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Nlä>S!esian mellakat.
Liittoutuneet alkamat nyt pitää

puolalaisia aisoissa.
(Hels. Sanomain kirjeen»

m a i h t a ja l l a.)

Berlin, elok. 22 p. (W.) ylä.
Clesiassa eiencwät puolalaiset
Kattowitzia ja Bcuihenia M; ii mie»
hittäen mälillä alavat pienet kau-
pungit. Zeitung" kertoa,
että ranskalaiset waluuttawat e&boi*
tomasti pitämänsä yllä järjestystä.
Ranskalaisten ylipäällikkö Graeicr
on lähettänyt neuwottelijoita puola»
laisten luo. Liittoutuneiden joukot
omat jo miehittäneet muutamia
puolalaisten b-altaamia paikkoja.

Berlin, elok. 22 p. (3TT.
Radio) Mä-Llesian hiilikaimoksilla
»n puhjennut yleislakko. R»utaw«»
limoissa, joissa työskentelee jiirjes»
tynyttä s«fs»!aista työmatka, jatku»
Mat työt häiriytymättä. KattoMitzin
alvttllr an ollut kahakoit» tunvalli»
suuimartion ja poliittisten joukkioi»
den mälillä. Huonosti afesiettu sat»sclomen tunvallisuuswartio «i ole
kyennyt pitäinäin puslio«n. Puo»lalciset lähettämät »anssittuja saksa»laisia Konaressi.Puolaan. Ranska»
lainen sotawäki pysynyt
puolueettoman». Tr.

SSftUUfliftt neuustttlnt

Pari,. 98. 8. («TT. Bt**U>).
..Jfctit Journal" ilmoittaa, et a
Ctoub ©eorat ja ©tolitti tohtasnoa!
toisensa lauan'«m« Lu»erni»sa.

B e r l in. 22. 8. (LIT. Nadio.)
WiialliseNa toffol«ife(l<i taholla ku-
mojoan taMimlan P»ättömm,' ulko>
maisten leh!ien julkaisemat tiedot,
että tri Vimon» muka Vweisillä ta»
paisl eräitä llitlolaisdiplomaatteja.

Vastaava toimittaja

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

TOIMISTO
Lttdvigmk. 6. av. kl. H ySOL
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10'Otteitt.
Ilottelun ensimmäisissä lajeissa

sllllwutettiin seuraamat tulokset:
Pituushypyssä: Lehtonen,

Suomi, 6,55,5; Olsson, Ruotsi,
6,43,5; Gyllenstelpe, Ruotsi, 0.35;
Hamilton, Amerikka, 6,32,5; Söin»
land, Norja, 6,28; Raeder, N«rja,
6,27.5-, lahtinen. Euomi, 6.27;
Klumberg. Wiio. 6,21; Widal,
Amerikka, 6.13; Haschek. Tshekko»
Elowalia. 6,12.5; Wickholm, Suo>
mi. 6.12; P. Johansson. Euomi,
6.04; Gerschbach. Slveilsi .6.00;
loannes. B:lgia. 5.93.5; Holmer,
Ruotsi. 5.92; Bucher. Sweitsi.
5.85.5; Geolitz. Ameitta. 5.33;
Butti. lialia. 5.74; Nilsson. Ruot»
fi, 5.67; Ellis. Amerikka. 5.66; Gen.
fabulo. Kreikka, 5.63 ja Nicolaidis,
Kreikka. 5.44.

190 m juoksu: Hamilton.
11.2; Haschek. 11.3; Wickholm,
11.3; Lehtonen. 11.3; Bucher.
11.3; Halmer. 11.4; Cyllenstolpe,
12; Löwland. 12; Lahtinen. 12;

Raeder. 12; Gcrsbach. 12; Olsson.
12; Ellis. 12; Geolitz 12; Nilsson.
12.1; Gensabulo. 12,1; loannes,
12,1; Klumbera, 12,2; Butti. 12H;
Johansson. 12.3; Widal. 12.4; Ni>
colaidis 12.4; Dcmeteros 13.3.

Kuulantyönti: P. Johans»son. 11.69; Hamilton. 11.61; K!um>
berss. 11,61; Ellis. 11,45; Wickholm.
11.40; Nilsson. 11.39; Nicolaidis.
11.29; Löwland. 11.19; Widal,
11,16; Olsson, 11,07; Holmer.
11,06; Raeder. 10.99; Geolitz.
10,81; Gl,llen stolpe, 10,69; Lehto»
nen. 10,66; Lahtinen. 10,50; Gers.
bach. 10,50; Haschek. 9,93; Bucher.
9.75.

Korkeushyppy: Nilsson.
1,75; Holmer, 1,70; Klumberz,.
1,70; Olsson. 1,(55; Gyllenstolpe.
1,(55; Lömland. 1,05.

400 m juoksu: Wickholm
52,8; Lehkonen. 54,4; Vllis, 54,0;
Lömland. 54,8; Hamilton, 55,0;
Olsson, 55,0; 55,4;
Nilsson, 55,8; Holmer, 50.5.

Perjantai.iltaan mennessä oli»
wot Pisteitä saaneet: Hamilton
3,400, Wickholm 3,375, Olsson
3,300, Lemland 3,2-89, Holmer3,241, Raeder 3,232, Gvllenstalpe
3,218, Nilsson 3,218, Widal 3,215,
Lehtonen 3,308, Geolitz 3.174.Klumbnc, 3.101, Ellis 3.100. Gers»
bacfc 2,905 ja P. Johansson 2.842.

Tulokset osoittamat, että meidäntoiwumme tässä lajissa Johanssonor ollut etittäin huonossa tunnos»sa. Tulokset omat hänen kykyynsä
werraten melkein ala-arwoiset.Antwerpen, elok. 21 p. Ta»
näön päättyneen kymmenottelun
lopputulokset omat seuraamat:
1 Löwland. Norja. 0,774 pistettä;
2 Hamilton, Amerikka. 0.770 pist.;
3 Olsson, Nuotsi, 0.579 pist.; 4Holmer, Nuotsi. 0.533 pist.; 3
Nilsson, Ruotsi, 0.434 pist. ja 8
Wickholm, Suomi, 0,405 pist.

Suomalainen, joka edusti
Nuolsia ci saanut Pisteitä.

pilkin fewöttä ja kesää pitäneet suur
ta elämää Stuoifijfa asuwasta ahwe»
nanmaaimsesta SBifee&ä. Hän osaanimittäin juosta 1,600 m. iohtalai.
s?2sa'ajassa ja ruotsalaiset ,»at telj-
tittt parhaansa saadakseen miehen
Kuotsin alamaiseksi ja maansa edus»
rajaksi. Ia hila kimmoa* Kustaan
p«ik«, kruimunprmssi on Ruotsin«IympiLla,s«» komitean puheenjohta-
ja, sujuivat asioi helposti snhensuuntaan, tki miehestä tehtiin Ruot»
<in kansalainen wiime heinäkuussa.Vlie» oli mutana olympialaisissa.
Ldusti Ruotsia, sillä suomalaiset äi-
mät ole koslaan pyytäneet häntä
edustajaksi, »vaikkakin ruotsalaiset
lehdet niin wäitläwiit. Mutia huo»
nosti käwi. Joutui heti »nsi «rässä

sija««. Hän «i saanut
osakseen maalaistonsa kehoitushuuto»
ja. mutta miltei samaan aikaan teli
«»» «hti suomalainen urheilija
miehen töitä ja kautta stadion kaikui
tahdikkaasti suomalaisten reipas
huuto.:

MMV Mii

H. Kolehmainen.
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SL Kolehmainen.

Wttmeiset tiedot.

Maiden järjestys stadion
kilpailuissa.

Gtlldionkilp«iluissa on parhaiden
maiden järjestys saapuneiden tie»
tojen mutaan seuraan»:

Amerikka 201 pisteitä
Suomi 87 h

Nuotsi 82 ~

Englanti ils *

Italia 27 .

Skanska £6 »

tanaan suoritetaan
murtomaajuoksu. johon suomalaiset
ottawat osaa »ahwalla jeulluaella.
Giihen kuulumat Nurmi. ftolfennie-
mi. Nesamaa, SHottinen, Viimatainen
ja Ra«ta». NaarallifinMat »>°»tu»ta.
jamme owat ruotsalaiset ja «nalanti»
laiset. Mi«3l«htaisesia lUpailu«sa
luotamme eniten tlllann fccHa Vaa-
wo Nurmeen, jofa «n htzwä marto-
maamenijä. lil»st lajissa kilpaillaan
lamalla joukruojuokluss». johon sea
ottaa osaa kustakin maasta D miestä.
Kolmen parhaan aika lnskebn».

Hei. Hei. Hei! Suomi! «luomi!
Suomi ! Sinä hattonä «li hauska olla
suomalainen!

llWilllllW.
Suomi pams maa maratonjuoksussa: Hannes Kolehmainen

woittaa olympialaisessa ennätysajassa.
Mwoimainen woitto kiekonheitossa. Niklander saa fatta»

mitalin. Taipale hopeamitalin.

A. "U
- U

11. Tallgren.

(Hels. Sanomain kirjeenvaihtajalta.)

Antwerpen, elok. 22 p. Mlllatonjnuksua (42 km.) odotettiin aiwnamattomalla jönnitykscNii. Kuli»
utan tonoDt ontJSkan raarcfonjitoff un lvmitajcm. Heti lähdin jälkeen nähtiin Kolch«ais-weljesteu Hhlli°
vän etujoukkoon. 5 kilometriä juostua oli johdossa eteläafrikolninen lllitshnm, joka Tukholman ,lh«pl«l«sis»
sa tuli toiseksi. Hänen kanlapäillää» seurasi Hannes Kolehmainen. Nildtntenä Mi Tatu Kolehmainen
j» jonkun »erra» taaempana suomalaiset Tuomikoski ja Tallgren. Nirolainen Loss»»», »aan?» e«»äth«»its
kaikilla pitkillä matkalla, sijoittautui matkan marltlla hywin. Hannes Kolehmainen juoksi »«uusii fa«pit(«
suomalaisien suureksi riemuksi ensimmäisenä stadionille.

Hannes katkaisi «aalinauha» juostuaan matkan mainiossa ajassa 2 tuntia 32 minuuttia X sekuntia.
Tulos on uusi olhmpialainen ennätys. Virolainen Lossma» oli kyennyt stwuuttamaa» lailkl muut kil-
pailijansa, saapuen perille hywäna lakkosen».

Zärjesths oli:
t. Hannes Kolehmainen, Suomi.
2. Lossman, Viro.
3. Balerio, Italia.
4. Broos, Belgia.
5. I. Tuomikosli, &*sz.l
6. Sofus, Tanska.
7. Leroh, Amerikka.
8. Hansen, Tanska.
9. «.Tallgren, Suomi.
10. Tatu Kolehmainen, Suomi.

Antwerpen, eitä. 22 p. Kiekonheitossa periwät suomalaiset Mm e, Niklander ja Arutaö Taipale hN-
woimnise» woiton. Niklander tuli ennsrmmaiseksi heittäen 44,68,5 m., Taipaleen iuloS oli 44,13 m. Kol-
«anneksi tuli amtlilkalaineu Pape, joka heitti 42,13 »., neljänneksi ruotsalainen Zallhage» 41,07 m., wiide».
neksi Barlett, Amerikka, 40,60 m., kuudenneksi Grilsso», Ruotsi, 39,41 m. «ilpailuie» aikana satoi «»»kanpuo.

Insesti.
Antwerpen, elok. 2t p. KolmiloilkanlseSsa »Ii lopullinen ilriestysl 1 Tuulos, 14,50,5; 2 3-msfon.

Ruotsi, 14,48; 3 Mmlä», »uotfi, 14,27; 4 Sahlin, Ruotsi; 5 2a«oet«, A««ikl« ja 6 Ahearne, »««rikka.
Antwerpen, elok. 22 p. 3,000 m. jonkluejuoksun loppuottelussa »Ii Para» »ies H«»o«k, 8 »in.

51,2 sek., Vaekma», Ruotsi, seurasi i»ise«« miehenä rinnanlewehden jäljempänä se» hänen jälkeensä Vchardt,
»»«rirra, Vurli», Ranska, «lewitt, ssnglanti, Dreftner, A»e»ik»«. »»ittawan» joukkueena oli «mttifait jouk-
lue, pistemäärällä 19. lähinnä seurasiwai Englanti 20 pist, Ruotsi 24, Ranska 39 ja 3MI« 3« Pisi.

»ntwerpe», «l»l. 21 p. V«i«»«h»ii»n loppuottelussa tnli järjeslHe senraawalsi: 1 Rto «»»«Id,

A««iN«. »., 2 Ryan. ««enkla. 10,96, 3 Lind, ««»tsi. 10,25, 4 Di«n«md. Kanada, 10,12, 5 «w«»«s»»,
Ruotsi, 9,45 ja 6 Pettersson Suomi, 9,37 m.

«ntwerpe», «lok. 22 p. 400 m. wiestinjnolfn» w«Ut«i«» f«*ti«tm »«««a, »il» 41,2 ftf„ jola »n

m»si »lhmpialaine» ennäth». Muut» »li järjesttzs sumu"»»: 2 ««slå, 8 R»«tfi, 4 <J«al<mri, 5 Tassia ja

0 Luxemburg.
Suomi «i ottanut »saa.

Gatslw k,mm«ui<tien wii-
»eiset lumouStzrithtset.

Ow«t t«p«ht«»e«t puoluej,h>»« »l»
lopu»l«ll« j« «tzil»««i»t»»««t.

(H « l s. Gano m » i n kirjeen-
w»iht«l«li«.)

Setiin, elak. 22 p. (N.) ftorn»
munistien siellä täällä Taksassa
loiösaftäiwänä toimeenpanemat ku»
mousyritykset otoat epäonnistuneet.
tm yleil«it« Venäjän n«u-

Eilisten suurten woilto-
jemme johdosta.

Olympialaist«l Fifoin nupa*-
Hrheiiuoiieiui iobtnewät lopp««a«.
eilen oli toiimetiWä eieäinen pain».
Se muodostui fcuornefie hmntatfQof.
st. 2amupcii»ällä !oriaßto*t hmm-
tui mestanheilläiämme Han ftif.
la n ber ja »imaZ SLeipale ai-
toon Dltoeirnaifen »«,i,n tititnk'*-
tois» stjaiiiautaien «lftuonaijetsi ja toi.
ieffi. 3» iifcMHiiiMuta'
JBäi felj» edustajamme maailmaa
maratoniuofjugja, eniten tveiniia j«
feätähjtjttttä waatinxizsa ftlpeilu&fa,
ionfa

_

woitiamista cn aina pidettä
olympialaisien fifo?*n iur.riailaiin-vana tekona.

_

Suomea eimSti iiM fetfca w»w».«s Han««H ja kai»
ilolehmainen, I. S:uo,wifo3fi [e ,-149
Tallgrm. Elia tähän jeajfateefee»
pannut toimect dxc&L pettouc-2t, oioit-
taa se, että uuÄÄäisct uicliiaMii:ii?ai
kaikki tymr.rc,n«n «trtmmåijjH jouk-
koon. Töllä i»JiWl«* h», eifcs fcii»-
«K on «««WwyyVj^Gj.:.,: «mmi, fun-

it«a*uri»nne on w<»Dätl ttf«<U«Ti.RaraionnrstkUa ei fen ebvVwjistu
yksikään päässyt tamminen «ffmmäj»
sen joukfron, ja 10,000 metrin juo!-
sussa oliivat suomalcisrt h,itzin toerca-
ten aiwan yliwoimaiset.

Että Hannes Kolchmaincn o!i seonnellinen suomalainen, jonta osalla
tuli saada lacfcrijeppi-lc, ikljhiiiaa
lvarmaan jokaista. Tukholmar, olijin-
VialaisiZsa suoritit hän glucoirnciicn
työn tpoiitarnalk; ®uo*elh r>line
kllltamilalia. nirn. L,AW, !(J,öuO ja
>mnt«m<i«j»»o!suts«. llrWhintunii-
iöutinme ».tonki flfein siiä w&ti, «itä
HennefscHirne »lifi m#i;.»n«t iicva-
toiwnaiföniin, mniia «list »ttut stio>
raJkan kaMitn jx»sla L
ki 7 flijMtiun jälton kttffl k.utä
i«£riilöl*m*c£R, 48 S'c.i»»4riä. Jhmruon
p««l»«k«ni7«N i*i flL,i» hi»«, u-el-
jensti tain fcuUffi. Ka-
te suoiM DllÄn kfriä»<3sf«' l«iu
mils ollen nem 33 fileswtrii ju»s>
htaan «nsimmäin»n. Hstks fvrraS-
s«m k»aM»>twm luwwwAitn nniokfi
et kelpo juoksijamme »sinut iafctKJltaa
«nlmeiftö filornttrei» for>ii:;!s?eit «n-
Jäihin woiiionsa, asaan eli IjäiKH fe«-
fet)tertärt>ä ja enmetlaraa etcln«frif««
laisten SJZc Arthurin ja
korjata woilio. «li kil-
loin juossut 15 ensimmäistä kilomet»
riä parhaiten, nim. 54„i9 min. Soi-
sena oltifci äZkenmaimiut eteläafriJa-
laiset ajalla 54,39 min. Kun oli jnoHu
25 lm., oli Tatu laskenut Sitshamiuseuraansa. Silloin oli heidän aikansa
1 tenti 24 min. 40 sek. Nielä 10 kilo-
metriä juoksi Tatu, mutia sitten woitti
kuumuus. Hänen toverinsa, kuu?n<m
maan miehet, jarfsimatrnatfna ja i>äa»
tyiwät woittajina. SBoitienecjn Mc
Arthurin ette uli silloin 2 tunt. 36
min. 54 sek. ja Gitshamin 2 timr. 37
min. 52 sek. 3tämä ajat lbi Hanncb ei-
len jllokss«a2a m«i?en % tunt. 82
min. 85 frf. Gitsham oli kertaa
alltlmatkalla pahin mutia
nyt «i i4d«if»ir*laln«t kyennyt siihen
koko mattaa ja o:l «ätziswästi pakotet-
tu hifeijttämfiän.

I. Tu»n»tl«»N, Urho Tallgren j<l
»cteMMmmme tMu Kolehmainen ta-
kiloit k|MitMitf& rnatrnolK. Päron»
vaa tuloSt* «i »« nwetia, waiNakw
tiedämme, ««ii he »armaankin kykene»
»ät wieliikin parempiin saawuwksim.

Meitä että wi.
«lainen Bossman kykeni wallaamaan
toisen sijan. Hän on tunnettu täällä
lelvo juokfijalfi. jeka äskettäin s»«>
»uttt tällä motilla uuden mainion
Niron «nnäivks^n.

»ostohallitulsen akkiyllätytsesta
osoittautuiwat »ääriksi. Puheen».
«l«w» kumousliike on syntynyt
puoluejohdon ulkopuolella. Kom>
munistit ja riippumattomat sosia»
listit omat aikaisemmin ankarasti
waroitianet sellaiseen ryhtymästä j«
tuomitsemat nyt moiset yritykset
jäkjottömilst.

1920
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elämä! [)uomatto»aB}a määrin hal-'
litfawri puutewaratzhtymät. Täällä'
hin en Hjacllioii laajimmat metsä-
aluett, j«i«ta wuosiitain myydään
ftjmrrieiuen miljoonien marttajen
aiico&ra mltsätuatieitll. Täällä on
lM:v!.ömll3nomiKtajilla myös mel»
täiset metsämllllpinlll-alat, joilla
f&émriGQifcSti myyntiä Inarien hat-
imitfl toimitetaan. Täällä liikettä
h«rjö.tlan'illa puutamara-yhtiuillä
en peljsn maakiinteistöjä, jotta
iwfiii lif««W;;t metftensä kautta puu»
wmara-yhtiöitten toimintaa ja wal°
telemaa.

Mittta toisaalta e! jaa unohtaa,
ete Lchsois.Tuomcösll on marsin
btbi\-r<zn tmmHamiftlmhi mässtön
iiia«s. G? »8 suurimmalta osaltaan
bie«;ilieiij3itä, Z»ur»iljelij«itä on
H»rw3<s«.

Mitä. minkälainen on Pohjois-
suomalaisten maanwiljelijäin «se-
ma «llut »nmeisinä »uefina ja mit-
si s< nyt näyttää muodostuman ja
on js muodostunut sekä mihin loi-
menpileislin tilanne antaisi aihetta
«yhiyä, jokunen sana.

Maailmansodan puhjettua w.
1914, tilanteen epäwarmuuden ta-
lia ta kauppateiden tukkeuduttua,

toimimista puu-
h*É*r*sjtii»t*ts useimmat ja sanot-
tuna s'.<pistiwat metsätöi-
VUm dntmk 50'%:ffa. Ia sodan
JekhieSte »u«>e*ia toiset», metsä-
työt ufsuKmiKa Pohiois-Guamen
fuhns-fun;uB.a, jcifa ne oliwat en-
nen «lleet säön«2Äisiä, fotonaan kes-
t«tztHiwlt. Tällainen äkillinen ta»
laufeeSinttt ittiMfS »aitutti sangen

l!inktin«elämLän sana»
tulla siudulla. Tuttiybtiöidm met-
s«töihin lV«»si«n marresll oli keräy-

ympäri V««M» tyäläifiö, jot-
ka oliwat saavuttaneet totipaitkaoi»
Uukm P?hjsi3'Snomen tunnissa.
Metsätöiden loputtua tämän mäes-
tön töimeentul» oli lopussa. Se jau-
tui riippuw?!s:tsi asianomaisten
kuntien töyhliinhoitaawustuksista.
Een lisäls' pailkaiunticn oma alku-
peräinen tyowäcsto joutui osaltaansamaan asemaan. Useimpien Pah-
jois-Tuomen tuntien Viimeisinä
touosina muodostuneiden lainojen
summat puhumat lohdutonta kieltä

tullut maksamaan.
Ikawll janoa, että moni täkäläi-

nen pionroilieliiäfin on ollut liian
polion riippuwainen mets+nsio°iöiviii, riipplilvaincn siihen mäntin,
että niiden loputtua Ijönen weron-
maksulyiNnsätin on hnN?"nnut ole-
mattomii n.

Jokainen käsittää, että tilan»
teen oirtfa ebeft« fonetun kaltainen,
fenitaKÄMfst eroat juuteSti 11=
siiychneck mille, joilla ftritlä fcöe*
lonmaksnkykyä on. eikä suinkaan

ole iästä lisäyksestä
osattomaksi jäänyt.

Nykyistä kunnalllswerötusta kos-
leroai säännökset eiraä.t salli taa§

sitä, että kunnat yleensä pääfisilvP
toerottainaat! jjuutetoätayljtieita.
Tällainen oi':us an Jölin niiltä
kunnilla, ssnsttujen yhtiöiden
iuMtmiiUdi slj«ntftw«tt. ilscimmat
A»»«t safeuar lHHttzii siihen, mitä
fjmtinnm »ernliteSa woiwat jtt»
Mtii*R« niitoille tai kihrwna elämää
\giiMhoibn mvsfrelaiStcn huostass?.
Blfitfifl? yHtiiiden omistamille maa-
itiöille ISfetsja psnnci. Ia oloja tun-
éöDö tietää, että näin saaduilla ht«
bifia ei kunnan faantopnolt paljon
nnuse. Il ftritcftfirt olisimat ratki»
yÄtiöt olleet rbelwolliset huömaittt-
walla tawalla osallistumaan niiden
menojen suorittamiseen, jotta etusi»
jcftffl » : wuosina omat joh-
iitset; ':-■.;., W8 nämä jäitimät tttn=
s*«« ifäk tTitiVäestllään kuntien
W»Wst«WD<n huostaan.

Stelt t»lwen« ja kulumana keso-
»i °? U«nne mnmiunut, muita ci
fattKlSg» entMl edullisemmaksi

maaiiwiljelijälle,
?W fiifi katsellaan rinnastettuna
faßftWti&eä toimintaan. Tiettyä
t>« ntit*. asitefi M« puutawaratzh-
tifrfism t«imint« jäni lepopisteensä,

ptn°.t»w«llmar!kinain
päättyä jälleen toimintaan ja miten
himi tzhtist omat saamuttancet |'a=
wmaisia woiltoja wanhoilla »aras-
taillaan ja maamme waluutan al=
iäisen noteerauksen kautta. Osaltaan
lie waikuttaneet nämä moiiot sen, että
puutamarandtiöt omat miime talmc-
m ja kulumana kesänä miksanect

palkkoja metsä- ja uittotoiZ-
j« PohjoiZ-Tuomessa. ettei yrittä.
winkään maannnljclijä moi kilpailla
iyöwoiman palkkauksessa yhtiöiden
kanssa. Ainakin hän nritykseZtä luo-
cvu, kun on kysmnykscösä palkata
lycmoin!«a uudisiaimmsta Marten,
mik« kuitenkin juuri Pohjois°Tuo-

m iii snUttl

$Mm, M n s.
Eliomtn lansalaisltst

DN otcitu seuraama,: ullomoiben alamai.
set:

SBenäjän kansalaiset: kauppiaanleski
Etaterilm Sajihin, lufiar-.n.esfi Alel.
Sandia Älwiansch, loneentäyttäjä Iman
Sftomi*, tauppias ©imo (Eaarcnjrnu,
p«l3t«t!l<!Nllmis.aill IS.mt.ri ©lajiiiiioff,
til«n2«iitaja Johan Stenberg, työlail»
nainen Wera Npiridonoff, tßänjohtaja
Juho lehtail ja Nilolai S«h°
rn*t»(f, lämmittäjä Iman Echarmanoff,
JuJhiitrnppias N«tyli ©chafranoff, eraeiS.
ti Fesoor UZpcnsky, tauppias Iman Jr»
fimo[J, maalarimestari Fritz Valentin
Sflituniann, iuparialch:aanmestllri Iwan
äniottoff, Palem Anti-
pin, työmies Andrej tauppi.
as Petter Korniloff ja , hänen iäysi»iläi.
set lapsensa SllclfaiOra, Viktor, Dim,t°
ri ja Ta.jana, iauppias Icmeljan Wo-
roiun, kauppias Siilolai SEBoronin, tilan'
«mis:aja Iwan Basilcnck, Zorintetijä
2)int:tri Bibiljllff, kullukauppiaJ Paaw«
Vogbanoff, resiNviisorinlcZti Änlonia
Njalschlllff. lauppias Wafili Doirinin,
ihömies Uleksej Feooseieff, tupaika.eh»
ta»n työmies Viichail Oftpuff, maanwil.
jeUj« SKarrnej SotKaroff, p»rwar, l!l«l°
sänder V»«nofs seka neiti Sju&e» Nasch.
lin;

Venäjän kansalaiset, mooseksemielo-
laiset: opettaja a< Sara Goinilz, tur!»
luri leiochmiel Stlai, lauppa-apulaine»
Ljuda SSooenljeim, räätälinlejti Esther
Waprinsly ja hanen yotfenfa Vlnses,
kauppias lofcf Waprins.y, läätäl: Mor-
duch Waprinsly, lauppa.apulainen Slb-
laham SBaprinfilj, räätäli Isat Wap.
linsli,, lauppias Abraham Josef Grun.
slein ja hänen poi!»«sa
M«ie«, lauppa.a»ul«inen V«-
msk, le»ti«»iml> "ina Vurftein ja liile»
mies Hamil» SRinnoreiif:!;

Wirvn lansalaljs.t, p::ute«l>ui'. 3?0!i8.
ierifcsi si», mfl»iö<rei WWijWt A»rhard
DfttXMC, wiinuri G «»»g Ku« [eéi m««
lanillÄ Verntzard fttiMiHthtMii Stx.aipt;

tyiiaim tanssiaisa, lauppa.apulainen
Kltffaniee Leonard Marus ja hieroja
H«»,yt Juijan B'.emh»i»3;

Serbian alamainen, waMsevpö Nnd>
«j 2>;flritriiefs sela

Hollannin alamainen, lellirouwa Sofia
Nddena.

Seuraawat henkilöt on nmpauiettu
Tuomen tenTalaren welwolliluuksiZia:
rrjnminS Juho Pokanpa i.a HiinckoZki,
työmiet' Ewert Heikinpoika Gröhn, pai-
tt>c'.ija:ar Elli Maria Pöysä, neiti Inne*
bura Troberg, inftnööv Sten Artur Ten.
iranier, työmies Emil DSlox Kunpyai»
r.cn, siiwoaja Fanni £Mr :a Bcljfo, lyö»
rnic?- :9lctii Olli Nalinpuika Sane, län.
täli Srjö SiKc ToZsawainen, ltzömieZ
Ic.lo Koittw (Sklöf, työmies Mikael Sttsnå.
lrxrn, chöläiKnaincn Jnflehflta. G\i'auet
LZlolin sekä työmies Johannes A!ficd
AZpholni.

Tuomen V n »lin ZohltljllN toimi.
Suomen sanFrn tcortuuSniicfjei onrni
Lnsi fijfllle afr.il.anfct £uomcn
j;g..ajan toimeen pnnfinjc-Si-äa Jalo
I3lnefell.«<linltjcm paikalle w. t. jvtztll»
jan lakit. land. Crnft ©rsftcnin. Toi»
men tätztiää w«lt!«n«:»»s:o.

Mi:n»«iljel:il??iKi«t. Ilomantsin
inacnsucSiculiin i»':e;nisi on maatalo,
uZHMituJ määtaft P«chz«s»K<rya,<n>

sthteeiin agr, fil.
rnaiKt. JJami (Salotjcimon.

ftnritjocn maamnicSop.Sfam metsän»
Hoidon loHtorin ttiirtaa, jota oli Haleiml
neljä fjenliiää, ci maaCaloil&tjallttuS ole
toai.tiaifcäti täyttänyt, Jclfa lufaan
N<lin'.tun toimen IjafiioiSie ei ollut ofcä«
komi s;:i*c:ran[a «fetulfen elellyltä mää
pereh.yneiilj»,ltä maataloutetn.

C:«isnn joi).
tajalji M M«*fotl»i«jaHituB nirniaitmn
ngtsnesat: fsj.J K. SEoSliftn HtzwinAUll»
iä. riafcji.tn isiini; Hlll ÄsSfinen Uu»
bemrt2i*n läänin inaamtmjcUjéseurcn
iibteetinö.

men maanmiljelijän ja yleensä täkä°
luisen niaatalouden kaunalta kat-
sotuina on tamaton mahinko. Walt»
täiliättöntiin maataloustöihin on
maanmiljelijän pakko palkata, mak-
julla millä hymään, tyämoimaa.
Sellaisena työnä esiintyy ensi sijaZ»
s« hei«sm!orjuu, joka tV»häisiä poic»
k«,iksia lukuunotiatnatta mie suhteel-
lisen pitkän ajan, sillä se suoritetaan
Mtikatieellu, haramalla ja suorallahenkuömoimslla. Tänä kesänä on
Pohjlis-Eusmessa miehen palkka
h:in«nt,!«»nk«lta ollut wähintä«n
200 mk. ia nousten eräissä
tapauknssa 309 markkaankin Miiksl-
ia. heinäntekopalkat
omat yleensä olleet huomattamasti
alhaisemmat. Jos pohjois.suomalai-
nen maanmiljelijä möisi ottaa maa-
taloustuotteistaan sen hinnan, joka
maötaisi tuotantokustannuksia ja
kohtuullista tnoliajapalkkiota. niin
asiahan ainakin osittain olisi sillä
autettu, mutta näin ei moi tapahtua
kuin Harmassa tapauksessa. Näliin
tulee ulkomaiset elautotarpeet ja
oman maan suotuisammissa oloissa
tuotetut elintarpeet jotka asettamati rajan täkäläisille maanomistajien
tuotteille.

Entä, mitä paisftääsymahdolli-
suuksi» M«isesta «latilasta alisi,
esitetään eräitä ajlltulsi» smraawas-sa lnioituliessa.^ «l. F.

SSöfintatoitoS. ©uurjaaren kunna!»
Ie ,n myönnetty 1,000 ml. suuruinen
anwirlncrt lsäapuraha iättlört falffact»
mijelsi, laeHuna roiirnc maaliäiuun 1
p:#lä, ei kuitenkaan rauemmafsi ajaksi
luin 1925 tsuoben loppuun. SBcrgön
kunnalle on samaan tarkoitukseen myön»
nctfj) 600 mk. samasta päiwästä luettu,
na, ei kuiicnkaan kauemmaksi ajaksi tuin
m. 1925 loppuun.

Lääk. land. T. Alftan c>n määiätty »ii.
me hemäluun 15 p:3tä allaen loilein-
ia«n 6 kk. aikana hoitamaan Siimani
kunnan kunnanlästötin Mirkaa.

GläinläZläli N. Oksanen »n määtS*-
ch toistaiseksi hoitamaan Pälläneen kun-
nan »ivlaa t. l. 13
p:stfi alkaen..

Poitooon ipiirin to. t. piirieläinläälä.
iille W. Heinoselle on myönnetty wirla»
wllpllutt» ensi syyskuun 15 piöän asli \a

sija seksi eläinlääl. land. IS.
Granlund,

Lääk. land. T. StOSH on määrätty kor-
leinlaan 6 ti. aikana hohtamaan Alasta-
ron ja Wampulan kuna n yhteistä lur,»
nanlää!ärin wiikaa t. l. 17 p:3tä alfjcu.

Lääl. lis. Ainr! Puranen on tämän
wusden loppuun a*ti määrätty fyaitc*
metan 3lilsian, Nerlpaissältoen s» Sleuta.
w»aran luntain yhteistä iunnaniäälävn
tonclaa

Säif. land. W. 6uefSketff en enft
manailuun 1 P:w2än asti rnöätat*!)
hoitamaan folstngin Pitkän lunnarilää»
förin wiilaa.

Eläinlääläri A. lltyynänen on rnaåeäi»
ty Hywinlään lunnanelä nlää.ätilsi.

Wämliäf. l«nd. U. Linbqwilt on mää»
«ätch tuleman stztzsiuun 29 päiwään asti
hoitamaan Nuopion kaupungin
tärin wirkaa.

Lääl. kand. V. Karwonen on määrätty
«nsi 1 p:«ta helmiluun 1 p:ään
1981 hoi,«»maa» Laihian kunnan lunnan»
iaäÄrin »ref«a.

«äät. land. «. karaite «n määrätty 3
lk. «ilana t. l. 21 p:stä hoitar.taan
Cchkmän kunnan tunnanlääckärin wiriaa.

Säsk. lif 3. Dreijer on määrätty !«ii>
taiselsi h«it«m««n Plchjan pitäjän lun.
nanläätärin »irtaa.

Hangon loinen kaupungin kfijfari, lääl.
lis. 38. Huzelboig «n «äälätiy t. k. 24
p:»tf tu!«»«, syy«t«un 29 «:ään ,oimit>
lamaan SBiroSia lulewain l«'wain ja
«Inisen la«!a«tu3i» Hangoisa.

Pitkäniemen l«»tuslaitl»lsen awoinna
olcwaan alilääkärin wirkaan on lääkintä,
halli.us puoltanut nimiiettäwälsi saman
taitoisen toisen alilääiärin, iäät. lis. Hel»
mi Heiiinhcimon.

Kumtähdcn yli m. wenecriscn sairaalan
ensimmäiselle alilääkärille 23. Mäkelälle
on myönnetty wirluwi:pautta tuleman
syyöwun 13 p:i,än asti ja sijaifetji mää°

lääk. ka..d. E, Cillinan.
Kuopion läiininsHirnalan ensimmäiselle

si. Cb nanille on mtzönnctty
wirkaroapautta t. k. 22 p:stä ensi [oiyi'
luun 5 p:ään a?ti ja sijaiseksi mää.
rämi mainit»»! soiraalan toinen aiilää»
läii U. W. Telen.

Sisäusiainminislerion mhunnettyä
NuZlasaaten laÄlinsailtalllan ylilääiä,
iille A. I. Sui!dho!'!nille wirkawapauUa
ensi flHtluun 1 p:s.ä tulewan joulukuun
1 p:äii» aZti, on läHinWhallitliZ maa»
rännhi hänen sijaiscksecn sanotulsi ajaksi
saman alilääkärin V.
Suihkon.

Ha.ilan kcuhkotclUtiparantollln talo»
udcnhoitajan», a.iiääkiirin. ja yliho.ta»
jatlarcn wirat oma: juliZletul lää.iittö»
hall lu.sella haetwwitsi wiime siään cn»
nen ensi fyysiuun IL p:ää ennen 110
12 päiwällä.

PromiiZoii G. A. on mää-
rätch toistaisÄN i, l. 1? p:stä !ui',en
hoitamaan Äelloinäcn h^ara-a.<tecNia.

Kuolleita, fe. f. 21 pmä tm
llttben.irfon ÄaitrtSliawöeu*! tium-
ornivtaic maisc. titeb. A. Seppä-
«e n pt.fäauaiiert hiwniiawan iau-
-4.-.« trtiriainana.

Seppäin syntyi Pietarisi
18.2. Tuli ytioppitaatsi Niiourin
suomalaisesta tlassilllieZta lyseosta

ja cli iiloritcttu.
aan tarpeelliset aluZtawat tul»
fixinai. stipend.aattina MöZkvwcn

2 Vu<?d?n ajan. L,Vimit-
opettajana PietailN lirttotou»

luZja, tuli hän kielenkääntäjäksi se-
naattiin ja myöhemmin Wiipurin
lääninhallitu,l?e«N, Samalla t«!mi
hän opettajana fottiKA-, ia
aputoimittajana &*:. ,«t»
taressa ja „itSiite-npi#i« '. tt*twtttt«
ten tehtäivieniä ohtlla harj«i.:i »m>
n«ja suomenno4t»imintaa,
mönäjäJt* wn«fien kuluessa ison jou-
kvn teoksia. PtlolileNtymmktttä wuetta
takaperin siirtyi wainaja omistamal-
leen tUalle Uudenkirkon Kanneljär-
welle. Vainajaa jäi kaipaamaan,
paitsi omaisia, suuri joukkoystäloiä ia
tuttamia.

Miehen ruumis löydetty Einin.
lckhasta. Mcn flo 7 asoiSfa illalla
läydetiin Eläintarhasta kaswihuo.
noen aidan luota, lähellä Fredriks,
berg-n tietä, miehen runm.Z, iofa
myöhemmin todettiin lewy''eppä Pa»
too Vajiiselsi. FluumlZ wi?tiin
lossisrlle lnitakselle. SCoiätnifdffi ei ole
todettu kMeman syr,tä.

Psllä ISI »iii!

HELSINGIN SANOMAT

Wallionenwos ?l.A>. Helander.
SBiimc lauantaina >ullipui ikuiseen

lepoon waltioneuwo- Änders Vittor
Helander hiljan 78 touotta täyttä-
minä.

W«!bi«neuw«ö Hsltinder suorittirunsaan päiwäiyönD
toilnilsa. Tultuaan yiiÄppilaakst w.
1866 hän Jiioniti k3mero,aliwtNnnon
w. 1872 ja lahH sitten opintomatkalle
Glcmdin«wian maihin ja Saksaan,
Miehuutensa parhaat wuodet ww.
1870—94 hän palweli, kahta wuotta
lukuunottamatta, joina toimi metsä.
l)«Lituksen tamr»:rina, senoatissa sen
eri toimituZkunniKsa, ensin loaltioiua»
min», myöhemmin maanwiljelyZ> sekä
loppuajan tulku!aito?toi!'.',it!!s?unnaZ.
sa. SenaatiLta hän siirtyi linden-
maan lääninhallituklecn, jossa monet
'.nitobet toimi lääninkamreerina. Flal°
tioneuroos Helanderin ironista mnis»
la toimista ja IjerraStMfjiäta mainitta-
ko»n tässä toain, elia hän oli Palowa»
kuntus Oy. ja lälleentua-
luutus €*). £i?;rcn ;smiöta;sa ia nii»
bra johtokuntien momw:!otinl'n jälsn
s«kä Suomslaisen Teaticritalo Oy:n

Helsingin jlineslyneen lyowaen
ylcisessä kokouksessa eilen, sunnun-laina, hywätsyitim ainmattijärjcö-
tön laatimat ponnet, jotta koskiwat
järjesNMiiswapauden sortoa, po»
liittisten vankien Vapauttamista \aranhankysyinystä. Työwäentalan
juhlasalissa puhuimat luottani.is-
mies 33. Salowaara, nva HellaNtiolijoki ja K. Kaulan. Nuotsa-laisen työwäestön fofoutfeSfa työ-
wäcntalalla puhiliwat maist. K. H.Wiik ja taimktsijl! Vahlsten. 60.»manlainen kokous ftidettiin Nait.
tiusyhdistys Koiton talolla, missävutzuuvat toiinittaja A. Aalto, hraA. Angenuo ja toimittaja P. Paa-soncn, sekä doorilaisten työwäeu»
yhdll-thlslln talolla, jossa pnhuiio.lt
rwa Siina Pietitäinen ja hra K. L.iLgpPalLlnen. Eosialioeinatraat-tien wastalausekoloutsill pidetliill ci=[len yli toto in a au.

Papist» fäottooo) sZBca:innt)tt;er.fä
©OBieehffrncn tilAccherlan wirlaa raaitcn
omat osoitetut suorittamaan saman seura,
kunnan ». t. Nrklicherra I. Kajander 12
ft:nä Tammisaaien patfottjölarfcffen
saarnaaja G. E. Pöyry 18 p:na ja Jäin.
fän iii"ft'cl;crra:t nuraHincn apulainen
Koslenpäöllä 23. I. Salonen 20 p:uä
ensi syyskuuta ja on Sam matin lastpalai.
ncn I.Karwonen »uääiätty tuimittanumn
willtlin lolaiuint 3 pina,

Keuruun iappalaiftn nrirla on julis-
fefa jjacttateafj? 60 päim&n lulueösa
t. k. 11! puin,ä»lä luficn.

Wirlairap«itta on myönnetty Hoidan
toiselle kappllillisclle VL HietaiuHdelle en-
ji ioitlojuu-.i 1 pöimään saalia ja on paL-
tori V. Hietalahti mäiirätth ebeueen
hoitamaan Hollolan ioiö.a lappalaijen
wirlaa.

Määrättyjä oroat: Hiippakunta»»
muuttanut Hailuodon ro. :. lillMerin
N. A. Hjelt Lontoon AenmiespapiD
Keuruun lielloheria, roroasii A. F. Lei.
lola toistaiseisi pitäniäan huolta saman
seurakunnan lappalaisen rciran ho.dosiu.
Siirtola 33. Rautanen Suomen
merimieslähetysseuran maitasaarnaajat-
si Zorimnassa. Nurmijärwen kiiA»hrr«
ran apulainen S. Gcrlaudcr oman rcir.
kansa ohessa hoitamaan saman seurailin,
nan kappalaijcn wirlaa; hiippakuntaan
muuttanut sotilaspappi F. A. I. Pohjan,
noro Suomen fotalaitolsen palmeluis.-en.
Hangon w. l. kamm nisteri Vt. OZtcioeh!
Tammisaaren , lirNeherlan unraltisetsi
apulaisekft ensi 1 päirocUia iu.
lien, Konninianlaan w. t. tiiktohcria I.
Näck Karstulan w. t. pitäjän apulaiseksi.
Hangon lirkioherra, romasti G. Stor.
gäröä oman Mirkansa ohessa hoitamaan
saman seurakunnan lomininist:rin wir>
laa syyskuun 1 päimästä luiien, Kirl!o>
nummen to. t. lirklohcrra O. L. SBeak.
strom oman wirlansa ohessa syyskuun 1
päittmilä lulien hoitamaan saman seit.
rakunnan kappalaisen wirlaa, ja mina.
wapaa papplsmieZ 23. Peltonen K uh.
Moisten w. t. tirVoherraksi ja »väliajan
saarnaajaksi.

Hiippakunnaita on muuttanut Sawon.
linnan hiippakuntaan Suomen läliems.

seuran palmelulsessa «lewa pappiZmies
K. E. Liljeblad.

» RV M»!

Wllltionllluwlict. Sampipilanniäen
toiidcnncii luc-fan aicman asemapäälli.
lön robfaa oma. Fjafcnect a]cmapWd.t.
Lo K. A. Hielt, ensi kirjuri W. SSknnria,
ensi lipunmyyjä SI. Scrcniu», toiset tir»
jurtt K. gncnuifi, SI. K. Pulkkinen, A.
d. Ekholm. A. W. B. N. A.gararno, H. W. P. E. Krö°
8«, il. M. 2. Dahlström, A. 2. Toima»
nen, M. ©asiljcn), I. F. M. T<ilwcnhcl°
mo. SI. Cllar, U. O. Nikolainen, A. A.
2umill°, I. SS. Karmonen, W. S. Miel-
inen ja K. luwcnen setä ent. asema.
jftättifitö I. Melart.

Raudun neljännen luolan aseman ase»
tilapäällikön wirkaa omat ha,eneet ase-
rnupäälliiöt K. I. Salotallio, @. 28.
Lindholm, I. H. Turppa ja G. H. Inno-
la, ensi kirjurit F. 23. 2ouhiZlo, A. *i.
Qtawa ja A. 38. Turpeinen, ,o set kir-
jurit A. K. Pulllmcn, A. 2. Toiwaniu,
A. Hyyrynen, A. H. Kröger ja A. S.
2indl>crg.

Tunu.ltäisen wiidcnncn luolan ase'
man asemapäälli.ön murtaa omat t)ak,
nec; asemapäälliköt 9(. KotiÄa, K. 2, 2,
Udeliuö ja Q. Karjula, ensi firjurit ','i.
W.2ii!dholm, I. E. Kottola. A. Rae,
I. 28. 2auhiöto, N. g. N. Ä. D.
Lindholm, H. 28. Gödtiling, S. M. £n>
tinen, ©. A. N. Johanson ja A. 28. Tur°
peinen, toiset firjurit Wl. A. Nousiainen,
O. Vergnian ja eräs h-enfUö, joka ei ha-
lua mlla mainituksi.

Jpäjän wiidennen luolan aseman ase»
mapäällilö» wiriaa oroar hakeneet ensi
kirjurit H. (S. Sakmvaara, F. W. 2ou=
hiöto ja 28. Wennola, ensi lipunmyyjä
A. Serenius, toiset lirjurit A. K. Pull»
linen, H. A. Wvrliainen, 31. Aurgman,
SI. Wasiljew, H. '2Bicrsirörn ja 28. E.
Miett,nen.

Tanrpercen aseman asemapäälli.
lun apulaijen roidaa omat hale°
neet asemc!,p<iälliist M. T. SBojtiörn,
il. Hj, Siciilrörn. V. V. Wan:ala,
®. 3. ©irjen, ajcmaiafiSöri R. A. VÄtto»
nen, kirjanpitäjä H. E. Aaltll, enfimmäi»
jet kirjurit M. E. Iell«b»son, P. G. Bacl-
man, F. SS. LouhiLl, ja S. I. Wnojeta.

2snnSHnl«iio§. Tampereen tennä*
tln!antwr,n pääuikbn«)irllnsljaiju.utt»
cttat ctfieneei lisalnien lennä.infontio=
iin Mlliktö G. Vi. BjörNu',«d. JjJoirtooon
I«:i!KStiintonlicirtn päällillö K. M. Till-
man, cpuiai»in'i'|xööti I. Sliin, enjimmäi'
nen jtil;'föttäjä, fil. inaiZt K. Saarela, en*
sinimäinen jffijköttäiä G. F. Cajander,
Milkilin lennäiinkonitörin päällikkö W.
Cunllandei ja Leppäkosken ajemapäällik-
ti, K. I. Silokallio. Rauman lennä»
tiivkontionn päälliköawiransijaisuntta
aurnt hakeneet ensimmäinen sähkuttäjä M.
häMtrLm, lennätinmekanikto E. Äraft,
!ennälinllse»nen hoitajat W. 2Öii:cwen
ja J. Tanskanen, Shicfkirtan lenuäiintont.
torin pööffifla I. Lehto ja lempii.imetti*
sori j!). Nortamo. I,oalon lennätin*
konttori» päullitön wiraniijaisuulta «mu
hakeneet jählöttäjä! N. Eiinijtnjin, 28.
Etonen, T. A. Tlmonen, lennätinreioiio»
rit A. Tokwanen, Vi. Tansiai«cn ja I.
Sahti.'

—lcuwä lnpatuimll sattui snmnm»
taidelumiin kirjllpainosiamn». Poi>
nnja=apnlaifcn ?lntli Karw ise»
PuhbistlleZsa lelrysytintcriä joutui hä»
nen {«rensa sylinterien rooliin nihjon»
taen niin pahoin, että hänet oli saa»
tettnwa Nrurgiseen sairaalaan, joZsci
rafijetttemrt käsi oli MfaMim vois.

Maaseubtllta
Lapuan A«»t«l«MGlttky.

Syyskuun 3 5 p:nä ©:cla>
maan mlMnwiljelysstUM»! tcirnecit pane-
inan ohjelma on \sû
iaawantmilen:

(5 nsl!Nmä l s c n ä I! äy ite ly p 2 !.
wän u. Näyttelyn
omat 110 li! aitoen. 3ll<ns«uZ aletaan
laulamalla m:r:c£ta' 449 talsi
Maaiuoi.jelyZneuwoZ Cii>:o. Vjörtenhciln
pi.ää auiauopuhccn.

Päiman kuluessa toljt. H. Sa>oela esi-
tclmöi karjatalouCcn alalta, iotiteolii-
suustartaotaja L. Kuoppamäki Suomen
ta.»udcll,se3ta itsenäifi?'..i» j"--ä, ja
Prifion taiioitajQ 21. äls-can hewosyoi2on

u«aäa on roittrm Ewll lahdensuon ja
Jussisi läuläripataisoonau fsiiioluu.
n?» .-.njcttir selll ilicma.

X 11 1 en a näyttelypäiwänä
rijiMmß cigr»nl>onii K. G.

U'shi,'iuSii, kalori @.

t». Skcbenbeig meijeniauuben alaha jo
onranocm: Siaine Ealolangiö [ijanjiili-ä*
tulscn alal a.

Vuanwiljclyz- ja finnjaloSluStjljbiäirjS
pitämät wuostllllaulsensll.

Illalla un lansanjuhlll ja laulaja Eino
Nautaioaacan lonfcrtti.
Kolmantena näytlelypäiwa-

n ä ou alulsi jumalaiipalwelus liilo-sa,
rn:§|u saarnaa io>uaö,i W. Mal.niwaaia.

Maisteri ®. y. ejiklmu
maanniiljclystalouLen alalta ja mais.eii
Katri Toiui fotitaloubcn alalta.

Kaiitina nä>)ttclt>?äiwinä esittää Kaar-
tin lääläiipataljoonan soittaiunta soittoa
ja Lapuan setaluoro laulua.

Pa!,si edelllknainiitull, on näyttelyssä
myöZtin selostulsia näyttelyn en rfaS*
to illa ja salaojituksen hawainnollikta
näyttZmiZtä.

Asunnolta saa tilata näyttelyajaksi
maanmilj. Wihtoci Kosolalta, o/f.: Lapua.

Hatot Wiipurill ulfofiitnmisio.
fiuten auatlemmtn &:lan mttfaan

mainittiin, sujuwat työt Niipurin
uifoiatamiSsa hywällä wauhöilla, jo-
ten talot siellä woidaan pitää pelätty-
neinä.

Nyttemmin ovat hjönyainftornat
ryhtyneet puuhaanman jeitimlitiSta
fannatuSlaffoa, jolla tuetf gtsiin aikoi»
iisan vois töistä jatneiien ja fiten
taäitömiffl joukineibeat l«3i««jien
iDQattmuffioS Niinpä jaiefeiin asian»
omaisille tyän.ntajille «Sfoiiäin Tna-
men fulie4*tStyöfäisfc?n liiton aEefir-
soittama tiel»»n«mt«, jossa »Kattiin,
siinä tapanks.zsa, «Hei työläisten waa°
iimuksiin wostuta, aloittaa Iat?o t. k.
',9 v:nä. Muita hm ftitii huolimaa
työt sujuiwat kaikkialla entisen ta-
vaansa, päättiwät s«msn jwitaian ilta-
na Uuraan w son ymväriltön lauta-
terf«fcb}Bl3fH fcsg|£ lakkoon enfl maa-
nantaista slftMtt, tZimåt
nntnsat ole Tnhrtx mmmSfö sopineet
lakkolaisten tar&ci.

Tehiannpai» SSi/Sijmäellä.
T. t 16 p:nä päöjl tuli irti Uno §5»

berhdrn & ij:oit omisamuösa terma» j«
JDHjUymäcaä. Tehiaaäja

»li po.Uo pllltzaillaau iihjnmaiä, fun ytz-
deöta uun,3m rupesi laasu wuotauiaun
ulos ja jonain mnl«mlltt,c>iuaita jyystä
syttyi palamaan. Ripeis.ä f°nnistul!ista
yuolimatta pcuoi jolu tehdasratciinus wa.
jaassu lahoes,'ll tunnissa fetuS;uf)taaii
myöten. Tuli sai feri niin »a.laman rooi=
man, ettei cd es iOto waiastoa ennälcUy
pelastaa, maan joutui tulen saaliit, i se.ä
©almrßfa ett,ä raataa tärpättiä. Myoslin
tcrwaa paloi jotunen mallia.

Tehdas oli luatuutettu main pienestä
summasta, joten palosta koitunut »vähin»
io on tuntuma. Aamul.

3ltihenpal« Pielllwedellä.
T. J, Il) p:ivä<i wasien yöllä fattyi 2a»

pfomöen talon ri.h.tatennus pa.amaan,
palaen puolen.oisla tunnin ajalla perui»
tuistaan »lyoten. Tulen irtifäujy on tun-
tlzina.on. Kun se huomattiin oli jo toto
llltennus ympäriinsä UinituifcSja, niin
ettei sisällä oleman puimalaluston pelas.
lannnen tullut Riihen
edustalla ollee: asotalut saaliin hädin
tustin pelasleiu,tji. Ralennutsessa oli
tahdelsain huonetta, niistä tatji liihtä,
jotfa oliwat ruiiita täyteen ahdetut.

'>Myos tertun ;o ennemmin täyteen ah.
dellujen liihien olsci paloiwat. Termaa
säilyteuiln oltiladoi-sa 25 lynnylia, setä
riihen alla tautaioarasio ja retiä, jotta
myöskin paloiwat lailli.

Ralennus oli toatuutettu werrattain
pieneriä summasta. SSatj.nio arw.oidaan
n. GO,OUO mjji. Kesti s.

Wnltion puutawaiahu«tolnup.
\>aa iattettlw «len Tampcteclla.
iiecii hoitoalueelta llnHftm 5,395 iun>

6» ä C 8:05 «b. »Miroin Oy.lle.
Parkanon tjuttoaliieeiia 5,020 ruufoa
d 30 : Ab. SUjlströni Oy:lle, Perton
hoitoalueita 5.56 G runkoa äB6 :
2lb. SU)btvö:n £;q :He, Tunm tjoito-
aluilta 10,700 runkoa d 70:50
Nosenlcw & Kumppanille , Siikalan-
kaan hoitoalueelta 10,077 runkoa ä
85 : 21:: g,. Nlöfille.

Arpajaiset
Tämä on taas alakuloinen kertomus.
Flsistä arpajaisista, niiden lyiläyn,» ■»lilestä ja tililylsestä.
To.nrlunn alussa me saimme eraan

kirkoulylä» yhteiskoulun arpajaistoimi» .
humalia kiertokirjeen, jonka alla oli 1? >
nimeä, ja pienen ristisiteen. j

Kicrtollrieessä lausuttiin, että meille j
on lähetetty arpaliput myyiäwäksi, „tu«*

tien Teidän harrastuksenne siwistystyön
kjh3>älsi". ja risl,siteessä oli 50 arpalip»
trna sisältämä wihw.

Eihän ne olleet suurensuuret arpa-

jäisi, jolleivat y.jiäiiptcnctlnän. Kaik-
kiaan a:.'l,!>tpua, hinta 1 mk.
kpl., ja pääw-itto 3..000 mk.

Me tunsimme mielihywää sen johdos»
ta, että meidän palama harrastuksemme
siwischöiyön hywäisi oli tullut näin
tjkijcSii tunnetuksi, sekä ylpeydelisekais-
ta tyychmäisyytta ja kiitollisuutta meille

osoitetusta iansalaisluottamulsesta, ja
pistimme arpalippuwihkon powitastuum»
mc ja päätimme omalta osaltamme koet»
taa tehdä mahdolliseksi jatkuman siwis»
ttjjsan saamisen myös maaseudun mähä»
»llrisille.

Llisimmäinen tuitawamme, jolle ryh>
dyimme puhumaan simistytse» kohotta»
misesta, koettaen tämä» taitaman ja
kauniisti sommitellun esipuheen lautta
siirtyä arpalippuakaan, kuunteli meitä
korkeintaan puolella karmallaan, masem»
manpuolcisella, ja keskeytti meidät juuri
ratkaiseman käänteen edellä ja alkoi pu»
hua wirolaisen perunajälostuisen walo-
ja warjopuolista, kiinnittäen kuitenkin
huomiota etupäässä maloyuoliin. Sitten
hän wilkaisi kultakelloonsa ja sanoi, että

hänellä oli kiire asemalle anoppimuo»
riaan wastaanoitllinaan jättän meidät
seisomaan keskelle katua samassa silmän»
Näpäyksessä, jolloin pistimme kätemme
! powitllskuun wetäätfemme arpaliput
' päimänmaloon.
> Seuraamaan tuttawaan nähden pää»
timme menetellä ripeämmin, tartuimme
wasemmalla kädellä hänen takinnappiin»

sa ja otimme oikealla kädellä arpaliput
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korvaa iäydeJl>se&ii
parhaan 'nocnonvon.

Mx 21531)

PM» mMsia
Elokuu» 23 p.

Tänään: ©tilofn 8 nt a, ©ig n e.
Huomenna : Pau n o» Pärttyli.
Aur i nlo ntrnfi flo 4,34 ja lasiee

flo 7,80.

ib*
Porwo o n Suomalainen

Vh te il : aulu 25.muo.iaS. Pat»
tsjon Suom. Uh,e,sloulu, s uomalaisen

ja jucmaUnsuuoen uicriiuä.
iuä tef.jä uucjllamaaUa, iu.ee cii;i )i,ii«»
luun lUailcnä päiwanu oUee.ji '-ö »usl.
ta tolimnnlisslt. Koulun neljännesMMlft»
faiaifctu hHViUian tiiiftjtcui iiiii.aäii
3ftch«<WO j« 2Sen;or Si>
Deri.tumin nimet, ja touiun iDOiinaraå
lanuttaamir.en ja Minteä työ&cmct) ou
mitä parhain teuiäKiä Uudenmaan Juo»
«alaisten feu.ujeu simiztyiien.aifuusi!».
Mevllitapau.scn johdosta mie.etään P»l>
iiK>o3|a ijhteiSJoulutta sunnuntaina syys»
luun läinicna flo 1 päimätlä muisto»
juhlaa, mihin laulun ent. opettajat ja
oppilaat !nieslululs»3,i K<ih>
tännöllis,s:ä syiZ.a on juhlan mietto jäc.
jestetty sunnuntaiksi, juhlan yhtcydcssä
on päiioalliset ja iitncstiji) iaajahio muis»
tojuluiisu historioineen ja eluuiä.erloi»
neen.

515 on sen auton numero, joka on
(upautunui mafjuua tuljettauiaan llr-
tzcilu.'.'liian hcnfilöiutuaa «ä Ben Jau«
puiigiUa ttebattaeSsaan olympia»tulot,la.
Au.on omistaja ja luljeMja on (Semil

lälwincn. Uauan:»ina enji terran liiftui
tuupuugilla tässä tartoituljesa auto n:o
b Ib. !

Kaamea murha. StorStair.a i. l. 19
p:nä löydettiin Porwoosta n. yhden lito»
metrin päässä otewan Kiialan tartanon
niityttä eräästä ojus:a miehen ruuuiifc
joka oti ryöstetty pun puhtaalsi roiimeiSta
waatetappaletta myöten. SJijäfji on laula
teiiatt,u poitti eilä päätä sunnuntai.il.
taan mennessä roielä oltu löydetty, ifturu
ui.in löytöpaitalla ei ole tatoattu toetta,

joten murhan on tgyynyt tapahtua muu.
alla ja ruumiin olla kuljetettu mainittuun
niittyojaan, jonne se on heinillä peitettt».
Päauäen siitä, ettei mätänerniiun ole
alkanut, arwellaan murhan tapahtuneen
tönine wiitulla. Wainajaa ei tunneta, et.
la Ponooon seutuioilta tiedetä lenenlään
oleman kateissa. Siiainajan anoellaan ol-
leen noin Itiö — l6B sm. pittä, läjistä
päättäen työmes. Wariawltaan oli »ai.
naja hywin hoikta ja ijältäätt suunnilleen
18 lo.muotills, mahdollisesti nuorem»
pilin ja luultaroaSti waaleawerinen. Lä»
hellä oilean käden rannetta on pieni Pot»
kinainen arpi. Kaikkia, jotka woiwat jol.
lakin tawalla malaisia tätä kamalaa ia.

pausta, pyydetään tiedoittamaan jolo

Porwoon piirin nimismiehelle tai Por.
rooon poliififamatiin.

ja lililys.
taskusta, jolloin hän poistui niin noptat*
ti, etta. nappi jäi töteeuune,

Piöliuuue napin liiwintaZluun ja 121»
ftnirne jatkamaan matillamme, päättäen
tästä tapauksesta, että esipuheetta wa»
iu3tau:uminen sittenkin on tDaiotoai»
sinta.

KolmanneZia tapauksessa me lyhdyim»
me pitämään esipuheita suoraa» arpa»
jäisistä, jättäen yleiset mietelmät sirinä»
tyksen kohottamisesta enemmän taka»
a.allc kuitentin selmästi hamaittamatsi
taustaksi, ja tuttawamme kuunteli esitys»
tämme hymälsywän ja myötätuntoisen
näköisenä ja otti sitten tastustaan arpa»
lippupin.-an, josta meidän täytyi lunas»
taa 8 kpl., minkä jälkeen tutlawamme
wippali meillä 50 mk. tilapäiseen ta?»

1 peeseen ja hyppäsi ohikulkewaan ajuriin
>;a ajoi tiehensä sikari suupielessä.

Ne hi:man alakuloisesft
'mielentilassa toimitukseen ja pisthnr.:e
arpalippumihkomme neitseellisensä koske»

> mattomuudissaan pöydän laatikkoon, j»
! sitten tuli Vamllnin päimälliset ja juhan»
jmiä ja messut ja kesäloma, ja unhotettn»
ina m»l«si hiljainen, kalpea arpalippu
'teti)U pöytälaatikossa, eitä se olisi »lW

! nytkään tullut sieltä ellem»
ime eräänä päiwänä kaupungissa käy»

edessämme olisi tawanneet pöydältämme
i näin luulnwaa kiertokirjettä:

«Artoois» Kansalainen.
j Syystä, ettemme ole määrättynä aika»
>na saaneet takaisin lähettämiämme ar>
,pakirjoja, on arpajaisten pito siirtynyt.

! Tahtonette tämän elokuun ajalla palaut»
iility?sineen Töille lähettämämme

arpakirjan."
i Otimme Vaiteliaan arpalippuwihkon
pöytälaatikosta, loimme siihen anteeksi»
pyytämän hywäsiijättösilmäyksen ja lä»
hetimme sen postissa takaisin kotiinsa.

Sitten ryhdyimme laatimaan tätä se»
lastusta liementämistä asianhaaroista
sen kuhmun hautomiseksi, jonka tunnettu
harrastuksemme siwistystyön hymälsi
tältä lolahdulsesta «hkä un saanut.

s.Uivi. ]
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Kysymyksiä ja
wasianlfia.

Mäkituwan myynti.
Kysymys. Ostin kauppakirjatta Ma-

»i maatta olemalta mäkitupalaisella
Duokracifeubcn ja 3>uokiami:h2» »miöi«>
nat raiennuljet. Wuoliamictzen recimo,
;ela ei ele kauppakirjaa allelirjoittanut,
jale* minulta oikeuden kautta kaupan
>ullamista. £n£o «aimolla mahdollisuus
saada kauppa puretuksi, kun »usiraoikcuä
»li miehelle techty, samoin huoneet oliwat
mithen raiintaillat ennen heidän naimi»
siin menoaan?

Tilallinen.
W a s t aus. Miehellä on oikeus

myydä sellaista irtainta omaisuutta
kuin mäkitupa luonteeltaan an.
Waikka mätiiuwan bnwrTff&rftttS
oikellttaakin eräin edellytyksin «HtK»
tursem itsenäiseksi lunastamiseen, eise seikka »idä tee sitä
jefff, mikäli »iimotu an fiih?n ofsc,

rri<?<« ei n>ci rjänen f«fljshtflwrtla#fl
rrnpti*. JWHn Äfea un w?imon kan-
ne lllPztsii.

S, SB. T.

MMM +i ui} se ;: j?*tajan
• *HWÄ.

JE tj f !) a; 1) J. X:a huinaSfa c>« iunnan-
amtmtnf» ?;ä&:«nji»t«ia ftfi w«i»pu>

U'*.'ilfi; », r». ««W»Ob»«O>
U tStrtiln (!u!nvr(iB) (vuotia (värien. Cn«
ta f*n*Jh« msr.eii*la loin fujniiueii ja
h«ng«« iau<?:« fvpuiaiumttj*. v enl* f*t>
MMM w; w*iiuu*K'n päfrtetfet laiiiintft,
]ol .la o***t t;C(rtft«t:ukujtn toiminen i-iöt-
öen j«h>»2a t««S!)t?

3E:n ! u n n a n jäsen.

W a si« « s. ma!-
Riitaa menettelyä ei woid» piittä ci-
niiaan Isin henzen mulaifsn». 3e
tietälfl sitä hror.notieiruuiia, että
*/S *Ka walcuustsn «nsia jäfcraä ei
alisi »llcnkasn iilaijuuita ftxiliia du-

klMäklN DUSHTta, Mut-
tl». s!!än>.'st2ln V, w2l!llus!on r?»°
nr.:orö»j.n ileöie jäseniä BKfiiififi
p»h«emohtllz««l »«Ituu3t»ll«. jel)3n
hi ebfä nwai cnää tule fitr.luinnart.
SBolteäßhra bäaö
n;t tsimifcttatnß f. 0.
kunkin fruoben ftlaJfi.

Wcltunstgn föjVml)iic*[ä mainit-
t«j*n pnßtKnjohtajien io&'ojlia lÉfe«
inst friuitötfet oaat tfc£ii
laiCifia,

W. 35. T.

ÖnMsiKflStnSotfcttt
Kysymys. Tm!',lm:3a 1S?1 m"i

Icetjeni pjvivffiftanfa rr»;enn:ifiin:en
c"a«arrnoifee:t Sinikan. Tiiliin oi i »eljcrn
ttltÄÖifeSti ioät&a. Cn.*o rni»
Kiuua fmt talletan
ne jot.a <?3taja ma."ei
oikeuteen? OOnj» ei jus&iu faoiioEia
myymiiän minulle eikä pul'aam:an tuota
kaippaa. N yyjä n f 181 o.

Wa s ta» Z. SltMuiuKniråcife*
NZ cm enää roain myyjän lasisilla ja
i'd:n wimhcmmilla. É&Sölla fila ei
siis d'c. Eri llsi« än, että «M 8 tvai,
joZ hän ci allnt
lä järiillä, \aabz tcmpMi pMeiuksi.

28. 33. T.
Wlt»krellUltak2N»«n w««ytte!y.

2l» sy Mys. Olen »lime
fii>!iin!.!t
«noiraainani t»«P2N JunaJiami;:*;*!.
feuolralautdlnnta ei tteäl»äffti ole !ni°
tenlaa* iotj?n::tnut fSftftUäffeen låta
{araainluin ei mutfalaan eri tahsili» ni»
rtraliviä wuo?ra»alueiden luniislanlisky»
fljsnyifti S*?iiä on n'-t tcjto.roä aiian tat»
larsuu iouVuitamiseisi ja
kUNIUM tIIIMUMON iiire7'!irni'c?ii?

Cb i S 11) Srnici i n e n.

©o§t a a 2. WssknlMtllHm'
nan wllwlMllljsiZ woi rannerii <s»>
trsh«lllitui!«n, i»nl« on
m. m. >ra!we2 wu»ll«l»«t«kuni«l«

mikäli fe losiee wuolra-
'"u:<den itseniiisttzttamisUl.W. W. T.

Lii?ea>>n!!i'c>l^'t.
Kysyrndö sos:!e'a iiikeV«'ai«laN

in S:ina ltiilornn: ;:i»j?.in ieoi»
IsfunS» ia sarjalaiioXfiéja p»l»ele»«l
Mnjahtana? g).

SS a g t a u 3. Ei koske. N. s. lii-
jcfC-pnloiSlali io%iit main 'ffl:tppa=,
f.3itiw:i';a pal-
f.v.:'j»ir. (» fr

{pri W?W?sW MB
rnHiä I lehs. Sanomissa o!leic'en ilmoi-
tmten jolidonta päivittäin saapuu kont-
tnrttmnc osoitetuille frfmiratfkeifte, osoit-
taa osaltaan tärrän lehden flmoitus-
tehokkutitta. Vastaustenh<»ito-osas-
tossamme. jonka tehtävänä on huoltaa
konttoriimme saapuvat ilmoitusvastauk-
set, hoidetaan sadoittain vastauksia joka
päivä.

Kuranstalten Montebello
Sanatorium

niminen parantola, Jossa käsitellään aineenvai.itotufe'» DMcLllkiU tau-
teja hermutauteji toipumista kaikkia ruoUajärjes — Kylpyjä

hierontaa ja sairasvoimisielua. Yhteisiä ja yksityisiä makuuhalleja
sijoja 100 vieraalle.

Ylilääkäri: Lä&k. tri Erik Faber.
Parantola avoinna koko vuoden. Prospekti lähetetään.

Puheiin Helsingar 830—831 i 5318
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Ill'nen po.Ppei«i»?olis.

TZine» ler»»9pSi»ii.

sloi»usta l. !. 18 p:nä »ii!
J>as!i>n Hj, Paunu, ijaxiaui--
puheen. Tämän jäUeen piti Po:«»»n
piispa §3äha Gummerus inielcnN.n»
to sen eittctrniii "Shtnul AgrilÄan pap.
p Siian.etMa.

%*m\*&bamm jälkeen »siiri l«Nohei'
ra Hannu Haoyii fekftngtMß l4J»e.t,*«
IMI »«ifeiKiia ,a »«,ii„>«.
»iici*!ii;.iiHC»aK fttmniiti rt f;Bcn Sajriin
pilsyan 3. KnXin efcfcjSta ftfartS*fo«
tisrSSa ]a ts:3t*ti'.l?.o, rnhert natcv.ki-
maui faarcasi y:n ait&n toafctciSmäta:

Tlchioc: V»<«?2 ©SAMeja Éffcictaät
ajia;'kt rKikfuwttogjHtolSaiAa (MMM*
fa". Stiå iSSf.*rft9Ut että fUft s««l»n«
!i»eSs» rai:£j«a«ia iUu-ciu
it-iioeUn* mieu»l« lirfwmme MriMM*>
fuunu nNften. sCUUn fMitMtirffcfo,
tHi el«K)(t däaiä, «i»»M m MM* *pp'..
n*e< karini, xast&i\zt HDW »si»l. '&*,«

tien ja r tion ete on lttl)tåwilll|B m«s»
lijii>.u JiUmmeiisan eitvcU tsst oka il-
man tsijiS*.-». „£i.J.e tican Maliloita"
M i#iufana, jonla ei-;»*: <mi

fäfttäjit. uie n ujel<uin tajua. Ättfen
Jaanalta oh p»n,l»»a walituäaja ittKti
jr.tiii»n_

Pii »atöiic:: Ml«e« K. SaWH
«luiti Je*ia*lelan „fiiclra toioaflcEij-i'.
it'isi-.«iifl;,#;Scri ;a:.vsia.nir.e:!". SX*B i*»
»■•iia a eie jes?»fi« r.r!ett j, wai.
ii»n llMifti ftiritä ;'r;.t.s-»;a«n, »vi:fca «n
«lw.va si >?r,iin
{«n pucieiia saafr:i?an, ei pldä U;*5«;S-

-i««.
S.i»ineß ednSÄlj», *o»assa N. 32«55~

luu|iii'.:!;>«, r:i. f&ju.jcn liiflW »«'

Bkv«at«äßflifi»Kaa rfcjitäni;,
jfttäiKäkiiJv-ia raw»3i K. Sar«3 painoitl
pihiin r.»tßtiisrtttl. 3»ta*t»jiin
tfeä»iiii'jSß piMi yieinen pappi,
en Mntf atu«a «,.crn t«hein.!i«i yoi»
fhtMR pnppiKii iirn jai!#fumian iaviem=
min pnnn.ilaivakfi.

Piispa I. shii!im«ii3 [mernault.i ®at
san uifcniDjljien »ai.cné.a ajernaSia ja
,ii;ä cttä He aiiowat iähettiiä :önne lä.
rjctr,Sti3jä esittärniiän ijuesi aan ja terad,
miitin maijbuaiäla arauäi-äfa.

ElltacoiiaKci A, Vla.in eliiij fa man-
la;j:n toimenpiteen pillerin seuratun.»»
en waralill.

yrjZ Saafaxönia efii.
ii läijeteitlttåHi re:! tunnan, jo.u piiS«
pa johta.ana, Ämcritan suomalaisia ter.
wei^irniiiin.

Näissä taikilla jo'iumat toimenpiteet
jtiiea.iii fa:p Sii.tin johlo.unnan iuljCin.
pi:n icaiunpieitien wae»an:

Siialla oli lohainelsen. iiiicSfa juh-
r&tftctl joäja
iei-ceSc lirtsrSe lnulujmta pu.
hui jnShrti T. fairnirf» "enrpääläs.a ja

pi:i K. Jt. DUmder.

Kilmannen feJottSpäimäa

«IwttJ fcäiäti £3. Saudia, Kangazala.
puolen risti» «aimaäia ja häpeältä.
&e3itiS.chia „ti?}>ifaaiim jav»
jei;ijijc?.u" aiuä.i roccäH I. S3. Nal.
iiiUjC.uta ©ööi&näiältä. K. i.;,U
Juai'.ö:r, H3liinZi».ä, pa.mHti luu,uiui»
;a raaalei»rlppi.oulUjea iiuuää o.cuwu
•<;-6J, jo:H jserJKua ecfto jii.t trä, ja

iifiiiin itä-snn »aiiiUiiG.iCi liWOXll»»
o?iiu.f<m ictjO.oMa \tt<t iuiia :e*:ti«aö
cu-i »--.juawaa ta«.«.#«ui):a, Pa>»»ci A.

ma i»£jitti, cli.a }<«ratitnaaw
pttsleiia c;i lhKUtzUy i»iiue«}»;»e;-fiin 13—
lö »uet.jiit nu«l;sit hy.
a/iiipL, Mf4s.«]e*a fe f-trcn [turafcmta»
xsmutt tuaieftä ta: j»U&in mauSa js?»
ttciia Six<f:«setra N. £su.)i=
rourä Metzan taq?«eSiSia
pitää r p/piiaulua pio«ll»äN atan tuin.
e>-|a ja faaiaaa ci;jaia cppilr.iia 2ttt) du-

ti S. feftHMtta »amjJiti

m:;c3 iajpceui»
fusSä, mutta piti fa!r:aäa i?*iii»mat/i«
mätiä etfä pappila feSe
ft»ls<flft<« clija )j«ni««s>a dMkta tept,

tiin enemmän jamsa lm» läi;än aari.
Oliji Baaöiteisa lisrvsSisibcr.
hitnrtelu 3lstaioaiil»;e.
oSTa. JU;i?fa»!iT!.2 minera fitiftfta ti»
laa hän ?i<i sml«tsi efaifl fy.umra nj>«

fty^ä.

mm \Mw Wmmm

Pappisliiton »u»sit»!»u».
gicifiitt yhteydessä

pidellen i. l. 13 p:nä papjsisliiion »uosi»
Ktlms, jc-éja pahetta johti tr; Paawo
23irkn:ncn.

Pääiettiin ir.iirjä ftcltolai lititocn.
lo«tu.taagapu»CTJfaßl p<»viiB;o.miiicn jä,
teli, m feKwBt*iOti&rtMUra rcalmiSicttn.
W2.P. SleflJuöirrlmSun «nm trallt»
iiin Nrllchnn» c.lotaå«ä ja fi.tiefjetta
««inbeta ftiö roaraße rehioti Kaj ».

Nsnldoiff.
lä&ers)3i«itm wu«ssl»s»uls«ssa

»ai.iiiin ioht«tun»«an »arjinaifiJsi ja.
ieiiiffi prof. N. I. P>».klä, «it. El.li

Kaila ja U. ipcuiiu, ftStsdi K. <i»ppa.
la jo Tuesi.iicn, war»l!e w»asti
M. »egcliu* ja paJ*u SS. Suur.la.

sUiiK(ijäif&i.

S;;» »i»lä »ii .uiiiiw N»V?b F.tr.i.
r.ic<>.\ ffsträ li<VtwMwaicw hljiTftllffil
•■.»l::::i»:>iOsn MWSfcejflW», aiioirt-at teit»
::i';i':s ff»touä öaiitt;). piis»

.c*n ~(ju*i(»fl Kani hÄnemißc". Ceu»

9MUh oli
.m-. i»uis*/«a (a;-.iJ vcrr.»»iia:

„Sii Kn ttttWUfffrtHfe totutaan pap.
pYhiMttf>fiie w.t.lé.awAa, iaiifajmue
lierflifittc «iiuuiiie hrteff<!(•*«

»tn. P«ft2«nki S.ötz.lxig."

Hii« imilätt* Nl«nn»llielyk.
!e«ln.

Scmax satjaß}„i.Biea;ich::;i»an hi--
u* r-ita.M t. i. U p.r.h. £étp&hév*.

»iii.tiJ.-i;t.öijii-;:«. St.«t. .t&fet
iarjiiis); pil» »ila p*ttfl fi<l»j)U»t>f«»
itC;«;i^:K>t<Jii;ivr, «yIW HMfäJ)»#««t» t,S=

Um ecitoifH! i;ev;o.aaHu ie.

Mantu jewta» sat, «I*3. i.»k
« pcflS tarja.i tm>f £o »o,oj'|>.
i*a« !K?. nihn manrfiMii,eett
ichtiloM», *•**■•«) hänen t;-ai;oiJi«.uuiila>
nean faafcn ttiaifuntia WluJtua jät&>
ftiiiiuK ch«lj» Leluiilai
w*lw<».Jeaiin piiamaim fualaäiuan lii.
janyiioa fe« |iUja ieäUmuätin Jöutjin.
Juitn Wl ftta iuiiuä nautaeläintä i»liti.
Baket §aij*!Uclui*öi*ttt*{Bai»«flcel fa.
ivtotnfuiit nulifopimuä.ir.n. otetaan tag»
tciritöoii e.ifi ljarjeiaelujöusben aiuSia.
Kuftflc !arJGnfc;iito.»arjo:it..;liioille ennen
harja.UUnun mensaan pääictiiin pan=
na taimeen 2 pöiwfiä fgstätsät malmia.
:amat lukssit Toijalan laijanhoi.l!lcu»
lulla matrait, l ja 2 p:nä.
}u'ua tzywä. fylliin BO ijaiijaa ja JiJMtei*
tiia h 2 feutaaroille tUo-Jle: Siuitiiiin
S tatfsät: léfli ja Fitmty Ha»
larttn tznuZjäiwetlä, Clja ed.nincn
Suar 'ioijvs£a, iutaiäa Nahlonen Tittuii.
lai-.a ja Siiri Plussa hiuneenttzlös.i;;
ilut.Du.aan Palaseen: ganny llchaine»
ja Aino Vtillo; flauoyluiia, le»
minen Hämeenlinnan macfeutttiunnaS»
ta ja ISi.zv. Eriin tKetiauätuiia;
XetoeitofaMra Wkm\ttK: N««da Grön.
dcchi Urjalalla: «euni: He eäarsrnaene:
£'ifi Sektenen JttiéfcÄte, Saima H«p«»
nitrit. StttmtiäiiJ jaäafti Set»tncn Het»
nSSSäeltä; Terisiin QiMSsxåt&t: CU
ga £3i*.an*.n Juupajoelta ja fcaiii ilal»
13 '5.-n!".c:-"iS.a; ciuar.rain VÄilVmöelle:
£---!iru 2:2!tari §a.nn;a;ra ja Cii.nJct
Cla SknétM&a Saii;*.
mviCue: Rls» ÄetiJJftrraen ..;;

Rapolaan fettfUSfStc&Ke: äista llpel»
Äägsefcßta {c StVtCtta £aimiauKii
SffiSftWäeftä; ftiipalsan Ha.iailc.iaan:
XåJMi s:icii nen
!>»m SuufiiaJta ja JPcatita ai;lfieii»
fl.*rii s;esn.*iit*én sa.
nafteUMs: feaim» »««unnen !|B«i*ii»#.
:a, Sn» s SRqäncn tfnolta, Ciir.n Susts

ja Id» Niijanen sauä;ar=
»eliii; SI <!Bt:MEi>iacra <icl. aistin: S 3 ett
Xtiine ja Seoa '"/aaraoia SKajicjßeliä;
Xiuieen Hauiaaiten
STnc.ta ©UOTituuS.a Han^järweitä.

Jiaä.a nålen tiatjoiUciutilo.cn jérjsS»
tcil;n aoautaiji uujia Ijatjoitteat.
pai.ioja cijrciile larjanijoilo.ilciUc Pa'i.
lettiin p;.entr.a eieiuun lop.
pttttu, ]3t:n fcriarii>!»itocit«Qe a.icmi-ia
er. »ieta lilciiuaa läfjtäii.s ha.'em::!jelisa
Sl(hSftWf{{<!lf3jßtfj*Be .^'.Srniieniiiinacn.

fh»nt?ta?«a fttfa m nota Wttil»
ä&s fcÉofcttti KWföta 2n;>«fl («.:

iitfärfi, 3<k?»'ni»u!!i)! S e t n S*
iaf a a empclu [cateja jo-
feain Fj rj msf ? t!

SKl(tr« >t(lite«tt)tSJi) aielf:?.w«lfeaa
| T. k. 13 p:n <aatla.c ,;ntt yönä ra reofi

fotoa }>.,öri:emt;*;?*.) Kel.
hän tolan niiiyllH, »tebcn mutanaan ja
sälliin 4 heinälatoa ft!ä yhden fucraan.

ladon oli wienyt aiwan
pohjincen ja on fUteirinrn laippuita foe=

> icltu etsiä aina jmoient:i*!a filornetcin
| rnr.iian pää.--, ä, nuitf.a ei eb:s ladon lal.
' tolcrutrja ole puhumanakaan
! hirftM.
| Sihtiin hajoitti jna'n'tu:.3fa ladoista
1 kolme lofonaan ja «ei triiSjä olleita hei»
i;istä suurimman osan. Myöhemmin ha.
JSJIB myrZly erään riihen taon ja riihi»
ladon selä la il. i pellolla clercat wil^al.
Myrskyn pyörre on kulkenut maata pit.
kin kilometrin matkan, kaataen aitoja ja
mitä eteen on sattunut, tehden wielä

■ muitakin juuria wahinloja seudun ajul.
| laiUt *-"
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Ranskalainen Guillemot.
Nurmen waaraäifln tilpaweikk».

Kesämktksilla Keuruulla.
| SBiirne heinÄuun pilrötj*
fimme Keuruulle, kun siitä jr»-j m«tkus.

jit!nme_ ftuJtn jat*if?e« ti«.ää, «i Seu»
«A tu«imnsfft« paitta tMflt öino- n
'ja >,-; -e Miftn s»!!»,,e>i;i

}&;*»i<;a bcn
ruu-n iasijfoi ;<?;«>( r«ai nim.
!3'!??>- M» f• a ci::.-;:-. IW«iH Js?ia»!ä:ai.
;<-, »sr. »sfa sri faMtjailifmrffiim

; Jttttiutoia ttSEcataciirifift, *c«::J«Äifiä,
nwtfahriiia ;a K?p?:«li e-r*

iiWlz sfcsa Ssi'9?;-!*>n jgt .-Ui sS«ul«ji
MaijkMM ja fa*.is»si fi.*iA:wi:s on
IgiXMla, •*ta£M& ft**>it«i:'. fcri:»»
iait-ai:a §■ »ä"Sj4KJt4 ja ireKi <Btl*n

' s;iojuiaru2a sn HltfiftiUlx
SfiiiJiä JaiMSja »n tä:w fcfSttä ol.ut joa,
fon io\äla ia.oa /Cjäioicraäts. 3l«il>:n li»
läffi cti Y* i»t)iji*iä taleissa maaseudulla
mttfttfin laupuiifiaHia kesäänsä »iellä.
m?,Bfä.

Railimme Keuruunselän fauneutta,
iufuifine iremineer. ja saarineen seu»
ruun firfonterr.iS a. Seuruun rti;fi;inen
tiiliiirfic on noin 30 rouotta fraiuia. <Sc
on fc»»ölliji«. riStuirf.eia, •arjaljiS.a
maltin, samana clchnnc !c'lo»
:apulcin:n. Slitta-ripurli on tjljnrin hii.
märä, joten icilf\föiixT'oja on palle usein
käyttää. Sd.i.-.ritaulu, rrrlonkeJto ja fijflt»
iiläfruuuut eroat tauti y.Zi,;i3vn lah-
joittamia, ffinmcfiitnainirJriåie ijlf i • ijiitcu

kruunu on Seuruun
luanfuricn poi;i:n lechjoittama. Hrirt oma:
COciär.itertnijct, tilatut ökiKerin-xli-aaä*
la SBurlen&crglS-.ä ja ewai ne SKcrifpßt»
::on onKoSiöun nrufaan maamme maa-
seurakuntien pargaimmot ja iaiir.i3-i.iini,
iirnmät urut. Tässä yh mainitta»
ioc-n, että kanttori, lu<'a ©a.-
wio, en ttbt /w)«m Ojanperän oppilas ja
»maa hän 53 i'fi:ö-ue<fe*3.aan
hllNXNXllse» hhwin jäiil);t;:;i, fatttttttt !au»
tuäthKn ;a on Hiin ihmisinä ciZeiia
«anfjanajan, kanttoreja iiinä suhteessa,
et!L laitti pulcet, laZiut ja iana''u.faut=
jc: eiwät HiineUä fcSfann Uz-xn lopu.

Seuruun uvm Ha rirffo en Hi?.erialli°
n;n näWimtzyl. Se c;i raferrnettu u>.
1752. Sl-.ri.Mva kirjon ja
ympärillä »2iit tirlon liißijatfa »n ri.
kennNltn f./nfiaiuaitonuSia I;;cnnori»
tiluietä. siliä firceniaiiuuiai oa ci »ie.
!H Miin tu»net:u. Kirlio «:, «iiennetiu
jtz!«<Ä!iitii Ijirirftii, SrtMiospiilk j« penkit
«w«t ijvrtsin jijiereus, awnf.aa Ufo», en»
f&t*aixihri sritiJdjaa i«n>ti»tß ioudoizia.
JlJiia-titaulu cfitiäii, l,»i<n «uSe»f«fifl
nrk?2i»ia, JUeiuJla r>3tillä. Ge« alta »n
»ielii rivNlinpi Herran ci> «okliita eii.'
. : !>.»å fu»vt. ?l ttari on ?ifni f futvn muiS»
satin wanH»i2sll €a.Trr.a?tuoiiit
ja Wjterin rc.tiiot o:iat fotiäle.ut apcS.
fflitn ja wfmtzflNtel arncn in profeettain
kumilla. ftaiosT« on ollut entsen suuri
taulu, jota e» ejittäßtjt milrök a ja lie!»
njcttiä. Se on myyty Helsintiin lausa!-
!iömu':el i, jenne on annettu inyö? sa-
:c:a rous;: - »oara-a rautainen arfru,
m:sw en , >tetty Bf&ft lalieulsia.

sl«ne« on ftefbn Ia .oäfa
liiPpuwa fttftdfcißiifJ*,
jtSai : ia t«z»s er. «llm 19 2&;i-k «N
yli lö m. pittä j« u!ott',:u «litariVue»
lelta e»iftuele?n yli firfcn piÄlndcn.
Kuita muinnismuis.oefinei:«t n fexS,

s<l pitlä „-"«it;«män we jel>n lau-tz.:".
iN»iöt»i»wä jattaMU. Li:llä en niyöZ

eii muHiapenlli. jeSfa im fcint:
yb?neNää »sJutuj«utais. s(ltmmqS'"a i5»
tuiw-5t «rtfi», t«Kf»fa te'B» j«
folmif;rtaif*#t« ri:otfe3.a iuomij-ut. ©a-
fniiUfa sn toinen pi«n<npi alttari, ntiS.
f 5 en pidetty r ippiwieraille
j<l waimoja ki?!loon".

Kirkon teiercSfä on kaksi reanfyja 'port»
tiföij.ötoää, joista loista on fötjtctiij jo
wieläkin !äyt« ään paarchucn<ena ja
toiscZia

Kirkko on hywtn faunSio Kita, uU
lolpäin pol>.i launiinfi kuin uu,si litt-3

JRttta tziZtoriollisia on
täällä loilta kilometriä kiilol.a sijaitsi.

SlysykäS aleia
V. aTK-trperaistn

NICiEtOLIN
kengänkiilloitusvoidelta.

20878 M

»a Hartmanin poilain Uinaiea, jonka
nämä papin pajat önwf tatltitäneet ytz>
dlssä lirk»nlylän fusjaffi, e 8 öäf»
feen wenäläisten pääsyä firfcniljlään
ifonroihan ®ii;ä lei 00 tarlem»
min, lutentunncttua, Waien Äcitrrjn

muiS.eiimSiaan.
Suojäwxn iySäSfä Kiwimannilan !«.

le??a. on ifenM>i&aneit:i"ei ?3ilyt, jo i<
ta ei toielä rniJään tnufco ole
tiennyi hanltia fäilöön. 391 jo.

nilan taakaiet «u»i wtattcmtti iot.na»
Soivien ftiiää W)öB.se3-;a lilllht jäl»ltN
ia ottxxt fce sitten pa««ta palattuaan wo

ne pii<a»i««n. Niitä f4iU)i«.ään
siellä iölftSa, mutta ei»öt ik o* rno»
nt** u>ut*t«an enää olleet lllhtönniljä.

Kuultuamme, että lirfonfyläSä «iuu
henkilö, jcnfa luona Eugen Vhauman «n
asunut neljä touotta ja s «ä aitana, j*C«
loin hän suoritti ra.faiiewan «konia,
menimme laesomaan feän.ä , saatuamme
jn<h:n haean. Tämä
»n nei.i Vilen Höygman, jama, joJla tm
täyslh«i»cla. Vteit» mli !«iw»tjtimään

miellyt.
IS-rrä mnftes, joka sNy- i meitä [crlmt ja
a'rri f*r.ca nniiftctnin.

„T.:min vcfaiiMÄtin afsocii fiiniin, <st°
ia fdn asui hienoni neljS triwtta. ftbmU
krS. Hnn oli mit3 w>sli,a«n
tz«.n J(?r,ffö*r. otielnififcatt j« »H
»«in ift&iu aiaKjiiiSsaan. Stnr.«R
Hct>enchai »Ii M.ven »ar*? yOi»i?änsä,
Sawä Mii ©lwiHrwmin luona usein j«
nuc«; »n»H«t !!iSfu»:tlite»c »fet» yi.
dissä gtyaiwnanin tarnariSfa. Vhau.
manilla » t «ujirt tapana ufit»;äil)»ie»=

fäön tljwin u'«in panna pa »«sia ja
rcahloiiiwt olla iuur«mmat K>lymy.'sel
luin ainoattaan l?lfi*3 set larfai»-
iatoina pa ianisiesa. Kuten aV®a »in
»oi

, «li Ehomman liihieä ««nH.ilisioi»
iystaia ja foTrotoimtnpueibcn w«<ws.aj,'.
Sanan hän hau oi suulla suunni cl-
IDjHOtJj j* *~l u.?«tx hörtirt !h!>Nä ja a'ä.
hlia •,;?«.

Vnn«n Hra hiuiia S***- ör i Vb«n.
ntmr. f-c!y»s»t fetftlfa tuätÄrciaiiwn ja eii
;>-!«« »iifÅUt lamfän *fci«l«B a l-jai»-
h?'.r-»:;jfl. nnti*a, RV :*a £>ftn aiki, ti fct»
toiln »£i:>!it e»ißi«Jt-iv. ei?ä iUenfl ne!;».
Kä tsnefens, natnll H3n hrthftni af*ui, fno
rsa-faHsn finne pain »une»
•£unuliaait.

Slir.fuK'.i»t« EiMUmao «hi«.
mti. HiiutiS oli {«uri
•ouITo nfeiic. LiinL Uiijaia l«chiti!>i »>anr
tuttu He4«»,br»l'in ia:en i&t.
riir.in*if<n isiilin, liiktebeira
!<■!« ei muu oin io*ta«n lästä p»josi«»n
p'.chu»ut mitalin, «dlsti lerran, sano»'.,,
että hän \oei:a on :ai!awa «iuc-Tnjeritla
anrr uja, yän ampui jäniffenfin juelfu*=
saan vetvoltceiitla.

Shaumanilla o! i foira, minkä nimi eli
Suu&tf, Trauman oli (en pennulta as, i
laSwattaui, ja häu oi hywin liin:ynyi tä-
hän myitään Eaman päiwä>
aamväM, luu hän Ni senaattiin, jollan
se tapahtui, sanoi häu minulle: ffaioL
tilaa L«ulasta !"

Santana jråteullä eräs tuUoman i soit-
ti" minulle, että nyt en Vtzauman ampu-
nut Vcbritosfin ja itsenjä ]<x minä cw
ollut uSfoa Sorttiani, niin yllätl.)uni
olin. &§au«tanni.ia cli siltä «aralta, et»
tci kuula osuisi, ollut my>k.ylaps<:li fuuS*
Ja Skztotoan, että (jän eli ixiäiori Sam.
p:<ih\ luona OäW> em:e;i läynyi nau;-
rnuaöfa öcrrsn toalmiJiau»
:\in luoleniaau.

©oraana päiioänn IwnKöifet toivtmr.'
maijet fättutnäi leiuii««maiia ls.hai:»
ttSäiffen ©fytumnnin hisna ja minua
efunn*3jani. He penfovsx*{ faufi pä'?»,
ylisilalai-ftn, muita eixäi löy aneet mi»
liian. Stinat ne fwllfmat lciiarcSiiki,
idéfa fa» olla toto sen icsän, 15 poliisin
ym-pfoöhttertä.

Suuirttirn etti ftrolfecrt erä» y':.'wä
Sfrrran ji:u täyuttiin Sf;au;namn kama,

jälfceitf ä n mutta '.dcc,
cli fixur;ij.i «taudein*», iuiiottcli reatn
lattiaan, ii an ie ei lreinni «llentaan
t3\i?.-iii}\ luuleman jälleen,
*ityi (c iiplltoa."

5!«la nci:i He«zm«nilla oli Juuri lii»
reilun )Ki*tovil;i*puu3.Äi ail«, «anne »atj=
leneet enei»pää h<l ri 8. fiijtiatuve
saa-nnslamlne tict»«la ja puti*.imme

yölä«>H«ls«n emäntämme
tältä ja läksimme, fa«ien »ie!ä pet-aiU
i« nei.i Hegainan.ka pyynnön, läydä
wiitekin lalossa.

Saatuamme luulla, että ftxfimatfiM
wiiden filometrin päöS;ä lirlol, a sijat:»
fec Nasan miniä emäntä, ensi
2?;arian=p>!iirt)är.ä 70 »uotta iätfttciirä
fpcrojalflr on hoitanut fafi;<j luuiuisaa

läksimme yl) Smittat;??.
ta. »ijKaj»tJia hu»'i.nntw fttlllin ia~'.>
maan. TaloTsa otettiin tncibäi yKtäwälli»
i-cS.t w«3 »»n j« roietim latr.aiim, min.
ne »attlja Matia emäntä tuli Veur«l>
YKmr<c. Näytti, eitä ta>ss» o!i tehittu
♦nhtifiin Jirjfliftjoiia frffeirnin läyntei»
|f« SfflrfttStclin OT«t:a erncnr/Jft, jof«
illm<R«pfcmeen näytti joltisenkin ftyitö).
iieei*i. Mnchnz cli iy»in säilynyt. Nai.
Si *i »ll«t mtfflä otteittaan fumataJfa,
Vailla Siniset frftamtfm h«nna»nn««t.
SSatjmltn x»rJ«Me(in hänen »ftttn,
ietfa triNHtt kumit, f»wnet piitt«»m«t.
jet ja 6aif«t.

SBanliuJ tcttoi hoitaneensa JSaotoo Ta.
janberia 11 touotta. Lyväek.tohori oli
p!,y!änht NammioZsa, m:9sö «näntä »Hi
la/si »wc ila icvmrmt hieroiana, hoi a»
maan Cajanderia, „;uDc eilwii muut toh.
torit enää taal, an:et mitään." Piti itiä
tuottaa Marin hyppysiin. Hän parantui»
tin ctinomaiieB;i," fertot
emäntä. »lola le? 2 tuli ihan tänne 3l»>
jallc ja taitot sin piti minun mermä H«l.
sinliin hieromaan häntä. Eila Hän o.ili
fucllutfaan, ellei g&n wmmiluussa to.
IGI3 olisi rneunöt Shekin luo ottamaan
sq!miä li)2r4jjä, joi:a hän ei lvoinut f*»>
isä.

Eajandee oli kirjoittanut «mönnafle
joulen toistakymmentä kirjettä, muita
iläioä kyllä, niitä « enää ollut yhtään
tallella.

N:o 227 !920 3

Waaslttl pl.itllt «ly«lumesta.
Nlusfilpktllnissll, -lliia affoiröoi lan-,
«ntaix» j« iotfuitoat furmuntaine,
f««»utti lenttmknnn Wiinii Nuort».
Nllscnna, »aasa. totvkhiitomtfa
nttw*tWt*,,& vn&m pnr!»nnH!y«.sm, 147 nn.. ja «oul«m«l)«tW»s<l
Vrjij »«ti». «apua. rnin-
i!Mn uuton Ziiri-nvächtsen, «1.88,5,

—W»«s«» Ulmasen»,»» «Ipaiiu ls, ,i.
len sunnun.aina päächi »ns,«mii»,'«,ä
«» »n, junl»>Mlp<»au«i« Vl«lt»n»n. »«.

s«n Vim<sse>«a. 82,7 f»!., fsfa 0n
maif?n hrtnä aih.

4+ÖO m:n iHMM! »6fc;i:n«tn:-,i3fa
tali cnfiaiw.VfEjji ffikft!-m Ktistrfcuv-aa
lotSJja, äffttö yp. im UUN Cusrnsn
NIMM. VnW»»ill j«ll«,
l»«n <tt»l M 3F3.3.

180 «N. i?«l»»«!»»nii: l:n ««l»»a. W«».s»n Ui?n«sU««, 1.02,1, j*!« tn u»ft »uo.
me* «elnllttze, 2:nen Sasas»fv>rna, Hei.s»««»n »im«s«u«, 1,11,8; 8:9 e»°«l«n.»aasan ttiinefema, 1,12,9.

©u«i«f« itftip.Ht tstitti
««■kij.liciWenll.Hjwn •mutfetn Helg»
»«tlelin, Hcifinfin »vaiafe«t«, siiis.

©iwÉSfo i«l««hW,,s« «ichille N««.
l«»li»Hp«I.i«u!»«!,: i «ni dl« Heljin.
«in Ui««s«!««,. 181 »i«.t. ; ll:t«H H«z.
f.-en, Saassn H»wof«u*a, Si»; S;? fcSiJ.

SutfttrlftfefivU^tft.
; STsftarta nimine on WlitiK »urffina
|S -*a'.iaMH3 r:fS:wfffl fwÄM fafcttft.i«a feméAa, rr?Ti ft M Maa **3i
iu.-itetna«». 2«n« fea m»tjj taita*.Lea« P.«i fana« fettad
«i«Hta ja fwjuutatM?:».

EJctmtKuiJatta MtnciOt, faita am:!.
latin wiljaWjaiEe, pui.fi jimoifc
ta j« to»*dajait ft n*;é*tm maantaai»u«.
la. Suurajana Itfönä ei >»uia «ie pa»
h»sii laftUanitt hi»Mu:.a, j»-»,, f«n ggp
ftminen ,i ijteenia ritne Liimi «tjatet,
Jg-Sjwäé* mciimaaaaan tciwei
»oi jaitaa laäieuaan ja fuilti«M«<t ai.
na sylsyyn faaffta, heiion maan taiiar.n
tt>a!m:3tue6fa jo ciottutlla.

ajoin »ainiiStiuealle Mfeß.
le luoiiHfflincn foijimutnc: jc o*
Uilciiama {tiloin tmi jotDÄt attatoat nt«
tneia tariffinaan. Nyähäiin JöttfEßfaCfeon feOöeatttjrl mään.cfta leifluua.Jaa.
SftteflJJaTfttttiÄl ei fc2 styl3Ä{t.
föön nia ltlllnil luu vsaiä fyy3halw,lt<j
uSialleiaan. »totta ei fcälHda picä
BOottfta hyw3las»Uif!M ia::.c::in fUfliöli.
{en enää {;« jÄlleetl luin fii.
nä ciiaa oka im;öSiin yo öKtifeHtiSiilci,
fa Oieiß.a jgwlll, ci.;än ole cDuuiäla fu»
föia jywiii toSteMtfe9SäJfa u:i.aa jo .)a\-
BriStftfleiSe* jywien puttita nt*a#au.
eSei ntnQifai=?;en tuiia iafjisi-a ffii.*st,"i'
talla'. ?' a epHtc.sc.i?:a ini~«r«ti
ftanratn a;::;-. Jfcattaifti pc*f«nt(fcf.

jtstou näet eMl»s<li««n wal«'l.
tuminen, ianeain t»i*3fa eSöttflt ciiet.
Kxat jgwai Jarista. ihjrjHitaJßßia ci
laroitfe Jtflfia&Mn Miihlsä. Shtkö
MliWii fnlisr. Bfein cit.ä tettariftrt Bot;
ai:2,uu iaffincJti ja fftjfn in ferjtntti
Ojan «tSSråitn: nen Qttjfe,

fiun iniiar: on teiiaiin ei ffSI tar»>:»
(e fuiioaiile .lirien mottfe) rciijccv
iWan faa «ftjfta rifö.cn, jeio f<2.i Iciict-
i«e ta: pta«n parin felucJjrr. Ser*.
te*fa pÖttKSSn *cp.n Pienii» fE<«n:ii«.
Tiiyftn »"ln',i3 teäat: en ewna »*i-i,e.
maan, joccn fUlfi an §«mfi«Ra tei fe pl<k-
lä ht»»aamitien »afsfrgoiSiötciJi*. §«*
paEflfen peloösa tsäerta ofijiiû
tana, moi h-afialla fa-fDcasilnen eL
la palallaan JBffijSftfijflttJen tafiu.
leffn iDtljalle. Til«eena ct)Bcmt tattatti
on VaroValli lämmiiettafflä elt.e »al
pata, mutta «itoät Mö3 ummefeou.
Kun itinict on puita viitta peis, Häi&
taan tie BiC!uiiJone-cKa. Sjt-mä o'A\\ sa»
maCa lajitella njatitit pienet jyvoli, iiii;

Sois, sill'i ni.Siä o:\ irnin UJuJiuû
la jnichaessa etikatta tie ieSfao cuw
saSjEt/reJjnt-.eUäetiälclitt, Uu»e»u»M
elät l»oi pian »3lu:a !«»-

jittelulonetta ole,
ei tattnri tzen><2ä

menetä. Jos jywät sailyietään
sa jxji.a*;a w«i olla «ratina että ne py.
(tjteét itätoinj jopa wuofibwfia. Sat»
W«n htzw3Ztz \t&m: 2?t)K*)Stä «i»
tå (e harmain [iemtnte.ea itke; epian-
nlStun«c9ta!m ftjladöiä faa siemenen,
pelasteiulN. .

.

Vt. N.N.

BoTHemeuttoWö on hhlännvt rnotsöf
maalaisen toiminimen ÄromfotS Aktiebo»
lagin anomuksen saada entisen alemman
«ientitullin mulaan »ielä wuosina 192f
ja 1921 »iedä Ruotsiin »hle-nsä 92,75(
sahatuM». sotka toiminimellä jäiroäj
»uonna 1019 roiemättö. Samaten é
maftioneiä»osto ole m#m!"-;u?t E»»«nÄ
Rtja SHjeDotao«mmifelle >
selle hhtiölle ntHipeiuuhif-! : btoitehttStd
«pientituKimakfuieta, jeika Yhliö on suo
titfamit rouoniia 1915 ostetuilta sa wuo>
sina 1916—1917 hakatuilla sahatukeista.

Hämeen läänin lääninhallituksen käy»
»n »«ltioyuftvost» asettanut

1&000 rnorHaa l«iN««i«>kawlisen fir»
«kunnan ensimmäisen jrnrin malkapa»
piston mallaluiuinl luanttamista »a»
taa,

Ihmisenä oli Cajander »Sut suljettu ja
fnni, futen ticdmnme. Rajassa oli lHai»s«n ollut useita englantilaisiakin paran.
«ma3s,, ja nämä cinmi oll?et moxiin at»
koihin tienneet, että E. osaa
Korian oli r»uwa 2hbccl esiltänyt «ng»
talitiaisille, että fcärnä mi« 3 on s»«ueil.
tanut lvuuisan ©hnfefpearentte. Viita»
pi »oSio englantllaisille eil Xptcttft
n»u«sut. Vtutta 2'icmvcr oli liitä fax*»
|nttttrf oi lein foisa&ti suitta L^dzelille.

Cajander olt po!lt<mut StjnUilän lo?,
puun rnrftsix jola !,». Si:jeife!liu?»
lienee, »ai muuten toaJnwjtut. S

Crnänta amtm Idttianalitmmt Heljin»
gin Van«»mi»l<l Itifotun, palasen, raWt
Johannes 2inn«nl«»li hitot Cajanderin
fi»l*ma»Ja. Olimme soman tylli aitoi-
naan Helsingin GatmntHa lufene»:, mut.
l» luimme se.n luitenkin «lnee»^Emäntä »Ii tosin liinchntzt Cajande-
riin, muita 2inn«n<o»li. tuiiOunai en
laulun laulaja se rna»» «li »alloittanut
y«nen sydämensä. VmäntH ihaili fuuMf.
ii Siwnaidosiea ihmisenä «iti li»j«i.
lsjona, f:Sä iHnliscnä $& fcftnet innji.
Siritianäes&it tulolta SliiaHe iertoi
emäntä jetKaafejfä:

(Sfrhran arfiisätoinS Jttfi «äg »te-?

yxl»Ma jc e«sftiä«tt SattSa Mdä i«!o»n.
SS**o?ffflTi Slnc*;, (»ii »ftttt enäö
eWiwn r»««. ~«llö «!»« «lp lch»z« !«.

l»n.nu«**«4 »!e tMinHl" jyft», lirnttn.
fcSft. £*i«ii»*sftn nali Kittaaa ja lhsyi:
Kula tu, n>i*t«» on?" SBaJfafin, «itä
hän nimittää i.jeään 2inn««<«tt«tsi eli
Wihtori Peltosetsi. .»»i SiniKin «#tV
sanoi Ilihori, ltf<i*tn: Ville «nieielle pi»
tää lötztää hu»»< «aitta mitä." Huone
•c>M«)i ia 2inn»nto»li iii» jäi !«!«»„. Ci
Ufr.oti luttenlaan «soikanut sen cn«ra.
mä« halua luiUskouuoen itleon irnfcen
»ieraan fai-Sja tvt:a «iimnäään, inuua
Jv.n ruttawWfi rtt-i»»:, «»n sfrxai iitien
«>na yhde«sk. si»**>\\ JSfStaät he >»i>
t!n rfofciirn 28 f.r.Ä. finwmfoSfi p-ln»!
mtzöZ Kfrte B. fin ftjfltlffiSä.

Bi:it«mis3fi miitti Wi>täßrtsä:i
tXnfa taiffisn ffcc?fi'.:ist. H3n c? 5 itttttt-
m n jn H'««rii-.;»»<?a.''

«»««»toloi.
3 u,i<»!-.?03N «Ii NiMita?«t e«»ännHl'

le tivieentin, aietta »aSSo jltä rt>.fln
etsittiin, niin sitä ei MH?cht

etiä jos se ti«« iatixn !3y»
ch«sän niin se pitÄi panna iatvxaaan

>Tn.H s« flSmäiilönfc:*' Kstzin fciel*
«männältä, f llä alin lufenui Siiman.
tuSfcn fniälin m«imnn«en,

„«iin, fe «läminlimfa", »ir 1*»! emon.
iä. Sitä SiirnanfcOfi fimtHtii, lun fe
faswoi !va!?eila lutkia ja Tjörn luuli, ett«
nii!ä ILy yi ainoaS.aan punalirflatsia.
Hän pyysi m«i:ä sinelle
niitä siemeniä sitten lun ne fcalsnißninxit
\a lnheiiinmeiin nii ä."

Ett;änrwr! n-iV.ä sn!cETe3f~ s?'M7." lah»
trio, ioia-emärnwin tytär irticii. ©män»
tft ler,oi sitten pecfoonaHijtea cläu-.i)f»
iif.öaiuin «itiäiuiin pojasta, jafel cli
iuoUut n-afwaÄcbnéia SränäräCu. Knä
pcUa cli buncn jMianpcifaira. Orna n.
na&å eli ollut iniisi Jätte, jci&ta ylsi nyi
oli JFiajan iorjwn isäntänä.

ftnlinune te&nJ&äfea natfinfin Sfratta.
emäntää sa läffiinme lo.iin .räin. ftofiß
ajen oli salamit ja fate: t#Ktn luin (aa.
»Tfta laatien." Olimme litani-Mw, lun
«iffrboin pääsmme iKtr<«*3*aK, Mutta
rlirnrne hriteitftn eriacrnafejtn
siä «n«r?*am«te, sillä ifitfe&aa&i sum
srienrt toöifetibj', en hmlla ftpciSte hen»
lilöistömac ja heidän ctätnä-MäÄu.

Wenewallamassa lu'a*rel:mme toielä
leillaulsin lori?le'tua nuottako aa, milä
en mrJnfco'!ife3.i oUirSesrcuun eniimmäi»
«en lirkio. Tämä iotn on ®ue.;i:rltA:n
la!)d?n ratinalla, PeWten talo:', irwafTt?.
•Se Qn rifenictfu airrun
fi luin k eli ebcu":ies:sfin paifcsfaaJi,
joten se on tzarwinaizen idfeiSS
nuottat»ta.

Tyy.<?."o«is»nä Jfetinruua ftÄfemtfrtl ia
luulemiini Niksin fieW. £*m «ichnyt ja
hnißuf min pti\»n Unm.&a, mifä «li-
ra* mkliru»iiirf?*6e pitfäifi aiUa a»>
laridufl.

S « i m a Saati».

MMen WWzz
Waltionenwostsn «niisiä.
SSalitsJieuwaSta on »aHvi/tanlli

3uu?nizme„ MMIIjNNM ia piiäjär.RPu»
tainta fefa S?atfeson lappalaisen wiri««
talolla toiati*e*niBf« «»ifataioa&entitt.
SaCiuÄSta laaMtut pbyjiUVjat.

Wam«l<u»o3t« »n hylännyt Kuopion
tanp'.!»i«i>l» iwuutocm fangeiiawtttaw
Mirri y«t»ytz,i«tyisen mwnwSen, ei»
Äu»pisn pitöjftn T«i»»l«n fjjWéfö ftjail»
fe«M Hilv»»l»mne«ln f*ttU9».tr«ialo
maalUluun 15 »>&t»ä«tä 1321 lujien luo
»utettaiftin tzlzdistyllelle rnt« pitlilksi
ajaift hiin tzhbi»tH« f«n»htlf« M««« K»
lMit«2 l«Mdt«sateaKKex arit*ttM h«»
tolatUSin JB«(tnt«än 10i 12 h»»»ll«««e.

38«Itioneu»»St» »n e-i!*it*«nut seu-
raamat «ppN«nt»lset ylittämään felalöifla
må«äta!j»jaan: P»»i« ltzseon 9,700
m Na, «iipunn tttfltf«Uttfe* Öjfewt «Ml
mlv», Äuepion lyseon 8,000 »klla, I«en>fium-Itrfeon 4400 mllla, Oulun Juoma»
laisen lyseon 2,500 «klla, Helsinain tyttö»
loulun 2,800 «lll», yaensuun tyttökoulnn
2,820 mllla Zelä Vaasan ruotsalaisen tyt»
tölonlun 3,100 mllla.

Waltioneuwosio on oikeuttanut Tampe»
reen lyttskoulm, ylitlsnlsan lämmitys»
ja »alaistusnläälälahaanfa 38,000 mar»
lalla.

22altioneuwosto «n olleujtcmut la»y>i»
tarhanneuwoj» Wäinö Mäntywaaian
asettumaan asumaan Pirllalan Piispa»
laan.

Sosialihallituksen tilasto-ofcsion en-
simmäisen «ltuarinwillaa hoitamaan on
määlätty silos, mailt. St. I. Pesonen.

» M NU»
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Puolalaisten eteneminen
jatkuu.

Puolalaiset owat miehittäneet Brest-Lilowslin setä saartaueet
boljhewilit loimelta laholta.

Wrangelilla on edelleen

Puolan aseiden menestys.
Vltst.3it,wst »»lloitett»; l«lsh«wi.

lit saareettn.
Paris, elok. 22 p. (TTT.

Radio) WaefÄwasta ilmoitetaan t.
k. 21 pnä, että taisteJttt kehittyjät
»ohitellen suureksi loottoksi puola»
laisille. V«lshewilit an saarrettu
loimella suunnalta ja puolalaiset
owat miehittäneet Vrest.Litowskin.

» e rl in. elok. 22 p. (ETT. —

Radio) Puolalmset joukot omat lval»
loittaneei Vrest.Litowskin. Venä»
läiset peräythwät Ostrowon suun»
teon. Tl.

Pn,l«l«iset j«ulot «t«»ewzt «»>

p«««ti l«Mla suunnilla. Pu«l«l«i»
l«esa kätzi3w«ssB «tettu wangilsi

3«l,000 aolftewifia.
Puotz» lHtz«ltzstö ilmoittaa wi»

taHifeSfi: Puolan armeija on »al>
lannut Mlaivan, Ostrolenlan, Lom»
shan ja Belostokin.

Kenraali Sikorskin armeija, joka
toimii puolalaisessa käytinvässä, on
ottanut 20.000 wankia.

(Mla»a on 110 kilometrin,
Ofrrofcnfa 180 ja »clafirf ISO kilo-
metrin pääksä NatsowaZta.)

iuomattalliaa meueZlystä.

mahtajalta.)

ReAwostseWsttW.
PglflzeNtitllchti Mtaicn polilii-

Wtc.
Waara en funrempi «Yt km»

miLsiutaa».
tiedon Laiwian

kanssa tehdyltä rauhasta «Petro,
aradsti Trus" kirjoittaa, että enten»
ie Verikoiran tiia on paljon me»
nettänni. HHllttain sieltä riistet»
liin W»o ia freei: Liettua. Nyt se
«n 3aiwian. £ujiit ja
toitotoaie-m «M, Puola, on mur»
ternit. Hepuksi on alkanut hsrjua
myöskin w«i«nsméioili!ft kuo-
mi, jonl« tarvoa olemme lchn«l
wäiirauhon. Myi entente tunvau-
tuu. »[tJ6Bui«*n. Ee »c?»fl« »ikeu»
denm»t<nsuut«en, antaa Ncuwosio»
RcnfijSle M: iu!e«t>sn anvon. ju»
tisiaen fn» »oiiiiaffi, ja
hiieiitaa sWimsim »alfoista Pu«»
ka. 53 n»5 Jstiö oh johturnt fiitä,
tixix toerifeka on rachnas in sairas.
Muiia se ei mtthae sitä, että se alisi
Imilamit Isntliinsa loppuun. E« taiS»
ielee w!«lä. Me emme saa rauhoit-
tua. Meidän on «ltawa warilillam-
me. 3K»t on waara suurempi kuin
milloinlam'. enuin.

V.eMV»tztK.Nenn!B j« Stalin.
B«lsyewikien edustajalle tiydet

»ikeudet.
-j ..Krasnaia Gaseta" julkaisee l.k.
1© päimänä Roomasta lähetyn

jossa kerrotaan Ita»
lian hatntutsen antaneen Roomaö»
fa olnraäe NeuivoZta»Wenäjän
«dustaf«ll« s«m«t oikeudet, tuin
muiden »altojen edustajilla on.

RemMM tnfftao feåfiiSiella

Zah I«neZ?u on Masennut
Tsh«jst»cri:lill ictnlicmntimwtMinen
afotitasniära fo*?e»a<ni tiooiiiin. et»ia Romania tulee ryhtymään Enz»
lännin ehlisitulscn mukaan tiuhan-
tuiäo»Häuii)in
lans>'« Lontoossa. Kertoessaen täs»
ia elokuun 14 päiwän numerossaan
«Kiasnaja Kassia" ilmoittaa s».
molla, «itä Romania on suostunut.
k&Hmmn elu«nsq liifti Galitsiaankenraali Säwrnjelin **m«i«fun»nan.

VoljhMtlitn iledonanis Pnelnn
rintamilta.

U«n»!»»Stoz«i.?«t olleet 22 filomet»
«in ymlift Narsow««t<l.

«KraHnaia Gaseta" julkaisee seu»
raawan Puolan rinta»
malta t. k. 16 päiwältä: Punaisen
armeijan offea siipi ja keskusta jat»
kamat ettnemislct. Yksityiset kolon»
nat owat tunkeutuneet, etenkin ete.
lästä kiisin. 20 kilometrin päähän
Varsomasta. Puolan armeijan on
ryhbOrtäwä puolustamaan itse lau<
Sm na.
/ Galitfiasfa käydään taisteluja
waihtel«vall« en nelit larnspslin
edustalla.

Tiedoi Wrangeul. tiaföaali

Wuodensalo N?ul»o§lo Wena-
iöfiä.

wnoksi kato.

Venäläisien joukkojen
pois aminen ziicttunsla.

Bolfhewikicn esteitä.

w a iht a i t a.)

Puolalaisten »oiltojen mailntns
Minstin «euwottelnihiu.

(Hels. Sanomain kirjeen»

Veriin, elok. 22 p. (W.) „UnU
ted T?lec»raphille" lennätetään
Kownasta: Minstistä saapuu niu»
kasti tietoja. Puolalaiset koettamat
»venyttää neuwotteluja, kunnes ti»
lanne selwiää.

Täällä pidetään puolalaisten
Warsawas luona sacnvuttamaa
»oittoa merkitykseltään ratkaiscwa»
na. Venäläiset owat peräytyneet
n.f. puolalaisesta käytäwästä, mis»
sä puolalaiset nyt lvstawat saksa»
laisille näiden »eniläisystäwällisis'
t« mielenosoituksista.

Snit?erai b

Ntnilliiilltu talannjl, »«la-

! Berlin, elok. 2* p. (33T.
Radio) Puolalaisen rintamatiedon
mukaan owat puolalaiset joukot

! ajaessaan Venäläisiä takaa puola'
laisessa käytäwässä miehittäneet
Tlrasburqin ja Neumarkin.
Puolalaisessa kenttäoikeudessa on
tuomittu 8 saksalaista ammlttta-
lvalsi fclka näiden muutettiin aivus-
taneen wenäläisiä. saksan lehdet

teon kostlltoiminviteelsi.
'— Tr.

lian p«,ll«tl»«li«l!«.

3;[fni!?iC WMssji AZsinZ'a

„Trud" julkaisee t. k. 17 päiivä-
nä seuraamia ticioja Wrangelin
rintamalta : Dnjcstrin wariella ja
Mustanmeren rannikolla on asema
ennallaan. Krimin alueella [attuu
taistelu Dnjeftrin etelärannalla.
Orehllwin alueella punainen annet'
ja on ankansfa taisteluista 10—
20 lvirstaa Voljshoi Turmakin luo-
teiZftuolella.

j Konstanunapalista ilmoiletaan
t. l. 16 simwänä toenölåifelle ]ano--
»l»!chtitolmisi»!l«: Meluun 1U
päiwänä tieto!:» mu-
kaan moat maUjin n»uss«et sotajait*
iot heinäkuun 23 päuvänä kulkeneet
Xlttsandrow/.ijt» itään Grushelv'lf«m, jonka jälkeen ne meniwät

•Sandsin yli ja miehitiiwät Kun-
driuftlskajan Ustwestrinskgjan ja

st«nits«t.
! Euuria rasakk«waimia an tattia.*
nut afeiyin ja yhtvnvt Nransselinjouklaihin. joita teäeSio täydellises'

•ti kannattaa. Orehin lauimispuo-
lella me käymme menestyksellistä
taistelua rintamalla Gifellrmm—Eriftowki—Knratjbekraki.

H,«rkil»»k«m etrfcijjno»
leffa on käynnissä ankaria taisie-luja.

«Moskowstija Iswestija" kertoo,
etta Ilwäällä ja kesällä »«Hiiinten
kliiwuuden wuoksi an neuwo3!oi»s«°Maltaa kohdannut ankara kata.
Etenkin heinä ia juurikasmit omat
kärsineet kuimtiudista. Viljaa koh»dannut kato on korw.iiiawa puimat-
la wanhoja w.irastoia TiperiaZsg ja
Uralissa. On wi'pymättä ryhdvitci-
wä toimenpiteisiin, jotta syMviijat
laataisiin li?lwöön. Kuiwuud?n
wuoksi on heinäsato »vähentynyt
60—90 %

Luonnonniityt owat antaneet fo-
tonaan mitättömän heinäsadon. Sa-
moin on lhlwötzlinästä tullut huonosato.

Antamallaan julistuksella on
neuwoStahallitus määrännyt fytol-
wiljan kylwämisen pakolliseksi. £iainoaakaan puutaa tuista laa käyt.
tää elatukseen, ennenkuin siemen-tarwe syySkylwözä warten on tur.wattu. Maalaisneuroostoicn jäsenet,jotka eiwät walwo. että kaikki pellot
tulemat kylmetyiksi, saatetaan edes.
«astuuseen lemäperäisyydeötä mi»
rantoimituksessa.

Pielillin l,«munln mttuttob-
Fli 21 miljardia.

Nusdelsi 1320 wahwistettu Pie°
tarin kommunin menoarmio nousee
21.286.115.000 ruplaan.

Msin elintarpeiden hankkimiseen
Pietaria Marten on menoanviaon
«lettu 2.800.000.000 ruplaa.

! fluiiiitg.aii.arrn sis«önk2ytä»
\vä.l, jota \i 1814 haeilun, ci «Ie fci;!ä
tänäkään »lianna tutoafiu. ftausautft*»
\a on fiiiUukin s«««iU» j)ai.*o!ta fuiit
lunin!a«mtHtt«llez> liietty lul»
Suinrti käänne, joka en JausiiDtamtt Se»
s«slii3 ii:n kruunia, ollcn ainoa sara-
aiben nr»2 ta i '-• k ! i, ja'a tähä-u men»
nessä on tliw«t!n. 3K!$jS an löydetth suuri
rnänirä erilaisia maljakoita, klääsfö hau»
daLsa tatvatlii» nuöxen tytön hywin Jäi»
lyneet iäännölsct. Tukka ja nahka oli»
wllt wielä ««2a» säilyneet, wailka »ei»
Unen, engJaniilaiJten aik«la3'el!«:e!!
rnnfcsan, jo on siell» nukkunut kahdeksan»
tuh«ila »u»U«, sautafBijSöt o»at muu»
teniin »alaijetria. Eräässä sinetissä
W:Ii« 3,0)3 e. Kr, en «erkkejä, j«t,'a
«soitiawat jonkinlaisten aakbäien iaaait»
telu». Tämä kirjaimilta «n muoboSieltu
lokanaan hitloZltzsiistä ruppu!n»lt« ja on
ollut niitä »anhimpi. K«hunin esillelai»
»etu3sa lau>.'u>!giisa, jiita Fli:id:ri»Pet-
rie j? 1590 llltzst J.003 huÄneita, c.t ttaöt
saatettu lappuun. !N. m. sn löydetty erit-
täin hyloin säilunyt paiUikäytäwä sekä
paikka, jofsa »n toimitettu samallaisla
ufflllnnuViiia joi!» muh»>

!»",«« pöi««nä tiihUäwät.

(H e I s. Sanomain k i i ie e n°

Berlin, elok. 22 p. (23.) Ve-
näjän ja Liettuan roolilla solmitun
lrälirauhan ehtojen mukaisesti pois»
tetaan »cnäläi-fet joukot Vilnasta,
mutta nxnäläis-lättiläisten rajata»
hakkain johdosta uhkaamat lvenä-
laiset keskeyttää peiciytymisensä
Liettuasta.

Pa ii s, clok. 23 p. (STT.
Radio) Millerand saapui eilisilta»
na Parifiin. Lauantai-iltllna kcs»
kusteli Lloyd George Gialittin
kanssa.

E«ssa« lt«otte«»«det.
Berlin, elok. 32 ft. (k.T.T.

Nadio.) lewotto»
malla aluilla »wat tnimallisuui»
martiot p<U«uttan«t järjestyksen ja
wanssinneet johtaj«t.
-Tr.

lugvsiawion i« T?hett«.'3ls!va-

stc i *, elek. 22 p. (e2X
ijucic) Prässistä saapuneen sbhkö-
[anornmi mul«<nl on luq«s!awiau
yallilub kösitellyt Wesnitshin ilmoi»
iu«ta. joka foäTee puolustusliiton
soliurnnéta

kanSia. SähfötJnoniassa rnsiniiaan
lisäksi, eitä Stambulinski matkus-
taa Vukarestiin taivatalseen siellä

Nnstafa Semril kohtaa
ornienfafhj tatzslla.

Pa ci s, elo:. 22 p. (STT.
niobia) „D«uly Mail" innoittaa, fet»
lä Maltista en [ttyienöt lelme enz-
jlarriläista s«tal»iwaa Stonftentin»»Lftatfin. „Le T'mpsin" lirjennvaihloi»
\\a lennättää ikonstan tiNapolista, et»
jta wäcscii Anlltolian er i osissa 011

tekemään Vastarintaa
'äßufiofa Kemalin jfliilfltße. Hänenomissa io:ifoiafaanfia csiintyy ta°
piilahenkeä. -

i <sji3la:itilai[ct tmitnaiätaljijat C.nat
jiiHecn alianut jatfaa egtaVttiUiiTiä: fai»

|»qsiljtaan, js'!a maaiJnanpia !cs?c»tii.
, JTititn jaijlffja Jlinb e r l»P ctr 1 1 on
an;«nut niiltä „9?stning ?i'i;iKt" tie»
ioja. Hän en juöeen H;is umelltzt Satu-
ilin );'.)r.iiu;l>u;a, millä ljuH 1914 lua'i
juuren aariani. Tämä en jautunui Viito
s3x'.\n *Ji;tapol:t*iumufe33n, tulmtitei»
iamalia Sefaftri» ij:a tyttären,

' loriStsiia, jat*a
täjjUttoät foliiis lipaita ja jol'a olaat juii»
f.jft Sairson.

Ili iMI, tl! l! luisin llidcmics.

Lir Illgadiz on ofotrtarrat, eitä myöZ.
lin «lpäoigan nen aine cm wai»
luttcen ailaanjaainisern ja hän ottaa
tod'.swatsc«sa, että esim. «etallli ofort»
lamat »llftllmltffe» oireita, ta ne p> cm»
rnän ai laa i\:.at iowan puriLtulscn alai*
sina. icaS lu» niitä fafi»
tellään li HZllellla ja myrlyillä. Rämä
huomiot eiwöt ole mitZ«n saiua, w«an
maailman tie&er.-.ictjft p>chii»at ni',tä
tMjstn ««l«wa»sa mielessä.

Teos»fi Annie Vessani en prjoilianili
sano,na.ehdetsliini, kuinla maailma ei
siiiä tie«ä miMn, eitä sir »li
laboratoriossaan kokeilut lanaattomalla
lennaliimellä poljoa ailaisemmin luin
Vtarcon: tol»«t johti»at lätziinnöllisiin
,

MOMW
siili

Oiateyhliöt.
Wallioneuwosw on wahwistanut f«u>

raamien «saleyht öitten Yh.i«jäi)e3iylsen:
N. Vantaholma Osaleyhtiö, Kemin P,n>
ti Osaleyhtiö, Osaleyhtiö Hieltä, Nila.
lahden—Miehillälän Auto Oy., Vtelä.
Suomen TuNulauppa Oy., Asunto-Osa-
lehh:iö Slorjru, Flyg aktiebolaget— Sen.
to osakeyhtiö, Nttiebolaget Ttärgäidrn
redsfapihande! V«ariston la!us,o.a'ip>
pa Osakcyhliö, tifticfclaget Villen
Fjiill!!'.o Si;n 19, Sisiiri.o-OsslcriiViö
Osmontalu 3, Mälelä & Wuorilosli I,Y.
Wiipunn Pul saleyhtiö, Asunto»
Osakeyhtiö Vallila, Maam eiseui» Ta.
Lo Osaleyhtiö. Vlauialouklcstus Oy.,
Haaralan Paperitehdas.Osaleyhtiö, I.
Halminen Oy., Heinolan Auta Oy., A.
Parjanen Oy., Miebolaget Abloy Osa»
letzhtiö selä OsoleyhtH Kauppa.Keilus.

Samalla »ah»i«ti wal:ioneuwo«o
seuraamien «saleyhtiöitten yht,öjärjes.
tylsen muutotsen: Suomen Nultasepp cn
Äe»lu«.Olaieyhtiö, yhteilliljapain» Osa»
keyhtiö, «sun.o»Osa!«Yhtlö Aurakatu 22,
Suomen Vaatturien Kangaskauppa.
Osakeyhtiö. Osakeyhtiö «lonstructor AI»
tiebolag, N»»s«n luNu.aupp» Os«le>
tzhnö Vasa Pariiaffär» A!t!eb«lag.
Fa,'Nzhet««!neb»l«get P«rl««tan li.
»ah! H £:o A»t ebalagei
zabilln»2«tan 17, Vuomen Gummiteh.
das Ol«!etzhtiö, Aweb°!«get Hotel Res.
taurant, Mäntän työläisten Kauppa.
Osakeyhtiö, Osuu3kass»jen Kcstuslaina.

r-haöt<? stkä ?lb. N. W. £o[fsiröm3
Slogsbyrän Oy. Hoffstiömin SRetflU
toimisto.

Kurssit.
Tuo:r.cn Pankki cl??. 21 v:n»

1020.
Mynniilorssi, C?tofnr?fl.

90 rfii».
Mn'.3t> a» 117:60 115 20
ilit* Boi! <£ Chlcaa,

a/r» 32:90 32 20 >
Znlho!»,»

. 66*70 W570
ftriftUnia „ 4*370 473:10,
i'zpe,!d<l«lin« . 48370 473:70
Sir.tiicvoam , 1074: - 1053:
sai>s 234: - 2<9:—
Nmwerpen & VrKZsrl 2-19: - i!44:—
Saf\a a/vo 67: 65

S7tuof:;s;a on parhaillaan lätzmciyg
Int,an «Etoin Kaliu an yli.
»iuilon »töfc»{ot:, sir. laaadi,
fe§oi;or« »j|c. Tarlo,tuurna on, etlä
tjän ptzäö siellä lucrucja Ded«ckHe»ch,
ajfa feiftt j«ja n Sjiiapittöäfa. Hän on
tuitncitu nimi louUä maai.man, lstzntzi
ui«i,a Jettoja Vuropajsa ja Jirnerilaifa,
)».idtii luentaa iittjeilijii.ä tutumut;;*.
iacui. äärtciotn letsintäMft joljäoJio
on hiin ää;cuuin In.juttu Stai/al (So.**..
ly n jafcnciji lorlein le.ccßincn
i)uc(uu-i:ofot;us, mi!» gnglanti Icei tar.
jcta ollen a:n«'a iut.alainen, joufa
asuisi tämä fuimiatiofoi.ui on iufiat.
Hänen iutiimu.Jeiifa loi.ewat ul.ona !.

t:n iiitzoittimicn laswcch n,
roiCiä?3 epäocglUNsiiltti»! ainc,hin, lnten
fin;t;nndjj[in, ja hän en lelsinyt erityi-
sen ionein, jjila rni.utaan vaSso.en elin»
■roimaa uttona,iten liihoilinten »rai.ut.
tac»fa niihin. Tällä fouccua Voi hän
tätzfin rnuaia iaZwin faSrna.
miscn .utjanueäofafciuimiifa, ja o» sillä
mitä suurin merttyl tutli»
mulsille. ©äljiöjäteilnti alalla hän on

saawuttannt huomattnwio tulof.
sia ja hiin mli samaihin aitoihin kum
Etomaan yh alaisen ha»ainioih;n jäijiö.
aaEoiS a.

Wien

iieiari

"

513:70 532,70

Panlkidz«!lon»»o.
Lontoo ....(•/« 18) 6 '

,

tanftetbam .
. l ',' >5) 4V» ,

•4>nnft ....(**« 14» 5
STPVIrn . . . .(K, i> 14) 5
Nie» . . . t 1"" IS) 5 .

«lyöiel . .
.

. { 4 /6 19) 4 .

iiithornift ...i 1» s 20) 7
Xftiltgltta . . .(U 13 l9) •>

,

ntbainrna .
. . ( 7/io !9) tt »

Pielar, ... ( V» i4j 6 .

ElNlli ljienonahkutlhdas Ha»
uiem'.inN«lln. GämeentlNlUlllN lli,l>
taan nckntaa suuri
dos, jonka leilllinitne.si tulee „Hä.
nieenlinnlln Hicnouahla ehlxli. Oy."
Tarvitusta teavten on £äm«nlin-
nan ttthcioiinifamnriihi wuolratt»
kaiiiasta yli G,OOO m' tv.cMla, jclle

75 m. vIIta kolmilerrok»
jrnen fmnn.-n tehoasrlltmltnZ. Si-
tion, jonka jo on ja*
ieiH wcrtzNß?t?ttawassi. perujina
«n suiomala-sia. ruotsalaisia ja faffc-
laisia rahamiehiä. SRafennnStöiljin
atctaan ryhtyä pikimmiten niin että
w«lä tänä syksynä toimoican tehtaan
oleman käynnissä. Tahtaan tarloituk-
sma on malmi?'a« dionanadkaa. ioia
täbän saakka on tuotu ulkomailta.
Uudet ja a'anm!.'?ailet fon«t on jo ii-
lattn. Häm. S.

M Virkoja haettavana I
Hartolan kunnan Nokan kylän ylem-

män kansakoulun

pliOjddfllull
virka

julisfetaan täten johtokunnalla haetta-
vaksi 14 päiviin kuluessa tätä päivää
lukuunottamatta. Virkaa, johon on as-
tuttava heti kutsun saatua, seuraa palk-
kaa haettavana oleva valtionapu sekä
kunnalta 500 mk. vuodessa, asunto, läm-
pö ja valo, 1 lehmän laidun ynnä % ha
peltoa. Puutteelliren asunnon korvauk-
seksi 300 mk. vuodessa. Kalliinajan lisä
750 markkaa vuodessa. Koulu tulee toi-
mimaan vuokrahuoneissa.

Hartolassa elokuun 18 p:nä 1920.
Johtokunta.

Os.: Hartola, Nokka. 2316t

Haiulaaa
liikeyhteyteea

nahkatehtaaseen täydeil. pe-
rehiyny iä ammattimiestä.
Pyydetään pikaista vastausta
Uuden Suomen konttoriin
nimimerkillä

„A.tnmnttimi»B 2123is
.

slhUnoDttDßrit
saavit edullisen palkan.

Helsingin ValalstHstslsifsto,
33272 Fakiininkttn 39. 5l.«0

Koulun käynyt

IB • « «« «

nainen, otetaan vuosipalvelukseen 1 p.
marraskuuta nuorta karjaa ja muutamia
lypsylehmä hoitamaan, hoitajan apuna
o*n yksi nainen. Paikkaa haluavat lähet-
täkööt todistuksensa ia palkkavaatimuk-
sensa osoitteella: Kymin Osakeyhtiö
Maanviljelvsosasto, Multamäen kartano,
Selänpää. 23157

HELSINGIN SANOMAT

Alldcrs gorn tuollnt.
Tulho I m a, elot. 22 p. (STT.)

TaiteUija Anders Jörn kuoli tänään
mätäpaiseen aiheuttamaan wereilmyr»
tytyksien. Hän oli 60 wuoden itäi»
nen. NPC.

Join on Nu«tstn maalareiden fa»
langissa etumaisena. Nuorena hänen
h«rrastuisens« kohdistuiroat aluksi lu>
n»n»ei3totaitees«n, mutta jo w. 1876
hän kääntyi maalauksen, aluksi reesi-
wärimaalauksen al«ll«, kehittyen aito-
jen tuluttsa maansa ehkä kifcatoim-
matsi akvarellistiksi. MnnZaita aiheita
tämänaikaisren tuötaniconsa sai hän
metkoiltaan, joita hän 1870'Iuirum lo>
pulla ja iBBN-!llwulla teki Länsi» ja
£i;iu*G;iu'Qpcit maihin sika Pohjois»
Njrikan rannikolle. Pian hän kuitenkin
saawuiii myöZk.n öljywärion käytössä
crinomaiien Erikoisen
tuulnisiuiden hän on faannittcmut
nuoretkaan, alaZtolnai! ku>
»vaajana ; näillä maalaulsilla onkin
hänen inolauuoJsaan fek3 liikumää»
ränsa ellä taiteellisen anvonsa puoles»
ta Imoina Matoa sija. NyoSkin henkilö.
ruWc.mzak&ic.na pidetään häntä yhtc»
nä ailllmme ct>'l?inlmiilä. Jörnin
teoksissa ci yleensä aatteellista
fy'.uyyltä eikä tunnekyllöisyyltä. mntta
fotfifoöti tvoirnaraStc atéti-tloo. Hä»
ncn stweltlMWkätzWyfä on rohkeaa,
mutta samalla harkitun hienoa, ja hei.
nen wärinsä owat Moimakkaita ja re>
hcwiä.

SliHomulfet fUttrittlid w«3i««n.
Helsingin raaihncaneiteu* en eloluun
10—20 poimien icl-fenä a lan» Rtotnin»
nut juoj>»neluSta ja titfemuffleta
licltolajia toaätaan 38D henl>»32 50—100
inatian saiioih n, waiia.en 10—90 päi,
Wien roanfeutta.

SEBiime feijaniaina hiwnittP.n muu»
dan lah«il,no«,!<toi«i«i7 toiSiuneeJta
»äljjuomien mtchnn ltä 8 luulauben
ttjanteuteen fe!ä menettämään oiieuben
harjoittaa !ahwilaliilett,«.

3C«rarHf»iuttßJa. Sl{Um«joi©imi«h>n
Ahlman & PulMnen »aattmmfeSta on
töläläinen raeSturoanoifeuS asettanut
liilemie» «mtl Eipposon »aialittoon.
38el!o;ain JunluBtelu on »iäläich lou»
antailsi, soluun 4 pä.måtft.

KAAVAKKEITA
painetaan

Helsingin Uudessa kirjapainossa

Maanantaina elokuun 23 p.

Jokakylä3n otetaan

Asiamiehiksi
Uasi ruotsalainen Motala tehtaan val-

mistama paloöljyllä sekä naftalla käypä
15—17 hv.

Moottori
pyörien päällä, myydään halvalla Fred-
rikink. 35, Metalli- & Sähköliike tai pu-
helin 66 58.

Hyvä Ajokoira
»rosa 2 vuotias ci ale lampuri, myydään
halvalla.

O. Väänänen, Uimaharju

Automobiili
Lähemmin puh 102 64.

Ensiluokkaisia
Syyspalttoja 550 mk.
Tummia Pukuja 600 mk.
Muhvia ja kauluksia, sormuk-
sia y. m. arvokasta tavaraa myy
haUir*ma!U

ITÄMAINEN BASAARI.
Erottaja 7. Puhelin 82 42.

Limonaadikoneita
1 kolonnakone, vähän käytetty, I si-

lintenkone kunnossa oleva, korkkauslait-
teineen. H. Engelberg, Käkisalmi.

sekä nuorempia että vanhempia henki-
löitä levittämään uusia, hauskoja ja hal-
poja kuvia. Hyvä ansiomahdollisuus.
Näytteet (yli 200 kuvaa) postivapaastl,
kun Smk. 10: - länet 0,. V. NYKÄ-
NEN. Helsinki. Länt Viertotie 44.

Bin?fi'*jtlF Tulen koteihin. Lähemminnlf Hi dln! Vu»iimic!ienk. ror. B,IliblUjßlLß. h. 13. A. Lappalainen

Oletteko kadottaneet Jotakin
onko koiranne karannut? Sitä mini,
kerran on kiintynyt, ei mielellään ka-
dota. Kunniallinen löytäjä ei taas muu-
ta etsi mieluummin kuin löytämänsä
tavaran omistajaa. Sitävarten ov.tkin
Jlsls Sanomissa osastot ..Lövdettv"
Ja ..Kadotettu*- . Helsimjin Sanomainpikku ilmoituksilla on suurin ImWH&-
kimta »e vaikuttavat tehokkaimmin

Kadotettu

Se hankilö jSÄÄ
iltani TöSISHn tieltä! sisältä -n rahaa fa raht>-
kirjat. «l*i hyvä ja Hiuo tta si puhe!. 13t.9.

Kadotettiin maata lompakko.
S sahiU p-ssin, valoUuran, rahaa. Pa It-
iötä vastaan pyydetään hyväntahtoisesti

tuomaan 3 linja 5.
N. Peltola.

B B

Vuokralle tarjotaan
Muutamia isompia pienempiä

saatavana uufisrakennuksessa Korkeavuorenkadun
ja Pikku-Robertinkadun kulmassa. Sopiva tilai-
suus myösk.n isomp. ja pien., halpojen, 8— 12
huonetta käsittävien loistohuoneistojen tarvitsi-
joille. Rakennus valmistuu helmikuussa v. 1921.
Lähempiä tietoja annetaan Oy. Merijal Ab:n kont-
torissa Rataka;u I, jossa rakennuspiirustukset

ovat myös nähtävinä.

Palveius-ilmoltufcsia
a s

Palveiukesen haistaan

Pyhtään Suojeluskunnan

Paikallispäällikön
toimi

■ulisielaan täten haettavaksi marraskuun 15 p:stä Julien. K:rjalttset
hakemukset tarpeellisine todis uksmeen lähetetään etnien lokak. 1 p:aä
Pyh ään Suojeluskunnan esikunnalle.

Kotka, Län c ikylä (Ves ! erbv).
JN&ispjtolia&n

Konttoristi
pätevä kirjanpitäjä sekS suomen- ja ruotsinkielen tahoinen, saa edul-
lisen paikan OY. Haikko A.B:l!a, Porvoossa. K :r|aliise; hakemukset
osoitetaan yhtiön johiaialle T. Lemström ille, M:ki, I. Kaivopu.sto 4.
13! 90

LUliiiiiD
paikka avoinna. Hakemukset todia-
tuksineen ja palkkavaatimuksineen
Hels. San. kontt. nimim, laborantti-
apulainen". 23283

Nelsinclssi. . ....
!

HelsiUEin Uusi K'riaDaißO-OMkeynuS.l

2:!(5l

metsätyönjohtaja,
mieluummin koulunkSynyt, pieui-
perheiiieti ja iise työhön ösaaostä.
va hulutaaii maatilalle Hameessä-
TodistUKset suosituksineen ja palk-
kavastimuksineen lähetettävät en-
nen syysk. 5 p:Jä Uuden Auraa
konttoriin, Turku, nimim.:
23116 »Metsänv*T4lf&*»

Maalarit
saavat työ»! nyt heti

Veljekset LehtlselU,
Riuhnnk. 15.


