51.
mi&uU H }■ E Espianadik.2. P. 8468.10-4.
Ft å TUI fl Tapaturmavakuutus 0.-Y.
Kg I Hifi Uflionlnk. 25. Puh 14 81.I n I Min Av 10—4. Lauant. 10-4.
PlinrMlY Palo vak.y. Unlonink. 15.rnULHiA P.25Ö. 'Alex.-F. Lindberg.

PAI Sini ä P«w-, meri-, murtova*.
I SH II II a !'uh627.278U.A e!<,.k.
WIS/Vl»n 44. Avoinna klo 10^4.

Så SMå Ä^kak;ru
P
yh:ifo7.UnLrtlftn Avoinna 10-3.

*

5Antiin Keskinäinen Vakuutuslaitos3H||| f paftasioimisto Helsingissä' %-
wfe!i!»SU, nankatu 15. puh. 49 83.5032.

Skandia?^4^UiWiSUJU Fabianink. dl p A. P. 220.

SI 9
_

Palo- & Hcnkivakuutusosa-

Simmon ri3l» valcvnd. l!.E«!»lanad!nk.l«.llulliell LlOnlPui.BB4joht.BBs. Av 10-4.
AnUl** i Puh - 4Hyi§y||f@ Konttori avoinna kello

SUofllBfllaSi-V3l(8öllB »M
Fabianinkatu 31. Puh. 3 45;

Siiri Pa '°- a Henkivakuutus Q. V.
V rö relef - 228. P. Esplanadinka.
» »»n dun N:o 33 Av klo 9-5

Si3QiiDSsuaooi.iäjaiiMpattOs
Konttori Umonink. 28 Av, 10 -4. Fet.'l3Bsm imi-TSåm
TrMnn OY. Astam. tielsing.
IU iii VakuutuskonttoriFabianink.l4.iIHUU p. 60 22 ja 1163. Ax*el Holm-
strötn; Ankl-.uririk 5. P 4924 ja 1267.
Tllhnuaara Tvöv- T<ipaturmavak.yhd.I jfUHtadrfl E.fapl. 2. Puh. .0503 t\0 iO-2

Kallion kJrHftäsa la muiden senrakun
tien '

Pastorlnkansllat Bulevardlnk. 16 B.
avoinna loka arkipäivä klo <t-!2 a.u

WllW WUlli WW
Välittää Hmottuksia maamme kaik-
kiin sanomalchtuii. Yksi käsikir-
loitus la vksi lasko eri lehtien omil-
la hinpoilla.

-X
~

I llilfmn esl;in- Paioapujrhdisiy*. i'ää-
J yd|iij|i asioim. Rakennuskonttori O.Y1 llllillli Iso Röbertiitk. 6. Puh. «5 38

iii r 1 ? iSS n Palovaii'U. r Fäääsiam.:
il 1 ali Arklv.t. A.MGrne.Aiber-nULLAmU tink. 24. T. 1363. Klo 10-4.

MuutusioiiiiioriEElSSSÄM
Välittää katKenléi sia vakuutuksia.

YLEINEN SUOMALAINEN
Vak- Oy Unonink- 17, klolo-'/ 2 5. P. 39.
11148, 10395- Meri-, maakulj-, palo-, mur-
tovark- tapaturma-, sair.-, arvoposti-,
lasi-, takuu-, purje- ja moottorivenevak

Aleksanterin*.' 7,

Käännös- Ja konekirjoitustoimisto.

Konekirjoitusta , Rehbind.-tie 15 H Kallio

OSAKEYHTIÖ SYSTEMA
Suomal ja ruotsa'. pifeakirj, koulu Oabels-

betg:n jarj. muk. Puh. 1395 ja 10 92.

Tilintarkastajia:
J. H. Kurkilahti, 1.R0b.k.33, P. 10659.

Kielenkääntäjiä:
Poly g lott,
2U kieltä Vai icnn.kietenk.lioul' 9,p »57*

Translator
13kieltä V.t. kiel.k P.E501.k.33 P MO^EL

Paikan välitystoimistoja:

WWWMDNOW
Matkailijakoteja:

THiistihos«iW M
Molelll S4IMA i urku. P M ■

iMatkusiäiÉoti MM"
Heisi.iki, Lalvur n: .atu 43.
Kodikkaat huoneet. .

Kustannusliike
WERNER SÖDERSTRÖM Q.V*
Pääliike Porvoossa. Helsingin
toimisto Yrjönk- 13. Avoimia
£►— H ja lU\—s. Puh. 9934.

Maalausliikkeitä:
Veljekset Lehtinen

Baohank. 15. Pnh. 45 16.

llWllim MWlllllW kanslia
Helsingissä, Ludv.iginkatu 4—6, V.
(Helsingin Sanomain porraskäytä-

vä). Puh. 54 29. Auki 10—3.

Kokouksia varten vuokrataan

32N0M2M 52tt
Ludvigink. $. x»l». 38 31.

Tumlv ja waluutta»
lhjymtiemme.

Kuten jo ennemmin olemme
ninnce/t, muuttui ultomaankaup-
pamme Viime heinäkuussa passii-
wlsesta attiiwMsi. Sen sijaan,
että tuonti koio Viime Nuodenajan
ja tälnäfl WuodW alkukuukaudet oli
wiennW suhteettoman suurchti
edeyä, on yienti nyt noussut tuon»
tia huomatiawasti suuremmaksi.
Tawallisien taloudellisien lakien
mukaan Pitäisi Suomen Valuutan
arzyon myöskin VastaaVassa mää-
rässa nousta. Mutta tästä huoli»
matta näyttää laskusuuntaa yhä
Vain jlltkuwan. Edullisemmaksi
muodostunut kauppatasauksem»
me ei siis. Vielä ole kyennyt Man»
netta Vähääkään liewentämään.
Tämä on tosiasia,' johon on kiin-
nitettäwä huomiota ayvosteltaessa
niitä syitä, joista rahamme heikko
ostokyky ulkomailta johtuu.

Nöuwosto-Pzenäjän kanssa on wi«»
lä lopullisesti sekoittamatta ja roal»
tlqn uttoincusen waluutan taxfcest
warsn> suuVt.

Kun w2luuttakyfynlyls«mmc juu-
ret nyt otpct fiinit etupäMä suur-
politiikassa, woi Helposti ymmär-
tää myöskin sitä ajatuZkantaa, jo»
ka pyrkii täydelliseen waluutta- ja
ulkomaankaupan wapauteen. Mut-
ta toisaalta taas on otettawa Huo°
rnioon, että tuonnin \a wiennin ro<ä»
linen suhde woisi edelleen olla epä-
edullinen, jos ulkomainen tuonti
olisi ollut wapaa. Jos tällainen
myhdallijuuK tunnustetaan, niin
silloin on myöskin myannettäwa,
että waluuttamnltz ulkomainen os-
tokyky saattaisi wapMn tuonnin
wallitessll osta wioläkin hxikontpi
kuin se tällä kertaa on. Toinen tur°!
miollinen seuraus tuonnin
tlfniiftHta olift woiuut olla siinä, et- j
tä maahan olisi tuotu tawaraa
enemmän kuin sitä saännölllsen
kulutuksen thydyttssMistzksi olisi
taiwittu.

Tässä on warsin lpa-
raittawana esinMlkinä Norja, jatz-
sa nykyjään näyttää ultomaankau-
Pan alalla wallitsewan jokseenkin
täydellinen Paniikki. Siitä johtuft,
että siellä kauftpamaailma hyökkää
hallituksen kimppuun ja syyttää si-
tä siitä, että fe on antanut tuoda
maahan liian paljon kalliKhintais-
ta tawaraa, jota hintojen aletessa
ei saada mihinkään kaupaksi. Use-
man pelastamrseksi onkin Norjan
sanomalehdistä yhä ällnekkäämmin
ruwennut waatimaan tuonnin ra-
joittamista hallinnollisten toimen*
piteiden awuflq. Merveistä päät-
täen se, aika lpoikin olla lähellä, jol-
loin, Norja ja nulhdoltiMi :uuut-
kin DälldinaHjan mq»t omat jal-
leen, KkoiZui fupistHN!a.an

' «M-
-maista tuontiaan rajoitnsien tur°
toin.

Mitä meibäy ullomaanksuppam?
me wastaiseen walwoytaan tulee,
yiin tuntuu äskettäin waltioneu-
wostosfa tapahtunut ratkaisu tilan»
teen Vaatimusten mukaiselta. Ny»
kyisten hinta» ja Valuuttasuhteiden
Vallitessa ei tvsm olisi, juuri min»
läänlaistH pelkoa siitä, etta Vanhat
ja wakawat tuantiliilkeemme ryh-
tyisiwät tuottamaan maahan was-
taawaa kulutusta . suurempia tawa-
rcavarastoja, waikkapa tuonti olisi
wapautettukin, mutta tmsaalta an
otettawa lukuun nekin tuontiliikkeet,
iotfa woisiwat ijiiri menetellä wa-
hingMi, ei GNMstaan tifelleen,
maan myöskin maansa waltiotalau'
delle. Tältä kannalta asian arwos»
teltaesfa on tapahtunut ratZaisu
katsottattm oikeaan osuueekst kun»
han wain pidetään huolta siitä, et-
tä tuonnin wakvontaa kehitetään
kansantaloutemme yleisetuM mu-
kaiseen slmntaan^

Onko se järjestelmä, jota tuon-
nin walwonWZsä nmhin saakka on;
seurattu, aina ollui niin harkittua !
ja tuloksellista kuin on tarkoitettu,!
siitä Moi eräissä suhteissa olla i
eri mielipiteitä. Niinpä moi asettasi
kysymyksenalaiseksi, eikö olisi, ollut ;

i miisaampaa antaa aikaisemmin!
maahan, tulleet ja maksetut tawarat
omistajilleen, kuin, kuten meille oit<
ilmoitettu, jättää ne tulliwarastoi- \
hin homehtuman», olkoonpa niin-- 1
kin. että osa, niistä on tuotu luwat-!
tonlasti. Vapaampaa menettelyjä' !
paa on omiaan puolustamaan se!
seikka, että pulMuaolewat »Marat'
joita tullikamareissa mainitaan
oleman marsin suuret määrät, omat
useimmassa tapauksessa tuodut
maahan huokeiden hintojen malli-
tessa ja maksetut huokeammilla ul- !

>komaisilla Valuutoilla kuin
on mahdollista. Kun samaan ai* :
kaan myönnetään tuontilupia sa-
moille tamaralajeills, oj? j
tettama kalliilla hinnoilla ja kal-!
liilla waluutMa, tuntuu fooros? j
taan kuluttaja- ja Maluuttaetujey !
MaZtaiselta, että halpaa tOparaa Pi- i
dätetään liikkeeltä ia kMimpast
annetaan tikalle, Hhtaampaa me-
MUtziMM jota, töM luhiMU
näihin saakka kerrotaanmassa ' taftauksessa seuratun, on
puoluStM silA että milloin ta-
marg on tuotu mgatza,»
masti, on tuojaa rangaiHMst pi-

TarlastaeZ samme waluutiMsy-
tstytseinme
nykyifeii tuonti- ja wientitilastam-
me walossa ja Verratessamme sitä
wastaawaan tilanteeseen lähern-
missä läntisiösä nacchurimaissam-
me, ftitäisi meidän lahayksiklönlme
ulkomaisen oZtokywyn alla suhteelli-
seöti suuremman kuin esim. Tans-
kan ja Norjan, joiden kauppabilans»
si edelleenkin osoittaa suurta tuonti-
enemmyyttä. Kun asia kuitenkin
todellisuudessa on aiwan päinwas-
täinen, täytyy waikurtawimpien
syiden Suomen markan armon jat-
kMpaan alenemiseen olla etsiWwis-
sä jostakin muualta, eikä ulkomaan-
kauppamme miimeaikaisesta
tyksestä, jonka olisi tullut waikut
taa kolonaan toiseen suuntaan
Tuskinpa suuresti erehlyncetääu,
jos otaksuu, että jatkuma waluutta»
kriisi on aiheutunut ja jatkuu etu»
Päässä'Puolan kohtalon Länsi-Eu-
ropasfa ja BhdyZwaNoiZsa synnyt-
tämän balshavikimaaian pelosta.

Tätä käsitystä on omiaan tule-
maan erittäinkin se seikka, että Uh-
dyswaltojen dollari näyttää nykyi-
sessä kaupassa
lyakiintulvan yhä luotetknvammal-
si eri maiden
määrääjäksi. 3le omat siis lähinnä
nagpuruussuhteetilM bolshewiki-
Venäjään, jotka kansainwälise.n
kaupan alalla siiuä määrin heikyn-
tawat meidän taloi'.dellista luoteet-
iawaisuuiiamme, ettei edullisem-
VM muodastlttM kaupsiMlarz,s-
snmnclaan ttricJä kykene sitä roch-
wistamaon. Missä määrin tähän
on waikuttanut Neuwasti>Wenäjän
meille asetianlllt rauhanehdot, on
NVitea tarlalHen sanoa, mutia, jo-
tain osuutta niilläkin asiassa lienee,
Muodastuuho tilanne lähemmiissä
tulavaisuudessa nylyiätä edulli-j
semmaksi. °n epäilylenalaista, kun UM M| IID «MMmIÄotamme huomioon, että wälimme I (IJIU JHIMUW öUMWU

HELSINGIN SANOMAT Perjantaina elokuun 20 p.

He»i. M. 29 h .

TaianGlla» presidcutti
matluZti täältä eilen E:Io 9 i. p. Riihi.
mäelle,, jcSra hän ylimääräisellä ju>
nallä jatkaa matkaansa Sawonlin.
naan.

«M^^^^^ff

Ruvla.aselnsia muutettu.
Tasawallan presidentti on wah:ois°

tanut assstulseu, jolla tooiiucSiaclc»
roag, ruPla-asetuOta muutetaan siten,
että korkein inäärä, minLa matkuKtP
ja saa mukanaan tuoda, Wenäiäi'.
ruplaseteseitä korostetaan 4,000 rup-
lasta 3,066 Tuomen marjaa was-
taawaan määrään. Ziten on asetuksen
mukaan ulkomaalainen, soka asiano»
niaisella tumalla o\i faavunut Tuo-
meen, oikeutettu fiiä.nään hallussaansen niäärän. rupla.seteleitä, jonka Zar»
jalan kannaksen rajamaalla rajako-
mendantti ja muilla seuduilla asiano-
mainen raiatullitarlo,3taja tai tulli-
kamari harkitsee Masiaaman enintään
3,000 markkaa.

Sotalaitos.
Zeurgawat tyiistöupseeiien täydennys-

kurssin suorittaneet on
nimitetty attilwnlpsccreiksi, maäiilälycil-
lä heidät waZinaiseen pairoclutscen:
'3. ' KcrittätlikiZtörhkmonttiin: aktiiwi-

wänrikcilst resciwiwänritit Juho Nliolai
Honkanen ja Eino Upaii;

Han,n,lUopu«lustil!se!i esikuntaan: al-
tiiMiluutnantiksi reserwiluutnantti Wäinö
Kinnunen;

1. Nannissottzkistörykmenttiin: aktiin»-
luutnantiksi icserwiluutzlantti Wiktor
Aleksander Jffjlfors, aMwiwänrikeilft:
rcserwiwänrikit Pekka Waren, KuZtaa
Jalmari Waltllnen, Wäinö Nordlund ja
Kllarlö Keija Olawi Zilliacus;

2. RannikkotyNZtoihkinenitlin: attiiwi-
wäyrikilft leferwiwänritki Drjii Henrik
Karminen;

3. Nanitikkutykistöiykmenttiin: aktiiwi-
lajfteenikfi referwikap teeni Arinas Ed»
ward NaaZsina, akttiwiwäniikeilsi reser-
wikornetti Leo Werner Hellinan ja reser-
wiw,änii!it luZsi (Jrnesii Salnola ja
Kart Rasacl Rainio; [då

Raskaaseen altiiwi-
wllHtiiils' resenviwanrM Poju Örik
Sitjelrn ©ttgW. '

OjnaZta pyyntzösmän, on
ni Wäinö Wuori srirretth suojelus jun*
naåta jääkäriprikaatin esikuntaan.

Gteon' walmaisesw palwelnlsesta owat
saatteet: jääkäiiluutnantti Wiljo Ilmari
Cantell Zaajaann, sissipataljoonasta ja
wäniikki Kaarlo Reino GerbarduJ Ceder-
tierg 2. lenttätykistärylmentiZtä, kumpikin
siirrolla leseiwiin ja oikeudella käyttää
sotÄaFpulu».

Miinarkijahdylslä rajawesillss.
20 bolshewikia saanut surmansa.
Pietarin „PicW»da" kertoo, että kun

t. & 1 pnä Rajajoen rannalla pidet'
tiin tawanmukaisia bolshewiktalkoita
polttopuiden hankkimiseksi» räjähti
siellä Miina, joka surmasi 20
ta-waa tommimistia, nijden joukossai
muutamia komissarcja.

dättllMllllä tawarat tulliwarastoi-
hiiuMielestäMme olisi nyt kuitenkin
klltsattawll tilanteen muuttuneeH
niin paljun, että, tässä kohden woi-
täisiin asettua wapaaminalle tan-
nalle sitäkin suuremmalla syyllä,
kun maksettujen tawaroiden luu-
wuttamiseen, joka ei lisää, waan
päinwllstuin mähentää ulkomaisen

kysyntää, kerran kniten-
ikin on suastuttawa, ellei tmnaroita
Mahduta jättää kokonaan tuhon
omaksi, josta tietenkin olisi suurta
Mahinlaa sekä tawaroiden omista-
jille, että waltio- ja kansantalon-
dclle.

Nykyisessä järjestelmässä saat-
taisi käytäni:ön kannalta asiaa ai-

tvllsiellessa, olla yhtä ja toista
muutakin oikaisemisen waraa, mut-
ta niihin emme tässä yhteydessä
tahdo lähemmin kajota. Jätämmesen sitäkin kernaammin, kun ulem-
me kuulleet, että tuontia walwowat
wiranomaiset itsepuolestaankin ai-
kotvat ottaa toimintaohjeensa tar-
kistett»Nvakseen ja muuttaa niitä
esittämäämme suuntaan. Toiwötta-
wcsti täten menetellen saadaankin
Paraiten poistetuksi se ristiriita, jo-
ka wmueisen ratkaisun jälleen on
wallinnut kauppiaskunnan ja wa-
luutanwalwontaroirunomaisten wä-
lillä niaan clinkeinoelä- '.
män kehitykselle ja waluuttakannan,
wakiintumiselle. {

Kaufnnovistoiell waNioawnt.
Uudet pclUstcet.

Waltioncuwosto on mahivistanut
imbet pmt-Sieet, joiden mukaan kan»
sanopistoille ja taan waltioapna.

AmmattimlarlastlistolNlillta
Lllumtvia.

Wu»den 1920 ensimmäisellä puull3k»N».
Äun arnmattienlarjaitajain ioiminiaa

walaiscwat fcnornuYfil nyUunmin owat
saci-uncct softällhaAitulfeen, efitciiäjöon
»Mä seutaanxn iiciot:"

Waition nvcépuciiset ammauientar»
taitajat owat wmnn.lesäluu!! mäöfenäaitana toimittaneet yhteensä 1,359 lar.
£4vUt»!ci, joihin on iäyteich 49? mafia-ja taxiastusbäitoää. Tartaewskät)nnetl°
la annettujen maätän-Jten, ohjeiden ja
ncuniajen lulu on 2,819, jafautnen 827
«jopahan leSlcn. ft:m ut\i ammaifetu
iatfe»iuäpii:tä meltein fcfj touoftgitö»
lic-lon ajan on ollut ilman trafinaiita
ammattiéntartjstajaa, »triojen öfieSta
crooinua, epttätoat allnolctea; nuuieiot
ainoastaan tuuocn
jrm toiminnan.

SBaUiou neljä naispuolista ammam.
entatirtStqjaa on mainitun ajan ftttues*sa to:.mitt,amtt 1,582 jochin
on fäniettt) 425 matla, ja iarfaSinJ-pÖi»
mää. Näiden tanaätajain llntmnien

ohjeiden ja neulvojen !u-
-lumäärä on 1,367, jakautuen "39 £ÖS«
pllillln kesien.

luwultaan 10, owat
mainittuna ailaim toimittaneet 2,100
tarkastuskäyntiä, jolloin 1,404 työpai-
kassa on annettu yhteensä 4,018 neuwoa
ja ohjetta. Näiden matka- ja tarkastus,
päimien luku on 757.

Kun wain harwalu.'uisista maalais-
kunnista on saapunut tändcllisiä toimin»
talertamuksia, ei ole woitu esillä olemaan
YhdiZtclniään ottaa mumoii maalaiskun-
tien kunnallisten ammattientarkastaja'.!!
toimintakertomuksia, joten allaolewat tie.
dot toskcwat ainoastaan kaupunkien kun-
nallistcn tcrrtaskajain toimimaa. Mai-
nitun ajan kuluessa owat näinä iaziasic*
]ot toimittaneet 12,825 tar!astus'.äynnä
selä sitä paitsi maltoon aminatticntarkas-
tijajn kehoituksesta käyneet 2,518 työ»
paiiassa. 3.llrkasiusiäynic.hi!i on käy»
tetty 2,558 päiwää. Näiden lariastajain
antamien neuwojen ja ohjeiden luku»
määrä on 5,527, jakautuen 4,035 tiiupai»
lan kesken.

Liiäliiriammalin harzoittanlinen.
Valtion komitea.

Waltwnylwosta on päättänyt
asettaa idvnitiqn laatimaan eijbo-
tuksen mietintöineen uudeksi asetut»
fetsi läätärinamrnatin haijoittami-
>esta waltllkunnassa.

Komitean pnhecniohlajaksi kut»
suttiia Suomen yleisen lääläiiliitou
puheenjohtaja, läätiutöueuwoA E.
A. Tollet, Helsingistä, ja jäseniisi
Antrean piirin piirilääkäri T. 3t.
A. Hannikainen ja lääkei. lis. E. E.
W. suolahti, Helsiiniistä. Ko-
mitea oikeutettiin tarpeen waatieö-sa kutsumaan awukseen asiantunti-
joita.

Rnleilunsloimitttn Helsingisin.
Tätä uykim wilkab.

Hblin kaupuugin
tasalta saamien tietojen mukaan en
rakennustoiminta kaupungissa
jään erittäin milläs. Kaikkiaan on
eri osissa kaupunkia wiitiscnkymmen>
tä rakennustyömaata, niistä n. 30
uudisrakennuspa ja n. 29
nuZta, Hu.lmattaw.ln suuri o'a ra»
tennuksista on tarkoitettu chrknixiFii
käytäntöön jo ensi Äksynä. Aiuntopu»
lan lietoeiiemifcen tämä
unnta waikuttaa huomattawasi!
Suurin osa rakenteilla olcwista ra-
kennuksista sisNäwät tofin. liike- ia
tehd?snuonci/tojll, inutta niiden tul-
tua käytäntöön mapauinu ufeita
asuinhuoneiZtusa, joita nyt kantelääu

Kaupungin ke,Z'uk>
sessa on nnkysään lyön alaisena kyr»
menkunta suurempaa uuoisrakennuZ'
ta.

Poiolaidnnkomissioni. Suo»
malais-narjalainen poronlaidunko»
missiäni kokoutuu syyskuun 8 P:nä,
Krislianiasfa. Tuomea edustamat
siinä tuomari A. Taruberq Tornios-
ta, Norsassa olema Suomen läh.'t-
tiläs Theslllf ja esittclijäsihieeri G.
DlTjla. ■ '

N 111 lÉÉ!

uusinta mallia.

Til. WIHJV 0-Y.
Ktustarpeidan osasto.

Puhel. 82 35.
lähetetään pjydettäess*

Z 22"?°



Perjantaina elokup 20 p.
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WillllmarMnat WgblMlisia
\m\mm\ lmissa.

ja Slandi-

Slandinawiiu, «aal tulluillaan willatntvaroita. Johtunut
»apaasta lmmmstu Meille Vnruitlawa cfimcrlli.

< :&::3'lialla oli rilet} ti-
laisuus keskustaa MdlstciM Villa-
tehtaat Dft:n jciFifcjan. hra F. §e>
»Tina in fan-Ma, joln nämä saiiuini
on faapunn:
Englauu!?:ll, poifefen paluumatkat-
laa» myöMn ??orio->-"a ja Ruo^nb^a.

willamniktinat.
Vng.'annin willainnritinoista fog;;

iaja Feiring buoniautti, että iifliä>
on kai. ena päättäen oicteuauiu-fa
laimea suunta. Sianoiita'micia maat,
jotta tähän asti owai mil£-
kaana oslajcna, :hnäi enää &§ a,
waan loettawat päinwasloin pennit-
taa aisaiscmpill lilaulsiaan. .&eän--
Eurovan marlfinat, joilla Vallöfte
suuri puute willatawaroista ja joi*
den sodan jälkeen 00. lettiin awautu»
fixro, tvnxtt edelleenkin tarkoin su!jcl>
tuina, sillä nämä maat eimät makuut»
tansa alha!>'en kurssin wucksi kykenee
mitään osaamaan. Myöskin japani''
kortet Hiffci omat peruuttanet Eng»
läntiin antamansa 100 miljoonan,
Hunnan 'uuruiien tilauksen
snéSftt imknjääi'. ialou^lV
tjen pulan lvuolsi. Englannin

on kuitennn wieD
fonttöroäsri työtä ia tehtaat
fejnSisfä; silla maailmanfodcm wt
Éeen on wMttuoarain »uute yleeM
Oaikkjalla suuri iti cnglaMlasjUa on
ffittcria fontraliteia, joitten tayttänn-
Otsa f?3'ää M'?lä useita kuukausi,',
Millatawa,rain kninnncm wähentymi»
Nsstä on kuitenkin ollut seurauksena,

zcttä ra<!ka-llinnoen liinnai owat la§»

ikeneet noin 10 prosentilla. Willalai»»
Fcnn hinnoissa on lasku kuitenkin el»
'jlut huomattawasti pienempi.

y Gkllndinawian maat.
(' SkandinaMion maat owat nylky^
;säärt tuimillaan willatawaioiia, joita
«teniin Ruotsiin on hankittu Wenä»
'jän markkinoiden anxiuiumista sil»
!»nälläpitäen. Nämä markkinat eimät
kuitenkaan ole awautuneet ja haas»
itateltawamme oli sitä mieltä, ettei
Nenäjän markkinoihin Moi laisinkaan
luottaa siitä yksinkertaisesta syy-tä.
ettei bolslMvi,keillll ole. millä ostaa
tawaroita. Sekä Ruotsissa että Nor,,
jassa omat kaikki marastot täynnä
ptonftn malmi ita kankaita, on
joko tuotu ulkoa, etupäässä Gnalan-
nista, tai sitten maliuiZiettu katf*
jtnoasfa. Kun lNltäau motmftmaTV'

ei nykyjään ole, kaymäi

Tuomari Procope nimitetty
tlltlppaministeriksl.

j Tammallan presidentti an kutsu»
niit Varatuomari Johan Hjalmar
Fredrik Proc o p i n Maltianeu-
wostan jäseneksi ja kauppa- ja teol-

teriksi.

Tattou rauhanucuwLztclut.
; Tujuwat täysi» !m)dysumz§ti°

Hbl. kertoo, että rauhanneuNotte»
lut owat oiicet jonain aikoa seison-
bufnisa. Zuoincn inaltinttetitt owat
oboiiamct kjallitjiffeiua erinäisiä oh-
seita.

Sw. Tm Tartosta saamien tietojen
mukaan on kcchKna wiiuie pdWbä
ncuwoteltu klliippawpnnuksen tagit»
Pnsetzta Tuovien sa Wenäjan
Suomalaiftlm tacolta on enboteäy,
että molemmat neutoorMemai
sitoutuisimat niin pian kuin mahda?»
lista rauhan Mkeen
lyhiymään kai!fi.xisopi!N!'ks?n solrnifc
miseen. Kaupvaiopimukseu perus!aif«
ehdotettiin molem>"inpuoliöta „eninl»
män suositun maan" benaateiia. 2§e»
näläiset o'.vat oynxikiyneet
useimmat periaatteet. ©rimtrfiifcjttfeo'
oiivit herättäneet main tullit, mutta
tässäkin kohdassa toimotaan päästä.
wän yksimielisrytc?n.

iutFmaieniaat mainituissa maissa ny°

W?lin Vain vuolellll mcimalla, josta
on ollut icuiaulsena, että s?m!nattitai>
icivra tdtbuiihömäUä on täänyi
chi!riomäisi. Englannin iDiHa--afc:ecl«
(a olikin leriojauime illwannut moni»
erite !?a"dinamialai3'l:n millai:litlli'
btn edn?tajia, jotka tutkimat rn>
tuuttes siellä jo tekemianiä raakawil>
llltÄaukstll. Scuraicklena iästä on
•.;n»snn ollut, että willaiawarain
hinnat owat Skandinamian ma:s'a
faskeneei.

oli sitä mieltä,
että edclläierrottu uhkaama ilmiö
roilfamcrffinoiden alalla Skandina-
wian maissa on johtunu: siitä ylsin»
kerbre-o+a snysln, ettei taon'.i niis'
fä ole f>HnnöZtelyn alaisena. Mutta
ei llinoastlllln willatawaroitcl,
mchballnest» muitakin tawaioita on
Tkandinllwian maihin tuotu paljon
yli sen, mitä nämä maat icDXcat ku»
lnttaa. Zouraukscna siitä onnn ollut,

eifu 3wrjan ia Tanjan wawutan
kursii on toimis aikoina cllut alene-
ma»', pain. Ruotsi on sensijaan fcB£»
nyt sen tamnifTct paremmin, mutta
se on johtunut mainia
maan 'sotawucsinll uijiltuneeZta ta»
ImtbiHlteZt-a asemasta ja woimak»
käestä teollisuudesta.
Wfbd Maatiwatnn kiivaissa kirjoi-
tussisft hnllitukia.m wiirymattä
ryhtymään taivaici"
waAacin maanannionmn
si, k?H?a ie uokaa lniedn maan tofc>tt-j
SeÖÉfsen perikatoon.

Tuonnin säännöstely meillä Mäittä-
mätän.

j Olen ehdottomasti sitä mielii
! huomautti lopuksi johtaja Feiiing,
että tuonnin roapauttaminen johtaisi
meillä marmasti ankaraan taloudcl.
liscen pulaan ja olisi erittäin turmirl
tinan muutenkin huonolle rahamme
kurssille. Nykyisen taloudellisen tilan»
toen Vallitessa on meidän, perikatoe
Malttaakiemme, noudatetlawa säästä
wäisyyttä ja se on mahdollista ai
noll ''taan tuonnin ollessa säännös
tcltynä. Kansat fltoai tässä suh'ceZ','
weirattamat yMiYiseen ihmiseen
Jos joku yksityinen elää yli marr ; "

to. crieteiaan hänet holhouksen alai»
tefft. Samoin on meneteltäwä feits
jenkin kansia jotka Pyrs,wät kulutta-
maan cnennnän, kuin niiden '>louM-
limen aienna sietää.

Ulkomaalaisten paluu
Neuwosw 'Wcniijältä.

M. m. 70 suomalaista palaa
piakkoin Mo-?kowasta.

G e ls. Sanomain kirje cn-
maih t a i al t a).

Tallinna, eM. 19 p. Tart-
éstm wenäläiftlle lauhanwaltuus-
Jonnalle fllapuneitten tietojen mu-
kaan on joukko ulkomaalaisia i k.
17 puiä neuwllZtohallituksen suos»
zwsa<ihfta lähtenyt MoZkowaZta
kotimaahansa. Näitten joukossa o:i
m. m. 70 suomalaista ja saapumat
fc kaikki Suomen ra iälle Balkea-
saareen, miöiä suomalaisia miran-
omaisia on kehoitettu ottamaan hei-
dat V.^Ztaan.

Olympialaiset kisat.
W. Tuulos 3-loikkauksessa ensimmäinen.

<T<lhkosanoman sisällöstä lienee
W3n3lilin«n tvaltuuZkunta jo anta-
rmt »iralllscn tiedon Suomen tval»
ruuteiuille.

Wiimeiset tulostiedot.
(Hels. Sanomain kirjeenwaihiajalta.)

Antwtiptn, elek. 19 p. (H.) 10,000 m. juoksun alkuiilpailussa tuli N nr «i «äZjäan toiseksi. N.
Tuulos 3-loikkllukfessll ensimmäinen hymänpnoleisella tuloksella 14,50 m. O. Nylund on joutunut 3'lnik»
keuskilpllilustll vois. Samaten E. Wilrn 400 m. wälicläsfä. I. % Pettersson painonheitossa 10:s.

iaawutti Tmllos tuloksensa alkukilpailussa.)
A n twc i pe n, elot. 19 p. (H.) Pituushypyssä ruotsalaincn 83. Pettersson ensimmäinen tuloksella 715

sm. Johnson, Ameiikka. 709,5 sm. 0. Abrahamsson. Ruotsi, 708 f.i:. Lchtone» Inan wäsvnyt paljosta til-
pailcnlisesta.

BiroZta karloitcttu noin 60
lattoliihoiltajaa Ncuwoslo»

Weuajälle.
(Hels. Sanomain kiri e e n-

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

Moukarinheitossa oliwat amcrikklllaiset parhaat. Tuomalainen I. P. Pettersson oli järjestnk»
scriä 10:s.

Ratllpisteet pituushypyn jälkeen: Amerikka 98, Tuomi 51, Ruotsi 26, Englanti 24.
Antwerpen, elok. 19 p. (H.) Jonni Myyrä esitettiin tänään Belgian kruununprinssille. Heitteli pyyn»

nöstä uäytehcittojll. Mielenkiinto maatamme kohtaan kaswaa.
Antwerpen, elok. 19 p. (H.) Painitoiwcemme omat huonontuneet. Oy tullut tappioita. Raskaassa

sarjassa on Nieminen saanut häwiön ja alle 82,5 kg. sarjassa Rajala. Näyttää silta, että 2uow«lle tulee wain
kaksi ensi palkintoa eli olympiameötaruutt» r«nskalais>roomalaifessa painissa.

fil

Tallinna, elok. 19 ft. (X*)
WwMl un farftriicttu Neuwosto-
2?näjällo nain 60 Heinilää, jotka
o«jtrt olleet iiihaittlljina wiimeiseen
'lcukaan ja ioimrncer latTofomiiean
jsfeninä.

5,000 m. luullun allnlilpailnt'

suoritettiin 4 alkuerässä, käsittäen
lukin erä 9 miestä. Ensimmäisessä
llliwllt mukana m.m. Koskenniemi,
ruotsalainen Falck ja englantilain
nen Wilson. Alussa zohti tuta tul-
lainkin, kunnes yllämainitut erot»
tauturnxu muusta joukosta. Wil»

son johti Viimeiseen käänteeseen,
solloln ruotsalainen riuhtasihc joh-
iaon ja moitti V-zra. Koskouniemi
oli Mrnantena 10 mt. jäljessä ja
trmeriifafcinen FurnaZ neljäs. 2ft»
ta 15,1? min. Toisen erän lvoittl
englantilainen Blemitt ajalla
15,19.8. belgialainen van Canlpen-
haut oli toinen.

Erä 3. Tähän oli joutunut hywill
juotsijaita. Nurmi, italialainen
Bperoni ja engl. Seagrow: erctiau-
luiwllt heti eri. ryhmäksi. Speroni
johti melkein alusta loppuun, Rlw>
mi ]a Seaqrome ainoastaan pitimät
Nuolen siitä, että toisena ja kolman-
tena päänmät loppukilpailuun.

Era 4. Backman ja Guillemot
oliwai loisia Nuotsa»
lainen johti ranskalainen marjana
kintereillään. Guillemot juoksi ai»
roan Backmanin mieressä, joten
hän tuli jitosjccffi enemmän tuin
toinen. Viimeisellä pitkällä siwulla
ranskalainen meni ohi ja ankaran
kamppailun jälkeen moitti noin
metrillä. Aika keskinkertainen 12,33.

4 parasta joka erästä pääsi lop»
pukilpailuun, jonka tulokset jo tie-
dctään.

Pilllllshypyll loppulilpnilll.

- lo
Koimiloil m:Jari»
hyppääjämme W. TnuloÄ.

Pääjämme Lehtonen (ennätys 702
sm.), labtinen ja 3!ylund ottiwat ai»
kaisemmin osaa 5-otteluun ja juuri
pari väiwää myöhemmin tahtomat
sääret olla tawallmta aremmat. i!it«
jeenwaihtajammekin sähköttää, että
Lehtonen ei jaksanut yrittää sellaisei'
la reippaudella kuin tawalliZta. Pituushyppy:

Noinee miltei sanoa, että wuoden
1921) oty.upialaiötcn pituuc-hyftpy me»
netti suurimman osan mielentiintoi»
suuttaan sen takia, että maailman ny»
tyjään paras pituuZhyftpääjä, amerik-
kalainen nceteri'Url)eUiia Butler
jo alkukilplliluZsa satutti wasemman
polwuya sitsi pokzasti, ettei woinut
jatkaa tllpailua. Hän oli Amerikas»
sa hypännyt 750 sm., herättänyt Ant»
werpenissa suurta huomiota woimat»
kaalla ultomuocollaan ja häneltä obo»
lettiin uutta mallilmanennätystä. Se
oli sangen itämä tapsus ei main ame»
riktalaisille, waan sotaiselle, jota oli
odottanut mielenkiinnolla Bulletin
tulosta. .

Loppukilpailussa woitti Petters»son tuloksella 715 sm., E. Johnson,
Amerikka, 7,09,5 sm., E. MrahamZ»
son. Ruotsi 708 sm., L. Templeton,
Amerikka, 696, E. Aastad. Norja,
689 ja E. Frankson, Ruotsi, 673,5 sm.
Onhan jo mähän liikaa, etta wiimeksi»
mainitulla tuloksella saa olympialaisia
pisteitä. Sanotaan cfjfä, että pää»
wika oli hyppypaikassa. Wastaam»
me: olympialainen hyppypaikka täy»
tyy olla parempi. Ei pidä antaa näin
tärkeitä kilpailuja maalle, jota ei osaa
niitä järjestää ja jossa paras kei»
häänheittäja heittää ensi kerralla
10 m. j«l kolmannella 38 m.

Tämän kilpailun jälkeen oli Ameri»
kalla wapaassa urheilussa 98, Suomel»
la 51, Ruotsilla 26 ja Englannilla 24
pistettä.

Keihäänheitto:
1 Klumberg 60,76 m.
2 Lehtonen 54,67 m.

200 m.:

Hyppypaikka on ollut kaikesta ftäät»
iäcn huononlainen, sillä esim. alfufil-
DaiLuifa olimat tuloiset miltei yllättä»
män huonoja. Nuotsalciinen me2>

W.Pettersson hyp»
ftäsi 69£ ruotsalainen Abrahamsson
685, Johnson, Amerikka, 682, ruotsa»
lainen Frankson 673, Templeton,
Ainerilia, 667 ja norjalainen Aastad
662 sm. On hieman kummallista,
ettei kukaan suomalainen päässyt
näiden joukkoon. Jonkunlaisena seli»
tylsenä on se seikka, että ftituuZHYP»

Lähempiä tittola 3-oltelusta.
Olympialaisten arwokkaimpia kil»

bailuja on s>ottelu. Luonteeltaan
mastoa se muinaiskreikkalaisten kuu»
luisaa moniottelua. Uinti on waih>
dettu 200 m. ja paini 1,500 m. juok-
suun. Ensi kerran oteltiin siinä w.
1912 Tukholmassa. Sen moitti sil-
loin amerltkalaineli Thorpe tuloksm
707 sm. pituushyvyssä. 40.71 keihään»
heitossa, 22.9 sek. 200 m. juoksussa,
35.37 kiekonheitossa ja 4,44,8 sek.
1,500 m. juoksussa. Koska hänen tu»
loksensa hylättiin. Moitti norjalainen
Nie paljon waattmatwmmmrm tulok»

1,500 m.: ■ >'"

UlkoasiainminiZteriöstä asiaa tie»
fcitStellcSfamntc on meille ilmoitettu)

ettei minkäänlaic-fa. seisahduZta rau-
hllnneuwotteluißsa ole ollut, iraan
«wat neumottelut jatkuneet ,säännölli>
sesti ja muutenkin sujuneet täysin

tawalla.

Helsingin Tllnumain «ikoisuutisia
lainaHat&ia sm läbde selwästi mainit»
fortea. ■-'■

■ -A
• jf J * Ä* .. J"

Paawo Nurmi 10,600 m. jusksussll erässään toinen. Suomalaisten woitot painissa
Vähenemässä; luultawasti main taksi ensi palkintoa.

Mjesttzs ratapistcissa : Amerilla, Sullmi. Ruotii, Englanti; yleispistcislä Ameritta ensimmäinen,
Nuolsi loineu 64 pisleellä jclä Suomi ja Noria lolmas 59 pisteellä. Ruotsalaiset

ounisllllwat pituushyvysZä.
Minftiu neuwottelut.

Awattiin t. ?:n 17 pnä, lykättiin
seuraamaan v äimään.

Lontoo, elol. 18 pnä. (Ren-
ter ETT:lle) Neuter on saanut tie-
tää, että Minslin neuwotteluista ei
ole saapunut puolalaisia tiebsnan»
töja, losla Puolan hallitus ei ei-
lisiltään saakka ole ollut yhteydessä
waltuuskuntansa kanssa, Tais-
telut Warfawan luona näyttätvät
kehittywän puolalaisten eduksi, jot-
ka «wat walloittaneet Nowominskin
kaupungin.

Moskowasta tänään tänne faa»
ftunut wirallinen tiedonanto ilmoit»
taa. että Wenäjän ja Puolan neu»
wottelut, jatka awattiin t. J:n 17 p.
klo 7 i p., on lykätty tähän päi»
toään.

Taistelut Warlowasta.
Puolalaisten wastahyokkäyksillä

sin. W. 1914 Vlalmon BaltilatftSlo ft-
soissa peri tootion saksalainen Saaffe
tuloksin 662 sm., 48,25 m.. 23,6 sek.,
33,74 m. ia 4,55,4.

Olemme tilaisuudessa lähempiä tie»
toja saatuamme nykyisten olymftia»
laisten s>ottelusta iultatfentaan E.
Lehtosen tulokset, jotka owat paljon
parempia norjalaisen saavutuksia.
W. 1912 oli Bien pistemäärä n.
3,656, kun Lehtosen sensijaan on noin
4.135. Hänen tulojensa: 663,5 sm.,
34.67 m.. 23 lek.. m. ja n. 4,40
otoaf suhteellisesti yhtä Zywiä kuin
Thurpenkin.

Kaikkiaan otti 19 miestä osaa 5»
otteluun. Jo heti alussa iäiwät
ruotsalaiset Olsson ja Nilsson B—lo
sijoille ja norjalainen Lövland. jos»
ta toiwoiwat woitlajaa. jäi 7, eikä
reihäänheittokaan parantanut juuri
nimeksikään heidän asemaansa. Leh.
tonen sijoittautui molemmissa toiseksi.
Lahtinenkin pääsi pituushypyssä
4:ffi ja k«nhäänheitoosa 3:tsi. joten
alku oli meikäläisille -valoisa. Kie-
konheitossa he sensijaan epäonnistui»
wat kokonaan jääden wallan häntä»
päähän. 200 m. juoksu paransi jälleen
asemaa kokolailla ja 1,500 m:W oli
Lahtinen ensimmäinen ja Lehtonen
toinen.

1 amerikkal. Hamilton 686 nn.
2 Lehtonen 663,5 sm.
3 amerikkal. Bradley 661 sm.
4 suomal. Lahtinen 659. seuraa»

wat järjestyksessä: Legendre, Gyllen»
stolpe, Lövland, Olsson, Kluinberg.
Ruotsalainen Nilsson oli 14 ja mii»
meisenä japanilainen Mazura tulok-
sella 4.51 sm.

kaswawaa menestvstä.
Parts, elok. 19 p. (STT.

Radia) Puolalaisten lvastahyL?-
käykset Warsotuan ympäristöllä le,
hittdwä: yhä menesiyk'
sellu. „Matinin" erikoiskirieeu-
waihmja makuuttaa, että 23am.ua
woidaan piiää pelastettuna.

Puolan Sähkösanomutoimisto
ilmoitta» r.f. 17 pnä:

Puolan sotawoimat jattawat
»valtion päinnichen. maifalkka
Pilsudslin henlilölohtaisesti jah-
taessa sotatoimi» looitallista was°
tahyökkllystään. Warsowan kaak»
koispuolella otvat puolalaiset saa-
wuttaneet Garwolinin—Parczewin
linjan. Vihollinen on kaikkialla
kärsinyt raskaita tappioita. Varso,
raasta pohjoiseen on neljä bolshe-

2 Lovland 39,31 m.
3 Klumberg 35,G2 m. Legendre.

Hamilton, Bradley. Lehtonen 34,64
Lahtinen iät wiimeiseksi tulokselle

31,12 m.

Suosio maatamme lohtaan
taswaa.

Näin sähtcni trrjecnroaigtajcinmo
eilen illalla. Osoituksena tästä on
myös fe sälta, että maaitmanmestll»
rimme ia sawitaivalclainen »xrnfTi- ja
kunnallismies Jonni Myyrä esitet-
tiin Belgian kruununprinssille, joka
onnitteli suomalaisia yliwoimaisesta
woitostaan. Myyrä suoritti tilaisuu»
dessa muutamia Mtiosa.

110 m. aitajuolfu.

3 Lahtinen 54,25 m., sitten Löv»
land, Nilsson, SivenZson, Gyllen»
stolpe, Nylund, Hamilton, Bradley.
Leaendre, Olsson sela wiimeisenä
lreiMlainen TemetrioZ. tulos; 24,11

Lehtosella, Bradleyllä, Gyllenstol'
pella jaLegendrellä sama aita 23 sei.Hamilton 23.2 sel.» Lahtinen ja ©l3»
son 23,3 sel.. Loviani, 24 sek, Nilsson
24,1 sa ankkurina kreikkalainen
AndromidoZ, aika 23 sek.

Lahtinen moitti Lehtosen n. 35 m.
ja tämä taas wuorostaan Olssonin
20 m:llä. Seuraawgt Lövland, Le»
aendre. Bradley. Hamilton. Lahtisen
aika 4,36.

Lopvutilpailus''a oli täydellinen
iariestys seuraama: Kana»
da, 14,4 sek. Bar.
ron. Amerikka, g. Murray, America,
Oriiden, Ranska, W. Smith, Amerit,
ka ja Christiersson, Ruotsi. RanZkal.
Orfidan moitti muuten alkukilpailussa
ruotsalaisen mestarin Hultinin.

Tulokset eri erissä oliwat muuten:
Erä 1: 1) Colbachini Italia 36,6.

2) Orfidan, Ranska, 3) Lindström,
Ruotsi.

Erä 2: 1)Baron Amerikka, 15,2 sek.
2) Thompson Kanada, 3) Zolmcn
liuotsi.

Erä 3: 1) Vluuay Amerikka 15,6.
2) Gray, Enalanti, 3) Bernard
Ranska.

érg 4: DJaunt Amerikka 13.6.
2) Oultm lltuotsi. 3) JeppeE.»Afrika.

Erä 3: 1) Tyorsep, Tanska 16.3.
2) Onnter Englanti.

Ncilierä 1: 1) Baron Amerikka
13.7. 2) Smith AmFrilka. 3) Orfidan
Ranska. 4) Hultin. Ruotsi.

Wälierä 2: 1) Thompson Kanada
15,3. 2) Murran Amerikka. 3) Chri.
itiernsson. Rue/i.
Miia Nuolsin lehdet tunwiwal

leihäänheiltolilpailnista.
Tukholmalainen «Idroitsbladet"

kirjoittaa keihäänheiton alkukilpai»
lusta m.m.:

«Aamulla näytti melkein tyhjä
Stadion hywin lupaawalta Ruot»
sille. Suomalaisista tuntutoat wain
feltonen ja Johansson olewan

Kiekonheitro:
lOföstrn 39,80 jr

M-sIIWU tzshW.
Puolalaisten waslahyutlälzlset Warsowau jeudulia lehitlUlliii»

meneslylfellisesti.

Minstin nenwultelut allaueet tiistaina.

wilidiwisionaa tuhottu. Kenraali
Slrorjfin armdia on roenfen tlliL»
telun jälteen jälleen miehitiäni):
Zjechanowin. jolloin saatiin 2,000
mankia. ja marssii Ml«uvaa tvås-
taan.

Grandenzin omistamisesta
.taistellaan.

Berlin, elok. 19 p. (STT.
Radio.) T.!?telu Graudenzin linnoi»
tuksen omistamisesta on alkanut. We>
nälaisten miehittämillä alueilla on
elintarmepula uhkaamassa sen wuok>
si, että liikenneyhteydet sekä Saksaan
että Puolaan oivat täydellisesti kat>
kenneet, Tr.

Sallalainen peruutus.
Berlin, elot. 19 p. (STT. —

*

Nadia.) Asiantuntevalla jalsalaiiella
takwlla torjutaan iyikasti paiisilaisct
wäitteet, että Saksan rajan yli muta
on kuljetettu sotatarveita neuMoZta»
armeijoja warton ja että Saksasta
muka on kipinäfanomilla ilmoitettu
olosuhteista Palassa. Tr.

Uusi puolustusliitto.
Berlin, elok. 19 p. sTTT.Radio) Wiemsta saapuneidensen mukaan an odotcttawiZsa puo-

tustusliiton salmiamincn TshekkiSlowakien. Etela-Slawian. Rama-
nian ja Itäwallan kesken, jonka
tarkoituksena an Unkarin pyrintö-
jen roastustaminen,, mitkä tähtää»
wät Unkarin entisten rajojen pa»
lauttamiseen. Tämän suunnitelman
etupäässä on Tshekko»SloValian
ulkoasiainministeri tohtori Beursch.joka on asian hywäksi toiminut Bu»
karestissa ja nyt aikoa > matkustaa
Wieniin nemvotellakseen tohtoriRennerin kanssa. Liiton tarkoituk»sena on yksistään puolustautumi'
nen ulkoapäin uhkaawaa waaraa
wastaan ja näiden waltioiden kas»
kemattomuuden turwaaminen.
Tr.

tovreeSiä; he hctltitpätiin heti tuli-
ftunllisen ?ipun ohi. jota osoitti
Saariston to. 1912 saawuttamaa
ennätystä, rasan 61 m. (Belgias-
ifa näytääu lrniletoan, että Suomen

! lippu on punainen ja ollaan ai»
jwan tietämättömiä mallankum out-
kMa

.

ja , siniwalko-ristilipusta).
suomalaiset heirtitoät

yli 63 m:n. sllawuttaen 63,40 jc
63,09. llHhran heitto pysähtyi
60,63 :een, jota tulosia manbempi
Lindström tawoitteli 60,52 :Ucu

, Nauhalla Saaristolla oli 60,04
!WNI Lindströmin fénri huononi'
min, hmi en tuloksensa pysähtni
51,53 :een.

Lopftutilpauussll alkoi Myyrä
!wisiaisewalla tyylillään heittää yli
65: n ja kun SauriZto heitti tämän
jäljeZtä suoritti Parhaan heittonsa,
klltost ruotfalaisikta sisu: he jaiwät
tuohon 55, m koitoille. Angier sitä
toaötoin osoitti, että Zlmerikka nyt
tosiasiassa on otettatoa lukuun täs«
säkin urheilulajissa, sitonuttaenmeikPäiset paitsi liudströiyiä.

Missä vldtiiiän stnranwat
nliimvinkniet ?

ZåHä kysymyksiä kirjoittaa
tukholmalainen Ibroftahfcbet:

Kunniasta fcaba järjestää !v:n
1924 olympialais?! kilpulmvai n\eat
maat. Buenos Ayres'ia kaiumtta»
wat innokkaasti yhdyswallai. Ita-
lia ftlwlustaa Koomaa. Asien to->
hanneet urheililkeskulföt UasiaZsa.
Kalkutin ja Kairo, koettawat nekin
puhua puolestaan: »ämeifimainl,
tuissa paikoissa pitäisi järjestää
kilpailut talwisaikaan, sillä kesällä
on liian kuuma. Kaira on jo ryh»
tynyt rakentamaan jättiläiZkokoista
stadionia.

Wielä on mainittan» Kanadan
Quebeck. Berlin ei sekään taida
olla kokonaan kilpailun ulkapuolel-
la. Amerikkalaiset Maanwac, eitä w.
1924 Pitää, saksalaisten olla muka.
na ja ranskalaiset owai iaipmvai,
fia samaan kantaa::, waikkcimat
halua kilpailla Taksa:, alueella.

Barcelonassa on 1924 sähkökone»
näyttely ja toiwoisi se. että lilaisMZfaisi suuremman loiston olymftia»
laisista kisoista. 2os Anqeles on jo
tarkoitusta Matten taannut 300,000
dottcrfa,
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Kspenhamman posti»
loufelenvst.

työt Madridin tilein
rnaaUinaHiSta postiwngtcösia wart^n.
Suomen csittännen sllpimuöchdotus»

Un käsittely lykiitiy.
Ellen saapui Helsinkiin Köpenha-

Niinassa pioetybtä Postikonserenssic--
ra pääjohtaja Kt»
orec h t. Lehtemme eousta.alle on
päätirchioöri Albrecht huoincnttllnut,,
cttä setonte'to kouferenösin töistä ar.
ylen toai-ken, sillä sisltä käsiteltiin
yksinomaan niitä esilyisiä. jotka ots«
taan käsittelyn cllsti'eD lokakuun 1
päivänä Madridissa pidöttäw<«sä
kcMllMwUifesjsi
Sitäpaitsi owat nämä esilyksei aiwan
ylei»luon.teisia' ciwätiä suuleLfikaan
koste mactfini» Pc?tioloja.

Köpcnhaiuinlln konferenssissa,,
jaitoi pääjohtaja Äuiceht io&

oli pullaasi i pMoiZmainen. edusti
Äuoiiia Julin ja
tihailMulZW sihteeri Lager, Tanökua

pääjohtaja sAöi2ue
ja pääsihteeri Holluagel-lenssen,
Norjaa loimistoticehtoöri Oelsing.
Islantia konttoripäälliilö Kapper fe°
tä Suomea minä ja howineuwos
roonius.

Jo alussa huomautin, että hn-
ferenlstssa fästteliiin niitä tätUiir
X)'ux ejitylsiä, z?ita maailman posti.-
ixiitoFtt cttoct lähettäneet maailman
postiliitan kllniamwäliieen
toon SBennßic, .yleis*

maMstÄliMfa voslilllngressisia
Maöribisic,. Kulen tunnettua. lasi*
feftrra Suomen Nlldridin LonMeZiia
»arten fcfemiit cfitgf>et, jotfft vääasi-
allife-Sti KMwat Poriclyjymyifiä, si-
iHizäai m. m. fen, että kattWMWM
ftKfoa V««MttWftw 100 siMWil.
la, Tulholman kongressissa, jossa
Ruotsi, Tanska ia Norja yhtytwät
fanneilamacm näitä esitöistä. Nyt pi-
dctyisä Köpenhammau kouftrenssissll
ei ollut käsiteliäwänä ainoaalvan
PohjoiZmaiill wälittömäKti koslzwaa
ä>synchVtä. KonferenGLL läs>?tettyj
Nobridin k2Nscin»äliscs's kortare©*
ftssa esM otettawia esityksiä oli lähes
jblrne inizta, eikä niitä edes woitu

kaikkia käsitellä. Mitä taas tulse noi»
hin fopimuschdotuksiin, joita Suomen
puolelta on ehdotettu Norjan, Tans>
Jan, Nuotsin ja Suomen wälillä.
päätettiin niitten käsittely siirtää
siksi kunnes Maöiidin kongressi on
pidetty, kosla sen päätökset woiwllt
waikuttaa niihin.

Kongressin wirallisina työftäiwwä
pliwat wiime perjantai ja lauantai,
mutta jo edellisinä päiwinä keskustol'
tiin kc<nf3renJsis'a esille tlilewista
asioisi cp!iwircllisesti.

Ahwcnanmaan maakunnan
ItSlnzlauiJxhmiiau jäseniksi Ahwc-
nanmaan maaluntaftäiwäin jäsenten
ipaalfct warten on wa!troneuwosto
määrännyt puheenjohtaiaksi Ma-
ilanhaminan yhteislyseon matema»
iiilan manljermnan lehtorin, fil.
tuht. A. W. Johanssonin sekä jäse-
niisi lamalan ja lemlandin piirin
kruununnimismielien I. L. Nord-
lin gin sekä talollisen G. N. Carls-
sonin Degerbyn kylästä Föglön |i*
täjästä.

'

Varajäseniksi määräiiun
merikapteeni I. EteninZ VastoZiä,
Finnströmin pitäjästä.

Wbååjotm s:wnii,la':3ill s:N!zö-
tyZrahaötoa!

Kuolleila.
T. k. 18 prnci kuoli täällä rakäL

raastmvanaiieuben wanhempi oi,
teuönemvosmies, h2wisit. «Mfoii
Oscar Eugen I bes t am 60 amu*
Iseir ikäisenä. Tultuaan ylioppilaat,
si suoritti Idesiam oikeilKtutlinnon
w. 1884 sa sai waratuom!N!in at*
mon 1887, jolloin hän ryhtyi si-
naatin paliojhtifcen, tullen talous-
osastsn tan§listiifi 1892 ja siirtyen
oikeuZtaimit:!Zlunnlln kanslistiksi
1895. m. 18W—1902 toimi hän
to, t. esittelijänä samassa toimitus-
kunnassa sekä ninlit«ttiin wimn>kfi-
MLlNitiuna wuanna Turun howioi-
tenien asGsoriksi. Jo seuraawana
wlionna Miwr erotettiin miliden
lmnkuulillic-ten virkamiesten nm*=
fa howioikeu,deii','. Silloin siirtyi
hän Helsinkiin, iossa 1904 Malit*
iin ?aaötuwanoikeud?n nnatem-maksi raati,nieheksi. Eiitä lohtentoimi Idestam mainitussa raastu»
Vanoiieubcsjll, tullen w. i§6B wa-
lituksi wanheinmaAi raatimiehskii.W. 1804—1002 oli I. Ritarilmo.
necn ianZlian kanslistina. Tääty-
waltiopäiwiin otti hän myös osaa
sulunsa päämichena. Nainajaa
slliwät läninnä kaipaamaan fftmä*set.

T», k. 17 pmä kuoli täällä rwa
Martta Augusta Nieminen o. f.
Saarinen 30 muoden wanhana Wai>
najaa iäiwai lähinnä kaipaarnaan
Puoliso ja poika.

T. l. 17 pnä kuoli tapaturman joh.
dosta LaftpträZki» Kimonkylässä
wanhus Mathias Sjöstedt 77
wuoben ikäisenä. Wainajaa Mwät fö*
hinnä kllipaamaan puoliso, läpsÄ ja
lastenlapfei.

T. k. 16 p:nä kuoli
riva Alina Helander 45 rrntoben
wantzana. Wainajaa iäUvät lähinnä
laivaamaan puoliso ja lapset.

T. k. 18 p:nä fttott täällä meijeri?,
kö Hilda Wilhelmina Nyberg 45
ivuoden wanhttna. Wainajaa Mwät
lähinnä kaipaamaan äiti ja siiarnkset.

T. k. 18 p:nä kuoli iääUä rwa Ma»
ria Wikström, o. s. Lepola, 31
wnodsn wanhana. Vainajaa jäiwöt
läUnnä kaipaa inaan lapset.

Suomalaiset jyälmsct mnntla-
wat pois Ruotsista.

Syynä suhteettoman korkeat »erot.
»Pohjolan Sansmien" l«amien

tietojen mukaan on odoteuaivisfa
niiden fuomalaMm, jotka «i feu°
duilla PohjoiK-Ruotsissa owat wuo»
flkausia olleet ansiotöissä, joukot»
iaista siirtymistä takaisin Suo»
meen. Syynä kotimaahan palaami-
feen on suomalaisia erikoisesti loh»
taawa suhteettoman raskas werotus.
Niinpä mainitun lehden edustajalle
on eräs Ruotsin Alatorniolla pi»
temntän aikaa työssä ollut suama»
lainen kertonut saaneensa wuositit»loistaan, jotka eiwät nousseet 1.800
kruunua korkeammiksi, suorittaa
kunnan- jakrummnweroina yhteen»
sä 7QO kruunua siis enemmän
kuin kolmannen osan tuloisiaan.
Meensä suomalaisia rasitetaan we»
roilla paljon ankarammin kuin
ruotsalaisia. Neronsa tulee suoma»
laisten suorittaa wuosmeljänneksit'
täin ja peritään se heidän palkkatu»
loistaan etukäteen. Työnantaja pe»
iii tveron palkasta vois ja antaa
sitten suomalaiselle työmiehelle sen
Niitä jää.

Bastaawc>t olot Suomessa owat
kolonaan toiset. Niinpä ruotsalais'
ten ttilkiyhtiöiden Ruotsista Poh'
jois-Suomen metsiin mukanaan

(Omalta iirieeniscihiajaitantnte.)

Hollannin
csu&fltöa, 10. s. 20.

Ellen anäananltilna aaßtupäitoättä lö'i=
il Orhonna PlMamnelw
kohden. lonklo meiftin imtt&kuxmka
cuzhavenilaista tosin oli htäi)H)niyi rau»
nalle saattamaan. SlntttSrpsnlsfa Suuntia
edustanaan lLhewchn raiifufjcittoieu lai-
»aanncÄo pitclifen tunnin
iccrrön lätziöa. Sää sti a&?!i tattltaer.,
ja infeirf ug&nißal, ctfet Pohjanmeri af»
svaitaait %<ä&mrtiä jäii iäiselle. 2Kutte
tsAbA iiHnchi»ät ja tMln tyj&matiäWaéi
ti leimien lwtzryn CSJHUå lorden %nU
toérpenia Jöllä fio 1 allaan ura*ittciiiin
«ttifan lei&frfättoä Hslllllnun
zaiakninMa. iauli jälleen
»aStaeiri ja tänään päiwällä puhaltaa ja
kolnjjtfaisekti ja lattea keinuu uudessa
iitfjbiSia, lujan sitvuiuulen
lXäfen asti oivat Pojat saaneet keltaa
ivain ivaZtatuulilainetta, nyt !Mi tämä
muutos lM lailla atetTttn, j£.'cn päiteäl»
lUpöydäZsä ei ollut Täisinkään tungosta.
Tu>!'.tuu siltä kuin aaltyjen looimu pora»
uisi iltaan mennessä, Moin toiiMtann
pääsläwön Schelde»jl>sNe Antw«p:nia
kohden. Tänään aamupäiwHNH föfcäTji
meitä tarkastamassa
Se oli Hollannin aHvLtinviin »aTjttkdita,
jHa tuli noin 40 rn:« ■pt&fym OSjjHtaaéj
ta. Hetkisen siinä »aihdettiln Böäuj«
luttannllla Suomen lippn
nousi tanilooN. Dlhonna paransi wau!htia,
ja pikkuinen, aaltojen huimasti heittele,
mä porhalsi scuraawan
alussen, pienen piÄJemerffeen kimppulw.

ja maanantai'

KarjatalallsopistV.

Uufi ja nst)tfin wielä maamme ainoa
lsskikoulun oppiluissiin peiustuwa kar*
jatalsudeltinen B a l j a t a»
lousopisto, alias marrasluun alus*
fa toimintansa Kuopiossa. Ensi lulu->
Öitoben oftpilaspailat tulswat haettawiksi
ensi syyskuun luluessa lähemmin ilmoi'
tettawalla tawalla, mutta jo tällä kuulla,
siis ennen syyskuun 1 pailvää on kaikkien
niiden wnsiluollaiste» Möloulnn täy<
neiben tai muun oppikoulun 5 luolan
kurssin suarittaneiden, jotka aikomat syl«
shllä 1921 opistoon oppilaiksi hakea, lä»
hetettä»ä ilmoituksensa Maatalous'
tzallituks«ll« «A että h« ailowat
tänä syksynä lyhtyä suolittamaan oftis»
toon pääsyn ehtona olemaa käytännöllis
tä larjanhoitoharjoittelua. Jokaisen op»
piloulua 5 luokkaa käyneen ja karjala»
louZoftiswlm oppilaaksi mlowan, on näet
ennen opPtaon pääsyään suoiiteltawa
yhden »uoont käytännöllinen haljoittelu
W warten hywälsyitäwisfä harjoittelu'
taloissa ja on se sininen »aatimuZ, jos'
t» « oppilaita tzywätfyttäessä woida lai-
sinkaan tinkiä.

Ketä siis käytännöllinen maatalous'
elänta »dt&& puoleensa ja ketä toiminta
mäemme l<tlzatalonl>«» k«tziitämiseksi

; erikoisemmin miellyttyä, hän rybtyköun
:

oppilaaksi ja ?c alkaa bakemalla jo tämän
tuu« aikana yarjoittelijatsi.

tietoja harjoiwlusla saa
maanwilieiysleuroln» kananhoitoksnsU'
tenteiltä ja RaialoulhaNlukfelta.

Ne. jotka tahtomat tietoja a m o»
naisista paikoista, lukekoot
aina Helsingin Sanomia. Awonai»
sista palVelusvaikoiZta ilmoitetaan
V<ofiosti 3auc>mism.

luoma työwäeZiö wapautun miltei
poikkenkfttta kokonaan weronmak-
ratta Työaika kestää tawallifesti
talwikauden ja kewään tullen valaa
ruotsalainen työwöestö kotisendul-
leen, jättäen weronfa Suomessa tyk-
känään maksamatta.

Olympialaisjonkkueen mailalta.

Waltion metsilfosiimns-
laupat.

aaulu laitettiin tatcmaen s*t]oiM'iai«.
Nnrmi, Kslehmainsi!, Me&Untéml, Nas,
ta* ja kmiiippimil oliwat Cuxhavenin
rucchokenttclä Iteii&näSfa, ja
ffefiicfartfarit Ijeiitelittä: mieliaiseitaan,
Pörhölä lyän!si luulaa 14,70! Kim roain
pilzztäisnn ilman lujempaa ««ritautia
Antwerpeniin, jotta ei ftarantetuun taz*
iritiiu käyttää muutenkin lalliita ja har»
ivoja Päilv«i ennen Miiluja! Kilpailijat
osrai yleensä hywöllä tuulella ja «Neal-
la. tocrrnaEa mielellä. Ei fitä niin toe in
seilata .

.
. ftämt Uetoim, Smbtsttn

låtiraiiioitmt taltt* ja- k«öäussctli]ain
ja 2chto ■twinijain, iekcwät työtä hiki
haiussa. 2ai»an p!rälcl<«een an ffiDHtettii
2 hinttiä, \aiiia tAjft aitaakin hierojat
masntelewat cli „ktbuttawat'' kilpailijain
mhoja.

Mutta meritauti tahtoo j« kiusata.
Nurmi ei shä juuri mitään muutenkin
ruokasali o>!i merkillisen ti)sjä tänään
3iimÄat,'«n Heikki taasen karkasi totit'
.kecna kum ruoklliluhuo.
neelia, ja KoHkenntilni? 3<M «ulkuu

muut, joko yläkannella, mibsä
raitis tuuli vitiä «teitä wirkeänä tai
hi)tissi. '

i Malla ollaan Nntwervenisfa. Sen «n
kapi«ni fäsanui Hra Förbom on mun.
len kapteeniin lapieenl. Aina N» le-kli»
säitä riwakkaan «erimiMapaan lälket»
tekee fukH?kuilMa«n, pitää Hy»än kurin
laiwalla ja silloin miehetkin uskotoat
Jaakkoa kun hän sanoo:

„ftflsb«t wnni« haästH «n mm ra».
waWni, sillll sen iftitoi fts&ie*»*".

Yrrs.

MetliiyaMuksen p3Bjohtaja »altis»
j mctfätuloje» kartuttamisesta.

j Mctsllhllllitukscn pääjohtaja,
prof. K. A. Cajander on anta-
'nut haastattelussa H. S:n edusta-
iälle tietoja waltion nletfäsopimus-
kaupoista, joiden päättäminen toaU
tion rahaolojen helpoitiamiseksi ny.
kyjään kuuluu päiwänkysymyksiin.

Suuribta, pittäaikaiMta metsä,
kaupoista, n.s. sopimus- eli konfes-
sionikaupoista, on waltiolla jo £al<jonkin kokemusta, fillä takawuszlna
waltion metsistä myönnettiin run-
faasti, silloisiin oloihin nähden osit»
tain melkoisen suuriakin ja pitkäai»
kaisia konsessioneja. Kaikkiaan
myytiin siten, pääasiassa Pohjois'
Suomen tvaltionmetsistä ww. 190i>
—'l9l? noin 6,7 miljoonas saha»
puurunkoa ja 4,1 milj. kuutiomet»
riä pientä puuta, etenkin paperi-
puuta. 4-—2 O wuoden ottoajalla.

i Kokemukset näistä konsessioneis-
ta owat. mitä waltioon tulee, mii*
tei kauttaaltaan olleet kielteisiä ja
on eduskunnan Waltiowarainwalio'
kunta 1318 syystäkin niitä arwos»
tellut ankarasti. Konfessionien epä-
edullista waitultusta jatkuu wielä
kauan, sillä «ilmeisten suurkonses-sionien woimasfaolollika päättyy
wasta 1937.

Peräti epäedulliseksi owat lonfeS*simnt tulleet sen johdosta, eitä ne
useissa tapauksissa on myönnetty
fotoin pitkäailllisiksi, ilman, että oli-
si INUUM kuin poikkeustapauksissa
otettu huonnoon puutawarain jat-
tuwasti tapahtuwa Kintain nousu.,'3uim osa näitä —

,useimmat pllperipuukonftDonit
;Cn lisäksi laaduttaan sellaisia, että
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hakkuut tftoat sijaitetiawat sellaisiin
metsikköihin, joiden uudistamisen
perusteet siihen aikaan oliwat wielä
melkein täydellMti Zelwittämättä,
ja on uuden kaswnn hankinta niiU
le jala tichaukfessa suuria kiistan*
nukfia kysywää. Rahan ja marsin»kiu Suomen rahan wiime wuosina
tapahtunut tuntuma armon alene»
minen on nämä konftssionit tehnyt
maltion kannalta suorastaan tai»
ivattomiksi. Tilanteelle kuwaawa»
na mainittakoon, että Maltionmet»
sissä tulee msi taimena saman ar«
moisilla seuduilla hakattamaksi ai-
kaisemmin tehdyillä tonsessionikau-poill» ja 1920 tehdyillä 3«wuotifillaMälikirjalaupoilla myytyjä, aiman
samanlaisia puita, jaista jälkim»
mäinötä maksetaan vli 10 kertaa
karkeampi hinta kuin' edellisistä.Takamuosina myönnetyt metsäkan-sessionit owat nyt mitä pahimpana
esteenä Maltion metsätulojen tehok-kaalle lohattamiselle.

Konsessionikauppoja wastaan on
lisäksi MuistutettaMll, että niissä
duidcn leimaus kaikkein useimmis-»sa tapauksissa tapahtuu wasta kaup»
vlltirjan teon jälkeen, joten kauppa»
kirjaa tehdessään kumpikaan asial-linen ei todenteolla tarkalleen tun.
ne kauppaefineen laatua. Tämäkin
on luonnollisesti osaltaan Vaikutta'
nut saatuun ylniaan, sillä ostaja ei
ole tooinut maksaa täysin iyybyttä-
Mää hintaa, kun hän ei ole tiennyt
esim. kuinka taaja leimaus tulee ole-
maan eri osissa leimausalueita,
missä suhteessa eri päksuusluokat
tulemat leimauksessa olemaan edus»
iettuina, minkä merran puista tu-»
tee olenraan Mikanaisia y.m. Kanses-sionihakkuut eimät metsänhoidalli»sesti yleensäkään kestä ankaraa ar«
»ostelua ja helposti ne paikallisesti
woiwat muodostua suorastaan Hs*MityGakkuiksi, joiden jätkien kor-
jaaniinen kysyy suuria kustennut-
sia.

! Se kokemus, mitä tahcrn asti on
saawutettu waltion metfäkonsessio'
näsiä, ci snZ ole omiaan kehoitta'
maan sillä tiellä jatkamaan. Mct°
sähallinnon taholla onkin se käsitys
ollut wallitsewana. että
nien myöntäminen on waltion puo-
lelia sellaista hywäntekewäisyystai-
mintaa, joka ei saisi tulla kysymyk-scen, muuta kuin millsin aiwan
erinomaista syitä on ja mikäli tval»
tiolla woidaan katsoa olewan waraa
sellaiseen: ostajien taholla on hy»
win ymmärettäwistä syistä sen fi>jaan suureksi osaksi päimvastainen
käsichs Mallalla, konftssivnit. kun
heille enimmäkseen oivat paljon
edullisempia kuin muunlaiset met»
säkaupat ja sitä edullisempia kutaalhaisenimat hinnat owat ja kuta
moniwlwtisemfti oitoaika on. Ainoa-
taan waltion metsäkonsessionin saa»ja ei ole tappiolle joutunut, muita
tffcai liencwät hyötyneet miljoonia,
wiclcipä tläät nähtäwästi kymme-
niä miljoonia markkoja waltionkustannuksella.

Ge kansessioni, josta lviime ai*
koina on ollut puhetta, tulisi ole-
maan paljon suurempi kuin kaikkiedelliset yhteensä, sillä muutenhanse ei woisi mäinittawastikaan wai-kutiaa waltion raha-asioihin ja wie-
lä wäheinmän Tuomen '.valuuttaan.On luonnollista, että tällaiseen kon-sessioniin nähden metfätalaudelli-kiia kannalta täfriirt) aklim wielääelteisemmälle lannalle kuin aikai-sompiin konfsssioneihin.

Tällaimn intiiläiskonfessioniluonnollisesti merkitsisi waliawaalnkahakkausta.

Liikahakkaus jor/tae toiselta puo»
fen helposti epäjärkiperäisim hat»
tauksiin.

Suomessa on yksityismetsän»
omistajien keskuudessa jo parin»
kymmenen wuoden ajan tehty tar»
mokasta työtä paremman metsän»
hoidon ja yleensä järlipeiäisemmän
metsätalouden aikaansaamiseksi, eri»
toisesti terästämällä, että metsiä ei
ale myytäwä rahapulan sattuessa,
maan milloin puutatvarakonjunt»
tuurit owat hywät, että liikahak»
kausia on wältettäwä ja määrämit»
tahankinnasta on luowuttawa. pu»
humattakaan siitä, että Varotetaan
metsää myymästä ilman edelläkäy»
pää leimausta; pitkäaikaisten
kauppasopimusten teosta ei yksi-
tyismetsäzromistajia ole enää tar»
linnut edes »arottaa.

Kokonaan siltä riippumatta, että
waltion arwawlllia m«tfänmnista»
jien keskuudessa tuollaism myyn»
nin kärsisi, olisi siitä loata»
wia seurauksia mysskin waltion
lvastaisiin metsätuloihin nähden.
Toimenpiteestä olisi wastaisuuteen
nähden seurauksena lisäytyneet me,
not ja wähentyneet tulot.

Koska kotimainen teollisuus näh»
täwästi ei pystyisi kuluttamaan ko>
ko konsessisniin kuulmvaa raakata»
maramäärää, ja yleensä sitä pie»
nemmän osan siitä, mitä suurem»
maksi konsessioni tehtäisiin, tulisilisäksi maa kärsimään sen wahin»gon, mitä raalatawaran suuressa
määrässä ulkomaille »tenti wähen»
tyneenä työansiona merkitsee. Euu»
ri mahdollisuus olisi sitäpaitsi, että
tämä konsessioni tulisi myönnetyksi
jollekin »alittajalle, joka saatuaanVuosikausiksi melkeinpä monopo»
lin waltionmetsäin puihin, saattaisipitää rautakourissaan koko katimai»sen puunjalostusteollisuuden, jon»
ka raakatawaran saanti waltion
metsistä jäisi mitä ratkaisevimmin

konscssionin omistajas-
ta. Tai tulisi konsessioni myytä»
wäksi suorastaan ulkomaalaisille,
lähimmiten kai ruotsalaisille, jotka
siten, saatuaan edullisten kurssi-
olojen wallitessa hywin huokeastaraakatawaramääränjä pitkiksi ajoit-
ii tyydytetyksi ja erittäinkin saa-tuaan Suomesta runsaasti järeää
puuta, josta Ruotsissa on puute,
mutta zoka watsinkitt nykyisin on
sahalaitoksille erittäin tarpeellinen,
mn Wenäjälta »terniin ollessa keZ-
keytyneenä järeiden sahatawaralaa.iujen kysyntä on tuntuma, pystyisi
mielä wu«sikymmeniksi, toanhem»Pien tunnetumpien merkkiensäawulla, pitämään suomalaisenpuunjawstustoollisuuden maail-
man

t
puutawaramarkkinoilla tois-auvoisessa asemassa. Ne yhteis-

kunnalliset haitat, jotka aiheutuisi-
wat siitä, enä harmaan alutmlle
saloseuduille yhtäkkiä olisi kerättä-
wä waltawia määriä työkansaa,
suureksi osaksi maatalous- y.m.
töistä, eiwät nekään ole wähäiiiä,
mainitsemattakaan niisiä haitoista,joita edellytettynä, että ostaja
alisi ulkomaalainen ulkomaalai-sen työwäen ehkä mahdollinen jouk-
kotuonti merkitsisi.«Käsitykseni puheenalaisesta
suurkonsessionista lausui ylijoh-
taja Cajander lopuksi on lyhyeö-
ti se, että siitä waltion metsäialou-delle olisi pelkkää wahinkoa. ettei se
Suonien waluutan arlvoon suuria-kaan pystyisi waikuttamaan pu-
he miljaardikaupoista johtuu täy-
dclliseZtä Perehtymätiömyyd-Ztä
waltion metsäin todelliseen attVoai:ja oloihin niissä ja waltion ki-
reää tilaa se pystyisi

Ruolfalalslnttamllttzl fiunfV
pohjasla.

Ruotsalais Wtt2ml»työ ftbtfrff*
Ruotsin luomlllaieseudullla käyttääj
päämääränsä saawuttamiseksi yhil
woimakkaampla keinoja. Eri tahoilla
Nuotsin Länsipohjaa on »Pohjolan
Sanomien' tietojen mukaan suoma»
laisilta ostettu nahtäwäsU Ruot»
fin waltion Maroilla inaa tiloja |e»i
fa näihin sijoitettu tmljelijöiksi sydän,!
Nuotsista tuotuja imnrrikforuotsalaU,
sia työmiehiä tai maanwiljelijöitä, j
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Ilmanpaine oN ,

752—76-1 min. Wle>
nan merellä oli noin
752 mm sy»ä mini»
>ni ja toinen yhtä sy»
«2 peitti Pohjanme»
ren ia Etelä>S!aiioi»
nawian. Kollein oli,
ilmanpaine Etelä-
Venäjällä. gHecnfä

oain Itämerellä ja
tooi

huomat» heilloa laslua. Taimas oli ylci»
festi piiminen. 2uoreiB-Saifaf-i"a ja P."l>»
)ois»Europassa oli pieniä paikallisia sa«
teit». Tuulet owat maihl:!ewia. Vmnmes»
fa enimmän eteläpuoleista, yleensä h:i!>
koja O—3 Veauf. Lämpötila oli aamulla
Tuomessa ja Slandinamiassa 10*—15',
Lapissa B°, ftärsaarilla C° ja fteSfr
Euiopassa 15*—20°, päiwällä 6telä«
Suomessakin 15°—20°. Etelä-3'andi'
namiasta lähestywä minimi Vaikultanne,
että meillä taiwaZ yhä edelleenkin tulee
pysymään pilNisenä ja että pieliä pailal»
lisiä sateitalin sattuu siellä täällä.

TodennLlöinen sää tänään. '/

SZimttumclonta.

Meisen fciSpaepiiris iolmi. Kauv»
sia» ja teollisuusministeriö on eloi. 14
ft:nä myöntänyt ro. t. yleiselle dispashöu-
tille, tohtori K. I. Qattmemile, finmlloi»
sunden wuoksi wil!llwn22uita kuuden
kuukauden ajaksi, lukien syyskuun 1 pui»
wästä, sekä samalla määrännyt apn»
laisdisp<l3k,öörin, lakit. land. H. F.
Hjeltin sanottuna allani hoitamaan
yleisen diöpashöörin tointa.

wain tilapäisesti jonkun werrail,
huojentamlllln, nllltta fen si''aan se ]
kyllä tarjoisi koti» sekä itltomaalaU ''
sille Välittäjille ja liikkeille msilusb» j
kai sen tilaisuuden esiintyä Valtion I
pelastajana itse hyötyäkseen \
waltion kustannuksella. Minun j
asiani ei ole ratkaista, onko waltion |
rahallinen asema niin huono, että ,se pakottaisi ryhtymään tällaiseen
waltian metsätalouden kannalta
suorastaan epätoiwoiscen toimenpi»
, teejeen, mutta oma Vakaumukseni
on, ettei waltion nykyinen kireä ra-
hallinen asema ole mikään tilaftäi»
nen ilmiö, jota tilapäisellä toimen-
pitecllä woitnisiin korjata, maan
tulee sitä jatkumaan Vuosikausia.Mikäli waltion metsätalouden tuleesen kireyttä licwentää, tspllhtml tä*
mä ichoiraimiiiinmetsähallituksen muine lvuosina soh»donmutaiseoti noudattamalla vm*
nettclytaw.Vlla: on jatkomcnoiseö::
koetettawa saada waltion wakinaisia
meisätalouZtuloja kartutetuiksi.33. 1918 ne oiiwat 32 88 miiioo-
naksi ja w:ksi 1921 noin 150 mii»joonaa markkaa, w. 1919 lähes 66
miljonaa, to:fsi 1920 ne Swat ar-
wioidut niiljoonaksi. Jos nousu kai»
sotaan liian hitaaksi, moidaan sitäjanduttaa harjoittamalla nys, tor-
keiden puuuhintojen mallitcssa, lie-
wänlaista liimhakfausta, niikäliliikllhakkauspnuöta saadllan tyydyt-
täwillä hinnoilla myydyksi. Sitä 'Vastoin ci suurinkaan waltion ra- '
hapula ]aa houkutella myNmää::
puuta Polkuhinnasta:'siitä hnöim» ,siwät ainoastaan ostajat ja mah, !
dollifet Välittäjät, mutta ei Valtio."

.

jerjantaina"elokuim 20 p.

PuntawaraiHjisiden maalaloutfien hoito.
Hawninjsja retkeilyltä.

K3h>:is'Ka?za!asfi> ja Kainuussa, pää4sxi 9mtmeksesta oleöxm ZuekkaK<
tenkoöken tilan taltasielnlla. Titan,
joka on samannimisenkoslenHannalla,
omistaa nykyjään Kos»
kesiä on kolknisenkymmentä wuotta
toiminut rautatehdas, joka, femein»
kuin sen yhteydessä ollut tälpäMth»
daZkin, purettiin kymmenkunta lvuol»
ta Men. Tehtaan leiSioajaita nAn<>
»ne siinä jätteinä nyt enää pietlen sa>
han ja myllyn se» Mlitchlaa», joita
käytettäneen titott taepeM. Ajaes»
samme Kuokkastenkaskelle näimme
kummallakin puolella tietä »ltjawia
Vainioita ja hywinhoioettnja Mteja.
Ainakin matkallani tähän «M olin
tullut wakuutetulst Mä, «lt§ sMseet
PMM.K»jalan kHyHitztä eleistä ev
isä* ftMi paiklaasift, etittäiMn fun
wertailin niitä Nllkenlykfiini Hwjatan
kannaksella. Koskin siellä täällä awau»
tui sieelt waaioj«n hebelrnätlömiö
rinteitä, osoittimet rchswät »thelylfet,
että siellä maanko tekijänsä hywin
elättää. Samaa tMKtaa Nurmekfen
übkea meDlkkrn, joka lienee Suomen
suurin. Komeissa metsissä piilewÄ

: laskemattomat rMauöei. Ne jatknwat
?curmekssZta itään ja pohjoiseen

;kiuä kortzina, jeissa wielä mesikämme»I mälin asustelee tulle» silloin tällein,
m. m. tänäkin feföt& littioilnn jaa»1liStelenM» "

"-
; ' -' M

Myöhään keskitmikkoiltana, puolen»
lzön lähetessä lähti junamme taasen
Antreaöta kiidättämään retkeilijät
3lurmelseen. Raskasta junaa wctäwä
heikko weturi rikkoutui ja melkein
lllkumatkasta ja ennenkllin uusi oli
saatu, oli aikaa kulunut yli ohjelman
lolmiicn tuntia. Meille, jotta ensi
kertaa liikinmme näillä tienoin, oli se
ecu::i, sillä nyt saimme, mailla»
tiu main iiinan stlkunasta, ihailla
pohjc,is:ar>a!aisia maisemia, lorleita
waaroja ja siintän'iä selkiä. Pieni sit»
mäl>3 K 2 lin kukkuloille antoi aawis»
taa, mikä Valiawa näZöala sieltä anle»
nee. Mutta emmehän olleet Nlkeellä
matkailutarkoitukfeZsa, täytyi siis
wain kiiruhtaa kulkuaan. Vuolen»
päiwän tienoissa olimme NurmekseK»sa, jc:sta lähdimme l3
autolla länttä Dnnettomnut»
ta ennustaro,: l3. Ja ennenkuin
olimme
jättää kaksi niistä iiercwarrelle, toifen
Rantavaaran kirkolle ja toifsn kes»
kelle mnkkaä korvea pitäjäs»
sä. Mailaamme ei fe fen enempää
kMi?lnnyt, i>olme sai
fmiään lähteä ensinnä ja fitle»
hewosella taipaleelle.
■. Viiiwnn työ alettiin n. veni»ck»lm«

_
KuokkaZtenkoZken tila on Pohjois»

Karjalan suurin. Sen maapala käsite
tää 23,000 l». Wiljelykftä on 125 ha.
Maanwiljelys ja kaijanhoito onxÄ
järjestelyt täystn nykyailaiMe lan»
nalle. Tilalle on tilattu traktori ja
salaojitukseen aiotaan ryhtyä. Maito
luljeietaan saman yhtiön omistamalle
Pamkakssken tehtaalle, jolle tämä ti»
la on fuotllstaan elinkysynms. Wäi»
Jettiin nimittäin, että ellei wiime a>
koina olisi woitu Kuok?a3tenko3kelta
wiedä tehtaalle elintarpeita, ei sinne
olisi saatu ainoaalaau tysmiestä ja
tehtaan toiminta olisi saatu lopettaa.
UudiZwiljely3t3 harrtfäteftiln Juot»
kaZtenkoZkellakiu ja hywällä menes-
tyksellä.

8m olkttl«« KuoNastenkosiella
ftßneet tzeekuLisen aanliatlen latjalai»
fin* piirakoincen, lähdimme jälleen
taipaleelle. €oferrne nyt kull» &rifi
nälkämaiden, jossa pettu,on fokapäi»
maisena Nurmeksesta
Uautawaalan kielolle ei t«paa luin
yhden ainos» itfenÄftm Ukot Kaikki
muut kn«l»wat yhtiöille. Karuja waa>
roja ja «iljelylfelle telPaamattomia
loita w»»roMi. M ollut ihmis»
asuntoja tie» »w»ftlta, eineet heläh»
delleet iloiset karjankellot. Olimme
Suonien kenties larnimmassa ja war>
mahtikin loyhimmäsfä pitäjässä/
3iautawaa«Ml. 2ssie!M PWli pai«ss<
lamaan tunne siitä, eitä afuDaat iMt>
lä faawat ikänsä tcMfn ttrtékm puu»
tetta ja kurjuutta karsien pa&ttomcttm
pettu. Aniharwoin ojentuu auttaw«
käsi heilil Mtmoan. Mdän iäkäs

kaa iemaktMtalaMeen Mitä häneltä
suinkin liiitiis, «utta halten«Vimansa
ja mahdoMfuutenw eiwat kiitä kuin
pieneen osaan. WanhuS tm harmaan»
tunut ja stfiä koukistunut koetiaes.saan liewentää feuratuntansa far*
luutta. Wa3ten tahtoakin joPui tääl.
lä. mieleen, miten maan pääkaupunki
panee loimee» j«hlia ja le?N>M mui-
den maiden teaimaUt pienennnäSfä
?»?inndesfa eliiwien hywiikfi. miten
maa» parempiofaiftt kilwoittelewat
saadakseen nxlslaanotlaa luokseen le.
päämään ja wirkistymään joukaittain
wieiaiden maiden käy3ikäisi3 ylioppi'
laita ja konlulapfw, «ikä lenenKsn

pMhön, *Bs oman pl>rtm
edessä kolkntt«m>at mltåmttäm Mt-
mattorna* pikku psjat ja tyM faadal.seen edes kerran maistaa puhdasta
leipää, fyödä itfenjz kylläiseksi ja tul.
ke» lämpöisizfä, ehjissä «MtteiHb.
Suorastaan häwetti. kun nM unten
asukkaat kaikesta huolimatta oliwat,
saatuaa» knuO» maan mcchtannen
knlkewan hetdän seutunsa läpi, faapu»
neet. »sart pitNe» matkoje» päästä.
halki leepie» Mfema» »«antien
warftlle pyhäpukimissMn, »aittakin
rciäsyifisft. totmioiitoa* ttllnePimään
ohikiltäwiÄ.

Ranww»K«On on Km»
millä pnifllLa. &m pieni. ftetnä p»u»
tittfo efciifcas, M 3 wnakunta ei ele

:&att msflttel*. Gen
Rutöfraaja on k«s2ut ja taloa hoitaa
nyt l«M. 3s»aM «Mntil, se» näki
foHfc&*. Hä« oli »almistgM &t*

leiplneen. Nuhan matkaa kirkolta on
toinen yhtiön mallitila Räiskiä, jota
hoitawat Vuokraaja Korkolmnen ja
hänen poikansa Ssrmanni perheen
muiden jäsenten awulla. Hermanniaon yhtiö lilyttänyt Tanskassa oppi-massa pienwiljelystä ja hywällä t«>
loksella. Viljelys on saatu kun.
toon. nawetta siisti ja ajanmukainen.
Talon koko »väki uhraa kaiken aikansatalon hoitoon, ketään ei ole „puulaa»
ti» töissä". Niin onkin saatu selwäZtitMstetukfi, että näiltäkin komilla seu-duilla maanwiljelyt woi elättää
talossa on leipä ympäri »uoden puh.
taasta wiljasta —, M wiljstijällä on
tilaisuus uhrata siihen waroja ja
jälkipeMstä työtä. Naapurilouolra.
talojen pellot ja rakennukset taasenosoittnvat leuraantuntuWatti, mihin
kuljuutcen päinwastaiseZfa lapaukfes.
ia niin helposti joudutaan.

Ttrnhrt HÄpoitulstlta faoda niin
Pian Mtyä «MM kar«3tH MtLimail.
ta Kajaanin »aintoiM, joilla ftmtäänhywimvoiM s» yleistä. Kuljimme
keskellä yötä Sukewan ohi. Ouurin
ota reileilijöislä/ joihin allMrjoitta.
nutkin kuului, pysähtyi ftellä wain
nautiiakfse» hywän, joskin hieman
«yöhÄfe» piitmäNsen, ja jatkoi ma**
taan?» Kajaani:». IN Min ollen
näkemättä wM»on Däläiset fuowil»jelykfet. Kajaanin feuöitt oliwat poh-
joisin MääräpHikkaMlM. SiM» tuli
kääntyä etMM kohti. Oaljon M Ka-
jaani muutilMUt siitä ku» sen 15
«vllotta Me» enst kerra» Min. G ko.
M «»M» ««Mkottl »«*>*»». «en

kehittämät 3,000 hw., ja fen rannoille
on kohonnut suuria, mahtawia teolli.
snuZlllltolfta, ioiden tuotteita erikoi,
nen june joka päitva siirtää tänne
alas Kotkaan lähetettälvukfi kauas
maailman markkinoille: Guroftpaan,
Amerikkaan, Aasiaan, Australiaan \.
n. e. Mtiön teollisuuslaitoksissa työs.
lentelee nykyjään n. 1,000 työntekijää,
joita wnrten on alettu rakentaa eri»
koisia ty3wäenasuntoja. Kymmenen
taloa on jo walmiina, joissa kussakinasuu 2 tai 4 perhettä. Tarkoitus on
nialmistaa jokaiselle tehtaan työnteki.
jälle oma koti. Kajaanin Puutamara»
Osakeyhtiöllä on Kajaanissa tätä ny-
kyä saha, sulfiittitehdas, punyiomo,
vaperitchdas, joka on ollut käynnissä
ivasta toiiine lokakuusta asti, ja tiili»
tehdas.

SatföSfetfcttMmtK fiilfitöi. ja hape.
ritehlnila pääsimme tutustumaan yh.
tion mallnloiljelykfiln. Vhtiön maa>
omaisuus «oiffeé WWiin n. 35,000
ha. Ne wiljelykset, joita hhtio ei itse
woi hoitaa, on muodoZ.
tettu eri tiloitss. Kaikkiaan on myyty
37 uutta tilaa ja 5
Wuokrawiljelmia ei «nään ole. SSarfi-
naiselle tilalle rakennettiin parastai»
taa. ftlnrta nawettaralennusta 96 leh.
mälle. «Titäpmtft oli lakennutsen Ma
sikala ja talli. MÄä oli illalla ajan»
mukainen kuilvauZlaitos. SiemsNja»
lostuZta Kainuuta warten on yhtiö
alkanut erikoisesti harrastaa, jotta
saataisi esim. kaura, joka tooisi täällä
pohjaisessa lvalmiOtua. ffåiM wilje>
fijffrt emt pääafMrfeStt untlslMje.

raiwattu n.. 171 ha. ja tänä wuonna',
on aikomus raiwata n. 60 ha. Noiir!
Parin peninkulma matkan päässä!
Kajaanista Sotkainoon tien \
warrella on yhtiöllä suuret ftvwilje»!
lykset Waarainfulllla. WiljHyllä j
alueella kaZwoi harwinaifen rchctuä ;

kaura. Tänne on sijoitettu nelifenfijm» l
mentä Sukewan toaranxrnkilan hoibo- j
kasta, joille on laitettu asumukseksi ipieni wankila. Wanait oliwat paraZt- ;
aitaa ahkerassa työssä nxtrtijainsa fil» j
mälläpidon . alaisena. Vankien kaitsi. ;
ian ja tilan työnjohtajan yhteistyö >
I'ijui mitä parhaiten. Työnjohtaja ,
määräsi ne työt, joita wankien on tch.
läwä ja wankien kaitsija viti huolta
siitä, että hänen hoidokkinsa ne todella j
iuoritliwo>. Karkailen! isiä ei ftxmftra '
keskliudeZja ole tavahtnnnt kuin yh>
den kerran ja saatiin karkuri silloin» '
kin kiinni. Suolla saatiin nähdä myös
kannonnostaja toimessa. Oelvosti sil» }
lä käänsi suurempiakin kantoja. j

Seppälän maanwiljolys. ja karjan»,
hoitokouluun ei allekirjoittanut ollut
tilaisuudessa poikkeamaan. Ajan täpä»j
ryyden wuoksi oli rienncttäwä ohi'
aamiaisille Kajaaniin ja lieti sen jäl»
keen taipaleelle pillin Oulunjänven
eteläDa rantaa, v ' j



Perjantaina elokuun 20 p."

Vihannesten ja marjojen

Eoi?tDskoieiti
pienempiin ja suurempiin ta-
louksiin sekä
Esa.rjtzmyl2j'j& ja.
Hvdelznien fa vihaa-

nestan leiJskuuko-
luoneita,

myy varastosta
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Stadion pääkstnvunkiiu.
Ivolla ja lyytywäisyydellä olern-

me kuluman toiifon åUem patoa
päiwältä wasiaanottanect sanomia
urheiliillimme fauneista woitoista
Anlwerpenin stadionilla. Useissa
urheilulajeissa owat Suomen mie-
hei wicnect woitonseppeleen, maikka
heidän on ollut kilplliltawa suurien
ja tunnettujen par-
häiden ranssa. Tällai-
fet wuitot kuuluttamat Suomen
mainetta kautta maailman kaikkiin
maanosiin, ja ne todistamat fyysil-
liian kulttuurin korkeasta kannas-
-12 MUllssMMNs.

Mutta faarnuteint woitot wel»
woittawat myös ajattelemaan, mitä
meidän on tehtäwa urheilumme
ediötämiscksi wastaisina aitoina.
Siinä suhteessa saattaisi tietysti
esittää moniakin warteenotettawia
näkökohtia: missään tapauksessa
ei ole heittäydyttäwä woiton laake-
reillä lepäämään. Tahdomme täl-
lä kertaa kiinnittää hliomiota wain
yhteen, muita mielestämme marsin
tärkeään asiaan: stadionin Pystyttä-
miseen tasamaitamme päakaupun-
iiin. Tiedännne, että lämä asia jo
on ollut jonkun aikaa pohdittawa-
na. Onpa sitä warten piirustus-
luonnoksetkin olemassa, wieläpä
erään nerokkaimman arkkitehtim»
Me kädestä lähteneenä. Mutta asia
on saanut jäädä lepäämään. Nyt
olisi otollinen hetki panna se uubel»
leen wireille. Olisi miipymättä ryh»
dyttäwä keräämään waroja tähän
tarkoitukseen ja hankittawa sowe-
liaZ tontti, jolle sitten sopiman
ajankohdan tullen stadion raken-
ncttaisiin.

Tarkoitustaan wastaawa kilpa-
rata epäilemättä suuresti edistäisi

ja tekisi
mahdolliseksi meidän kutsua tvierai-
dcn kansojen urheilijat kerran kil-
Pasille omalla maaperällämme.
Waitot welwaittawat meitä.

Helsingin Icrittanife. T. l. 18 p:nä
saapui iär.ne höyryl. „Södern" Wiipu»
rista lastia ja ma::»stajia mukanaan,
höyryl. „Vlira" KoUasta kauttakulkumat-
Jolla Köpenhaminaan, höyryl. „Valt^"

, Lyypekkiä lastia ja matkustajia muka»
! naan, höyryl. „Negir" Uuraasta kautta»

[ fulTuniötfaua Lyypekkiin; 1.1. 19 p:nä
saapui sa!!sal. hinaaialaima »Merqur"

; tyhjänä Lowiisllsta, höyryproomut „Os«

I mo", „Wellamo", .Onni" ja «Luoto"
ffaiJfi Tukholmasta tyhjinä, höyryl.
Äriadne saapui li» 5,80 ip. TukholmaK.
ta ruode» 30 tonnia lastia ja 130 mat»
lustajaa. .

OlympialaiZinnostus.
Miten suurella mielenkiinnolla maas»
samme, ei ainoastaan kaupunkipaikoissa
waan samom maaseudulla, seurataan
urheilijaiinme woittoja Antwerpenissä,
läy ilmi seuraamastakin tapahtumasta.
Eräässä talossa Lohjalla alkoi puhelin
leskcllä yötä, lalonmäen ollessa jo unten
autuailla majoilla, ankarasti soida.
Isäntä heräsi ja juoksi puhelimeen.
Muudan tuUama ilmoitti hänelle suoma»
laisten woilosia keihäänheitossa. sluul>
iuazn tiedon innostui isäntä niin, että
hän herätti koko talonmäen ja saatuaan
len koolle kohotti jyrisemän elälöön»huu»
don poilieinme luunialsi. Innostus oli
ollut niin Voimaperäinen, ettei talossa
sinä yönä enää unia webetty^

Helsingin Uimarien loi»
mitrat jäsenet waloluwataan ensi sun»
nuniaina klo 11 ap. Humallahden uima»
koululla. Tommolaan kaikkien, jotta tänä

Zcsänä owat ottaneet osaa toimintaan,

miehissä ja naisissa saapuman sinne.
Samalla waloZiiwataan myöskin tämän»

ieiäifei maisteri, ja landidaattikolekaa'.
opettgjaluntineen.

Meiiweden lämpö icki ellen
K2lll3tlljatuiplllla 18 ögtétto.

iöfssrkää aina
V. Krögerin alkuperäistä
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Suomea wahingoittawia tietöin
näkee tuon tuostakin ulkomaiden lehdissä.
Niinpä yksi Hollannin huomattawimmis-
ta lehdistä, »Algemeen Hsndelsblad", jo-
ka ilmcityh kertoi t. k. 11
p:nä Englannista saamassaan sähkösa»
nomaZsll, että Tuomen hallitus on mää'
lönnyt saaiettllmaisi maan sotawoimat
liikekannalle, että rautatieliikenne Karja-
lan kannaksella on keskeytetty ja eitä 3Bn-
puriin keskitetään sotajoukkoja.

Joku aika takaperin kierteli Sweitsin
lehdissä uutinen, että Suomen sotajou»
kot o»at taistelussa bolstzeloikien
kärsineet musertawän tappion, ja että
Suomen on ollut pakko tämän tähden
ryhtyä Dolshcn>ilien kanssa rauhanneu-
Noiteluihin, joissa waitiajat waaiiwat
Suomelta 2 miljardin markan sotakor»
tornista sekä Suomen ja Wenäjän wäli»
sen rajan siirtämistä niin paljon pohjoi»
feen ja länteen, että se käy Sawonlinnan
ja Kotkan kautta.

Niin jäljettömiä kuin nämä kyhäykset
omatkin, woiwat ne aina niihin, jotka
euvät maastamme tiedä juuri mitään,

tehdä määrätyn wailutuksen meille epä»

edulliseen suuntaan, esim. waluuttakysy»
mylseen nähden. Sitä näillä ryöväriju»
tuilla tietenkin on tarkoitettukin le»
neniä toimesta niitä sitten laädiiaanlin
ja lewitetään. ,

Tiwoli.
Kuten ioifeSfa paikassa lchteä olewas->

ta ilmoihilfeäht nälyy, awataan tuttu
»Messujen Tiwoli" jälleen, joten nekin,
jotla messujen aikaan eiwät oll:et kau»
pungissa waan wiettiwät kesänsä maa-
elämän suloisuudessa, wmwat tutustua
tähän humipaiikaan, mikä monelle mes-
sujcn aikana oli mielipaikkana.

Huwit owat pääasiassa samat kuin en°
neafin. Sisäänkäytämän edessä pyörii
runsaasti walaistu karuselli. Sen wie-
ressä !!aiwurinkadun puolella omat ilma?
pyZsy'llmpumarata ja „Mustakaoinetti."
Taempana wenetsialmsen »alaistulsen
koristaman ralointolan luona ön enti»
sestäan pidennetty liukurata, lowapanok»
sinen ampumarata, missä palkintoina
jaetaan hopeapilarnta ja faajain nimet
myöhemmin jaloistaan, sekä tanssilawa,
missä yleisöllä «n tilaisuus hywän soi»
ton tahdissa pyörähdellä. Erikoisena we>
tonumerona tulee olemaan mainetta niit»
tänyt rooimis»
telutaitun ja hummista hra Kullerwo,
joka tanssin wäliajoilla esittää näyttei-
tään,

Sisäänftällsymalsu on tällä kertaa ase»
tettu entistä halwemmakfi, tehden wain
2mk. 1:25 huwiweroineen. Lapsilla
on ilmaiseksi käyt«itäwänään pyörimä
lllysikeinu.

«I'Ä^^I!N!!!IINl'^V'N!I!!N»MI,!lll«IU»>:iMMIIlUMN!'!'l'!lI»sl/^^M«,.1,7

T. k. 14 p:tiå wihittiin möisiomen kb»
diZsa Serairaua iehtllilljantytäl @bii
Tihwllla ja nrjaltaja Leonard Ée*
Ii ,i Helsinnistä.

70 wuoita täyttäii tänään ent. senaa»tinmahtimeslaii, ent. laariin manheinpl
aliupseeri FranZ lisak I o t i. 28. 1877
78 oli aliupseeri Joki Suomen kaartin
mukana Turkin sodassa.

50 muotia täyttää tänään Kemin yh»
teiskoulun johtaja maiZt. Br. V. Fri-
m a n.

50 touotta täyttää tänään Zelsingin
Patenttitoimiston johtaja nti AnnaSchroeder.

Ruplankin ortta nousee. N.
f. tsaaiiniuplat, joiden artto äskettäinlaskettiin 18 penniisi, owat nyt kohonneet46 pennin arwoisitji. „2>uama=rapian"
arroo on sekin noussut pennillä ja laite-
taan nyt 7 penniksi.

Harmat tietcrwät, että näiden rahojen
»nrallisesti noteerataan läntisessänaapurimaassamme. Ruotsissa.

Lahtisen osanotto »lym»
piala is i i n kisoihin. T. l. 17 pnä
110 6 tienoissa illalla saapui Tampereet»
le Antwevpenistll Lauri Pihlalalta säh.
lösanoma, jossa pyydettiin Tampereen
Pt)rinnön puheenjohtajalta walaehtois.
la todistusta siitä, että Lahtinen, jola
kuuluu Pyrintöön, «n omakätisesti alle»
lirjo.llllnut Uaioiitautiimifen L.otl.etuun.
Sähkösanomassa tehonettiin edelleen
mainittu «distus Heli ensimmäisellä ju»
nalla tai autolla läheuämäan Hetjinlim.

Sähkösanoman saarnattua alettiin n»
peäöti toimia. Julkinen ngtan« oli
yöllä 11 aikaan autolla haeUan» Sian.
gasalta todistamaan Pyrinnön puheen»
johtajan »lletkjoituSta. Aöi»nall» lälj»
ti sitten m:es miemään ickisluslä He!»
snckiin, josta se laoteta mckll»stajan
mukana klo 10 äatnlllla HelsingiHiK läh>
tettällä laimalla Koetettiin KulH«i»aan.
Siellä oti tarkoitus panna tiye pf!ap«s.
tissa ATltwerpeMin.

Hipyodrom Sirkus on saanut
ohjelmaansa uuden Wv3n i#Bß*erons.
Woimistelijajouklue Tawos, läsiuäsn yh»
den neidin ja kolme herraa, esittäii suu»
rella taidolla teline- ja ponnaoduspöytä»
tvoimiötclull. Dleisö on tilarsnndeZsa nä>
kemään sulamia liikkeitä ja r«hleii» ten»
toja, m. m. kaksin» ja iÄMmkeriaiftH
lvoktteja eteen* ja faäffeöain. Te ett mtzl»
lyttämä sirlusnumero »«nien OMW»

@titä m jo ««itänyt uutiset kaskissa
parwlllilehdissä sosialistilchdet omat
iällä teriä» otUei hy»in nianofeitoifia

niiiä* festo meille on lähetetty »ftita
kirjeitä lshempine selantelLineen täitä
»allaisen terrorin tapauksesta, josta
mahdollisesti tulee wielä «iilitysely
Englannin pailamentissalin, puhumat»
takaan Tarton rauhanneuwotteluista,
niin täytynee meidänkin kertoa, että:

R. s. Fnleloislen tuumislöylö iapah'
tui Sippolan pitäjän Vlämmälän kyläs-
sä, lähellä Inkeroisten asemaa.

Siellä on Hallasenlammiksi nimitetty
hieNätuoPpa sitä lanerwit-
kokanlaineen.

Jota on lltiöulaan kZytetty itsestään»
kuolleitten kotieläinten Viimeisenä leposi»
jana.

Niinpä haudattiin sinne lolme touotta
takaperin Salmelan talon lehmäwai»
naja.

Kun hauta oli tiiöte umpeen, jäi sen
päälle wähäinen hautakumpu.

Tänä kesänä kulki siitä ohi marjamie»
hiä Inkeroisten tehtaalta, ja he puheli»
wat mennessään, että tässä se on nytse Hallasenlampi, täällä sitä kuuluu ole»
tomt meilänkin towereita haulattuna ...

katsokaas, tuossa on hautakumpu.
Käsin ja seipäin naiset ja lapset ja

miehetkin hautaa laiwamaan.
TM wihdoin wamajan lintakehä nä»,

ltzwiin.
,- Istualleen owat haukanneet, kosla

rinta ol fiin afennos!
Siin on sitt taas yks «eilän miähii.

huokailimat &tt»äjaf ja kaiwoimat yhä
symemmälle ja leweämmälle.

Kulki ohi porwari ja kysyi, että mitäs
te kmwatte, ja laiwajat katsoiwat häneen
wihais«3ti ja syyttäwästi ja surullisesti
ja murhaawasti ja ajatteliwat, «ttä l«h-
-taa wielä kysyökkin, —leleen lahtari, ja
wastasiwllt synkästi:

Kyll se on ntit kapinan jälkiseurauk-
sen uhrii ...! O

Sitten löytyi lyynärwarren luu, ja isose olikin kyynärtaarrenluuksi.
Lepää rauhassa!"

Laket.
LLstaustyöläisten latoi Viipurin
ulkosatamissa woidaan pitää päätty-

nelna.

Jo pitemmän aikaa lestänoet las»
tauZtyöläiKten lakot Wiipurm uiko»
satmnisfa woidaan nyttemmin katsoa
kokonaan stwuutewllsi, sillä työwoi»
maa on nykyisin tarjolla yli taipeen.
Paitsi uutta, lakon aikana hankittua
työwoimaa, on työnantajien käytettä»
teäcä myöskin entisiä työläisiä, joita
päiwittäin ilmoittautuu työhön sikä-
li kuin heille woidLan työtä toolmb»
laa. Parhaillaan lastaa Uuraassa
noin $5 suurempaa tai pienempää
ulkomaalaista höyry, ja purjclaiwaa
pmi&mtaa ulkomaille mieiäwäksi:
Voiwusaaicssa ottaa parhaillaan
puutawalaWZtia 12—13 lmwaa. **»

K:la,

Lakl» Clithtsnm tehtssillll.
Tämän wiiton alussa jätltwät Tu»

rttssa Crichionin konepajan ja laiwa»
telautn metallityöläiset yhtiön isän»
nistölle kirjelmän, jossa pyydettiin 1
—1: 50 mf:n koroitnZta tuntipalkoil»
le, jotka wanhemmilla työntekijöillä
nykyjään owat 2: ju nuoremmilla
sen alle. Wiime keskimiikkona an»
nettiin isännistön taholta NmZtaus,
jossa luwattiin jossakin määrin ko»

WapaudensattKann hautalöytö
Snkeroifissa.

„Tä->sä lepää wapauden
sankari.

Tiitus.

| -*■ On oHuÄin tMvallM Mfetoanu)
miäs, huolasiwat laiwajat, ja
teot haudan lepänolsilla ja läwiwät »oi»
misteluseura »Tethon" »«heilulentän
juolfuradalt» laudcMpäMn j* firjoitti*
nxrt siihen punaisella lynällä ylsinlertai»
sesti ja koruttomasti:

.Lepää rauhassa!"
Ja sanoma löydöstä letoisi ynln»l»l«l

tehtaalle, josia alloiwat toiwi«r«lleihau»
kspailalh, matta eräät sanoin,at:

Tarwis fan noo wallesmännil että
korjais sen nlalon siält poiz haisemasi.

Teleillä olewan urheihilentän juoksu»
rata sillä puolen, jossa hauta oli, tuli
melkein tasaiseksi ilman jhläämislä, ja
urheilijat sanoiwat:

TarwiL olla lehmänhaulnt jok» puo»
lei! kenttää niin helpommals tuli» juoksu»
ralan lltfottaminen.

SX 1 p:nä oli chöwäen uiheilujuhlä,
jonne Mli juhlapuhuja muulia pailklllun»
naita, ja juhlapuhujalle kerrottiin, ettei
iaila olla lviälä teilän tielöZsanne, kun
täällä lahtarit on haulannu yhlen meilä»
laisen iZtuwalleZ, ja käsitteli puhuja esi»
chkscsfään tätä Maitoisen terrorin ta»
pausta.

Mutta muistotauluun pirriettiin edel»
listen lisäksi seuraamat sanat:

»Tässä lepää wapauden sankari."
Maanantaina t. l. 2 p:nä iltupuolella

alettiin hautaa wihdmn yleisen mielipi,
teen ja poliisiwiranomaisten »autimul»
sesta perusteellisesti awata, ja laiwettnn
sieltä esille »wapauden fankadn" etu»
sorkka ja - ennenmainittu nntafzfjii. Ia
lopufsi löytyi sankarin pääkallokin. Ennä
oli wahwat saiwet. Eikä sitten muita
luita enää löytynytkään.

Ia lun näin oli l«Mllinen selwrHb
saatu, alllli tilaisuuteen saapunut suuri
[a Varras wäkijoukl? hiljalleen poistua
hautapaikalta.

Eikä sinne lopuksi jäänyt muuta kuin
se muistotaulu:

Associated Pressin edus.
ta j a Helsingissä. Helsingissä
wierailee patsainaan amerikkalainen sa»

mi Jrank H. Ring,
suuren »meriklalaisen Wkosaiwmilioi»
miston, Mfoiiaied Piefs'm edultaja.
Hra Ring, joka un Vtoitotoan, Plttaiin
ja Terijoen lautta saapunut tänne
Wladiwos:«ki3tll, matlustaa näinä päi.
Minä Tukholmaan.

Hewpsmarkkinat Oltlukylas»
fä. Täyttääkseen useilta tahoilta lau»
sutun toiwomuksen toimeenpanee
Helsingc Hästföiädlings Ab. Ou-
lunkylän rawiiadalltl koko maata
käsittäwät hewosmaikiinat tnlewan
syyskuun 29 ja A) pnä. W«t»t«an
ilmoitukseen.

reittoa tuntipalkkoja, mutta ei kuiten-
kaan niin paljon kuin työntekijät
waatiwat. Kun työntekijäin asetta»
maan määräaikaan eli eilisaamuun
f:lo 10 mennessä eiwät työntekijät ol-
leet saaneet lopullista suostumusta
»vaatinluksiinsa, lähtiwät kaikki nnmt
tehtaan työläiset, paitsi puusepät, kir-
»vesmiehet ja ulkotyöläiset, sanotulla
kellonlyönnillä pois työstä. Tällä
tawoin lllkkoon ryhtyneiden työläisten
lukumäärä on wähän yli 350, ja töi»
hin jäi n. 100 miestä. —Ncuiuottelut
valkkauksen selwittämiseksi alkanewat
tänään.

Aikaansa seuraavat

perheenemännät
käyttävät aina

eitinia
hedelmien ja hiflokkeiden
säilyttämiseksi talvikautta varten

REX-keUtimiå, REX- mehukeitUmiå,
H&nepulloja, Mehupulloja, Marjapullojj

REX-purkkeja, leveitä, kapeita,
Hyytelöpurkkeja,

IMvatétiivistimiå, Kumitiivistimiä,
Pullon korkkeja, Pulloharisia

varastostamme

STOCKMANN
Lasiosasto.

HELSINGIN SANÖM

J^llahMHa
Tornioujolilaalson rautatie-

tyjymys.
Tulee esille Ptiäpuhjdlan m.mmieZ»

päiwilln.
Monien lmnden tärkeiden kysymys»

ten ohella tulee Peräpohjolan maa»
mvespäiwillii, esille myöskm Tornion»
jokilaakson rautatiekysymys. Maa»
miespäiwien awulla aiotaan kysymyk»
seen kiinnittää koko Peräpohjolan huo»
mio. Kysymyksen on lupautunut alus»

I. E. Tuompo. Sen»
jälkeen kuin maamieZPäiwöt oteat
kysymystä käsitelleet tulemat maa»
miespöiwille saapumat Tornionjoki»
laakson edustajat lisäksi erikseen har»
kitsemään mihin toimenpiteisiin olisi
ryhdyttäwä, jotta rautatieasia saatai»
siin lopulliseen onnelliseenratkaisuun»
sa miedyksi. Pohj. S.

Pailallisia maaialonsnayttelyja.
Kajaanin Maanwiljelysseuran

alueella toimeenpannaan paiiallinen
maatalousnäyttelii Paltamon tun>
nan Kiehinmn kylässä ensi syysk. 6—7
p:nä ja Sotkaniön kunnan kirkon»
kylässä saman luun 9—lo p:nä.
Näissä näyttelyissä tulemat olemaan
eduZtettuma maatalouden eri puolet.
Lammasosllstot tulevat olemaan
huomattatvan suuret. Ken haluaa tu>
tusina ja mahdollisesti itselleen hank»
kia Kajaanin seudun oiwpllista lam-
paita, hänellä on siihen sopiwa tilai-
suus näissä maaialouZnäyttelyiZsä.
Kumpaankin näyttelyyn päästään
Kajaanista laitoaTTa.

Qy. Hämeen Sahtiin luottoafiat-
O. y. Hämeen Sähkö on Hämeen

maakunnan warten saa»
nut henkiwakuutuZ Q. y. Kalewalta
1,000,000 markkaa jaettawalsi kunta»
lainoina yhtiön tilille kuulutuille kun»
nille. Niinikään on HenkiwakuutuZ-
yhtiö Suomi myöntänyt samaan tar»
koitukscen 1,100,000 mk. Ensi kewäN'
nä on luwättu antaa lisäwaroja m. in
yllämainitinZta rahalaitoksista.

Samoin, rakenmistöitään warten
on O. Y. Hämeen Sähkö onnistunut
saamaan Ruotsista luottoa noin
425,000 kruunulle, I'/» wuoden a 2
wuoden maksuajalla. Häme.

1%-gg
Helsingin Uimarien II uimn.

ivlytijäilet ja «liytöö.
Noin «1 wihittäwää.

Cnsi sunnuntaina t. k. 22 p:nä 110 1
Päiwälln dt: Helsingin Uimareilla |är>
jeschifeZsä toiset uimawihlijäisensa.
■Hoin 60 nais» ja miesuimaria saa silloin
tammen- ja pHl'.nlehtifeppeleensn tun»
nuZluiselsi kesän ponniliulsiSta. Het:
toiljkimifen jälteen antawat taattaisi*
wo.ut näytteitä taidostaan eri uintila-
jeissa. Paitsi Erifjlijäisiä on ohjelmassa
humnclitawia kilpailuja. Aiiikernies 28.
Wanhalan lahjoi!t,amasta lristallimal-
jalosta Zilpailewat naiset 50 ja 100 m.
wapaamnnissa sekä suorissa tcrroshy-
pyissä. Palkinnan .voitti »iime touon.
na Anua lärwinen. Paiwän päälil»
■jxtilu on kuitenkin seurojen wälinen til-
paiilu 400 m. (4X100) wieZtwuinnissa
sulnnaiaisten liikemiesten lahjoitta»
masta pokaalista,, jonka wiime touon,
na woitti Hbo Snnklubbin mainio
joukkue, sama joka tänä muorina Tu-
russa woitti Suomen mestaruuden täs»
fä samassa lajissa. Tätä joukkuetta
»astlllln afettawat Helsingin Uimarit
toisi joukkuetta, joista toinen on »iime'
wuotinen mestaruuden woittaja 400 m.
»iestinuinniKsa. Varmaankin tulee
ottelu näiden molempien mestarijouk-
kueiden kelien olemaan anlara. Wi?>
lä on ohjelmassa fUpatlu 100 m.
selkäuinnissa ja yhdistetyissä suorissa
»»itztelew«3f» lerroshypyissä. Kun lä»
hän wiclä tulee lisäksi hengcnpelasluZ»

naisten luwiotellilnlaa, wejipall»
ptt» ja komea hypphnäytö», »oinee fi.
siä »armana, että Hinnallahden uima.
t»ulu «nfi {nftnurrtatna jälleen täyttyy

»iil»eisiä sijaa myöten, »etenkin kun tä°
mz> todennäjöisesti on wiimewen knio-
«attcuvamPi mmaiwytös tänä lefiinä.

Lippuja faa »Maa Humaklatzden uima-
loulnlla ja parasta on jokaisen ajoissa
»cKÄia itselleen lippu, sillä on wanhas-
taan tanttette asia, että Helsingin Ui»
maäett «äy«lsisf2 liput lapMwat keZ»
ken.

on lsnään No 5 i. p. Km»
[dttfesieSfä. Veutan akikimisia pelaajia
pyyssiasn fäafiwimrcrn joukolla Marjoitte*
lenraan, Huoin.! lautiuelden koloonpa-
nu. SSeiÄfet ©HS», tlum«itu kan»
flliiMÄlnen lßkaMLmUamme, im siir»
tynyt H:gin VW:3ta HIK-.hon.
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Wliomcdlia
Punainen armeija ja Salsa.
Saksalainen I«««u»l3ti niiden leskiniN»

fi«2 suhteista.
Tämän lvfymyNen fiwiaiferoijeffl «n

„Ktas:iaj<i Gaseta eloluun 4 p<n»2n
, numerossaan jullai»sut haastatteluntalmannen inteinatsionaln» klm«e«siinsaapuneen salsalaisen lommuni»nn 2«»
wtzn kanssa. Saksan rajalle saapunutta
punaista armeijaa lausui 2«oy

Käyttää ennen laillea hyniälsten safsalal»nen parwlllisto, jola tahtoa bolshewllell»
la peljättää ententeä tehdäkseen «itättö»
miksi muutamat Versailles'» sopimuksen

•loljdai, toarsinkin Salsan armeijan as«i>»
ta riisumista losltwan pykälin.

Nöyhälistö taistelee Salsan armeija»
whaamiselsi ja lVyhällelön aseslamt»speksi, sillä sen edut owat parwarlston «tu»
zen kanssa ristiriidassa. Punaisen ar»
meijan läheisyys antaa Salsan töyhälis»
tälle tarmoa, joskaan punaisen armeijan
wcnkutuswalta nykyhetkellä ei wai olla
wälitön. Jos Salsa yrittää mobilisoida
wäestön bolshewileja wastaan, niin suu»
ret kansanjoukot eitvät lähde sotaan.
&al\cm hallitus ei kuitenkaan ryhdy täi»
laiseen seilkailuun, waan koettaa se ai»
noaLtaan käyttää hyioälseen tapahtumia
liewentäätseen Versailles'n rauhanehto»
ja. Saksan porwaii3Un toiweet omat kai»
kesta huolimatta suuntautuneet lännen
porlvaristoon. Kuten Sftaan lanfelens»
sissa on käynyt ilmi, on ententen porma»
listo tähän asti pysynyt entisellä katsan-
tokannallaan, jämän Nuoksi on Sak»
salla hytoä halu kääntää katseensa itään,
mutta on kuitenkin epäiltämää, että Gal»
san porwaristo lopullisesti liittyisi itään.
Saksan taloudellinen asema antaa Sal»
san kommunistisille ryhmille mahdolli»
suuden yrittää VaZtawallankumoukselli»sen hallituksen kaatamista.

WaallwalmMht «uslfissa.
WaPallmleNöttn j« mlllNNietn, yh-

JtUtoimtataJfo d t»l« mUS3«.
X»lh«lm».«lnl.10ft> (S*X)

Kyst,my» maMMsten ja lmpaamleV-\
ten yhtel»wtminnllStll.tulewlzsa tt»l*!
tiollisissa maaleissa joi tänään fejtot- ism ratlaisnn, että. wapaamieliM hyl<!
käsiwät malmisten chdotuksm, foSfoj
vuolestaan katsoiwat, ettei yhteiZtoi-j
Minnalla saada aikaan muutosta fo*-'
fialldemolnmttien walta»asemllan. —'

Tilanne Mesopotamiassa.
Hälyttämä, »«hwistusta kaipa».

wia tietoja Parisista.
\ Lontoo, elof. 18 p. (Reuter
VTT:lle) Reuter on faaratf tietää,
!että Lontooseen ei ole saapunut!
wahwistuskl Bagdadista Pansiin
tulleelle tiedolle, että tilanne M,efo«
potcimiasfll olisi huonontunut tai
että kapinalliset koettaisivat \aaba
Bagdadin saarrokseen. Niime ton=
kolla on asema todella ollut waka»
toa, mutia tviimeiset iiedWannot il»
nwittawat, että yleinen tilanne Me->
sopotamiassa on suuressa määrin \
parantunut. Mteys Bagdadin ia'
Parisin wälillä on palautettu.

Itä-SiMilli: VW»/
jiirjkslely.

Hallitu+n yhdistumiZhllnkkeet >

iau:«ncwnt tyhjiin. \

Lon to o, nM. 18 p. (dliiibt'
ZJA:lle.) Reuterille ilaioiiciaaiti
WllldiMostokiZta t. f. 16 pmä: Tätä. ! -

täinen kommunistipuolue on tednyt!
Päätöksen, jossa hymäksytään Märyne-'
Udinstin ja Madiroostokm hallitus»
ten äskettäin lllleiirioittauia sop>
mus. TWtan hallitukselle ei softi»
mukseii nlukaan myönnetä oikeutta
ottaa osaa neuwotteluihin, jotka alfa-
vai ennen

koiiuksena sn järjestää Itä°Siperian
waitioiden wastaiftt oloi. ilornmu-
niZtipuslueen toimenp-o?, että se onj
hymäksynyt sopimuksen, merkitsee cf>j
dottomasti niiden PonnistuKten trjfjij
jiin raukeamista, iotfa tarkoittamat
kaukaisen idnn hallitusten
mistä.

Kansninliittglapimus.
Skandinawian maiden siihen ehdot-

temat lisäykset.
Lontoo, elok. 18 pnä. (Reuter

TTT:lle) Kansainliiton reuwosto
ilmoittaa, että Tanskan, Norjan,
jaRuotsin hallitusten kansainliitto-
sopimukseen, ehdottamat neljä li-
säystä tulewai käsiteltäwiksi Gene-
ven kokouksessa 13 p. marraskuuta.
Ensimmäinen lisäys koskee määrä»
tyn tvuosikukoulsen pitämistä, toi-
nen ylimänrsisen kokouksen
kutsumista, milloin kymmenen lii-
ton jäsentä sitä maatii ja kolmas
tarkempia määräyksiä welwollisuu-
desta wedota sowinto-oikeuteen: nel-
jännessä ehdotetaaan taloudellisensaarron liewentämistä.

Vlellafat Yla-Tlesiasfa.
Vclontek» tapahtumain lulusta.

Veriin, elol. 18 pnä. (©33. Ra»
dia) Kun Blä'S!esiasta saapuneiden tie»
wjen lulltettawaisuudesta ei joka fnh»
teessä ole totarnfofä talcitn, on sikäläinenasema waikeaZti armosteltawissa. Pnoli-
wiiallinen SBoiffin tuimiZw kertoo, että
että niicltcniuolju nousi lorteimmilleen
liiStai-iltona, Main liittalaistomissionin
majapaikan edustalle Kattowitzissa le»
läythi luluisc, ihmiZjontia. SlmmaiHtjh»
distysten wafttscma lähetystö pyysi pääs-
tä lomissionin puheenjohtajan, emeisti
Blancartin puhcille, joka lanslalaisen
ylipäällikön läsnäollessa ottikin työläis»
ten edustajat wastaan. Lähetystö esitti
wäestön waatimuk,sena, että miehitys»
joukkojen tulee luowultaa ascensa, jolloin
niille taataan wapaa lähtö. Ellei lvaati»
muksecn suostuta, ei työväestö halua ot»
taa osalleen edeZ»unstuuta tulemista ia-
pahtumiZta. tanskalainen ylipäällikkö
lausui mieluummin kuolemansa kuin
noudattamansa maatimusta. Tämän jäi»
keen lausui eräs käheiyßtön jäsenistä:
„Hcria cmersti. Te unohdatte tykkänään,
että sota on lopussa. Te Metoatte soti-
Ia? kuhinaanne, mutta unohdatte, että
myöskin nieikäläinen marmuuspoliisi toe»
taaa omaan kunniaansa." Ranskalai-
set eiwät muutwneet mieltään, minkä
touoksi keskustelut keskeytyimät tähän.

Talosta poistuessaan huomasiwat lan»
san edustajat ponaskäytämäin oleman
täynnä sotawäleä täysissä waiustulsissa.
Ulkona kuului huutoja: »Miehemme^ ei»
wät ole mitään saawuttaneet! Aseet
tänne!" RynnäNöön." Klo 11 aikaan
illalla kärjistyi tilanne pahimmllleen.
Klo I:Ztä alkaen yöllä kuului keskeyiy»
mattömästi fttöääneii pauketta ja tsme?
kitoäärien rätinää. väkijoukko maltasi
'omiZsionin majapllillln edustalla ollien
automobiilin ranskalaisien millään ta»
Malla estämättä. Asemin näin kärjistyt-
tyä ryhtyi ranskalainen upseeri toälittö-
rnäSii neumottelemaan wä!ijouk?n kans-
sa, luwaien, että aseet luowutetaan, Ber»
linin lehdet mainitsemat, että saksalai-
sista sai 20 henkilöä surmansa, niiden
joukossa Maimuuspoliiiissa olema ma»
juri von Kleust. Ranskalaisista kaatui 8
sotilasta. Tr.

»aii«mitz jullstelt» l«»eunettu»n
piiritysttlaan.

Naisten MiM»IH Mdys-
wallaisfg.

Lakiehdotus faawuttanut lain
woiman.

Lontoo, elok. 18 p. (Reuter
!STT:Ne) New Yorkista ifmoiie-;
'taen: Koska Tennessee» ronltiou'
lainsäiitäjäkunta on wahwistanut \
Mdyswaltaiu kongressin aikaiseni- I
min käsittelemän lakichdotutsen, ;
jossa naisille myönnetään äänioi-
keus, om ehdows ntit saanut lain '
woiman. Kolmenkymmenenkiulben :
waltian siwstilmus waadittiin \a
Tennesseen waltio oli 86 :Z, joka ss>'
mäksyi lakiehdotuksen.

Wenäjä haluaa wcturcita '
Saksasta. Berlin, elok. 19 p. (S !
TT. Radio) Venäjän fulntlai.'
tospäälliktö LomonosoM, joka
jaan oleskelee Berlinisfä, on sano-
malehtien edustajille ilmoittanut '
aikomansa tehdä Saksassa
sia rautatieweturien hankkiinisesta!
Venäjän rautateitä warten. Hän
tvimoi, että saksalaisten hankkijain
kanssa Moidaail sopin hinnoista. \
Myöskin Kanadan kanssa omat .
keskustelut käynnissä. Wenäjä tar-'mitsee wiisituhatta Meturia. @rnneit
liike,meolojen olennaista paran-
nuZta ei woida ajatella huomatta-wampaa wientiä. Lomonofow lau-
sui toiwomuksenaan, että Saksassa
käsitetään hankki-
minen Wenäjää warten Venäläis- I
saksalaisten suhteiden tiirkeimniäksi !
edellytykseksi. Tr. \

: Bellin, elol. 10 PNZ. (533. Na»
bio) Dlä»Slefiassa ja malstnlin Katto
llitzissa puhjenneiden lertoitmnirutsieri
talia on liittoutuneiden hallinto» ja lan»
sanäänestyZlllinissiani, jota sijaitsee Cp»
.peloissa, pyytänyt julistamaan Katto»
mltzin lowiniieituun piiiitysjilaan, niitä

on tapahtunut.
KsZiiViilköiltllnci sukeutui t«Zt?tn (hio*■ lakrisen lanf,«näuneSty§rami*;errisraitTi

majllpailan omistamiselta. Tällöin rä»
jähtimät talon kellarissa sciilytety! ampu-
matarpeet. Talon miehnnsjouklo cmtau»
tui sahalaiselle waimuußpoliisille. Muut
miehityöjoucat pysylvät kasarmeissaan.
Klo 9:siä alkaen illalla ei enää ole pääs»
ty yhteyteen kanssa. Kiihty»
mys Mä-Elesicn! wäeZton leskundessa
puolalaisten yhä uusiututvien laitto»
muuksien takia, joita ranskalaiset miehi»
tysjaulot lannattawat, on yhä lifäyty»
mäsiä. Eritlmniiii puolalaisten haljuit»
tama äämitti-ivncpa-rimia herättää suut»
tumuZta. Luennollista on, että kansan
tällaisissa alzj-difeiéfa lopulta täytyi
menettää malitinsa, tuu sen luonnollisia
kansallisia tunteita ja itsemääiäämiKoi-
lenÄll la*taamaitm loukattiin. Zr.

M% 111 lii!:
Lattia

Vasoja
Parruja

ostetaan edullisimmin
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Euglanuin ty3w3enpNVlneen
äiinentennaltaian suhteet

I boljhewileihin.

[ rtttawttft..
Äcntoo, elol. 18 p. (Bteutac ®CC:Ee)

RBirattifcSti juTlaißtcan jotiflb !R|pinÄfa«
noatio. Joita MoSlauan halliw» j» fen
ulkommNll oletoat ebu&taiat wnme hel.
miluun aiTana oliwut waiviuneet leSfe»
Tään. SWosanonnit on siepattu Ghrco»
tz»n m asemilta. Niiktä ilmenee, etts
ityöwäonpuÄneen jäsen „Tai>lH Heraldin"
'jpllaisia, ficmSbutt) wuodne alu*fa tele.
niö&oän Wenäiän»matlllllll!ln oli fytztnht

jetouSruSia jKtperin oßtaaiiSta roarten.
'■SaaSbaOj huomautti, ettei hän halua ra»

suhteessa olla riippuwainen
bolHewileista, mutta tciwoo »«riaxinfa
ifalmia suhteita, joiden nojalla bolOewi.
lit saattawat saada luottoa paperin osta»
Wifefii Muodista ja Suomesta. 2it»
toinoftin Tshitsherinille heinäluMa la»

hettännäisä M'lösanomll3'a selitetään, et»
tä «llei Nenänä awusta .Dailtz Heraldia",
jota jälleen Ssrsri paperin puutetta on
lehden muweitawa lantaansa oi»alle
päin. Nenäjän atfioifca loslewi» lyfymyl.
siä fäslttelee lehti aiwan tum olisi omia
lehticknme, sanoo Litwmow. Lansburyn
WennMä «leFlelun Mleen jatketaan

; fchföfarjjmasjii on fcfjtt" lallMunut
' anenunön »asemmallt harjoittaen
Vlapaaandaa suoraan toimintaan rlz^ty»
»isen puvlelta. 9fc)t se ta«vws«e 60,000

summia lir-iden luulllllben aikana. Osoit»
tafaa iille lama möerna, lopettaa LiUoi»
non). XMHerm lähetti 2ttwino»ille

».«oastaulsen ilmoittaen, että ne, jott» jäi»
AtHitoåt j» finanssioiloat ullomaan bol.
Wm»i»r»s«<l laitoksi» ja cTtmia, suoritta»
loat pyydetyn summan. On läÄetty mal»

i lamaan .Daily Heraldille- avustusta.
l .Daily Herald" leimaa tzaljastukfet
inauretlanntsi että »ailka se oli.
fi ostainltlin paperia Wenäjän hallitut»
'fen walitylsellä. ei »Alaista kauppaa silti
ijaisi pititö tunnin ttomana. Lehti vakullt.
Eftaa, ettet Wenajän hallitus millään ta»
l ivalla toalh» sen toimittamista, felä N»
J{sa, tiii lehteä awustawien henliloiden

( luetteM on v»plla«ti kaitlien nallMoä»
■stft. itr* - ■■ \

Hirsipuun politlillaa.
Aelieki» saifeä lausunto köyljäliötun

diktatuurin talkoitukfesta.
> Nadel tm iulkaisful erään unfart-
laisen bolshewikin Ssela Szanwsm lÖ-
boitaÄtcoffen, ja lausuu fett esipu»
heeiia bolshewMen suhtautumifeita
jolialistechin m. m, seuiallwaa:

.Fhtyminen (Un!ari«sa) sofialiStei.
Hin. oli teStiantftSn. Mutta lmmnu.
ftUtlen tssylyy ainn pystyttää hirsi.
piai ftailainenttirntennulze» wiereen.
lettil (x tarpu» tullen woinxlt toßail-
U liittolaisilleen näyttöä. mU2 köyhä'
Miön iiNatuuli rikattaan merkit.
fet".

XÄmsn johdo»l» laukun Ruatsm
I', joka on fUee»

tomuti yllöol-wan:
\. .Siinä fe. Sitähän ftMnmnällä tah»
l&rtäan. Tätä politiikkaa aiamaan ha.
!lutacm Vuiopcm tnölaifet ahdistaa.
'Vcillehlin tooidcan puhua koreasti,
kumitella heille kaikenlaista kaunista,
[tää saataisiin heidät waltoihinsa ja
Osoittaa sitten hirsipuun awulla kai»
Nlle ei>bolsb«oikeille. mitä köyhäliZ.
iln diktatuuri todella on. Xötä tav-
hiltuttawaa raakuutta, tätä tsaarin
hirsipurrnwallan häpeämättömintä

!sy»tematismnti2. stta bolshewi3mi! lä-
mmitä uneksii".

Vnsel
Pietari

■ Tornion—Karnngin ratL.
({Raton warrella olemat taaanomliSiajs*
.'uostawot oilenLjntu» »aitiota MaStaan.
, Shiier. tunnettua ralenfuDat toenä
läiset maauma)nixrx toisena wuotena

'xaniaihu ToctioSra: Äarunfim, helpotta,
maan ftlH suurenmoista tamaraliilen»
izeiSä, jota sillain Tornion lautta läwi
äjlionwille ja pain Mastoin, ©uomat
auliua itsenäiseesi joutui tämä rautatie

; «Znonien maition haltuun. Radalla oli
Hifenne hoidon puuttee&ta ennen pii*

i tää JuiienJin lopctettama. NemättulMa
lisäksi 'säck'. Siar.lanjoen yli johtaman
sillan, jaJa yhä wielä on lolsaamatta.
MnosVausia on sitten Tornion,—Sanni»
gin rc:a saanut prnlauaan lahoa.

Mainitun raion rnarre.Ha otanat ti*
lälliset oaat jo wiiden nmoben ojan
tancei maiden fct'oiuna»hi3ta jo toiije»
ItjMiOTtJaluuliku loiwoamiZta. Kun
IDolrurn huolelta ci ole ryhdytty radan
Éuniorapanartliecnfaan, owot maan-
omistajat, edellä mainitun lehden saa»
main tietojen inuloon< päättäneet no§,

taa loutariehollltuZto wastaan oileuZ.
jutun maatien sanotun radan hsille ai-
Seuliamien Sortoa»
uZio sekä jo!» rodan olle joutuneiden
maidin poktolunnZtuZta tai radan ja ra»
tamallin poi?pur!ami3!a sekä radan alla
«lewan moa-alueen saattamista sellai»
feen furnoon luin se oli ennen radan
roZentamisto.

Starrnin tonniston lisääini-
nen. Sirfje&usien lehtisu tietämän
nmkalljl on Danzigin lainiaweistä'
mäillä paraikaa rafetitciHa kaksi
suurta lllstHoyrylauvaa fuontalajs*
ten toiminimien laskuun. Samoin
on Stichaun rrcj»tämö saanut suu»
lia tilauksia Suomesta.

« N» M»!

Tllllllldellillell
Mii

Suomen Pankin tila.
Wnr«t (milj. mk.>

1920 1920 1919
«» '/» 31/12

Metallilasf» . 42.» 42.« 42,«
Luomen hopea»
rahaa Ofi O.»
Suomen wllltio»
obl. Suomen
rahassa .... 922.« 932> «2H.<

Ullo», »bligats, \l\jt \7\jt 171.»
, lirjeen». loo,t 74,3
. fetjolup. 0,« CU 0,6
, welsel. 31,» »I.»

Veteliuanloa
mas» warat 1,276,» 1,280.» 1,895,-

Lei «nty>oil tä»
män Mtst .. 200.» 20N.« 200.,.

1,476,» 1,480.» 1.395.1
Kotim. wchel. 177, r 158,<
Önoot lainoja 31,» 31,,
«assalredilii». 2.» I.»

211.0 205.7 192,i
Melat (milj. mk.).

Liill. ole»» se»«list» 1,212,- 1,211,» 1,123,6
Liill. ole». pos>
ti löheruswelsel.

ja »loitutsi» . 2a 3.» 6,«
©aition »10110»

j» oUatili 84 6^
Muiden s» .

. «3.» 93,< 117.»
Ultom. lirien»»

»aiht. y. m. 31j. 30,» 21,4
SeteKSti . . 1.339.» 1,339 a 1.275.1
Kassalred. «OS»

tam.
Käyttämätön se»
telinanto-oit. . 136.» llB/.

1,476,» 1,395^
Suomen Pankin tijafcttfmis t l:n 14

pitä osoittaa, että Suomen toaHtcm oWi=
galftonit owllt »ähentyneet 19,8 milj.
mk:Ua, jotawaswin ulkomaan kiijeen°
waihilljut otoci lisäytyneet 8,5 n»k:lla; ui»
komaiset «elselit ocai wähentyneet 2,8
milj. ml:llll. Tetelinllntlla tcaStactpat
waiat owat täten wäheniyneet 4,2 milj.
mkilla. Edellisessä katiaukseZsa osoitti-
toal ne 17/) milj. min lijäyLtä.

Liikkeellä olewa fctelisto o» i. !:n 7 ja
14 p:n wälifenä aikana lisäytynyt 1,7
milj. mk:lla. Vetelinanwll wllZtaawctt
le on pitkästä aikaa tullut uusi 8,2 milj.
mln erä, muiden waLtaawa tili m» wa>
hentynht 8,7 milj. mhfla. Ulkomaisten
lirjeenwaihtajien h. cl tilit owat lisähty»
neet 0,8 milj. ml :11a. Deteli»t2n kolo»
naiLmääl» «n siis viime latjaulselta
lukten Pyfi»nyt jokseenkin ennallaan:
ollen Vain 0,2 mil,, ml.

Kotimaiset »elsellt awat lisähthneet 55
milj. rnt:lla, ollen kolo kotimaisen l<n>
naulsrn lisät)» 6,8 rnlli. ml.

Kurssit.
Sulwtn Pankki ellck.l3 p:uä

1920.
Ostolufßfi.

Lontno afro 119:90 117:60
Ne» fort & Chicago

a/m 33:10 32:40 »

Tukholma , 679 60 666.60
ssiistiani» , 495:.. 485:
llöpenhllminll l 496:60 486:60
Amsterdam . 1080.91 1069:90
Paris . 240:- 235:
Antwerpen & BriiZsel 256:60 251 «0
Sllkla o/ro 70:— 68
Wien . -: - -:

. 549:90 538.90

PlNltkidiskontto.
HMni» ....r».!s 20, S
Siotttoo ....(s/u 19) b
Amsterdam . ..( S/? 151 4<;4 m
Varisi ....p»/s 14) 5
Berlin . . .

.(«.'u H; 5
Wien..... ("y* 15) 5
VryKsel ....(*/« 19) 4 ,

Jifßjolnrn .
. .p/s 20/ 7

tiriZliania .
. .(tB/K 19'i 6

sschamllla . . . ('4O 19) 6
Pietan ... [ */< 14) 6

Arwopaperiftorssi.
Tdrsiaina elokmin 19 lp. 1820 pääteitsi

kaupat: 20 PohsoiZm. YdYsp. 285—286;
80 Helsingin O. P. 165; 40 Turun O. P
276; 700 Länii-Suomen O. P 140; 50

117; 55 S. H.' O.' g). 2700;
140 2&rnixm Potnanm &. ©. 3». 825
829; 20 FinKmbecta

'

438; 1350 Agros
172—175; 8 SEarnj». Vellama ja Rauti.
8175; 200 Orimattila '258—260; 400
Suomen S-leri 125—126; 110 Värtsilä
1090—1100; 150 Paraisten Kalltim. 212
—213; 20 Kymi 1820; 10 Kone. ja'Sil»
iaral. 1500; 80 JHd Millat. 1865—1000;
50 O. 3. ©nornan

'

Triloot. 340—842;
80 Turun Rantat. llleä
8825—8935; 30 Simpele 2600—8666;
40 RiklÄajeff 775—780; 12 Strengbelg
7300; 50 §safor3 235

Hinnat tuotantontllisfa ale.
«ewat. Hinnat tuotmltomaissa ale»
newat, edelleen, waittakin meillä
Suomessa nriime aikoina on todettu
hinnannousua miltei kaikkien tar»
weaineitten aloilla. Niinpä esim.kahwi on alentunut 40 %:tta, rall'at
muodat owat suurimmissa tuotan-
tomaissa tuntuwaZti hallDetnmoi
kuin ennen rauhan aiiana ia »illa-
tavarat. oroai samoin suuresti alen-
tuneet hinnoissa.

ZYYnä suureen hinnanalentumi-seen on pidettllwä sitä seikkaa, eitä
kysyntää ei enää ole mainittavasti
lainkaan. Tästä on aiheutunut lii-
katuotanto, maailman markkinat
omat tuimillaan tavaraa ja kulutta»
jamaat eiwät halua tehdä kauppoja.

Kahwiwarastot wähenemäsfä.
Nnme aikoina «m kahwi wäHittäib»

kluiftaösa käynyt wähiin ja kallistu»
nul. Hilmat «wat nykyjiiän 38—42
mk. NllkukauftaHfa ei. kahwia enää
wähään aikaan ole myyty. Useat tur»
kulaUt liikkeet awat anoneet tuonti»
lupaa, mutta tvistaiseksi ei antoakaan
MläisiZtä liikkeistä ole saanut lupaa
tuottaa klchtvia ulkoa. Kahwia on
muuten uKomaillll saatawissa nm»
saasti ia hinnat owat laskeneet, mut»
ta Suomen markan kurssi tekee sen.
että nykyjään maahan wotettawalle
kahwille tulee mallan taivattoman
kallis hinta. Ollaan kuitenkin ylei»
festi taipuwaisia uskomaan, että
tuVnttlupia lahmille näinä päiwinä
ryhdytään myöntämään. Kauppal.

Työwäen elinkustannuksetGnglannissa. Lontoo, elok. 18 p.
(Reuter STT:lle) Wirallisesti il»
moitetaan: Työwäen elinkustan»
nukset owat heinäkuun 1 p:stä 1914
lähtien saman kuun 1 p:ään 1920
kohonneet 155 Elintarpeet
owat keskimäärin kohonneet 162
5l>:lla.

I =1
I Kuulutuksia I

Kuulutus.
KauwtieliÄlitus on julistane haetta-

vaksi 69aincn lääkäripiirin (rataosa Il-
majoki—Kauhajoki) rautatielääkäritoi-
men viimeistään perjantaina tulevan
syyskuun 17 päivänä.

Helsingissä, Rautatiehallituksessa, 18
päivänä elokuuta INO.

Toimeksi saanut
U. VALKAMA,

31.7055 23034

I Huutokaanpoia I

Tiistaina tk, 24 p:na kio 4 i,p.

liilaipii
Rantasalmea sähkölaitos Oy. sähkölai-
toksen, sahan Ja myllyn koneistot ja
johtoverkko. Konetta käsittää seuraa-
vat koneet ja laitteet:

1 kpL 38 m* vesiputkihöyrykattila 7
ilmakehän työpaineella kaikkine varus-
teineen, rakennettu Kone- ja Siltaraken-
nus OyJlä Helsingissä.

1 kp!. Worthingion höyry-syöttö-
pumppu, 1 kpl. noin 20 ind. hevosvoi-
mainen 1 silinterinen pystyhöyrykone
paisunta luistilia Oy. Sommers af Häll-
ström, 7 Waldens'in Tampereella val-
mistama, 1 kpl. etutämmittäjä, 1 kpl.
Azea. Dynamokone 440 volttia, 56 am-
peria, 2 kpl. Tasausdynamokoneita, 1
kpl. Alarmoorinen konetaulu mittareilla,
sulkijoille ja säätäjillä. 1 kp!. Matalaja-
lusfainen raamisaha. 1 kp!. 9003 Mathfl-
dedalin rautajalustainen jauhomylly ki-
vineen. Välivaihdot, hihnat, y. m. Ko-
neet myydään joko kukin erikseen tai
kaikki yhdessä, ja pidättää yhtiön ylei-
nen kokous itselleen pikeudert joko hy-
väksyä tai hyljätä tehdyt tarjoukset.

Samana päivänä klo 6 ip. käsittelee
yleinen kokous huutokaupassa tehtyjä

» j 22996 Johtokunta.

Annan-, Uudenmaan-, Albertin-, Pu-
navuoren-, Robertink. lähistöllä os-
tetaan. Vastaus hintailmoituksineen
nimim. »Puhelin 172" os.: Sa-
nomalehtien Ilmoitustoimisto,
Aleksanterink. 48.

51.7943 2303«

!, siisti
KAHVILA

halutaan ostaa käteisellä. Hinta alle
kymmenen tuhatta tahi huoneisto, so-
piva sellaiseksi. Vast. Hels. San. kontt.
nimim. ».Kiireellinen 3709".

Halutaan ostaa pieni huvila tai palsta-
tila Helsingin lähistöltä. Vast. hintailm.
y. m. tietoineen Hels. San, kontt. nimi-
merkillä „li. K. 7435".

Puhelinosake
ostetaan. Vast. Hels. San. kontt. nim.
„Puhelin 3709".

rSattuceesta syystä

peruutetaan H
Suis Siira

I 1Karjaiiuufokanppa «

elokuun 26 fa 27 p;E&. Wå

Panttitavarahuutokauppa
toimitetaan täkäläisessä huutokauppa-

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

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

Pehr Em. Hallblom.
21540 _ .._.,- •*?

HELSINGINT SANOMAT
Suuri

Taijan ia lenta
Vapaaehtoinen

Huutokauppa.
Elok. 23 pnä klo 10 ap. myydään Ori-

mattilan pitäjän Niemenkylän Pekko-
lassa 40 kpl. nautaa, jossa joukossa
korkealypsyisiä, syyspofldvia, 10 vank-
kaa työhevosta sekä suuri joukko lam-
paita ja sikoja. Huudot on paikalla
maksettavat.

Orimattila, 10 p. elok. 1920.
22455

Mmm
Vapaaehtoisella huutokaupalla, joka

toimitetaan perjantaina t. k. 20 pnä klo
5 !p. täällä talossa Antink. 43, myy-
dään m. m.

2 huonekaluvaunut, 2 työrattaat, 1
maitorattaat, 1 ajelurattaai ja 1 reki y.
m. tavaraa. Huudot on heti maksettava.

S. A. Karlssonin perilliset
Lauantaina kk. 21 p. klo 2 ip. myy-

dään huutokaupalla uusia sekä käytet-
tyjä miesten ja naisten kenkiä ja kai-
kenlaista sekalaista tavaraa. It Vier-
totie 27. Sekalaistavarain kauppa.

Halutaan ostaa
■ B

TlirlflfOh 19 TllHflfrciJl ku,ta"' hopea- ia jalokivi esineitä,
IUIIVftOja )0 ILitVmoiO; mattoja y. m. arvokasta tavaraa ostaa
mmmomßßammaaaam korkeimmilla, hinnoilla,

IT"ÄMA§NI*3 BASAARI
Erottaja 7. Puh.. 12-42.

Ostetaan

parkkia
Tarjoukset hintailmoituksi-

neen osoitettava

Loimaan
Nahkatehdas 0. Yiile

Loimaa..

Kestävä matka-arkku ostetaan.
Väst. Hels. San. kontfc. nimim.

~Pian 3721".

Silitysllike
halutaan ostaa mieluimmin, jos en
asunto samassa ps-ikassa. Vast. Hels.
San. Siitäs, kontt. nimiin. ~S. L.".

20 mk. 100 mk.
10 „ - 50 «

0.1 Biiist HI
Korkeavuorenkatu 45.

22120
li'^.^^n ■-■ .»t?:*? -^- . .-■■■ -I ,-JÄ

J&aluta&zt osta.»

11 S B "

Tarjoukset lähetettävä osoitteella:

«MM laMn Kostton
Järvenpää. 229*0

Ostetaan 10 ia 20 hevosvoimainen

imukaasußioottori
J. Huusko, Sukeva.

Ostetaan 10 m 1 matalapaineen

lii- i liiilii
J. Huusko, Sukeva.

Taottava liike
miltä erikoisalalta tahansa mieluimmin
asuinhuoneiden kera. Väst. Hels. San.
kontt. r.imimerk. ~100,000:—".

Käytettyjä

Puhelin- ja Sähkölaiteita
Vfflionk. 5. SÄHKÖLIIKE. Puhelin 7613.

Vesivoimalla käypä
mylly fa palstatila,

pinta-ala 4 tynnyriä sekä sahaosuus.
Myydään sattuneesta syystä erittään hal-
valla ja edullisilla maksuehdoilla tosi-
ostajalle jos kauppa päätetään ennen
syyskuun 6 päivää. Vaihdetaan myös-
kin muuhun liikkeeseen eli maatilaan.
Lähempiä tietoia antaa jos postimerkit
seuraa kyselyjä Helin, osoite: Asikkala,
Iso-Äiniö, Karjasillan mylly.

Hankkijan kehumia
UUSI— WA.A.SA.

kylvökone, 2 v. käytetty myydään hal-
valla. Kuumolan talo Hyvinkää. Pu-
helin 56.

Räätälin työpöytä ja pieni hylly myy-
dään y. oi.

Eerikinkatu 39, ovi 14.

Pieni venhemcotiori,
vaikka epäkunnossakin. Vast. Hels.
San. kontt. nimim.

~T. H. V.".
tlusi tahi käytetty, raotta hyvässä

kurniessa oleva

Sokeltajanvaroste.
Tarjouksia odottaa
Paraisten Kalkkivuori Osakeyhtiö.

22837 Parainen.

Halutaan ostaa rautasorvi remontti-
töitä varten. Uusi tai vähän käytetty,
mutta kumminkin hyvässä kunnossa.
Hintailmoitukset ja tarkat mitat lähetet-
tävä osoitteella

22923
Veljekset Määttänen Oy.

Uusikfrkko as.

7 ta. Tilukset 2 palstassa, hyvä metsä.
Rakennukset hyvät, järvi.läheil, Uuden-
kylän as. 16 km., Pakaan as. 12 km.
meijeri lähellä, myydään halvalla ' jos
kauppa pian tehdään. Lähempiä tieto-
ja saa omistajalta paikalla.

Perjantaina elokuun 20 p.

Myytä-vana.

Udefsätila
noin 6—7 km. Savon radan varrelta. Pinta-ala 92 ha. Metsä, joka
voidaan myydä erikseenkin, on luettu rinnan korkeudelta 3" käsittäen
yhteensä 42,554 runkoa, joista poisvietäväksi leimattu 23,429 runkoa.
Paitsi ajomatkaa rautatielle, on tila uittokelpoisen puron varrella. Hin-
nasta ja muista tilaa koskevista seikoista antaa lähempiä tietoja.

-Arvi Moni
Kuopio, Tulliporttik. 30.

Uusi Ajanmulctiinen fl »» HB »>DU MUHUVILA
Brändössä, nykyajan mukavuuksilla, lähemmin puh. 1315.

817975 2H032

2 höyrypannua
22890

Fairbaivu mallia, 128 m 2 tulipinnalla, sopiva laiva- Ja
maakattiloiksi, myytävänä. Nähtävänä Harakkasaarella
lähellä Kaivopuistoa Helsingissä.

JSelsinffin Pelastus Osakeyhtiö,
Mlkonk. 2. Pubel. 9393. Harakka 4577.

WWW
metallilanka 110—120 v., tukuttain se-
kä vähittäin heti varastosta halvalla.

Alfr. Paloheimo
SÄHKÖ-KONETOIMISTO.

Puh. 11512 Helsinki.
22993

Höyrykone
10 hv. ja pannu arrnatuureincen hyväs-
sä kunnossa, myydään pienuuden- täh-
den halvalla.
23018 Matti Kopra, Taavetti.

Täydellinen hyvässä kun-
nossa oleva

elävien kuvien kone
ja sähköpiano,

teatterikalusto myy-
dään heti tosi halvalla.

HUOM.I Piano voi-
daan myydä erikseen.

Lähemmin Vaatturien
Vaatetusliikkeessä Itä-
Viertotie 19. 23014

Tulevaisuuden
toimi

Kiinteistö-myyntialaan pereh-
tynyt ja innostunut henkilö saa
edullisilla ehdoilla ostaa kiinteis-
töosaston tunnetussa asianajo-
konttorissa Helsingissä ja samal-
la vastaanottaa johtajan toimen.
Lähemmin kirjeellisesti nimim.
»Varma tulevaisuus 3707" Hels.
San. konttori.

GGOOOGOOOGED

i Kain hiiia I
W Huvila, jossa on 12 htio- ®

W netta, joista 6 huoneen M
• huoneistoon vapaa heti. M».

Huvila on keskeisellä paikalla V
fjt Kulosaaressa. Hinta vain Smk. Cjftg 225.000:-. JSJ? Tarkemmin ilmoittaa J?
Q Pankkiiriliike G
| Evert E. Holm A.B. g
I? Kiinteistöosasto 5E
W Ludvlginkaiu 5. §T

Sattumalta myydään
Mattoja, teepoyta ja naisen kirjoituspöytä
punaisesta puusta, piano, sähk. lamppuja,
teekeittiö, vaskista kelttiökaluja y. m.
Nähtävinä perjantaina ja lauantaina klo
11—2 ja 5-7 sekä muina päivinä 5—6
1. p. Pohjois-Makasinink. 0 as. 13. j

Pieni huvila
Albergassa myydään. Asumaan piiset ,
heti. LMh. Lastenkodink. 4, porras 3. i

Andersson.

Kesäpukuja
myydään alennuksella. V. Laitinen, Vuo-
rimiehenk. 7, Räätäliläkc.
POIKAIN PUKU- ja

PALTTOKANOASTA
Jla. V. Laitinen, Vuorimie-
itäliljike.

erittäin halv;
henk. 7, Räj

l:si tamminen ruuvipulpettituoli kor-
kea, 2:si lepotuolia, kanarialintuja ja
häkki, 2~si makuupatjaa, l:si pöytä* lisi
leposohva iouhitoppauksejla ja kolmella
laatikolla, käytettyjä vaatteita Ja jalki-
neita keskikokoiselle miehelle sekä tal-
vi- ja kesäpalttoo. Myydään iltasin klo
5—7 Muukalaiskatu 2, porras B, ovi 6.

Myydään tai vaihdetaan, huvilaan,
autoon, kauppatavaraan, y, m. viikon
kuluessa:

ft/Sandoliini
myytävänä kotelon kanssa Päijänteen-
tie 37 D 15, jälkeen klo 4.

Hyvälypsyinen lokakuussa poikiva leh-

mä ja 2 porsasta myydään Oulunkylässä
Dammen 15. • .

tiuom.i ramel luom.!
Sisääniullut syyskaudeksi runsas va-

rasto naisten kappoja, kuten sileitä ja
prässättyjä plyssikappoja yjru Eri
värisiä miesten pukuja, palttoja, va-
nulla sisustettuja ja ilman, poikain pu-
kuja sekä housuja. Kaikki englantilai-
sista kankaista. Samassa liikkeessä
on runsas varasto miesten erivärisiä
hattuja.

Käykää liikkeessämme, jossa saatte
hyviä tavaroita kohtuuhinnalla.

B. Klas.
HATTU- ja PUKIMOLIIKE.

Korkeavuorenkatu 2 B.

1,000 kg. Teräsköyttä 12, 18 mm.
1,200 mtr. Teräsköyttä 6 mm.
1,800 mtr. Teräsköyttä 5 mm.

900 mtr. Teräsköyttä 2 mm. : ,'
50 kg. Paalauslankaa.
12,000 pulloa mustevalmistétta.
1,400 kpl. Standard sikuna.
156 grossia Dess Lyijykyniä,
6 kpl. Perunajäuhomyllyä.
1,600' kpl. Ruuvimeisselejä.
Poh. 52 56 klo 12—2.

lii- ja ii ma
Hämeen, .Lohjan tai Mikkelin rataosilla
y. m. sekä ' fcuviloita ia kaupunkitaloja
myytävänä halvasta. Lähemmin K. Ran-
nlsto, Riihimäki, kulma.

Huoraaikae i
Tuottava, kauan harjoitettu liike,

suuri ostajapliri. Harjaantunut
henkilökunta. Alkavallekin liike-
miehelle sopiva. Myydään Smk.
75,000: —. Pikaista väst odott. ja
läh, ilm, »Käteinen ostaja 1920".
Turenki; as; pt. 22990

2 kpl. Miia M

Lotolla Tammesta

2 rnokasaiinkalnstoa .

halvalla. Eerikinkatu 14, porras R Puu-
sepänliike. ,

10—12 hv., erittäin hyvässä kunnossa
myydään halvalla.

a LARSSON, Lahti, puhelin 551.
22967

ia sislätmtnnrattava

Viiiiitfla Kaupunkitalo
S 4:ssä kaup. osassa, sisältää 54

tulisijaa. Tuottaa vuokria
53,000: mk. Hinta 580,000:

mk. Läb. p
EEMELI AALLON Kiänlei- I

rriistökonttorien Y:mä, |
Helsinki, Hallituskatu 15, Edus-1

kuntatalo. Puhelin 64 52. |
22987 öoirana

Erittäin sopiva saunalaitoksiin. Lähem-
piä tietoja antaa I. Kallio, Mosabacka.
Kuoleman johdosta myydään

Raamisaha,
Kantfisirkkeiä ja
Mylly.

■ Käyttövoimana »Kolumnia" vesiturbiini.
Rakennukset y. m. sijaitsee palstatilalla.

. Ylihallitukselta myönnetty vesioikeus.
Metsiä saadaan ja on paljon sivusahaus-
fa. Vesijärvelle noin 3 km. Lähempiä
tietoja saa E. Laine, Hollola, Isotnylly.

WWW tl
saksalaista mallia ja joku tuhat mtr. fil-
miä halvalla Laivanvarustajana 3 A 4.

.. ~,-■*>

N



Perjantaina elokuun 20 p.

Käärepaperia
15 kg. paaleissa:

Valkeata Smk. 38:— paalilta
Ruskeata „ 30:— „

Maanviljeli]äin kauppa O.Y.
Siltasaarenkatu 5. Puh. 116 57

Suurempi määrä

Tyhjiä

Laatikoita.
Lähemmin

Hietalahden Laivatokan
Uusi Telakka.

H B
. I Käynnissä oleva W

lIHMBUtTFiIIIII1 1 m iiii lIaHE S S HII n ,IMm y ii! Ulisi i I L 1! Hli il
täydelliset ja uudet ajanmukaiset
koneet sekä täydellinen muu irtai-
misto, hevonen ja ajoneuvot myy-
dään erittäin halvalla. Lähempiä
tietoja ainoastaan henkilökohtai-
sesti.

Helsingin
p WWMM- is meismoimisfe m
WZ Mikonkatu 11. W
W^ 23045 S3ZS33 NN

Myytävänä

liiktttiMfti
käsittäen 5 huon. keittiön ja palv.
huoneen kaikkine mukavuuksineen
ensiluokkaisessa talossa Kataja-
nokalla. Heli vapaa.
Niklas Järnefeltin Maanmit-

taus ja Lakiasiaintoimisto
Fabianinkatu 28. Puh. 37 56.

23041

Rautatynnyrejä
myytävänä.

Meiiiiuskonttori O.Y.
Puhelin 95 38

Isompi

Halko- Ja
tukkimetsä

myydään Jyväskylän pitäjän Vesan-
gan Kylän Levälahden talossa. Lä-
hempiä tietoja antaa omistaja:

Aug. Levälahti.
Os. Vesanka, Nyrölä. 22994

Suurempi määrä

Marjapensaita
syksy- ja kevätistutusta varten päivän
halvimpiin hintoihin K;. Låivjstedtiu
Taimikoulut, Wirltby.

Halutaan ostaa villirunkoja ja
siemeniä. SI 7938 :31)35

Pii!iesiB-|apwi»ili
varastoineen halvalla. Lähemmä-'. Fredri-
kinkatu _'6, pihalta vasem , ovi 62.

liOfAftalÄ
i&diTJdliassa

jossa on leipomo ja myymälä, huoneisto,
s:si asuinhu.nitta, talli, kivikellari, kaivo
sekä muut "tvpeelliset uTkohuonerahe.it-
nukset, oma maa. Huoneet heti vapaana

Arv vast. A. Vi.sslröm,
22046 Kouvola.

Sattumalta myydään hyvin tuottava

Mé i Siis
asuinhuoneen kanssa rakennustyö-
maan |a tehtaitten keskeiä V.tiim:
p.-ikica Lähemm u alkalia. Mcri-
rnieskatu 37. Om staji.

8 9bdu WMWUM W
joka luovuttaa hellahuoneen tai parihuo-
neeL Vast. He!s. Sari. kontt. nimimerk.
„2 henkeä 6,000".

«MM i
aiyan uusi, pituus 31 jalkaa, 7- -S hv.
4 taht 1 silint. koneella, myydään uikq-

maanmatkan takia halvalla. Läh. Kons-
tantiinink. 11, Pesuliike, klo .0 -3.

Täyäeliinen

Ui!imUiQUUv
käsittävä raakaöljymcottorin, dyna-
mon, suu 'SQ akkumulaattorin lataus-
moottoreineen ja dynamoineen, marmo-
riset mittaritauiut mittareineen sekä
kaikki muut tarpeelliset laitteet, uiko-
ja sisäjohtoa, lamppuja y.m. Lähem-
piä tietoja antaa W. Sohiman, Liisank.
16, puh. 26 21. 23019

Jatkoa seuraavalle sivulle.

Vu©Scra» HmoiUikfla
» K

Vuokralle tarjotaan

Ensiluokkaisia 2—5 huoneen osakehuoneustoja Uudessa

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

O. E. Tannerin Konttorissa,
SI 7901 I. Heikinkatu 1. K!o 12—2. tzMU

li ja iiiiii UO liii
on merkittävänä tämän viikon ajalla ösaketatossa, joka valmistuu
vuoden kuluessa. Läh. työmaan kontt VEuorjkaiu 6, klo 12—3.
puh. 12456. '

Muutamia isompia ja pienempiä

saatavana uutisrakennuksessa Korkeavuorenkadun
ja Pikku-Robertinkadun kulmassa. Sopiva tfiai :
suus myöskn isomp. ja pien., "halpojen,, 8 —l2
huonetta käsittävien loistohuoneistojen tarvitsi»
joille. Rakennus valmistuu helmikuussa v. 1921.
Lähempiä tietoja annetaan Oy. Merijal Ab:n kont-
forrssa Ratakatu 1, jossa rakennuspiirustukset

ovat myös nähtävinä.

rluviis
lah. Helsinkiä 1 päivr.än kesäkuuta 1921,
5 h. ja keittiö, kylpy!'.., vesijohto, sauna,
kellari y. m. Läh. Hels. S?.n. kontt nirni-

' „Talvihuvila 2797".

4 huoneen huoneistoa
saa heti ostamalla 11 huon, talon Hes-
periankadun vieressä. Hinta ainoa, taan
Smk. 96,000:—. Kätcismak-utla 20 %

alennus. Läh." Ahlqvist. Puh. 52 56,
klo 12—2.

Huoneisto 2hl ja keittiö luovutetaan,
jos kalusto ostetaan. Väst, Hels. San.
kontt. nimim. „Kaunis koti 7483".

Huoneen ja KMUZ
saa asuakseen kun ostaa
Kaupan ' rWfäpnoJsaha *Muib
rnvös myytävänä. Läh. Aaianajotoi-
B misto Opas Korkeavuorenk. 29
I av. I»—4 Puh. 1219 a

1 huone ja keittiö Tseslrikaup. halu-
taan vaihtaa putftihuaneisiia.

Väst. Hels. Saft. kontt. nimim. «Vaih-
to 74Z7".Huoneisto Hämeenlinnassa: 4 huo-

netta ja keittiö halutaan vaihtaa sa-
manlaiseen tahi pienempään Helsingis-
sä. Väst. Hels. San. kontt- nimimerk.
»Vaihto 22".

Keskustassa sijaitseva

Konttonhyooelsto
käsitt. 3 huonetta kestävine, en-
sUuokkaisine irtaimistoilleen Eu-

. helin y.m. on luovutettavissa.
Vast. nimim. „15M00:—" Hels.
San. kontt. SI 7896 228J57

Ulosvuokrataan tai myydään

2:den huoneen aspto.
Vast. Hels. San. Töölön kontt. merk.
„V. 30 mk. kk."

Vuok*?ata
MÄes-ylioppilas haluaa vuokrata siistin

Kalustetun huon.
syyskuun 1 tahi 15 p:stä. Arv. vastauk-
set Hels. San. kontt. viikon ajailä a ia.
„K. Ö."

eipiiri-
' liike

lialutaan vuokrata maaseudulta vilkas-
liikkeiseltä paiMta nyt heti tahi 1 p.
syyskuilta. Vastaukset osoitettavat ni-
mimerk. »Vuokraaja", Järvenpää. 22966

2 siveät.," vfrasss iieHiä haluaa
vuokrata siistin, kaiust. huoneen. Vast.
Hels. San, kpntt. nim. »Sisaret 7450".

Vuokrata halutaan kaksi huonetta ja
keittiö. Vuokra 400: kk. Vas.t. Hels.
San. köntt nimimerk.

„k'äsiraha 3,000:—."

r&ksi opiskelevaa

«OM
haluaa vuokrata huoneen syyskuun alus-
ta. Valtaukset hintailmoituks/neen en-
nen t. k. 22 päivää Hels, San. k)snTt: ni-
mimerk. »Opiskeleva".'

Nuori naimisiin aikova pari h,~luaisj
vuokrata huoneen tai keittiön, mieluim-
min kaupungin puolelta. H.JÖM.f hy-
vä vuokra taattu. Vast. Hels. San. k.
nimimerk. „A- T. 153"'.

S—6 viikoksi haluaa nu.prim.ies, asun-
toa joko perheessä tahi toverina, miej,
läheltä Kauppaopistoa. Vast. Hels. San.
Siitäs, kontt. nimimerk.

-Kurssilainen".

Osakehuoneisto myytävänä.: 7
Huone, keittiö, alkoövi, kylpyhuane y-
m. Lähemmin Erottaiank. 9G, asunto
10. Hellström.

"

«MMMMf

Toimessa oleva vaatim. neiti saa kau-
niin asunnon. Vast: Hels, San." kontt.
nim. „feri alkovi 130".

Kalustettu huone' KatajanijkaWl Kaup-
piaskatu"n:q tl, prs"C, oVi 141 '

JKa iuutettu lauoxie
Sääsiöp.inkinfanta '4, p*.: O," as. 2%. (Bu-
héijokäjf.} '"""____"_"

'"

'

1 konttorihuone, sopii myqs.. agun-
noksi keskikaupungilla liikepaikalla
myydään maallemuuton talpa ftefi. Jo-
hanssonin toimisto, Iso-KoQpertlnkatu
44: Puhelin: et 115 59 ja 4289, kello
10—4, ' '

'

hakkaan
Kaksi työssukäypää nuprtamiestä ha-

luaa kalustetun huoneen. Vast. Hels.
San. kontt. nimimerk. »Ystävät 7492".

Siisti neiti haluaa asuntoa, joko toi-
sen. toveriksi tai pieneen perheeseen,
mieluimmin keskikaupunkina. Vast. Hejs.
San. konit, nimim. »Asuntoa tarvitseva
7491". '

Halutaan vuokrata kalustettu huone
lueskelevalle, ylioppilaalle joko yksin
tai toveriksi. Osoite pyytietään ilmoif-
tamaan piirre!. 104K) klo 9—ll.

Nuorimies haluaa vuokrata kalustetun
tai kalustamattoman huoneen kaupungil-
ta nyt heti tai lp. Vast- Hejs/ San.
kontt njmim. 74Z4".

Työssäftäypä tyttö haluaa asuntoa toi-
sen toverina tai pj!die;eseé,ri omilla "s'in-
kyvaättéfilä l p;sfä syyskuuta. Vast.
Hels. San. köntt. nimiin: „Vqatjmatön
74C5".

Y*sJnT;'eif lisestf" Ksln«'eHn ; kuone
yi dejle niieshenkröiie. Vast Hels': "San
Siitäs. kontt. mcrk.

Hyxä vHQisra 3094.

"tgSSr jöTTä oh omat SaHkyvaåtféét,
haluaa asuntoa yksinäisen tai pienen
perheen luo. Vast. Hels. San. Konit, ni-
mim. ..Vaätijmatöri 3702".

KuorimiesfieÄl
haluaa vuokrata siistin, kahi3te|un huo-
neen. Vast. Uuden Suomen koritt n(m.
„Niiori mieshenkilö 2093".'"
23Ö22

Halutaan l-~2 kalustama-
tonta huonetta palkiciota vastaan. Vas-
taukset ' Hels. 'San. kontt. nimemerk.
..Tarvitseva 37M".

Työssä käypä TYTT& hakee asun-
toa. vorauttaa iKépäivjsin tafpus- y.
m. tehtävissä. Väsf. "BeTs. Sahi kontt.
njini»erlfc

»Koditon 5.745".
Kalustetta taht käJustarnaton finöne

ijrnan sjiyousfe ja rdmrnity?t», mie-
lniramin eri sisaänkäyt. lp. tahi en-
nemmin. Vagt. Hels. San. kontf. m».

22998

HELSINGIN SANOMAT

3,000—10,000 mk.
maksetaan hellahuoneesta Töölössä ta-
hi Siltasaarella. Vast. puh. 93 03.
22974'

Liikkeemiue saksalaista henkilökun-
taa varten haluamme vuokrata heti

1,2 tai 3 kalustettua
huoneita

mieluimmin Hietalahden puolelta. Tar-
joukset taloudenhoitajallemme puheli-
mella 119 75 tahi henkilökohtaisesti
konttoriimme tänään ja huomenna klo
9—ll ap.

OSAKEYHTIÖ SYSTEMA.
23029

NUORE3IPI naimaton pappi haluaa
kalu?' itmi huoneen. Vastaus puheli-
mella 4874 klo 9—12.

Pienempi hellahuone halutaan vaih-
taa isompaan tahi parihuon. Arv. vast.
Hels. San. kontt. nimim. ~Heti 37Q5".

Liikemies
haluaa vuokrata siistin kalustetun huo-
neen heti tai 1 p:stä syyskuuta mieluim-
min eri sisäänkäytävällä ja puhelimella,
Kruunuhaassa taiii kfskika-.ipung. Vast.
puh. 31 57. kb 10—4

2 virasfa olevda neitiä haluaa kalus-
tetun huoneen osalla keittiöön tahi il-
man. Vast. He!s. San. kontt. nimim.
„Syysk. 1 päivä".

Ail i 1 11 i 7 I i II i i siSäbkojontotoita
suorittaa nopeaan ja halvalla

Usderiffiaan Sähköliike.
Pzahelin tlSél,

11 krl. osakkeita sirtynyt osakaspiirin
ulkopu. is"e» J'i'i s.j«n.f'jen 6 §:n."mu-
kajsssti qsakjjajfe. mv ;tarrfrne.

Jyv;äsky!as§ä 9. pnä e.ipku::ta 1920.
hl. J. fiumpieats Oy:n Jobtoktinia.

22222

Löytyisikö

hyväsydämistä pääoman omaavaa hen-
kilöä,, joka . lainan mufxloss.a auttaisi
nuorta neitosta ja kar-
jnnlioidon kohottamisessa kotoisella
msiaiikulä. Vast. Eels. "San. kontt. ui-
mhjj. ~\;akarä rr.aaheijkT'.

Ra ramat; a tii
aikyopetyskurssit

annetaan Paimion luonnonparantolassa
ejasi sy.ysk. 5—19 prään.

Kurssien ohjelmaan kuuluu tervey-
denhoito, kasvisruoka, eril. kylvyt, voi-
mistelu ja hieronta, esityksiä vegeta-
rismista, tavallisimmista taudeista ja
niiden parantamisesta luontaisella hoi-
dolla, lukemista, keskustelua.

Maksu ruoasta, asunnosta, hoidosta
ja opetuksesta on koko ajalta 350:
mk. Pyrkijä ilm. ikän:;ä. nyk. toimen-
sa ja osoitteensa. Hyväksytyille anne-
aan kirj. tic-to.

HUOM.! Parantola on edelleen toi-
messa, myöskin kurssien aikana.

Sampsa Luctuiasruaa.
Parantolanjolitaja.

Os.: Paimio.

S Mopein ja häivin N

1 Sähkö-, Tslefoiii- ia |
§ 2439 SfiiMeflolilke |
1 Vilhonfe. 5. Telei 7613, yksit 40 31 1
D Kaupungin Säil.ölait. urakoitsija. D
M Slitkastetaan maaseudulle D

Pianoremoht
Uudenmaank. 33. Puh. IC4 99. Kor-
jauksia, kaikenlaisia suoritetaan huo-
lellisesti. Pianonvirityksiä, myös
maaseudulla vastaanotetaan.

w •■ •
- LL I *

y. m. taloustarpQita myydään kuoleman-
tapaukstju jqhdos.tä huutokaupalla kä-
teisostajallfi lauantaina t. k. 21 pnä klo
''-■3 :

"" "" ""

'
"" "'

YAASAN URKUTEHDAS ia SCHHÄLUKE.
21355 V»kep?'S|l'.aripää. Buh. 11 95.

WW. WWiz zz »sm*
23048

valmistaa ja toimittaa
Lapio* |a KihveMlehdas
O. Söderberg, Karis. S 3 7937

SE HEP.KA,
jonka tapasin messuilla ja ylioppilas-
talolla 18 p. ennen 4:jää suvaitkoon
antaa osoitteensa gels. San. koirtt. ni-

LAPUAN KUNNASSA
Siiliisi Ii
julistetaaa haettavaksi Kunnallislauta-
kunnalta' ensi syyskuun s:nteen päi-
vään mennessä. Kunnankirjuria tehtä-
viin pääasiassa kuuluu: Kunnallishal-
linnon ja Vaivaishoidon kirjanpidot,
Lainamakasiinin, Maanviljelys- ja Ti-
lattonianvÄenrahastoJen kirjanr-jdot
sekä Valtuuston ett» ylempänä mamit-
tujaa Lautakuntien pöytäkirjojen kir-
joittaminen kokouksissa sekä
juoksevain
• Hakemukset to.djs.tus-
jäljennoSsineejj ja pallikavaaiiniuusi-neen Kunnallislautakunnan Eshiuejhel-
le E. A % Turjalli, os/Eapujt. "

Toimi on vastaanotettava 1 pnH lo-
kakuuta 1920.

Lapualla, elokuun 16 pnä 1920.
Kunnallislautakunnan puolasta;

; s. 4-
22995 Pentti Halttunen.

Parapolilelan
Ksisiiapäafsssi

J. E. TUOMPO.
Opfstpn johtaja.

Osoite.: Tornio as.
5L7737 22415

WWW
toimi

virka
julistetaan täten johtokunnalta haetta-
vaksi ennen 29 päivää elokuuta. Vir-
kaa, johon on astuttava heti kutsun saa-
tua seuraa palkkana tavallinen valtio-
apu lisäyksineen sekä kunnalta 300 rak.
rahaa/ 1 ha. viljejysmaata, vapaa asun-
to 'tcQiilun omissa huoneissa (käsilt. 3
hiionelta ja keittiön), öljyvalo ja lämpö
seka " tarpeelliset' ulkohuoneet ja yhden
lehmän 'kesälaidun, kunnan kalliinajan-
lisa tänä vuonna mk.

Samassa paikassjj on saman ajan ku-
haettavana tyttöjen

Käsitöiden opettajan vitka
josta seuraa palkkaa, valtioapu ja kun-
nalta 100 mk.

HUOM.! Naisopettajat ja epäpätevät-
kiri otetaan huomioon miesopettajien
puutteessa.
" Juu'ari"Paalasraaassa 15 pnä elok,
1920.

Taavi Nevalainen,
Joht. puheenjohtaja. -

••"* S
Osoite: Juuka,

raastetaan haettavaksi ennen tk. iQpcua:
* "T.alousop£tta jättaren virka, q£cftpai-

neina: käytärméljinen ja tietopuolinen
ta"fousfipétus""sel<ä Kesäisin opetus opis-
ton 'yhteydessä' olevassa Kotitalouskou-
lussa;
.KRsityöopettajatiareH vilka, opetus-

aineina: "käsityöt ja teori?, alemman luo-
käp "laskento, suomenkieli, naisten voi-
mistelu ja mahdollisesti laulu!

Toiseen viroista yhdi&tetään sopivai-
suuden mukaan opiston johtajattaren
toimi, liiempaakin virkaa seuraa asun-
to, lämpö jä valo sekä talousopetta-
jalle ruqk.3.

Hakemukset palkkavaatimuksineen
ovat lähetettävät allekirjoittaneelle, jolta
saa myös lähempiä tietoja.

Bertoaäsjn ylemmässä kansakoulussa
Helsingin pinjassa on haettavana en-
nen syjtsjf- Itz p. 1320. suomenkielen
taito tarpeellinen. Palkkaa oh, paitsi
valtioapua, kunnalta: palkkaa 1,000
mk., kalliinajanlisäystä 1,500 mk., sekä
asunto, puut ja valo. ' Virkaan on heti
astuttava. Lähempiä tietoja antaa
Herra Lindberg, puh. PegerS 21, pos-
tiosote: Helsinki, Degerö—Uppby.
Hoyxyl. Astrid.

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

Lapjn AsaataJo,usseur.an kiertävässä
misskäs.ityököu!ussa julistetaan Maata-
lousseuran Johtokunnalta haettavaksi
ennen ensi syyskuun 15 päivää. Toimi
on vastaanotettava lokakuun alussa. Ha-
kemukM palkkavaatimuksineen ovat lä-
hetettävät allekirjoittaneelle osoitteella:
Alakylä. ..' '•

Toimen puolesta:
gggrt T. STgNtUS.

Yiransijais-
opettajaa

historiaan ja suomenkieleen halutaan ko-
ko ensi lukuvuodeksi * 30 viikkotuntia.
Halukkaat lähettäkööt heti ansioluette-
lonsa ilmoittakoot palkkavaatimuk-sensa, osoitteelta

Bthtari V«ä*Q Pwkvhm, Oulu. \

tain H»
liii'»!! kansita

on auki maanantaina, keskiviikkona ja
perjantaina klo 9—3.

Nurmijärvellä 19 P- elokuuta 1920.
Nurmijärven kunnan Elintarve-

lautakunta. 22978

Kirvun Luonnon-
parantola

suljetaan korjausten takia 15 pnä syys-
kuuta ja avataan jälleen keväällä 1 pnä
huhtikuuta. 22091

Pmkuja
valmiina sekä tilaten saatte edulli
simmin

J. Sarenin räätäliliikkeestä
Annankatu 8, puh. 115 07.

Saatavana hyvää sinistä she-
V> uttia.

La pai
annetaan hoidettavaksi maalle, taikaupun-
kiin. Vast Hels. Sm. Siitäs kontt. ni-
mim. 1 vuoden vgirtfa.

No kaisi herraa
jotka katselivat ikkiinaln paikoilleen
asettamista RbooertijuV; 14:ssa, jolloin
muudan EkfekiTpi rikottiin, suvaitkoot
hyväntahtoisesti ilmoittautua Havanna
Aitassa A! N. Pappe, Vladimiriak. 11,
puli. 72 55. 22355

Liikcin&heT Säoni.! '"' "Englannin, rans-
kan ja saksan kielten käännöstöitä kuin
myöskin kirjeen', aihtoa tdfmenantäjan
konttorissa suorittaa nopeasti täysin
pätevä, luotettava, ruotsia ja suomea
hallitseva liikemies. Vast. nim. „Srrå|c-
kunnig 104S" Hbl:n kontti" 22977

Halutaan lieioveria
5,000: pääomalla. Vast. Hels. San.
kontt. nim. „Leskirouva".

Sijoittamalla tuottavaan liikkeeseen
tahi teollisuuslaitokseen
Smk. 50,000—75,000:
halutaan j-uveta siihen yhtiökumppa-
niksi. Vast. Hels. San. kontt. nimim.
~50.000—75,000: N:o 1036".
22973

N:o 224 1920 7

UWW Isiini
Helsinki, I, Roobertinkatu 7, puh. 93 06,
suosittelee huoneita halvimmalla.

Pieni
opastus

on ilmoitusasioissa
usein suureksi hyö-
dyksi. Helsingin Sa-
nomain konttori .*.

avustaa ilmoittajia
ilmoitus ten som-
mittelussa ja neu-
vottelee auliisti kai-
kista liikeilmoitte-
!uä koskevista Tty-

......

HIEROJA
Säästöpankinranta 4, prs C, as. 26.

Sotkamon kunnan Korho-
ianmä&n ylemmän kansa-

koulun

Miesopettajan
virka

julistetaan väliaikaisesti haetta-
vaksi kuluvan elokuun 29 päivään
mennessä. Virkaa, johonon astut-
tava heti kutsun saatua, seuraa
palkkana tavallinen valtioapu li-
säyksineen, kunnalta 200 mli. per
ruspalkkaa, kallänajan lisää tänä
lukuvuotena maksettu 500 mk,, jo-
ka toivottavasti saadaan edelleen-
kin. Vapaa asunto koulun omassa
talossa, pilkotut polttopuut ja öljy-
valo, 1 ha viljelysmaata osittaises-
sa heinänkasvussa ja 20 a. peltoa.

Koulu sijaitsee 15 km. Kajaanis-
ta kesällä jokapäiväisen faivalii-
kenteen varrella ja lähellä laiva-
siltaa.

Naisetkin otetaan huomioon.
Sotkamossa 16 pr.ä elok. 1920.

Johtokunta.
Os.: Kajaani, Korliolanmäkt.

22992
Kangaslammin kunnan '~

« vijflra

julistetaan täten Kangaslammin kun-
liaatt|faksi epsi

syyskuun" 6 'Mivään mennessä. Palk-
kaetuina' valtioita 2,CGO mk. ja kun-
nalta 1,000 mk. sekä puuttuvan asun_-,
non korvausta 500 mk-, synnytyksistä
taksan mukaan ja rokctiikseita eri
palkkio. Valittu ei saa kieltäytyä.

Kangaslampi, 17. 8. IZÄ.
Kunnallislautakunta.

Aug. Repoaem
23009, . Esimies-

VIITASAAREN kunnan KBITBLB-
POHJAN ylemmän kansakoulun

ÄpiMptiajatiareii
■värk*

julistetaan haettavaksi ennen syy,k.
15 p. v. 1920 lukuvuoäeksi 1920—1921.
Virkaan on astuttava kutsun saatua.
Palkkaa an. tavallinen valtiqapu kallKn-
ajankäroitukkineen. Kunnalta pobja-
palkkaä 450 mk., kalliinajan koroitus-
ta tänä vuonna 1,000 mk. (ensi vuph-
na 1,850 mk.) 500 mk. asunnon, valon
ja lämmön korvausta, puuttuvasta vil-
jelysmaasta, korvausta 2.50 mk. Koulu
on kauniilla paikalla Keitelejärven ran-i
nalla, aivan lähellä laivarantaa. Kom-
petenttien puutteensa otetaan täysin
kykenevät epäkompetentitkin nuo-
mioon.

Viitasaarella, elokuun 17 p. 1920.
JOHTOKVNTA.

Os.: Viitasaari,. Keitelepohiä.
23000

Puutarhurin
toimi

Porin kaupungissa
julistetaan täten halullisten, toimeen

.perehtyneitten henkilöitten haettavak-
si 30 päivän kuluessa tästä päivältä
lukien 3 kuukauden molemminpuolisel-
la irtisanomisajalla. Kirjalliset hake-
mukset ansio- ja mainetodistuksineen
öva£ jätettävät ja osoitettavat Porin
kaupungin ja an-
netaan tiedoksi, että kaupunginpuu-
tarhuria polyanalkka on 4,8.00 mk. vuo-
dessa 5 ja" 10 "vuptisiiie 10 % aika-
määraisipé korotuksineen sekä että
Kaupunginpuutarhuri sen lisäksi on oi-
keaiettu nauttimaan kulloinkin voi-
massa olevaa kalliiriajanlisäystä, joka
nykyisen asteikon mukaan tekee JjSö
markkaa kuussa paitsi kutakin elätet-
tävää perheenjäsentä kghti

. 75,markan, perjigavustustau
23004 Poiin rahatoimikamari.

Luumäen Kontulan ylemmän kansa-
koulun

miesopettajan
viransijaisuus julistetaan haettavaksi 12
p:stä syysk. lukuv. loppuun tämän elok.
kuluessa. Palkka: valtioapu sekä kun-
nalta nykyisin 125 mk. kk., vapaa asun-
to 4 huonetta, lämpö ja valo sekä puu-
tarha ja maata noin 30 a. Koulu on kau-
niilla palkalla Kivijärven rannalla. Hake»
mukset läjiet. os. Lahti, Simola.

HUOM.! Naisetkin tulevat huomioon
otetuksi.

Kontulassa, 16 p. elok. 1920. .•

Opettaja
Villiam Vuoile.

Juu'an Paalasmaan kansakoulun vä-
liaikainen

Miesopettajan



8 N:o 224 1920

22354

tottunut palvelija; samoin lapsirakas, k»
tonapysyväinen LASTENHOITAJA .«ni-
vat paikan I p. syyskuuta Hyvinkään
kylän kansakoululle. Vastaus todistuk-
sineen palkkavaatimuksen kan--sa lähe-
tettävä os. Rva Hilda Sippola, Hyvinkää.

Hevosen kengitykseen ja maanvilje-
lystyökaiujen hoitoon sekä kirjaukseen
täysin kykene\ä perheellinen

saa paikan Rnhiviidan kartanossa
Hausjärvellä ensi marraskuun 1 pstä.
Todistukset suosituksineen ja palkka-
vaatimuksineen lähetettävät osoiclael-
la:

A. H. Ge^triii.
Riihimäki.

Kokemasta omaava nais-

apteekkfoppiias tai
Raisfarrnaseutti

saa edullisen toimen 1 pstä syyskuuta
Pulkkilan apteekissa.

Osmo Hannelins.

irain MW<
saa paikan 1 p. nrnrrask. kun lähettää
todistuksensa ja palkkav. osotteella V.
Mattila, os. Mattila.

WWW iiii,
reipas ja miellyttävä, sivistynyt nai-
nen (25—30 v.) saa kodinhoitajan pai-
kan naimattoman herran luona maalla,
kun lähettää suosituksensa paiVuavaa
tinissten ja valokuvan kera Heh. San.
kontt. niniimerk.
23007 „Koti 1»5".

IfflSBÉ ItSiÉÉiljÉ
otetaan työhön nyt heti I. Eoopertink.
3, porras C, ovi 24.

KUTOJA saa paikan, joka on tottu-
nut Husrrvarnan koneesean. £. Matt»-
mb, Fredrikink. 20,

Palvelus-ilmoituksia I
■ B

Palvelukseen halutaan

Nuorempi

Koneinsinööri,
tahi kokenut konepiirastaja. saa paikan meillä piirustuskontto-
rimme johtajana. Ansioluettelo, suositukset sekä tiedot perhesuhteista
ja palkkavaatimuksista lähetettäköön, huomioon ottamalla vapaan
asunnon, puut ja valon, osoitteella

G. A.. Serlachius A..S, Mänttä.817955 23040

Mikonk. 2.

kykenevä ja kielitaitoinen saa paikan heti kirjanpitäjänä ja
kirjeenvaihtajana konttorissamme. Kirjalliset hakemukset
jätettävät personallisesti ansioluetteloilleen ja todistusjäljen-
nöksilleen ennen t.k. 22 päivää.

Helsingin Pelastus Osakeyhtiö

Kaksi konemestaria,
jotka osaavat ja ymmärtävät hoitaa Bolinder koneita,
saavat heti paikan yhtiömme laivoissa. Hakemukset
todistusjäljennÖKsmeen lähetettävät osoitteelhimme
Savonlinnan Laitaaisiltaan. Palkat nykyaikaiset. Tal-
vella työt verstaa3s..:n-;ie.

Aktiebolaget W. Gutzeit A C:o
Liikenneosasto

Karjanfaoitoharjoitteiijöita
2300:>

ottaa Hämernläänin Ma. nviijelysseura harjottetutiloflteen ensi marraskuun 1 pistä Ja
on hakuaika pidennetty elokuun loppuun, koska uuden liarjoiiteiutiloje.i ,ärj-s-
-lelyn vuoksi avautuu uusia paiks.oja etev Ile karjanhoituiUilie Palkkaa saa har-
joittelija 700 mk. vuodessa, vapaan a.-unnon, ruuan, lääl äriavun lylemmissä sairaus-
tapauksissa ja on o keutettu tie »puoliseen karjanhoito*-ouluhi. Hanemukset, joihin
liitetään otteet kansakoulu-, ISaWrin- Ja pap'ntodlstuksista seka matid. suositukset J*
vanhempain lupa, jos hakija on alaikäinen, osoitettakoon Hämee-läänin Maanviljelys-
seuralle Hämeenlinnaan.

Hämeenlinnassa elok. 16 pata 1920.
22983

Toimeksi saanut
S. W. Taskinen.

Sähkö-monttöörit
tottuneet sähköjohto- ja korkeajännitystöihin saavat heti vakituisen
gaikan. Todistusjäljennökset palkkavaatimuksineen lähetettävät os.:

Karhula, Osakeyhtiö
83015 JKm.xh.il I«.

Éiitfiji toimi
Jaakkman kunnan ja seurakunnan met-
sissä ilmoitetaan täten haettavaksi. Met-
sätalojen yhteinen pinta-ala on n in 800
heht Hakijan tuiee oila käynyt 2 vuoti-
sen met?änva:tijakiMjlun. j aikkaetuihin
kuuluu vapaa asunto, I heht. viljelys-
maata, yhden lehmän kesäin'.'un ja oi-
keus otua metsästä tarvittavat poltto-
puut. Hakemukset palkkavaatimuksi-
nten on lähetettävä alekrrjoittnneelle
ennen 27 tätä el ki-uta. Toimi
on otettava vastaan ensi syy kuun
alussa, irtisanomisaika 3 kk. ku-rimal-
takin puolen. V?!!tt» ei saa kieltäytyä.

Jaakkimassa, 8 p. 'elokuuta 1920.

Osoite-: Jaakkima.
Otto Aaltonen,

22460

Yhdistetty

Älityömestarin
Pillitin i ■ ■nriajan toimi

SI7S3C

Paraisten konepajassamme julistetaan
täten haettavaksi. Jäljennökset todis-
tuksista ja suosituksista, joita ei pa-
lauteta, ynnä tieto palkka"aatimukses-
ta, jolloin on huomioon otettava vapaat
huone, halot ja valo, lähetetään
Paraisten Kalkkivuori Osakeyhtiölle.

22541 Parainen.

Silli II IX"** *Jio-MQiliorii
saavat heti paikan

ii iki W
työpajassa

W.7914 Fabianinkatu 32. 2?9W

Kotiopettaja
mies tani nainen saa paikan luonani.
Opetusta annettava 3 lapselle, joista
kahdelle I ja II luokan oppik. kurssi
ja 1 alkeisopetusta. Hakemukset suos.
ja palkkav. täysihoidossa läh. enne» t-
k. loppua os.: Isännöitsijä M. INHA.
Tuuri. 22957

Karjanhoitaja
tai Teija.

Karjanlioilp.ja, kernaimmin vanhem-
pi perheellinen tai teija, täysin ky-
kenevä hoitamaan ja johtamaan töitä
n. 60 päätä käsittävässä navetassa,
otetaan ruotsalaiselle paikkakunnalle,
lähellä Vaasaa. Hyvät palkkaehdot
kykenevälle henkii; le. Hakemukset
palkkavaatimuksilleen ja todistusjäl-
jennöksineen lähetettäköön Hels. San.
kontt. os. „Navetan esimies".
22008

Maanmittaustöihin perehtynyt

Neiti
saa paikan ilmoittautumalla suosituk-
sineen ja palkkavaatimuksineen insi-
nööri V. O. 0

Sähkö-
monttööri

otetaan töihin heti Uudenmaan Sähkö-
liikkeeseen Uudenmaankatu 34 (käyn-
ti pihan puolelta).

.
jOjaH d fl,

mieluimmin keski-ikäinei], saa hyvän
paikan 4 ja 7 v. poikien hoitajana
syysk. 1 pstä tahi aikaisemmin. Lä-
hemmin Aikadiank. 17 h. 7 lauantaina
lo 11—1.
Kunnollinen yksincalvelijatar saa

paikan heti. PEiTELHKE, 1. Heikin-
katu 3.

N 81SK3TjßKiCQ
saa pysyvän paikan marraskaan 1 p.
Taipaleen kartanossa Heinolassa. Ha-
kemukset suosituksineen ja palkkavaa-
timuksineen osoitteella

Taipaleen kartano.
Heinola.

Ruoaniaiitoon tottunut
sflsti ja reipas palvelijatar ?aa \ aikan t. k
28:sta ia! syysk l p:stä Lahem-nin
klo 6—7 Hakaniemenranta 4 A tohtori
CasTén

Varastotyötä kotona ommeltavaksi
otetaan Vilhovuorenkatu 4, ponraa I,
ovi 23.

Monipuolinen sivistynyt

NEITI
saa heti paikan yksinäisen vakautuneen
liikemiehen kotia hoitamassa. Ilmoi-
tukset Hels. San. kontt. valok. ja to-
dist. kera nimim. „50".

Yksi taskukello- ja yksi seinäkdlotöi-
hin tottunut

saapi pysyväisen työpaiksn allaldrjottta-
neeita.

Oy. SreitsSäkien keflolfike (

Helsinki, Mikonkatu 4.

Talouskoulun, käynyt

9
saa paikan syysk. 1 p:stä.

Lähemmin
Apteekkari Alfr. Strandberg

Kuhmoinen. 22 CS
Sortavalan maalaiskunnan omistamien

ES k"l • S •! •

SP Wmé
toimi

ilmoitetaan täten ylemmän maanviljelys-
koulun käyneiden haettavaksi.

Toimi on vastaanotettava ! päivänä
manatuilta 1920 ja hakemus, joka on
sitova, suosituksineen ja paikksvaati-
muksneen, huomioonottaen v?pa?n
asunnon (2 huoneita ja keittiö), läm-
mön ja valon. o>> lähetettävä ennen ensi
syyskuun 15 päivää aiitkirjoittaneelle
kunnallislautakunnan esimiehelle os.:
Sortavala. Irtisanomisaika kummaltakin
puolin 3 kuukautta.

Sortavaia '?. 8. 1920.
22982 J. Jonriakka.

Kaikkiin taloustoimiin täydellisesti pe-
rehtynyt mieluimmin talous- ja käsityö-
koulun käynyt

palvelijatar
ssspi paikan rautatieasemalla lähellä
pääkaupunkia i pistä syyskuuta itsenäi-
senä perheessä, missä rouva on päivisin
poissn. Lähemmin puh 12315 ei? kir-
jeellä Aleksanterinkatu 12, Kahvila Fin-
landia.

Siivoojaiar
saa työtä aamupäivisin. Vuorik. 4, C, 29,
Klo 9—l.

Rapparia
rappaukseen ja jälkiputsaukseen ote-
taan heti Hietalahden Oy. rakennuksel-
la Hietalahden!:. 17. Lähemmin pai-
kalla rakennusmestarilta.

Rehell. 18 v. poika kansak. käynyt ja
väh. kirjanp. täit. hai. kauppaharjoitt.
Vast. ennen lokak. 15 p. nm. „Haluav«"
osoite: Laasalonkylä, Soini.

HELSINGIN SANOMAT;

Karjanhoitaja
saapi loimen 1 p:stä mar-
raskuuta Massin kartanossa
(60 eläimen karja).
Kirjalliset hakemukset, joi-
ta ei palauteta, palkkavaa-
timuksien ja suosituksen
kera ovat lähetettävät en-
nen 25 päivää elokuuta.
Tointa seuraa vapaa asunto,
lämpö ja valo.

Massin Kartano.
Os : Kausala.

Omintakeiset

Sähkömonttdörit
saavat työt»

Ojalan Sähköli ke 0.Y.-Å.B.
MiKonk. 9.

Ylioppilasneiii
saa kotiopettajattaren toimen allekir-
joittaneen luona. Toimeen kuuluu 2
tytön ja 3 pojan lukujen ohjaaminen.
Lapset ovat tyttökoulussa luokilla 1—
4 ja lyseossa luokilla 2—4. Lapsien
ruoanlaitto kaupunkiasunnossa koulu-
aikana kuulun myös opettajattaren
tehtäviin. Hakemukset todistuksilleen
ja palkkavaatimuksilleen läbetrnlävnt
ennen tJc. 27 p:ää allekirjoittaneelle.

A. J. Kosonen.
Os.: SavorJinna, Kannolanpelto.

Peltiseppä
taitava myöskin verslastyötS, saa py-
syväisen työpaikan, Salmin vesijohto-
liike, Uudenmaankatu 28.

Reipas, n. 20—25 vuotias
palvelija

saa paikan pienessä perheessä heti.
Ilmoittauduttava Dagmarink. 5, A.

Heinämaa.
Lapsenhoitaja tar saa paikan heti Mi-

konkatu 17 E 17.

Koliopet ! sjäJar
vakavamielinen, soittotaitoinen, ote-
taan ensi lukuvuodeksi maaiaispappilaan
opettamaan 5—6 lapselle oppikoulun
alaluokkain kurssia. Hakemukset suosi-
tuksineen ja palkkavaatimusten kera
ovat lähetettävät elokuun aikana alle-
kirjoittaneelle osoitteella: Haapajärvi,
pappila.
23011 Laina Seppänen.

Palvelijatar
saa hefj paikan, sellainen, joka on tot-
tunut palvelemaan maalla ja on pe-
rehtynyt yksink. ruoanlaittoon, pieneh-
kössä perheessä. Tarkemmin Fredri-
kink. 28, huonekaluliikkeestä.

K. F. Öhman.

luoteltava mieluummin moni-
teeraus'.aitoii;en, saa paikan
heti maaseudulla, limoitlau-
duitava tänään klo 2—4 ilta-
päiväil.l, Oikokatu 6, Halo-
nen, puh. 4 52.

Niiorempi
Konå ittori

jolla on jonkun verran työtottumusta,
saa heti edullisen toimen

RANSKALAISESSA LEIPOMOSSA
22972 Fredrikinkatu 36.

Ilm. 12—D ip.

Maalarit
Kunnolliset maalarit .«aavat pitempi-

aikaista työtä Iso-Roopertink. 6 työ-
huoneella kello 7 aamulla.

RAKENNUSKONTTORI Oy.
32389 Maalausosasto.

Ruoanlaittoon tottunut

mannoitsija
saa paikan lieti
23002 Juvan apteekilla.

Kadunlaskijat.
10 taitavaa kadanlaskijaa saa työtä

kun ilm. Helsingin Vunnan Työnväli-
tystoimistoon L. Eanta 10. Avoinna
9—3. 23001

Täysin ammattiinsa pystyvä

SäiäiuSllä
saa hyvän pysyväisen paikan sahalai-
toksellamme, kun lähettää suosituksen-
sa palkkavaatimuksineen, huomioonot-
taen vapaan asunnon, polttopuut ja va-
lon, sahalaitoksen konttoriin.

Huom.l Valittu ei saa kieltäytyä.
Valtioa omistama

Keväiiiieraen sahalaitos, Lieksa.
23006 h-,

"

..

Nuorempi kirjansitoja
joka on tottunut nahkatöihin, aaa heti

Eaikan tyköleikkaajana S. Aarnion
ompakkoliikkeessä, Kaarlonk. 1,

23018 -
- ~

- "^

Kelpo palvelijatar, -

ruoanlaittoon täysin perehtynyt ja hy-
villä todistuksilla haetaan pieneen per-
heeseen. Lähemmin Erottajakatu 5,
ovi 15, kadulta. Klo 10—1.

V Ik. yhteiskoulua käynyt tyttö haluaa
sopivaa tointa. Väst Hels. San. kontt.
nimimerk. „\& v. 7481".

Järjestyskykyinen ja tarmokas PEH-
TOORI haluaa paikanmuutosta t p:etä
marrask. 1920. Pehtoorin tahi tilanhoi-
tajan tointa. Monivuotinen kokemus
etup. suurtiloilta. Vast. od. syysk. 5 p.

Seikkaperäiset selostukset tilasta ja
palkkatarjous os. Rautojärven kartano,
Luopioinen.

E. OSK. LEIVO,
Maalaistyttö ha'uaa palvelukseen ruo-

kalaan tai kahvilaan nyt hei!. Ikä 23 v.
Vastaukset Hels. San. kontt nimim. ~23
vuorta 7487".

Keittäjä
haluaa paikkaa kahvilaan tai ruokalaan.
Vast. Hels, San, k. nimim. »Haluava 28".

Keski-ikäinen naishenkilö haluaa yk-
sinäiselle ruoanlaittajaksi. Vast. Hels. S.
kontt. nim. »Vakava". w

Ruoanlaittoon ja kaikkiin taloust. tot-
tunut tyttö hai. sivist. neidin tai herran
taloutia noitani. Vast. viikon kuluessa
Hels. San. kontt. nimim.

»Rehellinen 1777".
Nuori saksalainen stereotypeeraaj.i

haluaa paikkaa.
Vast. Hels. San. kontt nimim. „K. M.

T. L. 7496".
Vanhempi ihminen haluaa siivousta eli

pesijäksi. Vast. Hels. San. kontt. nimi-
nuik. „40 v. 7493".

Ehdottomasti rehellinen, puhtautta ra-
kastava, vakaantunut NEITI haluaa pal-
velukseen yksinäiselle tai p'er.een per-
heeseen. Vast. Hels. San. kontt. nimi-
merk. ..Uuttera 7490".

Voimakas poika hakee sopivaa työtä
Vast. Hels. San. kontt. nim. „19 v." tai
puh. 124 19.

Keittäjä haluaa paikkaa, hyvät suosi-
tukset. Vast. Hels. San. Siitäs, kontt.
mm. ..Heti 3090".

tyttö hai. paikkaa
heti. Vast. Hels. San. Siitäs, kontt. nim.
jjsga oppia".

VO XTTI
haluaisi paikanmuutosta 1 p. marrask.,
hyvät todistukset omaava, monivuoti-
nen kokemus maanviljelysalaila. Arv.
tilanomist. pyyd. lähettämään vastauk-
set palkkatarj. osoitteella «Vouti" Räy-
kän asema.

NUORIMIES
innostunut näytelmä täit. hai. johonkin
taidetut, harjoitt. t. m. s. Arv. vast.
•tämän viik. aj. nimim. „Henki ja elä-
mä", os.: Malm (Elanto).

Moitajaa tai johtm.fa.jt
paikan teollisuuslaitoksessa haltiaa
nuori mies, jolla en ussai» vuoden ko-
kemaa. Perehtynyt anriolaskutSihin -Ja
johtamaan tyßvakeå. Västens Hbi:n
kontt. nimim. »Foreståndare a» 1035".
22970

Taitava seppä
joka voipi laittaa ajo- sekä maamrilje-
iyskalut ja -koneet. Tekee niissp tar-
vittavan pviatyör».. Kengittää hevoset
y.m. Hakee paikkaa loka- tahi mar-
raskuun alusta. Vaat. palkkt.- y.xn.
etuineen lähetettävät Savon Sanomain
konit. Kuopioon nimim. »Pieniperhei-
nen". 23003

Siisti ja mim W
haluaa nuorelle herralle taloutta hoi-
tamaan. Vastausta odottaa nimim. ,40
vuotia vanha", os. Riihimäki, Postitoi-
misto. 23024

Tarmokas,
järjestyskykyinen keski-ikäinen nainen
haluaa jotakin tointa. 011. t ennen 16
vuotta, ruokalan, täj sihoitolan ja seka-
tavarakaupan hoitajana. 2 vuotta hoi-
tanut kotileipomoa. Arv. väst. Hels.
San. kontt. nimim. »Varmasti lcotet-
tava".

Sokerileipuri
etsii paikkaa. Väst Hels. Saa, kontt
nimim.

»Helsinkiin".
Keski-ikeinen nainen

haluaa paikkaa leskimichelle tahi van-
hallepojalle taloutta hoitamaan 1 p.
syysk. Väst. Hels. San. kontt. nimim.
~Tottunut myöskin maatalouteen".

18 v. tyttö haluaa paikkaa kahvilaan
tahi ruokalaan. Väst Hels. San. kont
nimimerk.

„Ennen ollut 3711".
Nuori tyttö1

haluaa kahvilaan. Lähemmin puheli-
meila 120 49.

Modisti
haluaa paikanmuutosta. Vast. Riihi-
mäen Sanomien konttoriin Riihimäki,
nimim. »Modisti". 23023

——wwa»
1 Kadotettu I
\onna n wmmmmmér'

Musta käsilaukku keskiviikkona unoh-
dettu paikallisjunaan, joka lähtee klo
5,20 ip. Pyyd. ilmoittamaan palkkiota
vastaan puli. 3985 tai Albertinkatu 19.

RAUTK),

Pieni savolaismallinen vene
kadonnut tuntemattomalla tavalla. Tun-
tomerkit: pohja punaiseksi maalattu, sii-
tä ylöspäin vaiko:nen, ylimmäinen lauta
sininen, yksillä airoilla varustetu. Tal-
teenottajaa pyydetään ilmoittamaan Et-
sivään osastoon.

T. k. 19 päivänä pudotettiin

briljanttisormus
matkalla Erottaja—Etelä-Esplanaadi—
Kauppatori —■ Kauppahalli—Pohjois-Ma-
kasiinikatn—Kaartintori—Pikku-Roober-
tinkatu. Rehellistä löytäjää pyydetään
palkkiota vastasn jättämään sormus
omistajalle. Toivo Toivonen, Erottajan-
katu 3, puhelin 2458.

Lauantaina t. k. 14 pnä unohtui lai-
vaan Helsingin ja Pihlajasaaren välillä

EusKeat miesten nanslHKaat.
Rehellistä löytäjää pyydetään ilmoitta-
maan löydöstään puh. 52 77 10—3.

23021

Jos se NAISHENKILÖ,
joka korjasi keskiviikkoiltana suojan
talteen uudesta pasaasista, olisi hyvä
ja ilmoittaisi puhelimella 108 62.

Rintaneula punaisella kivellä (täh-
den muot.). Pyyd. ilm. puhelimella
3 02 klo 12—3.

Jatkoa edelliseltä sivulta.

Tehdasfalo
hyvällä liikepaikalla

Hameenlinnassa Raasiuvankadtin
varrella myyd-län muuton takia.
Tomti 1,765 m". Teh-aan, (kaksi-
kerr. kivirakeun.), konttonn ja
myymslähuoneen r>. a. 310 m*
Puurakennuksissa 18 tulisijaa, p. a.
440 m 2. Lähemmin ilmoittaa

Hamecnssaren Konepaja O.Y.
Hämeenlinna. Puhelin 415.

SI 788', 2'.:866

Puvut, U:*t ert-, »yys~ fa tt.lvi-
palttoct, naistenkapat, poi-
kaiapuvnt ja yksityiset housut
ostatte nykyajan hintoihin verraten

halvimmr !a

Vaatetusliikkeistä
Fredrikink. 47 jaErikink. 13.

HUOM.! Siisti fa hyvltyO seke
kunnolliset tan ,-eei, ostaessanne meiltä
ansa('sene rahaa.

Edullisin ostopaikka yksitr f si!!e ja tnk-
kunstajiHe

Tilaukset suoritetaan hiivalla j, nopeaan.
avoinna a.nipaivina K— 6,Lmanfina 9-5

J. P. Lehtonen.

Rakennustiiliä
Jokelan tcimettoa valmistetta
tohnttetruna heinäkuun alussa,
myy

Jokelan THlltshdas ja Kartanon
konttori.

Kataianokankatu 4. Puh. 2 05,
81.7289 21678

|mm Oulunkylän huvilayhWsknn- i
j nassa, 5 minutin matkalla rsn- ES

; s tatieasemalta sijaitseva W,

i Kuviiapaisfa
piiltä-aliltaan 5,000 m' kaksine hirsis-
tä rakeanettoine cuviloineen, sisältävä
toinen 10, toinen 12 huonetta, myydään
heti kuolemantapauksen johdosta.

Tarpeellisia Qlkohnonerakennnksls,
vesijohto, sähkövalo sekä iso puutarha
omonapoineen ja marjapensaineen löy-
tyy.

4 huonetta ja keittiö vapaine.
Lähemmin ilmoittaa

I Aksel Alanderin 153
Asianajotoimisto Oy. äfis

Helninki, AteKsante-ink. >5. nS
Puh. 18 72 & Z039. M

888888 230 N N^^M
Pienehkö Hevonen

valjaineen Ja rattaineen Ekmanilla
Ecrikink. 18.

Äsken korjattu

pieni kshvila
asuinhtjoneineen myydään. Vast. nimim
„Pieni vuokra 3712" H*ls. San. kontt.

Myytävänä kaksi kappaletta
matalapaineista 14 m' tulininnaUa
varustettua HÖYRYKATTILAA.
Nähtävinä Vuorikatu 17. Talon-
mies näyttää. 23012

Flyygeli
halvalla, hyvä piano Ja urkunarmoinl.
Katajanokankatu 3, Soitinkanppa Piano.
Näht 11—l ja 3—5. 51.7954 23031

M»MW !<! MM
hopeinen naisen kello, persialainen
matto, sitra y. m. Runeoergink. 41, h. V.
Nähdään klo 3—7 ip«.

Myytävfinä käytettyjä ruokasalin ka-
luja, sekä multa huonekaluja.

Tarkenunni ' puh. 6891 22975
LINTUKOIRAN PENTU

myyt 3 linja 28; pre Q, ovi 29. ? tz^

Perjantaina elokuun 20 p.

Maatalo
lähellä asemaa, hyvämetsäinen Ja hyvi |
irtain sekä vuositulo 300 tynn. alalta,
myydään edullisesta Smk. 800,000:
tahi vaihdetaan kaupunkitaloon, Vait.
Hels. San. kontt nimim. „Talola 3701".

tiilen
hallljat hOyryl .Neva', joki saapui U-
verpootMa 27 p:nä kesäb . .Harald Cas-
pef\ foka siapui «masta kaupungista 17
pnä heiväk Ja .Dacre Hill*, jofca sa?puu
nä-nä päivinä, pyydetään kääntymään lai-
vojen asiani-ehille isällä

0. Y. John Dahlberg,
L Ranta 12. puh 497 ja 2,61

s|ä Södern
ULRIKA

lähtevät vuorotellen 22/3 lähtien He!
singisV. Vii lm joka sunnuntai, tiis-
tai ja torstai »do 1 yöllä, poiketen vä-
lillä oleviin kaupunkeihin. Saapuvat
samoina pttivinä H:klin ja Viriin noin
klo 7,30 ip.
Puh. Sodera 70 76. Puh. Ulrika 9037.

Läh. ilm. hl. Södern, Meritoimi Oy.
Fabiaulnkatu 4. Puh. 124 62.

Läh. ilm. Ulrika, John I>ahlberg Oy.
L. Ranta 12. Puh. 90 37.
SI 7760 23039

Helsinki—Tallinna
ja päinvastoin

höyryt

» ii ii iii
vuorotellen l»h'evat Helsingistä keskiviik-
koista jo laufintaisjn ilo 10 a. p.;

Tallinnasta samoina päivinä ja samilla
aj*!K

toivat ottavat mukaansa matkustajia ja
lastia, tarkemmin Ilmoittavat*

Carl F. Gahlnbäck, Tallinna,
Suomea Höyrylaiva Osakeyhtiö,

Helsinki. II, ,8?

Hollanti-Suomi
Rotterdamista (mahA Amster-

damista
lähtee höVi-j-l.

„CAPELLA"
syyskuun 10 p:n paikkoina, ottaen mu*
kaansa matlruKta.ila ja lastia.

Tarkemmin ilmoittavat:
V. Burger & Son, Rotterdam.

Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö.
22662

Vesijärvi—Suopelto —Jämsän
kk.—Korpilahti -Jyväskylä

s/s Jämsä
26 pstä heir.äk.

VesSjSrveltät maan., keskiv., Ia uv.
'/a 2 i. p. päivä.un.-n saavuttua

Jyväskylästä i sunn., tiist, torst
4 1. p.

Kolat. Yhdistyy Pieksämäen, Haapa-
mSen f« Suoli den jumin. 211:5

Turku-Tukholma
Degerby ja Maarianhaminan

kautta .

Höyryl.

HAILAND
lähtee Tnresta joka maanantai keila
11,45 ip.

(Huom.l Lähtö yläsatamasta.)
Lfihtee Tukholmasta joka perj-inlai

kello 10,15 ip. ottaen mukaansa matkus-
tajia ja lastia.

Pilettien hinnat Tukholmaan 1 luo-
kassa Smk. 200:—, II luokassa Smk,
150:—, 111 Kokassa Smk. iCOi—.

Lähemmin ilmoittaa

H. Elmgrén & Co.
Helsinki, Turku Ja Hanko. \

51.7352 21589
*

Turku—Lubeck
Höyryl. Halland Ja P. Thorvost
kulkevat vuorotellen Turusia Löbecklin
{oka lauantai klo 6 Lp. ottaen matkustajia

fa (astia.
Lähemmin ilmoittaa

Victor Ek.
20912 SI 7190

Helslnalssi. \
ftehiggjn Uusi K£t»wia»-o<ak»»fct|R,)

-


