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Helsingissä Lauantaina elokuun 21 p. Seitsemän kertaa viikossa ilmestyvä aamulehti

Puhelimet;
Päätoimittaja (Erkko) .

Toimitus (uutisosasto) 18 87, 54 51
Toirmtusfiliteent 1275
Ujjj»maititn osasto .... 84 74
lG»|afaino 7 89

Ivalo
810!
84 31

Tilaushinta: Helsingissä kotiin kannettuna puoli vuosikerta
55:—, 3 kk. 30: —, kuukaudelta 10: —. Maaseudulla puolivuosi-
kerta 50: —. 3 kk. 25: —, kuuVaudelta 9: —.

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

Vastaava toimittaja
EERO ERKKO

Tavataan toimistossa 12—3, puh. 81 01.'

TOIMISTO
Ludvlgink. 6, av. kl. li a.p.— l 2 yöllä.

Ilmoitushinnat arkipäivinä: 60 penniä ram. tekstin jälkeen, 70 p.
mm. tekst. edellä, 80 p. mm. ensi sivulla ja tekstisivuilla. Sunnuntai-
numeroissa: 70 p. mm. t.j., 80 p. mm. t.e., 90 p. mm. ensi sivulla ja
tekstisivuilla. Määrätystä ilmoituspaikasta 10 p. koroitus mm:ltä. Punai-
sella painetut ilmoitukset 1: 50 mm, vähintään 150 mk. Kuolemaiimoi-
tukset 60 p. mm. Kihlaus-, vihkimä- ja syntymäilmoitukset 15 mk. Ilmoi-
tukset korkeintaan 15 mm. tekst. jälk. arkipäiv. 50 p. ja sunnunt. 60 p. mm.
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Alcksanterinkattt 17. Helsinki

■ ?$■
Tarmokas Ja täsmällinen tys
«MS»» Nopea tllityö w»«o»oot

VRho Sarkanen
Lakit. lumé. Vii»»om*fi

haataat M l7, 1» W. SlhkAoMUt! Sarka.

\ Huomattava uutuus /

\ TehdaatyölHlsllle /
\ Monttööreille /

\ Käsityöllisille /

LSllilltSliTS \ Kalastajille / Lslisrart 1

Puhdistaa \ JBB
helposti kädet

öljyistä, väreistä, voiteista,

Kaikesta liasta
MX 23078

Haileissa, hyvinvarusietuimsa. .kaupoissa.

Asianajo- Ia Liiketoimisto

Tbfegfato hoitaa kalkkia lakialaan kuuluvia tehtäviä, sijoittaa
rahoja, valittaa suurten omaisuuksien rahaksi muuttoa sekä
armUa liikemiehiä koti- ja ulkomaisissa kauppatehtävissä.

°"""*'"

VSfnö Kelm®
Varatuomari.

myy varastosta

OsakeyhMS

Salmiakkia, krlst.
Salpiatarihr.pppoa
Smlrkelifi
Sorkkaöljyä
Steariinia
Vesilasia
VetysuperoksHdia

MERCANTILE
Helsinki. Puhelin 64 20.

x 23058

Edullinen sijoitu
Hcföngin kaupungin 7\ °/o laina elok. 1 pSiä 1920

YlUmaipiituun lainaan kuuluvia Srn:
«loneja myyvät »!<a»«f!e:slut nanMt njm
korko tloK. 1 psiä 192». Obligitsionit K

Osakepaakkl Ulkcßiaackaappaa Farten.
Emissloniosaiayntiö.

Helsingin Osakepankki.
LttdtaißHkukra Aktiebolag.

PrtYatbaslen i Helsingfors Aktiebolag.

k» IO.OnO- f» Sitskn 109,0*0: - obligat-
eHtaarvMta iisJittyna kasvanut Kuponii-
jnaatetaan tayam elakuna 1 pnä 1925.

Sitrcefi KaappajHtDUi, Osakoyhtiö.
0.7. Pohjotsmaiden Yhdyspankki.

Saosten Teolliseaspaitkkl Osakeyhtiö.
lusiilli-Osflke-PaotU.

MaakDfltalfi Kesku-Pukkl OsakiyMiS.
22787

Helsingin Suomalaiset
«551 «n ö ".K S 5!

Prima 1 mir:a

Koivuhalkoja
kotiinajettaina, sekä pilkottuina että pllk-
ko-tianomi';». MHtnuksen tarkastaa
Mbatehnyt parmaanaatttaaia.

0. Y. MaaaTitjelyskonttori.
L. Rania 4

Puh. 83 64. 52 60 ja 113 65. 658'

Kaikenlaisia

HALKOJA
pitkirä ja pilkottuina

myydään
ja kotiinajetasn.

Ottakaa sc!vä hinnoista ja mittaustavasta
Halko- ja Puutavaraliike

iTflns Kivistö.
Varastot ja halkosaha Laivurink.
SI 720/ Merisatamassa. X20986

Puh. 52 60 f- 79M

19852,

CI ©/XPtE/TTES

K&yttäk«&

FRISENBORGIN
Katatasn-kattotervaa.
Sekaviirejä.
Ferro-ruost«easnojelas- ja kattovärejSV
Ferro! pokfav&vta etn lijllakkam lämpöjohtoja varten.
Ferroiän essaijiiakkaa lämpöjohtoja varten.
FerroHnol osastaa lakkaa rautaa ja puuta varten.
Slceattv, h-.iivnas&iaatta lakkaa ja värejä varten.
Koasiakkaa, rau:aa ja peltiä varten Stand-öljyä (kiilleöljyä) y. M.

©y. Tehtaat Ab.
817359 Yrönk 27 Puh. 39 73 ft 70 25. 21420

g|| • Kuivia koivu- ja havu-
«ol halkoja. Koliin ajet--1HIVIU luina* Pitkmä tahi Pi! "

• kottuina.
Puutavaraosakeyhtiö GIERS

Puh. 65 24. 11322 Ja 11107.
HALKOPIHAN Puhelin 66 24.

13099

3a.lh.ojen hankinta.
100 syltä kuivia koivuhalkoja, joista

puolet metrin ja puolet A metrin pitui-
sta, ensitilassa kotiin ajettuina Mikon-
kadulle 20. Kirjalliset hintatarjoukset jä-
tettävät viimeistään elokuun 27 p:ksi
osoitteella:

Suomalainen Säästöpankki
Helsingissä.

31.7979 23081

Raunan
Meriiiikalßöipioie

alkaa toimintansa syyskuun 1 p:nä
klo 9 a.p., jolloin opistoon pyr-
kivien on esitettävä purjehdus-
ja koulutodistuksensa koululla.
23091 Rehtori.

Yliopi ioon johtavat

alkava! toimensa jäilfen keskiviikkona syyskuun 1 p:nä
klo 2 päivällä. Opistoon pyrkivät i udet oppilaat il-
moittautukoot Jitkoiuoklnen kansliassa (Vuonkam 17)
tiistnii.a 31 pmä klo 9 aamulla. Ehtoja saaneita
oppilaita tutkiiiaan tiistaina elok. 31 p:>>a klo 10:stä slk.
231 43 lEascft &z"&.Mströwx.

PHivystPJäåfinkäreinä
sunnuntaina elokuun 22 pfiivänä 1920
toimivat::

T.tl K. V. THsaJa Kirurginen sairaala,
puh. 120 60 ja 8 71.

T:ri Jolisnocs Heinonen Efrrensvärdin-
tie 25, puh. 39 70.

HAMMASLÄÄKÄRI
T:ri 1. A. Lindell, Hakasaluienkatu 2,
puh. 110 66. 51.7567 23079

Lä*kirit.
Helsingin lääsänyhdistyksen kautta.

T:ri Tukiainen vastaanottaa jälleen
sairaita (ihotauteja) 9—lo ja 6—7. Erot-
tajakatu 3.

T:ri G. J. Winter. Matkoilla t. k. 20
p:stä syysk. 8 p:vään.

51.8002 23150

HammttsläiikäTit.
Suomen H.immas!eäkäriseuran kautta.

T:rl T. Hällfors, vastaanottoni alka-
vat jälleen maanantaina t. k. 23 pnä klo
12—2 ja 5—6.

T:ri Signe Mäkelä ottaa jälleen vas-
taan Vladimirink. 14. 51.8003 23149

Sääntöjen muutoksen vuoksi ja So-
siaalilautakunnan vaatimuksesta on
kaikkien niiden

Helsingin
VuokrälaisyMslyksen

jäsenten, jotka ovat merkinneet itsel-
leen asunnon Käpy lästä tai Vallilassa,
vielä käytävä merkitsemässä nimetvcl
tätä tarkoitusta varten esilläoleviin Un-
toihin ja voi tämä merkintä tapahtua
tiistaina, keskiv. ja torstaina t k. 24,
25 ja 26 päivinä kello 6—7 ia. johtaja
Weckmanin asunnossa, Vilhonkatu 6.

23145

Halutaan alkeisopetusta

KM ftM
Vast. Hels. San. kontt. nimim. »Eng-
lanti 2106". 23106

oiifl/fs U nrhnnon sianaiocomii&TO >,.,«-4

Il l *å tik. 1 i i\ 118 'l l il ifl L. Pohjanheimon Asianajotoimisto) zlO

Omisi. Lakit. kand. VeiMro Morhoueu* Matkustetaan maaseudulle

Ranskalaista
„G" HARTSIA

varastostamme
Osakeyhtiö

MERCANTILE
Helsinki. Puh. 64 20.

52293°.

Tuaaettaia

elonlalkkuukonaita
suoraan Amerikasta tullei-
ta myydään varastostamme.

Keskusosuusliike
t»t§«9C§flJÅr.l.

1920

Seitsemästoista vuosikerta

Helsingin Sanomain konttori
Ludvig.nkatu 8.

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

Sivukonttorit:
Siltasaarenkatu 3, puh 30 22.

Töölö, L. Viertotie 28, puh. 116 11.

myy
takauksella
tuotteitaan.

MX 22533

Vesipumpuista käytännössä
parhaan tunnustuksen saaneita

NIAGARA-vesipumppyja
valmistaa

Lahden Rautateollisuus Oy., Lahti

fcil ! Ero " 8P- i° Pfciw tim^n 1. jjj !̂

rtF M V W> S ■ CT jr ~äß- Ml i*r M ,« A £vd. «n» SS -■<••• ■«*- HB i-uQlulUdlliAAUuvdu
sia uskomatoni m kalvalla Naisten (sy *'»-), (ulsteri-) ja (plyssi) pa!t-
toja, Miesten syys- sekä talvipalf'o;a hyvillä ulkolaisista kanta sta.
Lasten puhuja saapunut märempi valikoima haiv/»Ha sekä palttoja.
Raidallisia housuja seka v;el* kes.3takkeja myydään halvalta vähit-
täin se-9 tukuttain. Huom.! Suun valikoima n) via enginntilaisia puku-
sekä r Dkankaita myydään halv.mman jälkeen.
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fciiiÉÉi.
Asianajajia Helsingissä:

t Asianajotoimistoja,
J joiden omistajat kuuluvat Hel-
I singin Asianajajayhdistykseen.

Anteli & Stiderhiclm. E.-Hsdl 16
10—4. Puh. 7731. 7785.

a*ciiar & Wtwsamaa, ominl.
Martti Kivcnoja ja Uno Sandkulla,

f.cspl.k. IS. Ui-4.P.7ft/jt,Bl3a|.* 1944

Jo"as Caetrénia Aslaaajotol-
jsia;o, omisi Laun Castren, L*<MaCa-
stré.t\ fcrottaja 4. KM Pu'i. LW & I^3».

Ka«;:lo Castrtnln Asianajotoimisto
Otti.st. R.».J-l«an(it j* Aarae Castren

o»«tren & Sutiman,«mist Arvo
Haveri Martti (»»son ia Lauri Sll-
venms. MeksBHt«rmk- 40 10—'/,4
Pi*. 735. 7172 76.51

D -'-. y.*-*sJnäärcniKo, lJ ub<anink.29.
10-4. J%h. 1178, »SW a 25<;U.

HAKKO EERKXWfR. varatuom
—' **- Fft. WK a-i•uÖs®si__!Å

29, !0-3. Puh. 2! 81, 65 81 ja 99 81.

Vo: lismar HailiKla, Kasnrmmk.
ii 2d, pui 31 tl 10—4 in.

rvid Sc.irander. Vuorika- *

olma, AWisaat»d»k> 44:
1.4. pu* MH

Robert .Jii:*ki, Uuuernnaa.iK. 14 Klo
10-Il )a '/,4—'/»5. Ptih 93 31.

Peßfa«ea & N araeiä, Milf nk 6
Ki 4 Puh. 23 3-, i'.: 6SB, 71 A 4, 84*7.

VD FO PUUMfWQN, AfcertMi 34.
UL Pgh

- åiiA*-*,
Procoui & M«tr»bovg, H. Mn-
!,,«k C, n J'M< ,0"4

Mtavttri & ves ilctfsns. Fabianink.
31, 10-1 P. 34 70 (temisto &

Kuos.nanen) 114 90 (Ritavuori).

& Ryti. Helsinki,
P. 33. Avoinna

Sfßhoha «fe Wostcrlnnd, ~. Kaa-
UlB 1-4. Pah. 8.8 92 & f>2:!7

Ar«fiar Sillar b»l mHI ! B&iar'?>i»toi-
nilviy «■•r..ii. C Ounnar Ahriijvw
•a Åke Qartz. E Rstpl-U 16 l«—4
? !4yz ?! 4.' ii U U

TyMen
V;; i»»H»kkila Nil<Mk 13 10 3 P IOTTft
ToH'() Wesiaio Lönnrotin. .ulsto ö
(Vgnh. klfh. '.) ' 10 12. '-3 P .Ml3.

Vellikö Vai n.ivuaran asianaistoi
mtsio Afeks k 18 I<M P 47! Ft r.-?«!

Gunnar V/eypUus, Alek- k. »6,
10- 12, I—4. P 640. b7&

f I

Muita asianajajia:

W. Mm MMOÉM l f.
A'«santei ut lo P U»72J*4214.y-12j« 1-4

HfiriMß puh 689J.
grllcoUala rikotti, tuuppa & maariitaa
Enberg-Koskirt4ft,

Asianajo- jr Etejvitekuisfa}.
Varatuomari Alcks. Hor.ivanen,

puh. 100 25 ja 110 64. Kasannink. 23.

Fröjdman Jfc Broms
1J r>lilmaa ■■:,* 31 ',', IB '! 12 I—4.

Puh 162 3$ 83 M. 18 SP 53 66 «5.

Hannila & Orraeus
Vu.i-ik 8 puh 39 2s klo 10-1 la 3—5.

Helctosrln tauoußgin vähävaraisien
Qj ~...•„,-,,.c 1r.• •<.;,) KatsrHnanij 2 3 k
kb '/ 2 9—lo ap. sekä tiisi. ja perjant.
7—5 ro P 77 29
U bwiftaahail Asianajot Itfi Heft, 9, Yh-
I. JcHifSi Sill o»p uio, 10-7. S- <. P. 6852.

N:ii.sa« JSrnefotJin
Maanmittaus- ja Lskissiain toimistor.
lainopillinen osasto (Arthur Blomberg)
Fabianink. 28, puh. 37 56, 10—12 & I—l.

Otto Kaukovaaran
Erkois. rikos- <S yhtioas. Yksit, etsiviä
Liisana. 25. JA 10-2, 5—7. Puh. 27 23.

leikko MonaaK^r"
(ent. L. Pohl&nbelno). Auki 10—4.

o««,r,;> UncVl Kaivokatu 8, ovi E.
OSlBttll ftUöftl P .•• 33 Kl 10 11 5-7
li. j. LiiTfkiöi iO— l. Yrjönk. 11, t. 4146.

gBOd iliilasll klo .c-3 P 82 ty

HELSINKI. MIXONftATU 6 PUH 999ti
Krrein Dmmi Du!evardlnk. 28 C PuhMU MJ 4-2 48. 10-2 >i 5-6.■ 'V,..iv....-»i. ■•■tiimi ■ iw^—^—*^^*M*.

I Nysten «JtMömm0,1
' L. McUlnk. 24, puh 2519, klo V— 4. \

Aiian*|otolml.to NeiUvtpolku 7

E.R.Rainesalo *"»

Ruusujapa & Brofeldt
E" rt 11 oi a P. 92 87

. OI tö j 3 k!o 10-3, 5-6.
Anliaajo- ja L.;.'».c*.iir..;Bio

Sarkanen & Hslroe
Aleksanterini 17 Puh. 96 17 ia 123 13
tl U Ml fBIUMfI Konstantinlnk 23.IlLffl SlltRIulB) p. 17m 9-U&5-7.

Saanol K!!.,t- !« Uk.a». l«!m IA JT-liHaiajnen) Efott 15- 11. i>. *7t>fi, 69VU, 6-12 | j

Sträng & Luchou ]
Lakiasiain i"-nc. Rautatleasiain osasto 8
Annankatu IS. I/210-V212, I 4. \

Puhelin 12T05. i

liIto!i^:rv
-0t3ioFil^f308

Espn Tesehe
E^seße-ÄOKRINBM

Asiaaefo- Ja Etc'vaioimislo
Kasartnink 23. Puh 110 64. Honkanen
jpj :«■. P.nberg 6a 89. K g**n«C fil 21.

HaSsingiiiYksltfis Etst¥ätolt^lst=
A. BoialsirAra

Uudenmaat. 7. Puli 12342 Ja 17 10.
Auki 10 7. Matkustetaan m(v=>tteudul!e

LlfldM€k & CMstjlt
YksltyfsetsiväiolniSsto

Kirkkokatu 6 B Puh 105 09 Auk. 9-9.
SUNDBEKG ~WAL; EN

YksityiseSsivätoimisto, Nikolaink.l9.
Avoinna 9-2, o - 7. puh. 11982.

OafaMMm Asianajo- ja Liiketoimisto,
■UKBB Frede»brg & Rosiin

1. Ronerlink. 3, p»h. 9?> 5«. k!o V» 10 -4.
f

I Uudenmaan Yksit.-EU4vä Toimisto. 1
Snsnklvl Lindström, Mikonkatu 19, B. I
av«i«na H -7. puh. 1 12JH 1

¥ksftylsolsl¥ilolmlstQ
QrSsheek & Lyydaen

Unionlnk. 41, huone 38. Puh. 58 16.

Asianajajia Hli|fili|.iliinii
Haminan Lakiasiain- & Kilnt toimisto.

Asianajajia Heinolassa:
Asianajo- ja LUii.-ioimisio. Puhelin n:cv

11. Niemelän tslo, avoinna B—6.

Asianajajia Hämeenlinnassa:
jLa»kaaapää, >?ann«. Varnliiomar'

Mambo ia*»»».-'-. -\l var?.!uomari H:linnaliTj r8899U Pah. ÄO9
Räafciml-es ia Sularasa.

ÉatoSCtööiY.tak kand P 430 Ja 19c

Asianajajia IfeoJsiessa:
VÄISÄLÄ & PSJt]ST : N E N.

Asianajajia joenauasea:
i4ä-S:ir.!T>cn Joetujcni
loens»'.m La!c lei ?lr; t«tsusto.

Asianajaja Jyväskylässä :

ANJALA ja EAUftQ. ? Eh. 3 74.
«j'vä>«iy;Sn AssHßa'i{tttim. Ake Linssi
t''!7ii) Nv,ss«iö (gal Arttwri WaK-ola)
ÄatfWam f>tvi »-.. '••..• ,s!H

A t<ksKE''£>'ia Kajaanissa:

IfttttllttH WWOWsM
Asianajs";: KotUsvsa:

KOTKAN AS!Ai<IAJpTO»MiSTO.
emtG9taia Viratii •m.ir: Ak* Kv*nc!e'

Asianajaja Kuonossa:
■■'•»■sllrnanjie Rinfcintfn. Puh. 416.
'. ara<_ H. Johansson, Puh 205

Puh 55?
,_Kuopion A«anai"toimisto ent Eiorg. j

Asianajajia Lahdessa:
Antane?) & AksturJon, puh. 53.

ASJANAJOTCMAUfTOJA,
""

;
joiden omistaja'! kuuluvat Suonien S
Asianajajaliiton Lahderi osastoon. {

Varatuomari K. G. Christensen, j
As : anaj'>loirt! ;Kifi. pi:h. 230 ja 162. |

Kcrpnols & puhelin 94.
Leh«9,:cn & Oja, puh. 270 ja 137. s

Asianajajia Lappaen annassa.
Lasoeenrr.n-ian Aslpnalotnlmlato.

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

Mikkelin åsM&s&teta
eim. Hovioik.not. Vara tnom. 2 V. Kuokkanen.

WM»iMWW..«ck
Asianajajia Ouiussa:

S. HAAPALAN Asianajotoimisto,
V. O. JUVELIUStRKKI KERTTULA,. Varatuomari.
K.AAItLO SALO. Oulu Pu helin 61
ANTTS SEPPÄNEN. Varatuora.

Asianajajia Pietarsaaressa:
WALTER ftSiTROrRO Varatuomari

Asianajajia Porissa:
Sa takunnanLaManlalnSolralsto

Omisi. UOTILA Ä AALIO, Puh. 54.1
Asianajajia Porvoossa:

ArlanderfeUndsros
GEORG GRANBERG Porvoo.

Varsiromai-

E. Å. jarnlälsen La£Ä
L M. a! OESIH, SfiT*

Asianajajia Raahessa:
M. PERTTUNEN, Varatuomari, Raahe

Asianajajia Raumalla:
Bruno Onman Varatuomari Puh. 350

Asianajajia Savonlinnassa:
Salonen & Rainio. Lakiasiaintoimisto.
Savonlinnan | akiasiaintoioilsto

Ralassio * w Nevalainen.
Turneen H Vienola Asianajotoimisto

Asianajajia Sortavalassa:
ANTON KOJOSEN LAKIASIAINTOI-

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

Asianajajia Tampereella:

ASIANAJOTOIMISTOJA,
!oiden omistajat kuu.uvat Suomen
asianajajaliiton Tampereen osastoon

Aalman & Pulkkinen. Kauppakatu
0 Av 9—3 Puhe!.: Toimisto:
16, Eriksson: 744 Soila: 15 16.
Backström: 15 50. Luoma: 17 90.

Qrönblad & Selander. Kauppatori 7.
Av. 9—3. Puh : 659. 13 59 ia 3 14.

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

Kaarlo latmto, Pnh. 44 ia 15 56.
Kaapo Murros, Puh. 758 l» 759

yksit, puh. 7 04.
Tampereen Lakiasiaintoimisto. Om

varat O. Sohlberg. P. 644 & IQO4

Wallln & AeJmelaeus, Kauppatorin
varrella. Pah. 2 05 ia 10 60.

Multa asianalalis:
& PiAfl. Astanaiatmtc Tawi

i J. V. KOUHUN&OSKI
ä At/aanjo- fa LUketoimlelo
I Tampere. Kuninkaaak. 27. P 142 ia ,5.«<)

Asianajajia Tammisaaressa:
Vitcom. VOLIKAR JUVELiUS.

Asianajajia Turussa :

Aiiuii.ij.ijia, jotka kuuluvat
Suonien Asianajajaliittoon.

Becker, Tn , lakit. toht. f T
t
u/,-

,n

Niemmen, Lauri, va:?!tiom. |

Toirnlsio, Aurak. 12 A P. 675, 798, 9-4.
l-iolnmröm, Alfred \ Varabif>m*rf
S|ublotn. Teodpr f Alfred Holm-
strömin La-iasiain*c!misto. Aurak. '.',
(2:n kr-rr.) Puh 24 12 (Holmström),
10 49 (Sjöbk-m). Toimisto 7 72, 581
ja 10 49 Av 9—3
j*dMso!a, AI , E. P. 6761 Ven. Kirkkok
matm, toivo P.27Öi}i3.Y! puh. BB2
ivaoiio Niilo P. ISÖOIAv 9—4
Kateja, Ilmari 1 Lakiasi;vintoim : sio
'i uAs-nAei.tio, Olli > Kivimäki & Tulea-
Hoaka, Oievi J henno,
fcmink. 8. Pah 484 fr 9 45. 9-4

i til.,- / AsianaiotohmstoLilius, Bengt, i ylius Venä
jSnkirkkok 25. P. 1 132. 947. Va 10-4.
Nifckilä, J. A.. Lak kand., Varat
feritiink. 13 Puh 270 ja 15 02. 9—i.

i Scbrey, Arne, varat. \ Arne Schreyn
j ScUrey, Arvid, varat / Asianajoiomi
I BraahenU. 7. P. 807 [a 1703 Klo 9-4.

Ssfoitte, Leif, Varat. l7
H<ari4ijr. fcr nst D., Lak.k. fo-4. P. 7 13.
Sstnola. Nestor, Vrrat., Puutarhak. 1
Bi*. 12 40. 9-5

S Timgren, A. G, Varat. Eerikink. 11.
I Puh. Sfci9 9—3.

F, J. Leinon AsieriäjGt@imlål#
Maariankatu 6. 21 W. Avoinna S-j.

ASIANAJOTOIMISTOJA.
loiden omistsrat kuuluvat Vaasan

Asianajajato vhoistvkseen.
VAASASSA:

Halme Se JaaSuicla, puh. 6 94.
Sr'ass«?iS:iat! & BtustrSm. Puh 130
tSeteifi & VaHiitmaa. puh. 11 32.
I. MHirnlwra. r>uh 4 44,
A. Plan-ina. Dun 4 55.

SEINiUQfI LA!
Aisjlnoll & Gummerus. Duh.

Asianajajia Viipurissa:

i Aa2aDa;«jioiia.iätoia Viiji-siri»»*, i
| jci-icn omistajat kuuluvat Suomen S
\ AveUaa, S. Katsriinank. 6, puh. 540 |

3i. p«h. j
t, 'ÖI4L/E-f" f Lp* v/. rt. IOi K.A. «_ -i j ii*-ii li? i~ , ■puh. i 7 25 ia 16 16.

, KaniLlncn & Torkkelmk. 16, !
puh. 22 82 ja 7 52.

Äen, Juha. Repolankatu 7, puh.

> Lojaaggr, SanEr. Torkkalinkatu 24, II puh. 7 .3.1 feloberg, Jaa, Lslriaisiaintoim. Rauta- i
i tient 3A, puh. 5 61.
S Piikanen, Martti. Punasenlähteenk. 8. v
I puh. 15 60 ja 8 50.
S Sarkanen & H.»'me, Pietarinkatu 10, !

S puh. 3 51, 15 53 ja 20 50.
| Tanner, Otto. Pi;nanen'?hde, „Otso"I yhd. talo, puh. 914ja 20 00. j
\ Wiik, Fritz. Lakiasiaintoim., puh. 2 12 [

, j ja 9 44. \

I EINAR HÄNNINEN. Varatuomari
Asianajotoim. maaseudulla:

Lakiasiain». A. Nopanen. Kouvola, nuh.
126. ():nist varatuorn. Arvi Nopanen.

Toivo Matikaisen l akin»laln»«lw!»<o
Pieksämäki. Om. As''anaj. O. Huhtanen.

Petäjäveden Laklas. tolm., läh- Petäl. as.

Maanmittaus-insinöörejä:
L-jukkonon. Liisankatu 11. t. 52 46
V. Paostlaen. Mikoitk. 23 A. 4 P. 99 21.
Heikki Luos:arlnen rlvvlnkaa. teL 43.

Sähkö-insinööreiä:
ii. pyysTiHEHÄK u

44
34A

Metsätoimistoja:

0.1. 1 1. liM MMio
Viipuri

Tortk. 2.
1 Puh. 375.

L. ÄiioäTifiSiiilö"
Tampere, Puhel 156-1.

Metsinomistajaln Metsätoimisto
A !eksanter!nk. 17. A.

Helsinki
Korkeavuorenkatu 20.
Puh. «005, 84QH, ! 1165.

Puh 64 04.

Tiioßéß Metsätoimisto
H:ki L. Ranta 12. puh. ! ?i! H 3743.

Arkkitehtuuritoimistoja:

Kauno S. Kallio JTi
Arkkitehtuuritoimisto. Puh: 4571 & 3318

öiMKaHIo^SSS:
Erotiajank. 11. Puh. 103 Iti

Mörne % Kaabmo
Albertini». 24. Pah, 13 63.

HELSINGIN SANOMAT.
Pankkeja:

I Kansallis-Pankki
! nieksanterink. 42, toim. P. 894;
1 Kallio HSmeenk. 2A. toim. P. 118 66;

5 Töölö L Vlertol 38 P. 125 03.
K'o 10—Vt4. pyhänastloUia 10— '/»a

Luotto-Pankki Z7,
Av. 10-'/84,!auv. IC-'/«-i- Pu'!. 6038. 81 74

MMRMM.i'^6-^
pHtenttrassamiehiä :

Mstßfin Patsatiiiolalstc
Suomen Patenit: as4amiesliiton jäsen
Buievardink. !9, klo 10-4, pue. 52 7!

Bulavar.ir.tk fi k<n 11 -4. bh}i. 3241
Hakee ja myy jsstencteja.

Sairaaloita:
Hrraäkn KBfasi*is Ksumana Ptfhelin
«WWW WWW O HMKINHBMO
SairasiKoc; a tspekoti, Vuorik.fi 0 4576.

Helsinki. Puilentunrin meika raitiovau-
nulla keskikaupungilta. Puhelin MunJsk>
tiiemi 76. Jska suhteessa esF.iiLiokkr.inen.

K erä vsluim- tBs K sr . ke>ifrfc;-:. a u Hstsn
hvv Bulev k 13 arkie I—3 B «• 71
Kesäkuukausina lauantaisin suljettu.

Eläifisycä§lysseii!s!spr
„

e
h
dr!: 3sS9

KatamaslSHkäreltä :

Suomen Hammaslääkäriseuran kautta.
Maimlviria, F"ans, ! 1-i ; 6-7. ElK't;i.ään-

tie 1, A" (Hakan. tor. vj»r.) P. 106 70.
Pasila, Ilmari '.O-12; 5-7. Vuorik. lii.j's,

Vi.no». ja \'uorik. kamassa. P. 54 27.
Olga Valmarl. Liisank. 15, 11—1 ja 5—7.

Ssc!<er, vast. 11—12 ja 5—6, ei lauant
i'tap. Via#jni»nk.7, pah. 26 15. 16447:

Leena Vass«io, NfcalaJnfcatu 17. Vastaan-
otto 11—12. Puh. 68 75.

Hierojia Ja Bai?asv6!aai3*s?J|©?ta:
Maar! r!,'-tea. P. Espl k. 35, p. 24 26
täti c SgiarMjtp. Sas«:äs>a.nlfipr. in F 59
ffIEROjA, MsFminfc. 22, prs C, ovi 23.

KätHöUä:
KÄTILÖ. Tokankatu 7, porras M.
G, Osbenströoi. SStasaar.k. 4 B. P. 88 04

VakimfuskGnttoreja:
* S 1 S S i 117 Vekuutno O.Y.
iii ä lån/ FMaatehnlrte

Sourander & Hoelfl.
Poti ! 1 274 Unionink. 30. 10-12.1—4.
gjlVpHAI ft Valtuutus 0.-Y Unlontnk. 16,
HUlßriiflpuh. 11844. Meri-, Palo-, Si-
-Miimßnr,- ia ispaturmav.ik * »((-''iii, 1-5.

Ä Pai©-, meri-, muriovak.rFllllia Unionlnk. 25. Av. JO- 4
I 1>?**8*I1 Fak. 206, 72 02 ia 61 93

111 i) TO Jl Palo vakauta» Oy.
!'! f* I rf li Kanarmiok. 25.
i!I H Uin P. {iti 15. Av 10-4.

VII rwi Henki- ia ellnkofk-.vakuu(uk-
KriLLIH, «i„ Pflßionttorl- I. Httklnk.

11. Av. 10—.''., laitatit. 10—2, puh. 10 34.
1/m» amlli »

Vakuutu*
K H II Salli S-S Oea^oyht!s

SteJä Bsp ar.oäisik. 16. Pah. 231 & 227.
Kio 10 - <-i & 1 i

lsf*tltt3mL^ r ll ' ,aloa P u yhd. irtaimisto»
SésH^M?,l3 vart k *Um Vsknatus-

konKusH, Fabianmk. 14.
P B*i M ;a 1 1 «S

H'i~l 8 f j?HA l'a;i.ituimavakui!tusiiii 8 Hitti °-Y felei. 40 70.
i 1 4ff AlekHanterink 44

Bif-gf fapaiutmavstautus Oy.
Pun. 7s!*, Frednkink 51.

Hjnn.<Hi:f yfad.
:«&S«TH ji K Kpianari k. 2. P. 84 58.10-4

F4Tfl*ffc fnpaur-navakuutus 0.-Y.
B I Hifi Unionink 25. Puh 14 Hl.t% ! UISI A ? in 4 LananL 10-4.

SUftVliiY P»!» v2k.y. Unonlnk. 15.
fillgijnSa P.Sgp. Alex. F. Lindberg.
jßjflll |f)| |å Palo-, meri-, muriova'»rilni»P Ä !'uh 637, 278»,A»Ä8,k.
I yiä**»L*la 44. Avoiona klo 10—4.

SSi BS| 3 Henkivakuutusyhtiö
S* Infil Aleks.k. 15. f 4107.rnLfUflfJ Avoinna 10-3.

{._.» Keskinäinen Vakuutuslaitos
\3Fffoo p3'ssioimisto HelsmglssS An-
U»'l£f»B, nankMu 15, puli. 49 83, 50 32.

SS.nnJ'*, Palo- |a lienkiva-ftaSutfi knalasyktlö.m!»Ula Fablar.(nk..ll p A. P.220.

S» ° Palo- & Meiikiviilumuisoss
«NssD keyhtlo. O/Y John Drfbfbe.-g,
ÄHHÖ L. Ranta !2. Puh. 497.

lanmUJl ESln valf.yhd. E.EH'!«nadink.l6.
ommm Imi p U i» sh 4 jeiu. Bss. Av. 10-4.

CBflM Anlink. 5. Puh. 414.
Konttori avoinna keilo

Mm» Laai-fäsUß BrtßiUi
3l. Tvh. 3 45.

Sl/l & ;o" a l»»Ml,«»n», O. I.S 9 A r2lof - W*. P. Esplsaadinkn-W &«n tiun Njo 33 Av klo 9-5

Konrtoii UatotßQk. 28 Av. 13 -4 le;. 1336
fnttmna M»nl vakautus-OsakeyhtiöWstiZD iÖfl- Unioninkatu kllßbiOtti tflult Puh i 221 i 8094.

InkfM Mwivakuu'. OY. Asum. Helsing.
llll*H VakåiiituskonttoriFabianin*.» I.
iiiau p. 6022 ja 1163. Axel Holm-

ström, AnkKurink 5. P 29 24 ja 12 h/.
TuHRV24ra Työv. Tapatarmavsk.yhd.
IjUlnSuia r-.Egpi. 2. Puh. pAaKlpHu?

S Keskin. PaioapuynUistys. i-iiä- |

[ »öliflä lso r<oberHnk. ö. Puii. da iä !

ff J j | f I n Paiova* O. i

tl I Omi Arkkit. A. M&ra«!, Alber-
to L Lfldt U tink. 24. T. UÖ3. Km I(>4.

MWMWM MMIValmaa kaiaeaiaisia vasuu;uks;a

Y LEIN EK SUOMALAINEN
Vak. Oy. Unoafnk. 17, kioiö-'/, 5. K &),
1 1148,10395- Mari-, rnaakuli-, palo-, mur-
tovark-, tapaturma-, sair.-, arvoposti-,
lasi-, takoo-, purje- la moottorivenevak.

ff\ Akksanterink. 7,

lOUnnOt- Ja konekirjoitustoimisto

Pikakir)oituskouiu suoma!. (Gabeto-
i. -Tgerm jarjest.) ja ruotsal. (Meilmn jär-
•„-st.) Puh. suoma*. 1U92, ruotsal. 7093.

Konekirjoitusta, Rehbind -tie IS H Hallio

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

Kielenkääntäjiä:

P o l y 9 ! o 1 1.
aUklcM Vai telin, kielen- Soul 9,p IS**

Translator
13kieiUS. Vtkiei.it F.EsDi.k.33. P 11085

Paikanväliiystoimistoja:

Matkai ! i jakotcja:

fmrWßmmwpnw Vnäm ,k ,
,?

Hefelrl SAI M 4 Turku P 2?

fifisfijäfoti „SKOiiÄ H

iahimlH. Laiviii nKatu 43. &n<iiuoä»bain.r
-\cdtkkgat nuufttet.

KusKiflfitisitlke
WERNEK SÖDERSTRÖM O.Y-
PäålirJte Porvoossa- Helsingin
toimisto Yrifink- 13 Avoinna
0-11 ja V, I—s. Puh. 99 34-

Maalausliikkeitä:
Veljekset Lehtinen

Bauhank. 15. Pah. 4516.

M§\mm i&atoliikö
Om«t. Urho ViSonen

I. Viertotie 9. Pah. 50 71.

Kuljetusliikkeitä:
KuSjetUS- Albertink 27.

nike, Puh. 43 00.
Helsingin
giusi Kirjapaino Oy.

Ludviginkatu 4 -H. Puh. 78»

Lapihiahdenkaiu ?. Puri. 32 57, iOi 22

Sörnäisten ic„ra*,ir.!len Pastoria.
ifansllal

Kaiik» kirkossa la muiden ttnnbm.
tien

Pa*torinlansllnt Ouievardlnk. K H.
avoinnt tuki arkioäivj klo 9—12 «,.»

mm mm ksumi
Väiimia tl|no!tukiia n-Aamnns kaH
kiin sanoiiLaletHiin YkH kflaiklr-
ioitiih la vksl lasitu eri ieiitien omii
la dj rumilla.

Kiitti MMM kanslia
Helsingissä. Ludviginkaiu 4—6, V.
(Helsingin Sanon-ain porraskäytä-

vä). Puh. 5129 Auki 10—3.

Kokouksia varten vuokrataan

Sanomain sali
Ladvlflnk. 6. Puh. 38 81.

Tyyne Svefioini
Erkki Hakkarainen

Helsinki. 23052 Polvijärvi

f Vlhttyt

Emffii Lappi
Oskari Luadberg

Pieksäma-.i, Venetmakt.

WWW

RakLaamme

Dblti MM
synt. 17. 9. OS. hukkui purjehdun-
niatkalla Kolkassa 19. 7. 20.

Emilia ja Joh. Kotna:ncn.
Hanna, Sivi. Eiss, Ilmi Ja Reino.
Aino ia Vilho. Kcconen.
Elna ]ä Väirö Hftilalnsn, sekä
Paula," Raina ja Piklm-pojti.

Hän on jo tallella siellä ...

Syvällä surulla ilmoitamme, ett?
rakas isämme
Maanviljelijä

Bill iHMMm
synt. S. 5. 1840, nukkui kuoleman
uneen Kuhmoisissa 17. 8. 1920.
Häntä rakkaudella ja kaipauksella
muistelevat

Lapset ja lastenlapset.

Jotka toimellisesti vaeltavat, tu-
levat rauhaan ja lepäävät kam-
mioissa. " 23097

t
Kaipauksella ilmoitamme, että Her-
ra on viisaissa neuvossaan kutsu-

nut pois rakkran vaimeni ja
hellän äitini

Mimmi ¥iiorimaan
o. s. Fabritius

synt. 18. 11. 1852, joka pitkällisen
taudin murtamana nukkui rauhalli-
sesti Kymin rovastila.-sa elokuun
20 päivänä kaipaukseksi meille,
sisarelle, veljelle ja muille sukulai-
sille ja ystäville.
A- O. Vuorimaa. Aarne Vuoriman.

Uuden taivaan valossa.
Kiitän Herran laupeutta.

Hautaus tapahtuu sunnuntaina
22 pnä elokuuta kello 4 !p. Kymin
vanhalla Kokoon-
nutaan pappilassa kello 3 ip.

23107

+

Ida Jorma
kuoli pitkällisen sairauden Jälkeen
Kivelän sairaalassa 10 p. elokuuta.

Omaiset,

Haiitnus tapahtuu sunnuntaina
22. 8. Malmilla, Ruoholahdesta läh-
detään kello 12.15 päivällä.

Ainoamme

Pentti Esaias
synt. 14. IX. 1917,
kuoL 19, VIII. 1920.

Jenny ja Erkki Puikkinen,
o. s. Järviluoma.

33113

iini! Soeiaiaiii
JsMsio

avataan syyskuun 1 pnä kello 10 ap.,
jolloin myöskin uusien oppilaiden tulee
ilmoittautua.

Oppilaidan on suoritettava oppijakso]
s;sr,Gienkiclcssä ja UlrjallisuiKieisa ja
sielutieteessä ja kasvatusopssa. Muista
aineista tulee vaiita vähintäin kaksi.
Opettajiksi aikovien oppijakso on 3- ja
yhteiskunnalliset n toimeen 2-vi.otmen.
Ylioppilaat ja tietopuolisesti edisty met
oppilaat voivat suorittaa kurssin ly-
hyemmällä ajalla.

Oppilaaksi pääsemisen ehtona on kor-
keammassa tyttökoulu!,!;» tai sitä vas-
taavassa oppilaitoksessa suoritettu oppi-
määrä. Joka ei ole särmit päästötodis-
tusta valtin, tyttökoulusta, vaan yksi-
tyiststä, jonka oppimäärä vastaa val-
tion tytiö'!ioulu;en oppijaksoja, käyköön
tutkinnon niissä koulukursxin kuuluvis-
sa aineissa, joita aikoo harjoittaa. Nii-
den, joilla on päästötodistus kunnallis-
tai yksityiskoulusta, joiden oppimäärä
ei ole sama kun valtion tyttökoulujen,

sen lisäksi su .ritiaa tutkinto niis-
sä aineissa, joissa kurssit ovat «r,la set.

Lukukau.-imaksr on 100 mk . junka
liiaksi 10 mk. sisä nkirjoiinsmaksua.
Lähempiä ti*:oja antaa a UkrjoiU mit,
osoite elok-.uin 20 p:ään Kangasala, sit-
temmin Helsinki,

Ottfia Stenbäck,
johtajatar. 22174

Suonen Hissi- !ä
lifpiili 1 !

l. Ropbenink«lu 17 19.
S?li.öosoile: Hl*».

Pm. fc377. 92 33.

Hissein ; a Btostofärfes-
telyjä, I*nmpof*>h*af*t

SJfi»-a£-tä.&r£- ja Jääh-
dytyala.iitei.ta.

Muuntamihi*.! 15545

Lauantaina elokuun 21 p.

Luotto-Pankki
Osakeyhtiö

Arvopaperiosasto
Välittää osakkeiden estoa ja
myyntiä Helsingin Arvopaperi-
pörssissä ja sen ulkopaoiella.

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

SI 7110 5"705

Östra Nylands
nimi?en vakuutuslaitoksen vuosimtk-
sujen v:lta 1919

Rästikanto
toimitetaan aHeMrjoittaneen Inma tiis-
taina t.k. 24 pnä klo JO u. i.- 4 ip.

Artur MarVfiin, Tikkurila.
2306 S

RAÄIn I A h 11 n
painetaan

Heisikin Uudessa kirföatasa
KuuJtrltsksia i

Valtiovarainministeriön elokuun 14
pnä 1920 antamien tarkempien mätästys»
ten mukaisesti, koskevat 28 pnä touko-
kuuta 1920 tulojen
vuodelta 1919 annetun Uin sovittamis-
ta, kehoitetaan täten kaikkia niila. joilla
vuonna 1920 tolflritetussa kufifoillJstak-
soituksessa oy useammassa k.uniuvtsa
pantu kunnallisveroa yhteensä vähin-
täin 5,000 mk. suuruisista tuloista, kol-
menkymmenen päivän kuluessa sanotun
lain julkaisemisen jälkeen, joka tapahtui
16 pnl elokuuta 1920, antamaan
maistraatille tai kunnallisl»utaJcm)Haila
silli paikkakunnalla, jossa h<M on ko,
tinsa ja asuinpaikkansa, tai jossa asian-
omaisen yrityksen hallitus sijaitsee, kir-
jallinen ilmoitus, josta näkyy minis
määrään heidän tulonsa on ei i konnissa
kunnallisveroa varten taksoitttM vuo-
delta 1010 sekä jos heitä wnotuiu vuo-
delta on taksoitettu yhteensä väfciniäin
50,000 markan tuloista, millin «MrlHn
heidän tulonsa eri kunnissa ta tatuoi-
tettu vuosilta 1017 ja 1018.

Jos kunnafltstaksoiras jossain tofl-
nassa on kumottu eikä uutta takamusta
ole vielä toimitettu, taikka, j'j ulr*»-
tusta vastaan tehtyjä nuiatiilakiM tut-
kijalautakunta el ote ehtinyt rattaitta,..
on verovelvollisen ilmolrukscasaaa siitä
erityisesti mainittava.

Samalla kun kalkkia n&ts vtrortfrs!-
llaia, jotka tahto,st edeilämahwtu* lain
3 tai 5 §:n perusteella saada •ftaAisiA erjS
vähennetyksi heille taksottetutata talois-
ta, kehoitetaan saman nräfirlaja* k<s-
luesaa esittämään maistraatitta ja iu#
naflislautakimn-Wle pätrvtuj selvityksiä
vaatimustensa perusteeksi, huomaure-
taan verovelvollisille, etflfc jok, ei tasa»
kuulutuksessa mainittuna määräaikana
anna säädettyä ilmoitusta tai vaadittuja
tietoja veron maksuunpanoa varten, ei
ole oikeutettu vähentämään verolain 3
§:n 2 momentin I—4 kohdissa ja 3 mo-
mentissa mainittuja eriä

Helsingissä, Lääninkonttorissa 10 pnä
elokuuta 1920.

Maaherranvlraston puolesta:
H. Kr. Granberg. Rclnh. Sjölund,

mtty.
51.7995 23123

Agentnaröja eli
edustuksia
haluaa taitava, nykyajan paljoltainmyy-
jä joka matkustelee kaikissa maamme
kaupungissa sekä eniten osutuilla seu-

duilla ja jolla on toimisto H«ls HuomJ
Parhaat suositukset. Arv. tiedot tähän
pyydetään osoittamaan ..Oesjchäite und
Sprachen" llels. Saa. konit.

. n.:/* 1! '»*.

■^*t
.

*. ■?> ,'ui» i" ii" "

Suoir-ea ja ruotsia puhuva, kirjaa-
pitoon peiuhtynyt

KwwilwilwtafRiäJSuUlsHiifUak
saa paikan tehtaalla Keski-»-.; mmt
kaupungissa. Kirjeenvaihtajana et
sjja.

Vast. os.
Laatikko- ja Puutavara 07.
09 Unioninkatu 15. 203 37

IUaiUfHUIIM
lDWillllzuä

mieluimmin naimatonta, halataan pie-
nemmälle maatilalle. H.'k : jtn tule*
itse ottaa ort-a työhön ja itsenäisesti,
omistajan pon-faol'.e«sa, hoitea maati-
laa. Talosta täysi ylöspito. Vastaus
toriistuksiaMn ja paraLavaalinvakai-
ne«n osoitteella «TilanomisJr.Ur*\ Xcs-
kiFuomalaisea konttoriin, Jyväskylä.
23117

'



Lauantaina elokuun 21 p.

RpfflslpnliÉÉiiuluoiöliliifuflju
tÄysin perehtynyt hevosten hoitoon,
naimaton, saa heti psikan maatilalle.
Hakijan tulee ehdottomasti olla eläin-
ystävä ja, jos mandollista, taitaa he-
vosenkertfitystä. Täysi ylöspito talos-
ta. Vastaus palkkayaatinauksineeti ja
todistuksineen osoitteella: „Ti!anomis-
taja", Keskisuomalaisen konttoriin,
Jyviiskj la. 23118

Rand UlilliSdUldni

i ii ll iiiii iii■ilillHHllil

liiiSy
Oulun kaupung : n Raliatoirnika-narisea
juliafetsan täten haettavaksi kirjallisilla
kaupunginvaltuustolle osoitetuilla ja ra-

hatoimikamariin jätettävillä anomuksina
.50 päivän kuluessa tästä päivästä, tätä
pe väa kuitenkaan lukuunottamatta. Pä-
tevyysvaatimuksena on Yliopistossa suo-
ritettu hallinto- t« oikeustutkinto tai
myös seilaiscn hakijan puitteessa suori-
tettu fii. k(=nd. tutkinto. Virkaa seuraa
palkkaa 20,000 markkaa vuodessa, josta
pohjapalkkaa 12,1)00 markkaa ja laske-
taan täile pohjapalkalle 10 % koroitus 5,
10 ja 15 vuoden palvelusajalta. Vali-
tun on alistuttava virkatehtäviinsä ja irti.
sanofTiitaikaansa nähden Rahatoimika-
marin ohjesäännön määräyksiin ja on
hakijoiden ilmoitettava milloin he voivat
toinien vastaanottaa.

Oulussa, elokuut 15 p:nä 1920.
Rahatoimikamari

Mm Silta.
Tiiiiä-iltau.i klo 8.

UUTTA! nrn.-sn.uUta! UUTTAI

Lk Tavos-joukkue m
§ wmr p,i<|Srin tbB~'l
BfIHEffiBSE3EfIBBSÉSBBBB^BSKS?2^BBHHBSHfIHfiQIrii

VETO-OHJELMA
Ennakki-ost» klo 12—4A eks»nterink 30

SirkuskasM av. kic 7 i.p. Puh. 78 26.
23074

Ssteiii & *»* fm*m
RBBiniJiä m rflnS

avataan joka päivä klo 5.
SOITTOA klo 7-12 i.p.

Kape.nrnesiari von Klosee.

Esiintyy

Käiltsliiä I. Hansia,
Vaaaa plisy.
Pöytiä Puhelin 57 16.

23 77

Mmm iinfiii
aälsl liilll

sunnuntaina elokuun 22 p:na klo 2
i.p. Uimakoululla Ursani:; kalliolla.

Lippuja puhelimella 28 70.

Helsingin Uimaseura.
«7983 2^29

Tanssiaiset
länään lauantaina la huomenna sunnun-

taina kh 8 lp.
Parkettas* Uamtt

(Ll*33tika u 17 .

Hnotn.t S. Sin Torvisoittokunta.
Liput å4: i- vero. SI 2)124 7939

iti n u s ka

UnMn Unna. Osakunnan talolla klo B—l
Pomtnll. »oUtoknnta.

Tanssiaiset
läntiin lauantaina ja

huomenna sunnuntaina

Polyteknikkojen talolla
klo 8-2.

Lippuja ovella Vi B—ll.
Huom.l Postilj. vahvistettu

soittokunta soittaa.

Helsingin Palloseura.
23151 51.300!

Oulunkylän V. P. K:n
Isot

Kansanjuhlat
huomenna, klo 4 Lp,

Oopperakellari.
Aamiainen

seisovine voileipäpöytineen.

Päivällisiä ja Illallisia.
Soittoa salissa:

Rafaelin Mustalaisorkesteri
k!o 5-7 ja Vai) -12, bekä puistoa
Meripfrtal oonan soittokunta knpUlimeit
K. Linden. 22.-141

23051

Kaieppaiaskefiaoii

tcinii
HeMnsisi Kauppiaitten

KauppatiouSussa

Jufinteiaan titen «voirnektL
Op*rnsiuateja on 25 ynnä 5
korjäUdantU. Palkkio Smk.
500: viikkotunnilla. Hake-
mukset lähetettäköön allekir-
joittaneelle koulun johtajalle,
jonka kesSoßOte on etok. 28
päivään Parola, Yli-Keräili,
sitten Helsinki.

A. E. Lehto.

jijti> Suomalainen
MM

Syyskllpallu pidetäin huomen-
na sunnuntaina. S. P. S:n pure-
alukset kilpailevat Seurahaarikasia,
moottoriveneet r:va Sanni Sobiber-
gin kiertopokaalista.

Moottoriveneiden lähtö tapahtuu
k!o 9,30 a. p., purjealusten klo
ll.öO a.p. 23101

hm Suomalainen
Jgiko-opistö.

R A V I N T O LA

GRADIN
SUOSITTELEE

MauhVai*a aasmlaisiaan |a
pätväiKoi-Ulta

AMNO3TAa,fQILU koko »Siv»».
SearetSEaOlc jn päenesamUSe seu-

rollie hauskoja jubiahuoneita.
Pub, 23 24. 2i9 8

25-vuotisjuhla vietetään lauantaina 4
pnä syyskuuta 1920 kello 5 ip. Tyttö-
koulun jphlnsali?sn Atirak. 16. Kaikki
entiset ja nykyiset oppilaat mukaan.

23114

i fhiveja i

Maikki Valkola
antaa

Konserttfl
A'bergan Suojeluskunnan talolla
Sunnuntaina elokuun 22 p:nå 1920
klo 6 i.p. Nl4O

klo fi Sisäänpääsy Smk. 1:25 veroineen
Ohjelmassa m. m. humuristi Kullervon

esityksiä.
Yleinen tanssi.
Osaa ravia tola. 229VJ

umm & lomriii-UMii
City-pasaasissa, vastapäätä asemaa.

Voiieip&poyta, lämpimine ruokineen klo 10-2 p:Ilä.
Annoksia, ti is vi a, bse*é, suitSaata, leivoksia y m.

virvokkeita kaiken n«i»«.
Soittoa jnk. Ilta klo 8:l»a ynn» sunnuntaisin.
Kahvikonsertti klo 2—i naivalla. 3

Maan hiniain folion* KelsMi. Ä 21 p.
mmen.

Suur omislns laannl leijonan*
osan.

Wuslra-aluciden lunasta-
minen.

Täytänt»2np«n»a loslcwaa afetust»
muutettu.

Äskettäin on maatalousministc»
riän julkaisussa n.o 1 ilmestynyt
johtaja H. Paawilaisen kirjoittama
tilasto maan hinnoista wuosina
1913—14 ja 1017—18 sekä niissä
tapahtuneesta noususta. Naikka
tämä tilasto on meidän oloissam»
me ensimmäinen laatuaan ja waik-
ka se on asiain pakosta jäänyt sup-
pcalsi ja joissakin suhteissa puut»
tecltisetsi, on se kuitenkin fangen
mielenkiintoinen. Ee toteaa ensin»
itäkin numeroilla tunnetun huimaa-
man maan hintojen nousun. Ia
toiseksi se osoittaa myöskin maa»
laisyhteiskunnan warallifuusfuh»
teista lspllhtuneen jättiläiZmullis-
tutkii. Jos wuosien 1013—14
keskihinnat otetaan lähtökohdaksi ja
mcrrataan niihin wuosien 1917—18
keskihintoja, niin huomataan, että
näin laskettu nousu on ene m»
män kuin mii sin kertainen
cli tarkoin lausuttuna 4 2 2 pro s.
Toinen menettely antaa kuitenkin
toisenlaisen kuman hintojen nousus»
ta. Jos n im. otetaan wuosien 1001
—lO keskihinta lähtökohdaksi ja
merkitään se 100:l!a sekä Narra-
taan siihen kunkin Vuoden keski-
hintoja, niin saadaan suhdclumuiks»
seuraawat luwut:

Waltic>n?uwo3tll, on, nojautuen touo!»
ca»alueioen lunastamisesta annettuun
lakiin, säätänyt, että sen täytäntöunpa»
noa loötewau, 2 päimänä huhtikuuta
1919 annetun asetnlssn 42 pykälä, sellai»sena kuin se kuuluu asetuksessa heinä»

kuun 10 piltä 1919, on muutettuna kuu-
luina scuraawasti:

42 §. Lunastettawan alueen lohkomalla
erottaminen on toiinitetiama sillä la»
walla kuin wuima?sa olcwat säännökset
siitä määräämät. Kolo?sitena>,l'an aluet»
ta ällöön uudelleen mitattako j,a kartalle
pantako, ellci>oät toiiniuismichet katso,
ellei erottamista muuten rooiba toimit-
taa; ollen mittauksen tarpeellisuus, jos
lun!iaö!e:!awan alueen lisäisi mitattama
alue en 50 hehtaaria suurempi, aiiötetta»
»a ihäninmaaiimiitauskoiinorin ratkniö»
lamaksi. Nrwioiirjaan otetut sekä 25
§:ésä sääde'.!Njen laskelmien tulokset
owal mqös loimituspHytäkiriaan otetta»
tvat. Jos joku osa lnil«stushtnnaBll» on
ilman w!i!!i..-n maliiystä {uoittctttßoä, ja
aiin-itöiiinisct oma! sopinee! sen suoritta»
mi°tnwas!a, on jnljennÖ-S JTiorittami|C#ta
landltusta wälikirjasta
liitcttämci.

Milloin wuo!ra»alue lunastetaan so»
roiniajaolla jactuMa tilasta, ja ranskan»
antajana on oinaastaan jofu tilan ofal»
loista, on alueen lohkomalla erottaminen
woimassa olemien säännösten mukaan
toimitcttaroa joto sowintojaolla jaetusta
tilasta sellaisenaan, eli taiftien osakkai»
ben ojunfftSta yhteensä, riippumatta iii»
tä, myLnttzwätkö wiiofrniiantajana olema
osakas tai muut tilaosalkaat «rottemt»
feen; ja on erottamisessa töllein yuo»
mioonotettawa, että erotettava ttmokra»
alue luetaan ainoastaan fen osallaan
tilaosuuden iräliennqffeffi, joka on ollut
rouskrananicjana, minkä touoksi erolta»
miSfttjaan ja mrxcheticm ernftami§'.>ää»

toiseen on metfiJtätoS, kenenkä osaltaan
tilaosuuden wikjermykselsi erotettu
nrna!ra»alue en kuettaftia f;'n mtfä täi»
l«if«n eiaf.aan cssiulu ja manttaali erot»
lamisin on. 2a;;iai meriin»
nirt on mS)ä#fin t«dtän>ä asianmukaiseen
lohtaan rnaareli*!.'rissa.

Suu nmo;ra»a!ue lunastetaan palsta»
HlaSta, on alueen lohkomalla erottamt*
nen roiniileftasra niin, että säädetyssä
järjet-:i;rTcs)ä lasketaan lunastettavan
aineen sfalutu ja manttaali sekä sitten
»astaanjaefa määrässä rouftennetään
falstetilan ofatulu ja sen tiluksia was-
laama manttaali. PalÄtatilan palkinto-
«erosta «n sen jälkeen »aljennettäicö lu«
naiteÄaman alueen ofalufua reasiaawa
osuus, ellei»»! asianosaiset Pyydä Palkin»
toweroa kolonaan uubiSiaan miörliii»
mål% sillä lamalla kuin fiilä on säädetty.

Vuosi Hinta Wuosi Hinia
1901—10 100 1915 187
1911—12 ISO 1916 259

1913 —134 1917 484
1914 104 1918 7G3

Humunamme, eitä hintojen nou°

su aikana 1301—18 oli lähes k a h-
delsanlertainen ja aikana
1913—18 lähes k u u s i n k e r t a i.
nen. Tämän mukaan on siis maan
keskihinta nähtäwäZti seuran-
uut suunnilleen yleistä hintatasoa

sillä «linkuHtannussuhdtlulufin
011, sikäli kuin sitä ftuuiieelliZttn tie»
tojen perusteella wai anololda, ».

1018 800—700: n tienoilla.

Ahwcuaumaalaisten nisloitlelu
lalia waslaan.

OllcuZkaneleri huomauttaa sntl Uh»
wtnaumaan maahcriaa.

Mutta omituiseksi muuttuu kuroa,
lun tarfaStciaan, miten lohoami»
nen on jakautunut eri suuruisten
tilojen osalle. Tilaston mukaan
omat nim. korkeintaan 10 ha:n suu-
ruisten tilojen hinnat ww. 1917—
18 200 pros. korkeammat kuin ww.
1913—14. Cen sijaan sellaisten ti»
lojen hinnat, joiden pinta-ala on
on 10: n ja 50: n ha:n »olilla, oli»
mat kohonneet samassa ajassa 260
pros., 50: n ja 250: n ha:n wälillä
olcivicn tilojen 370 pros. ja yli 250
ha:n suuruisten tilojen hinnat 516
pros. Suurtilojen hintain nousu
on siis waltawasti suurempi kuin
pientilojen hintain nousu. Naim-
me sanoa, että kun pientilan omis-
taja on tullut markoissa las-
kettuna kolme kertaa warak-
kaammaksi, niin on suurtilan omis-
taja tullut yli kuusi kertaa wa°

rakkaammaksi. MaalaiZyhteiZkun-
nan Varallisuussuhteissa on siis
tapahtunut todellinen mullistus.

DtfeiiSfcmSlert on Nh-
locjiamuaan läänin maaherralle tn-
jtimän, jossa huomautetaan, että ja*
nenia!el)titietoieii Miskaan laiton ylj-
tnmä, jofa täyttää nimitystä Ahwe>
nanmaan maakuntakäräjät, en kokouk-
sessaan t. k. 3 Pinä päättänyt lausua
kcisitykjenään, että ahwenannlaalaiZ'
ten maaliwiranomaiztcn tulisi pv-
dättäytyä fnifiSta toimeftpichei3tll, joi.-
ka edistämät Ahwcnanmaau 'itsehal-
lintolain toimeenpanoa. Koska lehti»
lausuntojen mukaan ou iapahimiu:
kehoiws tottelemattomuuteen lakia
wastaan, tiedustelee
mihin toinlenpiteijiin maaherra asian
johdosta on ryhtynyt.

Mercllllllkliopisloici'. lufiitrnioji.
Ehdotetaan lyhenncitäwäkji

kuukaudclla.
Merikllulujen opettajien taholta on

käännyttn mcrcnkillkuhaUltukseit puo»
leen esitytjtllä, että merenkulkuopisto.
jen lukuwuoji olisi lofcehMatai kemäi»
ftn huhtikuun lopulla cli jiis kuukaut-
ta aikaisemmin kuin nykyjään. Esi*
tystä pcnistellaan sillä, että meren-
ktilkuopistojen lukuwuoji asian nykisi-
jekluän ollen voie oppilailta hukkaan
kaksi purjehduskautta. Sykjyllä on
kouluun jaawuttania ennen purjeh»
duskauden loppua, joten kouluun ai-
koivat eiwät rooi t?hdä koko kesän
purjehdusjopimuksia, ja keMäällä he
i>ääjewät koulusta Nxista sen jälkeen,
kun alukset jo omat lähteneet merille.
Uuden suunnitelman mukaan !«l»puisi
lukuwuosi siksi ajoissa, että koulusta
erotutkinnon suorittaneet mielä ehti-
irmt fo&SSSa lähtcimin llliwoihin
päälliköiksi.

Merenkulkuhallitus ottaa piakkoin
ehdotuksen käsiteltäwäkseen. lepulli-
nen ratkaisu riippuu waltioneuwoZ»
tosta.

Tämä Viimeksimainittu ilmiö ei
ole ollut aikaisemmin kokonaan
tuntematon, waikka ei sitä tällai-
sissa mitoissa ole ollut hawaitta-
Vana järjestyneissä yhteiskunnissa.
Rathkegel esiin, laski, että suurtila-
sen hinnannousu Saksassa muosi-
sadan waihteen tienoilla ja sen jäl-
keen ali tuntuwasti suurempi kuin
pieniilain. Tämä seikka sai silloin
selityksensä siitä, että maan hinnan
kohoamiseen Saksassa waikuttiwat
suuressa määrin wiljatu l l i t.
Sellaiset suurtilat, jotka harjoitti-
wat wiljanwiljelystä suuressa mit»
takaamassa ja usein myöskin laaja»
peräisesti, hyölyimät tullista lei»
jonanosan. Niiden hinta kohosi fo»
wasti. Naimaa lienee, että myös»
kin tämän nyt puheenaalewan
ilmiön owat aiheuttaneet Miljan hin-
nat, jotka maisinkin aikoinaaan sa-
lakaupassa owat olleet suunnatta-
man korkeat. Kummallista on, jos
joku pikknwiljelijä saattaa wiela
tämänkin jälkeen kannattaa niiden
lorottamista wiljatulleilla. Tämä
tilasto osoittaa joka tapauksessa hä°
nelle, että hän ei täten ainakaan
!pienwiljelystä edistä.

Traltoriloleita.
Peltoweturim eli traktorien koetuk»

sia on maatlllouShallirriZ päättänyt
toim«m>annll waanwilielyZneuwas
B. tilalla lärwen»
Väessä, alkaen ensi syysk, 27 p:nä.
Kokeiluihin on liikkeiden ilmoitetta»
toa traktorinsa wiimeiZtään 13 P:nä

Kysykää «Ina
V. Kröfferin alkuperäistä

K. 3t.

NIOROISN
kencänkiilloitusvoidetta.

20878 M

Helsingin Sanomain tilaus-
hinta.

(Asiamiestenime huomioon.)

Helsingin Sanomain tilaushinta
on syysluun 1 paiwästä 25 mk. nel-
jännesivuodelta ja 9 ml. kuukaudelta.
Syyskuun 1 päiwästä wuoden wp>
puun maksaa Helsingin Sanomat 34
mk. Tilaushinta Helsingissä kotiin
kannettuna on IN mk. kuukaudelta.

Ahwtnanmaan lysymhs.
Tukholma, elo!. 19 p. Kansain-

walincn juristi f omisioni, joka on ase»
tcttu käsittelemään Ahmenanniaan
kysynrylsen olemia oikeu»
dullista kysymyksiä, on koiiiisionin
kahdllle jäsenelle sattuneiden e4tei»
den tak» lykännyt istuntonsa kym»
ntcnckji väiwä>ksi .„

Hllliilusaincet.
Noin hinta.

Eilen kauppatorilla jopa
43 nik. kilolta. Mikäli Walio ilinoti»
laa, on jo ensi wiikolla runsaammin
moita s«ratawis?a, joten on toiweita,
Ltlä toiihinnat alenenxit ainakin 37
markkaan.

Kahwinhinla.
Son johdosta, et:ä on kerrottu kah»

rain hintojen kohonneen, ilmoiitawat
eräät kllhwikauvpicat, ettei niin ole
laita, mutta että kyllä halroemmat
lajit owat kaupoista loppuneet!

Lahioituliet Turun iusmalaWe
lji!llp!szo!le.

Lahjoit:>ssia Tuomi suomallliselle
yliopistolle on Akaa s t a 4? !ah»
joittajalta kertynyt yhteensä 172,000
mt Huoniattclwinnnat lahjoitukset
oivat tehneet pQntiniohtaia Wäinö
Airola, kailppias Matti Lahden»
juu, agronooniit Urijo Scmtti ja Otto
Zawio sekä tilanomistaja I. F. Sioi»
lä, kukin 10,000 inf; rna«n»uiel :.jä
Kall? HinNa 6,000 mk; maanwilj.
Hannes lët!aa.visto, irtfcmiefi
Eiocrt kauppias KcHe Mi
kinen, kunnanlääkäri K. O. Railo.
maan.u,ili. Ed>». SjiMkbt ja lakit,
kand. 28. Ilmari Uotila, kukin 5,000
mk. Akaan asukasluku on 5.000.

Kuoiltlla.
Z. l. 17 pinä tuoli Kuhmoisilla

maanmiljelijä Juho Leppäkoski
80 wuoden wanhana. Waiitajaa jäi-
wat lähinnä kaipaamaan lapset ja las»
tenlapjet.

T. k. 20 p:nä kuoli Kymin rotoas»
tilassa rowastinrnia Mimini 33 no»
r i N! a a, o. s. Fabritius, 07 touooen
»vanhana. Wain«jaa jäinxit lähinnä
kaipaamaan puoliso, rotoasti A. O,
Wuorimaa ja poika.

Hautaus. T. f. 19 pnrä kätkettiin
Malmin hairtmtC-maaTjan Elannon font.
toripäälliffö SBalftib ©utijen
maalliset Tantta työtoweiien
ja YLtäwien parrpi, elantoiai-
sia, junta liikkeen palw«!u!seZsa wainaja
oli toiminut loto jem olemaßsaolllajcin.
oli jaattaniassa wainajaa hänen roiimei*
sellä inaikallacln. Pastori Palomäki toi.
niitti ruumiin sillmullsen, ja puchuen sa-
uralta Ninvimiä janoja aMeraix rt)ömie=
ljen muiZ.olle. Kun Hauta oli umpeen luo.
tu, kohosi jiÄe korkea kumpu jestpeleitä,
joita laZkiwat paitsi omaiset, Elunnon
johto, työtowerit, entiset loululowerit, ja
lukuisat ystöwät. lobtaja Walmari, joka
laZli Elannon sop,p«leen, l«uisui tunnus-
tuksen janoja siitä tärkeästä, mutta ja-
■matta tekijälleen niin raSfacöta päiivä.
työstä, jonka n«inaja ehti suorittaa @lan»
non olcmassaoloajalla. Tilapäinen kuoro
laiutteli lauluja haudalla

Turun—Mlliianhaminan tal.
wiliikenne. Swoinen Höyrytatwa«i^.
ja Vore.yhtiö otoat ilmoittaneet suos>
tutnanja siihen, että nitoen Turun—
Tukholnian linjalla kulkemat laiwat
ilman korwausta poikkeamat Marian.
Haminaan marrask. 1 p:n ja touko-
kuun 1 p:n wätijcnä aikana, kosla
lairoayhieydm järjestäminen Turun
saariston ja Marianhaminan »alilla
muuten on osoittautunut ivaiksaksi.

Asia käjiteltäueen Waltioneuwo3>
tossll jyyZkuun alussa.

Helsingin l«i«mliile. T. l. 12 p:nä
saapui tänne höy«yl. „Capella" Staätti»
damiZta tappaUkaoataa ja la&tia muka.
naan. T. l. 20 p:nä saapui höylyl.
»Ahkera" lastia ja matkustajia muta»
naan, sakslll. hinaajalaiwa »Winete"
hinaten proomua „Wesei In" Memelistll
lumpPulaZtissa. moottorikuunari .Ale!»
sandcr" HarburgiZta kaoliini» ja lipsi.
laSiissa. englanti!, höyitzl. ..Armousei"
NewcastlcZta klllsilastiKsa. huyryproomu
„Tellerwo" chhjänä Tukholmasta, sekä

4 purjealusia tiililastissa 2°ksali«ta;
saaristasta on saapunut 19 purtta tuo.
den yhteensä 1,090 Mä halkoja j» 20
hiekkaa sekä 1 propseja SätkijäNveltä.

Oikaisu. ..Pohj. S:sta" lainaa»
maran» uutinen, että kauppias E. A.
Tuisku B!owllinem«itä «li l«hjoitt«lnut
siwiMstyön hywaksi 160,000 ml., on
»virheellinen-, summan vitaa olla
10.000 mk.

Wahwiöle
Tafllwallan presidentti on nxchnnsta»

nul asetuksen maksuiksi, joita on kannet»
xaoa waltionrautateiden linjalaituricn,
n» ihmeiden, laituiimaihteiden, satama» ja
ha»rlalatuj«n selä syijälaiteiden liikennöi.
miseZtä ynnä erinäisissä tapauksissa
waunujen roaihtainifesta.

Nsetus kuulun seuraa>ua3ti:
1 § Samaran kuljetuksesta sellaiselle

asemien wä.illä olemalle liikennepaikal,
le, jolla on läpilullulaide ja joka on
awatiu painorajoitibksettomalle tawara»
liikenteelle, taikka samanlaisella lii,enne.
paikalta lasketaan kuljet uKmalfut yleten
tariffin mukaan yh.äjalsolfelta, tawaran
lähetys, ja waswanottopailan wil.ifel»
!ä matkalta.

2 §, KlUjetettaessa tatvaraa sellaiselle
asemien »älillä «lenxille liileimepailakle,
jolla on löpNulturaide ja jola «n amattu
ainoastaan täysin waunnla?tem tapah»
tumalle tan>ar<ili,ken:oell«, tail'a saman»
laiselta liikennepaikalta lasketaan kulje,
iusmabjut ylelsen tariffin mutaan wau>
nulaslilta tai nxruinulastia
lllhctytjeltä niinikään tjlj öiafsoisclta, ta.
maran luljcttjs. ja tan
loilise,»» mallalm.

Jos haluaa lähettää edel,
lisesfä momentissa tarwiletulle liikenne,
paikalle tai sieltä läbetyUiä. jalka kasit"
lämäit wähemmän luin 6yooo kg tatval»
lista tahi 2,000 kg kookasta tanxira-a, on
fe saNittu, ja laäkcraan
siinä tapauksessa liikennepaikan ja sen Lä»
hemnrän aseman wäliseltä
minkä ohi tatoara tulee kulkemaan, wau°
imlastilta tai loaunulaitia MaStaattalla
lähetylfellä, huomioonottamalla tiilenne.
öhjefAäimösfä säädetty hxöjin maksu, sekä
j.Njelläol<:walta matkana Yteisen tariff n
mukaan rawarcin todellinen painon mu»
taan, ellei suoranainen «chdinlasku wau»
nnnlaZtin mukaan tuli'i haitteunnalsi.

I?'M)is ä e!äm!ä elaimtä lu'.ft!,ett«e3sa
rcchti liifc.-mepaiian ja Mim»

inan snnan wÄiieltä mat.alta Maunun,

laitin mutaan sekä ma!»
lalta tariffin mukainen matsu kappa»
ieclta.

Itsityisistä ja McneiSiä,
joita moi mamiuun kuormata nseampia
kuin yksi, lastataan MjetuSntalsuft erik»
seen liikennepaikan ja Efemmän aseman
toäliseltä maikalta niinkuin ajottemoeisra
ja «eneisiä, jotka luetaan liikenneohje»
säännön 09 §:n a) lcchdoKsa maiflittuun
ryhmään, seka crik;«eii MjcLäoiewalia
nttrflofta sen Woe2ii«n luolan mukaan,
johon «jvneunwt tai mene luus»»ai.
Säädetyt nÄemimat matsu>t omat sekä
ässä että edellisessä momentissa maini»
tuissa tapaiiisissa huomiconotettaioat.

8 §. Tamaran kuljetuksesta jellatielle
asemien tuolilla olewall»
joka on »watt» ainoaltaan ». s. pienen
»waran kuljetu kjelle, taikka sellaiselta
liilvmtepailalta lastataan lujetusmalsul
yhtäjaksoiselta y'.ei'en ta.
rifsin mukaan. Rautatiehallitutsen asl»
ima on määrätä, camaran»
kuljetus on katsottama pien«n tamaran
,nljetukse!si.

4 §. Lähetettäessä tawaraa maunun-
laZ.ein tahi w>'ununlas:ii',i Merrattamin
lähewksin ,'ellai'elle satama, tai haara,
radalle tahi syrjäraiteelle taikka sellaiselta
salama- tai haararadatta tahi syrärai»

joka on <in»ttu painc,rajoitukscilo.
inalle tmvaraliikenteelle, lasketaan kulje-
lnsmaksut rautlltwhallitulsen annettami-
en mööräysten mukaan joko lsieisen larif»
fin mutaan koko yhtäjak ai selta, lÄhetys.
ja wasiaanottopairan wäliseltä matkalta
taikka sen haara» tai päällhsiöascman,
Fnka alinen puheenaolema liikennepaikka
■m, ja tamaran ISHetyS» tai mastaanotto»
aseman Maliselta matkalta yleisen tai,f.
fin mukaan, jolloin kuljetuksesta satama,
tai haararadalla iaikla syrjäraiteeNa
kuljetusmaksuun lisätään 8 §:Zsä ma, nit.
m, paikallisliikennettä Marten säädetyn
tariffin mukainen nialsu.

jwn tawara lähetetään tässä pykälässä
tarkoitetulle liikennepaikalle tai sieltä
plenemmissä erissä luin edellä on sa»
nottu, lasketaan kuljetusmaksut erikseen
lähtöpaikasta haara, tai päällystöasemal.
le ja erikseen siitä osoitepaikkaan yleisen
tariffin mukaan lummaltalin matkan

osalta.
5 §' Jos satama- tai haararata taikka

fyrjärarde «n awatru ainoastaan täysin
nmnunlastein lamaraliilen»
nettä Marten, lasketaan kuljetusmaksut
sellaiselle liikennepaikalle tai sellaiselta l,ii>
kennepaifalta lähetettäwistä maununlas.
«ista kuten 4 §:n 1 mom. on sanottu.

Jos liikennöitsijä haluaa lähettää ta.
Maraa tässä pyiälässä tarkoitetulle lii»
lennepaikaNe tai sieltä
erissä luin edellä on mainittu, *~ se lal»
littu, ja lasketaan kuljewsmatsut siinä
tllpauilsessa ykiisen tariffin mukaan läH.
töasemalta haara»asomalle tai haara»lls«»

Liitennöimisnmtsut rautaliellä.
lu asetus.
malta wastaanlittoaseinalle, jota waltoin
satama, tai haaraoadalla lai >i>r;niaiteil.
la tapahtunxllta kuljetuksesta faniieuuin
kultakin, lähelyllÄtä maffu 8 §:B,ä mai.
nitun, pailal.islii,ennettä wurten sääde»
tyn tariffin mutaan.

6 F. Kuljetusmalsut tawaran kuljetu!,
sesta kauloliitenteeZsö toiset» öjo en
Helsingin tai Viipurin satamaradan setä
loiselta puolen munn waltionraulaieidenaseman kuin wa«t. Helsingin tai Wiipu.
lin aseman wä!Nä tasletaan yhtäjaksoi»
selta »älimatlalla yleisen tariffin mu»
la<M feuraawissa tapauksissa, nimittäin:

1) tnttx»i'li ;csta rah,i> ja péateSoacuSta,
jo» rahtimaksu lasketaan lvähintään 8,000
kgn mukaan;

2) lool.aiota tawaroista, joZ rcchtimak.
su lasketaan jokaisessa lähelleen tuuiu.
wast» nxmnu»tn wähniounn 2,000 lgn
mukaan;

8} ajonemoo sta ja meneistä, jotka
kulseielaan O9 §:n
a) kohdan mukaan;

4) muuUotamaraZta, joka liikenueohje»
säännön 7l §:n mukaan ku!jcte:aan
muokratus a Maunussa;

5) etäw:Z,ä eläimistä, joita kuljcletaarn
kolo maunmtlastein liikenn>e»hjcsään!iöl -

73 F:n b) techdan mukaan-, sekä
6) kaikesta tullaamattoniaZia ja tran,

firotamarasta painoon ja paljouteen lat'
somatta.

7 jj. Kuljetettaessa tamaraa pienem,
missä kuin edellisessä pykälässä maini.
tuiZsa erissä kaukoliikenteessä toiselta puo.
Len Helsingin tui Wiipiiim satamaradan
selä toiselta puolen muun maliionrauta»
leiden »seman luin wast. Helsingin tai
3Lilpu,iin aseman wälillä kasketaan kul»
jetusmaksut yleisen tariffin mukaan
lvast. Helsingin tai Viipurin asemalle
tai asemalta ja kuljetusmaksuun lisä»
Käm lult«nn iilhetykseliä 8 §:*""ä mai.
niitit, paikalliÄiikennektä Marten sääde»
iyn tcerifftn mukainen maksu.

8 §. Satama» ja h««rarado!lla sekä
syrjära!>,esllll tllp<chiu,wa3sa paTkalliZlii»
lcntcessä kastetaan tuljetusmalsut seu.
raaman tariffin mukaan: Tariffiroäli»
matkan ollessa enintään 1 kilometri
10 mk. Maunulta, jonka kantamuus on
enintään 10,000 kg sekä 20 mk. Maunulta,
jonka lantlltvuus on yli 10,000 kg; 2
lttonietriltä li» mk. 30 ml ; 3 kilo»
metriltä kw ml. 40 ml.; i kilomet.
rihfi 2b mk. 50 «k.; 6 kilometrillä
80 mk 60 mk.; 6 («omenilta 85 mk.
_ 70* ml.; 7 kilometriltä 40 ml. 80
ml.; 8 kilometriltä 45 ml. 00 mk.; 9
kilometriltä tai sitä enemmältä 50
100 ml.

Jos sama lähettäjz ilmoittaa yhtaikaa
samalle satama» tai haaiarat>alll tai syr.
jära«t«ell> taikka päinwnstoin kälhetcttä»
toöksi n»ähtn:H2n miisi »työn»
netään edellämainituist» malsuiHta 20
pro'enrin alennus.

9 Z. Jos liilermöitsijä haluaa hänen
lövteltäimältseen a''eletun lai hänen wa§»

taonoteiiaiVakseen saapuneen mannun
kuljeleltawaksi sellaiselle paikalle aseman
ratapihalla, joka ei ole aseman yleinen
ktiormaamis» tai pnrkaainizpaikta, on
tä!lai e-?ta maiHtol»öZtä, kun se
päällyZlön harkinnan mukaan moidaan
toimittaa, suorltettawa 10 markan iuu.
ruinen waihwmalsu kultakin Maunulta,
kuitenkin niin, että, jos soman liiken»
rniiisijän Maunuja hänen PYYnnöZ,ään
yhtaikaa iiirretään samalta paikalta ytz»
teen paikkaan Mähintään miisi maunua,

maksusta myönnetään 20 pro
sentin alennus.

10 §. Edellisenä pykäläisä mainittu
nxlihtomaksu on kannettama myözkin si!>
loin, kun liikennöitsijän käytetlämätsi
asetetm taikka häncn
seen saapunut ja yleiselle taikka liilen»
nöisijän pyytämälle kuormamis» tai
purkaamiZpai kalle Maihdettu Maunu lii.
kennöitfijän pyynnöstä jälkeenipäin fiir»
reiään tolfesn paikkaan aseman rata»
pihalla, waiklatin tämä on yleinen luor»
maamiZ. tai puitämispaikka.

11 F. Rautatiehallitus on oikeutettu
mä»!läämään, minkälaiselle liikenteelle
tässä asewksessa tarkoitetut liikennepai»
kat luowutetaan, sekä mihin salama, ja
haararatoihin sekä shriäraiteisiin nähden
8 §:§>|a mainittua tariffia on somellu»
tettama, niin myös mMä lamoin Heljin,
gin ja Wiipurin satamaradat owat jaetta,
loat alueisiin pailalltsiahdin määräämi»,
tä warterl.

12 §. Tämä asetu» wl« moimaan 1
ipäitoänä lokakuuta 1920. Samana päi»
tränä lakkaamat moimassa olemasta 9
päimänä huhtikuuta 1920 annettu asetus
Joensuu» saiamaraiteen liikennöimiseL.
tä kannettamista maksuista sekä muut

tätä ennen annetut määräykset, mikäli ne
omat risiiriidassa tämän asetuksen
lanKsa.

MaatalouShnllttulsen w. t. kone. ia ll?»lti»n l«til«l»usl,nsulentti, neiti

sähVlonsulentitsi «n mmitetch insinööri Ami Lagus on omasta pyynnöstään saa.
W. Harju Helsingi»t2. «Ut eron mainitutta toimesta.
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Vihannesten Ja marjojen

laifftMlöjeila
pienempiin ja suurempiin ta-,
louksiin sekä
llZarj&myllyfä. f&
Medelxsxien ja, vihan-

a&stea leikkuuko-
koneita

myy varastosta

KESKUSOSUUSLIIKE
HANKKIJA r. I.

MX 22901 .

Nlll'n:an ma«Ualous!oneniilillely.

Nooniassa tulenxsn syyst. 29 p:nä
Ijfoettänxtäi» BanfainJöäJifern maa!a»
foujfimrnäqtreltjtjn on uraamme fo»
nefiiffeilla ja teötaiflfl tilaisuuä ot-
{aa trioa lyknm ajan takia ainoal-
taan toaloruroilla,
julkaisuilla ja tilastollisissa y, m.
ftnlaatliisilla Hcboiffa. 3a3i,'i tnrfoi-
tuf'c>fa tooirnaf asiaa harrastamat
Biffeei ja telitaat kääntyä tieansts»
luillaan !?>rraawan trfoittepn puoleen:
2*?ebuvit N<.',vs Eiliangei, Dr Walter
G. Brieger,, Kö^mbavn.

Hlutojen lshluuten lohgttl.»
mintn.

Oulun Eut» mnahcrranwilnston
kirrtolirjt.

Sittenlun rajapinnat wiirne kesäk.
1 p:ötä a&a*fl o>oa>t olleet poistettu:»
na, oa Oulun liinin maaherrauwi»
veétooa wlliitettll. että elintar»»» ia
muiden tarw«lin«iden hintoja on
aktia LHtuutt«n«sti fc-rriCac. Sia-
miin isliboix& on inaaijerranirnrcråtc
Ei«riofrrj**Bfi poliisi loitf. sille, ni-
inisin«hille ja sintarwewiranonM»
[tllc hllDNmuOlMut, että Viime hichtik.
9 ?:na anneÄl» feinottclulaiia nyiy»
oloiSfa on entistä tärfaciu-
päna ia että winmdma isken tm ryh»
dyttäwä tarmo*ta isiin to ment>iteifiin
niiden rnu(jai§tufioeii [aottoroifefii
\otta otoai roaormeet tai ottaneet
kohtuuttomia dinto ia. Samalla te-
roitetaan wiranoniaisten mieleen, et»
tä niillä on laaia tnrfn*tiisoif>u§
lhyllisekfi epäillyn marn?toj?n feta
ftrjanjriooji ja muiden aftafirjain
suhteen.

<Fh-int.iloiiSf:>!!cibcn fflritiftnS.
y. l;iö(a;£>:»i>i' T-Uii* tm akttnimt NXl-

liaklmsen nwa (aloite fonemr fn&tit*»
lauiatannan ia futsunut ten jäsenilj!
pr-if. 0. ©rotmfeitln ftnheeniohta»
joffl, mnon!oilj"lysncumoj 83. We3>
terrnorcfin, asutusnemoos H. I. S.
HalTaftirroen, teollifuusneuwas P.
Peron, teknillisen forFeafonhtn leii-
torin. mf. E. ©oraoion ia tri E. F,
Simolan. WWileutettunu iäsene»
NN kuulim tä«än [aiitorfitntcian maa'

m. t mautelouzlo»
r#' [a Miolonsulenttz» ins. SS. Har»
iu.

M ! rl-iahw ! la RiitiSH lulmirus»
la essen kalilla, mistä sille lausumme
lntoisomme.

s*'M fg! 1111 imiinhfr&ifal
riilill MUUNA dlultia&btmi

Aate ja
»Joukkotappelut Sfiaijiogfa. &truuffct,

huudot ja laukaukset kaikuivat kauas tym»
ftälistoön ..."

Häh?
No ei se ole sen waaiallisempaa. Tui-

kulaiseu lehden iltamauutisei! olsikko
tenin, alaisien thäwäenyhdisttis SBoima
wiettää iltamaa ohjel»
mineen. Ja ..suuri joukko tunnettuja
ehdonalaisia NauniZtulan huligaaneja
wahwakti päissään" on saapunut towe°
rilliseen illanwiettoon Raiswn aatewel-
jien luo.

On ««te pyhä ja kallis,
x sen puolesta taistellaan.

Munallakin kuin Naisiossa.
Tanskansa on eräs telakkatyöläinen

käsitelty aatteen nimessä puoliluoliaalsi.

•fI J'\ H\A
f*

M fl v^

es*,*

Oli ollut lurjus Ettei ahkera.
Tuloecipiiri oli laisellut tätä ahkeroi»

ir.iita jrnitkicn kukmalarwojen alta.
Lopuksi oli tlllneripiiri «tiairut huo»

mautuksen.
Se e! auttanut.
V,'ie<l main ahkeroi.
3owelisi!>n antoi ankaran »aro'tu?sen.
Miez jatloi työtään. Tunnusti kyllä

aatteen niinkuin toisetkin, mutta teli
työtä.

Asia oli wakawa.
Lähetettiin lähetyzt? päällystön luo

waatimaan, että mätäpaise oli puhlais»
tama. Työruttoinen oli yleisen turwalli»
sunden nt.-;«4fä pciÄtettatea poi» tela»
ta!!».

Pääl!y3l!> e! sunltunut potkaisemaan
ja lylenewinll mieltää»,

tietäähän ne porVallt.
Natteen nlmelsä lyhtyimät telakan

konetyöläise! silloin itse asianwaatimiin
toimenpiteisiin, ja kun ahkera mies yritti

harata waZtaan,
niin sattui hän luteinaan halatuksi puoli»
kuoliaaksi.

Slattecn toarfhtaifcSfa (uinatuSfa maas»
\a, SBenäjSöä, on liian ahleroimisen
tDaaradta tienjuti päästy. Siitä on pääZ»
tt) niin perusteellisesti, ei!ä itse Lenin ja
Trots!! owat antaneet ymmärtää, ettei
sentään ollut tarkoitus päästä siitä aiwan
niin peruöteelliseZti. Ia Sun jossakin
tehtaassa on siitä huolimatta yritetty pu
tää kiinni aatteesta puhtaana ja wää»
reniurncitlöffiänä, niin on tehtaan ym>
parille asetettu erinäisiä wakuuttawan
nalöijiö kuularuiZkusa selä muutamia

SaaiiDtotäysil>oitola2«o>
m i i n. Loomin luotsiasemalla Korppoos.
sa olemaan ent. kasarmiin, jonka Suomen
waltio on lahjoittanut
tylselle, on yhdisty» päättänyt laittaa
saaristoon täysihoitolan, jefa annetaan
wuoiralle jollekin rcrointosan pitäjälle.
Paikka on kulkureitin »ariella ja luonto
ympärillä suuremmoista.

zwröki.
satoja alaansa perehtyneitä lnnalaisia ja
kirgiisejä, jonka jälkeen juutalainen to»
missario an tullut kädet taskussa tehtaan
portista sisään ja kysynyt towerillisesti,
että eilö täällä haluta tehdä chötä niin»
tuin käsletää». Vai onko mahdollisesti
tapahtunut joku Väärinkäsitys?

Johon työläisten taholta «n Mruhdet»
tu selittämään, että wäärinläsityspä tie»
tenkin. Kukapa ei haluaisi tehdä työtä.

Sitähän minäkin, «n lomissario was»
tannut. Istämälliseöti ja towerillisesti
kuten aina.

Mutia jos joku työläisistä kuitenkin' on
uskaltanut huomauttaa aatteesta ja 8»
tuulisesta työpäiwästä, niin on häntä
pyydetty hywäntahtoiseSti käymään pi«
hamaalle keskustelemaan tarkemmin täs»
tä periaatteellisesta kysymyksestä. Si!»
ten on kajahtanut lyhyt ja teräwä yh>
teislaukaus kuudesta liwäärinpiipusla.
„3sia julistettiin loppuunkäsitellylsi ja
keskustelu päätettiin pitää waslauksena
kysymykseen."

Vilä tarwita mitään sakkkunielloja
waratuoinareita wälitysmiehiksi työrii»
taisuulsissa. Eikä muita potttxrnen le!»
sintöjä.

Ponvarit oivatkin siellä lyödyt ei Main
puoli», waan lokokuolleilsi. On sitä lyö»
ty Wenäjällä ennenkin, «utta ei aina
niin pontewasti.

Nyt filten pitäisi, mikäli aate pitää
paikkansa, lyömisen olla lopussa.

Mutta lumina ltjllä ei se niin aie. Kun
itse Leninin „Prawda" 2>coSfctoaSfa sen
kertoo, niin täytyneehän toki uskoa.

„Prawda" toteaa ilmiöksi, et°
'.ä menolainen työläinen hallaa attaan\a,
ioktcin tutkimuksissa on läynyt selleille,
'itä tämä työläinen kuitenkin on kom»
mullisti!"

„Miten on mahdollista", huudahtaa
lehti, „että wanhat raalalaistawat wielä
elämät meidän Neuwosko-tasawallaZ-
samme? ..."

Kummaltahan tuo kuuluu. Sillä ellei
rtcumostojävjestelmä ole ollut omiaan
edistämään Venäjällä korkeinta kulttuu-
ria, tapojen hienoutta ja seurnZtelntai-
toa, niin miläs sitten? Me olimme luul»
leei, että holshewikkinen työläinen teitit»
lelee puolisoaan niinkuin ranskalainen,
markiisi marliisitartaan. Ia nyt tulee
»Praiuda" ja sanoo suorasukaiseen ta»
paansa, että bolfheroiHi pieksää akkaansa.
Niinkuin ennenkin.

llsilllla on kuitenkin luonnollinen sel!»
tylsensä. Wlt tahdomme sen selittää.
Fhläpä jolu meiläläisiitä lonirnunUtet»»
ta toimittaa tämän selityksemme muun
poltin mukana Vlo«lowaan, jotta >Pia«»
dakin", jolla e! tunnu p22 olewan aitaan
ä«len hiottu pariaroeitfi, saisi f)iu?;cruiu!»
selseen tietää, »Uei roifa ole aafice»sa
ella miehosä, »aan alaefa itsessään.

Akka on nähkääs «enshemllli. Kolla
ala! aina wetäwöt tri löyuä. Lentähden
hakkaa bolshemikli allaansa.

Ilmoitettakoon tämä läikille, kaikille,
läikille:

Aklapiru on menshewikki!
Tentähden on aiwan paikallaan, että

hän saa selkäänsä.
Tiitus.

HELSINGIN SANOMAT,

MUN UKMa
Eloluun 21 Jmä.

Tänämi : Sulho, Sisen.
Huomenna: Sgt e r tt> O, I iw a i i.
8 u r i n f o nuufi 110 4,29 ja ktclee

110 7M.

Juhlitti Ahon «Inhasta" filmi.
NordisZa toi.

mesta fiimaiaan parhaillaan Juhani
Ahon „luHi">r»maanl«. §:lina<j.4 luoti,
«taan Ruotsin Sänjipeäjjan SRotaycvroeU
Dä. luhcu! os«ssa esiinchh nänittciijä
Urho Someiflllmi.

Filnlaulsen feBtäe#lä tapahtui 2Z'et.
täin onnkUomuut, jota oli ai*äE mak-
saa hra ©ocnerfafrner. hengin. Erästä

esitciläeSfä foalai
hra ©ößtersatrncn mene lesielle lasien
kuohuja. Dnueffi iai taiteilija Jucnccn
laibafta kiinni, missä hän pysytteli fii«
hen aöii kuin yssi wciiokuwaajista ehti
u.'»n«ellä epuun. Torjct fiwfi !r>alofuto«o..
iistä eitt>ct antanee! oNiisisr>iiuu£tapauf=
sen häiniö irjeänrt, ivaan jattoirrai . he
tyynesti ronloiuroauSroncen pyöritt.äntis-
ta, maikkapa hra S:n oie.
Man h2N^^nn>aara»fa.

»r/xnrw**

50 ttpfia täytti eilen jäänfärWs „Wäi»
nämöisen" öiiicaemeStari A. S. 28 iu=
berg.

Äwioliitw«n röhittiin t. k. 14 p:nä
Älannidclla morsiamen ifodilsa nti Aili
Borg ja !!',aanwiljel!jä Näinö Mäki»
n e n tilaiDiibciio.

SosillliminiZteii lou !a°
hain e n, seurasian yliiirjfj eiw Sei)!,
10. t, amnTäil:eiit)(iterfasiciia Pöyry in
efitoliiäffijteeri Mannio, Rpgi cir en tai»

tt;sc!oihin toatfion fcntpa»
jaäfa g-rijutifJiccgi-Sifi fefö tr-eitiimiasju:!,
wWn SS(:Qi'-i>£fa. SBirnvfjirnaimiuSfn
pailassa rucloSieUiin fefS Hoinugin £un»
it<w raJenint!ftttinio aiurttsjn että ior,e» jo

for.icttu ir>iitt>ä£;i.
nsunwnchmiä,.

Pohjanmeren kynsistä pe»
laS t u n 11 t. Eilen saapui tänne seuraa»wa sähkosllnoma:

S!aa e n. elof. 19 p. (SZS.) SJage»
»in läheltä on tawattu posiipuflo, jolta
puuttuu pfiiroiirnäiirä. Tuntuu jiltä luin
pullo olisi ollut medessä miilun ajan. Pui»
lossa ollut lirje on seuraamausisältöinen:
„?Inmuru*lo, Naiimallu, on erittäin »aa»
iällisessä asemassa. Pumput eiwät toiciL
Slrnrna uppoaa nopeasti. Jos jofu litojtää
tämän, pyydän ystäu>ällis<:«ti saattamaanisälleni ja äitillrni tenoehbyffeiri, että mi»
nä tuolen PobJaumeti::i aaltoihin uliuf-
sa leesnlseen. Johan K. iictno. Jtaptcc»

Vdells oleman lennätinfanoman }o|«
oosia on Slinl. tiedustellut asiaa Nau»
maita ja saanut tietää, että „?lamuru»»
kl>",!apt. Leino, lastaa parhaillaan Pa>
laisissa. Saima cli kyllä ollut merihä»
bas\ä pari tuulauita sitten, mutta pääsise onnellisesii satamaan. Kapteeni ehti
kuitenkin sitä ennen heittää mereen wii»
meifen terwehdyisensä.

Laborator on la?kenut taup»
ftaan uuden kösisaippuan nimeltä Blenda»
saippua, joka on osoittautunut taikoilul-
fi-enfa erittäin sopiwatsi.

Kristillisen ylioppilas»
liiton Kesäliky fofaenruu tänään lau»
antoina No 6 ip. Munkkiniemen Äalaö»
tajatorpalla. Suftiori Paawo Mustola
puhuu, keskustelua Eawonlinnan Icfa»
uksen johdosta.

Ma^ubnWt
TnajnvliNsliu yhdystnnlieu

irirjcMrhniiic?! H2«eeniäiinisf2.
TaajllVätlsiii yhdyskuntia enncs-

tään 5 ja nu sia ehdotetaan
järjestcttäwäkji 9.

TaajawäNsten yhdyskuntain jät*
jeZtnnlisasioissa toimima hallitut-sen ascttaina konsulentti, lääninsih-
'ecci K. 11. Chydenius on wiime ai°
koina ollut ottamaZsa selwäa taaja-
mäkisten yhdyskuntain oloista.
.Hämeen" edustajalle on hän lau-
jumit mielipiteenään, että kysymys
taajawäkisten yhdyskuntain muo»
oostainijesta loaatii kiireellistä toi-
mintaa.

Hämeen läänissä on sellaisia yh-
ennestään 5 ja uusia eh-idotetaan muodosi,ettan>akji 9. Näi-

jben joutosja on m.m. Toijala ja
i Viiala jekä Hämeenlinnan ejikau-
lpunqit. Forssan tehdaskylää pitää
koirjnlcniti sellaisena, etiä se olisi
järjestettäwä suoraan kauppalaksi.
Näistä tullee Hämeenlinnan esikau-
punkien järjestäminen toteutetuksi
piankin, kunhan ensin tulee sääde»
tyksi laki esikaupungeista ja Nei-
hon lvaihto-asia saadaan ratkaistut-
ji. Forssan asiat saaneivcrt odottaa
Wanmmlan kailfpalaoikeus-kysy-
mykse.i ratkaisua, jatia saadaanlllllppaia-chdyskuntia koskeman
toin puutteessa hallituksen ennatto-

jpäätös miitoitiamaan tietä. JosFerssasta tehdään kauppala, tuleeije luultamimmin käsittämään kokoForssan seurakunnan alueen.
Monet yhdyökun-

niksi ehdotetut paikkakunnat oma!
rakennetut siinä määrin suunnitel-matiomasti. että kestänee muosi-N)!nm?niä, ennenkuin niistä saa-d»an inllllikelpoijia taajamäkisiä yh-dtzskuntilt. Enfinnnäinen mnltiämä-
ion toimenpide yh-
dysknntien Miwdastmnijeksi onftnlaatia liäille ajemakaoroat jo ra.kennitsjärjestyksei. Useimpien asia 'on nyt wielä iällä anteetta. Haiial-U)eit\ on
mmkuttannt yhdyskuntal>ankkcitten
paikallisten jchtajain Maihtumisei. !

Hassun m»°n»i!iel,«e»u!n. Oppi»
Mfi laisimuoliselle töylännölli«.tieto<
puoliselle osastolle on 93 fyxiiiaixa ma.
liuu seuraamat:

«hela toiwo Lohjalla. K\in Ncho»rtjärloeltä, llulere Einar
ia. Tonsla Niilo ja Dan»la gul« Ecfe.
Ifllaljoelta, sK>;iv!ii Nilol.il SKuolasia,
Halonen Anoit» Ltstpololi», He,n««n
Sftaruj lanallalasw. Hoinia Kalle Shv-
ti Lrtiärwetlä, Ihalainen Toitto Säj*,
kylästä, ftanerroa T:>pt iSrhfaiahbetia,
flatcjala Jtatl 3ohnn-r.es «nja! utta,
Nuiwu!,? Wiljo Sefpteita, Koiwuniemi
Eero Merikarmialia, Kola Taami Sfial»
lealaöta, Steprnen HeiNi Uuraasta,
Saa:fo Susina Pyhäjurmettä (U. !>.).
Sa ne <Sulo Hywililäältä, Sihfo
Alljärwettä, SJläfelä Kalle Punfala:tiu
mc! ta, Niillynen Jalmari Pälljänveltä,
Nurmcla Wiljo Nystedt
SBä:nö Orimattilasta, Ojanen Sulo Ur»
jalasta, Pohjonen Nudolf 9iafTilas.a,
Nilla Aarne olänectts, Simola §e:Hi
2ui>pioi|iS!a, Turunen Weilla Johannes
Maaningalta, Tynys Armi Luulnäeltä,
Wch!<-.!ahti Armo Ba»:asta, Wirén lal.
Mari 2Bannja2ia, g)!i=9ian:ala Wilho,
IHnv.lasra ja gjlösiala Toimo Mikael
Orimattilasta.

Aluerilasla jonbHii immStufjeii
jako Tampereella.

Sfmcrifialcticn alustuksen jaka-
rniSta icartcn Tampereelle asetettu
fe§fiiSJc!uiiea on ltyUemmin, fuori-
tertuaan sille näfotun jättö-
nyt maltinistolle loirnir.iafc.to.-inufen.
fq ja ttltfirpnu sekä pyytänyt rea-
pqaréjSta toimestaan.

Komitean toimintakertomnkjeZta
käy fcl:t)ille, c: : ä amerikkalaisen pu-
ngygn ristin atnvåiusåa on jaettu:
jaluncita 3,374 .poria, fr. ff ia 6,228-pa-
ria ja yhteensä
10,743. Jaettujen tavaroiden arwon
on laskettu nousetuan 169,972 rnarf-
kaan.

SlmeriFEaläien awustuZkoniitean
lähettämiä uusia jalkinita on jaettu
1,673 paria, joiden armo yhdessä
jaettujen maateiden kanssa nousee
28,000 marskaan.

Suomen lasten arnustiistoimikun»
nalta saapuneiden erilaisten elintar»
reiden, joita oli 249,267 mk. 50 peti-
nin arwosta, ruoaksi »valmistamista
urarten on »valtuusto rnniirJörttji kaik.
kiaan 70,690 ma kkaa.. Täten saatua
awustusta on jaettu n. 2,000 henki-
lölle.

Komitean . Fät)'iön.aroirfi fen tri.
rntnfawrifana on toalhtuSto mtjöiiiä-
nyi 58,950 marlf>a. Uamul.

Railljuspaliislt luirffiiiuicS-fifln
puhoinpidellle: stzyiönlä

lyaMusta.
T. t 14 p:nö ofi muutamia etsimiä

lähtenyi iiottaöta PlHtaän
relle etjiiuädii rotr.imuojrac-ioiiL SjjH»
löin he tullma» saaran iimiihiiiimcn
asuttaan, kalaölaja öccorif HuuZ,l>
nin luo, niissä moittimat oleman roii-
namarastoja. Etsi!'.'ät fcirnirtilöai
perusr-His.m tartastutien, tikitä-
mäitä muuta ru>» juureninmu smu>
umn icchull. Hai-.Kjon, sota on pidcttl?
rehefiftrnä ja kunniallisena nnehciui,
ipäitti säästönänsä \o ennen
iotaa. Jkaifctia huoninatta tawmar:°
rouvat etsimet rahat, muka sen nnii-I-
s:, ette, Han3son tooij kuljettua niitä
ulkonmtlle. Tänlän tehtyään kr-euiittai
etsiavät saada timnusta»
maan, että hänellä o.ijl
Aianhus, jolla ej ollut mit&bt, fLei fi
nhä jolloin ei simat tarttuiioat häneen
faftflj ja häntä. &o-
ouksi valottiwat etsiwät Hanssonin
seirraamaan heidän mukanansa Kot»

kaan, jossa sitten muudan asianajaja
lnnlttin asiaan ja Vaati lyrkä3ti
Hanssonin tt»al>autillmist!> ja ralwsen
fafaifen llntrnnista. tö3-
tJ oJifin, etfeä Ha»z!ion päästettii'
nvJxjolTi ja rahri annettiin hänell
txifaisi.n. K. 9fts.

Maaillalu ijalpnumutrn. Jul»
kisella paffoiyHutofaitpalia myytiin t.
f. l'ö jmiroanä asioi lilja 21. I. sttrwi>
fen ami-tama mcatila Slntrcan piiä-
jän liwoian kylässä reeturtnfuiietta-
ja A. Lnurelillc 48,000 mattan faiip-
pajuin masta. Sainan tilan oli Ker-
minen ostanut fcffi Umotta sitten
lanrellittll maksacn silloin 110,000
marinaa.

Scrinana päiwänä myytiin niin»
ikään pafkohuiitokaupalla maanmil-
jdi-iä Arno Sonckin omistama lär>
wilinnan kartano ylempänä manitus»
sa Simolan kylässä 230,000 markasta
kauppias I. Puginille. Kaksi touotta
sitten oli sanotuZln 'artanosta mak»
settu 400 030 markka. K :la.

HERKULLINEN I
RÄVINTOArMB-J
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Tulipaloja.
l. löpinä flo 10—li o. p. syttyi

Tcniwon Saualilaii fou\u* ja puofepätt»
rJfeniiSg palamaan ja paloi pariSja fiin*
iii;?)a perustutflacni myötgn. :£nli oif.

faanul alfuufa Upiitä&ä jota
oli lenlam,! tuleiiimtjsn lalolle, Lfiisn»nus oli roafuurcin; duunien EnaaSU-kn
pawwllluutusyhblslylftssö 23JWO mi:tåa
tuultu oli jLti armo noin 60,(MJ mj.

T. L 17 p:nä puolenpairoän a*aa«i syt»
tyi Juho Turjaa!! talo Urjakleki SjSnoiU
mattan £&lÄ'|fä palamaan. Tuli \c\i ai-
tunja ch!u faiuupiipuH ja
junimuiuc-tiHJviii huolimatta m fomca
päätufiiiiiuö iolonacn. tocn fetru iaattin
lilan muut rufennutjei kHcii
tuholla. Siöima niitä pi> fe*
eitä mum taiennulfe! fijrfltfediil l-oakn
puolella. Wohingol päuxu:eiji4U?|??J &sia«
ari{e£ia nousemat n. 150,000 PiAAaan,
enfennng ton oli roaiuuldlu anfbuSlaan
15,000 mariaSta. Irtaimistosta jauUiu

peiac-iclutii meftein puolet.

Konwolastll. Kouwalan taa.
jawälisen nrjbrj&fuiniaii eliutarrve»
lautalunnan tilit wuosilta 1916
1918 owat parin »viime nrnoben
ajan tuohilUaneet yhdystunnan
asukkaiden mieliä. Kun tileistä ei
suoriuduttu lvalantehneeN tilintar»
raatajan eikä folcxpoiiifin puiduilla
tmfiniuffilla, jätettiin niiden sel.wiltämmen kunnallislain määrää»
rnälle iojpinto-oifeudellc joko, pu»
HeenjoHdojanaan lafit. kand., wo»
tai. O. Lahdcöla. on
fal;bc&ti téruniit asiui,
X, l. 14 p:iui jitli*li
fuätöfjnifä ja nnlwmtti koi, nen

iasen?n pie»
nenlpiin suorituljiin tuunaU? sekäosittain torwaamaan saiuiuto-ol»kerrden kulut.

Itsemurha Imatra!':?. T.f. I? pnä
taroatHin nietsästä, imewän
tien warrella Imatialla nchi '/, km.
los len sillassa »ar.hemniaapuoietiien
mieshenkilö hiiU2ytyn«:iä. 2xii.,'u:i«
löydetyistä papereista päättäen on hän
kauppias 2Jcatt.i Ahokas Parikkalan
Saarenkylästä, fannr:;;.» 1858.

Vainaja oli hmitaraa§;i edellisenä
sunnuntaina saapunut Imatralle, sillä

oliwat silloin nähneet
hänen liikuskeleman fojfen läheisyydessä.
Hänen lonipafoiiaan lamattiin
6 ml. ja 4 welkakirjaa, yh:ccnsä useam»
malle tuhannelle markalle.
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Sisällys: Woi sairastaa pietanntau»
tia. Hbl. USfiaifainen us>
lonwnnustu«. Ei pysty
enään oikeiston hammas ar»
mahdulseen. Olympialaiset.

Maksasta ennustaminen oli ko»
wasti muodissa siinä maassa, missä
isämme nkensiroat korkean baabe»
lintornin, niin korkean, että huuto
kuuiiii jo sen huipulta tainjaafeen

niinkuin joku taiteellisella paisut»
tamistaidolla marnstettu oppi-isäni
on minulle kakaramuosiiiani runoil»
lut. Assytiasta ja Vabnloniasta le»
Misi matsastaenliustaminen tola sil»
loiseen kulttunrimaailmaan. Aina
Italiasta saakka kertoo toht. Harri
Holma löydctyn babylonilaisia mak»
samall^ja.

Nm ei enSön yleensä ennusteta
mafiasta.

Nyl ennustetaan unista, onnen»
lehdestä, kämmenestä, korteista,
kllhwista, etanan farmista, sittiäisen
lennosta, liikamarpaistll, rcumatis»
mista, n. m. s. ja jos joku tahtoo
näyttää oikein walistuneelta ja op»
pineelia, niin tirkistää hän elohope»
alia läyictiyä piilkea tai hämäräpe-
iäistä baromctrimiisaria. Toiset
taasen hv!kää:oäl kaikki fyysillisct
cni!!.'i>l.nn!sn>ch'ect nlimieliscsti ja
suitslitiama! ennustuksia ja tunnus-
tähtiä pelkästä omasta itsestään,
sanqen maimattomasti, milloin ta»
han!a. missä tilaisuudessa ja akn*
npssa hymänsä ikäänkuin heidän
sisässään olisi lailti babylonilatsten

Kirje Helsingistä.
pyhät maksat, nykyajan barometrit,
hyqrometrit, termouietrit y. m. s.
wiisauswälikappaleet. Nihdoin on
olemassa sellaisia kerettiläisiä, jotka
eiwät usto pyhään ennustuZtaitoon,
waan leutailewat ja käyttämät itsen»
sä kelnwttomasti toisten totisen roii»
saudcn suhteen.

Merkit ja tunrulstähdet tietämät
ehdottomasti paljon, jos ojcuacrn ne
oirein tulkita ja jos osataan »a»
lita oikeat merkit ja tunnustähdet.
Totta kyllä, että unikirjat owat hua»
nontuneet niinkuin muukin kic»
jallisuus ja sota-ajan tawara. Nehel-
lista ja luotettamaa kaldealaista
nnifiriao on tuskin enää fen jälkeen
ollut olemassa, kun isäni omistama
kului loppuun. Multa on ilmestynyt
keskuuteemme uusi meikki ja tun»
nustähti, joka meidän ilmanalas»samme ja suomalaisen luonteen»
laadulle on luotettawampilin
kuin egyptiläis-kaldealais-persillllli'
nen unikirja.

Te o* rooi, maatiaiswoi ja mei»
jcriwoi.

Noista ennustaminen on ehdot»
toman luotettamaa.

Jas maita ryöstetään kellareista,
tietää se kapinaa ja melskeitä. Jos
main hinta kohoaa tuntilwasti, niin
tietää se, että tulee kuima sää ja lai»
lumet huononemat, ja että tohtori
Pitkäniemi pian esiintyy ja selittää,
että laitumet omat huonot Jos Moin
hinta kohoaa Lunkcntuksen askelin
ja fe loppuu kokonaan kaupoista,

tietää se sitä, että se menee ulkomail»
le.

Tällä kertaa ennustan woista,
että taitaa tulla rauha ja woikaupat
Pietariin awautua. 9Boi on herlka»
tuntoinen, siihen on tullut pieiarin»
tauti.

Lopuksi rakennan lukijani lasket»
lamaksi erään laskuesimerkin:

Tohtori Pitkäniemi on Kauppa»
lehden haastattelijalle lausunut, et»
tä maatalouöhaslitus antoi jo ke»
wutkefällö woiliikkeille luwan wiedä

j mansia moiia heinä» ja elokuun ai»
kana 6,500 astiaa. Mutta tämä
määrä, joka asetettiin runsaan tuo-
tannon aikana, oli siksi suuri, etiei
niin paljoa ole woitu wiedä maasta.
Nalio esim. on elokuussa wienyt
main 100 astiaa ulkomaille. Tuo
wientiiuwan saanut määrä tekee n.
330,000 tilaa. Koska Nalio. jolla
oli lupa wiedä '/» tuosta määrästä
ei elokuussa ole wienyt juuri ollen»
kaan woita, niin on luonnollista,
että, aiwan kuin herra P. lausuu,
tätäkään määrää ei ole läheskään
kaikkea wiety. Hywä. Mutta tullihal»
litus ilmoittaa, että yksin heinäkuun
aikana on woita wiety Englantiin
334,000 kg. Ia kun Nalio on herra
P:n mukaan wielä elokuussa wienyt
100 astiaa, niin on heinä» ja elo»

kuun aikana wiety woita maasta
ainakin 340,000 kg. Problema,
(ongelma) on siis tämä: Herra. Pit»
käniemen lausunnon mukaan on hei»
nä» ja elokuun aikana wiety waita
maasta koko joukon wähemmän
kuin 380,000 kg., ehkä suunnilleen
200,000 kg. jos rnro. gtamm«

huomioon, että 330,000 kiloa piti
jakaantua kahden kuulauden osalle.
Tullihallituksen tietojen mukaan on
yksin heinäkuussa mieiy maas»
ta moita 334,000 kiloa siis enem»
män kuin sallittu heinäkuun ja elo»
kuun roicnti yhteensä teki. Kysytään,
missä on raita? Narraako Pitkänie.
mi, tvai narraaka tullihallitus?

*

Kun bolshewitien armah-
dus!oaati,!,uZta waZnrsiae§saan
lausui, että „?i kuulu kchcnkäZn |i=
wullisiin se szitka niiien mc kapina!»
lisiämme käsittelemme", niin totesin
tämon p< : i taiteellisen lannan wn»
me kirjeosani keökiaikaiscksi. (Oife»
astaan s? on wiclä wsnhempaa Pe»
rua, sillä keskiaikana hillitsi kansoja
usein ulkopuolinen mahti, katoolinen
kirkko.) Hb!.-on suorinut puoliansa.
Se myöntää, ettö mikään kansa ei
woi asettua rttppumattomaksi mui-
den kansojen yleisestä mielipiteestä
j. n. e. niinkuin kirjeessäni esitin.
Mutta, sanoo lehti, siwistyskansat
elwät ole tähän saakka katsoneet tar»
peellisekfi ottaa huomioon oolshewi»
tien „oikeustcjuntaa", ja siitähän
on nyt kysynins. Tuli loikuri». Eipä
ollutkaan yksin siitä kysymys.
Aehti lausui yleisen periaat.
teen. „E, kuulu kehenkään siwulli.seen —■— (icfe angår någon utom»
stäende)." Nikusta rikkuun sillä
lailla. la, sitä yleistä, periaatetta
wastaan hyökkäsin. Toiseksi: ei ole
tarknlleen totta sekään, etteiwät si»
Wistytzkansat ottaisi huomioon M»
shewikien ..oickeuslajuntaa". Mutt,
le ei luuli, tähän. Sitten an lehti löy.

tänyt itselleen puolustajan: Heikki
3iitawuoren. Terwe waan! Impäii
käydään yhteen tullaan! Mutta
tottahan Hol:n waaleansiniset sillnät
näkemät, kuinka suuri ero on lehden
oma» mäitteen ja herra Ztitawuoren
lannan n?>:li!l«. Eihän hän wäitä si»
tä, ettei ichenlään siwulliseen kostisi,
miten me kapinallisiamme kasitte»
Icniine; hän wäiltää main, että ei ole
oikein päästää jotskin ulkomaltaa
sekaantumaan sisäisiin asioihimme.
Herra Nitawuoreu honimaZta seu»
rna loogillisesti, että sellaiset kysy»
mytset, jotta [«attdijiroal niuiden
kansojen yleisen mielipiteen was»
tsamme. on meidän itse järjestettä->
wä, eikä päästetiinnä asioita niin
hullulle tolalle, että toisten maltojen
tiiiGttzist sekautua asioihimme. Ia
uiin on tehtykin. Armahdus ajettiin
läpi miime kesänä. Ia nyt meillä on
selkänojaa ierjua ?!elM>osto'Nenä°
jän waatimus, mikäli se koskee ar»
mahduksen sowiitamista rauhanso-
pimukseen.

Edellisestä tulenkin sopimasi,
täkstin seuraankaan osaan. Hallitus
hieroa rauhaa. Oikeisto on mukana
Puuhassa. Bolshewikit waatiwat ar-
mahdusta. Mitä sanoisi hallitus ja
mitä sanoisi oikeiito nyt, ellei ar»
mahdeta olisi toimeenpantu?

Mitä w«Ztaisi rauhanwaltuus»
kunta bolshcwikien waaiimukseen?
Mikä riemu syntyisi työläiZpiireiösä
bolshewikien waatimusten johdosta
—ja mitä w«ima olisikaan tällä
llgitlltfonillseellci! Ia millä woim«l°
la panisi hallitus waatimusta »as»

taan? Elämän kulku on kummalli-
nen: Hallitus on muodostettu ar°

mahdulsen »vastustajista, ja kuiten-
kin sen politiikka nojaa useissa koi>
din juuri niihin tekoihin, joita nyt
edustama suunta an
3cykyinen poliittinen suunta niittää
usein siitä, mihin se ei ole jywäätään
kylwänyt.

Olympialaiset kisat kiinnittäwät
mieltä foiffialia maailmassa eikä
suinkaan meillä kolona wähemniin.
Innoßt'!s on johdosta fo=
Hannut huippaansa. Earsan aloitti-
mat suomalaiset keihäänh?ittäiäi,
jotka hämmäsiyttilvut maailmaa
mallaamalla neljä ensimmäistä si-
jaa tuloksin, joita parempia ei mi-
kuän ulkomaalainen ole milloinkaan
saawuitanut. Suorastaan
senä tuli ulkomaalaisille ja Marsin-
kin naapureillemme ruotsalaisille
suomalaisten yliwoima wiisiottelus-sa, jota pidetään siellä erilaisessa
kunniassa. Kun sarjassa on seuran-
nut yhä uusia saamutuksia, on siitä
ollut seurauksena, että moailmanki-
sojen kaupunqisia on alettu kiin-
niitää pieneen Suomen joukkoon
moninmerroin enemmän huomiota
kuin tähän asti. jftt><l|aifiSf» korjasi-
wat ruotsalaiset, iolfa esiintyiio«t'
kuusi kertaa fnu.mmnafia jonkkneel-
la knin suomalaiset, puhioiZmaista
suurimmat snononosoitunet. kuten
he itse toitotnnut parhaana urheilu-
maana inaailnmssa. He omat aina
selittäneet, että ruotsal«inen rotu on
luota» urheilijaksi. Alinakaan K ;b«n
aötisissa kamppailuissa ei tämä ole.

ilmaantunut, sillä ruotsalaiset itse,
norjalaiset ja tanskalaiset eimät ole
niittäneet erikoista menestystä.'Ky«
syipä eräs Tuonien ruotsalainen
meiltä eilen ihmetellen, ci-ä mistäseuraa se, etteiteaf heidän edustan»sa kykene saamaan ftalklntsM §lut°
werpenin kisoissa, maikka hkillZ on
siellä ainakin neljä ebuit«j«« l£b<Mi
tosiasiaan erurne me rkienfiin woi>
neet antaa mitään s?!wittäwä« tmS>
tanska.

Zlaapurimaaosa Iluotsiösa wssa
ei meitä ole roiime afköina
silmin katsotin, omat ini[}ei<ij«jrHme
moito! herättäneet r)a£jjamia
Mcistyksen tunteita, joiien jc&sosta
lehdet lausumat, että „rne olomme
kiinnittäneet Euonreen liian »Zhin
huouiiota". Totuutta ei woi rÄwrin»
laisissa ta£aufjii>fa i: el ir* '■. r :u ;i tu-
lokset mitataan metri- ja seiuntimi-
toin, eikä tuntein.

On jo saapunut ruumiltakin Keto»
ja, jotka todis!Är>at, miten
mattoinan menevlvksellisesti rc«?m»
me pieni wiisikymm?<'m ikinen
joukkue on cninivnnt in*aimtmi
mahtikansojen suurten cduZiaiijnuk-
koieu rinnalla. Sämä on jo timma
todistus siitä, !.'rl,«li>«.',ie»
bemme ole turhaan va"neniltä
ja etieimät monet auliit tu.
kisat ole turb«»n nj«m«nfct mtb
ku«llemm« tukemaa apuaan. Mg-
ien aitaa kestää roi.elö ja m «lossin
tcimcin QDotomme irtc uusia ilon»
wicsleiä tclro eÖnStajiltanijtte Nni>
n»crp>ciiin kisakentillä.

T o I « r i.
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Kansanopistojen awusta-
minen.

Mällläykset waltionawuZtukse» jaka°
mista warten.

Waltioneuwosto on wahwistanut
seuraawat perusteet ja määräykset
waltionawnZtuksen jakamista warten
lansauopistllille ja niiden wähäwa»
laisille oppilaille:

1) Illkui'elle kansanopistolle, joka
«n ollut toimessa kaksi touotta ja jos»
sa on wahintään 30 oppilasta, myön-
netään pcrusawustusta 29,000 mark»
faa wuodessa ja lisäksi 390 markkaa
jokaista oppilasta kohti, joka ennen
opintokurssin väättymiztä on täyttä»
nyt 17 touotta.

2) Uudelle kansanopistolle myön»
nctäan järjestämiskuZtannuksia mar»
ten opiston kahtena ensimmäisenä
toimintatvuotena waltionatmistusw
samoilla ehdoilla ja perlisteilla luin
wllnhemmille opistoille, mutta Main
puolet siten saatawastn määrästä.

8) Vkäkoroituksia myönnetään 8,10
fa 13 muoden mchteettomasta Pa,lwe>
luffesta yhtäläisesti kaikille kansan»
«Piston wankinaisille opettaiill? 500
markkaa kerrallaan, mutta ikäkoroi»
tus naimisissa olemalle tai olleelle
opettajalle, jolla on alaikäisiä lavsia
1 tai useampia, loroitetaan kaksinker»
'jatselsi.

. 4) Kallffnasan lisäyssenl suorite»
Ijoxm, niinkauan kuin eduskunta tar>
>toituks«n Maroja myöntöä, kansan»
Opiston wnrstnaisille opettajille Per»

2.000 markkaa ja perheetto.
l.OOO markkaa wuodessa.

f 5) Apurahoiksi kansanopistojen
!woHNoaraisille oppilaille jaetaan kul»
llelkn opistolle, ottamalla huomioon
Ivpptlaiden yhteiskunnallinen asema
ja opisws«uinm warallisuussuhteet,
JS5—75 marssaa tatobesfa kuialln
l:«sil rohdaSsa nlllmtttun opPtloHia
lDohtt.
f 6) ApUroMa vPettallen katt»
iyifttntoill wartm jaeiaan kokemuksen
perusteella kmlluhallltuksen härkin»
tiuut mukaan.

. 7) Waltioneuwoston harilnnasta
-Mpvuwaksi M llwuswNen myöntö.
jinrn«n klmsanopiztoille. joissa J>ott«

olosuhteiden touoksi ov>
!pila»m3Bl2 on säädettyZ alempaa ra.
■jaa cllemv? fa on alinta oppilaslukua
'•fraTVrfttÄeSfö or«ttuwa huomioon kah>
\JBen peräMlN» vuoden keskimäärä.
{ 8) SBalHoneutaolioitc riippuvaksi
W yklmääräisem aiMlstuksm myön»

raiaseutujen ia köyhempien
paikkakuntien kansanopistoille. -

-

Ullolvaltojen suhde Tarton
rauhanneuvotteluihin.

Sosialidemokraatti on viime päi-
toinä useampaankin keitaan hyö-
kännyt hallituksen limppuun sillä
perusteella, että rauhanneuvottelu-
ja muka wiimytetään länsivaltojen
painostuksesta. Tiedustellessamme
asiaa ulkoministeriöstä, on meille
vastattu, että tällaiset väitteet ovat
kerrassaan perusteettomia. Kuten
muistetaan, väitettiin viime syksy-
na samoin, että länsimallat vaati-
wat Suomen hyökkäämään Pieta-
riin. Jälkeenpäin lienee käynyt jo-
laiselle asioita seuraavalle ilmcisek-
si. että tämä ei voinut olla totta.
Aivan yhtä perättömiä ovat ne
vastaavat väitteet, joita nyt esite-
tään. Suomi on saanut hoitaa
rauhcmneuvottelunsa aivan wa-
paasti.

Niian konferenssi.
N i i ka, elok. 19 p. (STT) Balti-

laisen konferenssin taloudellinen jaos-
to käsitteli tänään monopolipolitiik-
kaa sekä tawaranäyttciden wientiä
koskemia kysymyksiä. Jaosto Piti erit-
täin wälttämättöinänä näyttelyjen
järjestämistä kuhunkin baltilaisccn
waltioon, joihin toiset waltiot lähet>
täwät tawaroita näytteille.

Pääministeri Ulmanis otti eilen
ivastaan Hampurin—Amerikan lin.
Jan edustajan ja pohti hänen kans»
saan kysymystä Berlinin—Könioz.
6crnm ilmapostilinjan nloittamisesta
Riikaan, Tallinnaan ja Hellinliin.
«H.

INGIN SANOMAT

Lakonuhka Helsingin raitio»
teillä.

Tämän kuun alussa ilmoittitoat
Helsingin imtilltiehenkilökunnlln
edustajat, että he oliwat päättäneet
maatia 35 prosentin toroituZta pall»
töihinsä. Wiime tiistaina ilmoitet-
tiin sitten, että ellei isännistön puo»
lestä suostuta waatimukseen tulee
lakko puhkeamaan tänään 110 10
a.ft. Eilen illalla neuwotteliwat
isännistön ja henkilokunan edusta-
jat. Pienen neuwottelun jälkeen
ilmoittiwat henkilökunnan edusta-
jat, tttä ellei heidän waatimuksiinfa
suostuta, puhkeaa lakko määrätty»
nä aikana. Mikäli meille ilmoite-
taan koetetaan lvielä tänä aamuna
saada aikaan neuwottelut.

Sosialihallituksen ylitirehtööri ®.

Bööl on määrännyt waratuomari
Martti Kiwenojan sasialihalliwksen
puolesta tarjoutumaan wälittäjätsi
työriidassa ja siinä tapauksessa, et.
tä molemmat riitapuolet siihen
suostumat, ryhtyä tarpeellisiin toi»
menpiteisiin.

Tarton rauhaunculvottelut.
Suomalaisen neuwottelukunnan

puheenjohtaja, pankinjohtaja I. K.
Paasitiwi ja jäsen, pankinjohtaja
A. Frey saapuneroat tänään yli»
määräisellä laavalla lyhyelle käyn-
nille Helsinkiin.

Nanslan edustus Wrangelin
luona.

(H elf. Sanomain liri «e n.
waihtajalta.)

Berlin, elok. 20 p. (N.) „Matin"
kertoo, että Ranskan edustajaksi ken.
raali Wrangelln luo on nimitetty tä-
hänaettnen ©emissä ollut charge'
d'afflli«s Cllnchlmt.

Diplomaatteja Slveitsissä.
Lloyd George jaGiolitti tatzgavat

toisensa.
(Hels. Sanomain kirjeen»

waihtajalta).
V erl i n. elot. 20 p. (N.) Paria-

menMen lomain alettua on politiikas.
sakin huomattavissa seisahdu*. Wo».
taneen kuitenkin mainita, että Lloyd
George tapaa tänään Luzernissa
Giolittin, jolla on ennen lähtöään ol«
lut pitkiä neuwotteluja ulkoministeri
Sforzan kanssa.

Saksan ulkoministeri Simons on
parhaillaan myöskin Sweitfissa, mut.
ta en ole saanut selville, tapaako hän
siellä Lloyd Georgen ja Giolittin, ku>
ten huhut väittävät.

Berlin, elok. 19 v- (STT.
Radio) Saksan ulkoministeri Simons
on yksityisistä syistä pidentänyt oles>
keluaan Sveitsissä muutamilla Päi»
willä. Tr.

Kurssit.
Nahan parempi päivä.

Nurmi woittaa 10,000
Guillemot

mi
toinen.

Ausi maailmanennätys feiwäshyphsfä:
Fojs 409 sm.

E. Wäre

Tj^My

P. Nurmi.

Wiimeifet tulostiedot.

Suomen Pankki noteerasi eilen
seuraamat myynti» ja oStokurSsit:
Lontoo 115:90 (cd. p:nä 119:90) ja
113:60 (117:30), Paris 231:
(240:—) ja 226: (235:—), Ant-
werpen & Vrussel 247: (256:60)
ja 242: (251:60), Berlin 67:
(70:—) ja 65: (68:—), Amster»
3am 1,056: 20 (1.090:90) ja 1,035: 20
(1,069:90), Basel 533:40 (549:90)
ja 522:40 (538:90), Tukholma
658: (679: 60) ja 645: (666: 60),
Kristiania 479:20 (495:—) ja
469:20 (485:—), Köpenhamina
479: 20 (496: 60) ja 469: 20 (486: 60)
sekä Newyork & Chicago 32:10
(33:10) ja 31: 40 (32:40)

Lalsan divlomaatlinen ednstus
Espaniassn.

Berlin, elok. 20 p. (STT.
Radio.) Saksan lähettilääksi Madri»
diin on määrätty wapaaherra Ernst
von Lan<iwert H.S i mm ern,-
Tr. "

Suomalaisten olympialaiswoitot
jatkuwat.

Ranskalainen

Suomi maailman paras painimaa: Kolme kultamitalia
painissa, nim. O. Friman alle 60 kg., E. Märe alle 67,5
kg. ja A. Lindfors raskaassa sarjassa. Sitäpaitsi toden-

näköisesti kolme toista palkintoa.

Antwerpen iubUi Suomea.

Amerikkalainen

v/f-

(H el f. .Sanomain kirjeenvaihtajalta.)

-* GL-U
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Q. Friman,

Aniwerpe», elok. 20 p. sH.) TänLLn suoritettiin sunrenmoise» jannitylfen «allitesf» loppukil-
pailu 10,000 metrin matkalla. Pääkilpailu muodostui tälläkin kerta» Rur m e n ja Guillem«t'i« »älil»
li. Nurmi piti yllä kowaa wauhtia ja tällä kertaa «i Guillemot päässyt lop»ssa edelle. Rnrmen aika 31
min. 45,8 sek. Guillemot toinen, Wilson, Englanti, kolmas. Suomalainen H. Liimatainen ei päässyt ?o<
vassa kilpailussa sijoittautumaan, waan jäi 7:lsi. Jännitys oli koko kilpailun ajan suuri ja suomalais-
ten ilo kerrassaan rajaton.

Antwerpen, elok. 20 p. (H.)
. Kreikkalais-roomalaisen painin loPpnlilpailuun pääsi 6 sm>«««

laista, 3 ruotsalaista ja 1 hollantilainen.
Antwerpen, elok. 20 p. (H.) Painien loppukilpailussa anastivat suomalaiset 3 kultamitalia.

Fri m a » tuli mestariksi höyhensarjass», li. 32 <l r « kewyess» ja »bo l f 8i» M» * « raskaassa s««.
Kewyen keskisarjan mestaruuden voitti ruotfalaineu Weftergre», joka paini r«tkaisem«ttom«s°

ti suomalaisen Masa Perttilä» kaucs». Hän voitti suomalaisen pistepainiSfa. Raskaan keskisarja» mes.
taruuden voitti ruotsalainen Johansson. Toinen höyhensarjass» oli suomalainen Kähkönen.

An tv erp en, elok. 20 p. (STT.) Kreikkalais-roomalaisessa painissa voitti höyhensarjassa Fri»
man Kähkösen, 4 min. 2,2 sek., keskisarjassa Westergren, Ruotsi, Arth. Lmdforsi», 31 min. 25 sek.; «S«
kanssa keskisarjassa Cl. Johansson, Ruotsi, Sintin, Hollanti, 7 min. 32 fel, sek» raskaassa sarjassa ».

W. Lindfors Ahlgrenin, Ruotsi, pisteillä, jolloin edellinen sai 47 ja jälkimmäine» 88 pistettä; ru°ts«.
laiset pauivat vastalauseen.

Antve r p e n, elok. 20 p. (H). 10,000 m. jnokfun alknkilpailuSsa tuli ensimmäiseksi kolmannes,

fa erässä Wilson Englanti 33,40,2 min. Paavo N u r m i tuli toiseksi. Hl» juoksi kevZeStt j» ptti silmäl»
Ia vain loppukilpailuun sijoittautumista. Sitten seurasi eräs italialainen ja ranskalainen.

Toisessa erässä voitti Guillemot 32,41,6 min. Toisena päätyi rnotsal. E. Backman. Sitten seurasi
tanskal. Andersson ja amerikal. Faller.

Ensi erässä oli kova kilpailu ja päättyi se suomalaisen H. Liimataisen voittoon, ajalla 32,08,6
min. Seuraavat olivat englanti!. Glibbon, ranskal. Henet ja italia!. Speroni. Kilpailun aikana satoi, jo
te» ennestäänkin raskaat radat tuottivat kilpailijoille hankaluutta.

Antwerpen, elok. 19 p. Suomalaisten urheilijain herättämä iunostnS o« kaswanut pliwi p«i°
»alts. Sanomalehdistö ei aluksi tiennyt Suomen urheilua olewan olemassakaan eikl aruellut «uiden pää°
sewän woitolle luin amerikkalaisten, ruotsalaisten, ranskalaisten ja englantilaisten. Nyt o» täydellinen
muutos hawaittawissa. Suomalaiset saamat ihailua ja tunnustusta »sakseen. Lippumme, joka Antwerpe»
«nn tnllessamme oli tuskin tunnettu ja jota siis ei myöskään missään näkynyt, hnlmuaa «Yt nseilla Pai»
koin kaupungissa. Sw. Tidn.

elok. 20 p. (H.) Ratapisteet owat seuraavat: Amerikka 114, Suomi 50, Englanti
37 ja Ruotsi 36. (H. Lahtinen on kai sittenkin jäänyt kolmanneksi, koSka Suomen pistemäärää o» »««

hennetty yhdellä pisteellä.)
Antwerpen, elok. 20 p. (H.) 1.500 m. loppukilpailu pidettiin sadeilman vallitessa. Englanti,

lainen Hill woitti olosuhteisiin nähden hywälla ajalla 4 min. 01,8 sek. Toiseksi tnli englanti!. Baker ja kol«
manneksi Schields, Amerikka. Ruotsal. mestarijuoksija Zander lopetti.

(Eräs toinen sähkösanoma kertoo, että amerikkalainen Joe Ray »li toinen.)
Antwerpen, elok. 20 p. (H.) Moukarinheitossa woitti olympialaismestarnuden Pat Ryan,

Amerikka, tuloksella 52,87 m. Ruotsal. Lind tuli toiseksi tuloksella 48.43 m. Senraawat oliwat Beunet,
Amerikka ja Swensson, Ruotsi. Suomal. Petterson oli alkukilpailussa 10:S.

3-l oikka u k s e n alkukilpailussa hyppäsi TunloS 14,50 m. Almilta, Ruotsi, 14,19, lanSs»n,
Ruotsi, 14,16, Landon, Amerikka, 14,00, Sahlin, Ruotsi, 13,86, Ahearne, Amerikka, 13,75 ja seitsemäs
suomal. O. Nylund 13,74, eikä siis päässyt loppukilpailuun.

Antwerpen, elok. 20 p. (H.) 200 metrin »n »»ittannt amerikkalawen Rivin ajalla 22 sek.
Toinen Paddock, Amerikka, kolmas Edwards Englanti.

400 metrin juoksun woitti Rndd EteläHfrika. Toinen Butler Englanti jak»lma« Engdahl Ruotsi. Ai-
ka »li 49,6 sek.

Estejuoksussa M MmmöMji Kodge Engl«M MMH M, 3O»en FIM» \a koIMS Amhrotmi
Italia, ,'

.

Suomalaisten painilvoitot.
Sähkösanomassa ei lainkaan mai-

nita, missä sarjoissa suomalaiset
sauvat paitsi höyhensarjassa, toi»
scn palkinnon. Kun loppuottelussa
oli, kuten ensimmäisessä sählösana»massamme ilmoitetaan, 10 miestä,
joista 6 suomalaista, niin on to»
dennäköistä, että suomalaiset oivat
sijoittautuneet wielä kahdessa sar-
jassa toiseksi. Samuin moidaan pi>
tää todennäköisenä, eitä Ruotsi on
Mallannut yhden toisen sijan ja
Hollanti samoin yhden toisen si»
jan. Jos ei ota lukuun kolmanneksi
sijoittautuneiden pisteitä, niin saa
Suomi 15 pistettä. Ruotsi 8 pistet»
tä ja Hollanti 2 pistettä, joten
Suomi saa enemmän kuin puolet
kieikkalais'ioomalaisen painin pis»
teistä, sillä todennäköistä on, että
suomalaiset owat lisäksi sijoittautu-
neet parissa sarjassa kolmanneksi.

Tukholman olympialaisissa hank»
kiwat suomalaiset painijat maal»
leen 16 pistettä. Kultamitalit saa»
tiin kummallista kyllä samoiLsa sar-
joissa kuin Tukholmassa. O. Kos»
kelo moitti näet höyhensarjan, E.
Näre Moitti sillain, samoin kuin
nyt, kemyen sarjan ja g). Saarela
moitti raskaansarjan. Raskaan kes=
tisarjan kohtalo jäi silloin ratkaise»
maita suomalaisen mestaripainijan
I. Vöhlingin ja ruotsalaisen A.
AHlgrenin wälillä, joten heille an»
nettiin kummallekin toinen palkin»
la. Kewyen keskisarjan moitti silloin
ruotsalainen Johansson, joka nyt
tuli ensimmäiseksi alle 82,5 kg. sai»
jassa.

Waikkakin siis Suomen painiase»
ma näissä olympialaisissa näytti
yhteen aikaan erittäin synkältä, an
lopputulos kaikessa tapauksessa
täysin tyydyttäwä, sanoisimmeko
hywci. Meikäläiset ottiwat jälleen
useimmat palkinnat ja Suami on
jälleen olympialainen meZtarimaa
painissa. Kunniaa meidän maail-
mankuuluillc ivaimanmiehillemme.

s.slt«lun woittaia Eero
zichtolltii.

Ruotsin „3broii§ölabet" Jirjotjaa
5-oMelim moittajaZta Eero Lehtosesta.
ettei hän ole ainoastaan sopusuhlai»
nen ulkoilmaihminen, waan ennen
kailkea on hän niiehuullisen taraiofaS.
Hän on 22 wuotias, joustama, folaf»
ka, 70 fllon painoinen, oikean suoma»
laisen tyyppi. Mainittuaan, että Leh.
tonen on kotoisin HelfinfliStä ja että
hän opiskelee metsänhoidon alalla,
huomauttaa kirjoittaja että hän pää»
si metsätieteellisistä harjoituksistaan
wasta kun Pihkala oli »vannonut, että
hän woittaa wiisiottelun. Suomen
suuri urheilunteorectikko suunnitteli
silloin, että Lehtonen hyppäisi pituut»
ta 7 metriä, heittäisi keihästä 60 met>
riä, juoksisi 200 m, 23 sek., heittäisi
kiekkoa 37 metriä ja juoksisi 1,500 m.
4,24 min, Lehtonen on Suomen en»
nätyksen omistaja pituushyphssä
(702 sm.), on heittänyt keihästä lähes
00 m. ja kiekkoa wähän yli 40 m.
Wiimekstmcrinituzsa lajissa heitti hän
olympialaisissa wain 34,04 m. Leh»
tonen on mastoin monia muita suo»
malaisia riippumainen ruoan laadus.
ta. Hän on mennyt huomattamasti
alespäin senjälkeen kun hän joutui
poi3 kotinman ruoasta. Sama lehti
mainitsee toisessa paikassa, että Lehto»
nen on „Nsnin kauhein mies".

Gstejnolsu.
Rissanen loppukilpailussa.

Viimeksi saapuneiden Tukholman
lehtien mukaan Moitti 3,000 metrin
olympialaisen estejuoksun enfim*
maisen alkuerän amerikkalainen
Bevantt) ajassa 10 min. 23 sek.
Suomalainen O. Rissanen oli kal»
mas ja pääsi loppukilpailuun. 2op-
pukilpailuun otti osaa 4 amerikka-
laista, suomalainen Rissanen, 1
italialainen, 2 ruotsalaista ja 1
englantilainen, nimittäin Hodge, jol-
la oli alkukilpailussa ollut paras ai-
ka, 10 min. 17,4 sek.

Flarettimiettailu.
Joukkuekilpailussa florettimiek'

kailussa sai Italia ensimmäisen si»
jan. 8 woittoa. Toisena oli Ranska.
6 woittoa ja kolmantena Amerikka,
4 woittoa.

SeiwnsWvYZlä
'ai I. Ruoho alkukilpailussa tulok»
[en 350 sm> «iJä päässyt loppukil»
poilnu».
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Mista eripuraifuusruotsalaisten
urhellijllin tesluudcöiu?

Kuten pari pahnaa sitten ilmoitim-
me, on ruotsalaisten urheilijain kes»
kuudessa ilmennyt sangen tvalawia.
erimielisyyksiä. Ia kuten jo silloin lei.
kitellen kirjoitimme, on tämä johtunut
huonosta kilpailuonnesta. Oltiin odo»
lettu heti alkukilpailussa suuria woit»
toja, mutta petyttiin. Kaikki Ruotsin
lyhyen mcifain juoksijat
jo alku-erissä pois. Alettiin syyttää
ylitrecnari Hjertbcraiä ja Iväitettiin,
ettei hän ollut antannt juoksijain har-
joittaa niin lujasti tuin olisi pitänyt.
He saimat harjoittaa ivain temyiti
lähtöpyräyksiä, kun sensijaan esim.
amerikkalaiset lasketteliwat edellisinä
päiwinä matkan täydes-sa »vauhdissa.
Tuli kilpailu: ruotsalaiset pääsiwät
hywin lähtemään, mutta eiwät jaksa»
neet itse nmtkalla pinnistää tarpeeksi
Lupllsiwat harjoittaa omin päin
200 m. warten. Hjertberg mäitti taas,
että pojilta puuttuu oikea kilpailuhon.
ki ja lupasi kyllä puolestaan jättää
treenaritehtäioät sikseen ja lähteä ko- ,
tia. Ruotsin urhellujohto on nyttem»
min saanut sowinnon aikaan ja sitä '
omat auttaneet myös wiime väiwäiit
woitot.

Ruotsalaisten mielialaa kuivaa mai-
niolla tt'wallll seuraalvll toimittaja
Torsten Tennérin (suuren runoilijan
pojanpoika, siwumennen sanoen) kir-
joitus IdrottsdladetiZsa:

«Toistamiseen on Antwerpen siis
lyönyt wottonwarmat germaanit ta- \
laisin nöyryytettyinä, ja kuten saksa-
laisiakin kartoitettaessa, oliwat ne
maailman neljältä kolkalta saapuneet
apujoukot, sotka oliivat tuhoiskuja
antamassa. Rajuimmat näistä kolkis-
ta otatt nimeltään Amerikka ja Suo*-
mi, mistä oli tullut poikia, joissa on
terästä.

Oma kolkkamme al£aa tuntua hä-
fteänurlalta, ja ihmettelenpä, että
wielä kahden hämmästyttämän tappio-
päiwän jälkeen ynä ponnekkaasti roh-
kaistaan ruotsalaisia. Tänään saim-
me onnettomuustowereita kaikesta
huolimatta hymistä norjalaisista Met-
sistämme, jotka itkiroät Lövlandin
tappiota.

sinikeltaisten „fio§fo" on tosiasia,
lausuu kirjoittaja ja huomauttaa sit» i
ten mahdollisina tapplon syinä, ettei» '.
ivat kilpailijat ole saaneet tarpeeksi '
rawintaa, ja mainitsee myöskin rrwl-
mentniaan Hjeritieraiin kohdistetuista
fyytoknsiä. Ruotsalaisia urheilijoita
hän pitää kclwollisina ja hywin har»
joitetiuina nuorukaisina ja jatkaa
edelleen: Katsokaapa Murchinsonin
täyteläisiä pohkeita, Ruddin tukemia
lanteita tai tuota pirullista tvaaieliai»
suutta, jolla Paddock walmistautuu
loppuerän lähtöön. Katsokaapa main
sitä talcwalaista rauhallisuutta, jolla
Suomen metsien Adonis, nuori Leh»
tonen, puolittain lojuu kiekonheiton
wäliajoilla ja kokoo hermowoimia,
ruumiinwoinna ja moitonwoimia.
Werrattaapa näitä ruotsalaiseen Eyl»
lenstolpeen, kun hän tekee »viimeistä
heittoaan. Hänelle on juuri käyty fa>
nomasfa pari rohkaisemaa, ystäwäl»
lista sanaa. Hän hymyilee hymillciä-
ottaeZia«n pyörähdysaskeleensa, jt
kun heitto tapahtuu puolella Moimal»
la, tietää gemleläinen tnskin, mitä ta»
pahtuu. Missään tapauksessa hän ei
elä yhtä elämänsä suurista hetkis»
tä. «

Sekalaista olymialaisista.
Pihkala on selittänyt eräälle tuot

salaiselle sanomalehtimiehelle, ctta
Nurmi olisi wuittanut 5,000 m.
juoksun ellei mies olisi lairoamatfal--
la waiwanneen meiikiwun takia
heikentyneessä kunnossa. Samaten
on Pihkala selittänyt
että se mies kehittyy wielä yhä pitem-
mälle.

Tanskalaiset käwelijät sulettiin
pois käyntikilpaisusta. Eiwät käy
neet puhtaasti. Tanskalaiset tapauk
seZta karmeissaan ja paniwat wai
talauseen.

Ruotsalaiset owat wäittäneet, et»
tei Lahtinen ole ilmoitettu s»otte°
luun. ONlltfta panneet wastaluseen
ja suomalaisten on wiikon kuluessa
näytettäwä Lahtisen ilmoittautuma
nen toteen. (Sellaiset todisteet onkin
täältä nyt lähetetty suurella kiireel-
la.

Norjalaiset wäittäwät, että Lötv»
land juoksi 5-ottelussa 200 m. 23.3
sek. eikä 24 sek. kuten belgialaiset
ajanottajat ilmoittiwat. Paniwat
wastalauseen.

100 m. juoksijat Edwards ja Ali
Khan-prinssi owat panneet wasta»
lauseen sitä wastaan, että Paddochil»
la oli kämmenet lähtöwiiwan sisä» .

puolella ennen lähtöä. *

.
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Antwerpcit juhlii Suomea
Suomalaisten kauniit woitot ovoat

wihdoinlm omanneet antwerpeniläis»
ten ja olympialllisylcifön silmät.
Maamme on tullut tunnetuksi. Rtjt
siellä tunnetaan Suomen lippu, nyt
siellä tiedetään, missä tämä maa on ja
mihin fcn pojat pnZtYwät. On jälleen
toteutunut laitti se, mitä me miime
sunnuntaina lehdessämme kirjottiin-
me. Me olemme kestäneet, me olem»
me woittancct!

Lainaamme tähän seuraaman oi»
keaan . osuneen nrjöituksen eilisestä
„Tw. Tidninaenietä":

«3a2lamme hywin otaksua, että
kelpo edusta;iltamme on ollut lowa
työ murtautua eräitten haittaamien
esteiden läpi, ennnckuin omat saa»
wnttanect hywin ansaitsemansa ar>
wonannon ja suosion. Heillä oli wih-
dutetiawanaan sakea tietämätlöinyy'
.ien nsnxl, ei ainoastaan maatamme,
ivaan myöskin urheilullisesta woi»
mastainnie, jonka pitäisi, io§ huikan-
tin on seurannut urheitua, olla ipj-
'cenkin tunnettu wiime Tukholman
iilpailuista. iiuitentaan ei ole ko-
min ihmeteltäwää, jos suomalaijet
««nestykset ollwat yllätyksiä belgto°
laisille ja joillekin muille kankun-
nillc, kun' Ruotsin urheiluasiancunti-
jat kilpailutu,!ots«n enncDolaDHmT'
saan airaan järjestään jatHviit suoma»
laiset syrjään mainiten »nain amcrit-
katoina määrällisiksi kilpailijoiksi ja
englantilaisia, norjalaisia ja tanära-
laina jonkun pisteen wyiHojM.
Paitsi tätä rteiämärtömnr&n u3,vaa,
jonka niin äkisti hajoitti ensimmäiien
tilpailupäinxm keihäänheittotulos, on
suomalaisen joukon testettäwä toinen-
kin kamppailu erästä toista mielen-
ilmaisua wllstaan, mikä kamppailu
woi tulla hywin ja »nai»
keaksi woittaa, nimittäin maittaa Po-
liittisista syistä syntynyttä erimieli-
syyttä. Kuten tunnettua, aikowat
parhaat UMuerpentn kilpailijat läh-
teä kilpailemaan karisiin, ja kun suo-
uralainen joukkue, jonka osanotto siel-
la olisi erittäin arwokas, ei aio lähteä
mukaan, maan suuntaa matkansa ai-
wan toisaalle, saattaa tämä toimen-
Pide synnyttää wihamielisyyttä.

Mutta toistaiseksi ennät niwtii mit-
faän poliittiset näkökohdat waikutta-
neen stadionin mielenlaatuun. Päin
mastoin näyttää puhdas urheilumie-
hen henki moUtawan; suomalaisien
kauniit saawututset omat todella Ije-
rättäneet ihailua, joka on merratto»
masti moimakkanntpi kuin siellä tääl-
lä kateuden synnyttämä tunne. Ja
Myyrä, joka ainakin suuren enem-
mistön silmissä on ilmiömäisimmän

saamnttanut, on saanut
lyödä kättä Belaian. kruilmniprinssin
kanssa ja näyttää tälle, miten todella
hieno keihäänheitto on suoritettama.
Miten aikowat was»
taanottaa pankkizohwjansa, k:m hän
tällä kertaa Palaa kotiinsa.?"

Ffalian ja UmMstK-
Wcnäjän suhteet.

Itlllialainen Peruutus.
HelsingiM olema Italian lähe-

työtä ilmoittaa: T.k. 17 pstWW lcf>
dissä on julkaistu Lontoosta ja
Päitsistä saapuneita tietoja, joissa
I'crrctaan Italian nimittäneen dip-
lomaattiscn edustaian Moskawaan.
Tieto on määrä. Italia ja Nenwos-
to-Wenäiä omat ainoaltaan toail>
taneet taupfta^asmmieliiä.

Niinikään on kokonaan perätön
samalta päimältä ja samasta läh-
teestä olema tieto, että Italian lai-
Maö.'oo,ttashca Granina olisi neuMo-
tellut Litwinowin kanssa muista
asioista kuin niistä, jotka koskiwat
Venäjällä olemien italialaisten ja
Italiassa olemien Venäläisten Maih-
lamista.

Puolalaisten wastahyöttäys
menestyy.

Narsowaa ei enää uhlna waara.
Pliolan armeija etenee luoilollansti, bylshewilit peräyiywät

liireisesli.
Miuflin nelUliolleluisfa ilmoitetaan puslalaislen wastuslawan

Puolan aseista riisumista.
Minikin neuvottelut.

Lontoo, elok. 19 p. (Reuter
STT:lle.) Oanienew on saanut
Tshitsheriniltä tiedonannon, jossa tä-
mä selittää, ettei Minskissä ollut t. l.
18 pmä istuntoa. Syynä oki Puolan
malwuskunnan taholta tapahtunut
erehdys.

Punlalaiset eiroäi taiton telwään
myönnytyksiä.

Berlin, elok. 13 p. (STT.
Radio.) Puolalaisten tiedonantojen
mukaan on Minslin neutvottelut aloi-
tettu. Puolalaiset maltuutetut kiel>
täytyiwät hywäklMiäsiä puolalaisten
joukkojen aseistariisumista koskemaa
ehdotusta, ellei myöskin roenäläisiä
jo'.!kkaja riisuta aseista. Myöskään ei»
wät puolalaiset ele malmiit myönny-
tyksiin Denäiän ja Saksan wälisen
liikenteen helpottamisen suhteen.
Tr.

Puolaan ei neuw otteluista ole saa-
punut tietoja.

Puolan sähkösanomatoimisto il-
in-iltaa t.f. 18 pnä:

Wielä tähän mennessä ei Min-
sliZtä ole saapunut minkäänlaisia
tietoja. Tänään lähtiwät ulkomais-
trn lehtien tirieenwaihtajat autoil-
Ia Warsowasta yrittääkseen päästä
M-'l'!iin.

Puolalaisten wsatahhök»
Uusia puolalaisten «uittozn. BSar=
ftwaa ei enää uhkaa waara. Venä-

läiset peläytywät kiireisesti.
Puolan lähetystö ilmoittaa wiralli'

!?sti:
Puolan armeijan wastaetenemmen

woitokkaasti. Puolalaiset
joukot omat yllMllMönsä, marsalkka
Pilsudskin henkilLkohtaisen johdon
alaisina ja kenraali Keygandin
nfyßtäroatfiititlfella t. k. 18 päiwänä

Saalin alueen tapahtumat.

Taksa lähettänyt Paarin hallituk-
fcfle nootin.

Berlin, elok. 19 p. (STT.
Nadia) Saarin alueella sattuneiden
tapahtumien johdosta on Saksan
hallitus lähettänyt Soarin halli-
tnksclle naatin, jossa m.m. tosle-
tellaan niitä wirhamiesten oileudel-
lisiä oloja, jatka johtiwat lakkoon,
sekä pannaan Vastalause sitä tapaa
Vastaan, millä ranskalaiset soti-
laat suhtautuitvat saksalaiseni

roäestöön lakon aikana. Lisäksi ku-
motaan naatissa ranskalaiset wäit-
teet, että Saksan hallitus olisi awuZ-
tanut lakkaa. Tr.

wallaittaneet Pulttlskin, Siedlcen ja
Wlodawan kaupungit. Bolshewiki»
armeija peräytyy täyttä manhtia.
Varsoman on nyt katsottama oleman
kaiken waaran ulkopuolella. Puola-
laisten joukkojen eteneminen jatkuu.

Berlin, elok. 13 p. (STT.
Radio.) Puolalaiitcn joukkojen teke-
millä hyökkäyksillä on, puolalaisten
tietojen Putaan, ollut menestystä
erittäinkin pohjoisella rintamalla.
Puolalaiset omat mallanneet takaisin
Rowominskin linnoituksen ja aloitta-
neet hyökkäyksen Vrcst-Litomslia sekä
Länsi-Preussin käytäwäa ivastaan.
Tr. •' ,

Berlin, «lok. 20 p. (STT.
Nadio) Itä-Preussista saapuneiden
tietojen mukaan pcräytymät wcnä-
laiset puolalaisessa käytäwässä.
Puolalaiset owat jälleen miehittä-
neet Ijechanowin ja Strasburgin.
Puolalainen riirtamatiedonanto
mainitsee wastahyokkäyksen suju-
Man menestyksellisesti. Venäläiset
owat m.m. poistuneet Pultuskista.
Sotatoimia johtaa ranskalainen
kenraali Veygando. marsalkka
Fochin esikuntapäällikkö. Tr.

Puolan sähtösanomatoimisto il-
moittaa t.k. 19 pnä:

Thornin Marnsmäki miehitti ei-
lisiltana Kowalewon. Kolme saksa-
laista, jotka antoiroat bolsliemikeil-
le merkkejä ja katkaisiwat puhelin-
johtoja, on teloitettu.

Bolshewikit roaatiwat miehittä-
millään abeilla pakko-otolla miljaa
ja karjaa. Pultuskista poistuessaan
Möimäi he mukanaan maistraatin
jäsenet ja pappiZmiehia.

Salslllaineu anteelsipyyntö.
Paris, elok. 19 p. (STT.

Jtadia) Ranskalaisten ja englanti-
laisten sotilaiden saattaman elin-
tllnuejuuan kimppuun on hyökätty
Schueidemuhlin lähellä. Saksan w>.i-
ranomaiset otoat esittäneet tapahtu-
mcm iohdosta anteeksipyynnön.

Kllttowiizin weriset yhieen»
lörmäyljet.

Knupungiösa nyfyisin rauhallista.
Berlin, elok. 19 P. (STT.

Nadio.) Breslausta ilmoitetaan, että
italialaiset joukot astumat' ian3ta°
laisten joukkojen tilalle ikattomitzizsa.
Wahwistamatlomat huhut tietämät li»
saksi kertoa, että rajan toisella puo»
lella omat puolalaiset joukot malmii-
na marssimaan Jlä-Slesiaan. Tietoon
tulleet järjeZtelymääräykset sisältämät
sen, että useat paikat Jlä°Tlesiassa
uueliitetään Puolalaisilla joukoilla.
Tatsalaisia Mcchtaan käytäivan taiste-
lun Maralta aiotaan järjestäg kaimos-
ten, rautateiden ja teollisuuslaitosten
itsepuolustus. Berlinin miranomaiset
eiwät Mielä ole saaneet seikkaperäistä
selmitystä Kattomitzin Merisistä ta.
pahtumista. kun lennätit' ja puhelin-
yhteys KattoMitziin on katkaistu.
Liittoutuneiden tonrissionin salsalai-
nen edustaja on lähtenyt Katto»
Untziin, misiä tällä betkellä on rau»
hallista. Tr.' '

m ME Salini

Ankaroita uhkauksia, jos lowottomuu-
het uusiutvwat.

Berlin, elo!. 2Q p. (VTT. g£
Radio.) jtenraali Leioudin Katto.»
mitziin lähettämä kenraali on
selitianyt roiranomaisille ja ammatti-
yhdistysten johtomiehille, että wäestö
ei ole Pitänyt sitoumuksiaan. Hän uh»
kasi jyrkistä toimenpiteillä, m. m.
ftanttiwantlen ottamisella, siinä ta-
pauksessa, että lewottomuudet uusiu»
tuwat. Kllttowltziin on saapunut
italialaisia joukkoja, joiden lukumää»
rää ei tunneta. Saksalainen kansan»

on kehoittanut
ff)lä'Nesian wäestög pysymään lewol»
lisena ja wälttärnään wäkiwaltaa.
Tr.

Kenraali Ludendorff.
Veriin, elok. 20 p. (STT.

Radu») Kenraali Ludendorff muut»
taa näinä päiwinä Augsburgiin
asettuakseen sinne pysywästi asu»
maan. Tr.

Turkin rauhansopimus Turkin
jako.

Sillä aikaa fanit koko sivistyneen
maailman huomio on ollut kiintynee»
na perin nmtlalliiekii muodostunee»
seen Puolan ja NeumoZto-Venäjän
wäliseen pulmaan, allekirioi,iettiin lä=
hella Parista olemassa Sdwresin fau»
pungiisa kaikessa hiljaisuudessa cn-
tenren ja Turkin wälmen
pimuZ. -

Alletirjoittatmnen tapahtui t. k. 10
p°.nä, Turkin koetettua turhaan saada
helpotuksia liittoutuneiden asettamiin
raskaisiin ehtoihin. Sen werran turk»
kilaisten valtuutettujen kuitenkin on-
niZtui saada myönnytyksiä että sille
luvattiin edustusoikeus Tuikin fal»
mia varten asetettavassa kansainwä-
lifessä komissl-onissa Ml, joka käy-
tännössä ei merkinne suuriakaan. Sa-
moin luopuivat liittoutuneet vaati-
masta Turkilta fen 1,600 tonnia suu-
lempiä laivoja. Mutta muissa kohdis»
sa Pysyttiin jyrkällä kannalla: ellei
Turkki taivu, uhattiin valtakunnan
koko euroftpalainen alue riistää siltä,
siis Konstantlnopoli sen mukana. Ia
tämän uhan edessä Turkki taipui, sil»
lä Konstantinopolin menettäminen
olisi merkinnyt sitä, että sulttaanin
kalifin arvo olisi samalla ollut muha»
mettilaisten silmissä mennyttä. Ia
tuskinpa on syytä luulla, että Tuikin
edustuslaitoskaan tulee asettamaan
esteitä rauhansopimuksen lopulliselle
voimaankäymifelle. Sensijaan käynee
Turkin hallitukfelle maikcakfi käytän-
nössä toteuttaa sitä rauhansopimuk»
sen määräystä, että sen on kahden
kuukauden kuluessa allekirjoittamises-
ta palautettawa rauhalliset olot Vä»
hässä Aasiassa: muussa tapauksessa
on Kreikalla oikeus ryhtyä sitä tar-
koittamiin toimenpiteisiin. Ia tähän
lienee Kreikka kylläkin halukas saa-
dakseen siten levltetykii valtaansa
suurZen osaan Anatoliaa.

Rauhansopimuksen mukaan joutu»
vai Turkin europpalaiset alueet aina
Tshataldshan linjaan saakka Kreikalle.
Turkin salmet rannilkoineen asetetaan
kansainvälisen komissionin valvon-
taan. Smyrna ja melkoinen kaistale
sisämaata joutuu Kreikalle, Ranska
saa Syyrian, Mcvpotamia ja Pales-
tina tulevat Englannin valvonnan
alaisiksi ja Arnhiassa taas on muo»
dostettu uusi- Hedshasin kuningaskun»
ta. jonka alueelle joutuvat m. m. py-
hät kaupungit Mekka ja Medina. Ita»
lian vaikutuspiiriksi joutuvat Kili»
fva ja Mustanmeren rannikolla ole»
mat Heraklean kivihiilialueet. Vih-
doin muodosietaan riippumattomat
Kurdistanin ja Armenian tasavallat.

Turkin waltcckunnan jako on siis
täydellinen tällä hetkellä sitäkin
enemmän, kun niilläkin alueilla, iot»
ka nimellisesti ruuluwat toaftafun*
taan, sulttaanin walta on aiwan wä>
häinm, melkeinpä olematon. Kims»
tantinopolissa pitäwät todellista her»
ruuttll liittoutuneet, salmet ja ran-
nikkoalueet ofcat samoin todellisuus
dessa heidän hallussaan ja Väljässä

Aasiassa taas merkitsee warmaan kan»

Valmiita

sallissllnkarin Mustafa Kemal Paz-
han sana enemmän kuin sulttaanin.
Aiw2ttawasti ei liittoutuneille fyllä-
fää* lopulta alisi rrxiifcatc listaa
rohkeata paé()aa, mutta maailman
tjlernen sekasorto et juuri teholta uu»
iiin sotaretinn ryhtymään, Tähän
luottaen Mustasa pitää yllä roaltaan-
sa ja kieltäytyy niin
musertamaa rauhaa, luin Tulkille ra*
saneltu on. Hän on sitäpaitsi tehnnt
warsinaiftn sotaliiion Venäjän hoi»
sheivikien kanssa ja arvelee aikaa
woittamlllla miclä N>o:!uansa:ehoä hy-
viäkin palweluksia isänmaansa eitti-
sen yhtenäisyyden ja- mahtamuuden

Mutta miten hän
siinä onnistuu, lienee sentään Jcvul-
takin perin epätietoisia.

Ennen maailmansotaa oli Turkin
Maltcckunta lähes 2 miljoonan neliö»
kilometrin laajuinen ja sen asukasluku
nousi 90 miljoonan tienoille, dltjt siihen
kuuluu tuskin 300,000 neliökilomet-
nä asukasluvun ollessa 3—6 miljoo-
naa. Mutta ei siinä kyllin. Waltakun»
nan taloudesta ja raha-asioiZta huo-
lehtimaan on asetettu wieraZ
fikomisfioni, jossa Turkilla kyllä on
edustajansa, mutta tietysti enemmän
tai wähemmän näön wuoksi. Näin on
Turkki siis sglä alueellisesti että ta»
loudcllisesti niin typistelty ja ..kynit-
ty", että wastaiset nousun mahdolli»
sundet näyttäwät ainakin tällä Heikel»
lä aiman olemattomilta. Mutta myön.
nettäwä on, että on olemassa useita
kysymyksiä, jotka saattamat epäile»
maan. tuleeko täs-tä raichasta lopul-
takaan tcstätvä. Sellainen on ennen
kaikkea Konstantinopolin kysymys,
jota voitaneen pitää yhtenä n,aail-

mansodan puhkeamisen syynä. Sitä
ratkaistaessa ei ollut mutana Venä-
jä, jonka silmät omat kauan olleet sii°
hen himoiten tähdättyinä. Tosin kau»
punkia walwowaan kansainväliseen
komissioniin on warattu Venäjälle»
kin sijansa, mutta ei ole ensinkään sa»
nottn, tyytyykö Venäjä näin vaati»
nmttomaan osaan olkoonpa Venäjäl»
la sitten mallassa bolshevistinen tai
joku muu hallrwZ omalaatuisesta
imperialismistaan omat bolshemitit
jo näyttäneet,kyllin selmia merkkejä.
Ia toiselta puolen uneksunee Kreikka
yhäkin kerran pääsevänsä tämän by»
santilaisen keisarikunnan mahtaman
pääkaupungin herraksi. Myöskin sal»
mien kansainvälinen malvonta anta»
nee aikaa voittaen kylliksi aihetta rit*
töihin, ja Italian jaKreikan edut Ma-
hassa Aasiassa törmännevät tutemai»
suudessakin helposti vastakkain. Edel-
leen saanevat myöskin Englanti ja
Ranska uusista alueistaan ainaisia
lisähuolia.

Mutta tällä kertaa on Turkki nu»
jerrettu. Se on vain kalpea varjo
siitä mahtmuasta valtakunnasta, jon»
ka voittoisat sotajoukot kerran uhkaa»
mina seisoivat Wienin edustalla ja
Puolan rajoilla ja jonka edessä' koko
silloinen sivistynyt maailma vapisi.

Kuohuniq Miannlsla.

OVIA
Lontoo, elot. 19 p. (Reuter

TTT:lle) Anasoaulissa Kerryn
kreiwikunnassa. hyökättiin salaa
moottoriwaunun kimppuun, jossa
oli 13 sotilasta. Sotilaat pakotet-
tiiu antautumaan, minkä jälteen
heidät riisuttiin aseista. Neljä soti-
lasia haawoittui. Ballyvourneyssa
hyökättiin eilen illalla erään polku»
pyäräpairullin kimppuun. Patrul»
lia komentanut upseeri surmattiin:
neljä sotilasta haawoittui. Muut
riisuttiin llseistg lyhyen taistelun
jälkeen.

Pohjoismniuen ministerilolous.

(Suomalaisia normaaliovia)
myydpn lautatarhastamme
Rupholahdegga, puh. 83 78.

Veljekset Udd
Rakennuskonttori.
Puh. 73 68 & 39 00.x21538

Tukholma, elok. 20 p. (STT.)
«Aftonbladet" esittää warmana asi»
ana, että pahjoibmainen ministeri-
kokous pidetään Oäpenhaminassa
elokuun Miimeisenä toiikkona. Kaik»
ki kuusi konferenssiin saapumaa mi°
n-isteriä omat uusia miehiä, jotka nyt
enfi kertaa tokoutuwat yhteisesti
neumotteluun.r-r RP«.

Kannattakaa lastensuojeluttiZtL.
Ilmoittakaa hätääkäisiwLt lapset
Lastensuoj-lukeskutstlle - (puhelin
115 28).

UikmlupMkimia

V&riL UrkeUupaiioja
alkaen Smk. 55: korkeampiin hint.

Pehmeitä Kauluksia
alkaen Smk. 4: 50 korkeampiin hint.

Valkoisia palttinahousuja

Tenr.:saaitaja
Tennissukkia
Tennisyöm

POHJ.
VSLIATAVARAIN

KAUPPA

m n iiii

ntLSINGIN SANOMAT

Tiiliä
myydään varastosta tääjlä.

\lMWWW
Puhelin 7077.
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Lauantaina eioKuun ii p.

Tiedot Latwiassa tapahtuneesta
wallanlaappaulfesta perättömiä.

Helsingissä olewa Latwian lähe-
tystö ilmoittaa, että joku päiwä sit»
ten Berlinistä lähetetty sähkösano-
ma. jossa kerrultiin sosialistiensyösseen mallasta Latwian hallitut-sen, on tuulesta temmattu. ■

Kreiwi Tiszan mnrha,
Untllnu cnt. pääministeriä osuus

siinä.
Veriin, elof. 20 ft. (ZTT.

Radio.) Unkarin fattiaUx&fofouy on
päättänyt peruuttaa entisen
terin Ttesan Friedz-irhin parlament»
taariscn Baltion
jyyMawiranonicisot aikomat hänen
suhteensa jämna toimeen vikosoikeu»
delliien tutfiinufsen sen johdosta, «ta
häntä iyytctään kreiwi Äszan mutz»han suunnitielisaksi ja alkuunpanisak-
si. Tr.

PAhjllrömainen parlaNeutti-
longrcsst.

B e r l i n, elot 19 p. (Z%Z dia-
öio) poi)ioi3mäi»scssa parlamenttien uMseW kcngres»,
\&c Zri3tianias>a, lausui suurtora"
jäin Puijoina Mcaiiicte!, että rcm-
haan nähden toiwser euvät
ole pitäneet Hc.iMansa, tun rauha
on muHdc>Ztunut vcjjiiv.aTav.iaatxn'
seksi jollcrijia
tunnetaan a,!noa3r>mn
iijMta. RiwOn cimstcio,. wapäaher»'
ia UdelOärb Pamosn sitii, eilä olisi
työskenneltäroä ieniiumtaiiten muu*
toöten aikaansllllmi-eksi. että se tulisi
lainwoimasseksi. Tämän
saawuttamiseksi olisi Salmn sllllitta-
Ö>a liittyä liittoon; samoin olisi
Myöskin Mdyhwaltain liittyminen
Malttamatonta. Tähän asti on ollut
ainoastaan ylimioliiyys ja kansalli-
suuksien oikeuksien häitäilemötön Iq>
nnnlyönti Mallalla. Etujen volitn?an
tilalle on saatama oikeudelliset pe*
riaatteet ,ellei tahhota> että rauhan-
tvö muodostuit nndeZsi tulikekäleessi.
Norjan Päämmi3teni Lövland Pcri»
nosti samoin sitä, että Kesti-Eurona
valtioiden olisi mitä pikimmin päas*
tämä lon.samliiton jäseniksi. Kuotill»
lainen Oallen lausui, että olisi mitä
pikimmin toimeenpantawa tarlitz»
tus, ennenkuin main-"u tarkitztus
tehdään idästäpäin. Tr.

Eäiitila elolnnn 20 l».
Etelä-Tkandina»

wicissll oli noin
7§o Mm fyy>§
ihnempainemtnimi,
jost» Suomeen
pisti alle 760 mm
iyw<i osammimi;
torlein. yli 767
mm, oli ilmanpcn-
ne Ncmsian luo.
teispuolella. Ileen»
sä ilmapuntari
nouji. «änoas»
taan Etelä-Rulli-

Taiwal oli yleensä pilroeSfu, main
papissa ja paikan sel-
leä, käwi yleisesti ullenen ja
Pl>f>jc>',l«Eulopll3sa oli päiwää
pieniä paifallisia sateita. Iltasella säwi
Etelä.Tuomcssakin ukkonen. Tuulet
oliwat waihtclewia. heauf. Lämpö-
tila oli aamulla 10—15°, Lapissa 6: ja
Puolassa noin 20°, päiwätlä myös K aa!»
tois-Suomcssa 20°.

Todennäköinen fiiii tänään.
Piimistä. Heikkoja «ii kohtalaisia tmi.

lia S» ja ®©«puolilta, sateita, »tikitä.

Nuorisuseulllt. Kurienniemen
nuorisojenra ©uåtemöeua mietti kesä»
juhioansa t. k. 8 p:nä. Ohjetntan
aloitti herra Edwin Wähälä satjuwal'
la ierwehdyspuheellll. Nunonlausun'
toa esitti Sofia Aalto. Arwokkaan
juhlapuheen piti op. Klemola, lii-
maillen nuorifion fafroptuSta. Esitel-
mässään op. Kalle Tuomalla walai-
fewasii esitti mitä nuorisoseurat
owat waikuttllnoet länsan lehityiseen.
Näytelmäiappale „Ne jääkärit" esi<
tettiin kiirettäwäZti. Seurasi sitten
fcnfcntiansfta, jota oliwat ohjanneet
ndit Elli Kallio ja Olka Syrjänen.
Tanssi onnistui niin että se oli ylei»
sön pyynnöstä toistettawa. Nallea»
losken soittokunta esiintyi iltamassa
johtajansa FranMan johdolla pitkin,
iltaa, kohottaen juHlatvnnelmaa.

Iltanza onnistui aineelliseenkin
puoleen ncihden. Kärjenninnen nuo»
risHseuran ensimmäinen kesäjuhla
jäHi ylsisöön hywän waikntuksen.

<MMB»V<><M<

©etmnoerH. Kouluhallitus on
määrännyt johtaja Pginö Helteen ja
johtajatar Anni Salmelan yhteisesti hoi.
tamaan Raahen seminaarin uNonnon ja
historian lehtarinmirlaa silsi tunnes
wirta walinaisesti ehditään täyttää.

Kouluhalliws on myöntänyt Wirla»
mapautta toistaiseksi Toitaw»lan semi.
naarin possaharjoitusloulun alempien
lulcklien opettajalle Juho Franlsilalle ja
määrännyt sijaiseksi kansaHoulunopeUll'
jatar Tylne Ahlawist!^»

*"^U

Uchmluß,
Talsalaiien heittänyt 58.18 m. !««

hiistä. Tunnettu faffalainen urheilija
Buchszciöter un Salsan mcZtaiuuslilpai»
luZsa heiuänyt teihästä 58,18 m. <sa*
moissa lilpailuizsa juoffi Ran 200 m.
22,2 fef. Korkeutta hypättiin 181 H sm. jo
5,000 :n. juosliin 15,40,3 min.

Amerilalaiset j«llllpllll»llii»t häwin.
nect SBiinie sunnuntaina
petosi Jtuotsi olymp-alaiöjouNue arneri.
lalaisia mailaan. Peli onnistui ruotft»
laisilta tällä terraa Tv.iroin ja he woitj!»
wat 5—2, toaiffnfm amerifaläiftt johti,
wat alussa 2—o.

H. 3. K. 2 Jilipnilcc ensi sunnuntai,
na Porw>'i>°sa ja ensi tii2:a>na uudelleen
«Mincarhassa englantilasten lanssi.

H. ?, K. I —H. P. E. i ottelema,
Nöpaudin malsaZta luultairazti ensi fel*
ftrpiiffcr.ct.

Helsingin Sanomat
ilmestyy tänään iO=fteuifena. .v

M MU lii!

OTAVAN
ensimmäiset
syyskirjat

Romaani,

- John Gaisworlby.
Herraskartano

Hieno englantilaisen maa-
laisylimystön elämää ku-
vaava romaani. Suom.
Eino Kaila. 22:—, sid.
80:—.

Matkailupakinoita

j. E. Rosberg, Muistelmia
muilta mälliä

Hauskasti kerrottuja kuvi-
tettuja pakinoita tekijän ret-
kistä useimmissa Euroo-
pan maissa. 25; —.

V. Aimola, tavallisimmat
MWWW

ja ohjeita niiden hoitami-
seen. Kuvia. J: 50.

John Nerfe, Autokirja
Automobiilin hoito- jakule-
tus. Runsas kuvitus. 3.8
lisätty ja korjattu painos.
Sid. 27: 50.

7» painos

Kotiruokaa
Edii Reinilän y. m. toimitta-
maa kuuluisaa keittokirjaa
on ilmestynyt sid. 25: —.

Wallertf, Llnr=aniernLSokeri-
juurikasviljsiykseii tutio-

dyönteiset
ja niiden torjuminen. Ku-
vitettu 4: —.

Esparantoa,

Aleksis Kiven »Kihlaus"
ja „Lea" ovat esparantoksi
käännettyinä ilmestyneet (La
fiancigo ja Lea). 4:—.
«Kaupan yhteiskieli",

niminen, 1 m:kn maksava
kirja esittää esperantoa liike-

" maailman yhteisenä kielenä.
N:o 14 ja 15

Veli Giovanni, Pilajuttuja ja
piirroksia

ovat ilmestyneet, Kummas-
sakin yli 60 pilakuvaa ja
muuta hauskaa, a 2:50.

Kustannusoy. Otava.

•

-



eiOKuun 21 p.!

MM
Ääni »uspion talaa.

KUUfömfflå n4i« miten monot ««a.
talouÄehbä ow»t päättäneet ijtjfciä hf>lxlft. Vnmeinlin. Monesti maalainen
fcaamäelijin tilauKllilana »liin ne nyt
taa* laiOl auiataqi «des tilata" .

X&tä samaa neuaoa olemme täältä
Kuopion tatano monesti tuumanneet
n«i»ten lehtien suhteen. 28aif=
l» »älyyhän nuo muutamat puoluenai-
sel haoweilewan uusiakin fteiuLtettatoat-
si. Eiitä huolimatta lähtenen ehdottaa,
eSä «Jim. .Naisten Ääni", »Suomen
Nainen", »Emäniä.lehli" \a mifje; wie»
lä sopisi muitakin mutaan woisi il.
mestyä yhtenä rooiinakföana natten
äänenä, Suomen naisena, naisien leh°
tenä tai nillä hänen nimensä sillin oli»
si, puhumaisa meidän puolestamme,
ietrornai-ja mitä on leieottawaa.

Olen näiden kaitiien lehtien ainainen
liaaja, joien ei kukaan tahtone paheta

■ 0-a.viani ja mielelläni soisin saawani
laitti elimeenkin. loZ kummin»

ioideulin lMlölden pitää forum
>a niitä aina pMYLsä pitäneen,

■ >i se - ään ole hauSfaa. Vuonien
... .; a.attclciVien puolelta olen roh.

..< ajian leZluHielvn aloiiiaa näin
. ...o:.!eh, en palstoilla.

Sufj tässä maassa uskaltaa ja tah°
il» heitk.ää »riiijttti tröjan ri;fca:i rouofji",
je§ niin jgnctsi, cEc.ume inc na set, joi=
doit pitäisi MiclMäNi söajiäiij Joiiina
astua yhdessä „;;:ifc:3po'lfua elämän".
Sijaa yhteisin tooirnin, Yhteisiä asioita,
ilaitiiyan futitiniiuiti tahkoiinne tehdä
lyötä Yhtenen ifänrnaan hyroä.fi.

2Kaalai3 n a i n e n.

Kiz,ymys.
Milä on stMnä siihen Tuu ©ucrncn

ci wastlla sille osoitettuihin
rirjeijiin, cifä toimita siltä tehtyjä lila.
ufjict. Sitä juutTiinuaUa pyliiäi»
stn liitolla itlrjl.nc-iä, Juu t.lau.scn te»

fijä on acipuifitition asiamies ja hauelle
tm liitto lähettänyt ilmoitiÄfet ampuma.
tatpcistcj ii. in. Cu liihcicit» laisi, ; opa
fciiuciiii tilauPa» maan e, kuulu mi>
tään, joten laiuaun selwittMä n-haii.
Ampumaurheilua haitasta

wa.

Uulov
tSuoincnliiinau Dunifuiäcu ja si»il>.

EDätfUm puolcä.a »äijrtcnin cfuiétajiäior.

osoittamasta suuresta iui!uiai:o|Ottut=
jesuj minulle 7u»u>uo,,spuiwa.,äni iau>

sun täten luiitttOlttlliuimittait liitotjem,
feuciuenliuiia, elolunn 19 P. I9äi),

Alfred © uni os a 11.

Ö Ihana '<? «utliti&aSdt^tf

T. f. 19 p. oli Teunpe.
teen iaai-!uißa!toifeube§ja jälleen «Mä
»Skuran Sehtcu" roaetaattKta toimitta*
jaa T. Ä. LehtW» mainioissa leSbcSjä
olleen fujoituifeu ~'BartV.itieu raahatun.
ta" johdosta nosKttu juilu. Antamallaan
pää:ö3i.'tlä tuomiiii
Kaswajan hcrjauisesia 300 Kif:n sgt<
koon.3låflstuiDa;ioi!caB kumosi ..Työläisnuo»
rison" ronftacumaa toimittajaa, toimittaja
P. Hälliä liiastaan iirjoiiuijon „Awe
Satanas" johdos.a nostetun syytteen.
JJlcuicn syyttäjä ilmo.tt.i Hytymättö-
myyttä ijwätcrieen.

Kapinan iäifiiclioiilclyt. Wehka.
lahdella rnaalisninn 9 p : nä 1013 lapah-
tunccSta yli opp. 23. Lassilan murhalta,
waltiopetoisesta ja rhöS:öia.ä stzytetdyä,
Kangasalta kotoisin olemaa finmyöm-ies
Johannes Salmea wastaan wi>
reille pantu juttu oli eilen ejilla Turun
howiuiteudessa. Asiassa kuultiin useita
todistajia, joista futaan ei kuitenkaan
woinul suorastaan ottaa malalleen, että
makaaja oli ollut murhaajien ioufcs
sa. Juttu lykättiin tuonnemmaksi.

Eilen cli niinilään Turun homioiteu-
dessa esillä walliopetoLjuttu Nehl, lah-
>eLa toloisin olemaa torppari I. K S i°
::j cii:ä waslaan. Tästä päätti yorn;=
.i-e«i§ n:\aa Pääiölsemsä toastcdcs mää,
.. ; äroänä puimana.

©rjö Wuriusen fuofcma. StonnoriJt:
,"rjö viy.rriDicn muc&aSia ftrJjr-ettpt loänoe»
ii Hannes *s&ireian juttua fa.fi «Min t.
!. 18 r. jätteen Surrun taai-mfrwncKfeu*
btfna, Stoiipunoinciviaili £. Sccianbex
fTtttottti faancen.>"a tietää, että tuomari
STJaian tiettä ax>ibaan fauön Tarton jma«
oilcuben a!kuuraiset auatirjo:, ja pyysi
fen wuoksi ly'sähstä niiden fymätmiSta
nmrten. SBaStaajan puolelta tuu.tiin
»delloen loimea robiStajaa, joiden wdis»
tuSten piti osoittaa äßacjofen ulleen sam»
tarnuurftrjatt. lutw chlättiin edelleen
mnlon päahöm.

X»llil«it»3. Tulliwartijanwirkaan
Kuollalan tulliwartillösa »n nimttstti)

ylim. 23. ©iencocla, Ja»
jnoniaifeen toimeen Wacisan wllitama.

rra waitioluneiMa Kwaiken ylim. iuU
Nwarttja A. I. Gian ja tullimariijalsi
Negerbyn tullilamariin Maaiianhami»
nan wllNamaiin tulliwartija I. R, ©Ö=
berlund.

Joensuun amoinna alMan mllinhZita-
jon wivansijaisuus on julté.ettu haett.a°
n»«lft luiunxm eUtfuun loppuun mennes»

elit
■»<»■¥■»

TLlleiuspankit ljeimkuun
lopulla.

Rllhmnlliklinain tila, joka kesä-
kuun aikana tuntui olewan jonkun
werran hcl!,«ttumaZsa, näyttää nyt,
talletuöpankkicn heinäkuun meno-
jen mukaan anvostcltuna, jälleen
tirenewan entistä ankarampaa
lvauhtia. Kireät raha-ajat kuwaä>
tuwat selwästi, katsoi näiden nuine-
roiden kehitystä sitten miltä siuo-
lelta tahansa. Antolainaus an jäl-
lccn paisunut lähes parilla sadalla
miljoonalla eikä ottulainaus ole lä-
heskään kyennyt pnsnttelenlään tä=
män kehityksen tasalla. Tainaan
suuntaan, ahtaihin rahaoloihin,
wiittaa myös kassa- ja ofiliaaifionU
Marojen taaksepäin sumlimltuMkehitys: molemmat erät omat huo-
mattaw«lla määrällä pienentyneet.

Ei'mätkä edes ulkomaista liikettä
esiMmät numeroi osoita huolia
matta paranen>a>sta kauppabalans-
sista maallemme edullista kchi-
tYZtä: panfTien nettoioelta ul'o-
maille on jälleen hnoniaitamastilisäntvnyt.

Talletuspankkien kasfaw a r o-
jen suuruus fiuifanben lopulla oliseuraaina (tlchans. mark.):

'"!-. 20 3 7„ 20 yu 19
181,459 147,909 180,899
Heinäkuun aitana omat kassawa-

tat siis n. 16,5 mii»iooimflo. WÄ)c!,»ystä, nwiflafiii
piciK'niinäö)ä määrisSfä osoitti fc=säkmtkin (—3,3 milj.) ia samoincouSofraj ( 6 milj.)

€>bligatfioo n i id c r o j e nwähennyZ on ollut wieläkin tuntu-

«/, 20 "/. 20 */„19
243,137 283.390 293.383
si:i:r.uibcn wöhennys on noin

20 milj. ja Vuoden alusta tulien 50
milj. M-cfäfunliii nämä warat lisäy.
tlM>ät n. 27 milj.

Antolllinausliikteen
lchitys ilmenee seura!M,>a«la:

e gua 'S
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ro CT C oc S
Ifk. cR -ci 55 "

i Antolainaus fotcnaiimtbeSffian
on heinäkuun aikana rofionmtt lä-
hes 103 milj. Edellisen blukauden
lisäys supistui waiu 69 ja touko-
kuun 3? miljoonaan. Huanlaitawin
on lisävlymiuen tällä kertaa tir-
jecnroaihtajain tileillä, jotka yksin
oroct kasmaneet n. 11? :nilj. Myös-
kin wckselit osoittamat kiuomatia-
maa lisäystä (+ 73 milj.) Kassa»kreditiiwit eimät ole sanottcmasti
muuttuneet s-!- 5,7 milj.) ja warsi-
naiset lainat otoijl suorastaan wä-
heutyneet (—2,1 niilj.)

Pankkicii ottolainaus osoit-taa seuraamia muutoksiasään:
SS £>&-??<>?
9 Sfs «

3 '• §
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Ottolainauksen kokanaiZkisäyK
heinäkuulla an 81,7 milj., wastaten
71 milj. lisäystä keiäkuulla. Anto-
ja oitolaina,ichieii, beinäkuun lisans-
Un orotus on siiö, n. 111 milj. Na°
hllotajen helpponemista näyttää siis,
sa<noan wi«lä odottaa. Narsinai-
set talletukset, jaidm laswu fef&>

S. O. Ä:n myynti.
Heinäkuun myynti 34,7 miljoonaa.
T. £. K: n myynti ;sou[i ficinä!m:tta eri

fortttoretoja feuxacmmn jumntiin:
Wiipuii 5,254,750: 00
Siaafq 4,447,199:' 39Oulu 4,401,598: 58
Turlu 4,059,977: 38
Smapere 4,024,133: 37
Hclsini, 3,302,395: 20
Klltta 2,863,743: 25
Kuopia 2,748,777: 00
Iywäclylä 1,820.324: 32
Joensuu 1,600,463: 82
Seunjontaictmiato 145,746: 35
Päätonllllli 25826: 16
Mäensä: 37,700,676: 08
Wiune wuomta oli y\:tnä;uun myyntiTml 18,138,558: 85, joien lisäys on Stat

51,562,117: 23 eli 148,7 %.
Tämänwuatinen rnirtmtt yli 135,5

miljoonaa.
S. O. K:n eri fonttoricn hfjtctncn

mtjrjniimäärä tämän rouoben seitsemänäensimmäisenä rautatienä on Sm!
1G5,570,354: 22. Kun wiimc muoSeti wa§-

iaaican ajan mWnti oli Srnf 80,525,790:
1)0, on lifu.jS &ntt 70,044,51)3: 66 eli
34,9 %.

Nrwsp«yeripörsst.
Perjantaina elofuun 20 p.nä 1920

»'aateli iauf<r:: 360 V), P.
288; 100 fiar.juuiä O. P. 427;

'

130
2anöt;nnnp.ab. 138; 40 Helsingin Q. P.
165; 300 158—159; 20
Vaasan O. P. 136,5—187,5; 120 Tn.
cun O. P. 278; 100 2iile°pant. 117—
118; 25 S. H. O. g). 2730—2750; 00
St. Suom. Tel. 327—339; 1900 AaroZ
172—174; 10 Fennia 16!i0—
167'0; 100 Suomen Svteti 128; 20
SBfotjtlä 1085—1100; 150
Äalttw. 206-210; 10 Kymi 1330; 100
iiiisiciä 1.C50—2675; 160 Ihd. SSi&at.
1920—1870; 500 Su»m«» Jcitost
345; 30 Turun Sinut. 830; 5 tyuiu Re-
mi 10,000; 60 Uieå" 8950-9000; 20
«Su-iäeit & U:o 2700; 50 Högfors 236;
10 (aScitf. Strömberg 1550—1500.

Slr.yopapertpikSjin tantan tttiion
waih« «li ©mlSfa: t. f. 17 p. paniii.
1.405.130, tcoi!is. 1.835.775, tzhi.
3.2-40.905; 18 p. paoEi 1.030.470, ;coUiB.
1.450.910, yht. 2.457.300; 19 p. panta

587.550, teollis. 1.186.775, yht. 1.774.325;
20 p. sanlU 708.770, teollis. 1.530.910,
ntjt. 2.5i9.6ö0; cli ifo'a rofflbn rnaihto:
pantit' 3.827.020, teollis. 5.974.370, Pt)-i.
0.802.290.

Edellisen miiion wa hio cli panlii
S.GSG.IöO, teollis. C.402.Ö&0 eli yhtensä
y.428.850.

lulewaijuus.

.Financial Netos" kirjoittaa. että lail°
l, ne, jotta ajattelemat silittää pääomi.
aan woiltoa tuottamasti. ofofä«*WJi suur.
ta huwnicta erittäin edulliselle paperi. j«
puuuwSjateouiiuubcue. Tuon tuostakin
toistuneet hartain nousut eiwät

E>nraneet paperin ja tailfi tä.

man Ä<m yrirytsel oma! »iiine mukina

•.uoitancci suunnatonta rooitLoa, Ne oioat

moitteet perustaa mararahastoja. laojen-

taa tehtaita j-a kaikin tamoin parun aa

asemaansa. Taiutoktaista P«nruMulD.«
huolimatta lisäanti.
seksi on siitä hhä edelleen puute. Kun tä-
mä puun: woid«n pottaa. wo daan tuo.

tanwalin lisätä suunnattomaasi ja se
tuettaa yhtiöille wielökw suttrem?aa
woilloa fatsin itislini-ä nimittää, bal-

wnnmns-.a aS«>ar.
hienoinrpiin walmizteitz,n saakka, nayttaa

aiflöwrt rajaton. Ttiiemaisuuden to«ci>'
omat maini,un teollisuuden alalla par°

htim.mat ja edokettaioissa sen ttraciji ifM
tpilfcö pääimansij-itus paperileollnuu.
teen luin lÄhem asti ruiomatcoutfautccn.

kuulla oli marsin lmomattama, omat
nyt lisäytyneet maan nimetn
(_j_ 5,7 vail[.) varsinainen lisäys
on tapahtunut tilille
talletettujen marojcit joukosm, voit*
kä omat kohonneet n. 55 nliljoo-
nalla. Kirjeenwaihtajain tili on
noussut 20,8 miljoonalla.

| N ed i sko n t t auls ii n näh-
den ei tältä kertaa ole merkitiämissä
inlliniitomampaa «'.uutosta puo-
leen tai toiseen. Edelliseen kuukau-
.teen narrattuina ne omat mähonty-
neet n. 3 miljoonalla, päättyen
kuulauden lopussa 176,8 miljoo-
naan.

Pankkien ulkomainen mel»
la' päättyi heinäkuun lopussa
553,7 miljuANllan. Kesäkuuhun
verrattuna merkitsee se melan kas-
mua 41,1 milj.

Eri vankkien Marsinaisilla talle-
tuötileillä olenxn marat ja niissä
kuulauden aikana tapahtuneet muu.
tokset ilmenewät seuraamista nu»
meroista (tuh. mark.):

699,825 + 2,641
MdvKpankli 944,431 2,477
Naasan P. 181,877+ 37
Primatoanken 113,535 79
Kelsinqin P. 157,081 + 2,925
Turun P. 95.985 + 182
Kauppapankki 69.503 732
Tampereen N. 64.117 + 570
Landtm. banken 109,448 2.397
Tamo-Karj. P. 34.352 927
«änsipankki 65.997 1.078
Mlllltlllauspankki 23,230 + 514

Käsityö!, p. 13,180+ 404
Liikepankki
Pohjolan P.
Luottopankki

P.
Diskontwp.
Maak.-Kesk. P.
Pohi.-Suom. P.
TeollisuuZp.
Älandz N.
Ultom. p.

20,114 + 15
16,005 + 614
12,925 100
7,003 + 732
7,145 249

23.485 + 533
3,514 -r- 52.
7,224 -fc- 1,835
7,725 + 1,355

11443 + 1.445

HELSINGIN SANOMAT
Suomen ullomllanlnuvpa

Jjeindluuiia 3920.
wicnn 247,3 milj. nit

pllprritcollisuui!.!! tuotteiden
«44 un!j. mt

Tullihalluulsen ;ila<j'.oUife.n osas»
ton antamien tietojen mutaan uli°
wat tärtelmpien
tuonta ja wiime
hcinäkuulla feuraawat:

Tuonti.
Näumstä saatuja ruokaiawaioita

tuetiin rnaaijainnie yeinäkuuua no,n
308 917 mf:an anvo-ta. Tammi—-
hzinAun aikana oli imiixrn tawaram
tuannm arwo yihtecniä 10,9 n;iij. nit
Wjaa ja »viljatuotteita tuotiin
meahamnté heinäkuulla 112,2 nrilj.
mk:n arwoöta ja tammi—heinälllul.
la yhteeniä 323,4 milj. rnf:n arwos-
w. ja maus-
teita tuotiin heinäkuulla 36,1 milj.
mf:n edestä ja tarnni—heinä-
-229,6 milj. mk:n edestä. Kehruuai»
neDon tuontiani» heinäkuulla oi
12 8 milj. mk. Wasiaawa arwo tam°
mi—heinäkuun aisana oli yhteensä
171,3 nrilj. mf. Kankaina tuotiin
heinäkuulla maahamme 12,2 milj,!
mf:n edestä ja tanirni-ja heinä»
kuulla yhteensä, 123,5 milj. mk:n ai-
mosta. 3e?a!aisia
tavaroita tuohin heinäfiiulla 4,3
milj. rnf:n armosta. Zair.m:— läc-inä-
kuulla tuonnin arwo oli yh'<eniä
40,7 milj. mk, ja nahkoja
nahlabeotsia, turlilsia y, m, hiotiin
Suoneen Keinäkuulla 3.9 milj. mk:n
armoita ja tarmon—Heinämnn aika»
na ty&kenfä 80 mi!j. mk:n arNx?Zta,
Metalkisn ja met-,llit'osten htoivi
kobosi HeinM»M 46,5 milj. mf:acm.
Tannn-—Hoinäluun tuonnin arw»
ali ykteeusä 283.1 milj. mk. '

Wi e n t i.
Puiltanxiioitten ja puutcoksien

wiennm arwo oli h?inä!!,<llla t>&tvcn-
fä 247,3 milj. mk. ia tammi—l)fiajs-
- yhi-?l?nsä 534,1 min. ml.
psrkncniulctta. ftahlma ja paperia
rnicfitn SiionicSta Iriirne heiiiäkuullc,
94,1 mi!j. mf:n avvoVa in tmmni—
Ejfinfifuurfa ööffcnfä 504 5 inifl. rnF:n
el»7?tä. jo
b?n yhtenen hvrnrtrrtDO oli freinä-j
kuulla 34t,4 milj. tri. |

Tolihlntojl! Hclstngisjä.
Eloluun I? p;na

Nulsicipa hiiroe. i!» . . -: 6:~
,

puolifniiDO tilo —: 4;
Nuisjouho! £iio . . . .—: 3:~
«onral ia 1-95 2 -

ftanrarqi ..-.it kilo ....ifcso 4:-
Cbranimiit tilo ....4: 4:50
Sialtani tilo -: -:-

jjernert, loilueci! litc. . 3; 3 5
maltein , . 3:50 - 4.

„ ictalaifet „
. —:-

———

dramat 5 iitr . . . 2:75 3:50
Porlla al »ipp». .

. . I: 15
:?!aiio tuorim iitra. . .—: 1:80

titnvittn „
. . —: !

Niili 2'A tittan pytty . —: :

Ihimä (iriiu litra . . . —: :

fcraia Ii!« 8- 9: -

UKeifmicai, tnore ftfo . . —: 3i.—
SRttotorofu , *

• • —'■— :-

SwiSic kpl. .
.

. 3: —4 -

•«tinat tiu 23: 24:-
Wnieritan ia§roa (Lärd) kg. - : 27:-
Siargariini tg 15: 15 50
•Jtaiibanlitja, litove tito .

. 9: 11:—
„ patro. . —: —:—

Lmnpoauliha moie „ . 14: 15:
valin. »

—: ■:
Ltaulitza tm>« . 21: 22.-

palw. filo 25: 28:—
Wasitk» !!wt«Ui wäl),

„
. >2: 18: -

»anal !cn>alf 12 1& -

Nanon, ojal lpl T- 11:-
ieeret lpl —: :

SJicifot „
—: :

Pyyl —■" :-

Ö&aÖ „
.....-: :

inciicatti tori 2: 3.
Rttftatäali ....kpl 4: s:
«iipiilcali. . . . filo -: 3. —

JWrätot rot t.inwrjat titta . —: :

«alwi»>L!»ar,al lilr. .
. . -'•— ——:

ynötiimanf.lij'. litr. . . .
—: •

FiiiSiilat lilr —: :-

©«tat —: :=

Kipu!,! filo 6: 12:—
Som, tnore cilo . . . 25: 30: -

Hauli „ „ ... S: 10:-
jibißen

„ „
. . 6: 8:

Batoa „ ,
...ii- 10: -

änvCt
"

,
. . . 2: 3: -

Viila „ „ .
. 14: 15:—

'AnfetiaS , „
. . . l5: 16:-

Sampeta , „
. . . 3: 1Öi-

sillä l „ ,
...2: 2:25

iuvsia 4: s:
oilta suolattu »

- • 10: - 12:—
'■loty- «to .... 18: 25:-

teflon. .
.

,25: 30:—
:ahna, luoluttu Hio . . . 7: 8;
Pauli, motattu «... 6: 7: -
Pilollo imien . . 9: 10: -
Lilalot, loboiul tito .

.
3: <:—

„ latomot nelikko . —:— —:—

Hiateei, tuoreet „ . •
• *— :

jiranntt 10U kpl. .
. . 50:- 65:

yetnm nurmi— » leiw. 6: 6:50
» timotei . . 8:50 - 9 -

fc-atot luiwxsel metr. f*jt» 27':— 300:
. uidntQfet , .235;- 260:-
. W»ji1«l .

. 2Kfc- 2tyS:—
3uima»tu»tBö 50emp.« ll'£- 151:-

Ne. iotfa tahtomat tietoja a w o-
jiaiiU.t.q. &ai.l!Q.i4tflU liMwi
41 na HM,i6ln Zanoiuia. Anwnai»
flata pal««lutvallo!«tc> iliiioitetaan
jletjeMt H«lNngln «anorniSfa.

Kurssit.
<-ill!mcn Pankki c10f.20 p:nä

litöÖ.

»P räim.
Lontoo aivo 1!5:90 113:60

qlö 32;10 31:49 >

si;fl,o!if;a
. 6M:- 645'-

f.riniania „ 479 20 469:20
S3peiihninino

4 473:20 469:20 -

jgqiftqtyttn , 1C3G91 1035:2) 1MNZ . 231: M— ' g
ÄiMvtlpen H VliiZsel ;?42:— a

salsa a/iv 6?:- 65
Hien .

' —: "•-

f«fä . 533.40 52240

Pn,>Mt!i??outto,
velfir.i; ....(M.3 20; 8 »A
s">»!w ....(6,11 iQj 6
ttinrictbani .(•■ i ]5) 41/ j
»oriß .

.
. p/>. 14i 5

Ter!,»
. . . .<j9iu 14) 3

WV\j . . <!>!,,, IS) 5
'lh\hikl ....( V« 19) 4

"

lnlHoima . .
. f>»/8 2u> 7

Stni.liiuiirt . . .(«is i9; g
»chamina .

. (?/io 19) 6
"

Pietari . . < </- i4% g

Imzlala>lValw?ltltsia.
sot)j. suotuni, seura?. Sunnunt ilo 9op. WanhaZsa l. Siautauen; go il ap.grcbrifiöctgin f. @lontaa; flo 12 p. fflf!iolain i. Slau.aneit; flo 5 ip. Töölön

Dtaufjnl. Saafonen; flo 6 iv. «ilowin t31a§fi. £o.'cf;bii
Tiist. ?[o 7 ip. WlliihaZsa l. NaZlt.

Etcl. suoinnl. seura'. Klo IN ap. Af.laiiiaSJa 11. Waltari. Kw 1/2 1 p. HLht. lohan!!?lsen l U. Waltari.
seurat, biatonooiri raSjaétoon. Kw 6 ip.
Johanneinf. H«den. Kvlchti b:ataiMat=
ti rcchaswon. tzcZM,. flo 7 ip. 83ctamaSf Q

Hilden.
SSrst. fuomnl. ftural. klo 10 a. v Hei.

tan Sfyicoll. fiaDkin 'iiriossc! 'peruiric.
tam fcr}nu?-tcn Kw 1250 Hai.juu Äuiouöl). Huui.eeinta. KclQhdii pai»
u»faantciöia fcnnetaan Helsingin kuu»
5->u nI i Cär?2<-r»S) eii häiväksi.

PlllldtuZainicijniia 6
tiin-äSn No 7.30 Tunnunt. lo-
toutsia: ilo 8 ja li a. p. («O 3,30 I. p.

ja flo 7 ip. lavetit joJj»
:anjct flo 8 [a 8,20 hch^lM

Ho2ul!t«!>.)<ltäwät 3 linja 8. Sunnunt.klo 11 a. p. ja 0 i. ft.
SlisSio!a»fa puhuu sunnuntaina t. l.

2* p:nä ilo 7 ip. paZt. A. E. lolipii ai.
nceSta Ajanmukaisuus j a ! c i 3.
ti nu 3 1 0. yksinlaulua, pait. Ko mit,

Äitien onvpeluseuia lofoortlim maa.
nantaina flo 2 päimällä. 8061
Satlj. E». D!,b. rnN>. Nunn. No 11 ap.

98..-en. Peij, 110 8 ip. SBitén.
Luth. E». Vhd. Stadion lulh. Sunn. No

3 ip, SBirin y. m.
Lnth. E». Md. ruftj. Onlunkyl. Eunn.

klo ii a?. Tunturi,
sSciaätaBarmeijaä£a Uuben-maanl. 4C

ft 010 u 8 (oleille jofa funnuntai
flo 4 ip.

Metod, ääiicty&taio: Eunnunt, tio 2
:p. ja No? illalla sayinaa paSi. Tuoinew
als». Jrc&fiuiiifrona tio '/» S ip. rufouS.
fofous setä «Nauhan" FuufairjtkofauS.

23112
2ät)Ct»£!. Gunnunt. flo 11 o. Huttu-

nen.
N. M. K. ?):n jäijcStäniä uUotlma.

ÉolfeiiS on Wallilan ieniäUä junnun.llina
£k> 4 ip. Puhuwa! paZ.orit Ilmanen
ja Koiroiitto, ina'>dallisest: fiiorolautua.

Sateen sattuessa Harjun rurousijuo*
ncolla. ' 23123
HelluntaitMäwät. Scrffaampujak. 14

©unniiniaina flo 11 ap. ja klo G ip., tiis»
laina ja torstaina tio 7,30 illalla.

SBa-tio-Xsniin Sincinattu Stura.
Stou-ab (ir-gluiib saarnaa snnnun a:na

28/3 No 1/2 8 illalla Kaisaniemessä ai.
neeSta: «Paremmat ajat läheLthwä:/'

6». £utf). Nuoret. Matmink. 12 sun.
inint.' on Kuusisaaressa puheita flo 2.

s£cnc liitziee PohjoiZsatamasta Qa V 3
ap., '/s 1 ia 3 :p. sekä Kuusisaaresta klo
12, 1/2 3. 6 ja 8. 23153

slnil?un.iliil,et,!k'e:i ,'narnat:
Suniinr.iaina klo 7 ip. suomeksi Beta.

niassa paöt. Ilmonen; tlo 4 ip. suomeksi
Vallhan fanfof. luona, t«>*. Ilmonen.
Sateen sattuessa Harjun rukoushuonees.
sa.

K 51 r 1 Jt Ha t.» fl s s il li

huutokauppa.
Vapaaehtoisella huutokau-

palla, joka toimitetaan lau-
vantaina elok. 28 p. klo 12
p. Forssan aseman luona
Yliskylän talossa, myydään
mainitun talon kaikki karja:
14 hyvää lehmää, sonni ja
4 hevosta. Huudot paikalla
maksettava. Tunnetuille os-
tajille myönnetään 3 kk..
rn.ak.BuaM tunnisteita, va%:
taan.

Forssa 13. & M
Alfr. Haverinen,

2305» toimitsija.

Uusi parisänky paljouteen halvalla
poismuuton, takja, Tavataan 10—12 Val-
lininkuja 6, porras D, ovi 6.

Myytiyäpt
2:n, WM» h G»M ku-
luva pöytä ja. ; oielkein uudet.
VaasanJs,. 3, V, 15, A^9,

hmm ja Mi»
osake msydMiL Uh. Runebergmk. %

N:o 225 1920 7

Söileimahka
turkki

uusi tahi vähän käytetty ostetaan. Vas-
taus hintailmpituksineen Uels,. San.kontt. nim, „Suäenr.ahi{a".

Eri suuruisia

puristimia
myöskin käytettyjä, ostetaan,. Tarjouk-
set tarkkoine selityksineen mitoista, ja
laadusta lähetettävät A- Pcrjanen Osake-
yhtiigje, Lappeenrantaan. 23055

Myyjät hoom.!
Tavaraa niitä tahansa, vaatteita,

huonekaluja, kelloja, kiikareita, pantti-
kuitteja, jalkineita,'soittimia y.m. oste-
ta§r Annankatu 8, SeSsalaiskauppa.

Huom. i Tiilirakennus.

Mi imi
maineen, sopiva pienehkölle puutarhuri-
liikkeelle. Malmilla tri Bcksbakassa,
mieluimmin Vantaan läheltä, hai. ostaa.
Tark. R. Nyma,n'iita Erottaja 4, h. 7,
jßuh. 1.328, 11—2.

1-2-3 1». ii liii
Q'*

C
halutaan ostaa tai vupkrafa kauttamme.Luiie-mmn

K«inteihis3l<iosfistOf
Fabianinkatu 14. f-orssitsk». Puh 41)4>

Vapaaehtoisella

joka toimitetaan lauantaina ensi syys-
kuun -1 p:na Lakiasiaintoimisto Ahlman
& Pulkkisen konttorissa Ta.mpere.eUa klo
3 ip. myydään Tampereeseen
Hatanppn alueella sijaitseva
eriiioaiciäiieq teb&sstgptti,

jonka pinfa-ala on 10,000 m* ja joka on
rakenteilla olevan sivuraiteen vieressä.Lähempiä tietoja antaa

AHLAiAN & PULKKINEN,Tampere. Puh." 7 44.
23050

Julkisella huutokaupalla, joka toimi-
tetaan Hietalahden satamassa tässä kau-
pungissa maanantaina kuluvan kuun 23
päivänä kello yksitoista (1!) edelläpuo-
lenpäivän, myydään noin 280 tonnia

Takki-, (tokko) rautaa
josta sekä että huudot ovat heti kitei-sellä suoritettavat halukkaille ostajille,
täten ilmoitetaan. Helsingin
ri, elokuun 6 päjvänä 13M

H. G. Vallin. T. Bärlund.
V.t. ' M:tty.

51.7579 21361

Lähemmin puh. 107 30.

Ruokala
halutaan ostaa Vastaus hintoineen y. m.
He!s. San. Siitäs, luonti, nim. ~Mieliiimm-
in Söörnäisis.tä".

Halutaan ostaa

ViiNMMulMm (15,000) diaariin asti PWM
mänty- ja kuusi-, hyvien kulkureittien vsrrelta, mieluimmin vesireitin

rautatien varrelta mahdollisesti. Kaupan pian päättämiseesi toivo-
taan vaixi kirjallisia tar,ou'«sia mahdollisimman tarkkoine selvityksi-
neen. John S'römsten, enl. ruununvoati, Helsinki.

fPMDvZz^U
resoqripctjoir.een ja hollakamiifta, hat-
valla. Merimieskatu 30, D, 39,

Ära pieni huvila
ja noin 2,350 uv suuruinen metsäpalsta*
josta puolet viljeltyä, 30 min. matka
Malmin, asemaita. Läh. tiet. antaa (n
s. sunnunl) paistoilla) n. Hurmedinta,
Malmi.WWMNW

asunnon kanssa. Lähemmin Albertin-
katu 36. Puh. 110 47, fculmapuotj.
23108.

Hyviä pian poDyvia

Lehmiä
myytävänä lauantaina ja sunnuntaina
Humafisto N:o 1, puh. 255.1. M. Hei-

Vanhoja rakennusaineita, hirsiä, piiru-
ja, lankkuja ja tiiliä halvana. J. E. Sal-
minen, Toukola 7, 23110

tzM! li !W
palttoita ja pukuja sinisiä ja väril-
lisiä, parkaista, englantil. kankaista.

Tilauksia vastaan otetaan. Maa-
seudulle lähetetään.

Vaatetusliike,
Fredrikink. 22.

uIIn U f Paittoot myydäänil U U mll viime vuotisilla hin-
noilla.

Hyvä Singerin

myydään halvalla. Puh. 33 75. Hakanie-
mentori n:o 2, B, ovi 34. A. Lehtinen

Ksssake&d
sopiva ruokalaan tahi pii

nempääTi KiktcOdseen. J.äh. Pohj. Ma-
kasiinink. 3, kahvila, puh. 11 02.

Mustia viinimarjasenäaji*! suurimar-
jaisia, runsassatoisia 25 kpl. erissä 62:
50, 100 kpl. erissä 200: —. Vadelma-
pensaita, parhaita laatuja 50 kpl. 25
mb. Karriajsmarjapensaita, amerik-
kalaisia hcmevariaita 10 kpl. 40 mk.
100 kpl. 80Y mk. " RaiJarpsrkijuuria,
Victoria; 10 kpl. 15 mk. 100 M 100
nik. Pakkauksesta velotaan halvimma
mukaan. Lähetetään tilauksesta jä)
kivaatimuksella kaikille rautatiease-
mille, Vä3*ö»ajts-Suomen Pirutaimisto,

" Nll5

mm
ainoastaan hyviksi tunnettuja valmis-
teita kaikil!* virta heti
varastosta»

Tarpeettomat sähkökoneet ostetaan

G. B. P]äT?S»SSON.
Sähköliike.

F«hUaink*tn 34. Puheli» MOI
Sfthk*».: Sihkßc«B.

TWf3»stu#Hsvssia
ostaa päiyiia hinnoilla

H. Salminen.
23109 Huopalahti. Puh. Saga 75.

Halutaan ostaa

•Så gg %M %0%
korkeintaan 140 sm. syvässä kulkeva,
noin 100—150 matkustajaa varten.
Hintatarjoukset sekä tiedot siitä mil-
loin laiva on rakennettu, miten moni-
hevosvoirr.aiTjen on kone ja jos mah-
dollista valokuva laivasta ovat lähetet-
tävät syyskuun 1 päivään mennes-
sä os. Tampereen Postikonttoriin ni-
rnimerk. ~Laiva". 23084
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Kahviloita - Ruokaloita I
kauppaliikkeitä y.m. Kaupungin- g
taloja, asuntohuoneita kauttam- I
me saatavana. Lähemmin Fabia- I
nink. 10 li. Kiinteistö- ja Kone- I
toirn. Av. 10—5. P. 80 65. D

Kauniin puutarhan ympäröimä

omalla palstatta, tarpeellisine utkohuo-
neineen. Aivan Ilmajoen aseman lähellä
Myydään aivan heti Kaupoista voi so-
pia kanssani

O. J. Asunmaa, Ilmajoki as.

lii piili
myytävänä. Itä Vienolle 8, pr» B. ovi 23

Myytävänä
6 raodca vanha majiiaishevonen, tam-

ma. Sofiankatu 4. Aspegren.

150: - alkarn öOO: pukuja ja palt-
toita, !ou. amerikkalaisia miesten ken-
kiä, 50: naisten. Vladimiriiikatu 33,
SekalaisUauppa.

Knhvlla myytfivSna
Smk. 7,500: sairauden tähden.
Läh. ht-nkilök. Fabianmk. 10 B,
Kiinteistö- ja Konetuimisto, av.
10—5. Puhelin 30 55.

Sokeria
Menoa »ek» kristallia h«Ö myytävänä
L4h. Hei*. San. kontt mtrfc. Ji:o 5166".

Eliitti iiii
H:ki—Turku rataosalla merenrannalla.
Pinta-ala 300 ta., peltoa 100 ta. Raken-
nukset hienot ja hyvät. Suuri puutarha.
Irtaimisto ja vuosivaihto hyvfifl. Vast.
Hels. San. kontt. nim. »Vanhuuden ta-
kia 3730".

4 kpL aivan aaria

»siiliin pai.
loissa voidaan laittaa useampia kumeja

irhtäaikaa, myydään. Lähemmin Idr-
eellisesti:

Einar Nieminen,
P Kortelahdenkatu 17, Tampere.
' 23098

Suuremmalla liikepaikalla myydään
tuottava

ii la itilifl.
tiatalla

Jo» kanppa heti tehdasn. Kirjeisiin vas-
tataan jo» postimerkki seuraa mukana,
osoitteella .Liikkeestä luopuva kahvl-
lanomistftja" Forssa. 23095

Aounto-os.aUkeitä
vapaat asuttavaksi heti. l l». ja
8 h. lyhemmin Fabianink. 10 B.
Kiinteistö- ja Konetoira. Av. 10—
5. Puh. 80 65.

1 liiili U liii
Inukavuukslneen. Arkadlakatu 10, por-
ia» A. ovi 6. Puhti. 5809.

Huom.l Heti vapaat.

i aio
myydään Kouvolassa läh. aa., sopiva
puutarhurilla. Oma maa, 4 ta., 2 ra-
kennusta, 18 tulisijaa, navetta, talli,
kellari, makasiinit, liiterit, paljon ome-
napuita ja marjapensaita.

Samanlaisia pienempiä sekä asunto-
ja liiketaloja. Läh. ilmoittaa

Osto-, Myynti- ja Välitysliike.
K. J. Okaa, Kouvola, puh. 68.

23083

liii lelliä
80 kpl. valittavissa, myytäv. JLflning,
Oulunkylä, puh. 40,

Hyvässä kunnossa oleva

40 hevosvoim. Tarkempia tietoja

Kalle Vihanto.
Loimaa as. Puh. Vesikoski.

Myytävänä
oudet saappaat, vähän käytetty har-
maa ja sininen puku sekä ulsteri kes-
kikokoiselle miehelle. Nähtävänä tä-
nään klo 6—6 lp. Punavuorenkatu 22,
A 9.

Limonaacf ikoneita
1 kolonnakone, vähän käytetty, 1 si-

linlenkone kunnossa oleva, korkkauslait-
teineen. H. Engdberg, Käkisalmi.

Pöytäpuhelin myydä? n osuuksineen.
Arvoisat ostajat voivat lähettää tar-
jouksensa osoitteella Kustavink. 9 B,
ovi 35. J. Koivisto.

Aaunto-osafeo |a Jalkineliike
myydään sattumalta halvalla.
Asuinaan pääsee heti. Lähemin.
Fabianink. 10 B. Kiinteistö- ja
Konetoim. ruh. 30 55. 10—5.

Trymo
fehtaank. 5, A, 2. Puh. 113 09.

Huvila
inyytavana Mosabackassa 2 min. a»«-
maita. Tarkemmin Blomanderflta pai-
kalla. 23088

Pieni soutuvene
Sörnäisten venelaituri n:o 51, Sähköteh-
taan vieressä, tänään 3—7 huom. 10—1.

Sllltrsllike myydään halvalla
Smk. 10,000:—. Hyvä liike-
paikka. Läh. puh. 30 55. 10—5.

Oli iiii
hyvin» ulkohuonerakennukfiineen kruu-
nunpuustellin maalla aivan aseman vie-
ressä, myyiiaän poismuuton tähden.

Yhdentoista tynnyrin alan maapalsta
(puolet viljeityä maata) huvilan lähei-
syydessä myydään joko huvilan yhtey-
dessä tahi erikseen.

Lähempiä tietoja antaa rakennusmes-
tari E. A Talpo, Hämeenlinna, Kasar-
minkatu 4.

Fullnerin valmisteita. 10 vals-
sinen, joista 5 teräs- ju 5 pa-
perivaissla, täyd:iiis'ne käyttö-
laitteineen ja hihna pyörineen,
sekä sitäpaitsi 3 vara-paperi-
valssla; valas en tehoisa pituus
2450 mm. Lähempiä tietoja
antaa

Osakeyhtiö Tornaior,
817992 Imatra. 281 71

S Loviisi»*: radan läheltä, 2 km. ffi
B Kuggomin asemaita ja 7 km. Wjrtjt kaupungista, joen varrella kau- a||S niissä puistossa sijaitseva, hy- W

>W vin rakennettu

775 ta. plnta-alaila. Josta 200 ta. ens!
luokkaista viljelysmaata, myydÄSn tÄy-
dellisine irta;«statuineen halvasta hin-
nasta.

Päärakennus hirsistä sisältää 8 huo-
netta, eteisen, kzittiön, 2 »olas: y. m.

Navetta kivestä 80 lehmille. Taää
hirsistä sementSsisHsätksineen 13 hevo-
selle. Työväen ja talousrakennukset riit-
tivät ja hyvat. Vesijohto tuuiimootto-
rioeen. OMA KOSKI kartanon lähellä
käytti! nahalaiiaat», mySly* i« sähkö-
laitosta. TukkJmetaäi kai ta non omaksi
tarpeeksi, mutta kasvava ttistsi hyvä.

Kaunia puisto ja puutarha.

Lähemmin Ilmoittaa

JH -A&sel A.2an.äerln B
fM Asianajotoimisto O. f ||o
JsKJj Helsinki, Aleksanterinkatu 15. kB

Myytävänä

MM
Albergasta, Moasbackasia, Box-
backasta, Fastbölestä, Pitäjiin-
mäeltn, Espoosta, lähellä a?cmia
y.m. Hinnat 80,000 Smk. aikain,
vapaat asuttavaksi heti. Meren
rannalta Norrkullasta 4 ta. hyvä
metsäpalsta halvalla. laihemmin
Fabianink. 10 B. Kiinteistö- ja
Konetoim. Puh. 30 55. 10—5.

Suurempi

liii lii
Lähemmin. Puhein 24 40

Aasi (ori)
Hinta 1,000 mk. Lähemmin krj. tahi

puhelimella Tuomari Nyyssölä, Oitti.
Sattuneesta syystä myydään
kangas-, lakki- ja lyhyt-

tavaraliike
parhaalla liikepaikalla maaseutukaupun-

fissa. Varasto noin Smk. 200,000:—.
«maila luovutetaan ostajalle liikkeen

yht-ydejßä olevat kolme huonetta, keit-
tiö ja eteinen. Arv. tiedustelut lähetet-
tävä heti Hels. San. konit, nimim. »Hal-
valla 208".

HELSINGIN SANOMAT

Polttakaa ainoastaan alkuperäisiä

nIIMiTQ-Savukkeita1 Ilv§ 1 ■ * i°'k4 v«!mi«,«!,i!N hienosta ulko-fi 1 1 B 1 m. M M"«n lupaknua.
Puuimukkeen kanssa poftettava.

liieisias FEiiiiia »»M. nm.
12576

Haasioilla kuivattua, ehdottomasti kuivaa ja mullasta vapaata,
ensiluokkaista

paalien koko 100x70X50 cm. Vap.issti vaunuun lastattuni ja
penteeiiä varustettuna lähetysasemalla. Toimitus aivan heti varastosta
Toljalau—Riihimäen väliseltä rafaosaha.

Kunnioittaen

Kcskl-Esmeen Maanvllfeljs- å Konekauppa.
Orivesi. Puh. 81. S. 21400

saatavana syys-lokakuulla. Lähetys 4 viikon vanhoina.
os. Jokioinen.

JeStieiifeti feerlaî!.SI 779'

Erman kauniita erikokoisia gfl || n pfySS I Hl attOjS s
«kä .lk.p«lbil MU* tUtd.W Matt Oja (mekein u.sia)
ruokakalin kalusto (!am rea) nisk. pjunattu, kir oiuspöyt S. iuvent satavi, ptjoja,
antiikkisia tuoleja y.rn e>irceits, >;<>ik>jat taimitta taului-i, puhelinuonciia, äe}a,
crivärisfö, parh. Ka"riksisU vaimzeitnja pukuja, miesten, na:s:en ja lasten kenkiä,
y.m HiSom! ehdottomasti halv^malla!
23134 KURANT, EerUa.-kata N:o 13. Pnh 05 37,

riiiiiiiflsiiÉSiiÉiiiiiiäiI mUiIJi!Ii0lfIlllMllf.lilP

[0

■lii
kutea tappikone, talttauskone, sinkkauskone, tasapaine-

höyläkone, ornamentUsaha, sorvi sekä pie-
nempiä halkaisu-sirkkeleitä, akseleita, laakeripukkia ja
remmipyöiiä. Lähemmin O. KALLIO H:ki Mariankatu 12

Puh. 558

D Maatiloja
i-teiii-Suoivtcsia, 5 km. f»3. Finta-ala
230 ta., peltoa 68 ta. Hyvät suovilje-
lykset ja laiaunet. Metsää taloa tar-
peeksi. Rakennukset riittävät ja hy-
vät. Kaukopa seuraa kaikki vuocien-
,sato ja muu irtain, sska o hv. 7 lehni.
y.m. Eläkettä ei ole! Hinta irtaimis-
toineen ämk. 165,000: —. Käteistä
ijink. 75,000: —, lippu «opimuks.

Hyvinkään seutuvilla, 3 km. as. Pa.
lähes 100 ta., peltoa 20 ta. Itekenßuk-
set ja metsä hyvät! Kauppaa seuraa
vuoden?ato ja muu irtain sefcS 2 hcv.,
5 lehm., 2 hieh., 3 sik. ja lampaat. Elä-
kettä ei ole! Hinta irtaimistoineen
Smk. 105 000:—. Käteistä Smk.
30,000: —, loppu sopimnks. Maita so-
pivia pikkutiloja Hyvinkään ymp£i-;s-
-tßllfi löytyy myös, josta [Shetrcmir, he-n-
-k;lökohtaicesti konttorissani tietoja saa
tosiostajat.

Hannes Jokinen. fås
Hyvinkää. Puh. 12X

Myytävänä
vanhoja polttopuita

50 mk. kuorma.
Uudenmaankatu 38.

Vain vähän käytetty, Strömforsin teh-
taan (ruotsal.) 4 kutt.

JHÖrLAKOWE
välivailitoineen ja terineen, työkyky
9 4- 4".

sekä käytetty, mutta hyvä 10 hv.
Z.OMOMOMU.L.I

ilman pyöriä ptircppuineen, putkineen,
remmeineen sekä työkaluincen,

ja 1 kpl. melkein uusi nelinapainen
sivuvirta

JD3T2VAillO
230 voltt., 18 amp. mannorimitt.iritau-
iuiiieen, voltti- ja ampperimitiareineen,
sekä veitsikatkaistjoineen.

Lähemmin kirjeellä tai puhelimessa
osoitt.:
23110 T. Viitanen, Vähäkyrö.

Paikkakunnalta muuton johdosta
myydään

l*o huvila.
hyvin halvalla H:jrin lähellä. Maa-
ala suuri, hyvä liikepaikka. Tarkem-
min puh. 41 63.

Ter?a- ja
tirpilllisMis

Karjalan kannaksella. Lähempiä tie-
toja antaa omistaja,

Ina. K. V. Lindholm.
Apollonkotu S C M. Pnh. 18 09.
23141

liilifiltii
(pienempi) myytävänä halvalla.
Helsingin MeijerltHkkcan Ruokasalit J8

Kahvia,
L Rohertlnkatu 3. Puh. 11030.

51.7988 23128
Huviloita
ranta- ja pääradan varrella, missä on
vajalta huoneistoja.

RAUTELL.
Gunnar Wegelius & C:o.

36.
23122

Puh. 46 06. lUnal MoottoriaJk. 1
valmistettu 28 hena-elle, 8 hv., I
nelitahtinen mjydäEn halvalla I
Fabianink. 10 8. Kiinteistö- ja f
Konetöin». Av. 10—s. Puh. 30 55. ■

Smgsrin ompelukone
myydään matkan tähden 600 mk. Vast.
Hefs. San. kontt. nim. _Omcelukone".

Pukuja ja Palttuja.
naisten plyssi-, ulsteri- ja topatt. kap-
poja, yksit, houiuja, poik. puk. y.m.
myydään valm. varaat, rek- tehdään
tilaten parhaista englantilaisista kank.
halvalla Siltasaarenk. 3, Vaatetusliike
ja Hämeenk. 2 B, Uusi Vaatetusliike.
Huom.! Suom. liikkeet. 22365

Ml
Mun Kusilla
kutsuu marraskaan 2 p. alkavalle 6 kk.
työkaudelle kehitykscnhaluisia kansan-
opiston, ma.tni.es-, useampivuotisen am-
matti- tai keskikoulun käyneitä taikka
muuten riittävän alku'*e[6!yks*n saanei-
ta 18—19 v. tsvttänciU nuoria miehiä
ja naisia. Varattomille en muutamia
ftftirahojä. Hakemukset tähetettikööri
ajoissa. Sslk!c»*it'rJHr<?n «hjilma lähete-
tään pyydettäessä vapaasti.

f* % ' ff* r. Ha
» «

alkca naisille 25 p. lokakuuta ja miehille
2 p. marraskuuta. Opistoon pyrkijät,
joiden tulee olla 17—18 v. täyttäneitä
ja känsäkoura käyneitä, lähettäkööt ha-
Remuksensa ajateta. Varattomille, etu-
kädessä mies«ppilaa!le, on muutamia
apnrahoja.

Osuusruokala opistolla. Asunnot hank-
kii johtaja. Vuosikertomus sa?.daan va-
paasti pyydettäessä. Postios. Orivesi.

Sylvi ja Aarne Laaksovirta.
johtajat. 23064

etten tästä päivästä aÖta«a vastaa mis-
t£-ln vaimoni R<rsa Saaratta tekemistä
kaupoista ja veloita.

TtafaJ, IS p. elokuuta 1320.
23057 KriK Saarnio.
S ,»H I «

jalla o» isohko pääoma, haetaan
ensil. ja tuottavan liikkeen ostoa
varten tälliä. Vastaus nimimerk.
„MV©6- tai naispuolinen N:o 3720"
Hels. Sanom. konrt.

üßmmmtmmmmummmumm

2Tyriva Utu sia I
y. m. asiakirjoja laati halvimmalla |

!
Asianajotoimisto OPAS

Korkeavuoienksia 29, »v. 10-4.
PuNel-n 121 98.

Osor.eila ja muita tietoja amerikka-
laisista liikkeistä (teollisuuslaitoksista
v.ib.) eri aloilta antaa

Mauri Rauiuiheimo.
Kirjeosoite: Porvoo. 23Y99
Kävelypukuja ja kappoja otetaan

korjattavaksi h«ti.
Laura Ingmanin Kappaliike.

Unioninkatu 16.
SINNE MENEMME KAIKKI,

sillä sialta saamme 8 »»arkaile hyvin-
tehdyn maftifcsrtln ; tiaukvia. suurennuk-
sia, pasrfjpivra y. m. Atelier
Central, BulevardJnk. 4. WJOM.I Älkää
sekoittako E. Sundströmin samassa por-
taassa olevaan valok.

Magan huvila-
yhteiskunta

Vuo<äen 1919 kannabisverojen toisen
osan kanto toimitetaan maanantaina
Eyjnkuun 6 päivänä 1920 klo s—B ip.
Magan yhoistyfcsentaiolla.
81.7972 23080 HoHaUurtakunta.

A. VIRTAKALLION

Tanssikurssi
Varmimmin ja muutamassa tunnissa

voivat aivan vasta-alkavaticki oppia läy-
deffleastl tanssinaan ottamalla yksttyis-
opatusta. Tunteja annetaan ka3ten päi-
vää. Umoittatrttja voi Pohj. EspJanadink.
7, F, 30, kis ll—l 2 ap. sekä 5—6 ip.

HUOM.S Msalalalte hyvä taajuus.

Huom!
Otetaan teMäviik£i kaik*n!a!sten ko-

iickfen korjausta y. tn. metallialaanJcud-
tavia tCiig.'Vast. pyyci. He!s. San. »Itas.
Konit nim. Montiööri ;iO9S".

Kirvun Luonnon-
parantola

suljetaan korjausten takia 15 pnS syys-
kuuta ja avataan jälleen kevaälla I pnl
huhtikuuta. 22991

P&akisja !
valmiina sekä tilaten saatte edulli-
simmin

J. Sareilta räätäliliikkeestö
Annankatu 8, puli lIS U7.

Saatavana hyvää sinistä slie-
viottia.

Leninkejä ia kävelypukuja
otnnit-rasn. Merimiehenkatu 22, ovi 1.
Leinonen.

öisin liäipii
joka on Helsingin vanhin ja luotettavia
yksilö-kauppaoppi i aitos (pérust. l?! Sii«
aikaa uusilla 3 ja 5 kanK-ia-
kf>idtii'urheilla syyskuun 1 pnä. I*yy-
■iikaä konina «hjelmna, josia saa Ui
hempiä tietoja koulun op;iai.iejs<ta y.m
Konekirjoitus- ja kirjanpitokurasiMile
vasÉsanoletean unsin oppilaita joka
päivä. HUOM.I Vanhin, inan ja tunns-
toimiaan koulun oppilaiden on aina
helppo «sada paikkoja. Lähempiä tie-
toja antaa koulun johtaja Carl A. E.
Lithén, os.: Helsinki, Vladimirinkatu
19. Puh. 88 97.
SI 6945 22497

Sslon rt Yuotiseen käy-
tiisaöll!s4lGtöpais!iSBBa

msanTiljßiyskoalaaa
otetaan uusia oppilaita marraskuun 1
'p-.ni. Oppilaaksi pyrkijät, joitten tulee
«ta 17 v. täyttäneitä, llnertikj&flt allf-

koulun johtajalle ennen
9fv«!iam 1 p:fil oni*UH««*ti kirjoitetut
hsfremukret, joihin tulet 1 itää 1) pa-
plrkfr.a, 2) lääkärintodistus, 3) jäljen-
nös kansakoulun päästötodistuksesta, 4)
vanhempain tai holhojan lupakirja, jos
hakija on alaikäinen, ja 5) todistus sii-
tä, että on perehtynyt maanviljelys-
töihin.

EnstittiUsmä vuotena eli borjoirteta»
kcnteoa saavat oppilaat allekirjoittaneel-
ta asunnon, lämmön, valon ja 6 mk. ruo-
karahaa päivässä. Tovena talvena mar-
raskuun alusta—huhtikuun loppuun on
tietoptioKsta opetusta, jollon oppilaat
Baavirt asunnon (ei liinavaatteita), läm-
mön ja vslon, mutta kustantavat itse
ruokansa osuusruokalassa. Avustusta
jaetaan, riippuen apurahan suuruudesta,
oppilaan käytöksestä, ahkeruudesta ja
edistyksestä.

Perniön Pohjan kartanossa, heir.äk. t*
1920.

Mailiko Mäenpää.
Os.: Ylikylän py». Kotalato. 20974

Kir^öplEn
Opit

kotonasi
varmasti ja nopeaan kirj«'e!ti?en opetuk-
sen avulla. Pääpaino op«t, kressa pan-
naan kirjanpidon todellisten ymmärlä ,>i-
seen. Sflcä kä*ala ja tyydyttyvä lasku-
taito vaaditaan. Läh. tietoja kursseista
lähettää 1 mkn maksusta

SUOMEN KIRJEOPISTO.
Turku.

El RAHALLA VAAN
ILMAISEKSI

lähetämme jokaiselle tä-
män lehden lukijalle laa-
ja n SELOSTUSKIRJAN kui a k a
englannin kielen voi oppia
kirjevaihdon avulla. Lä-
hettäkää heti osoitteenne
ja postimerkki kirjan pos-
titusta varten.
SUOMEN KIELIOPiSTO, VAASA.

lltliialraaa-
hoitiltknrsiU

Lapinlahden mislisairanlasss alVavat
lokakuun 1 ja kestävät vuoden
Kurssit ovat maksuttomat ja saavat
oppilaat laitoksessa ylläpidon, Hske-
muspaperit, joiden tulöe sisältää M-
jeoßrtks??! koulutodistukselta, twtistvk-
f«n terveydestä, mainetodistuksen sekä
luottoheciilÖTi k»osituksen, ovat
syyskuun 5 p - ** I&betettävät laitoksen
ylilääkärille, es. Helsinki.
81 7530 12565

150 syltä

f\UIVla
f i 'ii

____

*

f
joista n. 100 syltä seka- ja BO
syltä koivuhalkoja, myy allekir-
joittanut maatilaltaan Mommi-
lassa. Ostotarjoukset mieluim-
min kirjeellisesti laskettuna
vr.saana vaunussa Mommilassa,
pyydän tokcrri£än osoitteella

Johtaja T. E. Juusela, Helsinki,
Aleksanterinkatu 15.

23147

Huom.! Huom.!
33 Frsdrfklnkafu 13

|| g g I**!

myy shdVfcmssti hi»tvimöntkl hyvin yal-
mi«t ttuja Herrain ja Naisien
Syys- "Ulstsroita
Talvipa-lttoja.

JPuknja. y. as»
Kannattaa kfiydä katsomassa

Knnnioiltaen:
JM. Ikosten,

Hyvä maatila
noin 300 tynn., 30 vilj , 50 suota, erit-
täin hyvä sato ja irtain, ensiluokkainen
päärakennus, myydHän poismuuton ta-
kia heti. Vaaditaan heti ainoastaan CO
eli 80,000 mk. ja lopusta pätevät ta-
taukset l.äh. Ahlqvist, I. Heikinkatu 3.
Puhelin 52 56, k!o 12—2.

N. A. G. 18—22 hr. 5 hengen käy-
tetty

AUTO
Läh. T. Hoffren, Kuopio, Suokatu 33.
Puh. 7 CG ja 5 40. 23139

Myyta.-vm.nS. s

JiißÉ,
lujaa suomalaista valmistetta,

nettopaino !,280 kg.

G. Å. Hänninen,
Tampere. 81413

Halvalla
Klrlekaoria
Pnstlpupuria
Piirustus, la Mulsllletnlä.'Blokkeja)
Postis mtre!*
Postikortti-Albumeja
KvoH v.m-, y.m.
Valmistaa tla uksen mukaan Ivtaleh
tisiiä, vahftkanitKihknia y m haHim
mafa. Edullinen ostopaikka jälleen-
myyjille.
Pai>er&siike. It3-Vlfrrtotte 3- 21 2*

N P 24, 3—15 m. pitkiä myy halvalla
varastosta

HOMWMZ mm t ?mm,
Fabianinkatu 31. Puh. 39-42.

SI 7530 22893

isompi määrä myytävänä. Kotirao Höy-
■rysafea Oy-, Koura. 22565

iiliianlißlliiåQ
noin 250 kphn

H lii PfllrQ
oji yiiis y

i a

leppääsi myydään.

Tarkemmin Ayjralilreyii-
distyhsemtH tai

JSeraitarcPiKa
Os.: Jyväskylä. 22342

Ensiluokkaisia
Syyspafttoja 550 mk.
Tummia Pukuja 600 mk.
Mnhvia ja kauluksia, sormuk-
sia y. m. arvokasta tavaraa myy
halvimmalla

ITÄMÄINEN BASAARI
Erottaja 7. Puhelin 32 42.

SavHsastia ja r.aipsja kaakeliuuneja
myytävänä Söm. Ranta 6, puh. 39 38.
14357

sf Sj a Be l b7um@9 &&A

myy varastosta
Aug. Malmin Unniliike.

Puhehn 1238. 22749
Myytävänä

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

taus ja Lakiasiaintoimisto
Fibianlnuatu 28. Puh. 37 56.

3304!

Puvut, Ulsteri», syys- ia taivi-
palttcot, naiet-enkapai, poi-
k&Snpavnt j* yksityiset housut
ostatte nykyajan hintoihin verra;«n

halvimmalla

Vaatetusliikkeistä
Fredrikink. 47 ja Eriklnk. 13.

HU O M.! Siisti »a hyvätyö ,«k»
knnnor.isct takeet, osUesxwwe «eJttä
a'HS«i'sei'e rahaa.

Edullisin ostopaikka yksityisille ja tuk-
kU"Slajfllc

Tilaukset suoritetaan h- Ivella ja nopeaan,
avoinna arkipäivinä 9—6, Lj*aistaina 9-5

J. P. Lehfonan.
Automobiili

Lähemmin puh. 102 64.

Lauantaina elokuun 21 p.
s

32534



"Lauantaina elokuun 21 p.'

Kirjankustantamo
o A m ffl u M
kirjanmyynnin yhteydessä tapahtuneessa
palkintojen jaossa, joka toimitettiin
6/Vlll 20 Helsingin kaupungin Julki-
sen Notarion läsnäollessa, ovat seu-

raavat numerot voittaneet:

2 6 7 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23
25 27 28 30 SI 33 37 39 40 41 43 45
48 52 54 65 58 53 62 63 65 67 70 71
72 75 76 77 78' 79 82 83 90 94 96 97
104 107 109 110 113 117 120 121 123
125 126 128 129 130 134 135 140 141 142
143 144 145 147 150 153 157 160 161
J62 163 164 IGS 169 170 171 172 173
177 184 136 189 190 191 194 197 203

207 210 214 2j.5 217 221 225 226
227 £zB 229 221 232 234 235 237 233
;ioU 240 242 244 245 246 249 252
253 256 258 259 200 261 262 2a3 264
205 236 238 271 274 275 281 255 287
ädä 230 292 254 296 297 299 305 307
M 309 210 312 314 316 317 321 322
32? 328 330 333 335 337 338 339 340
641 342 344 346 347 348 353 355 356
357 358 359 360 361 363 366 369 373
375 378 380 333 306 3K9 391 392 394
295 396 397 398 393 400 403 407 409
410 412 414 415 416 423 424 425 427 428
439 431 434 485 438 440 441 442 447
443 449 450 451 453 454 455 456 457
459 460 462 465 464 465 466 468 470
472 473 474 473 482 484 485 48? 488
489 491 492 496 438 503 505 503 50?
508 511 512 513 514 515 517 524 525
526 52? 528 534 535 541 548 549 553
554 555 556 558 562 563 566 570 571
572 574 575 580 583 535 587 589 591
592 594 536 537 598 599 600 601 602
603 604 606 608 603 610 612 613 615
616 618 613 620 622 624 626 627 628
630 632 633 636 638 639 641 643 643
644 646 650 651 652 654 655 656 658
660 662 664 665 667 668 669 670 671
«72 673 676 677 678 681 632 684 691
693 694 636 701 702 703 705 706 708
709 711 712 714 716 71? 718 720 724
726 729 730 732 733 734 736 73? 789
742 744 743 748 749 751 753 755 756
75? 759 764 765 769 771 772 776 780
783 784 786 789 790 791 732 795 796
802 303 804 805 806 80? 811 814 816
818 819 820 825 832 833 834 885 836
837 888 841 843 846 84? 843 849 850
852 854 855 856 857 858 860 861 862 \
863 867 868 869 871 875 880 882 886
888 889 892 897 899 900 301 902 903
904 905 909 910 911 912 915 917 918
919 920 921 922 924 325 928 929 931
932 934 335 937 939 947 948 951 952
954 958 959 961 964 365 967 963 972
978 974 979 980 381 382 987 988 989
990 991 992 994 336 937 333-1002 1006
1007 1011 1018 1012 101? 1022 1024
1025 1026 1028 1029 1030 1033 1034
1038 1042 1043 1046 104? 1043 1053
1054 1056 1061 1062 1065 1066 1068
1069 1070 1072 1073 1075 1078 1079
1080 1081 1082 1084 1085 1083 108?
1088 1091 1093 1095 1099 1103 1104
1105 1106 1107 1108 1110 1111 1114
111? 1118 1122 1123 1124 1128 1132
1138 1143 1145 1143 1149 1151 1152
1154 1156 1161 1162 1164 1167 1170
1171 1172 1173 1176 1178 1179 1181
1185 1188 1191 1193 1194 1196 1198
1199 1200 1203 1204 1206 1207 1210
1211 1213 1216 1218 1219 1220 1222
1225 1227 1229 1230 1233 1234 1236
1237 1241 1243 1244 1246 1247 1248
1249 1250 1252 1255 1256 1259 1260
1262 1236 1267 1268 1269 1270 1273
1274 3J37S 1281 1284 1286 1237 1238
1200 1293 1234 1295 1296 1237 1304
1305 1307 1303 1310 1311 1313 1315
1316 1317 1318 1313 1320. 1323 1325
1326 1327 1328 1330 1333 1337 1339
1340 1343 1345 1347 1343 1350 1351
1352 1353 1355 1360 1361 1362 1354
1365 1867 1369 1370 1374 1377 1378
1380 1352 1385 1386 1387 1330 1333
1334 1395 1396 1398 1339 1400 1402
1404 1405 1406 1409 1410 1411 1412
1413 1414 1415 1419 1420 1422 1425
1426 1423 1430 1432 1434 1435 1438
1440 1443 14*44 1448 1452 1455 1456 .
14-57 1453 1460 1461 1462 1463 1467
1468 1470 1472 1473 1474 1477 1479
1480 1482 1483 1484 1486 1488 1483
1491 1494 1495 1497 1504 1505 1506
1507 1503 1510 1514 1517 1519 1521
1522 1523 1524 1525 1526 1528 1533
1534 1535 1537 1541 1543 1544 1545
1547 1548 1551 1554 1555 1556 1563
1568 1570 1571 1572 1573 1575 1576
1578 1579 1580 1581 1583 1584 1536
1588 1580 1591 1592 1596 1605 1606
1607 1608 1610 1613 1614 1617 1613
1622 1623 1625 1028 1630 1634 1636
1630 1641 1643 1644 1645 1646 1647
1649 1652 1655 1656 1657 1660, 1665
1657 1669 1670 1671 1673 1673 1679
!6Si 1684 1686 163? 168 S 1691 3692
1693 1694 1695 1636 1703 1704 1706
1707 1710 1711 1716 1718 1719 1729
1724 1725 1727 1729 1730 1732 1733
'734 1735 1737 1738 1739 1740 1742
1744 1746 1747 1748 1751 1755 1756
1757 1758 1759 1761 1762 1766 1770
1771 1772 1774 1776 1777 1781 1782
1783 1737 1788 1730 1792 1793 1794
1796 1300 3801 1804 180 S 1810 IJSI2
IRIS 3 819 1822 1523 1824 1827 1831
1834 1836 1337 1841 1842 1844 1845
1846 3 84? 1852 1854 1856 1857 1858
1859 1364 1865 1867 1868 1871 1876
1877 1880 1881 1887 1891 1892 1833
1894 1895 1896 189? 1893 1833 1902
1303 1904 1906 1908 1911 1913 13141315 1916 1918 1923 1924 1925 1928
1330 3 332 1335 1939 1342 1946 1947
1350 i<>s2 3955 1961 1963 1964 3 968
1969 3970 1971 1974 1979 1933 1934
1385 1987 1993 1994 1996 1998, 1399
2002 2003 2004 2005 2NIO 2914 2015
2016 2NIB 2019 2021 2023 2024 2027
2031 2040 2041 2043 2047 2048 2050
2052 2053 2054 2060 2061 2062 2063
2064 2065 2066 2070 2072 2074 2075
2077 2078 2087 2092 2093 2094 2096
2098 2301 2103 2108 2110 2135 2117
2113 2120 2124 2127 2123 2131 2134
2135 2137 2140 2141 2144 2345 2148
21S1 2156 2159 216 f 2163 2164 2185
2169 2171 2172. 2173 2174 2175 2J772188 2184 2,86 2192 2194 2196 2198
2201 2203 2205 2208 2211 2217 2819JBH 3228 22» 2280 2288 2226 222b

2237 2238 2241 2243 2244 2245 2247
2249 2250 2251 2253 2255 2257 2258
2259 2266 2272 2273 2274 2277 2278
2280 2281 2233 2234 2290 2291 2293
2295 2296 2299 2302 2303 2304 2310
2314 2315 2319 2322 2323 2326 2327
2328 2331 2332 2335 2337 2339 2340
2345 2350 2351 2352 2253 2354 2355
2357 2359 2363 2368 2369 2371 2375
2376 2377 2381 2383 2385 2330 2393
2396 2333 2400 2401 2404 2405 2406
2410 2411 2412 2414 2415 2417 2421
2424 2425 2427 2428 2428 2430 2431
2433 2439 2440 2443 2444 2446 244?
2448 2443 2453 2453 2460 2464 2467
2472 2473 2474 2473 2477 2478 248 g
2484 2486 2437 2488 2490 2491 2492
2493 2434 2438 2439 2501 2502 2504
2505 2508 2507 2503 2510 2511 2518
2514 2525 2526 2534 2538 2539 2540
2542 2545 2546 2548 2549 2551 2552
2553 2554 2555 2556 2559 2562 2565
2570 2573 2574 2576 257? 2579 2580
2581 2585 2586 2587 2589 2591 2595
2598 2599 26Öi) 2602 2609 2610 2611
2613 2616 2619 2623 2624 2625 2626
2627 2629 2630 2631 2637 2639 2640
2643 2644 2646 2647 2650 2651 2652
2654 2656 265? 2658 2652 2667 2668
2670 2671 2672 2673 2676 267? 2679
2682 2686 2687 2683 2680 2688 2699
2700 2704 2705 2708 2710 2713 2714
2715 2717 2718 2719 2720 2721 2723
275/9 2730 2731 2732 2735 2738 2749
2741 2742. 2743 2751 2753 2754 2755
2758 2759 2760 2763 2764 2766 2767
2768 2769 2770 2771 2773 2775 2779
2781 2783 2785 2786 2788 2790 2791
2793 2798 2799 2801 2802 2803 2R04
2805 2807 2811 2812 2816 2820 2821
2822 2823 2824 2826 2827 2828 2829
2830 2831 2533 2834 2837 2840 2842
2848 2850 2851 2852 2855 2856 2857
2859 2861 2862 2865 2866 286? 2870
2871 2872 2374 2376 2878 2381 2888
2831 2893 2"94 2395 2896 2893 2839
2300 2901 2002 2903 2904 2905 2306
230? 2310 2911 2312 2315 2316 2318
2919 2321 2923 2325 2929 2330 2931
2935 2933 2338 2339 2941 2342 2344
2346 2347 2948 2949 2951 2954 2955
2930 2961 2363 2364 2365 2967 2968
2970 2973 2974 2375 2976 2977 2978
2979 2932 2984 2985 2386 2993 2935
2996 299? 2339 3001 3002 3003 3f>s
3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012
3014 303 5 3016 3019 3021 3022 3025
8026 3027 3028 3029 3034 3035 3036
3038 3039 3041 3043 3046 3049 3050
3054 3055 3057 3059 3060 3061 3067
3069 8070 3071 3073 3074 3075 3077
3078 3079 3080 3081 3082 3083 3084
3085 3087 3088 3090 3091 3096
3100 3102 3103 3105 3106 3108 3110
3111 3113 3117 3118 3121 3122 3124
3125 3126 3128 3129 3132 3136 3139
3140 3144 3147 3157 3158 3160 3161
3165 3167 3168 3170 3171 3174 3176
3177 3179 3181 3182 3185 3187 3139
3197 3199 3202 3203 3205 3208 3207
3209 3210 3213 3214 3215 3216 3217
3219 3220 3221 3222 3223 3224 3223
3229 3230 3233 3235 3237 3238 3240
3241 3243 3244 3246 3247 3251 3252
3253 3259 3260 3261 3263 3264 3265
3266 3267 3268 3269 3270 3271 3273
3274 3276 328! 3283 3287 3288 3289
3201 3203 3294 3295 3299 3300 3301
3304 3306 3307 3311 3313 3314 3315
3316 3317 3318 3321 3322 3325 3326
3327 333! 3332 3334 3335 3336 3339
3341 3344 3347 3353 3355 3358 3361
3366 3369 3371 3373 3374 3376 3377
3378- 3379 3382 3383 3385 3386 3390
3391 3392 3393 3395 3396 3393 3402
3404 3405 3409 3411 3412 3417 3421
3422 3423 3424 3426 3427 .3428 3430
3433 3434 3435 3436 3437 3438 3439
3442 3448 3450. 3451 3454 3455 3457
3459 3460 3461 3462 3464 3465 3470
3472 3474 3476 3477 3478 3480 3432
3484 3485 3486 348.7 3490 3491 3492
3497 3499 3506 3511 3515 35.17 3523
3527 3528 3529 3533 3535 3536 3537
3539 3540 3542 3543 3552 3554 3558
3559 3562 3568 3570 3571 3573 3573
3580 3581 3503 3587 3588 3591 3592
3593 3596 3597 3598 3600 3601 3604
3005 3611 3613 3614 3616 3621 3622
3G23 . 3631 3635 3636 3637 3639 3640
3642 3643 3644 3646 3647 3650 3651
3652 3655 3665 3667 3668 3670 3671
3673 3676 3677 3679 3680 3631 3583
3634 3685 3686 3687 3690 3693 3695
3693; 3697 3098 3609 37C0 3701 3702
3703 370 J 3705 3706 3707 3712 3714
3715 3713 3713 3719 3722 3724 3727
3728 3729 3731 3732 3733 3735 3737
3738 3739 3740 3741 3742 3748 3749
3750 3751 3752 3754 3755 3759 37C2
3765 3767 3769 3770 3772 3774 3775
3778 3780 3781 3782 3784 3786 3789
3790 3791 3794 3797 3798 3SÖO 3807
3333 3810 3814 3816 3817 3818 3819
3821 3822 3823 3524 3532 3834 3836
3840 3842 SH44 3846 3848 3849 3850
3852 3854 3855 3559 3360 3562 38Ö3
3864 3866 3868 3869 3570 3375 3876
3878 3879 3881 3884 3839 3891 3892
3893 3597 3899 3903 3906 3907 3903
3909 3913 3915 39!7 3918 3919 3922
3923 3925 392? 3930 3931 3933 3"35
3937 3939 394! 3943 3945 3947 3948
3950 3951 3952 3953 3955 3956 3959
3961 3962 3963 3573 3974 3975 3977
3978 3979 3982 3983 3984 398? 3988
3900 3994 399=: 2997 3999 4000 4004
4007 4009 4011 4013 4015 4016 4017
4019 4020 4021 4022 4023 4027 4028
4031 4036 4038 4039 40!Ö 4041 4042
4044 4047 4048 4051 4052 4053 4055
4057 4258 4063 4064 4065 406? 4069
4070 4073 4075 -1075 407 S 4079 4080
4081 4083 408! 40r-8 4039 4090 4096
4097 4098 4099 4! 02 4107 4108 4111
4112 411.3 4114 4120 4123 4123 4125
4127 4123 4<M 4131 4»37 4139 4142
4144 414$ 4146 4147 4191 4153 4154

HELSINGIN SANOMAT

¥yokra-Umoityksiä
■ ■

Vuokralle tarjotaan

Ensiluokkaisia 2—5 huoneen osakehuoneistoja Uudessa

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

O. E. Tennarin Konttorissa,
SI 7901 L Heikinkatu I. Klo 12—2. ,22878

Muutamia isompia ja pienempiä

saatavana uutisrakennuksessa Korkeavuorenkadun
ja Pikku-Roberlinkadun kulmassa. Sopiva tilai-
suus myöskin isomp. ja pien., halpojen, B—l 2
huonetta käsittävien loistohuoneistojen tarvitsi-
joille. Rakennus valmistuu helmikuussa v. 1921.
Lähempiä tietoja annetaan Oy. Merijal Ab;n kont-
torissa Ratakasu 1, jossa rakennuspiirustukset

ovat myös nähtävinä.

Kauniin 5 huon.
huoneiston

voi saada heti ostamalla kalustat, keit-
tiötarpeet, aivan täydessä kunnossa ole-
vs. koti puhelimwen. H: -ita 60,000: —.

Vaat. Hels. San. kontt. nimim. „Ulko-
maalaisia 3737".

4 IzMM »raisten
saa heti ostamalla 1 1 huon. talon Hes-
periankadun vieressä. Hinta ainoa .saan
Smk. 95,000:—. Käteismaksulla 20 %

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

3 huoneen toisio
Turussa vaihdetaan 3—4 huoneen huo-
neistoon H:gissä. Väst. Hels. San. k.
nimim. »Halpa vuokra N:o 3730".

Luovutan
lämpöiset parihuoneet

Fredriksbergistä matkrn tähden. Osa
kalustoa 3,500 mk. Pikainen vastaus
Hels. San. kontt. nimim. „Heti vapaa
3722". Huom.! Eri sisäänkäytävä 1

Koulutyttö saa asunnon kodissa 5 kg.
voita vastaan kuukaudessa. Läh. R:va
Th. Ahman, Fredriksberg.

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

Liikkeemme saksalaista henkilökun-
taa varten haluamme vuokrata heti

1, 2 tai 3 kalustettua
«Wia

mieluimmin Hietalahden puolelta. Tar-
joukset taloudenhoitajallemme puheli-
mella 110 75 tahi henkilökoktaisesti
konttoriimme tänään ja huomenna klo
9—ll aa.

OSAKEYHTIÖ SYSTEMA.
23)329

Vuokrata hakataan
Tyttö haluaa yksinkertaisen asunnon

perheessä. Väst. Hels. San. konit nim.
„N:o 3745".

Olisiko joku hyvä isäntä joka antaisi
1 h., aikoo v; n ja keittiön huoneiston hy-

vää luovutusta vastaan 3 hengen per-
heelle. Yast. Hels. San. kontt. nimim.
„Tosi tarvitsevat 3727".

3WWW Spps
täysihoidolla tai ilman. Puhelin suotava.
Väst. Hels. San. kontt. nimim. »Lakit,
kand. 3733".

Vaatimaton

naisyliopjpu
haluaa vuokrata yksink. kaluat, huoneen
tai bolagistiksi nyt heti. Väst. Hels.
San. kontt. 2 p. kuluessa nimim.
23076 »Agraari".

Toimessa käypä neiti haluaa perhee-
seen tai toisen toveriksi, Omat sänky-
jä liinavaatteet.- Väst. Hels. San. kontt,
nimim. „N:o 3723".

Siisti, kalustettu huone
halutaan vuokrata joko tyysk. 1 tahi 16
Mä. Väst. Hels, San. kontt. nimim.
„Ylioppilasneiti". 280&7

Huone ja keittiö tahi 1 huone halu-
taan vuokrata. Väst. Hels. Saa. kontt.
nimim. „2 henkeä 3725".

Halutaan vuokrata
Huone ja keittiö

Palkkio 3,000: —. Vaafc. Hela. San. k.
nimin», „Kii»s 37407. ijf^

Asuntoa etsiä
siisti nuorimies pieneen perheeseen tai
yksinäisen luo. Vast, nimim. „A. K."
Antink. 29, Huonekaluliike.

Koulutytölle halutaan täysihoitoa
konaan tai osaksi, sivist. perh. omalla
huoneella tai toisen koulutytön toveri-
na, 1 pstä syysk. Arv. vast. Hels. San.
kontt. nim. „Kauppaopistolainen".

TyGs?ä käypä vaatimaton neiti ha-
luaa vuokrata huoneen kalustettuna ta-
hi ilman taikka toisen toveriksi. Vast.
Hels. San. kontt. nimim.

»Vuokra etukäteen 5748". Kalvosinnappi
ametisti-kivellä pudotettu. Löyt. pyyd
ilmoittamaan puh. 45 61.

F^eiti
haluaa vuokrata kakistetun huoneen,
mieluimmin täydellä ylöspidolla. Vast.
Hels. San. kontt. nimim.

»Hämäläinen 2752".

M Hl! PH
sisält. hiilenmittarin y.m. Pyyd. jät-
läm. etsiv. ossst. tahi ilw. Meilahti gä.

Paketti sisältäen
-

kirjoja. Löyt. pyyd.
ilmoiti puh. 31 97.

Nuorimies haluaa asuntoa lesken luo-
na. Vast. Hels. San. kontt nim. ..Nuori-
mies 3751".

Se henkilö*
jonka mukaan viime keskiviikkoiltana
Katajanokalla tuli herrain am. kultakello
(päffl. koristeltu) sen ta-
kasin maanantai-iltana 6—7 välillä run-
sasta palkkiota vastaan tai ilm. kirjeellä
nim. „KeIlo" Nikol. kad. postik. koska
asia vaan tällä tavalla sopivimmin sefc-
viää.

Muutamat taitavat

mallipuu-
sepät

saavat heti taimen |
Kotkaa Konepajalla. '

22403

Karjakko
nainen tai mies saä paikan joko heti tai
marraskuun 1 p:stä Faasen tilalla, Hei-
nolassa. Lypsäviä 25, muutamia sikoja
ja parikymmentä lammasta. Uusj na-
vetta sementti3igi(stiiks«lla ja vQsij»hdo>
la. Ilmoitukset palkkavaatimukseen ja-
ko omassa tai talon ruoassa sekä jät-
jea«öks.6t todistusta lälietetävä o*oife-
teellä: Varatuomari A. A. Vuorinen Hel-
sinki, Vuronk, 4, 22786j

2*712
KUTOJA saa vakituisen paikan nyt

lieti.
Krtatiaainkata 1. <rt 11.

lialkiaptataiiieo
haluaa vuokrata kalustetun huoneen 15
p:stä syysk. Va*t. U. Suom. kontt. t. k.26 p. mennessä, nimim.
23144 «YM» piajio 2sM".

Onpifäifttar
otetaan viransijaiseksi Hyvinkään Uu-
denkylän kansak. ensi lukuvuodeksi.
Palkkaa 600 mk. kk. sekä asunto (ka-
lustettu huone ja keittiö) , Ifimpö ja valo.
Halcem. ensi tilasta lähetettävä os.: O.
Juhola, Jokelaa u,

Oletteko kadottaneet jotakin
onko koiranne karannut? Sitä mihin
kerran on kiintynyt, ei mielelkiäfl kjs-
Uota. KunniaiUnen löytäjä ei taas muu-
ta etsi mieluummin kuin löytämänsä
itavaran omistajaa, Sitäva.rtan qv-tkin
■Hels, Sanomissa osastot ..Löydetty"
ja ..Kadotettu". Helsingin Sanomain
pikku ilmoituksilla on suurin lukija-
kunta, ne vaikuttavat tehokkaimmin.

RiflfcfthiiÉftJlkrfflMMDMMmbM
5 huon., palv.-huon. ja keittiö kaikkein
uusimmilla mukavuuksilla mvvdään. Pu-
helin 45 SO, klo 10—12, 4-^6.

Hl 11/1 IsiO. w iiCi
läh. Helsinkiä 1 päivään kesäkuuta 1921,
5 h. ja keittiö, kylpyh., vesijohto, sauna,
kellari y. m. Läh. Hels. San. kontt. nimi-

„Talvihuvila 2797".

Pienehkö myymiilähuoneisto
halvalla. Vastaus Helsingin Sanomain
konttoriin nimimerk.

„Sopiva lihakaupaksi 3750".
Kaksi pienempää

lyymalaa
jossa on kahvila sekä asuttava huone,
sopivat toiseenkin ca;koitukseen, luo-
vutetaan sopivasti heti. Lähemmin
Osmo, Eerikinkatu 7.

Kellari
20 m' käs :ttävä. semenitilartialla varus-
tettu vuokrataan heti Vaasankatu 19.

Lähemmin Kirjapaino Sanan konttori,
City Pasiasi. Puhefin 51 94.

ILiikehuone kalustoineen, sopiva ruo-
katavara- tahi lihakaupaksi, luovutetaan

i sairauden tähden. Hellahuone seuraa
I mukana. Läh. tänään 2—4 puh. 53 01.

UÉI MI
Jaakkiman kunnassa julistetaan täten
haettavaksi ennen syyskuun 15 päväS
1320, Toimi, joka on vastaanotettava
hakijan ilmoittamana aikana, on hakaanilmoitettava ehdot ja palkkavaatimuk-
sensa. Hakemukset on lähetettävä Kun-
nanvaltuuston esimiehelle osoitteella
Niva, Metsämikli.

Jaakkima 19. 8, 1920,

23072 Matti Lappalainen.

T-JU.*** 1 ** 14***J

lii 11
Parkanon Vahojärven kansakoulussa
julistetaan haettavaksi syyskuun lö päi-
vään mennessä. Palkkana seuraa kun-
nalta Smk. 100: sekä valtiolta tuleva
palkka. Virkaan, joka täytetään epä-
määräiseksi ajaksi, on tultava kutsun
saatua. Hakemukset osoitetaan Johto-
kunnalle os. Riitialä, Vahojärvi.

Vahojärvi elokuun 9 pnä 1920.

Johtokunta.23049

julistetaan täysinpätevien henkilöiden
haettavaksi ennen syyskuun s:tä päivää.
Todistukset palkkavaatimuksilleen pyy-
detään lähettämään Lopen Kunnallislau-
takunnalle. Toimeen olisi astuttava, heti
kutsun saatua.

Lopella, elok. 20 pnä 1920.
Yrjö Vuorenrinne,
Kunnaliisl. esimies. 23073

Pietarsaaren Työväenepieton suomen-
kielisen osaston

¥ la 4 "

toimi
julistetaan täten haettavaksi ennen
syyskuun 1 p:ää. Palkka on 24,000
mk. Joi hakija omaa vaadittavan pä-
tevyyden, voidaan virkaan yhdistää
opiston ruotsinkielisen osaston johta-
jan toimi, jolloin palkka noosee
36,000 mk. Hakemusasiakirjat osoite-
taan: Pietarsaari, maisteri N. Wester-
hmdille, joka myös antaa tarkempia
tietoja virasta.

Pietarsaari, elokuun 19 p. 1920.
Johtokunta.23096

R:o 225 1920—9

Paivefus-iSeifoifufgsia
» ■

Palvelukseen halutaan
Nuorempi

Koneinsinööri,
tahi kokenut koMepiir-astaJa. saa paikan meillä piirustuskontto-
rimme johtajana. Ansioluettelo, suositukset sekä tiedot perhesuhteista
ja palkkavaatimuksista lähetettäköön, huomioon ' ottamalla vapaan
asunnon, puut ja valon, osoitteella
817955 23040 G. A.» Serlachius Jk.SS. Muutta.

Naiskonttoristj

Mikonk. 2.

kykenevä ja kielitaitoinen saa paikan heti kirjanpitäjäpä ja
kirjeenvaihtajana konttorissamme.

'

Kirjalliset hakemukset
jätettävät personallisesti ansioiuetteioirieen ja tcdislusjälje-n-
-nöksineen ennen t.k. 22 päivää.

Helsingin Pelastus Osakeyhtiö

Pyhtään Suojeluskunnan

Paikallispäällikön
toimi

julistetaan täten haettavaksi marraskuun 15 p:stä iul-icii. Kirjalliset
hakemukset tarpeellisine todisiuksmeen lähetetään ennen lok-a!:, 1 p:ää
Pyhtään Suojeluskunnan esikunnalle
25050 Iloélca, Läuräiiylä (Ves-ierbj;).

JonScun varran kokgaiusta o?«»3*?2

nusisiä
otetaan palvelukseen syyskuun alusta. Todistukset pmlk-
kavaatimuksineen lähetettävä allekirjoittaneille ensi lilnssa

Lakkitehdas §faliaiahawan
Kauhava.23121

Kone- tai tehdasinsinöori, jolla on kokemusta paperiieoilisuu-
den aloilla, saa paikan

tehtaillamme. Hakemukset palkkavaatimuksilleen, ottaen huomioon
vapaan asunnon, lämmön ja valon, ovat lähetettävät os:

Osakeyhtiö Tomater,
Imaira.SL 7993 2312«

Talouskoulun käynyt

Pahrelijatar
saa paikan syysk. 1 p:stl

Lähemmin
Apteekkari Alfr. Strandberg,

Kuhmoinen. 2**6f
Monipuolinen sivistynyt

NEITI
saa, heti paikan yksinäisen vakautuneen
liikemiehen kotia hoitamassa, Btsöi*
tukset Hels. San, kontt. valok. ja to-
dist. kera nimim.. ~50".

Ruoanlaittoon tottunut

Emannoitsija
saa paikan heti
23002 Juvan apteekilla.

Täysin, ammattiinsa, pystyvä

saa hyvän, pysyväin» paikan sahalai-
toksellamme, kun lähettää suosituksen-
sa palkkavaatimuksilleen, huomioonot-
taen vanaan asunnon, polttopuut ja va-
lon, sahalaitoksen konttoriin.

Huom..' Valittu ei saa kieltäytyä.
Valtioa omistama

Keviumemen sahalaitos, Lieksa.
230 W

Mies- tainais-

Konttoristi
joka täydellisesti voi hoitaa puuiavg-
ra-ajaap kuuluvaa kaksia.k. italialai-
sen kirjanpidon, toimien samalla kas-
sanhoitajana sekä on ehdottomasti re-
hellinen, saa pysyväissa paikan liik-
keessämme, kun lähettää suositukset ja
todistusjäljennökset, joita ei palauteta,
palkkavaatimuksilleen, huomioon os-
taen vapaan asunnon, valon ja läm-
mön, ennen. 1 p. syysfe Toimeen as-
tutUva, kqtsun saatua, Monipuolisesti
puutavara-alalla työsktnaäUeillä; yksin,
miehillä- etusija.

22889 Kouran Höyrysaha Oy.
IfojKa,

Idiftilii
perehtynyt ptenJEerheinen. vuosi mies,
jonka vaimo, ottaa pienen, karjan hoi-
taakseep, saa. paikan Uudellamaalla.
Vaataulfget suosituksineen HeJn. San. k.
nimiin. „Pkmi perhe 7431".

Kokenut

tyijynjuottaja
sorvaaja

sekä

ramonttlmlebet
(koneenkofeoojat)

saavat työttä

Karihaaran
SsHuleosalehtaalia,

Os. Kanhaara.

22888

<
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Karjanhoitaja
tai Teija.

Karjanhoitaja, 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 henkilölle. Hakemukset
palkka vaatimuksineen ja todutuajäl-
jennöksineen läheietläk&ön Hei», Saa.
kontt. oa. JNavelan esimies".
«3003

Lyiilaja,
mieluimmin keski-ikäineij, saa hyvän
paikan 4 ja 7 v. poikien hoitajana
syysk. 1 pstä tahi aikaisemmin. Lä-
hemmin Arkadiani. 17 h. 7 lauantaina
klo 11—L

Näiskarjakko
saa pysyvän paikan marraskuun 1 p.
Taipaleen kartanossa Heinolassa. Ha-
kemukset suosituksineen Ja palkkavaa-
timuksilleen osoitteella

Taipaleen kartano.
Heinola.

2 Iffl
l Smn

I*

i I fjjfuinuttiin
•an palkan tehtaallamme

W. Rosenieur & C:o
Sulfitfabriken

PorL23r62

Kykenevä Teollisuuskoulun käynyt

Piirustaja
Jolla on hyvä suunnittelukyky Ja tottu-
musta sähköirmatuuri-pilrustuksessa,
saa psiksn kun jättää hakemuksensa to-
distusjäljennöksilleen Ja palkkavaati-
muksilleen A. I'arjanen Osakeyhtiölle,
Lappeenrannassa.

Täysin alaansa perehtynyt nainut
pieniperheinen

Puutarhuri
saa vuosipalkan marraskuun 1 p:stB
Toppjoen kartanossa Angelnlemellä Jos
lähett. suosituksensa palkkavaatimuk-
sineen ennen syyskuun 1 päivää osoit-
teella Toppjoen kartano, AngelrJemi.
23053

Satuiäsepäntyöntekijä
saa pitempiaikaisen työpaikan hyvällä
palkalla.
Savo-Karjaan Valjasliike, Lappeenranta
23071

Yksinkertaiseen ruoanlaittoon ja leh-
mänhoitoon tottunut kunncliinea

palvelija
saa hyväpaikk. paikan pienessä perhees-
sä maalla kun lähettää tod. ja palkka-
vaat. osoitteella A. Tarmola, Jääski.
23070

15 v palvelukseen tottunut tyttö sar.
paikan heti. Iso Roobertinkatu 23 C 8

Kelvolliset

S**l I** li**** *iiöHliiil
saavat työtä

WWMWM
23101

Erottaja 4.
Pari tottunutta

li- jz lira-
saa heti paikan

Tupa Htt 8).
Puutarhakatu 16. 23 85

Kilöiiitfii
ja lusikkaseppä saa vakituisen paikan
Kultaseppä G. W. Rothinani! la Savon-
linnassa. 23394

Kello- la liialaira-
alalla toiminut

nyg a »■ g, aa

saa paikan 1 p:st9 syyskuuta
tai myöhemmin. TodiMukset
palkkavaatimuksineen lähetet-
tävä kuluvan kuun aikana
allekirjoittaneelle.

A. Kekarainen.
Sortavala.

Ammattitaitoinen

Änntin fiininStilMli](.
saa heti paikan

Lasin hiomossamme.

Eu a luu ii
2308Ö Tampere.

LSniincnkau i 6 a.

liiiii lii .

joka on itsenäisesti tottunut hoitamaan
pienempää karjaa, s?» paikan 15 pstä
elokuuta, kun ilmoirtauhuj heti ehtoi-
neen os. ..Maatiia" Kuopion Sanomain
konttoriin, Kuopio. 23069

Kunnollinen ja ahkera

saa paikan. Ilmoifaudtiftava Hel-
singin Sanomain konttotiin tänään
klo 11—-12 a.p. 23100

saavat työtä maalausliikkeessä

Aarnio A Flinkman
Pikku-Robertink. 2. Puh. 17 90.

lii iii-
joka on kunnollinen ja tarmokas itse-
näisestikin töitä tekemään ja johtamaan,
»aa pitempiaikaisen olopaikan ilmoit-
tautumalla palkkaehtoineen ja suosituk-
sineen os. „Maatila" Kuopion Sanomain
konttoriin, Kuopio. 230SS

Metsätyönjohtaja,
mieluummin koulunkäynyt, pieni-
perhetnwi ja itse työhön osaaoita.
v» halutaan maatilalle Hameessa-
Todistukset sursituksineen ja palk-
kavaatimuksilleen läheteitävät en-
nen syysk. 5 p:ää Uuden Auran
;onttoriin, Turku, nimim.:
23116 »Metsänvartija",

Ehdottomasti rehellinen, siisti ja vtl-
kasluonteinen palvelij&tar saa paikan
Hakaniementori 2 B 34.

A. Lehtinen.

fian ]i viiniii
?aa paikan. Lähemmin pah. 89 28
klo 10—12.

Täysin tottui Ui
saa heti työtä

Helsingin Teurastuslaitoksella.
SI 7996 23131
Haetaan

IIÉJSIÉiI
joka osaa rakentaa lasinsulatusuunin.
Saa myös kiinteän toimen.

M. Jouline'lla. ~j':
PORI. A,

L. Esplanadi N:o 29.
23093

Räätälit
Kaksi taitavaa takkityöntckijää sai

työtä heti K. Villberg, Eerikinkatu 4.

2 naispuolisia

Apteekki-
oppilasta

saa paikan
23143 Keuruun apteekissa.

Petäjäveden kirkkoherran virkatalon

Hiin
lii

julistetaan metsänvartijakouiun läpi-
käy neiUen haettavaksi enj.cn tulevan
syysk. 6 päivää. Hakijat lähettäkööt
todistuksensa ja palkkavaatimuksensa
allekirjoittaneelle. Kolmen kuukauden
irtisanomisaika pidätetään molemmin
puolin. Toimeen saavuttava heti kut-
sun saatua.

Petäjävedellä, elok. 18 p. 1920.
Fr. Kauppi.

Virka talo!autak. puheenjohtaja.
23120

Kokemusta omaava

åitpp^liniiiilN
Äjlsuolu yppllöu

saa heti vakituisen toimen Keuruun
apteekissa. Todistukset ja suositukset
myö.äliitettävä hakemukseen.

S. E. Karikoski.
A pteekkari Keuruulla.

Todella lapsirakas puhdasluontoinen
Paivalija

saa paikan pienessä perheessä. Läh. Kor-
keavuorenk. 3, Maitokauppa.

Åiitoiikulfstfeja
saa heti paikan pirssiautoon. Malmink
20. Koivisto, ö— 1!.

Reipas, n. 17—25 vuotias
palvelija

saa paikan pienessä perheessä heti. U-
moitteuduttava Museok. 19, A. Laipio.

Reipas, nuorempi

Tiskaaja
saa heti paikan. Todistukset esitt. Kah-
vila, !so Robcrt.nk. 46.

Reipas

Juoksupoika
saa paikan. Omprfufcftae Osakeyhtiö
Husqvarna Symsskai, City pas.

i 818 SI l 111 fnFI H fl ! mI P VIl u 1 jjj é a iti su I
13HB S 2 5 P f 9 1H (S 9Kd ■ö iß*(i ilM Rlti li ii |i |J u ti|iiliyiyvi

joka on perehtynyt rakennus-
eine- ja jalkinealaan »aa pai-
kan !>?>i päAmyytnälassätnme.
Hakemukset palkkavaatimuk-
silleen on lähetettävä t. k.
ajalla.

ifymintehtastatstaa Osuus-
kauppa f. '.. Jokiekannalle.

Kuusankoski.
Hiton?! Liikkeen puolesta ei
ole asuntoa. 23111

II « H, e

slksvaan lihakauppaan etsitään
noin 4,000 å 5,000 Smk. pääo-
malla. Aiv. v*?t3ukset Helsingin
San. koatt. nimim.:

„V*rma psilcka 3736".

3 taitavaa modistia
8 „ myyjätärtä
2 etutvöntekliää
2 asiatyttöä,

saa pdkan t p. syy ck.

Wera Muotiliike
Yjöiik 4. HeKinkl

SL.oheu.ut

saa paikan paperitehtaassamme.
Hakemukset, joissa on mainittava
ika, sekä palkkavaatimukset ovat
lähetettävät todistusjäljennöksien
kera os.:

WW Imaisr,
Imatra.

23136 S! 7994

Taitava ja reipas

WWM»
ehdottomasti rehellinen Ja luotetta-
va, otetaan m rnsk. I p:s;a Viili lan
2-vuo'is.en ka janhoi okouluun. To
dittusjaljennökset, joita ci palaute
ti, ja paUkavaatitnus lähetetään
kiireimmiten ocoiltclla:

Maisteri Grönlund, Nakkila.
23142

HELSINGIN SANOMAT

Naishenkilö, jolla on innostusta £
asloimisnlaile, saa toimen hy villa eh- D
2 doilla Helsingissä; läh. Asianajotoim.
S Opas, Korkeavuorenk. 29, av. 10—4.

2* *!

otetaan palvelukseen heti Jalostaja
Oy :oon Soi naisissa, Panimonkatu 11.

Taloudenhoito-
jattaren

palkka on avoinna tarmokkaalle, viTk-
kaaile toimintakyvyllä varustetulle
maatalousem&nnyyteen p=ishtyn»elle
neitoselle. Lähemmin o»,.: „f'i kau-
kitna Helsingistä 3733" Ilels. San. kont.

Talouskoulun kfiynyt

Emännöltsijä
jolla on useamman vuoden kokemus
maatalouden alalla, haluaa paikkaa kes-
kikokoiselle tilalle. Va,< nim. „Rehel-
linen 28", Lahti, Kantolan Sanoma-
lehtitoimisto. 23063

Puutarha- ja talousk. käyn. 2 tyttöS
kai. «Jip paikkaa marrask. 1 p.. Joista
toinen yksit, taloutta hoit, mit!. Helsin-
kiin. Vast. palkkat3rj. t. k. ajalla os.:
Reitkalli, Osuuskauppa, nimim. „Ahke-
ra", ..Innostunut".

20 vuotisen kokemuksen ja hyvät to-
distukset omaava pieniperheinen

Puutarhuri
jolla myöskin on kokemusta isomman

kansbn. mehßäwtwidon ja tu}.r>k3n, yn-
nä »DkerijuurikKsviiiHykseFFH h'!, pai-
kann-uutonta ensimmäisestä p;stä mar-
ra.-k. eli vgbSn aikaisemmin Arv. vast.
pyyd lähet t. k. kuluessa nim. „Maa-
talousmies 5138" Heis. San. kontt.

LOaiffiiiioiii|mii
hyvinsuosit. ja todella taitava, saa hs ti
toimen. Tark. Etnkink. 28, 8, h. 3.

Maalarit-
saavat työtä Bulevardink. 19 Maalaus-
liikkeessä.

Täysin ammattiinsa pystyvä

f \ i * HK»»" »

otetaan Hyvinkään Tclefo.oni Oy. pal-
veiuVsecn. Hakemukset SUC*ituk«ineen
ja pdlkkavaatijnafcatneen ov.it lähetettä-
vät yh'iön johtokunnalle cnr.-n sjyskarm
I päivää. Palkkaan sisältyy myös va-
inaa asunto ja valo.

Lähempiä tietoja antaa

ICaiie Heinilä,
Hyvinkää, puhelin n:o 42.

23105
Kaksi ennsn kaappa-alalla ioimiautlr.

Neitiä
Haluaa kauppaan tai muuta sopivaa toin-
ta. Vast. He!s. San. komt. litat „20 vuo-
fcaat".

Nuorukainen
jonkunverran osisava ja
myös käytänne! istä. Käynyt II! 1. yh-
tf iskouiua. Venäjän ;a suomenkielen ta.t.
Hai. jotsii sopivaa tointa. Arv. vast.
fieis. San. kontt. mm. ..innostunut".

IiIjMMMzHM mml
C3iin*3Hke Eii/ssa i.I. julistetaan päte-
vien osuuskauppamiesten haettavaksi
ennen t.k. 31 p:M. Tointa seuraa va-
paa asunto, lärop? ja Sähkövalo. Irti-
sanomisaika on .1 kk. molemmin puo-
lia, lajikkeella on ö myymälää: liike-
vaihto kuukausittain on noin 260 t uh.
mk. Toirei en otettava vastaan ensi
kuun puolivälisiä. Hakemukset palk-
kavaatjmuksmeen, todistus jälje-asék-
sin«e«i eekS suosituksinaan on lähetet-
&.■& liikkeen hallitukselle osoitettuina
S. O. S:n RciiToniatoimu-toot) FJeirin-
kiin Haksrnuxsrissa on maiftifctara, ot-
taoko hakija valituksi tultuaan toimea
varmasti repiaan.

KinravcbJiä, dokuna 19 p. 1520.

S3IS2
Oi,aussUis« ELO r.!.

HaHitos.

1 1 11 fis li 1111Is jl|1 S
ja siihen yhdistetyn

t«smi ilmoitetaan täten kykenevien,
Amerikkalaiseen kirjanpitoon perehty-
neiden yksinäisten naishenkilöiden
haettavaksi. Tointa seuraa vapaa asun-
to, lämpö ja valo.

Hakemus on lähetettävä allekirjoit-
taneelle ennen ensi syyskuun 5 päi-
vää, ja on siinä mainittava palkkavaa-
timus sekä ilmoitettava koska voipi ot-
taa toimen vastaan.

Valittu ei saa kieltäytyä.

Pölläkkälän Osuuskauppa r.l.
Hallitus.

Os.: Pölläkkälä. 23133

Nuori nainen
haluaa koruompelua tai muuta sopivaa
toinia. Vastaus Hels. San. kontt. nimi-
merk. „2 v. 3724".

Lämmittäjä
Tutkinnon suorittanut hakee paikkaa.

Omaa myöskin koneeuhoidosta todistuk-
sia, mieluimmin jos asunto on lluom.l
Pieni perhe. Väst. Hels. San. kontt ni-
mimerk. ..Lämmittäjä".

Talousk. käyn. neiti hai. kahvilaan tai
ruokalaan tarjoilijattareksi tai kauppaan
harjoittelijaksi. Arv. vast. nimim. „Ky-
kenevä" os.: Mikkeli, Anttolan postitoim.

Siisti, keski-ikäinen, liike- tai talous-
alaan tottunut

Leskirouva,
haluaa emännöitsjäksi 1 päivästä syys-
kuuta yksinäiselle herralle tai kahvilaan.
Vast. palkkaterjouksineen Hämeenlinna,
L. Viertotie 4, H. Lehtiö (Stenberg).
23060

Krit-t. miel. palvelijatar hai. paikkaa
pien. perhteeeen. Vast. Hels. San. k.
merk. _VlaaJle Ui kaupunkiin 3731".

li Untttll
2-1 vuotias, ksuppsopiston käynyt

rautatiövirkamies haluaa paikkaa liike-
alalle. Vast. Salon postitoimistoon nim.
..Liikeala'.

Sotapalveluksesta plässyt, 5 vuohta
kaiippa-aialia palvellut, rsijeltiaen ja
raitis nuorimies haluaa paikkaa kaup-
parajalle. Ikä 20 vuotta. Aiv, vast.
lähetettävä elokuun i,S p:fiän 1?20 O».
Joroisten p. t. nimim. ..PvehnUinea
kauppa-apulainen". Huom.! Omaa hy-
vät suocituksot. 23080

Pflctiteriiiiftpliis
1 UyUlilfl juttl Uiiju

kurssin Buorittajiut '-;ske* paikkaa 1 p.
syyskuuta tn*u mjöhemroin. Vast.
Kuopion postik. nimim. ..Kirjoihin v.
1916".

Hyvä myyjä
hakee ensiluokkaisia

edustuksia.
TV.rj. tätsän kuusi ajalla Hels.

San. kontt. merk.
.Maaseutukaopunkl t920".

Maalta tullut 20 vuotias
tyttö

haluaa pa!ve'tikscen heti. Museokatu 19,
pomn B, ovi 12.

in. Li!lBmlBiiB{ huom.!
Löytyisikö paikicaa keski-ik. miehel-

le, jeka on toiro. noin 10 v. sahateoll.
alalla saba*U«aÄ sskft kanttaajana. Voi
«soritta* piesiä korj. töitä. Hai. sa-
OMÖiin toim., josaa olisi til. pääsisi fru-
turtumaan höyläyskonee*«en. Od.
arv. liikemiesten vaat, t.k. 28 p. mea-
noeaa nimim. „Sahatyö", Suonenjoen
poiUfeoim.

Hyvl ompGiija
haluas työhön perheisiin missä voisi
es-.;s samassa paikassa. Puh. HS 6O.

TYTTÖ hajoaisi houau- ja liivityS-
bsn lisäoppia. Vastaus Hels. Ganom.
kontt. nimimerk.

,FeÄ 3096".
Leipajatar,

tottuaat kotMetvän so&ä ruokaleiv. lei-
pomiseen, hai. paikanmuutosta 1 pstä.
Läh. suanuataina Fleminginkatu 2 C,
hnoa. 33.

Hyvillä suosituks. varust. hyöfckäys-
vaunurykm. asev. suor. nuorimies ha-
luaa paik. maaaviljelystraktorin aja-
jaksi. Toiminut eosen/höyry- ja sSh-
kökeneaJalla. Arv. vast. palkasta y.
m. lähetettävä 1. 9. 1920 menneenä os.
J. L., Haukipudas as.

WWW
naluaisi 19 v. nuorukainen. Vast. Hels.
San, kontt. nimim. „Toimekaa 3746".

ffiipiji
1 v. ollut nuorukainen haluaisi samaa
tointa. Väst. Hels. San. kontt. nimim.
.Ahkera 8747".

4 v. leipomoa!.
työskennellyt nuorim. haluaisi tointa.Tehtaank. 8, E, 24.

Liverpool-Suomi.
Stott-linja.

S/S TEGQYSMITH
lähtee Liverpoolista 27 p:nä Elok
ottaen lastia Helsinkiin, Turkuun
ja Mäntyluotoon. Lastiiimoituksia
vastaanottavat H. W. Sto 11 ja
Kumpp., Ltd, 17 Fcnwick
Street, Liverpool, sähköos. .Stott"
tai allekirjoittaneet pääasiamiehel
Suomessa.

finom..' Muunnetut rahtierat

O.Y. Mr Dahlberg.
L. Ranta 12.

Puh. 497 ja 113 51.

isii-äaÉs-liiiii
ja päinvastoin

saaristoreittiä, ylläpitävät yhdessä pttr^h-
ilen Suomen Höyrylaiva OV. {a Slocx-
'lolras Rederi A.B. Svea ensiluokkaisilla

m.itkustajahöyry'ai voilla:

RRIADNE
(kapt Hairy Rönngren) Ja

BIRGER JRRL
(kapt A. Friberg)

jotka vuorotellen lähtevät:
Helsingista klo 10 a.p

.Ariadne' joka s nnuntai,
.Birger Jarl* joka keskiviikko.

Tukholmasta klo 7 lp.
Brger Jarl" joka sunnuntai,

,Ari<i<lnc" ji.ka kokivilkko.

Htiom.i Kun laivat UnlSorvai saaristo-
reitti», t»rou:uu matkus!.wil;e miellytLva
ja vaihteleva mailta.

Huom. ! Mttkustajat HanVoon voivat
käyttää vain hfl>ryl. Aritdnea.

Tavaroita et««n
Lippuja myyvät ja lasti-ilmoituksia vas

taanoitavat

AB. Nyman & Schaltz,Tnkholnia,
(Arsdnen puoie» a }

AB Ttrmseds £«ad'tltn>»- ocli
fiesterl «g., Tabhoima.
(Birger Jarlin puolesta).

Suomen Matkatoimisto, Hetolnkf,

Suomen HCyryhriva Osakeyhtiö,

(kummankin Uivim puolesta).
Tmoiius on lässS lehdessä joka lauantai.

14723

lii, iiis-iiäji
Ajanmukaiset, komeasti sisusielul

jittiläishöjrylaivat

..Stockholm 9'

Kiksospoikurit
22,070 depl. tonnia
565 jalkaa pitkä

JröiiniiiiSioim"
Koime potkuria
18 solmun nopeus
19,000 riepl. tonnia
540 jalkaa pitkä.

Täydellisesti uudestaan sisustetut
matkustajaosastot

arvioidaan lähtevän

MW3 seoraan new Ml
s/s „Stockhclm" elok. 24, lokak.

7 j. n. e.
s/s «Drottningholm" sjysk. 16.

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

voimassa Helsltigistä tai Tarusta,
myydään 2,300: — madalla.

Koitta kaikki luokat syys-
kuunkin kuikuvuoroihin ovat
loppuunmyydyt, ovat palkka-
t!lauk?ct lokakuun ja myöhäi-
sempiin kulkuvuoroihin teh-
tävä nyt heti.

Lähemmin ilmoittaa
Victor Ek,

Helsinki.
Sähköosoite: Ek. SIMO 9 16942

Suomi-Englanti
Borgen - Newcastle

B. s< N. Linja.
BarfetfiatS klo 2 lp. joka: •

maanantai S/S ..Ventis",
tiistai S/S ..Haakon VII",
keskiviikko S/S ..Jupiter",
perjantai S/S ..Iris".
lauantai S/S „lrma".

Suoranaisia vsanuja lähtee Tukhol-
masta BergenTn joka tiistai ja perjantai
nikahoyrylaivojen Jupiter" ja „lrman"
yhteydessä.

Matkustajat ovat Englannin passitar-
kastuksen alaisia täällä ja Englannissa.

Pilettejä myydäin näytettäessä tarkis-
tettua passia:

Suomen Matkailutoimisto
Helsinki, P. Esplanaadink. 21.

Hjalmar Suominen,
Helsinki, Kauppiaskatu 6.

Höyrylaiva Oy. Bore,
Turku,

seki p&aaiioimisto:
H. M. STEENSTRUP,

51.6077 Vaasa. 20338

Selsiflkl —liilinna- Steitifl.
Höyry 1.

,OShonna"
(Kapt. B. Förbotn)

lähtee Hel= ngistä Stettiniin lauantaina
28/8 ja 119, varhain aamulla, ottaen mu-
kaqn-a matkustajia ja tavaraa.

HUOMI Ma»k-st*jat otetaan laivaan
perjantain iltana klo 9-10.

»lUOM! Oihon-ia palaa Stettln'ist»
lauantaina syysk. 4 ja 18 pnä.

Tarkemmin ilmoittavat
Merta Gnatav Metzler,

Stettim
ja 23156

Suomea Höyrylaiva
Osakeyhtiö.

Lauantaina elokuun 21 p.

VeaifSnri—V&äkay—
Padasjoki—Kuhmoinen

B|B LAHTI
Kuhmoisista joka arkipäivä klo 1.15 yOIM
VeMjarveltäprtiv.lj. tultua noin klo 1.45p:lil

Puhelin Lahdessa 1 54

Vesl|3rvi - Vääksy-Heinola.

I HEIKOLA
Hemoiasta |oka päivä klo '4 7 aamulla.
Vesijarvehä päivaj tultua noin 1.45 päivällä

Puhelimet: I alidesea 154,
Heinolassa 7.

Höyryvcne O.Y. Kvm!.
I2SS4 Heinola Pttb. 82.

RAUMALLE
Källvikin, Sveuvikin. Ilarösur.ilin, Han-
sron, Taalintehtaan, Turun, Naantalin,
Uudenkaupungin y.m. välillä olevien
laiturien kautta lähies

s s KUSTAVI
joka tiistai klo 7 ap. ottaen matkus-
tajia ja lastia.

Raumalta tamaa lietä Helsinkiin jo-
ka perjantai klo 6 ap

Saapuu Helsinkiin joka sucnunlai r,
klo S ill

äteritosmi-Osakayfctiö.
Fahiaiink. b:o 4. Pah. 134 «2.

SI 7G51 22-J3B

Vesijärvi —Padasjoki—Kuhmoinen—»
Korpilahti — Jyväskylä.
S/s svomi

V:järveltä tiist., torst. ja lauant. klo
7,30 ip. J :k\ I istä keskiv., perj. ja sun-
nunt. klo 7 ip.

Puhelin: Lahti 153, Jyväskylä 221.
Vesijärvi—Padasjoki—Kahinoinen—

Jämsä.

V:järve!tä: maan., keskiv. ja perj.
klo 7,30 ip.

Jämsästä: tiist., torst. ja Sauant. klo
4.30 ip. Puh. Lahti 183. Jämsä 33.
16432

Vesi järvi—Suopelto—Pihla jakosM
—Edessalo—Kaakkolahti—Jämsä

Cli WW> B& jsToivo
Vesifärveltä. tiistaina, tors-
taina ja lauantaina klo V» 8 i.p,
junan tultua. Ja.mau.sta, sun-
nuntaina, keskiviikkona ja perjan-
taina klo 6 i.p. 17101

POItUN
Svenvikin, Barösund"in, Tammisaaren,
Hangon, Taalintehtaan, Turun, Naanta-
lin, Uudenkaupungin, Rauman y. m. »a-
-liila olevien laiturien kautta lähtee

B/t AHKERA

ioka lauantai klo 3,19 lp. ottaen otat*
[ustajia ja lastia.

Horista samaa tietä Helsinkiin joka
riis>tai klo 7 ip. Saapuu Helsinkiin joka
perjantai n. klo 9 ap.

Puhelin laivalle n:o 70 76.
MERITOTftM-OSAHEYHTIö.

Fabianinkatu n:o 4. Puh. 124 63.
SI 7650 22293

Savonlinna—Vuoksenniska (Imatra)—*
Lappeenranta

tali ji tain »
Savonlinnasta joka päivä klo 1,45 ip.
Vuoksenniskalta L:rantoan joka ark!»

päivä klo 4 ap.
Vuoksenniskana B: linnaan joka pälvi

klo 8,1 a ip.
Lappeenrannasta joka arkipäivä klo

1.80 ip.
Lähempiä tietoja antavat Suonien

Matkatoimisto Helsingissä, herra M.
Vächter Lappeenranta (puh. 305) ja
Savo-Karjalan Lliketoimisto S : linna
(puh. 66).
16143 Saimaan Höyrylaiva Oy.

% Södern
ia

ULRIKA
lähtevät vuorotellen 22/8 lähtien TTc-1-
singist"'. Vii',» iin joka sunnuntai, tiis-
tai ja torstai klo 1 yaliä, poikeien vä-
lillä oleviin kaupunkeihin. Saapuvat
samoina päivinä Hikiin ja V:riin soin
klo 7,30 ip.
Puh. Södern 70 76. Puh. Ulrika 90 37

LSb» ilm. hl. Södarn, Marit, imi Oy.
Fabianinkatu 4. Puh. 124 62.

Läh. ilm. Ulrika, John Dahlberg Ot
L. Ranta 12. Puh. 90 37.
SI 7760 23039

DANZIGIIN
lähtee

höyrjl. „POSEiDOH"
elok. 29 p:nä ottaen mukaansa matkustajia.

Tarkemmin Ilmotiaa

saofflöß Htypyialva llulnM».
8315 >

ROTTERDAMIIN
lähtee höyry laiva

„C A PE LLA"
suoraan Helsingista lauantaina t.k. 28 p:nl.

Tarkemmin ilmoittaa 23154

Sflsasn Höyrylaiva OSJUMiO.

neisinslssä. {
Helaineln Uusi KjHaoaino-osakeyhtlflJ

"


