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Sunnuntaina Marras

TOIMISTO
Helsinki, Antinkatu 4

Uutisosaston puhelin 250
Toimitussihteerin „ 7920
Päätoimittajan

„ 22 34
Ulkomaan osaston „ 6038

1916

Sunnuntaina Marraskuun 12 p.

"enäjällä: Ulkomailla :

rpL kop. 40 mk. p.
> 20 » »

» 50 » 10 » •

» 50 t 8 . 50 i
>lta.

Konttori:
Anlink. i. Av. klo 8 a.— 7 i. Puh. 1290
Asiamieskont. av. klo 10a.—4 i. Puli.
'.013. Haarakonttori 2 linja s avoinna
klo B—ll a. ja 2—7 i. Puh. 0206.
Taloudenhoitaja tavat. 2- i. Puh. 6565

) Irtonumeroiden hinta 15 pennia.
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Suuria
lähetyksiä

S l€ ™

KUULALAAKERIT
edistävät

taloudellista käyttöä

osaksi pienemmän laakerihan*
kanksen, osaksi vähennetyn voi-
deainetarpeen ja valvonnan pe-
rusteella.

Pyytäkää hinnasto ja kustannusarvioita.

OY. Axel von Knorringin Teknillinen Toimisto
Helsinki. Unionink. 23
Puh. 996. 2641 * 9889
Sähköosote: ..Masklnaxel"

ja jälleenmyyjämme
(5.L22720) 22707

KansaHis-Osake-Pankki
Ottaa vastaan rahoja korkoa kasvamaan tal-

letustileille sekä juoksevalle tilille.
Myöntää luottoa.
Välittää osakkeiden ja obligatsionien kauppaa

Helsingin arvopaperipörssissä ja sen ulko-
puolella.

i_ ©TOCKMANN'Silkkiosastoon.

m. sa?»-Mk iii ie.
Uusien osakkeiden anto.

Toiminimen OY. Savo-Karjalan Tukkuliikkeen hallintoneuvosto tarjoaa täten merkittäviksi joulukuun 10
p:vään mennessä ne viisituhatta sadan markan nimellisarvoista, nimitetylle henkilölle kirjoitettavaa osaketta,
joilla sanotun toiminimen hallintoneuvosto kokouksessaan 2 p:nä lokakuuta 1916 on päättänyt korottaa osake-
pääomaansa. Osakkeista on merkitsijän kuitenkin maksettava satakolmekymmentä (130) markkaa osakkeelta
ynnä leima- ja sotavero, joka toistaiseksi on kaksi markkaa osakkeelta.

Osakkeet ovat täysin maksettavat ennen huhtikuun 1 p:vää 1917 ja oikeuttavat ne puoliosinkoon vuo-
delta 1917.

Ne merkitsijät, jotka suorittavat merkityistä osakkeistaan täyden maksun ennen 1 p:väa tammikuuta 1917,
pääsevät osallisiksi osakeyhtiön 1917 vuoden koko-osingosta.

Maksu osakkeista voidaan suorittaa joko johonkin Pohjoismaiden Osakepankin konttooriin yhtiömme kont-
tokuranttitilille tai suoraan yhtiömme konttooriin Viipurissa.

Mahdollinen ylimerkintä jaetaan hallintoneuvoston vapaan harkinnan mukaan.
Merkintä tapahtuu yhtiömme konttooreissa Viipurissa sekä Kuopiossa ja merkintälomakkeita ylitä merkitsijää

varten lähetetään pyydettäissä.
Viipurissa, marraskuun 7 p:nä 1916!

OY. Savo-Karjalan Tukkuliike
Hallintoneuvosto.

(1.2527)

KuUfft
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Osakeyhtiö jollanAr & Klärlchln" Tupakkatehdas
518

IcsrhU" piisnßriä
l^k——■■— i portteria

mietoja mallasjuomia : -Z

0. Y. Hugo Bastmanin Höyrypanimo.
Helsinki. 19275 Puhelin 1917.

Liikemiehet huomatkaa!
Kaikenlaisia liikotehtäviä Ruotsissa,
Norjassa ja Tanskassa toimittaa

Tuomas Pohjanpalo,
L7g74)22306 Tukholma. Park Hotell

UUSI

Kahdeksasviidettä (48) vuosikerta

«mo.fcsh.nn.,: j Vastaa¥. Ja 2E I llekingissa: Sulia: V
Tekstin edellä 15 p., jälessä 12 p.; määrätyllä paikalla P 1 HYNNINEN haettaessa kotiin tuotuna
20 p. palstamilliin, alalta. Pienin ilmoitusmaksu 1 mk. * * J ,'i v:lta 15 mk. —p. 20 mk; —p. 16 mk. —p. 6
Värilliset ilmoitukset 25 p. mm vähintäin 20 mk. - toimistossa Me 2-4 Up. | \ \ \\g,**J !

~

! f,'gj ?
Kuolemanilmoitukset alan mukaan vähintäin 6 mk. —»*■■ i /4 » 5»75 t o » » 4 »50 » J
Kihlaus-, vihkimä- ja syntymäilmoitukset 3 mk. i j e n 34 i a Viikko*-Snometap 3:" 50 vuode:

22687

Suorittaa kaikkia pankkitehtäviä.
Toimia voi pankille antaa myös kirjeellisesti.

Osakeyhtiö

Aktiebolag
tarjoo merkittäväksi

500 kpl. uusia osakkeita
Koska OY. Marja AB. perustavan yhtiökokouksen päätöksen mukaan

elokuun 28 p:itä 1916 osakepääoman lisäämisestä 100,000 markalla las-
kemalla liikkeelle 500 uutta osaketta a 200 mk. osa on vielä merkitse-
mättä, kehoitetaan täten halukkaita mnrjajalostukseu harrastaja käyttä-
mään tilaisuutta hyväkseen ja merkitsemään osakkeita tähän uuteen yri-
tykseen, joka jo pomologi Heikelin johdolla toimii häneltä vuokratussa
tehtaassa Hattulassa ja mikäli välttämättömät koneet saadaan, alkaa ensi
kesänä toimintansa yhtiön uudessa tehtaassa Maarian pitä|ässä.

Osakemerkintää paitsi asiamiehiämme ovat hyväntahtoisesti suostu-
neet välittämään

Helsingissä Uuden Suomettaren taloudenhoitajan konttorissa
herra Väinö Jalava klo 2—4.

Tupussa Uuden Auran konttori, Kansallis-Osake-Pankki ja Pok-
'oismaiden Osakepankki.

Osakkeet ovat suoritettavat ennen kesäkuun 1 päivää 1917, aikoina,
oista yhtiön johtokunta merkitsijöille lähemmin ilmoittaa.

Kunnioittaen

OY. MARJA ligan johtokunta,
Hels. S. Hbl. (ruots.) 1 k. 1 s. 66 mm. 2 palst

Pneumaattinen KaSionporauskone
2 vasaralla käypä, mutta seuraa 3 kpl. uutta, kompressikonetta
käyttää 24 hv. petrolirnoottori, kone on aivan täyd. kunnossa
siihen kuuluvine kaikkino lisätarp. hyvässä käyttökunuossa.

1 kpl. engiarsti!a!Ren 18 hv. Lokomekfsli,
Täydellinen Myllylaitos.

johon kuuluu 40 hv. Tandem Compouud Höyrykone ja siihen
kuuluva kattila 24 m 2 tulip. sisäänmuur 1 Wortington syöttö-
pumppu, 1 konepuinppu, 2 kiviparia 120 min., jotka jauhavat
1000 kg. tunnissa, 1 taurauknorimakoue, 1 ohrankuorimakone,
3 elevaattoria viljankviljetusta varten, 1 kpl. betonisekottaja
käsivoimaa varten.
Läh. K. A. Forsström Wlniliuiir!nk..s2. B. 3 t. 12—1, 4—6.

500 säkkiä

Bahia Superior, kahdenkertaisia*
sa säkeissä myyn enimmän tar-
joavalla heti varastostani Oulassa
tullaamattomana maksettavaksi
luovutuskirjaa ja alku-
perätodistusta vastaan.

Karl linden, Rauma
Huom.! Arv. kukkien ystävät, fluom.!

Kukkasipuleja
V. F. Sagnlinilla Helsingissä, Aleksanterink. 50.

Älkää viivytelkö kukkasipulien ostoa, sillä pian maa
jäätyy, ja silloin on istutusaika ohi.

IBTOLEHTIKIR3O3A |

hOHTAVA TILIKIR3ATEHDAS
iii

myy vaiasiosla

SUOMALAISEN EIKJALL. SEUHAK

2219J

Borahsio
Formolinio
Fosforihappon
Glyserinifl

varastosta

Osakeyhtiö

Mercantile
Helsinki. Puh. 64 20.

Rahtikirjoja
KIRJAPAINO. ANTINK. i.

22546

Näitä maukkaita, ravitsevia ja säilyviä mietoja mallasjuomia valmistaa sekä myy
AKTIEBOLAGET P. SINEBRYCHOFF. Tilattavina osotteella:

SÖRNÄISTEN PANIMO, Helsinki. Puh. 67.

iin OiJkiwjen Huiskita r. I.
Osuuskauppojen tukkuliike

Pääkonttoori: Helsingissa.
Osuuskauppojen perustajille.

S. O. K. ei rupea ollenkaan liike-
yhteyteen sellaisen osuuskau-
pan kanssa, joka ei 010 perus-
tettu oikeita osuustoiminta- ja
liikeperiaatteita silmälläpitäen.
Niinpä tulee säännöissä velka,
kaupan olla ehdottomasti kielle-
tyn. Kun osuuskaupan ensi-
mäisistä tavaraostoksista suu-
reksi osaksi riippuu sen menes-
tys, olisi siis ensimäiset tavara-
ostokset tehtävä S. O. K:lta, Voi-
daksensa tehdä tavaraostoksen-
sa S. O. K:lta tulisi uuden o-
suuskaupan jo perustavassa ko-
kouksessaan päättää liittyä S.
O. K:n jäseneksi.

S. O. K:n Neuvontatoimisto Hel-
singissä antaa osuuskaupoille il-
maiseksi ohjeita joko kirjeitse
tai lähettämällä neuvojani o-
smuskaupan paustamgtilaigau-
teec.

Sivukonttooreja: Helsingissä, Kot-
kassa, Oulussa, Tampereella,
Turussa, Vaasassa ja Viipurissa.

Vaxastotoimistoja: Jyväskylässä,
Kaskisissa, Kuopiossa ja Rau-
malla. ,

Neuvontatoimisto avustaa osuus-
kauppoja niitten liikkeenhoita-
jain ja apulaisten valinnassa.

Tuotantolaitoksia: Neulomo, Har-
jatehdas, Paahtimo & Pakkaa-

mo.

Neuvontatoimisto hankkii osuus-
kaupoille kaikenlaisia toimisto-
välineitä, kustantaa osuuskaup-
pakjijallisuutta ja toimittaa o-
suuskaupoille käsikirjastoja.Liikevaihto 1/I—so/9. 1916

M. 47,200,000: (8.1.22900)22322

Vuoden 1917 alusta tulee S. O. K. myymään yksinomaan jäsenosunskaupoilleen. Jokaisen osnnskau-
pan tnlee »ii» tämän vuoden knlneaia liittyä S. O. K:n jäieneksi, jos tahtoo siltä saada tavaraa.

*#*^>

tå. f4^ KANSAN NÄYTTÄMÖN
arpajaisten arvontapäivä lähenee.liluuvikatu 4,

mm. ■ mm m hsSilkkikauppa. Puh. 743.
Nyt saapunut lähetys Voittokokcelma on suuri, joukossa

10,000 markan edestä pankkiosakkeita.
Sheviottia Arvonta arpajaislnvassa määrätty toimitettavaksi joulukuussa.

Uusia asiamiehiä otetaan sikäli kuin varastoa riittää. Arpoja
myyvät lukuisat liikkeet jaasiamiehetympäri maata sekä suoraan

(mustaa ja sinistä)
naishameita ja pukuja varten.

mmmmmnmzm
Lähettäkää minulle Kansan

Näyttämön ennakkoarpojaposti-
etnannilla 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
a 10. 20. 30. 40. 50 j. n. e.

| Kansan Näyttämön
Arpajaistoimisto.

Helsinki. Uusi Ylioppilastalo.
Puh. 10854.

Lasku- ja vekseli-
lomakkeita

mjv vaiastosla
SUOKALAI3EH SIFJALL. SEURAN

KIIUAFAINO. ANIINS. 4.

Biiru

osoite

22559

22606
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Agentuuriliikkeitä:
Otto Lumme & Ki P E5p1.25.t.1250 11660

Kangasliike »Eljen», Annank.lo. T.8642
A.-B. M. Lindroos, Aleks.k. 11. P. Sl2

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

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

Arkkitehtejä
Axel Mörne, Albertink. 24. Puh. 1363

Kemikalieliikkeitä:
Astra Kemikaliellike, Arkadiani. 8.

Kielenkääntäjiä:
Hautaustoimistoja:
Uusi Hautaustoimisto, Lapinl.k.lö. 6520 POLYGLOTT.

12 kielt. Val. tehn.kielenk.Boul.9. p. 1578Herrainvaatetusliikkeitä:
Lorens Malmström. P. Espl.k. 33 P.642
Vaatetusliike Pohjola 0.-y, Aieks.k. 17

Huonekalukauppoja:

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

1. Hiipinen K
PV™thå:

CL Larsson AÄr^u "

0.-y. John Paischeff A.-b. Mlkonk. 7.
Pub. 15 59.

Umoitustoimistoja:

UusÉenKfeltenOpisto
Valant. kielenk. Puh. 3410. Aleksi. U

Kirjakauppoja:

fä&zntetrimffii&dmQMSF
SUtasaarenk. B—lo Puh. 5434.

UUDEN
SUOMETTAREN Kirjallisia toimistoja:

Kirjallinen Toimisto, Fredrlklnk. 39 8
(Bulev. kulmassa). Puh. 73 71.konttori

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

Kirjansitomoja:
M l Lf T* Kirjansitomo Korkea
11, liLC li vuorenkatu S>. Puh. 72 32
TARMA KIRJANSITOMO[AkriU Kaivok. 11. P. 684:
Kirjansitomo Tukeva (om. K. Sneck)
Uiiicnink. 13. Puh. 5801 ja 8215.

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

Jalkineliikkeita:
Hagnäsin Jalkineliike, Erottaja 19. Pun
792. Haaral. SUtasaarenk. 12. P. 29 45
Hugo Valve, Kenkätehd. Hämeenk 2 B

KiOiY. VSIiSIUS Annani. 29. P.40859

Kirjapainoja:
Kahvikauppoja ja -paahtimoja:
J. A. VVeijola, Mikonk. 8. P. 4022. 7860
Oy. Pohjoism. Kahvikompp. (Tukutt. )

Kruunuvuorenk. 3. P. 405 S Ja 5525.

Suomalaisen

Kirjallisuuden Seuran Kirjapainon 0 y
Helsinki. Antinkatu n:o 4. Puh. 447
suorittaa kaikkia kirjapainoalalle kuu
luvia toita nopeasti, täsmällisesti, hur
lellisestl ja kohtuullisilla hinnoilla.Kalanpyydyksiä ja laivatarpeita;

Hjelt & Lindgren, Länsiranta 16. P. 784

Kan anmunakauppoja: «MW
I. Arkadieff, P.-Esplan.k. 11-13. P. 1713

Kangaskauppoja:
La;i;'nlahuenk. 7 Puh. 32 57, 104 22

Sfl WJ S Kirlapafno .

.P- «%1 Ie Kirjansitomo £<
11 i% il Koielotehdas C a
** *-■«• KonttorSklrJatehdas

V Aaltonen. II linja 13, puh. 8929.
B:i|. Kluuvikatu i. Puh. 54 66.
«■"" Osakeyhtiö.

UUSI SUOMETAR
Kirfapaino-asioimistoja:
Osakeyhtiö Grafica Aktiebolag, Kasar
minkatu 23. Puh 5912.

Kivennäisvesitehtaita:
Sanitas, Eerikinkatu 12. P. 3191.

Klisheelaitoksia:
KEMIGRAFINEN OSAKEYHTIÖ.
Antink. 10 Puh. 5480 Ja 11382.

O. Y. Kliché, Aleksanterinkatu 46.
Puhelin 1992

°l l/I 111A AI Yrjönkatu 27.
|Y KUVA |b Puhelin 6507

Konekirjoitaskursseja:
On fiirfniwn Yhä uusiutuvia kone
IIU MIV DIHH kirj.kursseja. Aleksan-
Uj UjJlUlill. terink. 7. Puhei. 1092

Kcht s oliisuus liikkeitä :

öI OTT 8 KOTITEOLLISUUS 0.-TrJK 111 Bu!evardink.2. P. 872;

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

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

Kullans, {s kehysliikkeitä:

VL?ä»|..m«J Annankatu 20
. KailllnU Punelin 2356.

Kultasepänliikkeitä:
Alkala. 0.y.. Mikonkatu 8. Pub. 166
Kulta- & hopeaseppä-Osuusk. Hakasal
menit. 2. P. 67 28.
Osk. Lindroos, Aleksant.k. 48. Erott. 9

Kumiiavaraliikkeitä:
Pohj. Gummitavara-liike, Aleksanterin
kato 17 B. P. 83 14.

Knpari- ja peltisepänliikkeita:
M. F. Hätinen, L.Heikink. 13. P. IS3I

Kylpylaitoksia;
Kylpylaitos Imatra. Malmint 24. t 9866

Lamppu-, Lasi- ja Posliinikauppoja;
LAMPPUMAKASIINI.

äSiWsl A:ek£Ciit.k.ll.Puh.l327.

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

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

Maatal. jaMetsätoim Aleks.k. 48, p.5151
E R.Alcenius, E.Cajander.Brutus Lesclie

U. G. TliOltin BSESSÄ
Muotiliikkeitä:
A. Lönngren, Korkeavuorenk. 22. P. 8350

Musiikkikauppoja ;

A/B. R. E. Westerlund O/Y. P. Espk. 37

Nahkakanppiaita:
Knut E. Hoiu O.y. ftukuttatn), L Hei
kink. 13. Pub. 24 80.

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

Ompeluliikkeitä:
Selma Tamminen, Tebtaank. 3. P. 85 II

Paikanvälitystoimistoja:
Rai]sa Hoölö|eDSvu^l.{Äiké3
Paperikauppoja:
I. Bastman, Aleksanterink. 11. P. 8983
Läng & Leppäaho O.y. Aleksk 44. P.143.
Th. Wulff, P.-Esplk. 43. pub. 2450.

K.(ä. Öhmanp^aaTS» 12

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

Suomen Patenttikonttori 0.-y.
Bulevardinkatu 6, pub. 62 41.

Hakee ja myy patentteja.

Pianoliikkeitä:
Hellas 0.-y. Pianotehdas, Aleksanterin
kitu 50. Pub. 661.
Mikkola & Wegelius, Aleks.k.ls. P.6205.

Pikatoimistoja:

KiHletosiilke fSÄ^il;
MHpr /N. M.K. Y:n )-ikatoim. ia työlaitos
iflllfld \varatt. pojille. P. 10358.'Vuorik. 17.

Puusepänliikkeitä:
Helsingin Uusi Puusepänliike (E. A.
Berghem), Sepänk. 9. P. 61 00 Ja 68 06
L. Mo.lanen, huooek. tehd., Kasarmi 26
Puh 30 90.

Puutavarakauppiaita:
Sörn. Halko- Ja Puutavara 0.-y. Fred
nksbergink. 13. Puh. 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. 1401
O. Y. K. H. Renlund. Rautakaup. P.1534

p. 6450. Last- ja Fosliinlos. p. 614
Kangas ja Lankaosasto 866.

LasinleikkausHikkeitä: ,

A Hj. Leppälän Lasihiomo Ja lasin |a
lostusliike, Mik mk 8. Pub 50 23.
Lasihiomo Väinölä, Kulev.k. 30. P. 7608.
Joutsen & Nikolajeff. Mnseok 3. P 6529
Pe-ililasimo, Bulerardink. 24. P. 110 77

Leikkeieliikkeitäi
Helsingin Leikkeleliike, Mikonk. 2. P.491

Leipnri. ja KondiitloriliikkeitS:
E. Heinonen Pahefc

Ekberg, Bulevardlnk. 9. Puh. 272.
N. Leino, P. Makasiinik. 4. P 212.
Helsingin Höyryleipomo, Ludvigink. 5.
P. 1732. Sivumyym. Unionink. 23. P. 1839

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

Lyhyttavaraliikkeitä:
Helopola, Siltasaarenk. 6 P. 7428.

Haalarinliikkeiti:
V. Siivonen. Sireonk. 8. Pub. 88 37

Maanmittareja:

Artur Aliin
Helsinki, Erottajak. 5, 5 kerr P. 37 38
Rauramo, E., Korkeav.k. 6 A, p. 9714
K. A. Sariola, Katajnnoksnk. 7 B. P.7511
Tukkila, v.-maam, Vladtm.-k. 11 A. 4580

fflaanviljelyskalusto- ja tarp.-kanppoja
Osakeyhtiö Aps SS
Maatalous- ia Metsätoimistoja:
Helsingin Metsätoimisto, Ernst Wrede.

Neitsytpolku 7, 10—i. Puh. 10 08.

IfHuoiren MSffSSßtt
11. «HfRIHIii feHHv,
Mikonk. n:o 7. Puh. 9006. 11165.

Keski-Suomen Metsätoimisto Tam- I
pereella. U.J.Grönholm. Puh. 1561 |

Suiniuuiaiiia Marraskamp 12 pnä

Uusi Rautakauppa O. Y. L Heikinkatu
13 Puh. 1591.

Rautasänkyliikkeitä:
Helsingin Uusi Rautasänkytehdas. Po!
sa & Merivaara, Hallitnsk 15. P 1630
Suomen Rautasänky 0.-Y., Helsinki.
IV:s linja 6. Puh 9896.

Rohdosliikkeitä:
Enbe-gin Rohdosk., Hakaslmk 4 P.3456
Ab. Medeor Rohdosiiike Oy. Mtkonk
11. RautatT" torin luona. P. 5489.
Rohdosiiike Varia, Aleks.k. 50. P. 11397

Romuliikkeitä:
Hels. Romuliike, Siltasaarenk. 7. ?. 6 75

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

K M. Kaskinen, K irk.v k. 28 P 1151
K. G. Lehto. Fredrikink. 40. P. 1914.

| K.H. Pohjanpää gfrff 1
Räätälint.tek. liike, Hkineenk. 2. P 3707
L. Väisänen, Museokatu 5. Puh. 5779

Sanomalehtiä:
Uusi Suometar, tehokas ilmoitus-

lehti.
Suomalainen, suurin lehti Jyväskylässä

Siirtomaatavarakauppoja:
V. W. Dahlgren. Vladim -k. 34. P. 5275
J. H. Dahlgren, Tukku- ja vähittäisliike,
Annankatu 26. Puh. 757.
E. Hansson, Vuorim.-k. 35. Puh. 33 33.
A. E. Isaksson, 1.-Robertink 1. P. 1647,
Museokatu 8. Puh. 291.
V. Lehmuskoski, Yrjönk 31. Puh. "74
Aleksander Manelius, Vilhonk.4. P.1392.
Arthur Nyman, Eerikink. 17. Puh. 2 48

oE!(afPatlik!ii2P.puSiB , 4n 1
4iH

TOiQUS-GSöKeßöipH pÄ?
Jalmari Vainio, Neitsytpolku 10.P.3597.

Sikar itnontiliikkeitä :

Nizza Sikari-tuonti, Cudenm-k. 2. Puh.
7236. Aleksanterink 9. Puh. 5395.

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

Sähköliikkeitä:
Koru, valaistusi., KluuvrE. 1. P. 5348
Ojalan Sähköliike O.y. Mik.k 9. P. 5285.
Siemens & HalsKe.Mitonk.il.p 2Ul'6 zn\

Taidetakoiroja ia nessinkivalimoja;
O M-Nurmi, Liisank. IL Puh. 33 81.

Taloissa tarvittavien metallitöi-
den vahvistus, ja korjausliike:
O. S. Pesonen, Kristinank. 8. Puhe]
19 70, 115 63.

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

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

Tukkuliikkeitä;

llpfiilifÉll
Vuorikatu 8. Puh 8514.

Tehtaitten Tukkukauppa
silUsoarenk. 6. L 6754. -(Lyhyttavaraa)
l. Pohto (nahkaa, vuotia, ekstrakt),
Kluuvik. 4. Puh. 86 35 Ja 22 55.

Urheilu- ja polkupyöräkauppoja:
ly. Restrarna, ää 51

K. Rautasen Polkupyörätendas ja Ur-
heilukauppa, Mikonk 11 Telef 3658
Stockmann, Urheiluosasto, Unton.k. 23.
Puhelimet: Joht 1781. Myymälä 6467.
Konttori varasto 2052.

Valokuvaamoja:
A. B. ValoKuva-atellerl Apollo O. Y
Alekmnterinlwta 13. Puhelin 8 33.
Valokuvaamo Strandberg, AJeksante
r:nkatu 17. Puh. 2309.

Verkakanppoja:
S. Säilä & K:l, Aleks.k. 9. Tel 45 89.

Vesijohtoliikkeitä:
A.-B. Rob. Huber 0.-Y. Mlkonk. 13—15
Puhel 271.
O. S. Pesonen, Kristinani 8. Puhel
19 70, 115 63.
A. B. Vesijohtoliike O. Y„ Nuoranpu

nojank i A. P. 3318. 5663 Ja 6840

Voi'iikkeitä:
O.y. Hansa A.b., Unionlnk. 26. P. 6451.
F. Heino, L-Viertotie 2. Puh. 31 36.
Valio r.l. E. Espianaatlk. 2. Puh 77 33.

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

Varatuomari

Veikko Vartiovaaran
Asianajotoimisto,

Helsinki, Aleksanterinkatu 15. Toimisto auki 30—4. Pnh. 4716 ja 65 79.

Matkustetaan maaseudulle.

fiSHlinBsrSPSflil *

°

Erikoisalat Rikosasiat, kauppa- ja maariidat.

Siilien MUMMI
A. RIMPPI. lak. kana.. Helsinki. Unn

ninkatu 8. P. 66 57. Auki »_l2, B—7
Matkustetaan maaseudulle. 28

Täten Ilmoitan, että rakas Utin;

-Tr* ■ i iim ii irwwß

f Kihk fssaj
UUn srosi

lii le 91
vaipui kuolon uneen Kärkölässä
ti. 9 p., 93. v. 4 kk. 4 p. vanha-
na; jättäen jälkeensä minut, mie-
heni, lapseni, lasteni la.pset y.m.
sukulaiset.

Amalia ja Kustaa Aadolf Hiltiö

Jopa loppuu päivän vaiva,
Ehtoo levon mulle tuo;

Rasitetun täällä aiivan
Herran rauhaan mennä suo.

(Lahti) 22674

Surulla Hmoitan, että raikas
mieheni,
pastori

Hi Anselm
Virtanen

äkillisen sydänihalvauksen kohtaa-
mana Taipui t.k. S p. ikuolon
uneen Orimattilan kap.palals.pap-
ipflasaa, 53 v. 2 klk. vanhana. Hel-
lää ls&fi kaivaten surevat

VMInS, Alli, Niilo, Hellin
Ja Impi Virtanen.

»Ole uskollinen kuolemaan asti,
alin minä annan sinulle elämän
kruunun.» (lUn. kirj. 2:10.)

Sukulaisille, ystäville Ja seurar
kuntalaisille ilmoitetaan ainoal-
taan täten, että hautaus tapah-
tuu Ja surutaloon kokoonnutaan
tJk. 15 P- klo 10 a.p.

(Lahti)22675

t
Rakas äitini

Ja isoäitimrnst

Helena Sofia Sandell
nukkui kuolon uneen marrask. 7
p. 1916 Nakikilan pappilassa 88:Hi
HUvuodellaan.

Berndt V. Sandell perheineen.

Sukulaisille ja tuttaville ilmoite-

taan täten, että palvelijatar

Maija Myöhänen
Kuopion seurakunnasta kuoli us-

kossa Vapahtajaansa Lahden sai-
rashuoneella marrask. 4 p. 1916
28 v. 10 kk. 9 p. ikäisenä.

Hilma Rantala.

u!ShU)22U?

ö.iGißiäi Kiiiift!
Jälkeläinen Wilhelm Ekman

Lapinlahdenk. IS 11 Puhelin 428
Hautakiviä aina varastossa

I Wfarmorilöstä tehdään.

O.Y. GRANIT
Konttori: öulevardink. 15
Avoinna: 11-3::Telef. 87

Hautapatsaita
Varasto:

Leppäsuon huvil. Lapinlahdenk.
Avoinna: 9-12; 1-6. Tel. 4237.
Parasta ainetta, uusinta mallia!

Ilmoitus
Uudessa Suomettaressa

saa ostajatlilkkeelle.

22524

I*ajUtteltettelilUUtlL* Asiana.iotoinisst<» Helsingissa. Lackinanin talossa, Mikonkatu 11. Puh. 2723. Avoinna
* VslO—2, 5—7. Ajaa: asioita kaikissa Suomen oikeuksissa ja virastoissa. Lnef !!: testamentteja,

8 m A %, kauppa- y. m. kihoja. Toimittaa: rahaim erimisiä, perunkirjoituksia, perinnön- ja pesäDJakojn.
*s?**? '/$& §& ©' *Sfå SH (&s<§& &$k nnä kaikkia asianajoalaan kuuluvia tehtäviä. Kokeneita yfcftiiytsetsivifi toimiston palvelnk-
É1 BB m% J|| |k BB ?f *3* Il X? Pn sessa, joiden avulla toimeenpanee tutkimuksia rlkosasio.äsa.
Siw W(b%$M% Mt%% Matkustetaan myös maaseudulle.

JL t| • Jb* iLe l\t JL c Maaseudun
tulevaisuus-
Ui Hi il!
Osakkeenomistajat
kutsutaan täten yhtiön perustavaan
kokanikseen, joka pidietään Helsingis-

sa Uudella Ylioppilastalolla maanan-
taina kuluvan marraskuun 20 pnä
klo 1 päiväiHä.

Kokouksessa keskirstollaan ja pää

tetään yhtiön perustamisesta ja sen
yhteydessä olevista asioista.

Samalla huomautittaan. että kaikki
osakkeemmerkimtäliitat ovat heti pa-

lautettavat lehden toimistoon, jonka

osoite toistaiseksi on It. Teatterikuja

1, Helsinki.
Väliaikainen Hallintoneuvosto.

Suomalaisuuden
Liitto

Toukoik. 28 p. tehdyn päätöksen mu-
kaan jatketaan vuosikokousta Helsta-
gissä vanh. Ylioppilastalolla suimunt.

t. k. 19 p:nä klo ys2 i.-p. Osastojen
edustajat ja Liiton jäsenet ja ystävät

tervetulleita.
(S. I. 23675) 2275S

27:ttli Vuosijuhlaansa
viettää H:gin N. M. K. Y. sunnunt.

12 p. t. k. klo 7 i. p. Vuorik. li7.
OHJELMA: Alknrukous, prof. A.

Hjelt. Juhlapuhe, maist. M. Pe-
sonen. Kuorolaulua, N. M. K. T:n
Sekakuoro. Esitelmä: Asemamme
ja tehtävämme, past. V. L o u h t vn o -

r i.
Oviraha 1:20. Jäsenille, Sännättä-

ville ja ompeluseurain jäsenille sekä
kuorolaisille vapaa pääsy.

N. M. K. Y:n Rukousviikko
13—18 p. t.k. jok a ilta klo 7,30 V.
kirkossa hartaushetki. Joka ilta
kuoro- tai yksinlaulua.

Maanant. past. S. Vaaran t a us.
N. M. K. Y:n kuoro. Tiist. past. Y.
Kivioja. Laulaja O. Kaakon-
kalvo. Keskiv. kkhra R. Bons-
dorff. S. N. L:n kuoro. Torst.
past. A. Forsina n. Yliopp. H.
T e i t t i n en. Perj. past. H. Lei-
viskä. Toveruusliiton kuoro. Lau-
antaina past. V. Louhivuori. N.
M. K. Y:n kuoro.

Uhrilahja kristill. nuorisotyön hyväk-
si. Yleisö tervetullut! 22693

111-liii.s «ii.
Kokous maanantaina t. k. 13 pnä klo

7 i. p. Juoksevia asioita. Kysymys
valmisteluvaliokunnan asettamisesta.
Joululomakiertueet.

Illanvietossa prol. Kaarle Krohnin
esitelmä: »Mitä tiede tietää».
(S.I. 23574) 22708.

.ttakiitiak hMi
Kokous huomenna maanantaina klo

7 i.-p. Juoksevia asioita. Referaatti.
Prof. Svante Arrheniuksen »Tähtien
kohtalot». (S. I. 23677) 22790

liipiifiKfi
Ylimääräinen kokous maanantaina

klo 11 a.-p. Erotodistus.
(S. 1.23649) E2778

akateeminen Orkesteri.
Harjoitus tänään klo 1 p. Nlkolatok.

r. :ssä. Kaikki jäsenet, entiset ja ny-
kyiset, mukaan. Esiintyminen kysy-
myksessä. 22691
Työm. 13., 23. 11. 1 s. 60 mm.

Suomen Kansallis-
teatterin 0.-y:n

varsinainen vuosikokous pidetään teat-
terin lämpiössä torstaina 23 p. kulu-
vaa marraskuuta klo 6 1.-p. ja tulevat
siinä käsiteltäviksi kaikki yhtiöjär-
jestyksen 13 s:ss& mainitut asiat.
22801 Johtokunta.

Ajurien As. 0.-y. Varman
varsinainen yhtiökokous pidetään sun-
nunt. marrask. 26 p:nä 1916 klo 4 i.-p.
Vapaudenveljesten huoneustossa An-
tinkatu 13. Kokouksessa kasit, säänt.
15 |:ssä mainitulta y. on. asioita.
(S. I. 23627) 22728 Johtokunta.

Teosofiset esitelmät
Bulevardinkatu 7:ssä.

Sunnuntaina marrask. 12 p:nä klo
12 Pekka Ervastin esitelmä: Mitä on
Karma. (fi. I. 23593)22732

Suomenkielisen
SISÄLÄHETYSJUHLAN

toimeenpanee H.'gin Kaupunkilähetys
sunnunt. tk. 12 p. klo 6 i. Nikolain kirk.
Tri Päivänsalo saarnaa aineesta: »Jee-
sus ja nykyajan hätäv. Lähetysseuran
kuoro laulaa. Past. Lehtonen saarnaa
aineelta: »(Rukouksen taistelukenttä».
Pääsy vapaa. Kolehti Kaupunkilähe-
tykselle.

MYYJÄISET
toimeenpanee Kaupunkilähetys tiistai-
na t. k. 14 p. kfio 10:stä alk. Betanias-
sa, Perämieherak. 13. Lahjoja vastaan
otetaan kiitollisuudella.

Samana päivänä klo 6 i. hengellinen
iltama Betankssa. Tri Päivänsalo pu-
huu suomeksi aineesta »Yksin Jumalan
kanssa» ja. kirkkoa. Bonsdorff ruotsik-
si. N. M. K. T:n kuoro esittää Ituoro-
ja past. Forsman yksinlaulua. Pääsy-
maksu 1 mk.

Pelastusarmeijan
27 vuosijuhla

pidetään maanantaina 13 p. marrask.
klo 8 illalla

Kansantalolla (Siltasaarella)
Mieltäkiinnittävä ohjelma. Esityksiä

eri työhaarain toiminnasta. Laulua ja
soittoa.

Eversti jaRouva Larsson
johtavat, avustajinaan: brigadööri ja
rouva Möklebust, päämajan staabi se-
kä yhteiskunnallisen työn ja kenttä-
upseerit. 22609

H. S. S. Naisjärjestön
ILTAOMPELUSEURA

kokoontuu huoneustossaan Antink. i

maanantaina t.k. 13 o. klo 6 i.p.
22677

Suom 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 muiste
=en kanssa yhteydessä olevista sei-

doista.
Osakas, joka haluaa käyttää puhe-

li äänivaltaa kokouksessa, on velvol-
inen viimeistään mainittuna päivä

nä ennen klo 12 päivällä ottamaar
äänilipun pankin pääkonttorista.

Viipurissa, syyskuun 29 pnä 191f*

Hyväntekeväisyysyhdistya

Orpojen ystfivfft
kutsutaan vuosikokoukseen t. k. 21 p.
Mto 8 i. Uudet jäsenet voivat ilmoit-
tautua puheemijohtajalle.

(5.1.23475) 22661

fHa!utaan ostaa j

HslQiöön ostaa
osalcKelfa

Di.ioPiielll
Vastaus hintavaatimuk&ineen E. L„

15,19 tämän lehden konttoriin.

Osakkeita
Valkiakoski,
Kotkan Rauta,
Turun Rauta,
Billnäs,
Suomen Höyryl. Oy.

yhtiöissä cstaa

Castren & Snellman,
Arvopaperiosasto.

Aleksanterlnk. 42 (Kansallisipankin
talo). Puh. 2279 ja 7363.

(S. I. 23620) 22J74

illipöjÉie-hattlloito
sekä vesi- että höyrylämmityk-
selle , ruotsalaista valmistetta,
varastossa :

1,6 neliöm. tulipinnalla
4,2 „

8,0 „

. UmpSlGMopotterena.
I Aktiebolaget VEGA Osakeyhtiö
jä Korkea vuorenk. 30.
é Puhelin 11613 S 9198.

Main i^tinit
Keskikokoinen tavallisessa viljelys-

kunnossa sekä tarpeellisilla rakennuk-
silla varustettu maanviljelystila myy-
dään heti, jos ostaja sattuu, sliheE
kuuluvan ja yhdysviljelyksessä olevan
toisen tilaosan kanssa Parikkalan pitä-
jän Jläntylahden kylässä, hyvällä liike,

paikalla, Särkisalmen asemalta noin
V-ji km. matkan päässä. Tiloilla löy-
tyy metsää talon tarpeeksi sekä taval-
lisen arvokas tukkimetsä, joka myy-
dään erikseen, jollei tiloja kaupaksi
saada. Siihen kuuluu myös yksi kau-
nis saari Simpeleen järvellä, joka on
lähellä ja vastapäätä edellämainittua
asemaa ja soveltuu hyvin huvila-
paikaksi. Lähempiä tietoja hinnoista
kuin myös muista myyntiehdoista jr.
m. antaa tilojen omistaja, talollinen

Paavo Makkonen,
os. Särkisalmi as.22713

„Havara"
Suomalaista terveysjauhoa

on välttämätön terveille ja sai-
raille. Hyvänmakuista ja halpaa.
Saadaan kaikkialla. Asiamiehiä o-
:etaan.

A. Lilius, pääaslamies.

P.-Esplanaadinkatu 15, Helsin-
ki. Puh. 116 38.

ww

1. 8121) 227-

Sekalaisia Ilmoituksia
Ä-ÄvÄ>

In nt n ■Sakan.
Matkoilla t. k. 19 p:stä låhtlen

Julius Frisk.

Arpajaiset
on marraskuun 27 pnä 1916. Yhdisty
neltten Yhteiskoulujen Miljoona-arpa-
jaißten arvat vedetään 27 p. t. k. Rien-
täkää siis ostamaan pian ennakkosr-
poja, joita saa Kalevan Paperikaupois-
ta Simook. 10 ja Iso-tßoooertink. 37.
(5.1.23628) 22727

Tyom., Hbl. (ruots.) 13. 11., 8. 12. 2 k.
1 s. 28 mm.

0.-y. Vuorik. n:o 7
osa&keeno-mistajat kutsutaan varsi-
naiseen yhtiökokoukseen joka pide-
tään jouluk. 9 p:nä klo puoli 5 1.-fl.
Kiiston kahvilassa, Antinkatu 3, Hel-
singissä. Kokouksessa käsitellään yh-
tiöjärjestyksen 14 § mainitut y. m.
asioita.

Johtokunta.

tiili iiii! is
osakkaat kutsutaan ylimääräiseen yh-
tiökokouksessa, joka pidetään yhtiön
konttorissa Orimattilan kirkonkylässä
tiistaina kuluvan marrask. 28 p. kello
10 a.-p. ja jossa käsitellään ja sääde-
tään Heinolan, Sysmän ja Hartolan
linjojen myymisestä, sekä mahdollises-
ti tulevista asioista.

Orimattila, marrask. 11 p. 1916.
22-74 S Isännöitsijä,

Ö.-y.VaasaÉati! N:o 3
ylimääräinen yhtiökokous pidetään
torstaina kuluvan marraskuun 16 päi
vänä talossa n:o 4 Itäisellä Viertotiel-
tä, aikain klo 7 i.p. Kysymyksenä on
edellisen kokouksen päätöksien vah-
vistaminen yhtiön kiinteimistön myyn-
tiä koskevassa asiassa.
(Työni.) 22767 Johtokunta.

Asunto GsaKeyMlö RuoKo'n
varsinainen yhtiökokous pidetään sun-
nuntaina marrask. 12 p:nä k!o 10 a.-p.
Rautatieläisten huoneustossa Itä-Teat-
terikuja 3. Käsitellään sääntöjen 18
§:ssä mainitut sekä muut mahdollises-
ti esille tulevat asiat.

Johtokunta.

< t

!



Snimimtaina Marraskuun 12 p:nä

Muonitustoimikunta pyytää täten saattaa yleisön tie-
doksi, että kunnan sokerinmyynti kortti järjestelmääkäyttä-
mällä alkaa torstaina kuluvan marraskuun 16
päivänä. Marraskuulta on kukin korttijärjestelmään re-
kisteröity henkilö oikeutettu saamaan 800 gramman an-
noksen. Vahvistetut sokerinhinnat ovat julkipantuina myy-
mälöissä.

Lisäksi ilmoitetaan, että marraskuulla talouksille va-
ratun sokerimäärän saa ostaa tämän kuukauden kuluessa
sekä että koko tarkoitukseen tarvittava sokerimäärä on
saatavana myymälöistä.

8.1.23174)22789

Helsingin Kaupungin
Muonittistoimikusita.

Ml 1 tl

udliaJl lllllllSlkdliypå
Maanantaina t. k. 20 päivänä kello 11 a. p. myydään huutokaupalla

sahalla O. Y. Mäntylahden saha ja mylly kaikkine rakennuksineen ja
kalustoineen. Saha on omalla maapalstalla (palstan pinta-ala 5,6 ha)
Kuopio —lisalmen radan varrella (radalta haararata sahalle) Lapinlah-
den pitäjässä lähellä Mäntylahden pysäkkiä. Sahassa on 2 raamia,
1 särmäys-, 1 halko-, 1 kimpi 7 ja 1 justeeraus-sirkkelit tukinnostaja
kettinkineen, sekä 1 höyläkone. Konehuone on tiileistä muurattu.
Höyrykattila sisään muurattu makaava tuuhikattila, 43 hevosvoimainen,
tiilipinta 51,5 m 2. Höyrykone makaava. Dynamo sähkövaloa varten
sahaan ja myllyyn. Mylly on tilava 1 kiviparilla ja 1 viljanpuhdistajalla
varustettu. Asuinrakennuksia on 2, isompi sisältää 3 kamaria, kyökin,
konttorin ja ruokahuoneet, pienempi 2 kamaria jakyökin. Ulkohuone-
rakennukset: 2 aittaa, tallin, navetan, liiterit, sekä sauna- ja pajaraken-
nukset. Sahalle kuuluu vielä puhelin johtoineen ja aparaatti. Lauta-
tarha tilava. Tukkien säilytys hyvä, sahan luona olevassa lahdessa.

Edellisen huutokaupan päätyttyä tarjotaan maapalsta asuinraken-
nuksineen sekä edellä luetellut rakennukset ja koneet kukin erikseen,
sahalla oleva käytetty höyrj'kattila, tulipinta 22 m 2, ilman armatuuria,
käytetyt myllyn kivet, rullavaunutiet, y. in. esineitä huutokaupalla myy-
täväksi. Maksuehdoista y. m. lähemmin huutokauppatilaisuudessa.
Tarjousten hyväksymisen tai hylkäämisen yhtiö itselleen pidättää.

Lapinlahti 6 p. marraskuuta 1916
(Savo) 22688. O. Y. Mäniylahti.

HERTTA IDMANIN
foulnlomakurssit salonkitansseissa |a plastillisis-
sa tansseissa lapsille ia koulunuorisolle alkavat
joulukuun puolivälissä. Eri kursseja ryhmille.
Opetusta annetaan myös kodeissa. Ilmoitt. Iso-
Roopertink. 3. Puh. 5674. (Hbl.) 22798

lOsakkeideni
o . . dg ostoa ja myyntiä g
O välittää §

|imweiMoriO,.T.3
□ määrättyä välityspalkkiota vas- g
B taan. I. Heikinkatu 11. (Kale- □
□ van talo). Puh. 73 46, 76 70, g
B u°76- B5 (5.1.23619)22772Ö
HaxaxaxEnnDnDDnanDDnnia

Lääkäri.
Allekirjoittanut

Rokottaa
Bulevardinkatu 22 klo y„h—%6 sekä
sopimuksen mukaan. PuheL 14 OS.

Gunnar Gylling.
OHhl.) 22406

TalteiiijG npurahojfi.
2 kpl. å Smk. 1,000:

A. von Beckerin rahastosta
jaetaan nuorille taidemaalareille. Ha-
kupaperit, joiden tulee sisältää haki-
jan ikäilmoitus (alle 30 vuotta), ja
joihin on liitettävä korkeintaan 3 kpl.
vuosina 1915—1916 suoritettua maa-
lausta, ovat jätettävät Taiteilijaseu-
ran huoneustoon, Unionink. 80, Hel-
singissä, viimeistään 5 pnä joulukuu-
ta 1916 klo l—K 2 i.p.

Suomen Taiteilija Senran Johtokunta.
(P.I. 19756) 22311

Kursseja

iiHi Uuden Suomettaren
lukijoita kehoitetaan
käyttämään ja suosi-
maan niitä Eiikkeitä,
jotka ilmoittavat leh-
dessämme.

Kurasit ifcest&vät 2 viikkoa. Tavalli-
sesti .potilaat puhuvat esbeettömästi Jo
6 pä.ivän kuluttua.

HOOM.! Ainoa, joka meidän maas-
;samm« todella voi parantaa änkytyk-
sen. Muitakin puhevikoja, kuten pu-
hepelkoa ilman änkyttämistä, k-, p-, t-,
r-, s-äänteiden lausumattomuus, le-
paaminen y. m. .parannetaan.

A. Fagerholm, eairaspedagoogi. Ai-
kaisemmin assistentti tri Behm'in lai-
toksessa änkyttäjille Berlinissä. Ml-
konk. 18. Vastaanotto j/,6—J^6.

Täten ilmoitamme avanneem-
me Huoltotoimistomme
yhteyteen

Pflifiilitysja
PttiiniSiQi!

ja pyydämme sulkea sen arv.
liikemiesten ia yleisön huomi-
oon. Puh. 11781 flämeenk.
4. Av. B—B. Helsingissä 10 p.
marrask. 1916. Kunnioittaen
Kadun Lasten Ystävät.

Kunnma-
pen mm s es mi&2kms*m

toimi
Pihtiputaan kunnassa julistetaan täten
haettavaksi tästä päivästä lukien 30
päivän kuluessa. Palkkaa maksaa
kunta paitsi vapaata asuntoa sairaa-
larakennuksessa 3,000 mk. vuodessa.
Sen lisäksi on Reisjärven kunta, joesa
lääkäri on käynyt kerran kuukaudes-
sa, maksanut vuosittain 300 markkaa.
Taksaa ei ole, mutta todistettavasti
köyhille kunnan jäsenille on apua an-
nettava ilmaiseksi. Molemminpuolinen
irtisanomisaika on 2 kuukautta. Toi-
meen olisi astuttava tammik. 1 p:nä
1917. Hakemukset osotettava allekir-
joittaneelle, jolta myöskin saa pyy-
dettäissä lähempiä tietoja.

Pihtiputaalla, marrask. 1 p. 1916.

(K0tim.)22712

Edustuksia
hakee ja myyntitehtäviä ottaa toimit-
taakseen Helsingissä, työteliäs ja luo-

tettava liikemies, joka useamman vuo-
den cm toiminut agenttuuri-alalla ja

omaa läiketuttavuuksia.
IVast. suos. osoitettakoon Suomen

Bähkösanoanatoimiston Ilmoitusosas-
toon» Helsinki, nimim. »Fennia».

(I. 8144) 22741

Kalle Paananen.
22374 Kunnallislautak. esimies.

Muistakaa asettaa voileipäpöytään

Akse! Liljeforsin Makkaratehtaan
hienon hienoja makkaravalmisteita.

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

Itfyyfäiset
ovfiit joulukuun 6 ja 7 p:nä klo 10 a.-p.

Seuran talossa, Tähtitornlnk. 16. Lah-
joja vastaanotetaan feiitollisuudJlla.

Suomen Kansallisteatteri,
Owuiuiuit marraste. 12 p. klo 4

alenn. hlnn.

Perintö.
Klrj. Konrad Lehtimäki.

Klo y«&

Lady Windermeren viuhka.
Kirj. Oscar Wilde.

Smmamt, ava.t. lippumyymälä klo 2.

Maanamt. 13 p., Kesklv. 15 p. Ja Per-
jant. 17 p. klo 8 korot, hinnoin

Robert Kajanuksen Johtaman Kau-
punginorkesterin avustuksella

Jokamies.
Vanha näytelmä rikkaan miehen kuo-
lemasta. Suom. Huugo Jalkanen. Sä-

veit. Jean Sibelius.
Katsomon ovet suljetaan ehdotto-

masti klo 8,05.
Pääsylippuja näihin »Jokamies» näy-

täntöihin myydään sunnuntaista klo
2:sta alkaen Ja maanantaina klo 10—
Hi p. ja klo s—B i. 22694

Kansan Näyttämö
Sunnuntaina marrask. 12 p. klo '/,5

alennetuin hinnoin

Naissankari.
Klo 8

Hirviherrat.
Tiistaina marrask. 14 p. klo 8

Hirviherrai.
Lippumyymälä auki 12:tsa. Ennakko-

myynti tiistainnäytäntöön huomenna
12-3. 22710

Ruotsalainen Teatteri.
Sunnuntaina marrask. 12 p. klo 2 l.p.

Halvoin hinnoin
kahdennenkymmenennen kerran

Vildänden.
Henrik Ibsenin kirjoittama, 5-näytök-

sinen näytelmä.
Huom.! Lippujen hinnat: koko sali

ja ensi rivi ©mk. 1:50, toinen rivi Smk.
1:— sekä koknas rivi Stak. —:5O.

Valkoiset liput. Lippumyymälä on
tänään auki klo 12—3 ja alk. klo 5 i.p.

Sunnunt. marrask. 12 p. klo 7,30 i.p.
Korotetuin hinnoin

kolmamoentoista kerran

Vlolinkiingen.
3-näytöksiiieii operetti E. Kålmänin

musiikki.
Ennakko-oato tänään alk. klo 10 a.p.
Punaiset liput. Tilatut lijput myy-

dään klo 6,30 i.p. £2701

Apollon Operetti.
Ugp" Frida Lindblad.
Tänään klo 4,30 ('/, hinnat) ja klo 7,30

SKonn Belenn.
Lippuja tilataan puheL 7306 klo 12—3.

■ Myydään klo 3:ltä. 22695

t Koiton Näyttämö.
Sunnunt. 12. XI. klo 1/t 8 ip.
neljäs kerta tavall. hinnoin

Närkingit.
Lipp. myyd. I=3 ja ö alk. 22745

UUSI SUOMETAR

Kaupunginorkesteri.
Sunnuntaina 12 p. marrast. 1910

Ho S d.ip.
Kansantalolla

V Kansan-Sinfoniakonsertti.
Johtaja: Prof. R. Kajanus.

Ohjelma: Sibelius: Sinfonia n:o
4, A-molli; Smetana: MoMau, einf.
runoelma.

Lippuja: 1: saatavana ennen
konserttia Kansantalon lippumyy-
mälässä.

Torstaina 16 p. marrask. 1916
klo 8 i.-p.

Yliopiston juhlasalissa

VI Sinfoniakonsertti
Johtaja: Prof. R. Kajanus.
Solisti: Ilmari Hannikainen.

(piano).

Lippuja: numeroit. 7: 20 ja 6:
—, numeroimatt. 4: 80, ylioppi-
laille 1: 20 saatavana klo 10—2
ja 5—7 i.-p. Yliopiston lippumyy-
mälässä maanantaista t.k. 13 pstä.

2279a

RAVENNA
i (Hjördis Tilgmann)

KOMSERTTI
Yliopiston Juhlasalissa

Keskiv. 15 p. Marrask. klo 3 ip.
Avustajat: { &£***&«*>.

Lippuja: 6:—, 4:80, 3:60, 2:40, yli-
oppii. 1:20 mk. saatavana huomen-

na 10 2, 5—7 Yliopistolla. 22722

g§3BBBBB3g3S3BBS3S3S3B§SI
is ta

||2 21. P. Esplanadink. 21. 1«
Näytäntöjä joka päivä klo 2-11 i.p. Puh. 22 80. g/ ~

&H == Soittoa Herra B. Persfeltin johdolla.! == s?i>-
ÖH HUOM.! Huomenna maanantaina. HUOM.! mB
II HUOM.! Fay Temple. HUOM.! 11
; Taidefilmi. fef

i Kadun varjoja. 1
83-näytöksinen näytelmä. Épg

.Kadun varjoja" käsittelee aikamme surullisimpia ongel- jsHlf
Smoita hyljeksityn ja köyhän naisen taistelua olemassa £®>

olon puolesta, kunnes hänet pakoitetaan paheiden ja tyhjien tHP
S huvitusten maailmaan. tOkTämä filmi on mestarillisesti näytelty. Pääosassa esiin- *r\:
~,■ tyy kuuluisa englantilainen näyttelijätär Alexandra Teatterista &&>

§$ Neiti Fay Temple,
SB.Jgä jonka sydämellinen ja hieno näytteleminen epäilemättä W9e tempaa mukaansa ja tekee kiemailijatar Nelly-rukan hieman ÉHftavuttomaksi, joka taas herättää katsojansa sääliä. E|

|| Kaksi miestä yhdestä housuparista. |§
jflp Huvinäytelmä. <g -

13 22718 il
iinissisi£iii§§iiiiisiiiiesi&

TEATTERI 1? I VCFF
Vladtmirlnkatn N:o 12. Puhelin 16 46.
SatansteiaMn Liitto eli Taistelu Miljoonaperinnöstä.

3-osainen hämmästys- ja rikosfilmi.
Filmi on erinomaisesti sommiteltu, se on täynnänsä nopeita kään-

teitä varjosta, valoon jännittävistä seikkailuista liikuttaviin ja hämmäs-
tyttäviin rikos-rakkauskohtauksiin. Tanskalaisen toiminimen filmejä.

1. 2. 3.

5i 4. Ranskalaisien loistava voitto. 'Hj!
f 1 Vogesien luona erään saksalaisten valtaaman kukkulan valloit- [ §
II taminen väkirynnäköllä. Päivänpolttava sotakuva, jonka on ottanut liIs, taistelun kestäessä eräs englantilainen Kino-valokuvaaja. ä,£

Gaumontfilmi. Z2
5. 6. Temppuilija Charles.
2-osainen liltuilarssi, jossa nimiosaa näyttelee verrattoman hullunkuri-

nen Charles Chaplin.
Charles Chaplin on tunnettu ja myönnetty filmimestariksi kine-

matografisen huumorin alalla. Hän houkuttelee vleisöä nauramaan
sydämellisesti, ja pitentää siten ihmisen ikää. Sentähden ei kenenkään
pitäisi jättää sitä näkemättä. Essanayfilmi 600.

Joka maanantai uusi ohjelma. Näytäntöjä arkip. klo 4—ll, sun-
nunt. klo 2—ll. Oikeus ohjelman muutokseen pidätetään. Pilettien
hinnat: 25, 50, 75 ja 1: —. Huom.! Soittoa näytäntöjen aikana.

E «rl tS MB MM& M&mi*w4fv seLJaP MS JBsm gä&ksx JBs&i B Bi'Sara EaBB? mg mKJSk SUnSm fn aw B
VKjgfivr agg åmSmmm Om Mm tmm ■» mmr n frnmMMW

HUOM.! Seitsemäs sarja suurta jatkuvaa filmiä

iiililoiUl fillo.ll dalCuaulid.
Naisreportteri Lucille Leven ihmeelliset seikkailut.

4 osainen seikkailufilmi.

Edellinen sarja päättyi siten, että Lucille näki Cerenian palatsikellarissa
niin hirvittävän näyn, että hän pyörtyi. Tässä sarjassa nähdään lähimmät syyt
hänen rajattomaan kauhuunsa ja saamme seurata häntä uusiin, yhä jännittäväm-
piin seikkailuihin.

Kuvia lintujen elämästä. Pekka piintynyt poikamies.
Hupaisa näytelmä, jonka on esittänyt
PrinoOm Uusi esitys koomillisine

kohtauksineen.

V:s sarja.
Meren kiertäjiä, Albatrossi, Myrsky-

lintuja, Tiiroja y. m.

HUONIb! Vapaaliput eivät ole voimai
esityspäivinä, vaan muina pämnii

tssa lauantaisin, sunnuntaisin eikä ensi-
klo 2-6 ja 9—ll ip.

€#fa@s©@® •e® '@©@©®eaa' \®m

Näytäntöjä joka TI RAD Hifi :: SOITTOA ::

nöiuä klo 911 in ¥ i i Kapellimestari

Puhelin 65 34. 2 KLUUVIKATU 2 :: johdolla. ::

Tämän näytäntökauden huippu!

Pörssipelin pyörteissä.
5-näytöksinen luonnenäytelmä, kirjoittanut

Alfred Suico.

Tukholman sanomalehdistö lausuu iästä filmistä m. m. seuraavaa;
Stockholms-Tidningen: Aluksi tahdomme kuitenkin mainita, että

Odeon on hyvä näytelmä, juuri sellaisia tulee filmien olla. »Pörssi-
pelin pyörteissä" on näytelmä, jonka etevät naisnäyttelijät ovat
harvinaisen hyvin näytelleet

Svenska Dagbladet: Mielenkiintoisin näkemistämme filmeistä
oli mielestämme „Pörssipelin pyörteissä". Sitä katselee opikseen
ja huvikseen.

Rakkautta, pippuria ja makeisia.
Läpeensä hassunkurinen filmifarssi.

HuOIIIi ! Jonotuksen välttämiseksi iltanäytäntöjen aikana pyy-
—= detään arvoisaa yleisöä mikäli mahdollista hyväntah-

== toisesti käymään aikaisemmissa näytännöissä.

>©&' !©© >öö'

Painikllpailut
täDäänsunnunt. 12.
Xl.klo7ip.Heimo-
lan Voim. salissa,
Hallitusk. 15 Pääsy
1:90, 1:20 ja 1:
s-otaveroineen.

H. K. V.

U°

I (5.L23462)22654

©
©
©
©
©
©
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Helsingin Suomalaisten Yli-
opistoon johtavien tyttö-

koulun Jatkoluokkien
10-vuotisjuhlaa vietetään Suomalaisen
tyttökoulun huoneustossa lauantaina
marraskuun 18 pnä klo 6 illalla. Kalk.
ki entiset oppilaat tervetulleet.

Juhlatoimikunta.

1916 N:o 807 8

HUOM.! Hansjonkoff-taidefilmi Vera
Holodnaja pääosassa. HUOM.!

Filmi, jonka traagillinen vakavuus ]a tosi-
inhimillinen sisälttt varmaan tulee herät-

tämään jokaisen mielenkiinnon.

Kaksois-elämä.
3-oaainen näytelmä, laadittu erään tunnetun venäläisen
draaman mukaan. Pääosassa Venäjän nykyisin suurin

filmitähti

Vera Hoiodnaja.
Venäläinen murhenäytelmien näyttelijätär Vera Hoiod-

naja, jonka elävienkuvien yleisö entuudestaan tuntee kap-
paleista sellaisista kuin „Taivaan tuli" ja „Rakkauden
korkea veisu" y. m., on filmissä „Kaksois-elämä" saa-
vuttanut suuren taiteensa huippukohdan. Suurta, hienon-
hienoa ja tosi-inhimillistä on se, jota hän esittää tässä.
Hänen onneton Natascha tulkintansa asettaa hänet ny-
kyisten filmicäytteliiätärten eturiviin.

Sotatapahtumia.
Kenraali Brusiloff staabinsa keralla.

Kurassa nähdään ne suunnattomat joukot itävalta-
laisia sotavankeja, jotka kenraali Brusiloff sai vangituiksi
viimeisellä sotaretkellään.

Lusien pelastus merihädästä.
Ensiluokan soittokunta
Joht. Gennaro Romano.

Näytäntöjä: Sunnuntaisin alk. klo 2;
arkipäivinä alk. klo 4 i.p.

22803.

C3BD

EDISON
Puhelin 6254. Yrjönkatu 10.

Buom,! Maanantaina alotetaan esittämään suurta jännittävää sarja
filmiä

„Kuo!emanmerkki M

Heritakolmonen.
Ensimäisessä sarjassa 5 osaa.

~Kuolemanmerkki" on oivallisimpia seik-
kailufilmejä, mitä konnanaan on näytelty.
Jännitys kiihtyy osasta osaan mielen-
kiinnon hetkeksikään laimentumatta.

Filmi on yleisöfilmi ex professo,
kaikkien todella hyvien

filmien ihailijoiden
tnlee nähdä

tämä filmi.
••••••
••••
• •

Sitäpaitsi on ohjelmassa erittäin rattoisa ]a hauska
pilakuva.

CMSIMO I
Iso-Roobertinkatu 17—19. I

HTJOM.! Toinen sarja (4 osaa)
filmistä! HTJOM.!

1-2-3-4.

Mnistorahan
salaisuus.

Erään naisreportterin maineteko.
Filmiromaani, joka ilmestyy noin

12:ssa sarjassa, yhteensä 48 osaa.
Huomiotaherättävän, mieltäkiin-

nittävin ja jännittävin filmiromaa-
ni mitä koskaan on ilmestynyt.

5.
Tynnyrissä pimeimmän

Afrikan halki.
Humoreski.

6.
Lintujen maailmasta.

Sarja HL
Mielenkiintoisia kuvia lintujen

elämästä.

Huom.! Orkesterisoittoa. Huom.!

H:gin Virolaisen Sivistysseuran
ILTAMA

sunnuntaina 1 pnä marrask. 1916 Ka-
sarmini. 3, Päivölän salissa.

OHJELMA:
1. Soololaulua; 2. Runolausuntoa; 3.

Viulusoolo; 4. Näytelmäkappale »Hul-
lu Antsu abiga».

Eöpuksi tanssia. Soittoa, sotaväen
orkesteri. Alkaa klo 6 iltap.

Lippujen hinnat: 3: 50, 2: 25, 1: 75.
HUOM.! Etukäteen saatavissa Päi-

völän vaMtaiestarilta. 22750

Huvlkauden hauskimmat

Puku-iltamat
on tänään Työväentalon juhlasaEssa
kello 7—'ll. Alßtfflkalmsnta paetulle
jaetaan palkinnot: I 25 mk-, H 16 mfc.
m 6 imk. Lattkia, Ikonfettla ia serpen-
tiiniä saataivaina. Pääsylippuja A 1:
20 o?, sotaveroineen. Tonvtsolbtolfcan-
ta ja Jonhtarkestexl soittaa. J&rfleßtaä

S. V. tt. L. os. N:o 30:iwn
huvftolmikunta.

Helsingin Soutuklubi

Tanssi-Iltama
Uudella Ylioppilastalona

Sunnunt. 19 p:nä marrask. klo 6—ll.
HUOM.! V. P. K:n soittokunta soit-

taa kahdessp osass£.
Lippuja etukäteen ä 8: Staria,

Aikalan Ja Fagerin kanvfloissa, eefcä Jä-
senilta. Ovella ä 2: 40.

(S. I. S36ÖO) 2273J
Oiva Leinon Tanssikurssin

Päättäjäis-

tänään 6—ll Karj. taloll. Liisank. 17.

Huom.! Kurssin oma vahvistettu «r-
-kesteri soittaa. Oviraha 2 mk. Huom.!
Uusi kurssi alkaa; maanant, 13 p. Hei-
molassa. Lipp. etuk. 1: 50 Alkatessa.
22794

H:gin Uikeapulaisyhdlstys
toimeenpanee

Iltaman
omalla huoneustoUaam Kasanmink. 23
sunnuntaina 12. XI. klo 6 i.-p.

95

8



I'■' N:o3U7 1916 UUSI SUOMETAR Sunnuntaina Marraskuun 12 pmä

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
<> ogi 1 o

I

s s
o oo o

o oo I 1 1 —I o
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Ercttajak. 15-17. Puh. Konttori 76ie Näyt. aikana soittaa Lyyran valio-orkesteri tSQP ~ Siltasaarenk. 16. Puh. Konttori 7616. Näyt. aikana soittaa Lyyran valio-orkesteri

Huomenna maanantaina suuri eiisi-Hta. Jännittävä seikkailufilml y. a Huomenna maanantaina suuri cnsi-ilta. Venäläinen taidefilmi
1-2-3-4-5-6 l_4

alakavalat juonet oo Kivetfymyt rakkaus
c" Rakkausdraama 4 osassa.

KiriSty StrUStiSl Ikeeil alla OO Nimiosassa tunnettu näyttelijätär Ira Moreno,

Draamallinen kuvaus 6 osassa Amerikan trustielämästä. 1 f

On kirjoitettu monta romaania ja näytetty monta biograafinäytelmää arnerikalaisen häikäilemättömän Billie Rätcttie filmi
trustielämän alalta, mutta tämän vertaista ei ole ennen nähty ei sanoin eikä kuvin esitettynä. Filmi onkin "1 '•> ClolßiHPßtl fflVQitsnifnherättänyt tavatonta huomiota ympäri maaifmaa ja on se tähän asti ilmestyneistä filmiuutuuksista ehdotto- ' ' »Birajicaa HKI ■.Cljy SalaWEalp

rnasti asetettava aivan ensi sijalle. Se tulee aina pysymään merkkiteoksena kinematografian historian alalla. Billie Rltchic! Ilveily 2 osassa. Billie Rltchic!

7 C> Amerikalainen taidefilmi

Kuhertelua annoksittain OO Meksikolainen rosvoAmenkalamen ilveily. ,

„Jännittävä 2-osamen seikkailukuva Meksikon aarniometsistä, 22770

Axel

v. Kothen
Viim. KONSERTTI

(20-vuot. laulajajuhla)
Yliopiston Juhlasalissa

Huomenna 13 p. marrask. klo 8 ip.
Avustavat : Kaupunginorkeste-
ri, M. M., herrat Ossian Foh-
ström, Edvin Bäci.enan, Rag-
nar Holmerus, Ernst Linko.

Lippuja: 3:60, 2:40, ylioppii. 1:20
nik. saatavana huomenna 10—2, 5—9
yliopistolla. 22636

gg! Selim

I KONSERTTI
(omia sävellyksiä)

Yliopiston Juhlasalissa
Tiist. 14 p. marrask. 'klo 8 ip.

Avustavat: ( £rof Rl ««Janus.
I Kaupungmorkest.

Lippuja: 6: —, 4: 80, 3: 60, 2:
40, ylioppii. 1: 20 mk. saatavana
auoin. 10—2, ö— 7 Yliopistolla.

22729

Tanssi-SStama
Uudella Ylioppilastalolla

tänään
sunnuntaina marrask. 12 p. klo 6—ll-
- myydään etukäteen A. V:n

huoneustolla, Annank. 26, sekä ovella
klo 6— V: lO.

Huom.'. Posteljoonien Torvisoitto-kunta. Pääsy 2.—.
jj*. V:n UrheUupi'ri.

Maikki

Järnefelt
Jlatinea

(6:s Konsertti)
Vanhalla Ylioppilastalolla
Tänään 12 p. marrask. klo 2 p.

Avustaa: Selim Palmgren.

- feipanmyyty -

Suimunt. 19 p. warrask. klo 2 pä iv. I Taidenäyttely 1
Elsa Ksiervo |

IvlL® 3on Oscar Esti 1
B w

-
sragsi Aleksanterink. C4. II

U. LeMiraen
Näyttely
Taiteilijaseuran huoneusto.
Uniomnk. 30. Marrask. 4-lS p.
Klo 11-3. Pääsy 60 p.

f 1.8126.22744

paiinea
(7:s konsertti)

Työväentalolla.
Lippuja myydään keskiviikkona

Fazerin Musiikkikaupassa. 1!2721

8 AB I*l% IPfi UftJPfti
i. ffLI iti InliliLli

B€onsei*tit
20—21 p marraskuuta

af Björkestén, Yrj.k. 16, yS-y 4, hermot.
Boije, naistent.,synnyt. Bulev.k. 22, 2-3.
Bonsdorff, Uudenm.k.7.l2-1.P.3207.La5t.
Hj. von Bonsdorff, 8u1.k.11, 3 4. ei kesk.
Väinö Bärlund, Hakasalm.-k. 2, iho- Ja
veneer. taut.B-10. 6-7, nalst. 10-11.P.741(>.

Axel Cedercreutz, Yrjönk. 9, ihot. 9-10,

5-6. Nais. ja laps. tiist ja perj. 11-12.
Creutz, naist. ja synn., 6-7, 8u1.k.9,p .5143,
Collan, STrjönkatu 11, 2—4. Ihotautia.
Ehrström, P.-Espl. 37, sisät, (vatsa-, sy-
dän-, keuhko-, sok. taut.), p. 4194.
A. Elmgren, E-Espl.k. 12, (korva-, nenä-,
kurkkut.) klo 12-1 a.-p. ja 5-6 i.-p.
Elin Elmgren, A1ek5.k.44,12-2,5-7,t1698.
Rob. Elmgren, Uudenruaank. 11, 5—6,
Rintataut. Puh. 27 65, ei lauvantaisin.
Enroth., silm.,Yrjönk.l6,X-11-k12.t.4055
Eskelin, Pietarini. 24, y,Z —4.
FabritiuS, Yrjönk. 10, hermo-, 60keri-,
sisätauteja, %3-4, ei kesk. xauant. 96 81.
Faltin, P.-Makasiinik. 6. Matkoilla,
v. Fieandt, Vlhonk. 5, korva-, nenä- ja
kurkkut. 4_6 (paitsi lauv.) Puh. 37 97.
Fo.-selles Bulev.-k. 1, 2-3, 5-6. Puh. 1633.
Korva-, nenä- ja kurkkut.
Frisk, Erottaja 4, vatsa-, suoli- ja so-
keritauteja, klo 11—!•

Geitlin, Aleksk. 46, hermot., sis., (syd.
reum.) yZ-%i (ei kesk., lauv.) P. 7G33
Gorbatoff, Yrjönk. 8. I—3. P. 70 44.
Ragnhild Granholm, Antink. 19, las.taut.
11-Hl Ja J46-K7. puh. 110 93.
Grenman, silm., P.-Espl.k. 13, matkoilla.
Grönholm, silmät., Erottajak. 9, 9—ll.
Grönroos, Kasarminkatu 44, Ihotauteja,
9—ll ja 6—7. Pukelin 116 68.
Gylling, Bulev.k. 22, 9-j.O, yö—J46, tiist.
perjant, yö—y6. Puh. 1403 (tai 93).
Hagelstam Aiitink.lä.s:s.herm.syd..2-Hl-
Hahl, Bulev.k. 14, 2-</2 4. Puh. 1942.
Hammar, Mik.k.3,nenä-.kaula-,äänit.lo-l
Hirvisalo, sisät. V1ad.k.11,12-1,5-6,p.5595
Hollmén, Museok. 7 A, puh. 7832, 12-1,
5-6, korva-, nen:- ja kurkkutaut.
K. Holmberg, P. Makasiinik. 6. klo fj?
Holmström, Vladimirinkatu 7, 9—y,11,
6—7, naiset y,12—1. Puhelin 2615.
Homén, Rauhank.ll, maan.,kesk.perj.s-6
Hornborg, Aleks.k.46, %2-yS; eilauv.
Ignatius, Hakas.k. 2, sisät. 2 3, 5-6.,p1928

—3, (keuhko- sydän- munuaist.) p. 908.
A. Kasarmink. 38, klo 2-yi,
Jokinen, P.-Esp. 37, 11-1. Iho-ja vener,
sisät. (rintat.) Puh. 76 52 ja 563.
Jägerroos, Kasarmk.44, naist., synn. 2-4.
KoskimieS

l
Korkvk.4s,ven.6-7,ei tiisUau

Kuhlefelt, 8u1ev.k.7, 11-12, 6-7, siim.nent.
Kyrklund, Yrjönk. 4, 2-4, lastent. p. 7960
Lavonius, Aurorank. 5, Z\\ —4%. Kirr.
Puhelin 3441.
Leidenius, Kask. 38, 9-10, 5-6 (ei lauv.
i.p.). Puh. 7652. Naist. ja synn.
Limnell, Vladimir.k, 3, 2—4, ei lauv.

r. V. Litonius, sydän-, keuhko- ja vat-
sat., klo 11-1, y, 6-7.Aleksk. 50. P. 02 48.
J. Lojander, Erott. 19. Ven., ihot., mat-
koilla 16 p:ään raarrask.
U. Lojander, Uudenmaank. 7. Vener, t,

9-11 ja 5-7. Naiset 11-12.Torst. ei vast.o.
Londen, Ritarik. 7, 11—12.

Hotelli asteria
L.-Heikink. 14. Puh. 34ö5, 929

Aamiaisia,
Päivällisiä ja
lilaSiisla

kohtuuhintoihin. Useampia pie-
niä huoneita. Suurin Bi!ja:irdi
huonensto. 18857

Lydeeken, herm., sisä.t. Lääk. kon. lait.
lateksi. 4G B, K 12"

1, e: lauT-
p

- 7633 -

Länsimäki, 4-6. Puh. 8516. Cj|fn C|j I
Prof. Engströmin assistentti. Oiiiill! , .f
Löfqvist, P.-Makas.k. 7, 12-2 naist. aynn.
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. 140 J.
Vast.-ot. Hakasalmenk. 2, %2-3. P.537S
Tri Nysten, lastenlääkäri. P.-Esplan.k.
33, klo 12—1. Puhel. 9959, väst. 4459.
Ollonqvist, kir.,l-2 (ei lauv.) Ritarik. 9 B
Pirilä, Viad.-k. 3, iho- ja ven. t. 9-10, 5-7,
naiset tiist., perj. 12—1.

Aleksanterinkatu 32. Puhelin 49 13
suosittelee hyviä
Aamiaistaan

seisovalla voileipäpöydUllääo,
Päivällisiä" & Soupe*ta.

Huom.! Pieniä huoneitapianon keralla.
2275.'!

Qvarnström, sisät., P.-Espl. 33,3 4,p.6454
ReijoWaara, Antink 15.i/21M1.P.4892
Renvall, Korkeav.k. 45, vatsa-, suoli-,
reum. ja sokerit. y'l—3, yO—yi, kes-
kiv., lauant. ainoast. y,2—o. P. -1668.
Ruotsalainen, lastentaut. ja sisätaut.,
Bulev.k. 13, 11—12, 5—6. Puh. 55 21.
Ryömä, sisät., 9-10. 2-3, 6-7, Heikink. 9.
P. 1169. Yksityinen fysik, hoitolaitos.
Räbergh,
Rönnholm, nalst., ly.—'&, Kasarmik. 34.
Salo, Aleks.k. 19, yS-ylO, 6-7. P. 11462.
E. Sandelin, Erottk. 11,2-544 (ei kesk.lv.)
Schroderus, t 9038, naist, ja synnyt.

Sievers, sisät., Yrjönk. 5, »/:3.4. P. 708.
Silfvast, 10-11, 6-7, keskiv., lauant. 10-11-
Sipilä, Annank. 25, 9-10, 4-G. Puh. 2241.
Siven,P.Espl.k.ls,2-3,sisät.herm.t.P. ,SB7s.
Sjöblom, Yrjönk.l6, sis.,syd.t 5-6, p.6484.
Sjöström, Yrj.k.lO.korv. nenä-,kurkk. 3-4.
Stockmann, ihot, Erott. 9, arkijp. 9—ll.
Nais. keskiv. ja lauv. 12—1.

Päivällissoittoa
klo o—V28.

Iltakonsertti
klo 9-12.

17963
Kamariorkesteri Blsacchs!

Streng, Yrjönk. 13,rintat. 2-3,5-G,p. 7525.
Suolahti, Uudenmaank 9, 2-4 (ei lauv.)
P. 1701. Korva-, nenä- ja kurkkut.

E. Ä. v. Willebrand, sisät, erik. verit.,
sokerit., vatsat. Aleksi. 50 klo y.Z —å.

SilniSsairaala.
Silfvastin silmäpoliklinikka ja sairaala
vähävar. Porthaninrinne 1, 3—4.

Hanmaslääkäieitä:
Alopaeus, Aleksanterink. 19, 2—3.
Aspelund, A. Aleks.k. 46, 10-11, 2-3. P.
1863.
Avellan, hj , Yrjönk. 10, 2-3, ei lauvant.
Bengs, 8.-Bspl.k. 2, I—2, ei lauv. P. 1147
Bergström, L.-Heikiuk.l3,lo-12,3-5 t.2150
Blumentha!, Vlad.k. 3. 1-2. 6-7. P. 11121.
Ingr. Ehrström, BulJk. 6,10-11, 3-4.'. 6253

Enckell, Erott. 4, Apt. talo, 12-1.P. 2414.
Groundstroem, Aleks.k. 11,11-12.P. 2413.
Hammasklin. Fredrikink. 14, 2—3, 7—B.
Hällfors, Bulev-k. 4, 12-2,5-6, ei lauv.
Idman Silt.s. 6, 10-12, ei kesk. ja lauv.
Evi Inberg, Kasarmink. 38,11-1,
ei keskiv. & lauvant. i.-p. Tel. 6S 37.

Vieno Kalima, Vladk. 11,11-12. 5-6, p.4975
Helmi Kargus, LöEnrot.p. 5. Ei vast. ott.
Rva Karvonen, P.Makas.k.7,ll-12,t.1622
Kerttula, Liisank. 17, 11-12. 5-6. P. 7563.
Kcnsin, T., Yrjönkatu 21, 10—11, 5—6.
Puhelin 1611.

Sairaaloita ia kylpylaitoksia:

Taskinen, Annank 29, 12-1, 6-7, ei lauv.
Tennberg, 1.-Roop. 3, keuk., 2-3, ei lauv

EEPS» B Sairaala ja Synnytyslaitos,
fis «Qf B Speranskint. o. P. 4029,8869

RÖNTGENLABORATORIO.

Kerstin Konsin, Yrjönk. 21, 12—1, 4—3.
Katri Lille-Aro, Aleks.k. 40, 11-12, 6,7.

Hissat* Lind SiTu-s5 '
Lindell, Hakas.-k. 2, 11-1, 5-6. P. 5378.
AinoLukkarinen,>a2-<41,V1ad.14C10417
Lundholm, Kasarmlnk. 44, 11—2, 5—6.
N. Lyytikäinen, Yrjönk. 10,11-1, >/.S-y2 l.
Puh. SSSS. Keskiviikk. ei lltapäiv.
Mellenius, Espl.k. 12, 2—3.
Nandelstadh, P.-Esplanaadink. 33. 10—
11, 3—4. Puh. 4459.
Ester Polon, Fredr.k. 33,11-12. P. 10416.
Puolanne, Vironlc6, maan.kesk.perj.l2-1.
Sallmén, Kork.T.k. 1. 12 1. 6-7. P. i»7 34.
Sandelin, Kaivok. 12,12-1,5-6, puh. 80 02.
Anna Schwanck (Tavaststjerna) Lönn-
rot, p. 5, ei vastaanottoa.
Seppälä, Nikolaink. 17, 12-2, p. 108 27.
Silvenius, Vlad.k. 11, 10-12, 6-7. P. 7976.
R. Stenberg, Er,=U. 11 Ul2-K-1. P-3213.
Saima Stigell, Fabian.k. 23. 12-1 ja 6-7.
Sundman, V., Aleks.k. 15,2-4. P. 49 28.
Tammisalo, Annaak. 24, 11-12; 5-6, p.

11371 ei keskiv ja lauant. i.-p.
Thorman, Korkeav. k. 27, 11—1, 6—7.
Puh. 25 06. Ei keskiviikk. ja torstaina.
Wasenius, Bulevardink. 14, 9—lo, I—2.

Puh. 1182 ja 45 87; ei lauantaina.
Yks. hammaskl Aleks.k. 19, %8-<49ip.
■ei perjant.

Mehißäinen gSSS
puh. 7763. Synnytysosasto ouh. 7226.
Taskinen, Fysikaal. Hoito & Röntgen-
laitos, Annank. 29 Henno, renm. Ja sisät,
sähkö, kylp. vai. kuumenn. y. m. hoito.

Snmminn sairaala! Töölöä i111II*»ää
miest. os. P. 4133. Topeliuksenkatu 9.
■/, 11—'/■, 12- !
■PMIIfeMPbNH sairas- ja lepokoti. Töö-IUIIOuCRUI! 15. Tri S. af Björkesten.

T:ri Einar Runeberg.

SER-iSiris BÄD GRANKULLA
Puhelin Grankullan sentraali.
Tri Einar Runeberg, vast-otto 10—12.

KHITCEI RM Parantola Keuruulla. !UUaCLMII O. Heikinheimo Puh.
Naislääkäri: Tri Ericson-Boije, Kasar-
minkatu 27. klo K- 10—HU Ja B—*•

1.-Heikink.l. Puh. 8434
Työväentalolla.

(Tvöm.) 22769

MATTILAN LEPOKOTI, OITTI.
ot ' Oitissa. Puh.

iyyi&iUH Augusta Lagerbohm.:

Helsingin Mieskuoro
toimeenpanee

Päivälista.

lieräystoimikunta vähävarais-
ten keuhkotautisten hyväksi.

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

Katiloita:
Helmi Hake, Mariank. 28, r. B 3 k. P.758:l

Conssi Ifiian
Naisten Urheilujuhlan

uusinta sunnuntaina t.k. 12 pila klo 2
päivälli: Yliopiston voimistelusalissa.

Lippujen hinnat: 1 mk. 60 p., 1 mk.
ja 16 vuotta nuoremmille B 5 p. sekä
sotavero. Saatavina ovella ' sunnun-
taina klo 12 lähtien. 22746

Tuberkulos, vastust. yhdist. asiamies.
Terhola, Kasarmink. 27, y.Z-yA. P. 7594
Tollet, Unioninkatu 22.1-2, 5-6, kurkku-,
nenä- ja korva-tauteja.
Tukiainen, ven. ihot. 9-11; 5-7. Erott. 3.
Vallin, silm. Kirkkok. 14, 6-7, p. 33 31.
Vartiovaara Aleks.k. 40, silmät. 10-11;
C-7, lauv. 10-12; maanant. 6-S. P. 6962.
Wasenius, Erott 19, 9-11,2-3. P.487.
Wegelius, Kaa.k 24, naist 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.

Hierojia ja sairasvoimistelijoita;

ensi sunnuntaina Karjalaisten Osakun-
nan -talolla, Liisankatu 17. Lähemmin
vastedes. (S. L 23612) 22773

Lääkäreitä:

Ukko Falck, Konstantiinink. 5. P. 9515.
M! mmiFrey,Kasarm.k. 20,p.D.P.7632,12-2
Mauri Hartea, P.-Espl.k. 35. P. 24 26.
Ida Kaaristo, Ratak.l9A a5.5.T.4121,12-2
Helmi Nieminen, Eerikink. 39, P. 11419
Enne Palmen, Vuorik. 8, pr. A, 2 kerros.
Fiina Partio, Tehtaank. 20. Puh. 1397.
E «%_. C.«.S 1.-Roop.-k.17-19.P.t192
I.CO alini wo v,2-v2 4 ja 5-7.
Liidä Uusivuon, Koastantinink. $ D.

Sairaanhoitajia;
Sair. hoit. hier. L. Siine*. P. 43 46,

Alho, Aleksk. 15, lasti. 12-1, 5-6, t. 7772.
Bardy, P.-Esp!..k. 13, 12-1, 5-6, kirurg.
korva-, nenä-, kurkut., tel. 4553 &■ 8576.
Bengelsdorff, Antink. 9, matk. 13. XI.
Björkenheim, Erott. 9. Synnyt, jaiiaist.
taufc I—3. Tel. 4826.

Äyräpää, P.-Espl. 5, 10—12. P. 112.

Eläinlääkäreitä:

tm Eläins. fÄff|M
Höijer, Kasarm.-k. 26. 10—12. P. 1022
Yliopiston eläinsairaala, Ritarikatu. 6.

9—ll, puhelin 96 24 ja 73 69.
Eläinsuojelustoimlsto, Fredrikink. 20.

Puh. 3609. Konttoriaika klo 10—3.

Luontaisen terveyshoidon neuvoja: J.
J Uoti, l.Viert.Hörnebergk.6,lo-12,6-7ar\k.'

TILATKAA
UUSI

OTöMEfåR.

I
\



Sunnuntaina Marraskuun 12 p:nä

'Asianajajia Helsingissä:
0000000000000000000

1Asianajotoimistoja |
9 joiden omistajat kuuloret Hel- °

tingin Asianajajayhdistykseen : 9
O Anteli & Söderhjelm. E.-Espl. 16 O
O (Hypot.-yhd. talo), 10—L P. 7731. O
O Becker & Vesamaa, om. B. Sou- O
O ränder ja M. Kivenoja. P.-Espl. O
O 15, JJI0—1. Puh. Cl 55 Jn 19 44. O
O Harry Bergroth, Uudeiimaank. 9. O
O Jslo-11. 46. Puh. 115 86. O
O Castren & Snellman, oinisL A. M. O
O Lassenius 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, D.42G4. 8185. 3383 O
O Alfred Forss'in Lakiaisaintoimisto O
O Kasarminkatu 23. P. 53 20. yAO-i. O

O Helsingin Lakiasiaintoimisto, oin. O
O Arvid Sourander , Aleksanterink. O
O 36. 9—12, 1— <44. Puhelin 39 93. O
O K. V. Holma, Heikki Borenius Ja O
O Arvi Jännes, Aleks.-k. 44 }<lo O
O 12; I—4. P. 8576, 9822 ja "öOGI. O

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

O Heikki Ritavuori, Fabianink. 31. O
O 10—12, I—4. Puh. 114 90, 34 70. O
O Serlachius & Ryti, P.-Esplanaadik. O
O 33, 10—%i. Puh. 67 65 ja 7110. O
O Snellman, Hannes, P. Esplanaadik. O
O 37, 10—4. Puh. 6112 ja 102 93. O

O Arthur Söderholmin Lakiasiain- O
O toimisto. E. Esplanaadik. 16, 10—», O
O puh. toim 1495 ja 3234, joht 2143 O

O Veikko Vartiovaaran asianajotoi- O
O misto, Aleksanterink. 15, 10—4. O
O Pub. 47 16 ja 65 79. O
00000000000 00000000
Advokat A. B. Asianajo Osakeyhtiö,
Sofiani. 2. 10—3. Puh. 65 74.
Aksel Alanderin Asianajotoimisto O. Y.
Mikonk. 7, 9-12 ja 1-4. P. 1872 Ja 4214.

Erikoisala rikosas., kauppa & maariitrja.

JaeKko MM fÄTSf*
G.Fredenberg, vTti.Roopertk.3,l9-4t.955G

Fröfdmaii & Broms
Om. varat. H. Pröjtiman ja lakit. kand.
A. Broms.

Mikonk. 7. 10—i. Puh. 86 03, 8618.

HSifinUrlb)lilnn (ent- Väinö Tannerin
Unifinrln iHlinilAsianajotoimisto, Itä-
lUtUUllUlßliUilUeikink. 9 (Uusi Yli-
oppilastalo). 10-2, 5-7. Puh. G 852, 104S.
Ossian Hellman ja Yrjö Sträng, vara-
tuom. P.-Rautat.k. 19 A ja Arkadiak. 21
B. Klo 3-10; 5-8. P. 108 48 ja 108 01.
Helsingin kaupungin vähävaraisten Oi-
keusaputoim., Katariinank. 2, 3 kerr.,
klo ;<;10— 11 e. pp., tiist. ja perj. klo
7—B i p. p. Telef. 77 29.

§ NiklasJärisefeltiDl
Maaaßiiitiaiis jaUikias. toim
Lakiasiain valun, avnst lakit, kand
B C. H. ©TS©, Länsi-HeiKnk. 16. gjK Puh. 3760 Järnefelt. Puh. 3756 Otto. gjj
Bammmammmmmmmumammm
Otto Kaukovaaran

ASIANAJOTOIMISTO.
Krikois. rikos- & yhtiöas. Yksit, etsiviä.
Mikonk. 11. ö-7. Puhelin 27 23.

B. J. Lindelöf, 0-12, 2-4. Yrj.k.ll, L 4146.

fdslanajo-ja Jerimisteimtiteja

HELSINKI. MIKONKATU 6 PUH. 9990
Auli Markkula, varatuomaTi, Apollok. 3,
klo 9-10 a.p. ja j,pp. Puh. 44 30.
Möller, Env.aitä & Järnefelt, Lakiasiain-
toimisto, Unioninkatu 28 A. Puh. 0505.
10—12, 1—JJ4.

Surakkaa Puustinen
Mikonk. 23,Aatr talo, % 10-2,6-7. P.11056.
Suomalainen Kiinteistö- ja Lakiasiain-
toimisto. Erottajankatu 15—17. Puhelin
37 66. Klo 10—#4.
Suomalaisten Lakiasiaintoimisto
Kansallis-P. t., Alefcs.4o,9-11; 5-7.P.11158

Eugen Tesche ».'«S
Varatuom. UOTILA ja PAKKALA,
Kasarminkatu 46. Puh. 70 74, 11—2.

Asianajajia Hämeenlinnasta;
Hämeenlinnan Asianajotoimisto, omhät.
varatuomari Niilo Aarnisalo.
Kankaanpää. Hanne. Varatuomari.

Asianajajia Joessnnssa:
Itä-Suom. Lakiasiaintoimisto. Joensuu
Joensuun Lakiasiainksimisto.

Asianajajia Jyväskylässä:
SALONEN & TENNBERG. Puh. 305
Artturi Wakkotan Asianajotoimisto,

Asianajajia Kemissä:
Varatuomari ANTTI KARIKOSKI.

Asianajajia Kokkolassa:
Uno Björklund. Varatuomari. Kokkola

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

Asianajajia Kouvolassa:
Kouvolan Asianajotoimisto, omlat. Ta

rat. Martti A. Eklund.

Asianajajia Kuopiessa:
Varat. H. Johanssonin Lakias. toimisto.
Juhani Hietasalo. Varatuom. Kuopio.
V. E. KIVINEN. Varatuomari.

Malmivaara & v. Hertzen. P. 513.

Asianajajia Lahdessa:
Kerppola & Taulsri. Puhelin 94.

OsKtrllßMenenÄ^Ä
Varat. Mikko Louhivaara. Puh. 465

Asianajajia Lappeenrannassa;

LaEßeenrasnan Motoinisto.

Asianajajia Mikkelittä:
Hyfcerj & Attilan .sssr
L. Puupponen, lakit. kand.
Raevaaran Asianajotoimisto, Mikkeli.

Asianajajia Oulussa:
S. Haapalan Asioim. Oulassa, per. 1886
PIIKIVI & PAAVOLA, Oulu.

Asianajajia Pieksämäellä:

Toiuo Muttilaisen SSäSr
Asianajajia Pietarista:
A. Erjapea, Katarima kanal 69. T. 40869
A. Hackzell, Baseinaja 2. Puh. 181—49.

Erikoisala: Oikeusasiat Venäjällä.

Asianajajia Porissa:

ASTMA &JAMSTMNP.IB6.
K. J. Inberg, varatuomari. Port.

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

K. M. nf URSIH, vrTmarit

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

Asianajajia Salossa:
Tuomaala, H., Varatuomari.

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

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

Asianajajia Tampereella:

tuoLrit linan å Pulini •
Lakiasinint imisto Tampereella. |

EriKssenHrcnfelrö^^
Varatuomarit Keskinen & Leinio.

Kannu Peltonen Tv 4%:
KAAPO MURROS, puh. 7 58.
Planting & Puna, Asianajotoim. P. 1165.

Proccpé&Soivio
Asianajajia Turussa:

ADRRcIDHIInBIOKMS
RiVIKItU S TDLEKREIHO.
Puh 484 ia 945;>

Av. fclo 9—4.
I * »jltf IMI '* Lakit. muhl. varatno-
J. Mi ImMLA mari Torku. Puh. 270
Nestor Simola, varatuomari. P. 1752.

1 6. Tlnttren, isw"&
Asianajajia Vaasassa:

Toiuo ftnlalan AÄ"m
Hasselb!att &Boxström Vaasa
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vaiheet.
1916.
XLV.

{Sodan 119: s viikko.)
(S.H.) Viime viikko alkoi laaja-

kantoisella historiallisella valtio-teol-
la: sunnuntaina, marraskuun 5 pn.ii
julkaistiin samanaikaisesti Varsovas-
sa ja Lublinissa .keskusvaltani asian-
omaisien käskynhaltijain yhtäpitä-
vät julistukset, joissa ilmoitettua, et-
tä Saksan ja Itävallan keisarit olivat
sopineet siitä, että heidän armeijain-
sa Venäjältä valtaamista alueista
muodostetaan, itsenäinen valtakunta,
jossa on voimassa monarkinen pe
rinnöliinen hallitus ja perustuslail-
linen valtiomuoto: Puolan ku-
ningaskunta. -Uuden valtakun-
nan rajat Määritellään tarkemmin
tulevaisuudessa. Sen oman armei-
jan tarpeellisuutta koskeva kysymys
ratkaistaan »muinaisten Puolan ar-
meijain loistavien traditsionien mu-
kaan ja muistamalla urhoollisia puo-
lalaisia asetovereita nykyisessä so-
dassa». Liittymällä läheisesti Sak-
saa.ii ja Itävalta-Unkariin saa uusi
kuningaskunta siitä no takeet, joita
se tarvitsee voidakseen vapaasti ke-
hittää voimiansa, sanotaan vielä ju-
listuksessa, joka päättyy ilmoituk-
seen, että Puolan kuningaskunnan
viuret iäutisct naapurivailat niin

nykyisten poliittisten olo-
suhteiden kuin oman iurvallisuulen-
sakin kannalta katsoen tulevat ilolla
näkemään, että niiden itäisellä ra-
jalla kohoaa ja kukoistaa vapaa, on-
nellinen ja kansalliseen itsemäärää-
miseensä tyytyväinen valtakunta.

Samana päivänä on 1 ävallan kei-
sari erityisessä keisarikunnan pää-
ministerille osoitetussa käskykirjees-
sä määrännyt, että samalla kun
Puolan venäläisistä kuvernementeis-
ta syntyy uusi itsenäinen valta-
kunta perinnöllinen monarkia, jos-
sa on perustuslaillinen hallitus
Galit s ia 11 e annetaan paikalli-
nen itsehallinto-oikeus kaikessa sii-
nä laajuudessa, mikä on mahdollinen
sen kuuluessa Itävallan keisarikun-
taan.

Puolalaisten asuma-alue niillä seu-
duilla, joiden välttämättömäsi;, täy-
tyi tulla taistelutantereiksi sodan sy-
tyttyä Venäjän ja keskusvaltain vä-
lillä tapahtuipa hyökkäys millä puo-
lelta tahansa Preussiin, Puolaan
tai Galitsiaau —, vaikutti sen, että
kysymys puolalaisten valtiollisesta
tulevaisuudesta luonnostaan virisi
hereille heti sodan ensi hetkestä al-
kaen. Ensimäinen ilmaus tästä oli
Venäjän armeijain ylikomentajan,
suuriruhtinas Nikolai Nikolajevitshin
elok. 14 pnä 1911 allekirjoittama ju-
listus puolalaisille. Siinä luvattiin
yhdistää Venäjään, Saksaan ja Itä-
valtaan kuuluvat puolalaiset alue-et
ja luoda niistä uskonnolta, kieleltä
ja itsehallinnolta vapaa Puola, joka
kuitenkin tulisi kuulumaan Venäjän
tsaarin valtikan alle.

Venäjän sotajoukkojen oli sittem-
min, elokuussa 1915, vetäydyttävä
rintamalle, jonka länsipuolelle jäi
Ukrainaa ja Podoliaa lukuunottamat-
ta koko se ala, mikä muinoin oli kuu-
lunut Puolan valtakuntaan sen suu-
rimman mahtavuuden aikana 1500-

UUSI SUOMETAR

luvulla, jolloin Puola ulottui Itäme-
restä Dnjesterin varrella olevaan
Benderiin sekä Netzen suulta Des-
naan asti lännestä- itäänpäin ja käsit-
ti Puolan, Liettuan, Liivinmaan ja
länsi-Preussin sekä Yolhynian, Po-
dolian, Ukrainan ja itä-Gaiitsian.
Mikä osa keskusvaltani sotajoukko-
jen haltuun täten joutunutta mui-
naista Puolan valtakuntaa nyt ju-
laistussa Saksan ja Itävallan keisa-
rien sopimuksessa on suunniteltu
uuteen Puolan kuningaskuntaan
kuulumaan, se ei Julistuksista kä*
täsmällisesti selville, mutta erinäi-
sistä asianhaaroista käy päättelemi-
nen, että tarkoitetaan niitä Puolan
entisiä alueita, joiden väestö enem-
mistöltään on puolalaista, eikä kaik-
kia maita, jotka muinoin ovat Puo-
lan valtakuntaan kuuluneet. Nimen-
omaan ilmoitetaan, että uuteen Puo-
lan valtakuntaan kuuluva.t ainoas-
taan s Venäjän vallan alta irroite-tut
puolalaiset aiu°ct>.

Niistä tämän tapahtuman johdosta
ilmenneistä lausunnoista, joista m:il-
li on tietoja voinut saapua, näkyy
Puolan itsenäiseksi julistamista ar-
vosteltavan etusijassa siten, että toi-
menpide on johtunut kcskusvaitain
halusta saada Puolasta nostetuksi
väkeä omien sotavoimiensa vahvista-
miseksi. Tosinhan historiassa ci ole
aivan tavatonta yhtenä esimerkki-
nähän sirtä on oman maamme his-
toria v. 1809 että joku maa juliste-

taan eri valtioksi sodan vielä kestäes-
sä. Nyt huomautetaan kuitenkin yra-
pärysliittoon kuuluvien maiden sano-
malehdissä, että Puolan valtakunnan
perustaminen tapahtuu keskellä so-
taa, jonka päättymistä kukaan vielä
ei voi tietää. Näin olien ei Saksan
ja Itävallan keisarien Puolaa koske-
valla sopimuksella, ympärysliiton
maissa katsota Puolan kohtaloa suin-
kaan lopullisesti ratkaistuksi, mutta
uskotaan kyllä sen aikaansaavan
siksi suurta innostusta Puolassa, että
sotaväenotto ainakin osaksi menes-
tyy. Muutamat venäläiset lehdet te-
kevät tässä suhteessa laskelmia, joi-

den mukaan ne arvelevat kcskusvai-
tain voivan täten Puolasta saada
noin 700,000 miestä.

Myöskin sotatapahtumien kaimal-
ta en viime viikko ollut erittäin
huomattava

K an s k a n rintamalla avat tais-
telut Sömmen, pohjoispuolella, missä
ranskalaiset ja englantilaiset Jätteea
ovat yrittäneet suurta rynnistystä n.
20 kmn -evyisellä rintamalla ie Sor-
sista Bouchavcsnesiin ia päässeet c-
tenemään noin kilometrin verran
Transloyn suuntaan, saaneet tavallis-
ta suurempaa strategista merkitystä.
Siliä tällä hyökkäyksellä on ilmei-
sesti tarkoituksena kiilan työntö sak-
salaisten rintamaan Transloyn suun-
nalla, arista helposti voisi oila seu-
rauksena saksalaisen rintaman puh-
kaisu. Saksalaiset ovatkin senvuok-
si täällä puolustautuneet entistään-
kin sitkeämmin ja tehneet voimak-
kaita vastahyökkäyksiä, jotka ovat
aikaansaaneet sen, että rintamaan
tälläkin kohtaa tuli vain mutka, mut-
ta ei iovea. Asema alkaa niin ollen
yhä enemmän muistuttaa taistelui-
den kehitystä Vcrdunin rintamalla:
yhä pitempien väliaikojen p-eräslä
uusiintuvat entistä yhäkin hurjem-
mat yleisrynnäköt, mutta tuottavat
yhä pienempiä tuloksia. Vielä ci kui-
tenkaan ole mitään herpoumista ha-
vaittavissa-, 'vielä täytyy katsoa Söm-
men kamppailun pikemminkin
olevan huippukohtaansa kohoamassa
kuin sen sivuuttanut. Mutta toiveet
saksalaisten rintaman puhkaisemi-
sesta eivät, näytä lähenevän toteutu-
mistaan ja taistelun strateginen mer-
kitys on havaittavissa selkeämmin
muilla rintamilla kuin Sommcn o-

milla rannoilla. Epäilemättä on pon-
nistusten pääpainon siirtyminen
Sömmen snunnaiie osaltansa vaikut-
tanut Verdiini n suunnalla tapah-
tuneeseen ratkaisuun. Siellä ovat
näet ranskalaiset nyttemmin täyden-

täneet äskettäin saavuttamaansa

suurta voittoa valloittamalla Douau-
montin lisäksi myöskin Vauxin lin-
nakkeen ja Damioirpin varustukset
ynnä Vauxin ja Damloupin kylät.
Asema on siten samanlainen kuin
Yerdunin taisteluiden neljäntenä päi-

vänä viime helmikuussa. Kaikki, mi-
tä saksalaiset sen jälkeen olivat val-
lanneet, ovat he nyttemmin jälleen
menettäneet Ja puolivirallisesti il-
moitetaanikin Wolffin toimiston tie-
donannoissa eitä saksalaisten rynnis-
tys Yerdusiin suunnalla nyt on pää-
tetty lopetettavaksi. Tätä ilmoitusta
vahvistavat tosiasiat: saksalaiset ei-
vät enään ole yrit:aneetkaan vasta-
rynnäköllä vallata takaisin mitä o-

vat menettäneet. Ranskalaiset lu-

jittavat päivä päivältä asemiansa y-
hä tukevammiksi. Yli kahdeksan
fcumViutta kestänyt Verd u n i n
taistelu.on siten nyt katsotta-
va päättyneeksi. Saksalaiset
cvat havainneet yrityksensä Ver-
diin in linnoitusta vastaan toivotto-
maksi ja vihdoinkin siitä luopuneet.
Mitä uhreja Verdun on vaatinut hyök-
kääjältä ja puolustajalta, onko rans-
kalaisten puhe saksalaisten -400,000
mieheen nousevasta mieshukasta
näiden kahdeksan kuukauden aika-
na suunnillekaan osuva, se saadaan
tietää vasta vuosien kuluttua, sil-
loin joskus kun koko totuus tästä so-
dasta voidaan ilmoittaa (ai saadaan
selville.

Italian armeija on Isonani eli,
kuten päämajan tiedonannoissa jos-
kus sanotaan, Julisten Alppien rin-
tamalla viime viikolla toimeenpan-
nut sodan alusta lukien yhdeksän-
nen yleisrynnistyksen. Taistelua
kesti kolme päivää ja pääsivät ita-
lialaiset Carson ylängöllä 5 % kmn
levyisellä rintamalla etenemään noin
3 kilometriä. Vankien lukumäärä oli
varsin huomattava: 9,000 miestä.
Siitä huolimatta täytyi heidän py-
sähtyä lujittamaan valtaamiansa a-
semia, ja seisausta saattaa jälleen
kestää hyväkin kotva. Tallaisin kol-
men kilometrin askelin siiloin tällöin
tulevat he kuitenkin vähitellen aina
lähemmäksi Triestiä, jota itävaltalai-
set nyttemmin todenteolla kuuluvat
ryhtyneen tyhjentämään.

Alban i a n puolella on italialai-
nen ratsuväki yhtynyt Salonikin
armeijaan kuuluvan ranskalaisen
ratsuväen kanssa, joten nyt taval-
laan saaittaa sanoa Salonikin rinta-
man ulottuvan Egeanmercstä Adrian-
mereen, jaKreikan lopullisesti olevan
"ristettynä keskusvalloista. Mutta
muuten ei Salonikin rintamalta eikä
Kreikastakaan ole viime viikolla
kunlunut inkoista uutta, lukuunot-
tamatta viime hetkessä torjuttua

kansalaissodan puhkeamisia Kreikas-
sa, kun Y-eniseloksen joukkojen mie-
hittäessä Katerinin kaupunkia Salo-
nikin lahden länsirannalla syttyi ka-
hakka näiden ja kuninkaan joukko-
jen välillä. Ehti jo kaatua kymmen-
kunnan miestä molemmin puolin,
kun ranskalaiset saapuivat väliin ja

saivat taistelun jatkamisen chkäis-
iyksi. Bulgarialaiset näkyvät muu-
ten saaneen saksalaista apuväkeä
Monastirin luokse ja turkkilaisia pa-
taljoneja Struman rintamalle ja ym-

pärysliiltolaisten rynnistys näyttää

viima viikon olleen seisauksissa.
Romanian rintamat kiinnittä-

vät puoleensa yhä ehkä kaikkein
suurinta huomiota. Dobr u d-
s liassa ovat venäläiset ja roma-
nialaiset, jotka jo olivat peräytyneet
melkein Ostrovin—Babadagin. linjal-

le. saakka, äkkiä ryhtyneet rynnistä-
mään takaisin etelää kohti ja ovat
nyttemmin linjalla Topalu—Deven-
deria, n. 25—40 km. päässä Tser-
novodan—-Konstantsan rautatiestä,
toistaiseksi kuitenkaan vielä joutu-

masta kosketuksiin keskusliittolais-
ten päätoimien ■ kanssa. Mutta
Tsernovodan suunnalla taistellaan
myöskin toisella taholla: Tonavan
länsipuoleila. Valloitettuaan Tserno-

vodan, Maekensen verrattain
pian jälleen saanc-en kuntoon Tser-

novodan sillan, jota romanialaiset
eivät olleet kokonaan hävittäneet, ja

tulleen Tonavan yli sen länsipuoleila
olevalle n. 10 km. leveälle suoseu-
dulle, jonka läpi kulkee Tsernovodan
sillalle johtava luja, kivestä rakennet-
tu raotaiiepengcr. Tämän penkereen
omistamisesta on käyty kiivasta tais-
telua, joka on ollut venäläisille ja

romanialaisille siksi menestykselli-

nen, että he ovat saaneet ylitulijat
tungetuksi takaisin n. 3 kmn päähän
Tsernovodan sillankorvasta. A'a la-

kia n pohjoisrajalla onnistui roma-
nialaisten Buzeuu suunnalla, missä
saksalaiset olivat tunkeutuneet jo li-
ki Buzeun kaupunkia, työntää tun-
tuvasti takaisin aina Gura Siriului-
hin saakka, n. 7 km. päähän rajal-
ta. .Mutta lännempänä Prahovon,
Argisan, Alulan ja Jiun laaksoissa o-
vat keskusvaltain joukot jäileen c-
tenemässä. Moldaun rintamalla
sen sijaan oa keskusliiton hyökkäys
seisahtunut paitsi aivan pohjoisessa,
Dorna-Vairan eteläpuolisella rmia-
manosalla, jota nykyään venäläiset
puolustavat.

Venäjän, rintamalta on nähtä-
västi siirretty runsaasti apuvoimia
Romaniaan, mistä seurauksena on
ollut, että Romanian rajalta Volhv-
niaan kulkevalla rintamanosalla ve-
näläisten on ollut siirtyminen puo-
lustuskannalle. Keskusliiitolaistcn
hyökkäykset on täällä kaikilla tär-
keimmillä kohdilla kuitenkin torjut-
te

Uutisia Helsingistä.
Tavarain tuontikiellot.

(SM.) Asetuskokoelmassa on, jul-
kaistu sonaatin päätös 31 päivältä
lokakuuta, jolla kumotaan senaatin
1 p. helmikuuta 1916 antama, pää-
tös niistä tavaroista, jokien tuonti
Venäjän kanssa sodassa olevista val-
tioista Suomajii on. toettefiy.

Karjan ja lihan vienti
Lapista.

(S.H.) Senaatti on kieltänyt po-
rojen, poronlihan, nautakarjan ja
naudanlihan viennin Lapin ja Kemin
kihlakunnista Oulun lääjvssä maan
muihin paikkakuntiin ilman Oulun
läänin kuvernöörin erityis!:; lupaa

Vankeinhoitolaitoksen
palvelusmiesten vuokrarahat.

11. M. Keisari on, Suonien senaatin
esityksestä, 2G p. lokak. vahvistanut
seuraavan asetuksen vankeinhoito-
laitoksen palvelusmiesten, vuokrara-
hoista.

1 §. Vankeinhoitolaitoksen palve-
lusmiebet nauttivat yhtä suurta
vuokrarahaa kuin asianomaisten
kaupunkien poliisilaitoksen alemmat
virkailijaa.

2 §. Vuofaa*ahain puolesta työn-
johtajain toimet lääninvankiloissa ja
vahtimestarien toimet saatetaan yli-
konstaapelien viran veroisiksi, työn-
valvojien, työnvalvojattarien, vangin-
variijain, koneenkäyttäjäin ia Tm - un
kuritushuonee.il vankien mielisairaa-
lan paJvelusmiesten virat korkeam-
paa vuokrarahaa nauttivien konstaa-
pelien viran veroisiksi ja naisvarti-
jaan ja sanotun sairaalan hoitajaoppi-
lasten toimet taas hoitajattarien vi-
ran veroisiksi; jos taas paikkakunnan
poliisilaitoksessa ei ole viifakskaai-
aittuja toimia tai niille ei n'e vahvis-
tettu erikoista vuokrarahaa, vahti-
mestarien tai alempaa vuokrarahaa
hauttivain poliisikönstaapdien viran
veroisiksi.

3 §. Tämä asetus astuu voimaan
lukien syyskuun 1 pstä 1916.

Lääninvirkamiesten ja
poSiisipalvelijain palkat.
Palkankorotus odotettavissa.

(S.H.) Mikk. S. ovat saaneet tietää,
että senaatissa on heräteltv kysymys
lääninvi-ka.mi.esten ja palvelijakun-
nan paikkaili korottamisesta. Kysees-
sä lienee 15 prosentin korotus kai-
kille virkamiehille ja palveluskun-
taan kuuluville, joitten palkka on
alle 4,000 mk. vuodessa, ioten siis m.
m. msaiaispcJiisikcnstaapelit tulisi-
vat sßamaaan tämänsuuruisen koro-
t-uksen, mikä tekee keskimäärin 0—
12 mk. kuukaudessa.

Kysymys rajahintain asetta-
misesta kengille.

Kenkä- ja nahkakomitesin ehdotus
senaatille.

(SJ3.) Sen johéosta. että senaatissa
on oiettu kysymyksenalaiseksi raja-
hintojen asettaminen eräille kenkä-
lajeille, kutsuttiin sekä aahkakomi-
tea että kenkäkomitea Helsinkiin a-
=iaa käsittelemään. Mainitut komi:
(cat ovatkin useana päivänä viime
viikolla pitäneet istuntoja ja jättä-
neet senaatille tarkat tiedot sekä
laskelmat niitä kenkiin tarvittavat
ainekset ja kenkien valmistaminen
nykyään tulevat maksamaan.

Kenkälehfaiiijat olivat sitä miellä»
että Suomen kenkätehtaat voivat val-
mistaa tarvittavan määrän läpineu-
iuttuja ia naulattuja, kenkäpareja, jos
senaatti ottaa välittääkseen niille
tarpeeksi pohjanahkaa.

Jos rajani oloja kengille asetetaan,
olisi tällainen määrättävä iäpineulo-
tuille ja naulatuille rasvarrahkaken-
gilid ja boksinahkakengillc. Rajahin-

Muista viikon tapahtumista lienee
rnitlerikiinstcitin saksalaisen kauppa-
sukelluslaivan 'Deu!seh!andin> saa-
puminen uudelleen Amerikaan.

Amerikan Yhdysvalloissa on muu-
ten !. k. 7 pnä suoritettu presiden-
tinvaali, josta tällä, kertaa levitettiin'
ensin tietoa, että valituksi olisi tullut
republikaaniin ehdokas Charles E-
vans Hughes. Tulosia tarkistettaes-
sa havaittiinkin, että todellisuudessa
oli enemmistön saanut demokraattien
ehdokas, nykyinen presidentti Wooa-
row Wilson, joka siten tulee olemaan
Yhdysvaltain valtionpäämiehcnä. vie-
lä neljä vuotta eteenpäin. Sotaan
nähden sopinee siis päättää Yhdys-

valtain tulevan edelleenkin noudatta-
maan tähänastista menettelyänsä.

SUOSITTELEE
lujia ja mukavia

1916 ff:o m H

UIDH SS.S:
ta tulisi koskemaan ain.casi.aan teh-
taiden voimistamia kenkiä, mutta K
ollenkaan suutarien kasin valmista-
mia.

Rajahinnan aiaisten. kenkien kaup-
pa olisi keakäkomitean mielipiteen
mukaan kaupungeissa uskottava kai-
kille niille kenkäkauppiaille, jotka
ovat jo ennen sodan alkua liikelUi
harjoittaneet. Maaseudulla myvta-
vat kengät taa? olisi Suomen Osuus-
kauppojen Keskuskunnan kautta ja-
ettava osuuskaupoille ja kauppiaiden
perustamien tukkuliikkeiden kautta,
yksityiskauppiaille. .TäUeen.myyjien
olisi komitean mielestä saatava
myyntipalkkiona 10 % rasvanahfca-
kengiltä ja 20 % baksinahkakengil-
tä siitä rajahinnasta, mikä tehtaille
on määrätty.

Mitä kenkien hintaan tulee, on K.
A.-L:lle kerrottu, etteivät ehdotetut
hinnat 010 nykyään vallitsevia hin-
toja alemmat, koska kenkien
tus tehtaille raaka-aineiden kalleu-
den tähden nousee nykyään kor-
keaksi.

Rajahintajärjeatelmän valvonta
ehdotetaan jätettäväksi kenkäkoml-
lealle, joka ottaa vastaan tilaukset
ja järjestää niiden valmistamisen eri
tehtaiden kesken. Kenkäkomitean
konttorin ylläpidosta johtuvat kus-
tannukset joutuvat, kenkätehtaiden
suoritettaviksi.

Tehdyt ehdotukset ottanee senaatti
kohdakkoin käsiteltäväkseen.

Aif eeton vuokrain
korottaminen.

(.S.T.T.) Kuopion läänin kuvernöö-
ri on t.k. 10 p. antamallaan kuuiu-
tuksella muistuttanut Joensuun
ja lisa] me n kaupunkien talon-
omistajia ja 'Tlc.nlialtijoita, sekä ny-
kyisiä että .sia. niistä pakollisista
määräyksistä, jotka on annettu
vuokrain aiheettoman ja keinotekoi-
sen korottamisen ehkäisemiseksi.
Samanlainen kuulutus on jo aikai-
semmin annettu Kuopion talon-
omistajille. '

*<*-^^*>

Valtionrautatiet.
Laskuapulaisten asema. Rautatie-'

hallituksen konttoreissa palvelevat'
77 laskuapulaista ovat anoneet 35 c/c\
suuruista kaliiinajanlisää nykyisiin)
palkkoihinsa sekä että heidät ase-
tettaisiin yhdenvertaisiksi valtionrau-
tateiden paikkiovirkamiesten kanssa.
vapaapileUien saamisen suhteen.

Halkovaunujeu kuormaus. Esiin-
tulleesta syystä on rautatiehallitus 1
katsonut tarpeelliseksi huomauttaa,
että halkovauiiut ovat mikäli mah-
dollista kuormattavat täyteen kanta-'
vuuteensa. \

Matkustus makuuvaunuissa. Esiin -

tul!orsia syystä on rautatiehallitui
antanut piirihallituksienpa toimeksi'
kehoittaa juaialienkiiökuntja ja vau-
EunsiivoojalLiria mahdollisimman
tarkasti valvomaan, ettei matkusta-
jani vaatteiden varkauksia makuu-
vaunuissa tapahan. ■ i•;

Virkaero. Kouvolan, aseman, sali-
kGttäjälle V. V. Vaneelle on pyyntoös-
tä myönnetty ero loimestaan jeuiuk.
1 pstä.

Viranhakuja ja -määräyksiä. Enei-
miiisen kirjurin virkaa toistaiseksi
Viipuria asemalla ovat hakeneet toi-
set kirjurit S. A. Gyllenbögel, S. Otso-
ni, T. E. A. Tuominen, M. A. Nousiai-
nen ja K. J. Molander.

Konttoriapulaiseksi valtionrautatei-
lle» kilometrikonttoriin on otettu har-
joittelija O. G. B. AMskog.

Tehdystä hakemuksesta on ensimäi-
ren piie-tinmyyjä A. E. Anttonen mää-
rätty hoitamaan avointa Kushelevkan
kolmannen luokaa aseman SBemapäal-
likönvirkan.

Ecsira. kirjurin virkaa toistaiseksi,
Oulun asemalla oval. hakeneet ensim-
mäinen linjakirjttri F. Pylklsränen, toi-
set kirjurit J. A. Arola, J. E. Johans-
son. K. A. Kokkonen ja O. Hoimberg;
nuoremman ratamestarin toiciia, tois-
taiseksi XX:ssa ratajaksossa rata-
esimiehet F. M. Vuorinen, K. F. Sal-
minen, O. A. VaajamOi -T. H. Hollo,
J Penttinen. V. Niemi, F. F. Kuusis-
to. K. Laurila, K. Hakala, L. V. Ny-
man. K. E. Vest, A. N. Leinonen ja
Y. Kaskinen. Haettavaksi on juits-
tettu yksi nuoremman veturinkuljetta-
jan toimi, toistaiseksi kuudennessa
konepaj?jaksossa, viimeistään kuluvan
kuun 13 p.

Lääkictölaitos. LääkJntöiialli-
tus on' määrännyt lääket. lis. P. A.
Kivisen toistaiseksi hoitamaan Rau-
dun kunnaniäiikärintointa ia lääket.
ja fcinarg. tri A. Cederbergin hoita-
maan Kivijärven ja Kinnulan kun-
tain yhteistä fcunnanlää'käTi:iiiecnfct:
säkä lääket. li.s. L. J. Horelli.n Turon.
1 äiininsaixaalan v,a s taanoliolaitjcfce n
lääkärin toinin, siksi kunnics virka,
joka viimeisen hoitajan, tri C. G.
Vinqvistin kuoleman kautta on jou-
tunut avoimeksi, vakinaisesti täyte-
tään.

D. MALMBERG.
Puhelin 15 54. Helsinki. Aleksanterinkatu 15.

Jalkineita kotimaista ja ulkomaista tekoa
naisille, herroille, koukinuorisolle j;i lapsille.

Huora.: Uusi, runsas varasto Plentenlasten kenkiä.
lOl
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Jo nyt ovat Tyrvään V. P. K:n 50-pennin-arpajaisteik
ennakkoarvat loppuneet puuvarastosta, joten niillä
on ollut parempi menekki kuin millään muilla ny-
kyisillä ennakkoarvoilla. Asiamiehillä lienee niitä
vielä myymättä nisniä määri?.

Ainoastaan postiefuanrtllSa
voimme vielS niitä lähettää pienemmissä erin.

Sama kohtalo
näyttää ennenpitkää tulevan myöslnn Jyväs»
kylän Kesäyliopiston ja K kkolan
Suom. Yhteiskoulun ennakkoarvoille, sillä
nekin vähenevät päivittäin uhkaavasti.

itäkää siis varanne!
koittakaa »llaoleva tilauslippu ja lähettäkää se jol-
lekin meistä aivan viipymättä. Tilauk-
senne tnlee tällöin avonaisessa kuoressa 5 pennin
postimerkillä.

Tarmokkaita ja rehellisiä asiamiehiä otetaan vie-
läkin myymään Jyväskylän Kesäyliopiston ia Kok-
kolan Suora. Yhteiskoulun ennakko ar poj a.

ftsisaiwscsfoiljÄ saaret paffckioil

JyväskylänKesäyliopiston jaTieteell. Kirjast Arpajaistoimisto.
Kokkolan Suom. Yhteiskoulun Arpajaistoimisto.

Tyrvään V. P. K:n Arpajaistoimisto.
Helsinki, Mikonkatu 23. Puh. 7280. Konttorlaika 9*5.
22616

Tilataan:
50. 100, 150, 200 kpl. JyväskylänKesä-
yliopiston ja Tieteellisen Kirjaston ja
50, 100, 150, 200 kpJ. Kokkolan Suom.
Yhteiskoulun ennabkoarpoja myytä-
väksi ja tilitettäväksi tarjoamillanne
ehdoilla. (Numerot, joita ei halata,
pyyhitään pois.)

Arvo tai ammatti

Nimi

Asetuskokoelma.
Suomen Suuriruhtinia>animaan Ase-

tuskokoelman a:n 7©—Bl sisältö:
Arm. a*etus vuodelta 1916 suoritet-

tavien henkirahojen korottamisesta.
Arm. asetus vankeinhoitolaitoksen

palvelusmiestein vuokraradoista.
Senaatin päätös 31 pai vaVta loka-

kuuta. 1916, Jolla kumotaan Keisarilli-
sen Senaatin 1 päivänä helmikuuta
1916 antama päätös niistä tavaroista,
joiden tuonti Venäjän kanssa sodas-
sa olevista valtioista Suomeen on kiel-
letty.

Senaatin päätös lokakuun 3-1 päiväl-
tä 1816, sisältävä »Osakeyhtiö Maa-
kiinteistöpankki Landtfastighets-

banken Aktiebolag» yhtiöjärjestyksen
vahvistuksen.

Senaatin päätös lokakuun 31 päiväl-
tä 1916, joka koskee eräiden tilain
siirtämistä Lappeen ja Jääsken klhla-
ja tuomiokunnista Rannan kihla- ja
tuomiokuntaan.

Senaatin päätös 7 p:ltä marraskuu-
ta 1916, Jolla kielletään viemästä La-
pin Ja Kemin kihlakunnista Oulun lää-
nissä oiaan muihin paikkakuntiin kar-
jaa ja lihaa.

Anm. asetus Uudenmaan läänin kau-
punkien poliisilaitosten rahasäännöis-
tä.

Ann. asetus Hameen läänin kaupun-

kien (poliisilaitosten rahasäännöistä.
Arm. asetus Vaasan läänin kaupun

kien poliisilaitosten rehasäännöistä.
Arm. asetus Oulun läänin kaupun

kien poliisilaitosten ralhasäännöistä.

Yliopisto. Julkisen agronomia-
tutkinnon suoritti t.k. 9 pnä yliopp.
A. Tolvanen.

Juridikofiilitutkinmon suoritti t.k.
10 pnä. yliopp. A. Hirvensalo.

Filosofiankan didaattilutkinnon suo-
ritti t.k. Lt pnä yliopp. Maria Nikka.

Kasva tusopintutkinnon suoritti t.k.
11 pnä fiios. maist. M. Vikka.

Papisto. (Kuopion.) Oulun v.t.
•koinmiuisterille Aatto Sointeelle on
'opintojen jatkamista varten myöcnet-
ity 2 kuukauden virkavapaus 15 päi-
västä joulukuuta lukien Samalla on
Oulun kirkkoherran virallinen apu-
lainen H. A. Järventaus määrätty
oman toimensa ohella sijaiseksi. Kem-
peleen uuden kirkkoherrakunnan kirk-
koherranvirka on julistettu haetta-
vaksi ()0 päivän kuluessa tämän kuun
9 päivästä lukien, sanottu päivä lu-
kuunotottuna Sodankylän seurakun-
nan IVeen katekeetanvirkaau on kah-
deksi koevuodeksi 1 päivästä joulu-
kuuta lukien otettu kiertok. opetta-
jatar Edla Elisabeth Hietanen. Kit-

tilän seurakuunan I katekeetaksi on

mmitetty Kuusamon seurakunnan 111
katekeetta Aili Torvinen, joka saa

astua virkaan 1 päivänä joulukuuta
kamalla on Kuusamon seurakunnan
111 katekeetanvirka julistettu haetta-
vaksi 60 päivän kuluessa samau kuun
',) päivästä lukien, sanottu päivä lu-
.suunotettuna.

Tullilaitos. (S.T.T.) N'uorem-
iha&si tullivar ti jLiisi Oulun MÄa»

inairiiö pn 12 'hakijasta nimitetty yli-
määräinen tulli-vartija J. L. Järvelin.

Vanhemman tufflivairtijaai virkaa
Ra asui in tuillivartiolila on 'hakenut
kuusi ja yhtä nuoremman tuMivamti-
jan virkaa Kuokkalan tullivartiolla
kolme henkilöä.

Senaatti on myöntärevt Hangon tul-
likamarin edesmenneen kasöörin.
varatuomari U. A. Holmisi rämin les-
kelle Jenny Holmströmille ja. hänen
alaikäisille lasJsßaem 1.500 mikn lah-
japalkkion Holmströmin 21-vuotises-
ta palvelusajasts;.

Almanakan areniioikenksien
saamiseksi vv. 1918—1919 on eilen
umpeenmonneen hakuajan kuluessa
yliopiston kameliaan jätetty fcalksi
anomusta. Hakemukset avataan
vasta talousosaston istunnossa ensi
perjantaina.

Konlnl-ifos. SeminaaTinlehto-
ri F. A. Hästeskolle on myönnetty
,800 mikn paäktoo julkaisemastaan
beaksesta »Piirteitä Suomen kansa-
koululaitoksen historiasta*. Mitä tu-
lee anomukseen teoksen 'kävttämises-
tä seminaareissa oppikirjana on se
jätetty riippuvaksi eri seminaaxien
kulloinkin kelmmtoiissuunnitelTnia
laatiessaan tekemistä ehdotuksista.

Virkavapautta syysluku^auder
loppuun on myönnetty Viipurin suo-
malaisen lysecnn emg-lanniin kieJen
opettajattarelle M. Rantakarille, sijai-
sena nti E. Ronimus.

Postilaitos. Pyynnöstä on myön-
netty ero toimestaan Nurmijärven pos
titoimiston hoitajalle Emilia Mathilda
Hellstenille sekä Seinäjoen postitoimis-
ton hoitajalle Hildur Petterssonille en-
si tammik. 1 p-.stä lukien.

Kiimingin postitoimiston hoitajaksi
on nimitetty saman postitoimiston v.
t. hoitaja Jaakko Rautamäki.

Teollisuuskoulut. Teollisuus-
hallitus on myöntänyt Hangon ylem-
mälle käsityökoululle 1,065 mkn val-
tioavun lukuvuotta 1916—1917 varten.

Tampereen Teknillinen opisto.
(S.T.T.) Teolllsuushallitus on myöntä-
nyt tohtori-insinööri Y. Kaukolle anot-
tua virkavapautta Tampereen Teknil-
lisen opiston opettajantoim.?staan, lu-
kien viime kuun alusta, ensi touko-
kuun loppuun, keisarikuntaan tehtävää
opintomatkaa varten, ja sijaisiksi
määrännyt arkkitehti B. Strömmerin,
maist. K. J. Putkiston ja tohtori-
insinööri Y. Kaukon.

Uusia asutuslautakuntia.
Viime viikolla on asutuslautakun-

tia perusteltu Kankaanpään, Siunti-
on, Nurmeksen, Limingan, Finbyn ja
Janakkalan kuntiin. Yläneen kunta-
kokous jätti asian lähemmän val-
mistelun tilattoman väestön laina-
rahaston hoitokunnalle, joka on han-
ketta kaikin puolin kannattanut. On
siis toiveita asutuslautakunnan pe-
rustamisesta myös Yläneelle.

Lähettäkää:
1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 15. 20 kpl
Jyväskylin Kesäyliopiston ja Tie-
teellisen Kirjaston;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 kpl.
Kokkolan Suom. Yhteiskoulun:
1, 2, 3, 4, 5. 6. 7, 8, 9, 10, 15. 20 kpl.
Tyrvään V. P. K:n ennakkoarpoja pos-
tietuannilla. (Numerot, joita ei haluta,
pyyhitään pois.)

Nimi

Arvo tai ammatti

Osoite

SOIKEITA
KEHYKSIÄ!

Sopivia valokuviin.

Petter Malmqvist,
Korkeavuorenkatu 32. ■•

Tuloksia.
Nyt, kun »Suomen kielen

sanakirjaosakeyhtiön» uu-
si osakemerkintä parhaillaan on
käynnissä., ovat ehkä muutamat tie-
donannot merkinnän tähänastisista
tuloksista paikallaan.

Enin määrä osakkeita on merkitty
kaupungeissa, nim.: Helsingissä 560,
Viipurissa 137, Tampereella 86, Tu-
russa 56, Oulussa 51, Kuopiossa -49,
Kajaanissa 41, Porvoossa 30, lisal-
messa 27, Vaasassa 26, Savonlinnassa
22, Raumalla 20, Lahdessa 18, Hä-
meenlinnassa 16, Lappeenrannassa
16, Mikkelissä 13, Jyväskylässä 12,

Kotkassa 12, Porissa 12, Sortavalassa
12, Torniossa 12, Kokkolassa 7, Käki-
salmessa 7, Uudessakaupungissa 7,
Kemissä 6, Heinolassa 5, Raahessa 5,
Joensuussa 4 ia Haminassa 3.

Siinä on monta kaunista savutus-,
ta. Erityisesti vetävät huomiota
puoleensa Kaj aani ja Porvoo,
jotka ovat kiivenneet huikean kor-
kealle ohi monen isommankin kylän.
Kiitos valistuneen mielen ja innok-
kaiden asiamiesten ! Kaskinen, Lo-
viisa, Maarianhamina, Naantali, Pie-
tarsaari, Ti ja Uusikaarle-
pyy ovat ainoat kaupungit, joista ei
vielä yhtään osakasta ole sanakirja-
yhtiöön liittynyt.

Maaseutu on toistaiseksi ollut mu-
kana jotenkin heikosti ja epätasai-
sesti; kokonaistulos, n. 250 osaketta,
on kaupunkikuntien saavutuksien
rinnalla varsin vaatimaton. Suurin
määrä osakkeita on merkitty seuraa-
vissa maalaiskunnissa: Noormarkus-
sa 51, Somerolla 16, Joroisissa H,
Rovaniemellä 10, Kokemäellä 8, Kuh-
moisissa 6, Saarijärvellä 5, Kangas-
lammilla 5, Hyvinkäällä 4, Nokiassa
4, Rautalammilla 4 ja Seinäjoella 4.

Noormarkun listassa on tä-
hänastinen suurin merkintä, A. A h 1-
ström Osakeyhtiön 50 osaket-
ta. Sangen ilahduttava on Some-
ron lista, jossa enimmät merkitsi-
jät ovat supisuomalaisia valistuneita
talollisia. Olisipa sellaista mielialaa
yleisemmin, niin helposti kertyis*
riittävät varat yhtiön kansallisista
kansalli simman, suomalaisista suo-
malaisimman tehtävän toteuttami-
seksi. ;

A. K.

Elintarvekysymys.
Keiaotieln maitokaupassa.

(S.T.T.) Kun sanomalehdissä on ol-
lut moitteita siitä, että maidonvienti-
liikkeet ovat aiheuttaneet maitopulaa
erinäisissä kaupungeissa ja taajavä-
kisissä yhdyskunnissa ostamalla
maitoa näiden •maidontuontialueilta
ja lähettämällä sen Pietariin ta
muille paikkakunnille, on yhdistet-
tyjen maidonvientiliikkeiden järjes-
tön toimikunta kiertokirjeellä hm
mauttanut järjestöön kuuluville vie-
jille, etia jos joku niisiä vastedes te-
kisi itsensä syypääksi tämänlaatui-
seen menettelyyn, velvoitetaan sellai-
set liikkeet toimittamaan asianomai-
seen kaupunkiin tai yhdyskunnaan
se maibmäärä, minkä ovat niiltä
poistaneet.

Voin jakein koko maassa.
(S.H.) Senaatissa ei vielä eilen esi-

telty kysymystä uudesta järjestel-
mästä, jonka mukaan m.m. asetettai-
siin maaniviljclystoirmiluskunniam
ala inien voin j ak elukesfcuskomi tea .

Sen sijaan jakoi valtion vointarkas-
tusasama ne voit, jotka voiraviejät
olivat saaneet määräyksen pidättää
tiistaiseksi varastoihin.

(S.T.T.) Eilen jaettavana, olevat UO
voxrritteliä jaettiin seuraavasti alia-
mainittujen paikkakuntien elinlarve-
toimikunni.Lle: Eeismgin 195 dr., Tu~
run 50, Viipurin 50, Tampereen 50,
Kotkan 13, Hangon 8, Vaasan 20, Po-
rin 10, Rauman 10, Porvoon 3, Lovii-
san 2, Tammisaaren 4. Jyväskylän
5, Pietaa-saaren 5, Kokkolan 5, Uuden-
'kaupungin 2 ia Terijoen 8. Vienti-
Liikkeiden voLnsaanti on viime päi-
vinä oP.ut ilahduttavasti nousemas-
sa, mkrkä vuoksi voidaan toivoa, että
ensi lauantaimia ja'koa toimitettaessa
on käyteltävävä suuremma!voimäärät
lehden tasaisemman jaon mahdolli-
seksi. Ylläoleva an. luetteloon ei ole
voitu ottaa eräitä parkkoja sattunei-
den esteiden vuoksi.

Voin saanti Helsinkiin.
(S.H.) Valion Helsingin konttori sai

kulum c-ella viikolla vastaanottaa
kaikkiaan 340 asßaft, niistä eilen 102.

Käkisalmen valtuusto anoo rajahin-
tain pci-tauista.

(S.H.) Käkisalmen kaupunginval-
tuuston kokouksessa viime keskiviik-
kona päätettiin anoa senaatilta elin-
tarpeiden rajahintojen poistamista.

Sokerin salakuljetus
yli rayan Venäjälle on, sikäli kumi K.
A.-L. on rajaseutulaisilta kuullut,
saavuttanut viime viikkoina harvi-
naisen vilkkauden. Paitsi sitä, että
yleensä käydään rajan tältä puolelta
sokeria ostamassa, ovat ammattisala-
kuijettajat valinneet tällä kertaa so-
kerin kuljetuksen Venäjän puolelle
varsinaiseksi toimialakseen. Että

UUSI SUOMETAR

m. m. kiinteimistöjfi ä

100,000, 50 ?
000, 25,000,

15? 000, 10,000, 9,000, 8,000,
7,000, 6,000, 5,000 ja 4,090 mrk.

y- m.

Arvonta toimitetaan kiiluvan

marraskuun 27 p:n!t.
Myyntiä jatketaan kaikkialla sikäli kuin varastoa riittää.
Kaikki tilaukset täytämme nopeasti saapumisjärjestyksessä

täti luvatonta tietä soKeria on men-
nyt runsaasti maasta pois todistaa
se, että kaiken käytettävän sokerin
Venäjän puoleisissa, rajan läheisissä
maalaiskylissä kerrotaan olevan Suo-
mesta tuotua sokeria. Merkillisesti
vaihtuvat nykyisinä aikoina osat.
Viime syksynä kuljetettiin sokeria
näihin aikoihin kiireen kaupalla Ve-
näjältä Suomeen. Nyt käy kauppa

i päinvastoin

Lihattomat päivät.
(S.H.) Maarianhaminan Semratoo

ne oli anonut senaatilta saada lihat-
tomina päivinä tarjota yleisölle ka-
naa,, maitta on sonaatti hvlännyt ano-
muksen.

(S H.)

60 vuolta
täyttää. tänään kunnallisneuvos
Aleksanteri Ko-nkonsn Vii-
purissa.

Kotoisin Asikkalan Viitailasta,
lähti Aleksanteri Konkonen varatto-
mana nuorukaisena Itä-Suomeen tu-
levaisuutta itselleen luomaan. Toi-
miessaan rautatien palveluksessa al-
koi hän harjoittaa puutavaraliikettä
Schuvalovon asemalla. V. 1884 hän
siirtyi Perkjärvelle, missä harjoitti
kauppa- y. m. liikettä 16 vuotta,
rakennuttaen paikkakunnalle oman
liiketalon höyrymyllyn y. m.
Muutettuaan v. 1900 Viipuriin jatkoi
hän vielä puutavara.likettään, jon-
ka noin 5—6 vuotta sitten lopetti.

Viipurissa joutui K. vähitellen o-
salliseksi useampiin taloudellisiin
yrityksiin Talo-yhtiö »Arina» perus-
tettiin samana vuonna, jolloin hän
muutti Viipuriin ja hänestä tuli sen
isännöitsijä ja yksi pääosakas. Rau-
takauppa »Ahjossa», talo-yhtiö »Kim-
mossa» sekä monessa muussa onhan
johtokunnan jäsenenä. Suomalaisen
Säästöpankin johtavia henkilöitä on
hän ollut alusta pitäen, samoin on
hän kuulunut »Viipuri»-le.hden johto-
kuntaan melkein koko Viipurissa olo-
aikansa. Ulkopuolella oman kuntan-
sa rajoja on hän toiminut m.m. Suo-
mi-yht;ön edustaj ; stossa ja Kauppa-
korkeakoulun johtokunnassa.

Suomen asiat venäläisissä
lehdissä.

Kunnallisneuvos Konkosessa on
yhdistynyt hämäläisen harkitsevai-
suus ja karjalaisen alotckykyisyys.
Nämä ominaisuudet ovat saaneet hä-
nen yrityksensä onnistumaan ja ny-
kyään on hän Itä-Suomen .huomat-
tavimpia suomalaisia liikemiehiä.
Suomalaisuuden asian hyväksi, mi-
kä on hänen keskeisimpiä harras-
uksiaan, on hra Konkonen tehnyt

uhrauksia ja lahjoituksia, m. m.
muistaen Suomalaista tiedeakate-
miaa.

S- 0. K:n teollisuuslaitokset.
Sokerinjakelu Helsingissä.

(S.T.T.) Suomen Osuuskauppojen
Keskusosuuskunnan ylimääräisessä
kokouksessa eilen Helsingissä pää-
tettiin hallintoneuvoston ehdotuksen
mukaisesti myydä osuuskunnan Kol-
hossa omisfaman tulitikkutehtaan a-
lue ja rakennukset.

S.O.K:n tulitikkutehdas muutetaan
Haapakoskelle, joka tila on ostettu
750,000 mkn kauppahinnasta. Sinne
tullaan myös siirtämään ja perusta-
maan muitakin Keskuskunnan teol-
lisuuslaitoksia. Myönnettiin oi-
keus kiinnityksen ottamiseen erinäi-
siin Keskuskunnan omistamiin kiin-
teistöihin.

Vironkielinen jnmalaapalveluE,
'asten ripille laskeminen ja herran-
ehtoollinen on Hospitsin kirkossa
Vuorik. 17 tänään klo 10 ap.

Toimikoo nopeasti
niin ennätätte vielä saada ennakkoarpojamme ä 1 mrk. kpl. 10 arvan vi-
hoissa. Siten kannattamalla tärkeitä sivistyslaitoksia on mahdollista of.tä

voitatte m ib litanialla markalla

Asiamiehet saavat yllm. palkintoja. KysykSH ehtojamme.

Yhdistyneitten Yhteiskoulujen Miljoona-arpajalset.
Helsinki, Aleksanterink. 13, puhel. 58 95. 22716

(S.H.) Novoje Vremjan säh-
kösanomassa kerrotaan, että Suomen
senaatin käskystä on Viipurin läänis-
sä toimitettu tutkimus viime aikoina
tapahtuneen salaisen tavarankuljetuk-
sen johdosta, jolloin on huomattu, et-
tä suurin osa tavaroita on kuljetettu
keisarikuntaan maitoastiolssa ja ensl-
mäisen sekä toisen luokan vaunujen
istuinsijojen alla.

Meressä ajelehtivia jauhoja
(S.T.T.) Useat eri henkilöt Kuolemajär-
ven pitäjästä ovat mamitun pitäjän
rannoilta korjannoet kaikkiaan 242
säkkiä ruisjauhoja, jotka kuiuiluiva'
höyrylaiva »Pyhäniemen» lastiin.

Säkkijärven pitäjän Salamaniemeii
edustalla uponneesta kaljaasista
»Evi» ovat eri henkilöt pelastanee!
yhteensä 250 säkkiä graham-vehinä-
jauiioja.

Sodassa olevat (S-H.) Aliluut-
nantista on ylennetty luutnantiksi
Emil Valerian Vesikko, vänrikistä ali-
luutnantiksi Aleksander Sederholm,
Bruun, Edv. Holmberg, vapaa-tora M.
Taube ja vapaafcra A. Tauba, korne-
tista hnitnantiksi kreivi Armfelt,
fautaanitista aEfcapteeaiiksi Krook.
R. Inv.

Kuolleita, Konttoripäällikkö
Ali Hertell kuoli täällä toissa-
päivänä. Hän oli syntynyt elok. 25
p:nä 1866. Lähinnä surevat vaina-
jaa puoliso ja lapset.

Laivanvarustaja Algot W alf r i d
Rönngren kuoli täällä t.k. 10
pnä lähinnä puolison ja lasten sure-
mana. R. oli syntynyt Ruotsissa
elok. 2 pnä 1884.

T. k. 7 pnä kuoli Nakkilan pappi-
lassa leskirouva Helena Sofia San-
dell 88 ikävuodellaan. Vainajaa
kaipaa lähinnä poika, rovasti Berndt
V. Sandell perheineen.

T. k. 9 pnä kuoli Kärkölässä emän-
tä Helena Sofia H i i t i ö 91 v. van-
hana. Vainajaa surevat lähinnä ty-
tär, vävy, lapsenlapset ja lapsenlap-
senlapset.

T. k. 4 pnä kuoli Lahden sairas-
huoneella palvelijatar Maija My ö-
hänen Kuopion seurakunnasta iä-
hes 29 v. ikäisenä. Lähinnä ka -

paavat häntä sukulaiset ja tuttavat.
Jalokivivarkaita Pietarissa. (S.H.)

Pietarin vuoriopiston kokoelmista
varastettiin aikoinaan hyvin arvokas
kokoelma jalokiviä, smaragdeja ja ti-
mantteja sekä ainoa laatuaan maa-
ilmassa oleva möhkäle luionnomkul-
taa. Nyttemmin on Shuvalövcssa pi-
dätetty murtovarkaat Tshernov ja
Mairkovski, joilta on löydetty varas-
tettuja smaragdeja. Kultain ovat he
lähettäneet Suomeen, kenelle, sitä ei
vielä tiedetä Mahdollisesti aikoi-
vat he myydä sen ulkomaille. On
syylä otaksua, että, varkaat eivät ole
rikkoneet tätä fcultam/öhkäLettä,
vaani kätkeneet sen jonnekin koko-
naisena. Denj.

Aikakauslehdet. K. J. Gumme-
ruksen perustama Kyläkirjaston Ku-
valehti, A-sarja, joka ensi vuonna
täyttää 50:nnen ikävuotensa, tulee
tammikuun alusta siirtymään Wer-
ner Söderström Osakeyhtiön kustan-
nettavaksi ja ilmestymään Porvoos-
sa. Sen vastaavana toimittajana py-
syy professori Jaakko Gummerus.

(S.H.) Kaupungin muonitustöinä-
kunta on päättänyt, ettei sokerin ja-
kelusta osattomiksi jääneitten kaup-
piaitten kirjelmä, josta aikaisemmin
on kerrottu ja joka kokonaisuudes
säänkin on julaistu lehdessämme, an-
na aihetta mihinkään toimenpitee-
seen. Päätöstään perustelee toimi-
kunta sillä, että jakelu on toimitet-
tu kuluttajain etua silmällä pitäen
ja mahdotonta olisi jakaa kunnan
hankkimaa sokeria kaupungin kaik-
kien 400 siirtomaatavaran kaupan
kautta.

(S.T.T.) Kaupungin muonitustoimi-
kunta ilmoittaa, että kunnan sokene
myynti korttijärjestelmää käyttämäl-
lä alkaa torstaina kuluvan marras-
kuun 16 pnä. Marraskuulta on ku-
kin korttijärjestelmään rekisteröity
oikeutettu saamaan 800 gramman
annoksen. Vahvistetut sokerinran-
nat ovat myymälöissä vleisön näh-
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Yrjö Koskisen
Kansallisia ja yhteiskunnallisia

kirjoituksia
on kirjakaupoissa ja maaseutuasiamiehillä.

I osa, tv. 1853—62, 547 bit., nid. 4:50, sid. 5:50.
II osa, tt. 1863—71, 759 sir., nid. 5:50, sid. 7:—.
HI osa, tt. 1872—76. 476 sit., nid. 4:—, sid. s:—.

Yhteensä I—III 1782 siT., nid. 14:—, sid. 17:50.
,JJämä pirteät kirjoitukset ovat yhteisenä pohjana kaikille suo-

malaisille valtiollisille puolueille .ja suomalaisille sivistysharrastuk-
sille. Luulisi kaikkien, joille suomalaisuuden yhteiset kevätmui-tot
ovat rakkaita tekevän voitavansa (niiden) levittä-
miseksi." (Uusi Aura.) 22591

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura-

tavi nä. Lisäksi ilmoittaa toimi-
kunta, että marraskuulla ruokakun-
nille varatun sokerimäärän saa os-
taa tämän kuun kuluessa sekä että
koko tarkoitukseen tarvittava sokeri-
määrä on saatavana myymälöistä.

Röjsjön turvesoiden hankki-
minen kaupungille.
Osto tflaisnns menetetty.

Käsiteltäessä kaupunginvaltuus-
ton kokouksessa viime tiistaina eräi-
den Röjsjö Aktiebolag-nimisen yh-
tiön osakkaiden tarjousta yhtiön
osake-enemmistön ostamisesta kau-
pungille, ilmoitti eräs puhuja, että
tarjous on voimassa ainoastaan vii-
me perjantaihin saakka.

Tämän johdosta on tiedusteltu
eräältä tarjouksen tekijöistä, oliko
tuo ilmoitus oikea ja oliko tarjouksen
voimassaoloaika katsottava päätty-
neeksi. Hän ilmoitti, että tarjouksen
voimassaoloaika todetlakin päättyi
perjantaina ja että kaupunki nvt on
menettänyt tilaisuuden ostaa tarjo-
tun osake-enemmistön.

Kuten ennen on kerrottu, "päätti
valtuusto mainitussa kokouksessaan
asettaa valiokunnan asiaa tutki-
maan, mutta kun päätösvaltaisia
määrää jäseniä ei enää ollut läsnä,
ei valiokunnan asettamisesta tullut
mitään.

Kaupunkilähetys.
Suomenkielisen Sisälaherysjuhlan

toimeenpaatoe EelsimgLn Kaupunkilä-
hetys tänään klo 6 i. Nikolairjkirkcs-
sa. Tri Päivänsalo saarnaa ai-
neesta: »Jeesus )a nykyajan
hätä>. Lähetysseuran kuoro lau-
laa. Pasi Lehtonen saarnaa ai-
neesta: »Rukouksen taistelu-
kenttä». Pääsy vapaa. Kolahti tu-
lee Kaupunkilähetykselle.

Hengellisen iltaman
toiimieenpamee KauipunkLläihetyig tiis-
taina t.k. 14 p. klo 6 i. Belaniassa.
Tri Päivänsalo puhuu suomeksi
aineesta >Yksin Jumalankans-
sa> ja kirkkah. Bonsdorff ruot-
siksi. N. M. K. Y:n kuoro esittää
kuoro- ja past. Forsman yksinlau-
lua. Pääsymaksu on 1 nsk. Juh-
laan on ilmestynyt tri P ä i v ä n s a-
lon teos »Kiirastulen läpi».
(3 mk. 50 p.)

Myyjäiset

järjestää Helsingin Kaupunki! ähietys
tiistaina t.k. U p. klo 10:slä alkaen
Biftaniassa, Perämiehenä. 13. Siihiä
tilaisuudessa myydään sadottain
Kaupunkilähetyksenl ystävien vaivo-
jaan säästämättä valmistamia siroja
käsitöitä, m.m. noin 200 aistikasta
esiliinaa, hyviä säilykkeitä ja hieno-
ja levoksia. Kun yleisö muistaa sitä
hyvää tarkoitusta, nääkaaimmgin si-
sälähetystyötä, jota varten nämä
myyjäiset toimeenipaninaan. on se
varmaan suurissa joukoin rientävä
mainittuun tilaisuuteen.

Kaupunginvaltuuston kokoon-
pano. 20 erovuorossa olevan kau-
punginvaltuuston jäsenen tilalle tu-
levien valtuusmiesten vaalin on
maistraatti määrännyt jouluk. 4 päi-
väksi.

KahdettakymmeneHäscitsemät-
tä vuosijuhlaansa viettää tänään
Helsingin Nuorten Miesten Kristilli-
nen Yhdistys. Tällä aikaa on yhdis-
tys kerinnyt jo vakiintua yhdeksi
huomattavimpia aatteellisia järjestö-
jä pääkaupungissa. Ja koko maan-
kin kannalta katsoen on yhdistyksen
merkitys kylläkin suuri. Onhan Hel-
singin NMKY. Evani, luterilaisen
Nuorukaisyhdistyksen rinnalla se yh-
distys, joka on ollut aloittamassa si-
tä laajaa kristillistä nuorisotyötä,
mitä maassamme tällä hetkellä teh-
dään. Yhdistyksen vuosijuhlat ovat
aina olleet juhlahetkiä, joihin yhdis-
tyksen jäsenet ja ystävät ovat salin
täydeltä saapuneet. Tässä 27 vuosi-
juhlassa pitää juhlapuheen kansa-
koulujen tarkastaja, maisteri M. P e-

sonen. Esitelmän yhdistyksen
»asemasta ja tehtävistä» tällä hetkel-
lä pitää sihteeri, past. V. Lou hi-
vuori. Yhdistyksen Sekakuoro, jo-
ka v:sta 1893 on aina vuosijuhlissa
laulanut, esiintvy tietysti nytkin.
Täyttyköön tälläkin kertaa yhdistyk-
sen kaunis juhlasali ääriään myöten
juhlivasta yleisöstä.

Suomen Lähetysseuran myyjäi-
set ovat jouluk. 6 ja 7 päivä klo 10
a. p. seuran talossa, Tähtitorninkatu
16. Lahjoja vastaanotetaan kiitolli-
suudella.

Liljelundin
Taidekaupassa

Fabianink. 8, toisessa kerrokses-
sa, pääovesta, ovat seuraavat
taulut nähtävänä:

8. A. Keinänen:

Kristinuskon tnoattl Suomeen Kol-
lusutmahi 1913

(Katerala-athe)

Heinäväen päivällinen 1918
Keuruun kirkko 1875
Aine Sippolasta 1888
Ukonäcttva 1910
Veljekset 1907
Kullervo i
Sisäjärven lahti
Metsäpuro KKtö
Sisä järvimaisema
Pojan kuva
Nuori tyttö 1907
Vaimo
Päivänkakkaralta kysytään 187»
Tyttö kansallispuvussa
Lapsen kuva
Maisemia
Maisema
Talonpoikaistalo

Puutirunkoja
Vesiputous
Dtatunneimai

Liljelundin Taidekauppa

Fabiaolnfk. 8, toinen kerros, (pM-
ori). Auki tänään ja lähinnä seo-
raavina päivinä klo 12—<S.

1910
1907
1907

Helsingin yleinen sairaala.
AsistenUilääkärLn -virkaa, Hdskigiin
yleisen sairaials.n syfiloderm&tologi-
sella osastolla ovat eilen urapeenl
menneen hakuajan kuluessa hafce-
neet iääket Ms. T. J. Hotasträm ja
Toivo Salo.

Tulitikkujen saanti Helsingissa
on nykyään hyvin vaikeaa. Suurim-
missa liikkeissä ei niitä enää liene
ollenkaan. Syyksi selitetään se, et-
tei niiden valmistus muka kannata
nykyisillä rajahinnoilla. (S. H.)

Helsingin laivaliik*. (S.H.) Ei-
len saapui satamaan yksi höyrylai-
va petrolilastissa, yksi hinaaja tuo-
den 3 oroonrua, wssa oli 1.465 tusi-

naa lautoja ja 16 tusinaa lankkuja,
sekä 4 saaristolaiisalusta Ihailko- ja
hiekkHawtissa.

Helsingin kaupungin asemakaa-
va-arkkitehdinviika on julistettu
haettavaksi 30 p. kuluessa t. k. 11 p.
jälkeen.

(S.H.) Nikkilän mielisairaala.
Rahatoimikamari on ehdottamat kaiu-
pungin valtuustolle, että Nikkiläin
asemalta kunnalliseen mielisairaa-
laan rakennettu hevosraiiiotie säily-
tettäisiin ja että radan vaatimani maa-
kaistaleen ostamista varten myönnet-
täisiin 5,600 min määräraiha.

Kauppakorkeakoulun oppilasyh-
distys vietti erien viidettä vuosijuh-
laansa. Vieraitten joukossa oli mjm.

opiston rehtori ja opettajia sekä yli-
oppilasosakuntien y.m. edustajia.
Kun yhdistyksen juhlakvartetti oli
soittanut pari kaiDpaletta. puhui yh-
distyksen puheenjohtaja A. H. Ahon-
oja juhlayleisön tervetulleeksi koske-
tellen samalla lyhyin piirteiiin yhdis-
tyksien perustamista ja aikaisempia
vaiheita Ylioppilaslaulajain laulettua
piti yhdistyksen inspehtori, tohtori E.
Nevanlinna pirteillä esimerkeillä va-
laistun juhlaesitelmän, jossa hän
Sombartin mukaan selvitteli nykyi-
sen talousihmisen psykologiaa. Tä-
män jälkeen seurasivat tavanmukai-
set tervehdyspuheet vieraille sekä
vastaukset niihin. Lopou ohjelmasta
oli omistettu lausunto- ia soittomume-
roille. Juhla päättyi seurusteluun ja
karkeloon.

Talonkauppoja. Talon ja tontin
i; :o 13 Karjal:nkadun varrella on hra
J. Finnström myynyt kauppias A. Ker-
viselle. Kaupan välitti
Liiketoimista).

Eilen tehdyllä kauppakirjalla on Osa-
keyhtiö Weilin & Göös ostanut leski-
rouva Augusta Garofiilta tontit n:o 14
ja 10 Läntisellä Viertotiellä (Töölönk.
13 ja 15). Ensinmainituila tontilla on
kaksinkertainen puurakennus, mutta
aikoo yhtiö, niin pian kuin olosuhteet
sen sallivat, rakentaa yhteisesti mo-
lemmille tonteille 5-kerroksisen kivi-
rakennuksen, julkisivu kolmelle kadul-
le, nimittäin Läntiselle Viertotiel-
le,, Hesperian- ja Töölönkaduil-
le. Uuteen taloon järjestetään ajan-
mukaiset huoneustot yhtiön kirja- ja
kivipainoa, kirjansitomoa, konttorikir-
ja- ja albumitehdasta sekä muita gra-
fillisia laitoksia varten.

Talot n:ot 20—22 Länsi-Heikinkadul-
la, jotka Weilin & Göös myöskin omis-
taa Ja joilla liikkeen tehdaslaitokset

Osoite
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EläinsuoielustyS tahtoo eläinten
kohtaloa parantamalla edistää kan-
san henkista ia taloudellista vauras-
tumista. Tällaista työtä tekes Suo-
men Eläinsnojelusyhdistys. Muista-
kaa «itä rahalahjoilla, testamentti-
määräyksillä j.n.6.

nykyään ovat, ovat osoittautuneet riit-
tämättömiksi yhtiön liikkeen laajenta-
mista varten.

Johtaja John Bergström Savonlin-
nasta on 485,000 markan kauppahinnas-
ta näyttelijä Adolf Berliniltä ostanut
kulmatalon ja tontin Fredrikinkatu 27
Ja Iso Roopertlnkatu 27, täällä.

Kuolleisuus Helsingissa. Viikon
M/io—'/n kuluessa kuoii 32 henkeä (lu-
terilaista). Joista 6 oli alle 1 vuoden,
2 I—lo vuoden Ja 24 yli 10 vuoden
Ikäisiä.

Allania inlttulhln kuolemansyihin
kuolleiden henkilöiden lukumäärä oli:

Keuhkotauti ja muut tuberkulootlßet
taudit 6, keuhkotulehdus 1, maha- ja
suolitulehdus 2, verenmyrkytys 2, pit-
källiset sydän- Ja verisuonitaudit 4,
syöpä 6, murha ja tappo 1, muut kuole-
mansyyt 10.

Viikon kuolleisuutta vastaava vuo-
tuinen keskikuolleisuus oli 9,4 1,000
henkeä kohti. (Keskikuolleisuus vuon-
na 1915 oli 12,5 1,000 henkeä kohti.)

Murrot. Toissa yönä on murtau-
duttu rikkomalla esilukko erääseen
vajaan Simonkatu 6:ssa, josta on vie-
ty eräälle suutarille kuuluvaa pohja-
nahkaa 41 ks-, arvoltaan n. 400 mk.
Asia on ilmoitettu etsivälle poliisille.

Kokouksia,
(S.T.T.) Filosofisen yhdistyksen

kokouksessa viime perjantaina alusti
tri Kaila keskustelualuetta »epääa-
rahraallisesta ajattelemisesta». Esi-
tyksen ydin oli se, että wurzburgilal-
nen ajatuspsykologlnen metodi, jonka
mukaan melkein kaikki ajattelemista
kokeellisesti käsittelevät tutkimukset
on tehty, on kolmessa suhteessa vir-
heellinen. Pahta virhe on, että koe-
henkilöiltä ei ole vaadittu todellista
tajunnantilojen kuvausta, vaan on sal-
littu heidän ainoastaan kertoa, mitä
heidän elämyksensä ovat merkinneet
eU .tarkolttameet. Toiseksi on tykkä-
nään jätetty huomioonottamatta tottu-
muksen ja harjaantumisen vaikutus a-
iatusprosesseihin. Kolmanneksi ei ole
tehty riittävän tarkkaa eroa ajattele-
misen loogillisen ja psyikologisen sei
vyyden välillä, vaan on luultu, että
Jo «Jättelemmen on loogillisesti sel-
vää, «. o. Jos ajatuselämykset ovat
merkitykseltään täsmällisiä, niin on a.
jattelu myös psykologisesti selvää, s.o.
kirkkaasti ja selvästi tajuista. Mutta

- loogillinen Ja psykologinen selvitys ei-
vät ole missään välttämättömässä suh-
teessa toisiinsa.

Syntyneessä vilkkaassa keskustelus-
sa lausui tri Laurila epäilyksensä
siitä, eikö alustaja kokeissaan sugge-
roi koehenkilöihin määrättyä käsitys-
tä Ja pidä »epähavainnolllsen» käsitet-
tä epämääräisenä, sellaisena kuin se
esteettiseHä alalla on formuloitu. Tn
Söderhjelm mainitsi tekemistään
tutkimuksista, Joissa hän ei ole mi-
tään epähavainnolllsia elämyksiä ta-
vannut. Matat. Hollo piti alustajan

arvostelua wörzburgilaisista tutkijois-
ta Ulan ankarana. Maist. Soisalon-
Soininen huomautti, että koehen.
kiloilla hänen uskoaksensa olisi taipu-
musta, reprodusoiflessaan sisälliset e-
tämyksensä kuvaamisen tarkoitukses-
sa, tietämättään selventämään, täy-
dentämään Ja kehittämään näissä ai-
noastaan hahmoitellut havabmollisuu.
den idut. Katsoi kokeellisen sielutie-
teen sen suuresta merkityksestä huo-
limatta vielä siksi nuoreksi, että ei ny-
kyään mitään tieteellisessä sulloessa
pysyviä, täysin varmoja Johtopäätök-
siä voitaisi tehdä, koskapa eri kokei-

lijoiden tulokset samoista asioista o.
vat silmiinpistävän divergentit, riip-
puen tämä heidän tendeera&vasta tut-
kimustavastaan, minkä syynä taas lie-
nevät antisloidut sielutieteelliset teo-
riat.

'(STT) Suomen LBäk«rlseuran
eilisessä kokouksessa piti seuran Tan-
tin Jäsen, prof. Palmberg, Joka viikon
iparästä tfiyttafi 85 vuostta, mutta on
Ikäisekseen pirteä Ja reipas ja täyn-
nä harvinaisen eloisaa harrastusta
alaansa, esitelmän tmmunltetista. Läs-
näolijat, Jotika kuuntelivat esitystä
mielenkiinnolla, valmistivat esitelmöit-
sijälle esitelmän päätyttyä sydämelli-
sen enoslotfosoltuksen.

Tri Emroth esitteli esitelmässään
Koch-Weeks-basillia conjunctlvitln ai-
heuttajana, mitä basillia, el aikaisem-
min ote Suonnesisa tavattu. Basilli. Jo-
ka tosin aikaisemmin on harraitta ja
myöskin, ollut kulkutaudin aiheutta-
jana, vaikkakaan el kylmeimmiseä
maissa, on nyt sodan aikana tavattu
eräässä kiinalaisessa ja eräässä venä-
läisessä. Tauti oe kuitenkin vaara-
tonta laatua. Tohtori Kajava teki
lopuksi selkoa mieltäkiinnittäväslä Ja
harvinaisesta epäsikiöstä (sacralipa-
raslltlsta). Joka syntyi täällä suurla-
kon aikana. Täimän yhteydessä mai-
nittakoon, että tähän aikaan oli mitä
oanitulslimpia huhuja liikkeellä epäsi-
kiön fajleta Ja laadusta.

Kokouksessa käsiteltiin lisäksi ,Jouk-
ko juoksevia asioita.

Urheilun alalta.
HKV:n piirikunaalliset

painikiipailut
alkoivat ellen Illalla Heimolan voimis-
telusalissa. Osanottajia oli läsnä 24.
Seuraavat ottelut suoritettiin;

Raskas keskisarja:
E. Rosenqvist (Vesa) voitti J.

Grönholmin (HAK) 3 min. 3 sek.
voimalla painaen vastustajansa harti-
at mattoon. Au g. Mattsson (vil-
li) voitti kiivaan ottelun jälkeen O.
Niemisen (HAK) 2 min. 30 sek.
Rosenqvist voitti omaan heittoon-
sa sortuvan I. Ahlberg in (HAK) 2
min. 49 sek.

Kääplösarja:
V. Lasa. n e n (HKV) oli heti voit-

tamaisillaan A. Lindforsin (Visa)
nlskaheitolla, mutta visalainea pelas-
tui nipin napin sillan avulla. Ottelu
muuttui sitten ruhjoliuksi, kunnes La-
sanen uudestaan sai niskahelton ja
voitti 11 min. 27 sek. Palkintotuoma-
rit eivät tahtoneet tunnustaa Lindfor-
sin häviötä, mutta itse hän »en tun-
nusti. J. Lehtonen (HKV.) voit-
ti vaihtelevan ottelun jälkeen klubi,
toverinsa A. Siposen. Lindfors
voitti tulisen yhteenoton jälkeen A.
Halosen (Ponnistus) 4 min. 19 sek.
—Las a n o n voitti salamannopeal-
la heitolla Lehtosen 4 min. 45 sek.

HSyhensarja.
O. Oksanen (Jyry) voitti , R.

Mustosen (HAK) Jo 1 min. 55 sek.
kuluttua kädenvedolla. Oksanen
voitti 3 min. 9 sek. T. Klnn us e n
(HAK) hartioilleen. R. Musto-
nen voitti yleisön suureksi huviksi 4
min. 2 sek. K. Hytösen (HKV) puo-
linelson_ ja kädenväännöllä.

Kevyt sarja:
O. Räsänen ( Vesa) ja K. M ä k e-

lä (HKV) painivat 30 min. ratkaise-
mattoman ottelun. Tn. Hentilä
(HKV) voitti nlskaheitolla klubitove.
rinsa L. Virtasen 3 min. 44 sek. yri-
tettyään ensin turhaan kerran toisen-
sa jälkeen lonkkavippausta. A. H e-
-1 e n i u s (Visa) voitti samannimisen
HKV:n jäsenen komealla heitolla 9
min. 36 sek. Mäkelä voitti 8 min.
15 sek. Virtasen, joka oli painissa
voitolla, mutta hävisi nähtävästi pelä-
ten M:n heitosta joutuvansa maton

ulkopuolelle. Hentilä voltti voi-
malla Räsäsen. Aika 2 min. 46 sek.

Keskisarja:
K. Lampila (HKV) voltti klubi,

toverinsa K. Lönnforsin 1 min. 12
sek. nlskaheitolla. E. Mäntynen
(HAK) ja U. Helenius (HKV) pai-
nivat ratkaisemattoman. Hele-
nius voitti Lönnforsin 3 min. 30
sek. M&ntynen ahdisti kovasti
Lampilaa, joka loisti ovelilla vasta-
liikkeillään, saattaen Mäntysen siltaan
juuri kun tämä oli voitontoiveisena
vääntämässä. Mäntynen voitti kuiten-
kin 7 min. 46 sek. kädenväännöllä.

Kilpailut jatkuvat tänään klo 7 l.p,

Helsingin suomalaisien
naisvoimisteluseuraan

urheilujuhla
eilen illalla yliopiston voimistelusalis-
sa oli kerännyt salin täyteisen katso-
ja- ja kuulijaikimnan, Joka heltiämättö-
mällä mielenkiinnolla seurasi monipuo-
lisen ohjelman vaihtelevia esityksiä.

Illan ohjelman -alkoi tilapäinen voi-
mlstelljain kuoro, esittämällä neiti
Edit Holmströmin Johdolla rva Kal-
lion reippaan vosmistelijain marssin:
»Ml riemu kautta timan soi, ja leikki
rattoisa», saaden tämä ensimälDen oh
jelmanumero heti yJeisön lämpene-
mään. BJörnsonin »Työläis-marssln»
esitti kuoro niinikään.

Sävelten vaiettua marssi saliin sa-
takunta reipasta ja iloikatseista naista
ja tyttöä, pienimpien joukossa tosin
yksi toisenkin sukupuolen edustaja. Yli-
opipiiasnaisrolmisteiijain, Suomal. na's
voimistelijaan Ja Säkcnten naisosastot
sekä viimeisen seuran tyttöosasto suo-
rittivat taidokkaasti urheilumerkkioh-
jelmansa Kaarina Karin ja Säkenten
pienokaiset lasten urheilnmerkkivaati-
mukeet Aino Saarelaisen Johdolla.

Anni Collan esitelmöi tunnetulla
hauskalla tavallaan urheilun Ja voi-
mistelun merkityksestä naisten ja tyt-
töjen kasvatuksessa, saaden varmaan-
kin monen aatteelle välinpitämättömän-
kin vakuutetuksi urheilun tärkeydestä
terveyden ylläpitäjänä Ja tavallisten
arkisten askartemme yksipuolisen vai-
kutuksen vastapainona.

Pilkkaanheitto, koTkeushypipy ja kä-
velykiTpallnjen suoritukset todistivat
pitkäaikaista harjoitusta; erikoisen
huvittavan ohjelmakohdan muodosti
pienokaisten kävelykllpailu, kun he
munalusiWka kädessä kiiruhtivat as-
keleltaan. Heidän kävelynsfi oli joka-
tapauksessa hillittyä Ja tarpeellisen
rauhallista.

Kun vielä mainitsen laululeikkien
kelpeät suoritufkset eekä neitien Ester
Tuullaisen, Hihna Syvälahden Ja Gurli
Lindforsin lausuntonumerot, lienee fi-
lan onnistunut ohjelma pääosissaan
tullut selostetuksi.

Saman urheilu- ja voimieteluohjel-
man esittävät seurat tänään sunnun-
taina klo 2 päivällä, joten eilisestä
poisjääneet ovat tilaisuudessa laimin-
lyöntinsä korjaama-an.

♦^♦■^-k

L. N—nen.

Klrkollismaksujen jälkikanto toi-
mitetaan huomenna l4:ssä
klo Id—2 ja 5—7 kaupunginosista I—3.
Maksuja voidaan myöskin suorittaa
Kansallispankissa ja Yhdyspankissa
pankkiaikana.

Pikku-uutisia.
Marrask. 12 p:nä 1916.

Tänään: Konrad.
Huomenna: Kristian.
Aurinko: nousee klo 7,53 ja las-

kee klo 3,35.

Henkilötietoja. 90 vuotta täyt-
tää tänään herastuomari Henrik T e m-
m oi a Hausjärvellä.

50 vuotta täytti ellen apteekkari

Jean Sucksdorff Jääskessä.
70 vuotta täytti eilen räätälimestari

Kaarlo Rautiainen, Johanneksen
Vaahtolasta.

Perheuutisia. Toieaaipäivanä vi-
hittiin Turussa taiteilija Carl D-a-
-nlelsou Ja nti Gerda Calonius
Hangosta.

Eilen villittiin täällä saksalaisessa
kirkossa ins. Oeeten E. Sailm 8 n
Ja nti Elsa Bactman.

Seurasaaren ulkomuseo on saanut
lahjaksi muutamia esineitä, Joitten oi-
kea paikka olisi tänne muutettava her-
raskartano. Esineistä mainittakoon
Thomas Kiempen n. v:nna 1800 maa-
laamat tapetit, jotka lähes vuosisadan
koristivat paratiisi-nimistä huonetta
Pekkalan kartanossa Ruovedellä. Eri.
koisryhmän kartanossa tulisivat muo-
dostamaan ne kansatieteelliset esineet,

Jotka vuorineuvos Ruth-vainaja koko-
eli Pohjois-HUmeessä. Viimeksi on
neiti E. Granberg lahjoittanut muuta-
mia esineitä, joista mainittakoon kah-
vimylly ja vohvelirauta. Kiitollisuu-
della ottaa ulkomuseo edelleenkin vas-
taan kaikellaisia kulttuuriesineitä
kartanoon, joka hankitaan Seurasaarel-
le niin pian kuin mahdollista. Vii-
me pyhänä kävi ulkomuseota katso-
massa 60 henkeä.

Koulukeittoyhdistys järjestää
ensi sunnuntaina, t. k. 19 p., matine-
an Uudella Ylioppilastalolla. Ohjel-
masta mainittakoon suurta suosiota
saavuttaneet »laululintusen» uusinto,
tohtorinna Greta Nevanlinnan pianon-
soitto, nti Kirsti Gallsn-Kallelan sel'o-
soolo, veljesten Krohnien viulutrlo ja
nti Viola Kariniemen satuesltys.

Helsingin naisia matkalla Pohjola,
maiden naiskongresslln. Toissapäivä-
nä matkustivat Tukholmaan, tarkoi-
tuksessa ottaa osaa t. k. 10—11 p:nä
pidettävään Pohjoismaiden naiskon-
gressiin rouvat Ilmi Hallsten jaHedvig
Gebhard, neidit Aini Nevander, Annie
Furuhjelm ja fii. maist. Margit v.
Bonsdorff. Päivää ennen matkustivat
koulunjohtEJatar Lucina Hagman ja
opettajatar Olga Oinola. Näistä tu-
levat rouvat Hallsten ja neiti Furu.
Hjelm kongressissa pitämään lyhyempiä
esitelmiä, edellinen naisten toiminnas-
ta kodin taloudenhoidon edistämiseksi,
jälkimäinen naistyön palkkaamisesta.

Kunnallisveroja kannetaan huo-
menna rahaioimikonttorissa klo 10—3
ja 6—7 sekä Kallion poliisiasemana
k ! o 10—3 kaupunginosista S—ll.

H. S. 3. Naisjärjestö kokoontuu
ntaoanpeluseuraan omaan huoneus
toonsa Antinkatu 4 maanantaina t.k
13 p. klo 6 i.p. Toivotaan lukuisaa
osanottoa tähän tilaisuuteen.

Suomen yi. käsiteolllsuuiyhdls.
tyksen arpajaisissa, Joissa veto toimi-
tettiin viim" rjantalna, lankesi pää-
voitto, mai :oneen kalusto, arvol-
taan 3,200 i neiti Anna Huhdille
Pinjaisista. 2,600 mkn arvoisen ruo-
kasalin kaluston voitti nti E. Kjöller-
feld Helsingistä sekä 900 mkn arvoi.

sen arkihu r.een kaluston nimismies I.
Vallinkoski Loimaalta.

*

Taiteilija Eemil Halonen on äs-
ken saanut valmiiksi suihkukaivo-
ryhmän tukkukauppias P. J. Pesosen
huvilaa varten Viipurissa. Ryhmä
esittää poikaa, jolla on kainalossaan
kaloja, joiden suista vesi ryöpsähtää
ilmaan.

Nuorten Miesten Kristillisten Yh-
distysten Maailmanliiton rukousviikon
johdosta 13—18 p. t. k. pidetään tä-
käläisen suomenkielisen NVKY:n toi-
mesta joka Ilta hartaushetki Vanh?ssa
kirkossa klo puoli 8 i. p. Näissä ti-
laisuuksissa on paitsi hengellistä pu-
hetta kuoro- tai yksinlaulua. Uhri-
lahja kootaan krisf.Uisen nuorisotyön
hyväksi.

10-vuotisjuhla. H:gin Suomalais-
ten Yliopistoon Johtavien tyttökoulun
Jat.koluokkien 10-vuotisjuhlaa viete-
tään Suomal. tyttökoulun huoneustos
6a t.k. 18 pnä klo 6 illalla.

Hengellisen nuorisotltaman toi-
meenpanevat tohtori P. Virkkusen en-
tiset rippikouluoppilaat tänään klo 6
Suomalaisella Normaalilyseolla Rata-
kadun 4:ssä. Ohjeiaussa on lehtori
H. Linnoven esitelmä, tohtori P. Virk-
kusen puhe, maisteri A. Maa-.-a'.on soit-
toa uruilla, neiti Aune Tourusen yksin-
laulua, ylioppilas E. Cederbergin viu-
lusoolo y. m.

Lukumlehet liikealalla. Eilen ker-
roimme venäläisten lehtien mukaan
»Venäläis-suomalaisen kauppa- Ja teol.
Ilsuus-osakeyhtiön» johtajan Eino Päl-
veen puuhista Pietarissa. Tur. San.
mainitsevat, että Eino Pälve (ent.
Lindroos) on syntynyt Turussa 1893
ja tullut ylioppilaaksi sikäl. suomalai-
sesta lyseosta 1913. Hän lienee sen.
jälkeen vähäisen lueskellut, mutta an-
tautui sitten »liikealalle», joka ura nyt
on näin surullisella tavalla päättynyt.

*

hille!

Kansan Näyttämön arpajaleten
arvontapälvä on, kuten tämänpäiväi-
sestä ilmoituksesta toisessa paikassa
lehteämme näkyy, joulukuussa. Huo-
mautamme, paitse arpajaisten hyvästä
tarkoituksesta, myöskin voittojen run-
saudesta ja laadusta. Päävoittoja on
montakin, paitsi 10,000 mk. arvosta
pankkiosakkeita, 1,600 mkn vieras-
huoneen kalusto, kallis Hellas-pianiino,
Kansan Näyttämön arpajaislaan var-
ten toimeenpaneman iltaman rahalli-
nen tulos, täyshopealnen kahvikalusto,
etevimpien taiteilijaimme alkuperäisiä
tuotteita y. m., y. m. Paitsi useita
liikkeitä ja asiamiehiä, myy ennakko.
arpoja suoraan Kansan Näyttämön ar-
pajaistoimisto Uudella ylioppilastalol-
la klo 12—3 ja 6—S.

Muuan epäonnistunut juoni. Vii-
me sunnuntaina sai eräs Porissa asu-
va virkamies lankonsa nimikirjoltuk-

Ella varustetun kirjeen, Jolla tämä
kutsui kirjeen saajaa perheineen iltaa
viettämään luokseen. Häntä keholtet-
tiln tulemaan määrätyllä kellon lyön-

nillä Ja nimenomaan mukaanottamaan
koko väkensä. Kun käsiala, joka muu.
TeD oli hyvin siistiä, näytti vieraal-
ta, tiedusteli kirjeen saaja puhelimel-
la »kutsun lähettäjältä», mitä juhlaa
hän nyt aikoo viettää, kun noin viral-
lisen kutsun on lähettänyt Lanko-
mles el tiennyt kirjeestä yhtään mi.
tään. Edellämainittu virkamies val-
mistautui illalla teatteriin ja meni sln-
na perheineen. Ennen lähtöänsä muis-
ti hsn aamulla saamansa kirjeen Ja
lukitsi huoneuston sisäovet tavallista
huolellisemmin. Tarpeellista kylläkin,
sillä klo 9 tienoissa tavattiin main\un
huoneuston eteisestä varas, joka yrit-
ti päästä slsähuoneialln saaliin haulle,
kertoo S:ta.

Hagasta Heikin-
puistoon.

(S.H.) Hiukan yli kymmentä eilisen

Martlnpäiv&n aamulla istu! allekirjoit-

tanut yksinkertaisella lankkupenklllä

sinikeltaisen raltiolinjan päässä ja o-
dotti vaunun saapumista Helsingistä.

Ilma oli siovimmillään: el satanut ei-

kä paistanut.
Ympäristö myöskin mukiimmenevä:

oikealla edustava katkelma Hagan kuu-
lulsaa huvilayhteiskuntaa, vasemmalla

palanen johonkin vievää rautatietä,

siinä välissä laakfollinen peltoja, ni't

tyjä ja tummia metsälälskiä.
Näköpiirissä lisäksi kaksi liekaan

kiinnitettyä lehmää ja viisi polkavil-

karia, jotka äänekkäästi hieroivat tap-
pelusta syksykuraisella raitilla.

Maisema kokonaisuudessaan vaikut-

ti kaupunkilaisvalstolhini niin votmak-
kaastl, että yllätin itseni haaveilemas-
ta rouvaa, kolmea kamaria ja kyök-

kiä y. m. omia huonekaluja. Selvä
esimerkki muuten kaukaisen maaseu-
dun vaarallisuudesta aviottomille mle-

Vaunun tuloaika lälhenl Javäkeä alko'

kokoontua pysäkille: useita pikkupor-
varistoon kuuluvia vereviä matameja,

jokaisella torikassi kädessään; insinö
riitä näyttävä herra ja ahavan purema,

yltääm savisiin saappaisiin ja keltai

seen öljytakkiin puettu ulkotyöläinen.

Jälkimäinen mainituista istahti vieree-

ni ja pyysi lainata palttoonta6kusta-

ni estinplstävää lehteä. Hetken sitä
luettuaan purskahti mies kaikuvaan
nauruun: suuria lurifaxeja nuo ame-

rikkalaiset . . . noin vaan vetävät ne-

nästä koko maailmaa . . . eilen Hug-

hes, tänään Wilson, huomenna herra

vaa!

ties kuka ... Ja sitten tämä miel-
lyttävä penkkinaapurini haukkui aine-

rikkalaiset pataluhiksi:
Samassa oli mäsinäkin paikalla Ja

me kalkki masinassa.
Hyvää vauhtia ajettiin metsi& Ja

malta.

Kuljettaja helisytti tuontuostakin

kalloaan ja matamit juttelivat ummet

ja pimiät: Jothanssonskan tyttären sul-

hasesta, lapsistaan, torlkauppiaitten

hävyttömästä nylkemisestä, sokerikor-
teista j. n. e. Ulkotyöläinen ja allekir-
joittanut valoimme kannuja politiikas-
ta ja hermostutimme silminnähtävästi
nurkkaansa ylhäisesti vetäytynyttä in-

slnöriä.
Meilahdessa nousi vaunuun jo epää-

mätöntä herrasväkeäkin: sfronilkkai-

nen ja kaunissilmämen nuori rouva,
jolla oli yönsä onnellisesti nukkuneen

katse ja olkapäillä hermellnmahkaineu

vaippa. Konduktör! nosti hänelle lak-

kiaan ja me muut lopetimme ipuheen
pajatuksen kuin naulaan. Moisissa ro-
tunaisissa on usein Jotain imponera-

Sivuutettiin tulli ja päästiin Kam-

mionkadulle.

Ja siinä vaunu jo täydellisesti pää-
kaupuukilaistui. Penkeille sijoittautui
ensinnäkin 6-henkinen seurue ratsas-
tusintoilijoita, niiden joukossa ruotsin-
kielisen aamulehden päätoimittaja ja

muu3n nuori kuvanveistäjä, joka
käyttää ranskalaisia, le baron-tittelil-

lä varustettuja nimikortteja,

Ja takasillan valtasi kolme tohtoria:

tunnettu politlkko ja kansantalous

tieteilijä ja kaksi pelottavan oppinut-
ta ja muutenkin ovela» teatteriarvoa
telijaa. Töölön apteekEta noukattlin
vielä Aetenetunin intendentti ja yksi
filosofian dosentti.

Eikä silloin enään voinut puhua mis
tään sinikeltaisen raftiotlelinjan maa-

laistuokfiuisesta erikoispiirteestä.
Kaupungin keskustassa yhtäläisty

vät nimittäin kaikki lmjat ja tulevat
tofstenisa kaltaisiksi. Ulkosyrjiin, ne
»en sijaan ovat Jyrkästi yksilöllisiä:

kustakin vofst helposti kirjoittaa pty-

kologis-novellißtlsen tutkielman; pu-

nafsen, keltaisen, violetin, vihreän,

valkoisen j. n. e. Siihen ei vaadittaisi
muuta kuin vähäisen huomiokykyä ja

julmetun paljon aikaa, kärsivällisyyttä

ynnä 15-pennlsiä.
Naturalismin suurmestarin Zolan

työskentelytapa olisi laadultaan suosi-
teltavin.

HagaÄa terveisiä kertoen.

Hassan.

ÖÄATKA
Palovakuutuksia ja lasiVuAUU'

tQkSia halvalla maksulla ja edulli-
silla ehdoilla. Pääkonttori Helsingin
Pörssitalossa Fabianink. 14. :-: :-:
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filman juotossaumaa)
y. m. kulta- ja hopeatavarat saa-
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Kirje Helsingistä.
1760.

Kuinka ruotsalaista rotu- Ja kieli-
kiihkoa lietsotaan. Raitioteiden
vuosi- ja lukukausiliput. Rotuyl-
j>eyttäkö?

MaiTEskuun 11 p.

ÖS.H.) Viime maamantainahain se.nj -mielisyydestä, rikkaat ia ylpeä in-
ruotsaiaisuuden päivän p.iti olla, telligenssi halveksivat sitä plebeiji-
.mutta tiistaiksi täkäläisen »kansan- mäisyyden lähden; eduskuntavaa-
,puolueen» nuorempi polvi sen siirsi. Loissa sosialistit valtaavat sillä hel-
Slloin he sitä juhlivat uusmaalai- posti useita sijoja, ja kunnallisissa
sessa osakuntatalossa Kasarminka- vaaleissa kulkevat puolueen omat jä-
åxm 40: ss& _ niinhän se useinkin senet vallattomina yksityisiä poiku-

■jää tapaniksi joulunvietto. Ilta oli jaan yhteisielä puoluejäriestön pää-
ikovin sateinen ja pimeä, eikä sinne toksista huolimatta. Tähän uute-
■osaikuntataloonkaan nähtävästi ko- ] Con ja lahoavaan ruumiiseen voi

aivan valoisin mielin, ichtori P:n käsityksen mukaan tulla
Mutta kyllä siellä sittenkoetettiin voi- cJca, jos puolueen annetaan eriiais-
;makka<asti »kiikastaa luontoa». Yh- t,c . n yhteiskunnallisten ia taloudeilis-
•diessäolo muodostui suureksi keskus- ten harrastusten mukaan jakaantua
(telutilaisuudeksi. Kuinka paljon siel- eri ryhmiin ja kaikkia kuitenkin
;lä cli nuoria ja vanhoja herroja 'koossapitäväksi ja ohjaavaksi puna-
yhdenkään naisen nimeä ei mainita, keltaiseksi lipuksi nostetaan entinen
■vaikka heitä saattoi 'kyllä olla »seu- väkevä ruotsalainen kansalliskiihko.
Vakunnassa vaikenemassa» —en tie- N\ kyinen varova ja sovinnollinen'
•dä, mutta sanoja, mahtavia sanoja, kanta maamme paraikaa sitkeästi,
.siellä on täkäläisen ructealaisen ilta- vaikkakin hiljaisesti jatkuvassa feam-
leh.den kertomuksen mukaan Tun- satlisuustaistelussa an hyljättävä,
saasti käytetty. Luulen tekeväni Täytyy tarttua häikäilemättömiin
useilte lukijoilleni palveluksen, jos keinoihin, joita muka näihin asti on
hiukan selostan, mistä cli kysymys kartettu. »Kovassa taistelussa tar-
ja mSm, suuntaan sanoja lanattiin vitaan kovia aseita», sanoi puhuja.

Vakava nrask aan pohjustuksen ai-
heesta »ruotsalainen kansanpuolue
fanisi nyi» esitti lehtori Eirnsir Pon-
fån. Punnitsi kansanpuoluetta an-
karan tuomariin vaaa.lila ja havaitsi
Ben erinomaisen köykäiseksi aiaakm
'entiseen »ruotsalaiseen puolueeseen»

kunnioitettu muistossa verra-
f CJn _ »Kc.nsamyuokKcsecn» ei tot-
ia totisesti ole mikään kansanryhmä
tyytyväinen: ruotsal aimon rahvas
epäilee sitä ylimysvaitaisuudesia ja

Ruotsalaisnudeu valloitusihanteicEen1.
joille muka nykyään niiinhyvin ta-
tocdeMTSet kuin tieteelliset Ja kirjal-
liset piirit, vieläpä ruotsinkielisetsa-
nomalchlemniékin orat jääneet vie-
raiksi, pitää päästä kunniaan ja vai-
kutukseen. Niitä henkilöitä, jotka
myyvät ruotsalaista maata suomalai-
sille, on ankarasti boiko taitava. On
perusteltava uusi jokapäiväinen ruot-
sinkielinen sanomalehti, joka puh ai-

taa rohkeasti sotatorveen ia. kutsuu

ruotsinkielisiä joukkoja päiväistä, päi-
vään kielitaisteluun. Rahastoja, suu-
ria rahastoja on koottava rnoten&äe-
lisien ja -mielbten oppineiden kehit-
tämiseksi Suometti ieikä iuhrattava
vain kansakoulussa ja korkein taan
kansanopistossa kävvien rahvaan
vesojen hyväksi. —; Siihen suuntaan
puhua paahtoi lehtori P.

Muista puhujista tri Ehkolm Lausui
■kiivaimman (paheksumisensa Hblrlle
virkalove.reineen muka laimeuden
vuoksi kieliasiassa. Varatuomari
Leopold valitti syvästi sitä. että en-
tinen hyvä »ruotsalainen puolue»
pilattiin »kansanpuolueen» halvalla
nimellä. (Enkös minä sitä silloin sa-
nonut?) Ja muuan siveellisesti in-
nostunut maisteri Väinö Johansson
tuomitsi kuuluisan »Svenska små-
bruk och egna hem» (Ruotsalainen
pitnrviljelys fra oma Ikoti) nimisen
yhtiönkin tuLkj. vilpilliseksi jaepäluo-
tettavaiksi, koska sakin muka välittää
metsäläisiä maa-alueita Väinön kan-
san jäsenten, s. o. suomalaistaa kä-
siin, joka. teko tästä Väinöstä on
mustin rikos. Litte selitti »kansan-
puolueen» värittömän 1 kieli oh jeiman
aiikeinaan syntynn.: n muka siitä har-
haluulosta, etlä puolue sen 'perustuk-
sella voisi hedelmöittää Suomen-
maata nuorsuomalaisten kanssa suo-
ritettavalla yhteistyöllä. Nyt olisi
vanhan puoluepääl likonkin* mielestä
parasta niin hän lohdutteli nuo-
rempia pyyhkiä pois tämä »pa-
ra graafi». »Kielitaistelu en aina ol-
lut ruotsalaisen puolueen elähdyttä-
vänä voimana. Kun se taas leimah-
taa ilmi, tempaa se nuorison mu-
kaansa.»

Mariansairaalan vlilääk&fi, fei
Baeeåstara esiintyi myöskin kokouk-
sessa ja hän muisti noudattaa peri-
aatetta »virkavelvollisuus ennen
kaikkea». Hän näet tahtoi kiihoittaa
ruotsalaisianimo häikäilemättömään
'kielitaisteluun terveydellisistä

syistä. Tuollainen häiik äiteinättö-
myys kuuluu näet olevan ruotsalai-
silLe terveellistä. Onkohan sellainen
»parannuskuuri» käytännössä Ma-
riainsairaalassa? Hra H. puhui myös
ruotsalaisen rotuhengc-n •elvyttämisen
tärkeydestä. »Kun on ruotsalainen,
silloin omaa suiuremnioisia rotuomi-
naisuuksia», samotaan hänen kokouk-
sessa lausuneen, ja tällä vlpeällä tie-
dolla hän toivoo innostuttavansa ja
lämmittävänsä Suomea ruoteaiaia-
ta rotua, vaikka sen nykyisistä su-
vuista kenties useimpien voidaankin
osoittaa vain muutamia miespolvia
sitten olleen aitosuomalaisia.

Yleisten osanoton-huutojen säestyk-
sellä valitettiin kokouksessa sitä pil-
vi ähipuivaa vääryyttä, että maamme
ruotsinkielisiä asukkaita vieläkin
mainitaan yhteisnimellä »finne»
(suomalainen). Yksityisiin henkilöi-
hin nähden huomautti tri Mörne, et-
tä »ken itseään joka päivä sallii suo-
malaiseksi sanoa (jopa itsekin sanoo),
hän ei ole selvillä ruotsalaisirades-
taani». Enempää kainostelematta
tahtoi hän vielä asettaa Snellmanin
ja Yrjö-Koskisen aikuisen suomalai-
suuden herätlämistyön nykyisten
ruotsalaisten natsicnalistiemme esi-
kuvaksi ikäänkuin »fimländarim-
me» olisivat nyt nostettavat sellai-
sen muukalaisuuden hyytävästä han-
gesta kuin suomalaiset mainittujen
suurmiesten aikana.

Mutta »eihän ole puheella puolta
kuin ei ole huolla haastajalla*. Eikä
siellä uusmaalaisten »finlända-rJen»
talossa siiloin öllu-t huolta mistään
suhteista, koetettiin vain lietsoa ruot-
salaista kieli>iihik-oa mieliin, syyssa-
teen rapsutellessa akkuna ruutu] a

vastaan ja raskaan merituulien pu-
hallellessa katoa pitkin. Niin, oiir
brfn siellä tosin muuan puhuja, mais-
teri Heåen&en, joka koetti silloin täl-
löin viskata viihdyttävää vettä lii-
kaan hehkuun. Mutta hän oli yksin

kuin kuivan nummen vesa (heden-
gren). Kumoaa vain, ettei hänkin
paahteessa syttynyt.

■Uita arvelette tästä keitoksesta
sakovan? Te varmaankin kysytte,
minkätähden nyt on sopiva aika ryh-
tyä k uhoittaniaan ruotsalaista häi-
käilemättömyyttä, joka ei
juuri koskaan ole ollut liian lamas
sa? Ja mitä luullaan voitettavan sel-
laisella yltiöpäisellä viikinki vimmal-
la, joka nyt on kaikinimokomin ilmi-
lietsottava?

Minä en näihin kysymyksiin löv-
dä vastausta.

• • •

Puhukaamme tosioloisemmista asi-
oista. Kaikki näyttävät nyt tahto-
van rikastua; mutta en sittenkään
ymmärrä, miksi Helsingin raitiotie-
yhtiön pitäisi antautua saman ah-
ncudenkiihkon valtaan. Sillä eihän
tämä yhtiö öle oikeastaan ' mikään
yhtiö, vielä vähemmän mikään per-
so mielinen yksityinen ; kaupunkihan
so oikeastaan ■ omistaa raitiotiet.
Kaupungin rikkautta voidaan kyllä
sanoa kaupunkilaisten rikkaudeksi,
mutta aina se ei sitä ole; monasti
voi kaupungin Tikasturnisharrastus
käydä haitalliseksi itse kaupunkilai-
sille.

Raitioti>eyhtiö ori nyt päättänyt ko-
rottaa caJtowwßHHßsa IvMrajaån ensi-
vuotiset vuosiliout Tähän asti ne
ovat maksaneet pyöreän sadan; enisi
vuodeksi vaaditaan jo viisi 'koimato
lisää. Koulunuorison lukukausitip-
puja tapaa sama kohtalo. Näihin
saakka on niiden hintana, ollut 37
mk. kevät- ja 32 mk. sriEfcifaata»-
delta; ensi vuodeksi ne keikautetaan
47:ään ja ■oheen mkraaaa.

Raitioteiden hallinto on selittänyt
vucsilippujen tähänastisiilla hinnoilla
muka tuottavan yhtiölle tappiota. Ja
hinEamkoTotuksieila pyritään sen li-
säksi irti koko vuosilippujärjestel-

mästä, jollaista ei samota olevan käy-
tännössä esim. Skandinavianmais-
sa.

Meistä hyvin monesta kaupumikilöi-
sestä tuntuisi varsiin helpolta kantaa
sellainen kuorma kuin tieto siitä, että
Kelsiniuseärnme. on jotakin toisin
kuin Skandinaviassa. Enkä minä to-
tisesti voi ymmärtää, miksi raitio-
teittemme haiilinnori pitäisi vuosiliip-
puja vihata. Tänä syksynä on' rai-
tiovaunuissa ollut tavattoman suuri
matkustajatulva. Monilla pysäkki-
paikoilla ihmiset ovat saaneet seistä
useita kulku vuoroja odottamassa,
kun täipötäydet vaunut ovat vyöry-
neet ohi. Ja kun vaunu sitten py-
sähtyy ottamaan matkustajia, on sil-
loin usein sattunut rymnistys, jossa
kylkiluut ovat olleet vaarassa- Täl-
laisessa tungoksessa on kulfcumak-
sun kantaja monasti aika kiipelissä.
Hänen m suorastaan mahdoton en-
nättää kerätä penninkejä kaikilta
kullkijoilta ennenkuin nämä jo as-
tuvat pois vaunusta. Luulenpa, että
tällaisten maksamattomien prosentti,
jos so voitaisiin laskea, tulisi melko
suureksi.

Toisin olisi taita jos vucsiliput oli-
sivat yleisemmin käytännössä. Nii-
hin ennättää va.imuiiija vilkaista
kymmenkuntaan muutamassa ka-
donkaanteessä tarvitsematta talokaan
uskoa rintaantaputukseen. ia hänelle
; äisi aikaa, enemmän 'kerätä niitä
harvempia kertamaksuja, joita, siinä
ohessa tietysti myöskin olisi kootta-
va.

Raitiotiet ovat kaikessa tapauk-
sessa tuottaneet hyvin mienokustan-
nuksensa, vieläpä hyvät voittoprosen-

titki.n. Yhteisenä laitoksena niiden
pitää koettaa edistää yhteistä hyvää.
Mutta kun ottaa huomiocn. mitkä vai-
keudet nykyään ovat kaupur.gissam-

me asunnonhankininassa. ia kuinka
mcnien kaupungissa elämäntehtä-
väänsä suorittaviin 'kuntalaisten «n

pakko etsiä Useillensa majapaikkaa
kaupungin rajojen ulkopuolelta, jonne
raitiotieliikenne taipaa joko aivan
parahuksi tai aivan likelle, niin'käsit-
tää, ettei kunnallistan kulkuneuvo-
jen käyttämistä olisi ilman erityistä
pakkoa tehtävä vaikeammaksi, kal-
liini maiksi, ei vanhemmille «ikä kou-
iulapsLlle, joiden koulunkäynnin
edistämiseksi yihieiskunta muutenikin
tekee monenlaisia uhrauksia.

Ja raitioteillämme ei näytä oLevan
seilaisi pakkoa. Kaukana siitä.

• • •

«Olen edellä kertonut suuraa kun-
nallisen sairaalamme päällikön -yi
peåt samat ruotsalaisesta rotutunuos-
ta. Sen yhteydessä kerrottakoon seu
naava pieni tapahtuma Vaasasta.

Muuan sikäläisen ruotsalaisen kan
sakoulud ruotsalainen ooettaga anto
jonkun aikaa sitten sikäläisen suo
malaisen kamsakduun suomalläise1

le oppilaalle pari ruotsalaista kor
vapuustia rangaistukseksi siitä, etti-
suoma!aineii oppilas muka oli hei
länyt suomalaisella kivellä ruotsala
sen oppilaan ruotsalaiseen sääreei
Juibtu saatettiin molempain kansa
koulujen yhteisen johtokiminan käsi
teltäväksi, ja on johtokunta antänt:
siitä, näinä päivinä päätökseinsä
Kun korva pitus tikasvatus ei enää ole
kouluu lakien eikä ohjesääntöjen mu
kaista, niin johtokunta, noudattaen
=folkpartian> vielä voimassa olevaa
kieliohjelmaa, antoi varoituksen
asianomaiselle opettajalle. Sen joh-
dosta on, mikäli paikkakunnan so-
sialistinen lehti tietää, opettaja sa-
noutunut irti toimestaan.

Vai varoitus ruotsalaiselle opetta-
jalle suomalaisrne cooHaalle annet-
tujen korvapuustien tähden! Tokko-
han »voimakkaita taistelukeinoja»

suosittelevat lehtorit ja tohtorit voisi-
vat sellaista hyväk^ä*

Katti
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Väärien syytösten
torjumiseksi.

Osunakauppa-asiassa.

(S.H.) Ne kirjoitukset osuuskaup-
-pa-asiasta, jotka allekirjoittanut on
■tässä lehdessä julaissut, eivät tietysti
iole menneet «hi ilman vastaväittei-
tä Tähänastisia vastauksia lukies-
sani olen kuitenkin vain varmistunut
siitä, että se kanta, jota kirjoituksis-
sani olen esittänyt, on oikea niin
heikkoja vastaväitteet mielestäni
lovat olleet. Erityistä heikkoutta osoit-
tavat ne useat väärät syytökset ja
■väärät selitykset, jotka niissä ovat il-
menneet

lYksi näitä vääriä väitteitä on
se, että allekirjoittanut muka ti-
lapäisestä suuttumuksesta, joka olisi
Isyntynyt sosialistien puoluetoimin-
.nasta raja-hinta- ja lehmäin pakko-
•otto-asioissa, nyt yhtäkkiä olisi ryh-
Itv nyt vastustamaan myönnytyksiä

'Sosialisteille osuuskauppa-alalla. Tä-
män väitteen tekijä tietää vallan hy-
vin, että minun kantani tässä asias-
sa on ;io useampia vuosia vanha. Ny-
:kyin en rajahintapolitiikka on aino-
asi? an antanut tukea kannalleni,
'fsoittanut sen oikeaksi

Tämän yhteydessä syytetään mi-
itha. siitä, että minä muka toiminnal-
lani tahtoisin hajoittaa osuai?kauppa-
liikkcemme.

Kuten eilispäivän kirjoituksestani
selviää, minä en suinkaan pyri ha-
joittamaan sitä, vaan päinvastoin toi-
von ja uskon varmasti, että se jäl-
leen kasvaa yhteen, jos sen sosialis-
tit hajoittavat. Minähän päinvastoin
koetan saada sovinnon osuuskaup-
paliikkeessä niin lujille perusteille,
ettei se ensi pyryssä hajoaisi.

Toinen väärä syytös on se, että
eräät Pellervon johtomiehet olisivat
muka ryhtyneet ajamaan »maanvil-
jelijäin luokkapuolueen muodosta-
mista» ja tahtoisivat käyttää riitaa
osuuskauppa-a!alla agitatsioniväli-

'kappaleeksi sen aikaansaamiseksi,
kuten eräässä H:in S:ain johtavassa

ladellaan.
Tällä syytöksellä ei tietääkesni

\ oltane tarkoittaa muuta kuin »Maa-
seudun Tulevaisuus»-lehden perusta-
mista. Mitä tähän tulee niin olen
kirjoittanut tuon lehden ohjelman si-
tä växten muodostettavan yhtiön
osakkeenmerkintälistoihin. Tästä oh-
jelmasta m. m. johtaja Lavonius on
lausunut että sen yleisisänmaallinen
henki häntä miellytti niin että hän-
kin olisi voinut sen allekirjoittaa. Ja
että nämä sanat eivät olleet vain
Kohteliaisuuksia ja korupuheita, vaan
täyttä totta, sen todistanee se, että
lira 'L. toistaiseksi lienee puheena-
ihevan yhtiön suurimpia osakkaita.
Olomme kai siis H. S:n kirjoittajan-
kin mielestä, joka ei liene aivan vie-
ras hra L:l!e, sentään hyvässä seu-
rassa?

Muista maanviljelijäin i
puoluahankkeista ei ainakaan Pel-
>rvo-Seuran johtomiesten piirissä
ole tietoa. Ja mitä minuun perso nai-
lisesti tulee, nim tahdon sanoa julki

saman, minkä olen sanonut yksityi-
sesti, että minä «n aio ryhtyä kos-
kaan, minkäänlaisiin puoluepuuhiin.
Toiselta puolen en myöskään aio vas-
tustaa mahdollisen uuden puolueen
syntymisiä, jos toiset sellaiseen ryh-
tyvät, sillä en voi nähdä, että sillä
olisi vähemmän oikeutusta kuin mil-
"ä meidän nykyisistä puolueistamme
tahansa, jos sen ohjelmaksi hyväk-
sytään ylempänämainittu.

Kolmas väärä syytös, on se, että
Pellervo-Seura, tämän vuoden alussa
julaistuaan työsuunnitelmansa, on
muka »yhä selvemmin antautunut
maanviljelijäin erikoisetuja aja-
maan», mikä muka eienää sallisi Kes-
kuskunnan maksaa seuralle jatkuvaa
avustusta siitä, mitä se tekee osuus-
kauppaliikkeen hyväksi. Seuran
puoleltahan päinvastoin juuri sen
uudessa jäxjestäytymis- ja työsuun-
nitelmassa edellytetään, että Keskus-
kunta olisi muitten keskusliikkeitten
mukana seuran työtä sekä suunnit-
telemassa että rahallisesti kannatta-
massakin. Ja juuri viime keväisen
uuden järjestelyn johdosta otettiin
Seuran palvelukseen uusi yhteisosto-
ja osuuskauppakonsulentti; viime ke-
vännä julaistiin uusia lentolehtisk"
osuuskauppa-alalta, j. n. e.

Xci jäs väärä syytös on se, että Pel-
lervo-lehdessä muka olisi ruvettu en-
tistä enemmän ajamaan maanvilje-
lijäin luokka-etuja. Se, joka lukee
mitä sanotussa lehdessä on kirjoitet-
tu maanviljelijäin velvollisuuksista
maaseudun köyhälistöä kohtaan ja
muutenkin tämän köyhälistön puo-
lesta (esim. viimeksi sivuilla 572
575 ja 610—613), ei voi totuuden mu-
kaisesti väi'tää sellaista.

Pellervo-Seuran ja Pellervo-lehden
toiminta on keko ajaa tarkoittanut
ja tulee vastakin, niinkauvan kuin
siinä on nykyinen johto, tarkoitta-
maan koko isänmaan etua,
eikä minkään luokan. Mutta meidän
vakaumuksemme on se, että koko
isänmaan, siis kaupunkikuluttajain-
kin, jatkuva etu tätä nykyä vaati-
malla vaatii, että maataloustuotan-
non ehtoja parannetaan paljoa voi-
makkaammin kuin on tapahtunut ja
että pidetään paljoa enemmän kuin
tähän saakka huolta maalaisväestön
kasvattamisesta itsetietoisuuteen ja
yleisten asiain hoitoon. Nimikään
on meidän vakaumuksemme se, että
se kaupunkikuluttajain hetken etu-
jen tavoitteleminen, jota täällä on vii-
me aikoina yksipuolisesti ajettu, on
ollut lyhytnäköistä ia olisi koko isän-
maalle suorastaan turmiollista, jos
sitä jatkettaisiin.

Puolueettomuussuunnan edustajille
puhutaan nyt kauniita, heidän tuntei-
taan hellyttämään tarkoitettuja sano-
ja rauhasta ja heidän velvollisuudes-
taan laihankin rauhan ylläpitämi-
seksi pysyä puolueettomina. Puo-
lueettomuushan on oikea ja osuustoi-
minnan menestymiselle välttämätön.
Mutta kohtuutonta on vaatia puo-
lueettomuutta toiselta, niin kauran
kuin toinen painaa päälle pistimillä.
Sellainen puolueettomuus on vain
tyhjiä sanoja, kauniita rauhanlaulu-

Maaseutu-uutisia.
Kansallismieliset Nuoriso-

liitot.
K. N L:n Etelä-Hämeen

piiritoimikunnan kokonksessa viime
sunnuntaina päätettiin järjestää esi-
telmiä Hämeenlinnaan,Forssaan, Tyr-
väntöön, Lopen Pilpalaan, Toijalaan
ia Lappilaan joulu- tai tammikuun
ajalla. Mainittuihin paikkoihin tulee
puhumaan joko Liiton matkasihteeri
tai piiritoimikunnan lähetti.

Esitelmäkurssit ja maalaispäivät
pidetään Riihimäellä jouluk. 10 pnä.
Puhujiksi päätettiin pyytää m m
kirjailija Maila Talviota, tri Antti
Tulenheimoa ja prof. Hannes Geb-
hardia.

Itseopiskelut päätettiin saada vauh-
tiin. Tarpeellisten toimintavarojen
hankkimiseksi päätettiin asettaa ta-
lousvaliokunta, jonka tulee kääntyä
piirissä asuvien varakkaampien kan-
salaisten puoleen. Valiokuntaan tu
livat kasööri Emil Hillo Riihimäeltä,
pankinjohtaja Väinö Airola Toijalas-
ta, neiti Aino Seppälä Hämeenlinnaa
ta ia tukkukauppias Kustaa Eylä
kallio Lahdesta.

Päätettiin muodostaa n. s. esitel-
märenkaita, s. o. tehdä etukäteen so-
pimuksia erinäisten henkilöiden kans-
3 ', jotka suostuvat puhumaan itse
määräämistään aineista ja itse mää-
räämillään ehdoilla.

Kokous päätti kehoitta» Liiton
alueella olevia sanomalehtiä kännittä
mään huomiota Kansallismielisen Nuo-
risoliiton työhön.

Lahjoituksia. Eräs viipurilai-
nen rouvashenkilö, joka haluaa py-
syä tuntemattomana, on yhdistyksel-
le »Viipurin ukkokoti» lahjoittanut
10,000 mk., jonka korot ovat etu-

päässä, käytettävät yhteen vapaa-
paikkaan kodissa, minkä vapaapai-
kan tulee kantaa lahjoittajan mies-
vainajan nimeä.

Täyttäessään 50 vuotta lahjoitti
kauppias I. Kujanpää Kauhavalta
1,000 mk., jonka korko käytetään
kunnankodin hoidokkien jouluiloksi,
Ylihärmän Kosolan kansakoululle
1,000 mk. ja Lapuan yhteiskoululle
niinikään 1,000 mk. käytettäväksi
koulujen oppilaiden hyväksi. Sitä
paitsi lahjoitti kauppias Kujanpää
kuudelle tycmiehellcen kullekin 100
mi.

Kotkan maistraatin oikensneu-
vosmiehen vaalissa .perjantai-iltama
tuli valituksi varatuomari E. F. von
Hertzen.

Salaperäinen varkaus. (STT)
Viime sunnuntai-iltatla tapahtui Viipu-

rin esikaupungin Kolikäcoinmäen Suu-
renka-dun varrella olevassa katepgriaa
Ijäksen asunnossa vankauis, jolloin ra-
hoja hävisi n. 10.000 mk. Asia tuntui
alun pitäin hyvin salaperäiseltä, kun
poliisin innokkaista etsiskelyistä huo-
limatta ei päästy rikoksentekijän jä-
liltokään. Nyttemmin oa kauppias
Ijäs itse pidätetty Talikkalan poliisi-
vartioon ja hänen kauppaliikkeaasä
suljettu. Poliisi ei toistaiseksi an-
na minikäänlaisia tietoja asian yhtey-
dessä olevista seikoista.

Ikävä tapaturma. T. k. 10 p.
sattui Leppävirran pitäjän Paukarlah-
den kylässä surullinen tapaus. Illan hä-
märissä sai talollisen Pekka Voutilaisen
10-vuotias poika Antti kotitalonsa tallin
seinämältä käsiinsä ladatun haulikon,
jonka hänen isänsä oli sinne unohtanut
Navetan oven kohdalla ojensi poika hau-
likon, leikillään ja tietämättä asetta la-
datuksi, muutaman metrin päässä nave-
tassa olevaa 9-vuotiasta veljeään Eemiä
kohti ja laukaisi, jolloin panos upposi
Eemin kasvoihin, niin että molemmat
silmät ja nenä kokonaan katosivat Noin
lo minuutin kuluttua poi'caraukka heitti
benkensä. Tapahtuman johdosta pidetys-
sä poliisitutkinnossa on asian todettu
tapahtuneen niin kuin yllä on kerrottu.

Arpaliput eivät kelpaa varkaalle.
Lohjan asemalla varastettiin äskettäin
eräältä rautatievirkamieueltä lompak-
ko, joka sisälsi an. m. im;ljoona-ar,pa-
jaisten ennakikoavpalippuja. Hiljattain
sai asianomainen kuitenkin Salossa
leimatun kirjeen, jonka kera palautet-
tiin varastetut arpaliput.

Lopsn vanha kirkko. Lopen
S urakuuuau vanha puukirkko, .joka
ou rakennettu 1500- luvulla ja oa jo

UUSI SUOMETAR

Tyko Sallinen: Maisema. juiio tuasaoeni ijfio

ja, joillakoetetaan nukuttaa puolueet-
tomuussuunnan ryhmää viattomuu-
den uneen. Jos se onnistuisi nyt, jos
puolueettomuussuunta nyt saataisiin
viattomuuden uneen, niin on peljät-
täviä, että kun se siitä herää, se
havaitsee olevansa vieras Keskus-
kunnassa, taikka sen ulkopuolella.

Hannes Gabaari.

pitkät ajat ollut maahan luhistumaa ,
sa, on viime kesän ku nessa korjattu
siihen kuntoon, mikä sillä alkuaan on
ollut. Jälestäpäiu laudoista lisätty
ristihaara on purettu ja siitä saadut
kelpaavat aineet on käytetty korjaus-
töissä. Väli- ja vesikatto ovat tehdyt
kokonaan uudestaan, välikatto tyn-
nyriholvin muotoiseksi. Sisäpuolella
ovat alttari, alttaritaulu, saarnatuoli
ja osa vanhoista penkeistä asetetut
paikoilleen. Sisäpuolinen vuoraus, maa-
laus ja muut korjaukset on jätetty
tällä kertaa tekemättä. Ulkopuolelta
on seinät vuorattu maanviljelysneuvos
H. G. Paloheimon lahjoittamilla lau-
doilla. Seinät on maalattu tumman
punasiksi, akkuna- )a räystäslaudat
valkeiksi, ves k itot ja cvet raustiks',
vanhat rautaiset kattokoristeet ovat
asetetut paikoilleen. Piirustukset ja
ehdotuksen korjaukset on laatinut
Suomen Muinaismuistoyhdistys, kus-
tannusarvion rak.-mast Evert Talvio
Rakennustoimikuntaan ovat kuuluneet
tilanomistaja J. Mäkinen ja maanv
Attys. Lähimmässä tulevaisuudessa
tulee kirkonkokouksessa päätettäväksi
■suoritetaanko kirkon sisällä enemmän
korjauksia ja uudistuksia ja ruve-
taanko kirkkoa käyttämään väliaikai-
sesti siksi kunnes palanut kirkko saa-
daan uuteen kuntoon vai jätetäänkö
kirkko museoksi.

Seurakuntatyö Turossa. Tuo-
miokirbi oseurakunnan 3:nnen kappa-
laispiirin aineella on harjoitetta pas-
tori J. E. Kallion johdolla innokasta
uhrautuvaa seurakuntatyötä laimin-
lyödyn ja tuuliajolle joutuneen nuo-
ris n keskuudessa. Raunistulan poi-
kakodin lisäksi on työmaata nyttem-
min voitu laajentaa tyttökodi 11a. jossa
on jo syksyn aikana ollut 20 hol-
hokkia.

Lampuotitilojen siirrot Suojär-
ven lahjoitusmaalla. Viipurin läänin
kuvoruöonn päätöksen mui;aau on il-
moitettu Suojärven lahjoitusmaan lam-
puodeille, ettei lahjoitusmaatilojer
siirtoja v. k. 11 p:stä alkaen hyväk-
sytä muutoin kuin siirron tapahtues-
'i perillisille. Kiellon tarkoituksena

1 tiee ehkäistä sekaannuksia lahjoi-
tusmaa-asioissa, koska isoiako on jo
päättynyt ja penntökirjat tultanee
antamaan jo mahdollisesti ensi vuo-
den kuluessa.

Aikakauslehtiä on ilmestynyt:
Metsästys ja Kalastus n:o 10.
Vakuutusyhdistyksen aikakauslehti

n:o 18.

Sunnuntaina Marrasknrn 12 pinU

Kirjallisuutta ja
taidetta.

Ryhmänäyttely.
A]vai Cavén, Marena Collin,

Gabr. Engbeig, Juho Rissanen,
Tyko Sallinen.

(S.H.) Eilen avattiin Ateneumin
näyttelysalissa sen maalariyhtymän
ensi näyttely, johon kuuluvain taitei-
lijain nimet ovat ylempänä luetellut.
Yleisöä oli saapunut avajaisiin lu-
kuisasti, ja osoitti »e ryhmälle suo-
siotaan jo siinäkin muodossa, että mo-
net taulu* löysivät heti ostajansa, mi-
kä ei ole meillä ollut entisissä olois-
sa niinkään tavallista.

Jos tahdotaan etsiä jotakin yhdis-
tävää sidettä äsken muodostuneen
ryhmäkunnan keskuudessa, voidaan
sinä pitää toisaalta maalauksellisen
tunnelman syvällistä ilmaisua, mikä
saa Tyko Sallisella uudenai-
kaisen, expressionistisen voimakkuu-
den, iG ab r. Engber g il 11 ä taas
intiimin hienouden, toisaalta taas
voidaan sinä pitää sommittelun ra-
kenteellisuutta, mikä saa Marcus
Collinilla harvinaisen ehjyyden
ja tukevuuden, Alvar Cavénil-
la taas abstraktisemman, melkein
musikaalisen soinnukkuuden. Juho
Rissanen näyttelyn keskeisenä ja
rikkaimpana personallisuutena ikään-
kuin kerää itseensä eri harrastukset;
hänen tauiuissaan voimme yhtä hy-
vin ihaiHa seesteistä maalauksellis-
ta näkemystä kuin esityksen ehjyyt-
tä ja rakenteellista vakavuutta.

Rissanen on näyttelyssä edus-
tettuna 19 suuremmalla tai pienem-
mällä teoksella, joista osa on maalat-
tu 1913 Bretagnessa, osa taas myö-
hemmin kotimaassa. Useimmat niis-
tä ovat varsin hyviä maalauksia, ja
kokonaisuudessaan osoittaa hänen
näytteille panemansa kokoelma,
kuinka ytimekäs ja valoisa, sanan
parhaassa merkityksessä suomalai-
nen, toisaalta vielä melkein talonpoi-
kaismaisen juureva, toisaalta kulttuu-
rin herkistämä taiteilija hän on.
Näyttää siltä, että Rissanen on saa-
punut miehuutensa mestaruuteen, et-
tä hän on vapautumassa ajan muo-
tien tavoittelusta, seestymässä ja
varmentumassa. Ammentaen va-
paasti kotoisesta fantasiastaan luo
hän tyynesti ja leveästi kuviaan,
joista useimmat kantavat erehdyttä-
mättömästi hänen personaili suuten-
sa leimaa. Minkä melkein sunnun-
taisen maailman araakaan esiin.
1913 maalattu bretagnelainen ryh-
mäkuva! Mikä onnellinen maalarin-
silmä onkaan keksinyt tyttösen, jol-
la on punainen esiliina! Elävästä
elämästä ja jokapäiväisyydestä, rah-
vaan olennosta ja puvuista, arki-
ympäristöstä ja käytäntöesineistä
kasvaa esiin taiteilijan tyyni ja

kaunis, melkeinpä pyhäinen masii-

Collin on asettanut näyttelyyn

15 uudempaa teostaan, joissa, sa-

Näyttelijätär Hilda
Pihlajamäki

täyttää tänään 50 vuotta. Lähes kol-
me viidennestä tästä ajasta on hän
uhrannut näyttämötaiteen hyväksi.
suorittaen kauniin ja hedelraärikkttan
päivätyön, joka tekijäänsä kiittää.
Rouva Pihlajamäki astui teatterin
palvelukseen parikymmenvuotiaana.
syksyllä 1887. Ensin hän kierteli
toistakymmentä vuotta ympäri Suo-
mea, ollen Suomalaisen maaseututeat-
terin kaikista luotetuin ja luotettavin
v-oiaia lukemattomissa, eikä aina suin-
kaan vaatimattomissa tehtävissä. Hä-
nen rehellinen, lämmin ja innostuva
■taiteilijaolemuksensa tuli kenties pa-
raiten näkyviin traagillisella alalla.
M. in. semmoiset osat kuin Kirsti Fle-
mingin, Judithin, Herodiaan ja Kame-
lianaisen kuuluivat hänen ohjelmis»

tomsa parhaisiin saavutuksiin.
Sittemmin rva Pihlajamäki siirtyi

Kansallisteatteriin :ssa hänelle on
vuosien kuluessa ■icottu monenlaa-

tuisia tehtäviä. Pääkaupungin yleisö-
kin on tottunut näkemään hänessä
nan hyvin traagillisten tunteiden lyy-

riliissävyisen tulkitsijan kuin myös
huomattavan luonnenäyttelijän, joka
on kunnostautunut varsinkin msalais-

Pyydämme lausua rva Pihlaja-
mäelle vilpittömät onnittelumme hä-
nen merkkipäivänänsä.

Rva Pihlajamäki sai eilisiltana 60-
vuotispäivänsä johdosta Kansallisteat-
terin johtokunnalta kukkalaitteen se-
kä näyttelijätovereiltaan kristallien
kahvikaluston ja kukkia.

moinkuin Rissasen maalauksissa, on
tukevan personaliisuuden leima,
Voidaanpa sanoa, että Collin ytimek-
kyydessä joskus voittaakin edellisen.
Mutta sitä, vastaan saattaa huomaut-
taa, että seurauksena on hänellä vä-
listä kenties liiallinenkin intensiivi-
syys. Collin on vienyt keskittäv;".r
ja yksinkertaistavan tyylittelynsä ää-
rimmäisyyteen, niin että hänen tau-
lunsa ovat ikäänkuin » ladatut > täy-
teen tunnelmaa, ilmeikkyyttä, maa-

lauksellista voimaa. Käyttämällä ar-
kaaisien mestarien tavoin hyväkseen

mittasuhteiden paisutusta ja pienen-
nystä, yksinkertaistamalla ja samal-
la harkitusti vahventamalla väriar-
vot on taiteilija luonut teoksia, joil-

la on mitä suurin tehoisuus ja eh-
jyys, mutta samalla myöskin erään-

oelssa

(S.H.) Pietari on pääasiallisesti
i mtiseillään. Ajureja ei vain joka
käänteessä näy, ja ajokinnat, jo<ika
ennen voit tinkiä perin halvoiksi,-» jos
i.Eesiit, ovat kaksin-, kolminkertaiset.
Onneksi ovat toki raitiovaunut hyri-
semässä kuten ennenkin, ja niiden

alla saat, venäläiseen mu-
kavaan tapaan, maikatavarasikin
kulkemaan. Nainen on vain itoesty-
ny.t konduktööriksi, ja näppärästi nä-
kyykin selviytyvän tehtävästään,
lläncnkö työnsä helpoitukseksi lienee
maksutapakin muuteltu: yhdetä
inaksukerralla, 10 kopekalia, aja mi-
ten kauaksi haluat. Lyhyen tien kul-
kijat näyttävät lohduttautuvan sillä,
eitä alinomaisessa tungoksessa ei en-
nätetä kotvaan maksua periä. Ja py-
säkeillä usein näkee, kuinka käytet-
ty Jippu jalomielisesti luovutetaan
uudelle vaunuun nousijalle.

•M> iminutin matka lälpi komean,
kihisevän ja jonottavan Pietarin, Bal"
tian asemalle. Sipilä vasta jonote-
taanikin. 4 tuntia on junan 'lähtöön,
ja jo jonotetaan. Mitäs muuta kuin
joukkoon.

Pian saa ymipäristöstäänkin 'ha-
vaita, minne päin on odottajilla mat-
ka. Tuossa likellä pari keski-ikäistä
herrasmiestä keskustelevat viroksi,
ja aTkailemattomasti yhtyy kauem-
paa keskusteluun joku kolmas. Nuo-
ri luutnantti helisevin kannuksin tu-
lee ja näkee rivissä pari tuttua nei-
toa, joille hän kohteliaasti tarjoutuu,
upscerioikeuttaan käyttäen, tuomaan
liput häkin taas virolaisia. Hei-
dän käytöksessään, puheensa sävys-

Matkakirje Virosta.
Matka Tarttoon. Kaupungin muut-

tuneet olot. Mieliala. Taloudelli-
nen tila. Saksan käytön kielto.
Henkiset harrastukset. Päivä Tal-
linnassa.

sä on onko se nyt olojen tuomaa
vai ajan kypsyttämää _ jotakin var-
maa ja itsetietoista, joka vaatii ar-
vonantoa. Eikä sitä heiltä kielletä-
kään, sen huomaa heti ympäristöä
tarkatessa. Ennen pyrittiin useinkin
kieltämään, mutta nyt on kai entistä
enemmän opittu luonnollisia oikeuk-
siakin oikeuksiksi katsomaan . . .

»Pile.ttinne, herrat», herättelevät
konduktöörit, jotka aamun valjetessa
tulevat konitrollörin kera vaunuun.
Ollaankin jo syvällä Viron mailla,
Tallinnan tieltä fcääntymiässä Tart-
toa kohti. Kauniina ipouita-aamuna
paistaivat nuo pohjois-Viron lakoah-
fcot syysmaisemat hauskassa valais-
tuksessaan. »Eesti taiu». virolainen
talo, on näillä seuduin säilyttänyt
vielä vanhanaikaista runollisuuttaan:
tummuneet, jykevähirsiset asuinra-
kennuksensa, joiden toinen Pää yhä
saa olla riihen virassa, rsekä olkikat-
tonsa. Uudempaan tyyliin rakennet-
tuja jopa upeitakin tafoia. on kuiten-
kin jo tihifämmässä, näilläkin suh-
teellisesti seuduilla. Sieltä
täältä eroittaufuu kuitenkin toisia a-
sumuksia upeaimpana tuo Viron vit-
saus, herraskartano eli moisio, joka
yhä pitää haililussaan noin puolta vi-
rolaisten vanhasta maasta. Näyttää-
■pä niistä joku, parin syfen fcoriwsår
ne puutarhaa kiertävine väli eineen,
joita kiviset navetta- j a aittar.-ken-
nukset v.htyvät toisesta päästä täy-
dentämään, keskellä lakeutta kuin
uieneliä linnoitukselta. »Niitä on ma-
senneltu, mutta uhkaavina ne yhä sei-
sovat», huomautan virolaiselle mat-

ikätoverilleni. »Mc itse ne aikaa
myöten masennamme muuhun
masennukseen emme luota» hän vas-
taa varmalla äänellä, ia kertoo pu-
heensa vaku"j[ukseksi, milen taaskin
äskettäin, sillä kertaa muutamat Tar-
•ton virolaiset herrat yhtiössä, saivat
haltuunsa tuollaisen linnoituksen
suurine maineen, kolmine sateine
lehmineen ja useine kymmenin© he
vesineen.

TaTtto näyttää koko lailla muutta-
neen muotoaan ja saaneen toista vä-
riä. Ensimäinen outous on lätti-
läinen ajuri, Libausta Sai jostakin'
sieltäpäin Ja.

virolaisien perus lama ja yl-
läpitämä sairaala. Toisetkin ylJoppi-
lasyhdistyksot ja korporatsicnit ovat
jättäneet vakituiset asuinpaikkansa
samaan tarkoitukseen.

Katuelämä aa viikaslunut: hevo-
sia., automobiileja ennen harvinai-
sia —, sotilaita ja ennen kaiifckca
koululaisia. Niitä kuuluu tuilaen
Riiasta,, Pärnusta ja kauempaakin,
josta foouäuit aikoinaan siirrettiin tän-
ne raiuhallisempaan työpaikkaan. Ti-
lanahtaus oö tietysti suuri, ja siksi
on kouluhuoneet 'käytännössä aamu-
varhaisesta iltamyöhään. Matkusta-
va i senkin on vaikea saada päänsuo-
jaa. Vain yksityisasumuksissa, tutta-
vien välityksellä, se on miaih-dollista.

Syvemmin Tarton elämään pereh-
tyessään saa huomata, että aika on
mieliinkin painanut oman leimansa.
Miltei jokaisella on joku. janfca koh-
taloa hän jännityksellä seuraa, ja ai-
na on suurten tapausten näyttämöllä
joku kotona vierailemassa, antaen
kertonuiiksillaan ympäristöönsä yhä
efiemmän ajan tuntua. Ja toisaalta
ainainen jännitys: milloin 'heidän ja

heidän tulee vuoro lähteä. Kaikkialla
kuitenkin näkee vain levollista ia
ymmärtävää alistumista hetken suu-
riin vaatimuksiin.

Multa keskustelujen etualalla ei
sittenkään näytä olevan sota, ei,
vaan jokapäiväinen leipä. Tosi
kyllä, Tartossa el 010 juuri mistään
puutetta, kun on vain rahaa. Kun
rajahinnat talvella poistettiin, rupesi
kaikkea riittämään. Hiimatkiöi kuu-
luivat alussa olleen siedettävät, mait-
ta Qe monet välikädet . .

.
Tapaan

tutun talonpojan, hän kertoo: Tuli
syksyllä omenien osteliiia. kysyi, pal-
jonko omenista tahdon. Panin varuil-
ta kaksinkertaisen hinnan, sanoin,
pitänee saada kahdeksan ruplaa va-
kaita. Annan viisitoista, hän vas-
taa, tuo tänne joka omena. Ja sa-
agaa vauhtia menee kaikki muu syö-
tävä tavara, lisäsi talonpoika tyyty-
väisenä.

Reivaa, onkin liikkeellä ueikom&tto-
masfi, ja cli raita oli. sota näkyy Vi-
rolle tuovani hyvin joukon rahamie-
hiä. Ja mikä tärkeämpää. Viron kan-
san pohja-aiints, maaoyiljeliåäsääly,
pääsee lopullisesti taloudelliseen riip-
pumattomuuteen. Vähilläkin voimilla
saadaan välttämättömät tvöt sentään
tehdyiksi, tuotteet myydyiksi. Ah-
taammalla ovat moisiot. Joära eivät
uskomattomista palkoista huolimatta
saa riittävästi työväkeä, ia siitäpä
johtuukin, että-yhä useampi aate-
lismies, joita lisäksi seuraa valtiolli-
sen epäluulon paino, mvv tiluksensa.

Midenkiintoisi.mpia matatafesm Jul-
kiseen: elämään on tuonut saksan
puhumisen kielto. Se on lisännyt
valtavasti enemim.än viron kuin ve-
näjän käyttöä. Esim. kaupoissa sai
vähällä aikaa nähdä monta huvitta-
vaa yllätystä. Niinpä eräässä saksa-
laisessa suurliikkeessä, iossa vielä
kymmenen vuotta sitten yritettiin
nolata erästä viroa käyttävää
riä, näen harmaapäisen paroni

v. Nan toimittelevan ostoksiaan vi-
roksi ja liikkeen isännän kanssa su
juvastä keskustelevan samalla 'kie-
lellä pääväotaipahtornista : käypä vie-
lä ilmi sekin, että tiedot ovat luetut
sPoslimees»-lehdestä mitäpä muu-,
ta lähdettä paljon voisikaan käyttää
vanhan polven mies. jolle viro on
kuik-nfciin tutumpaa kuin venäjä. Ia
kadulla tulee vastaani rouvineen
vanha tuttava, virolaissyntyinen
moisionvuokraa ja, joka katsoi ennen
säätynsä vaativan. tosin ympä-
ristön talonpoikienkin salriseksi nau-
ruksi saksalaisena esiintymistä
Arkailematta tulevat n.\,\ esille viron-
kieliset tervehdyssanat, ia keskuste-
lustamme voisi melkein päättää, että
julkisuudesta on viro vietv mukaan
kotikieleksikin. Sepä lieneekin
kielien seurauksena, että viro var-
maankin itsestään tule? jäämään
kunnioitetulle sijalle sodankin jäl-
keen. Kun saksan käyttäjien valta-
vin joukko on1 ollut noita entisaikoi-
na, niin tavallisia virolatsluopioita.
jkadaka-saksalaisia», jotka nyt ovat
luontaisien vaistojensa torviin voi-
neet palata lapsuutensa kieleen, niin
tarvitaan tavallaan uusi tottumus
heitä siitä jälteen vieroittamaan.

Matta nyttemmin ovat poissa
myöskin ne syyt, jotka aikomaan
luopioita synnyttivät. Korkeampi si-
vistys ei ole pitkiin aikoihin enää
ollut saksalaista, vaan venäläisiä. Ja
se, mikä maalle on erikoista ja sel-
laisena arvokkainta, sen omintafcei-
nem virolainen sivistys, on noussut
hämmästyttävää vauhtia Ei ole enää
puutetta sivistyneestä virolaisesta seu-
rapiiristä. Voi havaita, miten puoles-
sa vuosikymmenessä on taajen:nait vi-
rolaisten lääkärien, asianaiajain. si-
vistyneidenl liikemiesten, jopa val-
tion virka mk.?lenkin joukko, ia ke-
hitys on yhä lupaavampaan suun-
taan menossa.

Mitä itseensä virolaiseen sivistys-

elätnään tuke, niin näyttää siima o-
lojen pakosta tapahtuneen hetkellis-
tä lamautumista. Sivistystyön teki-
jöitä en kovin paljon poissa esim.
maaseudun opettajisto niin tarkoin,
että useat koukut seisovat —. kirjal-
lisuutta ei ilmesty muuta kuin ni-
meksi, ja yleensäkin henkiset har-
rastukset ovat jäätäneet ikäänkuin
syrjään. Omakielisen tyttökoulun 10-
vuotisjuhia, jota hiljan vietettiin,
näyttää kuitenkin olleen omiaan
kiinnittämään ajatuksia aatteelliseen
työhön. Myöskin kansallismuseotaan
tarttolaiset näinäkin aikoina, vaalivat,
järjestellen ja kartutellen seö kokoel-
mia. Edelleen toimii säännöllisesti
iVaneinuisem teatteri, antaen kol-
masti viikossa näytöksiä täysille
huoneille. Mutta jos teatteria tahtoo
pitää kansaa sivistyselämän voimak-
kuuden mittapuuna, niin tuntuu tuo
sanottu hetken lamautuminen juur;
»Vanemuisessa» sitmäänpisiäväUä,
ainakin sille, joka muutamia vuosia
sitten sai nähdä teatterin korkeita
vaatimuksia vastaavia esityksiä.
Vanhoista näyttelijöistä ori kyliä e-
räitä oivallisia voimia järjellä (kuten
Siimm, Hansen, G. ja E. Txeumundt
y.nO, mutta ehkä saman verran on
vielä miltei kokeilun asteella olevia.
Dramaattista voimaa vaalivista kap-
paleista lieneekin teatterin vaikea
selviytyä, ia kenties siitä iohtuu, että
kevyehköt, jopa farssimaiset laulu-
ja 'huvinäytelmät ovat ohjelmistoa
hallitsemassa. Näyttää myös, kuin
alisi hyvä osa teatteria suosineesta
intelligenssistä siitä jossain määrin
vieraantunut ja teatteri kävnyt enem-
män kuin ennen palvelemaan vä
homman kehittyneen yleisön makua.

Viron sivistys?1ämän tärkeä tekijä
»Eesti Kirjanduse Selts» (Viran Kir-
jaliisuuuen Seura 1) on myöskin toi-
minnassa; se kuuluu pitäneen tavan-
mukaisen suuren syyskokouksensa
miltei yhtä laajoin ja arvokkain oh-

jelmin kuin säännöllisilläkin aikoina.
Niinikään sen julkaisema ticteeilinc-n
kuukausikirja »Eesti Kirjandus» on il-
mestynyt säännöllisesti, vieläpä kuu-
lema kohottanut tilaajainsa luvun
kuudes!a sadasta liki tuhanteen, jo-
ten: aatteellisten harrastusten lamau-
tumisen ohella voi toisaalta nähdä
niiden elpymistäkin.

Juuri äidinkielen asia pitää eniten
mic: !iä vireillä. Jo muutamia vuosia
on kestänyt »kielen uudistajain» toi-
mintaa, eräiden nuorten filologien al-
kuunpanemaa liikettä, joka vaatii
verrattain jyrkkiä muutoksia viran-
kielen muoto- ja lauseoppiin sekä sa-
navaraston' tävdellistyttämistä, erit-
täinkin suomen lainojen avulla. »Uu-
distajin as on oma aikakauskirjansa
(»Keeleiiii'o Kuukin») sekä oma kus-
tannustoimintansa, joka näinäkin! ai-
koina on jaksanut saattaa julkisuu-
teen kirjoja »parannetulla» kielellä.
Liiko synnyttää yhä kahinaa virolai-
sessa yhteiskunnassa, ia sanomaleh-
tien palstoista on'useinkin huomatta-
va osa luovutettu kielellisille riita-
'kiTJoitukisiiie. Liikkeeltä ei näet puu-
tu tietenkään vastustajia einä sellai-
siakaan, jotka sokeasti kieltävät sen
rakentavankin puolen. Ja kun teat-
terin huvinäytelmiin pisteliään se-
kaan lauluja päiväntapahtumista,
niin siellä useinkin »kiielenuudistuk-
si sta» makeimmin' naljaillaan.

Ei ole toisaalta kumina, että kielen
tarpeettomat muuttehiyritvkset syn-
nyttävät vakavaa vastustusta, kun
kerran pitkäaikaisella rakennus- ja
vakaanr.utiamistyöllä on päästy niin
kauaksi, että kieli hyvin alkaa vas-
tata sivistyselämän vaatimuksia: tie
tr kirjallisuuttakin on jo vähin kaiki'
ta elämänaloilta. Sotkuista hapa
roimisen aikaa joka vironkin kir
jakieien kehityksessä on ollut —, e
ymmärrettävästi enää tahdottaisi pa
iauttaa, sitä vähemmän, kun juu'i
on luvattu Virossa toimiviin keski
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€>etbeitftamtlta olemme julfaiåfeet fuomennetruina feuiaamat
teoffefa

9? 0maut fßuttattb:
SUltdjel %t\\§t\Of tutftelma. @uo*

mentanut tri 33. Sarfiainen. §inta 8: 50, fxb. 5: 50.
„©iina pu&uu ifjmmen ibmifeHe. Gt tnifään tuota iuurempaa

mirfi£ttj§tä, fuin paäleminen foofetuffcen ifimifen fanSfa, ionfa
mertaton nero toljottaa tneibät forfcalle iofapäiroftifrjhben ptäpuo-
Icfle- 2ä6äh tarjoo SRollanbin firja ttlaifuuhen."

ÄuomautuS. Sofibaffoin aiomme jnlfaiSta fttomtnnoffena
föollanbtn 3can=G6riftoplje=farian.

SBettte* tion §cifecttftiim:
RfWUltttttt* ftofoelma janfaritarinoita ftaarle XlrJta ja

Ijänen foturetétacm. ©uom. 93 ti in ö SBoionmaa \a
©antert |jinta 2:50, ftb. 3:50.

„9?e ottmt fiienon hienosti Biottuja Ftrinnifta (jelmtä."

ftftttfft j«t fCtt ftttttttfftfti* Jtertomufjia 3hwt«
fin Ijiétoriasta iDanfjimmtlta ajoilta Sn<?taa 2i! aafaan aari.
©uom. tri g. SS. gettonen. £)inta 3:75, ftb. 5 mf.

„9?oroefiitM)lt on nitéfä erinomaifen felwä jo plastillinen, fielt
on fatimoa, mtefieffään fotmumo ia fanfanomaiieSfa tjffmfertai»
fnubeSfaan flaSfifltnen."
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Kansan Kalenteri 19t6.
CO pennin laitos. 144 siv. Sidottu.

Ilmestyy tällä viikolla.
8 I S A L T ö:

Almanakka, merkkipäiviä Ja muistettavia.
Pimennyksiä, Keisarillisen perheen erityiset juhlapa ivat.
Markkinat, toripäivät Ja eläinmarkklnat.
Metsästys ja kalastus.
Mitat.
Postista.
Rautateistä.
Sähkösanomista.
Tietoja hevoskyytiä käyttäville.

UUSI SUOMETAR

fiauskoja kirjoja.
Florence L. Barclay: Tflhden Johtaessa. Nid. 4: 25,

sid. 5: 50.
Ensi painos miltei loppunut varastosta. Joulu-

kuussa ilmestyy toinen.
Paronitar Orcsy: Vallankumousvuosilta. Hinta 3: 25.

Enin luettuja historiallisia romaaneja Englannissa.

Lilli Porthan: Äiti kertoo. Hinta 2 mk.
Satuja ja kertomuksia lapsille suuremmille ja pie-

nemmille. Kuvittanut E. Koivu.
Joulun kaunein satukirja 22685

K. J. Gummerus Osakeyhtiö, Jyväskylä.

Äidinkielen tutkimuksen ystäville.

Heikki Ojansuu

Suomen kielen tutkimuksen työmaalta.
Sarja esitelmin I. Hinta 5:75

.Tohtori Ojansuu kumoaa hauskalla esitystavallaan käsityksen,
etta kun on otettava käteen kielitieteellinen tutkielma, niin on vält-
tämätöntä jännittää kasvojensa lihakset ja rypistää silmäkulmansa,
jotta jotain jaksaisi lukea ja ymmärtää. Teoksen kansilehteen on
merkitty I. Toivottavasti tämän lehden lukijapiiri omalta osaltaan
pitää huolen siitä, että toht. Ojansuu julkaisee pian II sarjan."

Yhteiskoulun johtaja Kaarlo Jäntere, Uusi A n ra.

,
Kirja pitää lukijan hyvällä tuulella kaiken aikaa. Useat kirjan

tutkimusaineet ovat mielenkiintoisia maallikoillekin."
Maisteri N. Liakka, Kansanvalistus.

Lauri Kettunen

Viron ja suomen eroavaisuudet.
Äännehistoriallisia selvittelyjä
harjoltuskappaleineen. Hinta 2: 75.

„Tohtori Kettusen kirjassa tulevat vironkielen äännekehityksen
ominaisimmat piirteet valaistuiksi. Esitystapa on hyvin helppotajui-
nen. Teos soveltuu erittäin hyvin ensi oppaaksi sukukielten lukuun
vleensä.

Kirjan seitsemän harjotuskappaletta, joihin liittyy täydellinen
suomennos ja varsin tarkotuksenmukaisia viittauksia äännehistorialli-
seen puoleen, tuntuvat hyvin valituilta."

Maisteri E. A. Saarimaa, Virittäjä.
22686

Kotimaista tavaraa!

O.Y. Oxygenol 4.8.
OXYGENOLIA
suosittelevat lääkärit ia hammaslääkärit
suun ia hamDaiden hoitoon ia puhdista-
miseen.
OXYGENOL vaikuttaa antiseptisesti, ko-

neellisesti puhdistavasti.
OXYGENOL valkaisee huonoväriset ham-

paat
OXYGENOL poistaa pahan hajun suusta.
OXYGENOL parantaa haavat ia ehkäisee

verenvuodon.
OXYGENOL on aianmukaisinta ja viat-

tominta puhdistusainetta.
OXYGENOL i ei tule pitää tavallisena

vetysuperoxidina, joka on
haihtuvaa ia epäpuhdasta.

OXYGENOL on kemiallisesti puhdas tuo-
te ia hvvänä pysyvä aine-
yhdisteimä.

Sitä on saatavana apteekeista ia roh-
doskaupoista ja valmistaa sitä Farm.
kemiallinpn tehdas »Medica» He!sineis=ä

m Veliin-Velli #
herltkujauhosta keitetään maidon-
tilkassa 2 minuutissa helposti eu-
lava ja erittäin hyvänmakuinen
vein, Jota lääkärit suosittelevat se-
kä laps De että aikuisille.

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

Lacta O.Y. saio
.-) ~,.

Kruununhaan siirtoinaatavaraliikkees-
;ii saa ostaa

Kuivat hedelmät
Tuoreet hedelmät
Kaikenlaiset ryynit
Kaikenl. säilykkeet
Kaikenl. mausteet
Karamellit
Suklaan
Pietarsaaren sikurin

1916 Ko 307 &

©tärnan
# #

Hino Hckté, 9Jhttétoja ja t uraitelmta,
6etmli Jaakkola, Äo Im e faro t ii nia.

ftb. 4:75.

4:50; ftb. 6 mf.
9?omaani. 3:50;

■Jaltnari Kara, paljolairten. Äertomuffta.
fib. 3: 75.

2: 76;

Hliljo Kojo, SBelfa. {Romaani. 3:50; fib. 4:60.
fflaiju Cassila, # n olleista § eränni? t lomaani. 3:50.
H. Cisto, sala§ t it 3« ja metfä§tl)§mui§telmia. 8: 50;

ftb. 5 mf.
'% P. Raivio, ©ra ft om aiSteri. tomaatti. 4 ml; fib.

6: 50.
Toivo Tarvas, .SoFitalon tuulisfa. JRomaam. QlmeSttU)

tötlä miifoda. 4: 75.
Toivo Tarvas, (£rt töf oilta, toranani. 8:75; fib. 6 mt

Kuinka meistä tuli kirjailijoita. WutétefmateoS. s|lmeétr#
tatin miifotta. Äuttutettu. 4 mf.

Eino £eino, fjelf am tr f ta. Uuft farja. 4 mf. Säliä rottfoffa.
I)ilja I)aabti, ftufjlamuUt o. JRunoja. .fumttettu. 2: 75;

fib. 4 mf.
Haro Hellaakoski, SRitttoja. 2 m!.
CQiljo Kojo, Stilft ja fr.upurtfi.
Katri Kortesuo, (51 fn. Sftnntelmn,

jßunoja 2:50.
1:75.

jokamies, 2£anlja näytelmä, fuom fmugo paitanen. 5:50.

FJenryk Sienkiewiq, Sulella ja mtefalla. Sfteltofatnen
romaani, juom. Fiatia Salroto. I oja. 3:75. Jättö ttritfoHa.

6éja 6ardonyi, Sftärömätön tljminen. SRomaani. 4*7fi;
ftb. 6: 25. ZåM wiifotta.

Hugust Strindberg, Sfcljanbala. 9tomaant.
Slarni Äouta. 1: 75.

Suomentanut

Rope Kojonen, Suomalainen Kansanopisto 26-vuotla*. Mietelmiä »en
JoMosta.

Anna Kaitila, Talvikukkia. Runo.
Hilja Riipinen, Se koskee Suomen naisten kunniaa,

Elli von Hertzen, Etukäteen. Kertomus. Kangasmaan kuvittama.
Rope Kojonen, Nuoruus ja sen säilyttäminen.
Huugo Niinivaara, Mitä kylväit, sitä myös niität.
Tiitus, Miksi herra Rolvas tuli höperöksi. RindelTln kuvittama.
Aukusti BlmeliuB, Syysaamu. Runo.

' Kansan Kalenteria laajempi laitos ilmestyy myöskin piakkoin 1 mkn ja

l mkn 60 p:n hintaisena. Raittiuden Ystävät, Helsinki.
(5.1.23625) 22777"

lainen raskaus. Parhaissa tauluis-
saan välttää Collin, joka on nuorista
taiteilijoistamme tunnustetuimpia
sen todistaa jo hänen suuri vaiku-
tuksensa uusimpaan polveen mai-
nitun vaaran, valmistaen kelpo tai-
detta, mikä johtaa mieleen eräät
1400-luvun germaaniset mestarit.
Hyvänä esimerkkinä ovat näyttelys-

sä »Suutarit», maalaus, joka, sa-
malla kuin se vanhaan hyvään ta-
paan »kertoo», samalla myöskin

muodostuu erinomaiseksi värien ja
muotojen sommitteluksi.

Välittämättä mistään systemaatti-
Fista kaavoista tahtoo Tyko Salli-
nen expressionistisella taiteellaan
»pusertaa esiin» maalauksellisen nä-
kemyksen ja'tunnelman. Silloin kuin
hänen maalari-toverinsa Ruokokoski
on viimeaikaisissa töissään ikään-

kuin hellittänyt otteestaan, näyttää
Sallinen jatkavan entisellä voimalla,
kenties vielä itsepintaiscmmin ja

uhmailevammin kuin ennen. Hänen
myrskyä ja kiihkoa uhkuva taiteen-
sa, jossa saattoi välkehtiä niin voi-
makkaita ja kauniita värejä, on vii-
me aikoina tullut ikäänkuin askeet-

ia karummaksi. Hän voi
nvkvään maalata melkein yksin-

omaan harmailla, mistä on seurauk-
sena eräänlainen toivoton, syksyi-

nen, lokakuinen tunnelma. Kuinka
erinomaisia kuvia hän kaikissa ta-
pauksissa osaa tehdä, siitä on tässä-
kin näyttelyssä esimerkkinä »Poika» -

taulu.
Jälellejääneet taiteilijat. Gabr

Engberg ja Alvar Cavén,

ovat esiintyvien joukossa hiljaisim-

mat. Gabr. Engberg on tuonut Tam-

kouluihin valtion palkkaamaa äidin-
jkielen opetusta. Toivotaan, että vi-
roni tieteellinen tutkimiin an Jota
ei ole »uudistajien» vahvimpia puolia

ia erittäinkin kansankielen sana-
rairojen keräys nostettaisiin kielellis-
ten harrastusten etualalle, ia sein 'yih-
heydessä kuulee kaikkiaUa sen luon
nollisen toivomuksen, että viron kie-
len yliopistollinien opetus järjestettäi-
siin vihdoinkin ajan. vaatiaruuiksis
vastaavalle kannalle ... ,

Junanvaunussa istuessa. »Emajoen
kaupungin» kirjavien kattcfjen jää-
dessä taakse ja matkan käydessä Vi-
ron toista sivistyskeskustaa, Tallin-
naa kohti, tulee mieleen virolaisen
elämän ehkä nurjin puoli: hajanai-
suus ja yksimielisyyden puute. Niin-
kuin on Tartto ja Tallinna, jotka mo
lemimat oTat ikäänkuin omaa kult-
turipiiriään, molemmat toisilleen
verrattain viieraat, niiden sanomaileh-
det, lämpimästä kansallisesta hen
gestä huolimatta, ilmi riidassakin
niin on yhdellä virolaisella yksi, toi-
sella toinen auktoriteetti kansan elin-
kysymyksissä kuultavana an. Tai
vertaisiko virolaista elämää noihin
sivu vilahteleviin taloihin, jotika ei-
vät jaksa keskittyä säännöllisiksi,
vbsiryhmäisiksi kyliksi; se on se
suomalaisen heimon eiämänipuoli.
josta eräänlainen valtioviisaus on
aina ollut hyvillään: divide et impe-

ra, jaa ja hallitse. Puuttuu henkisia
johtajaa, joka olisi päätänsä pitempi
muita ja samalla kylän jalo ja nöyrä

aina asettamaan oman personansa
vähäpätöiseksi asian rinnalla, puut-
tuu miestä, jossa kaikkien katseet yh-
tyisivät. Taikka jollei nykyisissä
kehittyneemmissä oloissa juuri yh-

den miehen hegemoniaa enää kaiva-
ta, niin kunpa hallitsisi edes kansan
johtajia kaikkialla yksi ia sama hen-
ki.

Talinne, miltei viilaukselta nähty,

vaatisi kuitenkin erikoisine oloineen
ja rintoineen pitkän kuvauksen. On
tuiltu suurkaupunkiin asukasluku
on jotakuinkin sauna kuin Helsingin

jossa suurkaupungin elämä syk-
kii. Virolainen valtuusto on tehnvt
muutamassa vuodessa kiitettävää
työtä, sen huomaa heti fcaopungHl ui
koasustakm. mutta ee on kaikki vielä
vähäistä siihen verraten, mikä kuu-

luu olleen suunnitelmissa ia minkä
vain nykyinen tila on tuon.nemim,a.ksi
lykännyt. Suurpiirteisempänä vyö-
ryy myös sisäinen elämä kuin Tar'
tossa. Aineelliset harrastukset tun-

tuvat tosin olevan kokonaan eéwalal-
]a Tallinnan »kultasade» käy sa-
nanpartena —. mutta tarvitsee vain
pistäytyä »Estonia» teatteriin huo-
matakseen, retiä itaidet-eilämäkira om
ottanut suurpiirteisemmän ia anka-
ramman kri tikin hioman muodon

toinenkin virolainen teatteri
Tallinnaan syntynyt, Helsingin
»Kansan NäytÖtoßä» vastaava.

Pikaisen eron Tallinnasta korva*
lohdutus, että kaupunki on vain nel-
jän tunnin matkan päässä Hslsingis

tä. Mikä mielenkiintoinen, virkistä-
vä ja ehkä opettavakin »ulkomaan-
matka» tulevaisuudessa monelle suo
ma.lai.se.lle . ■ .

Tallinnan tullet vilkkavat vaunun-
ikkunasta, ja selän taakse rupeaa
jäämään eestien maa. Siinä, pai-

nuessa matkamuistelmiaan kokoon
poimimiaan, tulee mieleen tuo meil-
lä usein kuultu nimitys: onneton vel-
jeskansa. Kuinka sopimaton tuollai-
nen säälivä kohteliaisuus orakaan.
Mutta on meillä toki vanhastaan tut
tu toinenkin nimitys: sitkeä veljes-

kansa. Se voi tävflellä svvl'ä jäädä
voimaan. Sillä jokaisesta kohtalon
•iskusta nävttää sen tamroo kasvavan
vain.

L. K.

pereelta kokoelman intiimejä maa-
lauksiaan, jotka saivat viime vuon-
na Helsingissä niin hyvän vastaan-
oton ja jotka varmaan nytkin herät-
tävät mieltymystä. Alvar Cavén on
elencmfissä abstraktisista komposU-

sioneistaan, joissa väripinnat saattoi-
vat sointua yhteen kuin jotkut mu-
sikaa'iset akordit, enemmän todelli-
suuspohjalta 1»hleviin sommittelui-
hin. Toistaiseksi-hän näyttää vieiä
etsivän muotoja uudelle maalausta-
valleen. »Kissa sängyssä» on haus
ka esimerkki hänen uudemmista
saavutuksistaan.

Näyttely on auki jouluk. 4:teen
päivään 0. o—n.

Uuden ryhmä-näyttelyn avajaisissa
eilen myytiin 13 teosta, nimittäin Al-
var Cavénin »Rantaleppiä». »Sateen
jälkeen». »Pilvinen päivä» ja »Joen-
ranta»; Marcus Collinin »Funasrt ta-
lot»; Gafar. »Kesäilta»,
»Ahonreuna», »Vanha puukuva».
»Syksyinen auringonlasku», »Kuu-
valo» ia »Tanssit» sekä Juho Rissa-
nen »Satamakuva» ja »Douarrenez-
saitama».

Myttely on tänään avoinna kio
IJ—i ja. esitetään siellä soittoa kio
12—2.

Kirjallisuutta.
k. R. Cederberc,: Vanhaa ja uutta.

Historiallisia tutkielmia ja kirjoituk-
sia. Siv. 195. Hinta 3: 50. Werner
Söderström Oy.

(S.H.) Tri Cederbergin kirja sisäl-
tää 12 historiallista »lastua». Aiheel-
taan rnonet ovat varsin vaatimatto-
mia, toiset suorastaan arackdoottimai-
sia kuten esim. esitykset ensimäises-
tä ilmapallosta Suomessa tai Kristii-
na Hultgrenista, joka väitti Kustaa
111 :tta isäkseen. Mutta tällaisten, his-
toriallisien, usein melkein novelli-
maisten maalausten tarkoitus kai ei
olekaan antaa mitään varsinaisesti
uutta tietoa menneiden aikojen vai-
heista, vaan enemmänkin ikäänkuin
valaisevien esimerkkien kautta tuoda
mielikuvituksellemme läheiseksi sel-
laista mikä jo oikeastaan pääpiir-
teissään on tuttua, seppelöidä elä-
vällä vihreydellä maallikon histo-
riatiedon kalsea, harva puu. Siltä
kannalta kaiketi tämäkin kirja täyt-
iää tehtävänsä; luultavasti se löytää
monta huvitettua lukijaa. Tämä poh-
joinen maa, näinä raukat rajat, sää-
limättömien sotien ja hävitysten vuo-
sisatainen tanner, henkisen ja ai-
neellisen köyhyyden ja kaikenkaltai-
sen alkeellisuuden kotiseutu, tämä
harmaa maa ja kansa, jolla kuiten-
kin on jotain arkaa viehätystä, joka
on voinut herättää niin Liikuttavaa
ja joskus niin suuremmeistä isän-
maanrakkautta kaikki se tulee
mpitä lähelle tällaisten kuvausten
kautta, joiden aiheena eivät ole sen
suuremmoisommat asiat kuin jonkun
alkeiskoulun, kirjapainon tai jonkun
salopappilan vaiheet.

Tällaisilla kuvauksilla on erikoi-
sen herättävä vaikutus silloin kun
niitä, kuten on esim. tri Suolahden

Teatterit.
kansallisteatterissa

esitettiin eilen illalla »Elinan
surma» loppuunmyydylle katso-
molle.

Tänään esitetään klo i ip. alenne-
tuin hinnoin Konrad Lehtimäen 4-
näytfksinen näytelmä »P erin t 5t
ja iltanäytännössä klo K 8 tavalli-
sin hinnoin 9:nnen kerran Oscar
Wilden mielenkiintoinen 4-näiytöksi-
nen näytelmä »Lady Winder-
meren viuhka».

Vanha näytelmä- rikkaan miehen
kuolemasta »Jokamies» esitetään
Robert Kajanuksen johtaman Kau-
punginorkesterin avustuksella koro-
tetuin hinnoin 7:nnen, B:nnen ja
9:nrjen kerran L.:omenna maanan-
taina, ensi keskiviikkona ja perjai.-
taina klo 8 i.

Lippuja kaikkiin näihin näyiän-
noihin aletaan myydä tänään klo 2
ip. Huomenn;1 . on lippumyymälä
auki klo 10—Vt 3ja b—S L

Kansan NäyitämS

esitta* tänään klo lA 5 alennetuin
hinnoin Naissankarin, Illal! •

klo 8 näyttelee teatteri toisen kerran
viimeisen uutuutensa, Uuno Suome-
lan huvinäytelmän Hirviherrat
Tiistaina esittää teatteri saman kap-
paleen. Lippumyymälä on auki klo

vastaavien tuotteiuen laita, kannat-
taa huomattavan herkkä kynä ja har-
ras myötäelävä näkemys. Mitä tyy-
liin tulee, jättää minusta tri Ceder-
bergin kynänkäyttö toivomisen va-
raa. Hänen tuieville julkaisuilleen
on ehdottomasti eduksi, jos hän vält-
tää tämäntapaisia kompastuksia, joi-
ta puheenalaisessa kirjassa siellä
täällä on: »Se nuori veri, se kiehuu
niin pian, huimapäät ajattelematta
tuhmuuksia tekevät. Huhuja len-
te Itiin ja kilvan uskottiin ja pie-
nistä asioista paisui pian mahdotto-
man iuimat jutut.»

Eino Saila.

Suomen Kaio** Meriliiike ja
Teollisuus Sanoin ja Knvin. Näinä
Päivinä on teosta ilmestynyt kaksi
uutta vihkoa, n:rot 134 ja 135. N:o

134 käsittää Helsingin I osaston 24
vihon, sisältäen seuraavien pank-
kien lisäyskuvaukbrt- Kansallis-Osa-
ke-Pankki (loppu), Vaasan Osake-
pankki, Privatbank en i Helsingfors
Ab., Uudenmaan Osakepankki ja
Suomen Kiinieistöpankki Oy; N:o 135
muodostaa Helsingin I a osaston 26
vihon ja sisältää seuraavien vakuu-
tusyhtiöitten lisäyskuvaukset: Va-
kuutusosakeyhtiö Kaleva. Palovakuu-
tus Oy. Fennia, Tapaturmavakuutus
Oy: Patria, Palovakuutusosabeyhtö
Pohjola, Tapaturmavakuutus-Oy.
Kullervo ja Suomen Merivakuutus
Oy.

Aikakauslehtiä on ilmestynyt
Yhteishyvä n:o 45.
Kylväjä n:o 45.
Kodin Kuvasto n:o 46.
Opettajain Lehti n:o 46.
Liikeapulainen n:o 46.
Mercator n:o 45.

y. m., y. m.

Vironk«lQ
Ent. John B|örkin liike. Puh. 10284

2.668

12:sta. Ennakkomyyniti tiistain näy-
täntöön huomenna klo 12—3.

Ruotsalainen teatteri
esittää tänään klo 2 alennetuin hin-
noin Ibsenin Vildänden ja klo
lA 8 operetin Violi nk u n g en, jo-
ka annetaan myöskin huomenna.

Eräretkiltä.
A. Listo: Kalastus- ja metsästysmnis-

telmia. Otava. 160 ohr, Hinta
3:50.
Tekijä keit,oii!ee, miten han on pyy-

dystänyt vesien ja metsän viljaa ha-
masta lapsuudeltaan ast:. Enimmäk-
seen hän on niisiä puuhissa retkeii-
lyt svdän-Suom:essa. Mutta mihin
vaan hän on päätynytkin loma-aikoi-
naan, virkatoimiensa välihet&.inä.
jopa terveytensä palauttamisma.tka]-

kaikkiau lia on veri vetänyt riis-
taa etsimään. Kun jo poilkasma cli
ongittu, uisteltu, »kolkattu» ja tuu-
lastettu synnyinseudun laajat vedet
koskineen, swn syvät metsät halme-
aihoineeu eräten risteiltv. tapaamme
hänen täysi-ikäisenä milloin ahve.nfci
onkimassa Pohjanlahden tai Suo-
n.ienlahden karirikkai''l& rantaula.p ,:'!

la, miWoin tahnaa, sävnäsiä ja tuis-
kaa ■pyytämässä Itämereen pistävä",
niemekkeen kärkivesiiseä, milLoir.
selkäsiimaansa suorimassa Smmamn
salmiloissa tai Keiteloen iaihniaister.
lahtien suissa tai Vuosi arven kallapa-
tornissa, milkiin missäkin maamme
monista »vesi»- ja >pyhä»-järvistä.
Ruotsinmaikailaan hän tekee tuota-
vuutta meille outojen Pohjanmerien
kampelalajiem, makrillien ia nokka-
haukien kanssa. Elävästi hän ker-
too, miten mikin kalaiai; pyydykses-
sä tempoo ja rehkii, ruotoisesta kiis-
kistä aina jaloon loheen asti. Metsä-
miehenä hän näkyy pääasiassa sa
mioirleen Keski-Suomen ia Hämeen
kukkivia kuusikoita ia marjaisiin
mäkimaita, joista riista ei ole kos-
kaan loppunut. On kuitenkin poi-
fce.mnut Kokkolan seudun saatristoon
ja jckisuistomaille meriteertä ja kos-
keloa kuvastamaan, hanhea, sorsaa
amrunman.

Muitta saaHdmhimo, surmaamisen
halu ei ole häntä retkille ajanut ja
jos Vellamon 1 väki tai Tapkm emäntä
joskus tosin harva.nlaisee.nl
liian auliisti antimiaan soivat, niiin T..
pian hillitsi pyyntikii.hkonsa. tarpeet-
toman runsas saalis häntä äitelöitti!
Hänellähän olikin retkillään pää-
asiana riistan elämään ia »metkui-
hin» tutustuminen, oman maan luon-
non ja ihmisten ihannoi minen. Ja
tätä hän osaakin 1 Uehdä lämpymin
sydämin! Milloin hän ryhtyy kir-
jassaan kuvailemaan näitä puolia ko-
kemuksistaan, silloin hänen notkea
kynänsä useinkin rapeaa rumollisen
lennokkaaksi, niin että lukija tosiksi
tuntee alkulauseen sanait: » ne
rakkauden siteet, jotka yhdistävä!
minut isänmaani luontoon ia maa-
laisväestöön, ovat lujittuneet pyyroti-
miehenä liikkuessani vainaassa luon-
nossa. v«eillä ja metsämailla». Jo,

Hrwid Cydeeken, ©etffatlujen firja. ja meri»
rosroofciffnihtja. Shtrottettu. ©tb. 2: 50.

6. H. I)enty, SJiarfuf jcn leijona, ©etffailufetio-'
mu3. SSenetftan lotétoajotfta. kumitettu, ©ib. 8:60.

J. Hlopaeus, Orto Dratocnfen tartno. Otatoafettmnufi,
funuttamtt foxitta gtnne. 2: 50. £ätts toitfollQ.

Fjanna lärvi, ©eppolan loaten fagnutarlja.
tertomué. ftutmtettu. 1:76

Opettatoo

flUi Hissin en, Saeten totoerina
Shtteitettu. 2 m!. SMä irtifoHa

Johanna Spyrt, SBifeli lotit ci ä otfeon tten. Äertotmi*
Alpeilta, ©ib. 2:50.

£outapauffia jo taruja.

Ranskalaisia kansansatuja, paljon furcia. @ib. 2 mt

Svante Hrrbenius, Saltien fofjtalot. SRunfaaStt ftmrt»
tettu. 4:50.

6. C. Dickinson, Gtfijätn f e ura, SfjatitSrtfaS firja, „*sA*
pttäroampi hiin romaani." 8 mf.; [ib. 4:25.

fflikko SI. 6ricb, 25 iiii am ©fjafeépeare japnen runou*
tenfa. 7:50; ftb. 9 mt

Qno Holmberg, alfuperä. 2:25.
K. Kivialho, 5!. fj. (grffo nfitcisfunnatttfcna runoilijana. 1:26.
Sakari Pälsi, Sulttuurifutoia fimif aubelta. SRunfaaStt

fumitettu. 4:25; ftb. 5:50.
F>. Tatne, Soitteen f ilo fof ia. Suomentanut 8. OnertDa.

6:50; ftb. 9 m?.

Voiman saanti ja siirto, toimittanut inftnßöri sHfft*
nen. Shinfansti fumitetm. 5 mt.; ftb 7: 50.

Fjöyrykoncoppt, lotto?, firj. 35?. 93. gor§man. ÄoU
ma3, fotonaan uufittu painos, toimittanut gmil (Saraoja.
166 furoaa. <Sib. 4:25.

J. 15. 6rhko, kootut £eoff et. <£en jorjbogta, että tämän
fuun 16 pätroänä on fulunut 10 rouotta runoilijan fuole=
maätn, olemme fibottaneet „fiootttt Seotfet" neljään loisto*
fantcen. frmta 28 m?, ftb. maffattmt
ofat I—IV 24 mf.; nibottuina 18 mf.

®imantmsofaUt)l}tiö Cfoitm.

nuoruudessa mieleen painuneet muis-
tot nälcy vät pysyneen kirkkaina läpi
pitkän ijän. Pari otetta sitä todista-
koon! »Koivikoissa kuhertelivat tee-
ret, marjaisina kivikkokankailla ja
korpimailla asuivat vakavain havu-
metsäin suojassa metsot, metsäpuro-
ja reunustavissa viidakoissa vihelte-
li PYY Ja karpalonevojen laiteilla
juoksenteli lukuisina parvina metsä-
kana». »Lumosi si" loin korvaa kä-
ki, joka salolla kotistlän tuolla puo-
len kukunnallaan kutsui kesää saa-
pumaan, sekä pikkulintuiien viserrys
raockkoisessa lepikossa kotilaihdan ta-
kaisessa niemessä. Ja ilahdutti sill-
mää vuokko, joka taivaan kirkkautta
kohti oli valkeat kukkaknteneä ve-
sakon pielessä avannut.»

iNäin hän hionmolle laulaa kor-
keimmissa äänilajeissa. Mutta mil-
loinkaan hän ei erehdy saavutuksis-
taan latelemaan »metsästäjän lati-
naa» eikä »ka.la miehen, kaluja».
Kertomukset pysyvät aina kemialli-
sesti puhtaina liioitteluista. jopa siinä
määrin, että se kaupunkilaisniuoriso,
joka »jännittävää» hakee tekaistuista
indiaanifcertamuksista ia elävien ku-
vien vielä fantastisemmista ryöväxi-
romaaneista, epäilemättä, pitää näitä

muistelmia useinkin liian lasilhoima Ja
vähäpätöisinä. Sen sijaan moni en-
tinen maalaisnuorukainen, joka Lfe-
ton tavoin on nostanut emsdmäiset
kalansa kotitekoisella ongella ja vii-
dakosta siepatulla vavalla ia jonka
luikku on maksanut markkoja saim&n
verran kuin nykyaikaisen shampio-
nin haulikko -puintia, samoin moni
muu »suninuntaimetsäs-täflä» tuiLee lu-
kemaan kirjan suurella ntautinnolila.
Ja sunnuntaimetsästäjän tvyppänlhän
suurin osa saamme n. s. metsästäjiä
kuulumme! Tunnelma näitä kerto-
muksia lukiessa on aivan sama kuin
kuunnellessa niitä muistelmia, joita
niin mielellämme nautimme päivällis-
kahvia toveripiirissä juodessa aamiu-
päivän metsästyksen jälkeen. Eivätkä
kokonaan puutu me pirtevttä lisäävät
katkelmat ja syrjälisäykset, joiMa
kuuntelijat näissä tilaisuuksissa ktm-
kin toverin kertomaista höystävät
samanilcailtaisia ismikertoimuksJla cm
koko joukko mahtunut tekijän vapaa-
seen kertomatapaan.

Pienen oikaisun teen tuuäaetaiTHißaö
laillisuuskysymykseen. Tekijä sanoo
aiv. 77: »En tiedä, mistä kansa oK
saanut sen käsityksen, että tuuilarta-
miaan «& kielletty iriuulkxiinikiin kuritti
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UUTUUS!

Sés££é musiasi
prosessi.

4:50.

HI-hI !

kutuaikana.» Jos tuoli ustetaan käsin
tai haavin avulla, kuten rapuja »tuu-
lastaessa», niin se on laillista; mut-
ta jos tuulsstaessa käytetään ahrain-
ta tai muuta ulkoapäin haa voi t lavas
pyyntiasetta, niin sillein rikotaan
kalasluesääunön 1 §:ää.

J. J. 5.

Konsertit.
Axel von Sethen.

20-vuotis:en laulajana oloansa muis-
toksi antoi pääkaupunkiosille tun-
nettu laulutaiteilija Axel von
Kothen jublakoßsertin Yliopiston
salissa eilen Haalla. Kuulijoita oli
runsaasti ja mieliala kaiken iltaa
mitä innokkain.

Laulaja v. Kothen aloitti opintonsa
täällä musiikkiopistossa, ja?sa hän
harjoitti laulua A. Ojanperän ja A.
Ugglan ohjaamana, Mushkim-teorias-
sa oli hänen opettajaan musiikkiopis-
ton silloinen johtaja Martin
Wegelras. Ensimäison konsertin hän
amtoi marraskuun 11 pnä 189G, siis
tasan 20 vuotta sitten. Sen jälkeen
on hra K. opiskellut Roomassa. Wie-
nissä, Pariisissa, Miincheniissä ja Pie-
tarissa. Konserttimatkoin hänl on
tehnyt sekä koti- että ulkomaalle se-
kä toiminut m.m. musiikkiarvcsieli-
jana.

Laulajauransa ohessa on hra K.
harjoittanut sävellystyötä. Hän on
Säveltänyt useita yksinlauluja, kuo-
ro- ja orkesteriteoksia.

Suiurimman osan ajastaan tm laiuila-
ja omistanut laulunopetukselle. Useat
vuodet hän onkin hoitanut opettajan
Éointa musiikkiopistsfcsa. Sitäfaaitsi
on hän ahkerasti antanut yksityis-
opetusta.

Ohjelmia eilisessä konsertissa si-
sälsi Rubinsteinin, Verdin Saint-
Saemsin, Beethovenin, Tostin, Colla-
niin ja Melartinin sekä juhlijan omia
sävellyksiä. Niidenl suoritus osoitti
hienostunutta makua, tyylikkyyttä ia
herkkää laulajamieltä. Kuulijat vaa-
tivat toistamisia ja ylimääräisiä nu-
meroita.

Konsertissa: avusti Kaupunginorkr.s-
teri, joka hra O. Fohströmin johdolla
soitti Anda.Tile-osan hra Kai v. 1900
säveltämästä sinfoniasta ja ensimai-
sen osan hänen Kristina. Vaasa-sor-
jastaan. Orkesteri huolehti myös
säestyksestä erinäisissä laulumine-
roissa. Muina avustajina esiintyivät
mieskuoro M. M. maisteri Edvin
Bäckman ja pianisti Ernst Linko.

Illan kuluessa sai teuia.ja vas-
taanottaa m.m. laakeriseppeleenl mu-
siikkiopistolta, hopeaisen maljakon
kukkineen oppilailtaan sekä sitäpait-

si useita kauniita kukkavihkoja yslä-
rvi Itään.

Hra K. antaa toisen konsertin ensi
maanantaina niinikään Yliopistolla.

Maikki Järnefeltin konsert-
a on tänään klo 2 Vanhalla ylioppi-
lastalolla. Liput ovat loppuunmyy-
dyt.

T.k. 19 pnä antaa 'laulajatar seitse-
männen konsertin Kansantalolla..

Tänään klo 5 on k a n s a n s i n f o-

niakons e r 11 i Työväentalolla.
Prof. Kajanus johtaa. Sibeliuksen
4:nnen sinfonian ja Smetanan Mol-
daun.
Kaupunginorkesterin 6: s

sinfoniakonsertti ensi torstai-
na tulee olemaan mielenkiintonnen.
Pietarin' Maria-teatterin (Keisarillisen
oopperan) kapellimestari Albert Coa-
tes johtaa, esittäen Tshaikovskiin Ro-
meo ja Julia-fantasian, sarjaa!
Piimsky-KOTsakovin oopperasta »Kul-
lattu kukko» sekä Beethovenin
6:nnen sinfonian.

Aarni Konta on saanut valmiik-
si uuden tuotannossaan ensimäisen
kokoelman, joka sisält. suorasanaisia
kertomuksia ja kuvauksia. Teos, jon-
ka nimenä, on Elämä ja kuole-
m a, . ilmestyy heti tulevan vuoden
'alussa kustannusosakeyhtiö Otavan
kustannuksella.

(S.T.T.) Tukholmasta, marrask,

10 p. (8.V.) Kristianiasta ilmoitetaan
saksalaisen sukellusveneen upottaneen

norjaialset höyrylaivat »Torsten Furu-

landinx, »Tuhaugln>- ja »Reimsjn».

kapteeni, ensimäinen pe-
rämies, ensimäinen koneenkäyttäjä,
•kokki ja 2 matruusia hukkuivat.

■ (S. T. T.) Köp en hami n a s ta,
jaarrask. 10 p. (V.Vr.) »Dessaussa on

räjähtänyt kaasutehdas sytyttäen lä-

iieiset rakennukset tuleen. Köpenikis-
fä. on palanut suur; kumitehdas, josta
tuli myöskin levisi läheisiin raken-
nuksiin.

UUTUUS!

Ilmari Kiantoa

KigrifyiStiriGiliiG
Pikakuvia turneematkalta

4: 75.

Loistavalla huumorilla ja sovittavalla
itseironialla kertoo meheväsanainen kir-
jailija tässä vilkkaassa teoksessaan huo-
mioita 20:ltil kulttuuri-paikkakunnal-
tamme.

Uuden Suomettaren
toimitukselle.

„Sm>nsen Osuuskauppa-
liike kohtalokkaalla

kikeiiä".
Vastaus.

Yhteistyön mahdot i i s u u-
de t edistysmielisten

kanssa.

Tarkastettuamme edellä niitä syi-
tä, joiden vuoksi prof. G. vastustaa
sosialistien ottoa S.O.K:n johtoon
lienee paikallaan mainita mitä posi-
tiivisia syitä meillä olisi heitä sinne
ottaa. Syitä on nimittäin tässäkin
muita kuin halu tyydyttää vaati-
muksia.

Meistä on yksinkertaisesti koh-
tuilista, että ryhmä, johon kuuluu
lähes puolet osuuskauppaväestä on
voimakkaasti cdusettu S.O.K:n joh-
dossa. Lisäksi pidämme ymmärret-
tävänä, että edistysmielisten on vai-
kea luottaa siihen, että S.O.K:ta to-
della johdetaan täysin puolueetto-
masti kun, niinkuin nyt, heillä ei ole
ketään hengenheimolaistaan vakinai-
sesti johdossa mukana.

Mitä sitten tulee yhteistyön edel-
lytyksiin on minulla se käsitys, että
ouuskauppaväessä tavataan sosialis-
tiemme parhaimmisto, miehiä, jotka
ovat tehneet työtä hyvän asian vuok-
si ja kieltämättä luoneet useimmat
meidän voimakkaimmista osuuskau-
poistamme. Siihen usein tehtyyn
huomautukseen taas, että hp S.O.Kis-
sa kuitenkin näkevät vain yhden
keinon puolueensa tarkoitusperien
ajamiseksi on sanottava, että sosia-
listinen csuuskauppaväki on. saanut
Suomen sosialidemokraattisen puo-
lueen julkisesti tunnustamaan osuus-
kauppatoiminnan riippumattomuu-
den työväenliikkeestä. Mitä taas sii-
hen väitteeseen tulee, että sosialistit
vain odottavat sitä hetkeä, jolloin
saisivat enemmistön S.O.Kissa fcaa-
paiakseen sen varoineen päivineen
puolueensa palvelukseen, on muiste'-
tava, että he ovat useita vuosia ol-
leet enemmistönä S.O.K:n hallinto-
neuvostossa toteuttamatta tämmöisiä
tarkoitusperiä. Sanotaan: »Ile eivät
siiloin vielä uskaltaneet. luoton y.m.
s. tähden». Olkoon, mutta jo se että
he »eivät uskaltaneet-» todistaa, että
osuuskauppaliike oli heillekin muuta
kuin puolueensa välikappale.

Kun ajattelen öitä melua, jota so-
sialistilehdet pitävät, ja niitä vai'an
väärinkäyttöjä, joihin he ovat syynäät
sekä osuuskauppaliikkeessä, että
muualla ymmärtää kyllä sen toivot-
toman kannan, jolle prof. G. on tul-
lut yhteistyöstä sosialistien kanssa.
Me emme kuitenkaan vielä ainakaan
ole sillä kanalla, vaan uskaltaisim-
me vielä koettaa, ja toivon, että se
mitä tässä edellä osuuskauppasosia-
listeista sanoin tekee tämän halun
ymmärrettäväksi. Mitään kauniita
unelmia ikuisesta rauhasta ci meillä
silti ole. Mutta meillä on se luotta-
mus niaanviljelijäainekseemirne, että
se saavutettuaan kolme vuotta peräk-
käin yliä suurenevan enemmistön
S.O.K:n kokouksissa kykenee tämän
enemmistönsä edelleenkin säilyttä-
mään.

Ra h a-a vus t uk sen myon i ä-
minen Pellervolle ja edis-
tysmieliselle Kul u 11a j &i n

lehdelle.

Aivan erikoisella katkeruudella en
prof. G. jo useasti moittinut meitä
kannastamme tässä asiassa. Ja tun-
tuuhan kieltämättä kummalliselta,
että maalaiset, joilla nyt on enem-
mistö S.O.K:sisa, eivät halua taata
jatkuvaa avustusta omalle Pellervol-
leen, mutta kyllä neuvottelevat sen
myöntämisestä vasta perustetulle hy-
vin piroaselta haiskahtavalle Kulut-
tajain liitolle. Mitä ensinnäkin Pel-
lervoon tulee, niin on kaikilla a-
siaa seuranneilla vielä muistossaan,
kuinka tämä seura viime kevännä
julkaisi uuden ohjelman, perustaes-
saan yhteyteensä Pellervon neuvot-
telukunnan. Tässä ohjelmassaan
suunnitteli Pellervo vastaisen toimin-
tansa melkein yksinomaan kohdis-
tettavaksi maanviljelijäin hyväksi.
Kuluneena sota-aikana on.Pellervo
ja varsinkin prof. Gebhard, sen, py-

syviä yleisiäkin etuja uhraavan ly-
hytnäköisen pakkotoimenpidepo'it:i-
kan vuoksi, jota ka.upunkilaisväestön.
taholta on vaadittu ja saatu maan-
viljelfjuitä vastaan, joutunut johta-

CS.HO

Kustannusosakeyhtiö KIRJA.
maan maanviljelijäin rintamaa tässä'
taistelussa. Niin kaikin puolin vält-
tämätön ja toivottava kuin tämä prof.
G:n ja Pellervon esiintyminen, ei ai-
noastaan maanviljelijäin edun, vaan
koko kansamme vuoksi, on ollut ja
on, ei mielestäni kuitenkaan asiaa
tyynesti arvosteltaessa voida kieliaä,
että Pellervo seura, jolla sen alai-
semman toiminnan nojalla lähinnä
oli yleisen osuustoimintaliiton ase-
ma, nyt on yliä enemmän muodostu-
massa maataloudellisen osuustoi-
minnan ja yleensä maanviljelijäin
asiain ajajaksi. Tämän Pcllervoseuran
oman kehityksen vuoksi on mieies-.ä-
ni luonnollista, että Pellervon ja o-
suuskauppaliikkcen suhteet jonkun
verran muuttuvat. Ei niin kuin so-
sialistit aikaisemmin vaativat, että
suhteet Pellervon kanssa katkaistai-
siin, vaan niin, että raha-avustuksen
myöntäminen sille S.O.K:n varoista,
jotka ovat maanviljelijäin ja sosia-
listien, puolueettomien ja edistysmie-
listen yhteisesti keräämiä, käy vai-

keammaksi kur Pellervo-Seura on
ryhtynyt maanviljelijäin tuottajaeti'.-
ja voimakkaasti ajamaan ja sille an-
netuista varoista siis voidaan syyllä
sanoa, että ne tulevat vain osuus;
kauppaväen yhden ryhmän, maanvil-
jelijäin hyväksi. Jos siis osuuskaup-
paliikkeessä mukana olevat maanvil-
jelijät, jotka useimmiten samalla cv
vat osallisina myöskin fiankkijaij,
Keskuslainarahaston ja Valion jär-
jestöissä, katsovat oikeammaksi mak-
saa Pellervon avustuksen näiden
järjestöjen kautta, ei minusta tämän
pitäisi osottaa muuta kuin, että S.O
K:n enemmistö »viisaasti ja miehek-
käästi» käyttää valtaansa.

Mitä sitten tulee edistysmielisten
perustaman uuden osuuskauppaiiiton
avustamiseen vastustaa prof. G. sUä
koska se »tulee toimimaan osuus-
kauppaliikkeen h ajoittamiseksi». Tä-
mä väite on vain otaksuma, sillä voi-
daan varsin hyvin ajatella osuus-
kauppojen ja S.O.K:n pysyvän ehjinä
vaikka edistysmielisinä 'on oma liit-
tonsa ja lehtensä. Ja kaikessa ta-
pauksessa on se väite tuuiesta tem-
mattu, että S O.K. avustaessaan Ku-
luttajani liittoa, kannattaisi., or/ra-a
hajoitustaan, koska avustusta on
pyydetty vahx sillä edellytyksellä ja
sitä tullaan kunakin vuonna myöntä-
mään, sillä nimenomaisella ehdolla,
että uusi liitto ja lehti osottavat kan-
nattavansa yhteistä tavaraliikettä.
Kuluttajain liiton avustamista S.O.
K:n varoilla on samalta taholta
vastustettu myöskin sillä, että nä-
mäkin varat tulevat hyödyttä-
mään vain toista puolta osuus-
kauppa.väestä. Kun juuri tällä syyl-
lä tahdotaan kieltäytyä Pellervo-seu-
ran avustamisesta, miksi siis avus-
tetaan Kuluttajani liittoa? Tähän on
vastattava, että S.O.K. tulee käyttä-
mään oman Neuvontatoimistonsa vä-
lityksellä saman määrän avustusta
maalaisosuuskauppaväen neuvor-
taan kuin uusi liitto käyttää sosia-
listisen osuuskauppaväen neuvon-
taan, joten tällä avustuksella jo on
vastineensa.

Puolueet to m uussuunnan
ohjelma.

U. S:fi kirjoitussarjassa väitetään,
että v. 1913 osuuskauppojen edusta-
jakokouksessa hyväksytyt ponnet,
jotka velvoittavat osuuskauppaliiket-
tä ja S.O.Krta. ystävälliseen suhtautu-
misen maataloudellista osuustoimin-
taa ja maataloutta kohtaan, olisivat
jääneet unohdukseen paitsi sosialisti-
silta osuuskauppamiehiitä, myöskin
meiltä S.O.K:n johdossa olevilla
»porvareilta». Tähän syytökseen on
jo toisella laholla vastattu tässä leh-
dessä. Tahdon 'omasta puolestani
vain huomauttaa, että koko sovinto
neuvottelu on juuri näille ponsilie
rakennettu, mutta prof. G. käsit-
tää näiden ponsien sisällön niin
kokonaan toisin kuin me.'Näiden pon-
sien laatijat tarkoititvat niitä osuus-
kauppojen ja varsinkin S.O.K:n nou-
datettaviksi. Prohessori G. samoin-
kuin Pellervo-lehti selittävät nyt nii-
den tarkoittavan osuuskaupassa ja
S.O.Kai hallinnossa mukana olevia
sosialisteja yksityisinä ihmisinä, sil-
lä tavalla, että S.O.K:n pitäisi pakot-
taa heidät julkisesti esiintymään so-
sialistien rajahinta- ja pakkopolitiik-
kaa vastaan.

Olisi tietenkin erinomaisen kaunis-
ta jos osuuskauppojen ja S.O.K:n so-
sialistit näin tekisivät, mutta mie-
lestäni olisi aivan kohtuutonta, jos
liike semmoinen kuin 5.0.K., joka
alusta asti on julistautunut puolueet-
tomaksi niin valtiollisiin, yhteis-
kunnallisiin kuin uskonnollisiin rii-
toihin nähden, nyt rupeisi osalta jä-
seniänsä vaatimaan määrätvnlaista

(S.H.) Venäläis-romanialaisten rynnistys Dofcradsaassa on edennyt Topaluun
saakka. Valakiassa on keskusvaltaan rynnistys alkanut myöskin Argisan laak-
sossa. Fohjois-Amerikan Yhdysvalloissa puuhataan yleisen asevelvollisuuden
aikaansaamista.

Asema,
(Sodan 83i:s päivä.)

(S H.) Eiliset sanomat eivät tuo-
neet mitään lisätietoja taisteluista
Tenavan länsirannalla, Tsernovo-
dan sillan luona. Sen sijaan ilmoite-
taan, että Dobrudshan rintamal-
la ovat venäläis-romanialaiset eden-
neet Tonavan varrella Topalun ky-
lään saakka, joka on vain 23 knm
päässä Tsernovodasta, joten näyttää
sillä, että tämän kaupungin valtiu-
desta piakkoin jälleen on ankara ot-

telu tulossa. Kun sitten ilmoitetaan
keskusliiton rynnistyksen Vala-
kiassa alkaneen myöskin Argisan
laaksossa, näkee selvään saksalais-
ten ja itävaltalaisten kaikkia mah-
dollisia, teitä myöten pyrkivän Bu-
karestia kohti. Argisan laakso joh-

taa sinne suorinta tietä. Huomaitta-
va kuitenkin on, että täi#ä rynnistys
on vasta alkuasteellansa, mutta se
on kuitenkin, -samoin kuin rynnis-
tykset Dorna-Vatran eteläpuolella
Moldaussa, osoituksena siitä, et-
tä keskusvallat kokoavat yhä vain
lisää voimia Romaniaa vastaan. Mut-
ta toiselta puolen myöskin Venäjä lä-
hettää apuväkeä Romaniaan kaik-
kialle: Tsernovodan sillankorvan
taistelusta puhuttaessa mainit-
tiin nimenomaasi olleen venä-
läisiä. Kaikesta päättäen on
Romaniassa suuria taistelui-
ta odotettavissa ennen kuin muilla
rintamilla. Siellähän ei sota vielä
millään kohdalla ole jähmettynyt

kiinteäksi juoksuhautataisteluksi,
vaan pyrkii ilmeisesti juuri laajem-
paan liikuntaan. Sitä osoittaa puo-
lestaan Venäjän Mustanineren-1ai-
vasteli molemmat käynnit pommitta-
massa Konstantsaii satamaa.

Muuten on eilispäivän sähkösano-

masaalis ainaiia vielä iltayöhön
mennessä poikkeuksellisen niukka.
Niinpä ei sen selostajankaan auta
muu kuin laskea aseensa alas.

•^.■%^-^^.

Venäjän 'rintamat.
YLIPÄÄLLIKÖN ESIKUNNAN

TIEDONANTO.
Pietarista, rnarrask. 11 p. (P.

T.) Korkean ylipäällikön esikunta
ilmoittaa;

Läntinen rintama. Skrobovon her-
raskartanon länsipuolella olevalla
alueella . ovat sotajoukkomme tar-
mokkain hyökkäyksin valloittaneet
takaisin osan eilen menettämistään
juoksuhaudoista. Ulan suussa tais-
telu vaimentui. NaTajuvka-joen itä-
puolella teki vihollinen Lipitsa-Dol-
najan ja Svistelnikin kylien alueella
koko päivän rajuja hyökkäyksiä
meidän valtaamiamme vuorenhar-
jannetta vastaan. Kaikki viholli-
sen hyökkäykset torjuimme tulellam-
me ja pistimin. Klo 5 onnistui vihol-
lisen toistunein hyökkäyksin tunkea
taaksepäin erään, rykmenttimme
osastoja, mutta klo 7:ään mennessä
illalla oii vihollinen karkoitettu val-
taamistaan juoksuhaudoista ja ase-
mamme palautettiin. Metsäkarpaa-
teilla teki vihollinen hyökkäyksiä
joukko-osastojamme vastaan 7:nnen
virsjan alueella Dsembronin kylästä
etelään, mutta torjuttiin takaisin.
Taxiarovin länsipuolella olevalla
alueella sai pornminsirusta surman-
sa urhea., muuatta rykmenttiä väli-
aikaisesti komentava eversti Poplavs-
ki. Dorna-Vatran eteläpuolella py-
säytimme tulellamme ja vastahyök-
käyksellämme kaikki vihollisen
hyökkäy »yritykset joukko-osastojam-
me vastaan Bolburin, Hollon ja Tol-
gyesin alueella.

Kaukaasian rintama. Asema en-
nallaan.

Romanian rintama. A. Trans-
sy Ivania. Argisa-jocn laaksossa
on huomattu vihollisen ryhtyneen
etenemään. Muualla rintamalla ei
ole tapahtunut mitään tähdellistä.

B. Tonavan rintama. Tona-

van oikealla rannalla olemme mie-
hittäneet Topalun ja Hiadarm kylät.
Dobrudshassa olemme ta***" + "*"-

keutuneet etelää kohti.

LENTOSOTA.

Italian sota.juJkisla esiintymistä liikkeen ulko-
puolella olevissa asioissa.

Professori G. sanoo, että meidän
maalaisten edustajain S.O.K:n joh-
dossa on pideltävä valtaamme vii-
saasti ja miehekkäästi eikä arkaillen
ja hapuillen. Juuri näin katsomme
menettelevämme, kun tarjoamme
sosialisteille S.O.K:ssa yhteistyötä ja
annamme heille sen mikä heille koh-
tuudella kuuluu, kostamatta kaikkia
kohtuuttomuuksia ja pahoja puheita,
mitä heiltä olemme saaneet osaksem-
me.

J. K.

Ranskan rintama.
YLEINEN ASEMA.

p. a r i s i s t a, marrask. 10 p. (P-T.)
Virallinen iltatiedonanto ilmoittaa:
Sömmen pohjoispuolella valtasimme
muutamia vihollisen juoksuhautao-
sia. Les Boeufsin koillispuolella tor-

juimme helposti Sailliselin aluesää
saksalaisten viimeksi mainittua pais-
kaa vastaan tekemät hyökkäykset.
Otimme muutamia vankeja. Sömmen
eteläpuolella jatkui pienin väliajoin
pommitus, joka oli verrattain kiihkeä
Pressoirin ja Ablaincourlin rintamil-
la. Maasin oikealla rannalla oh
tarmokasta tykinlaukausten vaihtoa.
Koko rintamalla Haudromontin ja
Damloupin kivilouhimoitten välillä
ei ollut jaikaväkitoimintaa. Kaikki-
alla muualla kului päivä rauhalli-
sesti.

. Sen jälkeen kun kirjoitukseni oli
jätetty painoon, on prof. G:n kirjoi-
tus-sarjasta ilmestynyt kaksi viimeis-
tä osaa. Näissä hän johtajatoimen
järjestelykysymyksessä nyt asettuu
jonkun verran loiselle kannalle kuin
aikaisemmin. Asia ei tämän kautta
kuitenkaan muutu, sillä prof. G. aset-
taa edelleen niille edistysmielisille,
jotka S.O.K:n johtoon otettaisiin, sem-
moisen vaatimuksen, joka, jos sem-
moinen toteutettaisi, tekisi jokaiselle
kunnolliselle sosialistille mahdotto-
maksi sinne tulla. Sillä vaikka tie-
dän, että löytyy sosialisteja, jotka ei-
vät hyväksy puolueensa »nykyisiä
ajojahtia maataloudellista osuustoi-
mintaa ja maataloutta vastaan» sen
räikeissä ilmaisuissa, en luule, että
kukaan heistä jouluaksensa itse joh-
tajatoimeen ottaisi tuommoista julkis-
ta ylimalkaista puolueensa menette-
lyn tuomitsemista tehdäkseen, ei ai-
nakaan kukaan kunnollinen mies.
Se, että he eivät ols tehneet sitä
itsestään, on kyllä erinomaisen
valitettava asia, mutta tämmöinen
vaikeneminen omasta, puolueen kan-
nasta eriäväistä, mielipiteestä ei ikä-
vä kyllä ole muissakaan puolueissa

I tavaton.

ENGLANNIN ARMEIJA.
Lonto o s 1 a, marrask. 10 p. (P.

T.) Ranskassa olevan Englannin ar-
meijan iltatiedonanto t. k. 9 p:ltä:
Ancren eteläpuolella oli vihollisen
tykistö päivän kuluessa verrattani
tarmokkaassa toiminnassa. Me pom-
mitimme, vihollisen aluetta Regiaan
juoksuhaudan yläpuolella. Vihollisen
tiedonanto, että se muka t.k. 5 p.
tunki takaisin sotajoukkomme suun-
nattomin verisin tappioin ensiluok-
kaisesta merkityksestä olevassa tais-
telussa, jota käytiin suurin voimin,
kuuluu niiden valheellisten tietojen
joukkoon, joita vihollinen katsoo tar-
peelliseksi tuontuostakin iulaista.

PÄÄMAJAN TIEDONANTO.

Balkanin sota.
SALONIKIN RINTAMA.

ROMANIAN RINTAMAT.

Juho Jannes.

Itse asiassa ovat tapahtumat seuraa-
vat, kuten Englannin tiedonannossa
t.k. 5 p:ltä on ilmoitettu: IlyökMyk-
sillämme oli kokonaan paikallinen
merkitys ja otti niihin osaa muuta-
mia pafaijoooeja, joseteni tar-
koituksena olisi ollut vallata muuta-
mia etumaisia juoksuhautoja, vaan
tarkoittiva' ne yksinomaan ensimäi-
sen linjani.no suoristamista.

Lontoosta, marrask. 10 p. (P.
T.) Ranskassa olevan Englannin ar-
meijan päiväticdonanto t.k. 10 ;-;!iä:
Yön kuluessa oli verrattain rajua ty-
kistötoiminiaa ;\ncren kummallakhi
puolella. Vihollinen käytti suurissa
määrin tukahduttavia kaasuja sisäl-
täviä pommeja. Feshubertin koillis-
puolella pakotti tykistömme viholli-
sen, pomminheittäjät vaikenemaan.

Lontoosta, marraek. 11 p. (P.
T.) Englannin hallitus ilmoittaa vi-
rallisesti, että merilentokoneosasto on
t.k. 10 jp:n aamulla tehnyt lentoretken
saksalaisten sukellusveneiden seison-
tapaikoille Ostendeen ja Zeebryggeen
ja «eittänyt niihin menestyksellä ras-

kaspainoisia pomimeja.
Lontoosta, marrask. 11 p. (P.T.)

Virallinen iltatiedonanto Ranskasta t.
k. 10 pltä ilmoittaa: Tänään ei ole rin-
tamalla mitään huomattavaa tapahtu-
nut. Parantuneen sään johdosta ovat
ilmailijamme osoittaneet suurta aktii-
visuutta ja on niillä ollut huomattava
menestys. M.m. ovat ne pommittaneet
vihollisen kulkuyhteyksiä ja leiriase-
mia. Ilmataistelut ovat keskeytymät-
tä seuranneet toinen toistaan. Eräs
iimailuosastomine. johon kuului 30 len-
tokone i 13. teki 'hyökkäyksen 30—40 len-
tokouetf.a käsittävää saksalaista osas-
toa vastaan, minkä jälkeen ilmassa ta-
pahtui taistelu. Saksalaisten laivue ha-
joitettiin, jolloin 'huomattiin kuuden
saksalaisen lentokoneen menettäneen
ohjaamiskykynsä. Taistelun kiivaus
esti kuitenkin toteamasta niiden pu-
toamista. Toisten ilmataistelujen tu-
loksena pskoitettiin 9 saksalaista len-
tokonetta laskeutumaan. vikaantu-
neessa tilassa maahan, jolloin 3 niistä
pudotessaan murskaantui. Saksalaisten
tähystyst-mapallo joutui niinikään
hyökkäyksemme alaiseksi ja putosi
liekkien vallassa maahan. 7 englan-

tilaista lentokonetta ei ole palannut

takaisin.

Roomasta, marra.sk. 10 p. (P.T.)
Italian yjiii.rrja.ia ilmoittaa: Jatkunut
Imene fää on ehkäissyt tykistön toi-
mintaa Carson pohjoisella rinta-
m&mosalla olemme liikkuneet jon-
kun verran eteenpäin ja suoristaneet
linjaamme muutamin paikoin, ottaen
noin 30 miestä vangiksi.

Pärisisi a, marrask. 10 p. (P.T.)
Sotatoimista Läheisessä Idässä il-
moitetaan: Tserna-joen polvessa ei-
vät bulgarialaisten uudet hyökkäyk-
set serbialaisten asemia vastaan on-
nistuneet. Koko rintamalla jatkuu
huonoa säätä. Englantilaiset ilmai-
lijat ovat pommittaneet Pornan ja
Puljobon rautatieasemia.

Saloni k i st a, marrask. 10 p.
(P.T.) Serbialaisten virallinen tiedon-
anto ilmoittaa, ettei rintamalla ole
mitään erikoisempaa tapahtunut.

Bukarestista, marrask. 9 p.
(P.T. Virallinen tiedonanto:

Pohjoinen ja luoteinen rintama.
Troiusin laaksossa on vihollinen'
tehnyt hyökkäyksen Muncsel-vuo-
ren suunnalla 8 kuin päässä Goio-
sista pohjoiseen, mutta hyökkäys
torjuttiin. Azaulin vuorilaaksossa o-
lemroe pudottaneet maahan Hinden-
burg-maliisen saksalaisen lentoko-
neen, ottaen lenturin ja tähystäjän
vangiksi. Tabla Bodzan luona, Bra-
totshan ja Predeaiun alueilla sekä
Prahovan laaksossa jatkuu taistelu.

~UTJSI BUOMXTJBX

UUTUUS!

Hilja Kahila i

Onnelliset
4:50.

Salanimellä esiintyvä kirjailija kuvaa
tässä hilpeässä teoksessa todellisen avio-
onnen perustusta jakestävyyttä. Erittäin-
kin naisille mielenkiintoinen!

UUTUUS!

Anni Kaste i

Siihen uol luottaa
3:50.

Harva asemastaan ja oikeuksistaan
tietoinen nainen jättänee lukematta tä-
män reippaan ja hilpeän, mutta samalla
vahvan kuvauksen neljästä „meren-
neidosta".

JHarrnsfemm 12 p;na

UUTUUS !

Kap! SchSnherpi

Onnen lapsi
SuQiuTellervo i -X. S.Laurila

2: 75.

Huoliteltu näyte Europari uusimmasta
kertomakiijullisuudesta. Tekijii on vlcis-
europalainen kuuluisuus.

UUTUUS !

Koton ja Hau
Jouluna 1916

1:

Kauniisti kuvitettu joululehti. Esim.
Ilmari Kiannon humoreski: „Taas
me lensimme! vieläpä sotaan",
laajuudeltaan 13 suurta sivua, on alansa
parhaita. 22702

Dragoslavelen alueella olemme tor-
juneet takaisin vihollisen hyökkäyk-
sen. A intän vasemmalla rannalla
jatkuu taistelu Titescin ja Racovitan
eteläpuolella. Muulla rintamalla ei
ole mitään, huomattavampaa tapah-
tunut.

Eteläinen rintama. Vihollisen, ty-
kistö, on ollut tarmokkaassa toimin-
nassa pitkin Tonavaa. Dobrud-
s liassa olemme jälleen Tonavan
laivastomme ' myötävaikutuksella
miehittäneet Hers-ovan. Vihollinen
sytytti perääntyessään Hersovan
kaupungin ja kylän.

PRAHOVON LAAKSO.
Odessasta, marrask. 10 p. (P.

T.) Saapuneiden tietojen mukaan al-
kaa Praihovon alueella, vihollisen on-
urstuimattctnien jäykkien yritysten jäl-
keen valloiiitaa. Prahovon naftapitoi-
nen laaksoalue, jolla myöskin sijaitsee
RcaiEEiMi kuninkaallinen residens.si-
'kaupuaki Sinaia, dämä jälleen palata
entisiin uomiinsa. Huomattava osa
■pakolaisista palr.a takaisin. Työt ovat
jälieen alkaneet sekä naftatehtaissa
sjenoia kuin myöskin (paloöljyä ja
'bensiiniä vaimistavissa tehtaissa sekä
monilukuisissa säilyketehtaissa. Vii-
memainittujen omistajia on saapunut
Odessaan ostarna-an» erilaisia aineksia.
'He kertovat Prahovon alueen väestön
tietävän että saksalaisien ylipäällik-
kyys valmistaa .uutta hyökkäystä laak-
soa vaataan kooten rajalle bulgarialai-
sia ja turkkilaisia voimia, mutta siitä
■huolimatta on se rauhallinen ja vakuu-
tettu, että Romanian armeija yhdes-
sä liittolaistensa kanssa säilyttää
Prahovon laakson hallussaan jaitorjun
Vihollisen takaisin.

"TURKKILAISET APUJOUKOT.
Tiilisistä, marrask. 11 n. (P.T.)

Saapuvien tietojen johdosta, että turk-
kilaiset muka keskittäisivät Balkanille
uusia joukkoja1, jotka tulisivat, kuulu-
maan itävaltalais-saiksa.lais-bulgarialai-
seen armeijaan, lausuvat paikalliset
asiantuntevat piirit että läheinen tu-
levaisuus osottaa missä määrin näissä
tiedoissa on perää. Voidaan kuitenkin
kysyä: miatä turkkilaiset ottavat nä-
mä uudet osastot? Ainoata keinoa,
uutta asevelvollisuus-kutsuntaa, lie

tuskin voivat käyttää hyväkseen, sillä
heidän aniesvarastonsa ovat jo aikoja
Bitfcén tyhjennetyt. Joukkojen siirtä-
minen on myöskin mahdoton, sillä e)

ole paikkaa, mistä niitä voitaisiin
siirtää pois. Armeniassa, joka totta
kyllä on täynnä kesäiseltä taistelu-
kaudelta turkkilaisia joukkoja, ei ve-
näläisten Kaukaasian armeija anna
■tehdä tätä, sillä, vaikka se enkin py-
sähtynyt miehittämillcen asemille, si

kuitenkin on valmis milloin hyvänsä
käymään hyökkäykseen.

KESKUSLIITON ISÄNNÖIMINEN
SERBIASSA.

Korfusta, marrast. 10 p. (P.T.)

Sanomalehtitoimisto ilmoittaa iitäval-
•ta-uakarilaisten ja bulgarialaisten, vi-
ranomaisten ryhtyneen miehittämäs
sään Serbiassa joufckovangitsemisiin
Entiset ministerit, valtafcunnanneuvos-
ton jäsenet ja muut maahan jiääneet
virkamiehet on vangittu. Yli 200 ser-
bialaista pappia on samoin vangittu
ja sijoitettu Semliniin. Sotapalveluk-
seen -kelpaavien lisäksi pidättävät itä-
valtalaiset vanhuksia, vaimoja ja lap-
sia. ■ ""' ■

Kreikka.
VENISELOS JA KUNINGAS.

A tenästä, marrask. 9 p. (P.T.)
Tieto että Veniselos on käskenyt pi-
tää rukouksen Kreikan kuninikaan puo-
lesta Salonikin kirkossa kaupungin va-
pauttamisen vuosipäivänä, on tehnyt
erittomaisen vaikutuksen.

SUKELLUSVENEIDEN TUKI-
KOHDAT.

(S. T. T.) Köpenhaminasta,
marrask. 10 p. (R.) Rooman lehtien
mukaan on pidätetty eräs saksalainen
upseeri, jolta oli tavattu kirje Krei-
kan kuningattarelta keisari Wilhel.
mille. Kirjeessä ilmoitettiin saksalais-
ten sukellusveneiden salaisista tuki-
kohdista Egean merellä.

VENISELOKSEN ARMEIJA.
(S. T. T.) Köpenhaminasta,

marrask. 10. p. (8.V.) Berlingske Tl-
denden Salonikista saamien tietojen
mukaan on Veniseloksen armeijan
päällikkö Paraskeloputoa ilmoittanut,
että hän kevääseen mennessä saa jär-
jestetyksi armeijan mallikelpoiseen
kuntoon.

". (S.T.T.)' Paris ista, marrask. 10
p. (8.V.) Vlissingenistä lähteneen alan-
komaalaisen postihöyrylaiva »Regente-
sin» ovat saksalaiset kuljettaneet Zee.
bryggeen. Laivassa oli 93 matkusta-
jaa
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Nobelin kirjallisuuspalkin-
tojen saajat.

Romain Rolland,
•\5.11.) •

VeiJier v. tuc^^^ia.^.

Hajatietoja.
YLEINEN ASEVELVOLLISUUS

YHDYSVALLOISSA.
(S.T.T.) Köpcnhaminasi a,

: marrask. 10 p. (K.) »Le Matia*-ker-
too' luotettavista lähteistä, että Yh-
dysvaltain, hallitus on kehoittanut
pääesikuntaa valmistamaan ehdo-
tuksen asevelvollisuuden voimaan-
saattamisesta.

NORJA JA SAKSA.
(S.T.T.) Köpenham i n a s t a,

marrask Dp. -(RV.) »Kjobenhavn»-
lehti kertoo, ettd Norjan haliitus tule
tekemään myönnytyksiä Saksalle ve-
denalaisessa sodassa, vaan on. lu-

. vaunut ainoastaan lisätä -kalanvien-
tiä'Saksäån; '-Loh-drt arvelevat Sak-
san cia Norjan välien parantuneen,
vaikka mitään virallisia muutosta
'..rimielisyyksien kehityksessä ei tu-
lekaan, tapahtumaan, koska Norjan
vastalause pysyy yhä edelleen voi-
massa.

Myöhäisimmät
tiedot.

ARKKIHERTTUA KAARLE JA FAL-
KENHAYN HAAVOITTUNEET.

(S.T.T.) Eilisillan »Vetsh. Yremja»
kertoo Zuriehistä ilmoiteltavam, että
Falkenhayn. on haavoittunut ja että
hän tulc-o okinaan ■VUQ&öq oma.™.
useita kuukausia. Pidetään sangen
mahdollisena, .että "häneltä le&ataan
toinen jAa. Samojen, tietojen mu-
kaan on myös. itävaltalaisten; yli-
päällikkö, arkkiherttua; Kaarle liaa-
voittunutt, aiiin että hänen en täyty-
jiyt jättää päällikkyys. '

ASQUITH VALTIOLLISESTA
ASEMASTA.

Lontoosta, marrask. 10 p. (P.
T.) Lordmayorin juhlapidoissa Guild-
Jiallissa piti • pääministeri Asquith
puheen, • jossa lian loi yleisen kat-
sauksen valtiolliseen asemaan. Ase-
maa kaikilla' 'stffaffläyttäimöiilä ni-
mitti Asquith suotuisaksi. Mainit-
tuaan ylistävin sanoin liittolaisten
toiminnasta, ja pysähdytiyään tois-
taiseksi sekenemättömähä pysynee-
seeen asemaan Kreikassa, painosti
Asquith Kreikan sydämellistä perin-
inäistaipaisla. ystävyyttä Englantia
•kohtaan.sekä huomautit, .että liitto-
laisten ankarat toiraenpitrtei Kreikan
■suhteen ovat johtuneet yksinomaan
väittämätlömyv desiä ehkäistä synty-
mästä Atenaan saksalaisten juonit-
telujen pesää. Suurella myötätun-
nolla puhui Asquith suuresta kreik-
kalaisesta isänmaanystävästä Yeni-

Pohjoismaiden Osakepankin y-
i i määräisessä yhtiökokouksessa eilen
illalla hyväksyttiin pankin hallituk-
sen ehdotus osakepääoman korotta-
misesta 5 milj. markalla, laskemalla
liikkeeseen 25,000 uutta osaketta 600
mkn hinnasta osakkeelta.

Asuntopula Kööpenhaminassa.
(sh.) p ■— ————»

• Tavattoman ankara asuntopula on saanut Kööpenhaminaan syntymä.i
I.ukönaisen ~barakki-kaupunginosan", mikä päivä päivältä yhä kasvaa,
kutou ylläoleva kuva osaltaan osottaa ....

seloksasta, jolla ci ole minkäänlai-
sia hsllitsijasuvun vastaisia pyrki--
myksiä, vaan huolehtii yksinomaan
siitä, -että Kreikka roisi suorittaa
kuolemattoman menneisyytensä mu-
kaisen osan. Kosketeituaan erityi-
sesti saksalaisten propagandaa puo-
lueettomissa -maissa, kutsui Asquith
lapselliseksi keksinnöksi saksalais-
ten väitettä, että muka liittolaiset ai-
koisivat eristää puhkaseniatiomalla
muurilla itsensä puolueettomista
maista. Asquith huomautti edelleen,
että Saksa pyrkii järkkymättä kylvä-
mään epäluuloa liittolaisten keskuu-
teen, turhaan koettaen saada niitä
nousemaan toinen toisiaan vastaan,
toivoen täten saavansa solmituksi
yksityisra-uhoja. Englantia koettavat
saksalaiset propagandistit saada so-
vinnolliseksi, luvaten sille Belgian
palauttamisen, minkä puolueetto-
muuden rikkominen antoi Englannil-
le sodan syyn. Samanaikaisesti y-

ritiävä't saksalaiset herättää Venäjän
yhteiskunnan keskuudessa epäluot-
tamusta Englantia kohtaan, uskotel-
len että englantilaiset valvovat so-
dassa vain taloudellisia etujaan.
Vastineeksi tähän solvaukseen luet-
teli AsqaiiSb mitä uhrauksia Englanti
on tehnyt ja mitä kärsimyksiä sota
on maalle tuottanut. Tuskinpa kel-
lään, lausui Asquith lopuksi, on o-
nemmän syylä kuin meillä toivoa pi-
kaista rau&an palauttamista, rauhan,
mutta sellaisen, ettei sota kaikkine
ihmisuhreilleen ja kuvaamattomille
kärsimyksineen olisi ollut turhaa.
Rauhan tulee olla sellainen, että se
voi olla Europan turvallisuuden sekä
vapauden ja edistyksen lujana perus-
tana tulevaisuudessa.

Puolan julistaminen
itsenäiseksi.
Uusi julistus Puolan

kysymyksestä.

(SM.) . »Blrsh. Vjedomosiiile» len-

nätetään Köpenhaminasta, että Ljub-

linissa ja, Varsovassa on yhtaikaa jul-

kaista uusi, kem-a-alien r. Beselerin ja
v. Kluckin allekirjoittaiua julisuis,

jossa suoraan lausutaan, että sodan-
aikaiset olosuhteet vaativat vallan
säilyttämistä saksalaisten sctilasvi-
ranomaisten hallussa. Kuitenkin ovat

saksalaiset sotilasviranomaiset val-
miit auttamaan Puolan kansalaisia
uuden valtakunnan sisäisten olojen

järjestämiseen vähitellen.
Ensimäisenä tehtävänä, lausutaan

julistuksessa, on puolalaisten sota-
joukkojen muodostaminen. Jos puo-

lalaiset haluavat saada vapauden, on

heidän puolalaisten legionain esimerk-
kiä noudattaen vapaaehtoisesti ilmoit-
tauduttava riveihin.

Julistus päättyy voimakkaaseen
vetoamiseen puolalaisten urhoollisuu-
teen eikä saaallalcaan mainita muista
kysymyksistä.

Ulkomailta.
VIELÄ HUGHES VAI WILSON?

■Lontoosta, marrask. 10 p. (P.
T.) Newyorkista lennätetään: Tasa-
valtalaisten kansalliskomitea ilmoit-
taa, että luultavasti täytyy suorittaa
äänten laskun tarkastus muutamissa
valtioissa, missä äänestys on pää'ty:

nyt. Xäiden valtioiden joukossa
mainitaan Kalifornia, Pohjois-Dako-
ta, Minnesota, Uusi Meksiko ja Ne\v-
liampshire.

ITALIAN LÄHETTILÄS
RANSKASSA.

R oo masta, miF/rrask. 10 p. (P.T.)
On julaistu kuninkaallinen käsiyjvir-
'je markiisi Salva-Goragin nimittämi-
sestä Italian lähettilääksi I'arisiin.

KUOLLUT LÄHETTILÄS.

1' arisis t a, inawask, 10 p. (P.T.)
Ent. Kon&tantinopoUssa ollut lähetti-
läs, Raaskan akatemian jäsen de Vo-
'gue on luiolluit.

Hallitus
(SM.) »Rusak. Sievän* tietojen

mukaan ovat Pietarissa olevat ym-
pärysvaltani lähettiläät näinä päivi-
nä käyneet ministerineuvoston pu-
heenjohtajan ja ulkoministerin Sliir-
merin luona, jonka kanssa he neu-
vottelivat niisiä toimenpiteistä, joi-
hin Venäjän hallitus voisi ryhtyä
vastatakseen itävaltalais-saksalai-
scen Puolan valtakunnan perusta-
mista koskevaan julistukseen. Mikä-
li kerrotaan, ei Sturmer ollut anta-
nut lähettiläille tämän kysymyksen
johdosta mitään varmempaa vas-
tausta.

Tämän neuvottelun jälkeen pidet-
tiin Sturmerin toimiessa-puheeirjoh 1

(ajama ministerineuvoston kokous,
jossa keskusteltiin Puolan kysymyk-
sestä. Mitään päätöksiä ei siitä teh-
ty, ja tullaan kysymystä käsittele-
mään uudclkcn jossakin lähinnä
seuraavassa ministerineuvoston ko-
kouksessa. Keskustelun aikana kävi
kokouksessa ilmi, ettei Puolan itse-
näisyyttä koskeva Saksan ja Itäval-
lan antama julislus anna vähääkään
aihetta sen politikan muu Itämiseen,
jota Venäjän hallitus on tähän asti
noudattanut Puolan kysymyksessä.
Enemmistön mielestä ei Venäjän hal-
lituksen pidä antaa minkäänlaisia
Puolaa koskevia vastajuiistuksia,
vaan (, n s-cn seurattava vanhaa la-
tua. Kokouksessa lausuttiin kuiten-
kin mielipide, ctlä jo nyt on ryhdyt-
tävä laatimaan Puolan järjestelyt
koskevaa lakiehdotusta, josta aio-
taan keskustella ministerineuvoston
lähimmissä kokouksissa.

Koska Puolan kysymystä tulevat
duuman ensimäisessä istunnossa kos-
kettelemaan sekä parlainenttiiiiton
että puolalaisen kolon edustajat, ol-
laan hallituspiireissä taipuvaisia
esiintymäin duumassa licdonannol-
la, jcssa esitetään haliiluksen kat-
santokanta Puolan kysymyksessä.

Duuman tietoja.
ISTUNTOKAUSI ALKAA ENSI

TIISTAINA.
(S.H.) >Retsh» kertoo, että duuman

puheenjohtaja Rodsjanko on mmiste-
rineuvoston puheenjohtajalta saanut
seuraavan kirjelmän; : - .

•Kunnioitettava herra Mihail,,Vla-
dimirovitsh! . Kirjelmässä lokakuun
19 ,p;ltä teidän ylhäisyytenne suvaitsi
ilmoittaa minulle, että duuman bud-
jettivaliokunta on katsonut välttä-
mättömäksi kiirehtiä duuman, istun-
tokauden alkamista, ja että te omasta
puolestanne pidätte duuman koolle-
kutsumisen, kiirehtimistä aivan vält-
tämättömänä. Tämän johdosta kat-
son velvollisuudekseni ilmoittaa, et-
tä duuman kooilekutsumisaika mää-
rättiin arin. käskykirjeellä kuluvan
vuoden marraskuun 14 pksi, ja ettei
sitä voida muuttaa. Kunnioituksella
Boris S'urmer.>

ESnNTYTKÖ HALLITUS?
(5.11.) >Birsh. Vedomosti» kertoo

saaneensa tietää muutamia yksityis-
kohtaisia tietoja Kulomsinin puheen-
johdolla pidetystä valtakunnanneu-
voston puhemiehistön neuvottelusta.
Etenkin vilkkaan pohdinnan alaise-
na oli kysymys ylähuoneen työohjel-
masta ensi istuntokaudella.

Kun puhemies oli ilmoittanut saa-
neensa tietää, ettei hallitus aio ensi-
mäisenä ■ istuntopäivänä esittää

ehdottivat oikeisto-
ryhmän ja neudhardtilaistcn edusta-
jat, että ensimäinen työpäivä käytet-
täisiin tavalliseen työhön.

laan.

PARLAMENTTILIITON TOIMISTON
KOKOUS.

(S.H.) >Retsh> kerloo, että viime
perjantaina pidettiin parlamenltilii-
■ton toimiston kokous, jossa käsitel-
tiin kysymystä duuman ensimäisten
istuntojen työohjelmasta. Kokoukses-
sa oli m.m. läsnä duuman puheen-
johtaja Rodsjanko, jolle tehtiin sel-
koa parlamenttiliiton toimiston laati-
masta deklaratsionisla. Kokouksessa
otettiin käsittelyn alaiseksi m.m. ky-
symys duuman puhemiehistön vaa-
lien toimittamisesta ensimäisessä is-
tunnossa, jos käy ilmi, ettei hallitus
esiinny tässä istunnossa deklaxatsio-
nilla. Suurin osa ryhmiä oli kui-
tenkin lausunut mielipiteenään, että
puhemiehistön vaali toimitettaisiin
jossakin seuraavassa istunnossa, kun
taasen ensimäinen istunto omistettai-
siin yksinomaan duuman eri ryhmien
nykyistä politista asemaa koskevien
ilmoitusten lukemiseen, siitä huoli-
matta, esiintyykö hallitus dektarat-
sionilla vai ei. .Tos deklaratsionia ei
lueta, tulee näillä ilmoituksilla ole-
maan päiväjärjestyksen ulkopuolella
olevien esiintymisten luonne, tai teh-
dään ne samanaikaisesti budjettiva-
liokunnan ilmoituksen kanssa.

Duuman lopullisen työohjelman
laatii istuntokauden alettua vanhin-
tenneuvosto.

»Not. Yrcmja» kertoo, että duuman
ensimäisen istunnon avaa Rodsjanko
pitäen pitkän puheen. Hanen jäl-
keensä esiintyy Shidlovski, joka lu-
kee parlamenttiliiton deklaratsionin.
Päiväjärjestyksen ulkopuolella esiin-
tyy Garusevitsh, joka lukee puola-
laisten deklaratsionin.

tätä . a .

Venäjältä.
ja Puolan kysymys.

Kokit
san kaupungissa.

vieläpä kaksi, kolmekin.

taa seuraavan selityksen:

nit. Hinnat kohoavat.

Sestia! . . .

VANHINTENNEUVOSTON ISTUNTO,
(S.H.) Taurian palatsissa, duuman

puhemiehen työhuoneessa, pidetään
tänään ensimä-
ine-n istunto, jonka puhemies Rods-
janko on kutsunut koko.-n käsitteie-
muän duuman lähintä työohjelmaa
sekä laatimaan duum?.n ensimäislen
istuntojen ohj-tla.

TULEVIA VÄLIKYSYMYKSIÄ.
(S.H.) Istuntokauden alussa aio-

taan duumalle jättää ilmoitus halli-
tukselle esitettävästä »kysrjnykses-
täs, joka koskee clintaTveasian tilaa.
Kysymys esitetään siksi, että duu-
man käsiteltäväksi voitaisiin ottaa
elintarvcasia koko laajuudessaan.
Elintarvekysymys otetaan käsiteltä-
väksi heti ensimäisessä istunnossa,
sen jälkeen kun duumaryhmät ovat
antaneet lausuntonsa yleisissä kysy-
myksissä ja kun on valittu uusi pu-
hemiehistö.

Sosialidemokraattinen ryhmä on
päättänyt jättää duumaiie istunto-
kauden alussa välikysymykset 87
pykälän väärinkäyttämisestä, sano-
malehdistön asemasta, valtiollisten
kartoitettujen asemasta, sekä viran-
omaisten suhtautumisesta työväen
järjestöihin ja osuuskuntiin.
»Retsh».

Elintarvekysymys.
»NOBELIN» KEINOTTELU.

iS.H.) Prokuraattoriviranomaisten
sekaantumisen johdosta »Nobelin.» toi-

mintaan Nisiini-Novgorodissa julkaisee
»R. Slovoa» kirjeenvaihtaja seuraavia
tietoja:

Naftan hinta on Nishni-Novgorodis-
sa määrätty 84,2 kopeekaksi ja nafta-
jätteiden hinta 74,7 kopeekaksi puu

dalta. Erään Nishni-Novgorodissa ole-
van tehtaan, joka työskentelee yksin-
omaan maanpuolustusta varten, täytyi
kuitenkin maksaa naftasta tehtaaseen
tuotuna 1 rpl. kop. pandatta ja
jätteistä 1 rpl. 29% kop. Täten ottaa
Nobel-yhtiö naftajätteiden siirtämises-
tä lotjasta tehtaaseen puudalta 54,7
koip., niin että tämä toimitus tulee mel-
kein yhtä paljon maksamaan kuin itse
tavara sekä sen Kuljetus Bakusta
Nishni-iNovgorodiin.

Yhtiö on sijoittanut naftalotjansa
päinvastaiselle rannalle ja kuluttajat
ovat enimmäkseen pakotetut osta-
maan naftaa kotiinikuljetettuna. Täten
on yhtiöllä mahdollisuus .korottaa mak-
sujaan.

Paloöljoa laita on ollut toisin. Joku
aika sitten i-upesS kaupungissa tuntu-
maan lamppuöljyn puutetta. Kulutta-
jat rupesivat sitä ostamaan suurem-
missa erissä peljäten, että se loppuu
•hokonaan. Sillä välin korotti Nobel-
yhtiö hintoja ja rupesi myymään öljyä
yli rajahinnan.

Kun levisi huhuja siitä, että proku-
raattorinvirasto voi sekaantua asiaan,
niin kaupunginelintarvekomitean is-

tunnossa Nobel-yhtiön edustaja ilmoU
ti olevansa valmis luovuttamaan heti
elintarvekamitealle 5,000 ruplaa, jotka
oli saatu paloöljystä yli rajahianaa.

(S.H.) Tämä tapahtui Italiassa Pi-

Harhaiiin kaduilla ja katselin kau-
pungin nähtävyyksiä. Vihdoin vä-
syin ja poikkesin erääseen ravinto-

Tarjoilija asstti eteeni ruokalistan,

jossa oli lueteltu ruokalajien nimet.
Jokaisen ruokalajin kohdalla oh hinta,

Ensimäinen hinta oli painettu.

Se oli pyyhitty ja musteella oli sen

yläpuolelle kirjoitettu toinen kaksi

kertaa kalliimpi hinta.
Tämäkin hinta oli pyyhitty ja lyijy-

kynällä oli kirjoitettu kolmas, vielä-

kin kalliimpi.
Tarjoilija katsoi! tarpeelliseksi ao

Pisassa putoavat ainoastaan tor

Toivoisin, että olisi päinvastoin.

Mutta yhtäkaikki. Antakaa minulle

Tarjoilija katosi. Toi. miten minun

oli nälkä!
Jostakin kuului huutoja. Puhuttiin

italiaa. Kuulin sanan:

Minä odotiu. Nälkäni kiihtyi. Sei-

nällä olevan ksllon viisari eteni hil-
jaa, mutta varmaan.

Vihdoin saapui tarjoilija, mutU ty'a-

jin käsin.

Hän sanoi hämillään:
Excellenza, suokaa anteeksi.

Keittiössä melutaan. Kokki lähtee.
Lähtee? Eroaako hän ja minä

odotan turhaan.
Kyliä, mutta hänen sijaansa tu-

les toinen. Hän on jo keittiössä. Vain
hetkinen . . .

Tämä oli perin pitkä hetkinen, Lop-
pumattoman pitkä.

Tarjoilija tallusti Keittiöstä pöytäni
iuo ja ilmoitti viimeiset tiedot:

Hän on jo meikein lähtenyt. Toi-

(S.T.T.) Helsingin Perunajauho-
tehdas Oy:n ylimääräinen yhtiöko-
kous, joka pidettiin eilen Fennian ho-
tellissa, päätti lisätä yhtiön osake-
pääomaa 150,000 mk:lla voidakseen
laajentaa toimintaansa. Osakepää-
oma tulisi täten nousemaan 250,000
takaan. Uusien osakkeiden merkit-
semiseen oii vanhoilla osakkailla etu-
oikeus.

(S.T.T) Laivatelakka ja varus-
tnsyhtiön perustava kokous pidettiin
eilen Kokkolassa. Kokoukseen oli
saapunut noin satakunta kaupungin
liikemiestä ja lähiseudun maanvilje-
lijää. Yksimielisesti päätettiin pe-
rustaa edellämainittu yhtiö, Osake-

Kaupan-

Kansallispankin talletukset. Me-
riliikkeen elvyttäminen eri mais-
sa.

(S.H.I Luettuani tänä aamuna U.
S: sta -uutisen, jossa kerrottiin Kan-
sallis-Osake-Pankin talletusten nous-

seen viime kuun lopussa aina 200 milj.

mkaau, muistui mieleeni mitä eräs
arvoisista virkaveljistäni Helsingin

Sanomissa heinäkuussa 1312 kirjoitti

kun mainittu pankki sivuutti maamme

vanhimman yksityispankin, Yhdys-

pankin, talletusten määrään nähden.
Virkaveljen! oli lukenut edellisenä

päivänä U. S:ssa olleen kirjoituksen

otsikolla zPankkien talletukset» sekä

katsellut kirjoitukseen liittyneitä dia-
grammeja, jotka osoittivat kolmen suu-

rimman yksityispankin talletusten
nousun v:sta 1900 kesäkuun loppuun

1912. Diagrammien johdosta heittäysi

sitten arvoisa virkaveljeni leikkisälle
päälle ja kutsui niitä muistaakseni

»kanan kaulaksi» ja antaen letkauksen
huomautti, että jos tuo kaula rääkä-
see, voi se rääkästä hyvin pahasti.
Kun monasti ennenkin oli, ei ainoas-

taan siltä vaan muiltakin tahoilta,

saatu kuulla kansallisista laitoksista
yhtä ja toista, ei asiaan kukaan mi-
tään huomiota kiinnittänyt.

Rääkäsyä on kylläkin jokin odotta-
nut, mutta turhaan. Yleisön luot-
tamus Kansallispankkiin on yhä vaan

"kasvanut. S'.'.ä todistaa m.m. talletus-

ten kasvu pankissa, josta eilen mai-
nittiin.

Ylläolevasta kuviosta, missä näkyy

tuo kuuluisa »kanan kaula», käy sel-

ville kolmen suurimman yksityispank-

kimme kilpailu talletusten kasvussa.
Suosittelen sen uudelleen yleisön sekä
mainitsemani arvoisan virkaveljeni

tarkastettavaksi.

Tuskin koskaan ennen lienee meri-

liikkcelle omistettu sellaista huomiota
kuin nykyään. Niin suurissa kuin

pienissäkin maissa on alotteita meri-

liikenteen edelleen kehittämiseksi teh-

ty ei ainoastaan yksityisten vaan val-

tionkin taholta.
Englannissa, joka omistaa melkein

puolet maailman kauppalaivastosta, on
valtio sodan aikana antanut suuria
pääomia uusien laivojen rakentamis-
ta varten. Erittäin kuvaavaa englan-

tilaisille laivanvarustusyhtiöille on 3e

miten ne käyttävät vuosivoittonsa.
Nettovoitosta jakavat eräät yhtiöt

Englannin lehtien uutisten mukaan 50

<fc yleishyödyllisiin tarkoituksiin, 40

% poistoihin ja uusien laivojen raken-

tamiseen ja ainoastaan 10 % jaetaan

osakkeiden omistajille. Valtio myön-

tää kauppalaivayhtiöillc kaikenlaisia
etuuksia, kuten vapautuksia laiva-ase-

velvollisuudesta y.m.

Saksassa on meriliikennepolitik-

kaa pidetty kovin salassa, mutta ul-

komaalaiset sanomalehdet tietävät
kuitenkin kertoa, että Saksan valtio on
eri laivanvarustusyhtiöille myöntänyt

varsin tuntuvaa avustusta. Ja lisä-
avustusta on lisäksi odotettavissa,

sillä Saksa varustautuu jättiläiskilpai-

luun muiden maiden kanssa merellä.

Uusia kauppalaivoja, joiden kantavuus
on yhteensä noin 1 milj. tonnia, on ra-

kenteilla.
Ranskassa on jätetty hyväksyt-

täväksi lakiehdotus meriliikenteen el-
vyttämisestä. Sen odotetaan anlavan

voimakkaan sysäyksen Ranskaa va*

täisen meriliikenteen kehittymiselle.

Lakiehdotuksessa pyydetään valtiota
myöntämään 100 milj. frangin laina
sellaisille laivanvarustusyhtiöille,

ka aikovat ostaa laivoja ulkomailta.
Nykyinen aika on herättänyt eloi-

suutta myöskin Venäjän laivanva-

pääoma tulee olemaan 300,000—

1,000,000 mk. Toimitetussa osake-
merkinnästä ' merkittiin jo noin
200,000 mkn arvosta osakkeita.

Viikkokatsaus.

Saksan kauppalaivojen varassa.

kin odotettavissa,

010 odotettavissa.

lajit.

Helsingissä.

Ruokatavaraio hinnat
Helsingin kauppatorilla

ja teollisuuden
äiäitä*

rustusyhtiöissä. Suurin osa maan
komaisesta kaupasta, joka ennen

yysähtynyt senvuoksi, ettei oltu tar-
peeksi huolehdittu maan kauppalaivas-
ton kehittämisestä. Laivaveistämöt ja

konepajat on nyt pantu täyteen käyn-
tiin ja sekä Skandinavian maissa että
Japanissa rakennetaan laivoja tulisel-
la kiireellä venäläisten laskuun. Vai-
t;o ei ole vielä antanut avustuksia lai-
vayhtiöille, mutta lienee niitä kuiten-

Miten oman maamme laivalii-
kenteen sodan loputtua käy, riippuu
kokonaan yksityisestä yritteliäisyy-
destä. Valtion puolelta el meillä apua

Helsingissä, marrask. 11 p. 1916.
Kauppa.Matti.

Kaupassa esiintyvät hunaja*

Väärennettyä hunajaa myyty

(S.H.I Sen johdosta, että Uudessa
Suomettaressa oli kerrottu, että kau-
passa olisi väärennettyä hunajaa-,
ryhtyi kaupungin terveydellisten tut-
kimusten koelaitos heti tutkimaan
näiden tietojen todenperäisyyttä. Eri
liikkeistä täällä hankittiin koelaitok-
sen toimesta 11 hunajanäytcttä, jois-
ta kemiallisesti ja niikroskopisesri
luikittaessa 4 todettiin väärennetyik-
si. Näistä oli 3 inverttisokerista val-
mistettua keinotekoista hunajaa, jo-
hon ei ollut sekoitettu luonnon hu-
najaa. Neljänteen näytteeseen, joka
myöskin oli valmistettu keinotekoi-
sesta invcrltisokerista, oli sekoitettu
vähäisiä määriä oikeaa hunajaa.
Myymälöissä on oikea hunaja maksa-
nut keskimäärin 2 mk. 70 p. ja vää-
rennetty taasen 2 mk. 50 p. neljän-
neskilo. Väärennettyä hunajaa on
myyty neljässä liikkeessä. Epä-
kohdan, poistamiseksi esittää maist.
Geitlm, että asiasta ilmoitettaisiin et-
sivälle poliisille syyllisten selville-
saamiseksi ja lailliseen edesvastuu-
seen saattamiseksi.

Asia tulee esille terveydenhoito-
lautakunnan kokouksessa ensi tors-
taina.

(S.H.)
oiivat eilen seuraavat: (Sulkujen vä-
lissä of. ylimmät raja-hinnat.)

Ruisleipä 60 p. kg. (35—70 p. kg.),
perunat 65 p. 5 litr. (65 p.), porkkanat
IS p. nippu ja 80 p. kappa sekä 30 p.
kg. (33 p. kg.), retiisit 15 p. nippu,
rabarberit 40 p. nippu, punajuuret
15 p. nippu ja 90—1: .25 p.
kappa ja 60 p. kg.. (40—60 p. kg.), her-
neet 40—60 p. 1. (40—60 p.), kaalit 50
—6O p. kg. (40 —60 kg.), mannaryynit
1:20 kg. (1:20—1:30 kg.), ruisjauhot
45 p. kg. (43 p. kg.), riisiryynit 1:70
p. kg. (1:70), kauraryynit 90 p. kg.
(70 —90), höyry valmistetut kauraryy-
nit 1 mk. kg. (90—1 mk.), venäl. pe-
runajauhot 1:30 p. kg. (1:30), sipuli'
70 p. kg. (65 —70 p.), laotut myytiin
vain kpl. ja 0 mk. hl. (9 mk. hl.), maa-
laisjuustot 60—70 p. kpl., suolakurkut
15 p. kpl., munajuustot 1 mk.—1:25 p.
kpl., puoluivat 50 p. litr., sienet 1:56
—1:75 p. kg., maito 30 p. litr. (30 p.),
kerma 1:20 litr. (1:20).

Kalatavarat maksoivat: lohi S—l 2
mlv. kg., tuore siika 3 mk. kg. (2:50—

3 mk.), suol. 4—4:50 kg., sillit. Islan-
nin 2:75 (2:75 kg.). Norjan 2:40 kg.
(2:30—2:40) ja 70 p. kpl., herkkusiliit
myytiin vajn kappalettain 1:50 kpl.
(3:20—3:40 kg.), tuoreet silakat 80—1
mk. kg. (1:—). särki 1: kg., suola-
tut silakat, 1 mk. kg. (1 mk.), hauki
1:50—2 mk. kg. (1:50—2: kg.), ah-
venet 1:75—2 mk. kg. (1:25—2 mk.
kg.), lahnat 1:50—2:50 <kg. (1:50—2:25
kg.), turska 1: kg. (1:—1:30).

Liiiatavarat maksoivat: sianliha sa-
vustettuna ja palvattuna 5:60 kg. (4:
40—4:50), soppaliha 1:90 kg. (1:90
kg.), paisti 2:20 kg. (2:20 kg.), vasi-
kanliha 2:10 kg. (2:10), kananmunat
5 mk. tiu. (5 mk. tiu).

Tuoreita kaloja oli runsaasti torilla.

(S.T.T.) A. B. Valkiakoskea yli-
määräisessä yhtiökokouksessa eilen
Helsingissä päätettiin lisätä yhtiön
osakepääomaa laskemalla liikkeessen
1 uusi osake kahta vanhaa osaketta

kohti, joten kun yhtiön osakepääoma
entisestään on 3 milj. mk., se tulee
korotettavaksi 1% milj. mk:lla.

UUSI SUOMETAR
non on jo asettanut kokinlakin pää
hänsä. Voi,. Excellenza, miten kokiu-

ftakkl häntä pukee! Miten kaunis
kokki! Voisi luulla, ettei, hän koko

elämässään ole muut* kantanut kuin
kokinlakkia.

Jonkun hetken kuluttua ilmestyy

tarjoilija uudelleen: .

—Vanha kokki jää paikalleen. Tie-
tenkin uutta kokkia pukee valkoinen

lakki mainiosti, mutta vanhan me

tunnemme. Tiedämme, että hän on

mainio kokki, kun sen sijaan uutta

emme tunne. On erittäin hyvä, että

vanha jää paikalleen.

Se on hyvä, sähisin minä mut-
ta ettekö voisi kiirehtiä ,

-

Keittiöstä kuului sana:
MaLadetta!

Tämän jälkeen kuului vielä muita,

min-ulie kokonaan käsittämättömiä sa-
noja.

Kellon viisarit jatkoivat kulkuaan.
Tarjoilija saapui juosten paikalle.

Hän jää! .
. Ei, hän eroaa .

.

Esiliinaa ripustaa ylleen !
...Ei, hän

riisuu esiliinansa.
Tarjoilija oli yhtä innostunut kuin

minäkin selkkauksen kulusta. Hän
tunnusti:

En itsekään ole vielä mitään syö-
nyt. Kaksi kokkia eikä kumpikaan
keitä. Parempi olisi keittäjätär kuin

kaksi tuollaista kokkia.
Taistelu keittiössä jatkui.
Molemmat kokit tarttuivat pan-

nuun, missä oli ruokani. Kumpikin
tahtoi työntää sen uuniin. Ja niin pu-

tosi liha lattialle.
Pannua alettiin käyttää taistelu-

aseena.
Tuskin jaloillaan pysyen palasi tar-

joilija keittiöstä. Hän katsoi kelloa ja

asetti eteeni uuden ruokalistan.

Ensimäinen ruokalista oli päiväl-
lisiä varten, mutta tämä on jo illallis-
luettelo. Teille en enää voi tarjota

mitään , . ,

Sätin tarjoilijaa ja poistuin.
Muita ravintoloita ei Pisassa ole.
Niin matkustin nälkäisenä tästä kuu-

luisasta kaupungista. En tiedä, mitä
siellä syödään, mutta sen kokit tunnen
aivan hyvin. »Russk. Slovo»,

Lähetettyjäkirjoituksia.

Käsitteiden selvittämiseksi.
Erotu ulkomaalaisten ja mei-

dän sosialistiemme Talilla
osuuskauppa-asiassa.

(S.H.) Uudesta Suomettaresta luet-
tiin, äskettäin kirjoitus, josta selvi-
si, kuinka suuri on erotus ulkomaa-
laisten ja meidän sosialistiemnie vä-
lillä osuuskauppa-asiassa. Tämän
valaisemiseksi pyydän saada antaa
seuraavan lisän:

Ulkomailla ovat osuustoimintaliik-
keeseen liittyneet sosialistit ensi si-
jassa osuustoimintaväkeä. meillä lie
ovat päinvastoin sosialisteja. Erittäin
kuvaavaa ulkomaalaisille sosialistisil-
le osuuskauppaimiehille on erään
sveitsiläisen sosialistisen osuuskaup-
pamiehen lausunto, kun hän ensi
kertaa istui Baselin suuren osuus-
kaupan hallintoneuvostossa. Hän oli
sanonut m. m.: >Ku n minä as-
tun osuuskaupan huoneus-
toon, riisun minä yltäni
sosialidemokraattini, olen
pelkkä osuustoimintamies,
enkä pidä mitään muuta
päämääränäni, kuin osuus-
kunnan parasta ja sen me:

nestystä.> Se, joka nämä sanat
kirjallisuuteen on säilyttänyt, lisää,
että samaa periaatetta ovat muutkin
sosialistit mainitussa osuuskaupassa
seuranneet ja että tämä on ollut syy-
nä siihen, että siinä ei mitään ha-
jaannusta ole syntynyt.

Meillä on yksi niitä sosialisteja
osuuskauppaväessä, jonka kanssa
porvarilliset osuuskauppaväen johto-
mehot paljon ovat tekemisissä, erääs-
sä tilaisuudessa lausunut aivan päin-
vastaiseen suuntaan, nimittäin, että
meillä

..

sosialisti osuus-
kauppa lii kk eess äk i n on
ensi sijassa sosialisti ja
vasta toisessa sijassa
osuustoimintamies.

Tämä oppi tekee meidän sosialisti-
sen osuuskauppaväen niin suvaitse-
mattomaksi ja niin häikäilemättö-
mäksi, että on vaikea uskoa mihin-
kään pysyväiseen rauhaan eri ryh-
mien välillä osuuskauppaliikkees-
sämme, ennenkuin on eletty vielä
pitkä kehityskausi.

Osunskauppamies.

1916 »:o 307 11
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Noteraukse

Kiinteistöp.
Yhdysp.
Hypoteekkik.
Kansallisp.
Landtmannab.
Pohioisp.
Uudenmaanp.

Privatb.
Tampereen P.
Vaasan P.
Turun P.
Kauppap.
H:gin P.
L Suomen P.

Fennia
Merivakuutus
Kaleva
Triton
Osmo
Patria
Pohjola
Kullervo
Imatra
Vellamo

Neptun
S. H. O.

.
Cu.)

H:gin Höyryl.
Raitiotie
Navigp.tor
Vaasan Pohjani.

H:fors Magasin
K:fors Pant
H:gin Pantti
E.-S:nkaup.väl.
Agros (v.)

. (n-)

Ab Uieä Oy.
Ab. Crichton
Leppäkoski (k.)
Åström fet.)
Taalintehd.
T:reen Peli. (v.l

tu-)
Tamp. Puuv.
Billnäs
Keravan Tiilit.
Tornator
Orimatt. Villat.
Valkiakoski
Vaasan Sokerit.
Värtsilä
Fiskars
Forssa
Kotkan Sokerit.
Vaasan Puuv.
Högfors
Vaasan Höyrm.
Paraisten kalk.
Nokia (kanta)

et. 1886
, .

1912
Kymi (v.)

„
(u.)

Kone- ja Silt.
Läskelä
Yhdist, Villat.
Suom. Trikoot.
Ferraria
Vulcan (v.)

.
(u.)

Kotkan Rauta
Nurmi (kanta)

,
(«t-)

TurunRauta(v.)

Puut. Oy. Kemi
Vanutehd.
Finska Forcit

Georg Sidorow I M O.Y.
Helsinki, Mikonkatu n:o 6

,ostaa ja myy osakkeita, obligatsioneja.

Georg Sidorow I K:i O.Y.
Helsinki, Mikonkatu N:o 6

itoimittaa Helsingin Arvopaperipörssis-
sä ostoja ja myyntejä määrättyä pro-
vislonia vastaan. (S. I. 23248)22492

—i Röjsjö Aktieholacilla oli eifen
yhtiöfodkous Lovisa ssa. Yhtiön toi-
mitus]ahtajaks i vaLilÄn iniåeH-een
jkatnppias I. Sädcrstrcm ia miliisi jcfa-
tdkuninan jäseniksi Skiirjanknstamitaia
Holger Schildt ja pankinjohtaja V.
Krogkts selcä var.a]äsendiksi tilanomis-
taja J. Kavak-ff ja lehtori G-. von
Pfaler. Tilintarkastajiksi valittiin
■.insinööri J. Serlachius ia kansancpis-
tomjohtaia J. öslerholm sekä varaille
johtaja H. Lurad.

Yhtiöllä tehdyn tacjaoikseai yhtiön
'omaisuuden myymiseltä BiB,ooo irJrn
hinnasta päätti yhtiökokous hylätä
sekä tarmdkkaasti jatkaa yhtiöni toi-
mintaa.

Uusi höyrylaivayitiö. 65.T.T0
■Eilen Turussa pidetyssä fcdkouikseasa
: päätettiin perustaa paiklvsHuiinimaille
uusi höyrylaivayatiö nimeltä Kuusis-
■ton6ailmen höyryiaivayhtiö, jonka
iosakenääomia tulee olemaan 62,000
imfc. jaettuna 100 rr.ikan! suuruisiin
osakkeisiin, ja voidaan se korottaa
200,000 mkaan. Yhtiölle päätettiin
.isfaa Helsingissä kaupan oleva höy-
rylaiva 51,000 mkan hinnasta. Yhtiö-
iärjestysehdotus hyväksvttiin ja val-
tuutettiin kokouksessa vallittu
hallitus hakemaan ehdotukselle se-
naatilla vahvistus.

Kurssit.
Saaman Pankki, marrask. 9 p.

Myynti- Osto-
kurssi, kurssi

M. p. M. p.
Pietari a/v 214: 50 214:

3 kk. m 204:

Hei •irt,Ismgin arvopapenporssis:

Marrask. 1 p. Marrask. 11 p.
IOstaja Myyjä Ostaja j Myyjä

480:
329:

490:
330:

480: —|
334:— |

793:-!
156: —i
755:
593:
575:
537:
340:
1311:
600:
175:-
196:
165: —I

210:
185:

1710:-: 1780:

796: —!
158: —I
753: —|
5&":
570:
535:
34C:

1330:
592: -
180:
191:
175:-

1125:

1700:

1070:
610:
905:

431:

180:
200:

483: -
339: -

400

800:—I
180:—I
758: —|
59C: —i

463:

540:
350:

1350:
600:
195:
210:
185:

1300:

650:
1100:

3250: -
3500: —:

7000: —:

1SO0: —!
2055:—i
10410:—!
1020J: —l
1520:_|
200: —I

4100:—!
432; _!

1460:—;
3150; —'

4150:
39(10:
1600:

2500:-'
4900:-!
1960U:—'

710; — j
862: _|

4800:—'
260; _l
*»:

625:
583:

8185: _i
2680: —;

9055: ■4135—:
4100:—,

970:—i
2120:
4000:
3690:
4175:
700:I

4310:
4000:

11000: -
550:

2000:

FankkidiskonHo.

CU. Aura) 22681

liontoo a/v 34: 40 31: 80
3 l(k. 25;

Parisi a/v 124: 114:
3 kk. . . 99:

Amsterdam a/v ...296: 270:
3 kk 220:

Tukholma a/v .... 204: 188:
Kristiania a/v .... 202: 186:
liöpenhamina a/v . . 201: 183:

Amsterdam 4V2 0/oheinäk. 1 p:stä 1915
Brysseli 5 «/.elok. 20 . 1914
Helsinki 5 «VoUmkok. 20 „ 1916
Kristiania 5 °/.lokak. 18 r 1916
Köp:hamina 5 0 /o tammik. 5 „ 1915
Lontoo 5 V.elok. 9 . 1914
Pariisi 5 "/»elok. 21 , 1914
Pietari 6 »/.heinäk. 29 „ 1915
Tukholma 5 */o toukok. 1 . 1915
Zurich 4'/a °/o jouluk. 31 . 1916

Metsä-
liysiiokauppa,

Vapaaehtoisella huuto&aupalla, jo-
ka pidetään Prunkkalan pappilassa
torstaina 30 p. marrask. 1916 fclo 1
■päivällä, myydään Prunkkalan kap-
pa la is lilain kotilohikosla 211 leimat-
tua mäntypuuta ja 664 leimattua
kuusipuuta wkä Ihavan lohkosta 213
leini mäntypuuta ja 556 leim. kuusi-
puuta ehdoilla, jotka lähemmin ilmoi-
tetaan huutokaupan alussa. Puut
myydään vaihtoehtoisesti erissä sekä
yhdessä. Metsä sijaitsee hyvillä Lii-
kepaikoilla. Hinnoista on V» mak-
settava heti sekä lapaa enfflteafaun
metsää aletaan kaataa. Kirkonkokous,
jolra pidetään heti huuiokaupa>n jäl-
keen, hyväksyy tarjoukset. Leimaus-
luettelo on nähtävissä mainitulla ti-
lalla, jossa myös saa ehdoista tietää.
Kirjallisia ostotarjouikisia otetaan
myös vastaan huutokauppatilaisuu-
ieen asti.

PrunKkala, 6 p. maxrask. 1916

Virkatalolautakunta.
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**o f, 5 1 M 1 (S suorittaa pörssitehtäviä,

ia myy osakkeita.

Länsi-Ranta 18. Puh. 2107 ja 5518.

Myytävänä koko osakemäärä tahi mieluummin vaan

19629

Osake-enemmistö
Helsingissä sijaitsevassa hyvin tunnetussa liikkeessä, jonka
voitto viime vuosina on ollut yli 500 °/0. Huom.! Tilinpää-
töksen jälkeen ollaan tilaisuudessa antamaan kolme tahi
neljä ilmaista osaketta. Todelliset ostajat vaivaantukoot
Arv. pikaiset vastaukset pyydetään läh. Uuden Suomettaren
kont. nimim. ~200.000' 1503.

Tämän kaupungin ruotsalaisten ja
suomalaisten evank. lut. seurakuntien
v. 1915 kirkollismaksujen

Rästikanto
toimitetaan Kirkkokonttorissa Annan-
katu 14, porr. D, klo 11—2 ja 5—7 päiv.
sekä Yhdyspankissa ja Kansallispan-
kissa pankkiaikana, seuraavina päivinä
nim.:

Maanant. marrask. 13 p. 1, 2 ja 3
kaupunginosa.

Tiist. marrask. 14 p. 4 kaupunginosa.
Keskiv. marrask. 15 p. 5 ja 6 kau-

punginosa.
Torst. marrask. 16 p. 7 ja 8 kaupun-

ginosa.
Perjant. marrask. 17 p. 9 ja 10 kau-

punginosa.
Lauvant. marrask. 18 p. 11 kaupun-

ginosa.
Maanant. marrask. 20 p. 12, 13, 11

ja 15 kaupunginosa.
Tiist. marrask. 21 p. kaupungille kuu-

luvat huvilat ja saaret sekä Kumtäh-
den, Meilahden, Greijus'en ja Boolen
etukaupungit; ja muistutetaan rästi-
velvollisille, että maksamattomat kir-
kollismaksut peritään heti rästikannon
jälkeen pakkoteitse.

Helsingissä, lokakuussa 1916.

Kirkkohallintokunta.
(1.7718)20615

iHmHfiN!
Julkisella pakkohuutokaupalla, jo-

ka toimitetaan keskiviikkona ensitu-
levan joulukuun 20 päivänä klo 12 p.
itse tilalla, myydään ellei laillista es-
tettä ilmaannu, työmies Matts Blom-
qvistille kuuluva hallinto-oikeus maa-

aluesseen joka välikirjalla lokakuun

15 päivältä 1906 on luovutettu Backas
perintötalosta N:o 2 Helsingin pitäjän
Vähänhuopalahden kylässä, ynnä omis-
tusoikeus tällä alueella löytyviin ra-
kennuksiin ravintoloitsija Rudolf

iPiehltn, samasta kylästä, paitsi .korkoja

ja kuluja 574 markan saamisen suorit-
tamiseksi, josta halullisille ostajille ja
muille, joita toimitus koskee, täten tie-
to annetaan. Erittäin huomautetaan

että ilmoitus senlaisista saatavista ja
nautinto-oikeuksista, joista mainitaan
U. L:n 5 luv. 26 ja 32 §§:ssä, on teh-
tävä toimitusmiehelle viimeistäänkin
toimituksen alussa.

Helsingin kihlakunnan ruununvou-
dinkonttorissa, marrask. 6 pnä 1916.
(1.8155) 2.2737 F.F. Frostell.

Kmdntns.
Sen jälkeen kun Kaupunginvaltuus-

to on myöntänyt eron nykyiselle Hel-
singin kaupungin asemakaava-arkki-
tehdille, julistetaan mainittu virka tä.
ten pätevien henkilöiden kirjallisesti
haettavaksi Helsingin kupungin yleis-
ten töiden hallitukselta kolmenkym-
menen päivän kuluessa tämän jälkeen,
tätä päivää kuitenkaan lukuunotta-
matta Ja huomautetaan samalla, että
virkaan, jonka Kaupunginvaltuusto
täyttää kuuden kuukauden molemmin-
puolisella Irtisanomisajalla, on astutta-
va 1 p. tammikuuta 1917 ja seuraa sitä
Smk". 11,000: vuosipalkka sekä mat_
kapalkkiona 500: ja oikeus 10 % pal-
kankorotukseen 5 ja 10 vuoden palve-
lusajan jälkeen.

Helsinki, 11 p. marraskuuta 1916.
Helsingin kaupungin Yleisten töi-

den hallituksen puolesta:
G. Idström.

Knut Furuhjelm,
(1.23579) 22729 v. t.

1 ||

Tiistaina tulevan, joulukuun 12 r>:nä
klo 5 j. pp. tarjotaan Sortavalan kau-
pungin seurahuoneella pidettävällä
huutokaupalla Korpiselän kreikkalais-
katolisien seurakunnan kirkkoherran-
virkatalon metsästä leimatut 7,207 sa-
haipuuta ehdoilla, jotka myyntitilaisuu-
dessa julkituetaan. Ostotarjousten te-
kijältä vaaditaan 2,000 mkn vakuusra-
ha Ja täydet valtuudet päämiehiltään
kaupan allekirjoittamiseen.

Puiden hakkuu-aikaa, joka Keis. Se-
naatto päätöksen imukaan kestää tou-
kokuun 1 p:ään 1918, myönnetään os-
tajalle lisää enintäin 2 vuotta, jos seu-
rakunnan siitä jo tekemä anomus tu-
lee hyväksytyksi, kuten luultavaa on.

Myyjille pidätetään valta päättää
tehtyjen tarjousten hyväksymisestä
tahi hylkäämisestä.

Korpiselällä, marrask. 6 p. 1916.
22629 Toimikunta.

Rakennusmestarit
HUONJ

Täten tarjotaan urakalla rakennet-
tavaksi kaksi kansakoulurakennusta
sekä tarpeelliset ulkohuoneet Tuusu-
lan pitäjän Ruotsinkylän ja Linja-
mäen kansakoulupiiriin.

Kirjalliset tarjoukset, joihin tulee
liittää pätevä takaussitoumus työn
kunnollisesta suorittamisesta, voidaan
jättää kummastakin kansakoulusta e-
rikseen allekirjoittaneelle rakennuslau-
takunnan puheenjohtajalle ennen tule-
van joulukuun 1 p:ää. Piirustukset
ja työsuunnitelma ovat nähtävinä Myl_
ly- ja Puujalostus Oy:n konttorissa
Keravan asemalla sekä allekirjoitta-
neen luoaa kuluvan marraskuun 17
pstä alkaen.

Lähempiä tietoja antaa toimeenpa-
neva johtaja K. F. .Sipi Keravalla se.
•kä allekirjoittanut. Osote: Korso, puh.
Korso 7.

Tuusulassa, maTrask. 9 p. 1916.
.(1.8113) 22742 Karl Edv. Avall.

Marraskuun 11 p.
päätetyt kaupat

60 å 334-333

30 å 756-754

10 å 537—537

10 å 1330-1330

9 å 4105-4100
21 a 3810-3795

30 ä 401 - 400

10 å 468-465

450 å 625-618
60 å 583-580

10 å 3165-3110

10 å 2060—2050
12 å 10450—10100

130 ä 1525-1500

30 k 433-430
80 a 1470—1460

13 å 19600-19600

260 ä 865-860

20 å 430-480

47 å 8200-8100
12 å 2715—2698

40 å 4090—4040

24 å 2125—2050
18 å 4000-4000
2 å 3750-3750
40 å 4200-4060

10 a 4310-4300

UUSI SUOMETAR

fiiiii
Hiili Mm

Tiistaina ö pnä ensi joulukuuta klo
12 p. myyd. kunnanhuoneella Kirvun
seurakunnan virkatalojen metsistä lei-
matut petäjä- ja kuusitukkipuut, 9,677
runkoa, huutokauppatilaisuudessa
määrättävillä ehdoilla. Kirkonkokous
pidetään heti huutokaupan jälkeen, jo-
ka hyväksyy tai hylkää tehdyt tarjouk-
set.

Kirvussa, lokak. 30 p. 1916.
Virkata lojenlautakun ta.

Pakko-
huutokauppa
pidetään maanantaina 13 ja, jos tarve
vaatii, torstaina 16 päivänä tätä mar-
raskuuta alk. klo 5 i.p. täkäläisessä
huutokauppakamarissa, Mariankatu 3,
jolloin myydään ellei maksua tai
muuta laillista estettä tule euuri
joukko takavarikkoon otettua tavaraa,
jonka joukossa m. m. on 2 pianiinoa,
1 nahkapäällyksinen ja 1 salinkalusto,
15 yksinäistä sohvaa, 1 sohva (divan),
1 ottomaani, 3 leposohvaa, 3 ravintola-
hyllyä, 2 kirja-, 2 vaate-, 1 liinavaate-,
1 peili- ja 1 jääkaappi, 2 ruokahuo-
neen-, 3 kirjoitus-, 2 yö- ja 32 muuta
pöytää, kaksipuoleinen pulpetti, 124
luolia eri lajia, 16 pesukaappia, 36
rauta- ja 12 puusänkyä kuin myös 1
tiski, 1 seinäpeili (trymä), 3 peiliä, 10
taulua, gobeliini, 2 kattokruunua, amp-
peli, 6 lamppua, 2 kynttilänjalkaa, 1
kaappi- ja 2 taskukelloa, 2 persialaista
mattoa, makuuvaatteita, keittoastioita,
viulu, 1 ompelu- ja 1 biograatikone, 1
kassa- ja 1 puhelinkone, vääntömanke-
li, 1 huonekaluvaunut y. m.

HTJOM.! Ostohinnasta on puolet
heti maksettava ja loput viikon ku-
luessa.

Helsinki, marrask. 3 p. 1916.
Helsingin Hntitokanppakaznari.

Pehr Em. Hallblom.
22157

JuSkinen

Pitiiiitiiiä
pidetään talossa N:o 3 Helenankadun
varrella täällä tiistaina 28:na ja kes-
kiviikkona 29: nä päivänä tätä marras-
kuuta alk. klo 10 a.p. ja, jos tarve vaa-
tii, 5 i.-p., jolloin myydään joukko vii-
me

toukokuun
kuluessa Helsingin Pantti-Osake-Yh-
tiön pääkontoriln Helenankadun var-
rella ja haarakonttoriin C. Ratakadun
varrella pantattua, mutta lunastamat-
ta jätettyä tavaraa, jonka joukossa on:
arvopapereita, kuten säästöpankkikir-
joja, 1 Arbetarnes i H: fors Byggnads
Ab:in osake, sekä Helsingin Telefooni-
yhdistyksen osuustodistus; kulta-, ho-
pea- ja uushopeatöitä: niiden joukossa
kelloja, sormuksia, rintasolkia, ränne-
jä korvarenkaita, kravattineuloja, kal-
vosinnappeja, kultarahoja, leipäkoreja,
sokeriastioita, liemikauhoja, lusikoita,
veitsiä ja haarukoita; soittimia: viu-
luja, selloja, sitroja ja kantele; huone-
ja talouskaluja: piironkejal, tualetti-
peilejä, pesukaappeja, rautasänkyjä ja
sohvamattoja; sekä kaikellalsta muu-
ta arvokasta tavaraa, jonka joukoss
on polkupyöriä, ompelu- ja kirjoitus-
koneita, uistinonkia, karhunnahka, 4
näädännahkaa ja 1,150 kgr. rasvanah-
kaa; kuin myös joukko pito-, liina- ja
makuuvaatteita y,m. y.m.

HUOM.! Osan kysymyksenalaisesta
panttitavarasta voivat asianomaiset
panttilippujen omistejat lunastaa en-
nen huutokaupan alkua.

Helsinki, marrask. 9 pnä 1916.
Helsingin HnntokamniakamarL.

Pehr Em. Hallblom.
22756

3 ompelukonetta,
Kaksipuoleinen konttoripulpetti tuo-
lineen, Konttorisohva y. m., y. m.
huutokaupataan

keskiviikkona tnarrask. 15 p:nä alk.
klo 11 a.-p.

337

Cityn Hnntokanppahnonenstossa,
Uudenmaani;. 2. Puhel. 37&2.

Priima kirjekuoria ja paperia kuin
myös koulukartta
huutokaupataan
maanantaina marraskuun 13 pnä alk.
klo 12 päiv.

Cityn Huutckauppahnonenstossa.
Uudenmaankatu 2. Tel. 37 92.

22763

Heh. S., Hbl. (raota.) 1 k. tj. 60

Vapaaehtoisella huutokaupalla,
Joka pidetään Tuusulassa Ruskelan
kylän Puustellissa tämän marrask. 21
.p:nä alkaen klo 10 a.p. tilan luovu-
tuksen takia, myydään Frans Järvisen
irtaimistoa: pelto- ja ajokaluja, 1 pui-

makone 'kierroksineen, 2 separaatto-
ria, 2 kirnua, miehen ja naisen käynti-
vaatteita, 6 työhevosta, 1 kantakirja-
ori N:o 1123, 6-vuotias, 1
orivarsa, juoksijaori Turkan jälkeläi-
nen, 10 lehmää, lannpaita y. m.

Luotetuiksi tunnetuille huutajille
myönnetään 2 kuuk. maksuaika tun-
nustetta vastaan. Tarkemmin palkal-
la, Tuusulan Nummenkylässä, mar-
raskuulla 1916.
22670 Toimitsija.

Mukava AJelureki,
kuin myös muuta irtaimistoa, s«n jou-
kossa piironki tuoletin keralla, noin 20
oivallista tuolia, 2:den maattava puu-
sänky, pitkä tiski, 2 patjaa, 20 taulua
y.m. huutokaupataan käteisestä maa-
nantaina tämän marraskuun 13:na pnä
alk. klo 11 ap.

Helsingin Huutokauppakamarissa.
Mariankatu N:o 3.

22759 va4ä

Noin 100 krossia
!yijy- ja jäljennöskyniä sekä kaiken-
laista muuta

paperikauppatavaraa
y. m. huutokaupataan torstaina tämän
marraskuun 16 p. alk. klo 6 lp.

Helsingin Huutokauppakamari.
Mariankatu N:o 3.

227C0

!€spjcB-
-

Suuri kokoama suomalaista kauno-
kirjallisuutta y. m. huutokaupataan
maanantaina 13 p. marras*, klo 5 i.-p.

22719
Huutokauppakamari Salama,

Mikonk 8 Puh 108 40
Julkisella, vapaaehtoisella huutokau.

palla myydään tiistaina t.k. 14 p. klo
10 ap. Kahvilassa Siltasaarenk. 6 kah-
vilansisustus, johon kuuluu pöytiä ja
tuolia Pinjaisten tekoa, ikkunaverho-
ja, kukkia, suuria keittiön pöytiä, pri-
mus- ja öljykeittiöitä, serviisiä, lasia,
porsliinia, tarjottimia, kahvipannuja,
vaatenauloja, pulska reklaamilyhty
kahvilaa varten j.n.e,
(Työm.) 22768

2 palttoota, """

2 pukua,
1 ulsteripalttoo,
Hännystakki ja liivit,
3 paria uusia housuja,
Tuikit, sadetakki, jalkineita y.m.

huutokaupataan
Tiistaina marrasknnn 14 pnä alk.

klo 11 ap. 22761
Cityn Huutokauppahuoneustossa,

Uudenmaank. 2. Puh. 37 92.

18 vaununlastia koivu-i

lankkuja ja b»tn?p
jotka nyt ovat purettuina Töölön tava-
ra-asemalla täällä, myydään Suomen
Valtionrautateiden laskuun julkisella
huutokaupalla, joka maanantaina tä-
män marraskuun 20 p:nä alk. klo 12
päiv. pidetään rastamainitulla asem.

Huom.! Käteismaksu vaaditaan heti
myyntitilaisuudessa.

Helsinki, marrask. 11 p:nä 1916.
22758

Helsingin Huutokauppakamari.
Pehr Em. Hallblom.

HUOM.! HUOM.!
Jonkko

Herrain ia naisten

Nuppeja
hu ufcofcaupataan
maanantaina marrasknnn 13 pnä alk.
klo 11 ap. 22766

Cityn Hnntokanppahnonenatossa,
Uudenmaankatu 2. Pun. 87 92.
Huutokauppa.

Julkisella, vapaaeht. huutokaupalla,
joka toimitetaan keskiv. kuluvaa
marraskuun 22 p:nä alk. klo 10 a.-p.
Yvias'en tilalla Helsingin plt. Hanabö-
len kylässä, myydään hevosia lehmiä,
nuori sonni, maanviljelys- ja ajokaluja,
rukiita, kauroja, perunoita sekä sekal.
huone- ja talouskaluja y. m.

Tunnetut varmat ostajat saavat
maksuaikaa tulevan jouluk. 31 p:ään.

■Helsingin pit. marrask. 11 p. 1&16.
(1.5136) 22738) O. M. Lönnroth.

Uusia
jalkineita

niiden joukossa binkiä ja saappaita,
huutokaupataan keskiviikkona tämän
marraskuun 15 prä alk. klo 5 ip.

Helsingin Huutokauppakamarissa,
Mariankatu n:o 3.

. 227.y
2 valokuvauskameraa, Postimerkki-

kokoelma huutokaupataan
maanantaina marraskuun 13 pnä alk.
klo 12 päiv.

Cityn Huntokanppahuoneustossa,
Uudenmaani. 2. Puhel. 37 92.

22765

Maitopu odinsisustus,
johon kuuluu tiski, hylly, lasllaatikko
y.m. kuin myös maitoastioita Ja tiski-
vaaka huutokaupataan
maanantaina marraskuun 13 pnä klo 2
pälv.

Cityn Hnutokauppahuonenstossa
Uudenmaan*. 2. Puhel. 37»2.

22762
Apteekkari Emil Sandroosin konkurs-

sipesän laskuun myydään julkisella
huutokaupalla, joka maanantaina tule-
van marraskuun 13 p:nä alk. klo 2 p.
pidetään täkäl. huutokauppakamaris-
sa, Mariank. 3, seuraavat arvopaperit:

5 osaketta Kiinteistö Oy:ssä Aqvila
å 1,000:—,

G osaketta Suomen Yhdyspankissa å
100:—,

1 osake Ab:ssa Svenska Småbruk
och Egna Hem å 100:—,

5 osaketta, Oy:ssä Hippodrom ä
100:—, sekä

6 Keskinäisen Henkivakuutusyhtiö
Suomen tekemää henkivakuutuskirjaa
N:ot 105710 ja 106449—106453, jotka
ovat asetetut ylempänä mainitun hen-
kilön hengelle ja joiden arvot ovat
Smk. 15,000: —, 6,000: —, 10,000:—,
10,000:—, 10,000: ja 14,000:—.

Nämä henkivakuutuskirjat ovat pan-
tatut ylempänä mainittuun yhtiöön
kaikkiaan 21,500 Smk:sta, ja on nii-
den yhteinen takaisinlunastusarvo
Smk. 28,425: 15.

HUOM.! Ostohinnasta on 50 %
maksettava heti ja loput viikon ku-
luessa. »

Helsinki, lokale. 23 p. 1916.
.Helsingin Huutokauppakamari,

Pehi Em. Hallblom.

22755

22634

Suori iti» inokipa
pidetään tämän faian 25 pnä !kfc> 12
päivällä Hämieen.liTunassa Teatterira-
vintalassa, jolloin myydään Kaivo-
lasta Slenviikin omistamista Jaakko-
lan ja Eerolan taikalohoista 6.120 r.,
Mattilan takaloholla 15' 8" ylöspäin.
Tammelasta Puhtien metsästä 3,357
r., Sääksmäeltä Molkani metsästä
15' 9" ylöspäin, Vanajan Parkun met-
säsiä 6,302 r., Kuhmoisista Piilolan
perikunnan metsästä 21,600 r. sekä
halkometsä Hattulassa, Mäkelän ja
Jussilan metsät, ja muita pieraemipiä
metsiä. Tietoja antaa toimitusmi.es
O. A. Purhosen Metsätoimistossa Ha-
nneenirimassa, Köuluk. 19.

ffläm. S. v 22673
Kaikollaisla huonekaluja, 2 höylä-

penkkiä, 2 alasinta y. m. huutokaupa-
taan maanantaina tämän marraskuun
13 pnä alk. klo 5 lp.

Helsingin Huutokauppakamarissa,.
Mariankatu 3.

Pieni puutalo. Kät. 20 å 25,000 mk.
Tel. 38 KL

11 Keski-Hämeessä, 4 km. läh.M*
33 rautat. asemalta sijaitseva, 6^J|j hyvin r?.'konmettu ja hoidettu wjA

Maakartano,
pinta-alalta am n. 2,000 t.a. yhdessä
kappaleessa, josta viljeltyä peltoa 460
t.a., myydään irtaimineen 500,000 mk.
Kiinnityslainoja 137,000 mk. Raken-
nukset ovat palavaa. 164,580 mksta.
Suori puutarha. Asema on luonnon-
ihana suuren vesistön varrella. Alus-
talaiset tekevät n. 1,000 päivätyötä ja
maksavat sitä paitsi rahaveroa. Pal-
kollisten palkat tekevät 5,500 mk. Ve-
rot ja maksut noin 1,500 mk. Metsä
on palovakuutettu 160,000 mksta. Nau-
takarjaa nylkyääm vain 70 eläintä, he-
rosia 11. Läh.

»AKSEL ALANDERgNBI
£■ Asianajotoimisto Oy.p

Asioimis- ja Kirjekaavio
sisältää yli 730 kaavaa sekä satoja hyö-
dyllisiä tietoja asioimis- ja hakemuskir-
jellie y. m. s. Huokeahint. painos 3: ■postissa 3: 60; etuannilla 3: 85.

Kustansi Lindstedtin Kirjakauppa
Helsingissä, Pohj. Esplanadink. 31.

15618

Myytävänä koko
osakemäärä

Helsingissä sijaitsevassa hyvin tunne
tussa tukku- ja vähittäisliikkeessä,
jonka vuosivaihto on noin 800,000—

1,000,000: markkaan ja voitto 100—150
%. Arvoisat vastaukset osoitettavat t.
1. kontt. niin. »Osakemäärä».

2:si huonetta ja keittiö. Saarinie-
menkatu 8. Puhelin 8754.

Isännöitsijä.

Kaupunkitalo
8 % tuottava uudenaikainen kulmata-

lo 6 kaup. osassa. Hinta 850,000 mk.

Vuokrat 56,000: —, kohoavat 1 p:stä

jouluk. Käteistä 110,000: —. Läh. hen-

kilökoht. käymällä

Eugen Tesche,
Asianajo- ja Liiketoimisto.

(1.8162)22707
■Hels. S., Hbl. (ruots.j 1 k. tj. 15 nom.

Sähkömoottori
6 hv. 220 YOlt, tasak. Läh. K. A. Fors-
ström. Vladimirin-katu 52, pr. B, 30.
12—1, 4—«.

Asunto-osake, huone, keittiö ja alko-
vi kaikilla nykyajan mukavuuksilla,
Töölössä, johon pääsee asumaan heti.
Lähemmin Vladimirinkatu 54, rappu B,
h. 2.

54 mkn vuokra tulee kuuk. ostamal-
la 1 h., keittiön ja alkovin osakkeen.
Vast. t. 1. k. nim. »4000 mk.» 1507.

2:den huoneen ja keittiön
sekä I:den huoneen ja keittiön osak-
keet, näihin kuuluvat kylpyhuoneet y.
m. hyvässä yhtiössä, lähellä museota
Töölössä myydään. Vastaus t. 1. k.
merkille »Osakkeet 1481».

2 aurinkoisen huoneen ja keittiön
osakkeet myydään Sepänkatu 3:ssa
sopiva liike- tai asuntohuoneeksi,
vuokra 45 mk. Läh. arkipäivinä Lai-
vurinkatu 39.
(5.1.23-669) 2279(1 N. Niemi.

Kauniita kalustoja.
Piironkia tualetteineen, puu- ja telt-

tasänkyjä. Lepo- ja hakasohvia, pat-
joja, peitteitä, villaflokkia myydään
Laivurinkatu 39.

N. Niemi.
C5.L25665) 22786 Puh. 75 99.

Sunnuntaina Marraskmm 12 p.nä

iii 8 !o
puhdasta

tuottava talo Kallion kirkon lähetty-
villä. Lainat edulliset. Käteistä
60,000. Lähemmin Korkeayuorenk. 17
(5.1.23646) 22779 Jalasmaa,

W Kaupunkitalo
Pursimiehenkadun varrella myydään

halvalla ja edullisilla ehdoilla.
Helsingin Kiinteistövälitys-toimisto.

L. Satamat. 2. Puh. 103 75. a
(1.8151) 22706

Musta, vähän käytetty leninki,
—2. It. Viertotie 5, prs B, ovi 9.

fpH Kudottua

■ dOlniovonio
Hill [oka lajia. Villalan-

koja. KSsitöita.

m.. A. Wiilandt,
vJäfJFawlh. Uudenmaankatu 15.

Terässantaa
eri karkeata

jälleen varastossa

G. F. lÉ3I
0.-Y.

22610

m •

Sukitarpeita, Hiihtoiakkeja, Potku-
ja Mäkikelkkoja. Lastenrekiä, Luisti-
mia, Huopakenlriä, Kellokkaita,
(Poronkoipikenkiä), y. m.

Hinnasto ilmaiseksi.
Kaarlo Merikosken Urheilukauppa,

Oulu.
(Ent. L. E. Fabritius.)

(S 1.23560)22705

Hyvällä liikepaikalla lähellä Ris-
ten asemaa sijaitseva

*«*%i|#;:..v Ml Mll#l

Päärakennus sisältää puodin, varas-
tohuoneen ja 6 asuinhuonetta, toises-
sa rakennuksessa on Leipomo ynnä.
asuinhuone sekä tarpeellinen määrä
ulkohuoneita. Ta.lo.ssa on hyvällä me-
nestyksellä harjoitettu kauppaa kol-
mattakymmentä vuotta. Kaupasta saa
sopia Ilmari Häyhtiön kanssa, osote
Kokemäfci.

(SaitaTQ 22C80

I Nillconiitolo
kaupungin parhaassa keskuksessa par-,
haalla liikepaikalla: Tuottaa vuok»
ria toistasataatuhatta markkaa.

N:o 1712.

Ho
lähellä Kaivopuistoa. Vuokria
13,400 mk. Lainaa 118,000 mk.

Hinta 210,000 mk.
N:o 1715.

Telo Töölössä
kaunis näköala avoimelle kentälle,

Vuokrat nyk. halv. noin 53,200
mk. Lainaa 480,000 mk. Hinta
680,000 mk.

N:o 1738.

NMkflinen tulo
Kruunuhaassa, näköala merelle.
Vuokria 55,700 mk. Lainaa 565.000
mk. Hinta 720,000 mk.

Lähemmin
NIKLAS JÄRNEFELTIN
Maanmittaus- ja Laki-
asiaintoim. L.Heikink. 16.

22726

Vähän käytetty

Osoitteiukone
(adressograph)

tarpeineen ja siihen kuuluvine vähän-
käytettyine kumikirjasimineen, n.
232,000 kpl. sekä ievyineen y. m.

Helsingin Kaupungin Sähkölaitos.
(5.L23581) 22792

Uusi räätälinomp. kone halv. Tä<
nään 12—3 Laivanvarustajani. 4, D.
32. Öberg.

Tunnin matka Helsingistä, järven
rannalla talvihuvila, 7 tynn., oma maa,
kaikilla mukavuuksilla sekä 4—s—B—

12 huoneen hyvin rakennettuja'
huviloita sähkövalolla y.m. mukavuuk-
silla. Asiainvälitysliike Heiniö, It.
Teatterik. 5, puh. 67 71.

445:

3000:
403.

485:'

3250:
4500:
8000:

6000:
444:

1470:

2900:
tiOOO:

19700:
730:
863:

5300:
290:
500:

14000:



Sunnuntaina Marraskuun 12 p:uä

Vanhahko talo
erittäin sopiva tehtaaksi, myydään.
Vast. merkille >TpWU g ir-,nr>, tlA

IPianista.Planosoitinlate 38 nuottineea,
karkki hyvässä soittokunnossa,

I myydään halvalla.
Vast. nimim. »Pianista», Sano-

maL Ilmoitustoimisto, Helsinki,
Aleksanterinkatu 40.

(S. I. 23446) 225b
Vähän käytetty, valkoiseksi maalat-

tu, pieni rautasänky. Nervanderimk.
VL huoneusto 18. Näht. 19—2.

Huoneen ja keittiön
Osake

■annassa yhtiössä, vuokra 20. mk. Pe-
ämiohemkatu 2, pr. 3, Oivi 40. Läh.
iet. tänään klo 12—3.

tbl. (ruots.) 1 k. tj. 15 mm.
Kaksi kaunista, hyvin suurta

Kesalia Palmua.
Nervanderinkatu 11, huoneusto Ib.

Näht. 12—2.
Aurink. 2 huon. keitt. ja väUköu

osakkeet myytäv. Kylpyh. y.m. mukav.
Näköala merelle. Tav£.t. s—o5—0 i. p.
Merik. 9, A, ovi 6.

Huoneen ja keittiön osakkeet myy-
tävänä Saariniemenk. 8. iLäh. tänään
klo 11—1, porras E, ovi &5.

W Myytävänä
yksi Albergan kauniim-
mista ja arvokkaimmista

Hovi apatioista.
Pinta-ala 2 tynnyrinalaa. Palst:n met-
sä erittäin kaunis ja puutarha hyvä.

Huvila-rakennuksessa 4 isoa ja 2
pientä huonetta, keittiö ja. 3 verantaa.
Talli, sauna ja asunto rengille palsta-
tilalla. Rakennukset palovakuutetut
23,000 markasta.

Lähempiä tietoja jättää

Helsingin Kiinteistövälitystoimisto.
L. Satamak. 2. Puh. 103 75

(1.8150) 22735 jk

Sininen puku
ynnä housut. Läh. L.-Viertotie 28, pr.
B, ovi 16, jälk. klo 9 a.--p.

i—s—2■—m—m
I
| Porvoon radan varrella.
I 7 kilometriä asemalta,

§g joen ja kosken rannalla &

kauniilla paikalla sijaitseva

Herraskartano.
Piinits,-ala n. 1,300 ty,n,n. alaa, josta

oeltoa torpparien peltojen 'kanssa n.
750 tyrart. alaa ja sitäpaitsi n. 400
tyrni, alaa viljelyskelpoista maata.
Kaikki rakennukset kannossa, sijait-
sevat puistossa, päärakieirmis, joka
Otti uusi, puolivalmis, sisältää 11 huo-
neita ja 2 v.erantea. Navetta fcotona
70 iehmälle ja yhtä suuri ul;kota!ol'a.
Elätetään ruyt 116 lypsävää lehmää,
2 sonnia, 18 nuoTtakariaa ja vasik
kaa seka 17 hevosta. Oma koski ja
puolet kahteen toiseen. Kahdella ib
ja 25 hevosvoimani turbiiniMa käyte-
kään yksiraamiinen salha sirfckeieillä,

ja dynamo sähkövaloa
varten, puimaikane ja myliv 3 kivi-
parilla. Koneisto vesivoimia een n.
209,000 markan arvoinen. Metsän
arvo n. 150,000 maikkaa. Irtaimis-
ton ja vuodentnlon arvo n. 3G0,G00
markkaa. Suurempi puutarha. KiAn-
nityiksiä 305,000 markkaa. Lähem-
min hinnasta y.m. franttarissamn.e
HViktop Tavasfstjepna'

IKivnteistSaäast ;.

Unioninkatu 30. Puh. 1002.

m—si—É—s—s—H
22689

Paraif esi ja
halvimmalla

ostaa peliinsä ja kehystää taulunsa
Peililasimossa Boulevardiakatu 24.

väikiirikkaa.Tla. seudulla. 20 km Lah-
desta, 6 km laivalaiturista, myydään
pienine vwrastoiaatin nyt heti. Lä-
hemmin »Lahti>4ehden konttorissa.
Lahti, nimim. »Myyjä».

(Lahti) 22673
2 uutta ja 2 vähän käytettyä

miesten palttoota
myydään, Undenmaank. 20—22,
porr. L.

Runsas valikoima
kotona ommeltuja naisen liinavaattei-
ta Tarastossa. Tilauksia vastaanote-
taan. iBo-ißoopertmkatu 10, 1 kerros.

Miesten, naisten ja lasten

Jalkineita
Ja

Kalosseja
miesten saappaita, SiUikkia. viiMaipai
toja ja housuiia.

Kriminnahkoja 17 irik. alkaen lu-
tuttain ja vähittäin.

M. RINTALA.
Porthamimikahi 7. Puhdin 117 81.

(S.T. 22730
Asunto-osake, sisalt. liuon., keitt. ja

alkoovin, vuokra 34 mk. 75 p. Hinta
3,000 mk. Tuottava matk. koti län. a-
semaa ja pleneonp. huviloita läh. H:kiä
myyd. halvalla. Läh. V:toim. Alku,
Mlkonk. 8, t-i. 9911.

Lyijykyniä
se'; li

y ■ i b»

Faber ja Heimdal, suurissa ja pienissä
erissä myydään halvalla.

M Steinbock.
22751 Vjipnri

Koisnisenikymmeniä

eri osissa kaupunkia sekä

Äsunto-osaleita
myytävänä.

Useimmat talot ovat hel-
posti asian io-osakeyuti-
iHksl muutettavissa.

Talonomistajien
Keskustoimisto.

Ita-HeiSiinkatu 9,
22800

11 hev.
Lokomobiili, (uusi).

12 hev.
Lokomobiili, (2
13 hev.

Petroolimoottorl
6 hev.

Petroollmoottori
25 bev

Höyryturbiini
18 hev.

Pystyhöyrykone kattiloiden.
Tasopaino-katkaisusaha y.m.

myydään varastosta kohtuhinnalla.

Suomen Koneliike Osakeyhtiö,
Helsinki, Mikonkatu 6. Puhelin 11020.
(5.1.23623) 22776

OSAKE, sis. huone alkoovi ja keittiö
vakavassa yhtiössä, halpa vuokra.
Asumaan pääsee pian. Myydään Kus-
taankatu 9. Isännöitsijä. Puh. 4398,
10—2.

Ankkuri-kettinkiä,
Hevosenkengän nauloja, paohiiliä.

Käytetty

Kaupasta voi sopia tänään kello 11
—2.

Matkustajakoti, Aleksanterin*. 40,
huone 6. (5X23609) 22771

Salo esik.
9 tulisijaa. Tilava tontti lisäraken-
nukselle. Kiveä ja hiekkaa omalla
tontilla.

Läh. Puh. 75 19.
(5.1.23&41) 22753

Kirjoitysloiie.
Remington malli »C> Nähtävänä

Maanviljelijäin Kauppa O. Y. kontto-
rissa, Siltasaarenk. 5, A. Puh. 38 45.

luuiolfsen töeliir&lö,
topattuna sekä ilman, myytävänä Rau-
tatientorilla maanantaina t.k. 13 päiv.

Huvila
Tuusulajärven rannr.Ha, 3 km. Risti-
nummien, pysäkiltä, jossa on tarpeelli-
set ulkohuoneet ja puutarha. 6mk.
3,500: —.

Lähemmin telefooni 38 45.

lifciisiiioQiiöri
käytettävä puuhiilillä, 16—18 hev., jo-
ka on ollut käytännössä vähä vaille
3 vuotta

Ruston Proctor liOyrypannii
18 m 2 tulipinnalla, hyvässä käyttökun-
nossa.

2 savukorsteenia piootu ta
pituus 8,4 m. ja 5 m.

Z sptlitiippna.
Kaikki erittäin hyvässä käyttökun-

nossa, myydään halvalla. Lähemmin

09. Mm,
22804 Turku.

Hyvin rakennettu |
HUVBLA, g

3 min matka Mosabaokan as. 2-lcerrok-
sinen huvila omalla palstalla. Alakerr.
4 huonetta, keittiö, alkoovi. Yläkerr. 2
huonetta ja eteinen. Hinta ainoastaan
7,5t>0 mk. jos kauppa päätetään 10 päi-
vän kul.

jP Artur Allin IHaanmittaus-
j§ toimisto, Helsinki. Erettajank.
| 5. Puh. 3738.

22724

Kirjekuoria, 25 k*.
30 penniä pakka.

Postipaperia halv.
Kalevan Paperikaupasta!

Simonk. 18 ja iso-Koopertink. 27
(S. 1. 23643) 'J2787

Huu inni@Mil@

99 % vSosttumattomia.
Me olpmme pitäneet luetteloa jokaisesta muistutuk-

sesta, suuresta ja pienestä, mikä on ~N' -sarjasta Hup-
autoja tehty. Luettelomme tähän päivään asti siitä,
milloin ensimäinen , £T"-s irjan Hup-.iuto valmistui,
os" ttaa 99°/ o Hup-autoja vioittumactomiksi.

Toisin sanoen, ainoastaan yhdessä vaunussa sadasta
on ha.aittu pieni ttuminen.

Me kehoitamrne mitä monetta tahansa, joita sadot-
tin valmistetaan ja joita sadottain ihmiset oikein ja
väärin käyttävät kaikenlaisten ilmain vallitessa ja
minkälaisilla teilä tahansa, voittamaan tämän saavu-
tuksemme.

Tämän saavutuksemme huomatkoon jokainen auton
ostaja, :oka pitää arvossa aikaa, rahaa ja mieleurauhaa
Liottelemme, jotka osoittavat nämät väitteemme, saa-
daan tarkastaa.

Lyhyt Hup-autojen erikoisselvittely:

Hup-auton ma lit: 5-istuiminen 7-ist. ja 2-ist.
nojatuoleineen ja 2 ist. irroitetta valla talvikuormilla.
Moottori: 4-silinterinen 95 mm. reiän läpimitta 140
isku. (3*/4

Mxsv'l"(. Voimansiirto: kolme nopeus kul-
kuun eteenpäin ja taakse; kerrottu erillinen vaih-
de. Taka-akseli notkuvaa mallii, spirtalitaitteinen
hammasratas. Kampijohde ja akselijohdekannat-
timat pronssisst. Pitkä pyöräperusta (119" 2- ja
5-ist. ja 134" 7-ist ) Pyörärenkaat $BO <l2O mm.
eli 3i"x4" 2- ja 5-ist., '92o <l2O mm. eli 35"x4' ,"
7-istuimisissa. Sähköliikkeellepano ja -sytytys: ilma-
johde, sadesuojus; 1-henkiloinen päällysverho, no-
peasti toimivat sivuverhot, oviverhojen kanriatti-
met, paksu päällystys, nopeusmittari, päällystetyt
tangot, astuimet ja mattopohja suojatut renkaat
taicana, 5 pyorävannetta, renkaiden kannattaja,
pumopu nostokone ja täysi kalusto: Magneetti-
sytyttäjä, lankapuolaiset pyörät, erikoisvärit, khaki-
verhot ja istuinpeitteet halvalla lisämaksulla.

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

Myyjä Suomea varten: S. A. Ochs, Kasanskaja Ploschad 8,
Pietari, Venijä.

Perunajauhotehdas ja Myllylaitos
rakennuksineen ja paisteineen

myydään vapaaehtoisella huutokaupalla, joka pidetään allekirjoittanei-
den tehtaalla Epilän aseman luona lähellä Tamperetta 16 pnä kutevaa
marraskuuta klo 12 päivällä.

Perunajauhojen valmistusosastoon kuuluu: 36 ma tiilipintainen! höy-
rykattila ja 28—36 hv. Ruston, Pro c tor & C:o valmistama höyrykone
sekä muita erikoiskoneita ja laitteita luvultaan 31 kpl., ynnä täydelli-
nen tehtaan muu kalusto, io.tka kaikki ovat uusinta mallia sekä ensiluok-
kaisessa kunnossa.

Myllylaitos käsittää: 3 jauhin paria »Tirva» kivillä ja kuulalaake-
reilla, täydellinen oteui:ryyni'laite, kauran kuorimakone ja litistäjä, his-
si, 3 sähkömoottoria, kehittäen yh teensä 53 hevosvoimaa, sekä myllyn
kalusto ja telefooni johtoineen Tampereelta. Myllylaitos on ollut käyn-
nissä ainoastaan 2 Vs vuotta.

Huutokauppasummasta, on V» heti maksettava ja loppu sopimuksen
mukaan. Lähempiä tiftoia antaa isännöitsijä P. Cavén, Tampereella.

Epilässä, 4 p. miarrask. 1916.
225U- Suomen PenmanjalcstnsteMas O. Y.

tfflMhk Tiistaina tämän marraskuun 14 p:nä klo 2 i. p. tar-
llö!''?£aö jotaan julk. vapaaehtoisella huutokaupalla Herlan

j<M maatilalla Lappbölessä, Kirkkonummella 6 km mat-

Jot B_ 'erve työhevonen ja 4 vuoden vanha, harviuaisen
éria" ' '£ ajoluhevonen, tammn, jolla on hyvät juoksi-

\ jKfesf ja-taipumukset ja polreutuva snknkirj. mi:k. juok-
"^^^^^^Sijs^^V". . sijaoriista .Poika". Muutamia kantavia ja teuras-

■ tettavia lehmiä, porsaita ja siitoskarju (2 v.) oikeana
Yorksliiifrotua, sukukirjalla varustettu. Pienehkö joukko Buringonntnsukaak-
kuja ja Anis-melassia 37 •/, rasvaa, erinomaista ravintoa hevosille ja sioille.

22692.

Uusi lähetys

. Mr K tl
juuri saapunut 22747

Oy. Ojalan Sähköliike Ab., Mikonk. 9.

Takktia,
ym _« nshreiä,
lhokka'ta,
Lakkela,
Käsineitä,

ja Lastenpukuja
nyt saapunut.

Pioisnissi fiini uijjiil
P.-Esplatuiadmkatu 23.

Käykää katsomassa näyteikkunoitamme.

22479

Ilmoittakaa Uudessa Suomettaressa!!!

UUSI SUOMETAR

Myytävänä
Puise mé aan koneet

i

oikohöylä, tasahöylä, vannesaha, kier
tovirtaimoottori ja 6 metriä k*ttoafc&e
lia -riippulaakereineen, kaikki uudenai
kaisia, varustetut kuulalaakereilla ja

vähän käytetyt. Tarkempia tietoja
hinnasta y. m. saadaan, kun kyselyt
osotetaan nimiin. »Koneita»,

lisalmen postitoimistoon.
(Kaikuja Kaj.) 22401

J Kulma
viivottimia

Kolmikulmia
Käyrämalleja
tukuttain ja vähittäin

mmm lihdell
s'Eaiteilija-jaPiirustus S*

tarpeiden Erikois- W|
22w71

Huom! Kalvalla Kuom.!
Hienoimpia naisten ja miesten ulste-

relta, vanulla täytettyjä päällystakke-
ja, pukuja y. m. halvalla heti. Huom.!
Juuri saapunut paljon kysyttyä
plyshiä ja verkakangasta. Tilauksia
vastaanotetaan omista Ja teettäjien
kankaista. Frakkeja, smokingeja, ja-
kettipukuja, turkkeja y. m. valmiste-
taan heti. Käykää katsomassa.

Uusi Vaatetusliike.
I. Heikinkatu 5, Yliopiston Apteekin

yläpuolella.
Sattuneesta syyltä hyvin rakennettu

TALO Vallassa.
Lähemmin puh. 92 39.

2 huoneen ja keittiön
OSAKKEET myytävänä.

Liisank. 9, porr. B, ori 25, Mo I—3.

Pienempi maatila
Tuusulassa, 9 kai. Keravan asemalta,
myydään. Pinta-ala 59 t.-a. hyvin vil-
jeltyä, 4-huoneinen asuntorakennus,
naivetta 10 tehim., talH 3 hev. y. m. Ti-
lalla nykyään elätetään 6 leiumää, 3
hevosta, 5 sfkaa y. im. Myydään vuo-
dentuloineen ja irtaimistoineen 35,000
mk., käteistä 15,000 tai 1,000 mk. Läh.
Asioits. K. A. Katajisto, Kerava, Hy-
rylä. 22611

HyvS, metsäinen Maatila
myydään Vantaanjoen ■vieressä. Pinta-
ala 170 ha., 8 km. asem., ÄO ta. kau-
pungista. Tila on hyvin viljeltyä ensi-
luokan maata. Tilalla elätetään 16
lehmää, 5 heiv. y. m. Asuntohuoneita
4 kunnossa. Ulkohuoneet ovat hyvät.
Myydään 52,000 mk. Osa irtainta seu-
raa kanpp. Kiinnityksiä 15,000 mk. ja
lopulle hyvät ehdot. Län. Asiofts. K
A. Katajisto, Kerava, Hyrylä. 22612

Hbl. (ruots.), Hels. s. 1 k. tj. 40
mm.

I:ssä kaupunginosassa, kolmella 'asaa

dilla, myydään ilman välikäsiä. Vuok
rat alhaiset. Maksuehdot hyvät

Lähemmin U. S:n kontt. merkillä
»Käteistä 60,000 mk., 1512»

1 pari uusia

Ovivcrhoia
y. m. Vladimirink. 18, B, as. 6.

KAUNIS LOHKOTILA,
15 min. matka Keralan asem., 13 J^
t.a. suuruinen, hyvin viljeltyä maata,

4 asuntonuometta kunnossa, ulkohuo-
neita: navetta 2 lehmälle, kanala 100
kanalle, kellari y. m. myydään 17.000
mk. Suotuisa maksuehto. Läh. K. A.
Katajisto, Kerava, Hyrylä. 22615

KAUNIS HUVILA,
1 km. Rajamäen asema, myydään, 6
asunto-huonetta, lasiveranta. Huvila
on aivan uusi. Ulkohuoneita: navetta
2 lehm., talli 1 hev., sauna, liiteri, kel-
lari y. m. Tontfflle kylvetään perunoita
n. 3 nti. verran ja kyökkikasvimaa
hyvä, vesijohto navett., talliin. Hu-
vila sopiii kauppapaikaksi tai leipurin-
liikkeedos!. Myydään 5,000 mk. Läh.
K. A. Katajisto, Kerava, Hyrylä ta!
omistaja K. Saneet, Rajamäki.

22613

Käyttäkää taloudessanne

Jokioisten
S irappia,

joka on matikasta Ja hyvin val-
mistettua, saatavana kaikista
kaupoista.

Herrat kauppiaat kiirehtikää
tilaukslanne.

(U812J20792.

afö*. Sä E§3tfl
myytävänä Karjalassa luonnonkauniilla
paikalla, maantien vieressä, lähellä
järveä, 4 kilom. asemalta. Pinta.ala 61
tynn. alaa, josta 15 ta. viljeltyä. Hyvä
koivu- ja mäntymetsä. Sopiva myös-
kin huviloiksi. Hinta Smk. 50,000: —.

Vastaukset lähempiä tietoja varten
Hels. San. Sirias. kontt. nimim. »Myy-
jä 7630». 22806

1 t. junamatka Helsingistä, 6 km. a.
semalta, kauniilla palkalla sijaitseva
-siluokkainen

■'inta-ala 500 ta. yhdessä palassa, jos-

ta mitä parhainta peltoa 200 ta. Ta-
lon ympärillä tukki- ja halkometsää
myytäväksi, vaan ei ole luettu. Pää-
rakennus hyvä puiston ja puutarhan
ympäröimänä, sisältää 7 huonetta ja
2 verantaa y. m. 5 työv. rakennusta.
Navetta puusta 80 lehmälle, aivan uusi

sementtisisustuksella ja vesijohdolla,
talli 14 hevoselle parhaimmassa kun.

nossa. Rakennukset palovakuutettu
70,000 mk. Kauppaa seuraa 8 hev.,
38 lypsävää ja 16 nuorta lehmää, 1

sonni ja 5 sikaa, koko suuri vuositulo
sekä iso kuollut irtaimisto, käsittäen
m.m. höyrypulmalaitteen, myllyn ja
kotitarvesahan y.m. Lainaa 31,600.

Loppu «sopimuksen mukaan. Läh Il-
moittaa

Riihimäen Talonvälitystoimisto.
Riihimäki. Puh. 42.

(S.I. 23604) 22775
:j. 20 mm.

Halpa aio Kalliossa
vuokria 3,0ö0 mk., lainoja 17,400. Hin-
ta 33,000 mk. Ihanammin arkipäivinä
S—B. Puhelin 11781.

*:■*

Maatiloja |
myytäväni

ii

PALSTATILA
7 km. Keravan as., myydään. Pinta-

ala 14 t.a. hyvin viljeltyä maata, 4-huo-
neinen asuntorakennus. Ulikohuoneec
kaikki hyvät, myydään 19,000 mk.,
käteistä 5,000 mk. 22614

Asunto-osakkeita, mieluummin suu-
rempiin huoneustoihin ostetaan.

Puh. 110 64, klo 10—2

Paras
Taulukokoelmien taulu-
jen ia muiden taideteok-
sien ostopaikka on
Lindsledtin Aniikvari-
aa .ii jataidekauppa, lel-
eingissU. Huoun.! Tarjouksia odo-
tetaan ninsi 18572

suurempi tai pienempi.
Tariouksen hinta- ja suu-
ruus-ilmoituksineen vas-
taanottaa

LeipätehdaslPNOS
Turku Telef. 604. 22552

Prima

Valkoista
kauraa

ryyniksi kelpaavaa, ostaa rajattomat
määrät heti käteisellä Helsingin
Mylly. Puh. 23 80 & 74 84. Lähet-
täkää näyte ja tarjouksenne.
(S.l. 22458) 21017
SuomalfuFta, Cf a«f** * rtUlfomaalaiita, II 111 II j U

ostetaan aina forfeiinjmn fclntoifcln.

SinbfteMin intifu. i« Xaikfanppii
spohjoté-ö-Sptanabint. 31.

kaanina tarjouffta toaStaanotetaan
(ilna! *9754-

Suurempi mSärä

Pniuritii&oiKita,
Kulmorampuja jo
Prismoja.

Vast. viikon ajalla Hels. Sanomain
kontt. nimim.
„Varma ostaja 7628.» 22796

1916 K.o 307 13

Oetetaao öy}—&% ny.

moottori.
vastustajalla varustettu. Vast. heti 05

puuseppä A. Antikainen, Kuopio.
nm

Kaupunkitaloja
erisuuruisia, 30,000, 75,000, 100,000,
500,000 käteisellä. Tarjoukset Suoma-
laisten Lakiasiaintoimistoon, Aleksan-
terinkatu 40, Kansallispankin talossa
Toimisto avoinna ja 5—7, puhe-
lin 11158. (S. I. 23644) 22780

Koivuliiiliä
Vaunulasti ostetaan.

VladimiTinkatu 40.
Schw-eoH.

Piano
ostetaan. Vast. Hels. San. kontt. ni-
mim. »Pianisti 9505». 22795

Perunoita
alutaan ostaa. Tarjoukset lähetettä
ä Helsingin Perunajauhotehdas Oy
ieisinki, Rauhank. 11 A. 2278;

¥aina*atita-
roitiua

ustetaan suuremmissa Ja pienenuniss»
määrissä

Ruoholahden Metallivalimo.
Nuoranpunojankatu 8. Puh. 36 23.

(8.1. 23539) 22785

Halutaan ostaa käteisellä
erisuuruisia asunto-osakkeita sekä hu-
viloita meren ja järvien rannoilla sekä
järvirantapalstoja. Asiainvälitysliike
Heiniö, It.-Teatterikuja 3, puh 6T71,
Helsinki.

Kahviia ja matkustajakoti ostetaan
heti käteisellä k:tta V:tolm. Alku, Mi-
konk. 8, puh. 9911.

Ostetaan höyryllä tai naftalla kul-
keva

VIERTOTIEJYRÄ.

IleTporpaai, HeßCKifi n. 60. B. 9.
C,
Hbl. (ruots.) 1 k. tj. 15 mm

Vallilan Talo
tai huvila kaup. läh. ha!, ostaa. Vast.
U. S. k. nim. »Tuottava, 15\L6».

Ostetaan täydellinen levysepän ja pa-

Työkaiusio ja koneet,
m. m.kanttikone, vinkkelisaksl, pyöris-
tyskone Ja 2—4 hev.-votan. sähkömoot-
tori. Vast. Hels. San. kontt. merkille
Takotmo». 2274»

LASTEN SÄNKY.
Vastaus puh. »450.

Kotitarvesahausta varten
halutaan ostaa

joko orasi tahi hyvässä Hnpiwil
oleva, käytetty

RllliSlM,
mieluummin malala-raikeinteifnien.
Tarjoukset hißlailmoibuksirjieen lähe-
tettävä osoitteella:

M. Tuomela, Hamina.
CHaan. L.) 22682

mieluimmin kaupungin
keskustassa halutaan

ostaa.
G. G. Elmgrén'in
Knnteimistötoimisto,
Mariankatu 13. Puh. 8625.

22802

Kuivia Koluiihalkola
ostet. heti 1,000 syltä metsissä likellä
asem. ja asemille ajettuna. Tarj. -hinn.
y. m. s. teht. ennen t. k. 20 p. O. Al-
ilalle, Erottaja 11, Helsinki.

Höyrykattila,
pieni, käytetty, mutta kunnossa oleva,
haimaan ostaa heti.

Tarjoukset tehtävä mahdolKsimiman
pian osotteella

Herman Perttunen, Riihimäki.
(I. 8163) 22734

Lukkarin virka
julistetaan haettavaksi Ristijär-
ven seurakunnassa 60 päivän kulues-
sa tästä päivästä lukien. Palkkaedut:
rahaa 400 mk. vuodessa, hautaus-
veisuusta 40 penniä sekä 1/8 manttaa-
lin suuruinen virkatalo. Torpat ovat
maksaneet n. 60 markkaa vuokraa vuo-
sittain. Samalla huomautetaan, että
pienemmät korjaukset, niinkuin maa-
laukset ja paperoimiset, kustantaa luk-
kari Itse, sekä pitää kunnossa viljelvi-
maltten ji niittyjen aidat. 500 map-

kan takaus hnositaan uskotusta rea-
kon omaisuudesta vaaditaan. Hake-
mukset ovat osoitettavat Kirkkoneu-
vostolle.

Rlstljärvellä marraskuun 12 päivä-
nä 1916.

Kirkkoneuvosto,
os. Ristijärvi.

(Kotlm.) 2271*
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Valokuvaaja,
mies tai nainen, mieluuniimin venättä.
puhuva» saa heti paikan, kun lähettää
hÄkemukaensa palkkavaatimuksilleen
os.: Valokuvaamo Radium, Lapp«en-

(L:raißta)2262oraolta.

Nuori tyttö
siviöt., iloinen, lapsirakas ja jonkun
verran talouteen tottunut, saa paikan
maalla (K:ssa) sivist perheessä. Etu-
sija kotia haluavalla. Vast. mahdoll.
suosit ja selostus ent. toimesta valo-
kuvan (joka palautet.) kanssa nimim.
»Maalaiskoti», Kerkonjoensuussa, p. t.

22422

Heisin vartijan
toimi

Alastaron itäisen piirin metsänhoito-
yhdistyksessä julistetaan täten haku-
kelpoisten metsänvartijoiden haetta-
vaksi. Hakemukset palkkavaatimuk-
sineen ovat ennen t.k. 22 p. lähetet-
tävät allekirjoittaneelle. Toimeen on
astuttava joulukuun 1 pnä».

Valittu ei saa kieltäytyä.
Alastarolla, marrask. 3 p. 1916.

Heikki Jaakkola.22399
|gjÄ 9m«© s ©»H e fl Mj

Taitavat nutturäätälit
saavat paikan

AB. TH. STUDE OY.
HUOM.! TyöpHJanpaiklisi löytyy!
Vanhempi, kckcraut ia tarmokas

Maanviljelys-
työnjohtaja

Saa, paik&.n lisalmella Karhulan tilal-
la, .kuin lähettää otteet todistuksistan-
sa setä palikkavaatirauksensa aile-
kiirjoåittaaiieellie.

lisalmi, 27. X. 16.
Teodox Hanninen.

lOsrrite: lisalmi.

Karjanhoitaja,
BMtairnmin, nainien, saa padfcanl li-
salmella Karhulan tilalla, kum lähet-
tää otteet todistuksia tansa sekä palk-
karraatim uksensa allekirjoittanieelle.

maksi, 27. X. 16.
Teodor Hanninen.

■Osoite; lisäiini.

Takkiräätälit
saavat työtä J. Sunin Räätälinliik-

keessä, Helsinki, 1.-fßoopertiniatu n: o
17—19.

Reipas ilmoitusten kerääjä saa työ-
tä heti. Mikonk. 22, prs E., ovi 63.

Palvelija saa paikan- Munkkisaa-
reni. 14. Juutilainen. Puh. S'2 39.

Naiskonttoriapu*., ven. puh. myyjä-
tär, huonekaluliike, nuoren herraa
taloudenhoit, 5 yksinp., 4 naiiskarjak-
koa; 20 navettapaiv., 5 maalaist., ja 5
muonarenikiä halut. V:toim. Alku, Mi-
konkatu 8.

Jfaori tyttö
jolla oa koti kaupungissa, otetaaa om-
peluopipiin pienellä palkalla. S. Jusfi-
lius, Vladimirinkatu 14, pr. C.

Ompelija, joka osaa leikata, haluaa
työtä joko liikkeeseen tai perheeseen.
Vast. Simoni. 10. Paperikauppa, nim.

(S. I. 23640) 22784
Tyttö, tottunut sekatavarakauppaa

hoitaanaaa, saißi paikan, kua ihaoiitt.
heti Kristiiaankatu 3.

K. Arovirta.
Hbl. (ruots.) 1 'k. tj. 6 mm.
Palvelija saapi heti paikaa itsenäi-

senä. Läh. Neitsytp. 10 A, o. 14, 5 k.
15 vuotta täyttäneet

Tytöt
saavat työtä kotelotehtaassamme.

Helsingin Sentraalikirjapaino ja Kir-
jansitomo Oy: Mä,

h. Erottajakatu N:o 4.
2 taitavaa ompelijaa saa työtä liik-

keessä. Läh. 4—5 i.p. Punavuorenk. 16,
Aalto, ovi 57.

ASIAPOIKA tahi TYTTÖ
saa heti paikan. Lähemm. maanan-
taina t. k. 13 p.

Central Magasin, Hakasalmenk. 4.
Vaatimaton, jonkun vuoden
yhteiskoulua käynyt

NEITI
halukas avustamaan vähän koulussa ja

innokas toimimaan yhden hengen ta-

loudessa, saa paikan nuorenpuoleisen
opettajattaren luona. Todistukset ja
palkkavaatim. lähetettävät nimim.

»Vastausta vartoovalle>,
.2684 Pieksämäen postitoimisto.

KUTOJA,
joka osaa pyöreellä koneella kutoa, Ja
yksi pitkällä koneella*, saa työtä, kun
ilmoittaa tänään tai huomenna Rosa-
villakatii 16, pr. A, ovi IS.

Kalustettu huone Kankurink. 1, prs
1., ovi 11. \

Suomalaisia ———

iii irti
myy ainoastaan

I Rouva E. Bäcklund
Yrjönk. 14, porr. B, 2 kerr.

Huom.! Yksityisasunto, *3K

Armas poikani!
Ilmoita itsesi ja lähetä mimutlLe o-

soitteesi, että voin lähettää rahaa ja
tule kotiin, «ies •k&tsomaata.

Herra kanssasi olkoon! toivoo
(SatakO 22679 F. V. 3.,.

Vähävlikisten
Asianajotoimisto

Penger & Paimfelt
Jlikonk. 3, avoinna klo 10—3, puh.
4715, suorittaa kaikenlaisia asianajo-
tehtäviä kaikissa oikeuksissa ja viras-
toissa melkoista halvemmalla kuin

muut lakiasiaintoimistot.
(S.I. 23140) 22+31

UUSI SUOMETAR

Tottuneelle kaivosvnoro*
mestarille,

jolla on oma mieskunta, tarjotaan erittäin edullisilla ehdoilla urakalle erään
etelä-Siperiassa olevan kaivoksen syventäminen. Osoite:
Pn;wepcKoe ropHonpoMbim.i. O-bc. IleTporpajvb, HeßCKifl, I.

Repired for mine,
in Southern Siberia experienced shift boss with own shift of mrn for shaft
sinking by contract. Hign rates payd.

Apply Ridder Mining Company. I Nevsky. Petrograd.
(X:o 59288.)

Muutamia

USuonarenkiä
otetaan vielä Demarbyn ja Tomt-
backan kartanoihin Helsingin pit.
PoslEos. Oulunkylän as. _j18U6) 22739

I—2 miestä saa asunnon It. Vierto-
tie 33, prs B. Savander.

Neiti saa asunnon huonetoverina
Oulunkylässä, 4—•6 min. matka as. Soi.
berg 2. Kaunis huone, sähkövalo y.m.

l ia raiin,
sopii lauluharj. y. m., sopii myös pie-
nemm. seuroille. Annani. 8, rappu A.,
3 kerr., jota päirä klo 6—348 111.

A. G. Thompson.

Hbl. (ruots.) 1 k. tj. 15 mm.
Esiintymiskykyinen,

venättä taitava niies haluaa jpaälskaa
kirjeenvaihtajana, kauppamatk. t, im.

s. Anv. vast. U. S. Qt. mim.
»tKommersand, 1511».

15 v. kriatillismielinen tyttö haluaa
sekatavarakauppaan harjoittelijaksi
tai sisäköksi kristillismieliselle herras-
väelle. Vast. t. 1. k. nim. »Käsityötai-
toinen, 1518».

Ärv. Rouvat!
Kunnollisia palvelijattaria saadaan 15

pstä marraskuuta ja myöh. hautta rva
R. J. Fahler: muuttanut Puutarhaka-
dun 6:sta Kirkkok. 14, käynti kad., ovi
C, puh. 86 75. 24 vuoden kokemus.

Liike- y. m. kaikille eri aloille kun-
nollista nais- ja miespalvelusväkeä
kaupunk. ja maalle heti ja myöhemmin
saad. k:tta Vrtoim. Alku, Mikonk, 8,
tel. 7882 ja 9911.

Maalta tullut siistii tyttö haluaa
paikkaa lajvsia hoitamaan, tai autta-
maan rouvia on tottumus-
ta ikauppahalafla. Vast. tlk. nimim.

19 v, 1606.
Ykslnpalv. 5 vuoden todistuksella

hakee sopivaa paffikaa »Minervan»
k:tta Katariinani. 3, puh. 7932.

Tyttö, joka on ollut ruokalassa ja
kahvilassa, haluaa samaal. tointa Pie-
tarissa. Vast. ennen 15 p. ti. tämäa
lehd. kontt. os. Haluaa, 150S.

Tyttö, joka on ollut tarjoilijana tah-
■Tilassa ja ruokalassa, haluaa samaal.
tointa. Vast. läih. enaea 15 p. t, k.
t. 1. kontt. aimim. Ymmärtää veaät-
tä, 1509.

■■■■■■■■■■i

Meilahti 34, suuri huone ja
keittiö, alkovi, tampuuri y. m.

mukavuudet. Sähkövalo, telef. 15 p.

marrask. Os.: Meilahti 34, H. Vesrer-
sund, tel. 45 Muaksnäs.

Yksi Iso, hyvin kalustettu huone
vuokrataan heti tai 15 p. tik. 2:Ile,

ehdottom. siistille herralle, Saariaie-
unent. S, porr. F, 6 kerr., ovi 86. Näh-
täv. tänään 12—3.

Nuorimies «aa asunnon toisten iaas-
sa kalustetussa huoaeesea, Pietarin-
katu 9, rappu C, ovi 32.

Siisti nainen saa asunnon Tehtaan-
katu 18, .porr. D, 3 ik., ovi 45.

Charlotta Isaksson.

Kalustettu huone vuokrataan 1 her-
ralle tai neidille 15 p. Läh. A. Heino,
Liisankatu 12. Puh. 10398.

Toimessa oleva neiti
saa asunnon
Tehtaank. 20, B, ovi 35.
Herra saa asunnon toverina ayt

heti tai 15 p., eri sisäänkäyt. Antin-
katu 32, B, ovi 11.

Siisti nuorimies saa asunnon toisen
toverina kai. huon. Kulmalank. 7, ori
16, näiit. klo 10 jälk.

Pieni kalust. huone vuokrataan
Tehtaankatu 8, rappu C, ovi 28.

Kalustettu, hauska huone vuokra-
taan heti Antink. 32; näht. 11—2, rap-
pu A. Vikhokn.

Neiti saa asunnon huonetoverina 1.-
Roopertink. 42, r. A, t. k., ovi 4.

•Hbl. (ruots.) 1 k. ti. 6 mmi

KALUSTETTU HUONE
sivist. henk. Eerikiak. 7 porr. B, ovi
9. Nähtävänä klo 10:stä-

1 toimesaa "käypä, sii./:i nuori herra
saa asunnon lapsettomassa perhees-
sä nyt heti tai 15 p:stä, Liisankatu 9,
ovi 104. O. Nyyssönen.

■Beassnaaai

2 huoneen ja keittiön
'huvila lähellä Helsinkiä, 15 min. matka
pysäkiltä. Asiain>välitysliike Heiniö, It.-
Teatterikuja 5.

1 hellahuone lapsettomalle perh.
Kottby, Laakson huvila.

Pienempi huone, sopiva verstaaksi,
mieluummin keskikaupungilta.

Vast. vii&on kuluessa t. 1 kontt. ni-
mim. »Verstas, 1510».

LEIPOMO, pienempi, halutaan vuok-
rata. Lähemmin maanantaina iklo 12
—5 puhel. 26 67.

Palkintoa vastaan huone ja keittiö
tai huone hella-alkovilla 3-henlkiselle
perheelle. Vast. Suomett. kontt. nim.

1 tai 15 p. Jouluk., 1531.
Huoneen Ilman huonekalustoa ha-

luaa nuorempi koattorimies t. k. puo-
livälistä. Vastaus t. 1. k. aim.

»Vakinainen» 151(3».

Yksi vähän sairas neiti haluaa täysi-
hoitoa maalle, lähelle Helsinkiä 15 p.
marrask. Vast. hintailmoituisineen t.
1. k. nimiin.

■Kiire 1515».
Halut, vuokrata pieni huone ja keitt.

Vast. t. 1. k. nimim. »Voi auttaa aamu-
siiv. 1520*.
HM. (ruots.) 1 k. tj. 12 mm.

Yksityinen huone eri sisääni., ei kai.
halutaaa ruokr. heti tai 1 p. jouluk.,
miel. Lapinlahdeni. tai Punavuoreni,
paiki. Vast. t, 1. k. merk. »Yksityi-
nen, varma vuokra, 1514».

K. Unin PiflpiiMis
ja Urheilukauppa Oy.
Helsinki. Mikonk. U. P. 3658.

Polkupyöriä sekäMoot-
toripyöriä vastaanote-
taan talven yli säilytettä-
väksi ja noudetaan ne
kotoa. Vanhoja polku-
pyöriä ja moottoripyö-
riä ostetaan. 22754

Päivät toimessa
oleva, siivo nuorimies, haluaa asuaitoa
joko [perheeseen tai toisea toveriksi.
Vast. t. 1. k. aim. »Siivo nuorimies».

Herkkusilakoita,
vähän suolattuja

myydään

Ab. Lifsmedelbdrs—Elintarve-
pörssi Oy:n

Vähittäiskaupassa,
Fabianinkatu 14.

(I. 8141) 22740

Päivälista.
Eteläinen suomalainen seurakunta:

21 sunn. Kolmin.: Klo y2\ rippisaairna
ja Herran ehtooll. Johanneksen kirk.
Klo 10 a. saarna Betania&sa toht.
Virkikunen. Klo y„\ p. saarna ja Her-
ran ehtooll. Johanneksen kirk. toht.
Virkkunen. Kolehdit päiväsaarnoissa
Diakonaattikasisaan. Klo 6 i. Johann.
•kirk. Airikaan lähtevien lähettien hy-
västijättöilta. Puh. past. Haahti, Rau-
tanen ja Järvinen. Köörilaulua. Ko-
lehti iltasaarnassa pakanalähetykseil-
le. Klo 4 Alkupiirvn kokous. Klo 7
Toveruusliiton kokous SeuraQuintata-
lolla. Kesfeiv. klo 7 i. raamatumseli-
tys Betaniassa rov. Hilden.

Pohjoinen suomalainen seurakunta:
Lauant. klo 6 i. rippisaarna Nikolain-
kirkossa pa&t. Erander. Klo 7 i. raa-
matunike&kustelu seurakuntasali Bule-
vardinik. 16, alust. tri Päivänsalo.

Sunnunt. klo 9 a. saarna Vanhassa
kirk. tri Kaila. Klo 11 a. saarna Fred-
riksbergin kirktosal past. Laasonen.
Kk» 12 p. saarna Ja H. eiht Nikolain-
kirk. tri Kaila. Klo 5 1. saarna Fred-
riksbergin kirfokosal. past. Laasonen.
Klo 6 i. saarna Nikolain kirk. tri Päi-
vänsalo ja past. Lehtonen. Klo 5 i.
saarna Töölön Rauhalassa past. Viren.
Tiist. klo 7 i. saama Vanhassa kirk.
past. Kivioja.

Sörnäisten suomalainen seurakunta:
Lauant. klo 6 i. rippisaaTna Kallion
kirk.

21 suun. Kolmin.: Klo 9 a. saarna
ja Herran eht. Kallion kirk. past. By-
man. Klo 12 p. saarna Harjun Ru-
koushuon. past. Byinan. Klo 6 i. nuo-
risoilta seurakuntakodissa 4 L. 20.
Klo i. saama Kallion kirk. past.
Vallen. Klo 6 i. saarna Hermannin
Kansanikod. par st. Vallen ja yliopp.
Tolsa. Torst. klo 7 i. saarna Kallion
kirk. past. Vallen.

Nikolainkirkossa: Suninunt. klo 6 i.
sisälähetysjuhla. Suomeksi saarnaavat
tri Päivänsalo ja past. Lehtonen. Kuo-
rolaulua.

Betaniassa: Ruotsinkielinen sisälä-
hetysjuhla suinnunt. klo 7 i. Tri Päi-
vänsalo ja rov. Roos. Kuorolaulua.

Tiist. klo 6 i. hengellinen iltama,
saarnaavat: suomeksi tri Päivänsalo
ja ruotsiksi kkh. Bonsdorff. Kuoro-
ja yksinlaulua. Slsäanj). 1 mik.

Harjun rukoushuoneessa: Torst. klo
«48 i. suomeksi saarn. A. Huttunen.

Allianssita!., Korkeavuorenk. 22:
Sunn. klo 11 pien. sai. ja klo 5 is. sai.
A. Hecktar. Tiist. klo 7,30 C. E. kok.
pien. eal. Torst.. klo 7,30 saarna is.
sai.

Met. län. tai., Fredrikintorin varr.:
Sunn. klo 11 a.p. past. Häggman. Klo
1 p. lasten jumalanpalv. Klo 6 1. N.
Tuomenoksa ja J. Virtanen. Torst.
klo 8 i. past. Häggman, Holmström ja
Sallinen y. m.

Insinööri Kaarlo Harteva puhuu sun-
uunt. 12 p. t. k. klq 2 j. pp. Koiton
juhlasalissa, Yrjönk. 31. Aineena:
sMillä tavoin kuolleet heräävät?»

Hyvästijättöjuhla Afrikaan lähteville
läheteille Johanneksen kirk. sunnunt
klo 6 i.p. Puhuvat past. Haahti, lähe-
tyssaarn. Rautanen ja Järvinen. Kuo-
rolaulua. Kolehti pakanalähetykselle.

Luth. Ev. Yhd. rukoushuon., Fredri-
kink. 42: Sunn. klo 11 a. läh. ruk.
past. Toivio. Perj. klo 6 i. past. Kos-
kenniemi. Sunn. klo 9 a. lastensaarna
past. Toivio.

Luth. Ev. Yhd. Kallion rukoushuon.,
Alppik. 10: Sunn, klo J46 i. kkh. Eriks-
son. Keskiv. klo 6 past. Koskennie-
mi. Sumn. klo a. lastensaarna
läh. opp. Karen.

Luth. Ev. Yhd. Oulunkylän rukous-
huoneessa: Sunn. klo 11 a. katek.
Öhman.

Huopalahdessa, Tuomisen huvilassa:
Sunn. klo 13 p. Tunturi. Klo y,Z i.p.
pyhäkoulu.

»Ev. Luth. Nuoret», Malmink. 12:
Sunn. klo y„\ Lastenosasto. Puh. past.
rva Koskenniemi ja Auk. Nieminen.

Luth. Ev. Yhd. rukoushuon., Fredrl-
kink. 42: Tiist. klo 7 1. Man. Pätiälä
ja past. T. G. Joutsi. Kolehti orpokoti
Siunaukselle.

Nuort. Naist. Kr. Yhd., Fabiamink.
31 A: 12—18 p. maorask. N. N. Kr.
Y:n rukousviikko. Kokoukset: sunn.
klo 5 i. (nti Stenbäck); maanant. klo
7 i. (nti E. Frey); tiist. klo 8 i. (pro-
fes-s. rva M. Ingman); keskiv. klo 7 i.
(nti N. Öhman); torat klo 8 i.; perj.
•klo 7 i. (nti S. Loimaranta); lauant.
klo 8 i. i

(S. H.)

Junien kulut.
P. c= postijuna.
M. = matkustajajuna. r f- ~*

|
PL a pikajuna. t

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
(1,00). Lopellö (12,23). Forssaan
(6,'lö), Kauttualle (7,30). Hyvinkään
kautta Karjalle (1,12). tavarajunalla
Tammisaareen (1,49), Hankoon (4,35).

P. 10,20 a.-p. Lanteen (2,05), Viipu-
riin (7,37), Pietariin (11,59), Mikke-
liin (9.27) Kotkaan (7,00), Lappeen-
rantaan (7.15), Imatralle (10,07), Ell-
senvaaraan (11,37). Haminaan (7,10),
Karhulaan (7.00)

t
Loviisaan (<\2s).

Pi. 1,00 i.-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 (G.44), Kokkolaan
(4,22), Ouluun (9,00), Kemiin (11,36),
Tornioon (12,20), Tukholmaan (10,04)

P. 3,15 1.-p. Hämeenlinnaan (6,13).
Tampereelle (8,32).

P. 6,00 i.-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 (825),
Tornioon (9,18). Rovaniemelle (12,26),
Jyväskylään (8,13), Suolahteen (10,14),

Vaasaan (9,14). Kristiinaan (12.33),
Kaskisiin (12,50). Pietarsaareen
(10.44), Uuteenkaarlepyyhyn (10.35),
Raaheen (4,55). Mänttään (3.20) Hög-
forsiin (10.25).

P. 6
t
50 i.-p. Lshteen (10.25). Viipu-

riin (3,28). Pietariin (5.13), Lappeen-
rantaan (4,25). Mikkeliin (7.55). Kuo-
pioon d,00). lisalmelle (3,öti), Kajaa,
n:iri (6.34) Savonlinnaan Pieksämäen
kautta (2.45), Loviisaan 0,57). Var-
kauteen (12,18), Lopello (9.45).

Pi. 10,30 i.-p. Lahteen (1.21),' Viipu-
riin (5,28). Pietariin (9.08). Savoon
snmoina aikoina kuin edellisellä ju-
nalla.

M. 11,00 1.-p. Lahteen (2,31). Vilpu-
riin (7.49), Pietariin (12.11). Savoon
kuten edellisellä junalla; Sortavalaan(2,34). Joensuuhun (6,53). Lieksaan
(9,55), Nurmekseen (11,32), Savonlin-
naan Elisenvaaran kautta (3.01) Imat-
ralle (10.29). Kotkaan (7,30) 'Hami-
naan (7,55). Karhulaan (7.30)1

Helsinkiin saapuvat:
M. 6,51 a.-p. Pietarista (5.40), Vii-purista (9.44). Lahdesta (3.09). Nur-

meksesta (6,25), Lieksasta (5.05), Jo-
ensuusta (11,16) Sortavalasta (3,24).
Savonlinnasta Elisenvaaran kautta(3.05). Savonlinnasta Pieksämäen
kautta (3,11). Kajaanista (10,00). H-
salmelta (12,31), Kuopiosta (3.36),
Mikkelistä (8,40). Kotkasta (9,36). Ha,'
minästä (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 edellisellä,
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). Ha-
meenlinnasta (8.08). Vaasasta (7,35).
Kristiinasta (3,30)

_
Kaskisista (3,00),

Suolahdesta (7.14). Jyväskylästä
(9,22). Pietarsaaresta f 610). Mäntäs-
tä (1,40), Raanasta (11,25), Uudesta-
aaarlepyystä (C.10). Högforsista (6,40),
Lopelta (8.00).

P. 12,50 i.-p. Karjan kautta Turusta(7.05), Salosta (8,41), Hangosta (8,55),
Tammisaaresta (9 48).

P- 1,15 i.-p. Tampereelta (8.03), Ha-
meenlinnasta (10 20).

Pi. 5,35 i.-p. Pietarista (7.40), Vii-
purista (11.20). Lahdesta (2.51). Tor-
ncsta (4,00). Kemistä (4.50). Oulusta
(7.46). Kokkolasta (12,31). Tampereel-
ta (11,33) Hämeenlinnasta (1,40), Tu-
rusta Toijalan kautta (9,07). Forssal-
ta (8.30). Tukholmasta (6.34).

M. 5,59 i.-p. Pietarista (1,05 8,-p.),
Viipurista (6.40 a.-p.). Lahdesta (1,12),
Lopelta (2,05) Loviisasta (4,00).

P. 8,04 i.-p. Vaasasta (5.15). Tampe.
reeltä (2,42), Hämeenlinnasta (5,10),
Mäntästä (10,30), Porvoosta (5.00),
Högforsista (3,50).

P. 9,57 i.-p. Pietarista (9 30). Viipo-
rista (1,24). Lahdesta Lappee».
rannasta (1,36). Mikkelistä (11,60),
Kotkasta (1.50), Haminasta (1.20),
Karjalta Hyvinkään kautta (4,43), Lo»
viisasta (1.45). Lopelta (6.55).

P. 10,26 1.-p. Toijalan kautta Turus-
ta (2,35), Porista (1205). Tampereet
ta (5.03). Hämeenlinnasta (7 30). Rau-
malta (10.50). Kauttualta' (11.40),
Forssasta (2.40).

P. 10,37 1.-p. Karjan kautta Turus-
ta (4,48). Salosta (6,20). Hangosta
(6,40), Tammisaaresta (7.33).

Pääradan paikallisjunat:
Helsingistä lähtevä ta

12,10 a.-p. tulo Riihimäelle 3 01.
6.20 » » Keravalle 7.38.
7,54 » » Keravalle 9.10.
9,10

'

» » Tikkurilaan 9,54,
11,20 » » Malmille 11,50.

1.15 1.-p. * Tikkurilaan 1.59.
2,12 » » Keravalle 3,29.
2,32 » » lauant. ja juhlap. aat»

tona ainoast työläisvaun. K»
ravalle 3,45.

3.21 > a Tikkurilaan 4.OJ* j
4.20 « » Keravalle 5.37. +

5.21 ». » Keravalle 6.38. I
6.16 » » Keravalle 7,16.
6,24 » » Malmille 6.54.
7.45 ». * Keravalle 9.02. Porax*

seen 10.45.
9,20 g » Tikkurilaan lO.Otj

11,06 ii » Keravalle 12,19. '

Helsinkiin saapuvata
6,30 a.-p. lähtö Keravalta 6,12. fj
7,28 » » Malmilta 6,57. ff7,44 » > Keravalta 6,45.

' '

8,44 »: » Riihimäeltä 6,06, T*
9,46 »; » Keravalta 8,25.10,48 ». » Tikkurilasta

'

10,01.
11,46 » » Keravalta 10.29.
12,33 1.-p. » Malmilta 12.02.
2,51 » » Tikkurilasta 2,06, ■4,43 » » Riihimäeltä 1,30.
5,20 » » Keravalta 4.08.
6,40 »: » Tikkurilasta 5.56. '
7,28 » » Keravalta 6,12.
8,55 » » Keravalta 7 37.

10,56 > » Tikkurilasta' 10.1Ä
11,32 » » Keravalta 10.20.

Rantaradan paikallisjunat?
Helsingistä lähtevät:!

6,05 a.-p. tulo Espooseen 6,55 arp-
-6,55 » » Kirkkonummelle B>v

10,00 a.-p. tulo Kirkkonummelle
1,05 1.-p. » Masabyhyn 2,15.
2,26 » » Kirkkonummelle 4,00
3,30 » » Karjalle 6,31.
4,13 » » Espooseen 5,02.
5,14 >: » Kirkkonummelle 6,42.
8,40 » » Kirkkonummella 10,14

11,58 * » Kirkkonummelle 1,28,

Helsinkiin saapuvat:
7,36 a.-p. lähtö Kirkkonummelta 6,00. 4

8,33 » > Espoosta 7.39 arkip.
9,33 » » Karjalta 6,25.

10,40 » > Kirkkonummelta 9,05.
1,50 i.-p. > Kirkkonummelta 12,16.
3,35 > » Masabystä 2,20.
6,09 » » Espoosta 5.20.
7 10» » Kirkkonummelta 5.38.
8?33 > > Kirkkonummelta 6,58.

11,48 » » Kirkkonummelta 10,20.

Ruumisjuna:
Lähtee keskiviikkoisin Ja sunnuntai-

sin Ruoholahdesta 12.20 i.-p.. saapuu
Malmin hautausmaalle 12.47. Lähtee
Malmilta 3.52 1.-p- saapuu Helsinkiin
5.54

Suom. KirjalL Seuran Kirjapaino Ojr.
Helsinki. 1916.

ViktorLångis

Erottajaak. 2 4 Siliasaaronk. li.
Ehdottomasti ensiluokkaisia ja halvim-

pia arkkuja. Puhel. 429, 3375.

Poikain ja tyttöjen

Kuiufuskenkiä
POPULO.

1.-Roopertinkatu 27.

BBJ töitä, tukan pesua sekä
MlllO kampauksia suorittaa Elin

111" WahlstrSmin kampaus-
lllUv mko- Yrjönkatu Zo C. Pu-"

helin SB5&

Helsingin

#Tanssi-
opisto

(Viime oppikaud. 824 oppilasta.)
Johtaja Raff Penger. Johtava opettaja-
tar Balettijohtajatar

Kathe Othon
(Köpenhaminan Kunink. Baletista).

Opiston Salonkitanssiosastossa ope-
tetaan kalkki nykyaik. tanssit, m. m.
Bostonvalssi, Maxixe, Fish Walk, One
Step, Scottis (engl.). Puo|. Masurkka,
Lancier y. m., y. m.

Viimeiseen kurssiin ennen joulua
vasta-alkaville ja jo jonkunverran ocEa-
ville voidaan muutamia oppilaita vie-
lä ottaa, jos ilmoittautuvat maa-
nantaina 13. 11. opiston kansliassa
(Mikonkatu n:o 3) kello 12—3, 6—7
i. Puh. 102 65. Muutamia vapaaoppi-
laspaikkoja naisoppilaille. Yksityistun-
teja annetaan sekä salonkitansseissa
että plastiil. ja karaktääritansselssa.

(IS. I. 22603) 22733

Kappoja, Le iitkää
ja lastenvaateompelutyötä otan vas-
taan P.-Esplanaadink. 37, h. 11. Mai-
ju Ranta, puh. 10415. Porras A.

Hierontaa
halvalla antaa Eija Knuus, Vuori-
miehenk. 25 B. Puh. C 6 70.

Illusioita
vastaanotetaan, palmikkoja, valkkeja
ja kellonperiä myy helpolla Johanna
Larsson, Unionink. 30. Hiuksia oste-
taan.

Huonekalujen koiiausiiikc.
Puusepän- ja veihoiluliike vastaan-

ottaa kaikkia alaan kuuluvia töitä.
Huonekaluja korjataan, kiillotetaan,
täytetään ja päällystetään. Vieteri- ja
jouhipatjoja korjataan ja täytetään,
tilauksesta valmistetaan uusia. Va-
rastossa on vieteripatjoja jalkolneen,
leposohvia, 3-osaisia patjoja, ranska-
laisia patjoja. Pumpulitäkkejä, tyy-
nyjä. Villaflokkia 70 p. ig. kork. hint.
Ikkunapumpulla, tiivistyslistaa ja pa-
peria. Erilaista pumpulia, valkoista-
ja harmaata 1 kg. paketeissa y. m., y.
m.

K. Bernhoff.
Annankatu 20. Puh. 63 62 ja 100 95,
(S.I. 23550) 22704.

Kasvo-, käsi- ja jalka-
HOITOA.

Finnit, ihomadot, rasvaratek., rypyt
y. m. poistetaan. Sähköä päänsärylle.
Rnra Fars«tröim, sairaani.. P.-Espla-
naadtakatu 31. Punelin 9149.

Tanssi-kurssi
alkaa torst. t. k. 16 p. klo 8 ill. Annank.
8, pr. A, 2 kerr. Sisäänkirj. joka p. klo
6—%% iIL Huom.! Hinta on halpa.

A. G. Thompson.

Siimeksen neulomo valmistaa
Leninkejä jakappoja

teettäjäin kankaista ja omistaan hy-
vällä kuosilla, halpoihin hintoihin.

Pietarini:. 19. Kapteenini, tarina.

Hatunkorjausliike

Ullanlinnankatu 1, Kasarminkadun
kulmassa. Huom.! Uusia nahkahattu-
jen malleja saapunut.

Alb, Creutzbcrg,
(S. I 23337) 22131

Luonnonmukainen "99
parantaja

ja terveydenhoidon neuvoja, hieroja,
on varmimmin sairaitten tavattavana
joka päivä klo p:llä Helsin-
gissä Punavuorenkadun 17 katukäytä-
vä.

Parannettu erilaisia vaikeita taute-
ja todistettavasti —, ja huomataan
taudit sairaitten kertomatta. Puh.
116 25.
(S.I. 23565) 22706. A. Tähtelä.

Värillistä silkkipaperia 5 p. arkki
y. m. halvalla. Kalevan Paperikau-
pasta, Simonk. 10 ja Iso-Roopertinkatu
2J- (5.1.23642) 22782

HIUSTÖITÄ
tehdään hyvin. (Hiuksia ostetaan. Por-
thaninrinne 1. Hilda Leivo, kampaaja.

Puhelin 5561.
Venäjäntunteja antaa ja ven. kirjoi-

tuksia korjaa venäjänkielen maisteri.
Tarkka-ampujank. 1, C, ovi 24. Tavat.
4—5 i.p. s

Diakonissalaitoksen kirkossa suom.
saarna klo 11 a, past. A. Palmroth.

Lähetys-kirkossa: Suan. klo 11 a.
läh. 6. Saari. Klo 5 i. (lähtöjuhla
Afrikaan lähteville) joht. Tarkkanen
y. m. Torst. klo 7 i. opp. Soininen.

Rukoushuoneella 3 linja 8: Tänään
klo 6 i.-p.. keskiviikkona ja torstaina
klo puoli S i. A. Lahtinen, A. Fellman,
A. Kervinen y. m.

Hels. Kr. Työv. Y:n Nuoriso-osasto
viettää Nuorisojuhlia t. k. 12—13 p.
Juhla alkaa sunn. 12 p. klo %$ iii.
ruots. normaalilys. Unionink. 2. Pu-
huvat: S. Kr. Työv. liiton puheenj. A.
Kaarne, (aine: Jeesus ja Hänen nais-
pap.pinsa), toht. Helenius-Seppälä ja
kkhra Hurmerinta. Yksinlaulua, Ru-
no ja KitarakuoTolaulua. Maa-
nant. 13 p:nä klo 8 ill. Neitsytpolku
2. Puhuvat: op. IClemi, A. Kaarne ja
Nti Mutala y. im. Tarjoilua. Pääsy
vapaa molempiin tilaisuuksiin.

Suom.'' Krist. Kotilähetysyhdistys:
Hengellinen kokous L.-<Heikink. 26, ovi
A. Klo 6 j. pp.

Ev. Luth. Nuoret, Kalliossa: Tove-
ri-iltama yläsalissa keskiv. 15 p. klo
>is lp. Puhe, kolp. Korpela, soittoa
y. m.

Musta samettinen naisten käsilauk-
ku Arkadiak. 8 lähelle. Pyydetään hy-
väntahtoisesti tuomaan Säästöpankin-
ranta 10, porras C, ovi 25.

Tiistaina kadotettiin vinkattu, teräs-
helmillä koristettu ja 100 mk. sisältävä
rahakukkaro. Rehellistä löytäjää pyy-
det. ilmoitt. löydöstään puhel. 577.
Palkinto luvataan.

Kultainen muistosormus kadotettu t.
k. 8 ;p. vasten. Löyt. pyyd. tuom. hyvää
palk. vast. t.l.k. nim. »-Sormus».

Suoranaisia pilettejä
kaikkiin paikkoihin

(S.H.)

Iffpyieifss In
Cnnwta

Norjan tai Tanskan kantta myy
seuraavien lin jäin laivoilla:
Allan, American, Anchor,- Canadian
Pacific Railway C=o., Cnnaid, Domi-
nion, Donaldson. Royal, Scandinavian

—American ja White Star

Saoin Mia OsaHiö.
Helsinki, Etelä-Makasiininkatu 4,

(Puhelin 4620)
Hanko, Boulevardi 15, (Puhelin 84)

Asioimisto New York'issa
Finland Steamship Com-

pany Agency,
5 State Street

Sunnuntaina Marraskmm 12 p:nä

Vesijärvi—Padasjoki—Kuhmoinen
Korpilahti —Jyväskylä-
Höyrylaiva »SUOMI»

lähtee Vesijärveltä Jyväskylään sun-
nuntaisin, ti:staisin ja perjantaisin klo
11,30 UI. Jyväskylästä Vesijärvelle maa-
nantaisin, keskiviikkoisin ja lauantai-
sin klo 11,30 111 Tarpeen tullen poike-
taan: Tenin. Judtnsalon, Vanerin Ja
Kärkisten silloissa.
Vesijärvi —Padasjoki—Harmoinen—

Kuhmoinen—Ruolahti—Pihlaja-
koski—Jämsä.

Höyrylaiva »AALLOTAR»
lähtee Vesijärveltä Jämsään Joka maa-
nantai, keskiviikko ja lauantai klo
11,30 ill., Jämsästä Vesijärvelle sun-
nuntai, tiistai ja torstai klo 11,30 111.
(S.H.) (E. S. S.) 9974

Syyskulkuvuorot
25 p:stä syyskuuta 1916.

Vesijärvi —Supittu—Sysmä (Ranta-
la) —Luhanka—Tammilahti.
Höyryl. VELLAMO

lähtee Vesijärveltä Sysmään (Rauta-
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.

(S. H.) 10562


