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Sunnuntaina Syyskuu

TOIMISTO
Helsinki, Antinkatu 4

Uutlscsaston puhelin 250
Toimitussihteerin „ 79 20
Pfittolmliicien . 22 34
I'ikomccn cresfon . 6038
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Ajaa virasto- ja oikeusasioita, myös testamentti- japerintöriitoja; toimittaa saatavaiupcrimisiä, perun-
kirjoituksia, perinnönjakoja: laatii testamentteja, vorr.rikkoluciteloja, kauppa- y. m. kirjoja, y. m.

Ifaikusfcisan maaseudulle. 27

I , 0 tili Äslanaloto!luisto, omistajat: Vakinaisia avustajia: ÄSTSiSStÄi asmn.*. SnPllmcu/liii»i mmm Mfm un»»»äää
VI W & %/f w\/wwm f WWwM W Auki 10-”»4- R 735> 7172 Ja 2279. Varatuomari. Varatuomari. Varatuomari. Fil.maist.Hov.ausk. Matkustetaan HjyOS maaseudulle.

J. TIRKKONEN
1889

Alkaneeksi syyskaudeksi suositan

<3taisfan &uSuSangasosasioani,
Sametteja

useita laatuja ja värejä.

nrp Silkkikankaita
““ Puvuiksi, Puseroiksi ja Koristeiksi.

dfrißcoiavaraosasto:

Tampere
Helsinki

Mikonkatu 7.

johon olen järjestänyt syyslaatuja sikäli kuin nykyisissä olosuhteissa on mahdollista.
np Marsolmdoksia
““ Ghiffon, runsas värikokoelma.

Villasia, Silkkisiä ja Puuvillasia Silkkiä* Villasia, Silkkisiä ja Puuvillasia Alusvaatteita*
Kamelinkarvaisia Takkeja, Huiveja, Käsineitä. Puuvilla- ja Pellavateoksia*
Akkuuaverhoja. Uusi lähetys P. D.-Kurelilvejä. Hajuvesiä* Kaulareunusteita.
Sänkypeitteltä valmistetaan omassa peiteneulomossani. HP* Höyhenpuhdistusiaitos*
Eteväsi! johdettu Liinavaateneulomo* 17069
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Välitystoimitusta
Torniosta Haaparannalle

toimittaa
nopeasti, halvalla Ja

htäolellisestl

Grnmar Mattsson,
Tornio.

Sähköön. Gunnarsson.
Sten Öqulst, Haaparanta.

SShkSos. Stcuöqulst.

snaßnaamHaßno
Helsingin SusmaSsiseen

Jaiko-oplstoen
oietaan vielä uusia oppilaita. Oppilaak-
si pääsemisen ehtona on tyttökoulus-
sa tai sitä vastaavassa oppilaitoksessa
suoritettu oppimäärä. Tietopuolinen op-
pijakso on 2-vuotinen. Opettajattarik-
si tai yhteiskunnallisiin tehtäviin val-
mistuville on se 3-vuotinen. Kolmas
vuosi on pääasiallisesti määrätty käy-
tännöllisiin harjoituksiin opiskelevan
vastaista alaa varten. Ilmoitus on teh-
tävä johtajatar O. Stenbäckille, tavat-
tava klo 2—3 i.-p. Tyttökoulun kans-
liassa Yrjönkatu 18.

Pedagoginen Johtokunta.

»Klrjotalda»
Kasarmink. 38 (Uusmaalaisen

osakuntatalon vieressä). Puhelin
7542.

Alituinen varasto valmiita ja
alotettuja, kotimaisten, taiteilijain
piirustusten mukaan laadittuja kä-
sitöitä.

(816

Sunnuntaina Syyskuun 3 p.

.näjällt: Ulkomailla;

kop. 40 m. —p.
-

.. 20 „- „

50 ~ 10 „ „

50 „
8„50

„

lelta.
lana vuonna jatkuva.

KONTTORI; Helsinki, AnSink.-
avoinna klo S a.-p.—7 i.-p.

HAARAKONTTORI: 2 Unia 5
avoinna klo 9—tl ap. ja 2—7 ip.
Konttori?! puhelin 1290
Haarakonttorin 9206
Taloudenhoitajan

~ £565
Aslasnleskonliorin „ SO 63
Taloudenhoitaja tavataan klo 2—V

1710C

Varatuomari

Veikko Vartiovaaran
Asianajotoimisto,

Helsinki, Alekssnterinlatu 15. 'Jcinisto auki l(i—4. Fnh. 4716 ja 65 79.

Matkustetaan maaseudulle.

Täten saan kunnian ilmoittaa, että minä, joka
olen useampia vuosia työskennellyt avustajana

Jonas Castrenin Asianaiotoimistossa, tänään

olen avEnr.ut fakragfamiofmlfton
talossa K:o 23 Kasarmikadun varrella tässä kau-
pungissa. Tämä toimintani, jota aion harjoittaa

nimellä:

iii toi liiinlAli
tulee käsittelemään kaikkia asianajoammattiin
kuuluvia tehtäviä.

Helsingissä. 1 päivänä syyskuuta 1916.

Äffred Forss,
Kont. aika
VslO—4.

varatuomari, jäsen Helsingin Puh. K:o 5920.
Asianajajani yhdistyksessä. (S.l. 17487j!6

Tehdastentiejci j iysrastOFUlHKolii
Malmin asemalla myy

A.-B. Parkstad-Uanda-Fuistokyiä 0.-Y.
Malmi. Pah. S:o 18.

Konttori Mariani, 16. Keskiviikkona ia lauvantaina klo 2—4. Puh. 1829.
q. 65981 17130

Edullisia

antaa

I Oy. Suomen Kaupunkien Hypoteekkikassa. i
Ilmoittakaa Uudessa Suometaressa!!!

Lakiasiainasioimis- ja kielenkääntötoimisto
Ent. prot. sihteeri. Kolleginenvos J. E. Melartin.

Arbadiank. 17,8. P. 6001. K:k> 11-3.
Hu o m.! Ajetaan asioita myöskin venäl. virastoissa.

ImiiSiiilin
alkaa toimintansa syyskuun4 päivänä.

Välittää halvalla provisioonilla osak-
keiden ja muiden arvopaperien ostoa
ja myyntiä Helsingin arvopaperipörs-
sissä ja sen ulkopuolella. Toimia
vastaanottavat kaikki haarakontto-
rimme sekä asiamiehenämme Tampe-
reella: Tampereen Osake-Pankki

Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö

Allekirjoittaneitten

alkavat Helsingissä. Antiiik. 4, syyskuun 15 p:nä klo 1 päivällä.
Sähkö-, kylpy- ja käärehoidossa

annetaan erikoisopetusta.
Akseli Nikula. Lauri Tanner.

Lääkot. lisens. Yoimistopett. Saixasvoimist.
Os.: Antink. 4. klo 12—2, telef. 3666. Os.: Cixydeniustie 5, telef. 2857.

17093

Edullinen

Erinomaisen lupaavaan, varmaan yritykseen tilaisuus sijoittaa rahoja joko
lainanantajana tai liiketoverina (maHdollisesti tilaisuutta myös pitkäaikaiseen
toimeen liikkeen palveluksessa). Vastaus nimimerkille ~50 å 100 % 801“
t 1. konttoriin.

ecsaEiß

JAVARA”
Suomalaista teiveysjaahoa.

Välttämätön heikoille lapsille, vä-
häverisille ja hermostuneille henki-
löille.

Maukas ja ravitseva valmiste jo-
kaiselle.

Halpaa, riittävää.
On saatavana jokaisessa hyvinva-

rustetussa sekatavarakaupassa sekä
kaikissa apteekeissa.

Pääasiamies

A. Lilius,
P. Esplanaadink. 15. Helsinki.

WM-
Venäläistä UlUfiUll

Priima Venäl. Valukoksia
Kuparilevyä nio 19 & 20

myy

Hugo W. Rönnquist
Yrjönkatu o.

Puh. 5134.
Sähkcos.: Rönnquist.

Syysvarasto
saapunut.

Hansikasliike Gyllene Skinnet.
P.-Esplanudink. 25.

(I. 6562) 17136 •

(S.H.)

Kehoitus
koe-osakemerkintään suunniteltua ehdotuksen mukaan

Rederiaktiebolaget Transoceanic
Osakeyhtiö

nimistä yhtiötä varten.
Sitten kun allekirjoittaneet ovat julkaisseet kehoituksen koe-osake-

merkinfään suunniteltua ehdotuksen mukaan edellä olevan nimistä lai-
vanvarustusosakeyhtiötä varten, jonka kotipaikka olisi Turku ja jonka
tarkoituksena olisi aluksi kahdella tarkoitukseen sopivalla höyrylaivalla
alottaa ja ylläpitää säännöllistä liikennettä Etelä-Amerikan itärannikon
huomattavimpien satamain sekä Suomen ynng mniden Itämeren ja Suo-
menlahden rannikoilla olevien satamakaupunkien välillä, saamme täten
kunnioittaen yleisön tiedoksi ilmoittaa, että merkintälistoja niihinkuulu-
vine perusteltuine kehoituskirjelmineen, joissa merkintäehdot ovat lä-
hemmin ilmoitetut, kannattavaisuuslaskclmineen ja muine asiakirjoineen,
jotka valaisevat suunnitellun hankkeen tulevaisuusmahdollisuuksia, on
halukkaita merkitsijöitä varten esillä seuraavissa paikoissa, nimittäin
Pohjoismaiden Osake Pankissa, Kansallis Osake Pankissa, Yhdyspankis-
sa, Privatbankenissa, Kauppaneuvos Victor Ek’il!ä, Herroilla Kontro &

Kuosmanen ja Pankkiiriliike Yrjö Somersalo & K;illa.

Merkittäväksi on tarkoitettu 30,000 osaketta ä Smk. 100:—, jolloin
osakepääoma nousee vähintään 3,000,000 Smkaan. Merkintä lopetetaan
viimeistään tämän vuoden loputtua.

Turku, 10 pnä kesäkuuta 1916.
M. Dahlström.
Ernst Grönblom.
F. Klingcndahl, (Tampere).
Alpo Oka.
John Tengström.

Edv. Åström.

Victor Ek, (Helsinki), A. E Ericksson.
Villiam Isaksson. Alfr. Jacobsson.
Mauri Lindström. J. G. Nordström.
Henning von Rettig. Arvid Rusko.
Harry Vilén. Carolus Wrede.

11848

1715
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i Liike-Osotteita |
Agentuuriliikkeitä;
Otto Lumme &. Ki PE5p1.23,t.1250 11660

Agraaritoimistoja
Suomen Agraaritoimisto, E.-EspLk. 16,
tel. 8633. klo 10—3.

Arkkitehtejä
Axel Mörne, Albertinko 24. Puh. 1363

Hautaustoimistoja;
Uusi Hautaustoimisto, Lapinl.k.ls. 6520.

Herrainvaatetnsliikkeitä:
Lorens Malmström, P. Espl.k. 33 P.642
Vaatetusliike Pohjola 0.-y., Äieks.k. 17

Huonekalukauppoja:
S. Kilpinen “SKiJ:
Cl I Aleksanterinkatu 19.•L, lOriSUn Puhelin 2811.
0.-y. John Paischeff A.-b. Mikonk. 7.
Puh. 15 59.

Umoitustoimistoja:
UUDEN

SUOMETTAREN
konttori

välittää Ilmoituksia kaikkiin
lehtiin Ja aikakauskirjoihin.
Yksi käsikirjoitus Ja yksi lasku
eri lehtien omilla hinnoilla.

Insinööritoimistoja:
insinöörit. Zitting & C:o, E.-Makas.k. 2

Jalkineliikksitä:
Hagnäsin Jalkineliike, Erottaja 19. Puh.
792. Haara). Siltasaarenk. 12. P. 29 45
Hugo Valve, Kenkätehd. Häroeenk. 2 B

Kahvikauppoja ja -paahtimoja:
J. A. Weijola, Mikonk. 8. P. 4022, 7860
Oy. Pohjolsm. Kahvikompp. (TukutL)

Kruunuvuorenk. 3. P. 4058 Ja 5825.

Kalanpyydyksiä ja laivatarpeita:
Hjelt & Lindgren, Länsiranta 16. P. 784

Kananmunakanppoja:
I. Arkadieff, P.-Espian.k. 11-13. P. 1713

Kangaskauppoja:
V. Aaltonen, II linja 13, puh. 8929.
Aitta Kluuvikatu 4. Puh. 5466.
ml Cld Osakeyhtiö*

Kangasliike »Eljen», Annank.lo. T.8642
A.-B. M. Lindroos, Aleks.k. 11. P. 512

Kehysliikkeitä:
Joutsen & Nikolajeft, Museok. 3. P. 6529
Kemikalieliikkeitä;
Astra Kemikalieliike, Arkadlank. 8.

Kielenkääntäjiä:
PO LY G LO TT.
12 kielt. Vai. tehn.kielenk.Boul.9, p. 1578

TRANSLATOR
13 kieltä, vai. tehn. kielenk. Aleks. k.
48. Puh. 110 85.

UusienKielten Opisto
Valant. kielenk. Puh. 3410. Aleks.k. Il

Kirjallisia toimistoja:
Kirjallinen Toimisto, fTedrlklnk. 39 B.

(Bulev, kulmassa). Puh. 73 71.

Kirjakauppoja;

Siltasaarenk. B—lo. Puh. 5434

Kirjansitomoja:

MREl Tl Kirjansitomo Korkea
* F Liv li vuorenkatu 32. Puh. 72 32

TÄDMfT kirjansitomo
E MKI IV/ Kaivok. 11. P. 6845
Kirjansitomo Tukeva (om. K. Sneck),
Unicnink. 13. Puh. 5801 Ja 8215.

K fl V l/Qiietnc kirjansitomo--
iUi li IQiloluo Annnnk.29. P. 10859

Kirjapainoja:
Suomalaisen

Kirjallisuuden Seuran KirjapafnonO y.
Helsinki, Antinkatu n:o 4. Puh. 447
suorittaa kaikkia kirjapainoalalle kuu-
luvia töitä nopeasti, täsmällisesti. Uno
lelllsestl Ja kohtuullisilla hinnoilla.

Hiili
Lapinlahdenkatu 7. Puh. 32 57.

Så UT A Kirjapaino . .

ea m rt Kirjansitomo £<Il |l IA Kotelotehdas Go.
K" Konttcriklriatehdas

Kirjapaino-asioimistoja;
Osakeyhtiö Grafica Aktiebolag, Kasar
minkatu 23. Puh. 59 12.

Kivennäisvesi tehtaita:
Sanitas, Eerikinkatu 22. P. 3191.

Klishcelaitoksia;
KEMIGRAFINEN OSAKEYHTIÖ,
Antlnk. 10, Puh. 5480 ja 11382.

O, Y. Kliché, Aleksanterinkatu 46.
Puhelin 1992

OI Ift l\B AAI Yrjönkatu 27.
|Y K.U¥ A|B Puhelin 0507.

Konckirjoituskursseja;
P.. fn.tamn Yllä uusiutuvia koneHU kirj.kursseja. Aleksan-
UJj terink. 7. Puhcl. 1092.

Korsettiliikkeitä:
Kotimainen liivi- ja korsettllilke, M

Heinä. Yrjönkatu 14. Puh. 9796.

Koulutarpeiden kauppoja:
Koulutarpeiden Keskusliike O. Y. Via-
dimirink. 3. Puh. 58 62.

KohteolliiuusliikkeitS:
niftTTf KCTiTECLIISUUS 0.-YKlk i II Pulevardink. 2. P. 872"

Kukkakauppoja:
Gustaf Andersson, L.Helklnk.l4. P.4588.
Hagan Kukkakauppa. E.-Espl. 2. P 5117
V. F. Saguiin, Aleksanterink. 46. P. 977

Kultasepänliikkcitä:
Kulta- & hopeaseppä-Osuusk. Hakasal-
menk. 2. P. 67 28.
Osk. Lindroos, Aieksant.k 48. Erott. 9
Aikala, 0.y., Mikonkatu 8. Puh. 16G

Kultana, {a kehysliikkeitä:
V, iCårfund Punelin 2356.

Kurcitayaraliikkcitä:
Pohj. Gummitavara-liike, Aleksanterin
katu 17 B, P. 8314.

Kupari* ja peltisspänliikkeitä;
M. F. Hätinen, L.Heikink. 13. P. 1331

Kylpylaitoksia;
Kylpylaitos Imatra, Malmink. 24. t. 9866

Lamppu*, Lasi- ja Posliinikauppoja;
AI LAMPPUMAKASIINI,

Alcksant.lc.ll.Puh.l327.

Lanka- ja villatavarakauppoja;
Willandt, Uudenmaankatu 15. P. 5530.

Lasi- ja taloustarvekauppoja:
G. F. Stockmann 0.-Y., Unionin- ja
Aleksanterini kulm. Taloustarveos.

Maatat, ja Metsätoim Aleks.k. 48, p.5151
E R.Alcenius, E.Cajander,Erutus Eesche

W. G. Thontti SÄÄ
Muotiliikkeitä:
A. Lönngren, Korkeavuorenk. 22. P, 3350

Musiikkikauppoja;
A iB. R. E. Westerlund O/Y. P.Espk.37

Nahkakanppiaitas
Knut E. Holtz O.y. (tukuttain), |. Hei
kink. 13. Puh. 24 80.

Naisten pukimoliikkeitä:
O. Y. O. Stenberg, P.-Espl.k. 27. P. 1727.

Ompcluliikkeitä:
Selma Tamminen. Tehtaank. 3. P. 85 ?1.

Paikanväiitystoimistoja;
Uartal/nnlninn maan- n—‘ai /Annan,k.öilPildCnUUllijcil be sk. lauv. 1 l-l.\Tel. 5183

Paperikauppoja:
I. Bastman, Aleksanterini!. 11. P. 8983.
Läng & Leppäaho O.y. Alcksk. 44. P.143.
Th. Wulff, P. Espik. 43. puh. 2450.

KM. Omimanp£Ä 12

Patenttitoimistoja:
Helsingin Patenttitoimisto, Bulevardin
katu 19. klo 11—1, 2—3.

Suoiren FaSentlikonttori 0.-y.
Bulevardinkalu 6, puh. 62 4L

Hakee ja myy patentteja.

Pianoliikkcitä:
Hellas 0.-y. Pianotehdas. Aleksanterin
katu 50. Puh. 631.
Mikkola & Wegelius, Aleks.k.ls. P.6205,

Pikatoimstoja;
MiUonk. 8 F J V Aleks.k. 19
Puh. 77 Si. « ■ Puh. 7713
ajnnr /N. M.K. Y:n ; ikatoim. ja työlaitos
il! HRy\varatt. pojille. P'10358. Vuorik. 17.

Puusepänliikkeitä:
Helsingin Uusi Puusepänliike (E. A.
Uergbem), Sepänk 0. P. 61 00 Ja 68 06
Huonekalujen korjausliike. Puli 109 56.
L. Moilanen, huonek. tehd., Kasarmk 26
Puh. 30 90

Puutavaraliikkeitä:
Antti Jukka, Pietarink. 15. Puh. 9753.
Eemeli Palotie, varasto Huopalahdessa.
Puh. 24 47. H:gin sentraali.

Puutavarakauppiaiia:
Sörn. Halko- ja Puutavara.o.-y. Fred-
Hksbergink. 13. Puh. 270.

Rakennusainekauppoja:
Helsingin Rakennusainekauppa 0.-y.

Heikir.katu n:o 3. Puh. 255.

Rautakauppiaita:
Emil Lesch, Aleksanterink. 17. P. 1401
O. Y. K. H. Renlund, Rautakaup. P.1534

Räätälint.tek. liike, Hämeenk. 2. P. 3707.
L. Väisänen, Museokatu 5. Puh. 5779

Sanomalehtiä:
Uusi Suometar, tehokas ilmoitus-

lehti.
Suomalainen, eunrin lehti Jyväskylässä.

Siirtomaatavarakauppoja:
V. W. Dahlgrén, Vladim.-k. 34. P. 5275.
J. H. Dahlgren, Tukku- Ja vähittäisllike,
Annankatu 26. Puh. 757.
E. Hansson, Vuorim. k. 35. Pub. 33 33.
A. E. Isaksson, 1.-Robertink. 1. P. 6647;
Museokatu 8. Puh. 291.
V. Lehmuskoski, Yrjönk. 31. Puh. 274
Aleksander Manellus, Vilhonk.4. P.1392.
Arthur Nyman, Eerikink. 17. Puh. 2 48.

Oskar Parkkinen. ÄÄV?-. . 4
Jalmari Vainio, Neitsytpolku 10. P.3597.

Tclous-OsoKekaaipĒ
Sikaiituonliliikkeitä;
Nizza Sikari-tuonti, Uudenm,-k. 2. Puh.
7236. Aleksanterink. 9. Puh. 5395.

Silmä- ja suurennus-asikauppoja:
Oskar Eriksson & C:o 0.-y. Mlkonk.
7. Puh. 355.

Sähköliikkeitä!
Koru, valaistusi., Kluuvin. 1. P. 5348
Ojalan Sähköliike O.y. Mik.k 9. P. 5285.
Siemens&. Halske,Mikonk.ll.p.2626 2124

Taidetakomoja fa messickivalimoja:
O. M. Nurmi, Lilsank. 11. Puh. 33 81.

Taloissa tarvittavien metallitöi-
den valmistus- ja korjausliikc:
O. S. Pesonen, Kristinank. 8. Puhel
19 70. 115 63.

Tapetti- ja mattoliikkeitä:
A. Haanoja, Neitsytpolku 3. Puh 534.
J. Korte, Aleksanterina 7. Puh 2971.
Vald. Salvén, Unionink. 28. Puh. 924.

Tcekauppoja: .

A. K. Savin Kauppahuone, Antink. 4.
Puh. 204 ja 7120.

Tukkuliikkeitä:

iiirälliiisl
Vuorikatu 8. Puh. 8514.

Tehtaitten Tukkukauppa
Siltasanrenk. 6. t. 6754. (Lyhyttavaraa)
1. Pohto (nahkaa, vuotia, ekstrakt),
Kluuvik. 4. Puh. SS 35 ja 22 55.

Urheilu- ja polkupyöräkauppoja:
Oy. liuiqrarnn, ää 54

Stockmann, Urheiluosasto, Union.k. 23.
Puhelimet: JohL 1781. Myymälä 5467.
Konttori varasto 2052.
K. Rautasen Polkupyöräte-hdat ja Ur-
heilukauppa, Mlkonk 11. Telet 3558.

Valokuvaamoja:
Valokuvaamo Strandberg, Aleksante-
rinkatu 17. Puh. 2309.
A. B. Valokuva-atelierl Apollo O. Y.
Aleksanterinkatu 13. Puhelin 8 38.

Verkakanppoja:
S. Säilä & K:l, Aleks.k. 9. TeL 46 89.

Vcsijohtoliikkcitä;
A.-B. Rob. Huber 0.-Y. Mlkonk. 13—15.
Puhel. 271.
O. S. Pesonen, Krlstinank. 8. Pnhel.
19 70, 115 63.
A. B. Vesi johteinko O. Y„ Nuoranpu-

nojank. 4 A. P. 3318, 5663 Ja 6840.

Vciliikkeitä:
O.y. Hansa A.b., Unlonlnk. 26. P. 6451,
F. Heino, 1.-Vlertotie 2. Puh. 3136.
Valio r.l. E. Esplanaatlk. 2. Puh. 77 33.

Väri- ja vernissakauppoja:
Suomen Väri- ja Vernissatehtaan Osa-
keyhtiö, Etelä-Esplan.-k. 8. Puh. 85

UUSI SUOMETAR
p. 6450. Lasi- ja Posliinlcs p< 514
Kangas- ja Lankaosasto 866.

LEsmleikkausliikkeitä:
A. Hj. Leppälän Lasihiomo Ja lasinja
lostusliike, Mikonk. 8. Pub. 50 23.
Lasihiomo Välnölä, Bulev.k. 30. P. 7608.
Joutsen & Nikolajeff. Museok. 3. P. 6529
Peililasimo

|
Bulevardink. 24. P. 110 77.

Leikke) eliikkeitä:
Helsingin Leikkelsliike, Mikonk. 2. P.491

Leipuri, ja Kondiittoriliikkeitä:
E. Keinänen
Ekbcrg, Bulevardink. 9, Puh. 272.
N. Leino, P.-Makasiinik. 4. P. 212.
Helsingin Höyryleipomo, Ludvigina. 5.
P. 1732. Sivumyym. Unionink. 23. P 1833.

Lihakauppoja:
Alex. Grönlund, Kauppiask. 5. P. 48 52

Lyhyttavaraliikkeitä:
Helppola

i Siitasaarenk. 6. P. 7428.

SIaalarinliikkeiti:
V. Siivonen, Simonk. 8. Puh. B*B 37.

Maanmittareila;

£rtur Ällin Maanmittaustoimisto.
Helsinki, Erottajak. 5, 5 kerr. P. 37 3S
Rauramo, E., Korkeav.k. 6 A, p. 9714.
K. A. Sariola, Katajanokank. 7 B. P.7511,

Tukklla, v.-maam, Vlad'm.-k. 11 A. 4580

Maanviljelvskalusto- ja tarp.-kanppoja

osakeyMiii»ps“^f.lll7
Maatalona- ja Metsätoimistoja;
Helsingin Metsätoimisto, Ernst Wrede,

Neitsytpolku 7. 10—4. Puh. 10 08.
I 4»: Oiinron Metsätoimisto,iiU'iUUlilBn VIIPURI. Puhelin 375.
i. 11. SOFFSIBOSiII llsllrtft
Mlkonk. n:o 7. Puh. 9000, 11165.

Kcski-Suomen Metsätoimisto Tam-
pereella. U. J. Grönholm. Puh. 1661.

Slummiini na Syyskuin 3p u»
Uusi Rautakauppa O. Y. L Heikin katu
13. Puh. 1591.

Rautasänkyliikkcitä:
Helsingin Uusi Rautasänkytehdas, Pol
sa & Merivaara, Hallitusk. 15. P. 1630.
Rautasänky- ja Konek. Antink. 4. P.8921
Suomen Rautasänky 0.-Y„ Helsinki,
IV:s linja 6. Puh. 9895.

Rohdosliikkeitä:
Enbergin Rohdosk., Hakaslmk.4. P.3456
Ab. Medeor Rohdostiike Oy. Mikonk.
11. Rautat. torin luona. P. 5489.

Rohdcsliike Varis, Aleks.k. 50. P. 11307.

Romuliikkeitä:
Heis. Romuliike, Siltasaareni. 7. P. 6 75.

Räätälin- ja vaatetusliikkeitä:
Liinus Aalto, Korkeav.k. 41. P. 4359.
K. M. Kaskinen, Kork.v.k. 28. P. 1151.

BS.ftMUO B,“Ä*
K. G. Lehto, Fredrikink. 40. P. 1914.

| K.H. Pohjanpää jgSg.

Suomalainen Auiiislo
A. RIMPPI, lak. kand., Helsinki, Unio
ninkatn 8. P. 66 57. Auki 9_12, 5—7
Matkustetaan maaseudulle. 28

Tilatkaa ja levittäkää
Untta Suometarta!

£(}dia Jftelanm
Hjalmar CUin

19 »B ja 16. Helsinki.litti.

Helsingin lääninvankilan
saarnaaja.

Pastori

Edvard Eliel Lundell
nukkui kuolon uneen lyhyen tau-
din jälkeen hiljaa ja rauhallisesti
syyskuun 1 p:nä 1916 63 vuoden
iässä, suureksi suruksi ja kaipauk-
seksi puolisolle, pojalle, sukulai-
sille ja ystäville.
Lovisa Lundell. Edvard A, Lundell

Sun kuolos kautta, Jeesus, suo
minulle voimaa kantaa

Se kipu, jonka kuolo tuo, ja kaikki
huomaas antaa.

Ett’ henken’ huokeest’ eroisi. Kuin
kynttilä'nen sammuupi.

Mulstaissan’ kuoloasi.

Ruumiinsiunaus tapahtuu uudel-
la luterilaisella hautausmaalla
tiistaina syyskuun 5 pnä klo 3
iv-p.. Josta ainoastaan täten ilmoi-
tetaan.

Murhemielin ilmoitan .että
rakas isäni

Puuseppämestari

Eero Kauhtlo
pitkällisen taudin murtamana vai-
pui kuoleman uneen Hämeenlin-
nassa elokuun 31 p:nä 71;llä ikä-
vuodellaan. Surren häntä kaipaa-
vat minä sekä sukulaiset ja ystä-
vät.

Aarne Kauhtio.

Vainajan ystäville ja tuttaville
ilmoitetaan ainoastaan täten, että
surusaatto lähtee vainajan kodista
■Hämeenlinnan hautausmaalle tiis-
taina syysk. 5 pnä klo 2 i.-p.

JiHäm. S.). 17058

JL
I

Ilmoitamme, että äitimme, talon
vanha emäntä

MariaVilhelmina
Öhman

pääsi ijäiseen lepoon Tuusulassa
30 p. elok. 1916 77 ikävuodellaan.
Lähinnä kaipaavat lapset ja las-
tenlapset y. m. sukulaiset ja tut-
tavat.

Omaiset.
Ah, Jesus mua armahda, suo val-
miina mun olla, kun mua etees
kutsutaan Ja istut tuomiolla, mua
saata silloin kunniaan isäni maa-
han o kiaan.

KliiHiiiiiiii
Jälkeläinen Wilhelm Ekman

Lapinlahdenk. 13 ee Puhelin 428

Hautakiviä aina varastossa.
BföarmorifSif.ä tehdään.

O.Y. GRANIT
Konttori: Bulevardinko 15
Avoinna: 11—3:: Teief. 87

Hautapatiaita
Varasto:

Leppäsucn huvii. Lapiniahdenk.
Avoinna: 9—12; I—6. Tel. 4237.
Parasta ainetta, uusinta mallia!

Hels. S., Hhl. (ruots.) 2 k. 1 s. 70 mm.

Helsingin Peruna-
lauhotehdas Oy:n

osakkaat kutsutaan täten ylimääräi-
seen yhtiökokoukseen, joka pidetään
maanantaina t.k. 18 pnä klo 7 i.-p.
Kleinehn Hotellissa Helsingissä.
Asiat; Kiinnityksen myöntäminen
yhtiön omaisuuteen sekä sääntöjen 4
ja 5 pykälän muuttaminen.

Helsingissä, syysk. 2 p. 1916.
Johtokunta.

H:ginS.T.T.L:n
muurari a.-o;ton kokous on ensi tiis-
taina klo i.-p. 1.-Teatterikuja 3,

R- Y. Kilven

IP Miran
harjotukset alkavat maanant. syysk. 4
p:nä klo 8 i.-p. Heimolan yläsalissa.
Hallitusk. 15.

Uu*ia laulajia otetaan klo %8 i.-p.
17109

Ne Henkilöt,
jotka tahtovat teettää uusia hampaita
Yliop. Hammasklinikalla Siltasaarenk.
B—lo, voivat ilmoittautua tiist. 5 p. Ja
torst 7 p. syysk. klo 9—lo.

17001

Aarne Rintala.

Viulunsoittotuntini
alkavat taas tämän kuun 15 pnä Eh-
rensvärdintie 4. porr. A, puhel. 10282.
Tavataan varmimmin klo 11—12.

Past. Juho Oodin
asunnolla t. Viertot. Hörncperinkatu 6
saadaan ohjeita luontaisessa terveys-
hoidossa kaikkina arkip. 10—12 a.-p
ja 6—7, i.-p. J. 'Uoti.

?El f*£ ÄST-Sflf 31"ifj Ysiß'SLtllQänS.l’3 Asianajotoimisto Helsingissä, Lackmanin talossa, Mikonkatu 11. Puh. 2723. Avoinna!LCtlLlUUauu., M tts. aiutfiiiai a >/,10-2. 5-7. Ajaa: asioita kaikissa Suomen oikeuksissa ja virastoissa. Laatii: testamentteja,
® S» Cp/tJ A kauppa- y. m. kirjoja. Toimittaa: rahainperimisiä, perunkiijoituksia, perinnön- ja pesänjakoja

« E «P*»?'- ASS« ä s* ® tUt ÖSfc AA J,ni:ä kaikkia asianajoaiaan kuuluvia tehtäviä. Kokeneita yksityisetsiviä toimiston palvelu-'
HIII tl H ~fti k| ”j| ajs' a

"

S6SS®> joiden avulla toimeenpanee tutkimuksia rikosasioissa*
f © Matkustetaan myös maaseudulle.

| Vähävaraisenkln |
m kannattaa 1
• uhrata markan Ikaalisten Yhteiskoulun arpajaisten ennakkoarpaan, sillä KaMt

vajaassa kahdessa kuukaudessa voi se tuottaa tuhansia. VKSp

* 12,000 mk. |
•

päävoittona sekä lukuisat muut tuhansiin ja satoihin markkoihin nousevat voi-
tot arpajaisissa, joissa on ainoitaan 100,000 arpaa, takaa arvanostajille laatuaan

% Suurimman voittomahdollisuuden m
# Ä* Arvonta ensi kuun 30 p:ni. Il
||| Ennakkoarvoista enää rippeet jälellä. @
• Arpoja haluavat kiirehtikööt johonkin allamainituista liikkeistä, joissa arpojamme Heisin-

gissä myj-dään:
Aleksanterinkadulla: Fix O. Y., O. Y. Sanomalehtikonttori, Lång & Leppäahon, Dahlbergin

i ja Bastmanin paperikaupat, Suomal. Kirjakauppa O. Y., Pohjolan Vaatetusliike, Lindroosin ma- Ä|ji|rSi nufaktuuriliike, Ékbergin kahvila, Lindgrenin harjakauppa. Annankadulla: Löfmanin paperit
! —kauppa, Kårlundin kehysliike. Auiinkadclla: Suoma!. Kirjallis. Seur: n Kirjapaino. Arkadian- jm,

• kadulla: Lindbergin tupakkakauppa. Bnlsvardinkadulla: Snäll Express. O. Y. Pirtti, Grönqvistin «9»
paperikauppa, Koulukirjakauppa, SuomenKauppatoimisto, H:gin Uusi Kirjakauppa. City pasaa-
slssa: Kotkavuoren Välitystoimisto. Eerikinkadulla: Elannon kahvila, Geidelm paperikauppa. TzöjT

• Erottajalla: Ikaalisten Yhteiskoulun Arpajaiskanslia, Dahlbergin paperikaupat. Martta Asioi- Ära»
misto. Erottajan Sikaarikauppa. VTedrikiskadclla; Lindroosin manufaktuuriliike, Pr-nkalan WSS
■paperikauppa. Isolla Robertlukadnila: Elannon kahvila. Suoma!. Paperikauppa O. Y. Kalliossa:

1 Kallion Kirja- ja Paperikauppa. Kapteeninkadulla: Suomal. Paperikauppa O. Y., Tillborgin CjvSs
jpgM paperikauppa. Kasarminkadulla: Forsströmin tupakkakauppa. J. Joutsen Hedelmäliike. Kataja- SSSs?

i nokalla: Katajanokan sikaarituonti. Korkeavuorenkadulla: Korkeavuorenkadun paperikaupat.
ä/ESjk Mikonkadulla: Fix t). Y., Kallion ku!tasepän!ii.:e, Elannon kahvila, Rohdosliike Medeor. Lii-

i cMils sankafiulla: Pelandcrin paperikauppa. Neitsytpolulla: Wulffin paperikauppa. Fabianinkadulla;
I Väfåpy Eärm Express. Nikolainkadulla: Kyrklundin ja Nikkilän paperikaupat. F ok). Espl. kadulla:

•
Wulffin ja Dahlbergin paperikaupat, Pohjoism. Taloustarp. Kauppa, Nyströmin tupakkakauppa,
Laurent & C:o (Wrcdenpasaasi), Snafcb Express. Rikhardinkadulla: Wessmanin tupakkakauppa. SSg&S
Siltasaarella: Hakaniemen kirjakauppa. Työväen kirjakauppa. Elannon kahvila, Lindroosin ma-

-m, nufuktiiuriliiko. Rosenbergin paperikauppa. Simcal-adnlla : Suomal. Paperikauppa O. Y. Söör- Éjjll&i
uälsissä; Söörnäiston Kirja- ja Paperikauppa, Elannon kahvila, Viertolan paperikauppa. Teh- SaM?*

;MV taankaflnlla: Aijälän paperikauppa. Töölössä: Töölöä Rohdoskauppa, Frilanderin ja Töölön
; ft/uL Kirja- ja Paperikauppa. Tllhonkadnlla: Suomal. Paperikauppa O. Y. Wladimlrlnkadull* : N’ik-
! idläQ kirja- ja paperikauppa. Uudenmaankadulla: Nizzan sikaarikauppa. Yrjönkadulla: Wulffin
lßw paperikauppa.■vtsr r i pju je t täysin luotettavat asiamiehet ennättävät vielä mvydä jonkin määrän arpojamme,m jos heti tekevät tilauksensa, I ||||p
• Lähettäkää allekirjoittaneelle 1. 2. 3, 4. 5. IkaallStGß YhtCISkOUIUR AfpSjaiSkanSMaan (Sfo

6. 7, 8 9, 10, 15, 20 25 kpl. Ikaalisten Yh- Helsinki, Erottaja 15-17, puh. 11752, W'teiskoulun arpoja etuanmlla. (Pyyhittävä *

.
_ Q xföa*

• pois numerot, joita ei haluta.) avomna 12-3, i|||
josta arpoja myös lähetetään yksityisille maa-

Nimi- seudulla postietuantia tai käteismaksua vas-
taan. Vieressä oleva tilauslomake täytettynä

rajjSH Osote: tulpr ponnin postimerkillä. 17071•I
Suomalaisen. Kirjallisuuden Seuran Kirjapainossa

Helsingissä, Antinkadun 4:ssä

Valmistetaan kaikenlaisia nykyajan vaatimusten mukaisia kirjapainotöitä
aistikkaasti, nopeaan ja tarkoituksen mukaisia sekä kohtalaisilla hinnoilla.

Koska sellonsoit'
tola Luuri Sarlin
ei ole saapunut kont-
rahdissa määrätyllä
ajalla täyttämään si-
toumustaan, niin kiel-
län laillisen edesvas-
tuun uhalla kenenkään
ottamasta häntä pal-
velukseensa.

Helsingissä, 2.9.1916.

H]. V. PMeim.■ 17157
Uusi kurssi

■ ■

Änkyttäville
alkaa täällä 6 p. syyskuuta. Kurasi kes-
tää 2 viikkoa. Tavallisesti potilaat pu-
huvat eeteettömästi Jo 6 päivän kulut-
tua.

HUOM.! Ainoa, Joka meidän maas-
samme todella voi parantaa änkytyk-
sen. Muitakin puhevikoja, kuten pu-
hepelkoa ilman änkyttämistä, k-, p-, t-,
r-, s-äänteiden lausumattomuus, lespaa-
minen y. m. parannetaan.

Kursseja puhetekniikassa
heikosti ja epäselvästi puhuville.

A. Fagerholm, sairaepedagoogl,
Mikonk. 18, paraatiporras. Puh. 36 57.

Vastaanotto 5—6 i.-p.

puhetekniikka- Opisto
Erityisiä kursseja lapsille Ja van-

hemmille henkilöille,' erittäinkin epä-
selvästi puhuville, heikko- ja käheä-ää-
nisille, nenään puhuville, änkyttäville,
sellaisille, Jotka eivät voi lausua esim.
r-, s-, k-äänteitä y. m.

INGRID JOHANSSON,
filosofian maisteri,

gulevardink. 28, prs A. Puh. 86 26.
Vastaanotto klo 4—5 1.-p.

(1.6586) 17140

Helsingin
Musiikkiopisto

Uudet oppilaat ilmoittautuvat joko
6 tai 7 p. syyskuuta klo I—31—3 opiston
kansliassa, Unionink. 20. Sisäänpääsy-
tutkinto perj. 8 p. klo 10 a. opistoon ja
y 2 ö alkeiskouluun.

Sisäänkirjoitukseen lauantaina 9 p.
saapukoot opiston entiset oppilaat klo
10, uudet klo 12 ja klo y% 5 alkeiskou-
lulaiset.

Lukukausimaksu: 160 vakinaiset,
135 ylimääräiset ja 75 alkeiskoulun op-
pilaat.

Erkki Melartin.
Johtaja.

sähkökäsittelyssä. ja kasvojen hoidos-
sa sekä m.m. hyödyllisiä tietoja.

Tarkemmin klo 4—6
17092 Puhelin &2 07.

16425



Sunnuntaina Syyskuun 3 p:nä

Oto <L>ö-

Keholtamme kaikkia nii-
tä, jotka aikovat ostaa au-
ton, menemään lähimpään
Hup-autonmyyntipaikkaan
ja pyytämään myyjää
osoittamaan toisten auto-
jen rinnalla, että Hup-auto

mukavan Hup-auton omi-
naisuudet: syvät, pehmeät
patjat, väljä tila, moottorin
toiminnan tasaisuus 80, jopa
100 km. tuntikulkunopen-
dessakin. Teidän silmänne
mielistyy Hup-antonJ ra-
kenteen ja valmistuksen
kauneuteen.

pystyy säännöllisessä joka-
päiväisessä käytännössä
suorittamaan saman, mihin
muut autot pystyvät vain
näytteillä ollessa.

Pyytäkää myyjän ku-
lottamaan autoa vilkasliik-
keisten katujen kautta,
ajamaan korkeilla vuorilla
ja syvässä hiekassa tai lie-
jussa. Katsokaa kuinka ta-
saisesti jakunnollisesti Hup-
auto suoriutuu näissä. Ot-
takaa samalla huomioonne

Huomatkaa vielä, että
Hup-autossa on 4-silinte-
rinen moottori, joka toi-
mii reistailematta ja viepi
pitkät matkat vähäisellä
öljymäärällä että sillä
on sama lujuus ja kestä-
vyys, mikä oli ensimäisellä
Hup-autolla, kun se v. 1909
teki matkan maapallonym-
päri.

Lyhyt Hup-autojen crikoisselvittcly:
Hup-auton mallit: 5-istuiminen, 7-ist. ja 2-ist.

nojatuoleineen ja 2 ist. irroitettavalla talvikuomulla.
Moottori; 4-silinterinen, 95 mm. reiän läpimitta 140
isku. (3 5/t”x5V2”). Voimansiirto: kolme nopeus kul-
kuun eteenpäin ja taakse; kerrottu erillinen vaih-
de. Taka-akseli notkuvaa mallia, spiraalitaitteinen
hammasratas. Kampijohde ja akselijohdekannat-
timet pronssiset. Pitkä pyöräperusta (119” 2- ja
5-ist ja 134” 7-ist. Pyörärenkaat 880x120 mm.
eli 34”x4” 2- ja 5-ist., 920x120 mm. eli 35”x4V,”
7-istuimisissa. Sähköliikkeellepäno ja -sytytys; ilma-
johde, sadesuojus; 1-henkilöinen päällysverho, no-
peasti toimivat sivuverhot, oviverhojen kannatti-
met, paksu päällystys, nopeusmittari, päällystetyt
tangot, astuimet ja mattopohja, suojatut renkaat
takana, 5 pyörävannetta, renkaiden kannattaja,
pumppu nostokone ja täysi kalusto: Magneetti-
sytyttäjä, lankapuolaiset pyörät, erikoisvärit, khaki-
verhot ja istuinpeitteet halvalla lisämaksulla.

Hupp Motor Car Corporation
Detroit, Michigan, U. S. A.

Myyjä Suomea varten; S. A. Ochs, Kasanskaja Ploschad 8,
Pietari, Venäjä.

Kauppakorkea-
koulu

Syystutkintokauden kuulustelut pidetään I—s päivinä syyskuuta
ja lukuvuoden avajaiset ovat keskiviikkona 6 p. syyskuuta klo 3 päi-
vällä.

Varsinaisiksi oppilaiksi pyrkiväin ylioppilaiden y. m. on jätettävä
tai lähetettävä hakemuksensa korkeakoulun kansliaan elokuun 28—31
tai syyskuun I—2 päivinä klo 2—3 päivällä. Hyväksytyiksi tulleiden
sisäänkirjoitus on tiistaina sp. syyskuuta klo 2—3 päivällä ja keski-
viikkona 6 p. klo 9—lo aamulla. Samoina aikoina sopii opettajaosas-
tolle aikovain kandidaattien sekä kuuni elijaoppilaiden ilmoittautua.

Tarkempia tietoja antaa allekirjoittanut rehtori, joka on tavatta-
vissa korkeakoulun kansliassa, Fabianinkatu 26, klo 2—3 päivällä.

Kyistl Järvinen.
(8.1.16575)15836

C. T. Ward A.-B:n Taimitarhasta,
Huopaiahti, Helsinki,

tarjotaan tulevaa istutusaikaa varten hedelmä- ja puistopuita, marja- ja
puistopensaita, pensasaita-, köynnös- ja monivuotisia kasvia, mansikan-
taimia.

Suurien varastojen johdosta loppuunmyydään joku määrä kauniita,
uusia, ristisiitoksella saatuja, voimakkaita Aquilegioita Smk. 50;— 100
kpl. Urnan korotusta.

Hinnasto ilmaiseksi ja posfivapaasti.
HUOM.I Koska hinnat ovat nykyisten olosnhteiden johdosta suun-

nattomasti kohonneet, olemme pahoitetut korottamaan hintoja hinnasios-
uume 20 %. £l, 6420)1611?

Js
UUSI SUOMETAR

Alemmat Käsityöläishoulut
Toinen Aleksanterini. 21 (Tallbergin liikepalatsi), toinen 4:s 1. 9 (kansa-

koulutalo) alkavat toimintansa syyslukukautta varten syysk. 15 p:nä klo 6 L-p.,
jolloin oppilasten sisäänkiijoitns alkaa.

Koulutyö alkaa syysk. 17 p:nä klo 10 a.p.
Kouluissa, jotka molemmat ovat jaetut suomen- ja ruotsinkieliseen osas-

toon, annetaan opetusta: piirustuksessa, ammattipiirustuksessa, aine- ja
oikeinkirjoituksessa, laskennossa ja arvioimisessa sekä kirjanpidossa.

Tunteja annetaan 7—9 viitenä iltana viikossa sekä 2 tuntia sunnuntaisin.
Koulun kurssi on kaksivuotinen. Aleksanterini varrella olevassa koulussa jae-
taan oppilaat ammattiryhmiin, jotenkukin oppilas voi saada ammattinsa mu-
kaista opetusta. Pääsyvaatimuksena alimmalle luokalle on lukutaito. Kou-
luihin otetaan sekä nais- että miesoppilaita kaikenikäisiä 13 v. alkaen. Luku-
kausimaksu on 2 mk. Oppilaat, jotka eivät ole ennen käyneet näissä kouluissa,
näyttäkööt papintodistuksen sisäänkiijoittautuessaan. Oppilaiden sisäänkiijoit-
taminen tapahtuu ainoastaan syysk. 15 p:stä lokak. 1 p:ään.

E. A. Tftrnwall. G. A. Sandelin.

Ilmoittautumisia Alemman Käsityöläiskoulun huoneustossa Aleksanterini
21 työskentelevälle ruotsinkieliselle kansakoulnluokalle oppilaita varten, jotka
ovat läpikäyneet ylemmän käsityöläiskurssin tai omaavat vastaavat tiedot, vas-
taanotetaan syysk. 12 p:stä lokak. 1 p:ään.

Jos tarpeellinen määrä oppilaita ilmoittautuu oppilaiden väln-yden takia
lakkautetulle suomenkieliselle kansakoulnluokalle, koetetaan saada tämä luokka
jälleen käyntiin.

Ilmoittautumisia tälle luokalle vastaanotetaan syysk. 12 p:stä —l5 p:ään
klo 6V27 i. p
(1. 6430) 16188 E. A. Tfirnwall.

HELSINGIN TANSSIOPISTON

BALETTIKOULU
alkaa oppikautensa t. k. 15 p:nä. Opetusohjelmaan
kuuluvat: ranskalainen ja venäläinen balettitanssi,
rytmillinen ja plastillinen tanssi, tanssi- ja liikeplas-
tiikkaa y.m. Opetusta johtaa Baiettijohfajafar

KATHE OTHON
(Köpenhaminan Kunink.TeatterinBaletista).
Oppilaiksi otetaan a) lapsia ja b) aikuisia (sekä nai-
sia että herroja). Läh. ilm. opiston JohtajaRaff Pen-
ger. Ilmoittauduttava ennen t. k. 14 p:ää opiston
kansliassa töikonk. 3, klo 6—7 i. p. Puh. 102 65.
(SL 15672) 17103.

T ♦♦ ♦♦ | ♦♦ •Laakan.
AUeklrj. ottaa taas vastaan sairaita

klo 2—3 ja 6—6 Hakasalmenk. 2.
16404 Jalmari Ignatius.

X ••••! •• •Laakan.
Allekirjoittaneella ei ole vastaanottoa

syysk. 1 p.—syysk. 17 päivään.
16285 • H. Fabritius.

Lääkäri.
Vastaanottoni alkavat jälleen klo

12—1 ja
Erikoisala: Lastentaudit.

16398 Rafael Kyrklund.

■ ■■ H ■Laakan.
Syysk. 4 p:stä alkaen vastaanottaa

allekirjoittanut jälleen sairailta.
(L 6510) 16417 E. Sandelin.

Lääkäri.
Allekirjoittaneen vastaanotto alkaa

maanantaina syyskuun 11 pnä (Hei-
kink. 9, uusi ylioppilastalo).
(5.1.17681) 17146 Hannes Ryömä.

Laakan.
Allekirjoittanut ottaa jälleen vastaan

sairaita 12—1, 6—7 Nikolaink. 17.
17068 Johannes Weikkola.

Iti iin
vastaanotot alkavat jälleen syysk. 12
p;nä (L 6569) 171?3

Hammaslääkärin
Allekirjoittaneen vastaanotot ovat

alkaneet.
(Hbl.) 16400 E. Mellenius.

tlommiisifiöKäri.
Vastaanottoni alkavat torstaina 7

p:nä syysk. Mo 12— 1 ja 6— 7.
(Hb1.)17028 Amos Sallmén.

ItommasliHäri.
Vastaanottoni alkavat taas maanan-

taina syyskuun 4:nä päivänä.
(Hbl.) 16302 H. Th. Thorman.

Hels. S., Hbl. (ruots.) 1 i. 1 6. 20 mm.

Tuutin!
pianonsoitossa & mus. teoriassa alka-
vat jälleen. Tunturilaaksonk. 5, tavat.
4—5, pub. 25 57.

Theodor Björklund.

Hels. S., Hbl. (ruots.) 2 k. 1 s. 20 mm.

Tutisi pianonsoitossa
alkavat 11 p. syysk.

Greta Nevanlinna.
Pietarink. 5 A. Puhelin 7516. Klo

11—1 ja 4—6.

Anna Flcdinin
pianotunnit alkavat taas Laivurink. 10.
Puh. 22 74.

HIERONTAA
otan jäUeen vastaan. Ellen Johansson,
puh. 3612.

Puhtaita riepuja
ostaa Suomalaisen Kipjall.

Seuran Kirjapaino)
Helsinki, Antinkatu 4.

100,000
kruunua

halataan ostaa joko kerrallaan tai
pienemmissä erissä. Halvimmat tar-
joukset lähetettävät

Lauri Lahtiselle,
Tampereella.

(Tamp. S.) 17020

C. 1. F. Finland
parhalUaan perustettava suomalainen
vientUiike Lontoossa haluaa toimeliai-
ta hyvässä liiketoiminnassa olevia
asiamiehiä maan suuremmissa kaupun-
geissa kaikenlaisten raaka-aineiden,
siirtomaatavaroiden yjn. myyntiä var-
ten. Vastaus ilmoituksen kerällä, mil-
lä ehdoilla suosintaan yhteistoimintaan
odotetaan nimim. »London Export»,
Hblitin konttoriin. (Hb1.)16361

Rakennus
mestari,

alaansa täysin pereh-
tynyt, saa paikan heti
luonamme. Suosituk-
set ja ilmoitus palkka-
vaatimuksista lähetet-
täköön osoitteella:

Kalasiin PBtaraattejliiö
Kajaani.

(5.L17665U7148

Muistakaa asettaa voileipäpöytään

Aksel Lilieforsin Makkaratehtaan
hienon hienoja makkaravalmisteita.

Tehdas ja konttori, puh. 892. Myynti;
Metsästäjänk. 6 B. Puh. 53 14, Iso kaup-
pahalli, puh. 22 32. Hietalahden halli,
puh. 42 11. Museok. 10, puh. 84 82. Iso-
Roopertink. 10, puh. 116 35. Hakanie-
men halli. 23

Suomen Kansallisteatteri.
Sunnuntaina syysk. 3 p. '/«3
Pohjalaisia.

Suununt. avat. lippumyymälä kilo 4.
17009

Kansan Näyttämö
Sunnuntaina syysk. 3 p:nä klo 8

ensi-ilta

Naissankari
3-näyt. huvinäyt. Kirj. Wilhelm Wolters.

Lippumyymälä on auki klo 12—3 ja
klo s:ltä. 17067

Uimanäytös
koulunuorisolle

tänään klo 2 i.-p.
Lippuja, numeroidut istumap. 1: —,

2: —, 3: —, seisomap. 75 p. voidaan
tilata puh. 2870.
(I, 6600). 17127 JHdsinain Uimaseura.

Ko-idil
Seoroftoatve
Dejeuneja . . . .

Smk. 3:
Päivällinen ilman sandwichs’ia 5:
Illallinen „

„ 5:

Pfiivällissoittoa
klo 5-7.

Iltakonsertti
alk. klo V»9.

Hotellin orkesteri.

fy’d!*vown
Aamiainen å. Smk. 2:50.
A la carte koko päivän.

i Iltasoittoa
alk. klo Vt 9.

Goldcnbergin solisti-
kolmikko.

16366

j.-Heiklnk, 1. Puh. 8434.
Suuret

Syys-Tanssit
tänään Uudella Ylioppilastalolla klo
6 ip.

HUOM.! Joka toinen tanssi naisten.
Pääsy 2:— sekä sotavero.
Pääyslippuja saadaan ennakolta

ostaen ä, 2:— ilman sotaveroa. Kah-
vila Alkajassa, Mikonkf 8, Fagerin
kahvilassa ja Kahvila Starissa.

Helsingin Atleettikin!)!.
(HbU .17098

Uusi teatteri.
Aleksanterin Teatterissa

Avajaisnäytäntö
Lauvantaina eyysk. 9 p:nä klo 8 1.-p,

korotetuin hinnoin

Axel Ahlbergln vierailunäytäntönä

Östråtin Inger*
rouva

5-näytöksinen näytelmä, kirj. Henrik.
Ibsen, suma. Elvira Villman-Eloranta.

Lippujen hinnat 4: —,3; 60, S; —,

2: SO, 2: —, 1: 50 ja 1 mk. sekä sota-
vero.

Ennakkomyynti keskiv. t. k. 6 pistä
alkaen Läng & Leppäahon paperikau-
passa Aleksanterinkatu n:o 44 (el pu-
helimitse) Ja näytäntöpäivänä klo 5 1.-p,
teatterin lippumyymälässä. Puhelin
430.

Huom.! Lippuja lunastettalssa kan-
netaan maksu vaatteitten säilyttämi-
sestä permannon ja ensi rivin paikois-
ta 25 p. ja toisen rivin paikoista 10 p.

Tänään sunnuntaina klo 4 i.-p.
Lasten- ja Perhenäytäntö.

Puoli hintaa lapsilta.
Sama suuri ohjelma kuin illallakin.

HUOM.! HUOM.]

Yksinäisten kiinalaisten taiteilijain

Sm Ll’bi eOWL
Vieraiiunäytäntöl

Uutta! Suomalaiset taiteilijat Veljek-
jekset Charles.

Kaksinkertainen Bambu-näytös.
Huom.! Mille Didi da Vinci.
Plkamaalaajatar maalaa maisemia ja

karikatyyrejä y. m.
Uutta Mr Ritschard vlippuja.
Huom.! Suuresti suosittu, yksinäinen

jonglööri Pastelli on varattu muuta-
maksi päiväksi.

Klo 8 i.-p. Loisto-Näytäntö.
Sirkuskassa avataan klo 11 a.-p. Puh.

7826. Ostakaa liput ajoissa.
Vapaa paluumatka raitiovaunulla il-

tanäytännön päätyttyä. 17095

Koiton Näyttämö
Il .lyS Sunnuntaina 3p. syy sk.

klo puoli 8 i. p.ensi-ilta

Kullervo,
10-kuvaelmainen murhenäytelmä, klrj

Aleksis Kivi. Lippuja myydään kas-
sasta klo I—31—3 ja 5 alk.. hinnat 2: —,

1: 50 Ja 1 mk. ynnä sotavero Haäksi.
Huom.! Alkaa täsmälleen %8 UI.
Huom.! Sopiva raha mukaan!

ITISG

1916 N:o 2K7 -.11
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Näyn filmin loistavasta tulevaisuudesta esittää meille
tämän näytäntökauden ensimäinen suuri filmiuutuus

3Creu>Utcww
takso-lehafum

5-osainen dramaattinen
näytelmä. .

« I

Pääosassa filmin ehkä täydellisin ja loistavin
näyttelijätär FANCESKA BERTINI.

Tämä filminäytelmä, Joka on kirjoitettu varta-
vasten kuuluisaa filmidiivaa Pranceska Be r-
tiniä varten, käsittelee rikosjuttua, jossa hänelle
suodaan tilaisuus käyttää taitolabjaansa kahdessa
tuiki erilaisessa osassa kokonaan vastakkaista luon- ./

netta. Hän näyttelee siis Franceskan, jokapäiväi-
sen, intohimoisen tanssijataren osaa, joka rakastaa
kevyttä, irstaista kapakkaelämää, ja nuorta Edith-
kreivitärtä, aivan vastakkaista tyyppiä, loisteliasta,
hienostunutta, ylhäisön tapoihin tottunutta naista.
On vaikea sanon, kummassako näistä osista hänen
taiteensa ja loistava ulkoasunsa tulevat täysiin oi-
keuksiinsa.

Heti ensihetkestä, Jona Pranceska Bertini
ilmestyy vaikealle kankaalle, kiehtoo hän
mielemme vastustamattomasti ja pitää sen
jännitettynä viimeiseen kohtaan saakka.

Näytäntöjä: Sunnunt. alk. klo 2; arkipäiv. klo 5 ip.
HUOM.I HUOM.!
Lisätty orkesteri. (Kapellimestari Gennaro Romano.)

Tavalliset hinnat.

17101

Teatteri Elysée
Vladimirlnkatu 12. Puhelin 1646.

Huomenna maanantaina tämän näytäntökauden paras ohjelma.

Lapsen ääni eli Leveällä tiellä.
2-osainen kuva, todellisuuskuva suurkaupunki-elämästä.

~L-\ PSEK ÄÄNI“ on onnistuneimpia filminäytelmiä, joita tänä
näy täntokantena on esitetty.

Housut olivat syynä. Sotauutisia.
Hauska amerikkalainen huvinäytelmä. Päiväntapanksia länsirintamalta.

Romeo ja Julia
Kun omatunto herää.

2-osainen liikuttava näytelmä elämästä ranskalaisten merialppien juu-
relta. Pääosassa pieni näyttelijätär Susanne Privat.

HUOM.! käytäntöjen aikana soittaa ensiluokkainen solisti-orkesteri.

< Käytäntöjä arkip. klo s— ll, smmunt. klo 2—ll. Ohjelman valh-
tamisoikeus pidätetään. Lippujen hinnat 25, 50, 75 ja 1: —.

Joka maanantai uusi ohjelma.



i N:o 287 1916 UUSI SUOMETAR

ELDORADO.
2. Klnnvikatn 2.

Näytäntöjä Jok» päivä klo 2
—ll lp. Puhelin 65 34.

HUOM.! Soittaa Eldoradon
Solistisoittoknnta. Kapellimes-
tari Lindholmin johdolla.

Enai-esitys joka maanantaL

HUOM.! Taidefilmi, HUOM.I

Menneisyyden
kirous.

3-näytöksinen näytelmä elämästä.
Etevien amerikkalaisten näyl-

,'telijöiden erinomaisesti näyt-
telemä. Sisällys on alusta lop-
puun saakka kiehtova.

*• • •

Ranskalaisia
■ B ■■■■■■lentäjiä.

Mielenkiintoisia urhoi lukuvia.
♦♦ ♦ *

Kapea tie.
Amerikkalainen näytelmä,

jossa pääosia näyttelee kuului-
sa ja suosittu taiteilijapari Ma-
ry Pickford-Moore (Miss Do-
rothy) ja Owen Moore.

** ♦ ♦

Miten hän
valloitti lesken.

Läpeensä hassunkurinen ame-
rikkalainen huvinäytelmä.

17122

Palkintojen jako
sekä tanssiaiset

Uusmaalaisen Osakunnan talolla
syysk. 3 p:nä klo 6—ll i. p.

Pääsymaksu 2 mk. ynnä sotavero.

(1.6531) 16412 I. F. K.

TIVOLI
I. Roopertinkatu N:o I.

HUOM.! Huomiota herättävä ensi-eaitya. {

Uusi ialdofllml

YKSIN.
3-osainen vetofilmi, Jonka tapahtumapaikkana on Imatra ja Pietari.Harvoin elävissäknvissa esitettävää kuvaa seuraa niin suurella mie-lenkiinnolla kuin tätä kohtauksesta toiseen.

4. Naisen ei ole hyvä olla yksinään.
Amerikalainen huvinäytelmä. Flora Finch pääosassa.

s- Sotauutisia.
* Rakkaudenvaras.
Hn o m.! Pääosassa humoristien kuningas CHARLIE CHAPLIN.

(SI. 17671) 17145

Charlie 1 EDISON [ Charlie I
aplin! I Yrjönkatu ChaP|^

flflP Huom.l Huomäl USB
Tämän viikon huomiot aberäItävin ohjelma näytetään huomisesta alkaen. ■

Tämän näytäutöknuden ensimäinen Chaplin-filmi! I

Charlien pako. I
Repäisevän hauska humoreski, jossa humoristien kuningas Charlie H
Chaplin tavallisuuden mukaan loistaa yksinäisellä koomillisella taito- I

lahjallaan. B

Hnom.l Tämän näytäntökanden suuri yllätys. Huom.! H
Nyt alkavalla viikolla näytetään ensimäinen sarja verrattoman jännit- B

tävää sarjafilmiä: g

„2Vlcstariavain ” I
4-osainen erittäin kiehtova ja vaihteleva seikkailufilmi. B

; Jännittävät, hämmästyttävät näytökset, jotka sarja sarjalta 5» B
•S yhä kärjistyvät, ovat kerta kaikkiaan voittamattomat. B

> Ei kenenkään tulisi jättää näkemättä näitä mielen- 2. I
•2 kiintoisia seikkailuita aina filmin alusta alkaen, 3. I
£ Käykää aikaisemmissa näytännöissä, niin Teidän ei tarvitse ä

«O odottaa jonossa! |
S Näytännöt alkavat arkipäiv. klo 2 ja sunn. klo 4 i.-p. HL I

M» Charlie Chaplin! Charlie Chaplin! «J

Pääsylippu)a
painetaan ja myydään

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapainossa, Antinkatu 4.
IVVVVVVVVVVVVVVV VV - ~

<

1. F. K.

Juuret Urheilukilpailut
Eläintarhan Urheilukentällä.

Tänään kello 2 i.-p.
Loppukilpailut:

100 m. juoksu.
200 „ „

110
„

aitajuoksu.
1500 m. juoksu.
20000 m. juoksu.
4 x 200 m. vies-

tinjuoksu.

Yli 100 osanottajaa.
Anttila Taipale

Niklander
Pettersson Pel-
tonen w»yrä
Katto - Wickholm

Lahtinen Laine
Ohaka Martin
Kolehmainen
Hj. Nyström.

Sitäpaitsi 5- ja 10-ottelu.

Loppukilpailut:
Kiekonheitto.
Keibäänbeitto.
Pituushyppy.
Korkeushyppy.
Seiväshyppy.
Koimiloikkaus.
Painonheitto.

Palkintojen jako sekä tanssiaiset Uusmaalai isen Osakunnan
talolla klo 6-12 i.-p 1.6575) 17131

ESPLANAO.
Huoia.j Verraton, Jännittävä rikossarja:

Herras-Suurvaras
Arsene Lupinin merkillinen seikkailu.

Arséne Lupin ansassa.
3 osainen rikosfilmi.

r Tämän filmin katsomiseen kulunee noin tunti, mutta tämän tun- *i
nin aikana ei mikään voi meitä häiritä, eivät maanjäristykset, tulipalot jL

W eivätkä pommiylläköt. ®

*—» «—»

7 Nykyaikaisesta Kiinasta. Pikku Lassin rumpu. 7
il Mielenkiintoisia ja viehättäviä Humoreski, jonka on näytellyt /7
åt* maisemia Hongkongista ja sen elävissä kuvissa niin kauvan kai-
y ympäristöstä. vattu pikku Lassi. ji

HUOM.i Käytäntöjä Joka päivä alk. t:lo 2 i. p.
17096

Saiinlsla OoDraaii
Äleksanterink. 32. Puh. 4913

Aamiainen
Päivällinen
Illallinen

ä la carte koko päivän.
17155.

Helsingin Virolainen Sivistys-seura toi-
meenpanee sunnuntaina syysi. 3 pnä

hauskan iltaman
Päivölän salissa. Ohjelmassa on; alku-
soittoa, runonlausuntaa, soolo-laulua,
näytöskappale ja lopuksi tanssia. Soit-
taa sotaväen soittokunta.

Pilettiä saatavana ä 3: —,2: ja
1: 50 Päivölän vahtimestarilta, Kasar-
mink. 23. 17091

f Veikkojen
Tanssiaiset

Pohjalaisen osakun-
nantalolla] Museoit. 10
tänään 3 p. syysk. 5 ip.

Lippuja saatavana etukäteen Aikalan
kahvilasta, Mikonk. 8 ja jäseniltä ä 1:
50 sekä iltaman alettua ovelta ä 2: —.

ULKOMUSEO
Seurasaarella on avoinna sunnuntaisin
klo 10 a.-p.—klo 6 i.-p. ja arkipäivisin
klo 11—6. Tänään soitetaan urkuja klo
12—3 ja, jos ilma on suotuisa, vede-
tään nuottaa klo 2 i.-p.

Huom.l
Useiden satojen uusien

|vaha-pystykuvien j

kokoomus
NIELSENIN

MUSEOSSA
Pitkänsillanrannassa.

HUOM.I Alennetut hinnat
koko museoon,

anatomia- CA n.n:u
saliinkin, JV P.lllS

Sotavero 10 penniä.

Huom.l 2anatomia!Usta
osastoas
1 Maisille Ja
1 Herroille.

ftaiwvtofo
iofea päivä

sdwa(fi66oUtott
fe:£a s:stä i, p.

ia
iäakonewtti

atk. fe:fo V: 9 u p.

soittaa
sef&feftw XftmaruMic&terl.

Päivälista.
Lääkäreitä:
Alho, Aleksk. 15, last.t. 12-1, 5-6, t. 7772.
Bengelsdorff, Antink. 9, 9-10, 5-6, naist.
Bardy, matkoilla lokak. 1 p:ään. ■

korva-, nenä-, kurkut., tel. 4553 & 8875.
Björkenheim, Erott. 9. Synnyt janaist,
taut. I—3. Tel. 4826.
af BJörkestén, Yrjk. 16, y,Z—y2 Z, ei
kesk. ja lauvant.
Bonsdorff, Uudenm.k.7.l2-1.P.3207.La5t
Boije, naistent.,synnyt. Bulev.k. 22, 2-3,
Hj. von Bonsdorff, 8u1.k.11, 3-4, ei kesk.
Väinö Bärlund, Hakasalm.-k. 2, Iho- ja
veneer. tautB-10, 6-7, naist, 10-11.P.7416,

Axel Cedercreutz, matkoilla syysk. asti.
Creutz, naist Ja synn., 6-7, 8u1.k.9,p,5143.
Collan, Yrjönkatu 11. 2— 4. Ihotautia.
Ehrstrcm, P.-Espl, 37, sisät (vatsa-, sy-
dän-, keuhko-, sok. taut), 2-}<4. p. 4194.
Enroth, 6ilm,Yrjönk.l6,Hll-^12.t.4055

A. Elmgren, 8.-Espl.k. 12 (korva-, nenä-,
kurtrkut.) matkoilla.
Elin Elmgron, A1ek5.k.44,12-2,5-7,t1698.
Rob. Elmgren, Uudenmaank. 11, 5—6,
Rintatant. Puh. 27 65, ei lauvantaisin.
Eskelin, Pietarink. 24, yZ—4
Fabritius, Yrjönk. 10, hermo-, sokeri-,
sisätauteja, ei vastaanotti 1. 9.—12. 9.
Faltln, P.-Makasiinik. 6. Matkoilla,
v. Fieandt, Vilhonk. 5. korva-, nenä- ja
kurkkut 4—6 (paitsi lauv.) Puh. 37 97.
Forselles, Bulev.-k. 1, 2-3, 5-6. Puh. 1633.
Korva-, nenä- ja knrkkut.
Frisk, Erottaja 4, vatsa-, suoli- ja so-
keritauteja, klo 11—1.
Geitlin i

el vast. ottoa syysk. alkuun
Gorbatoff, Yrjönk. 8, sis.t. 1-3. P. 70 44.
Ragnhild Granholm, Antink. 19j lasten-
taut., 10—11 ja 5—5. P. HO OS.
Grönroos, Kasarminkatu 44. Ihotauteja.
9—ll ja 5—7, puhelin 116 68.
Grenman, silm. P.-Espl.k.ls,matk. syysk.
Grönholm, silmät., Erottajak. 9. 10—12.
Gylling, Boulevardik. 22, matkoilla.
Hahl, Bulev.k. 14, 2-*/i4. Puh. 1942.
Hagelstam

i
Hammar, Mik.k. 3, ei vastaanottoa.
Hirvisalo, sisät. Vlad.k. 11, 12-2 p. 5595
Hollmén, Museok. 7 A, puh. 7852, 12-1,
5-6, korva-, nen:- ja kurkkutauti
Holmström, Vladimirinkatu 7, 9—yli,
6—7, naiset y 12—1. Puhelin 2615.

'

Hornborg, Aleks.k. 45 y2—yS.
Ignatius, Hakas.k. 3, sisät. 2-3, 5-6.,p1923
Jokinen, P.-Esp. 37, 11-1, iho- javener.
A.Johnsson, matkoilla.
Jägerroosl Kasarmk.44, naist., synn. 2-4,
KoskimieB

,
Korkvk.4s,ven.6-7,el tiist.lau

Kuhlefelt, 8u1ev.k.7,11-12, 6-7, silm-nent.
Kyrklund, Yrjk. 4, 12-1,J46-}<;7, iast.796o
Lavonius, Aurorank. 5, matkoilla.
Leidenius, Kask.i SS, 9-10, 5-6 (ei lauv.
.-p.) Puh. 7652. Naistaut.
F. V. Litonius, sydän-, keuhko- ja vat-
sat., klo 11-1, y 2 6-7. Aleksk. 50. P. 52 48.
Limnell, vastaanott. alkav. 18 p. syysk.
J. Lojander, Erottaja 19. Ven. ihot. Maa-
nani., kesk., lauv. 9-11. 5-7, tiist.torst.
9-11.
U. Lojander, Uudenmaank. 7, vener, ja
ihot. maanant.kesk. ja lauv. 911 ja 5-7,
Naiset 11-12.
Londen, Ritarik. 7, matkoilla.
LSnsimSki, 4—6. Puh. 8516, f ju,-], i
Prof. Engström!n assistentti. (Mudaa.4
Lydecken Ullanlinnan kylpyl. 9,30-11,30,

ei keskiv. ja lauant.
Löfqvist, P.-Makas.k. 7, 12-2 naist. synn.
Lövegren, Erottaja 7, sisä- ja last. t.
10-11, 5-5, kesk. 10-11, ei lauv. P. 3364.
Murto, Kirkkok. 5, 10-11, 6-7, p. 9741.
O. Neovius, silm. P.-Espl. 37,10-11,6-7.
Nyberg. Last. sairaala Teht.k. 1, p. 1404.

Vastaanotto Hakasalmenk. 2, p. 5378.
Tri Nystén, lastenlääkäri. P.-Esplan.k.
33, klo 12—1. Puhel. 9959, vast. 4459.
Ollonqvist, matk. syysk. alkup.
Pirilä, Vlad.-k. 3, ihot., 9-10, 5-7, maa-
nant. 5-7, lauvant, 9-11; naiset 12-1.
Qvarnström, sisät., P.-Espl. 33,3 4,p.6484
Renvall, Korkeav.k. 45, vatsa-, suoli-,
reum. jasokerit. —3, 346— kes-
kiv 342—3, ei lauvant. Puh. 4668.
ReijoWaara, Antink 15. i/*ll-U. P. 4892
Ruotsalainen, lastentauti ja sisätauti
Bulev.k. 13, 11—12, 5—6. Puh. 55 21.
Ryömä, 1/VI—IjlX osote Heinola.
Rönnholm, naist., 1% —3, Kasarmit. 34.
Räbergh, Ranh.k.llß, torst.l
E. Sandelin, Erottk. 11,2-J£4 (eikesk.,lv.)
Schroderus, t. 9038, naist. ja synnyt.
Sievers, sisät., Yrjönk. 5, VjS.4. P. 708.
Silfvast, 10-11, 6-7, keskiy., lauant. 10-11.
Sipilä, Annank. 25, 9-10, 4-6. Puh. 2241.
Sivin, P.-Espl.k. 15, 2-3, sisät. herm. t.
Puh. 8875.
Sjöström, Yrj.k.lo,korv.-nen.-,kurk.t.3-4.
Sjöblom, Yrjönk.l6, sis.,syd.t. 5-6, p.6484.
Stockmann, ihot. Erottaja 9, arkip. 911,
ei torst. Naiset keskiv. Ja lauvant. 12-1.
Streng, Yrjöak. 13,rintat. 2-3,5-6,p. 7525.
Suolahti, Uudenmaank 9, 2-4 (ei lauv.)
P. 1701. Korva-, nenä- Ja kurkkut,
Tennberg, 1.-Roop.k. 3, kenk., matkoilla.

Tuberkulos, vastust. yhdisL asiamies.
Taskinen, Annank 29, 12-1, 6-7, ei lauv.
Terhola, Kasarmiak. 27, *43-yi. P. 460.
Tollet, Unioninkatu 22. Matkoilla kes-
kiviikosta alkaen.
Tukiainen, ven. ihot. 9 11; 5-7. Erott. 3.
Vallin, e;lm., Kirk.k. 14,10-11, 6-7, p. 3331
Wasenius, matkoilla syysk. 18 p.

Vartiovaara, Aleks.k. 40, silmät. 10-11;
6-7, lauv. 10-12; maanant. 6-8. P. 6962.
Wegelius, Kas.k 24, naist. 12-y2, p. 3732
Veikkola, sisät., Nikolaink. 17, 12—1,
6—7, t. 2543; yksit, fysik, hoitolaitos.
L. Wetterstrand, L-Vlert.6.9-10,4-6,8301.

MM Kirurg, sair. Pietnrink. 24
E. A. v. Willebrand, sisät, erik. verlt.,
sokerit., vatsat. Aleksi. 50 klo y3—4.

SilmSsairaala.
Silfvastln silmäpoiiklinikka ja sairaala
vähävar. Porthaninrinne 1, 3—4.

Hammaslääkärejä:
Aspelund, A. Aleks.k. 46, 10-11, 2-3. P.
1863.
Avellan, Hj., Yrjönk. 10, matk., sij.
N. Lyytikäinen, 11—1, y6—yl.
Bengs, E.-Espi.k. 2, I—2,1—2, ei lauv. P. 1147
Bergström, L.-Heikink.l3,lo-12,3-5 t.2180
Bonsdorff, Bulev.k. 12. 11-12. Puh. 7333.
Blumenthal, Vlad.k. 3, 1-2, 6-7. P. 11121,
Enckell, Erott. 4, Apt. talo, 12-1. Puh.
2414, ei kesk. ja lauantaina.
Hällfors, Bulev.i. 4, 12-2; 5-6, p. 3523.
Groundstroenij Aieks.k. 11, 11-12. P. 2113.
Hammasklin. Fredrlkink. 14. 2—3, 7—B.
Idman Siltasaareni. 6, el vastaanottoa.
Evi Inberg, Kasarmini. 38, 11-1,
ei keskiv. & lauvant. 1.-p. Tel. 68 37.
Helmi Kargus, Lönnrot.? 5. Ei vast. ott.
Vieno Kalima, Vladk. 11,11-12, 5-6, p.4975
Rva Karvonen, ei vastaanottoa
Kerttula, Liisani. 17, 11-12,5-6. P. 7563.
Konsin, T., Yrjönkatu 21, 10—11, 5—6.
Puhelin 1611.
Kerstin Konsin, Yrjöni. 21, 12—1, 4—5.
Katri Lille, Aleks.i. 40,10-12 5-6.P.11605
Alvar Lind
Lindell, Hakas. -k. 2, 11-1, 5-6, P. 5378.
Lundholm, Kasarmink. 44, 11—2, 5—6.
N. Lyytikäinen, Yrjöni. 10,11-1, y 2
Puh. 58 85.
Mellenius, Espl.i. 12, 2—3.
Nandelstadh, P.-Esplanaadink. 33. 10—
11, 3—4. Puh. 4459.

Mikael Perach,P.Espl.3l.ll-2.4-6.p.10046.
Moberg, ei auant., 2—3.
Puolanne, Vironko, niaan.kesi.perj.l2-1
A. Salingre, matk. syysk alkuun.
Sandelin, Kaivok. 12, 12-1, 5-6, puh. 80 02.

. Seppälä, Nikolaink. 17, 12-2, p. 108 27.
Silvenius, Vlad.k. 11, 10-12, 6-7. P. 7976,
R. Stenberg, Erott. 11. P. 3213.
Saima Stigell, Fabian.k. 23. 12-1 ja 6-7.
Sundman, V., Aleksi. 15.2-4. P. 49 28.

Sunnuntaina Syyskuun 3 p;n&
Anna Schwanck (Tavaststjerna) Lönn-i
rot. p. 5, I—2,1—2, 5—6. Puh. 89 46.
Tammisalo, Annank.24,ll-12; 5-6,p.11371,
Thorman, Korkeav. k. 27, 11-l,
Puh. 25 06. Ei keskiviikk. ja torstaina*
Wasenius, Bulevardink. 14, 9 io, 1—3.!
Puh. 1182 ja 4587 \ ei lauantaina. v

Äyräpää, P.-Espl. 5, 10—12. p. H 2
Yks. Hammask. Unioninkatu 41, B—9:
I—2, 7—B. ' . , *i
Sairaaloita ia kylpylaitoksia:
EMPI Sairaala Ja Synnytyslaitos,!
Lli JI Speranskintlo 3. P.4029&8869'

RÖNTGEN LABORATORIO.

Kammion
raiest. os. P. 4133. Topeliuksenk. 9 11-12:Topeliukeenk. 9. P. 4133. Matkoilla.
IViehiläineii Sairshnone
puh. 7768. Synnytysosasto puh. 7226.Taskinen, Fysikaal. Hoito & Röntgen-
laitos, Annank. 29 Hermo, renm. ja sisät.
sähkö, kylp. vai. kuomenn. y. m. hoito.

TallöncKan lö. Tri !■>'. af'3Björ^esten.
T:ri Einar Runeberg.

kylpylaitos BAD GRANKULLA
Puhelin Grankullan sentraall.
Tri Einar Runeberg, vast-otto 10—12.-

fIN Parantola Keuruulla.HUy JLLHIi O. Heikinheimo Puh.
Naislääkäri: Tri Erlcson-Bolje, Kasar-
minkatu 27, klo %10— ja 5—6. '

Lepolan
MATTILAN LEPOKOTI, 01TTIJ
Tyynelön Augusta Lagerbobm.

1 '.j
Kcruystolmlknnta vähfivarnia-
ten keuhkotautisten hyvfiksl. j

Toimisto Bulevardinkatu 13, Joka arki-;
päivä klo 12—4. Puh. 99 70.

Hierojia ja sairasvoimistelijoita* (t
Fagerholm, matkoilla.
M<mm i Frey ,Kas ar m.k. 20,p.D.P.7632,12-2
Mimmi Uäbtiinon Armfeltint.l6. por.B.
Otto ndHH 8-10,2-3, 6-7. P. 11089
Mauri Hartea, P.-Espl.k. 35. P. 24 26. j
Fiina Partio, Tehtaank. 20. Puh. 1397.'
Liidä Uusivuori, Konstantinini, t D,

f

Sairaanhoitajia;
'

Sain, hoit. hier. L. Siine®, P. 4346,
Eläinlääkäreitä: i

H:sln Eliiins. SSÄ
Höijer, Kasarm.-k. 26, 10—12. P. 1022*

i
ElSlnsuojelustcimisto, Fredriklnk. 20.

Puh. 3609. Konttoriaika klo 10—3. {

Luontaisen terveyshoidon neuvoja: J.l
J.Uoti, I.Viert.Hörnebergk.6,lo-12,5-7ark.

Pankkeja:

Kansallis-PanHKi
Suom. Säästöpankki, LTeatterlk. 3. Ar,
10—12 a.-p. Ja 6—7, lauant, 3—4L-p.

Asianajajia Helsingissä:
000000000000Ö0 ooood

| Asianajotoimistoja |
° joiden omistajat kuuluvat Hei-- %
° singla Asianajajayhdistykseen t S-*<oi

O Antell & Söderhjelm, E.-EspL 16 O
O (Hypot.-yhd. talo), 10—4. P. 7731. Q
O Becker & Vesamaa, ora. B. Sou- O
O raader Ja M. Kivenoja. P.-Espl. O
O 15. J^lO—4. Pui. 6155 Ja 19 44. dl
O Harry Bergroth, Uudenmaank, 9. O
O 4-6. Puh. 115 86. O
O Castren & Snellman, omist. A. M. O
O Lassenius Ja Kaarlo Fröjdman. O
O Aleks.k. 42. 10—‘/,4. P. 735, 7172 O
O Ja 2279. Q
O Jonas Castrenin Asianajotoimisto, O
O omist. Lauri Castrén. Erottaja 4, O
O 10—4. Puh. 1285 ja 1235. Q

■"•* 1 111 '

O Kaarlo Castrenin Asianajotoimisto O
O B.Espl.k. 16,10-4,p. 4264, 8185, 3383 6
O Alfred ForssMn Lakiaisaintoimisto O
O Kasarminkatu 23. P. 59 20. ylo-4, O-

O Helsingin Lakiasiaintoimisto, om. O
O Arvid Sourander, Aleksanterink. O
O 36. 9—12, I—}o. Puhelin 39 93. O
O K. V. Holma, Heikki Borenius Ja d
O Arvi Jännes, Aleks.-k. 44. y2 lo O.
O 12; I—4. P. 8576, 9822 ja 5061. O

O Pellinen & Niemelä (ent. Koski & Ö
O Suomalainen), Mikonkatu 6. 10—4 O
O Puh. 2333 ja 7144. Q

O Heikki Ritavuorl, Fablanink. 31, d
O 10—12, I—4. Puhelin 34 70. O
O Serlachius & Ryti, P.-Esplanaadlk, d
O 33, Puh. 67 65 Ja 7110. O

O Snellman, Hannes, d
O 37, 10—3. Puh. 6112 ja 102 93. Oi
O Arthur Söderholmin Lakiasiain- d
O toimisto. E.-Esplanaadik. 16,10—4, O'
O puh. toim. 1495 ja 3234, joht. 2143 O:
O Veikko Vartiovaaran asianajotol- O
O misto, Aleksanterink. 15, 10—4. d
O Puh. 4716 ja 65 79. O
00000000000 00000000
Advokat A. B. Asianajo Osakeyhtiön
Sofiani. 2. 10—3. Puh. 66 74.
Aksel Alanderin Asianajotoimisto O. Y,
Mikonk. 7. 9-12 Ja 1-4. P. 1872 Ja 4214.

HemßnßeKralst“k pÄ*
Erikoisala rikosas., kauppa & maariitojg
Jaakko Mkäta SSf4

Fröjdman & Broms
Om. varat H. Fröjdman ja lakit, kand.,
A. Broms.

Mikonk. 7. 10—4. Puh. 86 03, 8618.
G.Fredenberg vrt.l.-Rooprtk.3,lo-3 1.9556!

MmBa kala
iäÉftäkkiiiiDSsltÄl
oppilastalo). 10-2, 5-7. Puh. 6852, 1048,
Ossian Hellman Ja Yrjö Strang, vara-
tuom. P.-Rautat.i. 19 A ja Arkadiai. 21,
B. Klo 9-10; 5-6. P. 108 48 Ja 108 01,
Suomalainen Kiinteistö- ja Lakiasiain-
toimisto. Erottajankatu 15—17. Puhelin;
37 65. Klo 10—^4.
Helsingin kaupungin vähävaraisten 01,
keusaputoim., Katariinank. 2, 3 kcrr.,
klo j<l0—11 e. pp.. tiisL Ja perj. klo
7—B J. p. p. Telef. 77 29.

Suomalaisten Lakiasiaintoimisto
Kansallis-P. t., A1ek5.40,9-11; S-7.P.11158

EteanUakaiina SSSMrJ?S

Seurahuoneen
Hotellissa

Tänään
Juhlapäivä!Linen

ä Smk. 15: —»

EINI
MENU

Melon frappöe au Port
Bisque d’ eerevisses au

paillos de parmesan
Filets de sandre Polignac

Jambon froid ä la geiée
Concombres farcis

Gelinotte rflti
salade de maison

Ile flottante
Fruits assorties

Friandises
Soittaa Hotellin orkesteri.

»Tv
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k



Suimnntaina Syyskuun 3 p:nä

Sianajoja kerimistä imtstoji
j cy. jtfuatktietc: d
HELSINKI. MIKONKATU 6 PUH. 9990

I Niklas Järnefeltin!
Maanmittaus jg Eakias. toim
Lakiasiain rakin, avnst. lakit, kansi
I C. H. OT'IO, Länsi-Heikink. 16. K
I Puh. 3760 Järnefelt. Puh. 3756 Otto, g

Otto Kaukovaaran
ASIANAJOTOIMISTO.

Erikois, rikos & yhtiöas. Yksit etsiviä.
Mikonk. 11. 5-7. Puhelin 27 23.
B. J. Lindelöf. 9 12. 2 4. Yrj.k.ll. t 4146.
Möller, Enwald & Järnefelt, Lakiasiain
toimisto, Unioninkatu 28 A. Puh. 9505
10—12. I—^4.
fopsla SrraKKaEugentescfte Äks»»
Varatuom UOTILA ja PAKKALA,
Kasarminkatu 46. Puh. 70 74, 11—2.

Asianajajia Hämeenlinnassa;
Hämeenlinnan Asianajotoimisto, omlst.
varatuomari Niilo Aarnisalo.
Kankaanpää, Hanne. Varatuomari.

Asianajajia Joensuussa:
Itä-Suom. Lakiasiaintoimisto. Joensuu
Joensuun Lakiasiaintoimisto.

Asianajajia Jyväskylässä:
SALONEN & TENNBERG. Puh 305
Artturi Wakkolan Asianajotoimisto.

Asianajajia Kemissä:
Varatuomari ANTTI KARIKOSKI.

Asianajajia Kokkolassa:
Uno Björklund. Varatuomari. Kokkola

Asianajajia Kotkassa;
Kotkan Asianajotoimisto. Omist vara
tuoman Åke Kyander.
ATTE MöNKö, varaluom. Kotka, p. 92.

Asianajajia Kouvolassa:
Kouvolan Asianajotoimisto, omist. va
rat Martti A. Eklund.

Asianajajia Knopiossa:
Varat. H. Johanssonin Lakias. toimisto.

Juhani Hietasalo. Varatuom. Kuopio.
V. E. KIVINEN. Varatuomari.
Malmivaara & v. Hertzen. P. 513.

Asianajajia Lahdessa:
Kerppola & Tauleri. Puhelin 94.

Osteri UMoHenKffÄÄ
Varat Mikko Louhivaara. Puh. 465

Asianajajia Lappeenrannassa;

larpeenranßan fisianalotoimistD.
Asianajajia Mikkelissä:
Nyberg & Attilan tciinistu.
L. Puupponen, lakit kand.

Raevaaran Asianajotoimisto, Mikkeli.

Asianajajia Onlnssa:
8. Haapalan Aslolm. Oulussa, per. 1886
PIIKIVI & PAAVOLA, Oulu.

Asianajajia Porissa:

fISTfiLA A JftRHSTF;OH P.166.
K. J. Inberg, varatuomari. Pori.

Asianajajia Pietarissa:
A. Erjapea. Katarina kanal 69 T 40869
A. Hackzell. Baseinaja 2. Puh 181—49

Erikoisala: Oikeusasiat Venäjällä.

Asianajajia Pieksämäellä
Toivo Muttilaisen Lakiasiaintoimisto.
Omist. Hov. ausk. Toivo Muttilainen

Asianajajia Porvoossa;
A. TULIKOURA, Varatuomari. P. 49

k. h. Nt mm. mar,t

Asianajajia Raumalla:
E. J. Eskola, varatuom Rauma. P. 170

Asianajajia Sortavalassa:
ANTON KOTOSEN LAKIASIAINTOI-
MISTO. Sortavala. Tel 38.

Asianajajia Savonlinnassa:
Salonen 4 Rainio Lakiasiaintoimisto
Savonlinnassa.
Savonlinnan Lakiasiaintoimisto. Raja
salo & Nevalainen.

Asianajajia Salossa:
Tuomaala. H., Varatuomari.

Asianajajia Tampereella;

tuomarit iIIUSII & MMM
'Lakiasiain! imiyto TmnpereeLa.

EHKssca 8 CrcrMtd s
Varatuomarit Koskinen & Leiniö.

K.O. Laitinen ja Hannu Peltonen.
K AAPO MURROS, puh. 7 58
Planting 4 Puba, Asianajotoim. P. 1165.

Prccc pé ik Solvlo
Asianajajia Turussa

JenkkeinäPitoina
KIVIKkKI 8 TOLERHEiHO.
Puh 484 ia 945. Av. klo 9—4.

JA Aiimi A I'UUit. kiintl. varatno-
, ft. I»IMV ILM mari Turku. Huh. 270

Nestor Simola, varatuomari. P. 1752.

fl. G. Tlrrsren, srira
Asianajajia Vaasassa:

Toive finiEltn
Hasselbfatt & Ecxström Vaasa
VÄINÖ HEINIÖ, varatuomari, Vaasa.
J. Sahlström, hovioik not. Vaasa
ONNI VALLINMAA, Asianajotoimisto

Asianajajia Viipurissa:
JOH. BROFELDT, varatuomart.
Einar Hänninen, varatuom., Viipuri
V. Joutsenlahti, Vaasank. 21, P. 793.

Metsämies & Lumme. P 760
Neovius & Lyytikäinen, Viipuri. P. 391.
Martti Pitkänen, varatuom. TeL 1560,

Vilho Sarkanen Viipuri,puh. 155i
OttoTanner JSSSSm

Voipion Asianajotoimisto
Viipuri,* Pietarini. 12. Puh. 1554.

Liiketoimistoja!
I " Jj

JUUSELA * LEVÄNEN |
Helsinki, Mikonk. 23 P 5972. 7280. E
Suorittaa kaikkia kirjanpito- ja lii- B
ketehtäviä. Välittäii kauppoja. Jär-1
jestaä arpajaisia, laatii »rp jaisano- H
mutsia ja neuvoo kaikissa arpajai- I

E siä koskevissa asioissa. jj
Matkailatoimislcja:

iJlteililloimislo £gf'i£tp,,h
- ä“

Tilitoimistoja:

liiiL Kovero, keak. ja Yliopist. kir-
janp. opett., valani. tilintark. Siltasaa-
ren k. 8, C. IV, ovi 23. p. 4353. 10—11,

JuhoSomcri
enieton omist P. 7832. Klo 11—2, 4-6
Matkustajakoteja:
Anglaisf

L. Heikink. 18. Puh. 83 98
Matkustajak. »Lempii, Vuorik. 4,p. 4851
Matk.-koti Rauhala, Annank 32 F 9933
Turistihospitsi, Vladim.k. 17. P. 1311

Pappeja:
Katso porjantai-numeroa

Suomalaisen puolueen kanslia
Antinkatu 4, 5 kerros. Puhelin 56 19.

Vaknntnskonttoreja:
Ensiiräinen Venäläinen- _

Vahuutus-Tht:s. E.Espla
nacliik. 16 (Hypoteekkiyh- In/ M
distvksen tnlo). Puhelin 231 Å^SAM

PALO Osakeyht F
Unioninkatu 25.
Av. 10-4. lauvart. 10-3. Puh. 206 & 0193.
IMPTRfI Palovakuutus 0.-Y. Fabia
inl' IKM nink. 14 T. 6615. Av. !-_4.

K„,» ___
.. tleukivak.-ylitio. I.- HeikinpSCllffkatu 11. kontt. klo lO—3.

MfiU Vl« Lanvantaina sekä juhla-
aattoina klo 10—2. Puhelin 10^4.

(ilPPlipn varten.
UAsiam. KarliIUU l—iUCl! do„ pahianink. 14 P.61122

Kili S PDOIII*sl » U Aleksanterini 44.

Snen lasiiatiius Ii.SÄ"
Somen amatetiis-Ssjteflii.

Unioninkatu 20 Pub. 12 24 &60 94

Ek BK AI SS TapaturmavakuutusO.-YSJflg vf ||l Unioniuk. 25 Puli. 1481.
lo—4. Eauvant 10-3.

llli tal° »k. Osak-Ynt.
011 Vf 1(11 0 Tel. 627. Alessk. 44.rUI tiUkH Avoinna klo !0-4,

Sk SalaiioiMiaiÉ »njMiSip
Umonink 28 Helsinki av to 4 Te! 1385

PrcvkfenftaKeivc^e^P.39.
trilrmn Hena.vakuutusyhtiö,
sf l> lUkllU Aleksnnterink. 15. Puhelin
4107. avoinna 10—3.
rilKCfl Keskinäinen Vakuutuslaitos
äMlirU Turussa, pääasiamies 11.
Akcrinnn, Bulevardini'-. 14. Puh 4*439

Plsssst«Ssas 1 al ° J"4 tlenkivakuulus-
\ IlOIpUIIs vhtiö. Schildt & Hallberg.MilllG&MllIp. Espi. k. 15. Puh. 23?1
»Igmyll Keskin, Henkivää.-yhtiu
\ IBli Ihl I Antink.s. Konttori avoinna
taimi li klo 9-11. i /A —4 P. 4 14.
£*lll*l fi Palo-ja Henkivakuutus UV.\llr li Puh. 2 28. P.Esplanaadiuk. 33tkllßeirl Av. k:lo 9—6.

yiiKliUlUSßonttCtloSTJnT
\ l iittää kaikenlaisia v; kutituksia

fSnji,, «»m memak. O. V A luin. liel-
|PJiEi En s : .ng Vakuutuskontt Fabia

niin-.. 14p.6022ja 1163. Axel
Holmström Ankkurini' 5. I* 2924 ia 1267

Helsingistä.
Sodan tähänastiset

vaiheet.
1918.

XXXV.
(Sodan 109: s viikko.)

(S.H.) Uusien sodanjulistusten

viikko. Sunnuntaina elokuun 27
pnä julisti Italia sodan Saksal-
le ja Romania Itä v alt a-U n-
karille. Jälkimäiseen vastasivat
Itävalta-Unkarin liittolaiset julista-
mana puolestaan sodan Romaniaa
vastaan: Saksa elokuun 28, T u r k-
k i 30 ia Bulgaria syyskuun 1
pnä.

Italian sodanjulistus Saksaa
vastaan ei sanottavasti muuttanui
tähänastista asemaa. Itse teossa oli
Saksa jo sitä ennen monella muotoa
anlanut apua Itävalta-Unkarille tä
män taistelussa Italiaa vastaan ja
sodanjulistuksen kautta vain tehtiin
loppu siitä hämmentävästä olotilas-
ta, että todellisuudessa käytiin sotaa,
mutta virallisesti ylläpidettiin rau-
haa.

Sitä oleellisempi on Romaniaa
koskevien sodanjulistusten merkitys.
Romanian yhtyessä sataakäyviiem
joukkoon astuu sotanäyttämölle uu-
si, varsin huomattava tekijä, joka
tuntuvassa määrässä vaikuttaa voi-
masuhteihin ympärysliiton eduksi.

On otettava huo-rioon, että Ro
manian seisova armeija, joka rauhan
aikana on ollut 125,000 rr.icstä, ny-
kyisen sodan alusta saakka on ollut
asetettuna puolittaiselle liikekannal-
le, joten Romania nyt kahden vuo-
den ajan on pitänyt aseissa suunnil-
leen kolmea vertaa suuremman voi-
man. Ja lisäksi on muistettava, et-
tä Romanian armeija oli sotajalalla,
vieläpä osallisena sodassa vain nel-
jä vuotta sitten, 1912, jolloin sen
väliintulo ratkaisi toisen Balkanin-
sodan. Tässä sodassa se tosin ei jou-
tunut ottamagji ,psaa varsinaisiin
suuriin taisteluihin, kun Bulgaria
näki strategisen asemansa toivotto-
maksi jo sitä ennen ja anoi rauhaa.
Mutta Romanian armeija suoritti To-
navan ylimenon ja marssit Bulga
riassa snkä Sofiaa kohti että Pob-
rudshan eteläosaan niin ripeästi ja
täsmällisesti, että sitä aikanaan mai-
nittiin asiantuntijain piireissä mal-
lisuorituksena, josta Romanian ar-
meijan ylipäällikkö, silloinen perin-
töruhtinas ia nykyinen kuningas Fer-
dinand sai osakseen sangen maint-
telcvia arvosteluita. Useimmat tä-
hän Bulgarian retkeen osaaottaneis-
ta upseereista ja sotilaista ovat tie-
tenkin vielä elossa ja muodostavat
nyt Romanian armeijan pääoman.
Näin ollen on Romanian armeija
suuremmassa määrässä kuin mikään
muu nykyään taistelevista- ko-
koonpantu riittävän harjoituksen saa-
neesta väestä.

t|ni|pmn i'a,ovak. Uy 1aasa. Pä asiain
ißiSulilli Niuias Järnefelt. E.-Ilcik nkatu
16. P. 3760 Ar 7611. Kontt. aika 10—5.

Tämä selittääikin sen, että Roma-
nian armeija heti, Vielä samana sun-
nuntai-iltana, jolloin sotaan ryhtymi-
nen kruununneuvostossa lopullisrst
päätettiin, saattoi marssia rajan yli
sangen laajalla rintamalla ja saa-
vuttaa lyhyessä ajassa varsin hi:
mättäviä tuloksia.

Mikäli viikon varrella saapuneista
Romanian armeijan päämajan tie-
donannoista käy päättäminen, ovat
romanialaisten ensknäiset sotatoimet
tarkoittanc-et laajentaa venäläisten

(S. H.)

Galitsian ja Bukovinan rintamaa,
niin että ympärysliiton rintama Itä-
Europessa nyt kulkee yhtenäisenä
ketjuna Itämerellä, Riian edustalta,
Tonavalle, Orsovaan saakka. Roma-
nialaiset ovat näet vallanneet ensin-
näkin sen rantatien, joka keskimää-
rin n. 25—30 km päässä Romanian
rajalta, yhdensuuntaisesti tämän
kanssa, kulkee pohjoisesta etelään
aina Kronsladtin eli Brasson kau-
punkiin saakka, minkä itäpuolella
raja tekee jyrkän mutkan ja kään-
tyy kulkemaan länttä kohti yllämai-
nittuun Orsovan kaupunkiin saakka
Tonavan varrella, missä Romanian,
Serbian, Bulgarian ja Itävalta-UnSa-
rin rajat yhtyvät. Tälläkin n. s. luo-
teisella rintamallaan ovat romania-
laiset ehtineet jo vallata kaikki vuo-
rensolat ja useita strategisesti tärkei-
tä paikkoja, niinikään n, 25—30 km
päässä rajalta, sekä Päästä, käsiksi
niihin molempiin rautateihin, jotka
tällä rintamanosalla kulkevat 'ilhin-
nä rajaa. Itävalta-Unkarin sotajou-
kot eivät näytä vielä yrittäneen-

kään varsinaista vastarintaa, vaan
ovat kaikkialla ryhtyneet peräyty-
mään; tällöin ovat he, nähtäväsi’
jäikijoukkotaisteluissa, joutuneet jät-
tämään hyökkääjän käsiin n. puolen
neljät'ä tuhatta sotavankia.

On arvattavasti kuitenkin erehdys
luulla Romanian armeijan pääryn-
nistykse-n tapahtuvan tä ! lä suunna!
la. Siebenburgen on tosin se voitto
saali is, jota Romania sodallaan ta-
voittaa, mutta yleiseen strategiseen
asemaan ei saata suuna vaikuttaa,
kenen miehittämänä romanialais-
tenko vai itävaltalaisten tämä syr-
jäinen kolkka on. Aivan toinen on
asia, jos Romanian rynnistys suun-
nataan Balkanille csnn Sofiaa
kohti. Jos Romania kyllin suurilla
voimilla menee Tonavan yli, rrikä
tosin nyt, Itävallan monitorien
vuoksi, on hankalampi kuin
neljä vuotta sitten, ja ryhtyy
rynnistän ään Sofiaa kohti, voi
si'lä seikalla olla suorastaan mul-
listava merkitys asemaan Bal-
kanilla. Bulgarialaiset joutuvat sil-
loin verrattain ahtaalla alalla kah-
den vihöllisarmeijan väliin, kenraa-
li Sarrailin , kokoomusarmeijan ryn
näteissä Salonikin rintaman puolelta
etelästä ja Romanian Tonavan-ar-
meijan pohjoisesta ,Ja Serbian
valloituksella aikaansaatu yhteys
keskusliiton keskieuropalaisten ja
balkanilaisten valtojen vähillä jovtuu
ankaraan vaaraan. Kun kenraali
Brusilov Pripjetin—Bukovinan rin-
tamalla jälleen uutta ' vauhtia saa-
neilla taisteluilla sitoo pääosan Itä-
vä! ta-Unkar n voin ia sinne ja ken-
raali Cadorna Tirolin rajalla ja Isoa-
zon varrella pidättää Italian rinta-
malla niinikään satoja tuhansia itä-
valtalaisia. eikä romanialaisia Trans-
sylvaniankaan suunnalla auta jättä-
minen vastarintaa vaille, niin ei Itä-
valta-Unkarilta enaän riitä mainit-
tavia voimia bulgarialaisten avuksi.

Mutta idästäkään, Turkista käsin,
ei Bulgarialla nykyhetkellä ole riit-

tävää apua toivottavissa. Romanian
armeijan pään ajan virallisissa tie-
donannoissa on näet mainittu, että
venäläiset joukot ovat saa-
puneet keskityspaikkaansa Dobruds-
ha.n eteläosassa, s.o. soistivat jo lähel-
lä Bulgarian rajaa Mustanmeren ran-
nalla. Kuten muistetaan,, .anoi Ve-
näjä jo Serbian sodan aikana Roi-
malta lupaa saada kuljettaa sitä var-
ten varustamansa armeijan Roma-
nialle kuuluvan Dobrudshan kautta
Bulgariaan. Romania ci silloin sii-
hen suostunut, koska se vielä siihen
aikaan tahtoi jatkaa puolueettomana-

-

oloansa, mutta yllämainittu vire"
nc-n tieto osoittaa nyt, että tätä venä-
läistä Balkanin-armeijaa ei sillä vä-

lin ole käytetty muihin tarkoituk
siin, vaan on se pidetty valmiina
Bessarabiassa sitä hetkeä varten, jol-
loin Romania suostuisi Venäjän eh-
dotukseen. Että iässä ei voi olla
kysymys vähäpätöisistä voimista,
siitä, on yhtenä ja ehkä vakuiittavim-
pana todistuksena juuri Romanian
kruununneuvoston päätös elokuun 27
pnä liittyä ympärysvaitain puolelle.
Kun nyt tämä armeija en marssi-
massa Bulgarian alueelle, päämäärä-
nään ilmeisesti rynnistys Konstanti-
nopolia kohti, eivät' turkkilaiset tie-
tenkään voi edes ajatella lännempä-
nä romanialaisten ja Salonikin ko-
koonrusarmeijan kanssa taistelevien
bulgarialaisten auttamista.

Kysymys on siten vain, kykenee-

kö pääliittolainen, Saksa, ahtaalle
joutuvaa Bulgariaa pelastamaan.
Riittääkö siltä Ranskaan ja länsi-
Venäjälle sidottujen miljona-armei-
jainsa ohella niiden apuvoimien li-
säksi, joita se tähän saakka on lä-
hettänyt kaikille hittola.isiliecn ja
nyt viimeksi Itävallalle Gahtsiean,
vieläkin niin suuria apuvoimia, että

ne vastaisivat niitä uusia armeijoi-

ta, jotka Romaniasta ja Dobrudshan
kautta Bcs-arabias'a astuvat sota-
näyttämölle? Tuskin vain; ainakin
tuntuu se sangen epäiltävältä; yhtä

vähän kuin Pompejus voinee Hin-
denburg jalkaa polkemalla saada uu-
sia armeijoja luoduksi.

Minne päin siis katseensa luokin;

Romanian sodanjulistuksen jälkeen

näyttää Bulgarian kohtalo peittyvän
pahaa ennustaviin pilviin.

" j

Lukuunottamatta sitä toiminnan
vilkastumista, johon ylempänä vii-

tattiin Pripjetin ja Bukovxnan vä-

listä Venäjän rintamanosaa mai-
nitessa, ovat sotatoimet Europan

muilla rintamilla. Ranskassa,

Italiassa ja Makedoniassa
(Saionikm rintan alla) olleet vjikon

kuluessa miltei laimeampia, kuin ta-
vallisesti. Nimenomaankin Verdin
nin suunnalla tuntuu kamppailu vai-

mentuneen siinä määrässä, ctiä jo
on arveltu puoli vuotta kestänyttä

Vcrdunin taistelua voitavan katsoa
päättyneeksi. Tämä arvostelu saat-
taa helposti olla ennenaikainen,

multa siihen hurjuuteen ja voimaan,
mikä sillä rintamalla alkuaikoina
pantiin käyntiin, taistelut tuskin
enää nousevat. Englantilaisten ja

ranskalaisten yhteisrynnistys pohjoi-
sempana Sornmen rin ; amalla on, sen
jälkeen kuin saksalaiset ovat saaneet
vahvistetuksi puolustusasemiaan
täällä samansuuntaisesti kuin rans-
kalaiset Verdiini n luona, niinikään
joutunut asu e; le, jossa jokaista hyök-

käystä seuraa vastahyökkäys, ja ryn-

tääjäin eteneminen on käynyt yhä

hitaammaksi, vaikka kohta ylimal-

kaan sopii sanoa, että ranskalaisilla
ja englantilaisilla täällä on edelleen-
kin yliote. Sama arvostelu soveltuu
italialaisten ' ja itävaltalaisien taisto- 1
luihin Tyrolin rajalla ja Isonzon rin-

SVellin-Vellit
herkkujauhon snositte-
levat lääkärit lapsille
ja aikuisille terveelli-
senä ja helposti su-
lavana ravintoaineena.
Saatavana kaikista siir-
tomaantavara- ja Töh-
ri doskaupoista. ri
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Lakiasiaintoimisto

Pellinen & Niemelä
Helsinki, Mikonkatu 6.

Omist.: Varatuomari, Lakit. kand. Akseli Pellinen ja Varat. Eemeli Niemelä.

Toimittaa kaikkia asianajotehtävia.

Välittää kiintcistäk-Miapora, sijoittaa rahoja jahankkii lainoja.

lamalla. Italialaiset pääsevät kyllä
yhä eteenpäin, mutta askel askeleelta
käy peräytyjän puolustus sitkeäm-
mäksi ja Isonzon rintamalla on
jälleen pitkät ajat seisty samoilla
paikoilla. Multa niin Ranskan kuin
Italiankin rintamaa koskee sama
huomautus, että taistelut, jotka eivät
tuota näkyviä tuloksia, kuitenkin
ovat suunnattoman itsepintaisia, ei-
kä Saksalla Ranskasta enempää
kuin Itävallallakaan Italian rinta-
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Uutisia Helsingistä.
Väkijuomaan vasiLkkei-

Malla riitä viedä pois ainoatakaan

Den valmistus.
Kielletty pakollisella määräyksellä.
Eilispäivän virallisissa lehdissä cm

julaistu seuraava armeijan, päällikön
pakollinen määräys, julaistu elokuun
10 pnä 19Jti armeijan piirin asukkai-
den noudatettavaksi sotajoukkojen
kenttähallinncsta sodan aikana an-
netun asetuksen 415 artiklan 7—e.
kohdan sekä sotatilassa oleviksi ju-
listettuja (paikkakuntia koskevien
säännösten 8 artiklan nojalla:

1) Kielletään valmistamasta, säi-
lyttämästä ja myymästä väkijuomien
sijakkeita-

2; Kielletään valmistamasta tis-
lauälaitteita ja niiden osia, tislauiskod-
veja, jäähdyttimiä ja tiivistäjiä.

Muistutus; Poikkeus sallitaan
apteekkeihin, laboratorioihin, hajuve-
si- y.m. laitoksiin ja tehtaisiin sekä
henkilöihin nähden, jotka käyttävät
sanottuja esineitä taikka valmistavat
niitä asianomaisten viranomaisten
luvalla tuotantoalansa mukaisesti tai
lääkinnällisiä, tieteellisiä taikka ope-
tuksellisia tarkoituksia varten.

divisioona, \aan on pikemmin tarvis
im da sinne uu ia lisäksi, jos riittää.

Salonikin rintamalta saa-
puneista tiedoista on vaikeampi pää-
tellä, kumpiko puoli on hyökkääjä-
nä. Näyttää siltä, että bulgarialaiset
ovat rynää.änä puolena molemmil-
la sivustoilla, ja keskustassa taasen
kenraali Sarrailin kokoomusarroeija,
johon nyttemmin paitsi englantilai-
sia, ranskalaisia ja kuu-
luu myöskin venäläisiä ja italialaisia
osastoja. Muita ympärysliiton sota-
voimien päätehtävä tälläkin rinta-

3) Kielletään tekemästä kotitalous-
astioista nesteiden tislaukseen-sovel-
tuvia laitteita.

,»tie‘'a .on sama,-kuin Ransaassa ja

Italiassa; sitoa vastaansa mahdolli-
simman suuri määrä vihollisen voi-
mia, hankkiakseen siten suurempaa
toimintavapautta liittolaisilleen siel-
lä, minne sodan painopiste on siir-
tynyt, s.o. tällä hetkellä Galit s i a n

rintamalla, Karpaat e i I ’ a, mis-
sä venäläisten etujoukot jo 25-—3O
km. levyisellä rintamalla seisovat
Unkarin lakeuden rajalla, sekä Dob-
rudshan rajalla Konstantino-
polin suunnalla. Tämän viimeksi-
mainitun sotaretken helpoittamista
epäilemättä tarkoitiaa osaksi myös
kin venäläisten uudelleen aikani:
rynnistys Kaukaasian armeijan rin-
tamilla.

4) Kielletään korjaamasta, itinaa-
masta ja yleensä millään tavoin kun-
toonpanemasta sanottuja laitteita ja
kojeita.

Muistutus; Poikkeus sallitaan
‘tämän määräyksen 2 kehtaan liitty-
vässä muistutuksessa mainittuihin
henkilöihin ja laitoksiin nähden eh-
dolla, että kussakin eri tapauksessa
esitetään poliisilaitoksen antama to-
distus.

5) Tehtaitten suorittama tislaus*
laitteiden ja -kojeiden valmistus ja
myynti on paikkakunnan viranomais-
ten tarkastuksen alainen. Tehtaan
sekä myöskin kauppaliikkeen, joka
esineen on tehtaasta saanut, on mer-
kittävä jokainen tällainen osine eri-
tyiseen sinettisileellä läpivedettyyn
kirjaan, ja voidaan esine myydä ai-
noastaan henkilölle, joka on saanut
Kuvernööriltä siihen kirjallisen lu-
van.

Ympärysliiton nykyistä yhteisryn-
nistyslä keskusliiton valtoja vastaan

kuvaa oheenliitetty karttaluonnos,
missä puolueettomia maita osoittavat
pilkutetut alueet ja keskusliittoa tai
sen hallussa olevia alueita pystysuo-
rilla viivoilla merkityt. Nuolenpäät
osoittavat rynnistyksen pääsuun-

6) Väestön on 7 päivän kuluessa
jätettävä poliisilaitokselle kaikki sen
hallussa olevat nesteitien tislauslail-
teet ja muut tähän tarkoitukseen
käytettävät kojeet.

tia ja pystysuoran viivoituksen ra-
jat nuolenpäiden välillä itse rinta-

7j 2 kohtaan liittyvässä muistu-
tuksessa irPiinittuiien. tehtaitten. (5
kohta), henkilöjen ia laitosten on 7
■päivää kuluessa tehtävä paikkakun-
nat! poliisilaitokselle ilmoitus niiden
hallussa olevista, edellisessä kohdas-
sa mainituista laitteista.

Aptockkioikeudet. Haettavina ol-
leita Muhoksen apteekin erioikeuksia
ovat eilen päättyneen määräajan ku-
luessa .hakeneet proviisori Uno Hir-
vin-en Kaavilta, Ferdinand Takerman
Kemistä, Jarl SträhLmau Vaasasta, A.
H. H. Fonselius Oulusta, Laihian haa-
ra-apteekin hoitaja Pritih. Isidor Lo-
visen, Muhoksen apteekin hoitaja Vä -

nö Miettinen, Karkun haara-apteokin
hoitaja Kaile Siurola, Tervolan haara-
apteekin hoitaja Arthur Hall, Elisen-

vaaran haara-apteekin hoitaja U. lA.
Hoiming ja Limingan haara-apteekm
hoitaja Carl Alfred Halleen.

S) Ne. jotka rikkovat tätä määräys-

tä. langetetaan hallinnoiusta tietä
asianomaisen Kuvernöörin, Suomessa

Suomenmaan ' Kenraalikuvernöörin
toimesta enintään 3 000 ruplan (Suo-
messa enintään 8.000 markan) sak-
koon taikka korkeintaan 3 kuukau-
den vankila- tai linnava nkeuspangäis-

tukseen, jota paitsi syyllisten huos-
tassa mahdollisesti tavattavat väki-
luomien sijakeva rastat on hävitet-
tävä.

Tämä pakollinen määrävs astuu
voimaan heti kun so on iulaistu.

Maanvllje-Iyshallituksen rakennus-

mestarit. Avoimeen neljännen piirin
nuoremman rakennusmestarin toimeen

on maaaviljelyshallitus kahdeksasta ha-
kijasta n niittänyt rakennusmestari J.
Hallikaisen.

Lääninsairaalat. MieSjpuoliseksi
sairaanhoitajaksi Mikkelin lääninsal-
raalan vastaanottolaitokseen melisai-
raita varten on kaudesta hakijasta va-
littu Pitkäniemen -keskuslaitoksen sai-
raanhoitaja Kaarle Tuomi.

Vaihlorahakysyrays.
(S.H.) Suomen Pankki sai torstai-

na, vastaanottaa 6,000 kg hopeaa, jo-
ka tulee lyötäväksi 25- ia 50-peimin
rahoiksi sikäli kuin rahapaja ehtii.

Pankilla on toiveita piakkoin saa-
ta lisää hopeaa, joka tulee myös lyö-
täväksi vaihtorahoiksi;

• Tarkastusmatkat. ( S.T.T.) L 6*.
kintöhallituksen päätirehtööri, valtio-
neuvos T. Laitinen on- matkustanut
tarkastusmatkalle Terijoelle.

D. MALMBERG.
Puhelin 1554. Helsinki, Aleksanterinkatu 15.

SUOSiTTELEE
lujin ja mukavia

Jalkineita kotilaista ja ulkomaista tekoa
naisille, herroille, koulunuorisolle ja lapsille.

Huom.l Uutl, rumat varaito pienten lasten kenklfi.
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ILMOITTAKAA
UUDESSA SUOMSTTAKESSA!

Ruotsin mestaruuskilpailut suori-
tettiin tänä vuonna Malmössä. Kilpai-
luja suosi kaunis ilma; uusia ennätyk-
siä saavutettiin vain yksi, nimittäin
400 m. viestinjuoksussa, jossa voitta-
jaksi tuli Mariebergs idrottsklubb ajal-
la sek. Suurinta huomiota veti
puoleensa ku tenkin 800 m. juoksu; tä
hän kilpailuun ottivat osaa Ruotsin
parhaat kyvyt. Loppuottelu Zanderin ja
Bolinin välillä oli varsin ankara; vii-
meistä kierrosta suoritettaessa oli Zan-
der n. 4 m. edellä 80l nista, mutta tui
maila loppuspurtflla, johon ei Zandcr
kyennyt vastaamaan, tuli A. Bolin, IFK,
Tukholma, mestariksi ajalla 1 min. 58,1
sek; J. Zander, MIK, Tukholma, sai
tyytyä toiseen sijaan tuloksella 1 min.
58.3 sek

Muista tuloksista olivat huomatta-
vimmat: ■

Juoksusarjassa: 100 m.: J. Larsson,
MIK, Tukholma, 11 sek.; 200 m. J.
Larsson 22,6 sek.; 400 m.; N. Georgi .

IFK, Tukholma, 51,8 sek; 1,500 m.: J.
Zander 4 min, 6,2 sek. 10,000 m.: S.
Lagerman Gcthia, Kalmar, 33 min. 55,2
sek. Aitajuoksussa: 110 m.; E. Levin,
MIK. Tukholma 15,9 sek.; 400 m.: Th.
Norling, MAI, Malmö, 58.7 sek Vies-
tinjuoksussa; 1,600 m.: Fredrikshofs
IF, Tukholma. 3 min 30,6 sek.

Hyppysarjassa: korkeushypyssä: K.
A. Kullerstrand IFK, Tukholma, 180
sm; pituushypyssä; I. Lindholm, MIK,
Tukholma, 6.81 m.; seiväshypyssä: G.
GiHe, GIF, Gäfle, 380 sm.; kolmilo k-
kauksessa: E. Levin, MIK, Tukholma,
14,71 m.

Heittosarjassa; kuulantyönnössä: B.
Jansson, KFUM, Örebro, 23,87 m.; kie-
konheitossa: O. Zallhagen, KIF, Tuk-
holma, 77,77 m.; keihäänheitossa: E.
Blomqvist, KIK, Tukholma, 103,61 m.;
painonheitossa; E, Strömberg, Gäfle,
9,37 m.; moukarinheitossa: R. Olsson,
ÖIS, Göteborg, 45,53 m.

Kööpenhaminassa järjesti äsket-
täin Sparta-seura taivanmukaiset kan-
sainväliset kilpailunsa, joiden loisto-
numero on m k. »Fredriksbergslöbet».
Tämän juoksun voitti tänä vuonna R.
Öhman, Göta, Tukholma, ajalla 2 t. 4
min. 45 sek., joka on uusi ennätys,
juostavan matkan pituus 33,7 km.
110 m aitajuoksun voitti Tih. Norling,
Malmö, ajalla 17,1 sek; 1,500 m. juok-
sun E. Thorée, Göta, 4 min. 19 sek.,
400 m. L. Rabmberg, Landskrona, 54,6
sek., 3,000 m. E. Thorée, 9 m. 11,8 sek.,
400 m. aitajuoksun voitti Th. Norling
ajalla 59 sek.

UUSI SUOMETAR 1918 N.o 237 5



'TT— S» 287 1016

fint—t

Varma mahdollisuus
voittaa

100,000; 50,0cS
ja

25,000 ma&• hm: i
arvoisiaTnTnteimistöjä on ainoastaan niillä, joilla on ennakko-
arpojamme ä 1 mk. kpl. Saatavana Kansallis-Osake-Pankin
kaikissa konttoreissa ynnä lukuisilla asiamiehillämme. Uusia
asiamiehiä otetaan kaikkialle. Hyvä palkkio.

firvonta »narrask 2/ S9srzsi,

Helsinki, Aleksanterinkatu 13. Puhelin 5895.

Lähettäkää minulle miljoona-arpoja postietuannilla myy-
täväkseni ia vasta tilitettäväksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10-|-20+30+40+6<>HTO+200-1-300-1-400+500kpl.

(ammatti)

Lääkärien puute.
Lääkintöhallituksen kirjo yliopiston

konsistoriclle.
(S.T.T.) lääkintöhallitus on yli-

opiston konsistoriollo lähettämässään
kirjelmässä esiintuonut, että maassa
vallitsee lääkäripuute, joka voi vielä
lisääntyä lähitulevaisuudessa, kun
kunnanlääkärikysymys saanee piak-
koin lopullisen ratkaisunsa valtiopäi-
väin lausumien toivomusten mukai-
sesti, minkä lisäksi lisälääkärivoimia
vaaditaan maan yleisen terveydentilan
kehittämiseksi. Lääkintöhallitus esit-
tää sen vuoksi, että vaik-
kakin nykyiset olosuhteet asettavat
xnonellaisia esteitä ja vaikeuksia, tah-
toisi pontevasti vaikuttaa siihen suun-
taan, että tarpeellinen määrä lääkä-
rejä valmistuisi maassa ja ettei mis-
sään tapauksessa lääket. ylioppilai-
den, joille valmistetaan tilaisuus har-
joittamaan kliinillisiä opintoja, luku-
määrää supistettaisi.

Hovioikeudet.
Vaasan hovioikeudessa toimivat

syyskuun aikana ensimäisellä osas-
tolla puheenjohtajana hovioik. neu-
vos K. G. Söderholm ja jäseninä ho-
vioik. neuvos I. von Zweygberg ja
'asessori, vapaahra E. Palmén sekä
apujäseninä viskaalit G. Ignatius ja
J. V. Broman sekä toisella osastolla
.puheenjohtajana hovioik. neuvos E.
•G. Stenbäck sekä asessorit O. E. Ma-
relius, A. Fr. von Willebrand ja O.
A. Seppänen sekä a.pujäsenenä vis-
kaali H. Boucht. Kanneviskaalina
hovioikeudessa toimii notario C. G.
iGarp, sihteerinä notario E. N. Ing-
man ja yleisenä viskaalina notario
T. E. Grönroos. Viskaaleiksi on mää-
rätty ensimäiselle osastolle notario
Br. Nystén ja varat. A. Saxén sekä
■toiselle osastolle varatuomarit E.
Ehrström ja V. Heiniö. Notarierna toi-
mivat ensimäisellä osastolla varatuo-
marit F. Johansson ja M. Rautakor-
ipi selkä loisella osastolla varatuoma-
rit V. Alaviitala ja V. Souiander.
Reistraattorina on hovioikeuden va-
kinainen reistraattori O. Laurén ja
arkistonhoitajana hovioik. ausk. A. E.
sordan sekä ekspeditöörmä varat. B.
Grönroos.

Sodan aikana saadun tulo-
lisäyksen varottaminen.

(S.H.) Uudenmaan läänin kuver-
nöörin tämän päivän lehdessä jul-

kaisemassa kuulutuksessa huo-
mautetaan asianomaisia siitä,
'että viime elokuun 18 päivänä
annetun, sodan,aikana saadun tulo-
lisäyksen verottamista koskevan ar-
mollisien asetuksen johdosta, joka a-
setus on julkaistu saman kuun 25 p.,
•tulee niiden henkilöiden ja yritysten,
joiden tulot vuodelta 1915 kunnal-
•listaksoituksen mukaan yhdessä tai
(useammassa, kunnassa ovat nousseet
yhteensä vähintään 20,000 mark-
kaan ja samalla 25 % suurempaan
määrään kuin v.Ha 191-4 tai jom-
mallakummalla kahdelta lähinnä
(edelliseltä vuodelta, yhden kuukau-
jden kuluessa sanotun asetuksen jul-
kaisemispäiivästä, dii siis viimeis-
tään tämän kuun 25 pnä, antaa iää-
hinhall itukseen ilmoitus tuloistaan
sekä vuodelta 1915 että myös vuo-
hina 1914, 1913 ja 1912 saamansa
suurimman tulon määrästä, ollen sa-
mana ilmoituksessa mainittava
kuinka monta veroäyriä on kumpa-
nakin vuonna sanotulle henkhölle
Ja yritykselle pantu kussakin kun-
nassa uhalla, että vastaisessa ta-
pauksessa. verotetaan kaksinkertai-
sesti.

Tuomiokuntain hoito. Vaasan ho-
vioikeus on vapauttanut -Saarijärven
tuomiokunnan tuomarin, hovioik. a-
sesßori E. Tähkäpään hoitamasta Ki-
vijärven ja Kinnulan pitäjien lakimää-
räisiä eyyiskäräjiä ja samalla määrän-
nyt hovioik. auskultantti h. Halmeen
ae toimittamaan.

(täydellinen osoite)

Rajahinnat.
Vuotain ja nahkojen.

(S.H.) Senaatin valiokunta tarve-
aineiden kallistumisen vastustami-
seksi on clök. 30 pnä 1916 vahvista-
nut teurastetun nautakar-
jan vuodille seuratavat rajahin-
nat kilolta;

Puhtaasti nyljetyt vuodat, joissa ei
ole nrylkyviilloksia eikä permunrei-
kiä 2;— verekset, 2: 20 tuoreina suo-
latut ja 2:40 kuivina suolatut; sa-
miallaiset vuodat, joissa on ny.lky-
viilloksja tai permunreikiä, 1:80,
1:95. 2:15; ja samat la isot vuodat,
joissa on sekä nylkyviilloksir, että
permunreikiä 1:60. 1: 75 ja 1; 95.

Vuodat, joissa on lisäpainoa (lihaa,
luita), mutta ei nylkyviiPoksia eikä
permunreikiä 1:50 verekset, 1:65
tuoreina suolatut ja 1:80; sekä vuo-
dat, joissa onl lisäpainoa sekä vialli-
suuksia (nylk yviilloksia tai permurv
reikiä) 1: 30, 1: 45 ja 1: CO.

Suo!aamaita kuivatut vuodat -i mk.
kilolta.

Nahkoille on vahvistettu seu-
ra avat rajahinnat kilolta;

Pchjanahka;
5 kg. raskaammat puolikkaat 10: 80

tehtaassa ja 11:50 vähittäin; 5 ks.
kevyemmät puolikkaat 9: 80 ja 10: 50.
Pieksunahka tehtaassa 9; 80, vähittäin
10:50. päällisnahka 10:80 ja' 11:50
sekä viimeksi mainittu neliöjalalta 1:
70 tehtaassa, 1; 82 vähittäin.

Myytäessä kappaleiksi leikattua
pohjanahkaa sallitaan takaosasta ot-
taa sama rajahinta kuin keko nahas-
takin keskiosasta saadaan rajahintaa
orottaimalla 20—TO % ;l'a. etukoivista
ia päästä taas olkoon hinta. TO % ko-
ko nahkan rajahintaa alempi.

« TetniliiE3Q korlroaicnlu. Ha-
lukkaiksi ottamaan osaa kemialli-
t;.en teknologian professorille Tck-
»nillisessä korkeakoulussa kuuluvas-
ta opetusvelvollisuudesta ovat eilen
'päättyneen määräajan kuluessa Tek-
nillisen korkeakoulun opettaiakolle-
■giolle ilmoittautuneet insinööri C. H.
'Miohelson ja mainitun korkeakoulun
kemian lehtori, teknillinen tohtori
•S. V. Hintikka.

loshlaitoksegi tulot myydyistä
postimerkeistä olivat viime heinä-
kuulla (sotavero kesäkuulta poisluet-
tuna) 016,693 mk. 24 p, ja vuoden
alusta heinäkuun loppuun (sotaverot
poisluettuna) 4,486,704 mk. 12 p.
Viime vuonna olivat tulot tammik.—
heiuäk. 4,600,616 mk. 96 p.

Koulniaitos. Kenraalikuvernööri
on yhtynyt senaatin päätöksiin Hel-
singin! .ruotsalaisen lyseon nuorem-
man lehtorin K. Hj. Rc-sledtin, Por-
voon lyseon vanhemman lehtorin, fil.
tri E. G. Tegengrenin ja Turun ruot-
salaisen klassillisen lyseon vanhem-
man! lehtorin U. O. Berglundin nimit-
tämisestä toistaiseksi mainittujen op-
nrjaitosten rehtoreiksi.mv

— Lääkintölaitos. Lapinlahden
keskuslaitoksen ensiuiäisella alilääkä-
rille ja Helsingin lääninvankilan lää-
kärille, lääket. lis. E. E. Anttiselle
on myönnetty virkavapautta syyskuun
ajaksi näistä toimista, sijaisena assis-
tenttilääkäri, lääket. lis. G. G. A.
Schwanck.

Lääket. !is. K. V. Tiisala on mää-
rätty toisteiseksi hoitamaan Helsingin
diakonissalaitoksen kirurgisen osaston
assistenttilääkärinvirkaa, lääket. lis.
B. Grönroos valtion seerumi-labora-
torion assiötentiuvirkaa ja lääket.
kand. J. Lindroth Lappfjärdin pitä-
jän kunnanlääkärinvirkaa tammik. 1
p;vään 1917.

Valtion seerumi-laboratorion johta-
jan virka on julistettu haettavaksi
syyskuun 28 päivään mennessä.

Avoimeksi joutunutta ylimääräi-
sen lääkärin virkaa lääkintöhallituk-
sessa ovat eilen päättyneen määrä-
ajan kuluessa hakeneet läälket. ja
'kirurgian tohtori Armas Cederberg
sekä eräs, joka on pyytänyt, ettei
■hänen nimeään saatettaisi julkisuu-
teen.

UUSI SUOMETAR

Tullilaitos. Helsingin tullika-
marin ensimäinen pakkahuoineenns-
pehtori, kollegiasessori O. J. F. Hägg-
man on määrätty tämän vuoden lop-
puun olemaan tullikamarin ylimää-
räisenä kontrollöörinä palvelusvelvol-
lisuudella tullihallituksessa. Hra Hägg-
manin virkaa hoitaa sillä aikaa pak-
kahuoneeninspehtori, asessori H. T.
Hintze, hänen virkaansa konttorikir-
joittaja, neiti M. A. Aalto ja neiti
Aallon virkaa ylim, kamarikirjoittaja
B. M. Hedberg.

Valtionrautatiet. Haettavaksi ju-
listettua ravintolan- ja hotellinhoita-
jan tointa Seinäjoen asemailla on hake-
nut kaikkiaan 14 henkilöä.

Avoinna olevaa Nurmeksen aseman
asemapäällikön virkaa ovat hakeneet
asemapäälliköt A. A. Kniskopf, J. Le-
vonen, R. Kokkola, M. T. Boström, M.
Ratiasi, A. J. Arppe, K. V. Raitanen,
A. O. Ikonen, M. N. Alve, A. Haiko-
nen. M. P. Murole, A. Leihovitsch, A.
F. A. Therman, K. A. Jalava ja Y. T.
Kalervo, ensiklrjurit J. G. Cantell ja
K. V. Linko sekä toinen kirjuri D. A.
Lind ja eräs, joka ei halua tulla mai-
nituksi.

Rautatielääkärl E. O. Krook ja Koi-
viston pitäjän kuuna niääkäri T.
Olin ovat määrätyt hoitamaan, edelli-
nen oman virkunsa ohella rautatielää-
kärinvirkaa rataosalla Terijoki—Pas-
takeanlinna ja jälkimäinen samallaista
virkaa rataosalla Pastakeanlinna—Koi-
visto.

Kauppakorkeakouluun
on eilisessä opettaja neuvoston ko-
kouksessa 53 pyrkijästä varsinaisiksi
oppilaiksi hyväksytty maisteri Y. I.
Ora Terijoelta, ylioppilaat A. Ahl-
qvist Jyväskylästä, Hanna Airaksi-
nen Keuruulta, J. V. Alonen Turus-
ta, E. M. Bremer Turusta, Anna Ee-
rola Hyvinkäältä, Kerttu Elomaa
Hausiärveltä, K. A. Ikonen Laukaas-
ta, K. J. Jakobsson Hollolasta, Katri
Jalkanen Jyväskylästä, L. F. Jonkari
Ruskosta, Helvi Järvinen Helsingis-
tä. T. S. J. Jääskeläinen Jaakkimas-
ta, M. L. Kandelin Uudestakaupun-
gista, Emil Koponen Viipurista, V.
G. Koskelo Turusta, J. T. G. Kyllö-
nen Konfiolahdelta, O. Hjl Lehtonen
Muolaasta, Bert ha Lyly Oulusta,
Ines Mangström Hindhärista, Maikki
Mankönen Lahdesta, M. R. Manner-
maa Kestilästä, E. O. V. Olander
Vaasasta, M. 0. Parviainen Joen-
suusta, S. J. Penttinen Viipurista,
E. G. Pesonius Porista, Elli Poikela
Karstulasta, A. Puurl Terijoelta, E.
A. Sammalkivi Vilppulasta, P. I. Saa-
rijärvi Käkisalmesta, Julia' Saarra
Käkisalmesta, J. E. Salonius Helsin-
gistä, J. T. Sandell Pclvijärveltä, M.
S. Sario Vaasasta, N. J. Sohlo Limin-
gasta, U. Sola Turusta. T. L. Seuran-
der Tampereelta, Sylvi Vathén Hel-
singistä, T. A. Veneskoski Tampereel-
ta ja K. K. O. Zilliacus Savonlinnas-
ta sekä lyseokurssin tai kauppaopis-
ton oppimäärän suorittaneet M. E.
Alithan Sääksmäellä, A. S. Avela
Oulusta, K. B. Dahlström Kuopiosta,
A. E. Holiänder Kuopiosta, E. A. Hy-
vönen Hämeenkyröstä, K. Kainu-
vaara Kuopiosta, A. Hj. Mattila Tam-
pereelta, A. K. Ora Viipurista, L. S.
Patajoki Jämsästä, L. I. Saastamoi-
nen Helsingistä ja A. Sohiman Tu-
rusta.

Kauppakoulunopettajatutkintoa var-
ten opiskelevat kandidaatit ja
kuu ntel i jaoppilaat ilmoittautuvat
vasta tämän viikon kuluessa. Si-
säiänkirjoitus on tiistaina 5 p. klo 2
■—4 päivällä tai keskiviikkona G p.
klo o—lo aamulla, lukukauden ava-
jaiset keskiviikkona 6 p. klo 3 päi-
vällä.

Elmfarvokysymys ja
kallis aika.

Etintarvekysymys Porvoon kaupun-
ginvaltuustossa.

(S.H.) Porvoon elintarve- ja halko-
kcmitealta oli saapunut kaupunginval-
tuustolle kirjelmä kaupungin halko-,
maito- ja voikaupan järjestämisestä.
Kirjelmässä esitti komitea halkojen
myynnistä että sekahalot joita on rau-
tatieasemalla, myydään 38 mkista syli
ja koivuhalot, jotka myöskin ovat rau-
tatieasemalla, 50 mkista syli. Ensin-
mainlttuja saisi ostaja koko sylen, vii-
memainittuja puoli syltä perhettä koh-
den kuukaudessa.

Ylläolevan ehdotuksen hyväksyi val-
tuusto, keskiviikko-illalla kokoukses-
saan valtuuttaen komitean o-stamaan
kaupungin laskuun koivuhalkoja sillä
ehdolla, että halot voidaan myydä 50
mk: st a syli.

Uhkaavaan maito ja voip-uutteeseen
nähden esitti komitea valtuuston kään-
tymään asianomaisten puoleen pyynnöl-
lä, että maidon rajatonta Porvoossa ko-
rotettaisiin 25 pistä 28 penniin litral-
ta, perustellen anomusta siten, että
Helsingin korkeammat rajahinnat hou-
kuttelevat seudun maidontuottajat
myymään maitonsa viimemainittuun
paikkaan, joten maidons-aanti Porvoos-
sa käy yhä niukemmaksi. Voin raja-
hinnat olisi kokonaan poistettavat eli
myöskin korotettavat niin, että -meije-
rivoi n rajapinta olisi 4 mk. 50 p. ki-
lolta. Ylläolevan ehdotuksen maidon
hintaan nähden hyväksyi valtuusto.

Asian käsittelyssä ilmeni että kau-
p-tfngn jauhovarastossa on nykyään
1,685 säkkiä ruisjauhoja, joka varasto
mahdollisesti kestää toukokuun alkuun
saakka. Kun ruissato paikkakunnalla
tulee nähtävästi olemaan keskinkertais-
ta huonompi, ja kun on odotettavissa
että ruisjauhojen kysyntä alkaa lähene-
vän talven kera kasvaa, päätti valtuus-
to valtuuttaa elinta-rvekomitean heti
hankkimaan 1,000 säkkiä ruisjauhoja
kaupungin tiliin.

Jo perjantaina ostikin elintarvekomi-
tea mainitun määrän hyvänlaatuisia
ruisjauhoja ja ovat ne jo viedyt kau-
pungin jauhovarastoon. Uusina.

Kenkäteollisuus.
E. Aaltosen kenkätehtaaseen Tampe-

reelle ja Vaasan kenkätehtaaseen on
kumpaankin tilattu kokonaan uudet ko-
neistot United Shoe Machinery Compa-
nyltä Köpenhaminassa. Koneet tulevat
Amerikasta ja arvellaan niiden saapu-
van joulun tietämissä. Samalla saapuu
erinäisiä kenkäteollisuudessa tarvitta-
via tarpeita, joista tähän asti on ollut
tuntuvaa puutetta. K. L:ti.

Tehtailija J. N. Salminen on myy-
nyt Tampereella omistamansa kääntö-
kenkätehtaan kauppias J. Tuupaselle
Tampereelta. Tehdas muutetaan nyt
uudelle omistajalle jouduttuaan Vikhol-
min taloon Hallituskadun varrella.

Kenkätehtaili ja Yrjö Attila Tampe-
reelta on ostanut E. J. Mantereen ken-
kätehtaan Helsingissä. Koneet siirre-
tään Tampereelle hra Attilan kääntö-
kenkätehtaaseen, jossa aiotaan ryhtyä
valmistamaan myös n. k. läpineuäottua
työtä. Aamu!.

Elintarpeitten vienti Mikkelistä.
Perjantaina yritti eräs lappeenranta-

lainen »parisniekka» viedä parilta ta-
lolliselta Mikkelin Ihastjärveltä osta-
maansa voita Mikkelistä laivateitse
Lappeenrantaan. Myyjäin tuotua voi-
kuormansa laivarantaan ja yrittäessä
siirtää voiastioita höyrylaiva »Koliin»,
esti poliisi voin viennin syystä, että
paikkakunnalla on jo useamman viikon
aikana vallinnut tuntuva voin puute.
Voi, jota oli noin 170 kgr., saatettiin
poliisilaitokselle, jossa se myöhemmin
myytiin useamman kilon suuruisissa
erissä poliisilaitoksen omalle henkilö-
kunnalle jä muutamille muille henki-
löille. M. S.

Suuri, myllylaitos Kotkaan.

Mikäli 3Et. S;mi» on kuullut, aikoo
Suomen Osuuskauppojen Keskusosuus-
kunta rakentaa suuren myllylaitoksen
Kotkaan. Myllyn paikaksi on ajateltu
Kotkaa, Viipuria ja Haminaa, mutta on
sopivampana paikkana pidetty Kotkaa.

Kotkan voikauppiaat

ovat kääntyneet Viipurin läänin kuver-
nöörin puoleen anomuik,seTla j että m. m.
voin tuontia Kotkaan lisättäisiin.
E. S:ml.

Ajat paranevat.

Kun työansiot useilla työaloilla ovat
tuntuvasti parantuneet, on siitä ollut
seurauksena, että punta on vähentynyt
ja varallisuus kohonnut. Tämmöinen
muutos parempaan päin on huomattu
m. m. Turun panttiin nalaitoksessa. En-
nen kävi siellä joka päivä paljon vähä-
varaista yleisöä vaihtamassa omaisuut-
ta rahaksi, mutta viime aikoina on lii-
ke siellä alkanut huomattavasti vähen-
tyä. Sen sijaan on laitoksesta ruvettu
lunastamaan tavaroita eli pantteja
melkoisessa määrin pois. Siitä on taas
seurannut, ettei laitoksessa enää tarvit-
se pitää tavarahuutokauppoja joka tors-
tai kuten tähän asti, vaan a noastaan
joka toinen torstai. Ennen pidetyissä
huutokaupoissa .voi huutojen eli kaup-
pojen luku nousta aina lSo:een asti
mutta nyttemmin pidettävissä huuto-
kaupoissa nousee vastaava luku 40 vai-
heille tai sen alle. Kuitenkin on huo-
mioon otettava, että tavaravaihto on
noussut entistä suuremmaksi siitä syys-
tä, että tavarain arvot ovat tuntuvasti
nousseet. U. A.

Ammattiliikkeiden alalta.
Kultasepänliikkeet.

Kultaesineiden hinnat ovat nousseet
keskimäärin 10—20 pros., riippuen esi-
neiden laadusta. Sileät kultasormukset
maksavat kuitenk n 30—45 pros. enem-
män kuin ennen, johtuen luonnollisesti
tavaran kultapitoisuudesta. Hopeaesi-
neiden hinnat ovat nousseet 30—40
pros., ei siis samassa suhteessa kuin
raaka-aine. Ulkomailta tuotujen pien-
ten kultaesineiden hinnat ovat myös
nousseet, ja uutta tavaraa on vaikea
saada. Tavaran menekki kultasepän-
liikkeissä on entiseen verraten ollut
tavallinen.

Kellosepänliikkeet.

Kelloja tuodaan maahamme yhä
Sveitsistä, nyt Ruotsin kautta, ja on
niitä luonnollisesti hankala saada.
Sveitsiläiset tehtaat ovat korottaneet
kellojen hintoja noin 10—13 pros., mut-
ta kuljetuskustannukset ja varsinkin
kurssitappio korottavat niiden hinto-
ja, niin että kaupoissa maksavat kel-
lot nyt 50—60 pros. enemmän kuin en-
nen. Kurssitappio on päivän selvä, äl-
lä ennen maksoi frangi Smk. 1: 01, kun
se nyt maksaa Smk. 1: 44.

Esimerkkeinä hintojen nousemisesta
mainittakoon, että herätyskellot, Jotka
ennen maksoivat 5 mk., maksavat nyt
15 mk., ja että seinäkelloja ei enää
kannata tuottaa maahamme. Varastos-
sa nyt olevat seinäkellot maksavat 20
—3O pros. enemmän kuin ennen. Ulko-
maiset ketjut ovat kaupoista melkein
kokonaan loppuneet.

Sähköliikkeet.

Sähköliikkcitten alalta tällä hetkellä
mainittakoon, että kauppoihin on alka-
nut ilmentyä sähkölamppuja, joissa jen-
kaus on rautainen. 10—50 normaali-
kynttiläisten lamppujen hinnat ovat
pysyneet Jotenkin ennallaan ja maksa-
vat ne 2: 25—2:40 kpl. Isompien lamp-
pujen hinnat ovat nousseet kuljetus-
kustannusten vuoksi. 100 normaalikynt-
tilän lamput maksavat nyt 4: 50 Ja

200 normaalikynttilän lamput 9 mk.
(ennen 5 mk.).

Sisäjohtoa tuotiin maahamme ennen
Keski-Europasta ja oli sen hinta si-
säänostettaessa lähes 20 p:iä metri.
Nyt tuodaan eitä Englannista, Italiasta
ja Amerikasta. Myös kotimaassamme
valmistetaan sähköjohtoa, nim. Helsin-
gissä olevassa Suomen Punostehtaas-
sa, jonka omistaa Gottfr. Strömberg

Oy. Suomalainen johto maksaa liik-
keille itselleen alun toista markkaa

metri. Tämän tavaran korkeaan hin-
taan vaikuttaa paljon kuparin kalleus,
sillä kupari maksoi ennen 2 mk. kg.

ja nyt se maksaa 10—11 mk. kg.
Sodan aikana on Suomessa alettu

valmistaa sähköpattereita sekä puhelin-
koneisiin että taskulamppuihin. Tele-
foonielementit maksoivat ennen kappa-

iettain myytäessä 2; 50, mutta nyt nii-
den hinta on 7; 50. Taskulamppujen
patterit maksoivat ennen sotaa 50—60
penniä, mutta nyt ne maksavat 1: 60
—2 mk.

Ennen sotaa oli kaupassa sähköllä
käytettäviä kahvipannuja, katt loita, si-
litysrautoja, instrumenttilaatikoita y,
m., mutta nyt niitä ei ole kaupassa juu-
ri ollenkaan, sillä niitä on melkein mah-
doton saada; Ruotsista tuodaan kyllä
vähän sella'sia tavaroita, mutta ne ovat
kalliita ja vähän kestäviä.

Bnnenmainittu Gottfr. Strömbergin

tehdas on maassamme ainoa, joka val-
mistaa sähkökoneita, dynamolta ja
moottoreita. Niiden bruttohinnat ovat

nousseet 75—100 pros.
Sähköliikkeissä on tätä nykyä töitä

niin paljon kuin ne vain ehtivät suo-
rittaa. Töitä antavat etupäässä tänne
rakennettavat suuret tehtaat.
Aamu!.

Liikkeitten halkojenostot.

Tänä syksynä on muutamissa Turun
suurimmissa liikkeissä otettu käytän-
töön tapa, että liikkeet tehdessään
suura halko-ostoja myyvät halkoja
myös apulaisineen ja työväelleen sa-
masta hinnasta kuin mitä ne itse mak-
savat. Tällainen toimenpide tietysti on
varisin kannatettava, sillä siten saavat
liike- ja konttoriapulaiset sekä työväki
tarvitsemansa puut jonkun verran hal-
vemmalla kuin muuten. Alennus toisin
ei ole suuri, imutta katsoen halkojen
nykyisiin korkeisiin hintoihin ei käy
väheksyminen pientäkään rahasäästöä
tässä suhteessa.

Toisissa liikkeissä taas cm liikeapu-
laisten halkojencsto järjestetty siten,
että he yhdessä liikkeen kanssa teke-
vät tilauksensa. Täten saavutettu pa-

hansäästö lienee jotenkin yhtä suuri
kuin edellisessäkin tapauksessa.
Tur. S: t.

Sodassa olevat. (S.H.) -Annan 5
i. miiekk. ja nauh. on saanut luutn.
Aleksander Sahwindt, Annan 2 !.

kapt. M. Ignatius, Annan i 1. kirj.
»urhoollisuudesta 3 luutn., vapaaherra
R. von Strömberg. Luutnantista on y-
lennetty ali,kapteeniksi Haartman,
'kornetista luutnantiksi vapaaherra
AVirangel, kapteenista majuriksi von
Essen, ratsumestarista everstiluut-
nantiksi Lindeman. R. Inv.

S. O. K:n Neuvontatoimiston
hoito. Neuvontatoimiston hoitajan
toimesta sekä S. O. K;n julkaisujen
päätoimittajan toimesta on irtisanou-
tunut tohtori V. Hytönen, joka näitä
toimia on hoitanut viime vuoden tou-
kokuusta lähtien. Neuvontatoimiston
hoitajantointa ja lehtien päätoimitta-
jan tointa on johtokunta määrännyt
väliaikaisesti hallintoneuvoston js
johtokunnan sihteerin, hra Emil Sta-
ven hagon in oman toimensa ohella
hoitamaan. Tohtori Hytönen luopui
toimestaan v.k. 31 p., mutta on hän
lupautunut suorittamaan S. O. K:lle
erinäisiä, pitempiaikaista työtä kysy-
viä kirjallisia tehtäviä. Yhteishyvä.

Suomen Liikemiesten Kauppa-
opistoon on I:lle luokalle hyväksyt-
ty 53 uutta oppilasta.

Paslenilaitcs. Helsingin Pasteur-
laitokseen otettiin toissapäivänä Vii-
purista tyttö, jota koira oli purrut.
Laitoksessa hoidetaan paraikaa kol-
mea potilasta.

Muurlan Isonlalon kotiopistoon,
joka alkaa toimintansa syysk. 6 pnä,
on CO hakijasta hyväksytty oppilaik-
si seuraavat; Saimi Aaltonen, Tam-
pereelta, Eva Airola, Turusta, Toini
Ahlgrén, Helsingistä, Gerda Alithan,
Viipurista. Ingrid’ Björkman, Tampe-
reelta, Edith Eriksson, Perniöstä, In-
keri Hannus, Askaisista, Gunhild
Henriksson, Vaasasta, Eine Henriks-
son, Loviisasta, Alia Heikel, Helsin-
gistä, Aino Idman, Helsingistä, Var-
ma Isländer, Hollolasta, Terttu TliiiO-
niemi, Porista, Ragnhild Johansson,
-Ahvenanmaalta, Lilli Lackman, Hel-
singistä, Karin Levanto, Pielavedel-
tä, Toini Lindegrén Kuopiosta, Hilvca
Liuksiala, Helsingistä, Aili Lumme,
Mikkelistä, Gretel Michelsson, Vaa-
sasta, Aili Mustonen, Kuopiosta, Kert-
tu Perttu'a, Hollolasta, Elna Piipari,
Oulusta, Ellen Roos, Helsingistä, Tai-
mi Salmio. Lohtajana, Greta Sand-
man, Lemiltä, Sommers, Tampereel-
ta, Eira Schildt, Padasjoelta, Aino
Siirala, Viipurista, Anno Luise
Strandberg, Helsingistä, Kyllikki
Säntti, Kiskosta, Viivi Tulijoki, Ruo-
vedeltä, Margaretha Tomphson, Ha-
gar Vallin, Anna Vid-ell, Tampereel-
ta, Kerstin Vikeström, Turusta ja
Berty Åström, Oulusta.

Kuolleita. Yöllä viime torstaita
vastaan vaipui Hämeenlinnassa pit-
källisen taudin murtamana kuolon
uneen puuseppämestari Eero Kauh-
tio (Lindstedt). Hän oli syntynyt
1346 Kalvoilan Mctsäkulmalia. Ollen
jo nuorena kätevä puutöissä antau-
tui hän puusepän ammattiin ja lähti
1860-luivun alkuvaiheilla Helsinkiin,
missä hän paikkakunnan huomatta-
vimmissä liikkeissä opetteli ammat-
tia ja suoritti jonkun vuoden kuluttua
kisällinäyttccnsä. Saman kymmen-
luvuin lopulla lähti hän, kuten ammat-
tilaiset yleensä siihen aikaan, Pie-
tariin, jossa oleskeli kymmenkunta
vuotta, palaten senjälkeen takaisin

Helsinkiin, missä jonkun vuoden työs-
kenteli rauta tieverataassa, V. 1887
siirtyi K. Hämeenlinnaan perustaen
sinne oman liikkeensä. Liike kehit-
tyi vuosi vuodelta saavuttaen var-
sin laajalti tunnustusta. Hän oli
lämmin raittiusaatteen kannattaja ja
kuului raittiusseuraan siitä aikain
kun tällaisia seuroja maahamme
perustettiinkin. Ennen kaikkea oli
hän harras suomalainen! ja suo-
malaisen puolueen jäsen sen alku-
ajoista asti. Hän oli mukana m.
m. perustamassa Hämeenlinnan Suo-
malaista Seuraa, jonka kokouksiin
hän vielä viimeiseen asti uskollises-
ti otti osaa. Vainajaa jäi lähinnä
suremaan poika.

Nivalastia ilmoitetaan, että siellä
eiolv. 25 pnä on silmänsä viimeiseen
uneen ummistanut maanviljelijä Paa-
vo Niskanen 81 ikävuodellaan.
Syntymäseudullaan on hän toiminut-
koko ikänsä ollen kotipaikkansa etu-
rivin miehiä sekä aikaansa seuraava-
na maanviljelijänä että valppaana
yhteisten kunnallisten ja yleisisän-
maallisten asiain ajajana. Isänsä,
tunnetun herännäisyysliikkeen johto-
miehen Vilhelm Niskasen hengen elä-
hyttämänä on hän uskonnollisella
alalla myös ollut johtavassa asemas-
sa kotiseudullaan. Tärkeimmistä
luottamustoimista mainittakoon, että
hän oli jäsenenä suuressa lähetys-
tössä sekä on useat kerrat ollut eh-
dokkaana eduskuntavaaleissa.

Torstaina kuoli Tampereella ku-
vanveistäjä Nikolai Andrejell 55
vuoden ikäisenä. Suremaan jäi lä-
hinnä puoliso ja kaksi tytärtä.

(S.H.) Toissailtana kuoli Mikke-
lissä laulajatar Allhild Him-
berg. Syntyneenä Haminassa an-
tautui hän nuorena musiikinharjoit-
tamiseen ja tuli oppilaaksi Musiik-
kiopistoon, jossa hän opiskeli laulua
Abraham Ojanperän johdolla. Jat-
kettuaan Saksassa opintojaan ja an-
nettuaan konsertteja kotimaassa sai
hän paikan saksalaisella ooppera-
näyttämöllä. Saksassa hän myöse

kin meni naimisiin. Rva Hamber-
gilla oli suuri draamallinen soprano-

äänf ja hänen erikoisalansa olivat
Wagnerin sankaritar-osat. Hän vie-
raili Helsingissä myöskin Suomalai-
sessa Oopperassa, laulaen Azucenan
osan Trubadurissa. Pitkällinen tau-
ti jäyti useat vuodet laulajataren

elinvoimia ja hänen kauniisti aiot-
lamansa ura oopperalaiteilijana kes-
keytyi muutamien menestyksellis-
ten toimintavuosien jälkeen.

V.k. 30 pnä vaipui kuolonuneen
kotonaan Uudenkirkon Riikolassa
maanviljelijä ja kauppias Pietan
Määttänen 58 vuoden vanhana.
Lähinnä jäivät vainajaa suremaan
puoliso, o.s. Pentikäinen, tytär, 3
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Varkaudessa.
V mm

'

/

(S.H.) Kuten jo eilen kerroimme
sortui perjantaina klo 7 aamulla Var-
kaudessa Ämmäkosken rautabetoni-
silta ja palolaitos.

Ylläolevassa kuvassa näemme Oy.
A. Ahlströmin Varkauteen rakennut-
taman massatchtaan ja osan kana-
vaa, jota myöten vesi johdetaan teh-
taan käyttövoimaksi Ämmäkoskesta.
Palolaitos, joka toissapäivänä sortui,
ei, kuten Dag. Pr. eilen kertoi, joh-
tanut vettä siihen uomaan, josta teh-
das saa käyttövoimansa, vaan erää-
seen Ämmäkosken toiseen haaraan,
jonka varrella ei vielä mitään tehdas-
rakennuksia ole. Pato oli rakennet-
tu ainoastaan johtamaan vettä toi-
sesta kanavan haarasta toiseen, jot-
ta kaikki vesivoima tulisi tehtaan
käytettäväksi. Padon murtuminen ei
tule lehden kertoman imukaan ai-
heuttamaan mitään pysähdystä teh-
taan käynnissä, kun entisen padon
tilalle voidaan helposti rakentaa uu-
si. Syy padon murtumiseen oli ol-
lut se, että vesi oli kaivautunut pa-
don alitse.

aikoihin ruvettiin kaivamaan Unnuk-
kavettä ja Haukivettä yhdistävää n.
k. Taipaleen kanavaa. Se saatiin
valmiiksi v. 1840. Siitä huolimatta
vasta v. 1846: n jälkeen, jolloin kaup-
paneuvos Wahl yksin sai tehtaan
haltuunsa, rupesi elämä siellä kai-
kinpuolin vilkastumaan. Raudan
valmistus lopetettiin ja sijalle perus-
tettiin v. 1851 konepaja sekä v. 1866
läheisyydessä olevalle Pirttiniemelle
laivaveistämö ja höyrykattilatehdas.
Nämä tehtaat ovat olleet varsin suur-
arvoisia koko Itä-Suomen teollisuu-
delle ja varsinkin Saimaan liikenteel-
le. V. 1873 laajennettiin tehdasta
valssilailoksella, jossa samalle yh-
tiölle kuuluvista Jyrkkäkosken ja Sa-
lahmin rautatehtaista tuodusta tak-
kiraudasta jalostettiin kanki- ja pyö-
reärautaa, rautapeltiä ja terästä. Tä-
mä laitos paloi v. 1908, eikä sitä sen
jälkeen ole uusittu. Kone- ja laiva-
teollisuus sitävastoin on Varkaudes-
sa vuosi vuodelta yhä lisääntynyt,
niin efeä jo kesällä v. 1913 laskettiin
vesille siellä kokonaan rakennettu
500:s höyrylaiva. Sahaliikettä a-
lettiin Varkaudessa harjoittaa v. 1830
vaiheilla. Alusta alkaen on se ollut
ja edelleenkin on maamme suurim-
pia sahalaitoksia.

Pyytäessämme eilen tajpahtumasta
lähempiä tietoja yhtiön täkäläisestä
konttorista, kieltäydyttiin niitä jyr-
kästi antamasta.

Varkaus on vanha iehdaspaikka.
V. 1792 rakennettiin Ämmäkosken
rannalle aikaansa nähden huomat-
tavan suuri myllylaitos. V. 1815 sai
everstiluutnantti Gustaf Wrede oi-
keuden perustaa sinne rautatehtaan.
Lätieiset järvet näet olivat mainitta-
vat suuresta ja runsaasta järvi-rauta-
malmi-pitoisuudestaan. Hänen kuol-
tua v. 1830 jäi tehdas seisomaan
neljäksi vuodeksi, jonka jälkeen sen
ostivat kauppaneuvos Paul Wahl
ja. herra E. J.Längman. Näihin

V. 1910 alusta alkaen ovat Var-
kauden tehtaat kuuluneet A. Ahl-
ström oy:Ile. Tämä tarmolla joh-
dettu liike ryhtyi kohta suurenmoi-
siin uudistuksiin .rakennuttamaan
suurta puuhiomoa, selluloosa- ja pa-
peritehdasta sekä näiden tarpeeksi
yhtä suurenmoisia voimalaitoksia.
Käyttövoima päätettiin ottaa osittain
Ämmäkoskesta vesivoimana, osittain
höyryvoimana, jonka kehittämiseksi
löytyisi riittävästi polttoainetta vuo-
sikymmenien kuluessa kertyneessä

Patolaitteen ja sillan sortuminen

ja aina edelleen lisääntyvässä sa-
hanjäte-varastossa. Tuo 175 m. le-
veä Ämmäkoski padottiin neulapa-
dolla. vesi johdettiin uutta, kaivetta-
vaa uomaa pitkin niemen poikki
jonka muodostaa Unnukkavesi, Äm-
mäkoski, Haukivesi ja tämän kanssa
Pirttivirran kautta yhteydessä oleva
Huruslahti, siis Unnukkavedestä
suoraan Huruslahteen. Tehdas ra-
kennettiin niemen Huruslahden puo-
leiselle rannalle. Samaan yhteyteen
tuli vesivoimalaitos 6,000 h.v. var-
ten, joka voima osaksi suorastaan,
osaksi muutettuna sähkövoimaksi
käyttää tehdasta sekä myöskin höy-
ryturpiinivoimalla käypä sähkölai-
tos samoin 6,000 hv. varten tehtaan
ja sen lähimmän ympäristön voima-
la valotarvetta varten.

Kesällä v. 1912 alettiin rakentaa
myöskin vesilaitosta. Kanava on A
km:n pituinen, 56 m:n levyinen ja
3 m:n syvyinen. Sitä kaivettaessa
piti viedä maata pois n. 65,000 kuu-
tiometriä. Työn suoritti, kuten eilen
mainitsimme, ruotsinmaalainen se-
monttiliike >A. B. Skånska Cement-
gjuteriet». Puhkaistua uomaa pitkin
on saatu tehtaan käyttöön koko Äm-
mäkosken putouskorkeus 4,7 m. ja
tehtaalle kuuluvasta vesimäärästä
riittävästi 6tlle, 1,000 h.v. turpiinille.
Käytetyn veden poisjohtamista var-
ten Huruslahdesta on tämän ja Hau-
kiveden välistä Pirttivirtaa täytynyt
syventää ryöppäämällä sen pohjas-
ta pois noin 20,000 kuutiometriä
maata.

Tämän suurenmoisen tehtaan ko-
neet ovat enimmäkseen saksalaisia

ainoastaan muutamat ovat koti-
maista valmistetta. Kaikkiaan tuli
tehdas maksamaan n. 12 milj. mark-
kaa.
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ifsrkn Aurak. 12. Tampere Kanppak S
'— Suurin varasto Suomessa.

Asuntopulan lievittäminen.
A (S.T.T.) 3oßLaJi]autakuiunan elot.
18 pnä asetettua valiokunnan valmis-
telemaan kysymystä kunnallisten
■työväonasuntojen rakentamisesta
■■vallitsevan asuntopulan Uevittämi-
Sseksi päätti lautakunta eilen valio-
kunraan ehdotuksen mukaisesti teh-
jdä kaupunginvaltuustolle seuraavat
jehdotukset:
li että viipymättä rakennettaisiin
•rtyhknä kunnallisia työväenasuntoja
TOukaaniliitetyn asemakaavan ja
{luonnospiirrosten mukaan pieniä
asuinrakennuksia varten varatuille

■tonteille Vallilan 558;ssa korttelissa,
jotka tontit siten eivät enää olisi
kaupunginvaltuuston viime helmik.

|8 pnä Vallilan alueita varten vah-
vistaman uuden rakennusjärjestyk-
sen ja alueen laajennusta varten
vahvistetun tontinjakosuunnitetman
salaisia;
;■ että mainittua rakennustoimintaa
varten etukäteen myönnettäisiin
/800,000 mkn suuruinen määräraha;
»sekä
) 'että sosialrlantakunnan tehtäväksi
•annettaisiin tehdä aikanaan kaupun-
iginvaltuustolle lähempi ehdotus näi-
(3en uusien työVäenasuntojen hal-
vliiroosta pääasiallisesti niiden porus-

mukaisesti, jotka sisältyvät
■Valiokunnan mietintöön.

I Voin vähittäiskauppa
Helsingissä.

CS.H.) Perjantaina kävi Voinvienti-
joeuusliike Valion r.L Helsingin kont-
torin johtaja Uudenmaan läänin ku-
i-Vemöörin luona neuvottelemassa
iw>in vähittäiskaupan järjestämisestä,
kuvernööri ehdotti, että Valio rajoit-
taisi vähittäiskauppansa, niin että
sen myymälässä myytäisiin ainoas-
taan 10 astiaa eli 500 kg voita päi-
vässä. Muu osa voita olisi jaettava
.(kaupungin muille voikauppialle.
Ehdotuksen hyväksyi Valio, joka on
ottanut sen käytäntöön eilisestä al-
kaen.

Viikottain tulee Vaiio julkaisemaan
luettelon niistä kaupungin’kauppiais-
ta, jotka ovat saaneet rata Valion
kautta kuin myös sen määrän, min-
kä he ovat saaneet. Tämän kautta
saa yleisö tilaisuuden pitää jossain
määrin silmällä voikauppaa. Hbl

Tämän yhteydessä lienee syylä
niainita, että mainittu 500 kgn määrä
testi Valion vähittäismyymälässä ja-
taa eilen 1 kgn paloissa kolme nel-
jjannestuntia. Tähän asti on myy-
mälässä myyty 35—45 astiaa eli
,1,750—2,250 kg päivässä. Lopun ai-
taa päiväsiä saa Valiosta nyt ostaa
vain juustoa, munia y.m. Juuston
kysyntä onkin myymälässä nykyään
ollut vilkas.r .

sisarta ja veli perheineen sekä laaja
Wkulais- ja tuttavapiiri.

V. k. 30 p. kuoli Tuusulassa talon
/vanha emäntä Maria Vilhelmina Öh-
man 77 ikävuodellaan. Lähinnä su-
revat vainajaa lapset ja lastenlap-
set.

Taiteellinen käsityöaitta.
»Kirjotaide»,

Käsitöitä harrastavissa piireissä on
kaavan kaivattu taiteellista käsityo-

atelieria ja on sellainen nyt avattu ni-
mellä »Kirjotaide. Kasarminka-
dun 38:ssa (Uusmaalaisen osakunnan
talon vieressä).

Yritykseen, jonka taloudellisesta joh-
dosta huolehtii eräs taiteenystävä, met-

sänhoitaja A. J. Bonsdorff, on onnis-
tuttu kiinnittämään tunnettuja ete-
vimpiä kykyjämme taiteellisen käsityö-
taidon alalla. Sen taiteelliseksi joh-
tajaksi on saatu nti Terttu Makkonen,

joka aikaisemmin on toiminut Suomen
Käsityönystävissä. Rva Sigrid Wick.

ström-Paaer tulee avustamaan. Jo

nämä arvossa pidetyt nimet, jotkaovat

tunnetut Taideteollisuusyhdistyksen

vuosinäyttelyistä, takaavat yrityksen
laadun. Sitäpaitsi ovat sille luvanneet

apuansa monet taiteilijat, kuten rva

Elsa Ruuth-Palmqvist, taiteilijat V.
Palmqvist, Gunnar Finne, Albert Geb-
hard, Harry Röneholm, Toivo Vikstedt
ym.

Atelieri, Joka vastaisuudessa muute-
taan tilavaan huoneustoon, on avattu
nti Mahkosen töiden näyttelyllä, joissa
hänen mainio väriaistinsa ja voimak-
kaasti yksilöllinen käsittelytapansa Il-

menee. Yleisössä herännyt elävä har.
rastus tällaiseen sovellettuun taite©-

seen on varmaankin näyttäytyvä »Kir-
jotalteen» kannattamisessa. Pistäyty-
minen Kasarminkadun myymälässä,

sinne asetettuja kauniita gobeliineja,

mattoja, tyynyjä, pöytäliinoja Jn.e.
katsomassa maksaa vaivan.

Piakkoin laajennetaan »Kirjotaide»

käsittämään kaikkia taidealaan kuulu-

via töitä, jota varten se on asettunut
yhteyteen erinäisten liikkeiden ja tai-
teilijain kanssa. Tällaisena moni-
puolisena näyttelyjä järjestävänä yri.

tyksenä tulee se olemaan erikoisliike
pääkaupungissa.

Useita rakennusjärjestys-
rikosjuttuja tulossa.

Tehdasrakennuksia rakennettu ilman
vahvistettuja piirustuksia.

Helsingin rakennustarkastuäkontto-
ri on ilmoittanut maistraatille, että
te hdaskortteliin n:o 178 on rakennet-
tu useita rakennuksia ilman, että
niitä varten on' olemassa vahvistetut
piirustukset.

Tällaisia rakennuksia ovat raken-
nuttaneet seuraavat liikkeet ja hen-
kilöt: Läd- ooh Trävaruaktiebola-
get tehdasrakennuksen. Oy. Helsin-
gin Laatikkotehdais tehdas- ja kont-
torirakennukset, H. Pietiläisen se-
menttivalimo tehdasrakennuksen,
Mellinin sementtivalimo tehdasra-
kennuksen, Pelastusarmeija tehdas-
ja konttorirakennukset, Oy. Lemmin-
käinen tehdas- ja konttorirakennuk-
set, tehtailija K. Fazer, kunnallisneu-
vos N. Eskola ja Riikonen & Korho-
nen vajarakennuksia,

Sitäpaitsi on henkivakuutusyhtiö
Suomella y.m. halko- y.m. varastoja
mainitussa korttelissa olevilla ton-
teilla.

Jutut tulevat ensi maanantaina
maistraatin käsiteltäviksi.

Kurssin änkyttäville «toimeen-
tpanee hra A. Fagerholm t.k. 6 pstä
alkaen. Tairkemmin ilmoituksessa.

Helsingin kaupungin kirjasto.
Heinän ja elokuun kuluessa on kir-

jastoon hankittu mm. seuraavat
teokset;

Ahlberg, H., Lujuusopin alkeet;
•Anzengniber, L., Omantunnon mato;
Autere, 0., Kansan emännän kana-
kirja; Barbour, R. H_, Pikku valtia-
tar; Beck, J., Metallisorvaajan käsi-

ja taskukirja; Bergsoe, V., Fra Mark
og Skov, I—II; Beskov, N., Jokapäi-
väistä elämää varten; Björk; P. J.,
Ruotsalais-suomalainen rakennus tek-
nillinen sanasto; Björklund, I. A.,
Oma kirkkomme; Blanche, A., Kos-
ton henki, II; Blume, G. A., Handbok
för gjuterier; Blumenthal, M., För-
äldraansvar; Bojer, J-, Sigurd Braa;
Brunius, A., Shakespeare och scenen ;

Bruun, D., Erik den Rode og Nord-
bokolonierne i Grönland; Brochner,
G., Skonhed i Hjemmet; Gannelin,
K., Kieliopas, I; Carell, A. G. & Edel-
stam, E. 0., Lärobok i nautisk me-
teorologi; Ceder, R., Pikalasku-opas;
Cotter, A. & Bohnhof, A., Englanti-
lainen kauppakirjeenvaihto, toinen
kurssi; Deussen, P., Bibelns filosofi;
Ek, S., Franzéns Abodiktning; Fabre,

J. H., Instinktets Mysterier hos Insek-
ter og Edderkopper; Flygare-Carlén,
E. Elämän polulla; Forsberg, E. A.,
Industriell ekonomi; Gauffin, A.,
Konstverk och människor; Gcijer, R.,
Filosofins historiska hufvudformor,
I; Groundstroem, E., Hampaat ja suu
tautien aiheuttajana; Gunnarsson, G.,
Smaa Historier; Haataja, K., Torppa-
rikysymyksemme ja pienviljelyshi-
ke: Hahr, A., Studier i nordisk renäs-
sanskonst, H; Helsingin suomalainen
realilyseo 1891—1916; Hytönen, V.,
Katsaus Amerikan Yhdysvaltain ny-
kyisiin kieltolakioloihin; Inkala, Yk-
sinkertaisia käsitöitä, II; Julius, A.,
Allmoge och hemslöjd; Kamban, G.,
Kongeglimen; Kettunen, L., Viron ja
suomen eroavaisuudet; Klaveness,
F. Mielikuvitus onni —; Kovero,
J., Kirjanpito, II; Kreuger, H., Om
murbruk och tegelmurverk; Kurikka,
E. J-, Työnjohto; Larsson, Hans, Hem-
maiyarna; Lehmann, E., Upplysnin-
gar om teosofien; Lehtimäki, K., Rot-
koista; Lundön, 0., Puutarhan maa-
perä- ja lannoitusoppi; Nikander, G.,
Byar och gärdar i Helsinge från 1750
till 1865; Nordström, L., Lloyd-Geor-
ge (ruots.); Palmén, E. G., Lefnads-
teckning öfver Johan Philip Palmén,
H; Paloheimo, F. A., Käsi- ja oppi-
kirja meta’Ksorvajreille; Pohjanpalo,
S., Westinghousen ilmajarrun käsi-
kirja; Prevost, A.-F., Manon Lescaut;
Reusch, H., Norges geografi, I; Rung,
0., Desertörer; Sandberg, A., Ihmeel-
linen sävel; Schopenhauer, A., Värl-
den som vilja och föreställning, I—-
II; Schuck, H., Shakespeare och hans
tid, H; Seppälä, M., Työ lasten ja
murrosikäisen nuorison keskuudessa;
Silvanto, R., Nuori Puola; Spurgeon,
G. H., Helmiä sydämen kaunistuksek-
si; Stead, F. H., Kristendomen och
arbetarrörelsen; Stenroth, F., Kansa-
koulun voimisteluopetuksen edistä-
misestä; Sylvesteri, T., Äidin muis-
to; (Tessin), Carl Gustaf Tessins dag-
bok 1748—1752; Thulin, E. & Mal-
mer, 1., Flygmaskinen; Vaivanne, V.,
Kirkko ja uskonto; Vannota, J. H.,
Kansantalouspoliittisia tehtäviä ny-
kyhetkellä; Vilskman, 1., Tilastollisia
tietoja Suomen koulunuorison ruu-
miillisesta kehityksestä; Virén, - E.,
Jeesus ja nuoriso; Virta, K., Kun
Vanhalaan saatiin sähkövalo; Åberg,
B. L, Moderna värmeledningar.

Helsingin koulut.
Kansakoulut.

Helsingin suomenkielisiin Ikansa-
kouiuihin on täksi lukuvuodeksi il-
moittautunut uusia oppilaita kaik-
kiaan 8,920, joista 3,523 alempaan,
5,177 ylempään kansakouluun ja

220 jatkoluokille. Viime vuonna eli
vastaava luku 8,844, joten lisäys ei
ole erittäin suuri.

Iltakouluun, vaimistanraan kouluun
sekä henkisesti heikkolahjaisten kou-
luun ilmoittautuneiden lukumäärä,
joka viime vuonna teki 100, ei vieiä
ole tiedossa.

Oppikoulut.

Ennen Julkaistujen tietojen lisäksi
mainittakoon, että Töölön yh-
teiskouluun pyrki ensimäiselle
•luokalle 38, joista 26 hyväksyttiin,
toiselle 12, joista 3 hyväksyttiin, kol-
mannelle 4, joista 1 hyväksyttiin ja
neljännelle 3, joista 2 hyväksyttiin.
Koulun koko oppilasmäärä, 5 luokal-
la. on nyt 150.

Helsingin Suomalaiseen
Jatko-opistoon ilmoittautuminen
jatkuu vielä. Opiston tietopuolinen
oppijaikso on 2-vuotinen. Opettajatta-
riksi tai yhteiskunnallisiin tehtäviin
valmistuvilta on se 3-vuotinen. Kol-
inaa vuosi käytetään käytännöllisiin
harjoituksiin opiskelevan! vastaista a-
laa varten. Lähemmin ilmoituksessa
ennen tekstiä.

Tapetteja
Linoleumimattoja

Suurin valikoima.
Halvunmathimrat.

Sanduddin Tapetti- ja
Mattoliike.

P. Esplanaadinkatu 25.
Helsingissä. 17033

Ammattikoulut.
Helsingin kaupungin poikien

valmistavaan ammattikou-
luun ilmoittautui ensimäiselle luo-
kalle 112 oppilasia, joista JS suomea-,
puhuvaa ja 27 ruotsiapuhuvaa. Kun'
kouluun voidaan vastaanottaa vain
30 oppilasta luokkaa kohti ja aino-
astaan suomalaisella ensimäiselilä luo-;
kalla oa rinnakkaisluokika, täytyi 25!

oppilasta hylätä. Kaikkiaan on il-1
moitiautuneita 178 oppilasta, joista
130 suomalaisia ja 48 ruotsalaisia:.

Vesikauhu. EläinlääketieteeHi-
sessä laboratoriossa tutkittu Hami-
nasta tuotu koiranpää on antanut
kielteisen tuloksen.

Perjantaina saapui laboratoriolle
tutkittavaksi koiranpää Viipurista.

Viimeksi todettiin vesikajtchvrtapaus
Helsingissä kesäik. 20 p.

Helsingin laivaliikenne. (SH.',
Efleu saapui satamaan yksi höyrylai-
va sekatarvaraiastissa ja yksi tyhjänä
ottamaan seihilosalastia, Sitäpaitsi
saapui satamaan kaksi kaljaasia, yk-
si kuunari ja 8 saaristolaisalusta hal-
fco-, hiekka- ja tiililastissa.

Kuolleisuus Helsingissä. (SJH.)
Viiton 20/8—Ä6/8 kuluessa tuoli 28 hen-
keä (luterilaisia), joista 4 oE aHe 1
vuoden, 4 I—lo vuoden ja 20 yli 10
vuoden itäisiä.

Allamainittmhin knotemaneyTh in
tuoneiden henkilöiden Jntnmäärä oli:
keuhkotauti ja muut tnberknlootiset
taudit 7. maha- ja suolitulehdus 4, tuh-
karokko 1, verenmyrkytys 1, verenvuo-
to aivoissa ja aivopehmeimys 3, pit-
källeet sydän- ja verisuonitaudit 4,
syöpä 3, itsemurha 1, nnnrt kuoleman-
syyt 4. Viikon kuolleisuutta vastaava
vuotuinen keskit uot!sisuna oö 8,3
1,000 henkeä kohti.' (Keskikuolleisuus
vuonna 19T5 oli 12,5 1,000 henkeä koh-
ti.

Martan keittokoulu alkaa toi-
mintansa tällä lukukaudella huomenna
maanantaina. Iltakursseille ei enää
voida ottaa oppilaita, mutta aamupäi-
väkursseille, sekä suomalaiselle että
ruotsalaiselle, voi oppilaita vielä ilmoit-
tautua. Elintarpeiden saannin vaikeu-
den ja niiden kalleuden takia on koulu-i
maksua ja päivällisinätaa Jonkun verran
korotettu, mutta tulevat nämä kurssit
kuitenkin niin huokeiksi, etteivät mak-
kut opetuksesta Ja päivällisistäkolmena :
päivänä viikossa kuuden viikon aikana
nouse työläisluokkaan kuuluvilta nai-
silta 21 mk. korkeammaksi eikä muil-
takaan 30 mk. enempään. Lokakuun
jälkipuoliskolla järjestää koulu lyhyitä
kursseja keittolaatikon käyttämisessä.

(IS. H.)

Kirjakaupan tähänastinen myyraäläosasto, jossa nyttemmin on vain
suomalainen ja ruotsalainen kirjallisuus.

■'{S.

Kirjakaupan uusi osasto, jossa ulkomainen kirjallisuus sijaitsee.

NmÄrin tässä lehdessä jo julkais-
tusta ilmoituksesta on näkynyt on
Helsingin Suomalainen Kirjakauppa
juuri, äsken avannut uuden huoneus-
tonsa laajennuksen entisessä keskei-
sessä toimipaikassaan.

pitkien kirjaihiyllyjen ja laveiden näyt-
telypöytäin taikaa vievät punama-
toilla peitetyt portaat hiukan ylem-
pänä olevaan uuteen ulkomaiselle
'kirjallisuudelle omistettuun laajaan o-
sastoon, Uusi osasto on niin laaja,
että sen näyttelypäydille yksistään
sopii 4,000 uutta kirjaa näytteille eli
sama määrä, mikä tähänastisille pöy-
dille on mahtunut. Kirjakaupan kai-
kille näyttelypöydi! 1e voidaan nyt
siis asettaa yhteensä 8,000 uutta eri
teosta.

Paitsi näyttelypöytäin pinta-a taa on
kirjakauppa lisähuoneustonsa kautta
saanut hyllypiimitta noin tuhannen
metriä, joten kirjakaupan hyllyille
mahtuvain kirjajonojen pituus nyt te-
kee yiisi kilometriä.

On siinä vara valita kirjallisuutta.
Mutta useata lajia kirjaa täytyykin
Suomalaisella Kirjakaupalla olla run-

Helsingin Suomalaisen Kirjakaupan
varsinkin, viime aikoina saavuttama
suosio etenkin pääkaupungin suomen-
kielisen väestön taholta on pakotta-
nut kirjakaupan hoitajia miettimään
huoneuston suurentamista. Tälle pyr-
ki mykselle olikin toteuttamismahdol-
lisuuksia ja ikalliista ajasta huolimat-
ta ryhdyttiin muutamien entisen 15-
kehuorJeuston takana ja jonkun ver-
ran ylempänä olevain rakennuksen-
osadn muodostamiseen ja sisustami-
seen kirjakaupalle sopivaan kuntoon.

Jo ovelta ■ kirjakauppaan astuessa
tekee huoneusto nyt entistä komeam-
man vaikutuksen. Etuosassa olevien

Helsingin Suomalainen Kirjakauppa Oy.

saasti varastossa, sillä useimmat
maaseudun kirjakaupat ottavat var-
sinkin ulkomaisen kirjallisuuden juu-
ri tämän kaupan välityksellä.

Näytteillä oleva kirjallisuus ulko-
maisessa osastossa on jaettu eri kie-
lien mukaan, niin että osastoon tul-
taessa heti vasemmalla on venäläinen
kirjallisuus, edessä englantilainen ja
vähän taaempana ranskalainen j.n.e.

Sisustustyöt kiillotettua, rus-
keaksi värjättyä, vahattua koivua
on suorittanut Tampereen Höyrypuu
seppä oy.

Myös konttorihuoneusto, pakkaus-
osasto, vihkojen jakeluosasto y.m.
suuren kirjakaupan huomattavat eri
tekijät ovat saaneet uuden järjeste-
lyn kautta uutta tilaa ja toimivat nyt
tietysti aina vain joutuisamminl ja
täsmällisemmin.

UUSI SUOMETAR 1916 N.o 287 7

1750.

: fö.’H.) Kyllä on näinä päivinä taas
./Helsingin elämä vilkastunut. Kaiuil-
|sä liikkuessaan sen selvemmin Luo-
tansa. Siellä väenvilinässä tapaa vä-
ihiitellen kaikki tuttavansa, joita on
|kesänaja.n 'kaivannut ja muistanut.
•Kohtasin (heitä juuri äfefcen kolme sa-
taall-la kertaa, ja kukin heistä oli pir-
ilteä, virkistynyt ja työnhaluinen. Ja,
(ähme kun ihme, kukin aivan erilai-
isilla ehdoilla ja edellytyksillä. E n s i-
jmäinen heistä kehaisi lihoneensa
'«neljäkiloa —• sen varsin hyvin myös-
kin uskoin ja näin hänen kasvojensa
/ja vartalonsa pywi&tymisestä —• ja
iitunsi itsensä sen johdosta erinomai-
sen elpyneeltä, jonka myös saattoi si-
{vnl Unenkin huomata, Kiliä mies hy-
jroyidi ja ihatosteli niin keveästi kuin
knustoistavnolias tyttö. Toinen oli
laitumella rasttellut (ruumistaan laih-

jiduittamisen tarkoituksessa, ja olikin
laLimä niini onnistunut, että ainakin
lädelme kiloa ruumiin yltäkylläisyyt-
tä oli sulariut pois. Sen oli tietysti
täytynyt tapahtua jo heinäkuun hel-
jteiUä, sillä myohäisemmät kesän vii-
kot eivät ole kyenneet sulatustyöhön,
ija hän oli iloinen keventymisestään,
ihyvin iloinen. Hänen työtarraonsa ja
(joustavuutensa/ oli siitä muka vain Li-
jsääntynyt. Ja mies näyltikin sangen

itenakaita ottamaan otteensa siinä
[touhussa ja kilvoituksessa, joka näin
syyskauden alussa viriää uuteen

Kirje Helsingistä.
Kotiin palannut. »Teenkö tuulehea

tupani». Yritys saarnata pappeja. —•

Urheilua sanoilla.
Syyskuun 2 p.

vauhtiin. Kolmas selitti, ettei hä-
nen painonsa ole lisääntynyt eikä
vähentynyt, hän ei ole ruumiillisesti
laihtunut eikä Lihonut ; ■ mutta her-
mostoonsa hän tiesi saaneensa uutta
messinkiä ja koko olentoonsa vahvan
Hsäannoksen energiaa, joka varmas-
ti riittää koulumies kun tämä kol-
mas oli siihen asti, kunnes koh-
tuudella voi toivoa eneimäisiä tupa-
ja lepopäiviä.

Ja niinhän on laita, että kaikki ne
tuttavat, jotkanyt kesän mentyä olem-
me jälleen tavanneet tai piakkoin ta-
paamme omassa hyvässä Helsingis-
sämme, ovat joko lihoneet tai laihtu-
neet tahikka pysyneet entisessä pai-
nossaan. Kaikki he myöskin yleensä
näyttävät saaneen pirteyttä ja elä-
mänhalua. Kestäköön se pimeän syk-
syn ja kylmän, talven yli siihen aisti,
kunnes taas saamme tervehtiä uutta'
kevättä ja uutta kesää!

Palanneet ovat kertoneet, että ero
kesänäni ojita tuntui tällä viikolla ©-

rittäin kaihoisalta. Sillä ilman hen-
get tahtoivat nähtävästi tehdä pilaa
siirtolaisille. Edellisillä viikoilla! sa-
toi ja myrskysi. Tuntuiniin syksyi-
sellä kuin suinkin. Kesäasukas al-
koi toivoa syyskuun lähestymistä
päästäikseen mukavampiin ja lämpi-
mämpiin kaupunkilaiskoteihimsa. "Ja
nyt kun syyskuu todella läheni, he-
lähti fcesälämmiin niin kaunis ja kir-

kas, että sellaista tuskin nähtiin jäl-
keen heinäkuun. Eipä kumma, jos ke-
säasukkaat näin ollen pakkasivat ta-
varoitaan hiukan niinkuin haikein
mielin ja ajoivat kaipauksen tunne
povessa lähimmille rautatieasemaille
odottelemaan junantuloa ja yrittä-
mään pääsyä mukaan. Siellä sitten
asematalon kukkatarhan asterit vielä
helottivat kirkkaanvärisinä ja hyttys-
parvet survoivat kesäisessä tanssissa
muorien vaaiMerain tuulettomalla si-
vulla, nekin ikäänkuin ilkkuen niil-
le, jotka nyt pitivät kesän päätty-
neenä ja siirtyivät pois suvisiltasijoil-
taan. Mutta lähtijät saattoivat loh-
duttautua ajatuksena, että hyttys-
tanssi ja asterien hohde loppuvat
pian; ehkäpä olivat viimeistä iloitte-
lua suven pidoissa, joille taas tulee
auttamaton loppu.

Rautateinämme on palaajilla ollut
ankara tungos; monilla asemilla: on
mukaanpääsy ja paifcansaanti' Ollut
suorastaan onnenkauppaa.
mille keeävierasasemille oli useihin
juniin varattu erityinen »härkävau-
nu» erityisesti näiden! asemien mat-
kustajia vastaanottamaan. Ja näille
vieraille kävi silloin verrattain on-
nellisesti. He täyttivät vaununsa ja
pääsivät hyvin perille, jota vastoin
nimeten pyrkijäin, joille ei ollut karsi-
naa! varattu, täytyi jäädä! monesti,
ainakin lähempänä Helsinkiä, odotta-
maan uutta vuoroa.

jNo, nyt ovat useimmat päässeet
matkan ahdingoista ja ovat onnelli-
sesti kotona. Osa, esim. ylibpistoväki,
lienee vielä saapumatta. Tervetuloa
fcaiMäl Toivottavasti nytkin alkava
syys- ja talvikausi kuluu, vaikkei
vaikeuksitta, ja ilman monella alalla
tuntuvaa puutetta, kuitenkin niin hy-
vin kuin sen . kaksi edeltäjääkin, jot-

ka niinikään aloimme epävarmojen
olojen vallitessa.

Tänä päivänä riensi nuori koulu-
kansakin alkamaan varsinaista työ-
tänsä. Vanhemmat ovat seuranneet
sydämellään mukana; toivovat näet
että saataisiin jälleen otetuiksi hyvä
edistysaskel tietorikkaampaa, valistu-
neempaa, vapaampaa tulevaisuutta
kohden. Mutta oppilaitoksillakin on
vaihe- ja murroskautena kestettävä-
nä. Seminaarit ja kansanopistot ovat
kenties vaikeimmassa koetuksessa.
Kansanopistoina on vielä pari kuu-
kautta aikaa harkita kysymystä »ol-
lako vai ei dia» s.o. toimittavako
vaiko tauottava. Se asia ei kuiten-
kaan kuulu helsinkiläisten kesävie-
raiden! paluumatkaan. -• -1- -

• '• *

Mutta asuntokysymys on sen kans-
sa ainakin jonkinlaisessa yhteydessä.
Niillä kaupunkilaisilla, joilla on ollut
tapana jättää itsensä kesäksi kaupun-
kiasunnotta ja sulloa kirapsunsa ja
kampsunsa jonkun ystävällisen talon
vierasvaraiseen ullakkoon vuokratak-
seen sitten itsellensä asunnon syys-
kuun alusta, joten neljännesvuoden
vuokra säästyisi, ja jotka tänäkin
vuotena ovat tehneet niin he ovat
nyt saaneet ankaran kurituksen. Huo-
neitahan, kuten olen aikaisemminkin
jo puhunut, ei tahdo saada millään
pelillä nykyään Helsingistäl; nimit-
täin oikeita hnoneusboja, perheasun-
toja Yksityisiä huoneita Ilmoitetaan
vielä kuitenkin olevan, mutta ei niis-
säkään ole paljon valinnan varaa.
Joidenkuiden on onnellisen sattuman
kautta onnistunut löytää itsellensä
kohtuullisella vuokralla hyväkin a-
sunto, kun itse ovat ilmoituksella tie-
dustelleet, toiset ovat turhaan julis-

tanect palkintojakin asuntojen etsin-
nästä ja löytämisestä. Etukaupunkien
äärimäfeet rajaseudutkin ovat nyt a-
suntosuhteihin nähden päässeet kes-
kikanipunigin vertaisiksi. Näihin asti
tuottamattorauutensa tähden airvotto-
mat asunto-osakkeet ovat nyt hyvää
kauppatavaraa. Ja että huoneißstoista
nyt otetaan ja saadaan hyvä vuokra,
se on sanomattakin selvää.

Tässä suhteessa on aina talonomis-
tajia ankarasti moitittu. Kivimuurin
omistajani sydän on muka kivikova;
siksi hän säälimättä työntää ahnaan
kouransa vuokralaisten kukkaroon.
Mutta erään kerran vuodessa useim-
mat vuokralaiset rupeavat vuokraa-
jiksi, s.o. ottavat itse vuokralaisia. Ja
se tapahtuu yleisimmin näin syys-
kuun alkupäivinä. Yksityisten huo-
neiden vuokraajat oivat talonisäntien
vuokralaisia. Heillä ei yleensä ole
ennen ollut kovin edullista tilaisuutta
vuokraajana riemuita siitä, mistä
vuokralaisina valittavat kärsivänlsä,
nimittäin korkeista vuokrista, sillä
huoneiden paljous |ja kilpailu ovat
polkeneet hinnat. Nyt on sitävastoin
aivan toisin. Yksityisistä huoneista
vaaditaan nykyään huikeita kuukau-
simaksuja. Vuokralaiset opettavat nyt
vuorostaan! talonisäntiä, miten pitää
menetellä, kun käsi käypi.

Olan näinä päivinä tavannut huo-
neiden etsijöitä, joilta on vaadittu
yhden ainoan jotenkin tavalli-
sen huoneen vuokraksi yh-
tä monta kymmentä jokaiselta
kuukaudelta kuin vuodessa on kuu-
kausia. 120 markkaa kalustetun huo-
neen pelkkä kuukausivuokra! Tie-
dämmekö antaa arvoa asunnollem-
me? Huokeammallakin toki vielä
saanee, mutta kovin tiukassa saanti
yleensä on. Täysihoitoa, joihon var-

sinkin yksinäiset naiset turvautuvat,
ei suinkaan, saa 150 markkaa halvem-
malla; 180—200 lienee jotenkin! y-
Iclnen hinta. On siinä sitten elettävä
yksinäisen naisvirkailijankin, jonika
kuukausipalkka niinkuin esim. suu-
ren osan Helsingin' kansakoulujen lu-
kuisista naisopettajista, kohoaa vain
140 markkaan. Se ei riitä edes asun-
toon ja ruokaan. Ja jotakin muutakin
pitäisi hankkia itselleen. Vaikkei uu-
sia vaatekappaleilta, tohtisi ajatella-
kaan, niin täytyisihän toki saada jal-
kineensa korjautetuksi, ne kun en-
nättää hyvinkin pian »ravata» rikki
kivikaduiJlamme. Kaupunkimme
kansakoulujen alkupäivänä esitti
»Työmies», mitä Ksäfhyvää Helsingin
kansakouluksten pitäisi näinä aikoi-
na saada kunnalta ravinnon, vaate-
tuksen ja koulutarpeiden muodossa.
En tahtoisi puolestani suinkaan estää
näiden toiveiden toteutumista, mutta
huomautan, että nähdäkseni on myös
opettajain!kohta sangen kipeä —■ Hel-
singissäkin eikä vain maaseuduilla,
missä täissä suhteessa niin hartaasti
on odotettu auttavaa kättä.

»Teenkö tuuleben tupani?» Huo-
kaa nyt varmaankin hyvin moni
muinoisen Kalevalan sotkan kanssa
silmiäillessään nykyisen maailman
myllertävää merta ja saadessaan
kuulla ne ylivoimaiset vaatimukset,
joita elämälle eri tahoilla asetetaan.

• m •

Tällä viikolla, jolloin henkinen toi-
minta viritetään jälleen vauhtiin, on
Hbl. yrittänyt saarnata ruotsinkieli-
siin seurakuntiimme uusia ruotsin-

kielisiä ja ennen kaikkea ruotsimmio-
lisiä ipappeja. Tämä vum.ekrimainittu
ipätevyysehto se juuri ilmaisee, miksi
lehti on ryhtynyt niin vakavaan teh-

tävään. Ruotsinkielisten jal ruotsin-
mielisten ylioppilaiden on tänä syk-
synä mentävä joukolla jumaluusopil-
liseen tiedekuntaa® papeiksi valmis-
tautumaan. »Minkään mystillisen
'kutsumuksen' pappisviralle ei tarvit-
se olla vaikuttamassa nuoressa yliojp-
pilaassa, jotta hän voisi tämän elä-
mänkn tsuimiksen valita ja täyttää
sen menestyksellä», niin vakuuttaa
Hbl. Se on nyt antanut kutsumuk-
sensa eikä mitään sen ‘mystil lasein-
pää» hengen kehoitusta ole odotetta-
va. Hbl ja eräät toiset samasta asias-
ta puhuneet ruotsalaiset lehtemme
tahtovatkin tämän kysymyksen tem-
mata pois kaiken syvemmän LemM-
syyden pohjalta ja asettaa sen joka-
päiväisten kiistojen tatläiamalLe tan-
hualli'. Syntyperältään ja äidinkielel-
tään suomalainen pappi ruotsinkieli-
sissä pitäjissämme ei kylläkään ote"
minään sielujen vaarana mutta
varmasti ruot »Joskaani
hän ei tarkoituksellisesti tarinalta
suomalaistumista, auttaa hän sitä o-
naalla persoonallaan, perheellään ja
ehkä perheväellään?; hän valtaa Yh-
den niitä lukemattomia pieniä ase-
mia, joilta ruotsalaista viljelystyötä
tehdään; hän muodostaa aukon rinta-
massa, vähennyksen s&mstysvoirnas-
samme, sen työn kokonaistuloksessa,
mitä ruotsiksi ia ruotsalaisessa hen-
gessä tehdään niin suuressa kuin pie-
Hiessäkin.» Sellaisen värityksen an-
tavat ruotsalaiset lehtemme sille sie-
lunhoidolliselle toiminnalle, jota suo-
malaissyntyinen pappi suorittaa root-
sinkielisiissiä rannikkopitäjissä.

Mirnulla eikä mleiiHä muillakaan
suomalaisilla ei tietysti o4e mitään
sitä vastaan, että ruotsinkieliset seu-
rakuntamme saavat ruot
sinkielisiä, parhaiten nimenomaan
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' Korvausta tapaturmaisesti vähin.

Sattuneesta i heVoselsta. Kaupungin
, työlautakunta on myöntänyt ajuri K.
A. Lahdelle 336 mk. 40 p. korvausta
menetetyistä työpäivistä ja hevosen,

■ orvon vähenemisestä. Hänen hevo-
sensa oli loiuikkautunut tapaturmaises-
ti kaupungin työssä.

Lihantarkastusasemaiia tarkas-
tettiin eilen 98 nautaa, 35 sikaa., 319
vasikkaa ja 210 lammasta.

Viikon kuluessa on hylätty 8 kg.
naudanlihaa, kg. vasikanlihaa,
137 kg. sianlihaa ja 4 kg- lampaanli-
haa. -J

Venevarkaudet.
Keksi miestä pidätetty.

(S.T.T.) Perjantai-iltana Mo 11 ai-
kaan käydessään purjeveneellään, jo-
ka on ankkurissa Siltavuorenrannan
talon n:o 10 kohdalla noiu 11 metrin
päässä rannasta, huomasi muuan her-
rasmies rannalle tultuaan, että hä-
nen veneestään kuului ääniä. Vähän
ajan perästä ui muuan henkilö venees-
tä rannalle mukanaan kajautan katto.
Purjeveneen omistaja, jolla oli muka-
naan pari toveriaan, pidätti miehen
Ja ilmoitti asiasta etsivälle osastolle,
■josta heti lähetettiin konstaapeleja
palkalle. Poliisit huomasivat toisenkin
miehen, joka oli kysymyksessä olevas-
sa purjeveneessä ja pidättivät hänet.
Purjevenettä tarkastettaessa huomat-
tiin, että miehet olivat murtautuneet
kajuuttaan ja anastaneet sieltä veneen
ankkurin. Miesten seisoessa soutu-
veneessään, jolla olivat pur.j°veneen
luokse tulleet, ja yrittäessä rikkoa pur-
jeveneen kannelta ketjua, on soutuvene
nähtävästi kaatunut ja uponnut ja
miehet joutuneet veden valtaan, jolloin
toinen heistä lähti uimaan rannalle ja
toinen pelastautui purjeveneeseen.
Kuulusteltaessa ovat miehet kieltäneet
olleensa varkautta harjoittamassa ja
kertoneet. ollessaan huonolla soutuve-
neellä ulkona merellä veneen täyttyes-
sä vedellä joutuneensa hätään ja sen
vuoksi soutaneensa lähimpään purje-
veneeseen, jolloin heidän veneensä
myöskin upposi. Kinkuissaan veneensä
menettämisestä olivat he sitten omien
sanojensa imukaan ryhtyneet harjoit-
tamaan ilklvaltaisuutta purjeveneessä.
Etsivä poliisi el anna mitään merkitys-
tä miesten tekaistulle jutulle, vaan
luulee päässeensä viime aikoina yhä
lukuisemmiksi käyneiden venevarkauk-
sien tekijäin perille.

Urheilun alalta.
IFK:n kansainväliset

kilpailut.
Taipale saavuttanut uuden Suonien

ennätyksen.
IFK;n. perjantaina alkaneita kuu-

densia kansainvälisiä rata- ja kenttä-
urheilukilpalluga jatkettiin eilen klo 5
i.-p. Eläintarhan urheilukentällä. Sää

, olisi ollut ihanteellinen, jos olisi ollut
4—5 astetta lämpimämpi. Juoksuradat
näyttivät olevan hyvässä kunnossa.

100 m juoksuun otti osaa kaksi,
toista juoksijaa, jaettuina kahteen
kuusimiehiseen erään, joista kolme pa-
rasta pääsi loppukilpailuun. Bnsimäi-
sessä erässä saapui neljä ensimäistä
miltei yhtaikaa maaliin. V. Bergman,
IFK, katkaisi maalinauhan. A. Nurmi-
nen, Urheiluliitto. Turku, oli hänestä
10 cm jälessä ja E Kättö, HKV, saapui
maaliin 10 cm turkulaisen jälessä. I.
Saxell, KIF, ei kai ollut 10 cm enem-
pää Kätön jälessä. Mutta aika oli ko-
konaista 12 sek. Toisessa eräs.
s ä saapui Suomen mestari H. Sula,
Jyry, Helsinki, ylivoimaisena voittaja-
na maaliin saavuttaen ajan 11,7 sek.
tja näyttäen, ettei hän ainakaan tois-
taiseksi aivan oikeudetta ole pikajuok-
sijaimme kuningas. Virallisesti oli E.
Viién, IFK, kuitenkin vain 15 cm jä-
lessä ja K. Pilack, IFK, */, m- Neljäs
011 L. Bränder, HKV. R. Stenberg ei
ottanut osaa. Hän taisi jo perjantai-
sen 60 m voittonsa jälkeen visusti kai-
vaa leiviskänsä maahan.

Aitajuoksun koekilpailua
ei ollut tarpeen järjestää osanottajain
vähälukuisuuden vuoksi. Tänään koh-
taavat tässä kilpailussa toisensa Suo-
men tänvuotinen mestari E. Kättö ja
viime vuoden mestari V. Vickholm, jo-
ka nyt kilpailee ensi kertaa tänä vuon-
na. Turkulainen A. Vuori ottaa niin.
ikään osaa.
Kiekonheitto paremmalla kä-

dellä 313 cm ympyrästä oli sangen
hauska kilpailu. Taipale heitti heti
ensi yrityksellään yli entisen viralli-
sen ennätyksen, joka on V. Järvisen
(s.o. Isä-Järvisen) vuonna 1910 saavut-
tama 38,75 m, vaikka Taipale jo viime
vuonna heitti 42,95 m, vaikka tätä. tu-
losta ei voitu viralliseksi ennätykseksi
hyväksyä sen vuoksi, että kiekko hie-
man poikkesi määrämitoista. Mutta
Niklander, joka ei edes vetänyt pit-
kiä housuja jaloistaan eikä villapaitaa
yltään, heitti metrin pari kauemmas
kuin Taipale. Tämä näytti käyvän
Olympiavoittajan ja Englannin mes-
tarin sisulle. Hän astui päättäväisen
näköisenä renkaaseen, heilautti käten-
sä tavallisitta alkuvalmisteluitta ilman
siekailuja kerran ylös, pyörähti sltte
miltei huolimattomasti ympäri ja sai
heittonsa onnistumaan erinomaisesti.
Kiekko lensi tasaisesti n. kuusi metriä
ennätyslipun tuolle puolen. Yleisö rat-
kesi taputtamaan käsiään. Niklander
heitti housut jaloistaan, mutta se ei
auttanut. Hänen ensi heittonsa jäi hä-
nen paraimmakseen. Ei kyennyt Tai-
palekaan enää parantamaan, vaikka
hän heitti milloin villapaita päällä,
milloin ilman. Ohaka, jonka ensi heit-

to epäonnistui kiekon pyöriessä väk-
käränä, sai kolmannen pyörähdyksen-
sä onnistumaan ja heitti pikku-ympy-
rästä paremmin kuin perjantaina nor-
maaliympyrästä. Tulokset;

1. A. Taipale, HKV, 44,77 m (Suomen
ennätys).

2. E. Niklander, HKV, 42,68 m.
3. A. Ohaka, Kalev, Tallinna, 40,28 m.
Lähinnä .oli V. Sevellus, IFK, joka

heitti 33,71 m. < e

Maailmanennätys tässä lajissa on
amerikkalaisen Arlie Mucksin tänä

vuonna saavuttamana 47,41 m. Oh siis
vielä Taipaleella urakka edessään.
Mutta huomattava on, että Amerikas-
sa harjoitellaan enemmän pienestä ym-
pyrästä heittämistä kuin meillä ja
Europassa yleensä.

Kymmenotteli jät saavuttivat
seuraavat tulokset: aitajuoksu:
Eriksson 18,4 sek.. Hakuiin 18,8 sek.;
kiekon heitto: Eriksson 36,48 m.
Hakuiin 29,36 m.; korkeushyppy;
Hakuiin 165 cm., Eriksson 160 cm.

400 m juoksun koekilpailua el
tarvittu järjestää sen vuoksi, että
osanottajia oli vain neljä, jotka kaikki
pääsivät suoraan loppukilpailuun. Ku.
kin juoksija sai juosta omaa rataansa
niinkuin kansainvälisissä kilpailuissa
on tapana ja olisi tarpeen ottaa tavak-
si kaikissa tärkeissä kilpailuissa, jot-

tei sattuisi sellaisia välikohtauksia
kuin Vilénin ja Leinbergin mestaruus-
kilpailuissa. Lähtö ei tahtonut onnis-
tua, kun revolveri kahdesti teki lakon.
Pllack juoksi sisärataa, Kättö toista,
Osola kolmatta ja Anttila ulommat
sinta. Loppupltkälle saapui "Kättö en-
simäisenä juostuaan tasaisesti ja le.
vollisesti siihen saakka. Hän katkaisi
myöskin maalinauhan kolme neljä
metriä ennen Anttilaa ja PUackla, jot-
ka saapuivat miltei yhtaikaa, maaliin.
Tulokset:

1. E. Kättö, HKV. 53,2 sek.
2. E. Anttila, .Veli, Mäntsälä, 53,7

sek.
S. K. Pilack, IFK, Helsinki, 53,7 sek.
4. V. O sola, HKV, 54,9 sek.
5 0 0 0 m Juoksu muodostui mielen-

kiintoiseksi sen vuoksi, että tulos ei
ollut sellainen kuin yleensä odotettiin.
Lähtijöitä oli täysi tusina. Parvea

Johti yli puolimatkan Lauri Halonen,
jota aivan kintereillä seurasi Alfred
Merisalo, Tatu Kolehmainen, Arvo
Ahlgren, A. Böök ja E. Sandblom. Kun
oli viisi kierrosta jätellä, alkoi Merisa-
lo parantaa vauhtiaan ja jono alkoi ve-
nyä. Halonen jäi ja jäipä Kolehmal-
nenkin. Ahlgren oli ainoa, joka pysyi
aivan Merisalon kantapäillä. Asema
pysyi tällaisena kierroksen toisensa
jälkeen. H’KV:laiset yllyttivät Ahl.
grenia minkä taisivat. Tuli sitte vii-
meinen kierros. Vielä toisen pitkän si-
vun alussa oli Ahlgren Merisalon kin-

tereillä, mutta metsäkyiäläisen voi-
makkaaseen pinnistykseen hän ei jak-
sanut vastata, mutta piti sen sijaan
hyvin huolen toisesta sijasta rikkoen
16 sek. Ahlgren on nnsi esimerkki
kauan harjoitelleista urheilijoista, jot.
ka yhtäkkiä saavuttavat odottamatto-
man hyvän tuloksen. Kolehmainen
jaoksi matkan omantunnontarkasti
loppuun tehden parhaansa, jota enem-
pää ei voi keltään vaatia. Tulokset:

1. A. Merisalo, Kurssi, Metsä-kylä,. .15
min. 48,9 sek.

2. A. Ahlgren, HKV, 15 min. 58,3 sek.
S. T. Kolehmainen, HKV, 16 min.

5,8 sek.
4. A. Böök, Jyry, Helsinki, IS min. 8,8

sek., 5. L. Halonen. Jyry, Helsinki, 16
min. 20 sek., 6. E. Kivinen, Kiista, Hel-
sinki, 16 min. 21.8 sek., 7. E. Sand-
bloro, IFK, Helsinki, 16 min. 39,6 sek.

Moukarinheitto kävi Nfklan-
derin merkeissä. Hänen viimeinen heit.
tonsa oli komea: moukari putosi cn-
nätyslipuTi vaiheille, mutta mitattaes-
sa huomattiin, ettei tulos ollut aivan
ennätyksen pituinen. Pettersson on
auttamattomasti taantunut tässä lajia,
ss ja sai kuutisen metriä selkäänsä.
Kerran hän yritti heittää kolmella pyö-
rähdyksellä ja pyörikin sangen sula-
vasti ympäri hänhän onkin taitava
tanssiraies mutta lopulta moni tasa-
paino Ja »Petä» sai koota itsensä

maasta, minkä hän tekikin sangen ri-
peästi. Tulokset:

1. E. Niklander. HKV, 47,00 m.
2. J. P. Pettersson, IFK, Helsinki,

41,03 m.
3. E. Eriksson, Jyry, Helsinki, 30,53

4 X 10 0 m viestiin otti osaa
neljä joukkueitta, jotka juoksivat yht.
aikaa. Tavanmukaisella hyvällä on-

.nellaan Joutuivat IFK:n joukkueet
Juoksemaan parhaita ratoja, ll:nen si-
sintä, l:nen toista. Kiista kolmatta ja
Turun Urheiluliitto neljättä. IFK:n
ensi joukkue (K. Pilack. V. Vickholm,
V. Bergman ja E. Vilén) voitti ylivoi-
maisesti tuloksella 44,6 sek. (Suomen
ennätys 44,8 sek.). Toisena päätyi Ur-
heiluliitto (B. Kling. A. Nurminen,
A. Vainio ja A. Nelttamo) saavut-
taen ajan 46,1 sek., kolmantena IFK
11. 46,9 sek. ja neljäntenä Kiista, 48,1
sek. Myöhemmin huomattiin, että
IFK:n ensimäinen joukkue oli juossut
3 metriä lyhemmän matkan kuin toi.
set, mikä johtui siitä, että lähtöpaikal-
la oli useampia viivoja Sen vuoksi
tulee kilpailu tänään uusittavaksi.

Lopuksi kamppailivat vielä A. Neit-
tamo (Urheiluliitto, Turku) ja I. Saxell
(KIF, Helsinki) oikeudesta päästä 200
m juoksun loppukilpailuun. Turkulai-
nen voitti.

Tänään alkavat kilpailut kello 2
i.-p. Ohjelmassa! on paitsi kymmen-
ottelun jäJcllä olevia aineita ja En-
gelberthin kiertopalkintoa' koskevaa
viisiottelua, johon ottavat osaa palkin,
non puolustaja, tamperelainen H. Lah-
tinen, P. Johansson, J. Myyrä y.m.,
seuraavat mieskohtaiset kilpailut; 100

m. juoksu, seiväshyppy (osanottajina
m.m. virolainen Martin. Ikonen. Mik-
kola, Peltonen, Wahlbeck, Johansson),
pituushyppy, 1,500 m juoksu, joka kos-
kee m.m. konsuli Stockmannin lahjoit-
tamaa kunniapalkintoa (Anttila,
Vikström, Hakoniemi, Tallgren, Ahl-
gren, Gammelin y.m.), kiekonheitto pa.
remmillä kädellä (taas iskevät Taipa-
le ja Niklander yhteen), aitajuoksu,
200 m juoksu, keihäänheittö paremmal-
la kädellä (Myyrä—Peltonen—Seveiius
Halme y.m.), 20,000 m juoksu (Koleh-
mainen, Hj. Nyström, Halonen, Kämä-
räinen, Hallberg, Kivinen y.m.), kolmi-
loikknus, korkeushyppy (A. Laine
osanottajana), painonheitto (kykenee-
kö Pettersson taaskin voittamaan Nik-
landerinT) ja 4 x 200 m viestinjuoksu,
jossa lajissa IFK:n Joukkue melkoisen
varmasti saavuttaa uuden maailmanen-
nätyksen.

Suomalaisen Pursiseuran syyskil.

pailu tapahtuu tänään. Kilpailu alkaa
klo V, 11, jolloin tapahtuu ensimäineo

lähtö Nihtisaaren edustalta.
Varsinaiseen kilpailuun, joka käsit-

tä kaikki erikoisluokat ja 6 m. ame-
rikkalaisen luokan, on ilmottautunut

18 venettä, joista 5 Helsingin Työväen

Purjehdusseurasta sekä muut toimeen-
panevasta seurasta. Tällä kertaa kil-
pailoe enslmäieen kerran seuran ■■ lai-
vastoon vasta liitetty, Uudestakau-
pungista ostettu 22 m® alus Bile, jonka

omistaa kaupp. E. J. Nurminen.
Samalla toimeenpantavaan vapaan

luokan alusten kilpailuun on ilmoit.

taatanut 7 venettä.
Kilpailuja saattaa mukavasti seura-

ta Pursiseuran paviljongilta.

Jalkapalloilusi Helsingissä alkaa
ensi sunnuntaina. Turun XFK vierai-
lee silloin täällä pelaten Töölön Pallo-
kentällä Helsingin Jalkapalloklubia
vastaan. Samalla Järjestetään jalka-
pallon pituuspotkintakilpailu. Armas
Taipaleella on tämän harvinaisen ur-
heilulajin Suomen ennätys.

Helsingin Soutuklubin syysregatta
on tänään klo 3 i.-p. tavanmukaisella
reitillä Nihti—Kaisaniemen lahti.
Osanottajia on tällä kertaa tavallista
enemmän, yksi toispaikkakuntalaiaen
venekuntakin, nim. Viipurin Soutu-
klubin. Helsingin Sontuklubi panee
tuleen viisi venekuntaa.

Urheiluseura Kalevan jäsenten
väliset juoksukilpailut ovat ensi per.

(S.H.)

j-S!» ....

I Jylhänä ja ääneti
kun nukkuu suuri öinen sa

yllä aavan ikikorven
kaartuu sykjsytaivaan palo,

pyhää rauhaa huokuen
kun uinuu koko erämaa ,

ihanaa on metsämiehen
nuotiolla nukahtaa! -

Hongassa kun räiskää tuli
t r heittäin kipunoita yöhön,

outo onni rinnan iäyttää
\ kate e kohoo tähtivyöhön,
suru, murhe, melu mainen

haipuu kauas unholaan
lumottuna erämiesi

nukkuu Kyliin salomaan.
f

Nuotio jo hiljaa, hiipuu
ra.uk enee ja vihdoin sammuu .

Sarastelee aamun koitto,
hirvi korpisuolla ammuu, j

herää luonito, metsä, salo
'\ ! kaikki täyteen elämää,

nuotiolla ensimäisnä
pystykorvan kohoo pää.

Siinä Halli hartahana
vartijana vietti yönsä

levoionna vuotellen
taas alkamista mxelityönsä.

Herää myös jo erämiesi,

■ nousee, riemuin huudahtaa:
metsän ihanuudet, Halli,

’
' taasen meille aukeaa!

: Korpeen painuu erämiesi
l i salo huokuu hurmaa, (sukaa,

metsät loistaa auringossa ...

f i 'kas jo haukku Hallin kaikaa'
Humahtaa ja poikaa korpi,
' uktometso motkottaa

t koppelokin korskeana X
....... •

, f kuusikossa kotkottaa . . ..

™*»< »-V,,*:-. i f* ;h; €x-
■ Ihanaa. oö syksyn salo!

Ihanaa, on erämaa! 'T
Sieltä metsämiehen mieli

• ihanimmat muistot saa!
<rv’

t . - . t ' *

Pyhäapään korvessa Kuhmoisissa syyskuulla 1915. •

X

Lauri Hannikainen.

UUSI SUOMETAR

;

jantaina t. k. 8 p:aä klo 6 i.-p. Eläin-
tarhaa urheilukeatällä. Matkat 100,
400 ja 1,500 m.

Uimakilpaiiut ovat sunnuntaina t. k.
10 p:nä klo 10 a. uimakoululla. Mat-
kat 50 ja 100 m.

Helsingin Uimaseuran yhdestoista
ja samalla viimeinen uimanäytös tänä
vuonna on tarkoitettu erikoisesti kou-
lunuorisoa varten. Ohjelma on runsas
ja sisältää 16 numeroa. M. m. on 6 .kil-
pailua, joista kolmessa kiistellään kier-
topalkinnosta. nim. Koroleffhr 200 m.
yiestinuinnissa Helsingin oppikoulujen
kesken. Maraznjeffin vaihtelemissa hy-
pyissä ja Kurtdnin vokaalista yhdiste-
tyssä uinnissa ja hengenpelastuksessa.
Näytöksessä suorittaa hra Leo Suni,
Kuozion uimaseura/n edustaja, tiikeri-
hypyn 15 m. korkeudesta. Lippujen hin-
nat ovat 75 p. I—31—3 mk. ya voidaan tila-
ta puh. 28 70. Uimanäytös alkaa klo
2 iz.

Ruotsalainen jalkapallo-
yleisö ..kunnostautuu".

Amerikkalaisia jalkapalloilijoita pal-
kittu Götoporissa kivittämlsellä.

Sunnuntaina v. k. 27 p:nä vieraili-
vat Pohjois-Amerikan Yhdysvaltain
jalkapalloliiton edustajat Göteporissa,
»Ruotsin ensimäisessä jalkapallokau-
pungissa». 7,000 katsojaa ennätys-
määrä oli läsnä. Ottelu ratkesi
amerikalaisten hyväksi ensimäisen nel.
jännestunnin kuluessa. He saavutti-
vat pelin ensimäisen maalin, minkä
örgryte Idrottssällskap kuittasi puolen
minuutin kuluttua, mutta neljä mi-
nuuttia myöhemmin joutui pallo tois-
tamiseen ruotsalaisten verkkoon Ja
siihen päättyikin »maalaus». Peli
muuttui sangen kovaksi; jalkapallo-
kulttuurista ja tavallisestakin kulttuu-
rista välitettiin viisi. Ruotasalaiset
yrittivät kaikin mahdollisin keinoin
saavuttaa voittoa, mutta amerikkalai-
set olivat vielä sisukkaampia vastaan,
panossaan. Että he olivat parempia
tässä ottelussa, on selvää, sillä ensi al-
kupuoliskon puolivälissä loukkaantui
eräs amerikkalainen pelaaja niin pahas-
ti, että hän vähän aikaa oltuaan vielä
mukana, mutta vain »matkustajana»
pian poistui kokonaan pelikentältä.
Toisella alkupuoliskolla määräsi ero-
tuomari, norjalainen P. Andersen erään
toisen amerikkalaisen poistumaan ken-
tältä senvuoksi, että hän yritti lyödä
erästä ruotsalaista, joka kuitenkin
väisti iskun kumartumalla. Erotuoma-
ri ei kuitenkaan ollut nähnyt ruotsa-
laisen pelaajan nyrkinheristystä ame-
rikkalaisen nenän edessä sekuntia, en-
nemmin. Lopuksi oli siis amerikkalai-
silla vain yhdeksän miestä pelissä ja

vastassaan yksitoista pelaajaa ja seit-
sentuhantinen katsojajoukko. Mutta
»yankeet» pitivät puolensa. Heidän
maalivahtinsa Tintle oli suorittanut ih-
meteltäviä »pelastustöitä» ja kerran
saanut vihamielisen katsojajoukon
osoittamaan itselleen suosiotakin.

Vihdoin peli päättyi. Nyt vasta gö-
teporilaiset osoittivat oikean karvan-
sa, Katsojat tulvivat kentälle, ympä.
rölvät amerikkalaiset pelaajat ja tunki-
vat heidät aitaa vastaan. Suurella

vaivalla pääsivät he pukeutumishno-
neeseen. Järjestystä valvova poliisi-
komisarius ehdotti pelaajille, että he

lähtisivät kentältä autoissa. Siihen

el Ruotsin Palloliiton sihteeri suostu-
nut, vaan vaati poliisia pitämään jär-
jestystä yllä. Jalkaisin lähtivät sitte
pelaajat kentältä, mutta heti kun he
näyttäytyivät alkoi yleisö heitellä hei-
tä kivillä ja jalkapalloilijain oli pe-
räydyttävä pukuhuoneeseen. Niitä au.
to Ja, joilla he lopulta pääsivät pois
pelikentältä, kivitettiin myöskin.

Amerikkalaisten oli määrä pelata
vieiä toinenkinottelu Göteporissa, mut-
ta heidän Johtajansa selitti, että en-
simäisen ottelun jälkinäytöksen jäl-

keen he eivät enää voi Göteporissa

pelata. Ja niin tuli päätettyä, että
amerikkalaiset pelaavat vielä neljän-

nen ottelun Tukholmassa. Se suori,
tuttiin viime torstaina.

Moskovan mestaruuskilpailuissa
saavutetuista tuloksista ovat par-
haimmat:

Juoksu: 200 m. Birzin 24,4 sek., 800

Sunnuntaina Syyskuun 3 p:nä

Kellot,
Kihlat

(ilman jnotossaumaa)
v. m. kulta* ja hopeatavarat saa-
daan voittamattoman halvalla

K. S(a!Sion
Kello- jaKultatavarainliikkeestå

Mikonkatu H

m. Hasenfuss 2 min. 8,8 sek., hyppypi-
tuus Leandroft 626, vauhditon korkeus
Schatskij 145 sm., pituus Skuskubin
290 sm., heitto: keihäs Rimarjeff
49,20 m., moukari Tsohistjakoff 33,94
m., kuula Tsarin 11,99 m.

Pikku-uutisia
i Syysk. 3 pnä 1916»,.. i

Tänään: Serafiina.
Huomenna: Mooses.
Aurinko nousi klo 5,0 Ja laskee

klo 6,57.

Henkilötietoja. 70 vuotta täytti
t. k. 2 p:nä leskirouva Maria Tolva-
nen Kuopiossa.

50 vuotta täytti Oulussa t. k. 1 p:nä
asianajaja, varatuomari Antti Seppä-
nen.

50 vuotta täytti eilen Hämeenlinnaa»
sa kauppias Fredrik Justus Fred*
r i k s s o n.

T. k. 2 p:nä täytti Kuopiossa 60
vuotta kansakoulunopettaja Pekka
Aakula. f

50 vuotta täyttää tänään Loimaalla
kunnan- ja rautatielääkärl Väinö Ne-
hemias Vallinkoski - i

50 vuotta täyttää tänään nuohooja
Frans Vaihlström Raumalla.

Perheuutisia. Viime sunnuntaina
vihittiin avioliittoon morsiamen koto-
na Lopen Rautakoskella nti Ester
Schultz ja varatuomari Yrjö Vir-
tanen.

Asianajotoimistot. Varatuomari,
Alfred Forss, joka useamman vuoden
on työskennellyt avustajana Jona»
Castrénin Asianajotoimistossa, oa
avannut oman lakiasiaintoimistoa ta-
lossa n:o 23 Kasarminkadun varrella*;
Toimisto tulee toimittamaan kaikkia
asianajoammattiin kuuluvia tehtäviä. J

~

*

Koulujuhlat. Tänään, vietetään
Hattulan Kosken kansakoululla konton
25-tvuotisjuhlaa.

Paperipula. (S. H.) P.-P. kertoo,
ettei Kylän Lehti voinut papenptäan
vuoksi ilmestyä viime viikolla. ;

Oy. Fix, pikatoimteto, on muutta*,
nut konttorinsa uuteen huoneustoon.
Kaivokatu 11, vastapäätä uutta Seura*
huonetta. •** ■

Aikaisen talven merkkikö? (SjH.Jj
Keskiviikkona klo s;n tienoissa StaHa
nähtiin kurkiparvi matkailla Porvoon
ylitse eteläin maita kohti. Kurkien, ai-
kaisen poismuuton sanotaan ennustan
van aikaista talvea. - -

Hopeahäitään viettävät Kotkassa tä-
nään kauppias Juho Laitinen ja
hänen puolisonsa Anna.

Viime pyhänä vihittiin Haminassa
rauta tien virkailijat Natti Sl let z
Kuokkalasta ja Valto Rainio liike-'
roisista. *

Helsingin Tanssi-Opiston baletti-
koulu alottaa toimintanlsatl k. 16 .p:näl
Opetus käsittää ranskalaisia ja venä-
läisiä baletteja, rytmillistä ja plastil-
lista tanssia, tanssi- ja liikumtotpUastÄk-
kaa y. m. Opetusta johtaa Köpenhami-
nan kunink. batetin tanssijatar Kathe
Othon. v

niiden omasta keskuudesta kohonniei-
ta pappeja, ja että, kuten. Hbl. sanoo,
»papin tehtävien ja merkityksen oi-
keampi arvostaminen ruotsalaisella
taholla vaikuttaisi Bert, »että halua
'ia harrastusta jumialuusr.ipillasiin o-
pinnoihin useammin heräisi rrtotsiri-
kieJJsen ylioppilasnuorison keskuu-
dessa kuin mitä nykyään on lailta».
Mutta kysyä kai sopii, onko esim.
Hbl;n kirjoituksessa »papin tehtävät
ja toimet» arvosteltu edes alkuastete
sen »oikein», vielä vähemmin voitta-
van »oikeammin».

Hbl. tietää, että »etupäässä ympä-
ristön toveripiirin ja kodin kä-
'sitys »papillisen toimen arvosta.» on
.yhtenä tärkeänä syynä niptsinkielis-
ten ylioppilaiden vähyyteen •juma-
luusopillisessa tiedekunnassa. Tätä
ruotsinkielisen ympäristön ja Suomen
ruotsinkielisten kotien käsitystä muo-
dostamassa on! juuri Hbl. ollut mitä
tehokkaimpana tekijänä; -se on osal-
taan tällä atailla vienyt siihen, missä
nyt ollaan. Enkä luule, että tämä uu-
si, nyt teroitettu »käsitys» paljon-
kaan asiaa parantaa.

• • •

EUinen »Työmies» koetti Kaafetaa
kaupunkimme »suomalaisia pervaris-
-1 ehtiä» jonkinlaiseen sanaurheiluun1,
jota gosialistiemme pää-äänenkaninet-
taja on tällä viikolla harjoittanut
ruotsalaisten »porvalislehtien» kanssa.
Kiista koskee sitä, kuka osaa heittää
korkeimman arvostelun, puolesta tai
vastaan, Helsingin nykyisestä kun-
niallisesta menosta, erittäinkin pää-
kaupunkimme valtuuston toiminnas-
ta. . ...

Sosialistinen työväestö on pidättäy-
tynyt siitäkin vähäisestä osasta kan-
yungi nhali innossj. .mikä, silla nykyis-

ten perin vanhentuneiden äänioi-
keusolojen perustuksella saattaisi
lanigeta-. Sen . joukot ja sanomaMiti-
miehet katselevat ikäänkuin vierai-
na syrjästä kunnal listen , asiaimime
hoitoa ja siltä perustukselta sitä ar-
vostelevat. Ja silloin toteutuu helpos-
ti sananlaskun ajatus: »Välehen vian
näfceepi talon vterrahan tavoissa.» En
minä eikä sananlaskukaan tarkoita,
ettei talon tavoissa olisi mitään vi-
kaa, mutta sillä,-että vieras näkee
ne »pian», tarkoitetaan kai, että nä-
kee, vaikkei niitä olisikaan. »Työ-
mies» on kiitettävällä innolla ja valp-
paudella etsinyt vikoja, löytänyt nii-
tä tai uskotellut löytävänsä ja huu-
tanut niistä niin voimakkaasti kuin
keuhkot kestävät. Nyt on toinen tä-
käläisistä ruotsalaisista, lehdistä va-
littanut sitä, ettei työväestö ole an-
tanut valita itso.ll.oen edustajia val-
tuustoon; toinen on arvellut, ettei
»si.ltasaiairelajsta katnnöpuhetsuuitai»-

ka.ivata kaupunkimme isäin kokouk-
sissa,'joiden! meno,. asiallisuus ja tte-
torikkans on mainio ilman sitä. Siitä
ovat ruotsinkieliset naapurukset ju-
telleet, »Työmies» on jyrissyt sivulla,
ja nyt illalla se pauhasi siitä, miksi
eivät suomenkieliset porvarislehdet
tule mukaan. Vaikka »Työmies» är-
syttoli sellaisellakin ajatuksella, ettei-
vät muka suomalaiset lehdet ole saa-
neet »ruotsalaisilta isänniltään» lu-
paa puhua tästä asiasta,, niin minä
luulen, .että me sittenkin, ja ehkäpä
juuri siitä Syystä, jätämme »Työmie-
hen» tähänastisten kiistakumppamei-
densa kanssa toistaiseksi jatkamaan
urheilua. Ainakin lähemmäksi uusia
kunnat!kiai vaaleja.

Tanskalaisten tiedemiesten joukos-
ta on prof. Höffding meilläkin ylei-
sesti tunnettu tasapuolisena ja itse-
näisenä ajattelijana, joka on liikku-
nut laajalti filosofian ja psykologian
alalla. Hän on yllämainitussa, vii-
me, keväänä julkaisemassaan teokses-
sa ottanut selvitelläkseen huumoria
sielutieteelliseltä kannalta. Kun tä-

mä teos luo monelta puolelta valais-
tusta tuohon ilmiöön, josta suurella
yleisöllä usein on hyvin hämärä kä-
sitys, lienee paikallaan pieni selon-
teko sen sisällyksestä.

Koetellakseen, missä merkitykses-
sä sivistyneet henkilöt nykyisin kä- 1
sittävät ja käyttävät sanaa huumori,
Höflding kertoo kääntyneensä kol-
men virkatoverinsa puoleen pyytäen

heitä sanomaan, minkä mielteen tuo
sana heissä lähinnä herätti. Ensi-
mäinen heistä vastasi sillä tarkoitet-
tavan enemmän tai vähemmän hy-
vänsävyistä leikinlaskua (»pientä
huumoria»); toinen käsitti huumorin
merkitsevän koomillisuuden aistia,
joka perustuu myötätuntoon ja myö-
täymmärtämiseen; kolmas kuvasi
huumoria elämänkatsomukseksi, jon-
ka mukaan ajallista elämää katso-

Matti,

Mitä on huumori?
Harald Höliding: Den store Humor. En psykologisk Studie (Suuri huu-

i mori. Sielutieteellinen tutkimus). 1916. 3:50 kruunua.

taan ikuisuuden taustaa vastaan.

Näistä vastauksista ei ainoakaan käy
yksiin sen kanssa, mitä Höffding itse
nimittää »suureksi huumoriksi».

Hän lähtee siitä väitteestä, että

huumori on. kokonaistunne (Totalfö-
lelse), joka edellyttää erilaatuisten
elämysten yhteissummaa. Se on elä-
mänkatsomus tai oikeammin sisäi-
nen suhtautuminen elämään, sielun
kokonaistila, johon kaikki elämykset
ja pyrkimykset ovat antaneet oman
lisänsä. Siihen sisältyy samalla
kertaa laaja katse yli elämän sekä
rehellinen kokemus sen pienuuksis-
ta ja onnettomuuksista. Tekijä huo-
mauttaa, kuinka sana huumori on

vasta pitkällisen kehityksen jälkeen
saavuttanut tämän nykyaikaisen
merkityksensä. Varhaisimmin sitä
käytettiin ainoastaan fyysillisessä
merkityksessä osoittamaan kosteutta
tai nestettä esim. ihmisruumiissa,
jonka nesteojninaisuuksien luultiin
olevan, yhteydessä neljän eri tempe-
ramentin eli luonteenlaadun kanssa.
Vähitellen se siirtyi Ranskassa
16;nnen. vuosisadan alussa psyko-
logiseen kielenkäyttöön, jossa se on
ollut useiden kehitysasteiden alaise-

na. Semmoisia luonteenilmauksia,
joissa erityisesti luultiin voitavan
havaita ruumiin »nesteen» vaikutus-
ta, nimitettiin Englannissa »humo-
ristisiksi». Silloin ajateltiin varsin-
kin semmoisia ominaisuuksia kuin
ainaista yksipuolisuutta, oikullisuut-
ta tai eriskumraaisuutta. Niin esim.
eräs Shakespearen aikalainen, Ben
•Jonson, selittää: »Kun yksityinen
ominaisuus siinä määrin vallitsee ih-
misessä, että se saa kaikki hänen
ajatuksensa ja voimansa vaikutta-
maan samaan suuntaan, niin sem-
moisella ihmisellä' voidaan sanoa
olevan huumoria». - Se merkitsi-'siis
jonkun erikoistuntecn ylivaltaa ih-
misessä. Vasta 18:unella ja lännel-
lä vuosisadalla vakaantuu huumori
vähitellen merkitsemään vastakkais-
ten tunneainesten yhdynnästä syn-
tynyttä kokonaisuutta; tunnetta, jo-
ka sulkee piiriinsä leikin ja vaka-
vuuden, naurun ja itkun, ylevän ja
jokapäiväisen, niin että kaikki tyyni
sointuu yhteen saman perussäveleen

kanssa ja että ilottelun alla tuntuu
suuri vakavuus syvimpänä pohjana.
Varsinkin on renessanssimestarien
Shakespearen ja Cervanteen taide
olennaiselta osalta raivannut tietä
f ...

tälle uudelle merkitykselle ja tämän
omituisen sielullisen ilmiön ymmär-

tämiselle. Antiikkinen muinaisaika,
jonka maailmankuva oli rajoitettu ja
jonka taide ja tiede pani painoa tyy-i
pihisten ia niinkuin luultiin

muuttumattomien perusominaisuuk-
sien esiintuomiselle eikä yksilöllisten
elämänkatsomusten ja elämäntunto-
jen kehittämiselle, ei huumoria var-
sinaisesti vielä tuntenut. Höffding
väittää, että Sokrates sekä ajatteli-
jana että varsinkin opettajana oli an-
tiikin ainoa humoristi. Mutta huo-
mattava on, ettei hänen tutkimuksen-
sa ole esteettinen, vaan psykologinen,
ja että hän sen vuoksi hakee esii-
merkkinsä useammin muilta aloilta
eikä kaunokirjallisuudesta.

Ryhtyessään lähemmin selvittele-
mään huumorin olemusta Hoff-
ding ' ensinnä tutkii sen suh-
detta nauruun, koska sillä on
yhteyttä naurun tai ainakin
hymyn kanssa (vrt. esim. Jean Pau-
lin tunnettua määritelmää: »huumo-
ri on hymyä läpi kyynelten»): »Nau-
ru perustuu vastakohlaisvaikutuk-
seen. Se mikä esiintyy järkevänä
ja pätevänä, paljastuu yhtäkkiä mi-
tättömyydessänsä. Silloin syntyy
äkkivaikutelma, ioka cn edellytykse-

nä naurunpurkaukselle. Kun esim.
näemme pikkulapsen aikamiehen
hattu päässä, niin se vaikuttaa nau-
rattavasta koska se mielessämme
muodostaa vaikkapa tiedottoman

vastakohdan lapselle, jolla on ta-
vallinen oma päähineensä päässä.

Nauru voi olla aiheetonta lapsellista
naurua, s.o. terveen ja voimakkaan
mielen välitöntä hyväntuulen il-
mausta, Sen voi aiheuttaa äkillinen

vapautuminen pelosta tai jännityk-
sestä. Ja se voi olla ivanaurua, jol-
la tahdotaan voittaa ja musertaa
vastus. Huumori eroaa viimemaini-
tusta naurunlajista siinä kohdin, että
se suhtautuu naurun esineeseen,
enemmän tai vähemmän myötätun-
toisesti eikä inhoten. Humoristia!
leikinlasku on rakastettavaa. Se voit-
taa vastustajansa leikiten tai näyttää
ikäänkuin suojelevan ja holhovan
sitä. samalla kuin paljastaa sen vä-
häpätöisyyden ja voimattomuuden,
Erikoisen sävyn huumori saa, kun
se perustuu elämän ja kaiken olevai-
sen suurten lakien ymmärtämiseen.
Se vakaumus, että kaikki ilmiöt ovat
riippuvaisia suuresta olioiden järjes-,
tyksestä, avartaa näköalan ja saattaa
myötätuntoisella ymmärryksellä suh-
tautumaan pieneen ja vähäpätöi-
seenkin. Ja vihdoin huumori saa
sydämellisimmän muodon, kun se
kietoo objektinsa ylevällä rakkaudel-
la, samalla kuin levittää hymyn hoh-
teen sen yli. Se on silloin älyllisen
sukkeluuden ja sydämellisen myötä-
tunnon yhteys. Milloin tämmöinen
suhtautuminen . vaihtuviin ilmiöihini
on muuttunut ihmisessä vallitsevak-
si mielenlaaduksi, voidaan puhua
»suuresta huumorista».

Että humoristiset taipumukset oval
hyvin erilaiset eri ihmisillä, johtuu

erilaisesta kehityksestä. Se mille ih’-.
niinen nauraa ia miten hän nauraa,
paljastaa meille hänen sisimmän
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V. 1697 nälänhädän muisto. Tänään
paljastetaan Jääsken vanhatta hauta-
usmaalla muistopatsas 1697 nälkävuo-
den uhrien haudalla. Kivessä on seu-
raava omistuskirjoitus:

»Tähän hautausmaahan hau-
dattiin 1697

12 p. huhtik. samaan hautaan 150 ja
3 p. toukok. 90 nälkään ja nälkärut-
teon kuollutta.

He nääntyivät nälkään väkivallan te-
hoja tekemättä ja ajan kärsimysten
tähden rikkomatta Jumalan ijankaikki-
feia (perustuslakeja.

Siunaus esi-isien haudalle. Jääsken
seurakunta pystytti muistopatsaan

1916.» päinvastoin.»

Muistopatsas on mustaa graniittia,
valmistettu Viipurissa Mäkisen hio- »Niin.»
meissä. Viip.

Panttitavarain huutokauppa toi-
mitetaan t.k. 12 pnä ja 13 pnä talossa
n;o 3 Helenankadun varrella, jolloin
myydään konttorien B. Kalliossa ja A.
Albertinkadun varrella langenneet lu-
nastamattomat maaliskuun pan
Ut. Viimeinen undistuspäivä on per-
jantaina t. k. 8 p.

Kiertokoulu joutui »kiertomatkal-
le». Kun elok. 28 ip:mä piti kiertokou-
lun alkaa Ikaalisissa Läykkälän kylän
Kamraatin talossa ilmoitti siellä talon
isäntä, ettei tänä vuonna ole Kamraa-
tin talon vuoro antaa huonetta koulul-
le. Opettaja ja oppilaat siirtyivät sen-
tähdem läheiseen Läylkin taloon, mutta
täällä sai opettaja ikuußa saman vas-
tauksen, joten sieltäkin oli lähdettävä.
Vihdoin löytyi koululle väliaikainen
tyyssija kauppalasta, uudella ruko-
ushuoneella, jossa opetus voitiin aiot-
tua. Sutta eipä se saanut täälläkään
kauan olla. Elok. 29 p: nä siirtyi koulu
taaskin, tällä kertaa Kalman kylän
Kaliin taloon. Mutta sieltä se taas pa-
lautettiin samana päivänä kauppalaan
uudelle rukoushuoneelle.

*

(S.H.) Harvinainen luonnonilmiö
nähtiin torstaina illalla eteläisellä tai-
vaalla Maarian Paimalan kylässä. Il-
miön muodosti häikäisevän kirkas pal-
lo, josta erkani useampia metriä pitkä
hämnäntapaineu osa. Näkijät väittävät,
ettei se ollut mikään lentävä tähti.
U. A.

»SorSajahti». Viime maanantain
vastaisena yönä oli Sortavalassa jouk-
koja »metsästäjiä» lähtenyt ampumaan
sorsia. Koko yö oli paukuteltu vahvas-
ti, mutta huonolla tuloksella. Aamuhä-
märissä huomaa eräs seurueesta ruo-
hikossa hyvän »hollin» .päässä jonkun
häämöttävän. Mitä suurimmalla varo-
vaisuudella alkaa mies hiipiä lähem-
mäksi ja lopulta ampua pamauttaa -

ruohikossa seisovan moottoriveneen
perääni. Päättäen siitä, että veneen pe-
rä aamulla huomattiin melkein mäsäksi

on jahtimestarimme taitanut ampua
»sorsaansa» melkein yhtä monta ker-
taa kuin mantsinlsaarelaiset ennenmui-
noin ristfharaa eli siksi kunnes »po-
rohkat» loppuivat, ettei ollut miltä
»tshiuhkata».

*

Sorsia joka paikkaan. Perjantaina
sai taloll. Anton Sandberg Summanjo-
essa olleesta rysästään elävän sorsan,
joka oli tunkeutunut rysän viimeiseen

perukkaan.
Vehkalahden Onkamaalla ovat sorsat

syöneet erään talon metsälammen ran-
natta olevasta kaurapellosta niin tar-
koin jyvät, ettei peltoa enää kannatta-
nut niittää. Ham. L. i

4r
Jos testamentti auttaisi. Killisessä

Lahti-lehdessä on seuraava ilmoitus:
»2,000 mkn testament n teen vaimolle-

ni hänen kotia saavuttuaan pikaisesti.

Sirkuksessa on tänään kaksi näy-
täntöä. Uusia esityksiä on: suomalais-
ten taiteilijaveljesten Charlesien bam-
butankovoimistelu, m:lle Didi da Vinoin
pikamaalaukset ja mr Ritschardin vaap-
punäytökset.

Kesälomalta.
»Minä tulen kesälomaltani.»

Katselin häntä hetkisen ja sanoin:
»se näkyy olemuksestasikin terve ja

pulska mies.»

»Niinkö!? Niinkö sinä tosiaan

luulet?» Hän ei nähtävästi lainkaan
hyväksynyt lausettani. »En minä ole

ollenkaan terve ...en yhtään. Aivan

»Siis kuolemansairas -.
. .s

Nyt o!i minua vuoroni hämmästyä,

sillä sana lausuttiin sellaisella vaka-

vuudella ja äänenpainolla, ettei voinut
eräilläkään hänen laskevan leikkiä.

»Mutta ei sitä sinusta huomaa.»

»Odota vain. Ja jos minä säästyn.

r.iin kyllä se johtuu vain siitä, että

se siunattu loma vihdoinkin loppui. En

minä ole luotu kestämään kesälomia.»
»Ovatko ne sitten mielestäsi niin

rasittavia?»
"

»Ovat. Annas kun kerron.»

»No ?*

»Minä jnenin lepäämään. Olin ra-

sittunut ja valitsin itselleni mielestäni
erinomaisen virkiseymispaikan kau-

niillä paikalla, järven rannalla, havu-
metsässä, laivareitin varrella. Mut-

ta -
‘

s

»Mutta»—?» ,

»Luuletko, että sinne pääsi, niin-
kuin rehellisten ihmisten on tapana?
Johau nyt . . niinkuin varas .. . niin
minä tulin sinne . . . pimeässä. Sillä
laivat eivät kulje päivällä. Ne ovat
nääs valonarkoja . > . you know , . .

niinkuin pöllöt ja liikkuvat vain yöllä

valvottaen Ihmisiä kahden puolen reit-

Hau veti henkeä.
»Ja sitten ei kortti ollut tullut pe-

rille, eikä niin ristinsielua vastassa.
pimeätä vain oli kuin —»

Sivuutan tässä kertomuksessa sen,
mitenkä hän pimeässä selviytyi laiva-
laiturista, eksyi halkopinojen väliin,
harhaili siellä puoli tuntiapäätyäkseen
lakaisin laiturille ja mitenkä hän mo-
nien muiden seikkailujen perästä lo-
pulta löysi oikean talon, kunnioitti
suuresti pientä ko.raa, joka ei ollen-
kaan kunnioittanut häntä, sekä riiteli
ifscnsä keskellä yötä katon alle.

luonteensa. Huumori edellyttää
enemmän kuin muut naurun muo-
dot elämänkokemusta ja ajatustyötä,
kiirastulta, jossa elämän vastakohdat
ja olevaisuuden taistelevat voimat
ovat painaneet merkkinsä sielunelä-
män sisimpään ytimeen. Lisäksi hu-
moristi suhtautuu elämään positiivi-
sesti ja lukee aina itsensäkin nau-
rettavien joukkoon. Tämä ei merkit-
se'kuitenkaan samaa kuin itseiva.
Humoristi ivaa itseänsä yhtä vähän
kuin hän ivaa muita, vaikka hän
käyttääkin hyväksensä ivan epäsuo-
raa. muotoa.

Huumorista esiintyy useita eri
muöfoja ja vivahduksia, johtuen niis-

tä sisäisistä edellytyksistä, joiden
tuloksena on sitä kannattava koko-
naisturme. Milloin huumorin perus-

tana on henkinen etevämmyys ja
miclcnylcvyys, ei se kuitenkaan mer-
kitse stoalaista itseensäsulkeutunei-
suufla. Se ottaa vastaan vaikutuk-
sia ulkomaailmasta ia on ympärillä

vallitsevan tyhmyyden ia itsckylläi-
svydtn todistajana, multa sen sisäi-
nen luottamus ja lujuus oi siltä jär-

ky, ja siltä riittää valoisaa sovittavaa
hymyä niillekin. Milloin huumori
taas perustuu kaihon ja ikävöinnin
pohjalle, saattaa juuri tuo mielentyy-

dyttämättömyys opettaa ymmärtä-

mään muiden kaipuita ja pyrkimyk-
siä, samaten kuin se opettaa katso-
maan omia vikojamme vain hyveit-

temme varjopuoliksi ja pitämään nii-
tä osina omasta personallisuudestam-

rae. Mutta vasta myötätunnon (myö-
täilon ja myötäsurun) pohjalla ke-
hittyneessä huumorissa katoaa vas-
takohta oman ja vieraan kohtalon
välillä täydellisemmin. Sympatia
avaa ihmiselle laajemman piirin elä-
mänarvoja ja harrastuksia, saattaa-
pa se ulottua luontoon ja kaikkeen
elävään. Näin muodostuu huumo-
rista kosmillinen elämäntunto. Se
ei sulje silmiänsä elämän epäsoin-
nuilta ja onnettomuuksilta, mutta ei
myöskään kadota uskoansa elämän-
arvoihin, vaikka näkeekin paljon
kärsimystä ja vaikka huomaakin
kauniin ja suuren monesti joutuvan

häviölle maailmassa. Oikeastaan
vasta tällöin huumori muuttuu elä-
mänkatsomukseksi. Kun tämä kat-
somus kerran on saavutettu, niin se

värittää kaikki elämyksemme. Se
ei suinkaan välttämättä estä halua
ja kykyä rohkeaan eteenpäin pyrki-
miseen, vaikka ei niitä suoranaisesti
edistäkään. Kokemus opettaa meil-
le, ettei ilman suunta päämäärää ja
suuria toiveita saada aikaan mitään

suurta. Ilman niitä elämä pysähtyy
tai vaipuu toimettomaksi oleilemi-
seksi. Mutta rae tiedämme myös, et-
tä suurimmatkin päämäärät ovat
vain renkaita arvojen ketjussa, jota
ei voida ajatella rajoitetuksi. Mei-
dän mielestämme äärimmäisin pää-
määrä, joka muodostaa sen arvojen
ulommaisen rajaviivan, johon kat-
seemme' pysähtyy, on kenties vain
alkupiste uuteen arvosarjaan.

Niin lähelle ihannetta kuin humo-
ristinen elämänkatsomus korkeim-
massa muodossaan kolinaakin, ei sitä
kuitenkaan ole katsottava elämän-

tuntojen lopulliseksi huipuksi. Sen
rajana on yhdeltä puolen tragiikka ja
toiselta suuresti suunnattu aktiivi-
suus. Suru ja tuska tekee hymyn
mahdottomaksi. Missä on olemassr
ehdoton traagillinen kohtalo, siinä
murtuu se kosmillinen sopusointu,
johon humoristi tietoisesti tai tietä-
mättään uskoo. Samaten kuin traa-
gillisuus on huumorin rajana passii-
visella taholla, on toiminta sen ra-
jana aktiivisella taholla: tahto, joka

ei tyydy pelkkään katselemiseen,
vaan vaatii.työhön ja ponnistukseen.
Samoin kuin traagillinen sankari
osoittaa ylevyyttänsä juuri perika-
dossa, niin sekin, joka ei anna min-
kään epätäydellisyyden peloittaa it-
seänsä toimimasta täydellä tarmolla,
osoittaa, että hänen mielessänsä on
ylevyyttä.

Huumori on verraten uudenaikai-
nen ilmiö. Uudenaikaisuus perustuu
sen seivästi yksilölliseen luonteeseen,
joka taas on seurauksena siinä il-
menevien tunteiden vivahdusrikkau-
desta ja yksilöistymisestä. Renes-
sanssin laajentunut maailmankuva
ja myöhemmän ajan syventynyt
luonnon- ja historiantunteinus an
edistänyt huumorin • esillepäfeyä.
Kaikkialla maailmassa, niin fiyvir
pienimmässä kuin korkeimmassa,
huomataan suurten yleisten lakien

vallitsevan. Tomuhiukkanen ia maa-
pallo liikkuvat samojen lakien alai-
sina. Ei mikään °le eristettyä ja

satunnaista. Yksilön elämä on kat-
kelma kansan ja ihmiskunnan elä-
mää, Näin muodostuu se valtava
tausta, jota vastaan asetettuna kun-
nioitus suurta kohtaan ei estä mi-

tenkään sympatiaa pientä kohtaan.
Missä määrin älylliset edellytykset

vaikuttavat huumoriin, se riippuu

yksilöstä. Kuitenkaan eivät ne hen-
kilöt, esim. filosofit, jotka ovat an
taulun-eet pohtimaan elämän älyllistä
perustusta, itse juuri koskaan esiin-
ny suuren huumorin edustajina.

Huumori ci näet siedä dogmaattista,
kerta kaikkiaan rajoitettua henkistä
saavutusta, vaan suhtautuu siihen
»humoristisesti». Se aavistaa sen-
kin takana ja ulkopuolella uusia ar-
voituksia ja uusia ratkaisuja. Hu-
moristi työskentelee, niin kauan kuin
voi, löytääkseen uusia arvoja, ja hän
suhtautuu arvostelevasta kaikkiin
teorioihin, spekuiatsioneihin ja hen-
kisiin näköaloihin, jotka ilman riit-
tävää perustusta pyrkivät omista-
maan viimeisen totuuden »viimeisis-
tä asioista». Teologian ]a antiteolo-
gian takaa humoristi hakee psyko-

logiaa. Hän tietää, että sielun sisäi-
sessä maailmassa saattaa kaikessa
hiljaisuudessa tapahtua ihmeellisim-
piäkin asioita, ja valmiit dogmaatti-
set saavutukset tuntuvat hänestä!
vain puolinaisilla ja herättävät hä-
nessä hymyä. Persoonallisuuden pe-

tiä.»

»Siinä minä sitten olin kamarissani.
Minulle tehtiin vuode, minä aloin las-
keutua levolle, mutta kun etsin jotain
jokseenkin välttämätöntä esinettä,
huomasikin, että kapsäkki oli jäänyt
laivarantaan! Se oli sen pimeän syy.

Seuraavana päivänä kävelin hakemaan,
mutten löytänyt muuta kuin valokn-
vauskoneen Ja viulukotelon ja niin
täytyi minun valvoa vielä seuraava yö
saadakseni sen onnettoman kapsäkin
sieltä laivasta. Sillä sieltä se lopulta-
kin löytyi.»

»Olitko sinä muuten tyytyväinen
asuntoosi?»

»Kyllä ja ei. Olihan sieltä ihana

näköala ja täyttihän se aikahyvin
oikeastaan odottamattoman hyvin sen.
mitä ilmoituksessa oli luvattu, mutta
yöt . .

. Ei voinut nukkua muuta kuin
puoli yhteen. Sillä silloin tuli se rii-
vattu laiva . . . joka yö ... ja huu-
Si . . .»

Hän muutti kasvonsa mahdollisim-
man vakuuttaviksi ja sanoi hitaasti
sana sanalta: »Sinä et voi uskoa, kuin-
ka yksi laiva osaa saada itsestään ka-

malan äänen —. Ja kun laiva kerran

oli herättänyt minut, ei nukkumisesta
enää ollut puhetta. Katsos siellä
oli hiiriä. Ja miten paljon siellä
niitä oli! Enhän minä niitä tosin
pelkää . > t ethän sinäkään sitä

usko?»
»En.»
»Mutta epämiellyttäviä ne ovat.»
»Hm!»

»Eivätkö olekin?»
»Ovat, ovat.»
»Niin ja minä en voinut nukkua.»
»No oliko siellä muita kesävieraita?»
»Oli sepä se juuri olikin! Ja

kaikki tyyni hulluja ... aivan raivo-
hulluja ! ! !»

»No, no!» . »

»Olisit itse ollut siellä. Heitä vai-
vasi kävelemistanti. Heidän piti aina
olla menossa, aamulla, päivällä ja il-
lalla. He eivät osanneet muuta tehdä
kuin hakea uusia kävelypaikkoja.

Siellä oli eräs ruotsalainen 'klikki*,
joka yhtä päätä hoki; ’toär ä’ sä här-

liga promenader’, nuoret tytöt rääk-
käsivät minua mukaansa i . , enhän
minä voinut olla epäkohtelias . , . ja

niin täytyi minun juosta päivät pääs-
tään ylämäkiä ja alamäkiä ja metsiä
ja peltoja ja ... Se oli sitten olevi-
naan erinomaisen ihanaa.».

Minua nauratti.
.

. . , ■?,
.

»jyä sinä Ollenkaan naura! Kun

sitä kuukauden ajan yhtäpainoa lauk-
kaa ympäri hikisenä ja huohottavana
. . . eihän minulla ollut päivänvarjoa
. . . niin, tiedätkö ... se ei enää nau-

rata. Se vie hengen! —* Viimein
menettivät ne viimeisenkin järkensä.

Kun tuli aurinkoinen päivä, ei enään
saanut edes juoda rauhassa kotona
kahviansakaan. Ei. Tarjotin kannet-
tiin metsään ja siellä sitten juotiin

kahvi "luonnon helmassa’, muurahais-
ten kävellessä pitkin jalkoja ja selkää
ja kaiken maailman itikoiden antaes-
sa uimanäytöksiä kerma-astiassa ja
valmiiksikaadetuissa kupeissa. Van-
hat tädit sitten vielä aina valloittivat
ne molemmat henkihieverissään hor-

juvat penkit, jotka siellä 'luonnon hel-
massa* olivat, ja minun täytyi sään-

nöllisesti turvautua kiviin ja kantoihin
hätätilassa mättäisiin, sensijaan

että kaikessa rauhassa olisin voinut

istua sisällä mukavassa tuolissa juo-

massa kahvia, joka ei ole mitään kär-

päs-soppaa. —— Jaa-a! Sano mitä

sanot, mutta minä tuskastuin lopulla

niin, että . ,
.»

»Mutta hyvä mies . . . !»

»Jaa-jaa hyvä mies. Olipa onni, että
loma loppuu ennenkuin minusta tuli
loppu. Olen juossut itseni piloille.»

Heitti hyvästi, otti lakkinsa ja läk-
si.

Rakkaan rakkaat lukijat: eikö totta,

kun sairas on tullut terveeksi, ei hän
voi oikein hyvin.

Agapetus.

Aikakauslehtiä on ilmestynyt:
kennustalto n:o 16 sisältää; Urakalla
rakentamisesta, kirj. E. Ikäläinen.
Raut»'betonirakenteiden tuäenkestä
vyys. Rakennusmestari Heikki 1 Tdi-
tolan toimiston, Tampereella, suorit-
tamia piirustustöitä; Muonamiehen a-
sudnrakennus; Postitoimisto ja asuin-
rakennus Ruovedellä; Ruoveden kun-
nantalo ja Oy. Attilan kenkätehdas
Tampereella. Kattotiilet. Helsin-
gin asuntopula. Hehkupatteri-uuni,
kirj. E. S. Professori J. J. Seder-
holmin esipuhe Työnjoth-to-kirjassa.
Kerran toisinkin, kirj. Pyky.

Suomen Lähetyssanomia n;o 9.
Lasten Lähetyslehti n:o 9.
Kodin Kuvasto n:o 3-6.

UUSI SUOMETAR

Kotimaisen työn
tukeminen.

Varkauden padon murtumisen
johdosta.

(S.H.) Viime aikoina on kotimais-
ten teknikkojen piirissä tehty tarmo
kasta työtä teknikkokuntamme ko-
hottamiseksi kestämään alallaan ul-
kolaista kilpailua. Tuloksia onkin
alkanut entistä enemmän näkyä. Pä-
teviä kotimaisia miehiä alkaa koho-
ta entistä enemmän ollen mitä vaa-
tivimpien ja varsin vastuunalaisten
tehtävien tasalla. Usealla taholla
onkin tämä huomattu ja kotimaisille
teknikoille ja heidän suorituksilleen
annetaan entistä enemmän arvoa.

On kuitenkin eräitä aloja, joilla
kotimaiset miehet eivät ole vielä
kyenneet valtaamaan mainittavam-
paa jalansijaa. Tarkoitamme lähin-
nä sitä alaa, jonka puitteissa otsi-
kossamme viittaama onnettomuus on
tapahtunut. Suurteollisuus pyrkii
yhä yleisemmin toteuttamaan laa-
jempia rakennussuunnitelmia urak-
kajärjestelmää hyväksi käyttäen. Tä-
mä koskee tehdas-, pato-, voimalai-
tos ,

silta-, satama- y.m. rakennuksia
Ulkomailla on tällainen suurisuun-
tainen urakkajärjestetmä käynyt
yleiseksi. Meillä on taas toi-
minta pääasiassa rajoittunut huone-
rakennusteoJlisuuteen, ulottuen ai-
noastaan varsin rajoitetussa määrin
tehdasrakennusten alalle. Sen si-
jaan on meillä toiminut kaksi ruot-
sinmaalaista liikettä. Skånska Ce-
mentgjuteriet ja Kreuger & Tolle. Ne
ovat työskennelleet tarmolla ja var-
sinkin edellinen näyttää aikovan val-
lata tällä ajalla monopoliasemaa
maassamme. Kreuger & Toll on ni-
meksi suomalainen yhtiö, mutta mel-
kein kaikki osakkeet ovat Ruotsissa
olevan emäyhtiön hallussa. Skånska
Cementgjuteriet on viime aikoina

saanut osakseen melkein kaikki suu-
remmat työt maassamme. Sen vah-
vin puoli on, että se Ruotsissa omis-
taa oman sementtitehtaan ja on voi-
makkaasti kapitalisoitu. On tosin jo
ennenkin valitettu mainitun yhtiön
suorittamia täkäläisiä töitä, mutta
teoilisuusmiehemme ovat huomaut-
taneet näille työnsä antaessaan, ettei
muutakaan mahdollisuutta ole ollut.
Ja tässä lienee ollut osaksi tottakin.
Suomessa ei tällä alalla toimi ainoa-
takaan kotimaista taloudellisesti kyl-
lin voimakasia insinöritoimistoa, jo-
ka samalla myös omaisi täysin pä-
tevän sekä teknillisen että kaupalli-
sen johdon. Yksityisissä piireissä
on tämä puute kyllä oivallettu, mut-

ta tositoimeen puutteen korjaamisek-
si ei ole toistaiseksi ryhdytty.

Varkauden padon sortuminen eh-
kä lapultakin aukaisee silmät tässä
suhteessa. Tiedämme, että meillä
tällä alalla on olemassa täysin pä-
teviä ja kykeneviä insinörejä. Ko-
timaisella liikkeellä olisi monessa
suhteessa paljoa paremmat edellytyk-
set kunnollisen työn suorittamiseen
kuin ulkomaalta johdetulla liikkeel-
lä. Mutta jos kerran tällaiseen hank-
keeseen kotimaassa ryhdytään, niin
on liike laskettava siksi vankalle ta-
loudelliselle pohjalle, että se jaksaa
kestää, kilpailun ja samalla on sen
johtoon saatava täysin pätevä tek-
nillinen ja kaupallinen johto.

Kun maailmanpalo on loppunut ja
siirtyminen normaalisiin oloihin ta-
pahtunut, ryhdytään meillä var-
maankin eri tahoilla, niin yksityisel-
lä kuin kuntain ja valtionkin, to-
teuttamaan osaksi jo päätettyjäkin
teknillisiä uudistus- ja laajennus-
suunnitelmia. Toivottavaa tällöin
olisi, että meillä silloin jo olisi toi-
minnassi kotimainen kilpailukykyi-
nen rakennusliike, jonka puoleen
luottamuksella voisi kääntyä. Var-
malle pohjalle saatettuna voisi sel-
lainen liike epäilemättä saada jalan-
sijaa ja työmaata myöskin Venä-
jällä. '*

Teknikko.

riaate vaikuttaa hajoittavasti kaiken-
laiseen dogmaattisuuteen ja kaiken-
laiseen pintapuoliseen sovinnaisuu-
teen; mutta samalla se myös ilmai-
see sisäisen elämän tyhjentymättö-
myytfä ja äärettömyyttä.

Höffdingin esitys kokoaa yhteen

huumorin suuret yleispiirteet ja sel-
vittää niiden psykologiset perusteet.
Tällä tavoin se eräissä suhteissa täy-
dentää sitä käsitystä huumorista, jo-

ka tavataan esteettisessä kirjallisuu-
dessa ja jota varsinkin saksalaiset
tutkijat Jean Paulista ja Solgerista
aina Th. Lippsiin saakka ovat selvi-
telleet kirjoituksissaan. Höffdingin
ajatukset saattaisivat osoittautua he-
delmällisiksi siirrettyinä sielutieteel-
liseltä alalta estetiikan alalle. Kir-
jallisuus ön elämän kuvastaja, js*
jos kerran niillä elämäntunnoilla,
joita Höffding nimittää suureksi huu-
moriksi, on semmoinen arvo, minkä
hän on todistanut niillä olevan, niin
on myös humoristisille teoksille
myönnettävä erikoinen arvo ja asema
kirjallisten tuotteiden joukossa. Niis-
sä ilmaiseksen henki, joka on lem-
peä ia viisas, valistunut ja vapaa,
jolle on auennut inhimillinen suu-
ruus ja inhimillinen pienuus, voi-
mien rajallisuus ja pyrkimyksien ra-
jattomuus, joka, sanalla sanoen, on
pystynyt saamaan ajatuksistaan ja
tunnoistaan ehven kokona'.?? imman
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Maaseutu-uulisia.
Porin—Kankaanpään—

Haapamäen rautatiehanke.
Kallaan kanta myöntää vapaan maa-

alueen, vaihtoehtoisesti 1,000 mk.
(S.H.) Varsinaisessa syyskuntako-

kouksessaan perjantaina päätti. Kul-
taan kunta myöntää Porin-—Kan-
kaanpään—Haapamäen rautatietä
varten, siinä tapauksessa, että rata
tulee kulkemaan kunnan alueella, il-
maiseksi kaiken tarvittavan maa-
alueen. Jos taas rata ci kulkisi luil-
laan kunnan alueella, myöntää kunta
sitä varten kuitenkin 1,000 mk. Pää-
tökset ovat kuntaa sitovia, jes rataa
ryhdytään rakentamaan ennen v.
1924. Samassa kokouksessa valittiin
kunnan edustajat mainitun rautatie-
hankkeen johdosta mahdollisesti pi-
dettävään kuntien yhteiseen kokouk-
seen. Päätökset tehtiin aivan! yksi-
mielisesti. Porin —Kankaanpään—
Haapamäen rautatiekomitean puoles-
ta oli kokouksessa ratahanketta se-
lostamassa opettaja H. E. Pajunen
Ulvilasta. S:ta.

Rautatieostot.
Haminan satamarataa halutin ostaa.

Tarjona hylätty.

(S.T.T.) Liikemies A. Lilius on
pyytänyt Haminan rahatoimikama-
rilta saada ostaa kaupungin omista-
man normaaliraiieisen rautatien Ha-
minan asemalta Saviniemen lastaus-
paikalle. Rahatoimikamari on kui-
tenkin hylännyt tarjouksen koko-
naan.

Kirjallisnutta ja
taidetta.

Kansallisteatterin
ohjelmistoa.

Kansanopistot. Agro nom iopetta-
iaksi Pohjois-Savon kansanopistoon
o®, johtokunta 5 hakijasta valinnut
agronomin, fil. kand. Ehto Vuoren,
Salosta.

■Kansanopistokokous pidetään
Sääksmäen kansanopistolla B—lo
pnä syyskuuta. Kokouksen alkajais-
toimitukset ovat perjantai-iltana ju-
nien saavuttua Kuurilan asemalle,
josta on kansanopistoille 5 km. Lau-
Vantaina ja sunnuntaina on keskus-
teluita ja esitelmiä, joita pitävät ja
alustavat tri K. A. Franssila, johta-
jat Hj. Mikander, J. Burmalainen ja
O. V. Sirkka, kansak. tarkastaja K.
Kerkkonen, maisterit Aino Voipio ja
Niilo Liakka. Osanotosta on ensi ti-
lassa ilmoitettava rouva Hanna Sal-
kulle (osoite Kuurilan as.). Asunnos-
ta ja ravinnosta kokousajaita mak-
setaan 15 mk. Kansanopistojen opet-
tajille (ei johtajille) annetaan Kan-
sanopistoyhdistyksen puolesta apu-
rahoja, joiden suuruus ja saajat
määrätään kokouksessa ja otetaan
silloin huomioon matkain pituus ja

kulujen suuruus.

Ajemniin tehdessämme lueteltujen
näytelmien lisäksi tulee Kansallis-
teatteri kuluvalla näytäntökaudella
esittämään Hugo von Hofmann s-
t h a 1 i n uudelleen kirjoittaman van-
han englantilaisen mysterion »Jo-
kaisen ihmisen näytel-
mä». Suomennoksen on tehnyt
runoilija Aarni Kouta ja näyttämö-
musiikin säveltää Jean Sibelius.

Kansallisteatterissa
esitetään tänä iltana telo Vt 8 tavalli-
sin hinnoin 29:nnen kerran Artturi
Järviluoman kansannäytelmä »Poh-
jalaisia». Lippumyymälä ava-
taan tänään klo 4 ip.

■Koko tämä viikko näytellään vie-
lä kotimaista ohjelmistoa. Ensimäi-
nen ensi-ilta on keskiviikkona t.k. 13
p., jolloin esitetään tanskalaisen Ot-
to Benzonin kirjoittama huvinäytel-
mä »Kevät ja syksy».

Uusi Teatteri.

Suurten tulojen vero on Porissa
tuottanut 321,521 mk. 31 p. Kaikki
verotetut ovat maksaneet veromää-
ränsä. (S.T.T.)

Lahjoituksia. Osakeyhtiö Carl
Finnilä päätti yhtiökokouksessaan
Vaasassa viime perjantaina luovut-
taa vuosivoitostaan rahastoksi keuh-
kotaudin vastustamiseksi Vaasan
läänissä 5,000 mk., rouvasväenyh-
distykseMe 5,000 mk.. Ilmajoen kan-
sanopistolle 1,000 mk. ja Kruunubyn
kansanopistolle 1,000 mk.

Maatilan huutokauppa. Ahlman &

Pulkkisen 'lakiasiaintoimistossa Tam-
pereella tarjottiin eilen pidetyssä va-
fiaaehtoisessa huutokaupassa myytä-
viksi Ab. F. V. Gustafson Vehkako&ki
Angsäg-nimisen yhtiön omistamat Koi-
vikon ja Seppälän perintötilat Ruove-
den (pitäjässä, yhteensä yli 500 tynny-

rinalaa. Korkeimman tarjouksen
102,500 mik. tiloista teki Ab. Harviala
Oy.

;
huv ii a<p ais tast a, pinta-alaltaan 1,47

ha ja lohkaistu Kuivikon yllämainitus-
ta perintötilasta, merikapteeni! A. San-
dell, Vehkako ske n sahasta, joka sijait-
see yllämainitun tilan maalla, kaikki-
ne siihen kuuluvine koneilleen ja maa-
alueineen, 27,000 mk. tehtailija J. N.
Salminen. Vaihtoehtoisesti tarjottiin
sahalaitos kaikkine siihen kuuluvine
koneineen sekä kiinteine ja liikkuvine
'kalusta neen palkalta pois vietäväksi,
joista korkeimman tarjouksen 17,000
mk. teki tehtailija Salminen. Lopuksi
tarjottiin kaikki yhdellä kertaa myytä-
viksi Ja teki korkeimman tarjouksen
111,000 mk. tehtailija Salminen. Huu-
tokaupan yhteydessä pidetty yhtiöko-
kous hyväksyi tehdyistä tarjouksista
ainoastaan Harviala Oy.n ja kapteeni
Suudellin tarjoukset. •

- 1
Tämä äskettäin perustettu näyttä-

mö aloitan toimintansa ensi lauan-
taina, syyskuun 9 pnä Aleksanterin,
teatterissa. Avajaisnäytäntönä
tään Henrik Ibsenin 5-näytöteinen
murhenäytelmä »osträtin Inger ron-i
va>. Nimiosan näyttelee teatterin
johtajatar, rva Hilma Rautanen-
Pylfckänen ja miespääosana, neuvns-i
herra Nils Lykkenä, vierailee hrai
Axel Ahlberg Kansallisteatterista!. ■Lippuja näytäntöön aletaan myy-
dä keskiviikkona 6 pnä syyskuuta
Lång & Leppäahon paperikaupassa
ja näytäntöpäivänä klo 3:ltä jp. teat-i
terillä» puhelin 4 30. r '

"

'

V

mi Väinö Rouhiaisen, Antreasta, ja
hänen (kieltäyty-misensä varalta agro-
nomini V. Kajanin, Pietarista.

Vaali on maanvil jelys halliUlisen vah-
vistettava.

Uudenkaupungin SOO-vuoKsjnli-
ia. Uudenkaupungin valtuuston ko-
kouksessa viime tiistaina ehdotti pu-
heenjohtaja ryhdyttäväksi toimenpi-

teisiin kaupungin 300-vuotisjuiilän
järjestämiseksi, koska se tulee vie-
tettäväksi jo 6 kuukauden' kuluttua

Valtuusto päätti antaa valmistus-
valiokunnan ehdottaa juhlatoimikua.
nan jäsenet. Vakka-Suomi.

Ampuma-aseluvat. (S.H.) Äsket-
täin on poliisiviranomaisten tietoon
jäi noudatettavaksi saapunut sellai-
nen määräys, että niiden henkilöi-
den, jotka haluavat hankkia ampuma-
tarpeita, on hakemukseensa liitettävä
rnetsästysa hieensa vuokrakontrahti
tai kirjallinen ammunta- eli metsäs-
tys!upa sen maan omistajalta, missä
ampumatarpeen hankkija aikoo met-
sästää ja ampua. P.-P.

Palvelijain palkat. (S.H.) Por-
voon pestimarkkinoille perjantaina
oli kerääntynyt kansaa kutakuinkin
ja lie jonkun verran -pestuitalkin teh-
ty. Palkat olivat kohonneet huomat-
tavasti. Vuosirengit vaativat 700—
900mk. rahapalkkaa, lisäksi luonnos-
sa maksettavat antimet. Talon ruoas-
sa olevien renkien rahapalkkavaati-
mus oli sama. Palvelija-Harien palk-
ka vaihtoii 20—30 markan välillä
kuussa. Uusiin.

Maamieskculut. (S.T.T) När-
piön maamies- ja talouskoulun avoinna
ollutta, toisen opettajaa virkaa on ha-
kenut ainoastaan Vöyrin kansanopis-
ton opettaja M. h. Cygnell.

Uudenkirkon (V. 1.) maamiesko-utu-n
agroa ootn:-opettajaksi pääaineena
kotieläintioito valitsi koulun johto-
kunta eilen viidestä hakijasta agronoo-

Tämän vuoden kalansaalis Mu-
hoksen lohipadossa. Muhoksen pa-
toa alettiin purkaa torstaina. Pyyn-
tikauden aikana on padosta saatu
lohia 443 kp!., painaen yhteensä
4,629 kg, kosseja 130 kpl., painaen
245 kg, taimenia 135 kp!., painol-
taan yhteensä 537 kg ja siikoja 22
kpl., painaen 29 kg. Koko saaliin
myyntiarvo on 22,065 mk. 45 p., jo-
ka on parempi kuin kymmeneen
vuoteen. Viime vuonna saatiin ka-
loista yhteensä I£9OQ mk. frya.

i
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Uusia kirjoja.
Konlukirjauutunksia.

"Werner Söderström Osa-
keyhtiö on näinä päivinä lähettä-
nyt kauppaan seuraavat uudet oppi-
kirjat;

Keskikoulun lukukirja I,
toim. Erkki Kivijärvi, Oska-
ri Mantere ja V. Tarkiainen.

Toimitta jäin silmämääränä oni ai-
kaansaada sisällykseltään täydelleen
kotimainen lukukirja koulun alaluok-
kia varten. Kirja on kauttaaltaan koot-
tu jopa paria poikkeusta
lukuunottamatta suomenkielisestäkir-
jallisuudesta. Hinta sid. 3:25.
Keskikoulun yleinen his-

toria II; Uusi aika. Kirjoitta-
neet O. Mantere ja G. Saiva.
Viime vuonna' julkaisivat tekijät tä-
män oppikarjansa edellisen. Vanhaa
ja Keskiaikaa käsittävän osan. Kun
kirjan 2,000 kpl. käsittävä painos
■myytiin vuodessa loppuun, ilmestyy
siitä nyt uusi, historiallisella satu-
osastolla täydennetty painos. Samal-
la kertaa lähetetään kauppoihin teok-
sen jälkimäinen, Uutta aikaa käsitte-
levä osa. Se on 312 sivun laajuinen,
mutta kun se käsittää runsaasti lu-
kukappaleita ja kun siinä on yli 200
kuvaa, ei läksyinä luettavakurssi ole
muodostunut laajemmaksi kuin ennen
käytetyssä Patiinin —

Kirjaan liittyy 18 värikarttaa. Hin-
ta 4 mk.

Johdatus raamatun kir-
joihin, kirjoittanut Paavo Virk-
kunen. Uudet ehdotukset oppikou-
lujen kristimuskonopetuksen oppi-
kursseiksi tarkoittavat tämän o-
petuksen muodostamista entistä
suuremmassa määrässä raamattu-
opetukseksi, Ja nämä ehdotuk-
set myös nimenomaan edellyt-
tävät että tällaisen opetuksen pal-
velukseen saadaan opas, jonka avul-
la oppilaat saavat Raamatusta oikean,
samalla kertaa sekä historiallisen et-

tä syventävän käsityksen, mikä taas
puolestaan luo uutta ja hedelmöittä-
vää valoa koko uskonnonopetukseen.
Tähän tarkoitukseen soveltuvana on
tri Virkkusen uusi teos alallaan uran-
uurtaja. Kirja tarjoutuu käytettäväk-
si lyseoitten, keskikoulujen ja semi-
naarien uskonnonopetuksessa. Hin-
ta sid. 2 mk. 75 p.
'Venäjänkielen oppikirja

;I ynnä siihen liittyvä Harjoituskirja,
kirjoittaneet Pekka Kijanen ja
H. J. Vihetj u ur i. Tämä uusi op-
pikirja on toimitettu uusiminaan kiel-
tenopetosperiaiatteaden mukaan. Se
noudattaa n.s. välittävää metodia van-
han käänncsmemetelmän ja uuden,
havainnollisen puhelumenetelmän vä-

lillä. Oppikirja maksaa 2 mk. 75 p.

■ Harjoituskirja 1 mk. Kirjan käyttö-

selostus annetaan opettajille ilmai-
seksi

(Tyttökoulun kasvioppi,
kirjoittanut K. E. Kivirikko. Op-
pikirja on nimenomaan tyttökouiun
oppimäärää silmällä pitäen muodos-
teltu tekijän laajemmasta »Koulun
kasviopista». Piakkoin ilmestyy tyt-
tökoulupaines myös »Koulun eläin-
opista». Tyttökoulun kasvioppi
maksaa 3 mk. 75 p.

Organinen kemia ja tava-
raoppi tullivirkailijoita ja liikemie-
hiä varten, kiri. tohtori -insinööri Os-

kari Routala. Teos on tarkoitet-
tu oppikirjaksi tulHvirkamieskursseil-
le sekä haku- ja käsikirjaksi tulli-
virkamiehille. Tämän ohella kirja

soveltuu käsikirjaksi suurelle yleisöl-
lekin, varsinkin liikemiehille. Teos
käsittelee kaikkia Tullitaksassa ja
Tavaraluettelossa mainittuja organis-
kemiiallisia tavaroita sekä niiden li-
säksi monia tekijän tutkimia uusia
tavaralajeja. Hinta 5 mk. 25 p.

K ust an n u s osakeyhtiö
Kirjan kustannuksella on ilmesty-
uvt; .

'Keskiajan historia. Alkeis-
oppilaitoksia, tyttökouluja ja seminaa-
reja varten, kirj. txit Jaakko Fors-
man, K. O. G. Hannikainen ja
\ H. Virkkunen. 1-49 kuivaa ja

4. värillistä karttaa. Sivuja 272, hin-

ta 3:50. Saman suunnitelman mu-

kaan laadittuna kuin viime vuonna
il mestynyt Forsman—Severi—Virk-
kusen Vanhan atjari historia, on täs-
säkin osassa varsinainen oppikirja ;a
lukukirja yhdistyneinä, minkä lisäksi
1äksykappaleissa on erilaisella paino-
asuna erotettu ne osat, jotka keski-
koulu-aisteella voidaan sivuuttaa.

_

K ansakoulun yl einon his-
toria. Toimittaneet Oskari Man-
tere ja Gunnar Sarva. Sisältää

138 kuvaa ja 16 karttaa. Sivuja 190,
hinta 1; —. Laadittu samoja peri-
aatteita noudattaen kuin tekijän vii-
me vuonna ilmestynyt kansakoulun
Suomen historia.

Uusia sanakirjoja.
(SJU) Kustannusosakeyhtiö Kir-

jan kustannuksella on ilmestynyt;
Saks ai ai s-s uomalainen

sanakirja, toimittanut tohtori
Axel Rosendahl. Sivuja 614;
hinta 9:50.

Tämä sanakirja liittyy siihen Kus-
tannusosakeyhtiö Kirjain julkaisemaan
taskusanakirjasarjaan, jossa aikai-
semmin ovat ilmestyneet Suomalais-
venäläinen, Venäläis-suomalainen ja
Venäläis-ruotsalainen! sanakirja. Se
sisältää noin 47,000 sanaa. Hakusa-
nojen eri merkityksiä on otettu huo-
mioon ja rnerkitysvivahdipksia valais-
tu noin 5,500 lauseparrella.

Samaan sarjaan kuuluvana, ilmes-
tyy tässä kuussa maisteri Toivo V a 1-
leniuksen toimittama Englan-
tiini s-s uomalainen sana-
kirja, joka samoin on tarkoitettu se-
kä koulu- että yksityistarvetta var-
ten, sisältäen kaikkia käytännöllisyy-
den vaatimuksia vastaavan sanava-
raston ääntämisohjeineen.

Kansan Näyttämön tämänpäi-
väisestä ensi-Alasta huomautatmme.
Esitettävänä kappaleena on Wlilhelm
Woltersin 3-näyt huvinäytelmä
»Naissankari». Osajako on koko-
naisuudessaan seuraava;

■Paul Meltzer, lääkäri Aku Käyh-
kö, Hedda, hänen vaimonsa Hanna
Magnusson, Lore, Heddan sisar
Impi Saarnio, Joachim Wrede, Melt-
zerin asistentti Toivo Ellenberg,
Schaarschmidt, täysin palvellut tuo-
mari, Heddan isä Kaarlo Saarnio,
Wolf Kussow, fil. toiht. Lauri Pa-
karinen, Immanuel Gnätsch, koroil-
laan eläjä Paavo Raitio, Rouva
Radccke, yliopettajan leski Pirkko
Raitio, Fritzi, .hänen tyttäriensä
Martha Hannula, Ruhtinatar Olga Ni-
kolajewna Wolkonsky Bertha
Lindberg, Karl ja Liha, Meltzerin pal-
veluksessa ■— Thure Wahlroos ja E-
milis Mehtonen.

Lippumyymälä on auki klo 12—3
ja klo 5; Itä.

Säveltäjät. Säveltäjä Lauri
Ikoselta on kesän kuluessa val-
mistunut suurelle orkesterille sävel-
letty siinJooninen runoelma »Saarel-
le sdällselle». Teos on laaja, käsit-
täen 80:tta partituurisivua. Sitä pait-
si kaksi sävelrunoa, »Lintu» ja »Aal-
to» sopraanosoololle ja orkesterille.
Edelleen kymmenkunta soololaulua
pianon säestyksellä ja saman verran
seka- ja mieskuorolauluja a catpella.
Kaikki vokaaliisävellykset ofvat Otto
Mannisen sanoihin. Syyskaudella
tulee säveltäjä antamaan täällä Hel-
singissä konsertin, jossa paitsi yllä-
mainittuja kappaleita tulee esitettä-
väksi sävellyksiä, joista lehdossamme
viime kevättalvella mainittiin. Ensi ke-
vätkaudella tullaan sitä paitsi täällä
säveltäjän johdolla esittämään joku-
nen kappale jossain professori Kaja-
nuksen sinloniakonsertissa.

Taidegallerian tämän vuoden
yhdeksäs halpa sunnuntai on tänään.
Pääsy 10 p. Galleria on avoinna klo
11 i ip.

Toivo Niskanen ia Elsa Ny-
ström ovat kesän aikana antaneet
tanssinäytäntöjä Savonlinnassa, Kä-
kisalmessa, Takaharjun parantolas-
sa sekä useissa maaseutupaikoissa,
saavuttaen kaikkialla katsomoiden
täyteisen yleisön suuren suosion ja
sanomalehtien mitä kilttävimmät ar-
vostelut.

Uusi runokokoelma. Eero Eero-
lalla ilmestyy tänä syksynä uusi ru-
nokokoelmia »Lauluja ja runoja». —1
K ;la.

Koululaisten käsi-
kirja.

Y. Karilaan ja H. J. Viiherjuuren toi-

mittamana on taksikin alkavaksi luku-
vuodeksi ilmestynyt Koululaisen
Muistikirja, joka käytännöllisenä
käsi- ja muistikirjana on jokaiselle
oppikoulussa kävijälle hyödyllinen Ja
onkin saamut runsaan levikin.

Julkaisussa esitetyt tiedot ovat y-

leensä koululaiselle tarpeelliset, sen
lisäksi on joukkoon otettu joku, jolla

Hallitus ja semstvojen
keskuselsntarvekomitean

perustaminen.
(S.H.) »Retsh» kertoo, että Mos-

kovan kuvernementin semstvo on
maanviljelysministeriöltä saanut tie-
don, että Moskovassa t. k. 4 pnä pi-
deltävään semstvojen elintarvekcmi-
tean alustavaan neuvottelukokouk-
seen sallitaan ottaa osaa ainoastaan
Moskovan piirin valtuutettujen. Neu-
vottelukokouksen ohjelmasta on mi-
nisteriö poistanut seuraavat kysy-
mykset: 1) keskuselimen perusta-
misen elintarpeitten hankintaa ja
myyntiä varten, 2) ohjelman tilaston
laatimiseksi maataloudesta, jonka
toimenpiteen tarkoituksena on kar-
jan pakko-ottoa ja elintarpeita kos-
kevien kysymysten ratkaiseminen e-
ri paikkakunnilla, Kuvornementin
rahatoimikamarin puheen johtaja A.
F. Grusinov matkustaa Pietariin a-
nomaan ministeriöltä, että neuvotte-
lukokous saataisiin pitää niitten edus-
tajain ottaessa siihen osaa, kuin
alussa oli aiottu sekä myöskin alku
peräisellä ohjelmalla.

Kysymys sovinto-oikeuksista.
(S.H.) Keskussotateollisuuskomitean

istunnossa t. k. 1 pnä keskusteltiin
sovinto-oikeuden perustamiseta ko-
mitean yhteyteen.

A. Konovalov teki selkoa tämänky-
symyksen historiasta. Oli päätetty,
kunnes laki sovinto-oikeuksista jul-
kaistaan, järjestää väliaikaiset sovin-
to,oikeudet, joihin ottaa osaa 8 edus-
tajaa tehtailijayhdistyksestä sekä 8
työväenryhmästä. Mutta Pietarin
tehtailijayhdistys oli vastannut, että
se pitää mahdollisina ainoastaan sel-
laisia sovinto-oikeuksia, jatka ovat
perustetut lainsäädännöllisessä jär-
jestyksessä ja jotka ovat sitovia mo-
lemmille puolille.

Keskusteluun ottivat osaa prof. A.
Manuilov sekä tehtailijayhdistyksen
ja työväenryhmän edustajat.

Konovalov selitti, että koska teh-
/taMiayMistyksenyohtokunta juridise-
na henkilönä on kieltäytynyt 'ähel-
tämästä edustajaansa keskussotateoi-
lisuuskomiteaan, on käännyttävä eh-
dotuksella eri teollisuudenharjcitla-
jain puoleen. Hän kysyi, aikooko
tehtailijayhdistys kieltää yksitvisiä-
kin teollisuudenharjoittajia liitty-
mästä sovinto-oikeuteen. Tähän vas-
tasi tehtailijayhdistyksen edustaja
Dufour, että he eivät rupea harjoit-
tamaan salaista kiihoitnstyötä ja et-
tä »voitte kääntyä vapaasti kaikkien
keisarikunnan kansanaineksien puo-
leen», sekä poistui kokouksesta.

Kokouksessa hyväksyttiin yksi-
mielisesti Konovalovin ehdotus, jon-
ka mukaan tunnustetaan toivotta-
vaksi ja mahdolliseksi perustaa heti
sotateollisuuskomiteoihin väliaikai-
set, vapaaehtoiset sovinto-oikeudet.

»Retsh».

Pietarin kaupunginhallinto
juhlii japanilaisia.

Pietarista, sy3'sk. 1 p;nä.
(P. T.) Pietarin kaupunginhallinto
on antanut juhlapäivälliset Japanin
parlamentin edustajain kunniaksi kau-
pungindunman huoneustossa. Venä-
jän ja Japanin kansallislipuilla nh-
keasti koristettu suuri Aleksanterin
sali oli tulvillaan kunnia- ja kutsu-
vieraita, .joitten joukossa mainitta-
koon Japanin lähettiläs Motono, Ja-
panin parlamentin edustajat, ministe-
rineuvoston puheenjohtaja ja ulkomi-
nisteri Stiirmer, ministerit Hvostov,
Bobrinski, Makarov, meriministerin
apulainen Murayjev, duuman puheen-
johtaja Rodsjanko, venäläis-japanilai-

on lomahetkeä huvittava tarkoitus,

Vielä enemmän kuin näillä snoranai-
silla tiedoilla on käsittääkseni merki-
tystä oppilaan kehitykselle niissä
muistiinpanoissa, joiden tekemiseen
kirja antaa kehoituksen.

Muistikirjan hinta kestävissä vaha-

kansissa on vain 60 penniä.
R:o.

Venäjältä.

ministeriksi.

Pietarista.

sen seuran puheenjohtaja, kreivi Ko
kovtsov sekä paljon valtakunnanneu-
voston ja -duuman jäseniä. Avates-
saan juhlan kohotti kaupunginpää
Leljanov eläköönhuudon Japanin kei-
sarille ja Hänen Majesteetilleen Kei-
sarille sekä kunniavieraille. Japanin
lähettiläs Motono kohotti maljan Hä-
nen Majesteettinsa Keisarin tervey-
deksi. Kreivi Terrashima kohotti
maljan Pietarin kaupungille. Sotilas-
orkesteri soitteli tuon tuostakin Ve-
näjän ja Japanin hymnejä. Juhlalli-
suus päättyi konserttiin, jossa avus-
tivat Pietarin keisarillisten ja yksi-
tyisten teatterien taiteilijat sekä Is-
mailovin rykmentin iso-venäläinen or-
kesteri.

Purishkevitsh muonitus-

(S.H.) Kysymys elintarveasian siir-
tämisestä erityiselle ministeriölle on
yhä liikkeellä hallituspiireissä. Paitsi
Sturmeriä kannattaa tätä aatetta
myös A. Trepov. Tämän uuden vir-
kakunnian etupäähän Empisi Bob-
rinskin ja Trepovin mielestä duuman
jäsen Purishkevitsh. >Denj».

Koulujen poistaminen

(S.H.) JBLrah. Vjodomostim» Getojen
mukaa® pidettiin ministerineuvoslon
puheenjohtajan asunnossa viime tiis-
taina kokous, jossa käsiteltiin ky-
symystä oppikoulujen avaamisesta
Pietarissa ja niitten lukumäärän vä-
hentämisestä siten, että ainakin osa
niistä väliaikaisesti poistetaan kau-
pungista, jonne nykyään on vaikea
saada elintarpeita ja polttoaineita.

Kokousta varten olivat yllämaini-
tusta kysymyksestä laatineet mietin-
töjä vaiistusministeriö ja kauppami-
nisteriön kouluosasto. Molemmat vi-
rastot vastustavat koulujen siirtämis-
tä, perustellen kantaansa siten, että
sellaisten opettajain ja oppilaitten lu-
kumäärä, jotka voitaisiin siirtää
muualle, nousee korkeintaan 20,000.
Tämä on siihen ra,äärin pieni luku,
ettei se voi suuriakaan vaikuttaa
pääkaupungin varustamisen edistämi-
seen.

Mikäli »Riisti. Vjedomosti» on saa-
nut tietää hyväksyttiin kokouksessa
yllämainittujen ministeriöiden esittä-
mät perustelut ja päätettiin ainoas-
taan äärimmäisessä tapauksessa ryh-
tyä mainitun toimenpiteen toteuttami-
seen.

Sokerinmyynnin järjestämi-
nen Pietarissa.

(S.H.) »Retsti» kertoo, että elintar-
vekomitea on laatinut suunnitelman
sokerin jakamista ja myyntiä varten
Pietarissa,

Tehtaat, hallinnolliset ja kunnalli-
set laitokset, osuuskunnat, kauppa-
liikkeet, pankit ym. saavat välittö-
mästi sokeria elintarvekomitean
määräyksestä 3 naulaa henkilöä koh-
ti. Ravintolat, kahvilat y.m. saavat

1 puudun sokeria jokaista kulutta-
maansa 10 teenaulaa kohti. Lei-
pomot saavat sokeria ainoastaan
vehnäleivän leipomista varten. Ap-
teekit taasen saavat sokeria s—lo
puutaan aina apteekin suuruuden
mukaan.

Muu väestö saa sokeria ostaa kau-
poista.

Jokaisen kauppiaan saama sokeri-
määrä merkitään kirjoihin, eikä
kaupoista saa .myydä sokeria ostajil-
le 'enempää kuin 2 naulaa kerralla.

T.k. 3 p;stä alkaen' myydään Pie-
tarissa sokeria ainoastaan tiistaisin,
torstaisin ja lauantaisin klo 9—12
aamulla ja klo 5 aina siihen asti,
kunnes kauppa suljetaan.

»Novnie Vremjan» toimittaja
vangittu. (S.T.T.). »Retsh» kertoo,
että koti tarkastuksen jälkeen on
vangittu »Novoje Vremjan» toimit-
taja Manuilov. Manuflovin virkahuo-
neessa »Novoje Vremjan» toimituk-
sessa o» myöskin toimitettu kotitar-
kastus.

Europan turkiskauppa
Nishnij-Novgorodiin.

(S.H.) Nishni-Novgorodin markki-
noilla neuvottelevat parhaillaan tur-
kistavarakauppoiiein edustajat tämän
liikehaaran taipeista ja järjestämises-
tä.

Jotta Venäjän turkistavarain mark-
kinat, jotka ontuen sotaa olivat koko-
naan riippuvaisia Leipzigistä, tulisi-
vat järjestetyiksi perinpohjin uudelle
kannall/e, on markkinakomitea kään-
tyniyt kauppa- ja maanrviljelysminis-
terin puoleen pyynnöllä, että nämä
lähettäisivät neuvotteluun edustajan-
sa. Kauppaministeriöstä lähetettiin
A. Rafalovitsh ja maanviljelysminis-
terlästä Generosov.

Neuvottelukunnan on annettava
lausuntonsa koko Europan turkiskau-
pan! keskittäimisestä Nishni-Novgoro-
diin sekä turkistavarain huutokaupan
järjestämisestä Nishni-Novgorodin
markkinoilla, niin että päästäisiin
Leipzigin välityksestä.

Neuvottelussa keskustellaan myös
muutamien eläimien., etupäässä soo-
pelin, rauboitusajan pitentämisestä.

Kauppaministeriössä huomautetaan,
että ranskalaisilta liikemiehliltä on
saapunut anomuksia perustaa Venä-
jälle turkiksien valmistuslaitos. Tä-
hän asti on sitä harjoitettu vain ko-
titeollisuutena, joka seikka myöskin
teki Venäjän riippuvaksi Saksasta.
—. Rjetsh.

(S.H.) Nishni-Novgorodista ilmoite-
taan >R. Slovolle», että siellä on
elok. 30 pnä pidetty markkinain ja
Moskovan turkiskauppiaiden neuvot-
telu, johon otti osaa toista sataa hen-
keä, myös raha-, kauppa- ja maan-
viljelysministeriön edustajat. Saapu-
villa olivat myös venäläis-ranskalai-
sen ja venäläis-amerikalaisen kaup-
pakamarin jäsenet.

Ryhmä Moskovan turkiskanppiaita
ehdotti, että Venäjälläkin järjestettäi-
siin turkistavara! n huutokauppoja
Lontoon ja Leipzigin malliin, jota
varten kerätään suuri pääoma. Huu-
tokauppa pidetään Moskovassa, Irbi-
tissa ja markkinain aikana Nishni-
Novgorodissa.

Kauppaministeriön edustaja ilmoit-
ti, että ministeriö kaikin puolin kan-
nattaa huutokauppoja, jos ne vastaa-
vat kauppiaiden toivomuksia.

Väärinkäytökset lounaisilla
radoilla.

(S.H.) K. I. Savitshin kulkulaitos-
ministerille jättämässä selonteossa
väärinkäytöksistä lounaisilla rauta-
teillä, joista aikaisemmin olemme
kertoneet, esitetään m. m. »Russkoje
Slovon» tietojen mukaan seuraava
kuvaava tapahtuma;

Lounaisten rautateitten päällikkö
V. P. Smith oli määrännyt insinöö-
ri Gerasimovin pitämään silmällä
että urakoitsija Gerasimov olisi suo-
rittanut hänelle annetun urakan.

Tässä tarkoituksessa oli V. P.
Smith anonut kulkulaitoshallituksen
päälliköltä, että tämä lähettäisi lou-
naisten rautateitten käytettäväksi
Varsovan kulkulaitospiirin insinöörin
Gerasimovin, joka muka oli erikois-
tuntija puutavarain valmistuksen a-
lalla.

V. P. Smithin anomusta kannatti
kulkulaitoshallituksen päällikön luo-
na salaneuvos Maksimovitsh.

K. I. Savitshin toimittamasta tar-
kastuksesta on käynyt ilmi, että in-
sinööri Gerasimov on urakoitsija Ge-
rasimovin veli, kun taasen salaneu-
vos Maksimovitsh on naimisissa hei-
dän sisarensa kanssa. Insinööri Ge-
rasimov ei ainoastaan ollut pitämättä
silmällä, suorittiko hänen veljensä u-
rakan, vaan olipa vielä osakkeen-
omistajanakin urakassa.

Edelleen on todettu, että insinööri
Gerasimov sai veljeltään Gerasimo-
vilta ja tämän liiketoverilta Fried-
manilta kuukausittain 500 ruplaa, o-
mistaen samalla neljännen osan ura-
kasta.

On selvää, että tällaisen kontrol-
löörin silmälläpidon alaisena ura-
koitsija Gerasimov tunsi itsensä ase-
man' herraksi ja asettui kielteiselle
kannalle rautateiden esittämiin vaa-
timuksiin.

Hävitettäviksi tuomittuja kirjoja.
CS.T.T.) Retsh kertoo, että Pietarin
oikeushovi on tuominnut hävitettä-
väksi m.m. Leo Tolstoin kirjasen
»Minkä tähden» ja Paul Louisen kir-
jasen »Sosialismin tulevaisuus».

Pankinjohtaja Rubinsteinin
harjoittama keinottelu.

(S.H.) »RusSk. Slovo» kertoo, että
tutkimukset venäläis-ranskalaisen
ipankin johtajan Rubinsteinin, sa-
nomalehtimies Stembon y. m. jutussa
lähenevät loppuaan. Pidätettyjä,
lukuunottamatta Rubinsteinin kahta
veljeä, jotka ovat tutkintovankeudes-
sa Pietarissa, pidetään vangittuina
Pihkovan vankilassa.

Mikäli lehti on saanut tietää, ei al-
kuperäinen otaksuma, että Rubin-
steinia voitaisiin syyttää valtiopetok-
sesta, ole osoittautunut totuudenmu-
kaiseksi. Häntä tullaan syyttämään
ainoastaan häikäilemättömästä kei-
nottelusta pankin takuun väärinkäyt-
tämisellä.

Mikäli kerrotaan, on Rubinsteinillä
ollut suuri joukko asiamiehiä, joita
hän on lähettänyt keisarikunnan eri
kaupunkeihin ostamaan intendentti-
y.m. sotilaslaitoksille välttämättömiä
tuotteita. Tuttavuuksiensa sekä
myöskin sanomalehtimies Stembon
avulla, joka on läheinen tuttava usei-
den vaQtakunnandnuman huomatta-
vien jäsenten kanssa, sai Rubinstein
aina hyvissä ajoin tietää, mitä tuot-
teita armeija kipeimmin tulee tar-
vitsemaan. Asiamicstcnsä välityk-
sellä osti Rnbinstein hyvissä ajoin
suuret määrät tarpeellisia tavaroita
ja tarjosi tämän jälkeen otolliseen
aikaan palveluksiaan sotaministe-
riölie. Rubinsteinin asiamiehet tar-
joutuivat hankkimaan sotaministe-
riölle tarpeellisia tavaroita ja kun
heiltä vaadittiin takuuta siitä, että
tilaus tulee hyvissä ajoin suorite-
tuksi, esittivät he tällaiseksi venä-
läis-aasialaisen pankin, joka viralli-
sessa kirjeessä todisti, että kysymyk-
sessä olevalla henkilöllä on pankis-
sa useita miljoonieja ruplia, mikä
summa voi olla takeena tilauksen
suorittamisesta. Kun tämän jälkeen
tilaus annettiin, saivat Rubinsteinin
asiamiehet heille tulevan prosentin,
mutta suurin osa voitosta meni Ru-
binsteinin omaan taskuun. Ru-
binsteiniä tullaan syyttämään täl-
laisten väärien takausten antami-
sesta.

Mikäli kerrotaan, ei Rubinsteiniä
ja hänen rikos tovereitaan vastaan
aiota nostaa oikeusjuttua, vaan rat-
kaistaan heidän asiansa hallinnolli-
sessa järjestyksessä. Odotetaan,, et-
tä Rubinstein, Stembo y.m. karkote-
taan sodan ajaksi Narymin alueelle.

Verkakeinottelu Moskovassa.
(SJL) Moskovan verkakauppiaiden

keskuudessa kertoo »Denj levi-
si perjantaina huhu, että valtuuston
pantti 1aitosvaliokunta on pyytänyt
viranomaisilta lupaa ottaa pakolla
pois ne tavarat, joita kaupungin
panttilaitoksiin on pantattu esineiden
kätkemisen tarkoituksessa.

Kaupunginpäällikön määräyksestä
on toimitettu lukuisia tarkastuksia
suurliikkeiden varastoissa, jotka har-
joittavat verkaikauppaa. Kotitarkas-
tuksen aiheutti se, että veran hinta oli
viime aikoina Moskovassa huimaa-
vasti kohonnut, maksaen 25 ruplaa
arshina. Niin pian kuin levisi tieto
tarkastuksesta, alenivat hinnat, niin
että verkaa saatiin taas sopuhinnalla.

_ Tuomittuja Itävallan alamaisia.
Pietarista, syysk. 1 p. (P.T.) Oi-
keushovi on vahvistanut Riian piiri-
oikeuden langettaman tuomion Itä-
vallan alamaista von Mainzdoffia ja
hänen kahta veljeänsä vastaan nos-
tetussa jutussa. Piirioikeus oli tuo-
minnut syytetyt 6 kuukaudeksi van-
keuteen sen johdosta, että he olivat
v. 1911 keränneet rahoja Itävallan
laivaston hyväksi. Tuomittujen osan-
otto varojen keräämiseen kävi ilmi
itävaltalaisesta aikakauslehdestä
»Plag», missä oli painettuna lahjoit-
tajain nimet.

Uusi xautatiehaUituksan pääl-
likkö. Pietarista, siyysk. Ip. (P.
T.) Rautatiehallituksen päällikkö,
kulkulaitosminisiteriön jäsen Osipov
on pyynnöstä saanut eron virastaan
ja on hän nimitetty Vladikaukasian
rantatien päälliköksi.

Pohjoisten rautateiden päällikkö,
insinööri Bogashev on nimitetty rau-
tatiehallituksen päälliköksi ja kulku-
laitosministeriön jäseneksi.

Viron kansan vapautusfuhla.
Pietarista, syysik. 2 p. (P.T.)
Sen johdosta, että v. 1916 on kulu-
nut 100 vuotta siitä, kun keisari

Aleksanteri I vapautti virolaiset, ko-
koontuivat Pietarissa olevat virolaiset
korkean vapauttajansa haudalle,
missä he luettuaan sielumessun las-
kivat uhkean hopeaseppeleen, jossa
on kirjoitus: Vapauttajalle vapautet-
tujen virolaisten kiitollisilta jälkeläi-
siltä.

Arestivankeus kuoleman-
rangaistukseksi.

(S.H.) Rjetsh kertoo

Näinä päivinä on Pietarin piirisota-
oikeudessa käsitelty juttua talonpoika
August Väikeä vastaan, jota syytetään
aseellisesta poliisin vastustamisesta
ja yrityksestä murhata poliisikonstaa-
peli.

Narvan kaupungissa asuva Väike
oli ystävänsä, talonpoika Kasin kans-
sa, ollen molemmat päihtyneinä, pan-
nut toimeen rauhattomuutta erään
ravintolan edustalla. Väike ja Kaa
huusivat haukkumasanoja sekä rikkoi-
vat ravintolan ikkunoitakin. Meluun
saapui kaksi poliisia. He aikoivat vie.
dä meluajat putkaan, mutta nämä pöt-
kivät pakoon. Kokoontui väkijoukko,
joka asettui Väiken ja Kasin puolelle.
estäen poliiseja viemästä näitä mu-
kaansa. Poliiseja ruvettiin kirittä-
mään. Tämän mellakan kestäessä
kuului laukaus.

Toiselta poliisilta luoti läpäisi hou-
sut ja hiukkasen raapaisi sääriluuta.
Poliisien kertoman mukaan Kas hyök-
käsi heitä vastaan puukko kädessä ja:
Väike ampui revolverilla. Molemmat
nämä kyllä ennen pitkää pidätettiin,
mutta ei puukkoa eikä revolveria heil-
tä eikä heidän lähettyviltään löydet-
ty. Sittemmin, oikeudenkäynnin kes-.
täessä, poliisiupseeri todisti, että ta-
pahtumapaikalta oli löydetty revolve-
ri, mutta kun sen putken läpimitta el
ollut sama kuin ammutun luodin, niin,
tätä revolveria ei ollut säilytetty. Pi-
(Jätetyt väittivät, ettei mitään asetta
heillä ollut. Ja että laukauksen oli am-
punut toinen poliisi.

Syytetyn puolustaja Rosov huomaut-
ti poliisin menetelleen oudosti, kun se
oli käskemättä ryhtynyt mittailemaan
revolverinputkien läpimittaa eikä sit-
ten säilyttänyt todistuskappaletta.

Molempia pidätettyjä syytettiin so-
talakien 22 kirjan 279 pykälän perus-
teella, Joka määrää kuolemanrangais-
tuksen. Kas kuoli tutkinnon kestäes-
sä. Väike tuomittiin kahdesti. Ensi
kerralla piirisotaoikeus huomasi hänen
poliisijärjestyksen 38 pykälän mukaan
syylliseksi yleisen järjestyksen häirit-
semiseen Ja tuomitsi hänen 3 kuukau-
deksi arestiin. Sotaprokuraattorin
pantua vastalauseensa pääsotaoikens

kumosi tuomion.

Uudessa käsittelyssä piirisotaoikeus
katsoi Väiken syylliseksi siihen, mistä
oli syytetty Ja tuomitsi hänet hirtet-
täväksi.

Tuomitun puolustaja Rosov on pää-
töksestä valittanut, mutta ei ole tie-
dossa otetaanko valitusta käsiteltä-
väksi.

Tulukset uudelleen
käytäntöön.

(S.H.) Tulukset tulevat uudellesi
käytäntöön, kirjoittaa »Päevaleht..
Koska tulitikut ovat kallistuneet, täy-
tetään Tallinnassa paljon sytytysko-
neita. Niihin tarvittava kivi saadaan
Itävallasta ja Saksasta. Saksasta saa-
daan tätä sinervää kiveä vieläkin
Ruotsin kautta, mutta itävaltalaisen
(Auerin) harmaan kiven saanti Roma-
nian kautta on jo kauan ollut seisauk-
sissa. Tämä on vaikuttanut, että tuo!-'
lainen kivi nykyään Tallinnassa mak-
saa 15 kop. Ennen sotaa myytiin 3
kop. pari. Vähittäismyyjät maksavat
kilosta 600—750 ruplaa, ennen sotaa
18—20 rpl.

Suomalaiset!
Muistakaa Suomalaista Sivistysza<

hastoa lahjoituksilla ja jäikisäääSki
sillä!

UUSI SUOMETAR

>
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Sunnuntaina Syyskuun 3 p:nH

(S. H.) Bulgaria julistanut sodan Romanialle. Sotamarski Mackensen
saapunut Nishiin johtamaan bulgarialaisten sotatoimia- Vallankumouksellinen
liike Kreikassa: osa Kreikan sotaväkeä Makedoniassa asettunut ympärysSiiton
puolelle kenraali Sarrailin komentoon. Pohjoisella rintamallaan ovat romania-
laiset miehittäneet muutamia uusia paikkoja; luoteisella rintamallaan ottaneet
Hermannstadtin eteläpuolella vangiksi yli 1,509 sotamiestä. Romanian ete-
läisellä rintamalla ovat venäläiset joukot saapuneet keskuspaikkaansa. Tais-
telut Stohod-joelta Karpaateille jatkuvat: venäläiset ovat edenneet Solotshevin
ja Halitshin ynnä Korosmesin suunnilla.

Asema.
(Sodan 765 :s päivä.)

(S-H.) Venäjän armeijain yli-
päällikön esikunta ilmoittaa eilises-
sä tiedonannossaan taisteluiden Prip-
jetin ja Karpaatticn välisellä rinta-
malla jatkuvan. Stohod-jocn var-
rella näyttävät saksalaiset yhä ole-
van hyökkäävänä puolena; nyt ryh-
tyivät he etenemään Tobolvn kylän
lounaispuolisella rintamanosalla,
mutta torjuttiin laikaisin. V 1 adi-

m ir-V o*lyns k i n suunnalla jat-

kuu itsepintaista taistelua Shelvovon
ja Korytnitsan alueella. Sen sijaan

ovat venäläiset taistellen edenneet
Solots hevin ja Halitshin
suunnalla saaden vallatuksi muuta-
mia vihollisen asemia. Mutta tältä-
kin suunnalta mainitaan nimen-
omaan, että vihollinen puolustautuu
tarmokkaasti tehden vastahyökkäyk-
siä, jotka kuitenkin venäläiset ovat
kaikkialla torjuneet. Korosmesin
suunnalla ovat venäläiset valloitta-
neet muutamia kukkuloita Voroner-
kan eteläpuolella.

Tiedonannon sävy on sama, kuin
muutamain edellisten; rintaman ete-
läosassa ovat venäläiset yhäkin
hyökkäävänä puolena, sen pohjoisel-
la siiveMä puolustuskannalla; samal-
la kun he idästä ja kaakosta käsin lä-
henevät Lembergiä, estävät he vihol-
lisen pyrkimistä Kovclin ja Vladrmir-
Volynskin puolelta Luiskia kohti.
Taistelu on tuimaa ja sitkeätä, kuten
luonnollistakin on yllämainittujen
paikkojen tärkeyteen nähden.

Kaukaasian armeijan rinta-
malla näyttää venäläisten etenemi-
nen nyttemmin jatkuvan keskeyty-
mättä; vain Gymishhanen #länsipuo-

letla ovat turkkilaiset enään yrittä-

neet ryhtyä rynnistykseen. Sielläkin
heidän hyökkäyksensä torjuttiin ja

kaikkialla muualla ovat venäläiset
hyökkäävänä puolena.
. Ranskan, Italian ja Ma-
kedonian (Salonikin) rintamilta
ei ole erikoista, mainittavaa.

Romanian rintamilla ilmoitti
anmeijan päämajan jo toissayönä
saapunut tiedonanto romanialaisten
hyökkäyksen jatkuvan pohjoisella ja

luoteisella rintamalla. Edellisellä
;ovat romanialaiset vallanneet uusia
paikkoja rautatien varrella, jälkimäi-

sellä rintamalla etenevät he ller-
maunstadtia (Szrbediä) kohti, jonka
eteläpuolella 6 itävaltalaista upsee-

ria ja 1,537 sotamiestä on joutunut
vangiksi. Eteläisellä rintamalla il-
moitetaan venäläisten joukkojen saa-
puneen keskityspaikkaansa Dobrud-
shassa. Siltä suunnalta siis on pian
odotettavissa mielenkiintoisia sano-
mia.

Siinä ovatkin huomattavimmat
sotasanemat, jos vielä lisätään, eitä
marski Mackensen on saapunut
Nishiin ryhtyäkseen johtamaan bul-
garialaisten sotatoimia; sillä syys-
kuun 1 pnä on Bulgaria, kuten
odotettavaakin oli, julistanut
sodan Romanialle.

Kreikassa on alkanut va 1-
lankumouksellinen I; ik e,
jonka seuraukset saattavat olla ar-
vaamattomia. Salonikissa on muc-
dlostcttu komitea edistämään Kreikan
yhtymistä yimpärysHitloon. Santar-
misto asettui viipymättä komitean
puolelle, johon myöskin yhtyi eversti
Mazaraiki rykmenUinsä kanssa. Ja

ympärysliiton ylipäällikkö, kenraali
Sarrail, on suostunut ottamaan kreik-
kalaiset sotajoukot komennuksensa
laisiksi. Tämä vallankumoukselli-
nen liike on kuitenkin ilmoittaa
Pietarin Toimisto edelleen koh-
dannut vastarintaa muutamien tois
len ainesten puolelta, jotka pääasial-
lisesti ovat jalkaväkeen kuuluvia se
taimiehiä. Nämä on suljettu kasar-
meihin. Kun he yrittivät hyökätä

niisiä ulos, torjuttiin heidät 'äkäisin
kivääri- ja kuularuiskutulelia.

Ollaan siis siinä, että kreikkalai-
set sotamiehet ampuvat toisiansa.

Mihin tämä jahtaa, on vielä mahdo-
ton ennustaa; pahimmoiksm kuu-
luu kuningas Konstantin olevan vuo-
teenomana sairaana.

* -

Irlannin pulman ratkaise-
miseksi on Englannissa tehty huo-
miota herättävä ehdotus. »The Gra
phic> esittää näet, että kun valtio-
miehet eivät ole kyenneet tyydyttä
väisti selvittämään Irlannin soluis-
ta vyyhtiä, olisi Englannin leskiku-
ningatar Aleksandra nimitettävä Ir

lännin varakuningattareksi, joka
asuisi Dublinissa tai sen lähistöillä,
sillä kuningatar nauttii Irlannin
muutoin riitaisen väestön yksimielis-
tä suosiota, ja on hänellä kaikki ne
ominaisuudet, joika tekevät hänet
mitä soveliaimmaksi vetoamaan Ir-
lannin kansan tunteisiin. Sitäpaitsi
tulisi kuningatar Aleksandr? jatka-
maan perinnäistapaa puoli» jvaina-

jansa, kuningas Edwardin ajoilta, jo-

ka aina oli tunnettu Irlannin asian
horj limattom aks i ystä v äksi.

»Star» kannattaa mitä lämpimim-
min »Graphicin» ehdotusta; lehti
kirjoittaa, että se, jota nyt tarvitaan,
on juuri sitä, jota sopisi sanoa »Alek-
sandran hengeksi»: viehättävän ys-
tävällistä suvaitsevaisuutta.

Venlräii rintamat.
YLIPÄÄLLIKÖN ESIKUNNAN

TIEDONANTO.
Pietarista, syysk. 2 p. (P.T.)

Kotkaan ylipäällikön esikunta ilmoit-
taa;

Läntinen rintama.
Tobo 1y n kylän lounaispuolella

olevalla rintamanosalla ryhtyi vi-
hollinen Sto h o d-joella etenemään,
mnita torinttiin takairin jalkaväkatm-
me Initia. V 1 adi m i r-V oly n-
skin suudella jatkuvat k j.läväl

tatstc-.ul Sh elvcvon ja Koryta-tean
aluoTslla. Solotsljevin ja Ha-
lii sh in srunnollr. ovat sotajouk-
komme taistellen edenneet ja val-
leittanne' muutamin vihollisen ane-
mia, pahoittaen peräylycsäin
länttä kohti. Vihollinen puolnstau-
tnn tarmokkaasti, tehden vastahyök-
käyksiä, jotka kaikkialla olomme tor-
juneet. Korosmesin suunnalla
olemmo valloittaneet muutamia kuk-
kuloita Vorcnerkan eteläpuolella.

Eankaasianrintana.
Olomme tulellamme ja pisUnliyök-

käyksvllä fysSylcäaeet turkkilaistan
riEaemlsan Gym is h-h an e n län-
sipuoleisia. Vihollinen kärsi suuren
nrio3h.ukan ja vetäytyi takaisin. Kai-
k i t-T shiitlikin läcsipucV.lla
otimme vannikad 6 turkkilaista np-
saoria ja 205 askelia. Erään ryk-
mentin rintaman edustalle jättivät
turkkilaiset epäonnistuneen hyök-
käyksesi jälkeen muutamia satoja
ruumiita. Taistelussa Tsho r m n-
kin kylän altaalla otettiin vankoja
sekä vallsliän 1 tykki ja 23 laatik-
koa ampumatarpeita. Mosnlin suun-
nalla ahdistamme vihollista Säkkisin
alusella.

Ranskan rintama.
YLEINEN ASEMA.

Pärisisi a, syysk. 1 p. (P.T.)
Virallinen iltaticdonanto ilmoittaa:
Lukuunottamatta venattaiu ankaraa
tykkitaisielaa Somman rinta-
malla ja Fleuryn rintaman-
osalla Määrin oikealla rannalla ei
koko rintamalla tapahtunut mitään
'.ähcellktä.

Lentäjäin toiminta: Päi-
vällä pudotettiin zenitilykxlensnie te-
lellä maahan kolme saksalaisia len-
tokoneita, joista kakel putosi Öisen
oikealle rannalle ja kolmas Jonan-
mentin lähistölle. Noin klo 2 päi-
vällä heitti manan saksalainen il-
mailija kaksi pommia Girsmannyyn,
jolloin yksi henkilö haavoittui. Ai-
neelliset vauriot ovat pienet.

Parisista, syysk. 2 p. (P.T.) Vi-
rallinen päivätiedonanto ilmoittaa;

Sömmen rintamalla
on vallinnut melkoinen lykkitnli, erit-
täinkin Maniepasin rintaman osal-
la ja välittömästi jeen eteläpuolella.
Saksalaisien onnistui kiivaiden tois-
taneiden hyökkäysten jälkeen huo-
mattavaa mieshnkan hinnalla valla-
ta toteisin ränniäniia ranskalaisien
ekk. 31 jmä michUtämien juoksnhan-
tain osia Estreesin luona.

Champa g n e s s a

Muulla rintamalla
kului yö rauhallisesti.

munan.

BELGIAN ARMEIJA.

ENGLANNIN ARMEIJA.

Italian sola.
VIRALLINEN TIEDONANTO.

kiivaan tykistövalmiistukscn jälkeen
hyökkäyksen asemiamme vastaan
Coalban laakson yläosassa Brenta-
joen oikealla rannalla. Samaan ai-
kaan tekivät toiset vihollisosastot
valehyökäcäyksiä linjojamme vas-
taan Campellalla Pri ma g Ho-
nettan ja Malgacenonen vä-
lillä. Joukkomme heittivät vasta-
hyökkäyksellään takaisin vihollisen,
joka jätti taistelukentälle noin 100
ruumista, jota paitsi otettiin 35 mies-
tä vangiksi. Uognan laakson ylä-
osassa ylläpitää vihollisen tykistö
kiivasta tulta.

Isonzon rintamalla yritti
vihollinen ukkosen vallitessa hyökä-
tä meidän asemiamme vastaan Go-
rizan itäpuolella ja Appachierellon
pohjoispuolella, mutta lyötiin tar-
mokkaasti takaisin. Vihollisen tykis-
tö on pommittanut Cormonsia, Val-
lia, Vaiisellaa ja Gorizaa. Vihollisen
pommeja on jälleen pudonnut sai-
raalaan haavoittaen muutamia sai-
rashoilohcnkilökuntaan kuuluvia
henkilöitä. »

«ajoitettiin vihollinen tiedusteluosas-
to kranaateilla Anbrya länsipuolella
”ahuresla etelään. Vähä-v- . r.aksa-
laisosasto kääntyi koko lailla sitkeän
taistelun jälkeen Anbryn laoteispno-
lella pakoon huomattuaan venäläisen
vartioston lähenevän.

Terdnnin rint am alla,
Maasin oikealla rannalla oli y 5 le-
voton. Saksalaiset osoittivat suurta
hermostuneisuutta ja pommittivat
kiivaasti sulkutulella. Vihollisen
hyökkäys; Flenryä vastaan pysäytet-
tiin tulellamme.

Ba!ka?m sota.
SALONKIN RINTAMA.

(S.T.T.) Atenasta, elok. 31 ?.

(8.V.) Serbialais-englantilais-ranska-
laisen armeijan voimakkaan hyök-
käyksen edessä ovat bulgarialaiset
peräytyneet tasankoalueelta Florinan
eteläpuolelta kärsien suuria tappioita.

Font ä Hoassonia länsi-
puolell a

yrittivät saksalaiset ankaraa tykistö-
valmistelun jälkeen lähteä jnokra-
handoistaa*} lähellä Fey-en-Hayea,
matta sulkutulellamme tämä yritys
pysäytettiin. Voimakas vihollisosasto,
joka yritti käyttää hyväkseen miina-
räjähdystä ja hyökätä meidän linjo-
jamme vastaan Rennievillen luoteis-

puolella, toruttiin helposti takaisin.

Havresta, syysk. 1 p. (P.T.)
Belgian virallinen tiedonanto ilmoit-
taa; Belgian armeijan eri rintaman-
osilla ja etenkin Dixmuidenm etelä-
puolella Boésinghon suunnalla oli ty-
krstölaukausten vaihtoa.

Romania.

Lontoosta, sy /sk. 1 p. (P.T.)
Ranskassa olevan Englannin armei-
jan päämaja ilmoittaa: Vihollinen
jatkoi illalla vastahvcKkävksiään
Foureauxin metsää vastaan lähes
2,f-00 metrin laajuisella rintamalla
Ginchyn ja Fourreauxij metsän vä-
lillä. Ennen hyökkäyspä ylläpidettiin
rajua pommitusta molemmin puolin.
Vihollinen teki suurin voimin 5
hyökkäystä, joista 4 torjuttiin tuot-
tamalla sille melkoisen mieshukan.
Viidennen hyökkäyksen jälkeen on-
nistui vihollisen tunkeutua ainoas-
taan kahteen ulkonevaan juoksuhau-
taamme lyhyellä rintarnanosailLa. On-
nistuimme saamaan ilmi muutamia
vihollisen pattereja Beauvraignesin
koillispuolella ja aiheutimme anka-
ran räjähdyksen tällä alueella. Lä-
hetimme menestyksellisesti kaasupil-
viä Ypcrnin ulkoncmaa vastaan.

Lontoosta, syysk. 1 p. (P.T.)
Englannin Ranskassa olevan armei-
jan päämajan iltaticdonanto ilmoit-
taa: Ancren eteläpuolella ei ole mi-
tään muutoksia tapahtunut. Tänään
oli Ancren ja Hcbuternen rintamilla
Heiniternen pohjoispuolella sekä Ar-
rasin pohjoispuolella vilkas tykistö-
laukaustcnvaihto. Hebuternen lä-
hellä räjäytti vihollinen vähäisen

Täydentävien tietojen mukaan oli
päivätiedonannossa mainitussa eili-
sessä vihollisen hyökkäyksessä vi-
hollisen micshukka sangen raskas.
Hyökkääjät otettiin vastaan kivääri-
tulella sekä juoksuhautamörssäriem-
me ja kuularuiskujomme ristitulella.
Monin paikoin ampui tykistömme
hyökkääjiä menestyksellä tähdätyllä
tulella.

MARSKI MACKENSEN.
(S.T..T) Par isis t a, syysk. 1 p.

(R.) Mackensen on matkustanut
Nishiin ja tulee hän johtamaan bul-
garialaisten sotatoimia.

BULGARIAN PÄÄESIKUNNAN
PÄÄLLIKKÖ KUOLLUT.

Tukholmasta, syysk. 1 p. (P.
T.) Sofiasta lennätetään, että Bulga-
rian pääesikunnan päällikkö Jostov
on kuollut umpisuolentulehdukseen.

EiJen tapahtui vilkkaita ilmatoi-
mia ja monilukuisia taisteluja vihol-
lisen kanssa, jolloin viisi vihollisen
lentokoneita tuhottiin ja vähintäinkin
seitsemän vikuutettiin ja pakotettiin
laskeutumaan. Me teimme muuta-
mia le.ntorefkiä pcmmitustarkoituk-
sissa. Viisi lentokoneistamme ei
ole pakannut takaisin tukikohtiinsa.

ROMANIA JA RANSKA.

Roomasta, syysk. 2 p. (P.T.)
Italian armeijan päämaja ilmoittaa;

M onte Ci monen pohjoisilla
harjanteilla ovat joukko-osastomme

keksineet vihollisen juoksuhautakäy
tavat ja hävittäneet ne käsipommeil-
la. Vihollinen pakeni jätetiyään jäl-
keensä melkoisen määrän aseita ja
solatarpcita. Sugan an laaksossa
teki vihollinen v.k. 30 pnä päivällä

TAISTELUT ALBANIASSA.

Roomasta, syysk. 2 p. (P.T.)
Italian armeijan päämaja ilmoittaa:

Elokuun 30 pnä miehitti meidän
erilaisista joukoista kokoonpantu
osastomme Albaniassa Vojusan var-
rella olevan Tepel e n i n, kulet-
tuaan pikamarssissa sangen vaikea-
kulkuisen seudun poikki. Kreikka-
laiset joukot ovat perääntyneet. Sa-
maan aikaan tekivät bersagiieri-
osastot valehyökkäyksen vihollisen
asemia vastaan Gradist- ja Trubesh-
vuorilla Vojusan oikealla rannalla
samalla kun meidän joukkomme me-
nivät joen yli lähellä Carbonaria
ankaran tykkitulen alaisina ja väki-
rynnäköllä valloittivat K login ja
Geke 1 i n linnoitetut kylät ottaen
tällöin 72 miestä vangiksi, niisiä 50
itävaltalaisia, sekä vallaten suuren
määrän sotatarpeita. Yöllä saatuaan
tiedon Tepelcnin miehiltämisestä pe-
rääntyivät bersaglierit Gradistasla.
Vihollisen lentokone on heittänyt
pommeja Provelin ja Lapain tienoil-
la vahinkoja aiheuttamatta.

VALLANKUMOUS KREIKASSA
ALKANUT.

Salonikista, syysk. j p. (P.T.)
Täällä on muodostettu komiiaa, jon-
ka tarkoituksena *0 käsitellä Krei-
kan Makedonian yhdistämistä ym-
pärysvaltoihin. Santarmista asettui
viipymättä komitasa puolelle, johon
myöskin yhtyi eversti Mazaraki ryk-
menttinsä karitsa. Liikkeen etu-
päässä on eversti Zimbrakaki. Kau-
pungin prefekti an jäänyt paikalleen,
Järjestys ei ole rikkoutunut. Kenraa-
li Sarrail on suostunut ottamaan
kreikkalaiset sclajcnket komennuk-
sensa alaisiksi.

Pärisisi a, syysk. 1 p. (P.T.) Sa-
lonikista lennätetään, että vallanku-
mouksellinen liike on kohdannut
vastarintaa muutamien ainesten pno.
lelta. Sen vastustajat, jotka pää-
asiallisesti ovat jalkaväkeen kuulu-
via sotamiehiä, on suljettu kasarmei-
hin. Klo 4 aamulla he yrittivät
hyökätä ulos kasarmeitta, mutta tor-
juttiin heidät takaisin kivääri- ja
knularnäskntrdella. Kolme sota-
miestä tai surmansa ja 7 haavoittui.
Kaupungissa on rauhallista.

NEUVOTTELUJA TM? BTSTiIITON
KANSSA. KUNINGAS SAIRAANA.

(S.T.T.) At e nasta, syysk. 1 n.
(8.Y.) Saatujen tietojen mukaan on
liittolaisten ja Kreikan välillä lopul-
lisesti järjestelty kysymys olintar-
peitten kulettamisesta armeijan ja
väestön tarpeiksi Itä-Makedoniaan.

Italialaiset jatkavat vihollisen kar-
koittamista Epeiron alueella. Ku-
ningas Konstantin on vuoteen oina-
illa.

Hajatietoja.
ASEVELVOLLISUUS AUSTRA-

LIASSA.

TAISTELUT ITÄ-AFRIKASSÄ.

KREIKAN EDUSKUNTA RAJOI-
TETAAN.

A t e n a s t a, elok. 30 p. (P.T.) Aio-
taan syysk. 2 pnä julaista käsky-
kirja edustajakamarin hajoittamises-
ta ja siten jouduttaa uusia vaaleja,

sillä ilman parlamenttia ei voida
tehdä mitään tärkeitä päätöksiä, joi-
den välttämättömyys Romanian c-
siintymisen johdosta on uskottava.

BULGARIA JULISTANUT SODAN
ROMANIALLE.

Tukholmasta, syysk. 1 p. (P.
T.) Wienistä ilmoitetaan, että Bul-
garia on aamulla klo 10 julistanut
sodan Romanialle.

ROMANIAN BERLINISSÄ OLEVA
LÄHETTILÄS.

(S.T.T.) JCöpenhaminästä,
elok. 31 p. (8.V.) »Berliner Tige-
blattin» mukaan on Romanian Ber-
linissä oleva lähettiläs, tii Belliman
pidätetty Berlinissä tämän viikon
loppuun. Hänelle ei oie vielä il-
moitettu milloin hän pääse.’ mat-
kustamaan. Saksan hallitus aikoo
nähtävästi pidättää Beitiananin siksi
kunnes Saksan Romaniassa oleva lä-
hettiläs on palannut.

Par isis t a, syysk. 1 p. (P.T.)
Bratianu on lähettänyt Briandin säh-
kösanomaan seuraavan vastauksen:
Se myötätunto, jonka Te olette lau-
suneet meille julki Ranskan nimes-
sä, kohtaa syvää vastakaikua kaik-
kien romanialaisten sydämissä. Ro-
mania, jota yhdistää Ranskaan syvät
kiitollisuudcnlunteet kaikesta siitä
mitä sillä on ollut menneisyydessä,
on onnellinen ja ylpeä saadessaan
taistella samalla puolella Ranskan
kanssa jalon yhteisen asian puoles-
ta. Kulkiessaan Karpaatticn yli lä-
hettää Romanian armeija tervehdyk-
sensä kunniakkaalle Ranskan armei-
jalle.

Bukarestista, syysk. 1 p. (P.
T.) Ranskan Bukarestissa oleva lähet-
ti'äs on keskustelussaan sanomaleh-
tien av usta jäin kanssa ilmoittanut,
että keskusteluissa Romanian kanssa
on Venäjä osoittanut tunnustavansa
Romanian kansan pyrkimykset ia an-
tanut selviä todistuksia siitä, että se
täydellisesti ymmärtää Romaniaa ja
on syvästi myötätuntoinen Romanian
kansaa kohtaan. Lähettiläs huomaut-
ti, että tasavallan hallitus te’’ee kai-
ken voitavansa varustaakseen roma-
nialaiset sotajoukot sotalanreilla. jot-
ta ne voisivat menestyksellisesti työs-
kennellä yhteisen tehtävän hyväksi.
Puhuessaan kuninkaasta ia hänen
näyttelemäs; ään osasta huomautti
Ranskan edustaja; Kansoilla on sel-
laisia hallitsijoita, kuin ne ansaitse-
vat, Romanian kuningas ja kuninga-
tar ovat uutena todisteena tämän ak-
sioomin totuudenmukaisuudesta. Ku-
ningas on ansainnut Romanian ja

kaikkien vapaitten kansojen ikuisen
kiitollisuuden.

Paris i sta, syysk. 1 p. (P.T.)
Romanian kuningas on lähettänyt
tasavallan presidentille seuraa-
van vastauksen: Olen sy-
västi liikutettu minuun koh-
distettujen sydämellisten sanojen
johdosta, hetkenä jolloin armeijani
ryhtyy toteuttamaan Romanian vuo-
sisatoja vanhoja haaveita. Kiitän
Teitä vilpittömästi Ranskan maalleni
lähettämistä sydämellisistä onnentoi-
votuksista, jotka saavat osakseen sy-
vää vastakaikua minun ja kansani
sydämissä. Uskon lujasti siihen, että
ne olosuhteet, jotka ovat yhdistäneet
molemmat kansat yhteisiin ponnis-
tuksiin, tulevat yhä enemmän edis-
tämään ystävyyden siteitten vahvis-
tumista maittemme välillä.

(S.T.T.) Lontoosta, elok. 31 p.
(P.T.) Melbournesta ilmoitetaan, et-
tä pääministeri on pitänyt edustaja-
kamarissa puheen yleisestä asevel-
vollisuudesta, jossa hän lausui, eitä
armeijan täydentäminen vapaaehtoi-
silla on antanut noin kolmannen
osan Englannin rintamalla tarvitta-
vaa ta strateegisesta armeijasta. Jos
tämä ei tuota tyydyttäviä tuloksia,
tulee hallitus toimeenpanemaan ylei-
sen kansanäänestyksen asevelvolli-
suuden voimaansaattamiseksi. Sii-
hen mennessä tulevat kaikki poika-
miehet kutsuttaviksi harjoituksiin.

Linen ehtinyt suorittaa mitään oleel-
lisia hävitystöitä keskusradalla, joka
on koskematon joukkojemme toimin-
tapiirissä.

ARABIAN KAPINA.
Kairosta, elok. 31 p. '.P.T.)

Sulttaanin käskykirjeellä ilmoitetaan,
että Mekkaan johtavat tiet ovat tur-
vallisia ja että. hallitus on ryhtynyt
toimenpiteisiin muhamettilaisten toi-
vioretkien teon helpottamiseksi.

Lontoosta, syysk. 2p. (P.T.)
Virallinen tiedonanto sotatoimista
Itä-Afrikassa ilmoittaa: Kenraali
Smutsin joukkoja vastaan Uluguru-
ja Mrogoro-vuorien itä- ja länsipuo-
lella toimivat vihollisvoimat tekevät
täydellistä perääntymistä. Vähäinen
vihollisosasto, jonka mukana arvel-
laan olevan saksalaisen päämajan
ja väliaikaisen hallituksen, on pe-
rääntynyt mainituille vuorille. .Ajam-
me vihollista kintereillä takaa. Osa
saksalaisten raskaasta tykistöstä on
nähtävästi joko tuhottu tai piilotet-
tu. Olemme löytäneet yhden rikki-
räjäytetyn laivastotykin. Joukko-
jemme dok. 26 pnä miehittämä Mrc-
goro on suuri kaupunki ja rikkaiden
istutusmaiden keskusta. Siellä ovat
myöskin hallitusrakennukset. Pois-
tuessaan jätti vihollinen kaupunkiin
sairaat ja haavoittuneet sekä muuta-
mia europalaisia naisia ja lapsia, joi-

ta joukkomme kohtclcvat asianmu-
kaisella kunnioituksella. Hy&kkää-
tnisemme nopeuden vuoksi ei vihoi-

PUOLAN KYSYMYS.
Baselista, elok. 29 p. (P.T.) Po-

senin väestö on edelleenkin vihamie-
linen Preussille. Varsovan valtiol-
listen pääpuoluciden edustajat il-
moittavat, etteivät he aio sitoa it-
seään Beriinin ja Wienin kanssa edes
siinäkään tapauksessa, että Puo-
lalle annettaisiin laaja autonomia.
Ehdotus lähetystön lähettämisestä
keisari Wilhchnin luo anomaan riip-
pumattomuuden julistamista on hy-
lätty Varsovan kaupunginhallinnos-
sa suunnattomalla äänten enemmis-
töllä.

(S. T. T.) Köpenhaminasta,
syysk. 1 p. (B. V.) Unkarissa on taka-
varikoitu tämän vuoden herne- ja papu-
sato.

(S.T.T.) T u k h o 1 m a st a, syysk. 1
p:nä (B V.) Saksassa jaetaan väes-
tön keskuuteen punaiselle paperiäla pai-
nettua lentokirjasta, jonka nimenä on
»Nälkä», ja jossa kehoitctaan väestöä
pakottamaan hallituksen lopettamaan
sota kieltäytymällä menemästä sota-
palvelukseen.

Köpenhaminasta, syysk. 1 p.
(P.T.) Saksalaiset ovat vallanneet

Ruotsista Ranskaan matkalla olleen
tanskalaisen höyrylaivan »Axelin» ja
vieneet sen Svinemiindeen.

Baselista, elok. 29 p. (P.T.)
Saksasta saapuneiden tietojen mukaan
ovat koko maassa Kasarmit kaupun-
geissa käyneet autioiksi On tarkastet-
tu ne 18—45 vuotiset henkilöt, Jotka
aikaisemin esa tarkastuksissa oli kat-
sottu kelpaamattomiksi, ja puolet niis-
tä on otettu joukkoihin. Sotamiesten
ruoka on entisestään huonontunut. Po-
seinin lähistöllä on tykkiluotitehdas tu-
koontunnt räjähdyksen kautta. Koko
Saksassa vallitsee puute villasta ja
kautsusta. Ke notekoinen kautsu on
kelpaamatonta. Väestö kärsii rasva-ai-
neiden puutetta. On ilmaantunut eri-
tyinen tauti lihasrauhasten tulehtumi-
sena.

Myöfiaisimmät
tiedot.

ROMANIAN VIRALLINEN TIEDON-
ANTO.

Bukarestista, syysk. 2 p. (P.
T.) Virallinen tiedonanto t.k. 2 pnä
klo 7 ap. ilmoittaa; Pohjoisella ja

luoteisella rintamalla jatkuu jouk-
kojemme eteneminen. Me olemme
miehittäneet Alion vuoren, 2 kmn

päässä Orsovasta itään, ja Dranitz-
vuoren, 4 kmn päässä Orsovasta poh-
joiseen, ottaen tällöin 645 sotamiestä
ja 9 upseeria vangiksi. Rautatielin-
ja Alutan laaksossa on katkaistu
Csik-Szeredan eteläpuolella. Sitä-
paitsi olemme miehittäneet Rashevin,
missä vahasimme huomattavan mää-
rän erilaisia muonatarpeita.

Eteläisellä rintamalla teki viholli-
nen hyökkäyksen meidän rajavartios-
tojamme vastaan Tonavan ja Rah-
man-Ichiklarin välillä Silistriam ete-
läpuolella, mutta lyötiin takaisin.
Tonavalla seisovista laivoista sa-
moinkuin myöskin etuvartiostoisla
on ammuttu muutamia laukauksia
Giurgevon kaupunkia ja vartiostoam-
me vastaan aiheuttamalta kuiten-
kaan meille minkäänlaista mieshuk-
koa.

Asema eri sota-
näyttämöillä.

(Venäläisten lehtien' mukaan.)

(S.H.) Virallisissa selostuksissaan
mainitsee »Djcn>, että, kaksiviikkoi-
sen hiljaisuuden jälkeen

Venäjän läntisellä rintamalla
nyt mainitaan taisteluja tapahtuneen
useilla paikoin V 1 a-
d i m ir—V o 1 i n s k i n suunnalla
on vihollinen 1 koettanut ryhtyä hyök-
käämään 12 virstan pituisella rinta-
malla Loka t s h i—S viuluhan
seudulla ja jatkuvat siellä taistelut
yhä edelleenkin. Myöskin Novo-
-01 eksinetsista länteen päin
riehuu taistelu

_

— Galit-
siässä taas ’on kiihkeä ottelu
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Päiväkirja «Perna”,
lyseoitten. tyttökoulujen ja yhteiskoulujen

oppilaita varten,
laadittu erikoisesti silmällä pitäen koulun ja

kodin välistä yhteyttä, maksaa j*hä vielä ainoastaan
25 p:iä.

Saatavissa kirja- ja paperikaupoista sekä allekirjoittaneilta. 17036

Osakeyhtiö Wel ilin & Göös, Helsinki.
puhjennut Halit s h i n suunnalla
olevalla Goroshank a-joella, 7
virstaa itään päin Halitshista.

Karpaateilla, venäläisten va-
semmalla sivustalla laajentavat ve-
nä äiset yhä edelleenkin menestyk-
sellistä toimintaansa Kimpo 1 un-
” i s t a käsin ja ovat he siellä saaneet
haltuunsa useita Tompatikin seu-
dulla olevia kukkuloita. Myöskin
Do r n a—V atr a n seudulla, joka si-
jaitsee 6 virstan päässä Romanian
rajasta, ovat venäläiset edenneet.

Kaukaasian rintamalla
ovat taas »Rjetshin» selostuksen mu-
kaan saiksalais-turkki laiset joukot
yhä edelleenkin koettaneet saada
murretuksi venäläisten asemia puoli-
matkassa Diarbekirin ja Erserumin
välillä. Kiihkeät taistelut riehuvat
0 g notan seudulla Kygin ja Mus-
tiin välillä Eufratista pohjoiseen
Päin, multa kaikki vihollisen yrityk-
set ovat tähän saakka olleet tulok-
settomat, vaikka he ovat uhranneet
paljon väkeä. Sitä vastoin on ve-
näläisten onnistunut va M ata T s hor-
na n kylä ja pakoiltua vihollinen pa-
kosalle.

Omassa selostuksessaan asemasta
läntisellä rintamalla huomauttaa
»Rjetsh», että nyt kun Romania on
yhtynyt ymipärysliittoon on koko vi-
hollisen sotalinja

strategisesti saarrettu sivustoilta
käsin.

siiliä pohjoisessa, kuten kartasta käy
ilmi, saartavat sitä kenraali Russkin
joukot ja etelässä taas Romanian ar-
meija kenraali lljeskon johdolla. Täm-
möinen asiain tila on luonnollisesti,
arvelee lehti, erittäin epäedullinen
viholliselle ensiksikin sen vuoksi, et-
tä rintama on erittäin laaja, ja toiseksi
siksi, että vihollisen on pidettävä vi-
susti silmällä sivustojaan, sillä siel-
tä käsin on aina saartovaara uhkaa-
massa. Pohjoisessa ovat saksalaisi
kylläkin saaneet rintamansa
jasti linnoitetuksi.

Toisin on asianlaita eteläs-
sä, Romanian rintamalla. Siellä ole-
vat itävaltalaiset joukot eivät 010 kyl-
liksi voimakkaat ehkäistäkseen Ro-
manian hyökkäystä Transsylvanian
alppialueille. Keskusliiton voimien
heikkous täällä käsin johtuu siitä,
että Hindeniburg on siirtänyt kaikki
saatavissa olevat reservijoukot Galit-
siaan puolustamaan Lembergiin vie-
viä teitä, ja on hän kai päättänyt uh-
rata osan Transsylvaniaa pelastaak-
seen aseman Galitsiassa.

Asema Kreikassa
ei vain näytä selvenevän. »Rjetsfa»-

1ehdon tietämän mukaan on Pietarin
valtiollisiin piireihin maassa saapu-
nut paljonkin tiedonantoja, mutta o-
vat ne hyvinkin ristiriitaisia. Se vain
käy niistä selville, että mielenkiihko
koko maassa on erittäin suuri ja, ku-
ten! lehti arvelee, Veniseloksen puo-
luelaisten luku kasvaa päivä päiväl-
tä. Armeijassa ja etenkin Kreikan
pääesikunnassa sitä vastein on ym-
pärys! iiton vastainen henki yhä edel-
leenkin erittäin voimakas. Vaikka
pääesikunnain päälliköksi nimitettiin-
kin ympärys!iittoa kannattava ken-
raali, ovat kuitenkin useat erittäin
vaikutusvaltaisessa asemassa olevat
upseerit kokonaan keskusliiton puo-
lella ja vaikuttavat ne sangen paljon
Kreikan hallituspiirien mielipiteisiin.

Yleinen mielipide Kreikassa on si-
tä vastoin sillä kannalla, että halli-
tuspuolueen epäröinti johtaa maan
perikatoon. Kreikan isänmaanystävät
arvelevat, että jos maa ei ota osaa
sotaan, niin Kreikka tulee kaikissa

■nauksiissa kärsimään, volttipa, sit-
ten kumpi sotivista tahansa. Krei-
kan on epäilemättä ryhdyttävä so-
taan ja käytävä sen puolelle, jolla on
e-niten edellytyksiä päästä voittajaksi.
Nyt kun Romania on astunut ratkai-
sevan askeleensa ja käynyt ympä-
rysliiton puolelle, ei heidän mieles-
tään voi en ään olla epäilystäkään sii-
tä, että ympärysliitto suoriutuu voit-
tajana, ia sen vuoksi eiKreikan enäär.
ole vitkasteltava.

Venäläisten valtiomiesten mielipi-
teitten mukaan ei kuitenkaan, kuten
lehti lausuu, asema Kreikassa vielä
piankaan selviydy eikä Kreikan hal-
litusviranomaisilta voida vielä ciloi-
ta a mitään ratkaisevia askelia.

UUDEN SUOMETTAREN
irtonumerolta myy Pie-
tarissa R Edgrenln kirja-
kauppa, Iso-Talllkatu 8.
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Poimintofa. Ulkomailta.
Romanian ja keskus-

valtain väliset kauppa- Uutisia Ruotsista.suhteet.
(S.H.) Romanian ryhdyttyä sotaan
kirjoittaa »Djen» sulkeutuu tar-

(Ruotsalaisten lehtien mukaan.)
»ThcmistS» ei Inovutela Saksaan,
(S.H.) \ iralliso-n ruotsalaisen ilmoi-

tuksen mukaan ovat neuvottelut
Ruotsin' ja Saksan hallitusten välillä
johtaneet siihen tulokseen, ettei höy-
ry!. »Themistä» enemmän kuin sen
lastiakaan katsota kaapatuksi. (Lai-
van- saksalainen miehistö matkustaa
kotiin ensimäisen tilaisuuden sattues-
sa. »Th-emis» on yhä vielä Sliten
satamassa Gottlannissa.

koin sen taloudellisen saarron etelä-
puoli, jonka alaiseksi keskusvallat
ovat joutuneet. Vielä viime huhtik.
20 p. tehtiin Saksan ja Romanian vä-

lilla kauppasopimus, jonka perusteel-
la Berliniin ja Bukarestiin , perustei-

tiin erityisiä hankintatoimistoja. Näi-

den toimistojen tarkoituksena oli jär-

jestää molempien maiden välinen vien-

ti ja tuonti. Romanian gerllnssä ole-

va toimisto antoi lupia tavarain vien-
tiin Romaniaan ja Saksan keskushan-

Postiliikennc Suomeen ja miinavaara.
Suomen satama.in miinoituksen. joh-

dosta on ruotsalaisten laivayhtiöiden
edustajain kesken ollut kyseessä lai-
valiikenteen täydellinen! keskeyttämi-
nen Suomeen. Vielä ei kuitenkaan o-
,!e tehty ratkaisevaa päätöstä, sillä
odotetaan yksityiskohtaisempia tieto-
ja Suomesta käsin.■ (Postiliikenteelle Gevle—-Rauma on
miinoitus tullut yllätyksenä. Lak-

kauttavatko- molemmat poslihöyrvlai-
vat kulkuvuoronsa, siitä neuvottelee
parhaillaan pääpostihaliitus ja julmis-
taan sen päätös lähimmässä tulevai-
suudessa. Jos kulkuvuorot lakkaute-
taan, joutuu ixistiHikonno kokonai-
suudessaan käymään Haaparannan
kautta, seikka, joka on omansa lisää-
mään ennestäänkin ankaran vaunu-
pulan vaikeutta.

kintätoimisto Bukarestissa järjesti eri-
laisten tuotteiden vientiä Saksaan. Tu-

loksena tästä sopimuksesta oli, että
Saksa viime toukok. 20 p. sai osittai-
sen viljamonopolioikeudou Uomamas-
sä, jonka oikeuden piti olla voimassa
aina sen vuoden loppuun asti, jona

Europan sota päättyisi. Tällaisten
kauppasuhteiden ollessa voimassa en-

nätti Romania viime kuukausien aika-

na lähettää melkoisen osan viljastaan,

Jauhostaan ja paloöljystään Saksaan

'ja Itävalta-Unkariin saaden näistä

maista sen teollisuudelle välttämättö-

miä tehdastuotteita ja raaka-aineita.
Yksin kuluvan vuoden ensimäisen kol-
manneksen aikana vei Romania kes-
kusvaltoihin 95,700 vaunulastia viljaa,

joka vastaa 31,000 vaunulastia sa-

man ajan kuluessa v. 1915. Yksin
huhtikuussa vietiin Saksaan 25,200

Salvarsani-hnilan»
Tukholmalaiset salvsrsani-kcmot-

'elijat eivät ole tehneet itseään syy-
pääksi ainoastaan lääkkeen salakulje-
tukseen. vaan myöskin sen törkeään
väärennykseenl . Tukholman farmako-
logisen laboratorion johtaja on tutki-
nut lääkkeen nimellä käyvää sotkua
ja havainnut sen kemialliselta ko-
koonpanoltaan mitä törkeimmin vää-
rennetyksi. Salapoliisien toimitta-
essa n.k. salvarsanin takavarikoimis-
ta muutaman Yngve Swan-nimisen
keinottelijan konttorissa, ryhtyi tämä
vastarintaan ja alkoi ammuskella
browiningilla. Poliisi tutkii salvar-
sani-juttua kokonaisuudessaan.

vaunulastia viljaa.
Romanian jouduttua sotaan .Itävalta-

Unkarin ja Saksan kanssa on myöskin

tämä kauppasopimus mainittujen val-
tojen välillä menettänyt voimansa.

Kauppasuhteiden katkeaminen Ro-

manian ja keskusvaltain välillä on

ehdottomasti raskas isku viimeksi
mainituille. Näiden maiden tavaran-
vaihdossa näytteli Romania tosin

pientä osaa, mutta sen merkitys so-

dan aikana vallankin Saksaan nähden
kasvoi melkoisesti, sillä Romania oli

Veipnla.
Ruotsin, halatusta; vaaditaan asetta-

maan voille rajahinnat. Valtion e-
lintarvek-omitea on ottanut asian poh-
tiakseen!.

yksi niitä harvoja markkinoita, jotka

vielä olivat avoinna keskusvalloille.

Rautatielakko Yhdys-Hmdenburgin matkat. valleissa.
(S.H.) Eaksalaismielisen ruotsalai-

sen sanomalehden »AftonbladeUn» kir-

jeenvaihtaja, joka on seurannut sota-

marski Hindenburgia hänen hiljattain

(S.T..T) Lo.nitoo s ta, elot 31 p.
(8.V.) Xowyorkista ilmoitetaan tilan-
teen olevan sangen kärjistyneen rau-
tätietyöyäen lakon johdosta. Téolli-
suuskriisi lakon johdosta on aiheut-
tanut sen,'että Wiisonin asema on
hyvin horjuva. Rautatieläisiin liit-
tyy myöskin vuorityöntskijät y.rn..
työväki. AmerikalaisisSa poliitti-
sissa. piireissä epäillään hyväksyykö
senaatti presidentti Wiisonin lakieh-
dotusta, jonka mukaan vai l ionrauta-
tiden palveluskunta selitettäisiin
liikekannalle-asetetuksi.

'Lontoosta, syysk. 1 p. (P.T.)
Washinatonista lennätetään, että työ-
väen johtajat ovat suostuneet lopet-
tamaan lakon sillä ehdolla, että hy-
väksytään laki 8-tuntisen työpäivän
voimaansaattamisesta.

matkustaessaan itäisellä rintamalla,

kertoo Ilindenburgin käynnistä Mi.

•taussa ja Väinäjoen rintamalla seu-

raavaa:
Me saavuimme Mitauhun Vilnasta

illan suussa. Sotamarskla junaan

kuului kaikkiaan neljä vaunua: hänen
työhuoneensa, ruokasali, kanslia ja seu
rueen vaunu, jossa minäkin sain sijan.

Olen aikaisemmin käynyt Mitalissa
kirjoittaa ruotsalainen k'rjesnv£ihta-

ja ja olen pakoitettu tunnus .aroaan,
että saksalaiset ovat melkoisesti pa-

rantaneet tämän Kuurinmaalla olevan
hiljaisen kaupungin ulkonäköä. Tosin

lättiläinen väestö kaupungissa on hu-

hujen mukaan suuresti vähentynyt.
mutta sen sijaan on sinne saapunut
paljon saksalaisia ja vallanko, saksa,

laisia sotajoukkoja, jotka melkoisesti
Kiinan hallitus.

vilkastuttavat kaupungin elämää
Pekingistä, syysk. 2 p. (P.T.)

Edustajakamari on vahvistanut Dunn-
Rautatieasemalta ajoi sotamarsalkka tsishuiin ministeristön ' kokoonpanon
Seurueineen linnaan. Seuraavana aa- sellaisenaan.
muna klo 5 matkusti
päällikkö Tukkumiin, Olaihir, -mistä
hän automobiililla matkusti pitkin Norjassa rakennettu

betonilaiva.Väinäjoen rintamaa aina Jakob-

stadtiin asti. Täältä, palasi hän ta-

saisin Mitauhun. Itämerenmaakuntiin Viime kuun lerpulla laskettiin Nos-
siesa veeille Norjan pnsonäinen beto-

saspuvista reserveistä päättäen odot-
nista rakennettu äai-va.

tavat saksalaiset tällä rintamalla, jos
Laivan on konstruoinut Insinööri

ei aikaisemmin niin ainakin kesän lo-
Fangaer ja on siinä köli ja kaaret, te-

suuria aktiivisia sotatoimia.
räksestä sekä runkb betonista. Va-lmii-

Mitalista matkusti sotamarski Hindeu
na näyttää laiva kuin yhdeVtä ainoas-

Durg Väinänlinnan lähistöllä olevalle

Järvialueelle,, inistä hän palasi pää-

majaansa Vilnaan. Birsh. Vjed.

tä haTmaakiiviJahka-Teesta veistetyltä.
Yhtiöitä on heti tilattu 7 betonilaivaa:
niistä kolme Norjaan Ja kaksi Ruot-
siin. Insinööri Fan giner. nerokkaanmsmmm
keksinnön tekijä, on vasta 30 vuoden
iikäinen.

pulla.

UUSI SUOMETAK

Toimitus ei julkaise kirjoituksia
joiden tekijät eivät ole sille Umoitta*
aee! nimeänsä ia osctcUansa.

Tietofa eri aloilta.
„Historiallisia
sananparsia 44

.

Georg Brandes on »Polititenissa»
julaissut hauskan jutelman n. k. his-

toriallisista sananparsista, joiden hän
kauttaaltaan väittää olevan »valheita
ja lörpötyksiä».

Jutelmansa alkuun on Brandes lai-

nannut Sainte-Beuve’n lauseen: jos

joku näyttäisi minulle semmoisen
Henrik IV:n kirjeen, missä seisoisi:
»Toivoni on, että jokaisella
Ranskan talonpojalla olisi

pad a s s a: a n ka n a sunnuntai
s i n», niin pitäisin kirjettä väärennet-

tynä.

Sainte-Beuve oli muuten oikeam.

massa kuin luulikäan: sananparsi on

todistettavasti syntynyt vasta 71 vuov
ta kuninkaan kuoleman jälkeen.

Ludvig XIV väitetään lausuneen val-

tään uin puheessaan 13 pnä huhtikuuta

1635: »Valtio olen minä». Nyt on

asia kuitenkin niin, ettei moista yli-

mielistä lausepartta ollenkaan löydy
kuninkaan piUieess-a. Eikä sitä liioin

tunne Voltaire, joka ou kertonut Lud-
vig XlV:etä suuren määrän eloisia ja

sukkelia juttuja.

Axel Oxenstierna ei koskaan ole kir-
joittanut pojalleen: »Et usko, poi.
kani, kuinka vähällä järjel-
lä maailmaa hai litaa n*

Brandes on tarkkaan tutkinut kaikki
suuren valtiomiehen kirjeet, eikä niis-
sä ole jälkeäkään historialliseksi
muuttuneesta sananparresta, jota

muuten väitetään myöskin paavi Ju-

lius II:n lausumaksi.
Caesarin nimi on eroittamattomasti

nivottu Ruhic o n i i n ja lauseeseen

»Arpa on heitetty». Itse ei
Caesar kirjoituksissaan mainitse sa

naakaan Rubioonista ja vasta 130
vuotta myöhemmin kertoo Plutarchus
niin puro.pahasesta kuin kuuluisasta
arvastakin.

Galilein lauseen »Se liikkuu si t-:

tenki n» on keksinyt muuan parisi-
lainen apotti Troilh. *

- : ■
Sananparttä »Tarkoitus py-

hittää keinot» ei koskaan ole mi-
kään jesuiitta lausunut. Pascal sen
on pannut jesuiittien suuhun.

Napoleonin marsalkan Cambronnen
sankarillisen huudahduksen Vaterloon
luona: »Vanha kaarti kuolee,
ei antaudu», esn on sepustanut

munan Rougement.niminen ranskalai-

nen sanomalehtimies.
Goethen väitetään kuolinvuoteellaan

lausuneen: »Enemmän valoa»,

Siinä toki on siteeksi totuutta, sillä
sairautensa aikana Goethe tosiaankin
on lausunut -palvelijalleen; »voisit
avata toisenkin ikkunanlmikun, niin
tulisi huoneeseen enemmän valoa».

Viimeiset sanansa virkkoi hän miniäl-
leen ja kuuluivat ne; »Ojenna mi-

nulle pienoinen k,ä palasi»,
Paitsi .edellisiä, teilaa Brandes vielä

suuren joukon muitakin »historial-
lisia valeita ja lörpötyk-
s i ä».

Maailman suurin kanuuna.
(S.H.) Suurin tähän asti valmistettu

kanuuna on Newyorkissa. Se on ensi-

mainen niitä kanuunia, joita aiotaan
käyttää Yhdysvaltain suojelemiseksi

Panaman kanavan ja Newyorkin vä-
lillä.

Aivan varmaan on suurempipiippu’-

siä saksalaisia kanuunia, mutta no o-

vat mörsareja, ja niiden paino ci ve-

dä vertoja amerikalaisille kaniiunille
Seitsemän tällaista kanuunaa, kirjoit-
taa »Aftonbladet», asetetaan Panaman

kanavan suuta suojeleviin linuakkei-
hin. On salaisuus, montako asetetaan
muille paikoille, mutta se tiedetään
kuitenkin, että Neveyorkin kaupunkia
tulee suojelemaan IS tällaista jättiläis-

kanuunaa.
Tästä aseesta voi saada aavistuksen

vertaamalla uusia kanuunia vanhoihin,
joita tähän asti on tavallisesti käytet-
ty amerikalaisissa linnakkeissa. Van-

hat olivat 12 m. pituisia, uudet 15;
vanhat painoivat 57 tonnia, nisien pai
no on 130 t., siis enemmän kuin kaksi
kertaa. Vanhat kanuunat Viskäsivat
450 kg. painoisen luodin 21 kilometria
päähän. Uusien luoti painaa 1 080 kg.

ja sattuu maaliinsa 33 km. etäisyydel-

Uusi luoti on miehen korkuinen ja

jokainen yksityinen laukaus kuluttaa
niin kovasti kanuunaa, että>«e koko

elinaikanaan voi slngauttari-i väin 50
kappaletta sellaista luotia.

Kotimoottorin käytäntö
Amerikassa.

Amerikalainen maanviljelijä ost’a
nykyään , enemmän kaasumoottorelta
kuin mikään muu kansaluokka. Hän

ostaa enimmän voimavaunuja ja on
melkein ainoa, joka kaasuvetureita es-
tää. Puolesta miljonasta kiinteästä tai

siirrettävästä voimakoneesta, jotka

Amerikan sadoissa tehtaissa nykyään
vuosittain valmistetaan, maanviljelijä
ostaa, huomauttaa sPopuiar Science*,
suurimman osan.

Harva on Amerikassa nykyään se ta-
10, jolla 'ei ole gasolini- tai petroli-
moottoria suurella osalla on kaksi
ja usealla tavallisen kokoisella maa-
talolla niitä on viisi tai kuusikin, kaik-
ki uupumattomassa työssä. Kaasu-
moottorien keskimääräinen koko nope-
asti kasvaa (nykyisin se luultavasti
on noin kuusi hevosvoimaa', ja kuta

enemmän maanviljelijät niihin oeroh
tyrät, sitä enemmän työtä he niille
keksivät.

Suurin osa on gasolinikoneita. Ga
solinipula,- joka Amerikassa uhkasi

muutama vuosi takaperin, näyttää nyt

väistyneen, eikä raskaita öljyjä käyt
tävä moottori ole saanut maatiloina
kaenatusta.

Maatalouskoneet, vetureita lukuun

ottamatta, ovat melkein kaikki yksi
silinterisiä. Suurin osa on puoiekv
siirrettäviä, niiden alla kun on ja!ak
set. Isommilla koneilla enimmäkseen
on pyörät allaan. Yleiseen ovat l—S
hevosvoiman honest Jalaksilla, 10—35
hevosvoiman koneet pyörälliset. Vetu-
rit voittavat nopeaa alaa. Toiselta
puolen kasvaa kevyittenkin kaasu-
moottorien kysyntä hyvin nopeaan, nii
tä kun voidaan käyttää niin moneen
tarpeeseen.

Kaasuraoottorin monipuolinen käy-
täntö maanviljelijän toimissa on todel-
la merkillinen. Yhden hevosvoiman ho-
na voi suorittaa kaikenlaisia poika-
askarcita, suurempi työskennellä kar-
japihassa ja vielä sitäkin suurempi
tehdä vainioilla raskaimpia töitä. Pe-

sukone, kermoja, neulomakone, kir-
nu, tahko ja muut samanlaiset pienet
koneet tarvitsevat pienempiä koneita.
Kahden tai kolmen hevosvoiman kone
ehkä hankkii talon kaiken tarvitta-
van veden ja käyttää lypsykoneita.
Sähkövaloa antamaan Ja peltotöihin,
voidaan käyttää neljän tai viiden he-
vosvoiman koneita. Joilla sitä paitsi
voidaan käyttää riihityekoneita, vil-
Janpuhdistuskoneita Ja silppukoneita.
Tästä ylöspäin työn luonne vaihteloe
vähemmän kuin koneen koko, Jolla se
tehdään. Sahat, viljaa nostokoneet,
heinäiä .paaluttajat y. m. koneet voivat
talla toimeen vain muutamalla hevos-
voimalla, mutta saattavat edullisesti
käyttää enempääkin.

Maankastelu on melkein erikoisala,
jota vaatii erikoisia laitoksia, mutta
paljon käytetään pienempiä koneita.

Ameriksiriset kaasumoottorit ovat
kuitenkin vielä sangon epätasaisia Ja
usein epätyydyttäviä, mutta suuria
ponnistuksia tehdään teollisuuden ke-
hittämiseksi. Pyritään parantamaan
työtä, yleistämään kaikki mitat, niin
että varaosien, hankkiminen käy hei-'
pommaksi, ja helpottamaan korjausta.

Maatalous-moottori on paljon hel-
pompi pitää kunnossa, kuin yleiseen
luullaan, ja samalla se on erinomaisen
halpa. Hevonen on ylellisyysesine
pieneen moottoriin verraten. Hevosta

on säännöllisesti ruokittava joka päi-
vä. tekipä se työtä tai ei; se ei de
yhtä virkku iltapäivällä kuin -della
puolen päivän,, jase vaatii yhtämittais-
ta huolta ja hoitoa, jotta pysyisi kun-
nossa. Se voi kuolla milloin tahansa.
Ja onkin sitä paitsi säälittävää näh-

dä hevosen tekevän raskasta työtä.
Moottori sitä vastoin maksaa vähem-
män kuin hevonen eikä koskaan uuvu.
Se ei kuluta mitään, kun ei ole työs
sä, eikä vaadi suurta huolenpitoa.

Pai-kkalaiskysymys on paljon helpom-
pi ratkaista, kun on halpa voimaläh-
de. Muuan amerikalainen maanviljeli-
jä vertaa hevosen ja moottorin työ-
tehoa s e uranväli a tavalla:

»Miehen työvoima on noin kymme-
nesosa hevosvoimasta. Tavallinen mies
toisin sanoen tunnissa suorittaa kym-

menesosan hevosvoiman työn. Kym-

mentuntisena työpäivänä hän siis te-
kee yhden hevosvoiman työn. Jos otak-

summe miehen ajan maksavan aimkin

dollarin päivä, niin maksaa yhden bc-

vosvoiman työ miehen tekemänä yh-
den dollarin. Gasoiinikone kuluttaa
tunnissa hevosvoimaa kohti puolen lit-

raa gasolinia, joka maksaa sent-
tiä (12 1/,, penniä). Yksi hevosvoima
miehen työtä ja yksi hevosvoima moot-

torin työtä suhtautuvat siis toisiinsa
kuin dollari 21/, senttiin (viisi mark-
kaa 121/* penniin.).»

Siinä Popular Sciencen vihkossa.
jossa nämä mietteet julkaistaan, on

puolensataa kuvaa valaisemassa ame-
rikalaisen maanviljelijän kekseliäi-
syyttä moottorinsa käyttämisessä. So

menee päähänpistoihin saakka. Jos hä-
neliä on pieni veturi, niin valjastaa
hän sen suunnattoman helnäkuorman
eteen kuin hevosen konsanaankin, vie-
läpä itse istuu kuorman päällä Ja oh-
jaksilla hallitsee koneensa liikkeitä.
Taikka rakentaa hän lautan, jolla voi
heinät kuljettaa, ja siipilaitteet, tai
potkurit, joita veturi käyttää uittiak-
seen heinät kotiin tai markkinoille.

Europassakin on kaasumoottorin so-
velluttaminen maanviljelyksen Taive-
lukseen hetken polttavimpia kysymyk-
siä. Englannissa kokeillaan varsiakin
käytännöllisten suurten auralaitoston
keksimiseksi, jotta maan muokkaami-
nen kävisi helpommaksi. Varmaan
näillä koneilla olisi meidänkin maam-
me maanviljelyksessä suuri tehtävä ja

aika olisi ryhtyä kokeilemaan hyvien
mallien luomiseksi ja suurteollisuuden
aikaansaamiseksi niiden rakentamista
varten.

So*a ja sukupuolitaudit.
(S.H.) Ruotsin lääkäriscurassa pi-

ti tri James Strandberg äskettäin esi-
telmän yllämainitusta aineesta. Scu-
raava-an on otettuna pääkohdat täs-
tä esitelmästä, asian arkaluontoisuut-
ta silmällä pitäen keskittämällä se-
lonteko yleisiin näkökohtiin. Tri
Strandbergin esitys kosketteli kuiten-
kin yhtä sota-ajan tärkeimmistä ter-
veyshoidollisista kysymyksistä, ol-
len kaikessa räikeydessään samalla
hyödyllisenä opetuksena niille, jot-
ka sotaa ihannoivat.

Lääketieteen historiasta alotti
tri S. näemme, kuinka kansain-
vaelluksia, sotia ja muita sellaisia
tapahtumia,:, jotka aikaansaavat ih-
misten- kokoontumisia ahtaille alueil-
le tai väestön muuttoja paikasta toi-
seen, seuraa, sukupuolitautien ylty-
minen. -Erityisesti on näin laita so-
tien aikana. Tämä riippuu monesta-
kin syystä. Perhesiteet särkyvät,
siveelliset käsitykset muuttuvat. Tar-
tunta ei pelolla niitä, jotka elävät
alituisessa hengenvaarassa. Osalta
seuraa sotaa, köyhyys ja hätä, joka
ajaa naisia myymään itsensä, toisia
taas saa muuttuneet eiämänsuhtcct
heittäytymään hurjisteluihin suu-
remmassa määrässä, kuin tavalli-
sesti;

Sodan historia kertoo paljon täl-
laisista asioista. Lydialaisten armei-
jain etunenässä kulki harpun- ja
huilunsoittajanaisia, kevytmieliset
naiset olivat sallittuja Rooman sota-
joukoissa eikä edes ristiretkien us-
konnollinen kiihko voinut niitä tar-
koittaa. Gottfried Bouilfonilainen vei
mukanaan 20,000 naista ja toisen ris-
tiretken epäonnistuminen johtui soti-
laitten huonosta elämästä. 1500- -ja
1600-luvuilla levisivät sukupuolitau-
dit todellisina sotakulkutauteina. 30-
vuotisen sodan aikana jolloin tais-
teltiin korkeiden uskonnollisten
ihanteiden puolesta 1 sai sotamies-
ten siveettömyys peloittavia muo-
toja.

Irstaan elämän vastustamiseenkin
sentään ryhdyttiin samoihin aikoi-
hin ja Kustaa II Adolf on tässä suh-
teessa tienraivaajana. Ranskan Lud-
vig XIV antoi asettaa ilonaiset sota-
oikeuden eteen ja heillä leikattiin
nenä ja korvat; myöhemmin otet-
tiin käytäntöön julma kujanjuoksu-
rangaistus ja- marski Strozzi upotti
kerran 800 naista Loircn virtaan. .

Ankaruus ei kuitenkaan jaksa si-
veettömyyttä hävittää ja niin ryh-
dyttiin muihin toimenpiteisiin sen
seurausten torjumiseksi. Napoleon
pani toimeen lääkärintarkastuksen,
mikä viittaa jo nykyaikaisempaan
katsantokantaan. Tulokset olivat
sentään yhä vähäiset. 1870—71 so-
dassa oli Saksan armeijasta 33,538
sukupuolitauteihin sairastunutta so-
tamiestä sairaalassa hoidettavana ja-
grapaattien ja luolien jälkeen ovat
sukupuolitaudit sotajoukoille tuhoi-
simmat.

Viimeisinä vuosikymmeninä on su-
kupuolitautien hävitystä voitu tehok-
kaammin vastustaa kehittyneen läa-
kintaiaidon avulla, mutta niiden
eneneminen, rauhan aikaan verra-
ten, -on nykyisessäkin sodassa .todet-
tu. Maaliskuun lopussa 1915 hoidet-
tiin sotilassairaaloissa yli 30,000
sukupuolitauteihin sairastunutta sak-
salaista sotamiestä yksin länsirinta-
malla saksalaisen ylilääkärin, -prof.
Toutonin tietojen mukaan. Toinen
lääkäri on, laskenut sukupuolitauti-
tapausten lukumäärän olevan tässä
sodassa -K) tuhatta miestä kohti. 7
miljonasla miehestä sairastuu ' sen
mukaan 280,000 sukupuolitauteihin,
niistä 60,000 syfilikseen.

Hindenburg määräsi julistuksella
22 pltä kesäk. 1915, että naiset, jot-
ka tietäen olevansa sairaita antautu-
vat yhdyselämään sotilaitten taikka-
siviilien kanssa, rangaistaan vankeu-
della 2 kuukaudesta yhteen vuoteen
Monella muulla tavalla koetetaan
saksalaisia joukkoja suojella suku-
puolitaudeilta: marssittaessa välte-
tään pysähtymisiä kaupungeissa ja
muissa tiheämmin asutuissa paikois-
ta, lentotehiiä sukupuolitaudeista
jaetaan sotamiehille, lääkkeiden ja
apuneuvojen antamista heille helpo-
tetaan kaikin neuvoin.

Multa mitkään toimenpiteet eivät
riitä siveettömyyden sodanaikaisia
levenemistä likimainkaan ehkäise-
mään ja sukupuolitaudit raivoavat
kaikista varokeinoista huolimatta.
Siitä sisälsi tri S:n esitelmä valaise-
via esimerkkejä. Erityisesti ovat
viettelyille ja taudeille alttiina re-
servi- ja nostoväki. iotka eivät ole

toimivassa rintamassa, ja ne ovat,
kaiken päälliseksi, vanhempaa väkeä,
suureksi osaksi naimisissa , olevia
miehiä. Tämä on sodan -synkkä
tausta.

Sunnuntaina Syyskuun 3 p.nä

Navero.
Meitä oli melko lukuisa pöytäkirja

eräänä iltana koosia. Uusilla peru-

noilla. kukkakaalilla ja muilla kasvi-
tarhan tuotteista valmistetuilla mailla
oli hyvä menekki, sillä kaiken päivää
oli ulkosalla hääritty vahvassa, kuula-
kassa elokuun ilmassa ja ruokahalu
oli siis hyvä.

Tuli siinä puheeksi, mitä mikin oli

elämänsä aikana sattunut ravinnot--

sten käyttämään, ja monen kummak-
si tuli kuuluville, että muutatpilla, Jot-
ka olivat vähimmän käyneet maailmaa

katsomassa, olikin cllut melkoista
vaihtelevampi ruoka Usta, kuin niillä.
jetkr olivat paljon maailmasta nähneet
tai toivat kuuluville korkean sivistyk-
sensä, vieläpä sanoivat »perinnäiseen
sivistykseenkin» uskovansa.

Mutta onko kukaan teistä syö-
nyt naveroa kysyi joku joukos-
ta.

Sitä ruokalajia el kukaan kysytyis-
tä tuntenut, mutta kaikki ilmaisivat
uteliaisuutensa tästä oudosta ruokala

Pitäisihän se olla tunnettu, koska
se on vanha kansallinen ruokalajira-

Mitä se on; pitäisihän tuota saa

di maistaa!
Ehkäpä siihen on tilaisuus, jos

taion emäntää kauniisti puhutellaan.
Emäntää käytiin pyytämään, mutta

hymyillen hän kieltäytyi ryhtymäs.ä
naveron valmistamiseen, koska ei oli it
mitoinkaan nähnyt tä Tä ruokaa koitet-
tavan.

Kyliä se jo on keitetty Ja pai.;
tettu myöskin vakuutti kysyjä.

—? 7 ?

Mutta hiukkasen supatettuaan emän-
nän korvaan, levisi tämän kasvoille
iloinen hymy.

Kyllä niitä saadaan vastasi hän
kysyjälle, ja pyörähti talouspuolellc.
Pian ilmestyikin pari kolme yksinker-
taista ainetta pöydälle ja kaikki odot-

t ;vat jännittyneinä, mitä niistä tuleva

Naveron tuntijalle ei ollut mitää..
kiirettä. Hän kertoili laajalti, miten-
kä hänen nuoruudessaan navero oT i
yleisesti meillä käytetty ruokalaji, vie-
läpä mitenkä muissakin kansoissa or

häytetty sitä muistuttavia ruokia. Pu

hui lisäksi eri paikkakuntain syömä
tavoista ja laski pientä pilaa om:r-
tcankin, joita hän tietenkin, niinkuin
jokainen meistä omistamme, piti k alk-
kein parhaimpina maailm-ssa.

Pöytäkunta oli tarkasti kuulevinaan
mutta omassa sisussaan useimmat s.v
dattelivat mokomaa jncrittelijaa.

Kesken puheensa nosti naveron tun-
tija eteensä asetetuista aineksista ai

mr lusikallisen laulaseUeen, kostutti
sitä hiukan vedellä, ripotti hiukan suo-
laa päälle Ja alkoi laitettaan toimek-
kaasti sekottaa. Samalla siirsi ainek
set naapurilleen, kehcittaen häntä te-

kemään niinkuin oli nähnyt alottajan
toimittaneen.

Näin siirtyivät ainekset toisesta ini-
seen. Rohkeammat ottivat niistä
eteensä runsaammin, aremmat luuri
sen verran, mitä lusikan kärjessä py-

syi. Mutta ainesten sekoitus tapahtui
voimalla ja väellä, niinkuin ainakin o!

taessa oudossa työssä, johon tavallises-
ti kulutetaan enemmän voimaa kalu
työn laatu vaatii, kunnes siihen totu-
taan. Niinpä pöytäkunnassakln harti-
at huojuivat, kyynärpäät naapuiya hyl-
keen tuuppivat ja rypistyneissä otsis-

sa suonet pullistuivat ja tummiksi g -

itu 3. Puhelin 55 77.

n'styivät, kun siinä ääneti ja äkaär-
t- naveroa hierottiin itsekukin koh-
dastansa.

Vihdoin neuvoi alotteen tekijä
pannaan nyt lusikat, veitset Ja hana-
kat syrjään ja käydään toimittamaan
tätä ruokaa viisipiikk : sellä suuhun.

Monet noudattivat hänen esimerkki-
ään, mutta ne, joilla oli »perinnäi-ira
sivistys», kävivät sovittelemaan ruo-
kaansa haarukan ylöspäin käärnetyMa
mykeväile pinnalle, niinkuin uusin hje-

no tapa vaatii. Tekivät siinä Joukoa
yrityksiä, mutta useimmiten ne päät-
tyivät siihen, että pala vierähti takai-
sin lautaselle, ennenkuin oli puolitie-
honkaan suuhun ennättänyt.

Sitten seurasi arvostelu eli kritiikb’.
Mikä oli annokseensa alusta pirs ja

mieltynyt, mikä nautitsi sitä »pitkäälä
hampaaiia», ja jotkut eivät olleet oi-
kein päässeet koko ruokalajin maas*a
selville. Tähän viimeksi mainittuna
ryhmään kuuluivat etupäässä ne. Joil-
la oli »perinnäinen sivistys» ia maku-
aistin iuonnonomainen herkkyys siis
tylsäksi hioutunut. Mutta herkemmät
suut olivat tunteneet annoksessaan.
mikä herneen, mikä kauran, mikä sau-
hun makua. Muutamain oli ruoka juut-
tunut kitalakeen, josta se oli varovai-
sesti joko aseella tai sormin irti pääs-
tettävä.

Iloluontoisimmat kävivät leikkiä laa-
kemaan. Kuvittelivat, kuinka ho k>
tunsa tultuaan yksikantaan vastaavat
tiedusteluihin, mitä cylässä syötävä'**!
annettiin, naveroa, ja mitenkä
ho sitten siellä panevat naveron syön-

nin toimeen; tai mitenkä parrakk-åt
Ja naapukkalakkiset esi-isämme hä-
märässä muinaisuudessa metsän-
käyntipirteissään salolla puhteella au-
kaisivEt laudalla teljetyn akkunan.
päästääkseen kuuvalon sisään, ja kä-
vivät tässä valaistuksessa naveroa yh-

teisessä pahkakupissa IQalllsekseéu'
vääntämään.

Mieliala vilkastui; pian keksi Joku,
että Pitäisipä naveroa saada toinenkin
annos, ja vihdoin olivat naveioaiaelr-
set kaikki kulutetut.

Vasta silloin kysyi joku ö-ukoatc:
oliko kaikilla ollut puhtaat hyroysat ja
kourat?

Mutta tätä kysymystä ei kukaan rl
lut kuulevinaan.

Naveron alottajalta udeltiin kiivin
ti aterian aineksia. Hän 'ieitf var>it-
tavan silmäyksen emäntään, joka näyt-
ti asian heti älyävänkin. Molemmat
rupesivat vieruskumppaninsa kaus a
Amista asioista puhumaan.

Mikä siis oli se kansallinen -uok '.la-
ji, joka käy naveron nime'!ä ja Jo! a
nautitaan ilman veistä, haarukka’ ja
lusikkaa?
- Suomenkielen tuntijat sen tietävät

tai ainakin arvaavat, sillä naveron
a-nekset ovat edellisessä tårtorn se'l

£ (UMorttpfttttOß

A. L.

Unkarilaiseen kansan-
näytelmään

(tSgfän keittiö
on ilmestynyt.

Saadaan kirjakaupoista ja meiltä

Hinta 50 p.

HELSINKI
SUOKAL. KIRJALLIS. SEURAN

KIRJAPAINO O.T.

jitta.

-tetyt.

f
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Noteraukset.

Pankkiosakkeita:
Kiinteistöpankki
Yhdyspankki
Hypoteekkikassa
Kansallis-Osake-Pankki. .

Landtmannabankeu Ab. .

Pohjoismaiden Osakep. . .

Nylands Aktiebank
Privatbanken
Tampereen Osake-PankkiWasa Aktie-Bank
iurun Osakepankki .

. .
.

Suomen Kauppapankki.Oy.
Helsingfors Aktiebank . .

Yaknutnsosakkeita:
Palovakuutus Oy. Fennia
Suomen Merivakuutus Oy.
Vakuutus Oy. Kaleva. . .

Merivakuutus Oy. Triton
Jälleenvakuutus Oy. Osmo
Tapaturmavak. Oy. Patria
Palovakuutus Oy. Pohjola
Tapaturmav. Oy. Kullervo
Palovakuutus Oy. Imatra
Palovakuutus Oy. Vellamo

Kuikuin ilososakkeita:
Suomen Pelast. Oy. Neptun
Suomen Höyrylaiva Oy.
Helsingin Höyrylaiva Oy.
Raitiotie- ja Omnibus Oy.
Ab. Navigator
Wasa Nordsjö Angb. Ab.

Teollisuusosakkeita;
Ab. Dalsbruk
Tamp. Pellava-jaßaut. Oy.

(vanha)
. . .

.

.(®usi)
Tamp. Puuvillateollis. Oy.
Billnäs Bruks Ab. .....
Ab, Kervo Tegelbruk .

,
.

Ab. Tornator
OrimattilanViliatehdasOy.
Ab. Valkiakoski
Wasa Sockerfabriks Ab.
Ab. Värtsilä Osakeyhtiö
Fiskars Ab
Forssa Ab
Kotkan Sokeritehdas Oy.
Wasa Bomullsmanuf. Ab.
Ab. Högfors Bruk ocb

Vattola träsliperi . . . .

Wasa Angkvarns Ab. . .

Pargas Kalkbergs Ab. . .

Nokia Ab. (kanta)
,

(etuoik. 1886)....
„

(etuoik. 1912) ....

Kymmene Ab. (vanha) . .

(uusi) .
.

Maskin o.Brobyggnads Ab.
Kaskela Bruks Ab
De Förenade Yllef. (kanta)

,
. (etuoik.)

Oy. Suo m. Trikootehd, Ab.
Ab. Ferraria
Ab. Vulcan .........

Kotkan Rauta Oy
Oy. Nurmi Ab. (kanta). .

, , , (etuoik.). .

Sekalaisia osakkeita:
H:fors Magasins Ab. .

. .

H:fors Pant«Ab
Helsingin Panttilainat. Oy.
Etelä-Suomen kaupunkien

väl, puhelinyhtiö (vanh.)
Ab. Agros Oy. (vanha). .

i , , (uusi). .

475:
846:
825:-

Obligationcja:
Helsingin kaupungin 1913

vuoden 5 ”/» ohi. . . . . 102Vj°/«
' Päätetyt kaupat:

T. k. 2 p. myytiin; Landtmannabankenin o;
—, Pohjoismaiden Pankin 20 kpl. ä 728: 730:
ä 533: -535: —, Privatbankenin 80 kpl. a 461: -
3,440; 3,465: —, Vaasan Pohjani. Höyryl. Oy;n
san Sokerit. Oy:n 20 kpl. il 2,730: 2,740; —,

kpl. å 340: —. Kymi-yhtiön 2 kpl. (vanh.) ä 5,845;
Kone- ja Siltarak. Oy;n 3 kpl. a 7,750: 7,760:

1,630; —, Ab. Vulcanin 6 kpl. a 3,700: 3,71
puhelinyhtiön 20 kpl. å 489: 490: 50 ja Agros-

Avustakaa koko maata käsittävää
Suomen Sokeain Liittoa

(os.: Helsinki, Sokeainkoulu).
Perustakaa ompeluseuroja sokeain

LyvSksL

Lähetettyjä kirjoituksia.
Pyydetään kohteliaimmin sijas

Seuraavalle;

Pari pientä kysymystä
.saven voikysymyksen» lisäksi.
(S.H.) Mistähän johtunee, että voi-

fpulah ollessa suurimmillaan, useita
[hevoskuormia pilaantunutta voita
ajetaan »Valiosta» erääseen täkä-
läiseen saippuatehtaaseen?
' Mistähän johtunee, että samalla
«un vakuutetaan voin olevan »k o-
rvin vähissä» ja hintoja kisko-
taan yhä korkeammalle, ostajat tä-
imän tästä saavat »Valiolta» vanhaa,
pahentunutta tavaraa?
V" Mistähän johtunee, että »Valion»
Monivuotiset jälleenmyyjät jätetään

melkein kokonaan ilman voita., sä-

källä kun heidän ostajapiirinsä pa-
hoitetaan seisoskelemaan tuntikausi-
Imääriä »jonossa» »Valion» ulkopuo-
lella, jonka jälkeen he vasta saavat
haluamansa voiimäärän? Eikö Oli-
isi ■käytännöllisempää jakaa tuota kal-
liista tavaraa hieman useammille
liikkeille, niin että yleisö saisi tilai-
suuden tehdä ostoksensa missä ha-
luaa, jokainen vanhoissa totutuissa
Rikkeissään ?

»Eräs ihmettelevä».
*

i Samalla tuin kiitämme axv. Toi-
mitusta .siitä, että se on antanut
meille tilaisuuden vastata yllä ole-
vaan ennen sen julkaisemista, pyy-
dämme sekä »Ihmettelevälle» että

muulle yleisölle huomauttaa seuraa-
jaa*
; 1) »Ihmettelevän» ensimäinen ky-
evmvs perustuu nähtävästi erääseen
■»Työmieihessä.» jdfeu aika sitten jul-
kaistuun valheelliseen uutiseen, jon-

ka mulkaan Valio olisi lähettänyt tä-

Helsingin arvopaperipörssi.

Syysk. 1 p. Elok. 31 p.

475:
852:
825:
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isakkeita 60 kpl. ä 153: 155:s —, Uudenmaan Pankin 10 kpl.
462: —, S. H. Oy:n 21 kpl. a

i 30 kpl. ä 365: 367: —, Vaa-
, Paraisten Kalkkivuori Oy:n 10
; ia 6 kpl. (uusia) ä 1,940: —,
—, Ferraria Oy:n 18kpl. å 1;600;
'10: —, Et.-Suomen kaup. välisen
-yhtiön, 195kpl. ä845: 853:

kalaiseen Kokos-yhtiön tehtaaseen
10 astiaa pilaantunutta voita, »Ih-
mettelevä. on vain yhdestä kuormas-
ta saanut useita hevoskuormallisia,
kuten luonnollista jutun kiertäessä
edelleen. »Työmiehen» uutinen kai-
keti taas perustuu siihen, että me jo-
ku aika sitten Olimme pakoitetut
lähettämään sanotulle tehtaalle
erään (maaseudulta palautetun ja
matikalla viipyneen kasvivoilähetyk-
sen. i

2) Säännöllisinäkin aikoina oli voi
usein kesällä Hankoon saapuessaan
homeessa ja vanhentunutta. Se kul-
jetettiin kuitenkin silloin jäähdytys-
vaunuissa ja erikoisilla nopeilla ju-
nilla. Nyt se sen sijaan kuljetetaan
useimmiten tavallisissa rautatievau-
nuissa ja viipyy se matkalla useita
päiviä On selvää, että tämän sei-
kan täytyy suuresti huonontaa 1ka-
tua. Luulemme kuitenkin voivam-
me väittää, ettei oikeutettuja muistu-
tuksia Valion toimittaman voin laa-
tua vastaan ole yleensä voitu tehdä.
»Ihmettelijän» tarkoituskai on sanoa,
että voit ovat pilaantuneet varastos-
sa, mutta niin ei ole asian laita, sil-
lä varastoja meillä ei ole, mikä to-
dettiin huhujen johdosta poliisiviran-
omaisten toimittamassa varastotar-
kastukssssa. Tällöin havaittiin meil-
lä Helsingissä Olevan varastossa 3
ast. (myytyä) voita ja Vaasassa 14
astiaa.

8) Voinjakelu vähittäiskaupoille on
melkein koko sota-ajan, lukuunotta-
matta \Vz viikon keskeytystä vähän
aikaa sitten, tapahtunut seuraavas-
ti. Vähittäisliike on valtion ... voin-
laxkastus laitoksella tilannut tarvit-
semansa voi määrän. Tarkastuslai-
tos on sille ilmoittanut, mikä vien-
tiinkö tilauksen suorittaa, ja antanut
samalla vienti liikkeelle määräyksen
suorittaa sen. Tällä tapaa olemme
rae tarkastusliaitolksen määräyksestä
jakaneet helsinkiläisille parille sadal-
le vähittäisliikkeelle 35,000—50,000
kiloa voita viikottain. Omassa myy-
mälässämme olemme myyneet ai-
noastaan neljännen osan tästä mää-
rästä. Viranomaisten määräykses-
tä tulemme me vielä supistamaan
oman myymälämme myyntiä, niin
että toivomme myös »Ihmettelevän»
lakkaavan ihmettelcmästä.

Valion Helsingin konttori.

3 3
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Ostajaj Myyjä Ostaja

440;
295:
790-
735:-
149:
soq-
458: 50

1251:
514:
160:-
197:

1600;

390:-
390:-

180;

3341: -
1000:
665: —!

2250: - j
367:

1640:

7660:
7400: -
9600:-
1100:
200:-

365:
1252:
2700:

3700;
13600:-

700:

3500:
163:
335:

7900:

5960: -
1970:
7700:

2350: -

400;
1567: -
3700:
3290:-

900:
205;

700;

455:
300:

160:
735:-
532: -
470;
310;

175:
199:-

3400:-
1500;

[2600; -
370; -

1700:-

7680:
7550; -

1290:-

390:-
1262.

2800;-

16.000:-
690:
723:

4000.

350:

5975:
1975;
7760;
2800:
3000;-

1570:
3820:-
3375: -
950:-

495:
860:
855:

440:
297:

738:

729:
530:
459:50

1255:
511:
162:
199:

1600:

380:
390:
175:

495
3402:
1400: -
650;

370:

1650;-

7660:

7350: -
1100:
200:

4000:
365;
1258:-
2700:

3600: -
13,500;-

721:

3000:
168:
337:-

7900:

5872: -
1945:
7700;-

2300:-

400:-
1561:
3400:
3210;

800:

700:
860:-

475:
848;
825:

UUSI SUOMETAR

»Satakunnan toimitus ja
kirjastolehdet.

»Satakunnan* toimituksen tämän
päivän >U. Suonneliatessa» olleen kir-
joituksen johdosta allekirjoittanut
huomauttaa kyllä tietävänsä toimi-
tusten) olevan virallisesti vastuussa!
nimettömistä kirjoituksista, mutta to-
dellisuudessa niistä usein vastaa joku
yksityinen toimituksen ulkopuolella
oleva henkilö. »Satakunnan» toimi-
tuksen mielestä on. noista kirjoituk-
sista vastuunalainen ensi sijassa
ja läh in nä*) (useimmiten yksin-
omaani asianomaisen lehden toimitus,
mutta ei senkään mielestä siis poik-
keuksetta, ainakaan moraiisesti. Kai-
kesta päättäen kuitenkin »Satakun-
nan» toimitus tässä tapauksessa myös
moralisesti vastaa lehdessä olleesta
kirjoi luisesta toimitus ei sitä kyl-
lä suoraan sano —, joten allekirjoit-
tanut siis tietää keskustelevansa to-
della »Satakunnan'» toimituksen ja
lähinnä sen päätoimittajan F. 0. Vii-
tasen kanssa. Näin ollen olisikin
ehkä soveliain paikka näiden kirjas-
toillemme ja kiri asioi i ikkeeUemme
tärkeiden asiain käsittelylle maini-
tun lehden palstat, jos näet jatkuva
sananvaihto on tarpeen. Olisi kyliä-
kin hyvin suotavaa, että maassamme
tultaisiin aivan laajoja kerroksia myö-
ten tuntemaan kirjastoliikkeemroe
menestymiselle erittäin! tärkeitä pe-
riaatteita ja tietämään, mitä ponnis-
tuksia on vaadittu ja edelleen vaadi-
taan, ennenkuin useat melkein kuin
itsestään selvät periaatteet tulevat
yleisesti tai'edes varsin vaikutusval-
taisissa, -kirjastapiireissä hyväksytyik-
si.

■Hra V. Niskaseen kohdistetun osan
»Satakunnan» toimituksen huomau-
tuksesta allekirjoittanut sivuuttaa,
koska hra N. tietenkin vastaa siitä,
niitä on kirjoittanut. Allekirjoittanut
huomauttaa vielä kerran »Satakun-
nan» toimitukselle, onko ja missä
määrin .paikallaan kahden keskustel-
lessa sekoittaa siihen aiheettomasti
joku kolmas ja hyökätä tämän kimp-
puun, vieläpä, kuten tässä on tapah-
tunut, nojautumalla yksinomaan vain
sivu- ja muotoseikkoihin (jotka hra
V. näyttää esittäneen bona fide) ja
sivuuttamatta kaikki pääasiat. Jos
»Satakunnan» toimitus tahtoo olla
sananvaihdossa allekirjoittaneen tai
Kirjastolehden nykyisen toimituk-
sen ja toimittajien kanssa joidenkin
muutosten aikaansaamiseksi Kirjas-
tolehden julkaisussa tai ylimalkaan
eri periaatteiden selvittämiseksi, niin
allekirjoittanut pyytää, että näille tar-
koitetuissa kirjoituksissa ei olisi hyök-
käyksiä muita vastaan. Tätä ei suin-
kaan voitane sanoa kohtuuttomaksi
pyynnöksi.

Helsingissä,, syyak-. 3 p. 1916,
> J. A. Kemiläinen.
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•)Allekirjoittaneen harventama.

Voinjakelu Helsingissä.
(S.H.) Arv. yleisölle saamme tä-

ten kunnioittavimmin ilmoittaa, et-
tä nyt päättyneen viikon aikana
olemme jakaneet voita eri liikkeille
alempana oivan luettelon mukaan
1,398 astiaa, noin 70,000 kiloa ja ttä
meille annettujen määräysten mu-
kaan olemme tästä päivästä lähtien
supistaneet myyntimme vähittäis-
myymälässämme 10 astiaan, 500 ki-
loon päivässä. Kaiken muun voin
tulemme Vointarkastusaseman mää-
räysten mukaan jakamaan jälleen-
myyjille kuten tähänkin asti.

Astiaa kg.

Maanvilj. Mnitokeskusliike 50 2,500

Helsingin Meijeriinkö
Osuusliike Elanto

50 2,500
61 3,050

Oy. Hansa 147 7,350
K. Vesterinen, Brahenk. 6 2 100
H. Pylväläincn, Vaasank. 30 1 50
V. A. Pielkkoia, 3:s linja 17 5 250
V. Kaluri, Albertink. 10 3

V. Laakso, Flemingink. 10 3

J. Virmalainen, Vallilantie 27 1
K. B. Veckman, Vladfenirink. 24 5

L. Lindfors 2
Hj. Laaksonen, Orionink. 21
J. E. Ylöstalo, IL Viertotie
E. Halla, IL Viertotie 33
iE. Karttunen, Kotlkank. 4
J. Jakobsson 1 50

A. Miettinen, Köydenpunojank. 1 50
K. F. Karteli, Korkeavuorenk. 3 3 150
H. Anttila, Porvoo nlk. 41 2
K. Siltanen, Nikolaink. 16 2
J. Paananen i
L. Sundberg, Annank. 23
M. Veckman
E. Alava, Berga 7
Leipomo Primula
Työv. Ravintola
Ruokala Saima
A, Railio, VaTiinink. 8 3
M. Tuovinen, Pietarink. 22 3
P. Vanne, Pietarink. 14 3
R. Vapaavuori, Voihalli 2
N. G. Nissinen, Tehtaank. 24 1
K. V. Vähätalo, Humalisto 8 4
K. Niemi, Alppik. 17 2
O. Korpinen, VaHilantic 22 1
N. Railio, VaHinmk. 8 2
'SelmaRantanen & C:o leipomo 2
S. (Koivumäki, Toukola 2 1

A. Heino, Liisank. 1

Kristillinen Matkailifakoti 1 1 50

M. Hurme, 3 linja 35
J. A. Riipinen, Käenkuja 4
M. Laakso, Amnank. 10
F. Rim, HakanietnenhaHi
J. Rautanen, 2 linja 15
H. Laine
A. Kuronen, Korkeavuorenk. 3
Veljekset Huttunen, Katari-

nank. 3

M. Koponen, 5 linja 10
J. V. Salo, Eevank. 3
Zaid Niemi

, 1
l 1

100
50
50

100

Koiton ravintola G 100
O. Tikkinen, Neitsytpolku 3 2 100
A. J. Kantola, Saunakatu 2 100
A. Mänd, Fredriksbergink. 50 4

P. Nikander, 2:n linja 1
O. Berghem, Hietalahdenihalli 3

J. Villamo, Laivurink. 19 2
Viipurilainen leipomo 2
A. Rönkkö, Kapteenink. 11 2 100
A. Heinämäki, L. Papink. 8 2 100
P. Korhonen, Fredriksberg 58 3 löo
M. Suominen, Lapinlahdenk. 10 2 100
V. Dönsberg, Vladknirink. 11 1 sn
A. Mäkelä, Hietalahdenhalli 3 130
A. Lund, Huopulahti 1 50
A. Nylund, Munkkisaarenk. 10 1 50
M. Paavilainen, Katajanok.-k. 7 1 50
M. Käki 1 50
V. W. Dahlgren, Vlad.-k. 34 3 150
G. E. Lindberg, leipomo

Fr. Edv. Ekberg
J. D. Lugas, voihaili
M. Finnerbäck, Voihalli
A. Smirnoff, Voihalli
I. Rask, Voihalli

4 200

19 950
15 750
7 350

■j 5 250
5 260

M. Vihervaara, Voihalli : 6 300
A. Lahtinen, Voihalli , i. 6 300
■M. Wilén, Voihalli V 6 300
I. Tähtinen, Voihalli \ 6 300
E. Hätinen, Voihalli 5 250
S. Mitrofanoff, Voihalli 5 250

A. Saxejeff, Voihalli 3 150
G. Suomensaari, Hakan.-häHi 2 100
M. Forsberg, Haykan.-halfV

A. Rinne, Hakan.-halli
F. Lönn, Hakan.-halli
H. Lindqvist, Hakan.-ihaili

3 100

2 100

2 100

2 100
E. Kumpulainen, Hakan.-halli 2 100
T. Lepistö, Hakan.-halli 2 100
I. Vahvanen, Hakan.-halli 2 100
A, Lehtonen, Hakan.-halli 2 100
A. Salminen, Hafcan.-hsiti
M. Jokinen, Hakan.-halli
A. Kullberg, Hakan.-halli
E. L. Brandt, Harjun halli
E. Heinänen, 3 linja 18.
City Automat
F. Heino, 3 2-6 1300
O. Lyytinen, Malmiak. 36 12 600
Akateeminen osuusruokaia 12 600
Osk. Erkkilä
M. Rissanen

13 650
5 250

T. Tuominen, Korkeav.-k. 27 2 100
K. A. Soinio, Luotsik. 3 1 E0
Helsingin Palokunta 1 50

P. Jokinen, Flemingink. 30 1 50
A. Kaivola 1 50
A. Ruth, Aleksanterink. 14 3 150

J. E. Heino, Humalisto S 1 50

A. Pesonen, Humaäisto 4 1 50
J; Peltonen, Castrénink. 5 2 100
Restaurant Gambrini 1 50
G. (Lönnqvist, 1.-Roopertink. 46 2 100
F. Edelman, TarKkampujanik. 11 50

M. Räisänen, Punavuoreni. 17 1 50

A. Veckman, Abrahamink. 17 1 50
N. Leino, P.-Makae.-k. 4 3 150
J. Mäkinen, Keuruuntie 15 1 50
E. Timonen

Ab. K. M. Brondin
2 50

A. Andrejeff, P.-Bsipl.k 7
6 300
2 100

B. Riihimäki, Lapinlahdenk. 19 2 100
F. Ek, Sofiankatu 1 25 1250
A. Eklund, Iso-Roopertink. 23 2 100
Helsingin Kuritushuone 7 350

E. Kuosmanen 1 50
M. Häyrynen, Helsingink. 21 1 50
K. V. Lehtonen, 2 linja 4 1 50
J. Tuominen, Itä-Viertotie 9 2 100

O. E. Lund, Tunturilaaiksonik. 3 2 100

J. Virtanen, Mahnink. 22 2 100
I. Viitasaari, Vaasank. 32 1 50
A. Hakasalo, It.-V;ertotie 17 1 50

O. Parkkinen, Pasila, Toukola 1 50

H. Dahlström 1 50

O. Salovaara, Pietarin-k. 8 1
M. Ylänne, Kankurink. 1 1

Restaurant Central 1
K. Lehtonen, 2 linja 7 2
O. Hyytiäinen, 1.-Roopertink, 14 1

K. Toivonen 1

J. V. Haapasalo, Last.-kod.k. 6 1 50

O. Lehto, Taivallahti 3 1 50
Restaurant König

L. Bäckström, Orionink. 15 1
H. Saarinen, Alpertinik. 5 1
J. K. Seikkula, Kapteenink. 1 1
K. A. Lindström, J.-Vie-rtot 41 1
I. Saarinen, 5 linja 7 1
N. Laakso, Eerikink. 13 1
T. Siivonen 1

O. Mäkelä, Alppik. 19 1 50
F. Virtanen 1 50

A. Lehtonen, It.-Viertotie 1 3
Suomen Höyryl. Oy. 1
J. Uggelberg, Cygnaeukseni, 6 1
Töölön Työi. Kauppa Oy. 2
J. A. Pyyltönen, 3 linja 9 1

Marian sairaala 1

Kaupan ja
teollisuuden alalta.
Suomen markka ulkomailla.

(S.H.) Kuten keväällä kerroimme,
aleni Suomen markan arvo Europan
rahamarkkinoilla noin 30 % :!Ia var-
sinaisesta tkurssiarvostaan. Koko ke-
säajan noterattiin se esim. Köpenha-
minassa seuraavasti: 100 mk, = 51
•kruunua (pari-kurssi on IGO = 72).
Nyt on markan arvo alkanut nousta
ja noterattiin se viime torstaina Kö-
penhaminassa; 100 mk. 52 kr, 50
äyriä.

Halkojen kuljetus Tallinnaan.
(S.H.) Kuten tunnettua, osti Tal-

linnan kaupunki Suomesta kymme-
niä tuhansia syliä halkoja. Näistä
on, kuten »Päevaidit» kertoo, tähän
asti vain puolet ehditty kuljettaa
Tallinnaan. Kuljetusmahdollisuudet
ovat siihen määriä rajoitettuja, «ltd
c!c mitään toivoa saada niitä ennen
talvea Tallinnaan kuljetetuksi. Sa-
tamassa ei ole ollut tilaa halkolas-
tien purkamiselle. Pienempien aluk-
sien on tosin helpompi päästä lai-
turiin.

Kun
satamassa ei ole säilytyspaikkaa,
voidaan purkaa ainoastaan sen ver-
ran kuin ehditään poiskuljettaa.

Suomalaiset halot on kaupunki ol-
lut pakotettu luovuttamaan suureksi
osaksi tehtaille, niin ettei asukkaille
niistä paljoa liikene.

Paperipula Venäjällä.
Tullissa summattomia määriä.

(S.H.) »Retsh» kertoo, että papc-
riteollisuuskomitealle on kauppami-
nisteriön teollisuusosastolta saapu-
nut tieto, että Pietarin tulliin on ke-
rääntynyt suunnaton määrä pape-
ria. Kuten komitealle tlok. 18 pnä
ilmoitettiin, on tullissa 652,000 puu-
taa erilaatuista .paperia.

T. k. 1 pnä kävivät pxperiteoili-
suuskomitean puheenjohtaja, valta-
kunnanneuvoston jäsen E- L. Suha-
shev. puheenjohtajan apulainen, pro-
fessori D. S. Sernov ;a komitean
sihteeri ViShnevski Pietarin tubissa
tarkastamassa siellä olevia tavara-
varastoja. Täällä avautui heidän e-
teensä harvinainen näky. Tullilai-
toksen koko piha oli täynnä paperi-
pakkoja. Paperi on avonaisen tai-
vaan alla ilman mitään suojaa sa-
detta vastaan. Sanomalehtipaperia
ei siellä ole, vaan on varastoon ko-
koontunut pääasiallisesti kääre-, kir-
joitus-, tapetti-, kirja- y. m. paperia.
Katoksen suojassa on ainoastaan pie-
ni määrä paperia -kalliimpia 'laje-
ja. Koko muu paperi on sateen kas-
telemaa ja on se siihen määrin tur-
vonnut, että paperipaaluja ympäröi-
vät rautavantcet ovat katkenneet.

Mikäli eri väilityskonttorien edusta-
jat ovat ilmoittaneet, on paperia tul-
lilaitoksen pihalla nykyään paljon c-
nemmän kuin 632,000 puutaa. Kai-
ken lisäksi saapuu paperia yhä edel-
leen joka päivä, joten varasto yhä
kasvaa. Elokuun 18 pstä lukien on
paperi lisääntynyt 800,000 puutaan.
Suurin osa paperia on saapunut eri
välityskonttoreille, kuten Pahn-
gnenille, Otopoville, Forostovskille
y. m. Yli 300,000 puutaa paperia on
osoitettu rahtikirjan haltijalle, eikä
näin ollen laisinkaan tiedetä kenel-
le as -kuuluu.

Kun tullia kannetaan paperin pai-
non mukaan ja kastuneen paperin
paino on melkoisesti lisääntynyt, o-
vat asianomaiset pyytäneet alennus-
ta »vedestä».

Paperin kerääntyminen tulliin on
johtunut siitä, ettei sitä kuletusväli-
neitter» ja työväen puutteen vuoksi
die voitu kuljettaa määräpaikoille.

Ennlntns.
1916 vuoden toisen neljänneksen mak-

sujen kanto kaupungin vesijohdon käy-
tetystä vedestä kuin myöskin kaupun
gin vesijohtotehtaan suorittamista kor-
jauksista ynnä uusista töistä toimite-
taan viimeistään aliamainittuina päivi-
nä:

tiistaina 5 p. syyskuuta 1 kaupungin-
osa,

keskiviikkona 6 p. syyskuuta 2 ja 3
kaupunginosa.

torstaina 7 p. syyskuuta 4 kaupungin
osa.

perjantaina 8 p. syyskuuta 5 ja 6 kau-
punginosa.

lauvantaina 9 p. syyskuuta 7 kaupun
ginosa.

tiistaina 12 p. syyskuuta 8, J>, ja 10
kaupunginosa.757 37,850

Vähittäiskauppamme 224 11,200
Maaseudulle, etukädessä

Helsingin lähimpään ym-

päristöön 417 20,860

1,398dé.900
Jaettava voimäärä oli 1.397 ast. eli

69,000 kiloa, joten varastoon ensi vii-
koksi ei jäänyt yhtään ast'aa.

Helsinki, 2. 9. 1916.

Voinvienti-Osuuslidke

Valio r. I.
Helsingin konttori.

Oikeus- ja poliisi-
asioita.

Kanttori Taavi Turusen Icavallus-
ja väärennysjuttu. Perjantaina oli
Anttolan käräjäkunnan lakimääräisillä
syyskärajillä toistamiseen käsiteltävänä
kanttori Taavi Turnsen kavallus- ja
väärennysjuttu. Useampia todistajia
kuulustcltuaan antoi oikeus päätöksen-
sä, tuomiten syytetyn erinäisistä kun-
nallis- ja kirkollistilien hoidossa teke-
mistään väärennyksistä ja kavalluksis-
ta 3 vuodeksi kuritushuonevankeuteen
sekä olemaan 7 vuotta yli rangaistus-
ajan kansalaisluottamusta vailla. Syy-
tetty ilmoitti tyytyvänsä päätökseen.
Mikk. S.

Syysk. 2 p.

Ostaja

440:
294: -
800:
732:-
153:
727:50
535: -
462:
270:

1250:
516:

180;

500;
3460;
!350;
670;

2250:-
362:-

1600:

7650: -
7425; -
9600:-
1100:
200:

4000:-
370:
1236:-

2730; -

3750:

630
703

3000;
165:
341:

7990:

sS3r>
1910
7770

2350’:
400:-

1620:
3660; -
3330;

945:
205:

700:

Myyjä

455:
301:

740;-
158:
735:-
539:-
465:-
303: -

1280:
525:
175:-
210:-

A—:

■S ;
_

3480:
1400:

2575;
370;-

■j 1700: -

7700;-
7500;

1190:

395:
1262:
2300;
d ;

16003;
, 695;-

i 715:

,4000
1 190

! 345
Bjoo

5900:
1970:

!8000:
12800:
2800:

1610; -

3775:
3400;-
975:-

Ie
1500;
880;

(850:
5: *

J • ,

Myyjä

447:
301:

745:
165;

735:
535;
463:
310:

1270:

180:
205:

540:
3425:

375:

1690:

7675:

1200:

1260:
3000:

700;
728:

4000

345:

5900:
1950;
8000;
2800:

1565:
3750:
3370:

910:

875':

495:
854:

150
100

50
200

100

T. k. 1 pnä pidettiin paperiteolli-
suuskomitean yhteydessä olevan pa-
perin kuluttajain osaston kokous,
jossa päätettiin anoa, että ryhdyt-
täisiin erikoisiin toimenpiteisiin pa-
perin kulettamiseksi tullista. T. k.
2 p:nä oli yllämainitun komitean ko-
kous, jossa käsiteltiin samaa kysy-
mystä.

Laivan kauppa. (S.T.T.) Ha-
minalainen höyrylaiva >Aino», joka
on välittänyt tähän asti liikennettä
Kotkan ja Haminan välillä, on myy-
ty Savonlinnaan. Kauppahintaa ei
tiedetä. Laivaan mahtuu satakunta
matkustajaa.

Yhtiökokoukset. Carl Finnilä
Oy:n yhtiökokouksessa Vaasassa va-
littiin uudelleen toimitusjohtajaksi
kauppias C. J. Finniiä sekä johtokun-
nan muiksi jäseniksi kauppias H. Fin-
niiä, pankinjohtaja B. Hemmer, joh-
tajat K. Vaselius ja Hj. Rosenberg.

Tavaranoterauksia.
VUja,

Samarasta, syysk. 1 p. (P. T.)
Vehnä, pererod 2: 50—2; 70.

, venäl. 2: 35—2: 49
Ruis 150—155

Rybinskistä, syysk. 1 p. (P. T.)
Ruisjauhot, volgal, oboinaja, . 20:

, kaamal. tavalliset 19:
Vehnäjauhot, I laji 25:

Kurssit.
Suomen Pankki syysk. 1 pnä.

Myynti- Osto-
kurssi. kurssi.

M. p.
Pietari alv 216: 50

3 kk. ......
Lontoo a/v 34: 10

3 kk. ......
Parisi a/v 121: 50

3'kk. ......

Amsterdam a/v . • . 305;
3 kk. ■ ■ . . • •

■—

Tukholma a/v .... 200:
Kristiania a/v ....200:
Köpenharaina a/v . . IP9:

M. p.
216:
208:
31: 50
25: 50
113:
100:
275:
225;
188:
188:
188;

Venäjän rahan kurssi rautateillä, tul-
lissa ja veronkannoissa; 37*/ i kop, mar-
kaita

Pankkidiskontto.
Amsterdam 41/, •/„ heinäk. Ip:stäl9ls
Bryssel! 5 •/, elok. 20 , 1914
Helsinki 5 •/„ toukok. 20 , 1916
Kristiania 41/, */„ toukok. 29 , 1916
Köp:hamina 5 •/«tammik. 5 , 1915
Lontoo 5 #/o elok. 9 _ 1914
Pariisi 5 */,e\ok. 21 1915
Pietari 6 "/o heinäk. 29 , 1915
Tukholma B •/„ toukok. 1 , 1916
Zurich 4'/»*/. joulut. 31 . 1914

Knnlntns.
Julkisella, vapaaehtoisella huutokau-

palla, joka pidetään itse paikan päällä
Kalvolan pitäjän Keikkalan kylässä
lauvantaina 16 p;nä syyskuuta 1916,
myydään edesmenneen liikemies Heik-
ki Aaltosen kuolinpesälle kuuluva seu-
raava omaisuus:

1) Hyvällä liikepaikalla, 3 km. lit-
talan ja 4 km. Kuurilan asemalta,
vuokramaalla maantien vieressä, puu-
tarhan ympäröimänä, kauniisti sijaitse,
va talvihuvila. johon kuuluu yksiker-
roksinen hirsinen asuinrakennus, si-
sältävä 4 huonetta, kyökin, 2 eteistä
ja lasiveraunan sekä niinikään hirsis-
tä rakennetut kaksi isoa aittaa, avara
leivintupa, sauna ja saunakamari ynnä
laudoista tehty puuliiteri, jotapaitsi
asuinrakennuksen alla on hyvä kivi.
kellari sekä huvila-alueella hyvä ka-
tettu perunakuoppa ja kaivo. Vuokra-
oikeus on kiinnitetty. Vuokra-aikaa
vielä jälellä 31 vuotta. Vuokramaksu
50 markkaa vuodessa.

2) Mainitun huvilan yhteyteen kuu-
luva, vuokramaalla toisella puolen
maantietä sijaitseva, taviasunnoksi va-
rustettu hirsinen asuinrakennus, joka
on neljä syltä pitkä ja 3 syltä leveä
sekä sisältää tuvan, kyökin ja eteisen,
ynnä talli, ja navettarakennus, johon
kuuluu talli 3 hevosta varten ja se-
raenttipermantoinen navetta 3 lehmäl-
le ynnä 3 latoa, kaikki hirsistä sekä
teurastushuone ja yksi vaja laudoista.
Vuokramaksu maasta 20 markkaa vuo-
dessa.

Yllämainitut rakennukset ovat kaik-
ki rakennetut hyvistä sekä asuinra-
kennukset ja tallirakennus sitäpaitsi
aivan uusista aineista. Ensikslmainit-
tu asuinrakennus on sen lisäksi lau.
doilla vuorattu ja maalattu öljyvärillä,
ja kaikissa sen huoneissa ja eteisissä
on korkkimatot. Edelläluetellut ra-:
kennukset myydään ensiksi kalkki yh-
dessä ja sitten kalkki erikseen ja lo-
puksi N:o 1 kohdalla mainitut raken-
nukset yhdessä tallirakennuksen, ja
sitten N:o 2 kohdalla mainittu asuin-
rakennus, yhdessä tallirakennuksen 1
kanssa.

3) Vuokramaalla samassa Keikkaiait
kylässä sijaitseva uusi hirsinen, punai-
sella vesivärillä maalattu, kaksi huo.,
netta ja keittiön sisältävä asuinraken-
nus ulkohuonelneen. Vuokra-aikaa'
kestää 31 vuotta ja on tämäkin vuok-
raoikeus kiinnitetty. Vuokramaksu
vuokra-alueesta 30 markkaa

4) Kalvolan pitäjässä lähellä Tam-
melan pitäjän rajaa sijaitseva maa-
aine, kutsuttu Könnömäeq palstaksi,
jolta alueelta on laskettu tulevan n.
1,500 syltä halkoja ja joka sisältää
myös viljelysmaita. Lähin rautatie,
asema on Urjalan asema.

5) Erinäistä irtainta omaisuutta, ku-
ten miehen pltovaatteita, huonekaluja
ja makuuvaatteita y. m.

Lähempiä tietoja muusta omaisuu-
desta saa rouva Eriika Aaltoselta,
Keikkalan kylässä, joka myös näyttää
rakennuksia, ja metsäalueesta entisel-
tä metsänvartijalta Edvard Lahden-
päältä, asuva Kalvolan pitäjän Kan-
kaanpään kartanon alueella, Renkajär.
ven rannalla.

Rakennuksista ja metsäalueesta teh-
dyistä huudoista on 50 % paikalla
maksettava, loppu sopimuksen mu-
kaan. Muut huudot ovat suoritettavat
käteisellä.
17161 Eriika Aaltonen.

Stenmanin taide*
salongin matka*
raha taiteilijoita

varten.
Saman inuoben matfaxaljaamme nuorta

taiteilijoita tnattcn ttähben olemme mää»
ränncct fcurootnnt ctjbot:

1) (Stenmanin Kotbefolongin 1,200mor»
fan matfarafja nuoria, lahjaftaita taiteili-
joita tnattcn annetaan a) jolo maalaus»
opintojen tjarjoittamiSta tuarten joSfatin
nitomaan atatemiaSfa, jolloin m1)55 man-
iaa ja nuotta tnibetta on tuttittoma fuu-
ttSja mufcotSfa, 6) tal)i rauhallista tpötä
tnaatiinan juuren tcotfen juorittamiSta
tnarten (SuomcSfo;

2) SRat£ato[)n=auomuf(en fera jätetään
fhhSfmm tulueSja forfeintaan fafjt tämän
tnuoben tulueSja juoritettua öljhmaolouS-
to, pastellia tapi lucfitnätimoalausta, jot-
ta heti motfaraltan määrättyä otuat nou-
bettatnat falongiSta. .fiatemuS ja taulut
lähetetään ofoittcella: (Stenmanin Kaibe-
jalontt (SKatfataha), ©rottajantatu 7, jpel-
finfi;

3) ®lattnrnf)aStn annetaan ai ulfomaan
mattaa tnarten puolet määrästä mailalle
lätjticSfä jo toinen puoli fuufaufi fen jät-
teen tun taiteilija on {aapunut määrä»
paitfaania jefä h) (SuomcS.a tpöSlentelpä
tnarten 300 mnrffaa fuutaubeSja;

4) Kartta mattafertomuS on jätettälnä
mänteistään fuufauben tuluitua ultomail-
la harjoitettujen opintojen loputtua.

Stenmanin Saibefalonfi.
(ircttajcint. 7, öelfinfi. 15637

Kuulutus .

Nurmijärven holhouslautakunnan ko-
kous on Kanttorin asunnossa kirkon-
kylässä maanantaina 11 p. syysk. klo 11
a.-p., jossa käsitellään holhouksia kos-
kevia asioita, ehdotuksia uusista hol-
hoojista y. m.

Nurmijärvi 1. 9. 1916.
17164 J. V. Sinisalo.

1916 -y N:o 237 13

keskiviikkona 13 p. syyskuuta 11 Jä
12 kaupunginosa.

torstaina 14 p. syyskuuta 13. 14 ja 15
kaupunginosa kuin myös kaupunkiin
kuuluvat huvilat ja saaret.

Kanto toimitetaan Helsingin Kaupun-
gin Vesijohtolaitoksessa, P. Roopertin-
katu t, 2 kerros, ja pidetään avoinna
maksujen suoritusta varten klo 9 12
a.-p. ja I—41—4 i.-p. paitsi lauvantaisin, jol-
loin konttori suljetaan klo 3 i.-p.

Maksut voidaan myöskin suorittaa
Rahatoimikonttoriin, ei kuitenkaan,
enää syyskuun 15 p:n jälkeen.

Helsingin Kaupungin Vesijohtolaitos,
28 p. elokuuta 1916.

Albin Skog.
(S.I. 17269) 16290

Kuulutus.
Sittenhän sodan aikana saadun tu-

lonlisäyksen verottamisesta 5/18 e-
lokuuta 1916 annetulla, ia saman
elokuun 25 päivänä Suomen asetus-
kokoelmassa julkaistuilla Armollisel-
la asetuksella on määrätty, että ne
henkilöt ja yritykset, joiden tulot
vuodelta 1915 kunnallistaksoituksen
mukaan yhdessä tai useammassa
konnassa ovat nousseet yhteensä
20,000 markkaan tai sitä suurem-
paan summaan ja samalla ovat vä-
hintään 25 suuremmat kuin nii-
den suurimmat tulot vuodelta 1914
tai jommaltakummalta kahdelta lä-
hinnä edelliseltä vuodelta, ovat vel-
volliset maksamaan valtiomhaston
hyväksi erityisen kertakaikkisen ve-
ron sodan aikana saadusta tulonli-
säyksestä sekä että näiden henkilöi-
den ja yritysten on yhden kuukau-
den kuluessa mainitun asetuksen
julkaisemispäivästä sen läänin Lää-
ninhallitukseen, jossa heillä on ko-
tinsa ja asuinpaikkansa, tai jossa
asianomaisten yritysten hallitukset
sijaitsevat, annettava ilmoitus sekä
tuloistaan vi imcks ikul umeena vuon-
na että vuosina 1914, 1913 ja 1912
saamansa suurimman tulon mää-
rästä; ollen samalla ilmoituksessa
mainittava, kuinka monta veroäyriä
on kumpanakin vuonna sanotuille
henkilöille ja yrityksille pantu kus-
sakin kunnassa, uhalla että vastak-
kaisessa tapauksessa verotetaan
kaksinkertaisesti; kehoitetaan täten
asianomaisia määräajan kuluessa
eli siis viimeistään ennen ensi tu-
lvan syyskuun 25 päivää tänne jät-
tämään puheenalaisen ilmoituksen.

Helsingissä, Uudenmaan läänin
Lääninkonttorissa, elokuun 29 pnä
1916.

B. WIDNÄS.
/l 6592) 1713 S A. V. Helander.

f
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Kuuistus.
■Tiedoksi ilmoitetaan täten että

Lohjan kihlakunnan ruununvouti
Alfons Lennart Emerik Allén tänään
on määrätty puheenjohtajaksi, siihen
lautakuntaan, jonka tulee antaa lau-
suntonsa tapahtuvan pakkolunastuk-
sen johdosta, jonka kautta eräs Loh-
jan Mrkkoherranvirkataloon kuulu-
va maa-alue pakkoluovutuksen kaut-
ta otetaan Lohjan kunnan tarpee-
seen.

(Helsingissä, Lääiiimkansliassa,
'syyskuun 1 päivänä 1916.

B. WIDMÄS.
(SX 17682) 17144 Esko Heilimc.

Talonomistaja Konstantin Virtasen
ja hänen vaimonsa Edia Virtasen hei-
näkuun 1 pnä 1914 tekemä 12,250
Smk:u velkakirja, siltä juoksevan 6
% koron kerällä, josta on maksettu

ilokuun 1 pnä 1914 Smk. 429;—.my-
ydään käteisestä entisen talonomistajan
J. E. SHlmanin konkurssipesän laskuun
Julkisella huutokaupalla, joka maanan-
taina, tulevan syyskuun 4:nä päivänä
alk. klo 2 päiv. pidetään täkäl. huuto-
kauppakamarissa, Mariankatu N:o 3.

Huom.l Tämän saatavan korkoineen
ja lalnahakukulut on Helsingin Maist-
raatti syyskuun 15 pnä 1915 tuominnut
Virtasen aviopuolisoiden maksettavak-
si; ja on tämän päätöksen Keisarillinen
Turun Hovioikeus joulukuun 10 pnä
1915 vahvistanut.

Helsinki, elokuun 17 .pnä 1916.
Helsingin Huutokauppakamari:

Pehr Em. Hallbiom.

Perimättömiä, epävarmoja saatavia,
jotka kuuluvat B. Takalan konkurssi-
pesään, myydään käteisestä julkisel-
la huutokaupalla, joka maanantaina tu-
levan syyskuun 4 pnä alk, klo 12 päiv.
pidetään täkäl. huutokauppakamarissa,
Mariankatu N:o 3.

Helsinki, elokuun 18 pnä 1916.
Helsingin Huutokauppakamari;

Pehj Em. Hallbiom.
15801.

Julkisella pakkohuutokaupalla, joka
maanantaina 4 p:nä ja jos tarve vaatii,
torstaina 7 p:nä tulevaa syyskuuta alk.
klo 5 i.-p. pidetään täkäl. huutokauppa-
kamarissa, Mariankatu n:o 3, myydään

• ellei laillista estettä tule joukko
takavarikkoon otettua tavaraa. Jonka
joukossa on mahonki- ja muita huone-
kaluja, niiden Joukossa salin-, ruoka-
salin-, herranhnoneen ja makuuhuo-
neenkalnja sekä kirjoituspulpetteja,
tiskejä, paneelilautoja, 1 puhelin- ja
kassakone, käsipainepuristimia, 1 leik-
kuu- ja 3 ompelukonetta kuin myös
peilejä, tauluja, lamppuja, seinäkelloja,
1 pendyyli, rullakartiineja, makuuvaat-
teita, keittoastioita, käsirattaat y. m.

Ostohinnasta on 50 % maksettava
heti ja loput viikon kuluessa.

Helsinki, elok. 25 p. 1916.
Helsingin Huutokauppakamari.

Pehr Em. Hallhlom.
16109

SÄHKÖMOOTTORI,
gramoiooni. polyiooni, shenkki, kaap-
pi, piironki, 3 tarjoilu- ja 12 muuta
pöytää, 20 tuolia, 3 tiskiä, jääkaappi
y.m. myydään huutokaupalla maa-
nantaina 4 pnä tulevaa syyskuuta
klo 12 päivällä.

Helsingin Huutokauppakamarissa,
Mariankatu N:o 3,

34 kpl. naisteupuseroita,
«il™ ja pitsikankaita sekä plyyshi-
Ja koristenanhoja y.m. huutokaupa-
taan tiistaina 5 pnä tätä syysk. klo 5
L-p. alkaen
Helsingin Huutokauppakamarissa,

Mariank. 3.

Peruutettu huutokauppa.
Tämän syyskuun 4 p:ksi klo 10 il-

moitettu pakollinen takavarikoitujen
tavaroitten huutokauppa,, m.ra. sirkke-
lisaha ja moottori, joka huutokauppa
oli pidettävä Hakaniemenranta l:ssä
täällä, on sattuneesta, syystä peruu-
tettu. josta täten tiedotetaan.

Helsingissä, 1 p:nä syysk. 1916.
Helsingin Huutokauppakamara

Pehr. Em. HaiUblom.
17117

Sälesohva ja muita sekalaisia huo-
nekaluja y.m. huutokaupataan maa-
nantaina 4 pnä syysk. jälkeenklo s:n
L-p.

Helsingin Huutokauppakamarissa,
Mariank. 3.

17115
Kuun. oleva moottorivene,
n. 6 m. pitkä ja varustettu n. 8 he-
vos v. moottorilla, huutdikaupataan
käteiselltä maanantaina 4 pnä tätä
syyskuuta klo 6:sta alkaen täkäläi-
sessä huutokauppakamarissa, BSa-
riank. 3.

HUOM.! Myyntipäivänä klo 4—ä
ip. on moottorivene yleisön nähtä-
vänä Sotasatamassa, Mariankadun
alapäässä täällä.

Helsingissä, 1 p. syysk. 1916.
Helsingin Huutokauppakamari.

Pehr Em. Hallblom.

Hnokasalinkalusto,
ravinltolahylily, ruokapöytä ia 10 tuo-
lia, ravinlolahylly, kaksoiskonttori-
pulpetti, 2 pesukaappia, tuoleja, käsi-
ompelnkone, polkupyörä, matkalurk-
ki, bonjouii ja frakki, petroleumika-

lamppuja, savukehylsypaperia
y.m., ym. huutokaupataan
maanantaina 4 pnä syysk. klo 11 a.-p.
alkaen

Cityn Huulokauppahuoneistossa,
Uudenmaank. 2- Puh. 37 92.

15799

17114

17116

Peruutettu
huutokauppa.

Pension Internationalen takavari-
koidun irtaimiston myyminen, joka
oli ilmoitettu tapahtuvaksi 14 pnä t.
k. alkaen klo 10 a.-p. ja 5 Fred-
rikink. 3-1, on sattuneesta, syyltä pe-
ruutettu, josta täten tiedotetaan.
Helsingissä, 2 p. syysk. 1916.

Helsingin Huutokauppakamari.
Pehr. Em. Hallblom.

17112

Penratetta
huutokauppa.

Syyskuun 5 p:ksi klo 12 p. ilmoi-
tettu vehnäjauho- ja kiistallisokeri-
hnutokanppa, jokai oli pidettävä tääl-
lä Mariank. 3:ssa, on sattuneesta
syystä peruutettu, joka täten tiedoksi
annetaan.

Helsingissä, 2 pnä syysk. 1916.
Helsingin Huutokauppakamari.

Pehr. Em. Hallblom.
17111
Eläin- fa irtaimlsto-huulok.

Talon myynnin ja poismuuton takia
tarjotaan perjantaina ja lauantaina
syyskuun 22 ja 23 p;nä alkaen klo 10
a.-p. vapaaehtoisella huutokaupalla
Karstulan pitäjän kirkonkylässä Höylä-
niemen talon eläimet, maanviljelys-, ta-
lous- ja huonekalustot ynnä muu irtal-
m Isto (m. m. runsas varasto kalastus-
neuvoja). -■

Eläimistöön kuuluu
2 hevosta,
5 sikaa,
1 suurirotuinen pässi.
1 sonni »Armon-Osmo», I.S.K. n:o

1314, erittäin hyvärakentelnen ja perin-
nöllisyydeltään varma, synt. 1. 12. 1912,
sukutiedot I.S.K:ssa XTV,

13 lypsylehmää, suurimmaksi osaksi
tyypillisiä itäsuomalaisia, m. m. 2 Poh-
joiis-Kar jalasta ja 2 Viita.ra.aren Suo-
vanlahdelta hiljakkoin tuotua siitos-
eläintä, useimmat poikivat syys—mar-
raskuulla, viime vuoden taloudellinen
keskilypsy 2261,8 kg.

3 hiehoa, niistä 2 Nallen LS.K. 884
ja 1 Osmoin jälkeläisiä, astutettuja Os-
molla, ja

2—3 vasikkaa, Osmon jälkeläisiä.
Huudot maksetaan käteisellä tai tun-

netuilta ja luotettavilta ostajilta 3 kk.
tunnusteolla.

Karstulassa, elokuun 28 p. 1916.
(Suomat.) 17014 Eemil Vekara.

Huvilan ja irtaimen
huutokauppa.

Syyskuun 12 p. alkaen klo 10 a.-p.
myydään poismuuton takia omalla pals-
talla järven rannalla oleva Vesalan tal-
vihuvlla Lempäälässä, Hulauden Anti-
lan maalla, sekä Irtain ja 35 rotukanaa.

Huvila myydään klo 3 i.-p.

K. K. Vesala.
(AamniL)l7ol7

Suuri Kirjahuutokauppa.
Huomenna (maanantaina) klo 5 i.-p.

huutokaupataan painetun luettelon
mukaan kokoelma arvokkaita kirjoja,
kuten Alhon, Aischehougln, Björnsonin,
Felix Dalmin, Conan Doyien, Groten-
feltin, Sven Hedinin, Victor Hugon,
Lindeqvistin, Liljestrandin, Palalnderin,
Procopdn, Ramsayn, Reinin, Reuterin,
Schuimanln, Strindbergin, Tolstoin,
Westermarckin, WiHebrandin, Wreden
ym. teoksia.

Huutokauppakamari SALAMA.
Mikonk. 8. Puh. 10840.

17066

Suuri taidehuutokauppa
on järjestetty lauantaiksi 9 pksi tätä
syysk. alkaen klo 5 Lp. täkäläiseen
huutokauppakamariin, Mariank. 3,
jolloin myydään ro. m. seuraavien
taiteilijoiden arvokkaita taideteok-
sia; I. Aalto, Hugo Backmansson,
Helmi Biese, Väinö Blomstedt, M.
Carlstedt, H. Eko, D, Ensio, A. V.
Finch, Lennart Forstén, Albert Geb-
bard, Azel Haartman, Ester Hele-
nius, Pekka Halonen, Väinö Hämä-
läinen, G. E. Jankes, Eero Järnefelt,
N. E. Kuosmanen, A. Lindfors, Ebba
Masalin, K. Meriläinen, Yrjö Ollila,
Jonas Pettersson, A. Rapp, Renoir, F.
Roos, V. Rosenberg, T. K. Sallinen,
Schmitzberger, H. Tandefelt, Verner
Thomé.

Samalla huutokaupataan vanhan-
aikaisia maalauksia, vanhoja kiva-
piirroksia y. m.

Lähemmin huutokauppatilaisuu-
dessa.

Helsingissä, 2 p. syysk. 1916.
Helsingin Huutokauppakamari.

Pehr Em. HaMblom.
17118

2 huonekalnstoa
ja liinakaappi sekä nikkelinen tee-
keittiö, hopeahelaisia merenvaha-
piippuja, 2 virkattua pääHyspeitetVA,
plyyshinen pöytäliina, keinuluolin-
matto (ryijy) ja 18 m. samettiplyyshiä
y.m. 'huutokauipataatn maanantaina
4 pnä tätä syysk. klo s;n jälkeen i.-p.

Helsingin Huutokauppakamarissa,
Mariank. 3.

16174

17113

PALSTOJA,
metsä- sekä viljelysmaata, Tikkuri-
lassa, myy Y. R. Hirvisuo, puhelin
65, Tikkurila,

UUSI SUOMETAR

m IM in HEISI!
Kireän ajan johdosta myydään kno-

sikkaimpia päällystakkeja, pukuja y. m.
alle puolen hinnan. Tilauksia vastaan-
otetaan ja tehdään heti ja halvalla.
ZAiiL, it.-Heikmkatu L Esplanaadink.
kulmassa, 3 kerros. Pääovi, Puh. 52 16.

Huom.l Käyttäkää hissiä! Huom.!

Hu&nekaluja
Sekalaisia, siistissä kunnossa olevia,

vähempiä koko kalustoja, kirjoituspöy-
tiä, rautasänkyjä, patjoja, puisia pesu-
lavoaria ja pöytiä, 1 melkein uusi, isom-
paa mallia Singerin neulomakone ja
paljon muuta sekalaista huonekalustoa

»Kalusto-Aitassa», Antink. 15.
Puhelin 96 04.
Tummanharmaa herrain syyspalttoo

Ja puku Fredrikink. 26. Vilho Puiston
RäätaliniItke.

Hyvät kuorma-ajurin rattaat myytä-
vänä, Toivo 49. Töölö. Tamlander.

Prässättyjä kasveja, melk. yksinom.
harvinaisia, huokealla. Hermanni, Itä-
Viertotie 27, B, as. 3.

Kaunis huvila
uusi, 2 kerr. tahi Huvila Tuusulan jär-
ven rannalla ja koivumetsän ympäröi-
mänä, käsittää 7 huonetta, saunan, lii-
terin y.m. y 2 tynn. suuruisella omalla
palstalla maata, saa ostaa lisää vaikka
20 tynn. Matka Järvenpään asem. 5
km, myydään 10,500 mkn hinnasta kä-
teisellä.

N:o 5.
Samoin talvihuvlla, 2 kerr., 4 vuotta

sitten rakennettu ensilnok,, käsittää 6
huonetta, jotka on kauniit, aurinkoiset,
saunan, saunakamarin, navetan, kana-
lan, suuret, tilavat liiterit, kaivon ja ki-
vikellarin, oma 2tynn. suur. palsta, kau-
nis mäntymetsä, jossa on arvokkaita
tukkipuitakin, paikka terveellinen ja
kuiva, ylösotettua maata noin 8 kylv.
h:lla, sopii puutarhamaaksi. Matka 7
km. Keravan as. Hyrylään päin. Hinta
kohtuullinen.

N:o 6.
Maapalsta 14 t.alaa, kaikki ylösotettua

peltomaata Ja hyvin viljeltyä, 2 kerr.,
4 himnetta käsittävä rakennus hyvässä
kunnossa, ulkohuoneet täydelliset ja
hyvät. Joen varr., Keravan as. 7 km.
Paijalaan päin. Myydään vuodentuloi-
neen 19,000 mksta. Käteistä 5,000 mk.
Sopiva Puutarhureina.

N:o 7.
Pienempi maatila, pinta-ala 59 tynn.

asuinrakennus, hyvässä kunnossa, na-
vetta 10 lehm., talli 3 hevos. y. m.
Metsä hyvää halkometsää. Keravalta
9 km., myydään vuodentuloineen ja ir-
taimistoineen 35,000 mkn hinnasta, jos-
ta käteistä 15,000: —.

N:o 8.
Hyvin viljelty, kauniilla paikalla ole-

va maatila, valtamaantien varrella, 7
km. Järvenpään as. 150 tynn. pinta-ala.
Asuinrakennus erittäin hyvä, ulkohuo-
neet hyvässä kunnossa, navetta 16
letun., talli 4 hev., metsä, halkometsää.
Käteistä 20,000, loppu sopimuksen mu-
kaani. Huom.l Kaupp. pian päätettävä.

Kaikista näistä saa lähempiä tietoja
Asioits. K. A, Katajistolta,

Kerava, Hyrylä, puh. Hyrylän os. kaup,
Ratsu-, ajelu- ja työhevosia myyd,

Malminkatu 34. Puh. 6356. Helin.

Saapunut:

Mottia
mustaa ja sinistä, musl. leniukikank.,
villamusliineja, samettia ja silkkiä
puvuiksi.

Sanni Lsisio.
Tarikika-ampujankatu 10,

X 6602) 17129

niiteistä i
suuremmissa ja pienemmissä erissä.

Oy. Vicander & Larson.
Hakasalmenkatu 2.

Puhelin 1451.
(1. 6523) 17137

4 huonetta
Ja leipäni®

Euraa Kirkonkylässä.

S. Sufronoff.
(Länsi S.) 17099

Kalvalla.
Vanhoja, käytetyltä akkanankehyk-

siä y.m. myydään halvasta hinnasta
K. E. Holmin konttorissa, Sasarmin-
katu 45, klo 10—3. 17061

TeolSisitnsjTilyiiseMe
sopiva, suurehko tonititalo lähellä
laivatokkaa. Hinta 120 tuhatta,
vuokria 10 tuh. Myös harvinaisen
tuottava työväenasuntotalo Töölössä
myydään. Puhel. 77 51. Rakennus-
mies t, Ruusuvuori.

N:o 1.

Kalliossa.
Hinta
Palovak.
Vuokria noin
Käteisesti
Tulisijoja

N:o 16.

185,000;
143,000:
15,000:
40,000:

51.

S ssa kaupunginosassa.
Hinta 575,000:
Palovak. 416,000:
Vuokria 47,000:
Käteisesti, sopim. mukaan.
Tulisijoja 127.

N:o 48.

Kulmatalo
T:ssä kaupunginosassa.
Hinta 430,000:
Palovak. 335,000;
Vuokria 33,000:
Käteis esti 140,000:
Tulisijoja 88.

N;o 53.

Töölössä.
Hinta 400,000:
Palovak. 378,000:
Vuokria 33,600:
Kätelsesti sopim. mukaan.

N;o 58,

Kulmatalo, rakennust.
7ssä kaupunginosassa.
Hinta, kaikki käteisesti 423,225;
Palovak. 46,200;
Vuokria noin 9,000: —

v

Pinta-ala 2,565m2

N; 0 4,

4:ssä kaupunginosassa,
3:lla fasaadilia.

Hinta 540,000;
Palovak. 416,000:
Vuokria 43,000;
Käteisesti noin 130,000:
Tulisijoja 96.

Lähempiä tietoja

Iso talo ja
hyua metsä
myyfäöänä.

Omistajain vanhuuden takia myy-
dään vapaaehtoisella huutokaupalla,
joka pidetään Vahakosken talossa.
Metsämaan kappelin Korven kylässä,
syyskuun 25 päivänä kello 12 päiväl-
lä, yhdysviljelyksessä olevat Vaha-
kosken ja Perhclinnan rustitilat Met-
sämaan kappelissa vaihtoehtoisesi-
joko metsineen tai metsä erikseen
Kokonaispinta-ala noin 1,500 tynny-

rinalaa. Metsästä laskettu yli 20,000
tukkipuuta, jotka li jalan korkeudel-
la täyttävät 7 tuumaa läpimitaten
engl. mitalla. Rakennukset hyvät,
matka Ypäjän rautatieasemalle 6
km. Tilan saa haltuunsa ensi mar-
raskuun 1 päivänä. Maksuehdot:
käteistä 25,000 mk.. jäännöksestä
puolet vastaanottopäivänä ja loput
sopimuksen mukaan. Vakuus mak-
suehtojen täyttämisestä vaaditaan.
Myyjät pidättävät itselleen mietintö-
alkaa huutokaupan jälkeen tehtyjen
tarjousten hyväksymästä tai hylkää-
mistä varten. Lähempiä tietoja saa
Vahakosken talosta sekä allekirjoitta,-
neelta.

Loimaalla, syyskuun 1 päivänä
1916. •

Paavo Vahlroos,
toimitusmies.17082

Osake,
joka käsittää huoneen ja pienen keit-
tiön, myydään Smksta 2,500;— yti
10 vuotta vanhassa yhtiössä, kas-

taus t. h k. nim. »Käteismyyjä 901.»

Huvia Orinsifssä
2;si kerroksinen, joista alakerta talvi-

asunnoksi sopiva, myydään halvalla tai
vaihdetaan 4—<6 huon. asunto-osakkei-
siin tai pienempään maatilaan, joka
sijaitsisi järven rannalla. Väet. Ho!s.
San. kontt. nimim. »Smk. 6,500: vä-
liätekevä». 17167

edullinen pääomiin
sijoitus!

Kaupunkitalo,
Porvoon uudessa kaupunginosassa,
rakennettu 3 v. aikana. Hinta
70,000; —. Huom.l Tontille voidaan
vielä rakentaa.

Lähemmin
T. Kallio.

Porvoo, poliisi Aallon talo. Puh. 1 42,
varmimmin klo 3—4.

(I. 6567) 17135 '

N:o 41,

4;ssä kaupunginosassa.
Hinta 440,000:
Palovak. 348,000:
Vuokria (osakkailta) 30,000;

voidaan korottaa 38 ä 40 tu-
hanteen.

Käteisesti 160,000:

N:o 49.

Keskuksessa.
Hinta
Palovak.
Vuokria
Käteisesti noin

N;o 54.

1,400,000:
788,000:
89,200:

600,000:

Kruunuhaassa.
Hinta 52,000;
Palovak. 33,400:
Vuokria noin 3,800:
Käteieestl 22,000:
Tulisijoja 17.
Pinta-aJa 635 m 5

Sopiva uutisrakenr.ukseksi ,

N:o 59.

Osakkeet, huone ja keittiö sekä huo-
ne hella-aJkoov. Oy. Pääskyssä, Slbyl-
lank. 10. Läh. Pitkänsillanranta 17 C,
ovi 25. Puh. 1542, klo 10—2. Asumaan
pääsee 16 p. tätä kuuta.

Kulmatalo
4:ssä kaupunginosassa.
Hinta 325,000:
Palovak. 198,000:
Vuokria 21,5X6:
Käteisesti noin 75,000:
Pinta-ala 1 497 m 2

Suuri ala lisärakennuksia varten.

N:o 5.

Töölössä, (Rakennnstontti)
Hinta
Pinta-ala
Vuokria
Käteisesti noin

130,560:
1,632 m»
1,500:

25,000:

llämainituista kiinteii

N:o 44.

6:ssa kaupunginosassa.
Hinta 310,000:
Palovak. 234,000:
Vuokria 27,400:
Käteisesti 50,000:
Tulisijoja so.

N:o 51.

12;ssa kaupunginosassa.
Hinta 170,000:
Palovak. 162,500:
Vuokria 16,500:
Käteisesti sopim. mukaan.
Tulisijoja 42.

N:o 55.

Kulmatalo Kalliissa.
Hinta 130,000:
Palovak, 87,820:
Vuokria 8,810:
Käteisesti 40,000:
Tulisijoja 32.
Pinta-ala 1,735 m 2

Sopiva uutisrakennukseksi.

N:o 60.

Kulmatalo, rakennus-
tontti, Kruunuhaassa.
Hinta 175,000:
Palovak. 101,000:
Pinta-ala " 1,281 m 5
Rakennettu vanhalla -puutalolla.
Kätelsestl sop: muksen mukaan.

N:o 8.

Kalliossa.
Hinta
Palovak.
Vuokria

250,000:
95,000:
23,400:

Käteisesti
Tulisijoja

50,000;
74.

Istoista antaa

Kiinteistö-osasto,
Länsi-Ranta 18.

®®®®®®®®®®® ® ®®® ®®®®®®®®® ©

3El NÄLAMPPUJA
KATTOLAMPPUJA

200nk. Help. hoidettuja. Huokeita käyt.
LUX

®®®©®®®@®®®®

Hinta Smk. 60:

Eliel sitä ennen maanviljelys- ja mei-
jerituotteiden maksimihintoja ja kaup-
parajoituksia poisteta, myydään mar-
raskuun 1 päivän jälkeen maanvilje-
lyksen lopettamisen johdosta 200 ensi-
luokkaista, runsaslypsyistä, sukukirj.
merkittyä lehmää, hevosia sekä maan-
viljelystyökaluja. Samassa paikassa
otetaan työhön metsänkylvöön ja istu-
tukseen perehtynyt henkilö. Lähemm.
Hbl:n kontt. nimim
(Hb1.)16195 »Sista varning».

r ..

—

«■-. .v- -- ■ '

•. r-• • .r-1 va
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50 litran

maidonkuijetus-
astioita

taas varastossa.

Konekauppa Osakeyhtiö
AATRA

Helsinki, Mikonk. 23.
Puh. 79 74. 17023

2 raulasänkyä, 1 kaasu-uuni, 1
hyvä ulsterikaippa, 1 särmipuut ja 1
pojan puku. Telet. 37 82.

Myytävänä paimenkoiraj
6 kk. vanha.

Lähemmin J. Metsääkö,

17011

Käytettyjä koneita
9 hv. 4 tähtinen, 6 ja 4 hv. 2 tähtisiä

peiroolimooitoreja,
20 hv.

imukaasumoottorl
(voidaan käyttää myöskin koivuhiilillä)

sekä 4 kpL eril.

höyrykoneita ja pumppuja
myytävänä. Lähemmin

Aus. Saaristo,
(Karjala) 17087 Viipuri.

Suurempi määrä erilaisia käytettyjä

imi ja laakereita
sekä uusia

akseleita myytävänä.

Aug. Saaristo.
(Karjala) 17086 Viipuri.

Osakkeet
2 huon., välikkö, keitt., kylpyh. Läh.
Sirkuskatu 3, p. C, ovi 37, tän. klo
11—2, arkilp. B—9 i.-p.

Hyvinkää.

Työm. 1 k. 9 mm.
Lasten rautasänky, herätyskello,

pöytälamppuja, tuolia, pesukomuutti
Brikinik. 23, ovi 21, tänään S—l2,

iiipankitfilojo myytsvänfl.
N:o 46.

Kulmatalo
3;ssa kaupunginosassa.
Hinta 750.000:
Palovak. 579,000:
Vuokria (ennen 56,000: —) 50,600;
Käteisesti sopim. mukaan.

N:o 52.

Töölössä.
676,000:
596,000:
53,100;

Hinta
Palovak.
Vuokria
Kätelsesti sophn. mukaan,
Tulisijoja

johonka tulee IsonJainen kylpylaitos,
112,

N:o 57.

Kulmatalo
6:ssa kaupunginosassa.

110,000:
€0,600:
9,120: -

Hinta
Palovak.
Vuokria
Käteisesti sopim. multaan.
Tulisijoja

N:o 61.

Kruunuhaassa.
Hinta
Palovak.
Vuokr. alh.
Kätelsestl
Tulisijoja

660,000:
633,000:
45,040; —

102,000:
116.

Sjöholm & Westerlund.
(PJ.19525)17059

smmhslimkssmsmskss
Ayrshire

vasikoita
Nummen Uotilassa: Karja polveutuu
Aittamäen, Suruttoman, Suur-Merijoen
ja Längs Jön tunnetuista runsasmaitoi-
sista karjoista. Martti Laakso. Os.:
Nummi. 171€3

2:si ompelukonetta, kaoniina, labo-
ratoripulioja isompi määrä myydään
halvalla. Mariankatu 24, pr. A, ovi SO.
Koskenkallio. 17162

Hels. S., Hbl. 1 k, tj. 25 rmm.
Asunto-osakkeita,

oikeuttaen 1, 2 ja 3 huoneen huo-
neustoihin, varmoissa yhtiöissä.
Läh. Pietarinkatu 20, porr. B, ovi 9,
kello 11—12 aam. ja 6—B i.-p.

OSAKE, käsittävä huoneen, keittiön,
alkoovin y. m. Lähemmin isännöitsijäl-
tä. Vuorimiehenkatu 20. 17154

Hyvässä kunnossa oleva pesukaappi'
(lavoir) myydään nyt heti. Lähem-
min Tunturilaaksonk. n:o 5, rappu A,
h. 5, klo 11—1.

Hyvässä kunnossa oleva »Taffel»-
piano myydään tilan ahtauden takia.
E. Peltonen, Bulevardink. 24, porras
A. Puhelin 57 47.

fTAPIO
r.-'i - i -'O-M' it

PEJIjÄN IHANNE

Keskikokoinen, metsärikas, erittäin
hyvä

Maanviljelystila
Itä-Hämeessä, myydään sattuneesta
syystä suoraan omistajalta. Pinta-ala n.
1,000 t.a., josta n. 210 ta. peltoa, 140
t.a. niittymaita ja 200 ta. viljelyskelp.
metsämaata, loppu hyväkasvuista met-
sää. Ainoastaan todelliset kykenevät
ostajat vaivatkoot itseään. Lähemmin,

oa.;. Maanviljelijä Joutsan postitoimisto.

lilllll! lii!
Rekiä, rattaita, akselia, rattaanrinki-

rautaa, pyöreätä rautaa y. m. myy-
dään halvalla. Hakaniemenranta 4, tar-
hassa. Koskeukallio,

Siumimtaiua Syyskuun 3 p.nä

1



Sunnuntailla Syyskuun 3 p:nH
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Suurempien korjaustöiden päätyt- B
tyä on jo valmistunut 16 I I. B

sk huonetta, joita arv. matkailijoille äIf O& pITSI suosittelen. I
Olga Rannikko. ||

Hyvä maanviljelystila.
7 kilometriä talvella, 12klm. kesällä Lahden kaupungista, vajaa kilo-

metri Pennalan asemalta sijaitseva maatila. Pinta-ala 105 t.-a., josta
voimaperäistä peltoa -40 t.-a., tekomaata löytyy. Päärakennus asuttavassa
kunnossa, navetta ja sikala harmaasta kivestä, hyvät. Riihirakennus
hyvä, puimakoneilla. Muita rakennuksia tarpeellinen määrä. Nuori
kasvava metsä. Hinta halpa, vuosituloineen sekä irtaimistoineen ainoas-
taan 24,500 Smk., joskauppa pian päätetään. Tilaa näyttää sekä lähem-
piä tietoja antaa iSja-naar Olansa», os. Pennala, Harja. (Lahti.)

Helsingin Halko ja Puutavaraliike
(Omisti Frans Kivistö.)

Konttori on muutettu Huvilakatu 4:ään.
Puhelimet: konttori 52 60.

Varasto ja Halkosaha Merisatamassa 79 94.
Yksit. 11172.

(S.I. 17648) 17107.

Luettelo
heinäkuun ajalla ilmestyneestä suomenkielisestä

kirjallisuudesta:
Alho, Hiiltä. Kuopus ja muita kerto-

muksia. 1:
Alpi, Eero. Rantalassa, 3-näyt. näy-

telmä. 1: 50
Oannelin, K. Kieliopas, ohjeita suo-

menkielen käyttäjille. I. Äänne- ja

Lassila, Maiju. Manasse Jäppinen.
Kertomus. 1:

Lie, Erik. Eurooppalainen kirjallisuus.
Kulttuurihistoriallisia kuvia, Suom.
Helmi Krohn. 6: —, sid. 7: 50

sanaoppi, sid. 3:
Flygare-Carlén, Emilie, El koskaan

liian myöhään. —: 50
Forsman, Jaakko—Hannikainen, K. .O.

G.—Virkkunen, Artturi H. Keskiajan
historia alkeisoppilaitoksia, tyttö-
kouluja ja seminaareja varten;

sid. 3: 50
Gummerus, Jaakko—Rosenqvist, V. T.

Kirkkohistoria, Keskikouluja var-
ten; sid. 2:—

Helsingin kaupungin tilasto I. Ter-
veyden- ja, sairaanhoito. 5. 1914. 4:

Jääskeläinen, Pasi. Miljoona-anpa. Yk-
sinäyt. pila. —: 75

Kallio, E. Komento harjoituksia ynnä
liikevaraston luettelo liikesukuihin
järjestettynä; kolmas lisätty painos;
sid. 1: 75

Kijanen, Pekka —VBierjuuri, H. J. Ve-
näjänkielen oppikirja I; sid. 2: 75

Kijanen, Pekka—Viherjuuri, H. J. Ve-
näjänkielen oppikirja. Harjoituskir-
ja. 1:

Kivijärvi, Erkki—'Mantere, Oskari—
Tarkiainen, V. Keskikoulun luku-
kirja I; sid. 3: 25

Kivirikko, K. E. Tyttökoulun kasvi-
oppi; sid. 3; 75

Koululaisen muistikirja 1916—19.17. Weretennikoff, M . Sanasto venäjän-
kielen alkeiskirjaan. 1: 25

W:edig—Heinonen. Auton ohjaus. 1:50
Virkkunen, Paavo. Johdatus raamatun

kirjoihin; sid. 2: 75
Vuori, Martti. Onnen unelma. Ro-

maani. 4; 50

Kovero, Hm. Kirjanpito. 11. Harjod-
tusosimerkkejä. 3: 50, sid. 4: 50

Krook, Anna. Englanninkielen luku-
kirja oppikoulujen ylimmälle luokalle.

2: 75

Ylläniafmtnt kirjo it orat saatavissa:

Akateemisessa Kiijakanpassa
sekä

Vasenlnksen Kirjakaupassa.

TAPETTEJA
Suurin valikoima!
Huokeat hinnat!

Helsingin Maalarien Tapetti* ja Mattoliike Oy.
Kluurikatu 4, Puh. 51 26. (S. 1 17623)17080

Yorkshire siitos-
sikoja.

Myytävänä suuri Fiikus. 4 linja 1, rap-
pu D, ovi 5.

H. Savela,
Fredrik! nk. 20, A. Puth. 23 42.

(I. 6G01) 17128
Iso persialainen

matto
sekä 2 öljysäiliötä }&: pumppu. Kap-
teeninik. 7, D., ovi 16, klo 10—1.

PALSTATILA,
n. 40 t.a., peltoa n. 15 .t.a., loppu vil-
jelyskelpoista metsämaata. Hyvä
halkometsä. Paistia sijaitsee vsJta-
maantien varrella, lähellä rakennetta-
vaa rautatietä 30 km. Porvoosta. Hin-
ta 10.000; —. Lähemmin

T. Kallio,
Porvoo, poliisi Aallon talo. Puh.

142, varmimmin klo 3—».

(1.6566) 17134
6 nuorta työhevosta, Pohjanmaalta

tuotu, myydään maanantaina. Saari-
katu 17, Hermanni.

flyygeli.
Telef. 37 82,

Huvila Mosabaokassa,
sisä!f. 2 huoineustoa h huone ja keit-
tiö, myy-dään hyvillä ehdoilla. Lä-
hemm. tel. 56.

Eylkyiantoja,
kuivia, erittäin hyvää laatua saatava-
na l”x4” suuruutta heti sekä 3 4”x
4” suruutta viikon lopulla varastosta
Helsingissä. Lähemmin J. T. Kojosen
Asioimisto, puh. 5031.

PIANINO,
melkein uusi, kuuluisan tehtaan, kaunis
ääni. Hinta 2,000 mk. Museokatu 9, pr.
A, huone 3, klo 11—1.

KULMATALO
Sörnäisssä.. Vuokrat 20,500
235.000 —. Kät. 55,000
7425

—. Hinta
—. Läh. pnh.

Hbi. 1 k. tj. 12 mm.
Aikaisin poikivia lehmiä on saatava-

na teuras tilalaitoksella Helsingissä 4, 9.
1916.

J. Virmalainen.
Isompi määrä

METSIÄ
ja maita myytävänä. Os. Herrala, Mä-
kelä.

13 riskiä työhevosta
myytävänä.

Vaasankatu 10. Puh. 7222.
Myytävänä
Katto- ja pöytälamppuja (öljy-)

Viadimirinkatu 18 B, huon. 6.

Hevonen, 6 v. vanha vahva valakka
VaHilantie 14.

Maidonmyyntiosuuskunta, sen tehtävät
ja sen suunnittelu. —: 50

Mantere, O. —Sarva, G. Keskikoulun
yleinen historia 11. Uusi aika; sid.

Marlitt, E. Luostarin aarre. Suom.
—: 50

Murray, D. C. Seikkailijaelämää. Suom.
1:

Ojansuu, Heikki. Suomenkielen tut-
kimuksen työmaalta. Sarja esitel-
miä. X. o: 75

Pietilä, Antti J. Kristillisyys ja elävä
elämä. Viljo Mömmön hyökkäyksen
torjumiseksi. 1:

Poukka, K. A. Kauppalaskento. Op-
pi- ja esimerkkikirja; sid. 5:

Puustinen, Juudas. Savolaisia misre-
juttuja. 1:

Routala, Oskari. Orgaainea kemia ja
tavaraoppi. 5: 25

165 kala-ruokalajia. 1:
Saarela, Antti. Miina ja minä. No-

velleja. 1:
Silén

;
Helga. Norma. Novelli. 2- 25

Suomalainen, Jaakko. Äidinkielen har-
joituksia oppikoulujen alaluokille.

—: 60

UUSI SUOMETAR

'JggT Noin 1600 litran vetoinen, hyvässä
kunnossa oleva

Vesisäiliö
myytävänä W. Ekdahl, Uudcnkirkon-
rinne 1. Puh. 40 98.

Erilaisia

moottoripyöriä
Engl. kummisia

moottoriremmia
kaikkia kokoja varastosta.

Veikko Holm
Aleksanterink. 52. Puh. 85 09.

iai. 17001) 17147
Myytävänä:
Rauman kaupungissa, paraalla lii.

kopaikalla, lähellä rautatieasemaa ole-
va ensiluokkainen, kaksikerroksine-n
kivitalo. Asuntorakennuksessa 12 tuli-
sijaa kaikkine nykyaikaisine muka-
vuuksineen. Sisustus nykyaikainen,
aistikas. Piharakennuksessa, joka
on osaksi kivestä osaksi puusta: 4
huonetta, keittiö, 2 makasiinia, jääkel-
lari, pesutupa, läävä, puuliiteri y. m.
Molempien rakennusten alla ensiluok-
kaiset kellarit sekä pihalla hj’vävesi-
nen kaivo. Tontilla suuri mahdolli.
suus uutisrakennukseen. Myydään
edullisilla ehdoilla. Lähempiä tietoja
antaa Länsi-Suomen Asianajo- ja Lii-
ketoimisto, enz. kruununvouti Br. Hon-
kasalo, Rauma. (Länsi-5.)17083

Suurehko

Krmmmmrkaialo
lähellä Helsinkiä myydään täydeliisine
irtaimistoineen ia vilja nsen. Koko-
naispinta-ala 1,300 t.a., josta 450 t.a.
ensi!, peltoa. Irtaimistoa arvo n. 100,000
mk. Brutto-tulo karjasta 35,000 mk.
vuodessa. Puutarhasta 5,000 mk. Hy-
vä metsä. Jälelläoleva vuokra-aika yli
20 vuotta. Tarkemmin hinnasta y. m.
ilmoittaa

Maalaispörssi,
Helsinki, puhelin 537.

(3.1.17657)17108
Osakkeet] jotka oikeuttavat 1 huo-

neen, keittiön, kylpyhuoneen ja muka-
vuuksien huoneustoon, myydään; lä-
hemmin isännnöitsijä I. Vaaralta, Hu-
vilakatu 30. Klo 6—7 i.-p.

(Hb!.) 17057
Hevonen myytävänä. Humalisto 20.

Puh, 9652.

1, 2 ja 3 huoneen ja keittiön as. osak-
keita vann. yhtiössä, sopivia myös lii-
kehuon., pieni herrashuvila Malmilla
myyd. tai vaihdot, osakk. tai lilkk.,
tuottava matk.-koti läh. as., 3 isompaa
kansanruokalaa, I 1. eiäv. kuv. teatt.
suuremm. maaseutukaup. myj'd. 10,000
ms:sta. Läh. Vltoim. Alku, Mikonk. 8.
Puh. 9911.

'Halutaan ostaal
Rautaista

SAVUTORVEA,
noin 65 cm läpimittaista, B—l2
mtr., ja käytettyjä

LÄMP3PATTSREITA
ostaa

Suomen Koneliike Osakeyhtiö,
Helsinki, Mikonkatu 6, puli. 110 20,
(8.1.17604)17077

Vähän käytetty plyyshikappa, pitkäl-
le, hoikalle naiselle. Vast. t. 1. k. ni-
mim. Heti, 24, 594.

Ostetaan
Kangaskaupan hyllyjä sekä
kyltti ja myös lasipäälllsiä tavara-
näytelaatikoita. Vast. t. 1. k. nimim.

Kangaskauppias, 897.
Hbl. (ruots.) 1 k. tj. 25 mm.
Halutaan ostaa käytetty

Kuhne-amme
Vast. hintailmoituks. U. Suomettaren

kontt. n'mim. »Kuhne-amme, 898».
li tai 5 nuon. ja keittiön osake mu-

kav., 2:ssa kerroks., vaka-varaisessa
yht., miel. Länt. Viertot. tai Kaisa-
niem. Vast. nimtn. Varma, 895, U. S.
konttoriin.

Halutaan ostaa muutamia amerika-
laisa

Sorfislmkkeja
sekä porauskoneita. Tarjoukset A.
Brunbergille, Fabianink. 32. Puh. 82 23.

(1.G497) 15352

3 huoneen ja
keittiön

asunto-osakkeet halutaan ostaa. Läh.

tänään klo 10—12 a.-p. Puh. 5499.

*****K**niiS**K
Keikenieisia

MDTfITSEIIIKOJfI
ostaa

fnsSnöSritoim. A, af ForseUes Oy.
Helsinki, Mikonk. 11. Puli. 41 02.

17006
ftKXttKXKttStttttXSl

Rautatiekiskoja
50—7u mm. korkeita, estetään kor-
keimpaan kintaan. Maksu voipi ta-
pahtua käteisesti ennen tavaran han-
kintaa.

Erik Hemming,
Heikinkatu 9, telef. 20 99.

(5.1.17688) 17142
S ja 2 liv.

Petroolimoottorlt
A. Hakola,

I. Robertink. 3, E. Puh. 77 51.
17151

Renki, nainut, saa paikan 1 pstä
marraskuuta. Vastaukset palkkavaa-
timuksineen professori A. af Forsd-
les'ille, Helsinki.

Bulevardinkatu 1,

Hbl. (ruots.), Hels. S. 1 k. tj. 15 mm.
Vahtimestari

elävien kuv. teatteriin saa toimen.
Teatteri Tarmo. Eläintarhantie L

2 Kiertokoulunopetiajan
virkaa

Reisjärven seurakunnan Kalajan- ja
Kangaskylän piirissä julistetaan tä-
ten hakufcelpoisten haettavaksi kirk-
koneuvostolta ennen ensi syyskuun
17 päivää. Palkkaa on 34 opetusvii-

kolta 300 mk, ynnä vapaa asunto ja
kyyti koulupaikkain välillä. Toimeen
on astuttava kutsumuksen saatua.
Tekeillä 'olevan uuden ohjesäännön
mukaan tulee palkka olemaan 400
mk. ynnä mahdollinen valtion apu.

Reisjärvi, 30. 8. 1916.
K. A. Vuorela,

17063 kirkkoherra. Muonarengit
Muutamat kunnolliset, naineet

muionarensU saavat vuosipalveluspai-
kan Nordsjön kartanossa, Helsingin-

pii (1.6511)17055

TyttöjenKäsityönopetta-
jattaren virka

Nurmijärven Klaukkalan kansakou-
lussa julistetaan haettavaksi ennen
18 päivää syyskuuta 1916. Palkka
150 mk. vuodessa.

Nurmijärven Klaukkalassa, 30 pnä

elokuuta 1916.
17060 Johtokunta.
H. S., Kotiin., S. Virall. L. 1 k. tj. 70

mm.

Apu-Opettajan
viika

Varkauden tehtaan kansakoulun joh-
tokunta julistaa täten väliaikaisen apu-
opettajan. (mies) viran haettavaksi
mainitussa kansakoulussa 14 päivän
kuluessa tästä päivästä (tätä päivää lu-
kematta). Virkaa, johon on astuttava
heti kutsun saatua, seuraa paikkaa ta-
vallinen valtioapu, ynnä tehtaalta 400
markkaa sekä vapaa asunto, lämpö ja
valo. Koulussa on a nejako opettajain
kesken. Hakemukset on osoitettava
Varkauden tehtaalle.

Varkaudessa, syysk. 2 p. 1910.
Johtokunta.

Väliaikainen

apiicpettajattzrcn
virka

Hämeenlinnan maalaiskunnan Hätilän
kansakoulussa julistetaan johtokun-
nalta haettavaksi ennen syysk. 16
p;Wää. Virkaa, johon on astuttava
kutsun saatua, seuraa palkkaetuina:
tavallinen valtioapu, kunnalta 200 mk.,
asunto (2 huonetta ja keittiö) tarpeel-
lisine nlkohuoneineen, pilkotut poltto-
puut sekä valorahaa 50 mk. vuodessa.

H Hinnan maalaiskunta, elok. 30
pnä 1916.

Adolf Forssell,
johtokunnan puheenjoht.17150

Rehellinen itse työtätekevä

mies- tai nais-
karjakko

saa paikan 1 p:stä marrask. kun lähet-
tää todistukset palkkavaatimuksineen
ennen syyskuun 15 päivää osoitteella:

G. S. Kaarlonen.
Ojakkala, Lankila.

Huom.lVakitu sesti apulaisen kanssa
hoidettavana 28 parempiiypsyistä leh-
mää.

vouti.
Tallirenki,
Renkejä,
Navettatyttöjä

otetaan Domarbyn ja Tomibackan
kartanoihin Helsingin pit.

(I. 65521 17050

Keittäjä,
talouskoulun suorittanut ja käytän-

nöllistä hyvää taitoa omaava otetaan
Mustialan ruokala-osuuskunta Huttu-
lan palvelukseen 1 pistä lokak. 1915.
Todistukset palkkavaatimuksineen
ennen 15 piää syysk. osoitteella:

Huttulan hallitus.
15924 Mustiala.

Kiiltosilittäjä saa paikan ja manke-
livaatteiden silittäjä nyt heti, Laivas,

tokatu S —lo, porr. D, ovi 33. Oppi-
tyttö otetaan samassa paikassa.

||
saavat heti pysyväistä työtä meidän
laivarakennus osastollamme.

Kone- ja Siltarakcnnus
Osakeyhtiö.

YkSityistyöhön tottunut

Kirjansitoja
saa vakinaisen paikan. Lähemmin

Oy, Lilius & Hertzbergillä,
Kluuvikatu 7.

(5.1.17594) 17073

19 v., hyvän laskutaidon omaava,
vähän liikealalla ollut tyttö haluaa
sopivaa tointa heti. Nimim. Halukas,
Lamnlahdenk. 17. pnrr. (r.

Maalta tullut tyttö, perehtynyt ruo-
anlaittoon ja sisätöihin, hyvillä todist
taksilla. Tavat. Mikonk. 18, r. C.

Ylönen.

Emännöitsijää,
joka itse laittaa väen ruuan, haetaan
maataloon. Vastaukset ikä- y.m. to-
distuksinaan ja palkkavaatimuksi-
naan ennen syysk. 7 p. Kiviranta,
Lauttakylä. (Aamul.jl639l Sivistynyt nuori neiti

otetaan johtamaan kahden yhteiskoulun
alaluokilla olevan lapsen lukuja sekä
samalla olemaan rouvan apulaisena,
professori A. Avellanin tuona, Rata-
katu n:o 11. Puh. 33 33. Ilmoittaudut-
tava maanantaina 4 p. klo 1 j. p? Konttoristeja ja kauppa-apul. y. m.

nais- ja miespalvelusväkeä kaikille
aloille hyv. suosit., kaup. ja maalle
saad. k:tta V:tolm. Alku, Mikonk. 8,
tel. 7882 ja 99 11.

Siisti vaimo haaee siivousta tai jo-
tain työt. muut. tunn. päivässä. Vast.
t. 1. k. nim, »Kallis-aika, 925*.

(etumies), naimis ssa oleva, saa paikan
1 pstä marraskuuta kun Imoittautuu
todistuksineen ja palkkavaatimuksi-
noen (myöskin muona) osoitt.;

VILJO HYÖMÄKI, Hauho.
17000

Kaupanhoitajan loimi
julistetaan täten toimeen täysin pe-

rehtyneiden, ehdottomasti raittiiden
mieshenkilöiden haettavaksi ensi syys.

kuun 15 p:ään mennessä. Hakemuk-
set suosituksineen ja paikkavaatimuk-

sineen sekä ilmoitus, milloin hakija

voi toimen vastaanottaa, lähetettävä
Sysmän Osuuskauppa Yritys r. 1. hal-
litukselle os.: Sysmä.

Kaupan puolesta seuraa asunto, läm-
pö ja valo.

Sysmä, 30. 8. 1916
Hallitus.

Nuori, maalta tullut, kansakoulun
käynyt tyttö haluaa sopivaa tointa.
Tav. Kristianink 15, ovi 15.

Taitava (S.H)

Paperlksnsen-
S C 9 m m 9 9 3 (Skäyttäjä

joka tuntee Selbstahnaihme-koneen,
saa edullisen paikan Etelä-Venäjällä.
Omakätiset hakemukset todistusjäi-
jcnnöksincon ja palkkavaatimuksi-
ncen osoitettavat Osakeyhtiö »SA-
DOLLE», Moskova, 2:ncn Meschan-
-ka ja I.

Pielisjärven Osuusxne jerin
i(onccnl:o!!h|an fa myllärin

toimit
on haettavana ensi syyskuun 20 päi-
vään. Toimet voidaan antaa yhdellekin
koneenhoitajalle, joka samalla osaa
hoitaa- ja käyttää myllyä ja jonka en
pidettävä poikanen apulaisena koneen
lämmityksessä talvikuukausilla. Paits
palkkaa, on molemmille vapaa asun-
to, lämpö, valo ja kirnumaito. Kuukau-
den irtisanominen molemmin puolin.

Valittu e saa kieltäytyä. Palkkavaati-
mukset ja asialliset todistukset ja suo-
situkset ovat lähetettävät meijerin
hallitukselle os.: Lieksa.

Pielisjärvellä, 23 p. elok. 1916.
HALLITUS.

1 Halutaan palvelukseen j

Kaltoievysepät
saavat paikan

Grahn’in Tehdas Oyissä.
Annankatu 4.

Kaksi
reipasta poikaa

saa paikan &

Valjasliike Oy:llä.
Itä-Viertotie 2.

■Sunnuntaina voi ilmoittautua klo
Y 2 12— 1 U 1 Pi känsillanranta 17, prs
A. S. Pajariselle.

TaiGnmiehet!
Yö.-ah din paikan saa hyvillä suo

situks. varustettu talonmies. Lähem-
min Osakeyhtiö Varmnusvahti, Kr'

• p yts-.p krimnakuin.
Pulvelijattai-ct ka kulo aloille kau-

puak. ja maalle, juoksutytöt ja -pojat
saav. hyv. paikk. k;tta Vitoim. Alku,
Mikonkatu 8. Puh. 7852.

1/—lB v. laskutaito.nen tyttö saa
paikan Hernesaarenkatu 5, porras E.

Nurmi.

luoksutyttö
saa paikan. Kenkäkauppa, 1.-Rooper-
tinkatu 7. (S. I. 17647) 17106

Juoksupoika, joila on Koti Kaupun-

gissa, saa paikan heti. Lähemmin tä-
nään 11—12. Korkeavuorenkatu 28.

Kaskinen.

17002

Kotiopettajatarta,
joka kykenee opettamaan yhteiskoulun
11, IV ja V luokan kurssia, halutaan ko-
ko ensi talveksi kahdelle tytölle ja yh-
delle pojalle. Mieluimmin ylioppilas,
joka ottaa osaa taloustoimiin.

Todistukset ja vastaus, jossa ilmoite-
taan hakijan palkkavaatimukset, lähe-
tettäköön heti osoitteella:

M. KÄRNÄ, Ylistaro.Keiltä] itä:ti halutaan.
Vakava, siivo, rehellinen ja sekä

yksinkertaiseen eitä hienompaan
ruuanlaittoon, leipomiseen ja kaljan-
panoon taitava keittäjätär saapi
paikan tulevan marraskuun 1 päi-
västä alkaen. Hakemukset todistuk-
silleen ja paikka vaatimuksineen lä-
hetettäköön allekirjoittaneelle, osot-
tcella Savonlinna.

Piispatar Hanna Colliander.
Hyviä paikkoja yteinpa.lv.. keibt.,

maa lyt. y. m. Iso-Roopcrtink. 3. Lii-
ket. Vuori. Puh. 77 51.

(5.1.17695) 171 H

Sepät huom.!
1: si seppä saa työtä Mustikkamaan

veneveistämöllä, puh. Kulosaari n:o 53.
1 venäjää, ruotsia ja suomea puhuva

neiti saa .paäkan jalkinel ikkeessä Bule-
vardinkatu 2.

Kunnollinen

mies- tai naisiepri
ehdottomasti siisti, saa paikan luona-
ni heti, kun ilmoittautuu.

J. V. Viyelins,
(Aamul.)l7oBL Luopioinen.

S**l I** tl**** *1älliini
saavat heti työtä

Ojalan Sähköliike Oy.—Ab.
Mikonkatu 9.

Tur. L. 1 k. tj. 60 mm.
EMÄNNöITSIJÄ,

joka ho taisi noin 5—6 hengen ruoasta
ja yösijasta, halutaan palvelukseen he-
ti eli viimeistään 1 p:stä lokakuuta.
Sivistyneinä ja koulussa el kotioloissa
ruuanlaittoon perehtyneillä etusija,,
täi.hs ~rrdgovcani'el234msl hwyäjjXéie

Hakemukset, joista epämiellyttävien
koitetaan olemaan hakematta, on vii-
meistään lähetettävä ennen syyskuun
15 p:ää, palkka vaatimuksineen ja, jos
mahdoit, valok. kanssa, os.:

Valter L. Wessman.
Kuhmoinen & Päivärinne.

Huom.! Kyydit maksetaan vähintäin
6 kuuk. kunnollisen toiminta-ajan toi-
mittua. 16318

ootiiassaappaantekljä
saa työtä. Nikolainkatu 17.

Huone nyt heti 1 tai 2 siistille her-
ralle tai koulul. Uudenmaank. 29. Kaik.
mukav. eri sisäänk. Näht. klo 10 a.-p.

Huone ja osa keittiöön Kulosaarella
pienelle perheelle, Hopeasalmentie 23,
huv. Aalto.

Taitava

Mieiile-kcnepainaja,
alistaja ja asiapeika saa heti paikan
kirjapainossamme.

Haitiin skansan kirjapaino,
Annankatu 29.

Palvelijat.
Kunnolliset palvelijat saavat hyviä

paikkoja Minervan k:tta. Katariinanka-
tu 3. Puh. 7932.

1 poika saa paikan. T. Taipale, Me-
kaaniverstas, Vladimirink. 21.

191(5 N.o 237 15

Tarmokas, ammattitaitoinen raud aa-

VALAJA
voi saada tulevaisuuden paikan piene mmässä spesialltehtaassa maaseufrut-
la. Nyt aluksi etumiehenä (vanhempana valajana) myöhemmin itsenäise-
nä mestarina.

Tehdas on melkein uusi ja kaikin puolin nykyaikainen. Vaiettava on
pää-asiassa pienempiä koneen osia ja tulee valimossa nyt aluksi työsken.
telemään noin 5—6 miestä, myöhem min 13—20.

Paitsi täysin ammattitaitoisen tu lee hakijan olla rauhallinen, sovinnol-
linen luonteeltaan, täsmällinen ja sanansa pitävä. Ikä noin 30—35 vuot-
ta, mieluummin perheellinen.

Hakemukset suosituksineen Ja pa Ikkavaatimuksineen sekä otteet enti-
sistä työtodistuksista ja ikä- ja mal netodistus ovat lähetettävät ennen
syysk. 12 p:ääos oitteella:

»Valaja», Insinööritoimisto Mercantile, Helsinki,

Mlk CO Hyviä paikkoja kaikille aloille toimitetaan.
■ x00. Rouva Jos. Fahlcr’in konttori,

Puutarhakatu N:o 6.

(Kotiin.) 17126

Työtäpelkäämätön ja alaansa innos-
tunut

naisk ai?Jaklko
saa 1 p:stä marraskuuta paikan Kai-
vomäen harjoittelutilalla Ihalassa.
Käytännöllisen työn lisäksi kuuluu kar-
jakolle täydellinen maitotalouden kir-
janpito kuin myöskin opetuksen anta-
minen 4 karjaharjoittelijalle. Todistuk-
set palkkavaatimuksincen ja suositut
sineen lähetettävät os. Simo Jääskeläi-
nen, Ihalan as.

HUOM.I Assistenttikurssin suorit-
taneilla, maanviljelysseuran palveluk-
sessa oHoilla etus ja. (5J.17598) 17074

Maanviljelysalaan täysin perehtynyt

pehtoori
joka voi omintakeisesti hoitaa ensi-
luokkaisen maanviljelystilan, saa to: -

men 1 pstä marraskuuta Ka vomäen
harjoittelutilalla lähettämällä todistuk-
sensa palkkavaatimuksineen os.

Simo Jääskeläinen,
(S. I. 17600) 17075 Ihalan as.

puutarhan omistajat!
Kelvollisia puutarhureita saadaan

Niittylahden kaksivuotisesta puutar-
hakoulusta marraskuun 1 p:stä. Lä-
hempiä tietoja opettajalta osoitteella

O. R. Ahlgrén,
Niittylahti.(Hbl.) 1C250

Työtä Ylioppläallle.
Ylioppilaskunnan Välitystoimisto vä-

littää sitä haluaville: koti- ja tuntio-
pettajia, preparaattoreja, konttori- ja
kanslia-apuiaisia, viransijaisia opetta-
jan Ja muihin virkoihin, käännöstyön
tekijöitä, laskuapulaisia y. m.

Toimisto avoinna kesäkuukausina
keskiviikkoisin 4—5 i.-p. Ylioppilasta-
lolla, puh. 123. He makuussa on toimis-
to kokonaan suljettu. Työtarjouksia
otetaan vast. kirjeellisestikin.maanviijeiystöihin ja muonarenki ja

tallimies otetaan Kaivomäen harjoitte-
lutilalle Ihalaan. Puiko sta voi sopia
Simo Jääskeläisen kanssa, es.: Ihalan
as. (5.1.17603) 17076

Hels. S., Hbi. (ruots.) 1 k, tj. 20 mm.
KUSKI,

hevoshoitokoulun käynyt, pieniper-
heinen, saa paikan Tavastkullan
kartanossa Helsingin pitäjässä. Muu-
tamia munnarenke.ä saa vuosipalvelus-
pa kan samassa paikassa.

Puhel. Sockenhacka 10.

i,i ii Työni, i .v. 1.. 1j auu.

Kalspaioaja
(Digel-koneessa) saa paikan M. Gorsch-
koffin kirjapainossa, Unionink. 41.
~

Hhl. (ruots.) 1 k. tj. IS mm.

Kätilö
saa paikan het; eli 15 p:stä syysk.,
kun ilmoittautuu palkkavaatimuks, os.:

Synnytyslaitos, Hyvinkää.

Useampia vuosia suurehkoissa kirja,
kaupoissa palvellut, suomea, ruotsia,
venäjää ja saksaa puhuva, reipas

Neiti
haluaisi paikanmuutosta IleLsinkiin jo-
ko konttoriin, myymälään, kassaan tai
johonkin muuhun sopivaan toimeen.
Vastaukset palkkatarjouksincen pyy-
detään lähettämään viikon ajalla ni-
mimerkille »Kirjakauppnneiti», os.:
Sanomalehtien llmoitustoimisto, H:ki.
Aleksanterinkatu 40.

(3.1.17630)1710?

Venättä, ruotsia ja suomea puhuva
NEITI saa paikan jalk neliikkeessä,

Bulevardinkatu 2.

Tyttö saa asunnon yksityisen luo-
na, Albert nk. 18, p. D, ovi 6.

Valoisa, kalust. huone heti 2:lle kou-
lulaiselle Mariank. 24, r. D, ovi 80.

Raitis nuorimies saa asunnon Pursi-
in ehenkatu 23.

Henriksson.

Naiskarjakko
karjakkokouiun käynyt, saa edullisen
paikan maatilalla lähellä Helsinkiä joko
heti tai 1 p:stä marraskuuta. Hake-
mukset palkkavaatimuksineen lähete-
tään osoitteella Pörssijohtaja Otto
Bngb, Jaatinen, Helsinki, Pörssi.

Siisti neiti tai nuorimies saa asun-
non Teihtaank. 18, porr. A, 12.

1 tai 2 siistiä neitiä saa hyvän asun-
non, Tarkkampujank. 18, p. E, ovi 10.

Hyvillä suosituksilla
varustettuja keittäjiä, slsäkk., lapseni,
y. m., y. m. saadaan »Minervan» k:tta.
Katariinank. 3. Puh. 7932.

29 v. vanha, vähän liikealalla toi-
minut mies haluaa isännöitsijän tai
jotakin muuta sopivaa tointa. Läh.
puhel. 119 17.

Anr
. rouvat.

Muutamia kunnollisia palvelijattarla
hyvillä suosituksilla on saatavana nyf
heti ja myöhemmin Kirkkok. 14 C, R.
,T. Fahier, puh. 8675. 23 v. kokemus.

Talousloim. ja ornpel. täys. tott.,
siisti, keski-ifc. neito hai. heti tai
myöh. talout. hoit. Vast. Bulevardin
p. t. nim. >T-.uotettavri».

Siivoustyöhön tottunut, rehellinen
nainen hakee työtä. Lähempiä tieto-
ja antaa allekirjoittanut. Puhel. 32 78
klo 4—6. Anna Geitlin.

Käsitöihin ja taloustoimiin tottunut,
siv stynyt tyttö haluaa paikkaa ylös-
pitoa vastaan. Vast. Seinäjoki p. t.
nimim, »T P.»

Keski-ikäinen,luotettava vaimolla-
luaa siivousta. Liisankatu 17. ovi 53.
Puh. 3557.

2 huoneen jakeittiön
ja kylpyhuoneen osakkeet, päivänpuo-
leiset ja kaunis näköala. Läh. Puna-
vuorenk. 22, pr. B, as. 26.

Hyvin kalustettu huone 2:Me. Pua»

vuorenkatu 18,pr. B, ovi 11.
Siivo tyttö saa asunnon

Huvilakatu 11, h. 10.

I
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Siististi kalustettu husne
yhdelle. Kauppiask. 9, pr. C, huoneis-
to 22.

Siisti koululainen
saa asunnon toverina Punavuorenkatu
23 ; prs C, ovi 34.

Täysihoitoon
hyvään kotiin, miei. pianonkäyttöoi-
keudeila, haluan, musiikkiopistoon a-
kova neitonen. Vast. t. I. k. viim. maa-
nantaina nimim. »Oma huone, 884».

Kaunis kalustettu huone Liisank. 9,
prs B, ovi 24.

Kalustettu huone nyt heti 2—3 siis-
tille henkilölle Tehtaank. 18, ,p A, o. 13.

Kalustettu huone vuokrataan. Fredri-
kinkatu 69 B, (Töölön puol.) Ylönen.

Kalustettu huone. Nervanderink. 8.
Mäkirinne.

Suuri valoisa
Kalustettu huone

yhdelle tai kahdelle herralle. Vladimi-
r nkatu 45, pr. A, ovi 2. Ehdottomasti
raittiille henkilölle.

Naisylioppilas etsii hiljaista, lämmin-
tä hikuhuonetta. Voisi hiukan ohjata
koulut, lukuja. Vast. t. 1. k. nänni.

Fys.-mat., BS'5.
Kaksi huonetta sekä keittiö

nykyaikaisilla mukavuuksilla halutaan
vuokrata nyt heti tai myöhemmin, mie-
luummin Töölössä. Vast. t. 1. k. nim.

Varma vuokraaja, 895.

2 nuortamiestä saa asunnon nyt heti
Fabianinkatu 7 11. E. Lukkarinen.

Fil. kand., nain., haluaa täysihoitoa
huonetoverina tai asuntoa lasten läksy-
jen kuulustelua vastaan. Arv. vast.
syysk. 5 p. mennessä t. 1. k. nimim.
17000 »Opiskeleva*.

Suurehko kalustettu huone muka-
vuuksilla. Puh. 7242. Sopii 2: lie oplske-
levälle.

Oleskeleva ylioppilas
haluaa vapaata asuntoa vastaan ohjaa-
maan lasten lukuja. Vast. U. Suom.
kontt. nimim. »Tottunut opettaja, 871».

Kalustettu huone vuokrattavana pia-

non kanissa tahi ilman. Läh. Kaptee-
ni,nk. 20—22, porr. G, ovi 70.

oiisii nuorimies saa asunnon to sen to-
verina Hietaniemeni. 1, porr. F, ovi 7.

Kaksi siistiä nuortamiestä saa heti
asunnon Korkeavuorenk. 8, r. A, o. 6.
—

Hbl. (ruots.) 1 k. tj. 6 mm.
Kalusi, huone 2 miesylioppil. Uuden-

maani. 20—22, prs A, 1 krs, ovi 3.
Näht 10—12.

Kaluat huone herralle 15 p. t. k. Vlar
dimirinkatu 45, pr. C, 3 kerros.

Kalustettu huone vuokrataan siistille
ne :dille. Liisankatu 17, pr. K, 1 kerr.

Näht. 11 jälk.
Si:sti nuorimies saa hyvän asunnon

Malminkatu 28, pr. F, ovi 26.
Siist. aur. hyv. kai. sali ruuan kans-

sa, puh. y. m. Iso-Roopertinkatu 3 A,
ovi 7.

Asuntoa haluaa äiti ja hänen lap-
sensa, jolle halutaan hoitoa päiväl-
lä. Vastausta hintailmoituksen ke-
rällä il.k. nimim. »Asunto, 893».

Siivo työssä käypä mies saa asunnon
perheessä 5 linja 10, pr. B, huone 32.

Aurinkoinen kalustettu huone vuok-
rattavana. Tunturilaaksonk. 5 A, ovi
b:o 10.

Iso yksink. kalust huone, miei. l:lle
herralle. Kankurinkatu 8, pr. E, ovi
48. Näht. jälk. klo 2.

Koulutytölle tai yiiopp. neidille halpa

kalustettu huone (Jktunn. matka H:gia-
tä). Vast. t. 1. k. nim.

;>4 min. matka pysäkiltä, 904».
Suuri, aurink, huone, om. slsäänk. y.

m. muk. kalustamatta. 9—12 ja 4—6,

Oikokatu 9, huon. 9.
2 kalustettua huonetta. Kristianin-

katu 16, ovi 7.

53 mk. saa se henkilö, joka voi
toimittaa 2 huonetta ja keittiön tahi

1 huoneen,, aikomin ja huoneen. Teh-
taankatu 34. r. D., huoneusto S. T. K.

Kalustettuja huoneita vuokrattava-
na muk. & puh. Lähemmin, tänään
jälkeen klo 4 i.-p. I. Viertotie 3, porr.
A, huoneusto 10.
~

Kalustettu huone Beriklnk. 42, prs
D, ovi 36, puh. 8139. (5.X.17686) 17143

Täysihoitoa:
Muutamia rauhallisia asuntoja ynnä

täysihoitoa, lepoa ja virkistystä kalpaa-
ville saatavana nyt heti Turva paran-
tolassa Yläneellä. Läh. Raittiuden
Ystävissä, Annankatu 29, tel. 11 48 tai
laitoksen johtajattarelta, os. Yläne.

(5J.17592) 17072
Opiskeleva herra saa asunnon toveri-

na täysihoidolla. Eerikinkatu 1, pr. A,
ovi 4.

Nuori koulutyttö
tai neiti otetaan virassa olevalle nei-
dille toveriksi täysihoidolla eli ilman.
Eerikink. 20. A, ovi 6.

Puoti ja varastokell. heti Vuorimie-
henk. 10. Läh. Pursimiehenk. 19, B, 19.

Vuokrattavana heti myymälä ja va-
rasto- tai työhuone, sopiva sisustus
myymälässä, jalkine- tai kangaskaupal-
le. Eerikinkatu 20.

Isännöitsijä.
Helsingin

Tanssi-opisto
(Ylläpitäjä: Suomen Tanssin-Ystävät.)

Nykyaik. Ja suosittu (ensi-luokk.)
tanssioppilaitos (viime oppikaud. kävi
opistossa 824 oppilasta).

Kurssit vasta-alkaville ja ennen
tanssineille alkavat: saionkitansseissa
5 p. syysk. ja plastll. ja karaktääri-
tansseissa 15 p. syysk. Vakinaisina
opettajatarina toimivat Baletti-johta-
jatar

Kathe Othon
(Köpenhaminan Kunink. Teatterin ba-
letista) ja neiti Bertha Marjanne.
Opetetaan kaikki nykyaik. (ja vielä
käytännössä olevat) salonkitanssit.
Kurssimaksuista myönnetään lainaksi
opiskelijoille ja sisaruksille tuntuva
alennus. Muutamia vapaaoppilaspaik-
koja naisoppilaille. Läh. ilm. opiston
joht. Raff Penger. Sisäänkirjoitus
maa/iantaina 4/9 opiston kansliassa,
■Mikonkatu 3 klo 6—7, puh. 10265. Yk-
sityistunteja annetaan. Tanssinu-
meroita juhlaohjelmiin järjestetään.
(S.I. 17455) 16430

I?f] O O k KSatkailijakoti
il/lf tilli II Huoneita matkus-ws& ** 4 ** taville. Helsinki,
Puhelin 96 29. 16138 L. Heikinkatu 24.

HIUSTÖITÄ
vastaan otetaan, palmikkoja, valkkeja
ja kellonperiä myy helpolla Johanna

Larsson, Unionink. 30.
Hiuksia ostetaan.

500:-
maksetaan palkkiota sille, joka voi
luovuttaa heti asunto-oikeuden huo-
neustoon, käsittäen 3- tai 4 huonetta
ja keittiönä (kalustamattomat', muka-
vuuksineen. Vast. nimim. »2 hen-
keä», os.: Sanomalehtien Ilmoilnsloi.
mista, Helsinki, Aleksanterini 40.
(S.I. 17642) 17105

2 ylioppilasta
haluaa asunnokseen siististi kaluste-
tun, lämpöisen huoneen keskiosassa
kaupunkia. Tarjoukset tehtäköön t-k.
5 päivän illaksi Hels. San. konttoriin
nimim. »Idästä».

1 (tai 2) mieshenkilöä haluaa Mal-
mille tai muualle Helsingin lähiseud.
maalaistaloon yksinkert täysihoitoon
tai ilman. Haluk. ottamaan osaa kaik-
kiin maanviljelys- y. muihin tehtäviin,
myös konttoritehtäviin, jos on. Vast. t.
1. k. n m. »Labor, 900».

2 suurta tai 3 pienempää huonetta
halutaan vuokrata työhuoneiksi, joko
keskustasta tai Kaivopuiston puolelta.
Vast. Hels. San. kontt. merk. »J. K.,
7328».

Täysihoitoon
hyvään kotiin, miel. pianonikäyttöol-
keudeila, haluaa musiikkiopistoon ai-
kova ne tonen. Vast. t. 1. k. viim. maa-
nantaina nimim. »Oma huone, SB4».

Pii. kafad. haluaa vuokrata nyt heti

Hyvin kai sielun.
mieluimmin eri sisäänkäytä väliä varus-
tetun huoneen. Vast. puhelimella 2684
sunnunt. 10—12. (3.1.17616)17079

Valkosstentavarain kauppa
3. Vladimirinkatu 3.

Nyt saapunut siTMkipuseroita, ja-
panilaisia aamupukuja ja kampaus-
nutlujia, vi-llajaketfceja, alushameita,
terveysliivtejä, sukkia, käsineitä, csi-
liinala. kauluksia y. m.

Heti tai myöhemmin haluaa kolme
nuorta herraa vuokrata 2 h. ja keitt.
tai 1 h. ja keitt. huoneuston, mieluum-
min Kaivo,p. tai Erott. seutuvilla tai
saada asuntoa omilla huonekaluillaan
jonkun vanhemman naishenkilön luo.
na, joka olisi halukas hoitamaan ta-
loutta. Arv. vast. lähet. t. 1. kontt.
nimim. »Insinöörit, 899».

Suurohko, hyvin kalusi huone (mahd.

pieni dubletti) keskikaup. tai iähempä-
nänä Tekn. Korkeak. Vast. t. 1. k. nim.

»2 veljestä, 906».
Hhi. (ruots.) 1 k. tj. 9 mm.
Halutaan vuokrata puoti asuinhuo-

neen kanssa, mieluummin keskikaupun-
gilta. Arv. vast. Pursimiehenk. 17.

Talonmies.

Naisten hattuja halvalla. Ensiluo-
kan silkkinauhoja, kukkia, sulkia, van-
hojen yiöislaittoa otetaan vastaan. Muo-
tiliike Kosonen, Pursiimiehenk. 2.

Kspssini
aliekirj. luonnonmukainen parantaja,
terveyshoidon neuvoja ja hieroja Hel-
singissä, Punavuorenkatu 17, puh.
116 25, ottaa syyskuun ajalla muutamia
hieromaoppilaita opettaakseen heidät
erikoiseen, monipuoliseen tehokkaa-
seen hieromajärjestelmäänsä (metod),
fysikaaliseen terveyshoidon ja luonnon-
mukaiseen parantamisalkeisiin sekä
voimisteluun, joten voivat saada poti-
laita heti hoidettavakseen.
(S.I.17811) 17078 A. Tähtelä.

Kurssi

Änkyttäville
alkaa Helsingissä 6 p. syyskuuta.

Katso ilmoitusta tekstin edellä!
5 luokkaa lyseota käynyt nuorukainen

haluaa opintojensa ohella lukea lasten
kanssa. Vast. Hels. San. kontt. nim.
»Opiskeleva, 7354». 17166

Tunteja matematiikassa antaa opet-
tamiseen tottunut maisteri. S. Falck.
Konstantiinink. 5. Puh. 9515.

Opetusta matematiikassa haluaa 1
mieshenkilö kansakoulunopettajalta tai
ylioppilaalta. Vast. t. 1. k. nim.

»Oppia harrastava, 907».

VeckmanMn Yksityinen

Kauppakoulu

Uutta! Uutta!

Giilelte-leriä
teroitamme uudella, amerikkalaisella
erikois-teroituskoneellamme.

O.Y. Husqvarna
Aleksanterink. 54.

Helsinki, Vilhonkatu 6, puh. 2721,
vastaanottaa vielä muutamia uu-
sia oppilaita 4 ja 5 kuukauden
kurssille sekä yhden vuoden oppi-
jaksolle. Huom.! Iltakurssit (kir-
janp. y. m. aia.) ja kielikurssit
(ruotsin, venäjän ja saksankielis-
sä) alkavat syysk. 15 p:nä. Kir-
janpito- ja Sonekirj-oituskursseja
voidaan alottaa joka aika. Pyytä-
kää ohjelma, jossa m. m. on par-
haat kiitoslauseet koulusta.

Kauppa- ja teollisuusministeriön valvonnan alaiset

«I Jhsissomn klrjanpltolmrssit
porusi, v. 1897.

nerporpan-b, JJesvioaßß-b nep. yro.n. KaaaucKOii yji. Tel. 446-00. Vastaanotto
klo 7—9. i.-p. Haarakurssit: Heacklii 50 yrojn. Ca.noßO». Tel. 107-58. Vastaan-
otto 11—I päivällä. Lukukausi alkaa syyskuun 1 p:nä. Kurssinkäyneita suo-
sitellaan paikkoihin. Samassa paikassa

Eonekir|9ltu§9i}okka fa
(Nm 57202) ICciiippt&lioifilii pojille.

Suuri, runsas valikoima
uudenaikaisia

Kauluksia,
Pitsejä.
Harsoja,
Kukkia,

Nauhoja,
Käsineitä,

Sukkia y. m.
Nyörejä, Hetuloita,

Nauhoja
huonekalu!hin, uutimiin, pelteihin.

Relkäompeiua, Pllserausta, tanssilla
toimittaa

Wilh. Salinin Nyörlnpunomo Oy.
Myymälät Aleksanterink. 38 ja 50.

Koivusia

Rima-Klapia
Puhelin 96 37,

17110

mar> a» &»£ suomessa, ruotsissa,
saksassa ja 1 tinassa

« I »4» antaa taidokkaasti E.
A. Valtari, fil. maist., Iso-Eoopertink. 3,
p. A. (kadulta) IV k.

Ruotsin kielessä
halpoja 2ja 3 kuuk. kursseja. Ope-
tus helppotajuista. Beriitz’in tai
Vasenius’en kirja. Maksu i mk. al-
kaen kuussa.

Ingrid Johansson.
Filosofian maisteri.

Bulevardi nik. 28, prs A. (porttikäyt.)
Puh. 86 26. Vastaanotto Mo 4—5 ip.
(I. 6585) 17139

Kodin Ompelu-
koulun

kursseja leninki-, pusero-, liina- ja las.
tenvaatteiden ompelussa, kaavojen
leikkaamisessa y. m. voidaan alkaa jo-
ka päivä. Lähemmin Erottaja 9, G.
Puhel. 7621. (8.1.17640)17104

Rouva Fanny Haataja.

Lilkavarpa t a,
kasvo,, käsi- ja tukanhoitoa. Rva Fors-
ström, sairaanhoit. P.-Esplanaadink. 31.
puhel. 91 49.Vikto^Län^is

Broltajank, 2 & Sillasaarenk. 14.
Ehdottomasti ensiluokkaisia ia halvim-

pia arkkuja. Puhel. 429, 3373.

17124

Hiili{mäen

Talous- ja
käsityökoulussa

alkaa 5 kk. kestävä talouskurssl 2 p.
marraskuuta. Opetus ja täysihoito

75: kk.
Talousopetus käsittää itsenäistä

ruuan valmistamista ja leipomista,
sekä tietopuolista kelttiökasvi- ja
marjanviljelyä.

Käsityöpuolella opetetaan erilaisten
kankaiden (kudontaa, litaavaa/teompe-
lua sekä koristetöitä.

Kursseille toivotaan. etupäässä
maalaistyttäriä, joilta nykyaika kysyy
enemmän käytännöllistä maataloutta,
kuin perlntöo.suutta-. Hakemukset
mainetoölstuksmeen lähetettävät en-
nen lä p. lokakuuta osoitt. Hanna Tu-
runen, Riihimäki. 17149

Korkeintaan 3 tunnin junamatiiriii
päässä Helsingistä halutaan vuokrata

ifiipffi
n. 1,000 ha tai vähemmän. Tarjoukset
merkille »Jänis 7368» Hels. Sanom.
konttoriin.

English. lady wishes fo live with
a family in Helsingfors in retnrn for
English Gonversation.

Reply to »H. K.. 905 >, U. Suome-
tar kcntor.

Maatilojen
Palstatilojen

Hälyllään y.m.
kauppoja välittää asioitsija

Teemu Kallio.
Porvoo, poliisi Aallon talo.

(1.6321)15879

iitakurssit klo 7—9
alkavat syyskuun 4 päivänä kaksinkert.
ital. ja amerikkal. kirjanpidossa, lasken-
nassa, kauppakirjeenvaihdossa ja kont-
toritöissä kuin myöskin konekirjoituk-
sessa y. m. aineissa. Ilmoittautua voi

joka päivä Lithénin Yksityinen kauppa-
koulu, Vladimirinkatu 19. 13643

Atsirln kotitalous*
koululla

alkaa 6 kk. kestävä talvikurssi mar-
raskuun 7 pnä. Opetusta annetaan
kotitaloudessa, käsitöissä, karjan-
ynnä pienten kotieläinten hoidossa.
Oppilaat maksavat 35 mk. kk. ope-
tuksesta, asunnosta ja ruuasta. Va-
rattomille annetaan 75 mk. suuruisia
apurahoja. Hakemukset, joihin on
liitettävä koulu-, papin- ja .lääkärin-
todistukset, ovat lähetettävät ennen
20 p. lokak. allekin. Posti- ja rauta-
tie-os.; Ostoja.
(8.1.17324)17081 Niini Hyrkki.

Pudonnut kultainen rannerengas, va-
rustettu ketjussa T ippuvalla valkoisel-
la ristillä. Rehbinderinkatu 5—7, as. 15,
pr. B. Mihailov.

Suoranaisia pilettejä
kaikkiin paikkoihin

yMysuaiioissa la
Canata

Norjan tai Tanskan kautta myy
seuraavien linjain laivoilla:
Allan, American, Aachor, Canadian
Paciiic Railway Cm., Cnnatd, Domi-
nion, Donaldson, Royal, Scandinavian

-—American ja While Staz

Sao» Höyrylaiva OsakeytitiO.
Helsinki, Etelä-Makasiininkatu 4,

(Puhelin 46 20)

Hanko, Boulovardi 15, (Puhelin 34)

Asioimisto New Yorkissa
Finland Slssmshäp Com-

pany Agency,
5 Stat» Street.

(S. H.)

Junien kulut.
P. = postijuna.
M. = matkustajajuna.
Pi. Ss pikajuna.

Pitkämatkaiset Junat:
Helsingistä lähtevät:

P. 8,00 a.-p. Karjaa kautta Saloon
(12,13), Turkuun (1,50), Tammisaa-
reen (11,10), Hankoon (12,06).

P. 8,40 a.-p. Hämeenlinnaan (11,40),
Tampereelle (2,00), Vaasaan (11,10),
Turkuun Toijalan kautta (4,38), Po-
nin (7,10), Raumalle (8.15), Mänttään
(6,00), Porvooseen (10,55), Högforsiin
(100), Lopelle (12,23), Forssaan
(6,15), Kauttuallo (7.30), Hyvinkään
kautta Karjalle (1,12), tavarajunalla
Tammisaareen (1.49), Hankoon (4,35).

P. 10,20 a.-p. Lahteen (2,05), Viipu-
riin (7,37), Pietariin (11,59), Mikke-
liin (9,27)

_

Kotkaan (7,00), Lappeen-
rantaan (7.18). Imatralle (10.07), Eli-
senvaaraan (11,37), Haminaan (7,10),
Karhulaan (7,00)

_

Loviisaan (6.25).
Pi. 1,00 1.-p. Lahteen (3.47), Viipu-

riin (7,13), Pietariin (11.04), Mikke-
liin (9.27), Kotkaan (7.00), Lappeen-
rantaan (718), Imatralle (10,07), Eli-
senvaaraan' (11,37), Hämeenlinnaan
(4,59), Tampereelle (6,44). Kokkolaan
(4,22), Ouluun (9.00), Kemiin (11.36),
Tornioon (12.20), Tukholmaan (10,04)

P. 3,15 1.-p. Hämeenlinnaan (6,13).
Tampereella (8,32).

P. 6,00 1.-p. Karjan kautta Saloon
(10.14) Turkuun (11,50), Tammisaa-
reen (9,00). Hankoon (9,55).

P. 6,10 1.-p- Hämeenlinnaan (9,15),
Tampereelle (11,31), Kokkolaan
(11.15) Ouluun (5,16). Kemiin- (8 25).
Tornioon (9,18), Rovaniemelle (12!2C),
Jyväskylään (8,13), Suolahteen (10.14).
Vaasaan (9,14), Kristiinaan (12,33),

Kaskisiin (12,30), Pietarsaareen
110,44). Uuteenkaariepyyhya (10,35).
Raaheen (4,55). Mänttään (3.20) Hög-
forsiin (10.25).

P. 6
t
50 i.-p. Lahteen (10,28), Vllpu-

t.m (3.28), Pietariin (8.13), Lappeen-
rantaan (4,28), Mikkeliin (7,58). Kuo-
pioon (1,00). lisalmena (3,56), Kajaa.
ntiii (6,34) Savonlinnaan Pieksämäen
kautta (2,45). Loviisaan (9.57), Var-
kauteen (12,18), Lopelie (9,45).

Pi. 10,30 i.-p. Lahteen (1,21), Viipu-
riin (5,28). Pietariin (9,08). Savoon
s-rroina aikoina kuin edellisellä ju-
nalla.

M. 11,00 1,-p. Lahteen (2.31), Vllpu
riin (7.49), Pietariin (12,11), Savoon
kuten edellisenä junalla; Sortavalaan(2.34). Joensuuhun (G.53). Lieksaan(9.55). Nurmekseen (11.32). Savonlin-naan Eiisenvaaran kautta (3.01) Imat-ralle (10,29). Kotkaan (7.30) 'Hami-
naan (7,55), Karhulaan (7.30) J

Helsinkiin saapuvat:
M. 6,51 a.-p. Pietarista (5,40) VH

purista (9,44), Lahdesta (3.09).’ Vun
meksesta (6.25), Lieksasta (8.03). Jo.
ensuusta (11,16) Sortavalasta (3.24),
Savonlinnasta Eiisenvaaran kautta(3.05), Savonlinnasta Pieksämäen
kautta (3,11), Kajaanista (10,00). (|.

salmelta (12.31). Kuopiosta (3,36),
Mikkelistä (8.40), Kotkasta (9.36),
minästä (9.20), Karhulasta (6,04), Van
kaudesta (4,28).

P. 8,57 a.-p. Pietarista (8,00), Vii-
purista (11,47). Lahdesta (5.14), Sa-
vosta Ja Karjalasta kuten edellisellä.Lappeenrannasta (12.14), Porvoosta
(6,20).

Pl. 10,00 a.-p. Pietarista (13.00),
Viipurista (2,52), Lahdesta (7.11).

P- 11,00 a.-p. Torniosta (7.50) K*
mistä (8,46), Oulusta (U. 59), Kokko-
lasta (5.48), Tampereelta (5,45), Hä-
meenlinnasta (8,08). Vaasasta (7,35),
Kristiinasta (3.30) Kaskisista (3.00)!
Suolahdesta (7,i4), Jyväskylästä
(9,22). Pietarsaaresta (610), M&ntäs-
tä (1,40), Raahesta (11,25), Uudesta-
kaarlepyystä (6,10), Högforsista (6,40),
Lopelta (8,00).

P. 12,50 i.-p. Karjan kautta Turusta(7.05), Salosta (8.41), Hangosta (8,55),
Tammisaaresta (9 48).

P. 1,16 1,-p. Tampereelta (8.03), Hä-
meenlinnasta (10 20).

Pi. 5,35 1.-p. Pietarista (7,40), Vii-
purista (11,20), Lahdesta (2.51), Tor-
nxsta (4.00). Kemistä (4,50). Oulusta(7,46). Kokkolasta (12,31), Tampereel-
ta (11.33) Hämeenlinnasta (1,40), Tu-
rusta Toijalan kautta (9.07). Forssas-
ta (8,30), Tukholmasta (6,34).

M 5,59 i.-p. Pietarista (1,05 a.-p.),
Viipurista (6,40 a.-p.). Lahdesta (1,12).
Lopelta (2,05) Loviisasta (4,00).

P. 8,04 1.-p. Vaasasta (5,15), Tampe-
reeltä (2,42), Hämeenlinnasta (5,10),
Mäntästä (10,30), Porvoosta (5,00),
Högforsista (3,50),

P. 9,57 1.-p. Pietarista (9 30), Viipu-
rista (1,24), Lahdesta (6,29), Lappeen-
rannasta (1,36). Mikkelistä (11,59),
Kotkasta (1.50), Haminasta (1,20),
Karjalta Hyvinkään kautta (4,43), Lo-
viisasta (1.45). Lopelta (6,55),

P. 10,26 1.-p. Toijalan kantta Turus-ta (2,35), Porista (1305), Tampereel-
ta (5.03), Hämeenlinnasta (7 30), Rau-malta (10,50), Kauttualta' (11,40),
Forssasta (2,40).

P. 10,37 1.-p. Karjan kantta Turus-
ta (4,48). Salosta (6.20). Hangosta
(6.40). Tammisaaresta (7,33).

Pääradan paikallisjunat:
Helsingistä lähtevät:

12,10 a,-p. tulo Riihimäelle 3 01.
6.20 > > Keravalle 7,38.
7.54 » » Keravalle 9,10.
9,10 > t Tikkurilaan 9.54.

11,20 » » Malmille 11,50.
1.15 1.-p. 3 Tikkurilaan 1,59.
2,12 > > Keravalle 3,29.
2,32 > > lauant. ja juhlap. aat-

tona ainoast. työläisvaun. Ke-
ravalle 3,45.

3-21 » 3 Tikkurilaan 4,08,
4.20 • 3 Keravalle 6,37.

5.21 a 3 Keravalle 6,38.
6.16 » » Keravalle 7,18.
6,24 e • Malmille 6.64.
7,45 m a Keravalle 9,02, Porvoo*

aeen 10,45.
9,20 g » Tikkurilaan 10,04,

11,06 > » Keravalle 12,19.

Helsinkiin saapuvat:
6,30 a.-p. lähtö Keravalta 6,12.
7,28 » s Malmilta 6,57, i
7,44 b b Keravalta 6,45. 7
5.44 » > Riihimäeltä 6.06.
9.46 a a Keravalta 8 25.

10,48 a a Tikkurilasta
’

10.04,
11,46 a a Keravalta 10.29.
12,33 1.-p, a Malmilta 12.02.
2,51 a a Tikkurilasta 2,06,
4,43 a a Riihimäeltä 1.30.
5,20 a a Keravalta 4.08.
5,40 » a Tikkurilasta 5,56.
7,28 a a Keravalta 6,12,
8,55 a a Keravalta 7 37.

10,56 a a Tikkurilasta’ 10,12.
11,32 a a Keravalta 10,20.,

Rantaradan paikallisjunat:
Helsingistä lähtevät:

6.05 a.-p. tulo Espooseen 6,55 arkip.
6,55 » s Kirkkonummelle ML

10,00 a.-p. tulo Kirkkonummelle 11,34.
1.05 1.-p. b Masabyhyn 2,15.
2,26 b b Kirkkonummelle 4,00
3
t30 b b Karjalle 6,31.

4,13 b b Espooseen 5,92.
5,14 b b Kirkkonummelle 6,42.
8,40 b b Kirkkonummelle 10,11

11,58 b b Kirkkonummelle 1,28.

Helsinkiin saapuvat:
7,36 a.-p. lähtö Kirkkonummelta 6,00
8.33 » s Espoosta 7,39 arkip.
9.33 » » Karjalta 6,25.

10,40 » » Kirkkonummelta 9,05.
1,50 1.-p. » Kirkkonummelta 12,18
3,35 » » Masabystä 2,30.
6,09 » > Espoosta 5.20.
710 » > Kirkkonummelta 5,38.
S*33 » > Kirkkonummelta 6.58.
11,48 > » Kirkkonummelta 10,20.

Ruumisjuna:

Lähtee keskiviikkoisin Ja sunnuntai-
sin Ruoholahdesta 12.20 1.-p.. saapuu
Malmin hautausmaalle 12.47. Lähtee
Malmilta 3.32 1.-p, saapuu Helsinkiin
3,54.

Suom. Kirjall- Seuran Kirjapaino Oy.
Helsinki. 1916.

UUSI SUOMETAR

EiMfäfsii Lessons
DIRECT RAFID METIIOD.

Miss J. Southwell, g
Hakasalmenkatu 6, S
pihan sisällä, ovi O. SPuhelin 19 SS.

M on edullisin
hankkia

Peililasimosta
Bulevardikatu 24.

Kirjanpito- la Kone-
KlrjoitusKurssejEi

voidaan aiottua joka päivä. Täydelli-
nen! yksityinen opetus annetaan

Lithänin Yksityisessä Kauppa*
koulussa, Vladimirinkatu 19.

17065

Maukasta kotiruoka i
tarjoillaan Vuorlk. -4, Blomqvistilla.

HIUSTÖITÄ.

tehdään hyvin. Hiuksia ostetaan Por-
thaninrinne 1. Hilda Leivo, Kampaaja.

Puhelin 58 61.
20—25,000 halutaan lainata I kiinni-

tystä vastaan kaupunkitaloon täällä.
Vast. Hh!:n konttoriin merkille

»25,000».

Naisylioppilas haluaa antaa tunteja
alaluokkalaisillekaikissa aineissa. Vast.
Hels. San. kontt. nimiin.
17105 »Naisylioppilas 7358».

Ajurinroskaan jäänyt paketti pohja-
nahkaa. Omistaja saa periä Malmink.
36. S. Virta.

T. k:n 30 p. illalla unohdettiin
ajuriin n:o 791 kaksi paria kenkiä,
kauluksia y. m. sisältävä käärö, Pyy.
detään tuomaan

Länsi-Ranta 14.
Niskanen.

Päivälista.
Etel. suoma), seurak. 11 sunn. Kolmi

naisuudesta. Lauant. klo 5 ip. suom.
rippisaarna ja Herran Ehtooli. Johan-
neksen kirkossa. Suan. klo 10 ap. suom.
päiväsaarna Betaniassa, Perämiehenk.
13 pastori Leiv skä. Klo y, 1 päiv. suom.
päiväsaarna ynnä Herran Ehtoollinen
Johanneksen kirkossa past. Leiviskä.
KI0 6 ip. suom. iltasaarna Johanneksen
kirkossa past. Syivander. Toveruuslii-
ton kokous ensi sunnuntaina klo 7 seu-
rakuntatalolla Bulevardini 16. Keski-
viikkona klo 7 ip. suom. raamatunseli-
tys Betaniassa past. Leiviskä. Kansa-
koulujumalanpalvelus on maanani, klo
11 ap.

Pohj. suomal. seurak. Lauantaina klo
6 ip. rippisaarna Nikoiain kirkossa
past. Helle. Sunn, klo 9 ap. päiväju-
maianpaivelus Vanhassa kirkossa tri
Päivänsalo. Klo 11 ap. päiväjumalanp.
Fredriksberg n kirkkosalissa past. Laa-
sonen. Klo 12 päiv. päiväjumalanp. ja
H. p. Ehtoollinen Nikoiain kirkossa
tri Päivänsalo. Klo 5 ip. iltasaarna
Fredriksbergin kirkkosalissa past. Laa-
sonen. Klo 6 ip. iltasaarna Nikoiain
kirkossa tri Helle. Klo 5 ip. iltasaarna
Töölön Rauhalassa past. Viren. TiisL
klo 7 ip. iltajumalanp. Vanhassa kirkos-
sa tri Päivänsalo.

Sörn. suomat, seurak. Lauantaina
klo 6 ip. suom. ripp saarna Kallion kir-
kossa. 11 sunn. kolminaisuudesta. Klo
9 ap. suom. pälväsaarna ynnä Herran
Ehtoollinen Kallion kirkossa rovasti
Engström. Klo 12 päiv. suom. päivä-
saarna Harjun Rukoushuoneessa rovas-
ti Engström. Klo %5 ip. suom. iltasaar-
na Kallion kirkossa past. Byman. Klo
6 ip. suom. saarna Hermannin Kansan-
kodissa past. Byman ja kolp. Tunturi.
Torstaina klo 7 ip. suom. saarna Kallion
kirkossa kkh. Hurmerinta.

Lähetyskirkossa: sunnuntaina klo 11
ap. suom. past. Savola. Klo 5 lp. suom.
saarn. Huttunen. Torstaina klo 7 ip.
suom. past. Savola.

Metod. iäh. talossa Fredrikintorin
varrella: sunn. klo 11 ap, ja klo 6' ip.
past. Holmström y.m. Torstaina klo 8
ip. past. Häggman, Bergqvist, Holm-
ström ja teologisen koulun oppilaat.

Kokoussalissa It.-Teatterikuja 3 B:
Tänään lauant. klo 11 a. raamatun-
tutk., klo 12,15 saarna (Rintala), klo
148 ill. lähetyskokous; sunount. klo 6

i.-p. esitelmä aineesta; »Jumalan tosi
Israel».

Ev. Luth. Nuoret. Malmink. 12: Sun-
nunt. 3 p. syysk. klo 1.-p. Vapaa
iltama liuon. Puheita pitävät kolp.
Grönholm ja Kallio sekä runonlausun-
toa.

Harjun (Äs’in) rukoushuoneessa:
Sunn. klo »46 i.-p. suomeksi past. Leh-
tonen.

Betanlassa; Sunnuntaina: klo 7 i.-p.
ruotsiksi past. Lehtonen.

Allianssit. Korkeavuorenk. 22: Suun.
klo 11 pien. sai. ja'klo 5 is. sal. V. Sun-
delin. Tiist. klo 7,30 naoril. pien. »ai.
Torst. klo 7,30 saarna is. sai.

Nuort. Naist. Krist. Yhd., Fabianini.
31 A: Sunnunt, klo 5 i. rukouskokoas.
Maanani, klo 7,15 i. toveri-ilta: heag.
puhe (nti Krohn): yksinlaulua. Torst.
klo 6,45 i. Säde-liitto. Uudet jäsenet
tervetulleet.

Diakonissalaitoksen kirkossa: suo-
menkielinen diakonissavihkimys klo 11
a.-p. Pastori Pamroth.

Luth. Ev. Yhd. rukoushuon- Frcdri-
kink. 42; Sunn. 3 p. klo 11 a.-p. suom.
(juut. läh. ruk.) past. Byman. Klo 5
1. ruots. (juut. läh. ruk.) rov. Engström.
Torst. 7 p. klo 6 1. ruots. pastori By-
man. Perj. 8 p. Elo 6 i. suom. past.
Wallén.

Luth. Evank. Yhd. Kallion rukous-
huoneessa, Alppikatu 19: Sunn. 3 p. klo
11 a.-p. ruots. (juut läh. ruk.) past.
Wirén. Klo j-jtj i. suom. (juut. läh. ruk.)
past. Byman. Tiist. klo 6 i. ruots. katek.
Öhman. Keskiv. 6 p. klo 6 i. suom. past.
Byman.

Luth. Ev, Yhd. Oulunkylän rukoush.
Sunn. 3 p. klo 9,45 a. ruots. saarn. Kyrk-
lund. Klo 11,15 a. suom. saara. Kyrk-
lund.

Huopalahdessa, Tuomisen huv. Sunn.
3p. klo y2 ll ruots. kolp. Borgman. Klo
12 suom. hra Idman.

Rukoushuoneella 3 linja 8: Klo 11
a.-p. ja 6 i.-p. A. Kervinen y. m.

Suom. Krist. Kotiläh. yhd., Heikink.
26: Sunn. 3 p. syy sk. klo 7i. onraa-
matuntodistuksia aineesta »Jeesus ja

Hänen ympäristönsä». P. Kotilainen,
katekeetta Sädevuori. Kitaransoittoa
ja laulua. Vapaa pääsy.

Hels. Kr. Työv. Yhd., Neitsytpolku 2
B. Iltama tänään sunnunt. t. k. 3 p.

klo 7 i.-p. Puhuvat lähetysoppilas Jär-
vinen y. m. Runo, kitaransoittoa. Pää-
sy vapaa.

Kaikki tervetulleita!
Et. suom. seurak. Nuorten Toveruus-

liiton kokous pidetään sunnunt. klo 7
i.-p. Seurakuntakodissa, Korkeavuoren-
katu 10.

Simuaut;ii na Syyslomia S p;aa
(SH.)

Kollia —Petrograd,
sekä päinvastoin.

Joka viikko lähetetään sekä höy-
rylaivoja että höyryproomuja molem-
piin suuntiin Välityksiä, meri- &

sotavakuutuksia, toimittaa huolelli-
sesti ia halvalla.

Cadenins & Grahn,
Sähköos.: Cadenius, Kotka.

Puh. 13 & 2 30.
(1.5538) 13064

IS H.)
Syysk. 1 pstä muutetut kulkuvuorot.

höyrylaiva MH
Lahti (Vesijärvi)—Vääksy—Padasjoki
—Keilosalmi—Harmoine n—Kuhmoinen.

Lähtee Vesijärveltä Kuhmoisiin sekä
välillä oleviin siltoihin joka arkipäivä
klo y 3 3 ip.

Lähtee Kuhmoisista Vesijärvelle joka
arkipäivä kello 5 aamulla.

Lauantain illasta maanantai-aamaun
seisoo laiva siis Kuhmoisten k.k. laitu
rissa. 16353
(SHÖ

Viipuri—Lappeenranta—Vuoksenniska
—Savoni ,nna—Joensuu

ja päinvastoin
nopeakulkuinen, matkustajaliike muka-
vasti sisustettu höyrylaiva

„OSMO”,
kapteeni J. A. Karlsson,

poiketen Puumalassa, Oravissa, Enon-
koskella ja mahdollisesti Vuokalaasa,

Pohjoseen:
Viipurista keskiviikkona klo 8 illalla.
Lappeenrannasta torstaina klo

päivällä
Vuoksenniskalta torstaina klo

päivällä.
Savonlinnasta perjantaina klo 7 aam.

Etelään:
Joensuusta lauantaina klo 8 Illalla.
Savonlinnasta sunnuntaina klo

aamulla
Vuoksenniskalta sunnuntaina klo

iltapäivällä.
Lappeenrannasta maanantaina klo

'/2 6 aamulla.
Lähemmin Ilmoittavat:
Hj. Grönroos, Otto T. StShl,
Viipurissa. Lappeenrannassa.

G. öller,
Savonlinnassa,

Osakeyhtiö Gustaf Cederberg & C:o,
Joensuussa. 11019

Vesijärvi—Tehi—Judmsalo—Vaneri
—Korpilahti—Jyväskylä

Höyrylaiva »SUOMI»
lähtee Vesijärveltä Jyväskylään joka
arkipäivä klo 11 1-p., Jyväskylästä Ve-
sljärvelle joka päivä klo 12 p. paitsi
ei maanantaina.

Vesi järvi—Padasjoki—Harmolnen—
Kuhmoinen—Tehi—Ruolahti—Pihlaja-
koski—Luhanka—Tammilahti—Jämsä

Höyrylaiva »AALLOTAR»
lähtee Vesijärveltä Jämsään joka tiis-
tai ja torstai klo 11 111. Jämsästä V: jär-
velle keskiv. ja perj. klo 11,30 L, Tam-
milahteen joka lauantai klo 11 L, Tam-
mllahdesta Vesijärvelie joka sunnunt.
klo 11 1.-p., Vesijärveltä Kuhmoisiin
joka maanantai klo 11 :.-p, ja Kuhmoi-
sista Vesijärvelie joka tiistai klo 6 a.-p.

(SH.) (E.5.5)9974
(S. H.)
Vesijärvi—Supittu—Sysmä (Ranta-

la) Luhanka—Tammilahti.

liffll Mi)
lähtee Vea:järveltä Sysmään joka sun-
nuntai, tiistai, keskiviikko ja torstai
klo 3 a.-p. ja päinvastoin 9,45 a.-p.

Vesijärveltä Tammilahteen. Suopellon
kautta joka perjantai klo 3 a.-p. ja päin-
vastoin joka lauantai 4 a.-p. 10562

% LUOPIOINEN I
Kapteeni O. Saarinen,

lähtee joka tisst., torst. ja lauant. klo
12 päivällä Hämeenlinnasta Pälkäneen
kautta Luopioisiin poiketen välillä ole-
viin laitureihin sekä Luopioisista Hä-
meenlinnaan joka maan., kesk. ja perj.
klo S aamulla.

t

%


