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Helsingissä Lauantaina syyskuun 11 p. Seitsemän kertaa viikossa ilmestyvä aamuleht

Puhelimet!
Päätoimittaja (Erkko) .

Ivalo
Toimitus (uutisosasto)
Totmitussihteer ti

Ulkomaiden osasto ...

Kirjapaino
■amCBPBJBCEgB

M Asianajo ' |a Liiketoimlsfo

mMm S

Tilaushinta: Helsingissä kotiin kannettuna paoHvuos.kerU
|J °j 55: —. 3 kk. 30: —, kuukaudelta 10: —. Maa 1 1 ad■ 11 a puoavuoal-

-1887, 54 51 k *rt* 50:—, 3 kk. 25:—, kuukaudelta 9:—.
12 75 Ulkomaille: Smk. 20:— kuukaudelta.
84 74 Irtonamerolden hinta 90 penaß.
7 89

s i
MUSTU

KAYTOLUEVYJS
vsrastostanune

Puh. 235 . 108 37 . 3636.

HCLBINGIN
RAKENNUSAINE

KAUPPA OY

rU^sgssrm- 118 Ii 818
KARLA HALKOSAHA.

PnbeUn 19 72 j, 46 «9.

SAVUKKEITA

Vastaava toimittaja
EERO ERKKO

Tavataan toimistossa 13—3, puh. 8101.
TOIMISTO

Lndvigink. 6, av. ML 11 a.p.—l 2 yöllä.

ilmoitushinnat arkipäivinä: 60 penniä ram. tekstin jälkeen, 70 p.
mm. tekst. edellä, 30 p. mm ensi «vuila ja tekstisivuilla. Sunnuntai-
numeroissa: 70 p mm t.j., 80 p. mm. te ,

90 p. mm. ensi sivuna ja
tekstisivuilla. Määrätystä ilmoituspaikasta 10 p. koroitus mm:ltä. Punai-
sella painetut ilmoitukset 1:50 mm, vähintään 150 mk. Kuolemailmoi-
tukset 60 p. mm. Kihlaus-, vihkimä- ja syntymäilmoitukset 15 mk Ilmoi-
tukset korkeintaan 15 mm. tekst. läHt. arkipßfv. 50 p. ja sunnunt. 60 p. mm.

OV I IIfiTTftTIFTO HELSINKI TOIMISTON LAKIMIEHET:
.I ■ LiUVI IUULIV Lakit kand. Varat A.A. Wuorinen, P 9990 «,

ASIANAJO- JÅ PERIMISTOIMISTO *** J ' ' .tSIST.-JSI
91 1 * Kuivia koivu- ja havu-

91||H] 3 halkoja. Kotiin ajet-
uliiliiQ '"M», pitkinä tahi pil-

ä Icotiuina.
Puutavaracsakeyhtiö QIERS

Puh. 66 34. 118 22 Jt 11107.
HALKOPIHAN Puhelin 66 34.

15099

Tuniini

pianonsoitossa
alkavat jälleen.

• Fanny Törnudd.
Uudenmaankatu 39, h 6. Puh. 130 75

tavataan varraim. klo 12—1.

Heruta- li Siirimiiishlitinsll
é »f»t ttSMa 1 f. tota*. HeMngiu* Anotnk. SS.

««tejtt tutan*

LUkct tohtori
Aanmk. 29.

Lauri Tanner.
LUkrf. kand.
Annank. 13.

SI 8412 24366

r. • v;.■■)■■»: ".;:-■. ■- •
'■ >;■..■■.' ■.■'■i ;/■;:■: H^:.-'v;<^^:^^iiW

PM WM M. Järjestää joka liikkeen. ■ ■ ■■ ■ -- = -----

NM »M $m MM I MH n Rekisteröi kunkin myynnin. ■ , ------

Antaa täydellisen yleiskatsauksen IHkkees tilasta.

Löytää jokaisen virheen. ---> .■■•■■■ V«» mm SSuojelee huolimattomuudelta ja epärehellisyydeltä. | Ä l9 J BjgTrpj p| jt
Helpoittaa myyntiä ja inventtausta. ========== å%m\ ■wSafl meM iti

Valmistetaan seuraavaa kokoa:

7.5x12.5, 9x12.5, 10x12.5, 7.5x15, 9x15,
10 x 15, 9 x 18, 10 x 18, 11 x 18, 12 x 18 cm.

Valmistetaan Erikoiskoneissa, joiden käyttämiseen meillä on
' yksinoikeus Suomessa. ■• > - ■ =

Pyytäkää luetteloa ja lähempiä selityksiä järjestelmän käyttämisestä. Asia-
mielemme käy mielellään luonanne antamassa yksityiskohtaisia ohjeita.

EriKoispamamo PARAGON
Länsi HeiKinkatu 20. HELSINKI. Puhelin 7913.
Paragon 332.

- • -&>"■'<-'■., ■■■-■' <•'-:'■,■■■ v .->> -;. ~..'.*>. »v- A •;■ ,■ ■f■■ • :.j£' '" fi
■'' :■'* -,• ■*■ ■ "■ ' • ■■■ '''*•' ••' ■■■■. •■"■■■- :,-..-. :,■■■: -■.; i. ,%<--, :. , j

Voilfl/ft U nrhnnDn Asianajotoimisto SÄSWK
il li4l*li l\ lii 1 11O ' (Cnt* L Pohianheimon Asianajotoimisto)

Omisi. Lakit. kand. FeifcJco Morhonen. Matkustetaan maaseudulle

BSOMPI määrä vastapcfkineita ja
pianpoikirra

Lahmia
myydään ensi maanantaina ja ti;s-
- 13—14 piii t. k. Keravalla
entis. Ahman nin taiossa, Puhelin 26.
i 25033 V.

prjW i itr:n

Koivuhalkoja
kotiinajettafrta, säkä pilkottuina että pHk-
ItomaMostfna. M<ttau!zsen tarkastasi
valaa elmyt paraiastninlttaaja.

ö. Y, MaanYiijelyskonttoii
L Ranta 4.

Puh. 83 64, S 2 50 fa Nä 6». 6583

Lnotto~Pankki
Osakeyhtiö
Arvopaperiosasto

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

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

SI 7110 207Q3

llilis lipiiß
iiii! Mlflilll

Aleksanterini. 21 (Tallbergin liikepa-
latsi) 4:s kerr. ja 4:s linja 9 (Isansa-
kouki tslo). Opetusta aniietaaa piirus-
tuksessa, ammattiptirastuksessa, kau-
no-, oikein- ja ainekirjoituksessa, las-
kennossa ja kirjanpidossa. Opetusta
aaaetaoß viisi iltaa vafcessa kaisi tun-
tia joka ilta sekä keksi tuotia sun-
nantaisin. K.»hiun otetaan 18 v. tfiyt-
sSxieftu kaikenikäisiä mies- ja naisep-
pilafte. Koulut ovat suomen- ja ruot-
dnkieHirfä.

Oppilaiden sissönkirjoitus alkaa
syyskuun 1£ p:nä Ho S h), ja voivat
oppilaat ilmoittautua lokakuun 1 päi-
vään. Lukukausimaksu 2 Smk.

Koulutyö alkaa syyskuun 15 prnä.
E. A. Ternwatl. G. A. Sundeiin.
Kansakoulukurssi oppilaille jotka o-

vat käyneet alemman käsityöTäiskou-
iun tai omaavat vastaavat tiedot, al-
kaa syyskuun 16 p:r.ä. Sisäänkirjoitus
alkaa syysk. 15 p:nä.

E. A. Törnwall.
8L8235 24363

1920

Seitsemästoista vuosikerta

Helsingin Sanomain konttori
Ludvigmkatu 8.

Avoinna 9 a.—S >!!, Puh 7 33, 68 51
Taloudenhoitokontt. puh. 38 81.

Sivakonttorit:
Siltasaarenkatu 3, puh 30 22.

Töölö, L. Viertotie 28, puh. ! 16 11.

Syksyn kirjasatoa:
Veikko Korhonen, VALKOINEN JA MUSTA. Sotilas- ja

suojeluskuntaromaani. Erinomainen lahjakirja sota-
pojille. Hinta 7:—, sid. 12:—.

Ilta Valkomaa, NE TULIVAT. Tunnelmia työn raskaan lo-
massa. Viehättävä kansanrunoilijan esikoiskokoelma.
Hinta 6: —.

Rope Kojonen, NUORUUS 11. Kansanopisto- ja edistysseura-
väen vuosikirja. Kuvitettu. Hinta 8: —.

Artturi Leinonen, VANHA HÄRMÄ. 3-näyiöksinen kaasan-
näytaimä. Hinta 5: —.

Aino Voipio, AINO. 3-osainen laulu- ja lausuntokuvaelma.
Nuottlfiite. Hinta 3.—.

Gustav SchraoUer, LUOKKATAISTELUT ENNEN JA NVT.
Suom. Ilmari Saari. Kaikkein huomattavimpia
nykyhetken kirjoja. Hinta !2: 50.

K. N. Rauhala, BOLSHEVISMI JA OLOT VENÄJÄLLÄ.
Kuvitettu. Kaikki arvostelut olleet kiittäviä. Hinta 6: —.

Sven Brisman, KANSANTALOUS. Suomen oloihin sovitta-
nut toht. Viljo Hytönen. Toinen suuri painos.
Hinta sid. 10:—.

Jaakko Nikkinen, KANSALAISELÄMÄKERTOJA I MAAN-
RAIVAAJIA. Kuvaliite. Hinta 7:50, sid. 12:50.

F. A. Hästesko, KALEVALAN KAUNEUKSIA. Eri tutkijain
esityksiä. Hinto 6:50,

Anni Collan, LAULULEIKKEJÄ. Neljäs suuri painos. Kuvi-
tettu. Hinta 7:50. sid. 10:-.

Emsrson-Marden, VOITTAMISEN TAITO. Itsekasvatuskir-
joitelmia. Hinta 5: —.

RAITTIISEEN AIKAAN. Kuvitettu. Raittiuskh-joitelmia päi-
vänkysymyksistä. Hinta 12:—.

Vihtori Karplo, RAITTIUSLIIKE JA KANSANSIVISTYS-
TVO. Hinta 3:—.

U. Wcgellus, JEESUS JA VANHOILLISUUS. Hinta 2i —.

NAISET JA SIVEELLISWS. Esitelmiä, alustuksia ja keskus-
teluselostuksia. Hinta 7:—.

KRISTILLISyyS JA TAIDE. Kristillisen Taideseuran esitel-
miä. Hinta 4: —.

Edistysseurojen Kustannus «Oy.
HELSINKI.

Läaal Ke&inkatn 16,

Perin
MtÉtÉÄSSfi

aikaa lukuvuosi 1 p. lokakuuta, jolloin
otetaan uusia oppilaita koasrakennas-
Gsaston 1 luokalle. Vaatimukset samat
kuin muissakin teollisuuskouluissa. Lä-
hempiä tietoja antaa

Antero Tofvt
Koulun johtaja. 25040

edullisin NmoittaMe.

Arv. Kauppiaat huomatkaa!
Olemme saaneet maahan

Suuremman määrän ensiluokkaista

Pyytäkää tarjouksia 1

Saatavana: 3» Saatavana:
.juiHl.

Löysänä,laatikortain ai- Tunnetuissa 25, 50 ja
kuperäisessä pakkauk- f /TtV* 10° Sr

sessa. kääryeissä.

M puhium •
..? HEIÅINKI ©B' HELSN6FORB i _

»n f&leea 4jMP«tf »airaiatansa entisessä iaafrudessi: an.
UMNOrIIXIWEM OSASTO, horteena hovioik ausktfltenttl Art«jr Blomoerg,

joita samaila on vafäftießöyt tiiiatartrastcija. suoriiias kuikkia alaan kw
'uvia tentävlä"

Matkuslete.au muaser.tluiie.
KIINTEISTÖ OSASTO vttrt*&£ ;a maaJaLikiLiteistöJeÄ

sekä !iikkeit**n kappoja; arvioi maatiloja.
MAAWEJI fTAUSOSASTÖ suorittaa lohkomisia ja palsteitaksia, antaaneuvoja

cc* mtm mu Ulm
Tellervo Laurila. -»——

xlO

M2h
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Saimi Myyrä
Pauli Hytönen

Vuoksenniska. Vesanto.

Lempi Varis
Rikhard Rosenqvist

Turk*.
25066

Elsa Koutkari
Asser Saarinen

Sääksmäki.

Joensuu.

Kurikka

Z Morsiamet Huom.! s
Tylliä morsiushunnuiksi sekä
oransi-kukkia saadaan

Muotiliikkeestä du NORD.
Aleksanterinkatu 9. x

B
Kaihomielin ilmoitamme, ert*

meidän rakas pikku

Kuoli äkkiä 3 vuoden ja kölmen
kuuk. vanhana, jättäen isän, äidin
ja siskon suremaan.

Sandra, Heikki ja
Helmi Fagerfaota.

Nyi on Toivo poissa
on luor.a Jeesukseri,
ilon asunnoissa
se Wja valkoinen.

Surusaatto lähtee sunnuntaina
klo 11 an. kotoa, Pakinkylä, ARtu-
tit n:o 22. 25,135

Sekalaisia slaioUnfcaia

Pfiivyst«Hä2ä£-fc3rHnä
sunnuntaina syyskuun 12 p:nä 1920 poi-
mivat

T:ri C Gösta Jansson, Yrjönkatu 2,
puhelin 32 71;

Tri Harry Castren, Kruunuvuorenk. 5,
puhelin 9 60.

Hammaslääkäri
Tri Arma Haapanen, Cygnaeusk. 5,

puhelin 81 78. 51.8723 25090

Lääkärit.
Helsingin ! ää .flnvtidistykscn kautta

Tri Arvo Ylppö, Aloit-
taa vastaanottonsa 1 p. syysk. H:l-
-singissä. Fredrilcink. 19. Puhelin 74 47
ei 49 91, klo 4—-5 (ci lauant.).

51,8717 25119

ooooooooeoooooooooo
«JOOOOOOOOOOOOOOOOOO

1. l7 !9.
S*hköosoite: Hiss.

Pöh. 8377. 9233.
Missein ia HtTostoJMrfes-
telyJSf £iä.jxtpojohtoja,

SanitSLäri- ja «7£&&»

BLox-ja,i£kai*»

SlTzuntamisi*.

0000000000000000000
9000000000000000000

Yksityiset kurssini

Kirjanpidossa
alkavat t. k. 21 p:nä

luehtorinrouvtL
Aura. SS a. lm ber g:

Antinkatu 11, C. Puhelin 1249.

lii M Hagseis
Sähkö mekaaninen verstas.

P. Esplanadink. 37.
Puhel. 12229.

7 n0(1 SmkIfUUUl f UUU Ollini
halutaan lainata kolmen kuu-
kauden ajaksi hyvää korkoa
ja varmaa kiinnitystä vas-
taan. Väst. Hels San. kontt.
Liikkeeseen 6344.

15545

Kansallis-Osake -Pankki
Tila

dokuun 31 pnl 1920.

, Vastaavaa:
Klteist* rab 55.408,080: 59
Suomen Pan-

Pankk

kissa .
. 1.242.322:77 26,650,383: 36

UlHom. rahaa Ja kuponkeja 206,840 73
Obligatsioneja ....54742.35» 4»
Ktr|«wivaibUjJa ulkomaaUa 6,817.270: 92
Ulkom. vekselett* . . . 10.642.245 85
Kirjeenvaihtajia . . . .334002,244- 84
VekstleitS 3749»3..?5» 7*
Kussakreditlivien saldo. -291,106,035 53
Lainoja 204.607,148. 26
Osakkeita 11,657,500 7S
PankMkilntelmistöt .

.
. 11,529.969. 02

Muut kiinteistöt . . .
. 2.041.0,7 90

Irtaimisto 349992 »

Eri tilejS 18.515.391: n
Palkkoja Ja kulunkeja .

. 7.080,706 10
Hjpoteekkipsajt" ■ ■ 2,531.017 »>

Smk 1 357.463.875- 23

Vastaavaa:
Hypoteel

Lainoja ....... 4B
Eri tifcja ?.6«l SO

osasto
Vastattavaa s

OsakepJJJoma ....93,000,000:
Osakeanti v. IW - • 36650.100:
Vararahastot ....56,599268 88
Voitto- ja tappiotili . 1,516,027: 53
Korkoja la proYtijoiifJa 30,345.045 13
ValletussH .... 691,506.271: 86
Juokseva Mi . . . 140,273.810: 80
PosäÖhetyavekseJeiUi 36.859.550 4*
Kirjeenvaihtajia . .

.
108.018,120: 61

Ktfjcenvaiht. ulkomani. 146,092.049: 31
Nostamattomia osinkoja 205 138:
Eri tilejä '

~ . .
!

. i6.1tz2.3i50 61
Perittyjä vekseleitt . . 3,706,392: 08

kiosasto
Smk >

Vastattavan:

1917 . . •
.

1«75 33

Smk. 3'.B4fr'»3- oB|
rleUinki, syy»kuun io p. 190 a

johtokunnan puolesta:

Anders Wiksten.
Birger Wegelius, 25105

ftallirttaaeuyosvon puolesta:

E. Å. Paloheimo.
W. A. Sqhiberg.

sUQiäs.3sftUtBn dap^sra.
länään syys uun II p;nä kK* 7 i.p

William SfcWin vieroi!urt£ytäntiin£
LO K EN GRIN.

Huomenna syyskuun 12 p:nä kio ■ ä i.p
FAUST.

Kassa auki tönään 10—2 ja 5—7. huo-
menna 1-3 ja s—'//«». Puhelin 63 10

25115Suom. Luth. Evankeliumiyhdistyk-
sen pyhäkoulut oltavat toimintansa
sunnuntaina syyskuun 12 p:nä.

Rukoushuoneen Alasaiissa, Fred-
rikink. 42 k!o 9 a.p.

Kaihon rukoushuoneessa Alppik.
19. kio VslO a.p.

Kaikki lapset ovat tervetulleita!
513/49 25122

Kansan Näyttämö
Uunntnlna »yysk. 11 p. klo 7.3» lii.

9x%sa m p & ä.
Sunnunt. svysk. 11 p. ei ole näytäntöä.

li fis «Siliä a$

Kahvila ja Ruokatarjoilu
Unioninkatu 45 toinen kerros

11 SUOSITELLAAN U
SOITTOA —====__

{oka päivä klo 1-2, 7-10 l.p

Uusm. Osakynr.aniäioila
t&aään Jtlo B—JL

Mnom.t Postiijoonien Soit-
tokunta.

LÄNSI-SUOMEN QSfIKE-PANKIN
tila elokuun 31 p:nä 1920.

Vastaavaa s
PväteMi! raiiaa .

Toisten pankkien talletus -

todistuksia . . .

1.937.530 40
.73,045- 95

' * MH "

• ' • är4a3.'s°

Vastattavaa :

Osjtkepääpma ....30,000,000:
Vararahastot 11,300,000:
VoHonjakoföSiasro . . . B5
Taaetfcsjuln voittorahasto . 11,653. 81
Seketabasto . .

. . . 72.921- 18
Iftkcmäisia kirjeenvaihtajia 35.8so 29
K«thnai*ia kir;ee«vaihtajila 4,776,085 97
T»Hs.iu»Hßt . . ...65157,685 95
Juokseva Mi .... 7,643,096:

.. 2,783.382: 63
Perittyjä vekscUita . .

. 52.766 35R&diskontathija vekselein . 3O
Nosiarns.itetfla ostoja 85,2,7: 04
Kerkoja ja provi*io«eja . 2,954,980. 25
Eri tilejä. ...... 735.762: 32

Kotinisisis kfejflenväilitafts 2O
fCotimqlsi? yett?eieiiä" . . 35370.245 97fossakrediuiTejU . . - 43tsipoja'

... . . KzZ2.73ch -

Paakldklioteimisiöjä .
. . 2,273.361- 49

JrMmlstoa 1Q5377 33
Pankin konttorien tili .

. 1,104.180: 73
Pahkoja ja kaluakeja . . 873.242. 51
Eri "" 26,695: i'tilejä

Smk 136,123,456 94 Smk. 136.223.456:
Johtokunnan puolesta: :;51t

E3no Tol«nbeimo. VSinS Aag»ervo. J,
02 Hallintonsuvcst 'n puolesta:
O. Nordsirö\n. Filemon Kaarle»en>

Helsingin kaupungin

yovaenopiston
Suomenkielinen osasto

a!o!t3a syyslukukautensa 15 p. syysk. klo % 8 lp. Työväentalon ja Koiton juhla-

Opiston luentoja kuulemaan pSäsee joKsinen, joka säädetyllä tavalla ilmoit-tautuu oppil«a*si. Opmtopiireihsn rpisde emaan pääsevät ne. jotka ovat täyttäneet
18 vuotta, tai, jos ovat paili-i kansakoulun käyneet ammimi-, tai vastaa-
van kooltm, myöskin 16 vuotta täyttäneet. Opisto työskentelee etnpääs«a työväestön
sivi*iystflrpelta slmälapifcien, mutta on Ea&tMc kansalaisille avotsna.

Opptiaaksi ilmoittautumien siten, etta täytetään säädetyt kaavakkeet
|a suoritetaan 75 pennin lukukaushrwlisu, jon' a jälkeen kukin saa J.ukukausttipun.
Lippu on sSPiyiettävS tai Räytet-tSvS ovella luennoille ja opintopitreihin pe-
rittäessä.

Lukukausimaksun ohessa kannetaan niiltä, jotka liittyvät Opistoteisybciistyksen
jäseniksi, 50 pennin maksu yhdistykselle, jeten hefdän maksunsa tek-rvft yhteeesC!I rak. 26 p:iä Viivytyksen välttämiseksi varatkoon kukin ilmoHtaniutni&flalsoutee.
tasaiset raket i

Ilmoittautuminen tapahtuu Työväentalon ja Kpitonlalon ensi
sunnuntaina 10—12 p., maanantaina ja tiistaina 7—9 ip. sekä aikalaisiltana
7- >/, 3 ip

Lähempiä tietoja annetaan avajaistilaisuudessa.
Msteuigissii 9 p. syysk. 1920.

Zach. Castren.
2:111 Osaston johtaja.

IKI E p- ja PBdai Robarlinkadan kulmassa IjgVhffl I

Vaatetusliikkeessä
saa uskomattoman halvalla Naisten (syys-), (ulsteri-) ja (plyssi) pait
toja aina 250 mk. alkaen. Miesten syys- sekä talvipalttoja hyvistä
ulkolaisista kankaista 275 mk. alkaen. Lasten pukuja suurempi vaii
koima sekä palttoja halvalla. Raidallisia housuja 70 mk. alkaen
sekä vielä Naisten kesä-takkeja myydään halvalla vähittäin sekfl tukut-
tain. Kuom.l Saapunut suuri valikoima naisten SadefaJcfceja*

KKftttkll
FRISENBORGEN

Kaldum-k attotervaa.
Sekavärefä.
Ferro-rwo»teen»uojelu«- |a kattova^eja.
Ferro» pohjaväriä emttjllakkaan lämpöjohtoja varten.
FcrroUa eroaljllakkaa lämpöjohtoja varten.
FerroHnel mastoa lakkaa rautaa ja puitta varten.
Siccativ, knlvansalnatta takkaa ja viirejä varten.
Koneiakkaa, rautaa ja peltiä varten Staod-SlfyS. (Mflte&lfyl) v. m.

Oy. Frisenborgin Tehtaat Ab.
51.T358 YriOnk 27. Puh. 39 73 j, 70 25, 21420

5 vuotta Pohjois Amerikassa sekä 6 kuuk. Brasiliassa oleskellut

Nuori mies
haluaa tointa liikeyrityksessä jossa ulkomaisten olojen tuntemuksesta
olisi hyötyä. Taitaa täydellisesti englannin kieltä. Halukas edustajana
matkustamaan Amerikkaan. Väst. nunim. „SI atkostannt 8734"
oa.: Sanomalehtien llmoitnstoimisto, Helsinki,
JLleJkattnterinkatu 48- »8734 «25140

[Mb iilMiPi On
Valmistaa erikoisalaansa

Bk BjS 3 w MJ, » ■

aofaoja vaakoja kor|ataaa

SotaministeriS Int. L kehoitta halukkaita toimitsijoita iskemään pr 24.
9. 1920 sitovia tarjouksia

Ui lii iiii! iiliiii
sisältäen v&äini&in 60 Vt timoteitä ja korke ntaan 30 c o apilaa ja 10 *o luon-
nonheinää.

Hinta on laskettava vapaasti vaunussa Töölön, Kouvolan ja Viipurin (Hiekan
pv».) asemilla. Tolmitsijin on asetettapa takaus sitoumuksen täyttämisestä.

Tarjoukset ovat suljettuina ja varustettuina kirjekuoreen tehtävällä merkin*
näill „Helnätarjou» 17. 9. 1920H lähetettävät ennen L k. 17 päivää Sotacui-
nioteriö int, iille, Helsinki, Apollo, (puh. 107 32 klo H 11—4 arkip }

N< 6i

Ldktt Vihdoinkin ovat syksja
diili haosklHiißdt

lliillliliili
BI I f 1111 Q 818 ilvall U gg w I f i g P S Ib

Mr*seckatu 10,
Lauantajna 11 p:nä syysk

alkaen klo 8 il.
Sisäänpääsy pik 5 ja vc ro

S. N U U. n.

valaistuna varjekuviääa pitää neiti Anna
Roos TukhölrTiastr., ruotsalaisessa tyttö-
lyseossa, Buicarcikiatu 20 tänään ja
Huomansa keila 7,30 ifnlXa.

Vapaaehtoinen kolehti kannetaan lä-
hetykselle samassa paikansa. 25050

Petestasorraerjassa Ptsrsämteheakata 6
tänään lauantaina kello 7,30 illatta

Elojuhlan
lopeftajaiset
Adjutantti K. Koskenjaakko johtaa.

Sunnuntaina kello 11 «p. ja klo ? iii.
vierailee Brigaddftri W. Oronlot.

HeHuntälssurakunfa
Pastori %. A. Holmgren Amerikasta,

pastori Gerhard Smiiit y. m. veljet
saarnaavat Suomalaisessa Normaalily-
seossa, Ratakatu 4, sunnuntaina klo 11
ap., 6 ip. „Klo S ap. Kaste". Tiistaina
klo 7 ip. Seurakuntakokous. Torstaina
ido 7 ip. kokous Ludvigink. 6 iV:ssa.

teiminiyädystä lähetystyöstä Mongolias-
sa valaistuna varjokuvilla, pitää neiti An-
na Roos, ruotsalaisen mongoliiähetyksen
puheenjohtaja, lauantaina ja sunnuntaina
klo 7,30 ruotsalaisessa tyttölyseossa, Bu-
levarcinkatu 20.

Vapaaehtoinen kolehti llhctyfeselle
kannetaan. 25126

Wt»'s.uo^f*«B*a.-

Lauantaina 11. IX. klo 7.33 alensi. hSan-

Danfel Hjort.
Suanunt 12. IX kio 4 «len. hinn.

TUKJCUOBLL&.
Klo 7.30.

REVISOR!. 25079

Rootsaialoen Teatteri
Lauantain* syy**- H p. klo 7.30 £.p.

Viimeista edellisen kerran.

De löJUea pre«i©serna.
Yksinavtaksinen huvinäytelmä

'slr(. Moiiere.
Ett resande testsr-

sällsksp.
Kaksinäytöksinen {»rssi kuoroineen Ja

kuplettclneen, kfrj Aagrnat Plandst.
Soiton sovittanut August Söderman.

25084

Koiton Näyttämö
V;:, / **' *Vv*'j —BBBBBB SHBMUBMWBWMI

klo 7.30 Lp.
Kotimainen EN SI-ILTA

Luennon lapsia.
Kirj. Maiju Laasiläu

Kassa av. klo 2—4 ja 6 tlk. Lp.

Sunnuntaina 12. 9. klo 7.30 l.n,

LUONNON LAPSIA.
Kassa av. klo 12—2 ja S atk. Lp 25117

Urheilukilpailujen

)s&s& Tanssit

P&ikintojon jako
Työv. talon Juhlasalia**
Sunnuntaina IS. 9. SO.

klo 3- ia.
H. T. Y. SÖiTTQJCUHTA aotttaa

2s»sa o*«s<a. ii 112

IiIÉM «!!!- j3
ifiiiiöliS-lipili

lauvantaina 11 p. ja sunnuntaina
12 p, alkaen 11 päivä kello l /s5

i.p. ja 12 p. klo 12 päivällä Eläin-
tarhan keniäliä.

llaiois Kolehmainen
osaaoitajana!

.«142

RAVIN T O LA

QRADIN
SUOSITrELEE

Aamiaisia, Päivällisiä |a
T«»tt«;l-IH»nU3aan.

Suuremmille ja pienemmille seuroille
HAUSKOJA JUHLAHUONESTA.

SOITTO A.
foka «ta klo 3—13.
Snnnunt, klo 2—S jaB—l 2.

24101

' Lauantaina syyskuun 11 p.

Komm«nis<ine« liike.
Kuten tunnettua, perustiwat ftu»

Nllkllartilsiskäpinan kutistuttua
täältä paennet fGf*'! na nj o[jta i at
Pietarissa n. ). Suonten kommu-
nistisen puolueen, jonka pääasia!li»
sena l?H:ä:oänä on ollut maanalav
sen tiihoiluisrn harsoittaminen
Tiioinessa >a uuden fanfalaiSsobafl
lpalmisteleminen täällä. Sammu»
maton wiha ja kostonhimo käytin»
woimana sekä walhe, wääiistely ja
konnantyöt aseina on tämä joukko»
kunta sitten harjoittanut toimin»
taansa. Aklksi, näytti silla olettxm
mycs täkäläisien ki!h!ttnmättömiin>
pien punaisien ainesten keskuudcs»
fc menestystä. Lupaamalla pian
wapantusta «melkoisten hirmuloals
lasia" ja sen jälkeen kaikkea man»
dollista hywää. sai se houkutelluksi
toehteisiinsä koko joukon „äffijyrr»
kiä". Mutia kun lupauksia ei ole»
kaan täytetty, lyaan päin »asioin
niiden täyttyminen on kailkien näJj»
ben käynyt yhä mahdottoman'maksi,
omat kapinan pyörteissä arwoslelu»
kykynsä menettäneet työläisj«uk«t»
kin rumenneet epäilemään nä-iben
isänmaataan lohtaan nurjaa kilpeä
kantamien kommunistien puuhia.
3en wnolsi on niiden toiminta mel»
koisesii herpautunut.

Tobeni-.äköiseK!, on iöbZn R*nfui»
tanut myöskin st maltillinen lapa,

\ l apina!! is,a on täällä lviime ai»
koina kohdeltu m. m. laajenneluillal
!arn,ahduksilla. Mutta cpällemöttöl
>on siihen syynä myöskin mainitun!
; Pietarin suomalaisen tormnuntstl»

! joukon lcZtuudeKsa tapalTtunut h«»hautuminen. ']

Niinkuin sanmnalehöizfz «n 2f* .
tVn kerrottu, en Pietarin • Imma*
.listien keskuudessa :
si«crinst)telmä, jo«ja läh»« I
kunta johtvmicstz s« faunat f> j
munfa ja useita haaivoittu»«<. £& '
inH !?ellnäytr,ln,ä hm ii» tmttstfctMnf
s«vul» tvnlmuniHlin» faiiWtaifi
mteffen ettodt «tfttmti W,
tnrtua, herätti f* tyy»ymätlö«WttH
fuamoloiirn jn« MfttM
bdfa. M»bo«trtMn «rllh»»m tmå*
tuéhiiT.?*i»«4 jef-a «PH,
tuottiuttudtastim wu«tz«<Ä, j«tzi»,
im». ,Nuli« lm» »H««z <ck»A f»,
swilll »Jleirtfema husmttM
mam» wnitUlnsa. KwMuStwA»
ryhmä l.ivttämäZ« tyiié t'«l*¥«u
niltil aseita, joiden föftitfimtfccai
ponoarcila Vastaan heitä »ii tää»
lettu. Omat koitat purkoat.

Tämä kaikki on Vallan luoniuaS» '

lista Maisessa seuransa, jet* rf
mun elähdytä luin Viha ja rifollrfel
suunuiielmat. Sellaisilla stleillH «i
Voida kauan joukkoja pitää lurissa.

Puhcenaolewa näytelmä on rnps*
omansa antmuaan uuden
tuksen siitä, minkälaista jauktoal
Pietl-rin suomalaiset kommunistit
omat. Muita sanalla pitäisi sen oll«
myöä Tuomen wowöestölle terweel»
liscnä lpacaitubsona kommunistista
liikettä wastaau. Kommunistit
yrittiwättin piiM tapahtumaa «n»
(In salassa, mutta se ei onnistunut.
Sillain oli pakko se awoimesti ker«
toa. niin katkeralta luin se mahtoi,
kin tuntua.

Hippödroßi Sirkus.
T&nä&n klo 8.

VV- å Crpftn f HUOM.I Lyhyt-
zDG- *t LlsaU i aikainen vierailu

n*>t«ntÖ

SSSSF" S Siperialaista pystykorvaa.
T9Wr»C.|nilHfl!éS N™-ia ponnah-

M3NN Bie«i: zzmiKM!
n VETO-OHjELHA N

klo 12—4 Aleksanterink. 30.
Sirkissfcassa av. k!o 7 ip. PuheL 78 26
JÖO7G

klo 6i. p. Sisäänpääsy Smk. 1: 25 veroi-
neen.

Ohjelmassa m. m. humoristi Kullervon
esiiyksiä.

Yleinen lasi.
Oma ravini*. 22989

Syys-

NiällMiSSl
toimeenpanee Mosabackan V. P.
K. omalia talollaan lauant. 11 p:nS
syysk. klo B—4.

Torvisoittoa.
Liput 8: ynnå vero.

doll

Lflllfih "lltoil
järjestää upseeriktubi Suor.-.etilnnassa
lauantaina syy.4u!un II pnä kello \'-> 8 ip.
VaiHtelevainen ohjelma. Vuorolaivoja
lähtee Eteläsatamasta klo 7, 2, 10.15 ja
11,30 ip. Suomenlinnaan ja Suomenlin-
nasta lälitee ylimääräinen laiva klo 2
yöllä. Lippuja, jotka käyvät passista,
saadaan perjantaipäivä: tä lähiien R;;nta-
paviijongista tai puhelimitse 230 Suo-
menlinna. Lippujen hinta on 15: —, jä-
senille 3:—. 25078

Reippaat

Tanssiaiset
ISniän lauanUint ta iiaomenn* umnu&Utnt

klo S lp
JPajtlto t tlmm.Ummm

U|«rt i * yius» ««,

n.uoM.l mvoMJ
Helset Syy*-

mll v Vi-Al \N I
ovat tånå Utana klo S

Polyteknikkojen talolla,
Antinkatu 29.

Pääsylippuja ovella Vi 8- Vi 11.
Hnora..' Postlljonien Torvl-
orkesterln hyyäliä soitolla.
Järjestää H:gln Atleettlfclubl.

25)41

mm & ån i^pif,
lavtotoia m tum

avataan joka päivä Mo 5.
SOITTOA klo 7—12 !. p.
Kapellimesiari von Klosse.

Esiintyy

P&ut Ja Pautott*.
UUTTA! UUTTA!

AAPO SIMILX
P«ssi}eJa'sia laella.

Vapaa pöfisy.
PöytiS Puhelin 57 16.

Helsingin laiwfllHTe. SerStaina
faaitnri hl. „SCfeern" Niisniisia. rnobti
matJuSiijta ja lastia, hi!, »ffirtebne"
Tulholmasa, luoden 110 uuirfiiStajaa ja
lastia, hl »Ahkera" perjantaina Porilla,
tucden maiiuStana ja laZlia, H3ylhplol>>
imu »Sfht" ja «Cnoivrncfi" fauti,i*uisu-
manalla WiipuriZta [jaQataSiiSfa Tul»
Soimaan, hl. »Juna" Hull Lta, hl. „Po»
feidoti" SftenicliJtä, surn?iiin laf">a!e.
hKtmr>al(:3i:3fa, örriolatucn la!jan'i
„Sanrra" Lolsalis a tii,i!astissa y m.

SSäirtlääJiirit. 55aition«'TOoSio on
määrännyt, että Huiäietcn piirin Piiri»
eläinlääfiirin asemapaiNa on muutetta»
rna Huittisten pitäjän SirtonSaläStä
Wammalan lanppalaan ja Piriä lutjut»
t«m>a Tyl»ään f iiriksi.

CäiiMa feptuun 10 p.
Pitkulainen ilman»

amewafftmt, miHS
a Puolana yli 7KS
m Cat Jaa, ulottui
:Itä Itämeren ja
:#juri!<isben lauria
ippiin, P«chj»ie»At>
innilla oli alle 735
im \t)i)ä il.T.anpcinä-
lirn.Tii ja entisen <ni»

• irnni reunaa «riliji
tuumine t*wrEW*»tlS-FT

a. 3!>*najn;;i:nri nc-afi
TBicc. ;na.,:,. r,i-.:asfaiHr.:e, multa Ufis

Ruotsissa. TaiwaZ o!i geeniä piiminen
ja a«o\u]tSa »Ii [«t.ijaUa fumvia, ainnffn
Helsingissa sum«ns«!ai«ta. Päiwuuä i«i»
wa« paikoin ItrfuMui jo giSmertfß ja
Pohjanlahdella oli ju «««»fella lirlaSta.
Sauli »li man*fammc ja 3uomenlahdella
SJohjanpusUinen ja heille, Itämerellä
wnihtelewa. Lämpötila oli aamusella p?h»
jeijcSfa 6—7. munalla 10—11 fefä vai»
wiillä pohjoisessa S, munalla 12—16ait.—
Naksimi pitänee sään poutaisena, mutia
sen jö-IjiSfö feuraältxi minimi saa taiwaan
lännessä pilraciieviäan ja auaansau my<i»
fyernnnn sateita.

£ot>cnr.ätb:r.en '53 tRpSSn.
PoutaiZta, fänncifä kuitenkin pilwene»

mää ja mnäccmmiri sadetta, tuulen 'ään.
ominen etelään ja merialtain lämmints.

(äfiri*uGtai:nv"C"iloSton jcuöu'iarni«
fe*f'. on waltivneuwollo mtzöniänyi
(3,0'i0 m! lahden tjliniäräifcr* 'astuapu»
laisen j»«lëerm«j«{p {»{ialiijallltuijen
tilasto°osaste>Le,



Lauantaina syyskuun 11 p.

Kullliuslo lvapaa ja
luonti rajoiletlu?

On jo kulunut kuukausi siitä, kun
I walttoneuwosto teki periaatteellisen

päätöksen lähiaikoina noudatettatoasta
talouspolitiikastamme, hyläten eri»»

! naisten järjestöjen tekemät ehdotukset
kaiken toaltton säännöstelyn lapetta-
misesta ja antaen kauppa- ja teolli-
suusministeriölle toimeksi »valmistaa
ehdotuksen niiksi muutoksiksi, joita
saattoi olla aihetta tehdä nykyiseen
järjestelmään. Kuten tunnettu, ai»
heutti tämä toaltioncutooston päätös
mimsteriioaihdolsen, ja katsi toiikloa
sitten astui uusi kauppa- ja teollisuus-
ministeri toimeensa. Tämän jälkeen-
tään ei kuitenkaan ole julkisuudessa
mitään kuulunut puheenalaisista roal»
mistuksista, huolimatta siitä, että asia
ilmeisesti on kiireellistä laatua. Tosin
lienee kauppa- ja teollisuushallituksen
kauppaosastolla toimenaan toalmistel»
la toapaalistoja niitä aloja warten,

joilla katsotaan mahdolliseksi lopettaa
tuonnin säännöstely. Mutta paitsi
tätä oli puhsenalaista periaatteellisia
päätöstä tehtäessä käsittelyn alaisena
kansallemme mälttämättömäin tatoa»
räin Venäjälle toicnnin estäminen
rauhanteon jälkeenkin suoraan tai
kiertoteitse toientiliikkeiden »valuu»
tan luomutuZtoeltoollisuuden järjestä»
millen pitemmäksi aikaa kuin tämän
touoden loppuun ia toiimeksi, toaikkei
wäyimmin, tuontisäannöstelyn fflai»'
seksi jääwien taroaroiden kotimaisen»
tin myynnin järj^stärainen.

Wiimeksimllinitussa suhteessa on
waltioneumosto äskettäin, kuten toit»
me sunnuntaipäiwän lehdissä ilmoi»
teitiin, tehnyt mallan päintoastaiseen
suuntaan r.tcnetoän päätöksen kuin sen
periaatteellisena kantena tähän asti
on ollut. Tarkoitamme päätöstä
myydä maahan tulossv oletoa kahtoi
korteitta. Jos tämä pästös on niin
käsitettätoä, eitä on tarkoiws latkaui» :
taa kahtoin tuonninkin rajoittaminen,
sisältää se luopumisen yhdestä tähän»
astise» talouspolitiikan ydinkohdasta.
Sillä useat tämä» politiikan wa»tu»>
lnZeMn »yilnEwA. että uraamme ta»
loudMsen aseman parantaminen
edellyttää tuoniimme rajoittamista
lnohdoNsimmcm suuressa määrässä.
Jos siinä suhteessa tyydytään ylelli-
syystaroarain tuonnin rajoittamiseen
tai toaikkapa kieltämiseen, saadaan
tuonti toähennetyksi korkeintaan paril»
la kolmella prosentilla. Muista tatoa»
loista taas, joiden tuonti tärkeitä ta-
loudellisia etuja toahinaoittamatta on
rajoitettatoissa, on tahtoi tärkeimpiä.
Ennen sotaa edusti sen tuontiartoo
noin 5 % koko tuonnista, kun taas
sokerin tuonti oli 4 %, toehnäjauho»
jsn ja riisiryynien yhteensä noin 7 %,

hidelm.ien tuskin 2 % sekä tupakan ja
juomatatoarain kumpikin noin 2 %.

Kuten näkyy, on näiden iatoarain
tuonti yhteensä noin 22 % kokonais-
tuonnista, ja niiden tuonnin supista»
niinen niintin ankarasti kuin puo-
leen määräin toastaisi siis tociii noin
10 % :ia telo tuonnista. Mutta kun
sokerinw.onti nyt jo on mahdollisim-
man toähun rajoitettu ja roäkijuo»
main tuonti kielletty, merkitsisi tah-
roin tuonnin toapcaksi laskeminen sen,
että tuontirajoitukset supistuisimat
toain muutamaan prosenttiin kolo»
naistuonnista ja siis jäisitoat jotenkin
wvihäarwoistksi.

Jos was toalrioneutooston päätös
on niin käsitettötoä, etiä kahtoinkin

tuoilti edelleen pidetään rajoitettuna,
mutta jon totiniainen kauppa jää toa»
Plllltsi. häwitetään toisella kädellä, mi»
tä toisella rakennetaan. Kun tuota»
n»tsi sallittu määrä lähenee lop>
Puaan, alkaa, niinkuin toiime kuussa
nähtiin ja toettiin, huikea hinnan»
nousu, jota keinottelijat täyttämät hy>

wälseen totoamn Vetämiseksi markki»
noilta ja jonka pelottamina yksityiset
ostamat itselleen marastoja. Kahmin
täten äkkiä loppuessa syntyy joka ta»
holta huutoa ja tyytymättömyyttä, jo»
ka taaskin antaa aiheen uusien tuonti»
lupien myöntämiseen, ja niinpä saas»
täwäisyyspolitiikka jää toteuttamatta.
Sen menestymisen edellytyksenä on il»
meisesti itse kullituksen rajoittaminen.
Kun tulot eiwät riitä menoihin, käs-
kee jäikewä perheenisä lapsensa ja wä»
kensä tyytymään yhteen kuppiin lah»
wia ja emäntä panee pannun pois,
kun se on juotu. Mutta meidän hal»
lituksemme menettelee niinkuin isä,
joku tuskastuneena lastensa nurinaan
sanoo heille: »juokaa minkä juotte,
mutta uutta kahmia minä en osta, kun
entinen loppuu". Kun sitten entinen
on lopussa, omat lapset ja Mäki ja isä
itse huonolla tuulella: ostetaan taas
uutta kahmia ja menojen toähentämi»
sestä ei tulekaan mitään.

Tuontirajoitusten täydennykseksi
tarwitaan setä niiden tarkoituksen saa»
Muttamlsetsi että hinnan nousun estä-

miseksi ulkoa tuotaroain tawarain tu>
lutuksen mähentämistä annostelu»
läljostelmän awulla ja kotimaiZten si»
jaibaineiden käyttänMta. Stkuria,
ruista, herneitä ja punajuurta kahmin
sekaan, nurlantccklisia piippuun ja
samukkeiden käyttö wähemmäksi, koti-
maisia mehnäjauhoja ulkomailta tuo-
tujen tilalle, metsiemme marjoja ja
kotimaisia omenia ulkomaisien odel-
mien asemesta, samaan suuntaan kuin
jo tarmoffeMa on pan»
tu alulle sokerijuurilllsten «iljeiemi»
««n kotimaifen sokerin wotiun^lst.

Mutta MloMta muutosta talous-
elämään ei aikaansaada walmistele»
maila roapllalietoja. Se waatii yksi»
tyiskohtaista harkintaa ja neuwotte»
lua asiantuntijain kanssa, järfiperäi»
siä suunnitelmia kotimaisen tuotan-
non edistämiseksi, järjeStäwää toimin-
taa suunnitelmien perille Miemisetsi
ynnä tarpeellisen opastuksen aikaan-
saamiseksi. Täytyy epäillä onko kaup-
pa» ja teollisuusministeriöllä' alaisine
Virastoineen aikaa ja edellytyksiä luo-
da nämä suunnitelmat wai eikö mi»
nisteriö pikemmin tarwitse awukseen
talouselämämme tuntijoista kokoon-
pantua komiteaa, jossa setä yleiset
edut että tärkeimmät elinkeinoelämän
haarat owat edustettuina.

Tässä lehdessä on jo ennen tuotu
julki sama käsitys, ja ajan kuluminen
ilman näkymiä tuloksia sekä toalito»
neulvoston toiime päätös osoittamat,
että nykyinen walmlZt«lutapa johtaa
samanlaiseen ontumiseen kahden
suunnan toalillä, mikä tähänkin asti

i on turmellut maamme talouspolitii-
j kan tulokset.

Miopisw.

W. A. 2.

Helsinnin yliopiston fysiologian
Professorintoirkaan on tasmvallan pre-
sidentti nimrttäUyt dosenbki Far! <£hri-
stian OskarRobert Ti^erstedtw.

Waywistettu »srws. Tafllwal-
lan presidentti on wahwistanut ase»
tuksen wankcinhoitohallitukssn taxlaS-
taianwiroiZta.

HeWlli. lMll. U p.
OileuslanZlerin lerlomus.

Eilispäimän lehdessämme olleen
tittoitulsen johdosta «Presidentin
tehtämien hoito hänen ollessaan estet-
tynä", on meille ilmoitettu, että mai»
niwssa kirjoituksessa kosketeltua kysy»
mystä n. s. Muurmanin sopiniukscn
mahtoi stamifesta 1919 pohditaan
mnö >kin oikeuskanslerin kertomukses-
ja, joka nykyjään on toalmistumassa
ja jÄtetöän eduskunnalle heti sen ko>
koonnuttua.

Snlfitispriikyshmtzs.
Asiantuntijain lausunto.

Sosialiministeriön sulfitisprii»
kysymystä selwittelemään kutsumien
asiantuntijain I. JLalmarin, Erik
Hägglundin ja Onni A. Pyykön lau»
sunto on ilmestynyt waltioneumos»
ton kirjapainosta. Lausunnossa tos»
ketellaaan seuraamia asioita:

1. Alkoholin toalmistus muista
raaka»aineista kuin sokerista ja täit»
kelyspitoisista aineista ;

2. Sulfitisprtilysymyksen toaiheiZ-
ta Suomessa:

3. Sulfttisftriin toalmisiutsen tn»
loudeNset edellytykset Suomessa:

4. Mahdollisuudet käyttää raken»
teillä olewia tehtaita muuhun tai»
koitukseen luin fulfitispriin tvalmis»
tukseen:

5. Mkoholcmaickkinmlla toallitsetoa
tilanne. Wientimahdollisuudet ja
sulfitispriin käyttö moottoripolttoai»
neena:

6. Ehdotus trwlrnm ja yhtiöiden
toSftfekst sopimukselfi.

AsiantlmMrn seltoittely johtaa sii»
hen tulokseen, srWt niin hywin toal»
tion kinn kvko kansan ialcmden kan»
nalta on edullista että sulfitisprii»
teollisuus mitä pikimmin saate«an
käyntiin. EdeWmainiitu sopimus»
luonnos on sellainen, että se lataa
toaltiolle sulfitispriiteollisunden ai-
kaansaannZtu toarten uhrattujen toa»
roicn iafoistn saannin sekä maan al>
kohotitsrpeen tyydytyksen ja tclec
mahdolliseksi aNchÄta raaka-aineena
kayttswän lenckMsen teoNsuuden
maassamme.
sseiltÄtlelnn walwonnan tchos-

lam inen.
Huhtikuun 9 pnä 1920 «nnetuKsan. s. ffinotWuldssa säädetään, etiä

poliisi, ja «lintlllweViillnomaist«n
an yhdessä niiden erilaisten wiian»
omaisien kanssa, jotka waltioueu»
wosta siihen mahdollisesti määrää,
siidettcnvä huolta siitä, että sanotun
lain rikkojat saatetaan syytteeseen.

__Tämän johdosta ja kun on syytä
olettaa, että wiime aikoina on laa»
jassa mitassa tapahtunut kohtuu»
tonta hintain koroitusta, jota lain
lain mukaan olisi rangaistawa, on
waltioneuwosto karrpsia» ja teolli»
suusministeriöstä tap«hwn«ssa
esittelyssä asettanut waliokunnan
Valmistamaan kysymystä siitä, oli.
sika lain noudattamisen walwomi-
seksi asetettawa erityinen Miran-
omainen, sekä siitä, mitä muuten
olisi tehtäwä mainittujen rik?o°
musten rankaisemiseksi tehokkaam-
min kuin tähän asti.

A'ewelwo!li!>lns?om?iea.
Waltioneuwostossa on fäfihlhj

asMsllvollisuuskomitKlln esitys, että
komiteaa täydennettäisiin yhdellä so«
ffctlibentoifraattifwn puolueeseen
wuluwallll jäsenellä. Sellaiseksi sä°
seneksi määrättiin kansanedustaja
Näinö Hupli.

Kenraali langhoffin poissaalon
aikana hoitaa hänen tehtäwiään ase»
welwollisuuskomiteassa jääkärima»
juriLennart Ocsch.

Riian posti- ja lennätin,
lonfrrnlssi.

Suomen edustlljat määrätty.
Suomen edustajiksi Riiassa t. k. 15

p:nä pidettäwään Suomen, Wiron,
Latwian, Liettuan, Puolan ja Ukrai-
nan wäliseen posti» \a telegrafikonfe-
renssiin on, tasawollan presidentti
määrännyt kulkulaitosten ja yleisten
töiden ministeriön esittelijäsihteerin
ss. R. Ealowiuksen sekä wäliaikaisen
lennätinhallituksen ulkomaan toimis»
ton päällikön, maisteri Erik Bergin.

Miliisiväällittu Nyqwlst
armahdetlu.

TaflNvallan presidentti an ar»
mahtanut lapinanailaisen Heisin»
gin miliisipäällikön Edw. 3ly»
qwistin.

Itä-Karjalan suuret metsä»
palot.

Lewinuiet Pilliöjärwen ja Salmin
kohdalla uhkaawan lähelle Suomen

rajaa. Wll?o!«inoihi:l ryhdytty.
Itä»Kllrjalassa niinkuin muualla»

km Wencijällä wiikkokausia nx>llinneet
tanmtlomat metsäpalot näyttänM
mahdottomilta sammuttaa roiktSia
öolsHeWMen ponnistÄuista huolimat-
ta. Nyt owat lewinneet
Itii»Karjalassa parissa paikassa niin
lähelle Suomen rajaa, että on pelät»
tättussä tuon . Mieraan
pyrtrivän myöskin Suomen puolen
imtflhi.

Pielisstirwen ja Ilomantsin pitä-
jien kohdalla 0:1 palo lelvimmt nobi
15 paothan Suom«n
ta oßen lähinnä Inarin kylää, joka
stjaitfee Repolan steläosasfa. Slirnui»
sen rajalla on toinen metsäpalo hy»
win Nhellä rajaa, noin 20—30 km.
laatokaZta pohjoiseen, Salmin pitä»
jäsfä auran radalla olewan Kanabro»
iatöeea kohdalla.

Suonlen wiranomaisten toimesta
on rylidytch ilsrWmpOMiin tulen l»>
lvonemijen rajan tMe
puolen. Niinpä on sisäafiainministe.
rMn llmmtrttu, Joensuun »ja»
kmnbndantti on lälMnyt adj»»t<mtnn'
sa kanssa Repolan puolelle ja Salmin
rajawartiostosta on lähetetty sota»
mäkeä ilanadrojärrrclle, Kuopion lää-
nin rnaccherra m puolestaan antanut

lihlalunnan kruunun»
»voltille lnöäräyksen kaikNin mahdol»
lisiin n«rokeinoihin ryhrymiseKta.

Mainituilla itärajan seuduilla on
sattm Paisunut entistä sakeammaksi.

Pohjoisemmil'a itärajan osilta ei
ole saapunut mitään ilmoituksia tuli»
palojen Maarasta. Iltal.

WapllVtulfet asewelwollisnu.
desta. Wllltianeuwostolle on esi»
tclty Poclwo Pasasen y. m. anomus,
että niiden Hentilöiden, jotka oman»
tunnon walaumulfesta eiwät katso
woiwansa palwella sotawäessä, ase»
welwollisuus muutettaisiin tyowel»
wollisuudelsi. Naltioneuwosto siäät»
ti lähettää asian asewelwollisuuslo»
miteaan.

Wakuutusneuwnslo. Warajäse»
nekfi wakuutusneuwozioon on wnltio»
neuwoZto määrännyt paperi» ja puu»
mass<rteollisuudenharjolttlljain asia»
miehen Victor Wikmonin,

Raittiuden YStäwZt. %wofyäm Im-
sllNKpiswn johtajaiai, maisteli Tyylie
Salminen an wallttu Starttiuben gsi»
Wien filjreeriffi, joJjon toimeen hän a»>
ruu kulmvan syyskuun pu«liwzii»sä.

saartaa «öiéja ta»
paulsissa olla etu selin, ja me woisun»
me, jos haluaisimme, todistaa tämän
mahdollisesti hieman paradokfllalisella
hai«lahta«an wäitölscmme eiinälöisillä
nokkelilla ja mahdollisesti jossain katsan»
luissa nuuslaViisaillu mutta jolatapau!»
stsfa lumollMllttomilla esimerkeillä. Mut.
ia m« lun emme tahdo. Phi!i:nylscmme
on aina ollut lyhyeen, ytimekkääseen
asiallisuuteen, niinkuin kuuden mailan
wasaralla kolmen pennin naulan pää»
hän, j» laajasanainen jaarittelu, jolla
niin moni muu julli suuden mies koet»
laa peittää yksinleriaisen tietämättä»
myytensä, on meidän lirjailijapersoonal.
lisuudellemme jyrkästi wi«a«. Me «n-
-me ole «de» hywänpäiwän tuttuja. Tina-
ta luin mahdollisesti joslu» pilluhin»
neilla. Mutta ne owat «l juttuja. «•

watls so»i esitettäwilsi taaioille, luon.
nonlapsen »iattomuuden Malla uinumille
kansankeiiolstlle.

Kosla meidän ylews tehlawcknn» (lut.
lenlin lailitenlin) on effctää oikeata op.
Pia \a terweitä periaatteita tälle «valtio!»
liseLti niin nuorelle, mutta olympialai'
sesti niin lupaamalle kansakunnalle, jon.
ka 'eosoofien Kaema on
meidän stelunwaellulsenune lytlenyl.
niin «mme suinkaan tahdo lohottaa ajat»
felemattomuuden ominaisuutta «illelään
jalustalle, jonla ohi lullit«l»<rn meidän

elisi päämme Naikla,
niinluin olemme ajattelemat»
tomun» saattanlln joslu» olla enemmän
hyädylst luin »ahingolsi, niin o»»t nä»
mä tapaukset tuitenlln fiftt&nattä pott»
leulfia säännöstä.

«"rMnä äskeisenä lesliwiiNoaamuna.
lnn kellot Eawonlinnan lanpunaisla oli.

»at tuossa noin lm«li»yhd«!szn Basb«v
»aiheilla, ilmeni poilamie» HeiNi Hakn»
linen Kiteen pitäMlä omaffo persoona».
saan mainitun kanpnn?in poliisilontto.
riin, esitellen itsensä ja »alittaen sitten
woimaNifen. miellä» ja puupalikkaa e*

bullaan lantalvan «siwallan «umnsir»
luille edustajille, että »kolme hänelle tun.
teniatenta miestä oli »äyää ennen ryli»
toänreyt bänel» Tngmannin mäen IB&
sydessä 5,200 ml".

tätä »alitusta snn»n««lll« tapechtu.
mille ei olisi milään lonstl. lein» ei» l»l»
sintö antaa muk!inm«n«wä lof«»iailm»i»
sumuoi» enempää suorasanaisessa luin
runopukuisessalaan asussa. Aihe päin»
toaJtoin olisi hanoinaisen kiitollinen niin
toisessa tuin t«l«»s»lin katsannossa. Rut-
ia paiittali», joiUa U«ats»»in«,
ptoicmtt» tmi«ttfl*a* <l»!<» uHmtmå O
n<M g&at lalinö*. i» Moat M -»«ItoiwO
nrnlfo «efrto-tt ftrntt Canntfi* )■ O. 8-
3neflm<rn, >«»«», fyM t-»*sttot«»rt •"

Ijitfranxj wiin.«utsemn« looostaa ll«O>
sillistä fiwistyslamme »ierasllelifillä st»
taateilla) »r»U» p«l<«»lw syy»t«. joi»
den ilmaiseminen prosamnn lnrlantselle.
sanomme n», »Nfi selä tarpeetonta «tö
Nu sallisena «nnallopäätVlsenH »ahdolli.
sesti meille »astaisuubesfa hanlalaaN»,
emme tahdo sitä tehdä.

Tit päiirtnaetoin «rnitanrn» ftwra<nt
paikkakunnan lehdestä sakfiwlien i*?>
asiain plchu» Pllr«<isillil««s<l ala»wmuu.
besfaan "«n whjomatoni» ia chyl<llis«»t«

samatta mielestämme «wonwttw» «n»
sailsewaa kieltänsä. Rtmittäiii «ttft: .?st-
moituksen tehdessään Horuflntn oli h««.
man humalassa. Jonka muoksi f)an« »i»-
tiin poliisiwankilaon selviämään. J3e»
dusteltaessa tällil rnSHn «sia» ©ortan»»
lan poliisilta, koska Hakulinen oli fi«l»
saopnnut «ilen «»mull» i&rmt, käwi fri*
Ville, että Hakulinen oli pidätetty f>ttf
juopumuksena »a ettei hKnellL tuolloin
ollut cnsin!33n nHn suurta summa» ro.
hoe. Tämän j«k««n Pidetyssä ftoliisiluu
lnsieliisfa Hakulinen tunnusti, ettei
Mntä oltukaan ryornättt» »aan että tuon-
notnen Umoituffenf» johmi «jättelem»*.
tojrnrubtSt*."

vlilä stilen Gawonlinnan p«ll<sipW<l»
kujassa seuraa, se «i oikeastaan Nikut»
meitä. Mitäpä meitä liikuttaa s», että
pakinamme aihe »li oleillut hauskasti
V«»«nl!nn»«s« »naässl »sun

(Dikä kirjo on
Laari Pihkalan "Ur-

heiluopas"?
Se on niin monipuolinen

ja asiallinenesitys kaikista
urheilulajeista, että sellais-
ta ei liene muussa maassa
maailmassa. Se opastaa
ymmärtämään kutakin ur-
heilulajia, opettaa tarkotuk-
senmukaiseen harjoitukseen
niissä ja monipuolisen ku-
vituksensa avulla havain-
nollistukaakaikki liikkeet.
Jokaisen, ei ainoastaan ur-
heilijan, vaan myös urhei-
lun harrastajan käsikirja.

Tämäyli 300 sivua laaja
teos maksaa vain 10 mk.,
sid. 13 mk.\
Hustmnnnsfoy. Otava..
,25093

Ajattelematon AeiKKi.
nossll pelaten l»hc>fteliä ia h ä » i t e n sn»
na rahaa noin 200 ml setä noin 400
mailan arwoisen lettonsa."

Pääasia, se, sola meitä liikuttaa, on se.
eitä tuntematon y«:än»ämme, aloitettuaan
malain tuumin ja matoisin toiwein elä-
mänsä suuren ja hupaisen kisälliwaellu!.
fen sa synnyinmailtansa fliieeltä ensin
Sortatvalan seminaaiilaupunliin sa mai,
nitun kaupungin pmlaan ja sieltä taas
tawaHaan johdonmulaisesfa ja maantie»
teellisessä jarjeftrttffessä 45an»nHnnai
saunalaupunliin \a mainitun kaupungin
putkaan, ilmeisessä aikomuksessa ja tai»
loituls«,f» siirtyä siten »iiklo »iilolta ja
putka Putkalta Uiman tuhansien jämien
ia satojen Pollislputlien maan laupungi».
ta kaupunkiin, halwelsumatt» mahdolli»
se«li huomattawampia Ntkonkyllälään,
että lams lun».«maton y»!ckvämm« JH.
tttltä st on pääasia on. jollei toi»
woUawasti lopullisesti »ii» kumminkin
aincki» tilapäisesti hlwm«t<nva«sa mää.
tässä ajattelemat,,» henNlä. Kun on
tällaisella opetta«alsell» ja hupaisella
ja etenkin hupaisella kiertueella, ja lun
tulee suhtautuneelsi »äkijuomau» naut»
timlsia ja myyntiä ja kuljetusta ja »a»
rastossapiloa koskemaan lakiin niin kuin
Heikki Hakulinen Niteeltä ja mahdolli.
sesti joku toinenkin, ehkäpä lotmaskin.
kuuluu maassamene suhtautu»an, niin ei
ole syytä »in»» ajaUelemattomasti ja
aiheettomasti, »ain pelkän vaihtelun
wuokfi, pistää pääsään politfilamali» o.
tocsta sisään, sitä yltmalkaan mnulen»
!»<» lilmoltella julkisen huomion Nläntä»
miselfi puoleensa. Egyptissä kuuluu kyllä
Älelvan lintu, jok» hywönhywyytiään hy»
pähtää krokotiilin aVattuu» kitaan *ci.
mittamaa» siellä puhdistusta lrokodii.
kh et»*t f«nm,isia UxlnHanlanfa» ukko»
ja, jotka «boat juuri *(HWS ha-mmashar»
joista ja patentinsaaneista hammasjau»
heistä mntta tällä linnulla on war.
maankin puhdas omatunto ja se tiesää,
ettei wanha ja »iisa». hammassäryn
tuontuoslaN» toainxHma kiolodillz lok»
sauta leukojaan yhteen niinlauan kuin
hänen nuorekas ja tetttt* apulaisensa
hommailee hänen kidassaan. Stufti Hu»
winmtlailtjan Tuomossa aikana
ei pidä lnwitella olemansa tuon linnun
asemassa. G« on ajattelemattomuutta.
Ia suurta. HeiM. heitä pois se leikki!
sHy»in »anh» ja löyhä sutkaus, mutta
sattuu talli kelta» luin tilattuna).

Xiil»».

LynlyneilMtn waljcsicmincn

Tri Vlpö,l tullini»» raaäiuSieSaan.
«Lilisess» Nw. T:«sä seli ctääii, että

tri Anno Ylpön pessimistisellä lausun™.
la syntyncisyydeu alenemi'<«ia Luome»sa «siietthnä äskettäin eräässä ljauS-
tattelussa ei ole p&ctoää perustetta
tilastossa Tw. %Vn mukaan tri Ylvön
wäitteet johtuwat tilasin wäärinymm/ii.
tämiscstö. Numerot, jo«a hän on esittä.
nyt, «iwät nim. taiteita jyntyneisyyttä,
»aan sitä, jota toäe3töti:a«:os{a kutsu»
taan »luonnolliseksi wäestölisääntymise!»
si", jolla tarkoitetaan wä>
hennettynä kuolleisuudella. Sellaisina
louosina kuin 191? ja 1818 o,i tu«l!ei»
suudella luonnollisesti oleellinen waiku»
m» tähän Mitä synchneisyylzen
tutee, on se meillä, niinkuin useimmissa
Turopan maissa, jo kyllä lauan osoitta.nu» alentumisen oireita ja «dellämainit.
luin» polkleuswuosrna st t i l a p ä i i" e i.
ii aleni tawallista enemmän. Alentu.
misprosentti ei tuitenlaan technht 50 %
kutee» tri y. sanoo, »aan 9.7 ja 11,5 %,

Otalsutlamao «n. että jo »:lt« 1819 saa»
daa» nähdä parempia numeroida, «liwan
erehvyttäwää on we«rata Tuomen ioätl.
töoloja lXanslaan.

Kuolltile. T. l. 7 p:nä tuoli
täällä wiilaaja Tuomas Koponen
51 wuoden Vainajaa jäi»
wät lähinnä laipcuunaan puoliso ja
lapset.

watttin asunnossaan Inkoonk. 9:Z\t
hiittäytyn«enä luutnantti Johan
Viktor Tamminen.

Luutn. Tamminen loimi emwn so-
tilasuralle antautumistaan Voimis»
telunopettajana. Maailmansodan ai,
kana him siirtyi woimistelunopetta»
jälsi erääseen »venäläiseen upseer»
kouluun, jossa hänet mobilisoitiin uh.
setriksi armorjaan. missä hän yleirl
luutnantiksi. ssotimaahan palat.
tuaan nimitettiin hänet w. 1917 Lah»
ben poliisimestariksi. Sittemmin hän
toimi yksityishenkilönä.

,_ N»«w«tu«l»it«kl»t. «oiwllon httfoa»
lodin johtotunau puheenjohtajlllst on lou»
l«hoI>!w» «lmiitänyt «anlilanjllhlaj» I.a. Vt,!b»iym.

Ihanlalan JaBttahi*laitofftn op«tia>
janwiian jiillisuuttu Hoitumaan on »äa*
tatu, opttta\atai Sylwia Reino.

«i»ti»i°lli»l,l>l»t. Rinelin frnreo-
lNylläinloulun n»imi»l«lu»»op«U»ja» toit*
laa toiSiQtfcfft Hoitamaan on mdatattt.
op«ttaj» E. llhola.
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Velox-maapannut, Veiox-meripannut, Garba
ovat tehoon nähden voittamattomat. x8316

Edustaja Suomessa:
Osakeyhtiö Suomen Kauppakomppania
Viipuri. Puh. i2ö 4 704. Helsinni, Puh 114 49.

Koululaiset
joflu kotoaan ottavat mukaansa

atamiaisensa
sätXytiävät sen mukavammin

meiltä ostetussa

puuohule-
Mlhkösfa

STOCKMAN®
Ta va rata I o
Taloastarveosasto.

SJ4S9O
2* | ———————TT*f <^_

x24ÖOi

HOSMGiM smmpß

T!efosaßaklr}3-Q. j:i
viimeiset nstinidet:

MM
2,363 nykypolven huomatuim-

man »uomalaisen pienoiselämä-
kerrat. Kauan odotettu ja yleisen
huomion saavuttanut teos. SU.
75 mk., korukansissa 100 mk.

MMM
Suositun kuvarikkaan oman

maan tuntemuksen erikoistieto-
kirjan „Suomen maan" n osa;
nykyhetken mielenkiintoisin teos.
20 mk., sid. 35 mk.

Uusimaa 35 mk., sid. 50 mk.

jgjggija iiriä
Maamme etevim-päin valtio-

tieteilijäin ja yhteiskuntaolojen
tutkijain suuri yhteistietoteos. I.
25 mk.

laailiioliitiinii
■ maani nn—iiiwi—ilnmiiniiiiml

kokonaisuudessaan saatavana
pienempi määrä. Niin myös
irtokanäia, vihkoja, niteitä ja
osia. Kiirehtikää tilanksianne.
Tietosanakirja 0.-y., Helsinld.
X 25042

OLYMPIfILAISTEMME
VASTAANOTTO JA

SUOMEN KUVALEHTI
Tänään ilmestyvä Suomen Kuvalehden numero

sisältää mm. musaan valikoiman niistä lukuisista
kuvista, joita lehden valokuvaajat olivat varustautu-
neet ottamaan sekä maalta ja mereltä että ilmasta.

Oiympialaiskuvia.
Olympialainen Marathon-voittaja isänmaana* MftwJN-

mana. '

Hanne» Kolehmainen Kiinaa ja vutiottehm »ankareiden
Lehtosen ja Lahtisen kansaa lähdössä autolla laivarannasta.

Leht. Wilskman lausuu olympialait-sankarit tervetulleiksi.
Kolehmaisten äiti odottaa kädessään kukka kummallekin

pojalleen.
Kukittajaneitoset, sotilaat ja valtavat kansanjoukot edot-

tamassa Eteläsatamassa liputetun Ariadnen saapuessa.
S kuvaa.

Katolta otettu kuva voittajain vaunujonosta ja ihmis-
joukoista.

Leht. Levälahti puhuu Saariston heiluttaessa .voiton-
merkkiUppua keihäässään.

Tasavallan presidentti puhuttelee olympilaisia voittajin.
Tri Mantere kiittää isänmaan nimessä olympiamiehiämme.
Presidentitär seppelöi voittajat juhlatilaisuudessa Pallo-

kentällä.
Suomen pojat BerlinissS.

Paavo Nurmi voittaa 1,500 m. juoksun.
Puolentunnin viestinjuoksun lähtö.
Jussi Ruoho selviytyy $6O smtstä.
Erik Vilen voittaa 400 m. aitajuoksun.
Jussi Saaristo, joka voitti keihäänheiton.
Elmer Niklander, kolmet olympialaiset käynyt Suomen

mies.
Muu sisältö.

LAHJOITUKSIA YLEISILLE KIRJASTOILLE, kirj.
Helle Cannelin. 6 kuvaa.

KOKKOLA SOO-VUOTIAS, t kuvaa ja tekstiä.
YÖLLINEN POMMI MURHAYRITYS, 3 kuvaa.
MAANMIEHIÄMME SAKSASSA, t kuvaa ja tekstiä.
SUOMALAINEN LAULAJATAR AMERIKASSA, kirjoi-

tus ja kuva.
NAANTALIN MERKILLISYYKSIÄ; mies, jolla on ollut

yli SO tointa, kirjoitus ja kolme kuvaa.
EXPRESSIONISTISIA VALOKUVIA. 8 kuvaa.
ELÄMÄN OLYMPIALAISET KISAT, S. K.lle piirsi toit.

A. Taurits.
HENKILÖKUVIA: J. Fr. Blomqvist (Helsinki), M. E.

Niemelä (Kemi), A. R. Streng (Jyväskylä), J. KyHifiv.en.
(Tirva), Vilho Pylkkö (Kotka), Alb. Koivisto (Lahti), Jok.
Tkorsos (Turku), W. Jäppinen (Loimaa).

AJANVIETETTÄ. Vesikuoppamäki, Näppäysleikki, PeU-
lautatehtävä, Ota kiinni rahat, Vielä kävyistä, Pilakuvia ja
vitsejä y. m.

Saatavana kaikkialla.
Hinta 2 m k.

. MÄ
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Kninta siepata liiiitzi
Suomeen.

Liittyminen tapahtunut kuntakokoul»
sen yäntölsclli.

iirinä isiitä tcchoilm on yleiion!«s»
!uu'eeu fcctfcth» lewlttää Msitystä,
että Lepolan °a lunnas
olisnvat liitetyt Suomen »?htey°
Jeen ;oii£oiita;aafla. Näin ei aiianlai-
t« die, maan tapahtui Repolan iiii.
minen Suomen s>te9«en jeuraawal»
la tumalla.

Vion:uu 2 vnä 1918 pidettiin slepo»
h£h sa!onpoifai9n;n*so#ton kcxlliu:
josfe päätrttiin kuilua yte-.nen
loloiiH RVslaan pohfimcun poliittis»
ia Hlcrnnetta; frfous paSteitiin pitää
•latuun 31 ?:nti. @Hnä fof-»«ff«é : a to-
tiin iKiätoS WenHjZstä irtautumisesta
ja Suomeen ftöifeöoi»
nen poli-.ttinen ja »«lllioNinen yhte»
yz SRmct:<hi lanssa tatkefi sumana
yönä klo 12. oli osanotta-
jia ttdi*» 300 fcenfeä, joista foUfi
muni äänestiwÄt Znsmeen lntiymi»
sen puolelta Paitsi lolmea, jotfe lito

Toinm tilsinen lo>
lous j»:hettrjfl MMIiM» Mafaiai J
potti 1319. P»tzi«!s-N«n3l«n haMws
ofi ili««!!i<mui eifotiwmw nitfötlijoife»
rrnio&fin Sfteeelati ja S}oraiär.twt tt>'
éS&*. Kl,f«!« Wi Mtssl»u<«lman,
jr.*fft, msitclten siihen, etts N»ftolc> »N
t»i,ti« wl»Vit« kuulunut Suomen hdT»
lwNKm, Mftei ywnn«m?sti lk! löytyi

mainitun hltllitukwn
tut':mi«mä»f«tzltä.

33iim«Gm!lMliun fafoullen vZä»
t&fN*fs R&R MroiSe Revolan äMre&tön
ipntfawa »«täS irtemtl» Nenäjäsl-
HMltlA» ntn hi?* ityrcxnitö.

isf>Biä Atttteß ki K,".l3!Zn Mölisten
t*B»<Rttwe»B&eli#«B kllkwa. WW
W«»tM Agfa i<it:c!Testi IIMWMa
IrenfFStftö ofortrne fituflee-t. faif»i*fti-

fcgfatti isijSjmA f».mn : lT«, fiW
nH;'cf fcOfftii
etoa*
itSten rofeaeS htntnWiäfl eki>3tynyt

HMnsim Sanomat
llmtstyy iinäsn w»l,w«ift««.

Suomen TlltoioimiÄtl».
pUa ]o pivlän a laa on olXuj roäiitön
zjhtays ulionutaia;?r-en sähkösano»
matoimiätojcn, tuten tu.hßimataiicn
l>lordi'ta 'js-rciJctntralin, Sontaotja oie»
toan ißffuicrä Bi:u jei-ä ÖcriiniJfä ole»
»i_,: itaniocicr.fci fan&'u, on fulußWii
fi;:i-i.':::in t p:St5 köHlien :Sa:futtSc3sa
«äliii»!näsli totmiucincan matta jana.
NlaieHdiölölle r,a)s»fin ne säi»löjcll>cuna»
:wbi>., joita fnuri ranä'atainftn jc-Hrc»

Hge n c e Havas le.
toit:2s

CtuHoen Xbto&aaåStm on nnnifö&n
soi mittamaa* Hevosin wim4»

tcß: :kw>a tixitimM&ia to.pcfyiwp.iiia
Btau*{an»te

®uo m alaisen Pu, rj i se »»

«an B)cneiffa£a-ij«3fa tHattu;-ic:es{a tänä
iliaita ejittcuoai ohjelman h>ral WeijK.
««»! ja Kuiimlamen. Hra Hil»il«llia
en (ottäittntt «iloisesti
tiluisuuHll raartcn ©alatta: etu :Ea loiis»
kiSc.

2?ehneri: un mi.ä
tedisteta. Een «lino»

.nv>.("uubcStc wo> aimiicw jolainen
tMt n>'i£uu;es:n!ri, joiu halulla .utustua
bähan arneoSeen.

Herrain

V2IINIBW«MS Ul»uK3S»t»

Arki-

Ti 1 auk s e t suoritetaan
nopeasti ja täsmällisesti.
Työ ensiluokkaista.

* GRAND HAGAStN
B H. CAIRENIUS.

Pohj. Esplanaadink. 33.
Puh. 8808.

Helsinki.

125041

Kyy»l«U!» 11 8,

Suomea tääförcitte.

Osastollamme

Juhla-pukuja

Syys-palttoja
Talvi- „

Tänään: Tulemi, Aleksanteri.
Huomenna: Valma, 3) a n, ui).
Aurin!» nousi tio 5,19 ja laölec

110 SM.

LwwNittoon »Hittiin ro-.ime loistaina
morsiamen kodissa neiti Laimi E a i k.
kö Helsinaistä ja »rklitehti «iii»
Niemi Tampereelta.

LO näuöSa täyiti eilen rakennusmestari
Mb. ««iwi3 t o. Lahdessa.

8$ i»»'teinen »iijoniiech
»tetailu, Virolaiwt Virkamiehet,
lidultaan noin 280. .ätjtesoci tänne Tal.
linnaäia huomenna fto 4 aamulla omai.
Ia laiuYillo.

VirixlmieMä, joiJa haluawa, ottaa
osaa tänne saapumille Viron Bj.ri*infe»
hille anneituwiin päiwäLlslii, Nanalla

sunnuntaina, on M«.
suus ilm«it»aut»a Vir<»mi«st«,ta»»t!a.

Asl«lo»,ail«l.» tacholta on meitä phy>
d«ich «ttei i«noi»»«!«lh.
diM ollut uutin««, että h«llllul!sen pno»
lesta on as«etru koniitea i&mHimiSän
huomenna (anne saaMNvam »irolaislen

wastaanottoa ole oilea, toaan
että wastaanown jätiektäwät Wirla.
mieJMischVen loSluKnito ja Nallio»
:«uwosl«n »i«llnn»«eyl>diech«.

flalsmalafcucan lunnia,
lilja jätetiy prof. Sompatti.
tiil e. Suo axen Sfiocmaija elenxcn !«•

l)c»i;£ijn attashea, tri Srtsi itaträunm
krioo ÄaSctuaiajeacaöe ta§»ii«j:iuäfä«n

tttauiiiätään jflMfflftfftt »alia»
htnnanjsnaciierii;, ptsf. Do»«n:c«
Lornpa leilin luona, jolle tM »et
jScriät3aiai?.:T3n lllmllaMnm» Jutjurir.
jaa ja h;nt;a*{o:jDii. SRflinsiiaS tiefce.
niieS ja toarJja «no-men ijStätoä ali ta»
mmui ckffianfa ylpllä ja JlEutcttu jiiai,
että HZ» ou ylsi niisti loimesta, joille
Ättlenxtafcuta i>n icrfjtaniH antoa etisiin,
maisen lunntojtofoituffenia. Xlen aina
toalmiiä telemaan laifii Luomen puoit-S.
ta; j»3 «oin }o*f»fin ful;te«*3fa olla Su©.
meSe <m>utttncn ja Hyödyllinen, pyydän
aina iäcnrtjmään puoleeni", lausui ttian»
Ha Suomen Hstäwä.

Saksalaisten läölälien
liitos. Osaltaan myötcrwaiiutiaakscen
Salsassa «lintarpcitten puul.
teen !«:veniämii'el!i lähetlrioäl maamme
lääkärit, luren ailaisemmin on lervottu,
w ixe mlwciu» Sältan ja '-M-
-färti3t suuremman B»Ua.
Srärnä- jichdoö.a c/toea fal(atai;« taala-
rit nyi! .'n: min lähsilö:i«i Sumnen läa»
iäreilt-e tiitoécbreäfin, jota on sidottu
erittein aiS-iHaifiiii leinoteloiseöta na>

»valmisteiiuitzin taksiin. SbraSH,
jonla t/llä o*Bi»i Suonten ja »aa.
hinat afianonnaifisjb te*Mi*fäfin, on s«l»
tanfielmen ja fomlaia
f«j«aß>«Bii:

Jtitollifuuben runiein ®cf«
san hö«äöla,rsiu>ill« laivfSreiHe ofoiwtun
jilomieti-ieu lohjan joöboSta omiStamine
Viwm:n tcdiäreiöe tämän adressin »iN»
Sean mtyötötontsminc ja luranioituifcnt'
n*e ofcihiljefii.

Ciioor. :äa;ö adreisi nteilie ja tuietotl.
le pfii.poJu>iiie saksan ia Suomen Kan-
sain jSä Kiitsr. ~säFcri««otmoiti!oro«rtea
ußftifin symdoo»
lina!

Kilw»tiije«mö tuillaan f<HEsttämään
Suomen yteikv. t-feflfSriltiJon hallussa.

Uudenmaan puutarha»
näyttely

un tänä »uonna saanut erittäin sllplwan
näytt«lhpailan kaupungin puutarhasta
Vläintllihaisa. joka tosin on «arsinaisen
kaupungin ulkopuolella, mutta johan kui»
tentin lannattaa tehdä mallan katso»
m aan sitä paljoa kaunista ja hyödyllistä,
mitä näyttelynsä on tarjolla. Täällä on
nimittäin «ähtämänä tatitta, mitä
puutarhanhoidon ja leiniöwiljelhlsen
alalla woidaan maassamme saada ai»
taan. Tila tuotteet rajoitu yksinomaan
Uuleenmaahan, joikin HUjingin seutu on
runsaimmin edustettuna, «aan on säällä
niitä »yös!in Hämeestä. Satalunnasta,
Wlllsinais»Sul»mesta, 2bwenanmaalta
f,tä m. rn. Sottariialasta
ja Valamosta.

Näyttelyyn on kaupungin puutarha
järjestänyt kauniin puutarhakastoiZton,
joka on n. f. talmipuularhassa. Tämä
osasto, joka on kilpailun ulkopuolella,
tarjoaa katselijalle paljon kaunista.

Varsinaisessa näyttelypaikassa kohtaa
ensiksi puutarhurin Dan. Wardin näyt»
teille asettamat huoneiden laswisrsustu!»
set ja »koristukset, joista useimmat «wa<
eniipallinnon saaneita. Näiden jälkeen
ja warstnkin huoneissa on toistui hei»
sinliläisten pularhurien myöskin kauniita
kulillwiljelylsen tuotteita.

Näyttelyn pö«p«no o» kuitenkin J*ii»
tiölas»i»ilj»tylsl!ssä< jelta alalta nätztte»
lyssi cm suuri »airtoirna puu» ja kaatui»
ts.haimioileiia, hedelmiä, marjoja, juuri»
iaswej» ja nrifjonnelsta. Vrittäin htzwän
huvan ]aa liialla siitä lchöZtä, minkä Uu>
denmaan ruotsalainen nuorisoliitto on
alueellaan tehnyt putarhanhoidon ja k«3»
wtt«ihan»ilje!ylsen tHmäisi. Vnft kev»
r«n näytteillä ole»»! Vrunalällin rnr»
tulapuutarhojen tuotteet myös»
lin f«l»ästi, miten lärfeälfi l»rijstsi nä>
mä puiarhat woiwat muodostua l«ns«m>
me ja toarsinNn sen Nätzänaiaisen osan
elll>»i)tajen pl»railtl«ni>l«Zsa. ©frellcen
'isoitiawai useiden suurien ka«tan.?iden
n&aäti?.i asatfarnot puutarHatiiotteet,
miten monipuolis»kft p««j»«hanl>oiw woi»
>«» n maassamme lchittää ja mUsn me
»oimme oulassa m»oKs«>mm« lnZwattaa
monia joita ennen o!'M»
me tottuneet saamaan ainaastaan into»
mailta.

Puutachanäytieiy tarjoaa paljon h yö»
3yM«iä näkemistä faifille, mutta »cre»
finfin niille, joilla «n omaa m<»<»ta ta»
joilla «unten «n tilaisuus karjui ti-aa
tae»ita«han»iljelyKtä ja siten frit)li x ' by»
»älseel! niitä Ulytännöllisiä lolemulsia,
joita näyttelystä cm jaatawissa. Kansan»
taloudeNnen tilanne on fsllaintii, »itä
meidän on »astaifuufcöésa ptjTttt&rtä yhä
enemmän lisäämään tuotantoamme ja
tulemaan omillamme taimeen. Tähän
nähden tarjoaa puutarhanhoito ja keittiö»
taswiwiljely» sangen tehollaila leinoja.
Näiden liinojen saattamilla yhä yleisem»
min läyläntöZn on siis mitä innottaam-
min edlSlellömä ja sitä tele? jotainen,
jolla siihen »n riiaifjutta, parhaiten ta»
tuStuinalla niihin moniin hywiin talo!»
sim, joita puutswshantjeibon ja lasniitai»
han»ilje!y?se» «talla o» ta Mclaöiamme

Hl,»,j« iZnäin.
SfcrafaniSieattMi: .Daniel Hjort' 110

7,30 ip.
SllomalHinen Ooppera: .Soljengrin"

110 7 ip.
Kansan NähttHnlä: .Päösinpää" So

7,00 ip.
Ruotsalainen Teatteri: »De löjliga

pmiöjcma" ja .ett resallde JeaicrjalU
fla-p" tlo 7,30 ip.

Koiton Näyttämö; J&w&umatfjp"
110 7,30 ch.

Sirius 110 8 ip.

lluluu»a» »uode» f«o. Öttni<ru
tacininiSUriön aloitteesta »n «lin»
lacttettjintUtojeu ja »lintauuelaata.
tumien lautta lerätty tietoja iärna«
»uobcn jadasta. Walllaiaan ei »ielä
»oio» ylsityislohlaifta tietoja fa:omää.
ri»lä «t:oo, Uttia avaan laiNia tietoja
ei ole Vielä saatu, on Maaseudun Tule»
uxrisuu«.lehti {ui:enlin jo saanut sato.
mäariVtä muutamia yleistietoja.

Tähän o*ri saapuneiden numerotieto»
jen «ulaan »n ruissato maalia leeli»
maorin noin 10 % alhaisempi tuin »il.
ne Bsuonna Itä. ja Ke«li.Suom«»s» «m
ruissato nain LO —£6 % pienempi roiirnc
rouob-n sataa. Nechnäsat» fttiwaitoin »n
ar»iaitu nain 30 % suuremmaksi luin
winne »uanna. Tämä johtuu etupäässä
siitä, että wlime wuonna ylei»tä tuhoa
tuottaneita luhohyönleisiä ei tänä lesänä
ole limaantunut.

XopataraatautauS. Tapaturma»
iaulau* sattui tii«tai»ilt«na Haminan
fuoielufhiitnan l. l. iomppanian harjai»

! tuffiSfa, Vaaiien uhnlj«n nuoten <lä>
l rnän, YhteiOtaulun 8:n luotan oppilaan
Sulo lutusen hengen. Onnettomuus la»

' pah tui siten, että ampumisen lalattua
j meni jouflo ftoilia tarWtamaan maa»
lia, joulun (Msiita jääbeiiffl (onefiroaörin

! ääreen. Kun fwäari oli tarnaDa tai toi»
! {elia joutunut (pahintaan, ali iitodariu
j ääreen jäänyt potta ryhtynyt sitä laittele»
j maan. Tolloin pauiahtilin ylsi tautauß,
'. sattuen Sulo Turusen talaruurniifeen.Kuuta, jota repi fifÖKliintä, tuli rnaifatto
uloS. Kuolema seurasi noin puolen tun»
nin luluelsa. .

Sulo Turunen »Ii wweiipiirissä pal»
, jon pidetty ja läikin puolin MWW nuo»
.«ilaitten. li. K,

Maaseubulta
ftansaisoviSancpettatien IcJoitCra nnitieu,

jota t>ibc:öÄu 2cchd«'> lanfar.Rp Surfia tiu
\\ lofatuun I—B p:v&, aa toulutyi3iinJ
nmsrJditfja 5.000 Nll. jo3tu oja jait.ian
fHpen&éinS pLidnatticiftSe iciou2'j*<n

3)tltl»jä?j:Ltyls3l. SiEai.ionvuiDOca)
on »ahlilslanin seuraajien jrjaleijtjtiöu.
ren bijliöjarJ6»tsHen: Scu»
taialo Oialeyhtiö, Os-ieyiM
lalu 22, l)ftlMti2 SaJjfSLiih ja £cne-
»iniista Vitfiei>..uag, '-galaffcti <bxsa Oy,
Osaieyhliö Oy. Turun S3et-
hoilu—Abo Tllpetscri iib, Oy. Superia,
faupipfl Mercui Ab., Al>. Sivsnfja ©ir-
den i SJjigä ja ääatJjäriDcn Puhelin
Qsaitytzllö.

©omalla »ahwiZti wcltionculooSto
seuraamien osaletzb/ioiUen
jen muutotsen: Dtcyön Spapenieliiaä
Osakeyhtiö, K. H.
O3!o!an Höyrysaha Cf-!'cL>rvxiö, llolho
«iicf-is» D. SSintcr & S:o
Oi)., Sammirjois Tap^lfalir!Z l M.b., ?u>
nm SRateniiuJiitie Ofaleyh iö sekä Sjocn»
luun Annislelu» ja Staniinu-la.Ciaic^»
rtä.

±*>éM\) i«tl bmurirti'

*

.WiMameri" l
j 2älheHHm«« Wnpurin
uftofatainaSiu Uuraana seisomaa jetit.
läi3:«, jonka iufee jo laulaa sa»
iwn .SSclrttneri*. sOietnme tottuiwe!
näkemään fuotr.autSten mcrenltjutajäin
kupeelta tapmtffWfa nimiä,
joita laufueSfa ahfaa latk-r.äm kielen,

fä, pen icuoJfi tuntuu melloin ntin.'u n
rol)fccilta, ett? tämänlainen spaltameti'
höyn» on risHtt-jj »WalÄ^merelsi'^

Clemme tuo:api!aa jättiläisen kannella.
jc-Sfa aulis kapteenimme, anlao m»ille
mslaifcwia Hetoja Ufiioem fmmiubtdta.
Snitoan pihart on 382 jaiwa. len??!)» 18
jatkaa ja lötz laittia la3li.Ka 25
jataw fti»yyd?Hsä. N«Ä aioaa ruhoa (u!.
jett«« 2,000 h,woswoimainen fcme, jon-
fo oioulla .Saltacieti" Killce lähe» 11
jeianm iiet-ruisfla iunniffa. Siinä on
m m. «tin*iiKiin«n langnton lumvätin.
llutenjautrangin Nokt«mer:laiwa Oy.
»oi olla ylpeä [ainestaan, iillä se tt>aS.
taa Jntutia ißootunuffia. Siistein on ai»
toun malliteiijaoincti ja (elicästt sjuemaa,
tii& laina ei ole tawallinen rahtilairoa jit.
tä huolimatta, «A 2 f.' laitaa fctoun joulon

ylt 7,080,000 fo. Sänä on suurem mcmen
fatonfi ja ufrito ensiluokan hittejä, joi»
ben ol&atajS-JaMo tebiSiaa, eiiä on
myK» oSih nvs. liK§iaialiiic".t,ci:! pafe»e.
tuJfeSfa. STfivSCi mclfe retrettiin lienee.
fi« ychiiim tacJoftaS
lli«ä raipetråkSfa, että tflßlrfmat
paiÖajiis, te?cn»aite« Uiwaiaw l!''HH htzt»
teje Suomi—Hmestffa.liVJärmfitä tt>ar.

tai. Tällä tkt?c-SS S«Äs*B«n lai.äMcti
noin 1,700 ftejnik-rtia puwHHiraa 08g.
lan'iin ttiowÉtf nmcten.

Vaellamme muifecn fuffisstKaibs! rna:.
lass» lachastamassa lairoau sälänne!»

Suomen suurin laiwa.

iljöesfä iasi.ssa
ta lähtien aina j2iiiläis«n knumuiipaan
aktan, jossa on kolme niaftiaroaa höyry»

kattilaa. Sen Mäkinaiseen »väesiöön kuu»
luu y!i n*'jäft)n:meir.irä miestä, totia
omat iaiman hokeneen päällikön kapteeni
F. 3. Rinieen fomennc-Sia, .£>hrlar!)u
on purjehtinut meriä jo £3 ttnicben ajan
kuljettaa muunmuassa yhtiön ftsaattifl
»Port Patrik^

Holxrin orillaan ja kjtruäkan httu&tu.
mi«'n«.lan jälkeen johti '."ärrtämme mci»
bät >»oeaa? '»'onkiin, johon oli katettu to.
bcttincn jiihla.aferia. Pöydässä näimme
KltNntotymnte 28a!iameril.n!r»a Oi:ii
«imi>enpanew2n jetj:ajan. Järkeni G. SB.
s*Kfs<nin ja joiy;*ih!«o?cu pv.bw.\c-t)'-<i'
jan, kapteeni I. Saarisen Zlftiön johbo«>

fa toimii liiflfii johtokunnan «":lma '«jm

j< tMcajäteninä konsuli K Nalin. l«p»
teeni J. A. fnuppiaS S. Gi-oalm,
eläinlääkäri H. SJafg, merikapteeni s>.
W!db»rg, apteekkari K. IZlerodde ja
pias I. Ämbersi. Paitsi näitä Länsi»
Kromen m<?liiick?it«en ja kuupan elnri'
»:n m:ehiö nähtiin

edustaja, kapteeni

jon'«!a Sfrmmi n*n, useita Wiipnris,
Wfe.rifcuiii nr:mti'i\s : ä -'elä soulko sa»
r-f-.nfUeStimiefiiä, jotka oltroat f."ur<innee'
iMiZn jofHiJannan futftw oHa Is?n<l
»M» utiiiifittnon m«r.'',vihn»»j2>n saapu-

ic<i;iu ?:-iT'-ie§i"a useat futfrjoieroat lar.lui*
nwr* Du.&?'s!(jan :fänniS'3ne Rit*ff<4 s!!»
:ä reJ,?sa*ta ouecs?a, jo.ifa U ali Ic-hlitzi.
ottaessaan JXbcftemtatti* Sotomcn meri»
liffcntecn pa,!lo?!ulseen.

«-«.

Talous-
waakoja

sekä

Kymmenys-
vaakoja

Pöytävaakoja
Puumittoja
Punnuksia
Puntareja

STOCKMANN
Tavaratalo

Tatoumtrit veom. Rxutaa*.
24673x

smps-fiiPfiiiiMiy
124606

Porin llllot.
SafTotilanns Porin ><rlja- ja lastaus'

joutui te»tui>u.{oiia
ji.au uut«» roai&eejeen, että ntyö&bn
tuiinuiltoiat ja -naStajat Ufcuoät le-
ton. Zäsfid tulet okinaan jeurauljeua,
että tu,Ui sahat Ufln;<} pannu serio-
nwca fiUen £un jt f.uétrtut tuiii toj>

©ilen joutuu tgönöruufi uici-
ta ttjcid;fui, mitä ti«9»ti tuo
miijciiucK fuijuuita.

3aJAUa.ituijille ei Nisiä isouscijahtoui.
jeStu hilt jancttan>aj waHii>!oa» sillä
Kiillä on malmista puutawaiaa niin
paljon »uin sitä tänä (ylinnä ennä e-
tään lanoata ainafin 20,000 fian-
kirttia ja owai työnantajat jo ai>
rcremmin fuunnitjileei Iffijoj&n feifo-
incon panemista, mutta eiroät ole fitä
halunnet ichdä juuri tähden.
nxaait oroai tahtoneet järjestää ;yö-
wäeKtölloen ansiotilaijuuden niin
laualji arfaa tuin suinlin.

2?cyäsfin Pihlaiiiassa» jossa tuftn-
uittajain lafro loppui loiime rcuanari»
rcinc, päättiwät näinä' feSfiroiitfena
M«n «yhtyä fcffoon luuleman
mutaan jonfkilaifan äänestyrien iät-
fecn ja yhden äänen encmmiölöllä.

Saliuiaiftllö oli fjsfuiniffona fto 5
letouA Porin lyöwäerualolla, jossa
lienee päätetty lafan lilottamifc&tc
wi?!ä joillekin uusille työaloille.

Va3tuu3töchiA ei lattc suoranaiset»
ti Nxututa. Työt otoat fcifilla Io«-
toii-Aticrif oilla täpoeJ'ä säynni,3iä, ja
toodrnitt jnuttaöKJTatrHrraStot faota-
äesti BSotettääpiJß olctoilla työmailla
»i«ls ennen tctoen tuloa ioitoahtifTt.

«at. K.

Lahjoituksia lurn» snomalai»
fette yliopistolll on Ruowedtl»
lä kertynyt yht. Smk 804.500:—.
Lahjoittaiia oli 118. Suurimpia
lahjoituksia owat tehneet laupp.
Manu Lahonen 15,000: —, maanw.
Nestori Hanko 10.000: —. nti Ilma
Häkkinen 10,000: —, maanw. Sbro.
Peltola ja maanw. Kalle Vläajos
kumpikin 7.000: —, kunnanlask. Ö.
Palmen rouwineen 0,000: —,

maanw. Manu Myrn ja ma-anw.
Antti Mistalo kumpikin (5,000:

jekä ifänn. Kaarlu Kauttu. maanw.
Nikolai sahanom. Elis
lahtinen, maanw. Makkonen,
maanw. I. N. Manninen ja
maanw. Heikki s!i«Mononen kulin
5.000: —."

>— (JlSflset. Kuolajöiwen feutajunnnn
firtfs>l><-rtalU, roroaSri S. st»!fora:s>fl*
an toafuu:tttu 8,000 mfn suuruinen elä»
ft faHiinajan lisäyksineen luettuna tou-
fufuun l t»:»tä 1921 ehdolla, että Wtn
ftr-3 rnitm craco fTTfoSvrTrJnnnrflSta,

AiTNmulllifi-, !l!pscn»lsNett<i, öi!»
taffoiit päättyneillä Hinnensalmen en»
junrnjiiillä s'.>!,eknräjilln tnomii+iirt talal-tifen foila fc ftonfanen fuoriltfrnaan
87,000 marffna lapsen eläkettä sela txäi
loinen mti 18,000 mailia». '

LaittUitttiiJu. fryVa&utUJ i i p.

I Nantatiewarkaita fanhi Minni.
■ Äuliiman taan alhtjpiiroinä huo»
! mattiin Lahden —NudenlHlän roa«
lilla kadonneeksi ton>araiunon n:o
3003 kappalctawalaw«iinuiZta 1
Dritleli woita }fl sun»hl« määrä
fanniffeita. P«ikk»tunn«n «iinn»
.smaiiei ja rautatien cljiroä osasto
ryhthiwät heti toimiin ja löytyikin
kohta oia warastettua tawaraa, joi»
ta ryhdyttiin icrriioiincan.Kun mii»
id uufta kätköpaikkoja cli saatu sei»
wille ia roanioiniici jatkettu, onnis»
tuiwamn apuna olleet [uojeiuåftm»
jtalaisei pidättämään ttttvaroita
lnwianmlm [aapmretSta märkäistä

i yhden, toisen heistä pimeän HrooffiLanntäini pää*tä pakon. Hankin tu»
li wielä samana yönä pidätetyksi
Lahdessa eräässä m«tkusl«ialadis»sa. Pidätetyt omat taioll. poika
Maiti Pöllänen, fnnt. 18f>4. ja työm.
Piika Tymppönen. molemmat SBii«
purista, missä jilfimmameii on m.
I DI 7 lyhyen ajan l»alwellnt piimää»
räisenä afemamiehenä. Päättäen
siitä, että molemmat koko wiinie k?»
sän owat olleet joutilaina, omat he
olleet tilaisuudessa
tällaista ammattia jatkumaslikm.
Varastett:!a on f oi^iaifcfii
saatu takaisin 80 milliä Finlandia»
slNvukkeiia ja dritte'i rarita. joiden
yhteinen avxo on n. 15,000 mk.

Huomiota tjcrSaSKCt tutfiiiauio»
lauypll Sannosifl. w. f. 27
p:na tlo 9 attiuQo ftGaltii»! Tornion
tuilttaaiarin pafiaijacr.ieiila huuto!aup>
pa, jola on ienuoafa hirättänni fittciit-
mtn u>ilt'aöta f)ue>:niola ja pubecnatuetta.
Huutolaupaéia, jor.ia pitojäiv'; oli Tor.
iiion ht!!ir>?Kiituja 91ob. 3h;:<.ä, «yyliiu
crtDo;ic.it;i perKalaifia ja maita Uomat-
pa mattoja felS erittäin t,.,rwinaisia ja
«riootSaiia qopeanutljoja ja •rannujx
Skaiili itämä arrocitaat esine-''! mtttirödi
psiiitJjiitiaan nouätcti ai:'i?aäman muu»
mnoti |V=ban Rcrlait. Niinpä eräs sat»
faunatta fruutotauyaSta lUiaö saanut oa-
taktinen sai par>Ua Sabmma safcalia
aiarinlla tz«U«nmsa maton, tmda tzin»

hän mitiemmu on ilmoittanut
50,0*) nisrfiaa. (SréU hopeainen lauuu
nousi 117 ml. ja on ktttttuu hopearwo
laskettu yli 1,000 marlalsi. Sftrngfifl
*Qiinu oli katumainen laatuaan ja on
sett taßuflJßta armoa [uantufUfttn' roui»
ica määritellä. I&Mä butttolaupaÅta oli
ilmoitettu ainaaStaan Tornion !!ehdeisä
ilmoi luisella, joSia ei lannat selwille, että
bjfintitrfseejä' oli arutoftaat ja horwinaiset
itämaiset matoi puhuttiin ainoallaan
Vanhoista matoilta, jofla ipoi nfytä htzrain
Esittää !a»all!ji!ji fuhinei!(i >uoniala«»
fifp. lattiamatöitji. Banallalaan ti ilinoi-
iufseefa mainittu hopeaesineittä.

«un huutoiaujKiSta oii taflätaiooin ai»
nonMoan yhdessä sanon.alehdeésä buo-
maamattomalti ilmoitettu ja hm lifah;
Hitutolanppa pidettiin poilieuffetlijeiia
aitana flo 9 a. p. eitä tlo 11, jolloin la»
roallifeäri tunitjuutolaupat pidetään, ei
luoitttollif>*li IjuuiolnupsurttUtifauiKti
saapunut hiin tvähän ylelloä: ijuutotau-
purtpitäjä, tulitjDcrnjoila setä muutamin
muita Hentilöitä. ®elä rsiGixartijat »J»
ti tnllinhoitaja «,nö Huuli swtttu ftttm
tieiiämautUui saao-llaat *[t**«i mUatfcv
aii&n Bmtetttnpl ruU
llnhoitaian omcr, Huulensa jäli*r» la-

»asaiaa pöytään ittan ao-peaan, joten ettoci muu; laSnijtetoat et>rinect Hintaa fotoittca ja lawara näin
joutui tullinhoitajan Haltuun. Ia yt>sisään roihr.effi mainittu seilta. se ni>
mittain, että Hunlalaupanpltäjä on itsernrpSfin tarearoita huutanut, telee Intti»iokaupan laittornaffi. SKieleotätv.me wi.
ranomaitten on wiipt>mattä pantaa,,
»siassa mitä tatfin titttmiui toimeen, ja-
noroa! Pohj. S;t

lapaturnii». Sapohretnan
jcuiui Si<roi4fä lärwitylästä totoifin
olotua talollinen Matti Hi elolla, Kim hän
fuljetti riirnus.a naxfafctoofta, pillastui
tämtä ja tiintu fotfeufui s>:n fA<'mxii-
teen; hän foatui pi lilalleni maahan de>
roofen laaljatfSia Ivin.ä peräkään sillä
jcutiauffeua, että Hm pää sattui aran
ponxsftrnten utiiTélautuen Monaan
_ ftal

©urfea tapaturma sattui Xuulojftn
Styrjänioan fr/ässc moxrnantarrta t f.
8 p:nä fio 9 aaiiiupfiiniäUä. Haa talon
isäntä Wilh ori Lepistö oli saanut ruftin
ahdoisen las?et>ua toefittohnotto fäj)toän
puimafoneen LLpi, niin hän iälfifiiioousla
lehdestään Main taivalla tafcrtui waa:»
tei»:aan jola pyöritti hän.
tii mutanaan ia haliasi hänen päätään
perauinioan. Pää ruhjoutui pahasti, en»
ncnffuin ifärckZ ehdittiin saada koneesta
trroiieruffi. tte*ottcnna*fa tilassa hän
kannettiin nnuTtrjclleen. Snifuxoun louf>
laantuneelle antoi Lammin ruimanlääfa.
ri H. Abota, runt ; a myöhemmin tapa»
tuimaa. Isäntä ei fui:rrr?aon enää wi,
rminut tdjutttrniuiibeii tilasta, maan
heitti honlensä Häm
»tt.

lalsaPallotilpailnl
oti Söölön p:i?û

le aitaa jnijapaUofiipailu. SRucifottnitättP
«le ci nli fuiien;aan Ny! piuäjaatja illN»
nosfaan, ijoiborta (juolitnatta ei ruoEio ttt
laßnamti tofcijcSii ia rifkrrualjoa eiiin»
in:, fangen runfacttm. N. s, uup.
Unita 3ii fenfiiaan rnainoäfa lunnoSfo,
multa y.uä aletaan pcla'-' rcaSta eni; syl»
fnra, jo;tt: ruoho énwHiäifi
tänään klo l> BQ i. p. on pcUofentJiUS
SnppufilpaiiU VSiapau&en maijaiia, Wa«»
taKatit oxM h. S- K. ja Sutun I. F. SL
(Sießtfen jmtun paotuStuSßnjtti oiegl ja
Hywäi.sä lunnoss», multa hyolköäiä»
wniiwiin ei peli ole ftCä f&jrrbi futiUefli»
s? s n nSlrt fetiroin. Jutun I. g. K. moitti
pari wiifk\s fittcil föiipurin Mcippa.it»
5—2 jet pitäisi muutettiin cVa fr*t<tmäfefi
funneifa tuta osc.u on fii* tuio+fit.

§ 11 o m » n 11 a V.o 1 päimäQo cji ft.pai»,
iu Suomen 2. ja Ä, jouftuten »niillä, ~

lilpailnl SoßioeSfo.
SHfete lauantaina o!i fioniojvja fuurei

urijdluiKjxjilut, piilin cdi osuu useita
Simetifan ja (SiiQlcuntn alempialaiseous»
iojia. Niitä oii [eut««rn«äfa :ie,,000 laije»
lijaa, tnifa ci ole iolapänaäMi Enzlan»
ni'}a a!c;Ra.

SX2ii3 »ai-bin juojiini naitti Englanti
ajaSa 1 mm. 20,6 jci. änurilan juultu»
oli 7 y, féUJfl

tt.ontfon jiiotsi 110 m. ait-jjuofsuäfa:
tuloisen 14,8 sel. mi-fci on cnaallmnntnna-
il)3 ruohoradaila. Barron täytti tasan 13
sel.

Keihäänhriiossa tapahtui nti enli ler»
taa se piskuinen il.r.ie, että ei-polijoiSmaa»
lainen Ijciai feihäätä tasan 60 uv Se «li
iuonnofiifce:! Siaieoin Jiatetilnita Homil»
to n heitti bc>,9om, 4xBB"t>. »ie-tin woil»
li Enylantl aialla TJSkfi min. N»db juoi»
si mat!a<osi!i>!ensa 1,50 nin. Lnglanti»
lainen SSaier hyppäsi lorleuttö liii sm»
»oiäatn o!t)rnpia !.!ii#:DoiU.-ian £ancon'in,
joka h«»pW 169,5 sm.

7x il» tz.jl»lsnn moitti Änteiilia «fcd»
l,i 80 fc*.

2 mailin joulfitejuoffun Kmiäi Crn.*dS»
la.

Pituutta hyppäsi»s.i Hamilton >« vle«»
ehant 870 s,n. Bradley 2fo. 9;ee!ert hyp,
pä.ijä Vutlei «!! mrös muéana, »«tl» «t

lipeältä jcUiiiaan 'uin ÖÖS sm,
440 ö. oitaiuotfuflfa sai Watt «ifußi

pciluOsa tuloksen MJ (cl.
4 mailin Ru-iriäjä woi iti ?lii<rt!Tn.

Heidän toinini miehensä Joe Ray juafji
tiUononpuoieiffßtt, mutia wiimeinen rnlej
Stljilb* saoVu!!', Cfnclannin roltincift*
miehen Säterin ja »icU SO tz> n«V
! t. Hill ei ouui matano.

OlympialLiftl tal!astn«rl!p«N»l.
täuifi» »u.?s»l«!st<l».

»»»w»,,««. * >. ?*xjm

urttfritfuaaJ
Uitsat »eXjä :k\-ivaiini ftft»«, t*i&U
taua «at «chx « OMCfafa UHm, l tfti.ta,
iijti-a. * '/->'.;';.r,.--..i.-., A -m» MMM»

haise yleiset urheilulilpaUiu. H<uu«z ««
lehmainen juolsee tjuornenna hljöut) ».

Nnspl»» UJcijsoiin )&rj««täatJß fcai,
fufllpailui pidettiin elien ftuopiosfa ton.
fan ufosja:eai oilona. PU-isöö «U £»*•
tenfin lotoor.turmat fifdläiftin
fHa Joerraten taipaiiöTjiar. rumskiirSts faln
foniaan ottyiiipwAai&miciitmait jttoffua
!ö m:nuuti:a 81 fefanttla mati HnnneA
.Sloltfimai''e!ta oifaa sai ''lcmetTia Juot»
[uun ainmn liejuisella «ldalla Jli*(afoj
3 fm:dä fäyttamä oifa »i 9 trnn 60 fe!.

RtipailuSta fi-saatifynof; tulot, puri,
fentuteiia nunnan, U6JH&- ftelpo* Ao«

äidille.
J*oapunf!»9ttsfn ti:fl)o!it;a—Srt».

tionlcjfo roiiir.e sunnuntaina
ruotsalaisten woiitoon 4—l.

DlljmpialßirtSfa jal.'apall«Nlp<lt!u!>»
fa tuli, fulen tunnettu, 53c!oia »oiiiajatji,
loäla tjöeiftfloiDuifint tesfetitiiroät pelin.
©fimeffimmratul suljettiin sittemmin
pois foto tilpailuiita ja Cäpanja ja Ho!»lanti fairoai pelata 2 palrinnosta, Tällöin
ajoitti Uäpanja 3—l. Hollanlilaisct oliwllt
(1)115 pelannee! paremmin tai oifeammin
oli heillä parempi pallofäsittelh, mutta h»
oliroat hitaampia luin espanjalaiset, joi»
den maaliwahti oli sitäpaitsi pelannut itu««saan loistawasti.

ll»h»u,«,lu ui 100 «. tasan minun.
«i«fo. Se tapahtui rUpailuisfa Paiisiösllwiime sunnuntaina. Tulosia ei raitenl-tan
hywafshiä ma<rilrnanenjiati?ffeffi, sillä lil»
pailupaifaOa mallitsi mftötäwirta

Ni, vßlcibtrct) ui SOO m. 5,5f)5 min.
Norman Nos? ui 400 m, 5.57,3 min ja
lähti heti ftnjfllfeen ilmalaivalla ■Sglaii"
uin uintime-Maruusfiipaifuifjin.

Arvoisalle yleisölle ilmoitetaan, että pyhien johdosta pidetään
liike suitettuna maanantaina 13 p:nä, tiistaina 14 p:nä ja

keskiviikkona 22 p:nä L k.
" Kunnioittaen

Suomen So&laspukimo
SBJbLLM M. Kof schack.

Yrjönk. 12.

pernsta-fauhoieM valmistukseen halutaan ostaa
suuremmissa ja pienemmissä eristi.

Tarjoukset osoitteella

Jalostaja Osakeyhtiö,
Helsinki, Panimok. !!. Puh. 119 27.

SI 86*7 xZVfifi

>



Lauantaina syyskuun 11 p.

{ Suomalaisia lentäjiä lohdanluet
onnellomuudet.

VSaltUatåten maiden Riian konferenssi.
Siillm n wall»!lslun.ian esimiehe» Hans altelu.

MlMin majuri Mittola jn Tuhman tohtii-
niilsiltSli touUt» et liiljon ornaffi. Toissapäiwanä fiarjala-

laciuaUu idUiniKiäta lituun fuufcrjits-
fisfa olleen 11 '"''2 "

vuheen.oh ai-i, ii.
fl [ t r ö m ja iafcu, BJuutinSußoä V.
UJ rönbio ni. Lehtemn» eduslajalla
oli eilen tilaisuus tanxna eniiffiincit-
nitoa ja tieduMM» hän?ffeS fonfe-
rensta foSfcroia afiar.a.

Ko»f«ren>jl on st»s wlhdoin
p«Kiynyt?

ansa mittoinaan tietä tvostaiselle.
Tällä alalla

lawina ja ijrhteU-
toiniiunc>sta ionia
tähden lysinnyksille puoleltamme iiin»
nitcttiin suurta huomipta.

Näjähbys 01l tapahtunut non: IM
metrin korkeudessa.
Majuri Mittola» ja luutr.nnlti

TurchmalUll lolNalo.
Eilispaiwään menneéiä ei OIIIU

uneUff-äcrn saapunut mitään tietoja
metitri SWHfolan ja luutnantti Durch»
manin lolitalosta. He oliiuat lähte-
neet MiIIUWN läliisiöllä olemalta 3a-
voijan lentokentältä ybtaikaa roönrif.
fi Lerjerin lansja t. l. 7 päiwänL.
les majui sFJiffola olisi [oSleutu*

nut jossakin maahan tai jos häniä
olisi kohdannut lentomatkallaan on-
nettomuus, olisi siitä kaiken trdcn-
näköisyyden mulaan jo saapunut tön-
ne tieto. Melkein ainoana mahdolli-
suiilena on tämän wuolsi pidettäwä,
että häntä on lohdanmmi jokin on-
nettomuus Alpeilla, jotka, kuten tun-
nettua, owat harwaan emtoja, jo»
ten onnettomuustapaus Moi pysyä
pitempiäkin aikoja tuntemattomana.
Toistaiseksi ei kuitenkaan wiclä moi»
da sanoa mitään warmempaa, mutta
jollei tenään saawu mitään tietoja,
on edellämainittua chikiurnaa pidot»
täwä jotenkin roarmana.

Vlntta Helsingin fdnfercnSfrn «at.
lona lait Uttern torrfwwnijl sentään
NW>N pollltriftll l»)ll>myisN rärfcirn-
p:na?9711rt, wi,7M«tcn täysistunto

pidettiin wiin.e. jgfenantatna aarroi-
päiwällä, Ensim,nainen istunto oli
elokuun 6 t>:nl Konferenssi tuli siis

tasan kuukauden päi-
tööt

Ia työtä riitti?

Diiin fyHofiii, fonfttenSfiin osaa»
ottaiuieu luu.öen jwuiumtn yyl«H.
u>umii-a aurin en Jannuilta latjet-
]eji |>t>i;ouutuu uknitiia. iaiiani; uiair
ia miui|uu& eri uuiiäja, '-i-ao.a ja

Uituina fun ixuxU istaialaua, ©uoiui
aldeiuoai luclUteéw ramijaa
ja fefa totru, huttua w X*a;-
iDia rautyanluunjlia !4ikuu]äan
:uilyD«n, roat&utii LoiwlUéten m.
.orten atfuanjaauiuta. Suure-
na ettcenä »iuuat myaKlm
liettuan ia Puolan louliiet nuuU;|.,
irnjfiel uxta atgeuuiiuut XSicttucn
aieuuuiiten rcarjin tnccttcrjtrmxLlU
rannalle kolo neuiDOtteliijcrt ajan.
maattoi pitää fanfercn«fia j&m
maorin enncnairntKiia näiöen lysy.
»115.'ten Pi>[jt!nii'cf!t: mutta fijäli afe-
ma fuitenfin oli jeiiuä, rttö eri moi-
ben eou&ujat saaitoiuvt iofjevnfin
rarioin i)crerut)a roi*tenia jolj.cioitn
näkökoyttin, pyrkiilysjiin ja lwrfcuf-
f«in, jo<«n i*aBt»iiien Éoiminta n>oi td-
rnsJibia entistä loarmemmaua
la.

Aamusta Utairo. Lättiläinen
wlllmiHtcmu «rfjjeiinc oli laabittu inar-
fin las>i«rie pohjalle, täsittö» kumisen-
fyinHienfä eri fl/nnra -tä jc> uufta fy-
symylsiä ii7!!ll!!"!!l fonffrertSsm les ta»
essä. Jronfcrnisfin tarkoitushan
oli ofuaottattwn nuriben tallentami-
nen toifiinfa, ja fun olojen jörje»"ä-
rrrinen uleissa nioi§|a on roielö ainrnn
alullaan, pidettiin tärreämpönä, yl>
benmufaiiuuben atfe-.aniaonufeffi jo
yhteistoiminnan l>elpottcniifefft, lasi-
tellö yhteilesft fonfercnSfisfa useita
lysyinylsiä. jotka i>.i£a tarnufiK-fa jou-
tumat fumin maan criiseeu jöriestet-
Jämiksi. Näinollen joutui fä[il clto mäf-
fi in. m. fojiaalifia ja fufttureilifiu

joitten lajittein ei tarjon-
nut toälitliGntästi intressiä Sumnel-
le, jossa nämä fysymyljet jv owat
järjestetyt lainsöäbantöiictä tai afian-

laitosten, järjestöin ja
»hdistysten toimesta. Tärkeä sija
ohr«lmussa oli mijßjifet talouZ-, eftrn-
lin lauppa-poliittisilla syfymyssillä.
Ruotimatta siitä että oloien ja nouba-
lettujen ioänuöstc.nniäär.inMcn er •

IcKums eri maissa ri snllinut
li?ten tulosten kKjnnittanusia, tv

Il«»iluwänrilli Sari Lei jer.

Wänrilli Ltiierin ruumis
lstzdetty.

Zllrichiltä tänne saapuneen sähkö>
sanomatiedon mukaan on wänrilti
Leijerin ruumis nyttemmin löydetty
Ziirichin järwestä. Näin ennenailai»
sen lopun saanut suomalaisen ilmai-
lijan maalliset jäännökset luultawaZ.
ti poltetaan Zurichissä ja lähetetään
Ifinnt lätkettäwälji isänmaan Po»
toe en.

Onneltomunden syyt. Suomen liihettilas Miiassa
matlustanut Zlinlhiin.Zslriehilts lennätetään, että fil>

minnäkijäin kertoman mukaan, jotka
ottivat seuranneet wänriM Leijerin
lentoa, oN «vähää ennen lentokoneen
lkNtyrkän syöksyn tapahtumista
nwttoriosia pudonnut lentokoneelta.
Jonka jälkeen heti seurasi itse koneen
putoaminen. Näin ollen on syytä otat»
lua, ettii koneen moottori on räjäh»

o&nst ia aiheuttanut tapaturman.
F-

Erityistä mainitsemista onfaifee,
Niian fonfereuéiiéJa puhuttaessa,
sen onnistunut Järjesteli). Se oil fu-
teit tunnettua jäijesletty Vilderlings»
liesin eli kuten nimi lätisi kuuluu,
Vuldurin sy!pr,paii'l>ian, 2ö tm Nii>
a3ta, Laajlchto hotelli 01l juriestetty
rVnfercnSfia warten, asunnot, ruolai»
lu, fofouÄjuLmect, frbtrcriSfo, teenä»
thr.af.emo jertftt

Roomasta tänne saapimsen sähkö-
sanomatiedon mltkaan on sikäläinen
Guomen lähettiläs tri Gummerus
»vänrikki Leijeriä kohdanneen onnet»
tomuubcn johdosta matkustanut
Noomastu Ziiriehiin. Samalla koet»
taa ministeri Gummerus ottoa sel>
koa majuri Mikkolan ja luutnantti
Durchmanin kohtalosta,

wottelut kuitenkin selroittirnät j-tyrli-
mysten suuutawiiwoja ja olits»«t omi»

*■ ,•-"■■

Kurssit. Unkari titnnuSiasul Suomen
riivt>!imallom!!!>den.

VolshewMt tehneet hyok.
lllhksen Kuusamoon.

Repolasta ja Porajärlucltft
lähetystöjä Hclsiugisjä.

Suomen PauM noteerasi eilen
icuiaawat mijnnti' ja oötofmiHrt:
&>nh» 107:00 (eilen 107:20) ja
105:40 (104:70): SPartfj 2OG:ÖO
(204:30) ja 201:80 (100:30); Ant-
H-erpen & SÖryöicl 283: (210:00)
ja 218: (214:90); Salia 00:
(50:—) ja53: (57:—);

061:80 (955:30) ja 040:80 (034:30);
Säfd 500:80 (406:60) ja 400:80
(486:60); Tukholma 618: (009:-)
ja 606: (597:-); Skiftiania 440:20
(436:80) \c 430:20 (42t>:80); Köven
Hamina 434:20 (433:90) ja 421:20
(423:90) jelä Nemyoil & (i&cngo
30:50 (30:30) ja 29:80 (2&:0B).

Turholnlaöi» nctecroliiin t&m
53iu>tto Pc»xk?i Oy:n Ne»
tojen rrmUm: H«l!inN lg;2T,, Lon-
too 17:25, SJcrli* 9:25 ja N«v jftorf
4:87

Snorni puolestaan tunnuktanut llnka»
rin kuningnekunnan dc jiire.

' vnln. syvsl. 10 pnä. (STT)
Toissayönä rajantakaiset punaiset
ieNwät hyöNäytsen Guoinen puo°
kUt Kuusamossa, kohdistuen hyök»
iäys Lämsänlylässä wiittä taloa
«vastaan, joissa oli noin 400 Kaija»
ian palolaista majoitettuna. Lau°
lausttnwaihtoa lesti lolmisen tun»
tia. Hyökläys torjuttiin. Päiivän
koittaessa hyökkääjät wetäytyiwät
takaisin rajan taa. Euajelustun-
nilla oli kuularuisku käytännössä'
hyökkäystä torjuessaan. Lähempiä
tietoja ei wielä ole saatu.

Eilen saapuiwat Helsinkiin Repolan
ja Poniiärwen tuntain lähetystöt
saattamaan hallitulsen tietoon nues-
tön lewoltoinan mielialan sanoina-
lehdisfä nakyneiöen tietojen johdosta,
että Repola ja Purajärwi tulistioat
edellceukin jäämään Wenäjän hol>
tuun. Lähetystöt läwin,at eilen ulko-
ministerin puheilla. LHHetystöjen tch»
töwönä on IftnoiäcM haÄilMelle, eitä
R»pola ja ysft,n«lii»sli
tatitowat tetfteenttn ptWti Su»men
yhteydessä.

Unkarin HMituksen fiop.ii'vammcå-
sa otewa edustaja on ilmoittanut fir-
jthnäSfä ulkoministeriöön, eitä Unka-
rin hallitus on omalta olattaan mali-
rotS antU Itanxilta-tlnlarin hallitnk-
len tammi.uitit 13 ftäiwänö 1918 icke-
män jätöksen Suomen riii'punicttc-
tmnlden lnnnuitmniseita ja esittänyt,
cftd Suonten tasamaita tunnustaisi
Unkarin kuningastunntM o? jure,

Täniän tunnustuksen on ta''an>al-
z»n presidentti eilen incl ioiwutDoStoö»
ja 'iaj>.ififiinee*fa csittzlyGi anternrt.

Helsingin Sanomain eri koisuu ti jia
ia.uaihicciti on lat)bc fcLuäiitt mainit
tlttvll.

Tuomen edustajat kansain-
liiton fofoutfccn määrätty.awulla waltuuskunnat oliwat wälittö-

mä&\& tzht«yb«lss ulioniinisteriäiovn-
sä kanKja, laitti saman laton alla,
toimien moitteettomasti.

Entä lopuksi ylcijioailutuZ Siit-
osia olosta?

Latwian halliwlsen osoittama rcie-
rjjaitwhmuiuuä lonscreniiiin ojaaot»
jfflfc» tohtoejj oh |ui*r»mmotnen.
«Bi| huvita, ctii escn-

«euB ofonsa «'fan* mehiiellr-
liminan hyioin iaiftroct tutustua lau-
punglN ja maan Niin-
pä oli järiestetti) autore:ki sotxinhä-
n>i itämien ja sudalta säilyneiden se»
tilien läpi, juhla'si»fonia!onsertti ja
kaksi ojwerassa. toinen
lottn«ifella ohjelmalla, toinen samal-
la ohjelmalla kum Helsinain bm\\
reröfin arkana videtry luhlaesitys. nnn.
Carmenilla. Nuori tasamaita lr-oi-
ftn syyllä olla ylpeä oopperastaan.
Ten ajassa iaamuttamat tu»
tarmokkaasta, kansallisesta päämää-
rästään tietoisesta pyrkiirmkiektä. jv»
ka nykyjään esiinny Sateiassa kaikilla
aloilla. Kaikkialla se.a rvaikutukien
furn olisi pontta ja moimaa toimin-
nan takana, .ftanfaöinen tietoisuus
näytti eri rtolirroitfa

hwrfhi ja
elämiltä.

Strnvjainliiton neuwoston kokoui:-
j«Ksa Parisiösa r. F. 16 p:nä tiiiercat
Suomea edustamaa n Suomen mi-
nisteri Parisissa Carl Enckell. Suo-
men ministeri Lontoosia O. Tonner
ia Suomen olcuxi
ministeri K. 0. Idman, jof<t km-
mefsimamiriu jo on PalisiKsa,

Enckell. Dom«r \c
Idman kduötiwat Suomea myönsin
kansainliiton neuwoZton kofou.fsc.s-
- Lontoossa.

Nuolsin lehdet jnristi-
komissionin lausunnasta.
Pitäwät sits woittona Ruotsille.
(Hels. Sanomain l! r s « e n>

wail>t a i a 1 1a.)

MH latto-io läraren suhtautumiseen
ulfornoclaifiin tulee, saattoi iloiseen
ylciscsti todeta YhBm seikan, niir.it»
täin että sympatia Suomea ja suo"
laisia Jahtaan ilmeni erityisen sel-
rnä&ti rnitö erilaisimmissa tilaisuuk-
sissa.

—JM läheisen tulewaisuulxm
tcf)'ärc«, lopetti haostateltana,
on mciöfin puoleltamme, pitää huol'a
siitä, että l?atwx,n nioien tuntemul
meillä scxidaan lisääntmnään ja yhä
tf*ctfcrmin Rrnisrnfit-llinen rmwrotooi-
fittirs ja yl,teyZ Suomen ja Vai>vi«>»
farnrnn Fiim mtiiNcnfin trallen "m&-
tioiöen kanssa DxlllMliän.

Tukholma, syysk. 10 pnä.
(?i.) Safiiiiiesten ncurooston lau»
funtoa ierrocfjbitään äletnfä 9{uoU
fin sanomalehdistössä oilcudelli-sena rooitlona Ruotsille. s)leenfä
efiteiään loogillisena
nå, että ruotsalaisien »aatimusten
on woiteitawa myöskin asian reaali-
liisitielyssä.

„£)ag£ns Nyheilt" »aroniaa «m
nakolta iehdnistä laskelmista ja on
fliu roieiSä, etfa olcollisin Puoli on
maitettu silla, että Stjnrcnaiirnaan
tysymns on tunnusteltu kansain»
wäliscksi. foJTe seikalle liitton«uwos°
tan nht «n anmiiaaoa tntfaifunfa.

MoAftil tziM.
«auria loioilisffia.

Fnlmm tultwa haNiluZmnols.
Paris, syysk. IN p. (Havas

'sf£%:tle) StoonioJla ilmoitetaan:
„Gaz«ric dcl Papalon" jaaiiiien tie-
tojen mukaan on Fiumen kansallis»
neuwllsta päättänyt kutsua nxilttji*
une&Mffei keolle päättämään
giumeii halliluKniuodosta. ~2'ldca

mukaan on dÄnnun»
zio sen johdosta, että neuivosto oli
kieltäytynyt julistamasta Finnien
riippumattomuutta, itse päättänyt
julistaa alueen riippumattomaksi.

Suomen Petrolin.uouti O. 8. Tia-
sirt on nätl» paitoina torciltarnn pa!o>
öljyu hinnan 4 niiaan
75 p:iin Nlolta astu>itl«in. SBämt-
tälLlllUlppmille <m)y ptynö 20 % alen»
nulfello, joten jaonxit Masutilta öljyä
n. 4 iurn 50 p:in hinnasta tilolia as»
tioittam. Kohoallcin aikoo yUiö tui»
tenkrn nokiaa hintaa n».
hiillään 5 ntiaen filoita astwinain,
, 3iodelin Clrantuonti O. V- @*W-
iiiesjc on Helj. Sanomille ilmoittanut
aikomansa lWrulewais.»udessa nxia.ia
paloöljystä 5 ml. 25 ptitt kilo,ta asti-
oittain ja 4 nif. 90 p;iä litralta. £)l>
:iön owut nyt tapnéfa,
joten yllämainittu foioi.cttu hinta tul.
laon ottamaan yhtiön Varastoihin
kohdakkoin saapuwa3ta —

Nobel toi miime wuonna maahan
niin suuren määrän öljyä, että se o
näihin saakka kyennyt «lMnaan sitä
olosuhteisiin katsoen marsin halnxilla.
Sm Piakkoin saapuma öljrjiifcärä
on ostettu aikana, jolloin Skrniri faija
wiilne wuooesla lähtien öljyn hmta
on nouzsut 100 %:V.a, rahdit n»lk«.n
samassa whteeZsa ja työpalkat suu.
reZti kaswaneet, on Nobel pakotettu
täällä lvroittamaan paloöljyn hintaa.

Viistota fan lainan Amtiilnsl».
Paris, syysl. 10 fi. (Havas

Newl>oitist«l lennätetään:
Morgan on itmoltlanut Nanstan 100
miljjoitan dollarin lainon, jonka tor°
lo on 8 %, rnSeen hiirren tutuessa yli»
merkityksi.

Kausllinliilonneuwosloll lolouiuesia.
Ips Jåmi \aitm]u tulee atonyMtr*

toiipointiffw :nuMpe>>,
iitä pOnpi. Muita |M raffcHfua
tcybotaau saattaa jofjonfin toiseen
suuntaan wäliaikaisesii tai pysy-
waiscsti, moi Iluotsi hywaNä amal-
lahinnotta sanoa täyttanccnsä scn
inclivofiifiniben, minkä sc on o£ia=
nut täyttääkseen ahwcnaniuaalais-
tcn puolesta! puhuessaan, sekä että
päätarkoitus kum-
inaltofiti puolelle „msdu« viven-
dilla."

Anssin efeitfkvffffi Vranting
ja Marks ron Wurilembcrg.

Tukholma, syyzk. 9 p. (L.T.
T.) »Dagens ?lr,l>'ter!ll«" ilmoite*

että kan saiiu i i ton neuwoLton
isrunnoösa ParisiKsa t. f. 16 p:nä,
sollom Ahmenanmaan-fysymys «n
hnrkittawana. edustua Vranting
Nuoisia. määröäm3?iä
kansainoileuden tuntijana matfus»
toa oikeusireuwos Marks von Wurt»
temberg Parisiw toabhx mnöhem»
min. NVC.

mazlMa tsnne.
torstaina )

Gu«me« lLhen>stöltä fao-
tqpma ikhon mukaan On kansain-j

iimsnfomifroniri lausunto llt?ijer*t»
ty ultoorwiTmrniS+orfSön ofcHcHtPl
aa ja on te mnttalla tartnc.

&Hffwj fcf*£erjtw#tartn Irto,

S o n t o o, syykk. 9 p. (SRcuter (®. I
T. JC:ie) Sorkin ylipormestarin ii laa
kåhna ii-UHefcornntc maintofee, et-!
W rattoÄn «uurteita ole reparjtunat.,
H"« on morfin heiss« ja f-irrtfeé tuskia !

sekä on kykenemätön puhumaan.

Ammattiyhdietykicn kongressi maaKi
uudelleen hänen MapauUamistaan.

Lontoo, syys". 9 p. (Reuter S.
Z. Tille) Portsmouthista ilmoite»
tant Animaltiyhdistysten fongreäfis»
la ilmoi.ii puheenjohtaja dorkin yli»
pormeZlann sisar.n haluanan esiin»
tyä tongresslssa. Katseen hänen >oai>
keihin sielullisiin kärsiniyksiinsä olisi
kuitenkin mieletöntä suostua hänen
pyyntöönpä. Puheenjohtaja ehdotti,
että fonnrcsfl li heNäisi ijlotjb Geor»
aclle uuden sähkösanoman ja waarisi
toistamiseen Mc Swineyn wapautta»
mista. «lonaresft hynxikjyi yksimieli»
lesti chdot.^ksm.

Muitten öljyjen, esim. bentsiinin ja
koneöljyn, hinnat omat i» ttiir.K le-
»äänä ja fttftnä nous!«t.

Sanmt syyt lmn Nobelilla, on
myöskin Maiutilla ollut Paloöljyn
hinnan kor o i itämiseen.
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Vlsillhs: M»«nlm«m politiilcm i"aloiB=
ja. Pinllluwa historialli-
nen — fcalaluljsfaié

'
- 2tooli.

MitiM kuuluu? Idästä ja län-
nestt jnapuwat, moaiamme foskerrat
wieZtit, nehem ne taas ja edelleen mie-
ltämme enimmän Ninnittä.M. Ulko>
politiikka k l,hä pylyy pinnalla, totoi-
set kysymylsel, jMso&t niiden rinnalla
|Utne?faen. Ainnim toistaiseksi, kun-
neS taas folm-ex ttriifcm perästä cbuS-
kunta kokout^u.

Ittenäisen mran asema ei tuota sille
yksinomaan iloa eikä imtfinraan huo-
lettomuutta. Zen puolustaminen ym-
Väröimien naapurien pyyteitä was-
taan on ainakin Suomelle alunpitäen
muodostunut raslaimnialst tehtänxik-
fl ja alituiseksi huoleksi, ja monista
kauniilta unelmista, jotka meitä itse-
näMytemme aamunkoitossa lämmitti-
Wät. olemme jo saaneet paljon tinkiä
Toiu,eemme pelastaa heiii-oweljemme
Wienassa ja Aunuksessa menäläisen
ikeen al>a näy4ilmät siten vääasiatzsa
laukeaman. Luja uskomme, et«ä Suo-
men alittc&bten el,«ys ainakin mui-
den maltain taholta pld«tt«isiin pyiii-
Hö, ja ettei sen |ijäi[Lä asioita MM?

Kirje Helsingistä.

Veukllloim«m, tuntuu Ahwe»«mmaQy.
kysymykseen nähden p«^äwän.

-Siltä atriakin tsllä hctlellä tuntu,:,
Neuwoltelut sekä idässä että
onxtt tosin m«lä kesken, ja
tahan on, e.lä af«»a wielä joltaiin
kohdalta nxlllenx. SBdrnnfin tuntuu
uskomatto!! aita, ettei kansainliiton ni-
mettä kulkena «lrovpalainen atcc-
paaqi, jonka toiminnan ja «erkkttzkf»
ehdoton ckllytos tn, että sen i*jft#i
nojautua JwiM««*tt N»»«lliftNe ja
oikeamielisille psiiao-tcifla, fifcwfi fan-
naltamaan jonkun suuremman naa-
riiniDaltton liäifäilcmätiornjä pyrki
mylsiä pieneu waltion historiallisen
alueen mäkima Itäiseksi anastamiseksi.
Jos näin todella tapahtuisi, sisältäisi
sellainen tuomio mannaankin samalla
koko kansojen liiton ilaswisen luotot,
tanxusiluden tuomion, nxiiffaftn
nyt on nain pieni Cuomi kysymykses-
sä. Mutta kuinka lopulta käyneekiu,
on Euoini joka tapauksessa jo itscnäi-
jyytensä ensi taipaleella saanut kokea,
ininkä onucisxi on kylmän politiikan
jaloilla se myötätunto, jota meille on
esim. Nnotsin to<wlt« «fnilf.mmin sa-
noin i«'-na*h,; Mwoien 1918 kapinas-
ta asti on tätä Hawainto-opstubt»

meille >»ljt yhtämittaijesti arowfni.
CaSfbi lvoin« lukcmn ihmeet!*, jss
fgb&naixaxm nttvstuu kntl«Neti,2.

Wixtki ja ?tf?3«M»
en rrwiföiiH sittenkin fut)teit£n'2rmm
n£i':;rn cr+sn ilmikihin. niutSkcm to*
wo!Mluter.»« afenw«m;ve fWrcm,
jo ia emme saa foSfaan ma&ZinxaliO'
rrmnbeun NtfmHa. &»nsa ipr.?:-
crrect m«M
«heMi. Mutta onfo skéåtoi toi*
:vc?k?

* * *

Jo kauan on critoiMtt ?*}:*iz>ac-
maan ltzsonyksen käsittelyn yZMMII'
surulla tyyten
(toiin v)séh M*vl'3?MfBia %•

on lrjai&TKui
Tuomea ja sen toiitaan
lylmä ja karsas henki, aiaMitrin
Ruotsista kuuluisia
waalimuksia jasättinnNa feTjteon on
osoitettu nöyrää myötämielisyyttä.
Tästä on nähly merkkejä taas miime
pniwinä.ln, jolloin lehdissä an kir>
joitett» Turun howiaike>!den Björk-
maniin ja Sundd!«'N!n fobdifcluneeS-
H tuomiosta. Niinpä en ole pne-rn*»-

nut »Daaens Pressissä", jvfci M
pah«suiseinmalsi käymtt lrhi, aoi«l«
mainitun, omaa maataan j» sen &*Bi-
tusta nälwinxin suunnan etu*«n»g#fti
yhtään anrosteleiuaa sanoa nNsK to-
dellakin kaiken malttinsa men«tt?tn/<s-
tä vurka"fsiyta, joita Nuokin JfWfsn
on tämän k»oltämir!tä lichsjn lllinmu-

kaisen oikeudenpäätöksen j.hdosta fuo»
tzunut. Multa sen sijaan on juna fir»
lditulsissa toisensa peräerä hyökätty
Zuoinen hallitukien limppuun sen
johdosta, että tämä et ole ummessa sil»
min sallinut faifftnatéto. maanlama!»
lusta jatkutv.:3di ja mattoinaan har>
lmt»ttu>o«n. WähintiWän käsitystä sii-
ra, e£fi tällä taitalla attniéttaan
nilnkiin todcllis.u.cssa on tehty
toisen maan Suomea loukkaamaan
torfoitethria. imperialistisia pyyteitä,
ei talla lehdellä näyui oleman, eikä se
tietysti r-ia lukuunkaan, että suoma»
laisella lärsiwällisyydellä tällaista
maan etuja inuhingoiltaioaa toimintoa
kohtaan olisi mitään rajoja.

@rään toisen tysymytson yhteydessä
tuli tämän lehden kaikelle suomalai»
ielle mihan,ielinen slsu ja samalla sen
vuutruwa hiStorialinen tieto ja ny»
kyisten mielipiteiden tajunta ilmi
luarjm merkillisten moitteiden nruo.
dösiä. Oli lyiyn'ys siitä lolaylioikeu-
den >uom«nkielise«tä paätöl!estä. jon»
ka jutun nxnheet sttiernmin jo omat,
kuten tietty, tyydyttäioäsri scliictyt,
Mutta sen johdosta, että oletettiin
mainitun tuomioistuimen »vastoin la»
kia antaneen eräille ruotialaisille
asianosaisille suomeillieliset päätuk.
jet, puhkesi T>. Prtin Lucas muuta»
mia päiiviä sitten kuwailemaan edes»
menneitäkin aikoja, kirjoittaen m. m.:

«Suomalaiset tahtoivat ehkä muis»
i luttan siitä ajasta, ioikun kansaa tässä

inaassa tuomittiin ruotsiksi, ja sanoa,
että me nyt saamnte kärsiä, mitä he
silloin kälsiwät. He eiwät kärsineet oi»
leukaan. Heitä kohdeltiin erikoisen
huloästi. Jos ci tuomari osannutkaan
auuan paljon suomea, niin sai asian»
osainen tuitmkin al.ansa ajetuksi
omalla kielellään ja sai tuomionsa
milloin toimittiin itselleen selite»
lyksi . .

."

Ia ha: „he eiroät kärsineet ollen»
fcmn", iotea-crttcin fet meidän ruotsa»
laiset nyt furffträt %jm*ntflrt! Sc
fctffa, ett** tuomaii fmoin tafo-ctfoi-
no aut*ntoa«ttfaan osannut tuomitta-
nxlin kieltä ja että aiiatnsten moitteet
ja selitykset ymmärreiliin miten mil»
loinkin, se oli lai näille irNinetfimai-
nitnille puheita nautintoa ja erin»
omaisen edullisia, maisinkin jos oli
oikeudessa ruotsinkielinen wastapuoli,
joka osasi asiansa tuomari!!? owclasti
selittää. Ia erinomainen etu oli tie»
tenkin lopuksi saat» käsiinsä ruotsin»
kielinen oikeudenpäätös, jonka sel-
willesaamilta roarten täytyi kustan-
taa , ruolsinkielentaitoisia miriTa sih-
teerejä se oli siihen aikaan kokonai>
»en ammattikunta, joka eli kansan
u-aifciikjisia. Mutta nämä maifcubct-
han eillxii merkinneet niilään, kun oli
kysymys suomalaisesta rahwaasia.
~Nyt liiUylvät asiaan pcriaatteellisoi
kysymykset", lisää Lucas. Silloin, jol»
loin tuomioistuinlaitos ja koko mirka»
loneiÄo GuomcZsa oli ruotfiykieli»

nen. ei tällä seikalla eikä suomalais»
ten ivaatiiuuls',lla licl«2lfi3tä oikcul»
listaan luonnollisesti ollut mitään
«periaatteellista" merliiystä I

En woi uskoa, että nuo tuollaiset
lukasmaiset historialliset selitykset
luoiivat olla peittää typeryyttä tai il-
keyttä, ivaan johtuivat ne luultaivas»
ti tietämattöniyyocstä, ruorfinmicli»
iiimme istutetuista Määriltä kuwitte»
luista, joihin sitten liittyy ruotsitko»
jemme tunnsitua rodullista ylimieli»
syyttä ja yl>vs«t!!>lyä. Dstfe l«et Jovi,
non liat oodi!

Samassa yhtcydessii san» Lu«3
miela fimniteJe*, että fuouialttoet nyt
omat ..»vahingoniloisia" sen johdosta,
että niotsa!a:ncn asianosainen oi ole
saanut päätwWään tuomioistuimesta
luotsiksi (jcnla hän kieltämättä saa,
!0ö hän sitä ajoissa pyytpä). Kuinka
!uiono°ti saattaakaan suomalainen
ci. »suomcninaalainen". sanoma»
lehtimies, Lucas tuntea suomenkieli-
sen yleisin keskuudessa n»llilsewat
mielialat, kuinka tarkasti ihminen
läntään anvostelcekaan niuita oman
sisunsa mukaisesti l Suomenkielisellä
ileisöUä ci ole aifac, halua clkL tar*
»>ett-a fiiifca. ha<:toa ja fuur.irftefin

ja ilkeyttä krrf.infa tois»
«itselle osalle, jotta rämä sydänics»

><inn äityisi. Bi, se ei tosiaankaan
hmm mitään nautintoa siitä, jos tä>
män maan ntrtfinfielififfe asukk-ille,
nwtffapa «mnmuvarlaillelin, tapah-

tuisi kielellisiä harmeja tai yleensä jo*
talin määnjijrlä. Se on siinä suhteessa i
nähtämäsli ainon toista maata luin
Lucas ja hänen henliheiniolailensll,
iotla todellalin D. Pr:in lirjoitulsis»
ta päättäen nauitiwat siitä, milloin
>.-.awat suomalaiselle yleisölle tailka
suomalaisille isänmaallisille tunteille
antaa aimäptsiolsia.

Merkillinen ärtyisyys, epäluuloifuu»
ja pahansuopaisuus ilmenee pitkin
lnatlaa puhecnalaisen ruotsinkielisen
ryhmän kaikissa suhtautumisissa Suo-
men nykyä kyisiin ilmiöihin ja suoma»
laiseen kansaan, olipa puhe melkein
mistä tahansa. Siellä koetetaan kuroi-,
tenä ruotsinlielisten loainoa ja sap>
toa, ja kun tosiasiat nnxit sitä kumit»
lelua tne, kosiroa ärtymys sitä suu»
rennnalsi. „Clä nain hallee Hannis-
tasi", tekee joskus mieli huudahtaa
noita purkauksia lukiessa, jotka kuin»
minkin onuelsi edustaniat war
sin pientä ryhmää ruotsinLelisen Yle»
sömme joukossa.

* • •

Suomen rocttfja, kunniarwoinen
TalouZsoula kuuluu wiime aikoina
rannikon fnlastaiairxicötön puolesta
puuhanneen anomusta nxiltioneumos»
tolle siitä, että tuon iröeäkn sallittai>
siin wieo>ä tuotteitaan Ruotsiin ja Ni»
roon, että siis silalkain rnieiiHfirlto pe>
niutcltrifi n. Oikein lril)p't)-*ö klNilm»
oleman tätä Marten maikalla.
Kun näin pitkälle oli ehditty, (illoin

>
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»Itäinen uf(w4io-">

lilvo Härkösen uusi KarjalateoL
on nyt ilnuHchnyt kiijllkauppolhin
4GÖ siwun laajuisena nidoksena. Teok»
sen pääosan muodoZtawien kuwaus»
ten perustana owat maantieteelliset,
hiZtorialliset ja kansantieteelliset o!o>
suyteet. Teoksen päätöslukuna on
esityi'Vanhaa Karjalaa koskewasta
kirjallisuudcsta. Lopussa olettnSja
liitteissä esitetään m. m. tärkeä rajan»
takaisen Hirjalan kylien luettelo sekä
f arjalaisille ja wenäjäksi wäännettyine
nimineen. TeoZta kaunistaa 69 kuwaa
ja. I'omiDtett». Teoksen hinta 25 mk.,
sid. 40 rnf. Kustantaja on Ahjo.

Teatterit.
JtatiWiSitaitttl

TänöM. fifa. 7,80 i. p. esitittHHn &a>
niel j« huomenna, futmuit*
tdtta H» 4 i. p. Tukkijoella ja Uo
7,99 \. p. Newisori.

Hln»mal«in«n voppet».

Sanaan 5o 7 i. p. eftletään Vagneim
suurenmoinen ooppera Solfcenatln.
Hinttofan laulaa Jamcrilattäfirja Adolf
Sustaian, ©lsan ©jöjreoot. Tel'
-amunbln laulaa oopperan Vierailija
WilNa» Becl, Ottrabta Greta von Haart»
.-nann, luntataan Thorild Vroderman.
voppeia» i»htaa prof. Fr. Miioreh.
Huomenna, sunnuntaina, 110 7,30 i. p.
«sitetsan Faust» tnniwiassa ©ntiec
«eeitsea.

ftanfan 3t«htt««3.
Tänään 5« 7,80 i. p. eMtää» tzuwi»

nätjtelsiä P 2 » s lnp å a. Huomenna sun»
tmntatna ei ole na&tftniSä.

Ruotfalalnea Teatteri.
SSfcnäär UoJJS&X P. tfu«-ään w»mei3»

JS edellinen kerta hu»inäytelmä De
ILjliga preciöseina selä farssi
Ett resande teatersällslap.
Huomenna, sunnuntain» klo 2 i. p, anne»
taa» alhaisin hinnoin huwinöhtel»2
Inspeltor» p» Viitala, 8 i. p.
<n»et«ly Viimeinen kerta B e löjlig»
P««ei2sern« fa Gtt resande t ea»
te sfSM f k ei».

£mi9* Näyttä»is

«fttM, Määp kl», 7jBo t. p, ensi.iltanäh.
tattina, 2Äaiju laesilan 4>n2tzt. huvi»
»sytelmö» Luonnon lapsia. Huo»
me»»»» sunnuntaina annetaan sam» kap»

********

Konsertit.
B »tf£ ur<a t n o.r le l i<t-t i« fykHftt?

loirfesttt sk \wmtr.aa Ho 2 p»iwWl
TMväen»!sL«. Ämtfetttn jlHwc, pug.
R«hMt.K<yMl» ja follSrmö cffejtiijij B'm.

*" S«R
. Tä«ä o»
omaDa !on>
runfaan j«

:rri»fa atouë
tanistt Ernst
inyöhemmin.
wrntahw Ko

Kysykää aina
V. Ks&ff&tåa alkuperäisiä

NIQROI3N
kengänlriilloiiusvoideUa.
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fetrcififir :riei silakkain toteniifteitoa
enää pitnw aitoihiu ole ollut o-lemas*
fafcsan, aimtäic&m {sUaiiun rajoitut,
että noiden siwklaisi wMiMena oii-
st inqafcm muuta inaSyro»
Jparac, yföiigäm Y. n:.

Se erehdys siHcen. Muitten ihniette»
lm tuota st!<MllU'.::ista hifauimi ft>
tä felffaa, että siitä päättäen uäytläifi
silta, ..... iwiintHoii iaerniiuaiume
tcieJä olisi ai laa PyyiM ia kaupaksi
guliettca silakoita. Iteensähän on jui-
fiiuuocsjann ferroau, eiä he io aika.
ja sitten awat kokonaan luopuneet tä§-
tä wlllchMa elmteinostaau j» sen st.
Illan rutpeuneet Suomeen kuljetla
maan luwllttua pirtua ia muuta mäki-
julmaa, jokeria Y. m. Hitto wiitsi kalaa
phtttää, fan „kanisterilasteilla" saa sa>
bctn.r-cv.cm paremmat tulot, niin on
s2'.'Mtl. Äkä omatuntotaan fmilumi« j
iäcji Meitä banOvcn, '#tä loähän
kipin 'dHai ;öJla, että [iÖoiu tällöin
ioku sHuiMi joulun rnßnneHteu ke-
siin. Se on näet niin rpähäfétä, kni»
pisara mereen. Ia wiime ar-toma
fauluixi tvarsinki:: länstrauuiton
salakuljettajat nimenneen liiNnmaan

aseZieiwina ia ampunest
hurjasti t*laa--a]auu: tiillirrne&iä.

3iuo.tsink»n puolella näyttää tämä
salaknfleriw wihowiimein heräHä»
neen Ousaliisia buonnora. SMläisiä
sluftuttaa walNnlm se. että Juoma-
laiset" jalakuljeOcyfti fö:c»j3t heiliä
potS sokerit, noita omarele isiä
„konicrkeitllan", jotk« w»llmsteta<m
panemalla wäriä wskiwiinaan, ei»

ivat he nähtäniäZtt yhtä paljon sääliciwätkä surkeile, eitä ne jourucai
tit*matfrigfottej?n nauLttawifsi. Juo»
ko« pirtltzÄtM, tunchay maSÉertwi
ftitä 3-400 like&cl Mutta icferin
tsM«. hc ?ättiw&i noUa «suomasarsi,..

MitnMu nitoen fnojnataifunien'
laita kumminkin ,'iffin mcchtcmee
olla? Eisöhän räSfä ~finlanMtJ".«i>
mitys olisi kerrankin paiialllMl? Pu»
heenalamen salakuljetus Ruotsissa
tapahtuu näet Ahmcnaumerellä ia si-
kalaisessa saaristossa.
nuo sokerin ja koniakin kuljettajat
wain liene niitä ahn«nLnmaalarsia
lellipoikia, joita tuonhan
vain sokerille ja punsftNa mairiteltiin
ja Ma nyt owat hawainneot satakitl.
jetuksen erittäin ebuNifekfi elinkeinot.!st.

Täuzä ..trafiilli "auiaa myös
kan DknÄ>aW>ta nUnk»»
laisiksi v.Mthi mermitnssa ntz«ÄV
faarkAoZfa muokstztuiflrvat, joZ M»
fa muulla liijÄMiin Nueiftw. 'éi)i&
kun jo titiercesici nykyistä ta-
Payiuu.

.
.

Suomen Messujen perintönä on
m«i«ä täsllä,He!!«lBiss2 wiel» tär»
shfst»«Äin „T?w«li". jota yl«isV n»>
kyy abker.,Mi willelewan ja suosiwmi
r«Men t»i**B; n«iltziiseNä Pnikillftxm Ne.
n#B*t tmnminän Imint. Sen laitöv
<U puvetnnn picmOln pois.

~^.

Mutta aiiantuinijoiKsa ja harraK»
-t«iiZsa klruluu tämän leilin koienulk.
ftéta yhä laafaiitunsense nMys, «M jäaff-ci tarmJia«n .m&
t«tzW, MMii laitos uMZlmahuw».
tu#ta »achen ja että fe&unen t»fee
jota tzpatttfeKsa jo en% ktto«iänä t«as
PyKtPyn ZMrMen aloit.
reetta, ha ei nnmten laitos ht»

\tvtu taloudellisesti kanna ttatvcm h^
|sw eikä ale kaupunginkaan syytä
i sellaisen polusiamista tänne jopiwaan
! paikkaan fuinkaan waikeuttaa eikä
wastustaa.

Mutta parempi »lift, jy» laitot
alunpitäen .Zt-ettaisiin kunnalli»
sekst, kunnagism tsalwonnan ja jo'
don alaGckfi. Siitä saattaisi tulla
jtneni raiVmvHl ">elsinaille* ioka ItiU
;T5 wamia tarwiifte. ill sen asukkaille,

warmasti olisi terwewNtt wirkiK.
; tychpalkke. Luonnollisesti Hn johtoon
Ml ycnM«wa näiKlä ensi ypiMM»
fä kok«lnustg. faa»mtttaneiia benMV.i»
<ii, mH&o W, liikkeen hgiiaisiwat.
MMnen 3fa*li-£*l«a ei lWä pZiy.
icéH Mte&a itxakn Mpeisi, muG»
orchan anne Mitä
liasta fyric&tt w«irten sO>>iwia p,iw r

t oja ja 7nu,'sa vaiUoja useamhiak!,'

liättn h>tmis«tftlSihöv Mi fyyis

siw w MM ftfWfcffl nelMottMlWn
ajKnch»r«aÄaj<lm kanssa?

• Tlllllri.
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Suomen punainen tapitta.
Waitkll Englannin ja Ihdytzyxil.

tojen asettama ankara sotajenjuuri te-
tt melkein mahdottomaksi sanomaleh.
tien, kirjeiden ja muiden tietojen saa»
misen Suomesta ja WenäjÄtä fy%
kesällä 1917 niin pujahti kuitenkin ai>
n» jotain tietä sanomia, jotta osoitti»
»at, e#ä Zerenskin johjama Mmäz
iaa tasamaita sairaM tehottomuut'
taan ja että sille walmiÄlliwai sa»lajset mannat kuolemaa. (Éhioineära
alkoi myöskin saapuaikäwiä nei»iaet»
tä kotimaiset PuuaiZet yhdessä maaä-sa majailemien nuolaisien sytilaidM
kynssa panisiwat toimeen arwelutta..
wia Yrityksiä lakkojen ja nMlyal»
täisien. nnelt,losHitu«t«j, muodMsa.2opuksi kertoiwat IhdMwaltoGnTuomeMa eM sosialihe,
monmMmm? suunnAelewat puna.
kaartien efetfcmrisia, iö aseellist»
Nxlllein kaappausta wenHiiisten
laiden aroulla.

Kun ensi wie»ti saapui Venäjältä,
että bolshewitit Leninin joella oli'
ftxrf. panneet toimeen uutat inaHan*
lumouksen marraÄuussa 191? syn.
nytti se amerikkatLisissa piireissä mefc

, karsia tzammäZtyM ja vahaa mieltä.
iAmerttcm ja (?nalennin tmivaaseen
Alistama Kerenski oli kukistunut ta»
sawaltoineen ja Nenäjä oli syöksynyt
tztzteiskuntawll!lankl!moukseen joten
fttä ei enää woitu käyttää keskiwalto»
ja wastlllln sedässä.

Uutinen
sesta sähkötti suomalaiset sosialide»
mokraatit ja I. N. N laiset.Anlk'
rikaspa iiitztren intoon. Ne näyttnvät.
kkchta kclsitiäneen asian oikean rnerrV;
tyksen. Niiden sanVpalcdiriHtö, jyka.

,jo osmensin oli MkNlemÄtä ftitönyi
esillä yhwlZknnta-wallllniumonstu.
juopui raiwoon ?3ti Wcnäjän tapah»
tumien johdvMa. N»lnMta faraaj&s
ajelle sanputvat unilset !
fettoifcat Ha u!iAaanVVmiHla sosia?!
lisOen wMimukfista. HeidZn hen>l

DizyöwÄltzWa]
miluituiwat netten tapausten joh»
dvcha henkisiksi waNakilmouspelwilsi.
jotka huusnvat lehdissään, huusitoai
„haa!eillaan", huusiwat nwkapaikg.is.
sa, kaduilla, kodeissa ja tyZmailla We»
rckjän ja
kiroten n»«n»fiw«t feätea ja llwl«maa
Suomen „pO&9oQti&it".

Kun Vnomen Mechneu, hallitus,
waati Plsiaim
laliaamaan aselMsjMWä Nwuren
punakaarteille ja Nwmen iyswäes»
tön kiihoittamisesta ilkkuiwat meidän
salialidemokraattimme Amerikassa!
kansallismielisille joka pailoHsa, mis»
sä wain tapastwat, «M nyt roarmasti •
Suomen „porwarit" ftfleftat sa«-
maan selMönsa. Silloin jo oli %&ektu
sosialiKteillemme muuttunut PyMsi
kaupunaiksi, jonka woitnan ja as«u«ch»
dm heidän ko-
hotti maailman

Heti sen ifflken ©ucmeSta fcmiéen«
nut?anl»l<usjotll,iia työwäen lpLiwk»
sen nmodosiamlnen Helsinkiin iefei

fsjöwafcHa kahisen in-
foon w«swt«aiw« l«rnn.

sanomnlehMMneen otttew*
!sei«M k«nnan ja nousiwat faifeSo
>wo«M!3aan pualnsjomaan Suomen
lafftfeSti tfrietlua hallituZta. Sosia»
I»?K»&MUtt taaien n %W. W-
Ms»t lnwlm«ltia keskinäisestä katle»
rasta riidastnan . asettuiwat Suomen
t»swäen haMtllssen ja Vieläkin &>!•

shewikien *?wltsk.
«Ie wNMHi>I>.U!« ja wa»

vand«n roffa**, MlkL nÄM;
slMn «M ssMlin raÄri* dfctn la-
tosi '» Ktil&ttifL w«nW«». :
ten fa suomalaDtn Niin»
maansa kansallisen »apanden
miehiä.

Santeri Ru ortena.
Nonien lilvailewien ftmnwlsien

joukosta solialidemol.
lnnM fufcJtt «Ulaw «li»,

mälft herra Mwrwva.
Nuorten» oli ailßnaay »ennnt

SuomeKta majMeMrilozipttua Fh»

x2lK»;j
TErveéffiseitä ja kaanälla paitafla, kor-

keiltaan tunnin laivan,«Man päSfcsä
jaftäeva, noin 3—6 huoneen.

Kesähuvila

Nmeritan suomalaiset suuren
Manu.

(Huomalaljey. fLnomalehtiWißM
Ätri. V. V. A. H-V

DI.

sodan

DhhyswM,is,sa toimiiön ensin Newyorkissa silloin maan»
Paossa olewan Leon Trotskin kanssa
yhdessä.

Santeri Nuortewa oli kolo suuren
sodan aja», Fitchburgissa, Wass> ja
kuului sleK UmeKtywän sosialisti,
lehden „Aliwaajan" toinntukseen.
Hänellä oli jo maailman sodan puh»
jeteZja iohtawa ote idän piirien luo»
nlalaistön JfrftaJfäften keskuudessa.Sun WWM tapaAui kVlstzewik!..
MllclniumVUZ tuli Santeri Mldrte»
ivan asetoiveiista ja hengenheimo.
laisesta, Trotskista sotaininisteli
Pietariin ja se henkilö jota lietsoiaseellista tWr«ien,
Htimeien maallmtiw, Wwläan. Ilk»
rainMn ja GmnzkM. % tesM 191.7
IpJi SMterz MyrtM» kjrieenwait>
idos.sa. Troilkjn tanHa.
i Suomen uusi työwäen hallitus,
huolestaan asettui käZteßäwään ase»[hiaan Pietarin bolsheVlkien jMomie.
liin lrjö «Nrola, käydessään
LietariM Hroiskin pulMlla' sai to»
«nnÄöisesti fMa- mäöräytsen ni-

miitN Santeri 3l«ortewa Mdyswcil.
töihin Sjöorren tyFwöen hällGltsen
chlustajcufi. Vlchdurgiin, Mss.
./Miwalrjän" tvimituHen Santeri
Nuoriewaltz Zaapui: Sitolalta lelsin.
gitztä säHlHlnumA, jossa Suomen
työwä», hMwksen nimessä kysyttiin
suostuuko Nuortewa ottamaan was.
taan tyywäen hallituksen edustaja,
tointa. Sntzen Nuortewa suostui ja
luulen suostui ilolla sillä, se oli hänen
tunnMnhimonsa tiiyttökeitä.

Siitä ajasta tuli Santeri Nuorte»
wasta lWyswaltoihin
ia fNä. manteieella Suomen kansal»
Nfen wapaudgn waßtustajien johtaja.

lu«nm lMiien lMlliwffen
cdutzwiia Iftnttnu.

LähHä chxlla kerrottuja, tapauksia
saawck«t NDOwoltoW» Säwraen
lalW» hpWMen elMMaiina. pro.

MMer/ ia Wm J&arld.
VgnatNlM

KansMiNMleliset suomalaiset M-
iMstvalllnssa h*ibän tu«
loaan riemulla S)»nyln<llehl«t W
kaifiroat suosiollifia tttioitukfia heille
ja yhdistykfet kehoittuvat heirä- saapu.
maan eri päliratunnille kertomaan
Suom«n oloisia ja niistä tottoetefct,
jcHo oft. saada Suomelle tunnustus
Mtmsnxlltum haNwkjen pn«l«Ua.

MO SnÄwnl nM»MZän ia
mIH MtoMvaflkrt M aulanee

GnVMt-lle lullllnöinstn.
stejän loppMssa oli IMMMto»

ien fftfcumlsa VuinieUs ostettuja
w'.lj«yaroza walmnksi lenwoihän, las»
tottuma noin @Q,OOO ttmnia. Kun un»
tisej bollkewikkoaNanlumVuljest» ja
3unm«n vluxMten tekenWtä w»l»
lankaappatltseöia iaapuiwat Wöys>
waltojen haNtiOMe kielsi preiidentti
ttKfcti wilj«lm»oMi IBfc&*n Suo-
m«»l. T«Mn osft wrwninui finj-

kolttu insnchää issialistien Suomes»

fa pysyä rauhallisina, niin mainittu
lähetys olisi ehtinyt saapua Suomeeil
■li» silloin olisiroat Suomi, sen älnsll
ja tyowäestö »öjttiäneej nältaJauden,
nrijfa lvaUitsi täällä, slsälliZsotZan ai-
lima ja feji jälkikautena.

Tämä tosiasia telee selmäksi, että
Suoman nälänhätään todellinen syy
on haettawiZsa Suonten punaisesta
kapinasta ja sen tvimeenpanijoista
Suomessa ja Wenäsällä.

Kun lopuksi Suomen laillinen hai»
litus oli Pakoitettu kääntymään Sak>
san puoleen saadakseen apua aseiden
ja ampumawarojen muodossa moi»
dakseen taistella tuenalaisia sotilaita
ja Suomen Punaisia mastaan, muut»
tui VhdyZwaltojen politiikka wastai»
seksi Suomen wapaustaiZtelulle.
Suomeen aijotui toU-jat Purettiin
presidentin täskystä laiwoista ja lä»
hetettiin oitis Ranskan rintamalle.
Bhdysmaltain hallitus pidätti kuusi,
toista ©immen kauppalaiwaa sata»
missään eikä laskenut niitä ennen
knin sodan loputtua ulos, Washingta»,
niZsa, joSja, aluksi , aiottiin snosiolli.seM. ottaa, wastaan- Suomen Wralli'
set edMtajat, käännettiin WBe, sftfäi,

Geta Suomen, nÄästä' että, edusta,
jltll kyllnästä roasiaanotosta lankeaa
alk;uyZ.Auon»en sosialisteille ja bol-
shewikikapinan lewenennselle Suo»
meeu.

Taisltluzn Suomen luapauden
Mlvlesia ja Huomen waelaan.
Jo ennen frnn Euomtn edustajat

faatuiiroat Vhdyswaltolhin. olnocu
siellä olemat suomalaiset aloittaneet
aktiiwisen taistelun Sjuomen kysy»
myksestä. Wuositllusia oliwat fan*
sailiZunelMt sanomalehdet taswatta>
neet luttioitzinsa isänmvaHiöta mieli»
alaa. Mv:>et kyminenet, suomalaiset-
oliwat olleet läheisessä lostetukseZZa
cuneriiaiaiJten maikuttaunen henN.
löiden lansfa. Suomen iZzwätii amc
ntalllisim sanomalehtiin toimitettiin
Suomen asialle suotuisia kirjoituksia
ja aina täryjen tullessa
kongressissa istumien senaattorien
sa ed.usu»es«n puoleen.

NenaAn kelia.iiwaMn kuMiuttua
„Eonstttutional Sepgue",

puhemljohtaiana ftrofeZsori Tfonner.
et»ZtäMÄ>. SIVMAI wÄtioLzMa tun»

Mainittu, ißifc iulraifi
jet. lesstti- enalannittkielMi Hneritla»
loisiÖiE; Suomen asiaa n?.

Kexmlftn. HMtuksen- aifonfc Nenä?
jän puolestyan
nissa tyoMnteli Metarin, vtzieid,en
mukaan Suomen khsMlhkseM.

jälkeen
ja Suomen flfJHftfcn sodan aikana
Masia astui SlmerifaSfa o&toft iu2>
moittinen fofralfcemofraatfjtten sär.
icljö sohtohenkilöineen näktzwatsi sa
fcakuaoaG tMlillii Suomen kysymy?»
te&fä, mutta onnettomu.udelsi Slw°
men rnWuinaUomuutta mastaan.
Ihtä epaUläwä luin Suomessa oli ai.

woltaan se julistus, jonka Pietarin
bollhewAhalliw» antoi Suomen
riiMlmatiomuudLsta punaiselle
Suomelle, Mä epmltäwälsi muut-
tuimat «e wapausjuhlat, joita sosiati» j
demokraatit Äbdyswalloissa «aniwat
toimeen sen johdosta suomalaisilla !
Kaaleilla ja »»dakin epäittäwunipää {
oli ie toiminta Suomen riippumatto- j
rtnuAcnj kannalta katscKuna, minkäj

Elli Tonchuli ja, Mapaa Näyttämö".
Muulalyin rennuWMllnlulM- ja licttäurntiu.

>Olen hauvoin ollut niin fuuntiattû , lehitth«»Ä, että tämän wid«I«t«>ls«l oli
uran onnellinen luin eräänä iltana »ii» ! mahdotonta jatkaa toimintclcnlsa? Vito
Me teatterikaudella, piemi«»n jälkeen, ' meillä. iodcEslaaji, ole ciiäen olemaisa
jonla tiesin onnistuneeni: minä td» > »luuta kuin flufoffciftilituria, jcla tjlpei»
della tunsin saaneeni otteen siitä ihn:ises° : \tt »itä se yhdessä illassa woi päll-
iä, jma minulla oli esitetiäwänäni, niin jna kymmeniä tlllhansia likoon; ctföj
että se todella eli minun lasisiani. >pli 1rcMeita ja »aufofetfeifta mesenaatteja,
tuollainen tyypillinen hesiintiläis-ilt»,f j,X, pitäisiwät Junnia»asianaan ei wain
sumu miltei latuliwissä ftinm, loka» ja jZailen walmiin ja tunnustetun tule»
tihkusadetta, ja minuÄa oli luin olisin i maan jotka tichtoisiwat auttaa sel»
käwellyt tultien päällä, ruusujen pääUä i laUta, jota kerran on tul «»a jolsitul,

»ain siksi, ett» itse tunsin saaneenij sekaista, jola paiastatlaa on muodostu»
esille sen mitä tahtxnnl" i massa?

Nämä Elli Tompurin s«nat aitoan ! Jiäiben mietteiden walZassa Pyysin saa»
ohimennen lausuttuina 'anta»at' meil» lähempiä tietoja Alli Tompuritta itse!»
le tämän taiteilijan olemuksen: niistä _ hänen «nasta suustaan
pnhuu se paiaaaja faoiolla !«3täwa in» Ogjo tämä »eloisa ja »öttolas
t3hL-nc, joka on itfyatfl taa Tompm.il, .'optimismi ja raikas taistelunhalu todet»
niin ainutlaatuiseksi meillä, se {jelriäntö» topuilifeä*! lamassa.
tön energia ja riemuisa luomisim», ft ,®i stnne päwlään", oli Elli Tompuri»
ponnistelu työn itsensä »uotsi, joka «ii to aMaa». »sonnan Mä suotaan, että
pyydä parenipaa palkkaa tuin mitä on tunttrnui hiukan toatleolte koria ket»
jrntta työ itsessään suo, Sgertmöaa mai. \ perästä todeta, että työ. johon panee
nefanaa ei kai kultturi»ty<int3sjä«t2 , sielunsa ja, nunniwl» »oimat, sittenkin
yleensä tocnba antaa, tuin milä Mttyy Ifåfän tawoin kuluu hukkaan, MNulh»
lause!- ',an eläwä »oima: juuri ja war» jja iaitokjeKatti on kyllä ollut yöiälwiä. se»
sinkin isjä suhteessa täyttää lllli Tom» ' »g h«nkise«lä että ailleeNiseösMn merli»
puri aiheet mitat. Hän on taiteilijana chiZcssä. muita »am kourantätzsi. 2RjB»
ennen kaiNen rohkea ja rlsenäinen, wa. tapaulssssa -'.: ole fetfc.r.itiuniX
tuilla kaikkea fowinnaisuutt» ja slent» tnfä afo fanusentua. Oiiri eljtg !:;.".'.' pai»
riaania «asiaan: hän ei etsi fttä, mikä j«, 'ylleni' witme iaftoeno, tchdoin ehkä
on helpointa, waan on »alini» kokeile» m<choott?mia. Kuinka hlMsnsä, olen wal»
M»an, etsimään, taistelemaan, mcchdolli» mft jatkamaan niin pi«n kuin fe l&tjiän»
sen epäonniitumiseu uhallakin. Ia ai» n ö»iä käy madolliseksi, ehkä ja luulta»
nakin allekirjoittaneesta tuntui melkein toimmin jo joulun jälkeen. Etrsm pi«>
aina, »Wapaan Näyttämön" esityksiä t«ct» täydyn pilipäin ulkomailla Tkandina»
soessa, niinkuin jokin rohkea woima. jo» Viassa, Taksass». Ranskassa, mielelläni
lin kirkas energian säteily olisi tulnmil» Nenäjälläkin, jo» se silloin olisi «uoinna
lut ranlpin tuolta puolen, jotain, iola ja taitaisin kieien; fitte oien taas »al»
jännitti mieltä ja fähNtti ai»an toisella u»i« uusiin rynnistyksiin. Alutta olen nyt
tawoin kuin esim. KelnscälisteatteriZfa. tullut Viisaammaksi ja ym»
Kansallisteatterissa on kieltämättä wr» märrän, eitä kahta hercaa on mahdoton
»allisempaa ja taatumpaa, mutta siellä palwelw,— nyt panen loikki pystyyn Hill»
ei ole sitä suZgesnuvista tunnelmaa, min» kan mittakaamoissa, har»
!Z keskeisen, «siiMMän taiteiliicin tempe» »empiä ensi»iltoj<:, ennen kaikkea, ja
ramentti luo yinpärilleen j« jonka wa!» niin käy «chkä päinsä kulujen fupistami»
kutuspiiriin latsojakin uppoo. !nen ja ytsinamaisesti taiteellisen ohje!»

En ollenkaan tahdo Niittää, eitä „Wa> miston pyZtyZsäpito."
paa NäytiämH- olisi s&H&k thanneieci. „®i, ei, ellöa luullokacn, että minä tä»
teri, tai että fe olisi »«Mlinnut lorkeim» män kautta kieltäisin huminätztelmäin tai
Pia taiteellisia waaiimuisia: epäilemättö erinäisten modernien draamojen, esim.
moidaan sen ohjelmiston kokoonpanoa ja Wedelindin kappaleiden, olemasfaolon oi»
erinäisiä esinMö «asiaan tehds painaa keuwlsen", jatkoi rwa Tompuri miltei
Miackin mui»tutl»ksia. Mutta typerää j« luin ajatukseni «l»aten. „Vikö teatterin
pintapuolista on tämän iaidelaitolfen ole ol»«»a ajan ymm««Mä, ajan kn»«s»
ioimnnlasfa nähdä ennen l«i««a yleistn teeja ?« t«kM> h «S sen fentoaoSft ole
kosiskelua pornografian awulla, niinkuin »ar»it«wa M«i Me, mikä ajassa liilluu
eräillä tahoilla melkein on olw walmiita i« mikä todella on elämää »oimaa? Me
»aittamaan. Kun ottaa huomioon, kuin» emme »m fiwn«tttaa esim. Vedelindiä.
la ahtaissa iajolldelNfissa alofuHttzissa tä»,,jo3 taM>mm« ymmäftää e«in«<M
mä'nuori lait»» chöstentelee, selä sen a». Eleitä modernin Nlls«n Psyhlessä. sa».
karan kilpailun, minkä kaupungin muut '■■ moin on hu«inäyi«lmäln laita. Mun«,
huwitilaisuudet tarjoamat, saattaa ym» ! ensi sijassa ja ennen kaikkea palaa kui»
märtää, että «inäisiö tinkimytfiä lertei ! tenk» mieleni saada esittää Ghakespea»
lailklaan on tchtäwä, ja että »ZassaZap. \ ttå ja MoN«>»ä tulkita heitä nyky»
paleet" «elkem omat »<MH»««t3n p«Wr, ajalle, nraetaa ne sominnaifet siieet,
jota toiölaiseM ei woida »äl»«z. I« , jotka esi». Molizre.tnikinnoiNe otoat niin
,33apaa 3ta>iiäm3" ei sninlaan enf i ■ Äeiset. I« sitte Nrindbe>r«iä> hön o» eh»
sizassa elänyt niiden Maraiso, niinkuin itzmätön. Mtä paitsi olen suunnitellut
«llaan taipuwaisia usZomaan: s«n »iim<» c«b««t»!lt«ja Mnätztölfiftne
tal»isi3f« ensi«ill»issa lailliaan »iin» kappalemeen, jollaisia on paljon ja oi»
loista luwultacm olin, ai m«» »allisia: ©ttshfcfcsigin kammaiinäytei»
net suurinunat kirjalliset nimet «dusiei» miä, 3h<lw'ta, Schnitzleriäj Laaerkmiftiz,
tuina, aina klassillista maailmaa myö» monta muuta. Oh, työtä ei tule puutk»«
ten. Siltäkin kannalta herätti oikeutet» maan, ei, Melmistoa ."

wa harmia se halliwlsen päätös, jonka » eikä yleisöä —"

tantta teatterilta eloättiin diamaaitifen .Hleisöä niin. Tn luule, että ku»
lautarunnan ehdottama 15,000 marlan l»pn taiteilija tekee työtä kättentaputus»
lannawserä waltio on toistaiseksi siis ten wuolsi, mutta luulen myös, että jo»
»ain hyötynyt tsstä laitoksesta, humuoe» laisella on tarwe »akuuttaa ne, joi»
roj:n lautta, kolonaan kieltäen fen mer» ben puoleen kääntyy, saada ne mukaansa,
lichksen mikä tämäntapaisella, kokeile»»!» 9<" minä sen »oin, ja minä tahdon senla, oppofitsioneMTa teatterilla pienissä woida, silloin «imät mttkään »aikenbet
ja epÄypstssa taide«loi«samme »oi olla. mitään merkitse."

Glii Tompuri on luotu »oiiiamaan,
"ääsemiiä» petille, ja hänen parhaat liit»
olaisensa tämän päämiiärän saawutta»
miselsi owat epättemättä hänen intohi»

B'nen ja rehellinen taiteenrakkauteni»,
«n tyAnlonsa ja siiteilewä energiansa.

A.»M. Tm,

n«id«, rinuen eiäänä elokuun
sairaana maana, että „Waraa fKäfyH&mö"
licUiaifHß on iguoktaitu operettifcu»i-ueette; niiisfö »itfätte ohro«t jnS. asiat. M LEFIOTTE KITTTÄMAIIi

Kuuluisaa amerikkalaista nostaketta

ROYAL
Baklng Powåci*

Täydellinen valmiste kaikenlaisen
jauhoravinnon nostattamiseksi

niin saatte leivoksfinne taon äärimmäisen hienon maun, jota ei mikään muu nos-
tatte voi antaa. Seuraava leipomuksenne, kaneeli-kakkuja, tulee onnistumaan pa-
remmin, kuin ennen, jos teette ne seuraavan ohjeen mukaan leikatkaa se
irti-ja koettakaa sitä:

Royal Kaneeli-kakkuja
2V* kuppia vehnäjauhoja 2 tee!usik.-!lUta V.ane.'!!pti!vcria

4 tee&sikaUisU soyai Baking Povder 4 ruoäsalusikamst4 rusf«--~it»
1 ttfdisliatHacn huolia' Vt kupM vej<ä

Vi kuppia zyw«l«> 1 niiina
2 zuofcslusftairista rasvaa

Ota, 2 ruokalosikalßsU sokeria vl&maimtusta mSätästä ja. sihtaa se jauhojen, suolan ja leivospul-
verin ka«ssa. Hiero rjsva sormilla varovasti jaHiioihirLlisää vatkattu muna ja vesi hitaasti. Kaa-
vilc! taittua 1 cm, paMlisMs! Igvnt jtuhoitetofee ja sfvele taimia saiateltiSia voilla. Ripota
sitten sekeria, ia hupbctofet rusinat olalle. jfcäri taikina rußsan ja lei «kaa noin 4 cm.
paksuisikei viipateflöj. Fäne,. voiss£ijn patmusn, ripota" sokeria, te pBat)c, Paista kohta-
Ilöeri Konsana mutisi* M-I5'N<2»M«. Ota heti paistuttua Kakut pois pannusta.

a saadaan oivallinen tulos vähentämälläteelusikallinen nostaketta Royal ETaking

jåjayat.ja. nostfketia myyvät: Helsingin Osuuskaupan ja Harmon myymälät seka
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he aloiitilvat saadakseen Mdystnat»
tain hallitukselta tunnuZtuHta Suo*,
men työtoäen hallitukselle ja sen ebu&*
tasalle Sunteri Ztuortewalle.

3luorlet«a iitet lllmarlusmatlttu
waittaan lllloon.

MaaLiskuusfa 1918 oliwaj Amer>
kau suomalaiM. fösiälil!W«kiaatit
tuulMnseZia tsiminnaZsa. He kykeni»
jyäi läyttäniään sitä tosiasiaa, että
Suomen laillinen hallitus Waasast»
oli pyymnyt Saksan hallitukselta
apua, aika owclaöti hylvätseen amerit.
kalaisien silmissä. Siinä diplonia,
liassa oli Santeri Nuoitewa johtaja-
lta. Hän ynnä toiset suomalaiset so-
sicllideutotraatit lewiiteliwät yli Ih«
dyswaltoien waikuttawiin amerika»
laisiin sanomalehtiin räikeitä ja Mäii»

nrjoituksia, joissa Mastoin to.
siasioita suurenneltiin punaisen
Suomen aseellinen menestys ja wäi»
lettiin, että Suomen iyöwäen hallituK
olisi todella kansan enemmistön ää»
nestyksellä syntynyt. Samalla niissä
selitettiin wieWaastl. että iyöwäen,
hallitus olisi juuri sitä jÄoa kansan
linltaa, jota IhdySwallaikrn fodal»
laan tai)t«wat Euroftall2 pakottaa.
Suomon »valkoinen hallitus kuwattiin
Harmain feudHliaikaisten ylimystön ja
tyranneiden julmaksi io'.ilaMallllksi
jola pani muka toimeen kaikkialla in.
hottawia teurastuksia ja ryöstöjä.
Walitettawin asiassa oli se, että Nme»
rikan suurleHdei silloin n»llitse>van

tähden
syistä syöttiwät tuollaiset jutut tosi»
na Amerikan kar.salle.
me toimeliaisuus meni niinkin pit»
knlle, eitä silloinen „Rai<oaajan" pää»
toimittaja Simo Syrjät*, ryhtyi Ame»
rikan waltiollisen salc/poliisin herra.
Hamlinin kanssa saa»
sakseen lupac, wärwatli suomalaisista
sosialisteista kokoon. Tua
Amerikan sno.mclais.fcrm punainen ar»
meija piti sitten tuljej,3tla!nan Ämcri»

sotnlllnooilla Muurmannin ran«
nikelle, josta se o!i?,i hyökännyt liit»
toutmitiden joukkt-jen kanssa Poh»
jois'Suome«« ja jättänyt wallanku»
mouspolon walkean armei»
jan ?e!än iafanq. Äuuliawasti DhdyZ.
Maltainkin hallHus piti yriiys.ä liian
fantastisena, iekfa herra Hantiin ei
näytlönyt saaneen siltä lupaa lopulli»
sen tekemiseen Syijälän
kanasi,.

\ Mutta WkMa tapailksessa sosiali»
demokraaiit siliwat sen aikaan, ettet
Zimerikau rjlciaen mielipide noina cnV
koina Fanisiui' arweluttawan pMasti.
Suomen waWi3.ta Mas»,
taan.

Silloin ©dnteri Nuortewa luuli
ojpffisn ojcHifen ajan tehdä kumar»
n>3S!Taffan SBafomejionm ivalkeaan
taloon. Suomalaiset fofuili&KSokraa»
tit cliwot l)cinelle. Jo sitä ennftit kvan»
neet muutamia, ftoaTteniä tuhansiablffcTcira; joilla 6Sn öl! nfcttöniif it-
selleen New ?)or*tin »Suomen työ»
wöen hallituksen lähetystön".

Zaxvaäa tai toisella pääsi kuitenkin
lansallisniielisten korwille puiahta»
maan tieto 9£ucrtcnjan aikojasta ku>
Mlllru3n»ila?ta.- Tarnäu kirjoittaia
sanomalehiikuulutinsella kutsui was>

WorceVteriin. Wass. „©o»
Knttaja"- raittiushaalille Uuden
Englannin suomalaisten seuräkun»
tien, raiitiusfeurojen, ,Kalewan ii»

f
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krreiben ja Suomen ruotsalaisten Yh>
>i3tysten edustajat iansalmslvtoul'
feen. Kokous laati päättzllen jolla se-
Neitiin, että janotut »bdistykisl. joi-
ia edustamat paikkakunnillaan huo-
mattaminta ojaa suomalaista, julis-
«lutumat täysin lojaalisiksi Mdys-
maltain hallitukselle ja sen waltiopo>
liliilalle sodassa, mutta kuitenkin il.
moittimat ei olemansa bolshemikeja,
«ikä kannattamansa Suomen silloisia
työmäen haNilusia. Ne katsomat
Suomen ainoaksi oikeaksi hallitukset'
ji sen, joka on syntynyt wavaalla kan-
ton äänestyksellä ?ikä aseelliiella mal»
lankaa»,'pcnlkscllc, kuten ZuoMen työ»
Väen hallituß, Samalla ne pyyläwat,
että hallitus mUS pi-
kimmin tunnustaisi öuomer; lailliscn
hallituksen ja sen VbdyZMalloissa ole»
Wat edustajat.

Kokouksessa kerättiin kolchn, ic3a
päätös sähkötettiin rpirallifcSv': ena-
'annin kiel?lle käännettynä ja osaaot-
saneiden edustajien nimikirjoituksilla
warustettuna Washingto.nin waliio-
Mieerillz.

Luulwwasn Santeri Nuori-eMa ei
Wii! szkköscnromaLia ftktäm)! ma!»
??aania!oon mennessään. Kun l:»n
saapui sinne ja «Miansa «teislssä
sdaiettuaan lovuitakin pääsi waliio»

ftcheille. alkoi hän kn-waa°
mum hanki «il» Snomea tyowiwn

oli ja ettö sen jalana oli
Snonieeia ja Bkdyswalloiösa suoma-
lailten maltawa eunnnlis'3. Silloin
otti moltiossbtferi esi?l? Nor«?steris-
ta U>,'den Englannin suomolaisten
Nettämän sabsssanoman ja sanoi,
että tämä pää<ss näyttää pubuman
pamwasmista kielH.

Kohtaus oli loppunut jokseenkin
lybkäiseen ja Santeri Nnariewa sai
palata tyhjin tonnin takaisin.

ms § "■ * :'3&å?'

Wi«M mnt'c!aail karuus taa-

ljgllinnlliksw. täHuMn
joiltu:lci:l:r

Mä «ai»in»n fystimylsen refottxi.: «83s
tamperelaiset wa4xni&soba§|a omatsuiiten»
sa wheutum-sk,Zta lcrrsimäini juutuitte-;.
Fl> pitenraän aikaa sitten olnuat inaini»
iul „2Mporclali'et jättäneet afiatiom.ci.
feen rpira&ioon fotwauSatwntufä-nja m««
ttKetljstä otncifuubefitoan. ftun anoirnif.
\een et oi* kuulunut rni-aäii ratia sua,
eöjat he jopa kolmekin eli tettai ma tius»
tateei lanne tk2>uä:e erniiui;

ar.aoafa ZaåM on heille joka kenulla
A,c«tilttu eUä .tässä kuussa latkatllaan
c'M". siira. mn«n plUän
«lila« .tämä tuulorlyi' tark°!Uaa ia siitä,
«i! 2 nntään «axmaa tietoa u»iba saada
lotjoauJanomufsitn rarlaijiKtjcöia, faan»
fijroät h« täten a}iano.mot&en nriran-
»naUten putfc.cn feoluten woMsilMa

jDjnaif Huienf a menettäneitä

Kilios.
Vydäluellinen Uita» Tammisaalen

Pal.at!jölait2tsen jjcuiiliJiumiaUe niistä
fuurenuioijiäta lnhjoiZta, joita ftlttä
«ll»teös<t!!>me faiinuic ttaitaam>uaat

HelsinLiöiä, st»'Lk. 8 P. 1820.
Hilja ja Swarb Palonen.

Uusin lirjoia.
gli»tannusuialeyhiiö 2hjo

»n juiiitisfut:
(Somatb Wild e: „Wäe.>liylän maito,

mies". Suora, ©etoa Patajot:. 25Ö \u
njua. Hinta 12:--;

«arl.ElU golsslund: »Ulos maU
fc!" Suomennos. 266 juu. 10:—;

Vjan««le.2utemi«un> uutuuijia:
N.o 26—27. himana Julman sotu»

«T; A. ft. Tolstoin suuri hiswrial.
iinen roinaani. Suom. Wilho Elomaa.
BGO siwua. Hinm £0:—;

R:o 28. »Wasliiinnan salaisuus,"
Jul. 9leg:B'tn salapoli.siio.

rna-arri. 222 siro. Hinta 9:—;
Ajan!»!eie'2uiiMl»wn n:« I—ls oroat

nVii myös fttrjctanjtin sidottuina fau.

Po &fa Tidotun kappaleen hin!a on 7
mL totiaaaipi luin nidotun.

Nanktan ja Tlveiisln Maltatta
raiuiyHMMen »eiwluely.

Paris, iynik. 9 p. (.Havas S. T.
St:Qe) Ail'les'Bainsin neuivotlelujen
jatkeen kohtaa Millcvand Lausannessa
©iwttfin presidentin Moltr-n, jonka
luussa bän luultavasti ncuwoiiclcc
NrrsaiUesm 435
artiklan täytLniäönpllnosta. M>ini-
wssa artM«ssa edellytetään wälittö-
mm ne«woLei»»ja Ranskan ia SweU-
sm kesken sotilaaMsteii ja taloudeK
Nst-n rajakysymysten selirtftämiseksi.
3wei!sin on \o »Äitetiy, että
Nan?'a!la on d\!h\% vitää rajalla
jouffrja, m«'-a ei kemioa

lIM l» »

Puolan ja Neuwoslo»Wenäjäu sola.
Rllnhanneuwoltclui NimssK.

Mosi a w a, syysk. 10 pnä.
(2TT) Neriwottollit Puolan kanssa
aloitetaan Niiassa. Tän-
ne tulee rnaifugtarnatin
nen rauhanwaltuustunla, jonka
IJU&eenjoljkrjano on ia jineninä
Obolcnfft), Mamnlsty ja Kliow.
Asiantuntijana seuraa waltnu.Ktun»
taa professori Bogolspaw sekä joiU
!asasia?nuntizllna NoVitsiy.

BslihMUieu laisttMMsja.
Mosk o m a, syysk. 9 p. sITT.)

ahttfiJla liiydään taisteluja
Novyi Dworin itäpuoiella sekä Hu-
fnitsan pohjoisvuolMa. Beleveiftn
kuduilla omat neumostllloukot tor-
juneet wibollisrn Velo-
fcetfta hwStaan. iBr*S»~2t! otuskin pn-
rissa tai-Stelamat ncvivotitfautiyi
sjabinffin a!eman kuduilla. Noha»
jäynin anreslla omat
wa2tahl)öDä»!<ssc:3ä ti&mei IWM
»ii« Ml»n *'• C:i tltaAsnM
Mi ntel!\u3tn fofcfcMa, oiw«n nolr
*5O nxmkia ftM finiiaruiöfuja.

Krimin rintama 11a on ofuit ro'
Woifi» iaéJietwia Oreholvin \u&tt&

Kaiwoslakon uhka Alg>
lannssa.

Hllssituksen ja kaiwostysläisten
wäliset ncuwMelut rauenneet.

S o n t o o, syyst. 9 pnä. (Router
BTTille) Reuwatielut kaiwastyö»
laisten ja hallituksen wälillö owat
rauenneet.

Tämäupäimäineu friollc-cita syn-
tynyt kauppalainani-, nrcffccniin
Hornen ja kafroosrnksicn winieen-
panewan lomnean »Zlinen konfe-
renssi, josta oli wiwotiu paljon,
päaityi tia 3i. p. Ksuftrensii o!i
rjfflrSjiålitontoinen. Hornen llmoite-
taan toiåsaneen hÄlitulsen setityk-
sen, eitä tlllllushiilisn hinnan alen»
tanuKfhsymns on puhta«sti waltial»
li-Hta laatua eUroa asia, rnikS on jä>
tetiäwä parlamentin rsikaistawalsl.
ja että palkk«n>2aiimukset on jätet-
tiiwä sowinto-oikeuden harkittaviksi,
yksityisen nenwotielun jälkien il»
moitti kaiwostysläisten johtaja
Lmillie Hoinelle kaire-öår.iieéten toi»

kcmitear, katsoman,
etta Hornen ilmoitus ei sisällä nutia
ehdotusta, joka johtaisi kaiwostt)ö°
läisten waatnnusten hymäksymi-
seen. Horne lausui malittelunsa ja

konferenssi päättyi.

Shtft tfiSoiibclUfe§ii tmitriß M»äfc
Haris, syysi. 10 p. (Havas

, TTT: Ne) Tanoittcleljbct esitiäwät •
! otteita kansainliiton neutooston I
W»lml3tuiiam<lsta felostuHesta,
jossa annetaan erittäin rnielenfiin-
loisia tietoja taloudellisesta lilan-j
teosta sekä liittolaismaissa että Sak-
lassa. Näidcn Etojen mukaan on ITaksa Paljoa wähcmmän roclracni» j

, tuuut tuin woittajamaat, erittäin-!
: fin Ranski. Naltion menot owai j
nychjään Ranskassa 1,287 frangia
asukasta kohti, mutta Taksassa sitä|
mastoin ainoastaan 892 mk. Kan-
sallistnlot omat asukasia kohti Tak- 1

, fasfa 3,000 mk., multa Ranskassaj ainoastaan 3,300 frangia. ißalrion
iNtenojen prosentlisuhdc kansallistu-
Jooii on Tarjassa ainoastaan 23,
mutta NanZkassa nousee se 40:e«n.
Jos waltion kota nyfijiricn weroistasnama tulo käytettäisiin melan tuo-
lewkseen, niin tanvittaisiin tähän

>Ranskassa 6V2 Muotia, mutta Tak»sassa ainoastaan I'/» wuotta. Tä»
män johdosta tulemat lehdet siihenjohtopaatokseen, että ellei tilantees»ja saada aikaan korjausta rauhan-sopimuksen määrävsien sowellutta»
misella, niin moittajaksi tulleella
Ranskalla on sodan jälkeen paljoa
raskaampi kuorma kannettomana
lirin kansalla. Lopuksi
lausumat lahdet toiwomuksen, että
näistä kansainliiton neuwoston tut-
;Firnnffi§ta tahtaisiin ne kätitännölli-
set johtopäätäksct. jotka n'iden Mll-
taan owat Mälttämättöniiä.
Nusia nuw!.«alölidblslö PshM

Kenraali Weygmldin neuwoja.
Lähtiessään Puolasta on kenraali

Osygand kehottanut puolalaisia fiin-
taäari j«tfa.'v:aan wilwllisen takaa-
ajoa mielä ennen rauhantekoa, minl3
annellaan tapahtuukin ennen talwen
wioa. Nnitenkln on »varustaudu ttawa
umosklN sodan jattunrisen »aralta.
Puolena tulee eoeresjäiin
mallata scllan>en ijriiariiafhrja, jolla
se moi to,i>"/lhNll. (Zitä bxißtaSfa on
videttäwa siimalla kh>a ieiffac:
l) ft-raieeaisslia kclnnnlta farjoen on
ien alta ma sellainen, eUii Puolan ar-
meija noi torjua loihmliscn hyökkayk-
set hy»in tuloksin ja 2) |»fittftfeöo
kannalta katsoen on l.yödlcks,, && se
H«jö on tarpeeffi kautena Puolan
pÄillalipungista, ftmfba sitä ei firiien-
ftiö tule siirtää r»H« taucA, että Piu»>
lan ja sille ySräiräliiSian öeltain mä°
lilla syntlnsi mista wWMMftlyMä.

Sills aikaa tulee ylsiMikunnan
ja roar.istan

irniffofja icSö nKsrsjoufto-
ja, fillä en cii«fu'i*»ViH!, cJt« nMwos»
tonaffttwS ensi FciöäaSfi kokoaa taas
itufta ioiiffoju Puolan
Pu«lan armeija sn täysin toistelu»
f[intoinen j* upi<?l»s<o tn?mä fefä yk-
ftini<Hiiift.

Ranskan jyöwälnlnie.
Paris, syy st. 9 p. (Havas E. T.

i:llc) Naut.»tieläisten liiton longres»
si on 155,478 älinellä Öäcunmäifiroå»
Ult22ten 116,407 äantä lvastaan hy.
.oätjynyt reformistien ehboitanian
pö&oålaufeiman. Eiinä läktarn, eaä
mlime toufefimn latto jet seuraulsll-
taan toairnreilfi; iafiopäätöä Msi ol»
lut pa!ion tehonaa:npi, jos yleinen
tnön>äemitiio (2. G. T.) ja rautatie»
läiitwi Itifio oltfbcai Pääsjsel fc»!e-
-<tdsn \omrMoen.

Nauta«elai»t3n liiton kcnarevsi on
-'94 aain!r.äajt)j»is:'.;ii£n äöneää 118
ruoÄfcan hy>Zksy.lyi Päöiöel2use!mlln,
io3]a kanjninyMWö asemaa loZ«»
ivassa lyHinykslösä reittejään kanna»
tetta>vcm feltei&ta fcrnsarn»
ivci.Mci joZsa
poliiMset juonittÄm rimat aäytiel?
miisin osaa. «sd«lleen lausutaan te?»,
w:hdys Nenäjän ja Km»
mi-3hi§ fo>an lasitonttua tarkoitta»
mille tomiMpiteikle felli omitetaan
myZtätuntoiw. Englannin ja
Italian työläisille. Lapuksi lYfcoiie-
ia<tn rautaiielÄsiä osaltaan mailulta-
inaon lansainwäliseJsa painosllii-
työssä, jonka tarkoituksena on työn
i^pauttcmunin.

ÄlMösalnis .fclgiaiainen aftto.
Pai is, jyysk. 9 p. (HavoZ

Sö£:[le) AruZjeliHtä ilmoittaan:
„Natwn SBsige" mainitsee, että fi*.
jelinä, jossa ilmoiltaan Ve.gian
fral&hlftm hlMxissyiixni sotilassopi-
nmLsliu, iateiöän t. k. 11l p:nö diana-
fcn hallttich'ellc. Lechti lisää, että kait.
fi oroat Mmiclisia Ds-
lacroirin kanösa, jZten randMaiä-
belFialcnsta liittoa moicaan pitää to»
slajiaNsena tapahtumana.

Belaim, sotaministeri I'auson on
selittänyt, että Belgia ci Mci pysyä
Pnol'.lo2tto!nana, eT:c i fe ele hyödyksi
maalle. Belann on ciippmnaitomano
ollen oltawa lujassa IhtoSfa Flan&feti,
kanssa-

v 'litan tnhtistc-
n Brunei saapm eilen Parislin lafttll-
lisest! päättämään ranskolais-be'»-
laisesta kauypasopimussesta. Mitä
tule? Luxemburain ja rauta'
tieliikennettä' kysymyksen
hoidetaan niitä wa3t'edes luuktarva
ii Yhteifesti.
VoljhtwttiwaNnu<el,tt Slanbi-

nnwian maissa.

lialinHsa.
Paris, fynsk. 3 pn». (HaMs

LTTiNe) Neqqio nell'Emiiiasta
ilmoitetaan t. k. 9 pnä: Viime yö»
nä klo 3,25 tuntui inisi waimakas
maaperän täräljbns, jonka ilmoite»
taan saaneen aikaan paljon tuhoja,
marsinkin CapedeletKZsa, Busllnas-fa, Toanassa ja Cawonsissa.

Ammattiyhdistysten edustojat läht«
neet Kristianinbta.

Norjassa o!cw«t suomalaiset so-
tilaat. Kristiania, syysk. 9 ft.
(TTT.) fiirrenöfiötä ilmoitetaan
„Tidens Tegmlle": Kol«l«e keskitys»
leiriin suomalaidla Pääsi
eilisiltana paleNNnaan. Merkeis ä
Päättöen oitKil he kulkeneet yli N«j-
dernin. Suomalaisten »vartiointi on
ollut Puolueettomuuswartiostsn wi>
meno, NPL. ,

WranZe! mnnitM fotajnnimi-
leimas-fn.

Sont o o, jyysk. 9 p. (Reuter
STTille) Lontoossa olemien wenä»
laisten piirie-n tcchona ilmoitetaan
Reuterille kenraali Wrangelin pää!"
taneen Puolan armeijan iaawuita»
mien mcneZlysten johdosta ja fiiiä
lyysrä, että inöiaish.!-
niistapa Venäjän nyt en
miatrhuvut, fci/fUiäa ionfföKja 3l»u>
ric.n IScnin poiljoisosaan rjifci«>?fkm
sieltä käsm etenemään länt'ieon
s,mn»aan. 3 setä fasstä ö» hän päät-
tönisi poikaa joilzkansa Kubanin
«lu«ljn, missä ne kaukana jlitä, atta
oli simat kärsineet tappion, omat ha»
joitianeet fnf i i punaista diwisionaa,
saaneet 9,000 wankia ja mallanneet
ka!,deksan tykkiä, Nr»ngel on sitä
p«i!si saanu: apuwäkeä niin että ha»
nen ioukkejensa miMuku on llsään»
ternit 250 fo:ua.

Vranqclm rintamalta.
Konstantinopolista ilniaitetaan i.

k. 8 p., että Wransssii", jsnfet oV«i
Orj«ho?vi:! suunnalla rarjuned pu-
naisten Kurkulacin,
Walldsrs',n i» Montosiin seuduill»
sskä otmn«t wanceza.
Sfmetiffa anis* taloNl-rllistol asr.a.

Ameriian edustaja, amiraali Ma»
lllulc», on ilmoittanut SBt«n«fin
rahaminisieriNe. prof. JkniatffiHe.
että swai w«lmiii an»
lainaan taloubeltiéta «piva Krimin
hallitukselle, ia py»tän:ft «äneltä
luettelon Krimillä tarn»i ttawW» ta»
»«oieta.

„Isänm«a:nM?cw!ä".
~Voi«?aja ainjosidee

Ranskan ia
ißfrUéiä' saiZiHiL ia £o«=
taa teei&tellö, cM Nr«nge! myy

Hl'Fcir:aalaifiiie. H»nen
apurinaan ?n «WWiSti" Ecno!!;-
taru, \oi:\ kirissään NrangclUie
llmaisW öi«naiftra&eß iv.nk.hami.

T«to imåis fc+iiiuufcsrci en,
firi-en tunnettua, k«mottn, mutia
bolshewililchbet täyttämät sitä yhä
«delleen h«nänä agitatsiÄnikeinona
WranssÄia wasiaan huomauttaen,
kuinka Wrangel ..myy Venäjän pa»
loittain". ..saattaa sen muukalaisten
orjaksi" y. m.

Sensnnria lowenrttaan.
«Polit. Ismolle" ilmoitetaan, et-

tä Pzeiaiissa on sensuuria anta.
lasii komennettu. Neumo?lolcht!en

an itnfnijm suuria
toalioijta auttoja.

Varoitus huhujen lciuittäjiäe.

«Krasn. Gaseta" jutfaifsc t. k. 3
p:na »areitufjcn niille „ herroille",
jotka Pietarissa punaisen armeijan
puolan rintamalla karsimien t«pfti°
«iden i?hdoöta fe;iésn>«t samentaa
Kieriä enienten ia ncuwaLtl»-
wallan wahi!'.stsln. Bieiä ei al? sa»
nllttu, f::fa lopullisesti pääsee moi»
to!!e. Tällaisena raskaana aikana ei
waida saLia lailenmoisi» maksosienlewittämiä huhuja ja juoruja.

tihutöitä.
lekatcrinosiawin läciuissä omat

oolihewnit vioittaneet Höu talonpoi»
laa sen johdosta, ottä nämä muta
aliwal auttclneei omaisiaan lähis»
mään Rahnsn joukkoihin. Mfin Ki»
jewin bolsh.':?ililchoettin panemat
jyrkaöti wlls'.a!ausoen lätä merityölä
wastaan ja sanoivat toiuisjaarieu ja
erityisen komitean harjoittaman ter-
rorin menemän jö yli kaikiien roso»se» ja muuttuman Meriseksi hurjai»
luksi.

Odessassa taas o»at Kanstanti»
nopoliin saapuneiden tietojen mu»
taan bolsyemikit ja heidän kiinalaisei
kätyrinsä harjoittaneet sellaisia kon-
nantäita, että gnnjannin yleinen
mielipide, tulen „Daily Telegrap-
hin" kirjcenwllihtaja lausuu, ei ole
iietäwä fnnssa enää oi»
tcnvan missään tekemisissä, jos nuo
tiedot todeta o,'o'.ttautttwai tejuji.

Kristi llnia. syyZl. 9 p. (3TT)
Wenäsän llmnlllttiyhoiltyZten edusta»
jlsw matkusti tänä iltana Kristiani-
llsta. Kofsi oli faamit
pa.Kstmfa rnerfinnän matkaa n>arn«
Baksacm. He !ähti'.v3l ilta. unella
ffototfttn
ta mattaank Ve»!miin. kaiP.
t*i*ta eiwät »Må ole faane?t t>o*fV*
merkintää Nuotsiin eikä ©afsa*m. He
matsilKtiwat yöpik.iiunalla 93crge-

."«s'"'"' WenäMe matkustaneet saksalaisetb3yr,lmw°lla .««bow.f.ll»''jwf- pyrtiwät Äarwan kauttakoan,a iof« Hamvurim tmkka takaisin , '

©jnäjälfc. - NBC.
'"*''"'

Noin kuukausi sitten matkusti
Shlopnifaw pldntcttu Nnolsief». !Nanoan kautta Wenäjallc 250 fal*
Tuk.hslma, fyysk 10 p. sSTT) salaisi ammattitasoista ttzöläistä

BaMemifrmaltuutettu SMoPnitsw °n automaan muta »«naian teolli-
Pietetty P°liifiwir.noma!tzten t°> ! \ U

nf ta ÄfeJZrr 011 ,

~»...,
.

.... jahtmlllUl M lnnnoo«jalln. .voille
£*£« °E^J * kaikenlaisia *qrtl£9tt,tS^j^j^?"**B*l . n!t f Ste - on tästä jmllosia faufaubcn M.saatuaan »iti Men tBn«e» olmehm jälkeen neureairo*naei matkintaa »tron- Uimalla, nmt- wallassa f>o rnU-srä saapunut takai.
ta Viron knsnlA»i«M« ei ollut an- si„ Narwaau. Nämä fertwrx.i, i4*
tanut hänelle rncrfintäfi matit» m ti, heidän olonsa M»M<j«U« oli niin
te» Wi«m foötta. gfIHL lluriat, [oita he mitan chöst«m«l.

Vp«ia3sa omat bolshewikit »olt-
I tanest porol" Nito!ai?wslin Amu-
rin »»orrella, kaupungin 16,000
asukkaasta on main puolentoista ta«
halia säilynyt hcngiZsä, niistä 600
päässyt pakenemaan Japaniin.

Neuwosto-Wenäjä.
lihaan !uopu!Ma-t wöstä. Paloit
| taafjceri b«idät uudelleen chöhön.jot:sr»at balshewiln yeiltä paté wö-
Imfilic tftna&ifeiii! suuren»jnerim «liiitavlpeannoffen. Kaksi

[»liffoa elnrn: jaiialaifci pualinal-
ifäiiinfi ja moiwät roaattcenja fefä
imuun ornaifunkitJG, Wenäjälläz parhaillaan olesrelswan Zaksan pu°
naisen rlstin csimllc onniirai 90

'rnie-fon uyi t-alatjin Pli rc<=
ICTiT uziiraon. Toiset larjsfcttiin Mos-
t*os(w#J« >, aulaan ja mikä minnekin.
harmaan faojTuneiben rniek* ouwai

muuiiuueet, niin nm*
slMwärifln taiwein luin climajfin
neuwoslspaiatiifiin lätzlcnee!.

inu tatåxMttom&nhfk rittsml,
ftsln.

Mochto id c, stztzsk. 10 pnä.
(GTT) Nemoostohallituksen asia»
miss BerliniZsä. tri Kopp, on 3ak°
ken hallii«kscl!e esittänyt w«stalau»
[ees sen jotsta§:a. että neulvosto»
joukot, jsifa fétatottnieit nilana
oftifti «m«zl«t 3<insi-Preu2sin rajaa
«li, sn fieilä riis-tttu «seista, ei 3ak-san hallilussen taimesda, kuten alisi
töui Salsan puo!ucett»mnuden
»aaiimiiftkn niuicriSta, maan iiit-
leuluneideii kouiiZsionin puolesta.
Kssk« tähän foimlfwviiin kuuluu
sellaisien waltiail>:n edustajia, jat»
ka moHiMLsti awusiawat Puolaa,
täntny i«',!!issisinn toinxinpidettä
latsoa Jaffan puolueöitamuuden
rilkomijeksi.

Innokasta prnpagandaa.

M«skow«3fa oli tnonoin Leninin
ja SsiftCJtivaifsrn lä§ncoi!e-sfa uuden
lllkkdMfftn ja arnDlciaijen rirjapai»
nen A»ajaistilaisuuds3kft,
>MinMMn puheeäsli mainitsi fyi-
natsh«'.W, Mii SSoäFowassa on wn>
mn%m\ 6 kuuJlluden aitana Painettu
n;£a~pi feajyfe
iuuua kuin Vkäismm «ko rnäsäiön
s?.attäniä clintaäßcmöätfl painaa.
Nen. rkto^liii.

Työichon alcne«in«n.
Msökowan ..Prawda" julkaisee

uiuutaniia mielenliirnsisia numel»»
tietoja työtehosta paisäistssa töissä.

ieiso.eat alukset '. fejöiäté-
ten puutt«2tla mitä ei saada lasteckuit-
ff. PakoKincl! työ ei ote osoittautu»
nut tarkoitustaan niastaawatsi. Tot»
nineen lastahan noriiiaaiitLömääiä
on 160—20(J puutaa pänoässä. Mutta
tätä ntjfyä JcJtefl työläinen Nichni-
iJou-QJtobiSJQ main CO mutaa päi»
massa, lauantaitaltoolaimn noin 89
ja töL'ar:nri;altt:nen nain 20 puntaa
pniwässä. Ailran mitättömiä mää»
riä. Zitä vaitsi on tuollainsn työ-
teho epik dv,Sinen !l>altiolle senfbi
u>iu>fji, että Palkka on kumminki,i

ja elintarpeita annettauxl.
iyöläisTt oivat lähtenoet

ka«p!!rg:istQ maaseuduille.

Taide°euueideu toienii kielletään.
Pietarin „Itzweftija" tietää kertoa,

että uudessa nlfaniaitte matkustamis-
ta toskewasftl asetlitsessa kielletään
wicniöZtä VenäWO ulkomaille taidl>
esineitii: latuja, pronssi» ja pors-
linlitsokfia, ka.?kaita n. m. Kielto iu>
!ee hiuklm »WWW», ivasta sitten
kun suurm ota feßoifia esineitä on ;ö
muilla nmitiinoilla, Skandinaviassa,
Amenluäsa y. m.

Kerjuu PietaiiSs».
«Zswestija" kertoo, että kerjuu Ple»

tarin kaduilla on torune aikoma ta*
waliomasti kaswanut, waikta työlius»
waltiolsa ei sitä saisi olla olemassa»
kaan. Tyohöniykenewien pitää olla
työssä ta ty?kywyi!ömien ionina rcal-
tion hi!o3L!tawiksi. Kaduitta kuljeksi-
irnt kerjÄläiset fcfä kcrjääwät
oraatläijctctiäaät rintamalle.

PllsszlMöleneja.

Pietarissa sn „Vsw?!«MN" kerto-
msm muimii 4 pa?!otyo!eiri3, joihin
on fulieÄu 6,006 henk». niisti 50"
!nk«wld<,wnt«!. KuZpkin lotrrSTä er
„klubi toonöea väli' ton lisln Bwten"

Itämereninaat.
Wilv.

«Siron Clt>numik>is;cn ft«Ztsam>tt°
TllllinnsssZg.

Maaicon'aina jaapuilnat Mnttver»

nwt miralnisei «ehrilijui fotircrnnofl-
leen. SEteS-teatwito iatlinnnßfc oli s>N>
arin iiiblallincn ja MGmMmM.
man fcöpelofiiUi
jichlaiunitzsll ja musiikin 'aiivifa
wi?tii>, urheilijat fafciincSt!» s«uplm»
fiin I«'p?löi imnä ja lukiiettxina
KllaVa e!, sobrWu3to juhlapäuuälli»
fet teibån wlmiQkZee».

HELS/W* SAIOMÄT

Virolaisia upseereja teloitettu Ar
kangelissa.

Strfangeiista Tallinnaan joopu-
neiben tietojen mnkaan otoot boljDeim-
fit Fuljetttmeef. Arkangeliin ja tclo!t=
temeet siellä fijiroJatfen inftiiööiin
Jansenin, ewirßti Pariningin ja «P»
fccri liiwakin. ,'yiidän oli
{Sfttu se, että he i>liwai plliinelleet
tfaarin armeijaa"'». Kvimen mmm
sinne fufjatctun udieerin kohtalosta
ei »kfä ck tietoa 'ampunut.

Zl-ilheVlkit »ss?lfw«iwat menemsZtä
Wly2Me.

wgMlM eras HallwnandolPewiti, että jänölle ei ale
nelw fficifefcthws ©enäfäSe; Tallin-
ne-Sfa oletooi
F->erKr *p<m>tft<m-«t. sinne
nröHu»tanKK4a fitsoaillett H3n«lle
N3i!U'«zw-Wenäjän oloja furiifis.
&3TviiiHn\n fkiatfiia- [i taiteilija-

atonSteffifl.
Niron hnMws en pöitttänyt t. f.

1 p:M korsittaa useilla wifichoiN
iainfciile io taitäilloiri !^3nn»l^»
fä siTOi?rn:;fia. |i»J?nvi ft,a°

[ «n;>avä: Vis'n 3,500 maiii e, ■?<**«
] 3 OCO. fe z«M >, 2.000,

i .fictößxj a N !n">ald 1,750 hz'.!'chikin.
ja Kit)bc,a 2.000 kinnpMn

!q Sul»«!?g 1.-SÖO rn«rffoa iuuiund?.?.

»tvl.iyzlem.
Hämeen Jtaufan uaiijia pcjruutetaan,

£«•. johdosta, etlä Hämeen Sonjan
n:o£fa 39 tuiuiuan jujuun 4 p:nä oli
uutinen, jG3[a rnainittivn, että Hirrneen-
Unuan -v.näsäisteu !««s>chlleir!ss« olisi
wiime elofuun 1 p:nä mui»
l)2, ilman eitä fcirin jcr)fe.'n iagslia rfifi

ajioa idii-.siaan, jeJä että leirin
johi» harjoittaisi jiihaa n3tz«
ben, 'eitä leireiltä laotetaan iaupungil»
la tällään, za eitä fitjeitä sensuroi-
osan, mitä olisi aiheuttanut leirilläoli-
jäin le-lundeKsa yleistä chytyniälttzmyyt-
ts, toimeenpantiin asiassa H2»eenlää.
nin maaherran määtäijfjeätä rniTiiilo t.
t. 9 p:nä. SutSiHioäsa selaisi, ettei
leilillä »le «tään n,u«haa tapahtunut,
wa«! tarfoiietaan uutisessa ilmeisesi si.
lä wiime elohiun 21 p:n& jailunutta
tapau*:a. \oHoin ciä* »enalämen soti.

• la» oli l«upl.ngill» lät)oeBfMn juonut
j»«tfin hajuwett« ja sitte» luo»u»päi«»
fSän mt*a\t<4t, «inlä joSpofta to»««<
8«m lu»m Jurittinxrt hanti. Mitään
ttzytymättölnyHttä leirin johtoa lohtaan
ei myäölään ilmennyt, w«illa luuluste»
lu lasitti lähe« 80 upseeria, ftlilasta ja
siwiilihenlilää.

MOsWM
Kursstt.

Suomen PankN syysk. 10 p.
1920.

My«n>ilu»si!. O3t»k>!xs«.
90 PÖi».

svntoo a/j» 107:90 105*40
N«» Jjoif 4 T-zteaan

a/w 30:30 2380
Tukholma . 618— 603:
Srijtiouia

, 44020 4M.-20
, 431:20 424r«0

Pmi!»da« , 9fi! iM 940>0
V*r# >.15:5Ö 201:80
ÄnUoerjjen & 35rusfel230; JlS,
M, o/» 61):- 58.

Pi«lar!
, 500:80 49050

PGnl!idisl»»t<».
oeiftj*

. . . . fm 2öi 8
HOMOQ ....(«,U lii) 6

Vnn» .. . .>,« 14) 5
3«a« . . . .{»/u H) 5«in» . . ..{*»)* U) 5
«rpsel .. . . \jh m 4tnfijoUiia . . Wtz M 7

tuontina .. . (Vio 1% «

AnvspaperipotZft.
Perjantaina fatefuun 10 j?;nä 1820

pä&Mgi foupai: 420 PoH-oiim DMOp.
282—253; 140 SanjctUij O. P. 40ö-
-408,5; 40 Saniitniarmaö. 130; 6UO H«l>
finetn O. P. 161; 120 SjJrttoarbaufcn
153; 400 Scjfan O. P. 137; 20 %wun
C. tz. 270; 5 E, H. O. 0. 260»; 40
Sgaafan P« H. O. J. M»! 350 mpi
lött—l«7; 30 Pawwnluutus ©. P.300; 12 imnp. Pellaipl,. jo
Öiautat. »150—8200; 60
510; 500 Suomen G°l«i 122—124; 300
Pa«,i»«n Kal.iw. 245—228; 300 Kymi
1820—1830; 20 SäSletä £780—27 SQ;
50 g)f)ö, Willlli. 1925—1980; 550 Tuo-
men Sxiaot. 332—330; 56 Uica 8800—
8820; 20 ®utsth 2300; 50 Dimpele
3090—3110; 10 LcppUosli 1540; \0
Kajaanin Puut, 3350.

faifcJttiuaUfiuuä ScStfSffi. (Jeätin
"onfuiaatlt ilmoittaa, eiiii Se3:in meren»
NillutzalliiUlsin tyirqätfcn ti!M»n mu»
saan sn Veessä iqsenteilla
n. 48 laljaixsia >» mwttorirä:n|i:ts«, joi»
Ken yh»»in«« lantonniuä an »,000 rel.
imtnia. »n iii* »aileai»

tai» npt*A, ,
„_

N:o 246 1920 7

fiirjclusrien ttinnrj nsuferoat, ftie»
jcitAtieTl hirmat mat nyttemmin loi»»
tetott ta*s p.ehi «H prosentilla wiime elo»!
hmm 80 p:rrä w«!N»ssa oNeiAa fsin-noi».
ta. Tieto BorutnfieSra ja uusista hin,n«i»t«
en tlirxiiethi nyt wasta, \a samalla him.
rninCkt ilmoitetaan fonxiuffsn aSiuneejt;
tgannaan jo »amc fuun 20 pmä, iotcaj
hvHtzO suifce ofeOTaaij takmtutoa. ;

lumalanpaiwetlltsill.
ftt»»&i„ f.-»»»*, fcauant flo 2 !p

ÄäDfertn :. Mil;a; junnun, flo <

op. Nanhäisa £. ftaila; Jlö 11 ap. Hled,
5. Ciiaiaa; ilo 12 p. H. p. Eht,

iStJQiaia .. Äet«a; invlaina tio? ip>
28ttn£a&fa l. 2,1z»».

Mel. ftt»a*»ä. >tutcl, Ladani EIo5 lip»
P'-\. La H. P. 3h:. Koyanneiien f. ;iia 10
ap. ll. äiialtcri; ilo ift 1 p.
H. P. Hhl. £. U, äiSoiiari
Aioifcyu iiss*f. Diat«iaau.rai)ui.t.

ÄC3liw. Ii» 7 ip. 2fcian.a»ja il. 2Bcji.

tasi.
■Siirn. fuostci. fotrel. ile 10 ap. H. p

Cstjt. Säiliön l. pMuuietuan loijauslon
mKa. Klo. 1/2 1 Harjun rutoustz. Syl»
wander. Sno 6 tp. suom. saarna Hei»
Marini.: fanjantob. sccuutezaan.

&a. i.'3iä. N-iorei. iii. sun»
maa. 12 ;,. iUa:ua i)j Vj ?. Puhu»,
yiiopp. i&tft: la ioiu. Sliainio.

iftci-nci: Sa»
min;c:;;c £io ö vr \ yikjan ruioush. II»
irtoucr.

SttäUsa gtyietSfc junnasit. Un 6 lp. I.
2. Äuom.

ss&iitti<;ii;i?iä»>*it 'S linja 8. Sun.
muu., liu il ap. ja ö i. saara: E. Hei»
»nen ja 3. Mcntuucn.

2ötKti;3i. No 6 iv. Saati»
iatjti. Xorai. llc 7 iP. Hattunen.st. il!, K. Z). tfafcianiiu. 21 A. Sjnn,
&a 11 llp. ikuoitcn ioianft; Na 5 lp. Nll»
Joui-Jotc-iv*. Torstaina ilo 7 iv.
Onipelutoious.

NölUlMlD H, M, S. Y. 3'. 2Bierte»
iie 34. Äaua.nJaina flo 8 ip. Shioxifo.
oiai-to.i aijajaijci. Sunnuntaina tl,
ö ip. i,Ul;c&i. Puhe, pa2t
ixfcu&iala. iijiislarä, w»ch»k»»m »clai*
fat, scht. Karpio. JjSianonjoiitcc, ylsin,
laulua y.. nt. Taij/oilua. ÅlairJi ieiwe»
tulleita. Maanantaina So 7 ip. om-
»elufcnrc.

Viet. LDMDtaI,: Sunnunt flo li a.
Hillu iuoincnslja. Klo 3 ip. Niilo Tuo.
auransa, y. m. GmHpa ja laulua.
Mamuini. iUo 7 ip. ompeluseura ja to»
»UharjoituS. Kesli». 1110 »/ 2 8 laamat,
tuiunti. To«slai!« ilo */»8 ip. laulu»
ja jMitojuhla. ©rfeSieu ja torroiina»
(iittio, laulua y. Nt, Pääsy 3:—, Ter.
roeiuloa!

s>tuutUaifeurafunta. Pastori A. Ll
Hoteiaren Amerit«sta, pastori Gerha«d
Sntidt a, rn. tveljet saarnaaivat Junnun»
trnna fio 11 ap. ja 6 ip. Suomala ises»
ta Norniaalilyseoösa, Natabech» 4. Sun»
nuntaina !k> 8 ap. Kas.e. Tiistaina tl»
1 ip. fcuraiuntaiojjui». 2orsiatna No
7 ip. kotou»! Ludwizinlaiu 8 lV:Bfä,

«uth, «ra. 3)1,di3«. lutousl». tJubriirnl.
42. Eunn. Jlo 9 ap. jumtuutttiiuulu;
.flo 5 ip. äßainio. Perj. flo 6 ip. Ny,
man.

Sunn. tto YaiO a. junnuitta ifoulu; Uo
12 ap] 38a inb. Äatfi». lw 7 ip. Vy.
man.

Luch. «3n». IhdiZt. rnwnsh. OuJunft}»
»ä&ifi. Tunn. ilo 11 ap. louian.

fesiiioSadfa Morsan, ja i.rijiiinant
htfmaäja): Sunnunt. lO ap. lastcn
har«li!stzetl!, nli SirSii §iibcn; tio ? ill.
hnitauZhetti, p-ast. W. Äoiioilto. g){ji;-J
laulua.

Tartiaampujal. 14.
Eunnunt. tlo 11 ap, ja Ila S ip, u-h.

sqain. Wilho lWMlle». Ttistctina \a
imiaiaa äo 7,3ä ill. SS. PtzWänen.

Lengelllnen i%öj.a ><c;acm LZhetys»
iaiclla Jus>i;i.Äu:::i_ 16 jannuni, t. k.,
12 p:nä ila 6 j. |. p. SjJaijujina tulcroai
olemaan paZi, Saaiilochtl ja lähel. saarn.
Alanla. Mjinlanla cjittää. neiti <3. Hy.
manen.

tpclcituJctmetja. Hermannini. 1. 1
Gloiui) l i e n päättäjäiset. T»>
toatafyuutatanppa. Juhta» Adj. ja rouw»
Gisselbsra, Juhla aitaa 110 i/ 8 8 ill

iliiaI c ii is f..

Uudetinir,an läänin maaherran mää-
räyksestä toimittaa aliekirjoittsnKt mas'
miitnriUe pakkolunastuslain mukaan !5
päivältä heinäkuuta IS9B kuulnvat työt
krpefelllsen maa-alueen pakkoiunastarai-

Lahjan selhslosa osakeyhtiön omis-
tamaa sähkövoiman jshtoa varten Mus-
tion sukukartanoon kuuluvasta koskesta
Lohjan kirkolle, mikä joh?o kulkee sa-
notun sukukartanon, Ander3btrgin iiiarl
ja Bä'abyn talon maitse Karjan kunnassa
[a Kirkkoniemen kartanon, Virkkalan ky-
län Vieremän, Fattiaiscn, Kässän ja Tuu-
san talojen, Vappulan kylän jusolan,
Kna:«n ja Tynnin jalojen sekä Kousan
sotilasvirkatalon ynnä Vohloisten ja Oja-
mon yksinäisten tilojen maitse Lohja'
kunnassa.

Kokous pidetään asianomaisten kanssa
Karjan pitäjässä maanantaina Kuiuvan
syyskuun 27 p:nä klo 2 päivällä Mustion
nuorisoseuran talolla ja asianomaisten
kanssa Lohian r.itäjästä törsta na saman
kuun 30 päivänä kb 10 ap. Oerknäsli»
as?mal'a; ja kehoitetaan asianomaisia
maanomisiajia ja uaurrnto-oikeuden tai
muun sen vertaisen oikeuden haltijoita
olemaan tönnftnksessa saapuvilla sekä
valitsen,aan toimituksia varten kaksi es-
teetöntä uskottua miestä.

Helsingissä 9 p. syyskuuta 1920.
Viran puolesta:

F. OSKAR IMMELL
Maanmittausinsinöftri.

SL9MO 3K99
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Kuulutus.
Julkistila pakkohuutokaupalla, joka

toimitetaan Maistraatin virkahuoneessa
täkäläisellä raatihuoneella maanantaina
lokakuun 25 päivänä 1920 klo 1 päivällä
myydään ellei laillista estettä ilmaannu,
Aktiebolag. Skärgårdstrafiken konkurssi-
pesälle kuuluva nykyään Hopeasalmessa
Brändön ja Mustikkamaan välillä ankku-
roitu höyrylaiva „ÖSTERN" irtaimistoi-
neen konkurssipesän laskuun enimmän
tarjoavalle siinä järjestyksessä kuin ulos-
mitatun laivan myynnistä on määrätty
ja ilmoitetaan halullisille ostajille, että
sanottu laiva on rakennettu 1873 rau-
dasta Göteborgissa, varustettu 64 todell
hevosvoimaisella höyrykoneella sekä on
29 metrin pituinen, 5,66 metrin levyinen,
2,33 metrin korkuinen ja kantaa 84,22
rek. tonnia netto.

Velkojien, jotka eivät ole saaneet kiin-
nitystä eikä ulosmittausta, mutta joilla
kuitenkin on oikeus periä maksu ulos-
otosta, on ilmoitettava tästä ennen julki-
huutoa maistraatissa tapahtuvassa vel-
kojiin vaatimuksi* ja myyntiehtoja kos-
kevassa käsittelyssä.

Helsingin raatihuoneella syyskuu» 4
päivänä 1920.

Vira» puolesta:
Edv. Gottieben.

51.5732 25108

Huutokaupalla,
loka pidetään t. k. 28 pnä klo 12 päi-
vällä Vilppulan kunnantalolla, myydään
Vilppulan pitäjässä sijaitsevasta Lletun
jakokunnan Yhteismetsästä leimattu

ien- ja halkopDO
tnetsa

sek! latrakset viime talven» rooritetun
tukkihakkuun Jäijiltl.

Lähempiä tietoja antaa Mantan Met-
alkonttori, Mfintässa.

Hetan Jakokuanaa YhtetsaMtsSn
OmSikast 250»

huutokauppa.
Perjantaina ensi lokakuun 15 päivänä

kello 1 päivällä myydään huutokaupalla
Hausjärven kunnanhuoneella, enimmän
maksavalle, kunnan omistmista metsistä
4,262 punamaalilla merkittyä puuta:
2,649 mäntyä ja 1,613 kuusta. Kunnan
valtuusto hyväksyy tai hylkää tehdyt
tarjoukset. Maksuehdoista y. m. ilmoi-
tetaan huutokaupan alkaessa.

Hausjärvi syyskuun 9 pnä 1920.

E. V. Eerola.
H n utoJca.upp&.

Myydään naisten ja miesten kenkiä,
vaatteita ynnä muuta sekalaista tavaraa
lauantaina tämän kuun 11 päivänä klo 3
h>. hä Viertotie 27.

kauppa.

Suuri Jkarfaa y. «,.

»MW.
S«n johdosta että Lempeisten ulkoti-

la tuli Ryynäiaten yhdysviljelyksestä
eroitettua, myy allekirjoittanut Lemun
pitäjän Nyynäisten kartanon terveestä
ja hyväksi tunnetusta lypsykarjasta 78
nautaeläintä. Osa niistä jo kantaneita,
pian ja myöhemmin kantavia lehmiä.
2 Uuras-sonnia, sekä astutettuja ja a»
taitamattomia hiehoja, joiden joukossa
on Ayrshire kan takir juonnin N» 1442
Innon-Osmon jälkeläisiä.

Huutokauppa pidetään Nyynäisissä
eaai syyskuun 15 pnä alkaen klo 11 an.
ja myydään samassa tilaisuudessa 6
kerosta, joukko sikoja ja lampaita se-
kä 4 hv. höyrykone, niittokone, pelto
ja ajokaluja y.m.

Huudot maksetaan paikalla, paitsi
eläimistä ja hevosista myönnetään luo-
tettaville ostajille 3 kk. maksuaika tun-
nuatetta vastaan, muut ehdot lähem-
min paikalla.

Lemussa, elokuun 22 pnä 1920.
28996 Juho lanani.

ilmoitus.
Julkisella vapaaehtoisella AnntoJcanpalJa, joka pidetään

keskiviikkona t.k. 29 p:nä klo 10 e. pp. s*t*-
mrmmn. Pyhäniemen Pyörttehtaan varastomakasiinin luona, myydään,
uusia kierreporia, viiloja, smlrkelitahkoja, santapaperia, lankariauloja
jähkötarpeita ja parkfttaja vasikanuabkoja. unsia ja kfivtctiyj* kone-:
hihnoja, höyry- ja vtsivwutiileja, lämpöpattereja, sirkkefiuterit, pamp
paja, hcinlrmiputoakooeita, varastomakasiini y m. y. m.
mus Pyhäniemen Pyörtttendas.

Halullisia Rauta ja mipivoin, perunain
ja heinien ja lioin 50 litr. vetoisia.

Koripullojahankkijoita
kehoitetaan kiireimmiten lähettä-
mään kirjallisia tarjouksia Suomen
Valkoisen Kaartin Esikuntaan, Hel-
inki. Lähemmin puh. 76 12,

ostetaan. Tarjoukset hinta-
ilmoituksineen o».

Tervakonttori,
Helsinki, puh. 28 61. Mfkonk. 6

Voimakkaita

epäkesko
puristimia

halutaan ostaa.
Vastaus Hels. San. Kont.

aim. „Voimakkaita 6541*

GchGOGGOGOGGOG #
M Hyvä m

I iinlifii !
O Uudeltamaalta tai Hämeestä. G
M Tarkempia tietoja odottaa M

f MMM M l Holm oj. fH Kiinteistöosasto jgJS? Helsinki. X
M Ludvigink. 5. Puh. 17 99. 5
W 35114 G
GOOGOGOGOOOO

Halutaan ostaa

Moottorlvenhe
hyvässä kunnossa oleva 20—25 jalan pi-
tuinen. Vastaukset hintailmoituksineen
Sähempine selityksineen nimim. »Moot-
torivene 8685" os.: Sanomalehtien Nmo»-
tustoimfeto, Aleksanterinkatu 48.
31.8665 24968

Puh. osake
ostetaan heti. Puh. 118 44, tav. 4—B aln.

1 eli 2 huoneen osake, vapaa «ii ei.
Vast. kirjeellä

Runeberginkatu 8, A 5. J, O. K.

Halutaan ostaa pienehkö

huvila
omalla palstalla, järven rannalla, jokoHameenlinnan, Lahden tai Lohjan seutu-
villa, tai lähempänä H:kiä. Vastaus tark-
koine selostuksineen merk. „Terveeffl-
nen palkka 8647" os.: Sanomalehtien N
moitustoimisto, Helsinki, Aleksanterin-
katu 48. ~. 5L8647 25095

Hyvissä kunnossa oleva pienempi

maatila
2—3 km. asemalta myycHSän heti suo-
raan cmist. Kyselyt fen. Hels. San. k.
nimim. »Omistaja 103" tai puh. 9084.

2-M hyväS käytettyä

Sukkakonetta
N:o 8, 42 sm. ja 7, 60 sm. myydään
heti enimmän tarjoavalle. Lähemmin n!-
mimerk. „Sukkaliike", JyvSskylä p. r.

3~vaiheen
moottoreita
380 voltin 2 Vi, 3, 5, 7, 8 ja 10 hv. suu-
ruisia, ostetaan. Lähempiä tietoja nimi-
merk. „Tahdas 8670" o*.: Sanomalehtien
(lmoitestohnlsto, Helsinki, Aleksanterin-
kata 48. 51.8670 24958

Vehnäjauhoja
Puhelin 78 21.

«O O G
G HjYinsijaitsefia O
kaupungintaloja

halutaan ostaa
Lakiasiaintoimisto

M Arthur Söderholmin M~ KiintelatSosaeton kautta. "
Etelä-Esplanaadinkatu 16.

D D 35107 D D

Raamisaha
23—28 tuumainen, hyvässä kunnossa
oleva, halutaan ostaa. P. Karjalainen,
Koljola as.

25103

Vehnäjauhoja
Bölenkatu 22, Leipomo. Fredriksberg.
80-100 m'

Höyrykattila,
muurattava 6—lo atmosferia. Vastaus

A.B. Näsijärven Pahvitehdas O.Y.
Pispala. 25064

LASTENRATTAAT
Väst. Hels. San. k. nimim. „A. L. 6342"

Jouhia harjaksia,
ja sianharjoja

ostetaan korkeimpiin hintoihin.
C E. Lindgrenin Harja- ja

Pensaelitehdas,
Helsinki. Puh. 5 74.

81.8679 25053

Kanarialintu
(koiras), halutaan ostaa.

Väst, Hals. San. kontt. nimim.
25060 ..Kanarialintu''

saavat hyvän sivtstavaran Jfeavajpotfii-
Jkorteisiaatja*. Mallit eivät ota
paljon tilaa, myyntipalkkio on hyvä ja
ostajia on kaikkialla. Tarkemmin kontto-

rissamme klo 10—12 a.p.

Osakeyhtiö Weilin & Göös - Helsinki.

Kotimaista kyivaa

myy heti lähetykselle

Loimaan Kauppa Osakeyhtiö
08.: Loimaa.. 24331

Priima

Koivuhalkoja
suurempi määrä myytävänä fob Kotka, vientiä varten Ruotsiin. Hinta-
tarjoukset Kruunuissa HeJs. San. konttoriin nimim.

»Vientilupa myyjällä 6348".

Polttakaa ainoastaan alkuperäisiä

nfiMII7Q"Savukkeita
S 1 SIdM iH" 'otk* valmistettiin hienosta alko-
> g 1W m I ■J > W maan tupakaita-

Pauimnkkeen kanna poltetta?»

DgmtHMas fEH Mli Helsingissa. P. 2684.
W7±

Maatila
Riihimäen —Kouvolan rataosan varreHa.
Pinta-alaltaan 280 tynnyrinalaa, yhdessä
lohossa. Rakennukset hyvat, met?ä hy-
vä. Sijaitsee kauniilla paikalla järven
rannalla. Lähemmin

RAUTELL
Gormar Wegeiius ja K:ni

Aleksanterina 36. Puhelin 46 66.
25127

Puotihyllyjä ja pieni tiski lasilaatikon
kanssa. Rikhardinkatu 2.

KOTI-AITTA.

3 h. asuinrakennus
Högforsin aseman

lähellä
Tuorilan kylässä (omist. K. Rantanen).
Kaikki tarpeelliset ulkohuonerakennukset
hyvässä kunnossa. Sähkövalo. Paikka
kaunis, vilkasliikkeinen. Sopiva esim.
sepälle. Vuokratontilla 36 v. jälellä.
Asumaan pääsee heti. Myydään pois-
muuton tähden halvalla.

K. Rantanen, Hunsala, Teväntö.

Andrsfefl, A.
TööWn TrOWsten kauppa O.Y.

Kruununhaan Siirtomaantavaraliike
Vunne, Oskari
Manelius, Aleksander
Adolfsson, Fredrik
Talous Osakekauppa
Joutsi, Jalmari
Helsingia Osuckauppa
Winberg, Kart
Maneilas, Axel
HJf!t & Lindgren
Nyman, Anhnr
Dahlgren, W W.
Sftdertund, J. E
Tlnm, Knut
Hrgin yleinen rsvtntojhdlsty*

• • »

• ■ ■

Talvinuvila
har v. kauniilla påkalla joen rannalla, 20
min. junamatka H:gb«ä. o min. «a. Si*.
6 huon. kokonaan vapaa. Sähkövalo,
puh., sauna ja tarp. ulkoh Myydåän
halvalla, jos kauppa pian päätetään.
V'a»t. puh. 68 26, klo B—lo ap.

PALTTOO, vanulla tiauatettu, nnhka-
kauhiksfneen, jonkinverran käytetty.
Hinta st!o markkaa. Räätälinliike Kois-
tinen, Ratakatu 15.

Parhaimmiksi tunnettuja
PARAS APU

Linfili
saatavana heti varastosta.

Pyytäkää tarjouksiamme I

P, SIDOROW,
Sitomai. Kalustokauppa Oy.

HELSINKI. 25037

Inval» L i K.
Siitoskeskuksssfa

Osste: Ffemmelan asema Orarsia,
rnyydSSn heti seuraavat itse kasvatetut
MltoseUtaiet:
I kap kantak sonni 3 polvi synt. */n M
1 . . 2 ..*■'« 1"
1 . »omilvasikka 3 . .

"/« 19
!

, , 3 , "M 19
1 . . 4 . .

"/« 19
!

. . 4 . .
'/»*

1 . . 3 . . >V» 20
1 , hiehovanikka 3 . , *t* 19
I , , 2 , ,

»/, 19
I . , 3 ~'«/« 20
I

, . 2
, . »Vb 20

1 . . 3 . .
Vs 20

I , . 4 . .
«/« 20

1 . . 2 ~*»/• 20
Vihdiss», 9. 9. 1920.

25120 Arttar f&ldeafaelmo.

Rulmapuoti
liikepaikalla halvalla. Läh. puh. W 28.

Hl !WOW
yhteensä 3 huonetta ja kattlo, sopii
my«s asunnoksi. Lähemmin omistajalla

Lähemmin

P. Esplanadink. 7
RouvllU M>
Prrhenk. 5
Flemmingink. 8
Tarkkampajank. 1
KasaimlKk. 12
Vironk. 9
L Heiklnk. 20
Vilhonk. 4
Vilhonk. I
MiKonk. 3
Kasarmink. 48
E Esplanaadlnk. 14
Fabiaaink. »

B. E*pi»»admlt 4
L Ranta 16
Brkfnk. 17
Vkdmrtrink. 84
La >«k- 1
Laotifk. 8
Kauppiask. 8
Klrkkok. 5
Korktavttorenk. 27
Pcrtmitsk. i

Tttkatt*ta K.
KhlßTlk 8.

H:gtn yleinen ravintoyhdistyi

Pim.erbSek, Q. W.
Nyberg, 1. A.
Jaak.ola, N.
Wefiola, J. A.
Broitrdm, Odert
Elintarve oauuakuuta IL

Jtffcrnen. M w!
Gustafsson, C. A.
TOtterman, Knut
Sten, FrWx
Hygiea Rohdosliike
Knciaela, C
Wsinto, Jalmari
Söderström, 0!p

H. Nynuuiltlai
Pah »32.

Tummansininen poka
sopiva hoikalle mieshenk. myyt teki
tummenp. kesäpuku »op. samalle.

Erottajankatu 5, huon I,

ilälÉtail
80 hv. turbiini akseleineen, käyttö-
hihnolneen ja hihnapyOrineen
30" Karhulan raamisaha
Tukinnostolaitos, täydellinen, ket-
tlnkineen
Syrjisaha
Tasa painokatkaisassahoja
Kimpislrkkeli
Square-keppi-sirkkeli, Bolinderin
Laths-sirkkell Bolinderin
Sahanteroituskone
KSsiporakone
SahBn4«ränpuTirtfmla
Raila vaunu a ja kBBnlBpoytlä
700 m. 3', m m. prima kiskoja
Hihnoja, akseleita, h»ttnapyoriä y.rfl.

Myydään

Muutamia

täydellisenä tai koneet yksitellen.

A.B. Arwldson II C;o O.Y.
Helsinki.

Puhelin 34 39.
51.8725 25097

Jokaisen o« väittänÄtä
lokaa tSmä.

Myydään fäysivillaisesta englan-
tilaisesta kankaasta va!m*te<tuja
syys- ia talvipalttoja päiviin hal-
vimpiin hintoihin. Hnnat 400:
alkaen. Hnorn.! Löytyy myös
a>na varastossa vShän käytettyjä
aisteä pukuja. Pahtoja 150:
alkaen, sekä naisten plyschi- ja uls-
terikappoja y. m. Kuten soitt mia,
kelloja, kiikareja, miesten naisten
ja lasten jalkineet ostatte myös
edullisimmin meiltä.

H. O. Saari
Fredrlkink. 43. Puhelin 696.
Ostetaan kaikenlaista tavaraa ja

lanttiseteleltä.

Hyvä, pehmeä huene-
katosie

2 rantas&nlsyS, aShkö-
kattolamppu, Lxpinlahden-
katu 31 porr. B, as. 12.

mmi
pesuaine

on parempi saippuaa kaikenlaiseen
puhdistukseen; on sitäpaitsi talou-
delliselta kannalta katsoen paljon
hyödyllisempi saippuaa etenkin näin*
kaihina aikoina kun saippua on niin
kaiusta. Ei yhdenkään perheen-
emäunän pidä jättää koettelematta
tätä pesuainetta. Astiain- ja ikku-
ro den pesoon käytetään ainoastaan

1 teelusikallinen Mehnenittiä, ioka on
vapaa kloorista ja muista syövytys-
aineista; on puhdistavaa ja erityi-
sesti suositeltava astain pesoon
hotelleissa, ravintoloissa, ruokatar-
jci u ssa, kahviloissa y.m. Lukekaa
todistuksia Mehneriitistä, löytyy kai-
kissa liikkeissä, joissa myydään
Mehneriittiä. Teknillisen kcrkeakou-
lun todistus ja lausunto etrsi-
sivulla. Käyttöohje, joka paketissa.

01 M UMW i.
Kasarmink. 44. Puh. 30 12.

HELSINKI.
Mehnerlittitehtaan omistaja.

MehneriittiA myydäSn
seuraavissa liikkeissä:

L*p'ntahdenk. T
VHpurlnk 1
IM Vtenol« 23
Cjrg»*«i»!«fc. 2
Oy Pasaasi
Bnlevardink. 22
Vladlmirlnk. 9
MiKonk. 8.
Grankulla
Miiaeok. 5
Pabianink. 14
L Helktnk. 18
Ruoho ihdenk. 8
Afinxnk. 12
Ptetaaln*. 5
Manaak 14
Buierardick 24
L Heikink. 6
Uudenmaank. 28
Äuroorank. IS

eit-ytpoiia 12
Uudenmaank. !is
Neittytpolka 10
Kaaan&ina. 20

Ruokala
jonka päivän kasaa on yli IXM) mk.
myydään emännän puutteen takia hal-
valta kahden asuinhuoneen kanssa Kruu»
nuvuorenkatu 13, huon. 65, kadulta,

2 uutta 1:si Ik.

JOLLA
myydään halvalla Jakobsson, Fredrik»
bargin kasarmi.

taloja
Eiran puolella, joissa yhdessj on 0
huoneen ja keittiön fiuoneisto va-
paa. Lähemmin

pankkiiriliike John Thotné Oy.
Kiinteimistöosasto. Fabirnink. 14.

Pörssltalo. Puhelin 40 44.
yjm2 2ZN«

Hanaton 2 p. 16 k.
Aieja o hsinlilekn

ja 1 p. 12 k. Husqv. Tehtaan*. 24, prs
B, ovi 19, ennen 10 ap. ja Mlk. 5 ip.

WMn iaiipta
kengät ja hattu myytävänä Ksngasafan-
tie 47, pr» G, ovi 1, Salminen.

Laplkauppa
myytävänä. Läh. puh. 125 0!

2 palttoota hyräfetä myy
däfin naivalla.

Kolmas Hnja 17, perra» G, o»i 35.

Hieno, musta pienikokoinen

flyygeli
SoHittltaiippa „pfano", Ratajasota»?t. 3
5i.8743 20120

hoi!

Virrat, syyskuun 9 p. 1920.
25104 ._;>- Säästöpankin Halittu». \

\

Virtain Kirkonkylässä sijaitseva ent
nahkuri Vaafti liike, jt»nka nykyääli
omistamme, ja tarpseÄsttH
kalustoineen tarjotaan myytäväksi. Lii-
kettä on men«6tyks«a»«ti harjottefii
noin 30 v. Piiri on taaja ja vanktA
Kirkonkylässä ei ole muita naHfttireHÉ
eikä paria peninkulmaa lähempänä mir» v

Mkaan kylissä. Lähempiä tietoja antal

Ja kaupasta päättää t. k. akana Vh-te*
kunnan Säästöpankki, avoinna IcesMvflS
koisin ja lauantaisin. AsuinJiHoneetJaf
voi saada ainakin vuokralle. Parkkia ejp
saatavissa.

i 1 IJosilyokkainen elävienkuvienteaffsri
"• johon kuulun kaksi asuinhuonetta ja *uurl valoisa kellari,g j-haarn myydään kätalsell». Vait nimim. ~180,000 Nio 8723"
33 *"«■■ os : Sanomalehtien llmoitustoimlsto, Aleksanterini». 48

Lauantaina syyskuut 11 p» f



Lauantaina syyskuun 11 p.

Vuokr@-BmMM»w
Vuokralle tarjotaan

Uudessa Qsaketajossa keskeltä kaupunkia on merkittävissä
X/ liikekon ft oxi-Ii uoi*eist o/a
"Fft.Trasto- „

Talo vaimistuu vuoden kuluessa. Läh. Työtnaan konft.
Vuorik. 6. K:o 12 3. Puh. 124 56. Muina aikosna puh 52 64.

7 huoneen talvihuvila
3 km. Huopalahden raitiotiepysSMta
Pakinkylässä, 2 ta. omalla palstalla,
feeti vapaa, myycjttän halvalla. Lä-
Jbeir-2. Oy. H:"jd» vnh. 60 97.
84537

HeUahuDne mukavuuksilla Kalliin kir-
kon luona luovutetaan s-l!e, joka ostca
Jalous- ja huonekalut. Vast. Hela Sati.
3*§&. konit, aimlm. „Pian

Osakehuoneisto
2h. ja keitiiZ mukavivksir.!gn Krunnu-
haassa myydään. Läh. JJoestaQtipmk
26 F. aa. 52, k!o 10—1:

Ylioppilaat szavafc

Ira!noidatta hnÉi^iAfflftSittStåluSl RSRMH®sa. |r«S■oaeiséo
4 hoem. palvcvjar-.h. ja keitliö vin. mvyd.
fceti. Puh. J22 93. varmimima ja rotikavimnån iln:oiita-

malla HeisÉogin Saaömissa.

8 huonetta
Ja keittiön

Osakehuoneisto kaikfcit:e mukavuuksi-
neen (kesk. iämm.) myydään ensi kuus
sn valmistuvassa talossa. Läh. Museo-
katu 2!, kello 5—6 jp.

1 liuon, ja kaiten «UK?: kaikki srtu.-
kavuudef. Fwh. 45 SO, klo lfr—l. _

i huone eri sisäänkäytävä, jos huone-
kalu! osistaan. Pah. 63 82, klo I—3.

Kalustettu huoria vuekratesa joka
maksaa 4 vuokran eftjlcäjfefl
LastcnkfitS-nkaiu 7, parras H.

Sii?ti tupakoitsematpn herra saa »sun-
tion eri sisSänk. Milsnink. 28, prs C, o. 7

.Myyniaiähuonc-isto asuinhuoneen
kanssa luovutetarn eMntarjoavvie. Ya.-t.
Hels. San. kontt. nimim. „!kti OSU".

Ostamalla 3 tahi 4 bitaneui ja keittiön

osakefasonslston
karkilla mukavuuksilla, pärisse heti asu-
maan 3 huoieen ja keittiön regignilee-
ptftnun hflOfleistoon. läh. Msapvilj»!:-
nSa Kauopatoimfsto, P. EspbnKsd : nk. 25
A. puh. W3i. klo 10—Yi 12 ]a 5—4.

Vgiakraia hahséstsm

3GDM2

Helsingissa, jossa on !att(ap: nta-alaa noin 400 -5 ö m'.
Vastau set selityksineen ja hin'almoltuksineen lähete-
tään nimim »Huoneisto 1276" os.: Ssmomnlslitien
IlmoltuatoJ-ajlato, Aleksanterinkatu 48.

SI 74fi 251'9

Vaatimaton virkamies
bal. anuntoa miel. täysihoid. joko kau-
pungissa tai lahi-eudujlo. Vaat. Hels.
San- kontt nim. .pesänhoitaja 8330".

Halutaan vuokrata
nyi heti tai 15 p. siisti kalust. rauhalli-
nen huone pitemmäksi aikaa. Väst. Hels.
San. k. nimifn. „Ei tupakoitsija 6338".Opiskelija

bai Talolsan huon. tai täysihoitoon.
Y»ei. Hels. San. koTttt. nimim.

..Ktskipohjolamen 6322".
Työssä käypä nuorimies hai. asuia-

toveriksi kallistetussa huon. tai yksityi-
•en henkii. luona. Vast. Hels. S. koatt.
Caner. 15 p. tUm, ,>j'. t. M0".

Kalustetta huone osniia keittiöön.
Pienempi palkkio maksetaan.

Vast. nels. Sanomain konit, nimim
»Kaksi henkeä 8331".

2—3 huon. kaiust.
huoneisto

keskustassa halutaan vuokrata 2 hen-
kilölle nyt heti. Puh. 87 82 klo 12—3.

f% B * I I *l *1

tahi

3 bflOßSsn asunto
halutaan vuokrata Helsingin
ulkopuolelta lähellä rautatie-
asemaa.

T. LUKANDER,
Kauhava.

Nuor pari
halaaa vuokrata 1 h. ja keittiön tai heila-
Bttaovtk. nyt heti tai myöiitrnmin mistä
vam. Palkkio luvataan. Väst. Hels.
$»»•. kontt. nhnjrnerk. „Pian äidiksi tu-
leva 6333".

LAAKET. YLIOPPILAS,
siisti, etsii huonetta, mieluimmin 2:-1 c so-
pivaa. Antaa tarvittaessa pätevää ope-
tusta kitissä kuulu'aUi!le. Väst. Hels.
San. k.'nimim. kpnd.daatti Ö335"

Huoria M keittiö
toi huone ja alkosvi. Vast. Hels. Sao.
Siitäs. lconUor?'it mmirnFritllS

„Pa!Ucio 2,000—5,1 ,000: —■"
Hyvät paröiuoneet

halutaan Vafotaa parmuoneisiin, 2 hev.
talliin ja liiteriin. Vast. Hels. Saa. SJtas.
konttoriin nimimefkiHä.

~ .Innen 15 pv."
4 ä 5 tuhstta suoritetaan sille, joka voi

toimittaa huoneen ja ketiiön heti, eli en-
simmäisestä päivästä. Mieluimmin keski-
kaiis ongilla. Vast. Hels. San. kontt.
nimimerk. ~K. E. 6346".

Kalustettu huone hallitaan vuokrata;
omat sänky- ja liinavaatteet. Arv. vast.
Hels. San. Siitäs, kontt. .nimim. „HyvS
vuokra 3137".

Haluan vuokrata kalustetun pienen
huoneen 15 päivästä syysk. yliop. jatko-
kurssien alaksi. Vast. l£h. osoitt. Salmi
(Vlip. I.), Kotkaniemen postit, nimim.

„RaJanlapsi".

Saksalainen hakee kalustettua huonet-
ta. Vast. Hels. San. kontt. nimim.

\? „N:o 6340".
Mies haluaa heti vuokrata kalustetun

huoneen. Omnt liinavaatteet. Piano suo-
tava, ei välttämätön. Vast. 1 nrkka-
ampujank. 6, D, 25, puhelin 85 79 ni-
mim. ~3. R."

Kansakoi:Uiopettaja*ar hakee asuntoa
toimen toverina tai yksinäSn. Väst. Hels
San. kontt. nmim. „A. A. 15/2. 20."

Hevonen
7 v. tamma, sopiva pik:;- ajurille, myy-
dään

Svenssonin Panimolla
Hermanni.

31.87Hi 25088

M.»b.vila, halva 11a
Smk. IQ.ÖDfI: — yarastaneen ja
kalustoineen, asunto seuraa mu-
kana, myydään poismuuton täh-
den heti. Läh. Fabianink. 10 B.
Kiinteistä- ja Konetöin,. Puh. 30 55,
av. IQ—s.'
Vast. Heis. banomain kontt. nimim
tootiliike 6224".
Käytetyt upeat 1 hevosen

Victoria-vßunoi
(englantilaista valmistetta) myydään.
Nähdään Hakaniemenranta 3, puh. 16 21.
Campbell. Valokuva pyye'eitue3-sä.

WM NN««NIV ii®
ennen 15 päivää t. k.

nuväla yTideliatofsta huoneella kalasteluna y. m Irtaimella varoteltuna.
Mvettu, halko- ja au otaUi, sekä ss.viarkfcl-
a«n kaivo y m Huvila-alue 3,& tyntiyr ktmieaa luonnon puistoa, puutar-
haa ja keiiUokasvimaita ilianan kauniissa kalasen jarve : n'emess>', rauhallisessa pal-
kassa ja hyvän autotien varr. IM, 5 km, kaup-niisti ia asemalta; hnvilassa

#
on myös

venhe ja paljon muuta irtainta, sekä hyvä väliKti kävtatty Saksalainen
auto, 7 henkilölle istuintilaa, takauksella, kun ollisuu* ja kestävyys «ma 1,<«0 kgr.
kuorm luksiin asti, hyvät kumit, varapyörä ja vararenkaita, sekä korjauskalusto ja
vaxaosia seuraa mukana.

dh, koti kunnossa: Irtaimineen ja aiiloince-. heti asuttavaksi, joko elä-
Btän ehtoon ihanaksi Asuinsijaksi, tahi iloiseksi levon v.rk!styk*eksi tai nuoruuden
voimien virkeäksi ja tasokkaaksi toin,!hommaksi (jo loin oneicaan auton tuntemus.
hoito ja huolellinen ajo-opetus) ja kaiken sen saapi heti, tuolla vaivaisella 100,000
Smit, joka ei nykyoloissa vastaa kymmeniä jflfln tuhatta Srnkia entlseon verrattuna

Ostakaa siis Joko huvila, tai auto tahi kaikki ne yhdessä, sMä »vt ne myydään I
Ja rientäkää kaupat päältämNn ja tavaroita katsomaan ennenkö lähden täältä

pois Ostaja saopt vapaat matkat Kristiinan asemalta huvilalle edestakaisin, jos
kaupat päätetilan, muussa tapauksessa on autokyydit maksettava. Ilmqiltakaa klr-

telii tulostanne milloin autoa tulisi olla asemaita vastasta osoitteella: KristUaan
ampuakl, Ketlkoltala.

kaikkine siihen kaluineen,
kidan korkeus 26 sm., tupin mitta 1
m. 20 sm. ja paino 2,000 kg.

SÄHKÖMOOTTORI
tasavirralle, kehittää 2 hevosvoimaa ja
'POtiÄKÖNE;

O. Moilanen.
Pori. Elisabetinkatu' 12. Puh. 273.

26072

f**LL ML *&

ainoastaan b.yviksi valmis-
teita kaikille virtajärjestelmille heti
varastosta,

sähkökoneet ostetaan
taa edullisimmin.

G. E. PETTERSSON.

FcHaninkahi 32. Puhelin 90 02.
Sähkcos.: Sa h k ? £ e p.

Haasioilla kuivattua, hyvin hienon-
nettua

myy kpeiscnaflaan
BmajoeHa, oso te: Tuomikyiä. Paalien
koko 100 X 70X50 cm.

Tiedustelkaa hintojamme. 25038

IfifilmitfinQlua«aii(mu!sc
melken uusi Husqvarn-n suurempi laji.
Läh. aimim. ~lja!pa" Lahti, Kantolan

'2S33I
1,006 syltä 1 metrin pjtkiä,

toivu- jg miiity-
haikoia,

j.0,€09 ratapölkkyä eli 3,000 tukkipuuta
irryydään tarjoavalle toin.ji-
t?c?-ur.a ensi talven aikana asemille
H:yiula:. —Äaudun radalle. Tarjouksia
ödöitaa:

V. SUIKKANEN.
as. 25Ö63

V. Kivistö
viGtaai» satulasepän ja Y.e,r{iqili-

jan töitä. Uudenmaank. 34. 24710

Proomu
lastaa n. 500 tonnia. Veritas-lupkan
Komposti-rakenne. !ns. W. von'W!!tnen,
puh. 87 09, l7. 24837

Alotan sak&an-, englannin-, ranskan-,
italian-, puolan-, veiitjän-, ruotsin- ja
suomenkielissä

epe^ksen
keskiviikkona syyskann 15 pmä.
I. Erikoiskursseja (päivällä ja 3-

lalia):
a) vasta-alkaville,
b) pitemmälle ehtineille,
ei Keskustehi :Kirjalllsuia Won«-

nikka,
dj Kauppakirjeenvaihto,
e) Kertausharjoituksia heikoille kou-

lulaisille (Kielioppia, Käännöksiä, käyt.
puheharjoituksia).

Yk."»Uyisoppitunteja.
Opetus tapahtuu psykol. metodini

makaan (uusin suoran, metodi vieraan
kielii ja käytännöllisesti op-
aJtsiaeksj),
Piii.iä, s/mynnäifiä, r.katem. sivist.

ep?ttajia tyäknmppaHc^a-
voi jok* päivä klo 12

—4 ja 6—B.
Si- iAstSa* «RSirorts
■■: ;y.i _»si«dini muksia»} Ke-

h xv
!:-tkc asuvat isaaUa tai ffj„tes.ii tean-
guWeiisss ja joPa ei gis
P'ia4« k|y*. opeMsta yJeT«?i_sa fektfs-r-i' %jtfKßi tz§-M 6 lmst. ja" fljatema
Snsk. KJÖ: k!e'»,?ia.' " W>-leshgptgt|ta ja 'hyo«iyNjst2 köli-«l.:;i-
-opeiOH*n talvee tmSSm.

RHKHAKB VTE?CrIEI?X.
Kidiopist«a johia»a ja saksan kielen

lehtori.
Län>:i Heikinkatu IS. 111 kerr.

Puhelin 22 82.
SJ.BS6B ?A£Si

IMyydään vanha hyvin tuottava ■

kahvia
NM»WMD aa--n 2,C£fi
2 tafjot}uJii!osHif%, £aisal«;or.e,
k«t;i-3, 1 r.s;:-.;iVi'.o!ss,
tieet, kslk.kt styassa kerrok-.-.-Mja.
kaikki kivliisrjdffisyydcM, ptvheän,

ja femina vuokra.
EtyaytäSn puuel.sn. 33 27.

Saunan .

omistajat
Ks'lpyvas!*;ja toimiit-taan ksbiuwllisyia

IvuiwSa. kytkyt pyvrf. rssiwm. „?foaisa
Ss3l3* gg.: DWW«WWWV IjifilTOTfr''"
t», AWtsank-clafeatn 42, ss.£7l3 NN9

Hämeenlinnassa kesktkaupui gtla, 18
tulisijaa, joilta 7 tul sijaa on ostajalla
heti käytettävänä nykyajan mukavuuk-
silla, W. C. y. m. Ta'o myydään viikon
kuluessa halvalla poismuuton tehden
Kiinnelainaa Smk. 50,000-. —,

aseman lähettyvillä, 8
tulisijaa y. m. Tarpeeälset ulkohuoneet
Asunnoksi heti 5 tulisijaa. Lähemmin

Hifinään M WsMW- ja
Välitystoimisto

Panimokatu 36. Puhelin 2 50.
25029

Lasten kärryt
aruer&k. kokoonk&ännctiävät, (juomien
kausea myytävänä. Lähemmin Vihinen,
Tikkurila, Männistö.

Kasvavaa tupakkaa
n. 2,000 runkoa myydään enimmän mak-
savalle. J. Laukkanen, Malmi (Kestikie-
varin mäki.)

Invcniionisöliva
kirjakaappi, WJpituspyötä ja sänkyvaat-
teita. Häht. I—4, Vuork. 16 B 9.

Ruokasalin
kalusto

tummaa tammea, täysin hyvässä kun-
nossa. Nähdään klo I—2 Panttilaina-
konttorissa, Fabianinkatu 21, 2SOU3

HttSNSN swwr

Alvyti. lu!v. orspdukone, p.kaappi
seif.SVctilö, k-nina,

säaj ,-.ast ia na«en kengät, iso Rober-
Pf- K A, gyi 2.

____________

M kpl. *y'«jiä

Riaura-astioHa
myydään halvalla.
UeUintrin Uusi <»y.

A Jaksoa t«rink. 15. Pah. 59 44.
K049

É
KHMMM

ghtcoHijriiiria
(Visa SfKtri») j.T
ieipl», kir-

kollisia SF;nS4-fi

Sfåro, ffcteU&i

mm ■ ■■
MMJ ff I i I I 1 i s j£
Ifififiillfili|Hil f 11 il

RiihirrSsn — Hämeenlinnan välillä 2 H
km. as.-malta. Pinta-ala no-» 2'XJ ta.
peltoa 40 ta., y!ösotto;nasta 40 ta. Maan
laatu mitä parainta riitaa savipajalla
Uusi pASraksönits, alakerta kivestä, «!-

sä! 'Sä pakarin, »auran, kamarin ja kel-
larin, puusta, 5 huonetta ja
etenet! kaakeliuunein. Metsä hyvä, vas-
taa puolet talin nykyisestä hin-
nasta, myydään tai vaftidetaaji kaupun-
kitaloon tai huvilaan.

f g > ff «',Hiidi UffliflöI Hi V g 5*5 |f 11 f I ~.'3
UUUI 11U vis ii

HämeenHnrtac SFamnn vieressä, 6 suurta
hHO"?tta Ha. Ostaja sn.a
f.cti 4—5 'huonetta. ! liuta
ai.Boasteas! M,OW markkaa, jos kauppa
k*S Uihqmrnin

]4to ASér.ln VäEtjstoiotbkxisa,
H%: -tceuliima, Lukisnkatfl 38. Puh.' 4 35.

3feö<T

Köyry fc»a<&l%si p> Ts«H£S*jii&. Il
260, 136, 75, 2», 16, 10, 8 ja 3 1m 2 virallisesti tar- fl

kastettuja hyväksyttyjä heti va- $

100. W, 50, 35, 25, 15, 12, 10 ja I
8 hv. höyrykoneita, olleet eroiaa &

N fcSytäniiörsä, mu'ia remonttee- DU raita uudelleen hyvään käyttö- &

% ' 0.-Y. VANAMO, H:ld. É
Z .Puhelin 00 97. 1

Ay
RIV H121f3114

Käynnissä oleva tehdä-liike myydään.
Liifct on erittfiin édnlttseöa paikalla liki
asemaa. Omat sekä tehdas- että asum-
rake:iria'.:set. Säh!:öä sekä voimaksi eitä
valens!. Ammattitietoja ei tarvitse.

Hinta 225.Q00 mk. Vaihdetaan myCs
maatilaan.

feyssjyt yim. „Tu!evatsuus", Tampe-
reen SanqmaSefctfkonttofi Oy., Tampere.

Tupakkaa
hyvin kasvavaa tarjotaan myytivtksi
enimmän msksavaJle, asearnpia satoja
runkoja. Pikaista hintatarjousta odo-
tetaan Hela. San. kontt nimim.

»Tupakkaa SOO".
Jatkoa seuraavalle sivulle.

i Sekalaisia ilmoituksia i

Nalskampaama
Korkeavuorenkatu 24 on jälleen avat-
cuJtnmpausta, hiusten pesua ja, hoitoa.
Auki myös sunnunt. B—B.

tutslllftltg !ZMjZ
antaa Si«""qvist, Pietarinkatu 3,
porras D, ovi 26

Bilfris «MMM
Knjflantrtw-

ja RuoUla-
veeiB-»lka|Hle fa edio

tyaeemmiile k. 18 p

Yksityis- (a r/hni3opettista
saaisvissa pilliin psiv::ä Btnoiit u-
!»« voipl ,»rkip3ivinä klo lI—I ja
I-V26.

Klellopixto
Reform School of Language»

P. E-pl3nadink. 39. Puh. 41*10,
25, »9

Kurkiloeo WWW-
lis-iiiipÉeåii

alkaa taas 1 p. marraskuuta. Kurssi
on 1-vuoiinen Sitäpaitsi otetaan 4-kua-
kautiselle talvikurssille (1/1 —30/4)
maanviljelys- tahi maamieskoulun käy-
neitä. Edellisillä on täyshcito vapaa, jÉ-
lammäiset maksavat ruoastaan ICO mk.
kuussa. Yksityiskohtainen ilmoitus
Pellervon syyskuun cnsinurnerossa ja sa-
moin (Maataloudessa. Hakuaika päät-
tyy 1 p. lokakuuta.

Kurkijoella, 8 p. syyskuuta 1920.
35138 Kaarlo Oummerus,

Kirjanpidon
opit

kotonasi
varmasti ja nopeaan Idrjeellisen ope-
tuksen avulla. Pääpaino opetuksessa
pannaan kirjanpidon todelliseen ym-
mårt&reißecn. SelvS käsiala ja tyydyt-
tävä laskutaito vaaditaan. LSh. tietoja
kalossista lfchettfcä 1 mk:n maksusta

äjuprccn Kirjeopisto.
Tniku.

Lompakko, «isält. m. m passin. Pyyd.
tuomaan Pursirr.iehenk. 25, p. 10, oyi 35.

Naisen rahakukkaro y. m. tavaraa löy-
detty 3 linja 20 pihalta. Perii saa 3
liaja 20 porras H. Jälkeen klo S lp.

Ilmoituksia
■ »

Palvelukseen halutaan
Vanhempia

S&hkömonftsBrojji,
perehtyneet korkea- sekä matalajannityslajttejsiin, qtetqan palveluk-
seemme lähettämällä hakemukset työtocitstultsißeen ja palkka,yaatimuk-
WW yMitzeella

Taitava ja tarmokas

ht»ö, Lovina.

Höyrykonemestari
saa paikan suureneman tehoan kattilalaitoksen hoitajana.
Ainoallaan ensiluokkaiset kyvyt tukevat huomioon ote-
tuiksi. Hakemukset palkkavaaiimuksineen oval läheiettä-
O njmim es'mlps §717" os.: Sa-
nomalehtien Ilmortestoimisto, Aleksanterink. 48.

Karjakko.
T«i??*e{is.a täysiä peiefetynyt, luottt-

ta?3 nsiskarjaklio sa.:\ paikan Kymin
kunnan rsaaWafla Kysuiininnassa 1 p:sfä

Lsbrriliuku tulee olemaan
»oin iO. Palkkaetuihin ku 4uu, paitsi
rahapalkkaa, vapaat cuoka-aioeet, asun-
to, !smpö"ja yalo. Todfstufcset prlkka-
vantfmuksineen lahetejlåva ennen tämän
kuun 2Öf päivää aUekirjoittariéelie.'

Osk. Hintiula.
25130

51«7!7ä?092

S|l I M IIMM 0

aitava, saa vakinaisen paikan

O.Y. Suomen Trikootehtaalla
ereella. 25067

KyrainJin: Tottunut \i kirlanpitotaltoinen mies-l
eli nais-

ia pajkan, terißihifcifTl° i*
palkkgvagiUnuksistnsa osiiitesUa:

T. Qvas;.-j, Hämeenlinna, Sdänpää.;

Iflfttlrapiälrlffi
sei hyvgn pai!:a.<: Isolla *chta*>l!3 Karja-
lassa kyg ' Ja pelkkavasti-
Häksst a?ohte«l!a fqé-
M Kafsaremn%; 'BMU. "

|-£ 1 1 1 *

MDNI!
kunnollinen ja toimeensa innostunut saa;
paikan (päivästä marraskuuta kun lä-
hettää todistuksensa suosituksineen ja
;talkKavaatimuks'neen, talosta seuraa,
ylöspito, asunto, eri kamarissa sähkö-
valo!!! Osoite: Kalle Keskinen, Punka-j
laöun. '

'

25054,

Taitava viilari, tottunut tekemään
kaikkia nienenlaisessa korjauspa-
jassa esijnlvviä töitä,, glieluimran
sellainen, joka on perehtynyt sei
luloosatehtaan korjauspajan töihin,
saa heti toimen jos lähettää palk-
kavaatimuksensa ja todistusjäljen-
nöksensä

Kpingne Aktlgbolagllfe
25058 Kuusikoski. SJS6O6
Toimeensa pystyvä ja luotettava

l& 11bifallitII
saa paikan heti ta! 1 pistä tulevaa

omistamallamme Tuo-
rilan tilalla Merikarvialla. Omakäti-
*et hakemukset todistusjäljennöksi-
lleen ja palkkavaatimuksilleen, huo-
mioonottaen, vapaan asunnon, lftjn-
mön ja lähetettävä ensitilas-
sa os. 8. Peissn, Pori, Tuorila.

Merikarvialla, 8 pnä syysk. 1920.
Reposaaren Höyrysaha O.Y.

Meijeriin
toimi

Angelniemen Osuusmeijerisi* Moite-
taan täten alaansa kykenevien ja huo-
lellisten henkilöiden haettavaksi. Toimi
on vastaanotettava 1 p:stä lokak. ED
viimeistään 1 p:sfa marresk. Kahden
kuuk. ylössanonvsaika kummaltafclh
puolen. Hakemukset pålkkavaatimuksi-
héen lähetettävä ensi Massa josta myös
saa lähempiä tietoja, osoitteella

Angetoiemen Osuusmeijeri,
25046

I. S. k. Kenttäpatterin päälliköksi hae-
taan tykistöiipseefi, joka armeijassa on
palvellut Kenttätykistörykmentissi sekä
oiraä kaikki edellytykset voidakseen

ho taa patteripääliikÖn
tointa. Toimeen on astuttava viini eis-
tään lokakuun 15 pnä Hakemukset tij-
ciistuksinéen Ja palkkavaatimukseen 13-
jjetetfävä' ennen 1 p. lokakuuta Lahden
Suojeluskunnan
Konekirjoitustaitoinen

alkeisopetukseen halutaan. Suosi-
tukset palVkavfarimuksineen pjy-
dettin QsoMeen»: Tnomacytt, «-

Naiskarjakko
saa paikan 1 p. ro*rrask keskikokoisella
maatilalla. Todistukset Ja palkkavaati-
mukset pyydetään lähettämään osoit-
teellä: H. Korkeila, Luopioinen.

1 iiiifli^ss^Np
hyviltä todistuksilla var. saa paikan l'
p. marraskuuta 2 eri tilalla, kun lähettää

suoritukset pslkkavaatimuksineen ennen
t k. 20 p:vää osoitteella: J. Noso, Loi-'
maa, Kojonkulma. i

liii
kykenevä ja alaansa innostunut, mans.'
työhön osaaottava, saa pysyvän paikan

1 p:stä marraskuuta noin 20 Iypsyleh-!
mää käsittävän karjan hoitajana. Suosi-;
tukset ja palkkavaatimukset, joita el,
palauteta, lähetettävät osoitteella: MntK
rahafeen Ma, P u k k i 1 a, Kantele.

25032 \

Paikallispäällikön
' toimi

Mmiruvedcri Suojeluskunnassa juosta»
taan tåten toimeen kykeneviin haetta-
vaksi. !

ikoa tehtävfin kuuluu;PaikaHispfiäl!L__
myöskin kanslia- ja harjoituspääliikSiv
tehtävät. Toimi täytetään 2 kk. molem-
minpuolisetta irtisanomisella ja on sii-
hen astuttava 1 pnä Ipkak. Suojeluskun-
nan toimiva jäsenmäärä noin 200. Ha-
kemukset suosituksineen ja palkkavaati-
mukseen lähetettävä ennen 25 p:ää
syyskuuta suojeluskunnan esikunnalle
MuuruvedcUe.

Muuruvedeflä, 7. 9. 1920.
Manruveden Sooietaskunnan Esikunta.!

36074
' '

• ' '

WWW
toimi

UHn lipiiä
qn avoinna.

Etusija henkilölle, joka itse voi
hankkia tarvittavat pöytä- ja keit-
tiökalut

Lähempiä tietoja saadaan osoit-
teella:

Lahden Kauppaklubin Pu-
heenjohtaja, Lahti. 2507,

vaatimaton maalaistyttö saa he*
paikan Albertinkatu 22—24, C, 32.

Uhcnmin »«M lp—l2, '

N:o 246 - 1920 9
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Kodin apulaiseksi
kalutaan vaatimaton, koulusivistystä
omaava nuori neiti, joka kykenisi hoi-
tama&n pientä lasta apuna, sekä seu-
raamaan kolmen koulu \ »lsan lukuja.
Etusija ruotsia puhuvalla. Hakemukset
voi lähettää es.: »

Rouva Sotia Rakkolainen.
Viipuri, Sotamieskatu 6, as. 4.

alouden-
hoitajatar

saa paikan pienemmällä maa-
tilalla ensi marraskuun ltstä
p:stä. Hakemukset osotteella

Maanvilj. L. Carlson,
Hartola, Näsi.2SIOI

(ilfiplii
saa toimen tehtaamme
konttorissa Salossa. Hake-
mukset, joita «i palauteta,
ovat palkkavaatimuksineen
lähetettävät osoitteella

Suomen Raakasokärifeiräss
Osakeyhtiö

Helsinki, Aleksanterinkatu 45, pr. B.
SI 8741 251 o

Asiapoika
saa heti toimen

Rautakonttori Osakeyhtiöltä.
Ilm. klo 10-11 a.p.

KonnolllßCß

Leninki- ja Kappa-
ompeujatar

taa paikan täydellä ylösp.
Vaat. todlst. ja palkkavaatim. heti.
lisalmen Kangas- ja Muotiliike.

lisalmi.

Nais konttoristi
täydelleen ruotsin- ja suomenkielen
taitoinen sas paikan kirjanpito-
osastolla helsinkiläisessä suurliik-
keestä. Hakemukset palkkavaati-
•v.dksmeen mukana seuraavine to-
d:stusjäljennök;;inren Hels. S.'.n. k.
nimim. „A. B. E. CSS6". 28473

ii&liilijif.
Haemme palvelukseemme tutkin-

non suorittanutta sairaanhoitaja-
tarta pitämään huolta tairaittea
hoidosta meillä. Hakemukset valo-
kuvineen, todistuksineen ja suosi-
tuksineen seka paikkavaatimuksi-
aeen, huomioonottaen vapaan ylös-
pidon, lähetettävät o*.:

Orijärvi Orutakttebolag, Kisko.
51.8031 24890

Sf L *1 •

IIÉIfÉI
Varastunfceitajan toimi kaivoksil-

lamme ja tehtaissamme on päte-
vien henkitSieten haettavana. Ha-
kemukset todistiiksineen ja suosi-
tuksineen sekä palkkavaatimuksi-
ncen ovat Unetettavat os.:

Orijärvi Gn:;?.i(.KeboSag, Kisko.
51.5630 2 JSS7

Nuori, siisti

paivetilatar

35106

jaa hyvän paikan pienessä perheessä,
llmoitt. tänään 6—7 Wladimirinkatu

14, C, huon. 13.

11° * "t *

saa paikan.

Sltomo- ja Konttoritarvstehdaa,
Wladimirinkatu 9.

Vakavamielinen, vaatimaton ylioppi-
lasneiti halutaan matematiikan ja kielien
luvun ohjaajaksi viidesluokkalaiselle se-
kä nuorempien lasten lukujen valvojaksi
Hakemukset palkkavaatimukseen nimi-
aerk. „Heti" Seinäjoki pöste rest.

Kunnollinen ja ahkera, kengitykseen
ja maanviljelyskslujen korjaukseen tot-
tunut

• •

Söppci
«aa paikan Van järven kartanossa Vihdis-
sä. Hakemukset todistusjäljennöksilleen
(joita ei palauteta) sekä ilmoitus palkka-
vaatimuksesta ottamalla huomioon asun-
non ja puut ovat lähetettävät osoitteella:
Agr. W.W. Rönnholm, Loja, .

Kovakansityöho» )a kä«lkuttaukseen
tottunut

kirjiija
ja kirjansitojaoppilas.

Kansanvalistusseura, Museokatu 18.
25077

Naiskarjakko
rehellinen ja toimeensa innostunut saa
paikan Vanjärven kartanossa Vihdissä.
Todistukset ja ilmoitus palkkavaatimuk-
sesta rahassa ja luonnossa osoitetaan:
Lohja, Agr. VV. W. Rönnholm.

Bfe 99 «

saa paikan „Tervshöyryssä". Etusija
sellaisella, joka tunti* Etelä-Suomen ja
Ahvenanmaan saaristoväyilä. Lähem-
min kapteeni laivalla tai kapt. Pietilä,
L Viertotie 28 E 43.

Apua taloudessa I—2 tuntia joka päi-
vä Kulosaaressa. Raitiotiemaksu ja hy-
vä palkka maksetaan.

Tark. Kulosaari, Lassinkuja, Sonckin
huvila.

Työnjohtaja
joka itse ottaa osaa työhön Ja on maan-
viljelyshoitotaitoinen seka järjeskykyinen

Naiskarjakko
n. 30 lehmää varten, saavat paikan mar-
raskuun 1 päivästä. Palkkavaatimus ja
todistusjäljennökset osoitteella:

U. POMffl, Kangasala.

Kaksi tarjoajaa
saa paikan Wladimirink. 45, Kahvila,

Uusi-Aika.
Vaunusepän ammattiin otetaan

oppilaita
Carl Fr. Spennert Humalisto 2, Helsinki

Juoksupoikia
kunnollisia, otetaan heti. Pifcatoimisto
Efit P. Esplanaadlnk. 17.

Juoksupoika
10—17 v. saa paikan myymälässämme
nyt heti.

TALOUS-OSAKEKAUPPA.
Mikonkatu 3, pah. 21 23.

29081

Naisieipoja
kahvileivän tekoon tottunut kk> 10—1

Kahvaa Aikain.
Nuorempi lapsirakas

palvelijatar
saa paikan; läh. Itä Viertotie 27 C 26.

Tottunut kutoja
saa työpaikan ja 14 vuoden vanha tyttö
puolaamaan Siltasaarerik. B—lo A 8.

Nais-
parturi

saa heti paikan kun lähettää suosituk-
sensa ja palkkavaatimuksensa „Pallas"-
parturiliikkeeseen Ouluun.

Kunnollinen ja järjestys-
kykyinsn

Ernännöitsijä
halutaan heti itsenäisesti hoitamaan
emännyyttä maatilalla. Vastaus täydet»
isiae selostuksineen, todistusjäljennöksl-

neen ja vaatimuksineen allekirjoittaneelle.
25135 Uuno järvinen. Jalasjärvi.

Sahan-
asettaja

toimeensa täysin perehtynyt otetaan heti
palvelukseemme, suositukset palkkavaa-
timuksineen, huomioonottaen vapaan
asunnon ja polttopuut, lähetettävät os.:

Oy. TORNATOR.
Vuoksenniska, Immolan Saha.

24984
Itsenäisesti toimeensa pystyvän

Emännöitsijän ja
Pesunhoitajattaren

toimet
Halilan Keuhkotautiparantolassa julis-
tetaan täten ammattisivistyksen ssaneit-
ten ja käytännöllistä kokemusta omaa-
vien henkilöiden haettaviksi t. k. 16 p.
mennessä. Hakemusta tulee seurata:
palkkavaatimus, mainetodistus, jäljen-
nökset koulu- y. m todistuksista ja to-
distus hakijan terveydentilasta. Suosi-
tukset toivottavat. Pesunhoitajattaren
toimessa on palkka määrätty, perus-
palkka Smk. 900: ynnä iialHinajan
ko/oitusta Smk. 2,400: vuodessa, va-
paa asunto, ruoka, lämpö ja valo. Toi-
meen on astuttava heti kutsun saatua.
Todistuksia ei palauteta.

Halilan parantolan konttorissa 3 p:nä
syyskuuta 1920.

Juho Hietanen.
V. t taloudenhoitaja.

Täten jutlstetaa»

Halilan Keuhkotauti-
parantolassa

halullisten haettavaksi: 8 siivoojattaren.
1 naisvahtimestarin, 3 pesijättären, 1 si-
littäjän, I ompelijan, 1 keittäjän, i Iceit-
tiöpalvelijan Ja 3 rengin toimet syyskuun
18 palvaan mennessä. Toimeen on as-
tuttava heti kutsun »aatua. Hakemuk-
seen on liitettävä mainetodistus ja jäl-
jennökset koulu- y. m. todistuksista.
Palkkaehdoista «aa lähemmät tiedot pa-
rantolan konttorista.

Halilan parantolan konttorissa 3 pnä
syyskuuta 1920.

Juho Hietanen,
V. t taloudenhoitaja.

24982

WM ja Isliii
M

Sauvoo ja Karunan Osuusmeijerissä il-
rr.oirstaan täten täysin pätevien ammatti-
henkilöiden haettavaksi. Msij rskan tu-
lee kyetä valmistaa ensiluokkaista voi-
ta ja meijenstin tehtäviin kuuluu meije-
rin kirjanpito, huolto ja isännöiminen
Hakemukset todistukaineen ja palkka-
vaatimgksineen ovat osoitettavat meije-
rin hallitukselle os.: Sauvo, ennen ensi
lokakuun 10 päivää. Toimet otettavat
vastaan tulevan marraskuun 1 päivästä.
Palkkaetuina seuraa kumpaisellakin mei-
jerin puolesta vapaa asunto, valo ja läm-
pö. Irtisanomisaika on 2 kk.

Sauvossa 8 pnä syyskuuta 1920.

24980

Uskonno!!ism;elinen, rehellinen ja hy-
vät suositukset omaava, 30 vuotias nai-
nen haluaa

iitlÉÉlÉi
maalle tai kaupunkiin. Vast nimim. „Nyt
heti", Lahti, Tarmokatu 38. 25031

Tuottavaan liikkeeseen
I **! I *1 "

tai yhtiömieheksi haluaa kauppa-
koulun klynyt ja käytännöllistä
Uikekokemusta omaava nuori liike-
mies noin 75—100 tuhannen mar-

kan pääomalla.
Arv. vastaukset lähetettävät Hel-

singin Sanom. kontt. nimim.

'„LUket©veri«.
NazslxuLT*alzho

useansm. vuod. alassaan tuim., kokem.
omaava, hai. muutt. pai", 'c. 1 p. mar-
rask. Vast palkkaterj., tiato kasjan
saumud., apu!, y.m. läh. os. „Karjak-
ko", Sauvo, Timböien kartano.

Hyvän kokemuksen ja todistukset
omaava

Seppä
haluaa kartanoon tai muuhunkin sopi-
vaan paikkaan. Vast ilrooitett palkka-
etuineen läh. Tarvasjoen postitoimis-
toon nimimerkille

„Fieni perhe".
Monivuotisen kokemuksen omaava

Naiskarjakko
haluaa paikanmirutosfca 1 p. snajyask.
Arv. vast. palktojtarj. pyyd. lärstt.
vj*k. kuL Lempää&n posti toimu-toon
»im juotettava".

17 v. tyttö
hai. paikkaa kappaompeluoppiin. tahi
kauppaan harjoitt. tai jot sop. tointa.
Arv. vi.at. pyyd. läh. Hels. San. kontt
nim. -Heti vapaa 6325".

Paikkaa hai. neiti ilman palkkaa k«s
klkaup. josta saa olla S t poi-.-m keski
päivällä. Arv. vast Hels. San. kontt

„Heti 22".
Kansakoulun käynyt tyttö hai. puo-

tiin eli ompeluoppiin heti. Vast Hels.
San, kontt nim. »Rehellinen 6328".

liiiftlii
a. prackt. teoret. gebiidet mit
den neuesten Maschmen kfliistl.
Trovckenu. Ofenanlagen ve/traut.
Techn. Schule besucht, I:te Zeug-
nisse sucht p. bald Stellung, er-
teile auch Rat in Fcbrikations
äcliwierigheiten. Gefäll Angcb.
an die Esepedition d. Zeitung
.Nro 1992 6339'.

Nuori ruotsia puhuva
tyttS

haluaa paikan sivistyneessä suomepuhu-
vassa perheestä, ollakseen rouvan apu-
laisena sekä oppiakseen suomenkieltä.
Vast. nimim. »Seitsemäntoista vuotias"
Marianhaminan postitoimistoon.

Karjanhoitok. käynyt monivuotisen
kokemuksen omaava

iVaislcÄr/airlro
hai. paikkaa marraskuun alusta. Arv.
vast. palkkatarj. pyyri. ensi tilassa Hels.
Sto. kontr, niraioi. »Ahkera 6334".

HOS/HGW SfIAOMÄT

Hyvä ompelija
haluaa työtå perheissä. Låh. puh. 11860,
kello 2—4.

Valokuvaajat.
.. 3 v. valokuvausalana ollut neiti ha-
luaisi paikanmuutosta. Arvoisat rast.
pyydän lähettämään Hels. Saa. kontt.
nimimerk. „18 v. 1920".

Ars. ilweiißli
Edistys- ja etee:ipäinpyrkimyshaluinen

ehdottomasti raitis, rehellinen ja siivo
kaup. nuorimies haluaa sopivalle alalle
miel. mielenkiint. tointa «N harjoitteli-
jaksi. Arv. vast. odotetaan ja lähempiä
tietoja annetaan nyk. as. Aetsfi asema
nimim. „1900".

HUOM.t Omaa huomattavaa niytt.
taipumusta.

Tyttö haluaisi pesemään tai siivoo-
maan. Vastaus Hels. San. Siitäs, kontt.
nimim- „Heti 3188".

KOTIOMPELIJA haluaa työtä. Vaat.
Hels. San. k. nimin'.. «Heti 6345".

Pieniperheinen työnjohtaja, 2 v. maan-
viljelyskoulun, useamman vuoden koke-
mus fciiieti&villä todistuksilla, haluaa pai-
kanmuutosta ! p:stä marraskuuta. Arv.
maanviljelijät lähett3ksä vast. 15 p. t. k.
palkkatariouksineen os.: Pitäjänmäki,
Vantaan posti toim. nimim. „Kokenut".

Lämmittäjä
tottunut, haluaa paikkaa mieluimmin
H:glatt. Vagt. Hyvinkfi» p.t. nlm. „L V."

virka
Kurkijoen kunnan Ihojärven kansakou-
lussa julistetaan täten johto kai nnr. tia
haettavaksi ennen 30 päiviä syyskuuta
Virkaa seuraa haattava valttoapa;
kunnalta 300 mk. pohjapalkkaa, 600 mk.
vuokrahaoja, 800 mk. katHinajanttsä
kalenterivuosittain ynnä 20 mk. kmfesa
jokaista alaikäistä lasta kohden. Miesha-
kijain puutteessa oietaan naisetkin huo-
mioon, kompetenttien puutteessa epä-
kompetentitkin.

Kurkijoen Ihojärvellä 9 p. syysk. 1920.
25075 JOHTOKUNTA,

ÉWL M »-

M»
tukuv. 1/9. 20—31/7 21. on haettavana
Jokioisten kunnan, Jokioisten aseman
alakansakoulussa. PaJkka, johon sisäl-
tyy myös asunnon korvaus, on 3,700 mk
kaikkiaan koko ajalta. Hakemukset lä-
hetettävät viikon «säilä koulun Johto-
kunnalle o» Jokioinen.

Jokioisissa 6 p. syysk. 1921.
25143

ff» 1 ftIHHIniUea
toimi

Lapinlahden kunnan Alapitkän piirissä
julistetaan täten opinkäyneden kätilöi-
den haettavaksi. Varsinainen palkka on
3,000 mk. vuodessa ja 1,000 mk. kor-
vauksena asunnosta, saunasta ja poltto-,
puista. Kilvoituksesta: omavaraisilta 10
mk., hoitopäiviltä 10 mk. ja ylöspito.
Kunta korvaa vähävaraisten ja köyhäin
puoletta kirvoituksesta 3 markkaa ja
hoitopäivistä 5 mk. ynnä kyydin ja muo-
nan. Toimi on vastaanotettava kutsun
saatua eikä valitulla ole oikeutta kiel-
täytymään. Hakemukset ottaa vastaan
ja vastaa tiedusteluihin Kunnafltefcaita-
kunta.

Lapinlahti, syysk. 1 p. 192 a
55137

MW MW
jas M

julistetaan nais- tai mieahenkilftjden
haettavaksi ennen syyskuun 22 p. Kau-
kolaa Laulu-, Soitanto- ja KfisHyonopis-
ton johtok. hakijan määräämällä kuukau-
sipalkalla. Toimi on heti vastaanotetta-
va. Valituu «i taa kieltäytyä.

Antti Tattari.
»l,». yV fe Johtaja.

Lastenkodin
Johtajattaren

toimi
Rauman kaupungin omistamassa Las-
tenkodissa julistetaan haettavaksi etu»
päässä lastenhoitokurssin auorittaneiden
henkilöiden haettavaksi ennen t. k. lop-
pua. Hakemukset palkkavaatimuksilleen
ja todistus kyvystä hoitaa lastenkotia
sekä mainetodistus lähetettävä Lasten-
kodin johtokunnan puheenjohtajalle Yli-
opettaja J. Valpiolle.

Raumalla, 8. 9. 1920.
25071 Lastenkodin Johtokunta.

Kunnan-
kirjurin
toimi

Virtain kunnassa
julistetaan nais- tai mieshenkilölden
haettavaksi ennen tämän killuvan syys-
kuun 30 päivää kunnemsiautakunnalta.
Kunnankirjurin tehtäviin kuuluu kunnal-
tishaliituksan kirjanpidot »e»:ä kunnallis-
lautakunnan, valruußton ja vaivaishoito-
hallituksen pöytäklriain kirioitts-nintn
sekä juoksevain a»»in kansaan hoito.
Hakemukset tocHetuksineen ja palkka-
vaatimuksineen lähetettävä afio&irfoltta-
neelle. Irtisanomisaika kommaltakin puo-
lelta yksi kuukausi. Toimi vastaanotet-
tava h«6 kutsun spatua.

Virrat, syysk. « pnä 1920.
KuntHjß*s!autakimnafl puolesta:

N. L. Marrttlo. 25134

I Myytäväni l.
Jatkoa edelliseltä sivulta.

Pavut, uisi eri-, syys- ja
ttLlvip&Htoot, uuisten-
tca.pa.tf poikainpuvut ja
yksityiset housut ostatte

nykyajan hintoihin verraten
halvimmalla

liiilÉi
Fredrikink. 47 ja Erikink. 13.

HUOESJ Siitti ja hyn ty« reki kun-
nolliiet tarpeet. Ostaesasn&e melm aa-
Mitaette rahaa,

Edulliitn «atopalkk* ykaJtylaU* Ja tmk-
kuoatajill*.

Tilaukset mortittaan halvalta ja nopeaan,
avoinna arkipäivinä 9-6, lauantaisin B—s.

J. P. Lehtonen.
Hyvässä kunnossa oleva

Sekatavarakauppa seka
kauppatalo

lähellä HSmeenfiiHuia jossa myynti
on noin 50,000 kuukaudessa. Lä-
hemmin nimimerkki

Kauppaliike
Hämeenftiina, Postikon.it

Aureja ia UM
Siippukoneita
KitfupuiflMkeMitß,
Perunan nostokoneita
y.m. maanviljelyskoneita ja -työ-
kaluja myy varastosta

P. S.DOROW,
Suom. Kalualokauppa Oy,

Helsinki. 24720

JPa&a/a ja. JPalttofo.
naisten plyssi-, ulsteri- ja topatt kap-
poja, yksit housuja, poik. puk. y-ra.

myydään valm. varaat, seka taho&Sa
tilaten parhaista englantilaisista itaok.
halvalla Slltasaarenk. 8, Vaatetusljnke
ja USmeenk. 2 B, Cosi Vaatetusliike,
Hnem.l Suem. liikkeet 22886

Halvalla
Kirjekuoria
Postipaperla
Piirustus- |a Mulstltehtta

,' Blokkeja)
Postlkorttela
PosMkortH-Albnmeia
KnriS y.m-, y.m.
Valmistaa tilauksen mokaan trtoletw
Hölrä y m »,a!v!»>
maila Edullinen ostopaikka jälleen-
myyjille.
Paperlaiyake. Itg-V

Savilaastla ja halpoja kaakeliuuneja
myytävänä Sörn Ranta 8, puli. 39 38.
14387
tmmmmmmammmmamaam

~ m

23 uutta kassakaappia
myytävänä kauttamme alenne-
tuilla hinnoilla.

O-T. VANAMO, Hdd.
Puhelin «0 97.

Lauantaina syyskuun 11 p>

VesiJSrr]—Padasjoki—Kahinoine»—
Korpilahti— Jyräakyiä.

S/S SUOMI
Vrjärveltä tiisL, torst ja lauant. U«

2 y3HS. J:kylästä kesklv., perj. j»
sunntint. klo 3.30 as-nuHa.

Puhelin: Lahti 163, Jyväskylä 221
Vesijärvi—Padasjoki—Kuhmoinen—

Jämsä.
SIS AALLOTAR

V:järveltä: maan., keskiv. ja ptrj,
klo 7,30 ip.

Jämsästä: tiist., torst. ja lauant. Me
4.30 ip. Puh. Lahti 183, Jämsä 89.
16432

WWW-WW
HOyryl.

„WAASAq

lasketaan alksvan laitata KOpenhnmlnnssi
nyysit min 13 pn paikkeilla. Tarketmni?
ilmoittavat

hrat fMM I TOJDE3O!, Köpenhmna
sekä

mmm »IMDN fämm.
244»5

Bls Södern
ULR.KA

lähtevät vuorotellen 22/8 lahtien Hel-
singista Vujtp-tta joka sunnuntai, ttig-
iaj Ja torstii klo 1 aa.ru. poiketen vä-
lillä oleviin kaupunkeihin. Saapuvat
samoina päivinä Hrkiin ja Viriin noin
klo 7,30 in.
Puh. Södern 70 76. Puh. Ulrika 9037,

Läh. ilm. hl. Södern, Meri toimi Oy.
Fabianinkatu 4. Pah. 124 82.

Läh. ilm. Ulrika, John Dahlberg Oy.
L. Banta 12. Puh. 80 37.
23348

Ui tai-liis ,
Ajanmukaiset komeasti sisustetut

JMtilälshöyrylaivat

nStockholm"
Kaksoispotkurit
22,070 depl. tonnia
565 jalkaa pitkä

~DrotlDiiißliöimM

Kolme potkuria
18 soiman nopeus i
19,000 riepl. tonnia
540 jalkaa pitkä. |

Täydellisettä uudestaan sisästä»
matkuitaiaoaastot

arvioidaan lähtevän

UMO!» sna fin Mi.
s/s »Stockholm" lokak. 7 j. n. e»
s/s «Drottningholm* syysk. 13,

lokak. 28 j. n. e. i
3:nen luokan lippuja jotka ovat

voimasta Helsingista tai Turosta,
myydfl&n 2,800: markalla.

Koska kaikki luokat syys-
kuunkin kulkuvuoroihin ovai
loppuunmyydyt, ovat paikk»
tilaukset lokakuun ja myöhäl-
sompiin kulkuvuoroihin teh-
tävä nyt heti

Lähemmin ilmoittaa
Victor Ek,

Helsinki.
Säbköosoite: Ek. s 15409 1694:

VVesiji irvi—VVfiflksy—Heinola.

s|s Lahti
Heinolatta joka Mv» kio 6.30 aamulla.
Veritarvetta Joka päivä paivajunim u.iui

noin 1,46 paulia.
Puhelimet: Lahdessa 154.

Heinoista 7.
Hgyryveße-O—JtejltHC K;

249K

RJLTJMAJuTLM,
jjällvikin, Barösundin, Tammisaaren,
Hangon, Taalintehtaan, Turun, Kaaji-
talin, Uudenkaupungin jronä villißS
olevien laiturien kautta, lähtee

siB AM.nn:ms±,
joka lauantai klo 1 ip., ottaen m.\i£.ui
taiia ja lastia.

Puheita laivana N:o 70 76.
Lähemmin ftmoittaa

Mcritoimi Osakeyhtiö.
Fabianinkatu 4.
24106

Puh; 124 62.

Syys- |* tatofpalttoot
sekä pavut ja ulsterit, naisten kapat, poi-
kain ja tyttdjen puvut ja jalkineet oste-
taan halvimrnafla. 150: aikain 000:
pukuja ja palttoita. 100: miesten
amerikkalaisia kenkiä, 90: naisille.
Kaikkia lajia vaatteita ja jalkineita. Via-
dimirinkaru 33. Sekalafokanppa.

Peruutus.
SattaneMta syystä peruutetaan höyryl.

SödWlh äuJfeuvuoro sunrmntaina t k.

Hl 16 Keritcim!-a»aUcyh«ö

VesJjörv»—SttooeHo—Pihiä jakoski
—EBessak)—itaakkolahfi— Jfimsä

s|sTolvo
15 pistä syysk.

Veßifiirvelts. tiistaina, tors-
taina ja lauantaina klo 2 aamulla.
JUms&siä sunnuntain;), keski-
viikkona ja perjantaina klo 5 aa-
mulla, 17101

iili-lÉ-liÉii
ja päinvastoin

saaristoreittiä, ylläpitävät y*desss purjeh-
tien Suqrnen Höyrylaiva OY. Ja Stock-
holms Rederi A.B. Svea matkustaja-

höyrylaivoilla :

TORNEÄ
(kapi Axel Blomqvist) Ja

BIRGER JARL
(kapi A. frfterg)

Jotka vuorotelle* llhtevlf
Helotug-istft klo 10 aup

.Tornel* jok* » nnunUl,

.Birger Jari* (oka keskiviikko.
Tukholmasta klo 7 lp.

Brger Jarl" joka sunnuntai,
, Ibrneå- Joka keskiviikko.

Hiom.l Knn Uivat kulkevat saaristo-
reitti,, tarjoutuu matkustaville mleffyflävä
ja vaihteleva inaska.

Kuom. I Meöruetajat Hankoon voivat
kayttaa voin hawyi Torneåa.

Tavaroita vastaanotetaan.
Lipsuta myyvät ja fsstt-ilmoituksia vas

taasooavat

A-B. Nyman A Schultz, Tukholma,
(Tomein puolesta.)

A.B Förenade Speditiona- och
Rederi ajf., Tukholma.

(Birger Jarlin puolesta).

Suomen Matkatoimisto, Helsinki,

Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö»
Heiaiaki,

(kummankin laivan pnofesta).
Ilmoitus on tasrt lehdeasl joka lauantai.

M7za

Swmi—Hollanti—Belgia
Bergenin kautta

Posti- |a matkttstajakulku
Bergenake DampskfbMelakabln

s/s ZETA
lähtee B«rgen'ista joka toinen perjantai

Rotterdamiin ja Antverpenlln.
Pilettejä ja tietoja kantta:

Hjalmar Suominen
Helsinki, Kauppiaskatu &

Suomen Matkailutoimisto
Heltfnki. P. Esplan*«dlnk. 21.
Höyrylaiva O.y. Bore

Turko
seiJ pSéastolmlsto:

H. M. Steenstrup
Vmm. 21SI 313

I

Höyrylaivaliikenne.
Eteläamerika— Suomi

sä* , Brazil" 5,500 kp. tonnin testaa Rio de Janeirossa,
Santossa ja Buenosayresissä Suomeen syyskuun lopulla
ja ottaa lastia.

Sopiva tilaisuus kahvimfiärie* kuljetukseen Brasiliasta. Rahti
Suomen rahissa.

Lähemmin ilmoittaa

Puhelin 695. SI 8738 15,2!
J. W. Paulin & öot

Uelaiiigiwl. I

md.


