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Helsingissä Sunnuntaina elokuun 15 p. Seitsemän kertaa viikossa ilmestyvä aamulehti

Puhelimet:
Päätoimittaja (Erkko) . SI 01
Ivalo 84 31
Toimitus (uutisosasto) 18 87, 54 51
Toimitussihteerit
Ulkomaiden osasto ..

Kirjapaino

i'2 75
84 74

7 89

Tilaushinta: Helsingissä kotiin kannettuna koko vuosikerta 70: —,

>/, vk. 38: —, 3 kk. 20: —, kuukaudelta 7:—. Maaseudulla koko vuosi-
kerta 60:—, '/ 2 vk 33:—. 3 kk 18: —. kuukaudelta 6:—»

Ulkomaille: Smk. 12: kuukaudelta.
Irtonumeroiden hinta 50 penniä,
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S ■ Walflemarvon Bonsdorff&C:o g
B Pankkiir {osakeyhtiö H
jgg O.nat varat 11.000.0öö markkaa. stss

Ml Postiosoite: Sähköosoite: n»
__. Helsinki, Pörssitalo. Bonds, Helsinki.EU Bi Arvopaperikauppaa, Valuuttakauppaa, m
J ' Eoiissioonl-roiniinfaa, ' g
13 Suonilaa piirssitefctäviä. S
B Puhelimet: p,
M Johtokunta 19 01 ja 57 70. Valuuttåosasfo 23 02 n

* Arvopaperiosasto 44 55. • Kassa ja toimisto 102 67
*■ ,vjx ; :• ****
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Myytävänä kuivia

Koivulankkuja lautojaja
Sörnäs Aktiebolag.

Pahel. 45 67.st.rm \22-k 18

:^oV*^^:: r'py. ■.*.::

i Pyöreitä rautaa %-2%n

S /Inkkgfirayfoja
1 Rautalevyjä
I itoinkilevyjä
I Kyiiarfreyyjä
1I finaa tang, ja harkoissa

IfvlessinkllankaaKuparilankaa
Ferislankaa

I »ria

••••••••»••$

Hivihiiiitervaa
Kivihiilipikea

OSAKEYHTIÖ

MERCANTILE
He?s"i>Vl. .Fnbeilr. 64 20

2.->7O ..

HELSINGIN MEUERIUIKKEEN

Ruokasalit ja Kahvila Ifco 1
~ Robertink, 5
Ptshel, 110 30

Suositellaan!
SI 7818 X22651

Huora I HyväS ja halpaa ruokaa par-
haimmista aineista. Hyvä» kahvia.
Hyviä voileipiä. Kannetaan kotiin läh
y.ai\o on 'pasteurisoituä lavantaudin

lakiL.

VALUKOKSSA
myydään meidän niatKaiia olevista lasteista

O.Y. JOHN DAHLBERG
Hiili ja Koksi os.
Puhel- 45 78.

x 22429

Seta min? steriö int. 1.
j KChoittaa täten halukkaita toimitsijoita ennen t. k. 2S p:ää tekemään jos mahdoU

; lista pr. 3 9. sitovia tarjouksia

200,000 kg:lle amer. silavaa { 3Ä.
i ■ [ Clear Middlcs

I cif Helsinki laivaukseen syyskuulla.
Tarjoukse» ovat varustettuina kirjekuoreen tehtävällä merkinnällä „Sllava-

tarjous 28. 8. 1920" lähetettävät suljettuina ennen t. k. 28 p:ää Sotaministeriön
Intendenttiosaston ElintarvetoimistoUe. Hcisi b k i, Apollo(puh. 107 32). 22389

Vastaav» toimittaja

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

TOIMISTO
Ludvigink. 6, av. ki. II a.p. — l2 yöltt.

Ilmoitushinnat arkipä i v i n S: 60 penni* mm. tekstin jälkeen, 70 p.
mm. tekst. edellä, 80 p. mm ensi sivulla ja tekstisivuilla. Sunnuntai-
numeroissa: 70 p. mm t.j., 80 p. mm. te, 90 p. mm. ensi sivulla ja
tekstisivuilla. Määrätystä ilm situspaikasta 10 p. korotus mm:!tä. Punai-
sella painetut ilmoitiikse! 1:50 mm., vähintään 150 mk. — Kuolemailmni-
tukset 60 n mm. Kihlaus-, vihkimä- ja syntymäilmoitukset 15 mk. ilmoi-
tukset korkeintaan 15 mm. tekst. jälk. arkipäiv. 50 p. ja sunnunt. 60 p. mm.

Variloja haettavana

II j •<!>•• J •• •

toimi
ilmoitetaan hakukei peisten haettavak-
si Uudenkirkon Voi. kunnassa vakinai-
seksi, tahi viransijaiseksi, pitemmäksi
ajaksi. Palkka Smk. 12,000:— vuo-
dessa, valtionavustus myöskin siihen
luettuna. Sairasten vastaanotot ilman
taksaa. Ilman eri palkkiota on lääkä-
rin annettava avustusta kunnan sairaa-
lassa oleville, kunnalliskodissa ja köy-
hiksi todistetuille sairaille.

Hakemukset lähetettävä allekirjoit-
taneelle ennen 10 p. syysk. 1920 ja
virkaan astuttava kutsun saatua.

Uusikirkko, 10 p. elok. 1920.
Kaarlo Summa.

22634 Kirnu, lautak. esimies.

Lääkärit.
j Helsingin Lääkänseuran kautta.

Tri H. Elvingin vastaanotot alkavat jäl-
leen maanantaina elok. 15 p.

Tri Emil Enroth vastaanottaa jälleen sai-
raita Btilevardink. 3 klo i 2—\ ja 6~r-7.
(Silmätauteja '

Tri Meurman. Elokuun aikana ei vas-
taanottoa.

Tri Oskar Mustelin, Aleksanterink 11,
klo 2—3, sisätauteja.

Prof. Osw. Strengin vastaanotto alkaa
t. k. 16 pinä SI 7838 22683

MnztimasläSlcärit.
Suomen Hammaslääkäriseuran kautta

Tri Axel Salingre vastaanottaa jälleen.
81.7839 22684

KAAVAKKEITA
Helsingin Uudessa KlriaoaJnoss*.

1920

Seitsemästoista vuosikerta

Helsingin Sanomain konttori
Ludviginkatu 8.

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

Sivukonttorit:
Siltasaarenkatu 3, puh 30 22.

Töölö, L. Viertotie 28, puh. 116 11.

Eniten matkaa marka§la!

Most mlles per dollar!

Juuri saapunut:

Suuri lähetys

henkilö- ja kuorma-auto-
sekä rnoottoripyörärenkaita

Jykeviä
jä^iläis^kaksoistäysirenkaifa

eri kokoja

HELSINKI. Aleksanterinkatu 15
Sahi<öos.: KORPIHALLA. Puh. 60 01, 85 69, 59 44.

SfÉiiikli litiiiiliiis virlei
L Heikinkatu 14 Sähköos. Uiko.-nannpankki. Helsinki.

Osakepääoma Smk. 30,000,000:—.

Vastaanottaa rahoja

Sä ä s le kassatilalle
joista hyvitetään pank>n korkeimmat talletuskorot.

Täydellinen pankkillfke.

Puhelimet» Johtokunta: 6932, 12576. Vai u u ttaos»sto 125 75.
Arvopaperiosasto 125?, Lähe t y s o s»,s t o 12580.

MX 14134

saapunut.

l»l» Upseerien liMsiHtä LL
Esplanaadinketu 10, Apollo.

iii looilii Tyttölyseo
(Yrjönkatu 18)

Stoimintansa syyskuun 1 p:nä klo 1 päivällä. Pääsytutkinto ja
ten kuulustelu elokuun 31 p:nä klo 8 a.p.

Holhoojien on ilmoitettava kouluun pyrkij. koulun kansliassa
ma.a.nautaina. 30 psna, elokuuta klo 2—4 ip.

122694 Taimi Vuorinen,

22601 x

fri*
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fj Kihloissa 1
S- B3JErWr*3a«r

Kerttu Blomqvist
Eero Kauppila

Loviisa 15 8. 19,0 litt 22604

Jenny Haikone-
Ariaas Börgreo

Ta-.stiia 14. 8. 20. Vihti.

Signe Värinen
Otto huimaa

Häisiiiki. li. z. us). Keuru.'

Miyt j
Edwin Grahl

Marta Holmström
Helsinki 14 8 TO

E&- MA
Es-oMsiaak. 2. PuUel. 429.
ftuhitHnwi—>H MMtliiahliiAlain
fii haivtmpia ar.ikuja WXI6

KsoUeita

n

M
M

Rakas äitimrae
Les&romra

ilPli tePiis
evätyn vt 1886 14. 4, f,

ku*S 1820 12. "S. |'
LAPSET.

i Haudattua stsnnnnUina 15 p. Eeiciutita BfåäffsféS käuppaUm !i3ti- a
tauwnanMa kio '/3 10 ap. 22631

I&2k£J>

H pyvällä surulla ir.noitamme, et*fcS
y! ra'.;3s vaimoni ja äitimme

««!!« ffllliiil
D o. s. He.! in
U syn-t. S. IV. 1868, nekku! krtolou
£; «-;«>' n kotonaan l3.p 8. IS2O. Kaipaa&eeUa kanssamme-
M rr.uiEttJivqt häntä suku] aisat ja

bttavat.
Auto, Aili ja F. Salomt-i.

Sukulaisille ja tultaville, jotka »";
V.aiUßvs,t saattaa v-.inajaa haudat D
iepoon, ilmoitetaan, että suru- |*
fjatto ilHiice kodiltamme frjSafc S
36 keskiviikkona t.k. IS pnä kio Li
'» 11 ap. Buoholahden ruurmj-as©- Dmaila. '23598 i

WWÄWHW
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Surren ilmoi.ua, että rakas
puoMsßai,

Vciraifitarkastaja

Ma!!s Missi Reufalo
kvcli äkkiä elokuun 12 pnä 48
vuoden vanhana. Katkerasti sirre-
maan jäimr,'« puoliso, iiikds äiti,
vei.: et, sukulaiset, ystävät ja to-
verit.

Sandra R.sntalo,

Kantans tapahtua Måbnfn hau- 6tenaåtadla keskiviikkona elo- H
loskb 18 pn&. H

■

r i,tw

fiQ (Enebaeß)
Vammalan kauppalasta, syr>t. 6.
3. 3857, kuoli Turussa 13. 8.
1920. Poismennyttä rakkaudella
ja suurella kaipauksella kanssa-
ni muistelevat kasvattitytär »ekä
3 veljeä, sisar ja sisarusten per-
heet sekä muu sukulais- ja ystä-
väpiiri.

Eero Erho.
..Kntos, Sulle, Jumalani, ar-

mastasi kaihesta."

Kaikille niille, jotka haluavat
tuila rakasta poismennyttä saat-
tamaan, ilmoitetaan täten, että
sn;-usnattf( UU>t«D Tyrvään ase-
malta tradelie hautnusmnn'le kes-
kMnrkoaa «lok. IS pnä klo 12
päivällä.

Sofi

mmm

Surren ilmoitamme, että....
Takaa vei]em m*

Kansakoulunopettaja

Teuvo Nuotio
synt Hausjärvellä 3. 5. 1872, rau-
hallisesti kuoli Kyröskoskella 9. 8.
1020. Katkeraksi suruksi omaisille
ja ystäville.

Sisaret ja veljet

Niin hirvaisasti ja luottarasti
Sä armon Kristuksen omistit
Ja lapsen lailla, niin huolta vailla
S 8 pääsi lepoon kallistit.

Ruumis siunataan viimeiseen le-
poonsa Hausjärven hautausmaalla
lauantaina t. k. 21 pn:ä klo 2 ip.
22G76

Kakas tyttäremme ja sisaremme

ii Klia wm
synt. 10. 3. 1893, kuoli rauhalli-
sesti 18. 8. Sanomattomasti kai-
paamaan jäimme hänen omaisen-
sa, sukulaiset ja ystävät.

Vanhemmat ja sisarukset.
Rakastettu, kaivattu!

Hautaus tapahfciu Uudella luth.
hautausmaalla tiistaina t.k. 17 p.
klo 4 to. Kofaoudutaan hautakap-
pelin luona. Vain tfiten ilmoite-
taan.

1 MyytÖTfinS E

Halkoja gSSEÄ
Hefkotarlia.

Puh 56 Sn \e »4 75.

| BENZOOLIA
i myy varastosta

| P. fefDOftoW,
B Snom. Kelnsf-okaupjia Oy.
m HelsinkiI

Prima 1 Ktr:a

228I&

Koivuhalkoja
-otjinalettuina, seit* pilkottuina etta pilk
liorttartdeiina Mi".4a»Ks<sa terkcs*ne
•.s!an;eiLnjt partaaanmiftaaja.

ö. I. MaÄiivlyesjikoiiliori.
L R3nta 4.

Puh. 83 54, :V2&!) ja lU>65. 658

«ff N * fCu;vla+.oivu- ja havu-WW3 halkoja. Koiluiaj*-
tuina, pitkinä tahi pil-

• kottunia.
Puutavaraosakeyhtiö OIERS

Puh 6Ö2*. 113 22 |a 11! 07.
HALKOPtHAN Puhalla 66 24.

1309»

$ Sekalaisia ilmoituksia n

Hedelmä*
näyttely.

Erikoisala

'1

Uudenmaan HfdelmäviljelijS nyhd : stys
järjestää r-.edalmänäyttelyn lokrkuun 1-3
Uusmaalaisten o?akuntala!ossa. Näyt-
tely ohjelman saa tilata osnittsella:
Uudenmaan HedeJmävHjcliiämyhdlstys.

Helsinki. 2207-i

22590

HELSINGIN SANOMAT

HUUTOKAUPPA
Merisatamassa Hels. Sementti» ja AsfalttiHikkeen tontilla sijaitsevat lautaraken»
mikset huutokaupataan keski vikkona TS p;nä elok k:lo. 10 a. p.

O. Y. Wanamo, HELSINKI
22622 16, puh. 60 97.

Syomi voittooni
Hvus&akaa Olympialaiäfahastoa. Lahjoituksia vastaanottavat

ktrtoUlsuudelta m. m. SOOSEi* VOIM.- JA UHH.-UITTO, Slita-
saarenk. B—lo, pah. 59 82 ja SUOJOEN UKKEILUAITTA, Fabla-
nink. 16, puh. 32 79. 22247

If 11" Idfc 8ä "
SMft* 5 «*> ÄÄ I

Valiion Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaat tarjoovat ny! heti ura-
kalla louhfilavaksi noin 30,000 m* kalliota sekä perusmuunn rakenta-
mista 125 "60 metrin suuruista tehdasrakennusta varten Kotkassa.
TarjouUset lähetettävät ennen t.k. 23 p:vää Valtion tehtaille Lappeen-
rantaan, josta myöskin annetaan tarkempia tietoja.

Valtion Rikkihappo- ja SnperMaaUiieiiiaai.
SI 7765 22443

suki liiiifflLiiiiiiiEriii
Helsinki Kallio Tampere Turku
Omat varat Smk. 12,700,000

Hyvittää heinäkuun 1 putä

Talletustilillä
Juoksevalla tilillä. . . .

Tallettajain voitto-osuus vähintään

Pääoman sijoitus pienteolli-
suuteen ja vähittäiskauppaan

6 1|a »lo
5 °|o

14 o|o
Erikoisala

11865

Kirjanpitokurssini
alkavat maanantaina lyysk. 6 pml. Uhemmin puh. 65 67,

Onni Snell.
SI 7834 23662 HHsinki. Vuorik. S.

Lohlan Yhteiskoulu,
S-iuokkainen, yliopistoon johtava oppilaitos,
avataan jälleen syyskuun 1 päivänä klo 1.
Pääsy- ja ehtolaistutkinto elok. 31 pnfl klo 1.
Lohjan Yhteiskoulun oppilaskot! ava-
taan elokuun 31 päivänä.
Lähempi! tietoja antaa maisteri Ilmari Pe!t-
salo, osoite Lohja.

Yrjö Iloniemi.

Helsingin

lÉiiii
Uudet oppilaat voivat ilmoittautua

ennen lukukauden alkua oheenliittäen
papin- ja koulutodistuksen osoitteella:
Musiikkiopisto, Unioninkatu 30.

Kaikki uudet oppilaat Umotttaotuvai
henkilökohtaisesti maanantaina syys-
kuun 13 pni klo 12—3 opistoa kans-
liassa.

Stsäfinpåftsyttoe on tiistaina M pui,
klo 10 aikumill* ja klo fts alkeiskoulu-
läisille.

SfcMnkkjoltns on ketUviikkoM 15
pnä. Uudet oppilaat saapuvat klo 10,
edellisen lukukauden oppilaat klo I ja
alkciskoululaiset klo '/j5.

Oppilaat jotka aikovat opiskella Jo-
tain pehalhisaoitinta voivat kokeiden
nojalla mahdollisesti saada vapaapaikan
tai alennuksen.

Syyshtbukansimakstit: vakinaiset 350,
ylimääräiset 275 ja alkeiskouluoppilaat
290 mk. Si-äänkirjoitus 10 mk. alkeis-
koululaisilta ja 20 mk. muilta.
22566 Dlrektorio.

Suomalaisessa
ilerGiaaliliiseossa

aloitetaan syyslukukaan keskiviikkona
syyskuun 1 pärvänä kio 1 päiväiiä.

Uus-en oppilaiden on ilmoittauduttava
vanhempain tai holhoojain villityksellä
rehtorinkansliassa maanantaina elok.
30 päivänä klo 9—12 ap. varustettuina
papinkirjalla ja rokotustodistuksella, ellei
papinkirjaan ole rokotuksesta merkintää
tehty, sekä ennen käydystä koulusta
saadulla todistuksella. Pääsytutkinnot
toimitetaan elokuun 30 ja 31 p:nä ilmoi-
tustitaisuudessa mainittavina aikoina.
Lopullinen pää «s sekä keväällä että
syksyllä suoritetuista tutkinnoista julis-
tetaan tiistaina elokuun 31 pnä klo 6 ip.

Ehdollisesti luokalle Jääneitä oppilaita
tutkitaan maanantaina, elok. 30 päivänä
klo 9:stä alkaen ap.

Opettajakand&aätteja kehoitetaan il-
moittautumaan viimeistään syyskuun 6
p:nä. Niiden, jotka aloittavat harjoitte-
lunsa normaalilyseossa, tulee ennen il-
moittnutumi*tasn suorittaa kasvatus-
opin professorille vatmistava kasvatus-
opin tutkinto, johon vaaditaan seuraa-
vat teokset: 1) R.-IN, Sielutieteen apfi-
kirja sekä KROMAN, Kortfartet, Taeoke-
og Sjaelelaere tahi HOFFDING, Psy-
kologi i omrids; 2) SOfNINEN, Opetus-
oppi I (siv. 1—101) ja 11.

22630
H. F. SOVERI.

Rehtori.
' Mim tosiin

Ijillpseo.
Yrjönkatu 18

alottaa toimintansa syyskuun 1 pnä klo
1 päivällä. Pääsytutkinto ja ehtolais-
ten kuulustelu elokuun 31 pnä klo 8
ap.

Holhoojien on ilmoitettava kouluun
pyrkijät koulun kansliassa maanantai-
na 30 p. elokuuta klo 2—4 ip.
22587 Toimi Vuorinen.

Luotto-Pankki
Osakeyhtiö
Arvopaperiosasto

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

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

SI 7110 20703

Hammaslääkäri.
Vastaanottoni alkavat jälleen 17 p.

t, k.
Martta Sihvola.

2230S

RiTAUiiriDl 0 unn UrilTMO HELSINGISSÄ
1 2M M 11 I W\M Ull 11 Mli I I lii »X os. Fabianink. 31. Puh. 14 75 'toimisto ia Yrlö Kuosrnansn) 11490 fßltav-jod). i oim.atkali-4.

lIHffUUIII (X I Ull II LLLLII Uzl7
« Matkustetaan maaseudis.Ee i:

Sunnuntaina elokuun 15

Myytävänä

Uusi uudenaikainen huvila
Kulosaarella Helsingissä rantatontilla, on heti vapaana. Lähemm. puhcl. 13 15.

(8 luokkainen)
■O-

- jälleen toimintansa syyskuun 1 p. klo 1 päivällä. Pääsyffiikmto
ja ehtolaisten knulusielu ovat elokuun 31 p. klo 11 ap. (ifoio-ttautu-
minen tutkintoon B—9).8—9). Koulun 3 ylintä luokkaa noudattivat eri-
koista käytänuöllis-suuntaista oppisuunnitelmaa. Koulua yhteydessä
toimii valmistava koulu. 22560

Kerttu Reinius. Armas Takala.

M»«»««»» ffll * I V

liuusu lanka tu 16
jatkaa toimintaansa syysk. 2 p:n9 klo 11 a. p. Pääsytutkinto ja ehto-
laisten kuulustelu on syysk. 1 p:nä klo 9 aamulla. Uudet pyrkijät
voivat ilmoittautua koululla joko elok. 30 tai 31 p:n9 klo 5 6 i. p.
Keväällä hyväksytyt uudet oppilaat saapukoot koululle syysk. 1 p:nä
klo 1 päivällä.

VSlnö Heikkiin,
«yysk. 28 p:sta Tehiaank. 7 D tav. 5—6, pah. 9010c

Kesäos.: Hollola.

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
9-luokkainen Yliopistoon Mm oppHalles.

Syyslukukausi aikaa keskiviikkona syysk 1 psnä klo 1 pILMU
Ehtolalsten ja koulutin pyrkijöiden kuulustelu on tiistaina elokuita 30
p:nä klo 0 a. p.

Mathilda ro» TroU
YijOnJut» 34. Pafc. »4».

JU JL Kockodukka
AAwJUnk tr. SETtTä

Suomalaisen Yhteiskoulun Valmistava kouli.
Syyslukukausi alkaa perjantaina tyysk. 3 p:nä, I luokka klo 11 «,jx

ja II luokka klo 1 päivällä.
Elaa JSraefelL

Pietarinkatu 10 C, Puh. 87 32. SJ7BC9 23040

Kallion Yhteis Oulu
L Viertotie 38 puh. 2545,

alkaa toimintansa «yysk- 1 pn« klo 5 I. p. 8-luokkalsena rHopittoon iohtavina oppk
Liitoksena. Ehtolaisten kuulustelu elokuun 31 p. klo 9 a p. Uudet oppilaat

tat ilmoittautua koululla elok. 31 p. klo B—ll a. p tai (iti ennen «uekirjolitaneiUe

Elli Svahn. Jalmari Jaakkola.
Tehtaank.*. Maurinkatu 1

HUOM! Valmlrtavasta koulnita napitetaan myOhemafta SITT»! gfU

Osakepankki Ulkomaankauppaa vartan
lila heinäkuun 31 p:nfi 192a

Vastaavaa: Vastattavaa:

Kassa 1,381.134:89
Saatavia kotimaisilta pan-

keilta 13 929,285: 10

Osakepääoma 30.000,000 c
Vararahasto . 500 000-
Voitto- )a tappiotili 295,769:68
Talletuksia 11,442,550 07
Juokseva liii 5,467,597:88
Ulkoro. kirjeenvaihtajia:

talutettuja varoja 13,917.295:44
multa tilej» 11,625,304:46

Kotiin, kirjeenvaihtajia 6.949,^37.31
Maaseudutta maksettavia jäl-
teendiskontsttuja vekseltitä 45,000:

Korkoja ja provisio >ne(a .. 2,645.654:50
.... 3.605,966-31

Perimis-, ekseleitä •• so
Eri tilejä... 1558,170 83

Toisten pankkien talletusto-
distuksia 950,000:

Ulkomaan rahaa ........ 94,752: 35
Ob!igatsioneja 224,415: -
Pankklkiintelstflosakkeita .. 3,200,000:
Ulkom.kirjeenvaihtajia .... 5 5/2.357: °7
Koti m. kirjeenvaihtajia 35,696.301: 94
Kotimaisia vekselefU .... 8,6-.«,iiB: 43
Lainoja .. 16,4» .805: -

Kassakrcditiivej» 1,175 599: 31
Palkkoja ja kulunkeja 693.132: 29

Sm-.. 8S.05»,ooi:o3 SmU BS,»sJsooroB

Hal'fntoneuvoston puslesla:
Leopold L.erclie A:

Johtokunnan puolesta:
ias rVYakknnen Lvdv-g Pf dm.

nöliinen ja ioimekas ruotsia Ja suomea puhtrva

£% m 1 å å

joka itsenäisesti kykenee hoilamaan ja huolehtimaan kaikista remontti-
töistä uudenaikaisella höyläämöllä ja laalikkotehtaalla saa heti edulli-
sen toimen allekirjoittaneilla. Jollakin sahalaitoksella toimineella etu-
sija. Vapaa asunto, valo ja lämpö otettava huomioon hakemuksia
lähetettäessä.

Åktieboiapet Gutzeits Lå&faM,
Kotka.

22674

mm



Sunnuntaina elokuun 15 p. Nro 2)9 1920 3

M 1 ,
feftpaiovi

k
"

i—rnnttuy

gtioittantM rotpi seuran pur]chdtiama|ai-
Sn td Ab. Martain Ojr:s»i L RauiU 30.
22Ö25

TANSSIA. Torviorkesteri
Hinnat 6, 4 Ja 2 mk ynnl bu- '

vivcro. Junat Helsingista 4,18, '
5,34, 6,20 i.p. 220U6J

Luodolla
Tiistaina elokuun 17 p:nS

Suurenmoinen Loistava
Ulkoilma- ja Koriste-
ilotulitus.

1 OHJELM A käsittää 20 erilaisi»
nameroai joiden joukossa mainittakoon
Kirkkaan ?3hti'u!en muodostama sotaristi,
Ilma-shrapne'lit, Suurenmoisen loistelias-
värinen riikinkukko, KäÄrmepyramiidi
h-ihtavne ioppupurkauksineen, Tuhannen
yksi yötä, Suurenmoinen Inppuesitys y. m.

Ps3?vmaksu 16 nk. huviveroi-
; neeu.

puhelimitse 8092
Maom.' Sateet!'sattuessa siir-

tyi seuraavaan .<?'!'iiiseer. iltaan.
23640

Ilifffiffffiifiiii Ol^hzlVrai?si!ii*ll ÉPtr\ll tilläs

Klo 6 Periie-Näytäniö.
Tuoli hintaa lapsista.

Ritaren frfeäpiöt.

H Veto-Ohjelma. U
.

Kfo B Loisto-Käytäntö,
Sirkus:,; ssa avataan ■.■uiinunt kloihp
Puhelin 78 26. 22W2

|pl||||| fjfy
Ai;<Ksamermkatu 54

Suosittelee

Aamiaista å Smk. 10: alk. klo 10—2

Päivällistä , 10: . » 3-7
illallista . 15:- . .9-12

lIUCM.I Viihlyisä juhlahuo-
ne£*£o suljetuille seuroille puh. 32 11
Isi/J6

DRUMSO
KASINOA,

MERIKyLPyLÄA JA
TENNISKENTTIÄ

SUOSITELLAAN.

Aina. Bergroth.
+ —

Uno m.! Epävakaisen sään
sattuessa myöskin

Tarjoilua
Drumsö kartanon

Kahvila.- Ravintolassa.
20246

orooi ivihdoin johtaneet enfirranui-
km rctftriifemaan tuioffetn: wälin».
haan. Täytyy fonoa. että se rodlirau-
hll, jofo nyt om alleliijoitettu. cm
fimrc&ti poiffcaiixi niistä ehdoista,
ictfa Suomen puolelta ehdotet»
tiin neuwotteluim alfacsia. Silloin
ehditettiin koko Itä-K«Mlaa puo-
lueettoinaksi alueeksi. Nyt kulkee 10
fm:n lewyinen puolueeton wyöhyk<'
yleensä vitsin Suomen rosoa, htfuirn-
ottamotta Nenolan ja s?orojärtt>en
seutua, jossa rajeiwLliniaksi on
määrätty näiden puntain, Pohjois',
itä» .ja etelärajat.

Sen seikan, että Suomi on tinkinyt
näin suuressa määrin waatimuksis'
taan ja kirjoittanut alle tämän wäli»
rauhasovimukien, pitäisi epäämät-

todisti omittaa, että iäällä on waka-
\va ja tietoinen vyrkimys rau»
haan. Hallitus cm tuntenut oikein
kansan mielialan. Se ei ole welttout-
ta, heikkoutta tai pelkuruutta, se on
tietoisuutta liitä, että maa kaipaa
rauhan ia rakennickien touosta enem.
män kuin walloitirkna.

Tämän iälkeen et neurnoStolinllthff-
fclla rutötsi olla oikutta sNyttää mei-
tä tnntttittoasfra raifTiön f)arra§tu!-
h?4a. Tämän tccrn vitäisi poistaa ?cl>
fai fen naavnrin tm?ic?tö. iofn ba>
[itää olla cvfeomiettren. ne epälmi'

toi '? 7bk 3 on joibenfin tois»
t?n ?eiflH'.'n Faricmii: ptertxtn

c-tMtfl. Tämän iälTeen »itäisi tilit?:-
DmntärrttFfai iaawnttnminen iN?'

olla entisiä
nolftomftan. wa?»
ta''n?n esiintnminen rcutlVnrKiirpot-
fetntéw oioittaa, onfo nvlirmi-
*..-,% ,- e nv-iTvfu? Ftttn "Na vitätsi
olla wai onko fen solmiminen
nxjin tnftiffinen teko ;rfa mavantlaa
noft?a3ta 'a Suomelle motxisammas-
ta raubasta.

omituisimman MMeen waNitcsw.
tonfnttmirffemme c>n, että '?

on, joS sitä ixan 'euroa lopullinen,

oifentommiifntnen rauha.

tafaifrttt futn mahdollisi».

Hallojen hinnat.
Tulemat yhii nousemaan, mutta prtttt*

ainepula» ei »le pelättäwisfä.
Helsingin kaupungin fatfofonnoriua

°n. kuten Kaupsi»! tietää, nyt ostettuna
n. 150,000 syltä halkoja, soista suuri of«jo on lauplmgisfa. Kuljetusmaileutsi»
e, ale ollut. Vinään Pelloa haltopuw«»
ensi ralrocna ei ole, sillä laupungiesa «n
hymm suuret haUowaiaiwt. jopa «läiu»
ylsicyisen halloiiiifccn ilmoitutsen mu.
loan suuremmat luin raskaan ennen»
eitä ole nyt min täydelli».
tä liilenteen seisausta ettei wrwittawaa
määrää »voitaisi laupuntiin luijeltaa.

Haltojen hinna: owat nykyään lesti»
määrin n. 300 ml. syli ja n.
240 ml. hamupuut. Hallolonttgnn joh.
laja ei usillnut hintojen ensi taimena
komin paljon yli 600 min nouseman, «i
ainakaan 400 mkaan, mistä an puhuttu.
Erää: yksityiset kauppiaat sen sijaan oli.
wa: toista mieltä. Ichtyään ja, sanoi,
roat he, maksamat halot heille Mapaa»ti
Helsingissä Maunussa n. 340 ml. (tjli.
Tähän purkamia., marastoimi». t), m
kustannukset mahintäin 20 ml. \a sitten
kotiin ajo lisälsi, niin ollaan noin 400
m(:ésa. Tämä riätitiitaifuubeitu näyt.
tämä läjitysten erilaisuu» johtunee loi
siiiä. että liilleet hini<oitt,el«.
Mat tamaianja aina nykyisten astohin»
toihintain mukaan, huolimatta siitä
milloin tawara on ostettu tahi ett.ä niil»
lä yleensä ei wanhcmp!a ostoja «tsi tai.
mea mailen olekaan, tutcn un [aupun.
gin haltotontrorilla.

Suurimpana rekijänä, joka mailuttaa,
että polttopuut mastaisnudessa tulemat
suuresti nousemaan, on se, että metsän.
omislajal omat lMimaaloasii noo.ancet
hattoja ja että ajoValitff otttel Nyi niin
kor liat. 9fiiii>(tä sellaiPlK» jo*,
sa halot wiclu ttWftrt MWh maksoiwat
30 ml. syli rneffCefä, nyt tvydotaan 100
ml. sylellä. Ja n. 10—15 lm:n matlan
ajo tulee pahoitellen jo maksamaan 100
mk. syleltä. Ihlcnä tekijänä halkojen
hkißOft nousuun on ollut huhu hallojen
wiennii<ä uliornaille. Tämä osoittaa
iuinia herkät haltomarlkinaiume talloi,
sille sciloille nykyään owat. Jos tie
awautuisi Pietariin, wailuttaisi se lucm.
notlifceti suuresti hintoihin.

Muutamilla tahoilla un syytetty rau»
illtierahtien torkutta syyksi halkojen lor.
Jcijiin yinh-:fj : n. Täiä syy laet.? ei Hel»
jingin taupnngin rjalfofonttottn johtaja
pitänyt oifcuicifcuna. Naitta»
ticrahieja täytyy pitää marsin iohtuußi.
tina, roarruttirna muniin innihin hin»
tcm määräämiin ielijöihin. S©«a*tmu*
50 pios. alcnnuljcSta »n aiwcm «Geeto».

Työväen Rakennus- jaAsunto- j
Osakeyhtiö Tyynelän

Vuosikokous
pidetään lauantaina elokuun 28 p. 1920
klo 4 ip. Malminkatu 28, jossa käsitel-
lään sMrrtöjen 13 §:«» mainitut asiat
22643 johtokunta.

uaiei viifeisioi
isiiniaialQ-leaieiiEiii

varsinainen yhtiökokous pidetään Kes-
kuslainarahaston huoneistossa Helsin-
gissä, -Et Esplanadink. 2 syyskuun 3
pnä klo.l ip. Kokoaksessa käsitellään
yhtäojS/jestyksen 14 §:ssä mainitut
as:at sekä kysymys osakepääoman li-
säämisestä.

Helsingissä, heinäkuun 5 pnä 1920.
SI 7832 2265fi Hallitus.

»WW
Suom. Lyseolla.

PATALJOONAN HARJOITUS
Torstaina: t.k. 19 pnä klo 7 ip. ko

fcoudutaan Kaisaniemen ravintolan
edustalle.

Kanslia- ja varashuone avoinna tors-
taina 19 p. klo ip.

V. t. Pataljoonan Päällikkö.
• Velkofat

kiiti vilu j$ nWU *> ilUiHmvu
konkurssisia kutsutaan täten kokoutu
maan Castren & Snellmanin asianajotoi-
mistossa Hclringis.sä, A]p;-.sr>nteMn!;atu

40 elokuun; 27 päivättä 1020 kello 1 pä :-

vällä päättämään konkurssipesän omai-
suuden rahaksimuuttamisesta ynnä
muista konkurssipesää koskevista asiois-
ta; ja huomautetaan siitä, että poissa-
olevat velkojat saavat tyytyä läsnäoit-
vien päätökseen. Helsingissä, elokuun
11 päivänä 1920.

81,773! 22419 Toifiitsijnmiehet.

liOi^iiiytii

Suojeluskswn Tykistö
kokoontuu

ktvääriampumaharjcrtusta varten sun-
cuhtaij.a 15 pnä täsmälleen klo IIM
keisariahan kiven luona kauppator i!a.
Sarpaliä voi ilmoittautua Lappeenrannan
tvkisSökuräseille.22407 V. t, putterinpäälHkkö.

810 CIVIS
(Uusi Ylioppilastalo)

RIKOKSIA
7.osainen draama AUGUST STRINDBERGS" kuuluisan sam.m»
nimisen romaanin mukaan. Pääosassa : ASTA N iti. SEN.

Antiikkinen historia keskiajasta.
l>näyt pila.

Kielletty lapsilta alla 15 vuotta.
ORKESTERI SOITTO A.

22584 *

JL JLJL*d %*J" JL. lilmli JL
L. Viertotie 10

Rakkaus ei ole
5-osainen rakkausseikkailu.

Puh. 60 89

ieikintekoa
Francis Bushman ja

Metro-filmi 1500 m

Pääosassa:
Beverley Bayne

Serbiasi rajaseuduilla
Serbia-hlrm 10Ö m.

|| Arkipäivinä s—Vj !Ij. p. p Sunnuntaisin 4—Vi 11 j p. p.
2263^

TEATTERI LYYRA I
Erottaja 15—17- Puiieln 115 SO. Joka maanantai uusi ohjelma
Näytäntöjen aikana soittaa Lyyran valio-orkesteri

Ainerikatalnen taidefilmi.

Tuomitusta tuomariksi.
s«osainen rikosdraama, kir|. Waldemar Young.

Pariisin viikkolehti.
Kaile merimiehenä.

i nSyt. pilakuva.

Tanssiaiset
Tänään klo 8 i.p,

llusmaal. Osakunnaniaiolla.
Pääsy 4: -f- vero

HUOM.I V. P. Km Soittokuntia.
SI. 7835 22663

Hauska

l8N38i'!!l8m8
Polyteknikko ]sn talolla

snnuunt. 15 p. elok. klo B—l j pp.

Postelj. aoittokuDta.

Ravintola

HICHE
TUKHOLMA.

Murkinaa kiintein hinnoin
Klo 11. 30-2.30

Päivällisiä
Kousertti MusiikkiUahvilassa
RodrifjuerUn Soiistlorhesteri

Juh 1ahnon.eistoa
suositellaan

Suomalaisia sanomalehtiä
pidetään esiiiä. 1499

»otfliaiftf*.
gleiuietinjä. 3. Di»lsl»nan w. t. inlen.

Dejut.i Albin Juho Semppi refeiwttoati»
rifiiti wirfeifäoHeufeefla huhlil. 4 p:i-tå
1918, määräämättä ö. bitotfiaitan eftfun-
'llM!

Spotin rrjfmentissä ralrccleroa tefetroi.
itpfeerifutSsin läpiläynyl Jcrjantti SEBeli
iiaut: gotettjnteS flairfalc iejeru)iroäriti-
Jifji määräämällä Pyrin rnfmentttin.
SBääaeit Otti Sirjlcnbcr, wahtimcstllli:
Wilho Emil Wikström, Torolj Älom.

qwist, Wäinä Ojanne, We,ll« 'llmari
«oSfineu, Paau>a Slnoeis Grönicioö, Jo-
han Iw« Welin, Soiroo Ahlgren \a
Raanctl Waldemar Olson 1 sela aUlltr»
\anit-. Brno Waldemar fiujUc icseiwl.
män riiteiksi, jäämällä reserwim.

CifeuCen faniac satsa laisia 2. luolan
rauiatis.ia on jaunul sotamiinsieriössä
paiwelewa jääkärikapteeni Karl Sflunb.

Eion wal.naisesla palwelulsesta owat

saaneet: loanritit Karl Johan >Rubol''
Bruno Bredenbeig. Porin rytmentislä,
Hugo Armaz Heolund Tampereen
incnris.ä seiä Veriei Wilhelm Äström
2. lailli stirrol»
la rrfcrnnm ja oleudella läyttää >ot>»
laspulua.

HELSINGIN SANOMAT

?26«e
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All!!ve olymlnallmicn päälilpailujen
ttl.acsja.

Tönään puhalletaan Antmerpe»
nln uudelta fictionilta 7:iiiiet
olnmpiuljijet maailmankisat alfa»
ncifii. Siellä on ioolla maail-
man ipaliourhetlijajoufto, joka tätä
suurta juhlaa warlen on harjoitta»
nu» roatmaanfin yhtä huolellisesti,
saInall:! illnalla ja jäännöllisyuL.-llä
tuin aitoinaan Hellaan »vapaat
miehet.

Siwi»t>»nyi maailma ei fuiten»
kaan kokoonnu rchcllifynben ni*
mcösä on meidän se sanottama
näihin kisoihin yhtä yhtenäisenä \a
todellisten olympialaisten fifain
edellytyksien vallitessa. Pakosia
omat monen maan edustajat poissa
ja samalla hetkellä, jolloin olvin»
salaisten kansainwalinen keihäs
lentää waltawassa kaaressa stadio-
niDa tai mitä kirjawin kansainwäli»
nei» jnolsijajouktue kiertelee piikin
juoksurataa, on ihmiskunnan edus»
iajic täysissä sota°,asemissa toisiaan
wllL:assa, riitaifuuf|'ia ia erimieli-
syyttä on usealla taholla. Jos siis
pidämme crtouSja sitä launMa
määritelmää, etta olympialuislen
fifain ajatus mmnaifnubesia kait»
loiseen tulewaisuuteen saalla on
kulttuuri-ihanne, lopullisena lukta.
no fauni*, rehellinen ihminen, niin
meidän täytyy myöntöä, että me
juuri talla hetkellä olemme reiclä ai-
mo askeleen päällä tästä f»am*ft«
lista. Mutta meidän on silti pH»
rittäwä tähän lopvutulokseen. Mci»
dän iävtyy aSloa, meidän täniyy
myön'tää, cttä olympialaiset tisat
owat omiansa enemmän luin muut
juhlat luomaan halua \a iiniastus-
ta luumiinharjoitnlsiin ja muo-
boStumaan b!)bi)Bfiteeffi
tä kohti vyrliwicu fanfojen wcilillä,
kuten aitoillaan peliään juhla! ha»
joutuneiden {ansojen leelcn. Mri»
dän ei tule yhlyä niihin, jotfa itse»
tietoisina wäittäwäl, että olympm»
laisten lisäin tjsriitint)^rättäinincn
olisi wain joulinlainen rrtitoti, roacn
meidän täytyy ajaidla tätä tamiié»
ta «jalusta tyynet:! ja myöntää,
että ihmiskunta waatii itselleen täi»
latitahn UuirncmiÄnuiötoa.

Sjnfifaamme wichc-nmän H«l»
leas
«lympwiaitten muotoja ia tn<n\-
«än niiden ftsillystä. niiben »ja»
toi M.

Nytyallatststa olymplalaisijlta on
pitänyt huolen ro. 18ti4 Parisissa
perustettu olympiaiainen komitea
ja ajatukien sieluna on ollut Pa>
roni de Colwertin. Ensimmäiset
kisat oliwat muouna 189C> Ät?c-
nassa. Ne sii- paitcaantin nähden
yhdistiwät nykyiset kisat entisiin.
Silloin oli wielä uudenaitaincn ur»
heiluelämä us'issa maissa 'mallan
alussa, flisat roaifutfiipnt herätti'
roästi ja Parisin olynipialaisissa oli-
jo huamaltamasti enemmän osan»
ottajia. St. Louis sai järjestää.
1904 olympialaiset. Kummatkin
miimemaininit kärsimät siitä, eitä
ne järjestettiin suurten maailman»
näyttelyjen yhteydessä. N. 1900
oli wäli-olympiulaisct Ateenassa
kreikka!ai'et olimat rnnoffftafq
Maatineet, että olympialaiset aina
pidettäisiin Kreikassa, ajatus, joka
ei loskaan ole saanut kansain»
wälislä kannatusta. Lontoon
olympialaiset olimat edellisiä suu»
rem mat ja mielä ki n on n istuneem»
niiksi muodostuimat muoden 1912
olr-mpialaiset Tukholmassa. Sitten
oli määrä Salsan järjestää kisat.
Salsassa heräsi suurenmoinen
olympia!atsin,:ostus, stadion mal»
mistui, työtä lehtiin kaikkialla suu»
rella perinpohjaisuudella ja saksa»
laiset ilmoittimat jo maailmalle,
että he järjestämät sellaiset olym-
pialaiset, joinmoisia maailmassa ei
ole koslaan aikaisemmin ainakaan
järjestykseen nähden pidetty. Mui»
ia syttyi maailmansota. Saksalaiset

B
olyinpialaiseduslajittollwatParisin
M mpialaiskoiigreösin jälleen jät»
tiineet Slieiiifisfä iloiset jäähywäilet
m. ni. Uanstan urheilun johlaniie»
hilie, mutta tapasiwat heidät jälleen
muutaman wiiton kuluttua am»
pumllhäudoissa 3teim«'in ullopuo-
(eila. Sellainen o!i sinsien eli Ver»
linin alyurpialaiötcn oyjelman ly»
hyt tarina.

Nyt on meillä siis 7:nnei olym-
pialaisct. jotka järjestetään Parisin
wuoden 1014 louaressin asettaman
standari-ohjelman mukaan.

! Koko täinän ajaNi on toiminut
■ Kansainmälinen olympialainen
Komitea. Siinä an ollut edustet»
tuina 32 maata yhteensä 48 edus»

j tasalla. Euurmalloilla on siinä
kolme edustajaa. Komitean oma»
peräisyytenä on ollut sen riippu-
Mllllomuus se lause on kuultu
useasti lausuttaman. S-e ei niieles»
tämnie kuitenkaan aina ole pitänyt
paikkaansa. Viuistakaomme main,
mitenkä muutamat Venäjän tsaa»
rin hartaat diplomaatit ja sotaher»
rai saimal Parisin lonqressissa ai»
kaan sen, että edellisissä olympialai»
sissa niin mainiolla taivalla kun»
noslantunut Euomi suljettiin pois
olympialaisten kansain luettelosta
ja meidän uskottiin kaapuwan seu»

raamiin kisoihin rocjiäläifind. To°
jliacnfin kaunis, riippumaton,

! olympialainen teko! Ihmet?, että
tällaisien kaniainmälisken oikeuk»
sien tulkiisijain hallitessa maailina
cm joutunut siihen ahdinkotilaan,
missä se nyt on.

Syrjäinen Suomi on ollut mu-
kana useissa olympialaisissa. Edus-
tajamme omat niissä saaneet monta
huomattaman, palkintoa ja tunnus»
tusta. Meidän osanottoni me ei ole
oltu! ainoastaan urheilun kanna!»
la huomattama, maan se on myös
merkittämällä lamalla laajentanut
ja oikai-r-sut ulkomailla mallitservaa
epäselmää ja määrää käsitystä
'naastamme, sen nxiltio.oikeudelli»
ses!a asemasta j. n. e. Urheilijamme
omat teoillaan leivittäneet ullo»
nioan yleiseen mielipiteeseen tietoi»
suutta fanfcUifc&ta itsenä,syHde»-
tännne [a richpumaiwmuubestam»
it».

ftun fimlu nwimautosmm» Bn-
ner lärwinen ftteenan fisoiifa
11)06 heittää titfloa pidemmälle
fuin muut, fun Lontoossa suoma»
laiset painijat kellislelewät mas-
tustajiaan kuin lissanpoilia ja kun
initjcoin Tukholman aurinkoisissa
kisoissa Suomen posa! ja tyttäret
ryntäsiw-ät pitkin linjaa reippaina
sa woiltoisina, koto maailman ur=
beiliiwäcn ihaileniina nousi
moittotanloihin eriiiin toisen maan
lippu. Mitkä tunteet silloin kulki-
n>aj; cdustajitzsamme, aairnc-taa
wain se, joka itse oli heidän joukaZ-
saan. Kun meiltä riisuttiin kaikki
tl>,nnl.'«lwiiiit, rcpäsimme siukuhuo-
nccnnne kurkihirren aha yfjmfer»
taisin, Pahwip7!lan, osl,'itc!iv::n, ia
näytimme sillä maailmalle, keitä
olemme, mistä olemme kotoisin sekä
famafla, miten mielitrmltaista
silloinen diploinaattincn toiminta
oli. Se on myös ollut kap-
pale suomalaista itsenäisyystais»
teliin, se on ollut taistelua waä»
rpuden ja totuuden, epärehellisiin»
den ja rchellislmden wälillä. Ia
me olemme maittaneet. Jälleen on
meillä edustajamme olympialaises»
sa komiteassa ja tänään, juuri tti»
nään astuu olympialaispaäjouk»
kueemnie entisiä muhkeammin
omien hulmnamien lippujensa alla
7:nfien olympialaisten pyhälle
kisakentälle. Kas tässä, Suomen
olympialaisedustulsen ti>han>»s!i°
nen kaunis, woittoisa tarina. Me
olemme kestäneet, me'v!emme woit»
tancet!

Kisat aitatvat tanå&n.
Suomalaiset keihäänheittäjät stadionilla.

J

Jonni M^l»rä.
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Julius Slwristo.
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> AC
X. JtoffensicmL.

Jfinään. Viihen ottamot «saa Vlyyrll. Saaristo, Johansson ja Peltonen,
suoritetaan huomenna. Siihen otiawat osaa Nunni, Koskenniemi, H.

Keihäänheitto suoritetaan
10,000 m: n juolsun l«e

Liimatainen ja mahdollisesti Hanne».
5-ottelu suoritetaan huomenna. Siina' edustamat Suomea 2eh tonen ja H. Lahtinen.

Kaarlo Sainia.

Uusimmat tiedot AnlwerpeuiSta. estejuoksuun 34, korkeushyppy»)» 35
pituubhupyyn 40, 3-loiffacn 39, sei-
wäshyppyyn. 35, keihäänheittoon 69,
kiekonheittoon 40, painonhei Iloon 28,
kuulantyöntöön 39, rnoiifnrintjriltocm
30. 3.000 in. joukkucjuoksuun 13 jouk
kuetta. 10-olleluun 28 ja 5-otteluun
89 osanottajaa.

En mniftpn irrftrfftfni finrif>t«o*ot

«hlcrasti. Amerikkalaiset oivat saaneet
monta hnomattawaa tulolta. Tansknl,
Petersen sai sei»ä2hypyssä tnloksen
3.90 sm. STmerirTa!aii;en Fors «i pääs-
syt eräinä päi!vänä useata yritykses-
tä huolimatto enempliä fnin 3,G0 m,

Joe Nay on osoittanut olemansa mai-
niossa kunnossa.

VllpaaulheUukilPailuihin on il»
xaittaiihrniit seuraalvat määrät ur>
(irilijottn: 100 m. G 9 urheilijaa, 200
in. 62, 400 m. 55, 800 m. 45. IM) m.
43. 5.000 m. 53. 'O,OOO m. 50, mora-
lonjuofluun 48, 110 m. aitajuoksuun
32, 400 m. 3l, 3/WO m

NinlimetztarullslilMlllll.
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Ulsttt'3! sdortmmatKl!! Ssnnol
tUmånrSpåx/ksttaå

STOCKMANN.
Ta va r a t a I o

Urheiluosasto
»Mainehikas erifcoisisifce».

x? zvm

S3i:jmri*la rilen a'dantii\a uinti-
kilpailuisja tuli €uonm\ nseätarifi
;Ö*XJ metrin ircr .•. i;niäfo I, •; ■tilainen, Helsingin Uimarit, ajalla
3.54 2. iotlcffi tuli N, W.tlund.
icrnperetn liimafeuro, 8,54,9 ja Joi-
nranncifi A. tasfinen, Hels. UinianL
9,02,8.

tUO metrin »loiieM »trrntäfa
enfimmäifeffi G, Hel»
sinkin lltmafeura aralla 1.13, toifeffi
31. Ahola. Wirpinin Uimaseura,
1.20.3 ;c folrnanneffi Velrwitih
Helsingin llitrtaicura, 1,20,3.

Antwcrpeui on nyfyjäim kallis
kulunki. JJffiigrot mafia-
mat fiotef!.ei§fa noin 12— 1§ lruunua
ja ateria 8 lruunua.

AWWZlmten ftiliiiiiliiifiiH i(ftijiis|iiiiiL
l«ll« 11 lmmupäiwällä wayaauiheilulil»

j pai lm.
Tillein aStuu kentälle yli 60 maailman

I tcilt&åritieittåii3äval'ota ja nnden jaufoija
meidän miehcmine: fßttfqrcä, P«!ton«n,
Saari*» ja loHlinsson. Mihin nämä
meidän miehet lyienowät, siitä taitaa
noilla 60:Qöfin olla roa in hämärä fäsi»
chs. He tiioä» N», otaiiuafaan, että suo»
maiainen Myyrä on heittänyt Uit/äiia
70 m:n seutuwille, Peltonen 65 metriä,
nchteelllifen ln«nilolo n«n lohailssom !&•

kS 66 metriä ja EJulittt SaanSto edcl.
léHen olympictllailien kultatnitalin emiS.

ta ja, yli 68 metriä. Kentälle näet ilme*»
chy toarorasti sellaisia miehiä, jotfa heit»
täffiät puolet ehlä tästä matlasta. Para»
illiomaalnin«n wastustcjamme lienee
ruotsalainen Lindström, sola «m naton»
nut, tosin hieman majapa,noisella lei-
häällä, yli 63 metriä, muita hänen jäU.

jkecnsä nruoi*?t«n« jo suuri aulfo, jonl,,
1 ylitse ruSrin onnella bypä»
tään. Vie puolestamme .uotamme lal»
Itonluja&ti siihen, että puilamime näyttä»
iuät täs*ä !vapaaurb«i!i!mm« mahnn-m*
massa lajissa kärleä muulle maailmalle,
ottamalla lailki lolme mahdollista pai»
Kutoa, Se o.isi funnia

(
joka laisesta

päättäen ei näiden fffojan lnumissa »!le.

lu ssa twle mimta tum ehlfi «merillä»
laisten »saksi.

Päiwäii ohjelmassa on sitäpaitsi loe»
kilpailuja, 100 ja 800 m:n juotiuSia ja
4(0 metrin aitaJ!«>lfuisa. Kahleen ensit»
jlmojfariifttßii juotsuun tuskin M!ehe:!!Mc
L-ttattrai »»aa, sillä S. SSiterun tävlyy
FääSiää »oimiaan 400 rn:n otJiajuofsiw
warten. Siinä lajissa omat amvritka ai»
set niaiiaSia ja heidän fanéiV.an c\ o»e
ictfftmiätn. Sulfin futaan rohkenee cUi,

taa, että fiuiamiMßi täSä lajisia jäisi
Guroavpaan, mutta tnriltftmä-Mä ei fi»
"oissa Moi fielää nu; itaraan.

Huomenna !o«ttaroat lO,OOO

Tuomen Urheilllnllta O $.

SlEe!irjoitta:tjel!a oli eilen lilailuui»
pari* sanoin urffia Suomen Ulbeil,!»
aitan johtajalta 8 Ilanoerilta fietojn
ulchetluroalineiden kysynnästä tänä
»oonna. Haastateltawamme ilmoitti
cilå liinakin heidän ttifieenffl on myyni»
wuod»n kuluessa suure! maatat urheilu»
wÄineitä, ttarfmfin tenttäurtjeitiinvl''.-
neitä, luten tuulia, nefkjja, kdljniia |io
piilftfeiiliä V). m. Muuten on piifliieu»
kien tßalaiiSrui nyHisin erittäin hywisja
käsissä, sillä liiifccn en onnistunut tii»
niiiää kätlllviä tekijöitä. Muista suuren
n.iiieiin saawuttaneisla battättiälineiS»
tä ansaitsema! erikoista mainintaa jalka-
pallokengät ja jalkapallot.

Polkupyöriä on liike myynyt tänä
wuonna warsin runsaasti. Haaslalelta»
wamme huomautti, että monien urheilu»
wälineiden hinnat eiwät ote nousseet lä»
hellään siima mufrin kuin muilla aloil.
la. Jteinäällä oliwat esimerkiksi main 4
kertaa kalliimmat kuin rauhan aikana.
Samoin woidaan sanoa, että piiklilen»
gät owat suhteellisesti huokeammat mui-
ta jalkineita rauhanaikaiftin hintoihin
icerrattacSja.

Nyt syyskautta warten on liike waran» i
nut runsaan määrän metsästyswälinei»
rä. SBarfinfin hankitut belgialiiifet hau-
likot owat faaiDuttaneet suurta tunnu*»
tueta. Kesän kuluessa an liil< myynyt
myös hnomallawan määrän wenemootto»
reita.

libustajamme saattoi mielihywällä tobe.
w, että liike on nuoruudestaan
saanut »arastonsa niin mnnipnolisetsi,
että joka alan urheilija löytää sieltä mä»
lineensä. Lnkkeellä oji palwelulsessaan
eri alojen erikoistuntijoita, soista kilkin
huolehtii alaansa kuulumien »älineiden
ostolta ja myynnistä.

K —«l.

O. % Nrlfiiluwrveiw
on jo noin 5 muutta toiminut urheilu»
wälineteollisuuden alalla.

Sbustajaßamme «li tilaisuus puhutel»
lä joht. Hobenlhali» ja !er>oi hän liii.
leen lehilhksestä in. «. seuraamaa:

„&un liitettä 5 muotia sitten perustet-
taessa tehtiin eiinallalallelniia, annel-
tiin lnlleen wuosiwaihdon tuleman
800,000 markaksi. Nyt se on jo fl?rn«
incnfertaincn. Liilleen tuotantokykyä on
aina haitannut raala»aineiten puute.
Urheilijain tila«mia piilti» ij. ni. juoffu>
tenliä tehdään nykyjään n. 50 paria päi»
roäSfä, mutta kysyntä on suurempi. Cn
herännyt kysymys oman metalliletztaan
perustamisesta ja tatttt se walmiils,
ensi muonna, Siifiecn purjetyö» ja suu»
tariosasto saawat ennenpitkää uudet työ»

siiat uudessa rakennuksessa Vterimiehen»
kadulla, jossa 'ofo ylikerta on tehtaamme
näille osastoille warattu. Kun saamme
ne osastot kuntoon, rooirnßic ottaa suo-
rittaciksemme tilauksiakin ftoljon en«m°

män kuin nykyj«än. Wiime wiikulla
eräsiin ruotsalainen urh»Uulute tilasi

Ztadionilla alkawat tänään
meteht maltalla, ©e on nuitfa, ionh*
fultaiuitoaia otatetaan ainafin toimeen
«aahan. nimittfl n ®uonKTn, Nuoiliin ja
Manalaan. Äanaixilaiiertaan eI»Ä fie«
ne toiwottointa, sillä Heidän pata» «ie»
Hensä on iiaSiut 6,000 m. mat.am 15.08

SJuotjailaifeJ lufittaroat galcfiinta,
3anberttnja ja SJaefmanttnia, ranSfalai»
iei ©ur.ttenwttinia, joita he toiroowal
uutta Bouu.-n. Hän Mv.te ]\xol uj ovat.
lan jor.tun ipana pcäQi 32 mir.. 3J?t
jraole&tamme paneninw toßPtroune Piia»
roo Kuxmi«n, Jouto tortDOtnme, «i tein
isietä fyuomeuna (toeßlpai'.ut*ia, mutta

tiistaina ttteroän uuber,
maastmanennätylsen tällä «at lulla. Sn-
iinen erittäin hywä ennätys 30,58

min. on Bai«*falci[en ©ouinin nfenvifS,
f)Uätt)t)tt näin pitt llä mallilla
fuilenfin olla »nahdolliii». Ken l:«» rnait.
la „nnrnsj«" «e:,«< yr>4.

lämään lälleli» mallalle. Silloin »n «MK»

rnaSHfin totoa pailla oii ne »mut ädStä
tahansa.

Viisiottelu tul« faoritettanxiri «tzös
&uoine:nw. ©Knä an meibän
g. Seatonen, jota en (jj-oittauiicmtt tyle»
Rcroänfä mainioihin tulosiin. JWn ties
pystyy hän tooitiantaaitfin tju*4nr»a#«
siitä, että tnlcssa otoaf rcovjaiairtcn Lii».
"an*, ruotsalainen SHtéjem, jonfn woit»
toon ruolsollaise! luottaroat fat!iorUuj:»Sri,
rcirriuinen jMiMntera, onttriOäiairtMl
omml y. m. L«chlon<n on fifu?a* m-«s,
jo!a roarmaan litistää hm tarrattaan.

HK 7! nwi puristaa pahnaa p-iiiaski Sei»
Säällä 86 rnerriä, fiefslkr 38,50 m.. 290
rn:oä 23 h'., 1.5« m.-Bn 4,80 ja l».tu'»«.
finytK-ffi tjli 7 lmtfrifi. ©aifea on e-.B«®.
Jaan ajatella fjnntn rooitr-ajaanfn. OTutia
mene ja sano Kulin oma«raan ja suma»
Ia faifiSta, sanoo i"anan>.a§fu.

Odoimmme jännitettinmä «nsimrnöVä
wios.«,jä suurilta fifaforitiltä.

Kowa.

Uricilutoalincfeoflifiuiö ja -frupUa.
tefjtaa-?tanirne Mmatiatuhntta paria sui-
sia, ja samaan aitaan lähetimme luutui»
sien Sofo!»n)oim!*rEa;'iin maatxin,
ishello»!Llowall!aan. 400 paria rooirni»»
t»li;tenf'ä. Olemme w!elälap»
f«n!rrai»fä. lausui jftjt_ HoSr-r, äo! tch.
snillen, lautta imtflä roielä ja Kuomel»
ia en tehdas, jcla ly!ene« Hkpcitereaaii
juurten «toieinä» ja urhcUuma-iten tesj»
taiben !ansia yhtä iro'mafiaa*n fuin
[uoinalaifci urheilijat lunsaiiuvälisissä
.

—re

K.oclma.nim NrheilMNsts
on ofg Ttoitmaninn laajalti tmmsinW
tulleesta tsttffltftfiloatai 3c ori tönö
„mtioruia kiinnittänyt etiloiäia l'uo:ni«k
mersästhsmälinciden hemllimifeen. M
fistäijji hanliNii patruunoja on 20 ett la*
jta, m. in. englantilaisia Nobel Balisi»
rii<»pattooncja. sauli'oita on ett Ia»
jeja, hanallisia ja Sanattomia. Näistä
malmitaloon erikoisesti UHiuu3»r>aulfffo,
jossa on fiirniäriiniirlo. Viihen menee
samalla kertaa fafli panonta. yssipiippm»
fuuieStaan huolimatta. Ne owa! |"c!fa.
kaista walmist«tt«>, kemyel ja Ijufiköt.

on autuus. Sriellä en
sadetalleja ja kokonaisia sade», melsäs»
tys- ja automobiilipukuja. Janiin «sas»
ton alaan luuluwista mainillaf-oon «t»
tyisesli Fox'säärisiteet.

Polkupyörien kysyntä on oNut tätiä
rouor.na maisin suuri. Taimeksi on wa>
cattu suksia ja luistimia liikkeen fuurV
kysyntää »astaama määrä.

Onni 3indeb!«ct O. Y.
0N maamme manyimpia
den myynnin alalla. Eritteen
fesfa on »uefifyrantenrt oSm al«msun«
teiniä miehiä ja sen on onnistunut raae-
sien «varrella solmia m»nia hy>»iä Btft>«
suhteita ulkolaisten eril«itliiswi»«» fan*-
s». Llile on toiminut marfysiim Jäi**»
tus tarpeiden alalla, ollen
men ylsinuiyyjä. Liikkeen roat'iinfiife;n
alaan k':»''!!! myös vollupysröt. ®e
edustaa \i>.>>.ta erikoisliiWi* S. Ä. s*»

32ertstäd« Upsalansa, joka m-ii-
aiiiiaa tunnettuja Herm«s.?Y«l», j»Sa

kuutulacn saamutctnn olympialaisissa
pyöläilylilpailuissa lultamitalli maan
tienajossa.

Lahjoitulsta olym^iarah«st«gn.

pania on lahjoittanut 600 mt.
Hä!il«nlln»«öta on juoisluJ-hm-

nan «wälityklclla lertynyt yht.
5,085 mt. Zuunnmtizta lahioiitl»»
500 mk., E. W. ,Verwa, Ä. ?rnorerri ;«§,
Lmdqwist & Fredriksson. E. Anlho.
in, Hj. Emanixlson, H. Hotmyn. .§&-
rncenlimmn 3B»rfat«.*sbftg Oy., Uft».
Tynsiä, Ärwi A. ftart4*o ie ©uoma-
lainen fuigfauptM. fuftn 100 mi.

HELSINBIN SANOMAT Sunnuntaina"elokuun 15 p.
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Ahwenanmaanlysymys ja lansainliilto.
Ruotsin lähettiläs Parisissa tehn,t jurislils«iteal!e selloa Nuotfi»

taunasln.
(H el f. Sanomain l

Tukholma, elok. 14 p. (&.)
StockholmJ.Tidningenin kirjeen,
oailjtaia UnnaHää Sontooiia, että
Ruotsin Värisissä olewa lähettiläs
Ehrensvärd on ollut kutsuttuna kan-
lainliiton neuwoston juriZtikomi»
teaan, jossa hänellä on ollut tilaisuus
'eikkvperäiseiti tehdä selkoa Ahtoenan-
maan kysymyksestä, ruotsalaiselta fan-

rjeenwaihtajalta.)

naita katsottuna. luristikomitea työl»
keittelee täydellä woimalla ja toiwoo
jo ensi wiilolla woiwatisa jättää mie-
tintönsä kansainliiton neuwostolle.
Tuskin on iuitenkaan owksuttaloaa,
että komitean lausunto julkaistaan
ennen kuin neuwosto esittää lopullijen
selwityksensä asiasta. ,

< M

Wälirauhasopimulsen allelirjoillaminen.
Toimituksen meno.

% åttio, elak. 13 pnä. (STT)
Rauhankonferenssin yhdeksää täysi»
istunto alkoi tänään klo 8.10 iU.aU
la. Saapuwilla oliwat molemmat
rauhanmaituuskunnat lokonaifuu»
desflllln, niiden asiantuntijat ja
''uuii jci:!?o kansliahenkilökuntaa.
Istunnossa, jolla alusta alkaen oli
:awalliZta leima, johti
puhetta Behrsin. Aluattuaan istun-
non Behrsin lausui feuTaamaa:

Nyt jroimmc todeta huomatta-
wan edistyksen rauhaukonferens-
rnnrne töiden kulussa. Olemme tä-
nään kokouinnect allekirjoittamaan
ensimmäistä asiakirjaa, niin. mäli-
'raHasopiniusta, ensimmäisenä hu
loisena meidän rauhanneuvotte-
luistamme. Luulen, että iässä is-
tunnossa meillä ei tule olemaan pe-
rinoohjllisemsiia keskusteluja, mut»
ta liitä huolimatta tahtoisin lyhyes»
ii kosketella erästä kysymystä. Yk-
»i niistä kohdista, joiden takia wäli»
rauhasapimliis.m allekirjoittaminen
em iviiwastyny:, oli se, että Suomen
maltuushmta ei suostunut atta«
maan tähän iornrnniffeen määräys»
ta siitä, eitä toinen sopimuspuoli ei
!u2wuta satamiansa tai aluettansa

fell«Me sowlaiwoille
tai leitroTSneftie, j-otfTc n vihamie-
lisin 'aikomuksia i oista Mi:Ttiota
wastaan. Suomen
ilmoitti jaoKton istmmosja, että
se tässä knsyinyksessä trlec anka-
rc.Sti noudattamaan
oikeuden määräyksiä, eikä tule salli-
maan Poikkeamista niistä ininlään
»aition hymätsi. Tähtäisin kään-
tyä Suomen waltuuskunnan kun-
nioitettawan Herra Puheenjohtajan
puoleen kysyniyksellä. eikö Suomen
Naltuuslunta woi antaa meille täs»
tä !yst!nU)k''estä wielä tässä istun»
nosfa tävdelliiempää selmitntztä.

P n a ' i k i ro i lausui tämän joh-
bäSia seuraamaa: Venäläisen j»aj*
tuuZkunnan kunnioitettawau
Puheenjohtajan lausunnon johdos-
ta pinidän main ilmoittaa, että mei-
dän maltuuskuntllmmc on tutustu-
nut siihen lausuntoon, jonka edus-
t,ajamme Välirauhlljaostosill on
untanut, ja että me siihen kaikin
vuolin yhdymme. Luulen, että mi»
lään enempää ei ole syytä eikä tar-
meitä tässä asiassa esiintuoda.

B e k> r s i n teki seuraaman ilmoi-
tuksen: l

Senjalleen kuin Suomen mal-

Suurikiinteimistöjeu kauppa.
Joensuulaisen Cederbergin toimi»
nimen kiintcimistiit waihtaneet

omistaja».
Osakeyhtiö Gustaf Cederberg &

C:on, Joensuussa, kaikki osakkeet
llwat eilen tehdyllä kaupalla siirty-
neet Osakeyhtiö T. & I. Salvese.
jenille ja toiminimeä lähellä ole-
Wille henkilöille. Kauppasumma
lienee noin 50 milj. markkaa. Toi-
minimi Gustaf Cederberg & C:o
omistaa Joensuussa 12-iaamisen
sahan, suurimman ja uusimallijim-
man koko Suomessa sekä laajoja
metsiä maan itäosissa.

Kauppa, jonka roälitti Osakeyhtiö
Allan Zjelt & C:o, on suurimpia,
mitä Suomessa on tehty, ja on st»
iä terwehdittäwä tyydytyksellä sen.
rouoVi, että suuri ja meidän maam-
me puutawarateollisuudelle suuri-
merkityksellinen liikeyritys luluisis.
ta ulkomaan taholta tehdyistä yri»
tylsistä huolimatta, on säilytetty ko.
limaisiin käsiin.

tuuskunnan kunnioitettawa Herra
Puheenjohtaja on wahwistanut sen
kannan, minkä wälirauhajaostan
suomalainen puheeiljohtaja on esit»
täny!. katsomme me mahdolliseksi
tyytyä täbän ilmoitukseen ja juuri
tämän ilmoituksen muuksi olemme
luopuneet maatimuksestamme saada
wastaawa kohta mälirauhasoftimuk»seen. Wälirauha itse asiassa mer-
kitsee kaikkien sotatoimien keskeyt-
tornista asianomaisten waltioiden
wälillä. Me ymmärrämme tämän
Suomen waltuuskunnan ilmoituk-
sen siten, että Suomi ei tule salli»
maan alueellaan mitään sellaisia
toimenpiteitä, joita Neuwosto-We-
näjä olisi pakoitetiu tulkitsemaan
mihamieiisiksi. Täten me nähtä»
wästi moimme katsoa kysymyksen
loppuunkäiitellyksi.

P aasi k i w i huomautti tähän:
Minulla ei ole mitään lisättäwää
siihen, mitä lausuin ja mitä meidän
puoleltamme on mälirauhajaostos»
sa esiintuoda ja minkä sisältö on ly»
hyesti sanottuna se, että Suomi tu»
lee uoudattamami kansainwälisen
oikeuden periaatteita ja määräyksiä.

tawalla nämä määräykset on
yksi!N!s'ohdi«sa tulkittawa. siihen
ei meillä ole aihetta tässä tilaisuu»
dessa kajota.

Tämän jälkeen ryhdyttiin klo
8,20 wälirauha»
sopimusta, mikä toimitus päättyi
klo 8.27. Sopimuksen tultua alle-
kirjoitetuksi kahtena kappaleena
lausui Behrsin seuraamaa:

Woiu siis todeta, että wälirauha-
sopimus on allekirjoitettu. Luulen

molempien Maliuuskun-
tien toiwomuksen, kun sanan, että
tämän ensimmäisen toimituksen
jälteen pian seuraa toinen, nimit»
täin rauhan allekirjoittaminen.
Toivoen menestyksellistä ja no-
peaa kulkua
työlle pyydän saada lopettaa tämän
illan istunnan.

Lopuksi lausui PaasikiMi:
Ennenkuin lopetamme tämän is-
tunnon ja lähdemme tämän pöydän
äärestä, pyydän Suomen edusta-
jäin puoiesta faada yhtyä niihin fa-
noihin, jotka wenäläifen wliltuus-
kunnan kunnioitettawa Herra Pu-
beenjohtaja lausui pysnwäisen rau-
lian aikaansaamisesta.

Istunto päättyi klo 8,30 ill.

Italia lähettää edustajansa
Vtostowaan.

(Heli. Sanomain kirjeen»
w a i h t a j a l t a.)

Berlin, elok. 14 p. (28.) „Acht
Uhr 331." on saanut Roomasta tiedon,
että lähetystösihteeri Savona lähtee
lähipäinnnä MoSkonxlllN, malmista»
maan Italian edustusta siellä kunnes
lähettiläs, joksi kreiwi Della Toretta
on aiottu, sinne lähtee.

Itämeren waltioiden konfe-
renssi.

Rahsjsrjtstelmän yhtenaisiyttä-
menen.

Rii k a, elak. 13 pnä. (STT)
Itämeren waltioiden konferenssin
taloudellinen jaosto käsitteli tänään
rahajäijestelmlln yhtenäistyttämis-
tä koskemaa kysymystä sekä tässä
yhteydessä Venäjän rahan liitkees-
säolan lopettamista ja metrijarjes-
tclmän käytäntöönottamista koske»
waa kysymystä. Puolan waltuu-
tcttu TarnoMski ehdotti, että raha»
järjestelmän yhtenäistyttämistä
koskewa ehdotus jätettäisiin Itäme-
renwaltioiden korkeimmalle talon»
delliselle neuwostolle, joka olisi pe°

rustettawa. Täinän ehdotuksen
owat hywäksyneet kaikki muut wal»
tuutetut, jotka owat puoltaneet
frangin ottamista rahayksiköksi.
Päätöksen hywäksyminen lykättiin
siksi. kunnes saadaan Liettuan
asiantuntijan Morawskin ehdotus.
Kauppa» ja kulkulaitosjaosto an
päättänyt kutsua marraskuun 1
ftksi koolle rautateiden liikennepääl-
liköiden kongressin kulkulaitoksen
järjestämiseksi. L. T.

Tohtori Arlvo Ylppö.
Tarjottu plufcssorinwirlll emtritka»

laiscssll yliopistossa.
Naamnichemme, tohtori Artoo

on saanut tarjouksen ottaa
loaZtaan professorinwirla ameritta<
laisessa yliopiZlossa
moiessa. Tolstori 'ljlpp'6 ei mielä ole
tehnyt mitään päätöstä tarjouksen
suhteen.

Tohtori Divpö, joka parhaillaan on
käymässä foitnicasfaan, tänne
tarkoituksensa ryhtyä opettajantoi»
meensa Helsingin nliopistossa. Monet
käytännölliset seikat näyttämät kuiten»
kin toistaiseksi tekemän mahdottomaksi
tämän suunnitelman toteuttamisen.
Niinpä ei waltioneuwolto ole woinut
toistaiseksi myöntää waroja lasten»
holtomuseon sisustamiseen. Aikoinaan
waltioneuwosto luowutti huoneiston
tätä museota Marten ja osoitti tohtori
Vlpön kayt?ttäwäksi määrarahau mu»
seoon tarwittawain esineiden» jo nuti»
den tarpeiden ostamista marten. Na»
mä tohtori Jlpvö nyt tullessaan toi»
kin mukanaan, mutta saamat ne tois»
täiseksi jäädä Helsingin tullikamariin,
eikä ole tietoakaan siitä, milloin saa-
daan käytettämiksi museon sisuStami»
seen ja kuntoon panemiseen tarwitta»
wat warat. Uliopiston sairaaloissa
niinikään suuri
ia mahdollisuudet tieteelliseen tt)ö§-
lentelyyn owat iverraUain rajoitetut.

Za»raatoiden laajentaminen tässä
inhteeZja täysin tarkoitustaan was-
taawitsi niaatisi suuria summia, joi»
de» tarkoitukseen käytettämiksi saarni»
nen saattaa. Maitiamme nykyisen ra
yallisen ahdinkotilan takia, lykkäytyi
kaukaiseen tuletoaisuuteen.

Näin ollen näyttää todenmukatsel»
ta, että tohtori Nlppö, Moidatseen jat»
kaa monia keskeneräisinä olemia tie»
teellisiä tutkimuksiaan, tulee jäämään
nykyiseen toimeensa saksalaisen »Kai»
serin Viktoria Augusta Haus'in" yli»
lääkärinä tai sitten siirtymään malta»
meren taakse. Toiwottawasti kotimaa
kuitenkin pian woi walmistaa jo juu»
ren maineen saamuttaneelle pojalleen

mahdollisuuden suorittaa täällä kan»
samme tulemien sukuftolwien fyysilli»
sen hywinwoinnin kannalta niin tär»
keitä tutkimuksiaan.

Kuten on mainittu, jätti Ämeri»
kan waltillbepartementti Italian
Washingtonissa olemalle lähettilääl»
le elokuun 10 pnä nootin, jossa teh»
dään selkoa Amerikan hallituksen
kannasta fiiben Hlantecfccn nähden,
jonka menäläisten joukkojen tun»
keutuminen Puolaan on aiheutta»
nut. Nootin sanamuoto on nyt»
temmin sähköteitse saapunut tänne
ja sisältää se pääasiassa seuraamaa.

Amerikan hallitus, sanotaan noo»
tissa, uskoo yhdistyneeseen, waftaa»seen ja itsenäiseen Puolan Valtioon,
ja Amerikan kansa haluaa, että
Puolan waltiollinen riippumatto-
muus ja maa-alueellinen saZkemat»
tomun-, säilytetään. Täötll klltsan»
takannllsia emme halua luopua,
maan tulee Amerikan hallituksen
politiikka täyttämään kaikkia käy»
tettäwänä olewill keinoja tämän
päämäärän saawuttnnnseksi. *sftQt»
tus ei tee mitään poikkeusta niihin
ylityksiin nänden,, joita eräillä ta-
hailia on tehty aselemon aikaansaa-
miseksi Puolan ja Venäjän wälil-
lä. Mutta )c ei, ainakaan nyky-
jään, yhtyä suunnitelmaan,
että aseleponeiiwottclut siirrettäisiin
yleiseuroppalaisen konferenssin la-
sitelt>'inxiksi, irnrTi faffeSto vnättäen
johtaisi kahteen lulokseen, joita Wh-
dysmallat mitä jyrkimmin mastus-
tamat, nimittäin neuwoötojärjestel-
män tunnustamiseen ja Wenäjän
kysymyksen käsittelyyn Wenäjän ja-
kamisen merkeissä. Mdyswallat
säilyttäwät uskonsa Wenäjän kan»saan, sen ylewiin luoniecnoniinai»
suuksiin ja sen tulewaisuuteen. Et»
tä se on woittllwa walliisewlln anar»
tian, kärsimykset ja kuij uuden, sitä
emme wähintäkään epäile. « Kun»
nes tämä on tapahtunut, katsomat
VhdyZwallat ystäwyyden ja kun»
niantunnon waatiwan, että Nenä»
jän etuja on ia että niifnli
mahdollista kaikki tätkeimmät sitä
koskemat päätökset ja erittäinkin sei-
iaiirf, jiM' ■ f' 1'

rr nt ?v'i öjön sinne»
renisia oikeuksia niihin alueisiin,
jotka kuulumat entiseen Wenäjän
keikarikuntaan, an jätettämä lopul-
lisesti llltkaisemlltta.

Liittoutuneiden Maltojen toiwo»
mukseen saada Europan nnkyisei
pulmat rauhallista tietä selmitetyi!-
si Amerikan ballitus luonnollisesti
yhtyy ja on Malmi» tukemaan kaik-
kia oikeutettuja tätä tarkoittamia
toimenpiteitä. On kuitenkin tarpee-
tonta olettaa, että neuwastoMallan
tunnustaminen johtaisi tähän pää-
määrään ja Amerikan hallitus on
sentähden haluton ryhtymään neu»
Mostohallitulsen kansia neuMatte»
luihin mrntten fiiin ci i • rajoi-
tetulla alalla, johon aseleponeuwot-
telut kuuluisimat. Että Wenäjän
nykyiset mallanpitäjät eimät hallitse
Wenäjän kansan enemmistön suos-
tumukfella, on kieltämätön tosiasia.Vaikka jo on kulunut lähes kaksi ja
puoli Muotia siitä, kun he attimat
hallituZMallan käsiinsä, luwaten
turMata perustuslakia säätämää

Helsingin Mötyöntelijiin Salsa ja Neuwoslo Wcnäjä.

"'olshewitilehti niiden keskinäisistä
suhteista.

Huhut Salsan nllominiZterin
ja lillloutnntide» wnltiomiesten

tohlaullesta.

Kiiiltn Runosta.
Ristiriita Wiron ja Latwian

. Malilla.

Berlin, elok. 13 p. (STT.
Radio) Nirallisellu saksalaisella ta»
holla Makuutetaan toistumiseen, että
Verlinissä ei tiedetä mitään ulkomi-
nisteri von Vimonsin ja liittoutunet'
den diplomaattien Sweitsissä muka
tapahtuwaSta kohtnukststa. Tr.

Mfo.

(Hels. Sanomain kirjeen»
waihtajalta.)

Tukholma, elok. 14 p. (R.)
Latuna on nyt esittänyt muodolliset
»vaatimuksensa Runon suhteen, Peru3>
tellen roaatimuksiaan strategisilla
syillä. Wiron hallitus on, mikäli Wi»
ron Tukholmassa olen» lähetystö il»
moittaa, pannut wastalauseensa sel»
laista perustelua roaZtaan, mistä toi»
tuisi arweluttawia johtopäätöksiä
reunawalloille itselleenkin. Niro kat»
soo, että kansanäänestys on ainoa so°
pilou tapa riidan.ratkaisemiseksi.

Irt°lailuu« Pielarlssa.
Kuolemantnomioilu.

„ftraBnaia Gaseta" kertoo, että yh-
tenä ainoana yönä on Pietarissa pi»
däietty 1.800 irtolaista, jotka kieltäy-
tyen työwelwollisuudesw owat unet-
taneet toimetonta elämää. Kaikki Pi*
dätetyt lähetettiin tMentämään,hal>

Sähköjohtoiyönantajain ja sähkö»
johtotyöntetiiäinliiton wäiillä täyty»
ien neuwottelujen jälteen on nyttem-
min päästy täydellijeen sowintoon.

Seiftans johtÄ siitä, että ir>cnan-
taiat eitoät hywäksyneet työntetijuin
tooatiniusia mininu-pau >n täytän»
töönottllmiseZtll, joiöeii paikkojen
suuruus olisi riippunut yksinolnaan
sen ajan pituudesta, jona työnteti»
jä on ammatissaan trjösfcnneßyft,
ja olisi palkka wasta-lllklliillakin ol>
lut melkoifm suuri. NeuttVtteluien
kuluessa luopuiwat työntekijät eorf-
lämainitusta waatimuksestaan. Ia
työncmtaiat myäntyiwöt fotoitta-
niaan palkkoja.

Lakko alkoi i. k. 2 p:nä. Työhön
ryhdytään iälleen ntaar.antcisto. läh>
tien.

■■W»****'-'

' „Krasnaja Gaseta" kertoo, etta
&J?urninamn radalla on ammuttu kak»
si junanriestä, jotta oluoat Marasta-
neet puna-anneijalle läh/ztettzä ma»

Najalla rauhallista.
Meisejikunta ilmoittaa t. k. 14

ft:nä: Rajalla on rauhallista. _,,

e/j * HK2 /jfj Jbi >("*k

YhdlMvaliain hallituksen nootti Wenäjän
lyzymytseslä.

Umerifan kansa haluaa, että Puolan waltiullinen riippumattomuus ja
alueellinen koskemattomuus on fäilntettäwä. Tämöll päämäärän laawur.
tamiseksi Amerikan hallitus käyttää kaikki keinot. Jhdyswallat waStusta.
wllt jyrkästi neuwosto. järjestelmän tunnustamista. Wenäjän mall>all«el>
lista koskemattomuutta ja sen todellisia rajoin o» kunnioitettawa. Näitten
rajojen :!!llpuultlla owat Tuomi ja Puola, joitten toiwomuksct riippu-

mattommldesta o»nat lailliset.

kansalliskokousta sitä wastaan mu-
ka suunnitelluilta salahankkeilta, ei-
wät he wielä ole tehneet mitään,
millä olisi todellisen kansallisen
maalin luonne.

Jhdyswaltain hallitukselle ei ole
mahdollista tunnustaa nykyisiä
mallanhaltijoita Wenäjän hallitut-
seksi, jonka kanssa moidaan solmia
sopimuksia! He oMat antaneet tie-
tää, että he tulemat käyttämään
kaikkia keinoja, myöskin diplomaat-
tista edustusta, aikaansaadatseen
Vallankumouksellisia Mirtaukiia
muissa maissa. On totta, että he
monella eri tawalla omat lausuneet
olemansa halukkaita antamaan ma-
kuutuksia ja sitoumuksia siitä, ettei-
wät he tule käyttämään Määrin saa-
miaan oikeuksia ja diplomaattista
edustusta, käyttämällä niitä pro-
pagandansa tekoon. Katsoen hei-
dän omiin, nllämainittuihin makuu»
luksiinsa, ei niitä moida ottaa erikoi-
sen watnwaltn kakalta, Vloshe--
Mikihallituksen diplomaattinen

ime.' muodostamaan män-
län Vehkeilyille ja propagandalle.
tarkoituksella kumara eri laitokset
ja lait niissä maissa, joiden kanssa
sa elää raudassa, M« ennne »nai
tunnustaa eikä ylläpitää suhteita
emmekä mastaanottaa sellaisen hal-
lituksen edustajaa, joka on päättä-
nyi Nxhkeillä meidän Maltioraken-
nettamme wasiaan.

Amerikan Halliw3 ottaisi tyydytys
sellä wastaan selitytien liittoutuneil»
ta ja niihin yhtyneiltä malloilta, että
Wenäjän maoalueellisla koLkcniatto-
muutta ja sen taloudellisia rajoja kun-
maitetaan. Näiden rajain olisi käsitä.
tswä toto enttnen venäjän keiton»
kunta, lukuunottamat a Juomea, kan»
satteteellistä Puolaa h 'ellaiSta alu-
etta, joka sopimuksen mukaan tulee
muodostamaan osan Armeenian Mai°
takuntaa. Näiden kansakuntain toitvo»
mukiet riippumattllmuudesta on\ii
lailliset. Jokainen näistä on ancSter»
tu m/ikiu«llalla ja niiden maautumi»
nen wieraasta sortowallasta ei sisällä
titinkäänlaist» hyökkäystä Wenäjän
alueellisia oikeuksia wastaan. Tämän»
suuntainen selitys edellyttää läikkien
»vieraiden joukkojen poistumisen filtä
alueelta, joka on mainittujen mjain
sisällä, Hallituksen mielestä pitäisi se»
litnstä feitrc' t ilmoitus, ettei Suo»
mi, Puola joku muu walta, saa
kulkea sen linjan yli, joka mainitulla
tumalla on medetty ja »rahmistettii.
Ainoastaan tällä tawalla woidaan
bolshemikihallitukfelta riistää sen
Määrä, mutta tehokas loetoomus Ne»
näjän natsionalismiin, ja pakottaa
noudattamaan järjen ja omanarMon»
tunnon kieltämättömiä maattmuksia,
jäihin Wenäjän "ansa, ollen turmat»
tuna hyökkäyksiltä ja maa»alueellisilta
loukkauksilta, »varmasti ennen >ue»
toaa luin siihen sosiaaliseen 'filoso»
siaan, joka alentaa sitä ja siihen tyrän-
niuteen, joka sortaa sitä. Tässä mii-
taiteltu polittikka tulee laamaan Ame»
rikan haMtuksen kannatuksen.

Lloyd George ioimoo Rans
ylstmiel

Eilglannin ja Nanstan
millinen ristiriita.

Sclwittely sanomalehdiszä jatkuu.
Mihin Lloyd Georgen politiikka täh.
tää. Ransklln otettllwll käsiinsä dik-
tatuuii Puolassa, klhoittaa puoliini,

iällinen lanskalnint» lehti.
(Hels. Sanomain kir i« e w

w a i h t a ja I t a.)
Berlin, elol. 13 p. (SS.) JOo*-

sische leitungille" lennätetään Pari»
ftsta, että Ranskan lehdet oroat mtjöS»
fin hämmästyneitä Wrangelin halli»
tuffen tunnustamisesta. «Sftctin"
ttrtoo, että toimenpide päätettiin
toissa päiwänä pidetyssä mmisteri»
neuwoston iStunnosfc. kun oli käynyt
feltoillei, ett?. Lloyd George Ranskan
mielipidettä lrMmattil oli kchoittcmut
Puolaa myvntymääu Wenäjän esittä»
miin ehtoihin, mikä cm wastoin Sht»
hen neuwotteluiKsa tehtyä väätöstä.

Englantilaiselta taholta cm kirjeen»
wa!h taiallemme kerrottu, että Lloyd
George näennäisesti wetää yhtä koyt»
ta Ranskan ftroSfa, kunnes neuwot»
telut wmälöi''en inaltuuskunnan
kanssa omat fettoöf, jolloin Englanti
Moi wapauiua RnZfan itsepintotfe?'
la jo hebeMllttvMäslä politiikasta,

~
Daily Renrå" kirjoittaa, että

Lloyd George on oikein ja järkclvästi
nemvatellut Venäjän edustajain
kanssa: epäilemättä saadaan kahdessa
wiikossa aikaan rauha Nenäjän
kansia, jos tämä maa saa wapaasti
pZllttää tahtonsa mukaan. Mmcbes»
ter Guardian" kirjoittaa: Oleimn?

moittimaan Puolaa, ia
ehdottomasti fe.fsn anfetfvoftn, nmt-
ta wielä enemmän on meioäu moitit»
tawa itseämme siitä, että olemme roh»
kaisseet Puolaa menemään waaracm
ja olemme sitä tvarustaneet tätä war»
ten tarpeellisilla keinoilla.

Englantiin saapunee pian myöskin I
Wenäjän ammattikuntain edustajin
ottamaan osaa neutootteluihin. / ,

Puollwirallinen rcmsfalamm M&-
tl „Pettt Parisien" firioJttaa ettil
Ranuan pitäisi ottaa käsiinsä dikta»
tuuri ,Pu,ola?sa. Kun
olewaa lnhtoo auttaa, ei saa antaa
lianen «lchtoa mielin määrin. Sen»
wuoksi on. lausim lehti, Ranskan toi»
mittllMa Puolan uuolueiiidoiZta mä»
Mämättä. WrangFrn shalliwksen

wnnuVtaminen ja roöTien katkaisemi-
nen N«".lMo3t>o"WenMlln merkitsee
täydellistä eroa Englannista. Tästä
kysymyksestä on aina wallinnut eri»
mielisyys Ranskan ja Englannin roä- 1
lillä. Ranska on aina moitteettomus-
f: ilmoittanut aikeensa Englannille,
'liiinrefsmiainitun maan niitä mii»
loinkaan pabeksumnrta.

Oikeistolaisten äänenkannattcria
„Deutsche Tageszeitung" maittaa,
~M!>rnina PM>in" nojautuen, Qlovd
Georssm tnnninmuutcxksen aiheutu»
neen Ensslannizia uhkaamasta wal»
lankunwukse-ssa, työläisjoukot kun
siellä muka walmistawat yleislakkoa
kumotakseen nodessä Neun»»to»W«-
näjän kanssa Englannin laillisen
"'allitusmiWdon.

Otsatteella „Saksa ja NeuwoZto»
Venäjä" »Moskowskija Iswestija"
kirjoittua yhteyden aikaansaamisesta
Saksan ja Neuwosto-Wenäjän wälil»
lä. Tämän yhteyden, lausuu lehti,
otoct jo aikaansaaneet ne saksalaiset
sosialistit, jotka tahtomat setautua
aseiden kuljettamiseen maansa kauna
Puolaan. Eiwätlä ainoastaan sosialis-
tit, maan myöskin Saksan porwarilli»
set ronstustawat Puolan wahwisw»
mista. Woimakas Puola tulee aina
uhkaamaan Saksaa idässä. Saksan
etujen mukaista on myöskin taloudet,
linen lahentumlnen Neuwosto»Wenä>
jän kanssa niiden etujen wuoksi. joita
Taksa Moi siitä saada. Ministeri Si»
mons käsittää tämän liiankin hywin.
Mitään riitaa meidän ja Saksan wä>
lilla, lausuu lehti, ei ole ja sen wuok>
st on lähentyminen mahdollinen.

Lloyd George selittää lantaansa.
Toiwlll» Nllnskan jaEnglannin pnsh.

wän nksimltlisinä.
(Hels. 2ano m a i n kirjeen»

w a i h t a ja l t a.)
Berlin, elok. 14 p. (W.) , «Deut-

jche Allg. Zeiwngille" ilmoitetaan
Lontoosta:

Aamiaisilla, jotka nykyisen hallitus»
ryhmän johtajat antoiwat, lausui
Lloyd George toiwowansa, että
Ranskan ja Englannin Malitta säiUm
yksimielisyys. Kun on kystimys rau-

han saamisesta, on jokaisen hallitut»
sen ensimmäinen welwollisnus olla
syöksemättä kansaansa seikkailuun: ai,

noastaan kansallisen kunnian tärkeim»

Itä-Europan kysymys.
Englannin työwäli uhlaa uleislalulla. jos rhhdylään sotaan

Neuwo3t«'Wenäiäa wastaan.
lan ja Englannin paäfewan
isyyteen.
mät tvaatimukset: itsenäisyys ja wa>
paus moiwat oikeuttaa sodan. Tässä
ei ole tilaa puoluemanööwereille
walln on kaikkien kansallisten woi>
main yhdyttäwä. Tällä hetkellä riip.
puu ixiljon englantilaisten yksimieli»
syydestä.

Niistä nenwottelnja.
(H eI s. Vanomain kirjeen»

w a i h t a j a l t a.)
Veriin, elot. 14 p. (38.) „Eve>

ning (Standard" kertoo warmaZtc
lähteestä saaneensa tietää, että Lloyt
George ja lordi Curzon tapaamat
Mllerandin elok. 17 pmä Boulog»
nessa. '

Englannin työntäen jyrkkä
ranhanllmatimns.

(Hel s. Sanomain kirjeen»
w a iht a i al t a.)

»eriin, elok. 14 ft. (38.) „Rotterd.
Courierille" ilmoitetaan Lontoosta:

Työwäenpuolueen toimikunta on
lähettänyt Lloyd Georgelle kirjeen,
jossa sanotaan, etta kysymys Englan-
nin suhteesta N-uwosto-Nllnäjääu ei
ole wielä lopullisesti seiwitetty Lloyd
Georgen alahuoneessa pitämällä pu-
heella. Toimikunta lausuu malan»
mukse.naan, että rauha ja normaalit
olo,: Englannin ja Venäjän wälillä
ytoai ehdottoman wälttämattomät.
Toimikunta pyytää perjantaiksi, joi»
loin silla on wuonkotou-5, selwän tylls»
tauksen, mirfä ehdot Englanti tahtoo
Neuwo-to.Wenäsälle asettaa.

Englannin työwärnpnolncen
tonftlenssi.
täcfrftn tooérsrta lilris.

lakolla.
Lontoo, elcf. 13 p. (Reuter

3TT'lle) Dyömäenpuoiueon fonfe-
renssi Sctfontoi tänään WesiNinste»
rnn iörxtbdemmn
M&ta tilannetta. 'Zksimielisesti hy»

rrvrrra neumoZto waltuutetaan julis»
tlnnciQn nleiVsafon fimZ
°,ttä ryhtyy htftreacii Wran»
gelia taitfa nnttitirn ryhtyy hyökläys»
Hankseisiin ft«ch>
taan. Konferenssin puheenjobtlljana
toiminut Adamson, työw3enpuo-
tuem varlamenttiryhmän ftnheenioh»
taja. te?i, ?iiwau3sa oitneesfa byössa-
yksiä Livyd Georgen. ChuichNill ja
Ranskaa rooliaan. Bewin, relai&>
työläiseen Iriion edustaja, selitti, et-
ta Englannin työwäestö ei salli Rans»
lan walrooa Englannin itlro&oHtti f*
iaa. Entinen ministeri Cly nes
Makuutti työwä?3tön lujalla liittou-
lUmis-ella woiwan tehdä hyBNBysai«
ttei trchjiksi, Nlahuonmn jäsen T n o-
maZ lausuii lopuksi, että Maissa e&*
dobettu nienettelytava on etiäfoiroo-:-
n«n ja wc»a,rllllinen, ie on rttifenfth
mno«, jolla sota iwioaan mälttää.

Puolan wllltunstllnta.
Kulkenut rintamalinjan yli eilen

aamulla.
Puolan lähetystö ilmoittaa i. £

13 p:nä:
X. t 12 pmö,palaftvat tn»LalMel

rauhanhierojat rintamalta sowit-
tuacin nouwoswwiranamaisien ■ lans»
fa siitä, että näinä suostumat kohtaa»
mmm Puolan waltuutctiot ofele&o» ia
alustawia rauhauneuwotteluja uvr<

ten Minskissä. Puolan waltunskun.
nan puboenjohtajana on aliwaltioslii-
teeri D omb s k i ja waltuuskunnan
muina jäseninä aliroaltiosihteeri
Ruble w s k i stkä prlanicntin \a
yleisesikunnan e&iisVtjat. Wa!t»ute-
tu t kinl?ewat rintllmalinion yli t. k.
14:p:nä' aamulla. Myöskiu vmmia.»

kiri!-,'nwaHtaiain sallitaan el»
Ia saapuwillo.
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Bolsheluilit nuolleet (Seuéoeii
Pllllniieil Riölm lomttslM

aplln.

Samalla pennut toimeen joukfomur>
hm Puolan Punaisen Ristin fe&

kuudessa.
Puollan iähtösanomatoimiöto. $»

inoittaa I. k. 14 p:nä:
'Kansllinwlliisen Punaisen Nisiin

\ NarMvan lomitean waltuuwttu
j Gloor un t. t. 10 p:nä lähettänyt fajr
jrcoioan raöiosanoiuan Wenäjän Pu>
<MMen Nisiin johtasalle Solowsewil»
le MssLow«m: Sähiusaiuxnallanne

'icuxof. 24 p:lrä ja firjeclLä, jonka
\vrwt allekirjoittaneet neuwoswhalli»

! iuksen puheenjohtaja Hmn ja uiko»
! astaiiU'ouiWsari TMtsherm, on We>
! uäjuu Punainen 3n3ti anonut Gene»
'»en lansainivälisen Punaisen Ristin
komitean aftua, ia olitte Te tunnus»
tanut ja sitoutunut täyttämään
senéJcn«;onprenä>Hn sopinmiset koko»
NllisuudMaalr. Tänään olemme me
kauhulla tiedon jul>
lmnttsista ja joulw!nuchista, joita
punainen anneiia on tebnyt '•Brojfu»
rowissa ja Radsiw ilowissa Puolan

Ristin hrakilökunnan Jc§-
ikuudessa, «Veneven :oöravuB -•'■'. siis
tmta kimilillisimnuillä tllWiNa rikottu.
Waadirnrne, että asiassa toimitetaan
mitä tarkin tutkiinus. Asettukaa mitä
hulnaanisimmalle ja puolueettomim.
.roaffc kannalle _ja määrätkää, ettei

i sellaisia hirmutöitä enää saa tapah»
itua. Samoin olemme saaneet tietää,
: että punainen armeija Niinassa cm

I ottanut panttiwangirsi Antoni
i Tyszkiewinin ja ereitä muita -iö.rfäi»
!tä henkilöitä ja prHdämnu» Teitä
W2pa,uttcrmaan heidät ja saattamaan
heidät turmaan. Osoittakaa meille,
että Te '.vaka:ua3ti Kaluatte vitää ar>
roosaa ©menen sovimusw, Ilmoitta»s laa joku mäorathj kohta Puolan rtit»
'tanVlla. miHsä tooistnrme
'edustajiemme FrrnSja Geneven inpi»
'jrarfTen s«ik?aperäise«tB täytäntöön»
Enosta jllsoroeltamisesta.

Salsa noudattaa ankaraa
i puolueettomuutta.
' Berlin, elok. 13 P. (STT.
ißadia) Saksan lxillitus on wastannut

kipinätiedusteluun, joka
,koski kllnjanäänestysalueelle joutunet-
■ben puolalaisten jouklnien aseistani-
sumista ja eristämistä, että hallitus
ankarasti noudattaen puolueettomuut>
ta on jo sijoittanut eristysleireihin
Saksan alueelle saapuneet puolalaiset
!ja on wastakin sen tekewä. Tr.

Ellglanm» yleinen mielipide
Puolan puolella.

Puolan MköianomatoimjZjo il-
moittaa t. J. 14 p:nä ,

Englannm Warsowassa olewa trji-
ntSteri, sir Hcrace Scurnbolb on felit-
tätUjit Warsowan afuffoiöen lähetys»
tälle, että Englannin yleinen mlelipi»
de ilmaisee suurta myötätuntoa puo»,
lalmsia kohtaan, erittäinkin mitä tulee
puolalaiKten taisteluun itsenäisyy.
teresa puolesta. Mitä uliaannmn
Puolan icmsa taistelee, sitä enem»
män tulee Suur»Britannia srtn awus>
tamllan. Sir Rumbolö muistutti
mieliin ne suuret puolalaiset sankari-
työt, joilla Puola 250 wuotta sitten
pÄaZti Menin, jota wrlkllaiset uh»
ravilDCi, sa lausui uéfonxmsa, että Mi»
dän päiwwmme puolalaiset osoittatvat
olemansa esi-isäinsä anvoiset ja loielä
kerran peloHtawat Jannen barbaari'
siruiselta. ».•***&*» i, ~2ilWMl>
Gen alaiset ponnistelewat woit-

taalseen Warsowan.
Lontoo, elot. 14 pnä. (Reu-

ter STT:lle) Ylhäisille englanti»
laisille sotilaspiireille on saapunut
tieto, että wenäläiset ponnistelewat
ankarasti wallaittllllkseen Warso-
wan. Bolshewikit owat Mallanneet
Puimskin ja Sedlietzin. joista toi»
nen on Warsowan Pohjois» ja toi-
nen sen eteläpuolella.

Wenilläljet tunleutuueet „pno-
lalmleen lätztäwNn".

Berlin, elot. 13 p. (STT:
Radio) Wenäläiset joukot owat rnte»
HUtäneet Saksan entisellä alueella si»
jaitsewan Illowon ktzlan ja täten tun»
keutuneet n. s. puolalaiseen »käytä»
wää"". Puolalaiset owat ryhtynoet
waswrintaan 8 Mom. Soldausta «te»
lään. Tr.

Ranskan avustus Wrangeltlle.
Lontoo, «lal. 14 pnä. (Reu»

ter STT:lle) Reuterille ilmoite»
taan, että Ranska on päättänyt oi-
la antamatta Wr<mgelille fotilaal»
lista Avustusta ennen kuin se on
neuwotellut Lloyd Georgen kanssa.
Neuwattelutilaisuus tulee toimeen»
pantawatft. ; i

WaltiowarainminisKril.
Kamreereiksi nxMowHrainminiZle»

riöön on tasllwallun presidentti «imit»
tänyt saman ministeriön ensimmäiset
avukamieerit I. Airaksisen ja E. 38.
Petterssonin.

V POHJOISMAIDEN
suurin konttorivälineiden ja Uikejäriesielyn

erikoisliike.

Osakeyhtiö SYSTEMA
. Helsinki, Aleksanterinkatu 7. Puhelin 898 ja 119 76.

Haarallikkeet: Turussa, Tampereella, Viipurissa, Vaasassa ja Oulussa.

llnolleita.
«. 1 18 p:nö fuoli mSå nft Ifmtt

Maria Hellgren 2? wuoden wan»
hana. Wainajaa jäiwöt lähinnä tai'
paamaan omaiset.

T. l. 18 p:nä kuoli täällä wuunun.
tarkastaja Matt» Wilhelm Rllntci»
la 48 »vuoden toanljqjia. Wainajaa
jäi lähinnä kaipaamaan puoliso.

Kuolajärwellä Kuolajärwen folä§.
lä tuoli maanwilj. Matti Junttila
eli Kalliainen 80 wuoden wan>
hen». Wainaja oli eläessään työtä
pelkäämätön tvanhan ajan mies.

T. k. 12 pnä kuoli Ikaalisissa leZ°
kirma Ida Karolina Oaava n i e>
ml 64 wuoden wanhana. Wainajaa
jäiwät lähinnä kaipaamaan lapset.

T. I 13 p:nä kuoli Nurussa leBki-,
rwa Sofia Erh o (Enebäck), o. s.
Koskinen 63 wuoden wanhana. Wai-
najc» jäiwät lähinnä
poika ja kllswattitytär.

T. i. 18 ft:nä kuoli täällä iwa
ludith ©alamaa, o. s. Halin 32
wuoden wanhana. Waincijaa jäiwät
%ämm Vaipaamaan puoliso ja lap*
set.

%. f. 9 p:nö kuoli KyröskoskÄla
(fania?, opeitwja STeitmo Nuotio 48
wuoden wanhcma. SBainajaa jäiwät
lähinnä laipaanicm ftsarukset.

Armahduljrn fswellaminen.
«Työn Woiman" surfaan «m jymäsly.

läläinen en*. JanfaneöuJ-toia Kllarle
Mänty, jota fäillrfetään teanfuia £apj
peenKrnnaSfa, oiftai*avMixiUe lähettä-
nyt lnjelmL», jossa tzäii tualittaa ettet
häneen ole sowellettu wiimeistä armatj»
dustll. Hänen osunJenja kapinan ailatia
oli sitä laatua, ettei häneen mitenlään
tooidlt saneliaa a:nneZtia?2in 2ja 3
ptjtätät:, jotka eltäwi: wasmuttamisen,
loskapa hän ei toiminut missään johta,
MaKfa asemansa, ftilen jo waltiorikosoi»
leubesfa häntä wnmittaeZsa köwi fefoil»
le. Mänty selittää edelleen, että häneen
nähden on toatmcanfin tapxchtlrnut jofin
erehdys ja fentvuotfi p»;tztää asiansa im*
deAeen efilteottatrnsta ja amneSiion it*
seensä soloeltumisia.

rariffo. Pula iarhtu edelleenkin. Kau»
pan alalla on tapafihmitt täydellinen
seisahdus, sillä kntaan ei uskalla os>
taa mitään hintein yhä laskiessa. SE»
mä pula waikuttaa tietenkin myöskin
Japanin teollisuuteen, \cla sodan ai»
kana on suuresti wauraZtunut. Asian»
tuntijat olvat kuitenkin sitä mieltä,
että pula on ohimenewaä laatua, päät»
tyen se heti, kun. hinnat ownt tasoit»
tuneet.

• %;
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»illlllllllllll lisai
ns se, joka
m«rikylvyn
jälkeen kHyttSS

WWWWUW
joka täydelli-
sesti ehkäisee
suolaveden hil-
settä muodosta»
van vaikutuk-
: sen hiuksiin. :

Saatavana hyvin varustetuista aptee-
keista, rohdos- ja parturiliikkeistä.

Tukuttain »yy.
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L. Ranta 14. Puh. 9313.
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latoamme, hallitsee toarsin tyydytta.
toäst i japaninkielen, jota hän täyttää
myöskin leskusteiussaan ja firjeen-
maihdossaan Japanin ministerien
lanssa. Muuten onkin japaninlieten'
taito aitoen toälttamätön, sillä jopa-
ntlaiset pyntiwät yksin diplomaaMsel.
lakin aJoflg täyttämään omaa ftel-
tään ia ne ullotoaitain edustajat,
jotka sitä taitamat, otoat erityisensä
suosiossa. Mmm muassa lähctMän
fai*fii tutsuLvitit toirailisiin juhlati»
laisuutsim iapmlinNelisinä. Tn
Rnmswdt on käynyt toiffien minugte*
litti luona toiiaMMa toverailufla ia
onfta hänet tuon tuostakin kutsuttu
osaa oilarnaan ykfityisliiontoisempi»:!!'
lin iwriojamrne
oleslellessg Tokiossa toilettiin kei-
sarillisessa linnassa pciintöruhtmaan
ninripäiwiä, joille tri Rtnnftedt «li
kutsuttu- muitten oiplomaattitunnan
edustaimn kanssa. Aikaisemmin oli
tri Ramstedt ollut Korean prinssin
ja erään toisen iapanilaisen Prinssin
häissä, joita oii toiebetty juurilla juh»
lallisuuksilla.

Mitä erityisesti tulee edustajamme
toimintaan, toaiitti hän työn paljo»
utta, sillä etenkin Kiinassa on pai»
jän suomalaisia, jatka kciififi jtattoit-
ietoot hänen apuaan.

-_

Illpam» talsuLclliucn ll,ewn.

TaloudelliseKti on Japani taiimeai-
koina suuresti nxmrlMunut, jata yhä'
edelleenkin edistää se seikka, ettei la.
panin työwäen keskuudessa ole huo>
mattawissa minkäänlaista bolshetmV'
tista liikettä. Kodan aitana tirfnri-
maahan suNria rikkautfia. 3Wyjään
wallitsee Japanissa kuitenkin ohime»
newä mutta ankara pula, joka wai»
kutiaa erittäin turmiullisesti maan
liitealämään. Tämä on johtuNut fii»
tä, että tawarain hinnat, jot»
ka sodan aikana lohosiwat suunnat»

Tietoja kaukaisesta idästä.
Siperian \aU. Obustnksemme Japanissa. Piirteitii Japanin talon-

dellisesta elimistä.

Lehtemme edustajalla oli eilen
tilaisuus keskustella näinä päiwinä
lapamsta saapuneen suomalaisen
liikemiehen, I. Olli I a n kanssa,
jota on winneksi kuluneet kolme
wuotia oleskellut Siperiassa, Kras-

ja paluumatkallaan 2
kuukautta Japanissa.

Keskustelu kohdistui heti
Siperian oloihin.

on japanilaisten tasoituksena estää
bo!si)ewit«ja pääsemästä rautatritsie
meren yhteyteen, jonta wuotsi he koet»
tatoat pitää heitä mahoollisnnman
kaukana lännessä. MoöS-ftn Aamurin
alueella on Blahowesiitst)enski3sä jon>
kinkrnten bvlshewitihalliwtz, jos»
kin tämä alue on enimmäkseen roS-
wojoutkojen hallussa. Kenraali Se°
menotoin hallituisen Maita päättyy
idässä PrinViftln alueeseen, joka an
totonaan jupanilaisten sotajoukkojen
inichittämä ja japanilaisen hallin»,
non alaisena. Japanilaisia sotajout»
koja on täällä erittäin lunlaasti, m.
m MlMmostvkim on majoitettu
noin 50,000 miestä. Idässä ollaan
yleensä toaluutettuja siitä, että jopa»
nilaiset aitotoat toakinaisesti liittää
Valtakuntaansa koko Piimvifkin
alueen setä Sahalinin saaren, jonka
he myöskin otoat miehittäneet.

Suomen lähetystö Tokiossa.

joista haastateltamamme omasi pe-
ilnpohjmset tiedot. Bolshewikien
walta Siperiassa ulottuu nykyjään
aina N»ilal»järween asti. Eiperial»
la on oma neuwostohallitulsensa,
jonka olinpaikkana on Omskin kau-
punkl. Baikal'iärw3Ztä itään olc>
toffla alueilla on wallass» n. s.
33erhjne»Udinskin hallitus, joka itse
asiassa on tnhöZkiu puhtaasti kom°
munistinen, joskin koet»
tcNvat antaa sille demokraattisen lei-
man, siten pettääkseen idästä län-
teen käsin tunkeutumia japanilaisia
jotka koettamat työntää bolshewikeja
Michd3lliffnn«n«m kauaksi lanteen,
e&äfiäk ounlta mcnilutusalueiltaan.
Tässä pyrkiimMKfä ei bollhewiLien

, ole ikuitenkacm onniMunut Pettää ja»
j panUaisia, jotka hymyUeMät niille
fcctnrffcaattista järjestystä lähenewil°j fc MariUelyMy, joita bolfehmikit
iloettawat antaa Nerhjne-Udinskin
hallitukselle. Seu,raawa Malta-alue
i4«mpäin «m n. s. Mitan hallituksen
alue, jonka länsiraja kulkee noin 100
kilometriä Tshitan kaupungin länsi»
puolella. Tshitan hallituksen päämie»
henä on kenraali Semenow, jmcka
Maltaa. Paitsi hänen omia joukkojaan,
suojelemat myöskin japanilaiset so»
tajoukat. Kuten jo on huomautettu.

Notio-cha olebtelleAsMN «li ferio-
jamme uiein läynHt Sm»nen lähetys-
tössä t«r!vchtimäHZä maanm» lapo
niSja ekarna öiplömaariiSta editSta»
jaa, tii %e m.f i ei> t ia. lähetyZtöm,
me oli alnfcfa patoitetw stjmttumaan
perin ahtaaseen hiwneustoon ©himo-
Hiio'o Btztwo «hlbnl/a>lai»un wai»
rellcl, mutta myöhsmmin» Artojamme
aleölelun aitana T«l!losill, oli tri
Ramstedt onnistunut hllnktimacm lä-
hetystöä maiten erittäin fopiwan
huoneuston, io3sa ennen oli sijainnut
Aigentinan MeMtö. Talo on latsi»
kerroksinen kiwiralennus ja sijaitsee
siinä, paitsi Juvmen lähetystöä,
myöskin Sveitsin ja Chilen lähetys»
töt. Tri Ramstedt, kertoi haaZtatrl.

tomun korkeiksi, alkoiwat he>ti sodan päätyttyä huomaamaa
mauhtia laskea, joka lastu kestää
Yhä Edelleenkin. Tästä on ollut seura,
uksena lukuisat loararitot. Muunmuassa teki hiljattain wararikon muu»
dan Japanin suurimmista pankeista,
„74:§ pankki", jonka talletukset nou-
simat noin 60 miljoonaan jeniin. Syy>
nä wararikkoon oli pankin harjoitta»
ma silkkikeinottelu. Se oli sodan ai-
lana ostanut suuria silkkiwarastoja
ja kun silkin hinta sodan päätyttyä
aleni puolella, joutui pankki karsi»
mään. Seurauksena roaraiikosta oli
kolmen muun pienemmän pankin wa>

Japanin kauppalaiwesto 2,100,000
tonnin.

Erittäin loaltawa on kehitys ollu!
Japanin merenkulun alalla. lapaniL»
sa on nykyjään kaksi höyrylaiwayh»
tiötä, Nippon Jusen KaiHa ja Osaka
Thosen Kaisha, joilla kumpaisellakin
on käytettäwänään noin 500,000 ton»
nia. Ensiksi mainitun yhtiön pääoma
on noin 100 miljoonaa jeniä. Paitsi
naitu, on wielä noin 15 pienempää
lcmnayhtiötä. Japanissa on hiljattain
imitbo&tpiht Japanin laimaliikkeider:
yhtymä, jonka käytettäwänä on noin
2.100,000 tonnia.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦ ♦♦*♦♦#
t MAANVIUELYSKONTTOHftf t
t TARKASTUSMAITOA f
4 toimitetaankotiinajettuna kahden #
£ litran lasipulloissa. Tinki syys- 4k
£ kUUII 1 p:stä saadaan var- g+
£ mimmin, jos tilaukset saapuvat ?]^r
4 ennen elokuun 20 p:ää 4>
Z O.Y. MaMivlllebrskonttorlß f♦ MaitO-OSeslO. Ruoholahdenk.l4. Puh.11315. J
♦♦♦♦*♦ ♦+♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ <£s*&#
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KyfymyZ kapinatta tuomittujen
henkilöiden asemasta ei kuitenkaan
lviinie arnrayduksen kautta ole tullut
pois Jo silloin
olisi ollut fyytä saada arnichÖitfirilE
sellainen sisällys ja nrnoto, että se tyy>
dyttäwästi ja lopullisesti olisi kysy-
myksen ratkaissut. Armahduksen waZ>
tnstaininen yleensä oli silloin kui»
tenkin wielä niin woimakas, ettei oi-
lut mahdollisuutta sellaisen ratkaisun
aikaansaamiseen, waitlatin edistys»
puolueen keskuudessa tehtiin ehdotus
sellaiseksi kysymyksen ratkaisuksi.

Nykyinen aika on kriitillinen koikil»
le kansoille. Ne kansat, jotka Par-
haiten sisäisesti pystymät eheytymään
ja kokoamaan liivinsä, woiwat rocr-
mustikin parhaiten suoriutua tilan»
teestä. ftanfan ebeyrtamisÄsi meillä
on wälttämätöntä, että saadaan ka-
pina»asiat, mikäli mahdollista, pois
päiloäjärjestyksesta ja kapinanaikaiset
haalvat parannetnitsi. Jo nämä yleiset
näkökohdat Maalimat armahduksen
jatkamista.

Armichtzussm laajew
tammen.

Tartossa owllt
, waltuutetut ranhanneuMoitelujen yh»

teydes'2 waatineet, että punakapi-
naan sekautuneiden henkilöiden, Suo»
meu kansalaistenkin, asia otettaisiin
käjitcliäwäksi seka että Suomen halli-
tus sitoutuisi vapauttamaan kaikki ne
henkilöt, jotka to. 1918 sa sen jälkeen
omat wangitut syyllisinä waltiopetok-
feen, olilvatpa he Wenäjän, Suomen
tai jonkun n:uu!>. maan kansalaisia.

3)n felwäll, että kysymys Suomen
kansalaisten arnmiftamisesic, henkilöi-
den, jotka Suoincssa oniat tehneet it-
sensä fyypaikji waltiop?toksecn, on puh»
taa en Suomen sisäinen asia, jonka rat-
kaisuun mitään u!ko>valtaa ei moitane
päästää osalliseksi. Jos rauhansopi-
mukseen otettaisiin määräys siitä, mi-
ten Suomen walticmahdin on käsite!-
tämä omia kansalaisia, jotka otoot rik-
koneet taslltvallan lakeja wastaan,
tocisi se antaa aihetta Neuwosw-
Weniijän iarJatooan fekautumiseen
Suomen sisäisiin asioihin, joka sisäl-
täisi Suomen suwerenisuuden louk-
kaamista ja johon missään tapaukses»
fa ei olisi sliostuttawa.

SBtoan erillinen tästä on kysymys
siitä,, eikö Suomen waltiowallan
omasta aioittecetaan taas uudestaan,
kuten jo numtcunan kerran on tapah-
tunut, olisi ryhdyttäwä tarkistamaan

' kantaansa ,
kapinc.wankeihin näkden,

toisin sanoen laajentamaan armah-
öusia ja tarkistamaan tuomioita.

Kun armahduLasiaa viimeksi käsi»
teiiiin toiinte syksynä ja tammikuussa,
ennustettiin armahduksen wastust-a»
jäin taholta siitä mitä tuhllistmpia
seurauksia, odoteuiin että armahdetut
HM ryhtyislioät uusiin, ??pin",l,ankkei»
siin ja että nman waliton tuho olisi
siitä seurauksena. Nämä ennustukset
oisai osllittauwneet Määriksi. 2ftoa*
herrain lausunnoista on näkynyt, etts
roiiineksi armahdettujen henkilöiden
toiminta yleensä ei ole antanut cihet-
ta muistutuksiin'poliisinnranomllisten
puolelta. Hallituksen taholta on niyös
aitoon wiime paitoina ilmoitettu, että
kommunistinen kiihoiws maassa ny»
kysään on supistunut aiwan wähiin,
joten mistään sisältä päin tulenmstn
kumouksesta ei ale pelkoa. On toar-
maa, että tapahtunut armahdus on
rauhoittanut mielialaa maassa ja että
se on ollut ja on omiaan luomaan
umpeen kapinan ja sen jälkeisten
suurten erehdysten aiheuttamat haa»
ivat ja tasoittamaan juopaa kansanker»
rosten toälilla.

Sen ohessa on huonNttawa, että
toumcijifin suoritettu armahdus on
ollut m°l!oisesZa inääräM summaan»
nen. Mom wähemmän syyllinen on
sen mukaan jäänyt armahtamatta, fa»
Mlllla kun armahduksesta osallisiksi
on päässyt henkilöitä, jotka owat ol-
leet enemmän syyllisiä.

Lopuksi, sanottakoon se suoraan, on
waltiorikosoiteulsien toiminta aita»
ncmn ollut senlaatuista, ett» se
oikeustajuntaa tyydytä. Viimeksi
on sllnomalehdissä kerrottu eräästä
tapauksesta, jolloin henkilö toalrio-
rikosoikeudessa on tuomittu nimitetyn
henkilön murhasta, joka sittemmin on
hawaittu olewan hengissä. Eitä tämä
suinkaan nähtävästi ole mikään yksi»
nainen tapaus. 3le henkilöt, jotka
omat olleet toimeenpanemassa nrii*
meistä armahdusta ja j« sitä edellis»
tä, owat olleet tilaisuudessa totoa»
maan, kuinka waltiorikosoikeuksien
tuomioiden perusteella useissa tapauk»
sissa on äärettömän wait«aa tehdä
warmoja johtopäättksiä tuomittujen
todellisesta syyllisyydestä.

Gdelläesttetyn nojalla olisi käMääl»
seni waltiowoLan otettan» armnhdus»
asia uudestaan käsitelläwälfi s«sä sa>
malla toimittanxl niin, että nNden tuo»
mittujen asiat, jotla eiwät pösfifi a»
mahdutsesta osallisiksi, wlisiwat uu>
den käsittelyn alaisiksi tuonnoistui»
messa.

Lienee tässä yhteydeSst Itzytä toitte»
ta myös siihen, että eduskunnan toii»
me kokoontumiskautena eduskunnan
enemmistö jo oli sillä kannalla, että
kuiinpitowomioistunnisfa tuomitta»
jen asiat olisi faatawa tarkistuksen
alaisiksi. Mihin toimenpiteisiin halli»
tus on asiassa lyhtnnyt, ei ole tan»
nettaa. t

H. R—i.

S iii savukkeita!
«

Mitäs isälläsi stiien 0n... «i kai
nelle mitään onnettomuutta ole tapahtua
nut? tiedusteli talonmies.

®i hänelle onn«ttomuutta ole kt=
taitanut, muita HLnen toafen silmänsä
on toistaiseksi rnuiraaäa u«ft««n, niin et-
tei,hsn halua »ayttäynzä jullisiludessa
eikä !Nftl»!!»<nnmissa seurapii«i»sL, «n»
nenkuin hänen wajenkin Mmänsä näk«e,
mitä, oikea kätensä te£tr,

,

« OVIAUI Irl
(Suomalaisia normaaliovia)

myydään lautatarhastamme
Ruoholahdessa, puh. 83 78.
Veljekset Udd

Rakcnnaakonttori.
Pnh. 73« * «00.x21538

IlpC iiiiiia .»«««»

Ull käfl-tfhfoiä järjestelmää
liii m Immm J

aina varastossa.

H§|£§|A | Uudestaanlataus toimitetaan snk-
i|J ke.immJn ja halvimmin lataus-

asemallamme Vilhovuorenkatu 12
(Sörnäisissä). Puh. 61 88.

WMV I »g ny Teknillinen ToimistoBiiiiiiliHl 11 1 iOil 11ltJwWss*9m§M kVBI VI ■ Nikolainkatu 17. Puh. 33 86.

x 22065

PIIIIDSTUSrOTTIA
nosteta mallia.

TH. WULFF O.Y.
Piirustustarpelden osasto.
Helsinki. Puhel. 8235.
Luettelo lähetetään pyynnöstä.

x 22652
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selitti tämä lupaawa nuorukainen zaiv

hallisesti.
haa.

mötin ullo, j«la «i ollut osannut olla wa-
luillaan näin äkillisiä hhuNähsiä waö-
taan, menetti tasapainonsa ja putosi päiZ-
tikkaa mättöilköön puun suurelle.

Polta MU m»!
Slrotmmat

i Kihla- -

> sormukset
» ilman jaotossau»
* maa ostetaan var-

----- matti ----- M
hnoketmmalla M

mm ROLTOPIIHH fAleksantertnk. 15 "

Mikonkadun kulmassa. DTurku Tampere
Aurak. 11 Kaoppak. 8. »

Snorin Ttnsto Suomessa. I

kali pafyi maailma antaa hänen olla rau-
hasfa, eikä hän nhilään ole tchnyt ifc
seänn fW»äätj? mihinkään muitiitawean
tekoon. Hän on »ain wäärinlösithkfen
uhri, ja tinttaa ofetoan t»ipuV<iinen sytzt-
tämäön minua tämän lvääiinläsitylsen
aiheuttajaksi. Sftinä sanoinkin ukolle, että
ja* muutamat henkilöt, joitten tapana on
aina »asloinl2ymi«t«l kohdatessa etsiä
synlipuklu» tz«p«i«tö«tä2n, kurkistaisi»
»at sisään oman sydämensä Pariowista<
niin »cksi ehkä tapahtua, että h« näkisi»
»ilt si«lll pulin, jolta «i puutu partaa
enemmän kuin saaviakaan, mutta uiko
latsM stlllck» minua htzww «päystäwälli»
se»ti läyttölelpoisell» oikealla silmäUzä»
ja «.Hei «tsiä nahlawhötään, jolloin mi»
nä läksin luonnontieteelliselle retkeilhlle
ja palasin kotiin toosia sitten kun aitoa»

sin »lon menneen nukkumaan. Ukolla
on mmittöin periaatteena, että jos au»
rinle a» laskeutunut hänen wihansa yli,
ennenkuin se m päässyt purkautumaan,
niin «i hän «näs seuraamana päiwäni
lat»el« sit» asiaa. «e «n Mä hywä
periaate, «utta meidän perheessämme
a« lMalin päimällä suru
mistä heitä sitten riiltäneekin, huokasi
kertoja hiukan sunuUooittoisestt.

Minä tallusielin lotiftchalle, jossa ukko
röhötti palamissaan wanhan loittrnn war»
jossa, ja sanoin ohimennen, että iowas-
tipa nälyy se toispäiwäinen wasikan kuo»
l«ma sattuneen tuohon mskinmieheen,
kun nyt hiipii kurjannälöisenä metsään
nuora kainalossa... »aikka onhan sillä
ollut paljon muitakin murheita...

Isä kuunteli minua Zilmit W»tt)9f3 ja
liljasi sitten:

Ia sen sinä Tertöt hitaasti jo «2»
linpitamätls«2«ti kuin mikäkin phtweli!

HHo loapasi heti jalaVen» j« lälsi h»»'
fujaa* kann«t«Lrn ju»ffe«a<*n »«purin
mMSfe. Minun !&m wähän ffiälilft, kun
aurin!» paistoi hänen paljaaseen pääla-
keensa, ja minä huufinkin hänelle, että
hän palaisi takaisw noutmnaan «Ilihat°
tunsa, mutta isä ei kuullut tai ei ollut
tule»ina«n ja juolsi niin eliö tuiwat ii»
sut iäi»li»ät hänen jaToiÄfaan.

Mwä lahdin peiäisä juoksemaan nalj=

bälseni unten ullojen neuwattelnt sujui»
to«t, mutta pysähdyin kuitenkin hieno,
tunteisesn jonkun mailan päähän kataja»
pensaitten taa, josta N'nu« « ollut help»
po huomata.

STOCKMANN
TAVARATALO

Urheiluosasto
..SSalnehlkam erikoisliike".

Urheilu-
välineitä

»!...•<

AITAN UUSIA

DEERING-
ELONLEIKKUU-
KONEITA

saapunut pienempi mflM
monin Amerikasta. Va-
rastossa vielS 10—15 kpl.
Myydään hintaan Smk,
5,650: kpl.

HANKKIJA r.l.
Mx22520

» UH sainiisi

Gittei, huusi isäukko mökinmiehelle, et'
tei hänen pitäisi joutua epätoiwaan pien-
ten maallisten wastoinkäymisten talia
«ikä tehdä hirmutekoja. Isäukko alkoi
saarnata ihmiselämän armosta ja kuinka
paremmat ajat woi wielä taittaa, mutta
kun msNn ukko pääsi jaloilleen, niin lat»
kesi isin opeltawainen esitys, joka mar-
masti olisi tehnyt hchvää mökkiläiselle,
«ellei» «lkmlnsa. Te «li hywin iklipi»
laine» nrle», ainakin NlHlliiäiselsi, ja lun
se sänttäfi isan kimppuun ja w«ti isää
lorwalle, niin ferifitoai taitoaan kynttilät
leiskua isäukon silmissä.

Isäutk« ranoostul tällaisesta «itiä»
mättömyyd«»t«, Wä hän pli »illä fiinH

■ .-I ''."'

Jämsän lanlaripatfas.
Z&fSSrt Wäioitdaaa juhlllllisesti Jämsän san-

f<n-chc»t.t2pat<ab. VatsalM on tehnyt Guomen Gra-
«Wti. Osaleyhtis Tlunpereelta, kuwanwez,Wiä

''■-.'

Meidän kuuluisia, kotimaisia

urheiluvälineitämme
on saatavissa jokaisesta hyvin lajitellusta
urheilu- ja rautakaupasta ympäri maan

O.Y. Urheilutarpeita
H*Wnki L. Ranta 14 Puhel. 5777 & 111 75.

wöärässä täsithlsessä, jonka hän tie»
mistä oli saanut, että möfktfäinen oli ai»
lonut hirttää itsensä, joten hän siiö muka
«li ptlaiianist mökkiläisen hengen. Isä»
utto pullasi mölin miestä nyrkillä wa«»
taan, niin että mökkiläinen haulloi pari
leriaa henkeään niinkuin lohi, joka an
erehdyksessä potlaissut itsensä hriioutie
maalle tosien rannalle, mutta hän toin»
tui uskomattoman pian, ja sitten alkoi
mieltäwilNetäwin tappelu, mitä minä
olen pitkään aikaan nähnyt. SBaifka isä
löi wastaan ja elämöi luin Tuomen kai»
Hu, niin selkäänsä hän rupesi lopuksi saa»
maan, eikä hänen auttanut muu tuin
lähteä pötkimään pakoon, ja mökkiläinen
huusi hänen jälkeensä, että jos isä wiclä
leuan selautun hänen asioihinsa, niin
hakkaa hän isän niin, että selkäpuoli on
pehmeämpi kuin mah »puoli.

Kun isä pääsi hengästyneenä kotiin
täitä seikkailusta, niin oli hänen »oasen
silmänsä muurattu umpeen ja nenästä
tippui werta. Isä sanoi äidille, että niö!=
tilainen cm yhteiskunnalle waarallinen
Hentilä ja täynnä pirullisuutta. Minä tu»
lin samassa sisään ja neutooin isää Hal»
taisemaan perunan ja painelemaan fil»
mää halkinaisella puolella, niin se wähen-
tää pöhötystä. Isä sanoi, että jos joku
wasta yrittää hirttää itsensä, niin ei hän
«nataan pistä sormiaan maltin. Silloin
minä sanoin isille, että tässä oli
wnut wäärintäsityß ja ettei «öttiläinin
ollut ailonutkaan hirttää itseään toaan
ainoastaan laittaa nuoraleinun lapfil»
leen. Olisi luullut isäukon tulewan iloi»
seksi tästä Umoitulsesta, mutta hän tum»
ma ltzllä raitvostui siinä määrin, etten
minä katsonut edulliseksi olla hänen lan»»
saan s,maLscz huoneessa. Isä «m wälistä
hywin omituinen. Oli ainxjn kuin hän
olisi aikonut lyödä minua, »«illa mini
«n mielestäni ollut tehnyt »itäjln paha»
hänelle. Villoin minä hoiMi» «w»l-
-laasti mutta nopeasti, j

Talonmies koetteli portti,, Za kosla se
ei «nää winlunut, nttn ÜBJI Napoleon
K«u»neylj» Mille MlllMN.

HELSIRBW SANOMAT
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TIEDOKSIANTO
Sanomalehdissä olleiden kirjoitusten johdosta, koskeva

Jokioisten tehtaan valmistamaa

SIIRAPPIA
saamme täten julkaista otteen Professori Carl Tigerstedtin antamasta
lausunnosta.

OTE.
Maaliskuun 2 päivänä päivätyn kirjelmänne johdosta saan täten antaa lausunnon

liitä tärkkelyssiirapista, jonka olen tutkittavakseni vastaanottanut.

Tärkkeiyssiirappi on aina kemiallisen kokoomuksensa vuoksi vähemmän makea
kuin sokerisiinppi. Tämän epäkohdan poistamiseksi sekotetaan tärkkelyssiirappiln usein
vähäinen määrä sakariinia. Ilmoituksen mukaan on Jokioisten tärkkelyssiirapissa oto60t06
proa. sakariinia. Tämän kautta on siirappi saanut miellyttävän malcmon
maun ja sen käyttökelpoisuutta on huomattavissa määrin edistetty. Nykyisen tie-
tomme mukaan on Sakariini käytettynä siinä määrin kuin yllämainittu, t&ysin va-
hingotonta.

Vaikkakin siirapin käyttö etupäässä riippuu sen mausta ja niin ollen sen ravinto-
arvolla on vähemmän merkitystä, sanottakoon kuitenkin tässä yhteydessä, että tärkke-
lyssiirappiin sisältyvillä dekstriineillä ja glykoolilla on Käytännölliseltä kannalta katsoen
saat» "raviafo-arvo kuin ruokogokorillA. Ravinto-arvoon nähden vas-
taa siis 100 gr. tärkkelyssiirappia 74,6 gr. ruokosokeria.

Tärkkelyssiirapissa ei ole mitään hajaantumatonta tärkkelystä.

Ylläesitetyn perusteella saan näin ollen lausua, että minun tutkimani tärkkelys-
sflrappikoeaine erittäin hyvin täyttSä ne vaatimukset, joita senkaltaiselle valmisteelle voi-
daan panna. Se on siis sopiva ruok:ava,lmintnkBeen, leipomiseen, he*
dolmien säilykkeihsiheittämiseenjaIcondittoritMrhoitnksiin.

Sokeripuh-aikoina /korvaa, se varsin hyvin seMM. sokerin että
sokerisiirapin.

Helsingissä" 7 päivänä huhtikuuta 1920.
Carl Tigerstedt.

Kutes ylläolevasta lausunnosta käy ilmi on valmistamallamme siira-
pilla eiinonaaisen suuri ravinto-arvo ja soveltuu se mitä erilaisimpiin
tarkoituksiin.

MiKBfiB Sekeri- ja SHrappftehdas Osakeyhtiö,

Maailman pienimM
haastattelemassa.

Jtofcla lanaa olla niitntin, jorlu eiarät
tiedä, että maatlman pientmmät m«H»t
waickuttawut tätä nylhä NuomeSsa, niin
meidän täytyy tämä tietämättömyys
hälÄontää, eterfJte kun meille «tuoiteu»
lettuun luollaa» kuuluman» oli walmil.
tett» tilaisuus !«»ku«!ellll heidän !c»ns.
saan. Vili, Otto ja «mii o»»t 22.
81 ja 19 louoden pullia 18, 16 ja IB
kilom paiiunsia miehiä, joille ci ole hytoä
sano» poikkipullliZ«: janaa, sillä niloin
»oi saada waltamcm nyrkiniKku», polnwn
seutuwille.

ffilufttan 15 e
Tänöön: Marjatta.
suomeima: Aulis, V«tz » « lf.
Au«i«l, »ottg ill, 416 ja laflfte

300 T

henkMietoja
HlModwm.sirkulsui ttrclitöSi-i on aja»

tmi nÄilä herroja {aina isftnev nnioben
ajan laMiSa tnaaiintan kollilla, tarjota!'
feen heille paTion rahaa, jotta he
fttoät pieniä olomiffw.Mt H»?ingin ylei°
fÖEe. Nyt «n hänelle tämä tmnisiunai ja
tästä seutua meidän ;,ä'f)cmmäri tuttu.
tniuten folmiamtfcmme incKiilTnan pi«»
nimpicn täysin Sel>iiiti:KiiK-;-,
ja toecetoien nuorten micste:l kanssa. He
«oat lllilli alle rneitin nnehiä. Ltzhin on
Otto, joln m toain 80 ftnttiä pitlä. Mut-
'ta jätki juoksee kuin färnc, kuten aina
pitpMä, näyftHrillä miehillä. Hän sanoi
oletewnfa lotoin innokas JtöiiaSteffe, mutta
laufui i stzwin haftoeffumffcnfo SSSIön»
lahden tKabaetapatoUt, joihon tcruuteen
meidän täytyi mtzönitzä. Hän on myä»
imnolas po»timerM«n feräcj<i ja erittäin
innostunut sumnalaMn »»B?iine»fhihin.
Hän aikoo «e muuttaa w«luutaksi jo*«
"crtn *nwrißa»fo tai Äestassa.

Noin rn&jän hHn»ksi»oM !«lwi Otto.
»että hän eräässä Kanadan ftrfuffessa oli

> joutunut teßemtfim miehen kanssa, joka

Kihlauksensa owat julkaisseet Lappeen.
xatmasia hHmmaslääläri tab. neiti 2n»
na 311, isi o, auißteri Ott» Roiston ja
pmsisorqa Sinin, o. s. Polwiander, ch>
tär ja lääke:, land. ffiero I»l a w a.

75 wuatill tiv)tti t. k. 18 p. tilanonrilta
\a SBifior Siasi Merilarllialla.

60 wnun« täytti eilen Suomen kaai<
tin ent. Ämeutajll. leniaaii N. 5R «t j >

in o n t a n.
Kitzlaulsens» omat julkaisseet hlioppi»

las, neiti Maria Eskola, kunnaNsneu.
mos Nest. 2. Eskola js hänen puolisonsa
Marian,, o. s. VoupaZ, tytär ja jöÄöri»
fapieern, KhminlaaTsoii suojelusluniien
piiiiftäälliN» Jrjö ZI 8 n 15.

Avioliittoon teihittiin t.l. 10p. 3tii«u
bergissä, Baijerissa, nti Aili S? «i ni e,
Helsingistä ja Sonitottsti HanS Vt ii 1 .
l««>

Pii M mWM

01l ätfait 2 metriä hcuuä pibeiapi di
sii« 9 metriä 80 senttiä. 3Ke illuMmuue
hänelle, että Gu«n«« salin on ollut tacks,
mieSiä, jolla oä»t ollee: mnaltaan yli
2 ja PxoN metriä, nimittäin Kajaanin
Et!Jaf.bnt:,K>auwia, jota eiwät meidän fil»
mämme kntrnlaan «le nähn«et. siitä ij?=
sinlertaisssta syy»tä, että »Pit?ä»Cujan
tori" luoli noin 160 Umotta ennen mci»

Otto ja hänen totoerinisa ottxä lailli
«i perheistä, töataftafata kodeista Ver.
iilckl läheltä. Tämän kuullessamme t«.
dustelimme syytä siihen, miksi isät ja
aioit olllvai teidän antaneet kiertää maa-
iirnaa jo yli mirden touohm, jolloin hei-
dän luojelijansa hxs&iösi, että kääpiöiden
elämä siiucten ilytaMimx Itiiim
d?§sa »lisi muodoötunut erittäin kiusal»
Itjekti ja heidän teäueyienfä olisi slllltta.
nult töimän p-ckoslawan tunteen »uolsi
j.oiÄ!,! Misimääi'. Kun hänellä tn ollut
SioiboSfaftn 18 JääpiÖtä samalla kertaa,
niin owal ne ioiihlyneet loloiKtensa seu>
ratzsa mainiosti. Parailaa on hänellä ko.
tanaan 66-touotiaS ullo, jcrnJte mitta py»
sählyy juuri metrin lortoille.

S&ji He.Pnaiisä itsoään nähttäwäm
faajrtrnbon wcncheminat B*D« täysin not>
maaliXoisia ia s/ifacirffet otnai taloalli».
ien ihmMen mittaisia. UseaSti johtuu
pieni mitta «»vumon puutteesta, mutta
sinä ei salita tässä tapaulse»s« puhua

ei lvoi syyttää, etteiwät nämn

«ichet Mwcrt olle«t syncheßsään täysin le.
»itttM»itä sillä wanhin heiliä. ©Ui.
.painoi maailmaan tullessaan 4 ja puoli
f*». M«ibän ti«ojamme mulaam on tä-
mänlainen nuorukainen ilääuG nähden
»«rattain lupaalou.

Kyllä nämä »elfrulU pillMoat elä-
rntelfi. He jhöwät hywis ja «linakv, loisi
lettoa niin «faoMi kuin muut Jucretoai-
s,t. Hei» iptixäaan luin filmäisröö.
HrfK on omat pvuch«nf«. Nittaioiwat.
kalaAawat, Jotoouxit postiinerffcja, foil«
tawat winlua ja manbriilrtia. Ia j»S so.
lu ep&tfre hetÄän tootmioam, niin passaa
metmÄ losftmoan siiwlsen alle,

9k ltzl» totesimme »«nien »»imu»
«tietten ljeiMn läl}ri*tae*=
fafct «tpanWti nenäötaie oQe loftoar*
paon.

(Eino.

UUSI KULTASEPPÄ °L
entinen

Kulta ja Hopeaseppä Osuuskunta

Hakcsalmank. 2 puh. 57 28

Varastossa
Kahvikalustoja
hopeasta ja uudesta
hopeasta

Pöytähopeaa
eri mailia

Kultasormuksia
kivillä Ja ilman

Hinnat kohtuulliset

KAAVAKKEITA
painetaan

H«lsi»gin Uudessakirjapainossa

HELSINGIN SANOMAT

Säätila elolnun 14 p.

Jo fuuTiimnaSfc
osassa Tuomea «li
laain alle 760 mm
synxi ilmanpaincmi»
nimi, jolfc «li taksi
teShitiaa, toinen
noin 764 mm syn»
Lapissa, toinen 755
mm sywc> Kes^i-
Ruvisissa. Vtclä.
Suomessa, Itäme,
iällä ja Vatsassa
oli iTtrtanpaine 7(50
—767 «m. Otan*-
kassa rfft alle 765
«m sy»ä minimi ia

©rtgfarnnisfa 765—770 mm loimea maksi.
mi. IlaiaaipatTtc laski teisesti. Taiwas
oli mimmälfeen muoron tom*
raon kirkas. M»nimien alueilla satoi
pallotellen. Tuille! oltexrt heittoia enim.
mön ©SB-puoleXto, Ke3kl°VuropaZsll
maifjtdssocm suunwisia. Lämpötila oli
aamulla 12—17°, Islannissa 7—S*.
Päiloälla ®uome«s« 16—19°, Wiipurissa
21°.

£obctttt&!B!iten fftS »BnBsnt

Heittoja toaibisietoia. tutilla, ojoitoin
miringonSaiStetia, ajoittain piimistä,
pattoteTkn ffifcetta, lämpöttlä ennallaan.

Kiitos ja jäälMäiset.
Päättäesiäniine kiertomatkamme

Suomessa täyttää mielemme mitä sy>
min kiitollisuudentunnc. On mahdo»
tonta erikseen luetella kaikkia niitä
henkilöitä ja eri yhdistyksiä, joille
olemme kiitollisuudenirelassa, sillä
siitä tulisi liian pitkä luettelo. Me
olemme saaneet osaksemme ystäwyyttä
koko Suomen kansoita ia siksi pyydäm»
me pääkaupungin suomenkielisten
lehtien wälityksellä saattaa kiitolli»
suutemme koko Suomen kansan tie-
toon.

Kun »Hankoniemen silmä" häipyi
näköpiirin taa, täytti mielemme fa»
noin kumoamaton kaiho. Se oli mii.
meinen wäikähdyZ kesäisten muisto»
jen ihanasta maasta, jota emme tule
näkemään pitkiin aikoihin, monet tus»
kin koskaan. Grotnnnelman moinem»
me parhaiten tulkita runoilijan sa»
noilla :

„Kun riennämme vois nyt Suomesta
tään rakkahan maamme rannoilta,
niin ihana maa se meiltä nyt jää,
mi muistomme kalleimmat säiluttää.
Sun kansasi olkoon onnekas,
sen wapaus, kunto kunnia!
Tää rukous Herran luo kohoaa
sun puolestas, lalliH synnytnnnal"

Köpenhamina S p. eloF. IS2O.
Jouhen puolesta:

George SSoJjlfrtgjit. Axel Ruuti.
Karl Palomäki. Irjö Joki.

Au g. Wesley, sola 8 lmrl»utta
on jsalroefliit Wiion armeijan 7:nne3sä
jallmvätiiHtmentissä, on nyttemmin otta>
nut eron pa'weluts<Hta ja esittelee tunte»
mattamille itsensä .Wiion työ. j» huolto»
mtnMcilon »lilamiehetsi". Vlainlmn
ministeriön kanssa hänellä ei kuitenkaan
liene mitään tekemistä, nxrcn liiZunce
hän nykyjään tnnpäm Wiroa liikehommis'
fa harjoittaen samalla yhtä ja toista
muuta tuottamaa ammattia.

2 i r!ulseZsll on tänään lafsi
näytöstä, nimittäin No 6 ja klo 8 ip.
Molemmissa esitetään kailki sirtuZnu-
merot.

Helsingin kunnan Työn-
wälitysloimi»ton naisosastot
patoalljattatia, liikeapulaisia h. m. ja
osalto rawinwla», lahwila- ja maata*
louspalwelijattaria warten pidetään
maanantaista t. l. 16 päiwäötö awoinna
No 9—6; osasi» silwonjia. pesijöitä, tel).
b<rt= ja utlotyöläisiH tj. m. selä mieSosas.
tn «o 9-3. LHhemmin «lnmiulftssa
tämärapättoSn lehdessä.

Pietari Tuuren kuwapat-
jas. Vastoin jullifuudelsalin aikoinaan
näkyneitä tietoja, joidenka mujfaan Pie»
tari Tuuren jalustaltaan Wlipui!:: Tel
waniemellä kesällä 1918 poistettu prons-
sinen tumapatsas olisi wiety Salsaan,
onkin mainittu patsas K:lan saarnan
tiedon mutaan edelleenkin Wiiftiiin lää»
nin s»tasa»liKt»nttollin hallussa. Kun
rastaan ja »«illasti jaiHiettätvä-.! pat>
saan «orasiossa säilytys tuottaa kontto»
iille melloista häntäluutta, an se?ään.
tynyt asianomaisten wiranomaiZten vuo-
leen tiedustellen, lenelle patsas oli.i ino-
«utettama ja lula patsaan roa?-'.<-isi -l

taisi wakinaisesti lMoonsa.

Sunnuntaina elokuun 15 p.

Helsingin Uusi Rautasänkytehdas
Omist. J. Merivaara

PUHELIMET: 3342, 11070, 3342. Sähköosoite: MERIVAARA

P Ä N SI I U l-kassakaappejamme
©n nyt saatavana heti varastosta!

H 7' v mcvia, rahag!ppaita

åniuranasteja -S^

Haa^H«M
Turun lirwesmiesten palllaus-

lYsljMYs.

t. l. 12 p:nä kirjelmän
ty3»»»tajillt. missä «a»dtt»»«

8 ml« tnnNpallla.

Pitämässään fofcuJjeåfa oteai wrtu»
laiset lirwesmiehet päättäneet palQattf
symylsen «sillä ollessa pysyä ennen tele-
ntänfä päätösen lannalla, lcchdelsan
mailan saamisesta alimmalsi tuntipal»
kaksi. T. l. 12 p:nä jättiwät he ilmoitul-
senja työnaniajillc, joiden oii wastatta»
wa kirjelmään saman »äimän luluessa.

Tähän asti otoat kirwesmiesten vallat
iaupllngissa olleet 5 ml. 50 p. 8 ml.
tunnissa, joten loroitus on sangen tint-
wn».

Työnantajat hi*fin tulewat myönty.
mään näin loiteaan loroitulseen, joten
taa? on obolettami»s2 lafto, foS chönte.
kijM pitäwät liinni päätöffcstain;. — T.

Uutiswiljelylset Satalunnasm
Nlllmiinll n. 900 ha.

Wiime wuonna anoi Satatunna?
maanwUjelysseullln vciriZfä 1,800
maanwUjelijää apurahoja uutiswil.
jelyLnuwautsia warten.

Tänä kesänä on. maanwiljelysseuce
erityisillä laawakteilla tiedustellut
asianomcksilta awutztuli-n crnojitto,
kuinka paljon uuttswUjelylfiä on sai.
tu toahntifji ja ftuoliwalmiUsi kul; >

wan wuoden kesäkuun 1 häiwään sekäkuinka paljon aiotaan faoda kylwö»
tuntoon kesäkuun 1 pänvään 1921.
Tiedustelukaawakkeitll on saatu täy-
tettyinä takaisin 1,181:Itä wiljelijältä,
joten melkoinen osa on laiminlyönyt
pyydettyjen tietojen antamisen. Pa>
lauletuissakin laawakkeiZsa owat tie
dot osalta sangen waillinaisia.

Mikäli saapuneista tiedoista kuiten.
tin woi päättää, on koko alkujaan
suunnitellusta työstä, joka käsittää
2,997 ha suuruisen alueen, tämän
wuoden kesäkuun 1 päiwäan mennessä
ollut tehtynä suunnilleen '/,, josta
täysin walniiiksi n. 580 ha ja puoli»
walmiiksi n. 700 ha. Syyskuun 1
ftäiwään tänä wuonna saadaan wal»
miiksi n. 990 ha ja puoliwalmiiksi n.
IMI ha. Kesäkuun 1 päiwään 1921
W«lmi3tunee n. 1,890 ha eli osapuil»
leen •/« koko suunnitellustatyöstä.
Aamul.

Suosika» kaikkea kotimaista!

_ Hukkuneita. T.k. 8 p:nä hulwi
Polw iianoen !iÄont>,!ä«sä olewaan Ky»
lylampttn uintnnatknllaan inloll. Srntrt
Hartikaisin 15»wuotia3 Vlatti-nimincn
Poika Haapowaaran kyläsiä. ©:0.

MX22576J

Aikaansa seuraavat

perheenemännät
käyttävät ainm

REX-
keifintä

hedelmien ja hillokkeiden
säilyttämiseksi talvikautta varten

Rex-purkkeja, Rex-mehupurkkeja
R e x-k e i tiimiä

varastostamme

STOCKMANN
Tavaratalo

Lasiosasto.
22617

""""■**"
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Savukkeita.

KnVgztt-ValMil. Ellnlarwepnla mansendulllllin.

„MllsluU'j?l'. n Praiuda" iisnfi-
Eurspau diplomnlileisln.

Pietarin neuwoslon kokouksessa
omat Pietarin fntr*rnem?nfin talon-
voiat rr-aftiraneel nrtnraa ettn+arroe-
pufao its? SRti&sfin
farlanrcfciiiSia tulee hileroöna talwe»
na anfara »naite, sillä heinäpeltoja ei
ole moitti mor.cen rmiotocn kylmää
siemenen puutteen rni;offi.

RufcailTefiaon ftnifcinmäliårä ase»
roofl „MoZKwskaja Prarnde," ljuonu-
iiiioa, eitä Lä:isi'V!ilopan biplonrna-
tit eiwät nyeyjään laiftr.faun tiobä,
miten tmfaku He omat joutuneet nm-
pikujaan ja mc fäfiÄnnie kaiken tä-
män fefii Fätjtcnime sitä hymäksemme.

Ilä- ja Länsi Preilsstn rajan
maaräumllieu.

Volshtwililelidrl wanliwa! ebel-
Itei-.lin Wlirjowau walloilla-

unZla.

Volshewikilehdet waatiiuat edelleen.
Fin, eitä punarsen armeijan on jället-
tanx> etenemistään siksi lunnos pu-
nai-nen lippu on kehotettu Warsowan
yläpuolelle. „Petoambua
tnaatii jyrkästi, että Pilsudslin kans-
ia cm meneteltcuvä Zaniom kuin Kolt»
jhakin kllnssa. Nuotstn Punainen Nisli.

Halouhlilllluwiittl, Pielaril,
lMvarislöllä.

»Ärainctja ©aleta' kertoo, että enfi
syksynä iörieitc;Sä'n Pielann gmpö-
riflöEä holoichalluuwiilko. 60 tutrS-
tan loöjnijelta alueelta aiotaan mal-
mi* taa 800 kchnU» fuiitioiailjeaio
Hetoja. Tätä imrten oi, laitettu tar
h»ith»oan 7,000 jfaltwitKiffaajja, [oita
g\vlm* tuoda 3t!Hh>»irwwg«not>tn,
IIZMIM jfl Jtttertn taxanxmaenttiå-

,« rit titm*.

etwl .plmeyt' rnnasnibulla ole rc-å-
-fcääfä&n häwlnnyt. SSaStusfoaEjecn
paiseruttoa oroat useat pohjoisten tu-
toenteinevittten talonpojat rakentaneet
asuntojensa ympärille forfciia aitauk-
sia, luottaen siihen, ettet tauit kiipeä
oioan yli. ssui, rutto fii.tä huolimatta
«n jatkunut, on luettu ruloulsia ja
koroitettu aitoja. Muutamissa kihla.
kunnt«sa otoat talonpojat antaneet
krrjoittaa olviinsa „ei ole kotona", otak-
suen, ettei txtuti sen nähtyään tule tu-
paan. Mihinkään tenivydenhoidolli-
fftn tolmenvitiTisiin n ole n?hdytty ja
on luonnolltLta, että rutto on yhä
enemmän lennnnnt.

KiljlllllstiMD ii
Mhzttll

Erna Gräöbecl in Ettll Melariln,
Taawuttan«t suuria musikLnlisill

tnoittojll Äsnenijuiniuai-sa.
Hiljattain esitettiin Tivolin sinfo-

niulonierttissa kahtena iltana perä!-
luiti aiitoaSracn Yjos. Melartinin sä-
n<ellyksiä. Molemmissa illoissa esiin-
lyi solzZnna laulajatar 6rna Gräs-
&cck, joka esitti särucltäjan lauluja
enttäin kannusti. Sekä solisti että
säiueltäjä faarmitttirct fuurenmoisen
menestyksen. Kaikki sikäläiset lehdet
firjoitralDot mitä parhcnta arvostelu»
ja molemmiskl tllainFtkfiHt»

SSttftast Veck, tunnettu
laulaja, on antanut lonkxiitja ft»»
iclla menestyksellä täysille huoneiN
Karl»badi3''a. jrnten tunnettua. \ca-
pun herra Stetf Mfinkiin 20 bäirnön
tienoitia, alotttaflFKaia totrttintenfc
(guomakifaSfa Oopperassa 1 P:tvä
syy«kuutu-. 1 pcii:«ößtii IyysK«,ta al-
fan berra Beck i«?s§ftn «nt»a tunteja
laulussa. Oftpilai.si h<il»mw«t rt**-

wat ilmoittautua pHiwi«ain .ftonterttt.
toimi«to ?dward f:Io 10—4
leka pubelimMa 2777.

Kesikenscrttt. Saulflfatar Hertta
tzlon « n»W o i s 3 m a n antoi attru-
fä, rwa Ikosen, <Wtt3msnö fouserfir
VawonlmnaZsa t. k. 7 ». Kunlijot oli-
wat farrfn l<"«lai«tt!Ns«'
efrbffvtn, roarfloßn
foihjn. " "'"'

Berlin, elot. 13 p. (STT.
Nadio) Saksan hallitnlselle on saaftn»
nnt lähettiläiden konferenssin nootti,
jossa tehdään ihuoihi» Itä» ja Länsi»
VienZsin rajan määräämisettä. Huo>
lin«ttn Sailan laholta tehbyiötä huo>
mauhiFiilta, on 50 m. lerneä ranta»
kaistale Weilselin roamlla sekä Ma.
rieinoerderin fata/no. ja neljä kylä-
kuntaa päätetty luowuttaa Puolalle.
-Tr.

Tullz o l m a elotuun 14 p. (TTT )

9hiotfin puimisen tiStin
pciuijt liurl on Dan. Vtl}«:ue ouluisui
eiäi.ä Hetoja igunuijen cUttn latjim.
nn*tä [tttumiteimUta, Cli aiiuttu cyh.
<?a juurijuuutaijeen arouMoiuuutaan
Siperian a>a;if.lcicrit{iS oUuheu fcyuiäfji,
mutta SiSeuujän tatjol.u aiytuti'UU;e.i
iDaUcuijten tsuoiji oit patio luopua fuuu»
niielmaJtä. 3!l)lylNll.i on tciKiiln tljjp»
uuJ feuyaii l2h«lly<»de»sa
Va!?sa«!« iiitutf»a»an ©rtimnjLemts Uli-
nan e3t»iKi(a»ta Kuosiin ftunai|clU rt»,
rtfi*, ibiam «totean »ariiMM fabaa
JttUlU t»U»Cttä6« BKtiß* JOiilM Jxn, tz»i».
»ont tu*fittwteti, wit«l« tajqWuofJiiti
teaiuwuit toto» »llN«tz»t«d>O, |«an<
»uoflsww «ettatfiia filotcan IÄA) la*.

le BBielä »n epätt>annaa, mtHatfcn lo»
taliaijun \aa töjtjmJfi %1 ictorin

anm6t*r.nije»ta, fliuotfin punainen listi
on Htzäii mennessä tarjonnut apuaan 11

eti rnaaa-t ja !a:isallliuude2e. lärleitr.»
pänä fciö.alana on nylljjään jotarounfirn
arouStuälomiinnan järjestäminen. NPC.

Sosialieti August Muller pro.
scssorilsi Berlinin yliopistoon. Vei-
Ii n. elot. 13 P. (STT. Nadio)
Entinen hxilrionhieeri, sosialisti Au-
gust Muller on nimitetty Vrrlinin
nliopiston filosofisen tiedekunnan yli-
määräiseksi professoriksi. Häntä Mar-
ten on perustettu ylimääräinen yhtiö-
ovin — Tr.

NröeZluß
Olympialaisien phöröi!ylilp«ilnl,

Nnrwcrpen, 12. 8. (3,??.) tenäftn («a.
r::«tt'tn pyöiäiiylilpailut maantieajonsa.
JCnlatfet oliroai: 1. Stenqio st.
4 t 40 min OH \el; 2. Kalenbrun. Ete-
IS.Hfrtfa. 4t. 41 min. 26,3 s«l. ja 3.
Eaudolouoe, Mansia, 4t. 42 min. 54,4
fel. louNuelllpailuissa moitti ManZla.
toisena oli Ruotsi ja fotmanicna Bel-
gia. — NPT.

HrnErii!o!iii?;cn neliä? ottelu Nik.
puimassa oli kestiwiillona N. I. K. pc
lasi ratluisemaua 2—2 Nu»!sal»iset sai»
Bwrt aiwan lopussa tasiittcnrat maalin,

sa. ranflfli*.u»|wtfuBw.

KillolllM sSmoiir.f?tfi.
SjlaSttiJarmsjjni-ia Siiinnkttu 29.

SCänsän ttuerailcs, tto 1/2 8 «Rautua
ja majuri Sjöblom.

Georg Elhnccwoigt tulee ensi
tarn>niarin toimimaan £u?i)o{man
lonlerttrylsdistyksen johtajana.

MiNllin kaupungin pHlmestarin
ttiirfaa oroat ijafcncct luaratuomari! VlN-
ft> öoCoiMincn SowonlirmaSkJ, Helze lo-
bansson ÄuoijioSia, JMarlti A. GUund
Hnlftngistä j» I. Kuosmmien I«««luus»
la.

f%lf ISfJJfi.**

Sallalaisten lasten lolimatla.
flaäTa iefä «Uti?W. «Uä sring«tfiii

Taphie lähtö »n ltzläMz, ei
laittn, joiden pi:i qn-.t.'ustaa tiofuulia,
tarwitfe jaapua tänne «ns, wiilolla.
waan wasla feuröanxiUii.

Sleii.inUätélairoa idi) :«e luultamafti
26 p. eloJuuta, Lyyrecliläillaima 28
ja o!t?i ilrnixtuffrt sanomaletziiesz lllh.
töpäiwisfe tatfot n ijuonttoonotettaioa.

Lasien tulee ilmoittautua Uudella
tilioppilaS.aiotta päiroää mncn Ro 8 ip,

»Bi»>at tulla jo edellisenä
iltana.

Helsingissä IS p. elokuuta.

Valsalai «t en lasten awu«.
tuilomitea.

Killos.
©ijtoäSii liNutettuna liitän Catilta aa'

toUtamattoman runsaista sydäm«llisyy>
den osoitulsizta.

Lal» Vonct

dii!
Kurssit.

Vuomcn Pnnll! clof-14 p:nä
11)20.

BlflDiiiilurtli. OStolurtn.
90 I SilO.

Soßtoo O/» 115.70 113:70
New H»i? & dtjica;».!)

a/» 31;60 31:20
lulholml» . 6ö«: - «45:
ftriftfarna . ♦8»:80 470*u
»PfiiUfiiuino , 4M:— 47 It
«mftrrbnin .

10.V7.80 !036 B<t
Pllrii 231: 220:
ilnt»*rp«n & Vlllsstl 2 47:- J42:
Lolla a/i, 70:- 68-
W>en
l»a,«l

„ 530:- 520:

Vflßiift . , . . l"' 20, 8
Voiitoo ....(*•« i 9) 6
liniltrrbam
Önris, . .

. ( ',, 16) 4'A
. (»"■ Ml 5

•4'crlln . . . .(«Vi M) 5
Wien, . . (IG/« 15) S
tfniMfl ....iVi 19) 4
Infiioimn .

.
. (»'» 20) 7

*iri*:iiaiiia . . .(u u .9) 6
mimminä ...(Vi» 18) 6
tJictoti . . («# 14) 6

«t. «,»«li« C». O». «««««n Afl.
ja C%, K^wiiorl;).•!?s•

ianttunn »soffast tegmtntSMi: t L IS
p:-ni Üb. Rgi»:!» Cl»:n peraMaroaar
lokou!s««n. Uuitn fijriftn
ton jHsenilfi oxiiitJiin räaM?mi#taja 6.
Saijlftrom, avtfi:«sH Ja:! ENnnd. h«M>
oifciUsennciitD» 33, gorSman, agronocmi

S. I. Fabri ti uZ, ark! tchti H. Neaioins,
tiianomiättrja (E. Kotbberg, insinööri 8.
Sarlin, warnny-.rrs, H. ja
waratuonmri Q. Waiastjcrna. £ilin.«r.«
laltaiilsi mal t!im -8. ®.

Lilius, tilanomistaja V. Gahmberg ja
maiittri G3«:a Söderholm, warallc ti.
tilanom stajn P. I.Nschan ja wap-aa.
herra N. 23ied«.

Kuulutuksia I

Sittenkun Helsingin Kaupunginval-
tuusto viimekuluneen kesäkuun 15 päi-
vänä on päättänyt:

että kaupunki kaikkiaan enintään 2
miljoonalla markalla rupeaa etuoikeu-
tetuksi osakkaaksi eriaäidin asunto-

osakeyhtiöihin, joiden tarkoituksena on
jollekin tai joillekin Meiiansir, kortte-
leista n:oista 607, 608, 623, 624, 625,
532, 633 ja 634 rakennuttaa vähintään
2 huonetta ja keittiön sekä enintään
4 huonetta ja keittiön käsittäviä a-
suinhuoneistoja sisältäviä asuintaloja,
sekä sen ohessa kirjoittautuu takuu-
seen enintään 2 miljoonaan markkaan
näiden osakeyhtiöiden ottamista lai-
noista;

että edellälueteHut korttelit toistai-
seksi vnokravapaasti luovutetaan mai-
ratuiile rakewmssyrityksille raksofiet-

HuvlUtyyliin rakennettu. Mallasveden raanalla, Pilkineen pitäjässä, 2 km.
kirkolta kauniina paikalla sijalheva Kaatokaan gksi&Bistlla myydään

Vapaaehtoisella huutokaupalla
lauantaina tämän Efofemin 21 p:ns Pälkäne»laivan saavuttua kello 7 illalla, vuo-
dcntuioincen ja irtaimistoineen, (osta luettelo nähtävistä tilalla. Piota.ala 180
tyn.al., i&sta 56" ensiluokkaista saviraultapeitoa yhdessä kappaleensa taloa vropi*
rilla. Loppu hyväkasvuilta metsämaata. Kivinavetta, talli ta sikala. Kalkki n,
kennukset tiinä vuonna porlrpobiin uut.tts.:t. Hyvä vanka puutarha ja pnrta.
Kataista 75,800 paksi tnnnetuilU sopimuksen tankaan. Loppu vlh eristä vuosien
knluee». Laiva lähtee takaiain H ltnn**n runo«fttal.saaiu»a klo l/sT. Pktttetiön
oikeus hyväksyä tai hyljätä tarhoultset I.lhennuin
22532 Varatuomari Salamaa, Hellana, puh. 503. klo 9—2.

HELSINGIN SANOMAT N:o 219—1920—5'

taviksi vei voittamalla r.e, niin pian
kuin korttelit on oiettu kaupunpfinMe-
makaavaan joko dialleen vuokraa-
maan, tai jos kaupunki niin hyväksi
eäkec, omiksi lunastamaan tontit, sii-
loin toimitettavan arvion ehukaan, oi-
len jälkimmäisessä tapauksessa kaup-
pahinnan koronmaksu ja kuoletus al-
kava vaata kymmenen '/uoden kuluttua
kaupan päättämisestä; sekä

että £„"<Ui?., jonka kuluessa 1) ja 2)

kohdassa mainittua avustusta tai huo-
jennusta on haettava, on rajoitettu
kuluvaan vuoteen, ollen hakemukset
Rahatoimikamarin tutki t tavu;

kehoitetaan henkilöltä, jotka mah
doUi*osti ovat halukkaat Kaapungin-
v&ltuuaton päätökseen sisältyvässä

tarkoituksessa oitemsan a] :tteen vh
tymiau rcttedostamiMkai, tästä mitä
t-ii.#sii!iiii Rahatoimikamarille iliaoit

Hehitujiii kaupungin Rxhatoindkja-

inart, tyyik 9 p:nl 1320.
Rahatoimikamaria puolelta:

A. L. HJELMMAN.
Einar Cavonius.

51.7657 22128

KtTTrz*XJTU&.
Sittenkin] tänään kaupungin kunnallis-

verojen taksoitus vuodelta [919 on lop-
puunsaatettu, puittaan verotusluettel»!
siinä tarkoituksessa kuin kaupungin kun-
nallishallituksesta joulukuun S päiväni
1873 annetun asetuksen 5ö sää-
detä/in, esillä asianomaisten verovelvol-
listen nähtävinä «iokmtn il p:stä alka-
en neljäntoista (14) päivä-; kuluessa
joka arkipäivänä kello 2—6 jpp. seu-
raavilla paikoilla kaupungissa:

Vachalia Seurahuoneella Pohjois Es-
piar*aatiiiiatu n:o 11—13: 1, 2, 3
4, S, 9 kaupunginosat, kaupunkiin
kuuluvat snåret ja niinsanotut
„Muut verovelvolliset".

Kansakoululla Ratalcatu n:o 8: 5. 6
ja 7 kaupunginosat

Poiiisias.-niafia Pengerkatu rr:o 5: 10,
11, '.2 kaupunginosat, Vallia, Her-
manni, Toukola ja kaupungin muut
a!uee' rautatielinjan itäpuolella.

Pohjalasten ylioppilaskuntain talolla
Oslrobotnia, Museokatu n:o li):
13, 11, 15 kaupunginosat, Pasilan
esikaupunki, esipa kat, huvilat ja
maapalstat y m. 14 ja 15 kaupun-
ginosien pohjoi'puoitlla sekä rau-
tatielinjan länsipuolella.

Helsingissä, heir.äk 28 p:nä 1920.
Vcrotuslautakunta.

51.7508 21984

Kasvattivanhemmat
letka maksa* vastaan ovat ottaneet
hoitoonsa 3 vaotta JSvltäneitä eli it-

iä vanhempia lapsia ilmoittakoon
siitä kansliaan
2 päivän liulu-essa. Lapsen papinto-
distus on silloin nä- tetl&vä.

Kslsimfissä asuvat heakilöt, jotka
haluavat maksua vastaan ottaa ka«-
vittilapsen. ilmoittakoot myöskin «ii-
ii tamaaa kansliaan.

Kc.-iVatvslautakunnan ItcnsUa.
Katanaank. 2 on avoinna ioka arki-
r»BWS klo tl—l "

iiii iiiiisil
itflvyys 99 <!o puhtaus 99 "/o

Suomalaista Timote!s'ement^
itävyys 90 °/o puhtaus 90,5 "/t

itävjys 89 °/e puhtaus 95°/ o
myy varas os-a Helsingissä

"Wilhelm Mommonen.
Unioninkatu l(i. Puhelin !<O.

2261& Mj

t Huutokauppoja I

»MO
Julkisella huutokaupalla, jok» toimite-

taan Hietalahden satamassa ti.-il kau-
pungissa maanantaina kuluvan kuun 23
päivänä keilo yksitoista (11) «JriiäpUO
lenpfiivän, myydään noin 280 tonnia

Takki- (harkko )

rautaa
josta fekii että huucict ovat heti kätö-
sellä suoritettavat haiuk!- a'l!e ostajille
täten ilmoitetaan. Helsingin tullikamari,
elokuun 6 päivänä 1920.

R. O. ValTm. T. Bärand.
v. t. m:tty.

31.7323 22650

Tn i*V Inisit1111 AA lii II

Mu iifit f1111 111 b i
Suurempia uahkaeriä myydään huuto-

kaupalla keskiviikkona t. k. 18 pnä klo

11 ap. Helenankatu 3.
51.7825 22654

Pesänselvitystä varten myydään

Vapaaehtoisella
Mutokaipila

elokuun 23 päivänä 1920 klo 11 ap. 1
km. Rajamäen asemalta ent. Rajamäen
tilan pää- ja ulkohuonerakennukset sekä
kaikki irtain omaisuus, josta mainitta-
koon: maanviljelys- ja talouskalustot,
karjaa, huonekalustoja, polkupyörä y.m.,
y.m. Huudot maksetaan heti ta! sopi-
muksen mukaan.

Pesänselvitty Jä.

Vapaaehtoisella
huutokaupalla

:iiyycfSän Paarskylän kartanossa, aivan
Ptniiön aseman vieiessä, maanantaina
t. k, 23 päivänä klo 12 päivällä juuston-
teon !opettami3en tähtien, no ; n 70 kpl.
eri ikäisiä sikoja, joukossa Aseita puh-
dasta iso-yorkst,iiC-rotuisia emiä ja kar-
juja, sek» koka rsdiaatton-Mc]jar!nka-
lusto, johon kuuluu: radinattori, 4 kpl
maitopumppuja, maitosäiliöitä, pastöri-
seeraus- ja jaahUytyskonoet, I k; 1. 25*)
kg. maiti 1 kaparinen jitustoka*-'
tila, 100 kpl. maidonkuljetus-astioita,
kaikenlaisia putkia ja venttiilejä y. m.,
y m. Kaikki hurdeiut tgvaiat kul-
jetetaan rautatriUe, viedään vapaasti
Perniön asemMle. Maksu pääasiassa
Käteinen, mutta soj imukse.-ta voidaan
poikkeuksia tehdä.

Perniö, elokuun 11 p:nä 1920.

Paarskylän kartano ja meijerist]
johan Eggen.

22675

WW p3Httft3Yaf3tssutoK3§psa
?"''Tihctaari talos-a n:o 3 Helenankadun
.arrelia »«!!» Htatana N p. Ja keski-
viikkona tS p. ensi elokuuta klo i9:stä
ap. ja, jos ov tarvis, klo 4 ip.. io'!oin
myydään joukko v imeks'kuluneiden
iammi- ja helmikuuknusien aikana. Hel-
singin Parttl-Osake-Yht ön sivukcniio-

rissa A. Albertinkadun ja B. KaTossa
pantattua, mutta lunasta-n.ittr* jätettyä
tavaraa, jon!;a joukossa on: srvosapc-
reita, kuUa-, hopea, ja uifs!iopea;ö!ti?,
so;ttclif>n*!ta, huonekaißja ja talousesi-
neitä sekä sekalateta muuta arvokasta
tsvapaa, kuin myöskin joukko pito-, lii-
na- ja vuodevaatteita j. m

Helsinki, heoäk. 3 p:nä 19?0.
Helsingin Huutokauprtafcamari.

Pehr Era. Hallblom.
2103 T

Ruista
Kauraa

ostaa

William Otsakorp'?.
Viipuri. 225-4

Generaattori
ostetaan 500 voltin 50 periatin 13—20
Amp. kolmivaiheinen, mittari kojeineen
hyväsä kunnossa. Pikaista tarjousta
odotan. Raottua KUSTAA VAHE.

2259?

Pienempi tila
lähellä H:k ä ei kauk:na asemalta hyvtl-
iä rakennuksilla ja viihdykkäällä paikalla
saapi ostajan. Vast. H, Is. San. kontt.
nimim. «Todellinen ostaja 5103".

Helsingin Pantti-Gsake-Yhtiö
toimeenpanee partttitavarahncttokan-
pan talosta n:o 3 Belewankadwi var-
rella täällä tiistaina enri eläinten 31
pnä kie lOatä ap. ja jos oh tarpeea,
«la i \9~, jollei* myydään joukko vii-
meksiknlan«iden

TAMMI- ja HELMI-
kuukausien aikana yhtiön pääisontta-
rtesa Helenaaaadan ja sivtikanttorksa
Ratakadun varrelta pantattua, mntt»
lunastamatta jätettyä tavaraa, jonka
jcukos°a en: arvopapereita, kulta-, ho-
pea- ja uushopeatöitä, solttskoneiia,
huone- ja talouskaluja sekä sekalaista
njwuta arvokasta tevn.raa kuin myös-
kin joukko pito-, liina- ja vuodevaat-
teita y.m.

Hetonki, heinäkuun S p. 1920.
Helsiusrin HaatokauÄaakanarK

Pehr Em. Hallblom. 28824

Halutaan ostaa

kultaa ja hopeaa
rahoina y. m. päivän hintoihin Kulta-
sepSnli keessä, Iso Rooberlink. 17, si»»
heiin 8?7. E. Nevanranta.

uviia
3—6 haon. ja pienempi maatila SM
heti ostajan kautta

BAUTELL.
Gunnar Wegelius & C:o.

Aleksanterinkatu 36, puh. 46 68.
22526 v

Halutaan ostaa:

1 kpl, Rlstipiiolausköiie
1 kpl. Langanpuntiausprissi

Tarj. os.:

Aktiebolaget
Helsingfors Sidenväfveri.
Helsinki, Suvilnfedenkolu 7.

Eanpanlitala
tuottava, hyvin rakennettu, halu-
taan ostaa. 500,000 nr.kaa käytet-
tävissä. Vastaus Hbi:n konttoriin
nimimerkille:

„Stadsgård 138 n:o 608".
22473

f? n

sliiiiiHSiiliiä
ai ng ta |-™/ Pflii MNM U I mm

seinäinäviJivuudessa ostetaan.
Tarjoukset osoitettavat nimim. „Ro-

murautaa 78Ö6", os.: Sanomalulitien 11-
moHu?toimisto, Helsinki, Aickeantf.rin-
katu 4S. SI 7008 22658

Jalkineliike
cli pienempi puoti ostetaan. \'zit. He!-:.
San. koiitt. nimim. .JWaananfaiksi 2701",

Tyhjiä- siikkapuiioji
75, 100, ISO ja 200

ostetaan. Puheita 123K.
2.'W7

Övsvarhoja,
mattoja, peilejä, ruoka- ja
toja Eiki-ardinkatn 2.

Keli-Aitta, puhsiin 72 61.

Yalokiivaata!
Halutaan ostaa tahi ?\*ekT£*;.a valo-

kursamo. vasfc -imim. „Hed 2727'
Hels. San. feontt.

! Moottori
: 2 hv. «Éttälh: ¥%**. 3'<r.tai3m= ;tuk::;-

! nesn Hrft. San. fcentt. aäaiim. ..Hinta
[life

Metsäriista!
SfetSo, 'tairi, pyj, ostetaan piinani

■:-..rkeirapi::i hietoihin Erittäin 'hyra
hinta jnalbelsan 15—20 p. plok,

Iso-Rocjjertinkatu' 13.
LKk-ttWsä»! mtiåå tonrv hetii

! »iiii Emi
i2O voltti?., 25 hv. t.wpeineen.

OJALAN SÄHKÖLUKB Cy.-Ab.
22Ö87 Mikonkatu 9j

Kauroja
sekä ensiluokkaisia sf.virr.aan

Kylvöheiniä
ostetasn. ' Tarjoukset, jossa fnain'taan
hinta kg. vapaana Sörnäs, Hakaniemi,
asaroallj, lähetettävä
Ajurien Osto- Ja Myyntfosui.3fcr.nta f. t

Helsinki, !tä Viertotie 31

raSlpl WWW»
Helsingin läheisyydestä, korkeintaan 15
min. matka asemaita. Vast, Heis. San.
kontt. nimim. »Ilman välikäsiä".
22613

Ostetaan heti

f ti

iHitfffftßifU
4—lo rn* tiilipinnalla. Tarjoukset hte-
taflmottnJtsir!een

Saimaan Teknillinen Tehdas Oy.
22627 Sulkava, Lohikoski.

20—50 hv7~
I \ L**l*

ostetaan. Tcirjtfutftt selityksinään M»
lietettävät

Kuku» Oyjlle, Raahe.
SI 7826 22660

WWW
joko valjaineen tai äjpmi halutaan ostaa.
Tarjoukset hintailmoiluks.ne.ea ja tark-
koine selityksineen lähetettävä os,: Salo,
Pajulan koulu. K. Kiukainen.

Moottorivene
jossa en kuulasytytitikone 6—7 eli R
h«v«avoimai«in. Venhe saa ei!» minkä-
lainen taiassa. 33rn. rantatie 3» J» 41.'

HEINONEN.

*

22467



10 lf:o 219 1920
Halutaan ostaa

pieni jalkineiiike
cli vuokrata puoti. Vastaukset hintoi-
neen Iso R**ftertinkatu 20 A 4. Tavata
voi 5 Jälkeen. P. Tamminen. 22680

mm t • • • • •'•Myytävänä
Vehnäjauhoja kupongilla å 7: 40
Golden ja Jokioisten siirappia
Tattarisuurimoita » 7: 80
Riisisuurimoita
Maunasuurimoit*
Makarooneja
Perunajauhoja
Cabul-soijaa
Vaniljaa å 2: 50 kpl.
Helgolandin sillejft tynny eisaf
Saippuoita eri lajsja
Kuivattuja omenia, päärynöitä, luu-

muja, rusinoita v m.

A. ANDREJEFFUia
Pohjois-Esplanadinkatu 7. Puh. 4 79.

1 huon. asunto-osake halutaan ostaa,
mieluimmin keskuslämmit Vastaus
puh. 4 62.

Krtipa (pointteri) uros, 4 vuotias.vliet uh. Tampere Aamul. k. Os
22581 Pointteri.

Myytäväni hyvää

Ruista, kauraa ja
voheinia

vaunun lastittain. Hintatarjoukset jä-
tettävä U. Suomen konttoriin nimirr.erk.
..Myytävänä 2058".
22690

Pieni kahvila!
Helsingin lähellä. Halvalla. Puh «I «0

Halkola
1 PL'ja S -ii k-oivu Ja seka toimitetaan
kaljaasin lasin toim. tämän avoveden
aikana. Liil.Miimin puh. 22 06.

SIK.«KUOkAA
Puhelin 95 03

Isompi määrä miestan, najsten ja
lasten

Ja.kioeifa -

myydään L Roopertlnk. 8. Matkusta-
jakoti Mailassa, maanantaina klo
10—7.

Hyvät käsirattaat myytävänä Fle-
minginkatu 25 E 33.

Ruoli.-i.iali ja Kahvila «yytävsaa.
Lähemmin HeU. lian. kontt aimim.

Jgyra liike".

Rakennus
myytlvSn* VnFrilan irekWUMå i artr. ia*-
tcesta. Tuuman puntilla urtoieta, 2 k sd*»
kertr::iU sHnlllt Suuruus 18 X 7 Vj.
Nähtävinä kuluvaa nfkon ajaaa. Li-
ne mn-lr. Vanajaat» B—7 pr, A.

Huokealla
»Imten {rakoja, palttoja koho fflhon
■jaa.

Bulevardlnkatn I D, pln.

jooconnoooooaaoeoeae
o SEKATAVARAKAUPPA o
o pienellä varastulla, sopiva lfha- o
o ta>i muuksikin liikkeeksi, hyvällä o
o paikalla, halvalla. o

o Lähemmin Hela. San. kontt. ni- o
o mimerk «

o „Klt*Uel!l 2729". •

ooonoooooooooooaaooo

Kaunoa- kartano
2 »

•opiva myös kesähuvilaksi. Sijaitsee
kauniilla paikalla Kyyveden rannalla,
Keski-Savossa, noin 3 tunnin laivamatka
/laukuur>ren asemalta. Lähempiä litto-
ja, hin;,asta y m. antaa Katri Ylönen,
osoite Haukivuori, Nykälä.

Myytävänä

hirsihuvila
yhteensä i G huonetta, vapaana heti <*

eli 5 huonetta. Läh. omistajalta Malm:
ent. Esslinin huvila. 22693

f Biljardipöytä
täydessä käyttökunnossa, keskikokoa,
eheällä veialia, myydään tilanahtauden
tähden ',? luupalloa, joukko költl yn-
nä muut tarpeet. Hinta 6,700:— vapaasti
vaunussa. J. Kärki, Kuninkaankatu 6,
Raun.a.

Ayrshire eläimiä,
2 kp! A oikeutettuja sonniv., sekä 6

hiehoja myytävänä Pansion karta-
-rossa. Tarkemmin

ALARIK MOBERO.
Puhelin Turku 88.

22678

Huom.l Liikemiehet Huom-!
Poismuuton johdost» myydään my

mälä mukana seuraavine asuinhuone!-
neen halvalla. Tarkemmin Kahvila Töö-
löstä, klo 10—3.

20—21 jalan moottorivenheen runko
salonkeineen ja mahonkisine sisustuksi-
neen, patjoineen ja kalustoineen

Vartija Eklundilla, Liuskasaari.

Hm.! Arvoisat Naiset
ja Miehet!

Saapunut plyssikappoja, sileitä ja mui-
ta hienoja kappoja. Miesten pukuja ja
palttoita. Hinnat alle kaiken kilpailun.
Tilauksia suoritetaan. Pohjois Espla-
naadinkatu 37, p. A, h. 8, pihan puolella

, , KAPPALHKKEESSA.

Inbii taluli
tummaa tammea halvalla Erikinkatu 14,
B, Puusepänliike.

PORSAITA
suurempi määrä suurta YorksMre-rotua
saatavana. Guslavelundtn kartano, Ke-
rava.

Paikkakunnalta potniuuton takia myy-
dään maaseutukaupungissa sijaitseva
hyvässä kunnossa oleva

Biografiteatteri
ainoa paikkakunnalla. Vastaus nimim
„Utan konkurrens N:o 7678" os : Sano
malehticn Hmoitustoimisto, Helsinki.
Aleksanterinkatu 48. 31.7678 2260

Huvila
Brändössä.

Kestßvi, pten.-mpi hirsinen huvila
Vapaa sopimuksen mukaan. Lähemmin
nimim. „175,0OO" o».: Sanomalehtien N
moitustolmisto, Helsinki, Aleksanterin-
katu 48. 51.7783 22610

Pikkutila
jfrrsn tahi jo«» rannalta. Peltoa 5
15 ta. Toijala—Helsinki tahi Kouvo-
la—Helsinki radan -vap clta, päivän
puole! n»a, korkein U & k ui. aa, Tarj.
hintailrn. y.m. »elityks. oi.:

Fnutarharl Lauri Sauramo.
Leimaa as.

Myydään 2 maattava, punaiseksi pu- ,
leerattu'sänky halvalla Abrahaminkatu-
-17 F.

W. Ahonen.
Klvulloisaodan tahda» myyuaäa

Hotelli
Viktoria

TsrfJorfU parhaalla IHk.paiialla tay
ala kahistaciana. I4hampii tietoj-,
saa oli HoUlli Viktoria,ta. Terijoelta

Pusi Siili
iekä hyviä KYLVÖHEINIÄ.
22574 K. HEINO, Lahti, puh. 4?

Hyvä ostopaikka
Väliän käytettyjä, hyvin *i'lyneii*

huonekaluja, parturin kaluste, tryir.å
peilejä, lyöpiä kultakelloja, suuri väli
koi ma taloustavaraa Yrjönkatu V,
Puh. 111 39, ravarainvälitysliik*.
22509

liiiÉl In]
Hyvin kannattava sekalaistenlavarair

kauppa- ; a välitysliike Pöhjbis-Suomen
rantakaupungissa myydään nyt heti ma .
kan tak',,-, halvalla tavaroineen

HUOM I Ainoa kokc kaupungissa
Väst. Hels San kontt nimim ..Heti -:ä
teisellä 35.000 mk." 11 tulisijaa kä?it
tävä kaupunkitalo myyd. myös halvalla

2 käyfökunnossa olevaa

Höyrykoneita
myydään halvalla sähkövoiman käj
tänt.öön ottamisen takia. 1 9—12 hv
lokomobiili, hinta 15.000: —, 1 pysty-
höyrykone kattiloineen 5—6 hv. hinta
5,500: —. Nähtävänä M. Bergman'in
Makkaratehtaalla Hörforsissa.
22579

ddlild
myytävänä. Pinta-ala noin 100 ta.,
kaikkine irtaimistoineen ja vuosituloi-
neen. Lähemmin V. Levander, Kerava.

Maatila
Hieno metsätila järven rannalla, aivan

lähellä asemaa, vähän alle tuhat tynny-
rinalaa, hyvä irtaimisto ja vuoden sato.

Lähemmin kautta K. Törnström, Num-
mela, puhelin ti.o CO.

Myydään sattuneesta syysi? hyvässä
kunnossa oleva

Hirsinen huvila
sijaitsee Töölössä raitiotien varrella. Hu-
vila sisältää 10 huonetta, josta on 4 va-
paana heti. Läh. puhelin 3527, 10—3.

Uusi huvila

UI UltlöUooa
Huvilassa on 6 liuonerta, keittiö, pal-

velijanhuone, pesutupa ja ulkohuoneita.
Tarkemmin GUNNAR TALLBERG,

Julius Tallbergn konttori, puh. 8 46.
HL'OM.I Lauttarcitin lähellä.

22621

Käsirattaat
lyv. kunnossa ja „Hover"-neuloma-

kunt neipot . V gankatu 7, nrs B. o\ ■■■

2, klo 2—4 in.

I.apik.iuppa
myytävänä.

Lähemmin puh. 125 01.

Lagien rautasänky,
pesukomudi ( puinen) Zekä rautainen
posutcline. vaatemviakko ja aikovin
verhot (oviverhotl myydään tilanah-
tauden tähilpn tänään klo 9 4 Ma!
minkagcu 38 I) 45.

Vaski- ja Levy-
sepänliike

Tampereelta myyjään halvalla. Vas;
Tampereelle Aaniul konit nimim. ..Me-
tallimies". 2263:

Naisten ja herrain
palttoita, pukuir., vilttejä, pyöriä, soit-
timia, valkoinen kalasto,' kiikareita y. m.
halvimmalla. IIUOM.I Ostetaan kaiken-
laista tavaraa käteisellä.
Korkeavuorenkatu 27. Sckalalskauppa.

Kotitarvemylly
melkein uusi, valurauta jalustalla ja 60
s in. Tirva-kiv:ilä, myydään sattuneesta
.syystä halvalla. Vast. nimiin. „Hyväs-
sä kunnossa", Pohjolan Sanomain
kontt., Kemi.

MoKKI
myytävänä omalla maalla Fastböles-
sä. Rinta 5.000:—. Lähemmin Kul-
makatu 8 B 12.

Lihapuoli
myytävänä hyvässä kunnossa. Puhelin
85 36, ark. p. klo 10—12.

Sairauden tähden myydään 1 vahva
ja terve

SEV ONEN.
Näht klo. 12—2 ip. Munikisaarenk. 4.

Halutaan ostaa

Lastenrattaat
Vastaukset puh. 26 88.

HRsmaro sanomat

Hyvässä kunnossa oleva

Röntgen kone
sekä

Fotöterapi-Rvailsi-Laiiippy
valosäteet ultraviolettiset, myydään. Tarkempia tietoja
antaa

Viborg Timber C:c A.B.
22592 VUpurf. Puhelin 11 7ä.

Höyryvenhe
suuniudeltaan 32X7 Vi »aikaa ja varusteltu 15 hv. Compound-
höyrykoneella.

KeslxnßOsnnsllilco X3.JLIX'XL.K.S.JA r. 1.
22595 Moottori-osasto.

PERUNANNOSTOKONEITA
„fHiynF

~JOUTUSA"-viskureita
myy varastosta

KESKUSOSUUSLIIKE

R. L.
224"4

Pienehkö
¥¥■ "1

omalla palstalla lähellä Helsinkiä, pfiä-
tai rantaradan varreita ostetaau. Vas-
taukset tarkoine ilmoituksineen hinnasta
v, m. seikoista läheteitiivät Hels. San. k
tiistai-iltaan mennessä nimim. »Varma
ostaja 2703".

WWMW-
keskusasema,

kSalrtien
25 m- köyrykutiian,
88 'i!t. hSyryÄofi«*n j« «iiheu moraan

kytketyn TMft»«t* BSkkttdynainon 63,5
amp 220 volttia ynnä »arustetaulun.
myydÄan.

RUONA Oy.
31 7827 2255 b Raahe.

'v. &S3BBs
D Pienehkö

1 i aio
g nioninkadur varrella myydään
« itofn 15.;Oi): tulisijaa kohti, uvS .aja saa käytettä» ak>e,tn 4 h. ja
D «eittfön huoneiston.
S Lähemmin
■f- PankkiirHiiKs John TV>mé Oy.

LKiinteimistötoimisto.Fabianinkatu 14 Pörssi talo
Puhelin 40 44.

I "82! 22649

BW

Heti kantavia ia äsken anelit
i.iining. Oulunkylä, puhelin 40

Hieno, raaka silkkinen herran takk'
pasuunstonri hi«n«!!a kotelolla, lev«S
plyasi oviverhot, tyllineo *Hnkyp<»iTe.
iso ruokasalin pöytä, mshonkilistojfi
laivalla jätetty myytavaksi.

KOTI-AITTA
Rikhardinkatu 2

Puhelin 72 61

iH3Ka-
rooneja

Amerikkalaisia
merkki Mezzani 10 kg: n laa
tikoissa myydään suurem-
missa lai vähemmissa erin

Tukkuliike,
Fabianinkatu 6 HuheU 101 38

Uusi kaunis Uiolettipiironki 1.20 m.
kork. hiotulla Sasilla. Näbt. tänäär 2—4
ja huomenna 5—6 ip. Lästenkodinkatu 5,
portista oik. ylin kerros.

Moottori'.-enh« ..Ahti" 5 hv. 4-ta-ht.,
varmakäyntirien, myydään naivalla.
Lähemmin Pohj. sai. Aleksanterini.
päässä eli. TehUank. ?,0 D SS.

KSytettyia Pari hyvässä kunnossa
olevaa

mVV halvalla
Suomen Puuhtomoyhdistys,

L Heikinkatu 14.

iillll lliilä
kuten:

Köyrypannu 7 mett. pituinen,
kone 40—50 hevosvoimaa

Bolinderin raami
Höyläkone
Steevi- ja kappaussirkkell
Pyöriä, remmiä, akseleita ja

laakereita y. m.
Lähemmin

matti Kontio
Turku Eeriksnk. 22.

Salpietaria
lihan ja Kalan suolaanistn vartun

Waasen Måm iék K
Waasa. Vaskiluoto.

222 '-S

Ensiluokkaisia
Syyspalttoja 550 mk.
Tummia Pukuja 600 mk.
Muhvia m kauluksia, sormuk
sia y. m. arvokasta ;a viiraa myy
halvimmalla

ITÄMAINEN BASAARI
Erottaja 7. Puhelin 82 42.

119 rnarKaSfa
saapi sylen priima kuivia sekahalkoja,
valmiiksi pilkottuina ja kofinajettuina.

Ruoholahden Halkosaha, puh. 88 10.

MjytSv&jsä hyvjlssfi kunnoua oltria,
vähän kiyt«tts jä

WW» liite
pui. janeulomakone, putsauskone täy-
dellinen (kombineerattu) ja S kp. Sin-
gerin ompelukonepa voima

laitteineen. Koneet ovat käytännössä
nähtävänä t. k. 17 päivään a,°ti.

Riihimäen Kenkätehdra Oy.
Riihimäki, ruhelin 1 74.

22677

Kutomakofie
läysileveä, Perssonin, parhaassa Käytte
«urinossa pöydän kanssa myyJSän Sörn.
kantatie O sa. Sisäänkäynti vaste
;>"äiä Hakaniemen ha'lia

Käsikärryt
Lahden hengen ratiiasär.kj rieierlpat'*!
a, pö) ~',. tue i- p

: c. liniiunliäVki, 8 k
lardinkati i, <■■ J, uv 27

:> hyvää, virheetöntä hevosia,
ikä 5 ~a 10 vuotta. läO senttiä, sopivat
liikkeisiin y.m.

3 iin.a n:o 3,
Puhelin 81 52

rJeti vapaaksi tulevai aurinkoiset
", iiuonetta ja kt-iltio

Myytävänä
Kaikilta nykyajan mukavuuksilla Arka
liahkatu >. Lähemmin talonmies.

Yorkshire-
fiUlodlid

ratavpna

V,UNKKiLAN TILALLA SiUNDF.ASV
51.7830

Laprcnvauaut myytävänä.
Jsähiävänä Saarinlemenk. S B 25, klo

:■• -il.

Sattumalta myydään

tauluja, mattoja y.m.
Runeberginkatu 41, h. 9, Wo 3—6 ip.

Osaka ■1 huone '..cjia aikoovilla. Kaikki mu-
kavuudet.. Yhtiövuokig 27. Runéber-
.rir.k. S. Tavar. 12—2. piÄ D 29,

Ipi lii!
yk.<i lasti Tuojissa. Tarjouk .<,? voi-fJaan jUttäa struHfeesti tnilriia kirinel-lä nin.im. „Terva", Iso-Roopcrtink" 40.

I»o Fiikus ja Kiinanruusu. 4 linja
13 F 16. __.

»^^;^,-;,.A 1

Syyskylvöihin käytännöllisiä ja
tarkoituksenmukaisia

UUSI VAASA
kylvökoneita

ja alkuperäisiä

Cambridge-jyHä
myy varastosta 22554

Keskusosuusliike
r.l.

lp a* 5 a seg «»

ilfi In iiii 15"IIII
ainoastaan hyviksi tunnettuja valmis-
teita kaikille vh-tajiirjestelmilie heti
varastolta.

Tarpeettomat sähkökoneet ostetaan
tai vaihdetaan edullisimmin.

G. E. PETTERSSON.
Sähköliike.

Fabianinkatu 32. Puhelin 90 02.
Sähköos. : Sähkögep.

Tunnettuja I

1iviilii o ilyS ifjiii
myy

Keskusosuusliike
! KANKKUA r.l.1 2 55-4

iiii M
pukunne, painoanne ja jalkineenne, ame-
rikkalaisia miesten kenkiä 100 mk. y. m,

Wladimirnk~tu 33, Sekalaiskauppa.

Hyvä tukeva maalaiphevonen 6 v.
•.ranha. NÄht. Alekaanterink. 60 klo 6
—9 ip. «ii omistajan kanaa* Sofiank.
4. Talonmies.

sekä kaasu- etta puulämmityksellä.
Säästävät saippuaa ja keventävät
yö'ä, eivät vahingoita vaatteita.

Saurin taloudellinen hyö y saadaan
'.ayiiätnä' ! S pesukone ta.

Lähempiä tietoja saäd ran kaasu-
laitoksen myymäläv mastosta, Ka-
sarminkatu 34. 5f,7589 2M\i

i SekalaJfaia timoituksta 1

Iim ii i?nHfllvifl
IlSliiipitl

aio; aa. lukuvuotensa tulevan syys-
tugn i päivänä klo 5 ip. Yhteis-
koulun hi:;»neistossa Jämsän ke;
Kuisessa

Uusin oppilaita (tyttöjä ia poi
kiaj otetaan vielä luo-
kalle: Hakemuiisei lähetetään mais-
teri Vstnö Musika!'e osoitteella
Jätmä, ennen syysk 1 prvä|i ja
tulee hakemusta seurata redisius

iid -;■ Iti iterii kurssin sirbrittami-
esia ia vastaavissa tiefJoisja seka 1

papiniodisius
A=ui)!ojs i6imite'jian 's ovaf

etenjSp&instaiinukset Jämsässä hyvin
kohtuulliset. 2207s

Hierojatar
Matfank. 19 D 23, kello 11—£ ja
6—B.

Sunnuntaina elokuun 15 pi

Allekirjoittaneen

Hieronta-ja
sairasvoimistelu-
kurssit alkavat jälleen 1 p:nä syyskuuta.
Kurssit kestävät 3 kuukautta. Opetus-
käytännöllinen ja tietopuolinen. Harjoi-
tukset iltasin, joten tilaisuus niilläkin,
jotka päivisin käyvät työssä. Oppilaaksi
aikovat nais- sekä mieshenkilöt saavat
lähempiä tietoja varm. tav. 10—12, 6—B.

Helsinki, Htkänsillanranta 15, B, 40.
Puhelin 98 16.
22509 LYDIA VALJAKKA.

MMWMW
käyllämMllä parasta englantilaista ter-
vaa, terä tynnyreissä, elidottoma«tl ve-
denpitävää, säjörtteutan halvimtnln
hinnoin. Pyyläkää kustannusarvio.

Puh. 95 38.

Pusero- ja Leninki-
om;;elua

suoritetaan huolellisesti ja halvalla myö«
teettäjin omista kankaisia.

O.Y. LisriatavaraHike.
Mikonkatu <t. Fuiielin 106 07.

F*l ¥ ¥ «TS ¥H O
P 4 li ÉH K IY

BOULEVARDINK. 9.

LEIPOKO ♦ KAHVIU

Weckman'in Yksityinen

Kauppakoulu
Helsinki, Vilhonkatu 6, puh. '2721

.'inoa oppi! ios alallaan, ioka on
<-a~nnt Suomen v Hion Kauppa- ja
Teollisuusministeriön lanaasiuksen
Uudet '■' ja 5 kuukauden kurssit
sekä yhden vuoden opjiijaks» «I-
kavat ayysk. 1 pin.i. Klr|«npUo
ia konek roitus.ursHf.ja voidaan liot-
taa Joka aika. FyytfikSA oh(»4-
mal

Su?» Wr.cbt.tnam,
22697 koulun Johtaja.

liiisenne kirjanpidon
selvittää ja samalla teille opettaa koht.
rapaaeht. palkalla. Väst. Hels. San. k.
nimim. „J. Hollmerus".

Kuli!» Isiififilii
Puutarhakatu 4.

avataan jälleen keskiviikkona syysk. 1
pnä. Opetusta annetaan Leninin- ja
Liirjaompelussa, Kudonnassa ja Taide-
ompeittssa. Kursseja annetaan aamul-
la, päivällä ja ill.-illa. Uusien oppilai-
den sisäänkirjoitus klo 11—1 päivällä.

Opettajata; kurssi alkaa syyskuun 6
pnä. Tänä syksynä vastaanotetaan un-
?ia oppilaita ainoastaan suomalaiselle
kurssille ja tulee oppilaiden tälle kur»-
s'"e ilmoittautuu lauantaina syyskuun
4 p:rä klo 11—1 päivällä.

Lähemmin allekirjoittanut, osoite
H:ki, Auiorank. 13. Puh. 48 43.

Xat!a Geitel.
SI 737? 21465 Johtajatar.

JfEiTI Kaluaa ruotsintunteja. Vast.
Heh-. San. konit, nimim.

„Heti 5200".

Aikkiieiid! ja insinöörit.
Piirustusten inihtaaksipiirtätnis- ja k»

pioirriisiö :tä' Otcfcan te!, äväksi koht.:ul-
I sta maksua vnstaaH Ictitftyunä. Arv.
väst. Hels. San. topit, rm.rk Rakennus-
mestari 5! S"".

Saksankielet onerts aa
haluaa 6:n luokan ehlpjäirtfeii. Vasf. H. Is.
San. konit, hirrrirn. „I!eii 518! '.

UHOltli WMW
laatii K. Särkilahti, Huvilakatu 30, pu-
helin 52 04. Vanu. 4—fi ip.

HUO M !

S- Mm liilWli M siii 10,
avattu korjaaksan j;iiltc»;en. Suosiiel-

arv onajlic l;olHul;ir,nalia ja nöy-
rällä ko nelulla.

T. NISSISEN
PyusesNPitelidas la Mmtlely

valmfcfäå kaikkea aiaan kuuluvia :yötä
joutuin ja liuoielia.

Vladitß.irinli.a.tnL 33. FnTtelin id 47.

Akkunalasitfön tartitsijat H UOM!
Kaikkia iasinleikkaajan aiaan kuuluvia töitä otetaan tehtäväksi)

Kunnioituksena
Y. Niinivirta

Eerikink. 15, Puh. 184



j Sunnuntaina elokuun 15 pj-

Missä on veljeni
Antti Simoin

«ynt. Kaavilla. Jos ei hän itse olisi ti-
laisuudessa itseltänsä tietoa antamaan,
niin jos joku hyvä ihr.iir.cn hänestä jo-
takin tietäisi, olipa hän dsssa tahi
kccHeeaa, vankir.a taikka v&paar.a,
olisi niin ystävällinen ja ilmoittaisi
hänen osoitteensa ja olinpaikkansa kir-
j«elK tahi koi-tilla. Postikulut makse-
taan. Pyyt&ä

JUHO SIMONEN.
O».: Perfejjin.-;, Savikko.

y.m. Saarinie-
meak. 8 ffiltasuarella.

K. Ssrgäcma.

öäKMHiUlitSddd
käytännöllistä opetusta halutaan päte-
vänä opettajalta. Arv. vast. He! s. San.
tcoart nimim. ..Saksasn atkora".

Huokj&ita kinoja
Polijsk-n' 7>,!>!» A"iikrarinen

Pabianink.

Liiti Mls »Sm IMim
($) kaii Jaksan vuoi-okauden kuluessa
tiULrt päivästä luiden hoMM* rakin
va*tioe<?ksi j&ttämiään tavaroita, itiin
rne&elt-eten niittui kanssa niinkuin
omiini.

Edring-issä, 15 p. elol:. 1920.
Ua-o Utreiraaa.

Viiiar?lys*i)tr.ppofc
valmistetaan tilaukselta. Kaapoja. le-
ninkejä ommellaan tilaajan kankaasta
tyvin ja halvatta.

ELIN PÄRNÄ.
Kappa- ja Omnelcliike.

Laivuri-rinne 1. Puh. 80 72.
Tanssia oseamattorniiie

Al l \\ 5 R Etl \\ HOIIHbIS* Salli B 5 ? 5 a H

Alkavat maanantaina t. k. 16 p. klo
V? 8 >!!. Esplsr.aadir.k. 7, prs F. Sisi'än-
irirj. klo 7:Hifisiä. Kalkki tanssit opetan
peruste«Sise«y, että varmasti oppii.

Cnta on halpa.
a. ytrtaxalLio.

eooooooooooooooooooo
o Pienemmätkin o
o PuttsepÉß-, Maalarin-, Peltisepän- o
0 ja Les; lici-i-::'-.! i.ii;keon o
e oiristajat 1!! o
e Teitä haetaan Liketoverefksi. o
• Edullinen tarjous. Väet. Hei*. S. o
O kontt. nimimerk. »Rakennusliike o
e 2724". o

ooeoooooooooooooooo

Annetaan vrnäjEnkietan opetusta Ber-
Btzin mukaan; op-M pizn puhiin-aan.

Fabianinkatu :2, h. 40, prs G. Tav.
Joka päivS klo 5—6.

Ehtolaisten kesäkurssit tarjoaa o pe-
tvsta kielissä (kaikki lrokat), laskenn >s-
Ea 'ja II !k. Maksu 1 p:n ay vakuutu I
Inokka 50, VIII !k, »? mk. etukäteen. Lii-
sankatu 6 A, puh. 30 30, klo 10—11 ap
ia 5—6 ip.

I4ftmlilrtlii palveleva neitonen ha-
tuaisi txsteja ruoK-inkielessä. Vast.
Heta. San. koittt. nimim.

»Opinhaluinen".

Nuori tyttö
haluaa tur.teja laskennossa sekä kirjoi-
tulisessa. Vast. Hels. San .kor.ttoriin
niirimerk.

mm .

tehdäln palfrfekcia ia kellonperiä myy-
dään, hiouksia värjätään. Kuom.l Kam-
pausta mrösktn sunnuntaisin. Albertin-
katii 17 B. prs A. ovi 4. 23052

SYYSPALTTOO
myydään halvalla. Vuorimiehenkatu 18,
A, 4 Tiinaan klo 11—4.

Nuoret poiat
L naiset! Saatavana 6 hauskaa kirjaa

k:V>a 6: 50, jos raha seura- Mausta
Os.: A. Kaukoranta, Pyhäjärvi Aiontroa

Löytyykö ketään
joka lainaisi ennsn lukettS piiäneelie
bsfiä rahaa liikkeen oatoa varten. Vast.
Hels. San. kontt. ..Yks-njäänvi".

Yuokrateas

Lihakaupaksi
sopiva pr.oti. Vast. He!??. Sp.e. kontt,
nimim. «PalHrio maksetaan".

Työssäkäyvä tyttö
haluaa astfrrtoa mia'uimmir. sellaista,
jossa voi ommella iltaan. Vastaukset Iso
Roobertinkatu 28 A 4. P. Tamminen.
22651

Kalustettu huone eri käytävällä. Vas-

taukset osoitettava Hete. San. kontt. n!-
mimerk. »Kodikai 5152".

Hellahuone halutaan vuokrata hyvää
vuokrsa maksetaan tai palkkio. Vastaus
He!». San. kontt. nimim.

„Nuori pari 2739",

Huone eri »säänkäytävällä "halutaan
Tuekrata. Vastaus Hels. San. kontt.
Birsimerkerkillä ~300 kuusss 2T38".

1 kalustamaton huone hellan k. tahi
Ilman nyt heti tahi I p. syrsk. Kalus-
sa ostetaan väh. Vaat. Hels. »an. SII-
- kontt nimim. »1,000 palk.".

tig «5 »jr a» a 55 m
J &js iiMf-aé» ip «SaSSB SS-ai 'J«p äT-ir Jäi' i> II SSa '*- S etta

a «Z

Vuokralle tarfoiaan

Asunto luovutetaan kvn hyvä kalus-
to ostetaan. Väst. Kels. Saa. keatt. ni-
admerk ~Hyvh -2703".

Kauniin huoneen k: '.«ittiöa as. saa
ostamalla osakkeet lta. =- iii Poivoonka-
dtUS raitiotiepys. Vap. heti. Väst.
Hels. San. koatt. rrannant. nimim.

»Käteisellä 80,000 mk.".

2 siistiä työssäkäypää miestä saa
asunnon heti. S;;ariniemcp.katu 8, prs
D, ovi 40. Tavataan 10—11 ap.

Hyvin kalustettu huono siisteille
fcerrasmiehille, mieluimmin täyden
ylöspidon kanssa nvt heti. Laivastok.
14 A 1.

Siisti kalnst. huone vähemm. aikaa
Vironk. 9 É 39.

I-luckkainm hurme 2—3 harvalle
täysihoidolla. Tarj. Rein. San. konit,
uimiin. ..Puhelia käytettävissä 2TOS".

Kalustettu huone 1 herralle. Eerikin-
katu 4, c, y.

Kesä-asukkaille
muutamia paikkoja vapaana elokuun
loppupuoliskolla Fiiifcyn Vsaikkawaarun
t&yailioi tolassa. Lähemmin puh. 40,

j Fiaby. Huom.! Tilaisuus Jiuvikalastuk-

1,500—5,000 maksetaan
yhden hellahuoneen, tai alkoovihuoTeen
tai vakkapa yhdenkin huoneen luovu-
tukresta Vast. Hels. San. kontt. mmira.
..Naisvirkailija 5163".

Huone
»Ikoovin kanssa ynnä keittiö. Ehdoista
Hels. San. kontt. nimim. »Valoisat 5153".

Ylioppilas
haluaa vuokrata kaluetet"n Luoneen 1
lähi 15 p. syyskuuta joko täysihoidolla
tahi ilman. Vast. Helr. San. kontt.
nimim. »liauhallinen 5198".

Läliiasemilta
joko pääradan tahi Karjan ra-Jan var-
rella, halutaan vuokrata 1 huono ja
keittiö heti 1 tahi 15 pstä syvskuuta
hyvää ja vannaa vuokraa vastaan.
Arv. vast. Hels. San. kontt. tämän vii-
kon ajalla nim. »Kaksi henkilöä A, S.
5189".

Hella- tahi parihuonoet vuokrataan.
Pik. vast. Hels. Sanomain konttoriin
ai mimerk.

»Korkea palkkio 2708".

Suuri, kaunis salihuone vuokrataan
yhdelle mieluimmin Uiketiieh. eli kaup-
pamatkustajalle. Vast. Beis. San. kontt.
nimim. „s:des kaup. osa*'.

Kalus:ettu huone herroiiie. Kaunis nä-
köala puistoon. Kapteeninkatu 20—
22 E 40.

Viransijaista

HELSINGIN SANOMAT

PöOtiilllOilß
ja kamari mieluimmin Ka!!iorta 1 p:stä
syysk. Vast. Hels. San. Siitäs, kontt.
niaiim. „Palk!:io 3012".

Kdr-ri-fkiitp.an, rsipa* loskirouv, ha-
iV-zm asuntoa ykninaisen luona, jossa
olisi tilaisuus antaa hierontaa. Vast.
Mikoafae.tu a:o 18, porras C, asun-
to 14.

Siisti tyttö haluaa asunpa perhees-
sä taikka huonetoveriksi. Nimimerk.
„Keti 2783" odottaa väst. Hels. San.
konttciiin.

Siivo, tmmessa oleva tyttö haluaa
asunto* nyt h«ri tahi myöriernmin.
Vast. Kcls. San. kontt. aiaaim. „Ha-
'uava 2755".

Mr.siikkiop:; tohtinen
haluaa vuokrata kalustetun V.uoneen 1
pstä syyskuuta. Vast. Hels. San. k.
nimim.

MuÄikki 8015".
I—2—3 huon. ia keittiö, miel. kalus-

tettuna Helsingin lähistössä. Vastaus
IT Hs'. San. kontt. nimim. ..Virkamies
2723".

Kaksi huonetta ynr.ä keiitiö. Ehdois-
ta ilmoitettava ii-rls. San. kontt. nimim.
„Hyvä nSköala".

Miesjlioppilas hei. vuokrata vaaiim.
kalustetun huoneen heti. Vast. hinta-
ilmoit. Hels. San. kontt. nimim. „Siis-
ti 2721".

Vaatimaton, työssä käypä tyttö hai.
asuntoa perhees. tahi yksinäinen luo.
Vast. Hels. San. kontt »imim. „Heti
2722".

Vuokrata halutaan 1 huone tai huone
ja keittiö. Vast. Help. San. kontt. nimim.
..Palkkiota vastaan"
mennessä

Kalnst. huone PIANON' kanssa, joko
nimim. ..Laulaja'* Hel.s kontt. tai
tanaan klo 12—2 puh. 55 49

oiwti tyttö hakee raubal'i«a asuntoa.
Väst. Hels. San. kontt. nimim. „Maa-
aEntai-iltaan ?781".

!.6<3f1— 5,000
mcv-setaan 1. huoneesta tahi keitiiöstS
taikka aUw>rvi! uoT>eeeta heti tahi 1 p.
syyrk. Vast j-els. San. kontt. nin-.im.
~J'käni peih* 2716''.

NE!TI haJuaa vuokrata kalustetun
tahi kalustamattorran huoneen. Hyvä
vuokra mal«setaan. Klok. 15 p. tahi 3
p. syysk. Vsat. Hei?. Sr-.n. Siitäs, k.
nimim. ..Vakinainen toimi".

lii iii Mm
eri sisäänkäytSvällä halutaan vuokrata
300 kuussa. Vastaus H. Is. San. kontt.
nimim,, „!!man kalustoa 2740".

HJHMBBBBMBBteBBSB
j§ Virkoja haettavana W

WWWWWWW> S* WWWWWWWM^
Keuruun kunnan Suojärven ylemmän

kansakoulun johtokunta julistaa täten
mainitun kanr-akoulun

lifiijitölii
»

väliaikaisesti haettavaksi tämän elokuun
il päivästä alkaen 14 päivän kuluessn
tätä päivää kuitenkaan lukuunottamatta.
Virkaa, johon on saavuttava heti kutsun
santaa 1920. Valittu ei saa kieltäytyä.
Palkkaua seuraa tavallinen valiioapu se-
,kä kunnalta 400 mk., 2,000 heiltä, 1
ha peltoa, kesälaidun yhde-le !rh'n£i':e,
vapaa asunto kaksi huonttta ja kjirSö,
pouttavasta h-:onee?ta 123 mk , sekä t?r-
pe«Xs»t ulkohuoneet, piikatut poltto-
puut, öljyvaio. Kunta on myöntänyt
kalliinajan lisäystä, 1,000 mk. vuodessa
»oi«taiseksi. Koulu sijaitsee toistaiseksi
vuokrahuoneissa.

Keuruulla 11 päivänä elokuuta 1920.

JOHTOKUNTA.
Qg.: Keuru, Suojärvi. 22580

Naisopettajaa
haetaan Hirvensalmen Suonsalnien yks.
op. kansakouluun lukuvuodeksi 1920-21.
Palkkaetuina valtiolta tuleva palkkaus-
apu, kunnalla 1,300:—, valo, lämpö ja
asunnoksi kolme huonetta ja keittiö se-
kä tarpeelliset ulkohuoneet. Hakemuk-
set osoitettava johtokunnalle ennen
elok. 28 p. Virkaan tultava heti kutsun
saatua.

Hirvensalmi elokuun 13 pilvin! 1920.
220 W JOHTOKUNTA.

tahi

virka

Jurva, elok. 10 p. 1920.
22555

lifllilii
iitalilsa

Luonnonhistorian ja maan-
tieteen opettajaa vUka

julistetaan haettavaksi yhdeksi koevuo-
deksi ennen t. k:n 20 päivää. Opetus-
velvollisuus: luonnonhistoria ja maan-
tiede kaikilla luokilla, luonnonoppi 5 luo-
kalla sekä jos saadaan miesopettaja,
kuuluu hänelle myöskin johtajan toimi
ja poikain voimistelu. Palkkatdiit:
täysin päteville fil. kand. pohjapalkka 22
viikkotunnilla 8,000 mk., muille 7.000
mk., ylitunneista, joita miesopettaja
saisi 11, naisopettaja 5 a 200 mk,, joh-
tajan toimesta eri palkkio sekä valtion
myontlmät kalliinaan avustukset. (En-
si lukuvuonna saadaan valtioapua 3:lle
luokalle.)

Högfors, 6 p. elok. 1920.
22061 Jobtoktmta.

lIS *le *

#
c

paikka
Heinolan kaupssngin sairaalassa juliste-
taan fflten ohjesäännön amkaan haetta-
vaksi 30 pä vän kuluessa heinä-uun 30
p:?tä laskien. F'alkkaa 30(1 mk kuu!:., !
ylläpito, I kuuk. loma. tehtävinä m. m. I
kirjanpito ia talouden valvonta. Lä-'
hemmin sairralan lääkäri P. Kiviseltä, i
31.7317 21299 j

JohtafäD tahi
johtajattaren

yMen opettajan
opettajattaren

loime; julistetaan täten pätevien
hen*- köiden haettaviksi vas'a perus-
tetussa Sysmän suomalaisessa
2 1 nokkaisessa Yhtcskou-uasa
ennen kuluvan elokuun 2ö päi-
vää. JohtokunuaJle osoitettavia
hakemuksia tulee seurcta inyös

mu-, jossa suhteessa il-
moitetaan, että koulun puolesta on
vapaa asunto po':tropu;neen >a va-
loineen. Toimiin, jotka nyt täyte-
tään yhdeksi koevuodeksi, tulee
valitiu]en heti kutsun saatua saa-
pua eivätkä valitus saa kieltäytyä.

Sysmän Yhteisk Johtokunta.
Osoite: Svsmfl. 22*50
Väliaikainen

Opettajattaren
Laihian Tainuunkylän viemmässä ykäi-
tyistssä kansakoulussa julistetaan täten
yhdeksi vuodeksi johtokunnalta haet-
tavaksi ennen eiok. 25 p. Virkaa, johon
on a-tuttava heti kutsun snatua, seuraa
palkkaetuina valtioavustusten lisäksi
koulun kannattajilta ka'liinaj;nikorotuk-
sineen !,000 Smk. rahassa, vapaa asun-
to vuokrahuoneissa ja polttopuut, seks
30 Smk. valorahaa.

Postiosoite: Jurva, T&inus.

Johtokunta.

•lirti
Sysmän Karilanmaan ylemmässä kan-
sakoulussa julistetaan väliaikaisesti joh-
tokunnalta haettavaksi ennen elok. 24
p:vää. Virka, joka on vastaanotettava
heti kutsun saatua, seuraa palkkana ta-
vallinen valtionpalkka kallfinajsnkoro-
tuksineen sekä kunnalta asunto ynn-t
tarpeelliset ulkohuoneet, valo, lämpö,
noin f ha. ala peltoa viljeltäväksi. 1
lehmän kesälaidun ja ra'-aa perheettö-
mille Smk. 1,000 sekä perheeßMXf Smk.
1,900. Laivasiltaan on 3 km. matka.

HUOAU Pätevien hakijain puutteessa
otetaan epiikompctentirkin huomioon.

Sysmässä, elok 10 pnä 1920.
Osoite: Sysmä Karila.nmaa.

22577 Johtafeanta.

PafkaiHspääliikön
ja siihen yhdistetyn kasvatuspäällikön
toimi Savonlinnan suojeluskunnassa on
hakukelpoisten haettavana t.k. 27 p.
mennessä. Hakemukset palkka vaati-
muksineen osoitettavat Savonlinnan
suojeluskunnan PaikjJliaeeikuimalla.

Savonlinnassa, elokuun 13 p. 1920.
22628 PaUtaßisesikueta.

Saksankielen
tuntiopettajanvirka Forssan yhteiskou-
lussa haettavana ennen t. k. 28 päivää,
15 viikkotunnin opetusvelvollisuus, muu-
tamia lisätunteja voimistelussa, piirus-
tuksessa ja laulussa saatavissa, virkaan
astuttava 1/9—20. Hakijat suvaitkoot
ilmoittaa vaatimuksensa allekirjonta-
ncelle.
22*88 Juho Kivikoski.

Nälspariyri
saa paikan heti tai myöneramin. Parte-
rffllke »Keskus" Lahti. N 22372

Ensiluokkaisia 2—5 huoneen osakeliuoneusloja Uudessa

Keskuskeiitidtalossa
jossa raksjKUistyö
käyoo«ss& ja valmis-
tuu ensi kevään ku-
luessa, en merkittavissl

O, E. Tannsrin Konttorissa,
I. Heikinkatu 1. KJo 12-2.51 7595

Viisi huenetta
sisältävä, täydellisesti kalustettu huvi-
la kaikilla mukavuuksilla varusteltu,
n. £ niia. ma*ks Gf&ukallaa asemalta,
vuokrataan 1 p:äan syysk. 1921. Lä-
hemmin puh. 11! 96. klo 9—ll ja 2—3.

Muutamia

4 h, keittiön ja
paivelijahuoneen
osakehuoneistoja nykyaikais-ine muka-
vuuksincan uutisrakennuksella Töölössä

Lähemmin

Pankkiirille John ThOKic Oy.
Kiinreimistcosasto.

Fabianinkatu 14. Pörssitalo. Puh. 40 44
81.7822 226-18

2 «mMz jakeittiö
lähellä keskustaa, alakerrassa. Huoneis-
to juuri perinpohjaisesti korjf.ttu, varus-
tettu mukavuuala toksella, uuilia kork-
kimatoiila, kaasulla, sähkö- ja puhrl;n-
johdoila. Sopiva my,'', kin konttoriksi eli
kahvilaksi. Luovutus tapahtuu heti.

Lähemmin puhel. 9 38. 22571

Osakehuoneusto
2 h , alkoori ja keittiö mukavuuksineen
flalpa vuokra. Asunsaan pääsee heti
Puh. 113 49, 9—12 ap

JU ÖSAS W
j 2 huonetta välikköineen Ja mukavuuksi-

neen; keskuslämpö y. m., vapaa miiui-
te>on lokak. 1 p:nä, myytävänä. Hinta
50.000: —, tarkemmin henkilökohtaisesti

jp.jääij 1. Roobertinkatu 6. i'± ';

i 2253
Halutaan vaihtaa osaksh. 10 kaup.

os. 2 huonetta, välikkö ja keittiö, sa-
manlaiseen tahi pienempään huoneis-
toon. Puh. 111 70.

Asunnon, 2 kam. ja keittiön, saa Tam-
pereella ostamalla taion (6 tulisijaa) Jo-
kipolku 4.
22529 E. Lähteenmäki.

Aurinkoiset huone ja keittiö kalus-
toineen luovutetaan. Läh. Hels. San.
koatt. nimim.

„Keskus 2717".

Iso kaunis heflakatfluuftifmone luovu-
tetaan, kun kalusto ostetaan. Vast.
Hals. San. Siitäs, kontt. nimim. „Kauni.<
3046".

Huone vuokrattavana Vuorikatu 4
C 28.

leskas;asta
hyvää palkkiota vastaan halutaan vuok-
rata 3—4 huonetta liike- eli kcnttorihuo-
ttvkm 1 tahi 2 kerroksesta. • Vasta U Itse t
Heis. San. kontt. nimim. „Heti 515-5".

KaHistcten huoneen haiuaa vuokrata
päivät toimessa oleva n*»ti joko yksin
tai t»v«rinå. Vas*. Hels. San. kontt. ni-
mimerk. »Siirrä neiti 30 v."

Virassa oleva nuori, vaatimaton NEITI
haluaa täysihoitoon maalle kahden—kol-
men viikon ajaksi. Vast. Hels. San
kontt. nimimerk.

»Syysi:uun alu. ta 5i 82".
Palkkiota vastaan halutaan vuokrata

kalustsmalon huone. Vastaus Hels. S.
kontt. nimim. »Kaksi henkeä A. J.".

Sairauden takia
vaihdettaisi pieni talonmiehen toimi
asuntoon. Engel tori 2.

Talonmies.
Pienen huoneen tahi toisen toverina

Kaluaisi kauppakoulua käypä neiti 1. 9.
Vast. Hels. San. kontt. nimiin.

»Koululainen".
3 nuorta poikaa haluaa vuokrata ka-

hisi, huoneen feahi pääotä johonkin
Mist perh. asumaan 1 pstä syysk Taat.
pyy 6. Lohjnn postitoimistoon nimim.
»Opiskelevat".

5'22930

Myytäväni iisunto-osake
alkoovihuone ja keittiö. Läh Kasar-
minkatu 4 B 19.

l:s! Imcrie ilro. kalastoa KottbystS.
Va»t. Hels. San. kontt. niin. „TMmän
kuun ajalia Ö176".

1 p:stä syysk. halujaan vuokrata
siisti, kalustettu huone 2:IIe herralla,
mieluimmin keskikaupungilla. Vast. U.
Suomen kontt. nimim. „Kauppaopi-to-
lainen 20-46". 22600

Vuokrata halutaan

Kalustetta huene Kottbyssä, Väri-
llisen huvilassa. (Miettisen entinen
huvila).

2 hyvin kalustettua huonetta vuokra-
taan kaikilla nykyajan mukavuuksilla
Vironk. 10 C, ovi 17.

Puhelin on.

Tupakoitsernalon nuori lukumies saa
asunron heti Ujii 1 pstä Saariniemen-
katu 8 D 60.

Nähtävänä klo I—4.

. .Asunto-osakke*t: 2—3 ja 5 hu»n. ja
keittiön osakkeet myydään Fredrikin-
katu 2G D 36, klo 9—12.

Kaunis kalustettu huono alkoovin
kanssa vuokrataan I—2 virkanYehelle.
Käbt 10—2 Siltasaarenkatu B—lo, prs
B, ovi 15. Puhelin.

Kalustettu huone virassa olevalle
neidille Iso-Ro.-.pertink. 17 E 30, sun-
nuntaina ll—l.

Kristillisin el nen n-- orimies saa asun-
non toi»en toverina. Lahemmn Ruoho-
lahdenkatu 20, ovi 7, klo 3—5 ip.

Kaksi herraa sna asunnon heti (to-
verukset). I. Roopertink. 50 L 21, klo
9—12 ap.

Aurinkoinen huono vuokrataan täy-
sihoidolla ka'»clc!le herralle Bulevaidin-
katu 28 F 30.

Siisti tarjoilijaneiti raa asunnon to-
verin» Vuorikatu 7 C 2?.

Kalust. huone vuokr. yhdelle het' Puh.
käytettävänä. Vast. Hels, San. kontt.
..Kasarminkadulla 2737".

Hellahuone
tahi parihuoneet. Palkkioksi 3,000 mk.
Vatt. Hels. San. kontt. nimim. „&aksi
henkeä 5194".

5,000—10,000
maksetaan kor/, parihuoneista tai iso
hellahuone ei Sörnäisistä. Vast. puh.
60 10, tavataan 9—2.

Täysihoitoon haluaisi raatiin. Kä-
ket, kand. Vast. Heis. San. kcntt ni-
mimerk.

„Nalskandidaatti 2Tiy.

liii U MU»
haluaa vuokrata keskikaupungilta huo-
neen joko kalustettuusi Uhi Öman, he-
ti tahi sj-vsk. 1 psUL Vast puh. 110 38,
klu 12—4.

Yksinkertalnan, kalustetta
huono

aivan heti. Vast. nimim. „Varma
vuokra", os. Jalostaja Oy:n kontc.
BräodSnk. 11. SI 7838 22681

Siisti, fceeki-ikäinei, varakaa

haluaa vuokrata 1 huoneen osaksi ka-
lustettuna tahi ilman, miel. hellan
kanssa heti tahi 1. 9. Vast Hels. San.
Sil'*s. kontt. nimim. „Varma vuokra
3044".

ONXO IHMISTÄ, joka luovuttaa hel-
lahuoneen tosirai;tiu*rniehelle. Ottakaa
huomioonne. Vast. Hels. San. kontt.
nimim. „Tarjotkea 3 henkeä".

Kaksi työssä käypää tyttöä haluaa
kaln.-tcfecn huoneen. Vastaus pyyde-
kään Hels. San. kontt nimim.

„Vuokra etukäteen 2784".

N:o 219 - 1920 —lt

Palveltis-ilm®if&ilfsia
a ■

Palvelukseen halutaan

Helsingin konnan Työnvälitystoimisto
Maanantaisia t. k. 16 päivästä
lähtien pidetään toimisto avoinna

Miesosasto: (puh. 29 36) | |fe|lo 9—3Itaisosaato: siivoojia, pesijöitä, tehdas» ia ulkotyöläisiä > .
«.

y. m. (puh 43 74) .
. j lauant. 9—2

Naisosasto: palveliiattaria. liikeapulaisia, y.m. (puh. 39 77) 1 keUo 9 5Naisosasto: ravintola», kahvila» ja maatalouspal veikattavia .

«^

22616 (puh. 122 15) J lauant. 9—2

Tottunut

saa heti paikan suuressa rauta-
kaupassa Helsingissä. Hake-
mukset suosituksineen ja pai k-
kavaaiimuksineen osoitettavat
nimim. „Rautaa a Hels. San.
konttoriin.

Tottunut, tarmokas, k/rjanpitotaitoinen

Hieskonfioristi
saa paikan meillä heti. Hakemukset todistusjSljeunöksi-
neen ja palkkavaatimuksineen mieluimmin henkilökohtai-
sesti jätettävät mahdollisimman pian konttoriimme klo
9—lo a.p. Helsingin Tupakkatehdas Oy.
517H40 22685 Köydenpunojank. 4.

Suomen- ja ruotsinkieliseen kirjeenvaihtoon perehtynyt, kirjallisiin
tehtäviin tottunut ja koulutarve-alaa tunteva

KonttoKmies
saa heti paikan Helsingissä. Hakemukset suosituksineen, todstusjäl
jennöksineen ja palkkavaatimuksilleen ovat lähetettävät ennen t. k.
25 p:ää osotteella:

S. O. K:n Neuvontatoimisto,
Helsinki, Vilhotrk. 5 B.51.7831 22657

toimi
haettavana Kenttåtykistörykmentti l:ssä luutnantin palkkaeduilla. Toi-
meen olisi astuttava viimeistään l:nä syyskuuta. Hakupaperit, luo»
tettavaisnustodistus y. m. lähetettävät csotteella K. T. S. L. Talous-
toimisto Kerava.

Suomea ja ruotsia puhuva

16—17 vuotias tyttö
saa paikan.

226'iä

Henkilökohtaisesti ilraoittauduttsva klo 9—lo a.p.

O.Y. Th. Wulff A.B.
P. Etpbn?adik. 43.

Tottnunt mimspaolinsa

KIRJEENVAIHTAJA,
joka osaa pnhtadSÖ paitsi kotimaisia kieliä,
myöskin englantia ja saksaa, saa paikan kont-
torissamme.

KORPI VAARA & HÅLLA O.V.
Aleksanterinkatu 15. Puhelin 60 01. 22670

18—iO v. tyttö, rehellinen ja työteliäs,
taloustehtäviin perehtynyt sekä osaksi
ruoanlaittoon saa paikan heti Kapteenin-
katu 20, porras H, ovi 75.

10 taitavaa kappa-nmpdijatarta »aa
heti toimen (myös kotiin tvötä) Erotta-
jan vaatetusliike n:o 1. i
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Paperivaraston hoitoon
tottunut

fa! Mii»?)
n: ivötd eiilaaM.-.mmt. Hakemukse
palkkava Vimukslnecn )a todistus,»l)er,
»Ineen oiia ei palauteta litlietett.tvll osni'

Kangas hmMi Matin
Jyväskylä.

'7807 22546

Mm taM
aitaen •.uoniea ja ainnkir. auttavasti

-1 otsia, »aa putkan Ilmoittauituttava,
mlelufmmlten henkilökohtaisesti, os.:

i Laaki Ranta 6, k!o 11—1 vaIiHJL
SCren Berner 4Cn.

Suomen- ja ruotsinkielen taitoinen
konttoritehtäviin perehtynyt

toliiiil
-aa paikan konttorissamme Jämsänkos-

kella. Omakätiset hakemukset palkka-
vaatimukseen, huomioonottamalla va-
paan asunnon, valon ja lämmön, ovat
lähetettävät ennen t. k. 25 piiivää.

Paikka on vastaanotettava heti.
Ov. Jäm*B«VosM, Metsäosasto.

22540" ' Jämsänkoski.
Joukko kieiit&itoisia, nyvän sivis-

tyksen saaneita

Nooria naisia
Eestist?. tarjoutuu Suomeen kotiopetta-
jättarikri, kirjeenvaihtajiksi y.m. Lä
hemmin rva Vesterinen, Helsinki, Ees-
tin Lähetystö, Tehtaankatu 1.
SI 7787. 22513

Taitava ja tarmokas

Sill 1(I » t Eila *

IA MII m
Ja.

Kinlajä
, psa erinilhw palkan Heinolaa kaupur.gir,
, Sähkölaitoksella kua Unettivat hake-
,

n.uksenaa todlstukstneen t k. 23 p men-
| netai Heinolan Kaupungin Sähkfkomi

tealle, o».: Heinola.

Kenkätehtaan

työn-
johtaja

t saa heti toimen
Tuomas Sokan Kenkätehdas

Viipuri.
Asunto voidaan ifltjcst»;i

Nuori mies- tabi
nais-partiiriapulaiiien

jaa paikan.
Klrjoldvt, Viipuri. 22567

2:5»

iÉlifiifiii
saa heti paikan.

Osuuskunta
..

Etefä-Suo.nen Karjaksskus rl
Lohjan konttori.

Puheiin 114.

Nais-ja Mies-
näyttelijät,

'Oilia on ;onKU>: verran näyttämö
oitumusta saava' paikkoja Ilmou-

•auduttava Priyai Hotellissa iiuone
14, Fredrikmk. 34. kfo 4 6 ~ pp

sunnuntaina, maanantaina ja tiis-
taina.

Amerikkalaiseen

kirjan-
pitoon

kassan-
hoitoon

perehtynyt neiti saa vakinai-
sen paikan kun lähettää ot
teet todistuksistaan palkka-
vaatimuksineen H Halmet-
ojan Välitysliike Oy:l!e, Ro-
vaniemi. 22607

Tottunut Kutoja
saa paikan, ilm. maanantaina 9 jälkeen
ap. Ka'ajanokank. 3, pr* E, PALMU.

Suurempi määrä

C| A fj Q | &

3 P liiFfllCnilflEi lii M 51 01I
saa työtä. Urakkapalkkaa mahdoi
iisnnmau paljon.

Kone- ja Sfitarakennus
Osakeyhtiö.

W ia l pelilseppaa
vakinaisen tvöpaikan Korkea
is. k. a. wigg'ma./aoremc.

Ms£iiiil
saavat pitkäaikaista työtä Uirnrmtys
laite Oy. A-.nankatu 28. 226"

6 Ik. 6pi ikoulua käynyt,
1919 liikealalla palvellut

NUOUUKAINEN*
hai. konttori- talii Liikealalle Arv. vast
hels. San. k. n ;mim. „Tarmokas 51P8
Nuorempi kfrjatrpitotattoinei

naiskauppa- i
apulainen

san heti paikan täydettä ylöspidolla
kun lähettää bakemukserisa ja palk
ka vaatimuksensa osotteella

Selin Kauppa Osakeyhtiö,
Solki.

■a ■ ■

suomen ja ruotsin kielen taitoinen,
joka myös osaa Konekirjoitusta, saa
paikan kanttorissamme. Vastaukset
palkkavaatimuksineen ja suosituk-
sineen 22019

Kone- ja Sillarakennus Oy.
Karja rl.

Länsi Suomen Karjanmyvnti osuus
kunta hakee täten liha- ja makkarakaup-
7>aan tottunutta

Myyjätärtä.
Hakemukset todistuksineen, suosituk

sineen, joita ei palauteta, ja palkkavaa-
timuksineen pyydetään ensi tilasss lä
liettämSSn osoitteella
22533 KARJA r. !., Tampere.

Pehtori,
työhön osaa ottava, ja kouluuteu
naiskarjakko saavat paikkoja Viitlilär
pienehköllä tilalla Huutoko-kpn ase
r.ian varrella Joroisissa maria~r l p.
Hakemukset palkkavaatirnuksineen (ei
vapaa ylläpito) ja suosituksineen, joi
ta ei palauteta, lähetettäköön ennen
elok. 25 p. osoitteella Huutokoski. alle-
kirjoittaneelle.

Professori Karl EnckelL

/ 'ee!U

22578

«JJispili
ja siihen yhdistetyn k«msHa- 'a

laliifliiiii iii
Taipalsaaret: suoje ■- -inituSSi
julistetaan toimeen pystyvien hen-
kilöiden haettovatwi elok. 28 p:ään.
Suo>té*skunnati jäsenluku 160.
Palkka 1,000: kuussa. Hake-
mukset todisjusjähennöksineen, joi-
ta ei paiauteta, lähetettävä osotteella:

Esikunta.
Taipalsaari.22594

Täydellisesti luotettavu )r r-hvllinen

l¥h/yjätär
saa paikan, jolla on hyvät suositukset
leikkely- ja ruok*t-.varakaiip»»t». Lä-
hemmin Krir.tian.nk. 15 13. A. ovi 1. Ta-
vata*n 9—2.

Keski-ikämen
.naishenkilö hrlutnan taloudenhoitajaksi.

, Perämiehenkatu 2, porras 3, ovi 29.

»66n

225-1

Toimelias
rakennusmestari

of läysm porehiyny". raufahetoni
len.iaa-, izutUurakannaa ?» kor

austöihit ■<*»
pysyväisen paikan alle

kirjoittafiéella
.

TodtftusjKljennSkaet.
joita ei jjr.lftuiftta st-W£ tiedot paikka
vaatim oksista, huomioonottaen vannanasunnon, valon ja lämmön, lähetetään

Karttula Osakeyhtiö, Karhula.
SI 7833 226c*

I!vvs SOKERILEIPURI «a» palkan
heti Viipurissa. Katariftiankatu 34
2?069 J KUUSELA.

Täysin oppinut
TOKIOMPEI.UA

.-m» työtä jlfinsesavuenkatu 8 A 4. 10—
'. 15. 8. 1920.

YlcsiDkertaisfrer) ruoanlaittoon totta-
nut 18 vuotias tytUS «aa paikac. Va*t
Kels. San. kontu uirrfmork.

„Snomt-nlinnaan 270-1".

lion-fiilita1111111Uh «'iäyiijH
52?. paikan Hakemukset palki avaati-
muksmeen huomioonottaen vapaan
asunnon, lämmön ja valon lähetettävät
osoitteet!.- .

KSlmla, Osakeyhtiö.
Karhula.

\silihfliniiliiiiiFisi
installatiotöihin tottuneita, saavat paikan
luonamme Hakemukset palkkavaati-
muksille* n ia ?od'stusjä'iennöksmeen lä-
tvtettiiiät heti osoitteella

VV. ROSENLEW & C:o Ab.

22211 Pori.
Kunnollinen tyttö

haluaa I pstä syysfc ompeluoppiin tahi
palveli ilrseen sivistyneeseen pörhees.
Väst. Fels. Sa», kontt. nimim.

»Maalta 21 >.".

SI 7814 22647

TsifauaIUiIuVII
lurvepehku-

i \ 5 sian
saa heti toinien Tarin äsken peru?te
uissa turvépehkutehtaassa. Vastaus
-ali-Varaatinrnstietoineen osoitteella

Tar.in Turvepehkntehdas Oy,
Viipuri.22591

y i 411 nn fl rni s l qtris n I2

I kauppa-alalla oliat. kirjaii*»itot. U

maalaiskaupassa vapaaa ylbs- få
pidon kan?:-a. Palkkaavat imu? W
ja j5Jj- '.odi.-t. ja moi. lähetettä- D
v*t t.k ajalla os. Fabianiak. 10 J
B. Xiinteistö- is Kcr.etoim. Av D
10—5. Puh. 80 55. g

K»uppå-*laai> perthfyneen tarmoli-
Icaan ja ralttfln mies-

Kauppa-
apulaisen

icnmi
in avoinna liikkeessämme. Todistak-
-et >a pälkte a siirouksi t o?: il ;<\'-i y!>

ön johtokunnat i k > päivään n:en-
.:s;ä. Maalastuotteitö limteva'.!: etii
ia.
HUOM.I PersoonaPin -n esittä} tym
n välttämätön.
Cauhavalla elokuun 13 päivänä 1920

.'679 Osakeyhtiö Auraan johtokunta
Lapsirakas tyttö saa. heti rnikan

woden vanhaa lasta hoitamaan.
Os. Inarintie 2. porras TV ovi 10.

Vallila.
13 : 5 v. kunnollinen

TYTTÖ
saa Heti pa; l:an 3 v lasia nr.itamnan.
: >.-. NervnnrVrinkatn 12 B •";.

Yksinpalvelijatar
Rttoanlaittotaitoinen, sar 2 Hengen

perheessä paikan. Hyvä palkkf 11-noit-
tautntttava maanantaina kln 0 : Ka
sarminkatu 23, poiras B, !> 9

Luote*'avn tyttö <aa paikan heti lap
-enhoita.iana rännän klo
:,—1 Murkkisaarenkatu S porras A.
svi 21.

Ruoanlaittoon tottunut tyttö saa pai-
dan ruokalassa 1. Roobertinkatu 28.

20 v. vanha, taloustöihin perehtynyt
TYTTÖ

saa paikan Yrjönkatu 30, porra* A,
ovi 2. Palvelijatar

hakee paikkaa mieluimmin sisäköksi
tahi yksinäiselle rouvalle tahi haalle.
Väst. Hels. San könti nimim. , Hakeva
5189"

Åsiaposka
=aa paikan

Th. Wtilffin Paperikauppa.
23635 Yrjönkatu 6.

Marraskuun I päivästä saa lievo
sen kengitykseen ja maanviljelysko-
neider hoitoon ja korjaukseen ky-
kenevä

~

0k HK

paikan Härkälän Kait.mossa Vihdissä
Suositukset palkki vaatimuksineen
ähetettävä es. .'-"vert Satimen, lahti '
51 77fifi 2250'

Halutaan sivistynyttä. kMitsitoista

NEITIÄ
ihjaamaan 2 lasta kansak. alaluokkien
aineissa ja Tninmaan alkeisopetusta
pianonsoitossa. Väet. palkka- y.in.
vaatiniuksineec os. Kuopio, Kauppak.
10.
22669 SANNI SUOML

HELSINGIN SANOMAT

lijpniii
lii

hi»nt<-ht»«ii Työv Osuuskaupassa r. '.

>r tarmokkaiden, työt*
a ehdottomasti raittiitten OSuuSKauppa-
.ilalla palvHlelden mieshenkilftiden haet-
tavana t k. 29 päivään mennessä

Asunto, lämpö ja träl< vapaa. Hake-
muks"t fodistuksineen, suosituksineen ja
palkkavaatimuksineefl osoitettava hallin-
nolle, osoite Juankoski.
Juantehtaxn Tväv. Osuusk. r. !. Hallitus.
'.'2-542

Käytännöiltä taitos omaava puutar-
hat . Tampereen talonsk. >» kin«anopis-
:on käynyt netti haluaa paikanntuutosta
mana.sk. 1 p:stä, puutarhuiiksi taikka
emännöftsijSksi. Tarjoukset ovat teh-
tävä elok. kuiuessa. Puutarh. Liina Jau-
hiainen. Hauho, Wuolijoen kartano.

HUOM.I Mehiläishoitoon perehtynyt
Viis.-is !6 v. kansak. kävnv; tyttö ha-

luaa kauppaharjoirtelijaksL
'

Arv. vast.ennen lyysk. 1 p nimim
innostunut" 5,.: Mäntyharjun aseman
osuuskauppa.

Paikan saa Asiamies |
ra r-a.hi naishenkilö, tarmokas, tun H
Sj »?» kfinteiatAaJaa. Lähemmin K
H puh. 80 SR. 10—5 t.k ajalla. j| Useita vuosia liikealalla palv. neiti hai.

paikkaa liikealalle tai muuta sopivaa
tointa. Arv. vast. pikcmm. Hels. San.
kontt. nimim. „23 vuot."

Rfflpas Ja rehellinen
auoTJtytto

haluaisi kauppa-apulaisen paikkaa tahi
muuta sopivaa tointa. Ennen ollut
ruokatavarakaupassa. Vast. Hels. San.
kontt. nimim.

„Keski-suomalainen".

Tekn, yiiopmlas
tekstiilialalla haluaa vastapérustamaan-
=a kaunovärjays- ja kemialliseen pesu-

i tokseen li!k>-!overikseen sellaisen, joka
täi<Sn edulliseen yritykseen voi siLojttaa
vähintäin 50,000 Smk. Va?t Hel9TBan
kont' nimim. „V«änäys".

tuoksu poika
16—vuotias, reipas

saa toimen heti
S. Wuorioii Tapetti- ia Mattoliikkeesså

Unioninkatu 30.

Yksinkertaiseen ruoanlaUtoon :ottum:t

tyttö
saa pienessä perheessä nyt heti.
:\-mankani 36 ! !3. 22686

i aita-

efttajstär
■*.& paikar. ruokalassa ! p:sti syyskuuta
Toiminta isenäistä Lähemmin puh.
..' ', 6 tai henkilokohtaiwat! Huvtlak. 2,

on. 8. 22»
Kiertävä
Sim s vitetz-JcaaJte «vofa

jtetaaii Tt-uvan kotit. valiokunnan pal-
velukseen sv; -kr-m alusta iyys-istutusta
;r ruoanlaiuokursseja ohjaamaan. Ha-
kemukset paH/kavaatimuksineen lähetet-
täköön heti Teuvan Kotitalousvaliokun-

nalle.

ja -vartijantoimi

Uustaipai en tilalla Heinolaa pitäjässä
mi nairnattcnven metsänvartijakoulun
käyneiden (my s syksyllä varmistuvien)
laettavaira t. !, 25 päivään mennessä.
roimeen tultava I. C*. tai mySherani. so-
pimuksen mukaan Pinta-ala 1,900 ha.
irtisanomisaika 2 kk. Palkkavaatimus
(talon ylöspidossa") osoitteetta: Heinola,

! lipale, V. A. SEPPÄLÄ, ii! maisteri

Karp-kko
rehellinen ja luotettava saa paikan keski-
kokoisells tilalla Etelä-Hämeessä, km.
lähettää '.-i:i<ka. ,-,.■- timnkscnsa todistuk-
silleen ennen > k. 25 päivää osoitteella
..Tilanomistajn " Koski H !,

Palvelusta haluaa

Taioustehtäviin
ja jonkunverrpn käsitöihin tottunut, hy-
vät suositukset omaava, vaatimaton ja
vakavaiiionionien tyttö hakee paikkaa
1 tahi 15 pSiv. syysk Arv. väst. Hels
San. fcontt nimim. „24 v. 5193".

Tyttö haluaa ompe!u'yötä. Vastaus
Hils. San kuntt. nimim. „Heti 5192".

Hyvät suosit omaava palvelijatar hai:
yksinpah paikkaa 1 p. syysk Vasiaus.
Hindhaara, Laukkoski nimim. ..Kristillis-
tniellnen ja tyotäpelkäamätOn".

20-vuotisen ja hyvä! to-
distukset omaava piewpérheinen PUU-
TARHURI, jolla myöskin on kokemusta
isomman kanalan, mehiläishoidon ja tu-

pakan- ynnä soker iuurikasvilielyksessä,
hai paikanmuutosta ensimm p:stä mar-
rask eli vähä ajkais. Arv. vast pyyri
!äh. ! k kuliifSßfl nimim. ...Maatalous-
mies 5188" Hels, San. konit.

TröMiän emänniiitsijä,
tottunut hienompaan »eka y ksinkertai
seer ruoanlaittoon, myöskin kaikertlai
siin maatalon»tehtäviin, hakee tointa .
pstä syysk. tahi myöhemmin. Vas'
paikkailin, kera limim. .Maija Hy
inkää, Hunsala
Kotiompelija etsii työtä Väst Hels

San. kontt. nimim ~790".
Useat vuodet puuseppätehtaassa sekä

kartanon pims.ppänä työskennellyt hy-
•.•Tt todistukset omaava (Hiloin ! Maine-
todistus pieninérnelnen mies,

aluaa paikanrnutitosta joko samanlaisiin
toimiin, taikk? kas\atuslaitosten katsas-
tajaksi Arv. vastaukset !£hete'-ävät 2
viikon kuluessa nimim. „Puuseppä" Sa-
loa postitoimisto.

Keittäjä
hakee paikkaa ruokalaan tahi maakar-
tanoon. Väst. Hels. San. kontt. nimim.
~30 v.".

Kauppiaat huom.t
Myyjättärenä sek* konit, apul toin;

vaat iitit hai. paikka?, maaseud. Vas'.
Heis San k nti merk ..TyötS pelkää-
mätön 5196"

Ehtolainen
haluaa saksantunteja pätevältä opetta-
jalta. Väst. Hels. San. kontt. nimim.
..Heti 3040".

Räätälintyöhön innostunut tyttö, en-
nen ommellut haluaisi joko oppiin tahi
äät. aruiaiseks Vas:, pyyd. Hels San.

kontt nimim ~23 vuo" 5197' .

Koneenkäyttäjä
Imukaasu tai Diesel-moottorin käyttä-

jäksi haluaa ennen käyttäjänä mootto-
'issa a fillarina toiminut Arv. vast.
'.ahdtrt postitoimistooi v ikon ajalla nt-
iiunerk „YH 20 vuot-,:' 22573

♦ Siisti, rehellinen naishenkilö haluaa■apulaiseksi kahvilaan tahi jotakin muu-
ife ty.' ;ta nyt heti. Vast. ileis. San. k.
nimim. „Oma asunto".

I Eadoiettu

M t K

katosi t. k 9—lo p:n välillä Katajano-
kalta. Vene oli 6 nrtr. pitkä, kertaiseksi
öljytty, pohja punos, mönjätty, nustokö-
liliä ja peräsimellä varustettu. Isopurje
oli peitttiy presennmkritr, etupuri e oli
poissa. Niitä henkilöitä, jotka voivat
antaa asiaa valaisevia t ei>ia, pyyde-
tään palkkiota vastaan ilmoittamaan pu-
helimena 107 39 kio 9—5 ip. tai 3094

22598

OlsttekQ kadottanee! [otskln
onk« koirani:; karannut? Sitä raihiil
kerraii on kiintynyt e. nne.eliäar. ka-
dota. Kunniallinen iövtäjä ei taas muu-
ta ets; mieluummin kuin löytämänsä
tavaran omistajaa. Sitävarten ov-tkinHela. Sanomissa osastot l.övdcttv"
ia Kadotettu" Hclstnjrln Sunomnin
pikku ilmoituksilla on suurin lukita-
kanta ne v; kutiavat tehokkaimminNuoi; neiti,

ennen työskennellyt valokuvaamossa,
haluaisi erinäisistä syistä ro-jvan apu-
laisiksi, isompnin lasten seuralaiseksi
tal,i muuta sopivaa tointa. i-ijos. vasu
Hels. S. k. nimim. »Rehellinen 2707".

m . i

Alusta nuori ajokoira (naaras)., jos
ei omistaja per; sitä M vuorokauden
kuluessa, menetellään kuin oman kanssa.

Läh. puhelin 34, Malm.

I Höyrylaivaliike . I

liSi—lBlBl
Xopea •& mukava m.itKa

Norjan Amerikan linjan
uusilla äjanmukaisfli.i jattlUlshöyrylarroJlli

Stavangerfjord
Bsrgensfjord
Kdstianlasta suoraan

New-Yorkiin
28 8, 18 % 9 IG, 30 10, 20/11 jne.
3:nen luokan läpi Itu ja Hiirin-

gistä tai Tupesta Ne.v-York'iin
Smk 2,0/ö: aikuisella +- iicadtax
Smk 22.3:

Httoai.! Aikainen paikmtitaos viiltth-
inäiön.

Pilettejä' myy j;i aliernpif. rietojj aittaa
Linjan pääasiamies Suomessa

H. M, Stecnslnip, Vaasa.
r uii r> & _'.",!

Asiamie> 'i? singissä

UfLIIt-lIIiII.I
Kaupp-asK 8. Puhel 59 97

>!0 .».. 9*22

Hollanti-Suomi
Rotterdamista (ma.id. Amster-

iiami'ta
fehiee n

„KAPEkLA"
syyskuun 10 p:n paikkeilla, ottaen mu-
kaania matkustajia ja .astia.

Tarkemmin ilmoittavat:
D. Bur::er & ~on, Rotterdam.

ja
Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö.

22ÖG2

Savonlinna— Kuopio

Heinävesi i ja Mävesl II
lähtevät pohjoiseen:

Savonlinnasta joka päivä klo 2,30 ip.
Heinäveden kirkolta klo 3 ap.

etelään Kuopiosta joka päivä klo 2 ip.
Säynekoskelta klo 2,30 ap.

Kuopio—Juojärvi —l'öy t älähti—Outo-
kumpu—Tuusniemi

Heinävesi lii ja Heinävesi IV
lähtevät:

I<XLOoosta joka maanantaL tiistai,kesSt-, torstai ja perjantai klo 1,30 ip
■HPsniemehä klo 4 ip.
PÖytälaMesta klo 12 yöllä.

Heinäveden Höyryvenhc Osuuskunta
ID4BB r. 1

Helsfnk!—Köpenbamlna
hoyryl. MIRA

iähtee Helsingistä Köpenhaminaaft
n. elokuun 18 p:nä ottaen mu-
kaansa matkustajia.

Tarkemmin ilmoittaa MBtt
Suomen Höyrylaiva Oankeyhtig.

Loviisaan, Kotkaan, Hami
Viipuriin

lähtee höyryt.

Södern
Helsingistä joka maanantai ja torstai klo
II ip. ottaen matkustajia ja lastia. Pu-
helin laiva!!.-. 70 76.

Loviisan Höyrylaiva Oy.
Lähemmin ilmoittaa

Meritoimi-Osakeyhttö.
Fabianinkatu 4. Puhelin 124 62.

SI 7652 22294

Engfaoll—-Suomi.
Lartitilaisuuksia Lontoosta:

s/s ~LEDAN" lasketaan alkavan las-
tata n. elokuun 25 pnä.

s/s „VIRGON" lasketaan alkavan las-
tata n. elokuun 26 pnii.

s/s „VESTAN'' lasketaan alkavan las-
tata n. syyskuun 8 pnä.

Lajii tilaisuuksia Hullista:
s/s „ARCTUKUS" lähtee elok. 21 pnä

Helsinkiin.
s/s ~-JUNON" lasketaan alkavan lasta-

ta syysk. 1 pnä.
s/s „CÄSTORIN" lasketaan alkavan

lastata syysk. G pnä.
s/s ..ARIADNE" lähtee syy sk. 29 pnä

Helsinkiin.
Tarkempia tietoia antavat:

Hrat CHARLES GEF, & CO., 17, Gra-
ceckurch Street, LONDON, E. C.

Hrat JOHN GOOD & SONS, LTD.,
Huili
sekä

Suonien Hiiyrylaiva Osakeyhtiö.
22200

Hglsmld-Hanko-Köpsnhömina-
(M

Höyry!. ..ARCTÖRIIS",
Hrl-ingistä 7/8, 4/9, 2/10, 30/10 Ja

27/ i 1 klo i aarnella.
Hangasta samana pävänä klo 4 ip.
KÖperfnatninasta 10/8, 7/9, 5/10, 2/11

ja 30/11 kfa 12 päivällä.
Paluu Helsinkiin:

Huffista 21/3. 13/9, 18/10 ja 13/11
iltapäivällä veden noustua.

Köpenliarr.inasta 27/7. 24/3, 21/9,
19/10 ja 16/11 klo 8 lp.

Turkif-Hanko Köpenfiamlna-Hufl.
HflyryL „A STP, E Ä"

Turusta 21/8, 18/9, 16/10 ja 13/11
klo 4 aamuila.

Hangosta samana päivänä klo 4 ip.
K6renhaiv.inr.sta 27/7, 24/8, 21/9,

19/10 ja 16/11 klo 12 päivällä.
Paluu Turkuun: •

Mullista 7/8, 4/9. 2 'IN 30/10 ja
27/11 itapäivällä veden noustua.

(Cöpenhaminista 10/8, 7/9. 5/10. 2/11
ja 30/11 klo 6 ip.

Tarkemmin ilmoittavat:
Afc. Joh. Gust. Vikeström & Lars Kro-

gius & C:o, Oy., Turku.
Herra Xar! Boström, Hanko.

Suomen 116) rylaiva Osakeyhtiö Helsinki.
21014

Jyväskylä —Korpilahti— Tammilahti—■

Jämsä—Suopelto— Vesijärvi

Höyrylaiva TARU
Ishtee

Jyväskylästä Vesijärvelle klo 1,30 päi-
vällä, maanantaina Tammilahden,
keskiviikkona ja lauantaina Jämsän
kantta.

Vesi järveltä Jyväskylään klo 1,30 päi-
vällä, tiistaina Tammilahden, torstai-
na ja sunnuntaina Jämsän kautta.

21702
RA.UMA.LIsE

Källvikin. Svenvikin, Barösundin, Han-
pon, Taalintehtaan, Turun, Naantalin,
Uudenkaupunjrin y.m. välillä olevia»
laiturien kautta lähtee

a a KUSTAVI
joka tiistai klo 7 ap. ottaen matkui-
tajia ja lastia.

Raumalta samaa tietä Helsinkiin jo-
ka perjantai klo 6 ap

Saapuu Helsinkiin joka sunnuntai n.
klo 8 ill.

Meri t oi m i -Osakeyhtiö.
Fabianink. n:o 4. Puh. 124 62.

ST 7651 22498

lii MM.
Höyryi. ..LUOPIOINEN P

lätriee 1 pistä elokuuta Luopioisista jok*
maanantai., keskiviikko ja perjantai kello
6 ap ja Hämeenlnnasta joka tiistai,
torstai ja lauantai kello 12,10 päivällä.
21313 Luopioisten Höyrylaiva Of.

LIVERPOOL-SUOMI.
S7OTT LINJA.

5, MÅRÅin PKPFR" läh,ee Liverpoolista 18 pnl elot faJS nMHUhUU IM.o! LM G!asgow'isia 21 p:nä elok., ottaen lat-
ua Tnrkttuo ja Helsinkiin. Lasti ilmoituksia vastaanottavat H. W. Stort
ia Kumpp. D&, 17, Fenw.ck Street, Liverpool, sähköos. „Stott" tai
alletcirioittaneet pääasiarmehct Suomessa

L Rania 12, pub. 497 A 113 51.

Helsingissä.
Helsingin Uusi KjHaoain

åistisnSinliiiit!i§9if|PiinEll]6ilo}d
raitis ja säännöllinen, jolla on kahden
vuoden kokemus, haluaa paikkaa kau-
punkiin. Arv. vast. Hels. San. kontt.
nimim. »Luotettava 2725".

Suuri vfrfraniißc
haluaa sopivaa iltapäivä';, ölä. Vast.
Hels. San. kontt. n:>.iim, „Lakiniiés".

Taloudenhoitaja haluaa paikkaa yk-
sinäisen herran talouteen. Vast. Hels.
San. kontt. niscim,

»Taloudanhoitaja 2786".
Taloustoimiin tottunut 24 v. tytt©

haluaa paikka* nyt heti tahi 1 p, »yy»kykatepaivelijana pi«nem>na««« per-
heessä Vastausta pvydetään puhelim.
60 51, 16. 8. klo H 11 asti aamulla.

Maalta tullut 20-vuotias
TYTTÖ

haluaa palveiu?paik.kaa hyvil'ä, ennen
saafkvilla suositumpia. Vast. lähetet-
tävä Hels. San. kontt. nimim. „Maalta
tullut 20-vuotias 2732".

Rehellinen, Tuotettava tyttö haluaa
vakituisen paidan parturin apulaisena.
Vast. Hels. San. kontt, nimim. „2 "2
vuoden kokemus 2730". ■

1 iffcPffM#llf>fLlmuilftuiSul
Kauppakoulua käyny! ja ennen kau-

passa ollut neiti ha;, hari. konttoriin
Arv. vast. läh. He!?. San. konit, nimim
..Eteenpäin 7".

Rouvan apulaiseksi tai taloudenhoita-
jaksi sivistyneeseen perheeseen haluaa
puutarha-, i.ilinis- ja käsityökoulun käv-
oyt neiti, Vast pyydetään heti ::i.nim.
..AV T." os.: Wuonislahti.

SHVOJMTAR
hakee paikkaa hotelliin tai ma&ailija-
kotiin. Arvoisaa vastausta odotan vii-
kon ai. os. „S iivo o j a t ar" Loviisa,
Casino.

Tekn, ylioppilas
tekstiilialalla haluaa edullista p.ikkaa
jossakin kaunovärjäys. ja kemiallisessa
pesulaitoksessa. Hels. San. konit.
nimim. „l^esu".

Suomen suuremmilla faneeritehtailla
ollut keski-ikäinen

mä e s
7 vuoden ajaa työskennellyt faneeri-
tehtaar. eri aloilla ja ollut työnjohdos-
sakin ja kemiallisen puolen tunteva,
haluaisi paikanmuuttoa nyt heti. Jos
herrat ja teUtailijat tämän huomioon
ottavat pyydän vastausta 2 viikon
ajalla Tampereen aseman postitoimis-
toon nimim ..Faneeriaian tunteva".

Sivistynyt, ny: vak:nuusa!a!!.i
toimiva kirjapitoon jr kassan-
homoon perehtynyt neiti hnuaisi
laikan vaihdosta nyt heti tai myc
'emmin jään odottamaan arvoi-

sia vastauksia tämän viikon ajalla
Hels San. kontt nimim ..My> ;;

käsiala 5185".

Rouvashenkilö
ualuaa maito- tahi muuhun pienemp
liikkeeseen myymään. Vast. nimim.
.Tottunut". Fredriksb. p. k.

Liiketuttavaa
halutaan, joka voisi sijoittaa pienen
pääoman. Vast. Fredriksb. p. k. nim.
..Tottunut''.

Luotettava, yksinkert. loon
ja onij••(.■lemist-en tottunut 30 v. nainen,
haluaa lesken tai yksinä;sen taloutta
hoitamaan. Arv. vast. nimim. „llta Kuu-
tamo" Valkeakosken postitoimisto.

Sunnuntaina e oPuun 1

<.

P- \


