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Helsingissä Torstaina elokuun 19 p.

Puhelimet: Tilaushinta: Helsingissä koliin kannettuna puolivuos:kerta
Päätoimittaja (Erkko) . 81 01 g 5. 3 3g. kuukaudelta 10:—. Maaseudulla puolivuosi-
Kitus"(u«siö) 1887, 545! ke;ta SP^ kkvt^ kUUt^dc,tr
Toimitussihteerit 12 75 Ulkomaille: bmk. 20: - kuukaudelta.
Ulkomaiden osasto 84 74 Irtonumeroiden nmta 50 pennia.
Kirjapaino 7 89
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H Aleksanterinkatu 19, puhelimat 115 17, 20 54 ja 116 36 M
Hyviträii Sähkdos.: Eteläpankki.
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■ HjBJLgJII I P ■ ■ m ■ ■ WWW

Annikki Kiuru
William Kähkönen

Pyhäjärvi Vpl.

Xarbooi&appaa
Katkerosuelaa
KeisarivihreäS
KuparivlhfcriiSää
Lyijyhohdetta
Lyijymönjää

myy varastosta

Osakeyhtiö

MERCANTILE
Helsinki. Puhelin 6420.

L 229(14 x

Sally Mattila
Äng. ToiYooen

Karkku. 22933 Kouvola.

t
Sanni» fixnattan, ett» Jumala on

nlhnyt hyvatai poiskutaua
rakkaan vaimoni

11 WM MW
o-s. Saarinen, aynt. 11. 7. 1890
Kassi salia, kuoli H:gissä 17. 8.
1920. Suremaan jäi kanssani 1
poika, isa, veli, 3 siskoa ja muut
sukulaiset ja tuttavat.

I. A. Nieminen.

Herra antoi, Herra otti.
Kiitetty olkoon Herran nimi!

I Laulusta ja kukkaiskunnioi-
tuksesta

Annimme
haudalla sekä kaikesta meihin
kohdistetusta osanottavaisuudes-
ta lausumme täten sydämellisim-

& män kiitoksemme virkatovereille,
S| ystäville ja tuttaville.

I Omaiset.

Halutaan ostaa
uusia taikka käytettyjä:

niiifii-iHÉ
3, 5—4 P. S. 240 volttia

Kierros'u!<u 1,200.
Renimileveyshalkaisia 125 mm.

leveys 100 „

taikka

HSJstsiifeabn

l IIIÉÉ-l!l!
3, 5-4 P. S.

KieTosUiku 1,400
Halk. mitta 100 mm.

lcvyys 100 „

Keller & Kroher.
Puh. 108 63 17 01. 22934*

Myytävänä

Ra n s h alaista
„€" HARTSIA

varastostamme
Osakeyhtiö

MERCANTILE
Helsinki. Puh. 64 20.

«22935

Kaikenlaisia

HALKOJA
pitkin! ja pilkottuina

myydään
)a kotilnajetaan.

Ottakaa telva hinnoista Ja mittaustavasta
Halko- la Puutavaraliike

Fuiu Kivistö.
Varastot ja halkosaha Lalvurink. kohdalla
SI 7207 Merisatamassa. x20985'

Puh.5260 *7994

I Moottorivenhßiti: I
I Pituus 23, 28, 30, 32. 33, 34, 35>/2 i
B 45 ja 71 jaikaa. $

Konevoima 5 300 hv. W

Höyrylaivoja:
Pituus 41, 42, 60 ja 71 jalkaa. 1
Konevcima 14, 30, 150, 70 hv. |

x21127 Koceto-'misto |

1 GYLPHE, Helsinki, |
I Kasarminkatu 44. puh. 59 70 ja 29 20. f

IfräiliiilÉili.
Heisink!

Yrjönk. 27. Puh 70 25 i 39 73.
SI 73 >2 22938 x

Prima 1 mtna

Koivuhalkoja
kotilnajettuina, sekä pilkottuina että pilk-
kotnanomina. Mittauksen turkasiaa
valantehnyt parinaaiirmttaaja.

0. Y. Maanvi-jelyskonttori.
L. Ranta 4.

Puh. 83 64, 52 SU ja 11j 65. 658'

9 il. • Kuivia koivu- ja havu-
2jtffjj2 Halkoja. Kotiin ajet-

muilta, pitkinä tahi pii-
■ koltuina.

Puutavaraosakeyhtiö GIERS
Puh. 6fi24. 113 22 ja 11107.

HALKOPiHAN Puhelin 66 24.
1309 a

Allekirjoittaneen

Hieronta- ja Sairasvoimisteln-
kurssit

alkavat seuraavassa järjestyksessä:

Yk&ityiskurssi naisille lokak. 1 p.
"YkaityisJcnraai medisiinareille iuimik. 1 p.

Tavataan henkilökoht. ITI AXBI F. H6ilSt6ll-
syysk. 20 pstä klo 6 i.p. Mar.anUftu 8. Helsinki.

. x 2 92K

Täten ilmoitetaan, että

piiävapastomme
Vuorik. 6

on muutettu Kaivokatu 11

PUHELIMET:

ii OHlfr iiriiniire sv
31.7934 Helsinki. x 22963

IllulllGsiUillull ililtyfliSyJ

¥ fl W SOTIHfUfI A H•!• il. N. atPMIiIMIt Ä,o*
HELSINKI. Vuorimiehenk. 29. Puh. 80, 33 70, 105 80.

Varastossa;

Kyläruiskuja
Kartanoruiskuja

|MMJM Paloampana
Vesiämpäriä 8

■s • KCM

kaupDaKorkeakoulun käynyt, hallitseva paitsi koti-
maisia kielit, Englannin, Venäjän ja Saksan
kieliä, monipuolinen kokemus, etsii 1 tai 15 p:siä
syysk. vastuunalaisen paikan. Lähemmin nimim.
„All roiird txper ence", Hels. San. kont. i

Bil • Osakeyhtiö Calor,
5*1*013 Meritori, puli. 2776 ja
01 Fl liifi 2» 92, Sörnäisten Ranta-yiinUJl-"» tie 2, puh. H864 Prim •

ftrisia, kuivia, koivu-
sekahalkoia, pii

kotiuna ja koriinajettniira. I
F-/ILV.J. V T"

10 puntaa
enimm. tarjoavalle. Vast. tXmB.ii vii-
kon aikana Hels. San. kontt. nimim.
„Punta 7473".

4 Sekalaisia ilmoituksia

Lääkärit.
Helsingin LäSaäpyhdistyksen kautta.

Tri J. E. Kananen vastaanottaa jälleen
sairaita, Katak. 1, klo I—3 (sisätau-
teja).

Tri Tukiainen vastaanottaa jälleen sai-
raita (ihotauteja). 9—lo ja 6—7,
Erottajak. 3. SI 7982 22061

Suomen Hammaslääkäriseuran kautta.

Tri A. Helin. Vastaanottoni alkavat
jälleen. Uudenmaank. 25. puh. 87 90.

Tri T. Hällfors. Vastaanottoni alka-
vat jälleen maanani, t. k. 23 p. klo
12—2 ja 5—6. SI 7933 22962

Luotto-Pankki
Osakeyhtiö
Arvopaperiosasto

Välittä? osakkeiden ostoa ja
myyntiä Helsingin Arvopaperi-
pörssissä ja sen uikopuoiella.

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

SI ,71'0 20703

Oletteko kadottanee! jotakin
onko koiranne karannut? Sitä mirmi
kerran on kiintynyt, ei mielellään ka-
dota. Kunniallinen löytäjä ei taas muu-
ta etsi mieluummin kuin löytämänsä
tavaran omistajaa. Sitävarten ov.tkm
Hels. Sanomissa osastot ..Lövdettv"
ja ..Kadotettu". Helsincm Sanomain
nikku ilmoituksilla on suurin lukija-
kunta, ne vaikuttavat tehokkaimmin.

Kokouksia i>

Pelastusarmeija
Pursimiehenkatu 6, tänään

suuri. nlkoilmalzöJkous
messujen tivolissa klo \'2l ja demonst-
rationi-ilta huoneistossa klo '/2 8.
Staabik. Johansson johtaa. S. K:n staabi
ja kadetit avustaa.

Jokainen tervetullut!

WWW
Suom. Lyseolla.

PATALJOONAN HARJOITUS
Torstaina: tk. 19 pnä klo 7 ip. ko-

koudutaan Kaisaniemen ravintoian
edustalle.

Kanslia- ja varushuone avoinna tors-
taina 19 p. klo 6—r i ip.

V. t. Pataljoonan Päällikkö.

Seitsemän kertaa viikossa ilmestyvä aamulehti

Vastaava toimittaja
EERO ERKKO

Tavataan toimistossa 12—3, puh. 8101.

TOIMISTO
Ludvigink. 6, av. kl. 11 a.p.—l 2 yöllä.

Ilmoitushinnat arkipäivinä: 60 penniä mm. tekstin jälkeen, 70 p.
mm. tekst. edellä, 80 p. mm. ensi sivulla ja tekstisivuilla. Sunnuntai-
numeroissa: 70 p. mm. t.j., 80 p. mm. te., 90 p. mm. ensi sivulla ja
tekstisivuilla. Määrätystä ilmoituspaikasta 10 p. k';ro:tus mm:!tä. PunaiV
sella painetut ilmoitukset 1:50 mm., vähintään 150 mk. Kuolemaiimoi-
tukset 60 p. mm. Kihlaus-, vihkimä- ja syntymäilmoitukset 15 mk. Ilmoi-
tukset korkeintaan 15 mm. tekst. jälk. arkipäiv. 50 p. ja sunnunt. 60 p. mm.

Seitsemästoista vnosikeria

Helsingin Sanomain konttori
LudvigtnkatU 8.

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

Sivukonttorit:
Siltasaarenkatu 3, puh. 30 22.

Töölö. L. Viertotie 28, puh. 116 11.

Helsingin kaupungin 1\ % Saina eiok. 1 pltä 1920
Yllämainittuun lainaan kuuluvia Smi

sioneja myyvät allaluetellut pankit nim<
korko elok. 1 pstä 1920. Oblig.itsionit !r

Len 10.0110: Ja Smk:n 100,000: - obligat
ellisarvosta lisättyni kasvanut Kuponki
anastetaan täysin elokuun 1 pnä 1925

Osakepankki Ulkomaankauppaa varten.
Emissioniosakeyhtiö.

Helsingin Osakepankki,
Landtmannabanken Aktiebolag.

Privatbanken i Helsingfors Aktiebolag.

Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö.
O.Y. Pohjoismaiden Yhdyspankki,

Suomen Teollisuuspankki Osakeyhtiö.
Kansallis-Osake-Pankki.

Maakuntain Keskus-Pankki Osakeyhtiö.
22787

llilfiÉPlll lliilÉÉiiili
Vapaussodan ja sen sankarien muistoksi Ruoveden Veljeshaudalle

/.-piettävän patsaan piirustusten laatimiseksi ju!is'etaan läten kilpailu,
haudattujen sankarien lukumäärä on 12. Patsaan hinfa paikalle pys-

tytettynä saa nousta 25,000: markan paikoille. Palkintoja jaetaan
Kolme, nimittäin: Imen 1000: —, 2:nen 750: jakolmas 500: mark-
kaa. Luonnokset on lähetettävä kuukauden kuluessa tästä päivästä
lukien allekirioittaneelle osott&ella: Ruovesi.

Ruovedellä elokuun 9 p:nä 1920.
Kansliapäällikkö AH Keskinen.

iiSwskfl ZÄ iiii €l€l
heti lai attavakii Amerilaista tarjoaa
päivän halvim p i i * hintoihin

A.B. B. Sf ILLING-ÅNDER3SN O.Y.
I-IIi!.S!NKI. Hankcijafl -:i. eUlo, puh. 14 6L'.

P.--;i"sianv'es Stl< messa torni nirnulc:
SWD.-T & COMPANY, CMcasr*-.,

NORTH PACKSNG & e&OViHiOtt C:o. iKwrtw».

'C SäatCTMW?

Sola.-taiPiäsisräö änt. i. keholitaa täten haSukkai ia
toimitsijct/;; tekemiään iarjouksia

1,000,01 lälB ti fiiÄflifö liifäiipoie
toimitettavaksi syy* ja lokakuun kuluessa. Hinta on laskettava sakkineen vip.
vaunussa lähtöasemalla ja on tarjouksissa mainittava kauran hl. paiao{42—4B kg.
eli yli 48 kg.), Tarjouksia pienemmille erille otetaan myös'<ir. vastaan suoraan
maanviljelijöiltä ja ovat kaikki tarjoukset lähetettävät suljettuina ia varustettuina
kirjekuoreen tehtävällä merkinnällä »Syöttökaurat«rious 26/8—20», Sotaministe-
riön Intendenttiosaston Elintarvitoimistolle, Helsinki, Apollo (puh.
107 32 ja 107 60 huone 30 klo V«!0-3). «65?

Huveja i
?*?3 33 HRHMMr

Hippödrom lln
UUTTA! Tänä-iltana klo 8. UUTTA

! Akioaniaatuinen nähtävyys
TaVQSJiiUiCkUe * tenkasä

| Ilma- ja ponnahduslauta voi-
I misteii'oi;a
L -.

S£ Bifterm kääpiö! K
VETO-GH J2LM A

Enrialtkc-ostö klo 12—4 Aleksanterink. 30
Sirkuskassa av. klo 7 i.p. Puh 78 26.
22927

Oopperakellari.
Aamiainen

seisovine voileipäpöytineen.

Päivällisiä ja Illallisia.
Soittoa saiissa:

Rafaelin Mustalaisorkesteri
klo 5-7 ja l/2 9-12, sekä puistossa
Meripataljoonan soittokunta kapellimest
K. Linden.

Hotelli
NM

Ravintola
Kahvila.
Juh åkerros
SudslfeilaasTfi

Soittoa
esltt *ä Max de Groot

Päivälliskonses-tti 5—7
Iltakonsertti 8.30—12.

17815

Tanssiaisa?
tänään, torstaina klo 8 i.p.
Parkettisalissa.

(Liisank. 17).
HUOM.! S. S:n soittokunta.
Liput å 4: (- vero.

Raulnloia & loiserin-Mia
City-pasaasissa, vastapäätä asemaa.

Voileipäpöytä, lämpimine ruokineen klo 10-2 p:llä.
Annoksia, kahvia, teetä, suklaata, leivoksia y m.

virvokkeita kaiken päivää.

Soittoa joka ilta klo 8:lta ynnä sunnuntaisin.
Kahvikonsertti klo 2—4"päivällä. 3

22214
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RAVINTOLA

U K n åJ 1 -nl
SUOSITTiiLEE

riF.v:?i':..''a acmrnisiaan ja

A\T>.'OjTASJöILU koko päivin.
Suareminil.e ;a pieneramiile sen-

roiil e hauskoja ;uhlahuoneita.
Fri». 23 24. 229:6

Nust lielilaN.
(Sräitit nafÖfofftia.

(Kbi-jutnriau luiinie kokuuttimiskaU'
tenä watmlstui
nan mietintö Hallituksen esityl-sen joh»

joka sisälsi ehdotuksen kaitsi
roiikcu,icte?tä. On todennäköistä, että
lysimms eouskunnassa tulee loppuun»
käsiteliyksi alkamana lyysistuntotaute»
nei ja että siis airoan läheisessä tule»
waisui;l'?ösa uusi kielilaki, jota on
kanan odotettu, tulee lopullisesti sää»
deiyksi.

On tärkeää, että uusi kielilaki tulee
sellainen, että se kaikissa kohdin tyy»
dyttää oikeudenmukaisuuden maati»
muksia, mutta että se samalla on mah»
dollisimmlln käytännöllinen ja yksin»
kertainen. Olisi sentähden suotawaa,
että lakiehdotuksen sisältö tutisi poh»j
oinnaimlaiseksi julkisuudessa erittäin»{
kin niiden taholta, jotka lähimmin fat» I
lewllt kosketuksien kielilain kanssa.

Pros. Setälä on U. S:ssa jo esittä»
nyt eräitä näkökohtia tässä asiassa.
Allekirjoittanut ei kuitenkaan kaikissa
kohdin woi niihin yhtyä.

Pääasiallinen erimielisyys perusi
tuZlakiwaliokunnan suomenkielisten
jäsenten wälillä on koskenut toimitus»
kirjakieltä kaksikielisillä alueilla sekä
tuomioistuimissa ja lääninhallittik»
sissa yleensä. Perustilslakiwaliokun»
nan enemmistö, niitten joukossa prof.
Setälä, asettui sille kannalle, että toi»
ranomaisten toimituskirjat näissä ta-
pauksissa on laadittawa asiallisten
enemmistön kielellä, jolloin asiallisten
joukkoon luetaan hakija, kantaja,
asianomistaja ja wastaaja sekä inuu

asiaan osallinen, jonka tulee saada toi»
mituskirsa tiedokseen', siinä tapauk»
sessa että enemmistö ei olisi todetta»
toissa, olisi toimituskirja annettatoa
teirla«aliieen asujamiston enemmis»
tön kielellä.
1 Puhtaasti matemaattisen oikeuden»
mukaisuuden kannelta ei tätä kantaa
Uxtstoan ehkä woisi mitään muis-
tuttaa; mutta se mitä näyttää mate»
maattisclta oikeudenmukaisuudelta ei
kulienkaan aina asiallisesti ole oikeu-
denmukaista. Tätä kantaa wastaan
Woidcnm syyllä wäittää, ettei se ota
huomioon suurempaa intressiä, niikä
yhdellä asiallisella toisiin werraten
toinutAskirjaän nähden on olemllssa.
Kaikkein useimmissa tapauksissa Iu»
nastaa ainoastaan hakija taikka kan»
taia toimituskirsan ia se on yleensä
hänen pakollisesti lunastettawa, jota
»vastoin muut asialliset wain poi!»
keuZtaPauksiZsll hankkimat itselleen

Kantajan ja hakijan
täyttämälle kielelle olisi fentähden an>
nettawll kuin mitä
ylempänä mainittu ehdotus sisältää.
Sen ohessa on huomattawa, että eh>
dotuZ asettuu liiaksi tcorisoiwallc kan»
nalle, ottamatla käytännöllisiä näkö-
kohtia huomioon. Tuomioistuimen tai
muun wircmomaisen olisi kussakin ta»
pauisessa wiran puolesta ryhdyttäwä
ottamaan sclwää kaikkien asiallisien
kielestä, ei ainoastaan lasnäolewien
waan niittenkin, joille toimituskirja
on tiedoksi annettlllva. Niinpä teZta»
menttia walwottaessa olisi tuamiois»
tainten testamentin walmojalta waa»
biiteh» felwityZ kaikista perillisistä,
joille testamentti tultaisiin tiedoksi
antamaan ja sitten ryhdyttäwä hankki»
maan selNityZtä heidän kielestään.
Dn eitä tällainen monimutkai»
nen menettely main toimituskirjan
kielen mää itämiseksi aiheuttaisi pal»
jon turhaa touhua ja myös hy>
myilyä.

Oikeudenuiukaisempi silti mate»
maattisecn oikcudenmtikaisuutcen pyr>
knnlltta sekä melkoista käytännöl»
lisempi.on SfjQtt kysymykseen nähden

Kyssää mmm
V. Mrog-eria alkuperäisiä

m Ura SJ9 m B B ■ «WD

kengänkiilloitusvoidetta.
20878 M

HsIDA, tldk 19 p.

Suojelusluulaasioita.
Myönnettyjä wirkgeroja ja nimityksiä.

Suojeluskuntien ylipäällikkö ou
pyynnöstä niyöntänyt yliesikunnan
sotitaallisen osaston Ibm päällikölle,
jääkärikapteeni Petrelintfelle eron
inainitusta toinista t. k. 1 p:stä lu»
kien.

Aliesikunnan sotilaallisen osaston
wanheminaksi apulaiseksi on ylipäällik-
kö nimittänyt ratsumestari Gustaf Ä.
Swinhufwudin, lukien t. k. 9 pai-
wästä.

Suojeluskuntain tykistötarkastajak»
si on t. k. 15 päiwästä lukien nimi»
tetty jääkärimajuri Lesch.

Etelä-Hämeen suojeluskuntapiirin
sotilasohjaajalsi on tulewan syyskuun
7 päiwästä lukien nimitetty jääkäri»
kapteeni Qstman.

Uudenmaan eteläisen suojelus»
kuntapiirin sotilasohjaajalle, ken»
raalimajuri Appelgrenille on pyyn»
nöstä myönnetty ero mainitusta toi»
mesta, lukien t. k. 15 päiwästä.

Eorillwalau suojeluskuntapiirin so»
tilasohjaajalle, jääkäriwänrikki Puro»
selle on myönnetty pyynnöstä ero
mainitusta toimesta t. k. 15 p:stä
lukien ja samalla on toimen wäli»
aikaiseksi hoitajaksi määrätty reserwi»
wänrikki Karrakoski.

Oulun iuojcluSiuntapiirin sotilas-
ohjaaja, jääkäriwänriW Jussila on
t. k. 1 väirrästä lukien nimitetty toafi-
naiseksi mainitun toimen hoitajaksi.

Etelll-Pohianmaan piiricsikuntalää°
karille, tri O. Oanenille on pyynnöstä
myönnetty ero sanotusta toimesta
t. k. 9 p:Ztä lukien ja samalla niini»
tcdiy tri H. TiiZtinen yllämainitun
toimen hoitajaksi, somasta päiwästä
lukien.

Keski-Pohj ) nniaan suojeluskunta-
viirin viiri?sikunwl"äkäriksi on t. k.
.12 Pistä lukien nimitetty tri O.
kanen. -► ' ' " ■ --—-

käsittääkseni toalioknnnan toähemmiZ»
tön ehdotus, joka esiintyy eräitten
waliokunnan suomeNlieliöten
wastalllufeessll, mutta joka ei periaat-
teciliscsti eroa myöZtäcin waliokun»
nan ruotsinkielisten jäsenten wasta»
lauseessa esiintymästä kannasta. Sen
mukaan on toimituskirja laadittan-a
sillä kielellä, jolla asia on pantu wi°
reille tai jota hakija tai kantaja on
pyytänyt, mutta jos heitä on useani»
Pia ja he omat esittäneet eri toifco»
mukfia tai käyttäneet eri kieltä, wirka»
almer asnjamiZton enemmistön kie°
lellä, kuitenkin siten että, jos asia los>
kee yksikielistä kuntaa, seurakuntaa
tai itsehallintoaluetta taikka jakokun»
taa tai siihen wcrratt.lwaa yhteisöä,
jonka enemmistön kieli on toinen kuin
hakijan, toimituskirja on annettawa
näiden kielellä.

Eoteri.

Tämä ehdotus on käsittääkseni käy»
tännöllisempi, sitä tooidaan melkoista
yksinkertaisemmin iotoeltaa, aiheut»
tanratta mitään kielitutkinnon toi»
meenpanoa toiranomaiZten puolelta,
jotka sen inmaan kussakin tapauksessa
ainan helposti tooiwat ratkaista millä
kielellä toimituskirja on laadittawa.
Sen ohessa se ottaa huomioon sen
asiallisen kielen, joka joutuutoimitus»
kirjan lunastamaan ja ottaa poikkeus»
määräyksessään huomioon yleensä
myös paikalliset edut. Ja lopuksi tä-
mä ehdotus on lähempänä nykyistä
käytäntöä, kuin waliokunnan enem»
mistön ehdotus' eikä woimassa ole»
waan tietenkään yleensä olisi muutok»
sia tehtäwä, ellei sillä todella aik«an»
saada todellisia parannusta. ,

Eräässä oleellisessa tohdassa kai»
paisi tämä Ehdotus kuitenkin kasit» ,
taakseni korjausta, kohdassa, joka
myöskään waliokruulan enemmistön
ehdotuksessa ei ole tyydyttätoämmin
jäljestetty. Milloin asia koskee kiin*
teimiötöä, olisi nim. käsittääkseni riksi»
kielisellä alueella toimituskirja aina
laadittatva toirka»lllueen kielellä. Kiin»
teimistöä tosketoat toimituskirjat
yleensä seuraatoat kiinteimistöä; kai»
kille kiinteimistön myöhemmillekin
omistajille on tärkeää tuntea kaikki
kiinteimistöä koskemat asiakirjat, jotka
sentähden yksikielisellä alueella olisi
laadittawa paikkakunnan kielellä. Si»
ten maltettaisiin sitä, että samasta
kiinteiniistöstä laaditaan useamman»
kielisiä toimituskirjoja. Wieraspaikka»
kuntalaiselta kiinteimistönomiZtajalta
tai kiinnityksen haltijalta taas Moi»
daan hywällä syyllä toaatia, että hän
ottaa selmää kiinteistöä koskemista
asiakirjoista, jotka on laadittu sen
paikkakunnan kielellä, jolla kiinteistö
sijaitsee.

'

' "

""-

H. R-i.

Kuntain lainat.
Waltionenwosta on hylännyt

Joutsenon kunnan anomuksen
700,000 markan suuruisen lainan
inqöntamiscstll sodan johdosta toa-
hinkoa kärsineiden lainausrahas-
tasta. Längelmäen kunnalle
myönsi waltillneuwosto mainitusta
lainausiahastostll 100,000 min
suuruisen lainan.

Kirkon rakentamista toarten on
waltioneutoosto oikeuttanut Lopen
seurakunnan ottamaan 200,000
martan suuruisen pidempiaikaisen
lainan. ~.v.

Sokeria aletaan myydä niin pian
kuin ehditään jakaa myymälöihin
Helsingin kaupungin sokerikortin ku>
ponkia N:o 8 toastaan. Hinta on 17
mk 75 p. kg ja saadaan tällä kertaa
500 gr hienoa ja 500 gr palasokeria.
Myyntiä jatkuu 11 p:ään syyskuuta.

AsutuZhnllituksen apukainreerin
tointa owat eilen päättyneen lnMrä»
ajan kuluessa hakeneet kruununninliZ»
miehet Artkur Parell ja Elias ZilN»
mermann, metsähallituksen apukam»
reeri, neiti Eini Teittinen ja ylimaa»
räinen kopisti Hilma Itäwuori sekä
lisäksi 2 henkilöä, jotka eitoät halua
nimeään julkisuuteen.

TutkimuZmlttkat. Wattio-
neuwoZto on suostunut kulkulai-
taZministerin esitykseen, että toal-
tionrautateiden ylilääkäri, proses-
fori B. Lönnqtoift määrättäisiin yh=
dessa konetirehtöörinapulaisen Hj.
Petterssonin kanssa perehtymään
maksassa psykotekniikan alalla saa-
toutettuihin tuloksiin ja niiden so=
weltamiseen käytännössä.

Samalla määrättiin konetireh-
töurinapulainen Hj. Pettersson
nialkustamaan Leipzigissä parhail-
laau pidettäwään työkoneiden
'näyttelyyn.

Himangan satama. Waltio-
neuwoZto on hylännyt Himangan
kunnan toaltuuston anomuksen, et-
tä Himangan satama-lllueelle pe-
rustettaisiin waltion tusiannuksel-la ivakinainen tulliwaitioaseina.

Hämeenlinnan Puhelin Oy.
Waltioneuinosto «n hylännyt Hä»
meenlinnan Puhelin Osakeyhtiön
johtokunnan anomuksen 300,000
mtn suuruiien waltialainan myön»
tämisestä.

Votawankien waihto Koiwis»
tolla. T. k. 15 p:nä faapm Saksastalaiwalla Koitoistolle 1,000 fotatoan.keudesfa ollutta wenälistä, jotka
Rajajoella toaihdettiin 400:aan We»
näjältä palaawaan saksalaiseen sota»mieheen.

Merionnettomuus Kaskisten
edustalla. «Turun Sanomille" il.
maitettiin t. k. 1? p:nä illalla, että
suuri englantilainen 2,000 rekisteri-
tonnin roetoinen höyrylailva lifeoli t. k. 16 p:nä ajanut karille Kas-
tisten edustalla Sibegrund-nimifel»
le karille. Laiwa oli matkalla Waa-
fasta Kaskisiin lastinaan yli 1,000
standerttia propsia.

Onnettomuuspaikalle oli lähtenyt
useita petastuslaitooja, muttei lai-
waa oltu wielä t. k. 1? p:n iltaan
mennessä raoitu irroittaa. Pelastus-töitä haittaa kotoa etelätuuli.

KeuhkotaiKin wastustaminen.
Keräystoimikunta toähätoaraistenkeuhkotautisten hywäksi, joka omis-
taa _ja toiminnassa pitää useitakansanparantoloita eri osissa maa-
tamme sekä atonstuksilla tukee mui-
ta famllnkllltllisia hoitoyrityksiä, on
antanut äskettäin 30,000 mkn apu-
rahan Naantaliin perustetulle Or-
pola-nimiselle risatantisten lasten
parantolalle.

Ku olle»ia.

Ambomaalle lähtewiä lähetys»
saarnaajia. T. k. 21 p:nä lähtetvät
NuomeZta Afrikaan Ambomaalle
neiti MaiM Hottinen, lähetyssaai-
nlllljat A. Perheentupa ja E. lärwi»
nen rouwincen sekä G. Asikainen per»
häneen. Lähtewille videtään jäähy-
wäisiltcnna tänään
kol 7:ltä i. p., jollain puhuu m. m.
lähetysjohtaja M. Tarltancu.

Helsingin laiwnliike. T. k. 16 p:nii
saapui tänne hiiyrhlaiwa »Virgei
Jarl" lastina 75 loimia kaftpaletawaraa
ja 40 matkustajaa. T. tl7 p. saapui huyry-
proomu „2ou£)i" tyhjänä KöPenhaminas-
ta, hÖyrypvoomu „CJama" Kotkasta puu-
tllwaralllstiZsa Landskionacm, tjötjryl.
„Ilma" TuiuZta matkustajia ja lastia
mukanaan, tanskal. höhryl. «Ellen" Kot-
kasta täydentämään lastiaan SörnäiZ-
ten satamassa; saaristosta on saapunut
IN purtta tuoden yhteensä 58? syltä hal.
koja ja 12 hiekkalastiZsll.

T. k. 1? p:ng saapui Mryl. »Ulrika"
WiipuriZta lastia ja majlustajia muZa»
naan, wiipurit. moottorialus »SJöne" Kö-
penhaminasta kappaletawaraa tuoden; t.
k. 18- pnä I'aaptti höyrtzl. „!Zdaar"Mtzith-
ista kiwihiililastissa, höyryl. »Pinsessin
Sophie Charlotte" Stettinistä lastia ja
38 matkustajaa mukanaan, höyry!. „SBlo*
Ia" Tallinnasta lastia ja matkustaja mu»
kanaan, kuunari „Hebe" Rönnestä kao»
lini-lllstissa setä muudan kaljaasi Lol>
sasta tnlilllstissll, höyryl. Mira Kotkasta
lauttakulkumatkalla Köpenhaminaan, saa»
ristosta on saapunut 6 purtta juoden hai»
loja ja hiekkaa. , *>"%' '*;

Ajat luluwat ja aurinko j» luukin
! nousemat ja lastewat, ja lopuksi tuke
sellainenkin päitna, jolloin aletaan faaoa
jonkinlaista järjestystä sillä laajalla
alueella, joka ennen muodosti „suuien
ja pyhän" Wenäjän waltakunnan, niin»
luin rysfät itse, jotka aina uwat olleet
jonkunmcrim, runsaspuheisia, rakasti-
wnt sanoa.

Ja kailen maailman kapitaliötit jn
teknikot ja tirehtöörit ja insinöörit tul»
Maamat yli rajan ryhtyäkseen panemaan
kuntoon taas kaikkea sitä, jonka
tunnetulla taidollaan awat onnistuneet
epäkuntoon saamaan, matta mahtäwin
Life, se wanha, lihama, sarwipää Main-
mona, jota ajaa ja laahaa ihmiskuntaa
edellään luin kääntyy
rajalta lappeana takaisin ja istahtaa lä»
himmälle pniZton penkille ja ottaa olki-
hatun päästään ja pyyhkii hikeä otfal»
taan ja pyytää käheällä äänellä pullon
sitruunasoodaa.

Miiu on siis Mammllna nähnyt kur°
klstaeisaan yli rajan? Mikä un tehnyt
tähän ariooisaan wanhv.kseen niin srwäu
waikntnkse»?

Mammona on nähnyt rahaa. Mam»
nrona on nähnyt paljon wcuäläistä,
tsaarillisia, dnnmallista, ierenstiltietä,
judenitshilaista, toltshakilaista, deiiili-
ntläistä, rahaa, Pietari-
laista rahaa, m«skomalaista rahaa, ra-
haa kuin roskaa sanan kaikkein niydelli-
simmässä Möriitylsessä, nähnyt kola

T. f. 17 pnä kuoli täällä kenraali-
Albert Fredrik Pro»

cope 72 w::oden wcnchatta. Lläytyään
luomen kadettikoulun tuli Albert
Procope 18G6 wänrikiksi kaartiuftatal.
joonaan. suomen fotamäcn lakkautuk»sen aikana w. 1836 oli hän Uuden-
maan pataljoonan päällikkönä ewers»
tin arluolla. Sen jälkeen iiirtyi hän
liike»alalle, ollen m. m. Helsingin Un»
niZkelu o. y:n johtaja. EläeZsään otti
hml osaa usean komitean töihin. W.
1887—95 hän oli sotaylioiteuden jä-
senenä. Kaupunczinwaltituötoon kuu-
lui hän w. 1882—1888. Albert Pro-
copé oli uuttera ja welwollisuuksien
tuntewa mies. Suremaan jäiroät la»
hinnä lapset.

Suomen Liikemiesten Kauppa-
opislon

1 luokalle otsat hytoätsytyt seuiuawat
uudet «ppAaclt:

Sauri Alanko, tzeNtoi Anttonen, Aaro
Artturi Aarno, g}rjö Johannes Domaret»
jäj, Signe Fnnberg, Bciicha Halonen,

Kaarlo Harjunen, Paan» Mikaol Heini»
n», Hellä Saara, Lowiisa Heinonen,
Martti Kalewa Heiskanen, Arwid Frithiof
Holmström, Karl Artur Alaril Häaaman.
Vino Ilcham Hännälarnni, Paatoo Vrll
Ingeuioo, Aune Aulis lägerm<tlm, Wllia
Waldemar lägermalm, Eino Katnjamä.
ki, Georg Storbelm, Sulo lohanines Koso-
nen, Onni August Henrrl Kosunen, FeliF
Laine, Kaarlo «Nias Zampila, Drjö Aeh»
tinen. Pelka Lumen, Dpjö Juhani Luo»
manmäki, Arwu Länsiwaara, Lrnixi Leo»
nard LänZman, Feeliks Einari Lättilä,
Karl Mellm. Yrjö Antero Mäkelä, Hilda
Paananen, Ranch Pajunen, Leo Pekka,
nen, Maire Paula Kan<:r<wa Penttinen,
Fanny Sjöl/lom, Jfarntas Soini, Rafack
Timgran, Wieno Oskar Wikberg, Alwi
WirtMno, ja Vrjä Jalmari Wuori.

Seuraawat oftiZtoon iptzriijät omat ti-
laisuudessa täydentälniinn hakupaperein
taan elllluum aikana: Erkki Halonen, 2yy-
U Johansson, Irma Inkeri Kettunen,
Toini «lisabet, Kettunen, Wäinö I. Ko.
sunen, HÄwi Katariina Ojantakanen,
Ltzhli Maria Tassi, Alpo Turunen, John
Wall, Martta Lydia Niitasaaii, ja Paa»
too Wähäialo.

Kaßka muutamia LppilaKpaikkoja wielä
on wapaanu, vwat halulliset baiijat elo-
kuun aikana wielä rilaisuudeZsa jättä-
mään hakemuksensa.

Kuopio» boljhrluililehdet.
Eilisessä KuMon kaupungin,

maistraatin istunnossa teki kirjaltaja
ja „Kansa'-lahden wastaawa tornnt»
taja Au' i Turtiainen ilmoituksen,
että hän cyUyy opettaja Johannes
PullttM loimiessa wastaawana toi-
mittajana tästä lähtien jul»
kaisemaan „Wapaa Kansa".nin?iZtä
kolme kertaa wiikossa ilmestywää sa»
nomolehteä.

» iii iiii!

JyannewallaKunnan „rapal".

Viipurin tommunistit.

! tuon jättiläismäisen waltakunnan pape»
riraharoslan peitossa, eitä Mammona,
joka ei mitään niin rakasta luin' rahaa,
Limittäin c.ieaa, täysiarruaista rahaa,
mieluimmin kultarahaa, taas toiselta»
puolen mitään niin pelkää ja inhoa kuin
sellaisia paperipaloja, joiden peitossa
Wenäjän n. s. on. Mummo»
na tulee tipckusi sellaista „rahaa" ajatcl»
lessaan.^n.

Mutta bolshewikeilla ci ole aikaa eikä
halua lyhtyä miettimään, mitä itse

mahdollisesti armelee heidän
rahoiltaan. Heillä on täyji työ uusien
rahakeliinlöjen tekemisessä ja käytän-
töönsawelluttanlisessa ja kaikkien paperi-
Varastojen jalostamisessa seteleiksi.

i Tuonnottai» he keksimät painattaa se»
, telettä arkeiksi, niinkuin
,postimerkkejä painetaan, joista sitten

> saattoi tarpeen mukaan irroittaa setelit.
Tämä oimallinen aate ei kuitenkaan lie-
itt eriksi semmin kohentanut neuwosto»

! mallan finansfeia, koskapa se nyt on rnki-
jttmyt painatiamaan uusia eräänlaisia
kunkausifetekeitä, setelettä, jotka omat
moimaösn Main kuukauden, ja jotka omat
kontrollin muoksi märjätyt erimärisiksi
eri kuukausia Marten.

Hohhoi. Woi sanoa ryssälle, että
»Paljon sinä suret ja pyrit". Mutta toi»
kohan stnä sitä lopnllista konstia kuiten»
taan keksit?

Tiitus.

Viipurin sos.°dem. kunnallisjärjestö
nataa epäluottamuslllusccnsa „2. So°

ja lausuu snuttu»
luuksensa „zlnnfan" lakkaut-

tllmiscöta.
Viipurin sos.-dem. kunnallisjärjcö-

tö hnwäkfyi t. k 18 p:nä pitämässään
kokouksessa kuopiolaism, bolsl,ewiki-
lehden „Kansau" lakkauttamisen joh-
dosta ftonsillluselman, missä se „lausuu
sywimniän suuttumuksensa ja jyrkim-
män wastalauseensa tällaista alkeelli-
simpien kansalaisoikeuksien törkeää
loukkaamista ivastaan ja ivaatii, että
tällaiset toimenpiteet hallitus ja edus-
kunta tulee tästä lahtien ehkäisemään
ja turwaamaan työwäeZtöllekin täy>
det kansalaisoikeudet, ja että »Kansa",
lehden nn annettaroa edelleenkin wa>
ftaasti ilmestyä".

Samassa kokouksessa hywäksyttiin
vitemmän keskustelun jälteen «Suo»
men Sosialidemokraatista" seuraa»
roaan ponteen päättywa lauselma:

»Suomen Sosialidemokraatti" on
edustamallaan puhtaan sosialistisenköyhlllistöaaiteen wastaifella kanna!»
laan ja kiihkeällä wainollaan ivallan»
kumoukselliselle pohjalle nojautuivaa
työwäenliikettä kohtaan tehnyt itsensä,
jos samaa edelleen jatkuu, arwotto»
maksi, jopa vahingolliseksikin tZyhä»
liZtön äänenkannattajana." K:la.

„Lapinmaan rikkaudet."
Wiime sunnuntain Hbhssa kirjoiM

inetsänhoitaja Gösta Antell paljon pu»
huwista Lapin rautamalmeista, ajaen
sitä mielipidettä, että Kolarin malmi»
alueilla on erinomaisen suuret tule»
roaisuudenmahdollisuudet ja että sinnemoi syntyä suuri teollisuuskeskus,
edellyttäen, .että rantatie niille maille
saadaan. Tämän A.B. Kolari O.J:n
tllliolta tulleen kirjoituksen johdosta
huomauttaa samassa lehdessä eilen
eräs asianwntija seuraamaa:

Rautateollisuuden mahdollisuudet
mainituilla paikoilla riippuwat lopul»
lisesti siitä, onko Kolarin malmi laa»
dullaan ja palioudcltaan sellainen, et-
tä se woisi kilpailla
Pohjois'Ruatsin malmialueiden kans-sa, soilla jo on walmiit rautatiet ja
kaikki tarpeelliset laitokset. Olisi tär»
keää, että kysymys walaistaisiin täy.
delliseZti tässä suhteessa. Mainitussa
kirjoituksessa on laajempia selostuk-
sia ainoastaan lvanheminista lausun»
noista, jotka oivat niiltä ajoilta, jol-
loin kysymyksen tuntemus oli wielä
alkuasteellaan: erityisesti on profes°
fori Borgströmin lausuntoa elokuulta
1916 kirjoituksessa laajalti selostettu.

Saman kirjoituksen mukaan on kui»
tentin myöheinmin toimitettu ti»
manttiporauksia ruotsalaisen insinöö-
rin V. Lindenianin johdolla, miehen.
„jolla on kymmenen »vuoden kokemus
Amerikan lyisykaiivoksista". Hänen

tuloksistaan sanotaan kuitenkin main,
että „I)an c n todistanut näytteet hy>
win kauniiksi ia että ne wahwastl
muistuttamat Ludwika-malmia."

Sitäpaiiji lisätään „myöZAn pro»
feZsori Borgström un sanonut olevcan-
sa hywin tyytywainen tuloksiin", ja
mainitaan eräistä »mcrnllisiZtä ja
ilabdutiawista tuloksista", Joita on
saatu porauksilla tutkitiacssa riialmi-
suonien symyyiiä.

Onko tämä nyt kaikki, mitä sellai»sen maailmanauktoritectin, tuin Lin»
deman on alallaan, tutkimuksista on
käynyt sclwille? Kysymyksen oikealle
arwioimisellc olisi ennen kaikkea tär-
keää tietää, mihinkä
insinööri Lindenwn seikkaperäisten
tutkimustensa nojalla on tullut, tutki.
muZteu, sotka, olrat suoritetut 4 wuot°
ta myöhezninin kuin profeLsori Vorg-
ströiuin. Insinööri Lindemanin lait-
sunnon taikka sen pääkohtien sulkaise°
misella olisi Kolarin malnnkysymyk»
secn nähden suuri merkitys.

HELSINGIN SANOMAT
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Torstaina elokuun 19 p.

KlNlMMiilinen Naisliiton
luligresfi.

«Yysf. B—l 2 ft:nä Äiistianinssa.
Kansainmätisen NaiZluton Kong'

jokia kuten ennen en mainit-
tu, pidetään iliistianiasia jmjSurnn
B—lB p:mi, MnämmZ mun.amia
tnrkemftia iieioja. Sisäliöritas oh-ei»
maloyti osoittaa, dia eri maiden nai-
silla on ollut paljon snurra ja iärfit-
tä snBäm3!Nn. Sotaunta»
sien iU&enttair.a poFMinen eriZtäyth»
niinen ia HnföUiStin näkökohtien %%•
sipuolineit korostaminen on ehta osal-
taan saanut aitaan sen, että tämän
rongcessin ohjelma wielä enemmän
kuin edellisten esiiiiiä luaialnuuilifiu
yhteisiä toimenpiteitä yhieisUninan
etinkysyulyksissä.

Hnltnistut esitysten ponnet oioii»
taival tämän setwästi. liieita «hdo»
rulsia tehdään lasien hiMon tehos°,
tannselst, saukoin nuorisoiÄZwatnk°>seen ehdotetaan uudistuesi'.', esim.
tytöille fansalaistaZwatuZtll sekä
tuntemusta naisia ja lapsia koske-
Musta lainsäädännössä. Meitiätin
polttama fitmikysymus tulee esille
parempia ja taZVattawia kumia
setä naisille osuus filmitartas-
tnlseen. :>ui isren oikeudellinen ase»
ma tulee monin tawoin esille, kuten
tysymys naidu.n nenien tansallisuu-
desta, naisen taloudellisesta asemaa»
ta y. m.
Waaditaan naUiäjeniä, samoin wal°
tion wmitooihin, sotia käsittelemät
sosialisia Tärkeimpiä

kongressin teskusteluiysymytsiä
oluat siweellisyys' ja tansanterweyttä
koskemat, joista nminittatiaon main
esitys siirtolaisten lääkänntarkästuk»
sen yhdenntukaistuitamisesta. «

Allänminitut kysymykset tulomat
esille joku jossakin kanjainwälisen
Naisliiton kynnnenessä pysymäiseZsä
komitmssa tai yleisissä koloutsiösa.
Iltaisin on eräitä juhlallisuuksin se»
ia useita kotauMa suurta ijlciiöc.
Marten. Näissä mt ollut selostuksia
ed«llämainitulta aloilta sekä uutena
kysyniys kansainliitosta ja pienten
Maltioiden asemasta siinä.

IMisen maa)! kav,sall!sttitolla
on oikeus lähettää IN edustajaa.
Suomesta lähtenee kuitenkin wain ,7
tai 8. \
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Pshioismainen maanmittarien
lolous Kapeuhamiuassa.

T. k. 14 pnä awattim Köpenhami-
nassa pohjoismainen maanmittarien
kokous, johon ottaa ojaa n. 200 henki-
löä, joukossa nmös suomalaisia rnarn-
mittareita. Esitelmiä on Pitänyt m. m.
professori E. A. Piponius.

H:gi« Uimaseuran 23:» uima»
wihkiainen

on Ursinin uinilllaitoksella ensi sun-
nuntaina klo 2 i. p. Ohjelma la*
sittää taMllnnlutaisen laajan wih-
kiäis-ohjelmllll. Promottorina toi-
mii Aksel Almqwist Porista.

-_ Engllln!ilais-sll»m»lainen jalka-
pallokilpailu. Täällä teterailerßicn ena,
lltnirlaiZten feiwojen michistuslä koloon»
pannun \miapaUo\outiuecn ja H. 3. K:n
pääasiallisesti II joukkueen »alilla suo-
ritettiin eilen jälkapallo-uitelu, joka päät-
chi H. I. km »voittoon. Tulos I—o.
EunlantilaisiZta huomasi heti, että kuulu.
wat jcrliapllllotiipailijll kansaan. Pallo-
käsittely oli toisilla mainio, pottuwai-
muuZ sa hyökkäyksien punominen hywää.
Suuremman pelitottumuksen
Moittimat kumminkin H. I. Ä:laisct.

huumio,a herätti eräitten
lllisseuralllisten efiiutyminon kengällä.
Eitväi millään aiwneet poistua, antaai-
seen tilaa ottelun sattumiseen.
kin englantilaiset ihmetteliwät urheilu»
pukuiZten nourukaiZten säädytöntä esiin-
tymiZtä.

Eräs laloiibeHltiei!
fcmwuws.

Niimeisimmat tiedot ilmoiitamat
uttomaisen tulleen
marsin eönlliseen maiheeseen. Heinä»
kiinn ulkomainen osoitti
nimittäin mien n i n n. lö milj.
markkaa suurem m a k s i tuin
tuonnin. Se tiet.iia sitä, euä jos
tätä menoa jättiin, maamme melkau»
tnimNen ulkomaille tislcc tämän ttnio»
ben esiintymään Mar»
sin siedellännesä luwuisfa eikä kuten
«viime mimmiä oioittamcton Yli 1,»
miltaardi!, markan melkautuinista,
Samalla se antaa toitooa siitä, että
maamme Ulkomainen kauppamaiy.o
Vähitellen pääsee tefa]»ntotilaan.
Päämäärä, johon muuten FaflEi pii-
rit omat pyrimeet, uin: cvi mieltä
kuin keinoista sen o:,
ollutkin. Epäilemättä ou tämä erin»
omainen taloudellinen saarani::;- ensi
sijalla pantama farira»
neen tuotannollisen työn ia wot rit n
Mientiä edisiämieu hyniien ulfonTCtis»
ten Eonjunftuurien ansioksi. SKitita ci
ole wähäksyMwä niitäkään wimenfti»
teitä, joita waltiowallan bhoiiu on pi»
detty tarpeellisina slmdakseen tawarmn
maahan tuonti pysiiteiyts: Moneeni-
iesti siedettäwissä rajoissa. Tosiasia,
johon eritoten läntisten naapurimait»
temme taholta äaSMem «n alettu
kiinnittää rjitombta.

Raportit ulkomaisen kauppawM»
tomine marsin suotuisaan suilntaan ke-
hittymästä tilanteesta eimät tieten-
kään ole mielii ennättäneet määrää»
miin raiiapnreihin uikontaiifa. Moni-
lukuisissa luMtsuiZsa lemitetyt tiedot
ulaamme marsin epäeitMiseZta uiko»
«laisesta tauppamaihdosta pitäwät
tietenkin Mollalla entistä huonoa käsi»
tystä liäouoelliseZ:ä tilanteeZtainine
ja saattaloat arwostelemaan maikkcun»
me armoa sen mukaan. Emvplm
muissa maissa tuskin tehty saawutus,
että wienti on tuonnin arMoincn, Mie»
läpä osoittaa melloista ylijäämääkin,
tulee epäilemättä herättämään ansait»
tua huomiota ulkomailla ja eritoten
niissä piireissä, jotka omat rahmnme
kanssa tekemisissä. Naikkei se toasiaf*
seksi yksinään aiheuttaisi mcckittämäM'
pää markkcmrme anoon tasaittnniista
tai nousua, on tällöin kuitenkin Yksi
niistä tekijöistä poistumassa, jotka,
warsin huomattawasti owat antaneet
aihetta suhtautua epääwäöti eli liel»
teisesti kykyymme saada talousolot
maassamme järjestymään. Ia siitä,
hän todellisuudessa markkamme armoa
mitattaessa onkin kysymys. Samoin
kuin on siitä, miten kykeneinuie järjeJ»
tämään suhteemme lähempiiii nau--
purimaihin ja eritoten siihen niistä,
jonka mierecn luonto on meidät ikui-
siksi ajoiksi kytkenyt nimittäin 39e»
näjään. Lähin tuleMaisuuZ antanee
tähänkin maZtauksen. Jos se on meil-
le suotuisa, on syytä toimoa, että me
tähänastisen kehityksen jatkuessa pää-
semme markallamme
parempiin elämisen ,nahdollisuu"siin
kuin mitä näihin asti on ollut asian
laita.

Emme malta olla tässä yhteydessä
toteamatta, että sanialla hetkellä kuin
alussa mainitsemamnie

*

merkittächä
taloudellinen saawuwZ on icfjtrj, tjal»
lihifscn jäsenyydestä eroaa fe minis-
teri, jonka toiminta-alaa fe lähinnä
koskee. Tapahtumaa tulee walittaa,
koska se ulospäin heikentää sitä toai-
kutusta, joka esittämalläinnie tösiafial»
la muutoin olisi. Lisäksi waidaan ky»
syä, oliko miehen waihoos näin tär-
keällä paikalla nykyoloja silmällä pi>
taen muutenkaan fowelios.

£?ycy;- ■■..■,•■> ::;,

i Ä.V X-f)
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ilm M S m
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Torstaina elokuun 19 p/

Hallituksen waihdos
Lalwiasfa.

Owatlo sosialistit suorittaneet
wll!tiukcikau?sen?

Berlin, elal. 18 p. (STT.—
Radio.) Rimstll ilmcitetaan, että fo-
ftalibcmofraatit otoat kukistaneet
£atoian porNarillisen hallituksen.

<s>

Kurssit.
| Markan artoon jatkuwa aleneminen.

©nainen Panlki noteerasi eilen seu»
tacitxit myynti ja ostokuissil : 2on-
too 119:50 (eilen 117:40) jll 117:40
(115:40), Pari» 240: (236:—) ja
235: (231:—), Antwerpen &

VrusÄ 256:60 (2.52:50) ja 251:60
(247:50), ©afja 71:— (70:—) ja
69: (68:—), Amsterdam 1,090:91
(1,071:80) ja 1,069.90 (1,050:80).

lifi■ÄlfflW

0.Basel 549:30 (539:50) ja 538:30
(529:50), £!ifi>oJma 679:60 (608:70)
ja 66G.G0 (055:70), Kristiania
500: (495:—) ja 490: (485:—),
Köpenhamina 500: (492:—) ja
490: (482:—) faE New g)arf &

Chicago 33: (32:40) ja 32:30
(31:80).

- to

TuN)olma3!a noteerattiin eilen.
: Luotto Pllnki Oy:n cntenncn tietojen
; mukaan: Helsinki 15:—., Lontoo
; 17:64, Paris 35:25, Seilin 10:25 jc
,New Doxf 486:—,

Maailman paras kuulantyöntäjä
23. Pörhölä.

2uomalai?et mursiwat amerlkfa»
lniste» ftuttanHjöntömitnniflu !

Vh»eiklil<wiä sefoja suorittawai
ptöeiliiat olMpilaisiZsa!

Kuten näemme, owai
suomKlaW j&iänset kuulut amerik»
Iclcfid hmlantzyiintäiät jölfaeniä. ?c
on urheilun afoHa maailmllntapau'.
Amerikkalaiset owat nimittäin aikai»
feminin »voittaneet kaikissa olympia.
laisissa kuulantyöntoiilpailinssa, ni.
nrittäin Garret w. 1896 wloksella
11.02. Sheldon w. 1900 14.10 m..
Nose w. 1904 14.81 m.. Sheridan w.
1306 12,32 m.. Rose w. 1908 14,21 m.
ja Me Donald to., 1912 15,34 m. Nii>
meksimainittu tulos on olympialais»
ennätys.

Wuonna 1308 oli Niklander muka»
na Lontoossa. Joutui palkinnotta,
mutta jo silloin huomautimme Nik»
landerin omien sanojen mukaan, että
paljon miehemme siellä oppi. Tukhol»
massa olisi Niklander wiimeisellä
lyönnillä tullut kolmanneksi, mutta
astui hieman yli heittowiiwan.

Mutta nyt mursiwat suomalaiset
oftpi»isiensä rintaman. Nuoren pohja-
lainen woimamiehen Wille Pörhölän
tulos on kerrassaan loiZtama. Se
otetaan hämmäZiyksellä waZtaan itse
Amerikassakin, sillä onhan kysymuk»
sessä ivanha amerikkalainen erikail-
urheilu. Xittn m:irtumaitomalla ka-
nuunallll" Niklanderilla oli nyt muns-
sa onnea samassa määrässä kuin epä»
onnea Tucholmassa. Moitti puolella
sentillä amerikkalaisen meripojan Z.
D. Liwersedssen. Tukholman olympia-
laisten woittaja Mc Donald sai tyy-
tyä neljänteen sijaan.

Meikäläisten tvoitto on loistama!

i KommnniZti Mllnuer snouia-
ilaiZttll hliotlälismahdollisuulstsla

Pietaria lvaZtaan.
V Nhklu» lllllLllnlumouksella.
/ Vlllllmitmm» ttefayjen ntutaan tm

itßenfiiSna etonen fuornalaisten pu>
iftllilten efcitftaia Manner Moslowas»
»» pitänyt J?uöeen Suomen elilntymi»
sen »»hdollisuutlultll Pietaria was>
Haan. VnheeSlaan Manner ilmoitti,
eitä joi Vuomi koettaa lähettää jouk»
jlojculsll raton yll Wewrttn, niin nai»
ben ioußeivx leiläpuolella puhleaa
MrmaKU »llllantnlneuH.

E.) tL"****£t

Kanfalnwälinen finanssi-
lonftrmsst.

/ Vonloh, dot 18 p. (ST3.—
Nadio) Kansainliiton Pääsihteeri «m
liittoneuwoston nimessä osoittanut
Valsan hallitulselle kirjeen, missä
Salsaa lehottewan walitsemaan lol>
ro« lvaltuutcttn» Vrysselissä syys»
rfrnin 24 p:nä pidetiäwään finanssi»
lkllnferenssilii. Samanlainen lehoilns
tn lähetetty Itäivallan, SBulaarian ja
jlnllliin lMituksille.

>
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Werlsiä yhteentörmäylslä Ylä-
Sleslllsja.

' Beri l l n.elol. 18 ft. sS.T.T —

Radio.) Kaikkialla Mä-SlesiaKsa on
lulistettu wastalauselakko sen joh-
dosta, että on yritetty loukata ?)12»
Slesicrn puolueettomuutta. Katt»
witzin mieleuosllituskllllluksen juuri
päättyessä aiheutui weiinen yhteen»
töimäyz wäkijlluklln ia ranskalaisen

i sotilasosaston wälillä. Ranskalaiset
siiraa* kansaa ärsintäwästi liittyneet

i mielenosoituZkultueeseen, jolloin
tee ii idu ao kohdisti suuttumuksensa
näihin. Ranskalaiset turwautuimat
kllnekitvääreihinsä ja känpommeihin»
sa. yhdeksän ycnlilöä, m. m. muu»
tamill toarmmxSpoliiseio, sai sur»
mania sa 26 haawoitui. Eräs puo-
lalaisten jcchtomichiä, tri Milewski,
joka oli ikkunasta raiskannut läst-
iranaatin a'as wäkijoukkoon, rnrn»
liätiin asunnostaan ja surmattiin:
ruumis yciicttiin Rama-joicen.
BLllr!uuuspoliisi lavetti toimintansa
ja luomutii aseensa. Illalla lähti
toäfrjoufTo poliiftkllnttoriin raarus»
tauluaffccn aseilla. Ranslalaisten
»viranomaisten ja ammattiyhdistys-
ten johtomiesten wälisten ncuwo:°
tclujcn jälkeen ei ranskalainen so°
tamäti enää esiintynyt. Rybnikissä
hosoitiiwat puolalaiset joukot erään

Eräs hen»
iilö sai 'uraania ja neljä haawoit-
tui.

800 m. lopPlllNpailu.

Rurerlkkalainen Scott johti alku»
matkan. 500 m. kohdalla yritti etelä-
afrikkalainen Rudd päästä johtoon,
mutta ei PYsvnyt siinä kanankaan.
Nlluhti oli juima. LoppuPinniZtykseZ»
sä pääsi ennlantil. Hill edelle ja
Moitti hymällä ajalla 1.38,2 min.
Ainerikkalainen mcstarijuoksija Eby
tuii toiseksi ja Rudd kolmanneksi.
Ämerikla menetti siis täten tällä mo>
nien olympialaisten erikoiZmatkal»
laan ensi sijan toiselle maalle.

li

5,090 m. loppnlilpailu.
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Antwcrpcuin Nnillonm sisäänkäytäwä.

Wiiwcistt liiloSllebot.

Eri maitten pislemliära.

Tystä huomattamasta kilpailusta
on nyt saapunut hieman tarlempw
tietoja, sluten Tukholman olympia»
laisissa, rnuocoStui tälläkin kertaa
pääkilpailu Ranskan ia Suomen rnic»
hen loäliscksi. Kahdeksan touoita sitten
lilplliliillat tällä arrooSfa pidetyllä
matkalla keskenään kuin tuulispäät
Jean 2ouin°waiuaja ja Hannes Ko=
lehmaincn. Se oli hirmuine» kaksin»
taistelu. Siinä juontiin uskomatto-
malla wauhdilla ja kestävoyydellä.
Siinä autti toinen ja toinenkin toäK»
pyräylsellä päästä toisen edelle tai iiii
hänestä. Matka sujuu julmalla nxiuh»
dilla. Suomen micZ hMtää ohitse,
mutta kelpo ranskalainen ei päästä.
Uusi yritys. Sama tulos. Mutta nyt
fe onnistuu. Suomalainen moitti.
(Loistama maailmanennätys.)

Tällä kertaa oli meidän „lannek»
fenamme" Paamo Nurmi Turusta
ja Ranskaa edusti ien ylpeä toimo
G u i l l e m o t. Suomalainen oli
saanut kestäwänä juoksijana määräyk»
sen lähteä heti alussa hytoään wauh»
tiin. Ia sen Nurmi tekikin. Alussa
kaikki jaksoiwat seurata häntä, mutta
pian oli suomalaisen jäleZsä Main
Ranskan mies Guilleniot. Hän leit»
raa suomalaina kuin marjo. Syntyy
hirmuinen kaksinkamppailu. ToiZtuu°
ko täydellisesti loppupinnistys Koleh>
mainen—Vouin? 200 m. maalista
suorittaa (Juillemol Voimakkaan lop°
puftinnisiyksen. Pääsee ohitse. Nur>
men jalkoja kangisti. Ranskalainen
pääsee ensiksi perille. Aika 14 min.
53,6 sek. Nurmi oli 15 m. jälcssä. Ai.
ka yli 15 min. Suomalainen K o 3»
kenniemi oli myös hywällä juo!»
sutun lclla. Hän kilpaili kuin mies
Ruotsin mestarin Erik Back»
manin kanssa, mutta jaa neljännel»
le sijalle loppupinnistykseZfa. Back»
man oli 50 m. Guillemofia jaleZsä.
Mides oli englantilainen B l e w i t t.

Taftaf>tuniain johdosta lausuu
„93erliner Saqcfclctt", että ranska-
laisen juonittelut suututwwat Sak-
i*in Janjea. Siitä huolimatta, on
kovettama wäliiää tällaisien ta-
pauékn toistumista, koska ranska»
lliiset sotilaspiirit loain odottamat

tilaisuutta kurittaakseen
JSllecn ©otsaa. Vamaan suuntaan

Flioittawat. muutkin lchdti. Tr.

Korleushyppy.

Loppukilpailussa oli mukana 4
amrafMaisiii, 4 ruotsalaista ja 2
englantilaisia, jolla raiili oliwat
alluMpuiluZia hypänneet yli 150 sm.
Lopullisiini Etunojaksi tuli N. W.
Sanion, New>lorlista, tuloksella
193,6 sm. Kalifornialainen H. P.
Muller tuli toisetsi tuloksella 190
ja Ruotsin meZtarihyppäajä Bo
Ekelund samalla tuloksella kolinan»
netsi. Mokmmat muu.t amerikkalaiset,
nimittäin & Murphy, joka aikai,
feminin on hypännnt 198 sm., ja 23.
L. W Halen sekä englantilainen
Vak er hyppäsivät 185 sm. swotsa>
laiset olkwat ennustanee: sangen ylei»
sesti CSdun&a kolmannelle sijalle ja
tässä fuyteeFfa kämiwät heidän odo»
tuksensa toteen. Zlmerikkalaiset for-
keuZhyppäHK «ioät tahdo oikein on-
nitHm lnaania ulkopuolella tapahtu»
neiZsa koltcuGyppycilpailuiSsll.

_

H. Lahtinen toinen 5 otlelnssa.
Meille tulleen wirallisen piste»

laski:'ilmoituksen mukaan on Lah»
ajelle laskettu 5-attelussa 5 pistet»
ta, joten hän sen mukaan on joutu*
nut. ioijelle sijalle> ~«.. >

Eripnrnifuns waffaßa Rnotsin
olyUpialalslllytiliilUli i'cs-

t!!!!dcöjN.

Tukholma, elot. 18 p. (STT.)
„Swensta Dagbladetille" lennätetään
tiistaina Antwerpenistä: Niimeiltcn
päimäin wastoinkäyinisten takia on
huomiolaheräctämä selkkaus syntynyt
ruotsalaisen urheilijajoukkuecn keZ°
kuudessa. Voimakasta tyytymättä»
myyttä on ruotsalaisen urheilijajouk»
kueen taholta ilmennyt treenarijohtoa
kohtaan. Jlitrccnari Hjertberg on
senrouoksi tänään wapauttanut itsensä
edcZwaZtiluZta ja selittänyt matkusta»
manfa kotiin niin pian kuin mahdol»
lista. Hän ei tule seuraamaan ruot»
salaisten urheilijain mukana Päristin
tehtävällä Mierailumatkalla. jolle aio»
taan lähteä t. k. 29 p:nä.

Ruotsin olympialaisjourkucen ase»
ma ci tosin ole mikään loistama. Läh»
detään ensiksi matkalle hirmuisin toi»
mein. Tehdään useita laskuwirheitä.
Puhutaan warnmsti toisesta sijasta
yleisurheilussa ja 4Q:ätä pisteestä.
Mutta niitä ei tulekaan. Kotona odo»
telaan turhaan ja ollaan koroin petty-
neitä, sillä pisteitä luwatiiin mar»
masti. Tullaan hermostuneiksi. Syn>
tyy arwostelua jo wihdoin sellainen
tilanne kuin ylläolcwa sähkösanoma
kuwaa. Se on asiain luonnollista
kulkua!

Mutta Ruotsi on sittenkin Hyw3 nr>
heilumaa. Siellä on urheilu sangen
laajalla pohjalla. Mutta nyt on ta.
män maan olympialainzn wapaa»
urheilu ikäänkuin kaksipäisessä luo»
lassa: toisessa päässä eLtäwät amerik»
kalaiset ulospääsyä ja toisessa suoma»
laiset. Edelliset owat waarallisempia,
jälkimmäiset waarallisuutensa lisäksi
harmillisia. Ia juuri heidän wahti°
maZtaan luolanyäästä tahdottaisiin
päästä niin mielellään ulos. Mutta
ehkä se kestää loppuun saakka, sillä
suomalaiset omat wiime aikoina suo»
iMlneet oivxlll wartiopalweluStH,

Molemmat ensi palkinnot knulantyönnisfä suomalaisille? Pörhölä I, tulos 14
tulos 14 m. 15 fm.

Painijoillamme yleensä juurta menestystä.

Suomi pistemäärässä toisella sijalla; yleisurheilussa Pisteitä 51,

Ruotsalaisten urheilijain keskuudessa erimielisyyttä.
(Hels. Sanomain kirjeenwaihtajalta.)
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Antwerpen, ele?. IS p. (H.) Nusi, suun finntua päiwä oli ''»rinalaizill.-! urljciltjcifia iaa-5 tanää»,
jolloin syoritctilin loppuiilrailu t::ulautyöu::io>u. SSißc Pörhölä heitti kuiu !tiic& faaiaiiiiccu inaiiusn tu»
Icffcn 14,51 m. Kun wihdoin tuli tunnetuksi, että Elmer Niklander cli lopullisesti lijoiiiumit toifekfi tu>
lukklla 14,15 m., cli fuoutalaiSiöt riemu rajaton. Kslnumneksi tuli «merikknlmncn H. D. Liv ers :d g c
laain puilta feninnerriu huonommalla kuin SäHn-nbc-.

Painissa olmit parejaan wZittznect fssjaalaife! Friman, iTäfjfönen, Tlmunineu, Wnre, Vrthur jaAdolf
Lindfors sekä Perttilä. Tähän aSii eiwät suomlilaisct ole kärsineet ainoaakaan tappiota.

Antwerpen, elok. 18 p. (TTT.) Krcikkalais-rvomalaiseZsa PainiZfa hölihensariasj» tornit»
»e» (?) aincrikkalniscn Worssin ja Ä. Lindfors norjalaisen Stcdjcbcrgin.

Antwerpen, clok. 18 p. (H.) Roscnqtoift on Ijätoir.nijt ruotsalaiselle lohanSsonilld

mm.

Antw erpen, elok. 18 p. (H.) 10,000 metrin käwelyn woitti italialainen Fregerio ajalla 48 min.
6,2 sek.

110 m. aitaiuoksun w«uti ameriktalaincn Thomson maailmancnnätyöajaZsa 11,4 fef«

Vilen illalla sähkötti klrjccnwllihtllZamme, että wapaaZsa. cli staduinkllpailuZsa on AmctikllNa 67, 2u o>
M tlla 39, <znglam-.llla 18, Nanöllllla 12, Ruotsilla 11, Etclä-Aftikalla 4, Wirclla 2ja Noijalla 1 piste. Ta-
mä sähkösanoma on kuitenkin lähcictty ennen fuclauftjcuitön, kalyelyn ja aitajuoksun lllpftukilpailuja. Suo»
men pistcmLarä nousee täten wapaassauihciluZsa 51:cen ja hleispiötclllßkuss» 58:aan, joten ©norni nyt o» toi-
seita järjestyksessä Norjan kanssa. Amerikalla on wapaassa uthellussGN. 80 piöictlä ja yhteensä n. 150. Anot»
silla on nnt l4 tai 15 pistettä.

SfrmabfiTnnicn Thomsfon
niuiiieu mestari.

Hänen odotellunkin waittcuvan.
Wannast, hän pyyhkäfi matkan.
Aika 14,4 sek. eli sama kuin maail»
manonnätyZ. Lappukilpailussa oli-
mat sitäpaitsi amerikkalaiset Mur»
ray, Varron ja Smith ia ruatsalai-
nen Christensen. Tässäkin lajissa
murtui siis lamallaan amerikkalais-
ten rintama. Sanoimme tawal-
laan, sillä Thomson lueskelee Ilme-
rikassa, mutta edustaa Kanadaa,
jonka miltei huomllltamanTpi alym-
pialaisedustllja hän on. Tukhol-
man olymftialaifissa moittimat
amerikkalaiset kaikki kolme palkin-
toa. Kelly oli paras. Aika 15,1 sek.

Maailmanmestari Taipale
Voimistuu.

Taipale oli, kuten tiedetty, sangen
pahasti meriKpeä. Mutta nyt on hän
taas kunnossa. Juttelee tapansa mu»
kaan ruotsalaisille sanomalchtimiehil.
le mitä sekawinta palturia ja harjoit»
telee huolellisesti. Sähkosanonia tie»
tää kertoa heittäneen harsoituk»
sissa »Kreikan limppua" 47 m. Myy>
rä aikoo myös wakawaZti yrittää kie»
konheitossa ja on harjoituksissa heittä»
nyt 42 m. Wähän roiel/i lisää, nim jo
tuli taas pisteitä!

»Suomi ei ole fuosiosla".
Tällainen latominen sähkösanoma

saapui eilen kirieennxlihtnialtamme.
Katsoimme eri maitten tzistelukua ja
osasimme helpoSN selittää, mistä täl-
lainen »suosio" johtuu.Muistuu mie>
leen hieman samantapainen tapaus
Tukholman olympialaisissa. Suoma»
laiset saiwat painissa lukuisasti rooit-
toja. Tuolla juuri kummallakin ma.
totta saiwat suomalaiset woittoja. Toi»
nen häwinnyt oli eräs saksalainen,
toinen sarjan wiimeinen ruotsalainen
mies. Suomalaiset lajauttiwat luon»
nollisesti tapauksen johdosta woiinak»
kaan Paikalle il»
mestyy eräs ntoifalainen ja ilmoittaa
meille kylmästi, zttä Suomella ei ole
Ruotsin sympatiaa painissa, tymmät-
lilyne ja lHmyilimme. Iz, joog kuu»

Ausia suomalaisten mainetekoja Antwerpenissä.

kaikkiaan 58.

m. 81 sm., NMander N.

-lo

Ranskalainen sosialisti
Sofoii tlnkoitettu

Weuiljältä.
Sunrvoliitlinen jlaudaaliiutlu.

Onlo Puolan ullominislm
puljuina liilajn '!

(SimEt Siulanbar,
oltjmtnatcnlotteaja wariliasta totiu-
mnffafua, tuli teliä fertaa iiuifon-

lyönnissä toiseksi.
luu: ~'Snomt ei ole iuouo&fa." Z)m°
MäNNMme ia fyunrjtfcminc.

Ia linclä lisäisi: ynimärtäkäänuue
roottfoniiiic oikein. Ne owat hämmas»
tHltawiä, ne pancwat Mo maailman
ymmälle. Me olemme saaneet olym»
VicHnHlroittomme, toaiffa meillä ei
ole läh?Zt:»liosi'.?as.n sellaista jonöo
urheilua kuin Amerikassa ja mikä pi-
täisi olla kaiken urheiluelämän poh»
iana sa päämaaiina. Me emme saa
tuudittaa itseämme siihen uneen, että
tämä maa on urheilumaa Par pre»
farence. Ei lähestulkoonkaan. Tässämaassa ei ole m. m. moimakaZta
jlmkkourheilua, hywiä kenttiä eikä
uimahalleja. Miten surkeaa oli itse
asiassa olynipialainen rahankeräuk»
semme ja se kassa ei ol e ro i e-
läkään täynnä. Huudetaan elä»
köötä iltaisin suomalaisille urheilu»
woitoille mutta ei kehdata pitää
suomalaista olympialaisinerlkiä rin»
nassa! Ne odottamat ostajaa kanpps»
jen llkk,uieis!'a »amaien kuin kerönZ.
listat fnHäjiä komi'
tean voudilla. Siinä eräs pikaftiirros
tilanteesta!

Iloitkaa, mutta iloitkaa
oikein! On luonnollista, että kau.
niit ja kunniakkaat olymftialaismoit'
tomme otptvln i'olla ja riemulla was>
taan, Ranballinen kotoutuminen
eläköön-huudot ja i onkiin iiänmaalli.
!en lauln.n laulaminen ie on kaikki
paikallaan. Mutta tnrb»NVäiwä'nen
rääkyminen, tottele»
matsomuus, tiunwlassa esiintyminen
ja siinä iilassa ilkkuminen ja kowa>
Sättinen kerskaileminen ei ole paikal'
laan.

Pailnfaäntöja munittaan.

Trotski on antanut julistuksen
ranskalaisen sosialistin Lafonin kar»
koittmnisesta puolisoineen NcuwoLto
Nenajältä, jonne hän oli saapunut
ottaakseen osaa kolmannen iniernatsis>
nalen kongressiin. Trotski syyttää La»
fania siitä, että hän matkallaan 2Bena«
jälle oli käynyt WarfowaZsa RanZkan
lähetystössä, joka on Ncnäjän»was>
täisten sotatoimien ylin johtaja sekä
myös Puolan ulkoministerin, sosiall»
patriotin Dashinskin luona. Dashin»
ski oli, »venäläisten lehtien kertoman
mukaan, ilmoittanut Lafonille, että
hän pitää wälirauhaa Puolan ja
Neuwosto'32enäjän wälillä ainoas»
taan lewähdyZhetkenä, jonka aikana
moidaan walmistailtua uuteen hyök»
käykseen NeurooZto-Wcnäjää nastaan.
Puolaa ei ole Kuritettu, eikä sata ole
päättynyt, oli Dashinsti lausunut.
Aselewon aitana woioaan järjestää
uudelloen armeija, jota ei ole woitettu.
Se peräytyy ainoastaan sen >ouo!si,
ettei silla ole aseita. Puola keskustelee
parhaillaan Saksan kanssa aseitten
hankintaehdoista. Osa niistä aseista,
jotta oivat Schlefiassa ja jotta Sak»
san on luolvuiettawa ententelle, lähe»
tetään toiseen suuntaan Puolaan.
Ne,uwoZtojouk!ojen lähenennnen on
herättänyt Pnofcsia vatiiotismm.
Meidän on ainoaswan woitettziua ai»
kaa. Kaikesta tästä ci Lafon ollut
ilmoittanut sanaakaan neuwostohalli»
tukselle, nnan keskusteli aiiaZta yksin-
omaan ranskalaisten tuttawainsa
kanssa. Kun Sädoul ranskalainen,
jolle Lafon oli kertonut asiasta
tehoitti häntä julkaisemaan nämä yk»
sityiset keskustelut, perimtui Lafon
sanoissaan ja koetti selittää koko asian '

Väärinkäsitykseksi. , i
Lafonin karkoitus Venäjältä johtuij

myöskin siitä, että hän kolmannen
internatsionalen kongressin ensimmäi»
sessä istunnossa oli sanonut kommu»
niZmin saaneen Ncuwosto-Wenäjällä
niin inhoittawan muodon, ettei edes
woi ajatella sen siirtämistä länsien»
roppalaiselle maaperälle ja ettei ku>
känn Moi uskoa kommunismin pysy»
wäisyytem itse
tään.

Edelläesitetyn johdosta on huomau»
tettönxi, että bolfheMilien julkaisema
Lafonin keÄustelu Puolan üßboii»
rnSterirt kanssa on kaiken foo.!miäflsi°
syyden mukaan kokonaan peiäiön. Ei,
woida otaksua, eiiä Puolan ulkomi-
nisteri olisi keskustelussaan kalman»
nen internatnonclen konaießsun SiCii»
ivoZto-Nenäjalle nmtkustawan ran?»
kalaisen sosialisti-kommunistin kanssa
lausunut mielipiteitään niin tärkeistä
ja polttamisia asioista ki-.in puolan ja

suhtoicta ja Pito»
lan aikomuksista NeuwoZto>Wcnlliäun
näljdc?-. Sensijaan on hywin todenna»
köistä, että ranskalainen,
nähtyään kaiken fen kurjuuden, laitto»
muuden ja mieliwaNan ,joka nykyjään
on wallalla Iccuwosto-Wenäjällll, on
lausunut siitä jyrkän tuomionsa, mis-
tä myöskin on johtumit hänen frnv
koittamisensa.OlympialaiZten painiiaäntöien mu»

taan pitäisi kilpailuista joutua pois
yhdestä häViöZtä. Mutta nyt on siellä
kai ollut jokin kan<ainroälil'.cn paini»
kongressi, jonka muodostamaan „ju»
ryyn" on malittu myös suomalainen
Viktor S m e d s. Tc on m. m. päät»
tänyt, että kilpailusta joutuu pois
wastll kahdesta hämiöstä. Paikallaan
olema päätös, mutta silti ei woi olla
taaskaan ihmettelemästä, että juuri
wähää ennen kilpailuja muutetaan
niitä sääntöjä, joiden mukaan osan»
ottajat omat kilpailuun kutsutut. Se
on tai sitä olympialaista riippumat»
tomuutta! Miksei pidetä tällaisia ko>
kouksia aikaisemmin? Jäämme odotta»
maan mielenkiinnolla tietoja siitä, et»
tä on luomuttu täällä kotona mallan
käsittämättömästä periaatteesta, että
painissa sai ilmoittaa main kaksi pai»
nijaa kuhunkin luokkaan. Maikka pal»
kintoja on kolme. Se tieto otettaisiin
täällä ilolla Mastaan. Lähettäisimme
nimittäin toisen
kon Jukka Lindstedtin johdolla. Hu»
monstilaulaja Alfred Tanner Möisi
toimia Maikkapa apulaisjohtajana.

Kuohunta Irlannissa.

Pohjoismainen parlamenttien-
walinen lolous.

Lontoo, elok. 18 p. (Reuter
STT:lle). Eilen illalla ammuttiin
Temftlemoressa lähellä Thurlesia
eräs poliisipäällikkö, minkä' jälkeen
asestettu poliisi whosi useita liikera.
alennuksia ja poltti raatihuoneen. SH»
wäiiriammuntaa kesti neljä tunti».

Kristiania, dok. 1? p. (STT)
Kahdestoista Pohjoismainen paria»
menttienroälinen kokous awataan tä-
nään. Kokous jatkuu ohjelman mu»
kaise3ti> johon kuuluu kolme tärkeää
kysymystä. Näistä on enjiminäinen
kansainliittoa k«Zkewiin määräyksiin
tehtäwät lisäykset, toinen ascistariisu»
miskysmnys, erittäiunn pohjoismai»
deir tulemat sotilaalliset olot, ja ke!»
manneksi lainsäädäntö sekä toiinenfti»
teet työttömyyden maZtuZtamiseksi.
Kutakin kolmea maata edustaa ko°
kouksessa neljä neumottelcmaa jäsen»
tä sekä 12 Maltuutettua

NPC.

Englantilaisten asema Mcsopo
tamiassa parantullut.

Lontoo. elot 16 p. (Reuter
TTT:lle). Bagdadista lennätetään t.
k. 15 p:nä: Tilanne Eufratin war»
rella Hillahin ja Bagdadin wälillä on
paiantunut. Englantilaiset joukot
owat uudestaan miehittäneet Museji»
hin t. k. 14 p:nä ja Hindijen t.k. 15
p-.nä. Täten on asema mainitulla
alueella palautunut entiselleen. Mo»
sulista ei ole saapunut uusia tietoja
sähkölennätinlmjan latleamisen ta. ,
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Dltu^uMsm
Elokuun 19p.

Tänään : Maunu.
Suomenna : Sauno, Samuli.
Aurinko nousi JIo 4,24 s? faSfee

m 7,41.

Kauftpaminlslerill pailau
läyttämineu.

"a?2tU!>m«tl Hj. I. Piecspi minieteri
Glfrnrrstfiu jciirrlffifCiff.

r:»»4 fanc-i io aiaöairnär.ä täcfeisätfet
ministeriönsä toir?arntc^iC«.

KansllncduZtajcrtta, toaMniemeri Hs.
,%, Proeopeltu en HebiiStcJh: olljira
Ml taipu:oainen oitamjen lauippxTiimé.
.•etht taimen ffaSraen. Hra "Brotepc neu°
"cciieli to:ffa'pötrwii!a Nuetsalaisen fmt=
;'cmpitof"accn riaHi-renon jäfeuie". far.äfa
aftaf-trr, eikä Hänellä, miten Hl>l. tietää,
liene intniiteri/n «MlOliAn waZtaan.
OMfirfaon fyäamt niimtarTenfä
ota näinä pVwinä.

Hra P««pc'n „uouui" on ainoalaaiuU
,'.cn ~Lcibänli*.i uusiZsel ok>iS"antme
/anoo Hk>!:>'. „Speciator". Hän on waZta

ottanut juliifccn taal:icllifeen
cla:nään rsaa w:sta 1918 ja walittiin ensi
ferran toaéia toiime
tottafeéSfa. Hänen fauit?i-jat:tnsterti;i ru,
femtiensa selittää rnainiuu pciinoiifijc

meifeän erilaisista
fat- sa
joizt,i ufeir. seuraa, eitä renliiS,
jolla ei ole mitään erifoisefeeiftiitjffiii
aftessataiteß hoVIIÄD» ja'enen isi-
tOKß, kuitenli.i siihen tulee inisutulsi.
Sci:ppra«in:stcria alaan kuulujien <H»
eidin erueiäiunlemuS puuttuu se» Pr?"
ecpi?i;a Jcfrnaan, iracu licn-ee chänelln
feenjaan pankliyfiii l;l'en ja Hrrciftte*=
villien fattnshiS r.'-.'r :!Ti s<xrrc: fejsö*
tasa edelleen iieläs.

Nuskurmaesa fjt-a Procrpi on e liirat)*

ftiSra ryfijrnriTuSfä, illen nr_ -n erittäin
hiaofa" nykyisen ttffettin ;rtenK UttJftaß.
.•55a ia tjnttSätt p&cattage. fania !aa»
tooffeen. Hrn 2?rocc#é on munien ttm.
nti+z miefienä ja fanaffiaf»
otiinrt aiiarmjajana.

..FlialHli" puoleltaan pitää hra Pr»°
c?7l!n Sxralia faii&pacitTiiM-rriH erittäin
onnistuneetta.

Lahjoitus olijmpialniSra*
hllLtoon. Wo'ton fanoxicn joljbaäie
;n Lassila & Tiranoja Oy:n iftlsingin
foniioiin fjcnalctmUa rc§fuubcS|Ci:ji
cssmtai 2,0C0 ml. oltzuchi«lllrfte» rantfc»
rescciscn. MiNIiZH taK citcn M°
;;*i2K lisäisi 745 Ml.

Sirlulfeéfa Ichiään
iniisnci ninitaraaa ä-Sääsaf, fc»WtsSa 3
v.azZii ja IrJifccn «l«Mn. Joukkue fu?r:i»
faa mitä uailejrni-ra alrsfetattiditEbäS
ww^ws

Vnomallttset lentäjät Italiassa.
Tunnettu ma.

Juri Wiftola on tänne lähettämäe.
sään yli"ltyiZ??ri?czsZ kuivaillut upsec»
tiemme matkaa Italiaan, josta hei-
dän on määrä tuoda Tuomeen läksi
o otettua lentokonetta.

Wastaanottojuhlallisuuisistll mai>
uittakoon erikoisesti juhlaväiwällifet
siläläisessä lähetystössämme. Tilai-
suuteen oli saapunut runsaasti kor-
keita italialaisia lentoupieereita, jaiS-
ta muudan eiversti piti lennokkaan
puheen Suomelle ilmoittaen Italiun

I iarjoa-man Tuomelle italialaisissa
leniokouluiZsa niin traania Vapaa-
paikkaa kuin minkin haluamme.

Roomasta maifustiwat [aosnclai-
;et Milanoon tutustumaan sikäläinin
lentoasemiin ja lentsioneteh-ainm.
Mitä italialaisiin loneisiin tulee,
kiittää majuri M. erittäinkin heidän
maakonettaan. joiatoaéiom wesiko>
ntd eiwät souiellu meidän oloihumne.
Hinnan subteen owat italialaiset fo-
nee: runiaasti englantilaisia halrocm*
mat.

Leuioteitie fcalaissfcan lMiÄviit
suomalaiset ?iur,rerfcamin kautta
Saksan rannikkoa myöten Lidauhun.
Matkalla täytynee heidän pari kertaa
laskeutua bensiiniä ottamaan, cnirn
VtlassbuMiOsa ja sitten Wtnissä.
Jos tuulisuhteet owat suotuisat, on
tarkoitus lentää Kölnissä strsvcmpaä»
tä Amsterdamiin.

DenMttetM

nen sohdoöta iireillä
«äestän ja Eteinen
knnniat'r!'oe7)dr,!seUä c-\tßf,3tn uäiwän-
sankarille ruusuja. 2r!!i!ass''itt2luuiaseitte': wirlailisan lu:n:illlfi.

ÖO !t3Ußi:a icyiraS iäjtäJßt
wllulhseon liäfcimsß leStori C. E. K,
a i) l id t ti.

50 tegöita täyttää tanaan raiancäicri
G. N. 2C to ei I a n &uo?unieutes;å.

Siiiiiila ?loilllln 18 p.
SuöÉÄt§=©UEojsC*fa

alt Taaja 757—T43
Etat ■ frjmä ilmanpa:-
nominiini, jouia
leStaé eli 2«piBfa,
focfein oli iltnatt'
paine NatiZtoLsa,
ja§fa barometri
noh iti 780—762 mm.
Ilmapuntari lasli
hiljalleen fteS!U@u*
Eepa&fa, lauiio nou=
ji hiuian pcchjoi ses-

fa. 'laitoaS M t)leeiiiö_p:ltriuen, »am
Nanslassa ia £uDse?£='iraiiu§fa paikoitel-
len firfaS. ®Esmeafa ja Staiibina-
wia-sa oli ftIÄMH» faicita siellä tääl-
lä. Tuuli Äi larmen \a Isuuaan pao=
Itnsn, cniVitmalfecn fiaiffo talit' lohtalai-
nen o—4 bcauf., Pohjauiahd«'. plhjultz»
olan fc.tbinlta mtjsetm 5—7 fiaauf.
Smnpbtua oli 11—17", Puolassa 20, Öa=
piöfa b, StorltsniöfS, (säma&ja (Saot=

•' U) jet li-lanuiiia ö—6.

Snfeenr-ttJuiacn fää 19. 8.
Pilweiletimä, Ijciiiroja ja Mitaleista

lännen pu«lisia fcuFta, lämpötila annal=
laan, pieniä pailslltiia sateita.
—iallal4o m i; u i » ä. lirfi ei=

iuaitan ebusmUs teräyiyy iitaisin
fuuret joufct toäJeä o&oitajtaan
tietoja olympialaiZlifoiZill. Waill»
liuun foiDuturäifcita ja ilonihnnul»
sista an luonnollisesti »llut haittaa

HELSINGIN SANOMAT

Tärkkelyssiirappi on aina kemiallisen kokoomuksensa vuoksi vähemmän makea
kuin sokerisiirappi. Tämän epäkohdan poistamiseksi sekotetaan tSrkkelyssiircppiiu usein
väkäinen määrä sakariinia. Ilmoituksen mukaan on Jokioisien tärkkelyssiirapissa OsOG
pros. sakariinia. Tämän kautta on siirappi saanut sniellyttav&xi 3na.kea.n
ms.tr.iz ja sen käyttökelpoisuutta on huomattavissa niiJärki edistetty. Nykyisen tie-
tomme mukaa» on Sakariini käytettynä siinä määrin kuin yllämainittu, täysin ra<
hingotomta.

Vaikkakin siirapin käyttö etupäässä riippuu sen mausta ia niin ollen sen ravinto-
arvolla on vähemmän merkitystä, sanottakoon kuitenkin tässä yhteydessä, että tärkke-
Iyssiirappim sisältyvillä dekslriineillä ja gykeoiiila on käy-;innöi!i?el!ä kannalta katsoen
sama raviato-arvo huixc rao&osokerilla. Ravintoarvoon nähden vas-
taa siis 100 gr. tärkkelyssiirappia 74,6 gr. ruokosokeria.

Tärkkelyssiirapissa ei ole mitään hajaantumatonta tärk!:elystä.

Ylläesitetyn perusteella saan näin ollen lausua, että minun tutkimani tärkkelys-
siirappikoeaine erittäin hyvin täyttää ne vaatimukset, joita senkaltaiselle valmisteelle voi-
daan panna. Se on siis sopiva TUQjkavsblm.islrakseemj leipomiseen, he-
Helinien säMyJklsei&silxsiLétäznzsstnz ja SxoaSzttoxit&srSsoitnlssiin,

Sokeripuin-aikoina icorxras Sd -vnzrsisz liy-viii aslcU. solcGfia eit&
soSse2:i3iixs.-piu.

Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 1920.
Csfl Tfgerst©öt.

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

Jokioisten Sokeri- ja Siirappitsiidas Osakeyhtiö.
MX 22635

Tampereen teknillisen opiston
tonrrakennus» ja mekaanisen tekno»
Icflian opettajanwirau wiransijai»
suutta on päättyneen määräajan kulu-
essa Hannut insinööri U. Strömmer.

Toimitus cl fåuukt
käsikiljoituksin, ioito ei ole Helsingin
TanomiUe tilattu.

hywälle fatujäii:lU}£felle, et polilsilaitsl»
fen taholta ole fatjbottu fira cSiää. Nyt on
tuitcnlra ruicennut yleisön iou!foon £e--
rälitiimääa "mfertlatSta luaiTnionm Wåieä,
jonla HtriuanrifeHa ci ala oila mitään ra=
jcja. Täinän wumsi riii'o foiiiiiiailaä e§-
tää tällaisen itclDJcn antainiötaioan Lite*
rntfbn, ellei yleisön täytöksessä tapahdu
]l>rffää muutosta.

Suosiknll faitfca idituaiéia!

WallauKumouKstn
liittslatueu.
Hintapakinaa,

Muuan porwarillmen msaieithxliliti
hajoitti raoin hinnan nouftm joFiboita m.

m. näin: SBalio woi olla rac=
tulitettu fii.ä, etta ite w2nchtMVN ioroi»
tuffet, joifs niin nopeasti fcuxafiraat toi»

sia»»» lisaäraat io;nr.tuni'3r.tia enemmän

fettt fe i«BinuaiSK>uoluee« östuåtaraa
lofoué. jonla Helsingin poliisimestari
liajoitti." Mnlesfa smumlitlehtunieH»»»
fiZfä lllvaNmdessa sisältää tämä taft
totuuden pisltilln. LlUllNfesti, wapaana
raaltioroaLlan ttaJncractsia ja tasoittele»
toaSta Jjittåta Woawai hinnat oraat
„raat>aan ItlßcUmV riic-iia raoin tecreci»

titten lacäoa ja palltajärjeztelnjen ol»

feSfa leMymäMmN, wallanlumoulsen
tooirnataS ftätolamea. SJc puhaltawat
laajoihin ferroJfiin, joiden elinlanta ra a»
faraaSia työnteosta huolimatta alenee
alenemiltaan, t)ahan'urista mieltä, sel,
laisen latleluuden tulen, toia on tilaisuu»
den sattneLsa toalmt's pofttanaam sillat
totonansa ja tawoittamaan roisin keinoin
siia, mikä !l,ötä tehten näyttää raain loit»
rcncracn InnnolliZta toimeentuloa.

Hitttoje» lohojessa OlcktZtNmukfei
kasaamat. Naitlapa tl)öwäeZtö ulistiin
tarkasti aaimaiiHifeäii järjestynyttä ja
Exriftajia elinlustanliustnsun lahoamisk»
julkisen tilaston awulla tarkasti J:urab
taiiiinrir., tuo hintatason nousu aina tul-
lessaan pantataiSicluja ,s. o. jou!talii=
?sTiK:i:ifiä. jatka rnotroat helposti saada
poliittisen luonteen. SlincaStacn siinä
tapauksesta, euä palimtariffu ofif&xrt
järjestetyt liukumiksi ja mahdollistnunan
oikeudenmukaisesti elinluilllnniislin nou»

sua seuraamiksi, tooibaan tellaisiii iliniöi»
tä roälttää. Missään maassa ei tällä
akalla oltu sedan a!?m»u,l>si«t niin wa-
kiZtuneita ja niin järjestelyihin »atais=
iuneita, ettei tyLwäeZtön lealiftalkla ja
siis myöskin eNnkanta olisi huomatta*
masti alentunut. Nopein ja suurin oli
tä:nä aleneminen rtaiiiätnästi teSfuStoal'
laissa. Sen sijea» GnglanniSja ja g)E|=
dysmalloissa liMyttun jättiläisponrnS-
lulsiin tantan alenemisen estämiseksi
ja omstutiiin suuteåfa mäann. Tär»
keimpäin iulutustatoatata hintoja koetet-
iiin kaikin leinsin pitää tohtuuListssa r«°
joisfa, ja pidetään yhä edelleen roä»
he««än nljahinnllikla j« rangaistuksilta,
enemmän maltion ajorastoilta, tamatto'
man anlaiana fotatooitto» ja suurten»
talojen »eiotulsella ». «. s.

Wielä »aarallisenlpi jouNopsylolaginen
waikutus on hintain nousulla silloin, lun
fen toeihituSta elinkustannuksiin «i sel»
wäiti tunneta. Plllklaintojen rattaisul»
la ei ole mitään juhtotähteä ja liioittelut
saattamat käydä täydestä.

Mutta lenties tmtlä «rweluttawampi
on se puoti aim§[a, ett« «ItnhiStimmiS»
ien nousu luo uusia »köyhälistön" raja»
seuduille joutuisia jouftoja, mm. ttit»

lamiehi«tn ja pitluwiljelijöiitä. Waltion
palwelijain pllltlnjärjestelht Wlewat ta»
wallisesti aiwan liian myöhään was»
ta sitten, !un asmn-maiset owat jq syö-
neet pienet säästönsä tai wellautuncet.

.Torstaina elokuun 19 p.

'M 5 VMZ W Ile is U

Meinel! pappiil-lolous
clioi eilen Tampereella. Osanottajia
ci; noin 150 maan eri ojista. Myöö»
lin oli Isäoaffeen saapunet Niron
piispa Kul:, jota pi:i efitelntän Wi»
"on firuilitjiSta olciSta. AlkajaiZpu»
tiera piti piof. Antti I. Pientä. Ko>
fou£ {eii £uijaettjoö:aiafit walittiin
piispa Gummerus selä wara»

iii SjSaoSoo SBirffu»
nen ja prof. Ä. I. Pietitti. »lytcinffi
tattittiin tirtfeherra K. ilaljiiuai»'
ja W. Laurila.

Töman jälteen efrtclrnoi paSicn
K. Si". Paaiia Suomen sir«
Foit hcnZ-ttinen hätä ja

lngman sunnnitÄuista iir-
lellien MkußhalNtutftn
?e'si. Satfffefjea osllNÄitajat siirtyiwät
sitten
patuieinPsscn, joCia narnaji EttcSo»
herra W. HcuchMusri.

Kotensta iarteic-ni: timMl ja huo»
mennä.

Eläiufncjc?iiöi!!s tefitofl rl3i»ten
Ichicka vnra:!fn:::a!!n edistää Fanfan
henfisiii jn telcnbcliföta roouraSta»
niisi». ssfim#t* iacte teftt Cua»en

MulStltkaa sitä
ja icvia::Tr:iit:rnr'iräßif.

M. '

Ia erikoisesti juuri wiijanhintain nousu
tai mt&tfåmm jo se s:iika, että ti lal»

ta on rooitu juitatin toaiteita suuiemmiil»
sa määrin myydä on asetlanut suur»
maanoniiLtuksen edullisempaan asennan
kuin Mllji» pikkuwiljeliiä on joutunut.

Tämän kaiken lisäisi on hintojen nousu
waltion weNmtmuinen ia lisääniymä

lucionläyiij ylee:isä instatsto»
waluutan huononeminen sellainen kuo»
lemanrengaS, josta poisliyapäämincn
edellyttää woimakasta ja häikäilemätöntä '
politiikkaa malttan tahilta.

Ulkomailla on ollut olemassa oireita,
siihen suuntaan, että hintojen nousu al» j
laisi pysähtyä ja alkaisi alenema suunta. \
Näitä ilmiöitä on termehditty merkkeinä.,'
siitä, että tuosta lualemanrenlaasta ale» i
taan päästä Pois. Hintojen putoimisel |
tuomat kyllä mukanaan romahduksia joit» '
lakin tuotannon aloilla. Mutta tämä Ri» :

lllstuli woidaan kestää siinä tietoisuu»
dessa, että sen jälleen päästään tasa»
paino-oloihin. Kehitys tähän suuntaan
jatkuu main siinä tapauksessa, että rauha
säilyy. Jos uusi suursota puhleaa, on
edessä peloittawa tulemaisuus. Entiset
taloudelliset ilmiöt uudistumat ja niitä
seuraa yhteiskunnallinen kuohunta.

Koko maailma odottaa iunniltyneenä,
tuoko lentoon lähetetty kyyhkynen nolas»,
sansa öyjypuun lehden.

N i l o b e mu 5.

Maai!n!2Nir-allanku:N2u.kta LM»,
van kiljsfaijaiu alusia iceiin todis-
taa, että vertailemalla eri naiden
sosialifta ja taloudellisia oloja toisiin»
i'a on ir.ahicionia tulla roarmoihin
johtopäätöksiin bolshewiZznin elin-
'roimasta ja
sista. Senjalleen olen koettanut näyt-
tää, miten Europan eri suurwaltain
horttnua, ristirnillnuen ja ifsefäS suh-
tautuminen Neuvosto-Wenäjään on
omiansa foam vahvistamaan sen
valtaa. Mutta tällaista liiiettä ar>
'nostellessa ei riitä tutkia ainoastaan
niitä ulkonaisia olosuhteita ja päiwän-
polittikan valtiollisia toimenpiteitä,
jotka tl»iwltl aikaansaada toain pinta-
puolisia ja lyhytaikaisia mu'.<toksia
historian kulussa. Hyväksyttäköön tai
hylättäköön bolshevismi, sitä ei kui»
tankaan woi pitää yksinoniaan jnno-

dollisena mahtikysymyksenä. Volshe»
teismi on aatteellinen wirtaus, jonka
perustana ei ole muutamain har-
min wallankumouksellisten fyysilli-
".en mahtimäärä ja valtiotaito. Jos
tahdomme päästä siitä Suomen ja ko>
co Europan tulemaisuudelle niin
äärettömän tärkeästä kysymyksestä
olioille, ttileeko bolshewismi olemaan
pitkä-ikäinen ja tuleeko se yrittämään
levittää vaikutustaan Wenäjän rajo»
sen ulkopuolelle, täytyy meidän kään»
tyä tutkimaan Wenäjän kansan sie»
lullista ja eetillisiä ominaisuuksia ja
.venäläisen kulttuurin kehitystä ja
suuntaa.

SScnäjän forna on kaikkea muuta
Mn puhtaasti Naauulatsta rotua.
Itö»Eurolmn arojen wnnhimmat afuk.
,'aat oliroat mf.hboftivSii germaani-
.aiSia, mahdollisesti mniis fuomalaib»
Ituista alkuperää. Ainaktn myö»

Öemmin, slaawilarsron tunkeutuessa
maahan Mustanmeren wirtasärjeLtel-
mää viilin, asui WenäjäNä suomauri-
sia heimoja, soiden kanssll ssaaroilaifet
sulftuwiwat i&teck. .W« tHeMV»,

MHailmanwallaNknMsns.
(Z el f. Sa n omllib Verl i n i n-t irjeenva i h t a j a I t a.)

let valtiot syntyivät pohjoiZgerutaa.
imaisten n«rjaagien herru.uden alla,
ja vähitellen nämäkin sulautuivat
taajaan. Senjälkeen Wenäjää hal-
titsivat Aasiasta tulleet tataarit, jotka
osittain netin selautuivat Wenäjän
silloin jo hyvin fekarotuiieen kansaan.
Siäin ollen täytyy olettaa, että Wenä-
jän kansa rotuonunaisuutjissnan mel-
toisesti eroaa m.nista Europan kan-
soisia, ollen kirjava yhdistelmä
Aasian ja Eureftan heimoista. Mutta
vielä enemmän kuin veren erpavai-
suus europpalaisista kansoista on Ne-
näjän kansan henkinen omituisuusseuraus histoMllisista lvaikuUimista.

Eurovpalaisen kulttuurin kehto oli
katootinen kirkko. Alkuperäisen aftos-
tolisen seurakunnan eetillisen meri-
tyyri<uskonnon hukuttua itämaalais'
roomalaiseen loiLtoo» ja maalliseen
Vallanhimoon, ymmärsi tatoolinen
kirkko kuitenkin pian etsiä uutta voi-
maa kreikkalaisesta filosofiasta ja on
ten jälteen aina pysynyt verrattain
korkealla henkisellä tasolla, kasvattaen
suuria ajattelijoita ja synnyttäen
uusia ajan ja kansallisen kehttyksen
mukaisia tytärsourakun'ia. Sensijaan
vastaanotti Wenäjän kansa kristinuZ.
kon Itä'Rooman orientalismiin huk.kuvan keisarikunnan keskustasta. Te
jäi tällä tavoin Eurohan kulttuurike.
hitykfen ulkopuolelle, ja juuri siihenaikaan, kun Länsi>Vuropan heukifes.
fa elämässä uul«» ajan aamukoitto
alkoi tunkeutua keskiaikaiseen pimey.
teen, kitui Wenäjä Aasiasta tunkeutu.
vien tatozlrnn, •rinufce*fa. Näin ollen
an Wenäjän henkinen kehitys suorin»
tunut aivan omia teitään, imuille Gu°
ropalle uivan vierasten vaikuttimien
alaisena. Tarkoin näistä watkntttmiö.
ta oli ehdottomasti tataartsorron ai»
ka (1288—1480), ei ainoa»taan siten,
että Nenäjä tänä aitana jäi tykkänään
ulkopuolelle siitä uudestifynnyn n»i>
luwkiesw. jo& mm M^ggamM

nykyisen eitnu->alatfen Jitlihutnn,
waan myös sen iitci-anaifcn traiadur»sen kautta, joka tataarien herruudella
oli wenaläisiin oloihin ja wcuäläiseeu
luonteeseen.

Tataarien herniu- isaSia yhdisti
Wenäjän tvaltarunnan yhoÄsi malic-
kunnaksi, mutta se opetti . sa;r.aUa ve-
näläisille väkivallan woiniakasta op-
Pia: ainoastaan yhden kädeösä on
rcalia täydellinen ia tehotaz. Taiaa-
nen valta oli jbtilnSbtnatfcirri; soti»
lasdikiaruunllll jos niin mobernis»
5a sanaa saa käyttää leZkiaikaisesta
Nenäjäötä tefi Moskovan suuri»
ruhtinas itteimallasta lopun, ja 10=
tilaSbifta Lxturj oli senjälleen Henä-
jäffit usein tarpeellinen, aina käytetty
hallitusmuoto, joka kansan mielestä
niinmuodoin juurtui luonnolliseksi
käsitteeksi.
- Tataarien aika oli Wenäjän kansalle
muutenkin kova aika: Hallinnollisiin
ja sisäisiin asioihin tataarit tosin eivät
sekaantuneet, h: tahtoivat vain siin-
rinta mahdollista voittoa valloitta-
inistään maista. Senv:loksi rajoittui
heidän toimintansa verojen kiskomi-
seen. mutta sitä tointa he hoitituat niin
perusteellisesti, että Wenäjä vihdoinvapauwessaan oli kiskottu huti puh»
taaksi. Mitä kauhein kurjuus ja köy-
hyys vallitsi kaikkialla. Tämä ääre-
tön köyhyys on sekin jättänyt jälkensä
venäläifen limnteeseen. Siitä on tul-
lut hänen mllailinantatsomutsensa,
joka opettaa vaijeten kärsimään väki»
valtaa ja ryöstöä. Tolstoin ja myös
Dostojevskin teoksissa ilmenee liikut-
tavalla tavalla, mitan venäläinen te-
kee uskonnollisen hyveen karsimykses-
ta ja ali«tumis«sta väkivallan alle.
Se oppikehittyi tataarien sortoaikana,
ja se on ollut se voima, joka on autta»
nut venäläistä kaikista kohtalon is-
kuisia huolimatta säilyttämään eetil-
lisen elämänfilosofian. Huomattava
on, «ttei se ollltt kirkko, joka antoi we-
näläisille siveellisen voinlan. W«nä-
jän Itrffe joutui, osaksi myöskin tatoa»
rien vaikutuksesta, yhä etäämmälle
kristinuskon korkeista sivMllisitztä
ihanteista, vajoten ulkokullaisen

pältiffiKiaJft. Tataarit nunttiam ma»
pauiumar tiricn MlxckijG meroiZta.
-iCTuoutia tklte tuli kaikkiin mitten
iyyö Ajaksi, jotka tahtotilat v.icieÖG rik»
kllutens» armottomalta werotiasalta,
ja kn palmolija: nleniuirnot oaka»
nalltstcn taauuVii kM«W silla la-
moin iäiaiiiaiirKer. eviroiéo ikinaisia.
MIN SSenaian «Och» täylyi itfenfä
luoda WnfirixGnt simeilliset oppin»
sa kirkon iohdosta niDpurnatta, ja sii»
tä oftiVta tuli kärnniyksm etocnfelm-
mi, joka on telmni ja wiilätin tekee
toenaläiseue mahdolliselfi tasaisella
mielellä kantamaan moimakkaamman
sortoa ja maatyöttä.

Kllhdensadankolnienkymmenen wuo»
itsen herruutensa aikana säilyttitoät
tataarit paimentolaiZluonteensa ja
tyytyiwät, kuten sanottu main lue»
roitamaan Wenäjää. Mutta heidän
wcruttamiZjärjeötelmällään oli sillä»
kin mitä fymällisin lraiklituZ Venäjän
taloudelliseen kehitykseen. MukaMuu»
den touoksi he jakoiwat werotettatoat
alueet kyläkuntiin, joilta he wmitiwat
kollektiitoisen toeron. He pakotliwat
kyläkunnan talonpoikia yhteisesti mas»
taamaan fuoritettamasta Merosta ja
ientouoksi yhteisesti pitämään huolta
kyläkunnan maan toiljclemisestä.
Näin syntyi kyläkunnin ainen yhteis»
mUjelys ja yhteinen maanomistus,
kyläkunnittainen maakommunismi,
joka Wenäjällä wallitsi aina Stolypi»
nin maanomistusreformiin asti.
Kommunismi on tällä lamoin juurtu»
nut Menäläisen talonpojan käsityZ»
maailmaan. Ia nyt kun Wenäjän
kansa on heittänyt tfaarinmllan ikeen,
on se main palannut takaisin siihen
kommunistiseen järjestyksen, joka
sille kautta wnosijatain on kuttu ja to»
tuttu.

Kahle:» tmiroetfettä teuafifatatta,
Pietari suuren ajoilta asti, on alitut-
seeu tehty yritytiiä lähentää Nenä»
jää eurgftpalaiseen fulthmrHn ia ot>
taa täytäntöön euro teknii»
kan ennätyksiä. Nänui yritykset on»t
kuitenkin menneet sywällisempia jäl-
kiä jsttämättä »venäläisen fitngen ohi.
Päinwnswin on niiden seumukseno

minen Illnsi°eursppalaifuutta kohtaan.
Tämä ilmiö on yhteinen Wenäjan
kaikille kllnsanluonlle. Kun simistynyt
wenaiäinen alkaa ajatella, hilse Hä»
neZta nihiliäii tai ftarainnnaZfa ta»
par.kjeZ'a rulttuuriepäilijä ja luon»
nonfiloioofi, kuten Tolstoin Sictoi»
nistä. Kuinka tahansa, europpalainen
kulttuuri koneitten, järjeZtyksineen,
lahleineen on tuenalaisen mielestä toi»
haitawa ja holtoe-f jittiitoa.

WMkääinme johtopäätöksemme yl»
iäluekeltujen hiioniioioen nojalla. Til»
loin tulemme siihen tulokseen, että
Wenäjällii, häwitet-
tyä tsaarijärjeLtelmän toäftroaliaisct
kahleet, luonnollisiin, sylvällisiin kan»
sanpsykoloogisiin ja historiallisiin fet»
hin perustlima kehitys tern käydä ai»
noastaan wenäläiielle wieraan nirop.
Valaisen kulttuurin ja sen laitosten
perinpohjaisen hätoityksm kautta
uusiin oloihin, jotka syntymät toenä»
laiselle luonnollisemmista edellytyk»
sistä. Toisin sanoin: bolshewismi ei
ole mikään Wenäjän kansan „o[simc-
neroa tuuti", nman luonnollinen kehi»
tyskaufi Wenäjän kansan elämässä.

Mutta toiselta puolen katsottuna
wiewät samat huomiot toiseen johto»
päätökseen: Samassa määrässä kuin
Vuroppa Wenäjälle on Wenäjä Vu»
ropalle wieraZ. Europan lukuisat käy»
häliZtöftarwet, jotka hekin nyt katso»
wat karsimansa olojen wiiäryydeZtä,
toimowat, että Nenäjän paluu luon»
nolliseen tilaansa, möisi oll« heillekin
avuna ja esimerkkinä. Mutta jos mää»
ryvbet ja tuska ja kärsimykset Benä»
jän rajojen toisella kuin toisellakin
puolella owat suuret, «iin syyt owat
aitoen toiset ja myöskin parannuskei»
not. Wenäjän, sorron kärsimyksitzsL
kaZmanut kansa on woinut maijeten
elää siinä sekasorrossa ja kunuubessa,
joka seurasi Manhan järjestelmän hä°
witystä. Europan korkeampaan, ja en»
nen kaikkea omintakeiseen, fulttmi»
riinsa ja tekniikan korkeimpiin tulok»
sim tottuneet kansat citoåt. e«W woi
häwittää sitä jolle koko
heidän elämänsä on rakennettu. Sak»
san wallnnkumous wnom» lf 18 on

kin bolshewisnnn merkeissä. Sen pani>
»oat alkuun Venäjän lvallantumouk>
ien ihailijat ia tarioituksella toteut-
taa »venäläisien loeljien ihanteet.
Idutta ci kestänyt kauankaan, ennen»
tuin walta siirtyi lualtilliiempien sosi»

kasiin ja nyt. »vaikkei
siitä »vielä ole kahtakaan wuatta hiiu»
nm. on Saksa mitään suureuipia wä>
kiwaitaiiia niuklistutsia iolematta lui»
sunm takaisin entisen järjestelmän
totuttuun latuun.

„Maailmanwallllnkunwuksen aika
ei wiela ole tullut". 3itin en Lenin it»
se lausunut. Mitä suurinta huomiota
ansaitsee minusta ie, minkä minulle
pari ftäiloää sitten eräs saksalainen
kommunisti kertoi tarjotessaan aseita
kaupaksi Suomen ,Hxilkoisille". Aseet
uliwat muutan aatelisten upseerien
hallussa ja he oliwat tarjonneet ne
kommunisteille joko Scckjassa kaytet>

\ tawiksi bolsheioismin kä»)täntäönpane°
mista warten tai kommunistien toäli»
tyksellä Venäjälle lahetorlmuiksi.
Kommunistitaholta käännyttiin fil»
loin neumostohallitukscn täkäläisen
edustajan puoleen, kun kommunisti»
sella puolueella ei itsellään ollut wa>
roja suuren asewaraston ostamista
»varten. Neuwostohallitukscn wastaus
tähän tarjoukseen oli, että Wenäjä ei
itse tarwltsc aseita, sen kun täytyy teh-
dä woitawansa päästäkseen Enalan-
nin ja 2änsi'Europan kanssa rauhalli-
siin taupftawäleihin woittaakfeen omat

tvaikeutensa; ja mitä
Saksaan tulee, niin keholtettiin Sak>
san kommunisteja ottamaan osaa Par-
lllmenttaartsecn työhön ja Saksan ta»
louZelämim uudelleen rakentamiseen,
jotta Saksan omat elinmahLokliiuudet
vÄrgnisiwat ja Saksa weifi »La Nenä»
iälle hyödyllinen liittolainen. Ennen-
kuin salsalaiset kommunistit owat
paremmin lr»lmiOtautuneet pitämään
mattaa käsissään ja menestyksellisesti
ohjaamaan Saksan hallinnollista ja
taloudellista koneistoa, «i h«idän pidä

»Bfllfoan pyrkimistä.
Muuten he tekewät kaikista loitoeiS»
taan äkillisen lopun. Niinkuuluimat,
kertojani mukaan. Leninpt t«M»iset

Epätietoista on, tulematko SaMn!
konlmuuistit nculvoa
'Se ei riipu ytsin jolitaiain päätöisis» i
tä, ivaan myös ioakfoien into: i-.noiZ»
ta. Mutta »vannaa on, että äifinai»
fetta, mäkiNaltaisalla kumouksella ei
woida muuäaa yijieisanindnicn elä» '
man perusteita. He, mintu Nenäjäl»
lä täytyi tapahtua, ci soöella niuual»
le. Europan muissa maissa sc olisi
«ohiineneroää puuiuia". Totta on, et»

,tä se sairaus \vi:Vä Polttaa monen
kansan suonissa. Muiia sitä ci »voi
moittaa muulla taialla, fnin a»oaa»
ulalla Venäjän rajat rcuhaLisclle
kanZsakäy liriselle muun maailman
lUNZsll', »oasta silloin rehittzs Nenä»
jällä Moi jatkua luonnollisesti ja maZ>
ta silloin »»ruutiin kansat jaalat nälj»
da ja arn,oßt?lla, mitä kommunismi
Venäjällä on saanut ailaan ja mitä
se ei ole saanut aidaan. Ja silloin
myöskin se tyytymätiömyys asettuu,
jonka hallitusten wihaniiclisyys Ve-
näjää kohtaan on työläiZtössä heratta»
nyt. Tälle kannalle on Italian halli»
tris jelroästi ajettunut allacssaan
divlomaaliiset wälit 3>eu!rcZlo-Wenä»
jän kanssa.

»valtioiden ja Nxillan»
kin sellaisten, jotka oivat u>ä!il!ömäs'
fä yhteydessä Venäjän kanssa, on
»vaikeampi otlaa tätä rohkeata askelta.
Se waatii myöskin iimmiätetinia ja
moimaklaita miehiä lvaltion johdossa.
Mutta pieuenm'ät irnUioi »voitoot et»
siä lähempää yhtcytiä sellaisten naa»
Vurien kanssa, jctka itse jo manhas»
taan seisoivat »vankemmilla jaloilla
ja joiden kulttuurin kansia heillä on
yhteisiä aarteita suojeltavana ja ke»
hitettäwä. Silloin hcrlläkin woi olla
tarpeeksi woimaa ajauiaan scl.vää,
kauklliiäköistä Politiikkaa jouhimaita
siihen »vaaraan, etiä su»rcm»nan naa»
purin sisäiset pulat tuhaawat heidän
oman elämänsä ja painamat wieraan
leiman heidän oloihinsa ja kellityt".
s««nsä. )

Berliuissä. elok. 6 pmä 1020.
F.Nctterhoff. 1
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Vihannesten ja marjojen

pienempiin ja suurempiin ta-
louksiin sekä

He&eZz&ken. ja. vihar.-

IfcOjnaitS-a

myy varastosta

KESKUSOSUUSLIIKE
HANKKIJA r° !.

MX 22901

®W Ane» \aeiu Usiljtou-irin ilmi.
i.!.:«;. oKatBöJHJ on saiiomalehdiösu

kerrottu, paloi NurnnjärnMä, Raa°
la* frjläSsä, tilMisen 2ll6ert Helunn
pAlMlchlmnemkemlus iefaf. 16 pai»
wän iltana 1917 peruShdfictfn inyö»
ben. TMpalon aiheuttamat wahingot
nousijat lllVumneÄM laskelmien
unliaan 75,0(J0 mcriidcn. Toimite»
tuista wtkinuuWi» törci selmille, että
~ yniykscZsä oli murhapoltto ja epä»
Uttilct uieampaan lytnli-
Mn, jotta fiiuinSteiuija tu&Bßt tui»
tenkin roapautewiksi. Asia jäi hämärä»
plräiiyyden toarjoö», tunnes, famella
tilalla taa~> tapllhtui muchapoltta.
Tanurrif. £5 p. 1913 sytytettiin talon
tiihirakeilMls tuleni, n.utta saatiin
se so munitettua ennenkuin tuli .ennätti
tehdä suurempia waurioita. Toimite»
tuZsa tutlimutseesa todettiin, että kh>
symykseZsä oli taaskin murhapoltto,
zosläll» syn)!täjää ei nytkään saatu
il»ir.. Tämän ftfsffi paloi samassa
NAllan tilanomistaja Johan

fiofklfaa piumo.l}i'orf:raten»
"miS ,v£:::S:u£siaau myöten. Wahingot
txliLsloZta nouuisai noin 50,000
liwltoai Myösrin tämä tulipalo to»
lettiin murbavolioffi. SHMien tekijää
ei kaikista ponniZtukusta huolimatta
wsitu saada ilmi ja epäilykset kohdiZ»
tuimat eri suuntiin. Tilanomistaja
Helin kääntyi etsimän konstaapelin
ssrans Lehtosen puoleen Kera'.oalla
i f. G päiwänä, pyytäen häntä toi»
mittamaan tutiiniuksia asiaösa. Hei»
ra Lehtonen matkustisin miime lau-
ontaina Nurmijärwelle, Raalan ky»
lään, missä hän alkoi tutlia asiaa.
Epäluulot kohdistuivat tällöin työ»

'miehen waimoon Nngusta Wuo°
rije e n, syntynyt

, Nukarin kylänsä 1872. SUinsl Nuori»
nen mitä iyrlimmin ki?lsi syyllisyy»
tensä, mutta nwnimutkaiseu km v n?ic*
lun säikeen hän lopulta tunnusti
polttaneensa edellämainitut raker>,ik«
set, syytä luitenkaan ilmoittaniatta.
Kuulustelun päätyttyä paZsitetliin

: Nuoriuen lääninvankilaan.

lazippaföllln.
ftjaöen a(.iUi>lal\i Lahden Kaui'pa!ou.

luar. en Mailta fil. maisteri Anni Husn.
Oppllailst Lahden JJcitppafovilimn c-n

hW»älZynH fjutaamai: liima Diiiffrfa,
KllVine»; Helmi gErarijafi;
Ida Tupala, H. l.; Aili loaiScla,

lainat Soilla, Lapinjärvi;
Stena 21'åtdå, Kuiiaanio; Mautta Ifotii.
fpa, llusilylä; Alli ö:iiliiä. Siili Holpai-
nen, Alma Staattinen, Lahti; Regina
Mustakallio, Saimi Nylä.
nen, PieMmM; Anna Pclola, JMi H.
l.; Karin Uniiiylä; Hilja Sliy-
rlng, öcU.-.iii; Jenlltz Michnmtll, Lahti;
Gliec 'jteliola, Jämsä; Reponen,
S&ääiJV. Olli Kuronen, Att» Lindroos,
Hv,!Di Salomaa, Lahti; Werna Juhola,
OiumaMlll; Elsa Saaijonen, Nesijc,rwi;
©äjfl olöialo, Padaijllii; Matti SSihala»
la, yiiiiaco; Tertiu Siiite-la, Sinna ®ä=

! min, 32 iiiiisy; Harry Einijärwi, Anni
Ryynänen, Lahli; g)rjö Pankiunen, Sa°
wilalpale,

Ciilnonlinnnn niallnwlljclyL'
»zyttely. Maanwiljelysnäyttelyn yh»
tehdessä, jonka Mikkelin läänin maan»
n'iljc!oZioura pariee toimeen Sawon»
lmnassll t. k. 20—22 p:nä, on WU-

uieksimaiTliiiuna päin-änä k-.10 8 aa-
mulla Suomen Maatalous-
n euwoj i e n liitolla wuosi-
's'o,:3 Samonlinnan seurahuoneella.
Konsulentti Maija Nohlonen esitel-
möi mll.-tiaiLlamvaastll ja s?n jalog-
iami3mabdollis"uksi3ta. Keskustelu-

retki Punkaharjulle y. m.
c n oSfelmaSfe.

Parrtaaksi tnanelina
kcnjjänkiillciusalnetta

m l %st 1% *# *>■ ni
vnlrnibtaa ja tukuttain myy

Valfrid Johansson.
Helsinki, Iso-Robertinkatu 17—19.

Puhelin 99 OS.
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Antara miiuaräjiihdysKuottalau
rannifoiia.

%. f. 15 p.-NQ ajoiwat aallot jluol»
kalan kylän rautaan, tenttäwahti
Kuotkalan kohdallc, miinan, joka rem-
taan ko!ahdc>Leösaan räjähti '.vallan

woimälla. Räjähdyksen
synny itämä iliuanpaine rikkoi lähellä

rakllNMltMa aklnnoita ja
heitteli owia p-aikoiltaan. Kenttämahti»
rakennnlseZta särkyiwät kaikki,akkuna-
lasit ja sai kaksi sisällä olleista sati»
laista mammoja, toinen päähänsä,
toinen jalkaansa. Haanxit citrät kui-
tenkaan kaikeksi onneksi ole wakawam-
via. Räjähdyksen woimaa kuwanne?
parhaiten imrntcn se, että Eiunä jo
miinan seinämäkapvalcita sinkoili ai-
jm. V» km:n etäisyydelle räjähoyspai.

j fam. K:la.

Eelllantsin Tampereen poliisi-
lnitoljelln.

Nilme päi«ina ort Tampereen pvlii»
filaitokfen hen!ilölum!2!i leöluudessa
si.niijnui lehnaulsm, «nila kehittyi t. k. 14
p':n& nihen, että miehisiä tieltäythi läh°
teraöSii paSjiin. Siafio tuil«nlin roäKiY:
serijohdosta, että poliisimestari ifinoitti
tultawan teimecnpcntcrnaan tarkat tut«
ti:nuffet rnafs&oSitiiSta syistä.

T. t. IL p:i?ä saapuikin Hämeet'. läänin
uiaabeua Tamveieelle ja toimeenpani
poliisilaitoksella 'väiwän kuluessa tutki*
mukjia jolloin tuti sekNille, että ensim»
maisen viirin fonusari on miehistöön snh°
tauiunut töykeästi, täyttäen
masti sotilaallista ankaruutta, määrää»
mällä «. m, wäbäftätöisiZtä liloisiSta au-
taria rcngaisiufiia ia että hän tätla toi»
Minnallaan » herättänyt suuttumusta
miehistössä. Toisaalta tä»i ilmi että mai»
nittu lomisllri toinicnchäliään on UxtltnU
tanut iDcin hymän järjestyksen ja kuun
aikaansaamista.

Ma«cherr«n kuulusteluja laimi ttaeZsa
Vaati miihisiö edelleen, eitä mainitun
piirin komisarin on joZo erottawa tai on
bänei erotsttawa.

Maaherran päätös ei sisältänyt erotta»
mismääräystä.

Mitali «Aamulehti" on kuullut on edel»
leen miebistön kesien hawaittawissa ret-
telöimää henkeä ja lalkouhkailua.

HuoWlltiewia lahioitutiM Rowa»
ltiemellä. Wnsikyinmsnmuotispaiwan»
sä johdosta on kaupvias E. A. TuiZ»
ku ja vuolisonia Rowaniemellä t. k. 13
p:nä lahjoitianoet m. m. 100,000 mk.
kunnan simistyZtason kohottamiseksi
sekä 50,000 mk. koulukeittoloita mar»
ten, Mime muonna lahjoitti kaup»
pias Tuisku koulukeittoloille ja
Romaniemen suojeluskunnalle kum»
mallekin niinikään 50,000 mk.
Pohj. S.

Kymin tehtaat. Kuten 2Bäxt>
sila ja muutamat muut suuiteolli»
suus!ait«kftt ennemmin, on Kymi'
Osakeyhtiökin nyt ostanut itsellensä
«man. finnen höyryweturin. 39e=
ruri lienee entisiä Hangon radan
koneita ja saapuu se ostajallensa
korjattuna konepa-
jasta. Tamäu oman weturin tultua
tehdään sillä kaikki waihtotyät tel>
taan. alituella olemilla maltianrau-
tateilla. NämA työt owat tehdyt
ennen KauwolaZta käsin. Tämä on
luuri edistys Kymin tehtaan ullo-
iUkenteeicen.

Pieni rautatie, jeka nNt iilabäU
i-sti yhdistää Kymin, Knujan ja
Noikan tehtaat, on myöskin arwa-
kas lisä liikennemukcriDuuteen. Sen
njcllln, että ennen kaissi näiden itb,-
daZten wäliuen massa- y.m. liike».-
ne kulki Kouwolan !<nltta Harjun
asemalle ja siitä tulee
se nyt kulkemaan omaa tietä myö-
ten. Niinikään tulee matkuZtajalii-
kenne Woikasia Kymin tehtaan
kautta KoMVslaan.

_ Etzriiresefttlen wääcentäjä saati! ;
«inni. §c'm aita sitten pidätettiin Waa- |
sassa epäiltynä syylliseksi spciiieieptien j
Väärentämiseen muudan sotilas, jota
fuuiuu eräascan eteläsuomalaiseen ty»
tiötöiytmenttiin . Spriireseptiihin, joua
hän oli myynyt 20—30 maikasta taftpais
eii benlilöille täällä, ja jotka nullä sttten
sairaat apteekeista 900—300 nr. spruta,
oli fittii kirjoittanut erään sotilaslääiä-
rin nimen sekä warustanut asianomai-
sella leimalla. Hän on tekonsa wnnus-
tanut ja kertonut palwelleensa eräässä
Etelä»Vuomen sotilassairaalassa maini-
tun sotilaslääkärin apulaisena. Tällöin
oli hän faamit käsiinsä leimasimen ja
blokin, johon sitten mukaili lääkärin ni-
men ja spriimääräykset. Tällaisia mää»
rennertyja reseptejä mi Waasassa saatu
kaikkiaan neljä poliisin käsiin. Asia jou-
tuu sotaoikeuteen. Waasa.

Vangit murhanneet martiians».
T. f. 17 p:n aamulla lähetettiin Mikke-
lin lääniiuuanlilaSta 6 tutlintomanlm
Yhden »artijan saattamana ylimääräi-
sellä wankiwaunulla Hauliwuoren kär»-
jille. Illalla piti »angit tuotaman ta-
laijin Mikkeliin samalla mannulla. Hau-
kimuoren asemalla kytkettiin maunu
Kuopiosta Koulvolaan tuleman postiju-
nan jälkipäähän. Innan saawuttua Kal»
Miisan ja Hiiialan mäkiselle rataosalle,
pääsi mannussa olleista »anneista 3
karkaamaan murhattuaan ensin marti»
jansa. Todennälöisesti on pako karmi-
neille kolmelle »angille käynyt päinsä
siten, että joku mangeista mahdollisesti,
wariijan hänelle ruokaa aiiiaeöfa, on
siepannut wartija» remalmerin ja am»

1 punut hänet fisti anastuksen jällsen heN'
! gettLmatsi. Sen jälkeen on hän aman-
nut Maunussa olleiden toisten Mankie»
Zotipien ow«t ja waunnn owen, minkä
t«bwä 3 »ankia heti on hypännyt ulai»
kiitämästä junasta. Tätä otaksumaa tu»
lee sekin seikka, että martijan remolmeri
ja lctlo omat kadonneet. slarlureita on
rybdytty ajamaan takaa.

Murhan uhriksi joutu»«n Vartijan
nimi tm Edm?rd Siljander ja »ii hän
iältään jss m _±

Kansamlvälinm iuomio-
Muin.

Kansllinliitou turkcimpiä alotteita.
Norjan Tukholmassa olema lähetti»

las, tri H a g erup, m näinä piiimi»
nä palannut Haagilta, jossa hän on
ottanut osaa ecääiecn. Wv« täcleään
kon.iteatyöhön. Hän on siellä niin.
ollut jäsenenä 10» miehisessä lainop»
pineiden toiniteassa, jolle kansain»
liitto oli antanut tehläwäksi malmia»
taa chdotutsen pysywaisesdä kansain»
uuilisestä tuomioistuimesta. Maini»
wille tymmeuelle yenfiiölie oli Kan>
sainliitto antanut kutsumuksen sno»
raan, eikä edes Mataa maiöeii halli»
tu.i>ieß mielipidepä oltu kysytty, jois-
ta luinopplnee: oli waliitu. Tahoot»
tiin wälUää kaikkien kansallisuusna-
kötohtien huomioonottamisen »varjoa»
tin. Pairsi tohtori Hagerupia on lo>
mueaan kuulunut englantilainen,
ranskalainen, italialainen, amerttka»
lainen, brasilialainen, espanjalainen,
deigialainen, hollantilainen ja japa»
ailainen juristi. Komitean kokoonpa»
no oli lainoppineisuuteen nähden pa»
rasta, mitä on moitu aikaansaada.
Amerikasta oli kutsuttu presidentti
Rooseweltin kuuluisa ulkoministeri
Clihu Root.

Jos meidän ehdotuksemme,
on tohtori Hagerup TlUhulmassa lau.
junut, tulee hylvätsylyisi, moi ai-

taa airoon uusi aitaiausi faiisaiuiuä-
iistcn suhteiden iehitytsessä. Tai»

on, että komitea on päässyt
ylsimielijyyteen tamasta millä tan»
saumoätiseu tuoiuioistuimen jäse-
net walilaan. Tässä suhteessa on en°

nen ollut maittamattomia waikeulsia
otemassa ja mikki yritykset sellaisen
luomioistuuneu aikaansaamiseks:
oroat, niihin ajaneet karille. Sulir»
mallat omat tutin maatineet itseuensä
mäkinaista edustajaa tuomioistui-
mesta, pienemmät mallat omat tätä
maaiimusia Mastustaneet. Nyt ma!»
nnswneessa ehdotuksessa eritetään,
että tuomioistuimen jäsenet wal'.ts«e
yhteisesti kaksi tansainliiton elintä:
liittoneuroosro ja liittoko°ouZ. Naal:
tapahtuu ehdokaslistan nojalla, jon»
ta laatimat nykyisessä Haagin somin»
to.oikeuoeZsa olemat kansalliset ryh»
mät. Lainoppineiden komitean ehdo»
W2 nojautuu suureksi osaksi aitai»
seuipiin ehdotuksiin, joita erinäiset
pohjoismaiden hallituslomiteat omat
laatineet tansammälisen tuomioiZtui.
men tehiäuxin järjestämisestä, huo-
mautti tii Hagerup.

Ehdotus jätetään Kansainliitolle ja
sen hyloälsytytsi tulemisen ehtona on.
kuten Kansainliiton säännöt määrää-
wät, että hywäksymincn tapahtuu yk»

simieliseZti.

Myllykosken tehtaalla suunni-
tellaan suuria uudistuksia. Laaditaan
piirustuksia sekä itse tehta-n että työ-
mäen rakennuksia wartcn. Wiimeksi-
mainittuja samoin kuin tawaramaka-
fiinejä on jo rakenteella.

Kansakoulut. Espoon Alber-
gcrn hlamal. kansal'. tosiaikaiseksi
apuopettajaksi on johtokunta 22 ha-
kisasta walinuut Tilda Ulapan Sei-
näjoelta.

Osuuskaupat. Kiikan nsuutzkauftan
i. I. liikeapulaiseksi on walitw 31 haki»
jaota nti Aina 5! et o, Kaumatsalta.

*■■>,&;:?/?.'
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Lloyd George ilmoittaa Kamenewin tiedusteluun, että Englannin

hallitus ei lannata Wrangelia.

Englannin tyowäenpuolneen toimeenpanewan komitean edustajia
ei ole otettu wnstaan Nnnslasja. •

Tiedot Warsowan walloitutfesta eiwat ole saaneet wahwistusia.
Puolan armeija tais

Zlohd George wastaa
Kamencwille.

E«glamlin hallitus ei avo tunnus'

taa Wrangelia eikä antaa hänelle
apua.

2orlf o o, elo!. 18 pnä. (Neu»
ter STT:lle) NastateZsaan Kame»
neroin kirjeeseen ilmoittaa Lloyd
George, että Denitinin peräytymi-
sen jälkeen pyrki Englannin halli-
tus ainoastaan turwaamaan Wran»
gelm johtamien joukkojen peräyty-
misen ja auttamaan mitä puolus»
tautumaan Krimillä, kunnes niille
olisi myönnetty turroallisuustakeet.
Hallitus ei ole lainkaan aitonut ke-
haittaa Wrangelia ryhtymään hyök»
käykseen, ja heti kun hallitus oli saa-
nut kuulla, että näin woisi käydä,
waroitti Englannin hallitus Wran-
gelia, eikä sillä ole mitään edeswas-
tuuta tässä suhteessa. Hallitus on

heti kutsunut pois engantilaiset jou-
kot. Hallitus pysyy täydellisesti
kannallaan eikä se suinkaan aio
tunnustaa"" Wrangelia eikä antaa
hänelle apua, ja ainoastaan siinä
tapauksessa, että neuwostohallituZ
asettaa Puolalle sellaiset ehdot, jat-
ka laukkaawat Puolan riippumatto-
muutta, on Englanti pakotettu tai-
kiZtamaan iätä kantaansa.

\t\tt menestyljelliltsti.

Englannin ja Ranskan thB°
täisien suunniteltu yhteis'

toiminta.
Mllmfonnt ja GoslinFin läsnäolon

ei Ranskassa kainata!
Paris, elok. 18 pnä. (Reuter

STT:lle) Englannin työläisten
toimeenpanMxin lomite«t waltuu»
tettuja Goslingill ja Adamfonia «n
waadittu lähtemään Ranskasta heti
maihin noustuaan. Elleimät he toi'
tele määräystä, iuletoat he katkoi-
tettawikfi.

83 er 11 rt, clof . 17 pnä. (TTT.
Radio) Eaglannin tyowäenpuo»

lueen edustajat awat luopuneet ai-
komuksestaan matkirstaa Parisiin,
koska he oliwat saaneet tietää, ettei
heidän läsnäoloaan siellä kaiwattu.
Saksan Vasemmistoradikaalit il»
maisemat pettymyksensä sen johdos»
ta, että Englannin hallitus on eh»
dottamasti lieltäytynnt lyhtymästä
neuwottelemaan Englannin työ'-
wäenpuolueen toimeenpanewan ko»
miteau kanssa. Lloyd Georgen ala»
huoneessa antamista lausunnoista
ilmenee kuitenkin, että Englannin
iyömäestön toitvamukfet, että We-
nZjöä ittäima herje>ii«tus!a pako-
w3Po!Uiik«M«l lu?wutt«isim, täyte»
tään ilman Englminin tyäi&kcntmo*
lueen toimenpit«itäkin. Tr.

Paris. ewk. 1$ p. Sen&r
©E£tle) MIIMMN ja Geskmg M»
fcftöSt f-ötrS Utana pakmimat?alks.

Nsiben tutlimljisien la«japeMyM.
tä oioUtaa, paM niiden MaaMi»
suu?, se, että tn LeimiZkcMi on mit>
taustsissä ja muussa aineiötvn kerää»
miseLsa ollut apunaan 23 nuorta tie»
teenharjoittajaa. Teoksen painatus»
kustannukset on suorittanut Suomen
Maantieteellinen Seura, joka, samoin
kuin Helsingin yliopisto, on töitä
auttanut myöskin stipendeillään.

Neuwottelnt Englannin ja
Nnnslan wäliien ristiriidan

lelwillämisetsi.
Paris, elok. 18 p. (STT. Ra>

dio) Englannin lähettiläs lordi Der>
&ti käwi maanantaina ulkoasiain wal>
tiosihteerin Palsologuen luona. Kes»
kusielun tarkoituksena oli yhteisten
perusteiden arkannsaaminen molem«
pien halliwsten idän.politiikallc.

Turun Suomalainen Teatteri.
Turun Suomalaisen Teatterin näyt-
telijät omat palanneet kesälomiltaan
aloittaakseen harjoitukset. Ensim-
mainen harjoitus oli t. k. 18 p:na
ja ensimmäinen näytös annetaan
tämän kuun miimeisenä lauantaina,
jollain menee luultawasti »Seitse-
män weljestä."

Lloyd George lähtee lomalle.
Lontoo, elok. 18 p. (Reuter

STT-.lle) Neuter on saanut tietää,
että Lloyd George toiwoo woiwansa
huomenna matkustaa Lntoosta lo-
malleen Luzerniin. Valtiollisen tilan,
teen Vuoksi ei woida
tietää, kirinka kgugF LloHh George
wiipyy poissa. :, \- A ■,: '

-- Uzc! aiinnwallin 63*touctiS*5tieä.
T ulh olm a, elo!. 18 p. (91.) TäyttäeZ.
sään tiistaina 60 Muotia joutui näytte-
lijä Axel Mngivall suurenmoisten lun»
manosoilusten esineefsi. NesettinLyinn»
näsfä Osc«st«at«rniSs, Icwfui nöty&tVu
ja Gl»in Oitosen juhlijalle suomalais»
ten »,«täwäin liitokset. Vamalla hän
jätti lahjan NinsswalNn .Hunatfcn tu-
roon" kunnossapitoa Wötten, Jo&»« tar»
loitukseen «ikaisennriin päl»älli luotsa»
laisten ystäwäin latzierna oil iätelty
20,030 kruunua. luMa» teittwhaHliin
monin «uintin ladoin, lullasin ja skH°
tösanomin.

Tnlsan wnllwyNwBin nllsafiaw
lvaliokunta koolla.

P«l«<i«lt«mu«§rolltäkkll hm YltiM
klwnatusta.

Berlin, elof. 17 & (STT. —'

Radiv) Satsan :ooltiopäiwäin ulka»
asiainwaNokunw käsitteli tiistaina
ulkoministerin sijaisena toinnwan
watiosihteeri von Haurelm läsnaol»
lessa idässä wallitsewaa sotilaallista
ja waltiollista asemaa. Kaikki puolu»
cet kannattiivat Saksan tähänastisen
puolueettomuuspolitiikan ankaraa
noudattamista. Naltiopiliwiä tai ui-
koasiainzvalioklmtaa ei kutsuttane
foaffe muuten kuin tiirkeiden tapah»-
himain sattuessa. Sen johdosta, että
Wenäjän ja Puolan wälillä on aloi»
tcttu aselepo» ja walmistawan rau»
han neuwottelut, on aseman aihentta.
ma jännitys lauennut, jota osoittaa
Enalannin parlamentin istuntojen
lykkäys. %x. ■
Romanian luhtantnminen boljhe»

wilien rauhantarjoullew.
Paris. elot. 18 p. (STT. Ro

dio) »Daily Mailin" tietämän mu.
fann on Romainlln hallituksessa il»
mautunut erimielisyyttä siitä, mMai»
nen waZtaus bolshewikien rauhantar.
joukseen on annettawa. Kenraali
Awerescun ilmoitetaan kannattaman
neuvottelujen aloittamista, jotarr>c|-
totn Take lonescu wastuZtaa sitä.
Awerescun mielipide näyttää pääse'

! wän lopulta woitolle. '

Minjlin nenwsttelut.
Narsowaan saapuneen sähkösano»

man mukaan on puolalainen waltuus»
kunta kohdannut bolshewifien wal>
iuuskunnan ZNWskissä elokuun 15
pmwänä. 3set°io neuwattcluien tn.
lusta ei t«MffM, *» «Mä tie-
osaan, ele Narsowoan saapunut.

i »un isUelta puolata «i liivin ole saa.
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HAPPIKAASUA
VARTEN

Toimitamme varastosta:
Täydellisiä uutto-, leikkuu- ja juottolaitteita, acetyleecidissouskaasuakkumu-
laattoreita, happikaasusäiliöitä, erikoisuutlolankaa ja uuttojaubetta tavallisia
metalleja varten sekä kaikkia uutto-alaan kuuluvia tarpeita. Uuttaajille anue-
taan opetusta uuttokoulussamme Helsingissä. ' Laitteita näytellään pyynnöstä.
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Ealpauslelkä.
Suuri erikoistutkimus siitä

walmistunut.
Helsingin yliopiston maantieteen '

dosentti, tri limari Leiwielä
aloitti,kymmenen touotta sitten laaja»
suuntaiset, tarkkoihin paikallisiin ha>
ivainnoihin ja kenttätöihin perustu»
mat tutkimukset, joiden tarkoituksena
oli selmiitää se jääfcuöeitaifiatnen geo»
looginen niuodoZwma,' joka kulkee
halki Etelä'Suo:iien ja tunnetaan
Salpausselän nimellä. Näiden tutki»
musten tuloksena on nyt painosta il»
meslynyt 388 telstisimua säsittäwä.
ladoilla kuwilla, läpileikka'lZpiirrok»
silla, kartoilla y. m. walaistu saksan»
kirinen teos ~D e r S a l p a u s se I» {
la", muhkea lisäys maamme luontoa!
esittämään tieteelliseen sslijallisuuteen.

Kuten tunnettua, muodostaa Sal»
pausselän kaksi erillistä, parinkymme»
nen kilometrin etnisyydellä toisistaan
yhdensuuntllisesii fnlrerooa selännettä,
jotka geoloogisessa kirjallisuudessa
käymät reunaharjun taikka reuna»
moreenin nimellä. Alkaen eteläinen
(ulompi) selänne Hankoniemen kär-
jeötä, pohjoinen (sisempi) Vromarsin
pitäjästä kulcemat nämä yhtenäiset
hiekka» ja soramuodostumat yhden»
suuntaisesti koillista kohti Lahden tie»
noille, missä ne tekemät äkkinäisen
kulman, kulkien sitten yhdensuuntai»
lesti Suomenlahden ja mihdoin Laa»
tokan pohjoisrannan kanssa ja kään»
tyen tasaisessa kauniissa kaaressa ylös
Joensuuhun, missä ne pääitymät.
Samanlaisia muodostumia jatkuukyl»
lä halki itarjalan itäisten pitäjien ja
sitten pohjoiseen päin lautta Itä»Kar»
jalan, mutta ne ciwat kuulu tämän
tutkimuksen alaan, jola muoovJtaa ft»
nämä kokllnaisuuden, ollen tutkitun
aluaen päätepisteinä äsken mainitut
Suomen paifai. Tri leilviskiin tuiki-
mus käsittelee mol?mmat Salpaus»
selät sekä myöskin niiden yhtiytsZn tu>
lewia n. s. toircinfotoyariuja, jotsa
kulkemat kotztisuoraan suuntaan Sai»
pauZselkää wastaan. Osia harju»
tutkimustensa tuloksista on tri Qeimis-
kä aikaisemmin tiedoiäanut Maantie»
teellisessä Seurassa ja Suomalaisessa
Tiedeakatemiassa.

Salpausselän tapaisia maajään
tunnetaan mones»

ta muusta inaasta ja liittyy tri Lei»
miskän laaja teos siten entisiin näitä
jääkaudenmuistomerkkejä käsittelemiin
esihtfsiin. Tri Leimiskän tutkimukset
lepäämät kuitenkin suurelta osalta toi-
silla pciuZicilla kuin entiset glasiali»
geologiset tutkimukset esiin, meillä ja
NuotsiZsa. Hänen mielipiteensä omat
usein herättäneet kiimasta mastus»
tusinan toisten geologien piireissä.
Näl itäen kaikk'2 hypoteettisia otaksu»
mia harjujen ja reuna moreenien syn»
nystä ja muodosiumistamoista tutki»
ja esittää ensin täydellisen, mitä tar»
kimpun ja seikkaperäisimpiin mittauk»
siin ja huomioihin nojautuman aineis-
ton, jonka hän lukijalle lisäksi malai»
lee lukuisilla profiileilla, kumilla ja
kartoilla. Tämän käsitellyn aineiston
nojalla hän sitten lu.o knwan Sal»
pauöselän synnystä, aineksista ja ko°
koonpanosta, muodolsta ja muista
tutkimuksen tzhieydessä olemista sei»
koista.

Rio 223 1920 6 A~

lidtio, tooQcauea WWWWM> tfat-
tuo. tttå neuiDotteluÉ mdlittttSaiUn 1
iaihaoat -:,■

_ _■ $
Lontoo elol. 18 W (©£&-*

Radio) Sosialistisen lehden »Dailyi'
Heraldin" ti«le«iwaihtaja ilmoittaa
MmstiZtä, että Puolan tauhanmal»'
tuustunta saapui sinne t. l. 16 to:na.
Kirjeenwaihtaia on keskustellut toe
nälaisen walwuskunncm puhcenjoh»
tajan 3anischewskyn kanKsa, sota il>
moitti, että kaiM istunnot owat Jul*
fifio, kuten neuvostohallituksen dip»
lomatian tapa aina on ollut. Emme
aio. sanoi Danischewsky, matlia Sser<
saillesin konferenssin menettelytapc»
ja: salamyhkäisyyttä rauhanehtojm
laarimisessa ja ehtojen sanelemista.
Kallistamme korwamme suolaini5ren.
kaikille todistuksille. Naikka toinom* :

me woiwamme lujasti py?yä kiinni
jo julkisuuteen saatetuissa ehdoissa,
emme silti aio kieltäytyä tekemäZici
niihin oikeutettuja muutoksia. BBe-
näjä kaipaa wilpittomcisti rauhaa ja
on telcwä parhaansa wrerittäåTseen ,

omilta harmeiltaan psegttmshruu ron»
ferenssm mahdollisesta epäonniZtu»
m-iscsta. Wenaiän politiikan
aatteena on Puolan itsenäisyyden pv
riippumattomuuden tunnustaminen.
Emme tahdo sekaanitua Puolan sisäi*|
siin asioihin. Meille on tärkeintä saa» ;
da taltet siitä, että Puola ei enää •
wastedes ahdista meitä hyökkäyksil- '
laän. Uusia waatimuksia jo w»m«ttu.
sen lisäksi ei tulla esittämään. Kir» '.
jeenwaihtaja lisää, että Wennjän kan.<san toiwe rauhan oloscn palaamisesta ,
tedella on wilpitön ja sywä.

Puolan armeija aloittanut
wastaetenemisen,

Zjtthan»» vallattu.

Puolan täällä olsiVll lähctytztö er. ,
32arfswazw. saanut seuraewan t. M
17 p:nä päiwäiyn wiralli,sen
annon: '\

Pijclgn armiiia «n affaruti: tnoSta* i
eiMelmsm. W-.'irfe!'joki on tvultop ■
iatut. Puolan armeija on wÄAWw.c!.
HychViowin foi*ungin.

CSiectioaonj sijailsee IHHMM j
Tmzigiin jchiaman rautatien v»r>
«Ha, Hnrtitntkfö noin 80 -ikMmetrin .;

pzässä 25atsch>a§t<r.) ?<

Puolan lähetystö ilmoittaa fcrital) i

Mestit,?.lBp:nä:
Asema sotamäyttämöllä £ k. 17: 1

p:nä: Varsoman pohjoispuolella !
omat puolalaiset joukot miehittäneet •'

uudestaan WarfoMan Mlawani
rautatien warrella sijaitseman Ijec« •

hanomin seka Nowoje-Mjaston, (Soc» :

hazinin ja GasoZinin.
johtawilla teillä jatkumat taistelut!
puolalaisille suotuisaan suuntaan, j
Keskustassa awat puolalaiset SDeb? '.
Imin linnoituksen (Iwangoiodin) i
ja Wieprz»joen linjalta ryhtyneet ■mastahyökkäyksecn menestystä laa= S
wuttaen. Puolalaiset otoat miehiä |
täneet Gorwolinin, lelcchomin, ;

Radzymin ja Parczemin. On saatu '
wankejiz ja Mltoism sotaiwemä»:'
nä. ,

Metsästyskautta
varten

Ampuma-
tarpeita

runszss valikoima
seuraavan merkkisiä

haullkkopatruuneja

Vinchester
Arrow
Climax

Nitro Club
Rottweiler
Saxonia

Wolf
Gyttorp

Nobels Ballistite
y. m.

STOCKMANN
Tavaratalo

Urheiluosasto.
JAainthtkas erikoisliike:
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\ Lontoo, elok. 18 p> (<&2X.—
,' Radio) Lontooseen saapuneista tie»
sHoista ilmenee puolalaisten menes»
tytsellä jlltkawan Narsolvan puolus»

läntistä. Thoinin suunnalta tehtl)
wastuhyäktäys marsinkin on antanut
suotuisia tuloksia. Warsowan ja Tan>
zigin wälinen rautatieyhteys on
THornin kautta yhä edelleen kunnos-
sa. Puolalaiset huomauttcuvat. etiii
tieitön jffuHozcnsa nykymm asema
muistuttaa suuresti liittoutuneitten
ltnneiiain asemaa Mainen taistelun
jrifanä.

Tiedot Warso»an walloiita-
milesta.

Lontoon wlralliset Piirit eiluät ole
saaneet niille wchwistusta.

Lontoo, Äok. 18 p. (Reuter
S2X:IIe) Reuter on saanut tietää,
että Lontoon Vllallisille viireille ei
ote saapunut wabwiZtustu tiedolle,
Mä Varsowa olisi Valloitettu. Päin»
tvaLtoin ilmoittamat Pasenissa ole>
mat lansllinwälisen lähetystön Vii»
meiset t. k. 16 ft. päimätyt sähkosano»
mat, efta puolalaisten ensmimäinen
puolustuslinja on järjestetty «udel»
ieen, etta puolalaisten Vastahyökkäys
kaakkoisella rintamalla cm alkanut ja
että lwlshewikit peräytYVat nopeasti
iällä rintamanofalla.
Puolalaisilla menestystä päakaupun»

kia yuolustlltsfalln.

Paris. elok. 18 p. (STT. Ra»
dio) Sanomalehdissä olleiden tieto»
sen mukaan on puolalaisilla Warso»
man puolustukseksi käydyssä taiZte»
luZsa ollut h,:omllttawaa menestystä.

Mieliala SSarfotooffc lewoMuen.
Sfiemaäta Puolassa olemme faa*

nte£ seuraamia tieiojsti
,•; Koko diplomaattikunta, on edelleen»
kin SöarfoioaSja, Paitsi Suonien lahe»
.ttistöa, joka on kaikesta päättäen mat-
MislllMlt Posenmt. Suomen tähetYZ»
iöttc" ei ellen päimällä ollut wieläiään
ftapmiai iän«e mitään tietoja. VlyöZ.
zkin PuoHn hallituK on NarioVllZsa.
j ÉarfortaSfa on nykylään
r«ch«lMe»npi. DA Puolan «wii«i
iiiensminen kehittyy, kiedot, että 2Bat=
soma olisi walloitettu, tai että se jo
ollji wäliitomän maatan uhtaQmana,
ctoai peräsin Berlinistä: ne owat
huoniattawasti suuiennelwia ia ka,i»
paawat tarkistusta.

Palolaistulwa Puolan kesli-
osista Poseniin.

i Bellin, elok. 17 p. (STT —Ra-
dio) Puolan keskiosista tulemien po
kolaiZten lulumäaiä lisäytyy päi>
Mittain. Posen on täynnä pakolaisia.
Pienin nmä&natflSfa Mallitfee pari
elmtavwevula. Tr.
Jydysioaltain merifotawoimat

Musta3nmerellä.
Paris, elok. 18 p. (STT. Sto-

dio) Amerikan nu:risotawoinnll Mus»
iallmneiellä Vahwistetaan kohdakkoin
risteilijä „St. Louisilla" ja kuudHa
toipeedcnhäwittäjällä. , .

Pnown ja Itii-Prensssl: wnlisen
rajan Zelwittely.

Berlin, det 17 P. (2TT -

ffta&io) SägcixUäiöiSi tonMMZsi on.
lähcÄcmy- funmtnifthta vuchcmwQl'
wuskimncn ftuheenzcHtäjuN §s*"
Preussin kcMmNiöZtyscckuMa lo&
Jemen paäiuHen, ionia rnnfaon So-
benstew, ia ProsGem
eroistaan Saffcsia ja liitetään sJsua»
Jaan. Tässä en lnitentin iirnerfeått
fetirniré korkeimman ttaitaeSfejJ» at-

Aaifemiiitn r.;Tiari+ania§ia .pcäiöfseS'
ixi, ftp Ällenst?tni,n farJainirälmen
fcinSsfont et ole lähtKssään sanalla.
fedtt ntuuittliutut tästä päätökseKiä,
becm Jtaoteätta&Et Itä»VreuZstn

WIM luittarea manti+m
bfote palKnA, Sakscnc :rolMtmnan
iölianvMnMe, SX

poistunet
myöökiu MnricnwciÄeristii.

Berlin, etof. 18 ft. (3.T.T.
Radio.) liiteUtzään Länsi-DreussinriälTinnon
-Msciaisille ja eräillä icuduilla puv-
lai-aisill? wiranmnaisillc, un liirto»

iroiShiratt SKatten-
wirdisiä. Puolalaiset otiimct D°l>
tuunia Puolalle määrätyn laista.
Icen Weikielin itäistä ionina.
Ti.

Teollisuuden elpyminen 3lan§=
kan wapautewllllt alueilla. Paris,
elo!. 18 V. (TTT Radio) «Exeel»
fior" 'julkaisee tietoja teollisuuden
eluNittämsseZtä Ranskan wapaute»
tuilla alueilla. Niiden mukaan ali
näillä alueilla ennen sotaa 3,903
teollisuuslaitosta, joissa oli 729.183
työläistä. Tämän wuoden heinÄuun
1 p:nä oli työt aloitettu uudelleen
3,004 leollisuuslaitoksesja, mikä tans-
iaa 76.9 %\ näissä M 207.037 lyö»
iäistä.

» M HflÉi

Valtiollista fummantat-
kistelua Saksassa.

~Vassische Zeitungissa" kirjoit-
taa Alexander Redlich t. k. 10 p.nä
jcuratoaan tapaan:

Saksalla on luja asema, se on kie-
'lelkeenä waa'assa Reuwosto-Wenä-
jän ja liittoutuneiden tonttua, tämä
ajatus tooittaa yhä enemmän alaa.
Meitä kosiskellaan oikealta ja toa-
femmalta, jokainen tahtoo meidät
liittolaiiekseen.' 3W emme
kaän Mua lähteä marssimaan;
mutta me tooimmc pelata t»isen
toastustcrjan toista toastaan. Mis-
sä poliittisessa tarkoituksessa?
«Vorwärts" tulee asiaa harkites-saan merkiNepantawaan tulokseen.
„loZ asetumme Neuw«Zto°Wenä'
jän puolelle, ntfn piisemme ehkä
»apaiksi VersmNesin kohleisia
«fets mutta »armaöN tvlewet
meidän hiititaHvoksemine j« tetz.
taannne Ruhr» alueell» häwite-I töiksi, eikä yksikään Leninin juliZ-
tus woi saada niitä jälleen käyn-
tiin. laZ taasen asetumme enten»
ten puolelle, jota Winston Churchill
meille ystäwällisimmin suosittelee,
niin hyökkää wihollinen toistami-
seen Itci-Preussiin ja sitä paitsi
kansalaissota syttyy nmassa."

„Vonuärts" torjuu kuitenkin
kummanitn toaihtoehdon: sodan en-
tenien rinnalla ja sadan Neuwos»
to-Wenäjän rinnalla. Kuitenkin
artoioi se niitä eri tatoalla. Venä-
jän liitto woisi ehkä johtaa Versail- '
lesin sopimuksen syrjäyttämiseen.
Se on houkuttelcwaa. mutia se on
waarallista, koska entente saloin
miehittäisi ja hätoittäisi Ruhrin
alueen. Sittenkin, bolshAmkit wai-
ivat chkä toapauttllll meioät Versail-
lejrn sopimuksesta. Ia toaiSa on-
kin liian uskaliasta ryhtyä sen
touoksi sotaan, niin tooisi kuitenkin
ullcr mahdollista, että he tekisitoäi
meille tämän paltoelulsen meidän
sekoittumatta fotaaiifi.it.
ta witoamutsiZla owat sacmeet ah j
kunsll huhut faffaiais-toenÄälsestä !
fopimusluonnokftsta. joka mille
on laadittu 9teatoo»t»= j
W«'.,äjcm edustajan Hoppin fcrnSfo. j
Balfan hcÄltus julNtt feti nämä
huhut per«QmlO. Ätttnläön ei
ole mtefenfttßtoa toailla saada iie>
tää tämän toalesopimuksen yksityis»
kohtia. Sitiä annetaan «Petit Pa.

elvk. 4 p:n numerossa
seuraamia tietoja:

suhteessa on
Saksa ensinnäkin ryhiytoa saatta»
maan tävdeliiscZii kuntoon Wenä-
jän rautatietocrkkaa. Se hankkii
toiipvrnäitä muutamia satoja We-
näjaTu käytännössä olctoalle raide-

sopiwia wetureja, joita
j? nyt on pottuna suuri määrä eri-

' näiliin liä-Prcussin seuwihin, ku-
ten KöninMcrmin ja Infterbur-
qiin. Paini liskojen, säiliöwaunu-
jen y. m. hankintaa lähettää Saksa
joukon teknikkoja» insinöörejä ja
työnjohtlliia sekä lukuisia erikoisss-
ti rautatietöihin perHtyncitä työ-
miehiä Wenäiälle. Talle saksalai-
selle henkilökunnalle myönnetään
takeet ta erikoisen edullinen kor-
ltoauZ. Saksan teollisuus hankkii
myöskin kalustoa kaiwos- ja pet-
lrooliteollnuntia toarten sekä nosto-

jlaitteita toiljan nostamista toarten
ia lisäksi ■ hytoin suuria toaroStoja
lääkeaineita, joita jo on kooimna
erinäisiin seutuihin Saksassa toenä-
läiö-saksalaisen sopimuksen wai-
maan käychä Wenäjälle toietäwiksi.

Tänään Saksan taloudellisen Van»
natuksen ja satilllllllisenkin kanna»
tukien, jota ei fuinkacm ole toähäi-

! seksi artoioitÄva kortoaukseksi pi-
tää 3öeuwosto-Wenäjän tarkoittaa
puolalaiset ..Tanziain käytätoäs-
ta". m«hUämättä kuttenkaan tätä
entista saksalaista aluetta. Sen
pitää ententen kanssa , käytätoissä
rauhanneutolltteluissa toaatia Sak-
isan päästämistä mukaan lonfe»
!renssiin sekä puoltaa MenHläiZten

wjen ohella kattkia sellaisia asioi-
ta. jotka oto*i Saksalle tärkeitä,
siis yhteisen toenälaiZ-saksalaiien
rajan ennalleen palautilnniKta ja
enemmän tai w«h«mmän naamioi»
iua reunatoaltimdm sortamista;
jopa entisten siirtomaiden palaut»
tllmistakin Saksalle."

Mistään sopimuksesta ei tässä,
kuten sanottu ole puhetta, tässä on
toain tehty selkoa siitä ajatuszuok-
susia, jonka niin moni Sakwsfamiolelläankin toiwoisi näketoansä
toteutuneena sopimuksen muodoKsa.
Se on, jos niin saa sanoa, sen bel-
Mvistifen ihmeen kmvailemistc».joka muka on meidät wapautiawa.

Tämä poliitiikka tooisi olla oitoal»
lista, jos se olisi enemmän kuin

! hurskas haawe. Bolshetoistisella
Venäjällä ajatellaan tässä oleman
tooimat ja tarkoitusperät, joita sil-
llä illsiasialvifesti ei ollenkaan ole.
Onhan se kylläkin liittänvt muuta-
mia satojatuhansia miehiä armei-
jaksi, jossa kuri ja toarustuksel

!-otoat hywät ja jota isaarinllikuifetkenraalit johtatoat, ja tällä armei-
hallaan nujertanut Puolan. Mut-
ta onko Puola, entente ja onko War-soman ympäristö se Pmßfa, missä
maailman uusi tlckvzlno on »t«

->•■" J

toa ihminen Voine tvsissaan uskoa,
ettei ententen päättäwä tahto mer.
kitfe enempää kuin ftarin puolalai.
sen diwismnlln Vaatimaton wastus-
wöwoima. Ia aiman mieletön oli-
ji ft ajatus, että entente puolestaan
on pakotettu alistumaan bolshewi-
kien mahtikäskyyn, jopa sellaiseen-
tin, joka on Sahalle eduksi. Eifian
toki Voitane, jättämättä kaikkein a!-
kuperäisimmätkin Voimasuhteet
huomioon ottamatta, perustaa po«
litiikkaania mitä mielettömimftiin
toiwomukfiin. Ia yhtä Vähän wrn
odottaa, eitä bolshewikit. maikka he
olisitvat kymmenen kertaa woimak-
kcmunmat ja heidän onm asemansa
olisi turwatumpi kuin onkaan laita,
eiwät osaisi käyttää olemassaolonsa
kriitilNsimmällä hetkellä Voimiaan
paremplXln kuin pitkän saksalaisenluiwomuslnettelon perille Viemi-
j*3Cn, joka Veisi heidät ristiriitaan
kok» maailman kanssa,

Vimta Waiskaft2 olettaisimme
mielettömimmänkin Vaihtoehdon
toteutuman. Vaikkapa otaksuisim-
me, että bolshewistisella hallitukset-
Ia olisi Voimaa ja tahloa poimia
Taksalle kaikki kastanjat tulesta:
saataisiinko rauha sillä palautetuksi
M woitaisiko sen jälkeen menestyt-
fellinen rakennustyö alkaa? Ajatcl'
takoon Vain: kokonainen maailma
olisi hetkeksi alistunut sellaisen ha!-
litukscn pakotukseen, jolla ei omas-
sa maassaankaan ole wiclä Väcs-
tön tuhannetta osaakaan takanaan.
Venäjän kansa. Englannin maail-
manVllltll. kiihllitettu ja pirstottu
Keski-Vuroppa, kuinka pitkäksi ai»
kaa llli3iuisiwat ne kaikki näiden
muutamiZn diktaattorien maltaan?
Kestäisikö kauankaan, kunnes sel°
laista tilaa seuraisi mitä tuhoisin
kaikkien sata kaikkia Vastaan?
Mutta kaiken maailman silmissä
olisi Venäjän bolshemikicn Vähai-sen ryhmän rinnalla päätrihollinen
Saksa, ainoa maa, joka, Vaikkakin
Vain moraalisesti, ali antautunut
firman- diktatuurin liittolaiseksi.

Jokaiselle, joka tajuaa poliittisia
ja taloudellisia Välttämättömyyksiä,
on sÄVää, että Europan ja samalla
Lolo maailman nykyistä tilannetta
ei Vai pitää tyhdHttZwänä eikä lo-
puKlf«na. Täytyy Varoittaa mm-
battamasta Vääriä, hätiköiwiä ja
epäasiallisia menettelytapoja, että
ei osaltaan myöiäwaikuttaisi tämän
tilanteen jatkumiseen. Vaan pääs-
täisiin tarkoituksenmukaista muu»
tosta lähemmäksi. Versaillesin rau»
hansopimuksen muuttaminen on
tunnustettu ja ehdoton Välttämät»
tömyys. Sen täytyy tapahtua, jot»
ta saataisiin aikaan sopimus yhtei»sen europpalaisen rakennustyön
pohjaa Varten. Sen Vuoksi se on»
kin Vain aikaansaatawissa lähim-
päin asianomaisten yhteisymmär-
ryksen nojalla. Sellainen sopimuk-
;?en tarkastus, jota ei saada aikaan

| soVitteluilla, Vaan Väkiwallalla,
wie uusiin sotiin. Maailma tar-
.Virne kuitenkin sellaista Vielä jär-
pestystä kaipaamien oloiensa iär-
ijcöfelpä, joka sille Vihdoinkm tuo

jrauhan.

Salsan ulkoministeri SwcilsiZfii.
Veriin, dol 13 p. (VTT Ra-

div) Staffan MominWeri SinionL
ali tiitztamil lätzettilcis Mullerin !?n-
-ralfa kolhtelicrifituskuynnillä Sweitsin
Ii literneiubc€- tdS fa Bernissä. 5&.

s£altsn prinssin Indian mattan
lyttäYNzmifen syyt.

loniov, Äo!. 18 p. (Reuter
2K:lIe) WirMis«Zti ilmotieicsm:
Walessn prinMn Indian»m2ika on
Öjfäijiijnijt. kosla mctlai: wltakunnan
muMn gjiin oincf untoiitta-
ncet Wmcki bjiutiöflßt Jos prins»
sin terweys sallii, toiwotaan
hänen Voiman maituZtaa Inöiaan
raiteella to. 1821. Connmlyhtiy heri»
im lHustaa prinssiä Indian uudiZ.
tehm edustuZlllitokZen enshnmVses»
sä istnnnaZsll.

Elinluslannusten nonjn
Tauslasza.

Pulkat nouslwnt sen »nkaisesti.
Köpenhamina, elok. 18 p.

(STT) Wirallm«n puoliwuosikeito.
mus elinkustannusten kohoaunsLZto
on julkaistu. Kertamuksesbll ilmenee,
että sitten heinäkuun 1314 owat elin»
kustannukset Tanskaösa kohonneet
162 profennllll sa kuluwan wuoden
tammikuusta alkaen 20 ftistecllä. 91.
f. «normaali talousartnio", joka w.
1914 oli 2,009 kruunua, on täten
noussut 5,234 kruunuun. Viime
wuonna hywäksytyn ivaltion Mirka»
miehiä koskewan vallkausasteikon
mukaan suurenee kallnnajanlisäys au>
tomaattisesti ja suhteessa hintakäyrän
nousuun. Lähinnä seuraamina kuute»
na kuukautena talit tämä lisäys ole»
maan 162 knmnua naineille wirka»
miehille ia 104 kruunua naimattomil»
le. Kalllmasanllsäykset
walliolle wuoNttain 9 nnljoonaan
kruunuun nousevan lisämenon. Am»

m nm»!
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Maailman wiljasato.

Zanslliuwäliseu umlltllloustuimistou
tiedonantojen mukaan.

Rooman kansainwcllisen maatalous,
toimiston tietojen mutaan oli wiljaa»
wiepien maiden täyiettäwissä olewa
wiliaylijääma wiime hichtituun 1 Päi»
tvänä 3,834 milj. la. wehnää ja ruis»
ta, kun taas wiljaa taiwitsewien mat»
den ulkomailla tuotawa wlljamäarä
huhtikuun 1 ftäiwastä ensi satoon
nousee 4,115 milj. kg:aan.

Wtilä satotoiweisiin tulee, owcxt ne
Vuropassa hywin tyydyttäwät ja tu-
lee tuotettawan wiljan tarwe tänä
wuonna olemaan pienempi tuin toiv
me wuonna. Epä iltäwää tosin on, woi»
daanko Nomaniasta, jossa wiljellyn
maan Plnta.ala on kowin pienentynyt,
tänä wuonna wiedä ollenkaan wiljaa.
IntiaZsJ on saatu paljon suurempi
sato kuin edellisenä wuonna, joten
Intia nähtmoästi woi wiedä maasta
jonkun werran wiljaa. Pohjois>Ame°
rikasta odotetaan pienempää satoa
kuin wiime wuonna, multa kuitenkin
melkoista suurempaa kuin mitä oli
keskisato ennen sotaa. Kanadassa
näyttää sato tulewan suuremmaksi
kuin wiime wuonna.

Arwopnpcripacsss.
Kesiilmifjona, elol. 18 f,:na 1920 pöö»

tetyt Zailpllt: 120 SjSchjaism. FtzbyZp.
237—288; 340 Kansallis O. P. Mu—-
-426,5; 40 Sanb.:nanna6. 138; 1320 Hel.
fingin Q. P. 105; 180 SBaafan Q. P.
137—138; 140 Turun O. P. 276; 70 S.
H. O. Y. 2040—2670; 200 Naasan P:n
£>' O. 0. 323—325; 00 ginlar.dccia 440;
15 sE*aiic4nc.i:i 1940—1G3C; 200 Vielä.
Saioinan Telef. 315—320; 900 Elgrcä 175;
6 Tamp. Pellawa ja 3wuta 8200—8225;
460 Criniattila 260; 100 Suomen Sofer:
126; 120 WäiMä 1005—1020; 100Pat.
Kaffiiö. 813—315; 100 Stymi 1825—1830,
100 2äsrclä 2500—2860; 20 Jhd. Millat.
1875—1900; 500 Suomen Triloot. 388—
343; 10 Kotkan Rauta 1800—1900; 27
Uleä 8820—8945; 10 Gutzeit 2050; 10
Simpele 2600; 4 Stiengdexg 7500;. 400
Högfors 234. ~_,

_ Vunnen Teollisuudenharjoittojain
Keskinäinen PalollpuyhdiZtys.
tuskanta, joka wuoden waihlecsia teli
Sm!. 1,738,791.267: ja maaliskuun 15
p:nä°Sml. '1,892,773,031:—. nousi heinä-
kuun 15 p':nä Smk:aan 2,330,416,581:

VhdibchLtä on wuoden Marrolla koh>
kannut 72 joista yksi räjähdys,
wahinko. suurin moaZamme huomaruis,
ta, ja muut palowalhinkoja. Naisia on 57

■ tcpiiEiscsii suoritettu 2,536,058 m!.36 p.
Niinmuodoin on 15 wahinkoa wiel-ä sel'
Eittämättä ja nousee yftteirNn lortuauZ-
nräärä niisiä l»rlc:n :acm Smk: aan
1,500,000: yhteensä siis jo makietiu
ja selwittämätiömien suo-
liitämiseen tarw ttawat korwauserät te»

Jercöi pyZrcin luwuin 4,100,000: mk.
Vakuutussumman huomllttawan nou.

sun ittnte nchöZkin wakuui»Kmaksu°
tulo on fmircSfa määrin kohonnut: näi-
iä maksuja «n tänä wuonna kannettu
noin 7,300,000 markkaa eli piS wähä«
päälle 3 miljoonaa maikkaa enemmän
kuin waZtaalvÄta ajar.a wiime muoniin.

Tulallnilella on toisia tzuomattawa 3mk.
277,284:50. 2lo!id3'ien
osuus lyCcuipäKÉ nramiiussa iMHÄys»
HahingoSsa sen Zatastiofitakuusopintutsen
perusteella, rönfo MischZ Pää« hei-
dän k«ns''aan tonkokuuSsa 1910.

Puu»illll« hmnat lllskenect Ih-
dysvalluissa. Lontoo, elof. 16 v.
(Neuiei TTT:llz). il-
moitetaan: PnuwiL-n hinnat otvact
laskeneet 7—200 prstettc!. Syynä on
EuiopaZsll vallitseman tilanteen at-

heuttcnna hermostuneisuus, ja huo»
keaiumat hinnat eteläisillä markki,

noilla sekä wähäinen kysyntä ja hu-
hut siitä, että europpalaiset tuottajat
peruuttawat tilauksiaan.

mattilnitojert ia työnantajaliittojen
kesken toiime huhtikuulla tehdyn sopi-
muksen mukaan, tulcwat työläisten-
kin palkat kahoanman automaattisesti,
s. o. 2 äyrillä tunnilta jokaista hinta»
käyrän nousun osoittamaa kolmea
pistettä kohden. Kota lisäys tulee tä-
ten olemaan noin 30 äyriä tunnilta,
josta työnantajaliiton jäsenille aiheu.
tuu 50 milj. kr. lisämenoja.

Serbialaiset hyölänneet Alba-
nian alueelle.

Parts. elok. 18 p. (STT Ra-
dio) Albanian taholta on suurivalto.
jen hallituksille jätetty vastalause
sen jvhdoSta. että serbialaset joukot
owat hyökänneet Albanian alueelle.

Siperiasta kotiutuneita taus-
kalaisia. Käpenyamina. elot.
1? p. (STT.) Köftenhaminaan saa»
pui eilen Siperiasta ja, Arkangelis»
ta noin 70 tanskalaista pakolaisia

Menz- j« BWessM
Waltiopttolsesla ja maan-

pelalicsta
Mtteesecn pantujen lenzaaß Manner-
heimin ja sotaministeri lalandciin mu**

han suunnittelijain, työmiesten A. 2Bccf.
vaamn, A. Nuottaan ja K. Calon selä
A LonZan ja T. SS. Sädewirian juttu
ali i. f. 17 p. uudelleen käsiteltäwänä Tu.
run howioileudcZsa.

Kysyttäelsä selitti Weelmcm sääZta-
neensä ja «Ztaneensa Suomen rahaa,
ollen hänellä sitä kaikkiaan 6,000 mk.,
minkä hän ali waihtanut Wenäjän ra.
haksi, saaden siitä 120,000 ruplaa.

Kannewi3laa!i uudisti ftytieenfä, lua>
lpuen siitä kuitenlm Sädewirtacm näh=
d««.

SBeeftnanm awuZtaja huomautti, että
23. on Wenäjän alamainen, loska hän
on synttznyt siellä j» hänen isänsä on wc.
näläinen, sekä ettei Wcckman woi IjSjiDÖi»
sija hänestä howioikeuteen jätettyä papin,
kirjaa. Venäjän kansalaisena ei 2Beck»
mania woida tuomita maanpetoksesta ja,
mitä tulee »altiopetoksellisesta salahan!»
keesta nostettuun syytökseen, huomautti
amuZtllja, että Weckman omaZta alotteeS.
taan päätti järjestää kenraali Manner»
helmin murhan, kosla kenraali M. oli
Venäjän ja Suomen toSTifen rauhan
esteenä. Suokas toäitti olleensa mukana
Weekmanin pakotuksesta. Salo toisti,
raita ennen oli lausunut ja pyysi pääitä
Vapaaksi. Lonkka anoi tulla erotetuksi
jutusta.

§oK>iot!eiiS päätti antaa lausuntonsa
Vastedes ja peZsitti Becrnrnr.in, <BuoU
laon ja Talon takaisin lärmntoaniilaan.

Nalliopelosililtu I. H. Saaris-
toa wastaau.

Suutari Juho Heik!i oli t
#

!.

10 p:nä Turun h&rcicifcufciäsa fyhttees'
jg toaltiopsioffesta. Slfinfitjott musaan
hänet oli wirme kesäl. 9 ptnä Wiipurin
tzllw»Aeudess<l tuomittu uuden lainan
tefffariäécfeSfei 8 rnicodcfi furitushullnee»
ften ia rchi hänelle waadittiin langaiZ»
iaSia fittä, että hän lapinan
1918 oli totatnat walliiniumouöiomliöan
j&fenenä, läänin wllltuuZlunnan l"il}tcc*
rinä, joösll tow'.esfa oli antanut määrä,

iifstä j« ntensttiissten
arfltojoii setä exincfätm tohlaidin ja
■raeatiloien kck!varilvimis«3ta serä toielä
siiiö. että hän oli ollut postikonttorin ta-
mi sarina Turussa huhiik. 7 l9lB.
i-lloin oli lähtenyt EfcnäjSEe, mistä oli
paennut Suomeen wukokuuZsa 1919 ja
tullut Vangituksi Kuopiossa.

Saaristo myönsi poliisittkintopöytälir»
jan pääsiassa oileaiti, huomauttaen et»
t:i hän tahtonut ruweta tekemään mi»
iäan koi;auksill siihen, koska hänesH «n
samanteketoää saiko pitemmän tai lyhem.
män wankeuZrcmLaistuksen.

KannerviZlaalin toistettua länteensä
päätti howioikcuZ antaa asiaZsa
sensä roaZtides määrättstoänä päiloänä.
Nll3ta«la passitettiin takaisin lääninwan,.
kilaan Tur. S.

Perjantaina kuluvan elokuun 27 päi-
vänä kello 1 päivällä aloitettavana ja
itse paikalla toimitettavalla vapaa ehtoi-
sella huutokaupalla huutokauppatilaisuu-
dessa lähemmin määrättävillä ehdoilla
myydään Hämeenlinnan kaupungissa
Hallituskadun varrella erittäin hyvällä
liikepaikalla sijaitseva 16 tulisijalla, 3
kellarilla ja suurilla makasiineilla varus-
tettu talo n:o 22, josta kuin myöskin,
että taloa rasittaa 50,000 markan kiinni-
tuslaina sekä että lähempiä tietoja an-
taa allekirjoittanut ja Hanne Kankaan-
pään Asianajotoimisto Hämeenlinnassa,
täten ilmoitetaan.

Hämeenlinnassa elokuun 14 päivänä
1920.

AUKUSTI LAURILA, 5 ,

i22J»3 2flS. ", <

Kuulutus.
lisalmen hoitoalueen Kerestnäen kr.

puistosta leimatut 11,004 koivua Ja 2,862
haapaa, jotka 5 metrin korkeudelta
maasta täyttävät vähintäin 18 sm., tar-
jotaan täten kaupaksi. Halukkaiden os-
tajien on itsensä tai valruuttamiensa
asiamiesten kautta jätettävä kartoitetut
ostotarjoukset Metsähallitukseen viimeis-
tään tulevan syyskuun 15 pnä. Lähem-
piä tietoja puiden laadusta y. m. anta-
vat Metsähallitus ja lisalmen- hoito-
alueen metsänhoitaja.

Helsingissä, elok. 17 pnä 1920.

Metsähallitus.
31.7918 22939

H g 8

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

Veljekset Maattanen Oy*
22923 Uusikirkko as.

Eläinten laita
ostetaan joka päivä Isolla Kauppatorilla,
rannan puolella. Erikolsluunostorattaai

Halutaan ostaa

Moottorivenheenkone,
Buffalo tai Skrips, 20—30 hv. Vast H.
San. kontt. nim. ..Moottori 7462".

500 å 1,000 syltä

koivuhalkoja
halutaan ostaa.

Eugen Tesche
Asianajo- ia Liiketoimista»

Helsinki, Hakasaimenk. 2 B,
puh. 21 57 ja 63 77.

lillifiiaPiiiii
ostetaan, sitovat tarjoukset hinnoista ja
toimituksesta lähetettävä heti H. Hal-
meen Maantuotteiden Tuontiliikkeelle
Helsinki, Konstantiinink. 16. Puh. 97 58.

Uiko ostetaan
heti, sopiva ruoka- ja sekatavarakau-
paksi. Väst. Hels. San. Siitäs, konrt. ni-
mim. „Hintailmoituksefla".

iis iin
osakkeita, huoneistoja ynnä ■

ipienemp. taloja halutaan ostaa suo-
raan omistajalta. Läh. Asianajo-
toimisto OPAS, Korkeavuorenk.
29. Av. 10-4. P. 12198.

Myviå.

fl ■ a aa

vaunulastittani huolellisesti paalu-
tettuna ja vaunuun pakattuna, ha-
lutaan ostaa. Tarjoukset hinta-
''moituksineen lähetettäköön Hel-
singin Sanomain konttoriin
nimim. »Hevosille". SU9 8 22937

Halutaan ostaa

vaatekaappi
peiElasin kanssa. Väst. Hels. San. kontt.
nim. „Kahden päivän kuluessa 7472".

I:ma 1 metrin pitkiä ostetaan suurem-
missa ja pienemmissä erissä. Läh. Ro-
bert Lyly & K:ni, Helsinki, Annank. 25,
puh. 10349.

Ovsverhoja,
mattoja, peilejä, ruoka- ja pesukalus-
toja Rikhardinkatu 2.

Koti-Aitta, puhelin 72 51, :

ÄIN SANOMAT Torstaina éloTcuiin 19 p.

Myyjät huom.!
Tavaraa mitä tahansa, vaatteita,

huonekaluja, kelloja, kiikareita, pantti-
kuitteja, jalkineita, soittimia y.m. oste-
taan Annankatu 8, Sekalaiskauppa.

Huom.! Tiilirakennus.

Halutaan ostaa tahi vuokrata paikka
missä voisi harjoittaa jalkineliikettä.
Vast. 3 päiv. kul. Orimattilan as. tiim.
»Varma ostaja".

Si.runjhatuita.

Inviinpii
Kymmene Aktiebolag
Haukkasuon Tehtaat

Osoite: Utti. 22912

2 kpl. Haulikkoja,
käytettyjä. Vastaukset halvimpine hin-
tailm. Mäkelä, Suomenlinna, Gråhara.

18 hv. Stoewer parket*iauto myydään

Smkista 18,000
Nähdään klo 8 ap. 4 ip. Köydcnpu-
nojankatu 5.

Kaksi keittiGliollaa
myytävänä. Haga, maisteri Westerlund.

Keskikokoinen

Iplili ;
•jolla on keskeinen asema ja monivuotJ-
nen vuokrasopimus, myydään. Tarkem-
min Apollonkatu 3 prs B, h. 12.

Tav. varm. I—3 ip.
Myytävänä käsikärryt Antinkatu 30, l

porras A, huon. 1. {

Leipurin vaunut
ykä työkärryt Runebergink. 6b. j

Iso Leipomo
Ja puoti myytäväni heti. Vast Hdfc
San. kontt. mm. »Iso leipomo 7435".

Myytäväni uusi ««in» takki Ja UM
sekä vähän käytetty onka. .„>

Pursimiehenkatu 12, W
Kaijalalnettj f

PIANIINO Iz kpl. vähän käyt hyvää pianflnos
myytävänä. PlanoremonC Uudenmaao-.
katu 35. !

Hyvällä liikepaikalla lähellä Turku*
sijaitseva Å

nahkurin liike
myydään omistajan vanhuuden takia.
Lähempiä tietoja saa Niemelän puutar-
haliikkeestä Raision Pahassaniemessä.
22914

iseiiiiisljai
Ostamalla erittäin hyvässä kunnossa

olevan 5 huoneen talvihuvilan halvalla
sopiva 1 tai 2 perheelle asuttavaksi Pi-
täjänmäessä 5 min. matka asemalta, 20
min. junamatka Helsingistä. Lähemmin
omistajalta puhelin 88 37 Helsinki.

Asunto-osakkeet!
vapaina, hyvillä hinnoilla este- K
taan kauttamme. Tim, puh. 30 55. §
10—6. ■

Hyvässä kunnossa oleva

JSiO" WWW
7 J/É itv. Nähtävänä Nymanin vers-
taalla Iso-Eoopertink. 33.

asunto-osakkeet
3 h. ja keittiö mukavuuksineen keskus-
tassa, vapaat heti. Läii. Suomalainen
Kiinteistö- ja Lakiasiaintoimisto, Erot-
taiani:. 15—17, klo 'AIO—4. Puh. 59 20
ja"37 66. 22946

Kanyiloita ja Ruokaloita
Kauppaliikkeitä

useampia kymmeniä asuinh. kans-
sa saatte halvimmalla kauttam-
me. Lähemmin henkilök. Fabia-
nink. 10 B. Kiinteistö- ja Kone-
toim. Puh. SO 55, 10—5.
Hieman käytetty, 12 hv. „Hariey

Dawidson"

Hoottoripydrä
Omist. tav. klo I—2 matkustajakoti
..Untolassa" h. 6.

OSAKEHUONEISTO,
2 huonetta ja keittiö myytävänä. Vapaa
heti. Pietarink. 26, as. 19.

Maitokauppa j3hyvällä liikepaikalla. Siisti huo- m
neisto halvalla. Läh. puh. 3055. H
10—5. J

Ratakiskoja
70 ja 80 mm. sideldskomeen, puitte!»
neen ja naulomeen myytävänä varas-
tosta.

Oy. Constructor Ab.

VI



Torstaina elokuun 19 pj.

laimllilektfli
MMillli
Appelsiinisi] yä
SitroonaöHyä
Bersjamoioljyä
Karvasmanteliölfyä
Pomeranssiolfyä
Vanillima 100 %

Ag-ar—Agrar
Puhdistettua soodaa
Hedelmämehusteita
Karamelliväreiä y. ra. y. m,

»yy 22249

Oy. Raform äfe 3
2294!) Helsinki. Puh. 56 59.

fålvymälän
sisustus

WW ÉataÉnnaaWWU Li&KUiSitiiunutip^nnl
Lähemmin

Saunakatu 14.
Talonmies klo 4—6 i.p.

KaiioJevyJä, mustia ja galvaö,
Kupari- ja messlnkilevyjä
Aluminium-, lyijy- ja shikkihark-

koja
Kuparf- ja tinaharkkoja
Teräs pannumuupeia 11/*"'l 1/*"'

Kirkasta kuparijohtoa 6 inm 2

rönsas varasto
fl.B, MEWMA. Ä.Y.

Kietalahdeak. 10.

Maitopulan
aikana.

Käyttäkää pöy täjuomananne Juko-
lan poriteria. On virkistävää ja antaa
hyvän ruokahalua; Saatavana useista
vähittäiskaupoista stkä köfittain Uo-
tiintuotuna.

Maanviljelijäin Kauppaosakeyhtiö.
Siltasaarenkatu 5, puhelin 116 57.

Ulllu HutlmU
saadaan ostamalla pieni mökki aivan
läheltä Toijalan asemaa, jolla on oma
8 kap. alan tontti hyvää perunamaata.
Scpii käsityöläisille y.m. Hinta 15,000
mk. Omist.'Eetu Helin, Toijala, Köy-
värin talo.

H !ii3-aii[sM
myytävänä Töölö, Taipale 12.

Puvut, Ulsteri-, syys- ja ialvl-
palttoot, naisienkapat, poi-
kalnpuvut ja yksityiset housut
ostatte nykyajan hintoihin verraten

halvimmaila
Vaatetusliikkeistä

Fredrildnk. 47 jaErikink. 13.
KUOM. ! Siisti ja hyvätyö sekä

knnnolliset tarpeet, ostaessanne meiltä
ansaitsette rahaa. /

Edullisin ostopaikka yksityisille ja tuk-
kuostajiiie.

Tilaukset suoritetaan halvalla ja nopeaan,
avoinna arkipäivinä 9—6, lauantaina 9—5.

J. P. Lehtonen.

Nelinumeroinen puhelinosake ja -ko-
ne myydään halv. Matkailijakoti Suo-
ja, Fredrikinkatu 30. huone 3.

Pieal palstatila
myydään rakennuksineen, hyvällä
Kikepaikalla Isolla kylällä rautatien-
aseman- ja sahalaitoksen lähellä.
Hyvin sopiva liikemiehille, kahvi-
loille y. m. Lähemmin

Mm NÉkateiidas O.Y.
Nalika- ja kenkäkauppa

lisalmi

Käsi kärryt
kahden hengen rautasänky vieteripatjal-
la, pöytiä, tuoleja ja linnunhäkki, Rik-
hardinkatu 4, prs C, ovi 27.

Paikkakunnalta poismuuton takiamyyn omistamani

É

a;van lähellä Hammaslahden asemaa,
larrftnin rannalta ja valtamaantien ris-
teyksessä. Sopisi erinomaisesti liike-
miehille, parempiosaisille huvilaksi sekä
puutarhureille. Asunrakennus 2 v. sit-
ten rakennettu. Sisältää tilavat sementti-
kellarit, alhaalla 2 huonetta ja keittiö se-
kä vaate- ja ruokahuoneen ja tarpeelli-
set kylkeiset tavaroille, yläkerrassa 2
keskeneräistä huonetta alkoovilla. Oma
tontti, kasvimaata n. 3 ha. Vesi erin-
omainen. Kalastuspaikkana kuulu On-
kamo 3 km. päässä ja Pyhäseiälle mat-
kaa 2 km. Lammissa myöskin runsaasti
kalaa. Puhelin on. Sähkölaitosta puu-
hataan paikkakunnalle. Kaunis ympä-
ristö. , Seurapiiri erinomainen.

Myöskin myyn poni-hevosen, reki-
vetovarsan, 2 syksyllä poikivaa lehmää
ja hyvässä kunnossa olevan pyörän
moottorin, j.

P. A. Gullstén.

Os.: Hammaslahti.
Myydään matkustuksen tähden uusi

Harley Davidson moottoripyörä
sivuvaunun kanssa. Vaunu ön uutta
mallia 2 sylinterinen, kehittää 16 hevos-
voimaa ja varustettu sähkövalolla ja
torvella. Väst. Hels. San. kontt, nimjm.
«Davidson"* -~-

-

22911

Rukiinjauhoja
myytävänä kohtuuhinnalla. H. Halmeen
Määntuotteiden Tuontiliike, Konstanta-
ninkatu 16. Puh. 97 58.

2 vaununlastia hyviä

© @ O O

myydään. Lähemmin puh. 88 45.

mm fatfipfs MWlOliit!.; ISflnH MM
llaMZlll Uljjfll. liii.
hienoja pari-rautasänkyjä resonpatjoi-
neen; ohuita patjoja ja pieluksia'; keit-
tiökaappi; jääkaappi; keittiötuoleja; pe-
suteline; seinäkello; nuottiteline; uuti-
mia, uu?ia listoineen; tauluja; pehmis-
tetty soina: lamppuja; sekal. talouska-
luja; käytett. pukuja; sakettipukuja;
jalkineita: kravatteja ja kaulaliiaöja;
tärkkikauluksia K:o 42; kirjailtu liina-
leninki vaaleansininen y, m., y. m.

Nikolainkatu 23, prs G, h. IS, pihan
puolella.

Tupakka-
jäännösvarasto

myydään halvalla. Ttipakkamyymälä
Simonkatu 2.

Miesten ratsusatula, täydellinen, myy-
tävänä.

Nikolainkatu 23, prs G, h. 18.
Läpi painettu

Korkkimatto
noin 10 metriä. Lähemmin puh. 118 34.

4 v 2 v. vanha

A ifilffsifsiinjulktlll U
myydään satunnaisesta syystä. Lä-
hemmin A. W. Kivinen, Välikatu 2 B
51. Hiiom.i Hyvä jäniksen ajaja.

Uunillisia
myy varastoja

Aug. Malmin Uuniliike*
Pulielm 12 38. 22749

«

X

3ELöyryl&£va
Pienuuden tähden myydään matkus-

tajalaiva erittäin sopiva pienempään
matkustaialiikkeeseen eli hinaukseen.
Lähempiä tietoja koosta, hinnatta y. m.
saa omistajalta. Os.: A. Kolhi, Kuorevesi.

|jg REX myy eniten ja sillä Efijpfl on eniten myytävänä'

fe Yksityisiä liikkeitä 1
||3 sekä on siis kaikkien xi- H
W littajien ftcX" DH
W Albertink. 19 B. Puh. 94 27. J

g£Jf
X

119 markalla
saapi sylen priima kuivia sekahalko'ja,
valmiiksi pilkottuina ja kotiinajettuina.

Ruoholahden Halkosaha, puit. 8S 10.

Parhaista englantilaisista
Kankaista

valmistettuja pukuja, syys- ja talvi-
naltioja, siistiä ja kuosikkana vä-
hän käytettyjä löytyy myös 150:
alkaen. Soittimia, puhelin-, kirjoi-
tus- ja ompelukoneita, kiikareja,
kapsäkkejä y. m., y. m., y. m.

Miesten, naisten ja lasten jalki-
neita. —. HUOM.! Ostetaan kätei-
sellä kaikenlaista tavaraa.

M. O, SA.A.MI.
Fredrikinkatu n:o 43. Puhelin 696.

--<;*>§• £"4>A<'- ",,•:*■'-■«*:'".--. •,-if.->»0. .,

Ismsmnafiaraifs ii

H 8 sy!., 4 taht. 150 hv. van M
! 20 Blerck. MDW 8 syl"., 4 taht 1:0 hv. s:a kävtct. MW 6 sy!., 4 taht. 150 hv. Sterling. M

- M 4 syl, 4 tain. 20/24 hv. Penta. M
M 2 sy!., 2 taht. 16/1 S hv. Grav. ME 1*5* 2 syl., 2 taht. 7/8 hv. Fay Bo- M

v.en. j£j|
1 syl., 2 taht. 6/7 hv. Raakaöljy. MW 1 syl., 2 taht., 4/5 hv. fay Bo- <M

W Aloottoritarpeita: Kytkimiä y.m. W
D Koncto;m:sto GYLPHE, Hel- Wjtg sinki, Kasarminkatu ' 44. Puh. «WM 59 70 ja 20 20. WB 21126 M

Iso alkoovihuone, kaik. mukav. luo-
vut, jos kalusto ostetaan. Asuni, pää-
see heti. Hyvä kalusto. Väst. Hels. San.
Siitäs, kontt. nim. „Lähellä Kallion kirk-
koa".

Toveruksille huone makuus. alkoovil-
ia kalust. Huvilakatu 14 ovi 6.

Valoisa, kalustettu huone yhdelle.
Näht. 11—1. Puhelin. Nftolsdnk. 16
A 13.

Tilava myymä'
IHiuonelsto
sisustuksineen, puhelimineen ja varas-
tohuoneineen luovutetaan sopimuksen
mukaan. Huoneisto on kaupungin vil-
kasliikkeisimmän kadun varrella, voi-
daan käyttää myös konttoritarkoituk-
siin. Vast. ennen t. k. 25 p:ää nimim.:

»Rymlig butikslokal n:o 949"
Hbl:n konttoriin. 22932 Äyrivaiituicsia KS liai ~ g

M ÄBiacafotoimisto Opas, Korfcea-
g vuoreni;. 29. av. 10—4. Puri. 121 9S

Porsaita
4 viik. v. hyvän kasvuisia (Yorkshire)
myydään a 200 mk. Kopun kartanossa
os. Nummela.

iiii liii
melkein keskustassa, 2:si asuinhuonetta
ja s:si liikkeellä, vuokra 400 mk. Päi-
vän myynti 8—1,100:—. Väst. Hels.
San. kontt. nim. „KäteiseUä" arkipäiv.
puh. 85 66 I—2.

[jyvässä kunnossa oleva

Röntgen kone
sekä

NNNWMU lorLdllippu
valosäteet ultraviolettiset, myydään. Tarkempia tietoja
antaa

Viborg Timfe©F €:o A.S.
22552 Viipuri. Puhelin 11 76.

mm ja hyvin hoidettu

myydään nyt heti halvalla satulan kanssa y. m. Lähem-
min puh. 108 63 ia 17 64 kello 9—V2 5.

Rslilfi! Mfifittariufa
Tasavirta Vaihtovirta 3-vaihe

1-2-3 6-7,5-10 hv.
220'330 v. 50 per.

4—6—10—15 hv.
220/240 v.

Kilovattimittsrcit.i T3sa- ja vaihtovirta, Silitysrautoja, Keittoaparaat-
teja,. KäsipoiY.koneit.i, Kuivaeltraenttejä, Lamppuja, Armatuureja, Sähkö-
tarpeiia sekä -johtoja.

Aika varastossa! Pyytäkää tarjoustamme!

Mr. Paloheimo, oiiikö-Konalölfiiisto.
Helsinki. Sähkö-ohje: Palosähkö. Puh. 11512.

2.29,2.5

WMpMMMMMMMISS
(n. k. begamoidia) saapunut uusi lähetys.

Pyytäkää ajoissa tarj ouksiam me!

Vaiiakankalfa löytyy m\å pienempi erä varasta.
GESTRIN & GRÖNSLOM,

22925 Tampere. Tuonti- ja Tukkuliike.

8 /th.
" Sk B

ihJ.il . " Jfi -nf. H|H

avataan tänään
Toukolassa
N:o 7, Suomisen talossa

OSUUSLIIKE ELANTO r.l.
. 22942

SANOMAT

Hiiliä
"00 hl. kuukaudessa vaunuun lastattuna.
Tarjoukset lähetettävä os.: A. Kolhi,
Kuorevesi.

- ■■ Ensiluokkaisia
Syyspalttoja 550 mk.
Tummia Pukuja 600 mk.
Muhvia ja kauluksin, sormuk
sia y. m. arvokasta tavaraa myy
halvimmalla

ITÄMAINEN BASAARI.
Erottaja 7. Puhelin 82 42

Savilaastia ia halpoja kaakeliuuneja
myytävällä Sörn. Ranta 6, puh. 39 38.
14357

myy tukuttain halvalla.

Tupakkakauppa HANSA
Punavuorenkatu 7.

I.■ Kadotettu |

Rannekello pudotettu matkalla City;—
Aleksanterin-, Mikon- ja Etelä-Eiplanaa-
dink. pitkin kauppatorille. Palkkio mak-
setaan löydön arvon mukaan palautet-
taessa City pertsiörraattim huone 2.

Harsokangaspaketti
pudonnut Mikonk., jonka löytäjää pal-
kintoa vastaan pyydetään ilmoittamaan
Villa- ja Valkotavaraliikkeeseen Alek-
santerink. 9.

Musta palttoo unohdettiin junaan tä-
män kuun 17 n,, joka lähtee Helsingis-
tä 1.30 min. Keravalle. Löytäjää pyy-
detään ilmoittamaan puhelimella 43
Malmi.

1 Löydetty J
Lompakko otettu talteen t. k. 17 pnä

eräässä kahvilassa täällä. Saadaan ta-
kaisin.- poliisikonstaapeli Lindroosilta,
Köklahci, Bastvik. ' ..•

Sileä sormus. Perittävä Bulevardin-
katu 9 E 35. Grönblad.

Tornion Lehti

Ssa.J::s&2az3zen perhe
jolla on kaksi isoa lasta, hakee syysk.
1 pstä 2 kahist. huonetta ja keittiön tai
osuudella keittiöön. Paitsi vuokranmak-
sua, annetaan ilmaiseftst pfanonopetusta
vuokraajan lapsille. Vast. Otto Krug'ille,
Luotsik. 12, prs A, h, 8. Puh, 36.

22930

Halutaan v. huone ja keittiö eli hella-
alkoovihuane. Väst. Hels. San. kontt.
nim. „Hyvä vuokra 7461".

3 huonetta ja keittiö mukavuuksilla os-
tetaan käteisellä. Vastaus Hels. San.
kontt. nim. „t p. syyskuuta 7458".

Tyttö haluaa asuntoa pien. J>erh, tai
yksin, luo i Väst'. Hels. San. SHtas. kontt.
nimim. „He.ti 3074".

Siisti ja kunnollinen tyttö haluaa asun-
toa joko perheeseen ,Jai toveriksi.

Vast. Hels. Lan. kontt. nim. „Päivät
toimessa 7478".

1 herra eli neiti saa päivällistä. Kons-

tautininUat.u 22, porras C, ovi 13.

Tupakka-
jäännösvafasto

nvyydään halvalla. TupaSriraMyymSiä,
Srrrtrtikatu 2.

Ruotsinkielen tunteja halutaan. Vast.
Hels. San. Siitäs, kontt. nimim. «Ha-
luava 3072".

edullisin iinioittajiile.

K ATTÖfERVÄU STÅ

fiicl ura-Kattotemrttå selcä tattöjéh maalausta
rro-fjefUn Fhicstesuojeluvärnfä suorittaa
Y. FRiS£HBGRGIN TEHTRFIT R. B.

Yrjönkatu 27. Puh. 70 25 ja 39 73. 21586S!. 7441

Huom.! Kirjanpitäjä J. A. Lindström, keski-lfcäirren, erittäin taitava ja

kieliä osaava sekä luoteitava, kaikittaliikealoilla toiminut, tunnetusti.säännöllinen Ja
työssään halpa. ■ •" :-i

on edullinen
ilmoittajille
Torniossa
ja rajaseu-
dulla. Taval-
liset llmoitus-
♦ hinnat. ♦

21731

¥y©kra-llm@ity|isls
S g

Vuokralle tarjotaan
t^X-sg^;-SWV.:

Ensiluokkaisia 2—5 huoneen osakehuoneustoja Uudessa

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

O. U. Tannerin Konttorissa,
I. Heikinkatu 1. Klo 12-2.SI 7901

,'»' ■--■ •

' ■■'■-%

Muutamia isompia ja pienempiä

saatavana uutisrakennuksessa Korkeavuorenkadun
ja Pikku-Robertinkadun kulmassa. Sopiva tilai-
suus myöskin isomp. ja pien., halpojen, 8— 12
huonetta käsittävien loistohuoneistojen tarvitsi-
joille. Rakennus valmistuu helmikuussa v. 1921.
Lähempiä tietoja annetaan Oy. Merijal Ab:n kont-
torissa Ratakatu 1, jossa rafermnspiinrsttrkset

ovat myös ' nähtävinä.

4 MW MMM
saa heti ostamal!a 11 huon. talon Hes-
periankadun vieressä. Hinta ainoastaan
Smk. 03,000:—. Käteismaksulla 20 %

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

Osakehuon&isto
5 huon. palvelianhuone ja keittiö sekä
2 huon. ja keittiö mvydään. Aarnio,
Frediikink. 20. klo 9—12. 4--Ö.

WOWMI
5 huon., palv:-huon. ja keittiö kaikkein
uusimmilla mukavuuksilla nivvdään. Pu-
liciin 4530, klo 10—12. s—6.

Iso hellakakluunihuone luovutetaan
jos kalusto ostetaan.

Väst. Hels. San. Siitäs, kontt. nimim.
„Kiire 3073".

Asußto-osake
myytävänä tahi vuokrattavana, huone ja
keittiö, nlkoovi. Kasarmink. 4, B, 19.

Hai. vaftetaan hellakaklnunihuone huo-
neeseen ja keittiöön tai r.lk. hucn. Palk-
kio annetaan. Väst. Hels. San. kontt
nimiir.erk. »Vaihto 7449". '

Valoisa, lämmin hellahuone luovute-
taan Kalliosta heti. Väst. Hels. San.
Siitäs, kontt. nimim.

„Kiire SQB4".

Vuokrataan huone osalla keittiöön
Helsingin lähistöltä. Väst. Hels. San.,
kontt. nim. »Halpa vuokra 7460",

NW IMI Sf
jolla on vakinainen toimi ja mahdollisesti
itsellään pieni naisenhuoneen kalusto,
saa asunnon toisen toverina. Vast. Heliä.
San. kontt. nim. »Keskustassa".

2^952
Huone loov. kalustettuna tai ilman.

Eerikinkatu 4 C 9:

Kyrössä, l-talviiveu. kMnanWjMn y. m.
s. "töilr.iin vru.v,istå\ a koulu nais. ja mie-
Tiiile, alkaa 22/9. 2OO mk.
KyseHitrin 1 mk. ttakt:;t;:ksLr us. jöht
Lehtinen, Kvrö as. 22900

WW tia- ja MWW
Vironlcatn 10-avattukorjauksen jälkeen.
Suositellaan an. pistäjille koktuuliinnoil-
la. nöyrällä kohtelulla. Samoin pää-
liikkeessä Liisankatu 12.

A. HEINO.

HWWW WiW
halutaan, Vastsus hintailm. Hels. San,
■koDtt. nior';- ~V

asta-alkava 7445".

i m. in. is »n
' Vuokrata halutaan

Huone ja Keil
mukavuuksilla halutaan ostaa. Vast. hin-
tailmoituksineen Hels. San. kontt. ni-
mim. ..Kivitalossa n:o 7459".

tahi 1 huoneen (alkooviUa) ja keittiön
huoneisto halutaan vuokrata Helsingis-
tä heti hyvää korvausta vastaan. Lisäk-
si annetaan vuokraa vastaan 1 huoneen
ja keittiön huoneisto aivan Helsingin
läheltä. Pik. väst. Hels. San. kontt. nim.
„Pieni perhe 2750".

liaksi kauppakorkeakoululäista
haluaa vuokrata kalustetun huoneen.
Väst. Hels. San. kontt. nimim. „Kalus-
tettu huone 1918". 22876 Nuoripari hai. vuokrata huoneen, luo-

vutusta maksetaan. Väst. Hels. San. k.
nimimerk. .Mistä vaan 532".Miesylioppilas haluaa vuokrata

kalustetun

Huoneen
liinavaatteilla tai ilman syyskuun
15 p:stä. Väst. Hels. San. kontt.
nimim.

,Lukujaan alkava."
Työssäkäypä tyttö haluaa asuntoa jo-

ko yksityisen luo tai perheeseen. Vast.
Hels. San. kontt. merk. „Asunto 7445"
viikon ajalla.

Halutaan vuokrata hellatmone nyt fteti
tai syysk. 1 p. Palkkiota maksetaan.

Vastaukset puh. 31 9i. .

Opiskeleva nuorukainen haluaisi ka-
lustetun huoneen vuokrata, ennen syys-
kuun 1 päivää. Vast. Hels. San. kontt.
nirn. „Hyvä

Halutaan vuokrata kalustettu tai ka-
Histamaton huone 2 hengelle.

Vast. Hels. San. konit. nim. „Musiik-
kiopistolainen 7442".

Halutaan vuokrata kalustettu huone
heti. Vast. Hels. San. kontt. nimim.

„2 -nuorta miestä 7433".
Mieshenkilö haluaa asuntoa yksinker-

taisesti kalustettuun Huoneeseen eli per-
hreseen. Vast. Hels. San. kontt. nim.
„Heti 7471".

Halutaan kalustettu huone mieluimmin
täydellä ylöspidolla. Väst. Hels. San.
kogtt. nimim. ..Teknikko .7434".

2 neitiä hai. vuokrata yksinkert. kalus-
tetun huoneen. Väst. Hels. San. k. nimim.
„Varma vuokra 7438".

Halutaan vuokrata huone kalustettuna
tai ilman eri sisäänk. Väst. Hels. San.
kontt. nim. toim. olevaa naista".

Huone osa keittiöön tai hellakakl.
Väst. Hels. San. kontt. nimim. ~1,000
mk. palkkio 7457"

Kirianpldon
opit

kolonasi
varmasti ja hopeaan kirjeellisen opetuk-
sen avulla. "Pääpaino opetuksessa pan-
naan.kirjanpidon todelliseen ymmärtämi-
seen. Selvä käsiala ja tyydyttävä lasku-
taito vaaditaan. Läh. tietoja kursseista
lähettää 1 mkn maksusta

SUOMEN KIRJEOPISTO.
Turku.

X2287.S

N:o 223 1920 7

2 huonetta ja keittiö
tahi huone, alkoovi ja keittiö halataan
c.staa kalustoineen tahi ilman luovutusta
maksetaan. Väst. Hels. San. kontt. ni-
rrtfmerk. ..Hyvä vuokra 743"'"

Neiti haluaa vuokrata kalustetun huo-
neen. Vast. hinta- y. m. ilm. Hels. San.
kontt .nim. „Hyvä 154".

Työssä käypä tvttö haluaa asuntoa,
omilla sänkvvaatteiila. Vastaukset puh.

..4! 54.
1 työssä käypä tyttö haluaa asuntoa

j yksin, tai lesken luo. Vast. Hcls. San.
I kontt. nim. ~N:o 7474".

Nuori nainen haluaa asuntoa perhees-
sä. 'Vastaus Hcls San. kontt. nimimerk.
»Heti 7470".

Halutaan vuokrata kalustettu huone
heti tai 1 p. Vast. Hels. San. kontt. nim.
..Heti 7477".

Ylioppilas
tiarnaa vuokrala kalustetun huoneen jo-
-kjj yhdelle tai kahdelle, joko täysihoi-
dolla tai ilman. Arv. vast. pyyd. l'iheit.
ennen tämän k. 28-p. osoitteella: Kark-
ku. Tullun kartano, nimim, ..Civis".

å&rr.

Sekalaisia ilmoituksia

Uusi Malfekiiipa
B lepfinfiifee

_avslti! Korkeavuoienkatu 3

leninkejä, poikain pukuja ia palttoja
tehdään Uudenmaankatu 24, V. Ilander.

f liitoissa isiini!liii
sivistynyt neiti joka vanhaa äitiään ja
sairasta sisartaan avustaessa on joutu-
nut sietämäl törsään taloudelliseen ah-
dinkotilaan, toivoisi 3,€00 markan pi-
tenipiakaicta lainaa henkivakuutusta
vastaan. Arv. vastaukset nim. »Viimei-
nen keino" Hels. San. kontt.

O. Y. Impivaaran
3 kpl. osakkeita myytv. Isännöitsiiä.

22929

9:sän vuotiaalle kotia vallia olevalle
tytölle etsitään täällä äidillistä hoitoa.
Vast. Hels. San. kontt. him. ..Toirness'
oleva äiti 7452".

HIEROJA
tulee kotiin. Lähemmin puhcl. 84 41.

Halutaan vaihtaa I—2 huon. ja tali?
2 h. miel. Sörnäisistä. Talonmieh. t.,
josta on 1 h. ja 3 hev. talii_y.m. Myös-
kin ilman talonm. tointa i'Jiran k. os.
Vastaus Hels. San. kontt. nimim. »Heti
vaihdetaan".-

v'
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Vankka
nuonmses
saa palkan heti renkini. Lähemmin
Singer Sewing Machine C:o, Aleksan-
ierinkatu 21.

Kotiopettaja
miea tahi nainen saa paikan luonani
Opetusta annettava 3 lapselle, joista
kahdelle I ja II luokan oppik. kurssi
ja 1 alkeisopetusta. Hakemukset suos.
ja palkkav. täysihoidossa Jän. ennen t.
k. loppua os.: Isännöitsijä M. INHA,
Tuuri. 22957

j Sivistynyt neiti
saa emännän paikan nuoren miehen
taloudessa maalla, kun lähettää hake-
muksensa palkka vaatimuksineen valo-
kuvan kanssa 25 p. mennessä t. k. Jy-
väskylän p.t, Jyväskylä, nimim.

»Maanviljelijä 22".
Kielitaitoinen, rehellinen ja vilkas

Siivoja,ttur
saa edullisen paikan Matkustajakoti Tai-
messa, Helsinki, Iso Robertink. 7. Puh.
9306.

Kalin Kiitti
saa paikan 1 p. marrask. kun lähettää
todistuksensa ja palkkav. osotteella V.
Mattila, os. Mattila.

Kotiopettajatar
miel. ylioppilas ja joka ennen on opet-
tanut, otetaan syysk. 1 pstä valmista-
maan kolmea lasta yhteiskoulun 3:!le
luokalle. Hakemukset palkkavaatimuk-
sineen lähetettävä Alb. Niiraselle, Pun-

Etsitään henkilöä
joka kykenee suullisesti kääntämään sa-
nomalehtiä tai kirjallisuutta venäjänkie-
lelle. Käännyttävä kirjeellisesti Hospits,
Vuorikatu 17, huone 40.

Kunnollinen
Fa.lvelnstyttö'

saa paikan. Lähemmin Vla4imirinkatu
55, porras B, ovi 19, klo Vtf ill.
5i.7916 22040

Kokemusta omaava nais-

apfeskitfoppiias tai
nalsfarmaseutti

saa edullisen toimen 1 pstä syyskuuta
Pulkkilan apteekissa.

Osmo Hannelius.

Suomea ja ruotsia taitava, reipas

I ' "1

IJLUIvip vlil it
saa paikan heti. Ilmoittauduttava kont-
torissamme Köydenpunojank. 4, klo 10
—II np.

Helsingin Tupakkatehdas Oy.

Puuseppä
ammattitaitoinen saa työtä Katajano-
kan Kehysliikkeessä, Luotsik. 8. Puh.
116 BG.

W
Saa paikan kirjapainossamme. Hake-
mukset palkäavaatimuksineen lähetet-
tävät

K. J. Gummerus Oy:lle
Jyväskylässä.2295G

Hevosen kengitykseen ja maanvilje-
lystyökalujen hoitoon sekä korjaukseen
täysin kykenevä perheellinen

»«

saa paikan Riihiviidan kartanossa
Hausjärvellä ensi marraskuun 1 pstä.
Todistukfet suosituksineen ja palkka-

lähetettävät osoitteel-
la: . ,I A. R. Gestrin.
22954 Riihimäki.

Uiiiilseppa
feaa tilapäistä työtä lähellä H:kiä. Läh.
puh. 83 10.

Työnjohtajat.
Tarmokas, itse työhön osaa ot-

tava työnjohtaja saa paikan yhdellä
omistamistamme tiloista lähettä-
mällä palkkavaatimuksensa ja suo-
situksensa osoitteella

O. A. Serlachius Aktiebolag.
Maatalous-Osasto. Mänttä.

SI 7924 22960

Täysin kykenevä
KEITTÄJÄ :

saa paikan heti \
Itä-Viertotie 51. ,

Ruokala.
Luotettava KEITTÄJÄ, tottunut

kahvilan hoitoon, saa heti paikan. Lä-
hemmin Sirkuskatu 1, kahvilassa, ido
10—11.

Tottunut kutoja saa heti paikan Ka-
tajanokankatu 3, prs E.

Palmu.
Siisti ja kunnollinen JTJOKSUTYT-

Tö saa heti paikan Erottajan Vaate-
tusliike N.o 1.

Palvelijatar
saa paikan syysk. 1 pstä. Läh. Silta-
saarenk. 6 B 18, klo 9—lo ap.

Karjanhoitoon tottunut

Palvelija
saa paikan heti läh. kaupunkia. Saa
tavata Annankatu 3. J. Markkula.

Leipäkuski
saa edullisen paikan heti. Vast. niin.
»Hevosen uoitoon tottunut" Hds. San.
konttoriin.

Leipuri
ruokaleivän valmistukseen ja paistami-
seen täysin perehtynyt, saa edullisen
paikan. Vast. Hels. San. kontt. nim.
»Leipuri".

Palvelija
lapsirakas, saa paikan 1 p. syysk. Pää-
asiallisin tehtävä huolehtia kahdesta 3
ja 7 vuot. lapsesta. Lähemmin Yrjönk.
25 C 15, klo 4—6.

Kauppa-apulainen
toimeensa harjaantunut reipas mies-
henkilö saa paikan liikkeessämme Ison-
kyrön kirkonkylässä. Hakemukset
suosituksineen ja palkkaraatimuksi-
neen lähetettävä viimeistään 26 p:ään
t.k. Palkkaetuihin kuuluu vapaa asun-
to ja ruoka.

Pispala & Kumpp.
Isokyrö.

Kaksi Työnjohtajaa
täysin kykenevää saa toimen Virossa,
kääntök enkä tehtaassa. Väst. Hels. San.
Töölön kontt. nimiin. «Toimeen pys-
tyvät".

Kelpo palvelijatar,
ruoanlaittoon täyin pereluy.-yt, hyvillä
•odisttiksiila, haetaan pieneen perheesea.
Lali. Erottajako u 5, ovi 15, klo lu—l.

Kokenut

lyijynjuotiaja
sorvaaja

sekä

remonftloilehet
(koneenkokoojat)

saavat työtä

Karihaaran
SelSuloosafshtaalla,

22712 Oi. Karihaara.

Ylioppilas
mieluimmin nainen, halutaan lukukau-
sien ajaksi opettamaan kahdelle pojalle
yhteiskoulun IV ja 11 luokan kurssia.
Vastaukset lähetettävät viikon kuluessa
osoitteella Liikemies P. Virolainen, Sai-
ralan as. 22924

Lehmäinhoitaja
mieluimmin nainut, pieniperheintn, kel-
vollinen ja uuttera, saa toimen marrask.

1 pstä 30 Ayrschireeläintä käsittävässä
karjataloudessa. Tod stusjäljennökset,
jolta ei palauteta ynnä tiedot palkasta
ja muonasta lähetetään allekirjoittaneelle
osoitteella: Smeds Jr, Pitäjänmäki.
22931 Carl Winqvist

PtiSveius-ilmoifuksia
■ B

Palvelukseesi halutaan

Pehtorinpaikka
Osakeyhtiö Agroksen Kasvijalostuslaitoksella Viertolassa
on täytetty. 22959

toimi
Puumalan Suojeluskunnassa julistetaan
täten haettavaksi.

Paikallispäällikön tehtäviin kuuluu
myöskin kanslia- ja harjoituspäällikön
tehtävät. Toimi täytetään molemmin-
puolisella 2 kk. irtisanomisella ja tulevat
ne hakemukset huomo-moietuksi, jotka
suosituksineen ja palkkavaatimuksineen
saapuvat viimeistään tämän elokuun 28
päivänä osoitettuna Suojeluskunnan esi-
kunnalle, Puumala.

Toimi on vastaanotettava heti kutsun
saatua.
22811 ESIKUNTA.

1 sorvaaja
1 jyrsijä

saavat heti toimen

Fennian TapakkatoMaassa
Ilmoitt. klo 12—4, Ruoholan-

denk. 23.

Kaksi taitavaa ja kokenutta

KollB*
saa heti pysyväistä työtä. Hakemuk-
set palkkavaatimuksineen huomioon
ottamalla vapaat huone, halot ja valo,
vastaanottaa

Karhulan Osakeyhtiö.
22843 Karhula.

Luotettava, siisti, miel. keski-ikäinen

Yh?npal¥e!ila
taitava ruoanlaitossa, saa itsenäisen pai-
kan pienessä perheessä hyvää palkkaa
vastaan. Ilmoittauduttava torstaina I—s
ip. Vladimirinkatu 14, porras C, huo-
neisto 13. 22936

jolla on kokemusta ja taipumusta it-
senäisesti hoitamaan liikettä, saa pai-
kan maaseutukaupungissa sijaitsevas-
sa erikoistarkoitusta varten laitetussa
puunjalostustehtaassa. Asunto, lämpö
ja valo vapaat. Jäljennökset todistuk-
sista ja ilmoitukset palkkavaatimuksis-
ta lähetettäkööt nimim. ..Sahanhoitaja
7849" os.: Sanomalehtien Ilmoitustqi-
misto, Helsinki, Aleksanterinkatu 48.
SI 7849 22761

Taitava
valaja

saa paikan vanhimpana nyt heti. HuomJ
Tehtaan huoneet.

Viipurin Hövryvene Oy konepaja Ja"laivatelakka. 22921

Kaikenlaisiin koneiden morree-
rauksiin, sähkövoimalaitoksen hoi-
toon ja sorvitöihin tottunut

«Itefti
saa heti toimen

Lepaan kartanossa.
Hakemukset lähetettävät osoit

Hameenlinna, Lepaa. 22909 Kaksi nuorta maalaistyttöä haluaa
päästä keittäjän apulaiseksi tai muuta
sopivaa työtä. Vastaus kehden päivän
kuluessa Hels. San. kontt. nimim.Tilanhoitaja

saa paikan joko heti tahi marrask
1 p:stä kun lähettää hakemuksensa
palkkavaatimuksilleen huomioon-
ottaen vapaan asunnon, lämmön
ja valon allekirjoittaneelle

Juurikorven Tehtaat O.Y;ile
Juurikorpi. 22813

„N:o 7436",

Alaansa peiehtynyt nuori nainen, joka
myös on emäntäkotil. käynyt hai. emän-
■.loitsijaksi. Vast. kirj. os.: Järvelä, ni-
mimerk. ~K. S."

Yksinkertaiseen ruoanlaittoon tottunut
palvelija haltiaa pa.-kkaa pieneen perhee-
seen. Arv. vast ja palkkatarjoukset lä-
hetettävä viikon ajalla Oulunkylän posti-
toim. mcrk. »Rehellinen''.

2-vuotisen Kauppakoulun käynyt ja
kirjanpitokurssin suorittanut

NEITI
haluaa paikkaa liikealalle. Vast. Hels.
San. kontt. nimim. ..Rehellinen 1001".liiskarjakko

mieluimmin sellainen, joka jonkun ver-
ran taitaa ruotsia, saa paikan marras-
kuun 1 pstä hoitamaan keskikokoista
navettaa. Suositukset ja palkkavaati-
mus lähetetään osoitteella: Maksamaa.
2283 S Herbert Tandefelt.

Puutarhuri
hakee paikkaa nyt heti tai marraskuusta,
hyvät todistukset ja pitkän ajan koke-
.■■nus. Vast. Hels. San. k. nimim, „45".

KflsfeiiÉpniiUilliuli u|iiiiliiiiwij
nainen tai mies saa heti pai-
kan OiKfceessäaißie. Hake-
mukset todistuksilleen ja palk-
kavaatimuksilleen, joko täysi-
hoidossa tai ilman lähetettä-
vät 25 päivään elokuuta Kes-
tiiääii.
Veljekset Mannermaa.

22907

Kirjeenvaihtajan
paikkaa

haluaa fil. kand. arv. vastaukset Hels
San. kontt. nimimerk.

„Fil. kand. 7447".
Useita vuosia

Kauppa-alalla palvellut
neiti haluaa paikkaa omaa I,'kkeen lo-
pettamisen tähden. Vast. Hels. San.
kontt. nim. »Ensimäiscn luokan todis-
tukset 7466".

Kuunoiiisecu ruuanlaittoou
tottunut

aiuutitSJi"'

halutaan yksinäisen, säännöllisen
liikemiehen taloutta hoitamaan Vii-
purista. Vast. »Kykenevä N:o 188"
Heis. San. konttoriin. 22917

Näyttelijä,
montp., haluaa paikkaa arvokkaaseen
kiertueeseen. Vait. liels. San. kontt ni-
mim. »Välttävä laulaja 7451".

opetukseen tottunut ,

naisylioppilas
etsii ensi lukuv. kotiopettajan paikkaa
Helsinkiin vapaata ylöspitoa vastaan lu-
kujaan jatkaakseen. Arv. vast. Rauman
postik. nimim. „Hyvät suositukset".

Liikemiehet!
Tyttökoulua käyr.yt ja 2 v. kauppa-

koulun kurssin suorittanut neiti hai. ha.-j.
konttoriin tai muuta sop. tointa. Arv.
vast. Hels. San. kontt. nimim. «Suoma-
lainen 7450".

Toimeensa halukas

BIM- EH Itölf-ilm ml \M
rJl|jpO yjiillOtticil

perehtynyt kirjanpitoon, saa heti paikan
pienehkössä konekaupassa lähettämällä
suosituksensa ja ilmoituksen palkkavaa-
timuksestaan osoitteella K juurikkala,
Heinola.

Muskiksi
haluaa sellainen mies joka on palvellut
sotaväessä kuskina ja ratsuhevosten
hoitajana. Arv. vast. odottaa nimim.
„Toimeensa kykenevä 25 vuotta" Hels.
Sanomain kontt.

Ammattitaitoinen

Yksinpalvelijatar Mattaruoanlaittotaitoinen, taloustoimiin sekä
miel. myös pikkulapsen hoitoon tottunut,
rehellinen ja puhdas saa paikan 1 p.
syyskuuta nuoren parin luona. Lähem-
min klo 4—6 ip. tällä viikolla Korkea-
vuorenkatu 24, C, 29,

jolla on kokemusta, hyv. todist, hakee
paikanmuut. 1 p. tai myöhemmin. Arv.
vast. palkkatarj. tämän kuun ajalla ni-
mim. »Karjakko" Noitermaa pys., Hovi.

Toimeensa perehtynyt

MW
saa paikan nyt heti tahi myöhem-
min Uudellamaalla. Karjaluku noin
30 lypsävää. Ajanmukainen na-
vetta, tarjoukset palkkavaatimuksi-
lleen osoitetaan U. Suomen kontto-
riin nimim. »Tarvitseva".
229 SO

Sit-iiiit
saavat heti paikan

MM \é§ IfjjIm-Ml Mmm UJ.il
työpajassa

51.7914 Fabianinkatu 32. 229!»

kykenevä ja ahkera saa paikan 1 pistä
marraskuuta. Hakemukset palkkavaari-
muksineen ja suosituksineen joita ei pa-
lauteta lähetettävät Tavastkullan karta-
no, Sockenbacka.

hevosten ajoon ja hoitoon sekä ajokalu-
jen korjaukseen tottunut ahkera ja huo-
lellinen sekä muutamia

Hi 1 0"

kunnollisia ja ahkeria saavat vuosipal-
kan 1 p:stä marraskuuta. Lähemmin
Tavastkullan kartanossa Sockenbacka,
Hämeenkyiä.

Arv. Liikemiehet.
Helsing. 2 vuot. kauppakoulun käy-

nyt, rehellinen, varmaa kokemusta lii-
kealalla sekä kirjanpidossa omaava,
nuori neiti haluaa paikkaa joko kirjan-
pitäjäksi, konttoriin, kauppa-alalle tai
jotain muuta sopivaa tointa nyt heti tai
myöhemmin. Arv. vast. t. k. 20 p:ään
meuf.esiä Hyvinkään postitoim. nimim.
»Luotettava ID".

Nuorimies haluaa tointa, ennen ollut
Ravintolassa ja sekatavarakaup. Vas-
taukset viikon ajalla Hels. San. kontt
nim. „21".

Herrat Liike*
miehet komi
Tointa hakee keski-ikä ;nen perheelli-

nen mies. Palvellut metsätöitten työn-
johtajana ja ostajana. Hyvät todistukset
SuosioU. vast. merk. „Kiire" Keski-
pohjanmaan kontt. Kokkola. 22919

Tyttökoulun kSynyt
konekirjoituskutssrn suorittanut nuori
tyttö haluaa päästä ohjaamaan alaluok-
kalaisia luvuissa tai jotain muuta sopi-
vaa tointa. Vast. Hels. San. kontt. nim.
»Vähän vaativa 7453''.

Suomea ja ruotsia taitava, kirjanpito-
taitoinen, liikealalla palvellut tyttö ha-
luaa paikan-muutosta. Arv. vast. Hels.
San. kontt. viikon ajalla nimim. ..Luo-
tettava 7464".

Kauppakoulua käynyt, liikealalla pal-
vellut tyttö, haluaa liikkeeseen tai kout-
toriliarjoittelijaksL Arv. vast. viikon aja!-
ia Hels. San. kontt nimim.

»Kykenevä 7463".
Kauppak. käynyt, liikealaa tunteva

sekä suur. tehdasiait. kont. palvellut
nainut

Koatforimtes
haluaa paikarunuutosla, joko samal.
toim. liik. tai varastonhoit. eli muuhun
sop. toim. miel. sell. jossa saisi asimn.
Taitaa italia!, ja ameräcal. kirjanpit. sekä
konek. On kykyä myös työnjoht Arv.
vasr. lähct. I\ ihim. Sanom. kontt. nim.
„HyVg kynämies 24". 22953

Keski-ikäinen roura haluaisi talou-
denhoitoon. Vast. Hels. San. Siltps.
kontt. nimim.

«Tarvitseva".
TYTTÖ haluaa päästä tarjoilemaan

kahvilaan. Arv. vast. pyyd. lähettäm.
Hels. San. Siitäs, kontt nimim. «Tot-
tunut 3083".

IS v. tyttö haluaa paikkaa Helsin-
kiin. Vast. Heinolan postitoimistoon
nimim. «Viikon aikana".

Kaksi maalta tullutta tyttöä, mie-
luimmin ruokalaan tahi kahvilaan.
Vast. Hels. San. Siitäs, kontt. nimim.
«Kiire 3075".

TYTTÖ haluaa maito- tahi léTpT-
kauppaan myyjäksi. Vast. odottaa
Hels. San. Siitäs, kontt nimim. „Tar-
vitsevainen 3879".

TYTTÖ haluaa koneellakutojan- tahi
kiiltosilittäjän oppiin. Vast. Kels. San.
Siitäs, kontt. t. viik. ajalla, nimimerk.
«Opinhaluinen 3078".

18 v. ompelia haluaa työtä. Vast. vii-
kon kuluessa Hels. San. kontt i nimim.
«Joutusa 7476".

17 v. poika, siisti, rehellinen, suo-
jeluskuntaan kuuluva, hakee tointa.
Arv. väst. Hels. San. kontt. nimimerk.
«Kaupunkilainen 1718".

Monen vuoden kokemuksen
omaava

yksinäinen Alsanviljelysk. käynyt mies
haluaisi heti työnjohtajaksi. Vast. odo-
tan merk. ..Pohjalainen" os. Aura Rau-
hala. Pihlavan kartano.

liiffiji
»» »

WWW
Rautalammin Kiesimän kansakoulussa
julistetaan johtokunnalta haettavaksi
tämän kuun viimeiseen päivään men-
nessä lukuvuodeksi 1920—1921. Vir-
kaan on astuttava heti kutsun saatua ja
seuraa siitä paikkaa 7,000 mk. josta vä-
hennetään poikien kasit, opettajan palk-
ka jos hakija ei siihen kykene. Asunnok-
si kalustettu kamari, osa keittoon ja
muihin tarpeellisiin huoneisiin sekä polt-
topuut.

Naiset ja epäpätevätkin otetaan huo-
mioon.

Rautalammin Kiesimällä 12 p. elok.
1920.

Johtokunta.

Torstama eToJuiun 19 p.

Käkisalmen Yhteiskoulussa
julistetaan johtokunnalta ennen kulu-
van kuun 27 p. haettavaksi väliaikaisen

Opettajan toimi
matematiikassa ja luonnonopissa luo-
killa VI—VIII ensi lukuvuodeksi. Ope-
tusvelvollisuus 23 t. viikossa ja vihko-
jen korjauksesta 3 v.t. Toimeen on tul-
tava syysk. 1 pnä eikä valittu saa kiel-
täytyä. Hakijat lähettäkööt todistuk-
sensa ja ilmoittakoot palkkavaatimuk-
sensa johtokunnan puheenjohtajall»
tarkastaja

A. V. Komulaiselle.
Käkisalmessa, 16 p. elok. 1920.

22947 JOHTOKUNTA.

Suori iiii iii,
mikä Hels. Sanomissa olleiden ilmoi-
tusten johdosta päivittäin saapuu koni-
toriimme osoitetuille nimimerkeille, osoit-
taa osaltaan tämän lehden ilmoitus-
tehokkuutta. Vastaustenhoito-osas-
tossamme, jonka tehtävänä on huolta»
konttoriimme saapuvat ilmoitusvastauk-
set, hoidetaan sadoittain vastauksia joko
päivä.

1 Höyrylaivaliike

Köpnfeamina-Etelä Suomi
Häyry!.

lasketaan alkavan lastata Köpen-
haminaan elokuun 25 p:n paik-
keilla. Tarkemmin ilmoittavat:

hrat Franck & Tobiesen,
Köpenhamina

sekä
Suomen Höyrylaiva Osake-

yhtiö. 22918

Englanti- Suomi
Lastitilaisuuksia Lontoosta.
S/S „VIRGONw lasketaanalkavan lastata

n. elokuun 26 p.
S/S »VESTAN" lasketaan alkavan las»

tata n. syyskuun 8 p.
Lastitilaisuuksia Hulllsta.

S/S „JUNON u lasketaan alkavan lastata
n. syyskuun 1 p.

S/S „CASTORIN" lasketaan alkavan
lastnta n. syykuun ti p.

S/S „ARIADNE" lähtee syyskuun 29 p.
Helsinkiin.
Tarkempia tietoja antavat:
Herrat Charles Gee & C:o,

17 Gracechurch Stieet, London E. G.
ja John Good & Sons, LTD., Hull.

sekä 22915
Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö.

Vesi järvi—Pad as jok i—Kuhm öinen—

Korpilahti— Jyväskylä.
SIS SUOMI

V:järveltä tiist., torst. ja lauant. klo
7,30 ip. J:kylästä keskiv., perj. ja sun-
nunt. klo 7 ip.

Puhelin: Lahti 153, Jyväskylä 221.
Vesijärvi—Padasjoki —Kuhmoinen—

Jämsä.

S/Sf A.AJLZ,OTAJR
V:järveltä: maan., keskiv. ja perj.

klo 7,30 ip.
Jämsästä: tiist., torst. ja lauant. klo

4,30 ip. Puh. Lahti 183, Jämsä 39.
16432

Vesijärvi— Suopelto—PihJajakuski
—Edessalo—Kaakkolahti—Jämsä

Of QBP3 »

jsiÖiVO
Vesijäxveliä. tiistaina, tors-
taina ja lauantaina klo */s 8 i.p.
junan tultua. Jämsästä sun-
nuntaina, keskiviikkona ja peran-
taina klo 6 i.p. 17101

Loviisaa»], Kotkaan, Haminaan ja
Viipuri'n

lälitee höyryl.

Södern
Helsingistä joka maanantai ja törsta! klo
II lp. ottaen matkustaja ja lastia. Pu-
helin laivalla 70 75.

Loviisat; Höyrylaiva Oy
Lähemmin ilmoittaa

Meritoimi-Osakeyhtiö.
Fabianinkatu 4. Puhelin 124 62.

31.7652 22294

JPOJRJUUV
Kapvikm, Svenvikin, Barösund'n, Tam-
misaaren, Hangon, Taalintehtaan, Tu-
run, Naantalin, Uudenkaupungin, Rau-
man y. m. välillä olevien laiturien kautta
lähtee

s/s AHKERA
joka lauantai klo 3,15 ip. ottaen mat-
kustajia ja lastia.

Porista samaa tietä Helsinkiin joka
tiistai klo 7 ip. Saapuu Helsinkiin joka
perjantai n. klo 9 an.

Puhelin laivalle n:o 70 76.
MERITOLVH-OSAKEYHTIÖ.

Fabianinkatu n:o 4. Puh. 124 62.
81.7650 22203

Helsingissä; \

Helsinzin Uusi K^moamo-osakeyhtlö,!
1920. *

N

HELSJNGTH SANOMAT

Auton-
kuljettaja
saa paikan heti pirssiautossa. Lähem-
min I. Koivisto, Alalmink. 20.

Tottunut Salva-
pirastaja

mieluimmin laivanrakennuskurssin suo-
rittanut saa heti paikan. Hakemukset
lähetettävä Viipurin Höyryvcnhe Oy:lle,
Viipuri. 22920

Tott. ieninkiompelija hakee paikkaa.
Väst. Hels. San. kontt nimimerk.

»Heti 7437".

Palvelusta haluaa
Qmpeluopin käynyt halua* työtä.

Vast. Htis. San. kontt. nimim. »Tarvit-seva 7439".

liisin öpeiii!
Ylioppilas, kansakoulunopettaja,

saanut todistuksen Helsingin seminaa-
rikursseilta, ollut vuoden opettajana,
haluaa päästä Helsinkiin suomalaiseen
joko ylempään tahi alempaan kansa-
kouluun viransijaiseksi. Arv. va st. lähv
ennen 25 p. t .k. Hels. San. kontt. nim.
«Opettajatar".

Rutineerattu orkesteripianisti haluaa

paikkaa 1 p. syyskuuta ravintolaan eli
kahvilaan, omalla reperttuaariHa tai
ilman. Vastaukset Hels. San. kontt. ni-
mim. „N:ö 7475".

Vahtimestariksi,
varastomieheksi
tai muuhun sopivaan toimeen haluaa 31
vuotias na : nut mies. Taitaa suomen-,
ruotsin-, saksan- ja venäjänkieliä, myös
kirjallisesti. Väst. Hels. San. kontt. ni-
mim. „Lapseton 8010".

Karttulan kunnan Käpysalon
kansakoulun

julistetaan haettavaksi 14 vuorokauden
kuluessa tätä päivää lukuun ottamatta.
Virkaa, johon on astuttava heti kutsun
saatua, seuraa paitsi valtion palkkaa,
koulun kannattajilta pohjapalkkaa 600
mk., korvausta puuttuvista huone-, valo-
ja viljelyseduista 600 mk., opettajattaren
asunnoksi 1 hyvä huone ja osa keittiöön
vapaine polttopuineen. Koulu toimii
vuokrahuoneistossa ja sijaitsee kauniilla
paikalla järven rannalla Pielaveden—-
lisveden—Karttulan laivareitin vilkas-
Hikkeisimmässä yhtymäkohdassa. Ha-
kemukset ovat lähetettävät allekirjoitta-
neelle os.: Karttula, Hannola.

Karttula, 16 p. elok. 1920.

Johtokunnan puolesta:

22922 P. J. JÄNTTI.

22913

Äpulafs-opettaiattaren virka
Hertonäsin. ylemmäösä kansakoulussa
Helsingin pitäjässä on haettavana en-
nen syysk. 16 p. 1920. Suomenkielen
taito tarpeellinen. Palkkaa on, pailsi
valtioapua, kunnalta: palkkaa 1,000
mk., kaliiinajaniisäystä 1,500 mk., sekä
asunto, puut ja valo. Virkaan on heti
astuttava. Lähempiä tietoja antaa
Herra Lindberp, puli. Degrerö 21, pos-
tiosote: Helsinki, Degerö—Uppby,
Höyryl. Astrid.

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

Matematiikan opettajan
virka

Lauttakylän 5 luokk. yhteiskoulussa
julistetaan täten pätevien fil. kand. ta-
hi ylioppilaiden haettavaksi. Hake-
mukset palkkavaatirr.uksineen lähetet-
tävät ennen elokuun 25 p:ää koulun
johtokunnalle os. Lauttakylä.
•22048

Virka liaettavana.
Huonerakenrtusdpin lehtorin viran

viransijaisuus Turun Teollisuuskoulus-
sa lukuvuodeksi 1920—21 julistetaan
täten kirjallisesti haettavaksi Kauppa-
ja Teollisuushallitukselta kolmenkym-
menen (30) päivän kuluessa tästä päi-
västä, tätä päivää kuitenkaan lukuun-
ottamatta, cli siis viimeistään torstai-
na tulevan syyskuun 1G pnä.

Helsingissä, Kauppa- ja Teollisuus-
hallituksessa, elok. 17 p. 1329.

Ex offjcio:
SI 7220 22924 Herman Lihj.


