
Hio 232

Helsingissä Lauantaina elokuun 28 p. Seitsemän kertaa viikossa ilmestyvä aamulehti

Puhelimet:
PSltolmJttaJa (Erkko) . 81 01
Ivalo 84 31
Toimitus (uutisosasto) 1887, 54 51
Toimitussihteerit 12 75
C?*lcomaiden osasto ... 84 74
Klrianaino 7 80

Tilaushinta: Hdilnglui kotiin kannettuna puolivuosikerta
99: —, 3 kk. 30: —, kuukaudelta 10: —. Maaa•a d n 1 1 a puolivuosi-
kerta 50:—, 3 kk. 25:—, kuukaudelta 9:—.

Ulkomaille: Smk. 20:— kuukaudelta.
Irtontuneroiden hinta 50 perniltL

Vastaava toimittaja

EERO ERKKO
Tavataan toimisto»» 12—3. puh. 8101.

TOIMISTO
Ludvigina. 6, ,v. VL 11 a.p— l 2 yfflfflL

MtutpuMui muuri vmJJåcoim»

Syyspuku- Ja palttookankaita
xnxrxnruMAJLxr jpumimolhsb,

UTUMM oml*t. A. T. Eronsa, Mar.ank. 36. Puhel. 106 88.

J2SMO

PELLAVABUYVER- E
KISSAA 1

KONfisUY'£ I
KOft£3tAS¥AA 1
Puh. 2 56, 10 837 &. 36 36. I

i HELSINGIN 1
§rakennusaine!
i KAUPPA OY i

x«W4I

HELSINGIN
RÄKENNUSAtHC

KAUPPA OY

Westermarckin Karjakartanoista
W

on rielS saatavana pitntmpi mSarä

Maito-tSnkii

Maito yksinomaan omis-
ta karjoista, kotctnkan-

netaan maalla täyte-
tyissä ja lyijytetyissä

astioissa. 23707

„JUTLAND!A Puolukoita
myytävänä

sauremmiisa eriul nlosvlejille }a
mehutelnailijoille, teki pienem-
missä eriasA taloutta vanen,
survattuitia 30 lt hyvlsii .puu-
astioina, z

TcNkftl Hintatarjouksia.
E. VANHAWEN, Terijoki.

BeionfsekoituskoneHa

„POR€E"
nostokoneita
myy osakal varastosta Hetelngistl osaksi

tehtaan vamtoata

VfiMn U nrhnnon Asianaiotoimisto^Ä"» 2

U I RK L l\UI MU <Ent* L Poh**nheimon Asianajotoimisto)

Omlst Lakit kand. V«ifcko .Kor*«aem. maaseudulle

Ilmoitushinnat a.rklpli t I n I: 00 pennia 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. ens! sivulla Jatekstisivuilla. Määrätystä ilmoituspaikasta 10 p. koroitus mm:ltä Punai-sella painetut ilmoitukset 1:50 mm., vähintään 150 mk. Kuolemailmoi-
tukset 60 p. mm. Kihlaus-, vihkimä- ja syntymäilmoitukset 15 mk. Ilmoi-tukset korkeintaan 15 mm. teksL Jälk. arkipäiv. 50 p. ja sunnunt. 60 p mm.

Sahalaitos
myytävinä.

Hyvässä kunnossa oleva Saimaan eteläran-
nalla sijaitseva Sahalaitos, varustettuna yhdellä
kaksoisraamilla ja uudenaikaisilla lrimpikoneilla,
myytävänä.

Kauppaa voi seurata sopimuksen mukaan noin
vuoden raaka ainetarve ja suurempi määrä sahat-
tua puutavaraa. Vastaukset lähetettävät nimim:
«Visa 8186* os: Sanomalehtien Ilmoltustoimisto,
Helsinki, Aleksanterink. 48.

SI. 8188 «WB7l

LAHDEN RAUTATEOLLISUUS 0.Y., LAHTI.
Tilmistai erikoisalanaan

MM- lil fMWWWII Ml,
jotka taataan parhaimpia
oikolalsten verolilkii. 88

Wlft Pikku Robertlnkadun kulmassa N:o 1, |

Vaatetusliikkeessä
saa uskomattoman halvalla Naisten (syys-), (ulsteri-) ja (plyssi) pslt-
loja, Miesten syys- sekä talvipalttoja hyvistä ulkolaisista kalaista.Lastaa pukuja saapunut suurempi valikoima halvalla seka Dttoia.
Raidafltsio housuja seka vielä kesätakktja myydään haitalla vähit-
täin sekä tukuMain. Huom. ! Saapunut sunrempi valikoima naisten
dfedatafelro/a.

Snomalataen Tyttöktmlfl
Hallituskatu 8

alkaa toimintansa keskiviikkona syysk. l p:nS klo 1 pSivfiliå*.
Pääsytutkinto on tiistaina «lok. 31 p. klo 9 aamulla. Pyrkijät
ovat ilmoitettavat maanantaina 30 p. klo 3—4 in. koulun kansliassa.
Ilmoittautumiseen vaaditaan papinkirja ja koulutodistus.
23220 Hanna Asp.

T 01 VD
Puhelin
96 64.

MM»W D I. KlasäWßoo. baletti.
2. TansslplaMiil&a.
3. Dramaattinen plastiikka.■ ■ 4. Sajpn Wiaimil (vaste-oßsajat).■■■■ S. Vfimlaiil: Lontoon ja

r«rMa uutuudet satoas-
tansseissa (yksityisesti.)

,23642

xlO

1920

Seitsemästoista vuosikerta

Helsingin Sanomain konttori
Ludviginkatu 8.

Avoinna 9 a—6 iii. J'uh. 7 33, 6833.
Taloudenhoitokontt puh. 33 SI.

Sivukonttorit:
Siltasaarenkatu 3, puh. 30 22.

Töölö, L Viertotie 28, puh. 1 IS II

Kaikenlaisia

HÅLKOJA
pitkin» Ji pilkottuina

myyd&£n
Ja kottinajetaaa.

Ottakaa atlvl hinnoista ja mittauttavasta
Hftlko- )■ PntttaTarsUUk*

Frans KirUtO.
Varastot Ja halkosaha Lalvurtak.
SI 7307 Merisatamassa. ,20985

Puh. 52 63 -7994
Hk I »» St HB

suurehkoin ja vähemmin erin

Merz, Pfelffer & C:o,
Antink. I. Puh. 98 55. )

Koiv«- Ja 8«*»-

Halkoja
otiitiM }t kotftttftvttalM
Hietaniemen Haikosiin.

Puhella 73 40.

8_!!,•_ Kuivia koivo- ja hiva-
-311/Md halk °ia-

Ko,ii:) «iet-
ulflßlU >UM«. pitkinä tahi pil-
winwjH kottulnB#

Puutavaraosakeylitiö OIERS
Puh. 6824. 113 22 Ja 11107.

HALKOPIHAN Puhella 66 34.
13099

Prima 1 mtr:n

Koivuhalkoja
kotltaajettulna. KU pilkottuina ettl pllk-
komanpmtya. Mittaakaen tarkastaa
valantehnyt parmaanuiitaajn.

0. Y. MaumijeljskonttorL
L Ranta 4.

Puh. 83 64. 52 50 Ja 113 65. 6582

Tukki
Torstaina syyskuun 16 päivinä 1920

ltel?o 10 ap. myydään jaEcisella huuto-
kaupalla Pielaveden kappalaisen virka-
talon meisistä leimatut 1,738 kpl. tukki-
puita, jorata luettelo on aHekfri. luona
n«Mv>na. Huutokauppa totutetaan
Mtrttoherran virkataJÄfa ja autetaan
tehdyt tarjoukset uuna plivßnä kello
11 kpfcoutuvaji kirlflt*tålt«Won hyväk-
syttäväksi tahi hyljättäväksi.

Pielavesi, 24 p. elokuuta 1920.

Virkatalotautakunnan puolesta:
23650 J. P. NOUSIAINEN.

Lääkärit.
HeUingia LMUuiyhdistykscn kaatui

Tri Ruotsalainen vastaanottaa jälleen
sairatta Mo 11—12 ja 5—6.

Tri Arvo Ylpp«. LaateaMßkäri. Alat-
ta* vastaauettaua 1 p. sjryak. Hel-
singissa, FrfdHUßltata 1». Puheita
4991, Mo 4—6, ei lauantaina.

81 SeiS 23728



2 M:o 232 1920

VSMiÄIIMyIMnMA.

Asianajajia Helsingissa:

Asianajotoimistoja,
joiden omistajat kuuluvat Hel-
stegin Asianajajayhdistykseen.

Antetl & Soderhlelm. C-Csnt 16.
10-4 P&. ff». 7785.

Ssckoi' & U'ai»aMia, emlst.
Martti KlvcnoJa ja Uao SatiÄkuila,

Mdbtt ±UgI el Ikaa
Joaas Caatréai» AajianagoSjfl-

nsfcato, omitt Lauri Gattien, Lattia Cj-
Wn foottala 4.10-4 Pan. >2»-> A 1335.

i Kaarto Caftreata AalaaalotoliuUto
! ©w?A ft,v.ffa*fldi la Aasa» Q*atr£uESfct. ja**&-

Castren H Snallmßii.or-iist Arvo

Haveri. Martti Otoaoo »a Lauri Sfl-
yenms. Aleksanteri!*- 40 10—Vt 4.

mm rtt ■"-

Ve#oi=är M&ikala, fesanalck.
k «T paft 31 Ti. 10—4 l.p.

IJTifingin iL,étoiiifti—»***p*y* >
omisi Sosranöer* Vflflrfta-
Jn A>H.2. Wft4. ?&_&&

K. vT Soima, AfekMirt«rln*- **S
Vtin-... i-4. nuti gg™ 3& SSL-

tlobert Nfikki, Uudenmaan*. 14 Klc
,O_N !a Vt4—'frf. Puh. »3 31.

P»Uine* & Mikonko
W 4 >'uh.23»Sl2 55*.7W4,&4;tf.

VI3JO PWÖ%T»fK?i. A&erttni. 34.

pTo c o jT**»»? n bo ? g» B- ,**■"

RÄavaori H von Fabianink.
31 10-4. P. 34 70 (toimisto <fi
Kuosmanen) 114 90 (RHavucri).

Sträng & Liichou
Lakiailain otnlo. Raulalieasisin o*3Sto
Annankatu 15. V»10-Val2, 1 4.

Puhelin 12206.

Enpn Tesche gjrgg&E
äHBERG-KOSSMNEN

Asianajo- Ja Ee>;»atoimUto
Kasarmin k. 28. Puh 110 64. Honkanen
*'* Pnb«B 63 8». KaUon fiu,

A. DaUafa-fißi
Uwjen«a«.*- 7. Puh 12*42 Ja 17ia
At't-1 10-7. Matkustetaan rnae*«u«Jutte

Llndbflck & Lindstedt
Yksltylse talvitoimitto

lkatu 6. B Puh. 105 09. Ank. 9-9.

SUNDBERG-WALLEN
YkaltyiaeUivatolmlato, Nikolaink.l9.

Avoinna 9-2. 6-7, pah. 11983.

WWW "ttgftfc
L Robertrnk. 3, puh. 9» 60. k!o «S 1 -4

rtiu4enrHßanVWrt..i*shr* Toimisto.
9 SM.Äwi-LmdstTflm, MHmnkatu 19. B.I ertänm 9—7, pah. 112».

Iksitjisdt^Tf&lifiisfo
Untonftik. 41, huone 36. Pah. 58 18.

Aslanaja|la Haminassa:
Esaamsu Lak!ask'n- & Klint toteista.

Asianajajia Heinolassa:
Aaiaoajo- js Puhelin n:o

11. Niemeiän talo, avoinna S—6.
Asianajajia Hämeenlinnassa:

Hanne. VVra'tieturi
MUTs i grasU p**. s m
RÄf&SOIHWY, ia* .««:,(! ? 4S»jal9B

Asianajajia lisalmessa:
VÄISÄLÄ & PUUSTINEN.

Asianajajia joensuussa:
li£-ssetnen LakiasialiMolfntsto. Josr>sua
foeftsuwi LskteeMntotattsto.

Asianajajia Jyväskylässä:
ANJALA ,» KAUNO. Pah. 3 74.
15MÉHHBi Aataoateeolm, £*s Land
Vv !wt Ansan tfakfeHa).

Asianajajia Kajaanissa:
Muttllaisen Aslanajoiolrnlsto.

Asianajajia Kotkassa:
KOTKAN ASIANAJOTOIMISTO.

!M»st«!a Varatuomari Ake Kyanä^sf

Asianajajia Kuopiossa:

F. J. Leinon /lckmMM»Aftaarianfcata 6. Pah. 24 29. Avoinna M.

HELSIHGIH SANOMAT
Pankkeja;

kansafflb-Panfcß}
n;«ksanterink. « toim. P. 894;
Kallio Hameenk. 2A. toim. P. 118 56;
Töölö L Vlertot. 28. P. 12503.
K)o to—v>4, pyhanggtpiiu 10—'/t:j

Luotte-FankKi ffi
Av. SO-! A*J. Purt. 6038,8174

lWN.WWW.i'"p"^7^p

SsGinen PaienfCasiamtesÄten MM*. •
Butevanfcfc 19, t*s 10-4, pnh. 52 71.

Hfeiee ja >n*y patentteja.

Sairaaloita:

Sairashaose Ja lepokoa. Voorik.fi p. 4876.

JtsJsJnki. PaetenttrnsTji nsnflea rsÄiöraij-
wrtir fcc«'.cS»ep«nj#ftji. Puhelin Mc-rfMtt-

Ref*rëj*n, T»*v*r. trnrfeitotaaAt&n

MMWWlyilMz ESf•%&

Sdomen Hammaslääkäriseuran kautta.
Malmivirta, Prana, 1 M ; 6-7. ElSintaitian-

tie 1, A. (Haken. tor. vier.) P. 10«70.
Pasila, Ilmari 10-12; 5-7. Vuorik. 16.3,

ViJhon- ja Vuorik. kulmassa. P. 54 27.
Olga Varmar!. Liisank. 15, 11—1 ja 5—7.

Begter. ya«t. 11—12 Ja 5—6. d lanaat
vTafceMnk. 7. pah. O «5. M«

teer* VM& lt. Vastaan-
otto 11—13. Pat. Km

fßeroite la SaSraorotaifeielfloita:
«awl Hartea, P. pspL k. 35, p. 24 26.

KATTLO. Tekaakaru 7. ftM&Sk.
& Oetomtröa. Ptsnwrså. 4 B. PJS 04

suomai. (Gabeli-
btrgern j»rjesi.) ja ruotsal. iMelimn jär-
jesty Puh. suoma.. lu«2, ruotsal. 70 v3.

KoneklrloUusta. Rehblnd.-tie 15 H Mailto

THinterkastajia:
J. H. Ktetöahtl, 1. Rob k. 33, P. 10659.

Kielenkääntäjiä:

P#tygiott.
» !<w:rs Vai P.p. i Sf?

Translator
13kielti V.t kiel-k. P£scUJ3. P 11081

PaftewiväUtystohnlstoJa:

WMWW késk. Is<jv.ll-i(pV KB ÖI.

AlatkaiHjakoteja:
TUfrfefiftöSfSilSi Kig?^

Hebiatri, Lahrunnkatu 43. Ensiluo&liainef
Kodikkaat huseeet.

KnstarmusHlka
WERNER SÖD6RSTROM O.Y.Pälllike Porvwssa- Hebing.n
ttrfmHto YrfSnk- 13. Avoinna
9—ll H. */, I—s. Puh. 99 34.

Maalausliikkeitä:
Veljekset Lehtinen

Raahank. 15. Pah. 4516.

mömto IlaaU&siilke
OuW. Urho Vrhonen

. Viertotie 9. Puh. 50 71.

Serjschin» H Ryti. Haislnkf,
P. K«p!anae<MM 38. Avoinna

tap> I*-4.
SiShoim A #eet«rfnnd, L Kna-
ta !? 10 4 Puh. 86 92 &62 37

Arthur Söderholmia Lakiasiaintoi-
misto, omist. C. Ounnar Aknavisl
ia Ak« Oarti. E. Eapll. 16. 10—4
p !4»5 ?1 41 la 32 34.

Työväen Lakiasiaintoimisto
VainO ftWtta. Nikcl k. 13 10 3 P 10178.

Walnio Lönnrotln:>ul»'o S
(Vanh. klrn.U '-10- 12,'•». P. 5113.

Veiafcn Varllovoaian a»iar.a!OUH-
misto Alcks.k.ls. 104 P.4716.6579
Gunnar WcieUoi, Aleki k. bo.

10-12, !—». P. 643. 678.

Muita asianajajia:

MJläiÉÉ ASldUdjöIOiOllSTQ 0. 1.
Aiektantettuk 16 P. Ib7i U4214. y-l"2 ja 1-4.

(gjfcaftyln ril«e«ss- kauppa & määrinpä.

| Emierg- Koskinen,
j asianajo- ja Etsivätoimisto.

Varatuomari Ah&s. KunUaoen,
i puh. 100 26 Ja 110 64. Kasarmink. 23.

Fröjdman fc Broms
P Esofeaaadjc. 31 Vi 10—S 12 I—4.

Puh 162 3603 86 18 SO 53. 6695.
Hannula fcOrraeus

■'Vuorlk. h puh. 39 28 klo 10—1 la 3—5.
tbäjht&fi («auounffits vähävaraisten

aPeaggKltahlltu>U K.Tarfteaf>k 2 ? k
Sft t/i 9 la ap- sekä tust. ja penant.

■Mwriyrdftfeöl Astansjot. Ita !ie!k. 9, YH-
!.MMM opptalo, 10-2. 3-7. P. 6852.

Niklas Järnefeltin
MaanmiUsi-.s- ja toimiston
lainopillinen osasto (Arthur Blomberg)
Fabiamnk. 28, puh. 37 56, 10—12 & I—4.

Otto Raukovaaran
Asiana <oto!sn!ato

EHkois. riltos- <5 yhttfas." Yksit etsiviä
Liisank. 25 VjlO— 2, 5—7. Puh. 27 23.

VeikkoKorhonen Krtt**
(oat L Pr.!ij.>niielmo). Auki 10—4.

TlllTaflli IftCirl Kaivokatu 8, ovi E.
dd&lLUi AHdRI !> a.33 Kl 10 1 i 5-7
3. j. LiAMM 10—4, Yrjönk. 11, t. 4146.

Agnes lmåå\ T&F&

fcllHHl SL«,7 Bulevardin'*. 23 C Puh
UjaMJti 4? 48. 10-2 \> 5-8.

iNystén s: Mömmö,!
L. Melklnk. 24, puh 2519, klo'<i—4.

KR. Rainesalo K:^j!;7
5
8
: 7 .

-BuöBa?aara & Brofeldt
erottaja kio lo!3i^

A".'.taa\o- ia LHhetofmiato

Sarkanen bc Helme
AVkswnc-ii:!:. ,? Puh. 96 17 la 123 13

(suonial jKt- !» Lak.as. Toini. IA C
Paaajnen) Erott 15-IT.P.xTtt6.d920,61J

Saellman & Rinkiä Pah 416.

Varai Jghaggigjj. Pah. 293
,« Qranteh. Puh. 50 h 86

, Airaksinen & Kuorta. Pah 8».
I Kuopion As!ana i« •toimisto er.t. Borg Aslar.ajotoimUto|a Vitpus-iaae,

joiden omistajat kuuluvat Suoman
Asianajajaliittoon.
AveHau, S. Kaiariinsnk. 6, puh. 5 40

ia 16 03.
Br&feidt, joh. Aleksanterink. 31, pah.

9 32 ja 14 00.
Ctoaberg, L. O. A. Torkkelinkalu 12,

pah. 1725 ja 16 16.
iiosftiflen & Suraste. Terukehnk. IS,

puh. 22 82 ja 7 52.
KäHämn, Ma. Rapoiankast 7, pun.

9 75.
Lojander, Sanfr. Torkkeiinkatu 24,

puh. 7 75.
Moberg, Jarl. Lakiaiaiaintoim. Rauta-

tienk. 3 A, puh. 561.
Pitkänen, Martti. Punasenlähteenk. 8,

puh. 1560 ja 8 50.
Sarftanen 4 Heiroe, Pietarinkatu 10,

puh. 3 51. 15 56 ja 20 50.
Tanner, Otto. Punar.c-niähde, ..Otso""

YM. taio. ptrh. 9 14 ja 20 00.
Wftk, Ffrta. Lakiasiaintoim., puh. 2 12

Asianajajia Lahdessa:
Auranen & JVlcsterion, puli. 58.

ASIANAJO rCHMSSTOJA, I
joiden omistajat kuuluvat Suomen
tyjafl&lajtffflon osastoon.

■aajuMßfMri K. O. Ci trist<imén,
puh. 236 ja 162.

& TaaaWL pnlwHn 94.
Lehtonen & Oja, puh. 270 ja 137.

Asianajajia Lappeenrannassa.
Lappeenrannan Aslxnalotolmbto.

Asianajajia Mikkelissä:
Lakiasiain- ja Metsätoimisto. Puh. 28.
Mikkelin Äsl^ajololisists
on,. H.<vtoik. not Varatnom. S.V. Kuokkanen,

tzWzDMnMML..WW.
Asianajajia Oulussa:

S. HAAPALAN Astanalotolinfeta.
EWAR HANNINEN Varatuomari.

■ViIKKiXSRTIULA, Varatuomari.
Asianajotoim. maaseudulla:

Laklsslalnt. A. Nopanen, Kouvola, ovh.
126. Oniist varatuom. Arvi Nopanen

Toivo Moftltafceg Lahla^bWtaihitß
Pieksämäki. Öm. Asianaj O. BanTanen

PetäJSvaden Lakia», toiav. »• Petflj. «

KAARLO SALO. Ouln Puhelin (1
ANTTI SEPPÄNEN. Varatnom.

Asianajajia Pietarsaaressa:
WALTER nSTPRBERO Vamaomaii

Asianajajia Porissa:
S st ta b n nn a nLakiasiaintoimisto

Om!«t. UOTILA & AALTO. Puh. 54J
Asianajajia Porvoossa:

Maanmittaue-insinöCrejl:
Luakkeoan. Llisankata 11 L 1246.
V. Puustlnw. Mikonk. 23 A. 4. P. 99 H.
Heikki Luostarluea Hvvinkäfl. tel 43

Arander&Linderos
GEORG GRANBERG Porvoo.

Vsr«tro!fiisr.

E. i JimHlseH
L i. a! eRStM.

Sfilikö-insinööreJS:

Matoitotoustoja:

9.?. i i. MMM MMÉb
Asianajajia Raahessa:

M. PERTTUNBN, Varatuomari, Raahe
Asianajajia Raumalla:

Rrnn-- ft»tman. Varataaoiart. Pah. 350
Asianajajia SnvoaHnnassa:

RfsJoaen & Rainio. l£Éf2äQ\)tUAmttfQ.
U Ralaialo A L Ken a alnen.
Turanea A Vienola Ailanajotoimitto

Asianajajaa Sortavalassa:
*NTON KOTOSRN LAKIASIAINTOI-

MISTO. Sr.rta virta Tei JB.
HJHARI KAUTTO varamom.

Sfrelsfincmfstßfatn mßtsstolmisto
AlekMnterink. 17. A. Puh. 04 04.omen Metsätoimisto

H:hl L Ranta 12, p»h. 172 4 37 43.

Arkkitehtuuritoimistoja:P 167.
Asianajajia Tampereella: Kauno S. Kallio «o»

Arkkftelrtnuritolmisto. Pah. 4571 & 3218

BWalallio Ari**££s£Br**ajaiw. 11. Fak. IA 10.

Mörne * Kaalamo
Attwrtink. 34. Puh. IS «S.

A I I 111! 7 Vakauta» O.T.
fll I IRJV/ P*a«»«otHjUto
nULInnL Hugo Wenaerberg.
Puh. 11274 tfatonink. 30. 10—12.1—4-
■ffITHBIADW 1BfltAp Uh. 11e44. Meri-, Palo-,S-
sflawTiufo- \» tapatannavik. Vilo-*/j12, 1-5.
FrXMIå P«lo-, marl-, mortovak.rrfllilll tinloolnh. 25. Ar. 10-4I Lilliin Pah. 206, 72 OI |« 61 93

11111 l pftTÄTÄ
k 7 AI EVA Henk|- >« cllakorkorakoutak-rVHLLlH, f |a. Psakonltorl: L rteiklnk.

11. Av. 10—3, lauant. 10—2, puh. 1084.

Kansallis-sS,
Etaia Eapianedink. 18. Puh. 331 H 227.

Klo 10-18 & 1-4.
Pa!o»Mrf)d. Irtaimistoa

HMMMaa»

KULLtRVQ släå
LOUHI NMWL.Ä
ÉtaaßyffJ t«pshttm»T«k. yha.
■JSauTnj, g »sptanadik.ZP. 6488.10-4.
H S TRI i lapaturmavakuulu» 0.-Y.
TS I Klfl Unionlnk. 25. Puh 14 81.S R I Uin Av. 10-4. Lauant. 10—4.
PSfWIIi? Palo vak.y. Unionlnk. 15.imnbMA p. 260. Aha. F. Lindberg.
SSfllJ i/U å P«lo-. meri-, murtova*

I VIM9fLn 44, Avofaaa klo 10-4.

maj BMA Atofcs-k. 15. F 4X07.
Wn Avoimia 10-3.

ffifniui K»*»n#nes Va«uutm'alios
iflFifHl Helsingissa AnWi«»|JS, ne«**lu 15, pah. 49 83, 50 32.
QLfQitfilä t>"l*" ** """"

vnunum Fabianin*, dt p A. H. 220.
flLl Palo- *H«nkJy«kuittii»oia-
■NlHliH keyhHo. Q/Y John Dihiberg,URttllU L Ranta IS, Puh. 497.
tunnun NN» Vak.»hd. L.eso!an«d!i,k.i6.
aOtlaiia um ?«». 35» joht. sss. av. 10-4.
MMffiffi Ar.tlnk. 5. Puh. 414.

Konttori avoinna kello

Olfrå™'o- » j*aJPrVa*mjtus O. V.
i\¥r& re 'e '" 2». P. aspttnadmfr.vV » aa/1 dun K» 53 Av klo 9—5

Inlån Merfvaiiaßt. OY. Asita. »ielsina.nilfi Vakuutuskonttoril»ablat»tm.l4.UifM p. «ofe ja 11». Axel Holm-
ström, Ankkurink 5. P. 28 24 ja 12 6/.
Twfln V9ara Ty«v. Tapaturmavak.jhd.

tlnrran Keskin, faioapuy.idistyi. Psä-Bniliid *>>°<<- Rakennuskonttori O YIHI dia iso Robertlnk. 6. Puh. 95 38

fflCI > »NN PalovaK. O. \ t>«.a*. 3;«.IM Rl Arkkst. A.M»f»*,A!twr-H ULLHifIU tlnh. 24. T. 1363. KiolO-S.

Vaktiutuskofilfofi BttffiS L
Virmaa hiikenlaisia vakoutufcala.

YLEINEN SöfJiiLAINES

niioifi IRijilSßfimi
otetaan

Avustajiksi
Vak- Oy Uiwmlok- 17, kk, 12-',,5. P. J9,
11148,10398- Meri-, maakulj.-, palo-, mur-
tovark-. tapaturma-, «an.., arvoposti-,
laai-, takaa-, parje- Ja moottorivenevak

naisia ja harroja, jotfca kykenerät (aula-
maan kttoroaoa. Ilmoittautuminen ta-
pahtuu Kanaan Näyttämällä lauantaina
38 p. elokuuta kello « litalla. 39316

Lauantaina elokuun 23

Ooppera- ja Teatteri-,

lippuja
hankkii 2865 J

„EIX EXPRESS»
A e jamerlnkatu 17.
Puh. 77 13 ja IM 66.

Xu&suMtalautakunn&m
Js.a-B.sAiat

»M M» g. ?!

Uudst

ovat muutetut elokuun 28 päjväsyi 1920
taloon Fredrikinkadun 21 :ssa, mikä ta-,
ien tiedotetaan.
Uudenmaanläänin (I:n Ja M:n kutsunta-

piirin kutsuntalautakunnat.
23650 Å

&ä£vyst&jMJää&äreiaä
sunnuntaina ejokuun 29 päivänä 11720
toimivat

Tri Verner Tonpellus,L Roobertinkatu"
13, puhelin 81 22;

Tri Joiiannes öiic, Rshbinderintia S3j
puheHn 10539.

Tri Aino LKfrkarinen, l, ra-
htiin 39 !9. ST»!» 23631ii iiiii

annetaan elokuun 27 p:stä alkaen Pank-
kiiriliike Jehn Thomé Oy:n konttorista
Helsingissä, Pörssitalo, väfiaikaiskuitin
palauttamista vastaan. 23648

edullisin ilmoittajille.

Aktiebolaget Simpele-,
Myllykoski Tritsliperi fUkttabetag-,

Osakeyhtiö Jämsänkoski-
yhtiöiden osakketnotnistajia kehoitetsan ennen syyskuin
15 päivää J©2o fäKämäHhi osakkeensa leimattaviksi tiel-
singin Osakepa nk<n Notariaattiosastoon saadakseen
osakkeensa Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiössä.

YHTYNEET PAPERITEHTAAT Oy.
Johtokunta.518!73 23512

Metsäosaston

Kirjanpitäjä
saa heti paikan pääkonttorissam-
me Taintonkoskella. Palkkaetui-
hin kuuluu vapaa asunto, lämpö
ja valo. Hakemukset, joita ei pa-
lauteta, ovat lähetettävät osoitt:

Osakeyhtiö Tornator
Imatra. 5i.8203 22232

Rahastonhoitajan
paikka julistetaan toimeensa pystyvien henkilöiden, myös aMSfhenfcS*
lölden haettavaksi ayyskunn 5 pßivlfln menneasi Pohjanmaan Jääkäri-
pataljoonassa Oulussa, Toimeen on astuttaa kotaan aattoa, t*taV
kaadon luutnantin virka-asema, Oula Q palkkausluokista. 1

Pohjanmaan Jääkäri latalloonan Eslknnti
Säännöllinen

Lautatarhan konttoristi
saa heti toimen eräällä sahailamme Kotkassa. Haketnuspaperit tietoi-
neen paikasta huomioonottamalla, että huone, halot ja valo ovat va-
paat, lähetetään osoitteella: i

Osakeyhtiö W. Gutzei t & C:o, Sahankonttori, \
Kotka.28669

Helsingin EHntarvetoimiston Kes-
kuskeittiöön otetaan molempia ko-
timaisia kieliä taitava, toimelias ja
ruuan laittoon pystyvä

Johtajatar

WÄMMW
Fennia

Palovakuutus Osakeyhtiö Fenniaa
osakkaat kutsutaan ylimääräiseen yh-
tiökokoukseen yhtiön pääkonttoriin
Helsingissä ataaasatataa arsi syys-
kuun 27 pe& klo 3 ip. käsittelemään
tehtyä ehdotusta keakeva erinäisiä
muutoksia yhtiön sii"i»fcöttiin.

Hclsingiw*, aUKuun S p. 192 a
23709Kirjalliset hakemukset todistus-

jäljennöksineen ja palkkavaatimuk-
silleen ovat lähetettävät ennen
syysk. 5 päivää Helsingin Kau
pungin Elintarvelautakannan kans-
liaan, Vanhalla Seurahuoneella.
815220 23725

JOHTOKUNTA.

MMI! MNckM.
K. J. Gemmerös Osetkc-

ykttön
jatketta yhtiökokous pi«ä#J«Xsn syysfc.
30 pofi Wo 6 ip. yhtiön Hfcefauwveif&os-
sa Jyväskylässä. Xäft-lteU-ävLSai tu-
lee v:b 1919 voittovarojen jako.

JyväskyÄssä, 27. 8. 19*0.

E. J. Gummerus Osakeyhtiön
Johtokunta.

23719

»WW MM

Lauantaina 28. VIII. Käo 7,30

S.iwi4.-iUipa W V» hio ?HI.

Ltppu.'- lanaat Sijlo 50—2 Ja klo 4slS

varsinainen yhtiökokous piJci; ;- ?-n Kes-
knstainarahaston hu&neisSossa Reisiii-
gfesä, Et. Esplanadini. 2 »yyskutrn 3
pnä klo 1 ip. KokouSeessa kÄ?it«!KE.n
yhtiö/ärje.nytecn 14 §:s»ä mafaritut
asiat sekä kysymys osafeej&äoman li-
nftfcmimatä.

HdsUjriana, betagußUi 6 pnä 1920.
SI 7832 22866 Hoffitus.

MMMZ3 (^ppra
Sunruntaina el«kutm 29 p:nä k 10',2 8 lp.

Kas*a auki lauantaina 10—2 Ja 5—HSMMtta&uM I—3 ja 5-, Pah. 63 '0

j ImmA MMM
SmmamttUu e!ok. 29 p. klo 7.50 lii.

Atfci?ne-.v."n felnnoin.

3-r«aytS>«iaen hnviiwfMttte.

avpfeiaa m 71—1 Jali** tä&k •£• .• - ■ " 33613
* qg» «Y ■■■©•■• ~> —T7*7

ASIANAJOTOIMISTOJA.
laidan omistajat kau!avat Sootnen
AsfaraafcjaUita-n Tamjefeen ea»sto*n
Ah'man & PaUfcfctM. Kauppakatu

9. A» 9—3. Pihti.: Toimisto:
16. Erlkiwn: 7 44. Sotia: 15 16.
■Mfcartßi 19 «0. Up«M; »T9Q.

GrSnblr.d 4 Selander. K»opPatorl 7.
Av. »—a. Puh :659. 1»Wja_3 M.

UrM Jajtjtfcot» Puhelin 7 61.
K.O.Lalttaen & VJSanaflo. P. 474,47».
Kaarlo Pah. 44 Ja 1556.
Kaapo Murros. Pah. 758 la 759

yksit, pah. 7 04,
Tampereen

varat. O.
iolmlsto. dm
P. 644 & 1004

VVallta & Aejmelaeus, Kauppatorin
varrella. Puii. 2 05 ja 108 a

4 ■■ ■ ■
Mutta aeteoajajle:

J. V. HOUapMKOgiCI
Tampere,KbnMcaask. Sf P/l «ta iSBO.

Asianajajia Tammisaaressa:
Viteom. VOLMAR JUVELIUS

Asianajajia Turussa:
Asianajajia, Jotka kuuluvat
Suomen Asianajajaliittoon.

PecHpr. T*., LaWt toht. j Taran
Lauri, varatuen», j

-4.
< !4<>!Täs*rO«L ASfred \ Varut>ofS3rii / AZreii Hetal-

ta fc»4J> Av^—3

äataja. Botart ) LstPmHMatnivto
OHI | KWniafc A Fiflen-

BeSäSt 8. Puh 484 j«T3T 9-4

pinkirkkok. 25. P. 1 1«,947.»/, 10-4.
ä, J. Ah Lak kand.. Varat
ik. 13 Puh 270 to IS 02. 9—4.

tcbrey, Anu. varat
Sete-fy, Arvit rarafSSa»T-> W

Arne Soa-osyt]

L**, Varat
, Bjaaj D„ Uk.l

Simola. Ncsirjr, Varat, Puutarhat 1.
Puh. 12 4». 9-&
Ttmgrec, A. 0., Varat Eerikink. 11,
Puh. 6t» B—4.

ASIANAJOTOIMISTOJA,
Joiden omistajat kantavat Vaasaa

Asianajajaa vMlatykaeoß.
VAASASSA:

Halme å Jaakkola, puh. S 94.
Haaaelblatl & BoxsCron?. puh. 130.
HeinlO & VaMnmaa. pöh. 1132.
J. Malmöer*, swh 444.
A. Plantina. pah. 455.

SEINÄJOELLA»
ArnlnoH & Ocnwu. ooh.

Asianajajia Viipurissa:

KUonös- Jt koneklrjoltmlolmiitft

Kuljetusliikkeitä:
KuljetUS- Albertlnk. 87.

mk* Puh. 43 00,
Helsingin
Uusi sirfapalno Oyf

Ladviginkatn 4—6. Puh. 789

Mraßitta Murmkuattaa Fattad»,
kaaaSat

Krita MrfcMM la mklca a—falaa-
tlea

Pu(oriak«Mfla( Brtmrttak. K &

avotan» taki wklnflivi kto ■—U »o

risih mm un
Valittaa fcnoirnksia maamme kaik-
Uin aanomakhtaa. Ykal kaatkir-
lolla, la vkil kakn art lehtien ooat-
k olnooaUL

tata iflstyjtttan loisii
Heteiujpssä, l.udviginfcatu 4—6, V.

Sanomain porraskäytä-
vä). Puh. 54 20. Auki 10-3.

Kokouksia varten vuokrataan

Sanomain sali
Ludvigia*. «. Pah. 58 81.

MWW S. f.

L Roobertinkatu 17 19.
SahUöosoite: Him.

Puii. 6377, 9233.
Mlamefi fa NoßtitjMrfas-
telyjä, Lämpöjohtoja,

JSa nit'däri- ja JH&h-
dytysla,itieita..

Kor/anlrs/a.
! 5545 JMTann*Äiu.i&il».

pwnan—iMKWMimrm*amim imi»

Luotto-Pankki 1
Osakeyhtiö S

Arvopaperiosasto |
Valittaa osakkeiden ostoa ja 1
myyntiä Helsingin Arvopaperi- |
pörssissä ja sen ulkopuotelia. 1

Aleksanterink. N:o H. |
Puh. 111-60. 1

H 7110 ms |

n

z

M J

V '■'



Lauantaina elokuun 28 n,
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Ruotsalainen Teatteri
Sunnuntaina eiofc. 39 p. klo 8 1 p.

Näytäntökauden tnilmmålnan
näytäntö

ENSI-ESITYS
De löjliga preciöseraa.

Yksinäytöksinen huvinäytelmä,
kili. Moßero.

Ett resande teater»
säftskap.

Kaksinäytöksinen farssi kuoroineen la
kupletteineen, kirj. August Blancke.
Soiton sovittanut August Söderman.

23704

inta SM
TLna-UUui* klo 8.

V Tavos-joßkkue.
V Ritterin kääpiöt =B

BflF* Veio-OA/elai».
Ennakko-osto arkipäivisin klo 12-4

Aleksanterinkatu .10. Sjrkuskessa avataan
klo 7 lp. Puhelin 78 28. 236»

Mifl m rSfiS
avataan joka pSrvä kk) S.

Ainoattaan muutaman flkn esiintyy

AAPO SIMILÄ
.Isoo-Artti Ja Rannanprvi*

(Lauhi santarelatamn* AntwerpeHssa.)

Tanasfifa STÄMMGPT.
SOITTOA kk> 7—12 Lp.
Kapellimestari von Klosse.
Vapaa pflisy.
Pöyttt Puhefln 57 16.

23077

Suuret

MM »WM
Eläintarhan kentällä 28. 8. 20

klo 6 j. pp. 29. 8. 20 klo 1 j.pp.
Jalkapallo-ottein sunnuntaina

Kotkan Riento—Kullervo
Helsinki.

Psattäjäistanssit Ja palkintojen jako
L »sank. 17, Sunnuntaina jilo 7 Lp.
järjestää 23.*2

V. ja Urheiluseura Kulffcrvo.

Loppuottelu
feomoa moataruudeata

veaipallopelissä
Ulmanäyfös

huomenna klo 2 Lp.
iftokaaAa Ursinin halHoßa

Lippuja puhelimella 88 70.
H&lßiiLffin, XJiaa.maen.rm.

5L8214 237V9

16» S Lp. tsaUapitsy Saa. U25 «ro».
ana.

Ofalthnaaaa m. m. haaorisu Kallerron
«atlykala.

Ylats** taatasi.
Oma ravintola. 22989

Ostrobotnialla
t&näfin kla 3—l.

H. K. V.

2W72

Suuret

tSnSIn lauantaina ja huomenna sunnunt
Pöly teknikkojen talolla klo 8-2

Ltppuja ovella klo Vi 8 -11.
Huom.l Poatelfoon. soittokunta

soittaa lakkaamatta.
Huora.! Sali komeasti koristetta.

Helsingin Palloseura.
SLB4II 28697

Oopperakellari.
Aamiainen

selsovine voHeipipAytineeo.

Päivällisiä ja Mallisi».
Soittoa ulina:

Rafaelin Mustalajsorkesteri
klo 5-7 ja Vi 9—12, sekä puistossa
MertpaUlioonan soittokunta kapeliimest
K. Umåém. 2Ä44

RAVINTOLA

GRADIN
SUOSITTELEE

Maukkaita anmlalalaan |a
päiväliialään

ANNOSTARJOLLU koko päivän.
Suuremmille ja pienemmille aeu-

roUie hauskoja |taklakuoaeita.
Puh. 23 24, 22906

Bäpanbackan V. P, K.
toflnesnpsnee ohfeltnalßsea

lanant t.k. 28 pnä klo B—2 omalla talolla.
Tulot o'ymplaFaisrahastoon. Lipat 7:—
veroineen.

HuomJ TorvjUtoltton.

Tanssiaiset
täniSn lauantaina klo 8 Lp.
FmrtcettiaaliMß*

(Liisankatu 17>.
Liput 4 4: 1- »ero.

HuomJ 8. Sm Torvsaolttokunta.
SL 8157 2AMS

V.- Ja U. teura „Vl«»n"

Tiiiiiiittl
lanaan lauantaina 28 p:nl

klo > 3—12.
Koiton Juhlasalissa

Psasy 4: Ja vero. 21693

Hagan V. P. K.
toimeenpanee

IStaman
lauantaina 28 p. t. k. klo 7—l ip. Hagan
nuoriseuran talolla.

Ohjelma: Viulusoolo, Kvartetti-
laulua, jouhtkolmfkko, ..Rauman" palo-
kunnan marasi Ja palokunnan näytös,
Pila y. m.

YLEINEN TANSSI
Sisäänpääsy 8: 25 veroineen.
Ylimäär&lsiä raitiotievaunuja lälitee

Hagaeta kto 1 yöHä. 23714

HtSaiflifen teWg»m
MIMM.

Hallitukien päätös pitää wa»taiiel.
fi ullomalnen laupvanune walwon»
nan alaisena ja jatkaa säännöstelyä,
on hywin kösitettäwilsä, kun ottaa
huomioon sn» warsin evämääläisen
nxlltiollisen ja taloudellisen tilanteen,
jossa Europan maat nykyjään elätoät.

Ganoimme wastalseksi, lolla hall»,
tullen tarkoituksena lienee tarkistaa
nykyjään »simassa olemat ulkomai»»
ta kauppaamme koskemat säännökset.
Se mahdollisuus on siis olemassa, et-
tä siköll kuin oma taloudellinen tilan-
teemme selwiää. helpoimksia eritoten
tuontiin nähden woidaan ja epäile»
mättä tullaankin tekemään. Tähän
wiittaa vientimme ilahduttalva kas»
waminen kuukausi luukaudelta ja sen
aiheuttama ulkomaisten melkojemme
lyhentyminen ja maksukykyisyytemme
poiantuminen ulkomailla,

Täyd«llis«n' kaupan wapautukseen
tnskm »oimme ssti Marsin pian
päästä. Nauha Wenäjön kanssa on
»ielä selmittelemötts ja maikkapa se
pVmmiton tapahtltisikin. omat olot
sU» n«n epäselmät ja kattolle jär-
jestyneelle kaupankäynnille mahdotto.
mat. että sietää olla »varuillaan mah.
dollisten yllätysten Maralta. Sitä»
paitsi omat suhteet tuohon maahan
ensin siten järjestettämät, «ttei mi»
tään sellaisia seumamuksia tapahdu,
jotka wotwat antaa aiheen kallist«t.
taa elämisen mabbollisuuksia omassa
maassamme. KerfTöJä tämänsuuntm.
sista « ole Miime päi.
Wien kuluessa puuttunut. Jo huhu
siitä, että oltaisiin rauhan portailla,
on omiaan sellaisia luomaan. 3arkoi>
tamme tällä erinäisten kotimaisten
wrmik??iden tofkne aikaSa hinnan,
iwnjufrt, joihin ei wdeMfuudessa moi
muuta fWtå* lvytsä kuin pyrkimyksen
koota niitä tul«*i« NenWln inarfH-
noita Marten. Sisäisen rauhan kun»
nalta on tällaisia tamoitteluja maka>
lvasti maHtustettam» ja tulee asian,
omaisten kiinnittää nllht» «rikoista

j(ttonriota. OUU mttw muuten fuh.
teemme itäisen naapnrinnn, kanssa
jäljestänuilekrn. keinottelua se ei saa
jotapäimHisillä tarmeaineilla aibeut»
taa ja tunnotonta hintojen nousua
kehittää.

Mikäli tiedossamme on, lienee
erikoisia suunnitteluja «laisen rajam»
me tehostamiseksi tekeillä samoinkuin
järjestelytoimenpiteitä kaupan wal>
momiseksi, silloin kun sellaisesta We»
näjän kanssa moi tulla kysymys. Meil.
lä on täysi syy olettaa, että edellä
esittämämme nökLkohdat tällöin ote>
taan huomioon. Mutta tulee meidän
samalla huomauttaa, että kun kaupal'
lisiin suhteisiin Nenäjän kanssa ryh.
dytäan. omat siitä aiheuwwat toi»
menpiteet kesliieltämät yhtenäiseen
johtoon. Niitä ei ole hajoitettawa. ku>
ten ulkomaisen kauppamme walwon>
nassa mähin erin on käynyt, moniin
eri käsiin, jotm kadottamat yhtenäi.
syyden maan yleiset»un kustannuksel»
la. puhumattakaan siltä, että erikois,
taloudelliset harrastukset ja Maikutli.
met saamat tällöin liiaksi suuren
mäöräämismallan, niin kuin todelli.
suudessa jo onkin tapahtunut. Kaup.
pllpolilttisistakin syistä ei sellainen
asiain jörjestely ole fuotawaa, niin
kauan kuin taloudelliset suhteemme
määräämiin ulkomaltioihin omat hei»
kot ja poikkeukselliset olot talouden
eri aloilla jatkumat.

Keskittäminen «ikä hajoittaminen
wie tälläkin alalla tuloksiin, joista
koituu läikille hyötyä.

Noi labonnut I<B «n««»«ta.
W«l«st«»p«n>« Pietaria w«rte«.

Miläli on eräs Itii»
Tuometzsa Laatokan l«ud»illa äs-
kettäin ma«ustel!ut HZMId kerto»
nut, on siellä wc>i kadonnut kota»
naan kaupasta. Tämän luullaan
johtuman siitä, että woita yleisesti
irannaan warastoilM liltä waralta,
ffUä pikainen illuhanleio awaa tal-
lishintaiset woimaitkinat Pietariin.,Warastoono3tajia onkin ollut lu»

;fuifaSti liikkeellä.
päfoomi&ißti w. t.

Utjafst altuoriksi «m waltwne«w«st«
mÄlrtinnHt ftl. maist. 2. L<Hmuks«n.

Knrslll.
Markan «r»o kohoaa.

Suomen Pankki noteerasi eilen
seuraamat myynti- ja ostokurssit:
Lontoo 114:30 (edellisenä p:nä
116:10) ja 112: (113: 30); Pa.
ris 22?: (224:—) ja 222:
(219:—); Antwerpen & Brussel
840: (2*l4:—) ja 286:
(«89:—); Berlin 67: (66:—)
ja 85:— (84:—); Amsterdam
1,018: (1,068:50) ja 997:
(1,017:50); Basel 530: (538:50)
ja 519: (519:—); Tukholma
648: (658: —) ja 635:
(645:—); Kristiania 451:
(481:50) ja 441: (451:50);Köpenhamina 451: (460:—) [a
441:- (450:—); sekä New York
& Chicago 32: 20 (82: 90) ja 31:50
,(32: 20).

W« il SosMi-Mii
City-aaaaaslaaa, vaatatHUUO. ■«■««,

VottetpSpSjrtfl, Iftnpferiint ruoMaatn kle 10-2 p:ltt.
AaaokaU, kaSvv», IMMI, ra Ua*4a, leirokaia y. rn.virVMyU katkon «MvSK.

Soittoa jolta Ilta klo aita jrmtfi samiuataiain.
Kakvikoaaerttl kta 2—4 päivällä. 3

HELSINGIN SANOMAT

HelWi, eloil. 28 p.
Nufill rinnattaisluottia lon»

luihin.
Kouluhallituksen esityksestä on wal»

tioneuwosto päättänyt, että kolman»
sia rinnakkaisluokkia lD»luokkia) saa.
daan kouluihin perustaa ehdolla, että
ensimmäiselle luolalle syyslututau.
den alkaessa hywäksytään wähintöäu
140 ja seuraamille 180 oppilasta.

Kaupunkien lainat.
Naltioneuwosto on wahwisianut

Turun taupunainwalwuston päätöt»
sen 900,000 markan lainan ottamises-
ta kunnallista asuntojen rakennu»»
toimintaa warten. Samoin wahwisti
waltioneuwoHto Kotkan kaupungin»
walluuSton päätöksen 1,500,000 mar»
kan lainan ottamisesta kaupungin we»
sijohdon walmiiksi saattamiseksi.

Pommiröjähdhs Helsing^sä.
Kommunistinen kostotyö.

Toissa iltana Na 11 tienoissa hä>
lytettiin palokunta Wirtaintien
4:ään, jossa ilmoitettiin ol«wan tu>
lipalon. Paikalle saawuttaessa huo»
mattiin kuitenkin heti. ettei lysy.
mytsessä wainut olla tatvallinen tu»
lipalo. Huoneista. joSsa tulen hua»
mattiin päässeen irti. sijaitsee mai»
nitun talon alimmassa kerroksessa.
Ikkunat oliwat rikki ia sisältä tun»
leutui kitkerää sawua. Lähemmin
tarkastettaessa huoneistoa, lawat.
tiin sen asukkaat »verissään loju»
massa lattialta. Samoin löydettiin
lattialta pomminsiruja. joitten no»
jalla oli helppo todeta kaamean
pvlnmiinurhayritytsen - tapahtu»
neen.

Huoneistossa, johon pcmnnimur.
hayritys oli suunnattu, asuu
muudan Säde w i r t a»nim!nen
perhe, sekä heidän luonaan eräs
»vanhahko mies. nimeltä Samuli
Kiwi. Perheeseen kuuluu äiti. pai»
ta. mainittu hra Södavirta. setä
tämän sisar, parturi Elin Pöyhö»
nen. Murhayritnlsessä haarooittui»
ivat kaikki perheen jäsenet. Ainoas»
taan heidän luonaan asunut 70-
wuotias mieshenkilö säilyi kuin ih»
meen kautta »vammoilta.

Perheen jäsenet oliwat jo lewol»
la. tun pommit äkkiä klo n tienois-sa illalla heitettiin ikkunasta sisään.
Laadultaan oroat ponunit olleetsanoen tooimaNaita. 3liid«n len»
nötlämlstö fiipaleitta haalooittui.
toat hu«n«ess<7olrjat erittäin waa»
raNife»tt. Heti tapahtumasta tie.
don lewittyä ja waen koloutuessa
paikalle, saatettiin haalvoittuneet ki»
rurmin. jonne he iäuväl hoidetta»miksi. Myöhään yöllä oli eteukin
S:n sisaren tila melto arweluttawa,
waitkataan hengenwaaraa «i liene.

Kysymyks«ssä lienee salaisen kom.
mun!stisärio»tön suunnittelema
kosta. Gäbewirta on nim. ollut te»
kelnisissä kenraali Mannerheimiaja sotaministeri lalanderin was»
laan suunnitellun murhayrityksen
paljastuksen kanssa. Hänen osuu»tensa tähän juttuun lienee ollut
ainiaan antamaan kommunisteille
aihetta rvhtyä tämänkaltaiseen kos»
tosuunnitelinaan.

Etsnoä osasta tutkii «dclleen
asiaa.
lterays Turun suomalaisen yli-

ovielon hywätst
on nyt Hausjä I w e l l ä lop»
puunsuoritettu. Tarkoitukseen onkertynyt kaikkiaan 120 lahjoittaja!»ta 881.000 markkaa. YksinomaanRiihimäeltä on kertynyt
182,500 markkaa, johon summaunei sisälly Riihimäen lasitehtaan ai>kaisemmin tekemä 50.000 mln lah.joitus.

Pitkännieme» keskuslaitoksenapulaisylUääkäMe C. H. Nalleniuk»
selle on n«ltion«m»«ts myöntänyt
eron Mirastaan.

Pittänniemen keskuslaitoksen
Fwoinna olemaan ensimmäisen ali-
lääkärin wirkaan on waltioneunwsto
nimMlnyt saman keskuslaitoksen t»i>sen alilääkärin, läissei. lis. Helmi Ma.
ria Heikinheimon.

Hautaus. Toissapsiwänä toimi»
tettiin täkäläisen nxnzhan hauwus»
maan kaz,'pelissa nialtioneuwos An»
der» Wiltor Helanderin hautaus.
Kun kirkkoherra K. A. Hildsn.oli siu»
nannut wainlljan tomun, laski arkulle
Uudenmaan läänin tt>. t. maaherra,
ewersti I. Helenius lääninhallituksen
seppeleen, huomauttaen lyhyessä pu»
heessa siitä menestyksellisestä Mstä.
minkä wainaja kymmenien wuosten
kuluessa oli lHimnkamreerina suorit»
tanut. MänNMnsllan entisten ja
nykyisten wirkllilijain seppeleen laski,
toat lääninkonttoristU Flodin ja
Holmström ja lääninkonttorin seppe»
leen lääninsihteeri 3»lelä. Tri K. A.
Paloheimo, johtaja Kyösti Nirwinen
ja wuorineuwos W. Sohlbsrg laski»
Mat seppeleen vakuutusyhtiö H«hjo>
lan hallintoneuwoston ja johtokun-
nan puolesta, yksityisten seppeleitä
oli lukuisasti.

Kuwautsia Neuwosto-Wenäjän oloista.
Wmäjällä laapuueet

Kulen jo on kerrottu, saapui wiime
maanantaina Venäjältä Terijoelle
joutlo suomalaisia ja ultonlaalaisia.
jotta oliwat saaneet ncumostowiran»
omaisilta lunxrn palata kotimaihinsa.
Suomalaisia oli kaikkiaan 59 henkilöä,
jotka oliwat kotoutuneet eri osista Ve-
näjää ensin Mo3t«!oaan ja sieltä, lu-
mein saatuaan, jatkaneet matkaansa
Tuomeen. Myöskin Pietarissa oli
matkueeseen liittynyt muutamia hen>
Nlöitä. Useimmat nyt saapuneista suo»
malaiststa owat siwistyneitä henkilöi»
ta. liikemiehiä, insinöörejä, arkkitehte»
jä. kauppa-apulaisia y. m. Useat heistä
okxu syntyneet suomalaisista ftxrn»
hemmisw Nenäjällä, eiwätkä enää
hallitse kotimaisia kieliä. Suomen
alamaisuuden owat he siitä huolimat,
ta uskollisesti säilyttäneet. Saapunei»
den joukossa on myöskin parikymmen.
tä työmiestä, jotka wiime »uosina
owat menneet NenäMe. Muutamat
heistä owat «B«t m. m. suomalais.
ren kommunisti» «ihannenmllnlun.
nassa" Vuissa, josta he nyi, «yllästy-
neinä ftt&lätfUn «WWWWM oloihin.
«»at palanneet kotiin.

N«ikut«lmi« amtom »mttUa.
Muudan insinööri, joka

SÄosrotwrfta lHhtten «n tatminu*
matlueen johlaionl», on ttmstajttöem»
m« antanut seuraaman kumauksen
matkan «Kuljeteta:

Kertoja, joku bolshetviNlvallanrU'
inoukjen JrnjjjtKua oli lshtenyt Suo-
meen Bakun nafta-alueelta. oli ollut
matkalla 2 ja puoli touotta. Nafta,
alueelta oli h»n ensin luunnannut
maÄanta OrÄtbvrann. jota stllvin
wi«lä oli »alMsten ynllussa. Hämm
ailom«tsena«n oli ja«aa sieltä mat-
teanta Mpenan lautta Suom«en,
mutta joa oli silloin ericköin tylmä,
jonta wuokft hän ei uskaltanut asettaa
perheitsiin. johon, paitsi hänen puoli»
joaan, kuului kaksi pientä lasta, mat»
km rasituksille alttiiksi. TammUuun
20 p:nö w. 1919 tuNwat bolsyewitit
Orenburgiin. Alusia oli laiM ollut
HUjaista, mutta pian alkoinxu bolshe»
wikit panna loimeen joukkomurhia.
Kolmesta tuullllldesta murhattiin
M? tMMI». Wenälsiset upseerit,
jotka tamgttiHn, ammuttiin tawalli-
lesti jo
jälkeen. Muudan nuori lattatainen
ll«muttti» fcn touoksi, että hän» ii-
tlnss «lunnosta löydettiin upieenn
olla liput.

©curoawena toftonä pdftrA fcitojo
Bashkirien tafanv.ltoan, niissä hänelle
toriotHin ttrirfa. Bashkirien olema oli
kuitenkin NXJlfeo. Heillä oli tosin omc>
uxilkoincn halliwkienla, mutta le oli
bolshewikien ankaran painostuksen
alaisena. Tämän »uoden toukokuulsa
saapui määräys, että hallituksen jäsen»
ta, oli «rottawa. H< pakenin»» Gisä-
Uraliin, Kinrjasowaan. miLsä tekiwät
liiton Pohjois'Nr«lin kasaloiten kans»
la, ryhtyäkseen taisteluun bolshewike»
ja wasluan. Kertojamme lähtiessä
matkalle Moskowaan wiime heinä»
kuun 6 päiwänö, oliwat heidän jouk»
konsa alkaneet sotaretken bolshewikeja
nxlstaan, karkoiUaatseen heidät bashki»
rien alueelta.

suomalaiset lertowat.

Kertoja matkusti perheineen ensin
Ufaan. Sieltä hän pääsi matkusta»
lnaan Moskowaan wiime heinäkuun
14 p:nä. Junassa ei ollut muita tuin
karjawaunuja, joihin kuhunkin 01l si»
joiteltu noin 50 henkilöä.

liin jo aikaisemmin. Siellä oliwat
olot mitä kauheimmat. Syöpäläisiä
ryömi kaikkialla. Ramintoa annettiin
wain kerran päiwässä ja silloinkin ai»
noaZtaan weteen keitettyä hirssiryyni»
ttxlliä. Erään siellä olleen suomalaisen
sanojen mukaan oli se todellinen
Danten helwetti-, kaikkialla, minne sU>
mänsä loi. heikkoja, kalpeita, hiljalleen

liassa lybnnwiö
ihmistä.

Matta Pietariin.
Oltuaan totisi wiikkoa Roskowassa.

pääsi kertojamme Vihdoin t. t. 14 p:na
matkustamaan muiden suomalaisten
kanssa Pietariin. Lähtö tapahtui t. k.
17 p:nä. Matka suoritettiin karjaroau»
nuiSsa ja keSti Puolitoista wuoiokaut»
ta. Pietarin—Moskowan rataa for-
jättiin parhaillaan. Uusia ratapöltty.
jä «lietettiin. Työssä oli yksinomaan
naista.

VillUllssn

Weiltudet «««lopass».

Hsti Moskowaan faawultuaan oli
kertojamme mennyt ewakuoimtskvmi»
teaan, jossa hän ilmoitti haluamansa
niatltchtaa Guomeen. Siellä wastat»
riin. että hänen oli taännytläwö Tans»
kan Punaisen 3li»tin puoleen.Kar»ta»
laiset ilmoittuvat kuitenkin, ettei heillä
ole mitään tekemistä suomalaisten
kanssa, mutta auttamat kyllä, minkä
moimllt. Uleensä ei MaMtrMssa oltu
nlitäM telJJy ljywäksi.
Kaupungissa ei tosin olluttaan silloin
ngllon suomolMa, saa-
puu sinne aMWM,MM, »ip«.
liasta milloin muualta N«näjäl«l.
Kaikilla muilla r«nsallisuukftll«, paitsi
ei suomalaisilla, «li MoSkowassa jär»
jgstöjä, jotka wnlwoiwat alamaisten»
sa etuja. Tanskan Punaiftsia Msttsts
saamansa wälttelewän »aStauksen jäl»
feen oli kertojan watkea uudelleen
kääntyä sen tzuoleen ja wailvata herro»
ja tanskalaisia.

Samanaikaisesti oli Moskowassa
muitakin fuomalaisia, jotka pyrkiwät
kotimaahansa. Mhdain monilukuitz»
ten anomusten jässeen suZKtui ewa»
kuoimislomitea ftrjeiiie-maan matka»
Iv&at koko joukolle j« niin oli»«t su»'
matoiset WÄiiM lMemään 9lo3ko»
w«stu Suomea k»hti.

oli imSvk Suomen asemalla mlifi
muorofoueta, asuen rautatiewaunuiz-
la. Pääsy kaupungille oli wapaa.
©wrnalojfet pundset oliwat Umoilta,
noet matkucen jäsenille, että he tui»
haan men«w3t Tuomeen, sillä siellä
saatetain myöskin pian Moimaan
fomnninismi. Odotlamisaika alkoi jo
käydä pitkäksi, kun wihboin wiimein
ilmoitettiin, että mattue lähetetään
maanantaina k:lo 9 Nalkeasaarelle.
woidakseen sieltä kulkea rajan yli Guo.
ineen. Nastoin ilmoitettua aitaa läh.
rikin matkueen jun* Walkeafaarelle jo
k:lo C aamulla, josta oli seuraukscna
että muutamat henkllvt. jotta oliwat
lähteneet kaupungille. Mmät junasta.
Heidät tuetiin futattiin myöhemmin

«räällä toisella Pieta,
rista sinne 7ah*«n«ffis junalla.

SBnlTecfeflrsSfa oiettiin motfuero
jäseniltä kaikki mhat, roilfi 10,000
Nlplaa henNlöä lohten.
sia rahoja ei mjan gfi faamsi teodo
taistoSacn.

Suomalaisten rautatieläisien
iähttySti.

f&etoci&fc oli nioifnocn puoleen
läctntynyt faomctkttSten raatehelfiia-
ten lähetystö, iofa pyysi sitä Suomeen
jaawuUuaan kääntymään suomalais-
ten fcxlittusnrimnomaisten puoleen
pyynnöllä, «ui ryhoyuulftin toimen-
ptt«jlw llL«näjHllä pallomobUlsoitu-
j«l juoinoiaifeai rnutarieläiäien pa>
lautJanrifeffi rorimacyensa. Lähetys»
tön puolata huomautettiin, että Euo»
men hallitus on jättänyt n»llanlu>
mouksen puhjetessa ©enajäli* jääneet
«uttutieläiset kokonaan oiuan onnensa
nojaan. Heti wallankumouksen puh-
jettua useimmat rautatieläisistä' pakko-
mobilisoitiin ja antamn silmälläpidon
alaisina owat he oll««t pakotetut pai-
welemaan Neuwosto-Wenäjän rauta-
teinä mitä lauhemimissa olosuhteissa.
Sanmlla läyetystö ilmoitti, että Pie-
tarissa on suomalaisia ainakin noin
20.000 henkilöä, jotta kaikki heti tilai-
suuden tullen olisitoat loalmiit siirty-
mään Suomeen.

Wllitutclmill Moslowasta.

„Danien helweM."

Natturen jäsenet, joiöta
useimmat uliwat oleZtelleet piteiuimrn
man Mostoioasja, amoiwat rjaarien
liiuinaijeita jola nyt
on boishewiNtzllllitutlen tyyssijana,
teuraaroan tuwcmlj»»:

Kaupungin a\ut&ilulu, jota vau»
hanaitana oli noin puolitoista miljoo»
naa, an nyt noin 3 miljoonaa. Näes»
tön lisäytyminen on johtunut osittain
siitä, että laitti neuwvstolostuswiras.
tot monllutuisine hentilötunlineen on
siirretty MoStotuaan ja osittain siitä,
että p«rn»rillisen lansanainetien on
Klostouxlssa ollut yleensä tunoulli.
lempi oleskella tuinHi?lanssa. Myös»
kin elinehdot omat siellä olleet jonkun
»eriän lieweinyiä. Siitä huolin«tta
laa »väestö Mo»lowa« sakin tärsiä näl»
Biä ia kylmää. Wiime talwena ei läm.
Pi» «chlnnottsa juuri milloinkaan to»
Henni* tahta astetta lorteammalle.
Tul«w«na talwena tulee toko lvloslo»
»an «sestö kaikesta päättäen kuole.
ma*M kylmään, sillä fatfrl puuwaras»
t«t kaupungin ultopuolM» owat kesän
aitana palaneet. Vtttään toiwcita
voliwpuiden saamisesta tulewan tal.
mm waraksi ei ole olemassa.
ain «vesijohto on ainoastaan osittaintoimessa, silläputket oirat suurimmat-
si osaksi »viime wluxna pattasen wai.
kuwksesta halkeilleet. Kaikki hotellit
owat »natsionalifoidut" ja erittäin
kurjassa tunnossa. Kaikki kauppaliik.
feei swat sllljetut, p«ttsi wfl©lft myy.
mälöitä. 3tfichis«t «l»ät saa harjoit-
laa minkääniaista liikoitä. Uin»«Ätaan

joissa on wähem.
män tuin IN lyûsilll, woisiwat sitä
harjoittaa, mutta yleisen waltion i|ö-
daton wallieessa ei työmiehiä nichin
riitä. Kaupunein kudut owct likaiset,
mitään terwetzd«nhoitoa ei ole. Pitlä>
GJSaif«©te nälästä heikontuneita ihmi-
siä kulkee kaupungin kaduilla, tuon
hioéWln letesHM«« p«iatM«W,! pen-
keillä. Kullutnuteja ei MoskowaZsa
nykyjään ole huomattnwammaZsa

Ollessaan Moskowassa oliwat muut
suomalaiset, paitsi kertojamme, sulje»
tut n. s. keskichyslllriin. mikä johtui
siitä, että he oliwat \tmtvmtt laupun»
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määrässä, mutta Njäsanin tulucrne»
mentiZia rciwoaa muStaroffo, johon
wäcZtö luolee kyläkunnittain.

Nälänhätä, joka MoslowaZsa, fa-
moin tuin muiésaftn kammnneissa, on
käynyt roiiine aitoina yhä ankarain»
maksi, on nyt lewinnyt mcafcuöullcfin
laajalti Molloioan Kun
maaseudulla ei jaeta minkäänlaisia
korttiannoksia, on nälänl)ätä fteffij saa.
nut paljoa kauheamman luonteen.
MaalaiswäeLtö kcsiiaa pitä<: yllä hen»
teäan syömäM letitä, josta on ollut
seurauksena monilukuisia kauheita
tuolemllntavauksia, sillä leseet einxit
mene suoliston läpi.

Lolshewikien ponnistukset Puolan
rintamalla.

Kertojaimme sanojan mukaan oraat
bolshewitit heittäneet, laitti toounansa
Äuolan rintamalle. Euurcn aatteen
innostamina murtautua kuolan taut»
ta Satsaan owat he Puolaa roastaan
kohdistaneet lailki, mitä heillä on ol>
lut »voiton laawuttamiseksi käytetiäillä.
na. Kun puolalaiset walloitliwat SH*
jewiN, on aina Vipexiasta asti tuotu
Puolan riniamall, joukkoja, jotka yh.
dessä Vudjoninin »tsuwiien kanssamursimat rintaman. Nämä joukot oll»
tvat ollessaan mattalla Wenäjän kaut-
ta julkisesti iltn«itt«N+t. eKeisrct he
siedä l»lfhemik.j«, mutta eiwät woi
liioin sallia puolalalstVn tuloa Nenä.
isll», jonka touoksi rnciwftat taiste»
luun. Joukot oMvat ctemert Lip«>
riasla mutaansa suuria elintarrDcraa-
rastoja, jotka kuitenkin nykyjään, rin»
tamaltu palanneiden kertoman mu>
taan. owat loppuneet, «uuten on
Puolankin rintamalla ollut käytän.
nöss, tai4WMi*rw9Mmö: en-
simmäifinä on tuleen läyeictf:,] jmita-

irö.en mtano oraat
tom<uuni»ti»saKt»t k»»iaruislujm
fandKi, »valmiina ampumaan, jollei"
ir<Kt toricle ti.öfij-
j«. •»ta**kfcw ku jtltttuffa ffosfo-
teaéto Puolan rintanmlle oliwat h«
irxiönjoitn lomumniMiolastojen HM>
pfrröirnhiä.

Kun taisicfai puolaa nastaan al»
fdttsat, Mo wäcstö, niin hjö»
tofifi &ijn f««styi«ist<!Nn, Harwvja
poiKmltsta luftiimoitamaiij, puolasta
pelastusta. Si minfäänloi£ia fanfoi»
lista jtuiostusta, joSta ffnrspGlst» on
ptlhuttu. woinut huomata. Kun Bru»
silow fejjoitti entisiä upseereja liitty-
mään bolshewikien armeijaan, pah«l»
suttiin M alnxm yleisesti. Kot» SJ*,
nöjän stwttty,«<zt»»t2 ti «U tnsfbi
ftjrnewntt profrntrid, jotla wtMsiwat
jetaftn tehds kolffcöstftai htzwälA.HenNlZt. jotta »mraiJteitön palwelut.
Kasaan, oroat ollert siihen pakotrttuja.

Mitä erityifesti wl« Orufiloirlin,
sola lyminenen nxmktlasto uxlpcmlo
tun kenraalin muodostanmn komiteaa
Puheenjohtajana toimi! neutoonanta»
jana neuvostoarmeijan gletfteftfun»
nalle, on han puolalaiöten hyölkäylsen
suhteen ollut sitä mieltä, että isänmaa
on pelastettawa» Hän on kuitenkin,
ennenkuin hän astui bolshewikien pal>
welukseen, asettanut heille kolme eh<
toa: kaupan wapauttaminen, henkilö»
kohtainen koskemattomuus ja yksityi»
nen omistusoikeus. Jo» bc>lshewikit
eiwät syksyyn mennessä hywälly näitä
ehtoja, on Vrusilow uhannut erot»
heidän palwelukscstcan.

Nmpumatarpcidtn puute.
Puolan sodan yhteydessä on Neu»

>o«zw.Wenäjllllä alkanut tuntua an-
kara ampumatarpeiden puute. Tämä
on johtunut siitä, että wiime kesän ai.
kana on suuria ampumatacwetoaras»
toja poltettu. Minpä elokuun alussaMiteltiin Wjasimösa. Vlosksmasfa.MshNl.Nowgorodilfa. Tulassa. Sa>marassa ja Pistissg suuria ampuma»
tarwe» ja afewarastoja. Näistä pol>
toista puolalai.
sia. Seuraukset niisiä owat jo alku»
neet tuntua Puolan rintamalla. Sicl»
tä saapuneet sotamiehet omat kerto
neet. että rintamalla wallitsee mitä
suurin puute ampumawaroista ja
elintarpeista. warastojrn
tuhouduttua ei uusia ompumawnroia
woida walmistaa lA«bNän niin pal>
jon. tuin niitä rintamilla larwitaan,
sillä mlMlin ryutitehi«issa on tuo-
lanto, samoin kuin m«j«sakin tehtaiZ.sa. altvan mitätön.

Ileincn nälänhätä yljkaa Wenäjää.
Jo ennestäänkin jonojaelintarwe»

oloja uhkaa nyt tärjiZt.lä meloin loko
maata lohdannut kato. ainoastaan
Mohilewin ja Kijeicin kuwcrnenicn.
teissä on saatu hymä sato, muualla sen
sijaan on se yleensä huono. Ctclä-
Venäjällä saarnat talonpojat satoa
tuskin sitä. mitä owat Mtoänect.
Myöskin ~rnu§fe»rmtuSan" seuduilla
on sato ollut huons. Uralissa o:-, ruis»
ta ayMttUw» M9. »serna»
«wtfeuttaa kaiten lisälst se satffo, että
talonpojat eiw«t taSanKiriloita Peiätm
ole tylwäneet, kuin juuri sn, '.verran,
minkä he itse tarn-ttsemat. Näin hi Ice
sato Parhaimmillekin Jerikoilta ole»
m«e« Koko Venyjää uh.
Im iiMtfaMM. j»»dfn torjumiseen sen
omat woi«at eito*j riite.

fm EM Mmmi
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Tyytymättömyys tljötoäto lesknu»
bitffa. ;

ftaftfwlla työWien on
wltu« aikeina ollut
\unrL\ Murosta»
uwniMjee!: jätjeÄtsimJijfltT. %&inä en
tietÄi&M

vohj»3a. TyZmwZ saa pail»
Ji» 3—4 t:l>r*s rnfcjna fi:m*a;.!&c»!a.
Kun fot"t'iiiÄro3f*ei ctofti yhä pi-enen-
tDneet, ei se riitä edes rawimwn

3oisÄta.pu?leita wai»
iirite anlara työpZOo, sola «siää
MzuHhn haMiJVZta HJcfisen «n*
NLi3»«!nplla iola NWitHn rus»
fin olifitoM fcakÉMca, Mö k«M
ttsi oscct Kun
'•rrttiieipäc päiivää kohti jarfocn
pnaTi naulaa ja setin on felteaion-
;a >a leipä wapaaHZa kaupassa mak»
teet itcin §OO luplaa, niin ei ek ih»
•nw, eilä tyytymättömyys työt»s«n

-«Muudossa an icftnrrtttjt yhä laaj»m-
lyÄle. Hutilowin c-nx*&ki
HrneiJiarirek cttä fofffyetoifien wal°
fa#tz« C" tchcäwä lnpp« ja saatawa
nufi tf-i ä tri , olipa Wn ftitctx waikka

itse.
Miia tjjdtefJSJm i-yfes, on f? imken

cräxisK!(.un alapuoklla.
efmH työmiehet rncö«in yrftn-
,'ijnion e*ni« tSitÄän; i»Ä heiKä sel»
bifki ei ole, niin he mieluimmin is-
tujat.

Mitä fertoltvat NenäjLtiL pal«l>
nect suomalldiset työmiehet.

Kuren aluesa on mainittu, palasi
Menäs»ttä myöskin noin 20 suoma-
laisia tyLmiMä, sotka omat p*en>

•..rart EnoinZcn kommunistisen ihan-
jte9*j&iShnin«n olosa. ftaifii he
wslilliwat työolojen huonoutta. Lei»
£*ann*l")"«t oliwat olleet ahvm riit»
tämLt-ömät, sairain paltai. Monet

ansainneet fuu&uöei-ia nxvin
1,300 ruplaa. Moinen palkka oli f>
Mia:fi?ie olosuhieiöia kohonaan riit»
tämätön. Uusien hcnKi-
misia ei woinut tbt% oiatekkilaari,
sillä lausut maffaircot 18,000 rup-
laa ja tcnvalliset työsaapftaHi «0,000
ruplaa. Myöskin menolainen työ»
mäki oli ollut tyytymätön. Zakkaja
olisi tehty, mutta niitä ei n»ilu aja»
telln. sillä sellaiset kukisteiiiin ta-
wallisestt alewotmilla. Moskowan
lähellä olemalla kaiwosalueella oli
AHOO miestä tehnyt wiime kesänä
lakon. Lakkolaisia lvaZiaan oli lähe»
tetty unkarilainen pataljoona, sola
oli wanqinnm heittä 500 ja ampu-
nut 50. Wenäjällä olema suomalai»

Inkerin asioita. ! Waltion wirlailijain

,HiieceÄiftul touncnpiteisiin ryhdyt»
tiwä.

Inkeristä saapuneissa yksityisiZ-
sä Niseissii kerrataan, eiiä
n«;i fjéwaTäuifn opettaja)«rninaa.
r; siirretään syys ifufauben alusta
HatsiZiaan enttfeu maltisn sgminaa-
xm €«Hiiiiflatin
jleiMa kerrotaan eräässä loiszssa
iirjsc»f«, eitä dexni siellä on rmimc

ftQitt alen hauskaa. Opin-
-I'öit.i on ottui <rWm — ffo 10—fi.
Iskä fes!'wiitto on pantu tsimsen
„perheil:a!!!ia", joieja on tansfittn j
.ilam-uuu aöti. I«t>tajana on lm*
iet)ea[s ollut cv. luyo -faåtmtn

teinen pvcli weaét*i|"«i.
«.'p.jiajma eli »luen»nc-itfijcina" cir-ai oklcet myös grjö

Sirola jt .&D:r-ib Torniainen :
(~2Bö.u"u;l)e;t' enl. toimittajia), j

Ädpfcauati seminaariin, sitten !
kun laitos inu:t:ncjn Hatsinaan.Nilee In!c?ls:ä s,'apuueiden tiei*.»
m nntkqari Perui > eUflUVksi Kesli» IInkeriä warten t.:n!anH?isto. Jania !

lnMl t«!la ovettapa §i iKiiri 3S.«r?!'jcn. Kars. Aamul. I

ja on mysnMyt
Hjälte, filo?. toht. Zli-

ma» AauniUle 8,000 n?f:n IgriftfciSt-
sen sH»»;täiiia4'ur«chan.

nen tyiwa&fi haluaisi pääsi» totiin,
mutia z»>lsh?wilit MäiViK f*n. Juu»
tslHssei li»»hun»t knSfia-Sa hnroina
fersfu-ea, että nyt he fetvanfm Mä°
wöt i«fl*fä&n friSiiityjä.

äßimben VloKkewan «chaftajasfa
MW ollut työmies ferioi, että fiel-
Vä painehan rahaa
2Y> m\V\aatbin ruplan artWZia.
girurin seteli on Wenäjällä nfyEfy"
jään 10 tuhatta ruplaa. MyMin
NjWl«i,n aikuisia 500 ruplan sckte»
jä on »iime , aikoina akiiu twrimiS-
h.a suuria mäiiriä. PalVna Äi ra»
yWaDBs, maksettu 4,500 ruplaa.

Muutamat työ m«hei oliwai ol-
leet maskin suomalaisMsa f«nrnu-
nislisiirtlllassa Buissa, mutia oli.
wat sieltä poistuneet machdottymien
olojen muiksi. Siirtolan johtajana
oli ioimmu-t Juha Lehtinen. Hclsin»
aitztä. ftatffiaan oi, suomalaisia ol»
lul siellä noin 180 henkeä. Muuta»
mat oliwat wilsclloet maata, toiset
työskennelleet siirtolan yhteydessä
olleessa tehtaaHsa. Toimeentulo oli
huonoi sa rawinnon saanti niukkaa.
Hywä kirwetzmiez oli wiime wlwe»
na saanut Buissa palkkaa 75 ruplaa
50 kopeekkaa. Se oli riittänyt hä>
bin iuskin le'" "n haiÄkiiniseen.

W«?a ta: iojnti.

» M «

?ä Öe» ä-j»

Äorleimman Oileu.
den ja ftotl. H«i>
lint°.o-l. p«si<

dentti - ent. Oi»
leuioslll-.vn o. pu»
heenjultzwjll

.... 25,000 43,000 96H«°iail. Presidentti 20,000 4<i,000 130i CihuSneutooi (=

Oiieufofttäton f>
naatori) 20M) 44,000 120

Maaherra, Uuden.
maan I. (to. a3.) 24,000 45,000 87

! läänin (ro. oSJ 82,000 45,Q00 104
Kestusmiiast. pååU

liW (Säftriniö.
h<lllit!i«) 14/XX) 42,000 200

«sitteiisllsihieeii .
.

13,000 88,000 102
W«nh. OileuSfiljimi 10,600 86*000 243
Howi«il«udenneuwo>l

(Niipuli)
.....11,000 88,000 246

2aättirtön«utoo»
. . .

10,000 88,000 260
Professori '. 9,000 84,000 278
2ään,nsiht««ri (Uu.

beron. Jääni
.... 2OO

Löäninschteen (Hä>
taun. UUbil)

.. . IUQDS «4,000 SOO
Vlwinftnööri lT,«> j»

»esi»!. IHihaiiJ . 10000 88,000 8«
P«wl«MaMt«i . .

9,000 84100 878
KllMleert {ScaftiUfi.

Jfe#S««|J 6,500J7,OÖQ 350
2!alis«ieun> ;n lan£.

li»ti . ... 237■ JUiapeäaja Roimaa»j lilyseossa 7,000 26,000 271
i Wantz. Lehtori Ror.
j maalily,'e«ssa

...
5,600 24,000 329j Suot. Lehtori Hä.

| tneenl. lijseoSia
. .

4,000 21,000 425
! Tyttöloulun opettaja.

tai Helsingissä
. . 2M> 16,000 627

! fttuununtDOuÖit
. . .

4,800 22,000 368
\ . .

.

3,250 18H00 464
! Nimismiehet 8,000 16,000 488
i Läöninlanslisn . . .

LM) 16,000 627I Wanh. posti^lZpedi»
| tööri
: Nuorempi postielspe»

oiiööii
.

6,000 18,000 260
i Postilirjuii Heisin»
! gissz

.
3MI 12,000 275

i SScJin. posteljoonit
i Helsingissä ....

2,850 12M1 410
SBofin. posteljoonit

muualla ." ?,W "M! 487
Tulliwaitija Heisin.

Bi*fö ja Viipuri,.
Jo. . 1,60''12,000 650

6,000 20,000 283

Maiwoisa a
Jos meitckt iawataan. !e3li!oll>ife»Kl

weiilMlöZtö gäntisfUll SBierteteitä,
museon feubuÄiö, hunne hyppelehtien
avoimesta fyattoaSba, min tahdomme jo

UmMKi
wgFn Jäviga, ja jjäfi ,JsWJös.«»jaaißie
Mi oF<iHalaan mHu.Mn,>WHl,i. stu?n

i9JJ3a. UM>m .afja yn jsaa fe£fea siitä,

»«essä.

I -Jfctiffefa -ftjlutiaictpiimsfa on he>
r&tamjt fuuria hlWwstumista hmnv-
tafon llrwe!M«wll>l juuri Uhoaminen

.aiiimeUfren iuickausten ja toiijfoien
■ inluétia. TyöNfäestö on lakkojen ia
lllionlchlaMten Mntlla rievtänyt ai-

■ nalin wMHaaUmsfa iri£ärä*ia torottl»<
! innan pMkvianja. Ja u?ei3ia tapanl."
stsla o»al MnMtMt wapaci^toifeZ»
tikin Jowifcmect Sirlmli»
jain ja itzWiß.tVn'pc!Mäja.

Mutta toattlcn pil,lweluHessa,ole>
\.t&ai näyMM Meen iScfoxrn unzch»
! duksitn hintojen nou,fusZa.

! kaivaa nttornioia" myöskin w«lllion!^

#.»»
«utta h intat«s,o° ,ä i k.» »:nä.' «d.

jewuwgsa* »au, Raulit O«i«st<, fcnfeä tfs3. Til.

Saffet ne »»ar teista. 2akftt ja silitys»
llluw. räächli »ica lZytelli. Va!.
i«t röStélsn lödoM o4a«t *uin midfrt
nuoren fanforrn löbcäfä. Mnäislin e:
mifioinSacn pitäffi luopu« f»difl3s««n
««mpiiä kuin fwuiarin .testistään, ©e
on rntft&i walaum uH'«mm«.

Noethan ne oJraxri fäkjtäTtnöSfö tääl.
lä sunmlwaina i. l 8
p:ns 5. BUo6e«*irtJai>nn l:8f5
nee«fa rtflwner.foSteuJMfa. Swtganen ja
mattian «lin«lt siellä joutuneet pieneen

Villa uf«inli»isfa lviimeailaMzsa weri»
tölZfä otatti iiatäSi ja faffat «ttt)ielle?t

Tupluulltain gge -jp Jirj^;.'JT,v»e . ei Pj»
Han .liKfiotteman JeirSfcuiifcn Simm-tes.

jttihi <WiW» ,iJjJßtfä DMM Man-

Kes»
kuDlliiastoisscl ...

I*2oo .B*6oo 700
Wahtnnestari L2ai>

l:«neu»os.osi« .. . IMI 9,600 40b
N<ch:i:ncM.n Kes»

tuswilastoifa .... UQO 9,600 588

MM2 ei tasiaaniaan ole kota
niaasia ainsaalaan muuta taulu!»
foa, jota vioittalsi yhtä ©aatirnatto»
im» numeroit».

HMttäin owat maataloustuotta'
iat esittäneet proseutiilasfelmia hin>
taiafon noususta. Näinä prosentit
atoat Vaikuttuneet elinlarpeitten y. m.
lallistumijen, niin maitetaan ja mei-
dän lannaltamme katsoen, »voi asia
asåSM «doolla olla yhden totewä:
njolturn m n»«taa»assa ttiääraftfä
torotntawa tvirlailijlnnsa paltlvja.
Mei loaltia taag Pybty tähän, syökiee
j« ennemmin tai myöhemmin loto
maan siweelli.f«en rappiotilaan: nät-
kiintynyt wirlamiestunta pakostakin
wllipuu turmeluksen tielle ja turme-
lee farnalk ympäristönsä ja loplltsi
koko kar.san. Mihin silloin
on sanomattakin iclrnää.

Nyt on nalidätplmue wain kaksi
waibtoehtoa walittawana: joko no
Peasti toimia siihen suuntaan, että
tärkeimmät halp«ne>
tvat, tahi tunnnvasti korottaa
kaikkien paDaja, ai*
nxcn ilmeisesti ministereistä aitoen.

Ia kun kaiken todennäköisyyden
mukaan ensimmäinen itrainitiemis-
tamme waihtoehdoista ei moine par»

tapauksessa johtaa kyllin
nopeisiiu tulossiin. ei taaskaan ole
muuta neuwoa kuin korottaa Maltion»
ttnrkailijoiden palkkauksia.

On tukalaa kerta toisensa jälkeen
puuttuu halk?Quskysymy-'se'en. Mutta
isänmaan yhteinen ciu sitä eliootte1-
masti waatii. Ia näin tulee nähtä-
wä?ii edelleenkin olemaan kunnes

nmttilnsNa.
«imioNHyteen. Sft&ä siS*a ailcuwi,
45 emme osaa ftarrnujseefia san*a( fcéfa
emme onneksi siteet itse !uui«n*3sfl j« r.ä.
lemLösä, mutta ertoeS&mnte fen--fc£kneen
-siiä, tusunan,cai£au3 sit £aiii£Jrt#t, pala«
äjampi ia «litpptmfri. sillä iaftjfäAe-amaeu
ntcsitoiasteiiuutaitime om opeticlmit meille,
että firlitjafen px nwrfwmcn toiiliiet tzU
m;eliji>!j'b*t naöaffifcSti tääiä
tättefidta -'

Cäfca.fuiaia *&wefa, p«H«ftll 4?* a i^
|.Be!ts .fcuilui, ja ojan LuLuttua

! IctT! ntonfiar. iräniain heitetty hE>3 .fan»

Je*?s -ja Huusi <chua \a -miusTioc 40 poln»

NitHmään hätäpäiklllll, puristaen lalil.
laa luMnmin fourae-ntan, ja gropi-an
ji*foi?i että fonäioapsJi olisi niin hillliö
ja nxstfi hänon fanrntotfecn •

•f»OTe«iV-i«*9f<i e :,4-.nt4wnA»-6iiS tojfiést
«Std.

Wiro ja bslshewismi.
js«nmc»n pAvlcsta wenä.

läifijyttä ja bolshclmsinia wastaan.
WiroZta ilmoitetaan:

,HirolaijMa 'sauomaishdessä „Ka
jassa" on 23 p. elot. juttgiZtu 86:n
WenäjÄtä palaiuieen -lvirolaisen
avooxn waZtalaufe niitä toaStacm, jot-
fa fttfeitfitoai Viimeisen lakon Wi»
roSfa ja -hlllrrfnvat muuttaa Mron
tyÄcn-tasawaMisi. KMsslcMiesssz
kuwatcian WenäjäVu Kllll?Moaa ti»

-siflß!jits:vtn !!!! iiMikmmni?c>n, ftja&rciwa
riitittään M&tpliHsn |:rtt*lä:i JEonSSa,
mutta t«p»sl fisilc. »«tn li»!Otzn, h«awoi»
tsto» ja BMcifen ntte&en, i«i, oli ju,im se
fuE>cat*n, ja jflla tilit Soife&t ftpliisi»
»!MH»3sMn ja ritieiti laia suo*

! jeljjctecm ja Mn«n tufetoisn I«S.
iensa isän ftjfifeö h«n»n rotsi omcnfo

! tofijtmpuuSfilta ja n&)tti Ic>
i wi»«ichä Ntt2«sä f* sanoi, ett» «, siinZ
i moaffomto, jumfll«3>«K!lfo9n, !un i5 ! i

:, «#S «nw«staan
fe, jota on «Hut NenäMä ja i«anut
iiaullill ..son ihmninkpstll, 4p« Jyn»
märiöä', miten JrtjVsät olot owai Mi»
rossa. -H»ask«llä«Ze«ssc! -fe&oiiekian
työllä ja mä<Mä auttamaan
ta ja ötkeamiclistä kanZaa sen pyrki»
cösä wcchautumaan wenäläisesm wai»
futirffoSia ja bolZhäivlsinisra. Alle»
Hxisiämi tx%&uikaiß&t HlowansapiåmtUi »WMl«»W«l ulansa
i*.i?Afifefl öoisi>ewistisuutta Mestaan.
Ken ci heitä ja heidänlerto.nuiStqa.n
ttiencifttfeStä kurjuudesta uslo, men»
Mn sija itse LMomMN. Weiiicjoitta-
ji&te olisi parasta, Lttä kaikki neuwos»
toj«rjez>tol!N<m ihailijat eäfcaéettäiitiit
m<x»x rajejsn ullopaclösLe, MenajäÄe.

heiden: stlnMsä cpvau»
tuijiwat.

onkin, litten titn-
ne#u«, toimiikimit NenKiälle 61 mii.
m? lelun yVyÄäiää, ja siliä näyllä,
kuin tätä jatfcihjiiiin.
fin. Kinakaan ei ole noussut ääniä fi.
tä wastaan. SHiijä Huolimatta bolshe»
mistinen ktihoiNls jatkuu entisessä
salaisessa muodossaan, johon Gu»
komskilla on suuri osansa. Niinpä on
aiwan äskettäin lähellä Tallinnaa,
Nömmen lesähuwilaösa, löydetty ja-
lainen kommunistinen kirjapaino.

PeruZtawan kokouksen, nimeno»
maan Tönissonin puolueen (rahwae»
rakondan), piireissä arwMaan ensi
syksyn Maalien kaikzKta huolimatta
munttawlln eduskunnan koioonpanon
oikeistolaiseksi. Maalla nauraa maa>
taomistawa kansa kommunistien yl>
lyttäMe, yksinftä pienmiljelijätkm.

saksilla ffitertt läpi.
,®!tten »iti folHfi ful&aiert ioifeen ,«

morsiamen toi'esn lHsilouyuunsa ja fä»
tpeli TjeibSn iat-Äfa-m 2:n .JrcliSfljmrin
konttoriin, miÄ3 heidän aftantfa «fifaättitn
tuom cittulmeSe, j* ,i«
f*ntt*enuS «xrtiteat ja rruljteHteat bei.
15 ra nei!iûi»a>a± ja fortet»**, ettei ful»
ijaien ja rneesknnen p^>ö.fiHdtatooin etS.
rnßibti, «i ainojaon er nen rdfjfimWtft,
ftxwrn ui*Ss elää rtimfuin ftrfeSfo ,jo re.
mfflonsisfa ja runoissa jo nayieknä»
kappaleessa neuweioon,
fHS felT-aifeen Xuit- fatulmt. Mli» Juli.
tei. chtzlnn, ja motion tuli»
tant liikutetuiksi iSsH
kattnotwifeliaifmfbeSta, ja taronen kult».
l»»set «Ootoowt *aa* kwffua hett»" sv»
bämi»fään ja t* lattfeftwar toiStenfa
kaulaan niinkum ft&Wet ja ieiiwi»!
fowinnett L.n poliisipiirin fenttettffa ja
poieiuimat läst »dessa, ja teft. poliiseista
huomautti »«lä lMiaisikfi, «ttä tatfc-faa.
kin, ettette joudu tänne toi*ta tectaa la»
matte »sialle, sillä silloin »oi jutuJta
oulla toifenlaine» päätö».

R*« toienä fil, päafau-jHitata poliisi
ylewalla j» «MfWfaalla «xoalla «i «ino.
aåtam jHejeMks» »aa» »ö;dJfWt «al.
laude» trftaqoM ja awtrrijana, Jo*to
sitte »Oaw fuuiJiuo* j, tzl»!y» luiMen
oiie&sticitne* inchoUa.

St i i t u *.

»■»■!■ »■!■»»

Sääliin elolmln 27 p.
Läntisen ilmanpai»
.emaljlinin U&luB
ii yli 770 mm lur»
:«ia Euglllnilis.
!. Vlaassanlme )<i
ilcrndianawiaKja il.

mcmpaint myöi oli
li 7Ö6 mm lort«a.
uolagfa oli alle

/55 mm sywä mini.

yhteiskoulut. TaalveNn kotiyh-
taiSkouluun on ensimäijeksi lukuwuo»»
delsi »valittu opettlyiksi 12 hakijasta
ylisppila». nti Aino Heinonen sir-
wusta ja opettajatar Ida Hänninen
EaarijäiweliH.

Suosikaa kaikkea kotimailta!

.. muutoksen «aas.samme ja fen läh?:st>ydezfä
päiöiset. Taiwas oli yleensä pilroei\ä,
Etelä, ja Keski-Suomossa satoi »eltä.
©iancinarojaSsa oli kuttentin selleätä ja
p&imällå aitoi kirlastuminen myölkn
maamme länsi osissa. Tuuli oli meillä
Naihtelewainen I—3 Neauf.. wahma.

j Vuomenlahdella kämi yhtä naittaa to:l.
li«tuuli ja Itämerellä puhalsi 4—6
Beauf. pohjoinen tai loillinen. 2ämpo>
tila oli aamusella yleensä 10—14, M.

I »ällä 15—17, Pohjanmaalla 18—19 ai:

Wrichtoni», met«llUy3l3i«ten lalls
TulMs» pZAtynyi.

iidat.

MotaLichöläision. lalio Ehrichwnin 'ai»
»M>eisi«möllä it I. 26 pinä tl»
12 pmmällk. Mellisenä Mwänä teliz»
lvät ttjönenktjcet ehdötulsen
jonlo inulaan he,fuo»t«toat jopfun teet»
r?n NN?äLN .

NNlja. .sawana pil»
toötiä vltämä3Mn !©fou*f«Sfa IHKnwN»
JS Ten. ~%BHjjJB p&fteäfin
palaja t.{. li? p;nä. S. K,

!&\sm JS<V,nsmeMå xaUnnuffta, tm
iiktoaiHorn teollisuu3!ait«3.«n
»ropt Jämän Jalan Sofi».
.laisten lufu ett r.stn BQQ. 4 H

Huiun JButtf«*Hä":n lall.

Sitten jo en mainittu, oioca Tlz«m
räai&snigönwiijSt »uotfitceS uoön
100 5i plllZaMorllMsla

söO -% -Jassiiirijen itfäKi. äaj&mekjfiin
iirjetmdn oii ch«ii«ch«<Mu is.
lpuZ t. t. 25 p:nä ja Ite«ee |täw>n päft»
icföi} fucätua rosoéitttmn 10» % tam-
tuiieer., fcc-fa eKntwfcwt y. m. todttti.
rnitfteiuät iaEtDiöcct tcfkjenSr. oroas wÄ>
«K ailoiua ;a tuatflnfin juwet iPßntc
patoina fuuicStt nouäfjet fatta St*.
TiMan»ajliin roaiiaidtfUjeimä jaterian
t. f. 27 p:nä lyön),:Köille. JKiaiiut»
teioun, että räätälien tänuinebsHtjMtÄ

■lOO % p«Nan!«l!) tu ci ole luklNHlaitaa enempää iuin 2 tuutautto. U. 2t

Turun räiiiälitn >v»lW.

Suomen WalltluiichonMvjäw SRten
Lahden chllstll on MKHMeliitteiden öaqoittariHe tj. 22 piisi M.
tälnässään .frrjilntiiSfä roaatimn inppiie
ja syyöiuun öntöia foco:.
tcttaroalfi 50 prosentilla. Täten tuiSfhpoi
Nlllltturien työpalkat LcchdeZsn forfeösn.
milsi tuin nnösään »nuulläa <S:ior;a -\i
ja esim. pulujen tyopallai 1 lueSan iii?.
leissä nouffsimat n. 100 mcrrfeöa.

T. l. Z< p:nä pbämeSfäcm fslvulfoss»
waatt,urilnl!cid«n h<lijc»itaj«t hlsilniii»
lissilti llltjojwllt rnaljboäoniatfi suoslu»
työnt«t:jzin waatimuksiin, warstnlln imi
useat Nilkset oliwat ottaneet
tilllutsia entisillä hinnoilla (uoxitetf;*
maiseen. Neuwotteluihin tyLHiHjjinn
lllnlsa luitenlin päätettiin «yhiy<. —•

2:i. f

Lähde» rääiälKu pallat.

ml'®ste&ftff£@
maineen kaltaisessa.huu-
dossa ovat kautta maa-

ilman

L^SKU-

Kirjoitusko

kutea

M O N I S T£LU K O N E IT A
erittäin käytännöllisiä ia he'posti hoi-

«Mtavia.

yAL
KIRJOITUSKONEITA
ehdottomasti parhaita, mitä nykyisin

on käytännössä.

MYY VARASTOSTA:

8. 0. Dl NEUVONTATOIMISTO
Helsinki, Kasarmink. 44. Pah. 11184
NÄYTTELY VILHONKATU N:o 3.

i*|A *MÄ9ft
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Suomalaiset olympialais-
urheilijat woilottaita

Berlinissä.
j Berlin, elak. 26 p. (H.) Ant.
verpenista paluumatkalla olemat
urheilijamme ottilvat aikaisemmin
tehdyn päätöksen mukaan osaa Ber»
linissä tänään alkaneihin urheikc»
kilpailuihin. Seuraamia htloffia
'.llawutettiin:

Olympialaisten lisäin
neljäs päiwii.

Cuomell loistama wollto
lnulalllyönuisjä.

Antwerpenin olympialaiset.

(Eiikoislir j e e n w a i h»
taialtamme.) AmeriNalaiset tahtomat Kolehmaisen maratonwoittaa

Antwerpen. 18. 8. 20.

Tämä päitoä sorti monen miehen
äönen.

j Kuulantyönti: 1. Pörhölä, 14,43;
2. Niklander. 14,31.

Kuulantyöntö tm lähinnä sydän»
tumme. Kilpailu on totinen ja tufa°
huttaMa. Amerikkalaiset häärimät
omiensa, wllnhan, tunnianarwoisen
Mac Donaldin sekä nuoren Liwer»
sedgcn ympärillä, me suomalaiset taaZ
seurasiinme henki kuikunpääM Pör»
hölän sa Niklanderin astuötelua Len»
tällä.

Keihäänheitto: 1. Myyrä, 61.91;
2. Peltonen, 59,50; 4. Saaristo,
BG.BO.

'; Kiekonheitto: 1. Niklander.
I 1,500 m. juoksu: 1. Nurmi,
zi1.12.2; 3. Rissanen.

400 m. juoksu: 2. Wilen.
\ 10,000 m. juoksu: 1. Liimatai'
I»en. 83,03; 4. Tatu Kolehmainen.

Kolmiloilkaus: 1. Tuulos, 14,65.
Pamijat oliwat yliwoimaifia.

Kylmä ilma haittasi kilpailuja.

Joko Pörhölä tai Niklander? Joko
Nitlander tai Pörhölä; Mac Donald
on jo toanha mies. Ja niin kawikuin
bäydä pitikin.

Niklander aloitti leikin, kun tc-
ajanmukainen puolituntinen oli odo-
tettu toimitsijoita. Työntö oli 13—14
Välimailla, mutta Niklander astui
yli. Donald työntää. Hänen eleissään
näkyi rauhattomuutta ja epätvar»
muutta ja työntö oli tasan 13 m.
Pörhölä astui paikalle ja lykkäsi
13.91,5, mutta tuntui myöskin rau»

ja etftstelewältä. Kilpailu
oli konia, ie näfyi ju mielten korwis»
ta. Sitten työntää pitkä ja laiha yan.
Lee Liwersedge. 13,55. Siinä meillä
Vaarallinen mies. Tulee ruotsalainen
pyöreä, hienonnaloinen Nilsson.
Paiskaa 13,44. Nyt m wirolaisen
Tammerin touoto. Hän työntää ra»
justi mutta tieto siitä, että työntö
mahoollisesti olift woittawakin, her.
mostuttaa hänet ja työntö on woi»
maton 13,54. Nyt aswi Niklander
taas renkaaseen. Anrerikkalaiset feu»
raawat jännittyneinä hänen temppu»
jaan. Hän on Mac Donaldin wanha
tuttu ja amerikkalainen tuntee jo
luissaan, että pohjan mie§ ajaa «hit»
se. Työntö ei ollut parhaimpia, mut»
ta 14,08, se lensi. Eläköön! Donald
on nyt päättänyt Maittaa. Hän työn»
tää kiukkuisin elein 13.42. Tulee
Pörhölä. Työntö on woimakas ja
pitkä, 14,25,5. WoimaklaaZri tarjuim»
nie hänelle ter»oel)dyksen ja hän siir-
tyy hymyillen siivulle katselemaan
amerikkalaisten työntöä. Liiversedge
ei ole warsin pilalle hermostunut.
Hän ottaa rajun nxntfydin, sysää n>oi-
makkaasti ja kuula putoaa 14 ni:n
wiiwalle, mutta silloin mieskin pu>
toaa yli reunuksen ja työntö on mitä»
iön. Nilsson työntää hywin, 13:87.
Tammerin kuula luiskahtaa eitä len»
nä 12:kaan.

Kolmas heitto. Niklander työntää
tasan 14. Joko menisi ohi suun. Tu»
lee Mac Donald, 13.50. Hei! Ilsi mies
on kuirentin pudonnur. Tulee Pör»
hölä. Hän leikittelee kuulan kanssa,
pyörittää ja sowittaa sitä paksujen sor-
miensa uxiliin, napauttaa tarmokkaan
wauhdin ja lykkää Suomen puolesta,
14,81. Gläköön! Maamme kunnia on
pelastettu. Mutta rt>i&lä on toinen sija
Naarassa. Liweri°da« työntää oilein
amerikkalaiLmaisella kilpallusisulla,
joia M snomalaissn weroinen, ja toi»
sinaan pahempikin, 14,14,5. Työntö
ilmoitetaan 14,15. Me tunnemnie jo
pahoja aannstuksia Niklanderin uha»
tun aseman takia. Nilsson työntää
huonommin, mutia Tammer hiukan
Parantaa, 13,80,5. Hetkisen olimme
jo epätoiwoista, kun Limersedge ilmoi-
tettiin toiseksi, mutta pianpa palkin»
totuomaritfin huon«slwat. että alku»
kilpailun tulos on oiettawa hno»
mioon ja NUlanderM 14,15 sai toisen
sijan a»von.

Tanomalechiuniehernme tuliwat mi»
tä kiilßeimmän pommituksen alai»
seksi. Kuka on Pörhölä? Mikä on hän
ammatUtaan? Kuinka manha hän
on? Onko hänellä lvairno ja lapsta»
Joku kysyi kuinka monta urh«ilus«u.
raa on Suomessa. Suomi, Suomi,
Finiad, on jokaisen huulilla. Ia me
olemme onnellisia. Sähffltiedot liitä»
wät halki ilman kotimaahan siellä
»oiinaan herättäen monia eläköön
huutoa poitiernnle kunnon työn wuot»
si.

Miten erilaista olikaan kun ruorsa»
laisten lippu ensi kerran näissä ti»
soissa kohosi olympialaisten woitto»
tankoon, Petterssonin maitettua pi»
tuushypyn. Ulwonta ei ottanut lop-
puakseen nnllään. .Mutta olipa sitä
lipun nostamista odotettukin päiwä»
kaupalla.

Muista kilpailuista suoritettiin
tänään seuraan» t: #

3,000 rn. suoritettiin ra»
dalla, warsinaisen juoksuradan sisä»
puolella, nurmikolla missä oli 5
tamallizta aitaa eri puolilla kenttää
ia Men takana toes) kuoppa. Ensi

Suuri tulipalo Kontio»
lahdella.

Valtion hlllkoje Palannut 5,000 kuu»

Eino Leino. K. Anttila.
Kultamitali kewyessä keskisariassa. Kultamitali tewycZfä faiiassa.

Wiimeiset tulostiedot.
Napaa paini.tiomctriä.

Torstaina t. k. 26 p. syttyi lähellä
Kontiolahden asemaa. 639: illa kilo»
metrillä, molemmin puolin rataa ole»
toai woltion halkowarastot, tuntemat»
(lomasta syystä, palamaan. Kaikkiaan
>Haloi noin 5,000 kuutiometriä halko»
!ja. Tulipalo oli niin ankara, että 30
[metriä ratakiskoja wikaantui ja liilen»
Jne sen johdostakeskeytyi. Eilisiltaan
Mennessä lienee rata kuitenkin saatu
täyttö kuntoon.

Antwerpen, elok. 26 p. (STT)
Napaassa painissa moittimat suoma»
laiset Anttila ja Leino kemyessä
sarjassa ja kewyessä keskisarjassa kul»
tamitalin. Anttila Moitti ruotsalaisen
Gottfrid Swenssonin kolmannessa
erässä ia Leino suomalaisen Pentta»
lan. Höyhensarjasfa peri moiion Ac»
lerby, Amerika, ja VsskaaZsa faijasta
Root, Gweitsi.

Antwerpen, elok. 26 p. (STT)
Höyhensarjassa on woittanut Verson.
Amerika. Raskaassa keskisarjassa on
ruotsalainen Anders Larsson woitta»
nut Gallenin ja erään amerikalaisen.

Sähkösanomassa on ilmeisestikin
kysymys alkuotteluista.

Että suomalaiset painijat sijoittau»
tuimat myös näin hywin heille oudos»
sa wapaassa painissa, on ilahduttawa
merkki siitä että meikäläiset ranskalais

roomalaisen painin mestarit woi»
wat helposti mukautua myös wapaa»
seen Painiin. Tosin on Eino Leino
saanut opetuksensa Amerikassa, mutta
Anttila ei ole wapaatapainia aikai»
sernrnin harjoittanut.Penttala on tul»
lut sarjassaan todennäköisesti toisek»
si ja mahdollisesti on toistakin sijoit»
tautumia.

Nykyaikainen wilswiiclu.

Penäläistä kultaa takavari-
koitu Norjassa.

{§« lf. Sanomain k i ljeen>
i w a ih t ajal t a).
/'Tukholma, elok. 27 p. (R) Da»
feens Nyheterille sähkötetään Nar»

Wesipalloilu.

döbtä NorjoHta, että siellä on tala-
lvarikoitu suuri määrä wenäläistä
Juliaa. Kulta tatoatttin erään norja-
laisen bolsHewiZtisen sanomalehtimie»

Ken Alfted Madsenin hallusta, joka
huuti oli palannut Troudhjemin kaut»
ka Moskowasta, misiä hän oli ottanut
»saa kolmannen internatsionaleu
llonferenZsnn. Kultaa oli kaikkiaan
[SO kiloa eli noin 250,000 kruunun ar>
jDoSta. Samalla kertaa tokawaiikoi»
tim myöskin bolshewistista kirjalli-
suutta. Poliisi arwelee juttuun kät-
keytywän rikollisia tarkoituksia ja on
pidättänyt Madsenin kuulustelua
jvarten.

Uinti.

Ruotsalainen woimistelu.
Antwerpen, elok. 26 p. (STT)

Joukkuekilpailuissa voimistelussa

Ahwenanmaan asia kansain»
liiioösä.

Tu sh olm a. elok. 27 ft. (STT).
Sroenska Dagbl:lle lennätetään Pa»
risista. että kansainliiton neuwosto
kokoontuu Parisiin syyskuun 16 p:nä.
Diplomaattiselta taholta saatujen tie»
tojen mukaan on hymiä toiweita fii-
ja, että oikeusoppineiden asiantunti,
jäin lausunto Ahlttenanmaan-kysy»
mykseZtä siihen mennessä walmistuu
neuwostolle jätettälväksi, niin että tä»
mä saa tilaisuuden toistamiseen lasi»
iellä asiaa. N. P. C.

Lontoo, elok. 25 p. (Reuter
VTT:lle) On julkaistu walkoinen tir»
ja Ahwenanmaan»kysymyks«n lyklää»
Msestä kansainliiton ncuivostoon.
Kirja sisältää liittoneulvoston Lon»
ioossa hemäk. 9 ja 12 p:nä pitämien
istuntojen pöytäkirjat, joista osa hei»
näk. 13 p:nä julkaistiin Timesissä,
Suomen ja Ruotsin eoustajain pu»
heet. Brantinain kirjeen kansainlii»
ton sihteerille Drummondille. joka on
päiwätty heinäk. 9 P:nä setä Balsou»
rin neuwoston nimessä antaman seli»
tyllen. '

Uselepo Nenwoslo-Wenlilän ja
Armenian »alilla.

Paris. olet. 26 p. STT. Ra-
dio .Petit Parisieniil" saaman tie.
bon mulaan on Neuwosto°Wena,an
ja Armenian wälillä solmittu ase e»
po. jossa Armenia hywäksyy kaikl,

neuwostohallituksen ehdot. m. m.
Ne. joissa taataan Neuwosto°Wena«
jälle napaa yhteys Anatolian lans-
ia. Neuwosto'Wenäjän edusta,la
sidotetaan Eiiwaniin neumotteie-
ggaan, lopMszn s«chan ehdoista.

»

Jälleen kaksi kultamitalia Suomeen: K. Anttila ja Eino
Leino sarjoissaan ensimmäiset.

itselleen?

ruotsalaisen järjestelmän mukaan
muodostui järjestys seuraamaksi: 1.
Ruotsi; 2. Tanska ja 3. Belgia.

A n t w e r ft e n. elok. 26 p. (STT)
Nykyaikaista jatkettiin ra»
nään murtornaaratsastuksella. Noitta»
jana suoriutui de La,val, Ruotsi. Wii»
siottelussa on järjestys tämän jälkeen
sellainen ,että ruotsalaiset Dyrssen, de
Lawal ja Runo owat sijoittuneet koi-
melle ensimmäiselle sijalle. NPC.
Tuolualllinen Hagelberg on todenna»
töisesti jäänyt miekkailussa ja ratsas-
tuksessa wntuwasti jälkeen, silla em>
mehän me suomalaiset ole näissä la>
jissa huomllttawmnmalla kannalla.

Nnlwerften. dol 26 ft. (H.) Tä-
nään suoritettiin mielenkiinnolla odo-
tetut wälierä'ottelut lvcsiftalloilu3?ll.
Englanti woitti Amerikan joukkueen
7—2. lännittäwämmäksi ja hiltfem-
makst muodostui ottelu Belgian ja
Ruotsin wälillä. Belgialmset woitti»
wat 5—3. Ruotsalaiset Harmissaan.
Belgialaisten ilo rajaton. Koko kansa
riemuitsee.

NaiSten 200 m. uinnin alkukilpai»
lussll sai amerikalainen Bleybtrey
uuden maailmanennätyksen ajalla
4,41.2 min. ,

evässä moitti U. S. A:n Dewcmey
ajalla 10,23. Toinen oli italialainen
Anibrostni 50 m. jäteZsä ja kolmas
O. Rissanen Kuopiosta 130 m. jäles-
ja. Rissanen juoksi alkupuolen rnat=

kaa hytvin, mutta aitojen ylim«no oli
ai<La lolrkkaileioaa ja wtlsytti hänck
lerrassaan. Hän pääsi loppukilpaiuiun
kuitenkin. Toisessa erässä moitti U.-
S. Am Patrick fj&ptt, toisena oli
U. S. A:n Watson, solia oikea käsi
ranteesta oli poikki. Kolmannes-sa
erässä juoksi suomalainen I. Wes»>
maakin. Mutta hän jäi neljänneksi,
saaden ajan 10,43. Hänellä tM myös-
kin Rissasen wila, ci osannut „oitea"
aitoja waan wiiwytteli niiden ylims»
nosa pcXotttawaSti. Kilpailun ttwfe-
ti englantilainen Hodge 10,17,4, toi»
sena oli ruotsalainen Mattsson,
kolmas U. S. A:n Hulsebosch.

Moukarinheiton alkukilpai.
luun otti rrnjösfm suomalainen I. P.
Petterson osaa Mutta lansainwäli»
nen tttpaUu oli hänelle aiwan liian
yliwoimainen. Kilpailun woitti ta»
wattoman loarmasti heittämä Pat»
rik I. Ryan, U. S. A, tuloksella
52,83. Toisena oli U. S A:n pienikö»
toinen Bermett 43,23 ja kolmantena
ruotsalainen Lind 48,00. Pettersson
oli miimeinen, 10:3, tuloksella 41.76.

10,000 m. käwelyn woitti
Italian pieni Frigario 48,06.2. Toi»
sena oli U. S. A: n Pearman kolman»
tenä englantilainen Grum.
100 m:n a!tajuak'u oli tapansa
mukaan tulinen kilpailu. Kanada»
lainen Thompson sen kuitenkin yli'
woimaisesti woitti. juosten ajan 14,8.
joka on uusi
Toisena «li U. S. A:n Baron, kol»
mantena U. S. A:n Murray, neljän»
tenä Uuden Ssejstnyin edMazc» Wil°

son ja miidentenä U. S. A:n
VinitH.

1,5 N N m. alkueriä woittiwat
WaHrcrlik. M«kku°Szon«?ia. 4,02 2,
■&xtxn Lundgren, Ruotsi, 4JSI, Icchn
lander, Ruotsi. 4,08,2 ja loie Ray
U. S. A., 4,13,8.

Pituushypyssä ruotsalaiset
saawuttiwat ensimmäisen tvoittonsa.
W. Pettersson hyppäsi 715. U. S. A:n
Johnson 709,, ruotsalainen Abrahams»
san 708,5, U. S. A:n Templetan
©95, narj alainen Aaetod 688,5.

KBy denwetokilpailu suo>
ntettiin aikuieriotteluna Englannin ja
Belssicm jmilkneiden wälillä. Helpos-
ti kuin leikkien englantilaiset wctiwöt
b«lZ'«tlaiset mukanansa ja hymyillen»
pii »sommai näHttiwiU hchtaioonfa
tyytyvän.

2). &

Olhmhialaisrahasto. •

Entisten lisäisi on' Olympialai»
«n matkarahastoon tehty m. m.
euraawat lahjoitukset:

Oy. Victor Forselius, Turku,
1.500 mk.-. Alex. Jokinen. Ojatta,
la. 200 mk.; Suomen Kumitehdas
Oy. aikaisemmin tekemänsä 2.000
mk. lahjoituksen lisäksi 3.000 ml. ja
lakit. kand. Anton Wuorinen 1.000
mkaa.

Hämeenlinnan suojeluskunnan
toimesta t. k. 23 p:nä pidetystä il.
tamasta kertyneet warat 1.160 mk.
ja M. W:an lahjoitus 150 mk.

Kainuun lajawartioston Kuh°
moniemen komppania 250 mk.

Vesannon Osuuskauppa 200 mk.
?eka Wesannossa pidetystä osuus»
kauppajuhlasta kertyneet tulot 204
mk. ja Alekj. Luomi 100 mk.

HuHtarui suojelMunt» tvoiMi-

Kolehmaisen maratonjuob
sulo mitättömätsi?

Hufnmdstadsbladetin lirjeentoaih»
tnja ilmoittaa Tluholmllsta:

Amerika on pyytänyt Hannes Ko»
lehmaisen kilpailutulosten juliStamis-
ta niitättenriksi, hän kun on kilpaillut
Suomen puolasta, tpcikfa on Ameri»
tan kansalainen. Nastalause läsitel»
lään »viipymättä. Jos se hymäksytään,
menettää Suomi 11 pistettä jaRuotsi
sijoittuu yleisurhellussa toiselle sijal»
le".

Tämän sähkösanoinan johdosta tu-
lee huomauttaa ,että Amerikan Urh?i>
lutiitto on aikaisemmin päättänyt sal»
lia jokaisen urheilijan edustaa sitä
kansallisuutta, johon hän kuuluu.
Suomalaisella taholla oli kyllä otettu
huomioon serin mahdollisuus, että
Hannes Kolehnminen ei olisi oikeutet»
tu edustamaan suomea, jonka touoksi
asiastu oli otertji selmaa. Tällöin olikin
tultu tyydyttäloiin tuloksiin. Tätä
asiaa oliwat Amerikassa hoimneet hrat
Saastamoinen ja Rauanheimo, ilmoi»
tettiin meille S. W. ja U. 2:n tahol-
ta.

Ministeri Saastamoinen on,
häneltä asiaa tiedustelleZsamme, il-
moittanut että puheenalainen toimen-
Pide tulee täydellisenä yllätyksenä.
Hän kuului kyllä kewäällä Lmenlun
suomalaisten keskuudessa nuioboStet-
tuun Olympialllizkomiteaan, mutta
sille oli aiman tuntematonta, ettei
Hannes Kolehmainen olisi Suomen
kansalainen. Ministeri uskoi jutun
kuitenkin onnellisesti selwiäwän, ko-
ka amerikkalaiset tällaisissa asioissa
tamotttfesti owat hywin me%mmieli-
siä.

Maisteri AZfeli Ra uan heimo
ilmoitti, ettei hgn tiedä asiasta mi»
tään.

AntwerpeniN Olympialaisissa on
tapahtunut sen seitsemän rnastalauiet-
ta, mikä ei woi johtua mistään muus>
ta kuin belgialaisten huonosta järjeZ»
tärniskylvystä ja siitä että heidän
kanssaan tahdotaan tehdä miten hy-
wänsä. Amerikalmset owat panneet
waZtalauseen Kolehmaisen osanottoa
mestaan? Koko juttu tuntuu uskomat»
lomalta. Kun Olympialaiset kisat oivat
loppuneet, kun Hannes Kolehmainen
on wastaanottanut olympialaisen moi-
tonseppeleen ja kultamitalin sekä mat»
kustonut Suomeen silloin ivasta
tulisi amerikkalaisten wastalause.
Mahdotonta ajatella ja wieläkin mah-
dottomammaksi tekee koko wastalau-
seen se seikka, että Hannes Kolehmai-
nen ei olympialaisten sääntöjen
mukaan woi edustaa muuta maata
kuin Suomea. Säännöt nimittäin sel-
wästi määräämät, että henkilö, joka
kerran on edustanut jotain maata
olympialaisissa, ei toisissa kisoissa woi
edustaa toista maata. Jos amerikka-
laisten wastalauseessa on perää, saa-
nee se wariuasti yhtä nolon päätöksen
kuin ruotsalaisten Lahtiseen kohdistu-
ma wastalause ja ruotsalaiset saamat
jäädä tarkistamaan suomalaisten mu-

ka menetettyjä 11 pistettä. Miten me
muuten menettäisimme li pistettä,
»vaikkakin amerikkalaisten wastalause
hyrnäksyttäisiinkin. Suomella on 106
tai 107 pistettä. Ruotsilla 95. Kun
niin. tarkastaa olympialaisten muon-
na 1914 hylväksyttyä yleisohjelmaa,

huomaa siinä mainittawan, että mur-
tomaanjrrnksu on samalla mieskohtai-
nen ja jo'.ikkuekilpailu ja tällöin on

Suomella 106 pistettä.

Taistelut

Wenäjän neuwoötghaAituk-
sen wastaus Luzernin

• fopimuksten.
BolshkwMt ilmoittavat suoswwanfa
Puolan lauhanehtojen iuhtctn toit.

mnsetnkin myönnytykseen.

Lontoo, «101. 27 p. (Reuter
2TT:lle) Nemvostohallituiien toaS-
tauz on pitkä propaoandanluontoinen
asicrlirja. Luzernin sopimuH leima»
taan frin:» wenö,läislä laitoffta toaS-

taan forjbiStetufft ja
yritykseksi sekautua SBenäjän sisäisiin
asioihin, mikä oikeuttaisi
ryhtymään samanlaisiin toimiin.
Eo-cHecn roöitctään, että ehdotuZ
Puofcrn 'otawoimain wahwiÄamiicZ-
ta mi!i''silaitok?«lla merfttfeg niyonny.

tyZA Wcnäjän puolelta kos?" Puola
«nteuieinan armeijana rinnalla JntB-
- yllä 50,(XX) miehen MahwuiZia
aseistettua apuwoimaa. Mitä tulee
Engiannin hassitukszn menettelyyn,

selitetään fen aiheutuneen, siitä käsi'
tykseZtä. että tyyläiset luonnostaan
otoat icxiipnwaiset balshewiZmiin. •

Naikka käsityksemme onkin,
jatkuu nxlZlaus että rauhanehtoni»
me owat täysin oikeutetut, olemme
kaikesta huolimatta Malmiit veräyty»

mään Mielä «imiolisyyttä
aibcutinvasta whdasta, jotta me jc

Vuheenaslewat hallitukset lopultakin
pääsisimme täydelliseen yksimieli-
syyteen Puolan rlluhanehdoiZta. Mc
cmrns ole milloinkaan pitäneet ehto
jllmme uhkllwaatimuklena ja olemme
aina olleet suostuwaisia neuwyttel>

maan Puolan hallituksen kanssa ja
yksin sm kanssa. KaiM toimenpiteet,
soihin me tässä suhtees.
sa ryhdymme, koZkewat näin r.llen yk-

sistään Puolaa. Wakawan halumme
takia saada aikaan maailmanrauhan
kannalta hywiä tuloksia ilmoitamme
Englannin hallitukselle, että Venäjän

hallitus on päättänyt tässä kohden
suosima myönnytykseen eikä enää maa»
di työläisten kansalaismiliisin perus-
tamista Puolaan. Täten
ftäästäwän Englannin kanssa täydelli-

seen Yksimielisyyteen Puolan rcnchan-
ehdoista.

Wastaufsen loftrupuolella puoluZ»
tellaan neliwostol'allituZia M was»
taan ko!?diztetu:Zta syytöksistä, että
se esiintyy
Sensijaan otoat kaiM ne walliot, joi-
den halliKlZmuato on toinen kuin We»
näiän, todellisia haiw«mwaltoja.

Tusslannin työwäen tnimiwa neutuos.
» tylztywäincn bolshe»ifitu Mastnuk.

sccn.
Qönfo o, elok. 26 o. (Reuter

STT: lie) Työwäen wnnnva neuwos»
to on Lloyd Georgelle lähzttänmssäan
lätzläsanomalsaan ilmoittanut ole»
n>ar\\a tyytywäinen neuwZtohallituk»
sen päätökseen, joka neiitbosjtcn mie-
lcitä on omansa poistamaan Nenä»
jän ja Puolan wälisen rauhan tiellä
olewat waikeudet ja plltl>twmaan
Englannin hnllitu?sen
ilmoittamaan, millä' ehdoilla h«nitus
suostuu solmiamaan rauhan Wenä»
jän kanssa.

san Maratonpäiwan johtwsta 110
mk:aa.

Lahioitufsia waKtaanotetaan ed«!«
leenfin Suomen Urheiluaitassa ja
Suomen Woim. ja Urheiluliiton
lanÄliaSia Helsingissä.

lalwlan asulatzlnkn.
Englanti haluaa saada tarkat
tiedot bolshewilitll ehdoista.

Paris. elo!. 26 p. (STT.
Radio.) Balfour on lähettänyt Ka-
mencwille nootin, jossa perjantaihin
mennessä pyydetään tietoa siitä,
omatko neumastohallituksen Puolal»
le asettamat ehdot yhtäpitäwät
Lloyd Georgen ja Giolittin niistä
soamieir tietojen kanssa. Englannin
politiikan iuhm sunnia riippuu
siitä, millaisen Mestauksen NeuwoZ-
illMenäjä tähän kysymykseen an»
tllll.

Riika. elok. 26 p. (STT.)
Äsken toimitettu mäenlasku ofoit»
taa, että Latmiassa on 1,503,103
asukasta, lukuun ottamatta wiro»
laisten aikaisemmin miehittämä
alueita sekä liettualaisten Ylä°Kuu.
rinmaalla miehittämää rintamalin-
jaa. Tässä ei wielä myöskään ole
otettu huomioon nain roiirtäftjnv-
Mentäiuhattll pakolaHta, jotka oroat
saapuneet maahan kesäk. 15 v:n
jälkeen. leta.
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Puolan ja Wenäjän fota.
Volshewitien wastaus Lnzernin sopimulsecu on inapunul; flina
ilmoitetaan myZunyllLwZn nuinuilteiitiii lohtaan, misti mieli on

ollut erimlelisuyttä olemassa.
rintamilta lehittywät edelleenlin puolalaisille edulliseen

suuutaan.
Wrangelin jonlot owat miehitlBnett NoworoZMn la

lelalerinodariu.
NcuwoZtoljallinls «astaa Balfouim

noottiin.

Lontoo, elot. 27 p. (Reuter
STT:lle) Wenäläiselle waltuuZkuu-
nalle Lontooseen on nyt saapunut
ncuwoZtahallituksen wastaus Bal»
fouiin noottiin. Siinä ilmoittaa neu-
vostohallitus alistumansa, koska toi.
woo lnaailmanrauhan Palautumista.
Neuwostchallitus peräytyy toaati- ,
mukjestaan eikä enää waadi työläis»
miliisin perustaniista Puolaan, mikä
ehto sisÄtyy Puolalle jätettyyn rau» '
hantarjoukseen. Näin ollen tyydyttää
neuwostohallituksen wastaus Englan.
nin ja Italian hallitusten toiwo»,
nmkset.
Puolan haliltukfen väämaäranä

py<ywä rauha.
Lontoo, elok. 26 p. (Sfteuter,

3i:£:IIe) Puolan hallitus on ilmoit»
tanut, että woitoista huolimatta ei
hallitus ole luopunut PäHtöksestää»
saada aikaan pysywää rauhaa. salli*
tus lausuu ivaliitelunsa sen johdosta,!
ettei se ole woinut päästä yhteyteeni
Minskiin täytettyjen rauhanwaltuu» •

tettujen kanssa. ~ i

P«ola noudailaa Wdylwaltain
loiwomulsia. .-

Washington, elok. 26 p. <Reu»
ter STT:lle) Ulkoministeriö ilmoit»
taa t. k. 21 p:nä lähettäneensä Puo»
lalle nootin, jossa ehdotetaan, että
Puola ilmoittaisi, että sillä ei ole ai»
komusta antaa joukkojensa edetä We»'
näjän alueelle, Nxian että se aikoo run»
nustaa rauhansopimuksessa määrite!»
lyt rajat. Ulkoministeriön wirkamies»'
ten taholta ilmoitetaan Puolan hal»i
lituksen makuuttaneen, että se tule*
pitämään armossa Amerikan hallitul».
sen toiwomuksia. - "''

Wenäjän neuwo3tohallitulfm
niteet.

Taistelua jatketaan wnmeisee»
saakka?

" Tukholma, elok, 27 p. (STT.)
„Eiachalms Tidningenille" Berli»
riistä: Wieniin saapuneiden luotet»
tawien tietojen mukaan ei neuwos»
iohallitus ole halukas rauhaan,
waan aikoo jatkaa taistelua wiimei»
secn saakka. Dleinen liikekannallepa»
no, toimitetaan. NPC.

Puolan hnlliiulsen tiedonanto.
Puolan lähetystö ilmoittaa wi«

raNisesti:
Puolan hallituksen nimessä on

pääministeri Witos julkaissut sen-
raawan tiedonannon:

Pullan soiaioukot saamat Moii»
tojä; Puolan hallitus ei ole millään
tcuvalla muuttanut kantaansa rau-
hau solmimiseen nähden. Pysy°
wän ja kunniallisen
aikaansaaminen on Puolan halli-
tursen päämäärä. On eletty hetkiä,
joina arwaainattoman suuri waara
uhkasi Puolan waltiota bolshewifi-
ermäjain hyökäitssä. Minskiin
silloin lähetetty waltuuslunia oli
saanut ohjeet, jotka sallimat ase!»»
tvon solmimisen ia sellaisen *&&•

mistawan rauhan luomisen, joka
maLtaisi yllämainittua määriiielyä.
Sama waliiiuskunia ponnistelee
muuttumattomin ohjein afelcman ja
rauhan aikaansaamiseksi. Puolan
hallituksen alttius selmittää oikeu-
denmnfaisella tcuvalla s«lktauks«nsa
nenMllsiohallitukjen kanssa ei ole
wähääknön horjahtanut. Emme
taistele emmekä ole taistelleet lain»
kaari Nenäjän kansaa wastaan.
Emme tabdo anastaa muiden aluei»
ta; päin mastoin katsomme ystä«
mallisen naapuruuden Nenäjän
kanssa oleman pysymän rauhanpohjana KeZki-Europassa.

Puolnlaislen liyätlays joutunX
pylHhdlllliin?

Berlin elok. 26 p. (STT.
Radio.) Liettualaiset owat jälleen
miehittäneet päätaupunkinsa Wil»
nan. Puolalaiset owat walloittanee.'
Grodnon. ylipäätään näyttää ftu»
Maisten hyökkäys joutuneen pysiih
dyskohraan. Tr.

f
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Kuolan hallituksen yhttt»« Viinslin
waltuussunn«u kanssa.

Mämainiwn tiedonannon pfytet)-
dessä «n PäLminilteri Witos lau»
sunut. että luikki Puolan yritykset
2wat turhia, jos Puolan hallitut'sen yhteyttä Minskin walwuskun»
nan kanssa yhä edelleenkin jäämät
waikeuttamaan teknillistä laatua
alewat waikeudet. Kaikki Minskin
neuwottelujen aikana yhteyttä hai.
tanneet waikeudet on poistettawa.
sillä ilman suoranaista ja läheistä
yhteyttä hallituksen ja waltuuskun»
nan wälillä ei woiba luoda olosuh»
teitä, jotka takaawat neinvotteluille
haluwn tuloksen.

Asema rintamilla.
Puolalaisilla jatkuwaa menestystä.
Nenwuttcluja bolshewikirn Pohjois»

j «r«eil<m kohtalosta.
Puolan tåtäläinar. lähetystö ilmvit-

taa:
SKntamatiebonanfo L f. 25 p:ltä:

Pohjoisezsa jatlawat puolalaiset jou>
lot toältat selwittelyä wenäläisen

kanssa, jirnka tehtä»
tdtm& oli puolalaisen käytäwan ntic-
htttömlnen. Nämä armcijö on sacrp»
»fftSla Nacionzin ja
wlUill2. Puolalaiset ottwi michittän«et

, Ostrolenlan, Lomzshan ja Kolnon.
jolloin saatiin 10,000 toanfta, 50 r&f-

-,M ja 60 hnrfcmnsfiia. Etelärinta»
nialla jatkini puolalaisille menebtyffel»
ttfill paikcrlliskl taisteluja.

( Lontoo, elok. 26 p. (Reuter
i NLTille) Puolan armeija tiedonanto
IL f. 26 p:ltä mainitsee m. m. että

puolalaiset owat Vjclostolin taiste-
lussa saaneet 4,000 »ankia. Olso»
wiezin suunnalla kehittywöt sotatoi-
met menestyksellisesti.

Tietoja salsalaiiista liihteista.
Berlin, elot. 27 p. (STT.-

Radio) Puolalaiset owat saapuneet
Oiodnon edustalle, lonka wenäläiset
owat saattaneet puolustuökuntoon.
Wenöläiset aikowat siellä ryhtyä tai»»
Muun luurin maraioufoin. Puola»
laiset lentäjät oioat todenneet, että
jo ensi päiwinä woidaan odottaa we>
näläisten hyötkäyötä, sillä wenäläi»
nen armeija on edelleen tamattoman
taiLtellchaluinen. Viest-Litomskin
luona on huomatw melkoisia toenä»
läisiä ioukko.osll3toja lykiKtöineen.
Tr.

Wrangelin menestytfet.
Moskovassa ollaan huolestuullta.
Berlin, dot. 26 p. (STT.

Radio) Eräästä „IZwestijan" tir>
ioituksestll päättäen on Mostowan
hallitus sangen huolestunut Nrange»
lin saawuttamien menestysten joh»
dosta. Leninin äänenkannattaja to»
teaa, että kenraali Wranaelin woitto
aiheutuu neuwoZtowallan heikosla
pllättllwäliliydestä ja hänen Ukrainan
talonpojilta jaamaKtaan kannatukses»
ta. Wrange! uh"a« Toneizin aluetta,
Kubanin rajoja ja Bakun petrooli»
kenttiä, joiden menettäminen koituisi
Wenäjän taloudelliselle elämälle erit'
täin kohtalokkaaksi. Taistelu Wranac-
lia was:«lQN muodostuu nyt neurook»
tohallitullen lärkeimmäili tehtcuoäkji.
Kaikki käytettäiviZsä ylewat wuimai,
on lähetettäwä häntä wc>3taan Puo-
lassa olewaa pääarmeijaa silti heikon.
kamatta.

Mlkn Mttistg
El»luun 28 p.

Tänään: Tauno. AugustinuL.
Huomenna: I o u t s e n, I i ne s.
Auii n l o nousi 110 4,46 ja laLlee

110 7.15.

70 wnotta
täifttää tänään Maarian tirNoheria,
romalti Iwar Tallgren. Mowaöti
Tallgren on synchnyt Karijoella, jossa
isänsä oli liiNohcrrana ja toimi mtlin»
not suoritettuaan pappina Kurussa, Ruo,
medellä, Kurilaisa, Punlalaittimella,
Loimaalla ja PyhäjärwcLa. L3. 18S7
hänet nimitettiin Maarian lirtloherralsi.
Hän on Turun tuomiokapitulin aseiso»
ei w:sta 189? ja Turun tuomiawVasti»
kunnan ». t. lääniiuomaätti IGI9. No>
rnasti Tallgren on ottanut paljon osaa
papiston yhteisiin asioihin monissa luot»
tamustvimiZsa. KiriolliLwiraZton lefifi,
ja orpolassan johtokunnan jäsenenä ja
puheenjohtajana on hän Vaikuttanut
taS)cm- ldjittljntifccn. W:na
Hän «li waltiopäiwillä
iduötaja ja hän on ollut jäsen laikiösa
kirlolliZloloutsiVsa w:na 1803—.1918. Li.
saksi monien lomiteain jäsen, luten
kirllolllkickmnibean, esikaupunlien järjes.
tämistä warten asetetun komitean ja
lullaiilomitcan to. 1003. Lisäksi on ro.
wa3!i T. toiminut Suomen pipliaseura»'
sa ja Turun suomalaisessa yliopisto»

f:uraSfa, jonta »altuuöiumalln hän luu.

luu.

Uusia Wrannelin woittoja.

2o n t-o o, elok. 27 p. (Reuter
STT:Ile) KonstantinopaUsta il»
maitetaan: Nrangelin Päämaia
tiedoittaa, että Nowarossisti ja le-
katcrinodar on walloitettu.

I!l"im:reNe saapinvat Amelikau
meriwaimat.

Köpen Hamina, elo!. 27 ft.
(STT.—Radio) Useiden lchtien tie-
tämän mukaan woidaan lähitule-
maisuudessa odottaa Itämerelle
amerikkalaism sotalaittoja. Joukko
torpeedonhäwittäjiä siioitettanecn
Köp«nhaminaan.

Olympialainen Voit-
taja.

Torsten 3«L»er liljoitta» Hannes
lbtrtisbladetill».

Ruotsalaisessa %tKoälblabeiisia !ir=
\o\iifla Torsten Tegnér Hannes stKe§>
maisen ma«i:onwoitcsta scuraarjaa:

NäiSsä laimeissa lt]oi'e\a on cllu: mcn.
ta wuittasaa, mutia main yhdellä sm ol»
liii woiltajan olympialainen rieinuful'u.
Tämä ylsi on meidän Hanneksemme,
Tukholman Hanneö, Ameiilan ja loio
maailman hymyilemä Hannes Karja.
lan ja 1010 Suomen suuri pillu Hanneö.

Salomailta saapui paimenpoika Tul.
holmc»an wuoden 1912 curinrorfena 'n?iif*
lona, hänet nähtiin, hän hymyili ja hän
moitti. Hän saapui Amerikkaan, ja hä»
nestä tuli a worldz rnonber, ihminen,
rocijenfä weli mulawaösa, pieneosä laup.
papuodiisa ja maansa lipunkantaja ym.
pari maapallon. Hänenkin osaiseen tuli
iuilen elämän' osa joutua unholaan.
Viulta nyr oli hiin taas edessämme ifiy..
dellisyytenä.

Hän oli luin ilmeS&jä, ja ilon 'yyne-
let sekautuiioat rankkasateeseen.

Synilenee walloisen Stadionin lippu»
koreus, sodeluurot roiÄumat nilenpunai»
sille «nniZradoille ja luleat iltatuulet
raastamat juchlalöyunöZien tullia. Illcu'.
ta meidän hehkumaa sillä
öwathan täällä sittenkin olleet olympia»
laiset. Urheilun enkeli on ylcwänä olym»
pialaiscna hetkenä liitänyt halli Antwer»
penin Stadionin ja'pyhittänyt sen.

Tämä tapahtui silloin, kun Hannes
juoksi lunniakierroksensa. Noomalaiseen
tuogllanlo hän on kiedottu? Ei, jinimal»
lea Suomen lippu peittää solakan war»
talon. Tunikako kuultaa wiitan läpi i
Ei, sininen suomaiaiilen urheilupaita
sielcä näkyy walwisine reunoineen kau.

ja hihansuissa. Tahti on trium-
wääjääniätön eteenpäin! Ohut.

ta tullaa werhoaa roomalaisen trium»
faatlorin laaterinlehdislä ja lultaletzdistä
solmittu seppel. Lippua, joftt on rniit»
tana, ci lorista roomalainen ollasolki,
maan siinä «n laaterinlehtinen lichtura,
kullalla siroteltu, punaisin neilikoin, moi»
koisin neililoin loriLteliu. Kastunut
ioalloinen satiini lyö ja läiZkää hienoi»
Isin woitokkaisiin sääriin, lun hän juok.
see kernein astelin suosionosoitusten
myrskyssä. Ei mikään lömpclu seppel
pieksä wäsyneitä harteita, eikä hölky ra»
sittuncilla olkapäillä. Ei, lewyessä tah»
bissa ja anooktain ryhdin, apollonisessa
juhia-asuksa näyttäytyy olyinpiamuiUaja
kaikelle lansalle. Rioomalaincn trium»
faaUori, nuori Scipio Africanus, woito.

HktMcchUiHl» wiettiwOt täällä tönään
kaupungin JanfoiCiitujen tarkastaja,
mai&cri 2R_ P t ion e n ja J>uoi:jo:ifa
(5 It en, syni. Malmberg (SKclmirr.aara)

-

Sfoioliittoon wihittiin Helsingissä t. i.
35 p:nä opettajatar, neiti Hilja Alhai-
nen Kangasalta ja opettaja Aa«o K a u*
i a Jokioisilta.

H?oeahailäa:i ioiziiiaåt toissapäivänä
Wc.asan holoimkeuden presidentti JSarl
Söderholm ja hänen puolisonsa Stoa,
o. s. Öberg.

50 touotta icfciiää tänään roaiastmröa
Betty £3 l gl l iu 8, Tuusulassa.

Teiweh dy «sähkösanoma
Berliniin. Vilen lähetettiin Tuomen
Noimistelu» ja Urheiluliiton taholta Vei»
liniSfä pidettyjen Jilpailujen johdosta fcu»
raawansisältömen saksankielinen sähkösa»
nomo :

WaltakunnankeZkuskomiiealle ruumiin»
harjoitulsia toaricn lähettää Suomen
Moiir.iaSelu» ja Urheiluliitto shdämelli»
simmän onnittelunsa, toiiooen jatkumaa
hyroää hbleistoimintaa tuletvaisuudessa.

GI. Puheenjohtaja.

Merimiespasioii Kalle
Mäkinen un eronnut Merimieslähc»
tylfen patiDciufffSia. Hän on toiminut
11 touolta New Joriin suomalaisen me»
rimieslähetyZaseman hoitajana, samalla
seuraten waldpaaZti kchilyktä AmerilaHsa
muillakin elämän toinnntaaloilla, pitäen
silmällä kansalaistemme työmahdollisuu?»
}ia, heidän taloudellisten asiainsa jiirjes»
tornista' j. n. e., ollen siten merinuehil»
lemme suureksi awuksi. Pastori Viälinen
on siirtynyt Haticnriii luterilaisen seura»
kunnan palwelulseen. Mainittu seurailin»
ta on suomalaisen kristillisen toiminnan
keskus snulM» Voriissa,

45 muotia kirjapainoala I»
la. T. k. 26 p:nä tuli faktori Otto
Lindstedt olleelft 45 Untotta toimensa
Helsingin Venlraali^iria^ainsssa.

Ku» s unta lauta!unna:!
kansliat. Uudenniann fa&röt 2:fen
ja B:nnen kansliat oluai
muutetut talcort n;o 21 FicbrMHidun
Varrella

—: Suomenkielen näyte. Vrää»seen täkäläiseen konsulaattiin on saapa»
imi seuraama ..suomentielinen" kirje:

Jlxio. kirjeenne olemmemaZ»
taan ottanut ja kääntyi me sen johdosta
täkäläisen Kauvpa. ja t«llisuuZhallituk»
selle, joka ilmoitti meille, että ei toistai»
seii annetaan läpikullulupa tawaioille
Wirolle.

Pirtutulipalo junassa. T.
f. 23 p:nä Kotkan selajunan 9i:o 634 läh»
dettyä TaHllLtilan , asemalta ' loimusivat
liekit ulos erään inatkustajawaunun it»
lunasta. Kun junamiehet riensivät hä»
lään huomasimat he, että pullon palasia
oli Maunun lattialla sekä Maunussa mah»
ma pirtun haju. Nähtämästi oli jonkun
..trokarin" pullo pudonnut ja särkynyt
Maunun lattialla, ja oli asianomainen
joko wahiuZossa tai ehkä hämminkitarkoi»
tukseZsa pudottanut siihen palaman tuli»
tikun.

Vaunussa olleita miehiä pidäteltiin,
maan jattuiko pääsyyllistä, ei waimuu»
della ticbclä.

Hedelmällinen!auiansie-
m e n, SuhmoiSten pitäjän Nuoiajäiwen
torpan kaurapellolla on tatoattu harmi»
nainen lauranwrsi, jota on tä»ly näyllä-
«ässä toimitulseiiainni!. Koisi oli juu»
reita allaen miifthaarainen ja oli jiinä
noin 260 jqreää. Pituudeltaan »li jokainen
»aara puolitoiita metriä. Kailli tämä »li
illöwanut yhdeötä ainoasta ftemenestä.

latlo-opiston on
n>almistaa opettajattaria maamme
oppikoulmhin fcfä antaa forleam-
aac naiKuNistystu sitä haluamille.Tämä icn ciflipeäinen tarkoitus.
Pari touotta sttten yl>disteitiin lat>
ko-oftistoon, upettailltarlinian oheen
n. i. yhteiskunnallinen
lin j a, ja on Zen tarkciituliina wa!°
mistaa nuoria naista yhteivkunna!»
lisille toiminia-aloilla, kuten am»
matti, ja asuntotarkastuksen. [iroeej.
lisyystyön, köyhäinbcidan y. m*
aloille.

Tietopuolinen oppijakso cm tällä,
kuten opettajaiailiniallafm, kaffi»
wuotincn. Opettajattariksi arkowat
jatkamat sitten kolmantena Muotena
taZwatuöopin opintoja sekä loclmiS-
luwat opettajattariksi ruutttei"smal!a
ja antamalla harjoitustunteja tyttö»
koulussa. Bhtei3kunnallisen linjan
oppilaat saamat sekä tietopuolisen
opiskelun rinnalla että sen jälkeen
käytäninollistä kokemusta ottamalla
harjoittelijoina osaa jonkun laitos
sen toimintaan. He saawat seura-
ta osuntotarkastajaa ia, löybäinko»
bei§ia kllMljoita sekä olla kssäism
harjoittelemassa iehtai-ssa, laZtenko»
deissa, kansakoulusiirtoloisia y. m.,

lordin raiEfiin heille opiStvn teuttc
hankitaan pääsy.

HELSINGIN SANOMAT

E( f) m varraiosta
I fl ruuan valmis-
*-V iUkSöSSa. MX21899

henkilstietoja

las Caesar ?lunustuß ei Zllut ji«nalai»
sempi kuin hän.

tzelslVgm Suomalainen
Mko-oyMo.

Helsingin Suomalainen Iatlo»
opiSio, enftiftmäincij sockan!man

saissiwistyNM toairoo-
ja, on nykyisin, teriinkin maaseu»
buific niin Vähän että lie»
ixce paikallaan lausua, muutama ia»
na sen pualeKta.

Pietaiizsa le»oi«nta. Ti»
lanteen Pietarissa ilmoitetaan tällä hel»
kellä oleman äärimmäisen jänniithneen.
Kaikki wapaakauppa on kielletty ia myy»
mälät suljettu. ,3!arwoesineikä otetaan ta»
kamarilkoon ja tässä tarkoituksessa on
toimeenpantu lukuisia kotitarkastulsta.
äärimmilleen kiristyneet (jintmi oroat at»
beutwneet ylnkta tyy:y!näitsmt)tzttö, mllä
ilmautuu jäijes»
tämis«ssä. Tämän johdosta cm ioiawett»
pantu paljon teloituksia. Luottaan siihen,
että Guomen kanssa tehtyö aselepoa lo-
raaiifsSti noudatetaan, on kaikki jflujo;
siirretty Puolan rintamalle. MtzOkin
Pietarin garnisonissa lerßötaa:» taiefiälait
oliiDon ksthtyneen.

Rela tii m i suu 3te oii a n luo»
ja jättää Berlinin. Bellin, elot.
27 p. (STT, Radio) Tunnettu «latu»
toifuubcn tutkija Einstein aikoo pois»
tua Berlinistä niiden henkllokchtcnZtenhyökkäysten takia, joita häntä wastaan on
tehty Saksan luonnontutkijain chKseuian
istunnossa. Tl.

Vo lshe mikit kokoamat moi»
miansa etelörintamille. KuufH»mosta ilmoitetaan: Sunnuntaina t. k. 88
p:nft manailtiin, Pietarista tulleen nröä»
räyksen mukaan, kaikki silloin HhwäNa
olleet 91 suomalaista punaista, jotka
Vluurmaniniadom lautta tuljetetttin
eteläänpäin.

Leikkikenitälalten lopet.
tajai sjuh la a wietetään ensi maa.
narttoina t. l. 80 p:nö No 6 i. p. IH
SEierlcMeai 4:Bfä. Ohjelmaan luu luu m.
m. itTheHuirserffien jakelu, toai-jckimria,
kmluleiHcjä y. m. 2: illilcnttH lapset i«
iheibär: »arlheinpansa ieOottvlldia, mi=
'Mi tilaa liittää.

Kaupunginorkesterin jä»
>en e t kokoontumat huomenna sunnun-
taina ilc 1 päiwällä Vliopiötolla.

Huweja tänään.
Kansallrtzxalieri: »Daniel Mort #o 7,80

i. P.

HelsiAgin Sansmat
ilmestyy tänään ly.siwuistna.

Tämä yhteistunnallinen linja on
herättänyt aiwcin erikoiKta harras-

; rusto oppilllisiaan. Simaahan se hei.
;bän Hlmienfä eteen todellisen elä-
män, fcliciftcä asioita, joista mc-
nellafc-an .ci ole ofiai auwistuöta»
tian, näyttää inchboftifaulSfki, millä
nu?ri, xaiaZicSßa-, uhrauiuwa nai»
nen tpo: todella työllään hyödyttää
rsänmaatllan sekö saada ttzydviysta
työstään. Missäpä muussa työssä

! nainen tuntisikaan niin suurta tyy»
pytystä luin sellaistsill, missä jou-
tuu tekemisiin apua, tukea ja oh-
iauKta kaipaamien ihmiKolentojen
kanssa, kuin juuri ybteiökunnalli»
iessa huoltottzösiä. I 2 nytyme-n fo-
ftaolié&en parannutien aika tvskc
tarjoamaan yhä uusia ja uusia mah»
dollisuuksia iällä työalalla. lat-
ko-opiZton yhteiskunnallinen linja
onkin' maassamme ainoa, joka tpas»
taa suurten suvistysmaiden sosiaa»
lisiä oppilaitcckna, iaiioisia, joita e*
iim. GabiaHia on niin lirfurfasti. ei»
ta niiden oMtajatarpeen tyydyttä»
miselsi on Hampuriin
korZccnnpi, Fraunfemi»
nar" nimilaen laitos.

latko-opistoit keskeellisenä ainee»
na on kastvaiusoppi, mitä opisfek»
wat, sekä opettajatar että yhteis»
kunn«llise.i tinjan oppilaat.

yhteiskunnaLilen
työn onnistumisen edellytl)isenä pe-
nistecQincn sielutieteen ja laötua»
tnsopin tunteminen. Mte!3'kunnal»,
lifen linjan huon«ituimmat «neet
oMct yhteisiuntatiet«et> kansanta»
loue, YhieiZlunta-ovpi ja sosiaalipo»
litiikka Sitä paitsi annetaan ope»
tus ta tcrwcysopisla ja kirjanpidos»
sa, sekä myös on järjestetty oppilaN»
le lyhyt Eotitoionf- \
opetuskurssi.

Opettajatarlinja taas on jarjes-
frttq wapyan ainewalinnan periaat»
teelle. Sofeinen \aa tnaliia aineensa,
n* lniiW hänelle • oavax eniten raic?
len.kUirtc.imi tai mihin MraHä m
ia i punmifia.

Nuori iijjtlb, iflfc tofee $a&U-
opHison, tuntee jo ensi fyetfcitå, tti'å

! täällä täMm työtä, fcijaiSia, ah-
keraa, uskollista työtä. Döistelu
tnntuu alussa hieman laslaalta.
Ei olla klmlusfa, maan opistossa,
miKsä jxuroaan suu-
iin paino. MMa tuo itfeopiblelu?
jola alussa on niin outoa ia tabtair
ta, tuleekin suurinta fiunousta tuot»
imvaksi. Nuori chtto oppii rakasta»
maan työtä su ponnistelua, saa tun-
tea kuwaamatoiHta työniloa ia s«»

| luunsa sywan tiedonjanon. Ja owat°.
han nämä elämän kalleimpia ar-
moja.

Kuten dllä maintttsin, tunnetaan
latEo-opiHtoa saneen wähän. Sitä
selotetaan latkoluorMin. sotka joh-
tamat chtkökouluKta yliopistoon, jo
uieat niistäkin, sotka tietawät ja
tuntemat sen, omat sitä mieltä, että
latkoopiHto an tehtäwänsä tälyttä-
nyt iuotemaan tuomittu lai*o*. Ea°
nolaan, ettei latkoopiston fäftwti
tuota toa&taanxw. hyötyä t. s. siit»
päässeet eiwät moi saada opettaiat>
taren paitkosa. Taannorsina wuosi-
na näytti siliä, että mmi olisi asian-
fctta, mutia nyt sl«t4ai«PuuU««nai-
kuna on toiKta. Giime »ironmrfin
leski määrin yW op«taiatt«»n
paikka wiitoMa olisi cmut foaiatoiS*
f». Ia sitten fcni eh°
käpä Pia niin tullaan uudelleen sär-
seKtämääjl, tulewat warmasti la?£i

jHEK-KULU^N
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esteet saamiseen
.ti-ähden poivtnmaan.
han sen jiirjesiä:ni>ekii atoai enää
main ylintä IvahwistuZta »ailla.

Tuo lehtori eli*
män- ja rakkaudentyö, tuo suoma»
lcnsen korkeamman nÄssiwistyksen
ensimmäinen waltuoja ei tule kuole»
maan, sen kukoistusaika woi ja tu»
teekin wielä koi Itämaan.

N. E.

töets in gin Suomalainen
Jatko-opisto afcataou
1 pnä t)o 3 Ti?<upU!)lil«n oppi»
jaAo on feiffae Nhtei»
siä aineita kaikille «ppilqiVe en jttjjrj
nuen kieli [a kirjallisuus sielutiede'
ja kaswatusopfti. äJluui oppiainoet,!

opettttiaiatfloptkibeß iul«ej
NXllita Vähintäin talsi, omat:!
uskonto, ruotsi, saksan. rans«'
kan ia englannin kieli, historia,!
macretieoe, matemaritkla, eföin» 5«!
kaswitiede, fysiiVa, k:mia ja ter«j
mlysoppi ytSä piirustus.
kunnallisen linjan oppiaineet otoatX
kansantalous ja yyteiskuntaoppl.'
kunnallispoNtiiM: ja
pi, royWnhcito- ja tyäwäensuoj»
luÄopPi, kirjanpito ja toimiZtotel<
niissä, kirjasto-oppi fekä kävtönnol»
ftnen talousoppi. §

Opettajatarappilaat iarlanxrf toki
mantena Vuotena kasniatuHopilll
oftetusta ja hxihni&tutoat opettajat-
tariksi kuuntelemalla opetusta thtta>
lyseossa ja itse opeltannsta
taen. Ne, jotka haluamat ranfajo»
lunopettajaitaiiksi, suorittamat «W
tushaijoituksensa 2-wuotisen HW
topuolisen oppijakson päätettyään'

kans«koulunaftettlliaseminaaris»,
sa. linjan opl>i»j
laah, joiden oppikurssi kestää H
wuotta, IttmocK luenwjen ohella
epMajonja johdolla eriiaisizsa huof»
to- ja ryolaiteksiKsa, jotla walaise»
wc»t spetukseKsa v«h««na ollnta asioita
ta. «sm. lostenkodeissa ja •s«rmi§f«,
työ- ja turwaiklldeissa, iöötoir,jffisf«
j. n. e. Lähemptä tietoja kati. ilmoi»
tusoiaMosia.
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Sisältö: ftonluöojan sl)ff;:rui:stoja.
Kouluvula ja opctiajaöula.
Cirkus oi; jo aQaiiut ja

teatterit allarnat. Kysynnän
ja tarjonnan lali. Ötytn»
pialaiset wielälin.

Koulupojan syksyssä ali ennen ja
lienee mielätin aina hauska ja ru«
nollinen makunsa. Kun kuhilaat
katosiwat pelloilta, kun kylän raitil»
la kawi wäkewänä tuttu ja rakas
tiihen tuoksu ja kun ilta pimeni ja
kiiltomato alkoi kiilua silloin pis.
lettiin pillit pussiin, leipää woita
reppuun, perunoita säkkiin, äiti ka»
risti ohraisia ohukaisia mielialan
kohotukseksi ja setolkkcuvaljainen
tamma raksutteli kaikki pussit ja
nlliturat sekä jakaläpartaisen isän
poikineen laiwalaituriin pimeässä
yössä, kellon helistessä tamman
niskassa. Tai tehtiin taipale tam-
maila pelille saakka, koulukaupun-
kiin asti. Neuwottuaan poikaa, et-
ta älä tuhlaa rahaa ja pidä Jumala
mielessäsi, palasi isä. Ia poika jäi
kaupunkiin telemaan heräämistä
siitä tilasta, mihin waimallisesti
eletty kesä oli hänet saattanut. Wii°
lin maku oli wielä suussa,
fill päiwäpaistctta ja aawan selän
tuulta, koko mieli ali mielä sellaiseZ-sa kesäisessä wircessä, eitä koulu,
kirjat, opettajat ja läksyt eiwät saa-
neet otetta' ne Main hiukan pintaa
kosketteliwat ja hapuiliwat tarttu-
makohtaa. Ensimmäiset ajat syksyl-
lä koulussa owat kesän iäjlifqjjijja.

Kirje Helsingistä.
Tehdään matkoja ympäristöön,
käydään ILnnuStarnaSfa, jos ollaan
lukkopöksyistä uloskasnxineita, ja
torkutaan tunnilla joka maanan-
tai. Missä lienewätkään kaikki ne,
joiden kanssa wuosia waellettiin,
perunajuhlia juhlittiin ja kesän jöl-
kisoitta elettiin!

Mutia wäh i telien saa koulutyö
yliwallan. Se iskee tyutensi yhä
sywemmälle olemukseen ja kesän
Mahwasyinen, täyteläinen, lukutyö-
tä main pintakoristeena sietämä elä-
mä haihtuu, wäistyy koulutyön
rynsien tieltä.

Koulut alkamat taas.
i Tuhannet isän ja äidin silmäte-
;tät kääntyvät kesälle selkänsä, jät-

ehkä kotinsakin ja alkamat
! koululaisen syksnn,. jolla on oma
lyv.\2'a ja runollinen makunsa.

Ellei jo koulupoikakin kipristcle
kalliin ajan kynsissä. Silloin on
parasta puhua mahdollisimman
Mähän minkään asian mausta ja
runollisuudesta. Elämällä on Main
yksi maku melan maku. Ia jos
meidän polwemme koulupojat tun-
temat sen mauan elämässänsämanhoille Palmillensa saakka, niin

,mitä sitten nykypolmen uhkarohkeat
opiskelijat. Meidän pollveltamme
olisi jäänyt kirjat kalmoon, jos nu»
den aukonilnen ollsi maksanut puo-

i leukaan nykyaikaisen opiskelijan
— Mutta kÄraasi näkyy

tkaswWnzn, niinkuin numnHisMM

jTopiaksen pojassa. Ajatellaanpaö
jroain, että nrDytslä papeiimarkan
aikaisia opintowclloja joutuisi mak»samaan myöhcmuiin oikein anrok-
taalla rahalla ja henkisen työn oU
lessa cntistäänkin huonommin paU
katkua, niin woidaan sanoa, että
tarwitaan sisua, jos melalla opisle-
lee. Ei ole ihme, jos jotkut hyi»
kääwät tämän kärsimysten tien ja
haketvat myötämaata ja latveampaa
tietä.

mässä itstsäilytyswaiston melutto-
maan moitbon. Ia pitkälle kehite»
tystä aatteellisuudestlltin huolimat*
ta owat opettajatkin yleensä tästä
niaailmasta. ItsesäilytyÄvaisw on
heissä woittanut. Kaikeksi onnek-
si heille itselleen ja osittain myöskin
yhteiskunnalle. Huo.naiaan edes,
että opettajakin on jokin haka maa-
ilmassa.

Te tllnsll, joka ei elätä opetta-
jiansa, saa olla ilman opettajia.
Katsotaan sitten, ftiinfa pitkälle
tässä pärjätään ilman halweksittua
ja osittain wihattuakin JaupuntU
laista" ja ~berraskaiZ!a" wiisaur-
ta—" pelkällä naweiantuotsulla ja
luoklcnooimllllll.

* * *

Mutta maikka tie kouluftmistyl'
feen saattaakin olla «kärsimysten
tie", niin öloat konlut silti palatut
täynnä. On koulupula Marsin»
fin pääkaupungissa. Tähän on tui»
tenkin pääasiallisena syynä se, että
kouluja on ttriirne aikoina lisääntyi
nyt paljon hitaammin luin s—lo
muotta sitten. Mutta koulua tarwii»
selvllin lukumäärä un sen sijaan
kaswanut jokseenkin enttsessä tah»
diZsa. Mutta tämä koulupula osoit-
taa toiselta puolen, että on niitäkin
joille raha ei tee kiusaa, sekä niitä,
joilla on sisua. Koulusimistys on
nyt jo wältiämätön yksinpä kei-
nottelijallekin.

Mutta ei ole ainoastaan koulu-
Pulaa _— on myöskin opettajapula.
Kaikissa luontokappaleisia asuu it»
sesäilytysivaisto. Niinpä opettajis-
sakin. Ia kun aate ja welwolli-suus. joutuu ristiriitaan tämän it-
sesäilytysmaiston kanssa, niin syn-
tyy draama, oikeastaan tragedia,
murhenäytelmä, joka teatterissapäättyy murhiin, itsemurhiin tai
huMjeen, yMs M

* * »

wetryttelee jäseniään ja istce silmää
fatocioaUe fejlöe. Sirius on alla-
nut jo. Karkeasti taiteelliset taita-
wat hawxksia sirkusta. Mutta täy°
ty,y sanaa, että jos jokainen tässä
maailmassa olisi kehittänyt taitonsa
alallansa sellaisin ponnistuksin ja
niin Pitkälle, kuin mistä monet sir»
kusesitykset owai niin
silloin tämän maailman cirni ka»
manaan kelpaisi lause: »Täällä teh-
dään tvötä". Suoraan sanoen ka-
dchdin joskus niitä sirkuksen taitei-
lijoita, jotka näyttämät uhra«van
arkailematta koko elämiinsä tehta»

siirryn suoraan sirkuksesta teatte»
reihin. Teatterit alkawat myös.

Niitä alkaa täällä pääkaupungis-
sakin useampia. Paitsi Kansalliö-
teatteria. Kansan Naytiömöä ja
Muoisaiaisill teatteria, joissa kaikki

owai yleisen huomista minne aikoi»
.na kiinnittäneet myöskin Napaa

ja Koiton näyttämö.
Napaa Näyttämä, joka wiime tal-
wena saalvutti huomattawia taitcel-
lisiä woittoja, ei wielä ole ilmoitta»
nut mitään tulemasta taimestansa.■ näyttämö, joka on työwäen

|ä nauttinut kasioan,'aa suo-
j nähtäwästi woimiinfa jasa katsoen antanut aika mie»

lcnkiintoisia näytteitä luomisky»

■'■', näyttää pyrkimän yhä

cien ohjelmistot lupaatvat
mielenkiintoista. Kansa!»
in ohjelmisto etenkin. Sel-
, jonka teatteriharrastuk-

set owat sansten wiileitä, supistuen
muutamaan iltaan taimessa, saai-
mautukilin Kaliman haastati.?lua

niin miksi ei mvösiin tcatteriasioi-
ta, joita ymmärtää jokainen pa«m-
min kuin itse teatteri-ihmiselniinkuin politiikkaakin Mieläpn
seliainenkin, joka ei muista asioit
taan saa sanottamia irti.

Tuoko alkama watierikausi
KuMM MM MOl' M Hmiiiii, jojfa ofoUtaiftf

~» »WWW .., -.W»?«M ■ ■■J^-ffZ.-

'roat jonkun uuden, sytyttämän, elä» nan koroituK saa aikaan sen, että
!wöittäwän woimakeskuksen sykki, kulutus wähenee ja ainoastaan tä>

teatteritaiteen tutun kuoren al» ten wai tafapaina palautua. Soita*
jla? Maallikkokin fita joskus kai» lin on nyt wähan ja hinta nousee.
sftaa. Kun joskus '(j.v.elte manhojen On järjetöntä, arwelec I. W. €?.,

!näytiäm2tllitecmme sankarien esi» -waatia Naliota makstimaan meije»
't\jåtå, jossa töislKin iäfenöi perso» reille wah«mmän kuin mitä niille
skiftifai ttxnman lmnoatva tulitus, mirnta tarjotaan Voikilosta.
ija kuwittelee sitten, mikä taiteili» Tämä olisi samaa kuin ottaa mark»
nen luomiswoima paifuikaan nais» ta maanwiljelijän kädestä ja pai'
isä taiteilijoissa sillain kun he wael» naa se kaupunkilciiskuluttajan l2m>
•fhrat kaarensa korkeinta kohtaa ja menelle. Kaupunkila!sdemokraat«
lun yleinen taso ei wielä ollut ko° tien pitäisi tämä ymmärtää, jos he
wettunutAiin hywaksi, että sen puh» jotain yleensä ymmärtämät toh»
kaisemincn sammuttaa lupaaman» lot. Ärisee I. W. S. U. S:n teo»
kin hengen, niin ajattelee: mitä jää ria oli aikanaan uutta, silloin kun
jälelle, kun nämä mestarit laatu» ukko Smith sitä julisti niinkuin
wat?' Tuntematko johtajat ja Mapaan kilpailun teoria yleensä.
asiantuntijat missään uusien Mai» Olemme lukcneei sen oppikirjoista
makeskuksien sykintää, onko heillä ja osittain monta kertaa oleniuu sen
kasmamassll uusia mestareja, jotka lukeneet U. E:stä, eieolin silloin
antautuisiMat tehtämäänsä sirkus» kun tämQ lehti olisi järjestänyt hi»
taiteilijan lamoin, muita joilla olisi luttajamäestön elämisen tai ntti«
se korkeampi, mikä puuttuu sirkus» kään kuolemisen kysynnän ja ta>
taiteilijalta, ja jota ilman ollaan sonnan lain mukaan ja taisteli ra.
Main helisewä maski ja kilisewä ku', jichintllja »asiaan. Mutta koe»
lunen? hiljainen odotus, ihmeen telaanpa, kestääkö tämä teoria. -5-
odotus täyttää maallikonkin mielen Esim. paperin ja puutamaran/hlnta
näin ieatterikaaden alkaessa. maassamme. Puutawaraa rn p&

* * | paria on maassa satoja tertoia Jfc
N. ©. on lausunut painaman sa» määrä, mitci t#)ntc tarmikseisi.

nansa hintojen noususta sekä p««. «ka niitä ania Juurin Viedä uiko.
kirjoituksessa että eräästä nimimer» If-aiSefaan. Kuuluu ms.us olema»
iillä I. N. ®. Marusteiussa artik» , huono öjfoiua ulkomainakin
telissa. Z» näiden kirjoitusten f*= min huoiu,. cita paperia n wlÄ>i
fÄtö Moidaan puristaa muuta» ennenkuin hmta an
maan lauseeseen näin: jn°ub,ut ta, Tuomen Maluutta la».

Hihnan määrää kysynnän ja konut mm etta ,aäd°a«
i tarsonnan laki. »un hinta kohoaa, !'uumnleltu wocko. Kis,a »ieW
osoittaa se Kain sitä. että äjfantl Ä H*™0" U.t?s'°nn°n latz,
tavvaa tarjsnwn «verraten. #in»l to*?« mhaxan. Luna N°«tvle |^
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on välttämätön ravintoloille, kahvitelle, 4epekode»He, -pafan-
ioloßle, mastilotlle j. n. e.

.JJLhemmin

Teknillinen Toimisto.
Hetößki, N&olaäk. 17. Puh. 33 86.

ZWHW.
-B:r."ir£4dtcirt.*erl.

W«Ml» D a n '. e I Hj° r t ja lnuNsen»
nä, sm'.i:u'ickN7«! ftatia Jotunin tzauM
hitzviMztelmä SH ic% e n kyl t i luu.

Hippunihhmäm en au!i tänään No 10—
2 jj. ia 5—7,80 i. p. setä huonrenlia 110
s;Biä aHucn.

£u63-.ii!.; : itt3tt OoPyet».

Klmsan MhttämZ.

tzu«n«nna sununwin» atlas.oo£i«ra»
?aiifi jn esitetään silloin Nizet'n £*r«
ni en. 3Öof 8»f8«na«
laulaa losin cjan, jola en Sra Sufs*
sisuin pavhaiw.

Gca-ine» oicn laulaa icti Janson, sjtbi»
!yen ny! enftterrasi
fenja jföken. Nii I<l»ftn on Sarjoitta»
nui opintoon 5K:e SK4tti«uc'n Ml prof.
£srwir."tn johdolla ja cMtyi hän nvenaö»
tylftllä Pauftnon cja-sja o»ppe«aZfa ~Pa»
tesaHSga" F>s=
fa »äÄknnöl i&cieSKiä iculatatat M-asM

— STtetMa ostSsa efiintsm3i
rtcat SinSo, WEZMan ja S";iisirsat ;e:S

Hxai IjMM, ZMeMlmi, SSjSrfrnan ja

MunHa' Dausiit esittää nii Saiah Jan»
feloro. SKnrtänniJn jss»toaftsaf. Skriätmto.

2«ptnnyymä!ä on ötooiiv.sa tänänn tio
j&—2 jn 5—7, IjuaaKana Ho I—S ia lla
é—7,30.

Kansan Mj»tt2mJ.

OUIMHU WK o.¥.

Kanaan Näyttämö aloittaa toiminlansa
«nn sunnuntaina !. l. 23 pnä ilo 7,80 il»
jaäja, jolioin esitetään Ultfintan» Jai.Ssi
»Espanjan kärpänen" i2ie spa»
nijche Fliege).

{ompeleena hifee olemaan
2'ildwig Fuidlin s=n&jit«Cf:ns« fjufcinäij»
ielnxs „PäLs i npä 5" (Der Duimn»
Jo;f.) M«ipia ohjellniLtoHsa o.lsöjiäta
Jsj&aisßm atainiijsf-aon enstkMn 2%xiti
SSuohjn . Iba Salwsgia tparten fii-jai»
Jsitu, mutia ei totelä iö4ä cniKN esitetty
3°näy!ötsi»tN ati>ic!ii.tobraa:na „H en»
:en f ä uh al l a". T»is«n« uutuutena
talet olemaan Hanna Hämeenniemen
«ftloiateeS, lnlin««HMsi»«n lcknsannäy»
telwä ,at)e!«n talo." MzzMu««s>
nfta*:n bsaauioja e'H«S«än ja sellaisilla
inainitiofosn Sjörnfijeme BjirnKssnin
„2 H M ««na i h" (Ctoer Aevue) ,is{ncn
osa sgiH graKteiä l>; Gurcuin „S e i j o»
nan ateria" (Se »apas fcu li*n).
Tawallaan ylMiZfunn<Mn«n näytelmä
on mipSJin jetncra B»hrin hnwinäy-
tetaia „Sl i i t o » u ! a t i" (Der Zuer»
tert). Kcykuiftmmäsiä ohjclmiLtosia
mcitHttalwa Franz Zehälin operetti
„2 n 5 e ra B u r g t n ! t s t lo i" (2ar
©r«f son jota emum ei ole
fusmorfwlefiö eWoich. SarfottttSistM
an mylZlin efHfää jshsrteti mikettaiJai'
ren T0 faSfalaimn hukn»

i jiilvfetmc. Wieiä on suunniteltu efiéet=
tAoäfjt joUafin rjuomattevroa näytelmiä
martijuinsLGSta ronSlttlaifeSta ja saksa»

tlnnin aNHeenKn maisteli
Iftmaw Näsänen, lapellnnostarina h«

H. I. 9. w»ttwnut H. P. Vl» 2—9 l»
Ntiynrln N«lp«e »»»dyseul»» h—L

WA>«ll«v »°M R«ivp«u», j<n»»u«

Sb«fo nli tHawDM, »«Z« wlhl.
i«»«n Blg,ppaa» tzliw«im«»u»« «ch>
bä ejille ja le »<Mi b—l.

«kilen lo&iasitoat loisensa (fläinterhiS-
sa H. I, A. \a tz. P. S. Kummallakin
zoullueella oli waiamiehiä. Kuten jo al»
Zaisemmin on ilmoitettu pelaa H:g>n ?.

F. K. wnnettu pelaaja W. EN2» nyt Y.
I. K:ssa. H. I. K>laiset saiwat ensi aita.
puoliskolla yhden maalin le«lu«tn!imie»
hen laukaisusta. Toisen ailapuolislon
alussa 'oli H. I. K. huomattamasti ioot-
tolla ja sai maalin Tuhkusen lomasta
patkukta, Veli tasaantui sittemmin, mutta
maaleja e: enää tullut lummcillclaan
joukl!i«elle. 3opputu!»s oli siis tz. I. K.
iioltti ' 2—o. Gietuomaiina toimi V.
EMröm. M«».t<l!nai juuri

, 'rntilli simmissä tilan!ei3s« jslfytcai !ai>
ipoimeet humnaawmsulMa osalleen.

HnoiNlMna, funnnniain», ll« 7,30 i. p.
«sUetaäti alennetuin hinnoin huniinäytsl»
mä Espanjan lärpänen.

Nuotfalainen Teatteri.
Huonienna 110 8 i. p. on teatterilla ensi»

«sitys, jolloin näytellää-n Maliiren huttu»
näytelmä De löjliga preciöser»
n a ja AuLuft Vlauchcn farssi Ett le»

sande teatersällskap. Maanan»
teinä l!o 7,30 i. p. e;;teluän Leon lusse»
lin operetti .2 chi? a rzw ald slic!o u,
jota johtaa Karl Etman. Tanssit olvat

Nii-wsen odjaainat.

loullrk. 6 s>:bs 1923 tiilee uU imiotta
IvdunceVn v:v.oben 1573 kunne lliasc»
feifien stznnMtä ja ivuoden 1325 alus-
sa 50 tvnottu sM wonuaanÄZtumiszZ»
ja. Naiden :n!t:swpäiw«n sos>o£4a «m

hälliwß ehdotwnut
iahdalkoin fcfo!itun»ue kaupunkini'
tduijilie, ciiS fa hallituksen
hllrkrttawaksi, niltcn olisi aiEcönfaata-
n» Suonien kaupunkien kehitystä ja
kunnallista taiminpa n-alaöc-toa teoZ,

DIMZa pyydetään paltuMm maixn-
tnnlatien teoksen iulkais«?.ista warten.

perirrustin Io!i eikä mikään muu. I
Trustilla on monopoliaseina maan* ]
samme. Te määrää hinnat. (Slkij
niitä saada, niin ei »tarjota" ollen»
kaan paperia, ei ole »tarjontaa".
Wasia sitten kun suostutaan malja»
maan trustin määräämä hinta, hel»!
lisä paperia. Kysyntä ja tarjonta
ei siis määrää hintoja, ivaan päin
irck-Ztoin tiusti .määrää sekä .hinnat \HZ tarjonnan, il. S:n teoria'ei j
stls pimnyt iutiansa, waan beni
h:«iimi litti ensi yrityksellä. Wom
lafks ei ole aiDan sama hiin pape-
rin, muita kuitenkin JäyeS saina. Ei
jsnroiise muuta kuin, elia Nalio
pÄttää hintoja silloin
kyllä toppaa woin tarjonta ailvan

Tliwa mcin kertoa yi»
silyiZlohiaiseöti, m i ien maniftu»
fcrfsioni woil>aan rnoriiiaa. Jätänsen tällä kertaa, sillä I. W. S. tun-
to* asian muutenkin. I. 585. |s:n
mielestä st's on kyllä luwallista ot»
taa marlla kuluttajan kädestä ja
pitztnä se tuottajan k»teen. mutta ei
päin mastoin.

Väärinkäsityksen »ätttämifeksi
huomautan lopuksi, että en
suinkaan pidätä muille kuin
maataloustuottajille mitään ylsin»
oikeutta klsfea. Pöin twtsioin
myönnän erääniaUen oikvuiuksen
sille Väitteelle, eitä loska kerran
hevosenkenkä ja separaattorin ras»
wa maksaa niin ja niin paljon, niin
fin myöskin maataloustuottajalla
oikeus loroitiaa hintoja. Sen si»
jc*n o« yleinen hintapolitiikka,
Mtunui hunningolle. Ilkka on
*toan otteasla tttoateMacm niM

Unna Karto ja ohjaajana h«a SKetot
Aner. 3?2ytteKW'.n»nan feteon»cnoSfa
«t iapeSfrjnttt muutamia muuwlfta.
SaHoSfeSta «sxrt nim. etonnsat rwa N)y»
ne Srnrn felet h«t 2«uci P«l«in»» j«
Jalmari Rinne ja siihen tämim nähtHn»
tökauden alussa lnltynevt ndit Nnni«
M2rl ja Kerttu Wehwiläinen fefä hrat
2eo Hursti ja llapo Similä.

llnoNnt lättiläinen liriallisa.
Nii la. elo!. L« P. (SX3.) Kirjailija

Neinil, K a u b z i t s on kuollut 3l wuo«
d»n ikäisenä. Leta.

Neinis Kllndzits on uubemiuan lätti»
laisen fjijaHifuufeen ljuoniatuintpia edus»
tsjio. H«NM tuotteliaasta kynästään on

lätztl lHt Jsfs romaaneja ja n«w:lleja että
susranltisiä naijielmiä. Huolnatuin niiäiä
ii:nce häncn yhd-Zsä wankjentman toeljen»
sä Matisin lllNLsa kirjoittamansa »»maani
„M«hiniclu laill" («Maanjaon ajoilta"),
erinomainen taoauS uusiin oloihin joutu-

lättiläisestä talonp«ik«issHKdhstä.
N. Kaudzits oli stznchnyt ». 1889.

VVm MMM «IMMM

! Helsingin laiwallile. T. !. 26 p:n2
jsaapui tunne huyM. „@öbern" Niivuit^-
\fä ta&ite ja matkustajia mukanaan; t.
il. 27 v:nä saapui fj&jetjl. »Ahtela" Po»
! rista lastia ja n!,atf>.',si»iia mukanaan.
lhötzrhl. „Captlla" &>B»Ste, j«9ta se oM
! ottanut puumassaa, täydentämään l«3»
iiaan SSktöerbamfm, tzöyiyproamu „3o«n«
pää" Wnp!'i!Z!a lastia ja puutawaioita
ianttakulkumalwlla Tukholmaan. Taa»
rk-tofia ci> saapunut 10 purtta tuc>den
halkoja ia hiettua sekä 1 lastinaan 3,0T0
tusinaa

'

lautoja KslkaZta ja 8 tysjää
p»ctta.

GfMlemätlä on Norjaan wiime ai>
koma tuotu tawaroita liian suuret
ntåfiråt, niin suuret, että rajattomat
tuontimahdollisuudet ennen pitkää
ollfimat kokonaan hämiitäneet ' tasa>
painon. Muutamia yleisiä wertaul»
lukuja mainittakoon esimerkkinä:

Koko 1913 wuoden tuonti nousi
noin 552,3 mrljonaan, tämän wuoden
wiiden ensimmäisen kuukauden tuon»
tisumma oli jo yläpuolella miljaar»
din. Wuonna 1913 tuotiin maahan
auiomoblilejä 1.400,000 kruunun ar-
masta ja silkkitawaroita 2,7 milj.
kruunun edestä: tämän wuoden tou-
kokuun wi!mcisenä päiwänä eliwat
waZtaawai niimerot 16,870,000 ja
14,4 milj. Nythän woisi ajatsslla. mi»
ta silkkiin tulee, että sillä ehkä on
koiwattu muita fangaSiaieja. Muita
kun myöskin wiimeksi mainittujen
tuontisumma on samana aikana mo>
ninkertaistunut, niin on selwää, että
iässä «n kysymrLsessä suoranainen ja
waltawa ylellifyys.tuonti.

Ennen kuin hallitus julkaisi tuonti,
kiellon, toimitettiin tarkat tutkimuk-
set siitä, kuinka suuret määrät tuon-
likieUon alaisiksi joutumia
maassa oli. Tutkimuksen tulokset
osoittavat, että maassa olemat waraZ.
tot hywin riiltäwät ko htu ull i»
se e n kulutukseen 1—lj /i wuoden
ajaksi.

Kuten sanottu, m huomautettu,
että tuontikielto tulee liian inyyhään.
Siihen huomautukseen nxlötataan, että
siitä ainakin on se hyöty, että se Psyko,
logisesti tukee hallitusta sen vonniH-
fuksissa saada ihmiset ymmärtämään,
että nyt on purjeita ehdottomasti pi«.
nennettäwä. jo» mieli pysyttää la».
waa pystyssä.

Norsaßsa eletään kieltämättä nyky-
h?ik?llä yli warojen. G! tarwitse mun.
W kuin jonakin pistäytyä
johonkin Kristianinn loiZtorawinto-
Taan todetakseen tämän yleisen Moit-
teen. 3i sntä Pöytää, missä ei shamp-
panja laseissa kuohuisi. Tantzsihul-
irn«S, joka muualta maailmasta tän>
ncfm on lewinnyt. w?tää ihmiset t5
kruunun Massisten ja 25 kruunun
shomppanjan ääreen kallcissa silkki-
»»ssmissa ja wielä kalliimmassa jalo-
FfosiforeubeSfa.

Vi ole »varoittajien Mnt ennen-
aikaisena kaikunut.

yhtnskunnallisia waikcuksia. mitä
läinä loputon hintaiumvi synnyt-
tää. >

laiswoitiamme waikuttaneet myös
herättäwästi kansalliseen itsetun»
toornrnc. Meidän täytyy tässä sut>
teessä yhtyä tasawallan presidentin* * *

Suomalaisten suururhcilijain kauniiseen , a pal,onvuk>r!waan on-
°!y,npia!aiZwoit«t owat yhä w°in W°rnia->ti.

!i2tkun«t siitä kuin kirjoitin wiime km tain ltselutm t««sa maassa tm.
kiriteni. Wiiine sunnuntaina woit- kes,° nostaa paansa
ti maalaisemme Hannes Kolehmai- >«"<»» korkeammalle M\ti\aan
nen kisojen arwokkaiinman wmtoista Tleo,,uus

jfnn eli maratons iwswn \a muutkin "MalliMta vwtylvaiftwdcsta, ur-
suomalaiset sijoittautunoat täNä KMIMMM ZMde«°. 1° moima*.
matkalla terrassaan loiZtawasti. fe. ggl* nolla *?nfl
Maanantaina, kisojen löpettamis» lkaankuin polkan jrifamfa alla
päiwänä. jatkoit meitiiliiisei W> Omamme sh loy-
w»ittoftrjaansa. He oliwat
neet fejft*p»ftti keil)ään,heit°lla ,a, ffi^om!t*r fc ?«««,„«.

GeOwat tchtä loistavasti murto- i Mockt
maanjuoksuNa. 13 tuli naisia '"«il« panemaan mWMU huo-
roat jinaiiijfa stadionkilpailuis a m'f<L kansamme> ru»m,,MM« k°s°
toiselle sijalle, suuren urheilumaan "atuklel e. Ia taZ,a WWZa e.°

Amerikan jälkeen. f""* «ftat ma«s)anime sillä lan.
Koslaan aikaisemmin ei

Mustikaan maamme nimeä ole l«u> nur ' helposti
suttu ja kirjoitettu niin useasti kuin kasityklM ftzYs'N,s«n kas.
wiime pmniinä. Ia kautta maa- -"»H» w

,6t£JÄ!pallon. Kaikkialla annetaan suoma- i maassamme Hu«p«s««nn.tu«len
lmstZta olympialaisurhcilijoisw loukko aawu.
mitä parhaat arwostelikt. Eikä *?*"
tyydytä main on !°a,em.
*«„ ucheilufaawutuksiaan. män °lla
annetaan myös ebuMftt anvos^ut enemmän. Koulu,
heidän jasi° paremmalle

kichlöilostaZn. koko
UGMÄnme owat wallan tento-jgj" Sf"Älfttoofta lamalla tehneet Ä? a

, J" S*"I*™ 1*™ "

netGi. oikaisseet epä,e!wiä ja wir- £&l MM?w,OpoMen. wa°n
heelwiä Miiyksiä maastamme ja £fl enemmän lan,«mme terwey.
tehneet finiwalkoifen ristitippumme f™ & kuntoisuuden takia,

tunnetuksi.
Mutta lftmiMi owat olhmpla.l

*

Koiton RäyttMö
ItrHaa toimintajifa sunnuntai»
na, efiScmfiHä uusmtdna

4et tuAni a-tia."
I !t«*étett ett ntji *w»t!*§t*ttu w«lin«n»
Mus.ImjSsÄJ?" M««nsz
20 näyttelijää ja näyttelijätärtä. Näy»
tän,iijjä tulee .teatteri antamaan sään»
nöijrjsdtt Jolute lertaa lnlinHsa, toiStai»
sin, lauantaisin ja snnmintcMn, selä
nchöölin Teat»
terin tämdniaaottfaen ohjelmistoon »»-

suunniisltu n:, m. TettHtäibai näytelmiin.
Gevhad Hailpt-nannin M) uri He iLi*
ictjel" HenSchel). Malf
Paulw „$ ii u n !i i! l o", Gustam
Kadllblligin „T um m a täplä (Nsr,
bujrfle Pun«), Seo .Tolstoin „D l5«»

nouf e m u 5", Roberto Äraeeon „H 2»
märän lapsi a", Hermann Sud«r» ,

.WiMUN «Ä.oH", .jftanS HMrjn ope»
ratti Iloinen le. 8 Ti", "2R<riju 2a3»
«fU*m „Buonno.n l,".psi.a", lerome
.Z. He«W«n pari
;-tettw«iBia uslaaiio, -niuttban injjorilai»
;.n»n Smnffia ennen efttt«niä4Zn Jaujit»
r.aij«ltnä ' ftiu mahvoMsM lOeretti
.G e i sh a."

S~9*äerin jrfjiajsnii iulee edelle«Mn
toimimaan Felix SSosg.

MlllMnUu Sno nn- Nnots,

Eilm sai Suomen Halloliiiio
Kuotsw lollllpallsliitalta silht3Z«°
ltoirnrn, joZsa nioifalaifci ilnwitk*
©ai sallpuwansa Helsinkiin czkl&
ifi«sn syyskuun 19 p:nä.

lallaPllLsNlpailut Nnpa»d«l-

HELSINGIN SANOMAT

Kirje Norjasta.
MMiuMMazajn tupHti kicllctty.

SkaudmlNman parlamentnrrkkojen
kokous.

(Helf. Sanomain Hrjeej.»
waiht a i a 11 a.)

Norja/i kruunun armon lasku ptt
jo MrManyt'ajatte»
iuMa Ifjiinftsfci ,»akmix:a huolestu»
mista. SanonialehdtZiö on tmoan ta»
kaa Pohtinut ktlymystä ja hallitusta
on waadittu
ftm. 'S«fä -Noidan WÄtiopankin eitä
mnitta tahoilta on ihmistä kehoitettn
noudattamaan mitä suurinta saasta»
wäifytzttä ja iclitttair.oan itseään aja»
tnfteen, ettei niihin etintäpoihin. joi.
>ta sota»ajan mhanrunsaus synnytti,
enää ote waraa. NarcituZhuudot
omat kuitenkin enimmäkseen kaikuneet
kuueolkle korwille, Elämäntawat ei»
raäi ole ottaneet yksinkertaistuakseen.
Ja wihdoin on hallituksen täytynyt
ryhtyä toimiin: tämän kuun puoli»
w3ii§ii JiaaEbi an. yleMsyystawarain
n»a«tz«!itili,iß kielletty. VnnuKtetaan
nyt jo aika pitkän iieltotawaralustte»
lon lshiiulewaisuudMsa wielä laajen»
tIIWHN.

Jlzcnfä on tKtä HallÄuks«n toimen»
Pibeftä tcrwchditty tytztHwinHydellä,
Jleisö en fcrnmScfäWji sen wslttä.
mKttömMi ja omen etunsa nnilaisek»
si. Kuitenkin on guefwaistettu, että se
»hjfö ttilce ln«öi'i myöhZän: siihen oli»
ft j« aikoja sittm PitZnyt ryhtyä.

Tuontikieltoa onkin jo w?rrattain
kauan odotettu. Sc'ä yleilö että liike»
miehet ornat siihen walmistuneet.
Wiimeksimamitut cwat hankkineet
warastmhw.sa sangen suuret määrät

joita on woitu a>.t?lla
htanHHoSon J7!:3ftxin ensi sijassa
koskemaan. Oroat hankkinsct Forkc-iß-
ia hinnoista l>«o!?««tta toiwsen yhä
Übsazvca hiwtfttafoa. s«n»
renllNassa teajwfeeSsa tuon*HFt*fien
»laifM» frj&taoffia ci Furtenlafin ole

©iHB famaan aikaan
kuin htenixt\dh julkaistiin, jttlMS'
ttin yiniofäännöstelylain no»
talla kielto koroiltaa waras»
toissa olewien tawarain
hintoja. Ja yleisiä on lehoitettu

huotta siitä, Ms! wiimekf!
ma«Mua kieltoa päästä rikkomaan.

111MO
Arw. kuukausitilaa»
jiahuomautamme ti-
laukfen uu.distami-
festa. r_

Ml UM!

Hysykii aina
yr. JEZirpjgerin alkuperäistä

ffIGROUK
kengänkiilioilusvoidetta.
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kuukauden,.päiwat ftjlmjl»
tään oUut suunäräMn talo aukaJi
muutamaksi .porttinsa elo:
kuun 18 p:yä. Ki tHjin e.hMkunnalle.
»n MaMnKHjlln
kMe.

JDnjgjij&jsjon tomi° Mw.was»
taan kolmen .maan
parlamcntar.ik^lljen.HduHtajat heidän

'..kalOcnjeentoiZta poh.
joiZmaiseen interpailamentarileen ko»
Jcutfscen". Saapumilla oli 19 edusta»
jaa jokaisesta .kolmMa -Jakancituv
wian maasta. - '

Näiden ko.koM,ten
nimi ei ole paikakiaan, knten eräs
Norjan edustaja, hra CaMerg,, huo»
mauttrNn. HMaiZlueita jtfn, ..fanor
hra Castberg, totisi; Suomi ja Islan»
ti owat nyt joissa. Siihen huomoutti
ftuhe«njLhtQja, että Islanti kyssä »li
saanut kutsun, muMa sieltä ei iällä
kertaa n>aitu eduAiajia lähsitäH.

Suonli ei ote saanut kutsua. .
.

No n titt. me ticdjimma.
Meitä ei ainakaan »tää toistaiseksi
ole halittu mukaan, Sao ni&oä, hus.
Iha-tnfo, }a rmllöin. MarmaZti olifi,
kuten hra Eallherg nniUafikw, poh-
joismaiseÄe yhteißlyölle eduksi, jos
nämä kokoukset olisiwat todella poh'
joismaisia.

Kansojen liitto ja Versaillesin rau-
hansoprmus cliwat ne asiat, joiden
ympnriLä teZkuZrelut lnkkunvat. %$■
smaan Nmi leZkuMlu sangen kiitz»
kcäMin. Niinpä kuföosiui tanska»
laisten edustajien lbZ?inäil>Zsä eri-
mielistzHksissä toiselta puolen tziat
Gchonitzlin ja Kragh, toisella mints-
teri Munch toarsin eläwäZti 58-
keissn Tanskan loi.
mu. Myöskin norjalaiset Castbera ja
Moiwncfri »raihwinxit monta rohleaa
muoro-fanaa.

Kaitsi maailmanftolitnlkaa, jonla
yhteyteen lm myös on luettatna kysy-
mtz3 sotavarustusten «joittamisesta
leskulteltun myös tYZ,tis!Nyytii! kos-
kemasta lainsäadännöKbä, josta tans»
kalainen ent. mintftieri ©taimina, piti
warsin mielenkiintorsen eritelmän.

Kokouksessa oliroat läsnä kestusw
luja seuraamassa Norjan Pää» ia ul-
koministerit. Tanskan täkäläinen lä.
hettiläs ja Ruotsin chargi d'affaire».
Kokouksen päätyttyä oli ulkoministeri
Micheletillö sutsut osanottajille.

Munten ei Kristiania paljon koko
puuhaka wälittänyt. Ihmisillä oli
muuta ajattelemista; ennenkaikkia
kiinnitti samoihin aikoihin Momion
itseensä madame Melba, joka äärettö-
män innostuksen keskipisteenä antoi
konsertin sodassa hukkuneiden norja»
laisten merimiesten jälkeen jääneiden
hyväksi. Parlameniarikot saiwat olla
rauhassa.

Kristiania, elokuun 21 p:nä 1929
I. 2.

I^t*t***i**f

Mnestnfssll suomalaista siwis-
Miahastoal
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Malesian jamGnmat.

kelluma.

Liittautnnnlle luamlltettuja sota
tarpeen -chnulittitlz HlUulösa.
Berlin, tlof. 27 p. (STT

«erl i n. clvk. «*? p. -<GTT. „-7, KmiMOti. WZ Kellin»
Rcckw)

synnyttiimän l«fy- zzMeHelyu.
tyniyffen ejpai ,MMtgneet,H3 tor>
Viime torstaina MÄQtsita, Ma^ed^MlH^^i^a^Mäkaikkien safsalaisieri jnwlMldeN:'idh' iMn mil-
des MF63il 'roalAa., .HMä MtMyt Jenset Piti
Mt. TuMsiin'nousema
Hy°lMi"Puolän ia'Ranökan ten Hli„lH!stä,.kLnoiden
lacäteitzin felä läHMn ' MHttMN«n Höi^nää.,waZt.«Hn. Hal>
jetsV liittoutuneHen tomiieaan liuu* .M'lMiiAt J&Mkiaiia liir>

ralennMMa^uötnn '

ulos ajiqÉk-jola. jot'ka heitettiin kädHe?Mim^st^Vfte..—^Tr.kohdistui &&&&&* itäjnutälai. m ■ v.. - jfätfßM.!ia iltaan, .V?at Menneet "lien; lltlvett

Vlä'Slesias<a pn tMnye Wuttu»-
anoisit. icmiää öhä,laa>
jemmalle. Jhtäpitä>v»n jacfconiiiiten

musaan on o&otertasutéfa kMalokkai»
ta tapahwmia, jos liittoutuneiden
komissioni , ei pane toimeen ajej£en-
riisumisiA. Sillain on
lakko od»t«ttawiZja. Tr.

SosmllZtisen sanomalehden totmliia»!
jaa sakotettu.

Berlin, elok. 26 p. —

Vadio) Liittoutuneiden tuomioistuin
Dppelnissa Zlä.SlesiaZsa on, m/HU»
tämöttä tuomitun henkilökohtaisesta
koskemattomuudesta maltiopäiroäln
jssenAiä. tuominnut Jlä'Ne,sian so>
siaiistiien lehdlm tointUtojan Okon»
skyn 2,UXI markan sakkoon kiihoiiuk'
seZta ja mirkcnnicsten ktzhotiamisesta
tctte!ematt!)N!!'n>te2N. .Tr-

Ncnwgttelu M«chcn.Ziä waltisl'
liten iilanSecM johdssia.

Berlin, elok. 26 ft. (mX Jfta-i
bio) Okleslacm »aJui-smatjEoKa ©roit-,
Mä neutooftelt bsn
3im o n 3 V«ij«rm »äinninisterrn
»on Kah r l n kanssa w«lli«Di<etzta
tilanteita. NiraMsesii jlrnsiteWn,
»ttä neuw«UeluG, vsstim faSHSfo
jjfrtefttteelliftefa täijMl-

i,feen yksimielisyyteen. Xx.

Sallan sosialidemokraattien
pnoluepäiwäl.

Berlin, elok. 2? p. (STT. Ra-
dio) Eosialidemakiaattifet puolue-
päimät an kutsuttu koalle Kasselnn
lokak. 10 p:lsi. Lokak. 9 p:nä lo°
kautuu samassa paikassa saksan so°
sialistinen ncnskonferensn. Tr.

Salfan ednZius Latwiassa.
Kiila. e!ok. 28 v. GM.) Ber-

ninstä saapuneen tiedon mukaan
on Eaksan lähettilääksi Latwiaan
nimitetty Vever, joka tähän asti
on ollut lähettiläänä PraZissa. Hö°
hetyZtäneuwskseksi on nimitetty
Rooewitz. Neta.

4!iittouzunndeu,y!ikymiis!n:A
3MM yliporincMal! watztn.Kain.
Berlin, elot 27 .f. (HM.

Nadw) Danzig! n walttonenWpZtan
.iZtunnÄssa «sitti %o)Mt
Gen ankaria DMsiä Donzigia,«aZ.
,tfian MäMiLN N!, m., sliä Hanzig ei
wulä ole mi:'ään h)q|xia;»alUo tila
j;Hä «le nitton oikeutta puhua p!U>.

,lue»ttomuubes,ta, jonta satlliiiachölai»
set työstä kieltäytymällä owat leu»
,j«nneet. Jliftoimestari Sahin huo»
mautti tämän johdosta, että PeruZ<
tuslakia fSaiäicä kokous ei ole fi»uut>
tanut walwuksilllln tekeiuällä esityk-sen .DanZigin
Tanzigin teöesiö on tällä ehdotuisel'
la Päättänyt saattaa ilmi, että sen hai.
tain toimo on saatza Danzig sääsiy.
maan sodalta. Siitä saillmatyöläisien
kieliäyiijiniseen ampumatarpeiden laZ.
tauiseöta tule?, niin ei missään
me,ailmaM tahdota eikä Moidakaan
Pakottaa työläisiä suorittajaan sota»
kin työtä, josta he omat kieltäytyneet.
Mistään mmxZia ei ole saramatyö»
jäisten kieltäytymisesläiään kysymys
ja.hejdän siilsstiunsta kantaansa «i
wojda selittää puolueettomuuden
loyftaamiseksi. PeitUä Danzigin
liippmnattomuuttn tartoittawalla esi»
tylse?ä eiwoiba sen wastaiseen l«ch>
taloon »ajkuttaa. PerustuslaN«sää.
tswiin kokouksen psätoksiä ei ole s«»
nellut nnha Puolaa kohtaan. Gahm
pyysi Tomerin ilmoittamaan tämän
käsityksen lähettiläiden neuwostolle.

Saksan lehdet toteamat Danzigin
kysymyksen felmittelyksi, että sir Ne»
yinald Tower itse almiaan puolsi
Danzigin riipvumattomuutta. Hänen
nykyinen lausuntonsa, dia Danzigin
puolueettomuus ei o!e,r?i?lä päätetty
a,sia, maan riippuu lähipäiwien rat»
ikaifusta, on .jyrkässä ristiriidassa
Hersaill?.sin rmlhansopinulksen 102: n

! artiklan karissa. Tr.

MesGojamzaöla ranballisw.
Lontoo, elok. 27 p. —

B%X:fte) iliraok*
l?aa että myöskin t. k.
24 p:na oli MesovotammZia lewolli^»'ta.

SÄÄSTÄKÄÄ uauMsm
Säästäkää kananmunia leipomisessanne jättärafilia ne pois ja käyitäniäjlä jokaisen
poisjätetyn kananmunan asemesta ylimääräinen teelusikallinen .kuuluisaa amerikka-
laista nostakelta

JK-U A /VJLI
Baldiiff Powder

« -

Ehdottomasti puhdasta
Täydellinen valmiste kaikenlaisen

jauhoravinnon nostattamiseksi

KOETTAKAA SITÄ JA SÄÄSTÄKÄÄ
Tuhannet ihmiset vähentävät täten kananmuna-kustaunuksiansa ja saavat sen ohella
paremmat tulokset leipomisessa. Nämä kermakohokkeet ovat huomiota herättäviä:

KERMAKO H O K K E ET
«A koppia rasvaa tai votta 1 kuppi jauhoja

1 kuppi kiehuvaa vett» Vs teelusikallista suolaa
3 munaa 2 teelusikallisia Royal Baking Powder

Kiehuta vesi ja rasva, lisää Jauhot ja suola sekoittaen hyvin nopeasti. Ota sitten pois tulelta ja
vatkaa yksi mana kenaltafln seokseen, iaahdytfl seos vataaamatla ja HsSH viiaieksl nostake. Ota
taikinan "lusfkalla ia pane voidettunn prnuaun pyörylöitä pienen vaös-atkan pSShan toisistaan. Paista
kuumassa uunissa noin 25 minuuttia. Leikkaa hohokkeet halki JJrnpiiaMä ierä*»ilä veitsen» ja4»ytä
vatkatulla kermalla. _____________

KlyttOofcjekiriiisla Jakavat ja nostaketta myyvSt: Helsingin Osupsljaapan Ja EJaaaon jayyrasjat sek»
'Oy. Agros ja sen jälleenmyyjät
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etöii
englantilainen lanppalilaslo ja

Suomi.
Voard of Tiadei.tn luullausirapor.

teissä puhutaan yhä edelleen Wenä>
jäätä maana, josta se paperi jaPuu»
massa tulee, jota itse asiassa on 'o-
toisin Suomesta. <lun tästä on
enLlantilaisen liikemaailman taholta
huomautettu mainitun laitoksen sih>
teerille, hra Bridaemanille, on hän
waZtannut, että louppatilazwn luoM»
teluLsa, niin lemuan tuin uusien wal.
noitten rajat einxit ole muhansopi»
muksessa lopullisesti määrätyt, pyfyte.
tään entinen järjestelmä. Jos jonkun
maan rajat jo on lopullisesti määrät'
tn (kuten esim. E!sass>2othringenin)
on luokittelussa uusi rajalinja »tett»
huomioon.

Tähän huomauttaa englantilainen
tAlauiUi)ti „Zk* WorlN' Paper
Trade Review". että jo3
eräissä tapauksissa nylyisenä ai»
lana onkin waikeata määri»
MRS luwaran kotimaata, ei Suo-
men suhteen tool olla mitään
epätietoisuutta, kokka se on riippuma»
ton waltio. Puhe Nenäjältä tuodusw
paperista ja pllumaslasta on jo siitä»
fin syystä järjetL.ntä, koska Englan»
nilla ei wi«lä ole mitään kouppaluh-
teitä Wenäjään.

ToiwottaN"Hsti Suomen Vnglamrl»»
>sa olewa edustu» ei ole lyömä laimin
mitään tilaisuutta hilomauttaakseen
ensslantilaisille wimnomaisille ettem»
me halua nähdä wientitawaroitamme
merkittäwän wennfffllfTL «Piere.

Arwopnpcripörsst.
Perjantaina dol 27 B:n<s 1820 päa!«W»

fctttxrt: *4O M>yS.P. 286: 660
Kanslllli?.O,.P. 417—419; 120 BanM-
mannat). 107,5; 70() Helsingin O. SR. 161;
800 Pli-oatb. l4» > «Saajan
O. P. 180,6—137,0; 40 0.
P. 27L-H74; 100 AtllepanW Osalevl,!.
113; 40 T. H. 0. 0. 2700>_L?l0;
40 FiiUM«lia 430; 40 «£"J6uom.
Tel. OyMM—33O; 1610 «geo* 189—
171; 2 Mnnta 1070; 8 Tamp .Pellaw».
ja «autat, 8170; 150 Orimattila 268;
800 Suomen Boicti 126; 130
MärtfUä 1050—1060; 300 ParaistenKallllM. 227—280; 380 Jromi Oh. 1875
1390; 110 Läelelän Tehdä, 2860—2900;
80 lH». SBiUat, 2000; 200 Gu»m«n Tri.
loot. 346; 6 Kemi 10400; 03 Ul»i0720—9660: 60 «ulzcU 2760—8770; 60
Suomen Wanm. 205; 120 Gim<xl« W2O
—2900; 18 ©öniäiSltn oy. 8720—8780;
40 Nilolaieff 3:oi 8Ö0— «06; 160 Leppä.
loili 1630-1600; 5 Qtoaf. blrö«b«t,
1570.

BaöopnpsripSsffin iäm&n wffem «Krft).
9) oli ©mJ:*{u: 24 p. paolil 685,000;
'■ScaifuuJ 8,888,090 nhlcrnsH 8,971,896;
iBS p. panfil 701,985, teollisuu» 8,94*,225.
toteensa 4,710,210; 28 p. panli! 1,791,8G0,
teollisuus 4,352,400, hhteensH 6,140,780;
27 p. 1,235,790, teollisuu* 2,946,280, yh.
teenjä 4,185,020; cli fofo »iiwn mailto
panta 4,430,740, teollisuus 14,582,946,
yhteen s i 13,213,685.

Edellisc:, aniion waihto M jmnftt:
3,827,920. .««Uisuus 5,274.370 eli yht.
9,802,290.

Tukholma.: ftaUiiiiutnotrrrauffft.
Pankliiiiliile Tom Gahlbeigin tiedon»

annon mutaan noteerattiin ullumaisen
lahananoo Tukholmansa t» l. 2? p:ns>

Berlin 10. !0
Köpiichamiua 70:
Krlstiani» 70:
Ne» ijotl 4:84
Toiset muuttuu!-,Uomia.

Suontilttßrat. Tämän rouoben
fulueSju on fcetnäfuun 81 päimäön
mennessä anfthi tuontilupia yhteensä
@rnf:n 3,173,2 miljoonan marfan ar.
mosta. Saman ajan fulucssa on
tuontilupia kaiten faiffiaan rnyönnet»
ty Smk: n 1,827,5 miljoonan marlan
arwosta, jotcn hylätty on anomufjia
Smk: n 1.345,7 milj. markan arwo«>
ia.

lumalanpalwelulfia.
(St. su«mal. fe»!»!.

Samnii. So 5 rippif. ju Herran Th.
taoU. §c?aiinct|en t Sunn. Ho 10 a.
ffiesrniasrja Hiltzeu; No t/,l p. Herran
Ltztooll. <:cchan!i«tsen k. Hilbin; 110 N ip.
lohanneljen!. U. Säaltari. Kesli». Ro
7 i. Betaniaisa U. Wattari.

Sgo?yj. suumal. fcurcr,
Lauant. fto 6 i. rippif. Nikolain l.

Sxanber; Os 7 ip. jeurafumailta, 23ule»
toaibirit 16. ©unnunt, 110 9 o. SSan.
hclja l. Kaila ! 110 II ». gKorilibcrg-n £.

glornaa; No 12 p. H. p. fft)t. 5Ii!o!a;n l.
Kaila; 110 6 i. grebrifSb. l. Kotilainen.
TU3t. Ho 7 ip. Wanhllisa k. Granöer.

Söm. tuoäial. festtal.
Suniiuiir. 110 10 a. Herran Ehtooll.

Kallion l. ftwastetean lorjaulsen toiia.
Klo '/»l p. Harjun rul.h. Forsman; N«
6 ip. Hermannin ftanj. lot». gorSman.

KllilVunkilLhttxlsen saarnat:
Sunnuntaina tw b ip. suomelji Hal»

jun lul-uZhuonccZsa: pa?t. as. Bjötlsten.
Metod. 2äficio2tal9: Sunnunt. klo 11

«p. saarnaa paZi. I. Heinonen. Klo 7i.
LähetHöjuhla. Puhutoat past. K. F.
Holmsilöm, I. Heinonen j» N. luomen»
otsa. Laulua, foiiljoa \a tarjoilua. Wa.
pen päöfo Kesliwiillona II» V"8 *>•

Jofoai*. "*■ -'-■ ■ -.,.

H«llu»t»iyztLuH» 8 linja 8. Tunnunt.
Stlo 11 ap. ja 6 ip. Siarn. A. flcrioincn.

SBela«iuSanneijaofa Puliiu-.iehllnt. 6
»änään 110 '/, 8 pelastuslotoul. Ciin.
mim. loloutjia tio 11 ap. ja tw 7 ip.
Brigadöuri H. Pulli juhtaa.

ltalli«l»sl«: julliiunt. ilo 7 i. har»
t»u«hetll, Neillo Koiwiew. gtfinlaulua.

Uolltoa SJtjteiatoulu. Sunnuntaina
suomat, saarna 110 ö ip. I. S. Ketola.

Hcllun.'»i,«»ä«ä» Tartiaampujal. 14.
Sunnuntaina ilo 11 a?, ja 110 2 ip.

(aaniaaia 22Uho Pyltiänen setä iivitai.
na j» loittain» tl» 7,30 illalla.

IjJcloäiuSaimcijuSja. Bntimlaiu. 28.
Soloutfia tänään tio 7H). Sunnuntai»

rui 110 II ja 7M,
Lulh. E». Yhd. lulh. Eunn. lla 0 ip. Ly.
«an. P«ij. U» 6ip. Byman.
Luch. (im, vl»d. »u«j. Oulun.»,!, öuntt.
Ll» 11 ap. fuosu

O», iiultz. kuoret Malmlnl. 12, Cunn.
89 p. on Äuuiifaaceiju puheita lie 2. We.
»eella lähte». Pohj«i«latauicl»la t/2 10.
l/« 1 ja 8. jelä ftuuj-.jaare»» l/ii 2, ti

H«ll»»l«i,»ti»it.
P«»l»ri »«lhold S»il>t.

saarnaa sunnuntaina fia 11 ap. floito*.
sn, vljönlat» 81.

tiistaina ll» 7 ip. &fou» F«drilwla.
tu S 4 I

H»«« l l««t»i«» N, 7 ip. Uttnh
Lud«lNnlat» 6 In H»»« l

sa emer intä.K'
Nurmijärven Maanvilj eli jäin Nahka-

teollisuus Osakeyhtiö tarjoo merkittä-
väksi 500 kpl. uutta osaketta, joiden
nimellisarvo on 100 markkaa, ii 200 mk.
hinnasta kpl., joista 100 mk. osakkees-
ta siirretään rakennusrahastoon. Mer-
kintään o&cus on tä.r&u vuoden loka-
kuun 1 päivään mennessä enUslMi
osakkeenomistajilla. Lokakuun 1 pA-
vän jaNceen eftsi tulevan joulukuun 81
päivään mennessä annetaan tilaisuus
yhtiän ulkopuolella olevien henkfiSideu
saada merkitä osakkeensa. Listoja
osakkeenmirkintää varten on joka ky-
lässä Nurmijärvellä.

Osakemaksu on suoritettava loka-
kuun 1 päivään mennessä puolet ja toi-
nen puoli joulut 81 päivään mennes-
sä tänä vuonna. Lokak. 1 päivään men-
nessä suorituista or.ekir.iakaui.sta
maksetaan puolen vuoden korko. Vii-
me vuoden korko on m yö* tSmän vuo-
den kuluessa perittävä rahastonhoita-
jalta, jonka jälkeen se jää yhtiön hy-
väksi.
23691

Yhtiökokous.
JOHTOKUNTA.

Naruiljärven Kjiiippaosoieyhliöi
uusien osakkedden merkitsijöitä kutsu-
taan kokoukseen Perttulan Nuorisoseu-
ran talolle sunnuntaina t.k. 29 p. klo 5
lp. pKattSm&nn sääntöjen hyyßkirymi-
seatä, mxiutosehdotuksist*. liikkeiden
ostosta »m. tärkeistä kysymyksistä.

Nurmijärvi, 24. 8. 1920.
28690 Väliaikainen johtokunta.

Huistokauppojö I
mmm m mmsmmmgF

Lauantaina 4 pnä rvytkuuU klo I? pii-
vSllä toiirihctaan SannSsin kartanossa Pc«.
voon kaupungin ISlieUi! vapaaehtoinen
huutokauppa, jolloin mjydSSn;

30 Ayrsiiirpleliiii,
1 AjrsWre A-ssnni,
Åyrsliirevåsikeita,
Rotulanpita,

joitakuita kay*<ctyiiä maanviije-
lyskonelia seka arvokasta romua.

Samassa tilaisuudessa mvydVän myöskin
syystä etifl sähkövoimaa on alettu käyttää

30 hv. parhaimmassa kun-
nossa oleva imukaasu-
niOGttori sekä käytetty
rnotsalainen Arbrå pal-
makone. »«

Hnntokaapantolmirtaja.
«W I

myydään syyskmm 4 p:«å Ido 11 ap.
Kuhmoisten pitäjässä, aivan Tchm
laivasillan vieressä sijaitseva, hirsistfi
rakennettu

rf 111711 3fly V linA.A &å ffl A AGU o

Omalla n. 1 ta. suuruisella tontilla;
sisältää 4 lämmintä huonetta ja 2
eteistä. Ulkohuoneita: talli, navetta,
sauna, 2 hirsimakasiinia, y. m. Ra-
kennukset rakennettu v. 1917. Myy-
jä pidättää Vi tunnin mietintöajan
hyväksyä tai hyljätä tehdyt tarjouk-
set ja on hyväksytystä huutosum-
masta heti osa maksettava.
ITA-HÄMEEN ABIOIMIS- Ja

KHNTEIMISTÖTOIMIBTO.
Lahti, Rautatienkatu 17. Puh. 2 60.

81,8142 23676

1 kpl. hih.3ta.pySzi&
16ÖDX200X76 m/m., sekä

mtcmélij ohtoa,
8 m. 76 mm. paksua ja 3 kpl. laakereja
halutaan ostaa, os. Uusikirkko Vpl.
23657 O. Y. M. Kuntin.

Ostetaan
Li ii » asemilla ja asem.
rlölKOja, lähellä metsissä.
y;i; rukiita, kauroja sekä
Vlsjaa, heiniä vsun.kstirtain.

Voita ja munia,
pienemmissäkin erissä.

Tarjouksia, selost.: hinta ja laa-
tu odottaa

föiMftft.
Erottaja 11, Helsinki.

250 amp. 13H voit. Nähdään
P. Esjriaihitdifceia 33, Söder
ström. 256)9

Moottorivenhe,
avonainen, tilava, n. 7 solmun vauhdilla,
sopiva kuljetukseen ja hinaukseen tai
puutarhatuotteiden ja maidon kuljetuk-
seen maalta, matkustajaliikenteeseen
y. m. k.

Purjakutteri
55 m* pttkfinmatkan kutteri Niobe. Mg-
lemmat nlfikvinä Uuudenmaan PursftJ.
KysyttÄrä vahti Blom<p*ftria.

Lähemmin Metetagfai /CUrenhnlkatol-
mlsto, Unioninkatu 14, kello 10—12.
SI O«9
Ätb, "Ulsteri-, myys- ja
talvipaltitoct, naiseen-
hapctt, poikainpuvut ja
yksityiset housut ostatte

nykyajan hintoihin verraten
halvimmalla

Fredrika. 47 ja ErtM. 13.
HUOSI. ! Siisti ja hyvi työ sekä kun-

.«ö*spt torpeet. OstaesMnne meiltä ansait-
sette rahaa.

Edjrfäsin ostopaikka yksityisille ja tnk-kch^Mle.
Tilaukset suoritetaan tulvalla ja nopeaan,

aroiona 9—S, Isuantatein 9—6.

J. P. Lehtonen.

HELSiNQIK SANOMAT

Ayrshiresiitoseiaiateii
huutokauppa.

Julkisella, vapaaehtoisella huutokaupalla myydään perjantaina syys-
kuun 10 p:nä klo 1 päivällä Numlahden kartanossa Nurmijärven
pitäjässä (Röykän asemalta 8 km. Hanko—Hyvinkään radan varrella).

50—60 ayrshireratuisia kantakirjalshrniä, astutettuja
hiehoja ja vasikoita.

Karja on vapaa tarttuvista kotieläintaudeista. Myytäväksi ilmoite-
tut rotu- ja kantakirjaeläimet ovat Ayrshireyhdistyksen konsulentin tar-
kastamat ja hyväksymät sekä myydään eläimet Ayrshireyhdistyksen
konsulentlien läsnäollessa, jotka huutokauppatilaisuudessa antavat tar-
kempia tietoja eläimistä.

Huutokauppaluetteloja saadaan joko Numlahden kartanosta
(osote: Röykkä) tahi Ayrshireyhdistyksen toimistosta, Helsinki, Yrjön-
katu 11, missä myös lähempiä tietoja eläimestä annetaan.

Junat saapuvat Röykän as. Hangosta 8,44 a.p. ja 6,04 i.p. sekä
Hyvinkäältä 10,53 a.p. ja 5,06 i.p.

Hevosia lähetetään pyydettäissä asemalle.

Toimen puolesta:
H}» Sandberg.

Saari Itar/an y. jm.

Sen johdosta että Lempeisten ulkoti-
la tuli RyyniUsten yhdysviljelyksestä
ersitettua, myy allekirjoittanut Leaan
piffijen NyynJttsten kartanon terveestä
ia hyväksitunnetusta lypsykarjasta 70
nautaeläintä. Osa niisiä jo kantaneita,
pian ja myöhemmin kantavia lehmiä.
2 teuras-sonnia, sekä astutettuja ja as-
tuttamattomia hiehoja, joiden joukossa
on Ayrshire kantaldrjanonnin N:o 1442
Innon-Ossncn Jälkeläisiä.

Huutokauppa pidetään Nyynäisissä
ensi syyskuun 15 pnä alkaen klo 11 ap.
ja sanisasa tilaisuudessa 6
Ivevosta, joukka sikeja ,hi lampaita se-
kä 4 hv. höyrykone, niittokone, pelto
ja ajokaluja y.v..

Huudot maksetaan paikalla, paitsi
e&iwjatä ja hovt>sis*a royJhinetään luo-
?e*tev?!le ostajille 3 kk. r.inV.enalVa tun-
nr.stetta vastaan, muut ehdot läkerr-
arin paikalla.

Lemussa, eiofctran 23 pnä 1920.
J«ho Tapani.

Saapunut naisten plyssikappoja, uts-
tereita ja sadetakkeja. Myöskin löytyy
suuri varasto miesten pukuja ja palttoita,
sinisiä ja värillisä parhaista engl. kas-
kaista. Tilauksia vastaanotetaan. Maa-
seuskifle lähetetään.

Vaatetusliike
Fredrikinkatu 22.

HUOM.I Kaikki myydään viimevuoti-
silla hinnoilla. Lauantaisin auki B—s.

Karjs- !

Tilanahtauden takia myydään
vapaaehtoiseila huutokaupalla tils
teinä t k. 31 p:nä klo 10 a.p.,
Hennalan Mattilassa, lähellä
Lahden kaupunkia.

16 kpi. osaksi Ayrshirerotuisia,
nyt ja syksylfH poikivia, hyväiyp-
»ytatä lennVä ja 4 hiehoa.

Maksuehdot ilmoitetaan huuto
kruppatitaisuude€?a

iil-limß asioit ji
Riinieifnislöioinijfe»

Laitti, Rautatienkstu 17. P. 107 ja 26 S*B « 8

il ii li S il N "JM pp n

Talossa N:8 U Klrktekatoa
varrella liuu!n>«up?t.'«n vapasehtoi*e«»
huafrikaupissa käteiseltä lauantaina elo
kuun 28 p-i.d klo 2 jp p. (Huornl Muu-
tettu aika ) 4 hevoata, aielra-attast,

•ucßekc(Uvaur;«;a, työreklfi, va!-
,i.st», kuoriuapsliieitil, kuoretn-
tt£urin rattaita, ajoiarpcitt: js hucne-

aluja y. m.

Huutokaupalla myydään kaikea-
| Ulista tavaraa, kuten: kirvesmiehen
, iyökaiuja, 2 naisten hyvää ulsteri-

'■ paittoa, 1 kävelypuku ja miesten
! yövaatteita, pitovaatteita, patentti-

Sänkyjä, kukkasia ja taloustavaraa
'änääii "lauantaina pihalla Fieniin-
gmicatu 10, keilo 5 j.pp.

Frans Dahlbaig,
roraiitii-mies.

3^NNW .^.■X-a--,**»-,J'i'/-'"i "vL*3w»A/* . <'- :r&..-^JL%if

HalySess* ©sla^

lfl Turklir«l9 ku,ta -- hopea- ja Jaloktvl-esineiÖ,
fcuiruum? SS IBlhls\ö?ö| mattoja v. m. arvokasta tavaraa ostaa

jkarkmiamilla. %ta noilla
Bf%N&SS€SN lålåäil
Ereis&ja 7. m

|?sii lckrtiPii\GSJLO LiCl 11\Id 1%.wiO
joko uusia tai käytetyllä, 6—7
cm korkuisia ostaa varastosta

O. Y. Rauma Woöd Ltd. Rauma.
S! ?JI99 23680

1 kpl. Sissi, konevoimalle
1 „ Porakone „

(piene:ipEioliwnen)

1 B Alasin
1 „ Puhalluslekti
1 „ Mirkelipenkki
1 „ Viilapenkki
1 „ Johtoakseii

4 ä ö tnt 1 >/: tel 1 »/*"

1 ~ Sähkömoottori
6 hv. tasavirta

käytettyjä, mutta hyvässä kunnossa.
Arv. tarj. os.

M. Ranta
S:des Linia 18 C ovi 54

Yhden tahi parlhuor.oon
osake ostetaan, mieluimmin Kruunun-
haasta tahi Siltasaaresta. Vast. Hcls.
San. Siitäs, kontt. nimim. ~Osake".

Noin 3 hv.
venhernoottori

V. Kajanne.
Kapteeninkatu 10 E 22.

Puhelin 88 52.

Muutamia vaunulasteja, tämänkesäistä
paalutettua kyivö-

Heinää,
seka

Kauraa
v.m. viljaa ostetaan heti vaunuun las-
tattavaksi Tarjous ilmoiteltava va
laasti vaunussa.

Rehu- ja Sienienliiko
Viipuri.

SHhköos.: Brjjun.

Ostets.an
Käyttökunnossa oleva

NATIONAL

liiéééi
4:!lä 100:talla. Hintatarjoukset y.
m. tiedot lähetettäköön allekirjoit-
taneelle.

Karppilan Osuusliike r.l.
Viipuri, Tervajoki.

Uusi kaunis persialainen käsintehty

Matto
suuruus 170X3 rnt., sekä 4X5.20 mtr.,
sekä useita pienempiä mattoja, pukuja,
palttoita, miest. naist. ja last. kenkä,
kirjoitus- ja puhelinkoneita, soittimia,
polkupyöriä, keiloja, gobeliineja, huo-
nekaluja, ruokasalin kalusto (tammea).
„Kurant" Erikink. 13.

Sokeria
toppa-, pala- seka hienoa sokeria ha-
lutaan ostaa. Vast pyyd. nimim.
»Kahvila & Leipomo" Hela. San. kontu

I Kittiä |
I 20 mk. 100 mk. 81 10 .-50 . |
5 oatas. g

1 0.1 Sittpoi o. j
ra Korkeavuorenkatu 45. H

Valokuvauskone
9X12 tarpeellisine osineen. Vast. hin-
tailm. osoitteella Aug. Alho, It, Vierto-
tie 23.

Kahvila ja Ruokala
halataan ostaa. Vastaus hintoineen y
m. Hels. San, k. nimim. „Ostaja 7917"

Pienempi liike
mikä tahansa ostetaan. Vast. H«ls. San.
kontt. iii;nim. „Heti 7922".

My3fESv3nS
a a

jälleen saapunut, myydään 500 kpl
O. "F. »,

Albaitui

Prima MiiiWWMUM
!. sls3H. laatikoissa.
-. A.. JLhrenbexw JL.Z2*
jkatu 36. Puhelin A 15.

tupakkaa
3:mea eri lajia, 4,890 runkoa. Hyvällä
hoidolla kasvaneita. Vast. heti Karjalan
kontt. nim. »Tupakka 261". 23658

SiirtöffisaiiYarakaappa |
;xoßtoineac iii h e »«msalia, lähellä H*;-
0 siakii, myydään m--twn öJiden;- Uh
§j Asäanafofrofciéirt© Opas, Korkea-
D .Tttontnk. », «?. 10—4, puh. 12193.

I iii I&pÉÉiÉ
Kottbj', Kulmala.

Hyvä
M■ a ■

myydään ensi viikon ajalla.

Jaakko Ala-Keko.
Os.: Isokyrö, Tervajoki.

Pika-
painokone

(König «S Bauerin) käytetty, kahdesta
valiten, myydään esiintyneestä syystä.
Täydessä kunnossa heti saatavana. Raa-
mien sisämitat «1X92 ja 71X110 cm.
Lähemmin joht. livari Partanen, Tam-
pere, Soakanlahdenk. 6, puh. 19 71.

23637

KIRJOITUSPÖYTÄ myytävänä Kata-
janokan Kehysliike, Luotsikatu 8. Pu-
helin 116 86.

Hyvä maatila
noin 300 tynn., 80 vilj., 50 suota, erit-
täin hyvä sato ja irtain, ensiluokkainen
päärakennus, myydään poismuuton ta-
kia heti. Vaaditaan heti ainoastaan 60
eli 80.000 mk. ja lopusta pätevät ta-
kaukset. Läh. Ahlqvist, I. Heikinkatu 3.
Puhelin 32 56, klo 12—2.

Uusi, presenninklkuomulla varustettu

Kuormavaunu
myytflväaä.

KURIKAN AJOKALUTEHDAS Oy.
Helsinki. Annankatu 22. Puh. 34 08.

51.8209 23684

Höyrykattila
soin ISO m* tiilipinnalla. Lähemmin
ilmoittaa

riaiaiiigii! M9reabulk«teiitilsto.
SI 8191 2»W«

öulunkylSssM
sievä huvila ynnä 4 ta. palsta, suuri puu-
tarha y.m. Hinta irtaimistoineen 80,000
mk. Sekä toinen pienempi huvila Past-
bötessä ja Malm-Må. Tark. puh. 13 28
kello 11—2

Rotupahtaite Oxfcrdshiredown

Passeja
n. C kk. vanhoja Lär.gsj&n kartano, So-
ra er« Ha. 23646

7-lankaitien punos
Pah. 98 79.

Ruista jaKauraa.
Suuremmissa ja pienemmissä eriisi

myyn hyvää ulkoku.vaa ruista ja val-
koista ryynikauraa (viime vuoden satoa)
painaa noin 57 kg. hl. Syöttfikauraa yn-
nä vehnää ja herneitä. Korkeimpia hin-
tatarjouksia od. heti mieluimmin suu*'
remmissä erissä.

KUSTAA LEHTINEN. v
Paimio. Sähköos.: Lehtinen.

Vaatetusliike
33 FredriMnSata 33

suosittelee varastostaan ha'voilla hin-
noilla herrain ja naisten pukuja, palttoita,
kafvöja y. m.

Hucni.! Kannattaa käydä katsomassa,
M. IKONEN.

Herrain pukuja sekä palttoita, en«j-
luokkrisesti valmistettuja parhaista koti
sekä «fteinsan kankaitta.

Vaate ja Seteih%ten Xatjeaste,
Uudenmaankatu 27. M. Ikonen.

Huom.! Tutustukaa hintoihimme.

Höyrylaivakone
5 å 6 hv. sekä kattila, sopiva puima-
koneeksi, Wvahöyrykattßa 22 m> 7 atm., I
sekä MramoMßEksraia 30 m» 5 atm. heti
varastosta. !

W. TAUBERT, Utäti- ja Konetotmkto»
Tampere. Puhelin 7 19, ~ .-uj

51.8130 23677 - -
' t**f

Lauantaina elokmm 28 p.

Maatila
mieluimmin lähellä asemaa ja järven tai
meren rannalla halutaan ostaa. Vastaus
hintoineen ja selityksineen osoitteella:

Gideon Grönlund.
Helsinki, Antinkatu 19. Puh. 91 60.

Haluan ostaa 4 kpl. 3—4 kuukauden
vanhoja

pontit!,
Tarjoukset lähetettävä os. U. Salminen,
punavuorenkatu 17, Helsinki.

J. VAULA, Malmi. Pubein 56.
JMph vehnäjauhoja.
R&SSwrmab.-.
Vastaus puheHmella 107 80.

Limonaadikoneita
1 kolonnakone, vähän käytetty, 1 si-

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

Savilaastia ja halpoja kaakeliuuneja
myytävänä Sörn. Ranta 6. puh. 39 23. •
14357

JPolcn/a ja. £>alttojm.
naisten plyssi-, ulsteri- ja topatt. kap-
poja, yksit, housuja, poik. puk. y.m.
myydään valm. varas t. sekä tehdään
tilaten parhaista englantilaisista kank.
halvalla Siltasaarenk. 2, Vaatetus liika j
ja Hämeaak. 2 B, Uusi Vaatetusliike.
Huom.! Suom. liikkeet. 22332

Bié- ja ttrtasppa
myydään halvalla varastoineen. Läh,
puh. 112 88.

Virolaista

Portland-sementtta
Smk:aan 75: astialta myy varastosta,Helsingissä

SUOMEN LUX OY.
Teknillinen Toim.V.o,

Helsinki, Nikolaink. 17. Puh. 33 85.
23402

myy varastolta Sörnäisissä, Viihovuo-
renk. 12, puh. 61 88,

SUOMIN LUX OY.
Teknffiftwn Toimisto,

Helsinki, Nikolaink. 17. Pah. 33 88.
23403

ainaastaan hyviksi tuncettnta valmis-
teta k&ik&e vlrtajarJesMrfiilla heti
varastosta.

Tarpeettomat sähkökoneet ostetaan
tai vaihdetaan edullisimmin.

G. E. PETTFJtSSON.
SähMflftke.

Fabianinkatu 32. Puhelin 99 02.
Sähköos.: Sähkögep.
Pyörä ajokunnossa 375:—*
Saapraat keskikok. miehelle 150:—<

2 kpl. kawjßalii-asrJQfJRV 100: kpl.
Aarnio, rffi Viertotie 57, klo 4—6.

Hyvä Franta MW»i
N:o 7, 35 sm. myytävänä Rl n:o 10
G 16. Klo « jälkeen illalla.

LYYGELI
myydään halvalla.

Kntajanokanfaita 381
51.8216 23726

Piiei iii Hill,
ja metsäpalsta myytävinä heti n. s. tuo- ■nuntaipalsioilla, Malmilla. j

Ff. Hurmerinta. 1

hm.! to lisiin
Täällä olisi hyviä ajokoiranpentuja 8

ja yksi neljä vuotta vanha emä, kaikki
palkittua rotjia. Nämii myydään sum-
massa tahi yjd&äitj.

Oskar Lo&?srwn, Sulkava, Sipilä.

>



Lauantaina elokuun 23 p.

Halvalla
Kirjekuoria
Postfpapcria

Potttkortteja
Postikortti-Albumeja
Kvnti y.m-, yjn.

■Valmistaa tilauksen mukaan Irtoleh-
«öltä, vahakansivfhkoja pm halvim-
malla. Edullinen ostppaikka jälleen-
myyjille.
PanerHiante. It3-Viertotie 3. 2134

Hyvässä kannossa oleva

K, >'ii 1 •

myydään halvalla.
Sekä samassa paikassa halutaan

ostaa 3:men tahi 4:jän hv.
s** !•!»"* «» •

(tasavirralle)
220 tahi 240 voltille.
Lähempiä tietoja antaa

Ussi Kuonefeataffike,
21 msccTmia, Panftnekata iO. Pah. 32J

P. EspkKiaafikik. 39. Puh. 44 10. I

Ranskan* |
fa I

kielon opetusta yksJiyisesJi ja U
ryl*sKy!ss&. :.~:

Htiom.! kalvat fttaktsrssit i
neafTJHiilla cKwwot syys- i
kuussa. J
nmcittetitua voisi arkipäivinä fc.o ff

U—l a.p. ja 4-i/a 6 Lp. ■
MM LIAR), 1

Tuottava
Kahvila

ftyvällä IHkepcikr.ila Riihimäellä olevan
huvilan kanssa myydään sattuneesta
sy\siä. LShemmin teistit ja muista va-
pailla hioneilla oivista liikkeistä ja hu-
viloista Riihimäellä.

HEIKKI HÄTI.
Riihimäki, Siltakate 9, puh. 164.

2368?

Vaatetusliikettä
4:s linja 18

suositellaan. Varastossa valmiita her-
rain pukuja, syys- ja taivipalttoita,
naisten kappoja sekä sadetakkeja. So-
pivaisuus taattu. Varsin kohtuulliset
hinnat Cm. Ang. Kilpeläinen.

Paimiossa, aloittaa toiminta-
kautensa tytöiilä lokak. 26 pnä ja po-
JHla marra.sk. 2 puä. Oppilaaksi aiko-
vat (vaadiilu ikä 17—18 vuorta)
iähettöyät hakemuksensa Hansakou-
iu- ja «lasnetodisJeUsen kera ajois-
sa os. kansanopisto, Paimio.

Asuato ja raaha saataessa opis-
tolla. Vuosikertomus y.m. tiedot
lähetetään pyydettäessä.

.M lp J3I&SBSS WMYMB. Q8

SF 6066
RAJAMIEHET! Ksn haJuaa sijsittaa

pääomaa hyvin tuottavaan liikeyrityk-
seen. Vant. Turun San. lcontt. nim. „Uusi
aja ja varma menestys". 23628

Urnan ayytlftän

Saariniemenk. S, Siltasaarella.

Verstaassa
1 Uudenmaank. 3—5, pohäln 29 25. teh-
] dään kaikenlaisia' autokeemilliscn hifea-
; rin alaan kuuluvia töi+fi. Myös kaikkia
I muita metallialaan kuuluvia Mitä suori-
I istaan. Husai.l Ensiluokan tyé. Kuom.!
! PasiäuVritsauksia y. m. varten matkirate-
| taanmySs nv.aeéHAilk.

taitetaan. Turkistyötä vastaanotetaan
halvalla Kankurinkatu 4, EHi Ojala.

i KiKssi
j hygteijissssä kasvoa hieroaßasEa, saans-
| eurissa y.m. aikaa 1 p. syysk. Lähem-
min Musechatu 7 B 14.
SI 5123 S36W S. Johansson.

käytär.nöliiSikrtopooliseen 2-vuotiseen

SK yi» ■ » w • !• *»

miesoppilaita ja 1-vuotiseen

naisoppilaita varten otetaan vähintään
18 v. täyttäneitä uusia oppilajia 1 p.
marraskuuta alkaville oppikiirsselfte.
Omakätisesti kirjo teitu hakemus, johon
on liitettävä pääkirjoina papinkirja ja
lääkärintodistus, vanhempain tai holhoo-
jan lupakirja, jos hakija on alaikäinen,
päästötodistus, jos hakija on palkollinen,
Maanviljelyskouluun pyrkijän todistus 2
v. tehokkaasta osanotosta maanviljelys-
töihin ja karjakkokouluun samanlainen
todistus kfiytännö!i?.-is'.ä karj;:n':oitotöis-
tä, sekä vahvistettu kopio kansakoulun
päästötodistuksesta tahi luotettavalta
henkilöltä todistus luku-, kirjoitus- ja
luvunlaskutaidosta, ovat lähetettävät
koulun JohtsJßlle enr.un .syysk. 1 p:ää.
Oppilaat saavat oppilaitoksesta k«ko
oppiöikaasnsa vanaan ySfopiöori, ssua-
VtSn, vakwi ja lyhemmän sairauden aikana
lääkkeet sekä hoidon, joien väMvaraiiet-
kin voivat koulun kurssin suericraa.
OapPaat ovat pslkfraurääiinnäti alaiset.

Eiisesivaarassa, ImnSk. v. 1380.
Ewald Relander,

johtaja.
Os.: EJisenvaara.

51.6792 20462 °<W
■■M Zi&hSea X&.s.-Tis&.xe.opistG

i D kutsuu 28 kerran opinhaluista nuori-
IJ soa talvikaudeksi kehitystään jatka-

I p maan. Naisoppih:at saapuvat loicak.
Ijg 17 ja miesopptlant rnarrasfc. 3 p.

; g Hakemukset, joita seuraa papinkirja
' 9 ja jäljennös koulutodistuksesta, la-jÉ hetetään hyvissä ajain, viimaistaan
i 9 ennen lokakuun a3cua aliekirjoitta-
P neeiie, joka pyydettäessä lähettääH ilmaiseksi opiston vuosikirjan sekä
.1 antaa muita haluttuja tietoja. Opis-
H tossa on ollut tähän asti 2459 o«ipi-
M lasta, joista viime talvena 170. kan-
■ sanopistotyöhön perehtyneitä opet-
H tajia 11. Opettajatarharjoittelijoi-
H ta otetaan kuten ennenkin.
S Rope Kojonen, os.: Lahti.I 22452

Kiriaepita
emit

kolonasi
varmasti ja nopeaan kitJMllisen opetuk-
sen avußs. Pääpaino opetuksessa pan-
naan kirjanpidon todaJKeeen ymmäiiämi-
saen. Selvä kastata ja tyydyttävä lasku-
taito vaaitaan. Läh. tietoja kursseista
iöaettaa t nskn mailasia

SUOMEN KIRJEOPISTO.
Turku.

ililipilfii
joka on Helsingin vanhin ja luotettavia
yksilö-kauppaoppilaitos (perust. 1896)
alkaa uoellta S ja 5 kankaoden kauppa-
koKluKarsseiila syyskuun 1 pnä. Pyy-
täkää koulun ohjelmaa, josta saa lä-
hempiä tietoja koulun appiaiuelsta y.m.
Konekirjoitus- j* kirjanpitosiujss«il!e
vastaanotetaan 'uusia oppilaita joka
päivä. lIUOM.I VanhiHuaan ja tunne-
tuimman koulua oppflaieen oe ahut
helppo saada paikkoja. LahempM tie-
toia aataa koalan jphteja Carl A. E.
Uthén, os.: Helsinki, Vladimiriakatu
J9. Puh. 38 9T.

1 6946 22497

2 haoneäa ia keittiö vaihdetaan 3 h.
ja keitttön huöneistw». VäHä meivse-
tosai. Voidaan mvös luovuttaa. Vast.
puh. 122 62. keUo'l2—f

Siisti nuori nainen hakee asuntoa,
miel. perheestä. Arv. vast. Heis. San.
kontt. nim. „Heti 7903".

Halutaan vaihtaa hyvässä kunnossa
olevat hucne ja keittiö joissa on haipa
vuokra, isompsan huoneistoon.

Vast. puh. U2 SS.

HUONE kalustettu tai kalustamaton
halutaan vuokrata. Täyshoitoonkin voi-
daan tulla.

Vast. Hels. San. kontt. nim. „Insi-
nööri 7008".

..Ylioppilas haluaa vuokrara kalustetun
huoneen. Vast. hintoineen Hela. San.
konttoriin nimimerkillä

„Omai liinavaatteet 7914".
OPETTAJATAR on halukas ant. ohj.

koulutehtävissä vapaata asuntoa vas-
taan. Väet. Heis. San. kontt. nimimerk.
„!I«iar asuntoa".

Vuskra- ifiii^itnfetm
aas

Vuokralle tarf otsan

Ensiluokkaisia 2—5 huoneen osakehuoneusioja Uudessa

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

E. Tannerin Konttorissa,
I. Heikinkatu 1. Kk) 12—2. 23353

rrsjjtf <■ , .f-.a~r:»^ww—j

GPZRMVSWGVSW H®is§ig
KSsitt. 4 keiKion ja pah'. Imeneen, Uaikkine mukavuuksineen. Tarkem-
min Kalevassa". ilikonUatu 27, laavani., sanntir.t. te ma-iuant. klo B—l 2 ja 4—7.

"' 28655

Kalustettu huone
Unioninkato 41 D 24.

6 konttori-
h no oi©i sta

Halutaan vuokrata pieni puotihuoneis-
to. Vast. Hels. San. kontt. nimim. „Kä-
teiseliä 7925".

Luovuttaisiko joku hella- tahi pari-
huoneet. Vast. Kels. San. kontt. nim.
..Tositnrvis 7927".

HUONE Ja KEITTIÖ. Kaluste tarvit-
taissa ostetaan. Hu o m.I hyva korvaus.
Vastaus Hotelli Patriaan, huone n:o 34.
Varmimmin tavattavissa klo 3—7 lp.

1 tai 2 huonetta ja keittiö halutaan
vuokrata tai osakkeet ostaa. Vast. puji.
29 05. kello 9—6.

(Yrjönkatu 18>
avataan syysk 1 prsfl klo S i.p.. joikin myöskin uusien oppilaiden tulee llmojttajda
mukanaan |a todistus ennen saamalta opetuksesta. Lukukausimaksu on 100
mk., jonka Ulaksi 10 m'<:n sii|anktrjoitDtmaksu. 23738

Palvotus-llmoltuksia
■ ■

Palvelukseesi halutaan

Apnlalsiohtaian é * *

Pietarsaaren työväen Osuuskaupassa julistetaan edistysmielisten osuus-
kauppa-alalla palvelleiden mSeshenfclöiden haéUayaksJ. Toimeen valit-
tavan on täydellisesti hallittava molempia kotfmalsia Kieliä sekä pu-
heessa etta myös kirjallisesti. Osuuskauppatoiminnan täydellinen tun-
teminen ja kirjanpitotaito vaaditaan. 5,000 mk. hyväksyttävä takaus
on sisään jätettävä ennen toimeen astumista. Toimi on vastaanotettava
1 p:stä lokakuuta. Hakemukset palkkavaatimuksineen on sisääniäiet-
tävä allekirjolttaneeUe ennejp. syyskuun 15 päivää Pietarsaaren Työv.
Osuuskaupalle osoitettuna.

&vlutnsoanvisknniJen .KosZusHitto,
yejsinkj.

myytävänä pikaisen poismuuton täh-
den. Kuuk<u".sißiy7Titi 28,000 mk.,
sr.yydäan täysinä varastoineen heti
38,000 rak. Huone ja alkoovi seuraa
nrtTte.ua. Vuokra ainoastaan 215 mk.
ferak. Vast. H<*R San. konit, olmiin.
»Käteinen 33,000".

Vankka ja hyvä

sekä yhdet parit prima kokolänkivaljaat
tushopeapisloineen, täydelliset. Tar-
kemmin Hippodromista. Puh. 7826.

, 2 kpl. messinkisiä billokattiloJta,
kylpyamme, paloruisku, Irukkajalustin,
|retr. lamppuja, 2 kpl. tikkaita, rauta-
sänkyjä, vesivärimaalauksia, 2 antiik-
kista nojatuolia, tauluja, kirveitä, sän-
kyjä y.m. Vladimirink. 57, Makasiini
pihan puolella, klo 2—5.

Peräpohjolan
Kansanopisto

aloittaa 2C:nncn työkautensa 2 p:nä ensi
marraskuuta enftsi-tia opetusohjelmana.
Oppilaiksi otetaan 17 \'. täyttäneitä mie-
hiä ja naisia. Operusmatesa koko ajalta
on, kuten katkissa kansasoptstoissa, 150
markkaa. ApuraJwina on vähävaraisille
jaettavana noin 3,000 mk. Asunto opis-
toHa maksaa I§o mk. koko opistoapa.
Ruoka osuusrtiokalassa saadaan ra»ka-
aineiden hinnaöa. Hakemus, johon on
liitettävä pajsntodistus ja jfifjermokset
koulutodistuksista s»lcä apurahoja ano-
valla var.-vttornjust«<fl«tus, on enpen lo-
kakuun 25 päivää lähetettävä allekir-
ioittanexille opiston johtajalle osoitteella:
Tornio as.
31.7913 23678

ÉuGsikkerits h
£. E. Taonyo.

uom
Morkku on nu".:?ettu Pinlandäa IcaJivi-

laan, Aleksanterinkatu 12, pah. 123 15.
avoinna joka päivä klo 12—3.

BÖÖMI Halvat hißsat, el Juoci.-ja-
teja. Sl.Biäö_237ol

Kaikkia rakennusalaan kuuluvia
rakennus- ja korjaustöitä suorittaa
urakalla ja laskuun kaupungissa ja
maaseudulla.

(J. IM & H.
elsinki, 34 D., por.
D, huone 7. Puhelin 120 77.
Tavattavissa klo li% s—B i.p.

Huonekaiuia
TuolettipiironJM, puu- ja rautesänkyjS,

patjoja, astiakaappeja, kalustoja, topatt.
«ohvia, tuoleja y. m. keittiöastioita,
eroalji-, alnminiumi- posiiinitavaroita y.
M. halvalla 4 linja 1, !t. Viertotien kitlma.
Huonekalu- ja talousiarneidenkauppa.

Puhelin 80 49.
Myydään halvalla ompelukone, kään-

tOsohva, tamminen senkki, regulaattori-
kello, pien. kaappi niarmorisiivulla, Iso
Roobertinkatu 20, porras A, ovi 2.

Polttakaa ainoastaan alkuperäisiä |

nniÄIIJO-Savukkeita f8 B fsf B I Jrfk ',o^a v '' !iriis'elain hienosta uiko- jä
Puuhnujifceen kanssa poltettava. D

WMMM FEIBII U«WR f.Hi. I

Sähkömoottoreita
Tasavirta» 5-vaihe 50 p«r.

0,5 hv. 110 v. 1,550 kfer. 5 hv. 22U/380 v. 1,430 kler.
8 . 22J . 1.200 . 6 . . . , 1,450 .

4 . . . 1,4 0 . 7,5
, . , .

\,iä
,

6 . . .
IM)

. 9.5 ... . 1,450 .

» :- , . i.'«o . jö
.„ . . 1,450 .

10 . . . 1; 350 . 13.5 . . SOO .
1,460 .

fcUnc.t e>vat kaKkine tarpeineen heti toimituksella! Pyytäkää tarjoustaastne!

MJF% Pft&oHB&fO, S3ftitö-&Q»aH»»cilMe-
KELSWKI SSriköohje: palosMki!. Puh. 11512. 2ä2Btf

Tuoreet sian-, raavaan-Ja lampaan-
lihat, munat, v©it, y.m. SKJSÄÄÄ
ostatte «eulUiimiiitn SUVOSEW ö&keisiä Ibksstehenhet» 30.

Suosiolliset tilaukset toimitetaan nopeasti Pah. 118 12.

Haasioilla kuivattua, ehdottomasti kuivaa ja mullasta vapaata,
ensiluokkaista

TURVEPEHSCUÄ
paalien koko 100X70X50 cm. Vapaasti vaunuun lastattuna ja

feitteelia varastettuna lähetysasemalla, f oimittjs aivan heti varastosta
bijalan—Riihimäen väliseltä rataosalta.

Kunnioittaen

KesU-Siroeen Mtaßviljelys- & KoHekaopp.
Orivesi Puh. 81. S. 21400

MLSMGM SANOMAT

GMMUMMs
kfisiHfivä 1 hnoßetfca, välikäc, keittiön,
kylpyhuoneen, !ufceaiait»irua vaatekem-
Biieite, 2 kellaria. KeskttßÄrspejaiit»,
ISmmkiveM, etcJfiamriijlwi, rapaa aJSvft-
ala. M«onefeto prima kanaees». Yh-
Hö vaaka, vahavaraiaes. S*a
kio I—3 ja talonmies näytt&ä. Arin-
cttank. 8.

2 huonetta ynnä välikkö, eleinen, W.
C, kaasukeittiö, fecskusHtmpö. heti va-
paa. taloiHaies oäjrttää. Arkaöiiok. S,
mkäoäaißic Ho I—3 MIMDI.

V*3Gssffctsa

£o&a&soxiee.as»
lämpiwän, raakatijsen, haluaa VkmsäSi-
nea nåsylioppilas. Vast. Hete. San. tosnt,
ennen 1 p. syysk. nim. »Vuokra etu-
käteen".

Yksi nuori herra
haluaa asuntoa > p. syysk. joko täys-
yiöspidolla tai ilman. vast. Hei». San.
kontt. nim. ..Konttoristi 7Ö02".

i Lapseton toimessa käypä siisti pari
hakee asuntoa kalust. e!i ilman yksityi-
sen eli pienen perheen luo tai lieila- eli
parihuonetta syysk. 1 p. Hyvä vuokra
ja muita hyviä ehtoja. Arv. vast, toi-
von Kels. Sar.. konit. nim. „Yksinker-
tainen asunto".

Halutaan ostaa eli vuokrata
&MA. MOTI

jostain viScasiil&keiseätä ktrkoflkyläsä t.
m. jossa ei ole valokdvaamca. johon
voisi tijoiitsa valokuvaamon. Huoneita
saisi ofla 3 å 4, suotava olisi että maata
olisi vähän. Vast. od. kolmen päivän ai-
kana os. Rnnni A. Pitkänen.

Koulutyttö hakee asuntoa, mieluimmin
täysihoidolla. Vast. Hels. San. kontt. ni-
n;imerk. ..Yläluokkalainen 7310".
Nuori vaatimaton neiti haluaa vuokrata

jksiÉ.kalustetun huooeen,
tahi kunnollisen neidin toveriksi Kaivo-
puiston seud. Arv. vast. Hels. San. k.
nirnirnerk. ..Tärnän kuun ajalla".

Helsingin TeiefDnijfiHSistykssn,
Hordisks Biograf Kompaktille

antamat

Osuustodistukset
N:o 4649 heinäkuun 22 p:ltä 1913
N:o 4650 heinäkuun 22 p:ltu 1913
N:o 5293 elokuun 22 p:ltä 1914
•vat kadonneet Ja kuoletetaan
»ten. 28706

Konttorin siivousta tahi elävienku-
vien halataan. Vast Hela. Saa, kontt
nimim ,H- Jl."»

Vasta rakennetussa huvilassa pari-
huoficet heti v-apäarva, i 5 min. rasitat.,
7 rrrHi. asemalta. Väst. Hels. Sån. ksntt.
maanantai-iltaan klo 5 nimim. „Mitä
maksetaan".

Tupafeoiisematon sivistynyt herra
saa aaneEon l«J««mioherwh«Gßetoverf-
aa tänäpä Wo 10—2, os. Konstantisin-
katn 26 E 43.

heti vjiakratiavnoa lämpöineen Hnnkki-
i jpn frkspalatsin alakerrassa. Lähemmin
! ?. Thure, Ntkelaihkatu 16. Puhelin 43 33,
I keilo I—2.

kalutaan

Vaatimaton
YMopjsii&6

haluaa asuntoa syyskuun alusta joko il-
man täysaoitoa tai täysihoidolla. Kyke-
nevä ja täydellisesti tottunut ohjaamaan
koululaisten lukuja kaikissa oppiaineis-
sa. Arv. vast. Heis. San. kont. nimim.
..Karjalainen".

Fil. Icanct
haluaa vuokrata kalustetun huoneen 1
pstä syysk. Vast. U. S:n kontt nimim.
..Acskultantti 2174". 23711

Nuori na'nen haluaa asuntoa joko to-
verina tai siistiasä perheessä. Vast. Hels.
San. konit, nirr.im. ..Asunto 5554".

Musiiickiopist. hai. as. p»rh. tai kai.
Iwon. Huom.l Oma piano sekä voisi
an+aa opet. soitossa. Vast. tänään klo
12—' puh. 41 57.

Syyskuun alusta halutsan vuokrata
isompi eli pienempi

huoneisto
Pyydetään palkkiota vastran ilmoitta-
maan vuokraehdoista puh. 34 25 klo 9-1.

NEiTI, jolla on oma sänky ja sänky-
vaatteet, haluaa asuntoa. Vast. Hei».
San. kontt. nimimerkillä

..Asunto 7926".
Pieni huone

kn«pung4ste tahi kauppr.tfn lähiseu-
caJsta. Arv. vast. syysk. ±5 p. kulues-
sa Hels. San. Siitäs, kontt. simimerk.
„NairaisiHi menekit".

3,000—10,000:
maksetaan hellahuoneen luovutuksesta.
Vastaus puhelimella 95 03.

iuto-KoFjaaiao
Vaasankatu N.o 13

Puhelin 120 90.
Huom.! Ainoastaan auton kor-

jausta.

NIMENI, joka tähän asti on ollut
Pekka Johannes Tikkasen, tulee tästä
l&htien olemaan Pekka Johannes Ran-
ta, kotoisin Pielaveden pitäjän LSy-
tynmfien kylästä N:o 2. Jfimeni ea
Pekka Johannes Ranta Snoraesoa ja
Amerikassa.

Two Harborissa, Lake Couniyssa,
Minnesotan Taltiossa, heicäk. fv pai

,23706

Riihimäen Suojeluskunnassa juliste-
taan täten soSlaskasvatuksen saa-
nertten henkilöiden haettavaksi.
Toimeen on asttftava tulevan loka-
Kuun 1 p:»fi ja ovat hakemukset
palkkavaatimuksineen lähetettävät
suojeluskunnan esikunnalle ennen
syyskuun 15 päivää.

Riihimäellä elokuun 26p:nä 1920.
Riihimaan S*Jo|«laskannan

I Es&Uiit-x 2305.S
Siisti ja reTieHfaen yksißpslvelijetav

saa teinien jjienessS perheessä syysk. 1
pstä.

Vastana puhelimella iflS 25.

kunnollkica ja työlss"kyinen saa paikan
Hevosojan kartanossa 1 pstä marras-
kuuta. Hakemus paHdtavaatJßiukstneea
osoitettava Kyennene Osakeyhtiön Maa-
iakmsosasJiße, Kuusankoski.
SI 8204 236« S

20 lehmää hoitamaan halutaan kel-
vollinen

Nybackaan Ali-Keravan kyUSa. To-
distukset ja palkkavaatimus osoitetaan
John Rapp'ille Koreo. 23C51

Hienompaan ja yksinkertaisempaan
ruoanlaittoon tottunut, siisii ja järjestys-
kykyinen aiiel. talouskoulun käynyt

K*itm
• u m UPlllSlitlF

aSA paikan kun lähettää suositukset ja
palkkavaatimuksen Lahden postitoimis-
toon nimim. ..Lähellä kaupuakio".
81.8183 23673

Taitava Miesten ja Kaistaa

pukuleikkaaja
saa heta paikan. Väst Hels. San. kontt.
nimim. yHyvS paikka 7806"! *

keski-ikäinen, yksinker-
taiseen ruuanlaittoon tot-
tunut, kolmea lehmää
hoitamaan halutaan heti
keskisuuruiseen talou-

Vast. Hels. San. kontt
nimim. Palkka Zmk.
M) kujissa. juna

Täysip anmattit&itaisct

makkara-
työntekijät

saavat työtä
TocmMmi C. A. Baldaufllla, Antink. 13.
51.8194 23702

Työtäpelkäämätön ja ahkera

Karjakko
saa paikan 1 psta lokakuuta tahi 1 p.
marraskuuta Veikan kaffanossa Ifhel-
lä MJBceliS. Karjamäärä noTn «trTo-
djstusjäljennökset, joita ei palauteta ja
palkkavaatimus lähetettävä eanea 15 p.
syyskuuta osoitteella:

N. J. KAKKINEN.
8871,5 HUrola, Va&fca.

Palvelijatar
ia paikan Pletarink. 4 P 21. Starttaa.

«O 2$Z i»<y -5 »

TaiMmies
järjestyskykyinen, hevosr.nkas ja rehelfl
nen saa paikan luonani 1 p. marraskuuta,
samoin

Karia kko
saapi paikan. Hakemukset todishiksS-
neen ja palkkavaatimuksilleen läheiettä-
rät ennen syyskuun 15 päivää allekir-
joittaneetta, jolloin viimemfiinittagfé vois1

toimeen saapua. S

51,8200 23?00
Osk. LaurSa,

Lauttakylä.

NaLsk&rjakko
Toimeensa täysin kykenevä karjakko

saa pa; kan (entisen. ...•..'":JEiin msnon fäh-
c!cn) ffikkiliin harigj£te|irtifai!a 1 päivänä
marraskuuta. suosituksi-
neen ja palkkav.ir.Tiinuhsir.een (vaihto-
ehtoiFesti 'i2:Tot!.i:i tahi talon ylöspidos-
sa) lähetettävä hntien syyskuun 10 p

NIKKILÄN KARTANO.
Hyviiikää.

Mas>,nvilje 1 y i ksa?*i» 88js§y4
23C55

joka kykenee johtamaan suure-jpaa
työvoimaa, saa paikan marraskuun 1
pstä Wuojoen kartanossa. Todistukset
ja palkkavaatimukset lähetettävät

kjtfano» 'oj.: T£uo-
jokl. 233316

Tarmokas ja kokenut

Konepajan
saapi h?t! toimen. Hatagniksat pjjjlla-
yaaiinjuksineen ja suosituksineen, joita ei
palauteta, osoitettavat :

Nimiin. .Maaseutukonepaja* Uuden Suo-
men konticrlin. 23717

Taitava kappaompslija
joka kylcenee tekemään tilattua työtä,
saa heti paikan, kvm soittaa puheli
raetta 710$. $

18—21-vuotiaa tukeva poika
saa

Mikonkatu 11.

Taitava

raufasorvafl |a hlssloioattöOrl
saavat edullisen paikan.

A. Parjanen OsaksyhtiS.
Lappeenranta.

Läk. tavataan tänään kio i—6. Yk-
si.tyishoteUi.

Lapsenhoitaja
Otetaan palvelukseen heti lapsirakas

tyttS tahi vanhempi henkilö. Tavat-
tava henkilökohtaisesti Töölönk. 50
ruokalaissa tSnään.

Siiitjili
tÉN

Takahariun parantolan naisosastolla
on haettavalla ennen syyskuun 5 päivää.
Rahapalkka 310: markkaa kuussa ja
täysi ylöspito. Toimeen ofe; tultava lo-
kakuun 1 päivänä.

Punkaharjulla aiokuun 26 p. 1920.
VÄINÖ SEPPÄNEN.

33718

Iriita
(myöskin jatko-opistol.) opettamaan
fysiikkaa, kerrnaa ja alaluokkien maar
tietoa syyslukukaudeksi Lahden yli
teiskoulussa, haetaan. Vas t» palkka
vaZtimukajyeK» Hhetett F. LanrisiUal-
!e Helsinki, lO g.

LpiÉjl
taa hyvan paikan.

Tuttava lauantaina U» 12—4
Arkadiankatn 17, h. 7.



10 N:o 232 1920

Kotiopet-
tajatar

Kotiopettajaa,
jolla on halua ja taipumusta ope-
tukseen, haetaan neljälle pojalle
lyseon alaluokkain aineissa per-
heeseen Tampereella. Hakemukset
ja tiedustelut osoitettakoon Sano-
malehtikonttori Oy., Koskikatu 7,
Tampere, merkillä »Kotiopettaja".

Tarmokas ja taitava mies-Jonka tulee opettaa 8a tyt-
jtöä yhteiskoulun ensi luo-

f kan aineissa, saa heti paikan
(vapaalla ylöspidolla. Todis-
tukset ja palkkavaatimus se-
lkä ilmoitus iästä lähetettä-
vät osoitteella:

Kauppa-
apulainen

E. J. Hollström,
insinööri.

Lieksa, PankakosH.

saa pysyväisen toimen isommassa
maaseutuliikkeessä, aseman lähel-
lä, toimen entisen hoitajan siirty-
essä opintojaan jatkamaan.

PIB ■ ■■■•■itaja. Halulliset lähettäkööt suosituk-
sensa vaatimuksineen ennen 10. 9.
Toiminimi Kaarlonen A Nummila

Perniö as.
Toimi on vastaanotettavissa 15.

9. tai myöhemmin sopimuksen mu-
kaan.Nuorempi koneinsinööri tai teknikko

•aa konstruktöörin ja piirtäjän toimen
selluloosatehtaassamme. Todistusjäl-
jennökset ynnä palkkavaatimus otta-

: maila huomioon, että asunto, halot ja
valo ovat vapaat, lähetetään as:

Asunto valoineen ja lämpöineen
seuraa palkkaa, ja ylöspito saata-
vana myös talosta.

Kemi Osakeyhtiö,
•*,"« Kemi, Karihaara,

, 23647
Liike-

apulaisen
toimi

julistetaan kykenevien, osuustoi-
mintaan innosluoeitten mieshenki-
löittcn haettavaksi ennen syysk. 8
päivää. Hakemukset paikkavaati-
muksineen, todistusjäijennöksineen
ja suosituksineen on lähetettävä
allamainitiin liikkeen hallitukselle
o».: Tyrnävä.

Tyrnävän Osuuskaupan r. 1.
Haiatus. 23635

MM
nainut, pleniperh. hevosholt. hyvin pe-
rehtynyt, ehd. kunnollinen saapi paikan,

loko loka- tai tnarrask. 1 p-.stä Viikin
tartanossa Pirkkalassa. Todist. ja suo-

situks. kuin myös palkkavaat. luonn.
ja rahassa lähetett. ennen syysk. 10 p.
o».: Viikin kartano, Nokia as"

HUOM.I Nahjukset älkööt vaivautuko.

Mlii
■• 1 • « »

paikka
: m alaansa kykenevien henkilöiden haet-
; lavana liikkeemme päfikaupassa Kallio-
. koskella. Kaupan puolesta seuraa vapaa
• asunto (yksi kamari), lämpö ja sähkö-
valo. Toimi on vastaanotettava mahdol-
lisimman pian. Hakemukset suosi tuk-

| sineen, todistuksineen ja palkkavaat!-
tmiksineen on lähetettävä kaupan Hallin-
nolle ennen syyskuun 12 päivää osoit-
teella: Taavetti, Kalliokoski.

.. Kalliokoski, elokuun 29 p:nä 1920.
j Miehikkälän Osuuskauppa r. L HaflJhis.
,23720
; Ruoanlaittoosi tottunut lapsirakas
palvelijatar «aa palkan pienaasi per-
ftaeaai

t Neitsytpolku IB». Puh. 1» 7«.
N&ieicmrjmhko

koulu» käynyt aaa palkan pienemmin
karjan (12 lehmää) Ja pieuemmän si-
kalan hoitajana tilalla, lähellä Helsin-
kiä. Tullimies löytyy. Hakemukset
suosituksineen Ja palkkavaatimuksi-
neen Leppävaaran tila, Kilo, puhelin
Kilo 12 tahi Helsinki 5 33. VllltMljl
Käkisalmen Gsuuskanpassa r.l. NEITI joka on tottunut retuseeraamaau

sekä pystyy kuvaamaan atelierissä, saa
pitempiaikaisen paikan kun lähetlää
palkkavaatimuksensa työtodlstubsineen
o».: O. Hynninen, 0»lu. 23933

ilmoitetaan haettavaksi seuraavat toimet:

Visua M
toimi KBls2iko!siiiun aikova

otetaan harjoittelijaksi Kymin Osa-
keyhtiön metsiin Luumäen pitäjäs-
sä. Hakemukset suosituksineen lä-
hetettävä allekirjoittaneelle ensi-
tilassa.

Yr'}ö Helavaara,
os. Taavetti.

sekatavaraosastolla, jossa maataloustar-
vike- ja konekauppa-alaa tuntevalla on
etusija.

WIWWMWW
toimi,

»»« 1 1 fm » Kunnollinen

hi- is niini
sa.ipi heti toimen meiilä.

lm- ja Wxåm Mfttfi
Helsinki. 2368*1

toimi.
Hakemukset suosituksineen ja palkka-

vaatimuksineen lähetettäköön ennen ensi
tulevan syykuun 8 päivää osoitteella:

Käkisalmea Osuuskaupan r. L Johtokunta
Käkisalmi. 23721

Siisti, rehfcil. maan molempia kielii
täit. tyttö, joka ky k. hoit kahvikopin
myyntiä, saa heti paikan Ruoholahden
sat. Eklundia kahvikojus&a.

Tottuneella etusija 1

Karjakko,
tehtäväänsä innostunut, sai toimen I. S
K. karjanhoitajana 15 p:stä Syysk. tahi
myöhemmin keskikokoisella tilalla. Ha-
kemukset todistusten ja palkkavaati-
musten seuraamana lähetettävä »Itä-
Savon" konttoriin Savoni.nnassa mer-
kille ..maamies". 23854

1 luokan parturiapulatoen saa paikan
Uuden Ylioppilastalon parturiliikkeessl.

Kaksi piilevää Kokenut ja ammatissaan taitava miea-
tahi nais.

karjakko
ja höyry- ja sähkökoneiden korjauk-
seen pystyvä

seppä
sekä muutama kunnollinen

muonamies
saa edullisen paikan marraskuun I pstä
kartanossa Uudellamaalla. Hakemukset
palkkavaatimuksilleen ja todstusjäljen-
nöksineen lähetettävä Hels. San. kontt.
nim. ..Kartano 7911".

Huom.l Pienlperheistflä etusija.

nais-
■lf I IJ ! I U> U Q

odliHUtiaJdd
velvollisuudella hoitaa myös
puhelinkeskustamme saavat
heti toimen uudella sähkö-
lennätin asomalianime Kari-
haarassa. Hakemukset palk-
kavaatimuksinaan, ottamalla
huomioon vapaan asunnon,
valon ja lämmön, osoitetta-
koot

NAISKARJAKKO, joka ottaa osaa
kaikkiin navettatöihin, sekä puhtautta
harrastava, saa paikan maatilalla, jossa
on noin 30 nautaeläintä ja 7—S sikaa,
jotka ovat karjakon hoidettavana 2 apu-
laisen kanssa. Talosta vapaa ylöspito.
Asuttava talon tyttöjen kanssa. Vast.
palkkavaat. lähet. os.: Kustaa Kyöstilä,
RUhimflkJ, Launonsr, Vähikkälå,I Kemi, Karihaara. 33667

Vanhempi

Liikeapulainen
perheetön mieshenkilö, omaava hyvän
myyntitaidon ja sekatavara-alan tunte-
muksen sekä Järjestyskykyinen, saa pal-
kan päämyymälässärnme Kauhajoen ase-
malla, edellisen siirryttyä sivumyymä-
lämme hoitajaksi. Tehtäviin kuuluu ta-
varain vastaanotto, lähetys sivumyymä-
löihin ja osanotto myyntiin. Liikkeen
puolesta asunto; lämpö ja valo. 1 kk.
irtisanomisaika kummaltakin puolelta.
Hakemukset, joissa on mainittava ottaa-
ko hakija toimen varmasti vastaan, suo-
situksineen ja palkkavaatimuksilleen
on johtokunnalle osoitettuina lähetet-
tävä S. O. K:n Neuvontatoimistolle Hel-
sinkiin t. k. 31 päivään mennessä. Toimi
on otettava vastaan heti kutsun saatua.

Kauhajoella, elokuun 23 pnä 1920.
Kauhajoen Osuuskauppa r. L,

johtokunta,
23523

yksinpafvelija
saa paikan 4 hengen perheessä 1 pistä
syyskuuta. Cygnatirkatu 8, prs D, as.
32, tavataan B—l 2 ap.

NAINEN
jolla on kokemusta keiivslUkksessä saa
paikan Katajanokan Kehysliikkeessä,
Luotsikatu 8. Puhelin 116 86.

Helsingin Eliirtarvetoimis-
ton Keskuskeittiöön otetaan
taitava
TT ' i i n i in n

E AltiQlQTn "n
fkulllulULuij
Ilrr.oiltaoduttava henkilö-

kohtaisesti Keskuskeittiöön,
Sofiankatu 1 (sisällä pihassa)
maanantaina klo 4 6 i.p.
518N9 28727

Nuorempi perheetön

Sf • • I M • «

mieluimmin sellainen, joka tuntee
paperitehtaan koneistoa, saa heti
paikan meillä. Hakemukset palkka-
vaatimuksilleen, huomioon ottaen
vapaan asunnon, valon ja lämmön
sekä jäljennökset todistuksista,
suositukset ja ilmoitus nykyisen
toimen iitissnomisajasia, lähetettä-
vät osoitteella

ÖikjylSil Tsriilw.
Imatra.

51 813? 23305

TYTTÖ hallaa kauppa-alalle. Maf-
ennen ollut. Väst. Hels.

San. iontt. nimim.
..Innostunut 7920".

HIBROJATAR
haluaisi vakituista työtä. Tottunut
myös kylpyhoitoon. Väst. Hels. San.
kontt. nimim.

Ranta-, aekatavara- ja tukkuliikk.

palvellut 23 v. mies haluaa paik. Vast.
Viertola, It Viertoti* 17 nimimerk.
..Mieluimmin maalle".

Tallimiehenä ja kuskina toiminut
Etefä-S noruessa isoissa kartanoissa,
haluaa paikanmuitosta 1 ps|ä marras-
kuuta. Pieni perhe, Katettavat tocka-
tukset. Herrat ja maanviljelijät, jot-
ka tSrfiän liuepäoen ottavat, pyydet.
Vs»t, kirj. esnen 5 p. syyskuuta niiHm.
„faJElssles T. L.", Varkauden poptft.

Oo^elutaitcjnen,
jonkea verran «NN alalla »Ilot, haluaa
Beärppiin johonkin liikkeeseen nyt he-
ti. Va?t. Hels. Sas. kontt nimimerk.
»Kahden päivän aikana 7938".

i Virkaa haettaTaoa 1

liilani
Hyvin suositeltu

LÉfiiåfllitiåja
iofca on halukas ottamaan osaa tvchön,
scancScan I p:*tä marrjskr.uta. Yodrs-
!u«plJW;nSkstt, joi*a ei paisuteta, sekä

räh«tettSv£t os.:
Kesken Tehhian konttori, Kosken as.

51.8148 23«8o
virkaHyvin suositeltu

AF g •

M V*f U 4*l
halukas ottamaan osaa työhön saa pai-
kan I p:stä marraskuuta. Hakemukset

joita ei pa!nu-
teta, ja paikkavaatimuksineen lähetettä-
vät osoitteella:
Kosken Tehtsaa Konttcri, Kosken as.

S1.8! 40 23584

Orimattilan kunnassa ilmoitetaan
haettavaksi ennen syysk. 25 päi-
vää. Paikkaa kunnalta 4,000 mk.,
joeta 2.500 mk. kalliinajan lisää
sekä haettava valtinapu. Taksaa
ei ole. Irtisanomisaika kummalta-
kin puolen 3 kk. Hakemukset osoi-
tettava kunnallislautakunnalle, jol-
ta myös saa lähempiä tietoja.

Orimattila, 24. 8. 1920.
23644. KKrmaUislautaSiunta.

Hyvin suositeltu, järjestystä rakasta-
va ja rcli=ilinen, ruotsia puhuva Kiihtelysvaaran kunnari

Kujjcailiåsåi

laji jz MW
Mu

julistetaan haettavaksi Köyhäinhoitohal-
lituksilta kolmenkymmenen päivän ku-
luessa pa&ksvaatimuksineen ja f-uoel-
tnfes-Jncen. Vapaa asunto ja ruoka talola
löytyvistä ruokstarpeista i!mt>n kahvia.
Kolmen kuukauden irtissnamisaika mo-
lemmin pusi n. Valitut ei saa kieltäytyä
ja hakemuksia ei paisuteta.

Kiihtelysvaarassa, 24 p. e!ok. 1920.

KöyhäfiAoiishaffiius.
Kiihtelysvaara. 23661

fVleijerska tai

karjakko
saa marraskuun 1 p:stä prikan KosJ«n
tehtaan meijerissä. Hakemukset todis-
tusjäljennöksineen, joita ei palauteta, lä-
hetettävä os.: Koskea Tehtaan konttori,
Kosken as. 81.8151 23588

30 v. kunnollinen palvella tottunut it-
senäisesti hoitamaan yksinkertaista ta-
loutta, haluaa paikkaa 15 p. syyskuuta.
Arv. vakt. odottaa Hels. San. kontt. ni-
mim. ..Kaupunkiin eli maalle". yrirlca.

Liivi- ja housuräätéli hakee työtä.
Vast. Hels. San. kontt. nim. ..Tyttö".

Jääsken Rouhäalan kansakoulussa ju-
listetaan haettavaksi ennen syyskuun 5
p:ää. Virkaan on astuttava heti kutsun
saatua. Palkkana valtion palkka ja kun-
nalta 400: mk. peruspalkkaa, ynnä
kalliinajan lisä 1,700: mk. perheettö-
mille ja 2,000: mk. perheellisille,
vuokrarahaa 500: mk. Koulu sijait-
see erinomaisen kauniilla pakalla. Ha-
kemukset osotetaan johtokunnalle os.:
Jääski, Rouhiala.

Jäaskessä, 24 p, elokuuta 1020.
23662 Johtokunta.

lliiiilii
konttoristina palvellut piirustus» aitoinen
piirustuskoulun käynyt neiti haluaisi jo-
tain sopivaa tointa Helsingistä. Arv.
vast. Viipuriin ..Karjalan" konttoriin ni-
mim. „Iltatuntiin oppilas 7909".

Tarmokas ja järjestelykykyinen, hyvat suositukset omaava, 10 v.
liikkeenhoitajana toiminut mies hakee joko liikealalle taj muuta sopi-
vaa tointa. Voi myös sijoittaa muutamia summia, saadakseen toimen,
joko liikeosakkeisiin tai rupeamalla liiketovenksi. Arv. vast oso.tet-
tava Aamulehden kontt. Tampere merkille:

»Liikemies 160CO-.

iiiiÉiÉi
virka

Rantasalmen Tuusmäen kylfin kansa-
koulussa ilmoitetaan täten 14 räivän
kuluessa väliaikaisesti johtokunnalta ha-
ettavaksi. Virka on vastaan otettava
syyikuun 15 pnä ja seuraa paikkana
haettavana oleva raltioapu jos se
saadaan ja kunnalta puuttuvan asun-
non korvauksen kanssa yhteensä 3,000
mk. vuotta kohden.

Rantasalmen Tuusmäen kyliäsi dok.
20 pnl 1020,

Johtokunta.
Postfos.: KoJkontalpale, Tuusmäki.
23660

Reisjärven Kirkonkylän kansa-
koulun Johtokunta julistaa

iii iptuji
sekå

i P-p 3*? f f s wp.r

paikan
haettavaksi syyskuun 7 päivään
mennessä. Virkoja, jotka on kut-
sun saatua heti vastaan otettava,
seuraa palkkaa kunnaita, johtaja-
opettajalle 500 mk. pohjapalkkaa,
600 mk. osaksi puuttuvan viljelys-
maan korvaukseksi siksi kunnes on
hankittu iy2 ha.

Apuopettajan pohjapalkka 500
mk., 450 mk. rakenteilla olevien
huoneitten, lämmön ja valon kor-
vaukseksi, siksi kunnes omat huo-
neet valmistuvat, sekä kunnalta
kaliiinajanlisäystä 600 mk. kum-
mallekin opettajalle, kuin myöskin
valtion palkka kalliinajanlisäyksi-
neen. Tulee mahdollisesti epäkom-
petentitkin huomioonotetuiksi, se-
kä nainenkin johtajaopettajaksi.

Reisjärvi elokuun 22 pnä 1920.
23634 Johtokunta.

tai iii
Keuruun kutcnssa j*liststaan kiertä-
vän sniraanJi<ritajai*s.r«a toimiin pe-
rehfcynaiolön sairaanJveltokurseta s-aojlt-

t**«iden hoitajattarien haettavaksi sa-
netun konnaa kwßn&llisla»4aii*iiK*alta
33 päivän krsluo.i«a tSsta päivästä lu-
kion. Virasta, jossa ca Mtdatéttara
vahvistettua ehje*iiänfc3S .i, si>»e»
mskdoliisorti tehtäviä muutoksi?., seu-
raa palkkaetuina 400 mk. kuukaudessa,
vapaa asnnto (kamari ja b#iS*iS) sekä
lampo ja valo ynnä ylöspito teimipai-
keisea vapaine esle*tekeis»«e kyytes-
neen. Irtisanomisaika Htmmaliakia
r-Bolen 2 kk. ja on visfce vastaanotet-
r.nva teranik. 1 pnä IML

Keuru, «lok. 26 paa 1?20.
Eetnali Ilolnäjien.

KcTaifllliäaßtak. esimie*. 23630

Kadonnut raitiotie-vnesfllppa nio 109
kuoletetaan täten. Mahdollista löytäjää
pyydetään hyväntahtoisesti jättämään se
Raitäotieyhtiön konttoriin. 23645

LOMPAKKO Siltasaaren- ja Liisan-
kadun vUillt, sisält rahaa, 2 paasia
y.m. Rehell. 16yt pyydetään palkk.
vast. tuomaan ie o». Fredriksbergink.
18 D 79.

Lauantaina elokuun 28 p.

Vesijäi
kk.— i

,1— Suopelto—Jämsän
orpilnhti—Jyväskylä

*« J&snsS
26 p:stt helnik.

VeaJffirvetfcä: maan., ) csklv., umv.
'li 2 l.p päivajuiwiii seavuttua

JyvaakjrlSst&i sunn., Ulat, torst.
4 l.p.

Mufst.! Yhdiatyy Pieksämäen, Haapa-
mäen !« Suclabden iuniK 21145

åolwerpen—Etelä-Suomi,
Itöyrjl. ~©SI0I"
lastaa syysk. 20 p:n paikkeilta Antwer-
perissa (mahd. myös Rotterdamissa) Etelä-
suomeen.

Tarkemmin Ilmoittavat 23710
E. Sracse, Aniverpen ja

Suonien Hfcyryktäva OaakeyhtiS.

\ MMT
lastaa Helsingissa 30. B.—l. 9.
Daniigiin, mahdollisesti Stettiniin
ja Riigaan. Lasti-ilmoituksia vas-
taanottaa ja lähempiä tietoja antaa

John Nurminen O.T.
Helsinki.

Puhelin 30 12. 28724

LYYPEKKIIN
lähtee

HiyryL „Aegir"
!!eUingis'ä irysk 12 p:n paikkeilla ottaen
mukaansa m -■ Uurtajia ja tavaraa.

Tarkemmin ilmoittaa
Suomea HSyrylaiva Ooakeyb***.

Tampere -Kkoveni Virrat—

Toisvesi.

TARJANNE
Pääll. merikapt. O. A. Vahlman,

puhelin 11 56.
TatrrpcresHa: tiict. ja torat, klo 10 ap.;

lanant. klo 12 p*v. (tilst. Tolsvedeae
asti). Takaisin Virtain kirkkorannasta:
k-calrlv. ia perjant. klo 3.30; atmnunt. klo
i pÄv jTotsvTsdanai kasWv. klo 2.30 ap.
(huom.! 6/6, 18/7, 15/8, 12/9 ja
3/10 ei Viroilta, vaan VisuvcdcrtS klo
4 ip. poikkeamatta Pohjaslehdclla ja Sal-
«ie!la).

Vilppula Ruovesi—Tampere.

IMTO
P2211. K. J. Kangasniemi.

Vilppulasta: sr.nmint. klo 5 ap.; maa-
riint.. keskiv. ja torst klo 4 ap ; lauant.
tås 8 ap. (maanani Pekkalan ja torat.
Huutolan kautta Tampvreelle).

Temperoilta: tilst. ja perjant. klo 0
ap. (Mat. Pekka!au ja perjant. Huutolan
kautta).

Raeveddtß: sunnunt. klo 12 päiv.;
keskiv. klo 2,40 ja lauant. k!» 4.45 ip.

Ast»m : «4 Tampereella J. Mäntynen,
puhelin 643.
Höyrylaiva OsstsSktfsta Tarjenne r. I.

Ruovesi. 13372

Maatetut kniknvaorot.
Vesijärvi—Suopelto—Jämsän
kk.-Korpilahti-Jyväskylä

°/« Jämsä
I pstl tyysk.

Syonii—lhHwili—Wila
Bergen'ln kautta

Posti- ja rrrartfeustajakalku
Beiycncko D»mp«Mb«an<«hablai

s/s ZETA

Vesff&rreltli tunn, tilat, torit klo
2 aamulla. j

JyY&akyUstfti maan., keikir., per]. '
klo 2 aamulla. 23668

Muutetut kulkuvuorot elok. 24
p:sta alkaen.

% Suomi
JyvlskyWitl sunnurit., kesklv. #a

perj. klo 3.30 a.p.
Vesijärveltfl tiist., torst. ja lauant.

klo 2 a.p. ■j,3sgg

rae
isifänri- Vääksy—-
'Mafoki—JLnhm&isien

islitee Beryenlata joha toinen perjantai

Rotterdamiin ja AntverpenMln.
Pilettejä ja tietoja kautta:

Hjalmar Suemlnan
Heltinki. Kauppiaskatu 6.

Suomen Matkeilntoimrato
Helsinki, P, Etplaasadink. 21.
Höyrylaiva O.y. Bore

Turku
tofca pHasiolaUsto:

H. M. Steenstrup
SI 31» Vum. 21

B|B LAHTI
Kufyjioisistd joka arkipäivä klo 1.15 yö')»
Vesfjarvelta pÄIvBJ. tultua noin klo 1.45 ptlia"

PnhelJn Lahdata 1 54. ;

Veaffarri-VBftkay- Holnola.

Is HEINOLA
Heinolasta joka t.B iva" klo "7 »>mulla.
Vesijärvclia pii vi j. tultua noin 1.45 pälvi»

Puhelimet: Lahdessa 154,
Heinolassa 7.

Köyryvene O.Y. KymL
12384 Heinola Pah. 62.

Bi-ilSll-Miloli
ja päinvastoin

saaristoreitti», ylläpitävät yidessä purjeh-
tien Suomen Höyrylaiva OY. ja Stock-'
hokua Rederi A.B. Svea ensiluokkaiallla ,

matkustajahöy ry laivoilla:

MRIRDNE
(kapt Harry Rönngrcn) Ja

BIRGER JARL
(kapt A. Friberg)

Jfffka vuorotellen lähtevät:
klo 10 a*.

.Ariadne' Joka a nnuntai,

.Birger Jarl* joka keskiviikko.
Tukholmasta klo 7 lp.

.Birger Jarl' joka sunnuntai,

.Ariadne" joka keskiviikko.

Haom.! Kun Uivat luisevat saarlsto-
reitha, taitoutuu matkustaville mleltytUyl
Ja vaihteleva matka.

Huom. ! Matkustajaa Hankoon voivat
käyttää vain höyryl. ArHdnea.

Tavaroita vasiaanoteua*}!.
Lippuja myyvät Ja lasti- ilmoituksia vas-

liaanitnint
A.B. Nyman A Scholts, Tukholmat,

(Ärsdnen puolesta.)
A.B Förenade Spedition»- och

Rederi mg., Tukholma.
(Birger Jarlin puolesta).

Suomen Matkatoimisto, Helsinki,
Suomea Höyrylaiva OankeyhfJSi

Helsinki,
(kummankin laivan puolesta).

Ilmoitus on Uasl lehdessä Joka lauantai.
14723

Vesijärvi—Padasjoki—K uhro alnen—
Korpilahti—Jyväskylä.

S/S SUOMI
V:j|rveltä tilat., torat ja lauant. klo

2 yöllä. J:ky iästä kevkiv., perj. ja
fusnunt. klo 3,30 aamulla.

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

Jämää.

S/S AALLOTAR
V:järvellä: maan., keskiv. ja perj.

klo 7,30 ip.
Jämsästä: tilst., torat, ja lauant. klo

4,30 ip. Puh. Lahti 188, Jämsä 39.
16432

Vesijärvi—Suopelto—PiWajahosk!
—Edmsalo—Kaakkolahti—järosS

BlsToivo
Vesi?Arveltu tiistaina, tors-
taina ja lauantaina klo Vs 3 i.p.
junan tultua. J&meäsiU sun-
nuntaina, keskiviikkona ja perjan-
taina klo 6 i.p. 17101

Helsinki—Lyypekki
Höyry I.

»BALTIC"
Uhkc HeMngistl Lyypekkiin, keikiviik-
kona «yyik. 1 p:nll aamupäivällä.

HUOMt Matkustajat otetaan laivalle
keskiviikkona aamupäivällä klo 10—11.

Tarkemmin Ilmoittaa
Suotuen K 'laiva

38670
l»«8

Helslßirissi.
HobiMin Uusi KjHsDamo-osakeyhtia.i

HELSINGIN SANOMAT,

iiiii jaVW
iiii

haluavat paikanmuutosta. Kummanakin
20 vuoden kokemus alallaan. Arvoisia
vastauksia odotetaan viikon ajalla Hels.
San. konti. nim. »Sähköteknikko ja
monttööri 3572".

NUORI TYTTÖ haluaa modistin op-
piin. On taipumusta. Vastaus Hels.
San. kontt. nimim. „20 vuotias 7913".

Talouskurssin suorittanut palvelija ha-
luaa paikkaa 1 p. syyskuuta. Vastaus
Hels. San. kontt. nimimerk. ..Rehellinen
7912". ,

19 vuotias poika, tehnyt räätälinty
vuosi ja neljä kuukautta, haluaa pfil
lisäopprln tai apumieht*» mainita
ammatissa. Vastaus Merimiehenkatu
porras B, ovi 6.

Kunnollinen
y&sisijaalvelifA

saa paikan 1 p:stä syyskuuta Konstanti-
nmfeatu 23, prs B, as. 16. Ilmoittautumia-
arka 10—2.

Nuori mies
haluaa tullaajan, rahankantajan tahi
konttorissa paikan. Vastaus nimim.
„Tarvitseva 7905" Hels. San, kontt.

TYTTÖ
haluaa paikkaa yksinäisenä lapsetto-
maan perheeseen nyt heti. Väst. Hels.
San. kontt. nimim.

~22 v. 7921".

Tiianiioftajan paikkaa
haluna varakas nuorimies 1 pstä mar-
raskuuta, mieluimmin isännättömään
tilaan. Useamman vuoden kokemus.
Arv. vastaukset osoitettava Turku, Uu-
den Auran konttoriin rimim. ..29 v.".


