
Suomen Marsalkka Mannerheim kuollut

UKRAINA UE-LI ITON JÄSENEKSI
Asia selvinnee vuoden loppuun mennessä

- Uuden Suomen kirjeenvaihtajalta -

M U R H E E N  PÄ I VÄ  S TA D I O N I L L A
Saksa löi Suomen 11-0 jalkapallossa 

Näin vahvistettuihin 
hintoihin sisältyvät tuot-
tajan liikevaihtovero, tuk-
kukaupan myyntipalkkio, 
joka korttijakeluun tulevan 
kahvin osalta on 3 % ja 
ostoluvilla jaettavan kahvin 
osalta 2 % vähittäismyyn-
tihinnasta, sekä vähittäis-
kaupan palkkio, joka kort-
tijakeluun tulevan kahvin 
osalta on 8 % ja ostoluvalla 
jaettavan kahvin osalta 6 
% vähittäismyyntihinnasta 
laskettuna.

Päätös tulee voimaan  ensi 
kuun 1. päivänä ja sillä ku-
motaan valtioneuvoston 28. 
päivänä joulukuuta 1950 kah-
vin hinnoista antama päätös. 
Kahvin hinta on maailman-
markkinoilla viime aikoina 
huomattavasti kohonnut.

Työpaikkakahvin 
jakelu lopetetaan

Kauppa- ja teollisuusminis-

teriön kansanhuolto-osasto 

tiedottaa, että kahvin ns. 

työpaikkajakelu on esiintynei-

den lukuisten väärinkäytösten 

takia ja kulutuksen suuresti 

samalla paisuttua, pakko lo-

pettaa kuluvan kuun lopussa, 

joten kahvinostolupia ei ke-

säkuun 1. päivän jälkeiseksi 

ajaksi enää anneta sellaisille 

työpaikkaruokaloille, joilla ei 

ole ravitsemisliikkeen oikeuk-

sia ja jotka ovat tarkoitetut 

ainoastaan viraston tai kont-

torin omaan henkilökuntaan 

kuuluvien päivittäistä ruokai-

lua varten.

Suomalainen jalkapalloilu 
tuotti stadionille pakkautu-
neelle yleisölle täyden pet-
tymyksen. Norjan ottelusta 
vielä rasittunut joukkueem-
me ei kyennyt pelaamaan 
raskaalla, sateen liottamal-

Kahvin hintaa korotettu

Tänä sunnuntaina saapui Lausannesta Suomen kansalle su-
ruviesti. Suomen Marsalkka Mannerheim kuoli viime yönä klo 0.30 
Suomen aikaa.

Marsalkka oli tajuissaan lähes loppuun asti. Hän ehti 
hyvästellä kuolinvuoteensa äärellä olleet lääkärinsä sekä adjutant-
tinsa. Kuolema saapui rauhallisesti.

Muistokirjoitukset ja kuvat sivuilla 3 ja 4.

Valtioneuvosto päätti eilen korottaa kahvin hintoja 
siten, että paahdetun kahvin ylimmät vähittäismyyn-
tihinnat ovat liikevaihtoveroineen: korttijakeluun tule-
va kahvi neljänneskilon pakkaukselta 225 markkaa 
ja ostoluvalla jaettava kahvi 2.200 markkaa kilolta.

la kentällä. Pitkäaskelinen 
suomalainen juoksutyyli vei 
miehet erehtyessään niin 
ratkaisevasti harhaan, että 
syntyneet aukot olivat aut-
tamattomia ja Saksa sai 
maalinsa täysin avuttomista 

tilanteista. Mustavalkoisissa 
pelannut Saksan nuorennet-
tu maajoukkue pelasi sen 
sijaan ajoittain häikäisevän 
loisteliasta näytöspeliä.

Urheilusivut 6, 7 ja 12.

Ber l i ini , lauantaina -V.
Itäalueiden ministeriön 
asiantuntevissa piireissä val-
litsee käsitys, että  Ukrainan 
itsenäinen valtio voisi liittyä 
eurooppalaisten valtioiden 
yhteisöön ennen tämän 
vuoden loppua, mutta täyttä 
itsemääräämisoikeutta ei ole 
vielä odotettavissa useam-
paan vuoteen.

Valtakunnankomissaari 
G e o r g  L e i b b r a n d t -
i n  edustajien ilmoituksen 
mukaan nykyinen miehitys-
sääntö korvataan vielä tä-
män vuoden aikana sarjalla 
erillisiä sopimuksia Saksan 
Valtakunnan ja Ukrainan 
kansallisen keskuskomitean 
(narodna rada) välillä.

Völkischer Beobachter jul-
kaisi eilen lausuntoja, joiden 
mukaan Ukrainan itsenäisen 
valtion ottaminen Uuden 
Euroopan liiton jäseneksi 
on hyvin luultavaa jo tänä 
vuonna. Saksalaisten ja uk-
rainalaisten edustajat neu-
vottelevat Ukrainan liittymi-
sen muodoista. Ennen kuin 
se voi tapahtua on kuitenkin 
päästävä neuvottelutietä sel-
vyyteen Ukrainan varustau-
tumisen yksityiskohdista ja 
siitä, millä tavoin Ukrainan 
luonnonvarojen valvontajär-
jestelmää muutetaan. Tällä 
hetkellä maan postilaitos ja 
rautatieverkosto kuuluvat 
Ostbahn-yhtiölle, kun taas 
suurteollisuutta hallinnoivat

Andrii Melnyk

Ost-Industries, I.G. Farben, 
DAW ja Reichswerke Hermann 
Göring.

Tärkeänä tekijänä on myös 
Ukrainan jatkuva sitoutu-
minen Saksan politiikkaan 
ja bolševismin vastaiseen 
taisteluun. Pääministeri 

A n d r i i  M e l n y k i n 
hallituksen on todistettava 
kyvykkyytensä kukistamalla 
Pripetin soilla ja Itä-Ukrai-
nassa yhä jatkuvan parti-
saanitoiminnan ja S t e p a n 
B a n d e r a n  johtaman ka-
pina-armeija UPA:n, ennen 
kuin Ukrainan jäsenyyttä 
itsenäisten eurooppalaisten 
kansojen liitossa voidaan to-
della harkita.

Lisäksi Ukrainan on mak-
settava arviolta 1,1 miljar-
dia Valtakunnan markkaa 
korvausta Saksan haltuunsa 
ottamasta ja Neuvostoliitolle 
kuuluneesta omaisuudesta, 
ennen kuin miehityssäännön 
tarkitus tapahtuu.

Jatkuu sivulla 4.

Yhteenajo Erottajalla
Erottajalla tapahtui eilen klo 14.00 yhteenajo kesken vilk-

kainta viikonlopun liikennettä. Lauttasaaresta tullut bussi n:o 

23 joutui, ajaessaan pitkin Bulevardia, Pommisuojan kohdalla 

Erottajan mäkeä alas tulleen raitiotievaunu 3 b eteen. Kum-

paisenkin vaunun kuljettaja jarrutti estääkseen onnettomuuden, 

mutta bussi luisti kadulla ja samoin raitiotievaunu kiskoilla, jo-

ten yhteentörmäystä ei voitu välttää. Onnettomuudessa raitio-

tievaunu siirtyi kiskoilta muutaman metrin, sen yksi ikkuna meni 

rikki ja etuosa vähän ruhjoutui. Bussista särkyivät vain lyhdyt, 

ja se voi jatkaa liikennöintiään. Kesti lähes 20 minuuttia, en-

nen kuin toinen kolmosvaunu sai siirretyksi 3 b:n kiskoille. 

Kulkutauteja 
Ruotsissa

Tukholma  (STT-TT) 
Epidemioiden lukumäärä 
lisääntyi tuntuvasti viime 
vuonna. Tarttuvien tautien 
tapausten lukumäärä oli 
37.287 sen ollessa vuonna 
1949 vain 26.885.

Iskunuoriso
 Suomen Nuorison 

Iskujoukot  ovat vastaan-
ottaneet tervehdyksensä 
valtakunnanjohtaja M a u n o 

V a n n a k s e l t a : ”Lisään-
tyköön yhä sinileijonaiset 
käsivarsinauhat takeeksi sen 
nousevan polven alttiudes-
ta ja taistelumielestä, jonka 
käsissä kerran on Suur-

Suomen tulevaisuus. Nuo-
riso, nuorimpia myöten, on 
innostuksellaan ja sisukkuu-
dellaan osoittanut haluavan-
sa ponnistella siten kuin suo-

Jatkuu sivulla 9.

Optimismia 
Lähi-idässä

Shar m el-Sheikh 
(STT-DP) Sen jälkeen kun 
viikon ajan oli tehty ehdo-
tuksia ja vastaehdotuksia 
eri tahoilta ovat Sharm el-
Sheikhissä olevat valtuutetut 
tulleet yhä toivehikkaim-

miksi Lähi-idän selkkauksen 
rauhanomaisen ratkaisun 
saamista koskevassa kysy-
myksessä.

Sellainen käsitys valtaa 
alaa, että jos Kairo kieltäytyy 
myönnytyksistä, niin Iso-
Britannia huomaa, ettei se 
voi saada tahtoaan lävitse, 
ja tämän vuoksi hyväksyy 
”kunniallisemmat rauhaneh-

dot”. Monet Lähi-idän asian-
tuntijat ovat sitä mieltä, että 
täydellinen voitto Syyriassa 
tai Irakin vallanperimys ovat 
vähemmän tärkeitä Iso-Bri-
tannialle kuin sen kysymyk-
sen ratkaisu, kuka voi käyttää 
Suezin kanavaa. Egyptin 
presidentti Ali Muhammad 
Nagib oli tuoreeltaan valmis

Jatkuu sivulla 2.


