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Helsingissä, Sunnuntaina Toukokuun 27 p Seitsemän kertaa viikossa ilmestyvä aamulehti

1928

Kahdeskymmenesviides vuosikerta

Puhelimet:
Tuomioja
Erkko

Toimitus (uutisosasto) 01887, 054 51
Toimitussihteerit 012 75
Ulkomaiden osasto 084 74
Kirjapaino 23 833 ja 007 89

292 09
08101
084 31

Tilaushinta: Helsingissä kotiir.kar.nettana ja maaseudulla
kokovuosikerta 165:—, puolivuosikerta 85:—, neljännesvuosikerta 46:—,
kuukaudelta 16: —.

Ulkomaille: Smk 50:— kuukaudelta.
Irtonumeroiden hinta 1:—, sunnuntaisin 1:50.
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Arvoisat Naiset!
Saamme kohteliaimmin ilmoittaa avanneemme liinatavara-

liikkeen Boulevardi 12 vanhaa kirkkopuistoa vastapäätä. Huo-
mautamme erikoisesti käsintehdyistä silkki-, puuvilla- ja pella-
vavalmisteistamme.

Rohkenemme toivoa arv. yleisön hyväntahtoisesti pitävän
mielessään vasta-alkaneen liikkeemme.

Kunnioittaen:

O/y. Aino Lindblad A/b.
v X

Amsterdamiin!
Olympialaisiin kisoihin ja niiden jälkeen Parisiin

järjestämällemme yhteismatkalle otamme vielä
joukon uusia osanottajia. Lähtö Helsingistä
Riigenillä heinäk. 25 p:nä, paluu elok. 10 tai 17

hl. Ariadnella. Lähemmin toimistostamme os.l

ja 3—5 ip.

Suomalainen Seuramatka toi:

Åmeriikkalainen Räätälinliike Oy.
(American Tailor). Joht. A. Närhi.

Aleksanterink. 13.

Hienointa Räätälintyötä
Parhaita kankaita

x 24345

Suomen Kokki- ja Stuerttikoulussa
alkaa seuftavat kurssit elokuun 15 päivänä 1925.

Kokkikurssi, jolle pyrkijäin on liitettävä hakemuksiinsa lääkärintodistus ja
papintodistus, kumpikin annettu meripalvelusta varten, sekä reittiustodistus.
Alin ikä on 16 vuotta, purjehduskokemusta ei vaadita, kurssimaksu on 4 kk:n
kurssilta 2,400:—, maksuun sisältyy vapaa ruoka.

Stuerttikurssi, jolle pyrkijäin on otettava huomioon, mitä yllä on sanottu,
paitsi että alin ikä on 18 vuotta, purjehduskokemusta tulee olla vähintäin 6 kk.,
josta ajasta kokkina ainakin 2 kk. ja että kurssimaksu on 4 kk:n kurssilta 3,200:—.

VALFRID OHLSSON,
Helsinki. Sepänkatu 7.

Päätoimittajat: >

W.W.TUOMIOJA ELJAS ERKKO
nnh "99 09 (ofconuja taLos.)
puh. Jäi 09. pah> ogl 0L

TOIMISTO
Ludvigink. 6. Av. klo 11 ap.—l2 yöllä.

Ilmoitushinnat arkipäivinä 1 mk. 20 p. mm. tekstin jälkeen.
1 mk. 30 p. mm. tekstin edellä, 1 mk. 40 p. mm. ensi sivulla ja teksti-
sivuilla. Sunnuntai-numeroissa 1 mk. SO p. mm. t.j. 1 mk.
40 p t.e.. 1 mk. 50 p. mm. ensi sivulla ja tekstisivuilla. Määrätystä
ilmoituspaikasta 10 p. koroitus mm-.ltä. Punaisella painetut ilmoitukset
2: 50 mm., vähintään 400 mk. Kuolemailmoit. 1 mk. 20 p. mm. Kihlaus-,
vihkimä- ja syntymäilrcoit. 30 mk. Osoiteiimoit. 400 mk. riviltä vuod.

RAHA»
ARPAJAISET

Suomalaisen Oopperan ja Kansallisteatterin y.m. hyväksi

Uraania syyskuun 10 päivänä.
Arpojen myynti alkaa t.k. 29 p:nä l

y 01T 0T!
1 kpl. ä Smk. 300,000:-

\ 2 kpl. ä Smk. 100,000:- /
V g Ha!, ä Smk. 30,000;- /
\ lO kai. ä Smk. 25,000: - ,

/
'cl 25 kpl. ä Smk. 10,000:
% 40 kpl. å Smk. 5.000:- <$

3OO kpl. ä Smk. 1.000: 4^
1000 kpkåSmk 500; -
3000kpl;Ä Smk. 200 -

Voittoja yhteensä Smk. 3,000,000;-
Arpoja saatavana asiamiehiltä sekä suoraan meiltä. Postitse meiltä tilattaessa on
oheenliitettävä arpojen hinta ynnä 4 nik postikuluja ja arvontaluetteloa varten.

Rahs-Arpalalsfiolmisto, Helsinki, Unioninkatu 24,

Suomen Raviurheilun Ystäväin
Suuret RAVIKILPAILUT
totalisaattoreineen ovat 27 ja 28 p:nä toukokuuta klo 2 lp. Pasilan kesä-
raviradalla. P.avikuninkaat Murto ja Kirri ottavat osaa. Junat lähtevät
H:gistä klo 1,30 ja 2,15 ip. Junat Pasilasta, paluu klo 4,30, 4,55, 5,05,
5,30, 5,40, 5,45 ja 6 ip. Monia vuokra-autojen ja bussien omistajia pyy-
detään saapumaan yleisöä hakemaan noin Vz 6 ip. Autobussit lähtevät
rautatientorilta lakkaamatta klo I—2 ip, molempina kilpailupäivinä.

Suuret hevosmarkkinat toukok. 29 p:nä klo 9—3 ip.
SI 6054 x 24131

Apteekit
Helsingissä

suljetaan kesä-, heinä- ja elokuun
aikana lauantaisin klo 6 j.p-p- ja
sunnuntaisin klo 5 j-p-p-

516210 x 24321

AP" E*!!!! on P uheiinien numero, jolla saa avun. kun
JK "lllA vesi- ja lämpöjohtonne vaativat korjausta.

LU J4U H OY. PUTKIJOHTO ab.

Riigaan,
Tallinnaan ja Tarttoon

järjestämme seuramatkan, joka lähtee Helsingistä kesäk. 17
p:nä ja palaa kesäk. 23 p:nä. Osanottomaksu Smk 900:—.
Lähemmin os. Vuorikatu 6A. Puh. 31386. Avoinna klo
10—3/2 12 ja 3—5.
x 24288 Suomalainen Seuramatkatoimisto.

i
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Hedelmäpuita
Marjapensaita
Koristepuita
Koristepensaita
Ferennakasveja
Ruusuja

y.m.fgPJgfc

Puutarhaluonnoksia
suuntiellään.

Hintaliiettelo pyynnöstä ilmaiseksi

PAUL OLSSON
Puutarba-arkkitehii

GRANKULLA HELSINKr
puh. 139. puh. 32751.

SI .6053 x23214

Rek. tavaramerkki
/

Tarpeita parasta laatua

Panimoita
ja

Limonaaditehtaita
varten myy erittäin edullisiin
hintoihin varastosta

O/Y C. M. Otto &Kumpp. A/B
Helsinki.

Kruunuvuorenk. 3. Puh, 25377-
. *24342 .

Tallettakaa säästönne

POSTISÄÄSTÖ-
PANKKIIN

Valtio vastaa varoista.
51.4650 xISS?I

Toimitusjoht. Eljas Erkko, puh. 081 01.
KONTTORI, Ludvigmkatu 8.

Av. 9—5. Puh. 007 33, 068 58. Talou-
denhoitaja 03881. Kontt. pääll. 32 162.
SIVUKONTTORIT: Siltasaarenk. a
Puh. 030 22. L.Viertct. 2S. Puh.
42 511. I. Viertot. 23. Puh. 017 03.

Vesi- ja lämpöjohto-
työt

tehdään nopeasti ja
asian tuntemuksella

A.B. RADIATOR O.Y.
Helsinki, Lapinlahdenk. 8, puh. 036 93, 036 98,
Turku, Linnank. 27, puh. 034 77.
Viipuri, Vaasank. 15, puh. 16 36.
Tampere, Satakunnank. 14, puh. 23 61.

Pension Kalevassa Mikonk. 23
asuntoja 1 henk. Smk. 20:— alkaen

„ 2 „ „ 650: alk. kk.
1 L huon. puhelimella varustetut.
Lähellä Eautat.-toria, til. puh. 31167.

x5

»JOHTO -^yj^^l*.

8 ■•■

HelsinKi, AleKsanrerinkcttu 40
Puh.:Toim.33so, tekn. 05.274,j0W\23766
Häyttely japäävarasfo:Aleksanhrink.4B,puh242Q2

Suorittaa
lämpö-, vesi- ja viemärijohtojen

KORJA U K S I A
nopeasti ja asiantuntemuksella

KANSALLISIA

Matkailuesineitä

PIRTTI
Mikonkatu 5.

51.5112

A

X 19773

KONETERIAP

» 1 1

mHAKKUREITA,KUORIMAKONEITA.
HOLANTEREITA,
JORDANMYLLYJÄ,

j TULITIKKUTEHTAITA
y.tn. varten

Leikkautitiä mitä erilaisimpiin tarkoituksiin.

Suosikaa kotimaisia laatuvalmisteita.

Co

s 22221

Ivalo

Herrat Liikemiehet!
Suurentakaa myyntiänne laajentamalla asiamiesverkiianne. Kunnollisia

asiamiehiä eri paikkakunnille Savoon tarjoutuu kesäloman aikana hankörriaaa
samanlaisilla matkailla ennen ollut opettaja. Kilpailevista liikkeistä edustetaan
vain yhtä. Arv. vast. pyydän 2/6 mennessä saada nimim. "ProsenttipalkMo
N:o 6247" os. Sanomalehtien Ilmoitustoimisto, Aleksanterink. 48 Helsinki.

SI 6247 24443

Piirustuskilpailu.
Henkivakuutusosakeyhtiö PO HlA

Eläkelaitos ELO N VARA

Euvat täten Suomen arkkitehtejä kahden kutsutun arkkitehdin
:si yleiseen kilpailuun piirustusluonnosten laatimiseksi erik-

seen tontille N :o 2 Kaisaniemenkadun varrella korttelissa N :o 41
ja tontille N:o 11 Kaisaniemenkadun varrella korttelissa N:o 37
rakennettavia liike- ja asuinrakennuksia varten. Kilpailijoilla on
oikeus ottaa osaa joko molempien taikka vain toisen rakennuksen
piirustuskilpailuun. Kilpailuaika päättyy heinäk. 14 p:nä 1928
klo 12. Kilpailujen ohjelmat ovat saatavina toukok. 30 p :stä läh

I palkinto Smk 25,000:
II „ „ 20,000:

111 „ „ 15,000:

Palkintolautakunnan muodostavat arkkitehdit Haraid An-
dersin, Jussi Paatela ja Valde Aulanko, varatuomari V. J. Niini-
luoto ja varamiehenä arkkitehti Martti Välikangas sekä lisäksi
Pohjan kilpailussa toimitusjohtaja Ilmari Saari ia Elonvaran
kilpailussa toimitusjohtaja Wald. Lehtinen .

Helsingissä toukok. 26 p:nä 1928.
HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ POHJA.

ELÄKELAITOS ELONVARA,
24566

i
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L. Heikink. 10. 810- B I O Puli. 82 40

Repäisevä Reginald Denng-huvinäytelmä

KARKAUSVUOSIMORSIAN
Hyvin surullinen tarina vanhapoika*raukasta, joka sattui tulemaan isäksi

ennenkuin laki sitä määrää. Hyvin surullinen I
Hänelle! Mutta äärettömän hauska muille.

Lapsille sallittu.

Yrjönkatu 10 EDISON Puhelin 6254

Maailmankuulun mestariohjaajan
D. W. S B I FF I TH' I K

suurin ja paras taideluoma

VALKOINEN RUUSU
Lapsilta kielletty!

Helsingin Hautaustoimisto ja

Ruumisarkknliike
Omist. Mikko Mononen.

Helsinki Liisank. 25. Puli. 27 026.
Sivuliike Vaasank. 5. Puh. 55 48.
Ensiluokkainen halpa ostopaikka.
Maaseudulle rahtivapaa.

M 6200

Victor Länsin Ruumis-
arkkutehdas la
Hautaustoimisto

E. Esplanadik. 18 (Korkeavuorenka-
dun kulmassa). Puh, 254 29.

Krematorioyhdistyksen urakoitsij a.
Ehdottomasti ensiluokkainen. Varmas-

ti halvin ostopaikka.
Maaseudulle rahtivapaasti. xlO

IMIHI— IWWiWWIITII M‘Millil! lilH|il" 1 i 1 "» j

f Kuolleita |

t
Rakkaimpamme

Lakit, yliopp. Res. vänrikki

Vilho Lennart
Lahtinen

synt. 23. X. 1906, kuoli tapatur-
maisesti 25. V. 1925. Katkerasti
surren kaipaavat

Äiti, veljet, omaiset ja
toverit.

Herra, Herra tapahtukoon Si-
nun tahtosi silloinkin kun se ki-
peimmin koskee.

Hautauksesta ilmoitetaan myö-
hemmin.

24470

f
Otto Wilhelm Grels

synt. 8. 5. 1881,
kuoli 24. 5. 1928.

Lähinnä surevat puoliso, lapset,
äiti, sisaret ja veljet.

Emma, Ebna, Evelyn, Osmo,
Anja ja Kalevi Greis.
Amanda, Aino, Akseli,
Olga ja Hilja Greis.
Elsa, Hilkka ja Arvo Greis.

Niille, jotka haluavat olla mu-
kana saattamassa vainajaa hänen
viimeiseen leposijaansa, ilmoite-
taan täten, että surusaatto lähtee
Riihimäen asemalta keskiviikko-
na SO. 5. 28 klo %1 pv. suoraan
hautausmaalle. 24482

Rakas puolisoni ja lasten hellä
Äiti

Edit Johanna Mantila
(o.s. Pettersson)

muutti ajallisen kuoleman kautta
Herransa lepoon Helsingissä 25
p. toukok. 1928 38 v. 10 kk. ja 5
pv. ikäisenä. Rakkauden kaipauk-
sella häntä kanssamme muistele-
vat vanhemmat, 2 sisarta sekä lu-
kuisat ystävät.
"On päässyt lepoon Isänsä
ja Jumalansa luo".

Juho, Kerttu. Juhani ja Liisa
Mantila.

Augustiina, Oskar, Judith ja
Airi Hirvelä.

Rakkaamme

Aukusti Lyytikäisen
muistolle omistetusta, kunnioi-
tuksesta, puheista, laulusta, ter-
vehdyksistä ja kukista hautajais-
tilaisuudessa sekä meille osoite-
tusta lämpimästä osanotosta su-
russamme, kirjeistä, sähkösano-
mista y.m. pyydämme täten saa-
da lausua kunnioittavimmat kii-
toksemme.
24354 Omaiset.

Olga Koskinen
Sulo Stenberg

Helsinki. Mäntsälä. ■
Mirjam Karhunen
Vilho KoiYumäki

Helsinki.

Elli Melart
Frans E. Wilenius
Helsinki 27. 5. 1928.

Elsa Laurinen
Sulo Vesa

Helsinki.

Senja Labtinen
Eoini Fredman

Helsinki.

Aili Vainio
Henry Gustavsson

Porvoo.

Kerttu Lindholm
Paavo Siven

Sotkia. 26. 5. —2B. Helsinki.

Elli Elisabeth Willberg
Pekka Vuorisalo

24262 Joensuu.Asikkala.

Älli Nurmi
Artturi Wasenius

Helsingin p.

Aune Lahtinen
Väinö Joutsen

.Helsinki 26.5.-28 Virkkala

Porvoo.

Martta Koivisto
Niilo Andström

Helsinki.

Liisi Ilmavirta
Yrjö Ylen

Taimi Hämäläinen
Artur Löf

Helsinki,

Mäntsälä.

■

Maria Lo
Johan Edvart Närvänen

Helsinki 26. 5. 28.

Hilaa Davidsson
Frans Merikukka

Helsinki.

Martta Elina Peltonen
Urho Edvin Laine

Helsinki. Elimäki,

Anna-Liisa Simola
Onni Järvinen

Tammela. 24477 Hämeenlinna.

Olga Elisabet Lindroos
August Tolvanen

Sortavala,

Martta Vartiainen
Kalle Väyrynen

Helsinki.

Martta Hietamäki
Tatu Vartiainen

Viipur?.

Porroo.

Ikaalinen

Lempi Kähönen
Vilho Huttunen

Helsinki,Teerijoki,

;%&. .r:: of

HLLSINGFN SWOrtAT

Et. Esplanadink. 10 APOLLO Puhel. 25 478
Seikkailusankarin TOM TYLEHIN uusin ja repäisevin

elokuva
Miellyttävä LÄURÄ LH PLÄNTE hauskassa

huvinäytelmässä

LÄNNEN METKUJA VAROKAA LESKIÄ
Lapsille sallittu!

REVONTULI
Eerikink. 5. Puh. 31 735

Näytäntökauden suurin
sirkuselokuva

SIRKUS ROYAL
Lapsilta kielletty!

»^ii''»'»'

DS ANA
Siltasaarenk. li. Puh 23 23*

Viehättävä ja eloisa
LÄURÄ lä plänte

hauskassa huvinäytelmässä

VDODE JA ASUMUSERO
Lapsilta kielletty!

Helsingin yhteislyseo,
S-luokkaiseksi, yliopistoon johtavaksi laajeneva yhteiskoulu, jatkaa
toimintaansa ensi syksynä 5-luokkaisena ajanmukaisessa koulu-
talossaan, Lapinlahdenk. 1 b:ssä. Pääsytutkinto pidetään keski-
viikkona toukok. 30 p:nä klo 5 j.pp. Uusia oppilaita otetaan kai-
kille luokille. Allekirjoittanut on ilmoittautumisia varten tavatta-
vissa koululla arkipäivisin klo 2—-3.

A A RX E PÄL SI.

Helsingin maanviljelyslyseo,
3-luokkainen. yliopistoon täysin opiskeluoikeuksin johtava luonnon-
tieteeliis-taloudellinen lukio, jatkaa toimintaansa ensi syksynä uudes-
sa koulutalossaan, Lapinlahdenk. i b:ssä. Uudet, keskikoulun käy-
neet tai vastaavat tiedot omaavat oppilaat ilmoittautukoot allekir-
joittaneellekoululla toukokuun aikana arkipäivisin klo 2—3.

,■1 A RN E P A LS I.
22579

Yksltylsluokat
HELSINGISSÄ (Kirkkokatu G)

jatkavat 8-luokkaisena yliopistoon johtavana yhteiskouluna toimintaansa
ensi syksynä ajanmukaisessa, aurinkoisessa koulurakennuksessaan. Pää-
sytutkinto on ke-;kiv. toukok. 30 p:nä klo 9 ap. Oppilasilmoiuiksia ottavat
allekirjoittaneet vastaan antaen lähempiä tietoja.

LISA HAGMAN. . PEKKA KIJANEN.
Tav. kansliassa klo 9—ll ap. Tav. Vyök. 2. A, klo 6—7 ip.

Kirkkok. 6. Puh. 22 215. Puh. 28 951.

Valmistava Uoulu
Kirkkokatu (j.

Yksityisluokkien valmistava koulu jatkaa toimintaansa ensi syksynä
S-luokkaisena Yksityisluokkien koulutaloja. Pääsytutkinto tiist. toukok.
29 p:nä klo 2 ip. I luokalle ei vaadita mitään alkutietoja. Oppilasilmoi-
tuksia ottavat allekirjoittaneet vastaan.

LASTENTARHAAN otetaan vastaan oppilasilmoituksia.
LISA HAGMAN. AINO HAKALEHTO.

Tav. kansliassa klo 9—ll .p. Tav. kansliassa klo 5—6 ip.
Kirkkok. 8. Puh. 22 215. Kirkkok. 0. Puh. 22 215.

21105

KULMAKOULU
Helsinki. Konstantininkatu 33,

S-luokkainan yhteiskoulu alkaa toimintansa 1 luokalla ensi syksynä. Sisään-
.pääsytutkinto kuluvan toukokuun 31 p:nä klo 11.

Kulmakoulun valmistavat luokat
alkavat toimintansa 3-luokkaisena ensi syksynä. Sisäänpääsyä varten ilmoit-
tauduttava kuluvan toukokuun Gl p:nä klo 10—11.

Edellisten yhteydessä toimii OPPILASKOT!, koulun valvonnan alaisena
täysihoitolana.

Ilmoituksia vastaanottaa ja lähempiä tietoja antaa
YRJÖ ELONI E M I.

17971 Pietarinkatu 3C, tav. klo 5—6. Puh. 29 304.

Helsingin Suomalainen Yhsityislyseo
S-luokkainen Yliopistoon johtava oppilaitos poikia ja tyttöjä varten alottaa
uuden lukuvuotensa lauantaina, tulevan syyskuun 1 päivänä.

Opistoon pyrkivät uudet oppilaat ilmoittautukoot holhoojat mukanaan koulun
kansliassa, Antink. 2—L. Heikink. 10. B. keskiviikkona toukok. 30 p:nä klo 10 ap.
ja tulee heidän olla varustettuina \'iimeksi saamillaan koulutodistuksilla ynnä
papinkirjalla tai otteella sivilirekisteristä, paperilla ja lyijykynällä.

Lukukausimaksu on Smk. 400:—.
Samassa tilaisuudessa vastaanotetaan myös oppilaita lyseon yhteydessä toi-

mivaan kolmiluokkaiseen

valmistavaan kouluun
jonka I:lle luokalle ei mitään esitietoja tarvita, (lukukausimaksu on Smk. 200:—).

Lähempiä tietoja saa koulun kansliassa arkipäivinä klo 9—4 ja sitäpaitsi
keskiviikkoisin klo 6—7 joko henkilökohtaisesti tahi puhelimitse 23—527.
18993 B. GYLLENBÖGEL.

Uusi Yhteiskoulu
Helsingissä (Kirkkok. 12)

8-iuokkainen yliopistoon johtava, jatkaa toimintaansa ensi syksynä.
Pääsytutkinto keskiv. toukok. 30 p. klo 10 ap. sekä syksyllä.

Oppilasilmoituksia vastaanottaa ja lähempiä tietoja antaa
allekirjoittanut johtajatar.

Lucina Hagman. Gust. Munsterhielm.
Kirkkok. 12, klo 5—6 ip. Kapteenink. 11.

19702

111 l uusi Misiavioulo
Ruusavillank. 16. Sirkuksen pys. (Töölön Yhteisk. ent. huoneustossa)

MAIJA KAJANDER.

CASINO
Siltasaarenkatu 12

Hauska ja jännittävä elokuva

POIS TIELTÄ!
HEI!

Lapsille sallittu!

t
Murhemielin ilmoitamme, että

rakas sisaremme

Elda JustiinaKumiin
kuoli sydänhalvauksen murtama-
na Kullaalla 24 p:nä toukokuuta
1928 42 vuoden ikäisenä.

Hautaus toimitetaan Kullaan
hautausmaalla 29 p:nä toukok,
1928.

Eva ja Edvard Kumiin.
24365

Kirkko- ja Kappelikoristelua

Hautausseppeleitä
ja igkhYiMEiii
suorittaa nykyajan suurim-
pien vaatimusten mukaan

Kohtuushintaan
KUKKAK A TJ P P A

SF SL© Mg&s.
omist. C. T. Ward.

Erottaja n:o 4. Puh. 8189.
Sähköos.: Clward. Helsinki.

xlflOO

I Myytävänä J
Parhaat iioiltopuunne

pitkinä ja pilkkeinä eduliisemmin
ostatte Pelastusarmeijan Halkosahasta
Vallilassa. Puh. 20 401 29.

Lääkärit.
(Helsingin Lääkäriyhdistyksen kautta)
Tri H. von Ficandt (korva-, nenä-

ja kurkkutauteja) on matkoilla
1/6—13/8.

Tri Sackdorff V., matkoilla 31. V,
kesäk. puoliväliin.

SI 6312 24494

ManirDHslääkärit
(Suomen Hammaslääkäriliiton r.y:n

kautta.)
Tirkkonen, Saima, Arkadiank. 14.

Vastaanottaa jälleen.
SIC3II 24485

Lainoja
suuremmissa erissä annetaan en-
siluokkaisia kiinnitysvakuuksia
vastaan kaupunginkiintejstöissä.

Laina-anomukset jätettävä os.:
SUOMEN

TEOLLISUUDENHARJOITTA-
JAIN KESKINÄINEN TAPA-

TURMAVAKUUTUS-
YHDISTYS.

Kasarminkatu 44
23281

liiisil
Lehtori Einar CannelhVin, Temppelik.
S—s A I 42155, opettajatoimi (Matem.,
ruots., luonnonh., latinaa y.m.) siirtyy
kesäksi, alkaen 10/6 Ruhalaan (Ruo-
vesi), mutta jatkuu jälleen Helsingissä
1-5/8, jos riittävä määrä oppilaita en-
nen 6/6 ilmoittautuu.

5T.6211 24522

Osotteeit muutos.
Varat. «J. O. VehaJksen

Asianajotoimisto
siirretään kesäk. 1 p:stä Simonk.
I2:sta Vuorik, 9:ään Helsingissä.
Puh. 2797. 24340

Matematiikan kertauskurssit
pitää allakirj. ylioppilaskokelaille ja
rämeiselle luokalle pyrkijöille 19/VII
—2B/VHX Ilmoittauduttava nyt.

K. RAUTAMO.
Fredrikink. 77, A, 24. Puh. 48 699.

2446S

Sunnuntaina Toukokuun 27 p

I. Roberrink. 30. A R K A D I A Puh. 62 17

Huimapää ÄL WILSON seikkailuelokuvassa

RAJAHAUKAT
yleisösuosikki CONWÄY TEÄHLE elokuvassa

SUURKAUPUNGIN LOASSA
Lapsilta kielletty!

Wladimirink. 12 OR i O N Puh. 81 16.

Euroopan suiitin luonnenäyttelijä
CONRAD VEIDT

ensimmäisessä amerikkalaisessa elokuvassaan

MIEHEN MENNEISYYS
Lapsilta kielletty!

MX 24349

&wm^ |KH IfiA

Kallion Yhteiskoulu
Itä Viertotie 38. Puh. 025 46.

8-luokkainen Yliopistoon johtava oppilaitos jatkaa ensi syksystä toimintaansa
uudessa ajanmukaisessa koulutalossa.

Uudet oppilaat voivat ilmoittautua koululla, mukanaan papinkirja ja todis-
tus, toukok. 29 tai 30 p:r.ä klo G—7 ip.

Kallion Yhteiskolun

JALMARI JAAKKOLA.

Valmistava koulu
Porthanink. 15.

jatkaa toimintaansa syksyllä uudessa, ajanmukaisessa kouluhuoneistossa. Ensi
luokalie ei vaadita mitään esitietoja. Uusia oppilaita voidaan ilmoittaa koulussa
toukok. aikana.

MAISSI LILJA.
Lönnrotink. 7, puh. 55 92.

515764 22127

Oulunkylän
Yhteiskoulu

8-luokkaiseksi, yliopistoon johtavaksi laajentuva koulu, jatkaa ensi syksynä toi-
mintaansa ö-luokkaisena. Pääsytutkinto pidetään 31 p:nä toukok, klo 11 ap.
Kouluun pyrkijät ilmoittautuvat allekirjoittaneelle 29 ja 30 p:nä toukok. klo
S— 7 ip.

Bertta Iniala.
Asunto koululla, 2 kerros. P. 2 33.21955

lii liii ia Wiio
Vladimir i nkatu 3 4,

S-luokkaiseksi. yliopistoon johtavaksi laajentuva yhteiskoulu, jatkaa toimin-
taansa ensi syksynä 6-luokkaisena, Pääsytutkinto pidetään torstaina tou-
kok, 31 p:nä Ho 10 ap. Lukukausimaksu I 1. 400 mk. Uusia oppilaita otetaan
kaikille luokille. Uudet oppilaat ilmoittautuvat koululla keskiv,
t.k. 30 p:nä klo 5—7 ip.

Ensi »yksyitä alkavalle 6:lle luokalle- otetaan keskikoulukurssin guoWttMwia

oppilaita. Koulu muuttaa syksyllä 1920 uuteen, tilavaan ja ajanmukaiseen htto-

Väinö Musikka.
Pitkänsillanranta 17. C, puh. 5191, tav. klo %&-%7 ip.

Koulun yhteydessä toimivaan VALMISTAVAAN KOULUUN ottaa oppilas-
ilmoituksia fil. maist., rva Salli Rinne, os. Lapinlahdenk. 15. A, puh. 88 05,
tav. -3-6. 24370

Fil. maist. Ada Äijäliin perustama 8-luokkainen, yliopistoon Johtava Helsin-
gin Uusi Yksityinen Yhteislyseo, jatkaa toimintaansa nimellä

leiiikiiu Vhieislvseo
ensi syksynä 4-luokkaisena uudessa, ajanmukaisessa huoneistossaan Kansakou-
lukadun B:ssa. Koulussa tullaan m.ni. opettamaan pikakirjoitusta, kirjanpitoa
sekä konekirjoitusta. Pääsytutkinto pidetään torstaina toukok. 31 p:nä klo 10
koulun nykyisessä huoneistossa Aleksanterink. 12. (Balder). missä v.t. johtaja,
maisteri Annikki Soini joka arkipäivä klo 5—6 ottaa vastaan oppilasilmoituksia
kaikille luokille. Lukukausimaksu I 1. 400 mk.

HILJA VILKEMAA.
fil. maist.

Nervanderink. 1. Puh. 42736.

Kouluhuian 6-luoKkaineo leisljseo.
Koko kansakoulun oppimäärän pohjalle perustuva, yliopistoon johtava yhteis-

lyseo, aloittaa ensi syksynä toimintansa 1-luokkaisena. Pääsytutkinto on toukok.
81 p:nä klo 2 Aleksanterink. 12. Oppilasilmoituksia otetaan vastaan samassa

HILJA VILKEMAÄ

Houluhujan ualmistaua Keulu
aloittaa ensi syksynä 2-luokkaisena ja laajenee seuraavana vuonna 3-luokfcai-
seksi. I luokalle ei vaadita mitään alkutietoja. Oppilasilmoituksia molemmille

Aleksanterink. 12 klo 5-C ip.
IRJA SIPI.

24303

Helsingin Suomalainen Tyttökoulu
Hallituskatu 8.

Pääsytutkinto keväällä alkaa t.k. 29 p:nä klo 5 ip. Holhoojat
voivat ilmoittaa pyrkijöitä tutkintoon joka arkipäivä t.k. 24 p:stä
alkaen klo 3—4 koulun kansliassa. Ilmoittautumiseen vaaditaan
pyrkijän papinkirja tai siviilirekisteriviranomaisenantama todistus,
rokotustodistus ja viimeinen koulutodistus.
22936 HANNA ASP.

Helsingin Keskuksen Yhteiskoulu
Yrjönk. 31

jatkaa toimintaansa ensi syksynä ajanmukaisessa huoneustossa Yrjönk.
36, laajeten 8-luokkaiseksi yliopistoon johtavaksi. Kone- ja pikakirjoi-
tusta sekä kirjanpitoa ja käsitöitä opetetaan. Lukukausimaksu 400:—.
Sisarusalennus sekä vapaapaikkoja. Oppilaita I, 11, 111 ja IV luokalle
voidaan ilmoittaa arkipäivisin klo 5—6 ip. koululla Yrjönk. 31. Oppilas-
kuulusteluja torstaina t.k. 31 p. klo 9 ap. ja klo 4 ip. sekä perjantaina
kesäk. 1 p. samoihin aikoihin.

Br. Malmio, fil. tohtori. Elsa Ervasti. 092 37 klo 5—6 i.p.
* 24271

Lapsille sivistyneistä kodeista
on vielä muutamia paikkoja vapaina

Lasien pensionaatin kesäkodissa Tuusulassa. Hyvä hoito ja sivistyneiden hoita-
jattarien huolenpito. Tarkemmin ilmoittaa puh. 27 20, Vladimirink. 26.
24555 Kouva F. Lönnqvist.

Lahti.



Sunnuntaina Toukokuun 27 p

522*1ä TT P. Esplanadink. 21,

%9 %/jflk Puhelin 32 324.

tegjjjj WeWs viikko! Elokuva, «♦»
josta helsinkiläiset pitävät! ——

=^_-

'William Boyd »*■**■

"-•■ MarV AstOr Simnunt.ja
iTJiStS***' , i

juhlap. mvös»g** tnenestyshuvmaytelmässa kIo 5 .
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|gig Tuhat ja yksi
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kujetta
■mn-inuLi Lapsilta|g§a Valmistanut: UNITED ARTISTS. kielletty!

»g gk sf XÅ k° RobertinL 21, Puh - 2!861 -
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Maanantaista alkaen;
0 th,--j Reipas huvinäytelmä

2 YLIOPPILASHEILA
1 Pääosissa: Clara Bow, Donald Keith, Gilbert Roland.

jgg*"* Lapsille sallittu!
Näyt. arkip. klo 7:stä, ip. Sunnunt. ja juhlap. myös klo 5 jp.

c ©öo> JTi
Itäinen Viertotie 78. Vallila Puh. 20 401—72 Maanantaina!

MEREN JA TAIVAAN KOHDATESSA
Ainutlaatuisen valtava elokuva, joka esittää mahtavia tauluja vas

laanpvvtäjien vaarallisesta elämästä.
Mx 24297 Lapsilta kielletty!

Töölön Yhteiskoulu
Florantie 10—12

jatkaa ensi syksynä toimintaansa 8-luokkaisena yliopist. johtavana
omassa a.ianmuk. talossaan. Pääsytutkinto keväällä pidetään toukok.
31 p:nä klo 3:lta lp. Uudet oppilaat voivat ilmoittautua koululla toukok.
29 ja 30 p:nä klo %7—%8 ip. tai 31 p:nä klo %3—3 ip. Lähemmin

RUUSA NIEMISTÖ. VÄINÖ HEIKKILÄ.
Creutzkatu 5. C. Puh. 43 346. Tehtaank. 7. D. Puh. 30 10.

Tav. klo 5—6 ip. Tav. klo 5—6 ip.
24552

Helsingin Toinen
Suomalainen Tyttökoulu

Yrjönkatu 18.
Pääsytutkinto alkaa keskiviikkona toukok. 30 p:nä klo 8 ap. Uusia

oppilaita voidaan vielä ilmoittaa tiistaina toukokuun 29 p:nä klo 2—i lp.,
jolloin holhoojan on jätettävä pyrkijän papinkirja rokotustodistuksineen
ja todistus ennen saadusta opetuksesta. Tutkintoon on tuotava paperia
ja lyijvkynä. Huom.! Useimmilla luokilla yhden jaksoinen lukuaika.
24356 ELSBETH FREY.

Helsingin Kaupungin
Valmistava tyttöjen ammattikoulu
alkaa jälleen toimintansa perjantaina elok. 31 p:nä 1928. Koulun käytännöllinen
opetus on jaettu 3:een ammattikurssiin: liinaompelussa, pukuompelussa ja ruoan-
laitossa. Pääsyvaatimukset päästötodistus ylimmästä kansakoulusta tai todistus
vastaavista tiedoista.

Sisäänkirjoitus perjantaina kesäk. 1 p:nä tai perjantaina elok. 31 p:nä klo
12—2 j.p.p. koulun huoneistossa Itä-Heikinkatu 13, jolloin tulee olla mukana
oikeaksi todistettu jäljennös koulutodistuksesta ja papinkirja. Lukukausimak-
sua suorittavat Helsingin kaupungissa hengille kirjoitetut oppilaat 25 markkaa,
muut oppilaat 50 markkaa.
515951 24332 MATHILDA BLOMQVIST.

Lepopirtin arpajaiset
Voittojen näyttely ja arpojen myyntiä toukokuun 27—28

päivänä klo 12—20 Taloustyöntekijäin kodissa Tarkka-ampu-
jank. 1. Voittoja jaetaan ulos samassa paikassa.

Arpajaistoimikunta.

Leikkaa irti
Sairasapu ja Opas
S AL. ve

muuttanut Vuorik. 5 B, II kerr.
Suosittelee kotia Helsinkiin lääkärin hoitoon saapuville.

SI 6305 24493

Helsingin
Kaupungin Valtuusto

kokoontuu keskiviikkona 30 p:nä tou-
kokuuta 1928 klo 7 j.p.p.

SI 6308 24401

Kaupunkilähetyksen helluntai-
juhla

tänään klo 6 ip. Nikolain kirkossa.
Puhuvat tri Päivänsalo ia past.
Cederberg.

24300

V. P. K:n
Harjoitusjärjestys kesäkuun aikana:

harjoitus perj. 1 & 15 klo 7 ip.
„ joka perj. „ 7 „

„ tiist. 12 & 26 „ 7 „-

„ joka torst. „7 „

„ maan. 4 & 18 „ 7 „

„ joka torstai „ 7 „

„ kesk. 13 &23 „ 7 „

„ joka perjant. „ 7 „

S V „ joka torstai „ 7 „

Bev. I „ torstai 7 „ 7 „

Bev. II „

Lentävän osast. harjoitus hälytetään.
Urheilukomitean kokous 26 p:nä klo

7 ip.
24294 Kunnan päällikkö.

V. 1923 Hels. Suom. Tyttökoulusta
Hallitusk. 8 päässyt VI A-luokka ko-
koontuu luokkakokoukseen Alppilaan
perjantaina 1. VL 28 kello 7 ip.

Kokoonkutsu iat.
£4472

iiiliilll
osanottajat!
Autolla tilaisuus päästä Buda-

pestista tai Wienistä Stettiniin
laivalle 24. 6. Läh. puh. 44 577.

SI 6248 24451

Helsingin
Kaupunginvaltuusto

kokoutuu keskiviikkona kesäk. 13 päi-
vänä 1928 klo 7 ip. Pörssisalissa kä-
sittelemään kaupunkien kunnallislain
17. §:n 3. kohdassa ja kunnallisen vaa-
lilain 3. §:n 1. kohdassa mainittuja
asioita.

Helsingissä, Kaupunginvaltuuston
kansliassa, toukokuun 26 päivänä 1928.

Toimeksi saanut:
Einar Cavonius.

516301 24504

MMK!
Komppanian ampumaharjoitus.
kilpailut pidetään maanant. t. k.
28:ntena klo 12 S. M. Y:n radalla.

Panoksia saa perillä.
Komppanianpäällikkö.

£4302

B I
B II
B 111
B IV,
B V
S I
S II
S 111
S IV

HLLsimnN sanojOT

K IMO I/äTSj Puk 27 569

•fiSSS Ensi-ilta maanantainaf

H Luonnonlapset suurkaupungin
Mg pyörteissä

Sisäinen huvinäytelmä. Kirj. Arthur Stringer. Valmist. FIRST NATIONAL.S§3 Ohj. HOWARD HIGGIN

SÄEJä Pääosissa:

g Äiteen Pringle, Chester Conkiin
Lapsille sallittu!

'PBSB Näyt. arkip. klo 7 ja 9 ip, Sunnunt. ja juhlap. myös klo 5 ip. Ennakko=osto näyt. aikana puh, 27 56 9

2&' ja arkip. klo o—4 puh. 5542;

Kustannusosakeyhtiö
Otavan

Osakkaat
kutsutaan täten varsinaiseen yhtiöko-
koukseen, joka pidetään keskiviikkona
30 p. toukok. klo 7 ip. yhtiön konttoris-
sa Helsingissä, Uudenmaankatu 10, kä-
sittelemään yhtiöjärjestyksen mukaan
varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvia
asioita sekä johtokunnan yhtiökokouk-
sen ratkaistavaksi alistama asia.

Helsingissä, 11 p. toukok. 1928.
20942 Johtokunta.

Rahennusmestarit
2:na Helluntaipäivänä klo 11 katso-
maan Lämmityslaite Oy:n tehdasta Pi-
täjänmäessä. Juna lähtee klo 10,25 ja
takaisin Helsinkiin klo 12,27. Niklaa-
mo täydessä käynnissä. Tervetuloa.

24295

Luokkakokous.
Uuden Yhteiskoulun vuoden 1922 V

luokka kokoutuu sovittuun luokkako-
koukseen, perjantaina tulevan kesäk. 1
p:nä klo 7 ip. Alppilassa.

Kokoonkutsuja.

Oy. Soman
ylimääräinen yhtiökokous pidetään kes-
kiviikkona 30 p:nä toukok. 1928 klo 7
ip. isännöitsijän asunnossa Konstantii-
ninkatu 31. Kysymyksessä päätyseinän
myynti. Johtokunta.

Asunto O.Y. Vineta
nimisen yhtiön osakkaat kutsutaan tä-
ten ylimääräiseen yhtiökokoukseen, jo-
ka pidetään t.k. 30 p:nä klo 7 ip. omal-
la talolla Mariank. 13 B. Kokouksessa
päätetään lisälainan ottamisesta yh-
tiölle, vahvistetaan asuntojen vuokrat
ja valitaan uusi johtokunta y.m.

Helsinki, toukok. 26 p. 1928.
24418 Johtokunta.

Asunto Oy. Turson
ylimääräinen yhtiökokous pidetään
torstaina t.k. 31 p:nä klo 8 j.p.p. kah-
vilassa Laivastok. 14, jossa käsitellään
keskuslämmityslaitteiten rakentami-
sesta yhtiön taloon.

Johtokunta-.

Käpylän Seuratalo 0. y;n
vars. yhtiökokous pidetään 12. 6. 1928
klo 8 ip. Käpylän Seuratalolla.
SI 6259 24440 Johtokunta.

Vipoa katfliißßo litaein
Pyhä Eukaristia sunnuntaisin klo 10

ap. Hietaniemenk. 6. Yleisö tervetullut.

lunni iiii iti
järjestää toisena helluntaipäivänä (t.k.
28 p:nä) HUVIMATKAN Hyvinkäälle.
Lähtö Helsingistä klo 11,30 ap. klubin
edustalta. Aamiainen klo 1,30 ip. Hy-
vinkään parantolassa.

_

Niitä arv. osanottajia, jotka eivät
vielä ole ilmoittautuneet S. A. K:n sih-
teeristöön, pyydetään hyväntahtoises-
ti tilaamaan aamiainen Hyvinkään
parantolassa. 516307 24488

SUONEN ENIMMIN
IHUMftYT JUEHTI <*»

KAN/Atll/TEATTERII
Sunnunt. 27/V (Helluntaina) klo 4

Halvoin hinnoin.
OLENKO MINÄ TULLUT

HAAREMIIN?
Klo 7£o

KAKSI HERRAA JA RAKKAUS.
3:n näyt. Kirj. Elsa Soini,

Maanant. 2&/V (II helluntaip.) klo i.
Halvoin hinnoin
TUKKIJOELLA.

Klo 7,30
VILLIKISSA.

Kirj. Erkki Kivijärvi.
Sunnunt. ja maanant. lippuja teat-

terilla klo 2:sta ip. 24348
»dm***o*mw.»yy>i'i.'i<M>*<i*<i**xyua

Suomalainen Ooppera
Tänään 27 p. klo 7,30 Tavall. hinn.

Kaarle kuninkaan metsästys
Lippuja klo I—s ja s:ltä Oopperalla.

24384

KANSAN NÄYTTÄMÖ
Sunnuntaina 27/J. klo 3,30.

Halvoin ' sjfiereiitihinnoiji.
SYYSMA^ÖVERIT.

Lippujen hinnat 4—15 mk.
Klo 7,30

ELÄKÖÖN POIKA TULI.
Maanantaina 28/V klo 4.

Erikoishalpahintainen näytäntö
HOUKUTUSLINTU.

Lippujen hinnat 2—lo mk.
Klo 7,30.

Almin, operettihinnoin*
* Koomillinen ooppera

BOCCACCIO.

ien Teatteri

JE?# M N:o9
W *m*m_ saasti kuvitettuna

Ja sisäiiökkäänä.
MX 24557

Tanskalaista
Maalaustaidetta

S
Arkipäivinä 11—5
Sunnuntaisin 12—i

S
TAIDEHALLISSA

Nervanderinkatu S.

Ruusu-Risti
Mlamatinea

Helluntaimaanantaina klo 12
KANSALLISTEATTERISSA.

Pääsylippuja myydään Kansallis-
teatterissa sunnunt. klo 4—7; maanani.
klo liiste alkaen.

SI 6174 24330

2062b

Siili Hiili-
iii

t.k. 27 p:nä klo 6 ip. ja t.k. 28
p:nä klo 1 ip. Maan etevimmät
voimat ottavat osaa. Ennätys
yritys: Sjöstedt ja Eriksson,

muut osanottajat: Kivi, Loukola,
Gustafsson, Husgafvel, Kopo-
nen, Herzman, Huuskonen, Hil-
den, Dahlman y.m. 24532

Untasi
Kaisaniemessä, Varattomien lasten
kesävirkistyksen hyväksi.

Viimeiset aukiolopäivät,
Helluntainpyhinä klo 12—11.

24116

Esplanadi Kappeli
Puolinen
kylmänpöydän

kera.
23344

Ruotsalaiset noiatiiujiiiiiat Helsingissa
Tänään klo V2B j.p.p.

Vanhassa kirkossa

Vesper
Huomenna klo S j.p.p.
Johanneksen kirkossa

JlllitHWili
Kuoro : Hangon Ruot s. kirkkokuoro

Sune Carlsonin johdolla.

Liturgi: pastori K. E. Forssell.
Uruissa: John Sundberg.
Saarnaa tri G. Moliis-Mellberg,

Avustavat: Hanna Granfelt, Elis
Mårtenson, William Hammar,
Fridolf Andersson ja Gustav
Pettersson sekä juhlakuoro
(500 laulajaa).

Lippuja å 10: ja 15:— sekä
, ohjelmia å 2:—, myydään enna-
kolta klo 12—2 yhteiskoululla Kor-
keavuorenkatu 23 sekä ovella.

Sisäänpääsy vapaa. Ohjelmia å
3:— myydään ovella. Uhrilahja
kannetaan laulujuhlien hyväksi.

Jännittävät

Jalkapallo-ottelut
Pallokentällä

1 helluntaipäivänä klo 10.30 a.p.

Vaasan Kiisto—Jyry
2 helluntaipäivänä klo 5 i.p.

Kuopion Riento—Jyry
Kaupunkiottelu

Jalkapalloilussa
Turku—Helsinki

toisena helluntaipäivänä klo 1 ip. Töölön pallokentällä.
SI 6255 24500

SPORT—H-J. K.
Pallokentällä

tänään klo 1. Liput 15:—, 10: ja s: mk. Hels. Jalkapalloklubi.
SI 6257 24452

Huvimatkan „ n .
_Tallinnaan

järjestää S. Postiljooniyhdistyksen H:gin osasto. Lähtö Hrgistä lauantaina 2p.
kesäk. klo 6 ip. ja palataan maanantaina klo 5 ap. Soitosta matkalla huolehtii
postiljoonien torvisoittokunta. Lippuja 125: edestakaisin. Lippuja välittävät
postiljoonit ja puhelimella 27 836 klo 10—2. Jos on esteettömyystodistus, niin
voi ilmoittautua matkalle vielä keskiviikkona 30 p. tk. Kysykää lähempiä tie-
toja puhelimella 27 836 klo 10—2. SI 6291 24499

Tanssiaiset
tänään 27/5 klo B—l.

•oHj"1 Toverien Kerholla
Antinkatu 13.

O A L L t
Sisäänpääsy 6:—.

Tanssiaiset cr*
huomenna 28/5klo B—l2

Toverien Kerholla *f^Hj™*
Antinkatu 13. VS5^

P É soittaa.
Sisäänpääsy s:—.

Mustasaaren Ulkoravintolaa
suositellaan

Hyvää kahvia, kotonaleivottua leipää, e/s Fölisön lähtee saarelle Ruoholahden-
satamasta joka puolelta tunnilta. 24401

uantaanioen Rantakahvila
avattu, (pikkukoskella), avoimia näköaloja Oulunkylän Sveitziltä, paraspituinen
retki kaupungista. Omnibusautot Vanhankaup. ja Oikylän palokunn. talolle.

24464

Juokaa Helluntaikahvinne
ja nauttikaa ensimmäisestä vihreydestä maalaishiljaisuudessa

Hertonäsin Kahvituvassa, o

24459

Ruotsalafi
Tänään klo 2 ip. Halvoin hinnoin

Mysteriet niiton
4-näyt. salapoliisinäytelmä. Kirj.

Edgar Wallace.
Klo 8 ip.

Pauline Bruniuksen tänro

Om iai viile . • •

3-näyt. komedia. Kirj. Paul GéraWy ja
Robert Spitzer.

Huomenna klo 2 ip. Viimeistä edellinen
kerta. Halvoin hinnoin

Mysteriet Hilton
Klo 8 ip.

Viimeistä edellinen kerta
Pauline Bruniuksen vierailunäytäntii.

Om las ville...
24550

Strindberg.

Rjepin
näyttely

Pyhäpäivinä 12—4.
. 24291

OlympiafaisHarsinnat
Painissa

suoritetaan huomenna maanantaina
(toisena helluntaipäivänä) klo 7,30 ip.

Valkoisessa salissa.
Tulkaa katsomaan maamme kaikkein

parhaimpien painijoittemme keskeisiä
kamppailuja olympialaisedustuksesta !

Lippuja ovelta klo 6 ip. alkaen.
Järjestää: H A K.

516196 24327
Helluntaipyhinä

päivällis- ja Illallis-
©T© Soittoa

24301

Hauskan kävelymatkan tekee
jokainen

Torni Kahvilaan
Munkkiniemessä

Pyöreän Tornin vieressä.
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Maanantaista alkaen;

■■*£ 55
Colleen Moore, Lloyd Hughes

menestyselokuvassa

Siivoojatytöstä=filmitähdeksi
Lapsille sallittu!

Näyt. arkip. klo Vs 6, »A 8 ja Vs 10 i. p.
Sunnunt. ja juhlap. myös klo 3 i. p.

•f» Ä • ItäAlertotie 8. Puhelin 33 34.
*»#ÄiÄ<'JP' WdflL Maanantaista alkaen:

im Coll e en Moore
elukuvassa

Katutanssijatar
«gli Lapsilta kielletty!

Näyt. arkip, klo 7:stä i, p. sunnunt.
55E9 ja juhlap. myös klo 5 i. p,

24240
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ALPPILA
avoinna kaiken vuotta klo 10:stä ap. Aamiainen klo 11—12.. päivällinen
i—7, illallinen S— l2. Soittoa sisällä joka päivä klo B—l2.8—12. Sunnuntaisin
ja pvhäpäivinä 2—i, S— l2. Huoneita suurehkoja ja .pienempiä tilauksia
varten. Puhelin 00 293. 19676

Ravini. Luoto
Helluntaipäivänä ja toisena helluntaipäivänä

Kahvikonsertti 2—4 ♦
Aamiainen 11—2.
Päivällinen 4—B.
IHallis-tanssiaiset joka päivä \'i 9 alk,

SI 6292 24497

{iiiil;':]
S ■ Kahvi-Konsertti, y £ S
i I Aamiainen, 't S
)li Päivällinen. HL?

|SI Illallis- LS
| S Tanssiaiset | S
| <* Mr. Francois ?

| } Orkesteri r

I S Upeita huoneita nyky- SS V aikaisine hienouksineen. S
| S M/R .BRÄNDÖ" lähtee joka S9 i täysi tunti P. Satamasta: (

■ / Pyhäpäivinä alk. klo 12 /

fc S Arkisin „ a )

P 34484

IlafflniiKÉol4 Lonua*. 4
2 Päivällinen /* 3

lllallinen

$ Soittoa. $s s

S Kahvila X

S Lauttasaaressa avataan heilun- S
N taipäivänä toukok. 27 p:nä. N
S Kahvi kahvila Insulassa on S

hyvää. o
S Matka kahvila Insulaan Laut- S

tasaaren lautalla kostaa 10 min. v
v VC Kahvila Insula, Lauttasaari, C
S Puli- H- S

HAUSKAT HELLUNTAI-

TANSSIAISET
tänään 27. S. Heimolan yläsalissa

Hallituskatu 15
Hauskan Jazz-orkesterin säestyksellä.

Klo 8,30 ip.—2.
• Lippuja ovella.ä Smk. 10: kpl.

Helsingin Eesti Urheiluseura
Maleva.

SI 6262 24428

Korkeasaaren
Ravintola

Suositellaan
Aamiaisia, Päivällisiä ja

Illallisia.
Soittoa VaB-12 i.p.
Kohtuulliset hinnat.

Maaseutulaiset huom.l
opetelkaa viimeiset

ftanssiuutuudet Helsin-
gissä käydessänne.

Yksityistunteja koko
päivän

ELO' KUOSMANEN
TANSSIOPISTO,

Unioninkatu 45. Puh.
29022. Toimistoaika klo
12—2 ja 6—B.
Avoinna koko kesän '. !

SI 6252 241SS

lanne käydä työrauhalle aina vain 1
iurmiollisemmaksi. Onhan jo julki-
suudessa näkynyt sellaisiakin ehdo-
tuksia, että Suomen Ammattijärjes-
töstä olisi muodostettava nimen-
omaan valtiollinen puolue, joka sel-
laisenaan ottaisi osaa vaaleihin ja
jonka tarkoitus kai olisi, samalla
kuin se edelleen olisi kommunistien
johdossa, sulattaa itseensä niitä so-
sialidemokraattisia aineksia, jotka,
joskin toiset vastahankaisesi,- edel-
leen ovat mukana ammattiyhdistys-
liikkeessä. Kuinka tällainen uusi,
ammattiliikkeen pohjalle perustettu
uusi puolue olisi omansa lisäämään
kommunismin valtaa ja vaikutusta

— sosialidemokraattien
kustannuksella —, se on ilmeistä.

Puheenaolevaa kuukauslehteä vas-
taan ovat nyt sosialidemokraatit
nousseet, koska se on sisältänyt ta-
vallista räikeämpiä törkeyksiä heis-
tä. Mutta tämä toimenpide on vain
hyvin heikko pyristely sitä yleistä
ilmiötä vastaan, että Suomen am-
mattiyhdistysliikkeestä on tehty kai-
kissa suhteissa kommunistinen puo-
luelaitos. Jos sos.-dem:ttien onnis-
tuisikin mainitussa suhteessa siistiä
tämän kuukauslehden suu, ei asiain
nykyinen tila suinkaan yleisemmin
korjautuisi. Ammattijärjestöstä ei
tietysti, tuon sos.-dem:tteihin koh-
distuvan siistimisen katittakaan tu-
lisi sitä puolueetonta, puhtaasti am-
matillista laitosta, joka sen pitäisi
olla, yhteisenä kaikelle työväelle;
vaino poliittisesti toisin ajattelevia
taikka sellaisia vastaan, jotka eivät
haluaisi ottaa puoluejäsenkirjaa siel-
tä eikä täältä, mutta kuitenkin am-
mattilaisina tehdä työtä, jatkuisi
epäilemättä ennallaan. Sosialidemo-
kraatit nousevat vain hiukan taka-
jaloilleen, kun kommunistien komen-
to ammattiliikkeessä polkee kovin
räikeästi heidän varpailleen, mutta
eipä näytä heilläkään olevan vaka-
vasti halua palauttaa ammattiyhdis-
tysliike' Suomessa yleensä terveelle,
kommunismista vapaalle ja täysin
puolueettomalle kannalle.

Joskus on tosin sosialidemokraat-
tiemme keskuudessa näkynyt tällai-
sia yrityksiä yhteydessä pyrkimys-
ten kanssa palauttaa Suomen am-
mattiliike takaisin länsimaiseen,
Amsterdamin internatsionaleen. Jo-
ku aika sitten tehtiin eräissä Suomen

kaupungeissa siten aloite sosialide-
mokraattisen ammattiväen yhteistoi-
minnasta, jonka oli tarkoitus pitää
tätä asiaa vireillä sos.-dem. työväen
keskuudessa. Mutta samoinkuin
eräät edelliset yritykset samalla
alalla näyttää tämäkin aloite rauen-
neen siihen peloitteluun, että ammat-
tiyhdistysliike maassa näin hajotet-
taisiin. Kommunistinen aines on
yhä tosiasiallisesti pysynyt kiinteäs-
ti ammattiliikkeen johdossa, vieläpä
kaikesta päättäen aina vain vahvis-
tunutkin asemassaan.

Nämä ilmiöt Ammattiliikkeen ja
ammattityöväen keskuudessa eivät
koske ainoastaan niitä eri sosialisti-
sia puolueita, joiden välillä aina sil-
loin tällöin huomataan siitä, asiasta
tapahtuvan kahnausta, vaan ne kos-
kevat hyvin läheisesti yhteiskuntaa
kokonaisuudessaankin. Jo se seik-
ka, että maan ammattiyhdistysliike
on jatkuvasti sellaisten' ainesten joh-
dossa, jotka saavat toimintaohjeen-
sa maan rajojen ulkopuolelta ja jot-
ka sitä siis käyttävät maalle yleen-
sä arveluttaviin tarkoituksiin, samoin
kuin sekin seikka, että näin johdettu
ammattiliike joka askeleella uhkas
työrauhaa teollisuudessamme, pa-
kottaa kansalaiset puolueisiin kat-
somatta yhä suuremmalla huolelle
seuraamaan näitä ilmiöitä.

Maatalousministeriö. Maata-
lousministeriö on määrännyt maa-
talous- ja metsätieteiden kandidaa-
tin, agronomi Pekka Ilmari Jalka-
sen Pohjois-Hämeen kasvinviljelys-
koeaseman johtajaksi yhden vuoden
koeajalla ensi kesäk. 1 päivästä
lukien.

Maatalousministeriö on nimittä-
nyt maata!ouskoelaitoksen kasvin-
viljely-osaston ensimmäisen assis-
tentin virkaan viran nykyisen hoita-
jan, fil. tri Evert Frithiof Simolan.

Maatalousministeriö on oikeutta-
nut maatalouden koetoiminnan kes-
kusvaliokunnan julistamaan haetta-
viksi maataiouskoelaitoksen koti-
eläinhoito-osaston kaksi ensimmäi-
sen assistentin virkaa.

Naiset ovat yksimielisiä siitä, että

„Le Monde"
cold-créme

on luotettavin valmiste ihon hoitoa
varten.

VALKOINEN RISTI.
■ ■ s 1952!

Maanantaina klo 2mwf\ D Ä Tir/\T K Kasarminkatu.
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Lapsille sallittu! Koksoisohjelma !

Erä m a a n ritari * Merisankareita
7.näytöksinen seikkailu t 7-näyt. huvinäytelmä.

<s> Amerikan Majakka fa Perävaunu

SYDÄMEN TUSKAA +
Seikkailu. ■s■

Ken Aaunard

JAZZKUNINGÄS
huvinäytelmä.

<"*v Unionink. 45. f I Iti lti Maanantaista
} Puh. 22919 DIW aVJIIIV/ll klo 5 ip. f

1) Pitkä=Jussi ja Pikku Matti ~ 2) Buster Keaton menestyselo-
elokuvassa •» kuvassa

Nahkapoikia K Rakkaus Ja romahdus
Mielenkiintoinen 7»näyt. huvinäyt. K Hinnuisen hauska 7*näyt. huvinäyt.

Tänään, sunnunt klo 2:sta ip. viikon jännittävä ohjelma

SYY MIKSI ja KALIFORNIAN SANKARI
Lapsille sallittu. Orkesterisoittoa. 248S

Sturenkatu 32-34 KIN
Maanantaina

»KUMMITUSJUNA"
Salaperäinen seikkailu

(Gay NEWALL)
Lapsilla kielletty.

Huom. Ori
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Opris
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Lounas 11—2 Kahvikonsertti
Päivällinen 4—B Tanssin kera 2-4

Illallis-Tanssiaiset 9—12
Kahviaamiaisia

PARVEKKEELLA.
M ERI\JRED SOITTOKUNTA V2B—1/2 77

24546

Tl

?ratictsftQiter Aam^ inen
seisovine voileipäpöytineen.

(I. RobertinL 3. Kauppakujassa)
Päivällinen

HuomJ 3—^B.

Kahvitanssiaiset Illallis-Tanssiaiset
2-4 S-12
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IÄVCtjQ lUId Huul l lTatzorkesteri'— Autoja Hikiin |

-KINO Vallila
Torstain»

»VERINEN RINTAMA"
Yleisön pyynnöstä

(Hoot Gibson)
Sallittu lapsille

:esterisoittoa SI 6195 24324

Ammattiliikkeen
puolueettomuus.

_2452i I

Lehdessämme oit pari päivää sit-
ten selostettuna juttu siitä, miten
Suomen Ammattijärjestön julkaisema
ja kustantama kuukausilehti »Suo-
men Ammattijärjestö» kohtelee siltä
edellytettävää puolueettomuutta so-
sialisen työväen omassakin keskuu-
dessa ja miten tätä ilmiötä äsken an-
karasti arvosteltiin ammattijärjestön
toimeenpanevassa valiokunnassa sen
sosialidemokraattisten jäsenten ta-
holta. Siellä todettiin, että tämä
kommunistien johdossa ollut lehti
pitkin matkaa on sisältänyt sosiali-
demokraatteja parjaavia kirjoituk-
sia, ollen sen toukokuun numero sii-
nä suhteessa niin törkeä, että sitä
ei katsottu mahdolliseksi ollenkaan
lähettää julkisuuteen. Lehdelle va-
littiin nyt toimitusneuvosto sekä aii-
si päätoimittaja.

Tämä vasemmistolaisten keskinäi-
siä kinasteluja koskeva juttu kiin-
nittää ulkopuolella olevien mieltä
etupäässä vain uutena näytteenä
siitä, kuinka häikäilemättömästi
kommunistit ajavat omaa propagan-
daansa myöskin ammatillisen liik-
keen keskuudessa ja sen eri elinten
kautta, välittämättä siinä kohden va-
semmiston eri siipien välillä tehdyis-
tä sopimuksistakaan, ja kuinka tä-
mä ammattijärjestö, jonka perusteil-
taan pitäisi olla epäpoliittinen, työ-
väen ammatillista kehitystä yleensä
valvova elin, on kokonaan muuttu-
nut kommunistien poliittiseksi vä-
likappaleeksi ja edustajaksi. Tämä-
hän on kyllä jo kauan tunnettu; se
seikkahan on mitä turmiollisimmin
vaikuttanut työoloihin maassamme,
työntekijäin ja työnantajien välei-
hin. Mutta kun on käynyt yhä sel-
vemmäksi, mistä kommunistit saa-
vat toimintaohjeensa, uhkaa tuo ti-

y/sssssssssssssssssssss//

£ Aurinkoa f
f ja it hyvää kahvia /

I Kahvila Taivaskallio.J



Järjestelyt sosialk
ministeriössä.

Yhteiskuntapoliittisten, sosialisten
asiain virallinen hoito on maassam-
me viime vuosina ollut monenlaisten
muutosten alaisena. Vuonna 1917
perustettu erityinen »sosialihallitus»,
jolle kaikki nämä asiat silloin kuu-
luivat, lakkautettiin v. 1922, jolloin
sosialihällinto kokonaisuudessaan
siirrettiin sosialiministeriöön. Asiain
jakautuminen siellä eri osastoihin on
senjälkeen ollut useampain uudis-
tusten alaisena. Tämä on osaksi
riippunut siitä, että työ tällä alalla on
kehityksen varrella lisäytynyt ja laa-
jentunut, osaksi myöskin muista sa-
tunnaisemmista seikoista. Yleensä
tämänluontoisten tehtäväin ja laitos-
ten hoidolle tuskin on eduksi, että
niiden alalla aivan usein tapahtuu
järjestelmän 'ja johdon muutoksia, ja
siksi on asiaaharrastavissa piireissä
herättänyt jonkinverran epäilyksiä
se, että nyt taas erään kuolemanta-
pauksen (lastensuojeluosaston päälli-
kön poismenon) johdosta on ryhdyt-
ty töiden jakoa ja johtoa sosialimi-
nisteriössä uudelleen mullistelemaan.

Lehtemme eilispäiväisessä nume-
rossa oli luettavana uutinen siitä, mi-
ten nyt tapahtuneen asetuksenmuu-
toksen kautta toiminta sosialiminis-
teriössä tulee ensi heinäk. 1 p:stä uu-
delle kannalle järjestettäväksi, sa-
moinkuin sosialiministeriön taholta
annettu selitys näiden muutosten pe-
rusteluista ja tarkoituksista. Jo se
seikka, että näin yleisölle on katsot-
tu tarpeelliseksi selittää ja ikäänkuin
puolustaa tehtyjä muutoksia, osoit-
taa, että toimenpide itse asianomai-
sella tahollakin on tuntunut jonkin
verran arkaluontoiselta. Sitä sellai-
nen osastojen uudelleen ryhmittele-
minen ja siirtäminen toisen päälli-
kön alaisuudesta toiselle epäilemät-
tä onkin. Kuten muistetaan, oli joku
viikko sitten lehdessämme luettava-
na eräs näitä kysymyksiä läheltä
seuranneiden henkilöjen lähetetty

Sunnuntaina Toukokuun 27 p

kirjoitus, jossa erityisesti varoitettiin
yhdistämästä köyhäinhoidon ja las-
tensuojelun tehtäviä ja johtoatoisiin-
sa, mikä nyt kuitenkin asetuksen-
muutoksen kautta on tapahtunut. .

Ulkopuolellaolevalle ei käy anne-
tun selityksen avullakaan aivan sel-
väksi, onko sosialiministeriön alai-
sissa osastoissa lopultakaan ta-
pahtunut muuta kuin yksi ai-
noa varsinainen uudistus. Tämä
tietää sitä, että eräät keskeiset
sosialiasiat ministeriössä nyt ovat
jaetut kahteen pääosastoon, työ-
asiainpsastoon, jonka päälliköksi tu-
lee ammattien ylitarkastaja, ja huol-
toasiainosastoon, johon kuuluvat
köyhäinhoito- ja lastensuojelutoimis-
tot ja jonka päällikkönä tulee ole-
maan entisen työ- ja huolto-osaston
päällikkö. Muutokset koskevat eri-
tyisesti jälkimmäistä osastoa, jonka
päällikkö on ent. ylitirehtööri Einar
Böök. Hänen työalansa muuttuu
näet nyt niin, että siitä siirtyy pois
työasiaintoimisto (ammatintarkastus
ja työnvälitys), jolla alalla hän on
asiantuntija, kuten hänen toiminnas-
taan ja julkaisuistaan hyvin tunne-
taan, ja että hänen johtoonsa nyt
siirtyy lastensuojelu, jolla alalla hän
ei ole ennen työskennellyt eikä siis
ole asiantuntija. Mahtaakohan täl-
lainen muutos, tämäntapainen työ-
alain uudestaan jaoittaminen ja työ-
voiman sijoittaminen olla asiallisuu-
den vaatima? Sitä voitaneen ehkä
pintapuolisesti katsoen pitää tarkoi-
tuksenmukaisena, mikäli teorettisesti
ja vasten asiantuntijain mielipidettä
katsotaan köyhäinhoidon ja lasten-
suojelun kuuluvan yhteen, mutta
käytännön ja asiallisuuden kannalta
uudistus tässä kohden tuskin yllävii-
tattuihin seikkoihin nähden tätä ny-
kyä lienee kaikkein onnistunein.
Tuntuu siltä kuin olisi hallituksen
ollut syytä antaa tällaisen uudistuk-
sen jäädä ainakin toistaiseksi to-
teuttamatta.

Alkujaan uskoteltiin, että hank-
keissa ollut sosialiasiain uudelle
kannalle järjestäminen sosialiminis-

TiniiTippm
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ulkolaitamoottori on varustettu
vedenpitävällä BOSCH-korkea-
jännitysmagneetilla,kaikki osat,
jotka joutuvat veden kanssa
kosketuksiin, ovat pronssiset, ja
jäähdytysvesi valuu ulos äänen-
vaimentajan kautta, joten moot-
tori on erittäin äänettömästi-
käypä. Kun se sitä paitsi on
kestävä, ehdottomasti varma-

käyntinen, voittamaton nopeudessa ja halpuudessa ja säästäväinen
käytössä, saadaan ostamalla sellai-
nen paras vastine rahoilleen. Siro-
tekoisia, nopeakulkuisia ja hyvin-
rakennettuja PERFECT-venheitä
soutuvenhe- ja kilpailumallia suo-
raan varastosta. ■åém xl':' ix ' :~---
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Sotilastapaturmalain
tulkinta.

Vakuutusneuvosta on aikoinaan
sosialiministeriölle valittanut tapa-
turmalautakunnan menettelystä eri-
näisiä sotilastapaturma-asioita kä-
siteltäessä. Siten olisi lautakunta
käsitellyt ensimmäisenä asteena
eräitä elinkorkoa koskevia asioita,
vaikka ne olisivat vakuutusneuvos-
ton ensimmäisenä asteena käsitel-
tävät, sekä jättänyt alistamatta va-
kuutusneuvostoon ohimenevää kor-
vausta koskevat hylkäävät päätök-
set, vaikka ne vakuutusneuvosten
käsityksen mukaan olisivat vakuu-
tusneuvosten alistettavat. Valtio-
neuvosto pyysi asiasta lausunnon
oikeuskanslerinvirastolta. Nyttem-
min on oikeuskanslerinvirasto an-
tanut sanotun lausunnon, jossa se
katsoo, että elinkorkoasiat on va-
kuutusneuvosten aina käsiteltävä
ensimmäisenä asteena, mutta että
laki toisin kuin työväentapatur-
malaki ei säädä että ohimenevis-
tä vammoista vaadituista korvauk-
sista annetut hylkäävät ratkaisut
olisi viran puolesta alistettava va-
kuutusneuvosten tarkastettaviksi.

Luonnonsuojelulaki.

Siitä on hankittava korkeimman
oikeuden lausunto.

Esiteltäessä valtioneuvostossa
perjantaina tasavallan presidentin
vahvistettavaksi eduskunnan hy-
väksymää lakia eräiden luonnon-
suojelualueiden perustamisesta val-
tionmaille määräsi presidentti pyy-
dettäväksi asiassa korkeimman oi-
keuden lausunnon.

Yksityiskoulut. Viipurin uuden
yhteiskoulun saksan- ja ranskankielen
opettajaksi valitsi koulun johtokunta
t.k. 24 p:nä pitämässään kokouksessa
10 hakijasta fil maist., rva Elsa Suik-

kasen Viipurista sekä yläluokkien his-
torian ja suomenkielen opettajaksi fil.
maist. Anna Leinosen Kauhavalta.

Turun suomalaisen yhteiskoulun tyt-
töjen voimistelun opettajaksi on 14
hakijasta valittu voimistelunopettaja-
tar Lyyli Nuotio Varkaudesta.

teriössä tulisi aiheuttamaan valtiolle
jonkinvertaisen säästön. Nyt sel-
viää, että mistään sellaisesta ei ole
ollenkaan kysymys. Sitä vähemmän
olisi mielestämme ollut syytä taas
käydä vasta verrattain vähän aikaa
toiminutta järjestelmää muuttele-
ma'3 "

Uudet säännökset ajos
korteista.

Kuten eilen lyhyesti- mainittiin,
on moottoriajoneuvoliikennease-
tukseen tehty erinäisiä ajokortin ja
liikenneluvan saantia koskevia
muutoksia. . Nämä muutokset si-
sältävät seuraavaa:

Kuljettajatutkinnon suorittamis-
ta koskevaan 38. §:ään on tehty
sellainen lievennys aikaisemmista
määräyksistä, että katsastusmies
voi hyväksyä kokelaan, jolla on to-
distus ainoastaan yhden kuukauden
ajosta, jos hän on ollut vähintään
yhden vuoden Trrlarin tai sorvarin
opissa tai muuten todistettavasti
omaa vastaavan konepajatyökoke-
muksen.

Ajokortin saantia koskevaan 39.
§:ään, jossa luetellaan mitä todis-
tuksia ja-muita selvityksiä hake-
mukseen on liitettävä, on 4 koh-
taan, jonka mukaan hakemukseen
on liitettävä poliisiviranomaisen
hyväksymä selvitys siitä, että haki-
ja on elämässään raitis ja säännöl-
linen, on tehty sellainen koventava
lisäys, että selvityksestä tulee käy-
dä myöskin ilmi, ettei hakijaa ole
tuomittu rangaistukseen juopunee-
na esiintymisestä tai .alkoholipitoi-.
sen aineen luvattomasta kuljetuk-
sesta, myynnistä -tai -varastossapi-
dosta viimeisten kahden vuoden ai-
kana. Samalla - on. pykälän lop-
puun tehty sellainen lieventävä li-
säys, että kulkulaitosministeriö on
oikeutettu hakemuksesta myöntä-
mään poikkeuksia pykälän 1. mo-
mentin 2. ja 3. kohdassa mainituis-
ta (ikää ja näköä koskevista) kel-
poisuusehdoista.

40 pykälään, joka koskee ajo-
korttien laatua, riippuen siitä, mil-
laisella moottoriajoneuvolla ajokoe
on suoritettu, on 3. kohta muutettu
siten, että se koskee jaloinvaihdet-
tavaa Ford-automobiiliä.

56. pykälästään hävitetty n.s. 25
km raja ja kohta muutettu kuulu-
maan seuraavastk-Liikennelupa on
voimassa ainoastaan sillä paikka-
kunnalla, jossa se on annettu. Am-
mattimaisen moottoriajoneuvolii-
kenteen harjoittaja on kuitenkin oi-
keutettu ottamaan tilapäisesti kul-
jetettavaksi henkilöitä tai tavaraa
toiselle paikkakunnalle ja sieltä ta-
kaisin, olematta kuitenkaan oikeu-
tettu siellä harjoittamaan paikallis-
liikennettä ilman asianomaista lu-
paa.

66., 67. ja 68": pykäliin on tehty
sellainen lisäys, että Suomen Au-
tomobiiliklubin'«&ett*. ovat myös-
kin Yleinen Autoliitto ja Maaseu-
dun Autonomistajani Liitto toistai-
seksi oikeutetut Suomessa anta-
maan kansainvälisiä matkalupakir-
joja.

Vihdoin on 72. pykälään liitetty
seuraavat kaksi uutta momenttia:

Kuljettaja, jonka ajokortti on pe-
ruutettu, tulee heti palauttaa se
asianomaiselle poliisiviranomaisel-
le. Milloin tarpeelliseksi katso-
taan, voi poliisiviranomainen jo en-
nenkuin päätös kortin-peruuttami-
sesta on tehty, väliaikaisesti ottaa
kuljettajalta ajokortin. .

Ensimmäisessämömentissa mai-
nituin edellytyksin voi muukin po-
liisiviranomainen kuin,se, joka on
antanut ajokortin, ottaa sen moot-
toriajoneuvon kuljettajalta. Täl-
löin tulee poliisiviranomaisen heti
toimittaa ottamansa ajokortti po-
liisiraportteineen ottamisen syistä
ajokortin antaneeffe poliisiviran-
omaiselle, joka ratkaisee kysymyk-
sen ajokortin peruuttamisesta.

Virkamiesten perheenlisät.

Valtiovarainministeriön huhtik. 20
p:nä 1925 antaman määräyksen mu-
kaan tulee virastojen ja viranomaisten
palkkoja maksaessaan vaatia ja kunkin
tammikuun tilitodfsteihin liittää papin-
todistukset, joista käy ilmi, että silloin
suoritetut perhelisät"ovat voimassa ole-
vien säännösten mukaiset. Kun kui-
tenkaan asianoniaiset valtion toimessa
olevat henkilöt eivät papiston palkkauk-
sesta 4 p:nä elok. 1922 annetun lain 9.
§:n säännösten ja valtioneuvoston vir-
katodistuksista suoritettavaa taksaa
koskevan, 12 p:nä 'okak. 1922 tekemän
päätöksen mukaan voi saada lunastuk-
setta kysymyksessä olevia papintodis-
tuksia ja kun tuntuu kohtuuttomalta;
että he ovat pakotettuja joka vuosi
esittämään papintodistuksen, josta hei-
dän täytyy suorittaa lunastusta, on
opetusministeriö valtiovarainministe-
riölle lähettämässään kirjelmässä esit-
tänyt, että alussa mainittua valtioneu-
voston päätöstä sikäli muutettaisiin,
että poistettaisiin määräys papintodis-
tusten esittämisestä, varsinkin kuin vi-
rastot voivat, milloin-se tarpeelliseksi
havaitaan, valtioneuvoston heinäk. 9
p:nä 1925 tekemän päätöksen mukaan
maksutta saada puheenalaiset papinto-
distukset asianomaisilta kirkkoherran-
virastoilta. ...

~ . _ .

Turun hovioikeus. Ehdolle kan-
neviskaalinvirkaan on asetettu l:lle
sijalle hovioik.-viskaali Br. Väinö
Mild; 2:selle Turun tuomiokapitulin
sihteeri Axel Abiei: . Uggeldahl ja
3:nnelle hovioik.-notari Veikko Tau-
!erL • >---o :■ :■.:.: : .
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Ylläkuvattu kaunis pöytälamppu
on oikeata porsliinia, katiko-varjos'
timella,ja maksaa vain 75 markkaa.

Maaseudulle postikulu* lisää.

Uusi huoneisto ...

i*_ Jet lamput

U udet huoneet,
uudet matot, uu-
det verhot, uudet
seinäpaperit, ja jot-
ta sopusointuinen
kokonaisuus olisi
täydellinen uu-
det, ajanmukaiset
lamput Idmanilta.

Katsokaa oheista
lamppua ja huo-
matkaa sen hinta

ette voi enää
valittaa, että hie-
not lamput olisi-
sivat kalliita.

Hienot lamput eivät
ole enää kalliita
kun ne ostetaan

Idmanilta.

Aleksanterink. - KULMA - Mikot
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Suojeluskuntajärjestön suurjuhlat
Turussa kesäkuun 16-17 p:nä.

Tasavallan presidentti kunnioittaa
juhlia läsnäolollaan.

Suojeluskuntajärjestön voimistelu-
juhlat ja Varsinais-Suomen sk.-piirin
10-vuotisjuhla Turussa kesäkuun 16—

17 näyttävät muodostuvan suurjuh-
liksi. Niiden ohjelma on jo valmiiksi
viimeistelty, mutta mainittakoon sii-
tä vain yleispiirteitä. Ensimmäinen
juhlapäivä kuluu pääasiassa voimisr
telukilpailuiden merkeissä. Illalla on
Palo kuntatalossa juhla-iltama sekä
Kansallisteatterin näyttelijöiden järjes-
tämä juhlanäytäntö Teatteritalossa.

Voimistelukilpailut jatkuvat sunnun-
taipäivänä. Juhlien päänumerona ovat
Varsinais-Suomen sk.laisten ja voi-
mistelijoiden paraati Kauppatorilla ja
sitä seuraava juhlamarssi urheiluken-
tälle. Siellä suoritetaan monisatapäi-
sen voimistelijajoukon yhteisvoimis-
telunäytös, minkä jälkeen Urheilupuis-
ton takakentällä alkaa lyhyt, mutta
arvokas Varsinais-Suomen sk.-piirin
kymmenvuotismuistolle omistettu juh-
lahetki. Tämän jälkeen pidetään vie-
jä sk.-järjestön murtomaajuoksukil-
pailut ja palkintojenjakotilaisuus ken-
tällä. Juhlat päättyvät palokunnan-
talossa pidettävään juhlailtamaan,
jossa suojeluskuntien ylipäällikkö,
kenraali Malmberg lausuu päättäjäis-
sanat Teatteritalossa on tänäkin il-
tana julsnäytäntö.

Juhlille saapuu suuri joukko huo-
mattavia kutsu- ja kunnia vieraita.
Tasavallan presidentti on luvannut
kunnioittaa juhlia läsnäolollaan.

Kirkollisvirkatalojen käyttö
asumistarkoituksiin.

Asutustoi-mintakomitea on -tällä
kertaa koossa ollessaan ensimmäi-
sessä lukemisessa käsitellyt asetta-
mansa' työvaliokunnan ehdotusta,
joka koskee papiston virka- ja
palkkatilojen käyttöä asutustarkoi-
tuksiin. Komitea on tässä lukemi-
sessa päättänyt ehdottaa, että mai-
nituista tiloista on tilattoman väes-
tön . viljelys- -ja asuntotarkoituksiin
luovutettava kaikki tällaisiin tarkoi-
tuksiin soveltuvat alueet, joita ei
välttämättömästi ole varattava seu-
rakunnan,' kunnan tai valtion taikka
yleishyödyllisten laitosten tarpeisiin
tahi joilla ei muuhun kuin tilattoman
väestön viljelys- ja asuntotarkoi-
tuksiin, kuten tontti- ja tehdasalu-
eiksi käytettyinä ilmeisesti ole pal-
jon suurempi arvo, kuin mihin ne
voidaan mainittuihin tarkoituksiin
käytettyinä -arvioida. Täten luovu-
tetuista maista suoritetaan seura-
kunnille asutuslain säätämä hinta.

edelleen on komitea valtioneu-
vostolle päättänyt ehdottaa, että pu-
heenaolevasta lakiehdotuksesta pyy-
dettäisiin syksyllä kokoutuvan kir-
kolliskokouksen lausunto. Kysy-
mystä käsitellessään on komitea
asiantuntijoina käyttänyt eduskun-
nan oikeusasiamiestä, lakit, tohtori
Y. W. Puhakkaa, hallintoneuvos
Hj. Kahelinia, esittelijäneuvos Y.
Loimarantaa ja lakit. kand. E.
H. I. Tammiota sekä tuomioro-
vasti A. V. Kuusistoa. Niin-
pian kuin eräitä selvityksiä on saa-
tu ja mietintöehdotus valmistunut,
kokoutuu komitea uudestaan kesä-
kuun loppupuolella kysymystä toi-
sessa lukemisessa käsittelemään.

Kysymys yleisten rakennusten
ylihallituksen säilyttämisestä,

Valtion rakennustoiminnan uu-
delleen järjestämistä koskevasta
mietinnöstä antamassaan lausun-
nossa on opetusministeriö kannatta-
nut yleisten rakennusten ylihallituk-
sen säilyttämistä, joskin koulura-
kennussuunnitelmain 1 laatiminen voi-
taisiin antaa kouluhallitukselle. Jos
kuitenkin ylihallitus lakkautettai-
siin, olisi ministeriölle varattava ti-
laisuus . ehdotuksen tekemiseen sen
alaisten hallinnonhaarain rakennus-
toiminnan järjestämisestä,

Puolustuslaitos.

Reservilääkintäupseeritutkinnon ja
asevelvollisuutensa suorittaneet lää-
ket. kandidaatit alikersantti Taavi Jo-
hannes Häkkinen, suojeluskuntalää-
kintäupseeri Usko Nikolai Rinne sekä
réservivänrikki Martti Bertil Aimonen
ovat pimitetyt reservilääkintäluutnan-
teiksi jäämällä reserviin.

Reserviupseeritutkinnon suorittaneet
suojeluskuntaupseeri Mikko Pyrhönen
ja korpraali Yrjö Taavetti Alaranta
on nimitetty reservivänrikeiksi jää-
mällä reserviin.

Yleisesikuntamajuri Eija Rihtniemi
on siirretty puolustusministeriöstä
suojeluskuntajärjestöön sekä jääkäri-
majuri Leo Viktor Brunila Hämeen

kutsuntapiirin kutsuntatoimistosta puo-
lustusministeriöön, ministeriön teknil-
lisen osaston päällikkö, jääkäriversti
Knut Isak Solin ja on hänet siirretty
reserviin ja. oikeutettu käyttämään so-
tilasvirkapukua.

Reserviin kuuluva kapteeni Väinö
Emil Vartiainen on merkitty siirre-
tyksi reserviin majurina.

Posti- ja lennätinlaitos. Kemin
posti- ja lennätinkonttorin hoitajaksi
on nimitetty Pietarsaaren posti- ja
lennätinkonttorin ekspeditööri E. Uo-
tila.

Ekspeditööriksi Helsingin postikont-
toriin on nimitetty ja siirretty Hä-
meenlinnan posti- ja lennätinkontto-
rin ekspeditööri O. F. Vikman.

Ekspeditööriksi Savonlinnan posti-
ja lennätinkonttoriin on nimitetty
postivaunupiirin ensimmäinen kirjuri
V. A. Kouvo, ekspeditööriksi Jyväs-
kylän posti- ja lennätinkonttoriin pos-
tivaunupiirin ensimmäinen kirjuri E.
E. Koistinen ja ekspeditööriksi Rova-
niemen posti- ja lennätinkonttoriin
postivaunupiirin ensimmäinen kirjuri
E. H. Juntunen.

Ylimääräiseksi ensimmäiseksi kir-
juriksi postivaunupiiriin on määrätty
kirjuri A. F. Simonen.

Avustus. Opetusministeriö on
myöntänyt Teologiselle Aikakauskir-
jalle kuluvaa vuotta varten 6,000 mar-
kan suuruisen avustuksen.

bl l lnä r m
valiolaatuisia

KONTTORIHUONEKALUJA

saadaan edullisimmin

Systemasta
Helsingissä ja maaseutuhaaraliikkeistä.

MX 1854

N:o 143 - 1928 - 5

Uusi lastenhoitokirja:

Pienokaista
odoteltaessa

Lyhyt opas nuorille äideille
kirjoittanut

Karin Tham.
Suomalaisen painoksen
esipuheen kirjoitanut

Prof. Arvo Ylppö.
49 tekstiä valaisevaa kuvaa.
Hinta nid. 15:—, sid. 20:-

*

Suosittelemme seuraavia
jokaisen kodin kirjas-
toon soveltuvia teoksia:

Tee itse
kotisi korjaustyöt
Tekijän, MauritzLarssonin

valtuuttamana suomentanut
Jalmari Kekkonen (Ammat-
tikoulujen tarkastaja). Run- V

saasti kuvitettu.
Hinta sid. Smk. 19:—.

*

Itsensåelåttåjån
Keittokirja
Sid. Smk. 25:—.

*

Menestyminen
Opas päämääränsä saavutta-

misen taidossa.
Nid. Smk. 15:-, sid. Smk. 20:-

Puheenpidon opas
sisältää suuren määrän esi-
merkkejä eri tilaisuuksissa

pidettävistä puheista.
Nid. Smk. 15:-, sid. Smk. 20:-
Xaikkialla kirja-
kaupoissa ja suo-

raan kustantajalta.

MINERVA
Helsinki.
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Suomenlinnan historialliset
rakennukset.

Muinaistieteellisen toimikunnan,
esityksestä on opetusministeriö
myöntänyt toimikunnan käytettä-
väksi Suomenlinnan( historiallisten
rakennuksien korjauksia varten
15,000 markan lisämäärärahan sekä
kesäkahvilaa varten tarpeellisen pa-
viljongin rakentamiseksi Suomen-
linnan museoalueelle 30.000 mark-
kaa.

Kesäkahvila, jota jo kauan on
suuresti kaivattu, tulee rakennetta-
vaksi Piperin puistossa näkyvällä
paikalla olevan lahon lautaraken-
nuksen tilalle, jota rakennusta ai-
koinaan on käytetty roomalais-kato-
listen jumalanpalvelusten pitoon.
Paikalta on komea näköala sekä lin-
noitukseen että merelle.

Suomen kansalaisiksi on otettu
Ruotsin alamaiset, ipteekkioppilaat
Astrid Isabella Rosén ja Ethel Oneida
Aurelia Blomqvist, konttoriapulainen
Anna Elin Ester Amalia Wallin, kir-
jansitoja Maria Katarina Bonnevier ja
sairaanhoitajatar Viktoria Vilhelmina
Smedberg, Norjan alamainen, palveli-
jatar Rachel Adelia Martinsen, Turkin
alamainen, kauppias Bäschar Alejeff,
ent. Venäjän alamaiset, veturinlämmit-
täjänleski Ulrika Nikutjeff, työmies
Konsta Toppinen, työmies Martti Hä-
mäläinen, puhelinmonttööri Aleksan-
der Kasatkin, opettajatar Eevi Salli-
nen, kulkukauppias Risto Mattinen,
työmies Mikko Vuolas, mekaanikko
Heinrich Edgar Hackel, talollisenpoika
Evald Fleischman, kansak.opettaja Aa-
po Iho, tehtaantyöläinen Kyril Pusch-
kareff, valtioneuvoksetar Alfhild Elise
Scalon, johtaja Alexander Marchuk ja
opettajatar Julia Jatskowska sekä
Neuvosto-Venäjän kansalainen Tuo-
mas Läärä.

Sitä vastoin on Puolan kansalaisen,
räätäli Mooses Mordchai Furmanin
sekä ent. Venäjän alamaisten, ent. vir-
kamies Aleksander Odoffin ja työmies
Hannes Sinisalon anomukset päästä
Suomen kansalaisiksi hylätty. Suomen
kansalaisuudesta on vapautettu siipi-
karjanhoitaja Torsten Ivar Peter Wen-
nerberg ja lastaustyömies Johannes
Mattsson.

Kirkkojuhla. Helsingin Kaupunki-
lähetys järjestää tänään, sunnuntaina
klo 6 ip. Nikolain kirkossa helluntai-
juhlan, jossa tri Päivänsalo ja past.
Cederberg puhuvat. 2 helluntaipäi-
vänä klo 5 ip. puhuvat' Harjun rukous-
huoneessa past. Cederberg ja yi.
Marttinen.
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Kansallismuseon eteishallin freskot

vihittiin eilen.
Juhlahetki työn ja tekijän, prof. Gallen-Kallelan kunniaksi.

Samalla esitettiin äskettäin valmistunut P. Henrikin kenotafin jäljennös.

Tasavallan presidentin käynti Kansallismuseossa eilen.

Eilen kello I2:lta päivällä alkoi
tunnin kestävä harvinainen juhla-
tilaisuus Kansallismuseossa. INlui-
naistieteellinen toimikunta oli kut-
sunut siihen lukuisan joukon edus-
tavaa yleisöä tutustumaan prof.
A. Ga 11 e n-K all e 1 a n museon
eteishallin kupuun valmistamiin
freskomaalauksiin ja näkemään sa-
massa hallissa olevaa Nousiaisten
kirkon P. Henrikin keno t a-
fi n alkuperäisessä koossa olevaa
jäljennöstä.

Tilaisuudessa olivat läsnä tasaval-
lan presidentti ja rouva Relander,
hallituksen jäseniä, ulkomaiden lä-
hettiläitä, eduskunnan jäseniä, tai-
teen ja tieteen johtohenkilöitä y. m.
kutsuvierasyleisöä. Prof. Kajanuk-
sen johtama jousiorkesteri aloitti
ohjelman soiltoesityksillä. Senjäl-
keen v. t. valtionarkeologi, tri Julius
Ailio piti osaksi suomeksi ja osak-
si ruotsiksi seuraavan puheen:

"Tasavallan herra presidentti ja
eduskunnan herra puhemies, hyvät nai-
set ja herrat!

Muinaistieteellisen toimikunnan
puolesta pyydän minä toivottaa teidät
tervetulleiksi ja kiittää teitä siitä, että
te olette tahtoneet läsnäolollanne ko-
hottaa sen hetken juhlatunnelmaa, jol-
loin prof. Gallen-Kallelan holvifreskot
ensi kertaa ovat yleisön nähtävinä ja
ihailtavina. Kansallismuseolle on har-
vinainen merkkitapaus, kun sen enti-
siin lukuisiin kulttuurimuistoihin on
tullut liitetyksi uusi, aivan erikoista
mielenkiintoa herättävä kulttuuri- ja
taidemuisto.

Meillä on samalla kertaa näytettä-
vänä toinenkin huomattava kulttuuri-
muisto, nim. P. Henrikin kenotafin jäl-
jennös, joka hiljakkoin on teetetty
kansallismuseota varten, ja joka on si-
joitettu myös tähän halliin, koska sille
ei ollut tilaa kirkkosalissa. Alkuperäi-
nen monumentti sijaitsee, kuten tun-
nettua, Nousiaisten kirkossa jonne P.
Henrik kertomuksen mukaan ensiksi
haudattiin. Sen kivikchys johtuu jo
1300-luvun jälkipuoliskolta ja vaskile-
vyt. jotka kaunistavat monumenttia ja
esittävät taiteellisia kuvauks ;a P. Hen-
rikin legendasta, johtuvat 1400-luvun
ensi puoliskolta, ollen luultavasti flan-
derilaista työtä. Taidehistoriallisesti
on tämä monumentti ehkä merkittävin
maassamme säilynyt goottilaisen tyy-
likauden taidetuote, ja kulttuurihisto-
riallisesti on se erikoisen arvokas muis-
to aikakaudelta, jonka alussa Suomi
joutui läheiseen kulttuuriyhteyteen
'.Ruotsin, Skandinavian ja Länsi-Euro-
pan kanssa.

Puolisen tuhatta vuotta alkuperäistä
P. Henrikin monumenttia myöhäisem-
piä ovat prof. Gallen-Gallelan vasta val-

Vapaaehtoisen työ»
voiman käyttö sai»

raaloissa.
Helsingin Lääkäriyhdistys vastustaa

palkattomien lääkärintoimien
perustamista.

Helsingin Lääkäriyhdistyksen ko-
kouksessa t.k. 22 p:nä oli käsiteltä-
vänä kysymys vapaaehtoisen lää-
kärityövoiman käyttämisestä val-
tion ja kunnan sairaaloissa. Kokous
oli kutsuttu koolle lähinnä sen
vuoksi, että Helsingin kaupunki oli
päättänyt perustaa kaksikymmentä
.palkatonta, laillistetuille lääkäreille
tarkoitettua, n.s, volontääriapulais-
lääkärin tointa kaupungin sairaaloi-
hin, joista kuusi Marian sairaalassa
oli julistettu haettavaksi.

KOKQWS oJLsitjS mieltä, ettei oal-

mistuneet freskot, joiden aikaansaan-
nin on tehnyt mahdolliseksi joku aika
sitten kuolleen kansalaisen, Oskar Fin-
nen, lahjoitus Kansallismuseon kaunis-
tamiseksi ja etenkin eduskunnan sa-
maa tarkoitusta kohtaan osoittama
suosiollisuus.

Kuinka erilaisia ja vastakkaisia sekä
sisällykseltään että luonteeltaan ovat-
kaan puheenaolevat taideluomat ! P.
Henrikin kenotafi edustaa yleiseurop-
palaista, katolis-kirkollista kulttuuria
ja taidesuuntaa; Gallen-Kallelan fres-
kot johtavat sensijaan juuriaan alku-
peräisen suomalaisen, kalevalaisen
kulttuurin maaperästä; ne ovat meidän
omalla pohjallamme versoneen ja ke-
hittyneen kansallisen taiteen kauneim-
pia kukkia.

Freskot esittävät nimellisesti eri
elinkeinoja: suuren hauen pyynti kalas-
tusta, kyisen pellon kyntö maanvilje-
lystä, Sammon puolustus hiivakulkua
ja Sammon taonta teollisuutta. Poh-
jaltaan on niillä kuitenkin, kuten itse-
kukin heti voi havaita, mitä rikkain
aatteellinen ja symboolinen sisällys, jo-
hon kansalliseepoksemme ihana runo-
maailma on taiteilijalle antanut verrat-
tomat aiheet.

Kun me nyt näermae freskot valmii-
na, valtaa meidät sanoin kuvaamaton
huimauksen tunne, katsellessamme tä-
ta mielikuvitusrikkautta, tätä muoto-
jen ja viivain kauneutta, tätä koristeel-
lista, herkkää, hillittyä väriloistoa, tä-
tä omatakeista käsittelyä ja suurpiir-
teistä monumenttaalisuutta sekä lätä
kokonaisuutena ihmeellisen tenhoisaa
freskoryhmää.

Näillä sanoilla minä pyydän Kan-
sallismuseon puolesta ilmaista meidän
vilpittömimmän ihastuksen, tunnustuk-
sen ja kiitollisuuden tunteemme sen
johdosta, että te, prof. Gallen-Gallela,
Kalevalan suurin taiteellinen tulkitsija,
olette kohottanut Kansallismuseon ar-
voa tavalla, joka voittaa rohkeimmat-
kin odotukset, että te olette antanut
sille sellaisen kulttuuri- ja taideaarteen,
joka tuleville polville on loistavana to-
distuksena, min kauan kuin nämä hol-
vit seisovat, mitä kauneusarvoja mei-
dän aikamme ja juuri te olette kyen-
nyt luomaan."'

Orkesterin soitettua Kajanuksen
"Velisurmaajan" ryhtyi prof. Yrjö
Hirn selostamaan freskomaalaus-
teil aatepiiriä. niiden symboliikk ia
ja perinnäisyhteyttä museossa edus-
tetun entisajan laiteen ja taideteolli-
suuden kanssa.

Lausuen muutamia sanoja suo-
meksi tahtoi puhuja kääntyä ulko-
maalaisten vieraiden puoleen sillä
kielellä, mitä nämä kaikki ymmär-
sivät, sitä ennen kuitenkin haluten
sanoa muutamia henkilökohtaisia
huomioita ruotsinkielellä sclostaak-

•kattoinia, laillistettujen lääkärien
haettaviksi tarkoitettuja lääkärin
toimia olisi perustettava sinne,
missä säännöllinen sairaalatyö vaa-
tii työvoimien lisäämistä. Kun kes-
kustelusta lisäksi selvästi kävi ilmi,
että mainitut virat tulisivat enemmän
hyödyttämään Helsingin kaupungin
taloutta kuin yleisön ja lääkärikun-
nan etuja, hyväksyttiin päätökseksi,
että Helsingin Lääkäriyhdistyksen
jäsenten ei pitäisi näitä virkoja ha-
kea.

Tämänsuuntainen kirjallinen Suo-
men Lääkäriliitolle tehtävä esitys
katsottiin tarpeen vaatimaksi niihin
toimenpiteisiin ryhtymistä varten,
joita Suomen Lääkäriliiton hallitus
pitää tarpeellisina. Samassa kirjel-
mässä esitettiin, että Suomen Lää-
'käriliiton hallitus ryhtyisi sellaisiin
toimenpiteisiin, että kaikki valtion
ia kuntain sajraajojn palkattomat

seen näitä loistavia, täydellisen
mestarillisia taideteoksia lähinnä
niille rannikkoseutujen ja kaupun-
kien asukkaille, jotka eivät oikein
tunne sisämaan elämää ja tapoja.
Puheesta kävi pitkin matkaa ilmi
sen taiteellisen nerouden tehostus,
jonka aikaansaannoksia nyt ihail-
tiin. Ne ovat loistavan kauniita ja
täydellisiä, samalla yksinkertaisia
mestari osaa nerokkaasti loihtia kat-
selijalle jopa yksinkertaisen kiven-
kin kauneuden. Puhuja ryhtyi sitten
ranskaksi lähemmin esittelemääi'
taideteoksia sekit tarupohjaa, jolta
ne ovat syntyneet.

Tämän jälkeen tasavallan p r **■

side n 11i esiintoi taiteilijalle tun-
nustuksen sanoja kauniista työstä
ja ojensi hänelle Suomen Valkoisen
ruusun komentajamerkin. Prof.
Gallen-Kallela kiitti hänelle suo-
dusta kunniasta. '"Suomen lau-
lun" säveliin päättyi orkesterin esi-
tys, ja kutsuvieraat hajautuivat
taideteoksia ihastuksella tarkastele-
maan.

Eilinen päivä oli todellakin merk-
kitapaus taide-elämässämme. Suuri
kaunis unelma, joka taiteilijan
mielessä jo vuosikymmeniä oli kan-
gastellut, on nyt toteutettuna edes-
sämme. Prof. Gallen-Kallela on
suorittanut loistavan työn, josta
koko kansakunnan on oltava hänelle
ikuisesti kiitollinen.

Tässä lehdessä jo jäljennettyinä
nähdyt freskot esittävät "Suuri
hauki"-nimistä kuvaa lukuunotta-
matta samoja aiheita, jotka taitei-
lija v. 1900 maalasi Parisin maa-
ilmannäyttelyssä olleeseen Suomen
paviljonkiin. "Sammon taonta"
esiintyy jykevän koristeellisena vii-
vasommitteluna. "Kyisessä pellossa"
kiintyy huomio mestarillisen vauh-
dikkaasti käsiteltyyn valkean hevo-
sen liikuntoon. "Taistelu Sam-
mosta" on kupoolikuvan som-
mitteluna rakenteellisen sopusuhtai-
suuden vuoksi suorastaan nerok-
kaimpia esityksiä, mitä taiteessa on
tavattavissa. Suomen paviljongissa
ollut lyyrillis-eleeginen "Kristinus-
kon voitto" on korvattu edellämai-
nitulla pontevaeleisellä "Suuri hau-
ki"-esitvksellä.

Nyt kun kuvat ovat paikallaan,
näkee kuinka luutuvan puutteen
ne täyttävät eteishallin arkkitehto-
nisessa koristelussa. Sillä nämä
maalaukset ovat elimellinen osa ko-
konaisuudesta. Ne antavat vasta
juhlariemun tunteen ja ilmavan vai-
kutuksen tälle jättiläismäisten gra-
niittipylväiden kannattamalle hal-
lille, jossa nyt vallitsee mitä sopu-
sointuisin yleisvaikutus.

Oli onnellista kansallemme, että
mies, joka kaikista syvimmin on
eläytynyt kalevalais-kansalliseen ku-
vamaailmaamme, pääsi tämän suur-
työn suorittajaksi. Tämä tehtävä
on sellainen, johon kukaan muu ei
olisi pystynyt!

Kun yksi unelma on toteutunut,
niin kymmenet odottavat vuoroaan
päästäkseen taiteilijan mielikuvi-
tuksesta esille kauneusnäkyinä ih-
misiä ilahduttamaan. Toivokaamme
lempeän kohtalon sallivan, että
Suomen kansa edelleen saa nähdä
uusia tällaisia mestarintuotteita
Gallen-Kallelan kädestä !

Turkkilais*kreikkalai=
set neuvottelut.

Kreikan hallituspula vaikuttaa niihin
haitallisesti.

(Omalla langattomalla.)
Berlin, 26. 5. »Daily Telegrap-

hin» tietämän mukaan tulee Kreikan
hallituspula haitallisesti vaikutta-
maan turkkilais-kreikkalaisiin neu-
votteluihin, jotka jo olivat päässeet
hyvään alkuun. Kreikan parlamentin
hajoittaminen saa neuvottelut toden-
näköisesti pysähdyksiin.

lääkärintoimet, joihin lääketieteen li-
sensiaattitutkinto on pätevyysehto-
na ja joita voidaan pitää säännöl-
liselle sairaalatyölle tarpeellisina,
muutettaisiin palkatuiksi toimiksi.

Armeijan päät
likkö.

Kenraalimajurl Sihvo.
Eilen tehdyllä päätöksellä on ken-

raalimajuri Aarne Sihvo nimitetty
puolustuslaitoksen kenraalimajurin
virkaan ja määrätty sotaväen päälli-
köksi.

Tämä nimitys on ensimmäinen as-
kel armeijan henkilökunnan saatta-
miseksi vakinaiselle kannalle. Tähän
saakka ovat kaikki armeijan virat ol-
leet vain väliaikaisesti täytettyjä.

Suojeluskunnan
johto.

Kenraalimajuri Malmberg.
Kenraalimajuri Kaarlo Lauri Tor-

vald Malmberg on nimitetty suoje-
luskuntain päälliköksi. Kuten tie-
detään, on kenraalimajuri Malmberg
tähän saakka ollut suojeluskuntain
v. t. päällikkönä.

Kansainvälinen
luotsiliitto perus*

tettu.
Perustava kokous pidetty

Amsterdamissa t. k.
19—21 p:nä.

Myös Suomen Luotsiliitto edus-
tettuna kokouksessa.

Amsterdamissa pidettiin t. k. 19—
21 p:nä ensimmäinen kansainvälinen
luotsikonferenssi. Konferenssissa oli-
vat edustettuina seuraavat kahdek-
san maata: Ranska, Belgia, Hollan-
ti, Saksa, Tanska, Norja, Ruotsi ja
Suomi. Edustajia oli konferenssissa
läsnä noin parikymmentä, edustaen
yhteensä yli 4,000 luotsia. Suomea
edusti luotsi V. Suomalainen Suur-
saarelta.

Kokouksen tarkoituksena oli kan-
sainvälisen luotsiliiton perustaminen,
ja päätettiinkin liitto perustaa. Liiton
tarkoituksena on ammattikunnan si-
veellisen tason ja ammattitaidon kai-
kinpuolinen kohottaminen sekä am-
mattikunnan veljeyttäminen. Liiton
asioita hoitaa 4-henkinen johtokun-
ta, johon valittiin presidenttinä rans-
kalainen luotsi, kapteeni Maas, vara-
presidenttinä saksalainen luotsi Lin-
demann, sihteerinä ruotsalainen kap-
teeni Pent ja varasihteerinä belgia-
lainen luotsi Wolzmann. Seuraava
liiton kokous päätettiin pitää Ant-
verpenissä viimeistään kahden vuo-
den kuluttua. Jäsen- ja liittymismak-
suna suorittaa Suomen Luotsiliitto,
johon kuuluu noin 600 jäsentä, 3,000
frangia.

Hra Suomalainen, joka kotimatkal-
laan pistäytyi eilen toimituksessam-
me, kertoi vastaanoton olleen hyvän.
Hän oli Amsterdamissa ollessaan
käynyt m. m. sikäläisessä luotsihal-
lituksessa, jossa pääjohtaja kutsui
hänet puheilleen ia kvseli tietoia
Suomen oloisia

Norjalaiset seuraavat
Suomen olojen

kertoo vaikutelriiaan.
Norjan kansassa huomaa suur-

ta mielenkiintoa ja ystävyyttä Suo-
mea kohtaan. Tämä myötätunto
pohjaa vanhemmiita ajoilta pää-
asiallisesti heidän Suomen kirjalli-
suuden ja runouden, ennen muuta
Runebergin ja Topeliuksen tunte-
mukseensa ja ihailuunsa, mutta
myöskin siihen kunnioitukseen, jon-
ka kansamme taistelu olemassa-
olonsa ja vapautensa puolesta on
heissä herättänyt. Eikä itse asiassa
ole ihme, jos tuo vanha, uljas vii-
kinkikansa, joka itse on saanut pal-
jon kokea ja vuosisatoja on elänyt
vieraasta vallasta riippuvaisena,
ymmärtäisi Suomen kansaa, sen
pyrkimyksiä ja taisteluja. Olen
näinä kahtena vuonna, jolloin nyt
olen asunut Norjassa, usein kuullut
norjalaisten vetoavan siihen lähei-
seen hengenheimolaisuustunteeseen,
jonka tuo monessa suhteessa toi-
siaan muistuttava historiallinen ke-
hitys Suomessa ja Norjassa on
heissä synnyttänyt suomalaisia koh-
taan. Riemulla siellä Suomen itse-
näisyysjulistus otettiin vastaan ja
yleinen oli osanotto norjalaisia am-
bulansseja vapaussotaamme varus-
tettaessa.

Ministeri Östen Elfving

kausi, kuvastuu suorastaan satu-
maisena. Mutta myöskin Suomen
puolustuslaitoksella ia eritjten suo-
jeluskuntalaitoksella on Norjassa
paljon ihailijoita.

Reippaat» urheilijamme ovat ko-
konaan valloittaneet norjalaisten
suosion ja pidetään heitä varsinkin
talviurheilussa norjalaisten vaaralli-
simpina kilpailijoina.Norjan sanomalehdistö seuraa

tarkkaavaisesti olojen kehitystä
Suomessa ja vetoaa usein niihin
esimerkkinä, jota olisi noudatettava.
Erikoisesti sen mielenkiintoa tällä
hetkellä herättää taloudellinen ke-
hityksemme, joka monessa suh-
teessa norjalaisille, joita parhaillaan
painaa vakava taloudellinen kriisi-

Petsamon kuuluisasta maantiestä
ajanmukaisille majataloineen pitä-
vät Norjan lehdet niinikään paljon
puhetta. Ne osaksi pelkäävät sitä
kilpailua, jota tuo uusi tie voi saat-
taa heidän laivaliikenteelleen jää-
meren rannoilla. Toiselta puolen on
kumminkin ryhdytty vakaviin toi-

Työväenopistojen ohjesäännöt alistet-
tava kouluhallituksen vahvistettavaksi.
Kaupunkiliiton hallitus anonut, että kau-

punkien ja kauppalain työväenopistot
asetettaisiin poikkeusasemaan.

Oikeuskansleri vastustaa kaupunkiliiton
hallituksen anomusta.

Kaupunkiliiton hallitus on valtio-
neuvostolle jättämässään kirjel-
mässä anonut, että työväenopistois-
ta 25 p:nä helmik. 1927 annettua
asetusta täydennettäisiin säännök-
sillä siitä, että asetuksen 3. pyk.
säännöstä työväenopistojen ohje-
säännön alistamisesta kouluhalli-
tuksen vahvistettavaksi, samoinkuin
asetuksen 8. ja 9. pyk. sekä 10. pyk.
2. mom. ja 14. pyk. 2. mom. mää-
räyksiä ei ole sovellettava kaupun-
kien ja kauppalakuntien työväen-
opistoihin, koska sanotut määräyk-
set, mikäli ne koskevat työväen-
opistojen järjestysmuodon sään-
nöstelemistä, kaupunkiliiton halli-
tuksen mielestä menevät pidemmäl-
le kuin jouluik. 31 p:nä 1926 työ-
väenopistojen valtioavusta annettu
Laki edellyttää ja ovat ristiriidassa
voimassaolevan kunnallislainsää-
dännön kanssa.

hallitukselle annettaisiin tilaisuus
valvoa, että sanottujen koulujenl ja
kasvatuslaitosten toiminta vastafst
tarkoitustaan. Kun hallituksen esi-
tyksestä ci kuitenkaan kyllin selväs-
ti käynyt ilmi, millaisia yksityisiä
kouluja ja kasvatuslaitoksia pu-
heenalainen lakiehdotus tarkoitti,
katsoi valiokunta asiakseen mietin-
nössään ilmoittaa käsitelteensä la-
kiehdotusta siinä mielessä, että se
tarkoitti kaikkia yksityisiä oppi-,
kasvatus- ja sivistyslaitoksia, siis
myös ammattikouluja. Muuten va-
liokunta ilmoitti pääasiassa yhty-
neensä asiaa koskevaan lakiehdo-
tukseen lisäten kuitenkin sen 2. pyk.
ensimmäisessä lauseessa olevan
»opetus»-sanan edelle sanan »joh-
to», kos>ka valiokunta katsoi tar-
peelliseksi, että yksityisen koulun ja
kasvatuslaitoksen johtokin oli jär-
jestetty sen tarkoitusperää vastaa-
valla tavalla. Tämän sisältöisenä on
pykälä sitten 5 p:nä maalisi. 1919
annetussa laissa yksityisten koulu-
jen ja kasvatuslaitosten perustami-
sesta ja ylläpitämisestä.

Sivistysvaliokunnan edelläkerrot-
tu selitys siitä, mitä yksityisiä kou-
luja ja sivistyslaitoksia sanotun lain
edellytettiin tulevan koskemaan, te-
kee epäilemättömäksi, että laki
päinvastoin kuin kaupunkiliiton
anomuskirjelmässä väitetään on so-
vellettavissa työväenopistoihin se-
kä siis myös kaupunki- ja kauppa-
lakuntien omistamiin työväenopis-
toihin, koska nämä, lain mielessä,
ovat yksityisiä sivistyslaitoksia. Tä-
män mukaisesti viitatuinkin työ-
väenopistoista 25 p:nä helmik. 1927
annetun asetuksen 2, pykälässä ai-
van oikein puheenaolevaan 1919
vuoden lakiin.

Edelläesitetyillä y.m. kouluhalli-
tuksen mainitsemilla perusteilla ja
ottaen huomioon myös työväenopis-
tojen valtioavusta 31 p:nä jouluk.
192(5 annetun lain 3. ja 5. pyk.
säännökset , on oikeuskansleri sitä
mieltä, että valtioapua nauttivista
työ_väer[ppistoista on _ asetuksella

Valtioneuvosto on pyytänyt asi-
asta oikeuskanslerin lausuntoa, ja
esittää tämä lausunnossaan seuraa-
vaa:

Antaessaan eduskunnalle 1917
vuoden toisilla valtiopäivillä esi-
tyksen laiksi yksityisten koulujen ja
kasvatuslaitosten perustamisesta ja
ylläpitämisestä huomautti hallitus.
että eduskunnalle oli hallituksen
■esityksenä jätetty ehdotus Suomen
hallitus-muodoksi, johon oli otettu
säännös siitä, että oikeudesta pe-
rustaa yksityisiä kouluja ja muita
yksityisiä kasvatuslaitoksia sekä
niissä järjestää opetus olisi säädet-
tävä lailla kuin myös. että hallituk-
sen mielestä oli mainittuja seikkoja
koskeva eduskuntalaki saatava ai-
kaan, ennenkuin senaatti antaisi yk-
sityisiä oppikouluja koskevien olo-
jen järjestämiseksi tarpeellisia yk-
sityiskohtaisia säännöksiä. Käsitel-
lessään tätä esitystä sivistysvalio-
kunta yhtyi hallituksen mielipitee-
seen yksityisten koulujen ja kasva-
tuslaitosten perustamisesta ja yllä-
pitämisestä koskevan lain aikaan-
saamisen suotavuudesta. koska
valiokunta piti tarpeellisena, että

mielenkiinnolla
kehitystä.

Suopeamielisyys maatamme kohtaan on siellä yleinen.
Suomen lähettiläs Oslossa, ministeri Östen Elfving

inenpheisiin Etelä-Varangerin alueen
maantieverkon yhdistämiseksi sa-
nottuun uuteen tiehen, sillä monella
taholla Norjassa odotetaan tuosta
tiestä ei vain haitallista kilpailua,
vaan hyötyä Norjalle.

Poroasioissa kinastellaan silloin
tällöin meitä vastaan, varsinkin kun
Suomen lehdet syyttävät norjalaisia
poromiehiä vähemmän harkituista
teoista. On huomattava, että norja-
laiset rakastavat väittelyä, mutta
antavat kyllä arvoa vastustajalle,
jolla on jotakin asiallista sanotta-
vaa.

Olisi lievimmin sanoen hyödyl-
listä, jos Suomessa opittaisiin tar-
kemmin tuntemaan Norjaa ja sen
reipasta kansaa. Tarjoavathan sen
korkeasti kehittynyt kulttuuri, sen
kirjallisuus ja taide, sen yhteiskun-
taolot ja taloudellinen elämä, meille
paljon mielenkiintoista ja voihan
tämä naapurikansamme, joka mo-
nessa suhteessa elää vieläkin ko-
vemmissa taloudellisissa oloissa
kuin Suomen kansa ja jota vuosi-
satojen taistelut kovaa luontoa vas-
taan maalla ja merellä ovat karais-
seet, meille paljon opettaa. Ja mitä
se meille erikoisesti tarjoaa, on reh-
din miehen korutonta ja veljellistä
ystävyyttä. Sen saavuttamiseksi
olisi pikku kinastelut jätettävä syr-
jään ja käytävä avomieliseen, luot-
tamukselliseen yhteistyöhön kum-
mallekin kansalle tärkeiden kysy-
mysten kehittämiseksi ja ratkaise-
miseksi ja hyvän naapurisovun
edelleen lujittamiseksi.

Parisin messujen
huonekalunäyttely .

Huonekalumallien alalla on
Ranskassa tapahtunut mel-

keimpä vallankumous.
Messuilta palannut

johtaja Julius Sutinen kertoo.
Parisin messuilta äsken palattuaan

käväisi Oy. Kalustajan johtaja Julius
Sutinen toimituksessamme, jol-
loin saimme häneltä pikimmittäin
kuulla näkemiänsä:

Parisin messujen huonekaluosasto
oli mittasuhteiltaan valtava. Tutus-
tuin näyttelyyn jokseenkin tarkoin ia
oli se sekä opettava että mielenkiin-
toinen. Huonekalut olivat ryhmitetyt
enimmäkseen laadun mukaan, s. o.
korkeampaan luokkaan kuuluvat
muodostivat omat osastonsa. Jäl-
leenmyyjät ja tuottajat esiintyivät
kokonaan erillään. Jälleenmyyjät
saivat täten rauhassa tehdä ostok-
siansa tehtailijoitten osastossa, jon-
ne vain kauppiailla oli sisäänpääsy
eikä, kuten meillä, että tehtailijat ja
jälleenmyyjät ovat kilpasilla samas-
sa rintamassa keskenään. Väitetään,
ettei nykyaika ole luonut sanotta-
vasti uutta huonekalualalla. Ranska-
laiset arkkitehdit tekevät mielestäni
kuitenkin poikkeuksen. Mallien suh-
teen näyttää tapahtuneen ikäänkuin
vallankumous ja lisäisinpä, onneksi,
sillä niin silmiä hivelevän miellyttä-
vät ja kauniit olivat huonekalujen
muodot. Laatu oli ihastuttavan ensi-
luokkaista, pintakäsittely suorastaan
loisteliasta. Ei voi toivoa enempää
tässä suhteessa. Varsinkin upotusko-
ristelu tarjosi herkullisen näyn. Raa-
ka-aineena käytetyt puulajit olivat
parasta maailmassa. Tämä oli var-
sinkin olennaista niille huonekaluille,
joita näin Parisin Suuressa Salongis-
sa. Tätä näyttelyä katsellessa elin
kokonaan ranskalaisten taiteilija-
arkkitehtien lumoissa. Sietäisipä jo-
kaisen meikäläisen sisustusarkkiteh-
din nähdä varsinkin Suuren Salon-
gin huonekalunäyttelyn nähtävyydet.
Sieltä saisi herätteitä myöskin mei-
dän oloihimme käypiin malleihin.
Sellaisenaanhan ranskalaiset huone-
kalut ovat vieraita ja vähemmän so-
veltuvia pieniin oloihimme, lopetti
johtaja Sutinen haastattelun.

voita antaa kaupunkiliiton hallituk-
sen anomus-kirjelmässä mainitut
määräykset, minkä vuoksi oikeus-
kansleri, samoinkuin kouluhallitus,
ehdottaa, ettei kaupunkiliiton hal-
lituksen esitys antaisi aihetta pyy-
dettyyn toimenpiteeseen. /
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Puolan ulkoministeri puhunut
taloudellisista kysymyksistä.

Puola vaatii tarmokkaasti kansainvälistä
tavaranvaihtoa haittaavien esteiden

x poistamista.
Vastavuoroisuus kuitenkin ehtona ftionti-

rajoitusten poistamiselle. Valtioneuvostossa vahvistettiin
perjantaina asetus puolustusminis-
teriön, puolustuslaitoksen ja suoje-
luskuntajärjestön viroista ja toi-
mista suoritettavista palkkauksista.

Vars o v a, 25. 5. (STT) Ulko-
ministeri Zaleski piti tänään senaatin
ulkoasiainvaliokunnassa puheen, jos-
sa hän korosti, että ulkopolitiikkaa
on aina pidetty yhtenä hallituksen
tärkeimpänä tehtävänä. Meidän ai-
kanamme sisältyy tähän politiikkaan
alati uusia kysymyksiä. On vaikeata
noudattaa tehokasta ja voimakasta
ulkopolitiikkaa, mistä maailmansota
on todisteena, sillä tämä olisi voitu
välttää, jos eräät valtiot olisivat nou-
dattaneet toisenlaista menettelytapaa.
Kansainvälinen taloudellinen yhteis-
toiminta on tärkeä väline rauhan jär-
jestämiseksi. Kysymykset sellaiset

kuin raaka-aineiden sijoittaminen,
ulkomaankauppa ja siirtolaisuus ovat
maille erittäin tärkeitä ja suurten ih-
misjoukkojen hyvinvointi riippuu
näiden järjestelystä.

varain, kuten elintarpeiden ja hiilen,
tuontia muihin maihin, samalla kuin
Puolassa voimassa olevia rajoituk-
sia pidetään epäoikeutettuina. Sillä
sellaiseksi muodostuisi tilanne, jos
me tällä hetkellä jyrkästi noudattai-
simme sopimusta. Puolan ulkomaan-
kauppa kohdistuu nykyisin etupääs-
sä lähellä oleviin mainin. Itäisessä
naapurimaassamme on vallalla hal-
lintojärjestelmä, joka tekee vapaan
tavaravaihdon vaikeaksi. Tämän
vuoksi täytyy meidän taloudellisten
suhteittemme Venäjään rajoittua
valtion taholta järjestettyyn kaup-
paan, mikä siis ei vastaa normaalisia
oloja. Tästä huolimatta on Puolan
ja Venäjän välinen kauppavaihto
vuosi vuodelta lisäytynyt, vaikka se
ei olekaan päässyt ennen sotaa val-
linneelle tasolle. Tämä johtuu kah-
desta eri seikasta. Ensiksikin on
Venäjän kauppa ulkopolitiikan väli-
ne, eikä sitä näin ollen aina johdeta
puhtaita taloudellisia näkökohtia sil-
mälläpitäen. Toiseksi asettaa neu-
vostohallitus sillä, että kaikki kauppa
tapahtuu yhden elimen välityksellä
syrjäyttämällä yksityisten aloitteet,
esteitä tavaranvaihdolle.

Puolan hallitus on edelleen koetta-
nut saada Saksan kanssa käynnissä
olevat kauppasopimusneuvottelut
päätökseen ja on alati huomauttanut,
että molemmille maille yhteiset talou-
delliset kysymykset muodostavat
tärkeän pohjan vastaiselle sopimuk-
selle. Edellä esitetyt vaikeudet kaup-
pasuhteita naapuriemme kanssa jär-
jestettäessä kuvastavat niitä eroavai-
suuksia, jotka useinkin vallitsevat
kansainvälisellä alalla iimituodun
teorian ja eri valtioiden noudatta-
man käytännön välillä. Ministeri lo-
petti puheensa korostamalla, että
Puola kauppapolitiikassaan yhtyy
ajatuksen kansainvälistä tavaran-
vaihtoa koskevien esteiden poistami-
sesta ja että tämä myöskin on maan
etujen mukaista, mutta että Puolan
täytyy vaatia niitä valtioita, jotka ha-
luavat ylläpitää taloudellista yhteis-
toimintaa Puolan kanssa, käytännös-
sä noudattamaan samoja periaattei-
ta. PAT.

Upseerien palkat jäävät ennalleen.
Asetuksen mukaan jäävät upsee-

rien palkat ennalleen. Niin muo-
doin ovat voimassa seuraavat kuu-
kausipalkat: kenraali 8,333:33
mk, kenraaliluutnantti 7,255 mk,
kenraalimajuri 6,750 mk, eversti
ylempää palkkausluokkaa 6,250
mk ja alempaa palkkausluokkaa
5,750 mk, everstiluutnantti 5,250
mk ja 4,750 mk, majuri 4,375 mk
ja 4,000 mk, kapteeni 3,625 mk ja
3,025 mk, luutnantti 2,525 mk ja
2,250 mk sekä vänrikki, kornetti ja
aliluutnantti 1,750 mk.

Yleisiä määräyksiä.
Valtiotaloudellinen valta on niin

läheisesti yhteydessä valtion poliitti-
sen vallan kanssa, että ulkopolitiikal-
la, joka ei koeta saada kansainvälisiä
taloudellisia kysymyksiä ratkaistuksi,
ei ole mitään merkitystä. Puolan
teollisuus koettaa aikaansaada sopi-
muksia ulkomaitten vastaavien teolli-
suuksien kanssa. Finanssien vakaan-
nuttaminen eri maissa aikaansaadaan
niinikään kansainvälisellä yhteistoi-
minnalla, mistä useista maista ofettu
Puolan vakaannuttamislaina on to-
disteena. Kansainvälisen kaupan
suhteen on huomattava, että talou-
dellisessa maailmankonferenssissa
hyväksytyt päätöslauselmat, jotka
nojautuvat vapaan tavaranvaihdon
periaatteeseen, Puolan hallitus täy-
dellisesti hyv-icsvy edellyttäen, että
■:.'. EI yleisesti sovelletaan. Niin pian
kuin muut valtiot noudattavat näitä
periaatteita meidän vientimme suh-
teen, tulee myöskin Puola palaamaan
ennen vuotta 1925 noudattamaansa
politiikkaan, jolloin eräitä ylellisyys-
tavaroita lukuunottamatta mitään
tuontikieltoja ei ollut olemassa.

Puola, joka on kumonnut suuren
osan tuontikielloistaan ja allekirjoit-
tanut vapaata tavaranvaihtoa koske-
van kansainliittosopimuksen, ei kui-
tenkaan toiselta puolen voi suostua
siihen, että eri tekosyin koetetaan es-
tää tärkeiden puolalaisten vientita-

Kun upseeri on nimitetty puo-
lustuslaitoksen upseerinvirkaan tai
alipäällystöön kuuluva henkilö ali-
päällystötoimeen, antamatta hänel-
le ylennystä viran tai toimen edel-
lyttämään sotilasarvoon, suorite-
taan hänelle peruspalkka sen viran
fai toimen mukaan, joka vastaa ni-
mitetyn sotilasarvoa, laskettuna
ylemmässä palkkausluokassa, mil-
loin hänen sotilasarvoaan vastaava
virka tai toimi on sijoitettu kahteen
palkkausluokkaan.

Perhelisää ja ikälisää suorite-
taan, sen mukaan kuin valtion vi-
roista ja toimista suoritettavan
palkkauksen perusteista 29 päivä-
nä joulukuuta 1923 annetussa lais-
sa on säädetty, 1. §:ssä mainitun vi-
ran tai toimen haltijalle. M

Perhelisän määrä on kuitakin sii-
hen oikeuttavalta lapselta tuhat-
kaksisataa markkaa vuodessa.

Ikälisään oikeuttavassa virassa
tai toimessa oleva saa ikälisää var-
ten lukea hyväkseen sen ajan, min-
kä hän on ollut sellaisessa puolus-
tusministeriön, puolustuslaitoksen
tai valtion palkkaamassa suojelus-
kuntaiäriestön virassa tai toimes-

Kiinan tapahtumat.
Etelä»Kiinan armefain johto

yksiin käsiin.
(Oraalla langattomalla.)Meijeritalouden kohottamisia

koskeva mietintö. Berlin, 26. 5. Kiinasta saapu-
neen tiedon mukaan pidetään tänään
aamupäivällä Hsutshaufussa armei-
janpäälliköiden konferenssi, jossa
keskustellaan Etelä-Kiinan armeijain
johdon yhtenäistyttämisestä. Ylipääl-
liköksi arvellaan tulevan joko
Tshangkaishek tahi Fengiuhsiang.

Jätetään valtioneuvostolle ensi kuun
puolivälissä.

Esitys maitotaloudellisen koelaitoksen perusta-
misesta otettu ensi vuoden talousarvioon. Kalgan eteläisten joukkojen

hallussa.
(Omalla langattomalla.)Saamamme tiedon mukaan saa

komitea, joka maatalousneuvos, tri
T. Terhon johdolla on asetettu kä-
sittelemään erinäisiä meijeritalou-
den kohottamista koskevia kysy-
myksiä, mietintönsä lopullisesti val-
miiksi ensi kuun alkupuolella, jät-
täen sen maatalousministeriölle ke-
säkuun puolivälissä. Kesäkuun 4—5
p:nä kokoutuu komitea viimeisen
kerran tarkastamaan mietintöä.

Komitea on m. m. valmistanut
ehdotuksen maitotaloudellisen koe-
laitoksen perustamisesta. Maata-
loushallitus on tähän ehdotukseen
nojautuen jo tehnyt ensi vuodan
talousarvioehdotuksen yhteydessä
esityksen koelaitoksen perustamises-
ta ja tarpeellisen määrärahan va-
raamisesta tarkoitukseen ensi vuo-
den menosäännössä.

karjojen omistajia, eikä voin ja
juuston valmistusta koskevaa ajan-
mukaista koetoimintaa sen vuoksi
saada aikaan yksityisillä varoilla,
ehdotetaan sitä varten perustetta-
vaksi valtion maitotalouskoelaitos.
Sen yhteyteen on samalla suunni-
teltu perustettavaksi valtion maito-
talousopisto, koska koelaitos erikoi-
sesti soveltuisi tällaisen oppilaitok-
sen havainto-opetukseen ja koska
korkeamman opetuksen ja erikois-
koulutuksen saaneista meijeriam-
mattihenkilöistä on maassamme
suuri puute eikä heitä toistaiseksi
voida kouluttaa kotimaassa.

Paris, 26. 5. Lontoolaisen »Daily
Mailin» saaman tiedon mukaan ovat
eteläkiinalaiset joukot vallanneet
Kalganin.

Pohjoiset joukot marssivat
Potoutshenia vastaan.

Tokio, 26. 5. (STT) Tientsi-
nistä ilmoitetaan, että pohjoiset
sotajoukot kenraalien Tshangtshun-
tshangin, Tshujupan ja Suntshuan-
fangin komennossa marssivat Po-
toutshenia vastaan. Reuter.

Koelaitos on suunniteltu sijoitet-
tavaksi Jokioisten kartanoon, jossa
ilman mainittavia lisäkustannuksia
voidaan jatkuvasti saada riittävät
määrät yhtenäisen valvonnan alai-
sena ja määrätyissä olosuhteissa
tuotettua maitoa. Koelaitos laborato-
rioineen ja koemeijereineen sekä
sen yhteydessä toimiva maitotalous-
opisto tulisivat laaditun suunnitel-
man mukaan maksamaan 6 milj.
mk., josta rakennusten osalle tulee
4,5 milj. mk. sekä meijerikoneiston
ja muitten varusteiden osalle 1,5
milj. mk. Koemeijerin yhteyteen
tulisi silloin samalla Jokioisten kar-
tanoiden meijeri ja meijerikoneiden
koetushalli. Maataloushallituksen
ehdotuksen mukaan olisi erisi vuon-
na käytettävä perustamiskustannuk-
siin 3,5 milj. mk. .

Japanilaiset vaativat kiinalaisia
joukkoja poistumaan Tsingtaosta.
Berlin, 26. 5. (STT) Tsing-

taossa olevien japanilaisten sota-
joukkojen ylipäällikkö on sanoma-
lehteen kertoman mukaan vaatinut
siellä olevia pohjoiskiinalaisia so-
tavoimia vetäytymään seitsemän
mailin päähän kaupungista.

Puheenaolevan koelaitoksen pe-
rustaminen tähtää ennen muuta
ostajain yhä lisäytyväin vaatimus-
ten tyydyttämiseen, mikä ulkomailta
suuntautuvan yhä kärjistyneemmän
kilpailun vuoksi on menestyksellisen
viennin edellytyksenä. Meijerituo-
tannon kehitys vaatii jatkujaa koti-
maista koe- ja tutkimustoimintaa
tällä alalla, sillä ulkomailla saavu-
tetut tulokset eivät läheskään aina
ole sovellettavissa meikäläisiin oloi-
hin. Voin valmistusta koskevaa koj-

toimintaa ei toistaiseksi ole lainkaan
järjestetty valtion taholta. Kun
meijeriemme jäsenet suurimmalta
osalta ovat vähävaraisia pienten

Kemal pasha antanut upeita
lahjoja Afganistanin kuninkaalle.

(Omalla langattomalla.)
Berlin, 26. 5. Kemal pasha on

lahjoittanut Afganistanin kuninkaalle
kultakehyksisen ja timanteilla sekä
rubiineilla runsaasti koristetun valo-
kuvansa sekä hopeahuotraisen turk-
kilaisen miekan*

Puolustusministeriön, puolustuslaitoksen ja
suojeluskuntajärjestön viroista ja toimista

suoritettavat palkkaukset
Palkkausasetus vahvistettu toissapäivänä.

sa, jota ei ole sivutoimeksi katsot-
tava, niin myös sen ajan, minkä
hän, niinkuin siitä on erikseen mää-
rätty, on oikeutettu ikälisää varten
lukemaan hyväkseen palveluksesta
muussa virassa tai toimessa.

Alipäällystöön kuuluvalle per-
heelliselle henkilölle annetaan
vuokra-apua sata markkaa kuukau-
dessa.

Ilmailuvoimiin kuuluville tai niis-
sä palveleville viran tai toimen hal-
tijoille annetaan lentolisää, joka
suoritetaan vakinaisena lentolisä-
nä, oppilaslisänä, opettajalisänä tai
tilapäisenä lentolisänä.

Virkojen ja toimien jakautuminen
eri palkkausluokkiin.

Puol ustusmmisteriöön, puolustuslai-
tokseen sekä suojeluskuntajärjestöön
kuuluvat virat ja toimet luetaan palk-
kausluokkiin seuraavasti:

1 palkkausluokka: 100,000 markkaa.
Kenraali.

II palkkausluokka: 87,000 markkaa.
Kenraaliluutnantti.
Suojeluskuntain päällikkö.

111 palkkausluokka: 81,000 markkaa.
Kenraalimajuri.
Lääkintäkenraalimajuri.

IV palkkausluokka: 75,000 markkaa.
Puolustusministeriön keskusosaston

teknillisen osaston, intendenttiosas-
ton ja taisteluvälineosaston osasto-
päällikkö.

Eversti, ylempää palkkausluokkaa.
Suojeluskuntain yliesikunnan esikunta-

päällikkö.
Sotaylioikeuden nuheenjohtaja.

V palkkausluokka: 69,000 markkaa.
Puolustusministeriön esittelijäneuvos,

sota-asiainosaston ja meriosaston
osastopäällikkö sekä rakennus- ja
lääkintätoimiston toi mistopäällikkö.

Eversti, alempaa palkkausluokkaa.
Kommodori.
Insinöörikommodori.
Suojeluskuntain ylie&ikunnan sotilas-

asiain jaoston jaostopäällikkö sekä
suojeluskuntapiirin piiripäällikkö,
ylempää palkkausluokkaa.

Vanhempi sotaylituomari.
VI palkkausluokka: 63,000 markkaa.

Puolustusministeriön tilijaoston jaos-
topäällikkö, vanhempi hallitussih-
teeri, asianvalvoja, liikekannallepa-
notoimiston, ilmailatoimiston sekä
tykistö- ja kuormastotoimiston toi-
mistopäällikkö, yli-insinööri ja yli-
arkkitehti.

Liettuan uusi
valtiosääntö
vahvistettu.

Sen mukaan Vilna on ede'«
leenkin Liettuan pääkaupunki.

Liettuan pääministeri
Voldemaras.

Uusi valtiosääntö on verrattain
kansanvaltainen.

K a u n a s, 25. 5. (STT) Tasaval-
lan presidentti on tänään hallituksen
ja valtiokontrollöörin suostumuksel-
la vahvistanut uuden hallitusmuodon,
jonka ■ mukaan presidentti valitaan
seitsemäksi vuodeksi ja parlamentti
viideksi vuodeksi. Parlamentin istun-
tokausien välisenä aikana tai silloin,
kun parlamenttia ei ole olemassa, voi
presidentti julkaista lakeja, hyväksyä
ja täytäntöönpanna budjetin sekä
ratifioida kansainvälisiä sopimuksia.

Hallituksen jäsenet ovat yhteisvas-
tuussa parlamentille ja on heidän
erottava, jos 3/5 parlamentin jäse-
nistä ilmituo epäluottamuslauseensa
heitä vastaan.

Vilna on Liettuan pääkaupunki
ja joku toinen paikka voidaan väliai-
kaisesti määrätä pääkaupungiksi
vain erikoisella lainsäädännöllä.

Hallitusmuodon muuttamiseen tai
lisäyksen tekemiseen siihen vaadi-

Everstiluutnantti, ylempää palkkaus-
luokkaa,

Komentaja, ylempää palkkausluokkaa.
Lääkintäeversti.
Eläinlääkintäeversti.
Sotarovasti. (
Sähkölaboratorion johtaja.
Kemiallisen koelaitoksen johtaja.
Suojeluskuntain yliesikunnan keskus-

ja talousjaoston jaostopäällikkö.
Nuorempi sotaylituomari.

VII palkkausluokka: 57,000 markkaa.
Puolustusministeriön järjestelytoimis-

ton, kutsunta-asiaintoimiston, sähkö-
teknillisen toimiston, kuljetus- ja
pionerivälinetoimiston, asetoimiston,
tarkastustoimiston, muonitustoimis-
ton ja vaatetustoimiston toimisto-
päällikkö, ylirevisori, vanhempi toi-
mistoesiupseeri, nuorempi hallitus-
sihteeri ja teknillinen tarkastaja.

Everstiluutnantti, alempaa palkkaus-
luokkaa.

Komentaja, alempaa palkkausluokkaa.
Insinöörieverstiluutnantti.
Insinöörikomentaja.
Lääkintäeverstiluutnantti, ylempää

palkkausluokkaa.
Varikon päällikkö, 1 palkkausluokkaa.
Suojeluskuntain yliesikunnan osasto-

päällikkö, sotilastarkastaja 1 palk-
kausluokkaa, päällystökoulun johtaja
sekä suojeluskuntapiirin piiripäällik-
kö alempaa palkkausluokkaa.

Sotaviskaali.
VIII palkkausluokka: 52,500 markkaa

Puolustusministeriön vanhempi kam-
reeri, nuorempi toimistoesiupseen,
arkkitehti, vanhempi insinööri ja
konstruktöörl.

Lääkintäeverstiluutnantti, alempaa
palkkausluokkaa.

Eläinlääkintäeverstiluutnantti.
Majuri, ylempää palkkausluokkaa.
Komentajakapteeni, ylempää palkkaus-

luokkaa.
Insinöörimajuri, ylempää palkkaus-

luokkaa.
Insinöörikomentajakapteeni, ylempää

palkkausluokkaa.
Varikon päällikkö, 2 palkkausluokkaa.
Suojeluskuntain yliesikunnan sotilas-

tarkastaja, 2 palkkausluokkaa.
IX palkkausluokka: 48,000 markkaa.

Puolustusministeriön nuorempi kam-
reeri, pääkirjanpitäjä, nuorempi in-
sinööri, vanhempi tavarantarkastaja
ja vanhempi toimistoupseeri.

Majuri, alempaa palkkausluokkaa.
Komentajakapteeni, alempaa palkkaus-

luokkaa.
Insinöörimajuri, alempaa palkkausluok-

kaa.
Insinöörikomentajakapteeni, alempaa

palkkausluokkaa.
(Jatk. 10:Ile siv.)

taan kolmenviidesosan parlamentti-
enemmistö.

Parlamentin jäsenet valitaan suh-
teellisilla vaaleilla käyttämällä yleis-
tä, yhtäläistä, välitöntä ja salaista
äänioikeutta.' Voidakseen ottaa osaa
vaaliin tulee valitsijan olla täyttänyt
24 vuotta. Parlamentin jäseneksi va-
littavalta vaaditaan, että hän on
täyttänyt 30 vuotta.

Erikoinen valtion komissioni tulee
asetettavaksi kodifioimaan lakeja ja
laatimaan uusia lakiehdotuksia.
Elta.

Vilnaa koskeva artik'a herättää
suuttumusta Puolassa.

Puolalais-liettualaiset neuvottelut
vaarassa raueta.

(Hela. Sanomain kirjeenvaihtajalta.)

Varsova, 26. 5. (B) Liettuan
uudessa valtiosäännössä tapahtunut
Vilnan koroittaminen Liettuan'pää-
kaupungiksi on Puolassa herättänyt
yleistä suuttumista. Sanomalehdet
selittävät, että jos valtio, jonka alu-
eella oleva kaupunki vieraan maan
julistuksen perusteella tehdään vii-
meksimainitun maan pääkaupungik-
si, ottaisi tällaisen julistuksen vaka-
valta kannalta, ei sillä olisi muuta
neuvoa kuin alkaa järjestää uuteen
pääkaupunkiin väliaikaista hallitus-
ta, jonka sitten pitäisi harkita, ovatko
Liettuan nykyiset vallanpitäjät sii-
hen oikeutettuja. Johtopäätöksenä
voisi myöskin olla se, että jonkin
maan pääkaupungin omistus oikeut-
taa koko maan omistamiseen. Ylei-
sesti ihmetellään, että Liettua är-

syttää Puolaa juuri sillä hetkellä,
jolloin kansainliiton suosittelemat
neuvottelut ovat käynnissä. Epäile-
mättä on Vilnan koroittaminen Liet-
tuan pääkaupungiksi vaikuttava
näiden neuvottelujen kulkuun ja te-
kevä takuusopimuksen solmimisen
mahdottomaksi.

Nobilen ilmalaiva teillä tiety*
mättömillä.

Yhteys „Italian" kanssa täydellisesti kat-
kennut. Sen kohtalosta ollaan huolestuneita.

Huippuvuorilta lähetetään avustusretkikunta.
Norjan viranomaisilta pyydetty apua.

Viimeinen sanoma Nobilelta. Avustusretkikunta lähetetään
"Citta di Milanolla".(Hela. Sanomain kirjeenvaihia)aUa.)

Lontoo, 25.5. (G.) Kenraali
Nobilelta on San Paolan radioase-
man kautta saapunut ilmalaiva "Ita-
liasta" tänään klo 6,55 ip. seuraava
langaton sanoma : Viimeisten 27 tun-
nin aikana ovat etenemistämme vii-
västyttäneet tavattoman voimakkaat
vastatuulet, jotka ovat pakottaneet
minut lisäämään koneiden voimaa.
Näkyväisyys on ollut kauttaaltaan
huono, jotavastoin meillä oli erittäin
hyvä näkyväisyys Grönlannista poh-
joisnavalle lentäessämme. Sumu on
yhtä mittaa seurannut meitä paluu-
matkallamme. Ale olemme tällä het-
kellä Huippuvuorten läheisyydessä,
mutta ei ole vielä mahdollista sanoa
edeltäpäin, mihin aikaan me sinne
saavumme. Kaikki hyvin laivassa.

Ki.ngsbay, 26.5. (STT) Il-
malaiva "Italiasta" ei ole saapunut
mitään tietoja. Hyvin voimakas
länsiluodetuuli puhaltaa. Avustus-
retkikunnan lähettämistä tänään
"Citta di Milanolla" suunnitellaan.
Asiantuntevalla taholla ollaan kuiten-
kin sitä mieltä, ettei laiva voi mitään
suorittaa, sillä Huippuvuorten poh-
joiskärjen ja Koillismaan välillä on
ahtojäätä. N.T.

"Italia" ei vastaa langattomiin
kutsuihin.

(Omalla langattomalla.)

Ilman tietoja "Italiasta".
Osl o, 26. 5 (STT) Kingsbays-

ta klo 8 tänä aamuna lähetetty säh-
kösanoma mainitsee, ettei ilmalaiva
"Italiasta" ole vielä saapunut mitään
tietoja. Tuuli on nyt jonkin verran
heikompi ja puhaltaa pohjoisesta.
"Citta di Milano" ottaa hiiliä 150
tonnia ja valmistautuu huomenna
lähtemään matkalle. N.T.

Berlin, 26.5. King's Bayssa
ollaan vakavasti huolissaan sen joh-
dosta, että "Italia" on suuresti myö-
hästynyt, eikä vastaa langattomiin
kutsuihin. Ilmalaivassa on muonaa
kuukaudeksi. Toivotaan, että se on
jossakin voinut laskeutua alas.

Norjan puolustusministeriöltä
pyydetään apua.

Oslo, 26.5. (i6TT) Puolustus-
ministeriö on aamupäivällä saanut
Oslossa olevalta Italian ministeriltä
esityksen Nobilen avustamisesta. Mi-
nisteriö on vastannut, että kysymys
tulee viipymättä käsiteltäväksi.
N.T.

Ilmailuvoimien kesäohjelma
valmis.

Tänä kesänä kiinnitetään päähuomio ilmailuvoimien
yhteistoimintaan muiden aselajien, m. m.

suojeluskuntien kanssa.

Tarpeen vaatiessa suoritetaan metsäpalo-
tähystyksiä.

Ilmailuvoimien kesätoimintaohjel-
ma on nyt valmistunut. Sen sisällös-
tä on yleisesikunnan koulutustoimis-
tosta meille annettu seuraavat tiedot:

Ilmailuosastojen toiminnassa aio-
taan tämän kesän aikana suu-
rin huomio kiinnittää yhteis-
toimintaan muiden aselajien, eten-
kin laivaston ja rannikkoty-
kistön kanssa, konekivääriam-
muntaan lentokoneesta, pommin-
pudotukseen ja laivuelentoon suu-
remmissa korkeuksissa. Kullakin
osastolla täytyy myös uhrata run-
saasti aikaa ja voimaa apumekanik-
kojen koulutukseen, jota varten kul-
iakin osastolla pidetään kaksi ker-
taa vuodessa 6-kuukautiset kurssit
sekä alokkaiden harjoittamiseen, kun
yhteinen alokaskomppania tänä ke-
väänä lakkautettiin.

Ilmailukoulun tähystäjäosaston
oppilaat suorittavat talven teoreetti-
sen opetuksen jälkeen kesän aikana
käytännölliset harjoituksensa. Hei-
näkuun ajaksi komennetaan tähystä-
jäoppilaita tässä tarkoituksessa lai-
vastoon. Näiden oppilaiden tulee tu-
tustua laivaston toimintaan ja eten-
kin laivaston yhteistoimintaan ilma-
voimien kanssa. Tykistötähystyksen
harjoittelua varten komennetaan op-
pilaat vuorotellen Perkjärvelle, jos-
sa he saavat tutustua tykistöammun-
taan.

Tähystäjäosaston laivue toimii San-
tahaminassa, ottaa osaa rannikko-
tykistön ampumaharjoituksiin ia lai-
vaston merisota- ja tiedusteluharjoi-
tuksiin.

Laivue ottaa osaa 1. divisionan
sotaharjoituksiin sekä suorittaa Hel-
singin ympäristössä erinäisiä ilma-
valokuvaustöitä, jotka maanmittaus-
hallitus on pyytänyt ilmailu-

voimia suorittamaan kartoitus»
töiden avustamiseksi.

Ohjaajaosaston maakoneryhmä
siirtyy kesäkuun alussa Uttiin, jossa
talvella alkaneet kurssit jatkuvat.
Vesikouluryhmä jää Santahaminaan.
Uusia ' ohjaajaoppilaita otetaan vas-
taan kesäkuun lopussa, jolloin oh-
jaajaosastolle saapuvat myös kadet-
tikoulun ilmailulinjan kadetit saa-
maan ohjaajaopetusta.

Mekanikko-osaston syksyllä alka-
va uusi kurssi tulee olemaan ensim-
mäinen, jonka kurssiaika on piden-
netty 11 kuukaudeksi, joten meka-
nikkokursseja tulee vastedes ole-
maan vain yksi vuodessa.

Maalentoeskaaderin tiedustelulal-
vueesta tulee osa koneista olemaan
Perkjärvellä tähystäjäoppilaiden ty-
kistötulenjohtoharjoituksia ja osa ty-
kistön tarkastajan valokuvaustöitä
varten.

Maalentoeskaaderiin komennetaan
8. 6.—7. 7. 28 reservialiupseereja
harjoituksiin ja järjestetään heidän
koulutuksensa erikseen annettujen
määräysten mukaan.

Ranskan sosiaKstikongressi

Turkinsaaren maalentoeskaaderi
tekee pidemmän lentoretkeilyn Suo-
men ympäri. Matkalle lähtee kesä-
kuun lopulla 7 konetta ja käsittää
reitti m.m. Ilomantsin, Oulun, Kok-
kolan, Kemin ja Porin. Merilennot
ja etenkin rannikkotykistö-ammunnat
ovat eskaaderin erikoisalana. Es-
kaaderin valokuvaustyöt käsittävät
rannikon valokuvausta merimittauk-
sia varten.

Erilliset merilentolaivueet harjoit-
televat rannikkopatterien kanssa.
Samoin otetaan osaa armeijan ja
suojeluskuntien sotaharjoituksiin.
Metsäpalojen tähystykseen luovute-
taan koneita, jos tarve niin vaatii

alkanut.
Italian edustajakamarin istunnot

päättyneet.
(Omalla langattomalla.)

Paris, 26. 5. Sosialistikongressi
on alkanut Toulousessa. Kongressi
kestää neljä päivää.

Rooma, 25. 5. (STT) Budjetti-
ehdotuksen tultua hyväksytyksi on
edustajakamarin istunnot lykätty
määräämättömään aikaan. Havas.

Sunnuntaina Toukokuun 27 p
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Budapestin kulttuurikokous.
Suomalaisten osanotto siihen.

Matkaohjelma lopullisesti määrätty.

Yleinen matkaohjelma. unkarilaisen ritarikunnan juhlaan Bu-
dapestissa kesäkuun 17 p:nä; tilaisuu-
dessa toimitetaan uusien ritarien juh-
lallinen vihkiminen.

Unkarissa hoitaa suomalaisen retki-
kunnan asioita kulttuurikokouksen suo-
malaisen toimikunnan toimisto, jonka
osoitteesta tiedotetaan perillä. Unka-
rilaisen toimiston osoite on Budapest
V, Akademia utca 2.

Ne Unkariin matkustavista, jotka
saapuvat maaseudulta Helsinkiin, saa-
vat, kuten aikaisemmin mainittiin, 50
pros. alennuksen rautateillä. Tätä var-
ten on heidän leimautettava matkalip-
punsa lähtöasemalla ja säilytettävä se
paluumatkaa varten, jolloin se yhdes-
sä toimistosta saadun todistuksen
kanssa on palatessa esitettävä. Alen-
nus saadaan ainoastaan lähtöasemalta
lähtöasemalle. Alennus on voimassa
kesäkuun 4 p:stä kesäkuun loppuun.

Ne, jotka ovat jättäneet passinsa vii-
sumien hankintaa varten toimistoon,
voivat noutaa ne takaisin alkaen tou-
kokuun 28 päivästä kello ip.
paitsi kesäkuun 5 päivänä sitäpaitsi
kello 7—9 ip. ja 6 päivänä kello 7—8,30
ap. Samana aikana annetaan laivali-
put.

Suomalais-ugrilaisen ktilttuuriko-
kouksen suomalainen toimikunta il-
moittaa:

Matkareitti 111 Suomalais-ugrilai-
seen kulttuurikokoukseen Budapestiin
.ia takaisin on nyt lopullisesti määrät-
ty. Lähtö Suomesta tapahtuu kesä-
kuun 6 päivänä klo 10 aamulla kolmel-
la eri laivalla, jotka saapuvat Tallin-
naan klo 3 seuduissa iltapäivällä. En-
nen lähtöä Suomesta jaetaan kaikille
laivaliput, joissa on mainittu laiva, jol-
la on matkustettava. Laivat lähtevät
Helsingin Eteläsatamasta. Tallinnassa
viivytään klo 6:een, jolloin ylimääräi-
nen juna lähtee Riikaan. Täältä matka
jatkuu seuraavaa reittiä: Zem-
gal —Varsova—Zebrzydovice—Helem-
ba—Budapest. Takaisin lähtö tapahtuu
Budapestista kesäkuun 18 päivänä, jol-
loin lähdetään laivalla Tonavaa pitkin
Wieniin, jossa on suunniteltu viipyä
pari päivää. Sieltä jatkuu matka
seuraavasti: Breslava—Petrovice—Var-
sova—Riika—Tallinna—Helsinki, jonne
saavutaan todennäköisesti kesäkuun
22 päivän iltapäivällä.

Budapestiin saavutaan 9 päivän il-
lalla, jolloin kukin ohjataan hänelle
varattuun asuntoon. Seuraavana päi-
vänä on klo 9,30 ap. evankelinen ju-
malanpalvelus Deåk-térin kirkossa ja
klo 11 ap. kulttuurikökouksen avajaiset
Unkarin tiedeakatemian juhlasalissa.
Seuraa sitten kokouspäivät, nimittäin
11:s, 12:s ja 13:s, joiden ohjelmasta
lähemmin Unkarissa. 14 :s p:nä alka-
vat retkeilyt, joille pääsee kuhunkin
ryhmään suomalaisia 18—60. Kaikki
eri retkeilyille ilmoittautuneet eivät
näin ollen pääse haluamalleen retkei-
lylle, vaan on heidät siirrettävä ylei-
seen retkeilyyn, jolle osanottajain luku
ei ole rajoitettu. Ruokailu on järjes-
tetty, mikäli mahdollista, siten, että!
jokainen voi syödä siinä hotellissa, jos-
sa hän asuu.

Matkaa varten kehoitetaan lähteviä
vaihtamaan itselleen läpikulku- ja oles-
kelumaiden rahaa tai dollareita. Viro-
laiset ovat kehoittaneet eri rahalajeja
varaamaan seuraavasti: 20 markalla
Latvian rahaa, 50 markalla Puolan ra-
haa, 20 markalla Tshekkoslovakian ra-
haa, 600 markalla Unkarin rahaa ja
225 markalla Itävallan rahaa. Hyvä on
lisäksi varata Eestin rahaa 20 mar-
kalla. Matkaa varten, ainakin nii-
den, jotka aikovat asua Unkarissa yh-
teisasunnoissa, on hyvä ottaa mukaan-
sa peite ja päänalus.

Laulu»Miesten matka Unkariin.
Kuoro on Budapestissa Unkarin

valtion vieraana.

Kuten ennen on mainittu, saivat
Laulu-Miehet viime huhtikuun alus-
sa virallisen kutsun esiintyä Unka-
rissa suomaiais-ugrilaisen kulttuuri-
kokouksen aikana. Siitä huolimatta.,
että kuoro ei ole saanut matkaa var-
ten pyydettyä valtioapua, ei se kui-
tenkaan ole katsonut voivansa pe-
ruutua jo aikaisemmin antamastaan
lupauksesta. Kun nyttemmin mat-
kan taloudellinen puoli kuoron jäsen-
ten ja ystävien uhrausten avulla on
saatu järjestymään, ovat Laulu-Mie-
het päättäneet noin 50-miehisenä
kuorona, musiikkitirehtööri Väinö
Rautavaara johtajanaan, lähteä mat-
kalle kesäkuun 5 p:nä. Matkaohjel-
ma on pääpiirteissään seuraava.

Ennen matkalle lähtöä on suunni-
teltu Helsingissä konsertti, jonka jäl-
keen lähdetään höyrylaiva "Arctu-
ruksella" Kieliin. Laivan Hangossa
poiketessa on ajateltu siellä annetta-
vaksi päiväkonsertti, kesäkuun 6

Kaikille kulttuurikokouksen suoma-
laisille osanottajille on saapunut yhtei-
nen kutsu Orzågos Vitézi Rend-nimisen
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Itämerenmaiden
hydrologinen
konferenssi.
Tallinnassa kesäkuun

17-22 p:nä.

Esillä useita tärkeitä erikois-
kysymyksiä.

Itämerenmaiden toinen hydrologi-
nen ja hydrometrinen konferenssi pi-
detään Tallinnassa ensi kesäkuun
17—22 päivinä.

Konferenssin ohjelma on varsin
monipuolinen, ja käsittää se seuraa-
vat kysymykset: hydrologisen lai-
toksen järjestäminen silmälläpitäen
virtoja, järviä ja maanalaisia vesiä;
katsaus aikaisemmin suoritettuihin
töihin ja vastaisen työn suuntavii-
vat, mikäli on kysymyksessä hyd-
drometria, hydrometeorologia, hyd-
rologia ja hydrografia; seuraavat
työmenetelmiä koskevat kysymyk-
set: vesimäärien mittauksen tark-
kuuden yksinkertaistaminen ja täy-
dellistäminen, tutkimukset veden ti-
lasta talven aikana ja tässä suh-
teessa saavutettujen tulosten sovel-
taminen käytäntöön; seuraavat ve-
sien virtaamista kosikevat edellytyk-
set: vesien virtaamisen ja sateiden
keskinen suhde, veden korkeus ja
vesien virtaamisen luonteenomaiset
paljoussunteet, virtaamisen käytän-
nölliset normit ia nykyjään käytän-
nössä olevat formelit sekä n.s. Che-
zyn formelin suhteellinen arvo;
hydrologisen tutkimuksen tulokset
vesien säännöstelyn ja käytön kan-
nalta; sekä Itämeren ja etenkin sen
rannikkojen tutkiminen.

Näiden konferenssin virallisten
asiain käsittelyn ohella tekevät kon-
ferenssin osanottajat retkeilyjä Tal-
linnan satamaan ja vesijohtolaitok-
selle, Kohtiaan, Narvaan ja Narva-
Joesuuhun, Peipusjärvelle ja Tart-
toon. Viimeksimainitussa paikassa
tutustutaan yliopistoon ja museoon
sekä pidetään konferenssin loppuis-
tunto.

Ketkä Suomesta tullaan lähettä-
mään konferenssiin, ei vielä ole pää-
tetty.

Varsinais»Suomen lentopäivät.
Lentopäivät järjestää Varsinais-

Suomen Ilmapuolustusyhdistys tänään
Turussa. Kiertolennätyksiä toimite-
taan klo 10—G päivällä, klo 7 illalla on
yhdistyksen kokous ja klo 8:lta alkaa
iltama palokunnantalolla. Aero-yhtiön
Turussa olevan yhden lentokoneen li-
säksi lähtee Helsingistä vielä toinen
yhtiön kone yleisön käytettäväksi kier-
tolentomatkojen tekoa varten.

Helsingin N. N. K. Y:n ruokala
Vuorik. 3:ssa on jatkuvasti avoinna.
Hyvää kotiruokaa tarjolla, huoneisto
rauhallinen ja valoisa. Kesäksi kau-
punkiin jääville miellyttävä ruokailu-
paikka. Aamiaisaika klo YAl—l,
päivällisaika klo VA—6. Sunnuntai-
sin vain päivällistä klo 3—5.

p:nä. Kielistä, johon saavutaan 8.
VI. aamulla, matkustetaan Lubeckin
kautta Berliniin ja sieltä Breslaun
kautta Budapestiin, mihin saavutaan
9. VI. illalla. Budapestissa tulee kuo-
ro kulttuurikökouksen aikana 10—
14 p:nä kesäkuuta esiintymään
useassa tilaisuudessa sekä antamaan
ainakin yhden oman konsertin, ollen
kokouksen ajan Unkarin valtion vie-
raana. Kokouksen jälkeen antaa kuo-
ro konsertteja Debreczinissä, Czeg-
ledissä ja Czentesissä. Tämän jäl-
keen tapahtuu paluumatka 'Wienin
ja Prahan kautta Stettiniin, mistä
lähdetään 20. VI. höyrylaiva "Ari-
adnella" Helsinkiin.

Helsingin Cpettajainkuoron
osanotto kokoukseen.

Kuten aikaisemmin on mainittu,
lähtee Helsingin Opettajainkuoro tu-
levan kuun 6 p:nä Budapestiin, ot-
taakseen osaa suomalais-ugrilaiseen
kulttuurikokoukseen. Kuorolle on
kaupunki myöntänyt matka-avustuk-
sen.

Tietoja kokouksen esitelmistä
Ennen mainittujen esitelmien lisäk-

si pidetään kokouksessa esitelmiä
eri maiden musiikista. Suomen puo-
lelta on esitelmän pitäjänä profes-
sori Ilrhan Krohn, Virosta J. Aavik
ja Unkarista Géza Molnår. Sitäpait-
si on ohjelmassa seuraavat esitelmät
ennen mainittujen lisäksi, nimittäin
Elmer Viranyin esitelmä virolais-
unkarilaisisia kulttuurisuhteista, tri
O. A. Looritsin esitelmä Liivin kan-
san kohtaloista ja esitelmät kusta-
kin maasta, jotkakoskettelevat näi-
den maiden rajojen ulkopuolella asu-
via unkarilaisia, virolaisia ja suoma-
laisia. Suomen taholta on esitelmän
pitäjänä maisteri A. O. Väisänen,
Unkarin taholta Herzeg Ferenc.

HUSNSW SANOMAT
Kauniit verhot ovat

kodin kaunistus.
Sille joka haluaa saada kodilleen

makua ja tyyliä ja samalla hyviä
neuvoja todella aistikkaiden verho-
jen valmistamisessa suosittelemme
hiljattain ilmestynyttä julkaisua
»Muodikkaat verhot». Tämä
runsaasti kuvitettu ja monipuolinen
julkaisu antaa erinomaisia neuvoja
sopivien kankaiden ja värisointujen
valinnassa, mitä erilaisimpien ver-
hojen valmistamisessa niin että ne
todella onnistuvat sekä lopuksi nii-
den paikoilleen asettamisesta. Liit-
teinä seuraa 20 työpiirustusta.

»Muodikkaat verhot» mak-
saa ainoastaan 14 markkaa ja on se
saatavana kaikista hyvin varuste-
tuista kirjakaupoista sekä suoraan
julkaisun kustantajalta Revue des
Modes Helsingissä.
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kunniaksi.
Eilen illalla klo 9 kokoutui puolisen

sataa Kalevala-seuraa, Muinaismuisto-
yhdistystä ja Taideakatemiaa lähellä
olevaa henkilöä prof. A. Gallen-Kalle-
lan kunniaksi järjestetyille illallisille.
Illalliset pidettiin Laulu-Miesten huo-
neistossa, jonne oli saapunut m. m. ny-
kyinen valtionarkeologi, tri J. Ailio
sekä entinen valtionarkeologi Appel-
gren-Kivalo, professorit Yrjö Hirn,
Robert Kajanus, Eero Järnefelt ja
Pekka Halonen, kuvanveistäjä Väinö
Aaltonen sekä tanskalaisen näyttelyn
järjestäjä, taiteilija Gad.

Ensimmäisen puheen piti prof. U. T.
Sirelius ja kuului se seuraavasti:

Tänään on Suomen kulttuurihisto-
rian merkkipäivä. Suuren taiteilijan,
Kansallismuseon ja voimmepa sa-
noa eräs Suomen kansan 28-vuoti-
aista unelmista on toteutunut.

Kun arkkitehdit Armas Lindgren,
Eliel Saarinen ja Herman Gesellius
laativat piirustuksia tulevaa Suomen
Kansallismuseota varten niiden uusien
periaatteiden mukaan, jotka v. 1900
äkkiä voittivat niin meidän museomies-
temme kuin taiteilijaimmekin mielet,
oli silloin jo Parisissa nähty taitonie-
kan mestarimme Axel Gallenin fres-
kot, oli nähty sekä otettu asiantunti-
jain piirissä tunnustuksella ja ihailul-
la vastaan. Kuin selviönä lienee sil-
loin museomme rakentajille ilmennyt,
että Gallenin freskoille oli varattava
kunniasija uuden museotalon holvissa.

Museotalo valmistui 1910, sen en-
simmäiset kokoelmat avattiin yleisöl-
le 1916, sen jälkeen järjestyi osasto
osastolta, museo sai paljon tunnustus-
ta kaikkien sivistyskansani edustajilta,
mutta täysin valmiina sitä ei pidetty.
Odotuksen hiljainen kuiske kulki mie-
hestä mieheen: koska tulee mestari,
joka puhaltaa hengen hengittämään,
koska tulee hän, joka panee kivet pu-
humaan.

Hän on puhunut tänään ja hänen
suuruutensa on siinä, että hän on pan-
nut myös Suomen historian puhumaan.

Ja mikä rotu sieltä holveista puhuu!
Ei se ole kääpiöiden rotu, vaan se

on uljaiden miesten, tieto- ja taito-
niekkain rotu. Se on Suomen perus-
tajäin. ensimmäisen itsenäisen Suo-
men raatava ja laulava ja onneaan
hakeva rotu, joka nyt tänä päivänä
vuosituhannen takaa lyö kättä tämän
päivän itsenäiselle Suomelle ja sieltä
tiedottaa: meistä polveudutte, meidän
vertamme olette; jo me kamppailimme
ja haimme; jatkakaa te ja taittakaa
yhtä kunniakas taival Suomen histo-
rialle kuin taitoimme kerran me.

Mestari, kiitos sinulle siitä, että
loihdit niin uljaan ja lohduttavan ku-
van menneisyydestämme tulevaisuu-
dellemme kannustimeksi.

Mikä johdatus kokoelmiimme on-
kaan tämä museon suur-eteinen nyt.
Mikä valtava tunnelma, mikä puhdas
suomalainen tuntu. Kuin yhdellä is-
kulla me olemme maailmoissa, joiden
omistusoikeudesta ei kenelläkään voi
hetkeäkään olla epäilystä: jos mikä
paikka maailmassa on tämä suoma-
lainen.

Kiitos, mestari, taiteellisesta näke- j
myksestäsi, jonka vertaa emme tunne
tässä maassa. Sinä olet loihtinut
eteemme meidän oman olemuksemme.
Taiteilijana seisot sinä tässä työssä
omalla pohjallasi, omalla paadellasi,
kohoat itsenäisenä karusta suomalai-
sesta maaperästä kuin valtaisa, ylä-
ilmoissa humiseva honka. Taiteemme
viettää tänään ensiluokkaisen saavu-
tuksensa merkkipäivää.

Me tunsimme sinut jo kolme, neljä
vuosikymmentä sitten, kun taiteen
huumasta väräjävin mielin seisoimme
»sammontaontasi» edessä ja totesim-
me leijonan kynnen. Luomasi uhku-
vat tänään samaa voimaa kuin silloin
ja ne todistavat omaa voimaasi. Kuin
lumottuina me odotamme, mikä on
oleva seuraava näytös. Sankariesi ja
muinaiskuviesi sarja ei ole vielä val-
mis: vielä on tilaa suureteisen sei-
nillä ja »Suurkalevalan» lehtiä täyt-
tämättä. Suuret päämäärät häämöit-
tävät näköpiirin äärillä, ja siellä ko-
hoaa vastaamme monen kuvan ohella
myös auttajasi Kallela juniorin kuva.

Mutta vaikka seuraavat juhlapäivät
kajastavatkin silmissämme, älkäämme
niillä himmentäkö tämän päivän lois-
toa. Antakaamme niiden kiitollisuu-
den ja kunnioituksen tunteiden, jotka
ovat patoutuneet sydämiimme, nyt va-
paasti purkautua esille ja ylistää mes-
tariamme. Nouskaamme ylös ja sa-
nokaamme hänelle: kiitos, että annoit
meille tämän päivän, että annoit
Suomen kansalle tämän suuren lahjan.

Työ tekijän kiittelevi,
tuhatvuosin tunnustavi.

Puheen jälkeen Eero Järnefelt
yksityisesti ja toveriensa puolesta
pyysi lausua kunniavieraalle täyden

Juhlaillalliset prof. Gallen-Kallelan

Terve, Aksel aatemieli,
kuvavalta Kallelainen,
kuvavalta, taitovalta,
Suomen mies varaväkevä!
Terve työn on tehtyäsi,
salat ilmi saatuasi,
ikiluomat luotuasi,
elvyteltyäs elohon,
kiinniteltyäs kivehen
itse vanhan Wäinörnöisen,
toisen seppo Ilmarisen
keralla Kalevan kansan
pyytehissähän pyhissä,
askareissa arkisissa,
koitteloissahan kovissa,
vaaroissa vakaammissa,
rauan kirkkahan kisoissa
eestä Sammon, eestä Suomen,
eestä heimomme heleän.

tunnustuksen suoritetusta työstä. Hän
muisteli toverielämää Parisissa 80-lu-
vulla ja miten siellä kansallinen taide
jo aivankuin syntyi itsestään. Hänen
mielestään nyt valmistuneet fresko-
kuvat olivat monin verroin paremmat
kuin aikaisemmin nähdyt luonnokset.

Tämän jälkeen piti juhlapuheen
prof. Kajanus. Puhe kuului:

Kun hiljattain kävin Kansallismu-
seossa katsomassa Gallen-Kallelan
suurtyötä, oh ensi vaikutelmani se,
että freskot, jotka tänään vihittiin,
palauttivat mieleen menneet ajat ja
ikäänkuin toivat ne takaisin. Eiväthän
nämä taideluomat olekaan nykyhetken
tuotteita; ne ovat viime vuosisadan
lapsia, jotka nyt mahtavin ilmestys-
muodoin jälleen astuvat kansamme
eteen. En ajattele motiiveja tai ainek-
sia, vaan sitä taidelaatua ja suuruutta,
joka on tämän valtavan työn tunnus-
merkki. Henkiset virtaukset ja koko
ilmakehä ovat luonnollisesti toiset nyt
kuin kolmekymmentä vuotta sitten.
Positiivinen, hedelmiä tuottava työ oli
silloin taidetta harrastavan nuorison
pääpyrintönä. Nyt sen sijaan kulu-
tetaan paljon voimia puhumiseen ja
viisasteluun taideasioista, ja tällaises-
tahan ei näy tuloksia. Arvosteluhalu
on näinä aikoina niin kiihtynyt, että
se voi kohdistua jopa itseensä Maam-
me-lauluun, jonka luulisi olevan ulko-
puolella arvostelun. Tässä ovat kai to-
sin muutkin syyt vaikuttamassa. Joka
tapauksessa tämä antaa leimaa ny-
kyiselle ajankohdallemme. Enkä minä
hämmästyisi, vaikka Gallen-Kallelan-
kin taidetuotanto tuntuisi
mielestä vanhanaikaiselta. Siinähän ei
ole kylläksi mausteita nykyajan herk-
kusuille. Se ori ehkä liian tervettä ja
voimakasta ja ennen kaikkea liian re-
hellistä. Tämä uusi Gallen-Kallelan
monumentaalinen teos tarjoaa niin pal-
jon henkistä ravintoa ja ilonaihetta,
että siitä riittää monelle sukupolvelle
ja että se suurtaiteena tulee aina py-
symään muotien ja makusuuntien ylä-
puolella. Tästä konsanaan kuivumat-
tomasta ilon ja virkistyksen lähteestä,
jonka hän on sammon salaperäisellä
voimalla loihtinut esiin Kansallismu-
seossamme, jää Suomen kansa suureen
ja alituiseen kiitollisuudenvelkaan luo-
valle mestarille, Akseli Gallen-Kalle-
lalle.

Illan kuluessa saatiin vielä kuulla
ranskalaisen taiteilijan Gadin terveh-
dyssanat, prof. Ville Vallgre-
nin puhe sekä seuraavat kalevala-
tyyliset säkeet, joilla maisteri A. O.
Väisänen tervehti mestaria:

LintuSuojelu. Opetusministeriö
on myöntänyt Nylands Fiskarför-
bund-nimiselle kalastajaliitolle 3,000
markan avustuksen kuluvaksi vuo-
deksi Aspskärin ltntusuojelualueen
ylläpitoa varten Pernajan ulkosaa-
ristossa.

Kristiinan kaupungin poliisi-
komisariksi on nimitetty Kokkolan
poliisilaitoksen kanslisti Ragnar
Backlund.

Kuolleisuus Helsingissä. Viikon
13. 5.—19. 5. 1928 kuluessa kuoli 37
henkeä (luterilaisia), joista 3 oli 1—
10 vuoden ja 34 yli 10 vuoden ikäisiä.

Allamainittuihin kuolemansyihin
kuolleiden henkilöiden lukumäärä oli:
hinkuyskä 1, keuhkotauti 9, muut tu-
berkulootiset taudit 1, verenvuoto ai-
voissa ja aivopehmennys 2, pitkälliset
sydän- ja verisuonitaudit 9, keuhko-
tulehdus 5, kasvaimet 2, murha ja
tappo 2, sekä muut kuolemansyyt 6.

Viikon kuolleisuutta vastaava vuo-
tuinen keskikuolleisuus oli 9,0 1,000
henkeä kohti. Keskikuolleisuus vuon-
na 1925 oli 9,0 1,000 henkeä kohti.

Suomen Sukututkimusseura.

Uudeksi esimieheksi valittu dosentti,
fii. tri Gabriel Rein.

Suomen Sukututkimusseuran joh-
tokunnan kokouksessa t. k. 25 pnä
valittiin seuran esimieheksi dosentti,
fil. tri Gabriel Rein, varaesimieheksi
kirjailija Jalmari Finne, sihteeriksi ja
kirjastonhoitajaksi kamreeri Osmo
Durchman ja rahastonhoitajaksi lää-
ninsihteeri Vilho Selinheimo. johto-
kunnan muut jäsenet ovat kanslia-
neuvos K. J. Boström, yiiopistonsih-
teeri, vapaahra Tor Carpelan, pro-
fessori A. V. Koskimies, professori
Alex. Luther ja yliopiston kirjaston
alikirjastonhoitaja, fil. maisteri Paul
B. Nyberg.

Helsinkiläisten maito. Tämän
kuun 25 p:nä myytiin rasvapitoisuu-
teensa nähden ala-arvoista kermaa ja
kuohukermaa A. Kiljusen myymäläs-
sä, P.-Ranta 8
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Huoneuston muuton takia
myydään

monipuolinen leninki- ja alus-
vaatevarastomme suurella hin-
nanalennuksella.

KANSAINVÄLINEN ATELIERI
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Suomen Punaisen Ristin keräys maan=
järistyksessä kärsimään joutuneiden

hyväksi.
Tuottanut tähän saakka ainoastaan

11,790 markkaa.
Eräitä tietoja hädi nalaisilta seuduilta.

Bulgariassa, Kreikassa ja Tur-
kissa sattuneiden tuhoisien maan-
järistysten johdosta kääntyivät mo-
lemmat kansainväliset Punaiset Ris-
tin, järjestöt, Kansainvälinen Punai-
sen Ristin Komitea Genevessä ja
Punaisen Ristin Yhdistysten Liitto
Parisissa yhteisesti maailman kaik-
kien Punaisten Ristien puoleen ke-
hoittaen niitä kansojen välisen soli-
darisuuden nimessä ojentamaan aut-
tavan kätensä hävityksen alaiseksi
joutuneiden alueiden väestölle.

Yllämainitut Punaisen Ristin kes-
kusjärjestöt ovat antaneet maanjä-
ristyksen kohtaamilta alueilta m.m.
seuraavia tietoja:

Erittäin paljon ovat Bulgarian,
asukkaat joutuneet kärsimään
maanjäristyksestä. Siellä noin 900
neliökilometrin alueesta, jossa on
noin 500.000 asukasta, on 2/3 pa-
hasti tuhoutunut, ja noin 250,000
asukasta joutunut asunnottomiksi.
Kaikkiaan luhistui 14.000 rakennus-
ta, kuoli 103 ja loukkautui 683 hen-
kilöä. Parhaillaan siellä val!itsee'sa-
dekausi, joten terveydelliset oloi
ovat varsin huonot, ja työttömyys
rasittaa asukkaita, M.m. Fiiippopo-
lin kaupungin, joka on Bulgarian
tupakkateollisuuden keskus, kaikki
tupalckatehtaat luhistuivat. Ja kun
kaikki elintarvekeskukset ja liiken-
nelaitokset ovat pysähtyneet toi-
minnassaan, niin vallitsee maassa
vaikes-eifntansepula.

Vähässä Aasiassa Smyrnan ym-
päristöllä on 20.000 ihmistä ilman
suojaa ja kärsivät hekin elintarpei-
den puutetta. Maanjäristyksen uh-
reiksi joutui täällä 115 henkilöä
kuolleina sekä suuri joukko haavoit-
tuneita. Täällä on Turkin Punainen
Puolikuu ryhtynyt avustustoimenpi-
teisiin samoinkuin Punainen Risti
Bulgariassa. Kreikassa tuhoutui
Korintin kaupunki kokonaan ja
15.000 asukasta joutui suojatto-
maksi.

Eri maiden Punaiset Ristit ovat
jo lähettäneet hädänalaisille avtfs-
tussummiaan. Suomen Punainen
Risti, joka puolestaan ensin lahjoit-
ti 10.000 markkaa, on toimittanut
keräystä näiden hätää kärsivien hy-
väksi, mutta on saanut kokoon vas-
ta 1.790 markkaa. Tähän mennessä
koottu summa lähetettäneen avus-
tettaville piakkoin, mutta siitä huo-
limatta keräys edelleen jatkuu.
Avustuksia vastaanotetaan joka
päivä klo 12—3 Punaisen Ristin
kansliassa.

Mainittakoon muuten, että parla-
menttien välinen liitto kehoitti Suo-
men-osastoaan ryhtymään saman-
laiseen keräystyöhön. Liiton Suo-
men osasto taas puolestaan uskoi
tämän tehtävän Suomen Punaiset1-

Ristin oman kerävksKteS ohella src-
■riterfavaksi.

Helsingin Kauppiaitten Kauppa*
koulu uudessa huoneistossa.

ji_rnsa_ runsaammin pyrxijölta, Joista
viimeisten vuosien aikana on täytynyt
enemmän kuin toinen puoli vuosittain
osoittaa muualle etsimään oppimis-
mahdollisuuksia. Luonnollista on
myöskin, että koulu saattaa avaram-
missa suojissa saavuttaa parempia
työntuloksia, sillä edellisessä huoneis-
tossa oli esim. pakko jättää monet
koulun opetusvälineistä tykkänään
käyttämättä, niitä kun ei ollut mah-
dollisuutta järjestää käytettäviksi.

Koulun päättäjäisissä eilen saivat
seuraavat II luokan oppilaat päästö-
todistuksen: S. A. Alho Vihdistä, S. P.
Dahlman Helsingistä, Kaarle Janhu-
nen Joroisista, T. K. Kaleva Helsin-
gistä, Elli Maria Kuosmanen Helsin-
gistä, Lempi V. Kurtto litistä, Ilma
Impi Kaarina Laakkonen Ruokolah-
desta, K. U Lehmuskoski Helsingistä,
Y. O. Lehtinen Kouvolasta, O. E. Lep-
pänen Helsingin pitäjästä, S. A. Man-
ninen Pyhtäältä, Irja Kyllikki Metsä-
vaara Helsingistä, Mailis Fredrika
Nyholm Helsingistä, T. J. Pöllänen
Rantasalmelta, Aili Aliina Raunio
Myrskylästä, Doris Linnea Rautavaara
Helsingistä, Annikki Maria Sainio
Kiskosta, A. E. Salakari Helsingistä,
Saima Tuulikki Salminen Hyvinkäältä,
Kerttu Siviä Silen. ja Kirsti Gustaava
Sinisalo Helsingistä, Eini Esteri Skut-
nabb Jokioisista sekä E. V. Vanamo,
V. I. Verho ja Sally Margareta Vilk-
man Helsingistä.

Lukuvuoden päättäjäisten yhteydes-
sä eilen oli Helsingin Kauppiaitten
Kauppakoululla tilaisuus viettää sekä
20-vuotisjuh!aansa että samalla tu-
paantuliaisjuhlaa.

Kun koulun vuonna 1924, Hallitus-
kadun 15:den siirtyessä uudelle omis-
tajalle, täytyi hankkia uusi asunto,'
joutui se asuntopulan vielä silloin val-
litessa muuttamaan Uudenmaankadun
18:aan, missä huoneisto kuitenkin oli
ylen ahdas ja koulun tarkoituksiin so-
pimaton. Näin oli pakko katsella jäl-
leen uutta asuntoa, mikä tämän vuo-
den alussa onnistuttiinkin hankki-
maan.

Maalisk. 1 pnä pääsi koulu siirty-
mään uuteen ajanmukaiseen ja varta-
vasten koulua varten rakennettuun
huoneistoon Kasarminkadun 16:een,
johon koulu osakkeenomistajana oli
ottanut osaa. Koululla on mainitun ta-
lon pihanpuoleisessa rakennuksessa
kolme kerrosta hallussaan, jotka si-
sältävät neljä avaraa luokkahuonetta,
erikoisen tavaraopinhuoneen, kauno- ja
konekirjoitushuoneen, opettajahuonsen,
kanslian, kirjastohuoneen sekä seurus-
teluhuoneet mies- ja naisoppilaita
varten. Huoneet ovat kaikki länsiau-
rinkoisia ja valoisia niin kuin koulu-
huoneitten tulee ollakin. Erikoista
juhlasalia ei koululla ole, mutta yh-
den luokkahuoneen ja kaunokirjoitus-
huoneen välillä on lähes koko välisei-
nän käsittävät ovet, jotka avaamalla
saadaan muodostumaan noin 130 m-
laaja sali, jossa koulu ja sen toveri-
kunta saattavat viettää juhla- ja ko-
koustilaisuuksiaan.

Nimismiehet Lapuan piirin
apulaisnimismiehen virkaa hakivat
apulaisnimismies Fjalar Chydenius
Himangalta, v. t. apulaisnimismies
Lauri Saarinen Peräseinäjoelta, lakit
ylioppilaat J. E. Mansikka Kristii-
nankaupungista ia Vilho Kujanpää
Kauhavalta, hovioik. ausk. Birger
Nyman Lapualta sekä kaksi julki-
suutta karttavaa. Virkaan on nimi-
tetty hovioik. ausk. B. Nyman.

Täten on koulu päässyt lähes neli-
vuotisesta jon-
ka kestäessä se oli tukehtua ylen ah-
taissa huoneissa sekä ilman että osit-
tain valonkin puutteessa. Nyt sillä en
myöskin taas mahdollisuus ottaa suo-

Loistavia tuloksia,
alaisten lääketieteen alalla toimivien auktoriteettien

virallisesti vahvistamia, on saavutettu, kun Kejuvenilla

huudenoireita
«ntenkatkkiutumista
.ymystilaa
lullista alakuloisuutta
upuolisia haittoja
ipotens)
ikautisten häiriöitä „. . .g. .

:ymishäiriöitä
län- ja SUOiikipuja pyynnöstä.

ÄKETEHDAS LEO, Helsinki.

Eejuvenia on saa-

tavana apteekeista
(valkoinen pakkaus
miehille, punainen
pakkaus naisille).
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Muutoksia aikatauluun.
Itäänpäin aamuposti 9,40 junalla.

Kun tämä uutinen painovirheen
johdosta eilisessä lehdessämme sai
aivan käsittämättömän muodon,
julkaisemme sen tässä oikaistuna.

Eilisestä lukien matkustajajuna
n:o 221, joka lähtee Helsingistä klo
8,55, jaetaan kahteen osaan siten,
että ainoastaan Riihimäen pohjois-
puolelle ja Hyvinkään—Hangon
rataosalle menevät vaunut ja posti
lähetetään tällä junalla. Riihimäeltä
itään menevät vaunut ja sinne me-
nevä posti lähetetään vasta klo 9,40
Helsingistä lähtevällä uudella ju-
nalla. Samaten juna n:o 4, joka
saapuu Riihimäelle klo 18,03, lähe-
tetään sieltä jo klo 18,14 odotta-
matta junaan:o 222 ja saapuu Hel-
sinkiin klo 19,48.

Helsingin laivaliikenne. Helsin-
. -in satamaan saapuivat x.U. 25 p:nä
hl. "Egon" Göteborgista kappaletava-
ralastissa ja hl. "Bore II" Turusta ot-
taakseen lastin Sörnäisissä ja t.k. 26
p:nä "Kungla" Tallinnasta tuoden
matkustajia, "Argo" Antverpenistä ja
"Vellamo II" Tukholmasta, molemmat
kappaletavaralastissa, "Ebba Munck"
Tallinnasta tuoden matkustajia ja las-
tia, "Amicie" Viipurista täydentääk-
seen lastiaan sekä "Everelsa" Gdy-
niasta hiililastissa.

T.k. 25 p:nä lähtivät moottorilaiva
"Carlotte" Köpenhaminaan ja moot-
torilaiva "Innaren" Göteborgiin, hl.
"Weser" Viipuriin, "Björnvik" Brante-
vikiin ja "Spröit" Gentiin sekä t.k. 26
p:nä "Neutral" Uuraaseen, "Kungla"
Tallinnaan, "Axel" Antverpeniin, ml.
"Marie" Valkomiin, hl. "Atlantic"
Zandamiin, "Bore VII" Kotkaan, "Brit-
ta" Kotkaan, "Theresia L.M. Russ"
Viipuriin, "Vilhelm Russ" Kotkaan,
"Ahkera" Turkuun, "Suomi" Tukhol-
maan, "Ariadne" Stettiniin, "Baltic"
Rotterdamiin ja "Frej" Turkuun.

Suomen Pyhäkouluyhdistyksen
kesäjuhla ja vuosikokous.

Savonlinnassa kesäk. 9—lo p:nä.
Suomen Pyhäkouluyhdistyksen kesä-

juhla ja sen yhteydessä vuosikokous
pidetään Savonlinnassa kesäk. 9—lo
p:nä seuraavan ohjelman mukaan:

Lauantaina 9 p:nä kesäkuuta: klo
10 ap. avajaiset, jossa tervehdyspu-
heen pitää khra P. Anttinen, klo 11
ap. esitelmä: »Epäusko ja sen seu-
raukset», khra V. Malmberg, klo 12
ap. ja klo 1 ip- näytetunteja : 6—B
vuotiaille kuvan avulla, Hanna Mul-
tanen, 9—ll vuot. pyhäkoulutunti,
Onni Kosonen, 12—14 vuot, raamattu-
tunti, opettaja Tiilikainen, klo 2 ip.
alustus: »Pyhäkoulunopettajan vai-
keudet», past. E. Alanen, klo 3 ip.
päivällisloma, klo %5 ip. esitelmä:
»Pyhäkoulujemme nykyinen tilanne»,
past. H. Laasonen, klo S ip. pyhä-
kouluyhdistyksen vuosikokous, klo 6
ip. keskustelua: miten lapset ovat
voitettavissa?, past. H. Laasonen, toi-
sen keskustelukysymyksen alustaa op.
Pekkarinen, klo 8 ip. yhteinen seu-
rusteluilta, jossa puhuvat khra Ant-
tinen, past. Alanen y.m..

Sunnuntaina 10 p:nä kesäk. klo
%9 ap. aamuhartaus, past. U. Pal-
jakka, klo 10 ap. Jumalanpalvelus,
saarnaa past. H. Laasonen, klo 1 ip.
lastenjumalanpalvelus, saamaa past.
U. Paljakka, klo 2 ip. esitelmä; jon-
ka pitää opettaja Hämäläinen, klo 3
ip. päivällisloma, klo %5 ip. keskus-
telua: pyhäkouluopettajan onnistumi-
nen, khra V. Malmberg, olenko kut-
suttu pyhäkoulunopettajaksi?, lehtori
G. Rancken, klo 6 ip. lopettajaiset,
klo 7 ip. Herran p. ehtoollisella käyn-
ti, (rippipuheen pitää khra Malm-
berg). Niitä kokoukseen aikovia, jot-
ka paikallisen toimikunnan välityk-
sellä haluavat itselleen asunnon ko-
kouksen ajaksi, kehoitetaan ennen ke-
säk. 5 p:vää tekemään siitä ilmoitus
khra V. Malmbergille, osoite Sää-
minki. Kokouksen osanottajille on
anottu tavanmukainen alennus rauta-
tiepilettien hintoihin.

msmii SMOIOT

HUVILAN KIRJASTOON
SADEPÄIVIEN VARAKSI

ANDRÉ MAUROIS: KALLE VÄÄNÄNEN: TIITUS: GRAZIA DELEDDA:
DISRAELI

JUNKKARIEN
VALITUT MARIANNA

Suuren englantilai- mmnrn
* TEOKSET I ja II
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jaa hämmästyttää sen
jiauroisia on to v .>Han pa ijastaa jä. etelämainen hehkuja

hattava kyky tehdä jista. Hinta 2o:-, sid. himmäistemme vikoja häntä viehättää se voi-poliittmen elama ih- ja antaa meidan nau. makas luonnonkuvausmiskuvauksen taus- raa niill mutta Mu joka muodostaa esi .tak»; han vie meidät Kirja sopu seka ai- ei ivaa eikä tuomitse. tvksen kaikupohjan.
Kulissien taakse; nan van nuoren etta vähan Senvuoksi Tiituksen Marianna on mestari-
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Uusi Suomi, ja pojan selattavaksi". Kiven päivien". mestyvä teos: ÄITI.

PAUL DE KRUIF: PANAIT ISTRATIN TEOKSIA: JEAN BERTHEROY:

.MIKROBIEN HEITUKAT NERRANTSULA PARISIN SUOJE-
METSASTAJIA Hinta 20:-, sid. 30:-. Hinta 18:-, sid. 28:-. LUSHENGETÄR
Hinta 50:-, sid. oMiöwlM vitwiwab Hinta 20:~. sid.

65:—. Kansantajuinen SNAGOVIN VALTIATAR 30:—.
bakteriologian histo- i£mta 20:_, sid. 28:—. Päähenkilö, arassa
"a - naisellisuudessaan su-"Teos on opettava

,_ .. ,
.

, . loinen ia nuhraa<s«a
ja innostava ja kuuluu . *«»* W**» sakenoivan nerokas taide on omi-
niihin, jotka jokaisen *«■• sekoitus romanttista haavemieltä ja samalla Genoveva on a -

sivistyneen nimeä ta- r ?.hk?aa. «alismia. se on levotonta kaipuussaan ja Josti ja herkä ;ti B«T
voittelevan kansalai- ! elämänjanossaan, mutta tuo kaipuu nousee varmalta rettv K iria«a on se-
sen on tunnettava ja kestettyjen kärsimysten ja koettujen tuskien poh- kä

■

naav ehentoa idyl-
luettava. Se on alal- Jalta • listä kauneutta että
laan yleissivistykselli- Istratin seuraava teos on MIKAEL. myös voimaa, ja pon-
nen merkkiteos". ' jalla on syvä uskon-

Suom. Sos. dem. Mx 24542 nollisuus.
KIRJA

Maamme ensimmäiset museokurssit.
Järjestettiin Helsingissä t.k. 18—26 p:nä.

Kurssien osanottajat opettajineen,

Suonien Museoliitto, jonka tarkoi-
tuksena on saada aikaan kiinteämpi
yhteistyö valtionmuseon ja maaseutu-
museoitten välillä ja rahallisella avus-
tuksella tukea ja neuvontatyöllä kehit-
tää maan muita historialiis-kansatie-
teellisiä museoita, järjesti raha-arpa-
jaisista saamillaan varoilla Suomen
varsinaisesti ensimmäiset museokurs-
sit maaseutumuseoitten toimihenkilöitä
varten Helsingissä toukokuun 18—26
päivinä.

Kurssien osanottajat saivat määrä-
tyn ohjelman mukaan asiantuntijan
opastusta Kansallismuseon kaikissa
osastoissa, varastoissa ja työhuoneissa,
Seurasaaren ulkomuseossa sekä Suo-
menlinnassa. Asianomaiset kansallis-
museon virkailijat selostivat myös
luennoin ja havainnollisesti museoesi-
neitten luettelointia, luettelojen tar-
kistusta, varastoimista ja konservoi-
mista, kiinnittäen osanottajien huo-
miota keräyksen ja museotoiminnan
niihin puoliin, jotka pienissä museois-
sa työvoimien vähyyden vuoksi ja jär-
jestelmän puutteessa ovat tavallisesti
laiminlyötyjä. Kaikkiaan käytettiin
kurssien aikana neuvontatyöhön ja ko-
koelmien ohjaukselliseen tai vapaaseen
tarkasteluun hiukan yli 40 työtuntia.

Opettajina, ohjaajina ja luennoitsi-
joina kursseilla toimivat seuraavat
henkilöt: prof. U. T. Sirelius, tohtorit
A. Hämäläinen, C. A. Nordnian ja T.
Itkonen, maist. A. Europaeus, M.
Kampman, Tyyni Vahter ja H. Salo-
nen sekä intendentti H. Tandefelt.

Näille maan ensimmäisille museo-
kursseille, joitten alkuunpano ja jär-
jestely on ollut v. t. valtionarkeologin,
toht. J. Ailion ja toht. A. Hämäläisen
huolena, oli saapunut 11 osanottajaa,
nimittäin herrat M. Kauppinen Poris-
ta, Antto Laiho Mustialasta, J. Kar-
hula Raumalta, K. E. Kallio Koke-
mäeltä, A. Tapola Ilmajoelta, V. Kil-
pinen Jyväskylästä, G. Backman Lo-
viispsta, A. Kinnunen Lappeenrannas-
ta, Väinö Karvinen Kuopiosta. H. Win-
ter Uudestakaupungista ja J. Saurama
Lohjalta.

Ensimmäiset museokurssit olivat
erinomaisen opettavat ja suuressa
määrin museoharrastusta lisäävät.
Suomen Museoliitto aikoo, mikäli va-
rat sallivat, toimeenpanna toiset sa-

manlaiset jo ehkä ensi joulun aikana.

i- Piirustusopettajakurssit. Suomen
Piirustusopettajayhdistykselle on ope-
tusministeriö myöntänyt yhdistyksen
toimesta piirustuksen opettajille ensi
kesäk. I—3 p:nä Helsingissä järjes-
tettävien kurssien avustamiseksi 3,700
markkaa.

Tuomiokunnat. Korkein oikeus
on myöntänyt Närpiön tuomiokunnan
tuomarille, vapaaherra Erich von Troi-
lille oikeuden asua toistaiseksi Vaa-
sassa.

ULKOLAITAMOOTTORT
on ihannemoottori !

Helposti lähtökäyntinen. Helppohoitoinen. Kestävä.
Jo 17 vuotta on Arehimedes'tä pidetty markkinoiden

PARHAANA TUOTTEENA.
Seuraavat mallit heti toimituksella?

Talouteen.
Malli BST .....-.-.w ..... Smk. 5,000:

Uusi kevyt malli, paino ainoastaan 22 kiloa.
Malli BSL Smk. 5,700:

Nopeahkoihin perhevenheisiin.
Malli BSM , Smk. 5,650:

Oivallinen työmoottori.
Malli BS3 .> Smk. 6,750:

Uusi kiitäjä.
Malli BSR .-. Smk. 7,350:

Kaikki mallit toimitetaan täydellä takuulla,
OY. ARWIDSON & Co. AB.

Moottorialan erikoisliike
Helsinki Antinkatu 7.

Puh. 54 39 & 55 00.
HAARALIIKE: Viipuri. Torikatu 5. Puh. 25 70.

x 24247

Ueljillämme uierailla mailla
ovat omat kohtalonsa, niinkuin meillä
itsekullakin.

Ja Amerikan suomalaisia lehtiä lu-
kiessamme teemme .sen aina uteliai-
suuden sekaisella mielihartaudella
sanomme joskus itseksemme silmät
suurina että »ohhoh!», mutta joskus
taas hymähdämme hieman surunvoit-
ioisesti että ?hohhoi . . .»

Yleensä täytyy kuitenkin tunnustaa,
että suomalaiskansallinen sisu ja
»sappi karvasi se usein näyttää mah-
tinsa muukalaisellakin maaperällä. Ja
silloin saavat muut kansallisuudet vä-
hän luimistella ja väistyä syrjemmäk-
si, semminkin jos meripoika oi-
kein hihkaisee. .

Tässä on edessämme Amerikan
"Päivälehtiä, ei tosin ihan tuoreimpia
vaan viime kuun jälkipuoliskon, nu-
meroita. Siinä on Duluthin uutisten
osastossa m.m. seuraava: »Charles N.
Saari-niminen mies, joka sanoo ole-
vansa kotoisin Pohjois-Dakotasta,
lyöttäytyi hurjalle tuulelle lauantai-il-
tana Bethelissä, Seitsemännen Länti-
sen avenuen ja Ensimmäisen kadun
kulmauksesi seudulla sijaitsevassa
miesten kodissa. Mikäli poliisit ovat
tapahtumasta kertoneet, oli Saari yht'-
äkkiä saanut raivokohtauksen ja alka-
nut ampua revolverillaan, ajaen lähes
100 laitoksessa majaillutta miestä ulos
ja toisia huoneisiinsa lukittujen ovien
taakse. Neljä poliisimiestä saapui
näyttämölle ja heidän tullessaan Saari
oli seisomassa Bethelin portailla, ojen-
taen revolverinsa lainvalvojia kohti,
mutta ase oli jo tyhjäksi ammuttu, jo-
ten mitään mieshukkaa ei tapahtunut.
Poliiseille Saari kerskui olevansa
räkäisin merimies mitä maailmassa
löytyy». Hän antautui viranomaisille
ilman enempää vastarintaa, kun nämä
olivat sanoneet, että kyllä he auttavat
häntä Bethelin valloittamisessa.*

Kun tanssittaa satakin miestä yh-
dessä ovenavauksessa pellolle, niin on-
han tuossa pieneksi lauantai-illan oh-
jelmanumeroksi.

Mutta ej puutu kurssia myöskään
suomalaiselta n.s. heikommalta suku-
puolelta, kun niikseen tulee.

Edellämainitussa lehdessä on erään
Kanadan kirjeenvaihtajan uutinen, jon-
ka painattaminen tosin hiukan kirve-
lee miehekästä sydäntämme, imutta jo-
ta lämmin lieimolaisrakkautemme ja
vilpitön kunnioituksemme nafsta ja
eritoten suomalaista naista kohtaan ei
myöskään salli jättää kertomatta van-
han, hiljaisen isänmaankin yleisölle.

Ei se nyt kyllä sen kummenpi juttu
ollutkaan, olipahan vain näinikään:
9 Akka teki pesäeron. Eräs

suomalainen muija täällä, joka joitain
vuosia sitten, rohkeimmillaan olles-
saan, oli onnistunut ostamaan miehel-
tänsä kodin omistusoikeuden omiin kä-
siinsä, yhden dollarin kauppasummal-
la, eikä sitäkään ollut rahalla maksa-
nut, ajoi nyt joku viikko sitten äijänsä
tielle talviselle. Myytti huutokaupalla
kaiken talon irtaimiston, ränttäsi tilan
vieraille. Mutta itse muija matkusti
Tyynenmeren rantamille virkistymään
ja uudempia markkinoita katselemaan.

Jotensakin varoittava esimerkki
meille miespoloisille.»

Onhan tuo.
Mikä meidät, raukat, viimein peri-

neekään, jos tätä kaameata esimerk-
kiä aletaan yleisemmin noudattaa?

Huomiomme kiintyy kuitenkin sii-
hen, ettei miehen kansallisuutta nimen-
omaan ilmoiteta suomalaiseksi niin-
kuin akan. Onhan se edes vaikkapa
laihahkokin lohdutus suomalaisille
miehille.

Toivomuksemme olisi, että kohtalo
saattaisi avioliittoon tämän akan ja
sen edellämainitun "äkäisimmän meri-
miehen mitä maailmassa löytyy?.

Sittenhän tuo lopuksi nähtäisiin,
kumpi heistä on toinen, kun tämä pa-
riskunta joskus alkaisi puhua keske-
nään oikein selvää suomea.

Tiitus.

Pusula julistettu luomataudin
saastuttamaksi.

Uudenmaan läänin lääninhallitus
on asianomaisen piirieläinlääkärin
ehdotuksesta ja hankittuaan asiasta
lääkintähallituksen lausunnon julis-
tanut Pusulan pitäjän toistaiseksi
luomataudin saastuttamaksi ja mää-
rännyt, että, kun mainitussa kunnas-
sa sattuu luomatautitapaus siitä va-
paassa karjassa, karjanomistajan on
tästä heti ilmoitettava lähinnä asu-
valle eläinlääkärille ja, kunnes eläin-
lääkäri paikalle on saapunut, huoleJi-
dittava siitä, että luonut eläin pide-
tään muusta karjasta eristettynä.
Luomatautiseksi julistetun karjan
eläimiä saadaan kuljettaa rautateitse
ainoastaan eristetyssä vaunussa tai
sijoitettuna sellaiseen vaunuun, jossa
kuljetetaan teuraselämiä teurastus-
paikkaan, ja on vaunu, jossa luoma-
tautia sairastavaa eläintä on kulje-
tettu, viipymättä puhdistettava ja de-
sinfisioitava eläinlääkärin antamien
ohjeiden mukaan.

Helsingin Sanomat
ilmestyy tänään 28-sivuisena.

Kaivopuiston
PUUSEPPÄ

Vuorimiehenkatu 23. Puh. 54 62.
Tekee kaikkia ammattiin kuuluvia töitä huolella ja joutuin. Myös antiikki-töitä tehdään asiantuntemuksella. Etenkin kesän ajaksi otetaan antiikki- iamuita korjauksia. *

x

Kehystys- ja kultaustöitä
suoritetaan hyvin ja halvalla

KAHLROTHiIIa, Pietarinkatu S, pghejin 13 56.
Huo mj Liike pidetään suljettuna koi-jauksien vuoksi juhannuksesta

alkaen heinäkuun loppuun asti. x

Kuolleita.

-sarjan uusin teos:
George Sand

Fr. Chopinin viimeinen
rakkaus.

Kuten toisessa paikassa lehteäm-
me kerrotaan, kuoli torstaiaamuna
Tuusulassa sattuneessa auto-onnet-
tomuudessa lakit, ylioppilas Vilho
Lennart Lahtinen.

Vainata oli syntynyt Helsingissä
lokakuun 23 p. 1906. Käytyään Hel-
singin Uuden Yhteiskoulun tuli hän
ylioppilaaksi keväällä 1926, jolloin
astui sotapalvelukseen asevelvolli-
suuttaan suorittamaan. Sotaväessä
sai hän komennuksen Haminan re-
serviupseerikouluun, minkä käytyään
ja asevelvollisuutensa suoritettuaan
koroitettiin reservivänrikiksi. Tämän
jälkeen kirjoittautui hän lainopilli-
seen tiedekuntaan harjoittaen menes-
tyksellä ja innolla opinnoitaan. Ilois-
ta ja valoisaa elämänsä keväänä
poistemmattua rehtiä nuorukaista
muistelevat kaivaten äiti, veljet, mo-
net ystävät ja toverit.

T. k. 24 p:n vastaisena yönä kuoli
Kuopiossa Kuopion lyseon vanh, leh-
tori Salu Latvala.

Latvala syntyi Ilmajoella v. 1870,
tuli ylioppilaaksi 1891, opiskeli etu-
päässä suomalais-ugrilaista ja poh-
joismaista kielitiedettä, mutta hankki
itselleen myös laajan lukeneisuuden
kaunokirjallisuudessa, jolla alalla hän
rikastutti kirjallisuuttamme useilla
suomennoksilla ruotsin-, saksan- ja
unkarinkielistä. Opettajana hän alus-
ta alkaen toimi Savossa, ensin v. f.
kollegana Savonlinnassa, sitten vv.
1899—05 ruotsinkielen opettajana
Kuopion yhteiskoulussa. Oltuaan vv.
1905—09 vakinaisena kollegana
Vaasan ja Tampereen lyseoissa, siir-
tyi Latvala viimeksirnain. vuonna
ruotsinkielen opettajaksi Kuopion
lyseoon. Kuopiossa hän kuului kan-
sankirjaston ja lukusalin, työväen-
opiston ja kansalaisopiston sekä
kauppakoulun johtokuntaan. Kaik-
kiin, jotka hänen pitkänä opettaja-
aikanaan ovat olleet hänen oppilai-
naan koulussa, on mitä mieluisimmat
ia kiitollisimmat muistot hänestä.
Opettajatoverina ja kansalaisena hä-
nellä oli monta läheistä ja kaukaista
ystävää, jotka syvästi ottavat osaa
hänen perheensä suruun hellän puo-
lison ja isän varhaisesta poismenosta.

T. k. 2S p :nä kuoli täällä -rva
Edith Johanna Mantila, o. s.
Pettersson 38 vuoden ikäisenä.

T.k. 24 p :nä kuoli Kullaalla nti
Edla Justiina Kumiin 42 vuoden
ikäisenä.

Lastensuojelukokous
Helsingissä kesäkuun 3—l p:nä.

Kenraali Mannerheimin Lastensuo-
jeluliiton 7.. vuosikokous sekä sen yh-
teydessä vapaaehtoisen lastensuojelun
harrastajien yleinen kokous pidetään
Helsingissä, Säätytalossa, ensi kesäk.
8 ja 4 panä. Yleisen lastensuojeluko-
kouksen ohjelmasta mainittakoon m.m.
maatalouskerhotyö sekä kansantervey-
den kohottamistyö ja lähinnä koulu-
lääkärikysymys sekä vakavaa huomio-
ta ansaitseva kouluhammaslääkäritoi-
minta. Sunnuntaina kesäk. 3 p:nä klo
10—12 käydään kirkossa. Virallinen, il-
moittautuminen on. Säätytalossa . heti
tämän jälkeen. Varsinainen kokousoh-
jelma alkaa samana päivänä klo 1.
Jokainen lastensuojelunystävä on ter-
vetullut kokoukseen, jossa kuitenkin
on äänestysoikeus ainoastaan liiton
paikallisosastojen ja liittoon liittynei-
den yhdistysten virallisilla edustajilla.

Vuosikokoukseen osanottajille on
myönnetty 25 % alennus valtionrauta-
teillä matkaa varten Helsinkiin ja ta-
kaisin kunkin osanottajan lähtöase-
malle.

Lääkintälaitos. -Lääket. iis. Vil-
ho Sulo Sointu Lehto on määrätty
kesäkuun 1 päivästä toistaiseksi Kaa-
vin kunnan kunnanlääkäriksi.

Lääket. kand. Leo Kranck on mää-
rätty kesäkuun 22 päivään asti hoita-
maan Pihtiputaan kunnanlääkärin vir-
kaa, lääket. kand. Salomo Mattinen
kesäkuun 1 päivästä toistaiseksi, enin-
tään ö kuukauden ajaksi hoitamaan
Polvijärven kunnanlääkärin virkaa,
lääket. kand. Yrjö Lassila kesäkuun
1 päivästä »yyskuun 1 päivään hoi-
tamaan Kauhavan kunnanlääkärin vir-
kaa, lääket. kand. Bertel von Bons-
dorff kesäkuun 8 p:stä syyskuun 1
päivään toimimaan avustajalääkärinä
Nummelan parantolassa, lääket. kand.
V. Kolehmainen neljän kuukauden ai-
kana kesäkuun 1 päivästä lukien hoi-
tamaan Suojärven teollisuuslaitosten
lääkärin virkaa, lääkot. kand. Saima
Viherheimo toukokuun 22 päivästä ke-
säkuun 6 päivään hoitamaan Salpaus-
selän parantolan alilääkärin virkaa,
lääket. lis. R. R. Rickman toukokuun
21 päivästä heinäkuun 31 päivään
Joroisten kunnanlääkärin virkaa, lää-
ket. kand. Väinö Vare kahden kuu-
kauden aikana heinäkuun 1 päivästä
lukien hoitamaan Ilmajoen kunnanlää-
kärin virkaa, lääket. kand. Vera Sep-
pälä toukokuun 31 päivään asti hoi-
tamaan Kanneljärven kunnanlääkärin
virkaa, lääket. kand. Paavo Heiniö
■kesäkuun 23 päivästä, elokuun 5 päi-
vään hoitamaan Perttulan tylsämie-
listen kasvatuslaitoksen lääkärinvir-
kaa sekä samana aikana hoitamaan
littalan lasitehtaan lääkärintointa,
lääket. kand. M. S. Elomaa kesäkuun
1 päivästä marraskuun loppuun hoi-
tamaan Sakkolan kunnanlääkärin vir-
kaa, lääket. kand. H. E. Högström
kolmen kuukauden aikana kesäkuun
1 päivästä lukien hoitamaan Petäjä-
veden kunnanlääkärin virkaa, lääket.
lis. Olof Fabricius kesäkuun 1 päi-
västä 1928 toukokuun 1 päivään 1929
hoitamaan Pudasjärven kunnanlääkä-
rin virkaa ja lääket. lis. Martti Kle-
mola kesä- ja heinäkuun aikana hoi-
tamaan Nurmeksen ja Valtimon kun-
tain sekä Nurmeksen kauppalan yh-
~";stä kunnanlääkärin virka».

Aikaisemmin ovat ilmestyneet:
MARIA ANTOINETTE. Rans-

kan onneton kuningatar
MARIA STUART. Skotlannin

onnellisenonneton kuningatar
KATARIINA 11. Suuri hallitsija

heikko nainen
LADY HAMILTON. Vuosisa-

tansa kaunein nainen
AURORA KÖNIGSMARCK.August Väkevän rakastettu
MADAME POMPADOUR. Lud-vig XV rakastettu
NINON DE LENGLOS. Ikni-sen nuoruuden ihme
Sarja jatkuu ja suomen-

taa sitä H e 1 m i Krohn.
Sarjan kukin kirja maksaa nid.Smk. 12:—, sid. Smk. 16:—.
Kaikkialla saatavina

MINERVA
Mx 24526

Helsingin yliopisto.
iT- k. 25 p:nä tarkastettiin fii.maist. Lauri Lokan kirjoittama yli-

opistollinen väitöskirja: »Ober Wii-kit. Mit 12 Abbildungen tind 21 Ta-
bellen im Text». Virallisena vasta-
väittäjänä oli prof. J. H. Leon Borg-
ström.
f
T. k. 26 p:nä tarkastettiin lääk. lis.Väinö Snellmanm kirjoittama yli-

opistollinen väitöskirja: »Cber dieHeilungsresultate der Unterschenkel-bffiche. Mit 52 Tabellen tind 2 Kur-ven im Text», Virallisena vastaväit-
täjänä oli tohtori Tauno E. M. Ka-lima.

Filos, maist. arvon on ilman juh-lallista vihkimistä filos, tiedek. anta-nut fil. kand. Elli E. Karille, Aira L
Sarkkilalle, Juho O. Metsikölle, A. VVVrightille, E. E. Bohmille, 0. Kaja-
valle ja S. E. R. Sivénille.

Sisätautien klinikan apulaisopet-
tajan virkaa on hakenut dosentti,
vapaahra E. Hisinger-Jägerskiöld
seka gynekologisen klinikan apulais-
opettajan virkaa dosentti B. H. Jä-gerroos.

Auto varastettu Helsingin
asemalla.

Eilistä vasten yöllä klo 11 Ja puoli
12 välisenä aikana varastettiin Hel-

singin aseman edustalta Henry-Auto
O. Y:n omistama, aivan uusi, 60 he-
vosvoimaisella koneella ja merkillä»Koe 160» varustettu sininen Oak-
land kupee-auto. Auton oli nähty me-
nevän Töölöön päin ja tulevan sieltä
takaisinkin, mutta tietoa ei ole, min-
ne se sitten on joutunut. Sen arvo on
67,700 markkaa. Henkilöitä, jotka
sattuvat saamaan tietoja tämän au-
ton olinpaikasta, pyydetään ilmoitta-
maan siitä Helsingin etsivään osas-
toon.

Huveja tänään.
Kansallisteatteri: »Olenko minä tullut

haaremiin?» klo 16 ja »Kaksi her-raa ja rakkaus» klo 19.30.
Suomalainen Ooppera: »Kaarle ku-

ninkaan metsästys» klo 19.30.
Kansan Näyttämö: »Syysmanöveriti

klo 15.30 ja -»Eläköön poika tu-
li» klo 19.30.

Ruotsalainen Te»tt«ri: "Mysteriet
Milton» klo 14 ja »Om jag ville —>

klo 20.

Kokouksia tänään.
Vapaa Katolinen Tutkimusseura klo

10.
Huveja huomenna.

Kansallisteatteri: »Tukkijoella» klo ii
ja »Villikissaa klo 19.30.

Kansan Näyttämö: »Houkutuslintu»
klo 16 ja »Boccaccio» klo 19.30.

Ruotsalainen Teatteri: "Mysteriet
Milton» klo 14 ja >Om jag ville —>

klo 20.
Ruusu-Ristin juhlamatinea klo 12.

Kokouksia huomenna.
Tarkkampujat klo 12.

Pieksämäen kunnallissairaalaan
on yJihoitajattareksi valittu 4 hakijas-
ta sairaanhoitajatar Aino Myyryläi-
nen Mäntyharjusta sekä Pieksämäen
synnytyslaitoksen kätilöksi 17 hakijas-
ta kätilö Maiju Lahti Porista.

Suojeluskunnat. Uudenmaan lää-
nin maaherra on myöntänyt Porvoon
suomalaiselle suojeluskunnalle oikeu-
den Porvoon kaupungin omistamalle
maalle Porvoon pitäjän Veckjärven
kylässä, noin 2,5 km kaupungista koil-
liseen, itäpuolelle Porvoon ruotsalai-
sen suojeluskunnan ampumarataa ra-
kentaa ampumaradan.

Lahjoitus. Toiminimi W. Ko-
senlew & C:o Ab. on Satakunnan
Kirjalliselle Kerholle kotiseudullisen
julkaisutoiminnan jatkamista varten
lahjoittanut 20,000 markkaa. Sa-
tak. K.k
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Kihlasormuksia
Kultakelloja

y.m. aina halvimmalla '

JK. KALLION
Kello- ja Kultasepänliikkeestä

jll Mikonkatu 14
j Ms 2

Puolustusministeriön,
puolustuslaitoksen
ja suojeluskunta»

järjestön—
(Jatk. 7:ltä siv.)

Lääkintämajuri.
LääkintäkomentaJ3kapteenL
Eläinlääkintämajuri.
Talouspäällikkö, ylempää palkkaus-

luokkaa.
Ylikapellimestari.
Kutsuntapiirin piiripäällikkö.
Insinööri, 1 palkkausluokkaa.
Yliassistentti.
Sota-arkiston hoitaja.
Pastori, ylempää palkkausluokkaa.
Korjauspajan johtaja, 1 palkkausluok-

kaa.
Varikon päällikkö, 3 palkkausluokkaa.
Suojeluskuntain yliesikunnan sotilas-

tarkastaja 3 palkkausluokkaa, ase-
tarkastaja ylempää palkkausluokkaa,
suojeluskuntapiirin sotilasohjaaja 1
palkkausluokkaa sekä aluepäällikkö
i palkkausluokkaa.

Sotaylioikeuden sihteeri.
X palkkausluokka: 43,500 markkaa.

Puolustusministeriön vanhempi aktu-
ari, nuorempi toimistoupseeri, van-
hempi toimistosihteeri ja vanhempi
revisori.

Kapteeni, ylempää palkkausluokkaa.
Ratsumestari, ylempää palkkausluok-

kaa.
Kapteeniluutnantti, .ylempää palkkaus-

luokkaa.
Insinöörikapteeni, ylempää palkkaus-

luokkaa.
Insinoörikapteeniluutnantti, ylempää

palkkausluokkaa.
Lääkintäkapteeni, ylempää palkkaus-

luokka. .
Lääkintäkapteenfluutnantti, ylempää

palkkausluokkaa.
kaa. .'..'.:.

Aseteknikko, ylempää palkkausluok-

TaloUspäällikkö, alempaa palkkaus-
luokkaa.

Insinööri, 2 palkkausluokkaa.
Pastori, alempaa palkkausluokkaa.
Korjauspajan johtaja, 2 palkkausluok-

kaa.
Sotilasapteekin johtaja, ylempää palk-

kausluokkaa.
Varikon päällikkö, 4 palkkausluokkaa.
Suojeluskuntain yliesikunnan osasto-

päällikön apulainen 1 palkkausluok-
kaa, asetarkastaja alempaa palk-
kausluokkaa ja adjutantti, päällystö-
koulun adjutantti sekä suojeluskun-
tapiirin sotilasohjaaja 2 palkkaus-
luokkaa.
XI palkkausluokka: 39,000 markkaa.

Puolustusministeriön nuorempi aktu-
ari, nuorempi revisori, nuorempi toi-
mistosihteeri, nuorempi tavarantar-
kastaja ja taloudenhoitaja.

Kapteeni, alempaa palkkausluokkaa.
Ratsumestari, alempaa palkkausluok-

kaa.
Kapteeniluutnantti, alempaa palkkaus-

luokkaa.
Insmcörikapteeni, alempaa palkkaus-

luokkaa.
Insinöörikapteeniluutnantti, alempaa

palkkausluokkaa,
Lääkintäkapteeni, alempaa palkkaus-

luokkaa.
Lääkintäkapteeniluutnantti, alempaa

palkkausluokkaa.
Elälnlääkintäkapteeni.
Insinööri, 3 palkkausluokkaa.
Korjauspajan johtaja, 3 palkkausluok-

kaa.
Sotilasapteekin johtaja, alempaa palk-

kausluokkaa.
Varikon päällikkö, 6 palkkausluokkaa.
Suojeluskuntain yliesikunnan osasto-

päällikön apulainen 2 palkkausluok-
kaa, suojeluskuntapiirin sotilasoh-
jaaja 3 palkkausluokkaa sekä alue-
päalikkö 2 palkkausluokkaa.
XII palkkausluokka: 36,000 markkaa

Puolustusministeriön yliMrjaaja.
Kapellimestari, 1 palkkausluokkaa.
Ammustarkastaja.
Autont&rkastaja.
Aseteknikko, alempaa palkkausluok-

kaa
Assistentti.

Proviisori. :

XIII palkkausluokka: 33,000 mark-
kaa.
Luutnantti, ylempää palkkausluokkaa.
Insinööriluutnantti, ylempää palkkaus-

luokkaa.
Rahastonhoitaja» ylempää palkkaus-

luokkaa.
Taloudenhoitaja, ylempää palkkaus-

luokkaa.
Varikon, apulaispäällikkö, ylempää

palkkausluokkaa.

kausluokkaa.
Vänrikki.
Kornetti.
Aliluutnantti.
Vääpeli.
Pursimies.
Kapellimestari, 3 palkkausluokkaa.
Varastonhoitaja, 5 palkkausluokkaa.
Kassanhoitaja, alemp. palkkausluokk.
Radiosähköttäjä.
Vahtimestari, 1 palkkausluokkaa.

XXI palkkausluokka: 19,500 mk:aa.
Puolustusministeriön vanhempi kans-

lia-apulainen. .

Autonkuljettaja, 2 palkkausluokkaa.
Lentokonemekanikko, 2 palkkausluokk.
Monttööri, alempaa palkkausluokkaa.
Palomestari, alemp. palkkausluokkaa.
Varastonhoitaja, 6 palkkausluokkaa.
Sotilassairaalan ylihoitajatar, alempaa

palkkausluokkaa.
XXII palkkausluokka: 18,000 mk:aa.

Puolustusministeriön nuorempi kanslia-
apulainen ja vanhempi puhtaaksikir-
joittajatar.

Kersantti, ylempää palkkausluokkaa.
Autonkuljettaja, 3 palkkausluokkaa.
Työnjohtaja, alempaa palkkausluokkaa.
Vahtimestari, 2 palkkausluokkaa.
Varastomies, 1 palkkausluokkaa.
Preparaattori.
Kanslia-apulainen, 1 palkkausluokkaa.
Sotilassairaalan vanhempi emännöit-

sijä.
XXIII palkkausluokka: 16,800 mark-
kaa.

Puolustusministeriön nuorempi puh-
taaksikirjoittajatar.

Kersantti, alempaa palkkausluokkaa.
Koneenkäyttäjä, alemp. palkkausluok-

kaa.
Lentokonemekanikko, 3 palkkausluokk.
Moottoriveneenkuljettaja.
Vahtimestari, 3 palkkausluokkaa.
Kanslia-apulainen, 2 palkkausluokkaa.
Varastomies, 2 palkkausluokkaa.

XXIV palkkausluokka: 15,600 mark-
kaa.

Kanslia-apulainen, 3 palkkausluokkaa.
Palokuntamies.
Vanhempi sairaanhoitajatar, ylempää

palkkausluokkaa.
Varastomies, 3 palkkausluokkaa.

XXV palkkausluokka 14,400 mk:aa.
Alikersantti.
Kanslia-apulainen, 4 palkkausluokkaa.
Vanhempi sairaanhoitajatar, alempaa

palkkausluokkaa.
Sotilassairaalan vaatevaraston hoitaja-

tar, ylempää palkkausluokkaa.
XXVI palkkausluokka: 13,500 mark-
kaa.

Sotilassairaalan vaatevaraston hoitaja-
tar, alempaa palkkusluokkaa.

Sotilassairaalan nuorempi emännöitsijä.
. XXVII palkkausluokka: 12,600 mark-

kaa.
Nuorempi sairaanhoitajatar.

XXIX palkkausluokka: 10,800 mk.
Soittajakorpraali.

Asevelvollisille suoritettava
päiväraha.

Perjantaina vahvistettiin valtio-

neuvostossa myös at*etus asevel-
vollisille suoritettavasta päivära-
hasta.

Päivärahana annetaan vakinai-
sessa palveluksessa oleville asevel-
vollisille: aliupseeriksi ylennetylle
kaksi markkaa, korpraaliksi ylen-
netylle yksi markka kaksikymmen-
tä penniä ja muulle asevelvolliselle
yksi markka.

Asevelvolliselle, jonka palvelus-
aika sen johdosta, että hänet on
määrätty palvelukseen erikoisase-
lajiin tai koulutettavaksi reservi-
tai aliupseeriksi, on yleistä palve-
lusaikaa pidempi, annetaan päivä-
rahana ylimenevältä palvelusajal-
ta: reserviupseerikoulun käyneelle
ali- tai reserviupseerille kymme-
nen, muulle aliupseerille kahdek-
san, korpraaliksi ylennetylle kuusi
sekä muulle asevelvolliselle viisi
markkaa.

Reserviharjoituksiin asevelvolli-
suuden perusteella kutsutulle anne-
taan päivärahana: miehistöön kuu-
luvalle kaksi markkaa, alipäällys-
töön kuuluvalle viisi markkaa,
vänrikille, kornetille, aliluutnan-
tille ja luutnantille kaksitoista
markkaa, kapteenille viisitoista
markkaa, esiupseerille kaksikym-
mentä markkaa ja kenraalille kak-
sikymmentäviisi markkaa sekä
muulle toimihenkilölle, kuten vas-
taavassa asemassa olevalle upsee-
rille.

■

Konetarkastaja.
Piirustaja, 1 palkkausluokkaa.
Suojeluskuntain yliesikunnan osasto-

päällikön apulainen 3 palkkausluok-
kaa ja suojeluskuntapiirin sotilas-
ohjaaja 4 palkkausluokkaa ja alue-
päällikkö 3 palkkausluokkaa.
XIV palkkausluokka: 30,000 mark-

kaa.
Puolustusministeriön vanhempi kans-

listi ja vanhempi kirjanpitäjä.
Taloudenhoitaja, alempaa palkkaus-

luokkaa.
Erikoismestari, 1 palkkausluokkaa.
Varikon apulaispäällikkö, alempaa

palkkausluokkaa.
Varastonhoitaja, 1 palkkausluokkaa.

XV palkkausluokka: 28,500 markkaa.
Puolustusministeriön kirjaaja, 1
palkkausluokkaa.
XVI palkkausluokka: 27,000 mk:aa.

Puolustusministeriön nuorempi kans-
listi.

Luutnantti, alempaa palkkausluokkaa.
Rahastonhoitaja, alempaa palkkaus-
luokkaa.
Kapellimestari, 2 palkkausluokkaa.
Kirjanpitäjä, 1 palkkausluokkaa.
Varastonhoitaja 2 palkkausluokkaa.
Valokuvausteknikko.
Suojeluskuntapiirin aluepäällikkö, 4

palkkausluokkaa.
XVII palkkausluokka: 25,500 mk:aa.

Kirjanpitäjä, 2 palkkausluokkaa.
Piirustaja, 2 palkkausluokkaa.
Erikoismestari, 2 palkkausluokkaa.
Konemestari.
Varastonhoitaja, 3 palkkausluokkaa.

XVIII palkkausluokka: 24,000 mk:aa.
Puolustusministeriön kirjaaja, 2 palk-

kausluokkaa ja nuorempi kirjanpi-
täjä.

Lentomestari.
Lentokonemekanikko, 1 palkkausluokk.
Erikoismestari, 3 palkkausluokkaa.
Työnjohtaja, ylempää palkkausluokkaa.
Palomestari, ylempää palkkausluokkaa.
Piirustaja, 3 palkkausluokkaa.
Kirjanpitäjä, 3 palkkausluokkaa.
Varastonhoitaja 4 palkkausluokkaa.
Asemestari.

XIX palkkausluokka: 22,500 mk:aa.
Autonkuljettaja, 1 palkkausluokkaa.
Koneenkäyttäjä, ylemp. palkkauluokk.
Erikoismestari, 4 palkkausluokkaa.
Monttööri, ylempää palkkausluokkaa.
Kassanhoitaja, ylempää palkkausluokk.
Sotilassairaalan ylihoitajatar, ylempää

palkkausluokkaa.
XX palkkausluokka: 21,000 markkaa.

Puolustusministeriön kirjaaja 3 palk-

Kesän parhaan ja miel-
lyttävimmän virkistyksen
tarjoavat matkat SHOY:n
matkusta jahöyrylaivoilla ,

Erikoismaikalippaja.
alennettuihin hintoihin al-
kaen Smk:sta 1100:
Smk:aan 4600.—, käsit-
täen ateriat, hotellit, juna-
matkat r.ffi.

Käyttäkää hyväksenne hal-
poja, suosittuja huvi*
matkojamme Tuk-
holmaan, Kööpenhami-
naan, Berliiniin, Lubec-
kiin ja Hampuriin,

Ennenkuin teettekesäsuun-
nitelmanne, hankkikaa
lentokirjasemme N:o 119.

SUOMEN HÖYRYLAIVA OY
Helsinki. Matkustaja-osasto. Puh. 30-35.

Ms 221

HYVAA KOTI-
KULTTUURIA
Karva lankamattoja
Huonekalukankaita
Pöytäliinoja
Ikkunaverhoja
Silkkiliinoja
Tyy likuonekaluja

(Sisustuksia toimitetaan) \

RIRTTI
Mikonkatu 5.

81.5115 Mx19766 '

Helsingin Sanomain
seuraava numero ilmestyy helluniai-
pyhien johdosta vasta tiistaina taval-
liseen aikaan.

Erinäisiä poronhoitoa koskevia ky-
symyksiä selvittämään valtioneuvos-
ton marraskuulla 1927 asettaman ja
tämän vuoden alussa täydentämän
komitean matkajaosto, jonka muo-
dostavat komitean puheenjohtaja,
metsänhoitaja A. A. Huovinen sekä
sen jäsenet, tohtori Kaarlo Hänninen
ja varatuomari I. Itkonen, on joku ai-
ka sitten ollut koolla Helsingissä, jol-
loin suunniteltiin komitean tehtävien
täyttämiseksi tarpeelliseksi katsotut
matkat maan poronhoitoalueelle.

Matkasuunnitelman mukaan pi!ää
jaosto neuvottelukokouksia m. m.
seuraavissa paikoissa: Pudasjärvellä
kesäkuun 16 p:nä, Ranualla 18 p:nä
Taivalkoskella 19 p:nä, Kuusa ncssa
23 p:nä, Kuolajärvellä 25 p:nä, Ke-
mijärvellä 29 p:nä ja Rovaniemellä 30
p:nä.

Rovaniemeltä suunnataan rr.-u' ;«

Ylitorniolle ja sieltäTornionjokivart-
ta. pitkin Enontekiön kuntaan, missä
jaosto tutustut! olosuhteisiin yksi-
tyiskohtaisemmin erittäinkin rajaseu-
dulla. Enontekiöltä lähtee jaosto
Utsjoen kunnan alueelle Skietsem-.
Inarin- ja Tehojokivartta pitkin aina
Nuorgamiin saakka, mistä matka jat-
kuu valtakunnan rajaseutua aina
Näätämän kohdalle. Täältä matka-
taan Kirkkoniemen kautta Petsa-
moon, Ivaloon, Inariin ja sieltä So-
dankylän kautta Rovaniemelle, mis-
sä jaosto hajautuu yhtyäkseen myö-
hemmin Helsingissä matkoilla kerät-
tyä ja muuten hankittavaa aineistoa
selvittämään. Todennäköisesti käy
kuitenkin tarpeelliseksi, tehdä vielä
syksyllä irrallinen matka ainakin
Hyrynsalmelle.

Edellä lyhyesti selostetusta matka-
suunnitelmasta havaitaan, että jaos-
to viipyy suurimman osan ajasta
pohjoisimmissa osissa maatamme,
mikä luonnollisesti osaksi johtuu si-
käläisistä hitaammista matkustusta-
voista venhe- ja jalkamatkoista
mutta myös halusta perusteellisem-

-..•:-.

HIISILLE! NAISILLE!
Dutta! Uutta!

Käsitöiden ystäville iloksi, hyödyksi ja opiksi

Ensiviikolla ilmestyy
kustannuksellamme ja Rouva Lempi Torpan toimittama

"WiRKKAUS-JA NEULETYÖT' 7

niminen käsityölehti. Kirjassa on kymmeniä kuvia, työpiirroksia ja seikkaperäisiä
työselityksiä hartialiinoista, liiveistä, lasten puvuista, hatuista, käsilaukuista, kahvi-
pannunmyssyistä y.m.

Lehden hinta on ainoastaan Smk. 6:— lähetyskustannuksineen.
Kirjan mallit janeuvot korvaavat sen hinnan moninkertaisesti.

Lehti ainutlaatuinen alallaan.
Kansakoulujen-, käsityökoulujen-, emäntäkoulujen- ja kansanopistojen opettajat-

taret ja oppilaat, kiertävät käsityöneuvojat, ompeluseurojen johtajattaret, perheen
äidit y.m. käsitöitä harrastavat henkilöt tarvitsevat välttämättä tämän kirjan.

Vakinaiset lanka-asiakkaamme saavat lehden ostostensa yhteydessä erinäisin
ehdoin maksuvapaasti.

Lehden ilmestyttyä se on saatavissa myös myymälöissä]
2, Annankatu 21 ja Viipuri: Aleksanterinkatu 27.

Ennakko- ja kirjetilaukset osoitteella: Helsinki, Vladiml

Osakeyhtiö IMEOVIU
(Perusi v. 1889.)

Kirjan painos rajoitettu. Kiirehtikää tekemään tilauksenne jo tänää:

OSAKEYHTIÖ NÉ O V IV S, Vladimirink. li.
x 2456-3

fIOSNGTN STOrtffT

Poronhoiiokomitean jäsenet matkalle
Pohjoissuomeen.

Neuvottelukokouksia tullaan pitämään
poronhoitoalueen useimmissa kunnissa.

Matkan tarkoituksena tutustua näillä seuduilla
vallitseviin olosuhteisiin.

min tutustua oloihin ja olosuhteisiin
niillä seuduilla, missä poronhoito on
säilynyt väestön pääelinkeinona.

Jotta tekeillä oleva poronhoitolaki
sekä ne muut toimenpiteet, joita ko-
mitea tulee poronhoidon alalla esit-
tämään, mahdollisimman suuressa
määrässä toisaalta poistaisivat tai
ainakin tasoittaisivat käytäntöönotet-
tuina niitä ristiriitoja, joita on to-
detty tai väitetty poronhoidosta ai-
heutuvan, sekä toisaalta vakaannut-
taisivat poronhoidon, toivoo komi-
tea, että pidettävissä kokouksissa
tuotaisiin esiin kaikkien niiden väes-
töryhmien ja yhtymien mielipiteet ja
toivomukset, joita poronhoito välilli-
sesti tai välittömästi koskee. Tämä
olisi sitäkin suotavampaa, kun näin
menetellen saadaan nopeammin ko-
mitealle toimeksiannetut tehtävät
myös suoritetuiksi.

Yhdistyneitten Viilaten
taiden lakko.

Neuvottelut rauenneet jälleen.

,**■»

PÄJVÄSTÄ PÄJVMN
Toukokuun 27 p.

Tänään: Ihalempi.
Huomenna: H ei limä, Alma.
Aurinko nousi klo 3,20 ja laskee

klo 9,16.

Tahtipuikkoa
ovat valtioneuvoston herrat yrittäneet
ruveta heiluttamaan, mutta huonolla
menestyksellä. Kun heidän äänirau-
tansakin on »falskannut», on laulan-
nollisesta yrityksestä tullut täydelli-
nen fiasko.

Esihistoria on seuraava:
Viime syksynä anoi Suomen Laulu

150,000 mk:n apurahaa Itämeren mai-
hin, Puolaan ja Tshekkoslovakiaan
tehtävää konserttimatkaa varten.

Tämä anomus jäi »lepäämään^
Mutta sitten sai Laulu-Miehet kut-

sun saapua Unkarin kulttuurikokouk-
seen ja anoi sen vuoksi 85,000 mk:n
apurahaa valtiolta.

Laulu-Miesten anomus hylättiin,
mutta samalla kertaa myönnettiin
Suomen Laululle 100,000 mk sillä eh-
dolla, että se menee Unkariin.

Toinen kuoro sai kutsun, mutta val-
tioneuvosto tahtoi lähettää toisen, il-
meisesti ministerisydämiä lähempänä
olevan, vaikkei koko Unkarin matka
sopinut jälkimmäisen suunnitelmiin,
jotka tarkoittivat konserttisesongin ai-
kaisia esiintymisiä eikä kesäkaudella
tehtävää kiertomatkaa. Ilmeisesti epä-
röi valtioneuvosto, vaikka se mielel-
lään tahtoikin antaa lantin Suonien
Laululle, kunnes se kulttuurikokouk-
sesta luuli löytäneensä pelastuksen
pälkähästä. Eljen Unkari!

Mutta valtioneuvosto hurrasi liiaksi
aikaiseen. Sillä Suomen Laulu, jota
ei alkujaan oltu kutsuttu kulttuuri-
hippaan ja joka siellä olisi saanut
esiintyä vain jossakin kansanomaises-
sa saarijuhlassa, kiitti rahasta, mutta
sanoi top tykkänään Unkariin menol-
le. Ja ministerit kumarsivat ja sa-
noivat, että hyvä on, ja vapauttivat
Suomen Laulun pakkomatkasta pus-
talle, mutta määräsivät nyt kuoron
sen sijaan Tallinnan laulujuhlille, kos-
ka muka nuori ministeri Vuorimaa oli
lausunut sensuuntaisen toivomuksen.

Äskettäin luettiin lehdistä, että Hel-
singin kaupunki on ostanut uuden ku-
vapatsaan pystytettäväksi johonkin
puistoomme. Se on Liipolan tekemä
Diana-jumalattaren kuvapatsas. En
ollenkaan epäile, etteikö kuuluisan ku-
vanveistäjän patsas olisi hyvä taide-
teos, mutta mitä meillä suomalaisilla
nyt on tekemistä siveän jumalattaren,
Dianan kanssa. Hänestä muinoin
kreikkalaiset loivat tuhansia patsaita,
hänelle rakennettiin Efesokseen suuri
temppeli, ja kansa huusi: »Suuri on
efesolaisten Diana !•> Mutta sopiiko
nyt tämä arka metsästyksen jumala-
tar meidän ilmastoomme, meidän met-'
siimme, meidän puistoihimme ? Eikö
häntä täällä palella? Ja kun ulko-
maalaiset Helsingissä näkevät Dianan
tänne kotiutuneeksi, huoahtavat he
väsyneesti: »Diana parka, oletko sinä
riistan niukkuuden takia paennut tän-
ne »ultima Thuleen?»

Mutta jos olisivat saaneet nähdä
Mäntysen hirven, olisivat samalla tu-
tustuneet johonkin vallan uuteen nä-
kyyn, eläimeen, joka on ikäänkuin
kasvanut meidän kalliorosoisesta maa-
kamarastamme, jota ei täällä palella,
joka sopii juuri meidän havupuumai-
semiin. Diana taas on tammien ja
laakerilehtojen kasvatti, joka ei viihdy
honkiemme juurilla.

Mäntystä taas on onniteltava, sillä
saahan hän nyt nähdä hirvensä siinä
koossa ja vaskeen valettuna, niinkuin
hän on sitä haaveillut. Ei hän työs-
tään rikastu, mutta saa hän tunnol-
leen rauhan. Onko viipurilaisilla
sopivaa paikkaa tälle korealle elukal-
le, sitä en tiedä. Mutta sen tiedän,
että Helsingin Eläintarhaan se olisi
ollut kuin luotu.

Erns t Lamp é n.

Ensimmäisen piirin joukkotyörii-
tojen sovittelija, toht. I. Caselius on
viime aikoina koettanut saada neu-
votteluja käyntiin Yhdistyneitten
Villatehtaitten :akossa. Jo huhtikuun
alkupuolella teki hän ensimmäisen
yrityksen neuvottelujen aloittamisek-
si, mutta epäonnistui silloin. Viime
päivinä hän on jälleen neuvotellut
riitapuolten kanssa sovittelujen aloit-
tamisesta ja olikin jo onnistua, mutta
nyi ovat kaikki sovitteluyritykset
rauenneet sitten kun työnantajat
ovat ilmoittaneet päättäneensä olla
ryhtymättä mihinkään neuvotteluihin
työläistensä kanssa. Lakko jatkuu
siis edelleen eikä ole mitään toiveita
sovittelujen aikaansaamisesta.

Mutta taas hyppäsi laulua harras-
tava hallitus hulluun kirnuun, sillä on
mahdollista, ettei Suomen Laululle so-
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Se karkasi sittenkin
Helsingistä, se Män-

tysen hirvi.
Muistatteko sitä Mäntysen kipsistä

hirveä, joka tässä jokin vuosi sitten
oli näytteillä yliopiston voimistelusa-
lin aulassa? Ken sen näki, ei voinut
olla hämmästyksellä toteamatta, että
vaikuttavampaa kuvapatsasta harvoin
saa nähdä. Sen eturuumiin valtava
nousu muistutti Puijon komeaa kyö-
myä katsottuna Kallaveden selältä.
Sen hoikat kintut olivat sirot kuin
arabialaiset pilarit. Sen turpa, sarvet
ja leukaparta ilmaisivat lannistuma-
tonta voimaa, uhkaavaa uhmaa ja
maskuliinista tarmoa. Koko patsas
uhosi sellaista uroksen mieltä, joka
kuolemaan saakka on valmis taistele-
maan sen puolesta, mikä hänen mie-
lestään on puolustamisen arvoista.

Mikä erinomainen paikka tälle tai-
deteokselle olisikaan ollut Eläintar-
hamme Mäntymäellä! Koeteltiin tai-
vuttaa asianomaisia pystyttämään pat-
sas Helsinkiin. Ei ollut muka varoja,
vaikka sen olisi saanut pystyyn 150
tuhannella markalla. Onhan meillä
patsaita jo ennestään Helsingissä, on
suurten miesten patsaita, on alasto-
mien naisten patsaita, on kauniita
patsaita, mutta totta totisesti ei sel-
laista, joka on niin voimaa säteilevä
kuin Mäntysen hirvi. Suuret miehem-
me ovat vaikuttaneet yksinomaan sie-
lunsa kyvyillä eivätkä ruumiillisella
esiintymisellään, mutta Mäntysen hir-
ven sielunelämä on piilossa. Sen ul-
konaiset piirteet vain puhuvat tuota
ylpeää taipumattomuutta, joka jokai-
sessa koiraseläimessä on parasta. Nyt
ovat viipurilaiset saaneet tämän mah-
tavan kuvapatsaan. Onnittelen heitä.

vi mennä Tallinnan laulujuhlillekaan,
joten sekin päätös täytynee tarkistaa
ja lopullisesti alistua professori Kle-
metin tahtipuikon mukaiseen tanssiin
eikä vikuroiden yrittää omaa heilu-
tusta.

Sellainen on satu valtioneuvoston
tahtipuikosta.

Leikari.

Arv.
Kuukausitilaa*
jiamme huomaus
tatnme tilauksen
uudistamisesta.

KENTTÄJALUSTOJA,
TAITEILIJAIN
JAKKAROITA

Käytännöllisiä, mukavia
ja helposti kuljetet-

tavia

O.Y. HERMAN
LINDELL
HEIKINK. 5. HELSINKI.

x24243
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UUSIA KIRJOJA
Poul Hilsö

Makaradjan
Lempivaimo

Smk. 25:—.
*

Berta Ruck
Mitä Joan nimitti

rakkaudeksi
Smk. 25:—. |."

•*

Pamela Wynne

Hänen unelmiensa
mies

Smk. 25:—.
Kaikkialla saatavina
MINE R V A

Mx24527

Ministeri Rolf Thesleff
50-vuotias.

Viisikymmentä vuotta täyttää huo-
menna, toukok. 28 p:nä, Suomen Roo-
massa oleva lähettiläs, ministeri Rolf
Thesleff. Suoritettuaan Helsingin
yliopistossa fil. kand. tutkinnon 1902
hän opiskeli kansantaloustiedettä
.Miinchenissä, Roomassa ja Parisissa
sekä väitteli 1907 tohtoriksi tutkimuk-'
sella "Studier i aktiv sparbankspolitik".
Tehtyään uudelleen valtion toimenan-
nosta tutkimusmatkan edelläkerrottui-
hin paikkoihin hän toimi useampia
vuosia agraaripolitiikan ylim. opettaja-
na Helsingin yliopistossa sekä esitteli-
jäsihteerinä valtioneuvostossa 1918—
19. Viimeksimainittuna vuonna hänet
nimitettiin lähetystösihteeriksi Köpen-
haminaan ja jonkun ajan kuluttua
Suomen ministeriksi Kristianiaan; v.
1925 hän nimitettiin ministeriksi Roo-
maan. Paitsi väitöskirjaansa on tri
Thesleff julkaissut muita tieteellisiä
teoksia raha- ja Terotuskysymyksistä
Sf.m. Hän on ollut jäsenenä ja sihteeri-
nä useissa valtion komiteoissa sekä ot-
ti osaa W. 1905—06 valtiopäiviin su-
Vinsa edustajana aatelissäädyssä.

Tasavallan presidentti on suonut
Mkeuskanslerinsihteeri Paul Hjalmar
Wiekströmille tunnustukseksi hänen
ansiokkaasta toiminnastaan valtion
palveluksessa Suomen Valkoisen Ruu-
sun I luokan ritarimerkin, minkä W:n
50-vuotispäivänä t k. 25 p:nä oikeus-
kansleri ojensi W:lle, samalla kiittäen
häntä tunnollisesta \arantoimituksesta
oikeuskanslerinvirastossa. Wickströmin
virkatoverit kunnioittivat häntä kuk-
kaistervehdyksellä, jota paitsi juhli-
jalle saapui lukuisia onnitteluja tut-
tavapiiriltä.

Alli Nissisen koulu
täytti eilen 40 vuotta.

Koulun perusti Uuden Yhteiskoulun
johtaja Lucina Hagman, mutta vuon-
na 1894 se joutui Alli Nissisen haltuun,
joka koulun perustamisesta asti oli ol-
lut koulussa opettajana. Talvella 1901
osti johtajatar Nissinen talon n:o 24
Uudenmaankadun varrella ja raken-
nutti koulullensa sen huoneiston, jossa
koulu yhä vieläkin toimii. Koko ole-
massaolonsa ajan on koulu toiminut
hyvällä menestyksellä ja saanut osak-
seen lasten vanhempien luottamuksen.

Juhlapäivän johdosta olivat koulun
opettajat aistikkaasti kaunistaneet
kouluhuoneet käynnöksillä ja kukka-
silla. Koulun johtajatar Ida Lind-

; ström loi katsaukseen kuuluneisiin
vuosikymmeniin. Oppilaat lauloivat ja
opettajatar Aino Öljymäki lausui kir-
joittamansarunon "Alli Nissisen muis-
tolle". Lämpimin sanoin kuvaili opet-
tajatar Martta Koponen johtajatarAl-
li Nissisen suhtautumista koulunsa
opettajiin.

Maailman meno.
Maria karkaa, Hampurissa räjähtääj

myrkkypommi, Viipurissa tipahtaa»
lentokone, Langosta löydetään miehen
ruumis, Mikonkadulla tapahtuu mur-
ha ja itsemurha

En jaksa, luetella näitä jokapäiväi-
siä murhe- ja joskus huvinäytelmiä.
Kaikki on vain maailman menoa, elä-
män kulkua. Nobile kiertelee tunnin
pohjoisnapaa, valtion voimalaitoksen
auto jää matkustajineen junan alle
mutta viimeksimainittu tapaus on jo
viime viikolta ja siis viime vuoden
lunta ....

Elämä on saanut meillä aivan odot-
tamattoman vauhdin. Kuvat vaihtu-
vat nopeasti kuin elokuvissa, ja ihmi-
set eivät enää ihmettele mitään. Kai-
kille on suurinkin onnettomuus ainoas-
taan hetken sensatsio, ja sitten jatkuu
samaa menoa.

Suomesta.on tullut tosiaankin suur-
valta, mitattakoon sen rajat sitten on-
nettomuuksien tai takavarikoitujen
pirtukuormien mukaan. Viimeksimai-
nitussa suhteessa meitä ei voita muut
kuin Yhdysvallat.

Meillä on myöskin suurradio, joka
ilahduttaa mieliä.

»Johtajansa Erkki Lingon johdolla
se soittaa säveleitä operetista Geisha».
Tai muuta hauskaa.

Lingon nimen luulisi iällä'haavaa
olevan Suomen tutuimman, sillä sitä
lingotaan radiossa kymmenisen kertaa
illassa. Miksi? Rakkaat radioherrat,
me uskomme, . me uskomme vähem-
mälläkin, että hän johtaa orkesteria.
Jos sattuisi olemaan epäuskoisia, niin
ovat he kuuroja.

Ja minkä murhenäytelmän saamme
tietää huomenna täi ylihuomenna?
Yhdentekevää, sillä radio-orkesteri ei
sentään soittaisi Chopinin surumarssia.

. W.
o— o—

Laulajatar Tyyni Valo läh-
ti, t.k. 16 p:nä vierailu- ja opintomat-
kalle Amerikkaan. Suomessa on hän
opiskellut Helsingin Konservatoriossa
ja Viipurin Musiikkiopistossa sekä yk-
sityisten opettajien johdolla.

X24481

mstim smom

Hieno lahja
tuliselle on pullo oikeaa ai-
ktiperäisiä Maria Pannaa,.

Jo yfl Iraksi vtmsisätaa on oMrea ya&zpnt-
iunainen Maria Farinjt ollut Euroopan
lienoston suosikki. Mikään ei virkistä
itinknin se, mikään ii tuoksu niinkuin
«e. Varokaa lukemattomia jäljittelyjä.
•o&a voivat olla ihollenne vaarallisia.

atsokaa, että tämä punainen
vaakuna on^^J^pullossa.

Varasto Suomessa:
Farina gegeniibcr

Heläitik!. Hakasalinenfcato 4.

Mx24232
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Säätila toukok. 26 p:niL

Pohjois-Atlannilla, Länsi-Europassa
sekä Fenno-Skandian itäosissa ja Poh-
jois-Venäjällä sijaitsi 768 772 mm
vahvoja korkeapaineita. Etelä- ja Kes-
ki-Venäjällä ja Fenno-Skandian etelä-
ja keskiosissa sijaitsi 755—760 mm
syviä matalan keskuksia. Maassamme
vallitsi yleensä poutainen ja lämmin
sää. Hangossa ja Vaasassa satoi vä-
hän vettä.

Säätilan kehitys.

Fenno-Skandiassa oleva matalan alue
syvenee ja laajenee, joten sää käy pil-
visemmäksi ja paikoitellen sattuu sa-
teita.

Odotettavissa.

Itä-Suomessa osaksi selkeää, muu-
toin enimmäkseen pihistä; paikoitellen
länsiosissa sateita. Kohtalaisia, osaksi
navakoita tuulia koillisen ja kaakon
puolelta. Verraten lämmintä.

50-vuotias.

Enimmäkseen pilvistä säätä.

Meteoroloaisen keskuslaitoksen säätiedotus.

Kirkkoherra E. W. Pakkala

Tänään täyttää 50 vuotta Helsingin
pohjoisen suomalaisen seurakunnan
kappalainen, ent. kirkkoherra Ernst
Werner Pakkala. Kirkkohra Pak-
kala on syntynyt Turussa. Suoritet-
tuaan jumaluusopin erotutkinnon v.
1900 määrättiin hänet kirkkoherran
apulaiseksi Lammille, siirtyi seuraa-
vana vuonna Porvooseen, jossa hän oli
v.een 1908, jolloin hänet määrättiin
edelleen samanlaiseen virkaan Helsin-
kiin. Täältä hän siirtyi Askolan kirk-
koherraksi 1914. Aikaisemmin oli
Pakkala v. t. notaarina Porvoon tuo-
miokapitulissa 1906—08. Helsingin
pohj. suomal. seurakunnan kappalai-
seksi hänet nimitettiin 1922. Varsinai-
sen pappistoimen ohessa on khra Pak-
kala ollut uskonnon opettajana Por-
voon suom. yhteiskoulussa, samoin
H:gin suom. yhteiskoulussa sekä tä-
käläisessä suomal. jatko-opistossa.
Porvoon kaupungin lähetyksen sihtee-
rinä hän oli 1904—08 ja Suomen Krist.
Ylioppilasliiton puheenjohtajana 1912
—l4. Khra Pakkala on julkaissut
useita saarnoja ja kirjoitelmia uskon-
non alalta.

|-|c| Tuoli! { :
Paikka ' "/S i Suunta f ggä f 8.
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Kansallisteatterin tämän
näytäntökauden viimeisen

viikon ohjelmisto.
Tänään klo 4 ip. esitetään Olen-

ko minä tullut haaremiin?
ja klo 7,30 ip. Kaksi her r a a
ja rakkaus; huomenna klo 4 ip.
Tukkijoella ja klo 7,30 ip. V i 1-
liki s s a; keskiviikkona Villikis-
sa; perjantaina X u m m i s u u t a r i t;
lauantaina Miehen kylkiluu;
sunnuntaina klo 4 ip. tilattuna näytän-
tönä Tukkijoella ja klo 7,30 ip.
Villikissa.

——oo—

Taasen mielenkiintoinen
suomalaisten vieraitumatka

Amerikasta Suomeen.
Ulkosuomalaisyhdistyksen saamien

tietojen mukaan lähtee Canadian Paci-
ficin valtamerenlinjalaiva :>Montcalm»
Montrealista heinäk. 6 p:nä, tuoden
Amerikan Yhdysvaltain ja Kanadan
suomalaisia huvimatkailijoita Helsin-
kiin. Yhdysvalloista lähtevät matkus-
tajat ' tulevat kulkemaan Itä-Kanadan
halki näkevät siis matkansa var-
rella Kanadan maisemia kulkemalla
m. m. pitkin tyyntä ja luonnonihanaa
St. Lawrence-jokea. Tämä matka, jo-
ka on noin 1,000 mailia, tulee kestä-
mään Montrealiin noin kahden ja puo-
len vuorokauden ajan. Matkalla tulee
»Montcalmj. poikkeamaan Greenockin
satamassa, Skotlannissa kulkien pitkin
Englannin länsirannikkoa Liverpoo-
liin. Sieltä tulevat matkustajat kul-
kemaan Lontoon kautta Hulliin, josta
astuvat Suomen Höyrylaiva Oy:n ko-
meaan »Oberon»-laivaan, joka kuljet-
taa huvimatkailijat Pohjanmeren

poikki Pohjois-Saksaan kuuluisan Kie-
lin kanavan kautta Itämerelle ja niin
edelleen Helsinkiin, joka matka kaik-
kiaan on 5,000 mailia.

Tämä seura- eli huvimatka ensiluok-
kaisella valtamerilaivalla yli Atlantin
ja autoretkeilyt Lontoossa, heinäkuun
15 ja 16 päivänä, ovat mielenkiintoi-
sia, kun näkee Lontoon tärkeimmät
nähtävyydet. Tiistaina heinäkuun 17
p:nä tehdään retki "Windsorin linnaan,
Englannin kuninkaan asuinpaikkaan ja
toinen autoiluretki Hampton Courtin
palatsiin. Matkalla tulee tunnettu
Amerikan suomalainen harpunsoittaja
neiti Martha Rantala antamaan kon-
sertteja laivalla ja matkaa johtamaan
tunnettu Kanadan suomalainen kirjai-
lija ja sanomalehtimies Kalle K. Auer-
maa, joka oleskeli täällä Suomessakin
noin parin vuoden ajan.

Arpajaiset Lepopirtin hyväksi.
Voittojen näyttely ja arpojen myynti
on tänään ja huomenna Taloustyönte-
kijäin kodissa, Tarkka'ampujank. 1,
klo 12—20. Voittokokoelma runsas ja
arvokas, siitä mainittakoon suuri sei-
näryijy, kultakello, sähkölläkäypä
Singerin ompelukone ynnä suuri mää-
rä arvokkaita käsitöitä. Käykää tu-
tustumassa.

Fjodor Gladkovin
valtava vallankumousromaani

SEIEITTI
on ilmestynyt.

Sementti sisältää 512 sivua,
Sementin hinta on 45 mk ni-
dottuna ja 70 mk sidottuna

puolinahkakansiin.
Vähintään 5 kpl tilauksesta
myönnetään 20 pros. alennus.

Kaikki tilaukset lähetetään
postiennakkoa tai rautatiejäl-
kivaatimusta vastaan, ellei ra-
ha seuraa tilausta.

Työväen Kirjallisuuden
Edistämisyhdistys,

osoite: Helsinki, Sirkuskatu 5,
huone. 10.

Tulista rautaa
varten käyttävät sepät pihte-
jä "etteivät polta sormi-
ansa". Aika on muuttunut.
Nykyisin käytetään aivan
yleensä pihtejä myös so-
keripalan nostamiseen as-
tiasta.

Tätä viimeksimainittua
tarkoitusta varten on meil-
lä pihtejä runsas valikoima.

Sitäpaitsi on meillä kaik-
kia ensiluokkaiseen ammatti-
liikkeeseen kuuluvia tavaroi-
ta.

KULTA-AITTA 01
Aleksanterink. 19. Pah. 27 292.;
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Maailman suurin puu-
rakennus.

Lauluhalli Wienissä.
Schubertjulilia varten rakennetaan

Wienin Pfateriin parhaillaan suuren-
suurta lauluhallia, josta on tuleva
maailman suurin puurakennus. Hal-
lista tulee 182 metriä pitkä ja 110
metriä leveä. Korkeus on 25 metriä,
lattiapinta-ala 21,000 neliömetriä.
Halliin sopii 75,000 ihmistä. Jättiläis-
lavalla ori tilaa 35,000 laulajalle. Ra-
kennus valmistuu heinäkuun puoli-
välissä.

_oe—

Heiluntaijuhla Johanneksen-
kirkossa.

Eteläisen seurakunnan kirkkojuhlas-
sa tänään kio 8 illalla, ensimmäisenä
helluntaipäivänä, puhuu tohtori Paavo
Virkkunen. Sekä alku- että loppu-
liturgiassa avustaa seurakunnan kirk-
kokuoro. Liturgina on pastori Lauri
Apajalahti.

Kevät-Tivoliin
saapuu tänään näyttelijöitä vieraiksi
ajaen autoryhmässä Vanhalta Ylioppi-
lastalolta klo 12. Muulloin on pääsy
huvikentälle vapaa, mutta kannetaan
tänään klo 12—3 väliseltä ajalta yli-
määräisen ohjelman vuoksi 1 mk lap-
silta ja 2 mk aikuisilta. Sirkuksessa
on näytöksiä tänään ja huomenna klo
8,5, 7 ja 9. Muut kevät-Tivolin mo-
nista huvipaikoista ovat molempina
päivinä avoinna klo 12—11. Tänään
klo 7 ip. polttavat partiolaiset leiri-
tultaan ja esittävät monipuolisesti
toimintaansa, Samalla hra John

_

Su-
melius puhuu partioelämän merkityk-
sestä nuorison kasvatuksessa.

_oe—

Yliopiston eläintieteellinen museo,
P. Rautatienk. 13, on suljettuna en-
simmäisenä helluntaipäivänä, mutta
avoinna toisena tavalliseen aikaan klo
12—3 päivällä.

Tanssitaiteilijat Anna-Mal-
ja Kuoppamäki ja Irja Hag-
fors, jotka tänä kevännä suorittavat
Hellerau-opiston tutkinnon Wienissä,
ovat suorittaneet samassa kaupungis-
sa arvostelulautakunnan edessä t.k.
12 p:nä kokeet, tullen hyväksytyiksi
jäseniksi Kansainväliseen taiteilijajär-
jestöön (Internationale Artisten-Orga-
nisation == I. A. O.).

Tanskalainen taidenäyttely Taide-
hallissa pidetään suljettuna maanan-
taina t. k. 28 p:nä. Näyttely on avom-
na tänään sunnuntaina klo 12—4 sekä
tiistaina klo 11—5. Näyttely, jossa
tähän mennessä on käynyt noin
4,000 henkilöä, suljetaan ensi torstai-
na klo 5 ip.

—«a—

Itämerenmaihin järjestää Suomalai-
nen Seuramatkatoimisto ensi kesä-
kuussa retken. Matka, jolle lähdetään
kesäk. 17 p:nä, suuntautuu Tallinnan
ja yliopistokaupungin Tarton kautta
Riikaan, jossa retkeläisille on järjes-
tetty tilaisuus oppaan johdolla tutus-
tua tämän vanhan Hansa-kaupungin
monenmoisiin nähtävyyksiin. Myös
tehdään retki Riianlahden rannikolle.
Paluu tapahtuu kesäkuun 23 pmä.
Kustannukset ovat matkoineen, asun-
toineen, aamukahvineen, oppaineen y.
m. 900 mk. Lähempiä tietoja matkas-
ta antaa Suomalainen Seuramatkatoi-
misto, os.: Vuorikatu 6, A. Puh.
31 386. Avoinna arkipäivisin klo 10—
% 12 ja 3—5.

—OQ—
Suomalaisen Naisliiton Helsingin

osasto lähtee Käpylän Taivaskalliolle
toisena helluntaipäivänä klo 12. Ko-
koudutaan Kauppatorille.

Liettua,
Riga—Strand

Pension "Splendid"
Majorenhof, Seestrasse 57.

Paras talo Riian rannalla. Sijaitse»
dyynien vierellä.

Venäläis-ranskalainen keittiö.
Sähköos.: "Splendidpension" Riga

Majori. x 24284

Leikatkaa"tämä ilmoitus irti!

in Huvila-Asukkaat mi
Ne ostajamme, jotka kesän aikana asuvat saaristossa, voivat_tilata

valmisteitamme allamainituissa paikoissa, joissa myöskin maks» sekä
takuu laatikoista ja pulloista on maksettava:
Pohjois Satama.

Höyrylaivapaviljonki Herra E. Lundqvist. Poli. 32 S7l

EteläSatama. '*

S/S Sommaröarr.a : Laivan Kapteeni
S/S Helsingfors Skärgård Kassanhoitaja
S/S Östra Skärgården „

S/S Norrkulla „

S/S Västra Skärgården .........Ravintoloitsija
S/S Borgå »

S/S Runeberg .: ~

Ruoholahden Satama.
Drumsö Lautta Perämiehet
S/S Pölisön Perämies
S/S Sommarö II Laivan Kapteeni

OT. P. SINEB R T C H O F F, Helsinki
516235 x24315
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ARV. NAISET ia HERRAT!
Jos HATTUNNE on menettänyt kuosinsa ja haalistunut, on asia helposti
autettu. TUOKAA hattu meille ja Te saatte sen kuin uutena takaisin

VÄHÄLLÄ KUSTANNUKSELLA.
I Kunnioittaen:

E. R. Vegelius.
HATTUTYÖLIIKE.

ff Korkeavuorenkatu 3. Kalliossa,
(pihalla r. E. 1 kerros) Hämeenkatu 5.

Suomen Yleisradio.
Lahti (1522,8 m) Helsinki (375 m).

Tänään, sunnuntaina, on oh-
jelma seuraava: 10.00 suomal. juma-
lanpalvelus Johanneksen kirkosta;
11.50 laivaston soittokunta: torvisoit-
toa; 12.50 säätiedotus, aikamerkki;
13.00 ruotsal. jumalanpalvelus Johan-
neksen kirkosta; 16.00 radio-orkesteri:
orkesterimusiikkia; 16.45 R. R. Ryynä-
nen: yksinlaulua; 18.00 Onni Savola:
Eino Leinon Helkavirsiä; 15.25 prof.
U. T. Sirelius: esit. »Ostjakeista ja vo-
guleista» (Kansanvalistusseuran esi-
telmäsarjaa); 18.50 »Viisi minuuttia
perheenemännille»; 18.57 aikamerkki,
säätiedotus; 19.10 prof. Einar W. Ju-
velius: esit. »V:n 1808—1809 sota»
(Historian Ystäväin Liiton esitelmä-
sarjaa); 19.30 Laura Kivijärvi: yksin-
laulua; 20.00 liturginen kirkkojuhla
Johanneksen kirkosta; 21.15 radio-
orkesteri: orkesterimusiikkia; 21.45
päivän tuoreimmat uutiset.

Kaikkina arkipäivinä: 12.00
Suomen Pankin kurssit; 12.05 aamu-
päiväohjelma; 12.30 arvopaperikurssit,
päivänuutiset; 12.59 aikamerkki, sää-
tiedotus; 13.15 jäätiedotus.

Maanantaina: 9.00 suomal. ju-
malanpalvelus Vanhasta kirkosta;
12.50 säätiedotus, aikamerkki; 13.00
ruotsal. jumalanpalvelus Vanhasta
Mrkosta; 18.00 radio-orkesteri: päiväl-
liskonsertti; 18,50 iltapäivänuutiset:
18.57 aikamerkki, säätiedotus: 19.10
tri Lauri Taipale: esitelmä »Normaali-
painosta ja nykyaikaisista laihdutus-
kuureista»; 19.30 professorinrouva Ve-
ra Flinck: esitelmä »Topeliuksen äiti»;
20.00 Aleks Viikko: trumpettisooloja;
20.20 oopperalaulaja Toivo Louko: yk-
sinlaulua; 20.30 Helsingin Työväen
Naiskuoro, joht. E. Kyander: kuoro-
laulua; 20.50 oopperalaulaja Toivo
Louko: yksinlaulua; 21.00 radio-orkes-
teri: orkesterimusiikkia; 21.45 päivän
tuoreimmat uutiset.
Tiistaina (Lahden kautta)

18.00 radio-orkesteri: päivälliskonsert-
ti; 18.50 iltapäivänuutiset; 18.57 aika-
merkki, säätiedotus; 19.10 Hannes Ju-
konen: pakina; 19.30 maist. Vilho Se-
tälä: esitelmä »Valokuvauksen opiske-
lusta'»; 20.00 Georg Harph: sellosoolo-
ja; 20.20 puhallussoitinkvintettimusiik-
kia; 21.00 Vieno Tuomisto: kertomuk-
sia; 21.00 radio-orkesteri: orkesteri-
musiikkia; 21.45 päivän tuoreimmat
uutiset.

Helsingin kautta: 18.00 ruotsinkieli-
nen lastentunti; 18.50 iltapäivänuuti-
set; 18.57 aikamerkki, säätiedotus;
19.10 1-näytöksinen huvinäytelmä »Det
var sjutton», kirj. Josefina Bengts;
20.00 Lahden ohjelma; 21.00 Annie
Sundman: lausuntaa: 21.20 Lahden oh-
jelma.

Keskiviikkona: 18.00 ViipuriD
Kunnallisen Retkeilylautakunnan pu-
heenjohtaja Eino Mansikka: esitelmä
»Epäkohtia ulkomaan retkikuntien vas-
taanotossa ja keinoja niitten poistami-
seksi» (opetusministeriön retkeilylau-
takunnan sarjaa); 18.20 englanninkie-
len opetusta (lehtori Lyyli Vihervaa-
ra); 18.50 iltapäivänuutiset; 18.57
aikamerkki, säätiedotus; 19.10 ministe-
ri S. Mattsson: esitelmä »Pienviljeli-
jäin uudis- ja laidunviljelyspalkkioi-
den sekä lainojen jakoa koskevista

RÄDIOKOMEET
Ruotsalaista tarkkuustyöta.

PMtps-lampuilla.
SUOMEN RADIOLIIKE

DUX
Helsinki, Kasarminkatu 23,
Puh. 24 322, 24 995, 24 996,

Mx 18757
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MUUT LEIHDET
Pohjoismaisten ylioppilas*

kokousten kielet.
Mainittuaan, että tämä kysymys on

äsken muodostunut riitakysymykseksi
suomalaisten ja ruotsinmaalaisten yli-
oppilaiden välillä, kirjoittaa asiasta
eräs nimimerkki Suomen So s-
d-s s a m.m.:

Suomalaiset ylioppilaat ovat vaati-
neet kokouksessa suomenkielen julis-
tamista tasa-arvciseksi keskustelukie-
leksi ruotsin, norjan ja tanskan kans-
sa. Mutta Ruotsin ylioppilailta on tul-
lut jyrkkä kielto. He eivät tahdo ju-
listaa suomea neljänneksi viralliseksi
kieleksi, ja Ruotsin lehdissä on. vaati-
muksen johdosta julkaistu pilkallisia
kirjoituksia. Se tietysti antaa täällä
uutta taistelutuulta. Suomalaisten yli-
oppilaiden vaatimuksella tuskin on
muuta kuin periaatteellinen merkitys.
Harva suomalainen varmaankaan tulisi
tuota oikeutta käyttämään, koska tie-
täisi, ettei kokouksen suuri enemmistö
kuitenkaan sitä ymmärtäisi.' Siksi tun-
tuukin Ruotsin ylioppilaiden päätös
lyhytnäköiseltä. Tarvitsematta olla
mikään kansallisuusintoilija tekee
vastenmielisen vaikutuksen jos erään
samassa yhteistyössä olevan kansan
kieltä ei tunnusteta tasa-arvoiseksi
toisten kanssa. Sellainen muodostuu
loukkauksen luontoiseksi ja on siis hy-
vin arka asia.

*tS^v^
iHENIMHOTHETOJA

80 vuotta täyttää tänään ent. raati-
mies Adolf Rimpiläinen Kajaa-
nissa.

80 vuotta täyttää huomenna Parais-
ten kirkkoherra, rovasti Fredrik Gi-
deon Nilsd o r f f.

80 vuotta täyttää huomenna työmies
Esa Koskinen Pyhtäällä.

70 vuotta täyttää huomenna maan-
viljelijä Aleks Heinonen Lau-
kaalla.

60 vuotta täyttää huomenna ham-
maslääkäri Ivar A. Hedman täällä.

60 vuotta täyttää t. k. 28 p:nä Ou-
asg rva Ida Matinlassi.
50 vuotta täyttää ensi sunnuntaina

kk. 27 pnä kauppias Vilho Koski-
nen Porissa.

50 vuotta täyttää tänään varatuo-
mari Leopold Gunnar Rosenberg
täällä.

50 vuotta täyttää huomenna lautturi
Heikki Sipinen Sulkavalla.

50 vuotta täyttää huomenna hieroja,
nti Ida Liukko Rantasalmella.

Kihlauksensa ovat Turussa hellun-
taiaattona julkaisseet maanviljelijän-
tytär, nti Impi Kyöstilä Orimatti-
lasta ja maanviljelijä Ilmari La-
n a e u s Vihdistä.

Kihlauksensa ovat täällä julkaisseet
meiti Irja Sjöblom ja sähköteknik-
ko Pentti Alho.

Tänään vihitään Helsingissä rouva
Hjördis Dahlberg, synt. Ahlström,
ja lääketieteen lisensiaatti Erkki C a-
lonius.

Kihlauksensa julkaisevat nti Eili
Elisabeth Willberg Asikkalasta ja
dipl. ins. Pekka Vuorisalo Joen-
suusta.

Kihlauksensa ovat eilen täällä jul-
kaisseet ylioppilas Elsa Blomqvist,
rehtori Robert Blomqvist-vainajan ja
hänen puolisonsa Ainan, o.s. Relander,
tytär Helsingistä, ja sacr. min. kand.
Taito Lumme Jyväskylästä.

Eilen vihittiin täällä neiti Berith
Lagus ja majuri, dipl. ins. Frithiof
Timg r e n. Morsiuspari lähti hää-
matkalle lentokoneessa etelään.

Kultahäitään viettävät ensimmäise-
nä hellpn+air>=ivänä ent.
Ismael Pielin ja vaimonsa Matilda
Sofia Tuusulan Ruotsinkylästä.

Joka ostaa

Säiliö- tai Eversharpkynän
saa maksuttomasti nimensä kai-

verretuksi kynään.

Th. Wulff Osakeyhtiö.
P. Esplanadink. 43. xl7

HELSINGIN SfINOfIÄT

Tilatkaa

imiitiiiiiiilliiN
tänään:

Sandwicheja

Lihalientä pasteijien kera
Kevätlientä

Kuhanselkää au gratin tuoreen
pinaatin kera.

Vasikan kuvetta murennettujen
tomaattien ja painokurkkujen

kera
Lammaspaistia muhennettujen

porkkanoiden kera
Häränselkää béaraaiskastikkeen

ja vihannesten kera.
Kanankotilo-hienouksia.

Jäätelöä hedelmien kera
Lola torttu.

Smk :11a 40:—.

SEURAHUONEEN
KOTITARJOILUOSASTO

puh. 20 441.
Mx 24256

MAASEUDUILTA

Uleå»yhtiö vähentelee
sahauksiaan.

Työt Korkeasaaren sahalla lakkau-
tetaan heinäkuussa.

Saadun tiedon makaan tulee Uleä-
yhtiö ensi heinäkuissa kokonaan lo-
pettamaan sahauksensa Korkeasaa-
ren sahalla Oulussa. Sahauksia jat-
ketaan alkukesästä vain niin kauan
kuin tukkivarastoa riittää. Syy Kor-
keasaaren sahan seisauttamiseen on
se, että sahan paikkaa pidetään ny-
kyoloissa huonosti tarkoitustaan
vastaavana.

Tämän jälkeen jää Uleä-yhtiölte
käyntiin enää kolme sahaa, nimittäin
Varjakan, Toppilan ja Pateniemen
sahat. Vielä on avoinna kysymys
Korkeasaaren sahan lopullisesta
kohtalosta. Mahdollista on, että se
kokonaan tullaan purkamaan ja siir-
tämään muualle.

Työselkkauksen uhka
Kemin seudun sahoilla.
Työläiset jättäneet palkankoroitus-

ja työehtosopimusvaatimuksensa.
Kemin seudun sahojen isännistöille

on työläisten taholta viime
torstaina jätetty palkankoroitus-
ja työehtosopimusvaatimukset. Sel-
laisia vaatimuksia ovat esit-
täneet Kemi-yhtiön omistamien
Karihaaran, Röytän ja Laitakarin
sekä myös Kemin Puuteollisuus-Osa-
keyhtiön omistaman Mansikan sahan
työväestö. Vastausta vaatimuksiinsa
odottavat työläiset kesäkuun 10 päi-
vään mennessä.

Lakon uhka Kotkan sellolosa»
tehtaassa.

Neuvottelut aloitetaan uudelleen.
Kuten tunnettua, ovat Enso-Gut-

zeit Oy:n Kotkan sellulosatehtaan
työläiset jättäneet tehtaan johdolle
työpalkkojen koroitus- ja työehtoso-
pimusesityksen ja samalla pyytäneet
neuvottelujen aloittamista uhalla, et-
tä, muussa tapauksessa työläiset
ryhtyvät lakkoon t. k. 26 p:nä. Tä-
hän vaatimukseen vastattiin tehtaan
johdon taholta, että työnantaja puo-
lestaan on valmis ryhtymään neuvot-
teluihin, joihin voidaan käydä ensi
torstaina kio 2 päivällä. Eilen jätet-
tiin työntekijäin puolelta tehtaan
johdolle kirjallinen vastaus, jossa il-
moitettiin työläisten olevan valmii-
na ryhtymään neuvotteluihin vas-
tamainittuna päivänä. Lakonuhka on
täten siirtynyt ainakin ensi viikon
torstaihin.

Naishoidokki karannut Revon*
lahden työlaitokselta.

Torstaina klo 8 tienoissa aamulla
karkasi Oulun läänin kuntain työlai-
tokselta Revonlahdelta hoidokki Hilda
Sofia Kuha Taivalkoskelta. Kuha oli
kolmen muun hoidokin ja yhden kait-
sijan kanssa ollut pyykinpesussa ran-
nassa ja hiipi sieltä kaitsijan huomaa-
matta pensaikkoon ja hävisi sille tiel-
leen. K:va.

Suuri karhu kaadettu Sodan*
kylässä.

T.k. 16 päivänä ampui poromies Pie-
tari Hetta Sodankylän Pumumukasta
suuren uroskarhun, joka oli parhail-
laan hätyyttelemässä porokarjoja.
Karhun suuruutta kuvaa sekin, että
nahkan pituus oli kytkettynä 2,5 met-
riä ja leveys 1,10 metriä. Mainitta-
koon, että koillisrajoilla liikkuu tätä
nykyä runsaasti karhuja tuottaen si-
ten tuntuvaa vauriota porokarjoille.
R:mi. ."

Tulipaloja.
Suuri joukko eläimiä liekkien saaliiksi.

Perjantaina klo 6 ajoissa ip. syttyi
Somerolla palamaan Koljon kartanon
suuri navettarakennus, joka käsitti,
paitsi navettaa, tallin, sikalan, karja-
keittiön, rehusuojan ja puimahuoneen.
Tuli huomattiin miltei heti alussa ja
»sammutusväkeä saapui myöskin tuota
pikaa, mutta kovan tuulen vallitessa
olivat kaikki sammutusyritykset tur-
hia, vaikka vettäkin kaiken aikaa oli
saatavissa. Näin meni tuhaksi koko
rakennus, kivistä navettaa lukuun-
ottamatta.

Navettarakennuksesta levisi tuli
viereiseen ulkohuonerakennukseen,
jopsa oli sauna, pesutupa ja puuvaja.
Tämäkin rakennus joutui kokonaan
liekkien saaliiksi.

Samoin tuhoutui palossa lähellä ol-
lut suuri korkeajännitysmuuntaja.

Tarmokkaista pelastusyrityksistä
huolimatta jäi liekkien saaliiksi talon
karjasta kokonaista 18 lehmää, 5 va-
sikkaa ja 2 sikaa. Talon karjakko,
joka viimeiseen saakka yritti pelastaa
eläimiä, irroittaen niitä kytkimistä,
poltti pahasti kasvonsa ja käsivar-
tensa.

Myöskin irtaimistoa joutui ahnaitten
liekkien saaliiksi. Niinpä tuhoutui
suuri puimakone, kaksi heinäharavaa,
kaksi kylvökonetta, sähkömoottoriy. m.

Kartanon omistajalle, maanvilj. Th.
Roos-Koljolle, joka on viljellyt tilaa
jo nelisenkymmentä vuotta, koitui pa-
losta suuri vahinko, rillä kartanon
kaikki rakennukset oli vakuutettu Hä-
meen läänin paloapuyhdistyksessä ai-
noastaan 450,000 mk:sta, mutta palon
aiheuttamaa tuhoa ei vakuutussumma
korvaa osapuilleenkaan. U. A.

Tuli tuhonnut navetan Uskelassa.
Perjantaina klo Va 5 tienoissa ip.

syttyi Uskelan Isossakylässä Kupilan
talon suuri navettarakennuksen katto
palamaan todennäköisesti katolle len-
täneistä tulikipunoista. Navetan kaik-
ki puuosat paloivat kokonaan. Navet-
ta oli kaksikerroksinen, sen alaosa oli
kivestä ja yläosa puusta. Navetasta
saatiin suurilukuinen karja pelastet-
tua.

Kupilan talon tallirakennus oli suu-
ressa vaarassa joutua saman tien tu-len saaliiksi, mutta saatiin se kuiten-
kin Salon V. P. K:n ponnistuksilla säi-
lymään. Sitä paitsi oli Kupilan kaksi
ulkohuonerakennusta ja myöskin lä-
hellä olevan Puontin talon kaksi ulko-
huonetta tulen vaaralle alttiina. Mai-
nittujen ulkohuoneitten katot syttyivät
jo lentäneistä kipinöistä palamaan,
mutta saatiin sammumaan. Paitsi
rakennusta, paloi tuhoutuneen navetan
kera jonkin verran rehuja, jotavastoin
osa rehuja saatiin pelastetuksi. Tu-
len saaliiksi joutui myöskin ajokaluja
ja lypsykone y. m.

Palanut omaisuus oli vakuutettu
Uskelan y. m. pitäjäin Paloapuyhdis-
tyksessä. U. A.

Äiti lapsineen vaarassa jäädä
liekkien uhriksi.

Torstaina vähän jälkeen klo 10 ap.
hälytettiin Järvenpään asemalta suun-
nilleen

_

1 kilometrin päässä pohjoi-
seen sijaitsevalle Suomen Kahvipaah-
timolle, missä tuli oli päässyt irti,
sammutusväkeä. Paikalle saapuivat
pian Koivikon ja Kellokosken palo-
kunnat. Kun molemmilla oli mootto-
riruisku käytettävissään, -onnistuttiin-
kin ankarien ponnistelujen jälkeen
palon valta saamaan rajoitetuksi. Kui-
tenkin paloi kaksikerroksisen raken-
nuksen puinen yläosa, sementtitiilistä
rakennettu alaosa sensijaan säilyi
miltei kokonaan tulen tuholta.

Rakennuksen syttyessä tuleen oli
toisessa kerroksessa parhaillaan talon
omistajan, tehtailija Sundholmin vai-
mo pienen, vasta 3 kuukauden ikäisen
lapsensa kanssa. Hän ei ehtinyt ajois-
sa poistua yläkerrasta ja pian oli
alastulo portaita myöten mahdoton.
Tällöin ei hänellä ollut muuta neuvoa
kuin hypätä toisesta kerroksesta maa-
han. Pieni lapsi jäi tällöin riippu-
maan verannasta ulospistävän koukun
varaan, mistä se saatiin pelastetuksi.
Hypätessään loukkautui rva Sundholm
ainoastaan lievästi, mutta vielä ra-
kennuksessa ollessaan oli hän saanut
palohaavoja. Niinikään olivat pieno-
kaisen vaatteet hiukan palaneet lap-
sen itsensä kuitenkin jäädessä miltei
täydelleen vahingoittumattomaksi.

Alakerroksessa sijaitsi paahtimo,
joka jäi miltei vahingoittumattomaksi.

Hliwluia
monipuolinen varasto. Kankaita,
helyjä y.m. pukujen osia erikseen
myy tukuttain ja vähittäin

KOTIKUTOMO
.Helmi Vuorelma,
Lahti. Puh. 486.

Hinnasto pyydettäessä.
x9162

Käyttäkää
6f3 aamuin ja illoin
Tkj oxygenol

J ( >g. Hammas-
L \ ' tahnaa
\ \ ff% tehokkainta,

/ ja täysin vaara-
tonta ainetta hampaille, suulle
ja limakalvoille. Oxygenol
Hammastahna puhdis-
taa, suojelee ja vahvistaa
hampaat. Se on niin hienoksi jau-
heltu että täydellisesti liettyy ja
huuhtoutuu pois kun suuta huuh-
dellaan. *lB4§

Diamond Coldcream
tekee ihon pehmeäksi,

sileäksi ja notkeaksi.
" '" xi0683

Auto-onnettomuus
Tuusulassa.

Yksi matkustajista saanut surmansa.
Torstai-aamuna klo 1/2 5 aikaan

tapahtui Tuusulassa Maantiekyläs-
sä surullinen auto-onnettomuus.
Isännöitsijä Yrjö Lahtinen oli vel-
jensä ylioppilas Vilho Lahtisen ja
konttoristi Arne Veckrothin kanssa
autolla matkalla Helsingistä Mom-
milaan. Tienkääntesssä katkesi au-
ton etujousi, jolloin auto tuli oh-
jauskyvyttömäksi ja syöksy: tieltä.
Tällöin paiskautui takana istunut
ylioppilas Lahtinen tienvieressä ol-
lutta pylvästä vasten seuraten kuo-
lema silmänräpäyksessä. Muut au-
tossa olleet pääsivät vaurioitta.

Vänrikki Ahlmanin hautaus.
Vänrikki Ahlman-vainajan ruumis

saatettiin eilen klo 11 ap. Viipurin
sotilassairaalasta sikäläiselle rauta-
tieasemalle tavanmukaisin sotilaalli-
sin kunnianosoituksin vietäväksi
Turkuun. Saattueen, soittokunta etu-
nenässä, muodostivat Turkinsaaren
merilentoeskaaderin ja ensimmäisen
merilentolaivueen upseeristo ja ali-
upseeristo sekä Viipurin kaupungin
varuskunnan ja Ravansaaren varus-
kunnan edustajat. Ruumisvaunussa
tuotiin arkulle mainittujen varuskun-
tien upseerien seppeleet, kun sen si-
jaan ilmailuvoimien y. m. seppeleet
lasketaan vasta hautaustilaisuudessa
tänään, sunnuntaina. Turkinsaaresta
on lähtenyt hautaustilaisuuteen kol-
me konetta käsittävä laivue, joka
myös osaa Turun Ilmapuolustusyh-
distyksen samana päivänä järjestä-
mään lentonäytökseen.

Mies murskautunut traktorin
alle.

Tiistaina klo 4 tienoissa iltapäivällä
tapahtui litin Kolisevalla surkea on-
nettomuus. Maanviljelijä Kivisen ol-
lessa työsken telemassa pellolla trakto-
reineen, oli hän yrittänyt ajaa erään
ojan ylitse. Vaikka oja ei ollut syvä,
nousi traktori pystyyn, kaatuen taak-
sepäin. Sitä kuljettanut Kivinen ei en-
nättänyt pelastua uhkaavasta tilan-
teesta, vaan jäi traktorin alle sillä
seurauksella että kuolema seurasi sil-
mänräpäyksessä. Lähellä onnetto-
muuspaikkaa olleet henkilöt kiiruhti-
vat heti avuksi, mutta henki oli Kivi-
sestä jo paennut.

Näin surullisella tavalla surmansa
saanut oli vasta parhaassa nuoruuden
iässä, 23-vuotias. Häntä jai suremaan
lähinnä nuori vaimo, pieni tyttö sekä
omaiset. L:ti.

Lapsi hukkunut. Torstaina klo
2 aikaan oli muutamia lapsia leikki-
mässä Loppijärven rannalla Lopen
Sajaniemessä. Toisten lähtiessä ran-
nalta jäi sinne työmies Aallon 2-vuo-
tias poikanen Erkki. Hänen äitinsä,
joka pesi vaatteita aivan läheisyydes-
sä, huomasi äkkiä, että poika oli ka-
donnut ja ryhdyttiin häntä etsimään.
Noin 15 minuuttia katoamisen jälkeen
saatiin poika ylös vedestä ja ryhdyt-
tiin häntä virvoittamaan henkiin.
Huolimatta kahden tunnin yhtäjaksoi-
sesta tekohengityksestä ei nuorta elä-
mää kuitenkaan enää voitu pelastaa.

Riihim. San.

Niinikään saatiin kahvit pelastetuik-
si. Rakennuksen omistaa tehtailija
Sundholm Helsingistä. Rakennus lie-
nee vakuutettu 200,000 markasta ja
irtaimisto suunnilleen samansuurui-
sesta summasta.

Tulen irtipääsyn syystä ei ole var-
maa tietoa, mutta arvellaan palon
saaneen alkunsa keittiöstä. Riih.
San.

Sunnuntaina Toukokuun 27 p

f leoolsuary siellä)
8B Englantilaisia tennishousuja |||
H BEIGE-värisiä, VALKOISIA HARMAITA. ||

B Tennispaitoja a
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B Silmien varjostimia H
9 Ranskalaisia ja englantilaisia

TENNISMAILOJA. MAILOJEN KUMIKÄDENSIJOJA.
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silkkisiä ja liinaisia

määräyksistä» (Maataloustuottajain
Keskusliiton esitelmäsarjaa).

Kotkan ilta (kaupungin 50-vuotispäi-
vän johdosta): 19.30 toimittaja Heikki
Lehmus: puhe; 19.45 laulajatar Elbe
Nissinen: yksinlaulua; 19.55 tuomari
R. Lindgren: esitelmä Kotkasta; 20.30
toimitt. A. V. Haapanen: pakina Kot-
kasta; 20.45 radio-orkesteri: kotimais-
ta musiikkia; 20.55 Aarne Leppänen:
juhlaruno Kotkan 50-vuotispäivän joh-
dosta; 21.10 radio-orkesteri: kotimais-
ta musiikkia; 21.45 päivän tuoreimmat
uutiset.

Torstaina: 18.00 lastentunti:
18.50 iltapäivänuutiset; 18.57 aika-
merkki, säätiedotus; 19.10 voim.-opett.
V. Laherma: esitelmä »Liikunnan tek-
niikasta» (Valtion Voimistelu- ja
Urheilulautakunnan esitelmäsarjaa) ;

19.30 rva Elin Malin: esitelmä »Mart-
tatyö, sen laajuus ja pyrkimykset»
(Maataloustuottajain Keskusliiton esi»
telmäsarjaa); 20.00 Aapo Similä ja
Gustav Nieminen: Gluntteja; 20.20
Leevi Linko: teatteripakina; 20.45
tanssimusiikkia; 21.45 päivän tuoreim-
mat uutiset.

Perjantaina: 18.50 iltapäivän-
uutiset; 18.57 aikamerkki, säätiedotus;
19.10 Ernst Lampén: ruotsinkielinen
pakina; . 19.30 Åke Claesson: lauluja
luutun säestyksellä; 19.50 radio-orkes-
teri: orkesterimusiikkia; 21.15 Frihets-
bröderna, joht. Evert Ekroth: kuoro-
laulua; 21.45 päivän tuoreimmat uuti-
set; 22.15 ravintolamusiikkia; 23.00
loppu.

Lauantaina: 18.50 iltapäivän-
uutiset; 18.57 aikamerkki, säätiedotus;
19.10 norjalainen ilta: radio-orkesteri:
norjalaista musiikkia; 19.30 konsuli
Chr. Nielsen: esitelmä (norjaksi);
19.50 kuorolaulua; 20.10 tri Ragnar
Numelin: esitelmä Norjasta; 20.30
Sonja Schaar: norjalaisia ja suomal.
lauluja; 20.50 maist. Erkki Kivijärvi:
pakina Norjasta; 21.10 radio-orkesteri:
orkesterimusiikkia; 21.45 päivän tuo-
reimmat uutiset; 22.15 ravintolamu-
siikkia; 23.00 loppu.

Sunnuntaina: 10.00 suomal. ju-
malanpalvelus Johanneksen kirkosta;
11.50 orkesterimusiikkia; 12.50 säätie-
dotus, aikamerkki; 13.00 ruotsal. ju-
malanpalvelus Johanneksen kirkosta;
18.57 aikamerkki, säätiedotus; 19.10
Ernst Lampén: pakina; 19.30 Pr.
v. Suppén koomill. ooppera »Boccaccio»
Kansan Näyttämöltä; oopperan päätyt-
tyä päivän tuoreimmat uutiset; ravin-
tolamusiikkia; 23.00 loppu.

Muistakaa lahjoituksilla suo~
malaista sivistysrahastoa.

Kevätaurinko paljastaa puutteet.
Bensiinipesun ja uudestaanvärjäyksen
jälkeen kera. osastossamme tulee puku
jälleenkuin uudeksi. O.Y. TILHI A.8.,
Erottajankatu 19. Tehdas Porthanin-
katu 4. Puh. 57 70. x 11090

„Ennen uhrasin tuhan-
sia markkofa,

minua vuosikausia, var-
sinkin syksyin, keväin
vaivanneen yskän ja
astman takia, joka jo
alkoi käydä itselleni ja
ympäristölleni kiusalli-
seksi. Mutta apua en
mistään saanut. Vii-
mein päätin kääntyä

Teidän puoleenne. Se oli onnekseni. Sil-
lä nyt olen iloinen ja reipas. Yskä ja
astma on kadonnut, painoni on lisäyty-
nyt ja työni sujuu taas kuin leikkiä
lyöden." Näin kirjoitti eräs konttoristi.

Parannusmenetelmässäni tarvitta-
va pieni aparaatti maksaa essanssei-
neen (kestää 4—B kuuk.) ja seikkape-
räisine ohjeineen 150 mk. Lähetetään
postietuantipakettina huomiota herät-
tämättä. Tilattava osoitteella: H. F.
Arvonen, Helsinki, Saariniemenkatu 8,
A, 2. Tavattava kotoa klo 10—12 ja
5—6, puh. 49 24. x

Wi eusigp-BPöym-soiaa!
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Maalattuja ja maalaamattomia.
25 m. rullissa.

Hinnat ovat alennetut.
SUOMEN SÄLEAITATEHDAS

Mikkeli.
Mx18491

Juhannus lippumme
suurimmaksi juhla*

päiväksi.
Kansakunnan lippu on aina säilyt-

tänyt asemansa korkeana aatteelli-
sena symboclina. Jokainen sivistys-
kansa näkee kansallislipussaan oman
erikoisuutensa tunnusmerkin. Samoin
tuntevat kansalaiset omassa lipus-
saan yhteenkuuluvaisuutensa, sillä
kansallislippu ei ole mikään ryhmä-
kunnan tai puolueen tunnus, vaan se
on koko kansan vapauden, sen itse-
näisen elämän vertauskuva.

Meidän siniristilippumme saatta-
miseksi sille kuuluvaan arvoon ja
kunniaan kansallisina juhlapäivinä
ehdottavat allekirjoittaneet erityisen
Suomen lipun päivän viettämistä
vuosittain ja pitävät sellaisena sopi-
vimpana juhannuspäivää. Muodostu-
koon siitä Suomen lipun päivä, sel-
lainen, joka kerää kansakunnan li-
pun juhlintaan kaikki kansankerrok-
set, jokaisen, joka suomalaisen ni-
meä kantaa. Tulkitkoon lipun ääne-
tön kieli itsenäisyytemme iloa ja te-
hostakoon se meille yhteenkuuluvai-
suutemme merkitystä.

Ryhdyttäköön jo nyt kaikkiin nii-
hin valmistaviin toimenpiteisiin, jot-
ka aiheutuvat Suomen lipun päivän
viettämisestä! Ottakoot niin yhdis-
tykset kuin yksityisetkin tehtäväk-
seen Suomen lipun levittämisen jo-
kaiseen kotiin!

Suomen vapaus on vuosisatojen
kaipauksen ja ponnistusten tulos.
Pyhittäessämme päivän vuodessa si-
niristilipullemme, pyhitämme sen sa-
malla esivanhempiemme muistolle ja
heidän velvoittavalle perinnölleen.

Julius Ailio A. R. Niemi
U. Bränder Juho Niukkanen
Kai Donner J. K. Paasikivi
Leo Ehrnrooth K. A. Paloheimo
Rafael Engelberg Yrjö Pulkkinen
Alex. Frey Erkki Pullinen
P. V. Heikkinen Henrik Ramsay
Art. Hiidenheimo Katri Ritavuori
V. Hirvensalo J. E. Rosberg
A. L. Hjelmman Y. Sadeniemi
Eirik Hornborg Samuli Sario
Anton Huotari E. N. Setälä
Kyösti Järvinen U. T. Sirelius
Kyösti Kallio
E. Kilpeläinen

Ester Ståhlberg
J. E. Sunila

Kaarlo Koskimies Hugo Suolahti
M. J. Kotilainen Maila Talvio
Antti Kukkonen Väinö Tanner
V. A. Lavonius Antti Tulenheimo
Niilo Liakka J. H. Vennola
K. E. Linna Arvo Viklund
K. A. Lohi V. M. J. Viljanen
A. O. Luostarinen Väinö Voionmaa
Oskari Mantere Väinö Vuolijoki

Avustakaa koko maata kä-
sittävää Suomen Sokeain Liittoa
(os.: Helsinki Sokeainkoulu)!
Perustakaa Ompeluseuroja so-
keain hyväksi! _Tt



Sunnuntaina Toukokuun 27 p,

KIRJALLISUUS JA TAIDE

Tanskalaista maalaustaidetta
Helsingin Taidehallissa.

Saada kerätyksi kokoon niin run-
sas ja edustava, niin monipuolisesti
valaiseva kokoelma kuin Helsingin
Taidehallissa oleva tanskalaisen
maalaustaiteen näyttely olisi ainakin
meikäläisissä oloissa vaatinut poik-
keuksellista ponnistusta. Mutta luu-
len, että Tanskassa, kun on tullut
kysymykseen maan kunniakas esiin-
tyminen, on vanha perinnäinen si-
vistys ollut innoittamassa taiteilijoi-
takin yksimielisen yhteistunnon il-
maukseen. Vapaa yksimielisyyden
tunne on korkeaa sivistystä, se on
sitä samaa välitöntä sivistyneisyyt-
tä, jota me tässä näyttelyssä eniten
ihailemme.

Kun nyt seuraavassa olisi luotava
kriitillinen yleiskatsaus tähän näyt-
telyyn, tuntee arvostelija voimansa

riittämättömyyden. jokapäiväisen
sanomalehden puitteet vaativat tii-
vistettyä lyhyyttä. Kuitenkin tämä
näyttely, joka kuvastaa tanskalaisen
taiteen kehitystä aina noin v:sta
1880 alkaen, vaatisi kokonaisia kir-
joja tullakseen edes jotakuinkin oi-
kein selitetyksi ja arvioiduksi. Sitä-
paitsi kirjoittajan täytyisi paljoa pa-
remmin olla perillä Tanskan taide-
elämästä, kuin kellään meikäläisellä
on siihen mahdollisuutta.

Kuinka ovatkaan suuret yleiset
näyttelyt, joiden teosmäärä nousee
satoihin läheltä tuntemattomien tai-
teilijain esityksiin, toivottoman vai-
keat saada elävöitetyiksi yleisölle,
josta ani harva on edes pistäytynyt-
kään siinä maassa ja ympäristössä,
jonka taiteesta on puhe! Kuinka hel-
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posti tällainen yleisö voi saada ai-
van väärän ja nurinkurisen käsityk-
sen! Mitä useampia esiintyjiä, sitä
sekavammaksi voi tämä käsitys
muodostua.

Sillä onhan totta, että suuret ylei-
set näyttelyt ovat enemmän tai vä-
hemmän vain paraatia tai joskus sil-
mänlumettakin. Ne ovat tasein kuin
kirjavia postimerkkikokoelmia, joilla
on väriä, muotoa ja vaihtelevaisuut-
ta. Mutta ne jättävät tunteemme
enimmäkseen välinpitämättömäksi.
On monasti mahdotonta parin kol-
men tai useammankin kuvan perus-
teella tunkeutua taiteilijan sieluun.
Ja ellei tunteemme lämpiä ja sielus-
samme herää vastakaikua, menem-
me hieman noloina ohi vaikka kuin-
kakin taidokkaan tai hyvänkin teok-
sen.

Me käymme taidenäyttelyissä ha-
keaksemme personallisuuksia tai
yleensä seuraa, joka huvittaa miel-
tämme ja miellyttää aistejamme.
Aivan samoin kuin me valitsemme
mielikirjailijoiksemme sellaisia ky-
näniekkoja, jotka puhuvat juuri
meille ja joiden personallisessa seu-
rassa me viihdymme, aivan samoin
me katselemme tauluja, jotka viih-
dyttävät meitä ja luovat sopusointui-
sen yhteisymmärryksen. Me annam-

me anteeksi, jos kirjailijalla on heik-
koutensa, sillä me käsitämme hänet
inhimilliseksi olennoksi ja voimme
mielikuvituksellamme täyttää puut-
teellisuudet. Meidän on myös opitta-
va eläytymään kuvaamataiteilijan
tuotantoon ja tunnettava hänen per-
sonallisuutensa eli se, mikä on hä-
nelle erikoisinta, parhainta tai kau-
neinta. Ja kun me opimme hänet
tuntemaan, on usein myös mielen-
kiintomme Isäntä kohtaan kasvanut
ja, parhaimmissa tapauksissa, rak-
kautemmekin. Ilman syvää ja elävää
harrastusta, ilman rakkautta, emme
voi taidetta lähestyä. Rakkaus saa
mielikuvituksemme elämään ja täyt-
tämään puutteellisuudet, joita on aina
ja kaikkialla olemassa mitä täydel-
lisimmässäkin taiteessa.

Tästä seuraa, että jonkun taiteili-
jan retrospektiivinen yksityisnäytte-
ly on paremmin omansa herättä-
mään vieraassakin maassa laajem-
paa vastakaikua kuin suuri yleis-
näyttely. Sillä yksityisnäyttelyssä on
helpommin kehitys nähtävissä: kas-
vu, nousu ja laskukin. Siinä on ih-
minen nähtävissä, elävä, tunteva,
sielullinen olento eikä, vaikka
sattuuhan sitä sellaistakin, abstrak-
tinen kokoelma eri suuntia ja vir-
tauksia, niinkuin on laita yleisnäyt-
telyissä.

On tavattoman suuri ero Tanskan
vanhemman ja uudemman maalaus-
taiteen välillä. Uusi vuosisata. 1900-
luku (tarkemmin sanoen v:n 1910
jälkeinen aika), eroaa tuntuvammin
kuin tuskin mikään taidekausi edel-
lisestä. Tosin havaitaan sama ilmiö
jokaisessa maassa eikä vain Tans-
kassa, vaikka se siellä pistääkin ihan
erityisesti silmiin ja monin verroin
tuntuvammin kuin esim. Suomen ko-
ko lailla säyseässä ja hillityssä
uudemmassa taiteessa.

Tietysti on juuri uusin taide vai-
keinta selittää, sillä miltei kaikkialla
se luomistuskassaan kiemurtelee ky-
symysmerkkinä edessämme. Tans-
kan vanhassa perinnäistapojen py-
hittämässä kulttuurimaassa on
uudella taiteella takanaan tavallista
jyrkempi tausta. Kenties se siksi si-
tä enemmän yllättää ja ällistyttääkin.

Helsingin näyttelyn suurimpana
kysymysmerkkinä on luonnollisesti
ollut Harald Giersing (1881—
1927). On kysytty, minkä perusteel-
la tanskalaiset ovat antaneet hänelle
niin suuren arvon, että tämän yhden
vainajan teokset on otettu mukaan,
kun näyttelyssä muuten on ainoas-
taan elossaolevien maalarien teok-
sia? Tri Peter Hertz sanoo erittäin
selvätajuisessa 'Ha ansiokkaassa
luettelon esipuheessaan hänestä seu-
raavaa: hän oli "musikaalisesti lah-
jakas sekä tunteessaan että taitees-
saan, mies, joka todennäköisesti oli
viisain ja voimakkain tovereistaan
ja sentähden luotu näiden ja jälkeen-
tulevicn nuorten johtajaksi''.

Tästä taiteilijasta kirjoitti Göte-
borgin näyttelyn johdosta 1923 Os-
lon tunnettu taideprofeetta Jens
Thiis, joka myös samassa yhteydes-
sä pani tuon näyttelyn suomalaiset
taiteilijat jotakuinkin pataluhaksi ja
pahanhajuisen ummehtuneen itämaa-
laisuuden edustajiksi. Hän sanoi
Giersingin mustapukuisista, kellertä-
väihoisista naisista m. m.: ''Saattaa
ymmärtää, että .tällainen summittai-
nen esitystapa suututtaa suurta ylei-
söä oikeastaan enemmän kuin
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äärimmäisimmät modernit värinie-
kat. Olletikin kun kuvilta on poistet-
tu maalaustaiteen varsinainen vie-
hätys, väri ja muodon herkkätuntei-
nen suoritus. Mutta ken tuntee'en-
tisajan suuret mestarit, Tintoretton
ja Rembrandtin esim., ei yksistään
heidän valmiista, yleisölle aiotuista
kuvistaan, vaan myös pensselillä ja
tushilla tehdyistä sommittelusuunni-
telmistaan ja aateluonnokststaan,
jotka olivat vain heitä itseään varten
ja joissa lehtisissä taideteoksen al-
keet rakennellaan, saattaa helpom-
min ymmärtää nuoren tanskalaisen
tarkoituksen ja ajatuksen. Hän ei
todellisuudessa ole niin vallankumo-
uksellinen ja entisyyden mestareille
vieras kuin luullaan. Hän tuntee ne
päinvastoin varsin hyvin, hänellä on
traditiotajua ja hänen "kuohuttavas-
sa" yksinkertaistuksessaan piilee
kokenut akateemikko. Giersingin
"tyyli" on tietysti maneeria, mutta se
ei ole pelkkää hyödytöntä oikkua.
Hän on halunnut riisua maalauksel-
ta ulkonaisen viehätyksen voidak-
seen siten tunkeutua sen yksinkertai-
simpiin rakenteellisiin elementteihin

ryhmitykseen ja liikuntoon. Eikä
hän ole sitä turhaan tehnyt , .

.

"Kolmen mustan naisen" kuvassa on
niin varma sijoitus ja liikuntoilmauk-
sen tarmo, että se viehättää, kun on
päässyt ensi hämmennyksestään.
Kaikki edellyttäen yksimielisyyttä
siitä, että taiteen vaatimuksena on
yksinkertaistuttaminen."

E. R—r.

Niinpä niin, tokko Giersingin tai-
detta kukaan tätä lyhyemmin ja sel-
vemmin osaisikaan selittää?! Eräs
meikäläinen vanha taiteilija leikkasi
kokkapuheen sanoessaan, että hän-

»Jos minä tahtoisin —».

ta miellytti tämän taiteilijan "Alan-
dolininsoittajattaressa" varsinkin se
valkea savukepätkä, joka otsasta
roikkuu. Vitsi on siinä, että savu-
ketta ei ole. vaikka "yksinkertaistet-
tu" nenänvarsi siltä näyttää. Mutta
vakavasti puhtien on myönnettävä,
että Giersingillä on todellista maala-
ritempperamenttia, joka esiintyy se-
kä viivarytmiikassa että väreissä
varsinkin juuri yllämainitussa kuvas-
sa. Toinen asia on, voiko täilainen
esitys huvittaa muita kuin hyvin ra-
joitettua ammattipiiriä tai tyydyttää
muuta kuin hyvin excentristä "tai-
teennälkää". Nämät sanat sopivat
kuitenkin miltei kaikkeen uusimpaan
radikaaliseen taiteeseen, eikä vain
Tanskan, vaan useimpien maiden
maalareihin.

Kun uusi radikaalinen suunta eli-
minoi pois kuvien sisällyksen mieltä-
kiinnittävyyden, jää jäljelle teknilli-
nen suoritus. Teknilliset keinot ovat
taas meidän päivinämme jokseenkin
kansainvälisiä, joten uusin taide
yleispiirtein katsoen on nykyisin san-
gen kosmopoliittista. Tietysti jokai-
sella uusimman suunnan kannattajal-
la on jokin kansallinen erikoisluon-
ne, mutta ei läheskään enää samaa
kuin aikaisemmilla suunnilla, jotka
panivat painoa myös esityksen hen-
kiseen intressiin. Pelkkä ulkonainen
puoli ei luonnollisesti voi kauan ke-
tään tyydyttää, jonka vuoksi onkin
sanottava, että taide elää nyt mur-
roskautta tarttuakseen toivottavasti
pian jälleen kiinni inhimillisestikin
avartavaan tuotantoon, vaikka uusin
teknillisin keinoin.

Tämän näyttelyn tyypillisimpiä
teknikkoja on Villi. Lunds t r ö" m
(s. 1893). Käsityöläismäisellä huo-
lella, mutta kieltämättömällä väri-
aistilla hän on hahmotellut ruskea-
viivaisia, sinipohjaisia ja tarrakotta-
pintaisia olemuksia, jotka kulkevat
nimellä "Torso" ja "Sommitelma".
Ne ovat koristeellisia muotoja, mel-
kein koomillisen yksinkertaistettuja.
Hiukan enemmän todellisuuspohjaa
on Axel Salton (1889) kuvissa,
joista sentään "Valkoinen hevonen"
lähinnä kuuluu, kuten on sanottu,
johonkin "mytologiseen talliin". Lii-
kuttavan harras ja sopusointuinen
on värillinen pintakäsittely, mutta
teoretisoiminen maistuu puutta. Ko-
risteellinen kyky on myös YVill.
Scharff (1886), mutta kubistinen
malliharjoitelma. Kandinskymaiset
"Kanat" ja monumentaalisesti käsi-
telty talonpoikaisnainen ovat hänellä
modernistisia suuntanäytteitä, joihin
tekisi mieli puhaltaa vapauttavaa
elämänhenkeä. (Jatk.)

Kansallisteatteriiaisten
kesäkiertueet.

Kansallisteatterin näyttelijät rvat
Helmi Lindelöf ja Heidi Kor-
honen sekä hrat Jaakko Kor-
honen, Jussi Snellman Matti
Kiian linna ja Leevi Linko läh-
tevät kesäkuun aikana maaseudulle
esittämään Paul Géraldyn ja Eobert
Spitzerin leikillistä huvinäytelmää
»Jos minä tahtoisin —» (Si
je voulais —), jota viime vuosien ku-
luessa on suurella menestyksellä esi-
tetty miltei kaikilla Europan parhailla
näyttämöillä. Suomessakin, jossa se

Operetti-Näyttämö, joka vierailee
parhaillaan Savossa, ohjelmana koti-
mainen laulunäytelmä-uutuus >Nau-
runvo i m a 11 as> ja Hirschin sävel-
tämä »Espanjatar», aloittaa vie-
railunäytäntönsä Pohjanmaalla kesä-
kuussa. Kiertueeseen kuuluvat: joh-
taja Kaarlo Aarni, Sylva Perttilä,Gunvor Svanström, Olga Takka, Eaf.Angervo ja Erkki Uotila; kapeilimes-

HELSINGIN SANOMAT

Edullinen
akka^iulaattori
Heh k uakk nmu laa t torit
ovat yleisesti hyviksi tun-
nettuja, muttakocttakaapa
Pf alzgrat auto-akku mulaat-
tonal Se on täysin yhtä
tehokas jaedullinen, mutta
hinnaltaan kaiken kilpai-
lun yläpuolella. Sis todella
edullinen akkmnulaattori.

Jälleenmyyjät:
tiedustelkaa ehtojamme!

Kuvallisia hintaluetteloita
lähetetään pyydettäessä.

PonioiwHilv umiö;

Kluuvikatu 7 Helsinki.
Sahköos. NEA.
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SALAPOLIISIROMAANEJA:
Maurice Leblanc

Arséne Lupinin
salaperäinen

vihollinen
Smk. 28:—.

*

Arséne Lupin
salapoliisi

päällikkönä
Smk. 24:—.

Onton neulan
salaisuus

Smk. 25:—.

E. Phillips Oppenheim

Koston hetki
Smk. 28:—.

Kaikkialla saatavina

MINE R V A
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pari vuotta sitten valittiin Kansallis-
teatterin ja nyt keväällä Helsingin
Ruotsalaisen Teatterin ohjelmistoon
(Pauline Bruniuksen vierailunäytän-
töinä), se on sekä yleisön että
telun taholta saanut osakseen yksi-
mielisen tunnustuksen. On siis täysi
syy kehoittaa yleisöä, joka tahtoo va-
rata itselleen hauskan ja taiteellisesti
nautintorikkaan illan, pitämään nämä
vierailunäytännöt mielessään.

»Kaksi herraa ja rakkaus».
Kansallisteatterin näyttelijät Kirs-

tiSuonio, Ruth Snellman, Teu-
vo Puro, Hemmo K ai lio, Emil Au-
t e r e sekä Näyttämöopistosta Fred. Id-
ström muodostavat tänä kesänä kier-
tueen, joka tulee näyttelemään Elsa
Soinin farssia »Kaksi herraa ja
rakkaus». Näytännöt alkavat ke-
säk. 4 p. Riihimäellä. Sitten seuraa
kesäk. 5 p. Hämeenlinna, 6 p. Forssa,
7 p. Turku, 8 p. Tampere, 9 p. Mänttä,
10 p. Jyväskylä, 11 p. Kuopio, 12 p.
Mikkeli, 13 p. Savonlinna, 14 p. Joen-
suu, 15 p. Helylä, 1G p. Käkisalmi, 17
p. Viipuri, 18 p. Lappeenranta, 19 p.
Kuusankoski, 20 p. Hamina ja 21 p.
Lahti. Kehoitamme maaseutulaisia
pitämään mielessään tämän »iloittelu-
kiertueen» näytännöt.

Europan kouluoloihin tutustumassa.
Kirjeitä Helsingin Sanomille.

XI.

Itävallan uusi keskikoululaki.
Yleissuunta.

Sen (aikeen kuin kansakoulun uusi
opetussuunnitelma oli kesällä 1926
saatu valmiiksi ja määrätty nouda-
tettavaksi, oli pohja valmis käydä lo-
pullisiin lainsäädännöllisiin toimen-
piteisiin Itävallan oppikoulun, keski-
koulun, uudelleen järjestämiseksi.
Tehtävän johto joutui silloiselle ja
nykyiselle opetusministerille toht.
Richard Schnietzille, joka taitavasti
ja menestyksellisesti sen myös suo-
ritti saaden eri tahoilta asiantunte-
vaa avustusta.

! periaatteessa kuin käytännössä kuu-
luu kansalle kokonaisuudessaan, eikä|vain harvoille etuoikeutetuille. Sa-

imalla tehostetaan sitä ajatusta, että
nuorison opetus ja kasvatus on py-
rittävä järjestämään siten, että se
alusta pitäen kehittää itsenäistä tah-
toa ja itsenäistä ajattelua.

Edellinen vaatimus kohdistuu kou-
lulaitoksen ulkonaiseen rakentee-
seen, mikä nyt on etupäässä huo-
miomme esineenä; jälkimmäinen taas
koulutyön sisäiseen järjestämiseen.
Koululaitos on siis oleva rakenteel-
taan sellainen, että jokainen lapsi,
mikä hänen tai hänen vanhempiensa
yhteiskunnallinen ja taloudellinen
asema lieneekin, voi saada lahjojensa
mukaisen opetuksen ja kasvatuksen
ja kohota, jos hänellä kykyä on,
opillisen sivistyksen huipuille.

Tämä tapahtuu, jos koululaitos
muodostaa lastentarhasta yliopistoon
asti elimellisen kokonaisuuden, siten
että ylempi aste aina pohjautuu
alempaan ja että siirtyminen alem-
masta koulusta ylempään tapahtuu
ikäkautena, jona lapsen lahjakkuus
on sekä laajuudeltaan että laadultaan
mitattavissa.

Ne yleiset periaatteet, joita uutta
■keskikoulua rakennettaessa oli nou-
datettava, olivat vuosien kuluessa
asiasta käydyssä keskustelussa vähi-
tellen selkeytyneet ja saavuttaneet
varsin yleistä kannatusta. Yksi niitä
oli se, että jokainen aikakausi ja jo-
kainen valtiomuoto muodostaa kou-
lun omien tarkoitustensa mukaiseksi.
Ylimyksellinen valtio huolehtii, vaik-
ka se suo sivistysmahdollisuuksia
laajoillekin kansankerroksille, ennen
kaikkea niiden luokkien koulutuk-
sesta, joille tällainen valtion johto
etupäässä kuuluu: n. s. ylempien
kansanluokkien. Kansanvallan luon-
teeseen taas kuuluu, että se tahtoo
tehdä opillisen sivistyksen mahdolli-
simman yleiseksi kaikissa kansan-
kerroksjssai koska valtion johto niin

Keskikoulun yleisrakenne.
On myönnettävä, että Itävallan

uudessa, elokuun 2 päivänä 1927 an-

inetussa keskikoululaissa on melkoi-
sessa määrin voitu toteuttaa edellä-
mainittuja periaatteita.

Sanotun lain mukaan on keskikou-
lun tarkoituksena toisaalta korkeam-
man yleissivistyksen antaminen op-
pilailleen, toisaalta heidän valmista-
misensa jatkamaan opintoja korkea-
kouluissa. Sen ei tule pitää huolta
ainoastaan älyllisestä, vaan myös
ruumiillisesta ja siveellisestä kehi-
tyksestä ja sen on herätettävä sille
uskotussa nuorisossa yhteiskunnal-
lista, kansallista ja uskonnollis-
siveellistä henkeä sekä kansalais-
mieltä.

. Keskikoulut, joiden tulee olla jär-
jestysmuodoltaan samankaltaisia
kaikissa liittovaltion maissa, ovat 8-
luokkaisia oppilaitoksia. Ne jakau-
tuvat kahteen oppijaksoon: 4-luok-
kaiseen alempaan ja 4-luokkaiseen
ylempään keskikouluun, muodostaen
kuitenkin yhtenäisen, samassa joh-
xlossa olevan opiston. Pääsyehtona
on suoritettu 4-vuotisen kansakoulun
oppimäärä, mutta kouluun ottamisen
ratkaisee lopullisesti pääsytutkinto.

Keskikoulut ovat joko kimnaseja,
realikimnaseja tai realikouluja sekä
erittäin tyttöjä varten tyttöyläkoulu-
ja. Viimeksimainittujen järjestelyssä
on pidettävä silmäflä naisen erikois-
tehtävää niin taloudellisella kuin yh-
teiskunnallisella alalla sekä kodin
piirissä. Jos tyttöjä varten peruste-
taan kimnaseja, realikimnaseja tai
realikouluja, on niidenkin ohjelmassa
otettava huomioon edellä mainitut
tyttöjen erikoistarpeet.

Opetussuunnitelma.
Lakiin ei tietenkään ole otettu yk-

sityiskohtaisia säännöksiä erimuo-

toisten koulujen opetussuunnitelmis-
ta. Tämä asia on jätetty hallinnolli-
sella asetuksella järjestettäväksi.
Kuitenkin sisältää laki ne perusteet,
joiden nojalla opetussuunnitelmat on
laadittava.

Niinpä on laissa säännös, jonka
mukaan kaikkien keskikoulujen oh-
jelmissa on oleva seuraavat pakolli-
set oppi- ja harjoitusaineet: uskonto,
saksankieli, historia, maantiede, luon-
nonhistoria, kemia, fysiikka, matema-
tiikka, filosofian alkeet, piirustus,
kirjanpito, pikakirjoitus, käsityöt,
laulu- ja ruumiinharjoitukset; lisäksi
kimnasissa latina ja kreikka, reali-
kimnasissa latina, elävä vieras kieli
ja esittävä geometria sekä realikou-
lussa kaksi elävää vierasta kieltä ja
esittävä geometria. Tyttökoulusta
säädetään erikseen, että siinä on toi-
selta luokalta alkaen opetettava yhtä
vierasta kieltä sekä yläasteella kas-
vatusoppia, lastenhoitoa, lastenhuol-
toa, naisten käsitöitä, keittämistä ja
kotitaloutta.

Kimnasin. realikimnasin ja reaii-
koulun kolmen alimman luokan ope-
tussuunnitelmien tulee olla, lukuun-
ottamatta vieraita kieliä, samankal-
taiset, realikimnasin ja realikoulun
vielä neljännelläkin luokalla,

Vieraan kielen opetus aloitetaan
toiselta luokalta, kiinnasissa latinan-
kielellä, realikimnasissa joko latinal-
la tai elävällä vieraalla kielellä, rea-
likoulussa elävällä vieraalla kielellä.
Kreikankielen opetus alkaa kimnasin
neljännellä luokalla, mutta realikim-
nasissa ja realikoulussa siirtyy toi-
sen vieraan kielen opetus viidennelle
luokalle.

Pakollisten aineiden ohella on op-
pilaille valmistettava tilaisuus eri-

näisten vapaaehtoisten aineiden, ku-
ten useampien vieraiden kielien opis-
kelemiseen.

Erikoismuotoiset koulut.
Kuu pyrkimys »yhtenäiskoulun»

(Einheitschulen) muodostamiseen jäi
kaikista ponnistuksista huolimatta
puolitiehen, otettiin lakiin säännök-
siä, joiden tarkoituksena on tämän
asian korjaaminen. Lain 9. §:n sään-
nös valtuuttaa liittovaltion opetusmi-
nisterin perustamaan kuuden vuo-
den aikana lain voimaan tulemisesta
lukien kokeeksi kouluja, sellaisia ky-
vykkäitä oppivelvollisuutensa, t. s.
koko kansakoulun oppimäärän suo-
rittaneita varten, jotka haluavat jat-
kaa opintojansa keskikoulussa. Nä-
mä koulut, joille laissa annetaan sa-
ma Aiifbauschulen nimi kuin vas-
taavanluontoisilla kouluilla on Sak-
sassa, ovat 5-luokkaisia ja johtavat
korkeakouluihin. Oppiaika tulee siis
tätä tietä vuotta pidemmäksi kuin
säännöllisissä keskikouluissa. Sa-
moin oikeutetaan opetusministeri
mainitussa ajassa perustamaan eri-
tyisiä useampivuotisia kursseja
(»työläiskeskikouliija») sellaisia 17
vuotta täyttäneitä henkilöitä varten,
jotka suoritettuaan kansakoulun ko-
ko oppimäärän ovat antautuneet jo-
honkin ammattitoimeen. mutta ha-
luavat päästä opiskelemaan johon-
kin korkeakouluun.

Lisäksi on opetusministerillä oi-
keus perustaa, paikalliset olosuhteet
huomioon ottaen, vuoden kestäviä
opastuskursseja sellaisia kansakou-
lun oppimäärän suorittaneita oppi-
laita varten, jotka tahtovat jatkaa
opintoja keskikoulun viidenneltä luo-
kalta lähtien kypsyystutkintoon.

Kuten edellä esitetystä ja eräästä
aikaisemmasta kirjoituksesta näkyy,
on Itävallan uusilla koululaeilla py-
ritty monin tavoin helpottamaan op-
pilaan siirtymistä kansakoulusta op-
pikouluun, mutta kysymyksenalaista
on, onko n. s. pohjakoulukysymys si-
ten lopullisesti ja onnellisimmin rat-
kaistu.

Asetusluonnos.
Keskikoulun sisäisen toiminnan yk-

sityiskohtainen järjestäminen jäi, ku-
ten sanottu ja niinkuin luonnollista
on, annettavan asetuksen varaan.
Sen laatimiseen käytiin kiireellisesti
käsiksi, mutta se on ollut, kun oppi-
ennätykset on haluttu samalla vah-
vistaa, aikaa vaativa tehtävä. Luon-
nos on kuitenkin valmiina ja annet-
tiin se opetusministeriössä hyväntah-
toisesti nähdäkseni huomauttamalla,
että se lopullisessa tarkastuksessa
voi joissakin kohdin muuttua.

Tiia ei salli tämän laajan ja pe-
dagogisesti erinomaisen mielenkiin-
toisen asiakirjan tarkempaa selosta-
mista. Mainitsen vain lyhyesti eri
koulumuotojen opetussuunnitelmien
tärkeimmät kohdat.

Uskonnolle on annettu kaikissa
kouluissa sama tuntimäärä, 2 viikko-
tuntia luokkaa kohti. Saksankielen
tuntimäärä on niinikään eri koulu-
muotojen opetussuunnitelmissa jo-
tenkin yhtä suuri 31—34 viikkotun-
tia, ollen siis jotenkin runsas. Sama
on historian (16—18 t.), maantiedon
(13 t.) ja luonnonhistorian (14 t.)
laita. Kaikkia näitä aineita luetaan
läpi koko koulun kaikilla luokilla.
Käsitöitä opetetaan kaikissa kouluis-
sa kolmella alaluokalla 2 tuntia vii-
kossa ja -laulua samoin kolmella ala-

luokalla, yhteensä 4 viikkotuntia.
Voimistelulle on varattu kaikissa
kouluissa 3 tuntia luokkaa kohti.

Eri koulumuotojen eroavaisuus on
oleellisesti kielten ja matematiikan
opetuksessa. Kimnasissa samoin
kuin realikimnasin A-muodossa on
latinalla vallitseva asema, edellisessä
37, jälkimmäisessä 34 viikkotuntia.
B- ja C-muotoisessa realikimnasissa
on latina supistettu 20 tai 24 tuhtiin,
joten on saatu enemmän tilaa elä-
välle vieraalle kielelle, 29 tai 28 tun-
tia. Realikoulussa luetaan ensim-
mäistä vierasta kieltä, joko ranskaa
tai englantia, 25 tuntia, toista ainoas-
taan 11 tuntia.

Matematiikkaa on kaikissa muissa
kouluissa 24 tuntia paitsi realikou-
lussa, jossa sen tuntimäärä on 27,
minkä lisäksi tulee 10 tuntia »esit-
tävää geometriaa». Kemialle on an-
nettu kimnasissa vain 2 tuntia, muis-
sa kouluissa 4 tai 5 tuntia, fysiikalle
kimnasissa 12 ja muissa kouluissa 13
tuntia. Filosofian alkeita luetaan
kaikissa kouluissa kahdella yläluo-
kalla, yhteensä 4 viikkotuntia.

Pakollisten oppituntien luku on
kaikissa eri koulumuodoissa sama,
30 tuntia viikossa kahdella alimmal-
la luokalla, muilla 31.

Selostetut kaavat eivät tietenkään
anna havainnollista kuvaa eri kou-
lujen luonteesta, niiden sisäisestä ra-
kenteesta. Se on saatavissa tutus-
tumalla opetuksen yksityiskohtaiseen
järjestämiseen ja opetukseen itseen-
sä. Mutta näiden asiain selvittämi-
seen ei tässä, kuten sanottu, ole tilaa
eikä tilaisuutta.

Geneve, 16. 5. 1928.
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Viljo Kojon uusi kirja.
Vfl]o Kojo: Postitalon Ann a-Mari ja Särkän poika.

Novelleja. Arvi A. Karisto 1928.

Viljo Kojon uuteen kirjaan tart-
tuu hieman epäluuloisena. Hänen
viimesyksyinen »toimintaromaanin-
sa» oli verrattain murheellinen yllä-
tys. Se pani vakavasti pelkäämään,
että Kojo, ylivaltaisen ironian ja hil-
peän taiteen mies, alkaisi palvella
standardisoitua yleisömakua.

Pelko osoittautuu onneksi aiheet-
tomaksi. Kojo puhuu taas omalla
suullaan. Hänen edellinen novel-
likokoelmansa Liian onnelli-
nen painui mieleen hallittuna, ihail-
tavan tasaisena ja kypsänä saavu-
tuksena. Siinä oli miehuudenteoksen
varma ote ia levollinen, rikas mieli-
kuvitus. Se osoitti, että Kojo on ny-
kyisessä taiteiliiavaiheessaan var-
teenotettavimpia tekijöitä suomalai-
sessa novellistiikassa.

Uusi kokoelma, jolla tosin on ar-
veluttavan kuluneen kaavan mukaan
tekaistu nimi, jatkaa ilmeisestikin
edellisen teoksen kehitysviivaa. To-
sin siinä nähdäkseni ei ole yhtään
novellia, jonka voisi sanoa ylittävän
edellisen kirjan saavutuksia tai vetä-
vän niille vertaa, mitä nimenomaan
näkemyksen tuoreuteen tulee. Kaikki
uuden kirjan novellit eivät luullak-
seni olekaan aivan uusia. Sen synty-
misessä on ehkä markkinoille ehti-
misen välttämättömyys näytellyt jo-
takin osaa. Tällöin on tyydytyksellä
merkittävä se seikka, että kokoelma
joka tapauksessa tekee tasaisen ja
huolitellun vaikutuksen. Mikään no-
velli ei näytä saavan kiittää synty-
mästään pelkästään niin sanoakseni
»journalistista» innoitusta. Jokai-
sessa on ydinsoluna jokin elävä
psykologinen ongelma. Täten ko-
koelman lukeekin läpi ehjällä nautin-
nolla tarvitsematta lisätä sivujen
'aitoihin kapinallisia reunamuistu-
tuksia.-

Kojo liikkuu uudessa kirjassaan
melkein poikkeuksetta Laatokan ka-
lastajien karutuoksuisessa ja tähän
asti verrattain vähän kuvatussa
maailmassa. Kirjan sielullinen ilma-
piiri on hyvin suomalainen. Kojo ei
ole tuntenut mitään mielenkiintoa
niitä kansainvälisiä elämänpiirteitä
kohtaan, joista maamme kaakkoinen
kulma on rikas. Myöskin karjalai-
nen sielu joutuu tällöin hänen ku-
vauksissaan aika lailla uuteen va-
laistukseen. Siihen tulee jäyhyyttä
ja harvasanaista päättäväisyyttä,
jota ei tähän asti ole tavannut kar-

Antero Suonio
lähtee kesäkostserttimatkaHe.

Suomalaisen Oopperan tenori An-
!ero Suonio lähtee tänä kesänä
pitkälle konesrttimatkalle Oopperan
kapellimestari- Martti Similä, säestä-
jänään. Matka käsittää kaikkiaan 85
tilaisuutta, ulottuen kautta Suomen
aina Kuusamoon asti. Hra Suonio tu-
lee antamaan tavallisten iltakonsert-
tiensa ohella erikoiskonsertteja useis-
sa maaseutujuhlissa, parantoloissa ja
sotilaskodeissa. Ohjelmassa, jonka
päänumerona on Sibeliuksen ballaadi

morsiamet», on vali-
koima kotimaisten ja ulkomaisten sä-
veltäjien lauluja, viimeksimainitut
suomenkielisinä käännöksinä.

Helposti sulava,
ja ravitseva kesäjälkiruoka

Hillo - jälkiruoka
valmistetaan yksinkertaisesti.
Hyytelöpnlveri kaadetaan
kunniaan veteen ja senjälkeen
annetaan jäähtyä. Kesäkuu-
mundessa saadaan siten vir-
kistävä jälkiruoka ilman min-
käänlaista vaivaa. Myy.
dää» siroissa ja kestävissä
rasioissa kaikissa hyvinvarus-

tetuissa kaupoissa.
.Seuraama lajeja saatavana s

Ananas, Appelsiini, Aprikoosi,
Mansikka, Sitruuna, Vadelma,

Vanilja ia Vtinimarla.
★

Kesäasunnolle HILL O-jälki*
ruokahyytelö. —,

TEKN. TEHDAS fmTSjM
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jalaisen miehen muotokuvassa. Mie-
lenkiintoinen, tavallaan huvittava
seikka on, että siinä psykologisessa
asteikossa, joka luonnehtii Kojon
uutta kirjaa, on saituudenkuvauk-
sella hyvin huomattava sija. Näin
on laita hiukan värittömässä ja kaa-
vamaisessa nimikkonovellissa, jossa
saita ja itsepäinen, mutta samalla
terveluontoinen Särkän poika on
hauskasti kuvattu.

Näihin kuuluu myöskin se novelli,
jonka tämän kirjoittaja olisi taipu-
vainen asettamaan Kojon uuden kir-
jan ensimmäiseksi. Tarkoitan no-
vellia »Isä ja poika». Kuvaus talon-
pojasta, joka kieltäytyy menemästä
lääkäriin, palatessaan sitten kaupun-
gista kotiin kuolemaan tahtoo mat-
kustaa ilmaiseksi ja vihdoin loppua
odotellessaan käskee pojan vain
mennä töillensä, on perin suomalai-
nen ja kokonaisuudessaan jykevän
aidoin kielellisin elein hahmoiteltu.

Että Kojo yleensä pystyy luomaan
jotakin uutta ja mieleenkoskevaa
näistä väsyttämiin saakka toistetuis-
ta karakteristisista tilanteista ja sie-
lunasenteista, on tietysti kokonaan
hänen taiteilijapersonallisuutensa an-
siota. Hänen älyperäinen luonteensa
pyrkii tyypilliseen ja sen mukaisesti
on hänen tyylillisessä otteessaankin
yhä enemmän jotakin valikoivaa,
hillittyä ja yksinkertaistuttavaa, jo-
ka sulkee pois lukijalle niin tutut
kansankuvauksen banaalisuudet ja
tähdentää esitetyn elämänkuvan
yleisinhimillistä arvoa. Siinä tavas-
sa, jolla hänen tunteeltaan hiukan
kuiva ihmiskuvauksensa nostaa nä-
kyviin ja valaisee hallitsevia, tyypil-
lisiä sielunominaisuuksia, on todella
jotakin romaanilaista, kuten lienee
huomautettu. Miten ranskalaisesti
taidokas myöskin hänen novelletti-
tekotapansa voi olla, siitä on esi-
merkkinä kokoelman viimeinen no-
velli.

Joskus hänen älyperäinen laatunsa
voi virittyä myöskin korkeaan ja va-
pautuneeseen mielialaan, kuten tä-
män kokoelman kappaleessa »

liian myöhään», jossa on jotakin
uutta Kojolla harvinaista keskeisesti
personallista. Sen askeettisesti hen-
kinen, valoisa hehku muistuttaa
etäisesti Järnefeltiä ja ennustaa uutta
syventyneisyyttä Kojon nykyiselle
kehitysvaiheelle.

L. V:n e n.

Taidenäyttelyt.

Rjepin näyttely Taidesalongissa on
avoinna molempina pyhäpäivinä klo12—4.

Näyttelyssä on käynyt runsaastivakea, muunmuassa kävi kenraaliMannerheim viikon varrella salongissa.
Näyttely on avoinna arkipäivisin klo10—5.
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Akseli Vuorisola Amerikassa.

Amerikan suomalaisten sanomalehtien
lausuntoja.

Kuten tunnettua, lähti viime kesänloppupuolella tanssitaiteilija "AkseliVuorisola Amerikkaan opinto- ja
esiintymismatkalle. Suomesta saa-vuttuaan hän teki nikamatkan Mas-san suomalaisasutuksille. Senjälkeen
hän esiintyi New Yorkissa. Kun pri-
madonnan sairastumisen takia s>Ta-zam» esitys New Yorkissa keskeytyi,
teki Vuorisola, joka esiintyi siinä
tanssisolistina, matkan suurimmillesuomalaisasutuksille Massassa ja
Ohiossa. Massan matka alkoi Quin-cyssä ja päättyi Fitchburgissa. Tällä
matkallaan taiteilija esiintyi Eock-
portissa, Peabodyssa, Maynardissa,
Gardnerissa, Worcesterissa ja Nor-
woodissa. Häntä avusti mrs Mirjam
Nelson-Park.

New Yorkissa Vuorisola on esiin-
tynyt romanttisessa laulunäytelmässä
»Taza». Hänellä on siinä ollut 40viikon esiintymissopimus ja vaikka
esitys edellämainitun sairastumista-
pauksen takia keskeytyi, sitä taas
jatketaan,' mahdollisesti Broadwaylla-
kin. Sillä aikaa kuin »Tazan» esitys
on keskeytyksissä, V. esiintyy eräässäseurueessa, joka liikkuu New Yorkis-sa. Long Islandissa ja New Jerseyssä.

Esitämme seuraavassa muutamia ot-teita Amerikan suomalaisten lehtienarvosteluista.
Ashtabulassa annetun tanssi-illan

esityksiä sanoo muudan lehti ensi-
luokkaisiksi. Muudan toinen lehti ar-
vostelussaan mainitsee, että »hänen
tansseissaan ilmenee hyvän tekniikan
ohella havainnollista opettavaisuutta,
joka ilmenee käsien liikkeissä ia kas-
vojen ilmeissä». Eräs kolmas arvos-
telija sanoo, että »Vuorisolan esityk-
sissä oli sielukkaisuutta ja tempera-
menttia».

Newyorkilainen arvostelija sanoo
Vuorisolan antamasta taidetanssitilai-
suude&ta: »Suurella mielenkiinnolla
seurattiin tanssijan erittäin kuvaavia,
ihmeteltävää taitoa, voimaa ja suk-
keluutta osoittavia liikkeitä.
Suomalaiselta tanssijalta ei puuttunut
tulisuuttakaan esityksestään. Ohjel-
ma oli erittäin monipuolinen, aina
koomillisen Charlestonin villin kuu-
mista esityksistä egyptiläisen tanssin
kylmän kauniisiin, silmiä hiveleviin

Helsingin Konserva»
iorion julkinen

näyte VII.

Kesäkiertueelle.

Tämä musiikkikorkeakoulumme
viimeinen näyte sisälsi suuren, lä-
hes kolme tuntia kestäneen ohjel-
man. Piano-, laulu- ja viulunume-
roiden ohella saatiin kuulla myöskin
kaksi sävellysnäytettä.

»Aloittaaksemme sävellyksistä, on
tunnustuksella mainittava orkeste-
rimme sellistin hra Albin Öfv e r-
-lun d i n 4-osainen jouhikvartetti1.
Se on kirjoitettu taitavasti ja soit-
timellisesti hyvin. Useissa paikoin
pani merkille vakavan temaattisen
työn ja vilkkaan keksimistaidon,
jonka avulla säveltäjä onnistuneesti
välttää yksitoikkoisuuden ja pitkä-
veteisyyden vaaran. Tämä seikka
on hänet houkutellut mahduttamaan
ehkä liiankin paljon sisältöä puitten
siin. Kvartetti sai osakseen hyvän
esityksen Arvo Hannikaisen, A.
Weismanin, C. Lindelöfin ja sävel-
täjä-sellistin käsissä. Toinen oppi-
lassävellys oli Toivo Elovaa-
ran. Hänen Preludi-fuugansa, jon-
ka pianisti Ernst Linko soitti, teki
ehjän ja selvärakenteisen vaikutuk-
sen, i

Laulaja Väinö Sola.

Pianonumeroissa oli monta mie-
lenkiintoista suoritusta. Maija Kor-
keakosken Bach-tulkinta oli
puhdaslinjainen ja kaunis. Aulikki
Mikkola soitti Melartinin suosi-
tuksi tulleen »Sateen» selvällä tek-
niikalla, joustavasti ja muotokau-
niisti. Taneli Kuusisto, joka il-
lan kuluessa säesti monet lauluop-
pilaat, soitti Lisztin »Venezia e Na-
poli» erinomaisella teknillisellä
valmiudella, oivalla rytmiaistilla ja
lennokkaalla vauhdilla. Hyvät mer-
kit! Väinö Lahdella oli ankara
tehtävä Bachin Toccata-Adagio-
Fuugan esittämisessä. Huolimatta
pienestä muistivirfoeestä ja muuta-
masta harhalyönnistä oli suoritus
kokonaisuudessaan erittäin ansio-
kas. Sole Kallioniemen Schu-
mann-numero osoitti huolellista
opiskelua.

Laulupuoli ei kestänyt kilpai-
lua soitinsuoritusten kanssa. Muu-
tamat epävalmiit ja heikot lauluesi-
tykset olisivat voineet jäädä pois.
Mutta joukossa oli ansiokkaitakin
suorituksia. Aulikki . Mikkolan
laulu herätti huomiota mufokealla.

Väinö Sola lähtee tavanmukai-
selle kesäkiertueelleen Auburn-autol-
laan ja antaa konsertteja sekä esiin-
tyy avustajana kesäjuhlissa ympäri
maata. Järjestyksessä on jo 50 ti-
laisuutta. Maaseutu pitäköön varansa
järjestämällä kesäjuhliaan niin, että
voivat käyttää hänen arvokasta
apuaan juhlaohjelmissaan.

Kiertueensa jälkeen Väinö Sola mat-
kustaa lokakuun alussa konsertti- ja
opintomatkalle Amerikkaan, eikä ylei-
söllä ole sitten tilaisuutta kuulla hän-
tä pitkään aikaan.

Laulajaa seuraavat säestäjinä vuo-
roin hänen tyttärensä Pirkko ja poi-
kansa Pentti Sola.

Muistakaa lahjoituksilla suo-
malaista sivistysrahastoa.
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tummalla soinnillaan, tasaisella ää-
nenmuodostuksella ja läpeensä mu-
sikaalisella tulkinnalla, Lyyli Ko-
tilaisella on tervesointinen,
täyteläinen sopraano ja tasainen
äänenkäyttö, Georg' Malmsten
esitti eloisasti ja kiitettävällä lau-
sunnalla erään Loewcn ballaadin ja
Salli Salmisen ääni soi hyvin
ylä-alalla, mutta tyylillisesti oli
Mozart-esitys epätasainen.

Pitkälle kehittynyttä taituruutta
osoitti Fritz K i h 1 soittamallaan Pa-
ganinin vaativalla viulukonsertilla.
Hänen teknillinen kypsyytensä si-
vuuttaa jo oppilasasteen. Mitä tul-
kintaan tulee, toivoisi hänelle nyt
vain enemmän sisäistä syvyyttä,
eloa ja tulta EnanymJr: Paganinia!

s A. M.

»Lentoaapinen»
Werner Söderströmin kustannuk-

sella on äskettäin ilmestynyt len-
täjäkapteeni Paavo G. Warénin kir-
joittama »Lentoaapinen», Suomen
Ilmapuolustusliiton julkaisuja I, 108
sivua, runsaasti kuvitettu, hinta si-
dottuna 15 markkaa.

Voidaan pitää erittäin onnellisena
ajatuksena tällaisen »Lentoaapisen»
julkaisemista tällä hetkellä. Ilmailu
ja ilmapuolustus ovat Ilmapuolus-
tusliiton, Aero-yhtiön ja Ilmailuvoi-
mien toiminnankautta saaneet osak-
seen harrastusta ja herättäneet in-
nostusta laajenemistaan laajenevissa
kansankerroksissa, mutta tähän asti
ei suomenkielellä ole ollut saatavissa
minkäänlaista teosta, josta suuri
yleisö olisi ollut tilaisuudessa saa-
maan tietoja ilmailua koskevista ky-
symyksistä ja tyydyttämään tiedon-
haluaan. Ilmailu, lentäminen, lento-
kone ovat olleet suomalaiselle yhtä
tuntematon ala kuin esim. radio oli
vielä moniaita vuosia sitten. Ja kui-
tenkin nämä kysymykset ovat sellai-
sia, jotka väkevällä voimalla tun-
keutuvat myöskin suomalaisen käy-
tännölliseen elämään, vaatien huo-
miota ja ymmärtämistä osakseen.
Tietämättömyyden ja niiden väärin-
käsitysten poistamiseksi, joita vielä
semminkin sivililentoliikenteen tur-
vallisuudesta yleisessä tietoisuudes-
sa vallitsevat, poistamiseksi ei mi-
kään voi olla hyödyllisempää kuin
tällainen julkaisu siitä, »mitä jokai-
sen suomalaisen tulee tietää lento-
koneesta, lentämisestä ja ilmapuo-
lustuksesta», kuten »Lentoaapisen»
otsikon alla kirjan tarkoitus määri-
tellään.

Mitä itse »Lentoaapiseen» tulee,
voimme yleisarvosteluna siitä sanoa:
erittäin onnistunut! Sisällyksen sel-
vittämiseksi mainitsemme kirjan lu-
vut: Lentokone, lentämisen histo-
ria, lentäminen, sotilasilmailu ja
-lentokoneet, siviili-ilmailu- ja -len-
tokoneet, Suomen sotilasilmailu ja
-lentokoneen käyttö muihin tarkoi-
tuksiin, lentokoneen tulevaisuus.
Loppuun liittyy yleiskatsauksellinen
kartta lentoreiteistä kesällä 1927,
mikä osoittaa, kuinka laajaksi lento-
liikenne Keski- ja Länsi-Europassa
jo on paisunut. Täytyy onnitella
Ilmapuolustusliittoa »Lentoaapisen»
kirjoittajan valinnan johdosta, sillä
näin monipuolisen ja laajan aiheen
käsitteleminen 108 sivulla, ja käsit-
teleminen yleistajuisesti, niin että
jokainen lukija esitetyn käsittää, .on
tehtävä, joka et suinkaan ole helppo,
mutta josta kirjan tekijä mainiosti
on suoriutunut. Esitys on lisäksi su-
juvaa, paikoitellen suorastaan mu-
kaansatempaavaa, niin ettei »Lento-
aapisen» lukeminen muodostu mik-
sikään kuivaksi »kurssin» lukemi-
seksi. Oivalliset, instruktiiviset piir-
rokset valaisevat hyvin tekstiä.
Kukin lukija tapaa luonnollisesti kir-
jassa kohtia, jossa käsiteltyjä asioita
olisi suonut vielä valaistavan yksi-
tyiskohtaisemmalla selostuksella ja
lisätiedoilla. Mutta käsittääksemme
»Lentoaapista» kuten sen vaati-
maton nimityskin osoittaa ei ole
tarkoitettukaan miksikään tyhjentä-
väksi oppikirjaksi. Toivoa sopii,
että Ilmapuolustusliitto jatkaa jul-
kaisusarjaansa erikoiskysymyksiä
erikseen käsittelevillä teoksilla, joi-
den avulla jokainen voi tyydyttää si-
tä tiedonnälkää, minkä »Lentoaapi-
sen» lukeminen ehdottomasti herät-
tää.

Teatterit.
Kansallisteatteri.

Tänään klo 4 ip. esitetään halvoin
hinnoin 54:s kerta Agapetuksen iloi-
nen farssi Olenko minä tullut
haaremiin?, tärkeimmissä osissa
Mimmi Lähteenoja, Tyyne Juntto,
Ruth Snellman, Yrjö Tuominen, Il-
mari Unho ja Matti Kiianlinna. Il-
lalla klo 7,30 esitetään tavallisin hin-
noin Eisa Soinin ilveily Kaksi her-
raa ja rakkaus, jonka esittävät
Kirsti Suonio, Tyyne Juntto, Yrjö
Tuominen, Aarne Leppänen, Uuno
Montonen ja Ilmari Unho.

Huomenna, helluntaimaanantaina
klo 4 ip. annetaan halvoin hinnoin
Tukkijoella. Turkan osan esit-
tää tällä kertaa Urho Seppälä ja
toisia huomatuimpia osia Kirsti Suo-
nio, Päiviö Horsma, Tyyne Juntto,
Hemmo Kallio ja Aarne Leppänen.
Klo 7,30 ip. esitetään Erkki Kivijär-
ven erikoisen hauska, kesäinen huvi-
näytelmä Villikissa. Pääosissa
Ruth Snellman, Hilda Pihlajamäki,
Kirsti Suonio, Päiviö Horsma, Glory
Leppänen, Teuvo Puro, Aku Korho-
nen ja Eero Kilpi.

Lippumyymälä avataan tänään klo
2 päivällä.

Seuraava näytäntö on keskiviikko-
na, joHoln nMyt«llään Villikissa.

Suomalainen Ooppera.

Teoksen tarkempi selostaminen on
mahdotonta; se on jokaisen luet-
tava, eikä varmasti kukaan, joka sen
on lukenut, tunne pettyneensä.

a.

Viimeinen näytäntö tänään.
Tänään klo 7,30 ip. esitetään Oop-

perassa kevätkauden viimeisenä näy-
täntönä Paciuksen Kaarle kunin-
kaan metsästys, joka nyt me-
nee 7:s kerta ja tavallisin hinnoin.
Pääosia laulavat Karin Ehder, Alexis
af Enehjelm, Toivo Louko ja Gunnar
Calenius. Kuninkaan puheosan esit-
tää Elsa Turakainen. Kapellimestari
Martti Similä johtaa.

Lippuja klo I—3 ja s:ltä Ooppe-
rassa.

Laulu-Miesten vuosikokous pidet-
tiin seuran omassa huoneistossa per-
jantaina t. k. 25 p:nä klo 9 ill. Sih-
teerin luettua laatimansa kertomuksen
seuran toiminnasta kuluneena toimin-
tavuonna sekä taloudenhoitajan annet-
tua selostuksen taloudellisesta asemas-
ta ja tilinpäätöksestä, myönnettiin
hallitukselle ja taloudenhoitajalle ti-
lintarkastajien lausunnon perusteella
tilivapaus kuluneelta vuodelta. Jä-
senmaksut sekä toimivilta että kannat-
tajajäseniltä päätettiin pysyttää en-
nallaan.

Seuran hallituksen jäseniksi valittiin
yksimielisesti uudelleen: puheenjohta-
jaksi lehtori Artur Siegberg, varapu-
heenjohtajaksi varatuomari Martti Ki-
venoja, laulunjohtajaksi musiikkiti-
rehtööri Väinö Rautavaara, sihteeriksi
konttoripäällikkö Väinö Pylkkänen ja
klubimestariksi johtaja K. A. Wende-
lin sekä hallituksen muiksi jäseniksi
johtajat Kalle Kulo ja Wald. Kari-
koski, varatuomari J. H. Varis ja so-
taylituomari A. von Weissenberg, vii-
memainittu kannattajajäsenten edus-
tajana. Varalaulunjohtajan vaalin
toimittaminen jäi ensi syksyyn. Ta-
loudenhoitajana on edelleen kamreeri
R. Spolander. Tilintarkastajiksi va-
littiin niinikään entiset, eli maisteri
Reino Tanner ja kamreeri R. R. Ryy-
nänen varsinaisiksi ja varalle pankin-
johtaja Toivo Aro ja rautatienvirka-
mies Valter Marttinen.

Kansan Näyttämö.
Tänään klo 3,30 ip. esitetään hal-

voin operettihinnoin Kålmånin suosit-
tu operetti Syysmanööverit,
pääosissa Eine Laine ja Kaarlo Kytö.
Klo 7,30 ip. esitetään Arnoldin ja
Bachin hauska iloittelu Eläköön

poika tuli, pääosissa Uuno
Laakso, Valter Tuomi, Ossi Korhonen,
Eine Laine ja Rosi Rinne.

Huomenna, toisena helluntaipäivä-
nä annetaan erikoishalpahintaisena
näytäntönä huvittava farssi Houku-
tuslintu ja klo 7,30 ip. alennetuin
operettihinnoin v. Suppén koomillinen
ooppera Boccaccio, päätehtävissä
Kaarlo Kytö, Aili Hilden, Uuno Laak-
so, Eine Laine, Ossi Korhonen, Kaar-
lo Saarnio ja Joel Rinne.

Ruotsalainen Teatteri.
Tänään klo 2 ip. menee halvoin

hinnoin Mysteriet Milton ja «. .... ...

klo 8 ip. O m jag ville —, Pau- INClJärillCSnilljOOnZlSl
line Brunius vierailijana pääosassa. •

• •»

Huomenna klo 2 ip. annetaan hai- llUTllStclvoin hinnoin ja viimeistä edellinen ...

kerta Mysteriet Milton ja klo lukee pälVlttälE
8 jp. viimeistä «deJUno» <"»m t» n r i.t/>■ »i « . .ti ••.
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Tampereen Työväen Teatteri.
»Villars'in rakuunat».

Työväen Teatteri uskalsi sangen
rohkean yrityksen ottamalla esitettä-
väkseen oopperan, joka vaatii suuria
lauluvoimia. »Yrittänyttä ei laitetas,
sanotaan, mutta arvostelu kylläkään ei
esityksestä tullut niin suotuisaksi kuin
varmaankin teatteri oli toivonut. Teat-
terin yleisö oli puolestaan saapunut ke-
vään kynnyksellä nauttimaan operetti-
tunnelmasta, mutta siinä suhteessa
se pettyi. Villars'in rakuunat on näet
sangen vakava oopperaksikin. Aihe on
Ranskan uskonsotien ajoilta: toinen
näytös sisältää jopa uskonnollisiakin
kuoroja ja siinä esiintyvät vuoristoon
uskonvainoja pakoon piilutuneet pako-
laiset pappeineen. Tosin on oopperas-
sa tästä huolimatta joukko humoristi-
sia kohtauksia ja humoristisia henkilö-
tyyppejä, mutta yleissävy jää siitä huo-
limatta vakavaksi. Näin ollen on luon-
nollista, että kevyttä operettitunnelmaa
ei voi syntyä muussa tapauksessa kuin
siinä, että esitys viritetään kaikesta
huolimatta kevyeen operettisävyyn.
Mikä «etenkin olisi virhe. Oopperahan
on sävelletty vanhaan tyyliin, sen mu-
siikki on sulosointuista eikä se siis tar-
joa mitään pohjaa »ajan hengen» ke-
veydelle. Siitä huolimatta täytyi jo-
kaisen ensi-illassa läsnäolleen huoma-
ta, että Työväen Teatterissa oli esi-
tykseen valettu joukko operettihenkeä.
Oli vaikea näin ollen päästä perille
oopperan oikeasta sisällyksestä, sen
tyylistä ja hengestä. Sillä lisäksi tu-
lee ottaa huomioon, että kun oopperaa
esitti puhenäyttämö, painoi se seikka
myös osaltaan leimansa esitykseen, jos-
ta näin ollen tuli osittain oopperaa,
osittain operettia, osittain teatteria.
Työväen Teatteri oli joka tapauksess*
tehnyt paljon työtä tuloksen saavutta-
miseksi. Ennenkaikkea saattoi panna
merkille erinomaisen näyttämöllisen ku-
rin, jonka avulla kaikki toiminta kävi
täsmälliseksi, kiinteäksi.

Puhuakseni ensinkin näyttelemisestä,
koska on kysymyksessä puhenäyttämö,
oli siinä paljon hyvää. Alpo Vikman
rikkaan tilallisen humoristisessa tehtä-
vässä onnistui tuomaan hyvän tyypin.
Hänen pehmeä puheensa sopii tällaisiin
tehtäviin ja hänen tenorinsa kaikui toi-
sinaan varsin komeana. Elna Hellman
oli saanut naispäätehtävän osakseen.
Sen suorittaminen kävi tietenkin lau-
lullisesti ylivoimaiseksi hänelle, mutta
viehkeä, harvinaisen pehmeä näyttele-
minen sen sijaan korvasi monessa
suhteessa sen, mitä laulullisesti puut-
tui. - Lempi Kärilla"öirpaljon" väatttnat--
tomampi sivutettava, josta hän suoriu-
tui verraten hyvin. Huumorikin pilkah-
teli aika raikkaana hänen näyttelemi-
sessään. Hugo Makkonen vakavan
oopperasankarin tehtävässä oli käsittä-
nyt osansa asiallisesti, mutta laulu oli
heikkoa. Väinö Luutonen reippaana
upseerina suoriutui kutakuinkin.

Suuret kuorot, tansseja ja pukulois-
toa sekä Jussi Karin kauniit kulissit
on vielä mainittava. Suosionosoitukset
vilkkaat. Paljon kukkia.

F. D.

Avustakaa koko maata kä-
sittävää Suomen Sokeain Liittoa
(os.: Helsinki Sokeainkoulu)!
Perustakaa Ompeluseuroja so-
keain hyväksi!
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Ruotsalaiset kirkkolaulujuhlat
Helsingissä.

Tänään ja huomenna pidetään Hel-
singissä suuret ruotsalaiset kirkkolau-
lujuhlat, johon kaikki uusmaalaiset
kirkkokuorot ottavat osaa. Juhlien
ohjelma käsittää juhlajumalanpalve-
luksen, vesperin ja juhlakonsertin sekä
jumalanpalveluksen Seurasaaressa.

Juhlajumalanpalvelus pidetään Jo-
hanneksenlriskossa tänään klo 1 ja
suorittavat maaseutukuorot kanttori
Sune Carlssonin johdolla litur-
gian, helsinkiläisten kuorojen laulaes-
sa vain Te Deumin II kuoron.

Vanhässakirkossa esitetään tänä il-
tana klo puoli 8 ensi kerta uusi ves-
perohjelma, jonka tri G. Moliis-
Mellberg on kokoonpannut. Musii-
kin on järjestänyt Sune Carlsson. Oh-
jelman suorittaa Hangon ruots. kirkko-
kuoro säveltäjä Sune Carlssonin joh-
dolla ja urkuri John Sundbergin
säestyksellä. Liturgina toimii pastori
Karl-Erik Forssell.

Juhlakonsertti pidetään huomenna
klo 3 ip. Johanneksenkirkossa. 500-
henkinen juhlakuoro esittää Fridolf
Andersonin ja Gustav Pet-
terssonin johdolla Bachin, Beetho-
venin, Griegin, Klemetin, Madetojan,
Siukosen ja Palmen kuorolauluja.
Elis Mårtenson aloittaa konser-
tin Bachin f-molli-preludilla ja fugalla
uruilla. Hanna Granfelt avus-
taa, laulaen Händelin aarian "Er wei-
det seine Herde" orat. Messiaksesta,
Haydnin "Nun beut die Flur" Luomi-
sesta sekä Bachin helluntaikantaatista
aarian "Mein gläubiges Herze". Kuo-
ron solistina esiintyy William
Hammar.

Juhlakonsertin lippuja sekä ohjelmia
myydään ennakolta huomenna klo 12—
% Korkeavuorenkatu 23 ysteiskoulun
eteisessä sekä ovella.

Uusia kirjoja.
Minervan kustannuksella

m ilmestynyt:
Karin Tham: Pienokaista

odoteltaessa. Lyhyt opas nuo-
rille äideille. 49 tekstiä valaisevaa
icuvaa. Tähän lastenhoidon käsikir-
jaan on professori Arvo Ylppö kir-
joittanut seuraavan esipuheen: »Tässä
ilmestyy suomalaisessa asussa rouva
Karin Thamin pientenlasten hoitokir-
janen, mikä Ruotsissa on löytänyt
verrattain laajan lukijapiirin. Kun
sirissen tekiiänä on 7 lansen äiti, si-
sältää se paljon elävässä työssä saa-
vutettuja kokemuksia. Toivottavasti
tuottaa kirjanen helpotusta pientenlas-
ten hoidossa monelle Suomenkin äi-
dille. Meillä toistaiseksi ovat lasten-
hoitokirjoja kirjoitelleet vain n. s.
»ammattimiehet», mutta tässä tarjou-
tuu äitimaailmalle tilaisuus tutustua
äidin kirjoittamaan ja äidin ajatus- ja
työ-tapaa kuvastavaan kirjaseen.»

Rakastavia nais l'" 8 George
Sand, Frederic Chopinin viimeinen
rakkaus. Smk 12:—, sid. 16:—. Tä-
män suurta suosiota saavuttaneen,
Helmi Krohnin toimittaman sarjan 8:s
osa on nyt ilmestynyt ja kerrotaan
siinä George Sandista, kuuluisan Tans-
kalaisen kirjailijattaren rakkaussuh-
teen Alfred Mussefn, Frederic Cho-
piniin y. m.

Maurice Leblanc: Arse ne
Luninin salaperäinen vi-
hollinen. Smk 28:—.

Laulajatar Marja Kuutti palasi
toissapäivänä kotimaahan kolmisen
kuukautta kestäneeltä opintomatkalta
Farisiin.

Maailmanmestaruuskilpailut jal-
kapalloilussa v. 1930. Kansainvälinen
jalkapalliliitto pitää paraikaa vuosiko-
koustaan Amsterdamissa. Suomea
edustaa kongressissa insin. E. von
Frenckell ja pankkivirkam. H. Relan-
der. Kokouksen huomattavin tähän-
astinen päätös on se, että kansainvä-
linen jalkapalloliitto järjestää maail-
manmestaruuskilpailut jalkapalloilussa
v. 1930. Komiteaan, jonka huoleksi
annettiin mainittujen kilpailujen jär-
jestäminen, valittiin Hugo Meisl Itä-
vallasta, Delannay Ranskasta ja Linne-
mann Saksasta. Liiton sihteeriksi ja
rahastonhoitajaksi on edelleenkin yksi-
mielisesti valittu hra Hirchman Hol-
lannista. Olympialaisia jalkapallokil-
pailuja arvosteltiin ja pidettiin niitä
vaikeasti järjestettävinä. Kielikysy-
myksestä on keskusteltu myös pitkälti.

Jalo Makusen vatsa
kärsii «tein «iti huonosti sulavasta
ruuasta, jota maailmana niin monas-
ti tarjetaan, aikai hän käykin kairan
riikossa ostamassa sellaisen kullan-
keltaisen kahripussin. jonka sisällön
hän on oppinut tuntemaan hyväksi
ja voimakkaaksi, jopa terveelliseksi.
Nähkää* huono rataa pilaa hyvän-
kin tuulen, mutta hyvä. kahvi pa-
rantaa huononkin tuulen! Ja Oy
KAFFEN paahdettu kahvi on hyvää!

Jalo Makunen kertoo myöhemmin
kuuli kultaista keitto-ohjettaan!

Osta Sinäkin tuo kullankeltai-
nen ■/< kilon pergamiinipussi!

°y- Kaffe Ab.
' ~ M Helsinki

>■ «24255

Philadelphiassa viestikarnevaalien
aikana pidetyssä valmentajien ko-
kouksessa tehtiin päätös, jonka mu-
kaan Hahn sai luvan matkustaa
Amsterdamiin niin aikaisin, että hä-
nellä on perillä aikaa kokonainen
kuukausi harjoitella ennenkuin kil-
pailut alkavat. Tätä asiaa on Ame-
rikan urheilupiireissä paljon pohdit-
tu ja mielipiteet ovat tavallaan ja-
kautuneet kahtia. Suurin osa on vas-
taan, ja ainoastaan Hahnin läheiset
ystävät sitä kannattavat. Amerikan
päävalmentaja ei pidä aikaisiin me-
noa välttämättömänä, mutta hän kui-
tenkin myöntyi siihen, sillä katsot-
tiin, että Hahn ehkä saa mielensä ja
hermonsa paremmin tasapainoon kun
saa tehdä mielensä mukaan. Ryder,
joka on esiintynyt Hahnin välmenta»
jana, puolustaa myöskin aikaisinme-
noa ja matkustaa Hahnin mukana.
Tämä päätös tietää sitä, että Hahn
ei ota osaa Amerikan karsintakilpai-
luihin. Tapaus on ensimmäinen Ame-
rikan urheiluhistoriassa.

' Kun saksalainen mestarijuoksija
Otto Peltzer teki lähtöä New Yorkis-
ta lausui hän eräillä illallisilla, jotka
olivat hänen kunniakseen toimeen-
pantu, että hän toivoo Hahnin tule-
van Amsterdamiin niin aikaisin, että
hän kykenee karistamaan matkarasi-
tukset pois, riittävästi harjoittele-
maan ennen kilpailua ja tottumaan
sikäläiseen ilmastoon niin, että hän
tulee olemaan elämänsä parhaimmas-
sa kunnossa. jatkoi Pelt-
zer, että kun me asetumme SOO met-
rin lähtöviivalle Lowe Englannista,
Hahn Amerikasta ja minä (Peltzer)
niin me kaikki olemme loistokunnos-
sa ja sitten kilpailun jälkeen ei ku-
kaan voi sanoa, että hän ei ollut par-
haassa kunnossa. Voittipa kilpailun
kuka tahansa vakuutan, että tulos tu-
lee olemaan alle 1,50.»

Peltzerin puhe oli verrattain suoraa
kieltä ja tavallaan myöskin ilmoitus
mitä Amsterdamissa voivat häneltä
itseltään odottaa. Hahn, joka kuun-
teli puhetta, on nähtävästi ottanut
Peltzerin antamat isälliset ohjeet var-
teen ja jonkun aja?, kuluttua ruvet-
tiin täkäläisissä urheilupiireissä pu-
humaan, että Hahn aikoo lähteä
Amsterdamiin harjoittelemaan kuu-
kauden päiviksi. Mitä nyt Amster-
damin ilmastoon tulee, niin siinä ei
oie mitään uutta, sillä ilmasto-olosuh-
teet ovat samanlaiset kuin esim. Hel-
singissäkin. Paljon suurempi vaara
Hahnin aikaisiin menolla on se, että
hän voi aivan huomaamattaan liiaksi
harjoitella ja taas toiseltapuolen toi-
mettomana oleminen vieraissa olosuh-
teissa ei ainakaan kuntoa lisää. Muis-
tettava on myöskin, että on paljon
varmempaa mennä Amsterdamiin kun-
non ollessa juuri nousemassa kuin
huippukunnossa, sillä esim. 800 met-
rin miesten on juostava monta ker-
taa se matka ennen loppukilpailua ja
lisäksi tulee vielä 1,500 m koekilpailu.

Voittaako Kanada maratonjuoksun?

Kanadassa on toimittu tulevia
olympialaisia varten hyvin ponnek-
kaasti. Jo talviolympialaisia varten
he osoittivat" erikoista innostusta,
mutta siihenhän heitä kannusti varma
kultamitali, jonka he tiesivät voitta-
vansa jääkiekkoilussa, erittäinkin kun
Amerikka jäi pois kilpailuista. Nyt
heidän toimissaan näyttää olevan'sa-
man tapainen varmuus kuin talvella-
kin. Kanadan edustajiksi maraton-
juoksuun on valittu ilman suurempia
tuumimisi» Johny Miles ja Cliff Brio
ker. Kolmanneksi on valittu Percy
Wyer. Johny Miles on mies, joka
1926 yllätyksellisesti voitti Bostonin
maratonin ja vielä ennätysajassa se-
kä samalla myöskin heikossa kunnos-
sa olleen Stenroosin. Voitto näytti
menneen hänen päähänsä eikä hän
senjälkeen ole erikoisempaan pystynyt.
Seuraavana vuonna hän yritti uudel-
leen Bostonin maratonilla, mutta hän
keskeytti matkan alkuosalla. Ennen
kilpailua tapahtunut liiallinen trah-
teeraus isäntien puolelta ja hänen
itsensä ymmärtämättömyys lienevät
olleet suurimpana syynä tappioon.

Kuten sanottu harjoittelee Miles
nyt kaikessa totuudessa ja mene ja
tiedä vaikka hän saisi Amsterdamissa
samanlaisen hengen päälleen kuin
Bostonissa 1926, siinä tapauksessa

hän on hyvin vaarallinen mies.
Kanadalla on toinenkin mies ja ai-

nakin heikäläisten mielestä on hän
jotenkin varma kultamitalin voittaja
maratonkilpailussa. Hänen nimensä
on Cliff Bricker. Epäilemättä Bric-
ker on Kanadan varmin mies ja on
hänellä hyvin suuret mahdollisuudet,
sillä hän todella on varma ja hyvä
juoksija. Tuskin Suomessa vielä tie-
detääEkääa. että Bricker osio ollut

URHEILUA
Urheilukirje Amerikasta.
Hahn Amsterdamiin harjoittelemaan.

Amsterdamissa toista kuukautta har-
joittelemassa. Tämä ehkä parhaiten
osoittaa, että kanadalaiset luottavat
Brickeriin melkein vuoren varmasti.

Näin kauan paikanpäällä harjoit-
teleminen ei itse asiassa suuresti-
kaan lisää mahdollisuuksia, pikemmin
päinvastoin, sillä liiallinen juoksemi-
nen kovilla autoteillä tylsistyttää li-
hakset. Yksi seikka on hyvin ratkai-
seva tekijä maratonjuoksussa ja se
on radan tunteminen. Se auttaa pal-
jon, sillä kahdessa ja puolessa tun-
nissa ehtii miettimään paljonkin asioi-
ta, jos radan tuntee vaikka heikom-
minkin, niin tietoisuus miten taival
katkeaa ja kuinka maali alkaa lähe-
tä vaikuttavat hermostoon ja mie-
leen herkistävästä, väsähtänytkin jal-
ka alkaa nousta kevyemmin, askel
saa kuin uutta voimaa ja uudelleen
alkaa vauhti kiihtyä voiton tr.hdon
kannustamana.

DeMar on sanomalehtihaastatteluis-
sa lausunut mielipiteenään, että Cliff
Bricker on se mies, joka on voitetta-
va jos mielii kultamitalia. DeMar
on kylläkin vanha tekijä maratonjuok-
sussa ja varmin Amerikassa ja tun-
tee hän hyvin Brickerin niin sivili-
oloissa kuin kilpailuradallakin. Tun-
tuu kuitenkin siltä, että DeMar on
arvostelussaan verrannut Erkkeriä it-
seensä. DeMar on itse hyvin hidas
mies, Bricker on hieman nopeampi,
mutta ei kuitenkaan riittävästi. Ver-
ratessa Brickeriä esim. Stenroosiin
niin on ero huomattavan suuri. Kes-
tävyyttä Brickeriltä ei kylläkään
puutu.

Seiväshypyn riman kohotessa.
Viimeiset sähkösanomat ovat xaas

maailmalle kuuluttaneet uudesta en-
nätyksestä, minkä saavutti Parisin
olympialaisten seiväshyppykilpailun
voittaja Lee Barnes, joka selviytyi 14
jalan 1 ?i tuuman korkeudesta.

Kuten tunnettua on seiväshyppy ai-
na ollut amerikkalaisten hallitsema
kilpailulaji. He ovat aina voittaneet
olympialaisissa ja lisäksi saavutta-
neet muitakin kunniakkaita sijoja.
Samoin on amerikkalainen kilpailuja
seuraava suuri yleisö tottunut näke-
mään liki neljänmetrin hyppyjä jo
pidemmän aikaa. Jonkinmoisen her-
moiskun sai koko Amerikan urheilu-
väki kun norjalainen Hoff siirsi sei-
väshyppy-ennätyksen omiin nimiinsä
ja samalla ennätys siirtyi Amerikas-
ta Norjaan.

Amerikkalaiset halusivat nähdä mie-
hen, joka kykeni heidän ennätyksen-
sä rikkomaan ja niin saapui Hoff
huonosti päättyneelle kilpailuturneel-
leen Amerikkaan. Hoff kulki kilpai-
lusta kilpailuun ja melkein joka ker-
ran ennätys kohosi yhä korkeammal-
le. Vähitellen alettiin puhua ja tuu-
mimaan, että koska se »katto tulee
vastaan». Sitä ei kuitenkaan kuulu-
nut, sillä rima kohosi yhä. Tyyliin
nähden ei Hoffilla ollut mitään uutta
esitettävänä ja siitä johtuukin, että
jälkeenpäin on huomautettu, että Hof-
fin vierailu ei ole vaikuttanut ame-
rikkalaisiin seiväshyppääjiin sitä eikä
tätä. Tyyliin nähden se pitääkin paik-
kansa, mutta juuri »katon korkeu-
den» suhteen Hoff antoi paljonkin
amerikkalaisille seiväshyppääjille.
Hän näytti, että rimaa voi vielä ko-
hottaa sekä vakuutti, että se voi vielä
nousta useamman tuuman yli ennä-
tyksen, jonka hän silloin omisti. Tä-
mä kaikki antoi amerikkalaisille ur-
heilijoille rohkeutta ja intoa ja erit-
täinkin palavan halun valloittaa enä-
tys takaisin Amerikkaan.

Juuri näihin aikoihin oli Yalen yli-
opistossa Carr-niminen oppilas, joka
Yaleen tullessaan oli Kaliforniassa
hypännyt 13 jalkaa 3 tuumaa. Hän
kehittyi yhä varmemmaksi tyylis-
sään ja voimia hänellä oli riittäväs-
ti. Muista ominaisuuksista voisi mai-
nita, että hän helposti tienasi leipän-
sä sirkuksessa »temppujen» tekijänä
nojapuilla, tangolla ja renkaissa. Vii-
me keväänä Amerikan yliopistojen
mestaruuskilpailuissa hän sitten ylit-
ti tuon huimaavan korkeuden 14. jal-
kaa, suuvuttaen uuden maailmanennä-
tyksen. Katsomo, jossa oli monta
kymmentätuhatta ihmistä, oli silloin
kuin kuollut. Kaikki tuijottivat Car-
riin, joka valmistutui ennätyshyp-
pyynsä. Kun hyppy oli suoritettu ja
ennätys saavutettu, ratkesi katsomo
hirvittävään meluun. Lee Barnes tu-
li samoissa kilpailuissa toiseksi tulok-
sella 13 jalkaa 9 tuumaa. Seuraava
korkeus oli ennätys, mutta sillä ker-
taa ei Lee onnistunut. Monet jo sil-
loin väittivät, että Barnes tulee ennä-
tyksestä myöhemmin selviytymään.
Nyt hän on sen tehnyt ja vielä ko-
roittanut rimaa korkeammallekin.

■Carr an «=/HUjt että häa itse '*
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Olympialaiset hokkey-
kilpailut.
Intia voitti.

(Heteingin Sanomain erikouiitto)
Amsterdam, 25. 5. (N.) Tä-

nään oli olympialaisten maahokkey-
kilpailujen loppuottelu. Intia ja Hol-
lanti olivat vastakkain. Yleisöä oli
läsnä runsaasti. Intia voitti varmasti
4—o (1—0) ja julistettiin maailman-
mestariksi hokkeyssa. Hollanti tuli
toiseksi. Kolmannesta sijasta kilpai-
livat Saksa ja Belgia. Edellinen voit-
ti 4—o (1-0).

Olympialaiskarsinnat painissa.

Alkavat huomenna klo 7,30 ip.
Valkoisessa Salissa.

Jännityksellä odotetut karsintakil-
pailut painissa alkavat, kuten aikai-
semmin olemme ilmoittaneet, huomen-
na, maanantaina, klo 7,30 ip. Valkoisessa
Salissa. Näihin tavallaan ainutlaatui-
siin painikilpailuihin ottavat osaa par-
haimmat painijat, joten joka ottelu
tarjoaa vissiä mielenkiintoa. Tällä
kertaa rajoitumme vain mainitsemaan,
että se joka ei saavu näitä paineja kat-
selemaan menettää varmastikin pal-
jon. Huomenna näemme parasta, mi-
tä suomalainen paini saattaa esittää.
Kilpailun ylituomarina on tri H. Leh-
musto.

Lippuja myydään etukäteen Valkoi-
sen Salin kassassa klo 6 alkaen, joten
silloin on vielä viimeinen tilaisuus lu-
nastaa lippu. Kilpailijain punnitus ta-
pahtuu huomenna klo 3 ip. HAK:n
huoneistossa. Vieraspaikkakuntalaisille
on varattu vapaa asunto Turistihotelli
Erottajassa, Erottaja 15.

Helsingin piirin sarjakilpailut.
Kilpailuja jatketaan seuraavasti:

tiistaina 29/5, klo 6 ip. Stjärnan I
Toverit I (Lehtola), 7,15 ip. Start l—
IFK 2 (Wickström); keskiviikkona
30/5, klo 6 ip. HPS lI—HJK II (M.
Aalto), klo 7,15 ip. HPS lII—KIP 3
'Kuusela); torstaina 31/5, klo 6 ip.
HJK 3—IFK 3 (Lesch, KIF), klo 7,15
ip. Stjärnan 2—Start 2 (Stordell); per-
jantaina 1/6, klo 6 ip. Toverit I—IFK 2
(Frieling), klo 2 —Start I
(Ovaska). ,

Ottelut pelataan Töölön Palloken-
tällä.

Tänään ja huomenna taivalletaan
500 km polkupyörillä.

Maanteillä Helsingin ja Nokian vä-
lillä ei vallitse helluntairauha tänään
ja huomenna, sillä kolmisenkymmentä
maan parasta pyöräilijää ajaa nyt kil-
paa tämän matkan. Klo 8 aam. tänään
lähtevät pyöräilijät Helsingistä, Kai-
vopuistosta kylpykiU>ksen aukealta, ja
huomenna klo 8 ap. lähtevät pyöräili-
jät Nokialta. Tänään kuljetaan reittiä
Malmi Hyrylä Hämeenlinna
Kangasala Tampere Nokia, huo-
menna taas -reittiä Nokia Tampe-
re Toijala Hämeenlinna Hy-
vinkää Hyrylä Malmi Helsin-
ki. Kilpailijat saapuvat tänään No-
kialle ja huomenna Helsinkiin noin klo
I—7 välisenä aikana ip.

Kun sanomalehdet eivät ilmesty
maanantaina, on kilpailun järjestäjä,
Helsingin Kisa-Veikot, hankkinut „tie-
tokeskukseksi" Miesten Lehden toimi-
tuksen, jonka puhelinnumerot ovat
26 072, 26 659 ja 87 61. Ensinmainit-
tu numero on n. s. Asiaa-
harrastavat, jotka haluavat saada tie-
toja kilpailun vaiheista reitin varrella,
voivat soitella näihin numeroihin klo
11—9 välisenä aikana tänään ja huo-
menna. Helsingissä ilmoittavat ikku-
noissaan olevien karttojen avulla väli-
ajoista Urheiluaitta, Stoekmannin ur-
heiluosasto, Nokia-yhtiön myymälä,
Tammilehdon kulma, Helsingin Sano-
main konttori ja Uuden Suomen kont-
tori

Kilpailujen palkintojenjako suorite-
taan maanantai-iltana Alppilassa.

Äeo-vaunuihin ovat suo-
sittelut: linja-autot: kesällä:
Gargoyie Mobiloil "BB", tal-
vella: Gargoyle Mobiloil "A",
kuorma-autot: kesällä: Gar-
goyie Mobiloil "A", talvella:
Gargoyle Mobiloil Arctic.

Suosittelut Rochet-Schnei-
der-autoihin: moottoriin ke-
sällä: Gargoyle Mobiloil "A",
talvella: Gargoyle Mobiloil
Arctic, vaihdelaatikkoon:
Gargoyle Mobiloil "BB", ta-
sauspyörästööh: Gargoyle
Mobiloil "C".

Tarkastakaa lähemmin vuoden 1928 "Gargoyle-
taulukkoa"' jälleenmyyjien luona.

HHE

Gargoyle takaa
MXP24233

Helsingin sk.-piiriii urheilu

Murtomaajuoksumestareiksi II: V. E.
ja L. Helgas.

Piirin murtomaajuoksumestaruuskil-
pailu suoritettiin perjantaina Eläintar-
hassa. Yleisen sarjan joukkuekilpailu
voitti lI:V.E. keskiajalla 10.25, toinen
C.k. aika 20.34. IMP:Ila oli vajaa
joukkue. Mieskohtaiset tulokset: 1) L.
Helgas IMP, aika K.44 ,2) O. Saari
Ratsuv. 18.06, 3) E. Jansson lI:V.R.
18.17, 4) A. Mikkola sama 19.2", 5) G.
Jansson sama 18.32 lI:V.R. sai vuo-
deksi haltuunsa Osk. Lindroosin kierto-
palkinnon.

Ikämiessarjan voitti IMP keskiajalla
10.52. Mieskohtaisesta mestaruudesta
syntyi ankara kilpailu; 3 ensimmäistä
miestä tuli rinnakkain maaliin. Voitta-
jana päätyi hiihtäjänä tunnettu O.
Koskinen IMP, toisena E. Lundström
Ratsuv. ja kolmantena V. Airanne IMP,
kaikilla aika 10.46, 4) A. Kotivuori
IMP 11.04, 5) J. Maljanen IMP 11.12.
Nuorten sarjassa tuli ensimmäiseksi
H. Marsio lII:S.R:stä.

I Ik. kuntoisuus m erkkiko-
k e e t ovat Eläintarhan urheilukentällä
30.5. klo 18. Osaottajien ilmoittaudut-
tava Piiriesikuntaan 29. 5. klo 14 men-
nessä.Barnes eivät ole riittävän pitkiä voi-

dakseen päästä paljoakaan korkeam-
malta, mutta ehkä 14 jalkaa 6 tuu-
maa vielä menee kun onnistaa. Epäi-
lemättä Carr ottaa omiin nimiinsä
ennätyksen ellei ennen niin tämän
vuotisissa ylioppilasmestaruuskilpai-
luissa, sillä hän on monasti osoitta-
nut olevansa kypsä ennätyksen •••-

vuttamiseen.

Ensimmäinen jalkapallo-ottelu pe-
lataan tänään Kuopiossa Väinölännie-
men urheilukentällä Kuopion Palloseu-
ra ja Varkauden Sk.:n Palloili jäin
kesken. Tämä ottelu on ystävyysotte-
lu, tuloksista ilmoitetaan Kuopiosta
ottelun jälkeen.

Suomen Palloliiton Savon piiri jär-
jestää samalla erotuomarikurssit Kuo-
piossa. Suomen Palloliiton johtokunta
sekä erotuomarikomitea lähettää sin-
ne ohjaajan, voim. opett. Y. Tuhkusen,
Helsingistä. Kurssit alkavat 26 p.
toukok. ja kestävät 2 päivää. X.

Huomattavia pesäpallo»otteluja
tänään ja huomenna

Kaisaniemessä.Mutta Amerikalla on vielä kolmas-
kin mies, joka kykenee ennätyksen
rikkomaan ja se mies on Edmonds
Kaliforniasta. Hänellä on kaikki sei-
väshyppääjän lahjat ja lisäksi on
hänellä pituutta enemmän kuin Car-
lilla tai Barnes'illa. Edmonds on jo
useamman kerran hypännyt 13 jal-
kaa 6 tuumaa. Rima kohoaa siis yhä
87 sm.

Jlaiiakilpailujen ensimmäinen ottelu
pelattiin eilen Kaisaniemessä. Vastak-
kain siinä olivat Radiopataljoonan
R.T.K.K:n ja K.llm.Pattm pesäpallo-
joukkueet. Peli päättyi ensinmainitun
joukkueen vakuuttavaan voittoon 16

2.

Davis-Cup kilpailut. Köpen-
hami n a, 25. 5. (STT) Davis-Cup
kilpailussa voittivat Tanskan ja Itä-
vallan välisessä nelinpelissä tanskalai-
set Ulrich ja Henriksen itävaltalaiset
Salmin ja Artensin 7—5, 6—o, 11—9.
Itävalta johtaa siis 2—l. Ritzau.

Tänään ja huomenna on Kaisanie-
messä useita huomattavia pesäpallo-
otteluja. Tänään klo 13,30 iskevät yh-
teen Riihimäen suojeluskunnan ja Pal-
lo-Toverien joukkueet. Kun ensinmai-
nittu joukkue on sama kuin R.P.L:n
joukkue, on siis P.T:llä vastassaan mo-
nivuotinen kiistaveikkonsa, jonka hy-
vän pelin helsinkiläinen pesäpalloylei-
sö entuudestaan muistaa. Heti tämän
ottelun päätyttyä esiintyy kentällä
Lahden suojeluskunnan pesäpallojouk-
kue, siis se joukkue, joka viime vuon-
na näissä kilpailuissa voitti mailan.
Vastassaan sillä on vanha H.P.L. Vä-
littömästi tämän ottelun jälkeen seu-
raa Haminan suojeluskunnan pesäpal-
lojoukkueen ja tamperelaisten Maila-
poikain välinen ottelu. Ensinmainitus-
sa joukkueessa pelaa useita niistä mie-
histä, jotka viime vuonina voittivat
suojeluskuntain pesäpallomestaruuden
yllättävän hyvällä pelillä. Haminan
vastustaja Mailapoikain joukkue on
nuori, vasta viime talvena arastettu.

Plansky hyvä 10-ottelija.
Kymmenottelun voitti väkivahva

Tony Plansky, joka kokosi itselleen
7142,273 pistettä. Toiseksi tuli Do-
herty saavuttaen 7041,338 pistettä.
Kilpailut suoritettiin kahtena päivä-
nä ja molempina satoi ja tuuli joten
radat ja hyppypaikat olivat kokolailla
kuraisia. Ottaen nämä seikat huo-
mioon on voittajan tulos kym-
menottelussa hyvä. Häntä on pidet-
tävä ainakin 8000 pisteen miehenä.
Muuten Amerikan parhaat Osborne,
Norton ja Elkins eivät ottaneet kil-
pailuihin osaa. Viimeksimainittu kyl-
mettymisen vuoksi ja toiset kaksi ei-
vät olleet vielä harjoitelleet tarpeeksi.

Norjan joukkue Suomea vastaan
valittu. Norjan maajoukkue, joka pelaa
Suomea vastaan Helsingissä 3 p:nä ke-
säkuuta, on tänne saapuneen tiedon mu-
kaan kokoonpantu seuraavasti:

Maalivahdit: G. Christensen ja Hof-
stad.

Puolustajat: J. Juve, I. Pedersen ja
S. Dreyer.

Tukimiehet: A. Olsen, O. Thorsten-
sen, H. Nielsen ja Norbö sekä Hetti.

Hyökkääjät: Berg-Johansen, E. Gun-
dersen, A. Andersen, J. Helgesen, F.
Berstad, E. ja S. Andersen.

Suomen joukkuetta ei vielä ole va-
littu, mutta yhdistetään se lopullisesti
heti helluntaikilpailujen jälkeen.

Muistakaa lahjoituksilla «uo-
malcästa sivishistrahask»^

Kysykää linja-auton kuljettajalta -

w %st* «fc

Hän sen tietää!

Linja-auton kuljettajan vastuulla on mo-
nen matkustajan turvallisuus. Sentähden
tulee auton toimia varmasti. Auton on
myöskin saavuttava säännölliseen aikaan
määräpaikkaan. Tämän takaavat linja-
auton kuljettajalle Gargoyle Mobiloii-
öljyt ja tämän takia käyttääkin hän
yksinomaan niitä Gargoyle-taulukkomme
suosittelujen mukaisesti.
Gargoyle Mobiloil-öljy antaa suurimman
turvallisuuden matkustajille, lisää moot-
torin tehoa niin, että se toimii moitteet-
tomasti raskaimmallakin kuormituksella
ja vaikeimmissakin tilanteissa. Tämän
lisäksi Gargoyle Mobiloil-öljyt pidentävät
auton ikää ja vähentävät bentsiinin ja
öljyn kulutusta vaikuttaen siten suora
naisesti liikennöitsijän ansioon.
Gargoyle Mobiloil-öljyjä myydään eri-
kokoisissa alkuperäispakkauksissa, */•, J

ja 5 gallonan kannuissa sekä myöskin as-
tioissa. Tarkatkaa kuitenkin, että kannut
ovat lyijyleimaUa suljetut tai että pu-
nainen Gargoyle (luetaan Gårgoil)-merk-
kimme on astiassa ja pumpun kilvessä.
VACUIM OIL COMPANY, HELSINKI,

f_L»>

Mobiloil
Merkki, jonka koko maailma

tuntee.

varman
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OlympialaisurheiHjoita: Amerikkalainen Spencer, Jfcka äskettäin
juoksi 400 m maailmanennätysajassa 47 sek.

Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, et-
teikö sen pelaajat olisi perillä pesä-
pallon salaisuuksista. Tulee senvuokai
olemaan mielenkiintoista nähdä, mitea
he selviytyvät tulikasteestaan.

Välierät pelataan maanantaina klo
10 ja loppuottelu samana päivänä klo
18.

Kaikki ottelut pelataan Kaisaniemen
pesäpallokentällä. Kun pääsymaksu on
ainoastaan 5 markkaa, ei yleisö laimin-
lyöne tilaisuutta, varsinkin kun mu-
kana ovat maan vahvimmat joukkueet,
tutustua tähän pesäpalloilijani *suu*
reen paraatiin».

Suomen Automobiili Klubin ar^jäsenille huomautetaan, että klubi jär-
jestää toisena helluntaipäivänä (t.k. 23
p:nä) huvimatkan Hyvinkäälle. Lähtö
Helsingistä klo 11.30 ap. klubin edus-
talta. Aamiainen klo 1.30 ip. Hyvin-'
kään parantolassa.

Tarkk'ampujakomppania toi-
meenpanee ampumaharjoituskilpailut
S. M". Y:n radalla toisena helluntai-
päivänä klo 12. Panoksia jaetaan ra-
dalla.

HELSINGIN SANOMAT
PARAS fLMOITUSVÄLfNEJ
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Turku—Helsinki.

Toisena helluntaipäivänä klo 1 ip.
pelataan kaupunkiottelu jalkapalloilus-
sa Turku—Helsinki. Ottaen huomioon
turkulaisten kunniakkaan vastuksen
Tukholman joukkueelle on odotettavis-
sa äärimmäisen kireä ottelu. Erotuo-
marina toimii R. Wickström. Joukkuei-
den kokoonpano on seuraava:

Turku:
Karlsson

I. Graunas Veckman
Holmlund Höstenäs Lindroos
Rubinstein G. Graunas

Kanerva Kulmala Suontausta

Leidbäck Svanström Äström
Lönnberg Koponen

Kordberg Långholm Viinioksa
Saarilahti Koskinen

Kanerva
Helsinki.

Helsingin joukkueen varamiehiä
ovat Lilja, Bäckman, Karjagin, Saario,
Lindsten ja Tomivuori.

Kiffenin helluntaikilpailut.

Sjöstedt yrittää uutta Suomen
ennätystä 110 m aidoissa.

Tänään klo 6 ip. alkavat Kiffenin
yleisurheilukilpailut Eläintarhan urhei-
lukentällä ja jatkuvat ne maanantai-
na klo 1 ip". Kilpailuihin on ilmoittau-
tumisajan päätyttyä ilmoittautunut
noin 70 osanottajaa, niidet joukossa
maamme parhaimpia kykyjä ja on ki-
reitä otteluita odotettavissa.

Hienoin kilpailu tänään tulee ole-
maan 110 m aitajuoksu, jossa Sjöstedt
ja Akilles Järvinen kohtaavat toisensa.
Akilla on ehkä revanshi mielessä ja
Sjöstedt taas puolestaan aikoo juosta
uutta Suomen ennätystä, johon hänellä
myös lienee suuria mahdollisuuksia.
100 m:n juoksu tulee myös hienoksi
Herzmanin, Husgafvelin, Koposen ja

Laineen ansiosta. Myös Akilles Jär-
vinen ottaa osaa tähän lajiin. 400 m:n
juoksuun ottavat osaa Jukola. Ekqvist
ja Huhta. Parhaalle tulokselle maini-
tuissa lajeissa annetaan komea kunnia-
palkinto. Kiekossa ottavat osaa Kivi,
Torpo ja Takala sekä veljekset Gren-
ner, Hartman ja Viiri. Eriksson ja
Hilden kohtaavat toisensa moukarin-
heitossa, jossa Eriksson vakavasti yrit-
tää 48 m ja ehkä myös Suomen ennä-
tystä! Pituushypyssä yrittää Gustavs-
son 7 m, josta ainoastaan 1 sm puuttui
Kisa-Veikkojen kilpailuissa. Dahlman
ja Karanko kamppailevat- korkeushy-
pyssä. Huuskonen ottaa osaa 1,500 m
juoksuun ja tulee hänen ja Kiffenin

lupaavan nuorukaisen Gunnar Höckar-
tin välillä jännittävä kamppailu. Ku-
ten tunnettua, juoksi nuori Höckert en-
simmäisissä kilpailuissaan aivan leiki-
tellen 1,500 m ajassa 4,20.

Tämän päivän kansainvälinen
jalkapallosottelu.

Tallinnan Sport—H. J. K. Palloken-
tällä tänään klo 1 päivällä.

Tänään on Pallokentällä ensimmäi-
nen kansainvälinen jalkapallo-ottelu
tänä vuonna. Vieraanamme on viime
aikoina suuresti edistyneen Viron jal-
kapalloilun ehkä voimakkain seurajouk-
kue, nimittäin Tallinnan Sport. Helsin-
kiläiset jalkapalloilijat ovat tänä vuon-
na jo kahdesti käyneet kilpailumatkalla
Tallinnassa ja kummallakin kerralla
kärsineet tappion ja lisäksi kotiintul-
tuaan tietäneet kertoa, että virolainen
jalkapalloilu elää paraikaa voimakasta
nousukautta. Sportin vierailun kautta
on siis helsinkiläisillä tilaisuus nähdä
virolaista valio-jalkapalloilua. H. J. K.
asettuu tänään virolaisia vastaan. Tällä
pääkaupungin vanhalla joukkueella on
tänä vuonna ollut sekä huonoja ett?
hyviä otteluja. Luulemme ja toivomme,
että joukkueen pelaajat tänään tietoi-
sina ottelun tärkeydestä panevat par-
haansa liikkeelle.

Joukkueet pelaavat seuraavissa ko-
koonpanoissa:
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Erotuomarina toimii hra M. Mäkinen.
Ottelu alkaa, kuten sanottu, klo 1 päi-
vällä.
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OSTA
Helsingin Suojelus-

kuntapiirin
Kymmenvuotis-

julkaisua
Hinta 25 markkaa.
Numeroidut kpl.

50 markkaa.

Saatavana Lotilta ja suojelus-
kuntalaisilta sekä suoraan
Helsingin Suojelus-
kuntapiirin Piiriesi-
kunnasta, Vrjönkatu 36,
myöskin puhelimitse 14-12.

. x 2327!

ULKOMAAT

Ruotsin hallituskysymyksiä.
Hallitusvaihdos, joka jäänee toistaiseksi
ja toinen julkinen syrjään vetäytyminen,

josta tulee tosi.
(Hek. Sanomain kirjeenvaihtajalta.)

saan havaitsevat, että kaiken kaik-
kiaan on ollut paljon ääntä ja vähän
villoja. Ehkäpä olot suurin piirtein
katsoen jäävät ennalleen. Kuinka on
hallitus silloin toimiva? Onko se va-
rustautuva ottamaan vastaan kovia
kolahduksia vielä seuraavillakin
valtiopäivillä vai onko se pitävä
parempana asettua rauhallisemmalle
paikalle valtiopäiväpoliittisella tais-
telukentällä? Kun sen parlamenttaa-
rinen pohja on varsin pieni, voivat
ilmeisesti pienetkin tappiot muodos-
tua määrääviksi hallituksen tuleval-
le päätökselle, vaikka vaalionni ei
mainittavassa määrässä suosikaan
toista suurta sivustapuoiuetta enem-
män kuin toista. Tällaisessa tilan-
teessa varmaankin esitetään pon-
nekkaasti nyt tuonnemmaksi lykät-
ty ajatus maltillisen välityshailituk-
sen eli ammattiministeristön muo-
dostamisesta, vaikka voidaankin
epäillä, että sellaisen hallituksen
kohtalo tuskin muodostuu toisenlai-
seksi kuin nykyisen. Mutta tämä
kaikkihan on tulevaisuuden asia ja
voidaan toistaiseksi jättää sikseen.

Jos maa siis toistaiseksi säästyy
hallituspulasta tahi jää sitä vaille
miltä kannalta nyt asiaa katsotaan
—, niin on se sensijaan saanut yhtä
huomattavan yllätyksen tri Ivan
Brattin odottamatta ilmaisemasta
päätöksistä vuoden lopussa luopua
kaikista niistä toimistaan spriikau-
pan* järjestelyn alalla, jotka joka-
päiväisessä kielenkäytössä tunne-
taan Brattin järjestelmän nimellä.
Eräs sanomalehti on täydellä syyl-
lä huomauttanut, ettei mikään halli-
tuspula olisi voinut herättää yhtä
suurta huomiota kuin tämä tiedon-
anto. Tri Brattin päätöksen peruste-
luja ja sisältöä on tulkittu mitä mo-
ninaisimmin tavoin. Arvaillaan ja
valetaan kannuja joka taholle. Toi-
set ovat hänen luopumisessaan
Ruotsin raitfiuspolitiikan keskei-
sestä asemasta näkevinään todis-
teen alistuvaisuudesta, toiset taasen
ilmauksen vakaumuksesta, että hä-

| nen työnsä on kestävästi muurattu
eikä enää tarvitse rakennusmesta-
rin huolenpitoa.

Ei kuitenkaan ole olemassa mi-
tään syytä hakea tri Brattin teon ta-
kaa muita vaikuttimia kuin mitä hän
itse on maininnut. Hän otti viisi-
toista vuotta sitten jättiläistehtävän
suoritettavakseen. joka on vaatinut
enemmän kuin tavallisen miehen
rohkeutta, työkykyä, älyä ja polee-
mista voimaa. Hän on toteuttanut
aatteita, joita useimmat pitivät hy-
vässä tarkoituksessa tehtyinä uto-
pistisina teorioina tahi joihin suh-
tauduttiin pilkallisesti tahi raivok-
kaasti, kun ne ensimmäisen kerran
esitettiin. Hänellä on raskas yhteis-
kunnallinen sotapalvelus takanaan
eikä se seikka, että hän vapaaeh-
toisesti valitsi sen, voi tehdä vähem-
män luonnolliseksi tahi väihemmäi
kohtuulliseksi, että hän toivoo, et-
tei tämä voimia kysyvä taistelu kes-
täisi koko hänen elinaikaansa. Niin
kauan kuin hänen työtään ova
uhanneet eri rintamilta tehdyt' ainai-
set hyökkäykset, on hän tuntenu
velvollisuutenaan olevan jäädä val-

Ikselle ottamaan vastaan hyök-
kset ja torjumaan ne. Nyt hänen
lestään on odotettavissa, etta
nnöstelyjärjestelmä muutamiksi
isiksi jätetään enemmän rauhaan,
tiopäivät ovat päättäneet tehdä
litukselle esityksen alkoholilain

säädännön ja sen vaikutusten kai
kinpuolisesta tutkimisesta. Niin
kauan kuin tätä selvitystä kestää, on
odotettavissa, että suhteellinen ase
lepo vallitse?. Tätä hetkeä hän ny
käyttää hyväkseen varmana siitä
ettei mikään hetki olisi voinut oli
suotuisampi eikä vähemmän omiaa
tulemaan väärin ymmärretyksi. Ha
katsoo siten jopa ehkä voivansa
tehdä positiivisen palveluksen sille
asialle, jolle hän on omistanut voi-
mansa. Hänen nimensä on ollut
taistelen merkki. Vetäytymällä
syrjään hän mahdollisesti lisää py-
syväisen rauhallisen ratkaisun mah-

Ruotsin valtiopäivät tekevät par-
haillaan kuumeista työtä, niinkuin
ainakin istuntokauden lähestyessä
loppuaan. Suuret taistelu kysymyk-
set kasautuvat kamarien pöydille ja
muokkautuvat pitkien ja kiivaiden
keskustelujen jälkeen. Ekmanin mi-
nisteristö milloin saavuttaa voittoja,
milloin kärsii tappioita, mutta voit-
tipa se tahi hävisi, on sen pakko su-
lattaa melkein yhtä ankaria arvos-
teluja sanomalehdistössä hallitus-
taitoa käsittelevien ammattiselosta-
jien taholta. Ministeristö antaa hal-
ilituslaivan luovia äkkikäännöksin
milloin oikeaan, milloin vasempaan
päin, kummallakaan taholla ei tätä
purjehdusta katsella tyydytyksellä,
saati sitten luottamuksellisesti suh-
tautumalla laivuriin, ja toisinaan
jokin käännös epäonnistuu, alus ei
pääse tuuleen, vaan jää lepattavin
purjein ajelehtimaan.

Niiden joukossa, joilla on hengen-
heimolaisia laivan miehistössä, on
useitakin, joiden mielestä nyt voi
riittää ja luoviminen olisi lopetetta-
va. Eräs maan lähinnä suurimmassa
kaupungissa ilmestyvä sanomalehti
esitti äskettäin ehdotuksen hallitus-
vaihdoksesta. Ekmanin ministeristön
pitäisi lehden mielestä jättää perä-
sin ja purjenuorat uusien, maltillis-
ta elinkeino-oikeistoa edustavien
miesten käsiin, ja sopivana uutena
kapteenina mainittiin Gävlen maa-
herra Lybeck, joka aikaisemmin
Tukholmasta valittuna edusti oi-
keistoa valtiopäivillä. Ehdotus oli
muunnos eräästä toiselta taholta jo-
ku vuosi sitten esitetystä ajatukses-
sa, että Oilisi muodostettava puoluei-
den ulkopuolella oleva ammatti-
iininisteristö. Mutta ehdotus on tuskin
herättänyt mitään suurempaa huo-
miota. Useat johtavat sanomalehdet
eivät edes ole katsoneet maksavan
vaivaa ottaa sitä käsiteltäväksi ja
eräs omaa poliittista suuntaa ajava
oikeistolehti on juuri ammattiminis-
teristön aatteeseen ihastuneena kiel-
täytynyt vakavasti keskustelemasta
ehdotuksesta. Se selitetään liian ai-
kaisin tehdyksi. Maltillinen ammaiti-
ministeristö on pidettävä varalla, si-
tä ei saa litan aikaisin kuluttaa pa-
kottamalla vaalitaisteluun, jossa ei
mikään puolue ikatsoisi itsellään ole-
van edesvastuuta, vaan kaikki
nyökkäisivät toistensa ja yksikseen
jätetyn hallituksen kimppuun.

Ne puolueet, jotka päivittäin
käyttävät ankarimpia sanoja halli-
tuksen ryhdittömyydestä ja taita-
mattomuudesta, eivät tosiasiallisesti
toivo mitään hartaammin kuin että
hra Ekman kaikin mokomin pysyisi
hallitusohjissa syyskuuhun saaikka,
kunnes toisen kamarin vaalit ovat
ohi. Vasta kun vaalisaalis on jaettu,
ikatsovat he tulleen ajan ajatella fora
Ekmanin seuraajaa. Ja kaikesta
päättäen on käyvä niin kuin ne toi-
vovat. Niistä kysymyksistä, jotka
voisivat muodostua vaarallisiksi
hallituksien olemassaololle, voinee
se suoriutua. Lakiehdotus välitys-
tuomion käytäntöön ottamisesta oi-
keudellista laatua olevissa työsopi-
musriidoissa on valiokuntakäsitte-
lyssä saanut porvarillisen enemmis-
tön, ja toimeenpanemalla lakko-
mielenosoituksia tätä lakiehdotusta
vastaan ovat työläiset itse huolehti-
neet siitä, että porvarillisille puo-
lueille on tullut kunnia-asiaksi pitää
enemmistö koossa myöskin valtio-
päivillä toimitettavissa äänestyksis-
sä, vaikka eräät oi'keistoainekset
varmaankaan eivät ole sanottavan
ihastuneita siihen pehmennykseen,
joka tuli lakiehdotuksen osaksi va-
liokunnassa. Myöskin kunnallisve-
rokysymyksessä, joka kauan on
leijaillut epävarmuuden pilvenä hal-
lituksen näköpiirissä, on löydetty
sanamuoto, joka varsin todennäköi-
sesti turvaa sille tarpeen vaatiman
enemmistön, joka tällä kertaa saa-
vutetaan sosialidemokraattien äänil-
lä oikeiston ääniä vastaan.

Näin laapustelee hallitus vaalei-
hin saakka, jotka antavat vastauk-
sen kysymykseen, mitä poliit-
tista suuntaa edelleen on noudatet-
tava. Ne, jotka toivovat, että vas-
taus on oleva selvä ja suora, teke-
vät kuitenkin ehkä viisaimmin, jos
eivät ote liian varmoja toivomuksis-
saan. Mahdollista on, että puolueet

Epäilemättä erehdytään, jos tämä
syrjään vetäytyminen tulkitaan
odotettavissa olevaksi raittius-poliit-
tiseksi suunnanmuutokseksi. Tri
Bratt on ollut siiksi taitava järjeste-
lijä, että hänen iaittiuspoliittinen

nusmn suomat
rakennuksensa ei voi luhistua sama-
na päivänä, jolloin hän sen jättää.
Rakennus jää pystyyn. Siinä on ku-
ten kaikissa lakiehdotuksissa mo-
nessa suhteessa erilleen menevien
toivomusten yhteensovittelun leima.
Siinä on yksityiskohtia, jotka kai
saattavat olla tarkistuksen ja muu-
toksen tarpeessa, mutta se joka luu-
lee, että rakennus kohdakkoin ehkä
tulee purettavaksi ja perustuksiaan
myöten uudelleen rakennettavaksi,
tuntee huonosti Ruotsissa vallitse-
van tosiasiallisen raittiuspoliittisen
tilanteen.

Käsitys, että tr! Braitin rakennus-
työ perustuksiltaan ja pääpiirteil-
tään jää koskemattomaksi tarkista-
vassa tutkimuksessa, jonka alaisek-
si se nyt joutuu, ilmenee selvästi
yleisissä sanomalehtilausunnoissa

yksityiset äärimmäisistä leireis-
tä kuuluvat äänet muodostavat tie-
tysti poikkeuksen. Kuvaavia tässä
suhteessa ovat sosialidemokraattista
raittiusrylimää edustavien henkilöi-
den ja sanomalehtien arvostelut sa-
moinkuin maltilliselta ja kokeneelta
oikeistotafiolta esitetyt lausunnot.
Eräässä toisesa suhteessa käyvät
arvostelut vielä enemmän yhteen, ni-
mittäin itse mieheen, hänen henki-
siin ominaisuuksiinsa, rehelliseen
tahtoonsa, epäitsekkyyteensä, us-
komatontaan tarmoonsa ja kuntoi-
suuteensa nähden, jos tri Brattin
päälle aikaisemmin on sadellut ki-
viä ja ivasanoja, niin sataa nyt kuk-
kia. Erikarvaiset sanomalehdet kil-
van selittävät, että hän jos kukaan
pystyy milloin toiselle, milloin toi-
selle huomattavalle julkiselle pai-
kalle.

Pelkkää huhujen liikkeelle laske-
mista ci tämä kaikki kai voine olla.
Täydellä syyllä voidaan otaksua, et-
tä tri Brattilla jo nyt, puoli vuotta
■ennen eroamistaan, on kokonainen
kimppu houkuttelevia tarjouksia, joi-
den väliltä hän voi tehdä valintansa.
Mutta ilmeisesti hän .ei aio tässä
valitsemisessaan kiirehtiä. Mitään
ratkaisua ei hän ole tehnyt ja mah-
dollista en, ettei hän ensi hätään si-
tä teekään.

Lääkärikunta näkisi hänet mielel-
lään lääkintähallitukscn päällikkö-
nä, mutta hänen oma halunsa tus-
kin käynee siihen suuntaan. Omasta
puolestaan hän on viitannut erää-
seen mahdollisuuteen, joka kuiten-
kin merkitsee vain sitä, ettei hänel-
lä ole mitään lopullisen ratkaisun
lykkäystä vastaan. Hän on maininnut
saaneensa hyvin houkuttelevan tar-
jouksen "läiiteä pari kuukautta kes-
tävälle esitelniäkiertueelle Yhdys-
valtoihin. Tähänkään tarjoukseen ei
hän kuitenkaan vielä ole lopullisesti
suostunut, ja muuta voi tulla vä-
liin. Kaikkein vähimmin on hänen
osansa loppuun näytelty ja hän on
selittänyt, ettei hän aio asettua lais-
kanpenkille. Kohta 50 vuotta täyttä-
neenä hänellä on elämäntyö taka-
naan, mutta myöskin uusi elämäntyö
edessään. Voidaan olla varmat siitä,
että hänet vastaisuudessa huoma-
taan ja nähdään Ruotsin julkisessa
elämässä.

R.

Venizelos Kreikan
diktaattoriksi?

Hän on päättänyt kukistaa
kuningasmielisten vaiku-

tuksen maassa.
Atenasta sähkötetään "Dagens

Nyheterille", että Kreikan poliitti-
sessa elämässä vallitsee nyt mitä
suurin sekavuus. Venizeloksen yri-
tykset muodostaa uusi hallitus eivät
tähän saakka ole onnistuneet ja
epäilyttävää on, tokkopa hän onnii-
tuukaan muodostamaan toimintaky-
kyistä parlamenttaarista ministeris-
töä. Jos Venizelos sittenkin muodos-
taa hallituksen, niin se voi pysyä
vallassa ainoastaan diktatoorisia
keinoja käyttämällä.

Kuinka Venizelos itse on aikonut
menetellä, ei vielä tiedetä, mutta
kaikessa tapauksessa hän näyttää
päättäneen ottaa vallan käsiinsä.
Tällöin käy kuitenkin parlamentin
hajoittaminen välttämättömäksi ja
uudet vaalit on senjälkeen toimitet-
tava. Kuningasmielisten suhtautu-
minen tällaiseen asiain käänteeseen
on myöskin epätietoista. Tasavalta-
laisten ja kuningasmielisten välinen
taistelu on tähän saakka ollut etu-
päässä Venizeloksen puoluelaisten
ja hänen vastustajiensa välistä
taistelua ja se tulee nyt saamaan
entistä kiivaamman luonteen.

Kuningasvallan kukistumisen jä!- ■keen v. 1922 ei Kreikassa ole ollut
sisäistä rauhaa juuri tasavaltalaisten
ja kuningasmielisten välisten risti-
riitaisuuksien johdosta. Viime vuo-
den elokuussa muodostettiin kokoo-
mushallitus tasavaltalaisten ja mal-
tillisten tasavaltalaisten edustajissa
ja tämä hallitus on voinut viime
päiviin saakka pysyä vallassa. Mutta
Zaimiksen hallituksessa alkoivat o'.-
keistolaisainekset saada yhä enem-
män vaikutusvaltaa, minkä vuoksi
vasemmistotasavnltalaisissa piireissä
alettiin epäillä tämän hallituksen
tarkoituksia.

On kuitenkin vähän luultavaa,
eitä yksinomaan kuningasmielisen
vaikutusvallan lisäytyminen olisi
ollut syynä siihen, että vanha Veni-
zelos päätti uudestaan astua poliit-
tiseen elämään. Varmaankin ovat
myöskin ulkopoliittiset syyt olle-t
tässä vaikuttamassa. Kreikka on
viime kuukausina neuvotellut Ita-
lian ja Turkin kanssa kolmisopi-
jmuksen solmimisesta, jonka kautta
Itilanne Välimeren itäosassa saatai-
jsiin vakaannutetuksi. Mutta halli-
tuksen italialaisystäväilinen politiik-
ka on saanut hyvin vähän vasta-
kaikua osakseen kansan keskuu-
dessa. Ja kun myöskin tur.kkilais-
kxeikkalaisissa neuvotteluissa esiin-
tyy vakavia vaikeuksia, kävi Krei-
kan yleinen mielipide yhä enemmän
hallituksen ulkopolitiikan vastai-
seksi. Atenan diplomaattisissa pii-
reissä arvellaan, että Kreikassa nyt
tapahtuneeseen sisäpoliittiseen suun-
nanmuutokseen 011 Ranskan diplo-
matia huomattavassa määrässä vai-
kuttanut.

SUOSIKAA KOTIMAISTA
TEOLLISUUTTA!

Elsassin autonos
mistien juttu.

Ranskan vastaisia mielenosoituksia
Colmarissa. Tuomituille anotaan

annoa.
Kuten sähkösanoma on kertonut,

päättyi elsassilaisten autonomistien
juttu Colmarissa viime torstaina, jol-
loin 15 syytetystä 4 tuomittiin vuo-
deksi vankeuteen, mutta muut 11 va-
pautettiin.

Tuomion julistamisen jälkeen ta-
pahtui oikeussalissa ja kaupungilla
myrskyisiä mielenosoituksia. Väki-
joukot osoittivat suosiotaan tuomi-
tuille, puivat nyrkkiänsä valamiehis-
tön jäsenille ja huusivat haukkuma-
sanoja tuomareille. Oikeussali oli lo-
pulta tyhjennettävä santarmien
avulla. Torstai-iltana pidettiin Col-
marissa suun vastalausekokous, jo-
hon otti osaa useita tuhansia henki-
löitä ja jossa Ranskan viranomaisis-
ta lausuttiin hyvin katkeria sanoja.

Vaikka Parisissa vallitseekin eri
mieliä Colmarin tuomion oikeudesta,
valitetaan yleisesti, että tällainen jut-
tu, joka varmasti aiheuttaa levotto-
muuksia Elsassissa, on ylipäänsä
pantu vireille. Jutun käsittely on kes-
tänyt neljättä viikkoa ja koko Elsas-
sin väestö on seurannut siiä vilkkaal-
la mielenkiinnolla. Syyttäjäviran-
omaiset ovat koettaneet todistaa,
että syytetyt ovat saaneet Saksasta
rahoja autonomialiikkeen edistämi-
seksi ja että tämä liike näin ollen on
todellisuudessa saksalaisten järjestä- |
mä yritys erottaa Elsass Ranskasta.
Syytetyt ja heidän asianajajansa
ovat sitä vastoin väittäneet, että hei-
dän johtamansa liikkeen tarkoitukse-
na on ollut ainoastaan itsehallinnon
hankkiminen Elsassille ja maakunnan
vuosisatoja vanhan erikoisaseman
säilyttäminen.

Jutun käsittelyn aikana on käynyt
selville, että syytetyt nauttivat suurta
myötätuntoa ja kannatusta Elsassin
väestön keskuudessa sekä varsinkin
mahtavan katolilaisen papiston pii-
reissä. Niinpä kaksi tuomituista, Riek-
lin ja Rosse, tulivat äskeisissä par-

j lamenttivaaleissa valituiksi Ranskan
jedustajakamariin. Tämän kiusallisen
oikeusjutun käsittely alkoi näin ollen
hyvin epämiellyttävän mielialan val-
litessa ja langettava tuomio on vain
lisännyt elsassilaisten myötätuntoa
syytettyjä kohtaan ja tehnyt näistä
marttyyreja.

Ainoana keinona Elsassin väestön
rauhoittamiseksi on nyt tuomittujen
armahtaminen ja niin toivotaankin
tapahtuvan. Ranskan hallitus on tä-
män jutun aikana osoittanut, ettei
se salli Ranskan kansalaisten ulkoa-
päin saamillaan varoilla järjestää mi-
tään salaliittoja, ja viime torstaina
langetettu tuomio lienee riittävä hy-
vitys ranskalaiselle oikeudentunnol-
le. Senvuoksi tekisi hyvän vaikutuk-
sen, jos syytetyt nyt armahdettai-
jsiin. Kuten tunnettua, on esitys ar-
jmahduksesta jo tehtykin Ranskan
jedustajakamarissa sekä suoraan prc-
i sidentti Doumerguelle.

Tuomittujen armahtamista anotaan.
(Omalla langattomalla.)

B e r 1 i n, 26. 5. Ranskan edustaja-
kamarissa on tehty esitys Coimarissa
tuomittujen autonomistien armahta-
misesta.

Sotilaskapina tukahdutettu
Ecuadorissa.

Guaya q u i 1, Ecuador, 25. 5.
(STT) Viranomaiset väittävät, että
hallitusta vastaan tähdätty salahan-
ke on tukahdutettu alkuunsa. 10 hen-
kilöä on vangittu ja viety erääseen
täkäläisessä satamassa olevaan ris-
teilijään. Suurin osa vangituista on
entisiä upseereja. Hallitus on toi-
meenpannut sensuurin. Reuter.

Hampurin kaasus
myrkytysjuttu.

Väitetään Stolzenbergin tehtaan
hankkineen myrkkykaasuja sekä

Neuvosto-Venäjälle että
Yhdysvalloille.

Hampurista ilmoitetaan Berlinin:
sanomalehdille, että se salaperäisyy- •
den vaippa, johon Sfcplzenbergin
myrkkykaasutehtaan toiminta on
oilut verhottuna, alkaa nyt kohota.
Ja jokseenkin varmasti on nyt to-
dettu, etta tehdas on ollut salaisissa
suhteissa m. m. Neuvosto-Venäjään.
"Hamburger Echo" kertoo mainitun
tehtaan työmiehiltä saaneensa tie-
tää, että vuosina 1923—26 enemmän
kuin 5o pros. Stolzenbergin tehtai-
den tuotannosta käsitti kemiallisia
ja teknillisiä valmistuksia niitä
myrkkykaasutehtaita varten, joita
myöhemmin perustettiin Neuvosto-
Venäjälle. Tehtaan laiton toiminta
voitiin pitää salassa sen johdosta,
että sen palveluksessa oli etupäässä
kommunisteja. Tehtaan palveluk-
sessa aikaisemmin olleiden työläis-
ten kertomuksen mukaan valmisti
tehdas varastoon, paitsi S.OO0—

6,000 teräspulloa fosgeenia, myös-
kin suunnattomia määriä "siniristi-
kaasua"', eli kaikkiaan noin 6,0c0
tonnia myrkkykaasua. Pelko, että
työläiset joutuisivat sjytteeseen
maankavalluksesta, pakotti heidät
salaamaan kaikki tehtaan toimintaa
koskevat seikat.

Tehtailija Stolzenbergä vastaan
vireille pantu rikosoikeudellinen tut-
kimus ei vielä ole päättynyt eikä
häntä vielä voitane vangita. Stcl-
zenbergin antamien tietojen mu-
kaan, jotka hän väittää voivansa
asiakirjoilla todistaa, hän on myynyt
suuret määrät hampurilaisessa va-
rastossaan olleista myrkkykaasuista
amerikkalaisille yksityistoiminimille,
m. m. Heyden Chemical Corpora-
tionille, South Western Blaugas-
companylle ja Norvel Chemical
Companylle. Näille toirmnimille sa-
noi hän viime vuosina toimittaneen-
sa noin 55 tonnia myrkkykaasuja ia
tämä vienti on tapahtunut täysin:
julkisesti, mikä ilmenee siitä, että
Stolzenbergin tehtaat v. 1935 ilmoit- j
tivat Amerikan pääkonsulille varas-j
toineensa Hampuriin noin 150 ton- j
nia myrkkykaasuja, jotka-toiminimi
aikoi viedä Amerikkaan.

Muistakaa lahjoituksilla suo»j
mainista sivistysrahastoa.

x24250

Sunnuntaina Toukokuun 27 p

NAPALENTÄJIÄ OSLOSSA. Kapteeni Wilkinsille ja hänen toverilleen Eielso-
nille valmistettiin Oslossa juhlallinen vastaanotto, heidän saapuessaan sinne lai-

valla Huippuvuorilta, jonne he olivat lentäneet Alaskasta pohjoisnavan ohi.

FISK

Ei koskaan aikaisemmin
ob ollut markkinoilla niin

hyvää rengasta kuin
FISK, juuri nyt.

Päämyyjä:

Suomen Voima-
vaunu Oy.

Helsinki, Mikonkatu 13.
x2llll
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Kenraali Pangalos pääsee
vapauteen.

Berlin, 26. 5. (STT) Ateenasta
saapuneen tiedon mukaan on Krei-
kan parlamentin juriidinen valiokun-
ta päättänyt kenraali Pangaloksen
päästettäväksi vapauteen 225,000
drakman takuuta vastaan.

Punaisilla rintamasotilailla
kokous Berlinissä.

, Berlin, 26. 5. (STT) Berlinin
punaisten rintamasotilaitten hellun-
taiksi ilmoitetun yleiskokouksen
johdosta, jota varten jo lauantaina
saapui lukuisasti kommunisteja val-
takunnan eri osista, on Berlinin po-
kiisi pantu hälytysvalmiiksi tiistai-
hin saakka.

Woldemaras lähtenyt Lontoosta.
Berlin, 26. 5. (STT) Wolde-

maras matkusti lauantaina Lontoos-
sa. • 1

Rautatien rakentaminen
Tornionjoen laaksoon.
Valtiopäivät kiirehtivät hankkeen

toteuttamista.
T u k h o 1 m a, 26. 5. (STT) Val-

tiopäiville jätettyjen esitysten joh-
dosta, että myönnettäisiin miljoonan

(kruunun suuruinen määräraha rau-
tatien rakentamista varten Ylitor-
niosta Pajalaan Tornionjoen laak-
sossa, oli valtiovarainvaliokunta,
muistuttaen, että rautatiehallitus v.
1927 oli loppuunsuorittanut selvi-
tyksen tällaisen rautatien rakenta-
misesta, ehdottanut anottavaksi
hallitukselta Tornionlaakson kulku-
laitoskysymysten järjestämisen no-
peaa harkittavaksi ottamista. Mo-
lemmat kamarit ovat nyt hyväksy-
neet valiokunnan ehdotuksen.
T.T.

Lordi Asquith jätti vaatimalto
man omaisuuden jälkeensä.

L o n t o o, 25. 5. (STT) Mikäli Il-
moitetaan, jätti lordi Asquith and
Oxford jälkeensä ainoastaan 9,168
punnan omaisuuden. Reuter.
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Maaseudulle postiennakolla kun vyötärön ja lantionympärsmitta lähetetään.

H. Dahlgrén
Pohj. Esplanadinkatu 57

Viron riigikogu kesä»
lomalla.

Hedelmätulli poistettu.
Ta 1 1 inn a, 26. S. (STT) Eilen

illalla oli riigikogulla tämän kevään
viimeinen istunto. Tällöin hyväksyt-
tiin joukko lakiehdotuksia.

«17261

Käsiteltäessä hallituksen ehdotus-
ta m. m. tullihuojennusten myöntä-
misestä etelän hedelmille, kuten
appelsiineille, sitruunoille ja banaa-
neille, äänestivät sosialistit hallituk-
sen lakiehdotuksen kumoon, joten
mainittujen hedelmien maahantuonti
on kesäkuusta lähtien tullivapaa.

Viron ja Latvian yhdysliikenne.

Valkin raja-asemalla vain yksi
tavara- ja passitarkastus.

Tallinna, 26. 5. (STT) Äsken
pidetyssä Viron ja Latvian ulkomi-
nisterien pitämässä konferenssissa
solmitun, erinäisiä Viron ja Latvian
välisessä yhdysliikenteessä myön-
nettäviä helpotuksia koskevan sopi-
muksen johdosta kokoutuivat mo-
lempien maiden edustajat Valkissa
neuvotellakseen sopimuksen aiheut-
tamista käytännöllisistä toimenpi-
teistä. Tällöin sovittiin m. m. siitä,
että matkatavara- ja passitarkastus
suoritetaan vain kerran molempien
maiden viranomaisten läsnä ollessa.
Edelleen päätettiin järjestää raja-
asemalle useampia kieliä taitavia
virkailijoita. Selostettujen toimenpi-
teiden kautta, jotka otetaan käytän-
töön kesäkuun alusta lähtien, tulee
junan pysähdysaika raja-asemalla
huomattavasti lyhenemään.

Tangerin kysymyksen
järjestely.

Italialle myönnetty huomattavia
etuja.

Paris, 25. 5. (STT) Tangerin
kysymystä käsittelevä konferenssi on
suostunut siihen, että Italia saa kon-
sulinvirastoonsa ottaa upseerin, jon-
ka tehtävänä on valvoa vyöhykkeen
puolueettomuutta ja ottaa osaa asei-
den salakuljetuksen vastustamista
tarkoittaviin toimenpiteisiin. Konfe-
renssi on myöskin myöntänyt Italial-
le taloudellisen yhdenarvoisuuden
Tangerin vyöhykkeellä. Havas.

Rooman lehdet tyytyväisiä,
(Omalla lavgattomalla.)

Paris, 26. 5. Rooman sanoma-
lehdet pitävät Parisin konferenssissa
saavutettuja tuloksia tärkeänä saa-
vutuksena ranskalais-italialaisten
suhteiden parantumiseen pyrittäessä.

Sodan laittomaksi
julistaminen.

Japanin vastaus hyväksyvä ilman
ehtoja.

Tokio, 26. 5. (STT) Hallitus on
jättänyt Yhdysvaltain lähettiläälle
vastauksensa Amerikan sodan ehkäi-
semistä tarkoittavaan ehdotukseen.
Jäljennökset vastauksesta on jätetty
Englannin, Ranskan, Saksan ja Ita-
lian lähetystöille. Saadun tiedon mu-
kaan hyväksyi Japanin hallitus Ame-
rikan ehdotuksen ilman mitään ehto-
ja tai muutoksia. Reuter.

Japanin vastauksen sisällys.
T ok i o, 26. 5. (STT) Tanäka on

Yhdysvaltain lähettiläälle Mac
Veaghille jättänyt vastauksen Kel-
loggin rauhansopimusehdotukseen.
Vastauksessa sanotaan Japanin
lämpimästi kannattavan Amerikan
ehdotusta, joka tarkoittaa sotain
täydellistä ehkäisemistä. Ehdotus ei
Japanin mielestä sisällä mitään, jo-
ka riistäisi itsenäisiltä valtioilta it-
sepuolustusoikeuden tai olisi niiden
sitoumusten vastaista, joita on mää-
rätty kansainliittosopimuksessa tai
Locarnon sopimuksessa. Japani us-
koo, että ehdotus voidaan toteut-
taa ia että se on omiansa takamaan
pysyvän yleisen rauhan. Reuter.

Japanin sisäpoliittinen
pula jatkuu.

Kenraali Tanakan hallitusta vaadi-
taan eroamaan.

T ok i o, 25. 5. (STT) Ministeris-
rtössä on syntynyt erimielisyyttä sen-
johdosta, että pääministeri Tanaka
on saanut keisarin yrittämään saada
opetusministeri Mizuno peruutta-
maan eroanomuksensa. Poliittisissa
piireissä vaaditaan jyrkästi, että Ta-
nakan on erottava sen vuoksi, että
hän on saattanut keisarin sekautu-
maan poliittisiin juoniin. Keisarin
pyynnöstä huolimatta pysyi Mizuno
eroamispäätöksessään. Koko selk-
kaus pohjautuu tyytymättömyyteen,
jota useilla tahoilla tunnetaan sen-
johdosta, että Tanaka on ottanut mil-
jonääri Kuharan kulkulaitosministe-
riksi. Reuter.

Laiton lakko sovintotuomion
johdosta Norjassa.

Oslo, 25. 5. (STT) Oslon ja
useiden muiden kaupunkien raken-
nustyöläiset ryhtyvät huomenna
laittomaan lakkoon vastalauseeksi
erään sovintotuomion johdosta. Mah-
dollisesti syntyy selkkaus myöskin
eräissä kirjapainoissa ja muutamissa
maaseudun sanomalehdissä. N. T.

„Lusitaniae yritetään nostaa
merenpohjasta.

(Omatta langattomalla.")

B e v 1i n, 26. 5. Lontoosta saapuneen
tiedon mukaan aikoo eräs amerikkalai-
nen yhtymä nostaa »Lusitanian» me-
renpohjasta pelastaakseen sen suuren
kultalastin. Tarkoitusta varten aiotaan
rakentaa 800 kg painoinen vedenalai-
nen venhe, joka voi sukeltaa 400 m
vedenpinnan alapuolelle.

Europpalainen Hotlgwood.
Lontoosta ilmoitetaan,-, että maail-

man suurin rakennus, Wembiey-näyt-
telyn konepalatsi otetaan piakkoin elo-
kuvan palvelukseen ja muutetaan siten
europpalaiseksi Hollywoodiksi. Mr
Sheridan, joka useiden vuosien kulues-
sa on tutkinut Amerikan elokuvaoloja,
on nyt antanut Lontoon sanomalehdille
tietoja siitä, miten hän on suunnitel-
lut Wembleyn suurten näyttelyraken-
nusten käyttämisen. Hän on elokuvaus-
tarkoituksiin hankkinut itselleen näyt-
telyn päärakennuksen sekä useita pie-
nempiä rakennuksia ja lisäksi mel-
koisen laajan maa-alueen. Alueel-
le rakennetaan kaikkiaan 12 stu-
diota ja jokainen studio saa omat
konttorinsa, puku- ja kylpyhuoneen-
sa ja suurempia elokuvia varten voi-
daan järjestää atelierejä, joissa voi-
daan aikaansaada kaikenlaisia näyttä-
möllisiä efektejä. Laitoksen järjestely
tulee maksamaan noin *'i milj. puntaa
ja valmistuu 10—12 viikon kuluessa.
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Lakimiesten Yhdistys.

Suomalaisten Lakimiesten Yhdistys
kokoutui viimeiseen kevätkokoukseen-
sa perjantaina t. k. 25 p:nä klo 8 ip.
Alppilassa. Saapuvilla oli 18 jäsentä.

Oikeusasiamies, tri Y. V. Puhakka
piti esitelmän aineesta: Onko kirkko-
laki esteenä et-luth seurakuntain pa-
piston virkatalojen käyttämiselle asu-
tustarkoituksiin. Esitelmänpitäjä tuli
siihen lopputulokseen, että kirkkolaki
ei pane esteitä papiston virkatalojen
käyttämiselle asutustarkoituksiin. Sel-
laisia virkataloja voitaisiin esitelmän-
pitäjän mielestä säätää käytettäväksi
asutustarkoituksiin lailla, josta kui-
tenkin olisi vaadittava kirkollisko-
kouksen lausunto ja joka olisi säädet-
tävä siinä järjestyksessä kuin perus-
tuslain säätämisestä on voimassa.

Eitelmän johdosta syntyi keskuste-
lu, johon ottivat osaa, paitsi esitel-
mänpitäjää, hallintoneuvos livar Aha-
va, eduskunnan sihteeri E. Ahla ja
oikeussihteeri M. Syrjänen.

Kokouksen jälkeen syötiin yhteinen
illallinen

Työrauhalaki hyväk*
sytty Ruotsissa.

Työväenpuolue vastusti sitä
tarmokkaasti.

Tukholma, 26. 5. (STT) Val-
tiopäivät hyväksyivät myöhään vii-
me yönä vilkkaan keskustelun jäl-
keen ja työväenpuolueen tarmok-
kaasta vastustuksesta huolimatta
hallituksen työrauhalain. Ensimmäi-
nen kamari hyväksyi sen 82 äänellä
53 vastaan ja toinen kamari 117
äänellä 106 vastaan yleiskeskuste-
lussa. T. T.

Ranslran presidentti ja Espanjan
kuningas kohtaavat toisensa.

(Omalla langattomalla.)

Paris, 26. 5. Sanomalehdet ker-
tovat, että presidentti Doumergue ia
Espanjan kuningas kohtaavat toisen-
sa uutta kansainvälistä Canfrancin
asemaa vihittäessä heinäk. 18 p.
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Tukka paloi.
Äskettäin sattui Tukholmassa erääs-

sä naiskampaamossa harvinainen on-
nettomuus. Eräs nuori kansakoulun-
opettajatar, nimeltä Tyra Ingelström,
joka ihmeellistä kyllä oli vielä pitkä-
tukkainen, oli tapansa mukaan mennyt
kampaajansa luo. Hiukset pestiin ja
kuivattiin tavallisella kuivauskoneella.
Äkkiä löivät liekit kuitenkin esiin siitä
peitteestä, jolla pää verhotaan kui-
vausmenetelmän aikana. Kampaamon
omistaja riensi paikalle ja peitti tytön
pään takillaan, jolloin liekit vihdoin
tukahtuivat. Tyttö oli sitä ennen kä-
sillään suojellut kasvojaan palamasta,
mutta kädet paloivat tällöin pahasti.
Myöskin kampaamon omistajan kädet
paloivat pahasti.

Onnettomuuden uhri vietiin heti sai-
raalaan. Mitään hengenvaaraa ei hä-
nellä ollut, mutta lääkärit pitävät kui-
tenkin hänen tilaansa hyvin vakavana.
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to Parhain ostopaikka, haihenlaisille
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Omisf. J. A. Linnanvirta
Fredrikinkatu 24

Puhelin S 7 55.

OSLON KOULUNUORISOKOKOUS. Oslossa pidettävän pohjoismaisen koulu-
nuorikokouksen suomalaiset osanottajat valokuvattuina Tukholman Skanseniila

Suomen Mieskuoroliiton kuor
päivät

ja liittokokous alkoivat eilen Tampe-
reella. Liittokokous, joka on järjestyk-
sessä viides, pidettiin eilen klo 3 ip.

Kokouksessa oli liittoon kuuluvista yh-
deksästä kuorosta edustettuina seuraa-
vat neljä: Viipurin Laulu-Veikot Vii-
purista, Laulajat ja Sångarfylkingen
Tampereelta ja Sirkat Jyväskylästä.

Puhetta kokouksessa johti liiton pu-
heenjohtaja, tuomari Hj. Hellström
Viipurista ja sihteerinä toimi liiken-
netarkastaja E. A. Pinomaa Viipu-
rista.

Puheenjohtajan lausuttua osanotta-
jat tervetulleiksi ositettiin tilit, jotka
hyväksyttiin, ja tilintarkastajain lau-
sunnon perusteella myönnettiin asian-
omaisille tili- ja vastuuvapaus. Liiton
hallitukselle myönnettiin oikeus hy-
väksyä uusia kuoroja liittoon. Seuraa-
van vuosikokouksen pitämiseen näh-
den päätettiin, että hallitus saa tehtä-
väkseen järjestää seuraavan kokouk-
sen konsertteineen kolmen vuoden ku-
luttua mikäli mahdollista Turkuun si-
käläisten kolmen kuoron yleisavus-
tuksella ja järjestämänä. Seuraavan
liittokokouksen yhteydessä pidettävän
konsertin yhteislaulujen määrääminen
jätettiin lisätyn hallituksen tehtäväksi.
Jäsenmaksu liitolle pysytettiin ennal-
laan eli 5 markkaa aktiivisilta jäse-
niltä.

Liiton hallitukseen valittiin eri kuo-
rojen edustajiksi Viipurin Lauluvei-
koista herrat Hellström ja Pinomaa,
varalle herrat Enqvist ja Metsälampi,
Laulajista herrat Herva ia Ahonen,
varalle Eydman ja Kjäldström, Sir-
koista herrat Tavast ja Fors sekä
Sångarfylkingenistä herrat Witting ja
Bengelsdorff. Lisättyyn keskushalli-
tukseen valittiin Viipurin Laulu-Vei-
koista herrat Schulman ja Ranta, va-
ralle Svartström ja Rehnström, Lau-
lajista herrat Ahlstedt ja Riihimäki,
Sirkoista herrat Schildt ja Haglund,
Sångarfylkingenistä herrat O. Schul-
man ja Jakobsson, varalle Nylund ja
Kyander.

Lopuksi puheenjohtaja lausui muu-
tamia muistosanoja edesmenneistä
tunnetuista mieskuoromiehistä tuo-
mari G. Sohiströmistä ja rehtori Y.
Rosendahlista, joista ensinmainittu oli
M.M:n monivuotinen innokas johtaja
ja jälkimmäinen Viipurin Laulu-Veik-
kojen huomattu puheenjohtaja. Ko-
kouksen osanottajat kunnioittivat vai-
najien muistoa seisaalleen nousemalla.

Illalla klo puoli 8 antoivat kuorot
yhteisesti yli sadan miehen vahvuise-
na juhlakonsertin Tampereen Teatte-
rissa.

Tänään käyvät laulajat tervehdyk-
sellä sankaripatsaalla ja antavat ulko-
ilmakonsertin Pyynikin kentällä. Kuo-
ropäivien ohjelmaan kuuluu vielä ret-
ki Kangasalle.

K. H. T.-yhdistys. Keskuskaup-
pakamarin hyväksymillä tilintarkas-
tajilla oli kokouksensa 24 pnä t. k.
Kauppaseuran huoneistossa. Kokous
päätti yksimielisesti esittää muille
Skandinavian maille, että seuraava
interskandinavinen tilintarkastaja-
kongressi pidettäisiin Helsingissä v.
1931. Kongressin valmistava työ
jätettiin K. H. T.-tilantarkastajien E.
Sederholmin, L. Paciuksen, J. Toi-
viaisen ja Väinö Lindroosin tehtä-
väksi.

Seurasi maisteri Leon Ekstrandin
esitelmä »avomielisyydestä ja luot-
tamuksesta», jossa hän esitti muuta-
mia näkökohtia, jotka koskivat uutta
lakia kirjanpidon julkisuudesta. Esi-
telmöitsijä myönsi oikeaksi vaati-
mukset suuremmasta julkisuudesta
varsinkin siinä tarkoituksessa, että
yleisö voisi välittömästi sijoittaa va-
roja kauppa- ja teollisuusyrityksiin,
millä näkökohdalla lakia m. m. oli
perusteltu, mutta valitti samalla sitä,

Vitamiinipitoinen (B.)

HfIUARA
jauho on lasten,
aikuisten ja sai*
raiden terveyden

lähde.

Saatavana siirtomaatavara»
kaupoista, apteekeista ja

rohdoskaupoista.
L 51.3955 x 16144

Mx

RADONSUUN LEPOKOTI
on jälleen alottanut toimintansa. Kaunis ja hupaisa kesänviettopaikka lii*
keväelle. Hyvä moka ja halvat päivämaksut. Tilatkaa paikat hyvissä
ajoin joko kirjeellä tai puhelimitse osoitteella:

KADANSUUN LEPOKOTI
Kausala.

OIKEUS^POLIISII*
ASIOBTA

Erään tulipalomurhenäytelmän
viimeinen vaihe.

Kuten aikaisemmin on kerrottu, syt-
tyi syyskuussa 1923 liikemies Pekka
Jantusen asunnossa 3. linjan s:ssä tu-
lipalo, jolloin Jantusen kolme pientä
lasta tukehtui savuun. Parin vuoden
ajan toimitettiin raastuvanoikeudessa
tutkimusta palon syyn selvillesaami-
seksi, vaikkakin tuloksetta. Asia oli
ollut tutkimuksen alaisena myöskin
hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeu-
dessa, mutta mihinkään tulokseen ei
niissäkään päästy. Lopuksi katsoi
Asunto-osakeyhtiö Päivä (nyttemmin
talo O. Y. Päivä), jonka johtokunnan
puheenjohtajana on kirkkoherra E. W.
Pakkala ja isännöitsijänä liikemies
Auer ja joka yhtiö omistaa kiinteis-
tön, olevan syytä asettaa hra Jantusen
taloudenhoitaja, nti Emilia Redsven,
syytteeseen murhapoltosta. Jutun ol-
lessa käsiteltävänä raastuvanoikeudes-
sa marrask. 30 pnä 1925, hylättiin nti

ettei laki sisällä minkäänlaisia ohjei-
ta, miten omaisuus- ja tulostaseet
olisivat laadittavat täyttääkseen
edes alkeellisimmat vaatimukset
julkaistaviksi kelvatakseen. Laki
nykyisessä muodossaan sallii nim.
yhtiöiden julkaista miten epätäydel-
lisiä taseita tahansa.

Mutta vaikka taseet selvyyteen
nähden täyttäisivät kaikki vaatimuk-
set, on kyky lukea ja käsittää niitä
niin vähän levinnyt, että yleisömme
tässä suhteessa ehdottomasti tarvit-
sisi samanlaista ohjausta kuin päi-
vä- ja ammattilehdet ulkomailla lu-
kijoilleen tarjoavat. Kun piensääs-
täjien suuri joukko ei kuitenkaan
voisi käyttää hyväkseen tätä ohjaus-
ta eikä heillä myöskään ole mah-
dollisuutta, kuten ulkomailla on
asianlaita, tallettaa säästönsä n. s.
sijoitusyhtiöihin, joiden johdolla on
käytettävissä kaikki se pätevä asian-
tuntemus, joka nykyisenä suurteolli-
suuden aikakautena vaaditaan pää-
oman tuottoisan sijoituksen arvos-
telemista varten, neuvoi esitelmöit-
sijä heitä sijoittamaan säästönsä
säästöpankkeihin, obligatioihin tai
vanhempiin vakavaraisiin yrityksiin.

Esitelmöitsijä huomautti lopuksi,
ettei uuden lain merkitystä pidä ar-
vioida liian korkeaksi.

Tätä seuranneessa keskustelussa
totesi kokous, ettei taseiden julkai-
seminen nyt hyväksytyn lain mu-
kaan tule tapahtumaan sellaisessa
muodossa, että suuri yleisö voisi nii-
tä hyväkseen käyttää.

/f* j £Éff
3/t<S vieraat sanovat

7 salinne lattiasta. v!-:

— 1.

Loistoa ja
juhlatunnelmaa -

Sali on huoneustossanne saman arvoinen
kuin frakki vaatekomerossanne. Siellä pi-
dätte juhlanne ja illanistujaisenne, sitä vie-
raanne arvostelevat. Pankaa sen lattiaan

Tammiparketti. Muistakaa, että se käy mu-
kavasti silläaikaa kun olette kesällä maalla!
Mutta tilatkaa parketti ajoissa, sillä kysyntä
on niin suuri, ettemme muuten voi sitä toi-
mittaa. Pyynnöstä lähetämme aikaisempien

käyttäjäin kiittäviä lausuntoja.

Yksinvalraistaja

BILLNÄSIN TEHTAAN OY, Billnäs
Myyntikonttori Helsingissä;

Bulevardinkatu 2. Puh. 039 49 & 29 94!X

N:o 143 1928 IV

Redsveniä vastaan nostettu syyte mur-
hapoltosta, mutta hänet tuomittiin huo-
limattomasta tulen käsittelystä.

Tästä päätöksestä antoi hrojen Pak-
kalan ja Auerin asianajaja Helsingin
Sanomiin siihen muotoon laaditun uuti-
sen, että yleisö sai sen käsityksen,
että nti Redsven olisi tuomittu murna-
poltosta. Mainitun uutisen johdosta
vaati nti Rediven uutisen laatijalle,
varatuomari Vehakselle, edesvastuuta
kunnianloukkauksesta. Hra Vehas tuo-
mittiinkin 10 päiväsakkoon, a 75 mk
eli 750 markan sakkoon, sekä korvaa-
maan nti Redsvenin kustannukset ju-
tussa 400 markalla. Molemmat
asianosaiset ilmoittivat tyytymättö-
myytensä päätökseen.

Molemmissa edellämainituissa Ju-
tuissa julisti Turun hovioikeus tammi-
kuun 17 pnä 1927 päätöksensä. Hovi-
oikeus hylkäsi hrojen Pakkalan ja
Auerin edesvastuuvaatimuksen asiassa
sekä vapautti nti Redsvenin kaikesta
edesvastuusta. Hra Vehas tuomittiin
rikoslain 27. luvun 2. §:n 2. momentin
mukaan 20 päiväsakkoon, å 75 mk eli
1,500 markan sakkoon.

Viime maaliskuun 19 pnä antoi kor-
kein oikeus asiassa päätöksensä, py-
syttäen hovioikeuden vapauttavan !
päätöksen voimassa.

Vararikko. Täkäläiselle raastu»
vanoikeudelle jätti eilen vararikko-,
anomuksensa Oy. Teleradio Ab. !
Oikeus määräsi varatuomari Albert
Tulikouran ottamaan pesän haltuunsa
ja laatimaan pesäluettelon. Velkojain
kuulustelu toimitetaan kesäk. 7 pmä.

Tuomittuja murtovarkaita. Täkä<
läisen raastuvanoikeuden neljäs osasto
tuomitsi eilen toimettoman miehen
Eero Viljam Koskisen murtovar-
kauyrityksestä, joka oli tehty erääseen
Hallituskadun varrella olevaan kaup-
paan, 6 kuukauden kuritushuoneran-
gaistukseen sekä menettämään kansa-
laisluottamuksensa neljäksi vuodeksi.
Kun mainittu rangaistus yhdistetään
aikaisemmin hänelle tuomittuun ran-
gaistukseen, joutuu K. olemaan kuri-'
tushuoneessa kaikkiaan 1 vuoden ja
8 kk.

Toimeton mies Yrjö Sundström
eli Salmivirta tuomittiin eilen raastu-
vanoikeuden neljännessä osastossa en-
sikertaisesta törkeästä varkaudesta 8
kuukaudeksi kuritushuoneeseen sekä
menettämään kansalaisluottamuksensa
3 vuodeksi. S. oli huhtik. 80 pnä klo
8 tienoissa aamulla murtautunut
Mechelininkadun 19:ssä lämminkella-
riin sekä anastanut sieltä muutamii
purkkeja mansikkahilloa, joutuen kui«
tenkin kiinni itse teossa.

Koululaitos. Saksan- ja englan-
ninkielen ylimääräiseksi apulaislento-
riksi Helsingin ruotsalaiseen tyttöly-
seoon on nimitetty fil. maist. Marga-
reta Chydenius. Saman koulun ruot-
sinkielen ja ' historian ylimääräiseksi
nuoremmaksi lehtoriksi on nimitetty
fil. maist. Valdemar Nyblom.

Kokkolan ruotsalaisen keskikoulun
uskonnon ja historian nuoremman leh-
torin virkaa on hakenut fil. maist. A.
W. Smeds.

Porvoon ruotsalaisen lyseon uskon-
non ja filosofian lehtorin virkaa ei ole
kukaan hakenut.

»152 1
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,fis&% ; — Papisto. Pyhärannan v. t. kirkko- t * UaiHnfiMCiasf;» tumaan uuteen järjestelmään, esiintyy
/ £M herra A. K. J. Astala on nimitetty Kos- -

_-«UUU_lCcl»_«iai<l. siinä sittenMn silmin nähtäviä haitto-L3W kenpään kirkkoherraksi, johon virkaan <**HH"-HB-B!™HH_S____HH~r ja- jotka nyt on raitiotieyhtiönkin ta-
V?T W lrän saa astua marrask. lp :na 1928. TR ■ (B (Hk TI "TPÄ. Fredrikinkadun linja holta myönnetty, vaikkei sitä aluksiTvdßfc Samalla on kirkkoherra Astala saanut I .«[_✓ iC, il C_» VJJ __✓ il ra. on epäilemättä tarpeen, sillä katu on tehty.JTlmm S",rr ° J? Taml"rr f? n ak™taan kf c -T~ ~ .„ muodostunut viime vuosina vilkkaaksi Suurimoia hankaluuksia on Pfr^m-lMm sak. 1 p:sta lukien ja määrätty Kos- 1 Suomen kansalaisi e. liikenneväyläksi Sen toteaa helno«t-: , buu :rlmPla haitolupkaa on, etta
T*|__H_v kenpään v. t. kirkkoherraksi. ' "TX.„ •

t - 8.

1
-..

~, • ~7°. yleisön on toiselle linjaile snrtyes-
TSäPH3*' I Tampereen viidennen kappalaisen) , ~ .., ~. , . «, joka joka paiva_ toilkee esim. Vladi- sään kuljettava raiteiden poikki. Niis-
«å virkaan on avoimeksi joutuneelle koi- ; Joukko Sivistysyhdistyksia on ai- nurin- ja Eerikinkatua länteenpäin Bä| ilahduttavaa kyllä, on vähemmän

jmannelle vaalisijalle asetettu Juupa- kaisemniin tehnvt aloitteen patsaan keskikaupungilta. Samalla kulkija to- tapaturmia sattunut kuin olisi voinut}l joen kirkkoherra H. Haapanen. pystyttämiseksi Juhani Ahon liaudal- ,

teaa vaaran, jo- aavistaa, niin kiperältä kuin siinä
_, , "1~-tt *.

Papiston matkastipendi, 10,000 mk., Je i isatrnessa Nämä vhdistvksct ov-it ,
? le

,

massa varsinkin Vladimirin- monesti nävttääkin.tlCTHir,n\>n Irrrlhtrrnno? viiden kuukauden oleskelua varten ui- »eii&aimessa. .Nama y.iaistjksct ovat kadun lyrkän ja myöskin Eerikinkadun Tässä lehdessä on io ennen huomau-kurkkuanne. _ lahe tysseuran sittemmin edustajainsa yahtyksellä loivemman mäen alla Fredrikinkadun tSTdSTStZS^,"ÄrfSZKayttakaa P^^SS taowrttaneet keräyksen toimeenpa- risteyksissä. linjojen vaunujen kulku olisi niin jär-t ••! f • I. Saloselle. non Suomen Kirjailijaliitolle. Kirjai-
~T
ulee sen tähden itsestään ajatus, iestettävä että yleisö tulisi aina las-Lakeroha «sssä&_ät °» ny^min .*»? L Ä-sssanssÄS *>~(PMrlvf Vi tV4 : Antero oman virkansa ohella hoita- raysta varten asianomaisen luvan. tin. ia " fr SvZ "™5 vaunuun oikealta puolen raiteiden va-■ jmaan Hämeenlinan kirkkoherran vir-j Ei tarvinne lähemmin selittää, pitkin ? o'falle P jos-

-

_________ hSJSSÄ .ikä merkitys Juhani Ahoila on o.,nt "

ranapulaiseksi, Kurun kirkkoherran- Suomen kirjallisuudelle ja kansalii- Lapmlahdenkadun puistikon luoteis- Teoreettisesti tämä kävisi hwinkinfa
„

an/ fssa st"s
.

tealsl v"meksi™ai- päinsä. Punainen linja LapinlahdelleViraMUJCn UUUMA. __ t ja Toivakan v. t. jättämät jäljet ovat siksi syvät, että „lama . ohsl mennessään sivuuttaisi pyörylän pää-
kirkkoherra T. S. Nurkkinen kurun g * J

,
* edulli_empaa sen takia, etta sima on aäiassa lliinkuin nytkin sen eteläpho-

- Lappeenrannan yhteiskoulu. Sir- kirkkoherranapulaiseksi seka virka- S™" fa J",J™JT"

nn S S.SÄE! etta vasempaan laajempi litse> palatessaan sitä vastoin pohjois-
tenkin Lappeenrannan kaupunki on vapaa pappismies J. Karhu Rengon ihailua ja kiitollisuutta ja on hanen nanoala kmn Eerikmkadu a Frednkin- puolitse. Sinisen linjan sekä Haagan
t.k. 17 pnä luovuttanut valtiolle Lap- * *• kirkkoherraksi ja armovuoden muistolleen ehdottomassa kunniave- kådan kulmassa ja siis tormkysyaara ja Munkkiniemen vaunut mennessään
peenrannan yhteiskoulun tontit n.t 1 saarnaajako. lassa. Suomen Kirjailijaliitto haluaa vii -If ?"' -F*si >»a VOISI kul " Töölöön vnnä keltaisen ja punavalkoi-j?a 2 rakennuksilleen viidennessä kau- kirkUnenana u amen a, oi ttaessaan muistuttaa «n linjan vaunut mennessään Kau°a-
punginosassa ja tarkastuksessa.cn ha- J£-™*ta£tkSTpipÄn tästä kunniavelasta ja huomauttaa, nt °ri " e niinikään «-haisivat tä-

hakukelpoisuutta varten Aseella että keräys ei tarkoita ainoastaan SffIKtSBSSÄ S SSKÄ-* tta Töölöf a tai

virka on hautapatsaan, vaan myöskin muisto- £*»££<£- -uten ollut v§
maan koululla katselmuksen ja teke- LR. sirenin jaikeen . joka patsaan pystyttämistä Suomen 'ff^Vf7tettava-" ennei'k™n n>lkvi - itäpuolitse. johon siis uusi raide olisi
maan sen perusteella tana kesäk. 1 p:stä siirtyy LiljendaUn uudemman kirjallisuuden suurimmal- lal^IST

, nu^^X lr^en' Keltavalkoisten vaunujenkesana tehtävistä välttämättömistä virkaal]) Juiistettu haet- |e edustajalle, miehelle, joka vaikei- SSbWviSS*^ tulisi taas Töölöstä tullessa sivuuttaa
Ä»*-—-. ,-»ir - SÄS pfÄTtiiT - f»"-'-.»: S£Ly,xStSIS'LÄ: sKLSSSÄ S„SS
tanut Viipurin läänin maaherran huu- papist J 0 nläärättv kesäk. 1 p:stä sen kansansa sieluun. t tuun linjaan. väylää

seurata tananastista

dattamaan Lappeenrannan raastuvan- to;sta iscksi hoitamaan myöskin Hein- Tässä tarkoituksessa Suomen Kir- I . v»nieksimainittuun kohtaan on An- Miten helnosti tämä snnrmttAi™..oikeudessa mainitut tontit valtiolle kirkkoherran virkaa. jailijaliitto kääntW Suomen kansa- tm_ ja Fredrikinkadun risteyksestä on jXtä nossä tSrtfaST mOpetusministeriö on määrännyt, etta Vaaliehdolle Nousiaisten kappalai- i^p"1™ ouomen kansa- suoraan noin 350 metria käytännössä toteutettavissa, on
ensi syksystä valtion haltuun otettavan se n "„ laiSf" &en kansalaisjärjestöjen uutta uraa Antin- » Aibert nka£ f:^att"mesten .ratkaistava, mutta
Lappeenrannan yhteislyseon opettajan- mäiselle vaalisijalle Sei„äjoen rn- P"oleen pyytäen heitä merkitsemään Lapinlahdenkadun poikki ja MaS ?
virat kaikki perustetaan syysk. 1 psta koU shuoneyhdistyksen saarnaaja Eero osuutensa hauta- ja muistopatsaan rinnettä matka olisi n. 210 metriä pi- f

.. r »i -

P • pi- \f"192 S lukien, että niistä yksi vanhem; B ja 'toiselle vaalisijalle Kaar- pystyttämistä varten Keräystä var- dempi, joka ei ole mahdoton lisä ton unnkum jo on sanottu,
man lehtorinvirka jätetään toistaiseksi . s

J
eurakunnan kirkkoherra V. L. E?fa2lZ &w. 1 sen puolesta muita etuja oinuhu

etu ' ettf se ai n a tulisi poistumaan
täyttämättä, että yksi samanlainen Kolmas vaalisija jäi täyttämät- «". Jaetaan numeroituja listoja vm- mrara era^a on P«nu- vaunusta ja nousemaan snhen oikeal-
virka koetetaan saada vakinaisesti tay- tä ta ainoastaan ma initut kaksi ha- P 3" maan ja varat kootaan erikoi- Voisi mösaj t u f,.;

-
ta kädeltä pyörylän puolelta ja sen

tetyksi syysk lpaivaan 1928, mutta kija olivat ilmoittautuneet. seen Juhani Ahon hauta- ja muisto- den- ja Albertinkadun ristevÄ* ehdottomasti
että muut virat täytetään 1 pkni_syys- Virkavapautta on myönnetty Angel- patsasrahastoon. käytettäisiin Lapinlahden vannia lin • -■•

*"?nW" Palalla ilman
kuuta 1929 johon mennessä naita vir- kirkkoherralle J. V. Vihemäel- V

Myöhemmistä toimenniteisfä näiit I Jmt Lapinrinteeseen alt? Stf !i wn

" m
-

ta- an
-

raiteiden P°lkkl .iuoksentele-
ko a hoidetaan sijaisilla, seka oikeut- , tuomiokapitulin hänelle mvöntä- ~..

J
.

emm'st
,

a toimenpiteistä päät- U * ut£ £? \f n asu ;,„ta imja mistä ja vaaraan joutumista,
tanut a

L S.y.Stysyhdistysten yhteinen va- Igg r Puheenaolevassa solmussa on muu-
TÄ matkastipendillä ulkomaille tehtävää j1-okunta. myöten tXtSadulle" a ten - ?***• ****, että keltai-S.S SltatSS yhteisly- Saulen ensi fulevan S "

,° "K'T j a J ' ! jS''* 4 ° n pitkin Fredrikin- «J» keltavalkoisen linjan ja kaike-
feon täyttämättä jäävää luonnonhisto- gLjSTl2! luMen Lk PariS- valiokunta Juhani Ahon kadulle josta se ennestään suunnitel- .

muutkaan vaunut eivät - arva-
rian ja maantieteen vanhemman lehto- „on vh-alliselte anuSle M G J hautapatsaan pystyttä- lun ehdftuksen mukaan menisi rauta- tenkm vieläkin suuremman ruuhkau-
rin virkaa. miSe k S i n,.?olkkl Slinä olevaa siltaa myöten tumisen valttamlseks, _ odota MW

„
.

......... - - ia takaa!l srirtvjlä, vaan lähtevät liik-
_ Karjan aseman ylikäytävä. Ku- sak. 1 prsta toistaiseksi ja emntaan ; Ellinor Ivalo, Elsa Soini, i Fredrikinkadun ristevteestä k ee"e, ennenkuin toisilta linjoilta nii-

ten aikaisemmin on mainittu on ollut kuluvan kalenterivuoden loppuun. Artturi Kn-iiimm- p;„„ U vv ..

•"lal 'i mainit- '

. ...

v
...

'

Ssymystä tu™allisuuslaitteiden hank- N. s. saarnalupa on myömetty dia- i ™" Jonia, Eino tuun yhtymäkohtaan on n. 570 metriä. ™ vauM* P^f-Mmlsesta Karjan aseman itäiselle vii- kooni Kaarlo Sara-aholle Turusta, jo- ! Palola ' Arvid Lydecken. Puheenaoleva mutka taas n. 940 met- neet. Siirtvminen esim simsplta l,n-

Se Kautatiehallitus on V:n ka saarnalupa sisältää oikeuden saar-1 tt , ,

n* MmM °lisi va,lllaa keltaiseen
,

-iamenoarvioehdotuksessa ottanut nata ja olla osallisena kristinopin : Unkarilaisia lapsia kesäksi | LaP inlahde n. JW* Tut|a raidetta mennPf ': kau ia sita-
IraoTnioon määrärahan vhdistetvn ajo- opettamisessa niissä seurakunnissa, Knnm !L„ S tamttaisim lahimam 190 metriä km kaiiemmafen on sangen runsasta,
tTlÄteÄKito joissa kirkkoherra saamaluvan saa- i bUOmeen. ! enemmän kuin suoraan pitkin Fredrl- - siinähän kulkivatVin ennen suora-
Karian ratapihan vlitse Samalla on mitta siihen kehoittaa. j Unkarista on ilmoitettu, että siellä jk^31™ 1

:
~ ,

naiset vf-unnt —. mutta ellei nv*. sotu
aiottu sen iälkeen kuin silta on saatu Ahvenanmaan ro\'astikunnan v. t. jolisi muutamia kymmeniä unkarilaisia .Tuottaisiko jälkimmäinen, verraten jo InldfwwsäoJoyaan kelta-
valmiik«i poistaa mainittu ylikäytävä, lääninrovastiksi on määrätty Eckerön jlapsia, jotka haluaisivat viettää ensi ke- tiheä mutkitteli! teknillisesti haittaa, valVolinfan avonaiseen taVavaunmm,

Siihen kat-oen että sillan rakennustyö' kirkkohen-a, rovasti J. L. Vikman, jsänsä Suomessa. Suomalaisuuden Lii- on ammattimiesten asia, mutta liiken- sr"tt«a olla aivon varma, että ainoWrt
-"näkin lanauksessa että tarkoitusta Samalla on hänet määrätty ensi kesäk. | ton Sukukansaosasto on ottanut tehtä- neturvallisuuden kannalta molemmat keltalinjan umnivaumiien ovet vetöis-

saadaan määräraha tulee kes- 1 Päivään asti huolehtimaan Saltvikin jväkseen koettaa järjestää heille kesän- nyt puheenaolevat mutkat ovat epäile- kiinni inn-i nyrHiSri w»*»n'e^«Srvarten a
_ j" rnnta kirkkoherranviran hoidosta. I viettopaikat täällä suomalaisissa per- matta edullisemmat kuin suora linja sä, jos on onnistunut sinilinjalta s'irr

Getan v.t. kirkkoherra, lehtori J. F. I heissä ja asettanut meidät toimikun- i juuri Vladimirin- ja Eerikinkatujen tvmään i"'Mer.viereen innan vielä m*.Sif^r«,S, Sandelin on määrätty oman virkansa I naksL joka asian käytännöllisen puo- j jyrkänköjen risteyksien vuoksi. Sitä soessa. Jos ioskns sattuu nääsemäön
ohella myöskin hoitamaan Saltvikin | len järjestää. | paitsi liikenteestä hyötyisi osa Alber- viime hetkessä sisään. sap''a

aikan» jona stta \ieia ra kirkkonerranvirkaa kesakuun aikana. I Käännymme nyt. Suonien kotien puo- tinkadun asukkaita. . jotka nyt ovat nuorehl-oilta naiskondnVtööreiltä aika
a Saltt-ikin ▼*. kirkkoherraksi on en- leen pyynnöllä, että ovet avattaisiin | verraten kaukana raitiotiestä. nenö.kVH.itä huomautuksia. .roituslaitteen seka teettää taman työn y. heinäk 1 fö toistaiseksi kovia kokeneen sukuiaiskansam- I ( YlionniJ*Krnri„ ««im,, I Tässä on vielä seitinvielä kuluvan vuoden aikana. „&**, Alavetelin v.t. kirkkoherra me nuorimmille. Kaikkia niitä, jotka Va,,7 PP "!T , t

'"
, • enäkohtr. että Heikinkadun koroke!

Arpajaiset. Lapuan Xuorisoseu- E. J. Sten. ha navat unkarilaisen lapsen kesäksi i «lAa seka raitiotielaitos etta ylei- ; etPnkin Wi3f on
talle on sisäasiainministeriö myöntä- Kristiinankaupunki-Tjöckin kirkko- kotiinsa, kehoitetaan siitä ilmoitta- sokin on rtnennut jonkin verran tot- , nainen _ Sade&äa]ia siil)a saa varoen.

nyt luvan seuran talon, rakennusra- herra, rovasti C. J. Lundberg on mää- maan kirjeitse Suomalaisuuden Liiton |Mn ja!kirieensa märiksi kuonniin ny-
haston lyhentämiseksi toimeenpanna rätty Närpiön rovastikunnan v.t. lää- toimistoon (os. Helsinki, Aurorank. ■,) (nettava heidän matkansa Helsingistä! sähtyneestä vedestä. Fikö sitä voitai-
koko maassa kuluvan vuoden aikana ninrovastiksi. ! toukokuun loppuun mennessä; myohem- 1kesänviettopaikalle. Lapset saapuvat si korjata ia laittaa tasapintaiseksi ia
iulkiset arpajaiset myymällä niissä Vöyrin papistonapulainen P. R. min ei enaa. Ilmoituksessa on mainit- Lnkansta kesäkuun lopussa tai heinä- loivaVsi, niin että vesi valuisi pois.
15.000 kpl 50 markan hintaisia ar- Fredriksson on määrätty kesäk. 1 *"» haluaako tytön vai pojan ja mmka | kumi alussa_ ja täällä kaksi Jos i; ikemle vo itaisiin iäriestää nvö-
noia. P=stä toistaiseksi toimimaan Lapp- IKals®n-

.. . .

, ~
_

,; kuukautta, siis elokuun loppuun. n.]aa sivuuttamaan niinkuin edelln
Muuramen Voimistelu- ia Urheilu- fjärdin v.t. kirkkoherrana. lapset ovat 12-17-vuo-j Unkarilaisten lasten Suomeen tulo etitett? Äin koko "Äke Soi *

«uralle on ia nn mister;ö„iyön- Helsingin saksalaisen seurakunnan tmita emmmakseen myoskm saksaa Pu-j järjestetään vain siinä tapauksessa, %&g°M*£Bk£T jalSvStä^\vL S
talon rakennusvelan iy- ESEZSF M^»- Helsingissä, toukokuun 26 p:nä 1928. ta™ tsisi Paarustaa ™»P«»> J"--Mkise" - "'?.•... tta .Reiden, jo ka ottavat E linor valo Lyj-li Järviluoma

_

L> R "

3 5000 kawaiett" ;> mSat hintaHa koherra, toht. G. Moliis-Mellberg heidät kesäksi hommaa, olisi kustan-1 Olga Ylistalo Tamio Jalanti. '■

sS*S£f ■i«ii«iia«iaßiaßi«iß«»iiiMß»iii»inianßi«Bii«iiMiißmßin^
Pietarsaaren vealioppilaitos. Kou- Brändön huvilakaupungin seurakun- S

luliallituksen esityksestä on opetusmi- nan kirkkoherralle, toht. Rafael Gyl- |§j =

nisteriö oikeuttanut kouluhallituksen lenbergille on myönnetty virkavapaut- =

määri Pietar aaren realioppi- ta kahden kuukauden ajaksi ensi ke- g WEA? A Alaitoksen alaluokkain matematiikan säk. 1 p:stä lukien ja on Helsingin g=
opettajan, maist. A. Westerlundin eteläisen ruotsalaisen seurakunnan §g VK K_K jW<éW
toistaiseksi hoitamaan sanotussa, vai- v.t. kirkkoherra G. A. Fleege mää-
tion huostaan ensi syjr sk. 1 pmä tu- rättv sanottuna aikana oman virkansa
levässä yhteislyseossa matematiikan, ohella hoitamaan Brändön huvilakau- §§s |

~
~~ i jM • •

"ysiikai kemian nuoremman leh- pungin seurakunnan kirkkoherran WW% MJO£ÉO MfS =

torin virkaa, kuitenkin niin, että hä- virkaa. S v n- ' mmM•• W-SP ** M** =

aen opetusvelvollisuutensa käsittää —Valtionrautatiet. Toisen luokan M kauneimmat mallit
~Jft«l"fÄ «.-JS ■vain matematiikan opetuksen, ehdolla varikonesimiehen virkaa Kouvolan va- g ]»■ parhaimmat laa- \fOwSaSSO =

kuitenkin, että hänelle voidaan siirtää rikolla ovat hakeneet: toisen luokan = dut „.;„„
~ : :'TT> " m Smuita viikkotunteja se määrä, joka varikonesimies ICE. Söderman, vetu- ~.

... ,■, lv ,
. .

..., ~
, =

kuuluu nuoremman lehtorin opetus- «mestari B. Ilvessalo ja työnjohtaja Jjl huokeimpaan Seka rajattomia mallUOlllSUUKSia aistikkaiden VII- jjj
velvollisuuteen. w. Henriksson. | Ä*»«aoM distelmien tekoon tarjoaa Wuorioii tapetti ia lino- =

feamalla on ministeriö oikeuttanut Maanviljelijä R. V. Stenin anoniuk- BE i ... ■.,.,.;. .,

0
~ i_ «t .... sas

kouiuhallituksen asteittain toteutta- sesta rautatiehallitus on" määrännyt, B 1 leumivallkoima, JOka On kokoonpantu Siten, etta m
maan kimnaasiluokilla ne muutokset, että juna n:o 8 pysähtyy Nuppulinnas- = Se VOI tyydyttää vaateliainilliatkill toivomukset. ==

P koulun siirtyminen valtion hai- sa tarpeen vaatiessa. = WuORIOLLA Ant«iU-nn mpiflän Psitiäil Tpillp vimHpn liiitinirlpt Hlukusuunnitelmaan nähden vaatii. Rautatiehallitus on määrännyt, että M •-- ■ Antdkaa meidän eSlttdd leilie VUOOeil UUtUUdet, =

- Eläkkeet. Sisäasiainministeriö on tvhj ' at kaljatynnyrit saadaan ensi ke- pj ,ja tulette huomaamaan miten helposti Sopivien pj
myöntänyt Muolan piirin entiselle po- sjtaran 1 p:stä lukien palauttaa mää- pj mallien ia värieil Valinta Teille onnistuu, Valinta =

SSrnSk^otuSnl^kkeenksel,e 3K3Ä 1 —— 1 joka muuten voisi tuottaa suuriakin vaikeuksia. |
Kauppa- ja teollisuusministeriö on , El^.\ de

.

n
...

EPllan laitunvaihteen lii- pj pj
myöntänyt Våtskärin luotsipaikan ent. keimoitsijain anomus kappaletavara- pj . j• ,7„„m

.

„ W/, . ■luotsille V. V. Tillmanille täyden eUn- lllk enteen järjestämisestä edelleenkin m J SLBetll Jä LinOleUmimallO m
kautisen eläkkeen

' mainitulle laitunvaihteelle on hylätty. |= l ' Sg
Pn,*i i„ i o«,,tiii„i,,iii*„c t> k

Kirjanpitäjä Hj. Blankett on määrät- s määräävät huoneen kokonaisvaikutuksen ja ==

.

~

"/: "J* »enJwunndHiiu... -f os»- ty toistaiseksi hoitamaan yhtä alem- = antavat «ilot, ««uria - mal-irlrOlictmlfeia SS
ja lennatmhalhtuksen kamreerille G. man palkkau-luok-n kont-

aniavat leilie Siten SHUna manaoiUSUUkhia
V. Forsblomille on pyynnöstä myön- roHöörm virkaa rautatiehallituksen H järjestää kotinne oman makunne mukaan. pj
netty ero «rasta t. k. 31 p:stä lukien, kontrolliosastossa 'H 11jolloin han tulee täysin palvelleeksi. Pankinjohtaja Kvösti Kallion y.m. H "N /• =

Limingan emäntäkouln. Maata- paikkakuntalaisten anomukseen, "että SS **——-I—*—"* SS
lousnunisteriö on hyväksynyt arkki- paikkakuntalaiset omalla kustannuk- pj ==

tehti Jussi Paatelan
#

ja maataloushal- seilaan saisivat radan viertä pitkin ra- SS fCf>Knn viirtinn rtnrfpn SSlituksen vansen sopimuksen Limingan kentaa Mehtälän laiturille johtavan S Aulis- VUrtCII
Linolcumimattoien HemantaKoulmi rakennuspiirustusten ja tien, ei rautatiehallitus ole suostunut, pj ja löytyy juuri nyt kauniita ja halpoja yksivärisiä- ja bHnnittämutä suo- Mnailnn liittyväin l\o- .ia ainesehtysten mikäli se koskee tien rakentamista lai- SS asiantuntovs kakkatapetteja. Japanilaisia jakotimaisia kais- rittava* etevät SSvalmistamisesta, yhteensä 40,000 mar- turin länsipuolella olevalta vlikäytä- pj palvelus. lamattoja sekä halpoja puuvilla- kookos- ja juu- ammatti, PJi,-an palkkiosta. vältä. Sensijaan on rautatiehallitus SS iimattoja ou näinä päivinä saapunut varastoomme. mielisi SS

t* katsonut erinäisillä ehdoilla voivansa =s Paperiverhoja sekä eriväristä pinkopaperit». SS
toistaiseksi suostua tien rakentami- SS ■ t -t. t i •■• i -,i ±

•

•* t *• ■-t-,
~ .. . . t „. __!_ -xi -i .7 ■ ~-• SS Lähetyksiä maaseuduille toimitetaan nopeasti, =_I iittnrnmaon ihn see " radan viertä pitkm laiturin ita- _= SSIyLIUUUVSien IHO puolella olevalta ylikäytävältä. M . . SS

kirkas ja pehmeä säilyttääk- Rautatiehallitus on määrännyt lii- pj SJ
senne sen, arvoisat naiset, kennetarkastaja A. Hellströmin otta- __[ =

käyttäkää kauneusainetta, joka "?aan
,

osaa kuluvan toukokuun 30 pmä pS . ss
uudistaa ihohuokoset ja todella Tukholmassa alkavaan yhdysliikenne- S ps
nuorentaa hipiän. Käyttäkää komissiomm. _= _l S_

(

Tri Hartmannin Kansalaiset!
_

Muistakaa So- | iZ ||U ff l) ff_
w'Sfo^ w# <w U V i I U*

51x24237 Opettaja Jalmari Törmä. Heisin- =-
~— ', ■ B

ku Nikolai, ie c, «. s?. msmmm^^^mmm^s^åmfåmmMMiEmmmm^^å^^ ,

Sunnuntaina Toukokuun 27 p

PEERLESS Olympialaiskeräys.
Teknillisen Korkeakoulun YHoppilas-

kunnan reklaamitoimiston tilitys.

.ä O/YCITY-
-I||||AUTOA/B
\MSg? Bulevardi 5.

ö < Mx33277

Syistä, jotka eivät riipu Teknillisen
Korkeakoulun Ylioppilaskunnan rek-
laamitoimistosta, on tilitys Tekniikan
Ylioppilaiden 19. 2. 1928 järjestämäs-
tä reklaamikulkueesta jätetty vasta
7. 5. 1928 Olympialaiselle keräystoi-
mikunnalle lehtori E. Malmbergin ja
johtaja F. Ilanderin tarkastamana.
Täten ilmoitetaan tulopuolen päätty-
vän summaan Smk 522,018:06, »josta
Olympialaiselle keräystoimikunnalle
on tilitetty olympialaismerkkien myyn-
nistä kulkueen aikana kertyneet Smk
19,762:91 sekä kulkueen osanotto-
maksuinapa lahjoituksina saatuja Smk
454,915:35, joten kokonaismenot ovat
olleet Smk 57,339:80.

Saavutetusta tuloksesta lausutta-
koon osaaottaneille liikkeille parhaim-
mat kiitokset.

Sananen virkamiesten eläkkeistä.
Virkamiesten velvollisuus luopua vi-

rastaan 65 vuotta täyttäneenä tekee
kysymyksen virkaeläkkeistä erittäin
tähdelliseksi. Jos -rirkamiesten palk-
kaus on pidettävä epätyydyttävänä, on
se vielä suuremmassa määrässä epä-
tyydyttävä niiden suhteen, jotka tä-
ten joutuvat elämään 60 Vt :11a alku-
peräisestä virkapaikasta. Usealla heis-
tä nimittäin on yhtä suuret menot
perheen huoltajina kuin aikaisemmal-
lakin ikäkaudella, mutta eläkkeelle
joutuneina heidän tulonsa supistuvat
puoleen. Tämä epäkohta olisi mieles-
tämme välttämättä korjattava, sillä
jos niin ei tapahdu, täytyy virkamies-
ten ryhtyä jo virassa ollessaan varus-
tautumaan tämän' puutteellisuuden va-
ralta, ja se varustautuminen voi ta-
pahtua tavalla, joka ei ole yhtäpitävä
yhteiskunnan edun kanssa.

Niiden, jotka edellämainitun lain
aikana ovat virkoihinsa päässeet, ei
kuitenkaan voida katsoa olevan siinä
asemassa, että he tämmöistä yhteis-
kunnan puolelta tapahtunutta virka-
miesolojen järjestämistä voisivat pi-
tää epäoikeutettuna, sillä ovathan he
jo virkaa hakiessaan ' sen tienneet
Toista on sitä vastoin niiden kanssa,
jotka virkoihin ovat päässeet aikana,
jolloin heille yleisellä perustuslailla
oli vakuutettu oikeus pysyä virassaan,
kunnes laillisen tuomioistuimen pää-
töksellä siitä ehkä tulevat erotetuiksi.
Käille muodostuu aluSsamainittu laki,
ilman riittävää eläkettä, ilmeiseksi
sorroksi. Sillä tulisihan valtion samoin
kuin yksityistenkin noudattaa niitä
vakuutuksia, joiden perusteella vir-
kaan nimittäminen on tapahtunut.
Säästäväisyys, joka tapahtuu täm-
möisten oikeuskäsitteiden kustannuk-
sella, ei valtiota rikastuta, eikä tuota
kunniaa sille puolueelle, jonka ohjel-
maan virkamieskysymyksen järjestä-
minen edellämainittu sumaa lähinnä
on kuulunut.

Tähän nähden olisi kysymys virka-
miesten yleisestä palkankorotuksesta
ennen kaikkea, ulotettava eläkkeisiin,
joita vähintäin olisi koroitettava ra-
joituksitta 75 % :iin peruspalkasta ja
mitä erityisesti tulee niihin virkamie-
hiin, jotka 1789 vuoden vakuutuskir-
jan voimassa ollessa ovat saaneet
virkansa, olisi heille suoritettava lak-
kautuspalkkaa vastaava eläke.

V irkamies.

Vapaan valistustyön kurssit
s'lioppilaille

toimeenpannaan Suomen Xuorisö-öpis-
tossa Mikkelissä elofc. 20—27 p:nä, jos
riittävä määrä osanottajia ilmoittau-
tuu. Kurssit ovat -vapaat; ruoka mak-
saa opistossa 20:— päivä. Asuntoja,
sekä yhteisasuntoja että yksityisiä
huoneita järjestää opisto, jolle asunto-
tilaukset on osoitettava. Kursseihin tu-
lee ilmoittautua ennen kesäkuun lop-
pua.

Kursseilla luennoidaan kansanvalis-
tuksen historiasta ja kasvatusopista,
yhdistystoiminnasta, kerholiikkeestä,
kirjastotoiminnasta, kotiseutututki-
muksesta, Englannin kansanvalistus-
pyrkimyksistä, maalaissivistyksestä,
puhetaidosta ja lausunnasta, järjeste-
tään kerhoiltoja sekä laulu- ja lii-
kuntaleikkejä. Luennoitsijoina ja oh-
jaajina eri alojen erikoistuntijoita.

Kun maaseudun harrastukset kai-
paavat kipeästi opiskelevan ja jo
opintonsa päättäneen nuorison mukaan
saamista, avautuu valistusjärjestöil-
lemme nyt erinomainen tilaisuus in-
nostaa maalla asuvia ja kesälomalla
olevia ylioppilaita Paukkulaan kurs-
seille. Osanottajat eivät sitä varmaan-
kaan tule katumaan.

Kristilliset taidepäivät Sorta-
valassa kesäk 9—12 p:nä.

Olemme tilaisuudessa nyt julkaise-
maan Sortavalan Kristillisten Taide-
päivien ohjelman kokonaisuudessaan.

Lauantaina kesäk. 9 p :nä klo 4—5 ip.
ilmoittautuminen Evank. Seuran talos-
sa. Klo 5—G kuorojen harjoitus lyseos-
sa. Klo 0—7,30 avajaiset Evank. Seu-
ran talossa.

Sunnuntaina kesäk. 10 p:nä klo 8 ap.
kuorojen harjoitus lyseossa. Klo 9 aa-
miainen. Klo 10—12 jumalanpalveluk-
set luterilaisessa ja kreikk. katolisessa
kirkossa samanaikaisesti. Klo 12—2 ip.
Vakkosalmen puistossa kirkkokahvit.
Klo 2—i juhla seminaarissa. Klo 4
—5 päivällisaika. Klo 5—6 kuorojen
harjoitus lyseossa. Klo 7 ip. julila-
laulajaiset kirkossa.

Maanantaina kesäk. 11 p:nä. Klo 9
ap. aamiainen. Klo 10—12,30 lyseossa
esitelmätilaisuus. Klo 1—2,30 ip.
käynti Raamattutalossa ja museossa.
Klo 2,30—4 päivällinen. Klo 4—7 ret-
ki Jamilahteen. Klo 8 lopettajaiset
seminaarissa.

Tiistaina kesäk. 12 p:nä retki Va-
lamoon.

Osanottajille 25 :n matka-alennus-
ta. Ilmoittauduttava ennen t.k. loppua
os.: rva Lyyli Hilden.. Sortavala. Yh-
teisasuntoihin aikovain on otettava mu-
kaan peite, lakanat ja pyyhiliihat.

Kiitos.
Sydämellinen kiitos kaikesta ystä-

vällisyydestä jonka sain osakseni
70:tenä syntymäpäivänäni ystäviltä lä-
hellä ja kaukaa.

O. Tavaststjerna.

Siitos.
Nöyrin kiitos Sömäs Oy:lle sekä

omille työnjohtajille, tovereille ja kai-
kille, jotka osaaottivat rahalahjaan
Robert Hellmanin kuoleman johdosta.
S3 SI L. Hellaan.

Teknillisen Korkeakoulun ylioppilai-
den järjestämään reklaamikulkueeseen
19. 2.

_

1928 olympialaisen keräyksen
hyväksi ottivat osaa seuraavat liik-
keet:

F. Sergejeffin Tupakkatehdas Oy,
Viipuri. Keskinäinen Henkivakuutus-
yhtiö Suomi, Helsinki. Wilh. Schau-
mans Fanerfabrik Ab, Jyväskylä. Va-
lokuvaustarpeisto Oy Solio Äb, Hel-
sinki. Ab Gutehoffnungshiitte Oy,
Helsinki. Kalle Kuusinen Oy, Helsin-
ki. Palovakuutus Oy Imatra, Helsinki.
Ab Stockmann Oy, Helsinki. Finska
Ångfartygs Ab, Helsinki. Oy Valistus,
Helsinki. Karjalan Kirjapaino Oy,
Viipuri. Keskinäinen . Vakuutuslaitos
Sampo, Turku. S. Vuorio, Helsinki.
Ab Radiator Oy, Helsinki. Oy Berg-
ström Ab, Helsinki. Helsingfors Pa-
raplyfabrik Ab, Helsinki. Rakennus-
osakeyhtiö Pyramid, Viipuri. Jord-
brukarenas Mjölkcentral Ab, Helsinki.
Autola Oy, Helsinki. Matkustajakoti.
Arena, Helsinki. Oy Nizza Sikaarin-
tuonti Ab. Helsinki. Amaradio Oy,
Helsinki. Singer Sewing Machine
Company. Helsinki. Kauklahden Lasi-
tehdas. Kauklahti. P. P. Morosoff,
Viipuri. Oy Liljeroth & C:o, Helsin-
ki. Oy Attila, Tampere. Maskin ocli
Brobyggnad Ab. Helsinki. Pohjois-
maiden Autotuonti, Helsinki. Kustan-
nusosakeyhtiö Otava, Helsinki. Kah-
vila Pagod, Helsinki. Herrain Vaa-
tehtimo, Helsinki. Oy Suomen Urhei-
luaitta Ab, Helsinki. Hirsilän Kenkä-
tehdas. Hirsilä. Keskusosuusliike
Hankkija r.L, Helsinki. Suomen Rau-
tasänky Oy. Helsinki. Helsingin Ra-
kennusainekauppa Oy, Helsinki. Tam-
pereen Puuvillateollisuus Oy, Tampe-
re. Maalarien Matto-, Tapetti- ja Vä-
riliike Oy, Helsinki. Oy Hiekka, Hel-
sinki. Martta, Helsinki. Orientaliska
Cigarettfabrik Ab, Helsinki. Helsin-
gin Rautatieravintola, Helsinki. Oy
Urheilutarpeita, Helsinki. Yleinen
Rakennusosakeyhtiö. Helsinki. Ab
Th. Wulff, Helsinki. Suomen Gum-
mitehdas Oy, Helsinki. C. W. Baeher
& Son, Helsinki. Valtion Alkoholi-
liike, Helsinki. Ab Sinebrychoff,
Helsinki. Suomen Karjakeskuskunta
r.L, Helsinki. K. H. Sainion Kenkä-
kauppa, Helsinki. Helsingin Kutomo-
ja Kravattitehdas Oy, Helsinki. Nobel
Standart Oy, Helsinki. Ab Herraan
Lindell Oy, Helsinki. Ano Joh. Ahti,
Helsinki. Oy Arabia Ab, Helsinki.
K. T. Puromiehen Kirjapaino Oy, Hel-
sinki. Ab Andell. Tenström & C:o
Oy, Helsinki. Finska Ab Philips, Hel-
sinki. Helsingin Nahkahuonekaluteh-
das, Helsinki. Ab Vesijohtoliike Hu-
bér Oy. Helsinki. John Nurminen Oy,
Helsinki. Oriveden Kenkätehdas Oy,
Orivesi. Helsingin Kaupungin Kaasu-
laitos. Helsinki. Oy Systema, Helsin-
ki. Atelier Vigil, Helsinki. Billnäs
Bruks Ab. Billnäs. Ab F. Tilgmann
Oy, Helsinki. Ab A. O. Seeck Oy,
Helsinki. Sören-Bemer & C:o, Hel-
sinki. Oy Valven Kenkätehdas Ab :
Helsinki. Kylpylaitos Central Oy, Hel-
sinki. Viipurin Höyryvene Oy, Vii-
puri.

Reklaamikeräyksen yhteydessä ovat
olympialaisrahasioon Jahjoittaneet seu-
raavat liikkeet:

Ab Algol Oy, Helsinki. Ab Auto-
car Oy, Helsinki. Ab Autovulgano,
Helsinki. Aug. Ludw. Hartwalls Mi-
neralvattenfabrik Ab. Helsinki. A. V.
Sandman & C:o. Helsinki. Axel von
Knorrings Tekniska Byrå, Helsinki.
Bröderna Udd. Byggnadskontor, Hel-
sinki. Companie Générale d'Electrici-
té, Helsinki. Edv. Fredr. Ekberg, Kah-
vila ja Leipomo. Helsinki. Ekströms
Maskinaffär, Helsinki. Helenius, joh-
taja, Helsinki. Helsingin Kaupungin
Sähkölaitos. Helsinki. Hugo Bastmans
Ab, Helsinki. Huonekaluliike Meblo,
Helsinki. Kajaanin Puutavara Oy,
Kajaani. Kansallinen Kirjakauppa,
Turku. Kansallis-Osake-Pankki, Hel-
sinki, Karinen, johtajar Helsinki. Kes-
kinäinen Henkivakuutusyhtiö Salama,
Helsinki. Kreuger & To*ll Finska Ab,
Helsinki. Lehtonen E., Helsinki. Lojo
Kalkverk. Ab, Lohja. . Luottopankki
Oy, Helsinki. Maakuntain Keskus-
Pankki Oy, Helsinki. Mikko Nup-
posen Huonekaluliike, Lahti. sOulun
Totéllisten Teknikkojen Seura», Ou-
lu. Oy Kuva Ab, Helsinki. Oy Lah-
den Margariini ja vientikermatehtaat,
Lahti. Oy Teka Ab, Riihimäki. Oy
Termo Ab, Helsinki. Palovakuutusyh-
tiö Imatra. Helsinki. Pargas Kalk-
bergs Ab, Parainen. Räätäliliike Jur-
vanen, Helsinki. Savonius & C:o, Hel-
sinki. Siviili- ja Virkapukimo, Helsin-
ki. Suomen Nahkatehtaitten Keskus
Oy, Helsinki. Suomen Sahanomistaja-
yhdistys, Helsinki. Suomen Suoliliike,
Helsinki. Vaatturiliike James Siven,
Helsinki. Vallilan Kaljatehdas. Valli-
la. Werner Söderström Oy Kustan-
nusliike, Porvoo. Yhdistyneet Villa-
tehtaat, Helsinki.

Kulkueen järjestämisessä ovat muu-
ten avustaneet seuraavat helsinkiläi-
set liikkeet:

Ab Valfrid Alfthan Ov. Ab Victor
Ek Oy, Enroth & C:o, Ab Karl Fa-
zer Oy, Korpivaara & Halla Oy, Suo-
malainen Petroolituonti Oy Masut. S.
O. K., Jalo N. Syvähuoko, Julius Tall-
berg Ab, Talous-Osakekauppa, Velin
1., Aug. Ludw. Hartvalls Mineralvat-
tenfabrik Ab. Fix Express. 2454S

HELSINGIN SANOMAT
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Arvopaperipörssi.
19/5—26/5 28.

Nouseva suunta, josta oli jo selviä
nerkkejä nähtävissä edellisellä . vii-
kolla, osoittautui myöhemmin vain
ohimeneväksi vaihekaudeksi. Kulu-
neen viikon alkupuolella oli kauppo-
jen määrä kyllä tyydyttävä, mutta
kurssit eivät enää nousseet, vaan oli
suunta pikemmin päinvastainen, yk-
sinäisiä poikkeuksia lukuunottamat-
ta. Samaa jonkunverran epämää-
räistä kehitystä jatkui viikon loppu-
puolelle saakka, kunnes lauantaina
jälleen oli hieman parempi. Useim-
mat osakkeet niin pankki- kuin teol-
lisuuspuolellakin päättyivät näet sil-
loin vahvoina. Tulokset jäivät kui-
tenkin enimmäkseen miinuspuolelle,
vaikkakin tappiot ovat vaatimatto-
mia, eivätkä varsinkaan pankkipuo-
lella vielä tasoita edellisellä viikolla
saavutettuja voittoja. Muuten oli
vaihto pankkipuolella nytkin huo-
mattavasti voitolla, teollisuusosak-
keiden osuuden pysyessä suhteellisen
pienenä. Nykyinen tavallista uhkaa-
vampi tilanne työmarkkinoilla on
kylläkin omiansa pidättämään suu-
remmista kokeiluista teollisuusosak-
keilla, erityisesti vientiteollisuudessa,
jossa liikekonjunktuurit tätä nykyä
eivät muutenkaan ole erityisen lois-
tavat.

Obligatioryhmässä myytiin va-
paus- ja sotakorvauslainaa en-
tiseen kurssiin 90V4 %. Tornator-
lainaa 89 % ja 6V„ %:sta asutuslai-
naa v:lta 1927 kurssiin 94 %.

Pankkiosakkeista K. O. P.. josta
edelleen tehdään kauppoja varovai-

sesti ja pienin erin, pääsi maanantai-
na jo kurssiin 700:—, mutta myö-
hemmin sitä myytiin alemmastakin,
aina 694:ään. Viikon lopputulos
osoittaa 2 mkn voittoa. Yhdyspank-
kia vaihdettiin muutama tuhat kap-
paletta, ensin kurssiin 335:—, sitten
asteittain alempana (perjantaina
ä 330:50). Tulos tappiota 3 mk. Hel-
singin Pankin vaihto oli tavallistaan-
kin suurempi. Perjantaina myytyjen
osakkeiden määrä kohosi lähes vii-
teentuhanteen. Kurssi, joka alkuvii-
kolla hieman heikkeni, vahvistui
myöhemmin kysynnän kasvaessa ja
päättyi lauantaina miltei muuttumat-
tomana 169:ään. Liittopankista pää-
tettiin tällä kertaa kauppoja vähem-
män ja kurssi putosi 2,5 mk:lla.
Tampereen Pankkia myytiin pienem-
pi määrä kurssiin 560:—, Länsipank-
kia samoin å 253: —. Maatalouspan-
kista maksettiin alkuviikolla ä
400:—. mutta viikon lopulla kurssi
oli pudonnut 390:een ia tulos osoitti
tappiota 8 mk.

Teollisuuspuolella tehdyt kaupat
käsittivät enimmäkseen puunjalos-
tusteollisuuspapereita. Kymiä vaih-
dettiin ahkeraan, mutta jatkuvasti
alenevilla kursseilla. Viikon tappio
on 20 mk. Läskelää myytiin uuteen
pohjakurssiin 780:—. Samoin Lohjan
Sellulosaa ä 49: ja Kajaania
å 2,700:—. Valkiakoski aleni 5 mk.
Yhtyneistä maksettiin å 1870—1900.
Kutomateollisuusosakkeista myytiin
Finlaysonia muutama kappaleia 28,000:—.

TärkeimmSt osakekurssit:

£ V. 1928 aikana ~. . , .
»g" Osinko tehtyjen kauppojen Ostonoteeraukset
< 2. kurssit 3 i al,a '9—26/5o ,

g 1926 ! 1927 Korkein j Alin Korkein Alin
I | [

200 18% 18°/o Kansallispankki 730 670 697,5 692
100 18 19 Yhdyspankki 353.5 323 335.5 331
100 10 11 Liittopankki 200 166,5 172.3 169,5
100 11 12 Helsingin Pankki 190 163 169.5 167,5
200 16.5 17 Tampereen Pankki SNS 530.5 560 552
100 15 16 Länsipankki 312 ~ 240 254 253
100 6 8 Kasityöl. Pankki 14S 133 136,5 135
200 10 10,5 Maatalouspankki 410 1 364 400 390
100 9 10 Savo*Kar j. Pankki 183 I 154,5 161 161
200 9 9 Pohjolan Pankki 304,5 265 270 270
100 7 8 Atlas Pankki 170 130 170 165
100 10 12 Turunmaan Pankki 207 168 170 170

1000 9 10 Suom. Höyryt Oy. 1500 1300 1310 1280

500 50mk! 50mk Vak. Yht. Pohjola 1500 1460 1475 1475
IiOO 140mk 140 mk » „ Fennia 2475 2350t

2000 25% 12,5»/, Tamp.Pell.S.Rauta 6200 4500 4530 4525
300 0 0 Oy. Wärtsilä 187 125 137 130

1000 10 9 Kone» ja Siltateoll. 2300 2000 1000 1900
1000 0 0 Oy. Strömberg 805 j 670 715 675
1000 18 9 Kymi Oy. 1950 j 1570 1620 1590
500 15 15 Yhtyn. Paperiteht. 2000 j 1725 ISSO 1760

1000 12 15 Kemi Oy 2100 ! ISOO 1950 1930
2000 15 8 Kajaanin Puut. 3300 2700 2700 265 c

100 12 0 Lohjan Sellul. 95 53 53 49
500 12 8 Laskelä 930 780 785 775
200 6 6 Valkiakoski 3SO 300 320' 312
500 12 12 Yhdistyn. Villat 1225 980 990 975
100 22 13 Suomen Trikoo 285 245 274 263

10000 40 15 Finlayson 31,000 27,500 27,900 27,500
100 10 10 Pargas 400 190 232 210
400 20 6 Suomen Sokeri 660 530 555 546

1000 20 i2O Strengberg 3550 2570 2840 2825

Yhtiökokouksia.
Koulutarpeiden Keskus-

liike Osakeyhtiön yhtiökokous
pidettiin t.k. 25 p:nä yhtiön kontto-
rissa Helsingissä Kokouksen avasi
johtokunnan puheenjohtaja, toimitus-
johtaja J. Jäntti. Puhetta johtamaan
valittiin kouluneuvos O. Rauhamaa ja
sihteeriksi prokuristi Olli Hyfkäs.

Esitettiin johtokunnan laatima vuo-
sikertomus, joka sellaisenaan hyväk-
syttiin, samoin hyväksyttiin viime vuo-
den tilit tilintarkastajien lausunnon
mukaisesti. Osinkoa päätettiin jakaa
B pros.

Johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi
valittiin johtaja G. Gyllenberg ja pro-
kuristi U. Kokki. Näiden lisäksi kuu-
luvat johtokuntaan prof. Alvar Ren-
qvist, toimitusjohtaja Hannes Myllylä
ja prokuristi W. Björkroth. Varajäse-
niksi valittiin esittelijäneuvos Y Loi-
maranta, tri K. E. Kivirikko ja opet-
taja K. A. Horma. Tilintarkastajiksi
valittiin johtaja A. E. Nissinen ja
konttoripäällikkö Jalmari Honkavaara,
varalle lehtori T. Markkola.

Läskelä Bruks Ab:n varsinai-
sessa yhtiökokouksessa t. k. 19 p:nä
vahvistettiin osinko 8 %:ksi ja mak-
setaan se tulevan syy sk. 1 p:stä läh-
tien. Erovuoroiset johtokunnan jäse-
net, varatuom. E. Polon ja insin. J.
Th. Lindroos valittiin uudelleen sekä
uudeksi jäseneksi lakit, tri A. Freyn
tilalle, joka oli pyytänyt vapautusta,
varatuom. Åke Gartz. Varajäseneksi
valittiin insin. Erik Börjeson. Tilin-
tarkastajiksi valittiin hallintoneuvos
Axel Rikberg ja kunnallisneuvos K.
Nissinen, varalle hra Olof Sohlberg ja
iohtaia O Kivinen- -

Kylvötyöt Uudellamaalla
edistyneet hyvin.

Liiallinen märkyys kuitenkin
haitannut niitä.

Eri
_

tahoilta Uudeltamaalta saatu-
jen tietojen mukaan ovat kylvötyöt
Uudellamaalla viime päivien suotuis-
ten ilmojen vallitessa edistyneet hy-
vin. Juurikasvit ovat kaikkialla jo
kylvetyt ja kaurankylvöt saadaan
yleisesti loppuun suoritetuksi tällä vii-
kolla. Pitkällisten sateiden takia oli-
vat peltotyöt puolitoista viikkoa ko-
konaan keskeytyneenä. Liiallinen mär-
kyys on vieläkin monin paikoin, var-
sinkin alavimmilla mailla haitannut
kylvötöitä. Maas. Tul.

Tilaajien, jotka muuttavat osoi-
tettaan, tulee efidottomasti muu-
toksesta ilmoittaessaan mainita
entinen osoite.

Parisi i n
järjestää Taiteilijaseura seuramatkan

kesäk. 5 p:nä.
Huorn.! Ainoastaan muutamia paik-

koja saatavana.
Meno- ja paluulippu Helsinki—Pari-

si I lk. laivalla Smk. 2,100:—. Taide-
museoissa opastaa Tait.-seuran pu-
heenjoht., maist. L. Vennervirta. Yh-
teispassi hankitaan. Omalla passilla
voi poiketa muualle ja jäädä pidem-
mäksi ajaksi. Läh. täit. K. Kuutola,
Kasarmink. 48. Taide- i» Kehvsliike,
Duhelimitse 26 803. x

TALOUDELLINEN ELÄMÄ
Yhdysvaltain taloudet
linen toiminta huhti»

kuussa.
(Helsingin Sanomain erikoistieto.)

Huhtikuussa jatkui varsin vilkas

toiminta eräiden johtavien teollisuuk-
sien aloilla, vaikka yleinen liiketilanne
olikin jossakin määrin epäsäännöllinen.
Kaupantekoa haittasi maan monessa
piirissä epäsuotuisten sääolojen aiheut-
tama epävarmuus, mutta n.s. raskaan
teollisuuden alalla jatkui sama erittäin
vilkas toiminta kuin maaliskuussakin,
jota yleensä on pidetty tämän alan
huippukautena.

Terästeollisuus saavutti edelleen
erinomaisia tuloksia viime vuoden sa-
maan aikaan verraten niin hyvin tuo-
tannon määrään kuin laivauksiin näh-
den. Tämän vuoden neljän ensimmäi-
sen kuukauden aikana on saavutettu
uusi suuri ennätys ja viime huhtikuun
tuotannon määrä oli suurempi kuin mi-
kään edellisen vuoden saman kuun tuo-
tanto. On laskettu, että teollisuuden
kokonaistyökyvystä keskimäärin 88
pros. oli viime kuussa toiminnassa sen

sijaan että viime maaliskuussa oli 88,5
ja viime vuoden huhtikuussa 85 pros.
Chicagon piirissä oli tämä suhdeluku
95 pros. sen vuoksi että maanviljelys-
työkalujen, ratakiskojen ja rakennus-
parrujen kysyntä oli suuri. Maa-
liskuun terästuotannosta saadut lopul-
liset numerotiedot osoittavat, että
kaikkien aikojen lähinnä suurin kuu-
kausiennätys saavutettiin silloin, sillä
tuotannon päivittäinen keskimäärä oli
silloin 166,945 tonnia. Vuoden ensim-
mäisellä neljänneksellä saavutettiin
uusi neljännesvuosiennätys tuotannon
kokonaismäärän ollessa 12,544,156 ton-
nia eli 4,18 pros. suurempi kuin sama-
na aikana viime vuonna.

Automobiilituotannon kehitys käy
edelleen nopeaa vauhtia. Koko teolli-
suuden alalla oli maaliskuun tuotannon
kokonaismäärä 412,825 yksikköä, mikä
merkitsee 27,5 pros. suuruista lisäystä

edell. kuukauteen ja 4,6 pros. lisäystä

viime vuoden maaliskuuhun verraten.

Tämän vuoden ensimmäisen neljännek-

sen kokonaistuotanto on 3,1 pros. suu-
rempi viime vuoden saman ajan tuo-

tantoa ja jos Fordin tuotantoa ei ote-
ta lukuun, on lisäys miltei 30 pros.
Huhtikuun aikana ovat tuotanto ja
myynnit jatkuneet laajenevaan suun-
taan ja n.s. poikkeukselliset myynnit
ovat todella hävinneet. Useilla teolli-
suuslaitoksilla on miltei koko työvoima
käynnissä. Halvempien ja keskihin-
taisten merkkien välinen kilpailu on
ankara.

Rakennusteollisuus on edelleenkin
yksi suurimpia tekijöitä nykyisessä
teollisuustilanteessa. 36:ssa itäisessä
valtiossa tämän vuoden tammik. 1 ja
huhtik. 30 p:n välisenä aikana hyväk-
syttyjen sopimusten sisältämäin kus-
tannusarvioiden yhteissumma on
2051,9milj. doll., ollen lisäys viime vuo-
den samaan aikaan verraten 6,3 pros.
Vertailu osoittaa, että suurimmat li-
säykset ovat Chicagon ja Bostonin pii-
reissä sekä suurimmat vähennykset
Minneapoliksen ja Pittsburgin pii-
reissä.

New Yorkin arvopaperipörssissä oli
kauppa viime huhtikuun aikana vilk-
kaampaa kuin missään huhtikuussa
aikaisemmin. Osakkeita myytiin kaik-
kiaan pyörein luvuin 8ö,57 milj. kpl
sen sijaan, että viime maaliskuussa,
joka on ennätyskuukausi, myytiin
84,99 milj. kpl, Diskonttokoron nou-
su viidessä keskuspankkipiirissä ja
tästä johtunut suunnan kiristyminen
lyhytaikaisten lainain markkinoilla on
vaikuttanut verraten vähän arvopape-
rikaupan laajuuteen. Hintasuunta oli
nouseva, vaikka aika olikin epävarma.
25 :n rautatiosakkeen keskimääräinen
kurssi oli kuukauden alussa 119,43,
kohosi korkeimmilleen huhtik. 27 p:nä,
jolloin se oli 127,16 ja aleni huhtik.
loppuun mennessä 124,80:een, ollen
nettovoitto 4,37. 25:n teollisuusosak-
keen keskimääräinen kurssi oli kuu-
kauden alussa 264,26 korkein kurssi
oli 269,75 v.k. 13 p:nä ja kuukauden
loppukurssi 264,49, mikä osoitti 0,23
suuruista nettolisäystä.

Rahamarkkinoilla nousi korko kuu-
kauden aikana yhtämittaisesti. Arvo-
papereita vastaan annettujen lainojen
keskimääräinen korko oli 5,03 pros.
sen sijaan, että se maaliskuussa oli
4,462 ja viime vuoden huhtikuussa
4,27 pros. Uudistuskoron keskimäärä
oli 5,025 pros. sen sijaan, että se maa-
liskuussa oli 4,451 ja viime vuoden
huhtikuussa 4,216 pros. Kumpikin
keskimäärä on korkeampi kuin on ol-
lut sitten jouluk. 1926. Määräaikais-
ten lainain korko nousi jatkuvasti ko-
ko kuukauden ajan, ollen kaikkien
vekselien korko kuukauden lotmssa 5

pros., mikä on korkein korko sitten
1926 vuoden lokakuun. Nousuun oli
syynä liikelainain.vilkas kysyntä, poik-
keuksellisen suuri kiinnelainain ky-
syntä, -viiden Federal Reserve-pankin
diskonttokoron nousu sekä suuri kul-
lanvienti.

Vehnän ja muun viljan hinnat ovat
huhtikuun aikana hiljaisesti nousseet,
osaksi epäsuotuisten satotietojen,
osaksi vilkastuneen keinottelun joh-
dosta. Chicagon vehnämarkkinoilla
noteerattiin toukokuun vehnä huhti-
kuun alussa 1:42 bush. ja lopussa
1:70, ollen kuukauden nettonousu 28
centiä ja kuukauden lopussa noteerat-
tu hinta 63 cent, korkeampi viime
viwu». t«J*«v. sainan gjau lantaa.

Puolukkalaatikoiden standardi»
sointi.

Standardiehdotukset hyväksyttiin eilen
pidetyssä kokouksessa.

Suomen Vientiyhdistys lähetti ai-
koinaan puolukkain vientiä harjoitta-
ville liikkeille ehdotuksen puolukka-
laatikoitten standardisoimisesta. Eh-
dotuksen johdosta tehtiin eräitä huo-
mautuksia, jotka koskivat kansirako-
jen suuruutta, kannen nauloittamista-
paa. sekä kantorivan kiinnittämistä.
Näitten kysymysten käsittelemistä se-
kä puolukkalaatikoitten standardisoi-
misehdotusten lopullista hyväksymis-
tä varten kokoutuivat puolukanviejät
sekä Suomen Vientiyhdistyksen nimit-
tämät tarkastusmiehet täällä eilen yh-
teiseen neuvottelukokoukseen Suomen
Teollisuusliiton huoneistoon.

Yli tuhat

Penta* Kokouksessa hyväksyttiin lopulliset
ehdotukset puolukkalaatikoitten stan-
dardeiksi. Tehtyjen ehdotusten joh-
dosta hyväksyttiin laatikon kannen
rakojen suuruudeksi 10—20 millim. ja
kansinaulaukseen käytettäväksi 2-tuu-
maisia nauloja sekä päätettiin ehdot-
taa kantoripaa koroitettavaksi siten,
että leimaasta varten tulee tilaa 80—
100 millim. leveydeltä.

Senjohdosta, että tarkastusmaksujen
korkeus on pidättänyt monen viejän
tarkastuttamasta puolukkalähetyk-
siään, vientiyhdistys oli ehdottanut
kokoukselle, että leimausmaksu säi-
lytettäisiin entisellään eli 25 pen-
nissä laatikolta, mutta että tarkas-
tuspalkkio vaihdettaisiin 50 mk:n lu-
nastusmaksuun kustakin todistuksesta,
josta, kuten tähänkin asti, 15 mk tu-
lisi vientiyhdistykselle. Kokous päät-
ti, että leimausmaksu pysytetään 25
pennissä laatikolta, mutta että tar-
kastuspaikka on 100 mk kustakin to-
distuksesta, josta maksusta 25 mk
tulee vientiyhdistykselle.

omistajaa Suomessa !

pörssi.

Viidessä vuodessa on
Penta-moottori saa-
vuttanut tämän ai-
nutlaatuisen levikin
maassamme. Murto-
osan pitkästä Penta-
omistajain luettelosta
muodostavat m. . m.
seuraavat nimet:
Tasavallan Presidentti.
Puolustusministeriö.
Merenkulkuhallitus.
Helsingin Sotasatama.
Suomenlinnan Komendanttivirasto.
Poliisilaitos Helsingissä ja Malmilla.
A. Ahlström O/Y, Noormarkku,

Varkaus ja Kajaani.
O/Y Wilh. Schauman, Pietarsaari.
Kymmene Aktiebolag, Kymi.
A/B Uleå, Oulu.
Kajaanin Uittoyhdistys, Kajaani.
G. A. Serlachius A/B, Mänttä.
Cadenius & Grahn, Kotka.
Toiminimi Joh. Askolin, Porvoo.
Kaukas O/Y, Savonlinna.
O/Y Stockfors, Kotka.
Hackman & Co, Kuopio.
Aug. Eklöf A/B, Porvoo.
W. Rosenlew & Co, O/Y, Pori.
Äänekoski O/Y, Äänekoski.
Strömsdals Bruk, Juvantehdas O/Y,

Kuopio.
Pääjoht. J. Castren, Helsinki.
Kauppaneuvos L. Krosrius, Helsinki.
Ins. E. v. Frenckell, Helsinki.
Prof. A. Tulenheimo, Helsinki.
V.t:ri Jacob von Julin, Helsinki.
Pank. joht. L. v. Pfaler, Helsinki.
Kauppaneuvos I. Lindfors, Helsinki.
V.t:ri Raf. v. Frenckell. Helsinki.
Joht. F. Mortensen, Helsinki.
Konsuli Hugo Riska, Helsinki.
Joht. Jul. Polin, Kynii.
Joht. G. Bonsdorff, Kymi.
Ins. Jarl Serlachius, Helsinki.
Metsänhoit. H. Hackman, Viipuri.
Konsuli H. Paersch, Loviisa.
Joht. L. C. Petersen, Helsinki.
T:ri A. v. Fieandt, Viipuri.
Maist. E. Rosenlew, Pori.
Joht. Sven Fazer, Helsinki.
T:ri W. Rosenlew, Pori.
T:ri E. Björkenheim, Helsinki.
Apteekkari W. Hjelt, Jyväskylä.
V.t:ri K. G. Christensen, Lahti.
Kenraali R. Walden, Helsinki.
Pank. joht. H. Saarinen, Mäntyharju.
Joht. O. Roiha, Lappeenranta.
V.trri T. Hukkinen, Helsinki.
Tuomiorovasti K. H. Senpälä, T:rc.
Joht. P. H. Kaihola. Mikkeli.
Joht. K. J. Canth, KuoDio.
Asessori V. Karsten. Helsinki.
Senaattori Kaarlo Castren. Helsinki.
Konsuli H. Starckjohann. Viinuri.
V.trri B. Sourander. Helsinki.
Raken. mest. Osk. Vilamo, Helsinki.
T:ri L. Biaudet. Loviisa.
T:ri v. Troil. Mänttä.
Eversti T. Aminoff, Helsinki.
Trri E. Therman, Porvoo.
Joht. .T. Salveden. Helsinki.
Apteekkari Hj. Gahmberg, li.
Ins. W. Ramsay. Kuusankoski.
Oopperalaul. V. Hammar, Helsinki.
Vuorineuvos G. Sumelius. Tamnere.
Pank. joht. A. Nysten. Helsinki.
V.t:ri Lahia Castren. Helsinki.
Joht. A. Hohenthal, Helsinki.
Ins. Björn Weckman. Helsinki.
Ins. J. Ehrnrooth, Kaukaa.
Vuorineuvos F. A. Juselius, Pori.
T:ri H. Wasenius, Helsinki.
V.trri Gust. Norrmén, Helsinki.
Raatimies Y. Similä. Helsinki.
Knnnallisneuv. N. Helander, Heinola
sekä myös suuri joukko matkusta-
jankuljetusneuvoienomistajia m.m.
Helsingin ja Mustikkamaan vä-
lillä.

Riian kansainväliset messut.

Tämän kesän kuluessa toimeenpan-
naan Riiassa 7:s kansainvälinen mes-
sunäyttely, joka pidetään avoinna
heinäk. 29 p:stä elok. 12 ptvään. Mes-
sunäyttelyn yhteyteen jäljestetään
myöskin karja- ja siipikarjanäyttely,
joka on avoinna elbk. 4—G p:nä. Sen
johdosta, että Latvia tänä vuonna viet-

tää itsenäisyytensä 10-vuotisjuhlaa ja
sen johdosta, että viime vuonna ei
maassa ollut tämäntapaisia näyttelyjä,
odotetaan kummankin tämänvuotisen
näyttelyn muodostuvan tavallista laa-
jemmaksi ja monipuolisemmaksi. Kan-
sainväliseen messunäyttelyyn tulee
Ruotsille, Sveitsille ja Neuvosto-Ve-
näjälle omat paviljonkinsa ja on Sak-
san, Englannin, Tanskan, Yhdysval-
tain ja eräiden muiden maiden osan-
otto näyttelyyn nyttemmin varma.

Heinäk. 28—30 p:nä pidetään Riias-
sa Latvian yleisen nuorisonlaulujuh-
la, johon ottaa osaa 5,000 latvialaista
ja 1,000 ulkomaalaista laulajaa.

Neuvosto* venäjän valtiovelka.

Moskova, 23. 5. (TASS) Neu-
vosto-Venäjän valtiovelka oli toukok.
1 pnä 1,172,7 miljoonaa ruplaa; siitä
oli lainoja 1,028,3 milj. ja juoksevia
maksusitoumuksia 144,4 milj. Kulu-
van tilivuoden seitsemän ensimmäisen
kuukauden kuluessa oli valtiovelka li-
säytynyt 431,6 milj. ruplaa, mikä en
58 % lokak. 1 pnä 1927 olleesta val-
tiovelan määrästä, 741,1 milj. ruplasta.

Yhdysvaltain virallinen
diskonttokorko.

Atlanta, 25. 5. (STT) Täkäläi-
nen Federal Reserve Bank on koroitta-
nut rediskonton 4:stä 4,5* prosenttiin.

Reuter.

Osake-enemmistön kauppa Vaa-
sassa. Näinä päivinä päätetyllä kau-
palla ovat hrat Ragnar Ericsson, Eino
Kuusisto y.m. ostaneet vaasalaisen
siirtomaatavarain tukku- ja vähittäis-
kauppaa ynnä kahvipaahtimotoimintaa
harjoittavan Ab. Caffekompaniet—
Kahvikomppania Oy:n osake-enemmis-
tön. Yhtiön osakepääoma on 400,000
mk. ■

.

Yhtiön uusi johtokunta on valinnut
liikkeen johtajaksi hra A. Finnen ja
prokuristiksi hra Ericssonin. Toimin-
taa jatketaan samaan tapaan kuin
tähän asti.

Pankki.

Kansallisp.
Kiinteistöp.

> (uusia)
Pohj. Yhd.p.
H:gin 0.-P.
Tamp. 0.-P.
Liittop. ..

Länsi-Suom.
0.-P. ...

Maakiinteis-

Penta-omistajan ar-
vostelussa on paras
todistus Penta-moot-
torin korkeasta laa-
dusta, luotettavuu-
desta ja halvasta
käytöstä sekä sen

pitkästä iästä.

Päaedust. Dipl. ins.
Harry Mieritz

Kasarmink. 34. Puh. 21513 ja 25 731.

Mx 245791

töpankki .

Turunm. p.
Käsityöl. p.
Luottop. ..

Savo-Karj.p.
Maatalousp.

» (uusia)
P. Osakep.
Atlas Oy.

.

Kulkulaitos-
ja sekal.

osakkeita
S, H. O. Y.

> (etuoik.)
Etelä-Suom.

Tel
Agros ....

Teollisuus-
osakkeita
Tamp. Peli.
Valkiakoski
Suom. Sok.
Värtsilä ..

Parainen ..

j> (etuoik.)

Obligatiolta.

Helsingin Arvopaperi*

Eilen muuttui suunta nousevaksi.
Arvopaperipörssissä nousivat eilen

useimmat teollisuusosakkeet, aiheut-
taen sen, että noususuunta pääsi voi-
tolle. Kaikkiaan noteerattiin 13 osto-
kurssin nousua ja 9 alenemista. Kau-
panteko oli eilen jonkin verran lai-
meampaa kuin toissapäivänä.

Pankkiosakkeista Kansal-
lisp. nousi 3:— ja L.-Suomen p. 1:—,
jota vastoin Hels. Osakep. ja Käsi-
työläisp. alenivat — :5O. Osakkeita
myytiin 2,760 kpl, josta julkihuu-
dossa 50 Kansallisp. kurssiin 695:—,
1,800 Hels. Osakep. 169:50 169:—,
800 Liittop. 170: 169:50 ja 90
S.-Karjalan p. 161: sekä vapaassa
kaupanteossa 20 Kansallisp. 695:—.

Sekalaisista osakkeista
S. H. O. Y. (kanta) aleni 10:—.
Osakkeita myytiin julkihuudossa
105 kpl, josta 5 S. H. O. Y. (kanta)
kurssiin 1,290: ja 100 Agroksen
72:—.

Teollisuusosakkeista
11 nousi ja 6 aleni. Finlayson nousi
300:—, Kajaanin Puut. 50:—, Kymi
10: sekä Tamp. Pellava, Läskelä,
Gutzeit ja Lohjan Kalkki s:—, Nokia
aleni 25:—, Strömberg 15:— sekä Ke-
mi (kanta ja etuoik.) s:—. Osak-
keita myytiin 2,447 kpl. josta jul-
kihuudossa 50 Tamp. Pellavateht.
kurssiin 4,550:—, 500 Suomen Sokeri
Oy:n 550: 548:—, 30 Kymin Oy:n
1,595:—, 1,500 Suomen Trikoot. 275:

272: 1 Finlaysonin 28,000:—, 25
Kajaanin Puut. 2700: ja 100 Loh-
jan Selluloosateht. (kanta- 49: sekä
vapaassa kaupanteossa 100 Paraisten
Kalkkiv. (etuoik.) 232:—, 80 Kymin
Oy:n 1,595:—, 10 Läskelän Teht.
780:—, 50 Suomen Trikoot. 275: ja
1 Finlaysonin 27,900:—.

Obligatioita myytiin julki-
huudossa 10,000 ensimmäistä vapau-
denlainaa kurssiin 90,25 pros. sekä
vapaassa kaupanteossa 57.000 valtion
5.5 pros. lainaa v:lta 1919 kurssiin
89 pros.

Noteerauksista mainittakoon seuraa-
vat:

osakkeita Ostaja Myyjä
695: 700:-
285: —:—

280: —:—

331: 334:
169: 169:50
560: 570:
169:50 170:

Edell.
ostaja
692:
285:
280:
331:
169:50
560:
169:50

254:- 264:- 253:

200:- —:-

170: 175:
135: 140:—
132: :

161: 165:—
390:— 398:

270:
165

200:-
170:
135:50
132:
161:
390:
385:
270:
165:-170:

1280:- 1300:-
1065:

1290:-
1065:

275. 291:
72:- 75:

4530: 4580:
315: 325:
546: 550:
132: 145:
232: 235:
231: 235:
1590: 1600:

275:-
72:-

4525:
315:
547:
130:
231:
230:

Kymi _. 1580:
Koneja Silta —:— —:— 1900:
Läskelä ... 780: 785: 775:
Yhd. Villat. 990: 1010: 990:
S. Trikoot. 274: 276: 270:
Finlayson . 27800: 28000: 27500:
Kemi (k:ta) 1930: 1945: 1935:

> (etuoik.) 1930: 1950: 1935:
Puut. ... 2700: 2730: 2650:

Enso-Gutzeit 785: 800: 780:
Nokia Ab. .

2650: —:— 2675:
Yht. Paperi-

teht —:— 1950: 1825:
Strengberg. 2825: 2860: 2825:
Högfors ...

—:— —:— 385:
Strömberg . 675: 725: 690:
Lohjan Sell. 49: 51:— 50:—

> (etuoik.) 75: 90:— 75.
Lohjan Kalk-

Ht. Oy. . 163Ö:— 1700: 1625:

EdeH.
Ostaja Myyjä ostaja

% % %

Valt. öVs % I 1918 90% 92 90%
j> 3> > II 1918 90% 90%
> > > 1919 88y 3 91 88%
> > > 1920 90% 92 90%
» 5 > 1922 82 85 82
> 7 s 1922 100 K 101% 100%

Sunnuntaina Toukokuun 27 p HELSHIGW SflNOrtfil
Viikkokatsaus tavara»

markkinoihin.
Vehnä.

Vehnämarkkinat, jotka kuluneen vii-
kon alussa näyttivät huomattavia va-
kiintumisen oireita, heikkenivät taas
viikon lopulla. Sääsuhteet ovat sekä
Yhdysvalloissa että myöskin Kana-
dassa olleet suotuisat. Erittäinkin
viimeksi/nainitussa maassa ollaan sa-
toon nähden varsin optimistisia. sMa-
nitoba Pree Press*-nimisen sanoma-
lehden arvion mukaan on vehnä tänä
vuonna aavikkomaakunnissa 2—3 viik-
koa varhaisemmalla kehitysasteella
kuin viime vuonna. Edelleen arvioi-
daan viljelysalueen suuruus nyt 5—15
% suuremmaksi, joten satotoiveet täl-
lä hetkellä ovat paremmat kuin kulu-
neiden viiden vuoden aikana. La Pia--
tassa sattuneella satamatyöläisten la-
kolla, jonka oletettiin vaikuttavan
hintoja koroittavasti, ei näytä olleen
minkäänlaista vaikutusta vehnän hin-
toihin. Tämä tosiasia osoittaa, että
suurin osa Argentinan sadosta jo on
laivattu. Ottaen huomioon sen sei-
kan, että sähkösanomatietojen mukaan
eteläisellä pallonnuoliskolla on suori-
tettu suuria laivauksia, voitaneen olet-
taa, että hintasuunta tulee olemaan
heikko.

Chicagon noteeraukset olivat per-
jantaina t.k. 25 n:nä seuraavat: tou-
kokuu 149Vä, heinäkuu 151 ja syys-
kuu 151,

Sokeri.
Sokerimarkkinat olivat varsin rau-

halliset, hintojen pysyessä jotenkin
muuttumattomina. Saksan tehtaat
ovat jossakin määrin alentaneet hin-
tojaan voidakseen menestyksellä vas-
tustaa kilpailua. Myöskin ulkomai-
den noteeraukset ovat olleet hieman
alhaisemmat.

Uusia osakeyhtiöitä.
Vahvistusta on anottu perustetta-

vaksi aiotun Poltinkosken Myl-
ly ja Saha 0. Y.-nimisen yhtiön
yhtiöjärjestykselle. Yhtiön kotipaikka
on Ikaalisten pitäjä ja tarkoitus myl-
ly- ja sahaliikkeen sekä vilja- ja puu-
tavarakaupan harjoittaminen. Osake-
pääoma on 200,000 mk. 10,000 mkn
osakkeissa, mutta voidaan koroittaa
600,000 mksi.

Vahvistusta on anottu Aktiebo-
laget Elevhe m-nimisen yhtiön
yhtiöjärjestykselle. Yhtiön kotipaikka
on Pori ja tarkoitus perustaa ja yllä-
pitää Porissa oppilaskotia sellaisille
Porin ruotsalaisen yhteiskoulun oppi-
laille, joilla ei ole kotia Porin kaupun-
gissa. Osakepääoma on 100,000 mk
500 mkn osakkeissa, mutta voidaan ko-
roittaa 300,000 mksi.

Vahvistusta on anottu perustetta-
vaksi aiotun Tornion Laiva ja
Auto Osakeyhti ö-nimisen yh-
tiön yhtiöjärjestykselle. Yhtiön koti-
paikka on Tornio ja tarkoitus harjoit-
taa laiva- ja autovarustusta, välitys-
jä laivaliikettä.sekä matkustajain että
tavarain kuljetusta varten. Osakepää-
oma on 200,000 ink 1,000 mkn osak-
keissa, mutta koroittaa
600,000 mksi.

Samoin on anottu vahvistusta Suo-
men Sähkötarve O. Y.-nimisen,
perustettavaksi aiotun yhtiön yhtiöjär-
jestykselle. Yhtiön kotipaikka on Vii-
puri ja tarkoitus valmistaa ja myydä
kaikenlaisia sähkötarvikkeita, suorit-
taa sähkötöitä sekä harjoittaa muuta
tämän yhteyteen sopivaa liiketoimin-
taa. Osakepääoma on 200,000 mk 1,000
mkn osakkeissa, mutta voidaan koroit-
taa 600,000 mksi.

Vielä on anottu vahvistusta perus-
tettavaksi aiotun ,

Osakeyhtiö
Suomi T uksi-nimisen yh-
tiön yhtiöjärjestykselle. Yhtiön koti-
paikka on Helsinki ja tarkoitus jul-
kaista Helsingin kaupungissa sanoma-
lehteä saksan ja englannin sekä mah-
dollisesti muillakin kulttuurikielillä.
Osakepääoma on 100,000 mk 250 mkn
osakkeissa, mutta voidaan koroittaa
300,000 mksi.

Orimattilan villatehdasta
laajennetaan.

Orimattilan Villatehdas Oy:n teh-
daslaitoksia ryhdytään jälleen laajen-
tamaan. Tarkoituksena on rakentaa
nykyisen kehräämön päälle toinen ker-
ros, jonne kutomatuolit sijoitetaan.
Lisäkerroksen rakentaminen ei aiheuta
työn pysähtymistä kehruuosastolla
muuta kuin betoniveden kuivaamis-
ajaksi.

Nykyisellään onkin kutomapuolella
vallinnut ankara tilanahtaus, sillä
uusia kutomatuoleja on täytynyt si-
joittaa m. m. kehruuosaston ruokasa-
liin. Kun uusi kerros, joka on 66 met-
rin pituinen, saadaan valmiiksi, tulee
kutomo kokonaisuudessaan saman ka-
ton alle. Tehtaan kutomotuolien luku-
määrä on nykyisin 53.

Rakennustöihin ryhdytään aivan
lähiaikoina. Lahd. S:t.

SUOSIKAA KOTIMAISTA
TEOLLISUUTTA!

Jf
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Tavaranoteerauksia.

Vilja.
Chicago, cent. bush. 25. 5. 24. 5.
Vehnä, toukok 149 Vt 151 'a

heinäk 151 153 '«

syysk 151'h 153 Vt
suunta ostonhal. tusk. vak.

Maissi, toukok 101 7 ä 105 %
heinäk 103 \ 107 i s
syysk 104 % 107 M
suunta laimea tu.=k. vak.

Kaura, toukok 65 % 68
heinäk 56 % 57 5ä
syysk 47 47 %
suunta laimea vakaa

Ruis, toukok 134 %
heinäk 127 % 130 *<
syysk 119 M 122
suunta

Rahti Engl., sh. qu,
ostonhal.

1. 6-2. 3. 1. 6-2. 3.
mannerin., e . 100 Ib. s—lo B—lo

Winlli p e g, cent. bush. 25. 5. 23. 5.
Vehnä, toukok 149 150 Vs

heinäk 151 % .152 %
lokak 145 % 146 %
suunta ostonhal. vakaa

Kahvi.
Xe \v York, cent, Ib. 25. 6. 24. 5.
Rio n:o 7, loko IStyifl 15 %

toukok 15.03 14.50
heinäk 14.88 14.59
syysk 15.05 14,67
jouluk 15.13 14.70
tammik. 15.10
maalisk 15.08 14.60
suunta vakaa

Santos n:o 4, loko .. 24 hi 24 ■',«
toukok. 37.000
kesäk 36,775
heinäk 37.325

Raakasokeri.
New Yor k. cent. Ib. 25. 5. 24. §.

toukok. , 2.83 2.85
heinäk 2.72 2.74
syysk 2.82 2.83
lokak 2.87 2.89
jouluk 2.90 2.92
tammik 2.83 2.85
maalisk. 2.70 2.77
suunta tusk. vak. tusk. vak.

Kuba 96 % heti 4.52 4.42

Sianliha ja rasva
Chicago, doll. 100 Ib. 25. 5. 24. 5.
Silava, toukok 11.92% 12.00

heinäk 12.05 12.121 ;

syysk 12.40 12.45
suunta ostonhal. vakaa

Valuuttakurssit.
Helsingin virallisessa notee-

rauksessa eilen punta ja florini hie-
man nousivat. Kurssit olivat:

26. 5. 25. 5.
Lontoo' 194: 193:95
New York 39:70 39:70
Tukholma 1,0C6:50 1,066:50
Berlin 952: 952:
Paris 157: 157:
Bryssel (belga) . 556: 556:
Amsterdam 1,604:50 1,604:
Basel „ 766: 766:Oslo 1,065: 1,065:
Köpenhamina 1.066:50 1,066:50
Prag 119: 119:Rooma 210: 210:Tallinna (kruunu) 1,069: 1,069:
Riika 770: 770:
Madrid 675: 675:

Tukholman virallisessa notee-
rauksessa eilen dollari hiukan aleni.
Kurssit olivat:

26. 5. 25. 5.
Helsinki 9:39 9:39
Xew York .... 372:62,5 372:75
Lontoo 18:19% 18:19%Berlin 89:25 89:25
Paris 14:70 14:70
Bryssel 52:10 52:10
Basel 71:87,5 71:87,5
Amsterdam 150:42,5 150:42,5Köpenhamina

.. 100:02.5 100:02,5
Oslo 99:90 99:90
Barcelona 62:60 62:60
Milano 19:70 19:70
Prag 11:10 H : io

Radio-ohjelma.
Tänään:

Lontoo (361,4 m; 3 kW):
Daventry (1604,3 m; 25 kW.).

19.50 Bachin kantaatti n:o 172; 22.0
jumalanpalvelus; 23.05 ravintolamu-
siikkia.

Daventry II (491,8 m; 30 kW.):
22.0 jumalanpalvelu?; 23.0 orkesterin
Mozart-konsertti.

Königsberj* (303 m; 4 kW.)
21.0 orkesterin iltakonsertti.

Breslau (322,ö ra; 4 kW.):
21.30 kansankonsertti.

Stuttgart (379,7 m; 4 kW.):
122.15 laulunäytelmä »Unter der blii-
hende Lindes.

Tallinn (408 m; 2,2 kW.)-
19.0 orkesterimusiikkia.

Tukholma (454.5 m; 1,5 kW.):
Motala (1380 m; 30 kW.):

19.0 iltakirkko; näytelmä »Gamla
Heidelberg»; 21.45 kvartettilaulua;
22.40 sotilassoittoa.

Oslo (461,5 m; 1,5 kW.):
21.0 orkesterin konsertti; 22.0 lausun-
taa; 22.30 yksinlaulua; 23.15 pakinaa
ja tanssimusiikkia.

Köpenhamina (337 m; 0.7 kW.):
Kalundborg (1153,8 m; 7 kW.):

21.0 tanskalaisia lauluja, Gustav Es-
mannin näytelmä »Den kaere famie-
lie».

Varsova (1111 m; 10 kW.):
21.30 orkesterin konsertti.

Praha (348,9 m; 5 kW.):
20.0 Smetanan ooppera »Dalibor».

Maanantaina:
Lontoo (361,4 m; 3 kW.):
Davcntry (1604,3 m; 25 kW.):

20.0 urkusoittoa; 21.0 pakinaa; 21.15
kabaretti: 23.35 soololaulua; 23.50 so-
tilassoittoa; 1.00 tanssimusiikkia.

Daventry II (191,8 m; 30 kW.):
20.45 orkesterin konsertti, M. F. Piiil-
lipsin säv. 'The Rebel Mai<h: 0.15 ka-
marimusiikkia.

Berlin (1250 mj 1» kW.):
Zeesen (—; 35 kW.):

21. Q Verdin ooppera >Kigol?tto-.

Brenlau (322,6 m; 4 kW.):
21.30 orkesterin iltakonsertti.

Hampuri (394,7 m; 4 kW.):
Langenberg (468,8 m; 20 kW.):
Köln (288 m; 1 kW.):

21.0 huvinäytelmä »Im weissen Röss]:\
Munchen '(s3s,7; 4 kW.):
NUrnberg (241,9 m; 1 kW.):

19.0 Wagnerin ooppera •>Lohengrin- .
Stuttgart (379,7 m; i kW.):

21.0 orkesterin konsertti; 22.15 shwabi-
lainen iltaohjelma.

Tukholma (454,5 m; 1,5 kW.):
Motala (1380 m; 30 kW.):

20.0 Alfred <lc Musset »Lek ej med
eldens 22.40 5.0.5.-kabareUi.

Oslo (461,5 mj 1,5 kW.):
21.30 orkesterin konsertti; 22.0 paki-
na ja lauluja; 23.15 pakinaa.

Köpenhamina (337 m; 0,7 kW.):
Kalundborg (1153,8 m; 7 kW.):

21.0 orkesterin konsertti; 21.30 lau-
suntaa; 22.45 uudempaa operettimu-
siikkia.

Varsova Olli m: 10 kW.)
21.30 iltakonsertti.

Praha (348,9 m; 5 kW.):
21.30 iltakonsertti.

Tiistaina:
Lontoo (361,4 m; 3 kW.):
Daventry (1604,3 m; 25 kW.)!

21.25 esitelmä; 23.15 pakina, mysterio
Survivor».

Daventry II (491,8 m; 30 kW.):
20.45 orkesterisoittoa; 22.0 yksinlau-
lua; 23.55 111 osa oopperasta "Louise";
0,40 ballaadeja.

Königsberg (303 m; 4 kW.):
21.0 G. A. Lortzingin ooppera "Zar
und Zimmermann".

Berlin (1250 m: 18 kW.):
Zeesen (—; 35 kW.):

21.0 pianosooloja; 22.0 orkesterin
Bach-konsertti.

Langenberg (468,8 m; 20 kW.):
KÖIn (283 m; 4 kW.):

21.20 orkesterin kansankonsertti.
Munchen (535,7 m; 4 kW.):
Xiirnberg (241,9 m; 4 kW.):

21.0 orkesterin iltakonsertti; 23.2b
Morse-kursseja.

Stuttgart (379,7 m; 4 kW.):
21.15 orkesterin sinfoniakonsertti; 22.15
huvinäytelmä "Lottenens Geburtstag".

Tukholma (454,5 m; 1,5 kW.):
Motala (1380 m; 30 kW.):

21.0 esitelmä: 21.30 tenorisoolo; 22.40
teatterikronikkaa.

Oslo (461,5 m; 1,8 kW.):
21.30 orkesterikonsertti; 22.30 duetto-
ja; 23.15 pakinaa.

Köpenhamir.a (337 m; 0,7 kW.):
Ralundbori. (1153,8 m: 7 kW.):

20.30 esitelmä; orkesterin Puccini-ilta-
ohjelma; 22.30 lausuntaa; 23.0 iltakon-
sertti.

Riga (520.3 m; 4 kW.)
20.0 iltakonsertti.

Kauna» (2000 m; 7 kW.):
20.30 kamarimusiikkia: 22.30 sekalais-
ta.

Varsova (1111 m: 10 kW.):
Kattowitz (422 m: 10 kW.):

20.20 oopperaesitys: 23.30 tanssimusiik-
kia.

Praha (348,9 m; 5 kW.):
21.10 orkesterinsoittoa ja laulua; 22.0
O. Schäfferin näytelmä 'Tneognito''.

Shakkia.
Shakkitehtävä N:o 20

Otto Dehler, Bad Blankenburg.
lågans Neuste Schachnachrichten 1928
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Valkea: Kel. Lb2, dl, Ral, sd6.
Musta: Ka2, La4, sb3, d7.
Matti neljässä (4) siirrossa.

Lopputehtävä N:o 19.
Viime sunnuntain lopputehtävästäm-

me on erehdyksestä jäänyt pois: valkea
alkaa ja tekee tasapelin.

Ratkaisu
shakkitehtävään N:o 18.

I. 1. DbB c6Xb5
2. Rf4—e2 J

- ja matti
11. 1. DbB—bs Kd4—c3

2. Dbs ja matti
111. J. DbB—bs Tg3—e3

2. DbG—c4 -;- ja matti
IV. 1. DbB—bo Kd4— «4

2. Dcs—es + ja matti

Peli N:o 22.
Aljechinin puolustus.

Valkea Musta
W. v. Holzhausen Hans Kmoch

1 kauneuspalkinto Giessenin mestari-
turnauksessa v. 1928.

1. e2—e4
2. Rbl—c3

RgB—f6

Mikä tässä olisi paras vastine val-
kealle, on vielä nykyjään vaikea sanoa.
e4—es lienee tässä vahvempi, mutta
ellei valkea perinpohjin tunne kaikkia
siitä johtuvia muunnelmia ja solmitel-
mia, lienee viisainta pelata tekstisiirto,
joka ainakin johtaa tasapeliin.

3. e4—es
d7—dö

tuskin hyvä, Varminta on lyödä soti-
las ds:.stä e-sotilaalla, jolloin valkea
saa hyvän pelin.

4. Rc3 X d-5

Koska siirto d 4 ei siirron c 5 tähden
ole hyvä, päättää valkea yrittää uutta
menettelytapaa.

4. Rd7Xeo
5. Rds—e3 c7—cs
6. Rgl—f3 ResXf3+!
7. DdlXf3 RbB—c6
8. Lf I—bs

Valkean asema e} ole kadehdittava.
Musta uhkaa ja heti siirrolla Rd4 kar-
koittaa valkean kuningattaren takaisin
kotiinsa. Siirto c 3 tämän estämiseksi
ei ole hyvä, koska se ensimmäiseksi vii-
västyttää valkean pelin kehitystä ja toi-
seksi valkean d-sotilas tulee silloin
heikoksi.

LcB—d?
0. b2—b3

Lc6: ei myöskään tonnu hyvältä, kos-
ka musta silloin saa lähettinsä erin-
omaiselle paikalle e6:teen.

9. KcG— (l4

10. Lbö—d7 J DdBX<l7
11. Df3—ho TaB—cB!
12. Lcl—b2 g7—gG
13. Dhs—es f7—f(J
14. Deo—g3

Valkea on saavuttanut näennäisesti
hyvän aseman. Mustan kuningassiipi
on heikonnettu ja valkean peli nä>-ttää
aivan turvalliselta.

14. LfB—hC>
15. Tai—cl o—o
16. h2—h4 f6—tn:

Täten musta helpoimmin välttää uh-
kaavan kuninga shyökkäyksen.

17. f2—f 4 e 7—es!l
Erittäin kaunis sotilasuhraus, joka

tekee lopun valkean pelistä.
18. f4X.eö fs M
19. Dg3—g4

Valkea näyttää välttäneen uhkaavan
vaaran ja se on voittanut vielä lisäksi
yhden sotilaan, mutta musta on laske-
nut pidemmälle.

19. 14)<e3:

Kaunis kuningataruhraus, joka tekee
valkean laskelmat tyhjiksi.

20. Dg4—d7 e3Xd2 i
21. Kel— dl d2XcID-;-
22. Lb2Xcl TcS—dB
23. Dd7—h3 '-

Parempi olisi ollut 23. DdB:, TdB: 24.
Lh6:. Rb3: f 25. Kel, Rd4 j.n.e., mutta
silloinkin olisi mustalla voittopeli.

23. Rd4Xb3--
24. Kdl—el Rb3Xcl

Uhkaa matti 4:ssä siirrossa nim. 25.
—, Ld2 +, 26. Kdl, Le3 -f 27. Kel,
Lf2 -j- 28. Kfl. Tdl + ja matti.

25. Dh3—c3 TdB—di
26. Dc3Xcs Td4—e4—
27. Kel—dl , TÖ>—dB~
28. Dcs—d6

' TeBXd6-
29. esX'd6 Te4Xd4-:-
30. Kdl—el RclXa2
31. Thl—h3 Ra2—b4
32. c2—c3 Rb4—c2 -

33. Valkea antautui.
Muistutukset osaksi Wiener Schach-

zeitungin mukaan tehnyt J. Terho.

Kaupunkiottelu Tallinna—Helsinki.
Tänään klo 1 ip. alkaa Helsingin

Shakkilubin huoneistossa Rakennus-
mestarien talossa Fredrikinkatu N:o 51
Tallinnan ja Helsingin välinen shakki-
ottelu. Otteluun tulee ottamaan osaa
noin 16 pelaajaa kummaltakin puolel-
ta. Niinkuin jo viime sunnuntain leh-
dessä mainitsimme, on jo 5 tällaista
ottelua pelattu ja näistä on Helsinki
voittanut kolme ja Tallinna kaksi. Ot-
telu on joka kerta ollut hyvin jännit-
tävä ja tulee varmaankin tälläkin ker-
ralla hyvin lujaksi, koska nyt on Tal-
linnan vuoro voittaa, niutta Helsinki
tulee nyt myöskin tekemään parhaan-
sa voiton saavuttamiseksi. Yleisö ter-
vetullutta ottelua seuraamaan. Sisään-
pääsymaksu 10 mk.

Shakkiotteiu Bogoljubow—Euwe.
Huhtikuussa alkoi Hollannissa huo-

mattava shakkiotteiu Moskovan suur-
turnauksen voittajan Bogoljubowin ja
etevän hollantilaisen pelaajan suurmes-
tari Euwen välillä. Ottelu oli hyvin jän-
nittävä japäättyi lopuksi Bogoljubowin
voittoon 5 1

/» pisteellä 4% vastaan. Bo-
goljubow voitti nim. 3 peliä hävisi 2 ja
5 peliä päättyi tasan. Samanlaisen tu-
loksen saavutti Euwe viime vuonna pe-
latessaan ottelun nykyistä maailman-
mestari Aljechinia vastaan. Hiukan
ennen Bogoljubowin ottelua pelasi Eu-
we myöskin ottelun Belgian mestaria
Collea vastaan ja voitti hänet loista-
vasti 5% pisteellä H vastaan. Tri Eu-
wen saavutuksia voidaan pitää erin-
omaisina, varsinkin kun otamme huo-
mioon, että hän on puhdas amatööri eli
toisin sanoen pelaa shakkia ainoastaan
vapaa-aikoinaan varsinaisen toimensa
ohella.
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HELSMGIN SANOMAT
Avonaiset virat ja vuosihaasteet.

Avonaisia virkoja: seuraavat kansak.-
opcttajan virat: Kokemäen Kuurolan
yläkoulun miesopettajan, miesopettajan
Räisälän Timoskalan yläkoulussa, Ris-
tiinan Kylälahden koulun naisopetta-
jan ja poikain käsityönopettajan, ala-
koulun opettajattaren Vesilahden Ku-
valan piirissä, Kiikoisten Jaarankylän
yläkoulun miesopettajan ja tyttöjen
käsitöiden opettajan sekä Jaarankylän
ja Raudun alakoulun yht. naisopetta-
jan, Enon Sarvingin koulun opettajan,
Varpaisjärven Lukkarilan koulun nais-
opettajan, Ikaalisten Vatulan piirin
alakoulun opettajattaren, Jääsken Lot-
tolan koulun miesopettajan ja tyttöjen
käsitöiden opettajan, Tielaveden Kata-
jamäen yläkoulun johtaja-opettajan
virka.

Rautatiehallituksen asianvalvojan
viransijaisuus 14 päivän kuluessa
t. k. 18 pistä lukien; Sortavalan
tyttökoulun uskonnon ja historian
nuor. lehtorin virka viimeist. heinäk.
16 p.; Kajaanin yhteislyseon matema-
tiikan, fysiikan ja kemian ylim. nuor.
lehtorin virka viimeist. heinäk. 10 p.;
Hämeenlinnan piirin piirieläinlääkärin
virka viimeist. ensi kesäk. 18 p.; Rau-
tavaaran hoitoalueen aluemetsänhoita-
jan virka viimeist. ensi kesäk. 18 p.;
Lieksan hoitoalueen aluemetsänhoita-
jan virka viimeist. kesäk. 18 p.; alue-
metsänhoitajan virka Luiron hoito-
alueessa viimeistään ensi kesäk. 18 p.;
Käkisalmen keskikoulun ylim. ruotsin-
ja saksankielen apulaislehtorin virka,
saman koulun ruotsin- ja saksankielen
nuor. lehtorin virka, Salmin keskikou-
lun ruotsin- ja saksankielen nuor. leh-
torin virka, Kristiinankaupungin keski-
koulun ruotsin- ja saksankielen nuor.
lehtorin virka, Rovaniemen keskikou-
lun ruotsin- ja saksankielen nuor. leh-
torin virka, Mikkelin lyseon ruotsin- ja
saksankielen vanh. lehtorin virka, Sa-
vonlinnan lyseon ruotsin- ja saksankie-
len vanh. lehtorin virka, Joensuun ly-
seon ruotsin- ja saksankielen vanh.
lehtorin virka, Jyväskylän lyseon ruot-
sin- ja saksankielen vanh. lehtorin vir-
ka, Kemin yhteislyseon ruotsin- ja
saksankielen vanh. lehtorin virka, Sor-
tavalan tyttökoulun ruotsin- ja eng-
lanninkielen opettajan virka, kaikki
viimeist. ensi heinäk. 9 p.; seuraavat
kansak.-opettajan virat: Uudenkirkon
Vp. 1. Kuu järven koulun naisopetta-

j jan, Koiviston Härkölänkylän yläkou-
j lun miesopettajan, Heinjoen Kopralan

| yläkoulun miesopettajan, Karijoen
! Alakylän yläkoulun miesopettajan,
Mikkelin pit. Parkkilan alakoulun
opettajattaren ja poikien käsitöiden-
opettajan, Juvan kirkonkylän yläkou-
lun miesopettajan, Kerimäen Rauhan-
niemen yläkoulun naisopettajan ja poi-

[ käin käsityönopettajan, Artjärven Hie-
; tanan koulun miesopettajan, Jurvan
Tupenpiirin koulun mies- tai naisopet-
tajan, Turtolan Juoksengin koulun
naisopettajan, Heinolan Rihun koulun
naisopettajan ja poikairf käsitöiden
opettajan, Suomussalmen Laajan sup.
yläkoulun miesopettajan ja tyttöjen
käsityönopettajan, Ristijärven Uvan
yläkoulun miesopettajan, Multian
Väätäisen yläkouluh tyttöjen käsityön-

| opettajattaren, Jokioisten Latovainion
j yläkoulun miesopettajan ja tyttöjen

; käsitöiden opettajan, Suonenjoen Sam-
; malselän alakoulun opettajattaren.

; Leppävirran Riihirannan yläkoulun
naisopettajan ja veistonohjaajan, Piek-
sämäen Maaveden piirin alakoulun
opettajattaren, Vesilahden Mantereen
alakoulun opettajattaren. Nuijamaan
Pihkalanjärven alakoulun opettajat-
taren. Porin tyttölyseon englan-
nin- ja suomenkielen nuor. lehtorin
virka viimeist. ensi heinäk. 16 p.,
seuraavat virat:
Valkjärven PentsSan yläkoulun nais-
opettajan, Ruotsinpyhtään Ruotsinky-
län koulun miesopettajan, Pielaveden
Vaaraslalulen yläkoulun mies- ja nais-
opettajan, Maaningan Haatalan sup.
koulun ja poikien veistonohjaajan,
Kärsämäen Ritomäen sup. koulun nais-
opettajan ja poikien käsityönopettajan,
litin Haapakimolan koulun miesopetta-
jan, alakoulun opettajan, sekä tyttöjen
käsitöiden opettajan, Nivalan Aittolan
koulun naisopettajan, Kuolajärven So-
vajärven yläkoulun miesopettajan ja
alakoulun opettajan, Tyrnävän Par-
taan alakoulun opettajan, Ruoveden
Pekkalan yläkoulun miesopettajan- ja
alakoulun opettajattaren, Lappajärven
kirkonkylän Kärnänsaaren yläkoulun
naisopettajan, johtaja-opettajan ja
apuopettajattaren Punkaharjun Pu-
tikon yläkoulussa sekä alakoulun opet-
tajattaren, alakoulun opettajan Lavian
Riihon ja Jokihaaran piireissä, mies-
opettajan Kokemäen Sääksjärven ylä-
koulussa ja tyttöjen käsitöiden opetta-
jattaren, Savitaipaleen Karhulan ylä-
koulun miesopettajan. Teiskon Terä-
lahden sup. koulun naisopettajan ja
poikain käsitöiden opettajan, Rauta-
vaaran Suojärven yläkoulun miesopet-
tajan, Juuan Larinsaaren ylä- ja ala-
koulun, opettajattaren, miesopettajan
Jaakkiman Uudenkylän koulussa,
miesopettajan Taipalsaaren Sammal-
järven sup. koulussa, Uukuniemen
Kummun yläkoulun miesopettajan,
Kauhajoen Hangaskylän yläkoulun
naisopettajan, Liperin kunnassa: kir-
konkylän yläkoulun miesopettajan,
Kaatamon yläkoulun miesopettajan,
Tutjuniemen yläkoulun miesopettajan,
Harmaasalon yläkoulun naisopettajan,
Leppälahden yläkoulun naisopettajan,
Ruunakankaan yläkoulun naisopetta-
jan, Enonkosken Muhola—Kanalan
koulun miesopettajan, Reisjärven Le-
vonperän, Iso-Kalajan, Kangaskylän ja
Kinnurannan yläkoulujen naisopetta-
jien sekä Kinnurannan alakoulun opet-
tajattaren, Ruotsinpyhtään Tesjoen
suomal. koulun miesopettajan ja tyttö-
jen käsitöitten opettajattaren, veiston-
opettajan Pohjois-Pirkkalan Ylä-
Pispalan koulussa, Toholammin Sykä-
räisten koulun miesopettajan ja ala-
koulun opettajattaren, Juvan Vuorilah-
den sup. koulun naisopettajan, Ylikii-
mingin Vepsänkylän yläkoulun opetta-
jattaren ja poikain käsitöiden opetta-
jan, Pudasjärven Hetejärven koulun
miesopettajan ja tyttöjen käsitöiden
opettajan, alakoulun opettajattaren
Ruoveden Ala-Kolkin ja Monosen pii-
rien kouluissa, Tuusniemen Tuusjärven
ja Hiidenlahden"yht. alakoulun opetta-
jattaren, Porin mlk. Raumankylän ala-
koulun opettajan, Maarian Hirvensalon
alakoulun opettajattaren, Suodennie-
men Pajuniemen alakoulun opettajat-

taren, Kalajoen Vasankarin koulun
naisopettajan, Jalasjärven Anttilan ylä-
koulun naisopettajan, Leppävirran
Petromäen yläkoulun miesopettajan ja
tyttöjen käsityönopettajan, Vehmaan
Irjalan alakoulun opettajattaren, Veh-
maan Himoisten alakoulun opettajatta-
ren, alakoulun opettajattaren Ikaalis-
ten Miettisten ja Höytölän piirissä,
Yli-lin Karjalankylän yläkoulun mies-
opettajan. Lammin kirkonkylän yläkou-
lun naisopettajan, Koiviston Vatnuorin
yläkoulun miesopettajan, Nilsiän Saa-
rimäin yläkoulun miesopettajan, Su-
miaisten Saarikkaan koulun naisopet-
tajan, Karvian Suomijärven yläkoulun
naisopettajan, Teuvan Perälän mies-
opettajan ja kaksi alakoulun naisopet-
tajan, Suomussalmen kirkonkylän ala-
koulun opettajattaren, Karungin Aapa-
joen koulun miesopettajan virka.

Vuosihaasteita : maamieskoulunjoh-
taja Leon Valfrid Gartz-vainajan vel-
kojat Muuruveden ja Juankosken pi-
täjäin käräjäkunnan kihlakunnanoi-
keuteen 1929 vuoden varsinaisten tal-
vikäräjäin ensimm. istuntopäivänä;
Otsoisten Osuuskauppa r.l. nimi-
sen osuuskunnan velkojat Sortava-
lan käräjäkunnan kihlakunnanoikeu-
teen v. 1929 lakimääräisten syyskärä-
jien cd. yi. istunnon ensimm. istunto-
päivänä; Kreikan alamaisen, kauppias
Emanuel Hadzi Constanti-vainajan
velkojat huhtikuun 11 p. 1929 Helsin-
gin raastuvanoikeuden toiseen osas-
toon; Osakeyhtiö Kaiku Käpylässä ni-
misen yhtiön velkojat huhtikuun 20
p. 1929 Helsingin raastuvanoikeuden
toiseen osastoon; rva Anna Winterin
velkojat huhtikuun 20 p. 1929 Helsin-
gin raastuvanoikeuden toiseen osas-
toon; O/Y Automobiililuotto A/B
Automobilkredit nimisen yhtiön velko-
jat huhtikuun 23 p. 1929 Helsingin
raastuvanoikeuden toiseen osastoon.
Naantalin Mylly-Osakeyhtiön velkojat
toukok. 27 p. 1927 Naantalin raastu-
vanoikeuteen.
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Kuulutus.
Viipurin kaupungin

tiiugiiiin
virka julistetaan täten Teknillisen
korkeakoulun tai Polyteknillisen opis-
ton tie- ja vesirakennusinsinööritutkin-
non suorittaneiden insinöörien haetta-
vaksi ensitulevan kesäkuun 30 päivään
mennessä. Virka, jonka haltijan sa-
malla tulee toimia kaupungin rakennus-
konttorin johtajana, täytetään viideksi
vuodeksi ja on sopimuspalkkaluontoi-
nen, joten hakijain tulee ilmoittaa
palkkavaatimuksensa. Hakijain on si-
timluttava alistumaan niihin mahdol-
lisiin muutoksiin, jotka aiheutuvat
uuden lain edellyttämistä muutoksista
kaupungin kunnallishallinnossa. Vir-
kaan on astuttava 1 päivänä marras-
kuuta 1928.

Hakemukset jätetään Viipurin kau-
pungin rakennuskonttoriin ja osoite-
taan Yleisten töitten hallitukselle, joka
antaa lähempiä tietoja virkatehtävistä,

Viipurissa 24 p:nä toukok. 1928.
&i 356 Yleisten töitten hallitus.

KUULUTUS.
Sysmän Metsänhoitoyhdistyksen pal-

velukseen otetaan metsänvartijakou-
lun käynyt henkilö heinäkuun 1 päi-
västä alkaen. Toimeen, jossa on 2 kk.
irtisanomisaika molemmin puolin, on
hakemukset todistuksineen ja suosi-
tuksineen sekä palkkavaatimuksineen
lähetettävä Sysmän Metsänhoitoyhdis-
tykselle, Sysmä, ennen kesäkuun 15
päivää.

Sysmässä 23 p. toukokuuta 1928.
24424 V. Peltola.

Sunnuntaina Toukokuun 27 p

Huutokauppoja
■ ■

Karagastawara-
huutokauppa.

Hyvin lajiteltu 300,000 markan arvoinen kangastavara-
varasto myydään kokonaisuudessaan keskiviikkona kulu-
van toukokuun 30 päivänä klo 12 päivällä Mustain-
tavara in Erikoisliikkeen huoneustossa talossa
n:o 1 Kluuvikadun varrella Helsingissä tapahtuvassa huu-
tokaupassa. Lähempiä tietoja antaa Asianajotoimisto
Castren & Snellman, Helsinki, Aleksanterink. 40, jossa
myös inventario on nähtävänä.

Hu o m.! Samassa tilaisuudessa myydään myös arvo-
kas puotikalusto.

1 ... . . . ■■-■■..■■ —i

Suuri

Unpifii
sekä naisten että miesten huuto-
kaupataan lauantaina kesäkuun 2
p:nä klo l/2 4 ip.

Helsingin Huutokauppakamari,
Nikolainkatu N:o 23.

24373

tjiisjai Sn!
Nurmijärven Leppälammin kylässä

2 km. Korven pysäkiltä sijaitsevan n.s.
Isonniityn viemäriojan ja kosken avaus
tarjotaan maanantaina, kesäk. 4 p:nä
klo 1 päivällä pidettävällä urakkahuu-
tokaupalla halukkaitten ojurien tehtä-
väksi. Työselitykset nähtävänä ennen
huutokauppaa allekirjoittaneella. Os.:
Korpi. Puh. Perttula .110.
24224 Paavo Nikki.

Kiintaiinistöhuutokauppa.
Vapaaehtoisella huutokaupalla, joka

toimitetaan lauantaina toukokuun 5
p:nä klo 11 ap. myydään Västergård-
niminen tila, Orflaxin kylässä Bromar-
vin pitäjässä, kokonaisuudessaan tai
mahdollisesti pienemmissä osissa. Koko
pinta-ala on noin 95 hehtaaria, josta
30 hehtaaria viljeltyä maata. Hyvä
kalavesi. Kiinteimistön hinnasta suo-
ritetaan heti 15,000 Smk. ja loppu so-
pimuksen mukaan. Myyjät pidättävät
itselleen oikeuden harkita kolmea vii-
meistä tarjousta sekä hyväksyä tai hy-
lätä ne.

Siinä tapauksessa, että tila tulee
myydyksi, myydään samana päivänä
tilalla oleva irtaimisto: Svea-patentti-
puimakone, moottori, viskuukone, ajo-
kaluja sekä huonekaluja ja vuodevaat-
teita. Tietoja antaa G. Hölisten,
Västanfjärd, puh. 33 ja (Just. Wick-
ström, Orflax, Broman'.

Bromarv, huhtik. 23 p. 1928.
Omistajat.

Toukokuun 30 päiväksi 1928 ilmoi-
tettu As. Oy. Lapinlahdenkatu 19:n
osakkeiden N:o 49—51 huutokauppa
peruutetaan sattuneesta syystä.

Rautell, pyyd. toimitusmies.

laiva- ja moottorivene-
huutokauppa

Julkisella vapaaehtoisella huutokaupalla myydään Sotasatamassa tulevan kesäkuun 4 p:nä klo 10 ap.
allaluetellut, puolustuslaitoksen tarkoituksiin sopimattomat alukset.

Myytävät alukset ovat nähtävissä sotasatama-alueella joka arkipäivä klo 10 ap.
Huudot ovat maksettava käteisellä ja ostetut alukset vietävä pois viimeistään kuukauden kuluessa huuto'

kauppapäivästä.
Puolen tunnin miettimisaika tarjousten lopulliseen hyväksymiseen pidätetään.

m . i ■„. ' ~ , • t,, • Mitat koneNiffli lyvppi i Rak. aine • Rak. vuosi pr i
Pituus Leveys Syvyys Laatu HV

Vapaus matkustaja-alus rauta 1904 29.0 4.8 2.1 Compound > 200
B. 9 hinaaja-alus > 1882 24.9 5.5 2.1 160
B. 20 » > 1903 21.2 4.5 Trippel : 200
K. 4 höyrypursi » 1915 12.6 2.4 1.4 Compound t 125
S. 20 moottorivene 1909 13.8 3.8 1.5 Bolinder °s\ 1 ■ 50
S. 27 » ■ > 1909 13.8 3.8 1.5 50
S. 29 » » 13.8 3.8 1.5 Ei ole konettaIns. I » » li>o9 13.8 3.8 1.5 Colpino 2 svl. 50
Hamilton » 3> 1909 13.8 3.8 1.5 Bolinder 2syl. 50

! Andree &
Kaukomieli ..

moottorinsteilijä mahonki 20.55 j 3.75 1.2 Rosenqvist 230tndex » ' » 17.2 I 2.8 1.0 John Stenberg 120Sveaborg \ moottorivene honka 10.9 2.45 1.0 Ei olekonetta
& A. 1 » » 11.4 2.7 0.9 Wickström 60B. 8 .: » mahonki 11.1 1.9 Scripps 20Aimo > honka 9.15 2.0 PentaS. 1 i > oregon pine Kermath. 12Kanala ><• » Penta STurunmaa ...."■> „
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SI 5401 21218

Sotasatama.
Helsinki - Katajanokka

Suurehko erä kesä-

Jalkineita ja siili
sekä muita kauppatavaroita y. Hl.

huutokaupataan
tiistaina kuluvan toukok. 29 p:nä

klo 10:stä ap.

Helsingin Huutokauppakamari,
Nikolainkatu N:o 23.

MUV 1 L A

243 74

2 Huonetta ja keittiö, hyvä sauna ja
muita ulkohuoneral ennuksia. Hyvää
maata 6,000 neliömetriä. Peruna istu-
tettu. Kangaspuut ja muita huoneka-
luja ja taloustavaraa myydään vapaa-
ehtoisella huutokaupalla 27/5 28, .klo
2 ip. Tikkurilassa. Kysyt. Savolaisen
huvil.

A. Savolainen.

20 kappaletta
uusia polkupyöriä
huutokaupataan keskiviikkona kuluvan
toukokuun 30 p:nä klo 2 päivällä.

Helsingin Huutokauppakamarisi!
Nikolaink. 23.

24570

Lunastamatonta panttitavaraa,
JOULUKUUN aikana Helsingfors
Pant-Aktie-Bo!agin täkäläisessä sivu-
konttorissa B Kalliossa ja C Ratakadun
varrella pantattua, myydään tiistaina.
12 ja keskiviikkona 13 p:nä tulevaa
kesäkuuta klo 10 ap. ja, jos on tarvis,
4 ip. julkisella, talossa n:o 3 Helenan-
kadun varrella täällä pidettävällä huu-
tokaupalla: ja käsittää panttitavara
pääasiassa: arvopapereita, kulta-, ho-
pea- ja uushopeateoksia, soittimia sekä
erinäistä muuta arvotavaraa kuin myös
joukon pito-, liina- ja vuodsvaatteita
y.m. y.m.

Helsinki, toukok. 24 p. 1925.
Helsingin Huutokauppakamari.

Pehr Em.' Hallblom.
24372



Sunnuntaina Toukokuun 27 p

HUUTOKAUPPOJA

Huutokauppa.
Huutokaupalla, joka pidetään Aro-lammin Ali-Aittolassa t.k. 29 p:nä klo

12 p. tarjotaan kaiuttavaksi suuren-
puoleinen, noin 3 km. pituinen viemäri-
oja, joka alkaa Heinilän talon suolta
ja laskee Vantaan jokeen. Työ on suo-ritettava tämän kesän aikana ja täy-
dellinen kaivamissuunnitelma on näh-
tävänä Ali-Aittolassa. Huutokauppa-
tilaisuudessa on asianosaisilla oikeus
joko hyväksyä tai hyljätä tehdyt tar-
joukset.

Riihimäki, Arolammi.
2447; MAUNO ISOLA.

liititaiiilli
Joka pidetään paikkakunnalta poismuu-
ton takia t.k. 31 p:nä klo 3 ip. myy-
dään Hslmi Koskenvaaran omistama
Kuusisto-niminen tiia Porin maaseura-kunnan Fleinikin kylässä 1 km. Enä-
järven pysäkiltä ja 200 m. rautatiestä,
kauniilla ja luonnonihanalla paikalla.
Kokemäenjoen rannalla, sopii hyvin
huvilaksi, puutarhureille y.m. Pinta-ala
5 ta, peltor> 4 ta, 2 asuinrakennusta
käsittäen 7 huonetta. Ehdot ilmoite-
taan huutokaupan alussa. Tietoja en-
aen huutokauppaakin antaa

Välitysliike Tuomola & Kirra.
Pori, Antinkatu 19, puh. 331.

24366

Hyvänpuoleinen
msrymälänkaiusto-

myyntipöytiä, seinähyllyjä, irtoseiniä,
isohko peili, pulpetti y.m. huutokaupa-
taan torstaina toukok. 31 p :nä klo 5 ip.
kaluston sijaitsemispaikassa Allan
Johnsonin liikkeessä Bulevardinkatu 4.
Kyselyihin asiassa vastaa Huutokaup-
pa-Keskus, Fredrikink. 16. Puh. 99 21.

HUUTOKAUPPOJA

AUTOJA
talokaupalla halvalla,
Vapaaehtoisella huutokaupalla,

joka pidetään Suomen Valtame-
rentakaisen Kauppa Oy:n varas-
tolla Jätkäsaarella Helsingin län-
sisatamassa kesäkuun 6 p :nä kello
2 päivällä myydään seuraavat uu-
det ja käytetyt kuorma- ia henki-
löautot:

Kuorma-autot:
Buick konealusta, malli 24/49 1
torni, aivan rusi.
Presto konealusta, 2% tonn., käy-
tetty, ilmarenkaat, kuormalava.
Dixi, 3 tonn., uusi konealusta, um-
pirenkaat.
Dodge, % tonn., käytetty paketti-
vaunu.

Henkilöautot:
Buick, malli 25/49. 7 hengen avo-
vaunu, käytetty, 55 hv.
Buick, malli 25/25, 5 hengen avo-
vaunu, käytetty, n. 50 hv.
Kissel, 7 hengen avovaunu, käy-
tetty, n. 50 hv.
Oakland, 5 hengen avovaunu, käy-
tetty, varustettu irtokupeella.
Stoewer, 6 hengen avovaunu, käy-
tetty, kestävä ja hyvä.
Oldsmobile, 5 hengen avovaunu,
käytetty.
Chevrolet, malli 1926, 5 hengen
avovaunu, käytetty.
Berliet, 5 hengen avovaunu, käy-
tetty.
Mercedes, 5 hengen vuokra-auto,
käytetty.
Hudson, 5 hengen avovaunu, käy-
tetty, n. 35 hv.
Austro-Daimler, 7 hengen avovau-
nu, käytetty.
Gray, 5 hengen avovaunu, käytet-
ty, taksamittareineen.
Kissel, 7 hengen uusi Sedan.
Kissel, 7 hengen käytetty Sedan.
Benz.

Autot ovat yllämainitussa pai- *
kassa nähtävänä ja koeteltavana
huutokaupan edellisenä päivänä, t
Lähempiä tietoja antaa Suonien
Valtamerentakainen Kauppa Oy.,
P. Esplanaadinkatu 37. Puh.
20 321. 2427?

HELSINGIN SiNOMÄT
edullisin ilmoittajille!

Halutaan ostaa
M Si

Paperipuita
Pienempi määrä puolipuhtaiksi kuorittuja paperipuita ostetaan.

Vastaus nimim. "Täydennysparttia N:o 62 00" os. Sanomalehtien
Ilmoitustoimisto, Aleksanterink. 48, Helsinki. SI 6200 24168

Tekohampaita, kultaa, hop., rahoja,.
vanh. tauluja, kelloja, sormuks., pantti-
kuitt. ja arvoesin. ostetaan, Uuden-
maank. 34, prs B, 1 kerr. (pihan puol.)

28001

T A. V L U J A
Beckerin. Bemdtsonm, Edelfeltin, Ek-
manin, Enckellin, Gallenin, Halosen,
Holmbergin, Janssonm, Järnefeltin,
KleinehJn, Liljelundin, Lindholmin,
Munsterhjelmin, Scherfbeckin, Waener-
bergin, W esterholmin, Wiikin, v.
Wrightin, Uotilan ostaa alituisesti kor-
keimpiin hintoihin Galerie Hörhammer,
Fabianink. 8, puh. 28 OTL 3111

HALUTAAN OSTAA TALO
Toukolasta tai Helsingin läheisyydes-
sä. Vast. viikon ajalla Hels. San. Sii-
täs, kontt. nimim.: »Käteisellä 2906».

Teille tarpeettomat, myytäväksi
kelvolliset esineet voitte helposti
muuttaa rahaksi ilmoittamalla Helsin-
gin Sanomissa.

Pisotihal^sf®,
käytettv. Vast. hintailm Hels. San.
'toritt. nim.: „Halpa 8608'"'.

|| I |l •

S—lo hv. ostetaan, tarjoukset Heis.
San. kontt. nim.: "Hyvä kone".

Suuri LATTIAMATTO Vast. hinta-
ilm. Hels. San. kontt. viikon sis. nim.
»Matto 8567».
n 3")1C0 Käy tett. herrainvaat-
U 1/ In teitä, turkiksia, jalk.
ft JL liits myös huonompia ost.
maksetaan hyvin Soita! 24260

Käyttökelpoinen

Forte inijiii
Lahden Rautakauppa Oy

24286 Lallti -

2 tai 3

PALMPA
fialutaan ostaa. Tarjoukset Hels. San.
kontt. nim. "Heti 8709".

Käyttökelpoiset kottikärryt. Vast.
Hels. S:n kontt. nim. »Halpa 8689». Huoneen ia keittiön

tai 2 huonetta ja keitt. osake ostetaan
suor. omist. Vast. Hels. San. kontt. en-
nen t.k. 31 p. hintailm. vuokran suur.
ja yhtiön velkailm. nim. "Varma ostaja
2925".

Lapsenrattaat, käytetyt, hyvässä
kunnossa. Hm. puh. 41 895.

I Pienehkö MAATILA Helsingin
lähipitäjissä järven rannalla ja

SI 6241 24441 |
nnli 2754 fIOBMHBSBB

PIANO, käytetty mutta hyvässä kun-
nossa, halutaan ostaa. Vast. Hels.
San. kontt. nim. "Halvalla 8729".

Suurehko
kuorma-auto

käytetty, mutta hyvässä kun-
nossa, ostetaan heti. Vastaus
nimimerk. »Kuorma-auto n:o
6198» os. Sanomalehtien Il-
moitustoimisto, Aleksanterin-
katu 48. 51.6198 24323

Käytettyjä 1 kpl. S siipinen
TANKKIAURA

1 kpl. talrikkiäes niihin kuuluvine lait-
teineen käyttökunnossa, Kerava, puhe-
lin 156, eli Vihanti, M. Kumpulainen.

24425

PURJEVENE
(kutteri) 22 m2

. Tarjoukset selostuk-
sineen ja hintailmoituksineen valoku-
van kera Hels. S. kontt. nimim.: "Heti
8890".

Kuka liikemies haluaa vaihtaa

Merimoottorivenheen
herrain I:a kankaisiin, joita luovutan
tässä tap. 50 % alle tukkuhinnan. Osa
maks. myös rahassa. "Tekstiili 8972"
Helsingin Sanomain kontt.

Käytetty 2—5 heng. halpahintainen

AÖTÖ
Läh. L. Viertotie 36 B 37. Puh. 41149,
klo 10—12 ja 4—5. 24467

Aik. ja lasten KÄYT. VAATT. ost,
Vast. Hels. San. kontt. nimim.

"Köyhille 2922".

22 m 2 tai 30 m 2 kutteri
halutaan ostaa. Vastaus hintatietoi-
neen y.m. Hufvudstadsbladetin kontt.
nim.: »Kutte.». 24585

Ostetaan käytetty, ehyt kylpyamme,
Vast. puh. 29 025.

Pienempi palsta
pitemmällä maksuajalla Helsingin lä-
heisyydestä. Vast. Hels. San. kontt.
nim. "Mökki ei välttämättä 8985".

5 heng. auto
hyvässä kunnossa ostetaan käteisellä,
puh. 27 483, klo 9—l ja 4—?. 24530

Käytett. huonekaluja y.m. sekalaista
Itä-Viertotie 25. Uusi Sekalaiskauppa.

HELSINGIN SfIfIOMAT

Myytäväni
■ ■

Isoille© purjevenhe
prima kunnossa, erittäin sopiva pitkille matkoille, täysikannellinen,
pituus 33 jalkaa, syvyys 5 jalkaa, kaksimastoinen, makuusijoja 6 hen-
kilölle, purjeenala n. 90 m 2, myytävänä Smkrsta 10,000:— moottori-
venheen oston johdosta. Tarkemmin puhelimitse 28 884 sunnuntaina,
maanantaina, tiistaina klo 9—12 ap. senjälkeen puhelimitse Ten-
hola 13. 24146

BROCKWAy-
LINJA-ÅUTOJA

16—20 hengen, voimme toimittaa heti
varastostamme. Samoin on varastos-
samme muutamia käytettyjä, täyteen
kuntoon korjattuja Brockway-linja-
autoja, jotka myydään edullisesti.

Pyytäkää tarjouksia!

Horpivaara & Halia O.y.
Helsinki.

' 24544

6RBT vahvoja miesten käsi työkenkiä, jalkineita kaikkia lajia miehille, nai-
jja sille pojille, tytöifle; pukuja, palttoja, sadetakkeja, frakki-, smokki-
u| ■ saketti- ja poikain pukuja, yksityishousuja, lakkeja, kapsäkkejä var-%&i masti halvimmalla Fredrikinkatu 49 Helsingin Kauppatupa.

24395

kaikkine mukavuuksineen, myydään. Nähtävänä tänään
klo 12—2, Ilmarisenk. 12, A, 14. Arkipäivisin puh. 26 021.
24531

Miäuinä
Kolme hyvin viljeltyä

M a i £i a
Hki*an pitäessä

4% km. Auran asemalta myydään välityksellämme

I kas. n. 82 ha vilj. maata ja metsää 160 ha.
II käs. n. 75 ha vilj. maata, niittyä 33 ha ja metsää 115 ha.

111 käs. n. 87 ha vilj. maata, niittyä 30 ha ja metsää 186 ha.
Tiloihin kuuluu tarpeelliset rakennukset sekä on niillä ensiluokkainen

viljelys.
Sitäpaitsi myydään samassa kylässä sijaitsevat 2 pienempää tilaa,

joista trinen käsittää peltoa n. 12 ha ja metsää 15 ha sekä toinen peltoa
n. 2 ha, niittyä 1 ha ja metsää 2% ha. Kysymyksessä olevat 2 tilaa ovat
rakentamattomia.

Lähempiä tietoja hinnoista, maksuehdoista y.rn. antaa

Lakiasiaintoimisto Schuifz & Henninä
Turku, Linnankatu 11, puh. 7 13. 24273

Autoja ostetaan ja otetaan myyntiin

Auto Oommerce
■ I. Heikinkatu 17.
Puh. 27 572 ja 27 573. 24583

Etelä- ja itäjulkisivuinen

rakennustontti
4:nnessä kaupunginosassa. Tontin pinta-ala 1496 m2

. Valmis yhtiö. On het
myytävänä kauttamme. Tarkempia tietoja henkilökohtaisesti antaa

K. Törnbergin Liiketoimisto Vuorikatu 4, prs C.
Ensiluokan nopeakulkuinen

myytävänä. Lähemmin puh. 28 144, Arponen.

Alennusmnnfl.
Suuri valikoima silkkileninkikankaita: ennen 35:—, nyt 19:75; Leninkikan-

kaita 120 cm. lev., ennen 20:—. nyt 11:50; Voiléta 100 cm. lev., ennen 22:—, nyt
12:50; Krenonkia, ennen 14:50, nyt 8:75; Pikeetä, ennen 13:—, nyt 7:90; Lakana-
kangasta 140 cm. lev. 15:50; Patjakangasta 12:—; Pyyheliinakangasta 7:50;
Nansookia 8:50; Printerstä 5:25; Suuri valikoima koti- ja ulkolaisia pumpuli-
kankaitu alk. 6:90; Ikkunaverhokankaita; Poikainpukukangasta, ennen 22:—,
nyt 14:75; Kylpykappakangasta; Kylpypyyhkeitä; Hyviä sänkyhuopia 58:—;
Pöytäliinoja alk. 17:—; Sateensuojia 45:—.

Naisille: Silkkikaulaliinoja, ennen 48:—, nyt 22:—; Silkkikombinesia, ennen
70:—, nyt 45:—; Silkki- ja liina-alusvaatteita; Yöpaitoja; Trikoopäiväpaitoja,
ennen 16:50, nyt 9:50; Trikoohousuja, ennen 22:—, nyt 12:50; Sukkanauhaliiviä
15:75; Sukkanauhoja, ennen 8:50, nyt 4:25; Pääliinoja 6:50; Esiliinoja; Silkki-
sukkia, ennen 24:—, nyt 12:50; Liinasukkia, ennen 19:—, nyt 9:50; Pumpuli-
sukkia muotiväreissä 5:75; Hansikkaita; Käsilaukkuja; Uimapukuja ja päähineitä.

Herroille: Värillisiä paitoja kauluksen kera, ennen 45:—, nyt 27:—; Triko-
liinipaitoja; Yöpaitoja; Trikooalusvaatteita; Pehmeitä kauluksia, ennen s:—, nyt
1:75; Kalvosimia; Kravattinauhoja 7:50; Rusetteja 6:50; Olkaimia, ennen 19:50,
nyt 12:50; Sukkia 4:75; Käsineitä; Uimapukuja.

Lapsille: Suuri valikoima sukkia alk. 2:50; Alusvaatteita; Leninkejä; Villa-
takkeja; Esiliinoja; Käsineitä; Poikain kudottuja paitoja alk. 10:50; Pikkulapsen
vaatteita y.m., y.m.

ö.Y. Uusi ffaniifaktuuslkauiipa A.B.
47 Korkeavuorenkatu 47. Toinen talo E. Esplanaadinkadulta.

24541

Sähkömankeli
vähän käytetty, hyvässä kunnossa, myydään mankelihuoneen kalustoineen pois-
muuton tähden halvalla. Konstantiininkatu 13, A, 5, puh. 28 798. 24580

AUTO COMMERCE
Maan suurin erikoisliike joka myy

Käytettyjä autoja
Varastossa sekä amerikkalaisia että europpalaisia vaunuja. Autot ovat omien

monttöörien tarkastamat.
Autoja ostetaan ja otetaan myyntiin.

Tilava autotalli.
24559

MYYTÄVÄ NA

limiaat ja limitiisi aitovat.
Suuressa liikekeskuksessa Itä-Suomessa, rautatie-, auto- ja laivaliikenteen

varrella, hyvällä liikepaikalla sijaitseva (aivan uusi) omalla tontilla

»Kauppatalo»
myydään tahi vuokrataan heti, tahi myö
ilman varastoa. Sopiva kenkä-, kangas-t:
toriksi t.m.s. Arv. vastausta odott. ensiti
"Hyvä kauppa N :o 7771".

ihemmin pienellä kuranttivarastolla, tahi
;ahi sekatavarakaupaksi, kahvilaksi, kont-
ilassa Karjalan konttori, Viipuri, nimim.

24358

I luokan

fllÉlllli
myyd. heti. Pitäjänmäki. (Auton pääte-
pys.) Hagmanin huvila.

Puodinkalusto
myyd. halv. I. Viertotie 78. Taloustar-
peittenkauppa. Puh. 20 401—51.

Engl. Moottoripyörä
sivuvaunulla. Käpylä, Nyyrikinitie 9,
Näht. 4—B.

Myytävänä huvila.
1 h. keitt. etein., navetta. 2 liit., kellari,
kaivo, sementt. Puistola, Välitie 6. A.
Lehtonen.

HUVILA
Ensiluokk. noin xk t. laivamatk. pääs-

sä Helsingistä, huvil. on 9 huon. ja
parvekkeita. Sauna ja. kamari, tilava
liitarirakennus, puutarha, uimahuone ja
oma laivasilta. Hiekka- ja kalliorantaa
4—500 m. Yksin, oma tontti 14.650 m 2
tiheää metsää. Et. puoleinen ihana,
korkea paikka. Huvila myyd. kalustet-
tuna tai ilman. Läh. puh. 27 118. Var-
roimmin arkip klo 10—2.

Sheitki
(astiakaappi) Billnäsin, valeaa tam-
mea, vanhaa hyvää tekoa. Tehtaank.
7, prs A, as. 3.

Kävtetty, hyvä miesten
PYÖRÄ

myyd. Läh Sepänk. 3, prs M, as. 52.
Uusi, hyvässä kunnossa ole-

va, merikelpoinen, valikoidus-
ta hongasta Summassa raken-
nettu kajutallinen upea

moottorivenhe
pituus 28' ja lev. 6V2', varust.
£o—3o hv. 4-syl. 4-tahti pet-
roolimoott. ja täydell. kalust.,
nopeus 10% solmua, myytävä-
nä. Läh. T. K. Ketonen, Kotka.
Puh. 567.

24229

1 piironki ISO: -

pesuk. 60:—, täkkipoka 50:—, silitys-
kamiina 45:—, peili 60:—, ruokapöytä
tamminen 150:—, miest. käytett. puku-
ja, kenkiä y.m. myyd. muuton takia
halv. Punavuorenk. 9. prs E. ovi 9.

Hyvät käymään ovat K. A. Koski-
sella valmistetut

iHiliiifii
Ilman annan, jos joku toteen, näyt-
tää, että jonkun toisen valmista-
mat ovat parempia käymään kuin
allekirjoittaneen K. A, Koskinen,
Lempäälä, Puh. 36. 24363

ITalvihuvila hirsistä
|| Arvioitu 188,000 mk.
S Myydään aumastaan
|| 115,000 mk.
Sp Omistajalta suoraan muuton ta-
H kia, 15 min. kävelymatka Pukin-
i|l mäen asemalta, huvila Galinis,
H taikka Helsinki, Aleksanterinkatu
H 54, City Magazine.

PIENI VENHE
Sörnäisten laiturissa nähtävänä huo-
menna klo 10—11.

2 kpl. miest. polkupyöriä,
2 kpl miesten englamt. pukukangas,
1 kpl miesten hopeinen Zenith-kello.
Flemminginkatu G. A. 14.

I ASUNTO HUVILA |
Riihimäen kauppalassa myy- I
dään kuolemantapauksen joh- ■
dosta halvalla. Huvila sis. 2
tulisijaa, hyvässä kunnossa.
Seisovaa lainaa 15,000:—.

Sekä käytetty Ford henkilö-

lauto. Läh. ilmoittaa Riihi- I
mäen Liikekonttori, puh. 89. $

24350 -^J
Lliimiii taluiliyuila

800 metriä Korson asemalta sisältää
6 huon., oma 6,500 neliöm. palsta
päivänp., sopiva pienemp. puutar-
haan hinta 25,000, kysytt. Mannerin
huvilaa.

POLKUPYÖRÄ.
vähänkäytetty myyd. Merimiehenk.
27. C. 41

2 korinojatuolia, kauniilla pehmeällä
päällyställä, myydään puoleen hintaan
muuton vuoksi. Nähtävänä klo 10:stä
ap. Fredrikinkatu 68 B. as. 25 b
5 kerr. •

LAPSENVAUNUT, uudempaa mal-
lia. Väht A (L Museoit. 32 C 55.

nCllVaanniSja y.m. sekalaista
Korkeavuorenk. 27. Sekaiais'.auppa.

Huvila-osake
sis. 2 h. ja keittiö, hyvä kellari, vesi-
johto ja palopostiletkuineen, vesiallas,
huvimaja, sähkövaloja köynnöskasvi-
neen, 300 m 2 puutarha-ala: mansikka-
maa, omena- ja luumupuita, marja- ja
koristepensaita, kukkia, köynnösportti-
kaari, keittiökasveja monta eri lajia
kylvetty runsaasti, myyd. poismuuton
takia käteisostajalle suoraan omista-
jalta, Käpylä (omakotialue) Marja-
tantie 11, as. 2.

Pieni uusi soutuvene
myyd halv Vuorimiehenk. IS, B 8,

Pieni huvila
myytävänä. Toukolan Viertotie 25.

Kaunis huvilapalsta myytävänä Ta-
panilassa Itäinentie 12. 3 min. ase-
malta. Nähtäv. tänään.

Pakkauslaatikolta
eri suuruisia lehti- ja havupuusta
myyd. h?'v. Läh. puh .44 185 ia 42 353.

Aleonusmyynli !
Patjoja, tyynyjä, peitteitä, kankaita,

naist. ja miest. alusvaatteita, poikain
pukuja, y.m. y.m. Käykää katsomassa
hintojamme, näyteakkunoitamme. Töö-
lö, Museok. 7, Cypnaeusk. 6, kulmapuo-
ti, puh. 42 191, T. Arvonen, Liisank.
7. T)uh. 32 673, H. Arvonen.

aurink. huoneusto käs.

2 liuon, valoisa aikcovl
ja keittiö Kaikki nykyajan muk. Hie-
taniemenk. 6. C. huon. 30.

6 m. pitkä, 5 hv., 4-taht., kuulalaak.
magnetolla ja Paragon kytkimellä va-
rustettu, varmakäyrvtinen

Vene
Läh Vladimirink. 8-10. Lehtonen.

Sissiini HaDlla
lähellä autolinjaa Tampere—Helsinki.
Ryttylään johtavan tien varrella, Läh-
teenmäki-niminen asuntotila. Asuinra-
kennus sis. 2 huon. ja keitt. Sauna, kel-
larit y.m. petonista. Navetta ja lato,
hyvä vesi, omalla maalla, osaksi vil-
jeltyä. Matka Ryttylän asemalta 3 km.
myyd. poismuuton tähd. halv. joskaup-
pa tehd. nyt heti. Läh. osott.: K. Keto-
nen Ryttylä. Turkhauta.

Hyvässä kunnossa oleva saaristo-
laismallxnen

MOOTTORIVENHE
myyd., sop. kalastajille sekä väen ja
tavaran kulj. Näht. tän. ja huom. 10—
12 ap. ja 3—5 perunarannassa tulli-
paviljongin luona sekä tietoja omist.
Torkkelinkatu 13, as. 3.

Suutarinompelukone
myytävänä halvalla. Puh. 27617.

ja muutamia erit-
täin kauniita yjjUJSfE^^
flyygeleitä myy- .
dään kevään ku-
luessa erikoisen edullisesti.

PIANO 0.Y., Heikink. 20.
SI 6106 23246

Jai"Moottorivene
Mahonkinen, 10—12 hv. 4 cyl.
»Kermath», kehitys 11—12
solm.

Lähemmin H. S. S:n vahdil-
ta Liuskasaari tai puh. 27 483.

Hyvä 1 hengen leveä
RAUTASÄNKY

myydään halvalla. Nähtävänä 2:na
Helluntaipäiv. klo 10—12 ap. Itä-Vier-
totie 6 A. ovi 15a.

LENINKEJÄ 50—75, 100—125,
150: myy Nummela Vllhonk. 4.

mmmma

1 Liiketalo s
Suuren kauppalan keskustassa
jossa on menestyksellä harjoi-
tettu liikettä 20 vuotta. Talo on
omalla 1,100 m 2 tontilla sis. 14
tulisijaa. Ulkorak. kivestä riit-
tävät ja käytännölliset. Tuottaa
vuokria lähes 60,000:—. Myy-
dään kauttamme hyvillä maksu-

I ehdoilla. Läh. Riihimäen Liike- B
konttori. Puh. 89. jP
24253 T

Sattuneesta syystä myydään
SIIRTOMAATAVARAKAUPPA.

Hyvä asunto seuraa (2 h. ja keitt.).
Halpa vuokra. Läh. puh. 41895.55 ra 2 purjevene,

mahonkinen, tilava seura- ja pitkä-
matkavene, myydään halvalla. Lä-
hemmin Duh. 31 36öw

RADIO"
4-putkinen myydään kaikkine tarpei-
neen matkan takia. Lähemmin tänään
10—13. Helsingink. 17, porr. B. ovi 47.

N:o 143 1928 21

MYYTÄVÄNÄ:

jgÉ ArthurAskolin
Pianotehtailija Pietarista

I. Robertink. 3. A.
Uusi Kauppakuja. P. 93 14.

Rönisch, Bliithner, Gorss-Kallman pia-
ninoja. Beckerin flyygeli ja mahonki-
nen mignon. Hyvin tunnetun Steinbach-
pianinon yksinmyyjä. Satuun, vähän
käytetty pianino. Mahonkinen taffeli-
piano. Amerikkalainen sähkö-piano
nuotteineen. Korjauksia ja virityksiä
vastaanotetaan. 23232

Leposohvia 2 hengen makuutilalla
myydään haWalla. Verhoiluliike, Kor-
keavuorenkatu 2 A.

Halko- ja
paperipuita

tarjotaan myytäväksi Hiiskulan karta-
non metsästä. Puut ovat leimatut ja
ostaja saa huolehtia hakkuusta ja ajos-
ta. Kyselyihin y.m. tiedusteluihin vas-
taa os. V. A. Alanko, Röykkä, Hiiskula
Puh. Perttula 66. SI 6013 23216

Hirloituskonelta
Laskukoneita

Pyytäkää tarjous ja kone MAIJAnähtäväksi ilman ostovel-
vollisuutta. Koneita vaihdetaan!

Oy. PLATINA, Helsinki.
Länsi-Heikinkatu 6. Puhel. 8554.

(Maamme halvin kirjoitus- ja
laskukoneiden erikoisliike,)

19349

Luonnonihanalla paikalla järven
rannalla Asikkalan pitäjän Pulkkilan
kylässä sijaitseva, hyvässä rakennuk-
sessa oleva Haavisto-niminen 0,0749
manttaalin suuruinen

Maatila
R. n:o 1", jonka viljelyspinta-ala on
11,14 ha ja koko pinta-ala 40,31 ha.
Kauppahinnasta y.m. tilaa koskevista
seikoista lähempiä tietoja antaa maan-
vilj. Eino Lahtinen; os. Padasjoki Maa-
keski (puh. Padasjoki Kekkala) sekä
k. o. tilalla työnjohtaja Paavo Lahti-
nen.

8-12-16 kielisiä liliila
viuluja, kitaroita y.m. halvalla. Jäl-
leenmyyjille edullinen ostopaikka.

Fredrikinkatu N:o 86.

J MUUTON TAKIA
Myydään ensiluokka!»

sia pianoja ja urku-
harmooneja sekä käy»

» tettyjä flyygeleitä suu»
fi rella alennuksella kulu»

" van toukokuun loppuun.
Virityksiä ja korjauk-

sia vastaanotetaan Piano-, Harmooni-
liike ja Korjaamo, Erottajak. 19. Puh.
24 560.

Miesten

Pukuja ja palttoita
myydään haikkein halvimmalla.

Hi linja 6. A. 6.
Huom.! Hyvä työ ja suuri varasto.

21084

Hellas Oy. Pianotehdas
>mp Helsinki, Aleksanterinko

5O. Iso valikoima pianoja.
j/fflt& Uusia ja korjatuita. Van-

Shoja pianoja korjataan,
otetaan vaihtoon ja oste-
taan.

Puhel. 27 265.
x 20932

Mylly
myyt. sair. takia Lavian Niemenkyläs-
sä. Mylly ja sen yht. olev. asuin- ja ui-
kohuonerakennukset omalla palstalla,
joka on noin 3,5 ta. Myllyssä on kakaj
kiviparia, 2:si ohrankuorimakonetta,
1:det kaurankuorimakivet ja pärehöylä-
laitos. A. Rantanen.

3lSfofaa ostetaan

poltetaan

3Ufola<* kiitetään

Miesten

Pukuja ja Palttoita
myydään kaikkein halvimmalla

HI linia 6. A. 6.
Tavataan myös sunnuntaisin 10—2.

Huom.J Hyvä työ ja suuri varasto.
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Kesähuvila
myydään tai vuokrataan Hämeessä
järven rannalla (mäntymetsä). Lähem-
piä tietoja saa Vuorik. 7 A 4,10—1.

Myytävänä suurempi

saha is milli.
Saha on yksiraaminen ja kaikki ko-
neet ovat uudet. Arv. väst. Tur. San.
Salon kontt. nim. „Saha ja mylly".

Käytetty, mutta hyvässä kunnossa ■
oleva sivuvaunullinen j

Harley Davidson
moottoripyörä myydään sattunees-
ta syystä Läh. tietoja saadaan ar-
kipäivisin' puh. 21777, klo 10—15.

24344

KESÄPUKU, sop. pien. mieh. myyd.
halv. Korkeavuorenk. 7, A 27.

Kaunis
4 h. Hirsihuvila

omalla maalla Santahaminassa liki
merta sairauden takia myyd., hinta
60,000 mk. Pitäjänmäessä 10 liuon,
huvila, Oulunkylässä 9 huon. huvila,
8 huon. huvila Käpylässä ja 12,000
mk:sta alkaen myyd. huviloita. 1.-Ro-
bertink. 34, A 6. H. Närhi.

Piano
2442?

myydään. Fabianink, 17, B 13.
Myydään

Leposohvia
halvalla. Verhoiluliike 23. Puh. 82 19

Suli ia Piirille
royyd. halv. Läh. tietoja saa Tapanila,
Asematie 2, tois. helluntaipäiv. jälk.
puolenpäivän ja seuraavina arkipäiv.

Tamminenkalusto
1 taraminen kirj. pöytä, 2 kaminaa
kukka-pylväitä, tuolia y, m. Itä-Vierto-
tie N:o 6, C, ovi 30.

PERÄMOOTTORI
myydään Siltasaarenkatu 2 a, D, 15.

Myydään kuoleman tapauksen joh-
dosta SINGERIN TURKISKONE,
vekkauskone sekä ompelukone. Laura
Ingmanin kappaliike Unioninkatu 15.
Puh. 27 942.

lii tihali
erittäin halvalla suuri valikoima, myös
suuritukkaisille, myydään joka päivä,
myös pyhinä. Fredrikink. 20, B 40, pi-
harak., aivan vastapäätä porttia, ensi
kerros.

litinä lii
KAHVILA ja RUOKALA hyvällä lii-
kepaikalla lähellä as. myyd. sairauden
tähden. Lähemmin Palokunnantie 24.
H. Forsman, Malmi.

1 hell.-alkovih. kaik. muk. myyt. ja
toinen vuokr. Eerikink. 25 tän. 10—3.

O. Selin.
Käsirattaat hyvässä kunnossa Yella-

monk. 3. Hermaaiii, piisamaalla.

MYYTÄVÄNÄ

Halssi! Hesäuerhoia
HELSINGIN KÄSITYÖLIIKE. j

Pohj. Esplanadink. 35. j

Käytetty LE VI S
24343

iiilliriNiri
myydään. Läh.
OY. HELSINGIN AUTOTARVIKE AB.

Vilhonk 9. Puh. 23 626.

Herraskartano

24382

järven rannalla, hyvä puutarha, maa-
ta 1,300 t.a., peltoa 200 t.a., rakenn.
30 asuinhuon., kivinavetta 100 lehmäl-
le ynnä tallit ja aitat, tukkimetsän-
arvo noin 1,500,000 mk. Saha ja myl-
ly käy sähköllä tai höyryllä. Elävä
ja kuollut irtain, talo ei ole pihit
kauppatalona hinta 3,000,000 mk.
Maatalo Järvenpäässä, maata 144 t.a.,
peltoa 72 ta. Lehmiä 21, hevosia 4
ja täydelliset, l-akenn. hinta 500,000
mk, ja useita maataloja, alkaen
150,000 mk. myyd. 1.-Kobertink. 34,
A 6. H. Närhi.. ,

33 m 2 purievene,
hyvä purjehtija, purjeet hyvässä kun-
nossa, lyijyköli 1,200 kg. Läh. Hels.
San. kontt. merk. »30 m ;

».

Purjevene
Lähemmin Munkkisaaren venelaitu-

rissa molempina pyhäpäivinä klo 10—2.
Vähän käytetty

Hlehen pvSrä
myyd. halv. Läh. sunnunt. I—4 ip.
L.-Viertotie 34, A 3.

J> Huvilapalstoja V
Marjaniemessä.

Sopivin käydä katsomassa I Hellun-
taipäivänä laivalla S/S Vappu, joka
lähtee Pohj. Satamasta klo 12,30. Pals-
tojen näyttäjä on Palstalaiturilla vas-
tassa.

k Oy. Marjaniemen 4
r

MYYTÄ VA NA

PURJE VENHE, Smk 1,500:—. Näh-
tävänä Albertink. 38 pihalla. Lähem-
min klo 12—5. Puh. 31496.

Vähän käytettyjä

Puusepän-
koneita

kuten oiko- ja tasohöylä, jyrsinkone,
sirkkeli, pitkänreijän porakone, vanne-
saha, sorvi, smirkeli, välivaihtoja y„m.
Kaikki kuulalaakereilla, myydään edul-
lisesti.

Erinomainen tilaisuus vasta-alkajille.
Kyselyt osoitettava Hels. San. kontt.
nimim.: "Kone 8352".

iiiiiipiii!
myytävänä halvalla. Sopiva matka-
venheeksi. Nähtävänä Nihtisaarella.
Moottori välittää liikennettä Liisan-
kadun päästä, joka täysi tunti. Lähem-
min saaren vahdilta.

Silityslaitos
myydään sairauden takia, suuri asia-
kaspiiri! Läh. Annank. 7, prorr. C,
sunnunt. 27. 5. klo 12—3.

Moottoripyörä
Harley Davidson 20 hv., 1925v. mallia.
Prima kunnossa ja halv. Näht. tänään
sunnunt. klo 12—3. Kirkkokatu 14, por-
ras I, ovi 26.

TALVIHUVILA
Myytävänä omalla 1,000 m2 palstalla
hyvin viljelty paljon istutuksia tar-
peelliset uikosuojat, sauna, hyvä kai-
vo, s-äkkövalot y.m. mukavuudet.
(Vuokr. myös). Läh. paikan päällä.
Malmi Tapaninkylä, Sammontie 9.

VALOKUVAUSKONE
myyd. erittäin hyvä 9X12. Anastigm.
Obj. F:4,J4. Torkkelink. 13 ovi 7
Läh. sunnunt. 10—12, arkipäivinä klo
6—7.

Pieni moottorivenhe myytävänä
3,200:—. nähtävänä sunnuntaina klo
I—31—3 Kauppatorin altaassa.

1 lii Oli. '

Vilkasliikkeisen aseman vie-
ressä, oma tontti 2600 neliö-
metriä, jossa on pieni puu-
tarha. Rak. osaksi tiilestä,
osaksi puusta, sis. 4 tulisijaa
ja leipomon, joka on varus-
tettu kahdella nykyaikaisella
uunilla. Ulkorak. riittävät ja
monipuoliset. Seisovia lainoja
on. Myydään tai vuokrataan
halvalla.

■ Lähemmin Riihimäen Liike- ■
konttori. Puh. 89. |

«_

24353|

Ruskea, puleeractu miesten kirjoitus-
pöytä 500:—. Kukkajalusta 100:—. Ru-
neberginkatu 35, A, 12. Klo 2—4,

PARTURILIIKE
myydään halvalla. Punavuorenkatu 4.
TänäUn klo 10—11.

Myytävänä hyvässä kunnossa oleva
MOOTTORIVENE,

pituus 22 jalk. Kone 2 syl. 8 hv. Näht.
Rantalaiturissa Neitsytpolun päässä,
sunnuntaina ja maanantaina klo 10—1.

Halvalla 2 hengen
RAUTASÄNKY

ja patja. Vironkatu 12, prs D, ovi 24.

Jazz-Orkesterit hixoxn. i
J* £ Juuri saapunut Jazz-

soittimia. Banjoja,
- Mandoliineja, Viulu-
/jjMj Ja>

Harmonikkoja,
tJrW <*A. y Gramofooneja sekä

\jy kaikenlaisia soitin-
tarvikkeita.

SoitMcauppa "KURANT',
Helsinki, Eerikinkatu N:o 13.
Hyvässä kunnossa oleva
Silitysliike

myydään .tai vuokrataan. Lähemmin
puh. 22 43.

Huvila
Leppävaarassa meren puolella. Läh.
omistajalta klo 11—1. Laivanvarusta-
jank. 9, prs A, ovi 11.

Siliifi- ja Mi
myydään omistajan sairauden takia,
sisältäen suur. valois. liike-, asuin- ja
valois. varastohuoneen. Nähtävänä
myös sunnuntaisin klo 12 jälk. Rune-
bergink. 30, puh. 44342.

Lastenrattaat (Brennabor)
Tunturilaaksonkatu 6 A 18.

HUOM.: PIENI MOOTTORI
myytävänä ensim. Helluntaipäivänä 12
—4 Merisatamassa suoraan Kapteenin-
kadulta.

Lapsen-kori, 2:den ja l:den maatta-
va sänky, Kattokruunu halvalla Kris-
tianinkatu 19. A. 1.

SESLONKI. vaal. par. sänkyt, kai-
kenlaista taloustavaraa myydään. Näh-
täv. tiistaina 29 p. 5—7. Läh. talon-
mieheltä Iso-Robertink. 36—40. t

Iso peili
(trymå), keittiön kalusto, laEtentuoli
myytävänä. Pohj.-Raatatienk. 15 B 17.

Myytävänä kaksi huonetta, keittiö,
välikkö ja pieni halii uudessa talossa,
heti vapaa, raahd. vuokrataan, Neit-
sytpolku 2 B h. 20, 5 kerros. Näyte-
tään klo 11—2, 24513

MYYTÄVÄNÄ

Muuton johdosta myydään hyvä,
kaunisääninen PIANO, mahonkinen sa-
lin kalusto, tamminen ruokahuoneen
kalusto v.m. L. Viertotie 34 B 22.

Puh. 43959.
RUOKALA

myydään uskomattoman halvalla ra-
kennusten vieress. Fretlriksbergink. 50.

Heti vapaa: Kaunis aurink. 2 h. ja
keittiö myyd. hyvillä ehdoilla Flemin-
gingatu 11 A 32 klo I—2 ja 5—6.

8 W «8* ■* •"•

ostajan niputtamina 70 p. kilo; Malmi,
Petrelius.

PERSSONIN K:KONE
7—45 pöydän kanssa Liisank. 5. A. 23,
tavat, klo 11 ap.

Huulia ijiliioss!
6 huonetta tukeista, satunnaisesti usko-
mattoman halvalla. Lähemmin Oskar
Sarja Iso Robertink. 35 G. ovi 93.

Purjevene
16 jlk., sopii myös moottorille.

Oikokatu 8 B 10.
NAISTEN PIIRONKI, sänky ynnä

muuta. Metsästäjänkatu 10 A 2.
Sunnunt. klo 10—12.

Kuormavaunu kylpyamme
Henrikson Humalistok. n:o 17 C.

Kuolemantap. johd. myyd. 1 huon.,
keitt. ja kylpyh. osake hyvillä ehdoil-
la. Tav. läh. 3—6 ip. Fredriksber-
gink. 24 B. 55.

Hyvä tilaisuus
hyvässä kunnossa oleva
I LUOKAN KAHVILAN

kalusto (marmori pääll.pöydillä) myyd,
todella halvalla. Toimisto-Tupa, L. Hei-
kinkatu 14 B 3.
'■--■-—■■ '

KAUPUNKITALO ja kulmatontti,
11 kaup. osassa. Tontin pinta-ala yli
1500 m2

. Valmis osakeyhtiö. Hinta
2,000,000:
KAUPUNKITALO. Vallilan kaup.
osassa. Rak. 2-kerr., mainiossa kun-
nossa, kulmatontills. Hinta Smk.
350,000:—.
KAUPUNKITALO 12 kaup. osassa,
omalla tontilla. Rak. 4-kerr. Hinta
Smk. 2,200,000:

Lähemmin:
O.Y. Uudenmaan Asioiraistoimisto,

Helsinki, Mikonk. 13 A 6.
24554

,--■■

Hyvinkää—Pyhäjärven radalta 5 km
järven rannalla, p:ala -ISS ta, josta pel-
toa 55 ta. Halkometsää myytäväksi.
Rakennukset hyvässä kunnossa. Hin-
ta kylvöineen. osalla irtaimistoa Smk
440,000:—.

IVikm asemalta järven rannalla,
maat ulottuvat asema-alueeseen. P:ala
174 ta, josta peltoa 45 ta ja viljelys-

kelpoista 45 ta. Rakennukset hyvässä
kunnossa. Hinta kylvöineen osalla ir-
taimistoa Smk 285,000:—.

Lähemmin Hugo Ojonen, Helsinki,
Museokatu 30. 51.6266 24436

2 h. Keitt. myyt. 43,000:—, kät. 25
tuli., vuokra 390:- -, Hauhontie 4 G 47.

1
Kauttamme myytävänä

Savossa ensiluokkaisen uitto-
väylän varrella. Pinta-ala yli
2,000 ha, josta peltoa 55 ha.
Oma koski, jossa X raaminen
saha, mylly ja tiilitehdas.
Myydään edullisilla ehdoilla,
jos kauppa päätet. pian.

Vilho Sarkasen Asianajo-
toimiston Liikeosasto,

Helsinki, Aleksanterinkatu 17,
puh. 32 313. 24460

MERCEDES HENKILÖAUTO
ajettu 20,000 km parhaassa kunnossa,
myydään halvalla

O.Y. Transmarin A.B.
I. Viertotie 66, puh. SI 44.

51.6242 24447

{ASUNTOPALSTOJA fmyydään Sonabyn kartanon |
alueesta Pukinmäen aseman vie-
ressä. Puutarhurille erittäin sopi-
va alue, johon valmis vesijohto
omalla painolla. Palstalla on pie-
ni asuinrakennus. Palstoja näyte-
tään paikan päällä toisena hellun-
taipäivänä klo 2—l välillä. Lä-
hemmin Aleksanterinkatu 11.

LVäinö Helmeen Asianajo- g
toimisto Oy. §

SL62SS 24-437 I
OSAKE

hella-alkovihuone nykyajan mukav.
myyd. kuolemantapauksen johdosta al-
kuperäiseen yhtiöhintaan Länsi-Braa-
henkatu 10, B, 80 (hissi ).

Huvila
myyd. tai vuokrataan Pukinmäessä.
Puli. 27 758.

35 hevosvoimainen

Automoottori Stöever
myyd. halv. sop. isoon venheeseen tai
muuhun käyt. Tark. puh. 32 701.

VENHEMOOTTORI 8 hv.
2-syl., 4-taht. Hinta Smk. 1500:—.
Tark. Pnrsimiehenk. 17, B, 20.

HUVILA
hauskalla paikalla Helsingin läh. Tark.
puh. 44 566.

HEISWGM SANOMAT
M V ¥ TA VA NA

Siitosmunia
Hopealokki, munii 200—225 munaa.
Keltainen Orpintong, hyvä hautoja.
Keltainen Leghorn.

Kasselan Kanafarmi, Parola.
24399

Tonttipalsiofa
myytävinä heti Rekolan asein, lähellä.
Tontit ovat valmiiksi erotetut ja pyy-
kitetyt. Suurehko osa niistä hienoja
lehtimetsäpalstoja. Maksuehdot 10 v.
Tarkemmin Ehiar Grönbergiltä, Reko-
lon as. puh. Korso 19 a. 24413

Vähän käytetty KÄVELYPUKU,
350:—, suuruus 44, ja leninki 200:—.
Puhelin 44 448.

Käytännöllinen
RESOORISOHVASÄNKY

y.m. huonekaluja halvalla. Nähdä sati
jälk. 12 ip. Länt. Viertotie 36 A 8.

Komeita vahti- ja seurakoiria

H KiMiioiifnli
palkituista kantakirja-vanhemmista.

Rehbinderintie o—7, A, 3. Hagström.
Hwin rakennettu

HUVILA
tontteineen. Läh. puh. 29 468, klo 10—1

Nahkakalusto
halvalla E. Makasiinink. 2, A, ovi 1.
Verhoilija.

Erikoisen halvalla myyd. tanm. ruo-
kasalin kai. sekä 2 ulosvedett. lasten
rautasänk. Läh. Kulmalank. 6, A, 6, p.
30 82.

Maatiloja
1 kartano ja 3 maatilaa erikokoista,

Tampere—Toijala rataosilla, sattumal-
ta halvalla ja hyvät lainat. Myöskin

HUVILOITA ja LIIKETALOJA
on edullisesti ostettavissa kauttamme

A. Kassari, Lempäälä as., puh. 92.
24479

Aitio FIAT 501
Näht. Merimiehenk. 29, puh. 31 921

Siirtomaatavarakauppa
Vallilassa. Nähtäv. tois.
vänä klo 10—1 Keiteleentie 3 A. Euom.
vuokra 400: asuinhuoneen kanssa
750:—.

1 omnibus, 20—22 hengen, vähän käy-
tetty sekä 1 henkilö-auto hyvässä kun-
nossa, uskomattoman halvalla ja mak-
suajalla sopimuksen mukaan.

A. Kassari, Lempäälä, as. puh. 92.

KARTANO
Uudellamaalla, n. B—9 km. as. jär-
ven rannalla. Pinta-ala 300 ha, josta
hyvää peltoa 125 ha. Rakennukset
mainiot. Myydään lfalvalla.

TODELLINEN METSÄTILA
Hämeessä, kauniilla paikalla järven
rannalla. Pinta-ala 1250 ha. Raken-
nukset hyvät. Hinta Smk. 2,200,000:-.

JÄRVENRANTATILA
Uudellamaalla. P-ala yli 490 ha. Ra-
kennukset hyvässä kunnossa. Metsä
hyvä. Myyd. irtaimistoineen.

VILJELYSTILA
Hämeessä, 9 km. kaupungista. P-ala
65 ha, peltoa 10 ha. Hyvä metsä ja
rakennukset. Hinta Smk. 210,000:—.

Lähemmin:
O.Y. Uudenmaan Asioimistoimisto,

Helsinki, Mikonk. 13 A 6.
24553

Hyum rakennettu
hyvä viljelystila 35 km. Hel-
singistä ja 4,5 km. as. P.-ala
yli 000 ta, josta peltoa 100 ta.
Myydään sattuneesta syystä
halvalla jos kauppa pian pää-
tetään. Lähemmin henkilö-
kohtaisesti O.Y. Uudenmaan
Asiohnistoimisto, H:ki, Mi-
konkatu 13 A 6. 24193

Tontti myytävänä.
Julkisella huutokaupalla, joka keski-

viikkona kuluvan toukokuun 30 päivä-
nä klo 3 j.p.p. toimitetaan Rahatoimi-
kamarissa Kaupungintalossa P. Espla-
nadinkatu 11—13, myydään kaupungil-
le kuuluva asuntotontti:

N:o 13, os. N:o 9 Kaisaniemenkadun
varrella korttelissa 37 II kaupungin-
osassa (pinta-ala 902,6 nr), arvioitu
hinta Smk. 4,900,000:—.

Tarkempia tietoja tontin kauppaeh-
doista saadaan Rahatoimikamarin
kansliasta arkipäivinä klo I—3 j.p.p.

Helsingin Rahatoimikamarissa, tou-
kokuun 25 p:nä 1928.

Rahatoimikamarin puolesta :

Arthur Castren.
Karl Hård af Segerstad.

SI 6230 24208

KAASU-UUNI,
suurinta kokoa. Puh. 25 023

Nostoköli-purjevenfie
Hernesaarenk. 13, prs F, ovi 44 klo 12
—2. Vene nähtävänä Munkkisaaren
laiturilla.

Vähän käytetty miesten polkupyörä
myydään halvalla.

Yrjönkatu 80, C, 18.
Vähittäismaksulla, vähän käytetty,

hyvässä kunnossa oleva suutarin silin-
terikone. Vilhovuorenk. 7—9. C. 85.

M YYTAVA NA

Pieni kauppavarasto
(siirtomaatavaroita) ja siisti myymä-
läkaluste myydään heti edullisesti kaut-
tamme.

Oy. Luottotieto, Helsinki, Aleksante-
rini:. 46. B. Puh. 22 910.

SI 6216 24325

Suuri Moottori venhe
myyt. tai myös myyd. siitä osake.
Väst. Hels. San. k. nim. „Matkusta-
javenhe". ' _

Halut, hyvässä kunnossa oleva

SOUTUVENE!
noin 17 jalkaa pitkä vaihtaa 5-putken
radiokoneeseen. Kone ensiluok. ilm.
lisätarp. Lähem. tänään klo I—2 puli.
49 35.

Käytetty
Ruokasalinkaluslo

koivuinen, tummanruskea, myydään
halvalla muuton takia. Nähtävänä tä-
nään klo 12—3, Runebergink. 33, B, 14.

SI 6236 24319

Maalareille sopivia vehnäjauhoja hal-
valla. Läh puh. 40 10.

Hirsihuvila
5 h. ja keitt., hyvin rakennettu, sauna-
rakennus, kanal, pieni navetta, liiteri,
sikala, valmis puutarha, omenapuineen,
sähkövalaistus, oma palsta n. 4,000 m*,
hyvillä maksuéshd. suoraan omist. Puli.
23 994. Tiedust. Puistola, Asematie. 2.

Miesten
PYÖRÄ jaRADIO

kovaääninen y. m. tarpeet halvalla.
Kaarlonk. 9, B, 19.

Rakennustoaffi
myy Oy. Hiekkamaa Ab. Puh. 31189—

26 97.
'

Radio, kidekone, kuul. myös Lahdes-
ta. Kulmak. 8. A. 4.

Henkilöauto.
5 henk. avon., käytetty, myytävänä.
Runebergink. 30. Autokoulu. Puh.
43196.

Hirsihuvila
2 h. ja keittiö, tilaisuus i&ada 2 h. ylä-
kertaan, oma palsta, sitäpaitsi myy-
dään rajapalstoja. Nähtävänä Tikku-
rila, Rantatie 6. Lähemm. puh. 23 994.

Myyt. rautasänky patjoineen.
Kaarlonk. 13, A, 3.

2 H.V VII*AA.
ja huvilapalstoja myydään Korsossa.
Läh. Vladimirink. 23, Kehysliike. Sun-
nuntaina Korso, entinen Fredrikssonin
huvila.

Myytävänä
Sekatavarakaupankalusto

Vastaus nimim.: "Hyvässä kunnossa
1219" Hels. San. Siitäs, kontt.

Huvilapalsta
Oma 2000 m: suuruinen palsta myy-

tävänä suoraan omist. lähellä Korson
as. Palst. käsitt. raken. jossa en huone
ja keittiö, liiterin, kaivon, sekä pienen
saunan y. m. Tavattavissa Helluntain-
pyhin. paikalla. I. Kiviranta.

Moottorivenhe
6.80V.60, kone 6 hv. 2 sil. 4-taht,
magn. sytytys, sunnan vaihtaja.

Läh. IV Linja 17, ovi 20.

4 ö?. venheinootiori
ja siihen kuuluva kytkin. Nähtävänä
Toukola Rantakortteli 4.

Hyvässä kunnossa oleva 5 m. pitkä
moottorinrunko, myyd. eli vaihdetaan
6 m. pitkään. Nähtäv. Toukolan lai-
turirannassa.

PIKAVALOKUVAUSKONE
tarpeineen, gramofooni levyineen
2-rivinen harmoni. Kaikki hyvässä
kunnossa, myydään 111 Linja N:o 28.
Kahvila.

Tiiliskiviä
noin 1—2,000,000 kpl myydään. En-
simmäinen osa, 200,000 kpl, saatavana
kesäkuussa. Kysel.: Eesti, Tallinna,
Nunne tän. 8. as. I. Advokaatin kon-
tori Paul, puhelin 28 16 klo 4—6 ip.
24307

lisi Hali ia kahvila
myytävänä heti sairauden tähden suo-
raan omistajalta. Huom.! Tuottava lii-
ke. Lähemmin tänään ja huomenna
Kangasalantie 6, rappu A, ovi 28.

Komeat parisängyt pähkinäpuusta,
sopivammat suurempaan huoneeseen.
Läheni. L. Viertotie 36, A, h. 13, 6 krs.

24405

Jätetty myytäväksi
Henkilöautoja

Dodge, Durant, Rugby ja Ford, Hors-
kuorma-auto sekä Ares-venemoottori.

Kaikki erittäin hyvässä kunnossa.
Vallilan Autohalli ja Korjaamo,

Kangasalantie 3. Puh. 20 401—180.
24571

Piano
myytävänä erittäin halvalla. Puh. 7206.

Venhe
ja siltapalkka Sörnäisten Rantatie. Lä-
hemm. T. O. Mäkelä, Vaasank. 3.

Puhelin 98 87.

Poismuuton takia royyd. halvalla
Fiat henkilöauto

Lähemmin Vaasank. 3 B 32.

Arvoisat Naiset!
Kauniita hattuja halvalla, Sörnäisten
Muotiliike, Itä-Viertotie 23.

Uusi Singer-ompelukonc (.kabinetti).
Toukola. Siamintie 10..

MYYTÄVÄNÄ

Moottori venhe
myyd. halvalla. Läh. Käenkuja 6 A 6,
tänään ja huomenna klo 10—4.

Huone, alkoovilla, keittiö ja kylpy-
huoneen osake myydään Helsinginkatu
10, porr. A, huon. 22. Nähtävänä I—2.
Asumaan pääsee heti.

Muuton takia
myydään 1 tamminen senkki, 1 ruoka-
pöytä, 4 tuolia, 1 topattu sohva, 1 vaik.
lapsensänky, öljymaalaus halvalla, Iso-
Robertink. 33 E 43. Sunnunt. klo 5—6
ip., maanant. I—2 ip.

Kaksi aivan uutta amerikkalaista
6 n ja 7:n putken

Radiokonetta
myydään hintaan 2,200:— ja 3,150:—.
Lähempiä tietoja kello 10—12 ja 4—F>
puhel. 41149. 24468

Kynttiiäkruunu
(empire). Iso mahonkilipasto, kaunis
mahonkipiironki, hieno mahonkinen
kulmakaappi, antiikkisia peilejä, itäm.
shaaleja, uuma y.m. Fredrikink. 62, h.
11,.k10 12—2, 5—7.

PiiÉiiifÉi
500: kpl:lta, myy J. G. Berg,
Pori. Lähettämällä Smk. s: on
valokuva saatavana. 24367

SOUTUVENHE
Albertinkatu 19 E 53.

SUIPPOKUONON PENTUJA
palkinnonsaaneista vanhemmista pol-
veutuneita. Tark. puh. 50 22.

Moottorivenhe
myytävänä, hinta 4,000:— sekä Bosch-
magneetti, 4-syl. Salmisaari, Ahlström.

Ruokasalinkalustoia
Smk:sta 1200: alkaen, kirjahyllyjä,
leposohvia y.m. Eerikink. 4, Puusepän-
liike.

Moottorivenhe myydään halvalla jo-
ko koneen kanssa tai ilman. Vene 5 m.
moottori 3,5 hv. Läh. Saariniemenk.
6, A, 2, klo 9—2 ip.

HuvHazsalstaja'
hyvällä rakennusputimetsällä lähellä
Puistolan asemaa, pitkä maksuaika.
Opas helluntaipäiviä Puistolassa klo
11,20 Helsingistä lähtevällä junalla.

24573

Hgvä bgiii
myydään halvalla Malmink. 32, pihalla.

SIISTIT
LASTEN VAUNUT JA KORI

Merik. 3 B, h, 13, klo 10—1.
Uudet, rakennusajoon sopivat

KÄRRYT
myydään Punavuorenk. 16. Talonmies,

5-RIVINEN HARMONIKKA
myydään halvalla Erottaja 19 A, ovi 11.
Pianoliike.

Havllapalsteia
Korsossa myy F. V. Roos, Kasarmink.
25, puh. 32 532.

KIRJOJA: Maapallo, Välskärin ker-
mukset, Tiede ja elämä y.m. Merimies-
katu 6 E 28, klo 12—4.

Rautasänk9lB
2 yhden hengen raotasänkyä patjoi-
neen. Kulmalank. 4 D 9. Puh. 95 79.

Hootiorl-pyßra
3 hv. Ranskalainen, hyvässä kunn. hin-
ta 2000: Smk. Nähtäv, J. Pukkilalla,
Malmilla (Kino Helios talo).

Vähän käytetty

sivuvaunullinen moottoripyörä
myytävänä halvalla. Läh. Pietarink. 2G,
at-. 18, tänään klo 11—1.

MYYNTIPÖYTIÄ.
2 kpl. vahvoja, sopivia varastokont-

toriin, varastohyllyjä, kirjoituspöytiä
reunuksen kera, vanhahko iso kirjoi-
tuspöytä, tammipöytiä, pieni mahonki-
nen sohva, valkea puusänky joustin-
patfan kera, vankilan valmistetta.
Tark. puh. 24 924,

Kallion kirkon lähellä myytävänä

Talo
käsitt. 31 tulisijaa. Tontti 1,289 m».
Vuokria n, 160,000:— vuodessa. Koko
osakemäärä myydään 1,600.000 mk:sta,
käteistä halutaan 300,000 mk. Tarkem-
min henkilökohtaisesti ilmoittaa:

K. Törnbergin Liiketoimisto,
Vuorikatu 4.

Tuottava, pienehkö
TALO

Kaltiossa ja käsittäen 20 erillistä
huonetta. Omalla 537 m2 :n kulmaton-
tilla. Valmis yhtiö. Vuokria 138,000:
mk vuodessa. Myydään 925,000:—
mk:sta, käteistä halutaan n. 200,000:—
mk. Tarkemmin ilmoittaa:

K. Törnbergin Liiketoimisto,
Vuorikatu 4, porras C.

Huvila Kellomäellä, poissiirrettä-
väksi, jos halutaan, käsittäen 15 huo-
netta y. m. Vaihdetaan myös osak-
keeseen. Tark. Kioskissa Hagan rai-
tiotien päätepysäkillä.

Huvila
Pukinmäellä

vastapäätä asemaa
2 huonetta, halli, keittiö, lasikuisti, se-
menttikellari, oma kulmatontti 1,000
ra5

. Puhelin. Vantaantie 1. Puh Ou-
lunkylä 145. 24517
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MYYTÄVÄNÄ

Holvinovia
myymme varastosta ja

valmistamme

Kassakaappeja
uusimman menetelmän mukaan

Kassakaappi ja Metallitehdas
Orrist. B. Helenius.

Hernesaarenk. 16.
Ensiluokkainen 15 ha.

Puh. 1321,

HOVILA
Kuokkalassa, ja Terijoella 2 muuta hu-
vilaa ja kaunis palsta myytävänä
(myös poissiirrettäväksi). Läh. arkip.
Kaisaniemenk. 3 B 14 (klo 9—%5).

SI 6287 24506

Poismuuton takia myydään

I »iiii
molemmat täydessä kunnossa, sekä ur-
heilumallinen moottorivenhe. Kaikki
puoleen hintaan. Lähemmin Munkki-
niemi, Rivitalo 36, A, 6. Vastapäätä
Kadettikoulua.

Poismuuton takia myydään täydessä
kunnossa oleva Löwe kolmoisputki

IA tiiliin
ja hyvässä kunnossa olevat lasten rat-
taat. Lähemmin Munkkiniemi, Rivita-
lo 36, A, 6. Vastapäätä Kodettikoulua.

Angora Yrjönkatu 25, A,
kissanpoikia! vmaa a. on s.\

PIENI HUVILA
myytävänä omalla metsäisellä palstal-
la, Puistotie 52. Puistola.

Lepokodiksi tai yksityiselle sopiva

faluihuvila
terveellisellä paikalla Seurasaarentien
varrella: 6 hucn., palv. huon., lasiver.
parveke ja loggia. Samaan kuuluu 2
muuta huvilaa, joista hyvät vuokratu-
lot ja suuri hedelmäpuutarha. Läheni,
omistajalta Kaisaniemenk. 3 B 14 (ar-
kip. klo 9—%5). SI 6288 24505

Vane moottori,
2 taht. 2 syl. 4—6 hv. uusi myyd. eritt.
halv. Näht. tänään ja huom. klo 11—1
päiv. L. Viertotie 39 A 18, s:s kerr.

5 h, huoneisto
Kruununhaassa I:ssä kerr. kaikkine
mukav., korkkim. latt. p-ala 150 m";
hinta 135,000:—, vuokra 9mk m2

. Läh.
puh. 27147. (Näyt. klo 3 asti).

SI 6286 24495
Rakennuksen ruokaputka suoraan

omistajalta. Läh. Viipurink. 6 D 73.
MIEHEN POLKUPYÖRÄ
Topeliaskatu 9 C 27.
Muuton tak. myyd. huonekaluja y.m.

tavaraa Kulmakatu 8, A, 1.
Hyvässä kunnossa oleva

liÉl Davidson
moottoripyörä sivuvaunuineen myytä*
vänä. Nähtävänä II linja 31, Åström,
Nimimerk.: "Hyvä".

Moottorivene
Kalastajamallia 10—11 hv. ko
neella hyvässä kunnossa. Pit>
känsillanranta 9, ovi 83, puh.
94 01.

Valokuvauskone n. s. raatkak. 13 X
18 lev. hyv. lins. myydään halv. tarp.
Nikolainkatu 19, A, 14.

Moottoripyörä
3 vaihteen ajokunnossa. Hämeenk. 7(
prs 3, ovi 17.

Polkupyörä miesten, myyd. Hämeenk,
7, prs 3, ovi 17.

Venheen sisämoottoria 2 kpl 2 Vz hv,
4 hv. halvalla. Kaisaniemen koulun
vahtimestari.

iiinsii
ei kannata ajaa huonolla autolla,
siihen tarvitaan vahva kuorma-
auto. Meillä on pari vähän käy-
tettyä Brockway'ta, jotka ovat
kuin luodut rakennusajoon.

Tiedustelkaa hintojamme!

KORPIVAARA & HALLA O/Y.
Helsinki. 24545

Halp. lenink., kesäkankaita, naist.alusvaatt., sukk., käsin. y.m. liikk.
Museok. 3.

Ensiluokan konditoria, priima töni-
neen, erinomain. liikevaihto Smk
260,000:— myyd. Kauppa toimisto Fen-
no, Kaisaniemenk. 3, A, puh. 29 812.

Tila Länsi-Suomessa, 700 taj met-sää; Vihdissä yli 100 ta tila halvalla;
huvilatila Vihdissä 12 ta, irtaimisto he-
vonen, lehm., 200 kanaa y.m. 70,000:-—.
Kauppatoimisto Fenno, Kaisaniemenk.3, A, puh. 29 812

HUVILOITA Riihimäellä ja Toija-
lassa halvalla. Kauppatoimisto Fenno,
Kaisaniemenk. 3, A, puh. 23 Sl2.

Isaisten uusi polkup. halv. gramo-
foomlevyjä 10—25 mk (käytettyjä).
Kaisaniemenk. 3, A, 3, klo 12—S, ar-kip. 10—3.

Kahden hengen, hyvässä kunnossaoleva SESLONKI myytävänä. Hinta300: tänään ainoastaan klo 11—12välillä, Hietalahdenk, 14 A 2,



Ainutlaatuinen tilaisuus Naisille.
Käykää katsomassa!

Parin viikon aikana loppuunmyydään koti- sekä ulkolaisia leninki-
uutuuksia omiin hintoihin.

H U O M.! Villaleninkejä 200:—. Silkkileninkejä 300: alkaen.
Myös vähittäismaksulla! Tilauksia vastaanotetaan.

MAJKEN SEDERHOLMIN OMPELUATELIERI
L. Heikink. 20. A. 7. (Capitolin talo.)

kuuri* valikoima. Huom.! Ulkomaiset olkihattumme Smk ♦«:— l udelleen
pStäystä ja värjäystä otetaan vastaan Muotiliike Chic Kauppakuja, Luden
raaank. I—6. : Huomatkaa näyteikkuna. - *■""'
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MYYTÄ VA NA

Puutarha- JMk
keinuja JIHä2:lle ja 4:jälle J^&jgf^

Puutarhahuonekaluja
Pasilan JPunsepänllike

Suokatu 4. Puh. 43 427.
LAUTTASAARI-PALSTA

myytävänä, I. Robertink. 36, A, 1

Tamminen ruokasalin-
!a mahonkinen

Makuuhuoneen kalusto y.m. myyd. erit-
täin halvalla. Näht. pvhinä It. Vierto-
tie 8, A, 2.

Radiovast ott.kone
S-putkinen keloineen 190—2100 met-
rin, patterit ja kuulotorvia, myydään
lialvalla lietit Myöskin vähittäismak-
sulla. Väst. Hels. San. kontt. nimim.:
■Radio 8922».

Siisti kalusto
kääntösohvan kera halvalla. Nähtävä-
nä klo 4:n jälk. Vironkatu 9, A, 13.

24518

Osalte
myytävänä Etu-Töölössä ja Sörnäisis-
sä, puh. 52 65 ja 13 62. 24588

2 huonetta, keittiö, palv.-h., valoisa
halli, vapaa merinäköala. Pankkilaina
saat. Stenbäckink. 12, B, 58. Hyvä yh-
tiö. Isänn. tai talonmies näyttää.

24584
Pieni

Siirtomaatavaraliike
hyvällä paikalla myyd.
Hels. San. kontt. nimim,
ja halpa vuokra 3841".

heti. Vast.
"Vanha liike

24593
"NATIONAL" kassarekisteri.
KIIKAREJA. Prisma ja muita.
KAMEROJA, eri suuruisia.
PATHE BABY elokuvakone
GRAMOFOONEJA, erilaisia.
GRAMOFOONILEVYJÄ uusia ja käyt,

myös itse sisäänsoittoa varten.
PUHELINKONEITA maaseut. varten.
KIRJOITUSPÖYTIÄ, koiv. ja pähkin,
LINNUNHÄKKI, suuri.
HOPEAESINEITÄ, KORISTEITA

y.m.

Sekalalskauppa
Yrjönkatu 25. (Uimahallin vier.)

Myytävänä PAATTI.
Papinkatu 8, prs A, ovi 4,

Hyva huvila
lähellä Korson asemaa. Vast.
Hels. San. konttoriin nimim.:
"Halvalla 9003".

Isompi senkki (2 osain.) 250 mk., iso
kirjoituspöytä, 2 laatik. 100 mk. ja
pöytä, Pursimiehenk. 12 B 15.

VENHEMOOTTORI
(Stenberg) 2 sil. 10 av., hyvässä kun-
nossa. Puh. 20681. Blom.

Hyvä MAHONKINEN PIANINO.
Nähtävänä Eerikinkatu 14 A liuon, o,
klo 12—3.

Myytäv. 2 sänkyä matrassineen.
Albertinkatu 18 I 23.

Sekalaisia ilmoituksia
■ ■

Kirjanpito ia
Kassanhoifiokurssit

alkavat jälleen. Ainakin kansakoulutie-
dot suotavat. Opetet. amerikkalaista ja
kaksinkert. italialaista kirjanpitoa.
Opetus on henkilökohtaista ja ryhmis-
sä. Työskentely myös iltaisin, joten
se sopii toimessa olevillekin. Kursseilta
jaetaan todistukset. (Yksityistunteja).

Kurssimaksu 200:—, kehitt. 150:—.
(Oppilailla paikansaantimahdollisuu-
det). Ilmoitt. voi arkip. klo 5—7 ip.
Lapinlahdenk. 15. B. 11.

A. SOINI.
Tilintarkastaja, opettaja. ix214861

■■ Helsingin Yksityinen ——

KAUPPAOPISTO
osoite: Helsinki, P.-Esplanadink. 37 E (osoite kcsäk. 1 p:stä: Vilhonkatu
4 A), nuh. 21150, aloittaa kuudennen yksivuotisen kauppaopistokurssin-
sa jälleen syysk. 4 p:nä klo 12, sekä samalla 5 kk. ja 3 kk. kauppakoulu-
kurssinsa. Vuoden kurssin ohjelma on yleensä sama kuin 2-vuotisteu
kauppakoulujen ja neljässä pääaineessa (kirjanpito, kauppalaskeiub,
kauppaoppi ja -oikeus sekä konttorityöt) yhtä laajakin. Lyhyempien
kurssien ohjelma on suppeampi. Pyytäkää ohjelma! H. W. Plosila,
opiston johtaja, Keskuskauppakamarin hyväksymä, valantehnyt tilin-
tarkastaja. 2457S

HMotMki
alkaa 28 p. t.k. kulkea 7 h, auto. Läht.
H:gistä klo 6 ip. Rautatientorilta sekä
Kotkasta klo 8 ap. joka päivä. Paik-
koja voi tilata H:gistä puh. 22 322, klo
I—3 ip. sekä Kotkasta puh. 106 772.

M YYTAVA NA

Hyvässä kunnossa oleva

Leipomo
vuokrahuoneustossa, lähellä Helsinkiä,
myydään. Läh. Nervanderink. 12 B 25.

Käyt. huonekaluja halvalla, kuten
salinkal., pöytiä, piironki, matala kaap-
pi sop. kahvil. tai puot, vanhoja vaat-
teita y.m. Lutherinkatu 6 A 2, klo I—3.
Arkip. puh. 21 566.

AUTO
Erskine, uusi, avonainen myy-
dään halvalla. Lähemmin puh.
Haaga 105.

5,000 kpl.

Punaisia Bengaali tulia
myydään 1,000 kpl. erissä k li—. Oy.
Rakettitehdas, Järvenpää, puh. 7, 2 soit.

Talon purkamisen tähden

Uaaiitt
myydään heti halvalla sähkömylly, tis-
kit, vaakoja, lihatukki, mark. (140 sm.
lev.) y.m. Itä-Viertotie 27 tai tänään ja
huomenna Vilhovuorenk. 7 F, ovi 163.
Arkip. myös puh. 31 069. _

TUOLETTIPIIRONKI
Vallininkuja 6, L, 50.
Ajanmukaisia, tuottavia

KIVITALOJA
kasitt.. 10,000 m", 13,550 m : ja 14,800
ms on myytävänä kauttamme. Tark.
tietoja kirjeellisesti tai henkilökohtai-
sesti antaa K. Törnbergin Liiketoimis-
to, Vuorikatu 4, prs C.

Liikepaikalla
iso myymälä kahden asuinhuoneen ke-
ra, sopii miksi liikkeeksi tahansa, myy-
dään kaluston, kassakoneen ja osake-
puhelimen kera. Vast. Hels._ San. kontt,
nimim.: "Sairauden tähden".

Grankullassa. Huom.!
Pienehkö hirsihuvila, ihastuttavan

vuoripuutarhan kera, sopii urheilu- ja
lomanviettopaikaksi. Tyylikkäät huone-
kalut saatavana. Puh. 42 326 tai
Grankulla 117. 24414

Huvilapalstoja
Puistolan pysäkin luona myydään 10
vuoden maksuajalla. Nähtävänä pyhien
aikana. Asematie 2.

Siili liÉii
rautasänkyjä, patjoja myy-
dään uskomattoman halvalla
4 linja n:o 1.

H. Kiviranta Huonekaluliike.
Puhel. 80 49.

Moottoriveniie
myytävänä halvalla Smk. 500:—. Läh,
H:ki Mek. kutomo klo 12—6 ip.

ARCHIMEDES ulkolaitamoottori
ynnä 19 jalan venhe, uuden veroinen,
nähtävänä klo 12—2 linnan edessä
olevassa altaassa. Kyselyt puheli-
mitse 24 573.

24375
Osakehuoneisto:

2 huonetta ja keittiö
kylpyhuone, kaikki ajamnuk. mukav.
Uudisrakennus, valmis I—ls kesäkuu-
ta. Tark. puh. 43 912, klo 9—12 ap.

Huomio! Huomio!
UNIONINK. 21 PIHAN PUOLELLA
korjataan kengät hyvin ja hyvistä nah-
koista. Odottaessa myös korjataan.

SEKALAISIA ILMOITUKSIA

HELSINGIN SANOMAT

Esikko Koitere:
Kaksi Todellisuutta.
''Kaksi todellisuutta Menee tosiaan merkillisimpiä kirjoja,

mitä on kirjoitettu aivan erikoisella tavalla, se pysähdyttää
meidät ajattelemaan, mitä salaisia voimia ja tuntemattomia
lakeja mahtanee piillä ihmisessä ja sen ulkopuolella." Lauri
Kettunen Helsingin Sanomat.

MYSTICA
Unioonink. 45.

SI 6002 24334

Kuikuvuorot Arkipäiv
- Espoosta H:gistä

Ip. KESÄK.— 3O p. SYYSK. 5.45 6.45

LINJAVAUNU

aunii ä *mM\ £ '

I Espoo—Glöms—Gröndal (Viher-

j Iaakso)—HELSINKI.

Juhlapäiv.
Espoosta H:gistä

7.45 8.45
8.45 9.45
9.45 10.45

10.45 12.15
12.15 1.15

1.15 2.15
2.15 3.15
3.15 4.15
4.15 5.15
5.15 6.15
6.15 7.15
7.15 8.15
8.15 9.15
9.15 10.15

10.15 11,15

PYRITTEKO RIIPPUMATTOMAAN ASEMAAN?
Nopeimmin ja helpoimmin saavutatte_ sen käymällä

kutomakurssimme sekä hankkimalla
Perssonin Kutomakoneen

kuukausimaksuilla.
Tiedustelkaa ehloiamme. niin
huomaatte sen mahdolliseksi.

OSAKEYHTIÖ NEOVIUS
Jelsinki, Vladlmirftik. 12. Viipuri, Aleksanterink. 27.

-24280

iille Mi Herrain iiii!
Menkää silloin Lapinlahdenk. 3, vastap. puistikkoa, siellä valmistetaan hyviä
pukuja hyvistä kankaista ja verrattain halvalla. Uusia muotikankaita saapunut,

HELS. RÄÄTÄLINLHKE, Lapinlahdenk. 3. Puh. 40 61.

Vesijohtoliike li Soimen 1.
Omist. Ine. O. LILLE, Uudenmaank. 28, puli. 31 649.

Suorittaa vesi- ja lämpöjohtotöitä. Katonkattamista, peltisenäntöitä ja
korjauksia. Yöpäivystys. ______

»Pension Hohenhausen»
•

Estland
Pernau, Fromenadenstr. N:o <^'

Korjattu ja suurennettu. 28 huonetta.
Auto (Renault)k Autotalli n : ".«

Suomen Taideyhdistyksen

Arpajaiset v. 1928
Arvonnassa, Yhdistyksen kevätkokouksessa 25 p. toukok. lankesivat taide-

arpa jäisten voitot seuraaville numeroille:
2121 2575 2779 3209 3241 3356 3379 3655 3806 3843 4100 4151 4387 4613 4618
4855 5008 5305 5462 5724 6936 6966 7101 7204 7458 7515 .767-5 8055 8153 8365
8577 8609 8776 9177 9211 9306 9333 9486 9684 10046 10068 10256 10302 10303
10401 10419 10710 10714 10767 10938 10994 11027 11035

Voitot jakaa Taideyhdistyksen vahtimestari Ateneumin taidegalleriassa, va-
kinaisille jäsenille jäsenkirjaa ja vuosijäsenille vuoden 1928 jäsenkuittia vastaan,
mikä on esitettävä joko henkilökohtaisesti tahi valtuutetun asiamiehen kautta.
SI 6250 24442 Arpsjaislautakimta.

Hattuja
käännetään, värjätään ja kuosistetaan.

L. Ekbergin Hattuvalmistamo.
Vladimirinkatu 20.

24266

KAMPAUSTA JA LEIKKAUSTA
ä 5 mk. 10—7, sunnuntaisin 11—2.

Porthaninkatu 6. C. 20.

Naisten ja miesten

Vanhoja hattuja
pestään, värjätään ja prässätään

Nässlingin hattukorjaamossa,
Agrieolank. 5, Kallion kirjastonjuona.

Kampausta ja leikkausta ä 5 mk 9—2,
4_7, pyh. 10—2. Tehtaank. 19. A. 7.
Puh. 98 28. (Myös ensimm. helluntaipL)

Kampaamo Aiank. 25
auki kesäaikana: juhlapäiv. aatt. 9
G, sunnunt, ja juhlapäiv. 10—1.

0. Lähteisen
u er h o i l u liiKKeessä

Merikatu 9. Puh. 22 282.
otetaan vastaan kaikkea alaan kuulu-
vaa työtä. Kesänaikana tehtäväksi ja
säilytettäväksi otetaan vanhojakin ka-
lustoja sekä patjoja. Tehdään ainoas-
taan kunnollista työtä parhaista ai-
neista.

Liike
tuottavaksi!

Taitava liikemies järjestää huonosti
meneviä liikkeitä tuottavaksi, koht.
palkkiota vastaan. Väst. Hels. San.
konrt. nim.: ~X:o 8320".
Uiorniatar Lcrikiuk. 9. ovi 28, Puhel,
nIBIUJCHdI 21332. Fyllinä myös.

Haiset Musen.!
Kauniita silkki- ja gobeliinihattuja

myyd. muuton takia halv. 50:— ja
100: välillä. Munkkisaarenkatu 16.
B. 2. (Huom.! Pyhinä myös).

Uiftrnnfqq Laivanvarustajani*. 8,
(Illir HH talo A; . kerr., hissi.IHbIUUIUU Tav, kaiken päir. p, 22071:

Maalaustyötä
suoritetaan kohtuuhinnalla. Puh. 2 66.

Tahtoisiko joku hyväs.
henkilö lainata

korkoa vastaan 2,500 mk syyskuuhun
asti. Vast. nim. "Varma takaus" Ke-
rava, as., Postitoimisto.

Hieroja ja sairasv.
suor. täytl. kurss. I. Robertink. 14. A. 5.

Kiiruhtakaa

Muoti Aittaan
Annankatu 16

(Bulevardin kulma)
Sieltä löydätte suuren valikoiman

wieniläisiä sekä parisilaisia

Kesähattuja
Huom.! Halvat hinnat.

AUtOja k
en

taann,Unttoia

Puh. 31189 ia 26974,

Musiikkiopistolainen, neiti, haluaa
kesän ajaksi, täysihoitoon pianotunteja
vastaan. Vast. Hels. San. kontt. nim.
•"Mieluiromin ruotsalaiseen perheeseen
8713". j>

Urheilupalk.
sopiv. arvokk. koruja saapunut, sekä
naisille hien. käsilaukkuja. Kaikki halp.
Fredrikink. 13, Paperikauppa.

_

im. iii*
ilmoitetaan että konttori on muutetta
Korkeavuorenkatu 15, prs B, 21.

Helsingin Merenkulkutoimisto.
Helsingin kaupungin vaakamestari

Kapt. L. Laurent.
24411

B 1 poistaa käsi-, kai-
■IIIVUU! hien. Saadaan

rohdoskaupoista.
H I E K O J A T A R neiti, tulee ko-

reihin, puh. 41549. (Myös pyhinä). .

Pukupnssi on varma kei-
no suojella vaatetavaraa, tur-
kiksia y.m. koin hävitykseltä.
Pukupusseja saa meiltä.

Oy. Keskus-Paperikauppa

•. liiketalo.
21060

SEKALAISIA ILMOITUKSIA

II I 1* • koottuja teoks.. tiedc-
K ftll I i I/SH kir J°Ja> tii=u rom.,kul-
IK IIIII S& il I taa..hopeaa japlatinaaiIUUIUIIIII. ost kork. hint.

• Yrjönkatu 4.
Antikv. Kirjakauppa.

Kesähattuja
prässätään, värjätään ja muodostetaan
uuteen malliin.

MAISON BIRMA, Kasarraink. 28.
24299

Fianifnoja vuokrataan!
Binneniamrin Soitinkauppa.
Bulevardink. 7. Puh. 38 86.

SI 6189 24328

Ui- ja lapioisi
T. HUUSKOSEN MAALAAMOSSA

Kestää kaiken kilpailun työssä sekä
hinnoissa. Laivurink. 15. Puh. 87 72.

KÄYKÄÄ KATSOMASSA
NÄYTEIKKUNAAMME !

HELSINGIN KÄSITYÖLIIKE.
Pohj. Esplanadini. 35.

NAISTEN KAMPAUKSIA
cndulointia ja leikkauksia k 5 mk. klo
10—7, myöskin sunnunt 11—5. Franze-
nink. 23, A, 20. (Flemingink. 10 kul-
matalo. Käynti kadulta.)

Kapat, leningit ja kävelypuvut om-
mellaan halv. Vanhat käänn. ja korj.
Sepänk. ö prs I. Tarvainen.

Kaikkien oppikoulujen 2
—B luokkien oppilaita kutsu-
taan täten ostamaan meiltä
kasvinkeräys- ja kasvistotar-
peensa, kuten kasvipuristimet,
kasvipaperit, liimapaperit, ni-
miliput, kasvistokannet y.m.

Oy. Keskus-Paperikauppa
Aleksanterink. 44. Pohjolan

liiketalo.
21065

LEIPOMO
Fredr. Edv. Ekberg

(Perust, v. 1852)

KAHVILA
Helsinki. Bulevardinkatu 9»

R

suorittaa
Helsingin Valaistustoimhto Oy.

Kluuvikatu 7. Puli. 32 714.
51.3410 14100

ESSSUamPalossa
13

Halp. kamp. ja leik. 10—7. Sunnuni,
10—2. Torkkelinkatu 13, A, 22.

KULJETUSKOMPPANIA
Puhelin 32 440 suorittaa muuttoja ja
muita tavaran kuljetuksia.

SI 6050 23108

Pianiinon- ja flyygelin-
korjauksia

otetaan ja tehdään, kuten tunnettua,
hyvä työ. Arthur Askolinin Pianoteh-
taassa, I. Robertink. 3 A. Puh. 9314.

23231

Kahvila-oikeuksia
hankkii nopeasti ja halv. Pv. M. Linde-
löf, esittel. lääninhallituksessa. Temp-
pelik. 21. Puh. 42 255; klo 5—7 ip.

278

KKSÄSoomen Palossa
12

Hienoja ja kestäviä enp-
tSS lantilaisia pelikortteja on meil-

lä suuri valikoima ja varasto.
Oy. Keskus-Paperikauppa

Aleksanterink. 44. Pohjolan
liiketalo.

21064

■ « "I*l n antaa neuvoja ja hoitoa
1/ rt TI Ift • nnvttäv. rudenkir-f|/§ giffl konrfnne ST:o 1.8 13.Bill 5 I 111 (.Tohanneksenkirk. vier.)

Puh. 25620.

mjy «• Jt2l ■• Kasarmink. 38.
0.15. Avust.synny-

■ »*■ •■■ vksiii. Sairashoitoa
i« sairaanhoitajatar £ lääkekyipyjä.

rr-fin iiiiiimiwi— t,: ' !K ' ■-'!■ B. 2-1.
Puh. 43 407.

tl mm«|| n Eerikink. 23. A. 3.gg BaTlld pu1i.29589. Antaa.
neuv. ja hoitoa

m. M ■■ J ■ | ■■ Fredrikink. 66,
ML A .B .puh .-14504,
[i CJi antaa neuvoja ja

hoitoa.

Untilii Länt ' Viertotie 38 A. 5,
hsj tII puh. 42 312. Ottaa hoidetta-llUlliU vaksi synnyttäviä.

HIEROJA neiti ottaa vast 9—7, Bu-
levardink. 19 C 18. Sunnunt. myös.

Ommellaan kappoja, lenink., poikain
pukuja y m. hyvin ja hah*. Käännet.
ja korj. Vladiminnk. 52. D. 54.

24523

SEKALAISIA ILMOITUKSIA SEKALAISIA ILMOITUKSIA

HIEROJATAR tulee koteihin puli.
90 52. Myös sunnuntaina.

J Kaikenlaisia verhotilauksia ja
montteerauksia vastaanotetaan.
HELSINGIN KÄSITYÖLIIKE.

Polij. Esplanadink. 35.

Mieshieroja
ja sairasvoim. ottaa vastaan potilaita
arkisin klo 10—4 (myöskin kodeissa il-
tasin ) Bulevardink. 28, D, 18.

Leninkiompclija haluaa työtä kotiin.
Väst. Hels. San. Siitäs, kontt. nimim.
"Heti 1218".

HATTUJA prässätään, puhd. ja Var-
ataan. Ludvigink. 5 A 5.

Kotiruokala
Tunturilaaksonk. 4 h. 1. Tarjoilu:
aamiainen 11—1 ja päivällinen 5—7.

Suositellaan.

Silitysliike muutettu
Yrjönk. 34:stä Korkeavuorenk. N:o 15.

Suositellaan. Puh. 29132.

Ostakaa ja vaihtakaa

Jepuan lankaa
Jepuan VillakehräämöO.Y.

Jep»3- 24257

HIERONTAA
Runebergink. 15 h. 9. Arkipäiv. klo (i
jälk. ill., myös sunnuntaisin.
Uiomnio9 Ja sairasvoimistelua I. Eober-niClUlllCd tink. 3—5 prs B. h. 10.

Ifirjnio kultaa, hopeaa, platinaa, teko-M! jUJQ hampaita ost, Änt. Kirjakauppa,
1. Robertink. 3—.">. Kauppakuja.

Sukkia
liina- ja eilkkk priima laatuja

E. Andstén
Mikonkatu 2.

HL'OM.I Vuosialennus.
24226

Halpa kielenopettaja.
_

Koululaiset ja kaikki muutkin,
joiden on tarpeellista syventää tai
säilyttää ruotsinkielen taitoaan,
tekevät järkevästi lukiessaan joka
viikko huokeaa kotimaista viikko-lehteä Klockarfar. Lehti sisältää
kaikenlaatuista suosittua ajanvie-
telukemista: novelleja, salapoliisi-
kertomuksia, pilajuttuja ja paki-
noita sekä hauskoja palkintokil-
pailuja joka \>iikko.

Irtonumeron hinta vain 1 mk.Tilaushinnat: 1,1 vuosi Smk
35:—, 1/2 vuotta 20:—, 1/4 vuosi
10:—.

(Tilatkaa postin, Rautatiekirja-
kaupan, kirjakauppojen tai Ylei-
sen iäanomalehtitoimiston kauttai

Vaafifliafon mosta Kappa ja katto
vanhemmalle pienehkölle naiselle myy-
tävänä halvalla. Antink. 9, D, lfi.

Villaiini
lopuunmyydään 16 mk:sta alkaen met-
riltä.

IDA LINDROOS,
Hakasalfnenkatu 6.

Muuttoautoja
nvhienaikana saatavana, puh. 29 02Ö.

24400
ISO KAUNIS ÖLJYTAULU

12ÖX200 sm. (alkuperäinen maisema
Mikkelin seudulta) myydään halvalla.
Vvökatu 9. A, 3, puh. 32484. 24404

Maalaustyönne
tehdään halvalla Sörnäisissä. Vast.
Hels. San. Sörn. kontt. nim. »Ylitvönä,
1667?.

KUORMA-AUTOA
ja hevosia muuttoihin saa tilata klo 4
jälk. It, Viertotie 15. Sevon.

Puhelin 6311.

Merimaalauksia
Väinö Timm'in, myytävänä. Isoja sa-«
linkokoa ja myös pienemmänkokoi-
sia. Harvinaisen totuudenmukaisia ja
tunnelmallisia merikuvauksia. Laivan-
varustajank. 7 A 10, varmimmin klo
10—12.

Vapaakampausta ja -leikkausta arki
päivinä klo 10—3. Ei lauantaisin. Itä'
Viertotie NT :o 29. B. 42.

Ifliilli
MOOTTORIPYÖRÄN ja
POLKUPYÖRÄN

kumit vulkaniseeraa edullisesti
KUMIKORJAAMO,
Vaasankatu N:o 3.

KUUSI-VUOTIAS TYTTÖ
annetaan kesänajaksi maalle hoidetta-
vaksi. Mieluummin saksalaiselle. Vast.
Hels. San. kontt. nim. s>Hyvään hoi-
toon 8971».

Ruotsalaisen tyttölyseon VII luok.
oppilas haluaisi kotiopett. suomalaiseen
kotiin maalle. Vastaukset Helsingin
Sanomain konttoriin nimimerk.:

"Haluava 18".

PASSEJA
ja viisumeja hankkii, testamentti-, pe-
säero-, perukirja-, eläke-, verotus- y.m.
virasto- ja oikeusasioita erin halvalla.
Asiakirjatoimisto. Punavuorenk. 4, klo
11—1 ja 3—5.

Omaksi
annetaan vuoden vanha poika. Vast,
Hels. San. kontt. nim. "Pian 8967".

Nio 148 1928 23

KUORMA>AUTOA muuttoihin y.m
kuljetuks. Soitt. puh. 29 295.

5 1. TYTTÖ haluaa kesäksi, miel. si-
sämaahan vap. täysihoit. vastaan, ala-
iuoklc. opettam. sekä ruotsia tai suom.
puhum. Arv. vast. puh. 28 373 tai Hels.
San. kontt. nimim. "Kiitollinen 9015 '.

«L Marja- ia leivosrasioita
on hyvä varata kesäasunnolle
mukaan jo heti maalle muu-
tettaessa. Ne ovat siellä hy-
vät moneen tarpeeseen sekä
kotona että ulkoilmaretkillä.

Oy. Keskus-Paperikauppa
Aleksanterini. 44. Pohjolan

liiketalo.

Maalaustyöt
kaikki alaan kuuluvat teemme kunnoT).
koht. hint. Puh. 29 875. Soittaa voi
myös sunnunt.

21063

Hierontaa, Yrjönkatu 10, Centrum,
huone 17. Ottaa vastaan potilaita
myös sunnuntaisin.

Rarisisfa
saapunut '■ ioja

Silkklkappola
Kashakappoia

Leninkejä ja Compleita
Eerikinkatu 15 C. ii. 25.

Huom.! M^Äoa,e HuomJ
Henkilöt ja iiiii

joilla on selvittämättömiä asioita edes-
menneen johtajan Arvid A. Andersonin
kanssa, .suvaitkoot mitä pikimmin siitäilmoittaa tapahtuvaa pesäluettelon te-
koa varten.
Birger Sourandériri Asianajotoimistoon

Hallituskatu 14, Helsinki.

li köli ii
jatkuu loppuunmyynti. Kaikki
myydään erittäin halvalla
Torstaina toukok. 31 p:nä vii-
meinen päivä.
ROBERT FAGERMAN.
Erottaja 19. 2451a

|#s£Asl2& O Mickelsson, L.IlSfllfl Viertotie 36 A. 10.■»OIIIW Puh. 44903.

Maalaustyöt
huoneistot, käytävät, huvilat y.m. maa-
lataan hyväksi halvalla. Puh. 56 33.

Mooliin
Hannes Snellmanin

Lakiasiain Toimisto.
Etelä-Esplanadinkatu 16

(Hypoteekkiyhd. talo).

J»uii. 28012, 28724
fa, 26482 (yks.)

Suorittaa oikeudenkäyn-
tejä ja huolehtii tehtä-
vistä virastoissa, perii
varoja, toimittaa pesän-
selvityksiä ja perinnön-
jakoja, ajaa avioerojut-
tuja ja hankkii lainoja.

15



24 Nro 143 1298

SEKALAISIA ILMOITUKSIA

Lepopirtin
arpajaisten

arvonnassa lankesivat voi-
tot seuraaville numeroille:

SEKALAISIÄ ILMO ITUKSIA

8016 SO5l 8056 8073 8084 8088 8112
8116 8133 8192 8196 8201 8233 8244
5257 8306 8308 8315 8325 8335 8352
8360 8372 8376 8384 8396 8421 8429
8448 8454 8464 8470 8485 5503 8515
8516 8530 8536 8553 8561 8563 8581
8595 8602 8604 8619 8635 8643 8665
8671 8685 8689 8690 8707 8711 8714
8731 8734 8776 8813 B'BlB 8831 8841
8865 8866 8868 8881 8887 8923 8934
5945 8949 8972 8973 8986 8997 9000
9011 9012 9029 9035 9039 9051 9065
9074 9083 9121 9138 9146 9160 9179
9182 9185 9186 9198 9207 9213 9239
9242 9244 9261 9273 9287 9296 9320
9323 9325 9327 9337 9352 9355 9374
9376 9379 9383 9395 9441 9452 9454
9471 9477 9482 9484 9504 9512 9523
9529 9531 9536 9537 9543 9551 9566
9569 9595 9606 9615 9622 9625 9633
9635 9679 9685 9690 9705 9708 9735
9740 9760 9765 9771 9773 9782 9786
9787 9809 9820 9821 9825 9844 9869
9894 9932 9989 9990.

16 IS 22 23 27 31 34 37 41 50 59 72
73 78 90 92 95 100 106 107 109 117
137 138 148 151 154 161 165 167 173
175 195 204 209 215 222 225 232 234
247 250 251 252 261 268 270 272 286

292 305 322 331 334 338 361 363 371
381 393 402 413 415 417 418 425 435
446 462 471 475 484 488 495 497 505
509 512 514 527 538 556 567 574 588
590 592 598 638 648 678 701 725 727
729 731 751 754 770 777 797 798 808
842 860 862 868 869 873 891 923 929
944 962 976 990 991 993 1002 1004
1019 1022 1025 1028 1029 1034 1041
1051 1053 1065 1066 1069 1078 1082
1098 1102 1107 1109 1112 1116 1119
1120 1125 1136 1137 1140 1141 1146
1160 1161 1171 1175 1194 1200 1219 1
1225 1240 1247 1251 1253 1262 1268
1271 1273 1291 1292 1294 1296 1314
1320 1324 1332 1346 1347 1355 136J)
1365 1420 1435 1442 1456 1459 1463
1477 1479 1483 1494 1498 1509 1520
1527 1538 1542 1548 1561 1580 1582
1587 1592 1599 1609 1635 1641 1644
1649 1666 1673 1683 1693 1706 1711
1725 1726 1739 1741 1757 1766 1771
1772 1774 1798 1799 1828 1836 1855
1857 1858 1859 1864 1865 1871 1879
1885 1892 1898 1900 1913 1916 1928
3930 1936 1941 1960 1966 1969 1977
1987 1989 1993 2007 2008 2017 2018
2025 2033 2076 2077 2084 2086 2088
2097 2110 2111 2135 2137 2145 2156
2159 2174 2175 2181 2184 2186 2187
2189 2190 2191 2197 2200 2221 2222
2225 2230 2250 2259 2263 2266 2270
2277 2280 2285 2295 2307 2322 2332
2334 2339 2343 2348 2353 2361 2373
2395 2400 2401 2421 2435 2436 2506
251 S 2534 2541 2549 2552 2553 2537
2588 2608 2610 2633 2636 2639 2660
2666 2671 2674 2680 2706 2714 2734
2752 2761 2766 2771 2779 2791 2802
2813 2814 2832 2846 2848 2857 2858
2867 2869 2876 2880 2890 2904 2905
2917 2920 2925 2928 2934 2939 2943
2957 2958 2968 2981 2986 2987 3001
3045 3050 3065 3075 3107 3114 3119
3122 3157 3169 3180 3186 3191 3214
3219 3222 3225 3259 3269 3274 3282
3288 3293 3306 3308 3309 3315 3321
8324 3326 3343 3354 3364 3415 3426
8431 3432 3436 3438 3439 3446 3453
3468 3484 3507 3516 3529 3534 3538
3545 3562 3565 3578 3583 3594 3597
3601 3621 3623 3624 3627 3629 3642
3647 3656 3676 3697 3700 3703 3706
3708 3790 3721 3727 3729 3743 3749
3750 3763 3768 3769 3771 3783 3813
3816 3820 3830 3852 3863 3882 3894 i
3929 3944 3951 3956 3973 3982 4024
4025 4026 4027 4044 4049 4052 4054
4058 4066 4096 4108 4126 4133 4134
4139 4152 4153 4159 4167 4170 4173
4175 4191 4192 4193 4194 4198 4211
4212 4235 4239 4280 4285 4335 4356
4376 4384 4394 4403 4420 4435 4440
4459 4471 4483 4487 4489 4495 4499
4500 4513 4522 4548 4549 4578 4587
4591 4600 4605 4619 4620 4623 4628
4634 4670 4688 4701 4703 4706 4721
4730 4742 4747 4777 4780 4791 4797
4815 4823 4826 4829 4855 4856 4865
4876 4885 4893 4898 4902 4935 4942
4944 4946 4953 4962 4963 4967 4975
4992 5006 5020 5033 5034 5035 5045
5050 5058 5063 5069 5076 5087 5093
5119 5130 5133 5139 5147 5156 5164
5167 5170 5172 5174 5180 5181 5192
5241 5243 5245 5275 5303 5315 5316
5329 5358 5365 5379 5407 5410 5415
5475 5490 5513 5518 5528 5557 5559
5577 5589 5591 5593 5605 5608 5616
5621 5631 5668 5680, 5701 5745 5760
5778 5785 5790 5791 5821 5827 5844
5849 5853 5855 5864 5874 5875 5885
5900 5912 5927 5947 5948 6019 6024
6027 6031 6045 6052 6053 6076 6097
6142 6155 6172 6174 6175 6177 6181
6185 6197 6202 6221 6229 6230 6234
6236 6251 6260 6271 6277 6282 6301
6306 6312 6317 6320 6328 6345 6350
6355 6363 6364 6392 6394 6425 6429
6436 6437 6450 6463 6476 6496 6498
6516 6524 6525 6526 6527 6547 6588
6595 6614 6619 6627 6630 6651 6663
6686 6692 6699 6706 6716 6734 6737
6746 6758 6801 6804 6823 6824 6837
6842 6846 6850 6855 6856 6858 6903
G906 6911 6927 6940 6945 6952 6974
6981 6988 6999 7005 7008 7011 7044
7050 7072 7075 7076 7052 7091 7098
7100 7122 7133 7142 7147 7153 7168
7174 7182 7183 7199 7201 7209 7227
7231 7247 7250 7263 7271 7295 7300
7321 7329 7334 7344 7347 7349 7357
7378 7392 7420 7446 7448 7451 7471
7496 7497 7501 7504 7625 7545 7554
7575 7581 7589 7599 7603 7636 7693
7701. 7708 7717 7720 7748 7764 7776
7778 7781 7804 7814 7817 1823 7864

'7868 7869 7870 7890 7897 7899 7906
7919 7920 7922 7925' 7927 7928 7937
7938 7948 7956 7970 7973 7976 7980

Todistus.

Tänään minun läsnä ollessani toimi-
tetussa arpajaisten arvonnassa lanke-
sivat voitot ylläoleville numeroille,
todistetaan

Helsingissä, 24. V. 28.

Holgerfors,
v. t. julk. notari.

Voittojen näyttely ja ulosanto Hel-
luntaipyhinä TaloustyönteMjäinyhdis-
tyksen kodissa Tarkka-ampujankatu 1,
kello 12—20.

Arpojen myyntiä jatketaan.

w_L_ Muuttaessanne maalle
mojelkaa kaupunkiasuntonne
päivettymiseltä hankkimalla
akkunoihin paperikaihtimet.
Niitä saa meiltä kaikkia mah-
dollisia leveyksiä.

Oy. Keskus-Paperikauppa
Aleksanterink. 44. Pohjolan

liiketalo.
21061

VQmnQllcta ia leikk. Tehtaank. 24,
KdllipdUdld Puh. 24710. 10-6. pyh. 10-3,

Uiorniotor L-rouva Luotsikatu 3. B. lftniClUJdidl Vast, 9-12 ja 2—7.

Autoa muuttoihin
Puhelin 3 02.
1,500:— halutaan lainata lyhyeksi

aikaa. Hyvä korko maksetaan. Vast.
Hels. San. Töölön kontt. nim.

"1,500:—".
Olisiko sellaista rahamiestä joka lai-

naisi 1,500:— mk., varma sijoitus, hy-
vä korko. Vast. Hels. San. Siitäs,kontt.
nimim. "Tiistaihin 2920".

Kampauksia vast. otet. 5 mk. lit. 5
8 ja sunn. 12—6, Flemingink. 2 C 37.

— "Äiti hyvä' Minii aijon
retkeilylle, anna minulle voi-
leipiä mukaan!" Voileipien
kääreeksi ei pidä koskaan
käyttää muuta kuin pergar.iii-
nipaperia, jota saa meiltä sekä
rullissa että valmiiksi leikat-
tuina voileipäkääreinä.

Oy. Keskus-Paperikauppa
Aleksanterink. 44. Pohjolan

liiketalo.

Yhtiömiestä
21062

puutavaraliikkeeseen halutaan. Läh.
Suomen Puutavara Asioimisto, Helsin-
ki, Kasarmink. 25, puh. 32 532.

MATEMATIIKKAA
opettaa ylioppilaskokelaille, ehtolaisille
ja yksityisoppilaille, N. Koponen, Kon-
stantininkatu 32 A 7.

LENINKEJÄ ommellaan 40 mk. al-
kaen. Vallininkuja 6 N 62.

LÖYTYISIKÖ
niin hyväntahtoista ihmistä, joka Taj-
uaisi Smk. 4,000:— 2 kk. ajaksi ta-
kauksia ja hyvää korkoa vastaan. Vast.
Hels. San. Tööl. kontt. nimim.

”Varma maksu 1647”.

I" Kadotettu ~~JVmHHHB ■ nHMMr

Musta lompakko
lauantaita vasten yöllä Töölössä, sisäl-
täen vähän rahaa, sotilas ynnä muita
palvelustodistuksia. Eehellistä löytä-
jää pyydetään palkk. vast. ilm. puh.
26 918 tai Matkailijak. Hospiz, h. 67.

POLIISIKOIRA, musta, uros, suuri-
kokoinen, tuntee nimen "Trolle". Pyyd.
ilm. puh. 41 895.

10 0 0 31 K.
pudotettu Lapinlahdenkadulle lauantai-
na. Redell. löytäjää pyydet. tuomaan
palkk. vast. Eerikink. 23 D 57.

Lindroos.

Heimi
(safiirien kera) kadotettiin perjantaina
18 p:nä ajurinrattaisiin n:o 100 tai ka-
dulle. Rehellistä löytäjää pyydetään
palkkiota vastaan palauttamaan se äns.
Wieselle, Mariank. 13. Puh. 24 696.

f Löydetty J|VnMHH ib mmammm
MIESTEN TASKUKELLO.

Periä saa It. Viertot, 71:0 60. klo 5—7 ip,
(Talonmies.).

HELSINGIN SANOMAT

Vuokra-ilmoituksia
Vuokralle tarjotaan

Asunto Oy. Eurassa
on pidennetyllä maksuajalla

saatavissa joitakin huoneistoja kylpyhuoneineen, sekä ilman kylpyhuonetta
yksityisiä alkovihuoneita. On' hissit y.m. mukavuudet. Valmistuu 1/6 —2B.

On kuoletuslainat. Läh. Itä-Viertotie 92, klo 8 ap.—7 lp. ja sunnuntaisin klo
10—12 ap., puh. 20 401 1 65. 12661

Asunto Oy. Euranllnnasta
vuoden maksuajalla saatavana aurinkoisia osakkeita

2 huoneen ja keittiön sekä huoneen ja keittiön ynnä yksityishuoneita, sänky-
alkovit, kylpvhuoneet valmiina. Taloon tulee hissit, keskuslämpö ja kaasut y.m.
Vuokrat ovat å 9—lo mk. neliöm. Osakkeita saa merkitä I. Viertotie 92, Euran
konttorissa klo S ap.—7 ip. ja sunnuntaina klo 10—2 ap. sekä Itä-Viertotie 8
insinööri Meriön sähköliikkeessä kaikkina arkipäivinä. Puh. 20 401 1 65.

Puotihuoneen vuokraukseen on etuoikeus yhtiön osakkailla. Taloon tulee
kauppahallit ja koko alakerta liikehuoneiksi. 17256

Asunto Oy. Sturenkatu 35.
Uutisrakennuksessa, joka valmistuu syksyllä, tarjotaan
osakkeita, käsittäen huoneen ja keittiön ja yksityisiä huo-
neita keittiöalkoovin kanssa. Lähemmin rakennuspaikalla
tänään ja arkipäivinä klo 12—2 ja puh. 28 795 tai puh. Her-
manni 2 56. 24421

Merinäköalalla
2 huon. ja keittiön kulmahuoneusto sekä samanlainen merelle päin. 1 huone ja
keittiö välikerroksessa. Huoneustot myydään edullisilla ehdoilla. Vapaat osittain
heti. Näht. tänään klo 12—2 paikalla sekä arkisin klo 4:ään. Hernesaarenkatu 5
(käynti portista konttorissa}. 24381

Kesäkuun 1 p:ään valmistuvassa

uutisrakennuksessa Katajanokalla»
Pormestarinrinne 6,

vuokrataan 3 huonetta, palvelijanhuoneen ja keittiön käsit-
tävä huoneisto nykyaikaisine mukavuuksineen, keskuslämpö.
Lähempiä tietoja puhelimella 23 764 arkipäivisin klo 9—17.

'"' Ul 24252

Aurinkoinen

2 huon. ja keitin kulmahuon.
myydään edullisesti. Lähemm. Vaasank. 6 työm. kontt. tänään 10—2
puh. 31 689.
Vuokrattavana

2 huonetta konttorihuoneustcksi
talossa Mikonkatu N:o 13. -

Läh. talon konttorissa porras A, tai puh. 27 687, arkip. 12—3.

Myymälä
asuinhuoneella, sopiva kangas-, sekatavara- y.m. liikk. vuokrataan.
Asunto O/Y. Vaasank. 6. Lähemm. tänään klo 10—2 ja arkip. 7—4
puh. 31 689.

Huom.! Heti vapaat.
Muuttakaa ajanmukaiseen uuteen taloon.

Myydään kohtuullisesta hinnasta. 2 huonetta, keittiö, palv.-huone, kylpyhuone
y.m. 3 huonetta, keittiö, palv.-huone, kylpyhuone y.m. Tilavat, aurinkoiset, hy-
vinsisustetut huoneistot, keittiöt varustetut yhdistetyllä kaasu- ja halkohellalla.
Nämä kaksi on jäljellä. Maksuehtoja myönnetään. Nähtävänä tänään ja 2. hel-
luntaipäivänä klo I—31—3 ip. Myöhemmin puh. 22 082. Museokatu 37, prs A, h. 5.

Muutamia

1 ja 2 h. ja keittiön
huoneistoja tari. vuokralle talossa Vilhovuorenk. 7—9. Läh. Talonmies. 24391mmi Patanani 29

Suurenkadun kulma
Vallilan keskustassa, myydään vielä sopivia asunto-osakkeita. Läh. yht. isän-
nöitsijältä B. Wäisänen, Pakaankatu 27, A, 13. puh. 20401 1 88, ark. 12—2
ja 5—7, sunnunt. 12—3 ja rakennuksella työaikana, sekä K. H. Renlundin rauta-
kaupassa, Hauhontie 4, puh. 20 401 1 20.

Hu o m.! Yhtiön hallussa 10 myymälää, joista vuokratulot Smk. 140,000:—
vuodessa.

Varatkaa itsellenne asunto tästä talosta. 24572

Asunto Oy. Vaasank. 6
Huoneen ja keittiön sekä hella-alkovihuon. osakk. myyd. hyv. ehd,
Huon. on kylpyh., makuualkovi y.m. mukav. Asumaan pääsee heti
Yhtiöllä on edulliset lainat ja hyvät tulot 600 m- käsittävästä liike-
huon. Lähemmin tänään klo 10—2 työmaan konttorissa.

6 huonetta käsittävä kalustettu

kesähuvila
vuokrataan Lauttasaaressa. Lähemmin tänään klo 10—12
puh. 97. 24561

Torkkelinlinnan uutistalossa
I. Viertotien luona, joka valmistuu i. 6. 28. löytyy vielä muutamia:

1 huone, keittiö, 2 alkovia, kylpylä, ja kaikki ir.uk. hintaan 37,000:
2 huon., keittiö, alkovi, kylpyh. ja kaikki muk. hintaan 46,000:—.

Näht. huomenna maanantaina klo I—3 Pengerk. 23. porr. B, II kerr., arkip.
puh. 11 72.

Etelä-Hesperiankatu 28
3 huonetta ja keittiö, joista 1 eri sis.-käyt. 2 huonetta ja kaasukomero. Huoneis-
tot heti vapaana ja myydään 10—20,000: kät., loppu vähittäin. Yhtiöllä edul-
liset lainat. Näht. 12—2 B port., II krs, h. 25. SI 6270 24435

Museokatu iS-feiiM. kulma
2 huoneen ja alkovin, huoneen, alkovin, palv.h. ja keittiön, sekä yksityinen huone
heti vapaana, myydään 25 % kät., loppu vähittäin. Hyvä yhtiö, velka taataan.
Näht. 12—2 C port., II krs. ; SI 6272 24433

VUOKRALLE TARJOTAAN

Uudenkirkonrinne N:o 1
1 kpl 4 huoneen ja keittiön,
1 ~ 3 huoneen ja keittiön,
1 „ 2 huoneen ja keittiön,

sekä muutamia yksityisiä huoneita myytävänä. Nähdä saa sunnunt. klo 12—2
sekä arkip. ksko päivän. 24540
Ajanmukainen, ensiluokkainen, aurin-

koinen ja kaunis huoneisto:
5 huonetta, keittiö, palv.-h.

halli, 2 kylpyhuonetta y. m., eri por-
ras ja keittiöporras sekä hissi kum-
massakin sekä muutenkin kaikki mu-
kav., on nyt heti myytävänä kohtuul-
liseen hintaan. Huom.! Hyvin rau-
hallinen paikka ja ihana näköala Laut-
tasaaren selän ja Seurasaaren yli.
Nähtävänä tänään ja 2. helluntaipäi-
vänä klo I—3, Museok. 37, prs A, h.
5. Myöhemmin puh. 22 082.

Sattuneesta syystä vuokrattavana

5 tiuoii, ja keitto ia
2 auteta lia
Katajanokalla. Läh. puh. 21 991, kello
9—ll. SI 6304 24492

4 huonetta ja keittiö
kaikilla mukavuuksilla, sekä 1 huone,
W.C. ja kaasukeittiö eri sisäänkäytä-
vällä. Nähtävänä k!o 10—12 ap. ja 3-*-6
ip. Antinkatu 39, B, ovi 19.

4 i» ja kiiö
mukavuuksineen vuokrataan 1. 6. Ahl-
qvistinkatu 1, B, h, 22. Lähemmin pu-
hel. 42105.

MEREN RANNALLA,
Engelaukean varrella kaunis aurink. 4
huoneen huoneisto nykyaik. mukav.
Edullisten valaistussuhteiden vuoksi
sopiva myös arkkitehti- tai ins. toimis-
toksi. Läh. Ehrensvärdin tie 10 Rich.
Helanderin rakennustoimistossa.

23359
Valoisa, kaunis 4 h. keitt. y.m. Etu-

Töölössä Creutzink 5 1. 6. Läh. puh.
44496.

Aminkoisia useampia eri suuruisia

PISSII! S:
4 huonetta ja keittiö, 2 huonetta ja
keittiö, 1 huone ja keittiö ja 1 hella
kaakel. uunihuone. Vuokrataan 1. 6.
Kristianink. 14. Talonmies näyttää.

3 HUONETTA ja KEITTIÖ
vuokr. 1 6. Korkeavuorenk. 7, A, as.
10. Klo 12—3.

Osake myytävänä.
3 h., keitt. y.m. Toimessa kerroksessa,

aurinkoinen; hyvässä kunnossa, gopiva
myöskin liikehuoneistoksi. Heti vapaa.
Tarkemmin puh. 26 318.

3 huoneen ja keittiön huoneisto
vanhassa varmassa yhtiössä, pinta-ala
144 nv, hinta 145,000:—, yht. vuokra
2:60 nv. Läh, Rauhankatu 11. B, ovi 12.
I kerros.

3 torni ja liii
suuri pah*, huone, kesk. lämm. kaikki
mukav. Sattun. syystä vapaa 1. 6.
Greutzk. 8, A, 8. Näyt. molem. hellun-
taipäivinä. Läh. puh. 28 006.

3 huonetta, keittiö sekä kylpyh. mu-
kav. vuokr. Näht. tänään klo 4 menn.
Laivurink. 11. huon. 8. Puh. 62 84.

Kesäk. 1 p:stä vuokr. siistille per-
heelle hauska srurpikoinen

3 HUON., KEITT.,
palvelijanh. ja kylpyhuoneen käsittävä
huoneusto kivihuvilassa Stenbäckink.
18:ssa. Uunilämmitys, kaasu y.m.
Pinta-ala 100 m2

. Vuokra halpa. Läh.
puh. 42 437, klo 12—2. 24410

3 huon. ja heittiö
1 huone ja keittiö vuokrataan 1. 6. 28.
Siltavuorenk. 6. A. 26; näht. klo 11—1;
sekä 2 huonetta Annankatu 3; nähtä-
vänä klo 9—ll ap. talonmieheltä. Puh.
konttoriaikaan 29 579.

Kaunis ja lämmin huoneisto, sis. 3
huonetta, eteinen ja keittiö havumet-
sässä 4 min. matka Leppävaaran ase-
malta. H. Lindqvist, 2 huvilaa vas:lle,
Harakan tietä, tai puh. Leppävaara 18

24402
Kaunis 3 h. palv. h. ja keitt. Taka-

Tööl. vuokrat, tai myyd. Läh. puh.
41 502. 24466

Etu-Töölössä 3 h. keitt. 2 alkovin
kaik. nyk. muk. p.a. 113 mr vuokra-
taan Dagmarink. 8, C, 43. 24462

3 huon. heittiö»
palvelijanhuone sekä muuten varustet-
tuna kaikilla nykyaikaisilla mukavuuk-
silla. Läh. Fredrikink. 58, klo 11—1,
talon konttorissa

Vuokrataan 1. 6. 28.

3 huon. ja keittiö
I huon. ja keittiö

myymälä, varastohuone ja autopaja
keskuslämmöllä y. m. mukav. Näht.
2:na Helluntaipäivänä klo 12—2, mui-
na päivinä iltasin klo o—6. Siltasaa-
ri, Saariniemenk 4. Isännöitsijä as. 14.

245«0

1 lk. 3—2 huonetta, keittiö, palv.-h.,
kylpyh. Eirassa, 1. 6:sta. Puh 27169,
klo 2—3 ip.

Aurink. 3 huon., keittiö ja mukav.
Uudenmaank. 20, C, 25. Klo I—3.

2 HUON. JA KEITT. TAI HUONE,
OSALLA KEITTIÖÖN

aurinkoiset ja kaikilla mukavuuksilla
varustetut vuokrataan uudistalossa
Museokatu 46. C. 64 tän. 10—2.

Sunnuntaina Toukokuun 27 p

1 HUONE ja KEITTIÖ

ke? kusi. Ruusavillankatu 16, klo 10—-1
ap. Sirkuks. pys. Kysytt. valm. kou-
lusta.

Kolme

huoneen jakeittiön
huoneisto nykyajan mukav. Korkea-
vuorenkatu 15.

Talonmies näyttää klo 12—3.

Huone ja keitt., näk.al. mer., vuokr.
SOO:- kk. vap. 1/6. Läh. lauv. p. 28928.
Näht. lauv. jälk. 6 ip. sunn. klo 10—1.
Kristiaanink. 1. B. 11.

Kauniit valoisat parihuoneet vuokr.
1/6 Fransenink. 14. Talonmies.

Huon. ja keitt. osake myydään hal-
valla. Nähtäv. tänään 12—2, Korkea-
vuorenk. 7 C 54.

1 huoneen,
keittiön

sekä yksityisiä hellahuoneita ulosvuok-
rataan Pursimiehenk. 23. Huoneita nåy-
tetään tänään 11—3.

Vuokr. DUBLETTI keittok. kanssa 1
p. 6 kk. Creutzink. 9 as. 17. Näht. sun-
nunt. ja maanant. klo 10 jälk. ap.

Dubletti
vuokrataan 1/6, Viiskulmalla. Lähem-
min puhel. 21328.

HUONE ja KEITTIÖ
keskuslämmöllä, 1/6 —2B. Cygnaeus-
katu S, E, 35. (Etu-Töolö).

Uudistalossa Kangasalantie i
vuokr.

Parihuoneisto
1 p:stä kesäk. Talossa keskus-
lämpö ja kaasu.

Läh. talonmiehenä

Pieni huvila
Tuusulan järven rannalla, Tuomalan
kylässä, sisält. 2 huon ja keittiö. J.
Sirén, Ristinummen pys. 2 km. Läh.
tietoja antaa talonmies, Tähtitornin-
katu 16. Stenroos.

2 huonetta
vuokrattavana osa huonekaluineen
kauniissa puistossa Jokeian ase-
malla. Lähemmin Juho Nikkilä,
Jokelan asema.

Huvila
2:den huoneen ja keittiön huvila

vuokrataan Tikkurilassa kesäksi eli
myös pitemmäksi ajaksi. Lähemmin
puhelimella Tikkurila 97.

2 HUON., KEITT.
kaik. mukav. myyd. tän. 10—3, Eeri-
kinkatu 25. O. Selin.

Kaksi kalustamatonta huonetta
(dubletti) eri sisäänkäyt. ja mukav.
Vuokra 1,100:— kk. Sijaitsee hyvällä
paikalla Museokadulla, II kerroksessa.
Tark. tiist. puh. 42 576.

Vuokrattavana
2 huon. alk. ja keittiö, palv. h. 2 eteist.
2 V. C. lämm. vesi, kylpyh. hissi 4:jäs
kerr. aurink. Tarkk'ampujank. 17. D.
53. Puh. 65 99. Läh. klo 10—12 ap.

«niom
käsittäen 2 huon. 3—5 huon. ja keit-
tiön vuokrataan talosta Bulevardink.
28. Lähempiä tietoja antaa talon-
mies. Isännöitsijä tavattavissa klo
3—]45 ip. joka arkipäivä.

Etu-Sömäisistä 2 huon. ja keittiö,
kaasu, kylpyhuone, os. kalustettuna
vuokrataan kesäkuukausiksi siisteille
herroille tai neideille. Väst. Hels. San.
kontt. nimim. "500: kuussa 2143".

Z h., keitt. ja mukav. vuokr. yhdessä
t. erikseen Munkkiniemessä Tiilimäen-
tie 9 B 4. Sunnunt. klo 12—2, arkip.
puh. 26 535.

2 kamm. ja pieni keittiö.
Puhelin 5806.
2 h. ja keitt. eteis. hai. veranta, ka-

lustett. Leppävaara puh. 08, Vuoristo.
24423

2 HUONETTA JA KEITTIÖ
Porvoonk. 53. Läh. talonmieheltä klo
12 jälkeen. 24371

2 huon. ja keitt. vuokrat. 1 p. kesäk.
Yrjönk. varrella. Läh. Museok. 33. B.
32. klo B—ll.

2 huon., keittiö, kylpyh.,.
keskuslämmin y. m. 2 huon., keittoko-
mero, kylpyh., keskuslämmin y. m.
Näht. 12—2 Laivanvarustajana 8, talo
a, huon. 5 ja 12. Puh. 44 352.

I huoneita m alloia
joista toisessa kaasuhella, heti vapaa-
na myydään. Hyvä yhtiö, vain kuole-
tuslaina. Näht. 2—4 Caloniuskatu 5.
A. V krs. h. 27. 51.6271 24434

2 huonetta, halli /«,
keittiö

myydään kaikilla nykyajan muka-
vuuksilla, ensiluokkaisessa talossa
Runebergink. 48, huoneusto 31.
Asumaan pääsee 1. 6. —2B.

Huoneet kaikki kadun puolella,
näytetään tänään ja huomenna klo
9—12 ap.

EIRAN PUISTIKON VARRELLA
2 huonetta ja keittiö vuokrattavana.
Armfeltintie 16. prs. B tai puhelimit-
se 94 37.

2 huonetta ja keittiö*
vuokrataan 1. 6. Prima kunnossa
kaikki mukavuudet. Lähemmin Ca-
loniuskatu 6, B, 48. Tänään klo
12—2.

Vuokrattavana kamarin ja keittiön
huoneisto Alberg-assa. Lähemmin puh.
24 200, täällä.

Huone ja keitt. Fleminginkatu 10, A,
32, 12 jälkeen.

2 liii ja il
vuokrataan Pietarink. 13. Talonmies
näyttää paikalla sunnuntaina klo 10-12.

2 tiuoii, ja keittiö
(uunil.) vuokr. 1. 6. tänään jälk. klo 12,
Konstantinink. 22 (talonmies näytt.)

2 huon. keittiö
ja kylpyh., keskusl. pien. talossa. Erit-
täin kauniit ja aurinkoiset. Näköala
merelle. Vapaa 1. 6. Torkkelink. 17
A 15. Nähdään 10—12 ja 5—6, arkip.
myös puh. 31 069.

Pienet aurink. 2 h. ja keitt. osake
myyd. 33 tuh. maksuehd. Kangasalan-
tie 6 A 15.

Kulosaaressa äsken korjatut
2 huonetta, parveke, keittiö

sekä 1 huone ja keittiö. Hopeasalmen-
tie 12.

Kaksi huonetta ja keittiö
kylpyhuone, konttori ja halkovaja, va-
paa kesäk. 1 p. Tarkemmin isännöit-
sijä, Uudenmaankatu 13. i>rs. B, h. 15,
klo 12—2 ip.

VUOKRALLE TARJOTAAN

2 huoneen ja keittiöt;
huoneistoja

vuokrattavana. Vapaat 1 p:stä kesä-
kuuta. Nähtävänä maanantaina klo 11

—1 Merimieskatu 10. Talonm näyttää.
24569

HUONE JA KEITTIÖ.
Pursimiehenkatu 23, prs B, ovi 2,

HUONE ja KEITTIÖ
vuokrattavana ja

HUVILAPALSTOJA
myytävänä. Lähemmin Puistola. K.
Lahtivirta. %

Huon. ja keitt
pien. perh., mukav. Meilahdenk. 4, A
lö. Näht. sunnunt. ja maanant. 11—1.

HUONE JA KEITTIÖ
vuokrattavana tänään 11—12 ap. Iso-
Robertink. 44, 8,19. Vapaa 15 päivästä
kesäkuuta.

1 huon. eli huon.-ja keitt. kesk. lämp.
tai. vuokr. 1 p. ke.säk., näht. tän. ja
huom. klo 4—7. Siltavuorenk. 4. A. ?.

1. 6. 28.
1 HUONE JA KEITTIÖ

Eerikink. 14. a. 15 k:lo 11—3.

Myyd. eli vuokr. nuor. par. huone ja k
Hauhontie 8 M, 76 tän. 10—12eli muina
p:nä Flemingink. 5. C 86. M. Saari.

Osake: huone ja keittiö
1. 6. lämmin vesi varmasta yhtiöstä,
suoraan omist. 5,000:— kät. loppu kuu-
kaus. Heti vapaa. Museok. 37. A. 16.
4 kerros, hissi. Tän. klo I—3 ja 6—7.

Kauniit parihuon. nykyajan mukav.
Vapaat 15 p. kesäk. Museok. 29 h. 21.

HUONE JA KEITTIÖ kaikki mukav.
Eirassa, noin 35 nr, ajaksi 1. 6.—1. 9,
Etelä-aurinko. Väst. Hels. San. k. nim.
"2,000: koko ajalta".

1 huone, keittiö ja alkoovi, kylpy-
huoneella ja mukavuuksilla vuokrataan
halvalla 1 p:stä kesäk. Läh. Calonius-
katu 5, A, 20, klo 12—2.

2433S

1 bii. ja leili huoneiste
vuokrattavana talossa Heisingink. 17.
Talonmies näyttää tänään klo 11—1.

Kaunis huone ja keittiö
osake halv. Heisingink. 23 Al 9 Nälit,
klo 9—12.

Huone, keittiö
ja hellahuone vuokrattavana Pukin-
mäessä lähellä pysäkkiä Alanton huvi-
la. Tietää saa myös Arkadiank. 8 C 22,
puhel. 44 387.

Huone, keittiö ja alk,
mukav. Käpylä, Ilmattarentie 27.

Vuokr. Kasarmink. 16 1 h. keittiö,
alkoovi, kylpyhuone y. m. Myymälä
huon. tak. var. alla.

Kaik. nyk. mukav. varast. 1 h, alk.
ja keittiö vuokr. Museok. 37. Läh. paik.
h. 18 tiist. 29/5 klo 10—1. 24412

DUBBLETTI
kaikkine mukavuuksineen Etu-Töölössä.
Läh. puh. 43 938. 24385

liliKii myytävänä
(alkovihuone ja keittiö)

myytävänä. Eerikinkatu 25. II kerros,
ovi 46. piharakennus. Lähemmin pai-
kalla tänään klo 12—2. 24387

Parihuoneet 15 p. kesäk. lapsettom.;
eri sisäänk. ja vesi sisässä. Magdalee-
nank. 1. C. Pasila.

Pieni huone ja keittiö. Kulmalank. 7.
A. 15.

Huone ja keittiö vuokrataan. Itäin.
Viertot. 68—70, as. 17, 516275 24453
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VUOKRALLE TARJOTAAN

AURINKOISET PARIHUONEETraokrataan keskuslämm. Kristianin-katu 9. Talonmies näyttää. Nähtävänäi:een asti. Kruunuhaka.

Kaunis aurinkoinen 1 huon. ja keit-
tiön huonei&to 2 alkoovilla vuokrataan
tai myydään edullisilla ehdoilla. Näht.
tänään klo 5411—1. Hesperiank 34,
as. 32. (Sisäänk. myöskin Museok.
35 ) . Myöhemmin, puhel. 44 529.Aurinkoiset parihuoneet

{a alkpovihuone Fredriksberginkatu 28,
Ruokala. SI 6290 2445&

Huone, keittiö ja kylpyhuone hyvästä
Fhtiostä myydään edullisilla ehdoilla.Puh. 20401 —2.

Huone ja keittiö
keskuslämmitystalossa Pohjoisranta 8,
vapaa 1. 6. Kauniit ja tilavat huo-
neet. Talonmies näyttää klo 9 jälkeen.Huone ja keittiö vuokrataan pienelle

riistalle perheelle 1. 0. —2B. Huom! mu-
tav. Läh. 11—3 it. Viertotie 8. A. 8.

Kiireellisen ulkomaamatkan takia
myydään halvalla iJiana huoneisto si-
sältäen huoneen, keitt., kylpyhuoneen
ja muut mukavuudet. Nähtävänä kello
10 ap.—2 ip. Liisank. 5, B, 46.

Huone ia keittiö, kylpyh. vuokr. ka-
tast tai ilman kesäksi. Jälk. klo 6 ip.
Liisank. 21 a I.

Terassihatu 17 Muone ja. keittiö
urakalla 1. 9. valmistuva telo. Ei
lisämaksuja: Rauhall. ja aurink.
paikka. Vuokra lämpöineen 10:m 3 kk. Läh. rak. paikalla klo 6—7ip. (ei keskiv. eikä lauant.V Veli
Paloheimo. SI 6295 24439

kylpyh. ja välikkö sekä 1 huoneen huo-
neistoja ajanmukaisessa, uudessa kivi-
talossa. Vielä muutamia huon. jäljellä.
Ihana, avoin paikka ja raMotiet. as.
Tark. Porvoonk. 16, talonmies tai puh.
42 120 klo 9—12. 24187

Huone paiveli jahuone ja keittiö
Ahlqvistink. 1 b, ovi 4. -

Huone keittiö ja alkovi
Museokatu 31, ovi 6.

Sella-alkovihuone
Brahenkatu 10. 8., ovi 48.
Kaikissa huoneistoissa keskuslämpö.

Vuokrataan 1 p:stä kesäkuuta Ojonen,
Vluseokatu 30. 51.6269 24429

Kalustamaton huone, eri sisäänkäy-
tävällä ja omilla mukavuuksilla vuok-
rataan 1 päivästä kesäk. Nähtävänä
klo 10—t. Unioninkatu 43, A, 16.

HELLAHUONE
lapsettomalle perheelle. Pukinmäki,
Viljander, 4 Vantaantie.

KALUSTAMATON HUONE

Poruoonhatu 37
eri sisäänkäytävällä ja mukavuuksilla
vuokrataan. Nähtävänä sunnuntaina ja
maanantaina klo 11—2. Tarkk'ampu-
jankatu 17, h. 52.

huoneen Ja keittiön, sekä hella-alkoo-
vihuoneita heti vapaana vuokrataan.
Talonmies näyttää. 51.6268 24430

Alkovihuoneen osake
keskusl. myyd. vähit. maks. tai vuokr.
Fredriksbergink. 24, A, as. 25. Näht.
klo 10—11 ap.Huone alkovi ja keittiö

kylpyhuoneen käsittävä heti vapaa
huoneisto myydään yhtiön hinnalla
Smk. 44,000:—, 8,000: kät. loppu
vähittäin. Näht. 3—5 Helsinginkatu
10. 8.. ovi 68, 51.6267 24431

HUONE KAASUKOMEROLLA
kesäajaksi raittiille lapsett. perh. Pit-
känsillanranta 7, E 127. 10—1.

HELLAHUONE vuokr lähellä as
Pukinmäki, Eklundin huvila.

1 huone ja keittiö, aurink., 2. ker-
ros, kaikki ikkunat kadulle päin. Tar-
kemmin Dajrmarink. 13, prs B, h 8,
klo 10 ap. 24376

2 kalustani, aurink. kamaria siist.
toveruks. 1. 6. Pietarink 4, I 33. Yht,
vuokra 500:—. Näht. 9—12.

Agrikolankuja 9
TOokrattavana 1 huone ja keittiö. Lä-
hemmin ovi 12. Isännöitsijä.

öutisrakgnnuKsessa Vilponnkatu 14
Vielä muutamia huoneen ja keittiön
huoneustoja keskuslämm. vuokra 850
mk. kk. Läh. kaikkina aikoina, iltasin
myöhemminkin, rappu A. 3.

1. 6. Isot kauniit parihuoneet, vä-
likkö, kylpyhuone, keittokomero ja
kaikki ajanmuk. mukavuudet keskus-
iveittiötalossa. Vapaa näköala. Hissi.
Halpa, yli kesän tai vuoden. L. Vierto-
tie 38, h. 28. Klo I—3 ip. 24398

Parihuoneet vuokrataan heti tai myy-
dään. Lähemmin Helsinginkatu 10, B,
2 kerros, V. Pohjola klo 10—1.

Isot parihuoneet vuokr. heti Kulma-
lankatu 5, Talonmies näyttää.

Huone ja keittiö
ja valoisa alkovi vuokrat. 1. 6. Pursi-
miehenk. 17. Läh. Annank. 3, A, 3, klo
11—1 ap. Juopot ja pirtutrokarit äl-
köön vaivautuko.

1 huone ia keittiö
kaikkine mukavuuksineen 1 p:stä ke-
säkuuta. Konstantiininkatu 7. Talon-
mies näyttää klo 12—15 ip. Läh. isän-
nöitsijän kanssa, puh. 29 838 arkipäi-
visin klo 5 jälkeen.

PARIHUONEET
Kajaaninkatu 2.

Huone, keittiö halvalla, Alkutie 38;

Pakinkylä.

liito Oi. Hanhosta
huone ja keitt. hyv. kunn. vuokra 300
kk. Näht. tänään jälk. 12 ja huomenna
11—1, Hauhontie 4, A, 2.

HUONE ja KEITTIÖ vuokrataan 1
päiv. siistille lapsettom. perheelle, Itä-
Viertotie 5. Talonmies.

I luok. aurinkoin. dubletti,
kasu-hella, heti Unionink. 45, G, 87,
klo 10—12. _ ,

Parihuon. kaasuk., lapsettom. paris-
kunnalle, Merimiehenkatu 23, A, 14,
jälk. 10.

PARIHUONEEN OSAKE
myydään tai vuokrataan. Näht. 11—3,
Vaasankatu 6 A 9.

Aurinh. dubblettl
2:11 a om. eteis, ja sis. käyt, kylpyh.,
kaasu y.m. kom. Heti vapaa sekä

1 huone, keitt. & kylpyh. vap. 15. 6.
Naht. ain. tänään klo 12—1, Runeber-
ginkatu 37 B ovi 37.

Valoisa dubletti vastavalmistunees-
*a talossa, kaasukomero, kylpyhuone
Ja mukavuudet. Lähemmin puh. 43 391lal Museok. 40. A. 12. 24576

Valoisa dubletti vastavalmistunees-
sa talossa, omat mukavuudet ja si-
säänkäynti, sopiva yhdelle tai kahdelle
iierralle tai neidille. Läh. puh. 43 391
tai Museok. 40. A. 12. 24575

1 HUON., KEITTIÖ,
keskusl. vuokr., klo 2—4, Itä-Viertotie
32 A 36. Puh. 31 068.

Kaksi vaatimatonta kesähuoneistoa
sis. huoneen ja keitt., vuokrataan maa-
laistalossa hyvän maantien varr. 6 km
Pitäjänmäen as. Långträskjärven lä-
hellä. Tarkemmin puh. Pitäjänmäki 19.

24511

Viehättävät parihuoneet Söörnäisten
sydämessä, ihana näköala Hakaniemen
silakkatorille y. m. mukavia asioita.
Nähtävänä pyhinä 12—Vs 2 ap. ja 4—6
ip. I. Viertotie 2, A, 5.

.

1 huone, hella, 111 Linja 13, H, 31,
klo 10—11 ap.

1 huone, hella. Kor.stantiinink, 6,

Tarfc prs A- 33, klo ip, '

TILAVA. KALUSTAMATON HUONE
kaasualk., toim. olev. neideille. Kylpyä.
y, m. mukav. Näht. I—3. Laivanvarus-
tajauk. Ba, A 8.

AURINKOINEN KALUSTAMATON
huone, om. eteisellä ja mukav., lämp.
vesineen. Puh. ja kylpyh. sop. muk.
Tarkka'ampujank. 17, Johanneslinna
sisk. porttik. 3 krs Näht. tän. 10—12.

HUONE
vuokrattavana kalustettuna tai ilman.
Iso Robertinkatu 35—37, G, 84.

Aurinkoinen huone vuokrataan 1 pv.
kesäk. Keiteleentie 1, B, 7.

KALUSTAM. huone vuokrat, l/ö.
Liisankatu 17, D, viini, kerros. Nähtä-
vänä 10—3 ip.

1 huone myytäv., kaasu ja mukav.
Nähtävänä 11—4. Museokatu 29, prs
A, ovi 6.

Useampia kalustamattomia huoneita
yksi eri sis. käytäv. ja mukavuudet
.uudessa talossa Mariankatu 13 B. 6,
49. 4—5.

HUONE vuokr. 1 p:stä kesäk.
Kaasuhella, késk. läm. Punavuorenk.
14 G. 42. Näht. tän. 11—1.

AURINK. KAUNIS HUONE
raittiille siist. pien. perii. Vanajantie
23, C, 12, tän. 10—4.

Kalustamaton

Hellahuone vuokrataan. Kuoppatie. 7.
Tapanila.

Keittiöhuone
Käpylässä 1. 6. Keijontie 21 A 1.

Kaunis hellahuone

VUOKRALLE TARJOTAAN VUOKRALLE TARJOTAAN

HUONE Kruunuhaassa, näköala
mer., vuokra 500:- kk., vap. heti. Näht.
sunn. klo 10—1 Kristianink. 1. B. 11.

Vuokrataan hellahuone 1 pv. Kallios-
sa Fransenink. 16. ovi 24.

Kalustamaton huone Siltasaarella 4
työs. käyv. tytölle, vuokr. 150 heng.,
puh. 29920 klo B—lo a. 7—B ip.

Etu-Töölössä
Lutherink. 14 vuokr. 1. 6. aurink. 1 h.
huon. pinta-ala 36 m" makuualk. kyl-
pyh. ja kaasu. Läh. Museok. 11. C. 53.
klo 10—12 ja 6—B.

erillinen, aurink. siisti huone mukav.
Etu-Tööl. yksin. Läh. puh. 43 313, sun-
nunt. ip. ja tiist. ap.

Huone
vuokr. 1 p. kesäk. Keittom. Hyvä nä-
köala. 5 linja 14. A. 18.

KEITTIÖHUONE yhd. vanhemm.
naishenk. kesäk. alkup. Väst. Hels. San.
kontt. nim.: "Keittiö 5770".

HELLAHUONE 1. 6. pienelle perh.
tai. Lapinlahdenk. 19. Vuokra 400:
kk. Isännöitsijä.

Hella-, pari- ja 2 h. ja keitt. vuokr.
Läh. Hämeenk. 1, C, 46. Klo 10 jälk.

HUONE vuokrataan 1. 6. 28. Eri .si-
säänkäynti, kaasukomer., nmkav. Näh-
tävänä kello 11—1 ip. Caloniuskatu 4,
prs A, ovi 21.

1 p. kesäk. kalustamaton huone eri
sisäänk. ja om. eteis, kaikk. mukav.
Rauhank. 7. asunto 37.

HUONE, keitt. 3 p. kesäk. Manee-
sik. 4.- Läh.- talomnieheltä.

Kesäk. 1 p:stä aurink. tilava huone
(akk. kadulle) ja keittiö. Ei kylpyh.
Fredrikink. 43 E ovi 27.

Toukolassa Jaavantie 5 vuokr. 1 huo-
ne 1. 6. B, 5.

vuokrattavana 1 :stä päivästä kesäk.
Pursimiehenkadulla n:o 12, prs B,
h. 21, 4:s kerr. Vuokra 375 mk.
kuukaudessa. Kysyttävä talonmie-
heltä klo 12—3 välillä.

HUONE vuokrataan Vyökatu 10, C,
ovi 25, eri si?äänkävt«'kaasu ym.

Tavatt. 10—12, ' .....s ,

Kalustani, aurink. huone vuokr. ny-
kyaj. mukav. 1.6. Ahlqvistink. 7. A 48.

Suuri kalustamaton huone
kaasukom., oma käyt., aurink. vuokrat.
Runebergink. 35, D. 44, klo B—l2.

24415
Iso kalustani, huone toimessa oleville.

Ludviginkatu 5 A 5.
Mukavuuksilla varastettu

Kaunis alkovih.
eri siäänkävtäv. vuokrat. Ilmarisenk,
12 B 28 b.

Iso kalustani, huone vuokrat, tytöille
Viipurink. 16 B 37. Vapaa heti.

Halpoja hellahuoneita. I—2 h. keitt.
Läh. Kluuvikatu 1. D. 39.

Hellahuone vuokrat. 1.6. Albertink.
5. Lähemmin Korkeavuorenkatu 7.
A. 15.

Kesäkuukausiksi Käpylästä

1 kalustettu huone»
oikeudella käyttää keittiötä, siist. hen-
kii. Vuokra 350 mk yhd., 500 mk kahd.
kk. Vast. H. S. k. nimim. »Asumaton
huoneisto 884.->

Tilava, kaunis huone, kalustamaton,
kaikki nykyajan mukav., eri sisäänk..
vapaa 1. 6. Puh. 2o 373.

Kalust. huone keitt.tak. vuokr. 1.6.
Keskusl. Etu-Töölö. Ilmarisenk. 12A 7.

Kaunis aurink. alkovih. iim. kalustoa.
Laivastok. 14. A. ?.

Hellahuone mukavuuksilla vuokrat.
Munkkiniemessä, Tiilimäentie 24.

Huone ia alkov.
myydään L. Brahenk. 10, A, 45.

Kaunis aurinkoinen
kalustamaton huone, eri si-
säänkäyt., oma WC, lämmin
ja kylmävesi, vuokrataan Mu-
seok. 46. B. as. 31, 3 kerr.
Näht. 9—12 ap. 24458

Huone vuokr. yht. keitt. kom. Kruu-
nuhaasta 1. 6. Läh. Castr. k. p. B. 12,
10—12.

SUURI HUONE hellalxkluunilla
vuokrataan. Yiipurinlc. 18. Talonmies.

ST.ftf.SO 24457
Hellahuone vuokrataan. Talonmies

111 linja 22. 51.6279 24456
Huone hellakakluunilla vuokrataan.

Sibyllankatu 8. D. 18 klo 11—12 ap.
5f.6282 24454

Huone hellakakluunilla vuokrataan
Kaarlonkatu 9. B. 11, klo 10—11 ap.

51.6281 24450
Siisti tilava huone eri sis. käytäv.

vuokr. joko kalust. tai kalustani. 1 tai
2 sivist. naishenk., miel. pysyv. 1. 6.
alk. Näht. surin, klo 12 jälk. Pie-
tarink. 10. A- 2. 51.6251 24448

Vuokr. kalustamaton huone tai otet.
2 nuorta miestä as. Karjalank. 15. B. 11,

Valoisa kalustani, huone, oma vesij.,
saa keittää kaas. Vapaa 1. 6. Näht. 9
—2 Viides linja 18, prs C, ovi 42.

Kaunis, aurinkoinen hellakakluunih.
eteisellä vuokr. 1 pv. kesäk. Vallininku-
ja 6, prs I, ovi 23.

Huoneisto vuokrataan. Lastenkoti-
katu 1, A, 2. 12 jälkeen.

Kalustani, huone, eri sisäänk.. kes-
kusl. ja omat mukav Liisank. 18. D.
38.

Erillinen huone sekä 2 huoneen ja
keittiön huoneistoja mukavuuksineen
vuokrattavana. Loviisank. 5. B. 13
Nähtävänä klo 10—12 ja 5—6.

24403

Iso kaunis keittiö kesäkuun 1 p:stä
ia kalust. huone, Luotsik 3, prs B, h.
12. näht. B—4.

Aurinkoinen huone (mahd. 2 huo-
netta) keittiö, kaksi välikköä, eteinen
1. 6:sta, Harjutori 8. A. 29 (Helsingin-
kadun varrella), Sunn. ja maan. 11—1

Huone vuokrattavana. Sibyllankatu
7, A, 35.

Keittiö-huone vuokrataan, TYTTÖ
saa asunnon samassa paika-ssa, Päijän-
teentie 7, ovi 2.

Huone vuokr. 1. 6. Vallilantie 2, A.
12, klo 9 jälk. ap.

Aurinkoinen, kamarih. vuokr. Läh.
tän. klo 10—12 Keuruuntie 11—13, H.
34.

Huoneita vuokrattavana
Vallilantie 44,

Suuri sali alk. huone vuokr. ilm. kai.
Harjutori 8, A, 3 kerr., klo 9—ll.

Hellahuone nuorelle parille tai raitt.
miehille. Stuurenk. 32—34, A, 3.

Hellahuone vuokr. 1 p:stä Flemin-
gink. 4, D, 39, näh.t. tän. klo 10—11.

Osakehuone
myydään kaikki nyk. ajan mukav. kau-
nis ja aurink. Vakiintuu, yhtiössä,
Fredriksberginkatu 24, B, 31.

2 ehd. raitista miestä saa as. Söm.
Rantatie 3, E, 12.

Hella-alk. h., lämpö, hissi, aurink.
myyd. väh. maks. Helsingink. 12, C. S4.
klo 10—12 &.5— 7.

SUURI VALIKOIMA HELLAHUO-
NEITA 450:—, 050:—..sekä 1 h. keitt.
Läh. I. Robertink. 23 C 2. klo 9—3.

kalustamaton huone
mukay. vuokrataan keskust. Kasarmin-
katu 2, B, 13, A.

Kalustani, iso huone keittomahdoll.
Myös 2 kunnon neitiä saa as.; vuokra
110 mk kk. Länsi-Viertotie 27. as. 2.

Huone ja pieni palvelijahuone vuokr.
Siltasaarenk. 5, C, 8.

Huone vuokr. nuorelle lapsettomal
le parille 5 Linja 14, B, 28.

Alkovihuone vuokrataan, näht. 10—
12, Päijänteentie 15, Talonmies.

Nuoripari saa huoneen, til. keittää,
4 Linja 6, prs C, 1 ken-. 10—4.

■ Hellakaklimttihuopc .vuokr. L. Bra
heak. S 137. Klo 10—13. . ■ -■-..-

HELSINGIN SANOMAT
VUOKRALLE TARJOTAAN

KAMARIHUONE vuokrataan.
Porvoonkatu 53 A 3.

Etu-Töölössä
vuokr. kaunis kalustamaton huone uu-
dessa tai. Läh. puh. 42 684.

Hella-alk. niukav. 1. C. vuokra 000
kk. Säästöpankinranta 4 F 59, 12—2.

Iso kauniit huone vuokrataan, vapaa
1. 6. 3 Linja 4 C 12.

Kaunis kuhistuin, huone osalla keitt.,
eri sisäänk. Vallininkuja G N 62, klo
10" jälkeen.

Kaunis kalustani, tai os. kul. huone,
Hakaniemenranta 4 B 8.

HELLA-ALKO VIHUONE.
Tunturilaaksonk. 5 B 14. Näht. 12—1

HUONE vuokrataan ilman kalustoa,
vapaa 1. 6. Tilaisuus keittää. Ruusu-
lank. 1G ovi 33. Näht. 10—2.

Pieni hellahuone vuokrataan 1 p. ke-
säk. Käpylässä. Vipusentie 9.

Halvalla vuokrataan kaunis keittiö-
huone nuorelle parille tai vanhem-
malle naishenkilölle, joka ottaa tehtä-
väkseen 1 huoneen siivoamisen. Pääs-
kylänkatu 9, C. 65.

Aurinh.halustam.huone
eri eteinen. Näköala Haapaniemen
kentälle. Näytetään 9—12. Itä-Vier-
totie 22. A. 1.

Siisti mies saa asunnon 1 p:stä ke-
säk. Viipurink. 14 A 7 Maanant. 8—
10.

Tyttö «aa asunnon toverina. Pursi-
mieheiik. 22. F 17.

2 nuortamiestä, miel. toveruks., saa
as 1 p nuoren parin luona. Fredriks-
berginkatu 24, B. 63. Klo 9—12.

Kunnollinen mies saa asunnon per-
heessä 1. 6. Itä-Viertotie 30. D. 40.

Hyvin kalustettu huone I—2 herral-
le. Pääskylänkatu 9, C. 65.

3 raitista nuortamiestä saa asunnon
5. linja 12. C. 56. 10 jälkeen.

Toini, oleva raitis mieshenkilö saa
as. toisen tover.-Saariniemenk. 8 A 9.

Kalustettu huone vuokr. kahd. siis-
tille herr Läh. Xikolaink. 19. A 14
Klo 9—12.

Raitis mies saa asunnon 1 p:stä ke-
säk. Kaarlonk. 9, porras D, ovi 7.

Kunnollinen nuorimies saa asunnon
lesken luona 1 p:stä kesäk. 111 linja
20. B 30. Tav, sunnunt. klo 10 jälk. ap.

Huone vuokrattavana 1. VL Meri-
miesk. 23, huon. ?, Nähtäv. 11—2.

Yksinäinen huone ja parihuoneet.
Inarintie 29.

KAUNIS HUONE
eri sisäänk. eteisineen, oma V. C. ja la-
voaari, keskusläm., vap. heti, kaun. nä-
köala, annetaan vuokr. osaksi kai. tai
ilm. Mechelininkatu 21, B, h. 42.

Keittiöhuone, vuokr. 1 p:stä kesäk.
kunnollisille neideille tai parisk. Ma-
riank. 19, A, 9, tav. ainoäst. I—3.

1. 6. 1 hellahuone Mimkkisaarenk.
4, Talonomistaja.

Huone osalla keitt. siistille nuor. pa-
rille. puh. 29 138. klo 10—11.

Kesäk. 1 p:stä uudisrakennuksessa
Pengerkatu 23, 1 huon. huoneisto keit-
toväiikön, kaasuhellan, keskusl. ja his-
sin y. m. kera. Vuokra vain 000:—,
kk:ssa. Tark. puh. 42 120, klo 9—ll.

24582
Valikoima I—2—3 h., keitt., hella- ja

kamarih. LäJi. Liisar.k. 15, D, 22, klo
12—2.

Huone vuokrataan ja huonekaluja
niyyilään Tll Linja N:o 37, C..55.

Kaunis aurinkoinen huone
mukavuuksineen, eri sisäänkäytävällä,
Temppelikatu 19, huone 49. Puli.
43 713. Nähtävänä klo ljjsta ap.

Kalustamaton aurinkoinen huone
mukavuuk>ineen, It, Viertotie 2-", li. 23.

1 huone hellak. I. Viertotie 23. B.
»1. klo 9—lo ap.

1 HUONE
myyd. kaasu ja rnakav. Näht. 11—4.

Museokatu 29, A, 6.

Yksi nuorimies saa asunnon, 9—l ip.
Lastenkodinkatu 9, C, 31.

Sivistynyt neiti saa hyvän asunnon
yliopp. neidin toverina kauniissa ja ti-
lavassa huoneessa.

Pietarinkatu 18, C, 18.

ISO SIISTI KALUSTETTU HUONE
vuokrattavana siisteille toimessa
oleville herroille. Laivanvarusta-
jankatu 10, prs G, ovi 71, 2:nen
kerros.

2 siistiä nuorta miestä saa asunnon
1 p. kesäk. Luotsik. 18, D, 32.

Mies tai nainen saa asunnon. Valli-
lantie 30, prs I, ovi 2.

NEITI saa asunnon. Liisankatu 21,
prs B, ovi 16 a.

1 neiti saa r.sunnon. Pursimiehen-
katu 23, prs B, ovi 2.

2 siistiä vaatimatonta nuorta miestä
saa asunnon. Eerikinkatu 35. L, 2S.

Kauhallinen asunnon Töölössä saa
toimessa oleva neitonen. Lähemmin
Punavuorenkatu 11, C, 5.

Tyttö saa asunnon toverina, vuokra
150 mk. Sepänkatu 7, B, 3.

Kalustettu huone yhdelle, Runeber-
ginkatu 8, B, 11.

Kaksi tyttöä saa asunnon. Eerikin-
katu 14, B, 20—22.

Siisti neiti saa asunnon toverina.
Fleminginkatu 16, D. 19.

KAUNIS KALUSTETTU HUONE
1—2:lle 1. 6. Hietaniemenk. 1, F, h. 4

Toim. oleva tyttö pääsee yhd. tov.,
eri sisäänk., kaasu, keskusl., halpa
vuokra. Väst. Hels. San, kontt. nim.:
„Kirkkokadun varrella 8496",
SIISTI HYV. KALUSTETTU HUONE
vuokr. 1. 6. kunnollisille ta-

lossa. ' Eerikink. 4-1, 'A ' 19.

VUOKRALLE TARJOTAAN

HUONE 1—2:lle siistille miehelle.
Pursimiehenk. 13, A 10.

Kaksi raitista miestä saa as. pien.
perh. 1. 6. 3 linja 22, C 8.

KAKSI TYÖSSÄKÄYPÄÄ MIESTÄ
saa asunn. Tehtaank 20, C 41.

Kaunis kalustettu huone 1. 6. siist,
hen k. Kauppiask. 8, A, as. 5. Ce 22336,

KALUSTETTU HUONE
yhd. eli kahd. neidille, kylpyhuone ja
keittomahd Museok 33, prs C, h, 18.
Näht. klo 11—3.

Kalustamaton tai
kalust. huone

nykyaikaisine muk. Museok. 36, C 50.

Kalustettu huone raifct. nuor. mieli.,
miel. opiskelevalle. Korkeavuorenk. 3,
prs E. h 65. Klo 11—1.

Kaksi raitista nuorta miestä saa as,
Nervanderink, 12, B, as. 29 10 jälk.

3 nuorta miestä saa kalust. huon. 1
p. kesäk., samassa paik. saa perheessä
asunn. 2 tyttöä. Kysyt, sunnunt. 10—1.
Punavuorenkatu 20, A. as. 3.

PIENI KALUSTETTU HUONE
vuokr. 1. 6. 28, Mauritzink. 18, A 9,

Kaksi herraa saa oikein hyvän asun-
non. Läh. Kotkankatu 7, A, ovi 9.

RAITIS HERRA
saa asunnon toverina. Korkeavuoren-
katu 5, A, 13.

2 siistiä nuorta miestä saa asunnon.
Uudenmaankatu 36, D, 19.

Toimessa oleva naishenkilö saa asun-
non toverina. Aleksanterinkatu 4S, prs
A, liuon. 7.

Kaunis, hvvin kalust. huone 1-2 hen-
kii. Pietarink. 16, A, 18. Näht. 10—1.

Kalustettu rauhall. huone joko heti
tai 1/6 kahdelle tai kolmelle. Marian-
katu 24, C, 71.

Vuokr. pieni huone kalustett. eli ilm.
Näht. 10—3. Temppelik. 10, A, 11.

1 p:stä pieni aurink. huone kalust.
Hämeenkatu 1, B, 37.

Nuorimies saa asunnon. Kivenhak-
kaajan-katu 4, E, 8. Klo 12—3.

MIHTYISX AURINKOINEN
kalustettu huone, alkoovilla vuokrataan
1 p:stä. Nähtävänä 11 jälkeen Liisan-
katu 17. C. 21.

Pien. huon. yksin, eli nuor. parille, 2
nuorta miestä saa as. sam. p. Kruunu-
vuorenk. 11—13, F, 58. Puli. 22 913.

NEITI eli MIES
.-aa asunnon kesänajaksi. Huvilatie 12,
Pakinkylä. M. Lahtinen.

TYTTÖ saa asunnon tover. 1/6. Ruo-
holahdenkatu 13, prs 4.

3 miestä saa asunnon nyt heti tai 1.
6. Runeberginkatu 25, A, 33

(Ei juoppoja).
2 työssäk. mies- tai naistov. saa as.

perh. L. Viertotie 26, F, 13b.
Keskus puh. on.

Huonetoveriksi pääses neiti heti. Ka-
sarminkatu 14, A, 1.

Kunnollinen neiti saa hyvän asunn.
Vuokra 150 mk. Agricolank. 7, C, 73.

Siisti mies saa asunnon toisten tov.
Iso-Robertinkatu 44, B. 17.

1 neiti saa asunonn toverina, eri sis.
käyt. Eerikinkatu 48, D, 82.

Kaksi tyttöä saa asunnon. Pietarin-
katu 23, A, S. Tav. sunnunt. 12—5.

Iso kalustettu huone 2 tai 3 henkii
Iso Robertinkatu 35, D, 46.

Raitis nuorim. saa asunn. toverina.
Kulmak. 3—5, A, 1. Kruununhaka.

Ehd. SIISTI NUORI MIES saa asun-
non. Pursimiehenk. 20, E, 17, klo 4 ast.

Siisti valoisa kalustettu huone 1 her-
ralle. Vuorik. 7. B. 20.

Raitis nuorimies saa asunnon heti eli
1/6 28. Kasarmink. 14, 28, 5 krs.

Kalustettu huone 1. 6. Nähtäv. 12—6
Runebergink. 8. B. 14.

Etu-Töölössä KALUSTETTU HUO-
NE heti eli 1. 6. ja samassa paikassa
saa Neiti asunnon toverina Apollonk.
2. o. 34.

2 HERR. TAI NUOR. PARILLE
kalustamaton huone Katajanokalla,
näköala merelle. Vuokr. 500: kk.
10—12, 3—5. Laivastok. 12, B, 32.

Iso val. rauhall. KALUST. HUONE
2—3 siist. herralle Sepänk. 5 G 25.
9 jälk. Puh. on.

SIISTI TYTTÖ saa asunnon Museo-
katu 24. A. 18.

Kaunis kalustettu huone I—2 raitt.
miehelle eri sis.-käyt. heti eli I—6.
Kapteeninkatu N:o 20—22.

1 ISO HUONE vuokr. kalust. tai il-
man. Puh. 8981.

KAKSI TYTTÖÄ saa hauskan asunn.
halpa vuokra. Kapteenink. 1 silitys-
liike. Xäht. suun.—maanant. 10—12.

Siisti työssä käypä nainen saa as. toi-
sen tov. Lapinlahdenk. 14. B.

Siisti, kumi. Neiti saa asunnon siist.
perh. Liisank. IT D 25.

Kaksi tyttöä saa asunn. toverina 1/6
Vallilankuja 21 B 10.

Kalustettu huone 2 tai 3 heti tai 1
pv. Erikink. 14 a 13.

1 tai 2 siistiä nuortamiestä saa as.
Kalliossa. Frantzeninkatu 16, ovi 24.

Kaksi työssä käypää tyttöä saa asun-
non 111 linja 20. A. 14.

2 tyttöä tai äiti laps. kanssa saa rau-
hall. asunnon Itäviertotie 36 E 45.

Kalust. huone 3:lle siist. henk. (sop.
opiskel.) Säästöpankinranta 4. E. 50.

Asunto 2:Ile herralle Pitkänsillan-
ranta 17 B 17.

Siisti rehellin, tyttö saa asunnon tov,
Frantzenink. 12, ovi 13, suun. B—lo.

Kalust. huone kauniilla näköalalla
ehd. raittiille sivist. herralle tai tove-
rukselle 1/6 2S Oikokatu 13 B. a. 23.
Puhelin on. Näytetääß 10—12.

VUOKRALLE TARJOTAAN

2 toimessa olev. kesk.-ik. naishenk.
saa asunnon Annank. 8 E ovi 24.

Siist. toim. oleva mies saa asunnon
toisen tover. Vironkatu 9 D 34.

Raitis, siisti, toim. käypä mies saa
rauh. asunnon 1 p. kesäk. Lapinlah-
denk. 25 A 11, klo 10—12.

Siisti nuorimies saa asunnon heti
Fredrikink. 69. A. 8.

Keski-ik. nainen saa asun. rouvan to-
verina 1 p. 6. kk. Korkeavuorenk. 4. F.
klo 10—0. Vuokra 150 mk.

Kaunis, suuri huone kalustettuna tai
ilman. Kaasuhella. Köydenpunojank. 7.
prs A. h. 6.

Siististi kalustettu huone vuokr. 1 tai
2 hengelle 1. 0. Pianon käytt. tilaisuus.
Tehtaank. 19. G. 37.

Siisti työssä käypä neiti saa as. tov.
Punavuorenk. 4. A. 15. 10—12.

2 tyttöä sa:: rauh. asunnon toverina.
Munkkisaarenk. 4. E. 16.

TYTTÖ saa hyvän asunnon Munkki-
saarenk. 16. A. 21.

Pieni kalustettu huone eri sisäänk.
1. 6. .1. Robertink. 24. A. 7.

Jmia■ ♦ X saa asunnon halvallamusta sk s- H"aa-

MIES saa asunnon Vironk. 10. C. 16.
klo 10—12.

Siisti kalust. huone vuokr. 1 kesäk.
Läh. %16—%1 Luotsik. 12. C. 19.

Kahdelle työmiehelle as. toverina.
Tehtaankatu 19 F 33.
2 siistiä raitista nuortamiestä saa

asunnon 1. 6. Sepänk. 19 B 35.
1. 6. kalustettu huone eri sisäänk. 2

tai 3 herralle Pursimiesk. 17. C. 2. ker-
ros. Vallenius. Näht. 10—3.

Siisti nuorimies saa as. toisen tove-
rina. Hietaniemenk. 1. F. 6.

Siisti mies saa as. leipurin toverina.
Konstantiinink. 32. C. 18.

Toveriksi kalustettuun huon. raitis,
siisti herrasmies Kauppiask. S. A. 9.

2 tyttöä saa as. tov. kalust. aurink.
huon. eri sisäänk. Antink. 41. E. 14.

Rauhallinen kaunis
ALKOVIHUONE

kalustettuna vuokr. siist. Caloniusk. 5.
B. 67.

Halpa vuokra
2 hyvin kai. huonetta erikseen. Ludvi-
ginkatu 5, as. 2. 24292

Siisti, kalustettu tilava huone nyky-
ajan mukav. 2 tai 3 henk. vuokr. 1. 6.
Museok. 33. C. 55.

Kalust. valoisa huone keittomahd. 1
tai 2 toimessaolevalle neidille. Lapin-
lahdenk. 1. a. r. B. ovi 13. klo 12—5 ip.

Kalust. aurink. huone nykyajan muk.
Iso-Robertink. 36, E. 62.

Aak. työssä oleva kunnollinen tyttö
saa asuun., omilla liinavaatteilla. Pääs-
kyiänkatu 7, B, 74.

SIISTI, RAITIS MTES
saa asunnon toisen toverina valoisessa
kauniissa huoneessa. Mechelinink. 21,
prs A, ovi 4. _____

Hyvin kalustettu aurinkoinen
ALKOOVIHUONE,

ky] pyh. y.m. mukavuudet vuokrataan
ainoastaan ehdott. siistille 1 tai 2 vir-
kamiehelle. Klo I—s, 5—G. Pursimie-
henkatu 13, ovi 11.

Nainen saa asunnon. Vaasankatu r.:o
10, E, 13. Yksin. luona.

NEITI saa yksityisen pienen asun-
non. Yrjönkatu 25, prs B, ovi 8- Läh.
kello 2—5 ip.

Siisti tyttö tai toverukset saa asun-
non toverina hellakakl. huon. Tavatt.
10—1. Ruoholahdenkatu 10, C, 10.

ISO SALIHUONE
kahdelle tai kolmelle siistille henkilölle
vuokrattavana. Korkeavuorenkatu 31,
C. 18. Jälkeen klo 12.

Siisti neiti saa asunnon omilla liina-
vaatteilla. Kankurinkatu 1, prs F. Ta-
vattavissa 11—1. __

Kaunis ja terveellinen, hiljainen ka-
lustettu huone, ulosnäky asemalle ja
lähellä raitiovaunu pysäkkiä, 1 tai 2
henkilölle. Käpylä, Sampsantie 50, prs
2, ovi 50.

Aurinkoinen kalustettu huone sään-
nölliselle herralle. Nervanderinkatu 7,
prs A. ovi C.

Kalustettu huone vuokr. heti tai 1
p:stä. Antinkatu 24, B, 13.

Virkamiehelle S&ÄV* 6'

Siisti kalustani, hunne eri sis. käyt.
mukav. sivist. henkilölle. Läh. Viron-
katu 9 A 13 ovi vas., klo 9—12.

Iso kalustettu huone sopiva S henk.
Iso-Robertinkatu 17—19 E 32.

Raitis mies saa asunnon yksinäisen
luona 111 Linja 25, F, 17.

2 tvössäkävvää miestä saa as., miel-
toverukset. 111 Linja 6, B, 21.

Kaunis huone vuokr. heti 2 neid. tai
nuor. niieh. SäästöpankinrantalO,B, 16.

Nuori mies saa asunnon toverina 1 p,
kesäk. Flemingink. 10, B, 65.

Kalustettu huone
Tehtaankatu 8, C, 10.

Siisti tyttö saa rauhall. asunnon,
Porthanink. 9, B, ovi S.

Siisti tyttö saa as. toisten toverina.
Pursiraiehenk. 3 A. 4, Virtanen, klo
12 jälk.

Kalust. huone 1. 6. 28 2:lie, Iso-Ro-
bertink. 3—5 A 30.

Kalustettu tai kalustani, huone, Iso-
Robertink. 36—40 E h. 80, klo 9—4.

Aurini;, kai. huone siist. nuorille
miehille, Kulmak. 8 A 4.

S nuorta herraa saa hyvän asunnon
1. 6. Annankatu 3 A 8.

Pieni kalustettu huone Ahlqvistin!;.
6 R 3. Pub. 44 445. Herralle. Nähfc 10
—2.
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Kalustettu huone yhdelle tai kahdel-
le herralle kesäk. 1 p:stä. Vuokr. tä-
nään Fredrikink. 66 A 11.

Siisti kalustettu, aurinkoinen huone
vuokr. 1/6 naisvirk. 1 Maneesink. 2 B,
huon. 15. Näht. 11—2.

1 raitis mies saa asunnon Abraha-
minkatu 4, huon. 20.

Siivo toimessa oleva neiti saa haus-
kan asunnon toverina heti tai myö-
hemmin. Mahdollisuus keittää.

Näht. 10 jälk. Cyknaeusk. 10 A 6.
Raitis nuorimies saa asunnon säh-

komonttöörin toverina.
Tunturilaaksonk. 4, h. 1.
Siisti tyttö saa asunn. toisen tover.

omat sänkyv. Fredrigsbergink. 14 A ID,
klo 10—12.

Vuokr. pieni kalustettu huone nuoril-
le miehille Saäriniemenk. 4, A, 15.

Tyttö saa asunnon toisten toverina,
Suvilahdenkatu 5 D 14.

Hyvin kalustettu huone, kaikilla ny-
kyajan mukavuuksilla 1.6. Etu-Töölö,
Ilmarisenk. 12. ovi 7.

Kalustettu huone halv. Vladimirink.
50. B. 33. Näht. klo 10 jälk.

Kaksi naista tai miestä saa asunnon
1 p. kesäk. Tav. klo 10—12 ap. Meri-
raiehenk. 33. A. 5.

Neiti saa as. toverina. Vast. H. S. k,
nimim. >Käpylä SBs9.i>

Kodikas, siisti
KALUSTETTU HUONE

virkamiehelle. Puhelin on. Lähemmin:
Tunturilaaksonkatu 13. as. 14.Klo 9—l,
24388

2 neitiä saa asunnon. Lähemmin Ma-
riank. 24. A. 49.

2 nuorta miestä saa yksinkert. as. to-
ver. Kapteenink. 20—22. F. 50.

3 vaatim. siist. työssä käypää tyttöä
saa asunnon omilla makuuvaatteilla.
Sepänk. 5. K. 39. Klo 11—1.

Kalustettu huone vuokr. I—2 siist.
herr. Hietaniemenk. 3. A. 9. Et.-Töölö.

2 kunnoll. työssä käypää miestä saa
as. Tehtaank. 18. D. 43.

2 nuorta siivoa miestä saa as. perh.
heti tai 1 p. Albertink. 6. B. 28.

Aurink. iso kalust. huone 2—3 herr.
1.6. Puh. käyt. Konstantiinink. 28.
C. 16. Puh. 24841.

2 tyttöä saa asunnon 1 pstä kesäk,
Pursimiehenk. 25. E. 12.

Siisti nuorimies saa asunnon 111 linja
28. C. 15.

3 tai 4 nuortamiestä saa asunnon
Helsinginkatu 12. A. 16.

Siisti nuorimies saa asunnon tover.
Korkeavuorenk. 17. D. 16.

2 raitista miestä tai naista saa as,
111 Linja 20. C. 63, piharakennus.

2 miestä, työssä käypää, saa asun-
non. Vladimirink. 17. ovi 19. B—ll.

Kalustettu huone raittiille Nikolain-
katu 36. C. 32.

2 tai 3 tov.
saa yksit, asunn. kalust. tai Hm. Kyl-
pyh. käytettävissä. Näht. 27.5. klo
10—12. Porvoonk. 16. B. 55.

Tyttö saa as. toisten luona Lönnrotin-
katu 6. F. ovi 20, klo 10—12.

Kalustettu huone Etu-Töölössä, Ru-
nebergink. varr., kylpyh. käyt. Vuokra
500 mk. Läh. Ruoholahdenk. 20. as. 11,
Klo 11 jälk.

Siisti, raitis nuorimies saa asunnon
L. Brahenkatu 10, A, 21.

Kaunis huone vuokr, 3 nuor. mieh. tai
nuor. parille. I. VI. 28. Fredriksber-
gink. 40. C. 37.

Kai. huone 1. 6. 2 mieh. miel. tover.
Pitkänsillanranta 17. D. 32, klo 11—8.

2 nuorta miestä saa as. lesken luona.
Söm. Rantatie 3. I. 23.

Raitis nuorimies saa asunnon tove-
rina Nikolaink. 16. C. 27.

TYTTÖ saa siistin asunnon Sörnäis-
ten Rantatie 3. B. ovi 5. Näyt, jälk. 2.

Raitis nuorimies saa as. 1 p:stä.
Klo 9—12 Torkkelinkatu 13, ovi 5.

Siisti nuorimies saa as, tois. tov. Pit-
känsillanranta 17, F, 41. Läh. 10—12.

Tyttö saa rauhallisen as. yksin, luona
Vallininkuja 3. C. 12.

Pieni kalustettu huone vuokr. 2 siis-
tille herralle Kulmak. 8. B. 16.

Iso aurink. huone kai. raitt. nuor. m.
1 pv. kesäk. Flemmingink. 10. A. 35.

1 tyttö saa asunn. 1 p. yksityisen
luona 4. linja 24, h. 23.

Raitis nuorimies saa asunnon 5. linja
18, E, 89.

Tyttö saa as. tover. om. sänkyvaatt.
Itä-Viertotie 30, B, 11.

Siisti mies saa asunnon perheessä 1
p. 4. linja 19, prs F, IS.

Tyttö saa asunnon Vilhovuorenk. 5,
A, 20, 1 pnä kesäkuuta.

Nuorimies saa asunnon yhden luo-
na, Merimiehenk. 12, prs E, h. 9,

Kesäkuun 1 p:stä vuokrattavana
huone kalustettuna tai ilman kahdelle
<_änn. henk.. Saariniemenk. 8, prs E,
h. 68. . .

Toimessa oleva nainen halutaan yk-
sinäisen naisen huonetoveriksi 1. 6:sta
Laivanvarustajanko 2, B, h. 48.

Kalustettu huone vuokrattavana I-,
Robertink. 36. A. 1.

Neiti saa asunnon huonetoverina
hauskassa kalust. huoneessa, johon on
eri sisäänk. Pietarink. 4. E. 14, klo
10 :n jälk. ap.

Iso kalust. huone 2 tai 3 naiselle,
Vuorimiehenk. 19. B. 24.

Keskustassa iso, hyvin kalustettu
huone 1. 6. Vuorikatu 4. A, h. 17.

2440S

Kalustettu tai kahistamaton huone.
Läh. 10—3, Museok. 30, A, 7, (kat.
käyt.)

Nuorimies san asunnonI Itä-Viertotie 60, C, ti ,/
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Aurinkoinen kalust. huone vuokrat-
tavana yhdelle tai kahdelle säännölli-
selle naiselle; samassa paikassa saa
sivistynyt nainen asunnon huonetove-
rina talon tyttären kanssa. Piano on.
Nähtävänä klo 10—5, Nikolaink. 15,
h. 7.

KALUSTETTU HUONE. Nähtäv.
klo 10 jälk. Sturenkatu 39 F 57.

Iso kalustettu huono kahdelle. Nai-
nen myös saa as. toverina. Mikonk. 1,
B, 12. Puh. 21 967.

Raitis mies saa asunnon toisen tove-
rina eri huoneessa. Näht. maanant. 2
heiluntaip. klo 9—ll ja 5—% 7.

V Linja 4, prs B, ovi 70.
Sivist. neiti saa as. huonetoverina

eri sisäänk. omat mukav. kaunis h.
.Museok. 40 A 18. näht. 11—1. 3—4.

Kalustettu huone
halvalla keskustassa P. Esplanadink.
35, prs E, ovi 56. (Vanha pasaasi).

Kalust. huone vuokr. L. Viertotie 28,
B as. 16. Läh. 9—12; 5—6, puh. 44478.

2 miestä eli naista saa asunnon.
Tso-Robertinkatu 3—5, A, 30.

2 ehd. rait. siist. nuortani, saa as. ka-
lust. h. 1 p. I. Viertotie 32, D, 108.

Kalustamaton huone vuokr. neidille
tai herralle. Eri sisäänk. tav. saa 10
jälk. I. Robertink. 35—37, G, 91.

2 .iäistä tai miestä saa halvan as.
Vaasankatu 16, E, 91.

KALUSTETTU HUONE
kahd. herralle. 1.-Robertink. 36, A, h. 7,

Siisti mies saa asunnon perh. Ple-
minginkatu 11, B, 52. Suuri kaunis kalustettu huone

Siisti kalustettu huone 3:lle 1. 6.
Frantseenink. 14, A, h. 6, läh. klo 12—2

keittomahd. Lähemmin puh. 41 051.

2 työssäkaypäii nuortam. otetaan as.
mieluimmin toverukset. Vilhovuorenk.
7—9, B, 39, tänään klo 11—12.

Kaunis huone kalust. tai ilman,Kam-
mionkatu 5 as. 31.

Nuori tyttö tahi vanhempi nainen
saa ilmaisen as. keitt. pientä sivutyötä
vast. Nervanderink. 12 A 10.2 hauskasti kalustettua

huonetta keskustasta NEITI saa asunnon toverina.
Vuorimieskatu 31 ovi 5.

vuokr. heti tai 1. 6. Unionink. 45, B, 37,
näht. sunnuntaina ja maanant. 6—B ip.

Siisti kahutam. huone 1. VI. omalla
eteis, ja mukav. Puh. käyt. Kasar-
minkatu 2 B 10.

Kalustettu huone vuokrattavana. Pu-
helin. Laivanvarustajank. 5, A, 5. Kalustamaton tai yksink. kalustettu

HUONE
Naishenkilö saa asunnon toverina.

Fabianink. 23, B, 9.
vuokrataan heti 2:lle siistille neidille.
Luotsikatu 4 B 14.

Aurinkoinen kalustamaton huone
vuokrat, osalla keitt. Fabianink. 23,
B, 9.

Toim. oleva neiti saa as. Mariank. 19,
A, 9, tav, ainoast. 11—1.

Mies- tai naistoverukset
saavat asunnon

Työssä käypä neiti saa asunnon
Laivastokatu 4, C, 27.

Vladimirinkatu 17, D, 20, Toimessa oleva nuori, siisti mies saarauh. as. Kauppiask. 4, A, 6.
1. 6. vuokrat, huoneita keskustassa,

kalust. tai ilman. Puh. 29 560. Kaksi siistiä nuortamiestä saa as.
Porvoonk. 16, B, 62, klo 9 ap.Hauska kalustettu huone 2 tai 3 hen-

kilölle. I. Robertink. 4, B, 16. Kalustettu huone
vuokrataan. Näht. 10—3, Lapinlahdenk.
12, B, 33.. Kalustettu huone 3 ehdottomasti rait-

tiille miehelle. Sörnäisten Rantatie 3,
B, 4. Hyvinkalustettu aurinkoinen huone

2 säännöll. herralle heinäk. 1 p. Las-
tenkodink. 9, pre B, h. 24. 24586NUORIMIES saa asunnon Mikon-

katu 23. C. rappu.
TYTTÖ saa as. Maneesink. 2 a, A, 5,

jälk. 10.

Siisti, hausk. kalust. huone 1 tai 2
hilj. sään, henk. I. Robertink. 33, D, 31.

Huone kalustettu tai kalustamaton.
Erikink. 48, B, 21, jälk. 11.

2 toimessa olevaa nuorempaa neitiä
saa vapaan asunnon heti. Läh. Niko-
lainkatu 25, Maitokauppa.

Huone kalustettuna tai ilman.
Mies saa asunnon samassa paikassa.
Ahlqvistuik. 1. A. 29.

Nainen saa hyvän asunnon, Lapin-
lahdenk. 4, prs C, h, 28.

Asunnon toverina hyvin kai. huonees-
sa saa siisti mies. Vironkatu 10, C, 19.Kaunis kalustettu huone kaikilla ny-

kyajan mukavuuksilla; eri sisäänkäy-
tävällä. Kesäaikana halvemmalla.

Fredrikink. 41. B. 23.
Kalustettu huone vuokrattavana, Ma-

riankatu 19, A, as. 5, puh. 26 645, klo
12 jälkeen.

Aurin öinen Tytöille hauska halpa as. toverina 1
pjstä Ratak. 7. B, 15, klo 12—i.kalust. huone eri käytävä, kaaeu jr. m.

muk. sekä 1 ylel. kalust. kylpyh. y.m.
Pitkänsillanranta 9. B, 52, puh. 31 565. Sivist. keski-ikäinen nainen saa halv.

vuokrasta as. huoneiston vartijana ke-
säkuukausiksi 1. 6.—1. 9. 28. Tarkem-
min Konstantiininkatu 31, A, 14, maa-
nantaina 28. 5, klo 11—13. 24516

Kalustettu tilava huone nykyaikai-
sine mukavuuksineen vuokrattavana
Caloniusk. 10, D, h. Cl. Näht. tänään
ja huomenna klo 10—13. 3 nuortamiestä saa kai. liuon, aurin-

kois. Fredriksbergink. 26, 4 krs ovi 28.Kaunis hyvin kaL huone sivist. hen-
kilöille. Et, Hesperiank. 34, ovi 5, puh.
440 92. 24469 Kalustettu huone vuokr. 1 siist.

henk. Pitkänsillanranta 7—9 C, 108.
Hauska kalust. huone yhdelle tai

kahd. naiselle, Pietarink. 15, C, 5. Nuori tyttö saa asunnon yksinäisen
luona. Vaasankatu 23, r, E, ovi 15.

Huonetovereille! Siisti, yksinkert ka-
lust. huone, Tarkk'ampujank. 10, h. 12,
uusi talo.

2 rait. miest. saa as. 1 päiv. klo 10—
12. Hämeenk. 1, C, 55.

Huone vuokr. kesäk. 2 raitt. mieh.
tai naisille eli lapsettom. parille kai. tai
ilm. tav. B—ll sunnunt. Vanajantie 14,
prs B, ovi 6.

2 tyttöä saapi rauhallisen asunnon.
Agricolankatn 7, C, 87. Tavat. 9—l.

Siisti nuorimies tai nainen saa asun-
non 1 pv. 111 Linja 20, B, 22.

Siisti mies saa asunnon
Fredriksbcrgink. 24, B, 36.

Neiti saa asunnon toisten toverina 1
p:nä kesäk. V Linja 4, B, 60.

Yksink. kalustettu suuri valoisa huo-
ne S tai 4 mieh. 1. 6. Siltasaarenk. 5,
kulma, Hakaniemenk. 4, A, 7, kad. k.

Siisti kalustettu ja kalustamaton
huone mukavuuksineen, tilais. käyttää
kaasua. Museok. 32. 15.

TYTTÖ saa asunnon
Helsingink. 21 d, 90. Kaunis huone kalustett. tahi ilman.

Runebergink. 28. A. 5. Puh. 444 27.
2 ehdott. raitista nuortamiestä saa

hyvän as. 1. 6. I. Viertotie 8, B, 12. Neiti saa asunnon aurinkoisessa
huoneessa Ruoholahdenk. 11, porras A,
klo 10 jälkeen.TYTTÖ saa rauhallisen asunnon yk-

sin, luona I. Viertotie 89, A, 2, Tav.
saa sunnunt. aamupäivällä. Kalustettu huone, valoisa ja kaunis,

Eerikink. 24, E. 7.
NAISHENKILÖ saa vaatim. asunn.

Näht. tänään klo 10—12. Saarinie-
«ftenkatu 4 as. 2.

Kaunis ja rauhallinen kalustettu
huone 1 p:stä kesäk. lille tai 2:lle eh-
dottomasti siistille ja säännölliselle
herralle. Vuorik 4. C. 32. Jälkeen
klo 11.

2 nuortamiestä saa asunnon, L. Bra-
henkatu 4 a, A, 3.

Aurinkoinen kalustettu huone
toimessa oleville naisille. Maneesink.
2 B, prs B, ovi 7, klo 11—1.

Huonetoveriksi lualtttHn.
Ruotsiapuh. konttorimies, jolla on

intellektuallisia harrastuksia, haluaa
kielitietojen kartuttamista varten
asuintoveria kalustettuun kodikkaa-
seen dublettiin. Vast. nimim. »O. K.
N:o 6260», os. Sanomalehtien Ilmoitus-
toimisto, Aleksanterink. 48 tai puh.
31200 klo 10—^12

Raitis nuorim. saa as. 1. 6. tai heti
sunnunt. B—lo ap. Helsingink. 23, A, 14

Kalustettu, huone eri sisäänk. Vuori-
katu 22 A 10. Puh. 28 861.

2 Tl
A, 12.

"TTÖÄ saa as. Helsinginkatu F
SI 6260 24487

Siisti, kalustettu huone 2:lle herral-
le. Kylpyh. käyt. Kristianink. 9, D, 65,
(Kruunuhaka).

Keskustasta luovut. Ilikehuon.
jos puodin sisustus ja puhelin osak-
keineen ostetaan, valoisa puoti ja suu-
ri takahuone mukav., sopii myös rää-
tälille. Väst. Hels. San. kontt. nim.:
„Liikehuone 1200".

Rauhallinen, kalustamaton tai osak-
si kalust. huone ynnä % keitt. Temp-
pelink. 10, 31. Näht. 10—12.

Raitis nuorimies saa as. toisen tove-
rina. Läh. Fredrikink. 69, A, ovi 8, puh.
44 145, klo 11—2. Liikehuoneusto

1 p:stä kesäk. Vladimirink. 45. Sopiva
m. m. puusepälle, suutarille tai silit-
täjälle. Läh. talonmies klo 9—2.

Autotiloja
vuokrataan

Uudessa Autohallissa,
Korkeavuorenkatu 5.

Nuorimies saa asunnon Fredrikink.
14, A, 18.

■ Suuri kalust. sali 3:lle. Läh. 9—ll,
Hakaniemenranta 4. A. 10. (Siltasaa-
renk. 3—5).

t tySssäkäypää tyttötover. saa as.
tai 1. 6., miel. om. liinav. Länsi-

Brahenkatu 10 B 89.
2 raitista nuorta miestä saa asunnon.

Vilhovuorenkatu 7—9 A 5.
2 siistiä miestover. saa asunnon 1. 6,

Itä-Viertotie o C 44, klo 10—1.
Kaksi tyttöä saa siistin asunnon to-

•erina 1. 6. Helsinginkatu 11 A 28,
säynti 9—2.

Myymälä
sop. myös käsityöliikk. kamari, keitt.,
kylpyh. y.m. Hietalahdenk. 14. A. 1.Tyttö saa asunnon Braahenkatu 10,

A, 6.
2 SIISTIÄ MIÉ
6 Linja 7 C 55.

ITÄ saa asunnon. Myymälä
1/6 1 HUONE keskuslämmölM.
llmattarentie 7 A, Käpylä.

.

vuokrataan Museok. 40. Sopiva seka-
tavara-, paperi-, rohdoskaupaksi y.m.
Talonmies näyttää, SI 6238 24317

VUOKRALLE TARJOTAAN

MYYMÄLÄ
ja siihen liittyvä huoneen, keittiön ja
palv.-huoneen asunto vuokrataan 1/6 28
nykyaikaisessa talossa Mechelininkatu
19, näyttää talonmies, ovi Sampokatu
9, C, Laitinen.

Heti

Liikehuoneisto
Keravan kauppalassa, valtakadun var-
rella. Huoneistossa useamman vuoden
ajan menestyksellä harjoitettu seka-
tavarakauppaa, mutta soveltuu hyvin
muillekin liikkeille (suuret varasto-
tilat), esim. hautaustoimistolle, jota ei
paikkakunnalla aikaisemmin ole. Huo-
neisto vuokrataan täydellisine liikeka-
lustoineen. Läh. puh. Kerava 156 tai
kirjeell.

M. Kumpulainen, Kerava.

utosuoja
kesäkuun 15 pstä. Yksityishuone 1 pstä
mies. SI 6239 24316

atipa SI
kenkäkaupaksi tai paperikaupaksi so-
piva myymälä vuokrataan Vironk. 3.
Lähemmin isännöitsijältä. 24416

uarastohellari
1 huone, vuokr. L.-Ranta 6. Läh. ta-
lonmieh. tai puh. 343.

ipllinft
Tehtaankatu 14, kesäkuun 15 pstä.
Läh. puh. 42 799 klo 10-12. 24397

Autogaraasi
kesäkuun 15 pstä. Yksityshuone 1 pstä
halvalla. Töölö, 5-pennin tulli, Sten-
backa 6, Nyström.

Myymälä vuokrattavana kesäkuun
1 p:stä, Korkeavuorenk. 13. Tarkem-
min talonmieheltä.

Kahden hevosen talli vuokrattavana.
Itä-Viertotie 82, B, 2.

Varastohuoneita
valoisia, lämmitettäviä, yht. noin 160
m-', soveltuvat myös pieneni, työhuo-
neiksi, vapaana 1. 6., vuokrat, talosta
Lastenkodink. 1. Lähemm. talonmie-
heltä.

MuimapiKiti
1 p:stä kesäkuuta. Läh. talonmieheltä,

Konstantiinink. 7. Isännöitsijä tavat-
tavana puli. 27 838 arkipäivisin klo 5
jälkeen.

Yksityinen AUTOTALLI
vuokrataan, Caloniuskatu 1. Talonmies
näyttää.

KIOSKI vuokrattavana.
Hels. San. Siitäs, kontt. nimim.

"Hyvä liikepaikka 1221".

Vastaus

PltHlilHÉ
vuokrattavana 1. 6. Hauhontiellä. Lä-
hemmin Hauhontie 6 A 2. Sunnun-
taina klo 11—1, arkipäivinä 5—6 i.p.
Puh. 20 401 59. 23022

Yksi iiikehuone vuokrataan 1 p. ke-
säkuuta nykyään ollut Parturiliikkee-
nä, Kumtähdenk. 2. Talonomistaja.

| Täysihoitoa |

Finbyn Pensionaatissa
vastaanotetaan kesävieraita. Pensio-
naatti sijaitsee ruohoisen meriveden-
rannalla. Huoneita löytyy tulisijoilla.

Ellen Jansson.
Puh. Finby 31.

24368

Lepokoti "LEPOLA"
Kellomäellä.

Tarjoaa täysihoitoa. Terveellinen,
kaunis ympäristö, ihana hiekkaranta,
noin seitsemän minuutin matka ase-
malta. Läh. Kellomäki, Lepola.

Henkilötodistus mukaan
24245

Viihtyisän ja kodikkaan
kesälomanne

vietätte Terijoella aivan merenrannas-
sa sijaitsevassa huvilassa, lähellä kyl-
pylää. Hinnat kohtuulliset. Läh. rva
Hulda Vuorio, Terijoki, Louhikatu,
Woelzin huvila. 24359

MUUTAMIA KESÄVIERAITA
otetaan vielä kesäkuukaudeksi täysi-
hoitoon Kausala, Radansuussa. Läh.
Tikkala, litti.

Vegetaarista täysihoitoa
Löfkullan tilalla 15 p:stä kesäk. Läh.
puh. Masaby 314.

Kaksi sivistynyttä naista saa kesä-
kuun aikana täysihoidon kauniilla pai-
kalla, järven rannalla olevassa, rauhal-
lisessa yksityisessä kesäkodissa. Kyse-
lyihin vastaa rva Ilmarinen, os. Uuden-
maank. 20—22, puh. 45 44.

TÄYSIHOIDOLLA
kaunis aurinkoinen kalustettu kamari
vuokrataan herroille, Lauttasaari.

Os.: Uusi Ravintola. ——"

p:stä.

TÄYSIHOITOA

Kesäkoti "Rauhalaan"
Terijoella

lähellä "Suomen Rivieraa" vastaanotetaan kesävieraita kesäk. 1

Ihana uimaranta ja havumetsä. Hyvä ja voimakas ruoka.
Lähempiä tietoja Kesäkoti "Rauhala", Terijoki. Puhelin.

SI 6126 24337

Lepjioii Aida Kuohhaiassa
Terijoen pitäjän kauneimmassa seudussa on rauhallinen ja viihtyisä kesänvietto-
paikka, suuri puisto ja Suomen paras hiekkaranta. Hinnat 30:— alkaen. Koulu-
lais, opetet. matematiik. ja kirjanpit. ja ohj. suomenkielessä. Helsingissä saa
lähempiä tietoja tänään klo 3—5 ip. puhelin 43 750. 24357

Kalliolan kesäkoti
ottaa vastaan kesävieraita koko kesän luonnonihanalla paikalla,
Impilahdella, Laatokan rannalla. Lähempiä tietoja saa osotteella
Neiti Anna Kiema, Impilahti. 24263

(Irtileikattava)

Kesävieraita
ihanalle TERIJOEN rannalle

Smk. 30: —, 40: vuorokausi maksusta.
te

Lähemmin osoitteella: LEEVI HOLM, Terijoki. |

liisi läpitola
flMosa

vastaanottaa kesävieraita 1 pstä ke-
säk. Luonnonihana paikka, hauskat
viihtyisät huoneet. Läh. tietoja antaa
Rouva H. Söderholm, Turku, I. Ran-
tak. 40, puh. 33 79. 19699

Kesävieraita
otetaan täysihoitoon Saimaan rannalla,
kaun. terveell. paikalla sijaits. Honka-
harjun huvilalle Ristiinan pitäj. läh.
Mikkeliä. Tilais. suomen oppimiseen.

Läh. tiet. antaa hovioik.-neuvoksetar
Forsström, os. Töölönk. 3. Helsinki,
puh. 41 797.
22559

Täysihoitoa
hai. kolmehenk. perhe (lapsi 4 v.) maa-
laistalossa eli huvilassa. Väst. Hels.
San. k. nim. „2 k 3 t. matka H:gistä".

Silliini
haluaa kesän ajaktri maalle johonkin
toimeen täysihoitoa vastaan. Vastauk-
set pyydetään ennen kesäkuun 1 päi-
vää Heinolan postitoimistoon nimim.:
„Kesäksi maalle N:o 6240".

51.6240 24318
Täysihoitoon, maalaistaloon, järven

rannalle, haluaa 2 neitosta kuukauden
ajaksi 23. 7.-23. 8. Väst. Hels. San.
Siitäs, kontt. nim.

»Hyvä ruoka 1216».

TÄYSIHOITOA
haluaa keski-ikäiften mies heinäkuun
aikana maalaistalossa, meren eli järven
rannalla. Arvoisat vastaukset hinta-
ilm. 2 viik. ajalla Hels. San. kontt. nim.
„N:o 8617".

Haalle
(pari viikkoa) haluaa äiti 2 v. vanh.
lapsen kanssa, nyt heti. Vast. Meri-
mieskatu 27, D, ovi 62.

Hyvää täysihoitoa
halut, syysk. miesp. ja naisp. ylioppii.
Vast. nyt kohta Hels. San. kontt. nim.:
"Ylioppilas 8733".

SUOMENKIELEN OPPIMISTA var-
ten haluaa koulutyttö maalle, mieluim-
min pappisperheeseen. Vast. nimimerk.
»Koulutyttö», Hanko. 24394

| Kesäasuntoja |
■ f

Kesäasunnoksi
HUVILA TUUSULASSA

3 h. ja keittiö, vapaa 1 p:stä 6 kk. Lä-
hellä järveä ja pysäkkiä. Lähemmin
Ristinummi, J. E. Jukonen.

3 HUON. ja KEITTIÖ,
oma uima ran. Marjaniemessä % t. lai-
vamatk. kaup., laivat läh. Pohj. satam.
Vappu 12.30, Susanna klo 12 ja Botby
klo 1 ja 12, lähellä palstalaituria.

Nyholm.

MAALAISTALOSSA
Ridasjärven rannalla 2 huon. ja sali
yläkerrassa ja 2 huon. ja sali alaker-
rassa ja keittiö kalustettuna ja hieta-
ranta, vene käytettävänä ja sauna y.m.
Lähempiä tietoja saa puhel. Hyvinkää
Rida.sjärvi (Lemmilä).

Terijoella
merenrantahuvilassa saatavissa 1- ja 2-
hengen huoneita. Vuokra 15 mk hen-
geltä vuorok. Merikylpylä on vieressä
ja uimaranta aivan edessä.
24392 K. M. Saario, Terijoki.

Lyhemm. eli pitemm. ajaksi vuokr.
Korsossa

2 HUONETTA, KEITTIÖ
ja ver. Eli pien. alkovin. Läh. puh.

Korso 22. 2 soitt.. Ennen klo 12 ap.

Kesäasunnoksi vuokrataan 2 huon. ja
keittiö lähellä järveä ja pysäkkiä. Ka-
lustetaan sopimuksen mukaan.

Lähemmin ilmoittaa
M. Salo, Ristinummi.

51.6021 24334

KESÄASUNTOJA

Aurink. hellah. vuokr. Vz t. junamat-
ka H:gistä. Uimaranta y.m. Läh. klo
9—12 Oikok. 6—B A 1.

Kesäksi tai pidemmäksi aikaa vuokr.

3 kili liii
ja veranta kalustettuna. Oma uimaran-
ta, sähkö ja puhelin on. Hyvä kulku-
yhteys Hikiin. Terveellinen paikka.
Vilho Volotinen, Ristinummi.

Kesähuoneita
2 kpl. Ristinummella Kallio-
Kuninkala. 24223

Kesäksi, 1—2—3 tai 4 huonetta ja
keittiö, y. m. eri huviloissa. Läh. Joki-
varrella. K. Sirén. Korso.

LEIPURILIIKKEEKSI

KESÄASUNTOJA

ÄITI ja TYTÄR hai. vuokr. huoneen
maalaistalosta sisämaasta, paikkakun-
nalta, jossa on hyvät ruuansaanti mah-
doll. Väst. Hels. San. konttoriin nimim.
„Itse keittävät". 242^3

sopiva huoneisto halutaan vuokrata
maaseudulta. Kirkonkylästä tai asein,
seudulta. Nim.: „Leipuri 8083" Hels.
San. konttoriin.

KESKI-IKÄINEN LAPSETON PARI
hai. vuokr hellahuon tahi parihuon.
Vast. vuokrailin. 1. 6. 28 Hels. San
kontt. nim.: «Siistit 8488".

Halutaan vuokrata
HELLAHUONE

mukavuuksilla ja ostetaan lapsen sän-
ky. Vastaus hintailmoituksineen. Neit-
sytpolku 8. Jalkineliike.

Kaksi toimessa olevaa neitiä haluaa
vuokrata kalustetun huoneen 1/6. Vas-
taus Hels. San. konttoriin nimimerk.:
«Rauhallinen 8603".

HERRA haluaa vuokrata kalustam.
huoneen 1. 6. läh. keskustaa; miel. kes-
kuslämm. Väst. hintailm. Hels. San.
konttoriin nimimerk.

ajaksi 8696".
Hai. vuokr. hellahuone eli huone 1

pistä. Väst. Hels. San. kontt. nimim.:
„Halpa 8663".

Ylioppilas, toimessa oleva, hai. v.
kai. h. länsikaupungista 1/6. Vast. tie-
donantoinepn Hels. San. k. nim. „Yes\

Leipämyymälä
Runebergin- tai Museokadun varrelta.
Pinta-ala noin 30 n»*. Vast. läh. os.

Suomen
Höyryleipomo- ja Kondiittoria O/Y

III:s linja 21.
51.6207 24320

KESÄASUNTOA,

LAPSETTOMAT
haluaa vuokrata 2 h. ja keittiön. Vast.
Hels. San. kontt. nim.

»Täysi-ikäiset 8558».
Huone ja keittiö

hai. vuokr. 1 pnä kesäk. läheltä kesk.
mieluumm. pienet. Vast. Hels. San.
kontt. nim. »Ei perheellinen 8575>.<.

Hai. vuokr. hellahuone 1 päivästä tai
myöhemmin. Vast. Hels. San. Siitäs,
kontt. nim. »Ei maalta 1214».

2 tyttöä haluaa vuokrata halvan,
miel. hellahuoneen. Vast. Hels. San.
kontt. merk. "Säännölliset 8918".

Yksinäinen leskirouva haluaa vuok-
lata piensn hellahuoneen 1 p:stä kesäk.
Vastaukso* llcls. San. kontt. nimimerk.
"Paljonko vuokra 8883".

fltiioijaieksi
sopiva huone tahi useampia autotallia
joista voisi muodostaa korjaamon. Arv.
vast. Meilahdenkatu 10 B 48.

Siisti säännöllinen tyttö haluaa
asuntoa heti perheeseen tahi toveriksi.
Vastaus Hels. San kontt. nimimerkille

»Paljonko vuokraa 8968».
Varastohuoneita

tuoreille hedelmille mieluimmin kau-
pungin keskustassa, lattian pinta-ala
n. 100 m-. Vastaus tietoineen vuok-
ran määrästä puhelimitse 24 849 ja
28 42.

Varastohuone
kuiva, n. 7X5 m, teräkselle ja teräs-
tavaroille halutaan vuokrata Kruunun-
haasta tai Katajanokalta 'Vast. Hels.
San. kontt. nim. »Varastohuone 8595».

Kalustettu huone
miel. Etu-Töölöstä tai keskustasta 2
mieshenkil. Puh. suotava. Vast. Hels.
San. kontt. nim. "1. 6. n:o 1671".

2 RAITISTA NUORTÄM.
haluaa vuokr. kai. huon. 1 p,stä miel.
eri sis. käyt. Vast. Hels. Sanoin, kontt.
nimim.:

"Ei Sörnäisistä 9032"
Yksink. halpa kalustam. huone. Vast.

H. S. k. nimim. »Ei Sörnäisistä 886Q.»

kauniilta rauhaisalta paikalta, läheltä
Helsinkiä etsii pieni perhe. Arv. vast.
Laivurinkatu 17, os. 15. Helsinki.

Läh. H:kiä hai. vuokrata pari pien-
tä huonetta kesäksi, miel. vähän kalus-
tet. Vast. nim. "Veden läheisyyteen" I.
Viertotie 30, A, 6.

HELSINGIN SANOMAT

Kuokkalan lottien
täysihoitolaan otetaan kesävieraita.
Hyvä uimaranta ja auringonkylpy-
paikka. Kyselyihin vastaa rva Hilma
Inkinen, os.: Rajajoki. 24261

TÄYSIHOIDON
saa kaksi koulupoikaa kesänajaksi, pu-
helin 41 900. Dagmarink. 11. A. 9.

TERIJOEN
ihanimmalla paikalla, ent. hotelli Ri-
vieran luona, tarjotaan täysihoitoa ai-
van rannalla sijaitsevissa suurissa hu-
viloissa. Kaunis puisto sementtikäy-
tävineen ja krokettikenttineen sekä
kylpyläelämän vapaus. Rva Toivio,
Terijoki, Ollinpää, Uusikatu. Puhelin
Helsinki 26 259. 24389

Hirnun
tilalle, sijaitseva kauniin Pitkänveden
rannalla Kuhmoisissa, otetaan jälleen
kesävieraita täysihoitoon. Läh. Helsinki,
puh. 82 06 tai suoraan rva Olga Mau-
kola, Kuhmoinen. 24393
TÄYSIHOITOA MAALAISTALOSSA
läh. Helsinkiä. Tilaisuus uintiin ja kra-
vustukseen. Läh. rva Lisa
Täkter as. Puh. Täkter 4. 24390

PUNKAHARJU
Suomen sisävesiluonnon

helmi
Viettäkää kesänne tällä terveyt-
tätuottavalla seudulla. Mäntymet-
sä ja järvi-ilma. Hotelli Finlan-
dia ja Valtionhotelli tarjoavat en-
siluokkaisen täysihoidon 50 mk.
alkaen vuorokaudelta. Ilmoittau-
tuminen voi tapahtua suoraan
Punkaharjulle tai Matkailutoimis-
to Finlandiaan, Unionink. 15, Hel-
sinki. Puh. 27957.

51.6277 24427

Huoneita täysih. tai ilman Mikonk.
1, B, 16, puh. 23 932.

TSysihottola Riianlahden
rannalla.

Täysihoitoa saatavana Riianlahden
kuuluisalla uimarannalla. Ilmoittaudut-
tava os. rva Elli Rosental, Riga, Wal-
demaraida 37. Tietoja saa myös puh.
H:ki 89 78, varmimmin klo 11—1 päi-
vällä. 24471

Kesävieraita
otetaan kauniille, rauhalliselle, lähellä
järveä sijaitsevalle maatilalle Savossa.
Säännöllinen autoliikenne Mikkelistä
ja Rantasalmen asemalta. Os.: Kurki-
mäen tila, Juva (MJ.) Puhelin Juva
N:o3C.

Valoniemen Pensio-
naattl Punkaharjulla

luonnonkauniilla ja terveellisellä pai-
kalla sijaitseva, vastaanottaa jälleen
kesävieraita kesäkuun 1 p:stä. Tilai-
suus järvi- ja saunakylpyihin, veneret-
kiin, kävelyihin harjulla y. m. Lähem-
min H:ki, puh. 28 504 tai Bulevardink.
9, porras A, as. 13.

SI 6264 24490

Arvoisat Kränt.
Kesäkuun 1 p:stä ruotsalaisessa si-

vistyneessä kodissa saaristossa, johon
on jokapäiväinen höyrylaivayhteys
Turkuun, hyvä uimaranta, viihtyisä
paikka, saatavana täysihoitoa lyhyeni,
lnäksi tai pidemmäksi aikaa. Tarkem-
min ilmoittaa Rouva Wera Jansson,
Kaalahti, Korppoo.

Muutamia kesävieraita otetaan täy-
sihoitoon
Emsalöön kartanoon

saaristossa. Lähemmin rva Sundell.
Puh. 994.

Täysihoitoa
kesävieraille

Ryömälän Virkistyskodissa. Tieduste-
lut os. Rva Alli Laitakari, Mouhijärvi.

Sunnuntaina Toukokuun 27 p

2 huonetta ja keittiö
kalustett. tai kalustamatt. kauniilla
paikalla suuressa puistossa Vantaan-
joen varrella Tikkurilassa. Puhelin
Tikkurila 14. SI 6263 24489

Vuokrata halutaan

Isännät ja isänöitsijat I

Halutaan vuokrata

HUONE JA KEITTIÖ

Pieni siisti perhe haluaa kesäasun-
non, kauniilta paikalta joko täysihoi-
dolla talosta tai ilman. Vast. puh. 25344
tai Hels. San. kontt. nimim. „Hiekka-
ranta 2140".

Haluan vuokrata
KESÄ-ASUNNON

Suomenlahden rannalta tai saari»
tosta Helsingin lähistöltä.
Lähempiä tietoja puhelimesta 62 82.

Hai. vuokrata vaatimaton kalust.
KESÄASUNTO

järven tai meren rannalla. Vast. lunta-
ilm. Hels. San. kontt. nimimerk.

"3 henkeä 8903",

Klubihuoneustoksi
halutaan ostaa keskikaupungilla 350—100 neliömetrin
suuruinen huoneusto. Rakennettavaksi suunnitellut ta-
lot otetaan huomioon. Vastaukset pyydetään lähettä-
mään Hels. Sanomain konttoriin nimimerkille "Kätei-
sellä".

Konttori- ja
varastohuoneistoja

n. 100 m 2 halutaan vuokrata 1. 6:sta.
Vastaus Hufvudstadsbladetin kontt.
nim. »Juni 310». 24377

Hiljainen neiti hal. kai. huon. vapaa-
mielisiltä 1. fi. Vast. Hels. San. kontt.nim. "Ei Sörnäisiin 1670".

Halutaan nyt heti kesä- (tai talvi-
kin) asunto 2—4 huon. ja keitt. kor-
keint. 1 tunnin matk. Helsingistä ve-
den rannalta lähellä asemaa tai laiva-lait. Vast. Hels. San. k. nim. "Perhe,
4 henkeä, lapsettomat 1164". 24512

Halutaan vuokrata verstashuone 1. 6.
tai 15. 6. Vastaus Hels. San. kontt. ni-
mim. »Peltiseppä 8870.»

Hai. vuokr. hellak. huone, miel. väli.
kai. Vast. hinta- y. m. ilm. H. S. kontt.
nimim. »Kaksi henkeä 8829.»

Pieni kaunis rauhallinen huone
kalust. tai ilm. eri sisäänk. hai. vuokr.
1 tai 15 p. t. k. Vast. vuokrailm. Hels.

San. k. nim. "Yhdelle 8958".

Halutaan hellahuone
kesän ajaksi. Vast. vuokra ilm. viikon
ajalla Hels. San. kontt. nimim. "Kak-
si työssäkäypää 8945".

Puuseppä-verstaaksi
sop. huon. pinta-ala 25—40 m!

. Vast.
Hels. San, k. nim. "Puuseppä 8975".

Hai. vuokr. 15. 6. pitemmäksi aik.
1 h. ja keitt. läh. H:kiä Vast. hintailm.
Hels. S. Siitäs, kontt. nim.: "lämpöi-
set 224" tai Vilhovuorenk. 7—9, D.
105.

Halutaan hellah-, kamari tai I—2 h.
keitt. toimessa olev. Ilm. p. 26 704.

Toim. olev. NEITI hai. huonetoverin
kalust. huoneeseen. Vast. Hels. San.
kontt. nim.: "Halpa vuokra 3405".

24574

1. 6. kalust. HUONE.
Nimim.: "Kaksi miesopisk. 9023".
Nuorempi valtion

NAISVIRKAILIJA
haluaa kelustamattoman huoneen elo-
kuun puolivälissä sivistyneessä per-
heessä tai bolagis +ina dubletissa. Vast.
pyydetään Hels. San. kontt. merk.:

"Hyvä vuokralainen 9051".

Pienen yksinkertaisesti kalusteun
HUONEEN haluaa kaksi nuortamistä
vuokrata. Vast. hinta-ilm. 1. 6. Hieta-
lahdenk. 14, A, 2.

Halut, vuokr. 1 päiv. huon. hell. eli
kaas. Vast. Hels. San. kontt. nimim.:
"Ompelija 9073".

Nuoripari haluaa vuokrata huoneen
alkoovilla tai ilman 1. 6. 28. Vast. H.
S. kontt. nim.: "l:nen päivä 8992".

PIENI PERHE
hal. hellahuon. Vast. Hels. San. kontt.
"Miel. Kruununhaasta 8993".

Hai. vuokr. pienen huoneen eri si-
säänkäyt. ja vanna suotava os. Itäj
Viertotie 95, C, 16, Kivenhakkaaja.

Halutaan vuokrata
PIENI PUOTIHUONE.

Vast. Hels. San. kontt. nimim.: s-Sili-
tysliike 8430».

tai hella-alk. huone, kaupungista tai
Käpylästä. Vast. Hels. San. kontt. ni-
mim, »Kesäk. l pata 1928.» 24388



24562

Työnjohtaja
metsänvartijakoulun käynyt, tarmokas ja raitis, perehtynyt hakkuu-, ajo- ja uit-totöiden johtoon, saa paikan. Hakemukset todistusjäljennöksilleen ia palkkavaa-timuksineen, joita ei palauteta, lähetettävä osoitteella

DIESEN WOOD COMPANY A/B.
Metsäosasto,

Pitkäranta.24248

Sunnuntaina Toukokuun 27 ,

Palvelus-ilmoituksia
■ 3

Palvelukseen halutaan

Kelloseppä,
jolla on pitempiaikainen ammattikokemus sekä on alaan-
sa innostunut, saa vakituisen paikan heti. Hakemukset
palkkavaatimuksilleen lähetettävä kesäk. 1 p:ään men-
nessä.

Tottunut, mieluimmin pikakirjoitustaitoinen

Nais-kirjeenvaihtaja,
joka kykenee suorittamaan kirjeenvaihtoa, paitsi kotimaisilla
kielillä, myös Englannin kielellä, saa heti edullisen toimen vien-
tiliikkeessä Helsingissä. Hakemukset Sanomalehtien Ilmoitus-
toimistoon nimim. "Woodexport".

Siirismaatavaramwlä
n. 25—30 vuotias, saa toimen paikallismyyjänä
Helsingissä. Täydellinen suomen- ja suullinen
ruotsinkielen taito välttämätön, sekä paikallis-
ten liikkeitten tuntemus suotava.

Hakemukset palkkavaatimuksineen ja todis-
tuksineen lähetettävä allekirjoittaneelle kesä-
kuun 1 päivään mennessä huomioonottaen, että
ainoastaan kutsuttaessa tulee henkilökohtainen
tapaaminen kysymykseen.

Gustav Paulig la Ksns
Länsi-Satamakatu 11.

23156

Rakennusmestari
saa pysyväisen paikan kartanoissamme 1/7 —28 alkaen tai
myöhemmin. Todistukset suosituksineen japalkkavaatimuk-
sineen lähetettäköön ennen 10'6 osoitteella:

JokioistenKartanot
SI 6254 24446 Jokioinen.

Useampia ammattitaitoisia

Automonttöörejä
otetaan heti työhön.

MUNKKISAAREN AUTOTALLI JA KONEPAJA,
Munkkisaari. 2437S

Auforahoiffiia
amerikkalaiselle ensiluokkaiselle erikoismerkille halutaan. 50 %
voitto taataan. Väst. Hels. San. kontt. nim. »Hyvät ehdot 8848".

Mainosmiehet!
Ensiluokkainen

Mallintekijä

viransijaisuus annetaan 2-kuukaudeksi alaan pysty-
välle mieshenkilölle. Opiskelijalle sopiva kesäpaikka.
Väst. Hels. San. kontt. nim. »Corporation".

saa toimen kenkätehtaassa. Vast Aamulehden konttori. Tampe-
re, nimim. ..Kykenevä". 24362

KonekonstruktOOrit

M- • m m 99 • ©• m 99ssfiSiäfir
Autoalaan tottunut

Seppä
saa heti työtä.

O.Y. Auto-Bil A.B. Stenbäckink. 8.
Nuorehko, ehdottomasti raitis

Autonkuljettaja
saa toimen ja asunnon.

O.Y. URHEILI TARPEITA,
Helsinki, Merimiehenk. 3X—4O. Puh. 60 48,

laivatöihin tottuneet, saavat toimen.
Hakemukset todistusjäljennöksineen, joita ei palauteta, sekäpalkkavaatimuksineen jätettävät

O/Y. HIETALAHDEN SULKUTELAKALLE,
H e I si n k i.

Järjestelykykyinen ja tarmokas

halutaan tehtaan työläisruokalaan maaseudulle. Henkilökoh-tainen ilmoittautuminen, jolloin todistusjäljennökset näytetään,tapahtuu klo 10—4 Suomen Gummitehdas Osakevhtiön täkäläi-sessä konttorissa, Hakasalmenkatu 1. 24533

24216

HELSINGIN S/NOMÄT
PALVELUKSEEN HALUTAAN

Kangas- ja lyhyttavara-alaan täysin perehtynyt, tarmokas

|| a I a | Ä

Itä-Suomea varten saa heti paikan suuressa tukkuliikkeessä Helsingissä. Ha-
kemukset todistusjäljennöksineen ja palkkavaatim..osoitettava Oy. Suomen ll-
moituskeskus, Helsinki, P. Esplan. 33, nimim. "Kangasmatkustaja". 24547

Lautatarha- ia laslaisiiillitti.
kaikkiin lautatarhan hoito- j ulosvientilaivaustehtäviin täysin perehtynyt tarmo-
kas puutavaramies saa paikan keskikokoisella sahalaitoksella Etelä-Suomessa.
Hakemukset todistusjäljennöksineen, suosituksineen, tiedot kielitaidosta (ei vält-
tämättömät) ja palkkavaatimuksineen, huomioon ottaen vapaan asunnon, puut ja
valon, lähetettävät ennen 15 p:vää kesäkuuta, os. U. S. kontt. nimim, ~10,000
std. \:o 4274". 24265

Kykenevä ja Helsingin liikemiehiä hyviä tunteva

Ilmoitustenhankkiia
saa edullisen paikan täk. sanomalehdessä. Vas:, suosituksineen ensi tilassa Heis.
San, kontt. nimimerk. "60,000 painos".

iieeoiilie,
joka suomen- ja ruotsinkielen ohalla täysin ymmärtää ja tulee
puheessa toimeen englannin- ja mahdollisesti saksankielessä,
saa heti paikan konttorissamme Raumalla. Puutavara-alaan
perehtyneellä etusija. Hakemukset suosituksineen ja palkka-
vaatimuksineen lähetettävä ennen toukokuun loppua.

OSAKEYHTIÖ RAUMA WOOD LTD.
Rauma. 516186 24329

Täysin ammattitaitoinen

Juustonsuolaaja
saa heti paikan. Läh. VOINYIENTI O.Y. Helsinki,
Pohjois-Espl. 31, 10—4.
Tottunut

Rakennuspiirtäjä
saa luonamme toimen. Kirjalliset hakemukset todis-
tusjäljennöksineen, joita ei palauteta, suosituksineen
ja palkkavaatimuksineen, huomioonottamalla vapaan
asunnon, valon ja lämmön, lähetettävä, osoitteella

Enso-Gutzeit Osakeyhtiö
Rakennusosasto,

SI 6249 24449 Enso.

saa heti paikan täkäläisen tukkuliikkeen myyntikont-
torissa. Vaatimukset: konekirjoitustaito ja perehty-
mys kirjanpitoon. Hakemukset todistusjäljennöksin,
joita ei palauteta, lähetettävä nimim. "Tarmokas N:o
6297" os. Sanomalehtien Ilmoitustointisto. Aleksante-

■ l-ink. 48. | - SI 6297 24486
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toimi

PiiijiMiiti hoitajan
tehtaallamme Vaajakoskella julistetaan täten haetta-
vaksi. Hakupaperit palkkavaatimuksineen lähetettävä
ennen 5 p:ää toukok. os. 5.0.K., Helsinki.

24563

Autonkuljettaja.
Ford-vaunun ajoon tottunut kuljettaja otetaan tehdaslai-
tokseen Helsingissä. Vast. suosituksineen Hels. San. kont-
toriin nimimerk. "Vakinainen paikka 1668".

Kaksi koulunkäynyttä

Metsätyön-
johtajaa

saa pitempiaikaisen toimen
metsähallinnon hankintatöis-
sä. Hakemukset suosituksi-
neen ja palkkavaatimuksineen
lähetettävät kesäkuun 3 päi-
vään mennessä os.:

Metsänhoitaja J. HIILLOS,
Haapajärvi.

SI 6099 23242

Ainoastaan suomea
puhuva 15—16 v. tyttö otetaan ruotsin-
kieliseen perheeseen kesäksi. Velvolli-
suutena rouvan avust. ja seuralais. 2 v.
poika sekä oppik. käyvä tyttö. Pers.
käynti maanant. 28. 5. klo 9.30—10.30
an. Laivanvarustajankatu 4. D. 38.

Tarftastuskarjakon toimi
vasta perustetussa Ihalan Tarkastus-
yhdistyksessä julistetaan alaansa in-
nostuneiden ja ammattitaitoisten Tar-
kastuskarjakoiden haettavaksi. Toi-
meen kuuluu samalla kerman vastaan-
otto ja kokeiden teko Ihalan Osuus-
meijerissä 2 kertaa viikossa. Tointa
seuraa vapaa asunto, valo, polttopuut,
ja ylöspito tarkastuskierrolla, sekä
rahapalkkaa 700: mk. kuussa. Toimi
vastaanotettava 1 p. heinäk. ja valittu
ei saa kieltäytyä. Hakemukset todis-
tusjäljennöksineen ja suosituksineen
lähetettävä allekirjoittaneelle kesäk.
5 p:n mennessä.

Ihalassa 21. 5. 28.
IHALAN OSUUSMEIJERI R. L,

osoit. IHALA as.

Myyjätär
joka tuntee kenkäalaa saa paikan
kenkäkaupassa. Väst. Hels; San. kontt.
nim.: "Viikon ajalla 8122".

16 v. juoksutyttö
saa paikan Instrumentarium, Mikonk.
3. Läh. tiist. klo 11—1.

Kutojat

Kutoja-alokkaat
saavat työtä kutomaosastollamme.

Vaasan Puuvillatehdas O.Y,
Vaasa

23453

laßeiusmesiaria
joilla on kokemusta huonerakennus-
alalla saavat toimen

O.Y. CONSTRUCTOR A.B:llä.
Ilmoittauduttava yhtiön pääkontto-

rissa klo 4—5. SI 6185 24165

Ruoanlaittoon pereWW
saa paikan 1 p:stä kesäk. Pietarin-
katu 20 B 9.

24267

Tottuneita Hiiliä
otetaan

Ab. Stensvikin Tiilitehtaalle
nyt heti os. Kauklahti. 242G4

TYÖNJOHTAJAN TOIMI.
Itse töihin osaaottava, maanviljelys-

töihin tottunut työnjohtaja saa heti
toimen keskisuuruisella maatilalla kuin
lähettää todistuksensa ja palkkavaati-
muksensa ennen kesäkuun 8 päivää os.
Matti Sallinen, Heinävesi, Torvela.

ASIATYTTÖ,
suomea ja ruotsia puhuva, kansakoul.
suoritt. saa paikan heti W. Saastamoi-
sen Kangaskaup., Korkeavuorenk. 2 B.

RÄÄTÄLIN APULAISTYTTÖ
saa paikan heti. Munkkisaarenkatu 8,
r. A, ovi 5.MAALAISTYTTÖ saa paikan heti.

Huvilakatu 9, prs A, ovi 1.
Lapsirakas, alikera, siist. rakastava,

15—20 v. maalaist. halutaan yksinpal-
vel. heti. Saariniemenk. 4, ovi 30.

15—16 v. vanha lapsirakas tyttö saa
paikan pien, perh. L-Viertotie 32 A 21.

Liikekumppania halutaan tuottavaan
liikkeeseen. Vast. Hels. San. konttoriin
nimim. „Pieni pääoma 8737".

Keittiöapulainen saa paikan Kleineh
hotellissa, 24293

Luotettava, työteliäs ja hyvillä suo-
rituksilla varustettu sisäkkö saa toi-
men sivistyneessä perheessä Viipuris-
sa. Läh. Ålbertink. 17, A. 9, Helsinki
10—12 ja 3—4. 24419

KEITTIÖAPULAINEN saa paikan
heti, Castréninkatu 3, B ; 9.

Ruuanlaittoon tottunut
PALVELIJA

saa paikan tehdasyhdyskunnassa lää-
kärin perheessä. Ilmoittauduttava kes-
kiviikkona klo 3—4 Museonk. 20 A 11.

PALVELUKSEEN HALUTAAN

Laitosmies
(viilaaja), mieluimmin myös sorvaus*
töihin pystyvä, saa heti paikan paperi-
tehtaamme korjauspajassa. Hakemuk-
set palkkavaatimuksineen, huomioonot-
taen vapaan asunnon ja valon, sekä to-
distusjäljennöksineen, joita ei palaute-
ta, lähetettävät osoitteella:

Hammaren & G:o 0, Y.
24225. Kyröskoski.

Kykenevä ja tarmokas nuorempi

Kauppa-
matkustaja
saa paikan liikkeessämme heti,

Aaro Ikonen Osakeyhtiö,
24241 Mikkeli.

LAPSIRAKAS TYTTÖ saa paikan
työläisperh. Flemmingink. 18. A 26.

UiHßeeniontaiaa
haetaan.

Oulussa perustettavaan Sementtiva-
limoon ja Eautabetoniosakeyhtiöön
haetaan tarmokasta liikemiestä toimi-
tusjohtajaksi. Kernaimmin raken-
nusmestaria, joka on perehtynyt se-
mentti- ja asfalttialaan. Tilaisuus saa-
da yhtiöstä osakkeita. Toimi on vas-
taanotettava kesäkuun ajalla. Hake-
mukset todistuksineen ja palkkavaati-
muksineen lähetettäväkesäk. 8 päivään
mennessä osoitteella: Rakennusmestari
J. B. Ervasti, Oulu. (

Autoverhoilija
ja ASIAPOIKA saa paikan 1. 6. -28.
Autoverhoomo Hannula & Koskelo.

Stenbäekinkatu 8.

Ruoanlaittoon tottunut keittäjä
otetaan kesäsiirtolaan. Lähemmin Ni-
kolaink. 16 A 9, klo 9—ll ja I—3.

Sairaan-
hoitajatar

saa toimen kesäk. 15 p:stä
elok. 15 p:ään tuberkulootti-
sista kodeista olevain lasten
kesäsiirtolassa Pyhtään Mok-
rassa. Hakemukset palkka-
vaatimuksineen lähetettävä
kesäk. 4 p:ään mennessä os.:
Rva Saimi Kulvik, Kotka. Puh.
595.
Kotkan Lastenhuoltokeskus.

24234

Maatalout., Icarjanhoit. ja emännän
tehtäv. pereht. nainen saa paikan heti,
300: kuukaudessa. E. Simonsuuri,
Myllykoski.

Molempia kotimaisia kieliä täydelli-
sesti taitava naispuolinen

Konttoriharjoitteiija
saa toimen kesäkuun alusta. Hake-
mukset suosituksineen ja palkkavaati-
muksineen allekirjoittaneille. Henkilö-
koht. käynti ainoastaan kutsuttaessa.
O.Y. RAUTA- JA TEKSTIILI A.8.,

Bulevardinkatu 2.
Kunnollinen

NAISPARTURI
saa paikan heti tai vähän myöhemmin
Aino Jokisen parturiliike, Jyväskylä,
Kauppak. 15. Puh. 5 83.

Kunnollinen, lapsirakas

saa heti paikan rannikkokaupungissa
pienessä virkam. perh. Hm. teht. tiist.
klo 10—12 ap. Ahlqvistink. 6. as. 8.
243G9

MKiiioiiiM-
p MI

saavat heti paikan. Lähemmin Kau-
pungin Rakennuskonttorin Konepajan
konttorissa. 24298

Kampaaja
singlaustaitoinen, saa paikan 1 p. ke-
säk. Läheni. Museok. 29, A, 30.Hopeoitsija

nainen, saa paikan hopeoitsijana, mie-
luimmin tottunut.

Lasin jalostus Oy., Daprroarink. ."<

Täysin ammattitaitoinen

Hiesleipnri
saa paikan heti Turussa. Vast. Turun
San. kontt. nimim.: "Heti o".
24364

Nuorempi

Lakimies
halutaan kesäapulaiseksi Tam-
pereen maistraattiin.

24306

PALVELUKSEEN HALUT/IAN PALVELUKSEEN HALUTAAN

lliit karjakko,
jolla on kykyä taloudellisesti järjestää
maidon, voin ja pienen sikalan hoidon,
saa paikan pienen karjan hoitajana.
Karja sijaitsee hiljaisessa paikassa
maatilalla kauempana liikekeskuksesta.
Hakemukset ja suositukset osoitetta-
vat:
Metsäkylän Sahan konttori, Metsäkylä,
24352 Haminan rata.

Pesijä
saa työtä päivän viik. (torst.) Silitys-
liike Runebergink. 19.

Farmaseutti
nainen saa paikan kesäkuun 1
p:stä maaseudulla. Väst. Hels.
San. kontt. nimim.:

24235 "Naisfarmaseutti".

Kampaaja
Täysin iykenevä ja leikkuutaitoinen
saa paikan 1 p:stä kesäk. tai myöhem-
min. Lähempiä tietoja maanant. klo 2
—o. Eerikinkatu 12. Kampausliike.

Vakuutusten hankintatyöhön pysty-
vät nais- tai mieshenkilöt saavat lisä-
ansiotyötä. Yksi vakinaisesti. Arv. vas-
taus osoitteineen ja toimiselityksineen
Hels. San. konttoriin nimim. „Yksin-
omaan hankinta".

Nuorempi sorvari
saa heti työtä. Henkilökohtainen ilmoit-
tautuminen suotava. Todistukset mu-
ltaan.

O.Y. PALOKALUSTO.
Kajaaninkatu 6.

LEVYSEPPä tottunut karkeampaan
työhön saa toimen. Ojalan Konepaja,
Eerikinkatu n:o 50.

Taloustoimiin tottunut palvelijatar
saa toimen kesäk. 1 p:stä. Kapteenin-
katu 20—22, D. 38.

Nuori siisti ja luotettava palvelija
saa paikan pienessä perheessä. Lähem-
min 10—12 välillä. Neitsytpolku 8, prs
C, ovi 24.

Haisten Mäsiroiden valvojan
naisvartijan lii

Lammin Työlaitoksella julistet. haet-
tavaksi tulevan kesäkuun 8 päivään
mennessä. Hakemukset todistuksineen
ja palkkavaatimuksineen, huomioon ot-
taen vapaan asunnon, valon ja lämmön,
ovat lähetettävät työlaitoksen johto-
kunnalle os. Lammi. Toimeen valitulta
vaaditaan, paitsi ammattitaitoa myös
laitoshoitoon ja järjestykseen tottu-
musta.

Lammin Työlaitoksella. 24 p:nä tou-
kokuuta 1928.
24308 JOHTAJA.

Keittäjä
saa paikan Karkun parantolassa heti.
Hakemukset palkkavaatimuksineen ja
todistuksineen lähet. Karkun paranto-
la, Karkku. 24304

Yksinpa.lvelifa,
saa paikan. Kövdenpunojank. 7 B 12,

Hiiriä.

Autonkuljettajaa
Daimler kuorma-autoa varten haetaan.
Ilm. henkilökohtaisesti Masutfilla,
Lautatarhankatu 16, ensi tiistaina klo
8 jälkeen aamulla. 2437!»

Koneiden ajoon tottunut

Työvouti
(etumies)

sekä muonamies saavat heti paikan
kartanossa Uudellamaalla. Hakemuk-
set todistusjäljennöksineen huomioon-
ottaen vapaan asunnon, lämmön ja va-
lon lähetetään nimim. Maamies N:o
6111» os. Sanomalehtien Ilmoitustoi-
misto, Helsinki, Aleksanterink. 48.

51.6111 2433G

Vaatimaton, lapsirakas, yksinkert.
ruuanlaittoon tottunut siisti tyttö tahi
vanh. nainen saa paikan heti. Salmi-
nen, Porvoonkatu 1, ovi 6.

Leikkikenttätyöhön perehtynyt

Lasien leili-, uinti
ia urheiluohjaaja

saa paikan 1 3 i:—2 kk. ajaksi kesällä
Mäntän tehdasseudulla. Hakemukset
palkkavaatimuksilleen (asunto vapaa)
lähetettävä osoitteella
Mänttä. 516191 24326 Milli HtÉDiDÉliPia

saa työtä heti Somerontie 4—lB prs T,
ovi 1, Vallila.

Kunnollinen 16 cli 17 vuotias
TYTTÖ

joka on halukas auttamaan rappujen
siivouksessa y.m. pien. talouden tehtä-
vissä saa heti paikan. Läh. tänään Yr-
jönk. 27. Talonmies.

JaZZ-
orkesteri, 3 miehinen saa paikan. Läh,
Lauttasari, Nuorisoseuran talo.
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Täysin ammattitaitoinen
NOOTLAA.IA

•*aa työtä.
Kenkätehdas SUOMI,

Eerikink. 9.
Vapaan asunnon ja ylöspidon maalla

meren rannalla saa nuorempi yksinker-
taiseen ruuanlaittoon pystyvä nainen
virassaolevan herrasmiehen

Taloudenhoitoa
sekä sopimuksenmukaista palkkiota
vastaan. Vastaukset suomeksi tai ruot-
siksi valokuvan kera suosituksineen,
jotka palautetaan, sanomalehti Karja-
lan konttoriin, Viipuri, nimim.
24309 ''Hauska kesä n:o 7778"

2 tottunutta

limonaadin laskijaa
ja 2 limonaadipullojen korkittajaa saa
heti paikan.

Oy. Aug. Tillander, II Linja 14.

PARTURI saa paikan, 4 linja 18,
10—2. Parturiliike.

2 ammattitaitoista
MAALARIA

saa työtä A. Lyytikäisen maalaamossa,
Vuorikatu 22, puhel. 49 86.

Rehellinen ja säännöllinen
PALVELIJATAR

halukas seuraamaan saaristoon. Hyvä
palkka. Tarkemmin klo 11—1 ja 5—7,
Bulevardink. 9, prs B, h. 27.

Ammattitaitoinen

Antomonttööri
saa edullisen paikan heti. Ha-
kemukset palkkavaatimuksi-
neen osoitteella:

AUTO- JA MOOTTORIKORJAAMO
Forssa. 24360

Traktorin ajoon ja hoitoon tottunut

Seppä
kengitys ja maanviljelyskoneiden kor-
jaukseen pystyvä, sähköalan tuntemus
toivottava, saa heti paikan Uudella-
maalla liikekeskuksen lähellä. Hake-
mukset todistusjäljennöksineen sekä
palkkavaatimuksineen, huomioonottaen
vapaan asunnon, valon ja lämmön lä-
hetetään nimim. »Kartanoseppä N:o
6109:-> os. Sanomalehtien Umoitustoi
oista, Helsinki, Aleksanterink. 48.

51.6109 24335
Rakennustöihin täysin pystyvää

Kirvesmiestä
haetaan parin kk:n ajaksi rakennus-
töihin Stensvikin lähelle Espoossa.
Tarjouk. odott. varat. Vehas, Simonk.
12. H:ki. 24341

Lapsirakas, siisti ja terve

Lastenhoitaja
ei aivan nuori, saa paikan virkamies-
perheessä kesäk. 15 p:stä tai aikaisem-
min. Lähemmin Runebergink. 26, por-
ras B, huone 9.

Tarmokas ja tunnollinen mies-
sairaanhoitaja saa paikan kesäkuun
alusta maalla Helsingin lähellä. Läh.
Eerikink. 1, C, 30 joka päivä 10—12
ja 4—6.

Kunnon yksinpalyelija
pieneen nerheeseen, Nikolaink. 27, ovi .

29 klo 10—2 ja s:stä illalla. Nyström.
Sisäkkö saa heti paikan maalla pie-

nessä perheessä. Läh. T:ri Paloheimo,
Helsinki. Puhel. 905. SI 6246 24445

Keittiöapulainen
saa paikan Rautatieravinto-
lassa. Ilmoittauduttava kontto-
rissa tiistaina klo 10—4.

SI 6245 24444

Autonkuljettaja
omalla autollaan saa ajoa Mars toi-
mistosta Vuorikatu 17. Läh. tiistaina
klo 9—lo ap. 24543

Maidon-ajoa
kuukausipalkalla. Läh. puhel. 26 63'
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Töölön Auto-ja Moottorikoulu
Runeberginkatu 30. Puh. 43196.

Uusia oppilaita otetaan joka päivä.
Opettaja Koneinsinööri. s Hyvät maksuehdot.

Sisäkkö maalle
täysihoitolaan. Reipas ,ia sukkela. Lä-
hemmin P. Esplanadink. 35, prs E, ovi
56, klo 10—12 välillä.

laki puh» piiää
saa työtä H. Tentsillä, Riihimäki, pu-
he!. 47. 24476

Ammattitaitoiset

Huonekalupuusepät
saavat työtä.

Sörnäisten Puutavara Q.Y.

Asiapoika
suomea ja ruotsia taitava, saa paikan.
Q.Y. E. Ahlström & Co., Fredrikink. 25.

Tottunut annosruokalan keittäjä se-
kä laskutaitoinen maalaistyttö saavat
paikan nyt heti.

Maneesinkatu 2, B, A, ovi 2.
Leninki ja liinavaateompelukurssille

otetaan oppilait» II Linja 13. Kangas-
ja ompeluliike.

Nuori, nopea

Juoksupoika
suomen- ja ruotsinkielen tai-
toinen saa heti toimen. Il-
moittauduttava henkilökohtai-
ses-ti tiistaina klo *é 10 ap.,
Ankkurikatu 5.
VACUUM OIL COMPANY.

24587

Moottoriverstaassa työskentelevä
säänn. ja rehell. nuorim. haluaa auton
ajoa iltaisin. Väst. Hels. San. kontt.
nim.: "Viikon ajalla 3467".

Ehdottomasti raitis ja kunnollinen
autonkuljettaja haluaa paikkaa mie-
luimmin maaseudulle. Vast. 2 viikon
ajalla os.: Väinö Nieminen, Hyvinkää,
Jokiniemi. Puh. 7.

Taloud.hoit. sekä liikealalle hyvin
tott. kristillismiel. nainen hak. paikk.
tai työtä, miel. maalle. Väst. Hels. Sa-
noin, kontt. nimim.:

"K. K. 8566".
Nuori tyttö hai. paikk. kauppaan tai

jot. muuta sopivaa työtä. Arv. vast.
3 pv. ajalla Hels. San. Siitäs,konttoriin
nimim.: "Heti 2915".

Paikanhakijoita

iili-iihiiiilliiiuliniii
suorittanut, toistakymmentä vuotta itsenäisesti puutavaraliikettä
harjoittanut puutavaramies hakee paikkaa, joko ostajaksi, piirityön-
johtajaksi, sahalle tai satamaan. Käytännöllinen kokemus halko-,
parru-, tukki- ja sahatavara-alalla. Metsän arvosteluun ja ostoon ky-
kenevä, hyvät suositukset omaava. Voi tulla henkilökohtaiseenneu-

votteluun kutsun saatua. Väst. Hels. San. kontt. nimim. "Monipuo-
linen 1928". 24251
Autonomistajien huomioon! Pililiiiii

Englanninkielentaitoinen nuorimies
haluaa sopivaa tointa liikealalla. Voi
asettaa luottotakuun Väst. Hels. San.
konttoriin nimim. .jßeliable".

RUOTSALAINEN YLIOPPILAS
sivist. perheestä, musikaalinen, haiuaa
kotiopettajaksi, suomalaiseen perhee-
seen. Miel. maatilalle. Väst. Hels. San.
kontt. nimim.: „20 v. 8736".

FILOS. KANDID.
haluaa tointa. Arv. vastaukset Hels.
San. konttoriin nimimerk.

„Kesäksi 8703".

Ammattitaitoinen

ffifö-iiiJliii
naimaton, saa paikan noin 2
kk:si, mahdollisesti vakinai-
senkin paikan.

Väst. Hels. San. Tööl. kontt.
1/6 —2B. mennessä nimim.:

»Maitoliike». Rouva hakee
HUONEIST. VAHDIN

paikkaa kesän ajaksi. Arv. vast. Hels.
San. kontt. nimim. "Luotettava 8590".

17 v. poika hai. apumieheksi tai muu-
ta sopivaa työtä. Väst. Hels. San. Sii-
täs, kontt. nim.: 'Työtä pelkäämätön
17 v".

Putkityö mies
jonkun verran tottunut lämpöjohto-
asetuksiin, saa vakinaisen paikan.

Järvenpään Vesi ja Lämpö O Y.
Puh. Järvenpää 7. 2 soitt. jälk. klo 4.

Ilmoitus-
hankkijaa
haetaan. Vastaukset Sanoma-
lehtien Ilmoitustoimistoon,
Aleksanterink. 48. »Tarmokas
ja säännöllinen n:o 6300".

51.6300 24502 Talouskoul. ja pien. sairaanhoito-
kurssin Buoritt.

NUORI NAINEN
hakee paikkaa. Tott. sairaanh. sekä
omintakeisiin taloudenh. Vast. Hels.
San. kontt. nim. "Vaatimaton 8620".

Naisleipuri
joka omaa täydellisen ammattitaidon
leipomon alalla, saa paikan F. W. Sal-
mi, Korso, puhelin 38 klo B—l2.

SI 6278 24501 KOTIOMPELIA
hai. maalle työhön halv. Vast. Hels.
San, kontt. nim.: "Suosituksia on 8508".

Maatalousteknikko.
Maa-, metsä- ja rakennustyön johta-

jana sekä myös urakoitsijana toiminut
keski-ikäinen nuorimies ha!, paik. muu-
tosta edellä mainitunlaisiin toimiin eli
jotain alaansa kuuluvaa tointa heti tai
myöhemmin. Hyvät suositukset om.
Vast. lähet. nimim. "Monipuolinen",
Sukevan postitoim.

Vaatimaton MAALAISTYTTÖ
saa paikan heti. Lähemm. Lapinlah-
denk. N:o 1. porras B, ovi 22, kello 10
—2 sunnuntaina.

2 ammattitaitoista

Auto- ja moottori-
• • itu mmonttööriä

saa vakinaisen toimen
SANDBERG & HOLMKVIST.

Maneesikatu 2 s.

PALVELUKSEEN HALUTAAN PALVELUKSEEN HALUTAAN

PALVELUKSEEN HALUTAAN

Nuohoojan
toimi

Keravan kauppalassa julistetaan täten
haettavaksi kesäkuun 10 päivään men-
nessä. Hakemukset lähetettävä kauppa-
lan palotoimikunnalle. Ohjesääntö ja
taksa nähtävinä kauppalan kansliassa
arkipäivisin klo 10—12.
24524 Palotoimikunta.

SELLISTI
saa paikan. Lähemmin Vilhovuoren-
katu 7—9 C 74. 9—ll ap.

Reipas lasku- ja keittotaitoinen tyttö
saa paikan. Lähemmin Helsinginkatu
23 A 12, klo 10—12 ap.

TYTTÖ saa paikan kah'
Toukola N:o 2.

Lastenpalveliiatar
12—22 v., hyväkäytöksinen, käsityötai-
toinen saa paikan kahden 4—6 vuoden
ikäisen tytör. hoitajana maatilalla ke-
säk. 7 p:stä. Lähemmin tav. keski-
viikkona 30 p:nä toukok. klo 4—6 j.p.p.
Krist. Matkailijakoti Hospiz, Vuori-
katu 17, konttori. 24473

Raitis ja säännöllinen autonohjaaja
saa paikan Ford kuorma-autoon. Iso-
Kobertink. 38—40, Autotalli n:o 1,
maanantaina klo 9—ll ap.

Lapsenhoitaja
tottunut, joka tulee maalle kesäksi lä-
helle Turkua saa paikan. Lähemmin tä-
nään ja huomenna klo 12—1 Konstan-
tininkatu 22, B, 5.

Nuori tyttö
rnots.- ja suomeapuhuva otetaan oppi-
jaksi Kirjakauppaan, Fabianink. 17.

IS—l9-imotinen tyttö.
joka vähän osaa laittaa yksinkert. ruo-
kaa, saa paikan kesäk. 1 p:stä. Tark.
klo 4—6 ip., Vuorimiehenkatu 33, prs
A h. 1.

Vaatimaton ja rehellinen PALVELI-
JATAR saa heti paikan, Fredrikinkatu
55 A 4.

Sisäkkö
TiVvinsuositeitu saa paikan kesäk. 1 pv.,
Ehrensvärdintie 31—33 prs A h. 3.

TYTTÖ saa paikan 2 v. pojan seu-
raksi. Sturenk. 38, C, 32.

Ruoanlaittoon tottunut

Palvelijatar
saa paikan heti. Ilmoittauduttava
Apollonkatu 7, A, 7, tänään 12—3.

Reipas ja kiltti 2 kk. v. poika anne-
taan omaksi tai ottolapseksi. Vast.
Hblm kontt. nhn.: "Gosse". 24406

Kappaompelija, myös oppityttö saa-
pi paikan Orionink. 5, A, 2.

Haalarit
saavat työtä tiistaina klo 7 ap. Las-
tenkodinkatuS, eli Etelä-Hesperiank.
6, uudisrakennus.

Hsjieiieue heilii
111 i. tarj. ja keittiöapulainen saavat
paik. Hietalahdenk. 14, Ruokala.

Keski-ikäinen lapsirakas
YKSINPALVELIJA

pieneen perheeseen heti tai 1 päiv. Hy-
vä palkka maksetaan. Lähemmin tiis-
taina t.k. 29 p:nä klo I—21—2 ip. Helsin-
gin Uusi Pukutehdas O.Y:n myymä-
lässä, Aleksanterink. 54.

TII 1. tarmokas ja rehellinen
KEITTÄJÄ

•saa paikan heti. Läh. tiistaina klo 12
—4, Vyökatu 9, Ruokalassa.

13—14-v. tyttö saa paikan lastenhoi-
tajana päivisin, tav. 9—ll II linja 1,
B, 21.

teili,
mies tai nainen, taitava,
työhaluinen ja rehellinen
saa heti paikan Turussa.
Vastaus palkkavaatimuksi-
neen Uuden Auran kont-
toriin Turku nimim.

„Kultatähkä".

JPyykkfiri
otetaan lasten kesäsiirtolaan. Läh.
puh. 44 005. Runebergink. 30, A, 9.

Siisti ja rehellinen tyttö
haluaa paikkaa, tottunut myös silittä-
mään. Tavata saa klo 10—4. Saarinie-
menkatu 4. A. 12.

H v. kiltti maalaistyttö hai. suurem-
man lapsen hoit. tai muuta sop. työtä,
os. Albertink. 17 C 30.

24478
Kunnollinen

lÉÉlti
saa paikan halkoliikkeessä. Läh. tiist.
Pohjolan Haikoliike, Sörn. Rantatie 17.

Tottunut keittäjä
;j.s paikan pienessä täysihoitolassa
maalla. Läh. Tunturilaaksonk. 3h. 12.

liito iliäjit
saa paikan pariksi kesäkuukaudeksi
ahjaamaan ehdoissa yhteiskoulun vii-
meiselle luokalle pyrkivää naisoppilas-
ta litissä Marlebäckin Kartanossa. Ha-
kemukset osoitettava Rouva Hella
Vuolijoelle, Helsinki, Neitsytpolku 2 A,
puhel. 86 32. SI 6276 24455

Laskutaitoinen ja rehellinen
tyttö saa heti paikan tarjoilijana 111
luok. ruokalassa Runebergink. 49. Läh.
tänään klo 2:n jälkeen ja huomenna. Puolioppinut parturineiti hai. paik-

kaa kaup. tai maalle. Arv. vast. Hels.
San. kontt. nimim. "1 —6 28".

Asianajotoimistoon halutaan vaati-
maton henkilö avustajaksi. Vast. ja
todist. merk. "Sivutoimi 5942" Hels.
San. kontt.

Reipas nuori tyttö saa paikan kahvil.
3loskantaiana, L. Viertotie 20.

Kello 11—1.
Pätevä naisia mies-

liiiiietlaia
aavat tulevaksi uintikaudeksi opetta-
apaikat Lappeenrannan Uimalaitok-
sella. Hakemukset palkkavaatimuksi-
en lähet. t.k. 31 p:vään mennessä os.

LAPPEENRANNAN UIMARIT
"4474 Lappeenranta.

Ammattitaitoinen mies- tai nais-

Prtriilii
saa vakituisen hyvä paikkaisen paikan
heti tai myöhemmin. Huom.! Kesä-
loma annetaan. Vast. Kolehmaisen
parturiliike Hämeenlinna. Puh. 422.

Maist. M. Hartean kurssin suorittanut
HIEROJATAR

ja sairasvoim. hai. työtä maalle. Vast.
Hels. San. kontt. nim: "Viikon ajalla
8517".

POIKA,
sähköalaa tunteva ja ajokortin omaa-
va, hai. apumiehen paikkaa. Arv.
vast. Hels. San. kontt. nimim.

"Pieni palkka 8954".

Mukautumiskyky hyvämuist. 7 L
suom. oppik. käyn. nuorukainen hakee
sop. toin. H:gistä kes. ajaksi 5. VT.
läht. tai myöh. Konttoria!, jonk. ver.
kokem. Vast. 29.V. menn. Fredrikink.
pt. nim. »Matematiikkaan innostunut».

SIVUANSIOTA liikealalle, kontto-
riin tai varastoon haluaa eteenpäinpyr-
kivä, kokemusta omaava, luotettava
nuorimies heti tai myöh. Vast. Hels.
San. kontt. nimim.:

»Päivisin 24 v.».

Rutineerattu
JAZZ-ORKESTERI, 4—5-miehinen

haluaa tointa kesäksi tai lyhyemmäk-
si ajaksi. (Suosit, edell. paikasta.)
Läh. puh. 1813, klo 2—6 ip. Vast.
Hels. San. kontt. nimim.: »Tottuneita».

Haapamäen 8-luokkaisessa yhteiskou-
lussa julistetaan haettavaksi

SUOMENKIELEN JA HISTORIAN

Opettajan
virka

täysin pätevien, palkkaedut samat kuin
valtion koulujen nuorempien lehtorien
26 viikkotunnin opetusvelvollisuudesta.
Hakijaa pyydetään ilmoittamaan, ha-
luaako antaa V luokalla opetusta yh-
teiskuntaopissa 2 viikkotuntia. Haku-
aika päättyy 5/6 28. Toimeen astutaan
syyskuun 1 päivänä.

Haapamäellä, 20/5 1928.
22854 Johtokunta.

TURKU—TUKHOLMA
Maarianhaminan kautta

Höyrylaiva

JARIEHAMN"
Turusta joka keskiviikko klo 19,30
(7,30 ip.) Huom. ! Muutettu lähtö-
aika. Paluu Tukholmasta joka per-
jantai klo 18 (6 ip.) J

Lippuhinnat :

Yksinkertainen matka: I Ik. Smk".
2SO:—, II lk. Smk. 200:—-, 111 lk,
Smk. 110:—.

Edestakainen matka: I lk. Smk,
475:—, II lk. Smk. 375:—, 111 lk.,
Smk. 200:—.

Lähempiä tietoja antaa t

SL. JElmgren & C:o.
Helsinki, Turku & Hanko, f

Puh. 27445 & 28616, >

24093 N

Lyhyttavarallaan
perehtynyt, suomea

ja ruotsia taitava

iii
saa heti vakinaisen toimen.

OSUUSLIIKE ELANTO Rl.
24577

Kuorma-auton

Kuljettaja
raitis ja työhalukas saa heti edullisen
toimen. Puhelin 43 232. 23391

Tarmokas, puutavaraliikkeen kont-
toritöihin tottunut, miel. kauppakor-
keakoulun suorittanut mies-

konttoristi
saa heti toimen Helsingissä. Hake-
mukset nimim. »Vienti N:o 6256» Sa-
nomalehtien Ilmoitustoimisto, Alefc-
santerink. 48, Helsinki.

51.6256 24496

Raitis nuorimies
joka pystyy oikasemaan pyöreät sekä
pitkät terät hakee paikkaa nuorem-
maksi asettajaksi. Arv. vast. pyydet.
lähettäm. os. "Nuorempi" Kotka, Halla.

KAUPPA-APULAINEN
17 v. tyttö haluaa harjoitt. kontt. tai
liikkeeseen kesälom. ajaksi. Vast. Hels.
San. kontt. nimim.

"Harjoittelija 1111".
KAMPAAJA haluaa paikkaa. Vast.

Hels. San. kontt. nimim.
"Ennen 1 pv. 8681".

YLIOPPILAS
haluaa kesäksi ohjaamaan luvuissa ta-
hi jotain muuta sopivaa tointa. Arv.
vast. Hels. San. kontt. nimim.

"18-vuotias 8660".

Ammattitaitoinen

Parturineiti
hai. paikkaa 1 p:stä kesäk. Vast. Hels.
San. kontt. 1. 7. menn. nimimerkillä
"Kykenevä n:o 1922". 24361

Keskikoulua käypä 15 vuotias tyttö
haluaa harjoittelijaksi eli jotain sopi-
vaa tointa. Vast. Hels. San. kontt. nim.
»Rehellinen 8744".

Keittäjä haluaa väliaikaisen paikan
kesäk. 1 p:stä alkaen, nim. "Keittäjä
8795", Heis. San. kontt.

PESIJÄ haluaa pyykinpesua tahi
siivousta. Os.: 111 Linja 6 prs Ao. 1.
E. Kortelainen.

16 v. 5 He TYTTÖLYSEOTA
käynyt tyttö haluaa sivist. perheeseen
kesäksi opettamaan suomea tai ruot-
sia täysihoitoa ja mand. pientä palkki-
ota vastaan. Vastaukset ennen kesäk.
5 pv. nimimerk. "50" Lahti, Postitoi-
misto.

KESÄTOVERIKSI varttuneemmille
lapsille tai rouvan apulaiseksi täysihoi-
toa vastaan haluaa tyttökoulun V luok-
kalainen. Arv. väst. Hels. San. kontt.
nimim.: "Kesävirkistys 1217".

Opettajatar
haluaa kesäksi lukemaan ehtolaisten
kanssa tai jotakin muuta tointa. Arv.
vast. tämän kuun ajalla Hels. San.
kontt. nimim.: >Vaatimaton opettaja-
tar 8879».

HU O M.! ö-rivistä harmonikkaa
soitt. nuori tyttö hai. päästä kiertueel-
le teatt. tai sirkukseen.. Arv. vast.
Hels. San. Sörn. kontt. nimim.

"Ennenkin ollut 37".

S tyttöä haluaa jot. iltatyötä. Vast.
Hels. San. Siitäs, kontt. nimim.

"Mitä vaan 1669".

Kunnoll. hyv. suosit, palvelijoita ra-
vintolaan ja muualle. Puh. 29 736.

Suosit, om. sisäkkö, tarjoilija ja sii-
vooja hai. paik. puh. 29 736.

MAALAISTYTTÖ haluaa talousapu-
laiseksi 1 p. kesäk. Vast. Hels. San.
kontt. nircim.: »17-vuotias». -

HELSWGW S/WOrtflT

Siltasaaren
liilliil|

Johtaja:

teli ii 1. EU
Hämeenk. 1. B klo 10—6.

(Arenan talo).
Puh:t 5492 (liikeos. kontt.)

ja 29450 (Eklund),
Suorittaa kaikkia asian-

ajotehtäviä huolellisesti ja
kohtuullisilla pai k i oi II a.

Liikeosasto välittää kau-
punkitalojen, maatilojen ja
asunto-osakkeiden y.m. os-
toa ja myyntiä.

x76="

PALVELUKSEEN HALUTAAN

ARV. TEHTAILIJAT!
Niitti, pultti, mutteri ja kirves-

puristuskoneilla työskennellyt sekä
mutteri- ja pultti kierrekoneilla ja n.
toistakymmentä vuotta esimiehenä, ha-
luaa paikanmuutosta. Ruotsin ja suo-
menkielen taitoinen. Arv. vast. Hels.
San. kontt. nimim. "Ammattitaitoinen,
ikä 3" v."Veniie-monttöSrejS

otetaan het: palvelukseen
Tervasaaren Telakalle. Läh.
puh. 28 144.

Kansakoulun käynyt

.Maalaistyttö
saa paikan heti. Tehtaank. 16, A, 2.

PAIKANHAKIJOITA

Itsenäisesti taloutta hoitamaan tot-
tunut haluaa paikkaa 1 pv. kesäk. Vast.
Hels. San. Siitäs, koiilt. nimim.: "Kun-
nollinen ja luotettava 1220".

Kauppak. käynyt
NUORUKAINEN

raitis, työtäpelkäämätön haluaa har-
joittelijaksi kaupp. kontt. tai muuta so-
pivaa työtä, vaikka ilman palkkaa.
Arv. vast. od. nimim.: "W. P." os.;
Mouhu pys.

Kaksi nila, raitista iestä
hai. paik. ',-arast. tai auton apumieh.,
tai muuta sop. tointa, toinen omaa ajo-
kort., toinen ammatt. koul. käyn. Arv.
vast. Hels. San. Siitäs, kontt. nimim.:

»Kahden viikon ajalla 9068».

Koulupoika, ructs. lyseon V-luok.,
haluaa maalle opettaakseen ruotsin-
kieltä suom. oppilaalle. Vast. Hels.
San, kontt. nim. »Vaatimaton n:o 137».

Maalta tullut nuorimies haluaa sor>.
vakinaista tointa kaupungissa. Vast.
Hels. San. Siitäs, kontt. nimimerk.

"Viikon ajalla 2924",

Ammattitaitoinen ajokortin omaava,
raitis- ja rehellinen nuorimies, haluaa
yksityisen tai kuorma-auton ajoon
maalle ta: kaup. Arv. vast. Hels. San.
Siitäs, kontt. nim. "Heti 1906".

talaiÉeii nttßatiii
ja k£.uneusspesialisti, täydellisesti
alaansa perehtynyt, haluaa paikkaa.
Vast. palkkatarjouksineen Hels. San.
kontt. nimim.: »Myös parturi 1223».

NUOREMPI KAMPAAJATAR
haluaa paikkaa. Vast. Hels. San Siitäs,
konttoriin nimimerk.:

»Kampaaja 1226".
Yksinkert, ruoanl. ja kaikk. taloud.

esiint. töihin tott. nskovain. TYTTÖ
hai. palveluks. pien. perh. tai lesken tai,
hoit. Arv. vast. pyydet. lähett. os.
Tammelan p.t. Tampere, nimim, ”Ko-
tia rakastava”.

Tyttöjen voimistelun
ja siihen yhdistetyn

Terveysopin opettajan
toimi

Salon Yhteiskoulussa
julistetaan täten yliopiston voimistelu-
kurssin suorittaneiden opettajattarien
haettavaksi ennen kesäkuun 10 päivää
1928. Viikkotuntimäärä on n. 17,
mutta lisätunteja on saatavissa aina-
kin maantiedossa. Toimi on vastaan-
otettava elokuun 31 p:nä 1928. Johto-
kunnalle osoitetut hakupaperit palkka-
vaatimukseen viikkotunnilta lähetet-
täköön yhteiskoulun johtajalle, mais-
teri Toivo Nuotiolle,os.: Salo,

Salossa, toukokuun 22 p:nä 1928.
24254 JOHTOKUNTA.

Alakansakoulun

Opettajattaren virka
Keiteleen Itä-Vuonamon piirissä julis-
tetaan haettavaksi johtokunnalta 30
p:n kuluessa tästä päivästä lukien. Vi-
rasta seuraa asetuksen mukainen palk-
ka. Ainakin toistaiseksi toimii koulu
vuokrahuoneissa, jossa opettajalle on
asuntona yksi kamari ja osa keittiötä.
Virka on vastaanotettava elok. 1 p:nä
kuluvana vuotena.

Keitele, 23 p:nä toukok. 1928.
Itä-Vuonamon piirin kansakoulun

Johtokunta. Os. Keitele.
24351

2 il. koilitlaren
lilajiai ia
8 nuor. loitsii!

tointa sisätautiosastoilla,
on haettavana Viipurin uudessa kaup.
sairaalassa ennen 4. 7. 28. Vanh. hoit.
rahapalkka on ehdotettu korotettavak-
si 900: mk. kk., nuor. hoit. 700:
mk. sekä ikälisät 5 % 3,6, 9, 12 v. ku-
luttua. Hakemukset osoitett. sisätauti-
os. ylilääkärille. Toimeen astutaan to-
dennäköisesti vasta 1 p. syysk.
Lennart Peterson. Toivo Seppä.

Ylilääkäri, Sisätautiosast.
.24244 ~• • ylilääkäri.

Sunnuntaina Toukokuun 27 p

VIRKOJA HAETTAVANA

Miii Yhteistöissä
julistetaan haettaviksi seuraavat opet-
tajantoimet:

Tyttöjen voimistelun,
terveysopin ja

harjoitusaineiden (kaunokirj., piirus-
tus) opettajan toimi. Tunteja 30.
Palkka 26 tunnin opetusvelvollisuudes-
ta 26,000 mk, ylitunneista å 700 mk.

Opettajan toimi alaluokilla eri ai-
neissa. Kysymykseen tulevat esim.
uskonto (luokilla I—IV), matematiikka
(I—III) t.m.s Palkka korkeintaan 24
tunnin opetusvelvollisuudesta 24,000
mk, ylitunneista å 700 mk.

Koulu toimii ensi lukuvuonna "-luok-
kaisena.

Hakemukset lähetetään kesäk. 4
p:ään. mennessä os.

Johtokunnan puheenjohtaja
24305 Varkaus.

Helsingin kunnallisen hammas-
poliklinikan johtajan

virka julistetaan täten Suomessa laillis-
tettujen hammaslääkärien Terveyden-
hoitolautakunnalta kirjallisesti haetta-
vaksi viimeistään maanantaina ensitu-
levan kesäkuun 25 päivänä ennen kello
12 päivällä, ja on hakemukseen liitet-
tävä tarpeelliset pätevyys- ja kiclito-
distukset.

Helsingissä, toukok. 24 p. 1928.
. Terveydenhoitolautakunta.

SI 6289 24503

Matematiikan
nuor. lehtorin viransijaista ensi syys-
lukukaudeksi halutaan Viipurin Klas-
silliseen lyseoon. Halukkaita toimen
vastaanottajia pyydetään ilmoittamaan
osoitteensa sekä pätevyytensä toimeen
kesäkuuhun mennessä os. lehtori E.
Kauppinen, Viipuri, Eliaank. 3. C.
24355

i Lentoliikenne g

Helsinki—1allinna
(joka päivä)

Lähtö klo 10,00 ja 15,30.
Sunnuntaisin ainoastaan klo 10,00

Helsinki —Tukholma
(joka arkipäivä)

Lähtö klo 15,00 suor. Tukholmaan.
Lippuja myy sekä lähempiä tietoja

antaa
Oy. Suomen Matkatoimisto ia Aero Oy.

18266

Toisena helluntaipäivänä liikennöi-
dään

kaikilla lentolinjoilla
säännöllisesti aikataulun mukaan.

Ensimmäisenä helluntaipäivänä yli-
määräinen lento Tallinnasta klo 12,00,
paluu Helsingistä klo 13,30.

AERO O/Y.
24159

HUOM.: MUUTETTU LÄHTÖAIKA:

Tallinnan-liikenne
Höyryl. "Ebba Munck"

lähtee tiistaina 29 /5 klo 12 (ei klo 10)
Helsingistä Tallinnaan.

Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö. >

24536

S/lH
Kulku vuorot molempina helluntai- i

päivinä :

H:gistä klo 9,30 ap., 12,30 ip. ja 5 ip, !
Botbystä klo 11 ap., 3 ip. ja 6,30 ip.

Toisena helluntaipäivänä
H:gistä klo 8,30 ip. J3.

SS VAPPU
Helsinki—Marjaniemi—Botby. v"

Degerön Kanavan -kautta. '-«

Vakinaiset kulkuvuorot tiistaista^
29. 5. 1928 alkaen: i

Arkisin:
Botbystä Helsingistä
klo 5,40 ap. klo 6,45 ap.
„ 7,40 ap. „

4,20 ip,
„ 5,25 ip. „ 7,00 ip.

Lauantaisin ja aattoina:

nakin arkipäivinä; iltapäivävuorot
sensijaan seuraavat:

Helsingistä Botbystä
klo 3,00 ip. klo 4,00 ip.

Sunnuntaisin ja juhlapäivinä:
Helsingistä Botbystä
klo 9,30 ap. klo 10,35 ap.
„ 12,30 ip. „ 2,45 ip.

Torivuorot maanantaisin, keskiviild,
koisin ja perjantaisin:

Helsingistä
klo 12,00 päiv.

Botbystä
klo 1,05 ip.

SI 6294 24433

Hankoon
Höyryl. "Oihonna"

lähtee sunnuntaista toukokuun 27 p:stä
alkaen joka sunnuntai klo 10 Tukhol-
maan Hangon kautta.

Paluu Hangosta joka torstai ip. Hel-
sinkiin.

Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö.
24534

Köpenhaminaao
kesäkuun 5 p:stä alkaen lähtee

Häyrsjl "UteSlamo"
Helsingistä joka tiistai klo 15.
Kööpenhaminasta joka lauantai klo 12-

Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö.
24535

Vapaa pääsy Kanadaan!

Suomen suurimmat ja mukavimmat matkustajalaivat

BEQJOECB 'a
lähtevät Englantiin joka tiistai kl. 7 i. p. Helsingistä

ja joka keskiviikko kl. 3 i. p. Hangosta.
Matkustakaa oman maan lipun alla!

«JAIRICTMRMSH

Siirtolaisuutta Kanadaan elo!»
rajoitettu tulijoin lukumäärään»
nähden. Meidän laivoissamme)
matkustavat saavat suosituksen
paikanvalitystoimistolhln, Jotka
maksutta hankkivat ansiotyötä.
Metsä- ja maatyöntekljölllä se-

kä palvelijattarilla on miltei
aina paikkoja saatavissa.

Hopeaan ja mukavasti matkui.
tatte Kanadaan •Yhdysvaltoihin
Australiaan . Etelä Amerikkaan
Cunard-, White Star-, Canadian
Pacific-, Orien!-, Anchor-,Royal
Mail- ja United Stateslinjalnarin.
omaisissa 25000-60000 ton, kantoi.
sissa jättiläisplkahörylalvoissa.

Selostusvihkosia lähetetään
pyydettäessä maksutta.

SUOMEN HÖYRYLAIVA
OSAKEYHTIÖ

Siirtolais- jaValtamerentakainen
osasto. Puhelin 4420

Helsinki. Unioninkatu 17 -

?•'•-"- Helsingissä 1925, Heisicgia Uusi Kirjapaino-osakeyhtiö.,-

frifrS
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Autoilevaa aikaamme «vai tyy-

dytä vanhat vaatimattomat liiken-
neyhteyttäjät. Moottoriajoneuvojen no-
pea vauhti ja raskas kuormitus tarvit-
sevat mutkattomia ja tasaisia teitä
sekä tukevia ja tilavia maantiesiltoja.
Moni maanteidemme hauska mutka on
sen vuoksi saanut jo oieta, moni kau-
nis mäki madaltua ja moni runollinen
pikku puusilta luovuttaa sijansa uu-
denaikaiselle upealle kivi- tai rauta-
sillalle.

Tämä kohtalo on tullut nyt myös
muistorikkaan »Virran sillankin» tie-
noiden osaksi.

Kukapa isänmaanystävä ei tuntisi
lisalmen »Virran siltaa» ainakin ni-
meltä. Siihenhän liittyy muudan his-
toriamme kauneimmista tapahtumista
»Virran» eli, kuten nimi alkuperäi-
senä ja virallisena kuuluu, Koljonvir-
ran vaaluvillahan ratkaistiin 27 päi-
vänä lokakuuta 1808 Suomen 1808

1809-sodan viimeisin valtataistelu,
jossa kenraali Sandels pienoisine, hät-
hätää virran länsirannalle taisteluase-
miin järjestämineen sotilasparvineen
voitokkaasti löi monin verroin mies-
lukuiseroman venäläisjoukon. Kamp-
pailussa kunnostautuivat suomalaisten
taholla erikoisemmin, vihollisen sillan
ylitse pyrkimistä ja pääsemistä hyvän
tovin pidättämällä, Vaasan rykmentin
sotilas Bång (»Sven Dufva») ja venä-
läisten jo anastamien patterien takai-
sin valtaamisessa ja vihollisen veri-
sesti pakoon häätämisessä päälliköt
Fahlander, Malm, Duneker, Zidén,
Conradi, Stenberg ja Grotenfelt-, Kiih-
keä taistelu, jota kesti puoliltapäivin
iltapimeään asti, vaati molemmin puo-
lin lukuisia uhreja. Suomalaisista sai-
vat »Virralla» sankarikuolemansa »Zi-
dén, tuo urhea luutnantti», vänrikki
Stenberg ja 31 sotilasta, venäläisten
menettäessä kolmisenkymmentä upsee-
ria, niiden joukossa nuoren eversti-
luutnantin, ruhtinas Dolgorukin, ja

useita satoja sotilaita. Tämän suo-

malaisille aseille onnekkaan ja kun-

tanut »Vänrikki Stoolin tarinoihinsa»
runoissaan »Sandels», »Sven Dufva»
ja »Luutnantti Zidén». Jälkipolvet ovat
kohottaneet taistelun kahteen johto-
paikkaan, suomalaiset Fredriksdaliin
(Pölkkyinniemelle) kummulle, jolta
Sandelsin sanotaan ratsun selässä is-
tuen taistelua johtaneen, Sandelsille
ja hänen sankaritovereilleen, ja venä-
läiset virran itärannalle Mansikkanie-
men kukkulalle Dolgorukille muisto-
patsaat.

»Virran sillan» taistelutapahtumiin
liittyy toisenlainenkin muisto: Dun-
ckerin onneton yöllinen hyökkäys mar-
raskuun 9 päivää vasten 1808 lisal-
melle majoittuneidenvenäläisten kimp-
puun. Hyökkäyksen tarkoituksena cli
yllättää hajalleen majoittuneet vihol-
liset, vangita päälliköt ja täydentää
siten lokakuun 27 päivän voittoa. Ve-
näläiset olivat kuitenkin saaneet tästä
suunnitelmasta vihiä ja olivatkin »Vir-
ran sillalla» odottamatta suomalaisia
vastassa. Yöpimeässä syntyi ahtaalla
sillalla raivoisa ottelu, jossa käytettiin
Pistimiä, kiväärinperiä ja nyrkkejä.

Hyökkääjistä joutui majuri Malm,
luutnantti Weber ja vänrikki Blom-
gren sekä 50 sotilasta vangeiksi ja 250
miestä kaatui tai haavoittui. Mutta
ei ottelu ollut venäläisillekään leikin-
tekoa, sillä heidänkin mieshukkansa oli
melkoinen. Mukana ollut venäläinen
runoilija Batjushkow laulaa syyllä
tästä taistelusta: »Muistatko yötä
kaameaa lisalmen?»

Missä määrin ovat »Virran» ja sen
seutujen historialliset muistot säily-
neet ja säilytetyt?

Itse »Virran taistelun» keskeisintä
paikkaa »Virran siltaa» ei ole enää
olemassa. Silta lienee ollutkin sodan
aikana vain tilapäinen rakenne. Asia-
kirjoista näet ilmenee, että tavallista
voimakkaampi kevättulva oli tuhon-
nut toukokuussa 1808 »Virran» van-
han, 200 askelta pitkän sillan siinä
määrin, että liikennettä virran ylitse
oli koetettava ylläpitää muilla keinoin.

Kun samoihin aikoihin sattui useita
sotilaiden siirtymisiä Koljonvirran
kautta etelään eikä sillan perinpohjai-
nen uudistaminen näytä voineen tulla

kysymykseenkään, pyysi seudun ni-
mismies pitäjäläisiä laitattamaan vir-
ralle liikenteen välittämistä varten
lautan ja venheitä. Pitäjäläiset kat-
soivat kuitenkin liikenteen järjestämi-
sen valtion asiaksi ja kieltäytyivät
niinhyvin »Virran» sillan kuin muiden-
kin ylikulkuvälineiden hankkimisesta.
Myöhemmin kesällä näytään kuitenkin
tuhoutuneen sillan arkuille kyhätyn
jonkinlainen tilapäissilta. Osan tästä
sillasta Sandels puratti ennen »Virran
taistelua» ja osa tuhoutui taisteluissa
loka- ja marraskuulla. Kun rauhan
tultua Koljonvirran siltaa ryhdyttiin
taas rakentamaan, hylättiin vanha
silta, jopa sodanaikuisen sillan paik-
kakin kokonaan. Vanhus sai väistyä
ja uusi silta tehtiin satakunta syltää
pohjoisemmaksi, lähemmäksi virran
niskaa. Sodanaikuisesta sillasta on
enää muistona vain virran mudassa
maatuvia hirsien jätteitä, eikä nuorin
paikkakunnan asukaspolvi ole enää
sillan alkuperäisestä paikastakaan täy-
sin tietoinen.

Vaikkei sm eojan jälkeen tehty

»Virran siltaa olekaan se »porraskäy-
tävä», jossa Sven Dufva ja monet
muut suorittivat sankaritekonsa, on
tämä silta eläytynyt ja juurtunut so-
dan jälkipolvien mieliin oikeana »Vir-
ran siltana» niin kiinteästi, että sillan
osaksi tullutta pieteettiä on sääli sär-
keä. Suurin osa paikkakuntalaisia
näyttää näet matkustajille siltaa his-
toriallisena »Virran siltana», uskoen
itsekin samaa. Ränsistynyt, tuon
tuostakin korjailtu, kallellaan oleva ja
ulkoasultaan »antiikkinen» silta on
omiaan tätä uskoa tukemaan.

Nyt on tämäkin silta näytellyt osan-
sa loppuun. Se ei tyydytä enää lii-
kenteen, varsinkaan vilkastuneen au-
toliikenteen vaatimuksia. Vanha saa
sen vuoksi nyt väistyä, on tuomittu
purettavaksi, ja uutta siltaa rakenne-
taan parhaillaan. Uusi silta tulee noin
8 m. nykyistä siltaa pohjoisemmaksi,
aivan Koljonvirran niskaan, ja teh-
dään se uusaikaisin »aattein» ja lait-
tein: se tulee olemaan ensimmäinen
luokan maantiesilta, jonka kuormituk-
seksi lasketaan kaksi 9 tonnin koko-
naispainoista kuorma-autoa eli, yksi 9
tonnin painoinen kuorma-auto ja lisäksi
400 kg neliökilometriä kohti tasai-
sesti jaettua kuormaa; silta on rau-
tabetoninen laattapalkkisilta, joka on
varustettu kolmella jänteellä ja 4,75
m leveillä kanslia villa lasketulla ajo-

*

tiellä. Tätä 57 m pituista siltaa kan-
nattaa 4 pilaria ja on laivaliikenteen
vuoksi sillan alareunan korkeus keski-
arkkuaukossa 6 m virran matalavesi-
pinnasta.

Kun Suomen sodan jälkeen tehdylle
sillalle tähän asti tuonut lisalmen—

Oulun maantiekin tulee, uuden sillan
ja autoille mukavamman kulun vuoksi,
siirrettäväksi entiseltä paikaltaan vir-
ran itäisellä rannalla noin 160 ja län-
tisellä rannalla noin 60 m pohjoisem-
maksi, aivan virran niskaan, ja kun
ottaa huomioon, että vanhin maantie-
kin on v. 1809 siirretty pohjoisem-
maksi, niin eivät »Virran taistelun»
sankarit tuntisi enää seutua samaksi,
jossa he kerran kunniakkaasti kamp-
pailivat.

Mutta uusi aika on poistanut vanhaa
ja lyönyt leimansa näillä muistorik-
kailla tienoilla monella muullakin ta-
valla.

Historiallinen »Virta» vierii vieläkin,
tosin entisestään vähävetisempänä,
liestyneempänä ja matalampana, van-
hassa uomassaan, mutta poissa ovat
sen rannoilta tiheät lehdikkometsät;
sijalla ovat pitkät peltojen ja niittyjen

aukeamat. Poissa on virran viehkeä,
lumpeikas laskumutka ja sijalla virran
rantaan korkeana ja keltaisena juosta
joilottava lisalmen—Ylivieskan rau-
tatieradan Koljonvirran santapankki ja
virran ylitse vievä korkeakaarinen
radan rautasilta. Virran länsirannalla
ollut, taistelun tuimimpien otteluiden
»Kauppila» on aivan uudestaan raken-
nettu ja sen vanha, historiallinen nimi

äistynyt toisen, »Nissilä»-nimen, tiel-
ä. Nimensä on saanut muuttaa San*
[elsin päämajapaikka Fredriksdalkin,
iJien nyt Pölkkyinniemi, ja sen vanha
lerraskartano on muuttunut lisalmen
uuman köyhäintaloksi. Talossa ker-
otaan vielä joitakin aikoja sitten el-
een Sandelsin sodanaikaisen asuin*
moneen, »Sandelsin tuvan», mutta
itten rapistuneena puretun pois tieltä,
liipä, missä ennen jymähtelivät Fred-
iksdalin patterien tykit, kohoaa nyt
:omea kaksikerroksinen köyhäintalon
läärakennus, upea ja uudenaikainen
civilinna, Paljon on joutunut hukkaan
läiltä seuduilta löydettyjä irrallisia
sodan muistoesineitäkin, pelloista nous-
seita tykinkuulia ja kiväärinluoteja,
nstimiä ja pyssyjen rautaosia sekä
niekkoja.
Joitakin sodanaikuisia muistoja on,

sentään jälelläkin. Mansikkaniemen
kummulla on vielä hyvin säilynyt pat-
teri, entisen Kauppilan ja nykyisen
Nissilän talon kartanolla maantien
poskessa siihen hieman ulompaa aikoi-
naan siirretty sodanaikainen pikku
aitta, jonka lahoavien seinien monet
tykin ja kiväärinkuulien kolot puhuvat
omaa kuvaavaa kieltään »Virran» vim-
maisesta ottelusta ankarina ampumisi-

neen. Saman talon maalla, aivan asuin-
kartanon äärellä, on vielä laaja-alainen
kalmisto, johon »Virralla» lokakuun
27 päivänä kaatuneet suomalaiset so-
tilaat veljeshautaan vihittiin. Paikka
paljastui yrittäessään joutua joitakin
vuosia sitten tuhonomaksi. Sankari-
haudan kohdalle ryhdyttiin näet kai-
vamaan rakennettavaa riihtä varten
perustusta, kun huomattiin, että siinä
olikin kookas kalmisto, helposti tun-
nettavine sotilashaamuineen.

Kun Mansikkaniemen patteri maa-
tuu maatumistaan ja paikka tarvitta-
neen ennen pitkää pelloksi, kun Nissi-
län »sota-aitta» lahoaa lahoamistaan
eikä ole yhteisöä, joka sen ottaisi ker-
naasti luovuttavalta omistajalta hoi-
toonsa ja esim. sodan muistojen vaati-
mattomaksi museoksi, kun tämäkin
vanhus hajonnee ikäänsä ja huonout-
taan ja kun »Koljonvirran sankarihau-
takin» jäänee hoidotta ja muuttunee
mullaksi, niin silloinpa väistyvätkin
viimeisetkin »Virran taistelun» pai-
kalliset muistot ja vain runsas joukko
»Koljolan sodan» kansanmuistannaisia
ja -tarinoita jää näistä ajoista seudun
jälkipolville siksi, kunnes nekin muis-
tot häipyvät muistajiensa kerällä.

Uudella ajalla on omat kuhinansa ja

kohinansa, autonsa ja moottoripyörän-
sä, kiireensä ja kilpamenonsa. Vaati-
mattomampi ja vauhdittomampi vanha
aika saa luvan väistyä muistoineen as-
kel askeleelta sen ehätyksien edestä.
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K E VA I S

Hyljettä perataan.

Talven kallistuessa kevääseen ja au-
ringon alkaessa sulattaa lunta

saaristoja kahlehtivilta laajoilta jää-
kentiltä, herää saaristojen; ainakin
ulkosaaristojen, miesväen pyynti-into.
Pyynti-into, niin, jos se nyt ylimal-
kaan koskaan saaren miehen mielestä
kaikkoaakaan. Sillä lieneepä hänellä
aina mielessään ja mieleensä juurtu-
neena meri ja meren antimet, milloin
kalat ja kalastus, milloin linnut ja
moi meren riista, milloin taas meren-
kulku ja purjehdus mihin näistä
aloista hänen pyynti-intonsa sitten kul-
loinkin kohdistuukaan.

Keväisin kohdistuu ulkosaaristolai-
sen pyynti-into erikoisesti hylkeisiin,
noihin lukuisiin meren asukkaisiin, jot-
ka toisaalta tuottavat saaristolaisille'
tuntuvia vahinkoja, hävittäen kaloja ja
repien kalanpyydyksiä, mutta jotka
toisaalta taas voivat tuottaa heille sie-
voista ansiotakin jos niitten pyyn-
tiin uhrataan aikaa ja jos pyyntimiestä

_ on ©nnistaakseen. Hylkeenpyynti-into
ilmenee siinä, että rihtaillaan pyssyjä
ja kiväärejä sekä ammutaan ahkerasti
»merkkiä», niinkuin sanotaan, tarkiste-
taan ja kunnostetaan hylkeenpyynti-
vehkeitä, tai ainakin johdetaan puhe
siellä, missäkaksi tahi kolme kokoutu-
vat, hylkeenpyyntiin. Keskusteluihin
sé suurimmalta osalta monen pyynti-
into supistuukin, sillä suhteellisesti pie-
ni osa saaristolaisia ottaa osaa vuosit-
tain varsinaiseen hylkeenpyyntiin, mi-
kä itse asiassa ei olekaan leikintekoa.
Mutta hylkeenpyyntiä koskevissa jut-
teluissa sitä yksityiskohtaisemmin ar-
vioidaan tämän pyyntitavan saavutuk-
set ja mahdollisuudet, aina vuosikym-
menien kokemukset sekä tapaukset
huomioonottaen.

Keväinen hylkeenpyynti voi olla sa-
malla mitä suurinta nautintoa ja mitä
suurinta vaivannäköä. Se voi olla ta-

loudellisesti hyvinkin tuottoisaa, mutta
s» voi olla myöskin »tyhjän pyytämis-
tä». Se voi olla mitä helpointa ja tur-

vallisinta hommaa, mutta voi se muo-
dostua myöskin vastukselliseksi, jopa
vaaralliseksikin. Hylkeenpyyntiretkes-
tä voi niinikään tulla mitä hauskin ja
mieleenpainuvin elämys, mutta voi se
myöskin koitua harmia tuottavaksi ja
mieltä tylsistyttäväksi retkeksi. Joka
tapauksessa on keväinen hylkeenpyyn-
ti reippautta, rohkeutta ja kestävyyttä
kysyvää, .vapaata, suurenmoista ja
jännittävää. Senpä vuoksi »veri ve-
tääkin» saaristojen reippaimpia miehiä
joka kevät, yhä uudelleen ja uudel-
leen, aavoille jääkentin pyynti-
onneaan koettelemaan.

Jo aikaisemminkin, mutta varsinai-
sesti huhtikuun alkupäivinä hankkiu-
dutaan keväiselle hylkeenpyyntiretkel-
le,-n. s. pyssypyyntiin. (Aikaisemmin
talvella tapahtuvaa hylkeenpyyntiä,
jolloin hylkeet ja hylkeen poikaset ta-
voitetaan pesistään, nimitetään koira-
pyynniksi, syystä, että erikoiset hylje-
koirat vainullaan etsivät esille hylkeen
pesät.) Riippuu paljon tietenkin pai-
kallisista olosuhteista, miten ja mil-
laiselle pyyntiretkelle lähdetään. Voi-
daan nimittäin tavoittaa hylkeitä lä-
hempääkin, ja silloin voi tulla kysy-
mykseen, jos jäät ovat eheämmät,
»päiväkäynti» ilman venhettä. Mutta
parempia pyyntijäitä sattuu harvem-
min saaristojen lähettyville, ja siksi
onkin ylipäätään parempia saaliita ta-
voiteltaessa yritettävä venheen turvis-
sa etäisemmille jäille, retkelle, joka
saattaa kestää useita viikkojakin. Muo-
dostetaan sopiva »retkikunta», 2—5
miestä käsittävä, varustaudutaan ret-
ken edellyttämällä tavalla ja siirry-
tään aavoille ulapoille, joita jäät kat-
tavat, siirrytään monasti aina satojen-
kin kilometrien päähän kotiseuduilta.
Sinne, missä hylkeitä on, tai missä nii-
den oletetaan olevan, suunnataan
pyyntiretki. Kuinka tuottoisaksi pyyn-
tiretki sitten muodostuu, se riippuu
yhtä paljon onnesta kuin asianomais-
ten kokemuksesta, taidosta ja rohkeu-
desta.

Hylkeenpyyntiretki ei varustuksiin
nähden ole vähäinen ja hetkessä toteu-
tettava asia. Kolmenkin miehen suun-
nitellessa kolme viikkoa kestävää ret-
keä on jo muonituspuolen järjestämi-
sessä vaikeutensa. Ruoka-aineita ku-
luttavat kolme miestä kolmen viikon
ajalla jo verrattain paljon, mutta va-

rusteet olisivat kaikilta kohdiltaan
saatavat mahdollisimman keveiksi ja
vähän tilaa ottaviksi, eivätkä sitäpaitsi
olosuhteet jäillä tarjoa mitään »keittiö-
mukavuuksia ruokatarpeiden ruoaksi
valmistamiseen.

Retkeä varten tarvitaan ensinnäkin
sopiva venhe. Se ei saa olla liian suu-

ri eikä liian pieni, sillä pyyntfuiiesten
vetokyky he kun joutuvat venhettä
itse suurimmaksi osaksi vetämään
on rajoitettu, ja pienen venheen tilat
sekä kantavuus on sekin rajoitettu.
Venheen alle tarvitaan välttämättä eri-
koinen raudoitettu jalas, »ranki», ven-
heen köli kun sellaisenaan ei kestäisi
eikä liukuisi jäillä. Venhe varustetaan
tietenkin tarpeellisilla airoilla, purjeil-
la, kekseillä y. m. kysymykseen tule-
villa välineillä.

• m
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ottaa tilaa. Sen vuoksi on ruokaan ja
ruoka-aineisiin nähden noudatettava
yksinkertaisuutta, sitäkin suuremmal-
la syyllä kun, kuten sanottu, jäillä lii-
kuttaessa ei ole tilaisuutta, eikä aina
aikaakaan, ruokaa monipuolisesti val-
mistaa. Karttuupa sitä silti kaikesta
huolimatta retkikunnan venheeseen
monen monta pussia, leipää, perunoita,
jauhoja, ryynejä y. m. vitamiineja si-
sältävää.

Muonitukseen kuuluu myös primus-
keittiö ja tarpeellinen määrä petrolia
ynnä jotakin sytykeainetta. Pari
keittopataa täytyy myös olla mukana.

Hylkeenpyyntiretkellä usein sattuu
mies, tahtoen tai tahtomattaan, putoa-
maan railoon tahi heikkoon jäähän, se-
kä myöskin hyljettä pyytäessä kont-
taamaan vesilätäköissä. Tältä varalta
täytyy mukana olla riittävästi vaattei-
ta, niin alus- kuin päällysvaatteitakin.
Samoin jalkineita. Ne ottavat retki-
kunnan venheessä tuntuvan tilan. Sa-
moin myöskin makuuvaatteet, joiksi
kyllä saa riittää nahkavälly ja tyyny.

Varsinaiset hylkeenpyyntivarustuk-
set vaativat tilansa nekin. Kivääri,
siihen kuuluvat ammukset ja puhdis-
tusvälineet ovat ensin mainittavat.
Valkoiset vaatteet kuuluvat myös hyl-
keenpyynnin onnistumisen ensimmäi-
siin edellytyksiin. Niinikään erikoinen
pyyntisuksi, »tanko», niinkuin sitä ni-
mitetään. Hylkeenpyytäjän pitää kai-
ken lisäksi olla varustettu erityisellä
jääpiikillä, puukolla, vetonuoralla,

kompassilla, mustilla silmälaseilla
y. ra. pikkutarpeilla. Kiikari kuuluu
miltei välttämättömänä hylkeenpyytä-
jän varustuksiin.

Kaiken lisäksi on venhe varustetta-
va sopivalla telttakankaalla, vetonuo-

rilla ja n. s. aasipuilla, joilla venhettä
pysytetään kohdallaan aikaisemmin
mainitun jalaksen varassa.

Kun kaikki asianomaiset varusteet
sekä tavarat ovat venheeseen sijoitetut

Venettä vedettäessä voi tuuli olla apuna.

ja kun retkelle voidaan lähteä, on ven-
he niin täynnä, ettei siihen luulisi enää
voivan mitään lisätä. Näyttää siltä,
että miesten on mahdotonta järjestää
siihen riittävää nukkuraatilaa, mutta

uusi järjestely telttaa tehdessä antaa

kyitä kullekin venheessä pienen sijan.
Painoa on venheeseen tullut kuitenkin
siinä määrässä, että venheen vetäminen
ei ole hyvälläkään kelillä, liukkaalla
ja kovalla jäällä, helppoa; huonolla ke-
lillä on se raskainta työtä mitä yleensä
joudutaan tekemään.

Seuratkaamme erään kolmimiehisen
hylkeenpyyntiretkikunnan vaiheita, sen
edesottamisia, iloja ja huolia.

Lähdettyään aamuvarahissa kotoaan
Muonapuoli on tosiaankin vaikeasti

järjestettävissä, se kun lisää painoa ja

Leväkdvshetki.

mistä. Jääsuhteisiin perehtyminen ja
ruokailu on vienyt osan ajasta, mutta
väsymys tuntuu silti miehissä. Pian on
teltta, purjekangas venheen yli sopi-
valle korkeudelle pingoitettuna, pysty-
tetty, ja padassa porisee puuro. Kun il-
lallinen on syöty, käydään viivyttele-
mättä nukkumaan, onhan aikaisin
aamulla taas jatkettava matkaa. Suur-
ta nukkumatilaa ei siinä ole, enempää
kuin pehmoisia patjojakaan. Uni kui-
tenkin pyyntimiehen saavuttaa, siitä
todistuksena kuuluu hetken kuluttua
kova kuorsaus.

Toisena päivänä tehdään lähes sama
matka. Nyt on päästy jo liikkuville
jäille, »rikosjäille», ja täällä on odo-
tettavissa hylkeitäkin. . Ennätettiin nii-
tä jo illan edellä nähdäkin, vaikkei ti-
laisuutta pyyntiin ollut. Liikkuville
jäille yöpyminen ei kuitenkaan ole so-
veliasta ja siksipä taas etsitään sopiva
jääruuhka kiintojäältä. jonka suojaan
yövytään.

Aamulla lähdetään varsinaisiin
pyyntihommiin. Kaksi miestä pukee
ylleen valkoiset vaatteet, ottaa mu-

kaansa kiväärin, tangon, piikin, y. m.
tarpeelliset vehkeet ja lähtee jäätä
kiertämään, kumpikin omalle suunnal-
leen. Kolmas mies saa jäädä venheen
lähelle siltä varalta, että jos jää läh-
tee ajelehtimaan, hän voi venheellä
toiset tuuliajolta pelastaa. Pyyntimie-
het välttävät railot ja pahimmat ahto-
jäät, »käyneen jään», kulkevat monen
monta kilometriä puoleen ja toiseen.
Välillä he kiipeävät korkeimpien jää-
kasautumien huipuille tilannetta ja
saalista, hylkeitä, tähyilemään. Toisi-
naan joutuvat he äärimmäisen heikolle
jäälle, pienille jääteleille tai aivan su-
lan vedeen saartamiksi. Rohkeudel-
laan ja olosuhteita tuntien he kuiten-
kin miltei aina tilanteesta omin avuin
selviävät, toisinaan kyllä vain pyynti-
tangon turvissa.

• •

ESTÄ HYLKEENPYYNNISTÄ

Hylkeenpyytäjä on päässyt ampumamatkan päähän.

on retkikunta iltaan mennessä ennättä- i Entä sitten hylkeet, niiden pyynti ja
nyt 15—20 kilometrin taipaleen ja si- ammunta ?

joittuu erään »runnin», ma- Kun miehemme jäillä liikkuvat nt-

talikolle ahtautuneen suuren jääröyk- . menomaan hylkeitä pyytämässä, yrit-
kiön, suojaan. Keli ei ole ollut huo- tävät he tietenkin ampua mahdollisim-
noimpia, mutta vaikea ahtojää on hi- man monta hylettä. Kun silmä keksii,
dastuttanut tuntuvasti matkan edisty- useimmiten kiikarin avulla, hylkeen,

on pyyntimies heti valmis pyyntiin,
s. o. hän yrittää lähestyä hyljettä so-
pivan ampumamatkan päähän. Ampu-
mamatka voi vaihdella 50—300 met-
riin, tavallisin matka on noin 100 met-

riä. Toisinaan saattaa päästä hyljettä
helpostikin hyvin lähelle, jos jääsuh-
teet ovat suotuisat, sää tuulinen ja
pyyntimies kokemusta omaava. Mut-
ta toisinaan, ja useimmiten, hyljettä
lähestyminen on hidasta, vaivaloista
sekä aikaavievää työtä. Voipa vieräh-
tää pari, kolme tuntia ennen kuin
pyyntimies pääsee ampumamatkan
päähän. Ja voi sattua niinkin, että
vielä tällöin hylje huomaa pyyntimie-

hen sekä pujahtaa reijästään jään alle,
miehen ennättämättä edes kivääriään
ampumakuntoon asettaa.

No niin, pyyntimies on korkealta
jääruuhkalta, »sorvilta», saanut sil-
miinsä hylkeen, pari. Molemmat ovat
noin 1—1,5 km etäällä, jäällä loikoen,
niinkuin niiden tapa keväisin on.
Pyyntimies arvioi tilanteen: tuota ja
tuota hyljettä on ensin pyydettävä,
tuolta käy tuuli hyljettä on lähes-
tyttävä aina tuulen alta, sillä hylje
saa 4uulen päältä »hajun» ja painuu
jään alle tuolta taas on saatavissa
sopivia »varjoja», pystyyn nousseita
telejä, joiden suojassa hyljettä lähes-
tyminen käy mahdolliseksi. Alussa
lähtee pyyntimies lähenemään hyljettä
kävellen ja tankoa perässään vetäen.
Sitten hän vähitellen asettuu kumartu-
vaan ja konttaavaankin asemaan. Hän
ryhtyy käyttämään hyväkseen tankoa
vasta silloin kun muuten liikkuminen
voisi hylkeen karkoittaa. Ensin hän
voi luisua tangollaan mukavassa polvi-
asennossa, mutta vihdoin on hänen ase-
tuttava vatsalleen tangolle ja hiljal-
leen, hyvin hiljaa, pyrittävä tässä
asennossa yhä lähemmäs hyljettä, joka
jo rauhattomana, kuultuaan erikoista
rapinaa, heittelehtii sekä kurkottelee
jäällä. Tuuma tuumalta edistyy mat-
ka, mutta vihdoin on pyyntimies am-,
pumamatkan " päässä. Mitä parempi
varjo ja parempi »maasto» on, sitä lä-
hemmäksi nääsee pyyntimies, mutta
aivan lakealla jäällä ei lähelle pääse-
minen tule kysymykseenkään. Hiljaa
asettaa pyyntimies kiväärin ampuma-
kuntoon, tangossa kiinniolevaa laitet-
ta, »harkkia», hyväkseen käyttäen.

Tähtää varmasti, päätä tavoitellen.
Laukaisee. Onnetonta! Huomasi sel-
vään, että hylkeeseen osui. kuoletta-
vastikin, koska pää retkahti jäähän.
Mutta siinä samassa vierähti hylje
reikäänsä, luisuen yhteen menoon jään
alle. Juosten kiiruhtaa mies kuitenkin
reijälle, joka on aivan jään heikom-
massa kohdassa. Ploiskis, mies putoaa
heikkoon kohtaan, saaden kylmän kyl-
vyn. Hetkessä hän on kuitenkin taas
jäällä ja hylkeen reijällä. Aivan oi-
kein: hylkeeseen on sattunut hyvin.
Verta on reijän ympärillä jäällä tavat-
tomasti. Hylkeestä, jos mistä, tulee
tavattoman paljon verta, jos se alkaa
pursua samalla hetkellä jolloin siihen
on osunut.

Niin, eipä hylje ole silloin vielä kä-
sissä, vaikka se onkin hemriltä ammut-
tu, se voi hengettömänäkin pyrkiä ja
päästä omaan elementtiinsä. Harmit-
taahan se ampujaa, mutta harmi on
nieltävä, samoin kuin sekin, ettei saa
hylkeeseen edes osumaa, vaikka on
mielestään hyvältäkin asemalta ampu-
nut. Mitäpäs siitä yritetään uudel-
leen.

Miehet palaavat iltaan mennessä
pyyntimatkaltaan. Toista heistä on
onnistanut: hän on saanut kaksi hyljet-
tä, tai oikeastaan hylkeen ja »kuutin»,

Ahtoiääkasautumia.

vana.

talvisen hylkeen poikasen. Väsyneenä
on hän lähestynyt venhettä, sillä hä-
nen vedettävänään on ollut raskas
taakka. Hylkeestä on hän kyllä ir-
roittanut lihan, ottaen vain nahan ja
rasvan mukaansa. Tällaisenakin, n s.
pintana, painaa se 30—40 kg. Saman
verran on painoa kuutissa. Venheen
lähellä oleva mies kiiruhtaa avuksi jo
pitkästä matkasta. Mielihyvä täyttää
miesten mielet; eihän saalis ole niin-
kään väheksyttävä: »tapporahaa» 100
mk ja rasvasta ja nahkasta ainakin
300 mk.

Toinen pyyntimiehistä palaa ala-
kuloisena, on ampunut kahta hyljettä,
kumpaistakaan saamatta. Hänenkin
mielialansa kuitenkin kohoaa venhettä
lähestyessään. Hän keksii nimittäin
kaksi verijuovaa, jotka johtavat ven-
heelle käsin hänelle selviää: kaksi
hyljettä saatu.

Keitetään illalla taas puuro ja tee.

Tarinoidaan ja selvitellään yksityis-
kohtaisesti koko päiväinen pyyntihöm-
ma. Nukahdetaan vihdoin makeaan
uneen, mieli toivorikkaana ja odotta-

Herätään aamulla aikaisin ja ryhdy-
tään perunainkeittopuuhiin. Olisi tä-
nään taas kaadettava jokunen otus .

..

Mutta ilman täyttääkin sakea sumu.
Sellaisella täällä ei ole yrittämistäkään
pyyntiin, ei ainakaan rikosjäillä. Har-
millista. Että sumun pitikin juuri nyt
tulla, kun oli hyvään alkuun päästy.
Ehkä sumu hälvenee päivän mittaan,
toivotaan. Niin ei kuitenkaan käy. Il-
ma on tyyni ja sumu pysyy sakeana
koko sen ja seuraavankin päivän. Istu
tai makaa ja odottele vain ilman selke-
nemistä. On siinä aikaa keitellä, syö-

dä ja tarinoida. Onneksi on eräällä

mukana pelikortit ja eräällä pari ro-
maania. Niiden parissa kuluu aika
nopeasti.

Rupeaa vihdoin idästä käsin tuule-
maan, ensin hiljaisesti, mutta vähitel-
len kiihtyen. Sumu hälvenee ja mie-
het huomaavat tällöin, että sekin jää-
lautta, jolla heidän venheensä on, on
liikkeessä, ajelehtien ulospäin hyvää
vauhtia. Railo on jo monien kilomet-
rien levyinen, soutaminen vastatuuleen
työlästä ja jäälautta näyttää melko
vahvalta. Mitäpä tuosta, annetaan
mennä toistaiseksi jäitten mukana.

Ajelehditaan jäitten mukana seu-
raa--" yö ja seuraava päivä. Ammu-
taan pari hyljettä. Tuuli on tällä vä-
lin kiihtynyt ankaraksi myrskyksi,
Jäät ovat kulkeneet jo kauas lähtöpai-
kalta, 30—40 km:n etäisyydelle. Nyt
ne myrskyn voimasta pirstoutuvat pie-
niksi kappaleiksi ja rupeavat »käy-
mään», ajautuvat ruuhkiin. Pyynti-
miesten on pakko pyrkiä pois liikku-
vilta jäiltä, »maaseisovalle», kiinteälle
jäälle. Raskaan työn ja uupumatto-
mien ponnistelujen jälkeen onnistutaan
vihdoin myöhään illalla tavoittamaan
kiintojää, vieläpä pikkuinen kallio-

(Jatk. 6:lle siv.)
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MINNE KESÄLOMAKSI

Laaievivv hikisiä.

%iwmenlahden rantaa Kiwkhalassa. Rannassa räpiköimistä.

Ylläoleva kysymys askarruttaa ta-
llan aikaan ankarasti niiden aja-

tusta, joilla ei ole omaa vakinaista ke-
sänviettopaikkaa. Minne kesäksi, mis-
sä on sellainen paikka, jossa saisi pi-
aemmästä tai lyhemmästä lomastaan
terveyden ja voiman lisään nähden
parhaan tuloksen?

Maku on monenlainen. Toiset tah-
tovat päästä „ulos maailmalle" ja len-
tävät niin kauas kuin siivet kannatta-
vat, kuten tuleekin lentää ennen kuin
siipien lentokyky lamautuu tai koh-
talo ne kokonaan kynii. Toiset kaipaa-
vat sisämaan hiljaiseen raahaan, sen
viihtyisien vesien varsille. Mutta mo-
net tuntevat olevansa oikeimmassa
elementissään ainoastaan meren siin-
tävän ulapan äärellä. Heti jäiden läh-
tiessä heille alkaa „meritauti", kaipuu
ja ikävä meren liepeille, sen syliin.

Meillä supisuomalaisilla ei ole ko-
vinkaan suurta valinnan varaa meren-
rantapaikkoihin. Sen vuoksi ne harvat
paikat, kuten Suursaari ja Terijoki,
jonne „irtaimen väen", s. o. enimmäk-
seen perheettömien kesäasutus on
suunnattu, alkavat olla lepoa tarvitse-
ville melko rauhattomia. Nuoret ja
vireät, jotka ovat vain vaihtelun ja
uusien vaikutelmien tarpeessa, löytä-
vät niissä mieluisan paikan tanssiak-
seen ja hakkailiakseen kerkeät kesäi-
set viikot Mutta vanhempi ja väsäh-
täneempi väki hakee rauhallisempia
paikkoja.

Onneksi meillä onkin merenrannal-
la vielä todellisia levon, rauhan ja vir-
kistyksen paikkoja sellaisia tarvitse-
ville, jos tai niin kauan kuin ei

tanssin touhu ja maikkinahäly niitä-
kin muua pelkiksi huvittelupaikoiksi.
Sellainen on toistaiseksi koko itäisen
Suomenlahden rannikko Terijoesta lä-
hes Rajajokeen asti ja siellä ennen
muita Kuokkala,

Erkomainen kesänviettopaikka on
juuri Kuokkala. Kahden kesän
aluss? olen mennyt sinne sairaana, ma-
sentuneena, kaikkeen kykenemättömä-
nä, kyllästyneenä ja toivottomana, laa-
hautuen asemalta läheiseen täysihoito-
la ~Aidaan" aikomuksella pääasialli-
sesti vain makailla. Mutta heti ensi

päivistä on elpymiseni huomattavasti
alkanut ja emien pitkää olen löytänyt
itseni muiden joukosta vireänä, elä-
män- ja vaellushaluisena, täynnä mie-
lenkiintoa paikkakuntaan, kaikkeen ja
kaikkiin. Syvä väsymykseni on hävin-
nyt, masennukseni haihtunut min-
ne? Mereen, rannan hiekkaan ja kau-
neille kyläteille.

On ihmeellistä, että meidän olois-
samme sellainen kesänviettopaikka
kuin Kuokkala on pysynyt niin tunte-
mattomana, että usein sitä mainitessa
kysytään: ;;Missä se Kuokkala on?"
Suurimpana syynä tähän on se, että
koko muu itärannikko on jäänyt Teri-
joen vuoksi varjoon. Kesäinen reklaa-
mi on kohdistunut Terijokeen. Tämän
kirjoittajalla ei ole minkäänlaista syy-
tä pitää enemmän „suden kuin lam-
paan puolta". Kaivakoon ja menesty-
köön vain Terijoki koko Kannaksen
kaunistukseksi. Menkööt vain sinne
ne, jotka kesäisine viikkoineenkin kai-
paavat väen vilinää ja tanssin tömi-
nää. Viipykööt siellä ne, jotka kesäi-

Kuokkalan Lottien kesäkoti.

seliä rannallakin parhaiten viihtyvät
Kylki kyljessä kiinni vieraiden ihmis-
ten kanssa. Mutta että yksinomaan
Terijokea ylistämällä ja muusta vai-
kenemalla annetaan käsitys, ettei Kan-
naksella muuta ja muunlaista olekaan,
se on väärin ja vahingoksi koko Kan-
naksen kohoamispyrkimyksille samoin
kuin sinne aikovillekin.

Kun Kuokkalassa asuva kesävieras
Terijoen vierailulta palattuaan on pe-
seytynyt Terijoen valtateiden pölystä
puhtaaksi, ottanut ylleen arkitamineet
ja karistanut jaloistaan täällä tarpeet-
tomat kengät, on hän useimmissa ta-
pauksissa ylen onnellinen päästyään
maalle rauhaan ja vapauteen, tyyty-
väinen siitä, että on olinpaikakseen
valinnut juuri Kuokkalan.

Kylä on Terijoen ja Rajajoen välil-
lä, vajaa puolen tunnin matka molem-
piin. Asemalta on noin kilometri me-
renrantaan suorinta tietä. Ja millaista
tietä! Heti asemalta alkaen varjoavat
sitä kahden puolen puistojen korkeat
puut, muodostaen suoran lehtiholvi-
käytävän, jossa kauempana edessä
kulkija vilahtelee vaihtelevassa valais-
tuksessa. Siunatun vilpoisa on tuollai-
nen tie helteisinä kesäpäivinä.

Ensikertalaisesta tuntuu Kuokkalas-
sa, kuten rajalla yleensä, kuin olisi
tullut ulkomaille, niin paljon on olois-
sa uutta, outoa ja mielenkiintoista.
Ihmeellistä vain, että kerrankin »ulko-
mailla" kaikkialla puhutaan selvää
suomea. '

Suuri on erotus ainakin sisäsuoma-
laisen kylän, laajoine, viljavine pel-
toineen, niittyineen ja Kuokkalan vä-

lillä, joka surrlmmaksi osaksi, pi°niä
peltotilkkuja lukuunottamatta, on
kuin yhtä ainoaa korkeakasvuista
puistoa, Asemaita alkaen säteilee tuon
puiston läpi joka suuntaari suoria, le-
veitä teitä, joiden välillä yhdistäjinä
on kapeampia poikkiteitä, jotka jaka-
vat kylän suurempiin ja pienempiin
palstoihin. Kaikki .nuo tiet kutsuvat,
houkuttelevat väsyneintäkin tutkimus-
ja löytöretkille. Eikä näillä hiljaisilla
teillä yksinäisenkään koskaan tarvitse
kulkea ikävissään yksin, siliä joka
käänteessä tulee vastaan satu. Huvila
toisensa jälkeen pilkistää puistossa,
suuria ja pieniä, toiset päältäpäin eh-
jännäköisiä, enimmäkseen nekin au-
tioita, toiset revittyjä ja raadeltuja
kivitetyin ikkunoin, välillä poltettujen
ja poisvietyjen talojen törröttävät
rauniot

Se satu on surullinen ja raskas, mut-
ta sen siunattu tenho on monelle sii-
nä, että se kääntää huomion pois
omasta itsestä ja johtaa sen niihin,
jotka kaikkialla ovat kärsineet ja kär-
sivät

Sillä noissa autioissa taloissa ovat
vielä lyhyen aikaa sitten sykkineet
sydämet, noiden raunioiden paikoilla
on kukoistanut rehevänä ihmisten elä-
mä. Missä ovat nuo ihmiset nyt? Mil-
laisia kohtaloita kohden he ovat kul-
keneet? Kysymys toisensa jälkeen
nousee mieleen. Väliin saa niihin vas-
tauksenkin.

Puistotiet johtavat rantaan, jolca on
kaikille kuuluvaa yhteistä aidatonta
aluetta ja joka Kuokkalassa, kuten

k?ikv ill?, rajakylissä, on kesäelämän
keskug

I-jiiden monien vandta, jotka eivät
tiedä, millainen on oikea hiekkaranta
ja erikoisesti Itä-Kannaksen kylien
ranta, sallittakoon siitä sananen mai-
nita.

Se jatkuu penikulmittaan monen
kymmenen metrin levyisenä nauhana
pitkin Suomenlahden rantaa rajalle ja
rajan taakse, joskus kivikkoisenakin,
mutta enimmäkseen kivettömänä. Sen
hiekka ei ole »hohtavan valkoista», ku-
ten usein liiotellen sanotaan, vaan vaa-
leanruskeaa, tasaisen hienoa, kuten
mannaryyni tai karkeampi vehnäjau-
ho. Koko tuo monipenikulmainen ran-
ta on loivaa, enimmäkseen matalave-
tistä kymmenien, väliin satojenkin
metrien päähän, joten hukkumisen
vaara on mahdollisimman pieni lapsil-
lakin. Meren pohja puhdas, kiinteän
tasainen, vesi kristalliMrkas jos ei
tuuli ole kauemmin aikaa käynyt Pie-
tarista päin. Kelpaa siinä pulikoida*ja
kellua!

Tämän kirjoittaja ei ole ainoa niis-
tä, jotka uituaan itäisimmän huvila-
seudun kaikkien kylien ja kylän välien
rannoilla ovat huomanneet ihanista
ihanimmaksi niistä juuri Kuokkalan
rannan. Sen etu on erikoisesti siinä,
että se on vielä muita rantoja kivettö-
mämpi ja että siinä on tilaa, väljyyt-
tä ja vapautta, joka yhä lisäytyy men-
nessä Ollilaan päin, asutuksen harven-
tuessa. Turhaa on puhua mistään
Kuokkalan „merikylpylästä", kuten
äskettäin näin eräässä ilmoituksessa,
sillä se on samaa luonnon „kylpylää"

Kuokkalan mutaa.

kilometrittään. Se saattaa kyllä ensi
silmäykseltä näyttää yksitoikkoiselta
seuran etsijästä, joka on esim, Teri-
joen rannassa nähnyt pari kolme riviä
uimakojuja toisissaan kiinni, rillä
Kuokkalan rannassa on ollut viime ke-
sinä kojuja siellä täällä, noin puolen-
toista kilometrin matkalla vajaata 50.
Yhtä harvassa on ihmisiä: rupattele-
va uimapukuinen ryhmä siellä, toinen
täällä, välillä aina puolittain hiekkaan
hautautunut yksinäinen loikoja, jonka
katse harhailee siintävän meren taka-
na Kronstadtin kimaltelevien tornien
ja rajantakaisen Siestarjoen kylpylän
välisiä rantoja. Samoin on meressä
lähempänä ja kauempana pareja, yksi-
näisiä ja ryhmiä, ja pikkulapset kisai-
levat lähirannalla.

Mikä välttämättömyys se hiekka-
ranta ja siinä laiskotteleminen on?
saatetaan sanoa. Ainakaan en itse
ymmärtänyt sellaisen rannan oikeaa
merkitystä vielä ensimmäisenä Kuok-
kala-kesänäni, jolloin uituani istuin
pukeutuneena tai konttasin pois niin
kiireesti kuin reumatismin jäykistä-
mä polveni salli, kiirehtien etsimään
apua lääkäriltä, apteekista tai hiero-
jalta. Luulin leikiksi puheen kuuman
hiekan parantavasta vaikutuksesta.
Mutta toisen kesäni alussa olin onnek-
si loan väsynyt kiirehtiäkseni heti
pois. Ja silloin, tai oikeammin myö-
hemmin, alkoi minua aavistuttaa, et-
tä juuri siinä rannan hiekassa piilee
taika, piilee suuri salaisuus, joka ei
oppineillekaan ole vielä täysin selvin-
nyt, sillä muuten lie aivan yleisesti
määräisivät liiekkarantahoitoa reuma-

tismille, samalla kuin meriuintia her-
mostuneille,

Hiekkarantahoito on ylen yksinker-
taista ja halpaa. Päätä varjostaen hau-
dataan reumatismin kiusaamat jäse-
net, esim, alaraajat kokonaan, keski-
päivän polttavan kuumaan, kuivaan
hiekkaan, kunnes ne ovat hionneet
niin, että ruumista ympäröivä hiekka
on paksulta märkää. Sitten aaltojen
leikkiin, kukin kykynsä mukaan joko
kauemmas uiden tai rannalla räpisköi-
den. Ja niinpä on moni sille rannalle
jättänyt reumatisminsa, vai hermo-
särkyäkö lienee ollut, melkein tai ai-
vankin jäljettömiin. Ja elämä on siel-
lä ihanaa. Merkillinen se ihminen, jo-
ka ei täällä joudu meren lumoihin!

Sillä siinä rannalla piilee toinenkin
suuri salaisuus, ihmeellinen taika. Ei
missään muualla maailmassa sielu
min täydellisesti lepää kuin tuollaisel-
la hiljaisella saarettomalla rannalla,
jossa silmä esteettömästi, minkään
häiritsemättä, kantaa yli ulapan, up-
poutuen tuntikausiksi taivaan ja me-
ren sineen. Siintävä, aurinkoinen ava-
ruus yllä ja ympärillä karkoittaa sai-
raat ajatukset; siinä unohtuu Minä
Itse. Mieli kirkastuu ja avartuu ja
hetki hetkeltä, päivä päivältä yhä
enemmän sen valtaa suuri uudistava,
parantava rauha. Siis se, mitä meri-
kylvyt ovat ruumiille, on silmin ja
sieluin meren sineen uppoutuminen
sielulle.

Tämä ei ole ainoastaan sanoja,- vaan
täyttä totta. Olen tavannut väsähtä-
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SYRJÄSTÄKATSOJA.

Luopaéssaaa asianajaja-ammatista
Oswald Béresford menetti suuret

tulot, lukuisia asiakkaita rikosasiain
Tuomioistuimessa sekä toiveet tuoma-
rinarvon saavuttamisesta. Muut laki-
miehet kohauttivat olkapäitään ajatuk-
selle, että mies, jolla oli pallo jal-
kainsa juuressa, saattoi kieltäytyä si-
tä potkaisemasta.

Sitten Béresford katosi Lontoon elä-
män tuoksinasta. Hänen entiset kil-
pailijansakin miltei unohtivat, että
hän vielä oli hengissä.

Milloin Béresford ei syönyt päiväl-
listä asunnossaan tai klubissa, hän
tavallisesti kävi eräässä hiljaisessa
iavintolassa.

En siedä suuria hotelleja, oli hä-
nellä tapana sanoa ystävilleen. Tun-
nen ulkonäöltä liian monta niiden va-
kinaisista vieraista. Olen syyttänyt
toisia, puolustanut toisia. Tänä
srityisenä iltana hän meni Sohossa si-
jaitsevaan Apolloravintolaan, joka sii-
loin oli hiljattain perustettu. Ensim-
mäinen viinuri, joka tunsi Beresfordin
ravintolavieraaksi, jolla oli tapana an-
taa kunnolliset juomarahat, ryhtyi he-
ti etsimään joutilasta pöytää. Hän
älysi, että Béresford halusi saada
pöydän, mistä hän voi nähdä kaiken
tulematta itse nähdyksi. Istuudut-
iuaan Béresford heti alkoi tutkia ruo-
iaiuetteloa ja viinilistaa kuin mies,
jonka ikä ja kokemus ovat opettaneet
syömään kunnollisesti.

Viinuri nyökkäsi hyväksyen pää-
tään vastaanottaessaan tilauksen. Vii-
man oli italialainen ja osasi antaa ar-
von asiakkaansa valinnalle. Sitten hän
"kiiruhti pois ja Béresford istui huo-
mioiden saapuvia vieraita, odotelles-
saa tilaamainsa. tavarain saapumista.

Kerran hän katseli alas pöytäänsä,
jottei muudan herra, joka oli erään
operettiiaulajattaren seurassa, tuntisi
häntä. Lakimies oli kerran tuhonnut
viisi vuotta tämän herran elämästä.
Hetkisen hän piti viinilistaa kasvojen-
sa edessä tohtori Mc Caben, etevän
»yrkkyjentuntijan, kulkiessa hänen
ohitsensa vaimoineen ja tyttärineen.
Béresford ei tahtonut, että Mc Cabe
säkisi häntä. Hän oli tohtorille tuot-
tanut monta ikävää hetkeä ja tiesi,
että tietoisuus hänen läsnäolostaan
häiritsisi Mc Caben hienon päivällisen
johdosta tuntemaa nautintoa.

Sitten saapui mies, joka asettui Be-
resfordin viereisen pöydän ääreen.
Béresford katseli miestä tarkoin.
Muudan seikka heti kiinnitti hänen
huomiotaan ja se oli, että kaikki, mi-
tä tulokkaalla oli yllään, näytti olfl-
van ihka uutta. Lakimies tunsi uu-
den vaatteen erikoisen hajun. Hiljat-
tain kotimaahan saapunut siirtolainen,
joka on ostanut valmiina myydyn
puvun, Béresford ajatteli. Seuraa-
jassa tuokiossa tulokas käänsi pää-
tään, ja lakimiehen terävä, läpitunke-
ma katse kohtasi tulokkaan kasvot, ja
paikalla Béresford muutti mieltään.
Ei, tulokas ei ollut mikään siirtolai-
nen. Nämä kalpeat kasvot, vailla
■mhintäkään ahavaa, eivät milloinkaan
ole tunteneet kuuman ilmanalan au-
rinkoa. Sitten hän huomasi tulok-
kaan käden vapisevan hänen ottaes-
saan raokasetélin ja hän huomasi mie-
hen joka kerta luovan nopean katseen
ympärilleen vähimmänkään
sss,Dahiu6äsa ravintolassa

Mies pelkää, Béresford ajatteli,
mutta mitä ihmettä täällä on pelät-
tävää, lukuunottamftta portviiniä,
mutta sitähän ei ole pakko juoda.

Hän jatkoi huomioimistaan. Pöy-
tänsä nurkasta hän sen voi tehdä itse
tulematta huomatuksi. Yhä «nem-
män hän vakuuttui siitä, että hänen
läheisyydessään oleva mies oli aivan
pelon vallassa. Béresford oli nähnyt
liian monta vapisevaa ja levotonta
rikollista siinä kohden erehtyäkséen.
Hän kuuli miehen tilaavan groggin.
ennenkuin rupesi määräämään aterian-
sa yksityiskohtia.

Hän on kaatava sen kurkkuunsa yh-
dessä siemauksessa tyyntyäkseen, Bé-
resford ajatteli. Mutta siinä hän
erehtyi. Mies otti ainoastaan pienér.
kulauksen. Viinurin poistuttua mies
katseli ympärilleen nähdäkseen, huo-
masiko häntä kukaan, ja sitten hän
kaatoi lasin sisällyksen paidanrinta-
mukselleen.

Kummallista, Béresford ajatteli,
sangen kummallista. Miksi tekee hän
niin?

Béresford jatkoi aterioimistaan ja
rauhallista havainnoimistaan. Äkkiä
hän kuuli miehen kiivaasti riitelevän
viinurille. Mies sanoi, että liemiruo-
ka oli kylmää, ja kun viinuri pyysi
anteeksi sekä tarjoutui tuomaan uut-
ta, mies viskasi liemilautasellisen suo-
raan viinurin päähän.

Yliviinuri riensi paikalle juosten,
välittääkseen rauhaa, mutta mies löi
häntä Lihavahko isäntä jätti kassan-
sa ja saapui pöydän luo.

Herra, herra, mikä on hätänä?
Olette kaikki joukko kirottuja

italialaisia, mies ärjäsi ja antoi isän-
nallekin iskun.

Hän on lyönyt isäntää; nouta-

kaa poliisi, yliviinuri huusi.
Minuutin kuluttua poliisikonstaapeli

saapui.
Tuossa on mies hän löi hän-

tää ja viskasi lautasen Angelon päälle
Syytättekö häntä? kysyi kons-

taapeli isännältä.
En, sitä en tee. Se ei olisi hy-

vä liikkeelleni. Viekää hänet pois,
jottei hän häiritse vieraitani.

Beresford katseli miestä, joka var-
masti ei ollut humalassa ja joka näyt*
ti tuntevan pettymystä, kun isäntä
kieltäysi häntä syyttämästä. Hänen
tätä miettiessään mies hypähti sei-
saalleen ja loi konstaapelia.

Pidätän hänet joka tapauksessa,
tämä sanoi.

Beresford näki vilaukselta miehen
kasvot ja ihastuneen ilmeen niissä.

Niin nähtävästi hän toivoi sitä ja
on saanut tahtonsa täytetyksi, laki-
mies ajatteli vankia pois vietäessä.

Isäntä tuli pyytämään vierailtaan
anteeksi.

—I Älkää olko levoton, Beresford
sanoi. Toivoakseni hän ei aikaansaa-
nut Teille vammaa.

Sen han kyllä teki, mutta en
pane siihen suurta huomiota. Pahin-
ta on, että hän on häirinnyt minun
vieraitani.

Annahan olla, l&ktmieg mietti;
mies viedään Vernon Streetin poliisi-
asemalle. Täällä olemme nähnéét pé*
lösta suunniltaan olevan, ei humäläi*
sen miehen, joka kaataa konjakkia
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ylleen löyhkätäkseen våtöviinalta ja
joka on olevinaan juovuksissa, kunnes
hänet pidätetään.

Miksi?
Kysymys mietitytti häntä, kunnes

oäivällinen oli päättynyt. Sitten hän
?ytytti sikaarin, kutsutti ajoneuvot
)a oli jo vähällä käskeä ajamaan klu-
biinsa, kun hän niuutti mieltä ja sa-
noi: Vernon Streetin poliisiasemalle.

Konttorissa vartiossa oleva konstaa-
peli katsahti ylös hänen astuessaan
huoneeseen ja aloitti:

Mitä haluatte, herra pyydän
anteeksi, herra Beresford, olisihan mi-
nun pitänyt paikalla tuntea Teidät.
Mutta olin niin tottunut näkemään
Teidät tekotukka päässä, että luulin
Teitä henkilöksi, joka halusi tehdä tie-
dusteluja.

Niin haluankin, kersantti. Te-
kotukkapäiväni ovat olleet ja men-
neet*). Onko tarkastaja täällä?

On, herra.
Olkaa hyvä ja kysykää häneltä,

«aanko tavata häntä minuutin verran.
Tätä tietä, herra. Saatte tietys-

ti, ja hän moittisi minua, jos antal-
ets Teidän odottaa.

Kiitoksia. Olette tänä iltana
isaaneet tänne vangin, joka pani
kaikkensa joutuakseen poliisin huos-
taan;

Béresford kertoi lyhyesti, mitä ra-
vintolassa oli tapahtunut.

Jos hän hyökkäsi isännän, kah-
den viinurin ja konstaapelin kimp-
puun, saa hän vankeutta. Ettekö lu-
kenut viime viikolla, että tuomarimme
tahtoi osoittaa varoittavan esimerkin
jokaiselle, joka hyökkäsi poliisin
kimppuun. Kaskenpa tuomaan van-
gitsemismuistiinpanot,

Tämä on kyllä sama miés. John
Stanley, viidenneljättävuotias, synty-
nyt Liverpoolissa, viisi jalkaa ja kah-
deksan tuumaa pitkä, vaalea tukka,
siniset silmät. Vangittaessa hänellä
oli kolmekymmentä puntaa kullassa
ja seteleissä, viisitoista ja kuusi ho-
peassa, osoite hotelli Metropolis, ho-
tellin kassanhoitajan antama kuitti
kassakaappiin talletetusta kääröstä,
kynäveitsi, avainkimppu ja nenäliina.
Ei, hän ei pääse sakoilla. Hän ei ot-
taisi niistä ojentuakseen. Oletan, et-
tä hän oli humalassa ja raivostui.
Huomenna selvittyään hän katuu.

eräissä tapauksissa tuntisi itsensä
varmemmaksi vankilassa kuin missään
muualla? Olettakaa esimerkiksi, että
olén tehnyt rikoksen. Olen pukeutu-
nut valepukuun, hankkinut itselleni
uuden vaatekerran, hävittänyt kaikki
todistukset minuudestani ja kuitenkin
tunnen kauheaa pelkoa pelkään
henkeäni. Silloin minussa varmaan
syntyisi ajatus, että pienenlaisen ri-
koksen tehtyäni olisin vankilassa pa-
remmassa tallessa kuin missääri muu-
alla. Sieltä poliisi kaikkein viimei-
seksi minua etsisi. Olettakaa, että
pääsen vapaaksi kuukauden kuluttua.
Minua olisi laattu kuulutuksella etsi-
mästä. Tiedätte itse, ettei mene viik-
koakaan ilman että poliisin huomio
kiintyy uusiin tapauksiin. Minun ta-
paukseni olisi haihtunut mielestä ja
mahdollisuuteni päästä piiloon olisivat
lisäytyneet. Enkö voisi silloin tyy-
nesti poistua suojelevasta vankilasta,
noutaa saaliini luotettavasta kätkös-
tään hotellin kassakaapista ja voitta-
jana hävitä?

Katsokaa, tässä on tapaus Hat-
ton Gardenissa tehty murha! Ette-
kö ole lukenut iltalehdistä ? Mis-

Pian senjälkeen B. oli tarkastajan
huoneessa. Tarkastaja Maiden oli li-
hava, hyväntahtoisen näköinen mies.
Hän näytti uniselta ja muka.urtta
rakastavalta, mutta kun huomasi hä-
nen vilkkaat, siniset siimansa, niin
käsitti, että hän oli mies, joka maat-
toi nähdä miltei kaiken.

Hetkineii. tarkastaja, lakimies
sanoi, unohdatte tärkeimmät tosiasiat.
Ensinnäkin pelkäsi mies. Toisekseen
olivat raatteet aivan uudet. Kolman-
neksi kaatoi hän ehdoin tahdoin kon-
jakkia ylleen löyhkätakseen väkiviinal-
ta. Neljänneksi hän tuns: pettymys-
ta, kun häntä ei vangittu, ja oli tyy-

*) Englannissa tuomareilla on, niin-
kuin tunnetaan, tekotukka.

En ymmärrä tarkoitustanne.
Eikö ole mahdollista, että mies

sä on tuo puhelimessa saatu, muistiin-
panemani kertomus? Epäilty mies
on keskikokoinen, noin nelisenkym-
mer.\ aotias, ylläär. sininti, puku, har-
maa hattu, nappikengät Sopiiko ku-
vaus Teidän mieheenne, herra Beres-
Cord?

Vaatteet olivat toiset. Uuden
puvun voi helposti hankkia suurista
myymälöistä, tukka oli kenties keino-
tekoinen. Tärkeintä ikää ja pi-
tuutta ei voi muuttaa. Kannattaisi

,<enties, tarkastaja, käydä hotelli Met-
ropolissa ja puhua kassanhoitajalle
tuosta kassakaappiin talletetusta kal-
lisarvoisesta kääröstä.

Tarkastaja nousi äkkiä.
Lähden paikalla sinne, herra Be-

resford, niin pian kuin olen käskenyt
■■•äkeni pitämään tarkoin silmällä tuö-

*a pidätettyä miestä.
Älkää olko levoton; jos minun

teoriani on oikea, ei hän suinkaan yri-
:ä karata, ja jos erehdyn ja hän on
,-aln tavallinen humaltunut mies, ovat
erikoiset varokeinot tarpeettomia. Ajo-

neuvoni odottavat tuolla ulkona.
Heidän pysähtyessään hotellin koh-

dalle tarkastaja sanoi:
Ettekö tahdo seurata niukane

sisään, herra Beresford?
En, minua odotetaan klubissani.

Voitte soittaa minulle asuntooni.
Lakimiehen tullessa kotiin illalla

palvelija odotti häntä.
Herra Jevans soitti, herra, siltä

varalta, että Teitä huvittaisi kuulla.
että hänellä on kalojen ja käärmeiden
kuvilla koristeltu uusi, Pollisyn teh-
taan valmistama pöytäkalasto myy-
tävänä. Minun ei pitäisi unohtaa il-
moittaa asiaa Teille.

PITKÄHÄNTÄ JA KORKEUKSIEN MAJESTEETTI
VIIKKOLIITTEELLE

Muutamia päiviä sen jälkeen, kun
Murtolan tullimies oli Viuhukor-

ven laiteilla haavoittanut puussa pii-
leskellyttä kettua, ilmestyi lähes penin-
kulman päässä olevan Kirjavaian ky-
län metsiin repo, joka ontui toista etu-
jalkaansa. Tämä tuuheaturkkinen ko-
mea eläin oli Pitkähäntä, joka veren
hajusta riehantuneen koiran ajamana
oli vasta hämärissä onnistunut eksyt-

tämään vainoojansa ja vahingosta sekä
viisastuneena että vihastuneena oli
päättänyt lopullisesti hylätä lapsuuten-
sa ja nuoruutensa rauhattomiksi
käyneet leikkitantere'' ja metsästys-
maat.

kiri. KALERVO REPONEN
Pitkähäntä aloittaa jokapäiväisen met-

sästiksensä jo ennen hämärän tuloa ja
tarvittaessa jatkaa sitä päivän valossa.

Tulokset paranivat heti, mutts
asialla oli ikäväkin puolensa: Pitkä
häntä joutui sangen pian niityille sa
vea ajavien hevosmiesten huomion esi-
neeksi. Kun Pitkähäntä kuitenkin to-
tesi, että näillä ei ollut jyrähteleviä
keppejä eikä koiria mukana, se jatko;
metsästystään, suurestikaan töissäär,
liikehtiviin ihmisiin huomiotaan kiin-
nittämättä varoipahan vain mene-
mästä niin lähelle, ettei joskus reestä
sitä kohti singottu kirves tai seivä?
päässyt sitä kolhaisemaan.

Tutkittuaan seutua niin laajalta kuin
kipeältä jalaltaan kykeni, se valitsi
varsinaiseksi oleskelupaikakseen kyläs-
tä länteen sijaitsevan Mutasuon gakea-

viitaiset laiteet. Sieltä se illan tullen
lähti saalistamaan suon ja kylän vä-
lillä avautuville suurille Angerjoen nii-
tyille, joista se mielihyväkseen löysi
mitä runsaimmassa määrässä sekä hii-
rien että metsäkanojen jälkiä.

Niiden hangella selvästi näkyviä, vie*
lapa ruokahalua erinomaisen voimak-
kaasti kiihoittavia tuoksuja oli helppo
seurata, mutta, kuten kettu sangen pian
murhéekseen havaitsi, sairaan jalan
vuoksi vaikea saavuttaa. Ja niinpä
Pitkähännän vanhin, armottomin viha-
mies Nälkä alkoi yö yöltä hiipiä yhä
lähempänä, yhä uhkaavampana sen kin-
tereillä.

Pitkähäntä laihtui, sen karva muut-
tui vähemmän kiiltäväksi, sen askeleet
vähemmän joustaviksi ja sen näköaisti
vähemmän erehtymättömäksi.

Huhu uteliaasta eli pelottomasta, päi-
väsydämelläkin saalistavasta »kolmijal-
kaketusta» levisi kuitenkin jo muuta-
man vuorokauden kuluttua kylään ja
houkutteli nuorukaisen silloin, toisen
tällöin onneaan koettamaan. Tällai-
sena päivänä saattoi siis jossakin rees-
sä olla kolme miestä, joista pyssyllä
varustettu äkkiä poukkasi jonkun ladon
suojaan repoa kyttäämään, mutta Pit-
kähäntä antoi odottaa itseään turhaan
Sen luvunlaskutäito nousi paljon kor-
keammalle kuin kolmeen ehkäpä
ylettyi pidemmälle kuin monen tylsä-
järkisen rengin ja hiinpä se ivallinen
ilme viisaissa silmissään kaarsi ladon
ampuma-matkan ulkopuolelta sekä alkoi
varsin rauhallisena etsiä syötävää vaa-
rattöman välimatkan päästä ladon
seinustoja kiertelevän kytän kuvaama*
tomaksä harmiksi.

Sitten kului kymmenen päivää éli
niin kauan, että jokainen Kirjavalan
pyssymies oli ehtinyt tehdä vähintään
yhden turhan pyyntimätkän tämän ffl»

ka. helposti nitistettävän ketun kaäta-
Havaittuaan nämä ennenaikaisen

rappeutumiseE surulliset merkit päätti

Kehtolaulu
#h£l»

UINU, UINU, PILTTI ARMAS.
UINU UNTAS, KUKKANEN.
MAAILMALLA ELO K ARMAS.
TÄÄLLÄ HYVÄ LAPSOSEN

SYDÄMENI OLET LILJA,
AURINKO JA TÄHTÖNEN,
ELON KALLEIN KULTA VILJA.
VIRPI VEHRYT KEVÄINEN.

UINU, UINU. ELON TIELLÄ
RASKASTA ON VAELTAA.
OHDAKKEINEN POLKU SIELLÄ
PIKKU JALKAS HAAVOITTAA

UINU, UINU, KIELON KUKKA,
HÄMYTTÄRET KARKELOI.
AAMULLA JO OOTTAA SUKKA.
JONKA ÄITI KUDELMOI.

OLET ÄIDIN IKI-IHME,
SÄDE AAMUN HETKIEN,
SIELUNRAUHA, KULTAVIHME,
HELOHELMI ILTOJEN.

UINU, UINU, ÄIDIN VALMU,
METSÄN URUT SULLE SOI
SYDÄMENI PYHÄ PALMU,
ÄITI LUONAS UNELMOI.

Väinö Syvänne

Se oli hyvä, James.
Ja muudan Maiden-niminen mies

niinikään soitti Teille sanoakseen, et-
tä olitte kääröön nähden oikeassa.
Enempiä yksityiskohtia hän ei voinut
ilmoittaa, mutta luuli Teidän ymmär-
tävän.

Viikkoa myöhemmin Beresfordit
saapuessa klubiin eräs taitavimpia
asianajajia tuli häntä vastaan.

Anteeksi, herra Beresford, tiedäi
Teidän luopuneen ammattianne har-
joittamasta, mutta haluaisin palve-
luksianne muudatta erikoista tapausta
varten. Voitte kokonaan määrätä eh-
tonne. Jos viidentuhannen punnan
palkkio voi Teitä houkutella, saatte

sen. Puolustettavani tahtoo saada
Teidät mistä hinnasta tahansa.

Kuka tämä itsepäinen puolus-
tettava on?

Hän on syytteessä Hatton Gar-
denin murhasta, asianajaja kuiskasi.

En suostu, lakimies lyhyesti
vastasi. Pujotin köyden arvoisan
puolustettavanne kaulan ympärille, ja
kieltäydyn mistään hinnasta yrittä-
mästä irroittaa hyvin ansaittua pau-
laa.

miséksi. Kun Pitkähäntä oli kuitenkin
osoittautunut vainoojiaan viisaammak-
si päättivät nämä eräänä sunnuntaina
lähteä yhteisvoimin tekemään selvän
pilkkaajastaan. Varastettuina suksilla
ja sekä suusta* että takaaladatuilla
haulikoilla ja parilla pistoolilla painui-
vat parhaat hiihtäjät ketun jäljille,
toisten sijoittuessa niittyjen ja suon
laiteille mahdollisimman vetäviin passi-
paikkoihin.

Tulos jäi yhtä pyöreäksi nollaksi kuin
ennenkin. Pitkähäntä, joka oli kuullut
kaikkialta takaansa mitä suulainta me-
teliä, juoksi yhtäsuöraa kohti länttä
eikä palannut takaisin edes yöksikään.

Jä kun tällaisia ajojahteja ruvettiin pa-
nemaan toimeen yhä useammin, vieläpä
haettiin hevosella Murtolan tullimieskin
koirineen antamaan vauhtia metsästyk-
selle, katosi Pitkähäntä jäljettömiin.

11.
Kirjavalan kylästä noin puoli penin-

kulmaa koilliseen alkaa kuutisen kilo-
metriä leveä ja parikymmentä kilo-
metriä pitkä suo- ja korpialue, jossa
ei ole ainuttakaan ihmisasuntoä, e:
edes pahainsinta tölliä. Tämän asu-

mattoman seudun, josta sen itäpuolel-
la sijaitsevien Kuujärven ja MakUlar
kylien metsästäjät olivat kaksi vuotta
sitten punalippuisten kettunuottiei

aatk. 6:lle siv >
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K O RVASIENET

KEVÄTAJAN SUOMISTA LUONNON
TUOTTAMISTA HERKUISTA ON

KORVASIENI PARHAIMPIA
Viikkoliitteelle kirj. rouva EDIT REINILÄ-HELLMAN

Eräs sienistömme parhaimpia on ke-
väällä kasvava korvasieni. Ne on

otettava käytettäviksi niin pian kuin
mahdollista senjälkeen kuin ne ovat
maasta korjatut tai ostetut. Jos
ne saavat odottaa perkaamista ja käyt-
töönottamista parikin päivää, niin nii-
hin ilmenee ummehtunut maku, jonka
lisäksi ne käyvät limaisiksi ja vasten-
mielisiksi.

Korvasienet puhdistetaan hiekasta,
sammalista y.m., halkaistaan ja virute-
taan huolellisesti useammassa vedessä.
Sitten seuraa kaikista tärkein: hyvin
huuhdotut sienet pannaan kiehuvaan
veteen, jossa ne saavat kiehua s—lo
min., jonka jälkeen vesi, kaadetaan
pois ja sienet virutetaan raikkaassa ve-
dessä. Tämä menettelytapa on tär-
keä, sillä korvasienet voivat sisältää
vaarallista myrkkyainetta, joka usein-
kin aikaansaa elimistössä vaikeita häi-
riöitä, jopa kohtalokkaita seurauksia-
kin. Korvasienet ovat senvuoksi aina
kiehautettavat.

Omituista kyllä, ei myrkkyä ole
kuivatuissa korvasienissä, josta
voinemme tehdä sen johtopäätöksen,
että myrkyllinen aine on pinnalla, joka
haihtuu kuivatessa ilman vaikutukses-
ta, vaikkei sieniä olekaan vedessä kie-
hutettu.

Taatuin säilytystapa en sienien kui-
vaaminen. Vasta kuivattuna käy
korvasienen ominainen maku täysin
ilmi. Kun sienet ovat kaikella huo-
lella peratut ja puhdistetut, jolloin suu-
rimmat halaistaan kahtia, pujotellaan
ne • viruttamatta tai kiehauttamatta
parsinneulalla pumpulilankaan. Sitten
ne ripustetaan seinästä toiseen vinnille
tai lämpimään huoneeseen naulojen va-
raan riippumaan. Tällöin on tarkat-
tava, etteivät sienet kosketa toisiinsa.
Kun sienet muutamia päiviä riiput-
tuaan ovat kuivaneet, otetaan ne alas,
mutta saavat yhä olla langassa. Lo-
pulta kuivaamista viimeistellään joko
uunin edessä tai aivan miedossa uunin-
lämmössä.

Sienet pannaan säilöön kuivaan
paikkaan kannelliseen lasipurkkiin, tai
myöskin kangaspussiin.

Isä: Heikki, kuinka nämä pape-
rossit ovat joutuneet sinun taskuusi ?

Heikki: Minä ajattelin säästää ne
siksi, kunnes olen niin suuri, että saan
polttaa.

Nykyaikaiset naisten pu-
vut. Rouva: Heikki, minun le-
ninkini on hävinnyt jäljettömiin. Olen
etsinyt sitä kaikkialta.

Ruoaksi valmistetaan korvasienet ta-
vallisesti muhentamalla. Sil-
loin keitetyt sienet hakataan karkeiksi
ja pannaan kasariin, verraten runsaa-
seen voihin, vähän sitruunamehua sekä
suolaa lisätään ja annetaan kannen
alla hiljalleen kiehua tunnin ajan. Kun
voi on kirkasta, sekoitetaan sieniin veh-
näjauhoja, jonka, jälkeen kermaa lisä-
tään niin paljon, että saadaan sopivan
sakea muhennos. Maustetaan suolal-
la, valkopippurilla ja sokerilla.

Mies: Oletko katsonut pölyn-
imijään?

—OO

Tappelun jälkeen. Lääkäri
(sitoessaan haavaa potilaan päässä) :

Hän tietysti tahtoi teidän raho-
janne?

Potilas: Niin. tohtori.
Lääkäri: Luulisitteko voivanne

tuntea hänet?
Potilas: Varmasti. Hän oli

minun vaimoni.

Tuomari: Te olette varastanut
kaksitoista tusinaa nenäliinoja. Voit-
teko esittää mitään lieventävää asian-
haaraa ?

Ehtonsa. »Miksi et mene naimi-
siin?» kysyy Muttilainen Mattilaiselta.

»Minulla on omat ehtoni, joista en
voi tinkiä.»

»Mitkä ne ehtosi ovat?»Varas: Kyllä! Minulla oli nuha.
— oo— »Rouvani tulee olla kaunis, rikas ja

tyhmä. Jollei hän ok- kaunis ja rikas,
en hänestä huoli; jollei hän ole tyhmä,
ei hän huoli minusta.»

Rouva: No, armaani!
Mies: Jaha, mitä sinä tahdot ?

Rouva: Äsh, älä ole olevinasi,
minä puhuin Mustille. —oo—

Eläintarhassa (leijonan häkin
edustalla): »Isä, miksi tuo leijona niin
karjuu?»

»Se odottaa ruokaansa.»
»Aivan kuin sinä.»

Lääkäri (juopposatraalle) : Mi-
tä te juotte?

Potilas: Kiitoksia, tohtori, mieluim-i
min lasin likööriä.

(Jatk. 3:lta siv.)

neitä, sairasmielisiä, huonohermoisia
ihmisiä, jotka Kuokkalan rannalta
ovat löytäneet ihmeellisen voiman läh-
teen ja palanneet sieltä aivan uudis-
tuneina. Varsinkin hermosairaille on
Kuokkalan hiljainen luonnon rantahoi-
to verraton, jos he eivät itse sen vai-
kutusta pilaa liika kävelyllä ja otta-
malla liiaksi aurinkoa j. n. e. Sellai-
nen merenranta on paras hermoparan-
tola. Jä millaisen terveyden pohjan
tuolla rannalla saavatkaan lapset!

Tietysti tämän kaiken voi monelta
muultakin merenrannalta löytää. Mut-
ta muotipaikkojen rinnalla Kuokka-
lalla on monta erikoista etua. Paitsi
paikkakunnan ja rannan maalaisrau-
haa on siellä suhteellisesti halpaa. Saa
hyvän täysihoidon miellyttävissä olo-
suhteissa 30 mk vuorokaudessa, mutta
on saatavissa kalliimpiakin, aina 50
mk:aan asti. Omin eväin taas tulee 010
hyvinkin halvaksi, sillä asuntoja on
saatavissa paljon ja usein mitättö-
mästä vuokrasta.

Ratkaisu ristisana-arvoi-
tukseen N:o 8

Ei siis kenenkään tarvitse mennä
»•merta edemmäs kalaan» siitä syystä,
ettei meillä itsellämme olisi viihtyisiä
ja virkistäviä kesänviettopaikkoja. Ken
kerran Kannakselle kotiutuu, hän ei
koskaan tunne olevansa vakinaista
kesäpaikkaa vailla. Jos ei muualla
miellytä, käy sinne matka, jota ei tar-
vitse katua. Kuokknlan kesäkotien ys-
tävälliset emännät ottavat vastaan avo-
sylin ja tarjoavat pitkin kesää paras-
taan. Ja meri samoin, vuodesta vuo-
teen yhtä ystävällisenä, harvoin hurja-
na huimapäänä, mutta silloin kenties
vielä hurmaavampana.

Puhumattakaan tässä siitä, että Kan-
nas kaipaa kipeästi taloudellista tu-
kea ja että kesäasutuksen laajenemi-
nen ja lisäytyminen sinne on suoras-
taan yksi ?en elinehtoja. Mutta se on
vakava asia, joka sietäisi oman lu-
kunsa

H R.

Kosija: Neiti, minä rakastan
teitä!

Neiti: Kuinkahan monta tyt-
töä te jo ootte pettänyt?

Kosija: Minä vannon, te olet-
te ensimmäinen.

-—oo—-

Pankkiiri (tyttärensä kosijalle):
Onko teillä tarpeeksi varoja, voidak-

senne kunnollisesti elättää tyttäreni?»
Kosija: >Emmeköhön me, herra

pankkiiri, siitä yhteisneuvoin sel-
viydy.»

—oo—

Juutalainen (asiakkaalle, joka
haluaa ostaa housut): „Tässä esimer-
kiksi, näitä housuja on viime aikoina
liy vin paljon käytetty."

Asiakas: „No sen niistä kyllä
näkeekin."

——oo—

Tarkastaja, ollessaan eräässä maa-
seutukoulussa tarkastamassa, astuu
äkkiä muutamaan luokkaan, jossa hän
näkee kookkaan pojan, selkä häneen
kääntyneenä, riitelevän toisten oppi-
laiden kanssa. Tarkastaja tarttuu poi-
kaa kauluksesta ja vie hänet nurk-
kaan, sanoen: »Ole vaiti ja seiso siinä
kunnes kutsun sinua!» Sitten hän
kääntyy luokkaan ja lausuu: »Missä
on opettajanne?» Koko luokka huu-
taa: »Tarkastaja vei opettajan nurk-
kaan!»

Eläinmuseossa seisoo joukko ihmi-
siä ihmetellen täytetyn mammutin ym-
pärillä.

Opas: Tämä mammutti on kym-
menentuhattakahdeksan vuotta vanha.

Eräs yleisöstä: Mistä se niin tark-
kaan tiedetään?

Opas: Kun se tuotiin tänne, oli
se kymmenentuhatta vuotta vanha, ja
siitä on nyt kahdeksan vuotta.

Oikein käytetyt rahat. —•

Vai niin, sinä sait PO.OOO mk. va-
hingonkorvausta autoilijalta, joka ajoi
sinun ylitsesi. Mitä teit noilla ra-
hoilla ?

Minä ostin auton.
—oo—

Isä hakkaa naulaa seinään. Pikku
Urpo seisoo vieressä ja seuraa jännit-
tyneenä isän hommaa.

»Sinä kai mielelläsi tekisit tätä
myöskin, sanoo isä.

»Enpä», sanoo Urpo. »Minä katson
vain, milloin sinä lyöt sormeesi.»

——oo—
Aviomiehet keskustele-

vat. Sinun rouvasi sanoo tehneen-
sä sinusta ihmisen. Minun rouvani ei
sellaista koskaan sanoisi.

Ei, hän sanoo yrittäneenkö
tehdä sinusta ihmistä.

Hotellin palveLja tuo aamulla vie-
raalle laskun melko ravakasta ryy-
pinnästä. Vieras katsoo ensin laskun
toiselle puolelle, jossa hän lukee: —<

»Siirto 100 markkaa.»
Kukahan minut tänne huonee-

seeni oikeastaan siirsi? tuumii kohme-
loinen.

——oo—

Hammaslääkäri (katsoo eteis-
huoneeseen): Kuka on se, joka on
odottanut kauimmin?

Eräs ääni: Minä olen räätälinne,
ja olen odottanut jo kaksi vuotta mak-
sua puvusta.

Miksikä sinä käytät lasisilmiä
myöskin maatessasi?

Minä olen siksi lyhytnäköinen,
että en muuten tunne ihmisiä, joista
näen unta.

■*-tr'
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NAISTEN
PUKUJA

Kuningasvierailu komeine ilonpitoi-
neen ja häikäisevine pukuineen on

nyt vain muisto, unohtumaton muisto
niille, jotka niissä saivat olla läsnä. Ne
jälleen, joitten osalle tämä onni ei lan-
gennut, elävät siinä lohdullisessa tietoi-
suudessa, että odotettavissa on vielä ke-
säkuun alkupäivinä samanlainen tilai-
suus. Kenties sinne pääsy ei ole mahdo-
ton kesken kiireellisintä maallemuutto-
hommaakaan. Poiyphot-valokuvaamon
kepeät mallit ylempänä voivat näin ol-
len olla hyödyksi.

1. Vaaleanharmaa crépegeorgette-
puku. Erittäin kaunislinjainen ja lyhyel-
le tanakalle henkilölVe suositeltava, kos-
ka se vaikuttaa pidentävästä. Koristee-
na on vain kaksi hohtokivisolkea.

2. Iltaviitta ja -puku ohutta mustaa
chifonkia. Väri-iloa luovat kirjavat kuk-
karyhmät puvun helmassa ja viitan kul-
talamé-vuori.

3. Tämä musta tyllipuku on koko-
naan käsityötä. Pieni muodikas kau-
lahuivi on hohtavaa paljettia.

MINNE KESÄLOMAKSI?

ARVILYN TARINA
KILLE JA KALLE

Onnen potKäus aikaansai, että Kille kiistelleet. Molemmat olivat yhtä ute-
ja Heikki pääsivät kapuamaan ra- Haat ja jännittyneet,

kennuksen katolle Kauppatorin var- Kuningas Suomessa! Olihan se toki
rella. ihmeellistä.

Sieltä oli komea näköala yli torin ja
sataman.

Tämä on historiallinen tapaus,
sanoi Kille.

Väkeä oli liikkeellä. Satoja, tuhansia,
mutta eipä sentään satojatuhansia.

Vettä satoi rankasti.
Oli koleaa.
Mutta vähät sateesta, kun Tanskan

kuningasta odotettiin Helsinkiin.
Kille oli jyrkästi kuningasmielinen,

Heikki taas jyrkästi tasavaltalainen.
Siitä huolimatta pojat eivät tänään

Niin on, myönsi Heikki.
Onkohan Tanskan kuningas vhtä

pitkä kuin Ruotsin, arveli joku.
Vielä pitempi ! Kuninkaat ovat tie-

tysti kookkaita ja pitemmät kuin kaik-
ki muut ihmiset.

Voi. voi, ja onpahan kaunista, kun
kruunu hohtaa ja mantteli huimaa.

Ja kuningas riDUstaa ritarinauho-

ja kaikkien niiden kaulaan, jotka ovat
rannassa lähimpinä odottamassa.

Kunhan siellä saisi 011a ...
Nyt kajahtivat kanuunanlaukaukset

Suomenlinnassa. Nyt, nyt kuningaa
saapuu!

Liput liehuivat, ihmiset huusivat,
soittokunta soitti. Laiva laski maihin
satamassa, havuilla koristetun kunnia-
korokkeen kohdalle.

Kuningas, Tanskan prinssi Knud. ta-
savallan presidentti seurueineen astui
maihin.

Kuningas tervehti, hymyili. Hän oli
ystävällinen ja iloinen.

Voi, voi, ei hänellä olekaan kruu-
nua!

Kuka on kuningas?
Tuolla tietysti!
Hänellä ei olekaan manttelia!
Komea hän on!
Kuka tuo on?
Kuka puhuu?
Kuka nyt kumartaa?

Suomen kansa otti Tanskan kunin-
kaan ystävällisesti vastaan. Tanska on
maailman iloisin maa, ja tuntui silta
kuin ilo olisi meikäläisiin tarttunut,
kuin kuningas olisi tuonut oman
maansa leikkivää mieltä mukanaan
meille.

Kille ja Heikki huusivat eläköön
kaikkien toisten kera niin sydämen

pohjasta, että »tasavaltalainen» Heikki
oli pudota korkealta katolta juhlivalle
kauppatorille.

Ja juuri silloin kuningas katsoi ylös-
päin. Hän hymyili hyvää hymyään Hei-
kille.

Sitä katsella Heikki ei ikinä unohda.
Kille väittää, että presidenttikin

keksi innostuneet tervehtijät ja että
hänkin tervehti, vallan selvään.

Ehkä pienet ystävämme olisivatkin
poimineet lempeitä katseita, iloiset kuin
olivat, lähellä harmaata taivasta.

Mutta eihän noita pienokaisia muuta
kuin kiikarilla olisi juhlakentältä kat-
soen keksinyt. Uskossa on silti aina
hyvä elää.

Säästämisen taito. Minä
lahjoitin vaimolleni kirjan »Säästä-
misen taito».

No, mikä oli seuraus?
Minä en saa enää polttaa.

—oo—

Ystävättärien kesken. Nei-
ti Augusta, joka ei pidä shinglauk-
sesta, tarkastelee {leilissä uhkeaa
tukkaansa, ystävättärensä Miian is-
tuessa sohvassa.

Mitä antaisit, saadaksesi tällai-
sen tukan? kysyy nti Augusta.

Miia: En oikein tiedä. Mitä si-
nä olot siitä maksanut t
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avulla surmanneet viimeisenkin revon,
valitsi Pitkähäntä seuraavana syksynä
pyyntialueekseen.

Pitkähäntä oli taas kaikissa suhteis-
sa loistavassa kunnossa. Edellisenä
talvena vioittunut etujalka oli parantu-
nut täysin terveeksi, ketun ravi sujui
jälleen joutuisasti ja notkeasti, sen kä-
päläniskut osuivat jälleen harjaantu-
neen mestarin tarkkuudella pienten jyr-
sijöiden elinhermoihin, ja sen syöksy
makuulla olevan teeren tai jäniksen
kaulasuoniin oli käsittämättömän no-
pea kuin kuparinhohtoisen salaman
turmiollinen välähdys.

Vaikkakaan Pitkähäntä ei tiennyt,
että edellämainituissa kylissä asusti ke-
tnnmetsästäjiä, jotka riistan puutteessa
olivat ripustaneet tuliputkensa wigwa-
miensa seinille, se sittenkin katkerista
kokemuksista viisastuneena karttoi
asuttuja seutuja. Se ei sattumaltakaan,
ei pimeimpänäkään syystalven yönä,
lähtenyt oijustelemaan syvinä lahdek-
keina korpeen pistävien niittysarkojen
poikki eikä meuruavimmankaan nälän
kalvamana hairahtunut latojen palteita
tutkimaan. Se polveili korvat herkkinä
ja sieraimet värähdellen ryteiköissä ja
viidakoissa, luottaen monisärmäisiin ko-
kemuksiinsa, tietoihinsa ja taitoihinsa,
mitkä eivät jättäneetkään sitä pulaan,
vaan auttoivat sitä löytämään aterian
muodossa tai toisessa.

Ajan mittaan ei sittenkään voinut py-
syä salaisuutena, että yllämainitulle
alueelle oli jostakin kulkeutunut kettu,
ja paikkakunnan metsästäjät lähtivät
lukemaan lumeen painettujen merkkien
tarinaa.

Vanha ja viisas kulkuri, se ei
pysy nuotassa arvelivat kokeneim-
mat ei kannata tuhlata kallista ai-
kaa sen tuloksettomaan kiertelemiseen.

Kaikki eivät kuitenkaan olleet sa-
maa mieltä. Muudan Hermanni Heit-
teelä, jäniksiä ja oravia ammattimai-
sesti tappava sälli, päätti ryhtyä lan-
galla Pitkähäntää kiertämään. Mutta
asiassa oli yksi vaatimaton »mutta».
Ja se oli se, että miehellä ei ollut lan-
kaa. Kovasti rukoiltuaan hän sai kui-
tenkin eräänä aamuna muutamalta vi-
rolaisvenäläiseltä »amatööriltä» lippu-
nuotan ja lähti veljenpojan kanssa liik-
keelle.

Pari tuntia taaperreltuaan hän löysi
Pitkähännän öiset jäljet ja erinäisistä
merkeistä pääteltyään makuun olevan
lähellä ryhtyi hän kiertämään.

Kaikki sujui hyvin, lähes kilometrin
mittainen lanka oli vedetty umpeen ja
sinne johtivat vain yhdet jäljet. Nii-
den ääreen jäi Heitteelä kyttäämään ja
lähetti poikansa ajamaan ketun liik-
keelle.

On mahdollista, että Pitkähäntä, jolla
ei lankajutusta ollut kokemuksia, olisi
leikissä menettänyt henkensä, ellei
muudan omituinen sattuma, tai parem-
min sanottuna langan omistajan ahneus,
olisi tällä ratkaisevalla hetkellä tullut
sen avuksi.

Tuskin oli näet nuorukainen kadon-
nut näkyvistä, kun vastakkaiselta
suunnalta ilmestyi ryssä, joka kiireh-
tiessään saaliinjaolle kirkui täyttä
kurkkua:

Palaviina majaa. Palavihiä ma-
jaa. (Puolet minun. Puolet minun.)

Turhaan teki Hermanni-parka merk-
kejä kehoittaakseen kateellista nuotan-
omistajaa hiljaisuuteen. Viime'—"mai-
nittu, joka hätäyksissään ja hermostu-
neisuudessaan piti toisen vaitioloa kiel-
tämisen merkkinä, karjui osuuttaan yhä
hurjemmalla äänellä.
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STRINDBERGIN TAIDESALONKI
Hels. Sanomille kirj. HELMI KROHN

Nurkkaus Strindbergin salongista.

PITKÄHÄNTÄ Kun miehet vihdoin pääsivät yksi-
mielisyyteen jakoperusteista, tuli poi-
kanen ilmoittamaan, että kettu oli vä-
hän- aikaa vastakkaisella suunnalla
kierreltyään loikannut matalimmasta
kohdasta yli ..•

Strindbergin taidesalonki, ensimmäi-
nen laatujaan Suomessa, täyttää tä-

nä vuonna 30 vuotta. Sen perustaja
oli nuori ruotsalainen Sven Strindberg,
joka tutkittuaan kehysteollisuutta
Amerikassa perusti "täällä kehysliik-
keen. Jonkin vuoden kuluttua hän
avasi myöskin oman myymälän, jossa
kehysten ohella myytiin taideteosten
jäljennöksiä, valokuvia ja postikortte-
ja. Ja kun taiteilijoiden tilatessa ke-
hyksiään taulujaan varten jokunen
taulu jäi kauppaan myytäväksi, niin
kehittyi siitä vähitellen taidekauppa.

"11.
Edellä kerrotun surullisenlystillisen

nuotanvedon jälkeen joutui Pitkähäntä
enää vain yhden kerran ihmisen kanssa
tekemisiin.

Se tapahtui kevättalvella niihin ai-
koihin, jolloin lumi oli vielä pehmoista
eikä kannattanut edes kettua. Pitkä-
häntä oli edellisenä yönä saanut nitis-
tetyksi teeren, josta oli syönyt puolet,
ja paarusteli aamuauringon kirkkaasti
loistaessa kohti Välisuota, asettuakseen
jonnekin sen liepeille makaamaan, kun
äkkiä havaitsi tuulen alapuolella erään
halkopinon vieressä pystyssäkävijän.
Samassa huomasi tämäkin ketun ja
syöksähti vaistomaisesti sitä kohti,
mutta kaatui paksussa lumessa suul-
leen.

Muutamia vuosia myöhemmin omis-
taja päätti ryhtyä vielä uuteen yrityk-
seen. Kauan aikaa oli jo taiteilijoiden
kesken kaivattu pienempää näyttely-
huoneistoa, jossa yksityiset taiteilijat
voisivat asettaa näytteille teoksiaan
ainoa pääkaupungin näyttelysali Ate-
neumissa oli tähän tarkoitukseen liian
suuri —, ja kun samassa talossa, jossa
Strindbergin myymälä sijaitsi, City-
rakennuksen ullakkokerroksessa, oli
tilaisuus sellaisen näyttelyhuoneiston
aikaansaamiseen, ryhtyi herra Strind-
berg rohkeasti toimeen. Keväällä 1913
avattiin Strindbergin taidesalonki, joka
nyt on toiminut 15 vuotta samassa pai-
kassa ja tällä ajalla pannut toimeen
500 näyttelyä kaunis tulos, joka to-
distaa puolestaan, miten tarpeenvaatj-
ma se meidän taide-elämässämme on
ollut.

Pitkähäntä ei ollut milloinkaan näh-
nyt näin mukavaa tapausta ja sensijaan
että se olisi lähtenyt livistämään, se
pysähtyi siihen, missä oli, jääden tar-
kastamaan pystyssäkävijää. Tämä nou-
si ylös, tuijotti hetkisen vihaisesti re-
poa, otti sitten pinon vierestä pitkän
seipään ja lähti ketun jälkeen,kuvitel-
len helpostikin saavuttavansa syvässä
lumessa laiskasti kahlaavan tuhatmark-
kasen. Mutta vaikka metsästykseen
perehtymätön halonhakkaaja lisäsi
hoippuvan vauhtinsa äärimmilleen, ei
välimatka suinkaan pienentynyt, vaan
päinvastoin kasvoi, ketun lopulta kado-
tessa näkyvistä. Kiroillen sekä eläimen
nopeutta että jo alkumatkasta pudon-
nutta väljää saapastaan mies peräti
myrtyneenä kääntyi takaisin, kun häm-
mästyksekseen näki revon istuvan sa-
massa paikassa, missä oli sen ensi ker-
ran nähnyt. Miehen lähestyessä kettu
koppasi lumesta jonkin tumman esi-
neen suuhunsa ja kun halonhakkaaja
katsoi tarkemmin, havaitsi hän sen ka-
donneeksi saappaakseen. Kumeasti
karjaisten, seiväs koholla hän syöksyi
varkaan jälkeen, toivoen ainakin saavut-
tavansa jalkineensa, mutta tämäkin ku-
vitelma petti. Kettu ei hellittänyt saa-
listaan, vaikka se sen vauhtia jonkin
verran hidastikin, vaan painui pää yl-
väästi koholla, silmät sisäisestä riemus-
ta loistaen yhä eteenpäin, kohti Väli-
suota, jonne saavuttua ahdistetun ja
vainoojan välinen rako yhä kasvoi.

Kun mies oli huohottaen, hikeä pur-
suen ja nyt saappaatonta, palelevaa
jalkaansa manaten saapunut suon puo-
liväliin, pujahti kettu saaliineen jo sen
vastarannalla olevaan metsään. Ha-
lonhakkaaja oli pomppinut kaikkiaan
noin puolitoista kilometriä varkaan pe-
rässä ja vain sukan verhoama jalka oli
jo miltei tunnoton. Ajo oli keskeytet-
tävä.

Ensimmäinen näyttely oli tosin her-
ra Strindbergin maanmiesten järjestä-
mä, mutta seuraava oli jo suomalaisen
taiteilijan, Pekka Halosen, joka on lu-
kemattomia kertoja pannut täällä tau-
lujaan näytteille. Hänen esimerkkiään
ovat seuranneet kaikki etevimmät tai-
teilijamme: Gallen-Kallela, Järnefelt,
Vallgren, Favén, Hämäläinen, Rissa-
nen, Sjöström, Soldan-Brofeldt, Salli-
nen, Ruokokoski, Segerstråle, Lager-
stam, Harald-Gallen, Munsterhjelm,
Nylund, Biese, Flodin, Thesleff, Anna
Snellman y. m.

Taidesalongissa on sen ohella ollut

Vuoroin jalkaansa hieroen, vuoroin
juosta löntystäen kiirehti huono-onni-
nen eränkävijä lähimpään torppaan,
mistä sai lainaksi vähemmän väljät
jalkineet. Sitten hän lähti uudelleen
kiusantekijää takaa-ajamaan saamatta
kuitenkaan tästä enää nähdä vilahdus-
takaan.

Tyyten hukkaan ei ketunjälkien seu-
raaminen kuitenkaan mennyt. Erään
kuusen juurelta suon takana olevasta
metsästä hän viimein löysi saappaansa,
jonka varteen Pitkähäntä oli terävillä
hampaillaan porannut ilmanvaihtorei-
kiä.

IV.
Yli puoli vuotta on kulunut, mutta

yhä edelleen piirtää Pitkähäntä elä-
mänsä monivaiheista ja seikkailun-

"Marraskuun ryhmän" I nä.

usein ulkomaalaisiakin näyttelyjä, niin-
kuin ruotsalaisia, saksalaisia, ranska-
laisia, tanskalaisia ja venäläisiä.

V. 1917 herra Strindberg myi liik-
keensä ja taidesalongin suomalaiselle
osakeyhtiölle, ja toimeenpanevana joh-
tajana on siitä pitäen toiminut kir-
jailija Arvid Lydecken. Uusien
omistajien aikana on liike suuresti kas-
vanut, etenkin mitä taideteosten
myyntiin tulee. Viimeiset sotavuodet
sekä sodan jälkeiset lähivuodet varsin-
kin osoittivat tavatonta nousua, joskin
siihen pikemmin vaikuttivat edulliset
taloudelliset olot kuin lisäytynyt tai-
deharrastus. Vv. 1922 ja 1923, jolloin
myynti oli korkeimmillaan, saattoi 10
päivän menekki kohota melkein sään-
nöllisesti 100,000 markkaan, mikä vuo-
dessa teki useita miljoonia markkoja.
Sen jälkeen seurasi ankara lasku, w.
1924—26 olivat hyvin hiljaisia! Mutta
sen jälkeen on alkanut tasainen nousu,
joka kohoamistaan taas kohoaa.

Noina hiljaisina vuosina, jolloin tai-
deteosten kauppa oli miltei seisahduk-
sissa, täytyi liikkeen johtajan keksiä
uusia tulolähteitä, ja niinpä ruvettiin
suuresti laajentamaan taideteollisuus-
osastoa. Erikoisesti ovat mainittavat
tina-esineet, joita Strindbergin liike
ensimmäisenä tuotti Tanskasta maa-
han, ja jotka ovat saavuttaneet täällä
suuren suosion ja laajan menekin.
Tanskalaisen tinan ohella on liike tar-
jonnut kaupan myös ruotsalaisia ja
kotimaisia tina-esineitä. Kotimaisista
taideteollisuustuotteista ovat Riihi-
mäen ja Karhulan lasitehtaitten tuot-
teet myös mainittavat. Samoin mo-
nen yksityisen taiteilijan taideteolli-
suusteosten myyntiä on liike välittä-
nyt, niinkuin Ville Vallgrenin tuhka-
astioita, maljoja ja pöytäkoristeita,
joita hän on muovaillut Leppävaaran
savesta, sekä Eva Gyldénin ja Martta
Neiglickin taiteellisia esineitä y. m.

Myöskin kehystehdas on johtaja
Lydeckenin aikana laajentunut ja
muuttanut luonnetta. Aikaisemmin

tehdas valmisti etupäässä kehyslistoja,
joita myytiin kaikkialle ympäri maa-
ta, ja tuotti suuren osan valmiista ke-
hyksistä ulkomailta. Nykyjään tehdään
listoja yksinomaan omiksi tarpeiksi ja
kehykset valmistetaan itse. Erikoisesti
ovat mainittavat kauniit, käsin tehdyt
barokki-kehykset.

Työmiehiä on kehysliikkeessä kolmi-
senkymmentä, ja mainittava on, että
useimmat ovat olleet tehtaan palveluk-
sessa sen perustamisesta saakka tai
ovat paikalla kasvatetut asiapojista
taitaviksi ammattimiehiksi.

Liikkeen laajenemista todistaa sekin,
että sillä nykyjään -en kolme myymä-
lää, eri puolilla kaupunkia.

Tämä kevät, jolloin Strindbergin lii-
ke ja taidesalonki viettää 30-vuotis-
juhlaansa, merkitsee uutta vaihetta
sen elämässä. Rakennus, jossa liike
on sijainnut parikymmentä vuotta, on
näet tuomittu siirtymään uuden ja
upeamman tieltä, ja niinpä Strindber-
gin salongin on pakko muuttaa majaa.
Ei kuitenkaan pitkälle, vain kadun toi-
selle puolelle, Liittopankin uuteen ta-
loon, jossa sille on varattu tilava huo-
neisto. Yksin näyteikkuna on täällä 6
m leveä ja tarjoaa se siis mainion ti-
laisuuden varsinkin taideteollisuus-
esineiden näytteille asettamiseen.
Näyttelyhuone uudessa paikassa, sa-

moinkuin entisessäkin, on myymälän
yhteydessä, mutta sen sijaan, että en-
tisessä oli kiivettävä portaita ylös sa-
lonkiin, on se uudessa sijoitettu ker-
rosta alemmaksi, osittain maan alle.
On kysymys siitä, että saliin hankit-
taisiin yksinomaan keinotekoinen va-
laistus, voimakkaita, puhdas-spektrisiä
lamppuja, jotka täysin korvaavat päi-
vän valon.

On toivottavaa, että Strindbergin
taidesalonki uusissa suojissaan jatkaa
toimintaansa yhtä menestyksellisesti
kuin tähänkin asti taide-elämämme
edistämiseksi ja kehittämiseksi.

Helmi Krohn.

kasta tarinaa metsiä ja soita katta-
vaan valkoiseen jauhoon.

On eräs leuto päivä joulukuun alku-
puolella. Aurinko on vielä monta mit-
taansa taivaanrannan yläpuolella, mut-
ta rohkea ja tarmokas, hyvän ruuan-
sulatuksen omaava Pitkähäntä on jo
liikkeellä.

Pitkähäntä pysähtyy äkkiä, jotakin
lupaavaa rapinaa on värähtänyt sen
herkkään korvaan. Pehmoisen laukan
tassahdukset kuuluvat nyt selvästi, ja
samassa se näkee jäniksen, mutta vaik-
ka jänis vuotaa verta, paisuttaa uuden
vihollisen yllättävä ilmestyminen sen
voimat miltei entiselleen.

Jossakin metsän uumenissa kajahtaa
laukaus, mutta kettu ei ole siitä millän-
säkään ; se tietää, ettei jyrähdys tarkoi-
ta häntä, vaan metsän Pitkäkorvia, joi-
ta kylän poikaset kyttäävät makuulta.
Päinvastoin on Pitkähäntä oikeastaan
mielissään siitä, että tottumattomat po-
ropeukalot ahdistelevat jäniksiä ja haa-
voittavat niitä; sitä helpompi on Pitkä-
hännän niitä saavuttaa, kun ne vaivai-
siksi ammuttuina eivät jaksa sitä kyl-
lin ponnekkaasti paeta.

Alkaa huima pako ja takaa-ajo, mikä
ensin kiertelee metsässä sinne tänne,
kunnes jänis hätäyksissään joutuu
erääseen kapeaan suoniemekkeeseen,
mistä se älyttömäksi säikähtäneenä
lähtee loikkimaan aukealle. Siitä on
metsän pimennoihin pudonnut monta
kallisarvoista veripisaraa, mitkä ovat
tippa tipalta vähentäneet sen voimia
ja sen sielua hyytää kauhu, mikä te-
kee sen paon omituisen jäykäksi ja
tempoilevaksi.

■elyn avajaiset 17.11. 1917. Kuvassa nähdään T. K. Sallinen, Arvid Lydecken, Juho Rissanen ja Alvar Cavén.

Pitkähäntä lähestyy askel askeleelta,
jänis tekee äkkimutkan, jonka kettu oi-
kaisee. Kauhistuneelta nilkuttajalta
pääsee ilmoille käheä rääkäisy, sitten ei
kuulu mitään muuta kuin hentojen luit-
ten rousketta.

Surmatyön tehtyään vilkaisee Pitkä-
häntä ympärilleen, mutta kun ei mi-
tään uhkaavaa ole näkyvissä; se alkaa
lipoa kielellään uhrinsa verta, mikä on
sille yhtä suloisesti huumaavaa ainetta
kuin ihmiselle jalo viini.

Juuri tällä hetkellä on eräs toinenkin
silmäpari kiinnittänyt katseensa han-
gella viruvaan herkulliseen ateriaan.
Nuori, vielä kiertelevää rosvoelämää
viettävä maakotka, joka on viikon päi-
vät vieraillut parin peninkulman pääs-
sä olevissa valtion riistarikkaissa met-
sissä, on lähtenyt purjehtimaan kohti
kaakkoista ilmansuuntaa ja keksaisee
parahiksi sekä syöntipuuhiinsa syven-
tyneen ketun että valmiiksi teurastetun
illallisen. Kotkakin tunnustaa vain sitä
uskontoa, joka myöntää väkevälle kaik-
ki oikeudet, ja niinpä se vetää mahta-
vat siipensä muitta mutkitta suppuun,
aukaisee teräksenlujat kyntensä mur-
haavaan kouraisuun ja pudottautuu
alas.

Pitkähäntä kuulee tuhoa ennustavan
suhinan liian myöhään. Samassa kuin
se nostaa verisen kuononsa kohti kor-
keutta, jonka vaaroista sillä ei milloin-
kaan ole ollut kokemuksia eikä edes
aavistuksia, tunkeutuvat ilmojen ruhti-
naan toisen jalan luutikarit sen har-
tioihin, toisen jalan kynnet sen silmiin.

Seuraa lyhyt, epätasainen kamppailu,
joka kätkeytyy pelmahtelevaan lumi-
pilveen.

Tuokion kuluttua on kaikki rauhallis-
ta. Korkeuksien majesteetti laskee
rautaisen jalkansa jäniksen hartioille
vahvistaen siten omistusoikeutensa sii-
hen, luo tuikean silmäyksen liikkumat-
tomaan Pitkähäntään, jonka maiset
seikkailut ovat päättyneet, ja ryhtyy
jatkamaan ateriaa siitä, millin edelli-
nen omistaja oli lopettanut.

Pikku Hannes-poika on hyvin uite-
lias, kun hänen kotonaan on eräs her-
rasmies käymässä.

»Oletko sinä naimisissa?» alkaa hän
vieraalta kysellä.

»En.»
»Oletko sinä terve?>

»Olen.»
»Ja rikas?»
»No, jotakuinkin», sanoo vieras hy-:

myillen katsoen Hanneksen äitiin,
nuoreen leskeen. Hannes kääntyy
myös äitinsä puoleen ja sanoo:

»Äiti, minä en tiedä, mitä häneltä
vielä pitäisi kysyä?»

Tepsivä keino. Mitä toh-
tori kirjoitti sinulle kalvetustautiisi ?

Hän kirjoitti laskunsa. Ja sil-
loin minä tulin punaiseksi kiukusta.

KEVÄISESTÄ HYLKEEN-
PYYNNISTÄ

PULLIAINEN

(Jatk. 2:lta siv.)
kamarakin, eräs ulkoisimmista kallio-
luodoista. Pitkät matkat on jouduttu
vetämään jäällä ja jääteleillä, kilo-
metrimääriä on soudettu ankarassa
aallokossa, onpa saatu myös suorittaa
taivalta vaikeakulkuisessa »supussa»,
sohjoksi murskautuneessa jäässä, li-
lanne on monasti näyttänyt vaikealta
ja uhkaavaltakin, mutta hätä on nyt,
kiintojäälle päästyä, vältetty.

Seuraa vaihtelevia pyyntipäiviä.
Asemapaikkana pidetään saavutettua
kallioluotoa ja sieltä käsin tehdäär
pyyntiretkiä. Milloin suunnataan pyyn-
ti maaseisovalle, milloin taas mennää'
venheen turvissa liikkuville jäille. Toi
sin päivin voidaan nähdä kymmenittäir
hylkeitä, jotka monesti ovat saavutta-
mattomissa, toisin päivin keksitäär
vain hylje, kaksi, mutta onnistutaan
ampumaan ne.

Tulee pakkaspäiviä, sadepäiviä tai
sattuu aivan tyyniä päiviä. Silloin
saadaan melkein poikkeuksetta joko
makailla teltassa tahi muuten asema-
paikoilla, ihastellen avaraa maisemaa,
jääkenttiä. Jäät jäävät myöskin osit-
tain heikoiksi, kestämättömiksi, eikä
niissä päästä liikkumaan mielin mää-
rin.

Vihdoin, ruokavarojen vähetessä,
pyyntimahdollisuuksien loppuessa ja
jo saadun saaliin sanokaamme 10
hyljettä kehoittamana, lähdetään
kotimatkalle. Tämä kotimatka voi
muodostua helpoksikin, jos nimittäin
päästään avovedessä soutamaan. Mutta
jos joudutaan venhettä vetämään jäit-
se raskaassa »hyljelastissa», on se
pyyntimiehille äärimmäisen väsyttä-
vää. Odotellaan senvuoksi mielellään
myötätuulta, jolloin venheeseen noste-
taan erikoinen raakapurje, joka suu-
resti vähentää vaivannäköä.

Kotona sitten saatu saalis korja-
taan ja jaetaan. Hylkeenliha, mikäli
hylkeet on kokonaisina kotiin tuotu,
otetaan talteen ja keitetään sekä val-
mistetaan ruoaksi. Naarashylkeen li-
ha onkin, omituisesta maustaan huoli-
matta, verrattain hyvää, mutta varsi-
naista herkkua on saaristolaisen mie-
lestä kuutin, hylkeen poikasen, liha.
Hylkeen rasva irroitetaan nahasta,
»pinnataan», ja korjataan talteen,
myytäväksi tahi omassa taloudessa
kävtettäväksi. Nahka naulataan sei-
nälle kuivamaan, josta se myöhemmin
voidaan ottaa parkittavaksi.

Hvlkeen alaleuka on myöskin sikäli
tärkeä kappale, että se otetaan tal-
teen, siitä nimittäin saadaan, asian-
omaisille viranomaisille esitettäessä
tapporaha, 50 mk.

Ahavoituneena, likaisena ja väsy-
neenäkin palaa pyyntimies keväiseltä
hylkeenpyyntiretkeltään. Reipas hän
silti on, ja mitä suurempi hänen saa-

liinsa on, sitä virkeämpi on hänen mie-

lensä. Voihan sattua kyllä niinkin,
että ponnistuksista ja pitkästä pyynti-
ajosta huolimatta saalis on mitättö-
män pieni, olematonkin, mutta eihän
se silti mieltä lannista, eikä pyynti-
intoa tukahduta. Sopivassa tilaisuu-
dessa taas tehdään uusi yritys pa-
remmalla onnella, kuten toivotaan.

Avarat jääkentät, yksinkertainen,
vapaa elämä luonnossa, ja jännittävä,
seikkailuun vivahtava retki, vetää vas-
tustamattomasti nuoleensa.

Helsingissä 1928.
Hektogin Uusi Kirjapaino-osakeyhtiö.
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