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Sunnuntaina Lokakuun 15 p.

TOIMISTO
Helsinki, Antinkatu 4

Uutisosaston puhelin 25.0
Toimitussihteerin ~ 7920
Päätoimittajan „ 22 34
Ulkomaan osaston ~ «0 38
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22,000 ssés parruja
huutokaupataan 21 päiväDä nykyistä lokakuuta kello 12
päivällä Porin rautatieaseman tavaratoimistoa vastapäätä
olevalla parruien varastopaikalla. Ehdoista lähemmin huu-
tokauppatilaisuudessa.

19935

Lähemmin ilmoittaa
J. V. Kumlander, Rauma.

■ _ m
Maaseudulla edullisella paikalla sijaitseva

konepaja
täydellisine koneistoineen ja työkaluineen sekä
siihen kuuluva laivatelakka, mihin mah-

tuu noin 40 alusta

myydään
ioko varastoineen

tai ilman.

Varastossa on konepaja omaa tarvetta
varten ainakin vuodeksi: kivihiiliä, kok-

sia, valurautaa, messinkiä
ja kuparia.

Tarkempia tietoja kauppaehdoista y. m. antaa

Väinö Hakkilan Asianajotoimisto,
Itä-Heikinkatu 9.

18660■ H
liiihmniiki
joka io pitemmän aikaa on ollut toiminnassa, on nyt hevosten kysyn-
nän yhä lisääntyessä laajentanut liikettään hanfikimalla Virastoon
suuren joukon työ-, siitos-, kantakirja- ja ajeluhevosia.

Nykyään myytävänä 5 kantakirji>tammaa jaSkantakirjaorittasckä
aseita työhevosia.

Liike sulkeutuu arv. yleisön palvelukseen ehdottomasti rehilisellä
toiminnalla ja toivoo siten jatkuvaa luottamusta.

Kunnioituksella: Riihimäen HevosmyyntiJiike.
Omistajat A. A. Wasastj erna, Hugo Gestrin.
Osoite: Uiihimäen Riihimäki.
Puh 44. (Riihim.S.)l9624

Helsingin Kaupungin valtuuston myönnettyä ero kau-
pungin Sähkölaitoksen

Toimeenpanevan johtajan
toimesta viran nykyiselle haltijalle tammikuun 1 päivästä
1917, kehoittaa Teknillisten laitosten Hallitus täten haluk-
kaita, kykeneviä henkilöitä hakemaan sanottua tointa ia
sitä varten (30) päivän kuluessa eli siis
viimeistään marraskuun 12 päivänä Hallitukselle jättämään
Kaupungin va -tuustolle osoitetut hakemuksensa kelpoisuus-
todistuksineen.

Helsingissä, lokakuun 13 p:nä 1916.
Helsingin kaupungin Teknillisten laitosien

HALLITUS.
0 I. 21185) 19965

„HAVARA"
suomalaista terveysjau-hoa

antaa voimaa heikolle ja vähä-
veriselle, on maukasta ja käy-
tännössä halpaa. Voidaan os-
taa kaikkialla. Asiamiehiä ote-
taan.

A. LILIUS.
Pääasiamiea»

P.-Esplanaadik. 15, Helsinki.

(1.7131)18877 «
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Hels. S., HbL 40 mm.

Myytävällä 1 kpl. käytetty ,ja

Makaava

HOyrypannu,
2x5 mtr. 2:11 a 600 mm. tuliputkella.

Lähemmin puhelin 11099.

Konetehdas Herkules Osakeyhtiö.

E Musiikkiuutuus.
EMIL KAUPPI. Op. 30.

Laulu tulipunaisesta
kukasta,

laululle ja pianolle Johannes Lin-
nankosken sanoihin. Hinta 2:50.

Helsingin Uusi Musiikkikauppa.
K. G. FAZER.

H : ki. Aleksanterink. n: o 88.
Puhelin 1431.

(5.1.2U34U9012

Osuuspankki-
liikettä jäseniensä keskuudessa

harjoittaa

Osuuskassa RunKo r. I.
Kristiinankatu 13, puhelin 4761. Hyön
tää lainoja ja ottaa vastaan talletu»
sia suorittaen korkoa a 3—6 prosent-
tia.

LääkSri.
Vastaanottoni alkavat taas lokakuun

16 prnä.
(Hb1.)19950 r, BengelsdOi-ff. .

Ilmoitushinnat:
Teketin edellä 15 p., jalessä 12 p.; määrätyllä paikalla
20 p. palstamilliin, alalta. Pienin ilmoitusmaksu 1 mk.
Värilliset ilmoitukset 25 p. mm., vähintäin 20 mk.
Kuoleraanilrooitukset alan mnkaan vähintäin C mk.
Kihlaus- vihkimä- ;a syntymäilmoitukset 3 mk.
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KanceKsasviiaettå <4ö) vuosikerta

Vastaava ia päätoimittaja :

P. 3. HYNNINEN
Tavataan toimistossa klo 2—4 Lp.

Puhelin 2234

afanimikainen, myydään kaikkine li-
säosilleen. Lähempiä tietoja antaa

A. Katajainen,
Helsinki, puhelin 3898.

(S. I. 21!92) 19966

Uutuus Uutuus

ELEKTRON
Tomunimilä Tomunimljä

ELEKTRONMn kautta on tomunpuhdistus asunnoissa säh-
kön avulla saavuttanut lopullisen ratkaisunsa.
Käyttämällä Elektronia joka päivä ovat n. k, suur-
siivoukset tarpeettomat.

ELEKTRON painaa ainoastaan 2 x jt kg.

EIEKTRONIn imukyky on noin 450 mm. s. t. s. juuri
se imuvoima, joka käytännössä on osottautunut kyl-
lin voimakkaaksi vahingoittamatta mattoja tai huo-
nekalukankaita.

ELEKTRONMn virrankulutus on hyvin pieni. Tuhansia
kappaleita myyty Ruotsissa lyhyen ajan kuluessa.

ELEKTROMa myyvät-
0.-Y. G. F. Stockmann.
Helsingin Sfihkölaitos.
Pohfoicmaiden Talous-Tarpeiden Kauppa.
S. Vuorio, Tapetti- ja Matioliike.
J. Korte, Tapetti- ia Mattoliike.
A.-B. Wicander & Larson 0.-Y.
Oy. N. Boman, seka

Pääasiamies Suomea varten Rudolf Nyman. I. Heiklnk. 9

Lähettäkää tilauksenne imoittamalla votttiluvun
paikkakunnallanne. Jälleenmyyjiä otetaan.

19870
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Sunnuntaina Lokakuun 15 p.

Tilaushinnat:
Maaseudutta : Venäjällä : UlkomaillaHelsingissa :

haettaessa kotiin tuotuna
V. v:lta 15 mk. —p. 20 mk. —p, K ir:k. —p. G rp!. kop. iO mk. —p.
V. » 7 l 50 i> 10 » • 8 s 50 * 3 » » 20 » »

J 4 » 3 »75 » 5 s> i 4o50»,1 » 50 » 10 i— t
Va » 1 ■ £5 > 2 » » 1 t 75 c s> 50 ? 8 l 50 »

Viikko-Suomel-r ''.: 50 vnodélta

Ksntlcr!:
Antir.k. S. Av. klo 8 au—s i. Puh. 1290
Asiamieskont. av. klo 10a.— 4 i. Puh.
( Jo'i3. Haarakonttori 2 linja 3 avoinna
kio S— ll a. ja 2—7 i.

*

Puh. '.*2ot..
Taloudenhoitaja tav.it.2-4. Puh. 6505

Irtonuntsrolden hinta "S psr.nfö.

v v nr w

&avufcfoet hienointa laatua suositellaan

Osakeyhtiö Jdlander& KlSrlchin" TtpßKaieiidös

Serlachius*Rirti
ASIANAJOTOIMISTO
Helsinki, P.-Esplanaadink. 33. At. 10—'IA, Puli. 6765 ja 7110.
Omistavat: Lakitieteen kand., Yararuom Eric .T. Serlachius
ia Risto Ryti. Vakin. työkumppanit Ent. Esitteiijasihteeri
Michael Paqfalin ja Yaratuom. Aarne Timgren. Neuvotteleva
avustaja: Ent. Senaattori, Lakit, tohtori Julian Serlachius.

kuorittaa kaikenlaisia lainopillisia tehtäviä.
Maaseudulle matkustetaan.

518

(£.1.14031)13156

K åkDH I !■ PILSNERIÄIW PORTTERiA
MIETOJA MAUASJUOMIA.

O,Y. HUGO BASMNIN HOYRYPXNIMO
HELSINKI. PUH. 1917.

19275

Pohjoismaiden Osakepankki Kaup-
paa ja Teollisuutta varten.

Uusi Osakeanti.
Hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti tarjotaan täten

merkittäväksi 25,000 uutta osaketta Pohjoismai-
den Osakepankissa Kauppaa ja Teollisuuttavarten seuraa-
villa ehdoilla:

1.) Osakkeet, nimellis-määrältään 200 markkaa, oikeut*
tavat puoleen osinkoon vuodelta 1917, mutta ovat kaikis-
sa muissa suhteissa pankin entisten osakkeitten veroiset.
Hinta, 600 markkaa osakkeelta, maksetaan siten että
ensimämen erä Smk. 200:— suoritetaan tulevan joulukuun
aikana ia toinen erä Smk. 400: sekä määrätty vero syys-
kuun kuluessa v. 1917.

2) Uusia osakkeita jaettaessa tulee pankin vanhoille
osakkaille tai niille henkilöille, jotka luovutuskirjoin ovat
hankkineet vanhain osakasten merkintäoikeuksia, etuoikeus,
suhteellisesti aikaisemmin omistamansa tai kyseenalaisessa
tarkoituksessa käyttämänsä osakemäärän perusteella. Ne-
osakkeet, jotka entiset osakkeenomistajat tai heidän oikeu-j
denomistajansa mahdollisesti jättävätmerkitsemättä, jaetaan
muitten merkitsijäin kesken suhteellisesti merkittyjen mää-
rien mukaan.

Merkintä, joka suoritetaan pankin Helsingissä sijaitse-
vassa pääkonttorissa ja kaikissa haarakonttoreissa, käyttä-
mällä pankin merkintäsitoumuskaavakkeita, alkaa ensi
lok&kuun 10 psnä ja päättyy saman kuun 31
pinä pankkialan lopussa.

Merkittäessä osakkeita pääkonttorissa nimiosakkeitten
nojalla ei ole tarpeellista osakkeita esittää, mutta kaikissa
muissa tapauksissa, s. o. merkittäessä haltijaosakkeitten no-
jalla pankin kaikissa konttoreissa ja merkittäessä nimiosak-
keitten nojalla pankin kaikissa haarakonttoreissa ovat van*
hat osakkeet esitettävät leimattaviksi. Siinä tapauksessa
että merkintäsuoritetaan toisessa konttorissa kuin siinä missä
osakkeet on leimattaviksi esitetty on viimeksimainitun kont-
torin antama leimaamistodistus merkintäsitoumukseen lii-
tettävä.

Mitä nimiosakkeisiin tulee, pääsevät ylempänä 2. koh-
dassa mainitusta etuoikeudesta osalfisiksi ainoastaan ne mer-
kitsijät, joitten nimiin osakkeet ovatpankin osakeluetteloon
merkityt, tai ne merkitsijät, joille sellaisten osakkeenorois-
tajain merkintäoikeudet ovat luovutetut.

Merkintä on sitova siinä tapauksessa että yhtiökokous
hyväksyy osakeantiehdotuksen.

Merkintäoikeuden luovutuskirja-kaavakkeita on saata-
vissa pankin kaikista konttoreista osta p:stä lokakuuta.

Helsinsissä, syyskuun 26 p:nä 1916.
18687 Johtokunta.

SYYSHATTU3A HALVALLA!
M | HUOM.! j •££
Jffift Kaikenlaisia nahkatöitä, niinkuin hattuja, muhvia »SM> ja puuhkia korjataan huolellisesti. 2&J
MODES AINO KAASINEN KStr,"."'.^
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A-enrauriliikkdtä:
Otto Lumme & Ki P E5p1.25.t.1250 11660

Kangasliike »Eljen». Annank.lo T 8612
A.-B. M. Lindroos, Aleks.k. 11. P. 512

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

Kehysliikkeitä:
Joutsen & Nikotajeff, Museoi. 3. P. 6529

Arkkitehtejä
Axel Mörne, Albertink. 24. Puh. 1363

Kemikalieliikkeitä:
4stra Kemikaiieiiike, Arkadlank. 8.

Hanlaustoimtetoia:
Uusi Hautaustoimisto. Lapinl.k.ls. 6520

Kielenkääntäjiä:
POLYGLOTT.

Herrainvaatetusliikkeitä:
Lorens Malmström. P. Rspl.k 33 P.642
/aatetusliike Pohjola 0.-y., Aieks.k. 17

Huonekalukauppoja:
I. Kilpinen K.°««:
Cl I HRVPftn Aleksanterinkatu ID,L . LQiSMtfl Puhelin 2S 11.
0.-y. John Paischeft A.-b. Mlkonk. 7.
Puh. 15 59.

Umoitustoimisfoja:
._

..

12 kielt. Val. tebn.kielenk 80u1.9. p 1578

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

UuiienECieftenOpisto
Valant. kielenk. Puh. 34 10. Aleks.s. M

Kirjakaappoja:
sZs£zn<^ai£%%jfc4äu46aé]P
Siltasaareni. B—lo. Puh. 5434.

uuaEH

SUOMETTAREN
konttori

välittää Ilmoituksia kalkkiin
lehtiin ja aikakauskirjoihin.

Yksi käsikirjoitus ja yitsl lasku
eri lehtien omilla hinnoilla.

Kirjallisia toimistoja:
Kirjallinen Toimisto, r'redrlk!nk. 39 B

(Bulev. kulmassa). Pun. 73 71.

Kirjansitomoja:
M KEI Tl Kirjansitomo Korkea
lit I Lill vuorenkatu 32. Pub. 7232
TADMA KIRJANSITOMOiAKriU Kaivok. 11 I'. 684c,
Kirjansitomo Tukeva (om. K Sneck).
I'iiicniDk. 13. Puh. SSOI ja 8215.

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

Jalkineliikkeitä:
Hagnäsin Jalkineliike, Erottaja 19. Puri
792. Haaral. Siltasaarenk 12. P. 29 45
Hugo Valve, Kenkätehd. Hämeenk. 2 B

K f) Y Ualktnc KIRJANSITOMO-
IViUiIi VdllolUd Annank.29. 1-.1U559

Kirjapainoja:
Kahvikauppoja ja -paahtimoja:
J. A. Wesjola. Mikonk. 8. P. 4022. 7860
Oy. Pohjolsm. Kahvikompp. (Tukutt.)

Kruunuvuoreok. 3. P. 4058 Ja 5825.

Suomalaisen

Kirjalllsyiijlen Seuran Kirjapainon 0 y.
Helsinki. Antinkatu n:o 4. Puh. 447
suorittaa kaikkia kirjapainoalalle kuu
luvia töitä nopeasti, täsmällisesti, nuo
(eilisesti ]a kohtuullisilla Hinnoilla.Kalanpyydyksiä ja laivatarpeita:

Hjelt & Lindgren, Länsiranta 16. P. 784

Kananmnnakauppoja:
1. Arkadieff, P.-Esplan.k. 11-13. P. 1713

Kangaskauppoja:
V Aaltonen. U linja 13, puh. 8929.
A:A&m Kluuvikatu 4. Puh. 54 66.Kisad Osakeyhtiö.

Lapinlahdenk 7 Pub. 32 57, 104 22.

SI TM I KMapalno .
.H Hl A Kirjansitomo fc<

U I® 11 Kotclotehdes 3a.
*1 S. lAi Konttorlfciriatehdas

Swurmiamn Lok ak ir n 15 p uii
Uusi Rautakauppa O. V. L Heikinkatu
13 Puh. 1591.

Rautasänkyliikkeitä:
Helsingin Uusi Rautasanvytehdas. Pol
sa & Merivaara. Halhtusk 15 P 1630
Suomen Rautasänky 0.-Y., Helsinki
IV:a linja 6 Puh 9596

Rohdosliikkeitä:
Snbc-gln Rohdosk.. Hakaslmk 4 P.3456
Ab Medeor Rohdosliike Oy. Mikouk
11 Kautat- torin luona P 6i»9
4o*dcstiike Va>-ia. Aieks.k. 50. P. 11397

Romuliikkeitä:
Hels. Romuliike. Siltasaarenk. 7 P. 6 75

Räätälin- ja vaatetusliikkeitä:
Uinua Aalto. Korkeav. k 41 P 4359

öy.SfILL!OÄB. UusVu!r^ral"

K M Kaskinen, is .rk v \ 28 P 1151
K G Lehto. Fredrikink 40 P 1914

1 K.H. Pohlanpää ggg |

LrtALII åk fk! ILB K 8 f*Ä &! @ 1 h SU! A 1ff%T f%s iNf SCTÄ HELSINKI, Omist. Ajan virasto-ja oikeusasioita, m\es testamentti- ja perintcriitoja; toimiUaasaatavainperimisia. (■»

iVU BTIJ M 111 il £ I - y. m. kirjoja, y. m.
sj IF 11*& m » 1 mamm B 1 B B Ki k SP !,-,nra raiit.-nser» ! iii- 74tfi «■<■!--;• f.QK, Aroiii n.- >'.io— 4. jcta its. v?ini. tav. k. 4-6. fTpfltusteieen maaseudulle. 2Z

/* L ' & titt ÅSianajOtO:miStö, Omistajat: Vakinaisia avustajia: J^^%£^£^&££I å+i Al££/såf>% ¥¥éAA d*B éJb Helsingissä :: Aleksanterinkatu 42. |HI mmm Basrln Frnirimap liuari Friiiriman Iran Hannri asiakir,oja- Toimittavat perunkirjoituksia, perinnönjakoja.
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W Vi V* Wly V? IMI B vWI Auki 10-»/,4. P. 7 35. VI 72 ja 2279. Varatuomari Varatuomari. Varatuomari. Fil.maist.Hov.ausk. tavlå" Matkustetaan myOS maaseudulle.

UUSI SUOMETAR
Kirjapaino-asioimistoja:
Osakeyhtiö Grafica Aktiebolag, Kasar
minkatu 33. Pub 59 12.

Kivennäisvesitehtaiia:
Sanitas. Eerikinkatu £2. P. 3191.

Klisheelaitoksia:
KEMIGRAFINEN OSAKEYHTIÖ,
Antink. 10 Puh. 548» js 11382.

O. Y. Kliché. Aleksanterinkatu 46.
Puhelin 1992

°l l/l IM AAI Yrjönkatu 11.|Y KUVA |B luhelin c.50:

Konekirioituskursseja:
On fiiflfVntn Yhä uusiutuvia koneHU WVlvliM KrjJcursseja . Aleksan-UJ UjdlblliU. teiink. 7. Puhel. 1U92

Kchteolliinusliikkeitä:
DIOTTI KOTITEOLLISUUS 0.-*rIKI II l.uleva-dink.2. IJ.1J . »72

Koulutarpeiden kauppoja:
Koulutarpeiden Keskusliike O. Y. Via
dimirtnk. 3. Pub. 58 62.

Kukkakauppoja:
Gustaf Andersson. L.Helkinb.l4 P.4K88
Hagan Kukkakauppa. E Espl. 2 P.5117'
V. F, Saguiin, Aleksanterink. 46. P. 977

Kullans- ja kehysliikkeitä:

V. Kårkind HBK'
Kultasepän'iikkeitä:
Aikala. 0.y.. Miknnkatn 8 Pnh. 166
Kulta- & hopeaseppä-Osuusk. Hafcasal
menk 2. P. 67 28.
Osk. Lindroos, Aleksant.k. 48. Brott 9

Kumitavaraltfkkeitä:
Pohj. Gummitavara-liike, Aleksanterin
katu 17 B. P. 83 14.

Knpati- ]a peltisepäuliikkeitä:
M. F. Hätinen, L.Heikink. 13. P. IS3I

Kylpylaitoksia:
Kylpylaitos Imatra, Malmini. 24.t 9366

Lamppu-, Lasi- ja Posliinikauppoja;
AI REf\M lAMPPUMAK/.SIINI.ALOiWPa AleksanUc.Tl4>uli.l327.

Lanka- ja villatavarakauppoja:
VViliandt, Uudenmaankatu 15. P. 5530.

Lasi. ja taloustarvekauppo;a:
G. F. Stockmann 0.-Y., Unionin- Ja
Aleksanterink. kulm. Taloustarveos.

Maatat. Ja Metsätoim Aleks.k 48. p.5151
E K.Alcenius. E.Cajander.Brutus Lesohe

®. 6. Ttomtn SSfÄ^
Muotiliikkeitä:
A. Lönngren, Korkeavuorenk. 22. P. 8350

Musiikkikanppoia ;

AB R. E. Westerlund O/Y. P Espk. 37

Nahkakanppiaita-
Knut £. Hotti O.y i tukuttain), I. Hei
kink 13 Puh 24 SO
K. V. Silveniuksen Nahkakauppa A. M.
Soikero. Mikonkatu n:o 17 Puh. 43 06.

Naisten pnkimoliikkeitä:
O. V. O. Stenberg, P Bspl.k. 27. P. 1727

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

Paikanvälitystoimistoja:

Ha3S3KOöIUi9D"^ni,i lv-iV:i.{^eTa 3-,ké3
Paperikauppoja:
I.Bastman, Aleksanterink.il. P. 8983
Läng & Leppäaho O.y. AlekPk 44 P.143
Th Wulff. P Bsplk 43. pub 2450
\f fX PUkaMan bulevardini:.r_&.\3, Wfim3ll I'uhelin 1030

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

Suoden Patenttikonttori 0.-y.
Bulevardinkatu 6. puh 52 4L

Hakee ja myy patentteja.

Pianoliikkeitä:
Hellas 0.-y. Pianotehdas, Aleksantern
kitu 50 Puh 661.
Mikkola 4 WegeliuB, Aleks.k.ls F.6205

Pikatoiroistoja:

Ru!]BiusliißB SLfiftrKg
■IDf /-VM. lv. ¥:» ;.ikati)im. ja työlaitosfflMlld \\-aratt. poiille. P 10358 Vuorili. 17.

Puusepänliikkeitä:
Helsingin Uusi Puusepänliike (E. A
Bergbem), Sepänk 9 P 61 00 Ja «8 06
L. Mo.lanen, huonek. tehd., Kasarmk 26
Puh 30 90.

Puutavarakauppiaita:
Sörn. Halko- ja Puutavara 0.-y. Fred
'•iksbergink- 13. Pub. 270.

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

Rakennusainekauppoja:
Helsingin Rakennusainekauppa 0.-y.

Heikinkatu n:o 3. Puh. 256.

Rautakauppiaita:
Emil Lesch. Aleksanterink 17. P. HOI
O. Y. K. H. Renlund. Rautakaup P 15:14

Räätälmt.tek. dike, Hämeeak 2 P 3707
U Väisänen, Museokatu 5. Puh 5779

Sanomalehtiä:
Uusi Suometar, tehokas ilmoitus-

lehti.
Suomalainen, suurin lehti Jyväskylässä

Siirtomaatavarakauppoja:
V W Dahlgren. Vladim Is.. 34. P 5275
J. H Oartlgrén. Tukku- ja vähittäisliike.
Annankatu 26 Pun 757
E. Hansson, Vucrim. k. 35. Pun. 33 33.
A. E. Isaksson. 1.-Knbertink 1. P. *ifi47.
Museokatu 8. Pub 291.
V Lehmuskoski. Yrjöoji 31. Puh. 'iU
Aleksander Manelius. Vilhonk.4. P 1392
Arthur Nyman. Eerikink. 17. Puh. 2 48

Gskar mm BSSnÄ? .4

Tfllous-osflkßHaopiHi Brsy
Jalmari Vainio. Neitsytpolku 10. P.3597.

Sikaiitaontiliikkeitä:

Nizza Sikari-tuonti, Uudenm-k. 2. Pub
7236 Aleksanterink 9 Puh 5335.

Silmä- ja suurennus'asikauppoia:
Oskar Eriksson & C:o 0.-y. Mikonk.
7. Puh. 365.

Sähköliikkeitä.
Koru, valaistusi.. Kluuvh l. P 5348
Ojalan Sähköliike O.y. Mik.k 9 P. 5285.
Siemens& Halske.Mlkonk 11 p Z6ZG 2/24

"aidetakcmoia ia messinkivalimoja:
O M. Nurmi. Liisank. 11 Puh. 33 8L

Taioissa tarvittavien metallitöi-
den valmistus, ja korjsuslyke:
~j. S. Pesonen. Kristinank. 8. PuheL
!9 70. 115 63.

Tapetti- ja mattoliikkeitä:
A Haanoja, Neitsytpu.ku 3. Puh 534.
J. Korte, Aleksanterina 7 2971.
Vald. Salvén. Unfouink. 28. Puh. 984,

Teekauppoja:
A. K. Savin Kauppahuone, Antlnk. 4.
Puh. 204 )3 7120.

Tukkuliikkeitä:

l'if!i!lÉiÉliii
Vuorikatu 8 Puh 8514.

Tehtaitten Tukkukauppa
SiltasaareuK. 6. t C754 (Lyhyttavaraa)
i Pohto (nahkaa. Vuotia, ekstrakt),
Klimvik 4. Puh 86 35 1a 22 55.

Urheilu- ja polkupyöräkauppoja:
■uy.Hasquarnfl.p; 3 *

K. Rautasen Polkupyöräter.das ja Ur.
lelukauppa. Mikonk 11 Telef 3658.

Stockmann. Urheiluosasto. Unton.lt. 23,
Puhelimet: Joht- 1781. Myymälä 5467.
Konttori varasto 2053.

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

Verkakaappoja:
S. Säilä 4 K:i. Aleks.k. 9. TeL 45 89,

Vesijohtoliikkeitä:
A.-B. Rob. Huber 0.-Y. Mikonk.
Puhel 271
O. S Pesonen, Krlstlnank. 8. Puhel
19 70. 115 63
A D Vesijohtoliike O. Y., Nuoranpa-

nojank. 4 A. P. 3318, 5663 Ja 6849.

Voi'iikkeitä:
O.y. Hansa A.b.. Onlonlnk 26. P fi4st
F. Heino, (.Viertotie 2. Puh. 31 3«.
Valio rX E Esp.anaar.ik. 2 Puh 77 33.

Väri- ja vernissakauppoja:
Suomen Väri- ja Vermssatehtaan Osa-
keyhtiö. Äelä Esplan.-k. 8. Pah. 85.

p. 6450 Lasi ja Hoslilnlos. p. 514
Kangas Ja Lantaosasto 865.

Lasinlcikkausliikkciiä:
A Hj. Leppälän Lasihiomo ja lasin id
Icstusliike. Mi.kink 8 Puh 50 23
Lasihiomo Väinölä, Hulev.k 30 P 760S
Joutsen & IMikotdjeff. Musens 3 P 6529
Poililasimo, Bulevardink. 24. P. 110 77

Leikkeleliikkeitä:
Helsingin Leikkeleliike. Mikonk. 2. P.491

Leipnri- ja Kondiittcriliikkeita:
E Heinonen Z£tA Puhe!i "

Ekberg, Bulevardink. 9 Puh 272.
N Leino. P. Makasiinlk 4. P 212
Helsingin Höyryieipomo, Ludvig,nk. 0
P. 1732 Sivumyym. Unionink. 23. P. 1839

Lihakauppoja:
Alex. Grönlund. Kanppiask. 5. P. 48 52

Lyhyttavaraliikkeitä:
Helppola, Siltasaarenk. 6. P. 7428.

Maalarinliikkeita:
V. Siivonen, Simonk. 8. Pah. 88 37

Maanmittareita:

Artur Allin Kaanirittaustoiinisto
Helsinki. Erottaja* 5. 5 Herr V 37 :IS
Rauramo, E., Korkeavk 6 A. p 9714
K A. Sariola. Katajanokank 7 B P.7511

Tukkila. v. maam.. Vlad-m. k. 11 A 4580

Maauviiielyskalusto- ja tarp.-kanppoja

Osakeyhtiö Äps S3778?^
Maatalous- ja Metsätoimistoja:
Helsingin Metsätoimisto, Ernst Wrede.

Neitsytpolku 7. 10—1 Puh 10 08.

lId~SIIOH SH VIIPURI- Puheli» tf£
1 1 mimm mmm,
Mikonk. n:o 7. Puh. 900b. 11165.
Keski-Suomep Metsätoimisto Tam-
pereella. U.J. Grönholm Puh. 1561

Seiaiii AniiiÉto
A. RIMPPI, lak. kand., Helsinki. Uuio

ninkatu 8. P. 66 57. Anki 9_12, 5—7.
Matkustetaan maaseudulle. 28

■W&

Kihloissa
Ä^BvÄ

3mpi t^cKct
tleati ftoirul

JämsK U. 10. 16 Koskcnpiiä.

dioo- ftftd&trom

Heisin i.

Syvästi surren ilmoitamme, että
rakas vaimoni ja äitimme

toittlni
o. s. JJikandcr,

vaipui rauhallisesti kuolon uneen
lyhyen taudin salrastettuaan 64
ikävuodella U. L. Pyhäjärven
Haavistossa lokak. 13 p. 1916.
Syväksi suruksi minulle, lapsille-
ni Ja lastenlapsille.

A, G. Alander.

Autuaat ovat puhdassydämiset,
sillä he saavat nähdä Jumalan.

Ruumiinsiunaus toimitetaan sun-
nuntaina t. k. Ä2 p:nä klo %Z i.-p.

t
Kaipauksella ilmoitamme, että
Herra suuressa rakkaudessaan
pola kutsui rakkaan lemmik-

kimme

Saara Inkerin
% y. 7 kk. 6 p:n vanhana. Jäl-

leen näkemisen toivossa häntä
- mtistelevat, äiti. Isä, sisko ja vel-
jet setä sukulaiset Ja ystävät.

S. K. 107.
Emmi Ja Akseli PByry.

19903.

Varatuomari

Veikko Vartiovaaran
Asianajotoimisto,

Helsinki, Aleksanterinkatu 15. Toimisto auki 10—4. Puh. 4716 ja 6579.
Matkustetaan maaseudulle.

Hoslilaia Erikoisliike.
Mustia, Mustan valkoisia, Harmai-
ta ja Valkoisia Silkki-, Villa- ia
Pumpulikankaita, valmiita Hamei-
ta, Puseroita, Alushameita, Kai-
kenla sia surutarpeita Mikonkatu
ti:o 4. Malleja heti maaseudulle.

Jälkeläinen Wilhelm Ekm:n
Lapialahdenk. 13 ii Puhelin 428
Hautakiviä aina varastossa

tehdään.

O.Y. GRANIT
Konttori: BuSevardink. 15
Avoinna : 11—3::Telef. 87

Hautapatsaita
Varasto:

Leppäsuon huvil. Lapinlahdenk.
Avoinna: 9-12; 1-«. Tel. 4237.
Parasta ainetta, uusinta mallia!

IrlstillissiiYlijjpkliitti
Sortavalan kokonksen muistojuhla

siirretään ensi sunnuntaiksi lokak. 22
p : ksi.

Rukonskokouksla joka sunnunt. klo
8,45 e. pp.

Kävelyretki, jos ilma on kaunis, klo
11. Kokoonnutaan Osakiintatalon edus-
talle. (Kotim.) 1D934

Sitanßtalum Osakia
Kokous huomenna maanantaina klo

7 L-p. Osakunnan uuden sääntöehdo-
tuksen lopullinen hyväksyminen.
Juoksevia asioita.

Urheilu-illanvietto.
OS. I. 11201) IMTO

MisiiilÉi Onkuta
Kokous maanani, t. k. VS p:nä klo

7 i..p. Muutosehdotus lainarahaston
sääntöihin. Muuatta uutta toiminta-
muotoa kansanvalistustyössä koskeva
ehdotus. Juoksevia asioita.

Illanvietossa kertoo yliopp. H. Kos-
kentalo muistelmia Lapista. Keski-
Uudenmaan kiertueen vaiheita seloste-
taan. Soittoa.

(5.1.21193) 19969

?iraiisswl.(bUi
Sekakuoron harjoitus tänään täs.

mäilleen klo puoli 2 L-p. Kaikki mu-
kaan! 19853

IlÉäii Ylioppilas-
' yhdistys"

Tänään klo 7 ip. Ylioppilastalon
'taulusalissa yhteiskunnallisen luen-
tosarjan alku.

Piof. J. H. Vennola esitelmöi »So-
sialisesta arvostelusta».

Samalla yhdistyksen ensimäinen
kokous.

Maisteri K. N. Ranhala alustaa kes-
kustelukysymyksen »miten yhteis-
kunnallinen valistustyö ylioppilai-
den keskuudessa olisi järjestettävä».

Vaalit y.m.
Uudet jäsenet tervetulleet.

(5.1.22282)

Suom. EfiinSiäkäri-
yhdisfys

kokoontuu vuosikokoukseensa lauvan-
talna 21 p. lokakuuta klo 10 a.-n. 'tie-
teellisten Seurojen talossa, Helsingis
sä, Kasarmink. 24.

(5J.21195) 19973

Kansantaloudellinen
Yhdistys

kokoontuu tiistaina t. k. 17 p. klo 4
i.-p. Kämpin hotellissa.

Tohtori O. K. Kilpi pitää esitel-
män aineesta: »Suomen siirtolaisuus
ja kansantalous».

Maisteri F. Ha 11 i o esittää vertai
lun maksimi- ja todellisten hintain vä-
lillä Helsingissä sodan aikani.

19933Suom. Kauppapankki
Osakeyhtiö.

Suomen Kauppapankki, Osakeyh-
tiön osakkaat kutsutaan täten yli-
määräiseen yhtiökokoukseen, joka pi-
detään pankin huoneustossa Viipurin
kaupungissa maanantaina ensi tule-
van marraskuun 20 pnä klo 7 ip. kes-
kustelemaan ja päättämään osake-
pääoman korottamisesta ja muista
sen kanssa yhteydessä olevista sei-
koista.

Osakas, joka haluaa käyttää puhe-
a äänivaltaa kokouksessa, on velvol-
inen viimeistään mainittuna päivä

ia ennen klo 12 päivällä ottamaa
iänilipun pankin pääkonttorista

Viipurissa, syyskuun 29 pnä 191f
•QO-U w««w«» «,

S. T. Liiton
hautausapurenkaan maksuja kanne-
taan sunnuntaina lokak. 15 p. klo 10—

a. It.-Teatterlkuja 3. jäsenten n:o
353, l:nen ja n:o 19S 3:s kerta. Huom.!
Uusia jäseniä kirjoitetaan samalla ren-
kaaseen. 19855

Kaupan-
hoitajan

toimi >Tammi»-Kauppa-03akeyhtiöS-
sä Fozssassa ilmoitetaan täten täysin
kykenevien innokkaiden ja raittiiden
liikemiesten haettavaksi ensi mar-
raskuun 15 päivään mennessä. Toin-
ta seuraa vapaa asunto (3 huoneita
ja keittiö) sähkövalo ja lämpö. Osa-
keyhtiöllä on 4 myymälää, joiden yh-
teinen liikevaihto on noin 800,000
mk. vuodessa. Hakemukset suosituk-
sineen ja palkkavaatimuksineen on
lähetettävät johtokunnalle osoitteella

.Jammi^-Kauppa-Osakeyhtiö.
Forssn

(Tvöm) 19930

Kolmisoinnun
kokous on torstaina t. k. 19 p. klo 7 1.
N. M. K. Y:n talolla Vuorik. 17. Kes-
kustelua »Ylioppilaselämä-romaaneis-
ta» ja yksinlaulua.

(Kotim.) 19885

Teoscjiset esitelmät
' Boulevardinkadun 7:asa
■«unnuntalna lokak. 15 pnä klo 12 p.

Vekfca Ervastin esitelmä: Uskon he-
] dolmat. (5.1.21137) 19913.

iisilikt£eSi©tieilliaSl6å.« ÄsUuiaJOtoJmlst.i Kelsit gls,sä. Lackmanin talossa, Mikonkatu 11. Puh. ZTZ3, Avoinn*
7 VjlO— 2, 5—7. Ajaa: asioita kaiuissa Suomen oikeuksissa ja vira-tois-a. Laatii: testamenttejaJ

B A A Q f kauppa- v. m. kir oja. TolmiSfaa: rahnin, erimieifl, pprunkirioitiik.-ia, perinnön- ja pesSnjakniaj
«jJp<S\ fis ©iSÖÄÄiffi :S n! 'ä kaikkia asisnajoalaan kuuluvia tehtäviä. Kokeneita toimiston palvelujH
1H |1 2s l| &Pn p gW5* rfk OtjM «S •i*SSi,

> .ioiden avulla toiiiieenjianeo tutkimuksia rMiGsnsio ssa.
Ib iW w SI&'Å Matkustetaan myös maaseudulle.

lailjftlpi ttsrtli
ntiMH

pidetään koulun huoneustossa Kirk-
kokadun s:ssä t.k. 31 pnä klo 6 ip.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen
lännessä §:ssä mainitut asiat.

Hallituksen puheenjohtaja.
19547

Finska Stenindustri
Aktiebolaget

nimisen yhtiön osakkaat kutsutaan tä-
ten ylimääräiseen yhtiökokoukseen
yhtiön konttorissa Unionink. 22 Hei.
singissä, maanantaina kuluvan loka-
kuun 30 p:nä klo 3* i.-p. päättämään
yhtiön kiinteimistön myynnistä.
(I. 7523) 19956 Johtokunta.

Hels. S., Hbl. (ruots.) 1 k. 1 s. 15 mm.
Naisten iltapiireissa

Annank. 5 A.

6unn. klo 7 1.-p. esitelmä, yksinlau-
lua, varjokuvaeaitystä y. m.

TuSo-OsÉeylitiS
Artuin

varsinainen yhtiökokous pidetään isän-
nöitsijän konttorissa 1.-Helkink. 9 tiis-
taina kuluvan lokak. 31 p. klo 6 1.-p.
Käsitellään sääntöjen määräämät ja
johtokunnan esittämät asiat.

Johtokunta.

SuomenKoneenkäyttäjä
liiton

Helsingin osastot kokoontukaa 17 p.
lokak. 1916 klo 8 i. p. hotelli Astori-
aan asettamaan ehdokkaita Liitto-
hallintoon.

Puheenjohtaja.

SUOMALAISEN /$%. HELSINGISSÄ ?J7»i?t™-ta
»•JOLISUUUEN SEURAN flKöffl Osoite = ANTINKATU tUo 4 gSSS3B

KIRJAPAINO O-v Puhelimet 447,5019 painatustöillä'

Osakeyhtiö Suomen Eaupimkien
Hypoteekkikassa.

Kassa .

Tila 30 p. syyskuuta 1916.
Vastaavaa:

.
. . 50.089:44

Ulkom. kirjeenvaihtajia . 72^.300:81
Lainoja K232&flft<a
Kotini, kirjeenvaihtajia 2,HM.ti!W: 75
Obligatsioiieja 622.500:
Osakkeita I0.W):
Pankkitalletuksia. . . . 1,56fi 322:2!)
Palkkauksia 32.0H7:50
Kulunkeja 32,155:-11
Ob.gatsioniiainojen korkoja 1,228,088: 75
Obligatsiouilainojen pää-

oma rabattitili ....1,130.568:24
Kalusto 5,00t:
Eri tilejä . . ■ ■ . . I.fIM.MH: 2-

Vastattavaa:

SmK. 84,783,280: l«

Osakepääoma 7,<VX),on<k
Vararahasto 1,77^14:13
I'ääomarabattiraha.sto ,

. 555,958:83
Osakkeenoinistajain voiton-

jakorahasto
Lainanottajatn voito^jako-

rahisto
Konttorihenkilökur nan elä-

kerahasto 25,288:0»
liikkeessä olev. obligatsion.56.6 5,500: -

Lainoja 1,551,47i;52
Nostamaitomia osinkoja . 1,615:
Annuiteetteja 2.951.786:69
Eri tilejä ,

.
.....3.740.769 69

408,291:57

130,788 7}

6mk. 84.753.200: 1»
Helsingissä, lokakuulla 1916.

(I. 7545) 199C0 Hallitus.

Kansallis-flsake-Pankki.
Keravalla avaa Pankki haara-
konttoria lokakuun 16 päivänä.
Helsinki, lokakuun 14 p:nä 1916.

Johtokunta.1987Ä

HELSINGIN

TANSSIOPISTO
(Osastot: I. Salonkltaassikoulu: a) varsinaiset kurssit, b) jatkokurssit;
IL Balettikoulu; 111. Tanssiopettajaopisto). (Viime oppikaudella 824
oppilasta.) Johtaja Raff Penger. Johtava opettajatar Balettijohtajatar

KÄTHE OTHON
(Köpenhaminan Kunink. Teatterin Baletista).

Salonkitanssikoulun Jatkokurssit alkavat niin pian kuin riittävä määrä oppi-
laita on ilmoittautunut. Opetetaan Puolalainen masurkka, Lancier, Fran-
caise y. m- sekä kerrataan ji täydennetään salonkitanssikoulun kurssi. Oppi-
laiksi otetaan Opiston Salonkitanssikoulun käyneitä sekä muiden ensiluok-
kaisten tanssiopettajien ent. oppilaita (, vasta-alkavia ja oi ensiluokkaisten tanssi-
opettajien oppilaita ei tälle osastolle otsta).

Läb. ilm. Johtaja. Sisäänkirjoitus opiston kansliassa Klkonk. 3, klo 2—3,
6-7 i. p. tel. 102 63. Yksityistunteja annetaan opiston kaikilla osaa*
tollla. - TanssiuumeroitH juhlaohjelmiin järjestetään. (S. 1. 21206) 19971

Hertta Idmanin
k-.irsoit sulonkitanssciirsa ja plastillisessa tanssissa alkavat |slleeu. Brityisra
kursseja annetaan Puoliilaisessa M surkassa ja nusimmissa tansseina:
nDe3tiny-Boston", MontnrUe ia Riigtirae Luonnetansse|a harjoitetaan.

Ilmoitt. Iso-Ropertink. 3. Puli, 56 74. <Hbl)l»7M



Sunnuntaina Lokakuun 15 n:nä

egg
H
B
B
B
B
B
B
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HUOM.! Huomenna Maanantaina suori menestys-filmi. HUOM.! Ensi kertaa val-
koisella kankaalla. HUOM.!

Kultahimon kirossa.
Seikkailu- jarikosdraama 3:ssa osassa.

I. Elämän myrskyt, n. Intohimojen taistelu. 111. Rikoksen rangaistus.

Filmi .Kultahimon kirossa" on jännittävimpiä ja komeimpia filmejä mitä moneen aikaan
on nähty. Sen loistava näyttämölle asettaminen jakauneusesityksessä voittaa melkein kaikki
mitä tähän saakka on saavutettu. Se on täynnänsä tapahtumia, joskus runollisia, joskus hermoja
tärisyttäviä. Filmi on tyylikkäästi esitetty ja kokonaisuudessaan kaunis todistus filmitaiteen
saavutuksista.

Paksusen kuhertelu. Nykyaikainen
maatalous.Huvittava ilveily.

Pääosissa Roscoe Arbuckle. Mabel Nor-
mand y. m.

Vanha tuttumme hra Paksunen on jälleen
ulkona etsimässä kuhertelemistilaisuuksia huo-
limatta ystävänsä hra Brownin varoituksista.
Tietämättänsä mielistelee hän ystävänsä rou-
vaa ja joutuu sen kautta ylen pulmalliseen
asemaan.

Erittäin valaiseva, mielenkiintoinen kuva
maanviljelyksen, karjanhoidon, meijeritalou-
den y. m. aloilta.

Huom! Jokaisen nähtävä. Hnom.!
Ipfljgi •* Hnora.! Ei ennen Helsingissa näytettyjä kuvia. Hnom.i Ensilnokkaisimmat ohjelmat Huom.!
■gß HUOM.! Ensiluokkaista soittoa esittää orkesterimme kapellimestari MARTTI
W EL MANTSAAN Johdolla.

Valkiakoski
Kymi
Vaasan Puuvilla
O. Y. Lokomo
Suf.m. Tupakkatehd.
W» Ä. A* yhtiöissä ostaa

Castren & Snellman
Arvopaperiosasto.

Aleksanterink. 42 (Kansallispankin talo).
Puh. 22 79. IÖ9OI.

UI Imsittii
0.-Y.

osakkeita. Vast. hintailm. t. 1. k.
»R. H. K.», 1285.

BeisS., HM. (ruots.) 3 k 1 s. 40
nm.

Sianruuaksi
kaipaavia, ruuarjjattaita hattutaan os-
taa. Maksu suoritetaan myös elintar-
peina, Joe halutaan. Tarjouikset hin-
toineen lähetettävät osoitteeEa Sam-
amfiien kartanon konttoriin, Riihi-
mäki. 19676

Suomen Kansallisteatteri.
Snnnunt. lokak. 15 p. klo 4

alenn. hinn.
Perintö.

Kiij. Konrad Lehtimäki.
Klo V.B

6 SILTASAARENKATU 6
Huomenna alkaa erittäin
mielenkiintoisen japäivän-
polttavan filmin esitys:

Urkkijat U-laivalla
5-osainen nykyaikainen urkkijadraama.

Filmi on erittäin jännittävä ja mielenkiintoinen, etenkin, kan
juoni käsittelee juuri nykyistä maailmansodan aikaista urkkijr.jär-
jestelmää. Jännitetyllä mielenkiinnolla seuraa sankarin seikkailuita
ja jännitys kiihtyy erittäinkin filmin viimeisessä osassa, jolloin on
ratkaistava hänen olemassaolonsa tai ei-olemassaolonsa.

00000

Paholaisen silmänlume
Ilveily- Ja temppukuva. Juoneen on punottu joukko koomillisia

kohtauksia.
Ohjelma siirtyy

Yrjönkatu Io>
ta maanantaina Edison Teatteriin!

>ace Cunard Esplsrt t
Huom.! Huomenna alotetaan kolmas sarja näytän-

tökauden huomattavinta filmiä
Muistorahan salaisuus.

Naisreportterin urotyö.
Jännitys kuvassa pikemmin kasvaa koin vähenee kata useampia
osanottajia ilmaantuu taistelemaan tämän salaperäisen muistorahan

kummastakin puoliskosta.
Pääosassa Grace Cunard ja Francis Ford.

Huom.! Näytäntökauden ensimäinen Max Linder-filmi
Maxin pelastusurotyö.

Mielenkiintoinen ja hauska 2-osainen pilakuva
Max Linder pääosassa.

Max Linderin nimi takaa, että filmi on katsomisen arvoinen
ilman että sitä sen enemmän tarvitsee suositella.

NiyttotCjä joka päivä alk. klo 2 i-p.
Huom.l Vapaaliput eivät kelpaa klo 6—9 i.-p. eikä sunnuntaisin.

® ® ®Francis Ford Grace Cuna

rancis Ford

m Olympia $

01•ae

b
0)

•a
e

UUSI SUOMETAR

KaEeira
Itä-Viertotie 5.

:•: Huomenna Maanantaina Hansjonkoff-taldefllmi. :-:

Rakkaus - elämän valtias, kuoleman sovittaja
eli

Kunne kaihon muistot ovat menneet
5-osainen rakkausdraama, mukaelma eläviä kuvia varten O. A. RABMA-

NOVAN liikuttavan romaanin mukaan. Näyttämölle sovittanut EUGEN
BAUEE. Valokuvauksen toimittanut B. I. SAVELOFF.

Päähenkilöt:
Viktor Muroff, kuuluisa taidemaalari .

L N. Perestiani.
Sofia, hänen vaimonsa. T. M. Maximova,
Ada Rastova, taiteilijatar E. V. Bauer.
Yrjö Kedroff, lääkäri A. A. Kromoff.

Tämä filmi puhuu itse puolestaan. Se tekee katsojaan syvän ja voimak-
kaan vaikutuksen. Liikuttava aihe, juonen omintakeisuus ja erinomainen
esittämistapa tekevät siitä kinematograafisen mestariteoksen. Venäläinen
näyttelijätär nti E. V. Bauer on lyhyessä ajassa saavuttanut suurta mai-
netta erinomaisena filmitaiteilijattarena. Hänen esiintymisensä tässä draa-
massa on herättänyt huomiota kaikissa asiantuntijain piireissä.

Sömmen taistelun tulokset.
Mielenkiintoisia kuvia maailmansodasta.

Kenraali Jeyadle esikuntaupseereineen. Valloitettuja saksalaisia ampu-
mahautoja. Ranskalaisten „Paksu Bertta". Sotaposteljoor.i. Sota-
vankeja y. m. ' 19857.

HUOM.! Ei aikaisemmin Kaleva Teatterissa näytettyjä kuvia. HUOM.!
HUOM.! Erinomaista soittoa esitttää suosittu ja tnnnettu valio-kvartet-

timme Herra T. Kuusisen johdolla. HUOM.!

Nordiska Filmfcompaniefin
mielenkiintoinen

uutuus i

Viha tappaa
3-osainen draama elämästä.

Valtavan liikuttava elämäntarina, jonkasynkkä
traagillisuus jättää mieleen häipy-

mättOmän jäljen.

500 ruplasta 50 kopeekkaan
Pieni, matta pisteliään sukkela

humoreski.

Huom.f Ensimäinen tänne saapunut filmi Huom.!
„Wor!d" merkkiä

Rapakkoa ja roisketta
Hassunkurinen humoreski.

World-filmit ovat nykyjään suurimmat menestysfilmit
Amerikassa ja ne tarjoovat jotain uutta, vannasta

tavallisesta poikkeavaa.

Ensiluokkainen orkesteri. Johtaja Gfennaro Romano,
Näytäntöjä:

Sunnuntaisin klo 2—ll i. p. Arkipäivinä klo 4—ll i.p.

1916 N:o 279 3

■1Thalia
Iso-Robertinkatu 21. m

HM"7l

EiES
M

lyökö käydä katsomassa tätä ainoa laatuaan olevaa filmiä yllä- ■ggg]
mainittuina päivinä Thalia Teatterissa. Jmåjj

Huomenna Maanantaina näytäntökauden suurin loisto-filmi.

Cabiria.
Historiallinen- sota ja selkkalludraama 2 sarjassa, 13 osassa klrj.

GABRIELB D' ANNUNZIO.
Loistofilmi Cabiria on varmaankin filmitaiteen suurin saavutus. Wal-

mistukset täta filmiä varten ovat kerrassaan suunnattomat 11.m. on osa moi
naista Kartagoa kokonaan rakennetta nadostaan komeine palatseineen y. m.
Filmi on kuuluisan italialaisen kirjailijan Gabriele d' Annunzion kirjoittama.
Ei mikään sana voi tulkita filmin mahtavia ja jännittäviä kohtauksia, sen
voimakasta sisältöä ja valtavaa vaikutusta. Tässä mestarifilmissä on saavu-
tettu kaikki herättämään ihmettelyä ja kummastusta. „Cabiriassa" herää
historia uudelleen, kuten satu Tuhannesta ja yhdestä yöstä täynnänsä ta-
pahtumia, joskus verisiä ja julmia, joskus runollisia ja viehättäviä.

HUOM.! Orkesterisoittoa. HUOM.!

'■*--■■" ■."'■' ■-■••. . - , V - .-.■ - " > ''-':' -

2 KLUUVIKATU 2
Näytäntöjä joka päivä alk. klo 2-11 ip. Puh. 6534.
HUOM.! Soittoa kapellimest. Lindholmin johdolla.

Huomenna maanantaina suuri huomiotaherättä-
vä Trans—Atlantic ensi-esitys

mSflßStyi! huomiotahepättävä hCippuT' MSOBStyt!
Ella Hall Robert Leonard filmissä

Pahat sißmät.
4-n. jännittävä seikkailudraama. Pääosissa täällä hyvin tun-
netut ja suuresti suositut taiteilijat Neiti Ella Hall, Herra
Robert Leonard. Filmi, jonka vertaista jännittäviin
kohtiin nähden ei vielä milloinkaan ole nähty. Se on sitä-
paitsi taiteellisen suurenmoisesti näytelty. Todellinen me-
nestysfilmi. Taiteellinen, huomiota herättävä ja jännittävä.

00000

Pelkuriraukka Sankari.
Näjtelm& elämästä.

Unnm f Tungoksen ja jonon välttämiseksi pyyde-■ ■tilVlllaa tään arv. yleisöä mikäli mahdollista käy-
mään aikaisemmissa näytännöissä. 19927
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jAg TEATTERI

ErötfaTan!c, 15-17. »*— SSLiS-

Lady Windermere'n viuhka
4-n. näytelmä. Kirj. Oscar Wiide,
Sunnunt. avat. lippumyymälä klo 2.

■ 19792

Kansan Näyttämö.
Sunnuntaina lokak. 15 p. klo 7,5

alennetuin hinnoin
Naissankari,

Klo 8

Laulu tulipunaisesta kukasta.
Tiistaina lokak. 17 p. klo 8

laulu tulipunaisesta kukasta.
Lippumyymälä on auki tänään klo

12.ata ja maanantaina 12—3. 1990)

Ruotsalainen Teatteri.
Sunnuntaina lokakuun 15 p:nä

klo 2 i.-p. »

Halvoin hinnoin.
Kolmannenkymmenunneuyhdeksän-

nen kerran:
Inspekiorn på SiStala.

4-näytöksinen huvinäytelmä, kirjoit-
tanut Hjalmar Procopé.

Huom.! Lipjnjenhinnat: Koko saliin
Ja ensimäiselle riville Smk. 1: 50, toi-
selle riville Smk. 1: sekä kolman-
nelle riville Smk. —: 50.

i Lippumyymälä on auki tänään klo
'l&—3 ja alk. klo. 5 i.-p.

Sunnuntaina lokakuun 15 p:nä
klo 7,30 i.-p.

Korotetuin hinnoin.
Adam >Paulsenin vierailunäytäntö.

Viimeistä edellisen kerran.
Ambrosius.

4-näytöikslnen näytelmä, kirjoittanut
Chr. Molbech.

§WM

Apollon Operetti.
m- Elna Gistedt -«•

Tänään klo 4,30 ('/, hinn.) jaklo 7,30

Ulla Helgonet.
Lippuja tilataan pnhel 7306 klo 12—3.

Myydään klo3:lta. 19861

f\ Koiton Näyttämö.
Sunnunt 15. X. klo 7,8

TSssäSi, Uusintona«5<P Roistoväkeä.

Maggie

MIPEHIEM
Tanssinäytänto

Suomen Kansallisteatterissa
Tiistaina 17 p. lokakuuta klo >/,Bip
Avustavat: Oskar Merikanto,
Kaupunginorkesteri, n. 20
oppilasta.

Ohjelma: Rossini: Alkusoitto;
Dalcroze: Tanssi; Gieg: Tanssi
käy; Pan ja metsännelto; Melar-
tin: Morsiustanssi; Sibelius: In-

Ester Helenius.
Paä»y > .(8X13915)19088

m^m
HUOM.I HUOM.I

Huomenna maanantaina suuri
W. A. Karallln ensi-ilta.

Danscbonkotl Taidefilmi.
1-2.3-4-5.

Rikoksesta
—rikokseen

Farssi ö:ssä osassa.

I. Epäluulon alainen henkilö. 11. Voi-
mallinen sattuma. lii. Hyväntoivon

niemi. IV. Ryhmä rikoksia.
Pääosassa Keisarillisen Teatterin

näyttelijätär Neiti
W. A. KARALLI.

6. Taistelu kultakaivoksesta:
Näytäntöjä:

Sunnuntaisin kello 2—ll ip.
Arkipäivisin kello 4—ll lp.

Näytäntöjen aikana soittaa Lyyran
valio-orkesteri.

19981g»------- ■•-•' V . --;•'•---• -• - *>•!

Elävienkuvien teatterit HUOM.

Hyvässä soittokunnossa oleva
»Pianlsta» ja 38 nuottia myydään
halvalla. Vast Sanomal. Ilmoitus-
tolm. Helsinki, Aleksanterlnk. 40.

(5J.31182) 19906

GUNNAR-
BERNDTSON-

nävtteIy
ATENEUMissa.

_fai»K

19929
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KoMnGrKester!.
Sunnuntaina 15 p:nä lokak. 1916

klo 5 i.-p.
Kansantalolla

IV Kansan Sinfoniakonsertti
Johtaja: Prof. R. Kajanus.

Ohjelma: Berlioz: »Fantastinen
Sinfonia».

Lippuja: 1: saatavana ennen
konserttia Kansantalon lippumyy
mälässä.

Klo 8 L-p.
Pörssisalissa

l!l Helppotajuinen Konsertti
Johtaja: A. Apostol
Ohjelma: Maillart: Alkusoitto;

Borodin: Kuoro opp:sta »Ruhti-
nas Igor»; Moszkovsky: Mala-
quena; Tradewaldi: Utakello;
Saint-Saens: Algerienne sarja;
Flotov: Stradella, Alkusoitto;
Drigo: Se.enaadi; Launer: Pester
valssi; Ganne: Masurkka; Hal-
Torsen: Marssi.

Lippuja saliin 2: —, parvekkeel-
le 1: 50 saatavana koko sunnun-
tain ravint. Pörssin kassassa.

Torstaina 13 p:na lokak. 191ä
klo 8 i.-p.

Yliopiston Juhlasalissa

IV Sinfoniakonsertti
Johtaja: Erkki Melartin.
Solisti: Erna Gräsbeck (laulu),

S. Schapiro (viulu).
Lippuja: numeroit. 7: 20 ja 6:

>—, numeroimatt. 4: 80, ylioppilail-
le 1: 20, saatavana klo 10—2 ja
5—7 i.-p. Yliopiston lippumyymä-
lässä maanantaista t. k. 16 p:stä.

19Soo

laiiiesiii-liiiiii I
sunnuntaina 15 p. t.k. klo J42 .p. ruois
normaHlyseolla.

OHJELMA: Grieg (viulusonaU),
Tschaikowsky (a moH-trio).

ESITTÄJÄT:
piro, Persfelt

Sisäänpääsylippuja a 2: 50 (ja sola-
Tero) saatavana opistolla Sdo 3—l, se-
kä oveHa ennen konserttia. 10«15

Hrat Lindholm, Scfea

Perin mielenkiintoinen

Jalkapallo-
ottelu

Töölön pallokentällä tänään klo 2 1. p.

Huom.! Uusinta-ottelu
Viipurin Bandyseura Turun IFK.
Pallokentälle siis tänään!
Pääsymaksu 50 p. 1:50, 2:—, 3:50.

(5.1.21154) 19911.

Länsi-Viertotie 10.

Bl w vSsfl ■*" «Bfi BL K ' BSi

Länsi-Viertotie 10.
Ainoa elävien]juvienteatteri Töö-
lössä. Bnsi-ilta huomenna, jolloin
seuraava mieltäkiinnittävä ja en-
siluokkainen ohjelma näytetään.

Paholaisen voima.
Rikosnäytelmä 3 osassa, rouva
Gertie de S. Wienworth-Jamesin

kuuluisan romaanin mukaan.

Tanskan merivarustus.
Mielenkiintoinen kuva jossa elä-
mä Tanskan suurimmissa sotalai-

voissa esitetään

Tarkoitus pyhittää väli-
kappaleet.

Repäsevä komedia 2-osassa joka
osoittaa meille kuinka vanhan
vastahakoisen vanhan pojan täy-
tyy mukistua taistelussa nuoruu-

den kanssa.

HUOM.! Hyvää pianonsoittoa esi-

tetään näytännöissä jotka arkim
alkavat klo 5 i.-p. ja sunnuntaisin
klo 2 i.-p.

Hubert Finley-Nenonen
suorittaa jännittävän ja vaarallisen

*WW " B

Vantaan suuresta putouksesta
tänään täsmälleen klo 2 päivällä.

Lippuja h 3 mk. sotaveroineen
myydään paikalla klo Iji 2 alkaen.

HUOM.! Kaupungista lähdettävä n.
tuntia aikaisemmin. EaJtiovaannpvsä-
kiltij. pieni kävelymatka. 1 9865.

Haaskat

Miiil
Undella Ylioppilastalclla

Tänääa sunnunt. 15 p. lokak. klo
6—ll L-p.

Lippuja ovelta å 2 mk. sotaveroi-
neen klo 6—H lO i--p.

Toimii »PONNISTUS».
(Työm.) 19931

Viimeinen kuukausi!

iÉi
b is ii y|i bi se ybl

Suurin matkustava

MÉÉÉ
Pitkänsillanrannan

varrella.

Yli I,oo© uutta
numeroa.

Ry b miu ja yksityisiä
het'-klZvps&iyi< uvta luon-

nolliscssa koossa.
Plastillisia ?a anatomi-
sia henkilöpy^tykuvfa.

Patologisia valmistefta.
Taudin synty fa mitä

iurm£ot;a se voi tuottaa.
Tässä museossa oa jokaiselle

jotakin mielenkiintoista.
HUOIH.! Alennetut hinnat

koko museoon,

■S23E 50 »—•

Sotavero lO penniä.
HU O M.! 2 anatomista

osastoa:
1 Kaisi He Ja
1 Herroille.

Bell Kei!
Haaskat

anssMiiöniai
on tänään Nybergiilä, Aleksanterink.
12 klo 6—ll. Lippuja ovella å 2 mk.
sotaveroineen. Järjestää S. V. tt. L.
a. o. N:o 30:nnen huvitoimikunta.

Suuri
lisi-ii

Uudella Ylioppilastalolla lauantaina 21
p. lokak. klo 7—ll. Huom.! V. P. K:n

soittokunta soittaa 2:ssa osassa.
Pääsylippuja etukäteen, å 2:—, Sta-

rin, Aikalan ja Fagerin kahviloissa se-
kä jäseniltä. Ovella a 2:40.

Helsingin Soutuklubi.
(S. I. 21083) 19903
BBBBEBEBaB&aCCBEEflBtJBBBEBBBfl.BBBlSIIBIBSIL

Suomen Taiteilijain
M Näyttely
Ateneumissa.

Klo 11—4. Sisäänpääsy 1 mk.
<1.'393U9501

BBSCBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBEBBBBBBBBBaS

I§! ||i fu
Päivä II!ssoittoa

klo 5— 1/..8.
Iltakonsertti

klo 9-12.
17963

Kamariorkesteri Bfsaceh !

Taidenäyttely I
ijfeßTj-sgw Umari Aalto 1
vMi Stw, A!ex- Matson 1|Vj *» Vj Anton Lindforss |

Sunnuntaisin 12—3. H

BavEirfoia Gourmand
Aleksanterink. 32. Puh. 49 13.

Suosittaa hyviä

AAMIAISIAAN,
PÄIVÄLLISIÄ&N,
ILLALLISIAAN,

Pikkuannoksia koko päivän.
19555

1.-Heikfnk.l. Puh. 8434

vuorikatu£sMs*
Ostaa, myy, myytäväksi ottaa

TAIDEMAALAUKSIA.
Puhelin 118 SS.

Hotelli Asioria
L.-Heikink. 14. Pub. 3405, 929

Aamiaisia,
Päivällisiä |a
Illallisia

kohtuuhintoihin. Useampia pie-
niä huoneita. Suurin Biljnsircli
liitoneusto. 18857

viili s takaa asettaa voileipäpöy tään

Aksel Llljeforsln Makkaratehtaan
hienon hienoja makkaravalmisteita.

Tehdas Ja konttori, puh. 592. Myynt::
ftletsästäjänk. 6 B. Puh. 53 14, r«o kaup
pahalli, puh. 22 32. Hietalahden halli,
r>uh. 42 11. Museok. 10, puh. 81 82. Iso
Rcopertink. 10. puh. 116 35. Hakanie-
men halli. 23

Päivälista.
Lääkäreitä:
Alho, Aleksk. 15, lat&t 12-1, 5-6, t. 7772.
Bardy, P.-Espl.ik. 15, 12-1, 5-6, kirurg,

korva . nenä-, kurkut., tel. 4553 &. BS7j

Bengelsdorff Antink. 9, tratkoiUa 15. 10
Björkenheim, Erott. 9. Synnyt, ja naist.
taut. I—3. Tel. 4820.
af Bjcrkestén, Yrj.k. IC, 'Ao-yA, hermot.
Boije, uaistent.,synnyt. Bu'ev.k. 22. 2-3
Bonsdorff, Uudenm.k.7.l2-1.P.3207.La5t.
Hj. von Bonsdorff, tn'..s. ll. 3 4 n ! -sk
Väinö Bärlund, Hakasalm.-k. 2, iho- ja
veneer. taut.Blo, 6-7, nalst. 10-11.P.7416.
Axel Cedercreutz, Yrjönk. 9, ihot. fl-10,
5-6. Nais. ja laps. tist. ja perj. 11-12.
Creutz, naist. ja synn., 6-7, 8u1.k.9,p 5143
Collan, Yrjönkatu 11, 2—4, Ihotautia.
Ehrström, P.-Eepl. 37, sisät. (vatsa-, sy-
dän-, keuhko-, sok. taut.). 2-;<4, p. 4194.
Elin Elmsren, A!eks.fe.44.l2-2,5-7,t.1698.
A. Elmgren, E Bspl.k 12. (korva-, nenä-,
kurkkut.) klo 12-1 a.-p. ja 5-6 i.-p
Rob. Elmgren, Uudenrnaank. 11, 5—6.
Rinta taut Pun 27 65, ei lauvantaisin.
Enroth-, 6:lm..Yrjönk.i6,y.ll-;<,12 t 4085
Efkelin. Pietarink. 24.
Fsbritius, Yrjönk 10. hermo-, e-okeri-
e:s.ät2uieja. 4,eikesk lauant. 96 SI
Falim. P Makaslinik. ö. Matkoilla,
v. Fieandt,.V lnonk. 5. UoTva-. nenä- ja

kurkkut- 4_6 (paitsi iauv.) Puh. 37 97
Forselles, Bulev.-k. 1, 2-3, 5-6. Puh. 1633
Korva-, nenä- ja kurkkut.
Frisk, Erottaja 4, vatsa-, suoli- ja so-
keritauteja, klo 11—1.
Geitlin, Aleks k. 46, hermot., sis., (syd.

reum.), y 2 Z—y3 i (ei lauv), P. 76 33.
Gorbatoff, Yrjönk. 8. I—3. P. 70 44.
Ragnhild Granholm, Antink. 19, las.taut.
11-Jil ja Puh. 110 98.
Grenman, siim., P.-Espl.k. 15, matkoilla.
Grönholm, silmät., Erottajak. 9, 9—ll.
Grönroos, Kasarminkatu 44, Ihotauteja,
9—ll ia 6—7. Puhelin 116 68.
Gylling, Bul&v.k. 22, 9-10, y,ä—y,6, t!ist.
perjant, y.5—%6. Puh. 1403 (tai 93).
Hagelstam Antink. ls.s;s.herm.syd.,2 %i.
Hahl, Bulev.k. 14, 2-»/5 4. Puh. 1942.
Hammar, Mik k.3,cenä-.baula-,äänit.lo 1
Hirvisalo, s sät. V1ad.k.11,12-1,5-6,p.5595
K. Holmberg, P. Makasiinik. 6. klo Vs2
Hollmén, Museok. 7 A, puh. 7852. 12-1,
5-6, korva-, nen:- ja kurkkutaut
Holmström, Vladimirinkaiu 7. 9
6—7, naiset Hl2-1 Puhelin 2615
Homén, Rauhank.ll, maan.,kesk.perj.s-6
Hornborg, Aleks.k. 46, %2-y.Z; ei lauv.
Ignatius, Hakas.k. 2. sisät 28, 5-6.,p1928
—3, (keuhko- sydän- munuaist.) p. 908.
A. Johnsson Kasarmink. 38, klo i-'/,i,
Jokinen, P.-Esp. 37, 11-1. iho- ja vener,
sisät. (rintat.) Puh. 76 52 ja 563.
Jägerroos Kasarmk.44, naist ,

synn 2-4.
Korkvk.4s,ven.6-7,es tiist.lau

Kuhlefelt, 8u1ev.k.7. 11-12. 6-7. silm.nent.
Kyrklund, Yrjk. 4, Jast.796o
Lavonius, Aurorank. 5, 3%—ift. Kirr.
Puhelin 3441.
Leidenius, Kask. 38, 9-10, 5-6 (ei lauv.
i.p.)« Puh. 7652. Naist. Ja synn.

Limnell, Vladimtrink. 3, 12-1, 5-6, ei
lauant. Fysikaiinen hoitolaitos.

F V. Litonius. sydän . keuhko- Ja vat-
sat-, klo 11-1, Aleksk. 50. ?. 52 48
J. Lojander, Erottaja 19 Ven. ihot 9-11
5—7

Katiloita:

U. Lojander, Uudenmaank. 7 Vener. t.
9-11 ja 5-7 Nais-et 11-12. Torst. ei vast.o.
Londen, Ritarik. 7,
Lydecken, herm., sisät. Lääk kon. lait
Aleks.k. 46 B, 'AI2-1 e lauv. P. 7633.
Länsimäki, 4-6 Puh. Bölt>. Vilfntil> /,
Proi E rssLrämin assistentti. UiUUdiVr
Löfqvist, P-Makas.k. 7, 12 2 caist.
Lövegren, Erottaja 7, sisä- ja last. t.
10-11, 5-6, 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
Norén, naist..synn.l-2,Ka5arm.k.27p.9163
Nyberg. Last. sairaala Teht.k. 1, p. 1404.
Vast.-ot. Hakasalmenk. 2, P. 5378
Tri Nysten, lastenlääkäri. P.-Esplan.k.
33, klo 12—1. Punel 9959, vast. 4459.
Ollonqvlst, kir.,l-2 (e lauv.)Ritarik. 9 B
Pirilä, Vlad.-k. 3, iho- ja ven. t. 9-10,5-7.
naiset tiist., perj. 12—1
Qvarnström, sisät., P.-Espl. 33,3 4,p.648i
ReljoWaara, Antink 15. »/,IMI. P.4892
Renvall, Korkeav.k. 45, vatsa-, suoli-,
reum. ja sokerit. %2—3, y„1, kes-
kiv ei lauvant. Puh. 4668.
Ruotsalainen, lasteataut. Ja sisätaut.,
Bulev.k. 13, 11—12, 5—6. Puh. 55 21.
Ryömä, sisät., 9-10 2-3, 6-7, Heikink. 9.
P 1169. Yks tyinea fysik, hoitolaitos.
Råbergh, törst i
Rönnholm, naist., ly 2—3, Kasarmik. 34.
E. Sandelin, Erottk 11.2- (ei ltesk.,lv.)
Salo, Aleks.k. 19, J4lO. €—7.
Schroderus, f 9038. näet ja synnyt
Sievers, sisät.. Yrjönk. 5, V 53.4. P. 798
Silfva6t, 10 11, 6-7, keskiv., lauaDt 10 11
Sipilä, Annank. 25. 910. 4-6. Puh 2241
Sivén. Matkoilla t. k. 25 p.<iän.
Sjöblom, Yrjönk. l6. sis.,syd t. 5-6, p.6484
Sjöström, Yrj.k-10.kory. nenä-,korbk. 3-4
Stockmann, ihot, Erott. 9, arkip. 9—ll
Nais keskiv ja lauv. 12—1.
Streng, Yrjöhk. 13, rintat 2-3,5-6, p 7525
Suolahti, Oudentnaank 9, 2-4 (ei lauv.)
P. 1701. Korva-, nenä- ja kurkkut.
Tasknen, Annank 29 12-1, 6-7, ei lauv
Tennberg, 1.-Roop. 3, keuk., 2-3, ei lauv

Tuberkulos, vastust yhdist. asiamies.
Terhola, Kasarmink. 27, y2 3-yA. P. 7594
Tollet, Unioninkatu 22. 1-2, 5-6, kunkfoi-,
nenä- ja korvatauteja.
Tukiainen, ven. ihot. 9-11; 5-7. Erott. 3.
Vallin, sto., kirfc.k. 14, 9-10, 6-7, p. 3331.

UU&I SUOMETAR

Vartiovaara, Aleks.k. 40. silmät. 10-11;
6-7, lauv. 10-12; maanant. 6-8. P 6962.
Wasenlus, Erott 19, 9-11,2-3. P. 487.
Wegelius, Kas.k 24 ni;st p. 3732
Veikkola, sisät., Nikolaink. 17. 12—1,
6—7, t. 2545; yksit, fysik, hoitolaitos.
L. Wetterstrand, 1.-Viert.s, 9-10,4-6,8301.

Kiroifr. (»h-. Pietarfnk. 24
E. A. v. Willebrand, sisät, erik verit.,
söker t., vatsat. Aleksi. 50 klo <^3—4

Silmäsaiiaala.
Silfvastin silmäpollklinikka Ja sairaala
vähävar Porthaninrinne 1, 3—4.

Hammaslääkäieitä:
Alopaeus, Aleksanterini. 19. 2—3.
Aspelund, A. Aleks.k. 46, 10-11, -'-S. F
1863
Avellan, Hj., Yrjönk iO, 23, ei lauvant.
Bengs, 8.-Espi.k. 2, I—2, ei lauv. P. 1147
Bergström, L.-Heikink.l3.lo-12.3-5 t.2180
Blumenthat. Vlad k 3. 1-2. 6-1 f 11121
Bonsdorff, Bulev k. 12. 11 12. Puh. 7333
Ingr. Ehrström, Bulik. 6.10-11, 3-4 GiS3
Enckel! i Erott. 4, Apt. talo, 121. P 2414

Groundstroemi
Aleks.k. 11,11-12. P. 2413

Hammaskiin. Fredrikink. 14, 2—3. 7—B
Idman, Silt.s. 6 10 12. ei kesi: ja lauv
Hällfors, Bulev-k 4, 12-2, 5-G. ei iauv.
Evi Inberg, Kasarmink 38 111, %6 %!.

ei keskiv. & lauvant. i.-p. Tel SS 37
Vieno Kalima, Vladk. 11,11-12. 5-5, p.4975
Helm Kargus, Löinrot p 5 Ei vast ott.
Rva Karvonen, P.Makas.k.7,ll-12,t.1622
Kerttula, Liisank. 17, 11-12.5-6. P 7563
Konsin, T., Yrjönkatu 21, 10—11, 5—G.
Puhelin 18 11.
Kerstin Konsin, Tr.;önk. 21, 12—1, 4—5.
Katri Lille, Aleksi 40,10-12.5-6.P.11G05
Lindell, Hakas.-k. 2, 11-1, 5-6. P. 5378.

Alvar 1Lind Fo^K-58

Lundholm, Kasarmink. 44, 11--2, 5—6.
N. Lyytikäinen, Yrjönk. 10.11 1, %*ä %1
Puh. 58 85. Keskiviikk. ei iltapäiv
Mellenius, Espl.k 12, 2—3.
Nandelstadh, P-Esplanaadink. 33. 10—
11. 3—4. Puh. 445'J. ,

Gster Polon, Fredr,k. 30,11-12. P. 10416.
Puolanne, ViroffkG maan-kesk perj.l2-1
Satimen, Kork.v.k. 1. 12 1. 6-7. P. 97 34.
Sandelin, Kaivoi;. 12, 12 1,5-6. puh. 80 02
Anna Schwanck (Tavaststjerna) Lönn-
ror p. 5, 1-2. 5-6. ei kesk. ja lauv. P. SG46
Seppä ä, Nikoiaink. 17. 12-2. p. 108 27.
Siivenius, Viatl.k 11, 10-12.6-7 P 7976
R. Stenberg. Br, .• 11 :;!? y,l P 3213.
Saima Stigeli, Fabian k. 23. 12 1 ja 6-7
Sundman, V., Aleksk 15.2 4 P. 49 2S.
Tammisalo, Anaaitk. 24, 11-12: 5-6, p

11371 ei keski\ ja lauant. i.-p.
Thorman, Korkeav. k. 27, 11-1, IhG-i j: l.

25 06. Ei keskiviikk. ja torstaina.
Wasenius, Eulevardink. 14, 9—lo, I—2.1 —2.

Puh. 11 82 ja 45 87; ei lauantaina.
Yks, hammaskl. Aieks.k. 19, i4S-<<;9 ip.
•ei perjant.
Äyräpää, P.-Esdl. 5, 10—12. P. 112,

Sairaaloita {a kylpylaitoksia:
ES3FI Sairaala Ja Synnytyslaitos,
EfiM Speranskintio 3. P.4029&8869

RÖNTGENLABORATORIO.
Ummumiah sairaala, Töölö.Kammion kB?** &*&££
miest. os. P. 4133. Topeliuksenkatu 9.

Mehiläinen g^
puh. 7768. Synnytysosasto Duh. 7226
Taskinen, Fysikaai. Hoito & Röntgen-
laitos, Annank. 29 Hermo. reum. ja sisät.
sähkö, kylp. vaL kuumeDn. y. m. hoito.
TftllkM*l?HH sairas- ja lepokoti. TöÖ-lQllUUllVUll 15. Tri S. af Björkosten.

T:n Einar Runeberg.

KSFiÄt»V bäd gramkulla
Puhelin Grankullan sentraall.
Tri Einar Runeberg, vast-otto 10—12.
&?FIII?El RSI iarantola Kenmulla.IHIUaLIAIi O. Heikinheimo Puh.
Naislääkäri: Tri Ericson-Boije, Kasar-
minkatu 27. klo y2W—</,1l Ja 5—6.

Leisslan «,.
j|£enP aä puu.

MATTILAN LEPOKOTI, OITTI.
TyynSlGli ° ' AupSa Laj^bonm
Kcriiystoitniliiinta väliävarais
ien keuhkotautisten hyväksi.

Toimisto Bulevardlnkatu 13, joka arki
päivä klo 12—4. Puh. 99 70.

Helmi Hake, Mariani. 23, r. 8,3 k. P.7552

Hierojia ja sairasvoimistelijoita;
Ukko Faick, Konstantiinink. 5. P. 9515
M;mmiFrey,Kas rm.k. 20,p.D.P.7632.12 -2
Mauri Hartea, P.-Espl.k. 35. P. 24 26.
Ml nmi ArmfeltinLl6. por B.
Otto l!dn,;l'Bi! 8- K», 2-3.67. P. roso
Ida Kaaristo, Ratak.l9A a5.ö.T.4121,12-2
Enne Palmen, Vuorik 8. pr A, 2 kerros.
Fiina Partio, Tebtaank. 20 Puh 1397

Leo Suni teS™
Liidä Uusivuon, Konstantinina ö D.

Sairaanhoitajia;
Sair, hoit. hiv t. Siine». P. 43 46,

Eläinlääkäreitä:

föln Eläins. e»t?SäHö"er, Kasarm.-k 26, 10—12. P. 1022
Yliopiston eläinsairaala, Ritarikatu. 6.
9—ll, puhelin 96 24 ja 73 69.

EläinBuojelustcimlsto, Fredrikink. 20.
Puh. 3609. Konttoriaika klo 10—3.
Luontaisen terveyshoidon ne s: J.'
J.Uoti, t Viert.Hörnebergk 6.10-12,6-7ark
Asianajajia Helsingissä:
0000000000000000000

I Asianajotoimistoja |
° joiden omistajat kuuluvat Hel- |

singin Aoiannjnjayhdistykseen :

O Antel! & Söderhjelm E. Espl. 16 O
O (Hypot. yhd talo). 10-4 P 7731 O

O Becker & Vesamaa, om B Sou O
O ränder ja M Kivenoja. P Espl O
O 15. J.UO—4. Puh. 6155 jn 19 44 O

O Harry Bergroth, I'udi-umaank. 9 O
O >/. 10-11. 4G. Puh 115 86. O

O Castren & Snellman, omist. A. M O
O ja Kaarlo Fröjdman O
O Aleks.k. 42, 10—>/,4. P 735. 7172 C
O ja 2279 O

O Jonas Castrenin Asianajotoimisto, O
O omist. Lauri Castren. Erottaja 4. O
O 10—4. Puh. 1285 ja 1235. O

O Kaarlo Castrenin Asianajotoimisto O
O E.Espl.k. 16,10-4, p. 4264,8185. 3383 O

O Alfred Forss'in Lakiaisaintoimisto O
O Kasarminkatu 23. P. 59 20. O
O Helsingin Lakiasiaintoimisto, om O
O Arvid Sourander , Aleksanterin*. O
036 9—12,. 1—V,i Puhelin 39 93. O
O K, V. Holma, Heikki Borenius ja O
O Arvi Jännes, Aleks.-k. 44 O
O 12; I—4. P. 8576, 9822 ja 5061 O

O Pellinen & Niemelä (ent. Koski & O
O Suomalainen), Mikonkatu 6. 10—4 O
O Puh 2335 ja 7144. O

O Heikki Ritavuori, Fabiacink. 31, O
O 10—12, I—4. Puhelin 34 70. O
O Serlachius & Ryti, P.-Esplanaadik O
O 33. 10— VA. Puh. 67 65 Ja 7110. O
O Snellman, Hannes, P. Esplanaadiik. O
O 37, 10—4. Puh. 6112 ja 102 93. O
O Arthur Söderholmin Lakiasiain- O

O toimisto. E. Esplanaadik. 16, 10—t, O
O puh. toim 1495 ja 3234, joh; 2143 O
O Veikko Vartiovaaran asianajotoi O
O misto. Aleksanterink. 15, 10—4. O
O Puh. 47 16 ja 65 79. O
00000000000 oodooooo
Advokat A. B. Asianajo Osakeyhtiö,
Sofiank 2, 10—3. Puh. 65 74.
Aksel Aiandertn Asianajotoimisto O. Y.
M ikonit. 7. 9-12 ja 1-4. P. 1872 ja 4214.

Kcnncn Esfipist m puh, 53.
Erikoisala rikbeas., kauppa & maariit-.ja

laelle Mmm RStlJtS*
G.Fr£denbers,vrt.l.Roo;iertk.3,lo-4t.9356

Fröjdnaan & Hr©st£§
Om varat. H. Fröjdman ja lakit. kand.
A. Broms.

Mikonk. 7. 10—4. Puh. 86 03, 8618.

lininÄl!fi!ilMlnn( ent
- Väinö Tannerin

oppilastalo). 10-2, 5-7. Puh. 6852, 1048.
Ossian Hellman ja Yrjö Sträng, vara-
tuom. P -Ratttat.k. ID A ja Arkadiat. 21
B. Klo 9-10; 5-6. P. 108 43 ja 10S 01.

Suomalainen Kiinteistö- ja Lakiasiain-
toimisto. Erottajankatu 15—17. Puhelin
3766 Klo 10— JS*
Helsingin kaupungin vähävaraisten Oi-
keusaputoim., Katariinank. 2, 3 kerr.,
klo i/.IO— II e. pp.. tiisr. ja perj. klo
7—B J. p. p. Telef. 77 29.

FfciMil Q3h<rr*Hq Elfiintari aatielP.92BlWs\tfjfm\m Av.'/ 10-",, ;,. 4 .. 7.
B J. LlndMcf. 3-12.2 4. Vrj.k.ll. t. 4146.

| KkU iasSai ssefeMiif
MaacsisiiläaKS ja lakias. töine
Lakiasiain vakin. avnst. laicst. kftttf!
1 C- I*. ©T'SO, Länsi-Heikink. 16. £

S Pah. 5.«60 Järnefelt, Puh. 3756 Otto. i

Otto Kaukovaaran
ASIANAJOTOIMISTO.

Erikois, rikos- & yhtlöas. Yksit, etsiviä.
Mikonk; IL B-7. Puhelin 27 23.

GseesasasSolseGessssC
jkdgianafo-ja. J&imistoimtstoh
o cs.£wrftctiefc *

HELSINKI. MIKONKATU 6 PUH. 9990
Möller, Envvald & Järnefelt, Lakiasiain-
toimisto, Unioninkatu 28 A. Puh. 9505.
10—12. I—^4.
Auli IVSarkkula, varatuomari, Apollok. 3,
klo 9-10 a.p. Puh. 44 30.

Surakka & Puustinen
Mikoak 23, Aatr. talo, 10-2. 6-7. P.11056.

Suöiraiaisten Lakiasiaintoimisto
Kans»llis-P. t., A1ek5.40,9-11; 5-7.P.11158

E^enTeschefo-t^!^
Varaöuom UOTILA ja PAKKALA,
Kasajraiirvkatu 45. Puh. 70 74, 11—2.

Asianajajia Hämeenlinnassa;
Hämeenlinnan Asianajotoimisto, omist.
varatuomari Niilo Aarnisalo.
Kanlcaanpää, Hanne, Varatuomari.

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

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

Askmajajia Kemissä:
Varatuomari ANTTI KARIKOSKI.

Asia»ajajia Kokkolassa:
Unc Björklund. Varatuomari. Kokkola

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

Asianajajia Kouvolassa:
Knaivolan Asianajotoimisto, omist. va
r«t Martti A. Eklund.

Asianajajia Knopiossa:
\terat. H. Johanssonin Lakias. toimisto.
J»#iani Hietasalo. Varatuom. Kuopio.
V. E. KIVINEN. Varatuomari.
Malmivaara & v. Hertzen. P. 513.

Asianajajia Lahdessa:
ICerppola & Tauleri. Puhelin 91

.Varat. Mikko Louhivaara. Puh. 465

Asianajajia Lappeenrannassa;

iFtPiirariaii HÉnaiolciinislo.
Asianajajia Mikkelissä:
Siyfcers & Attilan ää'
L. Puupponen, lakit. kand.
Raevaaran Asianajotoimisto, Mikkel:.

Asianajajia Oslossa:
S. Haapalan Asioim. Oulassa, per. ISBC
PIIKIVI & PAAVOLA, Oula.

asianajajia PirksämäeSlä

Toi»: Mutillals2n äkt
Asianajajia Pietarissa:
A. Erjapea. Katarina kana, 69 T 40869
A Hackzel!. Baseinaja 2. Pun 181—49

Erikoisala: Oikeusasiat Venäjällä.

Asianajajia Porissa:

JOTBUIJIMSTHHMB6.
K J. Inßc.-g. varatuomari. Pon.

Asianajajia PoiToossa:
A. TULIKOURA, Varatuomari. P. «S

s. h. nf pusin, yrar""
Asianajajia Kaarnalla:
E. J. Eskola, varatuom Rauma. P. 170.

Simmmfa*iia lokakuun 15 p:nß

l!riHnmn Palovak. Oy. Vaasa. PäPasiam
VcliuiiiU Ntalas Järnefelt. L.-Heikmkatu
|6 P. 3760 & 7011. Kontt. aika 10—5.

Helsingistä.
„Ne rikastuu
sitten an.

(S.H.) Tämä käsitys maanviljeli-
jöistämme näkyy kaupunikilaisissa
olevan yhä edelleen hämmästyttävää
yleinen. Varsinkin sosialistisissa leh-
dissä sitä koetetaan ylläpitää kaikil-
la mahdollisilla ja mahdottomilla kei-
noilla.

Yksi niitä todistuskappaleita, joita
sosialistit ovat esittäneet tämän käsi-
tyksensä tueksi, on se, että maalais-
kuntain säästöpankkien säästövarat
ovat viime aikoina kasvaneet run-
saasti.

Katsotaanpa, mihin tämä todistus
kelpaa.

On kyllä totta, että maalaiskuntain
säästöpankkien säästöönpanot ovat v.
1915 lisääntyneet yli 19 milj. mar-

kalla ja että lisääntyminen tämän
vuoden aikana on käynyt samaa
vauhtia. Mutta samaan aikaan ovat
säästöönpanot kaupunkien säästö-
pankeissa lisääntyneet suhteellisesti
paljoa enemmän. Meidän verrattain
harvalukuisten ja enimmäkseen mi-
tättömän pienien kaupunkien säästö-
pankkien säästöönpanot kasvoiva!
ésim. v. 1915 lähes 10 milj. markalla.
Kun jakaa nämä molemmat summat
maalaiskuntain ja kaupunkien asu-
kasluvulla, niin nähdään, että keski-
määräinen lisäys kutakin asukasta
kohti kaupungeissa oli yli 19 mark-
kaa, mutta ei maalaiskunnissa nous-
sut edes täyteen 7 markkaan. Kutka
ne siis >rikastuvat sitten>?

Muita tätä ilmiötä sietää tutkia vä-
hän lähemminkin. '

Jos otamme selkoa siitä, mitkä kan-
salaisryhmät maalaiskunnissamme
muodostavat säästöönpanijain joukon,
niin saadaan säästöpankkitilastosta.
seuraavat tiedot: uusista säästöön-
panijoista on viime aikoina noin 35
—l2 % ollut maanomistajia ja koko-
naisten maatilojen vuokraajia* suun-;
nilleen sama määrä torppareita, työ-
väkeä ja palvelijoita, sekä loput 20
—3O % virkamiehiä, kauppiaita teol-
lisuudenharjoittajia y. m. s.

Kutka ne siis »rikastuvat sitten-
kin»? Ja kun sitten rupeaa tutkimaan
yksitellen niitä kuntia, joissa viime
aikoina säästöönpanoja on tehty run-
saammin, niin tehdään seuraavia ha-
vaintoja: Noin neljäs osa näistä kun-
nista on sellaisia, joissa on joku
kauppala tai tehdaspaikka. Noin
puolet on sellaisia, joissa tiettävästi
tai todennäköisesti on myyty joko ko-
konaisia taloja tai metsiä. Mutta jo-
kainen asiantuntija tietää, että se, jo-
ka ostaa tätä nykyä taloja, useimmi-
ten rikastuu, jota vastoin myyjä te-
kee tyhmän kaupan. Ja mitä metsä-
kauppoihin tulee, niin on tavallisesti
asianlaita niissä sama. Varsinkin
lienee aivan yleinen kokemus se, et-
tä ne, jotka sitoutuivat hankkimaan
halkoja vissistä, omasta mielestään
hyvästi hinnasta, lopulta jäivät hy-
vinkin vähille, kun halonhakkuu- ja
vetopalkat yhtäkkiä kohosivat kuulu-
mattoman korkealle. Mikäli maan-
omistajat talo. ja metsäkaupoissa saa-
tuja rahoja ovat kantaneet säästö-
pankkeihin, niin nämä rahat eivät to-
dista niin paljon »rikastumista», uu-
sien pääomien syntymistä, vaan ai-
noastaan entisten pääomien muutta-
mista rahaksi.

Ainoastaan yksi neljäs osa sellai-
sista kunnista, joissa säästöönpanojei
lisääntyminen on ollut suurenlainea.
on sellaisia, joissa maatalous on pää-
elinkeinona. Mutta mikäli näistä
kunnista on ehditty tietoja saada, ei
niissä ole havaittu säästöönpanojen
kasvaneen sanottavasti muulla ta-
voin kuin «ten, että ne, joilla on ol-
lut talletuksia kaupunk ; en pankeissa,
ovat ruvenneet siirtämään niitä sääs-
töpankkeihin. Tälla ; seen siirtoon on
viime ja tänä vuonna ollut hyvin
luonnollinen ja tuntuva syynsä siinä,
fiti kaupunfpankit ovat alentanee!
talletuskorkonsa f %:iin, kun taas
maalaiskuntain säästönank't yhä
edelleen ovat enimmäkseen maksa-
neet 5. toiset öVsikin %. Tällaisissa-
kaan tapauksissa ei siis maalaiskun-
tain säästöpankkien talletusten kas-
vaminen todista »rikastumista», uu-
sien pääomien muodostumista, vaan
ainoastaan pääomien siirtoa paikasta
toiseen.

Kutka ne siis »rikastuvat sitten
kin»? Hannes Gebharf.

Asianajajia Salossa:
Tuomaala. H., Varatuomari.

Asianajajia Savonlinnassa:
Salonen & Rainio Lakiasiaintoimisto
Savonlinnassa.
Savonlinnan Lakiasiaintoimisto. Raja
sain & Nevalainen.

."fiacaiajia Sortavalassa:
ANTON KOTOSEN LAKIASIAINTOI-
MISTO. Sortavala. Vei 38.

Asianajajia Tampereella:

tuomant ÉÉiöii å MttiM
Lakiasinint imii-to Tampereella.

ErlhSscn*öJr;lskilpr. p£s-
Varatuomarit Koskinen & Leiniö.

K.O. Laitinen ja Kannu Feltonen.
KAAPO MURROS, puh. 7 58
Planting & Puna, Asianajotoim. P. 1165.

FBs Qcc£|ié&&oivio
Asianajajia Turussa:

JEBRkotelPllnßßKis^
RIVIIIhR! 8 TDLEtIHEinO.
Puh iBi ia 945. Av. klo 9—4.

J. A. NIKKILÄ raari Turku.' Pnn. 270
Nestor Simola, varatuomari. P. 1752.

A. G. Timren, ggggg£
Asianajajia Vaasassa:

Töiuo Anialtin «ääw
Hasselbialt &BoxströmVaasa
VÄINÖ HEINIÖ, varatuomari, Vaasa.
J. Sahlström, hovioili. not. Vaasa
ONNI VALLINMAA, Asianajotoimisto.

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

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

Vis Särkaren
OttnTaiuterÄSSS
Viipuri, Pietarini. 12. Puu. 1554.

Liiksfoiaiisteja:

JUUSELA & LEVÄNEN
Helsinki, Mikonk. 23. P. 5972, 7280.
Suorittaa kaikkia kirjanpito- ja lii-
ketehtavia. Välittää kauppoja. Jär-
jestää arpajaisia, laatii arpnjaisano-
muksia ja neuvoo kaikissa arpajai-
sia koskevissa asioissa.

Matkailutoimistoja:

Matkustajakoteja:
Matkustajak. «Lempi», Vuorlk. 4,p. 4851»
Matk.-koti Rauhala, Annaok. 82. P. 9933
Turistihospitsi, Vladim.k.' l7. P. 1311.

Eelsincin seurakuntien papit;
Katso perjantain-numeroa.

Pnti lrlvG*a *

tafiliis-PimMii ?ä£
Suom. Säästöpankki, l.Teatterik. 3. Av.
10—12 a.-p. ja 6—7, lauant. 3—4 1.-p.

Pnhtaftksikir jcitostoimisto :

Ateksantermk. 7. '

Suomi-, ruotsi-, venäj. kieli. Käänös
& konekirjoitustoimistoja kursseja

Tilitoimistoja:
Ilfil fffi<l£iWl 6L toht.. Kauppafcor-
lllii» UUVUn keak. .ja Yiiopist. kir-
janp. opett., valant. tilintark. Siltasaa-
ren k" B,C, IV, ovi 23. p. 4353. 9—10; 4—5.

JuhoSomeriSJSSftfeit
msston oaiist. P. 7832. Klo 11—2, 4-6
Vakmrtaskonttoreja:
Fftstre ätnen Venäläinen _.__.

_

Vakuutus-Vhtcö. E.Espla- TSf^nadirk. 16. <Hypo*etkkivh- tfög Jdistyksen talo). Puhelin 231. jw»i

PJIOÄS: Fennia
Unioninkatu 25.
Av. 10-4. lauvant. 10-3. Puh. 206 & 6193.
IMEVAA Palovakuutus 0.-Y. FabiaUit I RH nink. 14. T. 66 15. Av. I< —4.
O .v-ljr- nea »leukivak.-) »tui. i.-lleikiu-
|l rl|E;.P|l katu ll.kontt. klo 10-12,las£a&y&3 I—4. Lauvantaina sekä
iuMan:>'to: na klo 10-2. Puhelin 10°4.
(-'ftiir-Qznliii-n Paloapuvnu. irtaimis'oaKili i rarten Äsia,n- Karl Rin-
i UH(!iS..«!.j!!

(
, oi , Fabianin;- 14 P.6C22

K3-BEB S Tapat urnwvak O-
Ulii 1 rUUlfi Y.P. 4070. Av. 10-4

Aleksanterink. 44.

Mm iiwitefafigw*
Suonien invakßHtiis-Oiaktjiitii

Unioninkatu 20 Puh. 12 24 &60 94

PR 81 Tapaturmavauuutuh 0.-Y.
Bi M §ll Uniouiuk. 25. Puh. 1481.
KSIISaM Av. 10—4.Lauvant 10-ii

6y tm fl ak.Osak-YTil.P 1111 U Te1 .627. AleKgk.44.
liWfUSrffl Avoinna klo 10-4.

Prsvident«a K a
pÄntt

P
ork

Suom. MaiioiyiälÉ PeloepoyHdistys
tJiiinniiik 28 Helsinki mv 10-4 Tel 1385
ffjftfff] Hen .vakuutusyhtiö,
kili fUiitiU Aleks-nter nk. 15 Puhelin
4H'7. s»v h '.a 10—a
fPMPn Vakuutuslaitos
i' I ' L U Cu rass a. ääasiatnie* H.Ibermmi, RnlerarH ■»<■ 14 Puh 4"vW
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Sodan tähänastiset
vaiheet.

1916.
XLI.

(Sodan 115: g viikko.)
(S.H.) Sa I o nik i n rintamalla

alkaaksemme tämänkertaisen kierto-
iatsauksen sieltä on ranskalais
venäläinen osasto Monastirin suun-
nalla edennyt Babavuoriston molem-
pia rinteitä: Prespaiärven rannalla,
Poplista Germanin kylään, Flori-
nan laakson puolella aina Kisho-
voon saakka, 10 km. päähän Monas-
tirin eteläpuolella. Serbialaiset jat-

koivat alkuviikolla ylimenoaan Tser-
najoen pohjoisrannalle ja valtasivat
idempänä, Nidshevuorislon pohjois-
puolella, vielä muutamia bulgarialais-
ten asemia. Monastir alkoi olla ar
veluttavassa vaarassa. Sotamarsk:
Mackensen riensi mieskohtaisesta pai-
kalle, ja seurauksena oli että tälle rin-
tamalle kiireesti siirrettiin suuria
apuvoimia, jotka loppuviikolla näyt-

tävät saaneenkin sekä serbialaisten
että ranskalais-venäläisen osaston

rynnistyksen pysähtymään.

Makedonian rintaman
keskustassa, serbialaisten oikean sii-
ven ja Vardarjoen välillä on asema
pysynyt i° pitkät ajat muuttumatta;
vain Majadagin luona muutamia ki-
lometrejä Vardarin länsipuolella.
Gevgeiistä lounaaseen, ovat englanti-
laiset hiukkasen edenneet ja Vardarin
ja Doiranjärven välillä ovat he vai
lanneet 9 km. Gevgeiistä itäänpäin o-
levan Krastalin kylän, mistä näkyy
että rintama kuikee Nidshevuoreita
Majadagin kautta Doiranjärven etelä-
puolitse Salonikin ja Demirhissarin
väliselle rautatielle, jonka suuntaa se
seuraa Doiranjärven itäpuolelle But-
kavojärven länsipuolelle saakka, mis-
tä se sitten kääntyi noudattamaan

,
Strumajoen länsirantaa Egeanmeren
rantaan saakka. Doiran- ja Butkavo-
järvlen välistä aluetta pitävät hallus-
saan italialaiset, eikä siltä suunnalta
ole viime viikon kuluessa mitään
kuulunut sen jälkeen kuin he edelli-
jsellä viikolla olivat peräytyneet rau-

:fatien pohjoispuolella olevista Motnit
san ja Poroin kylistä takaisin radan

■varrelle. Strumajoen rintamalla, mis-
sä englantilaiset edellisellä viikolla
olivat menneet joen yli Orljakin sil-
lan kohdalla ja vallanneet Jeniköin
kylän ynnä noin 4 km. levyisen alan
sen molemmilla puolilla, ovat he vii-
me viikon kuluessa tuntuvasti laa-
jentaneet rintamaansa, niin että se
nyt Struman itärannalla en n. M
km. pituinen ja ulottuu Tahinosjär-
Ten pohjukasta Kakaraskan kylästä
Butkavojärven rannalle saakka. Yh-
dellä kohti menee se jo Seresin ja
iDercirhissarin rautatien ylikin
Prcsenikin kylän luona ja on yli-
malkaan enään vain neljän, viiden
kilometrin päässä Seresistä. Bulga-
rialaiset ovat loppuviikolla kuitenkin
saaneet tällekin suunnalle lisäväkeä,
joten he Demirhissarin lounaispuolel-
la, Bäraklin ja Dshuman kylien vä-
lillä, ovat saattaneet yrittää vasta-
rynnistystä.

Kenraali Sarrail saattaa kuHenkiä
olla armeijansa toimiin tyytyväinen,

JO3 katsotaan, että hänen tehtävä-
nään ei olekaan omavarainen ryn-
uistyä Bulgarian tai sen miehitiämil-
!e alueille, vaan ainoastaan siksi
voimakkaan hyökkäystoiminnan yl-
läpitäminen että keskusliitolla ei ole
vaxaa viedä väkeä Makedoniasta a-
vuksi Romanian rintamille. Siinä
Jiän on kyllä täysin onnistunut.

Romanian kaikiV.a rintamilla
on aseuia koko viime viikon pysynyt

muuttumatta. Sen jälkeen kuin ro-

manialaisten yritys, tulemalla Rust-
shukin ja Turtukain välillä Tonavan
yli, pyrkiä Dobrudshassa taistelevien
keskusliittolaisten selkäpuolelle oli
mennyt myttyyn, kun sekä Rustshu-
kista ci'<-a Turtukaista riensi ylituli-

joita vastaan, joita lienee ollut n. 16
•pataljonaa, ylivoimaisia joukkoja ja

itävaltalaiset monitorit lisäksi pääsi-
vät pommittamaan romanialaisten
ylimenosiltaa, ei Dobrudshan puolel-
la ole mitään mainittavaa tapahtu-
nut. Rintama on pysynyt sellaise-

na, miksi se venäläis-romanialaisten
rynnistyksen jälkeen Tuzlasta Copa-
dinuun ulottuvalla itäisellä sivustal-
la muodostui: kulkee Mustanmeren
rannalta Pervelin ja Ansatsin kautta
Besbiuliin ja siitä Karabakin kautta
Copadinuun, kun taas Copadimisla
Rasovoon Tonavan varrella ulottuva
siipi jäi muuttumattomaksi.

(SH.)

Kun jo Romanian sodan alussa il-
moitettiin Dobrudshan taisteluun ot-
tavan osaa, paitsi venäläisiä ja ro-
manialaisia, myöskin serbialaisia
joukkoja, mutta näiden toiminnasta
on mainittu vain kerran ja ohimen-
nen, näytti siltä, että serbialaisia ei
tällä rintamalla saattanut olla ko-
vinkaan lukuisasti. Eräs viime vii-
kolla julaistu Pietarin Toimiston säh-
kösanoma näyttää kuitenkin viittaa-
van siihen, että serbialaiset, tai tar-
kemmin sanoen eteläslaavilaiset apu-
voimat ovat vasta tulossa samalla
kun siitä myöskin käy ilmi, mistä
nämä eteläslaavilaiset sotajoukot o-
vat Venäjälle saapuneet. Ne ovat,
Odessassa oleskelevan serbialaisen
kenraali Shivkovitshin julkaiseman
päiväkäskyn mukaan, vapaaehtoisia,
joiden joukossa on Serbian. Kroatian.
Slovenian, Bosnian, Herzegovinan.
Dalmatian ja kaikkien muiden etelä-
slaavilaisten maiden poikia. Itäval-
lan armeijoista saadussa miljonapäi-
sen sotavankien lauman joukossa on

tietenkin sadoin tuhansin juuri näitä
eteläslaavilaisia, tshekkiläiset ja slo
vakit lukuunofettuina. Serbialaisen
kenraalin päiväkäskyssä lausutaan
julki se vaikutin, mikä on saattanut
nämä ilmoittautumaan vapaa ehtoi sik-

(S. H.)

si taisteluun: »Olkaa vakuutetut, että
meidän yhteinen taistelumme va-
pauttaa ja yhdistää kaikki serbia-
laiset, kroatilaiset ja eteläslaavilaiset
maat yhdeksi jaksmattomafen etelä-
slaavilaiseksi valtakunnaksi sekä
antaa vapauden Eteläslaavia™ sisa-
rille, Böhmille ja Slovakialle!»

Kun nämä joukot, ja niitä saattaa
olla, kuten sanottu, sangen paljon,
ehtivät Odessasta saapua Dobrud-
shan taistelutanterille, siiloin kaike-
ti näkyy, saadaanko keskusliiton
rintamaa siellä murretuksi.

5

Myöskin Romanian pohjoinen ja
luoteinen rintama Siebenbflrge-

ni s s ä oli jo viime viikon alkaessa
muodostunut pääasiallisesti sellaisek-
si, minä se sittemmin on pysynyt.
Romanialaiset olivat pohjoisella rin-
tamallaan päässeet etenemään jon-
kinverran länteenpäin Hargittan
vuoristossa, mutta luoteisella rinta-
mallaan olleet pakoitetut peräytv-
mään Vulkan- eli Tulivuoren-solan
kautta Petrosenyn eteläpuolella 0-

malk alueelleen, kun taas Hermann-
sladtin taistelun jälkeen kenraali
Faikenhayn oli saanut haltuunsa Ro-
terturmin eli Punatornin solan, joten
keskusliitto pääsi kahdelta kohtaa
tunkeutumaan Romanian alueelle
Hermannstadtin taistelun seurauk-
sena oli myöskin romanialaisten pe-
räytyminen Fogarasin alueelta ja
vihdoin viime viikolla vetäytyivät
romanialaiset takaisin vielä Kron
stadtistakin. Mutta siihen ovatkin
sotaliikkeet täällä sittemmin seisah-
tuneet.

Suureksi osaksi on tähän epäile-
mättä ollut syynä kenraali Brusilo
vin ankara rynnistys Galitsian
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ja Volhy n i a n rintamilla, mikä
on estänyt keskusliittoa toimittamas-
ta kenraali Falkenhaynille tarvitta-
via lisävoimia rynnistyksen jatkami-
seksi riittävällä tarmolla. Tämä
Brusilovin uusi rynnistys pääasialli-
sesti Lembergin ja Vladimir-Volyns-
kin suunnalla on ollut, kuten jo vii-
mekertaisessa kiertokatsauksessa
huomautimme, erinomaisen voima-
kas, eikä se näytä vieläkään tauon-
neen. Ainoana, toistaiseksi havaitta-
vana tuloksena siitä on ollut yllä-
mainittu hengitystilan hankkiminen
Romanialle.

Muilla Venäjän Europan-puoleisil-
la rintamilla on viime viikon kulues-
sa ollut jonkun verran tavallista vilk-
kaampaa .toimintaa paikkapaikoin
mvöskin kenraalien Evertin ja Russ-
kin armcijain toiminta-alueilla, il-
man että siitä kuitenkaan on aiheu-
tunut mitään muutoksia asemassa.
Aasianpuoiisilia rintamillaan ovat
venäläiset viime viikolla vallanneet
Petra-Kalen linnan Mustanmeren
rannalla ja Kashanin kaupungin Per-
siassa. Venäläiset lehdet pitävät
naitu tapahtumia todistuksena siitä,
että Kaukaasian armeija jälleen ete-
nee hyvällä menestyksellä Mustan-
meren rannikkoalueella ja varsinkin
että sen piika peräytymiskausi Per-
siassa nyttemmin on lopullisesti
päättynyt ia turkkilaisien suuret voi-
tonioiveet auttamattomasti rauen-
neet

Venäjän rintamista puhuttaessa
mainittakoon viime viikolla tapahtu-
nut tärkeä pääilikönvaihdos: Itäme-

i
reniaivaston komentaja, amiraali Ka-
nin On siirretty valtakunnanneuvos-
tonjäseneksi ja hänen sijalleen lai-
vaston päälliköksi nimitetty vara-
amiraali Nepenin. Uusi amiraali on,
kuten Mustanmeren laivastonkin uu-
si ylipäällikkö, verrattain nuori
mies: syntynyt 1871. Upseerina saa-
vutti hän ensin mainetta Port Artu-
rin puolustuksessa ja palveli myö-
ihemmin Itämeren laivastossa ami-
raali v. Essen-vuinajan alaisena, . ol-
len torpedover. cl aivueen päällikkö-
nä. »Rjeish» tietää kertoa, että me-
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ripiireissä hihitä pidetään Itämeren,
Riianiahden, Suomen- ja Pohjanlah-
den hyvänä tuntijana. Varsinkin pi-
detään häntä saarisiopurjehduksen
erikoistuntijana. Nykyisen sodan ai-
kana Nepenin kohosi nopeasti arvo-
asteissa, nimitettiin I:n luokan kap-,
teeniksi ja kohta sen jälkeen vara-
amiraaliksi.

Ranskan rintamalla on Söm-
men taistelualue edelleenkin ollut
tapahtumain keskustana. Kuu-
mimpia ovat taistelut olleet Bapau-
men tien varrella, varsinkin Sailiyn,
Rancourtin ja Bouchavesnesin itä-
puolelta. Viikon tulos on sama kuki

edellisten: saksalaisten rintema on
murennut, mutta ei murtunut.
Italian rintamilla on viime viik-

ko tuottanut Ralian armeijalle ta-
vallista paljoa suurempia tuloksia.
Riittävän tarkkojen karttojen puut-
teessa on meidän kuitenkin tyydyttä-
vä tässä vain ylimalkaisesti totea-
maan, että italialaiset ovat Triestin
suunnalla, Gorizasta eli Görzistä
kaakkoon olevan San Pietron kylän
ja Vippachin joen välillä sekä siitä
etelään ulottuvalla rintaman-osalla
vallanneet itävaltalaisten lujasti va-
rustetut asemat, ja saaneet lähes
7,000 sotavankia. Mutta vielä suu-
rempi on italialaisten menestys ol-
lut Isonzojoen latvapuolelia Julisten
alppien rintamalla, missä taistelui-
den lokak. 6—12 p*n välisenä ai-
kana ilmoitetaan saattanen italia-
laisten käsiin yli 30,000 sotavankia.
Näin suuria numeroita ei Itaiian ar-
meijan päämajalla ole ennen ollut
ilmoitettavanaan, mutta huomattava
on, että se vieläkään ei katso voivansa
puhua ratkaisevasta, vaikka puhu-

iflapinu
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Säänkin »loistavasta» menestyksestä.
Myöskin Albaniassa on italia-

laisten toiminta jatkunut ja Delvinon
ja Argyrocastron jälkeen ovat he
nyttemmin valloittaneet myöskin
Klisuran kaupungin.

Siten olemme jälleen Balkanilla.
Ympäri mennään ja yhteen tullaan.
Sinne viikon varrella useimmin on-
kin yleinen huomio kääntynyt. Ehkä
kaikkein enimmän kuitenkin Krei-
kan vuoksi. Nyttemmin on ympä-
rysliitto riisuttanut aseista Kreikan
sotalaivaston ja ottanut valvontansa
alle Piraion sataman ja siitä Laris-
saan johtavan rautatien. Maassa on
kaksi hallitusta: kuninkaan hallitus

Atenassa ja Veniseloksen hallitus Sa-
lonikissa. Valta on siirtymässä jäl-
kimäisen käsiin, ilman että tarkoi-
tuksena kuitenkaan näyttää olevan
kuninkaan syökseminen valtaistui-
melta. Ne sotavoimat, jotka Venise-
!os saa kokoon, tulevat taistelemaan
ympärys liiton puolella.

Vihdoin on viikon tapahtumista
mainittava saksalaisen sukel-
lusveneen sU. 53:n» ilmestymi-
nen Amerikan vesille ja useat

«

taivain upotukset Newyorkin ja Eu-
ropan välisellä Atlannin pääväyläl-
lä. Siitä on epäilemättä syntyvä suu-
ret jälkimainingit.

Uutisia Helsingistä.
Yliopisto.

(S.T.T.) I)o.sen'tisi,ipendi on annet-
tu dosentti U. T. Sireliukselle.

Professorit H. Paasonen ja H. Pip-
ping ovat valitut edelleen kolmen
vuoden aikana toimimaan yliopiston
kieiitoimikunnan jäseninä.

Odontolcgisen laitoksen assistentti,
fil. lis. Edv. Groundstroem on pyyn-
nöstä saanut eron mainitusta toi-
mesta.

Yiiopp. M. Mustakallio on määrät-
ty anatomisen laitoksen ylim. ama-
nuenssiksi.

Konsistori on päättänyt tehdä
kanslerinvirastolle esityksen fil. tri
Alma Söderhjelmin nimittämisestä
uudelleen, yleisen historian dosen-
tiksi.

Dosentti Hj. Öhman, joka on ni-
mitetty Helsingin ruotsalaisen lyseon
lehtoriksi, on anonut oikeutta saa-
da jäädä taidehistorian dosentiksi
yliopistoon ja on konsistori puoles-
taan anomusta puoltanut.

Metsänhoitaja A. B. Helander on
anonut metsänhoitajan palkkaetujen
parantamista samassa suhteessa kuin
yliopiston apulaiset aikaisemmin
ovat anoneet.

Konsistori on päättänyt tehdä
kanslerinvirastolle esityksen, että
iiksapkielen lehtorinviran haetta-
vaksi julistaminen saisi jäädä teis-
tiseksi.

Hammasiääkclaidon opettaja, prof.
M Äyräpää on saanut osittaista vir-
kavapautta kolmeksi kuukaudeksi, si-
jaisena lääkct. ja kirurg, tohtori G.
Idman.

Julkisen agronomiatuikinnoii suo-
ritti eilen yliopp. K. P. Kosonen.

Filosofiankandidaattitutkinnon suo-
ritti eilen hist.-kieiit. osastossa yli-
opp. K. B. Lehtinen ja fys. mat. osas-
tossa yliopp. Älli Könönen.

Ylioppilsstutki to.
Kysymys toisen kotimaisenkielen kir-

joitnskokesn mnnttamisesta.
' (S.T.T.) Yliopiston konsistorille lä-
hettämässään kirjelmässä on senaat-
ti käskenyt konsistorin antamaanlau-
suntonsa sellaisen muutoksen toi-
raeenpanemiscsta voimassa ole-
vaan ylioppilastut iki.n.non suoritta-
mtsobjesääntöön, että kirjoituskoe toi-
seen kotimaiseen kieleen ja vieraisiin
kieliin vastedes tu! ; si taoahtumaan
kirjoituskokeena äidinkieleen eikä,
kuten tähän asti, päinvastoin ja on
konsistori, saatuaan tietää ylioppilas-
tutkintovaliokunnan mielipiteen,
päättänyt ibankkia vielä hist.-kielitie-
tcellisen osaston lausunnon asiasta.

Kansakoulunopettajani
palkkaus ja eläke.

(S.H.) V. 1912 jättivät kansakou-
lunopettajat M. Holmberg ja W„ Sip-
pola senaaii:!? socoGadaiseo ja. ruot-
salaisen opettajayhdistyksen valtuut-
tamina afflocmfeer.
tajain palkkaus- ja riäskeolojen mi-
ckstejärjestämisestä Asia on ollut sii-
tä aikaero lepäärrsässä. kunnes se-
naatti nyt on käsitellyt sen ja päät-
tänyt anomuksen, hvlätä täl'ä koTtaa.

Tällä kysyinykse 1!?. ci o» e mitään
yhteyttä senaatissa vireillä olevan
kysymyksen kanssa kansakoulun-
opettajaan tilapäisestä kaiiiinajan-
tisäyksestä.

Julkiset opettajanäytteet suoritti
tk. 12—li pnä suomalaisessa nor-
maalilyseossa filos. kand. E. E. Eeri-
kä;nen matematiikan, fysiikan ja ke-
mian nuoremman ja vanhemman leh-
torin virkoja varten.

Tullilaitoksen henkilökunnan
palkkauksen lisääminen.
(S.T.T.) TuKiiaitoksen henfeiåCfciin.-

nan paikkauksen lisäyksistä en tul
iihafötes tehnyt eri kerroilla senaatil-
!e ssufcaiwsi esitykset: hyvityksen
myöntämisestä toimitusmaksujen vä-
hentymisen takia elck. 1 p:n 1914 ja
olok. 1 p:n 1915 vä'isenä aikana
kAkiäga 201,600 mk.-, kailii-uajan
padkanlisäykseetä ylipäällysrnifehiiio,
Iwlli- ja. ra javiskaa lei'le. konttorikir-
jureille, ?ää!!ysmjehii'.-e ja va-Mimcs-
tarerlk 1 -dok. 1 pstä 1915 samasi vuo-
den lappuun yhteensä 101,083 mk.
stkä paJkaJilisäyksestä tuMrhallituk-
sen tilastollisen konttorin kirjarrpifä-
jlßp ja laskua.puiaisivlo vuonna 1915
kaikkiaan 6,775 mk.; kalliinahan 2-
-iäykscstä kaikili-e Terijoen! tuilMt-oimni-
iuksen vakinaisille ja
palveluskuinnallo ek& 1 pstä tämän
vuodon loppu-un yhteensä 5,833 mk :

stkä samaa!sisen lisävksen myöntä
miscsUi Pietarin suomalaisen tuilitci-
miston vakinaisille virkamiehiin ja
palvcluskunniPlle viimeksi mainittu-
na aikana yhteensä 8,400 mk.

Senaatti on nämä esitykset pa.laut-
tnnut tuHihaKihikselle kehoitoksc-lla
ottaa, ne, sikäli kuin ne koske-.-at
•kailiinajan pe i.kika\)ks:m. lisäystä,
iirt'•kiitäväksi tehtäessä ehdotusta uu-
deksi menosäääSJökgi, mikä ehdotus
nyttemmin liedes tullihallituksen
käsiteSåväfliä.

(S.T.T.) Viipurin tariwfofflparin ja
tullitoim-iston virka- i ;!, rp-alveluskun-
nan jäsenet oli eilen i.-r>. kutsuttu
kos-lie sikäläiselle tulliika märille poh-
timaan kysymystä paikkojen koro-
tuksesta. Kokemukselle ilmoitettiin
Helsksgistä saadun tietää, että kysy-
mys uudesta paStkattasäänraiöstä <*

paraiilaan käsiteltävnä tuffiiiaHitoS-
sessa ja että uusi palkik&ussääntö as-
telee voimaan tammikuun alussa.
13anän johdosta päättivät virkamie-
het odottaa asian rankaisua, muita
paiveiuskunta. jonka toimeentofc ny-
kyään on periin tufrala, päätti uudis-
taa jo ennen tekemissä anomuksen,
että pah-eluf&.unta.an jkwohwäed pad-
kat korotettaisiin.

Papisto. (Kuopion.) Enontekiön
kappa.laisenvirk.aan on nimitetty
Haapaveden kirkkoherran virall.
apul. Volter Ervast Oulun läänin
vankilansaarnaajan virkaan on ni-
mitetty Suomussalmen kirkkoherra
F. Nordlund. Varatuomari P. E. Kan-
sasen y.m. Leppävirran kirkkoher-
ranvaalissa tekemän valituksen on
tuomiokapituli hylännyt.

Koululaitos. Suomen- ja ruot-
sinkielten nuoremman lehtorin viran
sijaisuus vuoden abiksi ensi tasnroik..
1 pstä Kuopion suoma'. tyttök-ouius-
sa lehtori B. Granit-Jlmon-iemen jäl-
keen, joka on saanut pyynnöstä eron
virastaan, on julistettu haettavaksi
56 p:n kuluessa tik. 10 pstä lukien.

Helsingin yleisen sairaalan !ao-
senpäästöosaston assistenttilääkärin
virkaa ovat eilen päättyneen määrä-
ajan foUJweSsa hakeneet iääket- ja kir.
tri Lauri Teribola ja lääket. lis. Bru-
no Norén.

Maanmittauslaitos. (Yi,r.) Loka-
kuun 6 p. on annettu valtakirjat seu-
raaville henkilöille alempana luetel-
tuihin virkoihin, nimittäin: nimineu-
vos N. V. Holmströmille, varonem-
maåle maanmittarille F Lagerstamille
ja nuorennmalla iwa&rjmittarißa Ak-
seli SadenhAselle vanhemman maan-
mittarin virkoihin m-aanmrttaiußhal!i-
-tuksessa, yiaheaßoaäe maaranitlaril-
te Albin Hannikarsclle ja Otto Haka-
salolle lääninmaanmittarin apulaisen
vihkoihin, edelliselle Uudenmaan ja
jälkimäiselle Ouilun läänissä, sekä
nuerem-iralte maanmittarille K. L.
Helinille vanhemman maanmittarin

visfean Kttcpion SifiBm»BßfeJÉnJttas-
■■■ .'■"*-■ -
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Kenraalikuvernööri on yhtynyt se-

naatin päätökseen J. N. Laurin ni-
mittämisestä vanh. maanmittariksi
maanmittaushallitukseen, P. A. Ek-
blomin nimittämisestä lääninmaan-
tniltarin apulaiseksi Turun ja Porin 1.
maanmittauskonttoriin, S. V. Nilsso-
nin nimittämisestä vanh. maanmitta-
riksi samaan maanmittauskonttoriin
ja KL L. Elovaaran nimittämisestä
vanh. maanmittariksi Vaasan 1.
maanmittauskonttoriin.

Elintarvekysymys.
Maidonvieatiluvat.

•S.T.T.) Tänään, t.k. 15 pnä [iäät-
tyvät nyt voimassa olevat muidon-
vk-ntiä. Pietaxän koskevat iisensit.
Senaatin vvimo torstaina, tekemän
päätöksen nojalla,, je.L!s, masdonvicjäin
ehdotus vieroin järjestämireatä pää-
asiassa tuli hyväksytv.ksi kuJnvan
kuun 16 ja 31 p:vain väliseksi ajak-
si, on ptrjantama lähetetty 70 II-

niille asemijfe, joilta aiaitoa
viedään.

Elintarpeiden tuonti keisarikunnasta.
(S.T.T.) Elintarpeiden tuontia jär-

jestävän kcsfcuskomitc an kauppa-
osasto ilmoittaa 21/7—15/10 Talisena
aikana vastaanottafneensa ia Pietaris-
ta Suomeen lähettäneensä: ruista ja
ruisjauhoja 78,237,600 ke. vahnää ja
graham-jauhoja 15,458,900 kg, lesei-
tä 963.700. suolaa 5,462,600. yhteen-
sä 100,12-1,890kg. Ruisjauhoja on vii-
me viikkoina saatu kovin vähän, jo-
ta vastoin ruista jyvinä irraiiaan on
miltei riittävästi cliut saatavissa. Lo-
kakuun, vanhaa hakua, kuljetirsohjel-
rnaan aSateemnön ämoittamistawn
1,800 venäläisestä vaurukuormasta
ruista ja ruisjauhoja lapaa keisari-
kunnan erityinrn muonilusr.euvosto
nyt toimittaa Suomea varten 500
vauiiuikuornraa ruisjauhoja.

Voin rajahinnat.
(SM.) Perjantaina olivat asiantun-

tijat taas kutsuvat senaatin elintar-
ve-komitean k"ok<Juksesen neuvottele-
maan voin raja hin noista. Mikä)'i Hbl.
tietää kfftos. ei kokouksessa 010
päästy mihinkään tuk>kse:-n.

Mikäli. Dag. Pr. tietää tähän lisätä,
tulisi kysymys löpaSisen ratkaisun
alaiseksi ensi viikon kuluessa, ehkä
jo tiistaina.

Nykyiset olet ia Mikkeliä valtausta.
.(S.T.T.) YuineperjäDtaisessn, .Mik-

kelin kaupunginvaltuustoa kokouk-
sessa es&etöån karuipunsin eliniarve-
kcorjtean ehdotus, että kaupunkiin a-
vattaisiin maitokauppa, ks sellainen
käy tarpeelliseksi ja että elHstarroke-
miiea Qjfceateiaan ottamaan palve-
lukseensa erikoisen toimihenkilön.

Keefcustehin jälkeen pääteHiin kään-
tyä läänin kuvernöörin -suoleen ano-
imifcsella. eitä maidon vienti läänis-
tä kiellettäisiin- "ia sallittaisiin viedä
ulos vain ss määrä, mikä jää yli kun
Mikkelin raaitotarve on tyydytetty.
Myös päätettiin oikeuttaa elintarve-
komitea avaamaan mailemiyym-ilän
kaupungissa., jos sen taxoeellisefesi
havaita--.-, ja palkkaamaan tainiihen-
kllön palvelukseensa. NMä taipeita
varten myönnettiin i ,000 mkn mää-
räwha.

Samassa kokodksessa oSÄtettiiß os-
taa halkoja kaupungin tarpeiksi kah-
deksi seuraavaksi vuodeksi eteenpäin
ja hankkia sitäpaitsi halkoja 1,000
kuuiiiomeiriä, jalka myydään vähcm-
pivararsillc katipunikrlaisilk; siitä
keakahrimasta, minkä, ne taöevat kau-
pungille maksamaan. Tarkoitusta
varten oikoukUi i n rahaiarmikamari
oitaroaan Jyhytaikaineö feäßSfc

Kalliiiwjan palikaraktirolusta myön-
DC-ttiin fcaraptoßgsn pa-lveruksessa ole-
ville viirkai-liöoiile 25—75 mk. kuo-
kat: dessa. s

Kerman rajahinnat.
Pornaisten Osuusmeijeri r.!. on. se-

naatille lähettänyt anomuksen, mis-
sä perustelujen, jälkeen .pyydetään,
että senaatti määräisi kerman raja-
hinnan entiselleen, siis 1 mk. 20
penniksi ja 1 mk. -10 penniksi lit-
ralta.

Voin salakuljetus.
(S.H.)
Tämän tästä on vllrae aikoina sano-

malehdissä kerrottu voin vähyydestä
ja varsinkin voinriejäin puolelta väl-
tetty, että voita ei ole oVemassa. Toi-

selta puolelta on väitetty, että voita
ankaroista kielloista huolimatta suuret
määrät vietäisiin Venäjälle ja että
vienti tapahtuu pääasiassa salakulj>
tusteitse. Näiden seikkuin johdosta
on otettu tarina selvä rajaseudun rau_
tatieasemilta siitä, kninka paljon voi-
ta niille on saapunut ja mistä osasta
Suomaa saapunut voi tavallisimmin on
lähetetty.

hakkain lajahiimat.

(S.T.T. - ; Uudenmaan lääam lnrvor-

SUOSITTELEE
lujia ja mukavia

'* TMS^^27y=rff

MMMrSÄp*^
Viipurin hovioikeuden avoinna

olevaa kanslistin virkaa on umpeen 1
menneen hakuajan kuluessa hakenut
ainoastaan varat. V. A. Lumme, jon-j
ka hovioikeus on myöskin virkaan
nimittänyt. ;•

Turun merikoulnn Johtajan ja.:
ensimäispn opettajan tointa on um-j
peen menneen hakuajan kuluessa
hakenut ainoastaan merikapteeni G.j
E. Tenjström. i

nööri on vaih vis tanut seuraavat ra-
jahimnat: tuore säatäjt 1: kg, sa-
vustettu 1:60 kg. sxnpfeuraSa, maus-
tettu V» tymtryriä 30:— ja
•maustettu 2:50 nassakka.

Voin v.'e n t i ra ja-a scai i 11 e.

Voi takavarikot,

Voinkuljettajat olivat ottaneet käy-
täntöön tavan toimittaa voilähetykse*
rahtikirjan kaksoiskappaleen omista.
jalie syystä, että silloin pysyi tavaraa
vastaanottaja salassa, Joka oli heittä
sitäkin tärkeämpää, kun viranomais-
ten taholta e! voitu silloin tietää, tult-
vatho voiläketykset paikkakunnan
kauppiaille myytäviksi sikäläiselle ylei-
sölle, vai olivatko ne tuotetut keisari,
kun-.aan vientiä varten. Kun poliisi-
t jonomaiset alkoivat yhä tarkemmin
seurata voinkuljettajain hommia, o:i

viime aikoina säännöllisesti pidätetty
Ja takavarikoitu melkein jokainen voi-
liihetys, Joka on saapunut jollekin ra-
jaseudun asemalle.

Niiden numeroiden mukaan, jotka ori
saata Ollilan, Kuokkalan, Terijoen
T/r seväu. Kaivolan, Mustanmäen ji

Uudenkirkon asemilta sekä Kanervaa
pysäkiltä niihin saapuneista r&fcOJr-
joisra, on viime syyskuun aikana j'.r .
siiiään näille asemille munalta Suo-
mesta saapunut voita, takavarikoitu
voi lukuunotettuna. yhteensä 134,9i!.'
kg. vastaten rajahinnan mukaan
•U>9 91 G mk.

Kun ottaa huomioon, että toisillekin
».sentille Terijoen ja Valkeasaaren vä-
lillä on saapunut ainakin joku määrä
vo; ;a vielä edellämainitun lisäksi, niin
syntyy pakostakin ajatus, että kaikki
tuo v-imäärä ei ole tullut oiik-
kakunran oman väestön käy.
♦ett .'ivaksi. Kuinka suuri mitärii
tuesta voista on kulkenut rajan yli.
on vaikea sanoa, mutta että sitä oti

rajaa yli viety, on varma tosiasia, jo-
ta eivät paikkakunnan oloja tunteva
voi D.i ettaa epäilyksen alaiseksi.

Jialnittakoon vieiä paikkakunnalla
liitkeellä olevista kertomuksista että
rautatieläisten perheiden jäsenet, joil-
la on käytettävänään vapaaliput, har.
joitr.avat salakuljetusta varsin laajas-
sa määrässä. ,

Vienti Pietariin.
Asiantuntijat ovat vakuuttaneet, et-,

t& kun ottaa huomioon sen, että Teri-
joelta menee Pietariin 18 junaa vuoro-
kaudessa ja kun jokaisessa Junassa"
viedään vähintäin 100 kiloa voita ra-

D. HMM&ESIG.
Puhelin 1554. Helsinki, Aleksanterinkatu 15.

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

Huom.l Sukkia ia käsineitä.

Että voita tosiaankin on eri puolil-
ta Suomea lähetetty raja-asemille, to.
dfstavat r.e monet voin takavarikot,
joita viranomaiset ovat tehneet vii.
seksi iulimeen syys- ja alkaneen :u-
-kakuun aikana. Kun voin lähettäjä*,
joidenka pääasiallisena tarkoituksesi
näyttää olleen voin vieminen Venäjät-,
le, ovat tulleet huomaamaan, että po-
liisiviranomaiset sekä tullimiehet ovat
kiinnittäneet voin salakuljetukseen
yhä tarkempaa huomiota, ovat hekin
keksineet yhä ovelampia keinoja tar.
koitustensa saavuttamiseksi. Rajaseu-
dulle on ilmaantunut voin kuljettajia
tai n. s. välittäjiä ympäri Suomea ja
kun heille melkein joka päivä saapui
eri suuria voiiähetyksiä heidän omaiie
nimelleen osoitettuina ja kun toiselta
puolelta tieniin, ette! näillä henkilöil-
lä ollut seutukunnalla minkäänlaista
myynti, eli kauppapaikkaa, alkoi täm-
möinen vollähctysten saapuminen, var-
sinkin kun voin maa3ta vienti ilman
erityisiä lupia oli kielletty, inmetyt-
tää poliisiviranomaisia siihen määrin,
että he ryhtyivät ottamaan selkoa sil-
tä, myydäänkö voi paikkakunnalla ku-
luttajille vai viedäänkö sitä tosiaan,
kin rajan yli. Tutkimuksen seuraukse-
na oli että havaittiin näiden välittä-
jien aniharvassa tapauksessa myyvän
voita paikkakuntalaisille, vaan myytiin
se etupäässä ammattisalakuljettajin-?,
jotka sitä vähissä erin kuljettivat Ve-
näjälle. Useilla tällaisilla voisaksoilla
on palkattuna suuri mäirä henkilöitä,
jotka kertomuksien mukaan saavat
palkkaa 5 ruplaa päivältä ja matkara-
hat, kuljettamassa voita joko rauta-
teitse tai jalkamiehinä ylitse rajan.
Xämä päivämiehet tekevät päivittäin
kolme, jopa neljäkin edestakaista mat-
kaa Pietarin ja jonkun rajaseudun ase-
man välillä vieden joka kerralla jon-
kun määrän voita rajan yli. Saruaili
tavaila sujun kuljetus myöskin maan-
teitse, jolloin pienissä erin voi viedään
rajan yli turvalliseen paikkaan ja siel.
tä s: tten joko hevosella tai rautateitse
Pietariin. Poliisiviranomaiset tämän
selville saatuaan ja kun rajaseudulla
virtensä, vaikka sinne tiedettiin voita
tulleen hyvin runsaassa määrässä, val-
litsi alinomainen voin puute, jopa aika-
ajoittain suoranainen pulakin, alkoivat
V.e pidätellä voita takavarikkoon niyyt-
täen rajahinnalta tarvitseville.

/
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| Iloisena yllätyksenä |
LC arpojemme ostajille ilmoitamme että "^

tfi ifoittoKoKoelmomme Kasuön Dfifua päiufiltö. £
S yr

sillä olemme arpajalslimm? osaaottavien koulujen kantta saaneet voitto» "^
S esineiksi lahjoina m. m. 556 markan arvoisen v nhanopeisen knhvikalus- Lfa

ton, koitteita ryijyjä, pöytäliinoja, uutimia, ikkunaverhoja y. m. arvokkaita- - yLC pla käsitöitä useiCcn tuhansien markkojen arvosta, taideteoksia, turkiksia, "^
riJI porontaljoja Ja »sarvia, Shrger-ompclukoneen, 400 markan arvoisen kirjoi- ■§■■pj tuspöydän, venheen, suksia, viljaa, oikeuden voittajalle vapaaseen täysi- Jjfl

S hoitoon 2 kkauden aikana Viitasaaren m itkailljakodissa, y. m~, y. m. Lisää y-
luvassa. Ennestään en voittoina in. m. kiinteistöjä ä 31

ffi 100,000:-, 50,000:-. 25,000:-, «j
| 15,000:-, 10,000:-, 9,000:-, 8,000:-, jf|
ffi 7.000:-, 6,000:-, 5,000:- ja 4,000:- mrk, g

arvosta, ynnä erilaatuisia esineitä, joista 1 kpl. a 2,500. 10 kpl alintann k 1,000,20 kpl. ._,

ä 500, 100 kpl. å 300—100, 500 kpl. h 75-50, 4,363 kpl. å 40—20 arvoltaan ja tn- "f|

Shansittain I 15 mrk. LE
h- flsmaarasssna lc

S jaetaan entisille ja uusille asiamiehille, jotka kuluvan lokakuun 1 päivän jälkeen tilaavat ja myy- |j™
vät vähintään 50 arpaa, myymilleen arvoille langenneitten 22 suurimman päävoittomme nimellis- dl

Karvosta 3 •/„ eli 1 kpl. a LC
3,000, 1,500, 750, 450, 300, 270, 240. 210, 180, 150, 120 Ja 75, 31

LC sekä 10 kpl. ä 30 markkaa.
|f* Unsia luotettaisi asiamiehiä otetaan kaikkialle. Tarjokkaat tahtonevat välttämättä ilmoit- gp*

taa myös ammattinsa sekä jos mahdollista kuka Helsingissä voi antaa hänestä suosittele- 3l
fljp via tietoja. LC
S. Arvonta ©nsä marrask. 27 psna, j?
■ f» Tilaukset täytetään nopeasti. LC
fri Yhdistyneitten Yhteiskoulujen Miljoona-Arpajaiset. y»

Helsinki, Aleksanterinkatu IS. Puhelin 58 95. «STS
LC Näitä arpoja myyvät myös Kansallis Osake-Pankin kaikki konttorit ynnä lukuisat muut Lm
~_? toiminimet ja asiamiehet kaikissa liikekeskuksissa. 19837 - _

Jan yli. tulee siitä jokaisen päi-
vän osalle 1,200 kiloa. Tällä ta-
valla viedään voita pienissä, noin 2,
3 5, jopa 10 kilonkin erissä. Kun st.
tä vievät vaimot tahi heidän sukulai-
sensa näin pienissä erissä, on tulli-
ifliehien melkein mahdotonta valvoa
•■.alakuljetusta. Ja kun junat seisovat
asegriQa ainoastaan 3 minuttia, kun-
nclliren tarkastus voi tulla kysv-
mykBeenkään. Siinä pienessä ajassa,
/oka tulllmiehillä on käytettävänään,
a »emillä tullitarkastukseen, el ehdi
ruuttua kuin suurimpiin, eniten huo-
iriota herättäviin paketteihin ja
matkatavaroihin. Suurin osa voi ai-
tan hyvin mennä ohi ilman huomiota.
Pikajunat, jotka eivät seiso Uudelta-
ftirkolta lähdettyä, aniharvoja poikke-
uksia lukuunottamatta, ennenkuin Val-
keasaarella, ovat tulleet salakuljetta-
jien erikoisiksi välikappaleiksi.

Suuri määrä viedään voita myöskin
rajan yli muulla tavalla kuin junalla.
Tästä tämmöisestä voin rajan yli vien-
nistä onkin ollut seurauksena se, et-
tä voita ei ole Viipurin puolessa saa-
tu koko kesän aikana rajahinnoilla ol-
lenkaan. Viip.

Voin rajahinnat.

(S.T.T.) Viipurin kaupungin elintar-
peiden kysyntää järjestämään asetet-
tu valiokunta päätti eilen pitämäs-
sään kokouksessa kau-punjrinvaltuus-
fcolle esittää, että valtuusto ryhtyisi
anomaan senaatilta voin rajan intojen
koroittanuista ja että vaKuuisto asettai-
si Viipuriin vakinaisen elintarveva-
liokunuan, johon valittaisiin 6 jäsen-
tä valtuustosta ja 2 sen ulkopuolelta,
toinenMiiistä työläispiiTeisiä.

Oulun suomal. yhteiskoulun
kiinteistö.

Valtio hakee ulce myöntämääasä
rakennuslainaa.

(SM.) Torstaina jätettiin valtiokont-
torin puolesta Oulun maistraatille
uloshakuvaatirr.us sille valtklainaik
maksamattcmir.e korkoineen, jonka v.

1006 silloinen senaatti myönsi Omlun
suomalaisen yhteiskoulun kiinteistö-
osakeyhtiölle oman talon rakentami-
seksi 'mainitulle kourulle.

Laina, suuruudeltaan 265.000 mik..
myönnettiin kuoletuslainana, josta
vuosi.tain oli korkona ja kuoletukse-
na makseltava 10,600 mk., siitä kor-
koa 3 pros. rnvftaan Irekettuna, K»ol
kuoletusta. Lainaa oli kuoletettu 2,000
mk. ja Telotaan maksamattomia kor-
koja v:sta 10C9 alkaen. Laina otet-
tiin v.na 1907—08.

Ou'un suomalaisen yhteiskoulun
kiinteistöosakeyhtiö mucdrstettiin ▼■
1906 5,000 mkn pääomalla oman

kodin aikaansaamiseksi mainitul-
le koululle, joka suurella op-
pilasmäärällään oli siihen saak-
ka koettanut toimeentulla ahtais-
sa vuokrasuojissa. Talosta val-
mistui Oulun suurin ja ajanmu-
kaisin koulutalo, jonka suoj :ssa suo-
malainen yhteiskoulu en kehittynyt,
.vaikkakin yksityisenä kouluna ah-
taissa taloudellisissa olosuhteissa toi-
mien, Pohjois-Suomen marxooMfcsi

;ja elinivoimaisimmaksi ornikoukksi.
"joka en nauttinut la«#rsen kansanker-
rosten jakamatonta ltcttfirrusta. Kou-

- 'iann on ollut aina enemmän pyrki-
jöitä kun mi'ä se on voinut sucjiin-

jsa sijoittaa. Melkein rmin roiminsa
Ise m tullut toimeen ia on si-tä va.l-
-;{:nl!p ollut perin vähän menoja, ker-
too K:va.

Lukuisia anomuksia on tehfä ostaa
.järics-lämiseksi. mutta hallitus ei ok
•'niihin suostunut.

Rakennusteollisuudestamme.
muodostuu?

Haastatteluja.

(SM.) Tunaettuaihan on, että. ra-
kennusteollisuus kaupungissamme on
ollut jo pari vuotta meltoa seisah-
duksissa. Seurauksena tästä on ollut
että asunnoista vallitsee nvt jo paha
pula, mikä näyttää vain päivä päi-
vältä käyvän yhä kiireämmäksi sa-
malla kun vuokrat tuntuva! muuttu-
neen hyvin venyväksi käsitteeksi.
Jtekt-tläin kerrotliin tämän lisäksi
missä määrin rakennusaineet ovat nyt
sodan aikana nousseet hinnassa. Ai-
van kuin itsestään tulee näitä tosi-
asioita ajak-lteesa kysyneeksi:

Milloinkahan rahenmistcolßsuus
uudelleen alkaa? Ja:

Minkälaiseksi se mahtaa muodos-
tua?

Olettaen, ettei liene mielenkiintoa
vailla saa«?a tietää, mitä rakennus-
miehet näis'ä asioista arvelevat,
olemme haastatelleet muutamia heis-
tä.

Prof. Onni Tarjanne, jonka
puoleen ensinnä, käännyimme, ei tah-
tonut antautua haastateltavaksi, kos-
ka ei halunnut, kuten hän sanoi, men-
nä puhumaan asioista, jotka ovat ko-
konaan arveluiden ja otaksumisier.
varassa.

Keskustelumme koski yksinomaan
ensimäistä kysymystä, koska raken-
nusteollisuus aikaa, ja oli prof. Tar-
janne siihen nähden täysin kieltei-
sellä kanaalia, olien sitä mieltä, ettei
se nykyoloissa voi mitenkään alkaa.

Yksinkertainen syy- siihen on
rakennusaineitten saannin mahdotto-
muus. Kulkuneuvojen .punikissa ei
esim. viin-.« suvena ollut mahdollista
saada hinnalla eikä millään Helsin-
kiin jiikjä. Seiraenitiä niinikään ei
ole oHenftwan saataviesa ja mitä
yleensä rakennusaineita onkin, ovat
ne niin kalliita, ettei niistä kannata
rakentaa.

Mutta jos kulkuneuvot paran-
tuisivat? Ja ovathan* vuokrat nous-
seet siasi tuntuvasti, että pitäisi al-
kaa kannattaa rakentaa, uskateimme
huomauttaa.

Niin, niin. mutta sehän on ar-
velun ja otaksuman varassa, para-

nevatko kulkuneuvot, saadaanko vau-
nuja. Ja jos saataviinkin, ei kui-
tenkaan saataisi kaikkia, raaka-ainei-
ta, o'.i vastaus.

Muuten ei huonerakennusasiaii
ra tka is ominen ok ollenkaan samaa
kuin vöksian ratkaiseminen, niinkuin
hra Schybergron näkyy ajattelevan.
Voita nimittäin on saatavissa ja saa-
daan, kunhan siitä maksetaan tar-
peeksi, mutta huoneita ei saa'rahalla-
kaan silloin kun niitä ei ok eilkä
aineita mistä rakentaa.

Arfckitrfrti V. G. P a ] in qv i s t tase
p.iti ajva-.n väUtämättciir.är.ä. että p&Oj
aietaan rakentaa.

Niinpian kuin oeakekeJM***)
m anmvt hwcpwwm troll i®u<ns
cs?.kke:tten alalla, alkaa tääl>'4. niin
ainakin luukm, keinottelu taloil-'
la. Jos vuökrat nyt jo oval -korkeat,
eivät ne vielä ole likirrainkasTi min
korkeat miksi ne vielä tulevat nouse-

Milloin se alkaa uudelleen ja millaiseksi se

Miksi ne sitten ovat seisseet?

maan. Ja se suorastaan ipakotfctaa
rakentamaan.

Nyt jo on Espi&sen mnrella kolme
taloa juuri vaihtanut omistajaa. Erot-
tajalla ja Boulevardilla on usea talo
niinikään siirlyniyt uusiin käsiin ja
sanomalehtien' suuret talo-ilmoitukset
ennustavat suunnan kiintymistä. Nyt
jo on monella talolla paljon ylihin-
taa ja aina enemmän tulee olemaan.
Monetkin näistä taloista ovat vanho-
ja, epäkäytännöllistä ja vallan mah-
dottomia pitää nykyisillä hinnoilla
ilman muutoksia. Niin syntyy ra-
kennusteollisuutta pakostakin. En-
sinnä nähtävästi etupäässä liiketar-
koituksiin, sillä asuntovuokria ei
voida nyt niin äkkiä nostaa, mutta
sikäli kuin asuntovuokratkin nouse-
vat, en pakko ruveta rakentamaan
asuntojakin.

Asuntovuokrani lisääntyessä yhä
keskikaupungilla tulee varakkaim-
mille yhä edullisemmaksi rakennut-
taa omia pikkutaloja Kulosaareen y.
m. ja r :; n voi rakennusteollisuus saa-
da vauhtia siltä teholta.

Mutta rakc-nnusaiinciltm saan-
ti? Miten on sen laita? Esim. tii-
let?

Tillejä ruvetaan oyft saamaan,
kun tiilitehtaat alkavat io offla käyn-
nissä.

Yksinkertaisesti siksi, että pc.lt-
tc aineiden hinnan kohottua tavatto-
masti ei tiilen teko kannattanut enti-
sillä hinnoilla. Esim. vielä viime
tammikuussa täällä Helsin-
gissä 55 mklila 1.000 iii ' tä ja kevääl-
lä samalla hinnalia !ehta'issa. Mutta
nyt ne maksavat 90 mk. 1.000 kp!
ia niitä alkaa kannattaa polttaa. Tii-
lien hinnan nousu ei kuitenkaan
merkitse talojen rakennuksessa niin
kovin paljon. Noin 250,000—300.000
mkn taloon on mennivt noin 20,000
mkn tiikt. Jos ne nyt maksavatkin
40.000 «rit-, ei ise "merkitse .paljon
koko takn rakennuskustannuksissa
Pahemmin on esim. sementin laita.
joka enmm maksoi 8 mk. tynnyri;
nyt 35 tri. ja ylikin. Puun hinta om
noussut noin 50 %':l!a. Jos sota lop-
puu, luulisi ainakin sementin ja
raudan hinnan alenevan.

Rakennusteollisuus voinee siis
alkaa jo sodan aikana?

Sen on meikein pakko alkaa. Ku-
ta cniemmän sotaa kestää, sen pa-
kottava manaksi käy rakentnminen
ja sille kai täytyykin ruveta raken-
tamaan laskelmat, että sotaa kestää.
On sripeuduitava vaim olevien olo-
jen vaatimuksiin.

Mutta mitkä ne ovat? Voi-
daanko ajatella raikein nussineiden
kervaa.mista toisilla tai uusia s-
kennustaooja, esim. puurakennuksia?

Turkin. Puuta kyVä käyte-
tään nytkin jo raudan asemesta esim.
pit-rnnnimissä huoneistoissa vasoina,
mutta tonttkn kalleuden ia
'ärjestysmääräysten (esim. Töölössä
ia Munkkmieimessä) mukaan ei voi J a
ajatella kaikkialle puu-akennuksia
Kyl'ä rakennustoiminnan täytynee
kulkea entiseen tapaan; hinnassa
vain on ero. Entisten 25—30 mkn

UUSI SUOMETAR
Elälnsuojelustyö tahtoo eläinten koh-

taloa parantamalla edistää kansan hen-
kistä Ja taloudellista vaurastumista.
Tällaista työtä tekee Suomen Eläin-
suojelusyhdistys. Muistakaa sitä raha-
lahjoilla, testamenttimääräyksillä j.n.e.

sijasta kuutiometriiltä an avt makset-
tava mk.

Alkaakohan raikenauistoiimiinta
siis jo ensi keväänä?

Minä o!en "melkein varma, että
se alkaa ja minä tiedän usean yh-
tiön päättäneer.&in ruveta k> ensi ke-
väänä rakentamaan 1. Monet yhtiöt
ovat odottaneet vain rakennusa.ineit-
ten halpenemista, mutta kun ne ei-
vät sitä tee ja vuokrat yhä kallistu-
vat, täytyy niiden alkaa ia rakenta-
misen vähitellen käydä kannatta-
vaksi.

Sitä ei voine samoa paraskaan
profeetta, lausui rakennusmestari
Juho Ahde ens imaisen kysymyk-
sen Johdosta.

Voiko se alkaa sodan aikana?
Ei. Sitä minä tuskin luulen,

si!'ä rakcntaiminen tulee uvt keski-
määrin 100 % kalliimmaksi kuin
ennen. Tiilet eivät nyt tosin ole
nousseet kuin CO nrksta 100:aan
tuihanneHa, mutta kalkki esim. 5
mksta 15 mkaan, »35 penniin Taula»
1 mkaan 50 penniin i.n e. Puukin
on kallistunut ja kallistuisi kai enem-
män, jos sitä ruvettaisiin käyttä-
mään. Ainakaan kahteen, kolmeen
vuoteen ei rakennusteollisuus scdan
jälkeem&ään' voi päästä alkamaan.
Työpalkat ja monet muut tekijät ei-
vät tmi e nimittäin sodenkaain jälkeen
heti laskemaan. Enemmän tullaan
kyllä silloin puuhun turvautumaan.

.Välikatot l ja kannattimet tullaan mi-
kä'i mahdollista vaihtamaan beto-
nista puuhm. Ja hyvää Pen onkin
tä'hän' tairkoitrlkseen. Rakennusirros-
tarien piireissä on muutenkin ollut
pn.hetto siirtvmlsestä entiselleen, s.o.
betor-st? puvhum.

Kutpn sanottu, ei rakennusteol-
lisuus voi nyt aika.?, ellei
tisesti joku tai jotkut eririorrwrset
kfksinmot tee sitä mahdoMisf-ksi
Pitihän täällä Helsaneissa viime ke-
väänä teknillisissä seuro'ssa esitel-
miä pietarilainen hra Rinn*, joka
väitti voivansa tehdä tätejä 12 inkila
1,003 koi., rr.ytta eipä siitä ole sen
enempää kmxhmat

Kunnallisneuvos N esi L. Esko-
i a old kysymyksessä rakennusteolli-
suuden alkanusniahdollisuuksista ny-
kyisenä aikana samaa mieltä kuin
rakennusmest J. Ahde.

Rakennusaineet orat nyt niin
kalliit ja tulevat .kaiken tudenräköi-
syyden mukaan olemaan pitkfin ai-
kaa sodan päättymisen : ä!k'cnkin,
etlini rakennusteollisuus voi [äästä
uudelleen vauhtiin ennenkuin muuta-
ma vuosi sodan jä.'keen. Rakennus-
toimintaa iJoßwuuden ia lUke-eläi
män hyväksi kyllä tuke kaiketi edel-
leenkin esi'i)tymään, mautta asunto-
rakennuksia ei tultane rakenteinaan
AsunUpuls.* kuvaa mielesäni rrfl-
lain valais.vasti se esim., että se'. I .ii
sista jsontj-'-safeäwMStÄi joista snj".n

syltyssä olisi kiittänyt, kun olisi
saanut nki.e"lisarvon, tarjotaan nyi
kolminkertainen hinta.

Kysymyusc-en. millaiseksi raker,
nusteolliruus uudelleen alettua.a.
mtivdcsUu, oli kunnaliisneuvo... K?
kela sitä ni.ltä. että noin parilkynr.
uientä vuotta sitten muotiin tullut
beteni- ja semenUirskennustapa vä-
likerroksissa on pakosta muuttuva
meidän oloihimme awe&Bvamipaan

piruxak e nBUStapaa n .
Olen aina vastustanut tätä ul-

iwmsieen »snärten ja raudan ylen-
palttista käyttämiä. saimsiU kun
arnetaan puumme mennä uilkomaille.
vaikkakin olen i.isckin tietysti ollut
paktkttu seuraamaan ajan henkeä
Mutta vastustanut olen sitä aina

Puhe kääntyi myös viimeaikai-
siin .'UUTi.cn keskikavrunsin liiketalo-
in s : irtym ;ei'.n loisen käsnn ja nii
hin suuriin hintoihin, joita taloista
kerrotaan maksetun. Haastateltavam-
me lausui syytä olevain varottaa ylei-
söä joutumasta sen keinottelun »h-
-riksi, jota nämä korkeat hinnat en-
nustavat. Talojen omistus tullaan
kai siirtämään vht ;öivle. fcvdem osa.k-
keita tullaan ehkä tarjiile.maan ylei-
sesti kaupan, mutta knMuullistaka.-r
korkoa niihin sijoitetuilla raholM-
tuskiin tullaan saamaan.

W.

Sääsföpenokien Keskus*
Osake Pankki.

Osakepääoma ehdotetaan korotetta-
vaksi S?** milj- markkaan.

Säästöpankkien Keskus-Osake-Pan-
kin hallintoneuvosto on päättänyt
yhtiökokoukselle ehdottaa, että pan-
kin osakepääoma korotefaisiin
t. 800,000 markasta 2,500,000 mark-
kaan.

Pankin kamreeriksi on valittu va-
kuutusvirkaiira Yrjö Saari.

Suolaa takava-ik:ätx (S.TT)
Kuokkalan on ssmipunut
kolme vamwnlrsUa merisuolaa.
fotfca ali lähetetty RaurraUa ja osoi-
tettu Pietariin. K«8 sool-mvießtf
Suomesta Vonä'äil!e rm kir.!'ctty ii-
rien erityistä \&?ss. jr ta ei f»l.'ul ta-
varaa en koko suola-
määrä tullivvianorffeten tcmcst?.
otettu tpkavsrvkfcoon. Suolaa t* k?i'k-
kiaan 30.000 kg Ja en sen hinta ar-
vattu 8,400 markaksi.

(S.H.)

(5.11.) Ylläolevien, rouva Elli-
nor Ivalon piirtämien kuvien mu-
kaisia postikortteja*) ja kirjanmerk-
kejä valnustetaain parhaillaan Kaulu-
keittoyhdistvksrn toimesta ia tullaan
mitä myymään keittojen hankkimi-
seksi kainsakouVlapsille maaseudul-
la. Koulukeittojen tarve tulee ensi
talvena olemaan enfetä suurempi
ja yhdistyksen va-rat ovat pienet.
Siksi on yhdistys hankkinut luvan
jokaiselle opettajalle, jolla on koulu-
keittola, toimeenpanna iltama omalla
pavk&akunna.llaain marraskuun ensi-
mäisellä, n.s. »vaparjviiköMa», ja on
sitä varten toimitettu erityinen oh-

*) Postikortit ovat painetut puna- ja
sinivärHlä ja osaksi vihreällä, vaikka
ne tässä- esiintyvät vain punasella ja
mustalla painettuina.

Asutuslautakunnat.
Nyt kuluneen viikon ajalla on

asutustarkastajalle saapunut seuraa-
via tietoja asutuslautakuntien perus-
tamisesta kuntiin:

Lopullisesti on asutuslautakuntia
päätetty perustaa Pa ;mioon, Mikke-
liin, Nastolaan, Viipuriin, Tyrnävälle,
Virtasalmelle.

Erityiseen sitä varten valittuun
valiokunnan on asian valmistein ly-
kätty Moahijftrvellä. Rovaniemellä,
Pnnts ; la°sa. Punkalaitumella, Mynä-
mäellä. Pähkylässä, Naantalissa ja
Tohmajärvellä.

A ; kaisrmmin on, kuten jo olemme
lehdessämme kertoneet, asutuslauta-
kuntia päätetty perustaa 12 kantaan.
jota na : tsi 11 kunnassa lykättiin as'-
an lähemp' käsittely erityiseen s: tä
varten vaPttnun valtoknut»»i] tai
kunnanvaltuustolle. Näin oll°n liene*
asutuslautakunnan nenistä m ; nen lä-
heisessä n. -10 kun-
taan lähellä totei?;tam; staan. Joka
näivä t: etoja uusien asutus-
'artekunlien perustanrsrsta ja käy-
neistä tiedonannoista ; lmi. ePä asia
on ollut vilkkaan pohdinnan alaise-
na ktintako>orfrs :ssa ja että monella
'aholla, afutTjsTatrtslfirefen
kan"atfajat ovat jääneet vähemmis-
löön, nämä ovat päättäneet ryhtyä
uusiin nonni.=tuksi ;n hankkeen toteut-
tamiseksi ensi vuonna.

"ähkosanomain lähettäminen.
Unsia määräyksiä.

(S.H.) Pankkien, toiminimien ja
yhtiöiden sähkösanomavaihtoon näh-
den on annettu seuraavat määräyk-
set. Osotteissa ja allekirjoituksissa
ei saa käyttää lyhennyksiä eikä
sovif.ua muotoa. Sälkösanomaa jä-
tettäessä on esitettävä passi tai as;an-
omaisen viraston lähettä; äl!e antama
todistus. Samoin on esitettävä toi-
minimen toimeenpanevan johtajan

tai kahden siihen oikeutetun yhtiö-
miehen antama valtakirja sähkösano-
man jältäälle. Sähkösanoma on
kirjoitettava toiminimen kirjepaperil-
le ja asianmukaisesti allekirjoitettava.

kautta, niin että nykyiset varat eivät
riitä sairaalan ylläpitämiseksi pitem-
mäksi aikaa kuin pari, kolme kuu-
kautta ja on sen tähden sairaalan
olemassaolo epävarma. Tämän joh-
dosta ja kun sotaa yhä edelleen kes-
tää, eikä sen loppua voida arvata, on
yhdistys jälleen ollut pakoitetlu tur-
vautumaan kansalais-uh rautu vai-
suuteen sairaalan olemassaolon tur-
vaamiseksi ja toistamiseen pyytä-
mään avustusta sen ylläpitämiseksi.
Huomioonottaen vallitsevan kalliin-
ajan ja vaikeat olot ei yhdistys ole
kumminkaan tahtonut lähettää ylei-
siä keräyslistoja, vaan kääntyy a;no-
astaan setlais'en henkilöiden ja toi-
minimien puoleen, joidenka yhdistys
on uskonut ymmärtävän spn merki-
tyksen, joka kenttäsairaalan toimin-
nan jatkumisella on, ihmisrakkauden
ja humanismin palveluksessa, ja joi-
denka taloudellinen asema ja merkit-
sevät tulet tuottavat mahdollisuuden
jopa suurtenk : n avustusten lahjoitta-
miseen tarkoitus'a värien.

Tämän johdosta on yhdistys kir-
jeissä, joka syys- ja lokakuussa ovat
lähetetyt yksityisille henkilöille, yh-
tiöille ja osuuskunnille, jo'.ka ovat
veroitetut 40,000 markan vuositulon
mukaan eli sen yli eivä'kä ota osaa
Suomen Teollisuudenharjoittajain
ambulanssin kustantamiseen, lausu-
nut toivomuksen, että he huomioon-
ottaisivat ne näkökohdat, jotka johta-
vat Suomen Punaisen Ristin toimin-
taa, ja pyytänyt, etlä he haluaisivat
auttaa yhdistystä tässä tärkrässä
asiassa ja niin pian kuin mahdollis-
ta, mitä pikemmin sitä parempi, lä-
hettää yhdistykselle sellaisen raha-
määrän, jonka kukin kalsoo sopivak-

Sellaisia kirjeitä on lähetetty seu-
raaville paikkakunnille alempana
mainitut summat ja on 14 r ä : vään t.
k. alempana mainituilta paikkakun-
nilta kerääntynyt seuraavia summia,
nim.

%~ »g Lähet-tyt
Paikkakunnat 2 a ~- summat

~ex axr Mk. p
Uudenmaan lääni

kanpunkeja
..

. 456 86 5956-1; SO
maalaiskuntia . 58 7 2700: -

Turun lääni
kaupunke a. . . 150 25 9800: -

maalaiskuntia .47 —:

Hämeen lääni
kaupunkeja .

. 84 8 29-0:
maalaiskunta .47 —: -

Viipurin lasini
kaupunkeia ... 138 22 10903:-
) maalaiskuntia —: -

Mikkelin lääni
kaupuniie a. .

.
9 1 50

maalaiskuntia .10 —:

Kuopion lääni
Kaupunkeia ... 25 5 2250: -

*) maala skuntia —:

V.iasan lääni
kau -unkeja ... 86 13 2600: -

maalaiskuntia . 14 • —: -

Ou,un lääni
kaupunkeja ... 47 6 950:
maalaiskuntia .

6 - —:

Suomen Panainen Risti.
(S.H.)

Yhdistyksen kannattaminen.
Kahden vuoden ajan on Suoman

Yhdistys haavoitettujen ja sairasten
sotilasten hoi.oa varten (Suomen Pu-
nainr-n Risti) sotanäyttämöllä ylläpi-
tänyt kenltäsairanlaa, joka on työs-
kennellyt sellaisella menestyksellä,
että se on saanut osakseen suurta
tunnustusta sekä siviili, että sotilas-
viranomaisilta. Kenfäsairaalan kus-
tannuksrt ovat niin suuresti kulutta-
neet ei ainoastaan yhd : styks:llä so-
dan puhjetessa olleita varoja, vaan
myöskin niitä varoja, jotka sota-aika-
na ovat lahjoitetut, enimmäkseen yh-
distyksen kaksi eri kertaa ympärilä-
hettämien yleisten keräyslistojen

*) Kyseessä olevat tiedot, koskevat
maalaiskuntia Viipurin ja Kuopion lää
neissä eivät vielä ole saapuneet.

Koulukeiton hyväksi.

jelmavfhko. Silloin alkaa myöskin
mainittujen korttien ia merkkien
myynti. Tulot lankeavat kullekin
keittolalle itselleen. Opettajat saavat
niitä ilmaiseksi, tilaamalla Koulukeit-
toyhdistyksellä, ja on niistä saaduis-
ta tuloista tehtävä lyhvt selostus en-
nen kalenterivuoden loppua.

Kirja- ja paperitkauppiaat. jotka ha-
luavat pistää hyvää asiaa, voivat ti-
lata niitä. t?'Va'Hisen mvyntiiproson-
tin hyväkseen lukemalla. Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seuran kirjapai-
nosta Hinta on
15 p. kortista ja 10 p. merkistä. Toi-
vottavaa on, että yleisökin ottaa käy-
täntöön noita pirteitä, heleällä puna-
ja simivärillä kirjailtuja kortteja ja;
hankkii siten läinrapimän keiton sitä
tarvitseville tapaile,

Smvnimfnina Lokalnum 15 t> n&

(S.H.j

Haaksirikosta pelasti kapt G&
mau, höyryl. Granit, Porvoosta hil«i
iessaan moottorrailukseii Harjumaan,
joka oli menettänyt purjeensa ja mas-1
Kussa sekä vikuuttanut moottorinsa ja
avutta olisi joutunut karille. (S.H.)

Kuolleita. T.k. 13 pnä kuoli Py-
häjärven (DJ.) Haavistossa rouva
Henrika Serafia Alander, o.s. Ni-
kander, 64:11ä ikävuodellaan. Lä-
hinnä jäivät vainajaa suremaan puo-
liso, lapset ja lastenlapset.

Sodassa olevat (SH.') Vänri-
kistä on aliluutnantiksi Ju-
hana Vihtori T?mminen. Leo Sonny
ja Paavali SoiiHkonen. Annan 3 L
merkin on saanut everstiluutn., va-
oaahra R. Morgenstierne. Stftaåthdat
2 1. everstiluutn. V. Norenberg. R.
Fnv.

Aikakauslehdet. Ensi vuorien alus-
ta alkaen tulee »Rakennustaito» val-
mistumaan säännöllisesti joka toinen
lauvantal, siis 26 numeroa vuodessa. Ja
kannetaan tilaajien kotiin Helsingissa
ja muissa Etelä Suomen kaupungeissa
ioka toinen sunnuntaiaamu, etäämpänä
asuville maanantaina ja tiistaina. Leh-
den tilaushinta tulee nousemaan S
mksta 10 mkaan vuosikerralta.

Kelsirgin kaupungin
halkomyynti.

(S.H.) Huomises'a lähtien myy-
dään taas rajoitettu määrä pitkiä
halkoja Kaupungin Halkokonttorin
myyntipaikoilla. Hakaniementorilla
>a Jätkäsaarella. Hinnat ovat niin-
kuin ennen;

Koivuhalkoja syleltä Smk. 57:
Havuhalkoja „ „ 48:
Sekahalkoja

„ „ 45:
Kilopuita (koivupilkkopuila

å kg. 0: 03M
Pvykkipufa

„ 0:02
Kullekin osEa ; alle myydään koivu-

en'P*Mn puoli syltä, havu-
ja sekah?lko :a enin'pän syli ja kilo-
puita enir'ään ?C0 kiloa.

Pilkkomisesta suoritetaan Smk.
7: syleltä.

Halkomyymälät pidetään avoinna
klo B—l ja lauantaisin klo B—l 2.
Halkoja annetaan klo s:een saakka.

■»'%'%•■%'»

(S FT.) Väliaikaisen veron kan>.
smmtn tukista toimitetaan täällä
rahatoiim.iknnttorissa bk. 25 ja 26 pnä
k'o puoli 11—3 päivällä.

Kohteliaimmin kiitläen näistä jo
kerääntyneitä avus'uksista on yh-
distys sitä mukaa kuin avustuksia
edelleen kerääntyy, siitä ilmoittava
sanomalehdissä.

•



»nimimfcaina lokakmm 14 pmS

@ Vellin-Velii #
herkiujauhosta keitetään maidon-
tilkassa 2 minuutissa helposti eu-
lava Ja erittäin hyvänmakuisien
velli, jota lääkärit suosittelevat se-
kä lapselle että aikuisille.

Pitkiin aikoihin ei olekuul-
tu mitään niin paljon kiitet-
tävän kuin Vellin-Velliä.

Lacta O.Y. saio

Liiallisten vuokrain
. vastustaminen.

(S.H.) Helsingin kaupungin työ-
väenasiain lautakunta tulee ensi ko-
kouksessaan käsittelemään kysymys-
tä liiallisten vuokrain vastustamises-
ta.

Puuseppien työpalkat.
(S.H) Kuten ennen on kerrottu,

pyysivät Hietalahden puuseppä-teh-
taan puusepät tumtipallktejaam koro-
tettavaksi 66 pennistä 90 pään. Teh-
taan hallinto antoi kieltävän vas-
tsiuiksen, joraka takia tehtaan puuse-
pät aikoivat etsiä työpailkkoija muual-
ta. Tämän johdosta pyysi puuseppä-
työnawtajainl liitto puuseppäin am-

valitsemaan, edustajat
'yhteiseen neuvotteluun työnantajain
Järjestön edustajain kanssa. Toissa
päivänä tapahtuneessa neuvottelussa
Hietalahden puuseppätehtaan edusta-
ja ilmoitti tehtaan suostuvan maksa-
maan puuseppiin pyytämän palkani-
fcofrotuiksen, siis 90 penniä tunnilta.

'Myöskin Helsingin puuseppäteihdas
Kxa työläietensä tekemän amomulksem
Jdhdosta ilmoittanut korottavansa
puuseppäin palkat 90 penniin tun-
nfflta.

Rikollisuuden kasvaminen.
(S.T.T.) Viime aikoina on Helsin-

gin etsivän poliisin työ päivä päiiväl-
tä altot kasvamaan päin! rikollisuu-
den alati lisääntyessä. Niinpä on
viime päivinä etsivän poliisin tutkit-
iavalksi kertyniyt aamusin aitaa 35
'•4 O rikollista ja eilen aamulla nousi
tftmiä lukumäärä kokonaista 51:een

Kaupungin sähkölaitos. Helsin-
gin, kaupungin sähkölaitoksen toi-
meenpanevan johtajan toimi on Tulis-
tettu haettavaksi viimeistään mar-
rask. 12 pnä.

Helsingin laivaliikenne, S.H.)
TJfc. 13 pnä saapui höyrylaiva ja lot-
ja, kuirnmassakin sokeria, vksi höyry-
laiva sekatavaTalastissa ja yfasi
moottorillotja, lastina vehnäjauhoja ja
ryynejä, 2 hinaaja-alusta, vetäen 3
lotjaa, joissa oli 1,769K tus. lautoja
sekä 2 saaristo!aisalusta hietalastie-
ss.m. li pnä toivat 8 höyrylaivaa
sekatavaraa ja korkkijätteitä, jahti ja
kaljaasi 48 syltä halkoja, joittaipaitsi
saapui muutama kalasuimppu.

Kauppatorin raittotieraiteet. (S.

E) Raitiotie- ja Omnibus Oy. on il-
moittanut, ettei se työväen puutteen

voi tänä vuonna suorittaa
iraitiotiaraiteiden muutoksia Kauppa-
jtoriHa, vaan että työ jää ensi kevää-
seen.

Meilahden huvilatontit. Työn-
johtaja TeodoT Lillqvist y. m- ovat

; anoneet vuokralle n. 1 heht. suuruis-
ta alaa Mejlahdesta, rakentaakseen
sille 1-perheen huviloita. Työlauta-
kunta on ehdottanut anomuksen hy-
lättäväksi.

Tasoitustyöt Työlautakunta on
kehoittanut työpäällikköä (hetimiten
ryhtymään Neitsytpolun varrella ole-
van tontin nro 5 tasoitustöihin.

Vesikauhu. (S.H.) ETään Helsin-
gissä vesikauhuiseksi epäillyn koiran
pää on tutkittaessa antanut myöntei-
sen tuloksen. Koiran oli ampunut
Vallilassa poliisi, joka oli ihuomannut
koiran sairaaksi. Viimeksi Helsingis-
sä sattuneesta vesikauhuiapauksesta
on kulunut neljä kuukautta.

Vuokralaisten ilmoittaminen.
(S.T.T.) Kuluneen syyskuuin aikana
on Uudenmaan läämin kuvernööri
tuominnut 8 henkilöä 20—100 mfcn
sakkood siitä, että olivat laiiiminilyo-
neet vuokralaisista säädetyn ilmoi-
tuksen tekemisen.

Raittiusyhdistys Koiton 33:s
vuosijuhla oli eilen illalla. Kukite-
tulle puhujapaikalle asSui ensin yh-
distyksen esimies Kaario Suominen,
joka tervehdyspuheessaan kosketteli
lyhyesti Koiton vaiheita ja pyrkimyk-
siä varhaisempina aikoina, siirtyen
sitte selostamaan yhdistyksen nykyi-
siä ja tulevia päämääriä, joina ovat
ei yksin raittiusaatteen tai kieltolain
voitto vaan myös nousevan polven
kasvattaminen tekemään tulevaisuu-
den työtä sekä kaikkinainen työsken-
tely valistuksen levittämiseksi ja pa-
remman olotilan kansalle vastaisuu-
dessa saavuttaminen.

Tri Rauha Hammar lauloi Corne-
liuksen »Laulelmissa ajatukses soi»
ja Jensenin »Kuiskiva kukkatuulo-
nen». Säestystä hoiti hra E. Ryynä-
nen. Esitykset palkittiin runsain
suosionosoituksin.

(Maist. I. Räsänen esitti Santeri
Ivalon kirjoittaman vaikuttavan ku-
vauksen Juho Vesaisen kuolemasta
sekä ylimääräisenä Larin Kyöstin
kirjoittaman runon »Ontrei Gavrilo-
vitsh».

■Kun yhdistyksen sekakuoro oli
esittänyt neljä laulua, jaettiin yhdis-
tyksen vapaamprkit 91 die Koitossa
15 vuotta olleelle jäsenelle.

Tri Julius Ailio piti varjokuvin va-
laistun esitelmän maamme varhai-
semmasta asutuksesta, jonka jålestå
viulutaiteilija Yrjö Suomalainen esit-
ti muutamia kappaleita. Vihdoin esit-
ti Keiton näyttämö Yrjö Veijolan kir-
joittaman kauniin 3-kuvaelmaisen le-
gendan »Haavoja» varsin onnistu-
neesti.

Nalsklubl It. Viertotie 1« A on a-
rolnna joka arkipäivä klo 12—2 Ja 6

ja sunnuntaisin klo 3 Tilai-
suutta lueskelemiseen, käsityön teke-
miseen, kirjoittamiseen, seurustelemi-
seen y.m. Kaikki naiset tervetulleet!

Helsingin kaupungin lihantarkas-
tamossa tarkastettiin eilen 208 nautaa,
1 naudanpuolikas, 61 sikaa, 1 sianpuo-
llkas, 294 vasikkaa Ja 462 lammasta.
Kuluneen viikon aikana on hylätty
6% kg. naudanlihaa, 132 kg. vasikan-
lihaa, 3 kg. lampaanlihaa, 14 kg. sian-
lihaa Ja 7 kg. hevosenlihaa.

Kuolleisuus Helsingissä. Viikon
'/i«—7/io kuluessa kuoli 31 henkeä (lu-
terilaisia), Joista 9 oli alle 1 vuoden,
I—lo1—10 vuoden Ja 22 yli 10 vuoden Ikäi-
siä.

Allamalnlttulhln kuolemansyihin
kuolleiden henkilöiden lukumäärä oli:
keuhkotauti ja muut tuberkulootiset
taudit 7, maha- Ja suolitulehdus 6,
lavantauti 1, verenmyrkytys 1, veren-
vuoto aivoissa Ja aivopehmennys 3,
pitkälliset sydän- ja verisuonitaudit 5.
syöpä 2, Itsemurha 1, muut kuoleman-
syyt 5.

Viikon kuolleisuutta vastaava vuo-
tuinen keskikuolleisuus oli 9,1 1,000
henkeä kohti. (Keskikuolleisuus vuon-
na 1915 oli 12,6 1,000 henkeä kohti.)

Piirustukset. Maistraatti vahvis-
ti eilisessä istunnossaan rakennus-
mest. G. V. Nybergin laatimat piirus-
tukset 1-kerrokslsta kivirakennusta
varten, Joka kaupp. A. Lindin laskuun
rakennetaan tontille 31 It. Viertotien
varrella.

Teosofisen esitelmän pitää kirjai-
lija PekkaErvast aineesta »Uskon
hedelmät» Bulevardinkadun 7:ssä klo
12 päivällä.

Yliajo. Perjantai-iltana klo 6—7 ai-
kaan ajoi muuan auto nurin Primulan
kotileipomon leivänajajan Fredrikin- ja
Laivurinkadun risteyksessä. Kun lei-
vänajajalle, jolle pälkähässä sattui pie-
nempiä onnettomuuksia, olisi tarpeen
tapauksen näkijöitä, kehoitetaan heitä

ilmoittautumaan toiselle poliisiasemal-
le. Varsinkin toivotaan erään tunte-
mattoman herrasmiehen Ilmoittautu-
mista, hän kun oli pannut merkille m.
m. auton numeron.

Yhteenajot Eilen klo aikaan
piävällä ajoi muuan polkupyöräilijä ja
auto n:o 528 yhteen Simonkadun ja
Heikinkadun kulmassa. Polkuneuvon
takapyörä särkyi.

Eilen klo 4: n aikaan ajoi muuan pl-
ka-ajuri raitiovaunua päin Hakasalmen-
Ja Aleksanterinkatujen risteyksessä.
Raitiovaunu sai naarmuja.

Murtovarkaus K. Kallion
kultasepänliikkeeseen.

Varkaat saatu kiinni, mutta kelloista
vain yksi takaisin.

(S.T.T.) Kuten sanomalehdissä on
kerrottu, varastettiin elofc. 23 p:n vas-
taisena yönä täällä K. Kallion kulta-
ja kellosepänliikkeestä Mikonk. 11: s-
sä, särkemällä kivellä näyteakkuna,
kultaisia ja hopeaisia miesten ja nais-
ten kelloja, jotka olivat osaksi Jalo-
kivillä koristettuja, yht 8,263 mkn ar-
vosta. Asiaa ryhtyivät heti tapahtumas-
ta tiedon saatuaan tutkimaan etsivä
ylikonstaapeli I. Söderholm Ja etsivä
konstaapeli E. Nyberg sillä tuloksel-
la, että Jo parin päivän kuluttua he
voivat rikokseen syyllisiksi epäillä
Joutolalsmlehiä Jalmari Lehtoa eli Tuo-
mista Ja Yrjö Laitista. Nämä olivat
kuitenkin poistuneet jo paikkakunnal-
ta, jonka vuoksi heidän etsintänsä u-
lotettiin fcoko maahan ja Venäjälle
saakka. Lehto saatiinkin pidätetyksi
Kuopiossa syysk. 11 p. ja Laitinen Jy-
väskylässä syysk. 21 p. ja tuotiin hei-
dät molemmat tänne tutkittaviksi.

Etsivässä osastossa toimitetussa
kuulustelussa kielsivät molemmat kai-
ken syyllisyytenä varkauteen. Mainit-
tujen etsiväin onnistu! kuitenkin saada
selville, että osa varastetuista kellois-
ta oli murron jälkeisenä päivänä myy-
ty eräässä laivassa sivoojattarelle,
kelttäjättärelle, lämmittäjälle ja hä-
nen apulaiselleen. Nämä henkilöt tun-
sivatkin pidätety. samoiksi, jotka heil-

le olivat kellot myyneet, Ja kertoivat
pidätetyillä olleen laivalla useita knl-

UUSI SUOMETAR
talsia Ja Jalokivilläkoristettuja kelloja.
Naisten ostamat fcultaiset Jalokivillä
koristetut kellot olivat maksaneet 50
ruplaa ja miesten ostamat 550 mkn ar-
voiset kellot 100 ruplaa. Myyjät oli-
vat kertoneet saaneensa ne huutokau-
passa, joten voivat myydä ne huokeal-
la.

Lehdon yhä kieltäessä kaiken osalli-
suutensa varkauteen, mutta tunnus-
taen olleensa laivalla, myönsi Laiti-
nen olleensa Lehdon kanssa kauppaa-
massa laivalla Laitinen ker-
toi lisäksi, että hän oli varkauden e-
dellisenä päivänä saapunut yhdessä
Lehdon kanssa Pietarista, ja oli Lehto
matkalla kertonut »pudottaneensa»
kulta- ja kellosepänliikkeiden akkunoi-
ta sekä matkustavansa samassa tarkoi-
tuksessa Helsinkiin. Tänne saavut-
tuaan olivat yhdessä ottaneet huoneen
eräässä matkustajakodissa väärillä ni-
millä ja lähteneet yöllä kaupungille.
Kluuvi- ja Hallituskatujen kulmassa
oli Lehto poistunut erilleen ja hänen
tullessa vähän ajan kuluttua takaisin,
oli hänellä ollut mukanaan pietti,
jonka he veivät kysymyksessä olevaan
laivaan. Mentyään akkunasta sisälle
asuntoonsa Ja oltuaan siellä aamuun
sankka, olivat he aamulla saapuneet
laivalle, jolla he matkustivat pois
paikkakunnalta. Tällä matkalla olivat
he sitten laivaväelle myyneet sanotut
esineet sekä loput pelloista eräässä
satamassa tuntemattomille henkilöille.

Laivaväki kertoi kuulustelussa, että
he olivat matkalla ruvenneet epäile-
mään ostamiaan kelloja varastetuiksi
luettuaan sanomalehdissä täällä tapah-
tuneesta varkaudesta. Sen vuoksi an-
toivat he kellot takaisin vaatien ra-
hojaan. Kun Laitinen tämän johdosta
kertoi ostajain vähän ajan kuluttua
tulleen uudelleen heidän luokseen ot-
taakseen salassa takaisin ostanunsa
kellot, kuulusteltiin ostajia uudelleen.
Nämä väittivät Laitisen valehtelevan,
sillä he olivat antaneet kellot takai-
sin ja saaneet myöskin rahansa.

Varastetuista kelloista ei etsivän po-
liisin ole ponnistuksista huolimatta
onnistunut saada takaisin muuta kuin
yksi 550 mkn arvoinen kello, joka ta-
vattiin Pietarissa eräältä työmieheltä
ja jonka eräs mainitun laivan miehis-
tä oli antanut hänelle säilytettäväksi.

Muuten on Lehdon ja Laitisen kuu-
lustelussa käynyt selville, että he sen
Jälkeen, kun he kumpikin tämän vuo-
den alkukesästä olivat päässeet täkä-
läisestä kuritushuoneesta, olivat yh-
tämittaa olleet matkoilla kaupungista
toiseen. Tuontuostakin oli heillä ollut
suuria rahasummia, joista he eivät
ole voineet antaa muuta selitystä kuin,
että he ovat voittaneet ne korttipelis-
sä. Helsingin etsivän poliisin mielestä
on hyvin luultavaa, että Lehto ja Lai-
tinen kuuluvat siihen varasjoukkuee-
seen, joka kesän kuluessa on eri kau-
pungeissa tehnyt varkauksia kulta- ja
kellosepänliikkeissä Ja Josta osa on
joutunut kiinni Kuopiossa tehtyjen

varkauksien Johdosta. Ainakin Laiti-
nen on ollut osallinen Kuopiossa teh-
tyihin varkauksiin. Selville on käy-
nytkin, että Lehto Ja Laitinen ovat
olleet kosketuksissa muiden varkaiden
kanssa. Heidän syyllisyydestään vielä
mainittakoon, että Laitinen on laivassa
juovuspäissään kertonutkin tehneensä
yhdessä Lehdon kanssa kysymyksessä
olevan varkauden Kallion liikkeessä.
Heidät on passitettu lääninvankilaan.

Kumpaakin on ennen useita kertoja
rangaistu varkauksista Helsingissä,
Kuopiossa Ja lisalmella. Laitinen on
syntynyt Kuopiossa 1896 Ja Lehto Päl-
käneellä 1891. Molemmat ovat nai-
mattomia.

Varokaa taskuvarkaita.
(S.T.T.) Eilen aamupäivällä tehtiin

Helsingin Kauppatorilla viisi varkautta,
jolloin naisten käsilaukuista anastettiin
rahakukkarolta, joissa oli rahaa 7—300
mk. Etsivän poliisin mielestä on Helsin-
kiin saapunut Joukko ovelia ammatti-
taskuvarkaita, joten on varsinkin nais-
ten syytä olla tungoksissa hyvin varo-
vaisia rahojensa ja kateuksienpa suh-
teen Parasta olisi säilyttää rahansa
varmemmassa paikassa kuin käsilau-
kussa, josta ammattlvarkaan on helppo
rahat anastaa.

Kokouksia.
Ylioppilaiden raittiusyhdistyksen

kokouksessa ellen alusti tri Viljo Hy-
tönen valaisevastl kysymyksen tupa-
kasta. Kertoen sattuvin piirtein tu-
pakan levenemisestä kuvaßi puhuja
taulukkojen ja lukujen avulla tupakan
nykyistä valtaa. Suomi on suhteellisen
innokas tupakkamaa, huvittavaa on
esim. tietää, että ne rahamäärät, jot-
ka tähän saakka on vuosittain maa-
han saatu voin viennillä ja joista vii-
me vuosina on niin suurta ääntä pi-
detty (noin 30 milj. mk., tuskin riittä-
vät meille tupakkarahaksi. Myöskin
katsoen siihen höykkäykseen, jonka
trusti on maahamme kohdistanut, on
tupakan käyttöä vastustettava. Va-
kaumuksen työllä ensiksikin on vai-
kutettava ehkäisemiseksi. Toinen kei-
no on lainsäädäntötie. Muissa mais-
sa ollaan tässä suhteessa paljon pi-
temmällä knln meillä. Käytännössä
on sekä monopolijärjestelmä, että
erilaisia verotuskeinoja. Puhuja kan-
natti erikoisesti n. s. käärepaperijär-
jestelmää, joka m.m. Ruotsissa on o-
tettu käytäntöön. Myöskin olisi tupa-
kan kauppaa ruvettava rajoittamaan,
jossa suhteessa maassamme vielä val-
litsee harvinainen vapaus. Asiasta

virisi vilkas keskustehi puoleen jos
toiseenkin, jonka jälkeen alustajan
ponnet hyväksyttiin: Tupakan käyt-
töä on vastustettava sekä vakaumuk-
sellisen valistustyön että lainsäädän-
nöllisten toimenpiteiden verotuksen
ja kaupan rajoittamisen kautta.

Muista asioista mainittakoon että
päätettiin niinkuin josku* ennenkin
tehdä tilastoa ylioppilaiden raittius-
kannasta. Yliopp. T. Voionmaa selos-
teli Vaasan kesäisiä raittiusjuhlia. Il-
lan ohjelman päättivät yhteislaulu se-
kä viulu- ja lausuntoesitykset.

Oikaisu. Eilisessä Kotikielen seu-
ran kokouksen selonteossa oleva vir-
heellinen lause on kuuluva näin:

Viitaten niihin periaatteisiin, jolta
Maantieteellisen seuran toimittamassa
Suomen kuntain nimiluettelossa 1896
seurattiin, ilmoitti prof. Setälä nytkin
olevan syytä samoin tehdä, ja ehdotti
siis Orlh ve s 1-muotoa Oriveden si-
jasta.

Uusi Suometar
ilmestyy tänään 16-
sivuisena numerona.

Urheilun alalta.
Jalkapallopeli.

HJK voitti ellen IFK:n 4—o.
Eilen klo 4 1.-p. suoritettiin Töölön

pallokentällä verrattain runsaan kat-
sojakunnan läsnäollessa IFK:n ja
HJK:n välinen sarja-ottein,'joka päät-
tyi, kuten kaksi näiden joukkueiden
välistä ottelua aikaisemmin tänä vuon-
na, Helsingin Jalkapalloklubin hyväksi,
vieläpä sangen ylivoimaisella maalisuh-
teella, nlm. 4:llä o:aa vastaan (2—0,
2—o), vaikka ottelu kesti vain 30 -4-
30 min. Kuitenkaan el HJK Itse otte-
lussa ollut näin paljon parempi eikä
sen joukkue myöskään ollut paras
mahdollinen. Hyökkääjäketjusta puut-
tui Nyyssönen nuorempi, jonka sijasta
pelasi Kaarna vasempana rajahyökkää-
jänä, kun Linna oli siirtynyt askelen
keskemmäksi. Tanner oli keskushyök- ,
kääjänä Ja Nyyssönen vanhempi hänen
sivullaan oikealla. IFK:n joukkueessa
nähtiin pitkästä alkaa jälleen Viberg
voimakkaannäköisenä ja toimeliaana
kuten ennenkin. Hänelle oli uskottu
keskustukimiehen kestävyyttä kysyvä
toimi. Hyökkääjäketjußsa oli tehty
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Arvonta on t. k. 30 pnfl.

Lähettäkää allekirjoittaneelle 1, 2, 8, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 50 kpl. Ikaalisten Yhteis-
koulun arpoja etuanniiln. (Pyyhittävä pois nume-
rot, joita ei haluta).

Osoite:

voivat vielä saada ennakkoarpojamme ne, jotka niitä heti hankkivat, silla
arpavarastomme on melkein viimeisiä satoja myöden lopussa, ja

Ikaalisista vasta saamamme tiedon mukaan on jo ennestään kallisarvoi-
nen voittokokoelmamme viime päiviin asti lisääntynyt runsailla arvokkailla
käsitöillä ja muilla lahjoitetuilla voitoilla.

Arpoja haluavat kiirehtikööt johonkin allamainituista liikkeistä, joissa
arpojamme Helsingissä myydään ainoastaan ensi viikon loppuun,
mikäli arpoja riittää:

Aleksanterinkadulla: Fix O. Y., O. Y. Sanomalehtikonttori, Läng & Leppäahon, Dahlbergin
ja Bastmanin paperikaupat, SuomaL Kirjakauppa O. Y., Pohjolan Vaatetusliike, Lindroosin ma-
nufaktuuriliike, Ekbergin k*hvila, Lindgrenin harjakanppa. Annankadulla: Löfmanin paperi-
kauppa. Kårlundin kehysliike. Antinkadulla: SuomaL Kirjallis. Seuran Kirjapaino. Arkadian-
kadulla: Lindbergin tupakkakauppa. Bulevarilnkadulla: Snäll Express, O. Y. Pirtti, Grönqvistin
paperikauppa, Koulukir.iakauppa, Suomen Kauppatoimisto, H:gin Uusi Kirjakauppa City pasaa-
sissa: Kotkavuoren Välitystoimisto. Eerikinkadulla: Elannon kahvila, Geidelin paperikauppa.
Erottajalla: Ikaalisten Yhteiskoulun Arpajiiskanslia, Dahlbergin paperikaupat, Martta Asioi-
misco. Erottajan Sikaarikauppa. Fredrikinkadulla: Lindroosin manufaktuuriliike, Penkalan
paperikauppa. Isolla Robertinkadnlla: Elannon kahvila, Suomal. Paperikauppa O. Y. Kalliossa:
Kallion Kirja-ja Paperikauppa. Kapteeninkadulla: Suomal. Paperikauppa O. Y., Tillbergin
paperikauppa. Kasarminkadulla: Forsströmin tupakkakauppa, J. Joutsen Hedelmäliike. Kataja-
nokalla: Katajanokan sikaarituonti. Korkeavuorenkadulla: Korkeavuorenkadun paperikaupat.
Mikonkadulla: Fix O. Y, Kallion kultasepänliike. Elannon kahvila, Rohdosliike Medeor. Lii-
sankadulla: Pelanderin paperikauppa. Neitsytpolulla: Wulffin paperikauppa. Fabianinkadulla:
Fänu Express. Nikolainkadulla:. Kyrkiuudm ja Nikkilän paperikaupat." Pohj. Espl. kadulla:
■Wulffin ja Dahlbergin paperiKaupat, Pohjoisin. Taloustarp. Kauppa, Nyströmin tupakkakauppa,
Laurent & C:o (Wredenpasaasi), Snabb Express. Rikhardinkadulla: Wessmanin tupakkakauppa.
Siltasaarella: Hakaniemen kirjakauppa, Työväen kirjakauppa. Elannon kahvila, Lindroosin ma-
nufaktuuriliike, Rosenbergin paperikauppa. Simonkadulla: Suomal. Paperikauppa O. Y. SÖÖr-
näisissä: Söörnäisten Kirja- ja Paperikauppa, Elannon kahvila, Viertolan paperikauppa. Teh-
taankadulla: Aijälän paperikauppa. Töölössä: Töölön Rohdoskauppa, Frilanderin ja Töölön
Kir|a- ja Paperikauppa. Vilhonkadulla: Suomal. Paperikauppa O. X. Wladimirinkadulla: Nik-
kilän kirja- ja paperikauppa. Uudenmaankadulla: Nizzan sikaarikauppa. Yrjönkadulla: Wulffin,
paperikauppa.

Uudet täysin luotettavat asiamiehet ennättävät vielä myydä jonkin määrän arpojamme,
jos heti tekevät tilauksensa.

Maaseudulle lähetetään arpoja enää ainoastaan joko käteismaksua tai postietuantla vastaan

IkaalistenYhteiskoulun
Arpajaiskansliasta

Helsinki, Erottaja 15-17, Puh. 117 52,
joka arpojen myyntiä varten pidetään

avoinna myös
Tänään sunnuntaina kello 12—3.
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(S.H.) Helsingin ruotsalaisen puo-
lueen johtava aines merkitsee kulu-
neen viikon aivan erityisessä merki-
tyksessä oman puolueensa murheen
viikoksi, jos nimittäin saa luottaa
puolueen täkäläisten sanomalehtien
lausuntoihin. Muuallahan ei ole
murhetta julki tuotu. Puolue kärsi
maanantai-iltana tappion maistraa-
tinsihteerin vaalissa. Ja se oli jo toi-
nen kunnallinen vaalitappio tämän
vuoden kuluessa. Ensimäinen sat-
tui keväällä oikeusneuvosmiestä ää-
nestettäissä Ja siitäkin tappiosta-
han sitä riitti puhetta aivan jäämään
asti.

Silloinen onnettomuus selitettiin
johtuneen puutteellisesta vaalival-
mlstuksesta; vaalikomitea asetti eh-
dokkaan, mutta kansanpuolueen puo-
luekokous ei sitä hyväksynyt, vaan
»edeskatsoi» toisen, ja silloin lopul-
lisessa vaalissa vietiin kolmas hen-
kilö neuvosmieheksi näiden kahden
kilpailevan ehdokkaan välitse. Niin-
hän se usein käy muuallakin kuin
Amerikassa, jossa käsite »musta ori»
on varsin tuttu.

iViime maanantai-iltaisessa vaa-
lissa oli asia aivan toinen. Vaaliko-
mitea ja puoluekokous molemmat
tietysti ruotsalaisen kansanpuolueen

hyväksyivät melkein yksimieli-
sesti ainakin minkäänlaisitta vasta-
lauseitta, yhden ja saman ehdok-

Kirje Helsingistä.
Eräs vaalitappio. Palkanmaksu

»luonnossa». Se suomennossota,
»Ilkan» töitä.

Lokakuun 14 p.

kaan, mutta kun virallinen vaali ta-
pahtui, saikin toinen hakija enim-
mät äänet ja viran. Ja hänet on,
päälle päätteeksi, ilmoitettu suomen-
mieliseksi!

Vaalin tulos on sattunut, kuten
sanoin, kipeästi ruotsalaisen puo-
lueen virallisesti johtaviin piireihin,
ja julkisuudessa on jo esitetty har-
kittavaksi kysymys, tokko tällä puo-
lueella on enää Suomen pääkau-
pungin kunnallisissa vaaleissa mi-
tään valtaa ja vaikutusta. Ollaan siis
hiukan hermostuneita, ja voihan sii-
hen olla syytä, mutta vain keski-
näisen kurin kannalta asiaa arvos-
tellen. Mitään vallan menettämisen
pelkoa ei puolueella suinkaan tar-
vitse olla; se määrää edelleen aivan
varmasti kaikki Helsingin kunnalli-
set asiat ja virkapaikat, kun vain
puolueen ohjat juoksevat sotkeentu-
matta. Mutta niin ei viime vaalis-
sakaan näytä olleen asianlaita.

Täkäläiset ruotsinkieliset lehdet
ovat selittäneet, että Helsingin oi-

keuslaitoksen ympärille ovat lakimie-
het muodostaneet oman piirinsä, jo-
ka mvka täyttää näiden laitosten vi-
rat oman harkintansa mukaan »vä-
littämättä tavallisessa järjestyksessä
suoritetuista kunnallisista vaalival-
mistuksista». Tämän lakimiesren-
iaan jäsenet ovat, niin nyt valite-
taan, »kääntäneet omalle puolueel-

leen selkänsä» ja »tehneet liiton
vastustajien kanssa» sekä siten »kai-
kessa hiljaisuudessa toimineet tois-
ten puolueiden jäsenten keralla yh-
teistoiminnassa omaa puoluetta vas-
taan». Tällaisten »luopioiden vaali-
kepponen» yllätti mtfka viime maa-
nantai-iltana kansanpuolueen vaa-
livalmistukset ja laskelmat, yllätti ne
ja vei niistä voiton. Tappion kärsi-
neet ovat »kuin puusta pudonneet ja
siitä säikähtäneet». Niin hyvin Hbl.
kuin D. Pr. ovat lausuneet valitte-
lunsa ja syvimmän paheksumisensa
tapahtuman johdosta. Puolueen ar-
vovaltaa on pahasti horjutettu. Se
on nyt kutsuttava koolle harkitse-
maan, millä tavalla sen auktoriteetti
jälleen kohotetaan »raastuvanoikeu-
den eteishuoneeseen järjestetyn tais-
telurintaman» yläpuolelle, jonka jä-
senet, vaikka heidän »tehtävänään
on olla yleisen oikeuden palvelijoi-
ta ja tulkkeja», kuitenkin näissä
vaalipuuhissa muka »syrjäyttävät
oikeudentunnon vaatimuksia».

Tämä hälinä ja hämminki ei oi-
keastaan koske meihin. Minä vaan
en tiedä kuinka »oikeudentunnon
vaatimukset» tulevat sillä syrjäyte-
tyiksi, jollei jotakin lainopillista vir-
kaa täytetäkään erityisen puolueen
puoluekokouksen päätöksen mukai-
sesti. Vaalitulosta vastaan sinänsä
ei kellään ole voinut olla mitään
muistuttamista; kaikki ovat myöntä-
neet valitun erinomaisen hyvin täyt-
tävän kaikki kelpoisuusehdot. Mut-
ta puoluekurin kannalta ottaen
niin se on toinen asia.

• • •

»Palvelin minä rikasta miestä, ri-
kasta miestä ja viisasta, sain minä
kukon palkakseni», lauloi vanhan
kansanrunon sepittäjä. Ja sitten hän

palveli uusia jaksoja ja ansaitsi
niillä kanan, sian, lehmän, härän ja
hevosen, jotka hänelle kieiuivat, kai-
kaliivat, ammuivat, mylvivät ja hir-
nuivat. Ne olivat hänen oman-
sa, hänen palveluspaikkansa,
jonka hän oli ottanut »luon-
nossa» niinkuin muinoin Jaakoppi-
kin Mesopotamiassa.

Mutta eihän meidän tarvitse men-
nä niinkään kauas tai edes Kante-
lettaren runojen sepittäjän aikoihin
löytääksemme palkanmaksamisen
»luonnossai vallitsevana tapana.
Vanhempamme korvasivat ruiskapal-
la niin hyvin halonhakkaajan kuin
kuhilaantekijänkin vaivat, ja voinau-
la oli sangen tavallinen kehruupalk-
kana. Tässä palkkausjärjestelmässä,
jonka sitten kaikkivaltias raha ku-
mosi, oli jotakin oikeudenmukaisuut-
ta ilmankos se on viimeiksi säi-
lynyt kirkollisella alalla.

Niin, raha kukisti valta-aikanaan
luonnonantimien aTvon, etteivät ne
enää palkaksi kelvanneet. Tänä ko-
vana aikana on arvovaaka keikahta-
nut jälleen toisinpäin. Kyllähän nyt
vielä »rahankin ajellaan aartehia»;
mutta eiköhän vain useimmat nyt te-
kisi mielellään työtä saadakseen van-
hanaikaisen »luonnossa» suoritetta-
van palkan lihana, voina, villoina t.
m. s. Hbhn maatalousorojen erikois-
tuntija, nimim. G. v. W. arveli vii-
mekeskiviikkoisessa artikkelissaan,
että nykyinen voinpuute osittain
johtuukin valtaanpäässeestä palkan
»luonnossa» maksamisesta, maanvil-
jelijäin pyrkimyksestä, alentaa sitä

.tietä palkkatyön tavattoman korkeaa
arvoa sekä samalla kohottaa voin pa-
kollisesti alhaalla pidettyä hintaa.
»Aputyöläinen, joka vaatii 8, 12, 15
markkaa tahi vieläkin enemmän päi-
väpalkakseen, taipuu hyvin monessa

tapauksessa tekemään päivän työtä
yhdestä voikilosta.» Hra G. v. W.
luulee, että tällaisissa olosuhteissa
talonpojat, tahi oikeammin heidän e-
mäntänsä ja tyttärensä kirnuta hyrs-
kyttelevät kotona voita, joka sitten
on parhaiten käypää rahaa työtä
korvatessa, se rasvaa ja taivuttaa
jäykimmäikin ja vaati vimmatkin »it-
selliset» palvelemaan maamiestä, jol-
ta saa voikilon päiväpalkakseen.

Täällä 'kaupungissa ei tämä järjes-
telmä käy päinsä. Täällä ei ole sel-
laista »rikasta miestä», jolta saisi e-
des »kukon» palkakseen. Valiokaan
ei voi enää palkita ylen raskasta »jo-
nottamista» edes voikilon neljännek-
sellä; siksi siitäkin hommasta on luo-
vuttu. Huolet eivät suinkaan ole
sillä hävinneet. Muutaman suuren
koulun opettajaväki on minulle ker-
tonut, että voinpuutteen vaikutus nä-
kyy jo kovin hyvin nuorimmissa kou-
lulaisissa.

Sen kyl-
lä uskon, vaikken omasta puolestani
ole tällaista voimien lamaan-
nusta vielä havainnut. Lapset
liikkuvat iloisina kaduilla, peuhaa-
vat kuin ennenkin ja telmivät kuin
ennenkin.

Ja ettei elintarpeiden puute vielä o-
le levittänyt aivan raskasta painoa ja
karua kolkkoutta niillekään aloille,
joissa sen luulisi ensinnä ilmenevän,
siitä mainitsen erään todistuksen.
Muuan täkäläinen jokapäiväinen leh-
ti julkaisee erityisiä »Perheenemän-
tien osastoa». Tällä viikolla täytti
sen osaston melkein koko tilan niin
tärkeän taloudellisen ja elämisen eh-
toja koskevan kysymyksen selvittely
kuin: onko aviovaimo velvollinen te-
kemään miehellensä selkoa niistä

lemmenseikkailuista, joita hänellä on
mahdollisesti ollut, ennenkuin löysi
oikean omansa, Jonka ainoaksi us-
kolliseksi hän sitten tuli? Tätä »her-
kullista» kysymystä siksi sitä
sPerheenemäntien osastossa» nimen-
omaan kehutaan valaistaan puo-
lelta sekä toiselta, miehen sekä vai-
mon kannalta, ja miesväki tuntuu
vaativan kainaloisiltaan täydellistä
avomielisyyttä, »perheenemännät»
arvelevat, että tässäkin »puhuminen
on hcpeaa, mutta vaitio'o kultaa».

No, tätä »herkullista» keitosta seu-
rasi »perheenemäntien» jä'Hruokina
hiukan »kirnupiimää» ja »papuja».
Ja hyvähän on, että osaston lukijoille
tulee senkin verran palkkaa »luon-
nossa».

• • •

Päättyvä viikko on «letty taistelun
merkeissä kirjallisesta omistusoikeu-
desta eli, kuten eilispäivän arv. lä-
hettäjä suvaitsee sanoa, »mannisju-
pakan» merkeissä. Milloin se päät-
tyy ja miten, se on toistaiseksi tuiki
tuntematonta. Kansallisteatterin joh-
tokunnan vastaus 17 henkilön alle-
kirjoittamaan ja johtokunnalle osoit-
tamaan kirjelmään ei anna paljoa-
kaan toiveita sovinnosta, enempää
kuin sitä tehnee myöskään eilis-
päiväinen lähetetty kirjoitus aiheet-
tomine sivuviittauksineen. Voi-
neepa syyllä kysyä, saattaako Kan-
sallisteatterin johtokunta todella ko-
konaisuudessaan hyväksyä vastauk-
sena esitetyn riitakirjoituksen, vai
onko niinkuin on kerrottu
joku johtokunnan jäsen, tietenkin
eräiden yksityisten toverien tukema-
na, tahtonut ja uskaltanut noudattaa
periaatetta >valtio olen minä» ja niin
sepittänyt ja julkaissut tuon pitkän
filippiikdn omalla uskalluksellaan,

mutta Suomen Kansallisteatterin joh-
tokunnan nimessä. Ainakin on mi-
nulle mainittu, etteivät kaikki joh-
tokunnan jäsenet edes tietäneet koko
sepityksestä, ennenkuin saivat sen
viime tiistaiaamuna sanomalehdistä
lukea. Mutta sellaistakin saattaa ta-
pahtua ainakin taistelun tuoksi-
nassa.

Huvittavaa tässä asiassa sellai-
nenkin puoli sillä nyt sattuu ole-
maan on se, että »Työmies»-lehti
on johtokunnan laukauksiin erin-
omaisen tyytyväinen. Se on leiman-
nut suomentajan ja hänen puolusta-
jiensa kannan »keinotteluksi 'edis-
tämisrahaston' varoilla», ja se lau-
suu inhonsa siitä, »että kuuluisia, ul-
komaalaisia kirjallisuustuotteita pi-
detään näin räikeästi saalistamisvä-
lineinä». Lehti näkee siinä »jatku-
vaa sivistysrientojen kiristämistä»,
joka muka tahtoo »ehkäistä etupääs-
sä syviä rivejä pääsemästä osallisek-
si taiteen muruista». Sangen haus-
koja päätelmiä todellakin! Lehtori
Manninen tekee tietääkseni kaikella
tarmollaan työtä suomalaisen sivis-
tyksen hyväksi, samoin monet teatte-
rin johtokunnalle osotetun kirjelmän
allekirjoittajista. Ja kuitenkin he
muka »kiristävät sivistysrientoja» ja*
estävät »syviä rivejä pääsemästä
osalliseksi taiteen muruista». En
ymmärrä tätä »Työmiehen» ajatuk-
sen juoksua muuten, kuin että lehti
on tahtonut olla mukana harkitse-
massa asiassa, jota se joko ei ym-
märrä tai johon se ei ole viitsinyt pe-
rehtyä. Puumerkkinsä on se vain
tahtonut siihen raaputtaa, kuten
»Nummisuutarin» Esko. Mutta siten
on tuo kaiken urakkatyön leppymä-
tön vastustaja joutunutkin sellaista
työtä innokkaasti puoltamaan, vieläipä
työnantaian liittolaisena ja tytateki/
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muutoksia. Erotuomarina oli hra I.
Saxell. Ensi aikapuoliskolla olivat sini-
valkoiset parempi puolue ja saavutti-
vat molemmat maalinsa alkupuolella
ottelua lyhyen ajan kuluessa. Väliajan
lähetessä punavalkoiset alkoivat pela-
ta paremmin, mutta ammuntataidon
laita oli vähän niin ja näin. Tämä il-
meni erikoisesti toisella aikapuoliskol-
la, jolloin IFK:laiset ampuivat use-m-
-min kuin vastustajansa, mutta joko liian
laimeasti, joten maalivahdin oli help-
po palauttaa pallo, tai sitte ohi tai yli.
Jalkapalloklubilaiset pääsivät harvem-
min hyökkäämään, mutta onn'stuivat
paremmin yrityksissään, vaikka heiltä-
kin meni ratkaisevalla hetkellä pettä-
vän miolenmaltin vuoksi pari varmaa
maalia hukkaan. Nyyssönen oli hyölr
kääjäketjun tehokkain mies ja hänen
lopullista ansiotaan olivatkin jälkipuo-
liskon molemmat m? Alit, jotki bän saa-
vutti 23:nnella ja27:nnellä minuutilla.
Hyökkääjistä oli Linna entiseen ta-
paansa toimelias ja Kaarna idribblri-
li> ovelasti ja petkutti pari kertaa
IFK:n pitkää oikeata puolustajaa pe-
rinpohjin, mutta pelästyi tukimieslin-
jasta tullutta, määräystä ja koetti sen
jälkeen päästä pallosta eroon niin pian
kuin suinkin. IFK:n maalivahti ei ole
edistynyt, vaan laskee edelleen usein
väärin, juosten maalista ulos aivan toi-
vottomissakin tapauksissa. Englund
pelasi eilen hyvää puolustajapeliä. Ek-
löf ja Jansson tukimieslinj .ssa ovat
toimen miehiä.

Suomen Jalkapallomestaruus.

"Viimesunnuntainen Viipurin Bandy-
Ja-Jalkapalloseuran ja Turun IFK:n vä-
linen ottelu ei päättynyt kummankaan
hyväksyi ja siten lykkääntyi viikkoa pi-
temmälle ratkaisun saaminen kysymyk-
seen, mikä joukkue pääsee KIP:n kans-
sa ottelemaan Suomen mestaruudesta.
Uusinta-ottelu suoritetaan tänään klo
2 i.-p. Töölön pallokentällä. Viimesun-
nuntainen ottelu oli epäsuotuisista olo-
suhteista huolimatta sangen nautitta-
va. Eilen oli kentoa verrattain hyvässä
kunnossa ja jos sääsuhteet eivät muu-
tu, niin ei tämänpäiväistä peliä pitäi-
si kentän laadun haitata. Jos koskaan
on ollut vaikeata ennustaa, kumpi puo-
li voittaa, niin on niin asianlaita eri-
koisesti nyt. Turkulaisilla on omat
suosijansa, mutta on «Susillakin». Ja
näiden puolesta toivoisin, että viipuri-
laiset tänään pelaisivat tehokkaasti ja
sisukkaasti, mutta kuitenkin pysyen
mieluummin paljon sääntöjen rajan si-
säpuolella kuin kynnenvertaakaan sen
ulkopuolella.

Osakuntajnväliset Jaikapailokilpailut.

Tänä vuonna on ollut osakuntainvä-
lisiin jalkapallokilpailuihin vilkas o-
sanotto. Kaikki muut osakunnat

Tiima Hainari:

Hilda Käkikoski kir-
jeittensä ja kirioitel-

miensa valoisa.

»Hilda Käkikosken yksityisen sie-
lunelämän rikkauteen, joka ensi
csassa jo on ashinut lukijan eteen,
antaa tämä toinen osa vielä tärkei-
tä lisäaineisia.»

»Hilda Käkikosken elämän traa-
gillisuus astuu esiin paremmin
kirjeiden ja kirjoitelmien toisesta
osasta kuin edellisestä.»
(Kansanvalistus.)

»Sille, jolle teoksen ensimäinen osa
ennestään on tuttu, tarjoaa tämä osa
paljon mielenkiintoista ja
selvittäviä, (Valvoja.)

Airi Jöiventana:
Risti ja noitarumpu.

Olans Siiman tarina.
Hirila i: 25.

Ensimäisiä arvosteluja;

paitsi savolainen ovat oileet mukana.
Nyt ovat kilpailut jo lähellä loppuaan,
sillä enää on jälellä vaan 6 osakuntaa,
kun ennen aina joko ensimäisenä tai
toisena olleet uusmaalaisetkin joutui-
sat eilisen häviönsä jälkeen kilpailuis-
ta pois. Varsinais-suomalaiset nimit-
täin voittivat uusmaalaiset (2 —0) vas-
toin odotusta. Huomenna pelaavat
kaikki kilpailussa vielä mukana olevat
osakunnat nim. klo 12 hämäläiset—
turkulaiset, klo 1,15 satakuntalaiset—-
vaasalaiset ja klo ;43 eteläsuomalaiset
—varsinaissuomalaiset. Kaiken toden-
näköisyyden mukaan voittavat hämä-
läiset vastustajansa, satakuntalaisten
ja vaasalaisten pelistä ei tiedä ennus-
tella mitään. Eteläsuomalaisten pitäi-
si taas voittaa varsinaissuomalaiset
jos he vaan saavat parhaan miehistön-
sä kol-oon. M"anantaina kilpailun jäl-
keen jää taas 2 tai 3 osakuntaa pois,
jotenka silloin jo alkaa nähdä kilpai-
lujen lopputuloksen.

Pikku-uiitisia.
uokak. 15 p:nä 1916:

Tänään: Helvi.
Huomenna: Sirkka, Saga.
Aurinko: nousee klo 6,41 ja las-

kee klo 4,50.

H. K. K. Suuriruhtinas Kirill VVIa
dimirovitsh, joka viime tiistaina mat-
kusti höyrylaivalla Tampereelta Hä-
meenlinnaan, nousi Hämeen läänin ku-
vernöörin ja seurueensa saattamana
maihin Sääksmäellä, tehdäkseen käyn-
nin kuvanveistäjä Emil Wikströmin
ateljeessa. H. K. Korkeutensa katseli
suurella mielenkiinnolla taiteilijan teok-
sia, joiden joukosta erittäin sopii mai-
nita J. V. Snellm-nin kuvapatsas.
Käynti tapahtui noin klo 2 päivällä ja
kesti toista tuntia. CS.H.)

Ulkomuseo Seurasaarella on tä-
tään avoinna klo 11—3. Arkisin pää-
see ulkomuseoon kääntymällä vahdin
puoleen.

Henkilötietoja. (S.T.T.) Ruotsa-
laisen normalilyseon rehtori V. T. Ro-
senqvist sai täyttäessään eilen GO
vuotta vastaanottaa lukuisia onnitte*
luja ja kunnianosoituksia. Koulussa o-
jennettiin hänelle aamulla rukousten
päätyttyä adressit opettajt kunnan se-
kä oppilaiden puolesta. Oppilaiden ad-
ressissa oli kaikkien koulun oppiini*
den nimet. Kotonaan sai hän klo 11
vastaanottaa kustannusliike Söder-

>Niin jylhänrunollista ja
vaikuttavan eloisaa luonnonku-
vausta ei ole ennen Lapin tuntureil-
ta piirretty.» (Mikk. Sanomat.)

»On ilmestynyt un s i Panu.»
(Keski-Suomi.) ,

»Suurella nautinnolla lu-
kee kirjan alusta loppuun.» »Ehdot-
tomasti tämänsyksyisillä karjamark-
kinoilla parhaiden teosten
joukkoon laittava!» (Suur-Savo.)

»Soveltuu verrattavaksi Ahon
Panuun.» (Uusi Aura.)

Heikki Impola:

Aunolan perhe.

Hinta 3:75.

Ensimäisiä arvosteluja:

1 ström &. C:on lähetystön, jolloin proi'
F. Gustafsson antoi liikkeen puoles-
ta onnitteluadressin. Onnittelut enti-
siltä auskultanteilta uskonnossa esit-
tivät tri A. Simolin ja lehtori M. von
Bonsdorff. Pedagoogisen yhdistyksen
puolesta kävi onnittelemassa lähetys-
tö, johon kuuluivat yhdistyksen pu-
heenjohtaja prof. \v. Ruin, varapu-
heenjohtaja tri O. Mantere ja sihteeri
lehtori R. Krogerus, suomalaisen nor-
maalilyseon yliopettajakunnan puoles-
ta lähetystö, johon kuuluivat rehtori
Paavo Virkkunen sekä yliopettajat
Melander ja Soveri Helsingin ruotsa-
laisen lyseon puolesta lähetystö, johon
kuuluivat tohtorit Rancken ja Holm.
berg sekä Helsingin K. F. U. M:n
puolesta lähetystö, johon kuuluivat +ri
Simolin ja pastori Berglund. Pitkin
päivää kävi juhlijaa tervehtimässä lu-
kuisa joukko ystäviä ja tuttavia ja
sa?.pni suuri määrä kukkia. Lisäksi
oli tullut monta onnentoivotussähkösa-
nomaa ja -kirjettä. Dialla klo puoli
7: Itä oli joukko kaupunginvaltuuston
jäseniä, ruotsalaisen normaalilyseon
opettajia ja muita kaupungin opetta.
jia sekä kansalaisia kutsunut juhlijan
päivällisille Fennian hotelliin.

70 vuotta täyttää huomenna Laiti-
lan kirkkoherra Henrik Oskar Elers.

65 vuotta täytti Janakkalassa t.k.
13 p. maanviljelijä Oskar Lassila.

€0 vuotta täyttää tänään Keiteleen
kirkkoherra Aksel Anton Lindgren.

Rakennusmestari A. Tammileh-
dolle, joka äskettäin täytti 50 vuot-
ta ja on ollut 25 vuotta yhtämittaa
Helsingin kaupungin töissä, antoi kun-
nan työnjohtajaliitto toissa päivänä
muistolahjaksi kallisarvoiset hopeaiset
kirjoitustelineet. Työnjohtaja O. Aar-
to puhui samalla toverien puolesta.
Eilen sai hra Tammilehto kaupungin
rakennuskonttorin insinööreiltä vas-
taanottaa lahjan, hopeaiset kyntti-
läj-lat, jolloin kaupungin insinööri Id-
ström kiitti T:a hyvästä ja uutterasta
palveluksesta.

Perheuutisia. Kihlauksensa ovat
julkaisseet kassanhoitaja Aino Lind-
ström ja konttoristi Yrjö Kallio,
täällä.

Viisi vuotta oli eilen kulunut sii-
tä kun V. Hovingin paperi- 3a pelikort-
tikonttori, johon sittemmin liitettiin
joku vuosi sitten perustettu Suomen
kivipMnokonttori, siirtyi Viipurista
Helsinkiin. Merkkipäivän johdosta an-
toi liikkeen omistaja eilen kodissaan
päivälliset liikkeen henkilökunnalle.

Kirkollismaksujen kanto toimite-
taan huomenna kirkkokonttorissa, An-
nankatu 14 klo 11—2 ja 5—7 sekä Kan-

Kertomus merimiehistä ja porvareis-
ta Pohjanmaalta.

»Olen lukenut Heikki Impolan ker-
tomuksen ja viehkeät kuvaukset Au-
nolan perheestä todellisesti
viehättyen.» »Vilpittömät on-
nittelut kirjan tekijälle.» (Karjalan

S:ssa A. P.)
»Raitishenkinen kansan kirja.»

(Mikk. S.)

»Annolan perhe on hyvä kirja sa-
nan kauneimmassa merkityksessä.»
(Et.-Saimaa.)

»Siinä on paljon historiallista y-
leiskatsausta, uutteran, idyllisen pik-
kukaupungin lyön kuhinaa ja elä-
män leppoisuutta. s (Uusi Aura.)

Seikkailuja Venäjän rajalta.

Hinta sid. 2:00.

Hinta sid. 1:90.

sallispankissa ja Yhdyspankissa pank-
kiaikana kymmenennestä kaupungin-
osasta.

Kansallis-Osake-Pankki avaa huo-
menna haarakonttorin Keravalla.

Virallisen paperin hinnat. Uuden-
maan läänin kuvernööri on julaissut
kuulutuksen, joka koskee virallisen pa-
perin hintoja.

Taiteilijaseuran tavanmukaiset ar-
pajaiset pidetään joulukuun puolivälis-
sä ja tulevat ne erittäin mielenkiintoi-
siksi, sillä nyt arvotaan sekä ostetut
voitot että myöskin arpajaisiin lahjoi-
tetut arvokkaat teokset: Ville Wall-
grenin valmistama pronssikuva sekä
Mrgnus Enckellin ja Verner Thornén
maalaamat kaksi taulua. Arpalippuja
saadaan Taiteilijaseuran huoneustosta
Unioninkadun 30:ssä sekä näyttelystä
Ateneumissa, Arpalippu oikeuttaa
myös pääsemään paraikaa avoinna ole-
vaan näyttelyyn.

Ylioppilasjuttu. »Ylioppilaslehti»
kertoo seuraavan hauskan historian:

Nuorukainen meni tenttiin. Profes-
sori tuli eteiseen ottamaan sydän-
kurkkuista yastaan ja sanoi: »var sä
god och stig in _ olkaa hyvä ja
astukaa sisään.»

Nuorukainen totteli.
»Istukaa, olkaa hyvä var *■

vänlig och tag plats.»
Nuorukainen teki käskyn mukaan.
Mutta kun professori kysäsi: »talar

herrn svenska eller finska pu-
huuko herra ruotsia vai suomea?», oli
hermostuminen ja kaksikielisyys saa-
nut nuorukaisen niin sekaisin, että
vastasi samaan nuottiin: »jag talar bä-
de finska och 6venska minä puhun
sekä suomea että ruotsia.»

!?!

Tutkija ja tutkittava paistoivat pa-
ri sekuntia särkeä, kunnes professori
purskahti nauramaan, hykerteli kä-
siään ja ilmoitti: »jaha, jaha; vi blir
nog go'a vänner meistä tulee kyllä
hyvät ystävät.»

Sokeroitua nahkaa.' Kans. L:lle
on kerrottu, että eräässä tamperelai-
sessa nahkatehtaassa olisi jo pitem-
män aikaa harjoitettu omituista kei-
noa nahkan valmistamisessa. Parkki-
ammeeseen näet liotetaan suuri mää-
rä sokeria: sen imee nahka itseensä
ja kun valmistus jatkuu, haihtuu vesi,
mutta sokeri jää edelleen nahkaan li-
säämään sen painoa.

Apollon Operetti antaa tänään klo
4,30 (alenn. hinn.) ja klo 7,30 »Pikku

A. Ingman:

Latvasaaren kuninkaan
hovilinna.

»Voidaan huoletta sanoa, että sa-
mallainen aarre kuin »Rimpisuon
usvapatsas-- on myöskin tämä pastori
Ingmanin toinen teos, joka on var-
maan nuorison kitsiin monina pai-
noksina leviävä. Eikä sitä ole hul-
lumpi vanhemmankaan lakea.* (Poh-
janlahti.)

Rimpisuon usvapatsas.

»Menee pikkupoikiin kuin häkä.»
(Tamp. San.)

Martti Vuori;

Onnen unelma.

Holger Drachmann:
Soittajan tarina.

Hels>a Silén:
Norma.
Hinta 2:25.

Loppunut kustactajalia.

Pjliimykse n». Iltapäivänäytänubs-
sä esiintyy ensi-kerran nti Athenaise
Stavenow pääosassa. Iltanäytöksessä
esiintyy nti Elna Gistedt Pikku Pyhi-
myksenä.

Panttitavarain huutokauppa toi-
mitetaan tiistaina t. k. 24 p:nä Hele-
nank. 3:ssa ja myydään silloin pää-
konttoriin Helenankadun varrella sekä
C-konttoriin Ratakadun varrella huhti-
kuulla pantatut lunastamattomat pan-
tit. Viimeinen lunastuspäivä on per-
jantaina lokak. 20 p.

Kun kalastajat ovat varkaissa.
Viime pyhän seuduissa on varas vie-
nyt Haukivuoren Hakkilassa Häkkisen
talon nuotanperän, leikkaamilla perä-
verkon nuotasta aivan tyystin pois.
Lauantaina oli nuotan omistaja käynyt
pyydyksellään viimeksi kal-stamassa
ja kun tiistaina yritti mennä uudel-
leen, oli toinen korjannut sillä välillä
nuotan peräpussin. Varkautta ei voi-
tane kulkumiesten tiliin merkitä, ker-
tovat Mikk. S.

Kuutamosonaatti

Caveant consules ...

(S.H.) Jos silmään ulos ikkunasta
ja nostan katseeni maan tomusta kor-
keutta kohti, näen, että jälleen
täydeltä terältään loistaa kaupungin
yllä ]'" t L

Se on noussut jostain Kruununhaan
takaa ja aikoo kaikesta päättäen tar-
kistaa kurssiaan Tähtitornin yllä. Sen
tavallisestikin valju naama näyttää

hiukan sumuisessa ilmassa erikoisen
vetistelevältä, melkeinpä siltä, kuin
katuisi se tilillään olevia huonoja so-

netteja ja harkitsemattomia kihlauk-
sia, molemmat lukumäärältään kym-
mebentuhatta kertaa kymmenentuhat-
ta legionaa ynnä eilisiltaiset tykö!

Anteeksi, ihanat lukijattareni, tu-
hannesti anteeksi, mutta minun on
mahdotonta lähteä jjilp:sille runoili-
joiksi kutsuttujen nuorten herrain
kanssa, jotka parkuvalla käsipelillään
kuuluttavat kuutamolle särkyvän sy-

dämensä suruja.
Siihen ryhtyäkseni puuttuu minulta

Uusia painoksia:

Hinta i: 50.
»Se on hauska, reippaasti'ja vauh-

dikkaasti kirjoitettu kirja. Tarjoaa
paljon ajattelemisen aihetta ja tai-
teellistakin nautintoa.» (Tur. S.)

Toinen painos tulee knnppaaa
piakkoin.

Hinta 2: 90.
»Epäilemättä asetettava parhaiden

joukkoon uudemmassa käännöskirjal-
lisuudessamme.* (Satak.)

Toinen painos tekeillä; ensi-
mainen loppunut.
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taito niin, ja halukin, sillä ainoas-

taaa kuu Julian parvekkeen, Kirsikka-
tarhan heinäniityn j.n.e. yllä saa mi-
nut hempeälle ja rakkaudenkipeälle
tuulelle; milloin nimittäin näyttämä

valaistuksen hoito on tottuneen kone-
mestarin käsissä.

Taivaallisesta Lunasta en enää pit-
kiin aikoihin ole tuon enempää perus

Mikonkatu 11.
Sen osakkeet ovat allekirjoittaneen

yk£ityispörssissä julmasti laskeneet
ainakin niistä pakkasilloista lukien,
joKoin se huurteisten pihakoivujen lo-
mitse siivilöi kotipuutarhan nietok-
siin violetin kelmeää sineään, valvotti

lastenkamarin asukkaita ja sai heidät
kertomaan satuja hankiaisella kuper-

keikkaa heittelevistä ja navettaa lyh-

tyineen tarkastelevista punahiippaisis-

ta tontuista.
Silloin oli kuutamolla mystillinen

tenho, ja vieläkin mystillisempi silloin,
jolloin tytöt alkoivat näyttäytyä muil-
takin kuin lumisodassa aina itkeviltä
raukoilta , . .

Silloin niin, mutta nyt tuntuu sen

valo heleän auringonpaisteen rinnalla
samanarvoiselta tuotteelta kuin esim.
kynämiesten nimillä varustettu soikea
paperi tukevan liikemiesvekselin vie-
rellä.

Vaikka kukapa tällä kaikkien arvo-
jen uudelleen arvioimisen aikakaudel-
la eroittaa vekselin vekselistä!

Kaikki ne nykyisin ovat yhtä ku-
ranttia tavaraa, läpäsevät kaikki pan-
keissa ja tulevat kaikki pikajunan täs-
mällisyydellä myös maksetuiksi.

Suorastaan peloittavana täsmälli-
syydellä, täsmällisyydellä semmoisel-
la, että Helsingin raastuvanoikeus on

surullisesti käy.

katsonut tarpeelliseksi puuttua asiaan.
Yksi mainitun kunnianarvoisen vi-

raston jäsenistä, sivilinotario nimit-
täin, uhkaa samaisen maksamisraivon
vuoksi jäädä puille paljaille, kuolla

pyhä Troija.

nälkään, lyhyesti ssnoen.
Asiasta kertoo virallinen ja vakava

uutinen seuraavaa:
» Sivilinotarion palkkaa T*aiset Smk. 200: —.

on raastuvanoikeus kaupunginvaltuus-
tolle osoittamassaan kirjelmässä ano-
nut korotettavaksi 200 mk :11a kuus-

«Kotoa jakaukaa« Jouluna 1916.
Kustannusosakeyhtiö Kirjan joululehti

Kuvitetun aikakausiehtemme »Kotoa ja kau-
kaa» vuoden viime numeron julkaisemme kauniinajoulnle h t e n ä. Tilaajille se tulee tilaushintaan, yk-
sityisnumerot maksavat 1 mk. Voimakkaan myrsky-
aiheisen kansilehden on piirlänyt Eric Vasström.
Seuraavat kirjailijat ovat m. m. avustustansa lähettäneet:

Jnho Hcikkanec, Osmo lisalo, A. Ingman, San-
teri Ivalo, Arvi Järventaus, Aarni Kanta, Eino
Leino, A. Peltovnoma, G. J. Ramstedt, A. Ren-
tola, Kyösti Wilkuna ja Martti WnorL
Taideliitteenä, hienona kolmivärijäljennöksenä jae-

taan joku seuraavista kuvista: Hugo Simberg: Aamu;
Magnus Enckell: Albert Edelfeltin muotokuva; Eero Jär-
nefelt: Pojat kalassa; Albert Edelfelt: Mataleena; ja Juho
Rissanen: Ruumiinpesijät.

Asiamiehiä otetaan!

Kusfannsosakeyhtiö Kirja.
1987d

Kellot,
Kihlat

'ilman juotossaumaa)
y. m. kuita- ja hop satavarat saa-
daan voittamattoman halvalla

K. Kallion
Kello-ja Kuitatavarainliikkeeatl

Siroimmat
Kihlasormukset

ilman juotossaumaa
ostetaan varmasti
huo keam maila

Suomen Kultaseppä 0-y:ltä
Aleksanterink. 15
(Mikonkadun kulmassa).

-urku \urak. 12. Tampere Kauppa* 8
Suurin varasto Suomessa.

sa, koska mainitun viranhaltijaa poh-
japalkka on ainoastaan 1,600 mk. tuo-

dessa ja koska hänen sivutulonsa ny-
kyisin vähentyneiden vejjselijuttujea
vuoksi ovat supistuneet 700 mk:st*
kuussa 100 mk:aan kuussa. Rahatoi-

Tuntien hrojen kaupunginvaltuus-
miesten valistuneen mielenlaadun, us-
kallamme kuitenkin toivoa, ettei nila

Ja toiveemme ponneksi liitämme
profetallisen ennustuksen: viel' joo-
tuv! päivä se myös, jona kaatava on.

länkaiken ei vekselejä makseta pi-
kajunan täsmällisyydellä, ja silloin
taas sekä katsotahan että kaivatahan
slvilinotarionkin puoleen.

Parasta siis maksaa pyydetyt vai-

Caveant con s ulee . . , f
Kasaan.

mikamari puoltaa anomusta.»
Synkkä paikka, kuten näkyy!
Synkkä ja seurauksiltaan arvaama-

.

ton! jos nimittäin virallinen protes-
teraja tosiaankin joutuisi nälkäkuole-
man uhriksi.

tanut.

jää vastaan! Niin voivat rintamat
sekautua, kun käydään teatterisotaa.

• • •

>Hyvää tahtoa» ia sovinnollisuutta
näyttää sen sijaan osoittavan maa-
laisliiton vaasalainen äänenkannat-
taja »Ilkkas. Mutta se on tosiaankin
sitä laatua, että pari sanaa lienee
paikallaan.

»Ilkan» politikan mukaista on, että
se koettaa kuvata muiden puolueiden
lehdet maalaisharrastusten vastusta-
jiksi; sitenhän se itse tovereineen voi
loistaa kaiken hyvän loitsijana maa-
ta raatavan rahvaan keskuuteen.
Tässä syksyllä, kuten

.
aikaisemmin

on jo muutamia kertoja mainittu,
tiesi »Ilkka» ja näki etujensa mukai-
seksi siellä Vaasassa kertoa U. Suo-
mettaresta sellaista, jota kukaan tääl
lä Helsingissä ei kuolemakseenkaan
edes aavistanut. Se väitti, että tä
män lehden toimitus on »jyrkästi
kieltäytynyt julkaisemasta Pellervon
johtomiehen osuustoimintaa ja maa
laisoloja koskevia artikkeleita», kos
kei muka U. Eka toimituksen mieles-
iä »sanomalehtitaloudelliselta kan
naita kannata ajaa maalaisten asi

Pohjanmaan maalaisvässtön
piti siitä tietenkin oppia ymmärä
maan U. S:n kaupunkilaisitsekkäi
syyttä ja tuntea oikea ystävänsä
Ilkassa. .

Syyskuun 14 p. U. S. torjui »Ilkan»
jutun kokonaan perättömänä, maini-
ten, ettei se ele »koskaan kieltänyt
sijaa kenenkään Tellervon johtomie-
hen kirjoitukselta, päinvastoin niitä
aina mielihyvällä julkaissut, kuten
asianomaiset voivat its-e todistaa».
Ja niin jäätiin odottamaan, että »Ilk-
ka» myöntäisi saaneensa «rehdyttä-
viä tietoja ja peruuttaisi juorunsa.

iMutta >Hkkas. Se sanoikin »jää-

oita».

vänsä odottamaan Uuden Suometta-
ren lupaamia todistuksia». Se tahtoi
pitää päänsä ja syytöksensä, ellei
syytetty todista viattomuuttaan.

U. S :11a ei luonnollisesti ollut ha-
lua mennä puhdistusvalalle Vaasaan
eikä todistajia etsimään; sillä olihan
todistusten hankkiminen kaikkein al-
keellisimpainkin oikeusnormien mu-
kaan toki syyttäjän asia. Ja U. S.
: äi niitä odottamaan.

(Kiina n-k i r j e e n v

Vihdoin »Ilkka» ilmoitti, että se
Pellervon johtomies, jonka kirjoituk-
set eivät ole saaneet Suomettaressa
sijaa on muka ilse osuustoiminnalli-
sen liikkeemme johtaja, prof. Geb-
hard. Siinä se oli. Mitäs sanotte
pohjalaiset maanviljelijät? Ja mitä
kvkenee U. S. sanomaan?

(S.H.) Yuan-Shi-kain kesäk. 6 p.
julkisesti ilmoitetun kuoleman syyt
ovat jääneet hämärän peittoon.
Yleensä ovat arvelut pysähtyneet it-
semurhan otaksumiseen. Japanilai-
set, joilla aina on parhaat tiedot
Kiinan asioista, ovat sitä mieltä, et-
tä presidentti Juan lopetti päivänsä
itse, jouduttuaan hallitusasioissaan
sellaiseen umpikujaan, josta hänen
oli mahdoton itämaa!aisana selviy-
tyä vähemmällä kuin kuolemalla.

Tämän viimeisten vuosikymme-
nien suurimman kiinalaisen äkki-
näinen lähtö o!i joka tapauksessa yl-
lätys, erittäinkin niille kahdelle puo-
lueelle, jotka Kiinassa viime aikoina
ovat voimiansa mitelleet: niinhyvin
Etelän puolueelle, joka oli presiden-
tin ki kista miseksi nostattanut veri-
seen kapinaan 6 maakuntaa, sekä
Pohjan puolueelle, jolle etelän vihaa-
ma presidentti oli yhtä »pyhä» kuin
muinaisuuden suuret keisarit, ja jolle
sen mielestä oli annettava Kiinan
keisarius ja suurelle hallitsijalle
kuuluva loisto ja kunnia. Sitä var-
ten oli paljon valmistuksia tehty.
Puolen miljoonan sotajoukko oli val-
miina, maakuntain kuvernöörit ra-
kensivat tulevan hallitsijan valtaa
teloittanialla kymmentuhansin sellai-
sia, jotka eivät olleet uuden järjes-
tyksen ystäviä. Yksityisseikkoja
myöten oli kaikki harkittu valmiiksi.
Mut'a kaunis keisarikuntarakennc

U. S. painatti syyskuun 28 pnä
prof. G:n toimittamassa »Pellervo»-
lehdessä julaistun »Ilkan» syytöstä
koskevan lausunnon pääponnen, joka
kuului: j— tosiasia on, éttå U. S.
ei ole koskaan kieltänyt tilaa leh-
dossaan yhdeltäkään Pellervon johto-
miehen kirjoitukselta, olkoon se kos-
kenut mitä asiaa tahansa, vaan päin-
vastoin niille aina suonut riittävästi
huomaitavan sijan».

Mitä teki nyt »Ilkka»? Se sanoi:
»Kun meillä ei ole halua teh<lä
asiasta pitempää juttua, jätämme tä-
män kohdan Pellervon selityksen
varaan?»

Merkillistä sovinnollisuutta! Tahi
oikeammin: piteinrrälle ja'ketuna
siitä syntyisi vielä pitempi valhe.
Tähän Pellervon selitykseen päätty-
neenäkin on sitä jo todellakin tar-
peeksi. Ei kumma, jos »Ilkka» ei ha-
lua mää lisää. Mutta näinkin

»vie!' elää Tikan' työt kenties
kauvankin kansan suussa .

. .»

MnTli

Kolme kuukautta Juanshikain
jälkeistä Kiinaa.

aihta j a 11am m

kukistui, vieden mukanaan suunnit-
telijansa.

Presidentin kuolemaa ei heti vi-
rallisesti ilmoitettu. Vielä kahdek-
san tuntia kuoleman jälkeen ilmoitet-
tiin maakuntiin, etlä presidentti oli
terveenä johtanut keskusteluja mi-
nisterineuvostossa. Vasta kun ku-
vernöörit olivat saaneet lisätyksi
pääkaupunkiensa poliisivoimia ja
kun Pekingiin oli tuotettu kymme-
nentuhatta »Nankingin sankarin»
Changshuenin sotamiehiä, joita kut-
sutaan »pitkäpalmikkoveljiksi», siksi,
että he yhä vielä ajelevat ja palmi-
koivat hiuksensa kuten oli tapana
mändshujen aikana, uskalsi päämi-
nisteri Tuan-Tsi-svci kansalle ilmoit-
taa asian todellisen laidan.

Perustuslain määräysten mukaan
julistettiin varapresidentti Li-Yuang-
hung »Kiinan suureksi presidentik-
si». Fankin joutui johtoon aivan
odottamatta, sillä Yuan-Shi-kai oli
eristänyt hänet valtiollisesta toimin-
nasta, huomattuaan, ettei Li-Yuang-
hung ollut hänen kannattajiaan. Va-
rapresidenttiä pidettiin vankina sa-
massa palatsissa, jossa keisari
Kuangshu vietti viimeiset vuotensa,
ja hänen henkensä oli aina vaaran
alaisena.

Kerrotaan että Yuan-Shi-kain van-
hin poika yritti vallankaappausta,
jonka kuitenkin pääministeri Tuan-
Tsi-svein, joka samalla oli sotami-

ras»

nisteri, lujuus teki tyhjäksi. Presi-
dentin arvo annettiin »tasavallan
esi-isälle», kansan suosiossa oleval-
le Li-Yuang-hungille, joka on Kiinan
Washington ja nyt vasta näkee täyt-
tyneenä sen työn, jonka hän suurin
toivein oli alkanut syksyllä v. 1911.
Häntä seurasi presidentin istuimelle
kansansa yleinen kannatus sekä
kristillisten alamaistensa hartaat ru-
koukset.

Uuden presidentin ensimäisenä
tehtävänä oli yrittää rauhan raken-
tamista pohjan ja etelän välil-
lä. Enemmistö etelän vallanku-
mouksen johtajista olikin siihen
taipuvainen, mutta leppymätön
vähemmistö pysyi yhä Pekingiä
vastustavalla kannalla, esittäen
uudelle presidentille hyvinkin vai-
keita vaatimuksia. Niinpä he vaa-
tivat, et'ä kaikki henkilöt, jotka kan-
nattivat Yuan-Shi-kain hallitusta,
joko virkamiehenä tai raha-avulla,
ovat mestattavat, ettei Kiinan histo-
riassa saisi mainita Yuan-Shi-kain
nimeä(!), ja että kuolleesta presi-
dentistä puhuttaessa hänet mainittai-
siin nimellä »Yuan, valtakunnan va-

Yuan-Shi-kain päästyä rnansoleu-
minsa rauhaan alkoi Li-Yuang-hung
uudistustyönsä, joka vieläkin jatkuu.
Itseensä nähden toteuttaa hän yksin-
kertaisen elämäntavan periaatteita.
Hän on esiintymisessään erittäin
vaatimaton ja sanoo olevansa vaan
»yksi tasavallan monista kansalai-
sista». Hän ei tahdo lukeutua mi-
hinkään puolueeseen ja on lausunut
toivomuksen, että tulevat ministerit
olisivat samalla kannalla. Tämä hä-
nen vaatimattomuutensa on tuotta-
nut hänelle paljon kiitosta eteläisten-
kin leirissä. Hänen kansansuosionsa
on yhä kasvanut sen johdosta, että

hän rohkeni kiristää takaisin Yuan-
Shi-kain pojilta ja vaimoilta heidän
Pekingistä viemänsä mandshu-aikai-
set, valtakunnalle kuuluvat muisto-
esineet. Näitä oli kymmeniä vau-
nunlasteja, niiden kolmensadaniiel-
jänkymmenen vaununlastin joukos-
sa, joiden sanottiin sisältäneen Yuan-
Shi-kain omaisuutta, ja jotka lähetet-
tiin sille rautatien asemalle Hona-
nissa, jonka läheisyydessä sijaitse-
vat presidentti-vainajan perhetiluk-
set.

Heinäkuu oli »suuri vapauden kuu-
kausi». Lähes joka päivä julkaisi
uusi presidentti ukaaseja, joilla hän
kumosi vanhaa ja sääsi uutta. Ete-
län painostuksesta täytyi Li-Yuang-
hungin hävittää monta edellisen pre-
sidentin eloonherätiämää laitosta
Niinpä lopetettiin korkein tuomio-
istuin ja erityinen neuvonantajaka-
mari, jonka ulkomaalaiset jäsenet
vaan pysytettiin toimissaan. Suuri
santarmikunta, johon Yuan-Shi-kai-
vainaja oli uhrannut paljon varoja
ja huomiota, laskettiin hajalle, sa-
moin vähennettiin poliisikuntaa
puolella. Laivalaiturit, rautatiease-
mat Ja kadut vapautuivat vahdeista,
matkustajain matkatavaroita lakat-
tiin tutkimasta, oli kuin ihmiset oli-
sivat päässeet pitkä-aikaises'.a van-
keudesta vapaaksi. Pekingistä lä-
hetettiin kotiseuduilleen suuret jou-
kot Kiinan eri kolkilta sinne saapu-
neita vanhanaikaisia lukumiehiä,
jotta pitkäkyntisillä sormillaan ja
mustepensseleillään lakkaamatta kir-
joittivat esityksiä Yuan-Shi-kaille,
haukkuen uutta aikaa ja ylistäen en-
tisiä kultaisia keisariaikoja ja myr-
kyttäen täten ilmakehää pääkaupun-
gissa. He ovat saaneet nyt antaa ti-
laa toisille esittelijäsihteereille ja
aatteille, joista nuori-Kiina iloitsee.

Erityistä tyydytystä on herättänyt
üßden presidentin toimenpide, jolla
han sulki n.k veroviraston ja lopetti
Yuen-vainajan ylimääräiset veroi-
tukset. Tämän verotusjärjestelmä
oli jo niin sietämättömällä kannalla,
että esim. sianlihasta, ennen kuin se
suuhun joutui, oli täytynyt maksaa
ktiusi erinimistä veroa!

Tärkeintä etelän vallankumouksel-
liaön nähden oli valtiollisten vantien
täydellinen vapauttaminen ja samal-
la niitten tuomioistuinten lopettami-
nan, joitten tehtävänä oli ollut näitä
tuomita ja joille vertoja vetäneitä
ovat vain muinoiset Europan keretti-
läißtuomioistuimet. Niiden kaksivuo-
tisen historia on surullinen lehti
Kiinan uusimmassa kehityksessä. Ne
takavarikoivat »kapinallisten» omai-
suutta, ammuttivat, hirttivät ja mes-
tauttivat »huonoja luonteita», joihin
yleensä luettiin sivistyneempi, nuo-
rempi aines kansasta. Tämän pimeän
yön mentyä ohi on kaikkien kansan-
kerrosten ilo suuri. »Taivas meidät
vapautti», tuulee ihmisten sanovan.

SuuriseuraukseHinen oli myös sa-
■nomalehtisensuurin lopettaminen.
Yuan-Shi-kain hallitus tappoi vähi-
tellen Kiinan parhaat sanomalehdet.
Nyt saavat lakkautetut lehdet ilmes-
tyä uudelleen ja sanomalehdistön
edustajille on Li-Yuang-hung luvan-
nut perustaa erityisen uutistoimiston
pääkaupunkiin. Hän on kehoittanut
sanomalehtiä vapaasti käyttämään
puhevaltaansa ja tuomaan kansan
mielipiteen julki.

Elokuun 1 pnä tapahtuivat parla-
mentin viralliset avajaiset. Yksin-
kertaiseen mustaan pukuun puettuna
vannoi presidentti Li sen edessä lis-
kollisuudcnvalansa tasavallan perus-
tuslaille. Edustajat kumarsivat hä-
nelle kolmasti tasavallan lippujen
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U. Suomettaren Toimituk-
selle.

Korttijärjestelmä ja
yksityinen voin-

hankinta.
Epäonnistunut ehdotus.

,
(S.H.) Kaupungin halkokauppa on

fnllut surullisen kuuluisaksi. Valituk-
sia kuuluu joka ta-holta, mutteivät ne
Bäy johtoväin maihinkaan tuloksiin,
J.k. 11 p. sanomalehdissä ollut muo-
nStustoimikuwnan ehdotus voikaupan
jjArjestämiseksi näyttää vielä vähem-
män lupaavalta. Siinä ehdotetaan m.
tn., että »yksityinen voinhankinta oli-
ei väärinkäytösten välttämiseksi ko-
löonaan kiellettävä ja vodkonttori oi-
keutettava ottaimaiain huostaansa kai-
ken sekä rautateitse että maanteitse
että meritse kaupunkiin tulevan
Toin».

Muoniihistoiimikuwfa ei kuitenkaan
sitoutuisi hankSdtmaan kaikille >mää-
rättvä painomäärää voita, koska käy-
tettävänä oleva voknäärä luultavasti
-vaihtelisi päivästä -toiseen, vaan viik-
ktoannoksen, jonka muonitusloimi-
kunta vahvistaisi määrätyin väli-
a!joJii-». Mutta ellei voita saapuisi
juuri ensinkään1? Onko kohtuu!l fela,
että esitm, ne, joilla on maatilat ja
jotkakirnuavat voita omaksi tarpeek-

seen, eivät saisi sitä itse kävltää,
vaari se otettaisiin heiliä ia jaettaisiin
trariMe? Varmasti tilanomistaja lo-
pettaisi voinvalmislutem. Taikka jos
joiku en caimshmut saarnaan itselleen
fcesåasunitoirsa läheltä »voitintrin»
maalaisvoita, niin se joutuisi toiislle?
Mitä väärinkäytöksiä siitä voisi syn-
tyä, jos kukin saisi omaansa käyttää?

liehuessa ja musiikin kaikuessa.
Suurin toivein ovat he ryhtyneet vel-
vollisuuksiansa täyttämään. Yuan-
Shi-kailainen perustuslaki on ku-
mottu ja sen tilalle on asetettu Sun-
Vat-senin laatima tasavallan ensimäi-
nen perustuslaki, joka kuitenkin on
aiottu vaan väliaikaiseksi. Parla-
mentin käskystä on poltettu Yuan-
Shi-kain aikaiset postimerkit ja hä-
nen paperirahansa tulevat menemään
samaa tietä. Niiden tilalle on val-
mistettu uusia, nykyisen presidentin
kuvalla varustettuja rahoja ja posti-
merkkejä. Uusi parlamentti on vielä
määrännyt eräitten keisaripalvelusta
varten avattujen temppelien sulkemi-
sen.

Parlamentin avauksen yhteydessä
eattui eräs ikävä välikohtaus. Kol-
me Hunanin maakunnasta kotoisin
olevaa edustajaa toi matkatavaroit-
tansa joukossa Peikin-giin 24 kirstul-
lista ocppiumia, minkä arvo on vä-
hintäin 2 miljonaa markkaa, aikoen
Sillä tehdä kauppaa. He ovat kyllä
joutuneet ansaan, multa koko par-
lamentin maine on kärsinyt heidän
tahtonsa. • Ja kuitenkaan heidän
yrittämän s ä affäärj ei ole milään ta-
vatonta tässä maassa.

Vielä mainittakoon, etlä parla-
mentti on vaatinut kansan tietoon
saatettavaksi kaikki Yuan-Shi-kain
tekemät lairaa':, selityksineen siitä.
mihin rahat ovat joutuneet. Tätä
vaatimusta on hallituksen kuitenkin
vaikea täyttää, sillä Yuan-Shi-kain
aikainen rahaministeri Liang-Shi-ii
on poistunut maasta papereineen. Li-
eälksi on eduskunta valtuutlanut ny-
kyisen 'rahaministerin hankkimaan
ulkomaa laista lainaa maan erittäin
«ekavien raha-asiain järjestämisek-
si. Täten on lueteltu kaikki tankein,
mitä utisi Kiinan parlamentti tois-

»ftoSfeuuietm, jolta on ollitt miimeijen fmnmenen muoöen ai»
lana tjaftitjema nfema InrtifaSfamme ja jota runotuotantoina otyefla
on tebnnt nimeiifä tuniietuTft Ijicnotafeic-ten cSfeiben jetjittajäna,
ebu?raa mtio» fuomeulierijen armoStctun forfetnta taioa.
tettatoana ofema ariroStehtmnlifoima, jofa tafittSä ebettijen toimi»
faubeu fuhte?fa meillä ja muuo.ua ilme?tmicitn firjoja, on juo»
menfietellä eufimmaiucn laatiman, ja tuSSnpa moitnifiiufamt meillä
leneufänn totien nimiin foota juofiema§ta fivjaf(iiuu?armo*tchi'3=
tamme mnTifoiiiiaa, jofa fec-täijt mcvtaihta Sosfcimiemen Firjan
rinnalla. SEamS feiffa nuittaa ofemaan, tnifn SoSfeniuemellä ou
ormo?tehunii'e rir.tamnpolmefitffeyia ja mlioS fen liiStorinSia.

sPufceenolniieBfa rtrjaSfa uiictjarnmmc ifiailcmaan esteetti«-j)ft)=
fologtfen tajun marnmutta ja inaTvpcntta, hinvta liifencifuutta ja
lirjafttéfitétoriafltéfa peiehhjmtiSrS. gjityffelle antaa pirteyttä te»
lijan meiltä ehlä ninontaotuinen afovic-meja luoma tnfn, joten ufeat
ftrjottetmista otoatfin mitcöoStuiteet cäieiffi, mitloin ai&e m tax--
jonnut laajempaa Itiffumtéalaa. Si o S f e n n i e m e n I i x-
joitelmat oto at intiimiä armoitetun taiöetta
ja ne omat mijoSfin runoutta." (gataliiimau (?an.)

Simuja 301, fcinta 4:—. ©aataroana firjalaupoirta ja ofia»
miehiltä nmte.

SSertte* Cfrtfci|^tiö>

täiseksi on saanut aikaan. Sen to-
dellinen työkausi on sitäpaitsi vas-
ta edessä. Sille apuaan antamaan
on presidentti Li-Yuang-hung kutsu-
nut tasavallan luojat: Sun-Yat-scnin
ja Huang-Sin'inkin, tarjoten heille
loistokkaan ma 'kan Shanghaista Pe-
kingiin. Toistaiseksi nämä kuului-
suudet kuitenkin pysytteleivät asiois-
ta erillään.

Huolimatta parlamentin ja pre
sidentin ponnistuksista uuden, pn
remman asiaintilan luomiseksi val-
takuntaan jatkavat Etelän eri puo-
lueet hallitukselle vihamielistä po-
litiikkaansa, mikä tuntuu ulkomaa-
laisesta hyvin nurinkuriselta. Ee
syyttävät hallitusta kolmosta seikas-
ta: 1) hallitus ei ole luonut uutta mi-
nisteristöä, sellaista, jossa maan
tunnetuimmat kyvyt olisivat edustet-
tuina, Yuan-Shi-kailaisaikaisten mi-
nisterien kanssa he eivät tahdo olia
misiään tekemisissä. 2) »Monarkis
lit» ovat jääneet rankaisematta, vaik-
ka juuri tästä on yhä uudestaan teh-
ty keskushallitukselle esityksiä. Näi-
den »monarkistiens rankaisemiseksi
ehdotetaan perustettavaksi erityisiä
tuomioistuimia niitä »kymmenen eri
asteen» keisarillismielis ; ä varten,
joihin he ovat nämä jakaneet. An-
karin rangaistus olisi kuolemanran-
gaistus ja armotta olisi mestattava
kiihkoisimmiksi tunnetut Yuan-Shi-
kaismieliset ylemmät sotilas- ja si-
viliviranomaiset; toiset pääsisivät
maanpaolla, vankeudella tai rahnsa-
koilla. 3) Hallitus ei ole nimittänyt
vallankumouksellisen puolueen esit-
tämiä henkilöitä virkoihin armeijas-
sa, meriväessä ja maakuntain hallin-
nossa, joissa yhä edelleen on luke-
maton joukko entisen presidentin

Kaupunkiin tuotu voimäärähän siten
vain suurenisi. Mainitun ehdotuksen
toteuttaminen sitä vastoin kävisi vaa-
ralliseksi ennakkotapaukseksi, jota
myöhemmin voitaisiin sovelluttaa
mitä turmio!Ksimmaila tavalla.

■Mutta tämä ehdotus alkaa jo vaikut-
taa voipukan siten, että se käy vain
suuremmaksi Monet, jotka ovat on-
nistuneet hankkimaan itselleen voita,
pelkäävät antaa lähettäiälile määräys-
tä sen läfeettämiseiksi, kun eivät ole
varmoja siitä, tuleeko se periiie. Epä,
varmuutta lisää vielä se kannatus,
jonika ehdotus sai osakseen! valtuus-
tossa.

iMuonitustoimikunnan emsimäinen
eihdotus voin jakamiseksi on siis näin
ollen ainoastaan 'lisännyt voipulaa,

E. S—o.

Maatilankauppoja. Maanvilj. Kaar-
lo Köhi on myynyt omistamansa
Tackskogin tilan Espoossa sitä varten
perustetulle yhtiölle. Kaupan välitti
Artur Allin Maanmittaustoimisto Hel-
singissä.

T. k. 2 pnä tehdyllä kauppakirjalla
myi msanviljeiijä Nestor Mattila Hat-
tulan pitäjän Nih ttulan kylässä omis-
tamansa Mattilan perintötalon 3/8
manttaalia ilman irtaimistoa 107,000
markan hinnasta rouva Sigrid Mälli-
selle Helsingistä. Vastaanotto tapah-
tui heti. Kaupan välitti Riihimäen Ta-
lonvälitys-Toimisto.

Keuhkotautiparantolat. Tarina-
harjun keuhkotautiparantolan johta-
jattareksi on valittu neiti Hilja Heikin-
heimo Helsingistä.

Sairaanhoitajattaret. Kuhmoisten
ja Padasjoen yhteisen sairashuoneen
sairaanhoitajattareksi on valittu 21:stä
hakijasta neiti Aleksandra Ahonen Hel-
singistä.

asettamia viranhaltijoita. Niiden
henkilöiden edelleen virassa pitämis-
tä katsoo Etelän puolue taisteluvaa-
timukseksi.

Näihin kolmeen seikkaan kohdis
tuvat nykyisin Etelän rauhanvaati-
muksct ja asema on yhä kovin seka-
va, kun keskushallitus ei ainakaan
toistaiseksi ole niihin suostunut.

Tämä ristiriita keskushallituksen
ja Etelän puolueitten välillä saa jat-
kuvaa onnettomuutta aikaan, aiheut-
taen viime aikoina lukuisia kosto-
sotia ja ryöväysretkiä, jollaisista Kii-
Ban varempi historia on niin rikas.
Varsinkin kärsivät Kuangtungin, Hu-
nanin ja Setsuangin maakunnat. Ve-
rikosto on aina ollut vallalla Kiinas-
sa ja nykyisin se on päässyt entistä
»uurempaan vauhtiin. Suuret suvut
kamppailevat keskenänsä ja tasa-
vallan puolueeseen lukeutuvat kosta-
vat -kärsimyksen», minkä heille ai-
heutti kahtena vuonna vallalla ollut
skeisaripuolue». Silmä silrräslä ja
hammas hampaasta on lakina, talo-
jen poltot, murhat ja jäsenten silpo-
miset kuuluvat päiväjärjestykseen.
Sisämaassa asuvat lähetystyöntekijät
saavat nähdä sydäntä särkeviä nä-
kyjä: mestattujen päitä kylänteillä ja
kaupunkien muureilla, ruumiita pu-
roissa ja joissa, naisten pieksemisiä
y.m. Kiinalaisen pohjaltaan raaka
luonne on näin tullut mitä peloitta-
vimmin näkyviin.

Sekasortoa lisäävät eräät Yuan-Shi-
kailaiset sotapäälliköt, jotka eivät ole
totelleet hallituksen käskyä hajoittaa
sotaväkensä ja luopua taistelusta ta-
savaltalaisia vastaan. Tällaisia so-
tilasjoukkojen komentajia, jotka tah-
tovat kostaa Yuan-Shi-kain puolesta,
on vielä paljon, ja verisiä otteluita
on tapahtunut heidän alkuunpanos-
taan eri osissa Kiinaa. Useat maa-

kunnat ovat tähdellisen anarkian
kannalla. Hunanissa esim. oli hei-
näkuun ajalla 6 eri kuvernööriä, jot-
ka sotivat keskenään. Voimakkain
ja itsepintaisin vanhoista Yuan-Shi-
kailaisista -on Kuangtungin maakun-
nan kuvernööri Lung-Tsi-kuan, joka
tottelematta Pekingin- määräyksiä ja
säikkymältä Etelän tasavaltalaisten
uhkauksia vaan lisää sotajoukkojan-
sa ja varustaa Kantonia, jonka ym-
päristöllä tätä kirjoitettaessa riehuu
sisäinen sota.

On selvää, että kun isot riitelevät,
niin pienet tekevät samaa. Varsin
kummallisia »sotaretkiä» käydään
yltympäri eri maakuntia, univor-
muissa olevia niinkuin vormulto-
miakin ■ »sotamiehiä» vaeltelee teitä
ja kyliä, mikä minkin suuren herran
virka-asioilla. Päivisin he tutkivat,
missä rikkautta löytyy ja öisin yhty-
vät näilä ryöstämään. Samaa ta-
pahtuu kaupunkien kultasepille ia
pantti laitosten isännille.

Surkuteltavalla kannalla ovat siis
edelleen Kiinan asiat. Koko maa on
kiehuntatilassa. Tasavaltalaiset kyl-
lä ennustavat sisäisen rauhan palaa-
vaksi kohta kun juanshikailaisuus on
hävitetty; muutama kuukausi vaan
ja maa on saava kaivatun levon.
Jospa niin olisi. Sivullisen tarkasta-
jan on sitä vaikea uskoa..

Kuling, elok. lopulla 1916.
Erland Sihvonen.

Uudenkaupungin knnn&llisneii-
roimiehen vaalina keskiviikkona sai
ääniä entinen neuvosmies, apteekka-
ri Knut Leonard F r i c k 922 ääntä 55
äänestäjältä, kapellimestari Aug. Vid»
gren 291 ääntä 15 äänestä: ä!'ä, isän-
nöitsijä Matti Lehmus 255 ääntä 13
äänestäjältä ja kanttori P. Leppänen
103 6 äänestäjältä.

Valtion puiden huutokauppa.
Vikoe tiistaina Kokkolassa pidetyssä
valtion tukkihuutokaupassa tehtiin
seuraavat kaupat:

Jalasjärven hoitoalueen II Kurjen
kr. maalta tarjottiin myytäväksi
0,292 kpl. sahapuulta, korkeimman
tarjouksen Smk. 1: 64 teki Seinäjoen
Sahayhtiö; II samoilta mailta myy-
tiin 9,656 kpl. puhd>lstuspuuta, kor-
keimman tarjouksen Smk. —: 33 teki
Seinäjoen Sahayhtiö.

Lestin hoitoalueen I Selkämaan kr.
puistosta tarjottiin myytäväksi 3,736
kpl. sahapuuta, korkeimman tarjouk-
sen Smk. 4: 32 teki Himangan Saha-
ja Myllycsakeyhtiö; II Korfatoiaan
kr. puistosta tarjottiin 4,401 sahapuu-
ta, korkeimman tarjouksen Smk
7: 61 teki Viln. Schauman Aktiebolag,
Pietarsaaresta.

Kalajccn hoitoalueen Eteläsydän-
maalta tarjottiin myytäväksi 6,02 1
kpl. sahapuuta, korkeimman tarjouk-
sen Smk. 4:11 teki J. Tuomaala Sie-
vistä.

Pyhäjoen! hoitoalueen Kärsämäer.
kr. puistosta tarjottiin myytäväksi
6.782 kpl. sahapuuta, korkeimman
tarjouksen Smk. 3: 10 teki Kärkkäi-
nen & Puttonen lisalmella.

Siikajoen hoitoalueen Kiuvasabon y.
m. maiita tarjottiin myytäväksi 20,003
puuta, korkeimman tarjouksen Smk.
2: 10 teki Ruukinkosken Saha- ja tii-
litehdas, Ruukista.

Ostajia oli tilaisuuteen sar.~unut
rur.snanlaiscsti, msoHa olivat nämä.
Ibnse kyllä, hyvin haluttomia osta-
maan, joten käcaitu muodostui hy-

vin p:encksi. Tästä myöskin johtui,
että hinnat olivat ykisesti alhaisia

Knkk.
Naapurisopu Kaukolassa. T. k.

6 päivän iltrna klo 6 aikaan ampui
Kaukolan Kortteensalmella joku hen-

kilö haulikolla torppari Ville Siirikai-
sen pirtin ovesta sisään, sillä seura-
uksella, että haulit tunkeutuivat tor-
pan isäntään ja kahteen alaikäiseen
poiUa:n, jotka kuitenkin onneksi ei-

vät saaneet hengenvaarallisia vammo-
ja. S. on ilmoittanut epäilevänsä syyl-
liseksi tekoon erästä naapuriaan.

Maaseutu-uutisia.
Kalliinajan palkankorotukset.

(S.T.T.) Turun rahatoimikamari
on päättänyt kaupungille ehdottaa,
että sellaisille Turun kaupungin pal-
veluksessa oleville henkilöille, joiden
palkka on 300 mk. tai sitä vähem-
män kuukaudessa, anneltaisiin kal-
liinajan lisäysiä 15—00 mk. kuukau-
dessa. Lisäystä tulisi saamaan kaik-
kiaan noin 350 henkilöä ja tuottaisi
se lisäkustannuksia noin 118,000 mk.

Haaksirikkoja,
(S.T.T.) Kotkan lähellä on i lastis-

sa olevaa halkoprocmua joutunut
myrskyn tuhottavaksi. Lotjista me-
ri kaksi hinausköyden katketessa
'kokonaan pirstaleiksi. Halot, joita di
noin 140,000 markan arvosta, kuu-
luivat Pietarin halkokomiteaille.

(S.T.T.) Haaksirikon teki Suursaa-
ren edustalla t.k. 9 p. lättiläinen
moottoriproomu Mairosia. joka yritti
täydessä si!akBca!a<s!issa ulos Suur-
saaren Satanasta.

(S.T.T.) PaTi päivää sitten kerroim-
me koivistolaisen kuunarin Emma
Krokin haaksirikosta Koivistolla. Lai-
van pelastustyötä on fslänyt myrs-
ky ja kova merenkäynti, joten se ei
dfe vielä onnistunut. Nykyään alus
ke.Huu Yasikkasaarert lucna noin 1
kilometrin päässä rannikosta 6 sylen
syvyydessä. Kun a:nkkuiri ja ankku-
riketju ovat pudonneet pohjaan, ei ki-
va enää ajelehdi myrskyn mukana.
Myrsky on katkonut laivan mastoja,
mutta muuten ei alus liene vahingoit-
tunut. Emma Krck on 283 rek. ton-
nin vetoinen, rakennettu 189* Eng-
laaraESSa ja ostettu Suomoen 1913.
TämSn yhteydessä' voidaan mainita,
ett? viime myrsky en ojnnut Koivis-
ton reittiin useita lastattuja sekä tyh-
jiä nroomuja

*••*•*. •^•^

Torpparien vuokra-
maksut.

Eräs vuokralautakunnan päätös.
»Sanantuoja» kertoo, eitä t.k. 8 p.

haastatti muuan Lapinlahden pitä-
jän Ollikkalan kylän talollinen vuok-
ralautakuntaan 2 torppanaan, jotka
saman vuokralautakunnan päätök-
sellä olivat kaksi vuotta sitten siirre-
tyt päivätyövuokrasta rahavuokra-
kannalle, ja vaati torpparien ennen
määrättyjä vuokramaksuja korotetta-
viksi sen johdosta, että työpalkat
nykyisten olosuhteiden vallitessa
ovat entisestään kohonneet, tai sit-
ten torppareja siirrettäviksi takaisin
päivätyövuokraan. Vuokralautakun-
ta ottikin asian käsiteltäväkseen ja
päätöksellään määräsi torpparien
vuokramaksut korotettaviksi n. 50 %

siitä, miksi ne aikaisemmin oli mää-
rätty. Päätöksessään sanoo vuok-
ralautakunta nojautuvansa taanneh-
tivan asetuksen 5 §:ään.

Opettajain kalliin-ajan palkanko-
rotukset. Kärkö'än kunta päätti ko-
kouksessaan jo viime syyskuussa
maksaa n'.s. kalliin-ajan palkanii-
säystä kaakille 'kansakouhijfnsa opet-
tajille 150 m'k. kullekrin. lukien viime
elok. 1 p:stä. Opettajat eivät enem-
pää pyytäneetkään. Päätös oli joten-
kin yksimielinen.
- Kasakpulu*. Rautalammin kun-

nan kirkonkylän koulun apuonetta-
isksi lukuvuodeksi 1916—1917 on
lopullisesti hyväksytty opettajatar
Hellä Siviä Koivisto.

Karttulan kunnan Haapamäen kou-

UUSI SUOMETAR

lun opettajaksi lukuvuodeksi 1916
1917 on lopullisesti hyväksytty opet-
tajatar Alli Estrid Ojalin.

Mikkelin kunnian Harjumaan kou-
lun opettajaksi lukuvuodeksi 1916
1917 en lopullisesti hyväksytty opet-
tajatar Tyyne Flora Ahlqvist Sorta-
valasta..

Vesikauhu. (S.H.) Uudenmaan
läänin kuvernööri on julistanut As-
kdan pitäjän vesikauhun saastutta-
maksi.

Unsia myllylaitoksia. Ylhäis-
ten mylly-yhdyskunta Uskelassa on
t. k. 11 pnä tehnyt sopimuksen Kes-
kusosuusliike Hankkijan kanssa täy-
dellisen jauho- ja kauranryynimyllyn-
koneiston hankinnasta ja paikoilleen
sijoituksesta yhdyskunnan myllylai-
tokseen, joka sijaitsee lähellä Salon
kauppalaa. Laitokseen tulee 4 kivi-
paria, joista yksi ranskalaista val-
misteita, on aiottu yksinomaan nisu-
jen jauhamista varten ja varuste-
taan n. k. sylinterisihdillä, joka eroit-
taa karkeamman ja kienomman jau-
heen toisistaan ja poistaa myöskin
leseet. Vielä tulee laitokseen viljan
puhdistus- ja lajittelukoneet, kivien
tuuletuslaitteet, ohranryynikone, ko-
neisto höyrytettyjen ja »mankeloitu,
jen» kauranryynien valmistusta vär-
ien, johon kuuluu kaurain puhdistus-
ja lajittelulatteet, kuivauskone pyöri-
vää järjestelmää, kuorimakoneet, pa-
tentin saanut pyörivä ryynien höy-
ryttäjä sekä ryynisihti ja kuivausko-
ne. Elevaattorien ja siirtolaitteiden
avulla itsetoimivasti eri koneiden lä-
pi kuljettuaan juoksevat valmiit höy-
rytetyt ja likistetyt kauranryynit
puhtaina, kuivina ja kuumina suo-
raan säkkiin.

Jauhomylly järjestetään myös si-
ten, että sen jälkeen kuin vilja on
elevaattorin suppiloon kaadettu, sii-
hen ei saa käsin koskea ennenkuin
valmiit jauhot juoksevat säkinipak-
kauslaitteesta suoraan säkkim.

Käyttövoimana on sähkö, ollen
mooforien yhteinen voima 85 hevos-
voimaa.

Mylly- ja siihen yhdistettävä säh-
kölaitos on äskettäin tullut käyn-
tiin Sokaisten Otamon koskella. Lai-
tokseen kuuluu 2 turpiinia, 3 paria
kiviä ja ryynikoneet. Veden vaihte-
lusta riippuen voidaan turpiinit hel-
posti yhdistää ja croittaa toisistaan.

Eläinlääkärien taksat. Keski-
suomen eläinlääkäriklubi päätti ei-
len kokouksessaan Tampereella ko-
rottaa eläinlääkäritaksaa 25 % :11a.

Vuokrien suhteetonta kolotta-
mista koskevan pakollisen määräyk-
sen rikkomisesta oli eräitä talonomis-
tajia Tammelan kaupunginosasta
Tampereella viime viikolla määrät-
ty Hämeen läänin kuvernöörin luo
kuulusteltaviksi. Mikäli »Aamulehti»
on saanut tietää, on asianomaiset ta-
lonomistajat tuomittu sakkoihin ky-
symyksessä olevan menettelvn joh-
dosta. (S.T.T.)

Kirjakaupan kauppa. Herra
Victor Hoving on nvyytayt (omistaj-
inansa osaike-eraemmistön Aktiebola-
get Victor Hoving Osakeyhtiössä, jo-
ka yhtiö omistaa Viipurissa kaaran
toimineen kkteikaupan, kirjakaupan
nykyiselle johtajalle, konsuli HjalrnaT
Gröhnäie. Liikettä tullaan jatkamaan
entiseen tapaan.

Tilankaupat. Maanviljelijät A.
Enberg ja E. Vesterling Perniöstä o-
vat myyneet Siggans-nimisen maati-
lan Siuntion pitäjässä tilanomistaja
F Virtaselle. Vastaanotto tapahtuu
mairrask. 1 p. Kauppahinta tuntema-
ton.

Eik-r; toimitetussa huutokaupassa
Pyhäjärven U.l. Vuotin a «len kylässä
sijaitsevasta Alkovclon talosta tekj
korkeimman tarjouksen kamariherra
Hj. Linder 202,000 mfe.

Uusi suomalais-venäläinen tulkki,
Lindstedtin käytännöllisiä tulkkikirjo-
ja, 4:s osa, on ilmestynyt 7:ntenä pai-
noksena. Hinta 1:50.

_ Aikakauslehtiä on ilmestynyt
Eläinten Ystävä n:o 10.
Liikeapulainen n:o 41.
Opettajain Lehti n:o 4L

Kirjallisuutta ja
taidetta.

Lapin romaani.
Arvi Järventaus; Risti la noitarum-

pu. Olana Sirman tarina. Kirjan
kust. Mi siv., hinta 4: 25.

Lapinmaalla on ollut ja on yhä
vieläkin omituinen vetovoima moniin
suomalaisiin kirjailijoihin. Se on
sadun ja taian, runouden ja roman-
tiikan maa Suomen rajojen sisäpuo-
lella. Sieltä ovat kansan käsityksen
mukaan saatavissa syvimmät synnyt,
tiedot ja taiat. Sinne on romantiikan
aaniukoitteella Franzén sijoittanut
\hden ihanimmista idyllisistä ku-
vauksistaan: »Emili tai ilta Lapissa».
Sen lumotusta ilmasta» on uneksinut
Aleksis Kivi, pääsemättä sitä kui-
tenkaan hengittämään. Samoin La-
rin Kyösti, joka on runoillut Lapin-
romantiikkaansa »Aslak Hettaan»,
Väinö Kataja, joka on tuonut suora-
sanaiseen kirjallisuuteemme Lapin-
tunnun tosin sangen kevyen ja
hauraan, verrattuna lappalaissyn-
tyisen Maiti Aikion meilläkin tun-
netuissa ja tunnustusta saaneissa
teoksissa »Eläinten nahoissa» (I
dyreskind) ja »Kurimuksen kuilu»
(Ginunga Gap) tavattavaan. Ja
ovatpa lappalaisiin aiheisiin kajon-
neet muutamat muutkin kirjailijat
esim. Ivalo »Margaretassaan» ja Al-
po Noponen »Lapin profeetassaan»

olematta lainkaan Lapin-roman-
tiikan lumoissa.

Tätä kirjallisuushistoriallista taus-
taa vastaan voidaan asettaa äsken
ilmestynyt Lapin romaani, Arvi Jär-
ventauksen »Risti ja noitarumpu», jo-
ka osittain tuntuu nojaavan eräisiin
edeltäjiinsä, mutta joka kokonaisuu-
dessaan tarjoaa paljon uuttakin. Se
on puolittain historiallinen, puolit-
tain romanttinen kertomus lappalais-
papista Olaus Sirmasta, joka eli 17:n-
nen vuosisadan loppupuoliskolla ja
kuoli Enontekiön kappalaisena 1719.
Tämä mies, jota paikkakuntalaiset ni-
mittävät muisteloissaan »herr' Vuo-
leviksi», oli tunnettu kiivaudessaan,
riidanhalustaan ja juoppoudestaan,
mutta myöskin henkisistä ja. hengel-
lisistä harrastuksistaan, joiden tulok-
sena oli m.m. Cezeliuksen aapiskir-
jan lapinkielinen käännös sekä tun-
netun lappalaisrunon »Juokse, poro-
sein» toimittaminen professori Schef-
ferillc Upsalaan (vaikkei tekijä tätä
seikkaa mainitse; vrt. Suom.-ugr.
Seuran aikak.-lehti VIII).

Romaani kuvailee Sirman elämää
ja vaikutusta, varsinkin hänen tais-
teluansa lappalaisten pakanuutta
ja taikuutta vastaan. Hänen pahin
vihollisensa on muuan lappalainen
noita, Paulus-Jouni, joka pyrkii uu-
distamaan esi-isiensä vanhoja paka-
nallisia tapoja ja pitämyksiä. Jouni
joutuu taistelussa kuitenkin alakyn-
teen, ja kristinuskon tulevaisuus La-
pissa näyttää sen jälkeen entistä va-
loisammalta. Näiden päähenkilöiden
ympärille ryhmittyvät muut romaa-
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Otavan uusi kirjalähetys.

Uusia teknillisiä käsikirjoja.
Voiman saanti ja siirto, V. von Niesiolowski-Gawinin

teoksesta mukaellen ja lisäten suomentanut insinööri Ilmari
Killinen. Hinta 5 mk. ; sid. 7: 50.

Tämä tärkeätä kysymystä valaiseva teos ilmestyy Suoma-
laisen kirjallisuuden edistämisrahaston avustuksella. Siinä
on kauttaaltaan pidetty Suomen oloja silmällä; kotimaiset
tehtaat ja laitokset ovat auliisti antaneet sitä varten sekä
tietoja että kuvia koneistaan. Teos on mielenkiintoinen muil-
lekin kui Q varsinaisille teknikoille, etenkin nykyään, jolloin
kaikille kansalaisille on selvinnyt, mikä tärkeä asema koti-
maisella teollisuudella on ja kuinka tärkeätä olisi että se voi-
makkaasti edistyisi. Voiman saantia koskevassa osassa esi-
tetään tärkeimmät voimakoneet, turpiinit, vesipatsaskoneet,
höyrykoneet, höyryturpiinit ja moottorit. Voiman siirtoa
koskevassa osassa esitetään voimansiirto köysillä, voiman-
siirto nesteen avulla, paineilma-voimansiirto ja sähkövoiman-
siirto, viimemainittu laajasti ja perusteellisesti käsiteltynä.

Höypykoncoppä, lyhempi laitos, kirjoittanut W. V. Fors-
man. Kolmas, kokonaan uudistettu painos, jonka on toimit-
tanut Teknillisen Korkeakoulun lehtori Emil Saraoja.
Kehityksen viimeaikaisimmatkin saavutukset on tässä pai-
noksessa otettu huomioon, joten tämä ansiokas, suosittu oppi-
kirja nyt esiintyy tavallaan uutena teoksena, ollen ajanmu-
kaisin suomenkielinen höyrykoneopin esitys. Kirjassa on
166 kuvaa. Hinta sid. 4: 25.

Uusia oppikirjoja.
J. Kahilns—G. Tegengren, Algebrallisia tehtäviä

ja johdantoa korkeampaan analyysiin. Edellinen osa. Kes-
kikoulua varten. 2:40; sid. 3 mk.

Terveysopfn pääpiirteet, kirj. Max Oker-Blom. Oppi-
kirja koulua ja kotia varten. Kolmas, lisätty painos. 59 ku-
vaa ja 3 värillistä taulua. 1: 50; sid. 2 mk.

Aakkosellinen sanasto I. E. Kerkkolan lukukirjaan
..Deutsche Stil p roben". Toimittaneet I. E. Kerk-
kola ja A. Paasio. 1:50.

Caesarin „Gallian sodan" neljännen kirjan sanastoja
selityksiä, kirjoittanut Veikko Pakarinen. 2 mk.

Uutta kaunokirjallisuutta.
August Strindberg, Tscbandala. Suuren ruotsalaisen

kirjailijan jännittävimpiä kertomuksia. Suomentanut Aarni
Kouta. 1:75.

Anna Baadsgaard, Muistojen maa. 1 mk.; sid. 2 mk.
Eomaani, suomentanut Helmi Krohn. Anna Baadsgaardin
viehättävillä, puhdashenkisillä romaaneilla on Suomessakin
tavattoman laaja kiitollinen lukijakunta.

Otavan 1 markan kirjaston uutuudet:
4. Eino Leino, Olli Suurpää. Komaani. 5. Laura Kieler,
Eri kansallisuutta. 6. G. H. Lorimer, Kirjeitä pojalleni.
Kirjat saadaan sid. a 2 mk.

Otavan 2 markan kirjaston uutuudet:
4. Gottfried Keller, Martti Salander. —5. Leo Tolstoi, Kasa-
kat. 6. Teuvo Pakkala, Pieni elämäntarina. Kirjat saa-
daan sid. å 3: 25.

Uusia lastenkirjoja.
Seppolan lasten kasvitarha, kirj. Hanna Järvi. Kuvitta-

nut E. Koivu. 1: 75.
Mielenkiintoisessa kertomuksessa lapset tutustuvat puu-

tarhanhoidon alkeisiin, saaden myös halua itse käytännössä
.yrittää samaa kuin Seppolan lapset,

Wiseli löytää oikean tien. Kaikas kertomus alpeilta, kirj. Jo-
hanna Spyri. Sid. 2:50.

Ranskalaisia kansansatuja. Eunsaasti kuvitettu ko-
koelma. Sid. 2 mk.

Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsingissä.
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nissa mainitut henkilöt kahdeksi
puolueeksi. Kristinuskon edustajis-
ta mainittakoon Sirman rouva Kaa-
rina, pelkuri suntio sekä nimismies
Martti Martinpoika, joka vastustaa
pappia ja suojelee Jounia. Pakanal-
lisia lappalaisia taas esiintyy epälu-
kuinen lauma. Ei voitane kieltää,
että tässä pakanuuden ja kristinus-
kon edustajain vastakkain ryhmitte-
lyssä sekä taistelukuvauksien järjes-
telyssä tuntuu jossakin määrin Ahon
»Panuns vaikutusta. Samaten on
eräissä lappalaisluonteiden ja -tilan-
teiden esityksessä mielestäni havait-
tavana muistoja Aikion kirjoista. Ja
tuleepa romaania lukiessa paikoin
mieicen Ivalon »Juho Vesainen» se-
kä Franzenin idylli (Sirman rak-
kaustarinan juontelussa). Nämä kir-
jalliset piirteet osoittavat, ettei teki-
jän mielikuvitus vielä ole rohjennut
liikkua aivan omavaraisesti. Hänel-
lä on kuitenkin niin paljon omia ha-
vaintoja Lapin luonnosta ja kansas-
ta ja hän tuntee siksi hyvin lapin
kieltä, tapoja, joikuja ja satuja, että
hän saa niiden avulla herätetyksi
väärentämättömän paikallistunnun.
Joskus on, varsinkin romaanin alku-
puolella, uhrattu tämmöisille ulko-
naisille seikoille liiankin suuri sija ja
esitystä siten raskautettu. Mutta te-
kijä osaa kuitenkin verraten hyvin
käytellä aineistoaan ja kertoa tahdik-
kaasti. Esitys vakaantuu ja vapau-
tuu lopummalla, ja se sisältää mon-
ta sangen vauhdikkaasti ja havain-
nollisesti kerrottua kohtaa'. Esimer-
kiksi mainittakoon Sirman käynti
Fiera Päiviön kodassa ja harhailu
Rostotunturilla lumipyryssä, kohtaus
pappilan heinäniityllä sekä lopussa
Jounin kiinniottaminen, kirkolle
tuominen ja kuolema.

»Risti ja noitarumpu» tekee koko-
naisuudessaan miellyttävän vaiku-

tuksen. Kertomatapa, on asiallista,
olematta silti kuivaa; se on vailla
pateettisuutta, olematta, silti laimea-
ta. Tosin siitä puuttuu se näkemyk-
sen omaperäisyys }a verevyys, mikä
antaa Aikion lappalaiskuvauksille
niiden varsinaisen arvon. Mutta teos
on verraten hyvin rakennettu, ja se
osoittaa miehekkyyttä ja rehellistä
pyrkimystä selvyyteen. Tuulahte-
leepa siitä paikoin eepillisessä muo-
dossa oikeata Lapin runoutta. Ottaen
huomioon sen taidon, mikä ilmenee
romaanin parhaimmilla sivuilla, voi-
daan odottaa, että tekijä vastaisuu-
dessa pystyy luomaan puhtaampia-
kin tuotteita, vapauduttuaan histo-
riallisen asiallisuuden vaatimista ra-
joituksista sekä kirjallisista muistel-
mista. Alku on lupaava.

V. T.

Ruotsinkielistä kirjallisuutta.
Ruotsalaiseni Kifjaliisuudjense.uran
taimesta on julkaisusarjassa »Skriften
utgivna av Svenska LMteratursällska-.
I>et i Finland» ja sen 131:senän:nona
vlmestynyt:

Carl Gustaf Estlander.
Levnadsteckning af M. G. Sch y*
bergson. Siv. XIII + 592, hinta
12 mk.

Aikakauslehtiä on ilmestynyt:
Mercator n:o 41.
Kotimainen Työ n:o 9.

Muistakaa pääkaupungin tulevaa

Terveydentemppeliä
lahjoituksilla ja testamenteilla!

Suomen Hierojaseura.
Pohjarahasto on jo 20,000 mk.
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Tyttöjen käsityökirja.
Kirj. Eva Somersalo. 192 siv.
Runsaskuvainen, 3 kirjaimistomallia

ja iso kaavalehti. Sid. 2:50.
Käsityökirja on järjestelmällinen

opastus käsitöiden perusteisiin, selit-
tää yksityiskohtaisesti ja asiallteesti,
mutta hyvin pirteällä ja yritteleroi-
seen rotikaisevalla tavalla*käsityöai-
nekset ja -välineet, ompelemisen, neu-
lomisen,virkkaamisen, koukkuamisen.
korjaamisen, mitanottamisen ja kaa-
vapiirustuksen sekä antaa ohjauksia
lukuisien esinetehtävien valmistami-
seen paperikanavasta, vähäkankaasta,
kankaasta, ja vielä neuletöihinkin,
virkkaustöihin ja pahvitöihin.

„On taidokkaasti ja tarkalla har-
kinnalla laadittu. Nti S. on onnistu-
nut erinomaisesti työssään. Jokai-
nen selitys tehty havainnolliseksi
kuvan avulla, josta menettelytapa
selvästi esiintyy." (U. S:ssa A. Bruun.)

Tyttöjen kotitöitä.
Kirj: Eva Somersalo. 52 siv.
Väinö Hämäläisen kuvitt. Sid. 75 p.

„Tämä kirja ou senkaltainen, että
olisi hankittava jokaiseen ko-
tiin. Voisimme hyvin nimittää tätä
hyvin järjestetyn ja hyvin hoidetun
kodin käsikirjaksi." (Helsingin Sa-
nomissa Alli Nissinen).

Kaikissa kirjakaupoissa!
Kansanvalistusseura, Helsinki.

19879

E. J. Kurikka:

Eri rakennusalojen työnjohtoon so-
veltuvia tieioja. Esipuheen kirj.
prof. J. J. Sederholm.

>Lukiessa tätä ieosta huomaa joka
sivulta, että sen tekijä on lahjakas ja
toimeensa innostunut ammattimies
Niin nuorten kuin vanhainkin kan-
nattaa siis hyvin hankkia tämä teos
kirjastoonsa taikka sanokaamme
kernaammin työpöydällensä, sillä
kirja on niitä, joista työnjohtajalla
usein on aihetta etsiä tietoja ja neu-
voja töitä suunnitellessaan. >

(Arkkit., lehtori J. Stenbäck Ra-
kennustaidossa.)

Hinta 2: 50. Saatavana useimmis-
ta kirjakaupoista ja suoraan meiltä.

Rakentajain Enstannns-0.-y.,
Helsinki, Mikonk. 11. Puh. 6*59.

19977
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Erään yksityisnäyttelyn
johdosta.

Viimeaikaisten taidenäyttelyjen
kirjavassa sarjassa on nuoren esiinty-
jän V. Kojon yksityisnäyttely Sten-
manin taidesalongissa herättänyt vä-
hän keskustelua tämän lehden pals-
toilla. Lyhyt ilmoitus tästä näytte-
lystä ilmoitus, joka ei oie mikään
varsinainen arvostelu, vielä vähem-
män »virallinens semmoinen pyr-

ki ylimalkaisesti esittämään hra Kc-
jon taiteellisia harrastuksia, jotka o-
vat suuntautuneet sekä runollisille
että maalaukselliselle alalle. Koska
minua on moitittu ymmärtämyksen
puutteesta ja harhaanmenosta mai-
nitussa kirjoituksessani, koetan nvt
täydentää sitä toisella poikkeamisella
puheenaolevaan näyttelyyn ja sen
yhteydessä oleviin asioihin.

Mitä tulee yleensä nykyisten mo-
nilukuisten näyttelyjen karakterisoi-
miseen, luulen että se on melkein
vaikea tehtävä jokapäiväisessä sano-
malehdessä. Puhuessaan suurelle
yleisölle, johon kuuluu myös maa-
seudun tilaajat, täytyy arvostelijan
yrittää jotakin yleistä tietä herättää
mielenkiintoa taiteentuotteisiin, ja
silloin tarjoutuu helpoksi apuneuvok-
si esim. taulujen ja veistosten kirjalli-

sen sisällön kertominen. Puhdas maa-
lauksellisen ja veistoksellisen ytimen
esittäminen käy ajan pitkään ikävys-
tyttäväksi, värien ja muotojen luet-
teleminen abstraktiseksi. Ulkomai-
sessa taidekirjallisuudessa on käy-
ty laajaa keskustelua siitä, miten ku-
vaamataiteellisia ilmiöitä olisi yli-
malkaan yleisölle kirjallista tietä esi-
teltävä. Vaikeudet tässä suhteessa
esiintyvät myös meikäläisissä sano-
matehi«oloissa, ja varsin kipeästi kai-
paa erikoislehteä, joka voisi syvem-

min ottaa asian huolekseen.
Jokapäiväisen sanomalehden täy-

tyy nykyisen näyttelytulvan ja pa-
perinpuutteen aikana pysähtyä etu-
päässä ilmoituksen luontoisiin kir-
joituksiin. Missä jotakin erikoista ja

syvällisempää ilmaantuu, siellä voi
arvostelija yrittää jonkinlaista ka-
rakteristiikkaa, mihin voi oikeastaan
vasta useampikertainen käynti näyt-
telyssä johtaa.

Puhuakseni hra Kojon näyttelystä

voin mielelläni tunnustaa, että käy-

dessäni siinä toisen kerran hänen
maalauksensa esiintyivät paremmas-
sa valossa. Siihen vaikutti jo se
seikka, että avajaisaamun kirpeän
sähkövalon sijasta maalauksia valai-

si auringonvalo. Sinertävät ja rus-

kehtavat toonit sointuivat nyt läm-
pimämmän ja puhtaammin. Kuiten-

Ikin niitä haittaa joskus eräänlainen
»likaisuus», joka on kyllä tahallisia

maalari on sen avulla tahtonut
aikaansaada hämyä ja salaperäistä
tunnelmaa mutta jonka toivoisi
poistuvan, koska tarkoitettu vaiku-
tus voitanee toistakin tietä saavut-
taa. Niinkuin ilmoituksessani mai-
nitsin, on hra Kojolla herkän näki-
jän lahjaa vähäpätöisistä aiheis-
ta ja vaatimattomista rämeensopu-
koista voi hän saada lähtökohdan
maalauksiinsa. Miellyttävästi vai-
kuttaa hänen kuvissaan hartaus, jo-
ka leimaa avutontakin ja vielä o-
säksi diletanttimaista muotoa. Eräis-
sä syksyisissä tauluissa, joissa on
tahdottu kuvata luonnon salape-
räistä syystunnelmaa, niittyjen omi-
tuista vihreyttä, pellolla kyyköttä-
viä kuhilaita, raskaita ja vetisiä pil-
viä, jonkun harmaan tai punervan
saunan yksinäistä elämää, on V. Ko-
jo onnistunut parhaiten. N:ot 4 ja
6 ovat näiden joukossa välittömim-
piä.

Teatterit.
Kansallisteatterissa

Niin hyvää kuin tässä kaikessa
onkin, ei se mielestäni vielä suinkaan
todista vakiintunutta maalaria.
Usein voi aivan alkavillakin ja di-
letanteilla olla samantapaista herk-
kyyttä, mikä saattaa sitten kadota
ajan mukana. Onhan tunnustetta-
va, että hra Kojo on jo etempänä
taiteen vakavalla tiellä. Mutta, niin-
kuin sanottu, hänen runoelmissaan
on intuitsioni vielä kovin epämääräi-
nen, ja yrittäessäni viime kesänä lu-
kea hänen novelliaan »Väärä va-
la» (Aika n:o 5), kompastuin heti sii-
hen ulkomaiselta kajahtavaan vuo-
ristoympäristöön, mihin suomalaiset
sankarit olivat sijoitetut. Tulevai-
suus on näyttävä, kuinka V. Kojo ori
suoriutuva kahden niin vaikean tai-
teen harjoituksesta kuin maalaus-
taide ja runous ovat. Tämän kir-
joittaja on puolestaan kaikella myö-
tätunnolla seuraava hänen kehitys-

tään.

Kansan Nr.yttämöllä

Ruotsalainen teatteri

Näyttely Stenmanin salongissa on
auki t. k. 17 p:ään.

Uusia kirjoja.
Suomalainen julkaisu
arvosteltu ulkomailla.

Otavan

(S.H.) Suomalaisen Tiedeakatemian
julkaisema sarja Folklore Fe 1-
1 ow s Communications (Kan-
sanrunouden ystäväin tiedonantaja),
jota on ilmestynyt 23 numeroa, on
saanut osakseen* laajan selostuksen
ja arvostelun amerikalaisessa aika-
kauskirjassa The Romanic Re-
view (1916 n:o 1). Arvostelijan,
New-Yorkin Cornell yliopiston opet-
tajan T. F. Crane n mielestä tämä
julkaisusarja »muodostaa tärkeimmän
lisän kansanrunouden tutkimukselle,
mitä on moneen vuoteen ilmestynyt.
Se tulee epäilemättä herättämään
uutta harrastusta aineeseen ja anta-
maan tutkijan käteen uuden tutki-
mus-aseen. Tämän terävyyttä ja kes-
tävyyttä on vielä koeteltava, mutta
kieltämätön on nyt jo tämän arvo
ja mielenkiinto.»

»Jokaisen tieteenhaaran historiassa
ilmenee sama huvittava ajatustoimin-
tojen kehitys. Niinpian kuin joku
käsitystapa vanhettuu tai kadottaa us-
kottavaisuutensa, tulee toinen sen si-
jalle. Kun kiintymys johonkin
tutkimusaineeseen näyttää kokonaan
lamautuneen, nousee uusi katsanto-
kanta tai uusi tutkimustapa sitä vir-
kistämään ja siihen uutta eloa luo-
maan. Siten kansanrunoudentutki-
muksen alalla Grimmin (tarullinenl
teoria väistyi Benfeyn (sadulle kir-
jallista alkuperää omaksuvan) teo-
rian tieltä ja heidän mytologiset ja
kielitieteelliset tutkimustapansa ylei-
semmälle kansatieteelliselle, jota
Lang ja Frazer edustavat. Nyt kun
viimemainittu teoria näyttää tyhjen-
tyneen ja vakavia epäilyksiä on sen
peruskäsitteiden paikkansa pitäväi-
syydesiä, ainakin mitä satuihin tulee,
esiintyy uusi metodi, joka vuorostan-
sa on tutkimusta kiihoittava ja uutta
harrastusta herättävä.»

Yksityiskohtaisesti tehdään selkoa
Julius Krohn-vainajan histo-
riallis-maantieteellisestä tutkimus-
tavasta, jonka hän keksi Kalevalan
runoja tutkiessaan ja jota sittemmin
on kansansatuihinkin sovitettu.

Erikoisesti arvostelija panee huo-
miota A. .Aarneen moniin, julkai-
suihin tässä sarjassa. Suomalaisten
satujen luetteloa, joka käsittää 26,000
satutoisintoa, hän tavattoman työn
tuloksena, joka avaa pääsyn suoma-
laisiin satuaarteihin toisten maitten
oopineille ja epäilemättä tekee saman-
laisten luettelojen tarpeen muualla-
kin tuntuvaksi. Aarneen katsaus
maailman satukirjallisuuteen »häm-
mästyttää tietojen äärettömällä run-
saudella alaansa hyvinkin perehty-
nyttä tutkijaa». Hänen toimittaman-
sa vertailevan satututkimuksen opas
on »ihmeteltävä tieteellisen työn suo-
ritus, selvä ja tarkka; se on epäile-
mättä suuresti edistävä uuden tut-
kimustavan leviämistä».

Aarneen erikoistutkimuksista ar-
vostelija vertaa erästä, joka käsitte-
lee satua elä ;nten kieltä ymmärtä-
västä miehestä ja hänen uteliaasta
vaimostaan, kuuluisan englantilaisen
tiedemiehen J. G. Frazerin aikaisem-
paan saman aiheen käsittelyyn.

»Näitä molempia tarvitsee vain kes-
kenään verrata nähdäkseen Aarneen
tutkimuksen pitkälle menevän ete-
väramyyden ja hänen käytettävänään
olevain, Frazerille täysin tuntematto-
mani ainesten rikkauden.»

esitetään tänään klo 4 ip. ensi ker-
taa alennetuin hinnoin teatterin vii-
mieinen kotimainen uutuus Konrad
Lehtimäen 4-näytöksimen näytelmä
»Perintö», Urho Soimersalimi pää-
tehtävänsä. Ilta-näytännössä klo
puoli 8 ip. esitetään tavailisin hin-
noin toisen kem-an CteraT AVliilden 4-
nä/ytötoshnen näytelmä »Lady Win-
dermeren viuhka». Helmi
Lindelöf, Lilli TuVnheimo ja Oskari
Sa<k> tärkeimmissä tehtävissä.

Lippumyymälä avataan tänään klo
2 ip.

Teatterilla on harjoituksien alaise-
na keskiaikainen, englanti-
lainen moraliteetti: »Jokamies»
(»Everyman»), vanha näytelmä rik-
kaan miehen kuolemasta, jonka Huu-
go Jalkanen on suomentanut. Näy-
telmään on Jean Sibelius säveltänyt
laajan musiikin ork esterille "ja kuo
noille. Ensi-ilta on suunniteltu mar-
raskuun alkupäiviksi.

esitetään tänään klo puoli 5 alenne-
tuin hinnoin huvinäyteVä Nais-
sankari. IManåytämtöniä klo 8
näytellään seitsemästoista k: e~ta. Lau-
lu tulipunaisesta kukas-
ta. Sama kappale esitetään myöskin
ensi trästaina. Lippumyymälä on
a#ci tänään klo 12:sta ja fnnakko-
myynli tiistain näytäntöön on huo-
menna klo 12—3

Ensi torstaina on teatterilla ensi-
ilta. Esitettävänä kappaleena on
tshekkiläisen Ferenz Meklarin 3-näy-
töksijien Satu sudesta, jo=sa
päänsia esittävät nti Lindberg ja forat
Hilden ja Käyhkö.

esittää tänään klo 2 alennetuin hin-
noin Inspektorn på Siltala
ja klo puoli 8 i. Ambrosiuksen,

Huomenna annetaan operetti V i fl-
ickungen; ennakko-osto tänään
12—3 ja s:stä.

kustannuksella on ilmestynyt:
Voiman saanti ja siirto.

Viktor von Niesiolovski-Gavinin teok-
sesta mukaillen ja lisäten suomenta-
nut Ilmari Killinen. 216 siv. 123
kurvaa. Hinta nid. 5 mk. : sAd. 7:50.

Tämä tärkeätä kysymystä valaise-
va teos on ilmestynyt Suomalaisen
kirjallisuuden edistämisraihaötan
avustuksella. Pitkin mastkaa on kiin-
nitetty erityistä huomiota Suomen
oloihin ja useat kotimaiset tehtaat
ja laitokset ovat teosta varten auliis-
ti antaneet sekä tietoja että kuvia
koneistaan'.
Lyhyt höyrykoneoppi.

Kirjoittanut W, V. Forsman. Kol-
mas, kokonaan uudistettu painos,
jonka on toimittanut Teknillisien
Korkeakoulun lehtori Emil Sara-
oja. Hmta sid. 4:25.

Terveysopin pääpiirteet.
Oppikirja koulua ja kotia Tairten.
Kirjoittanut Max 0k e r-B 1o m. Kol-
mas, lisäilty painos. 120 siv. 59 ku-
vaa ynnä kolme värillistä taulua.
Himta 1:50; sid. 2 mk.

Aakkosellinen sanasto
J. E. Kerkko!am lukukirjaan »Deut-
sch* Stilproben». Toknittaineet J. E.
Kerkkols ja A. Paasio. Himta 1: 50.

Algebrallisia tehtäviä ja
johdantoa korkeamipaein analyysiin.
Kirjoittaneet J. Kahi 1 u s ja G.
Tegengren. Edellinen l osa : Kes-
kikoulua varten. 153 siv. Hinta
2: 40: sid. 3 mk.

Muut lehdet.
KANSALLISUUSKYSYMYS IA

INKERILÄISET.

Caesarin »Gallian sodant»
neljännen kirjan sanasto
ja selityksiä. Kirjoittanut. Veik-
ko Pakarinen. VIII + 77 siv.
Hinta 2 mlk.

Hanna Järvi: Seppoian
lasten kasvitarha. Kuvitta-
nut R. Koivu. 111 siv. Hinta 1:75.
August Strindberg:

Tschandala. Romaiami. Suomen-
tanut Aarni Kou t a. 164 siv. Hinta
1:75.

Anna Basdsgaard- Muis-
tojen maa. Romaani. Suomen-
tanut Helmi Krohn. 184 siv. Hin-
ta nid. 1 mk., sid. 2 mi. Otavan 50-
pennin kirjasto n:o 112—113.

Suomea taiteilijain näyttelyssä
Ateneumissa on näyttelyn ensimäi-
sen viikon kuluessa nryytv 14 teosta,
naimittani: Mikko Carlstedtin »Kylä»,
R. Gladin »Rantamotiivi», Hj. Gra-
nin »Maisema», Eero NeJimrirkan
»Pohjalainen maisema» ja »Kevätpäi-
vä», Lyyli Ollilan »Poika», H. Tan-
cWeitin »Syysimaiseima», etsaus, kah-
tena kanneleena, »Sisäkuva», Msaus,
»Kymistä», etsaus, ja »Veräjä», et-
saus, E. Vasströmin radceraus »Työs-
tä kotiin», L. Ylösen »Tie» ja N. Å-
strömin »Kenttä». Näyttely on. au-
ki joka päivä klo 11—4.

Stenmanin Taidesalongin nndet
taiteilija-apurahat, suuruudeltaan 500
mk., on annettu maalareille I. Aal-
lolle, Valle Rosenbergille, Anton
Lindforssille, Mikko Oinoselle ja
Veikko Purolle sekä kuvanveistäjä
Into Saselinille,

(S.H.) »Inkeris-lehden viime nu-
merossa käsitellään ylläolevalla otsi-
kolla mielenkiintoisesti inkeriläisten
suhtautumista kansallisuuskysymyk
seen. Kirjoitus sisältää pääasiallises-
ti seuraavaa:

Inkerin kansan siveellisistä clois
ta, sen kunnosta, on lausuttu paljon
pahaa. On sanottu, että se kansa on
n."n rappeutunutta, ettei se kykene
enään kauan säilyttämään omaa
kansallisuuttaan,- vaan on tuomitt.i
kuolemaan. Rappeutumisesta pu-
huttaessa on etupäässä tarkoitettu
inkeriläisten suhtautumista omaan
kansallisuuteensa ja omaan kie-
leensä.

Asiat eivät kuitenkaan lehden mie-
lestä vielä toistaiseksi ole niin toi-
vottomalla kannalla kuin mitä ensi
silmäyksellä voisi luulla. »Kun ajat-
telee, että Inkerin kansa on yli 200
vuolta asunut venäläisen kansan
keskuudessa ilman että se on sen
enempää kansallisuuttaan menettä-
nyt, vaikka sivistystasokin on ollut
verrattain alhainen, niin todistaa tä
mä seikka jo jonkinlaista kansallista
kuntoa, eritoten kun ottaa huomioon
ne erittäin vaikeat olosuhteet, jois
sa en täytynyt toimia. >

Inkerin kansa on monin paikok:

vielä ilahduttavan paljon suomalais
ta. »Tapaa vieläkin inkeriläisiä, joil-
'a en kalliina sydämen asiana ky-
symys kansallisuudesta. Nousevaa
sa polvessa on osotiautunut myöskin
cevan joukko kansan miehiä, joitten
sydän sykähtelee lämpimästi omia
sivistyspyrinnöitä ajatellessaan. Kun
vie la ottaa huomioon ne monet laajat
alolteet inkeriläisen sivistystyön vai-
niolla, jotka ovat viime vuosina jou
tuneet päiväjärjestykseen, niin täy-
tyy todellakin vielä luoda toivova
katse tulevaisuuteen. Ei kaikki ole
menetettyä!», lausuu lehti, ja jatkaa:

»Kansan siveelliseen kuntoon kuu-
Juu vielä paljon muutakin kuin kan-

Protopopovin puhe.

Venäjältä.
(S.H.) Protopopovin Moskovassa sanomalehtien edustajille pitä-
mä puhe. Mitä Protopopovin duumalle esittämä deklaratsioni
tulee sisältämään? Sturmerin erikoiskomitea päättänyt lak-
kauttaa runt. Obolenskin komitean. Yhteiskunnallisten järjes-
töjen ja valtakunnanduuman edustajat kokoontuvat neuvottele-
maan elintarvekysymyksestä. Pohjoisen rintaman armeijain
päällikkö ilmoittaa voivansa esi* tain varustaa Pietarin kaupungin

elintarpeilla.

(S.H.) Viime perjantaina saapui si-
säministeri Protcoopov Moskovaan,
missä hän >Djemin> kertoman mu-
kaan klo 5 i<p. otti vastaan Moskovan
sr.nomaleihdistön edustajat

Vastaukseksi sanomalehtimiesten
pyyntöön, eitä sisäministeri ilmoittai-
si jotakin ohjelmassaan, Protopopov
lausui seuraavaa:

Protopopov ja duuma.

»Te haluatte, herrat, saada tieteja
ohjelmastani. En voi si<itä ilmoittaa
mitään, sillä minun ohjelmiani on
nykyisen ministerineuvoston ohjel-
ma. Nykyhetkenä ei voi olla muuta
ohjelmaa. Mitä tämän ohjelman si-
sältöön tulee, tekee siitä selkoa mi-
nisterineuvostjon puheen jo>htaéa valta-
kunmnduumassa. Minä alen vain
vksi yhdistetyn haltiluiVsen jäseniä
Olisiko johdonmukaista ia järkevää,
että mimä omasta puolestani antaisin
henkilökohtaisia tietoja vastaisesta
työstäni. Hallituksemme ohjelman
suuntaviivat esittää Siörmer va.ta-
kunnnnduuman avajaisissa. Tämä ta-
paMuu aivan lähimmässä tuiievai-
sinidVissa.»

Sanomalehtiimiehet pyysivät mi-
nisteriä lausumaan mielipiteensä e-
liniärveäcysysniyfcsestä, joka nykyään
on herättänyt niin suurta levotto-
muutta.

Moskovan varustaminen el;n-
ta>ppeil'la, lausui Proiopopov, on hal-
litsijan erityisenä huolena. Kaikki
puutteellisuudet tässä suhteessa ovat
erittäin rastaita Hänen Majesteetil-
leen, sen vuoksi, eitä Moskova on ai-
na'ollut ja tulee olemaan Venäjän
isänmaallisuuden kehtona. H. M. Kei-
sari luottaa lujasti siihen, että Mos-
kova säilyttää säle ominaisen mieli-
alan nykyhetkenäkin ia että se py-
syy lujuudessaan horjumattomana.
Tie lenkin ovat vajavaisuudet elintär-
vekysymyksen järjestelyn alalla so-
odan aikana välttämättömiä, mutta
mikäli mahdollista ovat ne järjestet-
tävät ja niitten on saatava oikea rat-
kaisu. Näin ollen tulee väestön ase-
ma läihiimimässä tulevaisuudessa htl-
poittumaan. Olen Itsevaltijaalta Hal-
litsijaltamme saanut käskyn ryhtyä
mitä tarmiokkaimipiin toimenpiteisiin
el in tarvekye ymyik sein järj estämreeksi ,
jotta väestö ei kärsisi, enempää kuin
on välttämätöntä tämän suuren so-
dan aikana.

Vät ston kärsimyksiä ed ikävä kyllä
vcida välttää. Hallituksen tehtävänä
on täyttää H. M. Keisaria antamat
käskyt siten-. <»ttä ne toéeHs tulevat
sovitettua elämään. Toistan, että
kaikki tämä liikuttaa H. M. Keisarin
sydäntä mitä syvimroästi. Häntä lii-
kuttavat ne kärsimykset, joita hänen
kansansa saa kokea. Mutta, luonnolli-
sesti, te käsitätte, hyvät herrat, että
sota, kun se kerran on alkanut, on
käytävä voittoisaan loppumin. Tämä
sota en ainoa laatuaan historiassa.
Tällaista sotaa ei muista mikään
'kansa. Suuri on näin ollen myöskin

se työ, jonka Venäjä ja me saamme
suorittaa. Jos me jätämme tämän so-
dan keskeneräiseksi nykyisten meille
edullisten olosuhteitten vallitessa eri
valtioitten kesken, tulee se ehdotto-
masti toistumaan eivätkä olosuhteet
silloin enää tule olemaan niin edulli-
set kuin »yi

(Kciko Venäjän kansa taistelee, se
taistelee koko ofcmiukseilaan ja veral-
laan, ja siksi vaaditaan paljon kär-
sivällisyyttä. Tämä on välttäenätön-
tä koko valtakunnan vuoksi. Jumala
on laupias, asiamme edistyv ja topan
rusko jo kajastaa. Juuri siksi nykyi-
sissä vaateissa olosuhteissa, jotka
vallitsevat koko Venäjällä ja etenkin
Moskovassa, minä vetoan teidän kär-
sivällisyyteenne ja isänmaallisuu-
teanme, jota on osoittanut koko Ve-
näjä ja kaikki H. M. Keisarin ala-
maiset, voisinpa lisätä, uskonnosta,
säätyluokasta ja politisesta vakau-
muksesta riippumatta. Tämähän
isänmaallinen tuntne on yhdistänyt
ja yhdistää koko kansan taistelussa
vihollista vastaan. Tätä seikkaa ei
voida airvioida lidan suureksi, sillä
yksiinielisy-yd.essä piilee voima. Näin
ollen me tulemme voittamaan. Mitä
aineellista ia henkistä rikkautta VDit-

sallisuustunto, joita muita varsin

tärkeitä puolia ei myöskään saisi
millään tavoin syrjäyttää. Tällaista
kansallista kuntoa on omiaan selvit-
tämään kansan oikeustajunta, s.o.
käsitys oikeasta ja väärästä sekä ky-
symys velvollisuudentunnon suuruu-
desta. Mitä inkeriläisiin tässä koh-
din tulee, niin eivät asiat ole kov ; r
ilahduttavia. Kieroja katsantokanto-
ja siitä, mikä on oikein ja mikä vää-
rin, mitä voi itselleen sallia ja mitä
ei, taoaa kaikkialla. Erikoisesti on
velvollisuudentunto kovin vähän tun
nettu käsite, mikäli sitä muutamissa
voi ollenkaan puhua. Poikkeuksia
luonnollisesti on. Tähän seikkaan
lienee ennen kaikkea vaikuttanut
miljoonakaupungin läheisyys ja ym-
päröivä vieras kansa.»
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to tu.lee tuomaan tuMessaan, sen to,
hyvät herrat, hyvin tiedätte.

Suokaa anteeksi, että rajoitan pu-
heeni tähän, sillä kaikki ennakolta
määrätyt ohjelmat ovat arvoitukselli-
sia.

(S.H.)
>Birsh. Vjedornosti» kertoo, että si-

säministeriön eri osastojen pääiliiköt
ovat saaneet käskyn laatia selostuk-
sia ProtoTcipoville tärkeimmistä kysy-
myksistä.

Näitten selostuksien perusteella ai-
koo ministeri duumassa antaa dekla-
ratsionin, jota jo hyvissä aqodm ryh-
dytään laatimaan.

Yllämainittujen tärkeiirnipiein kysy-
myksien joulknssa, völostieemstvoja
lukuunottamatta, ovat karuipunkirefor-
mia sekä yhdistymis- ja kokoontu-
misvapautta koskevat lakiehdoiulkset.

ELÄMÄN KALLEUTTA VASTUS-
TAVA KOMITEA.

ELINTARVEKOMITEAN ISTUNTO.

(SH.) »Utro Roasijim» tietojen mu-
kaan on viiden ministerin konrtea
Stjirmierin puheenjohdolla käsitellyt
ruhtinas Obdksakm puheenjohdolla
toimivan elämämikalleutta vastaan
taistelevani komitean ohjesääntöä.
Suurin osa komitean jäsemistä vaati
yllämainitun ruhtinas Obolensikin ko-
mitean poistamisia, koska se koko
olemassa olonsa aikana ei ole tehnyt
mitään elämän kalleuden vastustar-
miseksi ja toisaalta taasen, kuten
maanröljelysrninisteri, kreivi Bob-
rinski ja kauppaministeri Shahovskod
huomauttivat, on se (koko ajan toi-
minnallaan loukannut elintarve- ja
polttoainekomitean oikeuksia seka
herättänyt kyselyjä ia vastalauseita
näitten komiteain jäsenten ia lainsää-
dännöllisten laitosten edustajain puo-
lelta.

Komiteani istunnossa kävi ilmi,

Usuuksia.

Suomenkaikkien kotien
Joulujulkaisut

Joulutunnelma
Nuoriion Joulu
Lasten joulukirja

ilmestyvät jälleen ensi jouluksi, vaikeista oloista huolimatta entis-
ten vertaisina, mahdollisuuden mukaan vielä niitäkin arvokkaampina.

%0 Kirjallistaiteellinen joululehti
Hinta taideliitteineen 2:50,

muodostuu tänäkin vuonna Suomen ehdottomasti ensimäiseksi lois-
tojoululehdeksi, niin hyvin sisältöönsä kuin ulkoasuunsakin nähden.
Maamme parhaat kirjalliset ja taiteelliset voimat ovat antaneet
avustustaan. Seuraava luettelo takaa sisällön arvokkuuden:

Eero Alpi Fr. J. Lindström Albert Edelfelt
Jalmari Hahl Severi Nuormaa Albert Gebhard
livo Häikönsa V. Tarkiainen Väinö Hämäläinen
Santeri Ivalo U. V. Valakorpi Rurik Lindqvist
Arvid Järnefelt Kyösti Vilkuna Leevi Madetoja
Ilmari Kianto Paavo Virkkunen Onni Muusan
Kelmi Krohn * V. Soldan-Brofeldt
Larin Kyösti Eric Vasström
Ernst Lampén Väinö Blomstedt Fr. G. Alander
Eino Leino Axel Ekroos y. m, y. m.

TfSfrfoMlHDlHfi menoina moniväripainoksina, seuraa lehteä
{UU&IIUCIIiU tänä vuonna Albert Edelfeltin .Sura' ja

R. I_öfgren'in „ Kaarina Maununtytär ja Eerik XlV. Leevi
föadetojan uusi sävellys /Talvikuutamolla" edustaa ansiok-
kaasti musikaalista puolta.

Kaikkina edell. vuosinaon »Joulutunnelmaaina loppunut kesken;
epäilemättä on niin käyvä myös tänä vuonna. Siksi kehoitamme-
kin kaikkia tositaiteellisen joululehden harrastajia ajoissa tilaamaan
tämiin loistojulkaisnn. Samoin keholtamme kaikkia asianymmärtä-
viä kansalaisia maaseuduilla ja kaupungeissa ryhtymään lehden le-
vittäjiksi. Menekki kaikkialla on suuri ja taattu. Tilauksia jaasia-
miehiä ottavat Suomen kaikki kirjakaupat ja lukuisat maaseutuasia-
miehemme s« kä kustantaja. Pyytäkää tilauslistoja, nähdäk-
senne mitä kaikkea »Joulutunnelma" tarjoaa.
„Nuopison Joulu" ja Lasien joulukirja11

hinta 60 p. hinta 60 p.
ilmestyvät entisen tapaisina, runsaalla ja vaihtelevalla sisällyksellä
varustettuina Ne leviävät kvmmeninä tuhansina kappaleina Suo-
men joka pitäjään, aina Lapin perukkoja myöten. ..Lasten joulu-
kirja" on tullut perin suosituksi kansakoululasten lahjakirjana.
Oivallisen hyvän työn tekevät ne, jotka hankkivat tahi lahjoitta-
vat sen paikkakuntansa koululaisille.

Myös näille julkaisuille haiutaan uusia levittäjiä kaikkialle.
Lähettäkää osotteenne allaolevalla lipulla, saadaksenne tilauslistat
ja asiamie?ehdo*. Kiirehtikää!

KusiontiysliiKe IM A.Karisto, MlniM.
Irtileikattava!

Lähettäkää Kariston joululehtien tilauslistat seuraavalla
osoitteella:

■että Ofoolem&Mi komiteaa varten oat,
myönnetty yili 100,000 ruplaa. ->»

mää a sd
vastaan taistelleen «rityösen fcomU
team puheenjohtaja, rahtimaa Obö-j
lenski nimitetään huhuieal miAaasj
Jaxoelavim kuvernööriksi.

(SM.) EUntarvekomitean kokoukie»
sa viime keskiviikkona teki duumaa
jäsen Voronkov selkoa elintarve-
kysymyksen nykyisestä tilasta.

Tämä suuria ponnistuksia
kysyvä tehtävä vaatii ennen kaikkea
toiminnan oikeata keskittämistä. Ja
kuitenkin on päävaltuutetulla, lukuun-
ottamatta hänen työtään elintarve-
komiteassa, vielä Joukko muita veivoi-

Maanviljelysmlnisterin apulalnea

Njeverov huomautti, että maan-
vlljelysministeriö on toiminnassaan ai-
na nojautunut ja nojautuu edelleen-
kin yhteiskunnallisiin voimiin. Puhu-
ja Ilmoitti m. m., että näinä päivin!

tullaan tarkastamaan suunnitelmaa
elintarpeista huolehtivan keskuslaitok-
sen laajentamiseksi ja paikallisten

elinten perustamiseksi.
Maanviljelysmlnisterl, kreivi Bob-

r ! ns k 1 huomautti, että Itsenäisen
elintarvelaitoksen perustamista olisi
pitänyt ajatella aikaisemmin. Nyky-

ään on Jo myöhäistä hävittää olemasta»
oleva Järjestö. Sitä voidaan ainoas-

taan täydentää Ja parantaa.
Lopuksi käsiteltiin kokouksessa ky-

symystä Pietarin varustamista lihat
la koskevien sääntöjen muuttamisesta.
Kokouksessa ehdotettiin, että lisättäi-
siin jokapäiväistä liha-annosta, joka.
nykyään on 8 solotnikkaa henkeä koh-
ti.
Kovalevskl puolusti korttijärjes-

telmän voimaansaattamista lihalle.
Pietarin kaupunglnpäii

1 ä k ö n mielestä on korttijärjestelmän
voimaansaattaminen erittäin valkea
tehtävä, sillä suurin osa Pietarin vfr
estöä syö kotona.

Jättäen korttijärjestelmää koskevaa
kysymyksen avonaiseksi, päätti komi-
tea lisätä liha-annosta neljäeosanau-
la an päivää kohti neljän lihattoman
päivän ollessa voimassa. »Retsh».

UTJST SUUMICTAIS

Taiteilijaseuran syyskokous.
(S.T.T.) Taiteilijaseuran varsinai-

sessa syyskokouksessa eilen illalla
seuran huoneustossa luettiin tiliker-
tomus sekä tilintarkastajain lausunto
ja myönnettiin johtokunnalle vastuu-
vapaus. Johtokunnan puheenjohta-
jaksi valittiin yksimielisesti taitei-
lija Magnus Enckell ja varapuheen-
johtajaksi niinikään yksimielisesti
kauppias Victor Hoving. Intendentik-
si valittiin taiteilija Toivo Vikstedt
sekä johtokunnan jäseniksi taiteiljat
Juho Rissanen, Marcus Collin ja Vil-
jo Kojo. Ostolautakuntaan valittiin
kuvanveistäjä Gunnar Finne ja taitei-
lija R. Ekelund. Taiteilijaseuraan
kuuluvaa maalariliittoa kehoitettiin
kokoontumaan ja valitsemaan kes-
kuudestaan oman johtokunnan.

Kokouksessa luettiin äskeisen, leh-
dissä mainitun näyfelyrakennuslah-
joituksen lahjoituskirjelmä, mainit-
sematta kuitenkaan lahjoittajan ni-
meä.' Kirjelmän johdosta päätettiin
lähettää kiitossähkösanoma lahjoitta-
jalle.

Käsiteltävänä oli myöskin kysy-
mys seuran lainarahastosta. Seura
päätti jättää rahaston säännöt muut-
tamalta, mu'ta päätettiin kuitenbn,
ettei laiiarahastosta toistaiseksi
myönnetä lainoja, vaan annetaan
sen pääoman kasvaa ensin jonkun
verran suuremmaksi.

Kokouksessa oli määrä antaa ta-
loudellinen selonteko silhuettikokoel-
misfa, mutta ei kukaan kokoelmain
huolehtijoissa ollut selontekoa seuran
johtokunnalle toimittanut, joten se-
lonteko jäi antamatta.

Konser*it ♦änään: Ma Ekmanin
päiväkons-ertti Vanhalla ylioppilas-
talolla klo 2 päiv.

Kaupunginorkesterin kansansinfo.
ni.ikonsertti klo 5 ip.

Kaupunginorkesterin helppotajui-
nen konsertti klo 8.

Taidegalleria. Bernitson-näytte.
lyn viimeinen päivä tänään. Taide-
gallerian järjestämä Gunnar Berndt-
sonin teosten muistonäyttely, joka
yleisön taholta on saanut osakseen
vilkasta huomiota, on tänään Ateneu-
missa viimeistä päivää avoinna. Mi-
tään eri maksua ei näyttelyssäkävi-
jöiltä kanneta gallerian tavallisen
pääsymaksun lisäksi. Koska väkeä
arvatenkin tulee runsaasti, pidetään
galleria avoinna klo 10—L

Unsi Teatteri. Viime torstama
slotti Uusi Teatteri, kiertomatkansa,
joka tulee käsittämään koko Suomen 1 .
Aikomuksena on antaa 63 näytäntöä.
Kiertomatkaohjelmistoon kuuiuu pait-
si jo täällä esitetyt Ibsenin draama
»östrotin Inger-rouva» ja rva Wiil-
man-Elorannan »Rakkauden orjuus»,
myös Somerset Maiuighamin 3-näy-
töksisen komedian »Uusi Eeva», min-
kä ensi-ilta oli torstaina Hyvinkäällä.
Salin täytteinen yleisö otti kappaleen
vastaan ihastuksella.

Teatteri kiertää nyt ensin Karja-
laan ja Savioon, poiketen välillä Pie-
tariin. •

Hra 0. Merikanto tulee esiinty-
mään oratoriomusi ;kki-illoissa, joita
Pietarissa järjestää laulajatar Meit-
shik, kertoo »Birsh. Vedomosti».

Maggie Gripenbergin tanssinäy-
täntö on Kansallisteatterissa tiistai-
na klo ?<8 ip.

"SMnnnlninaTjOkafcnim 14 ft:sl ,
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I Jyväskylän Kesäyliopiston ja I
Tieteellisen Kirjaston 1

arpajaisissa ovat voittoina m. m. Pii
20,000: —, £O- CCO: —ja 3,000: markan maa- Wm

tilat tai muut voittajien it-ensä valitse mat kiinte nrstöt; pip
kymmenet (,000- 500—(00: -ja tuhannet 100— . |||j

5: markan ostokortit ja lukuisat lahjoitetut voitot. Piia

i Kokkolan Suom. Yhteiskoulun |

110,000:—,3,000:—, (,500:-, 750:—, 500:—, Hl300: markan maatilat, huonekalustot5 y. m.; kym- *|^

(50:-, 100:—, 90:-, 80:-, 70: -, 60: -

, 50: - SJmarkan stkä tuhannet 50—5:— maikan arvoiset Sf|l

Tyrvään V. P. Km 50-pennin §
arpajaisissa: *gäj

3,000: markr n huvila, (,100; markan huone* gp
krtusto, Ssdet ttO: - markan kirjastot sekä f&m

50 25: markan ja luku sat pienemmät ostokortit tai B?fi

I Asiamiesten lahjapaikkioista B
- näissä arpajaisissa mainittakoon: tElp

2,000 b -, (,000: -, 750: --, 300; -, 300; -, Esk
200: —, (00; markan ja erittäin huomattava määrä lIIP
50: —, 25: —, 20: ia 15: markan. Kun vertaa lahja- ||||
palkkioiden suuruutta arpajaisten arpamäärään, niin jokai- »Pl
nen myöntää, että arpajaisemme tarjoavat asiana letullekin fjlÉfå
edullisimmat ehdot. |||

Tarmokkaita ja rehellisiä asiamiehiä ote* §||
taan kaikkialle! |p|

Postimaksujen säästämiseksi kehoitamme tilauksia teh- tSjjJjjm
dessänne käyttämään ai aolevaa tilauslomaketta ]a lähettä- |s|||
mään sen jollekin meistä (kaikkia näitä ennakkoarpoja ff||
voitte tilata samalla osoitteella): |||i

IJÄläi
iKsyiiiii! ia liitilii Rista ißöiiisia ii

KHEibi Mi Hitta lippiisio §§
Ismo 11 h RuiisloiÉto m

Helsiuki, Mikonkatu 23. Puhelin 7280. Kouttoriaika 9 5. ||sfj

IrHlriVnttava ]"a lähetettävä avorr ipessa jolloin *ilaus tulee t^lälmeille 5 pennin pi suni ksulla. 19888 BStäla
Tilataan:

50. KO. 150. "200 kpl. Jyväskylän Kesäyliopiston ja Tieteellisen Kirjaston;
50 100, IrO, 200 kpi Kokkolan Suom. Yhteiskoulun ja
50. KO, 150, 200 kpl. Tyrvään V. P &:n eiinakkoarpo'a myytäväksi ja tili-
tettäväksi tarjoamillanne ehdoilla. (.Numerot, joita ei haluta,pyyhitään pois.)

Lä h e ttäk ää:
1, 2, 3. 4, 5, 6. 7. S. 9, 10. 15. 20 kpl.
Jyväskyliin Kesäyliopiston ja Tieteelli-
sen kirj ston;
I. 2," 3, i. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 kpl.
Kokkoiau Suom Yhteiskoulun;
I, 2, 3. 4, 5. 6. 7, S, 9, 10, 15, 20 kpl.
Tyrvään V. P. K:n ennakkoarpoja j-osti-
etuannilla. (Komerot, joita ei haluta,
pyyhitään pois)
N:mi

Nimi

Arvo tai ammatti

Arvo tai ammatti
Osoil

Osoite

»Utro Rossiji» kertoo, että elmiar-
vekysvmyikson nykyisen vakavan ti-
lan vwksi pidetään näinä päivinä
Pietarissa yh'teiskunna<!listen järjestö
jen johtajain neuvottelukokous, johon
saapuvat osaa ottamaan ruhtinas
Ljvov, Gutshkov, Tshelnokov, PYdorov
ia muutamia vallakunnanduirman jä
seniä, jotka ovat jäseninä elintarve-
komiteassa.

kotilo ilmoitti, että Pietarin varus-

tamiseen elintarpeilla oli kiinnittänyt

huomiotaan pohjoisen rintaman yli

päällikkö, joka tätä varten oli val-

mis antamaan elintarpeita. Kenraali
Pokotilon mielestä ei tämä kuitenkaan

ruisjauhojen runsaus, joten väestö ei

mitenkään voi joutua kärsimään lei

vän puutetta.

Lopuksi ilmoitti kokouksen puheen

jchtaja, että sotaministeriö antaa Pie
taria varten 200.000 puutaa ja Mosko

pelasta Pietaria elintarvepulasta. Sen
selvittämiseksi on välttämätön niin yh-
teiskunnallisten voimain kuin kauppa-

ja teollisuuspiirienkin yhteistyö. Vii-
meksi munittujen on kieltäydyttävä

yksityiEistä eduistaan ja työskenneltä-

vä sovussa muitten laitosten ja yhte"s
kunnallisten järjestöjen kanssa vaike-
uksien poistamiseksi.

vaa varten 100,000 puute a sokeria.

M a a n v i ljelysministerin

apulainen Ilmoitti tämän johdos-

SOTILASVIRANOMAISET JA ELIN-
ta, että Pietari siten pelastuu soker;

pulasta, sillä lähimmässä tulevaisuu-
dessa saapuu Pietariin Kiovasta 132
vaununlastia sokeria, josta jo on las-
tattu 97 vaununlastia.

TARVEKYSYMYS.

(S.H-) »Retshin» tietojen mukaan

pidettiin Pietarissa viime torstaina
pohjoisen rintaman varustimispäälli Ruisjauhoja riittää Pietarissa aina-

kin 8 kuukaudeksi, suolaa ja erilaisiakön, kenraali Pokotilon puheenjohdol- Tämiin jälkeen kääntyi Pokotiio
läsnäolevien sanomalehdistön edusta-
jain puoleen, pyytäen heitä antamaan
tässä tehtävässä apnaan sotilas- ja

sivilivir-nomaisille, selittämällä sano-

malehtien palstoilla pulan poistamista

tarkoittavia toimenpiteitä karttamalla
yksipuolista arvostelua ja suhtautu-
malla suopeasti niihin virheisiin, joita
voi sattua tässä suuressa ja tärkeässä
tehtävässä. Sanomalehdistön on myö-

la uusi neuvottelukokous, jossa käsi- nyynejä 6—7 kuukaudeksi.
Njeverov ilmoitti edelleen, että li-

halle saatetaan voimaan korttijärjes-
telmä. Erittäin kärjistynyt on kysy-

mys pääkaupungin varustamisesta
voilla. Tammikuuhun mennessä vci-
daan Europan Venäjän k-upunkeihirt
tuoda kaikkiaan ainoastaan 150 000
puutaa voita, josta melkoinen osa me
noe sairaaloihin.

teltiin kysymystä Pietarin varustami-
sesta elintarpeilla.

Kokoukseen ottivat osaa Pietarin i,o-

tilspiirln ylipäällikkö, kenraali Haba
lov, maanviljelysministerin apulainen

Njeverov, Pietarin sotilaspiirin yli-

päällikön apulainen, senaattori Pleve,
knnpunginpäälllkkö, . ruhtinas Obolen-

ski ja kaupunginpää Leljanov. Paitsi
yllämainittuja, oli kokoukseen kutsut- tävaikutettava siihen, että väestö vä-

hentää vaatimuksiaan. Edelleen lau-

sui puheenjohtaja toivomuksen, että
sanomalehdistö selittäisi väestölle, et-

tä vehnäjauhojen puutteen korvaa

Muni* ja vihanneksia on riittävästi
tu Pietarin sacomalehdis'ön sekä
kauppa- ja teollisuusmaailman edusta
jia.

Tämän jälkeen sukeutui kokoukses
sa lyhytaikainen keskustelu, jonka jäi
koen Njeverov lausui julki vakaumuk
sen, että yhteiskunnallisten voimainAvatessaan kokouksen kenraali Po-

ja sanomalehdistön avulla voidaan
voittaa kalkki valkeudet ja väestö ran
hoittuu.

Sulkiessaan kokouksen keboitti ken-

raali Po k o 111 o srmeijan ylipäälli-

kön nuolesta kaikissa vaikeissa tapa-
uksissa kääntymään sotilasviranomais-
ten puoleen, jotka tulevat antamaan
kaikkea mahdollista apua.

RIKALAISET J\ KARJAN.
HOITO.

(S. H.) Venä!ä : s-amerikalainen
kauppakamari on pannut vireille ky-
symyksen pohjolan niittyjen käyttä-
misestä karjanhoitoon, amerikalai-
sen rotukarjan tuomisesta Aunuk-
seen, Vienan lääniin ja Vologdan tie-
noille sekä amerikalaisen pääoman
sijoittamisesta näissä kuvernemen-
teissa suuriin karjanhoitoyrityksiin.
Kamari on pyyänyt semstvoilta ja
muilta laitoksilta mainituissa lää
nei?.=ä tietoja niityisiä ja laitumista
sekä agronomien mielipidettä tässä
asiassa. Myös Aunuksen, Arkan-
gelin ja Vologdan kuvernööreiltä on
kamari pyytänyt kannatusta. Ame-
rikalais-venäläisiä kauppakamaria
Newyorkissa on kehoitfttu ryhty-
mään toimenpiteisiin amerikalaisten
pääomien siirtämiseksi Pohjois-Ve-
näälle karjanhoidon ja maitotalou-
den elvyttämiseksi. »Arhangelsk».

Uusi valtakunnanneuvoston jä-
sen. Vitebs k i s l ä, lokak. M p.
(P.T.) Valtakunnanneuvoston jäse-
neksi Vitebskin kuvernementista on
valittu entinen Vitebskin, nykyinen
Harkovin varakuvernööri, va.paahra
Rosc-n.

Radiumilöytö. (S.H.) Geologi A
Ljvov, joka tänä kesänä Keis. maan-
tieteellisen seuran Irkutskin osaston
puolesta teki retken Hamac-Dabamn
vulkaniseHe seudulle, on S'udanka-
joen laaksosta löytänyt radioaktiivisia
Hvennäis : ä. esim. joka
sisältää 20 pros. iwanimalmia.
Prav. V.

Varastoja löydetty. Odessas-
ta, lokak. 14 p. (P.T.) Eräässä suu-
ressa pankin varastossa on huomattu
suuria varastoja tavaroita, m.m.
nahkoja ja hartsia.

Sotarosvous. Kiovasta, lo-
kak. M p. (P.T.) Lounaisien armei-
jain ylipäällikkö on julaissut päivä-
käskyn, jolla saatetaan tiedoksi, että
tod. valtioneuvos Saviteh on nimitet-
ty esikunnan päällikön päävaltuute-
tuksi tutkimaan väärinkäyttöjä sota-
knlfeumeuvojen ylinaillituksen laskuun
suoritettavissa töissä ja hankinnoissa
Väärinkäyttöjen tutkimista varten
asetetaan keskushallinto ia kolme sen
osastoa, nim. Kiovaan, Moskovaan ja
Pietariin.

Moskovasta, lokai. 14" p. (P.T.)
Täällä muodostetaan yhdistys sota-
rosvouden vastustamista varten. Yh-
distyksen jäsen>et tulevat keräämään
tietoja ipankkien ja yksityisten henki-
löiden harjoittamista keinotteluista,
minkä jälkeen johtokunta tarkistaa
ti'ptojpn todenperäisyyden ia julkaise*
ne sekä ilmoittaa ne sisäministerille
ja prokuraattorille. Yhdistyksen etu-
nenässä on valtuusmies Shaimjn ja
on' laimiomllinipn osasto.

Sairaussuhteet Helsingissä. (S.H.)
Seuraavat uudet taudinkohtaukset kau-
pungissa Ilmoitetuin 1 10-7/10 p:vien

välisellä viikolla (numerot sulufckei-
den sisällä merkitsevät taudinkoh-
tausten lukua edellisellä viikolla):
oisintotyymr.ta (—)

gästlista ja vaihtelevaa kuu-
metta, tebiicula ..... 2 (6j

vilutautia 1(1)
iufluensaa 34 (16;
lartt. selkäydin ja aivokalvo-

jen tulebd. 1 (—)

aasia!, koleaa (—)

punatautia 1 ( li
kotimaista koleraa, epideem.

vatsa- ja suolikatania . . (3)
vatsa- ja suolikatarrla ...67 (87)
isoarokkoa
vesirokkoa .

• 7(6;
tulirokkoa 14 11)
tuhkarokkoa ....... 16 21)
vihurirokkoa ....... 3 (—)

ruusua 1(2)
verenmyrkytystä .

. . . 1 (—)

lapsivuodekuumeita .... ( Il
kurkkumätää Il (10
kuristustautia 4(1.

kurkkutautia 46 (50
kurkunpää- ja keulil<okatarria J2B (135;

hinkua 4 (15:
keuhkotulehdusta 19 (24
sikotautia (

nivelleiniä 4 (-0,
tuberk. aivokalvon tulehdusta 1 (—;

keuhkopussin tulehdusta . 5 (12)
vatsakalvon tulehdusta ... (—)

umpisuolen tulehdusta ...14 ( 9
syphilis. recens 13 (12
gononhoe 59 i 4 )
'ilcus m olle .

. 13 i6,

Yhteensä 4Ö9* (478
*) Näistä on 91 tapausta aluelääkä

rien ilmoittamia.
Kaupungin sairaaloissa oli sairas

ten luku 1/10—7/10 päivien väli
sellä viikolla keskimäärin päivässä:
Marian sairaalan sisätautiosastolla 170.
Marian sairaalan kirurgisella osastolla
51, Marian sairaalan kulkutnutiosastolla
116, Marian sairaalan lastenosastolla
-7, Kunnankodissa 78 kaupungin mieli-
sairaalassa Nickbyssä 3-10 Humaliston
sairaalassa 43. Kivelän sairaalassa 321
Hesperia 21, yht. 1,167.

1918 X:o 279 11

Suurvaltasota.
(S.H.) Italian päämaja julkaisee lähempiä tietcja taisteluitta Caisolla ja Julisten alppien iis«t

tamalla. Veniselos «eittää syitä, miksi hän on muodostanut rinnakkaishallituksen Salonikiin.
Italia julistaa perättömäksi tiedon, ettei Italia muka haluaisi Kreikan yhtymistä sotaan. —'

Jälkimainingeita taivain upotuksesta Amerikan rannikolla.

Asema.
(Sodan 807 :s päivä.)

(S.H.) Venis e 1 o s selittää muo-
dostaneensa, hallituksen Salonikissa
kansan tahtoon perustuen. Hän ei
kuitenkaan katso Kreikan kuningas-
kunnan lakanneen olemasta, vaan
»pysyy Kreikka edelleen kansanval-
taisena valtiona, jossa on kuningas
phdossa sekä kaksi hallitusta, joista
toinen no ; <uitu'i kansan enemmis-
töön >. F?ri siis yhä odottaa kunin-
kaan taipuvan hänen puolelleen ja

pitää tällä tavoin tietä auki sen mah-
dollisuuden varalle. Mutta, ellei se
tapahdu, ej se asiaan vaikuta: »Ale-
naan jäänyt valta häviää vähitel-
len». Salonikissa oleva hallitus tu-
lee, nauttien kaikkia valtiovallan
etuja, kantamaan veroja, säätämään
asevelvollisuuden ja aseistamaan so-
tajc ukkoja. Ja nämä sotajoukot lä-
hettää Veniselos »taistelemaan ym-
pärysliiton puolella täyttääkseen vel-
vollisuutensa Serbiaa kohtaan ja pois-
taakseen tahran Kreikan kunnias a»

Arpa on siis heitetty. Paluutietä
ei ole. Kuninkaalla luulisi olevan,
ellei hän tahdo kruunustaan luopua,
vain kaksi mahdollisuutta: joko
yrittää asevoimin kukistaa Veniselos
'ai taipua Veniscloksen puolelle. Sa-
lonikiin hän ei pysty hyökkäämään,
Veniselokseen hän ei tahdo suostua

ja niin on edessä vain umpikuja,
josta ei näytä olevan ulospääsyä
Mutta Kreikasta on tämän sodan ai-
kana tullut yllätys toisensa perästä;
on siis paras olla ennustamatta ja
kenties muistaa vain, että Kreikas-
tahan juuri on peräisin muinainen
tarina Labyrintistä, jonka sokkelois-
ta Theseus tuli kuin tulikin lopulta
ulos. Ehkä löytää nyt kuningas

Konstantin puolestaan jonkun Ariad-
nen, joka hänelle antaa oikeaan joh-

tavan langan.
Ensimäinen seuraus Veniseloksen

hallituksen valtiotoimista on se, et-
tä Hava3in toimisto nyt jyrkästi ju-

listaa perättömäksi taannoin maini-
tun, Italian pääministerin antamaksi
i'moitetun tiedon, ettei Italia, ha-
luaisi Kreikan sotaan-sekaantumista.

Muu eilispäivän sähkösanomasaa-
lis on poikkeuksellisen niukka. Ita-
liankin päämajan tiedonanto vain
luistaa kenraali Cadornan jo edelli-
senä päivänä antamat tiedot taiste-
luista Carsolla ja Julisten alppien
rintamalla. j

Venaan rintamat.
YLIPÄÄLLIKÖN ESIKUNNAN

TIEDONANTO.
Pietarista, lokak. li p. (P.T.)

Korkean ylipäällikön esikunta ilmoit-
taa:

Läntinen rintama. Sto h o d-joen
latvoilla, Rairaeston kylän alueella
Severinkan luona, Kiselinin fti läpuo-
le'la ja Bubnovin länsiipuoicila ole-
valla metsäalueella ovat tiedusteli-
jamme telineet onnistuneita retkeily-
jä viholiieen kuormastoa ia suujeius-
vartiostoa vastaan ja miehittivät sen
juoksuhaudat Vihollisen vastahyök-
käykset torjuttiin takaisin tulellam-
me. Dorna-Vatran alueella on
vallinnut tykkituli. Tää'iä on kaa-
tunut erään Terin joukkojen kasa&ka-
rykmentin uljas päällikkö, eversti
Tuskajev.

Kankaarian rintama. Aseina muut
tumaton.

Dobrudsha. Mitään oleellisia n ;>!e
tapahtunut.

Ranskassa olevan Englannin armei-
jan päämaja ilmoittaa t.k. 12 p:n il-
tana: Tänään teimme hyökkäyksiä
pieniä kukkuloita vastaan, jotka
eroiltavat rintamamme Bapaumeni—
Péronnen tiestä. Olemme jo saavut-
taneet menestystä ottaen vankeja
taistelun aiikana, joka vielä jatkuu.
Päivän kuucssa pommitti vihcllinen
ta-rmokkaasti le Sarsin luoteispuolella
ja CouTcele.lltn pohjoispuolella sijait-
sevia juoksuhauto.jam.me. Huonosta
säästä hu o liimatta ovat lentokoneem-
me olleet kahden viime päivän aika-
na tarmokkaassa toimirnassa vihol-
lisen liikeyhteyfksiä, ilmaihnrsemia ja
Hakkeella olevia sciajeukkoja vas-
taan. Meiltä puuttuu ykei lentokone.

Itafian sota.
PÄÄMAJAN TIETOKANTO.

Koomasta, lokat. 13 p. (P.T.)
Italian armeijan pääimaaa ilmoiiltaa:
Adi g e n laaksossa pommitti tykis-
tömme sotavarastoja, Roverettoa sekä
Gallianan tatrtaAJsaceroaa. ViiholH-
scn tekemä hyökkftysyritvs Vaglar-
sassa ok-via asemiamme vastaan; py-
sä vtetti m viipymättä. Pasu b i o n
vuoren pohjoisilla rinteillä torjui vai
sotajoukkomme vihollisen tofatuoeet
hyökkäykset, tuottaen sille suuren
mieshukan ia vallaten ylkhn tykin,
suuren joukon aseita sekä sotatapei-
ta. Asia gon yläaasaogoßa tun
koutui-vat tiedustelijaesastoiMire Ca-
SerazztWoHa oleviin viholleen juok-
suhautoihin, jotka hävitetty ään n:
palasivat tappiota kärsimättä takai-
sin. T.k. 10 p:n iltana teki viholli-
nen Rar a n laakson suulla rajun
tykislövalmisteiun jälkeen neljä pe-
räkkäistä hyökkäystä asemiamme
vastaan Busaaltan luona. B<?rsagiie-
rit ja alppi jääkärit mursivat menes-
tyksellisesti vihollisen hyökkäyksen
ja tekivät pistinhyökkä\iksen ottaen
37 vankia. .Tulisten alppien
rintarrtalla haittasi sumu tykistötä-
hystysiä. Aamun kuluessa tekivät
verekset vihollisjoukot alituisesti
hyökkäyksiä tärkeimpiä asemapaik-
koja vastaan linjalla, jonka eJensrae
vallanneet Yertoibizan ifäpuoleHa-
Hyökkääiiä vastaan avattiin tykkituli
ja torjuttiin heidät takaisin tuotta-
malla heille melkoista mieshukkaa
Päivän takussa laajensi ialkavakem-
me valtaamaansa aluetta etenkin So-
borin, Gorizan sekä 343 ja 144 m
kuMwÅaåa läheisyydessä setä saimoin
NbvavSHan itäpuolella. Carsolla
olemme vielä ottaneet 1.771 vankia,
joukossa 35 upseeria. T.k. 6 p. läh-
tien oiettane yksiin Julisten alppien
rintamalla ottaneet 30,881 vankia,
joukossa 72S upseeria.

Vihollisen ilmalaiva heitti ei-
ten pommeja Asiagon ylätasangolle
aikaansaamatta minkäänlaisia vau-
rioita. Muuan lentokone-esksaderan-
me pomimitti taasen vihollisen asemia
Colsantolla ja Adigen laaksossa pala-
ten vahingoittumattomana takaisin.

Roomasta, lokak. 13 p. (P.T.)
Italian päämaja ilmoittaa: Italialaiset
joukot ovai voittoisalla hyökkäyksellä
valloittaneet edellisinä päivinä val-
loittamansa linjan ja sitä seuraavan
lin>ja<n välisen alueen ja saacunee!
Peeincam eteläisille rinteille, Lokwit-
zan ja Hudilogin ensimäisiin taloihin
saakka. Tällöin cm otettu noim 400
vankia.

LÄHEMPIÄ TIETOJA.

Ranskan rintama.
YLEINEN ASEMA.

Paris i s ta, lok-alk. 13 p. (P.T.)
Virallinen päivätretfonanto ilmoittaa :

Sömmen molemmilla ra nivo Mia oli
verrattain levotonta. Taistelut ia ty-
kinlaukaustenvaJMc saavuttivat aika-
ajoin korkeimman huippunsa Morva-
lin ja Bouchavesnesiii rintamain
esi'la.

Kreikka.
VENISELOKSEN SELTTCB.

(SM.) sßirsh. Vjedomostin» erikois-
kirjeenvaihtaja sähköittää lehdelleen
Roomasta, että t. k. 12 p. illalla julais-
tiin seuraava virallinen tiedonanto
Roomassa:

»Sen suuremmoisen hyökkäyksen
kantta, jonka toisen ja kolmannen ar-
meijan sotilaat suorittivat, joutui kä-
siimme vihollisen ensimmäinen varus-
tuslinja Carson vuorella 208 m. kukku-
lalta ja Doberdo-järven puolelta Vip-
paccoon saakka.

Samaan aika-n murrettiin vihollisen
rintama yhdessä sen tärkeimmistä pai-
koista kaakkoon päin Goritsasta (Gor-

go-San-Pletro), missä vihollisen hallus-
sa oli ollut koko Vertoibitsin seutu.

VoitokkMtten hyökkäystemme jäl-
keen syysk. 1 ja 3 p. välillä olivat itä-
valtalaiset lujittaneet nämä asemat
erittäin vahvoiksi. Kaikkialle oli lai-
tettu juoksuhautoja, vieläpä kallioille-
kin, linjoille, jotka kulkivat pitkin 343

m. kukkulan, Suur-Gribatshin metsäis-
ten vuorirotkojen kautta. Täällä on
vuorilla vain hyvin ohut maakerros ja
sen vuoksi oli juoksuhaudat laitetta-

va koneilla. Juoksuhautojen syvyys
oli keskimäärin 1 m. 80 sm. Sitä pait-
si suojeli niihin pääsyä vielä moii*a

riviä piikkilankaesteitä. Myöskin Car-

son kuuluisia luonnollisia rotkoja
käytti vihollinen hyväkseen ja voivat
ne olla hyvinä suojapaikkoina useam-
mille pataljoonille.' Etenkin oli vah
vasti varustettu Novavllle, missä yhtyy
erittäin tärkeät tiet.

Tästä kylästä pohjoiseen päin oleva
linnoitus, joka oli varustettu kolmikul-
man muotoon, oli itsessään erittäin
huomattava aste, mutta sitä paitsi oli
tämän kylän edustalla vielä linja juok-
suhautoja. Kylän rauniot olivat ra-
kennetut siten, että ne muodostivat ai-
van kuin päälinnakkeen.

Samalla olivat vahvistetut
myöskin 208 m. kukkulan varustukset,

SALONKIN HALLITUS.

ATENAN-HALLITUS.

11 maili i a i n toiminta. Eng-
lanti 1a.is- rarask a! aine n len tokoraeosa s-
to. johon kuului 40 konetta, pommit-
ti Gbeaa&örfissa sijaitsevaa mauser-
tehdasta. Neckarin varrelle heitettiin
4.430 kg pommeja, jolloin todettiin,
että pommit osuivat maaliinsa. Kuu-
si saksalaista 'entokonrtta syöstijn
maahan saksalaisten yrittäessä suo-
jella tehdasta.

ITALIA JA KREIKKA.

ENGLANNIN ARMEIJA
Lontoosta, Idkat. 13 P- (P.T.)

jotka sijaitsevat hiukan etelään p&ln
Novavillasta.

Sumu ja epäsuotuisa sää vaikeutti
tykistömme.toimintaa ja myöskin U-
mailutiedustelujamme. Kuitenkin on-
nistuimme voittaa kaikki nämä valkeu-
det tykkimiestemme urhoollisuuden ja
tiedustelijoittemme rohkeuden avulla,
jotka tunkeutuivat aina vihollisen ää-
rimmäisille linjoille s?akka.

Kun päivällä kävi ilmi. että tykls
tömme toiminta oli ollut menestykset
listä onnisti italialainen jalkaväki roh-
kessti vihollisen linjoja vastaan. Vt
rallinen selonteko lyhyessä muodossi
rajoittui vain toteamaan tämän voit-
toisan päivän tulokset, jotka kuitenkin
olivat saavutetut kestävän Ja kiihkeän
taistelun jälkeen, jolloin useampia ker-
toja monet linnoitukset vallattiin, an-
nettiin takaisin ja uudelleen vallattiin
kiukkuisilla vastahyökkäyksillä ja oU-
vat rynnistävät joukot koko ajan moni-
lukuisen vihollisen tykistön tulelle alt-
tiina.

Muutamin paikoin rintamaa pääsivät
italiai-Iset joukot niitten vihollisen
asemien selkäpuolellekin, joilla he lo-
pullisesti saivat tukevan jalansijan.
Muutamat joukko-osastot ajaessaan
takaa vihollista pääsivät Damianln seu-
duille saakka, mutta olivat kuitenkin
ppkoitetut välttääkseen mieshukkaa
vihollisen kiihkeän tykkitulen Johdosta
peräytymään takaisin enemmän tur-
vatuille asemille.

Eilisen voiton kautta Joutui haltuum-
me vihollisen puolustuslinja pääpalk-
koineen. joina oli Liso-Gorln kukkula,
255 m. kukkula, itään päin San-Grados-
ta, NovaviHan kylä, 208 m. kukkula,
pohjoiseen päin Etesistä Ja ne varus-:
takset, jotka sijaitsevat etelään pala:
tästä varustuksesta.

Voiton merkitystä lisää suuri van-,
kien lukumäärä, yli 6,000 miestä sekfti
suuri sotasaalis, johon kuuluu kalkkia
aselajeja ja ampumatarpeita. Joitten
todellista lukumäärää el vielä ole voi-
tu määrätä.

Tähän on vielä lisättävä vihollisen
kärsimät tappiot, jotka vankien Ilmoi-
tusten mukaan ovat erittäin suuret
Se onkin hyvin käsitettävissä, kun ote-
taan huomioon ankara tykkitalstelu
joka vankienkin lausuntojen mukaan
oli todellakin ollut luonteeltaan mm-
haava.

Lontoosta, lokat. 18 n. (P.T.J
Salonikista ilmoitetaan Reuterin toi-i
mistolle, että Veniselos aa keskuslaM
lessaan toimiston kirjeenvaihtaJMl
kanssa lausunut aikovansa
sä kanssa muodostaa hallituksen Sa-i
lomkissa kansan tahtoon perustuen}
Valtiovallan kaikkia etu/oikeuksia)
nauttiva hallitus tulee kantamaan ve-j
.■oja, säätämään asevelvollisuuden!
sekä värväämään ja aseistamaan so-,
la joukkoja. Veniseloksen hallitus ei
katso Kreikan kuningaskunnan la4
kanncen olemasta, vaan OVSTY Kreifc-
ka edelleenkin kansanvaltaisena vaiU
tiona, jossa on kuningas khdossa se4
kä kaksi hallitusta, joista toinen no-
jautuu kansan enemmistööni Välisi}
kainen hallitus toivoo, eitä sopimus-}
vallat horjumatta tunnustavat senl
vallan. Kuningas Konstantin on
mennyt kuningaskunnan perustusla-i
kien säätämien rajojen vii. Syyskuu»)
sa v. 1915 pyysi Veniselos kuningas-;
ia täyttämään
tensa Serbiaa kohtaan. Kuniniga*
vastasi tällöin olevansa valmis jatta4
mään sisäiset ?siat hallitiuksen htKH
leksi, mutta pitävänsä itseään va*i

tuunalaisena Jumalan edessä udkoj
asiain johdon suhteen. KuninkaaT)
kanta on syynä Kreikan oimettoj
muuksiin. Väliaikainen hallitus tu-
lee taistelema* n sopimusvalta in p«H

leJla täyttääkseen velvollisuutensa)
Serbiaa kohta s n ja poistaakseen tah-j
ran Kreikan kmriasta. Me olemnnne)
toivoneet, jatkoi Veniselos. että mei-«
dän lähtömme .t* tenästä psWtaa ku»)
n inkaan tunnustamaan että hän oit
valinnut väärän tien. mutta nyt onj
tämä toivo häloynvt. Atenaan jää-i
nyt valta häviää vähitellen.

Salonikista, lokak.' 13 p. (P.T.I
Uusi hallitus on alkaraut toimintansa
kenraali Sanr.hrakakiks-en nimittämä
seilä sotajiii-nisteTiksi. Uusi solami,
nisteri teki vaJan Veniseloksm, ami-
raali Kondiiriotiksen ja kewaa-1»
Dajigrfcsen läsnäoHessa, vannoen,
pysyvänsä uskolltefina, isänmaalle ja
ka>ra?cT:!ise>'le hallitukselle. Veniseli»
on käynyt ka&ikren liittovaitaiiin kon-
sulien luona.

(S.T.T.) Köpenhamirasta,
lekak. 13 p. (R.) Menosta ilnsoite-i
taan, *t'ä kaikista
huolimatta on Lsmbrosim rmnisfcer.s-»
fcteSä ykl'& kaksi pailkikaa täyttä-.
mättä.

Paris i s t a, lokak. 13 p. CP.T.>
Havasin toimiston tiedonanto kumoaa'
jyrkästi ulkomaisissa sanomalehdissä
olleen, pääministerin antamaksi ilmoi-
tetun tiedon ettei Italia haluaisi Krei-
kan sotaun sekaautumist"

m
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(S. H.) Ransltalrisessa hospitaalissa.
Saira- nboitajatar parturina.

Koomasta, lokak. 13 p. (P.T.)
Stefanin toimisto iimoittiia että ulko-
maisiin lehtiin joutuneet ja muutamis-
sa parlamenteissa vastakaikua saavut-

taneet huhnt siitä, että Itrlia panisi
tai olisi pannut vastalauseensa Krei-
kan esiintymistä vastaan sopimusval-
tani puolella, ovat kokonaan perättö-
mät.

Hajatietoja.
LAIVAIN UPOTUKSET AMERIKAN

RANNIKOLLA.
(S.T.T.) »Birsh. Vedomosiis kertoo,

että viiden suuren kivan upottamis-
ta Norjan aluevesillä sekä 9 laivan
Hapettamista Amerikan rannikoita pi-
detään diplomaattisissa piiireissä Sak-
san uutena yrityksenä terrorisoida
puolueettomat vallat ja niissä arvel-
laan, että Saksan valtlakansJeTin on
täytynyt tehdä myönnvtvlksiä niille
sutlaspoHittisille ryhmille, jotka jo
aikaa siliten ovat vaatineet veden-
alaisen sodan uudistamista eritoten
puolueettomien maiden kauppalaivoja
vastaan' vaikeuttaen siten ympärys -

vaJtain tavarainsaantia. Toisena tar-
koituksena mainitaan pyrkimys saa-
da pudueettomt vallat sekaantumaan

'

solaan. Myöskin mainitaan, ellä
vainoamalla norjalaisia laivoja Sak-
sa haluaisi kostaa Norjan; hallituksel-
le Skandinavian maiden konferens-
sissa tehdyn päätöksen johdosta.

KORIAN TOIMENPITEET SUKEL-
LUSVENEITÄ VASTAAN.

(Kristianiasta, ' lokak. 13 p.
: (P.T.) Kuninkaallisella käskykir-
jeellä säädetään, että sotaa käyvien
jvaltojen sotatarkoituksiin soveltuvil-
la sukellusveneillä ei ole oikeutta
liikkua eikä seistä Norjan aluevesillä.
!Tätä kieltoa rikottaessa tullaan ilman
'varoitusta veneitä vastaan käytlä-
jsaään aseellista voimaa. Kielto ei

,koske sukellusveneitä, jotka etsivät
.turvapaikkaa Norjan aluevesien ra-
jojen sisällä huonon sään ja haaksi-
rikon takia miehistön pelastamista
varten. Näissä tapauksissa tulee
niiden olla suicliustilassa ja ovat ne
velvolliset nostamaan kansallisuus-
lippunsa sekä kansainvälisellä kielel-
lä ilmoittamaan merkeillä syyn, jo-
ka on pakottanut ne etsimään pelas-
tusta ja heti sen hävittyä poistu-
maan aluevesien sisältä. Muunlai-
set sukellusveneet eivät saa näyt-
täytyä Norjan aluevesillä muuten
•kuin vedenpinnalla ollen ja kansal-
lisuuslippua kantaen. Vedenalaisten
•laivojen muotojen ereitianusvaikeuk-
sien johdosta ovat ne itse edesvas-
tuussa vaurioista ja satunnaisesta
tuhoamisestaan, jonka on aiheutta-
nut eri venemuolojen sekoittaminen.
Määräys astuu voimaan lokak. 20 p.

Lontoosta, lokak. 13 p. (P.T.I
Asquith ilmoitti alahuoneessa, että hal-
litus on huolissaan armeijaan astuvien
nostokkaitten vähentymisestä sekä
myöskin värväyksestä Irlannissa. Hän
ilmoitti, että hallitus piakkoin voi teh-
dä parlamentille selkeä viimemainitus-
ta kysymyksestä. Edelleen sanoi hän
olevansa valmis ottamaan vastaan par-
lamenttivaliokunnan lähetystön kanaa-
lin alitse kaivettavan englantflals-
ranskalaisen tunnelin rakentamista
koskevassa kysymyksessä. Lopuksi As-
quith ilmoitti, että Lloyd George jät-

tää parlamentille lakiehdotuksen niit-
ten hankkijani saattamisesta edesvas-
tuuseen, jotka ovat lahjoneet virka-
miehiä.

Myöhäisimmät
tiedot.

RANSKAN VIRALLINEN PAITA.
TIEDONANTO.

Par i sista, lokak. li p. (P.T.)
Virallinen päivätiedonanto ilmoittaa:
Sömmen pohjoispuolella etenevät
ranskalaiset Epine d'Ma!assiseä koh-
ti. Joen eteläpuolella tekivät saksa
laiset kiivaan sulkutulen jälkecr to.'
makkaan hyökkäyksen ranskalaist -;"

asemia vastaan Ablaincourtin luona,
jolloin heidän onnistui jälleen miehit-
tää osan tästä kyläsiä ja sen koillis-
puolella olevat juoksuhaudat, mutta
vastahyökkäyksellämme karkoitettiin
ne viipymättä sieltä. Muulla rinta-
malla ei ole mitään huomattavaa ta-
pahtunut.

Ilmailijain toiminta. Ranskalaiset
lentokoneet ovat heittäneet pommeja
Rouzieriin ja Ardeuiliin. Sumu ja
pilvet ovat ehkäisseet ilmasotatoimia
muulla rintamalla.

ENGLANNIN UUDET PANSSARI-
AUTOMOBIILIT.

Lontoosta, lokak. 14 p. (P.T.)
Alahuoneen iltaistunnossa ilmoitti
Lloyd George, että n.k. soikot, s.o.
uudet panssariautomobiilit ovat tuot-
taneet suunnattoman hyödyn viimei-
sissä taisteluissa ja saavat vieläkin
suuremman arvon, kun saadaan suu-
rempaa kokemusta niiden rakentami-
sessa ja joista englantilaiset ovat kii-
tollisuuden velassa Churchillin, hä-
nen ollessaan amiraliteetin ensimäi-
senä lordina, laivaston
töörin d'Eyneourtin, sir Hankeynj so-
tilaskomitean sihteerin sekä evers-
tien Sweentonen ja Sturnin yhteisil-
le ponnistuksille.

PRINSSI RANININ MATKA.
Tokiosta, lokak. U p. (P.T.)

Hoviministeriö on ilmoittanut prins-
si Kaninin onnellisesti palanneen Ja-
paniin ja huomauttaneen siitä erikoi-
sen ilahuttavasta ja kunnioittavas-
ta vastaanotosta, jota Venäjällä oli
mifeadon edustajalle osotetttt.

TEIESTIä TYHJENNETÄÄN.
Berni s t ä, lokak. li p. (P.T.)

Triestistä ilmoitetaan, että hallinnol-
lisissa laitoksissa on saatettu järjes-
tykseen arkistot ja asiakirjat sekä sit-
ten huolellisesti pakattuina lähetetty
Wieniin. Kaupungin ja hallituksen
kassat tyhjentävät erityiset viran-
omaiset joka kymmenes päivä ja laV
tietävät Wieniin tulojen ylijäämän.
Näinä päivinä on panitilaitos ilmoit-
tanut väestölle panttien tulevan lä-
hetettäväksi Wieniin säilytettäväksi,
kehoittaen henkilöitä, jotka haluavat
lunastaa tavaransa, tekemään sen
mahdollisimman pian. Lunastus ta-
pahtuu kuitenkin hitaasti väestön'ol-
lessa varojen puutteessa.

«*.■*►.-».'».•«.

(S.T.T.) i-BU-sb. Vjedomosti . kertoo,
että Saksan lehtien mukaan on Sak-
sassa tähän saakka kutsuttu sotapalve-
lukseen kaikkiaan 10 miljonaa sotilas-
ta, joista 7 miljonaa on lähetetty sota-
tantereelle.

Poimintoia.
Englannin asevelvollisuus.

tS.H.) -.Times-, kirjoittaa
Totta kyllä, tulevat sotatoimet eräil-

lä rintamilla talven aikana olemaan
edelleenkin vaikeita, sillä rintamiin
nähden pitää luultavasti paikkansa väi-
te, että lokakuun jälkeen laimenevat
sotatoimet ja alkavat suurin piirtein
vasta keväällä 1317, jatkuakseen sit-
ten vähenemättömällä kiivaudella.

Itse asiassa aloimmo tämän sodan
ilman armeijaa nykyaikaisessa merki-
tyksessä, ja meidän oli samaan aikaan
taisteltava armeijaa vastaan ja luotava
armeija. Me emme kuitenkaan voi ol-
la tyytyväisiä, ennenkuin olemme ti-
laisuudessa lähettämään uusia divisio-
neja sotakentälle.

Asevelvollisuuslaki a.setti viisi jnil-

(S. H.) Lloyd George ja 11. nsuan vjirustusuiui.stieri
Albert Thomas Verdunissä.

TXJUSI StrOMETABT

Romanian sota.

( .E) Romamalaisfn valloittama Orsovan kaupunki Siebeuburgenissä.

jonaa sotilasijässä olevaa miestä käy-
tettäväksemme, ja sitäpaitsi vielä nuo-
ria miehiä, jotka ovat 18 vuoden ikäi-
siä ja joita vuotta kohti on 350,000.
Jos jättää laskusta ulkomaiset siirto-
maat, riittäisivät tarjona olevat nume-
rot, kaikkien oikeutettujen vähennys-
ten jälkeen, ylläpitämään 100 divisio-
nia rintamassa. Tuskin olimme saa-
neet asevelvollisuuden, ennenkuin jouk-
ko henkilöitä, olivatpa ne oikeutettuja
tai eivät, alkoi murtautua miehistöva-
rastctomme. Asevelvollisuuslaki tarjo-
si itse useita lymynurkkia laiskotteli-
joille, samalla kuin sen lisäksi kauppa-
osaston valiokunta, josta Runcimanin
täytyy olla vastuussa, mielivaltaisesti
asetti pitkiä poikkeuslistoja.

Aika on nyt tullut panna toimeen
ponteva reformi asevelvollisuuslain toi-
meenpanossa, ja jollemme ryhdy tähän
reformiin ripeästi Ja perinpohjaisesti,
on Saksa pääsevä edellemme miehistö-
järjestöllään.

Me emme tarvitse uutta lakia, en-
nenkuin nuorempien ikäluokkien tyh-
jentäminen pakoittaa meidät ulotta-
maan asevelvollisuushan 41 kauem-
maksi. Sellaiseen menettelyyn ei ny-
kyään ole mitään pakottavaa syytä,
koska vielä kolme tai neljä miljonaa
nuorta miestä on kätkettynä siviili-
ammatteihin tai joita suojelee sota-
palveluksesta joukko määräyksiä, joi-
ta kauppaosasto tai muut viranomaiset
ovat olleet kyllin heikkoja säätämään
vastoin lain henkeä ja Englannin kan-
san lausumaa tahtoa.

Ne aenkilöt, jotka ovat vastuunalai-
sia näistä erehdyksistä, orat ajatel-
leet enemmän kauppaa kuin itseään.
He olivat hyvin lyhytnäköisiä, sillä pa-
ras kiihoitin kauppaan on voitto ja
rauha, ja kuinka me voimme saavut-
taa molemmat, jos armeijamme ei ole
kyllin vahva? Meillä on 1,600 asevel-
vollisuusijässä olevata miestä, jotka
ovat saaneet vapaalipun ja joiden suh-
teen tuomioistuimilla yleensä ei ole
mitään vaitaa, samalla kuin vielä suu-
rempi lukumäärä on kätkettynä viras-
toihin ja teollisuuslaitoksiin tai joita
suojelee nääräysten valli palveluksesta
rintamalla.

Toiset englantilaiset lehdet, kertoo
i Svenska Dagbladet*, lienevät ottaneet
vakavasti harkittavaksi kysymyksen,
olisiko nykyinen asevelvollisuusikä, 41
vuotta, korotettava 45 tai 4S \-uoteen.
Sen puolesta eivät puhu vain sotilaal-
liset syyt, vaan ennen kaikkea Rans-
kan esimerkki. Muutamat käänteet
Briandin hiljakkoin pitämässä puhees-
sa on käsitetty niin, että Ranska vaa-
tii liittolaisiltaan puheenalaisessa koh-
din yhdenmukaisuutta.

Toisaalta ilmoitetaan taasen, että
Englannissa pohditaan sotilasvärväyk-
sen ulottamista Irlantiin. Mutta Irlcn-
nin johtomiehet ovat tuumaa vastaan.
Edustaja Dillon on julaissut kehoituk-
sen kaikille Irlannin puolueille liitty-
mään yhteen ja vastustamaan asevel-
vollisuuden ulottamista Irlantiin. Red-
mondin kerrotaan pitävän kysymykses-
tä puheen näinä päivinä, ja sen sisäl-
lys on jo ennakolta herättänyt Englan-

nissa levottomuutta.
Asevelvollisuuden laajentamisella on

useita muitakin vastustajia. Niinpä
väittää »Daily News-., etui Englannin
osuus sodassa ei rajoitu vain siihen,
että se antaa eläviä, v olmia ja valmis-
taa sotata.rpeii.a- Erittäin tärkeä on
näet sen osa ympärysvaltain ,pankkii-
-rina ;. Sen vuoksi on erittäin tärkeää,
ottä sen iinanssikyky, s. o. sen tuotta-
va voima pidetään pystyssä. Siinä suh-
teessa ei Englantia voi verrata Sak-
saan, jonka finanssitoimot jo ovat su-
pistuneet siihen, että se vaihtaa obli-
gatsionin toiseen.

Kuormahevonen.
(Eläintenpäivänä 15 p. lokak.)

(S.H.) Hevonen tuo ihmisen us.
kollinsa ja äänetön toveri, on sodan
todellinen marttyyri, kuvaa erään ul-
komaalaisen lehden kirjeenvaihtaja.
Niin on laita väreinkin kuonaahovos-
ten, jotka kaatuvat tuhansittain, täyt-
täen viimeiseen hetkeen asti velvolli-
suutensa.

Ampumatarpeiden ja ruokavaroin
kuljetus, siinäpä kuormaston suuri
merkitys. Kuormastolla on täytettä-
vänään jättiläisten tav ä, sen kun tulee
pitää miljoonittain sotilaita sotakun-
toisina. Siihen käytetään suuri jouk-
ko hevosia. Nämä ovat, niinkuin ih-
misetkin, temmatut, rauhallisista olois-
taan kenttäelämaii temmellykseen ja
vaivoihin.

Meidän osastossamme oli suuri jouk-
ko maalaishid.-osia. Ne olivat voau„k-

fcaita eläimiä, joilla oli lempeät, hy-
väntahtoiset silmät. Ne olivat toitu.

(S.H.) Viimeksi tänne sas pimeiden
englantilaisten lehtien taisteluselostuk-
sissa on viljalti kuvauksia uusista a-
sei.-;tetuista auternobileista, jotka e-
riuomaisen tehokkaalla tuloksella ovat
ouanest csea Ccnib!es - n, Morralin ja
Guitithyn taisteluihin.

Suurimman yllätyksin mainituissa
taisteluissa, kirjoittaa muinn englan-

tilainen sotakirjeenvaihtaja, tarjosivat
aseistetut automobillmme. Nämä kam-
mottavan nerokkaasti suunnitellut ko-
neet syöksyivät petojen lailla kuuniin-
paan kahakkaan ja aiheuttivat tuhoa,

. .JGka yhtä suuressa määrin ;c auhistutti
neet hyvään hoitoon Ja talliin, a&k&pa sa)lsa i a js j a t -o*iiaita kuin hämmästyt-
joKUiien oli oilut taloTpoik~i%talon suo- . j meiliäläisia, Tyyaeotl ja piittaa-
sikki. jota lapset ja rengit hyväilivät. nattmHMti ajoivat Eämä M-autaiaati-
Sitten joutuu hevonen soUkeataUe, - ot;, läpi tuiminrmankin telen, törmä-
useinkin pitkän ja r~: ,• ... sivat saksalaisten valloittamiin ky-
matkan jälkeen. Kova palvelus alkaa liin Ja puhdistivat ne ihailtavalla help-
ja kestää levotta yöt päivät. Säännöt-j poudella.

jantiiaisten uudet aseistetut automobilit.

Flers-nimistä kylää valloitettaessa
sijoitettiin yksi aseistettu automobili
pahimpa:n palkkaan, ja se. puhdisti
vaivatta lähinnä olevat saksalaiset
juoksuhaudat. Jluuatta
varustettua linnaketta vastaan lähetet-
tiin kaksi aseistettua mtoinobilia, Ja
ne avf sivat niin voimakkaan tulen, et-
tä linnake oli hylättävä. Vaunujen ta-
kan» ia niiden suojassa hyökkäsi jal-
kaväki. Vaunuja ajettiin siten, että
niistä voitiin, ampua saksalaisiin juok-
sun utoihin pitkittäin, jolloin yhdellä-
kään niissä olevista vihollisista ei ol-
iut pelastuksen mahdollisuutta. Kun
vaunut ajoivat kylään, seurasi jalka-
väki siiloinkin jälessä.

Ajatus aseistettujen automobiliea
rakentamisesta ou saatu muutamasta
kirjailija H. G, Wellsin novellista.

iistä ruokintaa ei ole, eikä talliakaan.
Pohjattomilla teillä, savi- ja lika.jOK.ien
yli, on niiden kuljettava, usein mars.
slCtava 5o å 60 tuntia ilman unta ja
vähällä ravinnolla. LdoäKsi on vtdtt-
tävä raskaita kuormia, jotka käyvät
kaksinkerroin kun tiet ovat
kurjassa tilassa. Hevonen ei voi vu
littaa. Sotakentän kärsimykset koh-
taavat mykkää olentoa.

Olen nähnyt hevosia, jotka väsynei-
nä ja murtuneina ovat ponnistaneet
viimeiset voimansa matkojen jälkeen,
jotka ehkä ovat kestäneet kolmisen
päivää. Nälistyneinä, läpimärkinä
lian peittämiuä ovat ne allapäin laa-
hustaneet ja vetäneet. Sattuu tuon
tuostakin, että hevonen häviää savi-
maahan. Sitä koetetaan vetää ylös pa-
nemalla ohjakset sen kaulaan ja val-
jastamalla toinen hevonen eteen. Mut.
ta se ei aina onnistu, ja silloin ei ole
muuta neuvoa kuin ampua. Tai kaatuu
hevonen tkumoon tieile ja se täytyy
jättää siihen muiden jatkaessa mat-
kaa. Karpaateilla näkee usein hevosia,
jotka ovat tointuneet ja sitten harhai-
levat ympäri. Mutta yhtä usein sattuu,
että väsynyt hevonen makaa tiellä ky-
kenemättä nousemaan ylös, ja niin tu-
lee toinen vaunu ja ajaa sen yli. Vain
hevonen!

Tuli talvi, Karpaatein kauhea taka-
talvi. Ei tallia eikä kattoa hevosten pään
päälle. Aina jalkeilla maa lumen tai
syvän mutavallin peitossa, mikä teki
lepäämisen mahdottomaksi. Useita
kuukausia perätysten täytyi eläinpar-
kain oleskella ulkosalla. Lakkaamaton-
ta kuolemaa!

Olen nähnyt ajajia, jotka itkivät
kaatuneita hevosiaan, heittivät peit-
tonsa hevosten päälle ja jakoivat nii-
den kanssa leipänsä. Useinkin on sat-
tunut että ajaja on,pannut oman hen-
kensä tai vapautensa alttiiksi, hank-
kiakseen ruokaa hevoselleen. Monella
ajajalla on hevonen mukanaan kotoa.
Olen kuullut heidän puhuvan eläinten
kanssa kodista ja tyynestä siunatusta
rauhanajasta, ikäänkuin ihmisten
kanssa. Päivää myöhemmin on ehkä
hevosen repinyt kappaleiksi granaatti
tai se on hukkunut liejuun tai kuollut
väsymykseen.

Nämä jättiläiset lempeine silmi-
neen! Haava sääreen oli kylläksi tuo-
mitsemaan ne kuolemaan. Lika syö-
pyi sisään, hoitoa ei voinut ajatella
verenmyrkytys. Moni kuoli keuhko-
kuumeeseen. Kauheista oloista huoli-
matta koski meihin kovasti, kun mei-
dän täytyi ampui joku niistä. Ja oli
kuvaamattoman vaikeata jättää jäl-
keen nelijalkainen toveri, joka ei jak-
sanut eteenpäin.

Niinä raskaina päivinä, jolloin mie-
histö haki jotain suojaa vilua vastaan
hävitetyistä kylistä, täytyi hevosten
jäädä uios kentälle. Menimme niiden
ohi ja olimme suunniltamme säälistä,
mutta emme voineet niitä auttaa.

Karpaateilla meillä oli mukanamme
ori, joka oli aivan näännyksissä, mut-
ta meillä ei ollut sydäntä sitä ampua.
Xiinpiau kuin levähdimme monipäiväi-
sen marssin jälkeen, heittäytyi eläin
maahan väsyneenä kuin -kuollut. Se
näytti keräävän voimia, mutta, voi
töin tuskin syödä heiniä, joita annoim-
me sille yllin kyllin. Alk"iv=s >-■".>

taas marssin no.usi hevonen ylös ja.
seurasi meitä horjuep väsymykseltä,
tunnes me neljäntenä päivänä ym-
märsimme, että meidän täytyi tehdä
loppu eläimen kärsimyksistä. Pelastus
oli mahdoton. Multa kukaan ei tahto--

Eng

nut ampua. Vihdoin se tapahtui kum-
minkin.

Nämä ovat meidän mykkiä tovereJ-
tamme, joiden kohtaloa harva ajatte-
lee. Ne ovat uskollisia ja luoiit~via
ja täyttävät velvollisuutensa viimei-
seen hetkeen asti.

Uhkavaatimus Kreikalle.
(S.H.) »Birsh. Vedom.» kirjoittaa

pääkirjoituksessaan, että kun syysk.
alussa ympärysliiton laivasto saapui
Kreiken vesille, kävi selvään ilmi, et ä
ymriärysliitto oli jyrkästi päättänvt
tukahduttaa hovipuolueen vehkeilyt.
Ensimmäisessä uhkavaatimuksessaan
näkyi vielä heikko toive siitä että
Kreikan hallitus tulisi toimimaan jär-
kevästi, mutta kun se toive petti ja
kun toinenkaan uhkavaatimus, Jossa
jo ympärysliitto asettui jyrkemmälle
kannalle_ ei saattanut mitään kään-
nettä aikaan, on ympärysliitto täyden-
tänyt vaatimuksiaan ja viime lauantai-
na jyrkemmin selvittänyt edellisessä
uhkavaatimuksessaan lausumiansa
periaatteita. Kreikan hallituksen on
luovutettava koko Kreikan laivasto
ympärysliiton amiraalin johdettavaksi
sekä sitä paitsi on Kreikan luovutet-
tava ympärysliiton huostaan osan lin-
noituksiaan ja pattereitaan.

Ei ole epäilemistäkään siitä, ettei
uhkavaatimus loukkasi Kreikan su-
vereniteettia, lausun lehti. Se halli-
tus, jolla ei ole oikeutta omiin sota-
joukkoihinsa, lakkaa tietysti hallituk-
sena olemasta. Lambroson mmiste.
ristön vastalausekaan tuskin *ulee vai-
kuttamaan mitään, sillä kuningas
Konstantinin vehkeilyt ovat saaneet
aikaan sen, ettei maata enään voita-
ne pitää puolueettomana. Jo silloin,
kun Kreikka toukokuussa luovutti bul-
garialaisille vastustamatta muutamia
linnoituksia, lakkasi Kreikka olemasta
puolueeton. Elokuussa taas luovutet.
Uin bulgarialaisille Kavalan—.Seresin
linjalla monta varustettua linnaketti
ja ra-'3°n tykkiä ja aseita. Näin ol-
len kävi päivän selvään ilmi, että ku-
ningas Konstantin ei aiokaan ase-
voimia puolustaa maataan. Bulgaria-
laisten toiminta Kreikassa pakotta
siiloin ympärysliiton jo puhtaasti ryh-
lynu-5n toimenpiteisiin.

Kre.kan laivaston aseista riisuminen
merkitsee samaa kuin aseitten riis-:-
minen hallitukeslta. Armeijasta on
taar jc lehden mukr.au puolet s"ny
nyt Veniseloksen puolelle ja niiissii
olesihicissa ei cnään kuninkaalla ja
iicvpaoi-jf elia voi olla suurta miorkL
tysta.

Nähtävästi on ympärysllitto uhka-
vaatimuksellaan tarkoittanut eroittaa
toisistaan Kreikan sotilaallisen ja po-
liittisen elämän. Jälkimäiseen eivät
he toistaiseksi tule kajoamaan, vaan
antavat Kreikau sisäisessä elämässään
itse järjestää asiansa, kun taas soti-
laallisen puolen ynapärysliitto ottaa ko-
konaan omiin käsiinsä. Olisi kuiten-
kin erehdys, jos luultaisi, että tällä pa-
koitettaisi Kreikkaa yhtymään ympä-
rysliittoon, vakuuttelee lehti. Saloni-
kiin saapukoot yksinomaan ne, jotka
sitä pitävät kansalaisvelvollisuutenaan.

Kreikan satamien ja laivaston jou-
tuminen ympärysliiton käsiin tulee tie-
tysti tekemään suuren vaikutuksen
Berlinissii. Uusiksikin siksi, että Ae-
gean merellä toimivat saksalaiset su-
kellusveneet menettävät hyvän tuki-

lina iKfflrO

(S H.) Kreikkalainen kapteeni Bairis hikra Sulomkissa juhsiuksen
Kreikan kansallisen puolustusliiton perest naisesta, ionina tarkoituksena

on etupäässä bulgarialaisten vastustaminen.

Kolme englantilaista sanaa ...

(Suomennos.)

Olette oppinut kolme englanti-

laista sanaa? kysyi Mary de Lauranne
erityiseltä suosikiltaan, Jean Sérava-
iilta. Kolme englantilaista sanaa miel-
lyttääksenne minua?

tään, saadakseen sanansa toisen kuulu-
ville. Nuoruksinen ajatteli:

»Enhän sentään voi huutaa niitä ää-
neen täällä laivalla, noitten kiertävien
viuluniekkojen iloksi!»

Kolme sanaa, vastasi Jean hy-

myillen. Kolme vain, en yhtään enem-
pää.

Hän kierteli:
Tuuli ne veisi, Ja ne ovat sentään

kolme arvokasta sanaa, joiden en
suinkaan soisi häviävän. Sanon naSanokaa ne minulle heti.

Kohta sanon. Ne kaikuvat kan- teille kohta ranhfssa.

nilimmin illan tullen. Tyttö loi häneen kirkkaan katseen,

Montreux-iaiva Soittoni Geneven sa- joka ei tuntenut valhetta eikä levotto-
muutta. Molemmat vaikenivat; olisitamasta. Koxnentosillsn peräpuolelta

nämä nuoret näkivät kaupungin katoa- voinut luulla, että valssin keveä rytm!
oli saanut heidät valtoihinsa: eivät h«van kullankarvaiseen usvaan. Joka nou-

si kunniasta elokuun auringosta aina
Saint-Pierre kirkon hrrmaisiin, nyt

sentään tätä soittoa kuunnelleet, vaan
toista, vanhaa laulua, Joka heistä tun-

hohtaviin seiniin saakka.
Mennään etukannelle, virkkoi

Mary. Siellä meidän on parempi. Kuu-
len Alessandro orkesterin alottelevan
valssin säveliä.

tul uudelta.
Neitonen näytti tuijottavan eteensä,

katselevan järveä, joka piteni, leveni
mereksl, ja jonka sini kauempana vaa-

leni, yhtyi häämöittävien rannikkojen

kanssa kullankarvaiseksi usvaksi: it-
se teossa hän tuijotti sydämeensä, vä-
hän hämmästyneenä siitä, mitä siellä
näki. .

»Meidän on parempi» merkitsi »OI
laan yksin».

Mary oli nuori tyttö, joka matkus-
teli isänsä kanssa. Isä ei ollut niitä,
jotka häiritsevät. Hän oli liian nuo
rena säilynyt isä, joka piti suurta
huolta puvustaan ja paraikaa kiemai-
li kolmen naisen edessä, joista ainakin
yksi oli kaunis.

Tähän päivään saakka hän oli elänyt

ajattelematta, Ja kun elämä ei ollut hä-
neltä vaatinut mitään ponnistusta, mi-
tään uhria, niin hän ei voinut kuvitel-
lakaan, että hänen osakseen oli tullut

Tyttö kulki nuoren miesystävänsä
edellä laivan kantta, joka oli tulvillaan
matkailijoita. Nämä enimmäkseen lu-
kivat Baedekeriä tai jurottivat erivä-

risten jäätelö-annosten edessä, joita

harvinainen etu. Hänen silmissään,
jotka helppo 010 oli tehnyt likinäkoi- -

siksi, mar ilma oli väin onnellista nuo-
risoa, jonka toimena oli hakkailu. Hän
tuskin aavisti, että saattoi olla-köyhä

pienin erin nauttivat, mikä vattua, mi
kä gprikosia, sen sijaan että olisiva1

ja neljäkymmcnvuotias. Nyt rakkau-
den odottelu sai maailman hänenkin

ihailleet järven sineä tai rannan tuu- silmissään laajanemaan, vaikka vain

heuteen kätkettyjä huviloita.
Seuratessaan tyttöä nuorukainen

hiukkasen. Tällä hetkellä hän halvek-
sien ajatteli sitä, mikä tavallisissa o-

vielä kerran Ihaili hänen liikkeittensä loissa riitti häntä hurmaamaan: kau-

siroa notkeutta, hänen hohtavan niitä pukuja, tanssimusiikkia ja kohte-
liaisuuksia. Jäätelökään -«- vaniljt javalkoista niskaa ja kastanjan vä-

risten hiusten runscatta. sitruuna, hänen mielilajiusa ei oiisi

nen oii Valkosessa, puku flaceiliia
ja hattu Isojen siipien koristama.
Nuorukainen ajatteli seuraavana päi-

vänä tapahtuvaa iähtöään Eviauista,

jossa molemmat oiivat kesää viettä-
mässä, jii tunsi ettei hänellä ollut roh-
keutta sanoa hyvästiä tuolle kauniille
lapselle, johon hän oii ihastunut.

He sivuuttivat soittajat, joiden vm

parilla o'.i joukko kuulijoita, ja saa-

puivat iaivtn keulaan.
Heti Jlary kääntyi seuraajansa puo-

leen ja virkkoi hyväilevällä äänellään:

häntä huvitt3nut. Hänen pikku mie-
tiskelynsä tuotti hänelle oudon ja vä-
kevän onnellisuuden tunteen,

Jean katseli vakavana tuota nuorta
tyttöä, joka oli voittanut hänen ylpey-
tensä. Hän el enää hymyillyt, vaan
mietti niitä kolmea englantilaista sa
naa. jotka aikoi sanoa. Tämä hänen
elämänsä ei ollut vielä kestänyt kuu-
kauttakaan. Tokkohan hän enää
muisti retkiääu Soudanissa ja Tonki
nissa. muistiko hän että oli meritykls-
tön kapteeni siirtom:amin!st.?riön pai-

No nyt, sanokaa ne minulle» veluksessa? Hän oli tuonut Evianiiu

Mitkä sittc? sairastelevan äitinsä, jol!e lääkäri
määräsi sikäläistä parannusvettä. Siel-
lä hän oli kohdannut Mary de Laura-

Ne kclme englantilaista sanaan
ne. Sitä vartenhan olemme tulleet

nen, ja heti paikalla oii hänet hurman-
■nut tytön ruusunnuppu-tuoreus, hänen
poskiensa kirkas ja herkkä väri, nuo
avomieliset siniset silmät, pieni suu-
pieiista kohoneva suu pikkuruik-
kuisen ylöspäin pyrkivä nenä, ja
myöskin tytön välitön ja vilpitön hert-
täinen luonne, joka paljastui pienim-
mässäkm puheessa, kieniailuu täydelle
nen puute, ja hänen englantilainen tyt-
tömäisyytensä, jonka hän säilytti roh.

kc-immiilai-nkin ollessaan.

Ensimäisiuä päivinä hän pysytteii
loitolla, ihastuneena, hurmautuneena.

pelokkaana. Hän ei koettanut kiistää
t.yttöä hänen muilta ihailijoiltaan, jot-

ka olivct yhtä meluavia kuin vähäpä-
toisia. Hän tunsi todella olevansa koi-
menkymmenen vanha näiden nuorten

miesten seurassa, joiden elämä ei oi-
!ut koskaan ollut muuta kuin lapsen-

leikkiä. Mutta tyttö suosi häntä ja

veti häntä puoleensa. Sillä Maryn sil-
niissä hänen jäykkyytensä oli peitettyä
voimaa ja hänen katseestaan hän ln-

ki paiavan intohimon, joka hänet hur-
masi. Jean ei kuitenkaan taipunut

kaikkiin hänen oikkuihinsa, ei kehunut
kaikkia hemmoitcilun pikkutytön mie-
lipiteitä eikä edes peljännyt tarvittaes-
sa häntä hiukan nuhdella hänen ke-

vytmielisistä ja ymmärtämättömistä

tänne.
Tyttö katsoi toveriaan hyvin lem-

peästi, rchkaistakseen häntä, ja tämä
hymyili yhä iloisesti:

Luulin, että olimme tulleet or-
kcsteria kuulemaan.

Sitä vartan myös, vastasi tyttö
veitikkrmaisest.i,

Ja äkkiä nostaen käsivartensa, tart-
tui hän molemmin käsin hattuunsa,

jonka siipiä tuuli taivutteli taakse-
päin.

Varokaa, sanoi Jean, ettette !e-
habila lentoon kuin lokki.

Ei vaaraa, te kyllä pidätte minus-

ta kiinni!
Kahden käden, niinkuin te hat-

tuanne.
Tyttö ei unohtanut kysymystään:

Tehkää pian päätös: odotan kol-
mea sanaanne.

Mutta hänen täytyi korottaa ään-

paikkansa ja toiseksi tekee se tyhjäk-
si saksalisten vakoilijain ja asiamies-
ten kaksivuotisen toiminnan. Venise-
los on vienyt kuninkaalta kansan, ym-
pärysliitto laivaston ja armeija tass it-
se on suureksi osaksi hänestä luopu-
nut. Onko näissä olosuhteissa enään
kuningas Konstantinilla ja hänen hal-
lituksellaan mitään merkitystä, kysyy
lehti lopuksi.

Nerto-

I

.
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Hinta ennallaan I mk. kaikkialla Suomessa.

arvosteluistaan. Mutta tyttö tunsi val-

tavaa iloa, jos hänen onnistui miellyt-

tää Jeania, Siitä asti kun hän oli tuen

miehen nähnyt, siis jo kokonaisen kuu-

kauden, hän tunsi povessaan alituista

Heistä tulee hyvin onnettomat
Mutta se on heidän asians'

Oletteko vtrma siitä?
Se on selvää. Jos mieli rakas-

taa, ei saa olla puutetta. Ja minä

olen laskenut paljonko tarvitaan jos

mieli elää Parisissa.
taisteiua: toiselta puolen suuren maa-
ilman tottumukset tahtoivat kumota

tunteiden vallan asettaakseen easi si- Vai niin, te olette laskenut?
Olen. Se on hyvin täydellinen

menoarvio. Täytyy olla vähintään
kolmekymmentä tuhatta fr?ngia vuo-
dessa.

jalle mitättömyyksiä, toiselta puolen

hänessä paloi halu oppia tuntemaan
järkyttävänipää elämää, jm^:kakin o-
dottamatitomat vaatimukset häntä sii-

nä kohtaisivat. Hänessä eli se uteliai-

suus, joka »aa merimiehet ikävöimään
Vähintään! myönsi Jean Séraval

niin vakavan ivallisesti, että tyttö

uusia meriä. saattoi erehtyä.

Voisin luetella teille numerot täs-
mälleen, jatkoi tyttö.

Kiitos. Minä luotan teihin.

Jeania oli lähdettävä seuraavana
päivänä, ja hän oli päättänyt, että

tällä heidän viimeisellä yhteisellä lai-
vamatkallaan hän vihdoinkin sanoo sa-

nottavansa. Olihan tyttö häntä roh-

Heidän hakkailunsa sei omituisen

käänteen. Luullen saaneensa kanna

kaissut lakkaamatta näyttämällä pitä-

vänsä enin hänen seurastaan! Ja ei-

kö hän odottanut noita kolmea englan-

tiitaista sanaa, jotka hän varmaan jo

arvasi? Miksei hän suostuisi tulemaan

tusta, Mary intti:
Heistä tulee köyhät.

No, köyhyys tulee suhteellinen,
koetti nuori mies heikosti vastustaa.

Monet elävät vähemmälläkin
Luuletteko?

hänen vaimokseen, jakamaan hänen e-

lämäänsä? Mutta juuri kun hänen Olen varma siitä. 'Ja sitä paitsi

piti puhua, niin hän epäröi. Hänen o-

maisuutensa oli vaatimaton, ja kylpy-

paikan juorujen kautta hän oli saanut
tietää, että Maryn isä haikailematta

tärkein ei maksa rahaa. Taivaan kau-

neus ei maksa mitään, ei järvien ei-

kä puiden. Eikä rakkaus. Tämän ii-
ii; n ihanuus, mitä se maksaa?

Meillä on tilaisuutta siitä naut-
kulutti hänen huostaanss uskottuja va-

roja Ja että ne Jo olivat aika lailla hu-

venneet.

tia, vakuutti Mary arvokkaasti. Rik-
kaus tekee kauneuden nautittavaksi.

Entä jos on sitä vailla, niinkuin

teidän nuori parinne?Tokkohan tuo nuori tyttö rakastaisi
häntä kyllin tyytyäkseen viettämään
hänen kanssaan, Jos niikseen tuli, vä- Silloin ei pidä mennä naimisiin.

Hän lausui tämän selviön täsmälli-
hemmän ylellistä elämää? Eikö hän

mieluummin ottaisi jotakuta noista
narrimaisista nukeista, jotka hänen

sesti, varmana siitä, että oli sanonut

totuuden.

kiusakseen liehakoivat tyttöä?
Heidän keskustellessaan oli laiva si-

vuuttanut Thononin, joka sijaitsee

korkealla, rannalla, melkein puiden

peitossa. Se kulki Ripaille-niemen ohi,
Evlan tuli näkyviin. Tuuli oli lauh-
tunut; he saattoivat seista etukannel-
la. Tyttö muisti, että Jean Séraval,

hänen ystävänsä Jean, aikoi lähteä
seuraavana päivänä.

Poikettuaan Nyoniin laiva kulki jär-

ven poikki. Orkesteri soitti nyt toi-
aen luokan matkustajille ja pienen hui-

lun räikeät äänet olivat ainoat, jotka

kuuluivat yläkannelle.

Nuoret päättivät siirtyä pois keu-

lasta, jota tnull nuoli. He istuutuivat
vieretysten tyhjälle penkille. He näki-

vät laivan loittonevan Nyonln vanhas-
ta, uinuvasta kaupungista, jonka ylim-

mällä harjalla olevan linnoituksen
jäykkyys ei kyennyt vähentämään
maiseman suloutta, ja edessään he nä-
kivät lähenevän Yvoire niemen kaias-
tajakylineen ja kutaikkaine vanhoine

linnoineen. Mutta vähät he välittivät
ulkomaailmasta.

Aurinko läheni vuorta. Juuri sinä

hetkenä illan ihanuus saavuttaa huip-
punsa ja valo saa ennen sammumis-
taan sanomattoman sulouden. Järven
pinta, jota viilsivät pitkät elon väreet,
näytti nauttivan ilman hyväilyistä.

Msry katsahti vihdoin matkatove
riinsa, jonka kasvoissa selvästi huo-
masi painavan surun. Hämmästynee-

nä, melkeinpä hämillään, hän kuiska-

Marya vaivasi vaitiolo, johon Jean
oli vaipunut. Mikä teidän on?

Minunko? Ei mikään.
Te palaatte huomenna Parisiin?,

hän virkkoi ja lisäsi kohteliaasti:
Mutta tyttö tunsi sydäntänsä särke-

vän, tietämättä syytä siihen. Saat-

toiko niin äkillinen ja syvä alakuloi-Mikä vahinko!

Ja herättääkseen kerrallaan vaike-

nevan toverinsa, jonka synkät silmät

häntä pelottivat, hän laverteli:

suus johtua hänen viattomista sanois-
taan?

Hän koetti päästä siitä tuskallisesta
tunteesta, joka hänet valtasi:

■— No, sanokaa minulle nyt nuo kol-
Minunkin täytyy lähteä sinne tei-

dän Parisiinne. Ensi kuussa, häihin.
Eräs ystävättäreni tekee tyhmyyden. me englantilaista sanaanne.

Tekee tyhmyyden? toisti hajamieli-

sesti Jean, joka oli lopettsnut mietis-
kelynsä ja epäröimisensä.

Hän yritti hymyillä, mutta se jäi
kesken.

Ojentuen sanoi Jean melkein välin-
Niin, hän menee naimisiin nuo-

ren miehen kanssa joka on varaton
pitämättömästi

—En enää muista niitä. Ne talsivat
ja, mikä on vielä pahempaa, lääkäri
joka tulee olemaan liikkeellä päivät

pitkät, ehkä yötkin.
Mutta miksi se on tyhmyys? ky-

syi Jean, äkkiä kiintyen tähän aihee-
seen. Eivätkö he rekasta toisiaan?

pudota minulta tuonne järven lainei-

Ja melkein huolimattomasti hän li-

Älkää niitä kaivatko. Ne olivat

LäpitunkevaHa katseellaan hän tar-
kolme tarpeetonta sanaa.

Vihdoin tyttö ymmärsi. Hän loi
nuoreen mieheen katseen joka oli
täynnä ääretöntä hellyyttä. Hän huo-

kasti Maryn punottavia kasvoja. Tä
mä ei huomannut toisen äkillistä ja
melkein hyökkäävää huomaavaisuutta.

He jumaloivat toisiaan, hän sa-
masi hänet kauniiksi, ylpeäksi, vähän
ylimieliseksi, ja ajatteli liian myö-

hään että olisi ollut suloista olla
Silloin en käsitä.
Kyllä kohta käsitätte. Helenan

kokonaan hänen omansa, velipä uhra-
ta hänen tähtensä jotakin, paljo,
kaikki. Nuo kolme englantilaista sa-vanhemmat hänen nimensä on He-

lena eivät anna tyttärelleen kuin

viisi tuhatta frangia korkoja. Hänen
pikku lääkärinsä, joka on vasta-alka-
va, ansaitsee tuskin saman verran.

naa kohosivat sydämestä hänen huu-

lilleen. Jospa hän ne lausuisi, hän en-

simäisenä, vakuuttaen toiselle avoi-
mesti, vastikään erehtyneensä.

Sehän on täydellinen kurjuus. Hänen
täytyy ottaa kahden tuhannen frangin

asunto.

Hän ei uskaltanut. Loppumatkalla
he eivät vaihtaneet muuta kuin tyh-
jänpäiväisiä sanoj

, jotka peittivät mo-
lempain tuskaa. Rakkaus oli heihin
kajonnut vuorotellen. Se on pieni vaa-
tivainen jumala, jota antimet ja uhri-
lahjat huvittavat.

He olivat käyttäneet tämän suloisen
iHan arvioidakseen mitä elämä mak-
saa, sen sijsan että olisivat eläneet.
Ei toinen eikä toinen ollut uskaltanut
uhmata sitä mysteriota, jonka sisältä-
vät nuo kolme sanaa:

Nuori mies tuijotti tyttöön, kat-
seessa malttamattoman uteliaisuuden
ilme, joka olisi pitänyt varoittaa tyt-

töä, mutta hän ei nostanut Eilmiään.

Toverinsa lyhyistä kysymyksistä, ja

iäneneävystä Mary arvasi hänen ole-

van tyytymätön, ja kun tyttö pelkäsi

kaikkea tuskaa, ei hän uksaltanut koh-

data vaativan ystävänsä ankaraa kat-

setta. Englantilaiselta äidiltään hän
oJI perinyt asiallisen luonteen. Hän

päätti pienen käytännöllisen tuumai-

lunsa seuraavin sanoin:

I love you! (Minä rakastan tei-
tä.)

J

wl.

siin.

säsi

UUSI SUOMETAR

Lähetettyjä kirjoituksia

Vastaus
hra Juhani Aholle.

Oikeussuhteita perustavaksi aiottu
Suomen Kansallisteatterin johtokunnan
viimevuotisen puheenjohtajan »yksi-
tyiskirje» siis osoittaa, että siinä »evä-
tään» prosenttilasku, mutta ei il-
maista, mitään vastahakoi-
suutta sitä kohtaan; sanotaanhan
vain, ettei kappale tuota mitään, mis-
tä prosenttia voidaan laskea, joten
prosenttilasku on reaalinen mahdotto-
muus. Voittoa tuottamattoman yhtiön
johtokunta voi tietenkin olla täysin
myötämielinen osakkaiden osin-
kovaatimuksille silloinkin, kun sen täy-
tyy sanoa, ettei ole, mistä osinkoa ja-

kaa. Tätä ainakin tarkotin sanoa, en-
kä vääristellä, kuten- tri Aho uskot-
telee. Tämän solvauksen torjun jyr-
kästi.

Ettei hra Mannisen puolelta olisi pit-
kien neuvotteluiden ja sovintoehdotte-
luiden kuluessa osoitettu •

ei pidä paikkaansa, mutta kaikkihan
jo alussa kilpistyi johtokunnan jyrk-
kään non possumus, jota johto-
kunta luuli »hyvittävänsä» tarjoamalla
rahaa ja taas rahaa.

Lopuksi en voi olla toteamatta, että
vetoaminen hyvän tahdon puutteeseen
aina samalla merkitsee kaiken keskus-
telun mahdottomaksi tekemistä.

14. X. 1916.
Lauri Hendell.

Vielä vahan Fennia-koneesta.
Koska useissa sanomalehdissä on ol-

lut kiistelyä Fennia-koneen synnystä
ja siitä kenelle ansio sen suunnittelus-
ta ja rakentamisesta kuuluu, niin en
voi olla sekaantumatta juttuun oikais-
takseni asian kun kerran siitä on tehty
julkinen kysymys ja so sellainen, että
siitä asioita lähemmin tuntematon y-
leisö voi saada monenlaisia käsityksiä.

Asian todellinen laita on seuraava:
Hra Onni Palokangas teki asiamie-

hensä välityksenä sopimuksen Oy. La-
puan konepajan kanssa sellaisen ko-
neen valmistamisesta, jolla voitaisiin
tehdä suoturpeesta erikoisesti valmis-
tettua massaa, jota kuivaamisen jäl-
keen voidaan käyttää polttoaineena.
Koneen piirustukset piti sopimuksen
mukaan toimittaa meille hra Sehussle-
rin, jonka hra Palokangas oli sitä var-
ten palkannut. Samoili oli myös puhe,
että hra Schusslerin piti johtaa työ ja
valvoa valmistus. Mitään piirustuksia
ei meille kuitenkaan tullut. Joitakin
skitsejä vain ja piirrettiin kone meillä
Schusslerin suunnitelman mukaisesti,
jotka piirustukset vieläkin ovat hallus-
samme ja on Schussler niistä saanut
meiltä koplat. Kun sitte kone valmis-
tui ja koetettiin mihin se kelpaa, ei se
toiminutkaan ollenkaan. Esittelimme
Sehusslerille muutoksia parannuksiksi,
vaan el hän niihin sellaisiin suostu-
nut ja seuraus oli, että kone ei ruven-
nut toimimaan, «illoin teimme muutok-
sia omin päin jo koeteltuamme oli tu-
los, että olimme osuneet oikeaan. Kun
sitte kutsuimme taas Schusslerin fen-
ne konetta katsomaan, muutatti hän
koettamatta summassa meidän laitta-
mat parannukset ja kone meni taas pi-
lalle. Tällöin selvisi, että Schussler ei
ole selvillä koko asiasta ja käännyim-
me sen vuoksi Palokankaan puoleen
kysymyksellä, mitä koneelta oikein
vaaditaan, miten sen pitäisi toimia ja

saammeko luvan sitä kehittää ominta-
keisesti hänen periaatteensa mukaan.
Tähän häneltä myönnytyksen saatuam-
me muuttelimme koneistoa ja saimme-
kin sen työskentelemään jo ennen sa-
nomalehdissä olleiden selostusten tu-
loksella. Kuitenkin voidaan konett-
vielä paljon parantaa ja olemmekin jo
asiasta hra Palokankaan kanssa sopi-
neet.

Emrae ole tähän asiaan julkisesti ka-
jonneet siksi, että sillä mitään reklaa-
mia itsellemme tahtoisimme tehdä, sil-
lä emme me piilä itseämme Fennia-
koneen keksijänä, vaan tahdomme saa-
da sanotuksi sen mikä on oikeaa ja to-
tuudenmukaista. Fennia-koneen keksi-
jänä pidämme hra Qpni Palokangasta,
konstruktörinä hra Schussleria ja ke-
hittäjänä sekä valmistajana konepa-
jaamme.

Lapualla, lokak. 7 p:nä 1916.
Juho Fr. Piirainen,

Oy. Lapuan Konepajan johtaja.

Pyydetää* muitakin lehtiä, joissa
mahdollisesti asiasta on kirjoitettu, ot-
tamaan ylläolevakin palstoilleen.

«»^^%^i

Vaatetustyontekijäin palkat
■ (S.H.) Ylläolevalla otsikolla kirjoit-
taa »työnantaj3» »Uuden Suomettaren»
n:ssa 272 ja »Helsingin Sanomien» n:s-
sa 275.

Kuu molemmat kirjoitelmat ovat lah-
tosin nähtävästi samasta kynästä ja
ovat olevinaan vastauksia allekirjoit-
taneen vastaukseen H:gin S:n töher-
rykseen vaatetusteollisuustyöväen kor-
keista palkoista, niin suotanee allekir-
joittaneelle edelleen tilaisuus väitteit-
teni puolustamiseen ja »työnantajan»
uusien väitteitten kumoamiseen.

U. S:ssa ja H. S:ssa koettaa »työn-
antaja» väittää, että heidän esittämän-
sä nunivjrot H. S:ssa työntekijäin
suurista ansioista ovat tilikirjojen
kanssa yhtäpitävät. Eihän allekirjoit-
tanut ole väittänytkään työnantaj In
tilikirjoja vääriksi, niinkuin »työnan-
taja» väittää allekirjoittaneen »Työ-
miehessä» esittämiä numeroita, vaikka
ne ovat otetut työnantajain nimellään
varmentamista päiväkirjoista, joita
kirjoj 3 on näytetty H. S:n toimituk-
sessakin ja pyydetty vertaamaan sii-
hen kirjoitukseen, jonka H. S. jättivät
julkaisematta ja voidaan näyttää tar-
vittaessa kenelle hyvänsä. Sitä varten
olemme sopimuksessa vaatineet työ-
kirjat otettaviksi käytäntöön.

Jos »työnantaja» olisi lukenut kir-
joitukseni, jossa osotettiin selvästi, et-
tä yhden takintekijän on mahdotonta
ansaita 4,211: 73 p. vuodossa, koska
hänen pitäisi olla silloin säännölli-

Best! joka arkipäivä 10 tuntia työssä
ja tehdä jokainen takki 24 tunnissa, jo-
ka on yhtäjaksoiseksi työksi jokaisel-
le työnantajalle työntekijälle
mahdottomuus. Tämä väitteeni pitää
paikkansa 1) siinä, ettei Helsingissä
oi? yhtään sellrista räätälintyönteki-
jää, joka tekisi vähintään 210 sellais-
ta takkia vuodessa, jotka sellaisiin
liikkeisiin kelpaisi, mistä mainittu an-
sio on otettu, j 2 2) ettei Helsingissä ole
myöskään yhtään sellaista räätälinlii-
kettä, joista olisi yhdelle työntekijälle
antaa 210 takkia tehtäväksi vuodessa,
koska mikään liike ei ole yhden tai
kahdenkaan työntekijän varassa, vaan
on työntekijöitä niin paljon tavallises-
ti, että työntekijät saavat odottaa työ-
tä, eikä työ tekijöitä. Kun asia on näin
ei silloin myöskään ennätetä takkia 14
tunn. valmistaa. Tämän myöntää Kyl-
lä «työnantajakin», mutta koettaa loh-
tunnissa valmistaa. Tämän myöntää

työnantajakin, mutta koettaa loh-
duttaa itseään ja yleisöä ette: se ole
mikään paha jos vaimo ja lapset mies-
tä avustavat, sillä parhain tuloshan ur-
heilussakin, merkitään. Onkohan »työn-
antaja» niin tyhmä tai pitääko työn-
tekijöitä niin tyhminä, ettei luule ylei-
sön ja työntekijäin sitä ymmärtävän,
merkitäänkö yhden tai kolmen urheili-
jan pisteluku yhdeksi saavutukseksi,
niinkuin merkitsee kol-
menkin henkilön ansion yhden henki-
lön ansioksi. Merkillinen käsitys on
siis »työnantajalla» urheilusta.

Yiläolevaan ansioon ei kuulu aino-
astaan kahden tai kolmen työntekijän
työpalkka, vaan kotityö- ja neuloma-
tarpeiden ostoa varten myönnetty 10
%, joka on mennyt työntekijältä toi-
sen 10 % ]: anssa kallistuneiden neulo-
matarpeiden ostoon, huoneen vuok-
raan, valoon y.m. Näihin meneekin jo
vuodessa noin 1,000 mk.

Taite, että ho olisi-
vat korottaneet työntekijäin palkkoja
20—30 %, on valhetta. Ylläoleva ko-
rotus kun on luvattu ainoastaan kap-
paleen pohjapalkalle, eikä koko työ-
palkalle, niin korotus ei tee muuta
kuin IS— 23 %.

>.Työnantaja» myöskin väittää, että
työntekijä voi tehdä 3 jakettia tai 2
talvipaittoa, jolioin viikon ansio nou-
see noin 80 mk. Kun sopimuksessa on
työaika määrätty 10 tuntia viikon 5
päivänä ja kuudentena 9 tuntia, niin
muodostuu viikon työajaksi öS tuntia
viikossa. 80 mk. ansion hankkimiseen
turvaa sopimus 92 tuntia työajaksi.
Näin pitäisi työntekijäin tehdä ylityö-
tä noin 33 tuntia viikossa. Jos yli-
työtä tehdään näin paljon muodostuu
viikosta 9 päiväinen viikko. Vielähän
viikosta saadaan useampikin-päiväinen
viikko, arv. »työnantaja». JO3 tehdään
3 jakettia tai 2 sellaista talvipaittoa
viikossa, joista ansaitaan SO ei
sitä ole ansaittu säännöllisellä työllä,
vaan yli- ja yötyöllä, josta on vähän
korotusta. Tällä tavalla ei työntekijä
jaksa tehdä työtä joskorkeintaan pari-
sen viikkoa, eikä ole työnantajallakaan
niin paljoa työtä säännöllisesti tarjol-
la. Jos työnantajat takaavat työnte-
kijöille vaikka 45 n%. viikkotulon ym-
päri vuoden, niin kyllä työntekijät ovat
siihenkin palkkaan tyytyväisiä, sillä
nousisihan silloin vuosiansio 2,340 mk.,
sensijaan että ne nyt jäävät noin 1,500
å 1,800 mk. vuodessa. Kaikkien on
muistettava, että räätälintyö on seson-
kityötä ja ellei sesonkiaikana saa vä-
hän parempaa palkkaa, kuolevat työn-
tekijät kuolleena työaikana nälkään.

»Työnantajan» väite sopimuk-
sen rikkomisesta on myöskin
valhetta. Sopimuksen 6 §:ssä sa-
notran nimenomaan, että sopi-
muksen määräämät pslkat ovat
alimmat. Tämän mukaan on työnte-
kijöillä sopimuksen voirnassaollessakin
oikeus vaatia korkeamp3a palkkaa
kuir mitä sopimus määrää alimpana
palkkana maksamaan.

Työntekijäin 35 % palkankorotus-
pyyntö ei myöskään ole kohtuuton,
kun ottaa vaan huomioon elin- y.m.
kulutustarpeiden hintojen 100 % ja e-
nemmänkin kaiiistuniisen.

Työnantaj-.in ansiot ovat myöskin
siks! hyvät, että luulisi niiden suu-
remmitta vaikeuksitta työntekijäin
pyyntöön suostuvan:

Helsingissä, 14 pnä lokak. 1916.

Akseli Kokkola.
S. Vaatetustyöntekijain liiton sihteeri

Oikeus- ia poliisi-
asioita.

Malinin tappojuttu. Syysk. 9 p:n
il ana puukotti työmies Hugo Harald
Hermansson työmies Feodor Robert Ma-
linia Fredrikinkadulla juovuspäissään
niin pahoin, että Malin melkein heti ve-
renvuotoon kuoli. Juttu o!i eilen esillä
raastuvanoikeudessa ja tunnusti Her-
mansson Malinia puukottaneensa, mutta
että tämä oli tapahtunut erehdyksessä.
Isku oli nimittäin ollut tarkoitettu toi-
seen henkilöön, jonka kyyristyessä se
kuitenkin osui Maliniin. Kun muutamia
todistajia oli kuulusteltu, lykättiin juttu
viikoksi eteenpäin.

Varkausjuttu. Raastuvanoikeudes-
sa oli eilen jäl'een käsiteltäväni, ent
sairaanhoitajatar Elsa Gustava Marga-
reta Skogmanin varkausjuttu. Juttua
käsiteltäessä on vastaajan avustaja,
hovioik ausk. Agnes Lundell anonut
vastaajan asettamista lääkärinvalvjn-
nan alaiseksi, kun tod stajain lausun-
noista on käynyt ilmi, että vastaa,alla
on lapsuudestaan sankka ollut sairau-
loinen halu anastaa toisten omaisuutta.
Oikeus määräsi valtaajan asetettavaksi
lääkärintarkastiLsen alaiseksi häne:i
mielentilansa selv.lle saamiseksi

Hartauskokouksen häiritsemisestä
uomitsi eilen raastuvanoikeus työmies
Rudolf Nousiaisen 100 mkn sakkoon,
vastaava 20 päivän vankeutta. N. oli
syysk 1 p , sunnuntai-iltana rähisten ia
muuten sopimattomasti esiintyen häi-
rinnyt I'elastusarme.ian rukouskokousta
Pursimiehenk 6ssa Nousiaista poistel-
taessa kokouksesta hän oli tehnyt vas-
tarintaa, eikä tällainen esiintyminen ol-
lut .Nousiaisen puolelta ensi kertaa ta-
pahtunut.

Kaupan ja
teollisuuden alalta.

Vii' kokeriomus
Suomen Meijeriyhdi3tyksen asiamiehel-

tä Suur-Britanniassa.
Manchesterissä 2tj pnä syysk. 1915.

Voimarkkinat.
(S.H.) Voin saanti on yhä ollm niuk

ka ja vaikkakin hollantilaiset o r ."ut
mielestään olleet pakoitetut lähettä-
mään liikatavaransa Suur-Britanniaan,
ei tämä noin pariin tuhanteen astiaan
nouseva voimäärä näytä juuri ollen-
kaan lisänneen voin saantia maassa,
kun kotimainen, irlantilainen ja tans
kalainen tuotanto on loppumaisillaan
puhumattakaan ranskalaisesta voista,
jota ei näytä tuotavan maahan ollen-
kaan. Europan ulkopuolella olevista
maista on tuonti Kanadasta ja Yhdys
valloista vähentynyt ja odotetaan yhä
vähenevän, samoinkuin argentiinalai-
sen voin tuonnin. Ei myöskään Aust-
raalian mannermaalta saata tuonti ti
pahtua ennen kuin aikaisintaan mar-
raskuussa, ja Uudessa Seelannissa ui-
lee tuotanto, jota yhä jatkuu, olemaan
niukka vähintäin kaksi kuukautta
eteenpäin.

Kaikki käsillä oleva voi saatetaan
siis myydä noin 4 sh. voitolla verrat
tuna viimeisiin markkinoihin ja san
gen luultavaa, että noteeraukset tu-
levat taasen tämän viiko-, lopulla nou
semaan. Hienoimmasta tanskalaisesta
voista maksettiin aina 210 å 211 sh.

cwt kohti ja irlantilainen voi nousi
osaksi 200 sh. erikoislajeilta. Siirto-
maan voita ei juuri myyty alle 190 a
195 sh. ja samoihin hintoilrn noteerat
tiin myös hollantilainen voi.

Manchesterin tukkukaupptesyhdis-
tyksen keskihinnat olivat tänään
209'— tanskalaiselle ja irl. creamery

voille 197/11, kaikki cwt. kohti.

Silsvamarkkinat.

Silavanoteeraukset pysyivät viime
viikon loppupuolelle jotakuinkin samoi
na, kumminkin oli sävy markkinoilla
siinä määrin parantunut, että moui
kauppias vaati ja saikin useimmissa ta-
pauksissa noin 1 sh. voiton cwt. köhii
eilen ja tänään. Nähtävästi voidaan siis
lähimmässä tulevaisuudpssa odottpa

koroitettuja noteerauksia
Tanskassa ilmoitetaan teurastuksen

käsittäneen viime viikolla noin 28,008
sikaa, samaan aikaan arvioitiin irlan-

tilaisen teurastuksen käsittänevn min
2-2,738 sikaa.

Tuonti.

16 päivänä syyskuuta päättyneellä
viikolla tuotiin brittiläisiin satamiin.

cwt sam aik 191r >

Voita 38.607 75,537
Kylkisilavaa. . .

104,690 8\272
Kinkkuja 20,993 21.116
Juustoa 56,549 30,603
Margariinia ... 34.708 40.553

Kunnioittaen:
Alex. von Becker.

Tuomaskucnan valmistus
Venä ällä.

(S.H.) Sen johdosta, että helpotukset
tuomaskuonan kuljetuksessa ovat pi-
tennetyt marrask. 14 p:ään, julkaisee
»Isv. Minist. Semi.» muutamia tietoja
tämän tekolannan valmistuksesta.

Tuomaskuonaa jauhetaan siitä kuo-
nasta, jota saadaan teräksen valmis-
tuksessa tuomasuuneissa. Rautamal-
min tulee kuitenkin sisältää fosforia.
Tällaista malmia on Venäjällä snarct
määrät lähellä Kertshia; Uralissa e-
sim. ei ole fosforia sisältävää malmia.

Kertshin malmia käyttää kolme teh-

dasta: Taganrogin, Kertshin ja Sarta-
nin (Mariupolin luona). Näiden tehtai-
den luokse on perustettu tehtaita tuo-
maskuonan valmistusta varten. Ta-
ganrogin tehdas, joka perustettiin v.
1902, tuottaa tuomaskuonaa 4,200 pmi-

taa päivässä ja 1,200,000 p.
Sartanin tehdas, joka sijaitsee 6 virs-
tan päässä Mariupolista, tuotti v.
1915 tuomaskuonaa 817,802 puutaa.

Kertshin tehdas, joka sijaitsee 14 virs-
taa päässä kaupungista Kertshin lah-
den rannalla, perustettiin v. 1914. Vii-
me vuonna valmistettiin siellä tuomas-
kuonaa 459,005 puutaa. Yhteensä ko-
hosi tuotanto viime vuonna 2,255,33Ö
puutaan ja edelliseltä vuodelta oli jä-
lellä 476,176 p. Tästä määrästä kulje-
tettiin viime vuonna pois 1,90-5,230 p.

Kuusipuutaisissa säkeissä myytiin
tuoc.askuonaa maanviljelijöille v. lt\i
3;< kop: sta. Esim. 16 prosenttisesta
tuomaskuonajauhosta otetaan 56 kop.
•uudalta, kuljetettuna tehtaan rauta-
tieasemalle. Säkit ovat varustetut lyi-
jylukoilla, joilla on mainittuna fosfo-

rihapon prosenttimäärä. Prav. V.

Toritietoja.
Helsinki, lokakuun 14 p:nä 1916.

Ruisleipä, kuiva, metr. leiv.
(10 kil.) 6:75 7:—

Ruisleipä, puolikuiva, metr.
leiv. (10 kil.) 5:50—6:

Ruisjauhot metr. leiv. (10
kil.) 4:50 4:60

Kaurat liehtol 14: 14-50
Kauraryynit 1 kilo —:80 :85
Ohraryynit » , .....

—:7 O :80
Maltaat 1 kilo —:80 :85
Herneet, vihreät 5 litraa . . 2:80 3:

. valkeat . , 2:50 2:80
, sekaiset , , 2:40 2:50

Perunat, uudet, 5 litr — :6 O :65
Porkkanat 5 litr — :75 :80
Maito kuorimaton litra . . .

—:3 O :

kuorittu litra — :l6 :

Viili 2 '/, litraa 1:25 1:50
Piimä litra — :18 :20
Kerma 1 litra 1: :

Juusto kpl —Bs 1:10
Munat tiu 4:80 s:
Naudanliha, tuore 1 kilo !:So 2:60

, palvattu „ , 250 3:—
Lampaanliha, tuore „ , 2:70 3:-

palvattu » , 3 3:40
Sianliha tuore, , . 3: 3:50

„ palvattu , , 4:50 s:
Vasikka, juotettu , , 2: 2:50
Kanat kpl 2: 3:50
Kananpojat kpl 2: 2:50
Teeret kpl 3: 3:50
Metsot „ 5: 7:—
Pyyt 2:25 2:50
Jänis kpl 3:50 4: -
Spenati kori — :6 O :70
Kukkakaali kpl 1: 2:—
Kupukaali ,

- 80— 1:20
Omenat 5 litraa 2: 2:50
Puolukat 1 litra —:4 O :45
Sipulit kilo 1: 1:20
Lohi. tuore kilo (Laatokan) 6: : 8—
Hauki, tuore kilo 2:25 2:50

Ahven, 2: :-

Särki,
„ „ 1: :-

Siika. , 2-50— 3:-
Ankerias B „ 7: 8:
Kampela, „ „ , 2 50— 3:50
Silakat, „ „

—: 1:
Siika, suolattu kilo 4: 4:50
Lohi,

„ 6: 8:-
„ vähä suol. (graavi) 11: 12:—

Lahna, suolattu kilo 2:50 3:—
Silakka, maustettu, lekkeri 3:—
Turskat, tuoreet kilo ....

—: 1:50
Heinät, timotei- „ „ 1:50 1:00
Halot, koivuset metr. syli 60: 71:—
, mäntyset ja kuusi-

set metr. syli
... 48: 60:—

, sekapuut metr. syli 45:——60:—

Turun pörssi. Viime toukokuun
18p. pitämässään kokouksessa jätti

Turun kaupunginvaltuusto Turun pörs-
siä koskevan asian valmistelun erityi-
selle valiokunnalle, johon tulivat joh-
taja Ernst Grönblom, pankinjoht. Ed-

vard Solin ja hovioikeudenneuvos Au-
gust Jukelius. Valiokunta on nyt asi-
asta antanut lausuntonsa, jossa se se-
littää,

että valtuusmiehet myöntäisivät va-
kinaisen pörssilaitoksen aikaansaami-
seksi paikkakunnalle vuotuisen kor-
keintaan 1,200 mkn avustuksen;

että Valtuusmiehet, hyväksyen valio-
kunnan ylläesitetyt huomautukset Tu-
run pörssin sääntöehdotusta vastaan,
palauttaisivat asian tämän puolen pörs-
sikomitealle pyynnöllä, että komitea
tekisi ehdotukseen siitä aiheutuvat
muutokset

Sääntöehdotuksen mukaan voisi muo-
dostettava Turun pörssi suorittaa kaik-

Kuulutus,
Helsingin kaupungin obligatsioonilai-

nojen vuosilta 1876 ja 1892 vahvistet-
tujen kuoletussuunnitelmien mukaan
tulee molempien lainoihin kuuluvien
obiigatsioonien arvonta tapahtumaan
tulevan marraskuun 1 pnä klo 3 i.-p.
kaupungin Rahatoimikonttorissa Raa-
tihuoneella, joka täten tiedoksi anne-
taan.

Helsingin Rahatoimikamari, lokak.
12 p. 1916.

Rahatoimikamarin puolesta:
Alexis Gripenberg.

19894 K. R e i n.

Kuulutus.
Sattuneesta syystä peruutetaan tiis-

taiksi tämän lokakuun 17 päiväksi kuu-
lutettu pakkohuutokauppa, jolla ase-
mamies Martin Nyströmin Päivärinne
K N.o 2 1»7 niminen palstatila Vähä-
huopalahden kylässä Helsingin pitäjää
ilmoitettiin myytäväksi.

Helsingin kihlakunnan ruununvou*
dinkonttorissa, lokak. 14 p. 1916.

F. F. Frostell.

Noteraukse Helsingin arvopaperipörssissä.

= 2*l Lokak. 3p. | Lokak. 14 p. Lokakuun Up.
= ||| Ostaja i Myyjä | Ostaja | Myyjä Päätet

-
Vt kauPat-

~ I !
5000 Puut Oy. Kemi 10500:-! -:- '.49 K) -i15200-. 2 k 15100 15000
1000 Ab Uleå Oy. 23' !0: - 3000: - 3475:- 3650:
HXX 10 Ab Crichion 3750: — : 4100: - 4750: —; 48'K):- 12 a 4700-4600

Leppäkoski (k.) —:— \ -:- 5500: - 1 7450: -
Åström fet.) -:-| -:- I6'Ö:— ! —:-

400 12 Taalintehd. 2070:-: 21f0: - 2190: -j 2200: 45 ä 2195-2155
'OOO 10 T:reen Peli. (v. 108S0: — J11050: 10450: - 10500: - 10 a 10550-10500

■>i 0) . u.) —: 10S00: -: - 10300: -

-000 16 Tams. Puuv. -:| -:- 13000:- —:

200 30 Billnäs 1700: ] 1720: 1680:- 1690 HO å 1705—1655
100 o Keraviin Tiilit. 2oo: —! —:— 200; -

— : -
100" 12 Tornato. 500O: —! :- 5600;-
10(i30 Orimatt, Villat. 470:—! 488:- 462:- 468 110 å 470 460
200 11 Valkiakoski 1510:—i 1517: 1545:—' '550. 100 å 1550-1550
500 20 Vaasan Sokerit. 3765:—' 3850: - 3530:—: 3690. - 30 å 3630-3500
MfiäO Värtsilä 26<>0: -' 2700: -:—': —: —

500 20 Fiskars 5700: - ■ 5850: 5000:—: 570 h
fV -0 12'/, Forssa 16750:—: —: i7B JS: 113475:-
250 <;' otkan Sokerit. 931:—! 9i5: 867: 890:- 12* å 900 - 860
200.0 Vaasan Puuv. 878:—I 882:- 878:—! 882:- 85 a 879-870

1000 10 Högfors 1060:—' 4200: 1670:
BOOtO Vaasan Hövrm. 262: —:- 251: 275:-
100 0 Paraisten kalk 488:-i 492: 485:- 490:- 420 å 486—470

'2OOO 10 Nokia <kan'a 14000: —15000: 13000:- 14500: _
200 9 .et 1856 —:— l —:— —s— —:-

2000 6 , . 1912 -:-! —: - —:—! 2500:
lOi-O 8 Kvmi (v.) 7760:—' —:- 5270: - ' 8290: _ 55 4 8305-8230
500 "„ (U.) 2625:— 1 2645: - -780: —' 2800: 148 ä 2775—2670

1000 30 Kone- ja Silt. 10000:—10100: - 0400:il0500: 5 a 10500-10400
500 6 Läskelä 4245- -! 4255: - 4160:- 4700:
500 10 Yhdist. Villat 3025: -! 3150: - 3185: - 8200} - 30 a 3203-3200
10X25 Suom. Trikoot. 700:—' MOs- —:— w00: - 30 å 900-886
50UI0 Ferraria j 2226: —: 2274: 2325:- 2350:- 18 a 2325-2250

5000 20 Vulcan (v) j 44 Dft i 4419- - 43y0: - 4500: 4 a 44004400
1000 . (U.) 4020:-! 4040:- 4225: - j 4300: - 2 å 4250 -4250
100 b 15 Roikan Hauta ' 4406: I —:— 4780: -I 4790:- 28 ä 4785—4765
200 10 Nurmi ikanta) —:—! —:- 1850: -: 10 å 1885-1885
200 8 .

(et.) —:— I —:— 210: -:

500 10 Turun Rautafv.) 4426:- 4419:- 4675: | 4S00: - 14 a 4700-4690
50< ; r Cu) —:— —:- 4480: - \ 4600: —4 ä 4510-4500

lefelfVJWl oXIT
Länsi Ranta 15. Puh. 5518. 19629
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kia arvopaperipörssin, valutapörssin ja
tavarapörssin toimia. Pörssin halli-
tuksen muodostaisi valtuuskunta, jo-
hon kuuluisi kaksitoista jäsentä ja va-
littaisiin ne siten, että kaupungin val-
tuusmiehet valitsivat neljä valtuutet-
tua, kauppayhdistys ja tehdasyhdistys
kumpikin kaksi, pörssiin liittyvät pan-
kit kaksi ja pörssin jäsenet kaksi val-
tuutettua. Kustannukset suorittaisivat
Turun kaupunki, kauppayhdistys ja
tehdasyhdistys tai näiden sijasta kaup-
pakamari sitte kun se perustetaan se-
kä paikkakunnan pankit ja pörssin jä-
senet.

Juoksevien asiain hoitokuuluisi seit-
senhenkiselle, valtuuskunnan asetta
malle pörssikomitealle. U. A.

Tavaranoterauksia.
Vilja.

Rybinskistä, lokak. 13 p. (P. T.)
Ruisjauhot, kaamal 22: 50
Vehnäjauhot, 1 laji 26:

Kurssit.
Suomen Pankki lokak. 12 pnä.

Myynti- Osto-
kurssi, kurssi.

M. n. M. p.
Pietari a/v ......216: 50 216:

3 kk 206:
l-ontoo a/v 33: 50 31:

3 kk - - 25:
Parini a/v 121: 50 112: —.

3 kk 99:
Amsterdam a/v ...295: 270:

3 kk 220:
rukholma a/v .... 200: 186:
Kristiania a/v .... 19S: 181:
Köpenhamina a/v . . 197: 181:

Pankkidiskontto.
Amsterdam 41/, •/„ heinäk. 1p:stä 1915
Brysseii 5 •/. elok. 20 . 1914
Helsinki 5 '/»toOkofc 20 , 1916
Kristiania 4 1/, •/„ toukok. 29 . 1916
Köp:hamina ö V.tammik. 5 . 1915
Lontoo 5 %elok. 9 1914
Pariisi 5 »/.elok. 21 . 1914
Pietari 6 •/• heinäk. 29 , 1915
I'uklinlma 5 »/.toukok. 1 . 1915
Zurich 4, /,,/„iouluk. 31

. 1916

Tukkipuiden huutokauppa
Julkisella huutokaupalla, joka tule-

van marraskuun 6 p:nä, alkaen klo
12 päiiv-., toimitetaan Kolhossa. Bon)-
näsin Seurahuoneella, myydään Kol-
hon Jakokunnan Yhteismetsässä lelJ
rnattuna olevat puut luvultaan 11,584
runkoa, kooltaan 6—li tuumaa. Met*
sä sijaitsee Vilpputlan pitäjässä, rau-
tatien vafrrella, puolivälissä Kolhon
ja Vilppulan asemia. Ajomatka uit-
toväylälle keskim. 2 km. Puun laatu
hyvä.

Maksu- y. m. ehdot Itoaoitetaaal
huutokauppatilaisuudessa.

Huutokaupassa tehdyt tarjoukset
käsitellään heti sen jälkeen pid«ttä-
väs-sä osakasten kokouksessa, jolle oi-
keus hyväksyä tai hyljätä tarjoukset
•Jätetään.

Lähempiä tietoja antaa ja leimaus-
luettelon lähettää pyydettäissä jch-
tck. puheenjohtaja, herra Math. Bona
os. Koiho & Bonnäs.

Kolhossa, 29 p. elak. 1916.
YM(?i«Tnet«ån Johtokunta.

kuulutus.
Kiikollismaksujen kanto Drumsön,

Konalan, Vähä-Huopalahdem, Munk-
kiniemen ja Ta'!in kyliltä toimitetaan
Hagan seurojentalolla Huopalahden
aseman luona perj. kuluv. lokak. 20
pnä klo 11—2 päiv.

Veroliput ovat saatavina kaupp. F.
T. Vuckholmilta A*ähä-Huopaiahdes-
sa lokak. 11 p:stä alt.

Helsingin pii., lokak. 7 pnä 1916.
0. H. Lönnroth.

f1.7376)1950i

Kuulutus.
Kanto, tulevassa marraskuussa mak-

settaviksi langenneista Hermanninkau-
pungin ja Toukolan tonttien vuokrista
toimitetaan kaupungin Rahatoimikont-
torissa Raatihuoneella perjantaina tu-
levan marraskuun 3 pnä klo puoli 11—
3 päiv.

Maksuliput ovat maksuvelvollisten
saatavissa sekä ennen että kantotilal-
suudessa Rahatoimikonttorlssa.

Helsingin Rahatoimikamari, lokak
12 p. 1916.

Rahatoimikamarin puolesta:
Alexis Gripenberg.

19895 K. Rein.

*
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Tilli-
hillani

Julkisella huutokaupalla, joka pi-
detään Porissa karjarannan makasii-
nissa kuluvan lokakuun 25 päivänä
alkaen klo 10 ap., myydään alla-
mainitut tulipalossa osaksi turmeltu-
neet tavarat:

Pienempiä muokattuja nahkoja
16,706 kg, lakeerattuja nahkoja 310 kg,
isompia muokattuja nahkoja 1,832kg,
pumipulikankaita 669 kg, villaplyy-
slä 344 kg, vanuttamatonta villa-
kangasta 303 kg, kamelilankaa 7,715
kg, kalaslajalankaa 591 kg, konehuo-
paa 1,315 kg, messinkilankakudel-
maa 1,512 kg, linoleumimattoa 1,762
kg, koneosia raudasta 4,593 kg, teräs-
lankaa 2,695 kg, viiloja 9,500 kg, pol-
kupyöränosia 3,731 kg, separaattorin-
osia 4,685 kg, neilikoita 981 kg, teetä
427 kg, puutarhasiemeniä 1,452 kg,
iongenkoukkuja 521 kg, kolofoniumia
20 tonnia, tankoterästä 10 tonnia,
lankanauloja 10 tonnia y. m., y. m.
i Porin tullikamari, lokak. 10 p.
1916.

(Satafc. SQ 19740
L. A. EKROTH,

[lintu
JL H ii.JL 11 IULUi
Täten ilmoitetaan, että kaiken val-

tionrautateiden konepajoille Helsin-
gissä, Fredriksbergissä, Karisissa ja

: ja Turussa nykyään löytyvän romun
'ostotarjoukset ovat jätettävät kol-
mannen, piirin Piirihallitukselle sulje-
tussa kuoressa päällekirjoituksena
>Romutarjous» viimeistään kuluvan
lokakuun 21 päivänä ennen klo 12 päi-
vällä. Romu on seuraavan laatuista,
nimittäin:

1) Pyöränrenkaita, degelterästä.
2) Pyöränrenkaita, Siemens-Martin-

terästä.
3) Pyöränrunkoja.
4) Jousiteräsromua.
6) Karkeaa levy- ja takorautaromua,
6) Ohutta levyromua sekä
7) Sorvilastuja.
Tarjoukset voidaan tehdä koko ro-

ttnmäärästä tahi jostakin erityisestä
lajista tai osasta ja tulee ostajan ku-
letuttaa romu konepajoilta asianomais-
ten konepajaesimiesten kanssa tehtä-
vän sopimuksen mukaan ollen maksu
Kuoritettava kultakin romumäärältä
ternien sen ulosottamista.

Hinta on laskettava vapaasti vau-
nussa asianomaisilla konepajoilla.

Lähempiä tietoja romumääristä saa-
daan Piirihallituksen kansliasta.

Helsingissä, kolmannen piirin Piiri-
hallituksessa lokakuun 3 päivänä 1916.

Toimeksi saanut
(5X20469)19442, Yrjö Sträng.

Kuulutus
Asianomaisten henkilöiden tietoon

Helsingin kaupungissa ilmoitetaan tä-
ten, että väliaikaisen veron ylöskanto
Buurista tuloista, armollisen ase-
tuksen muk;an huhtikuun 8 pltä 1916
On täytäntöönpantava,

_ toimitetaan
Lääninkonttorin verolippua vastaan
Jtahatoimikonttorissa Raatihuoneella
keskiviikkona 25 pnä ja torstaina 26
pnä lokakuuta klo puoli 11—3

Helsingin Rahatoimikamari, lokak.

19892

Kuulutus.
Täten julistetaan konttorikjrjurintoi-

mi kaupungin Rfhatoimlkonttorissa
avoimeksi halukkaiden pätevien hen-
kilöiden Rahatoimikamarilta kirjalli-
sesti haettavaksi kolmenkymmenen
(30) päivän kuluessa tästä alkaen, tä-
tä päivää kuitenkaan lukematta ja ll-

■ unoitetsan samalla, että toimi, josta
pn 2,500 markan vuotuinen palkka 10
'% korotuksineen 5 ja 10 vuoden pal-
veluksesta, täytetään määräämättö-
inäksi ajaksi 6 kuukauden molemmin-
puolisella irtisanomisajalla.

Helsingin Rahatoimikamari, lokak.
12 p. 1916.

Rahatoimikamarin puolesta:
Alexis Gripenberg.

.19893 K. R e i n.

Kuulutus.
Yleisölle annetaan tiedoksi, että

.Keisarillisen Senaatin päätöksen mu-
kaan virallista paperia myytäessä ei
missään tapauksessa saa ottaa enem-
pää kuin 10 prosenttia yäi nykyään
voimassa olevan teMaanihinman, u-
halla, että. myyjän koko varasto ta-
kavarikoidaan; sekä että Keisaxilli-

" sen Senaatin päätöksen nuukaan do-
kuun 29 p:ltä 1916 virallisien pape-

riin tehtaanhtota.on nykyään riissil-

viraMinen paperi N:o 1 kirjoitaspape-
rin kekoa Smk. 68:—,

virallinen paperi N:o 2 kirjcituspape-
irin kokoa Sk&. 34:—.

virallinen pafoeri Nio 3 kirjoituspape-
rin kokoa Smk. 24:—.

B WIDNÄS.
A. Wi. Helander.

Kuulutus.
Halukkaiden ostajain tiedoksi ilmoi-

tetaan täten, että valtionrautateiden
varastoihin Helsingissä, Fredriksber-
gissä ja Turussa perääntyneiden tyh-
jien koneöljytynnyrien kirjalliset osto-
tarjoukset ovat jätettävät suljetussa
kuoressa varustettuna päällekirjoituk-
sella »Tyhjien tynnyrien ostotarjous»
kolmannen piirin piirihallitukselle vii-
meistään kuluvan lokakuun 31 päivänä
ennen kello XII päivällä. Samalla il-
moitetaan, että ' tynnyreitä myydään
eri varastoista seuraavat määrät:

tammisia haapaisia
Helsingissä 200 225
Fredriksbergissä &27
Turussa 200 600

Tarjoukset voidaan tehdä joko koko
määrälle tahi myöskin johonkin mää-
rättyyn varastoon kertyneelle määräl-
le. Kaikki kuormaus- ja kuljetuskus-
tannukset ovat ostajan suoritettavat.
Helsingissä, kolmannen piirin Piirihal-
lituksessa, lokakuun 13 päivänä 1916.

Toimeksi saanut:
(5.1.21140)19914 Yrjö Sträng.

29 ösakeyht.Hoinilan Osaketta
ä 200 markkaa kuuluva ent talonomis-
taja C. G. Fontellin konkurssipesän*
ja c.'k£uttaen s:een talossa n:o 18 Fred-
rikinvuorenkadun varrella olevaan huo-
neustoon, myydään käteisellä asian-
omaisten pantinomistajien laskuun 1u!-
k.sella huutokaupalla, joka maanantaina
tulevan lokakuun 16 p:nä klo 2: [ta

päiv. pidetään täkäläisessä huutokaup-
pakamarissa, Mariank. 3.

Helsinki, syysk. 27 p. 1916.
Helsingin Huutokauppakamari.

Pehr Em. Hal IMom
ISBO2

Osakeyhtiö Helsingin Panttilaina-
konttori

toimeenpanee panttitavarahuutokau-
pan talossa N:o 3 Mariankadun var-
rella täällä perjantaina 20 pnä ja lau-
antaina 21 p, tulovaa lokak. klo 10: Itä
a.-p.; ja, jos tarve vaatii, 5 i.-p. jolloin
myydään joukko viime maalis- ja huh-
tikuussa yhtiön pääkonttoriin (Fabia-
ninkatu n:o 21) n:oilla 6,346—12,708 Ja
sivuosastossa (Pursimiehenkatu n:o 7)
n:oilla 8,879—17,622 pantattua, mutta
lunastamatta jätettyä tavaraa.

Myytävänä oleva panttitavara käsit-
tää: arvopaperia, kuten Asunto Oy.
Kaiku'n ja Asunto Oy. Marstähti'n
osakkeita; kulta- ja hopeateoksia, jou-
kossa kelloja, sormuksia, ketjuja, ran-
nerenkaita, korvarenkaita, rintasolkia,
nappia, savukekoteloita, kultainen
nuuskarasia, kahvikalustoja, kannuja,
kerma-as'tioi'ta, maljoja, Hemikauhoja
ja lusikoita; soittimia: viuluja, kita-
ria, sitra, torvisoittimla, gramofooneja
nuottilevyineen ja harmonikkoja; huo-
nekaluja ja talouskapinelta: sohva,
pöytä, rautasänky patjoineen, haara-
kynttiläjalkoja ja kupari-astioita; se-
kä sekalaista muuta arvokasta tavaraa
joukossa polkupyöriä, numeroimiskone
ja ompelukoneita, puhelin- ja valoku-
vauskoneita, kiikaria, 50 kriminnah-
kaa ynnä joukko pito-, liina- ja sänky-
vaatteita y.m.

HUOM.I Jonkun osan kyseessäole-
vasta panttitavarasta voivat asian-
omaiset panttilipun omistajat lunas-
taa ennen huutokaupan alkua.

Helsinki, syyskuun 29 p. 1916.
Helsingin Huutokauppakamari.

Pehr Em. Hallblom.
18S40

4 Asunto Oy. Marstähden
osaketta

å 1,000 marfe&aa, kuuluva rouva H. G.
Koskisen konkurssipesälle ja oikeut-
taen 2:een, huoneen ja 'keittiön, huo-
neustoon talossa n:o 24 Mariankadun
varrella täällä, myydään julkisella huu-
tokaupalla, joka maanantaina kuluvan
lokakuun 23 p:nä klo 2:! ta päiv. pide-
tään täkäläisessä huutokauppakaenaris-
sa, Mariankatu n:o 3.

HUOM.! Ostohinnasta on puolet
maksettava oitis ja loput viikon ku-
luessa.

Helsinki, lokak. 3 p. 1916.
Helsingin Hnntokanppakamari.

Pehr Em. HatlDlom.
19311

PAKKOHUUTOKAUPPA
pidetään maanantaina 16 ja, jos tarre
vaatii, torstaina 19 p:nä tätä lokakuu-
ta alk. klo 5 i.-p. - täkäläisessä huuto-
kauppakamarissa, Mariankatu n:o S,
jolloin myydään ellei maksua tai
muuta laillista estettä tule joukko
takavarikkoon otettua tavaraa, jonka
joukossa on m. m. pianiino, mahonki-
ja muita huonekaluja, kattokruunuja,
lamppuja, peilejä, tauluja, makuuvaat-
telta, talouskaluja, keittiöastioita, kuin
myös tiski, Sikaareja, kassakone, om-
pelukoneita, gramofooni, sähköpora po-
rauskone, sorvi, 3 ruuvi- ja yksi paja-
alasin y. m.

HUOM.! Ostohinnasta on puolet he-
ti maksettava käteisellä ja loput vii-
kon kuluessa.

Helsinki, lokak. 6 p. 1916.
Helsingin Huutokauppakamari.

Pehr Em. Hallblom.
19368

li- ja lißioi iapiin
myydään ellei maksua tai muuta
laillista estettä ilmaannu julkisella
pakkoiiuuto<kau,pa!'la, Joka maanantai-
na kuluvan lokakuun 16 p:nä klo 11
a.-p. pidetään talossa n:o 39 Ison-Roo-
pertirvkadun varrella täällä.

HUOM.! Ostohinta on heti käteisel-
lä maksettava.

Helsinki, lokak. 6 p. 1916.
Helsingin Huutokauppak ->iari.

Pehr Em. Hallblom.19367

bii 1.1Nro
IHEiä

toimitetaan! tiistaina ia keskiviikkona
t. lokak. 24—25 pnä Äaen klo 10
ap. Leppälän tilalla Haapa!; ärv en kir-
konkylässä 0.1. (58 km Ylivieskan a-
samalta tai noin 70 km lisalmi—«Kia-
ruvesi laivaneit.) tilan myynnin täh-
den seuraava irtain omaisuus, kuten:

Kk. ori »Ertto> N:o 1280, 5 vuot.
palik, V. ravilkiln. Oulussa. Kk. ori
»Ilme» N:o 443, 11 vuot. palk. mon.
näyt. ja kiip. sekä 2 siitostaimimea, 1
viime ia 1 tämän kesän varsa.

Lehmiä ja nUGttakarjaa 25 kpL, osa
itä-Summen tyyppiä, samoin! 5 v.
sonmi »Uljas».

5 sikaa ja porsaita.
Maanviljelys-, suvi- ja talviajokalr-

ja: auroja, kamara-aivra. lautas-tiilkr-
ri- y.m. karheja, tasotus- yjm. äkeit":,
viljan-, heinän- ja turnipsinkylvö-
neet, haroja, niitto- ja haravskoneet,
rekikäirryjä, työvamikkurit. matka- ja
työrattaita, matka-, pari- ia työrekiä,
väliaita, kilpakärryjä, sekä silppu-,
viskuu- ja lajittelukoneita, luumyily,
vaakoja, separaattoreja v.m. sekata-
varaa.

Viljaa, kuten: kevätvehnää, ruista,
ohraa, kultasade- ja ripeåfcaupaa, her-
neitä, panimoita.

Uittotarpeita: 2 kpl. anikfarria, tiros-
sia, pouilii.naa, saatti- y.m. varppeja,
vorakki y.m.s.

Lankkuja, lautoja, halkoja, 2 sirk-
keliä yjn.s.

Tunnetut ja luotettavat huutajat
saavat 3 kuukauden maiksuajan vel-
kakirjaa vastaan. Hevoset myydään
ensi, lehmät ja siat toisena huvto-
fcaarppapäivänä.

Haapajärvi, lokak. 10 (pnä 1916.

K. ©. Roßihu.
Suuri

Kirjahuutokauppa!
Huomenna maanantaina k| o 5 i. p.

huutokaupataan painetun luettelon
mukaan, lainopillisia, historiallisia ja
kaunokirjallisia teoksia y. m., kuten
The encyclopaedic dictionary 4:o osas-
sa; Teknillinen käsikirja; Oma maa;
öhgvlst, Suomen taiteen historia; Tie-
tosanakirja; Wrede, Finsksakrätt y. m.

Huutokauppakamari Salama,
Mikonk. 8. Puh. 108 40.

19925.

Suuri kuo inpesän
huutokauppa.

Julkisella vapaaeht. huutokaupalla,
joka toimitetaan maanant. 6 p:nä ja
tiist. 7 p:nä tulevaa marrask. aik. klo
10 a.-p. huvilassa n:o 75 Riihimäen

rautatieaseman luona, myydään edes.
menneen neiti Hanna Stjernvallir.
kuolinpesälle kuuluva irtaimisto, jo-
hon kuuluu kaikenlaisia huonekaluja
(m. m. ruokasalin kalusto kiilloitetus-
ta koivusta), pöytähepeaa, uueihopea-
ja nikkelikaluja, höyhenisiä sänky,
vaatteita, arvokakita sänkyliinavaat-
teita ja pöytäliinoja, kristalleja, lasia
ja porsliineja, talouskaluja, naisen
pito- ja liinavaatteita, ikkunaverhoja,
oviverhoja ja mattoja, joku määrä eri-
laisia koriste.esineitä y. m. sekä suu-
ri määrä muuta irtainta.

Tehdyt huudot ovat maksettavat he-
ti käteisellä.

Espoossa, lokak. 12 p:nä 1916.
Edv. E. Salenlus,

(1.7535)19962 pyydetty toimitusmies.

Kusia bikiniltä,
raiden joÄossa saappaita, huutokau-
pataan maanantaina tämän lokakuun
16 pnä jäik. klo 5 ip. Helsinnin Hnu-
tokaatipakamßrissa, Mariank. n:o 3.
19407
f&cseEinpesähiaisiGiiaMppa.
Julkisella huutokaupalla, joka tors-

taina tämän lokakuun 19 p:nä alk. klo
10 a.p. pidetään täkäl. huutokauppaka.
marissa i Mariankatu N:o 3, myydään
m.m. kaikenlaisia huonekaluja, ma-
kuu-, pito- ja liinavaatteita, laseja,
(porsliineja, heittoaetloita y. m. kuin
myös

1 etuoikeutettu, ja 2 kantaosaketta
Rakennus-Osakeyhtiössä Maja,

kukin 1,000 markkaa arvoltaan ja jot-
ka yhteensä oikeuttavat huoneen, keit-
tiön ja alkoovin asuntoon, josta kuu.
kai «vuokra tekee 47 markkaa.

HUOM.! Ostohinnasta on puolet
mate*Bttava heti ja loput viikon ku-
messa. 19399

Helsinki, lokakuun 4 pnä 1916.
Helsingin Huutokauppakamari.

Pehr Em. Hallblom.

RAVINTOLAHUONEKALUJA,
niiden jenkassa 100 koköonlasketta-
vaa, pyöreätä kahvilanpöytää ja u-
seita ruokapöytiä kaksinkertaisilla
levyillä kuin myös

PIANIINO,
pöytäliinoja, snnliinoja, akkuaaver-
hoja, uushopeaa, kuten veitsiä, haa-
rukoita, lnsikoita, vateja ia kalotteja,
sekä n. kolmisenkymmentä nikkelistä
kahvikalustoa, messinkisiä akkuna-
verhotankoja, kupariastioita, laseja ja
posliineja y.m. myydään' julkisella
huutokaupalla, joka. maanantaina 16
ja tiistaina 17 päivänä tätä lokakuu-
ta alk. klo 10 ap. pidetään täikäl.
huutokauppakamarissa, Mariankatu
n:o 3.

HUOM.! Käteismaksu vaaditaan
heti myyntitilaisuudessa.

Helsinki, lokakuun o nnä 1916.
19400

Helsingin Huutokauppakamari.
Pehr. Em, Hallblom,

UUSI SUOMETAR

Flyygeli*
(Worster)

hyvä-äansnen huutokaupataan
maanantaina lokak. 16
p:nä klo 7='2 päivällä.

Cityn Huutokauppahuoneustossa,
Uudenmaana. 2. Puhe!. 37 92.

1989f|

Tarkastaja Carl Albin Hammarlind-
vainajan jälkeensä jättämä omaisuus,
jossa on huonekaluja, vaatekappaleita,
makuuvaatteita, talouskaluja y. m.,
myydään Julkisella huutokaupalla, joka
lauantaina tämän lokakuun 21 p:nä
alk. klo 10 a.-p. pidetään täkäläisessä
huutokauppakamarissa, Mariankatu 3,
joka täten ilmoitetaan.

Helsinki, lokak. 6 p:nä 1916.

Helsingin Huutokauppakamari,

19940

Pehr Em. Hallblom.

n p © * im

t *

TKeteästysraunujeLri puukcri. työrekiä,
aisaja, 2 ompelu- ja 1 satuJas©;än
kone y.m. huutokaupataan käteredlä
lauantaina lokakuun 21 p. klo '/r2
päiv.

Helsingin Huutokauppakamarissa,
Mariankatu N:o 3.

19944

ja uudencikuinen sänkykamarinka-
lusto sekä sekalaisia muita huoneka-
luja y.m. huufokauipaiaian! torstaina
kuluv. lokakuun 19 pnä klo s:ltä ip.

Helsingin Huutokauppakamarissa,
Mariankatu N:o 3,

19945

1 Karien ia i
i irtaimiston i
huutokauppa pidetään kuluvan loka-
kuun 20 pnä klo 11 ap. MYRÅKSSN
tilalla Sipoon pitäjässä, 7 km Dic-
kursbyn (majatalo) ja 5 km Korson
asemilta, jolloin myytäväksi tarjo-
taan:

22 korkea! ypsyistä, tervettä ayr-
shire-, osaksi sekarotuista lehmää,

1 puhflasictuinen ayrskiiesonni,
hiehoja ja vasikeita,

4 hyvää työhevosta,
2 sikaa, kuin myöskin kaikenlaisia

maanviHelyskaluja, heiniä, pahnoja,
anone- ]'a talouskaluja y.m.

Tunnetuille ostajille 1 kuuk. mak-
suaika. Tilatkaa karjaluettelo! Lä-

. ] hemmin 19289

i Aksel Alander, li
mi Totattusmles. il
|| Helsinki, Mikonk. 7. W§

g2ESS EHill

3 ä s
pidetään lauantaina 21 paä, keski-
viikkona 25 pnä ja jos tarpeelli-
seksi käy lauantaina 28, pnä ku-
Inv. lokakuuta klo s:ltä ip. täkäl.
huutok&uppaikamaTissa, Mariankatu
N:o 3.

Kirjailcokc-elma, josta on saatavana
painettu luettelo, käsittää 350 erisi-
sältöisiä kirjaa.

Helsinki, lokakuun 10 p. 1916.

Helsingin Huutokauppakamari.

19947
Pehr Em. Hallbiom,

3? tenn- jn
21 asiseisiii

sekä sormuksia, rintasolkia ja ranne-
renkaita kuin myös puodinhylly, 2
smokiag-pskua yjn. huuitiokaupataan1
käteisestä torstaina tämän lokakuun
19 pnä klo 5 ip. Helsingin Huuto-
kauppakamarissa, Mariankatu N:o 3,
199*8

'

yafcrikauppatavaraa,
maitoastioita, huonekaluja, taloustava-
roita y. m. huutokaupataan maanan-
taina lokak. 16 p. klo 11 a. p.

Huutokauppakamari Salama,
Mikonk. 8. Puh. 108 40.

19924.
Suurempi määrä

Posilpaperia
talonmies- y. m. kilpiä paperikauppa-
tavaroita y. m. huutokaupataan tiistai-
na lokak. 17 p. alk. klo 11 a. p.

Huutokauppakamari Salama,
Mikonk. 8. Puh. 108 40.

19923.

19926

Kallisarvoinen
Ruoka huonepnkalusto

(p&är vnäpuusta) ,
jossa on ravintolahylly, vetolevyillä
varustettu ruckapöytä sekä 6 tuolia
huutokaupataan maanantaina, lo-
kak. 16 pnä klo V? 2 päiv.

Cityn Huutokauppahuoneustossa,
Uudenmaankatu 2. Puq. 87 92.

ISSS9
Täytetty huonekalusta, vetals-

vyiilä varust. ruokapöytä, 6 tuolia
ja tarjoilariöytä, Wteaersohva ja 6
tuolia, pöytä, koruhylly, sohvamat-
to, 2 uutta kcrisohvaa, lap?ensaakuu-
kori, bajaburuokotnoli, jäijennösuu-
ristin, flyygeli (venäläinen) huuto-
kaupaltaan maanantaina, lokak. 16
pnä alk. klo 11 ap.

Cityn Euutokauppahuoneistossa,
Uudenmaani. 2. Puh. 37 92.

19891

&rw

Myytävänä

lii! 111 ia II!
Kireän ajan johdosta myydään kuo-

sikkaimpia päällystakkeja, pukuja y. m
alle puolen hinnan. Tilauk6ia vastaan
otetaan ja tehdään het: ja halvalla
ZALL, it.-Heik nkatu 1. Esplanaadink
kalmassa, 3 kerros PääovL Puh. 52 16.

Huom ! Käyttäkää hissiä! Huom.!

Myytävänä

pLanokoossa, suurempi määrä Hetein
gissä. Lähemmin ndmiim. »Kopeo»,
1252. tl. konttorissa. 19705

Yksityisiä sekä 1, 2, 3 huoneen ja
keittiön asunto-osakkeita, joöuo voi
päästä asuinaan 1. 11. 16. Läihemim.n
Vladimirinikatu 54, porr. B, h. 2.

$ H S

9 hv. maam-oottori, Bolinderin.
8 hT. venemoottori, Bolinderin.
7% hv. maamoottoreja, .kotimai-

sia.
5 hv. maamoottoipeija, englanti-

laisia.
ALFA-puimakoneita

voidaan vielä saada tänä syksynä,
jos tilaus tehdään viipymättä.

Pyytäkää selityksiä ja tarjouksia.

P. SIDOROW,
Suomailainen Kalustokauppa Oy.

Helsinki. 19704;

Remy'n
Riisi-färkkiä

myytävänä G. E. Ramberg, Pori.
(Hbl.) 19951

19403

RiEokasaElnkaSusto
tummasta tammesta, käsittävä veis-
toksilla ja mannorilevvllä varustelun
astiakaapin, pöydän ja 10 viheriällä
nahkapäällyställä verhottua tuolia,
huutokaupataan käteisellä maanan-
taina kulnv. lokakuun 16pnä klo 6:1-
ta ip. täkäläisessä huutokauppaka-
marissa, Mariankatu'N:o 3.

SUOM.! Sekä pöytä että tuolit o-
vat Bomanin tekoa.

Heteiniki, lokakuun 10 p. 1916,
Helsingin Huutokauppakamari

Pehr Em. Hallblom.

I Kaijan, sahan, viljan ja i
rehujen B

Huutokauppa! I
Perjantaina tulevan marrasknnn 3

pnä klo 1/al2 päivällä toimitettavalla
julkisella vapaaehtoisella huutokau-
palla myydään Karjalohjan pitäjän
Bölen kylässä Niku-nimisellä Malla
mainitun talon hyvälypsyiset terveet
nautaeläimet, nim.:

£5 osittain maatiais. (nupu-), osit-
tain sekarotuista lehmää,

8 astutettua hiehoa,
4 vasikkaa,
1 hyvin komea, 2 1/? vuotias maa-

tiaissonni (nupu),
2 emäsikaa, 1 karju, 5 ulfcolaisro-

tuists lammasta.
Yksi 24" lev. rautalfceh. sahanraa-
terineen, tukkivaunuineen ja kat-

kosirkkelimeen, erinomaisen hyvä 200
"kg painava alasin sekä

Heiniä, clkia, 100 h! rukiita, mus-
tia sucmal. kauroja, 10 hl vehnää,
ohria, herneitä, 100 h? perunoita, hei-
nänsiemeniä y.m.

Varmoille ostagilie myönnetään 2
kuukauden maksuaika tunnustetta
vastaan.

Hevosia toimitetaan pyydettäissä
Virkkalan (Virkbyn) asemalle.

Tilatkaa karjaluettelo! 19917

I Aksel Julandes*. |
Toimitusmies. I
Helsinki, Mikonkatu 7. f$

Juuri irlolS:Sifl-
liltftilpp!.

Julkisella vapaaehtoisella huutokau-
palla, joka paikkakunnalta poismuuton
takia pidetään torstaina t. k. 19 p. al-
kaen klo 10 a.-p. Mäntsälän Sääksjär-
ven Koivumäen tilalla, myydään m. m.
lehmiä, nuortakarjaa, kantakirjasonni,
4 hevosta, 5 lammasta, 3 sikaa, kano-
ja, niittokone, harava, äkeitä, auroja,
rekiä, rattaita, 1 kpl. Vikströmin maa-
moottori, aivan uusi puimakone Kul-
lervo n:o 2, rouhemylly, ryyninlikistä-
jä, silppukone, smirkelikone, kenttä r
ahjo, separaattori, maitoastioita, kym-
menys- ja tiskivaaka, puhelin johtoi-
neen (noin 5 kilom. pitkä), koneöljyä,
moottoriöljyä, 6,000 kg. päivänkukka-
kakkuja, rukiita, kauroja, ohria ja pe-
runoita, heiniä, kauran- jarukiinolkia y.
m. Eläimet myydään klo 12 päivällä.
Huudot ovat paikalla maksettavat.

Mäntsälässä, 14 p. lokak. 1916.
Juho Lilja.

Toimitusmies.

Sunnuntaina Lokakuun 14 p.nä

Talo Sörnäisissä,
hyvällä liikepaikalla, ilman
välikäsiä. 70 tulisijaa, 2 tal-
lia. Kiinnityslainat 282,000
mk. Vuokrat 26,500 mk.

Hinta 330,000 mk.
19868 Tarkemmin puh. 80 33. *^B
Myydään

asunto-osakkeet
4 huonetta ja keittiö 3 ker-
roksessa aur. piiol., näköala
yli Töölön lahden. Asumaan
pääsee heti.

Hinta 13,000:—.
Läh. Puh. 56 57. 19886

Kofoiasosa osakkeista
eräässä yhtiössä, joka omistaa tei-
va- ja tärpättitehtaan ynnä sahan,
sattumalta myytävänä. Vast. Hsls.
San. kontt. enriten 20 p. nimim.
»Voitto 2CO %-». 19974

Hehkulamppuja,
s—loo kynttilän prima lajia paljot-
tain ja vähittäin.

Nic. Anopin,
Uudenma-ank. 34, puh. 897.

(S. I. 21225) 19968
Saapunut :

USsterla, sarkaa,
pukukank., vuorisatiimiä,

VUlavatiinia,
mustaa ja sinistä chwio-ttia, must. le-
ninkik ank. OmpehitaTspeita-

SANNI LEISIO.
TattÉåfatopnjasafe. 10. Ruth. 79 15.

(1.7562)19963

Assmto-osakkeet
2, 3 ja i huon. ynnä keittiön ja
palv. huon. huoneustoihin myydään
ilman välittäjiä. Lähemmin klo 10
—3, Runehergink. 6 A, pr. B, 24

20 akkunapuitetta, 2 p. rautaovia,
uuninluukkuja, uunikaakelia, 1
emaljoitu kylpyamme, kaarilamppu-
ja, levykamiina, kaasuhelloja, lasti-
paljuja, y. m. Lähemmin Teatteri
Lyran konttorissa, Erottaja 15—17
maanantaista kello 4—6. 19980

Pieni huoneusto
(2 liuon, ja keitt.) vanhassa, tod. va-
kavaraisessa, halpavuokraisessa yhtiös-
sä. Vast. t. 1. k. nimim.

»Hyvä sijoitus, 1278».
Musta topattu miehen talvipalttoo

sametti- ja nahkakauluksella ja urku-
harmooni. Uudenmaankatu 20—22, pr.
L, ovi 42.

Lapsenrattaat (kuomun kanssa)
myyd. Tehtaankatu IS, pr. A ovi 13.

Livekalaa
Prima, paaluttain ja vähittäin

V. W. Dahlgrénilla,
Vladimirinkatu 34, puhelin 5275 Ja

5038.

Priima Dextrihilfi
suuremmissa ja pienemmissä eris-
sä hankkii

Jockis Socker- och Sirapsfabriks
Ab. Konttori H:gissä. Puh. 1297.

(1.7082)18482

3 kpl. 4 kuuk. porsasta, sopivat sii-
tossijoiksi sekä 1 kaltti, Fastbölen py-
säk. 15 m. matka vasemmalle, Malm-
strömin huvila, puh. 6771.

HUOBIJ Malvalla.
Uusia ja käytettyjä huonekaluja,

rautasänkyjä, patjoja, ruokasenkkiä,
pöytiä, tuolia, pianino, urkuharmooni,
gramofooni y. m. Vladimirinkatu 5.

Puhelin 5634.

sM Uudellamaalla, luonnoniha ||H nan järvenrannalla sijaitseva
hyvin viljelty ja erittäin hyvin raken-
nettu, metsärikas

MAATILA,
koko alaltaan 351 t.-a., josta 160 t.-a.
ensiluokkaista peltoa, myydään täydel-
lisine ensiluokkaisine irtaimistoineen
175,000 markalla, josta 50,000 mk. vaa-
ditaan käteisesti.

Tukkimetsän arvo on vähintään
50,000 mk. Tilalla löytyy sitä paitsi
kaunis nuori metsä, arvoltaan 30,000
markkaa.

Päärakennuksessa on 6 suurta hy-
vin sisustettua huonetta, keittiö, etei-
nen y. m. Kaikki ulkorakennukset ovat

ensiluokkaiset. Vesijohto useimpiin ra-
kennuksiin. Kotitarvesaha, mylly y. m.

Lähemmin

jHasianajotoimisto OyM

Rahaksimuutto!
eli Lindstedtin suuret kirjamarkkinat
N:o X. Tämä uusi alennusluettelom-
m« sisältää yli 700 eri teosta ja ovat
ne kaikki uusia ja yhä myytävinä perin
huokealla hinn. Lindstedtin Antikv.
Kirjakaupassa, Helsingissä, P.-Esipla-
naadiak. 17332

Myytävänä maanantaina hietamaan
perunoita Rautatientorilla kotllnajet-
tuna 12: 50 mk.

Kaupunkitalo
76 tulisijalla. Halukkaita ostajia pyy-
detään ilmott. U. Suom. kontt nimim.
•Talo, 1279».

Hienoja kovarintaisia paitoja,
kaulanlaajuus 40. Vladimirink. 18. B,
huone 6.

1 käytetty huonekalnsto
ja kirjoituspöytä myytävänä. Merika-
tu 9, pr. A* ovi 4. Näht. klo 11—« L-p.

Sekatavara-
kauppa!!!

Toistakymmentä vuotta hyväl» m*
nestyksellä toiminut kauppaliike hyväl-
lä paikalla H:gissä, myyd. käteisellä.
Varasto sisäänostohinnalla, noin Smk.
5—6,000, kalusto 6mk. 1,500. Läh. J. E.
Lehtovirta, Kruununvuorenkatu 11.

Osakkeita myyd., asum. pääsee 1 p.
marrask. Läh. Liisankatu 9, pr. A, ovi
n:o 9.

Vähän käytetty ompelukone (PfaÖ
G 1), sohva ja pöytä- Palln, Nikolain-
katu 6.

Kauniita Närzlä
Kärpän, Hillerin ja Saukon nahkoja.

Vuorikatu 4, pr. A, ovi 3, 10—2.

Paltto,
vähän käytetty, myydään halvalla. K.
O. Laakso. Pukimollike. Vladlmlrlnka-
tu 23. Puh. 78G3.

Asunto-osakkeet :
1 huone, keittiö ja valoisa alkoovt
Läh. klo 3—4, puhelin 4692.

Singerin kone, vanh. mallia, myyt."
halvalla. Tehtaankatu 18, pr. A, ovi %.

3—2—l huoneen ja keittiön sekä T
huoneen osakkeita varmoissa yhtiöis-
sä sekä edulliset ostajalle, heti saata-
vana. Läh. puh. 7751, 114 38.
Ruusuvuori.

;—m—m—b—s—i
Turku-SaSo rataosan
varrella, lähellä ase-
maa, joen rannalla ja •

® meren läheisyydessä 1 ■
(meri näkyy tilalle) sijaitseva

Maatila.
Pinta-ala n. 600 tynn. alaa kaikki yh-

dessä palstalla, Josta ensiluokan pel-
toa n. 176 tynn.-alaa. Kaikki rakennuk-
set hyvässä kunnossa, päärakennus 7
suurella huoneella ja keittiöllä, navet-
ta kivestä sementtisisustuksella ja tat
li kivestä 12 hevoselle. Omapainovesi-
johto kaikkialle. Rakennukset palova-
kuutetut 65,000 markkaa. Itselliset:
maksavat veroa 1,000 markkaa vuo-
dessa ja tekevät päiviä. Myytävää met-
sää n. 20,000 markan edestä. Eläte-
tään nyt 20 lypsävää lehmää, osa ayr-
shlre-rotua, 2 sonnia, 5 hevosta, vasi-
koita y. m. Hinta irtaimistoineen
165,000 markkaa.

&. Viktor TavaststjernaH
Kiinteistöosasto.

Unioninkatu 30. Puh. 1002.

Perunoita
19860

myydään huomenna maanantailta vau-
nusta Merisatamassa.

Pienempi

H-rautoja.
Tarjoukset t. 1. k. nim. »(H, 12745».

Nostokone
hyvässä kunnossa, n. 70 m. ketjulla,
nähtäv. Katajanokalla. Lähemm. maa-
nani, puhel. 50 22, klo 10—12 välinä.

liÉißflleali
Helsingissä, hyvin tuottava ja hyvässä
kunnossa. Puhel. 115 96.

Luxlamppufa
jokseenkin uusia, 3 kpl. 700 normaali-
kynttilän Ja 1 kpl. 50 norm. kyntt.
myydään huokealla.
Kangaskauppa L. Helklnk. 10, p. 9712.

Myytävänä huoneen, keittiön, äSf£
vin sekä kylpyhuoneen sisältävä

OSAKE.
Vanha, vakavarainen yhtiö. Lähemm.
K. Siltanen, Nikolalnk. 16, puh. 10276.

TERVEITÄ HEVOSIA
myydään Malmink. 34. Helin.

8 kpl. 1 huoneen Osakkeita
Kalliossa ja

TALO Vallilassa halvalla.
Lähemmin Virtaintie 12. Laalo.

CCels. S . Übl. (ruots ) 1 k. tj. 55 mm.

Pa tuottava
K. J. Kaurala, Oym

Kenkä-, nahka-, remmi-
ja ajokalutehdas

Oulussa.
kaikkine varastoineen. Lä-
hemmin puh. 10874. U. T.
Soin ne, os. Helsinki, Vilhon-
katu 4 A.

Huonekaluja halvalla.
2 tammista ruokahuoneen kalustoa,

tammisia kirjoituspöytiä, halpoja koko
kalustoja, rautasänkyjä, patjoja, tuo-
lia, pöytiä y.m. sekalaista huonekalus-
toa. Kalusto-Aitta, Antinkatu 15.

Puhelin 96 04.

/



Käyttäkää CcDnomic-Kaminia

joka säästää 50 % polttopuita, saanut
patentin Suomessa, Ruotsissa ja Venä-
iällä. Valmistaja

Hj. H. Kasténin Metallitohdas.
Heisinkin, Korkeavuorenkatu 31—33.

Puhelin 37. 19864
Hels. S., Hbl. (ruots.) 1 k. tj. 9 mm.

Myydään 2 hyvää kalustoa, piironki,
pesukaappi, sähkö-, katto- ja pöytä-
lamppuja, fiikus y. m. Pohj.-Rsutatien-
katu 19, pr. A, as. l2—2.

lifDotoiioinilnelo80 em. kork myydään halvalla.

U. Dahlgren.
P.-Roopertink. 4—6 pr. N. P 6632.

(5.1.21 180119907
(ruots.) 1 k. tj. 6 mm.

Moottoripyörä, 3 hev.-voim., näht.
klo 12:sta. Malminkatu 16, pr. I.
hels. S., Työm. 1 k. tj. 15 mm.

Yksityisen huoneen

Osakkeita
myyd. huok. Läh. V. E. Leino, Engel-
tori 7. Puh. 8975, 12—2.

Suomalaisia

Kalasiris Korsetteja
myy ainoastaan

Rouva E. Bäcklund
Yrjönk. 14, porr. B, 2 kerr.

Huom.! Yksityisasunto. "2^i
(S.l. 21131) 19913
Myydään vähän käytetty, pyöreäsuk-

kulalnen Singerin ompelukone 155 mk.
Pietarink. 10, pr. B, ovi 12. Puh. 8345.

Jalkineita.
iNaisten kokokenkiä, puolileveäkärkl,

joiden nyk. hinta olisi 40 mk., myy-

dään 24 mk., ohkasia puolikenkiä, eri-
värisiä, 10 mk. Uudenaikaisia miesten
ja naisten kenkii ajan halvimpiin hin-
toihin.

Jälleenmyyjille 500 tus. miesten suk-
kia, 50 tus. villa-alushousuja, 25 tus.
paitoja.

KALOSSIA 4,000 paria,
tuoreita, venäläisiä.

Miesten villav. 14 mk., ruskeav. 11:
25, harmaav. 9: 50.

Naisten villav. 10: 50, ruskeav. 8: 75.
Tyttöjen villav. 7: 50, ruskeav. 6: 25,

harmaav. 5: 50.
Lastenvilla v. 5: 75, ruskeav. 4: 75.

M. Rintala, Porthanlnk. 7, puh. 11781
Lähetetään kaikkialle.

Työm., Hels. S. 1 k. tj. 12 mm.

Myymälätiski
y. m. Engeltori 7.

PIANIIN9JA
tunnetuista tehtaista,
uusia sekä muutamia
vähän käytettyiä.

Löfstrands Pianoaffär,
Unioninkatu 20.

(P. T. IB7i 101 10381

Suuri varasto uusia ja käytöt- g
tyjä 1

Pianilnoja I
Huom.! Pari pianiinoa vuokra- g

taan. jgj
Mikkola & Wegellus, Pianoliike. 5
Aleksanterink. 15. Av. 11—5. Jf

juuri saapunut.

9785

Kaunis Herraskartano
luonnonihaiiilla paikalla järven nie-
messä, 16 kn». asemalta Lahti—Kou-
volan radalla. Pinta-ala 900 t.-a., jos-
ta 140 t.-a. peltoa. Rakennukset hy-
vät, palo vak. 60,000: —. Myytävää
metsää n. 30,000 mk. arvosta. Hinta
Smk. 90,000: ilman irtainta Ja Smk.
145,000: irtaimineen. Läh. ilmoittaa
nimim. »Kaunis maatila», os. Sanoma-
lehtien Hmoitustoimisto, Helsinki,
Aleksanterinkatu 40.

(S. I. 20993) 19774

nsi/v eri kirjan suuri loppuunmyynti.
{IIII Edullisimpia tarjouksia mitä
•*"" milloinkaan on tehty.

Alennusta aina 75%:iinkia asti!
Pyytäkää heti luetteloa!

Kansanvalistusseura,
Helsinki 19878

HÉi U KlSlffilt
liuoin.!

SoppoiJEo in luita
myy

.elintarve:örisi h
Fabianink. 14. Puh. i i 795 & 11193.

tl. JSS3I MW
b;„,.:!,,, myydään halvaltaPionuno Räflr*-

Sunnini tani a Lokakuun 15 pnifl

loru naisia
tilaisuuksia!
Höyrykattila,
seisova Rap id

+ Höyrykone,
a'noanlaatuisen käytännöllisesti ase-
tettu samaMe rautavalupohjalevvlle.
siirrettävä. Hinta ainoastaan 6.500 mk.

1 safaaraami
kaksinkertainen täydellinen, 32 tuu-
maa.
1 sabaraami
yksinkertainen, täydellinen, 28 tuu-
maa.
1 saharaami
yksinkertainen, täydellinen, 24 tuu-
maa.

Molemmat ensimaiset korkealla ala-
kerrrokseila ja kolmas matalalla ala-
kerroksella

1 kanttisirkkeli,
täydeVinen.

Puntarhapalsta
-4- rakennukset 3 km. Keravan ase-
malta. 1 tynn. viljel. Helpolla, 2,009
mk.

1 metsätila j
Herneessä 5 km. Hauhon lauttaua-
vävlältä 3.50 tynn. ala. Metsän arvo
40.000. Hinta 52/VXh—.
I pieni maatila

M -■ -■;>•.'' <q

käytetty, mutta täysin
nen. 3 m. pitkä, va»lfanuora, sopiva
psiläm'nity»>een tai paikassa, jossa
tarvitaan suurehkoa vesisS liota. Pol-
kuhinta 600 mk.

2 myllyä
[ -i J

Turun rautateollisuusyhtiön valmis-
tetta Hyvinkään ja Turun läheisyydes-
sä, toinen 1,000 ja toinen 5,000 mk.

1 myliypaikka
-f- höyryllä käypä mylly vilkkaalla
liikepaikalla erittäin hyvässä kunnos-
sa. Hinta Smk. 16,000: —.

Taloja
erittäin halpoja Hämeenlinnassa ja

Huviloita
Hämeenlinnan läheisyydessä.

nzz^m
Herraskartano
Uudellamaalla aseman läh., koevilje-
lyksessä yhdessä ryhmässä vesistön
ympäröimänä. Kokonaisala 500 tynn.,
josta 220 viljeltyä saviperustamulta-
maata. Hyvä metsä n. 100,000 mk:n
arvoinen; "hyviä metsästysmaita ja
kaiavesiä. 2 päärakennusta, toinen 12
tiilisij., toinnu 5 tulisi}. Sementtiper-
mant. navetta 50 lehmälle; talli 12
hevoselle. Vilja-aitta on 2-kerroksinen,
betong :sta. Suuri puimartkennus ja
knivausriihi. Kaikki rak. rak. v. 19Ö3
jä:keen. Palovakuutettu 60,000 mk.
.Noin 40 lehm., ayrshirerotua, 7 he-
vosta, koneet ja koko kuollut irtai-
in -o sisältyy hi.itaan, 310.000 mk.
H» jot. ja muita kiinnit. 111.000 mk.;
ei yht. eläkkeitä, mutta vuokraoikeus
hiekanottopaikkaan. Loput k;ite'se ! 'ä.

17 moottorivenettä
katettuja ja avonaisia, meri- ja sisä-
maansaariston. 10 -30 hengelle. Hinta
2,000-8,000 mk.

Trassella
6,000 kg. å 3 mk.

| -• y&.\ ■•?%■(,

11 vsnemoottoria
16, 24. 36. 40, 48, 50 ja 80 hv. Hinta
7,0u0—17,000 mk.

Herraskartano,
% tunn. junamatka Turusta. 2 km
asemalta, veden ja merenlahden lähei-
syydessä. Vanhan ja korkean kultuu-
va merkki. Kokonaisala 470 tvnn.,
josta 100aivan ensiluokkaista yhdessäiohkoss.i talon ympärillä. M a ihanin
asema. Päärakennuksessa 9 tulisijaa,
2 keittiötä, 2 eteisiä. Navetta Bo leiim
Vesijohto kaikkialla. Sähkövoima ja
-valo myös perunakellareissa. Koko
irtainvsto sisältyy samaan hintaan,
210.000 mk. Kiinn. 95,000. Käteisellä
50,000.

1 auto
8 heng., hyvässä kunnossa, Adler.
Hinta ainoastaan 7,000 mk.

3 kaljaasia
ä rek. tonneja 78. 65 ja 30. Hinnat
30,000, 29.000 ja 12.500 mkaa.

1 moottorilaiva
116 rek. tou. Hinta 110,000:—.

1 moottorilaiva
50 tonneja. Hinta 26,(KX): —.

1 purjehduslaiva
270 tonneja, 3 mastoinen Hinta
32.000: —.

Kaikki laivat erittäin edulliset.

Sylinterföljyä
2 ast. eusil lajia. 34<J kg., ostettu en-
nen so - aa 1:80 kilolta.

1 öljymoottori
(maara.* 30 h.v. Hinta 10.000- —. I
1 rautalotja ii ns. ächw.Ttzborgin tekoa j
Muist. UOWUW

Halutaan ostaa vesimyllypaikkoja,
vanhoja pianinoja, kiveumurskaajia ja
nostoraamia.

Hämeen laki- ja liiketoimista
Hameenlinna, puh. 23,

klo B—lo, 12—| Ja S-6.
19871

UUSI SUOMETAR
Suuri vali':oima

SYYSHATTUJÅ ja TURKISTAVAROITA
Heimon Muotiliikkeessä

19759 Annank; *u 24. Fredrikinkatu 24. ff. 7549)

TAITEEN
ystäville.

Ehdoton jokapäiväinen loppuun-
myynti torstaiksi 19:teen p. tätä kuuta
saakka. Maasta poislähdön johdosta
myydään kauniisti nikerretty kirjoitus-
pöytä täyteläisestä valnöttipuusta,
kaappi vanhasta tammipuusta, herra-
huoneen kalustoita, persialaisia puffe-
ja, muutollinen nikerretty kamiini
teak-puusta, peilejä, kudonta, italialai-
sia ja. suomalaisia tauluja, erinomaisia
raameja, gravyyrejä, kuriositeetteja ja
antikviteettéjä, kartiineja, vanhoja a-
seita, koristeita, pöytähopeat, kyntti-
läkruunuja, lamppuja, kallisarvoinen
postimerkkikokoelma (11,740 kapp.!,
mainion hyvä Görz-valokuvakone
OXl2), halpa ompelukone, Littrén sa-
nakirja, ruotsalaisia ja ranskalaisia
kirjoja y.m.,y.m. Nähtävinä klo l:stä
s:teen konsuli Claincn tykönä, 5 Vi-
ronkatu, paraatiporras, toinen kerros,
vasemmalle. Puh. 79 03 ja G 9 Q2.
Hels. S., Hbl. (ruotsj 1 k. tj: 18 mm.

Huviloita seka Mökkejä
Tuusulan järven ympäristöllä ja muual-
la. Läh. puh. 108 74. S. Soinne, os.:
Helsinki, Vilhonk. 4 A.

Hup-autotehdas Detroitissa. Yli 50O.i'0a neliöjalkaa permannon alaa.

Ne voittavat, Joilla on oikeys
tunnollaan. Kbl. (ruöts.) 1 k. tj. 15 mm.

OSAKKEET: 2 huon. ja keitt., k?ik.
mukavuuksilla, rsumaan pääsee 1. 11.
16. sekä huvila Fastböien pysäkin luo-
na, sis. 1 huon. ja keitt. Läh. Nikolain-
katu 16 C, huon. 30.

Tämä on yhtä hyvin antoi elitaili jäin kuin kansakuntien usko.
Koska on tarkoitus aina antaa Hup-antojen ost i iille suurin arvo

heidr.n rahnstnan, Kupp Motor Car Corporation on tehnyt ja myö
nyt neljä automalia B:ss:i vuodessi eikä oie kos raan epäonnistunut.

Sittenkun n:alli ~20iC v. 1903 kulki ma pallon ympäri Hup-
autolla on ollut maail nan mrine. 50 prosentti;! Hup-autoista myy
dään joka vuosi entisille Hnp antojen omis ajille

Tämä luottamus Hupp auto.eu h\vyyteen on käsitt äkscmme
riittävä todistus tarkoituks -mme puhtaudesta.

fjjäiutaan ostaa 1
Paras

Taulukokosimisn tauki-
je-ss air:«::dcn tasdeicok-
sien ostopa Juha on
Lindsiediin AnJkvari>
aa ;ti jataidekauppa, Het-
singissu. tinoin.! Tnrjouksia odo-
tetaan aina. 18572

Lyhyt Hup--utojen crikol^selvlJtsly:
Hun-auton ma lit: 5-istuiTiinen 7 ist ja 2-ist.

nojatmle neen ja 2 ist. innoitettavalla tnlvi ;uoTiiilla.
Moottori: 4-silintorinen 95 mm reiiin läpimitta 14D
isku. fi'i"<ä ,",. Voimansiirto: ko.me no )ous Kul-
kuun eteenpän ja laakso; kerrottd erillinen vaih-
de. Taka-akseli aotkuvaa mulh, spiraalitaitteiaen
hammasratas. Kampijohde ja aksolijohdekannat-
timst proassisst. Pitkä pvcräperusta (119" 2- ja
5-ist. ja 13i" 7-ist) Pvorärenkaat 880<129 mm.
eli 3i"x4" 2- ja 5-ist., 920 120 mm. eli 3ö"<V ,"

7-istuimisissa. Sähkfiliikkeeilepano ja -sytytys: ilma-
johde, sadesuoius; 1-henkilöinen päällysverho, no-
peasti toimivat sivuverhot, oviverhojen kannatti-
met, paksu päällystys, nopeusmittari, pää'lystetyt
tangot, astuimet ja mattopohja suojatut renkaat
taiiana, 5 pyörävannetta, renkaiden kannattaja,
pumppu nostokone ja täysi kalusto: Magneetti-
sytyttäjä, lankapuolaiset pyörät, erikoisväri?, khaki-
verhot ja istuinpeitteet halvalla lisämaksulla.

Ulaitoa, kermaa,
juustoa fa munia

ostaa erittäin karkeisiin hintoihin
Oy. Helsingin Meijerilfike.

HelsirJki, LapiniaMenk. 11. pu<h. 6363.
(S. I. 20902) 19713

Hupp Motor Car Corporation Vehnäjauhoja
Detroit, Michigan, C. S. A.

Myyjä Suomea varten: S. A. Ochs, Kasanskaja Plos liad 3,
Pietari, Vcnijä.

prima ja sekunda lajia.
Kahvia,

Makarooneja,
Puolukoita

tynnyreissä tai laatikoissa ostetaan
isompi määrä kutakin lajia. Tarjouk-
set osotteella

Erinomaisen vaikuttava yskään, ääuen-
kiiheyteen, katarrin ja lim;;n irtautumiseen on

St il vk il ii''!Rl ii Hi il
Kontantti-ostaja.

nmoitustoimisto, P.-Esplanaadinka-
tu 27, Helsinki.

(I. 7523) 19542
Tukkutilauksia Helsingissä vastaanottavat:

I. Jussiin, Erottajankatu 5, puh. 10339.
Erik LäSja, Koas'a:ii:nJnk. 32.
J. V. E. Vaitanen, Rikhardink. 4, puh. 1(1 43.

PaSvnmsto: Veljekset S;PrI St K:tai. Oulu.
19023

Teuraskarjaa
päivän korkeimpiin hintoihin ostaa K.
M. Forsa nder, Tehtaank. 8. Puh. 86 83,
Helsinki. (S.I. 20635) 19524

Sianniokaa.
Puheli a 2342.

(I. 7441' 19fv>0Uusi Vanu- & Makuiivaaiteiden kauppa
Aleksanterinkatu 52, Puhelin 25 51.

k Vanua, Untuvia, Höyheniä, Jouhia, Ku tuja ja Kapokkia. j
Peitteitä varastossa ruasain valikoima. jéfo

Tilauksia vastaanotetaan yksinkertaisimmista hienoimpiin.
2SjgHtL Myös kaikkea, m fcä kuuluu hyvrialijiteltuun Jkl&å&<'
wSEml&B&fak Ainoastaan par!ia : mnrsta aineista. Runsas värivali- <mHS>? '-

Pianiinoja halutaan ostaa. Vastaus
hintailmoltuksen keralla nimim »Kä-
teismaksu 1265» t. 1. k.

iiisiialiiiii
hal. ost. heti. Tarj. työselityks. ja hin
tailmoituksineen läh. U. S:n k. merk.

»■Sepelikone», 12-87.

KoivtMietsän
palstoja a*3S§

200-400 tynnyrin-alaa, rautatien el)
laivaväylän läheisyydessä. Mm-
nm läänissä ostetaan käteisellä
Tarjouksia odottaa 1.1. k.

Kun haluamme saada tilaa saapuvalle suuremmalle
varastolle erilaisia tavaroita, olemme päättäneet

muuitha rahaksi
suuren valikoiman kestäviä, virheettömiä, vahvoja

Kureliivejå,
Niiden joukossa on sellaisia, jotka ovnt maksaneet aina
80 saakka, sekä joukko 25 20,18 mar -an j. n. e
Myymme niitä nyt riippumatta siitä mitä ne ovat aikai-
semmin makshncet; tuolla kuulumattoman halvalla hinnalla

i 9859 »Polttoaine".

Smk. 7:59 kpl.
Kehoitamme jälleenmyyjiä in katsomaan tavaraa.

Butterickin kuosili ke,
Bulevardinkatu 2-4. Puhdin 3315

19854

ALFA-HIRNU
valmistaa ensilnokk: istn voita vähimiuistukin ker-
nin määristä. Edullisiu kiruu sekä kotitarvetta että
maataloutta, vtrteu.

Pyytäkää hintaluetteloa ja selityksiä.

P. SidoroWi Suomal. Kalustokauppa Osakeyhtiö.
Helsinki, Aleksanterinkatu 7. 10939

Halutaan ostaa M

Kaupunkitalo f
kaupungin keskuksessa.

B Artur Allin Maanmittaustoimistoi Krottaiank. 5. P. 3733.
r^w-l

Ilmaterästä,
Spiraaiiporia

ostetaan.
A. V. Strand,

I. Roopertink. 46, pui). 9300 & 11718.
2 tai 3 h. ja keittiön osake ostetaan.

Vast. t. I. k. nlm. »Heti, 1232».
Terve työhevonen ostetaan

puhel. 8132. rappu A.
2 kansani uokuiaa, 1 kanvua, 2 mai-

topuotia balut. käteismaksulla k:tta
Lliketoim. h. Heikink. 24. P. 82 58.

19976

Suotnalfltfut, A t* i It ö rtm-omn.itaifi.l, 4. il iU HJ UsJlntittTcj« Bg'i -■ »amgm:

ostftnnn atttn forfcimttiin hintoihin.
snl>[tri)tiu ia Suiuefaiip

3l.
Thflaitta tarjtmffin toaäiaanotct.i.in

nini! 197=.+.

Ostetaan

iiiHiisii
Tarjoukset hinta-ilmoituksella t. L k.
nimim.

„Halko".
1?77.

WWiiitßllÉtfiiiniT
Halataan ostaa |"

Maatiloja E
keski- ja e'elä-Suomessa. Hinta aina
miljonaan markkaan saakka.
19910
g Artur Allin Maanmit-
% iaustoimisto, EM*b -i,
I Erortnjahk. 5. Puli. 3738.

Perunoita
Karpaleita

Metsäriistaa
Mulkunmätiä

ostaa suuremmissa määrin

Carl Noi*l»h§j, Helsinki.
Vlodimirink. 9. Pah. f.2 00

ns e aa es

125,000 kg. hyää kylvöheinää halutaan
ostaa Hämeen läänistä heti toimitet-
tavaksi. Vaunut hankitaan.

Maalaispörssi.
Helsinki, puh. 537.

(S. I. 21121) 19D0S

FÄQEKSTAN

Poraterisli
os etaan

uutta ja myöskin käytettyä aina 7"—
8" ly," paksuista ajan korkeimpiin hin-
toihin. Tarjoukset os.
Rauta- ja Metallitchdas. O. S. Pesonen.

Helsinki, Kristiinankatu 8. Puh.
11563. (3. I. 2,1048)19904

Koskenpään kirkolla. KunnaneläinlÄåV
karin asuntopaikkana on Jämsän kir-
konkylä, tai joku muu kunnallislauta-
kunnan hyväasymä paikka. Irti&aoo-
misaika on 3 kk. kumnvltakin puolen.
Kunnaneläinlääkärin ohjesäännöksi on
hyväksytty sellaisenaan »Ehdotan
yleisohjesäännöksi kunnajrefläittläikän
reille».

Hakemukset todistukslneen orat
lähetettävät allekirjoittaneelle Jämsän
kunnallislautakunnan esimiehelle, Jokn
pyydettäessä antaa lähempiä tietoja
asicsta.

Jämsässä, iok"kunn 7 pnä 1916.
Kunnallislautakunnan puolesta:

10fiö7 Teodor Nurmiranta.

Miesten palttoita ja pukuja ostetaan
korkeimpiin hintoihin Mikonk. 8, por-
ras B, ovi 3.

Hyvässä kunnossa oleva Perssonin

Kutomakone n:o 7
Vast. hlntailmoituks. pyydet. jättäm.
nim. »E. H. 1284> t. 1. kontt, tahi
telet 84 50 1284.

Opettajan
toimi

Pohjois-Hämeen Maamieskoulussa
Vilppulassa

julistetaan agronoomien haettavaksi
kou!un johtokunnalta ennen t. k. 25

p:ää Palkka on: asuntona 2 huonetta
ja keittiö ynnä lämpö, öljyvalo, vähän

peltoa ja osa puutarhaa; rahassa vaih-

toehtoisesti joko 2,400 mk. koulutyö-
kaudesta tai 2,000 mk. vuodessa ynnä
neuvojatoimesta palkkio matkustus-

säännön 8:n luokan mukaan. 3 kk.
molemminpuolinen irtisanomisaika.
Toimi on otettava vastaan ensi mar-
rask. 1 p:nä- Hakemukset ovat lä-
hetettävät koulun johtokunnan esimie-

helle, maanviljelysneuvos, fil. maisteri

A. Aminoffille, osotteella: Vilppula &

Pekkala.
Vilppulassa, lokak. 12 p. 1916.

Kaksi ammattitaitoista

(I. 7522) 19841

ä^ääKdiri

Johtokunta.

Virkoja avoinna.
Täten julistetaan Helsingin kaupun-

gin Tyttöjen Ammattikoulussa puku-

omyeluopettajattaren ja liinaompelu-
opettajattaren virat koulun joh-

tokunnalta haettaviksi ennen lokakuun

28 p. 1916. Lähempiä tietoja viroista,
joihin on astuttava 8 p. tammik. 1917,

antaa koulun johtajatar, joka on ta-

vattavissa koululla joka arkipäivä klo

Vall—V»l 2 e. p. p. Hakemukset, joi-
ta tulee seurata ansioluettelot, ovat

osoitettavat johtokunnan puheenjohta-

jalle, lehtori J. Reuterille. Tyttöjen
Tyttöjen ammattikoulu, Itä-Heikinka-
tu 13.

Helsingissä, 14 p. lokak. 1916.
19919 Johtokunta.

j&unnaneläin-
lääKärm

viritä
Jämsän kunnassa julistet:an hakukel-
poisten haettavaksi Jämsän kunnallis-
lautakunnalta ennen ensi marraskuun
7 päivää. Ku&aaoeÅMtäoio äfi, joaka

tulee astua toimeensa tammikuun 1
p:na IUU ttaittUi vuos.ipa.i.vaa Kun-
nalta 1.200 mk. sekä A.B. Jämsänkos-
kelta 300 mk., sen määräämillä eh-
doilla. 1.200 mk:n suuruista valtio-
avustusta sekä virkavuosioikeutta
myöskin haetaan. Taksaa ei ole. Kun-
naneläinlääkärin tulee ilman eri kor-
vausta hoitaa kunnan omistamat eläi-
met niiden sairastuessa, sekä olla ylei-
sön tavattavissa kerta kuukaudessa

polltaiaa
naavat vakinaisen paikan kun
lähettävät hakemukset todis*
tuksineen ja palkkavaatimuk-
sineen

RakkolanjosTi Kaakeliteiidsa Oy.
Hovimaa.

191(5 N.o 279 15

•^•w/

Halutaan palvelukseen

/Äv/ÄS/Äv

Alaansa innostunut

liirjakaaippa-
apulainen

sna paikan vilkasliikkeisessä kanpna»
gissa, kun lähettää todist. palkkaraa*
tim. merKille »A—O, 1242», U. Suom.
kontt

Kaupanhoitajan ja
Jfaiskirjanpitäjän

toimet Ruoveden Yleisessä osuuskau-
passa r. I. julistetaan haettaviksi en-
nen t. k. 25 päivää. Osuuskaupalla en
paitsi päämyymälää kaksi sivumyymä-
lää, joitten myynti vuoden 9 konkan*
della nousee yli 300,000 mkaan, kolmaa
sivukauppa avataan näinä päivinä.

Hoitajalta, jonka tulee olla osuustoi-
mintaan innostunut, raitis, mieluimmin
pieniperheinen ja itse ottaa osaa
myyntiin, vaaditaan 5,000 markan ta-
kaus. Vapaa asunto, 2 huonetta Ja kelt-
tiä on vähän matkan päässä kauppa-
talosta, lämpö ja valo kaupan puolesta.

Kirjanpitäjän tulee olla amerikkalai-
seen kirjanpitoon perehtynyt ja mikä-
li aikaa riittää ottaa osaa myyntiin Ja
saa kaupan puolesta asunnon, valon ja
lämmön.

Kuukauden lrtis-nomisaika kumpai-
seenkin toimeen nähden molemmin
puolin. Toimet vastaanotettavat mah-
dollisimman pian eikä valittn saa kiel-
täytyä. Hakemukset suosituksineen Ja
palkka vaatimuksineen osoitettavat
haHitukselle.

Ruovedellä, 10 p. lokakuuta 1916.
Ruoveden Yleisen Osuuskaupan r. K

Hallitus, Ruovesi.
(S. I. 21000) 19772

Marraskuun 1 p:stä
VOUTI

hyvillä suosituksilla, veistotaitoinen ja,
muutamia

Muonarenkiä ja
Navettatyttöjä

Domarbyn ja Tomtbackan kartanofhtn
Helsingin pit. Postiosote: Oulunkylän
asema. (I. 7505) l»Tl*

Metsänvartijakonlnn käynyt

iietjan
vartija

saa heti paikan Vuojoen kartanossa.
Otteet koulu- ja palvelustodistuksil-
ta palkkavaatimuksilleen, lähetettä-
vä Vuojoen kartanon konttoriin, osoi-
ta Vt"*?nVi.

Etevä
19953

gs || a - ■

saa paikan. Lähemmin maanantai-
na kello 12—2 Teatteri Lyran kontto.

1997?rissa. E"off-aia 15—17.
Konttorityöhön tottunut, kirjanpi-

to- ja konekirjoitustaitoinen

Neiti
saa paikan heti. Hakemukset lodis-
tuksineen ja palkkavaatimuksina*»
ta. konttoriin nim.

»Lchiikonttori», 1283.
Tyttö saa heti paikan tiskaajana

Annosruokalassa Fredrikinkatu 38.
'yöni 1 k. tj. 6 mm.
Makkaratyöntekijä saa työtä.

Puhelin 6079.
Nuorukainen saa hevosenajajan paj

kan Eklundilla, Töölönkatu 8 pr. B.
1 neiti saa räätälintyötä. A.

Tvömiehenkatu 2.
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Palkattomat
RomiikoiiluiKpeiipjäitare!

Huomatkaa!
Kuori karisakoulur.opetiajatar saa

laikan rouvan apulaisena vaatimat-
tomassa liikeirtk-Tperhisessä, vi&kas-
äiikkeisellä mciaeeuduLla ik>eski-Suo-
messa. Vdvo! lisundet opettaa ja
hoitaa kolmea tervettä lasta, joista
nuorin vii -vuoden vanha, sekä aut-
taa rouvaa käsitöissä y.m. taloudes-
sa, «siintyvissä tehtävissä. Lapsi-
rakkaat ja työstä huvinsa löytävät
opettajattaret suvaitkoot lähettää
todistuksensa, suosituksensa ja
palkkavaatimuksensa t. I. konttoriin
nknämerkilie »Kun-nr.!liren koti».

■■■aiaiiiiiir

Kauppa-
matkustajat

■ 11
* ■ ■

Tarmtokas, suomea ja, ruotsia taita-
va, maatalouskoneita ja tarvikkeita
tuireteva mies saa matkustajan toi-
men, toimipiirinä Uudenrraan lääni,
suuressa tukkuliikkeessä. Vastauk-
set suosituksineen ja palkkavaati-
nnrksineen ovat lähetettävät nimim.
»Matkustaja», os. Sanomalehtien ll-
moitustoiinisto, Helsinki, .Vkiksante-
rimkatu 49.

(5.1.21143)19915

Asiamiehet
saavat edullista tointa. Vastaus ni-
mim. »Merkurius», Buievardink. pos-
tilff>T>*l^ri; '>

juppaimtj^ijaiar
Joka taitaa vanhojen korjaustyötä, o-
tetaan Niska & Sariolle, Aleksanterin-
katu 19.

I:si vanhempi pelti, ja läkkiseppä
saa heti vakituisen paikan, l:si poik?,

Joka on ollut ammatissa, saa myös pai-
kan. Läh. naaanant. aam. klo 7, vers-
taalla Nikolainkatu 19.

Kielitaitoisia kunnoll. kontt. ja
kauppa-apul. puhtaaksikin"., vahti-
mest., tarjoil., sisäköitä, yksinp. y. m.
saad. heti k:tta Liiketoim. L. Heikink.
24. Puh. 8258. 19975

10 naiskarjakkoa, 80 navettatyttöä,
20 maalaistyttöä, 4 muonarenkiä ja
isiatyttö halut. V:toim. Alku, Mi-
konkatu 8.

Nainen saa vakinaisen paikan suu.
remman kauppaliikkeen hoitajana, jo-
ka voi sijoittaa 3,000 ä 6,000 mkn ra-
hallisen takuun. Huom.! Rahoista
maksetaan 6 % korko. Läh. V:toim.
Alku, Mikonkatu 8.

Siisti aslatytlö
•aa paikan

Kieliopietcssa,
Pohjois-Esplanaadinkatu 39.

19978
jNuorben hevosten opettamiseen tot-

tunut

Ajomies
mm. hyvän paikan. Todistusjäljennök-
set. Joita ei palauteta, lähetettävät
palkkfcvaatimuksineen os.

Ävikin kartano, Somero.
(8X21127U9909

Karjanhoitajat,
emännöitsijät, keittäjät sekä palveli-
jat kaikille aloille saavat edullisia
paikkoja lähettämällä todistuksensa
Välitystoimisto Alkuun. Yrjönkatu 10.
Port (Satak. S.) 19897

Karjakko,
naimaton, mies tai nainen saa paikan
pienemmän karjan hoitajana. Navetta-

mies Ja lypsyapulMnen löytyy. Hake-

mukset lähetettävät lakit. kand. Lauri
af Heurlin, Alberga, Leppävaara.

(5.1.21229) 19967

Lasi- ja posliinialaan perehtynyt

myyjätär
saa vakinaisen paikan liikkees-
sämme. Ilmoittauduttava maa-

nantaina t. k. 16 p:nä konttoris-
samme.

Oy. Albion Lamppumakasiini.
19920.

Kaupanhoitajan
Kauppa-apulaisen toimet
Kaipiaisten Osuuskaupassa r. 1. julis-
tetaan täten haettavaksi ennen t.k.
25 päivää. Kaupan puolesta on va-
paa asunto, puut ja valo. Kaupan
liikevaihto noin 250,000 mk. vuodrs-
sa. Kaupanhoitajalta vaadilaan {,OOO
mkn takaus. Ehdoton raittius niin-
ikään vaaditaan. Toimet ovat vas-
taanotettavat heti kutsun saatua. Va-
attu ei saa kieltäytyä. Hakemukset
palkkavaatimuksineen lähetettävät
Kaipiaisten Osuuskaupan r. 1. Hallin-
nolle osotteella Kaipiainen.
(Yhteishyvä) 199 M
""

Poika tai tyttö saa heti vakituisen

palkan leipomossa. Tarkka-ampivjanka-

n n-.

Toimeensa kykenevä ja innostunut

Maiskarfakko
sekä ruuanlaittoon tottunut

Keitf ISpalvelija
saavat paikan Molnbyn. tilalla, Por-
voon pitäjässä. Karjakon tulisi alla,
jos mahdollista, perehtynyt talous-
juustojen valmistukseen. Lehnriä on
tilalla 70. Hakemukset suosituksi-
neen ja palkkavastimuksineen csoi-
leiaan aiiekirjoitianeelb. 05..: Pcrvco,
Molnby.
1P877 Avaa. Heincnen.

Kappaompelija ja tyttö, joka haluaa
lisäoppiin, saavat työtä heti. Korkea-
vuorenkatu "S. Mandi Kaskinen.

Tirötä YSfoppllallEe.
Ylioppilaskunnan Välitystoimisto vä-

littää sitä haluaville: koti- ja tuntio-
pettajia, preparaattoria, konttori- Ja
kanslia-apulaisia, viransijaisia opetta-
jan j? muihin virkoihin, käännöstyön
tekijöitä, laskuapulaisia y. m.

Toimisto avoinna arkipäivinä klo 4-5
:.-p. Ylioppilastalolla, puh. 123. Työtar-
jouksia otetaan vast kirjeellisestikin.

Kauppiaat ja
tehtailijat!

Paitallisedustuksia Viipurissa, Kar.
jalassa ja Savossa haetaan. Vast.
Hels. Sanomain kontt. nimim.
19936 »Takanksrlla».

Kelvollinen palv. väki saad. joka toi-
mialalle perh. ja ravint. k:tta A. Moi.
lasen v:toim. Fabianinkatu 29. Puhe-
lin 6418.

Arv. Rouvat!
Hyviä palvelijattaria monivuotisilla

todistuksilla suosituksineen on saata-
vana Kirkkok. 14, puhelin 8675, rouva
R. J. Fahler Huom.! 24 vuoden koke-
mus.

Maalta tullut 18 v. nuorukainen hai.
sopiv. tointa. Vast. t. 1. k. merk. »He-
ti, 1250».

Ompelutaitoinen neiti haluaa kan-
gaskauppaan harjoittelijaksi. Vast. t.
1. kontt. nimim. »Pieni palkka, 1281».

Vaan puh. 7751 tai 114 39, niin saa-
daan heti keittäjiä, yksinpalv., maa.
laist., lastentytt., tarj., tisk. y. m. 1.-
Roopertinkatu 3. Vuori.

Kunnollisia palvelijattaria saadaan
edullisimmin »Minervan» k:tta, Kata.
riinankatu 3. Puh. 7932.

Ystävällisiin ihmisiin toimeen m.um-
kä vaan haluaisi nuori naisylioppilas.
Arv. vast. t.l.k. nimim.

»Reipas», 1270.
Sairaanhoitajatar,

joka on käynyt täydellisen kurssin Ki-
rurgisessa sairaalassa, haluaa '.oittta.
Vast. tlk. nimim.

sHyvät suositukset», 1271

Arv. Herrat
Ti?E-£kitkasippfaas!
Useimman vuoden ajan suuressa tuk-

ku- ja vähiUäisliikkeessä, kuin myös
jalkine- ja trikooalan teollisuuslaitok-
sissa palvellut nuorimies haluaa pai-
kanmuutosta nyt heti tai tuonneinpa-
na.

Arv. vast. pyyd. lähettämään Tam-
pereen Postikonttoriin nimim.

Hyvät suositukset n:o 24,724.»
(AamuL)l9B99

Siisti nuori tyttö haluaa yks. palv.
tahi sisäköksi marrask. 1 p:stä. Vast.
t. 1. k. nimim. Suomalainen, 1273.

Nais- ja miespaivelusväkeä kaikille
eri aloille, maalle ja kaupunk. on saa-
tav. heti ja 1 p:stä k:tta V:toim. Al-
ku, Mikonk. 8, tel. 7882 ja 9911.

fvuokralle tarjotaan 1

Hels. S., HM. (ruots.) 1 k. tj. 18 mm.
Asumaan pääsee heti lunastamalla

kolmen tai kahden huoneen ja keittiön
Osakkeet.

Lähemmin Väinö E. Leino. Engelto
ri 7. Puh. 8375. 12—2.

ftatbba » 1 h- .i a kei t.myvd Saarinie-
ölfifiKsU menk. 8. T. «54 O. Savo.

■■Biaaißoa

1 ja 2 huoneen
ja keittiön osakkeita myy Eteläinen
Liiketoim. Fablanink. 4. Puh. 7576 > tä-
nään klo I—i.

Huone vuokrataan kesk. lamm. nyt

heti tai 1 p. Cygnaeuksena. S. rappu
A, ovi 3. Tav. 3—5.

Kalust. huone. 1.-Roopertinkatu 26.
pr. A. ovi 4. klo 10.

1 mies saa asunnon P.-Makasiicin.
katu 3. Petsnikoff.

Yrjönk. 32, huon. 41.
Ratas

fl- i.
Vl!u. a.

Hyvin kalustettu huone, paitsi sän-
ky itsellä, Malmink. 38 C, ovi 36. Pu-
helin.

Siist. aur. hyv. kai. sali täysh. tai 11-

man halvalla, puh. y. m. Iso-Hooper-
tink. 3, pr. A, ovi 7.

Kalustettu huone vuokrataan yhdelle
hengelle. 1.-Roopertinkatu 26, pr. C,
ovi 20. Puh. 6937, näht. 10 jälk.

Siisti nuorimies saa asunnon toveri-
na Lapinlahdenkatu 14. porr. F, o. 15.

Kalustettu huone 2: Ile Lapinlahdeiik.
31, P, ovi 31. Nähtäv. O:RS.

Erotta Jak. N:o 7, porr. B, asunto 13
kalustettu huone vuokrataan heti her-
roille.

Pieni kalust. huone 1 hengelle. Lä-
hemmin Klo 11—3. Itä-Pap;ali. 3, ovi
n:o 4-2. .

Siisti neiti saa asunnon toisen tove-
rina Tehtaank. 10, porr. A, ovi 6.

Talvi-Huvila
Jribergassa noin 15 min. matka. 6 huo-
netta, keittiö, kylpyhuone, lasiverant.t,
sfuna y. m. Kylpy- ja taloustarvc-vesi
kuumenee automaattisesti; I luokan
mukavuudet. Kaunis paikka. Läh. pu-
hel. 76 13 tai 83 ST. 1&942

Pieni perhe haluaa vuokrata huoneen
ja keittiön tahi 1 huoneen 1 päivästä
marrask. Vast. t.l.k. nimim.

Vuokra etukäte«n, 1272.

Kalustamaton huone 1 p. marrask.
Vcet. t. 1. k. nim. »Keskikaupungil-
ta 1274».

Varastohuone halutaan vuokrata lä-
hellä Hietalaht Vastaukset Helsinsin
San. kontt. nimim. »Varastohuone, 25».

15953

Viktor Låns'isRGB-Jgg||£feiSrl(l{n-
mii- tffmmmg feMos

Eraltajant. 2 £ SiUasaazanb. li.
Ehdottomasti ensiluokkaisia ja halvim-

pia arkkuja. Puhel. 420, 3375.

K. Rautasen Polkupyörä-
tehdas ja urheilu-
kauppa 0.-Y.

Ottaa Polkupyöriä talien
yli säilytettäväksi,
pyörät noudetaan
kotoa.

Vanhoja Polkupyöriä oste-
taan samassa pai-
kassa. 19862

Asiamiehiä |
maaseudulla otetaan meidän veroista
vapaita mallasjuomia varten.

I Aktiebolaget Fortuna, Panimo,
Helsinki, Fredriksberginkatu 11,

Puhelin 4654.

(P. I. 19632) 19224

tallia
IIÉÉII

aikovia kehoitetaan ensi tilassa la-
hottamaan hakemuksensa. Läh. tv
Pellervo n:o 13.

Os.: Pyhäjärvi Viip. 1. Konnitsa.
(Yiipuri)l972B Viktor Jnntunen.

Edullinen

Kaupunkitalo
Helsingissä halutaan vaihtaa isom-
paan maatilaan. Arv. tilanomistajil-
ta odotetaan tarjouksia selostuksineen
H>f'sinigin Sanomain konttoriin merk.
yVaihtaja, 69». (Savon S.) 19898

Hyvää ja ravitsevaa

Ruokaa
tarjoillaan Bulevardini, 28.

Gustafsson.

Helsingin

Tanssi-opisto
Jatkokurssit

Ruotsia ja venäjää yk6it. ja ryhm.
joka päivä klo 10—12 a. p. ja kello
3—9 i.-p. Töölö L.-Viertotie 50 B, ovi
29. G. Pr. Hämäläinen. Nopea ja huo-
lellinen opetus!

UUSI SUOMETAR

alkavat Opetetaan Puol. masurka,
Länder, Francaise y.m. Kts. läh.
ilm. tekstin edellä.
(S.I. 2J2Q4) 19972

Kirssi Venäjän kielessä
vasta.alkavia ja toinen kehittyneem-
piä varten alkaa viikon kuluttua.
Opettajana toimii suomalaiuen ylioppi-
las, joka on pitemmän aikaa asunut
Venäjällä. Oppikirjat samat kuin val-
tion kouluissa, Opetusmaksu 10 mark-
kaa kuukaudessa (1 tunti joka toinen
arkipäivä). Ilmoittaudutaan klo 5—7
1.-p. Auroorafckatu 11, p. B, as. IS.

HiiistiMä
tehdään hyvin. Hiuksia ostetaan. Por.
thaninrinne 1. Hilda Leivo, Kampaaja.

Puhelin 5801.
Kultaseppä LILJESTRÖM

Musook. 10, Ostrobotnia. P. 9183.
Korjaa myöskin kelloja!

Hiustöiiä
vastaan otetaan, palmikkoja, valkkeja
ja kellonperiä myy helpolla Johanna
Larsson, Unionink. 30.

Hiuksia ostetaan.
Työm. 1 k. tj. 35 mm.

O. LEINON

Oissi-tesi
aikaa jälleeu maanant. 16 p. klo S
Heimolan voimist. salissa Hanitusk.
15. Huom.! Opet. 22 nyk. ajan tans-
sia. Sis. kirj. maanant. klo 7:stä al-
kaen. Huom.! Kurssi etup. opiskel.
nuorisolle. Hinnat vaan 15 ja 10 mk.
Huom.! Ei sakilaisia.

A. THhSeIS,
luonnonmukainen parantaja ja tervey-
denhoidonneuvoja, hieroja, on varmim-
min sairaitten tav. ttavana joka päivä
klo 2—3-0 p:Ilä Helsingissä, Punavuo-
renkatu 17, katukäytävä (entinen a-
sunto Vuorik. 7).

Parannettu erilaisia vaikeita taute-
ja todistettava sti ja huomataan
taudit sairaitten kertomatta. P. 11625.

ÅSHiKo-osaftiicita
otetaan myytäväksi vakavaraisissa yh-
tiöissä.
Särkiiahden Perimis- ja Liiketoimisto.

Huvilak. 30. Puh. 5204.

<M:Pietiläinens
rr/e/sinAi

iflSI R.HPPUMÄJTO-JA WSsm
■ÄfSP TCF,IPUSSITEHDaS \||l?yS

iIHICMEHKITO 6 PUH-5683

(S. I. 21066) 19829

SILAKOITA:
Pohjalaisia herkku-, maustesilakoita

3: —, 7: —, 15:. markan astioissa
on lyhyen aikaa saatavissa maitomyy-
mälässä Merimiehenkatu 10.

Naiset finom.!
Naiskähertimö Idun Ludviginkatu 5

suorittaa hyvin .ja halvalla hiustöitä.
Puhelin 9SOO.

Tyttö haiuaaopetusta laskennossa
ja kirjoituksessa. Vast. t. 1. kontt. ni-
mim. > Kohtuhinnasta, 1275».

Emilin Ifpanin
neuiemoliike valmistaa

Kappoja ja leninkejä.
Uiidenmiiaukntu 13. Puhelin 9274.
Suositellaan.

B S töitä, hiusten ptsoa, ss.kä
sga (! kampausta suorittaa
|| 1 Elin Wahlstrfimin

BR§ ■"* käSierrysiJikei
IHll Yrönk. 25 O. P. 8958.

Weckmar«'in Yksityinen

iCauppakopfy
H:sinkl, Vilhonk. 6, puh. 2721,

j alkaa Jälleen 3 ja 5 kuukauden
:kurssinsa marraskuun 1 pnä. Kir-
janpito- ja konekirjoituskursseja
(päivisin ja iltasin) voidaan alot-
taa joija aika. HUOM.! Kun meil-
lä annetaan ensiluokkaista ope-
tusta (etevien opettajien johdolla)
ja koulun toiminta on julkinen, on
koulu suosituin ja paikkakunnalla
enin käytetty. Pyytäkää ohjelma

ensi tilassa, jossa m. m. on joukko
parhaita kiitosiauseita koulusta.
Maksuton paika nväl itys. Sulo
Weckman, koulun johtaja.

19922

Biis intill
Huom.'. Helsinki, V-adinvriiiikatu 19,

niin torvin vanhe-nimille kuin nuorem-
mille henkilöille, on vanhin :

r

. luotetta-
vin kauppaoppilaitos yhcTstr-ijMUä i?-
hyiHä kursseilla. Vastaanottaa nasja
oppilaita joka päivä. TayiU liisiä op-
ipiluknkausia ja yksityisiä kirjanpito-,
kauppa-, konttori- ja konekirjoitus-
kursseja annetaan.

Pyytäkää koulun ohjeln-a!
HUOM.! Myös iltakurssoja annetaan

klo 7—9. Maksuton paifcanvälitys.
Lähemmin Carl A. E. Llthén'

19413

Tanssi-kurssi
Alkaa maanant. t. k. 15 p. klo 8 ill.

Annank. 8. pr. A, 2 kr. Huom.! Opetet
20 nyk. tanssia. Huom.! Varmasti ope-
tan hyväksi tanssijaksi. Slsäänkirjoit.
joka p. klo 6—B HL Hinta on halpa.

A. G. Thompson.

Perjantaina f.k. IZ p:n aamulla pu-
dotettiin sileä

KULTASORMUS
Kauppatorille tai Nikolainkadulle. Re-
hellistä löytäjää pyydetään tuomaan
se palkintoa vastaan Liisank. 16, ovi 11,
tai ilmoitt. puh. 26 21.

Päivälista.
Eteläinen suomalainen seurakunta:

17 s. kolmin. Klo rippisaarna ja
Herran Ehtoo!!. Johanneksen kirk. Klo
10 a.-p. saarna Betanlassa past. Leivis-
kä. Klo !jl p. saarna ja Herran Eh-
toollinen Johanneksen kirk. past. Lei-
viskä. Klo 6 i. nuorisojuhla Johannek-
sen kirk. puhuvat: rov. Hilden ja past.
Leiviskä, Kuorolaulua. Kolehti lta-
saarnassa seurakunnan ToveruuslHtol-
le. Keskiv. klo 7 i raamatunselitys Ue-
taniassa past. Leiviskä.

Sörnäisten suomalainen seurakunta:
Lruvant klo 6 i. rippisaarna Kallion
kirk. 17 s. kolmin. Klo 9 a. saarna ja
Herran Ehtoollinen Kallion kirk. past.
Bynian. Klo 12 p. saarna Harjun Ru-
koush. past. Ryman. Klo '/,ö i.-p. saar-
na Kallion kirk. rov. Engström. Klo >j7
i. saarna Hermannin Kansankod. kko
Hurmerinta. Klo G i 1 1. 20 nuorisoil-
tama, puh. rov. Engström. Torst. klo
7 1. saarna Kallion kirk. past. Vallen.

Pohjoinen suomalainen seurakunta:
Lauant. klo 6 i. rippisaarna Nikolain
kirk. past. Erander. Klo 7 i. raamitun-
keskustelu seurakuntasalissa alust. tri
Päivänsalo. Sunn. klo 9 a saarna Vanh.
kirk. tri Päivänsalo. Klo 11 a. saarna
Fredriksbergin kirkkosal. past. Laass-
nen. Klo 12 p. saarna ja H. Ehtoolli-
nen Nikolain kirk. tri Päivänsalo. Klo
5 i. iltasaarna Fredriksbergin kirkko-
sai. Nuorisoilta, Klo 6 i. saarna Niko-
lain kirk. past. Helle. Klo 5 i. saarna
Töölön Rauhalassa past. Helle. Tiist.
klo 7 i. saarna Vanh. kirk. past. Helle.

Harjun (As'in) rukoushuoneessa:
Sunn. klo ):A i. past. Lehtonen. Torst.
klo 8 i. saara. Huttunen.

Lahctyskirkossa. Suun. klo 11 a.
pafct. Haahti. Klo 5 i. läh.-saarn. Alan-
ko. Torst. klo 7 i. opp. Perheentupa.

Diakonissalaitoksen kirkossa suom.
saarna klo II a. past. Palmroth.

Luth. Ev. Yhd. rukoush. Fredrikink.
42: Suun. klo 11 a. past. Fonselius.
Tiist, klo 6 i. rov. Sjöblom ja rov. Eng-
ström. Perj. klo 6 I. opett. Lyytinen.
Sunn. klo 9 a. pyhäkoulu.

Luth. Ev., Yhd. Kallion rukoush.
Alppik. 19: Sunn. klo y,% i. past. Fon-
selius. Keskiv. klo 6 i. opett. Lyytinen.
Sunn. klo 9 a. pyhäkoulu.

Huopalahdessa, Tuomisen huv. Sun-
niint. klo %i i. past. Byman.

Huvllakaupunklsaarnoja: Albergan
suomal. kansakoululla sunn. klo 1,45
yliopp. O. Torvela. Sockenbackassa las-
tenkodissa klo 11 yliopp. J. Levonen.
Tikkurilan ruk. huon. (ruotsal.) klo 5
yliopp. L. Helenius.

Allianssit. Korkearuorenk. 22: Sunn.
klo 11 pien. sai. ja klo 5 is. sai. V.
Sundelin. Tiist. klo 7,30 C. E. kok. pie.i.
sai. Torst. klo 7,30 saarna is. sai. V.
Sundelin.

Ev. Luth. Nuoret, Malmink. 12: Sun-
nunt. 15 p. klo yj i. Iltama huon. puh.
past Vallen, kolp. Kallio y. m. Oviraha
25 penniä.

Met. län. tai. Fredr. torin varr. Sunn.
klo 11 a. past. Holmström. Klo 1 p. las-
tenjumalanpalv. Klo 6 t J. Virtanen y.
m. Torst. klo 8 i. V. Heiman.

Konrad Englund saarnaa Päivölässä
Kasarmink. 23 sunn. klo 11 a--p.

Liikeapulaisyhd. huon. Kasarminka-
tu 23. Sunn. suomal saarna klo 6 i.
J. S. Ketola.

Nuort. Naist. Kr. Yhd. Fabianink. 31
A. Sunn. klo 5 i. raamatunkeskuste-
lua kysymyksestä: Miten saamme tie-
tää Jumalan tahdon? Ap. t. 13: 2; 16:
7, 8 alust nti O. Stenbäck; klo y2l i.
lähe.tysopintopiiri. Maanant. klo 7,15 i.

vast. ai. jäsenten kokous: komiteain
järjestäminen. Tilst klo 8 i. erin. nuo-
risojärjestöjen raamattukurssit N. M.
K. T:ssä, Vuorik. 17. Torst. klo 6—9 i.
ompelukokous.

Uusmaalais-osakunnan talossa, Ka-
sarmink. 40: Sunn. klo 11 a. läh. saarn.
Vilho Pylkkänen. Balderissa, Yrjönk.
21 B: Sunn klo 6 i. läh. saarn. Vilho
Pylkkänen.

Rukoushuoneella 3 1. 8: Suan. klo 11
a.-p. ja 6 L-p., torst. klo yfi i.-p. A.
Kervinen ja A. Fellman y.m.

Ev. Luth. Nuoret, Malmink. 12:' Sun-
nunt. 15 p. lofc.Sk. klo puoli 7 i.-p.
iltama huon. Puh. past. Valle» ja
kolp. Kallio. Runonlausuntaa, kerto-
mus y. m. Oviraha 25 penniä.

S. H.)
Syy sk. 1 p:stä muutettu kulkuvuorot.

pyrylaiva £ahti
Lahti (Vealjärvl)—Vääksy—Padasjok'
—Kellosalmi — Harmoin6 n—Kuhmoinen.

Lähtee Vesijärveltä Kuhmoisiin askä
välillä oleviin siltoihin joka arkipäivä
klo H 3 lP-

Lähtee Kuhmoisista Vesljärvelle joka
arkipäivä kello 5 aamulla.

Lauantain illasta maanantaiaamuna
seisoo laiva «9a Kuhmoisten k.k. laitn
rissa. - J5355

(S.H.)

Suoranaisia pilettejä
kaikkiin paikkoihin

Cflimta
Norjan tai Tanskan kautta myy
seuraavien linjain laivoilla:
Allan, American, Anchor, Canadian
Pacific Railway C:e., Cunard, Domi-
nion, Donaldsou, Royal, Scandinavien

—American ja White Star

hm Mia äsiii,
Helsinki, Etelä-Makasiininkatu 4,

(Puhelin 4620)
Hnnko, Bonlevardi 15, (Puhelin 84)

Asioi misto New York'issa
Finland Steasnshijp Com-

pany Agency,
5 State Street.

Vesijärvi—Padasjoki —Kuhmoinen
Korpilahti—Jyväskylä.
Höyrylaiva »SUOMU

lähtee Vesijärveltä Jyväskylään sun-
nuntaisin, ti staisin ja perjantaisin klo
11.30 111. Jyväskylästä Vesijärvelle maa-
nantaisin, keskiviikkoisin ja lauantai-
sin k!o 11,30 ill Tarpeen tullen poike-
taan: Teh n, Judlnsalon, Vanerin ja
Kärkisten silloissa.
Vesijärvi —Padasjoki—Harmoinen—

Kuhmoinen—Ruolahti—Pihlaja-
koski—Jämsä.

Höyrylaiva »AALLOTAR»
lähtee Vesijärveltä Jämsään joka maa-
nantai, keskivi kko ja lauantai klo
11.30 111., Jämsästä Vesijärvelle sun
nuntai. tiistai ja torstai klo 11,30 ill.
(S.H.) (E. S. S.) 9974
(S H.) .

Viipuri—Lappeenranta—Vuoksenniska
—Savoni.nna —Joensuu

ja päinvasto n
nopeakulku nen. matkustajille muka
vasti sisustettu höyrylaiva

»OSMO»,
kapteeni J. A Karlsson,

poiketen Puumalassa. Oravissa, Enon
koskella ja mahdollisesti Vuokalaesa

Pohjoiseen:
Viipurista torstaina klo 6 aamulla.
Lappeenrannasta torstaina klo l/=3

illalla, heti iltajunan saavuttua.
Savonlinnasta perjantaina klo 7

aamulla.
Etelään:

Joensuusta lauantaina klo 8 Ilolla.
Savonlinnasta sunnuntaina klo 11

päivällä.
Lappeenrannasta maanantaina klo

Vj 6 aamulla.
Lähemmin ilmoittavat:
Hj. Grönroos, Otto T. Ståhl,
Viipurissa. Lappeenrannassa.

G. öller,
Savonlinnassa.

Osakeyhtiö Gustaf Cederberg & C:e,
Joensuussa. ■ 11019

(S. H.)
S.vysltulkuvuorot

25 p:stä syyskuuta 1916.
Vesijärvi—Supittu—Sysmä (Ranta-

la) —Luhanka—Tammllahti.
Höyiyl. VELLAMO

läiuee Vesijärveltä Sysmään (Ranta-
laan) joka tiistai, torstai, perjantai ja
sunnuntai klo 3 aam

Sysmästä (Rantalasta) Vesijärvelle
joka keskiviikko, torstai, lauantai ja
sunnuntai klo 9.30 a -p.

Vesijärveltä Tammilahteen joka tiis-
tai ja perjantai klo 3 aam.

Tammilahdeeta Vesijärvelle joka kes-
kiviikko ja lauantai klo 4 aam.

10562

"% LUOPIOINEN I
Kapteeni O. Saarinen,

lähtee joka tisst., torst. ja lanant. klo
12 päivällä Hämeenlinnasta Pälkäneen
kautta Luopioisiin poiketen välillä ole-
v'in laitureihin sekä Luopioisista Hä-
meenlinnaan joka maan., kesk. ja perj
klo 6 aamulla.

(S. H.)

•Junien kulut.
P. = postijuna.
M. = matkustajajuna.
Pi. = pikajuna.

Pitkämatkaiset junat:
Helsingistä lähtevät:

P. 8,00 a.-p. Karjan kautta S iloon
(12,13). Turkuun (1.50). Tammisaa-
reen (11.10). Hankoon (12.06).

P. 8,40 a.-p. Hämeenlinnaan (11,40),
Tampereelle (2,00). Vaasaan (11.40),
Turkuun Toijalan kautta (4.38), Po-
nin (7,10). Raumalle (8,15), Mänttään
(6.00), Porvooseen (10,55), Högforsiin
(100), Lopelie (12,23). Forssaan
(6,'15). Kauttuailo (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 («.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 (7,18). 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. Hameenlinnaan (6,13)
Tampereelle (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 i.-p. Hämeenlinnaan (9.15),
Tampereelle (11.31). Kokkolaan
(11.15). Ouluun- (5.16). Kemiin (8,25).
Tornioon (9.18), Rovaniemelle (18126),
Jyväskylään <8.13>, Suolahteen (10,14).

SmmMitaina lokäfrmiii 15 fväS
Vaasaan (9,14). Kristiinaan (12.33),
Kaskisiin (12.30). Pietarsaareen
(10,44), Uuleenkaariepyyhyn (10,35),
Raaheen (4.55). Mänttään (3,20) Hög-
forsiin (10.25).

P. l.-p. Lahteen (10.25). Viipu-
riin (3.25). Pietariin (5.13). Lanpeen-
rnntaan (4.25). Mikkeliin (7,58). Kuo-
pioon (1.00). Hsalme!i e (3,36). Kajaa-
n.'i!i (6.34) Savonlinnaan Pieksämäen
lautta (2.45). Loviisaan (9.57), Var-
kauteen (12,18). Lopelle (9 45)

Pi. 10,30 1.-p. Lahteen (1.21).' Viipu-
riin (5.25). Pietariin (9.0»). Savoon
s.iiroina aikoina kuin edellisellä ja-
a alia.

M. 11,00 l-p. Lahteen (2.31). Viipu-
riin (7.49). Pietariin (12.11>. Savoon
kuten edeliiseliä Simalla; Sortavalaan(2.34). Joensuuhun (6,53), Lieksaan(9.55). Nurmekseen (11,32). Savonlin-naan Elisenvaarau kautta (3.01) Imat-ralle (10.29). Kotkaan (7,30) 'aarni-naan (7.55). Karhulaan (7.30).'

Helsinkiin saapuvat:
M. 6,51 a.-p. Pietarista (5,40). Vi;.

purista (9.44). Lahdesta (3.09). vu j.
meksesta (6,25). Lieksasta (8.05), Jo-
ensuusta (11.16)_ Sortavalasta (3.24).
Savonlinnasta Elisenvaaran kautta
(3.05). Savonlinnasta Pieksämäenkautta (3.11). Kajaanista (10.00). li-
salmelta (12.31). Kuopiosta (3,36).
Mikkelistä (8.40). Kotkasta (9.36). Ha-
minasta (9.20). Karhulasta (6.04). Var-
kaudesta (4.28)

P. 8,57 a.-p. Pietarista (8.00). Vii-
purista (11.47). Lahdesta (5.14). Sa-
vosta ja Karjalasta kuten edellisenä,
Lappeenrannasta (12.14). Porvoosta
(6.20).

PI. 10,00 a.-p. Pietarista (12.00),
Viipurista (2.52). Lahdesta (7,11).

P. 11.00 a.-p. Torniosta (7.50) Ke-
mistä (8,46). Oulusta (11.59). Kokko-
lasta (5.48). Tampereelta (5.46). H*
meenlinnasta (8.08). Vaasasta (7.35)
Kristiinasta (3.30) Kaskisista (3,00)!
Suolahdesta (7.14). Jyväskylästä
(8.22). Pietarsaaresta (6 10). Mäntäs-
sä (1.40). Raahesta (11.25). Uudesta-
■saarlepyrstä (6.10), Högforsista (6.40),
Lopelta (8.00).

P. 12,50 i.-p. Karjan kautta Turusta
f",05). Salosta (8,41), Hangosta (8.55),
Tammisaaresta (9 4S).

P. 1.16 i.-p. Tampereelta (8.03), Hä-
meenlinnasta (10 20).

Pi. 5.35 i.-p. Pietarista (7.40). Vii-
purista (11.20). Lahdesta (2.51). Tor-
Gxsta (4,00). Kemistä (4,50), Oulusta -

(7.46). Kokkolasta (12.31). Tampereel-
ta (11.33) Hämeenlinnasta (1.40). Tu-
rusta Toij-ian 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 i.-p. Vaasasta (5.15). Tante-
reelta (2.42). Hämeenlinnasta (5,10),
Mäntästä (10.30). Porvoosta (5.00),
Högforsista (3.50).

P. 9,57 1.-p. Pietarista (9 30). Viipa-
rista (1.24), Lahdesta (6.29). Lappeen-
sannasta '(1.36). Mikkelistä (11.50).
Kotkasta (1.50). Haminasta (L2O),
Karjalta Hyvinkään kautta (4.43), 1&.
viisasta (1.43). Lopelta (6.55).

P. 10,25 i.-p. Toijalan kautta Turus-
ta (2.35). Porista (12.05). Tampereel-
ta (5,03). Hämeenlinnasta (7 30), Ran-
malta (10.50), Kauttualta' (11.40),
Forssasta (2.40).

P. 10.37 1.-p. Karjan kantta Tnrus.
ta (4.48). Salosta (6.20). Hangosta
(6,40), Tammisaaresta (7.33).

Pääradan paikallisjunat:
Helsingistä lähtevätE

12.10 a.-p. tulo Riihimäelle 30L '

6.20 » > Keravalle 7.38.
7.51 » » Keravalle 9.10.
9.10 > * Tikkurilaan 9.54. .

11,20 a > Malmille 11,50.
1.15 1.-p. > Tikkurilaan 1.59.
2.12 > > Keravalle 3.29.
2,32 » • lauant. Ja juhlap. aafc

tona ainoasi. Syöläisvaun. Ke
ravalle 3,45.

3.21 » s Tikkurilaan 4,of>
4.20 a > Keravalle 5.37.
5.21 • > Keravalle 6.38.
6.16 » » Keravalle 7.16.
6,24 ■ ■ Malmille 6.54.
7.45 ». » Keravalle 9.02, Porvoo

i seen 10.45.
9,20 > » Tikkurilaan 10.04,

11,06 • a Keravalle 12.19.
Helsinkiin saapuvat;, i

6,30 a.-p. lähtö Keravalta 5.13.
7,28 > , Malmilta 6.57.
7.44 a a Keravalta 6.45.
5.44 > a 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.
8,40 a a Tikkurilasta 5.56.
7,28 a a Keravalta 6.12.
8,55 a a Keravalta 7 37.

10.56 a a Tikkurilasta' 10.13.
11,32 a a Keravalta 10.20.

Rantaradan paikallisjunat:
Helsingistä lähtevät:

6,05 tulo Espooseen 6.55 arkip»
6,55 a a Kirkkonummelle ML

10.00 a.-p. tulo Kirkkonummelle 11,34,
1,05 1,-p. a Masabyhyn 2,15.
2,26 a a Kirkkonummelle 4,00

a a Karjalle 6.3 L
4,13 a » Espooseen 5,92.
5,14 a a Kirkkonummelle 6,42.
8,40 s a Kirkkonummelle 10.11

11,58 » a Kirkkonummelle 1,28,

Helsinkiin saapuvat:
7,36 a*.p. lähtö Kirkkonummelta 6,04
8,33 a a Espoosta 7,39 arkip.
9.33 a a Karjalta 6.25.

10,40 > a Kirkkonummelta 9.05.
1,30 1.-p. a Kirkkonummelta 12,15.
3.35 a s Masabystä 2.20.
6,09 a a Espoosta 5.20.
7
f
lo • a Kirkkonummelta 6.38.

8,33 > a Kirkkonummelta 6.53.
11,48 a a Kirkkonummelta 10.20

Ruumisjuna:
Lähtee keskiviikkoisin ja sunnuntai'

sin Ruoholahdesta 12.20 1.-p, saapa»
Malmin hautausmaalle 12.47. Lähte*
Malmilta 3.32 i.-p.. saapuu Helsinkiir
3.?4.

Suom. Kirjan. Seuran Kirjapaino Oy.

Helsin&. 1916.

"*v


