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KARJALA

Autoliikenne Viipurin JaKoiviston linjalla
I. 9. alkaen:

Viipurin asemalta klo 7, 10, 12, 13,30, 17,30.
Pyhinä klo 10, 12. 13,30, 17,30.

Koiviston kirkolta klo 7, 930, 13, 15, 17,30.
Pyhinä klo 9,30, 13, 15. 17,30.

Edestakainen lippu Koivistolle Smk. 25:—.
Alennuslippuja Makslahteen saatavana kuljettajilta.

Kunnioittaen J. JUVONEN, puh. 15.88.

Vuokrattavana

Liikehuoneisto
vuokrattavana kaupungin parhaimmalla liikepaikalla
1 päivästä syyskuuta. Lähemmin puhelimella 2741.

Kuolleita

f I
Kaihomielin ilmoitamme, että ra-

kas isämme ja isoisämme

Heikki Parkkonen
synt. 21.9. 1856, kuoli 23.8. 1929
Kaupunginsairaalassa pitkällisen
sairauden jälkeen. Vainajaa lä-
hinnä kaipaamaan jäivät omaiset,
ystävät ja tuttavapiiri.

Loppuneet on isämme vaivat
elon tuskat, taistolot.
Vapauteen on sielu päässyt,
jota ruumis kahlehti.

Tyttäret.

IIwT Ilmoituksia jffl|

Ravintola

VALAMON
(fohjoisvaltib. 19—21 Kauppatorin vier.)

hyvää kotiruoka» viihtyisissä ruoka-
saleissa kuukausittain, puolikuukausittain

kerrottain ja annoksittain
suositellaan»

!!

1113

tietysti

Eino Unin
Kultasepänliikkeestä

, ■

Kampaan t Kauneushoitola
Eva-Salonki

Aleksanterinkatu 9, 1 kerr. Alfa talossa
Puhel- 2822.

Sunnuntaisin vastaanotto 10—13.

Uuraan Lättien

irpajaisvoiltoia
jaetaan syysk. 15 p:n saakka
ioka maanantai ja perjantai
klo 19—21 sekä keskiviikkoi-
sin klo 13—15.

14813 flmninistoimikuntp.
Johanneksen

RunnnnliHäri
matkoilla 6—9 syysk.

Lääkäri K. Bastman. T:/uukki. Alek-
santerinkatu 33. Pnh. 3618. Vast.
9—12 ia 5—7 Mark maaseudulle.

T:rl E. iieusclien, °ä°SS: 5

Vast. 10—1 ia 56'/2. Ei lauant. iltap

II

Päätoimittaja O. J. BRUMMER
Tavataan IZ—] ja l ltS—7

U 525 Ehdotus lastensuojelulaiksi.
Kysymys erityisen lastensuoje-

lulain aikaansaamisesta on ollut
vuosikymmeniä vireillä. Ensi-
mäisen alotteen tekivät sääty-
valtiopäivät v. 1897, ja yksi-
kamarisessa eduskunnassa on sa-
maa tarkoittavia alotteita tehty
useita kertoja. Niinpä v. 1909
valtiopäivät anoivat, että hallitus
valmistuttaisi ja eduskunnan hy-
väksyttäväksi jättäisi esityksen
yleistä lasten suojelua tarkoitta-
viksi lakisäännöksiksi. Vielä myö-
hemminkin palasi eduskunta tä-
hän asiaan. Kysymys on ollut sit-
ten parinkin komitean harkitta-
vana ja lainvalmistelukunnan
valmisteltavana. Näiden valmiste-
lujen pohjalla antoi hallitus tänä
syksynä eduskunnalle esityksen
lastensuojelulaiksi.

Lakiehdotus on muiden maiden
vastaavien Lakien mukainen siinä,
että sen pääasiallisin tarkoitus on
sellaisten lasten etujen huolehti-
minen, jotka yhteiskunnan avut-
ta ovat huonon hoidon tai siveel-
lisen harhaantumisen vaarassa.
Samalla se tahtoo antaa kaikille
lapsille, jotka sitä tarvitsevat, yh-
teiskunnan puolelta mahdollisim-
man suurta suojaa. Ehdotuksen
lähtökohtana on se katsantotapa,
että kasvavat tarvitsevat paljon
suurempaa huolenpitoa ja voi-
makkaampaa suojelua yhteiskun-
nan puolelta kuin täysikasvuiset
kansalaiset. Tarkoituksena ei
ole suinkaan vähentää tai löysen-
tää vanhemmille kuuluvia velvol-
lisuuksia eikä tylsistyttää heidän
vastuuntunn-ettaan lapsiaan koh-
taan. Ehdotuksessa on otettu
olosuhteet huomioon sellaisina
kuin ne todellisuudessa ovat. Ne-
hän ovat hyvin useassa tapauk-
sessa lasten hoidolle ja kasvatuk-
selle sangen epätyydyttävät, jopa
suorastaan vaaxallisetkin.

Ehdotus perustuu siihen peri-
aatteeseen, että lasten ja nuorten
henkilöiden yhteiskunnallinen
suojelu ja huolto kuuluu lähinnä
kunnille, asianomaisten valtion
viranomaisten johdon ja tarkas-
tuksen alaisena, sekä tätä tarkoi-
tusta varten perustetuille valtion
laitoksille. Mitä nimenomaan
lapsiin tulee, joutuu ehdotuksen
mukaan arviolta noin 27.000
lasta köyhäinhoidolta lastensuo-
jelun varaan. Kotiavustusta saa-
vat lapset edelleenkin jäisivät
köyhäinhoitolautakuntien huos-
taan. Näiden lasten hoMon ja
kasvatuksen tukeminen muussa
kuin taloudellisessa suhteessa
olisi kuitenkin lastensuojelun
asia. Eräissä kaupunkikunnissa,
m.m. Viipurin kaupungissa on
lasten kotiavustuskin lastensuo-
jelulautakunnan tehtävänä. Ja
saavutettu kokemus on osoittanut,
että tällainen menettely ei anna
•aihetta mihinkään muistutuksiin,
joten sitä saattaa pitää hyvinkin
tarkoitustaan vastaavana. La-
kiin olisikin mielestämme otetta-
va sellainen säännös, että kunta
saisi itse päättää, jätetäänkö tämä
tehtävä lastensuojelulautakun-
nalle vai köyhäinhoitolautakun-
nalle. Ainakaan mitään vaaraa
ei tällaisesta järjestelystä voisi
koitua. Päinvastoin on pidettävä
oikeana, että lastensuojelutoi-
minta kokonaisuudessaan kuului-
si samalle elimelle. Näin sopisi
menetellä kaupungeissa ja kaup-
paloissa, joissa lastensuojelu-
lautakuntien asettaminen tulisi
pakolliseksi. Maalaiskunnissa
jäisi lastensuojelulautakuntien
perustaminen valtuuston päätök-

Viipurin Näyttämö
Tänään 29.8. klo 20

Ensi-ilta

'OSjyä!.. Öljyä Z
ö-aäit' aueriksi» huviaasfc

sestä riippuvaksi. Kun sielläkin
olisi kuitenkin pidettävä tehok-
kaasti huolta lastensuojelutoi-
minnasta, voidaan asiaa auttaa
siten, että köyhäinhoitolautakun-
taan asetetaan asiaa harrastavista
henkilöistä erityinen jaojto tätä
tehtävää hoitamaan. Jonkinlai-
sena väliasteena saattaisi tällai-
nen jaosto maalaiskunnissa joh-
taa kehityksen varsinaisen lasten-
suo jelulautakunnan asettamiseen,
milloin se katsotaan tarpeelli-
seksi.

Yhteiskunnalle kuuluvassa las-
tensuojelussa on pikainen paino
pantava kotikasvatuksen tukemi-
selle. Tätä varten tarvitaan eri-
tyisiä laitoksia ja muita toiminta-
muotoja, joiden tehtävänä on an-
taa lapsille hoitoa ja kasvatusta.
Vapaasta alotteesta on tällaisia
laitoksia ja muita toimintamuo-
toja jo melko paljon syntynyt.
Ehdotuksessa määrätään kuntain
velvollisuudeksi aikaansaada ja
ylläpitää mainitunlaisia laitoksia
taikka hyväkseen käyttää ja avus-
taa niitä, mikäli sellaisia on yksi-
tyisten toimesta syntynyt. Laki-
ehdotuksen 15 §:ssä määritellään
lähemmin ne tapaukset, joissa
lapset ja nuoret henkilöt ovat
sellaisessa huollon tarpeessa, että
se edellyttää toimenpiteitä lauta-
kunnan taholta. Itse asiassa on
tässä kysymys jo syntyneen käy-
tännön vakiinnuttamisesta suurin
piirtein katsoen. Uusia säännök-
siä ja velvoituksia on tietenkin
myöskin ehdotettu. Sellainen
uusi ajatus on ehdotus erityisistä
kuoltotuomareista, joita olisi ase-
tettava tarpeellinen määrä otta-
maan osaa lautakuntien kokouk-
siin, milloin on kysymys lapsen
luovuttamisesta vanhempiensa
hoidosta lautakunnan hoidetta-
vaksi ja kasvatettavaksi. Kau-
pungeissahan tämä asia ei tuota
erikoisia vaikeuksia, kun lasten-
suojelulautakunnassa jo ehdotuk-
sen mukaankin pitää olla ainakin
yksi lakimies. Maalaiskunnissa
taas ei ole aina tilaisuutta tällai-
seen järjestelyyn. Epävarmalta
kuitenkin tuntuu, mitenkä nämä
ehdotetut huoltotuomarit, joita ei
sentään varsin monta ole ajateltu
asetettavaksi, ennättäisivät ottaa
osaa puheenaolevien tapausten
käsittelyyn kaikkialla missä niitä
esiintyy ratkaistavana.

Tähän lakiehdotukseen on otet-
tu säännöksiä myöskin kasvatti-
lasten hoidon valvonnasta, lasten
suojelemisesta sopimattomalta
ansiotyöltä, lastensuojelulaitok-
sista ja lastensuojelus; kustan-
nusten suorittamisen perusteista.
Mitä ensiksikin kasvatuslaitoksiin
tulee, vastaa ehdotettu, valtion
velvollisuutta sellaisia ylläpitä-
mään koskeva säännös nykyistä
asiaintilaa. Kuntain velvollisuu-
desta ylläpitää lastenkotia ehdo-
tetaan säädettäväksi pääasialli-
sesti samoin kuin köyhäinhoito-
laissa on säädetty. Kaikkien las-
tensuojelulaitosten pitää olla
asianomaisen viranomaisen, ny-
kyisin sosialiministeriön lasten-
suojelutoimiston tarkastuksen
alaisina. Kustannukset ovat, ku-
ten tähänkin asti yleensä kuntien
suoritettavat. Kuitenkin koituu
tämän lain toimeenpanosta me-
noja valtiollekin, jotka tehtyjen
arviolaskelmien mukaan nouse-
vat 3—4 milj. markkaan vuodes-
sa. Nämä menot johtuvat huolto-
tuomarien palkkauksesta ja mat-
kakorvauksista sekä niiden hen-
kilöiden päivä- ja matkarahoista,
jotka ' lastensuojelulautakunta
kutsuu antamaan selvityksiä
eräissä tapauksissa. Sen lisäksi
ehdotetaan, että valtio korvaisi
kunnalle yhden kolmanneksen
niistä kustaamiisista, jotka kun-
nalle aiheutuvat kasvatukselii-

sista syistä kunnan huostaan otet-

tujen lasten ja nuorten henkilöi-
den kasvattamisesta muualla kuin
valtion kasvatuslaitoksissa. Eri-
tyisestä ammattikasvatuksesta ai-
heutuneiden menojen avustami-
seen voidaan valtion avustusta
myöntää kunnalle aina kahteen-
kolmasosaan asti.

Lastensuojelutyöhön on varsin-
kin sodan jälkeisinä aikoina kiin-
nitetty erikoista huomiota mei-
dän maassamme. Siitä on todis-
tuksena se suuri harrastus, mikä
ilmenee vapaaehtoisessa, verrat-

tain laajaperäisessä toiminnassa
tällä alalla. Samanlaista harras-
tusta on havaittavana myöskin
kuntien toiminnassa. Lainsää-
däntö tällä alalla, mikäli pysy-
tään kohtuuden rajoissa, pyrkii
siis säännöstelemään sitä toimin-
taa, mikä jo kaikkialla on käyn-
nissä. Samalla se tietysti pyrkii
myöskin kehittämään sitä oikeaan
suuntaan. Varmana saattaakin
pitää, että eduskunta on suhtau-
tuva myötätuntoisesti tähän eh-
dotukseen ja saattava tämän
kauan vireillä olleen kysymyk-
sen pian ratkaisuun*
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Sukulaisia, tuttavia ja entisiä
työtovereita pyydämflfl hyvän-
tahtoisesti kanssamme siiatta-
maan vainajaa hänen viimeisellä
matkallaan. Lähdemme Kunnal-
lissairaalan kappelkta syysk. 1
pnä kello 14 (2 ip.) maalaiskun-
nan hautausmaalle. Ristimäkeen.

Omaiset.

Tuomarinrouva

Anna Maria Montin
o.s. Hrnnelius •

synt. 31.1. L 365, kuoli pitkällisee-
ti kärsittyään rauhallisesti 28
pnä elokuuta 1929 Viipurissa.

Rakastettu kaivattu.
Omaiset.

Ruumiinsiunaus Krematorion
kappelissa Helsingissä lauantai-
na 31 pnä elok. 1929 klo 3 ip.

;jh
. mKirkot!, ilmoituksia

PELASTUSARMEIJA,
Katariinank. 20.

Tervetulokokous uusille upseereilla
tänään klo 7.30 ill.

„BETEL", Torkkelinkatu 5.
Torstaina klo 19 saarnaa past. V.

Hyvönen Oulusta. Kitarakuorolaulua.
EV. LUTH. NUORET, Ladaunk. 11

Ompeluseuran syystoimmta alkaa
tänään klo 19. Johtokunnan kokous
tänään klo 20 rukoushuoneella.

« »Myytävänä

Ensiluokkaisia

Koivuhalkoja
pitkänä, nalikkana ja pilkot-
tuna. Puh. 2928.

Lootlkkoteoll. ia Puutavara 0. y,
Pantsarlahti, Havictie 12.

■
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Huveja

URHEILUKILRA ILUT
SVUL:n Viipurin piirin maalaisseurojen välisestä kipaeta järjestää V. & U.-seura »Ura» Pölläkkälän urheilukentällä lauantaina 31 -pnä elok. ja sun-
nuntaina 1 pnä syyskuuta 1929.

Lauantaina 31.8. klo 17
URHEILUKILPAILUT:

100 m. alkukilpailu, kuula, 800 m.
juoksu, korkeushyppy, 3,000 m. juok-
6u, 200 m. juoksu: alku- ja loppukil-
pailu, kiekko

Sunnuntaina 1.9. klo T 3
URHEILUKILPAILUT:

100 m. loppukilpailu, pituushyppy,
110 m. aidat, 1,500 m. juoksu, keihään-
hoitio, 3-loik.ka. 10,000 m. juoksu, 4X
100 m. viesti, 5X1,000 m. viesti.

Alkajaktanssiaiset Seurojen talolla. 'Kilpailujen lopettajaiset Seurojen tai.
Alkajaiitanssiaisissa ja kilpailujen lopettajaisissa soittaa hamiri-jazz-

orkesteri. Tervetuloa!

i4&to

F3DIL 'E m, i ■

Orisinnl Hiller (iiris

RAVINTOLA

KENO
Suositellaan:
Aamiaisia 10—2
Päivällisiä 3— 7
Illallisia B—l2

Vielä muutaman illan esiintyvät
SISARUKSET

MiCHAILOFF
Tcardasch, Lesginka ja Venäl. maalaistanssi.
Illaliistanssiaiset Vs 9—12.30

PYOREMTORNI
Halutessanne Soitto kännistä,

tarjota vieraillenne ympäristö historiallinen,
HYVÄN ATERIAN mielenkiintoinen

tooku beidtt ■» »• m. m * _.

Pyöreään Torniin. ROytltM PU h. 73.
14306

Hauskat Tanssiaiset
Raati- ja Seurahuoneella

Lauantaina t k. 31 pnä klo 20,30 —3 yöllä.

KISAILIJAT.
14303

Arpajaiset
toimeenpanee

YLÄMAAN SUOJELUSKUNTA
Koskella, V. & U.souran talolla 31. S.
1929 klo 20.00 ja 1.9. 1929 klo 18,00.

ARPAJAISVOITOT
on perittävä -Koskelta Osuuskaupasta
syyskuun kuluessa, jonka jälkeen pe-
rimättömät voitot lankeavat suojelus-
kunnalle, 14387

JALKAPALLO OTTELU
T.U.L:n Suomen mestaruuskilpailujen

alkuerä
»TOVERIT I»—..JYRY I"
Papulan urheilukentällä", perjantaina
30 pnä elokuuta klo 18 (0 ip.). Sisään-
pääsy Smk. s: ja 3:—. Järjestää":

T.U.L. Viipurin Piirin Pallo-laosto.
Johanneksen Sk.

Iltama
Kaijalau Na:u talolla 1.9. -29 alkaen 19,30

Hnom.! Soittaa torvisoittokunta. =
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Edustamme
haulikkotekniikan

parhaita
tuotteita.

Ualikoimamme
Suomen suurin

HftULIKICOJJt
kilpailuhintoihin ia -ehtoihin.

Ent. BUTTENHOFF & PERANDER d&B&b.
Urheiluliike *B **£
Katariinank. m <EniF

Kaksi miestä hukkunut kala-
matkalla Varkaudessa.

Tapahtuman yksityiskohdat vielä
hämärän peitossa.

Viime lauantaina lähtivät Var-
kaudesta suutari Oskar Eeijonen
perheineen ja heidän kanssaan
työmies Eino Törrönen Keijosen
moottoriveneellä kalastusmatkal-
le pysähtyen noin 25 km. päässä
Varkaudesta etelään päin, jossa he
yöpyivät Eäisälän rannalla n. k.
Harakan torppaan. Sunnuntaiaa-
muna puoli 9 aikaan lähtivät Eei-
jonen ja Törrönen soutuveneellä
nostamaan pitkää siimaa ja onki-
maan Keijosen perheen jäädessä
mainittuun torppaan.

Kun heitä ei sunnuntaina eikä
vielä maanantaiaamunakaan alka-
nut kuulua palaaviksi majapaik-
kaansa, heräsi epäilys, että jotakin
oli tapahtunut. Jo maanantaina aa-
mupäivällä löytyikin heidän ve-
neensä Lihavasaaren luota noin
150 metrin päässä rannasta. Vene
oli alaspäin ja oli riippanuora sot-
keutunut veneen pinttapuuhun
kiinni ja riippakivi pudonnut poh-
jaan, joten vene pysyi paikoil-
laan. Vettä oli paikalla noin 4 met-
riä. Pian ryhtyivät paikkakunta-
laiset naaraustoimiin ja heti sai-
vatkin kaatuneen veneen kohdalta
ylös Keijosen ja Törrösen ruumiit.
Miten veneen kaatuminen on ta-
pahtunut ja milloin, ei ole tarkem-
min tiedossa. Sunnuntaina vallitsi
kyllä kova tuuli, mutta paikka,
jossa onnettomuus on tapahtunut,
on jonkun verran suojainen tuu-

lelta. Senvuoksi ei ole luultavaa,
että tuuli olisi veneen kaatanut.
Airot ja muut veden päällä pysy-
vät veneessä olleet esineet olivat
veneen alla ja oli toinen airo poik-
ki. Paikkakunnalla otaksutaan,_ et-
tä miehet olisivat tehneet toisil-
leen väkivaltaa ja että syynä olisi
väkijuomat. Tähän viittaa m. m.
toisten varkautelaisten kertomuk-
set. Suutari -Kusti Keijonen oli 33-
vuotias ja jäi häneltä vaimo sekä
kaksi poikaa. Eino Törrönen oli
26-vuotias, naimaton ja kotoisin
Varkauden Taulumäeltä.

Humalaisen pyöräilijän surkea
kohtalo.

Joutui auton ruhjottavaksi ja
kuoli sairaalassa.

Viime sunnuntaina iltapäivällä
ajoi työmies Vieno Laine Mynä-
mäeltä polkupyörällä Vehmaan
kirkonkylän maantietä. Häntä vas-
taan ajoi kaarinalainen kuorma-
auto, jota ohjasi kuljettaja Mikko
Virtala. Laine oli ilmeisesti hyväs-
sä humalassa, sillä hänen pyöränsä
teki mutkia tiellä. Joka tapauk-
sessa hänen onnistui päästä auton
etuosan ohitse, mutta sitten hän
heti kaatui ja joutui auton alle,
jonka takapyörä kulki hänen rin-
tansa ylitse.

Laine saatettiin heti Vehmaan
kunnanlääkärin hoitoon. Tämä to-
tesi, että hänen saamansa vammat,
m. m. kylkiluut murskana jakeuh-
koissa repeytymä, olivat niin vai-
keat, ettei jatkuva hoito voinut
tulla kysymykseen muuta kuin
sairaalassa, jonka vuoksi Laine lä-
hetettiin Turkuun lääninsairaa-
laan. Siellä ei kuitenkaan enää
voitu pelastaa Laineen henkeä,
vaan kuoli hän maanantaina klo 1
aikaan.

Viipurin laivaliikenne.
Kuluvan viikon aikana ovat sa-

tamaan saapuneet seuraavat lai-
vat: helsinkil. hrl. »Otava» seka-
tavaralastissa Antwerpenistä Uk-
kosaaren kautta, lyypekkil. hrl.
»Imatra» sekatavaralastissa Lyy-
pekistä ja Danzigista, hampuril.
hrl. »Johannes C. Russ» Hampu-
rista ja Tallinnasta sekatavaralas-
tissa, bremenil. hrl. »Geier» kap-
paletavaralastissa Bremenistä Tal-
linnan kautta, helsinkil. hrl.
»Ariel» kappaletavaralastissa Rot-
terdamista ja Lontoosta Helsingin
kautta, esbjergil. hrl. »Nancy»
tyhjänä Leningradista, hampuril.
moottoriprjl. »Hermann» petrooli-
ja bentsiinilastissa Hampurista,
helsinkil. hrl. »Norma» tyhjänä
Helsingistä, hampuril. moottori-
prjl. »Willy» suolalastissa Ham-
purista, \vismaril. hrl. »Oskar» ki-
vihiili- ja koksilastissa Rotterda-
mista, stettinil. hrl. »Greif» osa-
lastissa Waikomista, helsinkil. hrl.
»Mira» tyhjänä Helsingistä, sekä
matkustajalaivat »Brandenburg»
Stettinistä ja Tallinnasta ja »Sö-
dern» Helsingistä.

Samana aikana ovat satamasta
poistuneet seuraavat alukset:
Kundasta kotoisin oleva purjel.
»Tulevik» tyhjänä Portkundaau,
lyypekkil. hrl; »Imatra» tyhjänä
Makslahteen, bremenil. hrl. »Er-
pel» osalastissa Kotkaan, samoin
bremenil. hrl. »Geier» sekatavara-

Bremeniin, helsirxkil. hrl.
»Norma» osalastissa Walkomiin
ottamaan lisälastia ja stettinil. hrl.
»Greif» ottamaan lisälastia Uu-
raassa.

Tänään lähtevät matkustajalai-
vat »Brandenburg» kello 16 Tal-
linnaan ja Stettiniin sekä »Sö-
dern» kello 23 Helsiakiin ja välil-
lä olevain satamakaupunkeihin.

Hi
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Kansalaistemme kuoleman-
tuomio Neuvosto-Venäjällä.

Tuomion tekstiä odotetaan ulko-
asiainministeriöön, jotta voidaan
harkita enempiin toimenpiteisiin

ryhtymisestä.
Neljän suomalaisen ampumista

koskevan aikaisemman tiedonan-
non Ksäksi on Utalohdelle ilmoi-
tettu seuraavaa:

Heti sen jälkeen kuin tieto bei-
dän tuomitsemisestaan kuolemaan
oli saapunul antoi ulkoasiainmi-
nisteriö tehtäväksi Moskovan lä-
hetystölle ryhtyä kaikkiin mah-
dollisiin toimenpiteisiin tuomion
täytäntöönpanon estämiseksi ja
lähemmän selvityksen hankkimi-
seksi niisiä seikoista, jotka olivat
n i koi 111 a n eet kuoloina nransra i s-
tukson sovellut! amisen nyt pu-
heenalaisessa tapauksessa.

Pyydettyjä tietoja ei kuiten-
kaan annettu, vaan pantiin tuo-
miot täytäntöön. Sen jälkeen kuin
tästä saapui tieto uudisti ulkoasi-
ainministeriö aikaisemman pyyn-
tönsä saada tarpeellista selvitystä
asiassa, minkä johdosta tuomion
teksti on luvattu ministeriölle toi-
mittaa. Niin pian kuin puheenalai-
nen teksti on saapunut, tulee ul-
koasiainministeriö ottamaan har-
kittavakseen mihin enempiin toi-
menpiteisiin asiassa on ryhdyttä-
vä.

Uuraan laivaliikenne.
Saaapnneet laivat: saksalainen 3074.

ton. Elbe Memelietä tyhjänä, sak-salai-
nen 98 tou. Hans Joham Riikasta,
suomal. hinaaja Buij Sortanlahdesta
liinaten proomua Läskelä 111, saksal.
3<X)6 ton. Hedderheim Jla uip;i tyh-
jänä, suomal. 1661 ton. Venus Helsin-
gistä tyhjänä, ruofsal. 299 ton. Svanen
Oreat Yarmourhista tyriänä, sak-
salainen 59 tunnin Gerda
Kotkasta tyhjänä, virolainen
240 ton. M.Tiliini. Koivistolta tyhjänä,
saikisal. 865 ton. Pani L. M. Rnss Stans-
gatesta tyhjänä, ensi. 2608 ton. Du na-
ines Koivistolta läpikaliulastissa,
memeliläinen 507 ton. Stephanie Mc-
melistä tyhjänä, saksalainen 855 ton.
Edmund Hai m Gdyniaeta kivihiililas-

satksal. 832 ton. Gisella L. M-
Rtras Ko&asta läprkulkulastksa, sak-
sal. 3ö3 ton. Alexandria Helsingistä
tyhjänä, saksal. 77 ton. Zeus Lyype-
kistä tyhjänä, saksal. i>44 ton. proomu
Fnlda Lyypekistä Koiviston tantta
tyhjänä, ruotsalainen 520 ton. Amster-
dam Wwmarista tyhjänä, ta nskai. 1085
tori. Alfred Hage Helsingistä "viijänä,
tansk. 612 ton. Lily Köningsbcrgistä
tyhjänä, *ak-al. 47U ton. Gnverzagt
Koivistolta tyhjänä, saksal. 1106 t'-n.
Ilse L. M. Russ Koivistolta läpvkul-ku-
lastksa, eaiksal. 741 tou. Reval Danzi-
gista &ivihiililas.tissa, kreikkal. 2012
ton. Mentor Kemistä läpikulkulastisea,
suomal. 121 ton. Pokka Antero Sortan-
lahdesta, kr-.-ikkal. 2159 ton. Taxianhis
C.-irdifisiu tyhjänä, suomal. 95 ton. Jo-
hannes Helsingistä t>hjänä. sncma-l.
120 ton. Kimmo Sortanlahde6ta haapa-
Pölkkylastissu Uuraaseen, suomal.
2.56 toiii. Sampo Koivistolta tyhjänä,
helffial. 239 ton. Kruisschans Kotkasta
läpikulkulastissa sekä hollanti!. 1527
'on. Noaxd Rotterdamista tyhjänä.

Lähteeneet laivat: suomal. jnoi?-
jjroomu Läskelä V 432 ton. tyhjänä
Sortanlaiitoon sekä suomi, proomu A
X:o 7 50(1 tien tyhjänä samaan paik-
kaan, suomal. 759 t"n. Kemi YViivor-
deen lastina sahattua,
suomal. 96 totu. Sampo Nyköpingiin s.a-

hatavara lastissa, tanskal. 1013 ton.

Loridcn Lontooseen sahata vara lasiin-
sa, norjal. 907 ton. Bravo Antverpe-
niin sahatavaralastissa, suomal. 86
ton. Kiillorvu. Tukholmaan, -saksal.
ton. Erna. Qanike I'tzehoeen Kotkan
kantta, saksal. 105 tori. Xordstern Ka-
sejio+tiin, sak-al. 84 ton. Ingeborg Ell-
bingiiin. eafosal. 87 ton. Nora Perrosiin,
laivial. 1128 ton. Aumuu Antverpeniin,
suomal. 311 ton. tferilintu Aarhusiin,
sa&sel. 704 ton. Carl Gords Osteindeen,
r-aksal. 702 ton. Bussard Antverpeniin,
saksal. 327 ton. Oekax-Friedrich Ca-
ves iin, norjal. 656 ton. Sado Lontoo-
seen kaikki eahatavaralastissa, sak-
sal. 1074 bon. Elbe Calaisiin propsia,
ongi. 375 h tl. Mayrix Heylridgeen,
Maslahden kantta, kreikka!. 1549 ton.

Noemi Lontooseen, eaiksal. 394 ton.
Kapitän Kross. Higbridgden, norjal.
351 ton. Gunhild Loetydyanayhin,
rai.-'.;al. 1173 ton. Nivaa Ghentiin,
sak-sal. 59 ton. Gerda Brakeem
tau-k. 148 ton. Leif Frederik-
eundiin, suomal. 77 ton. Suomenneito
Tukholmaani, suomal. 301 ton. Sigyn

Gr at i irmouthiin, ruoteal. 507 ton.
Dro-tl Booleen, salsa! 3006 ton. Hed-
dernlieim N*ew-YoAiin, tanska!. 1394
toit. Svend !'ii Lora-tooseen, tanskal.
735 ton. brl. Snsaa Calaisiin, ruotsal.
663 d n. I.'< .. Lyypekkiin, saksal. 416
ton. \Viborc I.'. > pokkiin, saksal. 77
toin. Zeus. Pietariin, suomal. 80 ton.
Elsa Tukholmaan, suomal. 142 ton.
Wega Tukholmaan, saksal. 832 ton.

Gisella L. M. Russ Hampuriin, saksal.
98 i] . Hans Johan HussumiLn sahaiav.
sa .... i*6ö ton. Paul f.. M. Russ Kon-

tu..- -0. englantil. 2608 Dumiries
West Hartlepoliin, suomal. 2362 ton.
Oantoise Etelä-Afriktaan, taksal. R44
ton. proomu Kuhia Bremeniin, «a-kual.
853 tom. hrl. Alexandra Stettiniiu,

puutavaraa

Poliisin esiintyminen elok. I pnä.
Vakinainen oikeusasiamies katso-

nut, ettei asia anna aihetta
toimenpiteisiin.

Kuten aikanaan kerrottiin.
vaati eduskunnan v.t. oikeus-
asiamies, tri Mikko V. Erich Hel-
singin poliisilaitokselta selitystä
poliisin esiintymisen johdos-
ta n.s punaisena päivänä,
lämäukiiun 1 päivänä. Poliisilai-
tos antoi joku päivä sitten Uu-
denmaan läänin maaherran väli-
tyksellä vaaditun selityksen, jo-
hon maaherra liitii oman Lausun-
tonsa. Vakinainen oikeusasiamies,
tri J. O. Söderhjelm on kesälomal-
ta palattuaan nyttemmin ratkais-
sut asian ja katsonut, ettei se anna
aihetta enempiin toimenpiteisiin
oikeusasiamiehen puolelta.

Koiviston laivaliikenne.

Koivistolle ovat saapuneet seu-
raavat laivat: saks. (145 t. pr.
Rhein tyhj. Lyypekistä, tansk
1227 t. hrl. Esther Maria tyhj. Hel-

singistä, saks. 77 t. hinaaja Zeus
tyhj. Uuraasta, saks. Btiä t. liri.
Paul L. M. Buss osalastissa Uu-
raasta, suom. 2.ö6 t. purjel. Sampo
tyhj. Lyypekistä ja latv. 1192 t.
liri. Ausma tyhj. Gentistä.

Koivistolla ovat lähteneet: saks.
1074 t. ori. Elbe kaivospölkkylas-
tissa Calaisiin, saks. 470 t. hrl. Un-
verzagf. tyhj. Uuraaseen, saks.
1-44D t hrl. Gottfried Poppe kai-
vospölkkylastissa Gentiin, saks. 77
t. liinaa ia Zeus ja 645 t. pr. Ehoin
tyhj. Pietariin sekä suom. 256 i.
purje!. Sampo tyhj. Viipuriin.

Makslahden laivaliikenne

Mäkilähteen ovat saapuneet seu-
raavat laivat: suom. 136 t. hrl. Soi-
salo sahatavaralastissa Sortanlah-
desta, jugoslav. 1710 t. hrl. Sera-
fiin Topic tyhj. Rangeinouthista,
ransk. 2545 t. hrl. Albi osalastissa
Hangosta ja engl. 014 t. hrl. Am-
blo-idp tyhj. Grenadasta.

Makslahdesta ovat lähteneel:
aorj. 121 S t. hrl. Felix paperipuu-
lastissa Rotterdamiin, saks. 008 t.
hrl. Eschenburg kaivospölkkylas-
kissa Lyypekkiin, kreikkal. 2244 t.
hrl. Perakis L. Cambanis paperi-
puillasi issa Welsheniin, saks. 2872
t. hrl. paperipuulastissa Rotterda-
miin, engl. 375 t. hrl. sahatavara-
lastissa Cardiffiin, sak«. 1100 t.
hrl. Ilse T.. M. Russ sahatavaralas-
tissa Lontooseen linjan kautta ja
-unin. 590 t. pr. Pietari tyhj. Pöl-
läiin.

Helsingin yhdysliikenne-
konferenssi.

Siirretään tammikuulle 1930.

Rautatiehallitus on suostunut
Venäjän kulkulaitosten kansan-
komissariaiiu esitykseen Vr ll:n
yhdysliikennekonferenssin siirtä-
misestä ensi syyskuun 10 päivästä
tammikuun 10 päivään 1930, jol-
loin -anoiiu konferenssi pidetään
Helsingissä.

Viipurin kaupungin kansa-
koulut. Viipurin kaupungin kan
sakoulujen johtokunta valitsi t. k.
27 pnii pitämässään kokouksessa
kaupungin kansakoulujen toisiksi
kouluhoitajattareksi kuudesta ha-
kijasta sairaanhoitajatar Aili Ma-
ria Pelkosen.

Samassa kokouksessa valitsi joh-
tokunta kaupungin kansakoulujen
kanslian kanslia-apulaiseksi
60:stä hakijasta rva Toini Julia
lv ar 11 u s en.

Kuolleita. Viime maanantaina nuk-
kui täällä emäntä Karolina Pylkkänen,

o.s. Kuronen, Piispansaarclta, kuolon

uneen 69 vuoden ikäisenä. Hänessä muut-
ti manan majoille harvinaisen omaperäinen
ihminen ja ivanhan ajan> parhaimpien
ominaisuuksien ruumiillistuma: jumalan-
pelon, rehellisyyden ja oikeamielisyyden.

Viime vuosikymmenien moralinen löysyys

.ia tapojen turmelus olivat hänelle kauhis-
tus, eikä hän suinkaan säästänyt sanojaan

niitä arvostellessaan ja tuomitessaan. Mut-
ta hänen maailmankatsomuksensa ei siltä
ollut ahdas eikä yksipuolinen. Hänen
erittäin pirteä ja vilkas aitokarjalainen

luonteensa oli leikillisyyden ja huumorin
leimaama, ja kuka hänen oli kuullut maa-
laavin elein ja sattuvin sanansutkauksin
kertovan maailman menosta ja nuoruuten-

sa aikuisista tavoista ja tapahtumista, ei
sitä hevillä unohda. Keveät mullat ai-
kansa ahertaneen kelpo ihmisen ja herttai-
sen henkilön haudalle!

T.k. 23 pnä kuoli täällä pitkäl-
lisen sairauden jälkeen Heikki
Psrkk o n e n noin 7:5 vuoden
ikäisenä.

Tuomarinrotiva Anna Maria
Mon ti n kuoii teillä t.k. 28
gnä noin 64 vuoden ikäisenä. Lä-
hinnä surevat vainajaa omaiset.

Siemennäytteiy Viipuriin

Toimeenpannaan ensi joulukuulla.
Näyttelyohjelma julkaistu.

Viime aikoina on maatalouden edis-
tämistyössä aiottu kiinnittää entistä
enemmän huomiota maataloutta kos-
kevien erikoisnäyttelyiden järjestämi-
seen. Sellaisina mainittakoon esim.
Lahdessa v. 1(127 pidetty ,kotieiä:n-
näyttely ja parhaillaan valmisteilla
oleva Belsingrin puutaihanäyttelv. Eri-
'koiinäyrtelyiden järjestämistä voidaan
täydellä syyllä puoltaa ennenkaikkea
koii asialliseni hyödyn perusteella, joka
»iistä on m'llo maatalouden alalle, jon-
ka näyttely käsittää, olkoonkin niin,
ettei tällaisissa näyttelyissä yleisö-
määrä olekaan niin runsas kuin niis-,-ä
näyttelyissä, jotka käsittävät kaikki
maatalouden eri haarat.

Viipurin I. maanviljelysseura un
ryhtynyt järjestämään koko ainettaan
käsittävää siemen- ja perunanäyttelyä
siima mielessä, että se kehitys, joka
näillä kaskiviljelyksen aloilla on viime
vuosina havaittavissa, voimistuisi ja
laajenisi. Etelä-Karjalassa on niin. jo
melkoisesti käytännössä uusia jalos-
tettuja, suurisatoisia vilja-, ja peruna-
laatuja, joiden viljelykseen myöskin
alueen ilmasto on sopiva. Saadakseen
yleiskuvan tilanteesta tällä alalla ja
levittääkseen tuntemusta laajoihin
maanviljelyspiireihin näistä oloihin
sopivista ja satoisista kasvilaaduitta
on maanviljelysseuran johtokunta la-
man näyttelyn suunnitellut ja siinä
mielensä tnivoiaain sille alueen maan-
viljelijäin huomiota.

Näyttelyn lähimpää aikaa ei ele vie-
lä määrätty, vaan se tullaan pitämään
Viipurissa ensi joulukuulla maan *il je-
ly-s.-euran syyskokouksen yhteydessä
maanviljelysseuran uudessa huoneis-
tossa.

Näyttelyosastot ovat seuraava;
I o<-a-to: siemenet: 1 alaosasto:

yksityisten näytteille asettama!. 1
luok'ka: korsi viljain siemenet: a. syys-
vclniii. b. kevätvehnä, c. syysruis, d.
juhannusruis, e. kevätruis, f. ohra ia g.
kama. 2 luokka: palkoviljain sieme-
net: a. peltopapu, b. pelto-herne, c. vii-
na. 3 luokka: tattariin siemenet: a. pu-
na-apila, b. al*ik-e-apila, c. timotei.
il. puntarpää, p. koirani-noho, f. nurmi-
nata ja s. muut nurmikasvit. 5. luokka:
juurikasvien siemenet: a. turnipsi, b.
lanttu, ja c. muut juurikasvit. 0. luok-
ka: teollistiu.-kasvien siememet: a. pel-
lava, b. hamppu, c. muut teollisuus-
kasvit. 2. Alaosasto: liikkeitten ja yh-
distysten näytteille asettamat: 7. luok-
ka: siemennäytteet ryhmissä: 3. ala-
osasto: siemen- ja kasvikokoelmat
kii grraafilliset esitytset

II 0.-asto: Perunat.

solle antaa

Näyttelyyn voivat osallistua kaik-ki
Viipurin 1. maanviljelysseuran alueen
maatalouden harjoittajat, maatalou-
delliset yhdistykset ja. liikkeet.

Ilmoitus osanotosta on tehtävä i>ai—-
kalliselle maamiesseuralle, -en neuvo-
jalle tai Viipurin Lmaanviljelysseural-
le o*.: Viipuri, lokakuun 10 päivään
mennessä erikoisilla ilmoituskaavak-
keilla. jnita saa edellä mainit n iit.i seu-
roilta ja henkilöiltä. Osanottomaksu
näytteelle on Smk. 4:— paitsi yhdis-
tyksillä ja liikkeiltä Smk. "_'s: — neliö-
metriltä.

Eri näytteiden tulee sisältää vuoden
1!C29 satoa korsiviljain, palkokasvien
ja tattarin siemennä 2 litraa, nurmi-
kasvien, teollisuuskasvien juarikaevi-
en siementä 0,5 litraa sekä perunoita 5
litraa.

Sienieunäytteet käydään ottamassa
jokaisen maanviljelijän laotna loka-
kuun 15 päivän .ia marras-kuun 1 päi-

vän välisenä aikana. Perunanäytteet
kootaan taasen joulukuussa juuri en-
nen näyttelyä. Näytteiden otosta, lä-
hettämisestä ja paikoille.mi asettami-
6es ta huolehtii Viipurin 1. maa-nvilje-
lysseura.

Näytteiden tutkitutta inisen huoltaa
Viipurin I. maanviljelysseura ja arvos-
telun suorittavat maanviljelysseuran
johtokunnan valitsemat palkintolauta-
kunnat. Yksityisten maanviljelijäin
näytteille asettamat näytteet arvostel-
laan ja palkitaan) sekä erikseen että
liiviinkin ryhminä. Maataloudellisten
yhdistysten ja liikkeitten näytteille
asettamat näytteet arvostellaan ja pal-
kitaan vain ryliininä. Maamiesseurat
arvostellaan ja palkitaan myöskin sen
jäsenien näyttelyssä saavuttamien tu-
listen perusteella.

Palkintoina näyttelyissä jaetaan ra-
baa ja kunniakir.pija >sokä kunniapal-
kintoja >ikiili kuin niitä asetetaan
maanviljelysseuran johtokunnan käy-
tettäväksi.

Kellovarkaus linja-autossa Imatran
Lappeenrannan välillä. Eileil iltapäi-
vällä sattui linja-autossa Imatran ja
Lappeenrannan välillä omituinen kel-
lon katoaminen.

Ku'ii liikemies Lauri Paloluoma as-
tui Lappeenrannassa 7-beagen linia-
au-toon. oli hänellä taskussa arvokas
reunoiltaan koristettu anteriikkalainen
Illinoisin valmistetta oleva 17-kivi-
nen ankkurikello, jonka perissä cli
■suojeluskunnan mestarouemerkki kak-
sintai.-telusta pistoolilla. Noustessaan
autosta Imatralla oli keli" omituiseLa
tavalla kadotinnt. Matkustajat vaihtui-
vat pitkin matkaa, jotem selvyyttä
asiaan ei vielä eilen naatit. Kello oli
kallisarvoinen. Atiasta, mi ilmoiteltu
ImatTan poliisille,

KARJALA
Kanneljärven kansanopisto.

Aioti ,i,i uuden lukuvuoden lokak. 22 pnä.

Niinkuin lehdessämme olevassa ilmoituk-
sessa on mainittu, alottaa Kanneljärven
kansanopisto uuden lukuvuotensa ensi lo-
kakuun 22 pnä. Tämä lukuvuosi on jär-
jestyksessä 36, ollen mainittu kansanopisto
maamme vanhimpia. Sillä onkin taka-
naan pitkäaikaiset perinnäistavat ja laa-
joissa piireissä tunnettu työ. Samoissa
merkeissä tullaan työtä edelleenkin jatka-

maan säilyttämällä kansanopistojen ohjel-

ma pääasiassa sellaisena, jollaisena se on
tunnettu kautta maan.

Kansanopisto on pääasiallisesti maaseu-
tunuorison koulu, jossa varttuneeseen
ikään ehtineet miehet ja naiset saavat
niitä tietoja ja taitoja, jotka ovat heille
tarpeellisia varsinaista elämäntehtävään-
sä suorittaessaan. Ammattitiedon rinnalla
tarvitaan myöskin yleistä kansalaissivis-
tystä ja yhteiskunnallista kasvatusta sekä
luonteen kehitystä. Näitä päämääriä pyr-
kii Kanneljärven kansanopistokin saavut-
tamaan. Toteuttamalla työkoulun periaa-

tetta on opetusohjelmaan saatu sovelle-
tuksi myöskin runsaasti ammattiaineita,
joista maatalous, käsityöt ja kotitalous-
opetus tytöille ovat erikoisesti mainittavat.
Lisäksi on Kanneljärven kansanopiston oh-
jelmaan otettu erikoiset veistonohjaaja-

kurssit kansakoulujen veistonopettajiksi
aikoville.

Kustannukset Kanneljärven kansanopis-
tossa ovat yleensä samat kuin maamme
muissakin kansanopistoissa. Lukukausi-
maksu on 200 mk., asunto maksaa 15 mk.
ja ruoka 70 mk. viikolta. Varattomat op-
pilaat voivat saada huomattavia alennuk-
sia. Lähempiä tietoja kansanopiston ope-
tusohjelmasta sekä kustannuksista ja
muista tarvittavista seikoista saa paine-
tusta vuosikertomuksesta, joka lähetetään
pyydettäessä ilmaiseksi.

Kun hakuaika Kanneljärven kansanopis-

toon on käsissä, keholtamme maaseudun
valveutunutta nuorisoa lähettämään hake-
muksensa päästäkseen nauttimaan sitä
hedelmällistä ja herättävää valistusta.
jonka kansanopisto voi maaseudun nuori-

.Muulaan opettaja) helistyksen ko-
kous pidetään rovastin pappilassa
ensi syyskuun - pnä klo 10.

Kokouksen ohjelmana on m.ui. al-
aisemmin asetutun valiokunnan lau-
sunto kristinopin oppimäärästä kansa-
koulussa, esitelmä oppilaskirjastoista,
esitelmä lastentajuisesta kirjallisuu-
desta sekä useita keskushallituksen
lähettämiä kouluelämän tärkeimpiä
puolia käsitteleviä keskustelukysy-
myksiä. Lisiik-i on viriä muuta arvo-
kasta ohjelmaa.

Äskeinen junasta putoaminen
Liimataila. Viime lauantaisessa l?h-
-ojuän Liisa Mansik-

ka-uimisen nuoren naisen pu: oamises-
ta junasta lähellä Liimatan asemaa,
jolloin mainittu henkilö ruhjoutui kuo-
liaaksi. Uutisen yhteydessä mainittiin
-iimaila, että erinäiset seikat viittasi-
vat itsemurhaan. Viipurin Kaupungin
poliisilaitokseni tutkinto-osastolla on
tapahtuman johdosta pidetty kuuluste-
luja, mutta niissä ei ole käynyt soivil-
le mitään sellaista, mikä viittaisi itse-
murhaan, joten kysymyksessä on kai-
kella päättäen tapaturma. Tutkimuk-
sia on vaikeuttanut se. ettei tapahtu-
malla ollut muuta kuin yksi ainoa sil-
minnäkijä, joka hänkään ei ollut pai-
kalla näkemässä putoamisen alkuvai-
hetta ja sen syytä, vaan ennätti vau-
nun sillalle va>ta. 'kun mainittu nainen
oli jo horjahtanut puskurien päälle.

Kahvilaliikkecl. Suojärven pitäjän
Kaipaan kylästä olevalle liikemiehelle Jo-
hannes Kostilaisellc on myönnetty lupa II
luokan matkustajakoti-, ravintola -ja bil-
jardiliikkeen harjoittamiseen Suo.iarven
pitäjän Kaipaan kylässä Suojärven Seura-
huone osakeyhtiön omistamassa talossa,
omalla vastuullaan ja liikenimellä *Suo-
järven Seurahuone*.

Uudenkirkon pitäjästä olevalle palstati-

lallisen vaimolle Aino Parkkarille on
myönnetty lupa täysihoitolaliikkeen har-
joittamiseen Terijoen pitäjän Terijoen ky-

lässä, talonomistaja Olga Ylöseltä vuok-
raamissaan kahdessa asuinrakennuksessa,
omalla vastuullaan ja toiminimellä .»Mat-
kustajakoti Betania».

Tulenarkojen nesteiden myynti. Vii-

purin kaupungissa toimivalle J. Hallen-
berg-nimisellc toiminimelle on myönnetty
lupa 2,500 litran vetoisen maanalaisen
bentsiinisäillön rakentamiseen toiminimen
omistaman kauppatalon läheisyyteen Vii-
purin pitäjän Tammisuon kylässä.

Suomen Mineraali Oy.-nimiselle toimini-

mellc on myönnetty lupa 4.000 litran ve-
toisen maanalaisen bcntsiinisäiliön raken-
tamiseen Uuraan Laivatorillc, Viipurin

kaupungin rahatoimikamarilla vuokratulle

maalle.

Kahvila suljettu Haminassa. Hami-
nan kaupungissa sijaitseva, »Haminan
KahvisaliU-nimincn kahvilaliike on maa-
herran toimenpiteestä suljettu 1 kuukau-
den ajaksi, koska sanotussa kahvilaliik-
keessä on esiintynyt sellaista väärinkäy-

töstä, kuin mainitaan ravintolan-, yöma-

jan-, kahvilan-, biljardin- ja keilaradan-
pidosta tammikuun 28 pnä 1,322 annetus-
sa asetukset»*.

6 osanottajaa.
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järkyttävä tapaturma
Leppäkoskella.

Kaksi työmiestä menettänyt hen-
kensä nostoranan jalan kaa-

tuessa.

Eilen iltapäivällä sattui Leppä-
kosken ja Hämekosken välillä ole-
vassa valtion rautateiden sora-
kuopassa järkyttävä tapaturma,
joka vaati kahden työläisen hen-
gen.

Mainitussa paikassa olivat eräät
työmiehet purkaneet nostoranan,
jota yleensä melkein kaikkialla
kutsutaan «Hulluksi Jussiksi»,
kolmijalkaa. Tällöin jostain
Syystä kolmijalan päällä oleva
rautapultti katkoi ja kolmijalka
putosi työmiesten päälle. Tämän
johdosia kuoli heti työmies Mat-
ti Karvinen Hämekoske]-
ta. Li<äk-i sai kaksi työmiestä
vammoja, joista työmies Antti
I. a i v a i s e n saamat olivat vai-
keampia. Taivainen tuotiinkin
Sortavalan yleiseen sairaalaan
hoidettavaksi, mutta täällä hän
kohta kuoli. Y.

Uskonnon-historiallinen
konferenssi.

Alkanut Lundissa. Suomesta

Tiistaina alkavaan uskonnon-
historialliseen konferenssiin on t ; <
hiin päivään mennessä ilmoittautu
mu '_':!!• osanottajaa 26 maasta
niisiä Ruotsista 54, Tanskasta 19.
Norjasta 9 ja Suomesta <>•

Suojärven käräjillä

eilen tuomittiin työmies Paavo Kuuni
Vuonteleen ky liistä 7 kuukamli-k>i
vankeuteen, työmies Kyri! Martiskai-
nen samasta kylästä 7 kuukaudeksi
vankeuteen ja työmies Mikko Myl-
läri Naistenjärveltä 8 kuukaudeksi
vankeuteen ammattimaisesta viinan
valmistuksesta .hi myynnistä.

Lisäksi käsiteltiin ui.m. työmies
Aaro Kojoa Kaitajärven kylästä vas-
taan nosteltu eyytejuttu törkeästä pa-
hoinpitelystä.

Kojo oii viime heinäkuussa lyönyt
puukolla työmies Eino Mänoktöltä
solisvaltimon piikki Männistön saa-
ma vanuna oli niin vaikea, eitä hän
makaa edelleenkin heikkona sairaana
Sortavalassa.

Juttu lykättiin syyskuussa pidettä-
viin välikäräjiin.

Valtion rautatiet. Avoinna
olevaa kolmannen luokan varas-
tonhoitajan tointa Viipurin varas-
tossa ovat hakeneet kirjanpitäjä
A. E. Mielonen ja puutavarankir-
janpitäjä A. V. Hietamies-

Lääkintähallitus. Lääkintä-
ballituksen osas-
topäällikön virkaan on lääkintä-
hallitus ehdottanul aimitettäväksi
apteekkien tarkastaja, f il. maiste-
ri li. TT. B ii r 1 n n rl i n

Apteekit. Lääkintähallitus
on ehdottanut, että Eaukivuoren
apteekin apteekkioikeos annettai-
siin proviisori lidit Dagmar
V i 1 k in a n i 1 1 e.

Sosialiministeriö. Valtioneu-
voston yleisessä istunnossa eilen
vahvistettiin sosialiministerin ja

apulaissosialiminjsterin välinen
työjako. Sen mukaan kuuluvat
apu la issosi alimini st eri n tehtäviin
köyhäinhoito, alkoholi- ja lasten-
suojeluasiat kaikkien muiden asi-

oiden kiiuluessa sosialiministeri
Paavilaiselle.

Yhdysliikenne. Rautatie-
hallitus on kulkulaitosten, ja
yleisien töiden ministeriölle esit-
liinyt, että kiitotavarankuljetus
ot et laisiin suonia la is-venälä isossa
yhdysliikenteessä käytäntöön lu-
kien tammikuun l p: -tii 1830-

Nopeakulkuiset moottorialukset. Lap-
peenrannan kaupungista oleville insinööri
Väinö Immoselle ja johtaja Verner Luos-
tariselle on kummallekin myönnetty oi-
keus omistaa nopeakulkuinen moottorive-
ne sekä käyttää sitä.

Spriitakavarikku. Eilen keski-
päivällä takavarikoivat valvontaosas-
toa konstaapelit fauuilainoieinen rau-
iiiista venheen ja 12 kpl. 10 litran
spriika liisteriä. Soutajat työmiehet
Antero Viskari ja Onni Myyryläinen.
molemmat Viipurista pidätettiin ja
asetetaan heidät syytteesien luvatto-
masta väkijuomien kuljetuksesta.

Humalaisia pidätettiin "Viipurin

(poliisipiirien alueilta eileo 18 kappa-
letta.

k_— j

Lisätkää tulojanne
käyttäkää GMC-

VIIPURI. PUHELIN .7,7'/:?.

Muut lehdet
Lumivaaran ja Jaakki-
man seurakuntien väli-

nen juttu.

Niinkuin lehdessämme asein on
selostettu, ei Lumivaaran seura-
kuuta saanut mitään ivaa -Jaakki-
man seurakunnan papiston virka-
taloista erotessaan Jaakkimasta
eri seurakunnaksi. Nyt on Lumi-
vaaran seurakunta pyytänyt val-
tiolta rahallista korvausta karsi-
mastaan vääryydestä. Myöskin
Svenska Pres s en on kiin-
nittänyt huomiota tähän asiaan
lausuen seuraavasti:

Sallitus, siis valtion oraa orgaani, on
tehnyt Lumivaaran seurakunnalle tii-
miin vääryyden, mutta kuitenkaan ci
hallitus perustuslakivaliokunnan mie-
lestä ole tehnyt niin selvää laittomuut-
ta, että se voitaisiin vetää siitä edes-
vastuuseen. Näissä oloissa tuntuu koh-
tuulliselta, että valtio korvaa Lumi-
vaaralle aineellisen vahingon. Tämän
kantta joutuisi tosin Jaakkiman seu-
rakunta hyötymään, koska se saisi pi-
tää papiston virkatalonsa semmoisi-
naan, vaikka kymmenen kylää on sii-
tä erotettu eri seurakunnaksi, mutta
jollei valtioneuvoston päätöstä vuo-
delta 1922 kumota, on tässä asiassa
mahdotonta saada mitään oikaisua ai-
kaan. Mutta samat kohtuussyyt, joilla
voidaan puolustaa Lumivaaran kor-

voi lukea Jaakkiman
hyväksi, kun se »aa pitää sille, jo 7
vuotta sitten myönnetyn omaisuuden.

Voi olla mahdollista, ettei hallitus
tunne halua ehdottaa valtionvaroista
Lumivaaralle korvausta. Tuntuisi jok-

seenkin oudolta, jos toinen hallitus
ehdottaisi valtionvaroja käytettäväksi
toisen hallituksen erehdysten oikomi-
seen. Mutta siinä tapauksessa voi joku
yksityinen edustaja tehdä eduskun-
nassa alotteen. Ei ole tosin hauska
nähdä, että valtio saa suorittaa meno-
erän, jota olisi voitu välttää. Parempi
kuitenkin niin päin. kuin että väärä
hallituksen päätös, jos ei sitä voida
muuttaa, aiheuttaa vääryyden.

Liikaa komeilua.
Liialliseksi komeiluksi leimaa

S a Ukii nd a n Kan s a sen
tavan, jolla Suomea Kansainlii-
ton yleiskokouksessa edustava val-
tuuskunta on kokoonpantu. Siihen
kuuluu näet ulkoministeri Proco-
pen lisäksi Geneven lähettiläs
Bolsti, Tukholman lähettiläs
Erich, Tallinnan lähettiläs Vuori-
maa, ulkoministeriön kansliapääl-
likkö, ministeri Yrjö-Koskinen.
kansanedustajat Kelo ja Schau-
man sekä rouva Hainari, siis kaik-
kiaan 8 henkeä. Lisäksi matkustaa
tietysti ulkoministerin sihteeri,
mahdollisesti muitakin henkilöitä.

Satakunnan Kansa hyväksyy
Procopen, Holstin ja Erichin,
mutta pitää muita tarpeettomin*,
puoluesyiden vuoksi valittuina.
Ei -RuotsiHakaan ole näin lukui-
saa lähetystöä eikä kokouksessa

kuormavaunuja
TULONNE lisääntyvät, jos Te järjestäes-
sänne kuljetuskysymyksenne, käytätte hy-
väksenne kokemusta, jonka muut ovat voit-
taneet ja saaneet kalliisti maksaa että
kuhunkin tarkoitukseen on vain yksi oikea
vaunutyyppi.

Asetamme mielellämme käytettäväksenne
kokemuksemme, jonka olemme saavuttaneet
analvsoimalla lukemattomia kuljetuskvsy-
myksiä. Soittakaa meille tänään se ei
velvoita Teitä mihinkään, mutta voi johtaa
tulojenne lisääntymiseen.

GMC-sarjassa on niin monta eri tyyppiä
ja mallia, että voimme lähettää niistä juuri
sen kuormavaunun, joka parhaiten sopii
erikoistarkoitukseenne.

ALEKS KARHIAINEN
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nle esille erikoisesti Suomea kos-
kevia asioita. Lehti on ankara ar-
vostelussaan :

Että. mainitut kolme ministeriä on
nimitetty Suomen valtuuskunnan jä-
seniksi, voidaan siis varsin hyvin kä-
sittää. Sen sijaan ei ole kovin helppo
käsittää, mitkä syyt ovat aiheuttaneet
toisten edellä mainittujen henkilöiden
luukaan ottamisen. Kuu kerran ulko-
ministeri on Suomen pääedustaja,
tuntuu ulkoministeriön korkean vir-
kamiehen lähettäminen hänen avusta-
jakseen jokseenkin tarpeettomalta.
koska hänellä kerran jo on kaksi pä-
tevää avustajaa. Yhtä tarpeettomal-
ta tuntuu Tallinnan lähettilään lähet-
täminen Geneveen. Ministeri Vuori-
maa saattaa olla lahjakas ja taitava
mies. mutta tuskinpa hän kuitenkaan
lienee niin suuri kansainvälisen poli-
tiikan ja kansainliitossa esille tule-
vien kysymysten tuntija, että hänen
oleskelunsa Genevessä olisi ehdotto-
masti välttämätön. Tämä arvostelu pi-
tää vielä suuremmassa määrässä paik-
kansa herrojen Kedon ja Schaumanin
nimittämiseen nähden. Viimemainittu
on kyllä harrastanut paljon ulkopoli-
tiikkaakin, samoin kuin hän on har-
rastanut melkein kaikkia asioita matin

ja taivaan välillä, mutta tuskinpa hän
sittenkään on niin suuri valo. että hä-
nen täytyy antaa paistaa myöskin Ge-
nevessä. Mitä rouva Hainariin vih-
doin tulee, on hän kyllä usein aikai-
semmin edustanut Suomea ja ottanut
osaa kansainliiton erilaisten valiokun-
tien ja komissionien työskentelyyn.
Hänen mukaan ottamiseensa on täten
jonkun verran aihetta, mutta sama*
ei voida suinkaan sanoa herrojen
Vuorimaan. Kedon ja Schaumanin
nimittämisestä valtuuskunnan jäse-
niksi.

Samasta asiasta kirjoitti joku
päivä sitten Svenska Pressen, jon-
ka mielestä Vuorimaa oli päässyt
siksi mukaan, että hänestä maa-
laisliitto kasvattaa tulevaa ulko-
ministeriä. Schauman olisi muu-
ton ollut sopiva, mutta ulkoasiain
valiokunnan puheenjohtajana hä-
nen vapautensa ja itsenäisyytensä
joutuu tämmöisen matkan vaoksi
vaa raan.

Rohkeaksi komiteaksi

nimittää T urun Sanomat vi-
rastokomiteaa, sillä se on uskalta-
nut ehdottaa keskusvirastoja lak-
kautettavaksi ja yhdistettäväksi
asianomaisiin ministeriöihin, l.eh-
ti puolustaa innokkaasti muutosta,
mutta arvelee, että sen toteutta-
miseen menee ainakin 30 vuotta,
sillä demokratia ei kykene saa-
maan mitään lyhyemmässä ajassa
aikaan. Loppusanat kuuluvat:

Jos lakkautetaan .ia
yhdistetään ministeriöihin, niin tapah-
tuu se toivottavasti sillä tavalla, että
sarananvoitelijatrypin miehet eivät
voi päästä muille kuin ministeripai-
koille. Näillä paikoilla lie eivät yleen-
sä ole pitkäaikaiseksi vastukseksi. Ei
ainakaan yhteen menoon.

Yhdymme, erittäiukiu viimei-
siin sanoihini
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Rikostilasto
heinäkuulta

yhä kasvava
Viissie vuoden heinäkuu-
hun verraten huimaava

nousu.
maan

Maatalousministeriö on nojau-
tuen valtioneuvoston 26 p:ltä huh-
tikuuta 1928 pienviljelijöille
myönnettävistä uutis- ja laidunvil-
jelyspalkkioista antaman päätök-
sen 8 pykälään antanut sanotun
päätöksen sovclluttamiscsta seu-
raavan lisämääräyksen:

1) että pienviljelijän, jolle on
uutis- ja laidtniviljelyspalkkiota
myönnetty, on katsottu menettä-
neen oikeuden palkkioon myydes-
sään tilan ennen raivauksen alka-
mista ;

Hikosii moifaksia tehtiin
rikosrekisterin*' kaikkiaan
1,-iIS, tarun ollessa viime

vuonna 1,170.

Maamme alioikeuksista on hei-
näkuulla rikosrekisteriin saapu-
nut- rikosilmoituksia allamaini-
tusta lukumäärästä henkilöitä,
jotka nvat tuomitut niin törkeistä
rikoksista, että niistä ou ollut
ilmoitettava rikosrekisteriin. Ver-
tauksena on sulkumerkkien si-
sään merkitty vastaavat numerot
heinäkuulta 1928.

Valtioon ja yhteiskuntaan koh-
distuvain rikosten ryhmässä oli
ilmoitettuja rikoksia seuraavasti:
Uskontorikoksel O (0), valtiori-
kokset O (3), väkivalta ja haitan-
teko virkamiehelle 21 (22), ylei-
sen järjestyksen häiritseminen 31
(14), väärä vala S (3), suku- ja
aviorikokset 2 (Oi. siveellisyysri-
kokset 5 (1), rauhan rikkominen
r> (3), murhapoltto ja vakuutus-
petos 1 (1), väärennys 23 (30).
rafoarikofcset 0 (0), tullimaksun
kavallus 1) 112). veron kavaltami-
nen (i (5), salakuljetus (muuta
kuin alkoholi) 0 14), virkarikokset
,7 (0), virkamielien juopumus IS
(43), muut tähän ryhmään kuu-
luvat rikokset 23 (15). Yhteensä
tässä ryhmässä 159,' joista 133
miestä ja 26 naista (160, joista
142 miestä ja 18 naista).

2) että tällaisen viljelmän uusi
omistaja on oikeutettu palkkiota
saamaan, mikäli hiin asianomaises-
sa järjestyksessä sitoutuu ja hänet
hyväksytään raivaustyö suoritta-
maan;

3) että mikäli tilanmyynti ta-
pahtuu senjälkeen kuin myyjä on
saanut oikeuden palkkion ensi
eriin nostoon tai on sen jo nosta-
nut eikä uusi omistaja suostu rai-
vau-ta loppuun suorittamaan, ci
palkkiota makseta ja peritään
palkkion maksettu en-imäincnkin
erä takaisin valtioneuvoston edel-
lämainitun päätöksen 5 pykälän 1
kohdan mukaisesti kuitenkin niin,
että jos osa uutisviljelyksestä on
täydessä viljelyskunnossa, voidaan
viljelijälle maksaa sitä osaa vas-
taava palkkio;

4) että jos uusi omistaja suostuu
asian mukaisessa järjest yksessä
loppuun suorittamaan' edellisessä

Yksilöön kohdistuvat rikokset
jakaantuivat, seuraavasti: Murha

•S (2), tappo ja pahoinpitely kuo-
leman seurauksella 33 (15), mur-
han tai lapon yritys 0 (0). törkeä
pahoinpitely ja tappelu 53 (31),
kuoleman tai ruumiinvamman
tuottamus 10 (5). lievä pahoinpi-
tely 60 (54), lapsenmurha 4 (.5).
muut sikiöitä koskevat, rikokset
4- (1), väkisin makaaminen 7 (1).
muut yksilöön kohdistuva! rikok-
set 0 (4). Yhteensä täs-ä ryh-
mässä 185, joista 173 .miestä ja 12
naista. (118, joista 107 miestä ja
11 naii-ta).

Puolustuslaitos.
Siirtoja ja nimityksiä armeijassa

Ylei-esikunnan komento-osas-
ton päällikkö, evesti Paavo .Tuho
Talvela on siirretty Suomen Y;il-
koisesta kaartista yleisesikuntaan.

Everstiluutnantti Oscar Bjarne
Jlugo Nordensvan on siirretty
K aart in •) ii ii k ii ripa tai joona sta
Suomen Valkoiseen kaartiin ja
määrätty sanotun rykmentin ko-
nien läjäksi.

Everstiluutnantti Jarl Gustaf
Taucher on siirretty yleisesikun-
nasta Keski-Suornen rykmenttiin
ja määrätty mainitun rykmentin
komentajaksi.

Omaisuuteen kohdistuvia ri-
koksia oli: Näpistys 49 (36), yk-
smkert. varkaus 81 (99), törkeä
varkaus 74 (64), kavallus 13 (18),
ryöstö ja kiristys 2 (8), varaste-
tun tavaran kätkeminen 12 (14),
petos lo (14), muut. omaisuusri-
kokset 13 (14). Yhteensä uimiin
ryhmiin rikollisia 257, joista 219
miestä. 08 naista (367, joista 225
miestä ja 42 naista).

Kieltolaki- ja muut rikokset:
Alkoholin valmistus 5S (35), al-
koholin myynti 185 (179). alko-
holin törk. laat. maahantuonti
(= salakuljetus) 132 (89). alko-
holin törk.laat. varastossapito 138
(136). Muut kieltolakirikokset 9
(12), autonajo juopuneena 15
(24). Muut rikokset asetuksia
vastaan 37 (5). Tämän ryhmän
rikollisia yhteensä 717. joista 595
miestä. 12*2 naista (625, joista S :JB
miestä ja 87 naista).

Suin sata massa sähköinsinöörinä
toimiva insi nöönkapteeni luut-
nantti Martin Joakim Ollikainen
on määrätty hoitamaan sotasata-
man teknillisen toimiston päälli-
kön virkaa sinä aikana, joksi mai-
nitun viran vakinainen haltija on
määrätty toisen viran hoitajiksi.

Yleisesikunnan majuri Erkki E.
Tuomi on määrätty sotilasasia-
miehen toimeen.

Yleisesikuntaupseeri-arvoni-
men ovat saaneet everstiluutantti
Vilho Kuussaan ja majuri Usko
Eljas Turtola yleisesikunnasta,
majuri Urho Aksel Tähtinen en-
simäiscn divisionan esikunnasta,
kapteeni A. Alfthan Poihjois-Sa-
von Rykmentistä ja majuri Kaar-
lo Kustaa Sihvo Ilmavoimien esi-
kunnasta.

Everstiluutnantti Aksel Fred-
rik Airo on siirretty yleisesikun-
nasta Polkupyöräpä taljoona 2:ccn
määräten mainitun pataljoonan
komentajaksi. everstiluutnantti
Into Erkki Salmio yleisesikun-
nasta Polkupyöräpataljoona 3:een
määräten mainitun pataljoonan
komentajaksi. everstiluutnantti
Carl Gustaf Schauman Kenttäty-
kistörykmentti 1 :stä Kenttätykis-
törykmentti 3:een määräten ryk-
mentin komentajan apulaiseksi,
kapteeni Harald Ilmari Ny-
man Kenttätykistörykmentti
1 :stä yleisesikuntaan, maju-
ri Väinii Johannes Toi-
vonen Savon Prikaatin esikunnas-
ta taistelukouluun. everstiluut-
natti Trans Uno Fagerley Polku-
pyöräpataljoona 2:sta Kaartin
jääkäripataljoonaan määräten
mainitun pataljoonan komenta-
jaksi, majuri Toivo Frithiof Lind-
qui.st Viipurin Rykmentistä Savon
Prikaatin esikuntaan, everstiluut-
nantti Lars Rafael Melander
Kenttätykistörykmentti 3:sta
Kenttätykistörykmentti 1:een
määräten rykmentin komentajan
apulaiseksi, majuri Frans Edvard
Helminen Kenttätykistörykment-
ti li:sta yleisesikuntaan määräten
sotakorkeakoulun opettajaksi, rat-
sumestari Carl Lilius ratsuväki-
pikaatista remonttikouluun, ma-
juri Juho Erkki Saarva kadetti-
koulusta Viipurin Rykmenttiin ja
majunOskari lisakki Sippola tais-
telukoulusta Kenttätykistöryk-
mentti 3:een sekä ratsumestari
Erkki Albert Makkonen reservi-
upseeritkoulueta Hämeen ratsu-
rykmenttiin.

Uudeamflan rakuouarikuientin

Kaikki 4 ryhmää yhteensä
1,318, joista 1.120 miestä, 198
naista M.012 miestä ja 158 naisia
eli yhteensä 1.170).

Puolukkavarastot satamissa
vaarassa pilaantua.

Saksalaiset eivät tee kauppoja
arvellen maamme puolukkatuotto-
mahdollisuuksia rajattomiksi.

Asiantuntevalta taholta olemme
saaneet tietää, että vientisatamis-
samme, varsinkin Helsingissä ja
Turussa on tiiliä hetkellä melkoi-
sen suuria puolukkavarastoja
odottamassa ostajia ja että varas-
tot ovat yhä suurenemassa. Tilan-
ne vientisamissa alkaa vähitellen
näyttää toivottomalta, kun ostajia
ei ilmaannu ollenkaan. Sekä Tu-
russa että Helsingissä on kyllä
käynyt, useampiakin saksa laisia
katselemassa puolukoita, mutta ei-
vät ole suostuneet päättämään
kauppoja millään hinnoilla. Sama
kuuluu olevan asianlaita itse
Saksassa, jonne toimitetut myy-
mättömät puolukkavarastot eivät
ole saaneet ostajia.

Saksalaisten haluttomuuteen
kauppojen päättämisen suhteen
lienee o-altaan vaikuttanut se kä-
sitys, että kuluvan kesän puoluk-
kasato on niin runsas. että niitä
on saatavissa mihin hintoihin ta-
hansa.

Koska ainoassa ptfolukanvienti-
maassamme Saksassa tällä hetkel-
lä ollaan aivan haluttomia kaup-
poihin, lienee maaseudulla puolu-
koita ostavien liikkeitten nivan
turha Lähettää tavaroitaan satama-
kau nuukoihin pilaantumaan.

Pienviljelijäin uutis- ja laidunviljelys-
palkkioiden jako.

Maatalousministeriö antanut selventävät lisä-
iykset.
kohdassa tarkoitetun raivaustyön
viimeisen palkkiocrän nostamista
varten, olkoon hän oikeutettu sa-
notun palkkioerän saamaan maata-
loushallituksen myöntymyksellä,
mikäli hän muuten täyttää palkki-
on saamiseksi määrätyt ehdot;

5) että maataloushallitus on oi-
keutettu julistamaan entisten pe-
rusteiden mukaan uudelleen haet-
taviksi ne asianomaisille järjes-
töille maksetut uutis- ja laidunvil-
jelyspalkkiovarat, mitkä jäävät
käyttämättä sen vuoksi, ettei
suunniteltua raivaustyötä ole saa-
tettu asianmukaiseen kuntoon sää-
dettyyn ensimaiseen tarkastusai-
kaan mennessä;

6) samalla viljelmällä tehtäväk-
si suunnitellut uutis- sckii laidun-
raivaukset saadaan pitää toisis-
taan erillisinii työsuunnitelmina ja
parkkio niistä maksaa asianomai-
sessa järjestyksessä toisistaan
riippumatta sekä

7) että suunnitellulta raivaus-
paikalta ci tarvitse koko alaa rai-
vata viljelykselle, jos seura tai lii-
ton ammattimies toteaa työn kulu-
essa ilmenneiden seikkojen nojal-
la sen epätaloudelliseksi, vaan saa
puuttuvan alan*raivata jostain toi-
sesta paikasta viljelmää. Mutta el-
lei raivausalaa voida saada suun-
nitelmassa edellytetyn suuruisek-
si, voidaan raivattua alaa vastaa-
van palkkion osa maksaa maata-
loushallituksen suostumuksella.

30,000 lukutaidotonta
Neuvosto-Karjalassa.

»Lukutaidottomuudesta on päästä-
vä 3 vuoden kuluessa». Aiotaan
suorittaa joukko-kulttuurit yn-

nistys.

Viime sunnuntain- »Punainen
Karjala» sisältää laajan kirjoi-
tuksen rajantakaisen Karjalan ta-
kapajulla olevista kulttuuriolois-
ta. Samalla kehoitetaan suurin ot-
sikoin kulttuuri rynnistykseen.
Kirjoituksesta käy ilmi, että Kar-
jalassa on tällä haavaa 30.000 lu-
kutaidotonta tai vähemmän luku-
taitoista. Sikäläinen nuoriso- ja
puolueliittojärjestö julistaa, ett ii
lukutaidottomuus on saatava pois
3 vuoden kuluessa. Koko järjestö
aiotaan mobilisoida tämän epä-
kohdan poistamiseen. Tänä vuon-
na olisi opetettava 10,000 lukutai-
dotonta ja vähälukutaitoista lu-
kemaan.

Saa nyt sitten nähdä onko tästä
melusta mitään apua, vai onko tu-
los samanlainen kuin taloudelli-
sellakin alalla suurella porulla
tehdyistä »rynnistyksistä».

luutnantti Erik Arnold Aleksan-
der Sandström on nimitetty puo-
lustuslaitoksen ratsumestarin vir-
kaan ylentäen ratsumestariksi ja
siirtäen ratsuväkiprikaatin esi-
kuntaan.

Hämeen rakuunarykmentin
luutnantti Kaarlo Lauri on nimi-
tetty puolustuslaitoksen ratsu-
mestarin virkaan ylentäen ratsu-
mestariksi ja määräten Hämeen
rakuunarykmeiittiin.

Taloudenhoitajana 20 v. toiminut rva
Aleksandra Syren.

Eilen vietti Suomalaisen Nais-
liiton Viipurin osaston ylläpitämä
Kosovoin kasvitarha 20-vuotisjuh-
laansa. Vaatimattomuudestaan
huolimatta muodostui uhrautuvaa
ja rakkaudella suoritettua työtä
osoittava juhla mieliinpainuvaksi
tilaisuudeksi.

)• a >S y r e n i 1 1 o, lausuen
sydämellisiä ja vilpittömiä kii-
toksen sanoja sen uhrautu-
van ja rakkaudella suoritetun
työn johdosta, niitä rva Sy-
ren on kasvitarhassa tehnyt.
Puheen päätyttyä ojensi rva Kau-
ranen uskolliselle työntekijälle
hopeisen kahvikaluston Naisliiton
vaatimattomana kiitollisuuden
osoituksena epäitsekkäästä työstä.
Samalla hän luki kunniakirjan ja
kiinnitti rva Syrenin rintaan ho-
peamitalin, jonka oli lähettänyt
Suomen Maataloustuottajain Kes-
kusliitto. Sitten tuli seppelöidyn
ja kukitetun kunnianarvoisan
vanhuksen luokse kaksi tyttöstä
ja sirotteli kukkasia hänen tuolin-
sa ympärille.

Kun lapset olivat jälleen opet-
tajiensa johdolla yhteisesti laula-
neet saapui vielä kaksi tyttöstä,
jotka ojensivat rva Kauraselle
ruusuja toisen lausuessa runon se-
kä samoin lasten puolesta annet-
tiin rva Syrenille lahja toisen lah-
jan tuojan lausuessa hänellekin
runon.

Kun kutsuvieraat olivat saapu-
neet lastentarhalle ja heille oli
tarjoiltu kahvia, lauloivat lapset
tervetuliaisiksi herttaisella taval-
la laulun opettajiensa rouvien H.
Vihal a i s e n ja L. Mer t o-
I a n johdolla. Tiimiin jälkeen rva
Vihalainen esitti katsauksen tar-
han toimintaan 20-vuodcn aikana.
Tarha on perustettu rva H. K a u-
ras e n alotteesta 20 vuotta sit-
ten. Rva Vihalainen lausuikin rva
Kauraselle lämpimiä kiitoksen sa-
noja siitä työstä, mitä hän Naislii-
ton kasvitarhatoimikunnan pu-
heenjohtajana kuluneiden 20 vuo-
den aikan on kasvitarhan hyväksi
tehnyt. Tänä aikana on kasvitar-
hassa ollut, kaikkiaan yli 3000 las-
ta. Korkein määrä, mikä yhdellä
kertaa on tarhassa ollut, kohoaa
2Go:cen. Tänä vuonna on lapsia
86. Kasvitarhatyön ohella on lei-
kitty, uitu, retkeilty j.n.e. yleensä
koetettu järjestää lapsille mahdol-
lisimman runsaasti kesän riemuja.
Joka päivä on heille annettu keit-
toruoka-ateria. Varoja on hankit-
tu juhlilla ja keräyksillä. Lisäksi
on saatu lahjoituksia. Pääasiassa
on toimintaa kuitenkin voitu jat-
kaa vain kaupunginvaltuuston
myöntämän avustuksen turvin.
Kaupungilta on kasvitarha saanut
vesijohtolaitoksen liepeillä olevan
alueen, missä on voitu järjestää
lapsille maapalstat viljelmiä var-
ten.

Tämän jälkeen suorittivat lap-
set muutamia laululeikkejä ja
esittivät muutakin, niitä heille
työnteon ohella oli opetettu.

Eva Kauranen puhui sitten kas-
vitarhan uskollisena ja uupumat-
tomana taloudenhoitajana 20 vuot-
ta toimineelle rva Ale k s a n d -

Valtion patruunatehdas.

Jolit. \Veltheim siirtyy takaisin
kivääritehtaan johtajaksi.

Saadun li-edon mukaan tulee
Lapualla sijaitsevan valtion pat-
ruunatehtaan johtaja, insinööri Iv.
Weltheim siirtymään valtion ki-
vääritehtaan johtajaksi Jyväsky-
lään, mistä toimesta hän marras-
kuun alussa 1927 siirtyi Lapualle
patruunatehtaan johtajaksi.

Maanpuolustuspäivä
Heinjoella.

Vietetään ensi sunnuntaina
kirkonkylässä.

Lentonäytöksen yhteydessä aamu-
päivällä mielenkiintoinen taistelu-
näytös jännittävin? tilanteilleen.

Ensi sunnuntaina vietetään
Heinjoella maanpuolustuspäivää,
joka on ainutlaatuinen koko Itä-
Suomen maaseudulla. Ennen jo
olemme maininneet lentonäytök-
sestä, mutta sen lisäksi ovat suoje-
luskuntaviranomaiset tahtoneet
voimakkaasti olla mukana herät-
tämässä heinjokelaisten ja lähi-
seutujen asukkaiden harrastusta
puolustusasioihimme.

Sunnuntaina klo 7,30 alkaa ni-
mittäin Heinjoen kirkolla taiste-
lunäytös, jollaisia eivät ainakaan
kaikki heinjokelaiset ole olleet ti-
laisuudessa näkemään. Tilanteen
mukaan on Heinjoen kirkonkylä
sinisten hallussa, mutta punaiset
ovat päässeet etenemään aina
Heinjoen kirkonkylän liepeille,
jossa vihollisen eteneminen saa-
tiin sinisten tykistön avulla py-
sähdytetyksi. Mutta Heinjoen kir-
konkylästä ja varsinkin sen pii-
riin kuuluvan tärkeän maantieris-
teykscn omistamisesta Käydään
ankara kamppailu. Taistelu suori-
tetaan kirkonkylän aukeilla pel-
loilla, niin että jokainen voi hel-
posti seurata tilanteen kehitystä.
Taistelunäytökseen osallistuu ty-
kistöä, konekiväärejä ia miinan-
heittäjiä. On sunnuntaiaamuna
pauketta Heinjoen kirkolla. Hein-
joen suojeluskuntalaisten tulee
kokoontua taistelunäytöstä varten
klo 6 ap. seurojen talolle ja tulee
tällöin jokaisella olla mukana ki-
vääri. On selvä, että jokainen suo-
jeluskuntalainen pitää velvolli-
suutenaan osallistua taisteluhar-
joitukseen ja siten olla tekemässä
suojeluskuntaansa tunnetuksi.

Jumalanpalveluksen päätyttyä
klo 12 alkaa lentonäytös sekä mat-
kusta jalennätykset. Lentonäytök-
seen osallistuu joukko armeijan
lentokoneita, jotka esittävät lai-
vuclentoa. Vielä näemme la-ku-
varjostinesitykset. Onhan selvä,
että paikkakunnalla ei aina nähdä
laskuvarjostimia. joista kyllä pal-
jon puhutaan, mutta joita vain
harvat ovat nähneet. Lentokone
»Karjala» tarjoaa yllätystä, mutta
mitä. . . siitä lähemmin sitten ensi
sunnuntaina Heinjoella. Kaikkea
ei sovi puhua etukäteen.

Klo 14 alkaa päiväjuhla kansa-
koulun pihamaalla. Tilaisuudessa
esittää Viipurin suojeluskunnan
soittokunta soittoa. Seniälkeen on
ohjelmassa kirkkoherra Palovaa-
ran juhlapuhe ja toimittaja Emil
J. Helteen ilmailuasiaa koskeva
juhlaesitelmä. Opettaja Palmu
esittää vielä lausuntaa.

Illalla klo 19 alkaa seurojen ta-
lolla juhlailtama varsin vaihtele-
valla ja sisältörrkkaalla ohjelmal-
la. Titania kestää klo 2 saakka
yöllä.

Luonnollisesti niin hein Jokelai-
set kuin liihisputulaisctkin saapu-
vat runsaslukuisesti maanpuolus-
tuspäivää viettämään. Sisääupäa-
symafcstina kannetaan leatonäy-
.liokse»! ja kon^ar juninaa yhtei-

sesti 5 mariikaa ja lapsilta 3 mark-
kaa. Taistelunäytöksen seuraami-
nen ei maksa mitään. Juhlailta-

sisäänpääsymaksu on 12
Il .

man

Matkustajalennätykset maksa-
vat 150 markkaa hengeltä. »Kar-
jala» ottaa mukaansa vain yhden
matkustajan kerrallaan, joka is-
tuu ohjaajan edessä ja on niin ol-
len tilaisuudessa aivan vapaasti
tutustumaan kotipaikkakuntaansa
ilmasta käsin. Matkushijilennois-
la kannetaan. 6 mk. 25 p. juoksu-
kilometriltä*BOSUVOIN LASXENXASJHASIAt i.U»et ja Mtettajftt »UJefa kwcns* kcskelU-

KARJALA

Rosuvoin
kasvitarha

20-vnotias.
Eilen oli lastentarhalla
yksinkertainen juhla-

tilaisuus.
Kuluneena kesänä on
tarhassa ollut 86 lasta.

M:o 232 1929 3

Waldhofin
saksalainen

työväestö»
36 saksalaista työssä ilman

asetuksenmukaista lupaa.
Viipurin 1. maaherra tutkituttaa

asiaa.

Kuten sanomalehdissä on aikai-
semmin kerrottu, on Waldhof-yh-
tiön tehdasrakennustöissä Käkisal-
messa saksalaista työvoimaa.
Asian johdosta kääntyi S.S. joku
aika sitten sosialiministeriön puo-
leen.

Nyttemmin onkin mainittu lehti
saanut tietää sosialiministeriös-
tä, että Waldhofin työmaalla on
saksalaisia työläisiä työssä 36
miestä, mutta sosialiministeriöstä
ei ole työoikeuslausuntoa pyydet-
ty, kuten asetus edellyttää. Ei
myöskään ulkoasiainministeriöstä
ole työlupaa pyydetty. Kun asias-
sa on ilmennyt erinäisiä seikkoja,
jotka vaativat yksityiskohtaisem-
paa tutkintoa, on sosialiministeriö
lähettänyt asiaa koskevat asiapa-
perit Viipurin läänin maaherralle
tutkimuksen toimittamista ja tar-
peellisiin toimenpiteisiin ryhtymis-
tä varten.

Eilen käännyimme edellä olevaa
johdosta Viipurin läänin maaher-
ran puoleen, jolloin saimme tietää.
että sosialiministeriön asiapaperit
saapuivat maaherralle eilen ja että
maaherra on määrännyt Käkisal-
men poliisimestarin kapteeni Sei-
tolan toimittamaan asiassa tarkan
tutkimuksen.

Salamurha Siuntiossa.

Iltamakassan laskussa mukana
ollut henkilö ammuttu.

Kun Siuntion pienviljelijäyhdis-
tyksen viime sunnuntaina järjestä-
mä iltama, joka pidettiin eräässä
ladossa, oli päättynyt, ja yleisö
poistunut, ryhtyivät yhdistyksen
toimihenkilöt n. klo 12 aikaan yöl-
lä laskemaan iltamakassaa. Täl-
löin pamahti ulkona laukaus ja
lamppua kassan rahojen laskemi-
sen valaisemiseksi pidellyt yhdis-
tyksen toimihenkilö Alfred Virta-
nen sortui luodin lävistämänä
maahan, kuollen heti.

Salamurhan suorittajat pää-ivät
yön pimeyden turvin pakoon. Po-
liisi on kuitenkin epäluulonalaisi-
na pidättänyt kolme henkilöä, ni-
miltään Kivelä, Sandholm ja Bo-
berg.

Tutkimukset tuonevat lisäva-
laistusta veritekoon.
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Voimailu
ja urheilu

Tainionkoski saanut
ajanmukaisen

urheilukentän.
Kentän vihkiäiset olivat viime

perjantaina.

T. k. 23 pnä olivat Tainionkos-
ken uuden, vasta valmistuneen ur-
heilukentän vihkiäiset, joitten yh-
teyteen Xornator-yhtiö, joka ken-
tän on rakennuttanut, oli järjestä-
nyt urheilukilpailut. Satalukuisen
yleisöjoukon saavuttua kentälle ja
Tainionkosken suojeluskunnan
torvisoittokunnan soitettua pari
kappaletta piti Tornator Oy :n pää-
johtaja, vuorineuvos Lampiin muo-
tokauniin kentän vihkiäis- ja luo-
vutuspuheen. Puheessaan, jossa
hän alleviivasi urheilun sosialista
merkitystä yhteiskuntien fyysilli-
«en kunnon säilyttäjänä ja lisääjä-
nä sekä eri yhteiskuntaluokkien
toisiinsa lähentäjänä, totesi vuori-
neuvos Lampen, miten urheilu ja
siihen liittynyt oikea, terve urhei-
lunne] i murtavat ja katkovat kaik-
ki kahleet, jotka pyrkivät estä-
mään sen luonnollista ilmenemistä
ja vapauden kaipuuta. Maailman-
sodan erottaessa kansat toisistaan,
vihan vallitessa kansojen välillä,
olivat urheilijat ne, jotka ensiksi
löivät veljenkättä toistensa kanssa.
Puheensa, jota suuri yleisöjoukko
kuunteli tarkkaavaisena, lopetti
vuorineuvos Lampen toivomuksel-
la, että se urheilukenttä, joka nyt
luovutetaan tarkoitukseensa, tuot-
taisi hyötyä ja siunausta laajaksi
paisuneelle teollisuusyhteiskun-
nalle ja sen väestölle.

Luovutuspuheen jälkeen soitti
?k:n soittokunta Karjalaisten lau-
lun. Ohjelmassa seurasi vielä
v. ja u:seura 'lähden naisvoimiste-
lijaan voimistelunäytös, jonka jäl-
keen alkoivat urheilukilpailut.

Avajaisjuhla loppui palkintojen
jakoon yhtiön ruokalassa, missä
yhtiön puolesta toimihenkilöille,
urheilijoille ja yleisölle tarjottiin
kahvit.

Vasta valmistunut urheilukent-
tä sijaitsee Tornatorin tehdaslai-
tosten läheisyydessä kauniilla pai-
kalla. Juoksuradan ympärys on
300 m. Lisäksi on 100 m. ja 110 m.
aitajuoksua varten suora sivu.
Juoksuradalla voidaan lähettää
viisi juoksijaa yhtäaikaa. Heitto-
ja hyppypaikat ovat lasketut eri-
koisella seoksella. Lisäksi voi-
daan mainita, että Tornator-
yhtiön johdon tarkoituksena on
urheilukentän viereen rakennut-
taa suuri maneesirakennus, jossa
olisi suihku- ja pukeutumishuoneet
urheilijoita varten ja talvikautta
varten harjoitussalit. Lisäksi tuli-
si olemaan pienoiskivääri-ampu- (
marata j.n.e. Maneesin valmistut-
taa ja kentällä suoritettaessa vielä
eraitä viimeistely- ja järjestelytöi-
äL.etupäässä katsojapaikkoja kos-
kesia. voidaan Tainionkosken ur-

pitää maaseutukent-
tten yhtenä parhaimpana.

Efsi„_sfifliißötait3a Sudet—
Viipario Patfoseura.

mestaruudesta Panulassa
klo 13.

Ensi.sunnrarteina, pelataan ViipunV

fa mestantnsottelu Sndet-Väpttrin
jpaliikeura Jcto 13. Otteluun, joka var-
masti muodostuu näiomrsen arvoisek-
ji väliflnsolvittelykei, palaamme myö-

lemmin.

Poliisilaitos-
Starckjohann.

PoliisK voittivat tuiman pelin 2—l.

Eilen kohtasivat toteensa Poiii-'
laitoksen ja Starckjohannin puulaakit
monkataluikuisen yleisöjoukon läs-
näollessa aitojen sisä- ja ulkopuolella.
Peli oli alusta loppuun vauhdikasta
ja vaihtelevaa, vaikka kenttä ei oikein
tahtonutkaan riittää, kun kummassa-
kin joukkueessa oli Viipurin »hakoja >
useampiakin aina maaottelumiehiin
saakka. Pallo olikin aivan liian asein
kaduilla ja muutenkin rajan yli, jo-
ten seisahduksia tuli väkisinkin jon-
kun verran.

Alussa olivat poliisit hyökkääväm-
piä ja antoivat Maksimoffille monta
hyvää tälliä, mutta rautakauppiaan
rautaisia kourin hän ne nappasi var-
masti ja toimitti pallon hyökkääjä-
linjalle. Poliisilaitos saikin alkupuo-
lella kaksi kulmapotkua, jotka sijoi-
tettiin hyvin. Toisen pyöräytti van-
hempi Närvänen vaarallisesti kaikkien
Päiden yli kohti maalia, mutta Maik-
simoff kerkesi. Ensimäisen puoliajan
lopulla rautakauppiaat kuitenkin al-
koivat olla painostavampia. Poliisit
näyttivät vähän laiskistuvan. Antto-
sen kourat vuorostaan joutuivat pal-
lon kanssa tekemisiin, vaikkakin suh-
teellisen harvoin, sillä kauppiailla ei
ollut sijoituksissaan onnea. Pari
kulmapotkuakin meni aivan hukkaan.
Loppupuoli sujuikin osittain myötä-
tuulen vaikutuksesta Starckjohannin
epäonnistuneiden hyökkäysten mer-
keissä. Poliiseilla -oli vain silloin täl-
löin erinomaisen nopeita ja varmoja
hyökkäyksiä, jotka useimmiten sei-
sahtuivat vasta Maksimoitiin. Ker-
ran kuitenkin Närvänen ja Kettunen
yhteisvoimin hämmästyttivät nopealla
hyökkäyksellään kaikki pelaajat vie-
läpä Maksimoffinkin, joka pudotti
pallon, kun Närvänen häntä ahdisteli
ja samassa Kettunen potkasi pallon
parin metrin päästä pömpeliin. Vähän
tämän jälken rautakauppiaat yritti-
vät saman tempun. Jantunen ampui,
mutta Anttonen heittäytyi ja ehti sor-
menpäillään työntää pallon tolpan
toiselle puolen, joten tuloksena oli
vain kulmapotku.

Puoliajan jälkeen saivat poliisit
vapaapotkun rangaistusalueen rajalta.
Närvänen ampui tietenkin komeasti,
mutta lipsautti pallon yli
poikkipuun. Sitten tuli Anttonen mu-
naus: Pakit ovat paikallaan. Pallo
lentää kaaressa noin 12 m. päähän
maalista oikean puolustajan luokse.
Anttonen syöksyy kuitenkin ulos jät-
täen maalin tyhjäksi. Nuorempi Moi-
sio ehtikin pallon luokse ennen Ant-
tosta ja toimitti sen hiljaa tyhjään
maaliin. Vieläpä Sernoffkin kerkesi
maalin luokse auttamaan pallon me-
noa. Vasta muutaman minuutin ennen
loppua sai poliisilaitos takaisin etu-
matkansa Tilanteesta läheltä maalia
Kettunen ampui. Maksimoff heittäy-
tyi, mutta turhaan. Poliisit johtivat
2—l. Minuutti jälellä: Starckjohann
sai vapaapotkun rausaistusra Jalta.
Ampuja viivytteli kuitenkin liikaa vi-
hellyksen jälkeen, joten Hintsa toi
polvensa väliin ennenkuin pallo ehti
vielä kunnolla lähteä lennolleen.

Poliisilaitoksen voitto oli täysin oi-
keudenmukainen, sillä heidän hyök-
kääjiistönsä pelasi paljon ehjempää ja
tuloksellisempaa peliä kuin Starck-
johannin. Poliisien puolustus sen si-
jaan oli hieman heikompi. Etulinja ei
tämän vuo-ksi saanut palloa käsiinsä,
jos rantakauppiaat kuljettivat sen toi-
seen päähän, ellei jompikumpi När-
vänen saanut sitä jalkansa eteen.

Erotuomarina V. Kosunen tasapuo-

linen ja tarpeeksi tarkka.

Tänään pelaavat TeieftHii Oy. II
Starckjohann Oy. 11.

Tänään klo 18 ottelevat Telefoni
Oy:n ja Starckjohann Oy:n toiset
joukkueet. Ottelussa on erotuoma-

rina F. Rosendal.
Ensi sunnuntaina on neljä eri peliä.

Klo 10 pelaavat A. Pelkonen—Linna-
mo, klo 11 Svartström <fc Drockila—
Rakkolanjoen Kaakelitohdas, iklo 16
Suojeluskuntalaisten Urheiluliike—
Viipurin Kauppa Oy. ja klo 17 A. Pek-
konen —Maakansa.

Maanantaina ottelevat P. P. Moro-
soff—'Hagmanin Seur., tiistaina Yh-
dy6olutteh da s—ltä-Suomen Bentsiini,
keskiviikkona Hackman & C:o—Aso-
ja Aampumatarvevarikko 2.

Uimaseura Ensoon. Kuluneen kesän
aikana on Ensossa uimaharrastus ollut
erittäin vilkasta, jonka vuoksi paikkakun-

talaiset ov:;t perustaneet seuran, jonka ni-
menä on Enfon Uimarit. Uimakoulu on
toiminut heinäkuun alusta ja opettajana
on ollut herra E. Kakkonen Viipurista,

uimarivihkiäisct pidetään

syysk. 1 pnä, jolloin vihitään noin 40—50
uimamaisteri- ja kandidaattitutkinnon
suorittanutta oppilasta.

Ensimäiset

Jalnapaltn. Vaasassa pelasivat
eilen tilalla jalkapallo-ottelua mnitH-
ruussar.iae.-H Vaalan Pallo eura ja
V'asa [drottsällsJtapet. Ottelua voitti
Fa-iloteura 3-r-O iO-fll

Viipurin Uimaseuran jäsenten
väliset kilpailut.

Helena Airikka voitti naisten ja Yrjö

Suomaa miesten pokaalin.

Viipurin Uimaseuran jäsentenväliset ui-
makilpailut suoritettiin viime liistaina.
Ankara tuuli haittasi kilpailuja huonon-
taen huomattavasti tuloksia. Naisten
:>Kerhos-pokaalin voitti Helena Airikka ja
miesten v. 1917 maljan sai vuodeksi hal-
tuunsa Yrjö Suomaa.

100 m. vapaauinti naisille »Kerhoa-pO'
kaalista: 1) Helena Airikka 1,40,8; 2) Grc
ta Turunen 1,41,2; 3) Salme Pentti 1,4:
4) Ale Sandqvist 1,58,2. Airikka käytt
rintauintia, joten hänen aikansa huonot
olosuhteet lukuunottaen on erinomainen.

50 m. vapaauinti miehille v. 1917 mal-
jasta: 1) Valfrid Resch 34,8; 2) Antti Kai-
ja 35,6; 3) Jouko Kauhanen 35,7; 4) Paavo

Kettunen 36,8; 5) Yrjö Suomaa 37,2.
100 m. hengenpelastusuinti: 1) Yrjö

Suomaa 1,29,4; 2) Jouko Kauhanen 1,36,7;
3) Valfrid Resch 1,38,8; 4) Paavo Kettunen
1,39,6; 5) Antti Kaija 1,41,6.

200 m. rintauinti: 1) Yrjö Suomaa
3,26,7; 2) Jouko Kauhanen 4,03,2; 3) Paa-
vo Kettunen 4,06,0.

Tarmon
kausaaliset yieis^rheilu-

kiSpailut

suoritettiin eilen illalla. Sää oli ko
leahkoa, mikä seikka huononsi, var
sinkin loppupuolella tuloksia. Tulok-
set olivat:

Kuula: E. Kenttä Tampereen Py-
rintö 13,67, E. Hartmann IFK 13,43 ja
P. Tarkka Hämeenlinnan Tarmo
13,15.

Sotilasjoukko-osastojen välisen
viestinjuoksun voitti JääkärityJustön
ensimäinen joukkue ajalla 15,00,7.

Pituushyppy: V. Sjöman Turun U-
liitto 630, P. Koskinen Janakkalan
Jana 638 ja E. Peltonen 607.

Seiväshyppy: J. Lindroth Porvoon
Akilles 380, I. Nikander Hyvinkään
Tahko 370.

10,000 m. juoksu: Y. Jussila Tam-
pereen Pyrintö 33,09,4, J. Ilmarinen
Janakkalan Jana 3=5,07.8 ja Saarinen
Tervakoski 37,01,5.

100 metrin juok>u: E. Koponen
HKV 11.2, K. Kotkas Helsingin Tove-
rit 2,6 m. ja E. Mäkinen Tampereen
Pyrintö ja Metsola 4,5 m. jäljessä.

1.000 metrin alokasjuoksu: E. Tar-
vainen Helsingin Toverit 2,40.2. P.
Mickelson IFK 2,40,4 ja M. Laihanen
Hämeenlinnan Tarmo 2,42.8. '

100 metrin tulostajajuoksu: Y. Ka-
nerva Tampereen Pyrintö 12.0. N.
Helleen TP 20 sm. ja O. [loisti Toi-
jalan Vauhti 30 sm. jäljessä.

400 m. juoksu: P. Tarkka Hämeen-
linnan Tarmo 53,3, A. Pohjavirta sama
seura 53,6 ja M. Pihkala TP 54,2.

1,500 m. juoksu: A. Aakkula HKV
4,11,8, P. Vähätupa TP 4,12,2, V. Pel-
tonen TP 4,15,8.

Korkeushyppy: A. Syrjänen Terva-
koski 175, V. Sjöman Turun U-liitto
sama ja P. Tarkka Hämeenlinnan
Tarmo sama.

Kiekko: E. Kenttä TP 44.55. V.
Niittymaa Helsingin Toverit 40,04,
Hartmann IFK 38.65.

Hajoaako Työväen Urheilu-
liitto?

Helsingin Jyry erotettu liitosta.

Työväen Urheiluliiton liiti Jtoimi-
kunta on alaisilleen seuroille antanut
seuraavan tiedotuksen.

Koska Helsingin Jyry on pitemmän
ajan rikkonut liiton sääntöjä ja liitto-
kokousten päätöksiä ja ilmoittanut kir-
jeessään 17.8., ettei se katso velvolli-
suudekseen ryhtyä minkäänlaisiin toi-
menpiteisiin liittotoimikunnan mää-
räysten toimeenpanemiseksi luvatto-
miin kilpailuihin osaaottaneiden jä-
sentensä rankaisemiseksi ja edelleen
kirjeessä 21 8. ilmoittanut vastoin liit-
totoimikunnan nimenomaista kieltoa
ottavansa kilpailuihin sellaisia osan-
ottajia, joilla liittomme sääntöjen ja
kansainvälisten päätösten mukaan ei
ole kilpailuoikeutta liittomme alaisten
seurojen kilpailuissa, on "iitiotoimi-
kunta liiton sääntöjen 24 ja 25 §§:n
perusteella päättänyt erottaa Helsin-
gin Jyryn Työväen Urheiluliiton jäse-
nyydestä.

Sitäpaitsi on Kuopion Riennolle ja
Oulun Tarmolle määrätty fi kuulautta
kilpailukelvottomuutta sen johdosta,
että mainitut seurat ovat "iime sun-
nuntaina toitneenpane.missaan kilpai-
luissa sallineet kilpailla kilpakelvotto-
miksi julistettujen urheilijain.

Säkkijärven sk.-alueen ampuma- ja
urheilukilpailut pidetään Ylämaan sk:n
järjestäminä arpajaisten yhteydessä t. k.
31' ja syyskuun 1 pnä Lohkolla. Kilpailut
alkavat lauantaina klo 9,00 alueen skrlais-
ten välisellä ampumakilpailulla sk:n am-
pumaradalla kiertävästä Parabellum-pis-
toolista. Ampumakilpailujen päätyttyä al-
kavat klo 15,00 mieskohtainen 5-ottelu
yleinen sk:!alsille sekä joukkueitten väli-
nen 3,000 m. viestinjuoksu, jatkuen 5-ottelu
sunnuntaina klo 14,00. jolloin myös on kai-
kille sk. laisille I'leiiien 3,000 in. maantie-^

Maaotteluhorisontti
näyttää synkän-

laiselta.
Ilman iloisia yllätyksiä on kymmenen-
kin pisteen selkäsauna mahdollinen
Kaikkein onnellisimmassa tapauksessa

vaappuu vaaka tasapainossa.

Viipurin mestaruuskilpailut oval
kääntäneet kaikkien katseet lähesty-
mään urheilumaaotteluun; jo mesta-
ruuskilpailujen selostukset sanomaleh-
dissä kävivät puolittain ennustelu-
tyyliin. Urheilukunniastaan liiankin
arka kansamme tahtoo väkisinkin na.li-
dä poikansa voittajina.

Mutta yllätyksiin se saa luottamuk-
sensa siinä tapauksessa panna, toden-
näköisyysseikat viittaavat järjestään
kaikki tappioon, käykäämme läpi se
aineisto, mikä tällä haavaa on käsis-
sämme,

1000 metrin viestin häviämme var-
maa varmemmin. 300 m. ja 400 m.
osuuksilla tulee rakoa roimasti. Pis-
teet 3—5.

11 f> .metrin ai ta.juoksu n
vie Wennström varmasti. Sjöstedt lie
kyvyltään tasavertainen Sten-Pellen
kanssa, mutta kilpailukokemukseltaan
vielä kypsymätön ruotsalaisen konka-
rin rinnalla.

Uskokaamme silti meikäläiseen ja
pidettäköön kiinni toisesta tilasta. 2+
4 ja I+3, pisteet 4—7.

Pituushypyn vie Hallberg: ja
Svensson lie toinen, vaikka Toppelius
kyenneckin uhkaamaan. 3+4 ja I+2,
pinteet 3—B.

Korkeushypyssä riittänee
YVahstedtin varmuus 185:stä toiseen
sijaan, miten sitten jalka kestänee, ei
pitemmälle. 2+ 4 .ia I+3, pisteet 4—7.

Kolmiloikassa täytyy Tuu-
loksen ja Tulikouran tuoda täydet 8
pistettä, joten Puotsi saa tyytyä 3:een.

Seiväshypyn voittaa Lindblad,
mutta uskokaamme Lindrothin ja Ky-

mäläisen ottavan toiselta ruotsalai-
selta sisun pois 385:ssä 2+3 ja I+4 =

5—6.
Kuulassa otamme kaksoisvoi-

ton: B—3.
Kiekossa samoin: S—3.
Keihäs on laskelnioiinaton. Lund-

qvist lie asetettava ensimäiscksi,
Penttilä toiseksi ja Lindström kol-
manneksi. Matti Järviselle ei 62 m. ole
vielä varmaa. 2+4 ja I+3, pisteet
Ruotsiin päin 4—7.

Moukarissa ovat Lind .ia Skölri
aina kurittaneet miehemme. 48 m. rik-
kominen ei vielä takaa Erikssonille
(ai Pörliölälle voittoa 50 m. nurkille

juoksu. 5-ottclu on samalla I lk:n kun-
ioisuusmerkkikoe.
Samanaikaisesti näitten kilpailujen kans-

sa on pienoiskivääri-, piilenheitto- y.m.

kilpailuja.
Lauantaina klo 20,00 on Koskella, v. ja

u:seuran talolla ohjelmallinen iltama ja
sunnuntaina klo 18,00 arpajaiset ja kilpai-
lujen päättäjäiset monipuolisella }a arvok-
kaalla ohjelmalla.. Musiikista huolehti'
Säkkijärven torvisoittokunta»

tottuneista ruotsalaisista. Ei siis auta
kuin merkitä 3+4 ja I+2 sekä 3—B.

Saamme tästä taulun (.Suomen pis-
teet ensiksi)

100 metrin juoksu 4—7
200 » >, 3—B
100 » » 3__s

SOO » » 4—7
1500 » » S—3
5000 » » S—3

10000 » » B—3
1000 » viesti 3—5

110 » aidat 4—7
Pituushyppy 3—B
Korkeushyppy 4—7
Kolmiloikka B—3
Seiväshyppy 5—6
Kuulantyöntö B—3
Kiekonheitto S—3
Keihäänheitto I—7
Moukarinheitto 3—B

Loppupisteet 86—96

Tämä välimatka olisi otettava kiin-
ni kotikentän eduilla ja yllätyksillä.
Se voi juuri ja juuri olla mahdollista,
mutta ei todennäköistä. 100 m. SOO m.,
110 m. aidat, keihäs ja moukari ovat
heikkojen toiveittemnie kohteet.

Längelmäeltä 24. S. 29.
Mikko

Tllä oleva nimimerkki on käsitellyt
aihetta kesälaitumillaan Läneclmäel-
lä t.k. 24 pnä eikä hänellä silloin ollut
tietoja maaottelun Ruotsi —Norja tu-

loksista. Niinpä Wennströmin. tosin
myötätuulen ja aavistukscllisen läh-
dön ansiosta erinomainen aika 110 m.
aitajuoksussa 14,4 Tukholman stadio-
nilla antaa varmat takeet ruotsalais-
voittoon tällä matkalla. Samaten ei
kirjoittaja tiennyt, että Krafft pystyi
juoksemaan 800 m. niin nopeasti kuin
l,fi4 ja että Björk on hyvä toinen mies
tälle matkalle ilman Bylehniäkin
(1,54,8). Myöskään Lindströmin mai-
niota keihäänhcittotulosta (i4,46 ei
edellä olevassa arvioinnissa ole otettu
huomioon. Nimim. Mikon laskelmat
muissa lajeissa perustuvat kuitenkin
siksi varmalle todellisuuspohjalle, että
katsoimme hänen ajatuksensa julkai-
semisen arvoisiksi.

Toimitus

Tcurastustilastoa. Kaupungin teu-
rastamolla teurastettiin eilen 39 raavasta.
12 sikaa, ia 30 lammasta.

Lihan hinnat olivat: raavaan I— d, sian
ja lampaan 12—13 mk. kg?

KARJALA

100 metrillä on paras miehem-
me Koponen hävinnyt sekä Ahlmillo
että Sköldille, jotka molemmat Sjö-
ström löi Ruotsin mestaruuskilpai-
luissa. Ei ole järkevää odottaa hänel-
tä parempaan sijoittumista kuin toi-
seksi. Toinen edustajamme on varma
jumbo. Sijat siis: Suomi 2+4, Ruotsi
I+3, pisteet Suomi 4, Ruotsi 7.

20 0 metrillä ei meikäläisiä au-
ta mikään viimeisiltä sijoilta. 3+4 ja
I+2 siis, pisteet 3—B.

400 metrillä on tappiomme
yhtä varma. Bylehn ja Hammarsren
jättävät miehiämme pahasti. Taas 34 t
ja I+2, pisteet 3—B

800 metrillä luottanee suoma-
laisten enemmistö Larvan voittoon.
Amsterdamin hurjan 800 metrin kak-
konen Bylehn on kuitenkin liian no-
pea hänelle. Ja Krafft päittää toisen
miehemme, hänen aikausa Ruotsin
mestaruuskilpailuissa oli 1,55.5 jota-
paitsi mies on nuori ja noususuunnas-
sa, loppupinnistyksessään peloittava.
2+4 ja I+3, pisteet 4—7.

1500 metrillä on Larva jo
naapurien pistämättömissä. Toisesta
sijasta saa kai Hellas tapella, Öhrnon
ja Krafftin kanssa: emme usko hänen
kykenevän pitämään toista sijaa ellei
kuntonsa nouse vieläkin. Mutta, ol-
koon menneeksi: merkitkäämme vain
molemmat ensi sijat kotia päin: I+2 ia
3+l, pisteet B—3.

5 000 metrillä lie kaksoisvoit-
tomme aikalailla varma. Sijat I+2 ja
3+4, pisteet B—3.

10,000 metrillä on asianlaita
sama. B—3 uudemman kerran.

— Pianiinoja —.

Sttiinbach Kodin
Kapplsr Seurojen
Ktfitn Konsertti

Niilo E. Tammelin
Viipuri, Suömal. Säästöpankin uusi
talo Repolan- ja Taavetink. kulin.

voitti
Ruijort mjossa ie, S. mm

OY. MASUTin

Kilpailujen parhaalle umpivaunulle.

Vksinmyyjä"

S. NiKDLÄJEFF J,or ©T,
Helsinki, Hankkijan Liikepalatsi. Puh. 34 556

Pohjoismaiden Autotuonti Oy., Turku, Oy. Anvidson & C:o Ab.,
AslCSm /©/i/fSf/ Viipuri, J. Heikkinen Oy., Kuopio, Keski-Suomen Autola ia Kone-

paja Oy., Jyväskylä. Aug Vainio. Hämeenlinna 14294

Urheilukilpailut Metsäpirtissä.
Eräs uusi tili m. ylittäjä keihään-

heitossa.

Metsäpirtin suojeluskunta vietti vii-
me sunnuntaina urheilu- ja kesäjuh-
laa ns:n talolla ja urheilukentällä.

Urheilukilpailut, jjihin otti osaa 10
urheilijaa, alkoivat ö-ottelulia ia saa-
vutettiin seuraavat tulokset: 1
palk. E. Böckerman Safckola 243,3. 2
palk. E. Inkinen Viipuri 238,0, 3 palk. J.
Inkinen Pyhäjärvi 229,6 piit.

Samalla tulkoon mainituksi
Myöhäsen Metsäpirtistä saavuttama
tulos keihäänheitossa 60.20. Myöhänen
on vasta aloittelija, mutta jo kolmas
mies Metsäpirtistä, joka ylitti kuusi-
kymmentä metriä.

3000 m. juoksu: 1 palk. V Köiiin-ki
9.43,5, 2 palk. A Nalli 10,04. 3 palk. E.
Peltola 10,11.

Tämän jälkeen seurasi pesäpallo-
ottelu Fonseliukscn. Klemolan ja Lei-
molan lahjoittamasta pokaalista, jon-
ka voitti tykistö 22 juoksulla k.k.-.iouk-
kueen 5 juoksua vastaan.

Pistooliuusintakilpailussa: 1 palk.
Simo Myöhänen 46, 2 palk A. Fonse-
liu-s 42, 3 palk. Toivo Ttyyppö 42 piet.

Pienois kivääri uusi u ta kilpailu: 1
palk. E. Mies 24, 2 palk. Mikko Pelto-
nen 23, 3 palk. S. Myöhänen 23 pist.

Yleisöä oli ilahduttavan runsaasti-
Syyskuun 8 pnä ovat suojeluskunnan
joukkueiden väliset kivääriampuma-
kilpailut veljekset Stenfors-sin lah-
joittamasta kiertävästä pokaalista.

AUTOLUOTSEJA,

Tukholman monimutkaisilla kaduilla
ajaminen on vaikeata jo kaupungin omille
asukkaille, saatikka sitten autoilijoille, jot-
ka tulevat muualta. Liikennettä koskevat
määräykset ovat monenlaisia ja »salakare-
ja» väijyy jos missäkin. Jotta vieraat au-
toilijat, jotka ensi kesänä aikovat käydä
Tukholman suuressa näyttelyssä, helpom-
min löytäisivät tien kaupungilla, on Tuk-
holman-näyttelyn johtokunta päättänyt
perustaa kaksi »autoluotsiasemaa», toisen
kaupungin eteläpuolelle, toisen pohjoisesta

tulevan valtatien varrelle. Kaupunkiin

pyrkivät autoilijat saavat kohtuullista kor-
vausta vastaan »luotsin», joka ohjaa hei-

dän autonsa Tukholman sokkeloisia katuja
määräpaikkaan. Mikäli luotseja riittää,
on heitä saatavana kaupungissakin ajelua

varten. Jos tämä luot-sikunla saavuttaa
yleisön suosion, taitaa siitä aikaa myStaa
muorlcstua vakinainen, ji»iäOä palveleva
laitos.

Torstaina elokuun 29

Gramotoonilevy^fE
Gramufoonista on muodostunut radiotie

ankara kilpailija yleisön suosiosta. Ja sen
lisäksi tarjoaa runsas levyaineisto valitse-
misen varaa. Kun taiteilijalevyjen otto
edistymistään edistyy, ei sitävastoin tans-
simusiikin paranemisesta ole paljoakaan
tietoa. Vilkas tanssimusiikin kysyntä on
lisännyt sitä koskevan ievytuotannon
määrää, kun sitä vastoin laatu enimmäk-
seen on muodostunut epäilyttäväksi, tar-
jotaanpa, milloin varastot eivät riitä, mitä
päättömimpiä kappaleita, joissa saksofo-
niulvonta ja jazziremu koettavat tyhjyyt-
tä auttaa.

Terveemmän maun pitäisi vähitellen
päästä vallitsevaksi. Olemme poimineet
muutamia nautintokelpoisia kappaleita,
joita voitaneen suositella lukijoille.

Tannhattrin, Lohengrinin, Lentävän
Hollantilaisen, Parsifalin alkusoitot (Wag-
ner) ja monet muut ovat H. M. V:lta saa-

tavissa erinomaisen onnistuneina levyinä,
joissa ei enää ole toivomisen sijaa,

Arthur de Greef on etevä pianisti. Hän
hoitaa piano-osaa Beethovenin kuolemat-
tomassa »Kreutzer-sonatissa*. Isoldc Men-
gesin jousenkäyttö on pettämätön, mutta
voimaa ja temperamenttia puuttuu, niin
ettei hänen soittonsa jätä mitään pysyväi-
scmpää vaikutelmaa. Sitä selvemmin erot-
tautuu de Greefin luja, miehekäs ote ja

vaikuttava musikaalinen käsitys. Sentäh-
den voimme ilolla tervehtiä Gricgin »Co-
ncerto ina Minoria», jossa tämä erinomai-
nen taiteilija esiintyy solistina. Teos muo-
dostuu suuremmoiseksi Arthur de Greefin
terveen ja rehellisen taiteilijalahjakkuuden
käsittelemänä. Hän suoriutuu vaativasta
tehtävästä maulla ja tarpeellisella tempe-
ramentilla.

Parhaimman tanssimusiikin suhteen ovat
ameriikkalaisten ja englantilaisten jazz-
orkesterin tuotteet vielä toistaiseksi etu-
alalla. Eräissä levyissä ne ovat kohonneet
melko korkealle tasolle.

Erinomaisen onnistuneita ovat »Blu*
Night» ja s My biuc heaven» sen toisel-
la puolella on »RaJn», pirteä.

»Charlie Chaplin- on parhaita viimei-
sistä tanssilevyistä! Erittäin reipas ja

Palataan asiaan!hauska!
G u n.

■lii • A■■ n | m 11»Vnpunu SaastopankKi
Torikatu 2
"erustettu !84r

Juoksevan tilin korko 3 U /o
Talletuskorko

Ttesorilokeroita vuokrataan.
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Tänään: Ii n et-.

Huomenna: Immo-

Aurmko nousi Viipurissa klo 4,53 ja lsw-
fcee klo 19,18.

'

. ♦<" f
* •

Meteorologinen keskuslaitos ilmoit-
taa:
Yleinen säätilanne:

Yleinen säätilanne huononee hitaas-
ti. S a d e: Aluksi poutaista myöhem-
min alka.via sateita. Tuuli: Tuulen
kääntyminen etelään päin. L ä m p 5-
• i 1 s: Vähän lämpimämpää.

0 ■^l|ö# 4-j

ettÄ Viipuri muuttuu, koska kaikki muut

tuu. Kaikki pysyy paikoillaan, mutta mi

kaän ei pysy entisellään. Olkoon tämä li-

losocfisakai johdannoksi. Ja sitten.

Dear Hagar.

Sallittakoon minun käyttää tätä tulen-
fcantajatcrvehdystä. Käteeni sattui nimit-
täin eilen Svenska Pressenin toissapäivät

nen numero ja siinä pisti silmääni nimi-

merkki Hgr. Q:n kirjoitus Det nyaVi-

*j o r g Viipuri.
Neiti Hgr. on saapunut käynnille lap

suutensa aikaiseen kaupunkiin, tänne Vii-

puriin. Sitten hän on kirjoittanut vaiku-

(etanansa, matkakirjeensä. Neiti Hgr. on

hyvän surullinen ja hiukan ilkeä. Otta-

jaamme pieni kappale malliksi

»Vanhan Viipurin mukana on hävinnyt

' myös iloinen kosmopoliittinen kieltensckoi-
tus. Uusi Viipuri on suomalainen. Jos kuu-
lee ruotsalaisen sanan, kaikuu se korvissa
kuin muisto, kuin hämärä muisto men-

neiltä ajoilta. Jos sattumalta joutuu näke-

mään »Viborgs Nyheterin», saa melkein

hermokohtauksen. Katsoja jää tuijotta-
maan, niinkuin näkisi aaveen. Onko tässä

maassa yhtään muuta ruotsalaista lehteä,

joka herättäisi niin kaihomielisiä tunteita?
Tilalla on »Karjala», lehti, jonka elinvoi-

maa ei voi epäillä mutta usein valit-

taa. Lehden viehättävä talo Aleksanterin-

kadun varrella on nyt valmiina. Vastapää-

tä rakentaa Savo-Karjalan Pankki. Hle
noa, pulskaa, modernia. Nationalismi ja

kapitalismi ojentavat toisilleen kättä. Voi

sitä, joka joutuu puristukseen aamuvir-

sitten jättiläisten nyrkkien väliin!»

B(ir H » g a r.
Otan todella osa? kaihomieiisyyteenne,

Ja käsitän sen niin hyvin, .sillä vuosien
perästä on kaikki muuttunut, ja kun vuo-

hien perästä palaa, tarkastellen, näyttää

kaikki vielä enemmän muuttuneelta. Tun-

nemotiivit ovat niin erilaiset. Ja tunteet

toistuessaan tylsistyvät. En suinkaan mi-

nä eikä kai kukaan muukaan viipurilainen
saa iieimokohtausta nähdessään »Viborgs

Nyheterin». Se ei ole meille mikään aave.

Se on vain »Viborgs Nyheter», joka kaik-

kina arkipäivinä tarjoa» meille luettavaksi

muistorikasta kieltään, pitäen yllä siis

•annaa muistoa, vielä toistaiseksi .

Mutta, dear Hagar, kun Te vali-

tatte Viipurimme muuttumista, tuotte Te

esille entisen kosmopoliittisuuden »loisto-

ajan» ja keisarinna Katariinan vanha?

muistot. Oliko se aika todellakin mieles-

tänne parempi kuin nykyinen? Onko Teis-

tä .surullista ja kaihomielistä, että koti-
mainen kieli kaikuu nyt kaduillamme.

fejpli |ota Te hyvin ymmärrätte, paremmin

«ale mitaan muuta äidinkielenne ohella.

*' ?:

Plastiikkaa.

Tunnetta saksalainen kirjailija ja
kuvanveistäjä Ernst Barlach on lähet-
tänyt maailmalle yllä kuvatun *.plas-
lillisen ryhmän».

(Wide World Photos.)

Suomen yleisradio.
Ohjelma tänään.

19.15. Lastentunti.
30,00. A. Wilkko: trumpettisooloja.

20,20. Annikki Forsström: yksinlaulua:
I. Hannikainen: Tanssilaulu, Oi,

äiti armas; Dvorak: Larghctto;

Godard: Chanson de Pleurian;
Delibes; Bonjour, Suron; Schubert:
Taiteelle.

20,40. Saarisen mandoliinikvartetti: man-
doliinimusiikkia,

21,0b. Lehtori Ernst Lampen: pakina
»Käyntini Lintulan naisluostaris
sa.»

21,25. Saarisen mandoliinikvartetti: man-
doliinmiuöiikkia,

Tanssan prinsessa Feodor» Suomes-
sa, Prinsessa Peodora vieraili eilen muka-
naan seurue, johon m. m. kuuluivat mi-
nisterinrouva Setälä, Riihimäellä. Kunin-
kaallinen vieras saapui Riihimäelle au-
tolla ministeri Setälän maatilalta Jär-
venpäästä klo 11 ap., minkä jälkeen hän
nautti lounaan. Täällä näytettiin prinses-

salle Riihimäen lasiteollisuuslaitoksia. Vie-
ras oli erittäin mieltynyt näkemäänsä ja

esitti herttaiseen tapaansa ihastumisensa
tehtaan tuotteisiin, joista krlstallivalmis-
teet näyttivät herättäneen hänen miclen-
kiintoaan. Hän otti vastaan muutamia esi-
neitä muistoksi käynnistään teollisuuslai-
toksella. Prinsessa Feodora jatkoi klo 1,14
lähtevällä junalla matkaansa Imatralle,

! viipyen myös eilen Viipurissa syöden päi-

t vällisensä Pyöreässä Tornissa.

Onko Teistä surullista, että kaupunkimme

on muuttunut venäläis-suomalaisesta

.»kosmopoliittisesta* kaupungista suoma-
laiseksi?

Yhtä hyvin kuin Viipurista olisitte voi-

nut kirjoittaa Lontoosta tai Pariisista

missä vanha ja uusi kohtaavat toi-

sensa niin välittömästi muistoja ja tra-

dioita Katariinan päiviltä ja geschäftiä

tekevän nousukasjoukon »hopplaa mc

elämme.»

Niin, neiti Hgr. 0.. Te myönnätte, että
Viipuri elää tämänpäivän sävelten

tahtiin ja että V i b o r g jää muistojen
varjomaailmaan. En voi olla tuntematta

mielihyvää siitä, että Te jollain tavoin

ihailette kehitystä. Viipuri kehittyy,

se on tosiasia.

Mutta Teidän ci kaihomielisyydcssäkään

tarvitsisi kirjoittaa näin: »Jazz-musiikkia

Vesiportinkadulla, kapakka tanssin ja

spriin kera Pyöreässä Tornissa s« on

Viipuri»

Sillä, katsokaahan, meillä on paljon

muuta kuin »hopplaa me elämme», kapi-

taalia, nousukasjoukko, tanssia ja spriitä

Ehkä tällä hetkellä vielä on ajatuksemme

enemmän s aineellisuudessa ja tosiasioissa»

kuin Teidän mietteenne.

Oletteko käynyt koskaan Pyöreässä

Tornissa? Sitähän ci ollut vielä ennen so-

taa kaupungin loisto-

kautena.. Se on tullut myöhemmin. Ja se
on hyvin miellyttävä muisto uudesta Vii-

purista.. Niin vakuutti joku päh'ä sitten

Timesin kirjeenvaihtaja minulle. Ja us-
kon, että Tanskan prinsessa Feodora, jon-

ka eilen näin siellä syövän iloisena, vie-

hättävänä ja tyytyväisenä päivällistään,

vakuuttaa samaa,

Helsinkihän on hyvin paljon uudempi

kuin Viipuri. Siellä eivät vanha ja uusi

kohtaa toisiaan joka paikassa. Siellä kai

kuitenkin soitetaan Joskui jazzia?

.Veli f u n n u s

Vastinetta 1920-luvun
suvettarelle.

Aluksi minun täytyy nöyrästi tunnustaa
kuuluvani enemmän siihen aikakauteen,
jolloin nainen ei harjoitellut aivoilla ajat-
telua, vaan tyytyi olemaan niin tuhma
kuin sanottiin ja olemaan vain joskus
vaihteen vuoksi tunteellinen.

Siivctär katselee siis suopean säälivästi
yritystäni saada näin vanhoillani ehkäpä
tarkkaan olematon järkeni liikkeelle.

Siivetär ci näy muistavan itsekin vihe-
riässä nuoruudessaan hosuneensa eri asiain
kimpussa juuri Kaijan tavoin. Miksi ih-
metellä, ettei tyttönen vielä osaa käyttää
järkikultaansa, kun kerran itse todistaa,
että häneltä puuttuu toistaiseksi elämän-
kokemusten »-pippuri»! On ilahduttavaa
kuulla, että Siivctär sentään pitää Kaijaa
puhdasajatuksiseoa naisena, sillä sellainen
hän on ja sellaisia aikamme tarvitsee.
Esitaistelijakin hän on, vieläpä luotu sel-
laiseksi ja tulevaisuus näyttää, oletteko Te
oikeassa rinnastaessanne hänet »surulli-
siin» tapaukkiinne tai ne, jotka uskovat,
että hänen »heräämisensä» pystyy kohot-
tamaan hänet helposti sankarien äitien
rinnalle.

Tämä Kaijamme puolesta.

Teidän ajatuksenne, Siivetär, ovat todel-
la yllättäviä näin aikansa eläneellekin, ku-
ten allekirjoittanut.

Ottaen huomioon kokeneisuutenne, ei
odottaisi, että teette erikoisnumeron siitä,
että nainen tuntee vetovoimaa miestä koh-
taan. Onko tuo tunne naisessa jollain ta-
voin erikoinen verrattuna miehen vastaa-
vaan tunteeseen? Omasta puolestani us-
kallan väittää ettei niin ole.

Tunnutte menevän koko lailla yli rajo-
jen ollessanne noin varma luojan tarkoi-
tusperistä miehen ja naisen suhteen, mut-
ta kerrassaan ällistyttävää oli todeta, että
asetatte naisen yksistään vastuuseen tule-
vien sukupolvien kuntoisuudesta. Ei us-
koisi henkilön, joka noin tekee, voivan
neuvoa toisia kulkemaan silmät avoimina
elämässä. Ettekö todellakaan ole nähnyt
lapsissa mitään isiltä perittyä? Olisikohan
siinä tapauksessa Teidänkin syytä turvau-
tua tilastoihin, jotka selvittävät vanhem-
pain, myös isän, osuuden jälkeläisten niin
sielun kuin ruumiinkin kykyihin? Vasta-
painona kylkiluu-opillenne voin johdattaa
mieleenne: »Minä kostan isäin pahat teot
lapsille konnan teen ja neljänteen pol-
veen», vaikka tällaiset lainaukset eivät ole-
kaan suositeltavia kaikkien asiain yhtey-
dessä.

On tuhlaamalla tuhlattu sanoja todis-
tamaan väitettä, että nainen voi tehdä
miehen joksikin ja päätelmää, että naisen
alotettava yleinen parannuksen teko. Teo-
ria on heläjävän kaunis, mutta miten se
sopeutuu käytäntöön, on eri asia. Siinä-
kin sietää vain silmäillä elämää ympäril-
lään. Ei kannata sanoa, ettei ole poik-
keuksetonta sääntöä, sillä raja täytyy olla
poikkeuksillakin tai muodostavatkin ne
lopullisen säännön, kuten jokainen myön-
tänee. Edellinen kysymys on sellainen,
että siitäkin saisivat tilastotieteilijät työ-

maan.
Kyllä kai lopultakin on niin, että voi-

makkaimmat persoonallisuudet johtavat
aina edelleenkin olivatpa ne sitten miehiä
tai naisia. Mikäli kysymys tulevien suku-
polvien kohtalosta herättää vastuuntun-
notta, on se muodostava puhtaita yksilöi-
tä sukupuoleen katsomatta ja ilman että
katsotaan kuka ensin puhdistuu.

Siivetär olisi saanut hieman enemmän
syventyä Kaijan laiseen nykyajan tyttöön
eikä sotkea häntä meihin, jotka todella
odottelimme avioliittoon »pääsyä». Esitais-
telijatyttö tarttuu itsenäisellä otteella itse
valitsemaansa elämäntyöhön. Hän pystyy
yksinkin piirtämään vakonsa yhteiskun-

nan työsarkaan ja »herättyään» hän voi
osoittaa herättäjälleen, että naisen tulee
olla muutakin kuin hänen lastensa äiti,
että hänen henkensä on lähtöisin juuri

samasta rajattomuuden maasta kuin mie-
henkin. Sitä emme ole pystyneet vielä
me tekemään, me, jotka olemme tusina-
romaaneista tutustuneet omaan naiselli-
seen minäämme.

Siivetär on kirjoituksessaan kiivennyt
korkealle järkevyyden kukkulalle. Ei hän
sano tunteilevansa, mutta melkein liian
korkealentoiselta tuntuu m.m. kohta
»suurin osa on vielä todellisia miehiä, jos-

kin ainoastaan todellisille naisille». Ta-
valliselle tuhmalle naiselle tuo oli oikein
sydäntä hetkauttavan tunteellista. Mutta
eipä olekaan Siivettären viisaus tyhjästä
alkuisin! Hän on nähnyt, että miehet al-
kaen diplomaateista aina renkipoikiin asti
ovat ikäänkuin yhteen nippuun sidottuja,
joka nippu suhtautuu tarkoin määrätyllä
tavalla erääseen toiseen nippuun, joka on
varustettu nimilipulla »Naiset».

Anteeksi, hyvä Siivetär! Joku toinen
kokenut nainen voi olla aivan toista miel-
tä, vaikkapa hän tavallisena entisajan so-
peutuvana, kodin hiljaisena sukanparsija-

na ci viime vuosina olekaan voinut ulottaa
harrastuksiaan aivan noin laajoille tutki-
musaloille. Eiköpä tuo suhtautuminen
liene sentään melko yksilöllistä laatua niin
puolelta kuin toiseltakin vielä nykyisinkin!

Mitä sitten tulee noihin rikos- ja aviot-
tomien lasten tilastojen tutkijoihin, älkööt
he unohtako millaisia murrosaikoja kansat
ovat eläneet! Samoin ne, jotka sormet
heristävinä hyökkäävät nykyajan nuorison
turmeltuneisuuteen, muistakoot, millai-
sessa sekasorrossa ja ristiriitaisuudessa se
joutui viettämäään herkimmän lapsuuten-

sa! Eiköpähän järkikin, eikä vain tunne.
.-•anone tästä jotain ja neuvone oikeampia
m«nett«iytU33j«.

&8

KARJALA

60 vuotta

täyttää tanaan huomattava lahjoittaja,
kauppaneuvos Emil Aaito n e n Tampe-
reella.

LAIVASTON OMISTAJA.

Kun Englannin Pohjanmeren laivasto
ankkuroi kerran Clydessä, tuli G)asgowi,sta
y. m. läheisiltä paikkakunnilta jrukottain
veroa maksavia kansalaisia katsomaan uu-
denaikaisia sotalaivoja. Muiden mokana
saapui sinne muuan mies Paisleysf.a. Hän
oli erikoisen utelias ja nousi amiraali
Hornbyn lippulaivan kannelle. Tarkastel-
tuaan kaiken perinpohjin suuntasi hän as-
keleensa upseeriston asuntohyltejä kohti.
Hän aikoi juuri mennä amiraalin Yksityis-
huoneen ovesta sisälle, kun muuan nuori
upseeri esti sen.

»Mitä täältä haette», kysyi upseeri hie-
man tylysti mieheltä.

»En mitään erikoista-, vastasi mies.
»Olisin vain tahtonut jutella hieman mr.
Hornbyn kanssa».

»Mr. Hornbyn kanssa . . . ?» sanoi up-
seeri ällistyneenä, mutta jatkoi sitten:
»Valitan, mutta amiraali on tälli kertaa
mennyt maihin. Sanokaa nimenne, niin
ilmoitan käynnistänne hänelle».

»Se ei suinkaan ole tarpeellista», sanoi
mies keveästi, vaikka hänen otsansa oli-
kin pahastuksesta punainen. .-En ollen-
kaan tiedä, tunteeko amiraali nimeni.
Mutta jos hän sattuu kysymään, niin sa-
nokaa sitten, että täällä kävi yksi näiden
laivojen omistajista. Kyliä hän siitäkin
asian ymmärtää».

Mies pyyhki silmälasinsa, asetti ne ne-
nälleen ja poistui arvokkain elein.

Kulutettu markka ei tule takaisin.
Harkitkaa sentahden tarkoin, onko
esiintyvä menoerä välttämätön tahi
edes tarpeellinen.

Talteen pantu markka synnyttää
yhäti uusia markkoja, kasvamalla
korkoa korolle, jos se viedään Vii-
purin Suomalaiseen Säästö-
pankkiin. 13906

Vt*" . »t

kylpyläelämää.

Ke-jä <>n ollut lämmin Rumaniassa.
Kuka on kynnelle kyennyt on koetta-
nut kylpemise?tä saada virkistystä,
niinkuin puhvelit erään romanialai-
nen kylän rauhassa myllyaltaassa.

(Wide World Photos.l

TÄHTIIN!

Jokin aika sitten teki erä* parisilai-
nen lehti ottä sumaansa
saaneiden ansiokkaiden lentäjien
muistoksi heidän nimensä annettaisiin
uu-sillo tähdille, joita tutkijat löytävä*.
Ehdotus on herättänyt Raaskassa vil-
kasta huomiota, ja kerrotaan] Ranskan
tähtitieteilijäin hyväksyneen -sen. Tä-
ten saisivat esimerkiksi lähdet, jotka
ensinnä keksitään, nimekseen] Nunges-
ser ja Coli tahi Guilbaud ia Amund-
6 en

Saatamme silloin ilolla tervehtiä niitä
nuoria, joiden kädet lujina tarttuvat oh-
jauspyörään vaikkapa he johtavatkin asiat
uusille uomille.

Viitaten vielä ylinnä olevaan odotan
ymmärtämystä näihin tunteellisiin loik-
kauksiin ja uskallan vielä ehdottaa, että
Siivetär itse aukoilisi vielä enemmän avo-
naisia silmiään ympäristönsä elämälle.

Siitä voisi tulla hänellekin uusia ja mie-
lenkiintoisia näkemyksiä ja hän myöntäisi.

että on sittenkin kaksi puolta-.

Hieman JtoksnuL

KUMMITTELIJOITA

Erään pikkukaupungin väestö Mäh-
rissä on kauhuissaan. Erästä Betlehe-
minkadun varrella uimaa taloa ovat
ihmisjoukot kierrelleet yöt päivät,
koska talossa on kummitellut. Katoille
ja ikkunoille on vähän väliä sinkoillut
suuria kiviä. Santarmit ovat tutkineet
taloa Ja feoettaineet saada selkoa tuos-
ta vihaisesta liikkujasta, Mutia kum-
mitus ei ule heitä säikähtänyt. Yöllä
satelee kiviä taloon siinä määrin, että
santarmit saavat suojella itseänsä. Sil-
ti ollaan vakuutettuja siitä, että ky-
symys un .jostakin naapurien harjoit-
tamasta ihkityös-tä, minkä täytyy lo-
pulta selvitä.

Urzoviccissa Eszekin luona kuuluu
niinikään olevan kummitustalo. Taion
taikauskoinen omistaja, Anton Bostn-
jakovics-niminen talonpoika tuli ka-
tolta kuuluvista koputuksista niin le-
vottomaksi, että kehoitti »tilapäisesti»
tiellä vastaantulevaa mustalaista kar-
koittamaan taikakeinoillaan henget.
Mustalainen vaati ja sai palkkion heti.
vaatipa hän salaa maksua myös talon-
pojan rouvalta. Sittemmin hän jatkoi
kuukausimääriä menestyksellisesti
honkien manausta, kunnes talonpoika
sai siihen aiheen syyttää naapureitan-

sa, jotka inankin ymmärsivät musta-
laisen temput. Mutta tämä tapahtui lii-
an myöhään, sillä mustalainen oli saa-
nut ajoissa jalat alleen.

Itämainen kaunotsr.

Tämä tyttö on kotoisin Palestiinas-
ta. Bucharilaiset liitävät häntä kau-
nottarenaan. Erikoisuutena roidaan
mainita tukkalaite, joka on kokoon-
pantu lukemattomista pienistä palmi-
koista, .los se ny) sitten olisi se kau-
neuden huippu:

(Wide World Photos.)

VÄKIJUOMIEN SALAKULJETUS JA
MORAALI.

Allaolevan päätöksen on Yhdysvaltojen
ylioikeus antanut. Päätöksen pitäisi olla

uusi naula kieltolain ruumisarkkuun.
OH kysymys Bernard loneista, italialai-

sesta, joka oli pidätetty Ellis Islandissa pa-
lautettavaksi kotimaahansa vähemmän

suosittuna ulkomaalaisena. Saadakseen
viisumin matkustaakseen Ameriikkaan

tämä oli unohduksestako vaiko tahal-

laan se jääköön sivuasiaksi jättänyt
mainitsematta, että hän oli aikaisemmin
Ameriikassa kärsinyt vankeusrangaistuk-
sen väkijuomien salakuljettamisesta. Ylioi-
keus määräsi kuitenkin hänet vapautetta-

vaksi ja päästettäväksi Yhdysvaltoihin,
koska hän oli tehnyt itsensä syypääksi

varsin vähäpätöiseen rikkomukseen.
Oikeuden päätöksessä lausutaan, että

henkilöt, jotka ovat tehneet itsensä syy-

päiksi rikokseen, estetään pääsemästä
maahan ainoastaan siinä tapauksessa, et-

tä rikkomus todistaa moraalista turmel-
tuneisuutta. Lisäksi lausutaan: Tosin pi-

tävät monet henkilöt Ameriikassa väki-
juomien myymistä tahi hallussapitämistä
siveellisen turmeltuneisuuden merkkinä,
mutta perin arvoituksellista on, tukeeko
yleinen mielipide tätä katsantokantaa. Oi-

keus ei voi olla sitä mieltä, että väkijuo-

mien myyminen tahi hallussapitäminen

sotii yleisesti hyväksyttyjä siveellisiä peri-
aatteita vastaan, eikä voi ummistaa silmi-

änsä siltä tosiasialta, että useilla kaikissa
suhteissa kunniallisilla henkilöillä on sa-
ma mielipide.

Kerrotaan, etiä iuo herra on kerän-
nyt omaisuutensa hyönteiskokoojana.
Minkälainen mies hän on?

Oikein hyvä mies. Haa ei tekisi kär-
päsellekään uahaa»

, N:0232-1?23-5

KAUPUNKI, MISSÄ EI OLE NAISIA.

Paikkoja, jotka tähän saakka ovat ol-
leet melko tuntemattomia, mutta jotka

'/altamerilennoista ovat tulleet tunnetuiksi,
on myöskin Ivigtut Grönlannissa. Siihen
kuuluu joukko pikkurakennuksia, joissa

asuu yksinomaan tanskalaisia, luvultaan
viisikymmentä, ja kaikki ovat miesväkeä.
He työskentelevät eräässä kaivoksessa.
Jonkin matkan päässä siitä on vuonon
suussa siirtola, missä majailee suunnilleen
kaksisataa grönlantilaista, mutta ainoas-
taan siirtolan miespuolisilla jäsenillä on
lupa käydä Ivigtutissa. Yksikään grönlan-

tilainen kaunotar ei saa tulla Ivigtutiin.
Myöskin eurooppalaisten naisten täytyy

pysyä poissa Ivigtutista. Syyksi tähän
mainitaan, että näin vältetään naisten ai-
heuttamat riitaisuudet. Tästäkään ei ole
ollut apua, sillä työväen väliset tappelut

kuuluvat päiväjärjestykseen Ivigtutin elä-
mässä.

Huvituksista on Ivigtut köyhä. Eloku-
vateatteri iänikuisine elokuvineen on ai-
noa huvi, mitä tarjotaan. Ja kun alko-
holinkäyttöä eivät rajoita verot eivätkä
säännöstelyt, vuotaa se virtanaan, erit-
täinkin, kun työmiehet ovat hyvin palkat-
tuja. Työmies Ivigtutissa ansaitsee keski-
määrin tuhat Tanskan kruunua kuukau-
dessa, ja hänellä on sitäpaitsi vapaa ruoka
ja asunto.

UUDENAIKAINEN KATUSAARNAAJA,

Pariisin kaduille on ilmestynyt uuden-
aikainen saarnaajavell. Hänen nimensä
on Raymond Duncan, mutta häntä nimi-

tetään ylimalkaan »paljasjalka-miljonää-

riksi». Duncan, syntyjään ameriikkalp.inen,
joka omistaa useita miljoonia dollareita ja

suuremmoisen palatsin Pariisissa, saarnsa
iloista evankeliumia. Hänen käsityksensä

mukaan on elämän tarkoitus herättää jo-

kaisessa ihmisessä uinuvat intohimot ja

pitää niitä elämän ojennusnuorina. Elä-
mänviisauttaan hän ei ole jaksanut pitää

omina tietoinaan, vaan levittää sitä nyt

kansan keskuuteen. Hän kulkee omalla
loistoautollaan, mutta paljain jaloin, kuten
»apostolille» sopiikin, ja kaikkialla, missä
vain väkeä kokoontuu hänen kaikille tu-
tuksi käyneen autonsa ympärille, pitää

hän hehkuvia puheita. Puheen päätyttyä

hän kiiruhtaa pois hakemaan uusia sieluja.

Ponnistuksista huolimatta ei kääntvneiden
joukko ole vielä suuri, vakuuttaa eräs

Pariisin lehti.

Sähkösanomien vaihtoa. Rautatievau-
nussa istui nuori pari häämatkallaan.
Eräältä asemalta tulee siihen pari nuorta
miestä, ja asettuvat vastapäätä nuorta pa-
ria. Vastatulleet olivat sähköttäjiä, alkaen
heti keskustella keskenään naputtelemalla
kumpikin kynäveitsellään penkkiin.

Hän on hurmaava, naputti ensimäi-

nen.
On, vastasi toinen, he ovat varmaan

vastanaineet.
Katsoppas, miten rakastuneilta he

näyttävät.

Voitko käsittää, että noin herttainen
tyttö on ottanut miehekseen tuollaisen

virtahevosen?
Se on käsittämätöntä.
Tultuamme tunneliin kumarrun ja

suutelen häntä.
Sitä et uskalla.
Kyllä, hän luulee, että se on hänen

virtahevosensa.
Vastaleivottu aviomies otti myöskin ky-

näveitsen ja naputti. Hän lähetti seuraa-
van sähkösanoman:

Olen lennätlntarkastaja. Jos te ka-
nanpojat ette seuraavalla asemalla poistu,

niin »virtahepo» tunneliin saavuttua takoo
päänne yhteen, että hampaat suustanne
putoavat.

Junan tultua seuraavalle asemalle pois-

tui siitä kaksi nolon näköistä matkustajaa.

Sk. Kenttäpatterille järjestetään Stokes
miinanheittäjäkurssit 3 ja 4 pnä syys-

kuuta alkaen kumpaisellakin päivänä klo

13 Piiriesikunnan huoneistolla. Osanotto-
ilmoitukset tehtävä Faik.-esikuntaan
lauantaihin klo 10 menne»*.

äsuola~&amarin
ihanncjuoma kaikille, jotka halua-

it mieiyttavaä ja virkistävää ;anon-
im muttajaa, joka samatta vaikuttaa
rcn eiähdyttävästi. Varsinkin ;irh?ili-
lanneet, miten hyvää kunnossa pysy
la joka päivä pan lasillista Samannia,
linnstösiä vahingolliset aineet.
höyhensarjan nyrkkctltjmesiari

in sanoo Samarinista.
ft pitemmän oikoa Somarima jeka-
trjoittelufuomanant i Kaikissa ottc-
tnen että jatkeen käytän bamannza,
m nyrkkeilijöillemme suunanrois'a
\aistaa ja huuhtoo vatsasta ja sun-
(omat uinee!, jonka vuoksi lampi-

kaikille uiheilijoille tätä ihanaa ja

Myytävänä apteekeissa sekä rohdois- ja kemikalikaupoissa.

OY. TEKA AB

Onko sinulla lempinimeä?
Kyllä minulla on, mutta sitä « käv»

tetä tänään, sillä olin eilen tuhraa.

Kirjallisuus
ia Caide

Teatterit
Viipurin Näyttämö,

Erittäin hupainen cnsi-ilia tänään klo 7,0

Tänään klo 20 esitetään ameiiikkalaincn
huvinäytelmä »Öljyä! Öljyä!» Tämä
huvinäytelmä kuuluu siihen anglosaksilai-

seen näytelmistöön, joka viime vuosina on
väkirynnäköllä vallannut koko sivistyneen

maailman näyttämöt. Tämän valtauksen

on näille näytelmille oikeuttanut niiden
luistavan älyllinen ylemmyys, millä ne on
kokoonpantu. Huvinäytelmähenkilöt niis-
sä ovat selviä elämästä otettuja tyyppejä
ja juuri senvuoksi niin lähelle katsojaa tu-
levia ja tässä piileekin näytelmän valtava
menestys. Kappaleen on ohjannut Otto
Al'-Antila. Koristeet valmistanut Ville
Hänninen. Pääosissa Aino-Inkeri Notkola,
Elsa Turakainen. Eero Eloranta, Arvo Le-
hesmaa, Artturi Laakso, Armas Immonen
y.m. Kassa auki tänään klo 12—14 sekä

18 alk. 394.

Viipurin s yöväen
Teatteri.

Ensi-ilta lauantaina: Oikea Rakastaja.

»Oikea rakastaja;, jonka eusi-ilta on tä-

käläisessä Työväen Teatterissa ensi lau-
antaina, kuuluu siihen uud-; mpaan ame-
riikkalaiseen näytelmäkirjallisuuden, jos-

sa pyritään sielullisesti erittelemään kuu-
luisien henkilöiden luonteita. Kysymykses-

säolevan näytelmän ulkonainen aihe on
otettu kuuluisalle oopperalaulajalle Enrico
Carusolle tapahtuneesta sattumuksesta.

Näytelmän dramaattinen huippukohta on
se, Jolloin pidetty ja kuuluisa laulaja me-
nettää äänensä. Mutta tätä ulkonaista ta-
pausta on kirjailija ?ain kpyttänyt dra-

maattisena keinona näytelmässään, slllft
päähuomio kohdistuu koko ajan henkilön
sielunelämän kuvaukseen. Taiteilijakin on
vain ihminen. Ja ihminenkin on vain täy-

dellinen heikkouksineen, vajavaisuuksi-
neen, huolimatta siitä, kuinka mainehi-
kas hänen työnsä ja asemansa yhteiskun-
nassa lieneekin.

Näytelmän päähenkilö baritooniiaula-
ja Jean Poirot on suuri taiteilija. Hän on
Don Juanin ja Rigoletton kuuluisa esit-
täjä. Maineensa kukkuloilla ollen hänen
ympärillänsä pyörii ei ainoastaan koko
oopperan kulissien takainen maailma,
vaan myöskin suuri yleisö ja etenkin nai-
set. Herkästi syttyvä on taiteilijan sydän

ja kukapa olisi inhimillisesti niin voima-
kas, että voisi vastustaa noita perhosina
liiteleviä rouvia ja neitosia, jotka hänen
ympärillänsä alituisesti ahertavat.

Mutta sittenkin kuvaus taiteilijan ilois-
ta ja suruista, kärsimyksistä ja siitä yksi-
näisyydestä, jossa hän sittenkin sielulli-
sesti on, muodostaa näytelmän kauneim-
mat ja liikuttavimmat kohdat.

Lippuja ennakolta Työv. Osuuskirjakau-

pasta Torkkellnk. 22 (puh. 1688». Kassa
avoinna perjantaina 18—19, lauantaina 11
—l3 ja 18:sta alk. Puh. 2580.

ia MITÄ

Hieno TarkkuuskelSo
Saatavana hyvinvaruste-
tuissa kellosepänliikkeissä
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se-n pensaston faaJrse «iellä. knkn ran-
nalla olomme ajan lymyillen .ia vain
oksien välitse meitä toisinaan varo-
vasti tirkistellen.

Kuokkalasta Joutselkään johtava
tie seurailee Rajajoen laakson reu-
naa. Toisinaan se pistäytyy aivan
6en partaalle ja saattaa tieltä avautua
mitä kauneimpia näköaloja syväntee-
seen vesivöineen. Ihailimme niitä
ohimennen ajaessamme Lintulaan,
jonka luostaria olimme päättäneet
käydä katsomassa. Rajakylät sijait-
sevat usein vain kapean ja jyrkän
uoman toisistaan erottamina vastak-
kaisilla kunnailla. Bolshevikieu maan
asujamet puuhailivat luhtaniityillään
ja pelloillaan vain kivenheiton päässä
Suomen puoleisista naapureistaan,
ilutta välillä on raja. Ja on enem-
män kuin tavallinen kallalle piirretty
valtioitten rajaviiva. On järjestelmäin
raja, on katsantokantani raja, on raja
vähän kaikessa . . . Tuon kapean,
paikoin kahlaamalla helposti ylitet-
tävän joen lakana näyttää kaikki suu-
rin piirtein, pinnalta katsoen, saman-
tapaiselta kuin tälläkin rannalla,
mutia kuitenkin on -iellä vastassa ko-
konaan toinen maailma.

Rajajoen vartiotupa.

liila kaikkea ajatellessamme olim-
me saapuneet laajojen viljelysten ja
kylien halki kuljettuamme Lintulan-
joen rauhaisille rannoille. Kuljimme
sillan poikki ja olimme pian n.s. Py-
hällä portilla, jonka äärellä kohosi
kaksikerroksinen, verrattain ruma
puurakennus. Se on luostarin mat-
kustajamajala. En tiedä, millaisen
yökortteerin se voisi tarjota, mutta
ainakin sai sieltä maukasta leipää ja
teetä, voita sekä maitoa. Eikä tar-
joilun siisteyttä voinut moittia,
enempää kuin hintaakaan.

Portilta kiipesi tie poppelien ja
kuusten lomitse metsikköiselle kun-
naalle, minkä vehreyteen kätkeytyi
luostarin varsinainen rakennusryhmä.
Mäen laella avautuvan nurmikko-
kedon reunoilla sijaitsivat kirkko se-
kä joukko puutaloja. Ikävine arkki-
tehtuureineen ja perin vaatimattomi-
na eivät nämä tarjonneet siimalle
suurtakaan iloa, mutta sitäkin kiin-
toisampaa oli muuten tutustua luos-
tarin elämään. Samalla saimme vä-
hän kuulla ecn peruetamisvaiheista-
Icin.

Lintulan luostari ei 010 vielä van-

Kaunista rajalaaksoa.

Kaksi vanhaa rajaseutnlaista.

Joku on ehta saattanut kummas-
tella edellinen sekä tämän kirjoituk-
sesi otsikkoa, mutta itse asiassa on

sillä epäilemättä täysi oikeutuksensa.
Käävasimmehän viime matkamuiste-
lossa »Rakkauden haudalla/», päät-
täjiksemme iällä kertaa retkeilymme
Lintulan naisluostariin. Ja saattaa-
han otsikkoon sisältyvillä kahdella
käsitteellä kenties olla muutakin yh-
feensopeutuvaisuutta. Tietenkin
win maallisesta rakkaudesta pu-

huec . . •

Meillä sattui olemaan asiaa Raja-

Joelle ja niinpä ajoimmekin sinne hal-
ki Kellomäen ia Kuokkalan huvila-
alueen, jolla autotie mutkittelee tont-
tien lomitse puikkelehtiessaan kuin
labvrinttikuvan arvotusviiva. Mil-
loin tehtiin jyrkkä käännös oikealle,
milloin vasemmalle ja lopuksi tultiin
niin korkean ja jyrkän mäen alle,

että sydän nousi kurkkuun auton «en
laelle kavute-sa. Mäki oli kuitenkin
laskettu mukalakuvillä, ja vaunum-
me suoriutui kuin suoriutuikin sisua
kysyvässä ylityksessään onnellisesti.
Harjulta oli komeata katsella meren-
selkää sekä taivaanrannalla häämöt-
tävää Kronsta-dtia.

Täällä näki vielä melko paljon su-

rullisia rappeutumisen merkkejä. La-
hoainistilassa olevia huvilarakennuk-
sia, joiden osaksi laudoin tukitut
akkuna-aukot loivat surullisia sil-
mäyksiään ohikulkijaan, jo tomuun ja

tuhkaan tien varrelle Tömähtäneitä ai-
koinaan niin fantastisia huvimajoja ja

f&t autioite, venäJäisajan kauppa.puo-

teja. Mutta lähemmäksi rajaa, saavut-
taessa tapasi silmä paljon (hauskem-
paa katseltavaa. Siellä on vauras ja
hyvin hoidettu viljelysalue siisteinc
taloineen, joista jokaisen -pihalla ko-
hosi korkea lippusalko. Mahtaa teh-
dä tämä asutuksemme etuvartio sy-
kähdyttävän vaikutuksen kansallisina
juhlapäivinämme, joina jokaisessa
tangossa halmuaa siniristilippu. Kun
kyläkunta vielä sijaitsee mäellä, joka
näkyy etäälle hoishovikicn maalian,
"ti asia sitäkin parempi.

.Muutenkin on mainitsemamme raja-
paikkakunta osoittautunut elinvoimai-
iseksi ja a juu vaatimukset hyvin oi-
valtavaksi. Ajatollappa vain, että sen
halki on talkoilla rakennettu ent. Pie-
tarin maantieltä Rajajoen asemalle
kokonaan uusi, ensiluokkainen tie.
Tällainen yleishyvän eteen uhrautu-
minen ja yksituumaisuus on esimer-
killistä aikana, jona yleensä kaikkien
pienempienkin hankkeiden toteutta-
misessa pyritään turvautumaan val-
tiovaltaan.

ha. Siliä on ikää vasta n. 35 v. Pe-
ru .-ta ja oli sn liialla paikalla asusta-
nut tilanomistaja Feodor -Neronov.
joka v. 1 sO4 lahjoitti kartanonsa tä-
hän tarkoitukseen. Varsinainen luos-
tariksi vihkiminen tapahtui kuitenkin
vasta v. 1906. Alkuaikoina menestyi
uusi luostari hyvin venäläisten lahjo-
tuksilla, mutta olojen muututtua oli
sen ryhdyttävä yrittiimaan toimeen-
tulla omin neuvoin. Tällöin väheni
laitoksen loistoaikana noin sataan

noussut sisartenkin lukumäärä, mutta
jäljellejääneiden oli käytävg sitäkin
ankarampaan työ-uurastukseen.

Rajajoon sillan ääreen on äskettäin
valmistunut uusi, erittäin i-iisti vax-
tiomjestemme vahtitupa. Ben vierus-
tallo oli istutettu oikein kukkaryhmä-
kin. Äärellä käyskeli jämerä soturi,
tasavaltamme värit lakkikokardissaan.
.Mutta rautatiesillan vastakkaiselta
puolelta katseli meitä bolshevikivar-
tija, joka näytti tulevan hyvin levot-
tomaksi huomattuaan kameramme.
Ilmeisesti pelkäsi neuvostolan edus-
taja, kovin joutuvansa valokuvaan ja
kiireisin askelin kiiruhti hän läliei-

Pistäydyimme kaksikerroksiseen ra-
kennukseen, minkä alakerrassa si-

«Rakkauden haudalta"
• •

nunnien panin.
Kannaksen matkalla nähtyä.

Eräs noviiseista.

. Kellomäen maanticmäki.

sa. jonkun v&rTazi tnAeteroaankiii H«
ksrrnjrat m°illo myös vähän elemän-
temneta tässä omassa maailmakaan.

Kuva, joka ei kaipaa selitystä.

Ankara työ on Lintulan luostarille
tunnusmerkillinen. Jokainen siellä
asuvista on velvollinen voimiensa
mukaan ottamaan siihen otsaa. Ja
raskaampiinkin, miehille paremmin so-
peutuviin askareihin eivät nämä uut-
terat naiset pelkää ryhtyä. He aher-
tavat otsansa hiessä pelloilla ja nii-
tyillä -sekä kasvitarhassa, puivat vil-
jan, korjaavat aidat, hakkaavat halot,
sanalla sanoen, suorittavat miltei
_aikki maa-ja kotitalouden askareet.
Talvisin he uurastavat metsätöissä
kaataen tukkeja kuin miehet konsa-
naan, heilutellen kirvestä ja saaaa
sekä pidellen hevoscneuitsia varmoin
käsin. Kotosalla suorittavat nannat
yksinpä suutarintyötkin.

Elämä luostarissa ei siis ole mi-
tään lakkana herra.-tolua. Ja ruoka-
järjestys on sovitettu mitä yksinker-
taisimmaksi. Aamulla klo 5 alkaa
päivän aherrus. Klo 8 nautitaan tee-
tä, klo 1150 päivällistä, johon kuu-
liin kaalia, puuroa talhi perunoita,
>o'k;j klo 7.30 illalla jotain keittoa
illalliseksi. Päivä alotetaan ia pää-
tetään rukouksin, joita muutenkin on
luonnollisesti ahkerasti muistettava.

Nunnat näyttivät enimmäkseen ole-
van jo koski-ikäisiä, tahi vanhempia
naisia. Vain jokunen nuorempi oli
joukossa. Silmään pisti useimpien
kalpea ihoväri ja jollain tavoin kär-
sivä piirre kasvoissa. Tämä johtunee
amkaran itsetietoisesta, elämästä,
raskaasta työstä ja heikonlaiselta,
yksitoikkoisesta ravinnolta. Mutta
vilpitön ystävällisyys vierasta kävijää
kohtaan tuntui heille olevan ominais-
ta. Väsymättä ja auliisti näytettiin
matka miehelle kaikki ne paikat, joi-
hin sivul!isella yleensä oli pääsy.

Aluk>i jjjr_-itä ohjasi it-se >äiti» La-
rina, luostarin nykyinen johtajatar,
eli iguuienia. joka yhdessä kahden
nunnatoverin-sa kansaa oli laitoksessa
asuout sen perustamisesta asti, muu-
tettuaan tänne Penasn kajaanilaisesta
naisluostarista. Sitten oli oppaaaam-

mo erä* Suistamolta kotoisiin olexa
;>«i«ar». Silmäilimme juhlallisia kaa-
limaita, joista kyllä eopan juurta riit-

Lintulan luostarin nunnia^

jaitsevat m.m. luostarin ruokasali ja
keittiö. Yksinkertainen on ensinmai-
nittukin suoja. Honka pöytien ympä-
rillä kovat, selkänojattomat penkit.
Huoneen päätyseinustalla alttari suu-
rine raamattuincen. nurkkauksissa
pyhäinkuvia tuikkiville lamppuineen

Jokunen muotokuva ja muuan suureh-
ko uskonnollisaiheinen maalaus sei-
nillä.

tää, tallia, minkä asujamia ei kuulem-
ma koskaan lyödä, vaan aina hyvin
sanoin »neuvotaan», kuten seuralai-
semme vakuutti, navettaa, jonka 30
lehmää lypsävät erittäin rasvaista ja
hyvää maitoa. Lopuksi kutsuivat
kellot luostarin temppeliin, millä on
perin juhlallinen nimi: »Elävän ja
Eläväksitekevä 11 Kolminaisuuden
kirkko». Siellä kajahti vastaamme
kaunis, moniääninen laulu, ja suitsu-
tuksen hyvät tuoksut ympäröivät mei-
dät. Ankaran vakavina lukivat mus-
tapukuiset nunnat rukouksiaan, pol-
vistuivat ja tekivät ristinmerkkejään.
Ja maallista minäänsä kiiluttaneen
näköinen "li alttarin ääressä puuhai-

leva pappikin. Laiha ja kuihtunut.
i Varmaankin uuiuiti vaaraton mies

Yläkerrassa sijaitsi nunnien kam-
mioita. Pyrimme luonnollisesti nii-
täkin katsomaan, muttei meitä pääs-
tetty. Selitettiin vain, että ne ovat
ehdottomasti kaikilta sivullisilta sul-
jetut. Näiden yksinäisten suojien
asuja mi a tapasimme sen sijaan .kyllä
pihamaalla ja olimme tilaisuudessa
eräiden, suomenkieltä taitavien kan»-

Kaksi lippua.

Lintulan luostarin karjaa joen partaalla.

Luostarista.

Nnnnat

tä*sä eilmäinpyynniltä snljetassa yh-
dyskunnassa.

aterialla.

kin sievoisena tulolähteenä. Tilaa
pinta-ala on 200 ha.

Kirkon yhteydessä on ruhtinatar
Saltikovin kallein koristein somistet-
tu hautakammio. Ruhtinas oli kuu-
lemma temppelin rakennuttanut ai-
jcmmin samalla paikalla olleen, pa-
laneen tilalle. Kirkkotarha värikkäi-
lle kukkineen muodostaa herttaisen
keitaan.

Luostarin asukasmäärä nousee ny-
kyään 40 henkeen. Vain kolme mie-
histä työläistä on laitoksen palveluk-
sessa, muuten ovat kaikki siellä elä-
vät naisia. Enimmäkseen ovat he
kotoisin Veiiäjäitä; pari suomalaista
Karjalan kreikkalaiskatolisista pitä-
jistä on kuitenkin joukossa. Valan-
tehneitä nunnia on vain 7, muut oval

noviisittaria. kokelaita. Nuorin vii-
memainituista on vasta IS vuoden
ikäinen. muna hänen vanhimmat
kanssasisarensa horjuvat jo haudan
partaalla.

Lintula on kesäkin matkailijaan hy-
vin suosima. Sinne on Terijoelta suo-
rinta autotietä 14 km:n matka. Pait=:
tavallisia turisteja, mainittiin sitä
käyneen katsomassa m.m. tasavallan
presidentin läänimme maaherrana ol-
lessaan sekä monien eduskunnan .iä-
t-enlen.

Vastapäätä luostaria sijaitsee muu
ten muuan kokonaan toisenlaatuinen
nähtävyys. Maantien laidassa tava-
taa.n näet perustusjäännöksiä n.s.
Lintulan kapakasta, jossa v an han
muistitiedon mukaan olivat aikoinaan
majailleet Aleksanteri l:nen, Sprengt-
porten y.m. Ja lopuksi liittyy vielä
nykyiseen luostarin »hotelliin» erä*
omalaatuinen muisto siihenkin. Tuo
•sama rakennus oli näet alkujaan ko
liannut yhdeksi n.s. Stolypinin kou-
luista, palvelemaan niitä surullisen
kuuluisia venäläistyttäm is tarkoituksia
joilla Karjalan kansan suomalainen
selkäranta yritettiin murtaa.

Luostari saa nykyisin toimeen-
tulonsa maataloudestaan sekä metsis-
tään. Sillä on oma meijcrinsä sekä
myllynsä, ja Lintulan hy viksitunne-
tut maitotuotteet ovat Terijoella erit-
täin kysyttyjä. Paitsi karjan- ja ka-
nanhoitoa, harjoittavat nunnat myös-
kin huomattavassa laajuudessa mehi-
läishoitoa, nuuka -tuotto on heille &e-

Onneksi on aika. jona tämä tapah-
tui enää vain kaukainen, etenevä

muisto Se tuntuu nykyhetkellä Lin-
tulan portille pysähtyvästä kuin pa-

halta uineita,
apeot a t ö r.
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Haagissa päästy ensi sovintoon,
Ilmoitetaan että Haagissa on

päästy sovintoon. Ei tarkoiteta
kuitenkaan muuta kuin rttä vel-
kojat oval keskenään pää—cc; so-
vintoon siitä, mitä laskuperustet-
ta käyttäen saalis jaetaan. Paljon-
han silläkin on voitettu ja onpa-
han siliä osalta nyt mahdollista
päästä myöskin koko konferenssin
työohjelmassa lopputulokseen.
Saksanhan kuitenkin pääpiirteis-
sään on alistuttava, niin ettei sii-
tä ole tämänkaltaiseksi esteeksi,
kuin oli englantilais-jarrutus.
Nyt vain jää suhteettoman lyhyt
aika konferenssin lopullisia sopi-
muksia varten, sillä kansainliiton
istuntokausi on jo ovella ja sitä-
paitsi Young-suunnitelman ou
on edellytetty astuvan niin pian
voimaan, että on vaikea käsittää
miten Saksan valtiovalta voi enää
saada ensimäisen erän maksuva-
rat näin lyhyessä ajassa kokoon.

I "Englantilaisilla on kuitenkin
ollut aihetta asettua välitöntä hy-
väksyntää vastustamaan vaikkapa
sitten tämäntapaisen ajankuluk-
keenkin uhalla. Varsinkin kolme-
sa kohdin on Young-suunnitelma
ollut heille epäedullinen rahami-
nisteri Sno\vdenin käsityksen mu-
kaan. -Ta kieltämättä tässä onkin
ollut, paljon perää. Lyhyesti mai-
niten kerrattakoon nämä pääkoh-
dat Kaikkein selvimmin tämä on
ensiksikin ilmennyt vuotuismaksu-
miljoonien jaossa, jossa luovuttiin
tähänastisista prosenfctisuhteista.
Pämä muutos koitui hyödyksi
Ranskalle. Italialle, Belgialle ja
•Tapanille. Näistä uhrasivat, lopul-
ta sitten kukin maa omasta osuu-
destaan Englannin hyväksi eri tar-
jouksissa pitkin viikkoa, niin että
»e lopulta sai hahluamansa miljoo-
nat kuten tämänpäiväiset sähkösa-
nomat kertovat. Englannin raha-
ministerille merkitsevät nämä
miljoonat vastaavasti pienempää
vaatimusta veronmaksajille vuo-
sittain ja sellainen, olkoonpa että
kysymyksessä on vain noin 2' =

miljoonaa puntaa cli 48 miljoonaa
Saksanmarkkaa, on hänelle kun-
nia-asia päinvastoin kuin manner-
maavaltioissa. Tämä lienee ollut
monelle taja- i
ministerille vaikea käsittää Snow-
denin ensiesityksen perusteella.
Mutta kun englantilainen yleinen
mielipide osoittautui yksimielisek- i
si aina pääministeriä myöten, niin
on lopulta se uskottu, kuten myön-
nytyksestä ilmenee. Sitäpaitsi .
Englanti tahtoi päästä osalliseksi >
niistä maksuista, joita Saksan piti
ehdottomasti suorittaa, siis var- i
moista saatavista. Ja siitäkin on ■Snöwden perinyt voiton saamalla 1
78.5 prosenttia alkuperäisvaati- ;
aluksestaan läpi kuten toinen tä- :
mänpäiväinen sähkösanoma ker- i
too. ,

ta selviä toiseen keskeiseen eri-
mielisyydenaiheeseen, saksalais-
ten luontaissuorituksiin nähden.
Englannille sellaiset suoritukset
ovat olleet hyvin vahingolliset sen
oman teollisuuden ja kaivo-tuotan-
non pysähdysaikana. Tosin nämä
suoritukset piti rajoittaa lähimpiin
kymmeneen vuoteen ja alenevan
asteikon mukaan supistua sinä ai-
kanakin. Mutta silti ei voine kiel-
tää, että 750 miljoonan Saksan-
markan tavarapaljous vuosittain
vaikuttaa hyvin haitallisesti kil-
pailuun maailmanmarkkinoilla.
Se on, kuten englantilaisilla oli va-
pana sanoa, keinotekoinen ja
luonnoton lisä todelliseen kaupan-
käyntiin, niinkuin saksalaisten
mielestä kaikkinainen vahingon-
korvaus on keinotekoista maksu-
varain siirtoa toisesta maasta toi-
seen. Asia oli vakava engMntilai-
sille. sillä jo yksin hiilenvienni n.
Englannin pääelinkeinon alalla
merkitsi tämä vuotuisen viennin
vähennystä noin 10—1'0 miljoo-
naa tonnia. Mainittakoon, että
Italia on tähän saakka tyydyttä-
nyt hiileniarpecnsa saksalaisten
va hi neonkorva usleveranssei-ta.
vaikka se oli entinen englanti-
laisten vakinainen ostaja. Ranska
on saanut suurimman osan tuou-
tihiilestään juuri samoista leve-
ransseistä! Nyt lienee Italia si-
toutunut ostamaan määräprosen-
tit tarpeestaan Englannista j- .n.
e., jolloin myöskin saksalaisten
luontaissuoritukset on voitu säi-
lyttää Young-suunnitelmassa :
uutiset, ovat tiissä kohden vielä
vaillinaisia.

Englantilaiset ovat tiiliä m asti
sovelluttaneet saksalaisiin leve-
ransseihin 26 prosentin tuonti-
tullia, joka on luottanut, vuosit-
tain noin 300 miljoonaa Saksan-
markkaa valtiokassaan. Siten on
pahin kilpailu koetettu torjua.
(Tätä on nimitetty Recovery
Acts-laikei.) Tällainen tulli on
kuitenkin ollut maksajalle suh-
teettoman rasittava ja siksi

ouujr-suunnitelmaan tehtiin sel-
lainen säännös, että tämä tuon-
titullimäärä laskettaisiin taksal-
le suoritukseksi. Kun Englannil-
le kuuluu "23.00 prosenttia luon-
taissuorituksista, olisi tämä etu
rahaksiarvioituna ensi maisen ii
vuonna ]7L\O miljoonaa, toisena
161.4 miljoonaa markkaa j. n. e.
Mutta tälliin eivät englantilaiset
ole tahtoneet, suostua: miten sit-
ten lienee käynyt sovinnon tässä
kohden. Ranskalaiset katsoivat
viisaaksi jo konferenssin alussa
luopua vaatimuksesta, että osia
saksalaisten luontaissuorituksista
saataisiin viedä vastaanottaja-
maasta jälleen pois. Muuten ei
englantilaisia ole ollenkaan miel-
lyttänyt ajatus kansainvälisestä
suurpanlii»ta vahingonkorvaus-

Lopullista sovinnon muotoa oi
vielä käytettävissä olevista tiedois-

maksujen siirtoa varten, maini-
taksemme senkin tässä yhteydes-
sä. Haagissa

Meille kaikille on kuten Sno-vv-
denille selitetty, miten Young-
suunnitelma on kokonaisuus, jota
ei saa rikkoa. Sno\vden on sen
kuitenkin sisällöltään muuttanut,
vieläpä vahingoittamatta Saksan
etuja. Snowdenia pidettiin pahan-
tekijänä, joka ei katsonut koko
ihmiskunnan parasta, vaan itse-
päisesti ja tinkimättä piti kiinni
oman valtakuntansa vaatimuksis-
ta. Vieläpä ihmeteltiin, että hän
oli kansallisempi vaatimuksissaan
kuin edellinen konservatiivinen
hallitus, jonka aikana asiantunti-
jat työskentelivät Pariisissa.

Tietenkin asiantuntijat ovat ko-
ettaneel parhaalla mahdollisella
tavalla valvoa maansa etuja kuten
muutkin konferenssin osanottajat
ja vasta pitkän harkinnan jälkeen
yhtyneel neuvul telukumppanei-
hinsa näitten ehdottaessa "i Q/ung-
suunnitelman hyväksymistä yhte-
nä kokonaisuutena. Tämä ei todis-
ta kuitenkaan Snowdenin mieles-
tä, että konferenssin lopputulos
olisi mitenkään senvuoksi ehdot-
tomasti oikea. Snowdenia ei ole
kauhistuttanul esiintyä vaa-
tivana velkojana, vaikka kiis-
täinättömästi tiedetään hänen ole-
van kaikkia vahi-ngonkorvaus-
niaksuja vastaan. Eikä siinä -il-
loin ole mitään ristiriitaisuutta
periaatteissa, jos hän vaatii omal-
le Iliaalleen oikeudenmukaista
osuutta, kuu kerran kansainvälis-
tä maksujärjestelmää tällaisilla
suhteettomilla omaisuusarvojen
siirroilla rasitetaan. Lainasivut-
han englantilaiset ranskalaisille
sodan aikana 600 miljoonaa pun-
taa ja saavat, vain 221 takaisin.
Lainasivathan he italialaisille
560 miljoonaa puntaa ja saavat
vain 18 takaisin. Ja nyt vaadit-
tiin, että heidän piti vielä vuosit-
tain uhrata vahingonkorvausva-
roja samalle velalliselle noin
30 miljoonaa lisää. Saat laa käsit-
tää englantilaisten kieltäytymi-
sen tästä, kun ajattelee että kysy-
myksessä on nyt Italian vahin-
gonkorvaus saatavavarat, joitten
uhraus ei pitäisi olla niinkään vai-
keata kuin englantilaisille heidän
oma! rahansa. Sitäpaitsi englanti-
laiset maksavat velkansa ameriik-
kalaisille liikemiesmäisesti pen-
nilleen, joten vahingonkorvauk-
scnosuudet ovat. pienuudestaan
huolimalta tarpeen, vaikkapa yk-
sistään tähän.

Pariisi. 28. S. (Pikasanoma
STT:IIe). Havasin toimisto il-
moittaa, eitä Haagissa on aikaan-
saatu sopimus.

Suuri jännitys kuuden vallan
neuvotellessa

H a a g, 28.8. (STT)
Kuuden kuteujavallan mitä

suurimmalla jännityksellä odotel-
lii kokous alkoi eilen klo 5 Lp. ja
jatkui keskeytymättä klo 7,45,
jolloin -itettiin 10 minuutin väli-
aika. Klo 9.45 läksiväl Sak-.-m
valtuutetul kokouksesta ja klo
11 ja 12 välillä poistui useita val-
tuutettuja. Jasparilla oli sitten
|>iikä neuvonein Suur-Britannian
valtuutettujen kanssa. Mvöhem-
uiin palasivat myöskin toisten
velkojavaltain valtuutetut ko-
koukseeu. Reuterin tietämän
mukaan ilmoitettiin keskiyön ai-
kaan, että velkojavaltain valtuus-
kuntain kesken oli saatu aikaan
periaatteellinen yksimielisyys.
Edellyttäen, että Sak-an suostu-
mus saadaan tulee Suur-Britannia
tehdyn sopimuksen mutaan saa-
maan 96 miljoonan kultamarkan
lisäyksen »uotuismaksuista. Mitä
tulee luontaissuorituksiin sitou-
tui Italia vuosittain 3 vuoden ai-
kana ostamaan 1 miljoona tonnia
hiiliä Englannista. Saksan suos-
tumusta tähän söpimuksern pide-
tään varmana.

Saksan myötävaikutuksen tar-
peellisuudesta keskustellaan.
JJ a a g, 2«. s. (STT)
Mikäli VVolffin toimisto on

saanut tietää, pitävät kuuden kut-
sujavallan valtuutetut keskiviik-
kona klo ]] uuden kokouksen.
jossa tullaan käsittelemään niitä
kohtia, joiden -niiteen Saksan
myötävaikutus ou tarpeen vel-
kojavaltain tekemän sopimukseu
voimaansaattamiseksi. Tärkeim-
mät näistä kohdista ovat kysymys
turvattujen ja turvaamattomien
vuotuismaksujen keskinäisestä
suhteesta ja kysymys Da-wesin
suunnitelman ylijäämän käyttä-
misestä kuluvan vuoden 5 viimei-
senä kuukautena sekä kysymys
mielii ly.-kustannuksista. Mikäli
Wolffin toimisto on valtuuskun-
tain piireissä kuullut, tietää teh-
ty sopimus -itä. että Suur-Britan-

Nyt on mahdollisuus päästä lo-
pulliseen sovintoon Maagissa,
Pahimpana esteenä lienee nyt
ranska laisten taipumattomuus
.Rein in maan mielii tyskysymyks.es-
sä. Kun kuitenkin tiedetään eng-
lantilaisten kannattavan pikaista
joukkojen poissiirtoa, omalta
osaltaan vaikkapa yksin, niin ei
vastustus tässä kohden voine
muodostua lopulliseksi kompas-
tuskiveksi, kuten oli käydä talou-
dellisessa kysymyksessä. Jo eng-
lantilaisen edustajan poisjäämi-
nen miehitysneuvostosta on sel-
lainen pakkokeino, joka taivut-
tanee vastapuolen. Englannin häi-

lituksen ja oikeastaan yleisen
mielipiteenkin kanta on tähän
nähden melko selvästi jo ilmais-
tu saksalaisista uutisista päättäen,
joten voimme toivoa positiivista
iulusta Haagin vaikeasti sujuneis-
ta neuvotteluista.

mau alkuperäisistä vaatimuksista'
tyydytetään 78.5 pros. Stfur-
Britannia tulee tällöin saamaan
turvaamattomista vuotuismak-
susta nousevat 9G miljoonaa kul-
tamarkkaa, kuu se edellisen tar-
jouksen mukaan olisi ollut 88,5
miljoonaa kultamarkkaa. Lopul-
lisen sopimuksen arvellaan tule-
van valmiiksi keskiviikkona sitten
'<\u\ siihen on saatu myöskin Sak-
san suostumus.

Ranskan myöntymättömvys sai
Snovvdenin taipumaan.

M a a g. 28.8. (STT)

Havasin toimisto ilmoittaa:
Briandin ja Jasparin Snowdenille
jättämässä kirjelmässä ilmoitel-
tiin täysin selvästi Eau.-kan pää-
tös olla tekemättä enempiä myön-
nytyksiä. Snovvden luopui sil-
loin taipumattomasta kanna-taan
ja kääntyi tällöin Italian valtuu-
tettujen puoleen, joiden kanssa
hänellä oli pitkiä neuvotteluja.
Näissä neuvotteluissa Snovvden
tiuki aikaisemmista vaatimuksis-
taan ja italialaiset suostuivat eräi-
siin uusiin uhrauksiin. Suur-
Britannia saanee 75 pros. vaati-
muksistaan tyydytetyksi.

Englannin saatavat

II a m g. 28.8. (STT)
Niistä 7.4 miljoonasta markas-

ia. jotka Englanti saa nyt aikai-
-riniiian vahingonkorvauksen ja-
kamista koskevan tarjouksen mu-
kaan, tulee 4 miljoonaa Ranskal-
ta, 2 miljoonaa Italialta ja 1.4
miljoonaa Belgialta.

Stresemann: Tyhjentäminen
ehtona.

11 a a g, 28. S. (STT)
Stresemann haluaa saada -ito-

vat lupaukset Reininmaan tyh-
jentämisestä ennenkuin hän lo-
pullisesti hyväksyy keskiviikon
vastaisena yönä tehtyyn sopi-
mukseen sisältyvät raha-asioita
koskevat ehdot. Briandille ei tä-
mä tuota mitään vaikeuksia, kun-
han vain on mahdollisuuksia

oungin suunnitelman sovellutta-
misessa ja annetaan vakuudet,
joita hän on aina vaatinut tyh-
jentämisen edellytyksenä. Briand
lienee ~en vuoksi jo eilen antanut
Stresemannille tarpeelliset va-
kuutukset, eikä enää ole epäilystä-
kään siitä, että viimeksimainittu
yhtyy periaatteessa yöllä tehtyyn
päätökseen.

Poliittinen valiokunta kokoon-
tuu klo 5 kc-kiviikkona
iltapäivällä, jolloin m. m. käsitel-

päästy ensi-
> käden sopimukseen.

Snowdenin politiikka saavuttanut lopulta voiton.
Pieni myönnytys kuitenkin italialaisille.

lään kysymystä ranskalaisten,
englantilaisten ja belgialaisten
joukkojen poistamisesta toiselta
vyöhykkeeltä syyskuun 1 p:stä
alkaen sekä kolmannen ja viimei-
sen vyöhykkeen tyhjentämisestä
aikana, joka määrätään Youngin
suunnitelmaa voimaan tullessa.
Tarkoituksena on. että Englan-
nin ja Belgian edustajat Reinin-
maan ylikomiteassa pysyvät pai-
koillaan kunnes tyhjentäminen on,
loppuun suoritettu ja Genevessä
tehty {.aätös komitean asettami-
sesta tyhjennettyjä vyöhykkeitä
varten on tullut voimaan.

Englannin lehdistö tyytyväinen

Lontoo. 28.8. (STT)
Kaikkia poliittisia suuntia

edustavat englantilaiset lehdet
lausuvat. että Haagin so-
pimus merkitsee suurta menes-
tystä SiiOAvdcnille ja voittoa
Englannille. Vanhoillinen Eve-
ning Standard huomauttaa eri-
koisena ilahduttavana seikkana,
sitä. että kaikki eri puolueiden
väliset valtiolliset erimielisyydet
unohdettiin ja koko maa oli yksi-
mielinen tässä tärkeässä kysy-
myksessä. Snowden on antanut
Englannille takaisin sen paikan
kansojen n-jfvostopöydäu ääressä.

Käänteentekemisen aiheet.

Haag. 28.8. (STT)
Viime yön tapahtumien alkuna

oli kokous, jossa alkuaan oli tar-
koitus sommitella päätö- pöytä-
kirjaan, johon merkittäisiin kon-
ferenssin vähäiset positiiviset saa-
vutukset ja määriteltäisiin mieli-
piteiden eroavaisuudet. Tapaus-
ten kulun muodostumista toisek-
si pidetään pääasiassa Jasparin,
Stresemannin ja Briandin ansio-
na. Stresemann huomautti pitä-
mässään suuremmassa puheessa
Saksan vaatimuksista velkojaval-
täin keskenään käymän katkeran
taistelun taustaa vasten. Strese-
mannin todistelu Briandin ja
Jasparin vetoomusten yhteydessä
ilmeisesri ei jättänyt tekemättä
vaikutusta Englannin valtuus-
kuntaan.

Keskiviikkona aamupäivällä pi-
dettiin kuuden kutsujavallan vä-
linen neuvottelu, jossa harkittiin
suurimpien velkojavaltaiu kes-
keistä sopimusta. Toista tuntia
kestettyään siirrettiin kokous ilta-
päivään.

Alkuaan täbän aikaan pidettä-
väksi suunniteltu neljän Reinin-
maan vallan kokous siirrettiin
torstain aamupäivään. Sensijaan
jatkoivat kuusi kutsujavaltaa

neuvottelujaan ja tarkistivat Sak-
san valtuuskuntaa koskevia ky-
symyksiä.

Neuvotteluja jatkettiin myö-
hemmin illalla.

Bernstorff palaa politiikkaan.

Kreivi Bernstorff.
B e r 1 i n. 28.8. (STT)
Luotettavalla taholla kerrotaan,

ertä entinen suurlähettiläs, krei-
vi Bernstorff, joka on toiminut
erään komitean puheenjohtajana
Genevessä, toistaiseksi tulee toi-
mimaan Saksan valtuuskunnan
johtajana kansainliiton kokouk-
sessa. Vielä ei ole päätetty, mat-
kustavatko Haagin konferenssis-
sa olleet Saksan valtuutetuiksi
Geneveen, mutta varmalt? näyt-
tää kuitenkin, että Stresemann
Haagin konferenssin päätyttyä
lähtee Geneveen.

Sno«denia onnitellaan.

Lontoo. 2S. 8. (STT)
Snowden on saanut lukuisia

onnittelusä'hkösanomia. joissa sa-
notaan hänen päättäväisyydel-
lään saavuttaneen 83 pros Eng-
lannin puolesta esittämistään
vaatimuksistaan. Onnitteluja ou
saapunut pääministeriltä, kabine-
tin jäseniltä, puolueiden johtajil-
ta, huomattavassa asemassa ole-
vilta englantilaisilta rahamieMHh"
y.ni.

Hirveä tulipalo Berlinissä.
Samalla sattunut räjähdyksiä.

Be r 1 i n. 28.8. (STT)
Keskiviikkona puhkesi valtaisa

tulipalo eräässä Kurfiirstammiii
varrella sijaitsevassa 5-kerroksi-
sessa rakennuksessa. Tuli levisi
hirvittävän nopeasti eikä sammu-
tustyötä saatu päätetyksi ennen
kuin illan tullessa. Talon katto oli
silloin luhistunut ja alemmat ker-
rokset tuhoutuneet. Sammutus-
työn aikana loukkaantui kolme
palosotilasta pahoin sattuneessa
räjähdyksessä. Katon pudotessa
sai 7 palosotilasta pahoja vammo-
ja. Palossa tuhoutui paljon omai-
suutta. Tulen arvellaan päässeen
irti juottolampun räjähdyksestä.
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Kansakouluun sopi
voi

E&asakouluissamme on aina ol-
fut oppilasainesta, joka on hai-
tannut ja ehkäissyt koulun sään-
nöllistä toimintaa ja samalla itse
edistynyt puutteellisesti'. Tällai-
set oppilaat ovat älyllisesti tai
moraalisesti vajavia. s.o. beikko-
kykyisiä ja perinnäisten ominai-
suuksiensa vuoksi pahantapaisia.

Erityisen heikosti pystyvät lap-
set vaativat tietenkin opettajan
huomiota monin verroin enemmän
kuin normaalitavalla edistyvät.
Niiden vuoksi koko luokan edisty-
misen täytyy pako-takin hidastua
siitä huolimatta, että opettajan un
omistauduttava niille enemmän
kuin muille. Kun opettajan on
huolehdittava kaiken muun ohella
siitäkin, että suunnitelman mukai-
set oppiennätykset ehditään vuo-
den kuluessa oppia, on ymmärret-
tävää, että hänen mielialansa ei
luokallaan olevan yhden tai use-
amman jarrun vuoksi aina ule op-
pilaideu oppimiselle kaikkein
cdulhsimmassa vireessä.

Vielä kiusallisempi on asiain ti-
la, jos tällaiset heikosti pystyvät
ovat samalla kurittamia, pahanta-
paisia, tai jos siveellisestä vajavai*
-uudesta seuraavaa pahautapai-
suutta ilmenee älynsä puolesta ta-
vallisessa oppilaassa.

Kaupungeissa, missä kansakou-
lunkäynii on jo ennen oppivelvol-
lisuuslain voimaan tuloa ollut
vipistä, on tällaisia oppilaita kan-
sakouluissa ollut aika paljoa. Yk-
sistään älyllisesti puuri<>elli-ms
kansakouluun sopimattomia las-
ketaan olevan noin lVi % oppi-
velvollisten lukumääränä. Moraa-

mattocnat oppivel-
liset.
lisesti vajavat tuleval tähän lisäk-

Oppivelvollisuuslaki on maa-
seudulla lisännyt tuntuvasti läl-
laista ainesta kansakouluoppilas-
ten joukossa, kun se pakottaa
kaikki lapset tulemaan kansakou-
luun. Vain älyllisesti kaikkein
heikoimmat voidaan maalla ja pie-
nissä, alle 10,000 asukkaan kau-
pungeissa, toistaiseksi »heikon
käsityskyvyn vuoksi» ja »siinä
määrässä kuin välttämätöntä on»
oppivelvollisuuslain 4:nnen §:n
II kohdan perusteella vapauttaa
oppivelvollisuuden suorituksesta.
Moraalisesti vajaviin nähden ei
ole muuta keinoa olemassa kuin
oppivelvollisuuslain 16:nnen §:n
ja sen täytäntöönpanoasetuksen
13:nuen §:n perusteella jät>ää
sellainen kaosakouluoppilas kun-
nan lastensuojeluviranomaisten
hoitoon, 8.0. turvakotiin tai kasva-
tuslaitokseen toimitettavaksi tai
erinäisissä tapauksissa ilmoittaa
yleiselle syyttäjälle, jotta pahan-
tapaisuudellaan ja huonolla käy-
töksellään koulua häirinnyi oppi-
las asetetaan oikeudessa syyttee-
seen ja toimitetaan rangaistuk-
seen pahantapaisten kasvatuslai-
tokseen tai muulla tavoin. Ai-
kaisemmin tuollaiset älyllisesti ja
siveellisesti puutteelliset oppilaat
voitiin jättää koulusta pois tai
erottaa. Useimmissa tapauksissa
ei sellaisia maalaisolois-
sa kouluun tuotukaan. Vai-
keasti hoidettavissa mo
niosastoisissa maalaiskouluissa on
siis oppivelvollisuuslaki lisännyt
kuormaa kokoamalla luon entyia-

tä vastusta koulutyölle aiheutta-
van lapsijoukonkin kansakou-
luun. Epäkohta tulee -Mtä huuta-
\ainmak.-i. mitä pitemmälle oppi-
velvollisuuden täytäntöönpano-
kausi kulun ja mitä yleisemmäksi
siis pakollinen koulunkäynti käy.
älyllisesti heikkoja ja moraalises-
ti vajavia koetetaan ja täytyy ko-
ettaa pitää kansakoulussa, kun ei
ole laitoksia, niihin ne siirtäisi, ja
kun vain äärimmäisissä tapauksis-
sa luovutetaan lapsi nykyisin las-
tensuojeluviranomaisten hoitoon.
Kun äsken eduskunnalle
jätetty ehdotus lasten ja
nuorten suojelulajiksi ehtii val-
miiksi ja voimaan, muuttuvat asi-
at toivottavasti edullisemmiksi ai-
nakin noihin moraalisesti vajaviin
ja niiden kansakoulusta siirtämi-
seen nähden.

•To kauan on sivistysmaissa py-
ritty vapauttamaan kansakoulu
sinne sopimattoman, älyllisesti ja
moraalisesti vajavan oppilasainek-
sen aiheuttamasta kuormasta. Sa-
malla on tietysti tahdottu järjes-
tää noille erikoiskäsittelyä vaati-
ville lapsille kouluja ja muita lai-
toksia, jotta he edellytystensä mu-
kaan mahdollisimman tehokkaalla
tavalla kehittyisivät toimeertuio-
kykyisiksi ja yhteiskunnan muu-
toinkin hyödyllisiksi jäsenik-i ja
jotta heidän koulunkäyntiaikansa
muodostuisi heille niin viihtyisäk-
si kuin suinkin.

Aluksi sijotettiin kyseessä ole-
via vajavia lapsia erikoisluukkiin,
joihin pantiin myöskin vanhem-
pien huolimattomuuden tai kasva-
tuksen muunlaisten puutteelli-
suuksien vuoksi kehityksessään
jälkeen jääneet lapset. Vähitellen
todettiin, että älyltään ja samoin
moraaliselta rakenteeltaan -yr-
uynnäisesti vajavat pysyivät aina

vajavina, siis normaalikyisiä ma-
talammalla tasolla, kun taas kas-
vatuksen puutteellisuuden vuoksi
jälkeen jääneet voivat saavuttaa
normaalien tason.

Tiima havainto merkitsi sitä. et-
tä älyllisesti ja siveellisesti puut-
teellisten on koko koulunkäyntin-
sä suoritettava erikoiskoulussa tai
laitoksessa, josta ei oppilaita kan-
sakouluun palauteta. Todettiin
myöskin, että pelkästään älyllises-
ti vajavat eivät sovellu käsiteltä-
väksi yhdessä siveellisesti, s.o.
tunne- ja tahto-elämältään epänor-
maalien kanssa. Apuluokkien si-
jaan järjestyi apukouluja, jotka
erikoistuivat älyllisesti vajavien
kouluiksi. Näitä on perustettu
meidänkin maahamme viimeisten
25 vuoden aikana muutamia.
Oppivelvollisuuslaki velvoittaa
13:nnessa ässään kaupungit;
joissa on yli 10.000 asukasta, jär-
jestämään heikon käsityskyvyn
vuoksi varsinaisesta kansakoulus-
ta vapautettaville oppivelvollisille
erikoisopetusta. =.0.. määrää apu-
koulut (tai ainakin apuluokat) pa-
kollisiksi.

Alkujaan meilläkin siirrettiin
noihin erikois- eli
kansakoulusta kaikki ?inne sopi-
mattomat, olivatpa ne älyllisesti
tai siveellisesti puutteellisia taik-
kapa kehityksessään kasvatus-
puutteiden vuoksi jäl-
keen jääneitä. Oppivelvollisuus-
lain mukaan ei apukoulu eikä n.s.
apuluokatkaan enää ole tuollainen
yleinen kaatopaikka, joka on ole-
massa vain kansakoulun työn hel-
pottamiseksi, vaan sillä on juuri
noiden käsityskyvyltään heikko-
jen käsittelylaitoksena määrätty
erikoinen tehtävä.

Nallinko vain. että ylei en cppi-
velvollisuudea järjestely- ja to-

tcuttamiskiireissä mi unohdettu
antaa lähempiä ohjeita, miten
tuollainen erikoisopetu- olisi jär-
jestettävä. Ehkäpä sellaisten oh-
jeiden antamiseen ei >de vielä
pystyttykään. Siksipä apukoulum-
me ovat eri kaupungeissa järjeste-
tyt yhä edelleen eri tavalla ilman
yhtenäistä systeemiä, opettajapä-
tevyyteen, työsuunnitelmiin,
luokkien määrään, oppilaiden
kansakoulusta apukouluun siir-
toon j.n.e. nähden.

Yleensä ei tunneta edes vielä,
minkälaista oppilasainesta apu-
kouluiksi nimitettäviin erikois-
kouluihin >opii siirtää. Tiiman
vuuksi muutama sana apukoulun
tehtävästä ja ohjelmasta.

Apukoulu, sen tehtävä ja
toimintaohjelma.

Nykyaikainen apukoulu on
erikoiskoulu sellaisia lapsia var-
ten, jotka lahjojensa puutteelli-
suuden vuoksi eivär voi seurata
opetusta varsinaisessa kansakou-
lussa.

Henkisien kykyjen puutteelli-
suus ilmene joko tunne- ja tahto-
elämän tai tietoelämän alalla taik-
ka myöskin samanaikaisesti kai-
killa 'kolmella alalla.

Tunne- ja tahtoelämän vajavai-
suus ilmenee siveellisenä alikun-
toisuutena, mikä koulussa tunne-
taan pahantapaisuudcu nimellä.

Äly- eli tietoelämän puutteella
suus jaetaan en asteisiin. Tavalli-
simmin käytetään kolmea jakoa.
Puhutaan 1) vajaakykyisistä eli
debiilistä. 2) heikkokykyisistä eli
imbecilleistä ja 3) tylsämielisistä
cli idiooteista. •

Vähemmän puutteellist-t. s.o.
vajaakykyiset eli debilit käyvät

yleensä kansakoulussa ja kuulu-
vatkin .sinne. Tällaiset lapset tar-
vitsisivat kuitenkin johtajan,
opettajan, koululääkärin ja johto-
kunnan taholta erityistä huomiota
ja valvomista.

Tnibecillit eli heikkokykyiset
ovat apukoulun varsinaisia hoi-
dokkeja. Juuri näitä on laskettu
olevan 1% % oppivelvollisista.

Varsin suuressa määrässä heik-
kokykyiset ja n.s. tylsämieliset,
samoin siveellisesti vajavaf. niin-
ikään näkö- ja kuulovikojen, var-
haisessa lapsuudessa sairastettu-
jen tautien ja puutteellisen kasva-
tuksen takia kehityksessään jäiel-
le jääneet ja kaatumataudin taik-
ka muiden syiden vuoksi sielulli-
sesti sairaalloiset lapset eivät kuu-
lu apukouluun. Siellä, missä apu-
koulun tehtävää ei tunneta, niin-
kuin suuresti on laita meillä, ta-
paa apukouluissa tällaistakin ai-
nesta. Se on kuitenkin haitallista
ja vaarallistakin älyltään vajavien
lasten kasvatukselle. Itse heikosti
pystyvinä joutuvat nimittäin nä-
mä oppimaan opittavansa vielä
myöhäiselläkin ijällä jäljittele-
mällä, ilman omavaraista harkin-
taa. Tällaiset lapset ovat ovelam-
pien ja älykkäämpien houkutelta-
via ja yllytettäviä varsin helposti.
Pahantapaisien, s.o. siveellisesti
vajavien ja sairaalloisten kanssa
ei näitä en vuoksi pitäisi milloin-
kaan sijoittaa samaan luokkaan.
Siksi apukoulu on vain älyltään
hcikkokykyisten erikoiskoulu.

Apukoulun tehtävänä on viljel-
lä heikkokykyisten vähiä kykyjä
mahdollisimman tehokkaasti.
Heikkokykyisten voittaminen, s.e.
kasvatin saattaminen normaali-
lahjaiseksi ei tietenkään ole mah-
dollista, vaikka sitä vieläkin vai-

sin yleisesti luulotellaan ei am-
mattihenkilöiden piireissä, vielä-
pä tuomitaan tuollainen erikois-
koulu pataluhaksi, kun ei tuohon
tulokseen päädytä.

Päämäränä on, ja täytyy olla,
heikkokykyisten kehittäminen
sellaisiksi yksilöiksi, että he eivät,
tule yhteiskunnalle rasitukseksi
työhön pystymättöminä ja sitä tai-
tamattomina taikka rikollisina.

Tästä johtuen on tämmöisen
koulun opetussuunnitelmassa, .sel-
laisilla aineilla kuin uskonnolla ja
siihen liittyvällä yksinkertaisella
siveysopilla samoin käsitöillä ja
ylimmillä asteilla kodinhoito- ja
kotitalousopilla, sekä kasvitarha-
työskentelyllä ja -opetuksella val-
litseva asema. Välittömään ha-
vaintoon vetoava ja oppilaiden ha-
vaintokykyä viljelevä aines on op-
pilaiden niukkojen älyllisten
mahdollisuuksien vuoksi ei -vain
ala-asteella, vään koko kouluajan
keskeisenä. Ympäristö- ja kotiseu-
tuopetus on siten siellä vielä lär
keämpi aineryhmä kuin kansakou
lussa.

Kansakoulun opetussuunnite]
masta poik<?ten täytyy matematii-
kassa, luonnontiedollisissa aineis-
sa ja historiassa tyytyä paljon
niukempaan ainesmäärään ja ~uj>-
peampiin oppiennätyksiin kuin
kansakoulussa. Kun apukoulun
oppilaissa on huomattavasti enem-
män ruumiillisestikin viallisia
kuin normaalikykyisissä lapsissa,
on ruumiillinen kasvatus erittäin
tärkeä. Siihen kuuluu äskeanisri-
nitusta syystä eräissä suurkau-
punkien apukouluissa erikoislaa-
tuinen, s.o. ortopedinen eli sairas-
voimisteliLkin.

X V. Ti
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Palestiinan ylikomissaari Sir
John R. Chancellor.

Viranomaisilla riittävästi voimia.

Lo n 1 o o. 27. S. (STT)
Reuterin erikoiskirjeenvaihta-

jan Jerusalemista viimeksi lähettä
män tiedon mukaan hallitsevat
viranomaiset nyt tilannetta ja
heillä on käytettävänään riittä-
västi voimia rajoittaakseeu levot-
tomuudet paikallisiksi kahakoik-
si. Perjantaista sunnunrailr.n oli
tilanne kuitenkin erikoisen krii-
tillinen koko maassa. Koko käy-
tettävissä oleva poliisivoima nou-
si vain 1,200 mieheen, joista 200
oli englantilaisia poliiseja. Ara-
bialaiset pitävät levottomuuksien
puhkeamista välttämättömär.ä
seurauksena sionistien heidän mie-

lestään yhä suuremmassa määräs-
sä hyökkääväsi ii politiikasta. Mi-
tään peruutuksia tai paheksuvia
selityksiä ei arabialaisten taholta
ole annettu, ei edes Hebronina
sattuneiden petomaisten julmuuk-
sien johdosta, joiden vertaisia ei

liene milloinkaan aikaisemmin
sattunut ihmiskunnan historia -sa.
Jerusalemin kadut ovat vi da imd-
koisen tyhjiä ja useimmat myymä-
lät ovat kiinni sekä yksityisten ta-
lot lukittuja ja ikkunalu ikul kiin-
ni. Kaupungin ulkonäkö alkaa
kuitenkin muuttua rauhallisem-
maksi ja asukkaiden keskuudessa
palaa turvallisuudentunne vähi-
tellen. Elintarpeita ja vettä on ol-
lut riittävästi saatavissa ja valais-
tus toimii normaalisesti. Englanti-
laisia kohtaan ei arabialaisten ta-

holta ole -airo.mi mitään vihamie-
lisiä osoituksia.

Jerusalem Ja Jaffa rauhallisia,
muualla levotonta.

Lonto o. 27. S. (STT)
Lontoon siirtoinaaminiateri on

tiistai-iltana julkaisemassaan tie-
donannossaan ilmoittanut, että
Jerusalemissa ja Jaffassa on rau-
hallista, mutta mu«alla Palestii-
nassa jatkuvat levottomuudet.
Arabialaiset tekeväl järjestettyjä
hyökkäyksiä hajallaan olevia juu-
talaisia siirtokuntia vastaan, tois-
taiseksi ei kuitenkaan ole tehty
mitään yrityksiä yleisten laitosten
toiminnan keskeyttämiseksi. Pa-
lestiinaan saapuneel lisävoimal
käsittäväl 4 sotalaivaa, yli '■'< patal-
jonaa jalkaväkeä, panssariautoja,
insinöörijoukkoja ja lentokoneita.
Sunnuntaina tehtiin Jaffassa juu-
talaisia vastaan hyökkäyksiä ja

maanantaina Haifassa. Jordanissa
myös on jonkun verran .•autiaton-
fa.nlutta varsinaisista levottomuuk
eista ei toistaiseksi ole saapunut
tietoja. Hebronin juutalaiskortte-
lia vastaan on tehty erikoisen an-

kara hyökkäys. Gazassa on muuta-
mia juutalaisia surmattu. Paikal-
li-ei sanomalehdel eivät vieläkään
ilmesty, mutta hallitus on alkanut
julkaista uutislehtisiä. Ulkomaille
meneviä sähkösanomia <i sensu-
roida, mutta erärassä tapauksessa
ovai sähkösanomat uiyöhästyntet
4S tuntia. Koko Palestiina--;, on
saanui surmansa 40 muhametti-
laista, 4 kristittyä ja 93 juutalais-
ta -ekä vaikeasti haavoittunni 7:3
muhamettilaista. 12 kristittyä ja
154 juutalaista. Lisäksi on joukko
ihmisiä haavoittunut lievemmin.

sia vastaan

asiaan

Arabialaiset eivät myöskään
rauhoitu.

Jerus a le m, 28.8. (STT)
Lvhven aikaa vallinnee» ran-

t*sllV??niden jälkeenJohtui tääl-
lä tiista&ltana iälleen • levotto-

Palestiina kuohuu yhä.
Englanti lähettänyt lisävoimia'

Jerusalem ja Jaffa rauhoittuneet.

muuksia arabialaisten lekemien
hyökkäysten yhteydessä. Kastini-
ässä sai eilispäivän kuluessa 5 juu-
talaista surmansa ja suuri joukko
haavoitun. Arabialaiset sytyttivät
paikkakunnalla tulipaloja. JaiTas-
sa sattuneiden Levottomuuksien
aikana täytyi käyttää panssariau-
toja arabialaisten julkisia raken-
nuksia vastaan tekemien hyök-
käysten torjumiseksi. Tällöin sai 3
arabialaista surmansa ja parikym-
mentä haavoittui.

Tiedol Palestiinan tapahtu-
mista oiva! tule aivan odottamat-
ta. Koko tämän vuoden aikana
ovat juutalaiset ei ainoastaan Pa-
lestiinassa, vaan muuallakin maa-
ilmassa tuoneet esiin voimakkaan
tyy|ymä 11 ömyy tensä Lngl-uiuin
Palestiinan-politiikan johdosta.
■Joku viikko siilon tuli tämä tyy-
tymättömyys selvästi näkyviin
-ioni-tien Ziirichissä pitämässä
I6:nnessa kongressissa, joka oli
muodostua suorastaan myrskyi-
seksi. Juutalaisten levottomuus
johtuu siitä, että alkuperäistä lu-
pausta »juutalaisten kodin» luo-
misesta ei ole toteutettu lähes-
kään -tina muodossa kuin toivot-
tiin ja luultiin. Englannin poli-
tiikkaa on luonnollisesti tavatto-
masti vaikeuttanut Palestiinan
arabialaisten lukuisuus. Editahan
on siellä 90 prosenttia koko väes-
töstä. Englannin ylikomissaaril
ovat kaikki suosineet liiaksi juu-
talaisia, joten arabialaisten katke-
ra mieliala on hyvin ymmärret-
tävissä ja on myös luonnollista.

•
...

että se on purkautunut juutalai-

Kun englantilaiset eivät ole
voineet tyydyttää juutalaisiakaan,
saatikka järjestää arabialaisten ja
heidän välisiä suhteita sovinnol-
liselle kannalle, käsittää hyvin
Englannin ohvan nyt tavattoman

vaikean probleemin edesiä, joka
ehdottomasti vaatii ratkaisuaan.
Varsinkin kaiken muun lisäksi
syystä, että Palestiina on ny-

kyään ainoa mahdollinen alue.
josta käsin voi valvoa Suezia ka-
navaa. Palestiinan maailman-
poliittisen merkityksen Englan-
nille ymmärtää vielä selvemmin,
kun oitaa huomioon, että -e on
välttämätön sille Intian ja Itämai-
den yhteyden vuoksi.

Luonnollista on. että Englan-
nin työväenhallitus, joka täydel-
lisesti seuraa suurpolitiikassaan
entisiä porvarillisia traditioita, te-

kee kaiken voitavansa Palestii-
nan rauhoittamiseksi, vaikka ase-
voimin, kuten sähkösanomat tie-
tävät kertoakin. Sitä suurem-
malla syyllä kuu rauhattomuudet
voivat helposti levitä Pale-tiinan
ulkopuolella asuvien arabialaisten

keskuuteen ja vaikuttaa muiden
maitten juutalaisiin.

Koska Pale-tiinan tapain tintil-

lä on kantavampi merkityksensä
palaamme pian laajemmalti

ÄARJALA

Zeppelinin matka
jatkuu hyvin.

Suoriutunut onnellisesti
Arizonan myrskyistä.
Viipyy Lakehurstissa 3\

paivaa.

(»K arja 1 a n» radiosanoma.)

B eriin. 28. 8
New Yorkista ilmoitetaan, että

»Graf Zeppelinin» matka yli
Ameriikan mantereen edistyy hy-
vin. Ilmalaiva sai Arizonan yllä
taisfella vastatuulessa ja osittain
rajuilmassakin. Edelleen ilmoite-
taan, että ilmalaivan pitäisi viipyä
Lakehurstissa vain 3 tai 4 päivää,
minkä jälkeen alkaa paluumat-
kansa Friedrichshafeniin.

New Y ori, 27.8. (STT)
Mikäli . Hampurin—-Ameriikan

linjan täkäläinen edustaja ilmoit-
taa, aikoo tri Eckener 4 päivän
oleskelunsa jälkeen Lako Hurtis-
sa siis sunnuntaina aloittaa
urat Zeppelinin paluumatkaa
Eriedriehshafeniin. Eräältä paik-
kakunnalta Arizonasta ilmoite-
taan, että siellä tiistaina klo S
Suomen aikaa nähtiin ilmalaivan
lentäviin suu telia nopeudella
itäänpäin.

Rajuilman vuoksi välillä
käännytty.

E 1 Pa so. T e.x as. 25. S.
(STT) Kuljettuaan Länsi-Texasin
yli hiljennettyä vauhtia suuutasi
Graf Zeppelin kulkunsa pohjoi-
seen lisäten samalla vauhtia. iii
Eekenerin oli kuitenkin pakko
kääntyä takaisin Luteen-Mexi-
coon välttääkseen rajuilman. Hän
on lähettänyt langattoman sähkö-
sanoman Clevelandiin ilmoittaen
siinä ilmalaivan tulevan kulke-
maan kaupungin yli.

Kansas riemuinnut.

X e \v V o r k. 28. S. (STD
Graf Zeppelin s aa pui klo H.H!)

Keski-Arneriikan aikaa eii klo
5,39 Siionien aikaa Kansa-- Ci-
tyyn, missä valtavat ihmisjoukot
olivat odottamassa ilmalaivan tu-
loa. Suuri lentokonelaivue saattoi
ilmalaivaa kaupungin yläpuolella
ja katosi se klo !t,SU Chicagoon
päin. Klo lU.lo ,Keski-Auieriikan
aikaa Graf Zeppelin nalliini (30
km. päässä Kansas Citystä pohjoi-
seen Missp.uressa sijaitse/an kyl-
pyläpaikan Excelsior Pringsm
yläpuolella.

Tuhoisia tulvia ja sateita
Japanissa.

Toki o. 27.8. (STT)
Rankkasateet ja tulvat ovat hä-

vittäneet Radomirin ympäröiviä
seutuja. Henkensä on menettä-
nyt 24 henkilöä ja 10 on kadok-
si-sa.

Viron ulkemaansopi-
tn ukset.

T a 1 1 i n n a. 27.8. (STT)
E lkoa.-ia in niini-teriössä alle-

kirjoitettiin tänään Viron ja
Yhdysvaltain välinen välity.-- ja
sovintotuomiosopimus. Sopimus
tulee voimaan niin pian kuin
ratifioimisasiakirjat on talletettu.

Pariisin kommunisti-
pankki jälleen avattu.

P a r i i s i, 27.8. (STT)
Kornin uni-tinen maanviljelys-

pankki, jonka poliisi toistaiseksi
sulki jiankin tilien tarkastusta
varten, on tiistaina jälleen avattu.

JUNAONNETTOMUUKSIEN SARJAA: Kma Tauernbahnin
katastroofin tuhoista.

Suuria kavalluksia
Tanskassa.

Valtion keskushallinnossa 60.000
kruunun kavallus.

K ö ö p e n li a m i n a, 2G. 8.
(STT) Valtion keskushallinnos-

sa on saatu selville uusi kavallus-
juttu. Toimistopäällikkö H. Brask
on nimittäinkavaltanut valtion va-
roja noin 00.000 kruunua. Brask,
joka on erotettu, on nykyään mie-
lisairaalassa.

Amager-pankin varoja hävitetty
100,000 kruunua

K ö ö p c n h a ui i n a, 27.8.
(STT) Socialdemokratin kerto-

man mukaan on Ämager-pankin
Sundbyssä olevan liaarapankiii
johtaja Lassen hävittänyt 100.000
kruunua liankin varoja. Lassen on
erotettu toimestaan, mutta asia ei
ole ilmoitettu poliisille. Rahat
Lassen on käyttänyt epäonnistu-
neisiin tonttikeinotteluibin.

Neuvostolentokone laskeutunut.
M o - k o v a. 27. S. [STT)
Jseuvostolentokone on laskeutu-

nut klo 9,40 tänään Irkutskissa
kuljettuaan 4.100 km. 29 lentotun-
nissa.

..Keitaioen lintu" jatkaa.

V ä r s o v a. 27. S. (STT)
Ranskalainen lentokone »Kel-

tainen lintu» lähti tänään täältä
klo 10,33. .

ysnäjän tehtaisiin keskeyty-
mätön työviikko

M o s k o v a. 20. S. (STT)
Kansankomissarineuvosio on

päättänyt en.si varainhoitovuoden
aikana järjestelmällisesti sovellut-
taa keskeytymätöntä työviikkoa
tehdaslaitoksissa. Tätä tarkoitusta
varten asetetaan erikoinen halli-
tuksen valiokunta.

Espanjan hallituksen monopolit.
Ne w Y o rk. 28.8. (STT)
New York Herald Tribune jul-

kaisee tiedon, jonka mukaan Es-
panjan hallituksella olisi aikomus
ottaa käytäntöön moottoriajoneu-
voille samanlaisen monopolin
kuin äskettäin toimeenpantiin
petroolituotannon suhteen.

Kommunisiimeilakoita Puolassa

V a r s o v a, 28.8. (STT)
Tiistaina syntyi Varsovan lä-

histöllä sijaitsevassa Avocissa
kommunistien ja poliisien välillä
yhteenotto. Poliisia pommitettiin
kivillä ja lienee joitakin laukauk-
siakin ammuttu väkijoukosta. Po-
liisi hajoitti kommunistit käyttä-
en aseenaan kiväärinperiä ja pi-
dätti useita mielenosoittajia.

Pohjoismainen insinöörikokous
Kööpenhaminassa.

K ö ö p e n h a m i n a, 28. 8
(STT) Pohjoismainen insinöö-

rikokous avattiin täällä keskiviik-
koaamuna. Läsnäolijoiden joukos-
sa olivat prinssit. Valdemar ja
Axel, pääministeri Stauning sekä
ministerit Hauge ja Dahlgaard.
Puhemiehistön puheenjohtaja, in-
sinööri Neergaard piti avajaispu-
heen, minkä jälkeen pidettiin pu-
heita eri maiden puolesta. Aamu-
päiväkokous päättyi professori
Kreygenin esitelmään.

KUN ZEPPELIN LENTÄÄ: Los Angelesissa piti pystyttää ilma
laivalta uusi kiinnitystanko.

Argentiinan sisäisessä tilantees-
sa on ollut havaittavissa melkois-
ta jännitystä aina siitä lähtien,
kun tri Irigoyen viime vuoden lo-
pulla alotti toisen presidenttikau-
tensa. Hänen hallitustoimiutansa
on' saanut odottamattoman suun-
nan, joka monella taholla herättää
levottomuutta. Koko maa on ja-
kautunut kahteen leiriin: Lrigoye-
nin kannattajiin ja vastustajiin,
joiden välinen valtakiista kiihtyy
päivä päivältä, saaden välistä hy-
vin omituisia muotoja samallakuin
johtava henkilö, Irigoyen itse py-
syttelee taustalla julkisuudelta
näkymättömissä.

Viime syksynä toimitetussa
presidentinvaalissa Irigoyen, ku-
ten ehkä muistetaan, saavutti har-
vinaisen runsaan kannatuksen
saaden puolelleen kaksi kolman-
nesta valitsijamiesten äänistä. Tä-
mä menestys tuntui sitä omitui-
semmalta siihen nähden, ettei hän
itse tehnyt paljoakaan ehdokkuu-
tensa hyväksi. Vastoin ameriikka-
laista tapaa hän pysyi vaiteliaasti
syrjässä vaalitaistelusta esittämät-
tä edes valitsijoille omaa poliittis-
ta ohjelmaansa. Hänen voittonsa
lienee näin ollen luettava etupääs-
sä hänen cnsiniäisen valtakauten-
sa onnistumisen ansioksi. Hän oti
aikaisemmin presidenttinä vuon-
na 1916—22 kyeten tuona vaikea-
na aikana menestyksellisesti joh-
tamaan maansa ulkopolitiikkaa
ja saavuttamaan sisäpolitiikassa
o;enkin vasemmistopiirieu kanna-
tuksen. Hänet olisi jo silloin epäi-
lemättä valittu uudelleen, ellei
Ai-gentinan perustuslaki kieltäisi
saman henkilön valitsemista presi-
dentiksi kahta kertaa perätysten.
Sitten seurannut de Alvcarin hei-
kompiofteinen hallitustoiminta oli
vain omiaan korostamaan Irigoye-
iiiii aikaisempia saavutuksia, jo-
ten valitsijakunta vaaleissa antoi
hänelle kannatuksensa enempää
kyselemättä.

Presidentti Irigoyenin ensimäi-
set hallitustoimet lienevät kuiten-
kin varmaan saaneet monen pa-
hoittelemaan hänelle antamaansa
kannatusta, sillä TG ikävuodestaan
huolimatta osoittautui presidentti
sanan täydessä merkityksessä ra-
dikaaliksi, mitä otteittensa jyrk-
kyyteen tulee.

Argentinan oloissa on vielä
luonnollisesti epäkohtia, joiden
poistaminen vaatii tarmokasta
kättä. Niinpä esim. joku aika sit-
ten saatiin paljastetuksi laaja yh-
tymä, jonka tärkeimpänä tuloläh-
teenä oli keinottelu valtion han-
kinnoilla. Mutta presidentin ran-
kaisutoimenpiteet ovat herättä-
neet tyytymättömyyttä,sillä satoja
virkamiehiä erotettiin ilman oi-
keudenkäyntiä ja lainkaan katso-
matta heidän esittämiinsä puolus-
tuksiin tai ottamaan huomioon
heidän virkauransa pituutta ja an-
sioita. Hallituksessa on lyhyessä
ajassa tapahtunut lukuisia henki-
lövaihdoksia, sillä ministerien
työskentely Irigoyenin autokratii-
visen ja laeista piittaamattoman
johdon alaisena käy mahdottomak-
si. Sotaministeri erosi äskettäin
ja Buenos Airesin intendentti sai
hiljattain luovuttaa paikkansa
eräälle Irigoyenin sukulaiselle, sa-
moin kansallisen pankin johtaja
on erotettu, vaikka hänet vasta
kuukausi sitten nimitettiin vir-
kaansa]

Tilanne maassa käy vielä seka-
vammaksi sen" takia, että Argenti-
na on liittotasavalta, johon kuu-
kin 14 osavaltiota, joilla on mel-

koisen laaja itsehallinto ja osit-
tain oma lainsäädäntökin. Ainoas-
taan tärkeimmät perustuslait ovat
yhteisiä koko maalle, mutta esim.
osavaltioiden kuvernöörien välit-

Argentiinan sisäinen tilanne.
seminen on niiden oma asia. Vain
sellaisissa tapaukissa, milloin osa-
valtojen tekemät ratkaisut käyvät
ilmeisesti ristiin yleisten perustus-
lakien kanssa tai jos paikallinen
hallinto ei kykene ylläpitämää»!
valtiossaan hyvää järjestystä, on
liittohallituksella oikeus puuttua
osavaltioiden sisäisiin asioihin.
Aikaisemminkaan eivät tällaiset
väliintulot olleet mitään harvinai-
sia, mutta ne olivat kuitenkin fi-
lapäisluonteisia liittohallituksen
toimenpiteiden rajoittuessa ylei-
sen järjestyksen lujittamiseen.
Presidentti Irigoyen on tähän
mennessä alistanut liittohallituk-
sen hoitoon täydellisesti neljän
osavaltion Mendozan, San -Jua-
nin. Corrientesin ja Santa Fen
asiat. Näistä ensinmainitussa oli
työselkkauksien aikana päässyt
vallalle sellainen epäjärjestys, et-
tä mikä keskushallitus tahan:-a
täydellistä anarkiaa estääkseen
olisi ollut velvollinen asioihin
puuttumaan. Mutta toisissa ta-
pauksissa tuntuvat väliintulon
syyt varsin hämäriltä ja väitetään,
että Irigoyenin tarkoituksena oa
vain saada näiden osavaltojen joh-
toon omia kannattajiaan tai suku-
laisiaan, jota varten hänen kerro-
taan yksinkertaisesti lähettävän
asianomaiseen valtioon edusta-
jansa mukanaan tarpeellinen mää-
rä hallituksen sotilasvoimia selit-
tämään, että alueen kuvernööri on
pantu viralta ja sen hallinto otet-
tu liittohallituksen huostaan!

Jyrkän politiikan herättämästä
vastustuksesta huolimatta on Tri-
göyenilla edelleenkin toisella te-
holla varsin voimakas kannatus.
Parlamentin ensimäisessä kamaris-
sa on presidentin "kannattajilla
varma enemmistö, mutta toisessa
kamarissa, senaatissa ovat puolu-
eet jokseenkin tasaväkisiä ja kun
vastustuspuolue kieltäytyi hyväk-
symästä presidentin äskeisiä ku-
vernöörinimityksiä, turvautuivat
hänen kannattajansa senaatis-sa
tepsivään jarrutukseen: he pysy-
vät poissa istunnoista, jolloin' se-
naattiin ei saada koolle päätösval-
taista lukumäärää edustajia ja
sen toiminta käy mahdottomaksi.
Vastustajat leimaavat tämän tak-
tiikan törkeäksi perustuslain
loukkaukseksi ja laskevat presi-
dentin aikaansaaman sekaannuk-
sen syyksi myöskin maan talous-
elämässä viime kuukausina ha-
vaittavat epäedulliset ilmiöt, ku-
ten työ.-elkkauksien laajenemisen,
maan kauppataseen muuttumisen
tuontivoittoiseksi ja valuutan
kurssin alenemisen.

Kaikissa suhteissa ovat Argen-
tiinan olot siis nykyään kriitillises-
sä käännekohdassa, jota valitsija-
kunta viime syksynä tuskin saat-

toi aavistaa antaessaan arvelemat-
ta kannatuksensa Irigoyenillc.
On vaikeata sanoa, ilmenikö Ar-
gentiinan sisäisessä kehitykessä to-

della pakottavia syitä voimakkaas-
ti keskitetyn hallitustavan valin-
taan vai onko Irigoyenin toimintaa
pidettävä yhtenä ilmauksena lati-
nalaiselle maailmalle ominaisesta
virtauksesta, joka espanjalaisessa
päämaassa on tuottanut positiivi-
sia tuloksia. Olosuhteet Argeati-
nassa ovat kuitenkin koko joukon
toisenlaiset ja kun sikäläinen ti-
lanne vielä toistaiseksi on koko-
naan epäselvä, käy uuden suunnan
tuottamien etujen ja haittojen ar-
viointi nykyään mahdottomaksi.
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Satotoiveet Ukrainassa
pettäneet.

Vain puolet aiotusta määrästä
saatu.

Ukrainan kauppa-keijussa naatin
viljanhankintaosaston johtaja
Neuronov antaa sangen synkän
kuvauksen vi 1 jan ha nk intatila n-
teesta tiiliä hetkellä. Etenkin Uk-
rainassa, Pohjois-Kaukasiassa ja
Volgaai alueella ovat valtion vii-
janhankmnat epäonnistuneet.
»Isvestijassa» julkaisee Neuronov
seuraavan kuvauksesi viljanhan-
kintojen tilasta, joka ei suinkaan
lohduta Venäjän nälkäänäkevää
kuluttajaväestöä:

—■ Kuluvan vuoden satoon Uk-
rainassa on kiinnitetty maassam-
me, lausuu .Neuronov. suurta huo-
miota yhtä hyvin tämän maan-
osan kum koko liittotasavaltam-
me varustamiseksi viljalla. Huo-
mioonottamalla elin t arvelin nki n
noissamme esiintyvät vaikeudet
antoi Ukrainan kauppakomissari
aatti aikanaan määräykset siitä.,
että elokuun aikana on neuvosto-
talouksien luovutettava kaikki lii-
kenevä viljansa valtiolle ja jouk-
kotalouksien sekä muitten yhdis-
tysten on ryhdyttävä kiireellisesti
puimaan ia jauhattamaan vilja.
Myöskin neuvostoviranomaisille
ja kauppalaitoksille annettiin
määräyksiä, joitten mukaan niit-
ten olisi pitänyt tehdä voitavansa,
että viljan kokoaminen ja toimit-
taminen edelleen kulutuskeskuk-
siin olisi tapahtunut häiriintymät-
tä ja viiväst-elemättä. Mutta miten
on nyt viljanhankintojen tila,
huudahtaa hämmästyneenä Neu-
ronov, ja selittää:

—Heinäkunu lopulla ja elo-
kuun alkupuolella vallitsi Ukrai-
nassa viljankeruulle erikoisen
otollinen sää ja nyt onkin -viljan-
korjuu muutamia poikkeuksia lu-
kuunottamatta suoritettu lop-
puun. Mutta tästä huolimatta vil-
jan toimittaminen valtion keräys-
paikkoihin elokuun ensimäisen
kolmanneksen aikana, on katsot-
tava tapahtuneen sangen laimeas-
ti. Suurimman osan hankitusta
viljasta, lähes 90 prosenttia, ovat
antaneet sellaiset aroaliuet, joista
ei sitä toivottu saada laisinkaan,
mutta muut viljavammat paikka-
kunnat ovat sensijaan toimitta-
neet niille kuuluvasta osuudesta
vain 08 prosenttia. Tästä syystä
onkin hallitus päättänyt lähettää
paikkakunnille uusia joukkoja
viljankeräämistä jouduttamaan.

Virallisen tilaston mukaan ei
Ukrainassa tilanne rämänkään
jälkeen ole korjaantunut. Elo-
kuun 15—20 päivän välisenä aika-
na on saatu kootuksi 110,500 ton-
nia viljaa ja elokuun alusta sa-
man kuun 20 päivään 318,500 ton-
nia, mikä on vain 46,5 prosenttia
suunniteltavaksi aijotusta mää-
rästä.

Kysymyksiä ja
vastauksia,

Kirkollisvero.

Kysymys: Allekirjoittaneen toimi*
paikka on Viipurin kaupungissa. Jossa
myös asun. Henkilökohtaiset veroni
myöskin kirkollisveroni, olen maksanut
Viipurissa. Minulla on myös huvilapalsta
toisen kunnan alueella maaseudulla.
Olenko velvollinen maksamaan kirkollis-
veroa maalaiskunnalle huvilapalstani osal-
ta? Miten on, ellen kuuluisi mihinkään
seurakuntaan?

A. M. V.
Vastaus: Maaseudulla omistamanne

huvilapalsta on kiinteää omaisuutta, josta
se kunta, jonka alueella huvila sijaitsee,
on oikeutettu verottamaan teitä. Samoin
on maaseurakunta oikeutettu asettamaan
teille kirkollisveroäyrejä sen tulomäärän
mukaan, jolla teitä on mainitun huvila-
palstan tuloista kunnallisverotuksessa
taksoitettu. Mitä tulee kysymyksen jälki-
mäiseen osaan, niin 10 pnä marraskuuta
1922 annetun uskonnonvapauslain 12 |:n

mukaan ei henkilön, joka ei ole evanke-
lisluterilaisen tai kreikkalaiskatolisen
kirkon jäsen, ole vclvollineu kiinteistöve-
rem tai muun veron muodossa ottamaan
osaa kirkollisveroihin.

—n—.

WISMARIN KAUPUNKI VIETTÄÄ

700-VUOTISJDHLAA

Wismarinlaiiden rannalla oleva pien!
kaupunki \Vismar täyttääkeskiaikainen

näinä päivinä 700 vuotta. Kaupunki sai
nimittäin oikeutensa elokuussa v. 1229,

suunnilleen samoihin aikoihin kuin Lti-

beck.
Kuten naapurikaupungeilla. Lubeckilla.

Rostockilla ja Stralsundilla, oli Wisma-
rillakin loistokautensa Hansa-aikana. Sen

satama oli Itämeren parhaimpia ja suoja-

tuimpia. Wismarin entisestä loistosta ei

enää ole paljon jäljellä. Se on pikku kau-

punki, jossa 20.000 asukasta. Mutta hyvin

säilyneet keskiaikaiset rakennukset, kau-

niit satamat ja komeat kirkot ovat viehät-
täviä muistoja menneiltä ajoilta.

•h



Torstaina elokuun 29.

Maatalousnäyttelyt.
Viipurin pitäjän maamiesseuran maata-

lousnäyttely syysk. Zl—23 pna.

Kuten aikaisemmin jo on ilmoitettu, jär-
jestää Viipurin pit. Maamiesseura maata-
lousnäyttelyn sekä 30-vuotisjuhlansa Talin
karjanhoitokoululla syysk. 21—22 pnä.

Näyttelyyn ilmoittautuminen, joka oli ai-
kaisemmin määrätty päättymään syysk.
1 pnä, on täytynyt ermäisistä syistä siirtää
syysk. 10 päivään, johon mennessä kaikkia
näyttelyyn osallistuvia henkilöitä pyyde-
tään tekemään osanottoilmoituksensa. Il-
moittautumiskortteja on saatavissa maa-
miesseuran piirimichiltä, seuran maata-
lousneuvojalta sekä Viipurin läänin maan-
viljelysseuran toimistosta, johon ilmoitus-
kortit asianmukaisesti täytettynä voi lä-
hettää.

Näyttely jakaantuu seuraaviin osastoi-
hin: puu-, kasvitarha- ja kotitaloustuot-
teet

1 alaosasto: hedelmät ja marjat. 3 luok-
ka: Hedelmät: omenat, päärynät, luumut,

kirsikat y.m.

8 luokka: hedelmät: marjat: viini- ja
karviaismarjat, viljellyt vadelmat, mansi-
kat.

3. alaosasto: kcittiökasvit. 10 luokka
Juurikasvit: porkkanat, punajuuret, lantut,
nauriit, palsternakat, sikurit, retiisit, reti-
kat y.m.

11 luokka: vihannekset: kaali-, salaatti-,
pinaatti-, sipuli-, palko- ja maustekasvit.

32 luokka: vihanneshedelmat: kurkut,

meloonit, kurpitsat, tomaatit y.m.

3- alaosasto: kukat. 13 luokka.

14 luokka: irtokukat ja ruukkukasvit. 14
luokka: irtokukat, 15 luokka: sitomatyöt,

4. alaosasto: tairaistotuottcet: 16 luokka:
hedelmäpuut. 17 luokka: marjapensaat.

18 luokka: koristepuut ja pensaat.
5 alaosasto: säilykkeet: 19 luokka: kas-

vitarhatuote-, marja- y.m. säilykkeet.

6 alaosasto: sekalaiset tuotteet. 20 luok-
ka; leipomotuotteet, voi, juusto, munat, hu-
naja, saippua y.m.

7 alaosasto: siemenet. 21 luokka: puu-
tarhakasvien siemenet. 22 luokka: fcas-
ntarhakasvicn siemenet.

8 alaosasto: työvälineet. 23 luokka: työ-
aseet, tuholaishävittäjät ja lannoitteet sekä
uutuudet.

Erikoismääräyksiä: tässä pääosastossa
jaetaan kilpailijat kolmrcn ryhmään: 1
ammattiviljelijät, 2 muut viljelijät, 3
naartta- y.m. yhdistykset.

Näytteille tuotakoon: a) hedelmiä vä-
hintäin 10 kpl. kutakin lajia ja marjoja 2
litraa, b) keittiökasveja vähintäin viisi eri
lajia ja s—lo kpl. kutakin, riippuen tava-
ran suuruudesta, lanttuja ja kaalia 5 kpl..
kurpitsoita riittää 2 kpl. j.n.c, herneiden
.1* papujen palkoja 1 litra kutakin lajia,
e) kukkia, säilykkeitä ja taimistotuotteita
ryhmittäin näytteillepanijan harkinnan
mukaan, d> samoin kaikkia muita tähän
pääluokkaan kuuluvia, mistä ei edellä ole
mainittu, näytteillepanijan harkinnan mu-
kaan.

la^seutu-
kirjeitä

Kuoiemajärvi

Kunnanvaltuuston viime kokouksessa
käsiteltiin ja päätettiin seuraavia asioita:

Luettiin Äyräpään piirin kansakoulun-
tarkastajan kirjelmä, koskeva kansakou-
lunopettajain luontaisetujen korvauksen
järjestelyä. Asian yksityiskohtainen val-
mistelu jätettiin kouluvaliokunnan tehtä-
väksi.

Roosa Rankin verovalitus hylättiin ai-

heettomana.
Muurilan kansakoulun väliaikaisesti

kuntoonpanr.ulle huoneistolle kouluhalli-

tuksen hyväksymistä anomaan valtuutet-
tiin kouluvaliokunnan puheenjohtaja S.
Kuikka.

G. Riikosen perillisten tarjoaman talon

ostohankkeesta luovuttiin kouluvaliokun-

nan ja tarkastajan lausunnon perusteella,
Elisabet Rikkosen verovalitus hylättiin

aiheettomana. Samoin hylättiin aiheetto-

mana Toivo August Rastaan verovalitus.

Heikki Hiltusen kunnanveroa päätettiin

alentaa puoleen taksoituslautakunnan sää-
tämästä määrästä.

Tyriscväilä oleva kunnan omistama hu-
vila, päätettiin my>da siten, että kunnallis-
lautakunta ilmoittaa sen myytavaksi Mää-
räpäivään mennessä on lautakunnalle jä-

tettävä hintatarjoukset, joiden perusteella
valtuusto syyskokouksessa paattaa kaupan

lopullisesti.
Piirikirjastojen johtokuntiin valittiin

seuraavat jäsenet

Seivästän piiriin K. Meripirtti, T. Poh-
jola ja L. Ranki. Hoikkalan piiriin TJ.

Shuntlen. V. Venäläinen, K. Hietanen,

Summan piiriin R. Parikka. K. Lipponen,
T. Mp. Akkanen ja Kamaran piiriin M.

Remes. Ester Skyttä ja N. Salminen.

Kamaran kansakoulun johtokuntaa ke-

hoitctaan toimimaan siihen suuntaan, että

Kamaran Järvenpään välille rakennetta-
vaksi aiottua tietä varten saataisiin asi-

anomaisilta maanomistajilta luovutuskir-
jat, samoin ilmaisista soranottopalkoista.
Kun mainitut luovutuskirjat saadaan,

paattaa valtuusto mainitun tien rakenta-

misesta*

ValuuttaKurssif.
Suomen Pankki.

Noteerasi ehei, seuraavat myyntikuissit:

Myynti- Osto-
kurssi kurssi
Smk. Smk.

London 192:80 192:76
Pariisi.. 156: t 156:
Bruxslles \ --« rK .

. .
, BO* I <JÖ4: —iAnt« erp. )

Berlin 947:50 047: ->

Amsterdam 1594:50 (159-1 50)

Easel 71>6 ( 766:—)

Tukholma ... 1065:75 1066:75)
Oi-lu 1060: (1060—)
Kööpenhamina 1059:50 (1059: 50)
New-York t m K , W)
& Chicago)
Prag 118:50 ( 118:50
Tallinna IC63: (106:1:—)
Rom 208:50 ( -JOS: 50)
Kiga 767- - ( 767: —)

Madrid 'SS:- ( 538:—)

-g\ Vlrko/a avoinna J s .

Johtajattaren
toimi

Kirvun kunnalliskodissa julistetaan
täten haettavaksi 30 päivän kuluessa
tästä päivästä lukien, loimesta mak-
setaan 550: mk. kuukautinen raha-
palkka ja kuuluu johtajattarelle vapaa
a* un to valoineen ja lämpöineen sekä
ruoka laitoksen ruokavaroista. Toimi
"ii \astaanotcttava, mikäli mahdol-
lista lokak. 1 pnä. Molemminpuolinen
irtisanominen on 2 kk. Valittu ei *aa
kieltäytyä. Hakemukset todistuksi-
neen. joita ei palauteta, on lähetettä-
vä Kirvun köyhäinhoitolautakunnalle.
06. Kirvu.

Kirvussa, elokuun 27 pnä 1929.
Yrjö Hatakka.

II Viipurin kaupungin kunnallisia Ilmoituksia

Iperia KiiipnSin kansakoulujen
iitajoikokooiuiifl

tulevien oppilaitten sisäänkirjoitus toimitetaan elokuun 30 ja 31 päivinä klo10—12 .ia klo 17—18 (5—6 ip.) Repolan (Myllymäen) kansakoululla. Tähän
kouluun ovat ehdottomasti velvollisia tulemaan kaikki ne Viipurin kaupun-
SBsa asuvien tai täällä työansiolla oleskelevien vanhempien lapset, jotka
ovat syntyneet vuonna 1915 tai sitä 'myöhemmin ja ovat saaneet kansakou-lun päästötodistuksen; samoin myöskin ne vuonna 1915 syntyneet lapset,
Jotka eivät ensi syksynä aio tulla kansakouluun, vaikka eivät olisi vielä
päästötodistusta saaneetkaan. Oikeutettuja iltajatkokouluun pääsemään ovatmyöskin ennen vaotta 1915 syntyneet lapset. Utajatkokouluun tulemaota
ovat vapautetut ne lapset, jotka ensi lukuvuodeksi aikovat oppikouluun.
päiväkouluna toimivaan poikain valmistavaan ammattikouluun, tai päivä-
kouluna toimivaan tyttöjen jatkokouluun.

Iltajatkokoulun toimintaa selvittelevää vihkosta sainoiukuin sisäänkirjoi-
tuksessa täytettynä jätettävää kaavaketta on saatavana Repola» kouluu
jabrimeetarilta c;ekä «isäänkirjoitustilaisutidessa

14041 AARNO SALERVO.

Viipurin kaupungin
kansakouluissa

alkaa syyslukukausi maanantaina syyskuun 2 päivänä kello 10, jolloin enti-
set oppilaat saapukoot kilkin koulullensa. Keskuskansakoulun, ruotsalaisen
kansakoulun ja tyttöjen jatkokoulun entiset -oppilaat saapukoot kuitenkin
Keskuskansakoulun huoneistokorjauksen vuoksi Repolan (Myllymäen) kou-
lulle yllämainittuna päivänä kello 14. Oppivelvolliset uudet oppilaat ilmoit-
tautukoot vanl; piensä tai holhoojansa kautta papinkirjalla tai siviilirekis-
teriotteella varustettuina lähimmän koulutalon johtajalle elokuun 30 ja 31
päivinä kello 10—13. Keskuskansakouluun. Neitsytnieuien kansakouluun tai
tyttöjen jatkokoulutin tulevat oppilaat ilmoittautukoot, kuitenkin mainittuina
aikoina Repolan koululla. Oppivelvollisuus alkaa syyslukukauden alussa
Kina kalenterivuotena, jonka aikana lap=i täyttää 7 vuotta. Rokottamatto-
mia tai muusta syystä rokotustodistetta vailla olevia lapsia ei kouluun oteta.

14042 AARNO SALERVO.

—Tulvan iuhoja Kreikassa.
Ateena, .'7. S. (STT) Seretistä
saapunut sähkösanoma kertoo
Trumajoen yhä tulvivan yli äy-
räittensä aiheuttaen maanvilje-
lyksille SUIUMa vahinkoja.

iip ArvopaperipttrssiD
NiknikKt

elokuuun 28 p:uä 1929

Pankkiosakkeit
Kiinteistopankki

uusi enns.
Maakiinteim Pankki
Luotto Pankki 0.-Y.
Käsitvöläispankki...
Pohjolan Osake-P. ..

Atlaspaukki
Turunmaanpa nkki...

uudet
Savo-Karjalan 0.-P.
Tamp. o=ake-Pankl<i

merk. oik.
Suom. ilaatalousp...
Länsi-Suona. Os.-P..
Heisingin-Osake-P...
Liittopankki
Pohj. maiil. Yhdysp.
Kansallis-Osake-P..
Maakuntainpankki...

Teoilisuusosakk
K\ mi

uusi euns.
Vhd. Paperiteht

uusi emis,

uusi emis.
Valkiakoski

uusi emis.
Laskelä
Enso-Gutzeit
Kemi

ptuoik.
Kajaanin Puutavara
Lohjan Sellulosa Oy.

etuoik.
Finlayson
sThd. Villatehtaat ...

Suomen Trikootehd.
uusi emi s.

Tampereen Pellava
& Rauta

Kone- ja Siltarak
Värtsilä
HuL;!oi'S
Strömberg
Suomen Sokeri
Strengberg
Paraisten Kalkkiv...

etuuik.
Lohjan Kalkkivuori

uusi eniis.
Deb.

Tornator
Karhula
Tampereen Puuvilla
loissa
Vaasan Puuvilla ....

Barker
Etelä-Suomen Voima
Ferraria
Vaasan Höyrymylly
Arabia
I'inska Foroit-
Dynamit
Helsingin Baken-

nusainekftunpaOy-

Ostaja I Myyjä

että
1 1260;

640:

1900:

150:-

1255:

1970:-

28C:
510:
1-200:-
1185: -
1800:

85:-

19000:

'.'7o:
7n'A h

1185:
1155:
1780:

70:
92:

17.00:
560:
168:

8475: -

SOO:
700.
445:

1400:
loO: -

900:

3 550:

1120:

975: -

Kulkulaitososakkeita
Suomen Hövrvlaiv.J HOU:—I —:•stuoik.' 900:—j —:

Sekalaisia osakkeita

Sodra I'inl. Jnt. Tel.
Agros
H:fors Magasirs ....

Helsingfors Pant-

•-".'6: _

51: -

Aktiebolag
Helsingin Pantti-

lainakonttori

235:
56:

Nokia

! 4323

Uimnsiiflisuus
johtajan oppiaineissa. Kanneljärven
kansanopistossa saatavana lokak. 22
)>. alkavaksi lukuvuodeksi, todennä-
köisesti pitemmäksikin ajaksi. Pää-
aineina historia ja yhteiskunnalliset
ainoef Hakemukset palkka vaatimuk-
sineen, ottaen huomioon vapaa a.-iin-
to. lämpö ja vain. lähetettävä ennen
syysk. 15 päiviin allekirjoittaneelle.
jolta 'an myös lähempiä tietoja

Erkki Paavolainen.
Kansanop. johtaja, Kanneljäivi

Metsästys
kielto.

Laillisen edesvastuun uhalla
kielletään kaikenlainen met-
sästys Jokelan mailla Pienpe-
rolia, Korpisalon ja Uuden ho-
rin mailla Kamaralla, sekä Pilp-
pulan tilasta erotetulla Jänis-
maa-nimisellä lohkotilalla.

Viipurissa 24.8.-29.
Eino .1. Hevonpää.

Käieeljära Iffiiopislo
alunaa 36 lukuvuotensa lokak. 32 pnä.
Päasyehtoina miehiltä 17, naisilta 16
vuodon ikä. Opiston työohjelma
yleensä sama kuin muidenkin kansan-
opistojen, käsittäen yleissivistäviä ja
maatalousalueita, käsitöitä sekä koti-
talousopetusta naisille. Lukuvuosi-
maksu I'<X> mk., asunto oppilaskodiesa
15 mk, viikolta, ruoka "0 mk. viikolta.
Vähävaraisille jaetaan avustuksia.
Hakemukset, joihin on liitettävä pa-
pinkirja .ia koulutodistuksen jäljennös
sekä lääkärintodistus lähetettävä
mahdollisimman ajoissa allekirjoitta-
neelle, opistou johtajalle, joka lähet-
tää painetun vuosikertomuksen pyy-
dettäessä.

Erkki Paavolainen.
Os KanneLjarvi. 14311

Lainaksi halutaan
15,000: tahi vähemmän kiinnitystä
ja varmoja takauksia vastaan. Vas-
taukset t.l.kontt. heti nimim. Varma
takaus, 1365.

Erisi lauantaisessa Lukemista Kai-
kille on vanhan jatkoromaanin loppu
.ia uuden jännittävä alku. Se on luet-
tava . se. 142fe>

Kirjanpidon
opitte nopeasti kursseillani. Neitsyt-
niemi. Matink. 7.

S. PIIRAINEN, kirjanpitäjä.

Karjalan Kirjapaino Oy.
Viipurissa

Aleksanterini. 19 Puh. 3 31

valmistaa
kirjapainotyönne aina

edullisimmin.

lIIL Halutaan ostaa %ti%

KUNNOL L 1 S I A

UIENTIPUOLUKOITA
HJALMAR KARLSTRÖM Qv

Turku

Sähköos. Karlströiuvhtiö,
puh. G 1" ,i» 66.

Prima i4r;o2

Puolukoita
ostaa
ulosvientiä varten

NAATALOUSTUKKU Oy
Viipuri. Puhelin 29 10.

Alltl 9E V ostan herrain käv-
UlSil li /Li tettvjä vaatteita ja
rUllt JtfLT jalkineita.

Höyryloivalllke

%
j*smi m. Mk

\sf@lf
saapui

28 p:nä elokuuta

Stettinistä.
Arv lastinomiotaiat

ilmoittautukoot:

K. Lundberg & C:o A|B:IIo
S S VELLAMON

muutetut kulku vuorot t.k. 30 p:6lä al-
kaen toistaiseksi:

Viipurista Uuraaseen 5,30 ap.. 1130
ap., 3.15 ip., •> in.

Uuraasta Viipuriin 7 ap., 1 ip., 5 ip..
7 ip. Ainoastaan 5.30 ap. Viipurista
käy välilaitureissa.

S S VUOKSI I
muutetut kuikuvuorot t.k. 30 p:etä al-
k;t --'n toistaiseksi:

Viipurista Uuraaseen ia Tervajoelle
il' p.. 4.15 ip.

Uuraasta Viipuriin 7,15 ap.. -.45 ip.
Tervajoelta Viipuriin 6,30 ap.. "2 ip.
Lisäksi pyhinä Viipurista 10,15 ip..

Uuraasta 7,30 ip.. Tervajoelta 6.45 ip.

LaivaoMkeyhtio Riento.

KARJALA

91 Huutokauppofa

Suuri irtaimiston huutokauppa.
\\i

Perjantailta tämän elokuun 30 pnä klo 11 myydään julkisella huutokau-
palla ulkomaan matkan takia neljän huoneen ja keittiön käsittävän kodin
koko omaisuus talon N:o 1 pihalla Viskaalinkadiin varrella täseä kaupun-
gissa, johon kuuluu: saliin, ruokasaliin, herrainhuoneeseen ja makuuhuo-
neeseen kuuluvaa kalustoa (mahonkisia ja tammasta y. m.), lattiainattoja,
ruoka- ja kahviserviisejä sekä paljon muita astioita y.iu. .y.m.

HUOM.! Tarpeen vaatiessa jatketaan huutokauppaa seuraavana päivänä
samaan aikaan.

Viipurissa elokuun 24 pnä 11)29.
Viipurin Huutokauopahmme,

Suitri tilojen ja irtaimiston
HUUTOKAUPPA

on Lounatjoen pys. tiist. syysk. 3 pnä
klo 10 ap. Myydään täydellinen pien-
tila p.a. 16.5 ha, vilj. 5 ha. rakennuk-
set arvokkaat. Samoin tila 10,5 ha,
vilj. 2 ha. Kaikki viljelysmaata ja 2
talvihuvilaa 8 ja 9 huon. omilla pals-
toilla sekä irtaimistoa ja 2 lehmää,
maanvilj.kalustoa. 711 kanaa y.m.

Huutokaupalla
myydään Karjalan Kaartin Rykmen-
tin Papulan kasarmialueella lauan-
taina 31. 8 19-9 klo 12.00 kaikenlaista
romurautaa. Huudot ovat käteisellä
maksettava.

KKR:n Talouspäällikkö.

ILMO 11 TA MI A EN
lierättön

ostohalua.

lelto.
Kaikenlainen metsästys kielle-

tään edesvastuun uhalla Hännik-
kälän- ja Viskarinkylässä, T. Tal-
jan, Ikosen, Kuukaupin sekä Kai-
polan kylässä vuokraamillamme
mailla.

Viipurin Metsäveikot.

II
Varasto-

huone
kaupungin keskustassa lähellä
rautatietä vuokrataan. Suuruus
160 m 2 ja korkeutta menee noin
L 5 säkkiriviä päällekkäin. Katos
kuormausta varten. Varasto erit-
täin hyvä ja kuiva.
14304 Läh. pui. 20 08.

Vuokrattavana II
HUOH6 -" tr,; -

Arena matkailijakodissa suositel-
laan joka päivä siistejä, viihtyisiä
liuoneita matk:ille. Helsinki, Silta-
saareni. 11, C, d. 7275 L Huom.! Hal-
vat hinnat. 14293

Kaunis
Kalusiamaton huone

nyk.xajan mukavuuksilla toimessa käy-
välle naishenkilölle. Asunto-Ov.
Suorakulma, as. 29. Näit. klo 10—16.

Kaikenlainen metsästys ja koi-
rien irtilaskcminen kielletään
edesvastuun uhalla Kaipolan ky-
län mailla.

Kaijalan Metsäslysseura.

Kielto.
Kaikenlainen metsästys m
metsän-haaskan* kielletään
laillisen edesvastuun uhalla
Häyhäri. Torkkelin .ia Liukan
tiloilla ynnä Viitasen saarella
Ruokolahden Suikkalatvsa.

Tilojen omistajat .ia vuokraaja.

Kielto.
Kaikenlainen metsästys ja koirien

irtilaskcminen on .lääsken pitäjän
»Saloissakan, Xäträmäläu ja Hallikka-
la.ii kyläkuntien mailla edesvastuun
uhalla kielletty.

Omistajat.

Metsästyskielto.
Laillisen edesvastuun uhalla kielle-

tään kaikenlainen metsästit; vieras-
paikkakuntalaisilta Vammelsuun ja
Metsäkylän mailla.

Vammelsuussa 28 pn :i elok. 198»
14318 Maanomistajat.

Kaikenlain, metsästys
kielletään
laillisen edesvastuun uhalla
SIITTOLAN KARTANON
mailla.

Omistaja.

JÄNIKSIÄ JA LINTUJA
o>tetaan päivän korkeimpiin lii n toi
hin. Helsinki, K. Lundqvist. Maa
ria i ikatn 18 b.
HIRSIÄ 600 jm. ostetaan. Läh. oa

Lankakauppa, Musta in velje»tonkat u
20, puh. 30 85.

111

14155

ktokauppa,
Urakkahuutokaupalla tarjotaan vä-

himmän vaativalle, Härkälän kansa-
koululla 7 pnä ensi syyskuuta kello
10 ap. 1929 rakennettavaksi Uukunie-
men kunnan Härkälän kansakoulun
päärakennus sementtitiilestä ja ulko-
rakennukset puusta. urakoitsijan
omista tarpeista. Piirustukset ja työ-
selitykset nähtävänä huutokauppati-
lai.-uudessa. Työn on oltava valmiina
1 pnä elokuuta. 1930 mennessä. Ura-
koitsijalta vaaditaan hy-väksj ttävä ta-
kaus työn aikanaan täyttämisestä sekä
mahdollisesti etukäteen annettavista
rahoista.

Huudot hyväksyy vaituusto lopulli-
sesti 6ama«sa tilaisuudessa.

Uukuniemen Härkälässä 20 Pnä elo-
kuina 1939.
14270 Rakennustoimikunta

IlmoHukmla

limalin Ifaiippatalii
Maununk. 11. Viipuri.

Syysk. 1 pnä klo 11 ap. alkaa vuo-
den (8 kk.) oppijakso. Syyskuun
15 pnä klo f) lp. alkaa 3 kk. kp«-

iltakoulu sekä erikseen kir-
janpito-, konekirjoitus- .ia pika-
klrjoituskurssit. Pyynnöstä lähete-
tään ohjelma, Henkilökohtaisesti
voi tavata klo 10—12 ja 6'—B
koululla. mmmmmt^

HM.

Soileni
lähtee Helsinkiin .ioka torstai kello 23
poiketen Haminaan. Kotkaan .ia Lovii-
saan. Laiva oitaa mokaansa matkus-
tajia ja lastia. Läb.

6. Hagmanin Seur.
87bä Fuh. 18L

N:0232-1929-9

Halutaan vuokrata

Liikehuoneisto toi

Liikehuoneisto.

kauppatalo
vuokrataan hyvältä liikepaikalta, tehdas- tai asem&seudneta, miel. Sa-
vosta, tahi Karjalasta. Vastauksia selityksellä liikevaihdosta, vuok-
rasta y.m. odot. syysk. 5 p:ään Varkauden postit, nimimerkille

Hellahuoneen tai kamarin osalla
keittiöön haluaa vuokrata iäksi vaki-
tuisessa työssä käypää tyttöä 1 p:*tä.
Arv. vast. t.l.kontt. nimim. Keskikau-
pungilta 1361.

Halutaan vuokrata

Hellahuone
tai huone eri ■sisäänkäytäväi-
iä. Vast. t.l.kontt. nimim,
llierojatar.

Halutaan syysk. 1 p:stä vuokran
rauhallinen, lämmin

Kalustettu huone
Vastaukset ennen lauant. t.l.kontt. ni-
mim. Opettajatar 1389.

Uhdott. raitis, tupakoimaton

Nuori maisteri
haluaa asuntoa taysihoitoineon kun-
nollisessa perheessä. Vast. laua.-nta.i-
iltaan mennessä t.l.knntt. nimim. Hil-
jainen 23-vuot.

Nuorimies
haluaa vuokrata kalustetun huo*
neon. Vssst. t.l.kontt. nimim. Insi-
nööri

IIa
14281

Nuohonslaitoksen
työhuoneeksi

halataan vuokrata kuiva ja valoisa,
vesi- ja viemärijohdoilla sekä mie-
luimmin keskuslämmityksellä varus-
tettu huoneisto, johon kuuluu saunan
uunilla ja vedenlämaiityskattilalla va-
rustettu peseytymishuone, pukeuturnis-
hnone sekä työkalujen korjaus- ja
säilytyshuone sekä pieni varastohuo-
ne ja W.C.

Tarjous, jossa on mainittava erik-
seen huoneiston vuokramaksu, maksu
kulutetusta vedestä, (noin 40 kuutioni,
kuukaudessa) ja keskuslämmitysjoh-
dosta saatavasta lämmöstä sekä huo-
neiston pohjapiirros, jätettävä nuo-
houspäällikölle. os.: Keskuspaloase-
ma, Kullervonkatu 47. 14307

Kalustamaton. osaksi tai täysin kaitut.
HUONE

puhelimen käyttöoikeudella keskus-
tassa. Vast. merk. Lehtori 1322 tl.k.2 huoneen jakeittiön

huoneisto mukavuuksineen.
Vast. t.l.kontt. tämän viikon
aikana nimim. Kakffi henkeä.

2 huonetta ja keittiö
tai tilava huone ja keittiö alkovilla
käsittävä lämmin asunto, miel. mukav.

1 ja 15 p:stä syysi, läheltä Viipurin
luotsiasemaa 'Tervaniemellä. Tarj. t.l.
kontt. nimim. Valt. toimi, tai puh. 1494

3 kamaria ja keittiö
Likolampi. Metsäkatu 3. puli. 3>i.i

2 kamaria ja keittiö
Saunalahti, Huvi hikat n 38.

Alppi.

Huone vuokrataan
kahdelle siivolle mieshenkilölle Vis-
kaaliniatu 4, as. 3.

2 huonetta ja keittiö
Purjekatu 1. Käreniäki

Huone ja keittiö
vuokrataan lifti.
J. MIKKONEN.
Papala. MieJikinkatn 3.

Kamari ja keittiö
Kar(Miniki. Läahdekatn 8. Lä-
hemmin V. Jantunen. \ alta-
kahi 30.

KAMARI JA KEITTIÖ
kalustettuna tai ilman vuokrataan
liPti. Lähemmin puh. jtiTti

Syyskuun I p:stä hellahuone
mieluimmin henkilöauton kuljetta-
ja Ile. I.äh. puh. Ui Ti'

Kalustettu huone
vuokrattavana 1 tai 2 siistille 'henki-
lölle. Puhelin on. Os. Braahenkntu
15. as. 3.

1 p:stä syyskuuta

Kalustettu huone
sivistyneille herroille. Pietarink. 11,
porras D. a? 54.

Hyvin kalustettua
huonetta herroille. Eliaank. 3. A, as
4. Puh. 3 69.

Kalustettu huone
vuokrataan, mieluimmin koululaisille.
Hnom.! Pianoa saa käyttää. Ainon-
katu 33.
Kalustettu huone

hertalle. Tapilla, Vuorikatu 3, aa
11. Puihclin on.

Hyvin kalustettu huone
l:lle lai 2:lle. Ivullorvonk. 10, pur-
ra > B. as. 14. Puli. -37 60.

Kalustettu huone
nykyajan mukav. siistille herralle.
K-uliei vonk. 1. as. 9. Puhelin on.

Kalustettu huone
J tai 2 henkilölle. Sopii kou-
lulaisille. Pjetarmkatn 18,
as. 3. Pmh. 1 73. ,

Kalustettu huone
siistille neidille tai herralle
Kalevankatu 10. f*. l-r >.

HUONE
hyvin kalustettuna tai ilman. Kul-
lorvuiik. 1. as. 12. (käynti .Niilonk.l

Kalustettu huone
koululaisille tai herroille. Katarii
nankatu 11. K. a*. 17.

Kalustettu huone
1 tai 2 henkilölle. Eliaamkatu 1

as. 7. ______

Kaunis.

Kalustamatcn huone
Eliaankatu 3, as. 9,

2 HUONETTA
kalust. vap. I p. Koulul. otot. täy-
sin, (alaluok.) Kasarmink. 6, as. 5.

HUONE
yhdelle tai kahdelle. Tottenkatu 5,
r. D. as. 32.

Siisti nuorimies ta! koululainen
saa asunnon huonetoverina. Up-
seeriukatu 1, E, as. 35.

NUORIMIES
saa hyviin asunnon huonetoverina.
Papula. Vuorik. 2. as. 17.

Virassa oleva
NEITI

toisen toveriksi sekä kaksi koulutyt-
töä saavat asunnon täysihoidolla. Pa-
pulank. 2. B. as. 8.

Koululainen
yiempil. poika tai tyttö, saa asunnon
täysihoidolla tai ilman pienessä saksa-
laisessa perheessä. Munkkitori 3, M.
2. Lorentz.

Koululainen
taa asunnon 2-honkiscssä per-
heessä täysihoidolla tai ilm.
Papula. Kynnäpäänk. 5.

LamsninsaJo.

5 luokkal. tyttöoppilas
saa asunnon huonetoverina
täysihoidolla. Eliaankatu 2-
Sneilman. Puh. 3466-

Koulutyttö
saa asunnon täysihoidolla Vaasank.
13. Lamminsalo. Voidaan antaa ope-
tusta eri aineissa.

Kaksi koulutyttöä
saa asunnon täysihoidolla.
Pantearlahdenkatu 10.

A. Serenius.

Koulutyttö
saa asunnon Sotamieskatu 16.

l:nen porras. 1 :nen ovi

Koulutyttö
•otetaan täysihoitoon. Karja-
lankatu 11. as. 17. Tavattava-
na klo i—S-
Lämpimiä

Autovajoja
valolla ja vedellä varustettu-
na, vuokrattavana. 1 päiv_«tä
syyskuuta. Lähemmin:

VIIPURIN AUTOMYYNTI Ov.
Pietarini. 1. Puh. 3366.

Vuokrataan heti tai 1 p:stä syysk

Hevostalli
-okii huonoon ja keittiön asunto >he-
vosmiehelle. Pikiruukintio 14.

tmmmemmm
Päityiippuia

Karjalan Kirjapainot ,Osv
konttorissa

ilillililliillKMHliiiii
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Pala n. 80 ta., josta viljeltyä v. 13 t.a.
maata. lilalla on elätetty 6 lehmää,-hevosta 6 ekä joutok. ja sijaitsee seerittäin kauniilla paikalla Laatokanrannalla n. 4,5 km. läh. rautat.as.Omaa hyvät kalavedet ja metsästys-
maat, bopii joko maanviljelys- taihuvilahlaksi. Hinta Smk. 115,000:
jos kauppa päätetään pian. Vastaust-j.kontt. nimim. Tuottava 1303.

Hyvämetsäinen
MAANVILJELYSTILA

kauniilla ja rauhallisella paikalla me-ren rannalla ja joen lähellä, p.ala 35,11
ina, josta 12 ha viljeltyä, hyvä haka-
™?;a » tyrä kalavesi (talvikalastus
Janella), 3 asuinrak.. 1 aivan uusi,muu kartano, tarpeeksi suojia. Viro-
a*! i

Ala"Urpalan kylä, työnjohtaja
Aleksander Peltola. Omistajan os.:luras, Kirkkoniemi, puh. 16.

Hyvä

Msanuiljelystilo
hyytävänä. Lähemmin K. Antikainen,
Siilinjärvi, Koivusaari.

| Asuntotontteja g
sekä puutarhapalstoja myydään Mät-
iäänojan tilasta Sainion aseman lä-
heisyydessä.

Maksuaika 10 vuotia.
Käteistä sopimuksen mukaan.

I VILHO SARKASENIAsianajotoimiston Liikeosastolla. E
Viipuri. Pietarink. 10. Puh. 7 81. I

Lämmin. 2-kerroksinen
Talvihuvila

(Terijoella. 9 huonetta, 2 verantaa,
pohjavesikaivo vesijohdolla, keittiö-
ruutaria, maata 500 «yltä, myydään.
Samoin vuokrataan 3, 5 tai 8 huon.
talviasunto ja myydään kabinettiflyy-
sreli Dietrich-tehtaan valmistetta. Lä-
hemmin Helsinginkatu 12. läh. asemaa.

B kpl.

Skikr pentuja
palkituista vanhemruista. Lä-
hempiä tietoja saa puh. 1254
klo 11—12. Likolampi.

E. Ahlberg.

A aatteiden pesuun y.m. taloustöihin
perehtynyt, kunnollinen

Henkilö
otetaan palvelukseen syysk. alusta.
Wst. tod. olki lähetettävä os.: nti
Earilas, Kuusankoski, Aholan puutar-
hakoulu. 14292 Vanhempi

Palvelijatar
saa paikan perheesc-ä. Lähemmin
Vilkkeenkatu 2. Junnila.

TMLO
myytävänä tarpeellisine ulko-

huoncrakenmiksineen, omalla
tontilla Kouvolan Räpylässä,
Lähemmin:

ULLA HAVIA.
Kouvola. Käpylä

2 läJies 3 kk:n vanhaa puhdasrotuis-
ta urospuoleista

Setteripentua
Nähtävänä klo 14 jälkeen Neitsytnie-
mi, Palotori 9.

Talouspäällikkö J. Seppälä.

Jäniskoira
hyvä. myydään tai vaihdetaan
edullisesti lintukoiraan. Läh.

E. SUNA
Parikkala kk.. Joukionsalmi.

Kuorma-autot
saavat propsinajoa Jääsken
pitäjän Ahvolan kylässä.

Ville Parviainen.
Kahden hengen taloutta ja yhtä leh-

mää hoitamaan kykenevä
PALVELIJA

saa paikan Viljamaan kansakoululla
Sainiolla.

U291
Sahattua ja höylättyä

uuni- ia ulkokuivattuna,

Laatikkolautoja ja valmiita
laatikoita

myy

Viipurin Saha Osakeyhtiö
Viipuri. Puh. 102,

Ajokoira
myydään.
Os Rasalahti.

Tuomas Lautala,Turkiskaniinin kasvatus
oa uusi sivuelinkeino, jolla sanotaan
olevan suuret kehitysmahdollisuudet

Suomessa.
Sopii erikoisesti pienviljelijöille ja maa-

laisille yleensä, eikä, vaadi suuria
pääomia.

Puhdasrotuisia Chinalla kaniinin
poikasia on saatavana tarhoistamme.

Merßoos.. J.W.Koivuin
Hannila tai Viipuri Karisalmi
Karjalank. 6, puh. 1344

.Vähän käytetty Pehrsonin

Kutomakone
T/60 kaksoislangan ohjaajalla. Va-st
t.l.kontt. nimiin. Hyvä kone 1354.

TIILIÄ
halvalla -sekä ovia ja ikkunoita. Stiu-
rikatu 12, K:uiäki. Talonomistaja.

Kotona pysyvä, rehellinen
TYTTÖ

saa palveluspaikan kansakoululla yh-
den neidin taloudessa. Arv. vast. t.l.
kontt. nimim. Heti.

Tottunut

Yksinpalvelijatar
saa paikan. Kullervoni - . 3."). A. as. 9,

TYTTÖ
karjanhoitoa ja maataloustöitä osaava
saa paikan lähellä Viipuria. Ilmoit-
tauduttava tänään ja huomenna Tot-
tenkatu 6. as. 7.

Ylioppilas
tres.ups.kurssin suorittanut, joka va-
pautuu •sotapalveluksesta syyskuun
alkupäivinä haluaa viransijaisuutta
tai muuta- sopivaa tointa. Tuntee rayös
kauppa-alaa. Vast. Karjalank. 3, as.
3. puh. 2026.

Paikkaa haluaa IS
Keskikoulukurssin suorittanut

18-vuot. tyttö
haluaa konttoriin tahi kauppa-alalle
harjoittelijaksi. Arv. vast. t.l.kontt.
nimim. Harjoittelija 1332.

Rehellinen

Asiatyttö
saa heti paikan. Punaiscnlähtcenk. 4.
Lyhyttavaraliike.

Terve, siisti ja lapsirakas

TYTTÖ
saa paikan lapsenhoitajana. Kaarlon-
katu 4. as. 2. Klami.

MITOKORJAAMOITA:

Ik.LonnauionAuto-iaKonekorlaamo
Viipuri. Suokatu 9. puh. 1376.

Maaseudun autonomistajain liiton
s'iosittelema korjauspaja. Höyry-

koneita ja saha- setä mylly-
koneistoja korjataan.

Hitsaustöitä suoritetaan
Autokoulu.

Bruuno Venho,
Metsänhoitaja. Maununk. 11.
A. as. 14. Puhelin 2801.

MUURAUS. JA RAKENNUS.
LIIKKEITÄ:

A. Lokkiluoto. Brahenk. 5. as. 3. p. 2852.

Kätilö
Jialuaa työtä syyskuun ajaksi.
Arv. vast. nimim. »Pätevä»,
os. Pulsa.

Keskikoulukurssin suorittanut, ko-
Tiokir joituistaitoincu

ZO-uuotias neiti
fiakee jotakin Vast. ti. Teri-
joen kontt. nimim. Kielitaitoinen.

Konekirjoituskurssin suorittanut

Nuori neitonen
haluaa paikkaa liikealalle, miel. kont-
toriin. Arv. väet tämän viikon aik.
Vl.k. nimim. Iltaisia .ooiäkeleva 1384.

Vanhemmanpuoleinen
Mieshenkilö

kaluaa >övalnli>i paikkaa. Vast. 2
päivään syysk. mennessä uituiin. Täs-
mällinen 132*

PALVELIJA, itsenäisesti tottunut
taloutta hoitamaan, haluaa paikkaa
lapsettomaan pieneen perheeseen.
Vast. t.l.kontt. t pv. kuluessa nimim.
Luotettava 12B&

Halvin Asianajotoimisto
Torkkfllinltatu >i :o 24.

Pikatoiinlsto Nopaa Oy.
KULJETUS- IA MUUTTOLIIKE
Kutut.: Braah.Tik 20 ia Kr. läsatauja
PuheL: 2053.2303. 2(i7a 24.93.

VAKUUTUSLAITOKSIA:
PPNNIfI Pa!o i]erl '- aut O" rpUTIO-

-1 Lilliin |a lähivakuutuksia Asiamie-
het: Vaknutust. Hi. Gröhn, Katar.k. 11.
P. 7 Ib. G Hagman Eftr., E. K. Krauso
Pietarink. 15. Uuraassa G. Srendblad-

Viip urissa, Karjalan Kirjapaino-Oy:n
kiriä Daiiiojsfla 1925.

Kaksi tyttöä
haluaa konttoriin tai kauppaan har-
joittelijaksi tai muuta sopivaa tointa.
Arv. vast. 2 pv. ajalla t.l.kontt. nimim.
»Keskikoulun käynyt 10 v.» ja »Kios-ki-myyjätär 17 v.» 1386.

Taloudenhoitoon sekä ruuanvalrais-
tauiiscen tottunut

Neiti
lialuaa paikkaa. Vast. puli. 3469.

Hyvin suositeltu taloudenhoitaja
haluaa paikkaa. Tottunut myös liike-
alalle. Arv. vast. nimim. Heti vapaa.
Enso p.t.

Kaksi nuorempaa

Tarjoilijatarta
hakee paikkaa siistiin kahvilaan Vas-
taukset kahden viikon ajalla uimiin.
Kulien olleet, os.: Joensuu, posjitojm

Erlund. H., varat., Katariinankatu 4.
i> 111)7: pprhf- ia nOTintöasioita

FORD
henkilö- ja buormt-autoja

käytettyjä
hyvillä maksuehdoilla.

Amer/kalainen
Auto-Tuonti

Viipuri, Aleksanterink. 12.
Puh. 510 ja 1100.

Savikon tehta

Innli
myy

Saha ja Tiili Oy.
Viipuri. Puh 226!). Taulujen kebystäjät

saavat kotityötä.

PAPERINJALOSTUS Oy.
Puhelin 1041. Neitsytnienii.
Mariankatu 6. 14305

Siisti, rehellinen ja työtänelkäämä-
tön, mieluummin maalaisneitonen saa
palvelijattaren paikan Viipurin kau-
pungissa heti. Läh. Vallirinne 11. as.
8 tai puh. 14 94. Pohjola.

HuoneKoiut
6aatte Raumalta huokealla.

Koivusia ehdottom. hyvin tehtyjä
Ruokaa, kalust. 1.340: alk.Makuuh. kalust. 1,980: »

Vierasb. kalust. 1.400: »

Kaikki rahtivapaasti. Myös vä-
hittälsmaksulla. Kuvitettu hin-

lähetetään, kun 5 mk. seu-
raa tiedustelua.

Raunien Huonekalutehdas
Rauma. a.jro

Hyvässä kunnossa oleva

Paloruisku
Antrean a*.. Hallikaisen talo. Lähem-
min K. Viitanen.

Useammat vahvat
Työkärrit

resorin kanssa ja ilman. Os. Hovin-
maa. M. Parikka.

Käytettyjä erilakia ja

Koulukirjoja
vihkoja a 50 'P. kpl. y.m. .koulutarpeita
Kirja- ja paperik.. Katariinank. 3.

KARJALA

II
Viipurin Puhehnosakeyhtiön
Toimitusjohtajan

toimi,
.hilistetann täten puhelinalaan täysin perehtyneittcn. taloudellista iohto-•kykyä omaavien, mieluimmin insinöörien haettavaksi syyskuun 30 päiväänmennessä. Hakemukset palkkavaarimuksineon lähetettäpä vhtiön joitokun-nan puheenjohtajalle, kunnallisneuvos M. Kauraselle, os. Viipuri, jolta myös
saa tointa koskevia tarkempia tietoja.

Viinurissa, elokuun 28 pnä 1929. **^.™^^™

14311 JOHTOKUNTA.

Palkkoja avoinna

Täydellisesti kirjanpitoa taitava, konttoritöihin tottunut

NEITI
saa paikan heti täällä, kun lähettää hakemuksensa
todistusjäljennöksilleen (ei palauteta) ja palkkavaati-
muksineen t. 1. konttoriin nimim. TFHDA9T ATTnq

Viransijaista Kondlittori
ehdottomasti raitis ja ammattitaitoi-nen kaakku- ja teeleipätyöhön pereh-
tynyt saapi paikan Töölön Leipomo
Oy:llä, Helsinki. Museot. 15. 14318

halutaan Uudenkirkon Vpl. kunnan
Taikinan kansakouluun koko luku-
vuodeksi. Samalla on haettavana
vektonopottajan viransijaisuus. Hake-
mukset paikkavaatimuksineen ja ■si-
toumuksineen lähetettävät mahdolli-
simman pian osoitt. Ino, Taikina.

Inossa elokuun 27 pnä 1929.
14317 Salome Konttinen.

Sotapalveluksen suorittanut ja 5 Ik.
oppikoulua käynyt

Mieshenkilö
otetaan uppilaaksi mittariosastoilem-
me. Ilmoittauduttava teknilliselle
osastolle klo 9—12, Tehtaank. 4.

Viipurin Sähkölaitos ja Raitiotiet.

Tarmokas ja esiintymiskykyinen

MIES
inka tuntee hyvin kauppa- ja välitys-
liikealaa, saa paikan heti. iKauppa-
ja Välitysliike Suomi, Maununk. 10,
puh. 3347.

Kansakoukilasten piiiv äkodin
Hoitajattaren

toimi alkavaksi lukuvuodeksi on kas-
vatustyöhön perehtyneitten henkilöit-
ten haettavana. Hakemukset palkka-
vaatimuksilleen jätettävä: Viipurin
seudun liuoltokoskuks. KnHervgnk. 15

Tottunut

Käsikoneellakutoja
Saa paikan liikkeessäni

Juho Linnamo

Tottunut

Tikkaa ja
saa heti paikan jalkinekorj.
Lusi Soleassa, Punasenläh-
teenk. 4.

Rehellinen ja siisti
Asiatyttö

saa paikan. Parturiliike »Kes-
kus». »Karjalan» uusi kivitalo.
Aleksanterini. 19. 14298
16 v. täyttänyt, kauppa-alaan
innostunut

Tyttö
saa heti paikan harjoittelijana
talon ylöspidolla tai ilman.
Hakemuksia ei palauteta.

J. KEKKONEN.
Vnoksela. Virkkilä. 14309 jir päivälista j||

ASIANAJAJIA VHPtJIRISSAi
Yrjö Gummerus, Kihlakunnantuomari

Karjalankatu 3. Puh. 3442

Onni Heikkinen, varat.,
15. pnh. 3244. Zweyghcrgjii talo.

17-18-vuot. tyttö
reipas, älykäs, saa heti hyväpalkkai-
sen toimen kahvinka ilta jana. Läh.
Keisarink. 13. as. 5.

Yhden herrasmiehen
taloudenhoitajana

Viipurissa saa paikan siisti ja työte-liäs leskirouva tai neiti Tarkat tie-dot entisistä toimista ja koulutiedois-
ta (miel. valokuvan kanssa, joka kyl-
lä palautetaan) lähetettäköön t.l.kontt.
merkille Järjestys ja puhtaus 1380.

Palvelijatar
«aa paikan. Ilmoittauduttava
tänään tai huomenna klo IV—-
-19 Vallirinne 16, as. 4.

Palvelijatar
«aa paikan. Tiiliruukki, An-
nankatu 6.

Halutaan kunnollinen
PALVELIJA

Pieni perhe. Eliaankntu 14, 7.

Vaatimaton ja rehellinen
PALVELUSTYTTÖ

Tav. klo ö—6. Torkielbk. 26, a*. 29. HAUTAUSLIIKKEITÄ:

J. Parikka hantausliike
Snnmonk. 29. Pulielin 13 21

A. Pelkonen. Peltisepänliike, kone-
korjaus- ia aiokalupaja sekä hitsaus-
laitos. Free?enk. 10. P.k. 133 a«. 2308.

PUUSEPPÄTEHTAITA:

Puusepänliike T. Nissinen
Keisarink. 11. Puh. 3724.

Valmistaa kaikkea alaan kuuluvaa työtä.

Hr Kakannut "H|
Se tietty maalainen,

jonka 'kärryihin unohtui kauppatorilla
22.8. 1929 klo 2 naisten leninkejä si-
sältävä paketti, tuokoon sen etsivään
osastoon. ___

Panttitodistukset N:ot 44774. 44775
ovat kadonneet ja kuoletetaan. Vii-
purjgsa 28 pnä kesäkunta 1029.

Panttitodistukset N:ot 26256, 43950
ovat kadonneet ja kuoletetaan. Vii-
purissa 27 pnä elokuuta 1929.

LOydetty )§&nm 'nm

VENE
tuuliajolta. lVriä ?aa Papula, Vuo-
rikatu 2. a*. 10.

Itä-Suomen Lakiasiaintoimisto Oy.
(Otto Orasmaa y.tn.)

Vaasa nk. 23. Av.9,30-!fl (17-181 P.232

LAURI RATINEN
Varatuomari. TcljkMinVatN i 1 P 11 Tl

111 Asianajotoimistoja
joiden omistajat kuuluvat Suomen
Asianajajaliiton alaiseen Viipurin

'sianajajayhdistykseen

Brofeldt. Joh., Aleksanterin'* 31
pubci. 932 ja 1400.

Cajander & Hellström. Rauta-
tien-lr. 3 B pnhel. 656

Gräsbeck. R.. Pohj.pank.talo, p, 1725

Herold & Holm. Haraairlpnvel-
jestenk 1. Puh 482 ja 540.

Jonas Jakobson, Torkk-k B (Oy
Markeloffin talo") P. 793 ja 3332.

Konttinen & Saraste. Om. varat.
T Hyttinen ia E. Raevuori.Tork-
tel«*. 16. 9.30-4 P. 2182.2282.

Koskinen..!., om. varat. Pani Sal-
minen. Pohjolank. 12. P. 975.

Kunnas & Honkavaara. Pietarin-
katu 1. A. Puh. 1753.

Lisiizin & Jännes. Asianajotoi-
misto. Alpks.fr. g. P. 2019 ia 3150

Makkonen & Brunou. Aleksante-
rinkatu 10 Kannnapa.nlvin talo
Piilip!. 554 ia 2=334

Metsälampi & Rainio, Salakka-
Inhdenk 11 (Relvedere). P S2l

Nevalainen & Siiälfi. Penoin nk
7 Puh 561.2176. 2178

Pentikäinen & Karvinen. Man-
nun!; 13 Pnhei. 2030 ia 2049

Pitkänen. Martti. Torkkelink 8
A P 1560 ja S.tO. klo

Vilho Sarkasen Asianajotoimisto.
Pietarinkin P 781 ja 2050

Veteli. Tuomas. PtlähHe Mnck-
vinin talo. Pellprv.k.2. P. 2727

Voipion asianajotoimisto. Viipu-
ri Maununk 3 Puh 1554

ASIANAJAJIA MUUALLA:
Varatuomari A. V. Parmasen Asian-

a Tmatrn Puh 56,

Kutvonen. Onni. varatuomari. Koi-
viston kauppala. Puh. 111.

6. RUNDBERG, metsänhoitaja,
Rautatienkatu 5. Puhelin 27 19.1 akiasiaintoimisto Veljekset Zitting,

Imatralla Puh N:o 49 Viipurin metsätoimisto.
Omist. metsänhoitaja Lauri Wilskman
Vaasankatn 3. Puhelin 1819

HATTULIIKKEITÄ:

ffl E. R. Wahlman
<gp- %s Hattutehdas ja -kauppa
*t%. , Aleksantenrink. 21. Puh. 1296.

-▼ ** HATTUJA
nusitaan ja värjätään.

I. Kantolan hantausliike
Viipuri. PililajanVmi. puh. 37 31

KATILOITA:
M. Siikanen, Kautatienk. 3, r. C, p.2813

PolttOPlil*? pilkottuna ia
lajiteltuna

Viipurin Puutavara O. Y.
Puli. 3471 ia 1349.

HIEROJIA JA
SAIRASVOIMISTELIJOITA:

K. Frey, hier.l. Tottink. 5, as. 25, p. 452.
Heikkinen. Helmi, Katariinank. 12. as.4.
Hierojatar Pajak. 3, as. 4, puh. 15 81).
I. Kareinen, Maununi;. IU, as. 5, ovi kad.
Koponen, L. Karj.k. 11 B as. 15. p. 1317
Helena Karttunen. Pell.k. 13,B, as. 21.
G. Kuivalainen. Fredrikink.4,as.2ovik.
.Mettinen, Alma, Braahenkatu 15, as. 5.
Paajanen, Lydia, Viskaalink. 5 as. 18.
Elisa Rinne, Mauuunk. 9, as. 26.
Smolander, Torkkelink. 28, as. 30.
Anna Sirkiä. I.ikolampi, Siimesk. 13.
Olga Tä>~r.sr, Eliaank.2, as. 6, p. 3745.
Vilho leivonen: Viskaalink 4. as 11.
Virtasalo, K., N:mi Konstantinink. 5.

HUONEKALULIIKKEITÄ:

lääninvankilan myymälä
Punasenlähteenkatu 6. Puhelin 2564.

E. A. LILJAMAA
Hautaustoimisto, Torkkeii.uk. ia Pa-

jakadunkulma. P. 1604.
2r~ i— Yksit. 1051. Mcnipuoli-

sin valikoimaaistikkaita
TfP arkkuia i:i seppeleitä.ILMOITUSTOFMISTOJA:

KARJALAN
ilmoituskonttori

välittää ilmoituksia kaikkiin koti-
maisiin 'ehtiin lehtien omilla hinnoilla.

~
Viipurin Ruumis-

j££ WBfe arkkutehdas
M '•' mälä Pietarink. b. P.

« " ■ ■* 17'J2. Tehdas ja as. P. 3392

KFVOSVKOP UUSI.UKKBITXi

lalkinekorjaau . | eJ» 1 §
Katariinank 15 Ejl 0.113 jjft#»*»W

Jalkineet korjataan odottaessa

pun. im. m, mi
Pyydettäessä noudetaan työt kotoa.

KULJETUSLIIKKEITÄ:

E EVERT RAUTIO
kuljetusliike välit*,, rautatien yhtey-
dessä KarjV.tmk. 10, C. 34. Puh. 1751.

OlTonrioliri Maaseututvytejä .ia
■ RclllUCilll tavarain kuljetuksia

suoriietaan. Lylvnk. ;i. Puh. 1642.

PlKATO IMISTO
Viskaalini* J Vuhe\. -89Li
Kulietus . asiantoimiluv -a nonistusliike

Karjalan Ki
A>k<:,~ »r

paino Oy:n Sitomo.
Piiho.,,, 331

KUMIKORJAUSI.IIKKEIIÄ:
SAVO-KARJALAN AUTO O.Y:n
KUMIKORJAAMO

Aleksauterink. 5. Puhelin 13SS
Ensiluokan rengaskorjaamo

KARJALAN «VULKANO O.Y.
Braahenkatu 26. Puh. 47.

Antorenkant korjataan takuulla.

Viipurin KumiKorlaomo
OMISI

-ns. T. Karttunen
Suokatu 9. Puh. 3390

LASIHIOMOITA:

iiiy. Fiimiln Peili- ia Lasihiomo
Viipuri Palterik. 4. Puh. 2290.

Itä-Suomen Lasihiomo
ja Peilitehdas

Viipuri. Ptgsenj 4 Puhelin 26 34
LEPOKOTEJA:

Suulanlinnan luontainen lepokoti, oe.
Perkjärvi, Suulanlinna.

MAALAUSLIIKKEITÄ

A. Elomaa—maalausliike
Sammonk. 27. Puhel. 2857.

HIRVIKALLION
eklaamo. Keisarink. 12 P 2509.

sviaaiaamo Oy.^^i
Pietariuk 11. Pnh. 1628. 679 ja 3241.
Suorittaa kaikkea alaaD kuu!, työtä.

Oy. A. Palonen Ab. Maalausliike.
Alekeantermk. 2 Puh. 291.
MAANMITTAUSiNSINOOREJÄ:

K. E. Korkeavuorl, Vaasank. 25, a». 2.
Puh. 1426.

METSÄTOIMISTOJA:
Itä-Suomen Metsätoimisto, omist. R

Byman (ent. Oy. R. W. Roffström).
Tnrkkelink tft puh 375

PELTI-. VASKI- JA RAUTA-
SEPÄNLIIKKEITÄ-

A. Helenius. Rauta-, pelti- ja vaski-
sepänliike. Koneiden korjauspaja ja

hitsaadjo. Kariap.k. 3. P. 591 ja 2885

PUUTAVARALIIKKEITÄ:
Saha- ja höylätavaraa myy Possen-

linnan Saha. omistaja T. Ukkola. Puh.
Tervajoki N:o 28.

RAKENNUSLIIKKEITÄ:
T. A. Hyvärinen. Rakennus- ja Uuni-

liike. Ha vi ntie 309. pah. 23 75.

RUUMISARKKULIIKKEITÄ:
(|[

- K. A. HYTÖNEN.
<rf?rjTTTrr\ Uusi ruumisarkku-ia sep-
w|i£äji§x pelekauppa, Pietarink. 0.

p. 1975. Halvin ostopaikka

K -
**• LEINONEN

/"'TrmT «BBS Rnumioarkkuliike ja sep-
\ft ¥ peJjkacppaPnnisenl.katu

ftuumisarkkulllka Ja
hsutaustolmißto

S£ m <T Qnni Karjalank 10. P. 2853
« »■ I W l™* l.uUill Asunnon Puh. 2473

TEROITUSLIIKKEITX:
Sj* TEROITUSLIIKE \f

"TERK" 3b
Paiakatu 1.

KARJALA
TO I M (TUS

Viipuri, Aleksanterinkatu 19, 111 kerros.
Toimitus on avoinna 10— 1 yöllä

sunnuntaisin iS—24.

Puhelimet.
Toimitussihteerit, ulkomaanosasto,

pakinoitsija, piirtäjä ja radio. ... j7O
Maaseutuosasto (Helle) 781

» (Yrjölä) • • • ■ _ 1 »a
Kaupunkiuutisosasto (Raekallio) ... 870

» (Hanko) 17 01
Päätoimittaja »30

> (kotiin) 17 52Toimittaja Moilanen 1491

KO H T TO R

Aleksanterinkatu 19.
Konttori on avoinna 9—17. lauantaina ja

'uhlapäivain aattona klo 9—17.

Puhelimet;

Ilmoitus- ja tilauskonttori ...... 138
Konttoripäällikköjä kirjanpito-osasto 473
Taloudenhoitaja «o oi

(kotiin) 17 82

Sivukonttori

Torkkelinkatu 8, II kerros.
Konttori on avoinna 9—16,». Puhelin sja.

Maaseutukonttorit
Koivisto (Tiittanen) 60
Sortavala (Leppänen) ......,.,.
Suojärvi (Leppänen) 54
Terijoki (Niinivaara) ........:j2

Kirja painokonttori
Aleksanterinkatu 19. II kerros. Puhelin 351.

Avoinna 9—17

ilmoitushinnat

Attipaivinä 1: 20 tekstin jälkeen, 1: 30
tekstin edellä ja 1:40 tekstissä ja ensimäi-
sellä sivulla palstamillimetriltä, sunnun-
tainumerossa 1:30 tekstin jälkeen,
1:40 tekstin edellä ja 1:50 tekstissä ja ensi-
mälsellä sivulla ; määrätyssä paikassa 10 p:in
koroitus sekä keskelle tekstisivua määrä-
tyistä ilmoituksista 100%koroitus m/m:ltS.
Kuolinilmoitukset maksavat i: 20 palsta-
millimetriltä,kihlaus-, vihkimä- ja syntymä-
ilmoitukset 35: —. Värilliset ilmoitukset
2:50 m/ra., vähin maksu 300: —. Vieras-
kieliset ilmoitukset suomennetaan maksutta.
Knemmän ilmoitettaessa myönnetään alen-
nusta. Satunnaisia ilmoituksia tulee maksun
seurata mukana. Puhelimessa ei oteta ilmoi-
tuksia eikä tilauksia.

Tilaushinnat v. 939
--päiväinen paino*

Maaseudulla Kaupungit;?
Yi vk. 130: 145--
V* > 70:— 78:
Vt » 37:- 4*:-

1 kk. 13:— 15:

Clkomaille tilattuna maksaa 7-päivainen
painos 40: kuukaudelta.

Sunnuu taipainoa maksaa maaseu-
dulle lähetettynä 30: ja kaupungissa
kotiinkaunettuna 35: koko vuodelta.
Yksityisnumerot maksavat 1: —; sunnun-
taisin 1: 50. Osoitteen muutoksista tilaus-

aikana veloitetaan I*

TYÖNVÄLITYSTOIMISTOJA:
Työnvälitystoimisto. Pellervoni. 9. av

10—15, lauant. ia juhlien aattoina
10—14. 1. 6.—1 9. viii. aikana 10—13.
Puhelimet: iohtaja ia miesosasto
35 31 naisosasto 990 5212

TILITOIMISTOJA:

Oskari ErikssonKÄ
A. Salmi. fiL niaist., keskuskauppaka-

marin hyväksymä tilintarkastaja
Kullervoni. 85. a.5. 3. puh. 1995.

torstaina elokuun 29.

IMATPf Palovakuutos-Oy. Asia.iitimii miehet: J.Danieleon
Liittopankki L Perander & C:oOy Vahf-torninlt. 10

KARJALA VÄKUUfUSOY.ivAnu nuA Palo kuUetus. mir
lasi- ja autovakuutuksia.tovarkaus-

ILMARINEN ÄV^K
Lainmääräislä- ia vapaaehtoisia tapatur-
mavakuutuksia Pääkonttorit Viipurissa.
Punasenlähteenk. 4. Puh 2400&83K.

Kaupunkien Paloapuyhdistys
irtaimistoa varten

Keskinäinen yhdist. (pernet. 1872).
A. Lamppu. Vaasankatu 15 Puhe-lin 276.

Pnhiflla Palo"i murto-, lasi-,J 7 UU] U 1 et meri-, kui j., auto y.m.
M. Kajanne, Maununkatu 11. Puh. 2404.E. Hevonpää,(Meri-) Kans.-Os.-P. P. 2660
K. Lundberg & C:o, Etelärallik. 18. P. 81
H. Saarinen, (Palo) Kans.-Os.-P. P. 143C
F.Salminen, A Alatalo, Alek .k. 17. P. 73c
Ilmari Salo, Luotto-Pankki Oy. P. li 15
Tiedemann, Keie.k. 36. Peli k. P. 1014.
V. Virtanen, Maununkatu ia. Puh. 763.

CAMDh KESKINÄINEN
»»»•■V"~W VAKUUTUSLAITOS
Tapaturma-, palo-, auto-, metsäpalo-.

lasi- ja murtovakuutuiksia.Pääasioimisto: Viskaalini. 6.II kerros, puh. 3456
Lennart Holmberg. Y. A. Grönberg.

P"b- 3456. Puh. 3353.
Suomen Liikkeenharjolttajain Keski-

näinen Vakuutusyhdistys,
Lainmäär. tapaturmavakuutuksia-

Palovakuutuksia.
Asiamies: Bjarne Wege|ius.

Rautatienk. 3 B Puh. 25 01.

LÄÄNIN
KESKINÄINEN PALOAPU-

YHDISTYS
ottaa Palovakuutukseen kiinteimis-töjä ja irtainta. Asiamiehiä Viinu-
rin läänin kaupungeissa ia maa-

Puh 2836.

VERHOILIJOITA:
N. Smirnolf. Suokatu 3. Puhelin 586.

VIRVOITUSJUOMIA:

I Juokaa aina parasta!
. irKistäkää .tseanne

erkullsilla juomillamme

Champis
Valencia
Pommac
Sitr. soodaa
Herkku-Olut

VIRVOKE OT. Puh. 2009.

II 'yytt


