
KOTKAN NAISTENPÄIVÄIN

OHJELMA.
MAALISKUUN 15-16 P:NA 1931

KOTKAN UUDELLA
KANSAKO ULULLA

1931

ARV. NAISET!
KÄYTTÄKÄÄ LEIPOMOMME TUOTTEITA,
ne valmistetaan parhaista raaka*aineista, suurinta
puhtautta noudattaen.

Kauppiaitten Leipomo Oy.



myymme

naisten ja lasten
villasukkia
15 °o alennuksella.

Osuusliike Liitto r.l

IHMEELLINEN UUTUUS

tuhansien perheenäitien suosima
huokeahintainen margariini,
ainakin puolta halvempaa kuin
voi, vain Smk. 11:50 kilo.

SAADAKSEMME ennen talvikauden
loppua myydyksi erittäin runsaan
laatu* ja värivalikoiman käsittävän

TALVISUKKAVARASTOMME,

Käykää katsomassa Kangasosastollamme.

LAILA,

Lahden Margariinitehdas Oy.
»Kultanauhan valmistaja».
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X e tiedätte jo, että

| Juusto on terveellistä
| ja halpaa ravintoa.

Sen lisäksi on Teidän
vielä muistettava, että

i Ostamalla vain
| Valion Pallojuustoa

saatte aina erinomaisen hyvää ja
tasalaatuista tavaraa, joka kansain*
välisessäkin, useimpien maailman
kansojen välisessä näyttelyssä viime
syyskesällä sai kaikkein kor*
keimman palkinnon.

Valion Pallojuusto
on juustoista parhain.

Jllllllllllll Il||||||llllllll!l|||||lllllllllll||l!llllllll||:|||ll Illllllil Il|||!l|llllllllll|||||lli!l!l[lj|||llllllllll||||||lllllli



Kotien
taloudellisin
puhdistusaine

Enso - Gutzeitin
MÄNTYSUOPA

Käyttäkää sitä!



Lakanan kestävyyden
ja hyvyyden

määrää ensi sijassa puuvillakuidun pituus. Mitä pitempi
kuitu, sitä kestävämpi lakana.
Kehrätessä kohdellaan Lapinniemellä puuvillakuitua hellä*
varoen ja juuri niin, että sille luontainen jalo, himmeä
kiilto pääsee täysiin oikeuksiinsa.
Tarkatkaa Lapinniemen lakanoita. Niihin käytetään vk*
sinomaan arvokasta, pitkäkuituista puuvillaa. Tämän par*
haimman puuvillan

Jalo, himmeä kiilto,
mikä ei pesussa eikä pidossa häviä, on tunnusmerkillistä
Lapinniemen lakanoille.

JLsCLpinnieml
JuuviLlatehdas



Uutta toimintaa ja

pjilfaji^öii
"neljän sukupolven kokemus"

kansallisvarallisuutta
kartuttamaani

Käyttämällä kotimaisia valmisteita koho*
tamme kansantaloudellista tuotantokykyäni*
me ja lisäämme siten työansiota omille
kansalaisillemme. Muistakaamme tämä
puuvillavalmisteitakin ostaessamme.

Finlaysonilla on takanaan neljän sukupol*
ven kokemus puuvillateosten valmistajana,
mikä seikka takaa tuotteiden erinomaisen
laadun, kestävyyden ja ehdottoman värin*
pitävyyden.

Nykyisellä asteellaan Finlayson kykenee
valmistamaan miltei kaikkia puuvillallaan
kuuluvia tuotteita: pukukankaita, vuori*
kankaita, lankoja, huopapeitteitä, nenä*
liinoja, pöytä* ja lautasliinoja, uudinkan*
kaita.... joiden hinta on suuren kulut*
tajapiirin edun mukainen. Ei ole siis mu
tään syytä mennä merta etemmäksi kalaan
tässäkään suhteessa.



Ensi sunnuntaista, t.k. 15 päivästä alkaen järjestämme
pääkaupungin sanomalehtien
sunnuntainumeroihin 6*viikkoisen

JATKOKURSSIN
kahvin käyttäjille.
Tarkatkaa siis mainittuja ilmoituksiamme. Ne tulevat
esittämään Europassa sekä kaukaisissa maissa tavat*
tavia erikoisia kahvinkäyttötapoja — meillä Suomessa
vielä aivan tuntemattomiakin. Koska juuri kahvi on
maailman kansojen mieleisin virkistysaine, niin onhan
mielenkiintoista tietää, kuinka monin eri tavoin kah*
vm suomaa nautintoa voidaan hyväksi käyttää.

Sarja alkaa siis ensi sunnuntaina. Varustautukaa
leikkaamaan talteen nämä maailman kahvikulttuuria
esittelevät ilmoitukset!

PARHAIN KAHVILAATUMME on 20*vuotisjuhlamme
johdosta v. 1929 kauppaan lähetetty ja läpinäkyviin
celophanskoteloihin pakattu kahvisekoituksemme

N:o 20
Siitä on lyhyessä ajassa tullut oikea

TASAVALLAN JUHLAKAHVI.

Kaikissa hyvinvarustetuissa kaupoissa on saatavana muitakin
paahdettuja kahvisekoituksiamme Vi ja Vs kilon ilmatiiviissä,
oranssinkeltaisissa pakkauksissa. Laadun ja hinnan perus*
teellä ovat nämä pakkaukset merkityt numeroilla I—lo.

KAHVIsOSAKEYHTIO
Helsinki. -Puh. 25371.



Hyvän kahvin
tuntee jo
tuoksusta

S. O. K:n

PAAHDETTUA KAHVIA,

sillä paahtaminen S. O. K:n paahtimossa suoritetaan uuden»
aikaisilla erikoiskoneilla huolellisen valvonnan alaisena, ja käys
tetyt raakakahvit valitaan asiantuntemuksella pitkäaikaisen kokes
muksen perusteella. S. O. K:n paahtimon käyttämissä pergas

paitsi erittäin hyvin menettämättä hienoa
makuansa ja aromiansa.

menttipaperilla vuoratuissa pusseissa säilyy kahvi sitäs

Myytävänä kaikissa S. O. K:n jäsenosuuskaupoissa.
Kotkassa: OSUUSLIIKE LIITOSSA.
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KOTKAN NAISTENPÄIVÄT
KOTKAN UUDELLA KANSAKOULULLA

maaliskuun 15 ja 16 p:nä 1931.

OHJELMA
Sunnuntaina

Virsi 366.
Hartauspuhe, pastori Hellin Pakkanen
Laulua.

» 11-11,30.
» 11.30.11,30.
» 12-1,30.

Kahviloma.
Tervehdyspuhe, rouva Maria Toivola.
Esitelmä: »Sielunsairaudesta ja sielunter*
veydestä», kirjailija Elsa Hästesko=Hepo=
rauta.

» 2,30-7,30.

» 1,30-2,30. Esitelmä: »Luonteenkasvatuksesta», opet*
taja Mandi Kotiranta.
Päivällisloma, minkä aikana on tilaisuus
käydä Kymenlaakson taiteilijain näyttelyssä
kansakoululla ja teatterinäytännössä Kct=
kan Näyttämöllä.

Klo 7,30. JUHLAILTAMA
Alkusoitto, rouva Ruusu Rautio.
Juhlaruno, kirjoittanut ja lausuu rouva
Martta Valtari.
Kuorolaulua, Kotkan Laulajat, joht. opett.
Arvo Vainio.
Juhlaesitelmä »Naiset ja kansamme puo*
lustustahto», johtajatar Fanny Luukkonen.

Yksinlaulua, opettaja Katri Savolainen.
Juhlapuhe, kirj. Elsa Hästesko=Heporauta.
Kuorolaulua, Kotkan Laulajat.



Miljoona
kuppia päivässä

juodaan Suomessa Pauligin
paahdettua kahvia. Mutta
vielä enemmän juodaan
yhä edelleenkin raakana
ostettua ja kotona paah*
dettua kahvia, huolimatta
siitä, että on sitovasti osoi*
tettu kotonapaahdetun tule*
van kalliimmaksi.

J\un ostetaan parhaita kahvi*
laatuja huokealla suoraan tuo*
tantomaista ja käsitellään ne
60=vuotisen kokemuksen turvin,
kuten Pauligilla tehdään, niin on
tulos varmaan mahdollisimman
edullinen. Sitä todistaa Messujen
kultamitalikin.

PAULIG
Euroopan suurin pakattujen kahvien myyjä.



KOTKAN NAISTENPÄIVÄT
KOTKAN UUDELLA KANSAKOULULLA

maaliskuun 15 ja 16 p:nä 1931.

*■

OHJELMA
Maanantaina:

Klo 12—1. Havaintotunti kylmien ja pikkulämpimien
ruokien valmistuksesta, esittää konsulentti
Kerttu Olsoni.
Lausuntaa, näyttelijätär Elsa Aarni.

» I—2. Esitelmä: »Ruokataloutemme terveyden ja
kannattavaisuuden kannalta arvosteltuna»,
konsulentti Kerttu Olsoni.
Yksinlaulua, rouva Elsa Miettinen.

» 2,30—3,30. Esitelmä: »Lapsirajoituskysymyksestä»,
maisteri Ida Sarkanen

6. Yksinlaulua, laulajatar Eva Kotilainen.
Puhe: »Naiset yhteisymmärryksen vaali*
joina», rouva Lydia Otava.
Esitelmä: »Työttömyyskysymyksestä»,
maisten Ida Sarkanen.
Esitelmä: »Nuorisokysymyksestä», toimit*
taja Lempi Hanhisalo.
Lopettajaiset.

Taidenäyttely kansakoululla avoinna sunnuntaina ja
maanantaina klo 12—8.

Pääsyliput: Esitelmiin vapaa pääsy; Juhlailtamaansja 10 mk.; Taide*
näyttelyyn 2 mk.; Teatteriin 10—2 mk.



SÄÄSTÄKÄÄ

Halpaa
käyttäen

talousvirtatariffiamme
maksaa esim.

Veden keitto 1 litr. n. —: 08
Kahvin » 10 kupp. »—: 08
Teen » 1 litr. » —: 08
Munien » 6 kpl. »—: 03
Perunain * 1 kg. » —: 10

käyttämällä sähköä kotitaloudessanne!

hyväksenne

Liemiruoka 6:lle heng. n. —: 25
Tomuimurin käyttö 1 t. » —: 10
Silitys 1 tunti » —: 26
Leivän paisto 3 kg. » —: 42
Kyljyksien paisto 4 kpl. » —: 09

S a h k ö ta lousnäyttelyssämme,
Kouluk. 3, on Teillä tilaisuus tutustua erilai=
siin sähköhelloihin, paistinuuneihin, erikois=
keittoastioihin, pesukoneisiin, lämminveden=
valmistajiin y.m. sähkötalousvälineisiin.

Kotkan Kaupungin Sähkölaitos.



VELJEKSET SEPPÄLÄ
PUH. 27 9

RUOKA, JA TALOUSTAVARAT
LASI* JA PORSLIINITEOKSET
ostatte edullisimmin meiltä.

lIHA*, VOI* JA
JUUSTOLIIKE

NIIRONEN & REINGOLDT
Kirkkokatu 8. Sivuliike: Kauppahalli N:o 25.

Puh.: 314 ja 679; Halliin 346.

KALLIOINEN &. DURCHMANN
Puhelin 103 — KOTKA — Kauppat. kulmassa.

Suosittelemme aina uusiutuvasta varastostamme
Lasi*, Porsliini* jaKristalliteoksia sekä Hedelmä*,

Herkku* ja Siirtomaatavaroita.
Edullinen ostopaikka. Kohtuulliset hinnat.

ARVOISAT NAISET!
Pyydämme ystävällisesti muistamaan,
että

Kemikaalikauppamme
KIRKKOKATU 14,

myy kaikkia tähän alaan kuuluvia tavaroita
hyvin hyvästä varastosta ja

Poiketkaa
huokeilla hinnoilla.

Kemikaalikauppaamme.

Kyminlaakson Osuusliikkeen
KE MIKAALI MYYMÄLÄ.



Maria Arolan

aina suuri valikoima

AUG. HA MUSEN
KENKÄKAUPAT
Koulukatu 4 — Kirkkokatu 7 (ent. Väisänen)
Puh. 260, Puh. 393

Quurz varasto Kihla=jaJalokivisormuksia,
*J Kulta=, Hopea= ja Uusihopeateoksia.

KOTKA.

Kotkan Kenkäkauppa
Kirkkokatu 5 (Sepon talo). — Puhelin 352.

Sivuliike Karhula, Helilä, Estliinin talo.

KANGASKA UPASSA

Kangas= ja Lyhyttavaroita.

Ky min laakson Kultaseppä Oy.
Kotka, pufi. 151 * Kouvola, puh. 219 * Hamina, puli. 191 * Kuusankoski, pub. 3Z

OANO SE KUKKASIN
ja osta ne v3

E. TUOMAISEN Kukkakaupasta

KOTKAN KIRJAKAUPPA OY.
Kirkkokatu 5. Puhelin 43.

Paikkakunnan monipuolisin
Kirja', Paperi=, Koulu= ja Konttoritarpeiden kauppa.

HU OM.! Hyvän kirjaston voi vähävarainenkin hankkia meidän
sopivilla vähittäismaksuehduillamme.



Ostakaa

Kasvitarhasiemenet
Maanviljelijäin Osuuskaupoista
ja vaatikaa ne mahdollisten
sekaantumisten välttämi*
seksi alkuperäisissä

Hankkijan pakkauksissa.

HANKKIJA.

KOTKAN HERKKU
Kirkkokatu 12. Puhelin 436.

Hedelmiä, herkkuja,
säilykkeitä, makeisia ja siirtomaatavaroita.

Lasi=, kristalli= ja porsliiniteoksia.

Tmi ARTTURI LUMI O
Kirkkokatu 9. Puhelin 475.

Hedelmiä,
Herkkuja, Säilykkeitä,

Makeisia ja Siirtomaatavaroita,
Lasi* ja Porsliini*

teoksia.



Kaikki rautakauppa=alaan
kuuluvat taloustavaranne
ostatte edullisimmin meiltä

Kotka.

hienovehnäjauhoa

Kotkassa 1931, Kymen KirjapainoOy.

Perheenemännätl

Liikeosakeyhti ö Seppo

Säästä taloudessasi
ja käytä kotimaista, erittäin halpaa, ravitsevaa

O • » f fom IKKcls

Syö

LJ K k O F
ruisjauhoista vaU
mistettua leipää!
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Kauppiaitten Mylly °|Y
Kotka.


