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12 v_
On päivä Juhani Wilhelmin
Suurmiehemme suomalaisen,
Mi piilopirteistä seuroihin
Toi kielemme armahaisen,
Mi itsetuntoa meihin loi
Ja sijan kansojen joukoss soi,
Näki tietäjäkatsein uuden,
Syvät synnyt vastaisuuden.

Jiän tahdon, taistelun, tarmon mies,
Jiaikk' kesti iskut ja arvet,
Sanan voimin tenhota vanhat ties
Jiuin nuorison sankat parvet.
Jos horjui toiset, hän paikaltaan
Ei väistynyt vaaksan vertaakaan,
Oli järkkymätön kuin paasi,
Tuhat miestä yksin kaasi.

Jo herää Suomi — ja laaksoinkin
Jo kansa uinuva herää,
Ja siemen kylvämä Snellmanin
Jo juurtuu, tekevi terää.
Pois luodaan vierahan kielen ies,
Jiäy itse ohjihin Suomen mies,
jiän oman arvonsa muistaa
Ja kahleet päältänsä puistaa.

Nyt juhlii kansa ja juhlii maa

Ja juhlii köyhät ja rikkaat,
Ja liput tuulessa hulmuaa
Ja mielet on toivehikkaat.
Jiäy'nurmi kukkiin ja lehtiin puut
Ja saapuu lintuset laulusuut,
Ja ilma iloa helkkää,
On kaikki riemua pelkkää.

Caulajapoika.

Juhana Vilhelm Snellman
humoristina ja satiirikkona.

Useimmat lukijoista oudoksunevat, että Snellman,,
jonka kaikki kuvailevat mielessään kynäileväksi pohja-
laiseksi nuijamieheksi ja hakkapeliitaksi, otetaan käsi-
teltäväksi tällaisenkin otsakkeen alla. Koetamme lyhyesti
katsella, onko tähän oikeutusta.

Snellmanista humoristina suoriudumme pian. Sitä
vikaa hänessä ei ollut, luonnollista kylläkin. Huumori on
sovitusta, anteeksi-antoa, ja jos tämä olisi kuulunut S:n
luonteeseen, ei hänen elämäntyönsä olisi muodostunut
siksi kuin se tuli. Hän oli väsymätön ja leppymätön
taistelija, ritari pelvoton ja moitteeton, jollaista aika vaati
ja jonka aika itselleen synnytti.

Mutta huvittavaa on huomata, kuinka sama psyko-
loginen laki, joka panee näyttelijä-koomikon halajamaan
rakastaja-osia, kardinaali Richelieun tekemään (kehnoja)
runoja ja pitämään niitä hyvin etevinä j. n. e., jonkin-
lainen vastakohtaisuuden ja itsensätuntemattomuuden laki
teki Snellmanistakin humoristin — itse mielestään. Sellai-
sena panee hän itsensä esiintymään esim. Magnuksena
teoksessaan „Rakkaus ja rakkaus".

Oikea taistelija koettelee kaikkia aseita, koettaa
harjaantua niiden käytäntöön ja käyttää kutakin sen
mukaan kuinka tilaisuuteen paraiten sopii. Mutta mieli-
aseensa kullakin luonnollisesti on. Sellaiseksi muodostui
Snellmanille aikaa myöten loogillisen todistelun nuija,
mutta tarttuipa hän usein ivan pistomiekkaankin ja käytti
sitä erinomaisella taituruudella. Kenties, kuten tanska-
lainen Molbech kuvauksessaan S:sta sanoo: „ironia ei
hänellä ole sarkastisen ja humoristisen sukkelaa, vaan
vakavan katkeraa, ankaraa, alasrepivää". Mutta onni oli,
että niin oli, sillä sen aikainen nahka tarvitsi sellaista
voidetta.

„Schlaroffenland"

Niin hyvää, verratont' ei missään maamme päällä!
Valistus ääretön — valistus vaiteljainen.
Miehiä toimen on — mut nukkuvatpa vainen!
Jo oppi määrätön — mi vakan alle maatuu,
Nerotkin rehottaa — ne syntyy, kuolee, kaatuu.
Nimiä loistaa myös kuin tähdet jouluyössä,
Vaan loistoaan ei näy, on taivas pilvivyössä.
On kirjasivistys, vaikk' harva kirjaan tarttuu

merkitsee aina virstapylvästä meidän satiirisen kirjalli-
suutemme taipaleella.

Ivallisia kirjoitelmia, sekä poleemisten kirjoitusten
yhteydessä että itsenäisiä paloja, on Snellmanilta hänen
vilkkaimman sanomalehtityöskentelynsäaikana ..Saimassa"
tuon tuostakin. Niihin hän purkaa katkeruutensa, kun
sensuuri käy liian huutavan typeräksi tai kun mailma
muu näyttää kovin nurinkuriselta. Se on vastustajan
ärsyttämistä, jotta tämä menettäisi malttinsa ja siten paljas-

m f | on mailman oivallisin kirjoituskone. Hammond kirjoittaa kaikkia kieliä, on yk-
IH /l ITI ITI/in /| sinkertainen ja helppohoitoinen. Hammondissa on helposti muutettanat kirjak-
| lUMlllIvJl lvi keet, siinä on yhdeksänkymmentä eri merkkiä; se voidaan varustaa millä mer-

keillä tahansa, sopii erityisesti konttoritarpeisiin, on aina varastossa

Pääasiamiehet: mflURy & C:o. ITTihonkatu 9, Helsingissä.
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taisi heikkoja kohtiaan, joihin käy hyökkääminen. Toi-
selta puolen oli onnellista sekin, ettei Snellman ollut sen
suuremmassa määrässä irooninen, repivä luonne. Jos
niin olisi ollut, olisi hän silloisissa oloissa pakostakin
johtunut ihmisiä ja mailmaa vihaavaan pessimismiin.
Tästä suojeli häntä hänen luonteensa rakentaja-ominai-
suudet ja hänen eheä, filosofinen mailmankatsomuksensa.

*
Me, jotka nyt vietämme Snellmanin 100-vuotis-

juhlaa, tutkimme kukin kohdastamme hänen käyttämiään
aseita ja teemme sen samalla tunteella kuin millä sotilas
katselee esi-isäin keihäitä, peitsiä, kalpoja ja tapparoita.
Niillä on taistot taisteltu, voitot voitettu ja pääasia —
joka meiltä puuttuu — keihästä on käyttänyt voimakas
käsi, kättä ohjannut kristallinkirkas äly ja teräksinen tahto
ynnä ylevän aatteen elähyttämä tunne.

Miten paraiten kunnioitamme suuren esi-isämme
muistoa? Saattamalla hänen alkamansa kamppailun lopul-
liseen voittoon. Olemme heikkoja, mutta meitä on sen .
sijaan nyt monta. Suomalaisuus voittoon!

Kun se on tehty, on samalla tie valmistettu uuden
profeetan tulla, uuden profeetan julistamaan uusia elämän-
ihanteita, joiden puolesta kannattaa taistella.

Ainoastaan taistelu on elämää.
Ja sen vuoksi elää taistelija Snellmanin muisto

kauemmin kuin filosofi tai valtiomies Snellmanin.
M. M.

Tulkoot mukaan.

Nyt kaikki kansa käy juhlimaan,
IV poikkeen jäädä sun kukaan.
Käy, vanha Huusiskin, tanssima cin
Ja hilloon- Vrässikin mukaan.
IV kaunaa /atulan nyi sveessi saa:
On yksi kansa ja isänmaa.
Sen .kalein todeksi tiesi:
On hävinnytkin mies/'.

X.

San fransisko.
Maija: Ticdäks, että minä lähden ensi viikolla

Amerikkaan!
Mulli: Pirujakos siellä teet, kun jo puoli Amerik-

kaa on vajonnut meren' pohjaan!

Kielikellon kalkutusta.
Es ist eine alte Geschichte,

doch bleibt sie immer neu.
Heinrich Heine.

IV
Eksyneet lampaat

eli

fennomaaniylioppilaan monoloogi.

Sepä lempoa! huitoa tuulia laidan,
samaten danielson,
puoluejohtaja tuo, joka sveessien aidan,
kuten urhokas Nelson
tai Togo viholliset voimakkaat
teräskourin purki, sa jotta nyt saat,
oi kansani sointuva kieli
sitä valtaa nauttia, min pyhä Tuoja,
tuo kaikkien heikkojen turva ja suoja,
oli antaa sulle jo tai sitä mieli;
jalon aikeen sen sai raukeamaan
typeryydessään omat lapset
sulokansani tään, yhä poljetun vaan,
unohtain maaäitinsä harmajat hapset.

Niin, ilmoja, tuulia, saakeli soikoon,
minä hurjana hakkaan,
säkenöiviä kompia viskoen olkoon
idiootteja, nakkaan
siten tuuleen ponteni, kärkenikin,
terävät ajatukseni, järkenikin
sekä tuhlaan niin ihan turhaan
jalot voimani, mii parempaan hyvin voisin
ikionneksi kansani käyttää; loisin
elämää siten, näin monet murhaan
hedelmälliset aatteet. Peijakas soi!
erehdykseni korjaan, uutta
ruveten elämään elämää, joka voi
paremmin tuta n. k. ~ruotsikkuutta".

~Sukukirja" se neuvoi loistolla mulle,
mitä 'tiennyt en ennen:
jos pinnalle ruotsiksi lakeeratulle
viis annamme, „mennen
niin ympäri", gående så omkring,
äly suomalainen se, pling plang plingl
kotimaatani sittekin ohjaa,
ei vain juro työ sekä hartiavoima
ole kohtalo kansani, raadanta roima
luo sveessien vallalle maassamme pohjaa.
Pataveitsiä ponnella käytelkää,
lakeeraus pois hiokaatte,
kokin roolia onnella näytelkää,
pian puhdasta puuroa, velliä saatte!

Sonsar.

f Kyiä P. C. RETTIG & C:on
Klubi N:o 1, Lyra, Elegant ja Matti

ovat sentään mainioita paperosseja. ____ ____ ==



Tlotulitusiarpeitrt kaikenlaisia, Paperilyhtyjä,
ViS9*? naamioita, Confetti, Serpentiinejä, Kotiljooni-

tähtiä, Japanilaisia viuhkoja ja päiuänuarjoja
WBT * m-> * m - Gdvin

Axel Pih Igr en 'in
Erityisen kuiva AtTakki PUOSSI (valkea kapseli)

Kehenkä ne sanat nyt sovitetaan?

nimien muutos-aikana.

Mitäpä hätää Hätisillä
Nimien muutosten kanssa,
Vaiva lie vasenkätisillä
Esittää oikeatansa.

Horttanakin herrastella
Nimellään voipi vielä, ■
Vaan niin ei laita Liliuksella,
Jos kansallisuuttaan ei kiellä.

Voi teitä koreat Coraeukset,
Kuinka kaikenmoisilta näytte,
Kun nimet on kaikilla kansalliset,
Vaan narrin te kaapuissa käytte!

Pois, pois paoltanne puistakaa
Valevaipat ja turhat korut!
Kansallisuuttanne muistakaa,
Ja jättäkää joutavat lorut!

Jukka.

Kääpiö ja jättiläinen.

Kulkipa 'kumma jättiläinen,
Sellainen suuri moukka;
Tapasipa tiellään kääpiäisen,
Pienen kuin perhon toukka.

Jättiläinenpä kääpiäisen
Koppasi kourihin koviin,
Uhkasi viedä viheliäisen
Häkkilinnuksi hoviin.

Kääpiö äytäsi ähmissänsä:
Sitä et tee sinä konna! —
Jättikin hellitti häijyyttänsä
Ja noljotti neuvotonna.

Nyt ovat jätti ja kääpiäinen
Ihmeinä yleisöllä, —
Vapaina vahva ja viheliäinen,
Eri näyttämöllä.

Jukka.

Elämä.

Elämä on väliin kuin silkkiä
Ja joskus muutakin mustaa,
On pimeää ja valoisaa
Ja miksi sen milloinkin rustaa.

Toisinaan on elämä
Kuin viiniä sampanjata,
Kuohuvaa ja kohajavaa
Ja muutenkin mahtavata.

Elämä on joskus Vappua
Ja Jyrinpäivää lomaan,
On joskus nippua, nappua,
Jos pääsee leipään omaan. ..
Ja toisinaan on elämä taas
Kuin milloin mitäkin vainen,
Harhaluuloja, -näköjä — —
Niin, niin on elämä mainen ...

Jukka.

Nervander, Snellmanin aikalainen sanoi suomalaisia tarkoittaen: ..Hanhetkin puhuvat kaikki yhtä kieltä,
mutta eivät ne silti muodosta kansakuntaa."

Täten on minulla kunnia ilmoittaa, että olen avannut __7__f :_*"[_• ,,—i 1 :_. .J ,-.!_____. Ji
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Jsrael korvessa.

„Ja Moses teki vaskikäärmeen ja nosti sen merkiksi ylös: ja tapahtui, että jos joku käärmeeltä purtiin, ja
katsahti sen vaskikäärmeen päälle, niin hän jäi elämään."

OSAKEYHTIÖ Rautasänkyjä

- «e»»'"*»»* & Tampereella. - Helsingin Uufi Raufafänkytehdas
Teknillinen toimisto Mimmälä Aleksanterink. 50. Puh. 36 30 ja 33 42.

& Konekauppa. Ij-_P""" Huom.! Halpoja sänkyjä kesää varten.



Puhui kokemuksesta.
Maisteri Tietonen on pitänyt kunnantalolla esitelmän torpparikysymyksestä, ja tämän jälkeen lyöttäytynyt

ystävälliseen keskusteluun torpparien kanssa, jolloin eräs heistä kysyy:
— No, joko se maisteri pian virkoihin pääsee.
— Vielähän siihen toinenkin vuosi tarvitaan, vastaa maisteri. Pitkä ja vaivaloinen on opin tie. .— Jaa, jaa, huokaa ukko, kyllä se niin on. Omasta kokemuksestani minä sen tiedän. Jo olen minäkin

alun yhdeksättäkymmentä, mutta kankeasti se vielä sisälukukin tahtoo mennä.

Selvä suomalainen nimi.
Kaksi ystävystä keskustelee:— No sinä vaan suret sitä uskotonta henttuasi.

Mikä sinut häneen miellyttikään?
— Minä olen aina halunnut saada vaimokseni

sellaisen, jolla olisi selvä suomalainen niini; se minua
nytkin viehätti.. — Mikä hänen nimensä sitten on?

— (Huoaten) Hentriikka

muisti huomauttaa.
Eräällä papilla oli Matti niininen renki, jonka vah-

vimpia puolia oli syöminen. Sopivissa tilaisuuksissa
sielunpaimen aina renkiänsä hienosti huomauttikin tuosta
suuresta syönnistä. Mutta papilla näyttää olleen aina tuo
asia sydämellään, milloin vaan renkinsä näki. Siksipä tuli
huomautus välistä sopimattomalla ajalla, sopimattomalla
tavalla ja sopimattomassa paikassakin annettua. Niinpä
pappi kerran oli niin syventynyt renkinsä syöntiasiaan,
että hän pyhää ehtoollista jakaessaan, nähdessään Matti
renkinsäkin ehtoollisella, leipää tämän suuhun pistäessään
sanoa tokasi: „Tuonne meidän Matin suuhun menee
leipäkultaa niinkuin karhun pesään!"

Kinkereillä.
Kovasti kysyy Mölhöseltä: „Mitä teidän olisi teh-

tävä, jos teidän kaivoon sattuisi lepopäivänä putoamaan
nauta tahi aasi?"

Mölhönen vastaa hetken mietittyään: „Minun pitäisi
maanantaina tehdä uusi kaivo".

ylellistä.
Luutnantti: Oi neiti! Yksi ainoa suudelma noilta

huuliltanne ja sitte ...
Nuori neiti (keikaillen): Noo ja sitte?
— Vielä toinen.

Tahtoi ansaita.
Ylioppilas Pylkkänen ajaa polkupyörällä kadulla

rantajätkän nurin. Peljästyneenä ottaa Pylkkänen viitosen
lompakostaan, ojentaa sen rantajätkälle, kysyen: „Riit-
tääkö tämä vahingonkorvaukseksi?"

«Kyllä riittää! Eikö herra haluaisi ajaa vielä tois-
takin kertaa minua nurin samallaista taksaa noudattaen?"
vastaa rantajätkä.

Välikös sillä.
Tupakoitsematon (tupakoitsijalle): Siinä on mies,

kun omaa tavaraansa ihan nenänsä alla polttaa.
Tupakoitsija: Mitäs sillä on väliä, kun kerran palo-

rahat on maksettu, niin antaa sauhuta.

Tuima vastaus.
Nuori mies tulee ja kovenee toriämmälle, jolta

äsken oli ostanut piirakan: Miten te kehtaatte myydä
sellaisia piirakoita, joissa on tällaisia riepuja sisällä?

Toriämmä (on vieläkin äkäisempi): Häpeä, kun
kehtaat tulla tuollaisesta puhumaankaan. Luuletko sinä,
että viiden pennin piirakoihin kannattaa panna — silkki-
huiveja.

Ilmoifusfoimisfo Hermes 1
i (edtuard Koskinen) //
J Helsingissa, Hlehsanterinhatu 21 - Puh. 44 42 1/1
toimittaa ilmoituksia kaikkiin koti- ja ulkomaan sanomalehtiin \ \
laskien lehtien omat hinnat. Huom.! Yksi käsikirjoitus! Yksi M

.maksupaikka! Sanomalehtiltiettelo ilmaiseksi ja postivapaasti. _J|

Kirjapain ok 1i sei ta JEjgET }'.
valmistaa amerikkalaisen työtavan mukaan— Karl riordbladin Kemigrafinen laitos —

Aleksanterinkatu 13 - Puh. 48 02.



— Sano: —
— Kunpa näitä aina kestäisi, sano valtiopäivämies

laiskanpäiviänsä.

—■Kyll' on pirull' värkit' ku o sarvetkii pääss', sano
torimuija, kun poliisin päässä kypärin äkkäsi.

— Se on meille kovin outo asia, sanoivat ruotsikko-
professorit, kun luennoida suomeksi tuumailivat.

— Näin minä rahaksi muutan, sano Skogster, kun
häneltä dynamiitti varastettiin.

— Olet kun kevätlintu Jerusalemista, sano Elimäen-
Joonas, kun näki karoosiryssän kadulla.

— Kirstunkantajan vormulakki, sano maalainen
silkkipyttyä.

— Kaikki mitä mualimass' on miesväkkee, sano
Savon-eukko profeetan kuvia Pieksämäen kirkossa.

Kirjelaatikko.

a' Mart', Levaschova: Ei kaikki läpäisseet.
Äks: Kömpelösti käännetyt.
Axel L:n: Köykäsiä olivat. Ehkä pari sanoa läpäsee.
Saarnion Yrjö: Ettes häpee?!
Malakias Motko: Ei passannu.
Kamu: Samoin.
Eskolan Kuilu: Olette aivan väärin käsittänyt pilalehden

tehtävän.
Tapio: Painettiin paperikoriin.
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I muodlhas alanmuhalncn oarasto. CTI Muodin mukaisia ualmiita pukuja ja I suositellaanKumu tya. hinnat Kohtuulliset. __J palttoita sekä koti- ja ulkomaisia kan- ' "ULI-GIGI I UUII )\JGö,
~T T ~ kaita aina uarastossa, valmistus nopea ' Pieniä annoksia - Pianohuone
!_� SCPPilSCn "A" 'a tasi"a "i,Ui"-

""" " Omistaja: Sigrid Hyberg.

\ Esplanadin 7:ss_l Puh. 5139. I TuulJSOään TUULISPÄÄ Odotanletaan yleisön suosioon. V Helsinki. Juhannusnumeron
_,;r,i°- 12' ■*— 2-6' Juhannusnumero ■ p,pere"a-

Kohtuuhinnatl I -a

' ■ II ilmestyy kesäkuun puolivälissä 16—18 sivun laajuisena, ti m ..Ch Y\7__1__F l lienn'n hintaisena. Värillinen kansikuva. Asiamie- :a

«Peri- ja Piirustustarpeiden- | haluavat suvaitkoot täyttää vieressä olevan lipun H

sekä Korutauaranliike | Ja lähettää sen konttooriimme avonaisessa kuoressa 5:u Osotc:
43, Pohj. esplanaadikatu 43 pennin postimerkeissä.

Hroln lajiteltu Ea^^^B^^^^^^l^^i^^^^^^^H



Esplanadi-Kappeli A GROS?Ä^_LmT_S_g.
P A,vAL

]L.ffNkio3-e ™„Im Axel Palmroo
.?. •=.• Päivällissoittoa a © — 1 n . , ....

kio 1-V25 . Osakeyhtiö
© iltakonsertti s Senfraalin Kylpylaitosta suositellaan. tingissä, pobj. espianadi 21klo V28-II Puhelin 3 20

pelimestari A. Apostolin johdolla. *" itClSingin PllUSCpPCUCllQ(XS Ut B. Mijtljr j* UäkllU0Hialli!Huom.! Sunnuntaisin ja pyhinä avoinna Lastenkotokatu 5. Telef. 1353. Sähköosoite: PUUSEPPÄ. VIIIU J VU j III
Klo 9.sta aamulla. ___» Valmistaa kaikenlaisia konttori- ja myymäläkalustoja, huonekaluja ja sisustuksia y. m. ,Oscar Carlsson. sejjä rakennuksiin tarvittavia puusepänteoksia. Varastossa höylättyä ja höyläämä-

* | • | mätöntä puutavaraa. Helsingin Puuseppätehdas Osakeyhtiö. Koettakaa meidän bienon hienoa
AippiläSSä flrrakki Punssiamme.
AAMIAISIA å 2: 50, PÄIVÄL- Suomen Teollisuuskauppa s___^___^____^
LISIÄ å 3: -, ILLALLISIA å _ , HeMngiBBä, Aleksanterink. 19:ssä _

__, _, "„ i « v i /- -_i • Suosittelee runsasta varastoaan Huonekaluja, Mattoja, Verhoja, n p Sd mi Iin3: — seka å la Carte pitkin Uutimia, Pöytäkankaita, Pellava- ja Puuvillakankaita, puoli- ja koko- ].- °- l • «JdgUllll
päivää villaisia Hamekankaita, Puku- jaPäällystakkikankaita, valmiita Hameita, P' Aleksanterink. 48. Puh. 9 77
F _ . .' _ ..... Pukuja, Päällystakkeja, Vaatetus-ja Matkatavaroita. [•:• Arkadia . 2 43En huoneita suuremmille ja pienem- ' J

i.mkkai.epn Nahten U tekee tottumuksella ja nyky-mille seuroille. Tilauksia otetaan myös utustukaa meidän 1 si luokkaiseen Haisten \„ a |an vaatimusten mukaisesti
telefonitse N:o 2 93. ja Miesten R aat a 11 1 , i k ke e s e e m m e. U Ku^kkasmä

N. Noschis. - - Kuosikkain työ. Kohtuullisin hinta. - - ■ f sekä elävistä että keinot, kukista■ "^r____—__———_______________________________—_____________________________>_________________________________________________________________________________________ j1 Kukkavihkoja ja Seppeleitä.

K orb€asaaren Ravintolaa suositellaan :: Belsingin matkailija!
M% lii V _JI fUvliv IV mmmS* -- Ensiluokkainen kyökki ja kahvihuoneet. -- —Stam Catisi fieikmkaiu 2.■ � Ti/f?Titv iJESF Päiuöllinen V2 3—6. Puh. 1240. Suosittelee yksityisiä ja yleisiä buont

avattu täksi kaudeksi Z Z I z

"^"^Päivällistarjoilu f\ pr5ma , \) BiljardiSalit (8j Ravintola .V2 3—6 <. S Aleksanterink. 21:ssä. Puh. 29 56 Karl KÖniP
f Sauustcttuo Cohta, Jaähcllarl Cohta, J I\UI 1 1\V/111^- - Tilauksia otetaan - - S p °ron Pals*la< suolaturshaa, saoustet- > suosittelcoat uuteen kuntoon

Telef 25 07 <_ !"J fl. Bu?f" J pantuja biljardejaan. Suositellaan.
leiei. aw. 7 i„| sfa cashl- ja Cihamahharaa, falun (-> r J J J

mmm 1 e _ ■/•■• i -_______ ( mahkaraa, Salami- ja Ccrudatmursfla f -_».!.____. Hyvä kyökki. Hyvät viinit.HUOM.! SveitSllaiStupa. *Pfl ( y. m. mahhar0IaJ<_ja. Juustoa haih- } mi my * ■? Ma paralmpla lajeja, Hnjoolsta. Sai- il , Aamiaisia. Illallisia.
~ \ lyhhcita. Kastlhhclta ja Hcrhhuja hai- < ValOkUVa-alDUlTieja I Huoneita

ODPrakellaria f" J ■—''* A ajettuja «euroja varten:H L!v!Z' \ . Dablbergin Paperikaupoissa bar.^r hintoihin H | .Hleksanterinkadun I5:ssä V
Hyviä AAMIAISIA ja PAIVALLI- l ) ja P. Esplanadin 23:ssa. I 1_T A T _r4'
siä. yleinen VOILEIPÄPÖYTÄ { Osakeyhtiö i | ______J gl JN.A. I UrCK
ILLALLISIA sekä ä la CARTE. T , ,. ? B Helsingissä, Mikoni

_• _• i L. Ui VvClSSbCrQ IIT s T)r.\nr\in\Q Prinrpcc Puheiimi»
PÄIVÄLLIS-ia ILTAKONSERTIN f f I\dVIlllUlcl r 1111 _,C_0 MBk suosittaa vanhastaan tr

S T* U. __1_.. 1 tunnettuja Hienoja olkeltisuorittaa hyvintunnettu soitto- t LmXaanmyymaiax i Päivälliskonsertti 3—6 neja sekit Konjakkia, Ron.
kunta LORENZO PUPILLA. - - P ca_

sl Rflntfl ,2 . p_
h> 2583 Iltakonsertti 8-11 g€ ~ " " " "

Hyvä keittiö! -'- Hyvät viinit! > Hakasaimenk. 2 - Puh. 9 69 J Esiintyy taiteilijoita. Whisky- _r , TT

Pääsy vapaa> . . W House of Cor— Huom.! Useita erihuoneita pianoineen.
—"" — Ensiluokan keittiö ja viinit.

/j_» '1**1lii, Faaerroos yR£. - puheiin3219-- ParturuiiKf
J i) _4_XP'_Éy__^_ Cl PDII/ 6 Heikinkatu 6 - Telef. 1886

S iHV__»_r' J.l Ltvl IV _, . .. ■_-.. JK„ „Hyva ja nopea tyo - Kaydaann

K,,l . _ Ytf_7G__C «_l__7]f_ÄV - Ensiluokan ravintola yksit- asunnoissa ja hotelleissa.
U laSSDDd _«*___T 'SffJi.l Kunnioittaen O. Luntine:

Erikinkadun 5:ssä - Puh. 16 25

' S)__P" Biljardi ja yksityisiä huoneita.
===== Helsinki ===== K. HI. Brondin Aug. Ludv. Hartwal

fiöyryleipomo, Konditoria . Kahvila
# HirVOr}Sl) KIVENNÄISVESITEHDA5

■ ' T et«!f„ esP'a"flaffltu 2° - Ko .jaW-, Vbisl.y., Likööri-, TelefooIli 169

1-1 >• m • i. 1 Haarahihe Sentraalipasaasissa. V 'J '.«'.! Valmistusta tarkastaaEkin Ravintola Da... . Ia
vu9«-ja ?uD_sij.auPpa

„'--__ — naviniOia — Helsingissä, Länsi Heikinkatu N:o 18
L. Heikink. 12:ssa - Puh. 23 46 Telefooni 2116 *^^^^^^^^^^^^^SUOSitellaan P O H J O LA Huom.! Hyviä tavaroita, halvat hinnat 771 |?/>1 1|li /| Af'j

Yksityishuoneita pianoineen Bulevardinkatu 4 ["__ J 1 I '[""_ W* l\vlilllVlvl I
Parturiliikkeet suos„e,ua. Ravintola Runan m. i.^^mi

* : n , • e .____.___. *» ,o ■_- -i •••-,•• 1 .1 o „ «'•_= Korkeavuorenk 28 - Puh. 1234 . oeisingiwa
erottaja ri:o 1 ja Fredrikinkatu H:o 19 voileipapoyta k.Io _• a. p. ja Uilbonkatu 4 « Puhelin 1803

HT Suositellaan -_»I k:lo 8 i. p. £1. siro ravintola. ei 0i6 unohdettava tarpeen tul
ITTfltti fllier. Huom.! Yksityisiä huoneita. Yksityisiä huoneita pianojen kanssa. Tilauksetmaaseudulta toimitetaanj

Ilmoitushinta 1 mk. palstasentimetriltä (= 30 p:niä petitiriviltä). Ilmoituksia ottaa vastaan Hmoitustoimisto Hermes (Edward Koskinen),
Helsingissä, Aleksanterinkatu 21. Puhelin 4442.

Kirjapaii o Emil M »ila-nen ja Kumpp., Helsinki 1906.


