
N:o 142 B Kymmenes vuosikerta» bnniiuutaina Kesäk. 22. 191ST
Tilaushinnat:

Lehden konttorista Vi vuosi 12:—, I
'/» v. 6:25, *k 3: 25, kuukausittain 1:25.
Postikonttoreista */i v. 12: —, Vt v.

• 36, '/< 3:42, kuukaudelta 1:14. Ve-
läjältä */i v. 5 rpl., */a v. 3:75 kop..
7* v. 1: 50 kop. Ulkomailla l/i v.
30 markkaa. —■

Yksityisiiiimeron hinta 10 penniä.

Toimituksen telef **{X± "

«M ■ Lf m*~!~fef''
,

Päatoimittajft, Uv. klo 12—1Pub.782 -AJPvT y. I « aJ M "fr ''^*
Toimitt. Moilanen jaPuhakka 782 5 flk . «B I Vf § '"="

. Toimitussihteerit „ 170 "fl 1 sLm | | | MU MM -pj-
Uutisosasto ja ulkolinja ...

„ 870 __MW/T M M _| > M «M I Am\ MV MMM. MMV* H It^jP
*^n , tV R II II DR I» I II II II I M» H t m

' Taloudenhoit, tav. klo 9—ll Puh. l3B QV " P. WM ""j fj"
Konttori, avoinna klo 9—7 . „ 138 —Ju/f .... . .

. ■ . -;!«.»..«._ -■ . ». .... -£h "PjSL.
Nria°.kontt.,kio9-?.laktori ? 83i Viipurissa kuusi kertaa viikossa ilmestyvä aamulehti. M P*^

\ / ■ Päätoimittaja: AUTO SÖDERMANS. Toimitus ja konttori Aleksanterink. 19. Vastaava toimittaja: TOIVO TUOMELA. < '

llmotuahinnati Suomesta: 9 p:iä tekstin edellä ]a 7 p:iä tekstin jälkeen palstamillimetriltä, Venäjältä ja ulkomailta IB ja 12 pää. Määrätystä paikasta 30 °/o korotus. Vieraskieliset suomennetaan ilman eri maksua. Kuolemanilmotuksot 4 mkaa, joka värssystä lisää 1 mk. 50 p:i»
surusaatosta lisää 2 mkaa, kiitoksesta 2 mkaa. Syntymä-, vihkimä- ja kihlausihnotukset 2 mkaa. Enemmän ilmotettaeasa myönnetään alennusta. Satunnaisia ilmotuksia tulee maksun seurata mukana. Telefonissa ei oteta iimctuksia eikä tilauksia.
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Ostettuamme Toimin. A. Auvisen tavaravaraston ja täydennettyämme sen mahdollisimman hyvin, olemme
tilaisuudessa nopeasti ja täsmällisesti toimittamaan meille annetut tilaukset päivän huokeampiin hintoihin.

A. AUVINEN OSAKEYHTIÖ (TUKKUKAUPPA)
Viipuri, Kolmikulma, Puhelin 789

' . 4646

Wn ' n

.
Ifi i i (ii n

. Heinäsen --tanhu
Hämeenlinna.

Hautapatsaita
varastosta ja tilauksen mukaan.

Taiteellisten arkkitehdin laatimienpiirustusten
jälkeen, teettää työt kokenut ammattimies. Noin
60 uusinta mallia sisältävä luettelo pyynnöstä. ,

- • Hinnat halvat - ■
Vapaana lähimmällä rautatien asemalla.

Pääasiamies Itä-Suomessa: '? '

■-- J. Wiholainen. ~

Viipuri, Papula O. T. Kipinä 3 3a Kesällä Karisalmi.

Mainita
on lehtemme
konttori ia
kiriapaino

su jettuna koko äsvän

Karjalan Kirjapaino-Osakeyhtiö.

fc- ■^l|V

AURORA GRÖNROOS
Kansas-, Lanka-, Korutavara-
— Ia LeikiKkaiukauppa =

Suosittelee hyvin lajitellusta varastostaan kaikkea kauppa-
alaan kuuluvia tavaroita erittäin halvoilla hinnoilla.

Kunnioittaen

Hjarora Grönroos.
4740 Aleksanterinkatu 27.

■ j

579

Hrvoisalle yleisölle
pyydän huomauttaa, että kevät- ja kesäpalttoot sekä puvut olisi
ajoissa jätettävä pesun tai värjyyn varalta laitokseeni, ettei liiallista
kiirettä johtuisi.

Kunnioittaen P. J. Pylkkänen.
Viipuri, Kullervonkatu 10, Suokatu 12. Puh. 7 36.

Pakettiosoite : P. J. Pylkkänen, Viipuri. 2600
Tk. 25|26 päivien tienoilla saapuu minulle lasti

Suolaa
jota myyn lastin purkauksen aikana laivasta suoraan joko
aluksiin tahi rautatienvaunuun lastattuna.

J. Hallenberg.

Suori ja
MW" E. P. Loleytis "MW

Torkkelinkatu 20 .'. Punasenlähteen torin kulmassa .-. Puhelin 520.

JiotjtudWset hinnat

iii on ipuli ii e n Hnouekainliike Sateenuarjotehdos ]o Kauppa Viipurissa
Kaupat:

Aleksanterink. 23 ja Vanha Kauppahalli 50
suositetaan «rv. ostajille

Mm- ia päivänvarjoja, kävelykeppiä
•uuri valikoima. Korjataan ja plällyste»
tilan pikaisesti.

Kunnioituksella:
J. HÄMÅLÅINBN.

Alekoantorlnk. 88 ja Vanha Kauppahalli 50.
47414715
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PYYKK
Viipuri

Koru-

Tapetteja

Omist. K. 6. PLANSTRÖM
Aleksanterinkatu 19.

F.knf Iti
suosittaa

Tehtaamme teoksia on suurin valikoima

ALPO KOLEHMAISEN
Kenkäkaupoissa

NUPURISSA. — Kyselkää sieltä hintoja.

Leipurit ja perheenemännät!

ia RihkamatavaraSn Tukkukauppa.
g Tarvitessanne kodin kaunistamiseksi «

ia linoleumi- j. n. mailoja
kysykää aina ensiksi hintojamme, jolloin ette koskaan mak-
sa "liikaa. HUOM. Ainoa erikoisliike alallaan koko Karja-
lassa, joka myy kaikkien kotimaisten tehtaitten tapetteja.
Varasto runsas ja erittäin aistikas! Kunnioittaen:

Tapetti- ja Taideteollisnnsliike
g Viipurissa, Puhelin 13 OS. S

i

ii kiimnn.
Tukkukauppa Viipurissa,

Teetä,
jota on saatavana kaikista hyvin varustetuista kaupoista vie-
ressä olevan mallin mukaisissa kääröissä.

HUOM.! Tee tarkastetaan säännöllisesti Maanviljelysseu-
ran tarkastuslaitoksessa.

ego

Kenkien ostajat hoi!
Saapunut suuri valiHoima, erittäin alstihKafta

Kenkiä
lydäfin erittäin naivalla suuren varaston taßia | U iMizKarjalankatu n:o 4 U. Ui fiUVIIHOt
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lARJALA

ununkatu 4.

Sunnuntailla Kesäkuun 22.

TOIVANEN
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D. J. VESTLUND»

KONEPAJA
Hauta- ja Metallivalimo
sekä

■• TEKEE KOHTUULLISELLA HINNALLA
KAIKKEA ALAANSA KUULUVAA TYÖTÄ

SOTAMIESKATU 7. PUHELIN 9 31.

ilileiilmrp AsiolraiskoDttori
pfclfilllln suljettuna Juhannus-
aattona 28 p. t. k. koko päivän.

Vibjfyh.m 4679 A^

M ELO-
RUISJAUHO
on säilyttänyt tunnetun hyvyytensä.
Jauho jauhetaan parhaasta puhdistetusta
rukiista ja antaa se erittäin maukkaan
ja valkoisen leivän. Varastossa karkeita
ja keskikarkeita 60 ja 65 kg säkeissä.
Tukuttain ja vähittäin myy:

Viipurin Kauppa Osakeyhtiö.
vérreHa. T«r4lt*tu ~ Pubel. 7 12.

■ ■ ■■

KYSYKÄÄ JA POLTTAKAA AINA

OLYMPIA SAVOKKEITi
Kunnioituksella

Terveydellinen ... Patentti-imuke
pidättää 29 % koko nikotiinimää-
rästä ... Hieno ja hyvänmakuinen
tupakka ...Suomen urheilijat saa-
vat 2 % Olympian myyntihinnasta.

F. hqpjA Tnpkkalehdas
Viipuri

.:

,■ I



(Smmnntaiiia Kesäkumi 22.

Muutamia iiäriwnwoja Luomalai-
sestci kansan- ja taidemusiikista.

Kirj. La u r i Ikonen.
«Soitto on suruista tehty, nurre-

Wta muowaeltu", sanoa »vanha suo-
matainm janauPMsi. ja se on suora»
ftlkuism tuwaus heimotuntan!»,!.' fa:v
sanmusiMn niinkwn niyöZ ammaiilU*
s«n säweltaiteemme yleisluonteesta. !
Mutta surua ja murhetta on mcml'

monellatsta ja oltfi taipuwai-
nnn uskomaan, että »välttämättä täyt-

olla Suomessa syntynyt ja kastoa*
«ui woidatseen jo waisloZia täydelleen
ymmävtW sitä ilottomuudcn laatua,
jota jokainen tosisuomalainen kansan'-
fätoelmä uhluu. Joku! ajatteKia on ia-
nonut .että ainoastaan suru on <éks*
lista elämässä, ja että kaikki, unkä
siitä yli käy, tor&ii» kevyesti ohimeue-
wää hctkenleikfiä. Tämän JtHiittven
Woi semmaifmaan sowittaa suomalai-
sen mielentilaan »äin sämelistä pu«
huttliissa, Imni Maista ftirua, joka
aina on kaiken taustana, sitä liiin tirn'=

ranflid käydessään k.nllemaan ul kolat»
lm renkutuksen, nniodoAuu, siitä HM
ensi häiksi täysin suamalaistääntieinen
tantsisänelnlä jytitoän snruwoittoisi»
n? tunnelnnneei:, Melodian fiiuffee
helposti entiseksi, muutama tasoi-
tnsmertki main on lisätty. Viittta nti-
den kautta on tewytinielisyys wai<hw-
nut luonnonraikkautecn, ei lum»

tyystin Peitä esittäjän
murhemielistä ftoWsäwyä .

Ta!'. ,illisia maallisia krniMätoel»
niia*) tapaa, joiden sanat «mii: aina
tuumi oleman niin perin 'matamaa
lanttia. Mutta m-erkillepanitawaH un,
että tällaisissa taftauMsa huoinataan
lnjlki poitkoiKsetta räiM ristiriita
fäMLnM» luonts?» ja sanojen kirjai-
niellisen sisällön wälillä. Hliolimatta
kielen näennäisestä keweydesta u's"in
fopimatteniassafin mcrkiitykstssä, sät-
lyttää >Äet melodia aina iiktkyiiiättö*

illiilllölliil

4

AsCösnri P. c. sJG\nh\l\\Zaä9

pitää puheen iför. maalle Terijoen
kentällä luhanuuspsuvLna klo 7 i, p.

laulujuhlien loPettajoisinhlassa juhli

tee ja sitä lanlitssaan KFkitsee. Ei hän
kaihoa parsmpaa olotilaa «Fä tonoot-
somasti waikeroi lmirheiicnn. Ivaan

tWtyy tiiyliesti elänmöniä ja löytää
«mnensa siitä karusta Mapäiwäisyy-
hesiä, jota se hänelle tarjoaa. S- on

KilsaiZta, jatkuwaa, surua ilman m«

'riöttinä syytä, mutta myös ilman tus-

laisia pllrkauksia.

män totisuutensa. Ei moinc kieltää
rata. .iiniii lict ill isiä ftiltäydl,lsia sil-
loin tällöin etenkin Karjalan pielellä,
mutta yleispiirre on niitittinuiatto'.'
masti sitrnisa.

Ktm tuli Karjala mainituksi, woines
lylnikäijeZti puhtia siitä pienestä evoa°

waist!>:desta, mikä on hawaittawissa
idän ja länneit mälillä ky?ymyksl.'Zsä o*

lcwiin UlMlllisii» läh*
den. Tarkoitan nyt sellaisia, joiden sa°
nasisältökin oit Littämättöniästi wat!a°
waa. Venäjän raajan lähettywiltä !*=

toisin olewa kansaulaubu ei ole mailla

Harmassa omat ne suonmlaisck lan-
lansäwelmät. joiss.a tuntuisi repiiiscwä

Mniän ilo M yniPä,Wstöns,a unohtama
hetkmtinlneimaa» heiitäytyiniuen.
KckNssa maalaispelil.-annien polstis
ja. masurkoissa ja walsftissa ja

Mitä on «jo satoja muistiinkirjoitettu
on jokaisiessa niin totiset 'Oftttt, é?

» tanZ simaisten aina matamat tasmo-
jmilmeet tältä lannalta katsottuina
tuntutvat marsin luonnollisilta, maikka
nmuien lmilisikin nauwun eroittumat-
toinasti lmlssuwan fatfefooit. Ia jos
«orpWan wmluMla sattuu markki»

') Mwiillitictcilijät jalawat fanfan-
säwelinänune fefil maal»
lisiin ja heng«llii'ii>! la,ulus<i!velmim,
Kailtia näiiä Minea lajia on ]o useita
tuhansia jul ta istu Suomalaisen KiljaNi»
is.uuseuran toimesta, ja ieräiltzä jatluu

1H» lalkaamatta. Eritoten «n Etelä-
PManmaalia wiime ailoina Vtyitptft «t»
tim ennen loslemattomig feutuia.

hi«m»Äu HMonickfyhttS, f. o. pjen»

Itä stllwoilaista tuntua. Siellä arctaur
, dutuun usein »etiAelOvään sentiment»
j m<äsmtecn, jo!» oifeasiaan on w«e»
rasta sille sUrumiellisyydellle. jota hW
'uGMiin ißXjtfw- xÄaifeffi. Tyypilli»
"inipänö tlmoQtitmu ilemä taas
.nimaalmjiisfa ja hälMäisisfä i<iwcl»
i»WI. Missä kaikuu aina tuo {jar*
:!;aan syyden traagillisuus,
•na n koskaan helly itkuksi eifä kaZ«
iacm nouse paatokseksi, waan lepää la*
y.issit mutta samalla läm-
luittöroänÄ yli kaiken otooaisen. Ryt»
ui ei evehdykseZljätään kiihdy toie*

ramc tviwMOmastn ytsitoiiioi,'uu°°
,eifä melodiakaan kulussaan

'xchoin kulniinai. Mutta sen en jvtai'
\ :v:n forras tuin titteim haiiaitu, ja
i rämä jäykkä kokonaisuus an taikessa
peittelemättömässä ytsinkovtaisnmdes-
saan niin uxakuuttawa, ettei onitokaan
saata läh?mmän ttttustunuscu jälkeen
olla hawaitsematta tiitkottomasti jy°
kähtelewW, mutta paremmin läik»
taa inhimillist"., ymmärtämää ja ra-
kastam, sydäntä kKman kuoren alta.

Tässä yhteyd-ossä h',tomant'ttaioon'
etteiwöt m n. k. sumumaiset kansan-
laulut, joita tawataan „Sjungant»
Finlandissa" tai muissa wanhemmis-
sa kokoeliuissa laa&ac:: ole elu£4o'.r>ia

' kansamme r■\itu:.-".'.'eVJs h.ngiÄ?,
: tvaikka ne sellcisista taroulltsesti käy-

wät. Useimmat niistä olvat lulkutawa-
' naa läntisiltä: maillta. eiwätkä koskaan

ofe taarsinaisin maalaisniwstön kes>
kui«dessa kierrelleet, Mä jos niin
olisi alsianlaita, Vuuiluiji se heti wis«
s/eissä käänteissä ja
sinkin säeloftukkeissa. WilkasliiVlWm»
mille paikoille, sotka paljon otiwat yh-
töidensä minin maailman kanssa, sin-

■ NB ne juurtmwÄ ja sieltä arwostelll-
- kywyttömän kokoilijan toimesta jou=

■ tuiwat julkisuutem Määrän otsikon
1 alla. Siftaf sumialaiset kanfansäwek-

-1 mät owat ivasta ailNNl nuorimpien
sälv>.MMn7mc solvittamina löytäkreet
tien musiikkia hairastahan yleisön

' lesimlteen.
Illäolcwalla älffcön kl«mniinkaan

olko sanottlt, ettet se nielodinen tyyli,
jonka lansannmsiitissa tunimstamme
yleissuomalaiseksi, koskaan olisi saa-

jtoti wieraita »vaikutteita, PäinwaZtoin
owat Mnä sangen kouraantuntuwto,,
mutta peräisi» «ii» »vanhalta ajalta.,
että ne jo ammoin owat täydell.e»
sulautuneet oleelliseksi osaksi kausam»
mc sywimftienktn pohjakerrosten fätoé»
leelltseZ!sil timteenilniauZtawassa. Tte
oli sitäpaitsi mi>tä wälittömin: roo°

malaiskatoolin.n Arkko. Jun i

toeluksesfa sydämelle käyneet arego-
jrianiset wtr»iet jäiwät helposti ime*

Isen 'ja luonnollista oli että kuu kam
jlan keskuudessa wähitvllen rupesi syn-
tymään suamallatZsanaisia hengellisiä
laulmja muodostuiwat näiden säwe-
fet itsetredottomasti ennen kuultuja
wahwasti muiÄulttawiksi.
fuus ei tuonut mukanaan mitään nut-
ta kirkkomuffiiMa, ja niin jäi rooma»
lainen waikutuZ pysywäifeksi. Wirsien
alalta siirtyi se sitte hiljalleen maalit-
siinkin lmlliuihin, niin että lopulta
kaikessa kansanninsiikissaniMÄ oli lu-
ja kirkkosämellajicn tuntu. 33idä tä-
näpÄMämä ei se siitä «le häwinnyt,j
eikä häwiä koskaan, sillä suomalainen
kansanluonne ja mollin korotettu kuu-
des ja alennettu seitsemäs aste*) sien
musikaalisena tulkitsVmiskeinonll! owat
äsken esitetyllä tawalla ero>ittumat!io°
maZti eläytyneet toinen toisiinsa. Ja
juuri kirkkosäwellajien niukaiset mew-
diankäänteet, ne ne oivat helpoimmin
hawaittawia todistuksia siitä ioiikr.vi-
tisesta Vaikutuksesta, mitä fuomalaii-
nen taidennisiikki taas puolestaan on
saanut kausausämelmistöstämuie.
Mutta pitemmät Puheet tästöJ woiwai
pian jÄhtaa w,ii'asteluun ja ftnkautia
amatillisen säweltaitoon banaUsee-
raannseen. Rajoittukaainme seulähdeu
wain lyhyiin abstraktisiin piirteisiin
taideiuusiiktinuue yleisestä laadusw.

Suomen warsinaifella säweltaiteel-
la ei ole historiaa täyttä kolmea >uno°

sikymmentä. Mikään aikakäudellineu
wertailu ei siis woi tulla kysymyksec»
'Nimckn kinn aZie asteelta Mmzlimak»
la erikseen kunkin kotimaisen säiveltä-
jän Persoonallista kehitystä »vielä
keskeneräistä jokaijello. Sitä! tlhtäilvää,
ei kliinminkaan oIV tarkoitettu näissä
puitteissa fuoritettawuksi. Aikomus o-
li wain todeta, että suo»nalaisessa tai-
dc!!nus.iikissa owat siinäkin „suru ja
murhe" löpMywänä pohjawirtiama, e-
ri yksilöillä eri lmwahduksin, kellä ka-
»Mlmpana, kellä wwnmnvana Mutt«

») TyypMisimpiL kesliaNai.
siSja lnÄosöweUaijeiZsq, joiden tarlem»
pi selostaminen latoisi tcäsä liian pil»

lkJLttJ AI.A
s '

Kirjailija Mikko Uotinen,
Terijoen laulujuhlien johwwa sielu,

Soi Kcnrokfer. kannel kaihomielinen,
soi fylpc
soi siunaten oraita onnettoman
ja wiljaa.
ioka isien haudoilla kaswaa.

Soi Kannaksen kannel kaihomielinen.
soi rauhaa.
soi »plÄtyhyn kuolleille lepoa hywää
ja rauhaa,
pKs syli.nsä sulkisi rakkaat.

Soi Kannaksen kannel kaihomielinen,
soi hywöa,

soi kaunista kudiksi kummuillensa
)Q hyrrää
rjciile kihosta meiltä nrj; k^rro.

Soi Kannaksen kannel kaihomielinen,
soi hihaa.
soi ncstaen kaunista mieltä
ja roiijaa

tosion nosta rasitetun rintaan.

kannaksen kannel.

Katetocdan laulajia
muistdtessa.

Suomen länsa on e:aiscZsä men-
neisyyöeKsä elänyt fauniin,- ilxili.cellbsen

Ajanjc,ss2n, joäjjj hengen-
wllima hallitsi, soZsa ft««nen ajatusten ja
telojen aallot ihmisten poio issn chyVstyi-
lvät, jossa luonnon iextoxtfi ja wapaus
iajastelr lanian fratfeeSfa. Suomen tan-
sa «n elänet ajanjakson, joesa unelmien
ftnilaineet oloai ihmissieluissa heittiä
lewätailojaan tuislineet, |o§fa tewät-
oraat Ävat powiZsa wi'h« itäneet ja hen-
gen hedelmiksi lyftsyneet. Se qanjafio
un ollut Suomen suurin 'sunnnuntaipäi-
roä, sen hengen heilimoitsemisen ailatausi.
€n ollmt aita, jolloin Suomen haiTi on
ollut te livettä ja luettaa. Jolloin kansa
on ollut tuin iMiumaton lähde, josta
eriväriset ja eriiroimniset hengcnsuonet
mvat pulppuilleet. Kansa eli elämää,
jota oli suurinta ja kauneinta
Jossa jokainen työ on tuin launc!,,d«,n

patsas, jossa jokainen ajatus on mieltä
sytyitätuä tulijoutsen. Ia kaikki oli, o-
maa, omaa siementä», omaa hedelmää.
Silloin eli 'Suomi elämää,

silloin wiltaa suosiniosa iuääreniämäton
luomen Weil, silloin iljffi rinnoissa suo-
malainen Män. Silloin oli Suomen
henki kuninkaana Suomenmaa* ia, silloin
luomen pirtissä mahtui kansa
vNencv, suomalaisena, yhden pöydän lrm-

parille ia se tunsi silloin tthiciien sydä-
men Mnytsen. Se oli Suomen
hengen w a I t aku nn a n aikakausi.

„Ei ollut Wuokscn woittaniiita.
«illlhUlM Imatran",

Sen aifafaiiden historia oli iiatoixila.
Sen on suoma laisen frarnftlfeeit,
lai»,euden. rallaude,,, Miljan ja woiman

sen huomion on itse kukin kuulija #

tinyt tehdä jo eirnm näiden rimien tir-
jottamMa, ja siksi toiseksi omat tul-
laiset seikat liian herkkiä puheenai-

heeksi.
MusiMimme wlewmsuuden wh-

teen olkoon lopuksi sanottu, että on
wahingollista jättäytyä gljirnJoJiiNffi,
mutta että aina pysyä ustolläsMa H-
feHeen, se kysyy r«M»tta. . *

M i K K o.

Kirjailija Arioid

Enemmän innos-
tusta Karjalan
urheiluelämään.
Eipä laaki että ilman pientä mieli-

haikeuden larett:.i tuntemalta woi ku-
tään täkäläinen urhcilunyKtäiuä muislel-
la ilta aikaa, jolloin Karjalaimme pää-
kaupunti lHhctti paiaiinmat woimisteli-
jat ja urheilijat maamme eri kolYilla za<
sen raMen uWpuolellatin iapahtuwiin
kilpailuihin, luin tnitVtäii raea kaupunki

'Suomessa. Meikeinpä! woin ivannoa, et»
tä jokainen karjalainen tunsi pientä yl«
peyden tunnetta iwna3sc!«n, kun lvieZ-
M iertoiwat ReP>Man woimiZielujouf-
lueen lvoitoiöia ja monion kuuluisien ur-
heilijain, H. Pennalan (Ahlman), Uuno.
Naltei ja Toitvo ,?uomesa!n. Eaarron,
Liridforsin, Pesosew, Galurilik-ireljeZten,
„y. m. loiöialoista tuottoista koti- sekä
inkoniailla. WMI silloin ©Tilin meillä,
innostusta, maffian toista laatua kuin
on se nykyinen luuloteltu into, jonka a-
lvnlla me <pätoitvoiseßti, ponnistelemme

' WjtzMemme entisessä mahtiasemassam-
me". « [ .-i

Turhaa on meidän peitettä urheiluelä-
mämme todellista tilaa, sillä, parempi
on teh,dä ajoiKsa: pcrinpolMinen r,udiZ-

tuZ ia fefifiä uusia lcinoia, hiin wailene-
malla antaa asian tavhvt hiljalleen lohii

l.nuoaiua, [a nrijfajfwioa clcuiiänlaiui!.
Siinä fuffii suomalaisen sydämen iaaU
keimmat viennit ja muZ.immat nmiHeet.
,Niehättyy VlÄmiN silmillä laifmmm
fitä kansaa. Unhottuu jfen fefclja ratas-
jamaan, sen iloja iloitsemina ja sen
mureita nurisMemaan.

»Nalewalan mies I Pohjan • ko.pea,' ka-
tajaa, ketvätaamua, wuorta.
Luonnollisuuden ja teripeyden, tuulet ha-
nen polveaan pefffcfcMat, elämää rakas-
ttéoaa on hänen köttens ci työ ja elämän
kcruneuden soittoon luolvat hänen kirkkaat
aiatussensa uusia, katoamattomia isoin*
tuja. Hän liittyy laisen, rakkaudella kuk-
'aan, luuhun, au>rinkoon; hän kaZwaa
miehen rakkaudella isänmaansa lohtaloi-
hm. Hän m toapaa kuin kotka, 'hän
lenrpeänä leiwona käen siuliaaivaan lu-
kuntaan rakastun».

Laulajatar Aino Rchtc,
esittää yfsiulaulua TertzvW laullijuh-
lilla kolmantena jnhlapänuänä juhla-
kentällä pidctiäwässä j u h l a k ons e r-
tissa klo 3 i. p.

Se mies, suomalainen mies, siintää
meille Kalelvalan kankahilta.

Kalelvalan nainen! 'S.iwiaimujen
armautta, leloätpäiivän kirkkautta. Puh-
tauita, lainoa metsäkukkaa sielussa, si-
nisclkien siintoisuutta kat-ehesia. Kodin
onnen kultasäikeitien kutoja, kodin, kor-
pien kanne,uZ. Äitiä, äitiä siintää 6ä«
nen sielunsa, uljuntta iiyklii hänen sh-
dämensä, pohjan päiwänä hänen silniän-
sä palalvat. Hän imeytyy ft)dänlaihoil-
IfflOß maan kohtaloihin, hän ii-lewien sie-
luun tulet suomalaiseen pai-
itään sytyttää. Hän on kansasia elä-
wän kauneuden ja isänuluanrakPauden
herkin ja hellin soinlu. joka wnstuksissa
wirkiZtää ja ilot ja riemut kirkiaimmiksi
nuorentaa.

luielätin paheinpaa ...s, o, tälidellis»
tä, rappiotilaa. Mikään lalainiuZ ei «Ie
fe, «ttä Viipurin puvlelta ei ole tviime
wuosina, jolloin muualla 'Saiome:-ja kaZ«
maa «nncftj-Jmieljiä knm , sieniä sateel-

lechi'ttyn!l)t ainoatakaan lhuom,:ita-
sramp urheilumiestä (painijoita tosin
kyllä, muutamia). Vunruudcn-ailnisel
!H:vyt lepääirHt faiiki laakereillaan ja
uufim ei ilmesty ja kukapa tietää,
kuinka FittäTle se taka. a ikoina kerätty

tNftfHßftfiean ääressä, laulahieli Ivalossa,
räiäfytoän päreen. Lauloi tonfaosto
Wäinämuiscötä, armaasta Aiuo-ncitoseZ-
ta, lemuilixiiåtä Lemminkäisiä, ajatteli.
«Mieti SammoZta, bamfoiäSa Kuller-
woa kertoili. Lapsi luuli, syltyt, iHwenHi
sirpale, fiellö täältä sieluun Ruoalle.
Enemmän wi«lä, leitoi, opetti äiti, isä.
Opetti futu t ja ilot sä!»'leiksi pulemaan.
Äälvelien lohdu!iu?s«n 7a aurinloritlnn-
den ymmävtämään.

Se nainen, nainen, siin-
tää meille Kalclrulan fanwhilta.

Tämän ajan on Suomi elänyt. Tä-
män a\(tn on Suomi laulanut.

Etäiisen menneisyyden helmaZsa tämä
jäiuefcen ia elämän polwi nuffiui. Sam-
malkummut, kanerluillolanlaat suutele-
wat, siunailelvnt heidän hautojansa. Il-
sinäinen oli he-idän elämänsä, ylsinäineu
cornia heibän lepotammioitansa lempii,
ja elämän' tietoisuudelta »varjelee. Mut-
ta fiini kesäinen aurinko satuttaa sätei-
tään, luni livinä, jola ft)t}S*jB§fä lentää,
on heidän elämänsä, iälueleensä, lau>lu-
rillautensa ia laulunia Nau tensa sattu»
n«t. Ti«llH>täöllä, leskellä korpien h«l<

sulojen säilytti *f&. äiti, «Mteten
«swxmhempiensa muiston Mtaifen» l»fti«
nänä polvessaan. Hyräili heis» legossa
»uNUIoaVe laps«ll<«n. Kertoili heistä

Soitto on suruista tehty,
murehista muowaeltu".

Meni päiwä, meni luuosi. Muisti lapsi
äidinlaulut. Kuin yöstä ne lum»
Miliwat. Qma ilo, oma suru lisää liit»
teliwät. jfajasti Hänelle isien ja äitien
entinen elämä, Vtutia tuo lajastuZtin
se opetti entistä «lämää limmäll'ämään,
kunnioittamaan, rahastamaan. Lähent»,
lämmenti häntä ftihln.

«äin laulu eli. ftntta säilyi. 4
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Järnefelt,

firjottamtt Terijoen laötun, jonka lausull kolmantena juhlapäi»
wänä jllhlakentllllä kirjailijan tytär neiti Liisa Järnefelt.

mainekaan 'riittää? Jätän tttBaUmri.fi»
mainitsenialtci ttHiofien 1911 ja 1912
Malisen astm, jolloin Wiipuri «li ur»
'htilullisessa ftiljkelfa'iur hylvin muun
Niwmen taiall,'', nimet I. Saacisto. Tcr»
iu öMehmainen. K. Ottelin. A. Man.
ninen, W> Holm, 2. Karima y. m. iva»

loiwat hilloin loistetta samnwwcm mai»
neemme lainMumtn. ALaan tätä aficrn o»
len pakotettu wertaamaon ..toisen wasi»
talla lyntämi-seen", sillä, kailli mainitut
u«r,heilijat oliluat «suuiuMia" |o tännJ
tullessaan, joten luulen monen
sentään weriattain khlmänH ivoitoillem»
ine. Ja toiloeet siitä, että tämä aika inai»
kuttaisi urheiluelämääuuM
Ppistui nollan arwoisekji.

Suurimpana syynä urheilumme la*
maanuZtilami on pifodtaiuä enfvmiäfin
harjotuspaikfojen puutetta. Esim. Niivu»
rin kaupungin valtuusto, Ml Hmetelk
töioällä aulinbella mhöntää öxrcoja M
toisiin tar!oiU'f!iin, jotta waatiwat sa»
tcha whausia (teu,raZtuölaitoJ h m,),
waan sen sijaan wallan hämmäZtYttä!'
wällä itaruu>dv'Äa ia ääriinmäifeen wan,
IjoiUiiyuiiiteeit wilvalhiawalla ylenkatseella!
tohielce url)eilu,järj«stö,jemm« anom.iisia;
»rljeiiufeirtäii ja uimaHullneOn latenta»

miseZta ta!ij,'!i>!<iimme. Tosin on nt>t,
pöäZil) niin pittälle, että nämä luitoksech
wielö n«idän aitamme ihmiset woiwai
toivoa «MsvänD, mut!a pnolustulfttsi ei
f£ waliu',"öion niene tiellä arlvoZteltaeZ-

Tehtailua Matti Pietinen
piiää iuljiuiiitjccit Tcr,joen laulujuh-
lilla toijeua juhlapäiloänä juhlaken»
tällä.

sa kuitenkaan kelpaa. Waan pa.ttsi näiiö,
e-paFoÄjHa, joille urheiluiniehemme «iivät
mikään ole omihaalla whdollllH,','alln
ivomeet, on olemassa sellaisialin c$S»
tohtia, joisra tooi sMtää utheifiiclär
m.ämme joljiomiehiä; sellaisia on «sini,
1) että pannaan liian, ,wähän attvoa sen»
rojen omien iKsenten laslvattamiseen, 2);
sopimattomasti Arjesteiy: liian Muija*
kilpailut, 3) !«rrattain löyhä totoeruus»
henki j. n, e.

Ole» ollut tilaisuudessa feataamaatt
u,s«ldcn l»heil»MWVtöjcn fisätéiä elä*
mää, ja looin tehdä Huomiani sen multaan
mitä olen, nähnyt, entä uinpimähtään.
Älvnet «iwäi järjesiä lain»
laan jäsenilleen mitään mää>iät!yW le,

säharsotrrksia, hifin harjotielee missä£at»
tim ja milloin Kauan «i Määre
liitä tällaiseen inioa. UrheiluHariotut'<t
pitäisi jäueZiää inaä lättyinä iltoina,,
jolloin faikki olisiwat mukana; silloin 110
tunhiiiyiliwt loiitiAäwiltä ja Huwil.a»
»oilta. Miötä johtuu, että esim. £:a.ir»
Misa°W«ittoj<en liiheilucharjotMissa on
aina noin puolensataa ia enempitiii jä»
teniä mutana '1

E« johtuu siitä, tttk harjotusajai o.
Nmt säännölliieZti rnäärötyt ja jätjes:!}*
l«M «hjlius on täsmällistä, niin ei fu*
lllan. jota terran tai pari »n nmiar.a.
«näön jäävä pois jouioöia^

fiilpailujM jäfenil».

"-
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Uinen N ia VernissaldriaaD Mtjnliö
Viipuri. Katarinaakatu n:o 4. Puhelin 831.

Suuri ja monipuolinen varasto kaikenl. varoja ja maalaustarpeita.
*S* Kaikenlaisia kuivia värejä, Valmiita öljyväriä, Ripolinia ja Emaliväriä, Laivan-

pohjaväriä, Maaliöljyä (Newskin ja Tienhaaran), Tärpättiä, Kopaalilakkaa, Puu-
sepänlakkaa ja Pulituuria, Liimaa, Santapaperia, Tapettia runsas valikoima, Pinko-
pahvia ja Pinkopaperia, Pensseliä, Taidemaalaus- ja Piirustustarpeita, Värflaatikoita

o>^

1 Ilapsille, Harppilaatikoita y. m. y. m.

ISSI Myydään tukuttain ja vähittäin halvimpiin hintoihisi. KSI

Kb Na

HUOM.!
Hyvä

1 <M

Parhain saksalainen 6RANULAR on ehdottomasti. V

WESERMÖHLEN-AKTIENGESELLSCHAFT!!!

Suurin ja parhaiten lajiteltu varasto

CXTRA GRANULAR MATADOR Linoleumimattoja
ja Tapetteja ♦♦♦♦fQQ Kilo

'

extra Granular
, Matador jEXTRA

GRANULAR
MATADOR

EXTRA Erittäin halvalla
GRANULAR
MATADOR

K. Porthan
Rakennustarpeiden erikoisliike.

! g ' PATENT n.O'jn

Koeteltuanne iauJwa tulette vakuutetuksi sen hyvästä laadusta.
y " å

■ ■■■■■■■■■B1

JUETTM:
KeittiöjoMoja, [V. C- ja Kylpylaitatoia. TEKEE Tor.
vikaiveja. MYY Pamppuja ja Vesijohtotarfeita. :•: :•:

■ ■ i

rmiuiniIlmoitamme Teille tiilen, että olemme päättäneet ryhtyä jaka-
maan osan vuosivoitostamme johonkin yleishyödylliseen tarkoituk-
seen. Saadaksemme selville, mihinkä tarkoitukseen yleisö m ie-
luimmin soisi lahjoituksen määrättävän, panemme toimeen kierto-
kyselyn, johon jokaista teoksiemme käyttäjää pyydemme ottamaan
osaa ja vastaamaan kysymyksiin :

Mihinkä yleishyödylliseen tarkoitukseen
Te haluaisitte lahjoituksen käytettävän?

Millä käytännöllisimmällä ilmoitus-grek-
laami-)tavalla saamme jokaisen tupa-
koitsijan tutustumaan Tähti ja Vaakuna sa-
vukkeisiimme, jotta niitten menekistä joh-
tuva lahjoitus tulisi mahdollisimman suurit

J[erra

Vastaukset olisi lähetettävä meille ennen 1 p. elok. ja on nii-
hin liitettävä 10 kpl. Tähti tai Vaakuna savukkeiden rasiain kan-
sia. Parhaista vastauksista jaamme palkintoja seuraavasti: l:n
palkinto 200 mk., 2:n 150 mk., 3:s 100 mk. ja 4:s 50 mk. sekä 20
savukepalkintoa. Jos useampia samanlaisia hyväksyttävää vas-
tauksia saapuu, niin toimitetaan vastauksenantajien kesken arvan-
veto. Tulos julkistaan sanomalehdissä elokuun alussa.

Jäämme odottamaan arv. vastaustanne.

Kunnioittaen
Suomalainen Tupakkatehdas O. Y.

Helsinki.

Tupakoitsija

Suomi.
>»

tilaisuus saada
halvalla!

Liikehuoneuston kor-
jauksen tähden myy-
dään t. k. ajalla

Suurella
hinnan-

Niinimattoja
myytävänä halvalla, lähemmin
3636 Viipurin Höyry-Myllyt
Lappeenrantaan, Savonlinnaan ja
Joensuuhan poiketen Puumalassa

Oravissa sekä Enonkoskella,
lähtee höyryl.

„Osmo"
joka torstai-aamu klo 3, mukaan
ottaen matkustajia ja lastia.

Lähemmin ilmoittaa

II

; '. -.
' ■ ..,

Hj. Grönroos.

Hotel Melu,
Viipuri, Suomi.

M Ensi luokan hotelli ja M
h ravintola. Diana aseina «»■ rastapäUta Viipurin lin- ■
W naa. - -

- Telef. 1183. W
A. Mellblom.

92 Ent. Hotel Andrean omistaja

■ Suuresti erehtyy I

i

se liikemies, joka arvelee
liikettään siksi pieneksi, et-
tei siitä kannata ilmottaa,
sillä ennen kaikkea juuri
pieni liike tarvitsee uusia
ostajia ja niitä saa ainoas-
taan ilmottamalla.

Vielä enemmän erehtyy
se liikemies, joka luule»
liikkeensä olevan jo siksi
vakaantuneen, ettei siitä
enää tarvitse ilmottaa, sillä
suurikin liike ehdottomasti
kärsii, ellei sen ostajapiiri
kasva, ja ennen kaikkea,
jos ostajapiiri alkaa vähetä.

Jatkuva säännöllinen
ilmottaminen

KARJALASSA
takaa pysyväisen ja yhä
kasvavan ostokykyisen os-
tajakunnan.

KARJALA on Itä-Suo-
men enin levinnyt sanoma-
lehti.

'Arvoisat kÉllajat!
i

Käyttäkää osuustoiminnallista

Leipuri-, Konditori- ja KahtilaliiH
Torkkelink. no 18. Puh. 11 30.

Huoma Ainoa laatuaan koko Itä-Suomessa.

4266

Ostakaa kirjallisuutenne
Suomalaisesta Kirjakaupasta,
Puhelin 2 28. torkkelinkatu 8» 8405

4700

KARJALA

4732

SuMMmfahHi KfS&fcinni 22.

ViipurinESIJOHCOLIIKE
Omisi. f. V. KOSHIMÄKI

K6MTTMI la fESUHTOIAJA
Pietarinkatu S, «nt. O.y. a§r»s'in paikalla. Puhelin 8 «7.

3753

■■■

*i
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Sunnußtainf Kesäkunu 22.
[(joita havwoin pideiäänfään) teljiöäön

«ina fe airffamaitoma:* pa>ha wirhe, «t-
-tö ne järjestetään faMtfttMß mieZfoh-
taffifii, ta sotu?- ja jouN>'li!vailcha ei
miUliintlMn,

läsententoäliset kUlpailmi piiäisi rnuo-
itosiua Maisiksi iilaistmlsU!!, cnä ne o-
Jijilu.it jonkinmoisia tutkinnoita, joissa
jäjciKt esittäisnoat ei>isk)mistäc'H}. pai-
fimiof niistä Pitäisi karkottaa hxtllän
fitiuhnnaäomiin. Tarkkaa tulosluetteloa
pitämällä olisit aKrtjotkletoilla tilmM,Z
tutkia ja seurata ediZ-
ifemisiääit, ja luulle», että sillä tattvom
MijeZiecht 'ftGpaifiit ajan •piiföärt sacnoui-
laisimat jäsenien ffwwnah;t)en paremmin
luin nykyiset preniNatilpai.ut. Jksityis-
ten takeen e, pitäisi ainakaan jäsenten-
JeekiiiZjö iilftailuissa antaa loistaa o,
maan laZwunsa linan paljon, jitäiivö-
toin Pitäisi olla ■,aljon taunus, ja jouk-
fisjtifpailirja ohjelmassa, sillä se ei ole
imv:efffétä alotteleloille ja miellä n>ä'hem-
«näit heille itselleen.

'> Äiltsikääm hhödhG nrheilulle eitoäii
mt;|:?lään ole nuo «chVtzMu lii», hXai»

kunnat MM«i «MMM. »'illoin ?aZ°
■toatatie tgfcWfcriMt, jow noidan aifarn*
mc niin Itytäiix faipro, ja silloin toie-
feflftK nchostin eteenM»
fobti oikeata päämäärää!

Kof o kansa ulrhe ilc maan!
Ee oikeoin ajan tunuuKsana. Kilpailujen
järjestämisen suihieen on sitäpaitsi pal»
jon toiiromisen toogaa. Niitä ei pitäisi
järjestää hätiköiden, ivaan suurella Kuo-
lolla, sillä peffalla ulkonaisella waikutuk-
sella on »HeilltzUhlW» jo suorastaan
tenljeiiioa tooirna katsojaankin. RSai kuu»
letteko, etteikö' pitäjän roanhat rikot ja
kärttyisät tuu.mmoikin woisi innostua,
jos he faisiioat seurata esiin, kahden pi<

täjän ta! kylän to&BMi jämnttäioää
toicstinjlioksua, josa olisi mukava esiin.
50 miestä huimastakin fijlä:iä, el-
feiiLHit 1,.' iäsiä iunoskuisi t. m. s. joukkue-
ottelit ia. niin siinä tapaukissa on
heiliä imtosfuisen tuli jo lopussa. Olen
nähnyt esim. kun seurat
f.iiitSijoät ?o,.'ki»pailuja «jäsenilleen hiih-
Dossa, että seuloista, joiden jäsenluku on

Caulajfttar Dagmar Parmas,
!anta a konstrim Terijoen laulujuhlilla tolmaulcua juhlakirjatta Kasinolla
'Äo 6 i. p. sekä ?'it.ää scn lisäksi lapettajaisjuhlcssa klo 7 yksinlalllua

jtfikfi «äyneet yleiset kilpailut, jatka vwat
mullcostmveet, kitioZ Sjfcriömmel suo-
Va-i,s!n .»tähtien." efiirrlitimreffi. Ellei

■sAe. joto mallilmanmeZtnii mutana', ei

ssllll iöäfe» kilpailua tatsoiuaan, ja se on
«rheilui<ui«m>nc, joille ne t>ii>at aimo,.ia

tulolähteinä, .pakottanut tl)ydyttämaän

hleHu«l ma<kua suurilla uhrauk-
'lilla. Tämä tanö johtaaa siilin, että nuo
Silpa:iuSia !ilpail»un rnnrfiivtatear
..fu-uiurljeTliiat" otoak jo hieumn cpäU-

isiß'<i ..atna.oovcjä" ja eitö suinkaan
«lcheAun *arfotii!j":nni tie tilpaittjaiit
Jas.,i.ij.tiamitien, til Urheilu on waan

jonka cwwfta me ivoimme saa>«
tinttaa iWAemme ter-

30—40, on 25—33 jäsentä mufcim iii*
pailuZsa.

41 uit mainiiuesa jiliriZsä «n imin 30
seuraa, yhteensä tocKjän
yli 2,000, niire moin huoleti sano», että
SiiimnlaoKort fiiriifä 1 otta<t iäffaiJtert

crifano osaa kilPailui-
Hi n noin 1,500 'hiihtäjää; ne oivait nu«
meroita, sotka osotiaivat, niihin inrtö?»
tuZ w!e, ja siksipä ftellc onkin inaailmim
i> nthaai lyly nRt) ffäujä t.

XlrCciliifciiToi-crt johtajat! JjaqeääKS
fitpaiiiiuuc £::o;cKifcvti ia tiismälliseZii,

täsNnWM .pilaisi M» urheilijan
teloen luonto paljon iomftirfilwtiTus
ja «Wluman ja i vähä ylsilöllisia tilpai-
iutia, fyltö hIsND KhltiiH i itien UjeS*
iäau, kunhan saamme .juuret Kautot''
ensin liiffcclf.:. Ei urheili: ui he i-
im n. ci tiede ,t i e .te en, eikä t ai«
de t a i tee -n 10 u o f f i, tv o- a n Ia i'U
li «Iä mä niu n olf i I

«wetzden ga lujan iahdow, jotta kmnpilin
ctwt ihmiselle luclttömarKuiiär dämäto

illii-leluZsvl
JDcheMWW 'liipaiiiuja, joiesa Monau

M semat rniiiefciixi* ivoimiaan, Mjeß-
tätää Ulpailuja, joissa »pitäjät ja tylö-

seurojen sisäinen loi m inta on ArjeZ-
icttäloä sellaiseksi, että iie lihtniitää jä»
jeniä .seuraan, sillä järjestö, jossa ku-

kaan ei tmtr.c mitään hhieuäMtzM, ei
lyoi Ma milfainlaan tooirnafas. Sateen
aitana Pitäisi iftl}eifitt>in'cjen järjestää
paitsi ivoirnisielli- H., m. harjctufpai.

inhöstm I'itfiiisia luentoja eri urheilu-
muodoista \y. »>., toiveri-ilioja keskusie-
iuiiKcit, 'hiihhneifiä, (sekä wauhcmmalle
iväclfc reti lettiä). Erikoisesti tahdon si-
täpaitsi toielä suositella, kellii n?an

suinkin on tilaisuus, omien jeura>lchti«n
perustamista, joiden aioulla jokainen jä-

sen olisi tifaisifuoersa seuraamaan s«?u-
ran asioita, esittämään mielipiteitään
I. n, e.

Kesällä taas öuululont urheile".'iiivjen
oTjjclmv.an jo:;.ii:reiM, tälreliiretket, kut-
loimaffat höurylaiwoilla ,j. n, e.

, Erittäin lMoittawana ja kehittäwänä
JjarjotuMeinona suosittelen palloleiAesä,
joita m. m. fouTanja urhcilutcoreetitkom-
me maisteri Sauri Pihkala liuciinefoc
nuorille pojille, ja joihin myös toatdjeiû
maltin woiwat tettOan htzim» ottaa oiaa.

Kultien käsi-kädessä henkisten harraZ-
tttsten katista faaimjJtaa urheilu, sen,
mikä ieWwä sillä on kansojen elämäs-
sä ja jonka muinais.'! helleenii owat sa-
nor.cet tuolla yhdellä ainoalla iairycf-

io: ~? et\v e sielu ter to eic- s ä

i" u ii; mi; ?,f &".

Skajfäan usSjeilijat ja mHeUun «'öiä-
wöt! (frmwtaöa telia toimin»
ituamme. RötziMW»»», että me iaaZ
joirftm wuode,!! tyun jätkcn moimmc. l)l-
JjéiTJä poificirnue avoiioista, ja uti fä t»ie»
■I-äfiit parempi, 'iuoirnrne ylpeillä sillä, ei-
tä meillä ci urheilua ljnrjoia ivaan har-
ivat, teMttö eitä ainakin 75 % nuoriso?-

' tainrne todella iidknaia. Ei kli-
laa» o!c lila» «vanha jo-
lainen looi \\iä Harjotma Hutvitseen ja
icflueljbeJseen-! & «urheilun tarlotulscna
ale klMuatiaa fanfnsia mahdollisimman
paljon ennätyömiehili ja maai>mnnme3°
tareita, ivaan sen tarlotuffena on tehdä
fanfaJia mftftboflisimman ierire, reipas
ja ivoimatas Femfö!, jota eilvät surut eifä
wälliwalta jaWa lannistaa.

fitacfafen edioiistsen tzDMMtt PeruZ-
iMS 'urheiluseuroja jofa K>lään, miKsä
niitä ei ennestään ole, ja nuo-

ri"'oscurojen ftfitaitecrc perustakaa mtM
ja liitchtää heti jäseneni

Huomen WoimistelU' ja Urheiluliittoon,
Wnka pääihallmta

r»r Witpurissa, Amöastann lujalla jte»
jesläyitzmisellä me ivoimnie saada jota-
lin aitaan, sitä meidän «isheilueläinäM'
me wielä varjon laivaa, ennenkuin me
lvoiinme sanoa ,sen seisoivan zvataloalla
ja horjumattomalla pohjalla. Äiin tau-
an tuin ja mrhelluaate ei-
toät wielä olleet laajoihin piireihin le,

lvinneitä, «iluät sen johtoja olleet niin
suiiresisa ivastuussa luin nyt, jolloin I>N
!'ioaifiiti:lj"*t alfMiMt uloiiua lailliin pii-
reihin.

18—.

Viuistakaa T»»me>» Sokenin Liiixx
(Helsinki) lnhjoilla ja lestamenteilln!

EASJALA

(."■J&å&t m;i fcmfa laulamahan,
saa km inn-efciuatjcm".

Aiiiääu altawat siis Terijoen lau'-
iujiéiåt, inuret kansalliset laulun- ja
soiton kisat. Tuhatlukuisin joukoin
kofooniuu'' Karjalan kansa Terijoen
tanhutuille, kokoontuu, uuirhe mielessä,
abdistlis sndänalassa. Ilchlatunnel-
maan tntsiiwat ihinisiä sadat wiirit,
kerwetulleeksi lausuwat yleisöä wih°
reät köynnökset. luhlalaine alkaa wie-
viå, se -ei pysähdy ainoastaan Tori»
joelle, kautta Karjalan, yli Suomen»
niemen tulemat juhlanmainingit läi°

Taiteilija Emil Stoori,

palkintotiiomari ja kuorojen yleisjoh-
taja Terijoen laulujuhlilla. Antaa
konsertin Kasinolla kolmantena juhla-
päiwänä klo 1 paiwällä.

Juhlille.
kähiömöän. Rajan juhliesfa juhlii ko°
ft> Tuomen kania.

Juhlii? Niin, se juhlii, juhlii entis»
tä iuhfrmurfifeiiipuiiä, entistä firf-
faampanll.

Muita onko aita juHlia? Synkkä on
emämme taiioas, hunat wastulsen
tuulet pnhaltawllt, paljon on faciodtu
ja paljon nieiltä jo>ka päiwä kaatuu,
Woiko näin ollen ajatellakaan juhli'
miota? Eikö nnirhee»'. mustat har-
sot meille paremmin satoi kuin fetoäi*
sek wärit ja köynnökset ? Eikö, parasta»
painautua kotiilurkkiin murehtimaan
päiwirmnie ankaruutta.

1 Ei! Juhlia meidän täytyy. Meillä
jon siihen syyt. Terijoen juhlat hiu>

Säioeltäjä Oskar Merikanto.
Antaa konsertin Terijoen kirkossa

enfimäifcitii jnhlapäiwänä klo 1 päiw.
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ttHti oiotioumait, että todellakin on
meillä syy juhlia pitää.

Mitä me zuAimme? Me Mhlimme
suonialaiscn jiwiMykfen hercknmistä,
ien wo!ttl?kultna ja sen iesläwyvttä.
Me juhlimme sitä. että waikeat ajat
ja mciZtoiuNmiisN tiiuät ole woineet
sllmnulttaa meistä pms fuoumlaista
siwisiystä. Te un r.fö eliMominainen
kirin emienkin. Se luo hedelmiä tai»
toen eri aluista. 2e laajenee, wahwis-
tuu ja fnmenttti). Se jliurensa yhä Zy>
wenmlällo sitoo. Se osottoa ole-
wanfa yhtä m!ov.;fa§, toiworikas ja e
linwoiuiäinen tuin eumnkin.

Terijoen laulujuhlilla se taas mo°

nella eri tawalla puhuu. Mieliä
tos ja liimmentäK luhliessoan sen e"»

linmoimaisuntta a»m,eniaa kansa tt*
seensä toimoja, unelmia ja ri ns

noissa woiiuislliwat. Kansalliset juh*
lat owat aina olleet kansallisen hc<rä«

antaa konsertin Terijoen laulujuhlilla
puoli 8 i. ffc
tykseic synnyttäjiä, Mitä sydäiucllinen
ilo on yksilölle, sitä? owat nämn tätt-
sanjuhlat kcmsmlle. Niistä säteilee!
mieliin kansallista tannentta, niistä
kajastaa sydämiiin rakkautta omaan e°

lämää».

Mutta liteillä suomalaisilla on wie«
lä enemmänkin syytä kokoontua iällai*
siin juhlatilatsuuksin. Meillä on kan-
sallisena perintönä laulu ja soitto .Ne

Kapellimestari 3. willgren.
palkintotnomari. oi, soiton ylijohtaja
Terijocu laulujuhlilla.

viulutaiteilija Sulo Hurstinen,

ottä ininä fafaaisi
teMlehekft, taitamaksi,
aina polkua pultisi
snonialaiscna sukima.
kansana kalaualniZna,

«-mZu imaiul uaiiöjirntcml noano fcuos
wiä,

„Niil' ennen isoni Imitoi,
fifiticvluarrta luuollcssansa,
niitä äitinä opetti.
wääledsänsä wärttinätä".
Tliomcn tanja on aina ollut säwe»

liä lataZtawa kansa. Kalcwala ferfcw
meille, unten «unen kannel hallitsi
kansaamme. Juhlissa se raikui, pidois»
so se waltasäweleeim kajahti. Se «li
surujm, ilojen tulkki., KalMlla opet»
kaa nieikä yumiärtämään, kuinka suuri
oli niyöskin lanllm mahti. Säjnä'
minien lanäu, oli se taitawoium, joka
sai ihmeitä aitaan. Se surut poisti,
se ilot ijonti, se lumosi nuoret imuoft
wanhat.

Kalewalan kansa rakasti lauliyaan
ja soittchaan. Niistä se imi itselleen
teemaa taistellakseen wastoinkmilinsici,
mast aan. Niidei: helkynnässä ''e hy»

Kasinolla ensiinäisenä jlchlapäuoäuä klo

toitte tunnelmille aukixi ja faunitta
harrastuksia elwyiti.

Ajat omat nnluttuneet. Uudet tuulet
oma tulleet ja paljon ne owat
kaatn,?ect. Ne owat myöstin laulun ja
soiton rakkautta koettaneet mielistä
poistaa. Kantele oi. monin paikoin yli»
sille heitetty, pirtissä ei wi enMu t»
nolanlu.

Meidän on laulujuhlilla kannet ta>
taisin kunniapaikallensa klitsuttalva.
Meidän on säw>lrakkaus sytytettäwä,
sillä sellaisella kansana me tulemme
kestämään ja tulemme woittamaan.

.

Tllhattuknisena siis Karjalan ta»>
sa Tc°rijoen juhlille! Reippain, raik-
kain iiridin suomalaisen siwistyksen
Mareissa kansallista innostuksen jlch»
laa wiettämään. Huolet hetkeksi un»
bottukoot, mieli nuortukoon, katse fir>
kastukoon. Iloitkaamme «nan hen»
keinme hedelmistä .

Soi säwel, kasallda laulu vajalta.
Ällötä sydämiä, lämmitä mickiä, yh>
diZtä, kotoa. Luo nniri suomalaisen
hengen herätys rintoihin, kac>roata ujh»,
koat uilelmat mieliin ja rakkaus suuri
sydämeen.

ssiukan hi storiiKKiä.

Kalsineljättä wuoita on kuluMlt f»*
tä kun ensimäin,n lau.lujuhla! maa?-
samnie Unetettiin, jos nimiitäin nuo
m. 1881 jichla-
Dotoukjen yhtcyd.ssä Iywä->kylässä pi-
'öetyt laulujuksan ni-
fmcllii kullkewat, sillä sangen wähän
-.uinotuttawat n» nykyisiä laulujuhlia.

teine» ja kolinas l,ar.>!ujuhla
omelettiin };uii>
lakolouksen yhteydessä
mutta niissä oli suuri ediv-tysaskel ha°
Haittawissa, ne oiiwat todellisia lau-
tujul-lia, niihin saapui laulajia sadot-
tain, yleisöä tuhansittain, ne muodos-
iiwat jubll/koloutsen hlioiuattawin!-
man osan.

lältzmiälnen w. 1897 oli kääuteeu

*.e?åv'å laull!!ji!hli'n historiassa. SA
loiu feacan juhiakokoiikseZs»
ktfiin, ettet laulujuhlicu tarwitse olla

M'lakoko'.iksiiu ,idotti», W22N woidaan
mitä miettää eriksccn ja måSkSm
paikrakunniua, niissä wain intoa ja

harrastusta löytyy. IywästylälÄsck

wastuZtilvat tosin ankarasti tätä pää-

töstä, he tabtoimat, attä v>flusanwalis-
«3seur<W ja laulujuhla

»otettaisiin rld.lsÄ ja sillain luwas-
lyläs'ä. :•■? ökuöt in

?l '\ s"i''
"" •

ti''', 'N '"
' : iäiiiiP-

. ';.:'£.] : n jjic-rtoon. Tätä» fvu»
fan päätöstä kayMM HÄi hywnksen»

Ccrnlu- ja soittojuhlat*

sä Tnmpl're ja Wiipitri, joista <delli-
sessä pantiin toimeen laulujuhla 1888
ja jältiinäisessä 1889. Edellisessä laa-
jenirettiiu ohjelmakin siten, että mu-

taan otettiin urheilutilpailuja. Niitä
Pidettiin souduc-sa, ampumisessa, jlivt-
sussa ja painounoZtoZsa.

189ft,luw!!lla pidettiin ahteraZti
laulujuhlia, Iyiväskylä alotti, sitten
selirasi Kuopio, Waasa, Sortaloala,
Mitteli j .n. i e. Vaasan ja Trirun
juhlat oliwat katsitielisiä. Waaisan
juhla oli siitä erittäin mertittämä, että
liichlassa esitti Waasan silloiu kmiiluisa
kuoro oratorio», jota Paitsi Korshol-
man Malleilla pidettiin eritninen, hi>Z-
tori.Ulincn jubla. Tin-un juhlcksa esi-
tettiin taasen mahtawa ktiwaelma:
Piispa Henrik kastaa pakanallisia suo-
malaisia,. Mutta kaksikieliset juhlat
eilvät tuutirneet oikein twrkotuksenmu-
kaisilta, sen Muoksi erosimat ruotsalai-
set järjestäniiiän. erityisiä omankieli-
siä laulujubliiian, joista eusimäinen
pidettiin 1897 Turussa sanman ai-
ka.'n kuin suoiuaiainen laulujubla oli
Mikk.lissä.

Wuosffadan alus''a I9ON pidettiin
laul<!;::l'!a Helsinczisfä, eiisiiuäinen ja

aiiiaa pääkaitpuugissa ja
~! of£eftnacm liittyi sellainen nterf*

kitapauZ kuin KlmfcUiZKutterm talon
perustuskÄM» laZfeminen. Helsingin
j>uhla?ta wicrähbi axfaa nsiisi touotta,

cnnenkilin sniraawa yleinen lautfits

juhlatoinieenpantim w. 1905 Turis-:1-
sa ja sen sakkeen 1908 Wiipnrissa.

Tällä Wiipurin juhlalla oli HtN.
twntekenU sija yleisten laulujuhlien
historiassa. Paitsi Mi, että urheilu*

oli annettu erittäin hno-
niattawa sija, esitettiin juhl!atzsa ensi-
»iäinen s!w»,alainen ooppera, O, Me-
rikannon „Pohian neito" sumeltäiäu
onialla johdolla ja orfc&teriintm näh-
den ytsiiiomaan kotimaisten woiuiien
awlistulsrlla. Äikaiseiuuiissa juhlisin
oli esiintynyt yksinomaan torwisoitto'-
tuntia, Wiipurin jnl'la3sa esiintyi ensi
kerran amatööri joiisiorkesteri, niin.
Wiipurin tnöwäcn yhdisiylsen etfe©»
teri, joka saawntti brrtuin arräihm
huoiuion ja timnustlsksen.

1890Imoim «lopulla laajeni lmilir
juhlifkäsite. Siihen asti wietetyt, joi?"
ta edellä on ollllt puhe, oliwat kaikki
käyneet Kansanwalistußfturcm nimellä
ja olleet yleisiä laulu- ja soittojuhlia.
Sellaisina oliwat ne suuresti lewitM
ueet intoa ja harrastusta näihin jitlv
liin, henkiin lmlluieuroin
ja soittokuntin, lisännect lototun ja
soiton barrastusta taikkialla, niihin
niaine näistä onnistuneista julilista
main ennätti. Siksi hnlu,ttiin?in näi-
tä jublin ol'ä usettmvim paikkakuntiin,
toisilla paikoilla taasen. Maikka jul»!aa
niille toiwottiinkin, ei luultu Moita-
«km yleistä lauliujuhlaa aikaan frmdrt.
Syntyi ajatus paikallisten
laulujuhlain toimeenparlosta. Ne oli°
wat waatimattomampia ja käsittimöt
Main ioufun määrätyn paikkafunnan,
waissa tietysti pdemväMn tuVeet lau-

lajat ja soiitl-jat oluoat terwetlllleita.
Ensinläinen s>aif<ulin.it laMujuchla

unetettiin, ellemme erehdy, HaminaZsn
w. 1894 ja sen Mteen on mitä, w,ie>
tetty paljon. Jo 1890-luwulla wic"
tettrin esim. Viipurin läänissä tättai»
sia pmtallijill laulujilhlia ainakin Sip-
potassa, Kotkassa ja Uudellakirkolla,
kenties nniuallnkin. Wasta iällä vento-

sisadalla Pääsiloät nämä Pmitallisct
laulusilblat oikein immhtiinsa.
sia on esi», läänissämme wietetty Koi»
wi stolla, ImPilahdMo,,
Wiipin-isfa, LaPPeenrannassn, Teri-
joella y, m. Samoin on niitä lukin-
saM» wintctty nmimllakm SltomcZsa.

Näitte. paikallisten laulujichlain
toimeenpano on ollut Pääasiallisesti
edistysseuroin, etupäässä nuorisoseu-
rojen ja näitten piiritoimikimtain tai
kesmissturain toimena. Niinpä w.
1908 pidetyn Wiipllrin ImtlVijiiWan
pani toimeen Etelä-Karjalan nuorifs»
feura Kniniulaakson nuorisoliitto on
samoin alkanirt pauna wuosittain to>i°
meen paikallisia laulujuhlia.

Näibin nckliin on harrastus ja in»
to kaswnmassa, sen todistamat nyt
parbaillaau wickettäivät laailu» ja soit»
tojublat. Niitä teietdälän föötnisiaitf»
me nyt iiiiiii kolme nimitt. Kotkassa,
Käkisalinella ja Terijoella. Päättäen
k?l,dissä olleista tiedoista on osanotto
laulajain ja soittajain puolelta rai*
liin iubliin crittöin runsas ja loitom»
vaalnn on saapunut laulu» ja soitto'
kuntia. Toiwottawasti on yleisökin
yhtä innokas juhliin saapumaan, niis»
sä wirkistystä saaniaan ja innostu-
maan.

Mutta lmlluiuhlicn historia ei pää-
ty näihin paikallisiin juhliin. Wielä
on edellisten liaksi mc-nittalva Parin
laatuisista laulujuhlista. Järjestynyt
tyuroäestö, joka muutenkin tahtoo teh-
da ..luokkarajat" sebväisi, ei näy cnää
katsoman woiwan>a edes laulMihlis»

, salaan työskennellä yhdessä muitten
kansanluokkien kanssa, maan on ryli-
tl)Nyt toilueenpamuman erityisiä työ-

Mäen laulujuhlia, joista ensimäinen
wietettiin Tainpcreclla. Niitten of>
jAma on ollut Miasiallisesti samallai-
nell kuin muittenkin laulu-juhlien, ai»
noastaan puheista on kMÄtanut

~lno?katietoinen'' henki. Jopa täs°
fä eristäymiiessä on menty niinkin
pitkälle, että muutamat työmäonyhdis»
tyiset oroat suoraan kieltäneet laulu-
ja soittokuntansa uienemästä muihin
ktlin työwäen omiin laulujuhliin.

Uitiin ilmiö laulujulilain alalla «n
kristillinen lo.ulujuhlll. Sellainen pi-
detään tämän kuun lopulla ja on sen
ohjelma, niinkuin jo jaat-
taa päättää, yksinomaan henssellinen
sisällöltään ia kirkkokonsertit «ttawcck
buonmttawan siian otnVlrnoissa. Kivk-
kokonsertteja on kyM ollut maallisten-
kin laitlujuhlain o!)!elmas'a miltei
aina ia owatkin ne saaneet yleisöltä
erittäin runiasta kannatusta.

Mitten loiiiTnhrWmin mm naisten
kuin rncrfitttS fa kän°
tawmrs ex ole wänäkfi arwattawa. Ei
siinä kyllin, että m berättäwät ja faa-
faéetMt Ha ihastusta laulun ja soiton
ihanaan, jaloon taiteeseen, kvhottuwat

mielen joka väiwiiisiötä arkiaskareista
yl?n>än!piin ihanteisin, wirNstätvät ja
kehottamat, niutta, sainalla owat ne
myöskin muodnshmeet tllaisinztsitsi,
jossa suuri yleisö saa nauttia etewäö
ehyttä taidetta, luilla nmitnkin fttrn
kotoi a TaMaksi on näet
Mllut, että eteMimuiät
laulajattaret ja laulaiat sekä soittotai-
teilijat antamat erikoisia konserttejaan
lanlusnllan nlitmdeosä, jota paitsi ha
usein esityksillään suorauaisestikin a*

mustaavat ohjelmaa. Täten tulemat
monen monet, jotta niuuten tuskin
millointaan olifin>at tilnisinidessa Vnw
lemaan todellista taidetta, mmttnnaan
siitä, hihtshrnucm moniin niistä, jot»
ka» laulun tai soiton silmillä owat M>
nen maamme nimen tehneet yhä tm.-
netummaksi simistysmaailnmsia. Ei'
ta, tämä puoli laulujublisjn ale mer°

kityfscliään mälvtsi ar>oattan>a. Sai 5

teilisat ja kansa tulemat täten läbem-
inäksi toisiansa, tuntemat elämäuimin
kimlnwansa sauiaan kansalliseen nvw
miiseen ja siten muodostamaan yhä
kiinteämmän kokonaisuuden. Kaman
sywätkin rimit saamat jotain aawis'°
tllsta todellisesta taiteesta» ja
sen merkinneestä! elämässä, ja
se ainakin nl §'"ciin vn&ä=
rin salostaw.'sti maikuttaa hlOin.
Taiteen !'arjottaiat taasen wälttäwät
sen eristäntmniien, jonka waara on
sangen läftellä silloin kun he Main esit°
täisimät taidettaan raiatetulle. waltkoi»
dulle nlei>ölle. Jos siis Fan s a la«lu.
silhlissa woi Paljon oppia taiteili'
joista, niin woiwat nämä taasen wuo>
rostaan myöskin saada hemtystll lan»|

ia(te esiintnessään. Siksipä oitkin tili» -

teilijain osanotto laulujuhliin NM
tärkeä.

Mutta laiFujulVliZsll ei Main laille*
ta. Niissä Pidetyt puheet Moimiat
muoviin jättää monta hynää siemen»
tä kuulijain sydämiin, Marsinkin fvm
puhujiksi säännöllisesti hankitaan tun>
netllita, etemiä, kansalaisia, joitten il*
milaufmnat nlemäi aatteet owat omi»
ansa berättäniääl. lämnnntä
katkua kuulijoissa, «jotka tällaiseZla
suhlatilaisuudessa owat berkempiä.
wastaanottawnnipia kuin tawallisisß
Ä-kiaßkareissaau. arkihuolien täuttä»
essä mielen. Ia niin ollen puheet se*
kä kasmattawat että kohotwwat ylek<
föä luuri näillä juhlitta enemmän eh<
kä kuin unmlloin. Niistä saa Mirkis»
ti?stä, niistä nhdessä Nwelten kansjÄ
Moimaa kestämään kobtalon is-fuja.
intoa abtaissakin oloissa, työskentele»
mään maan ja kansan yhteiseksi hy.
wäksi.

Wiela knulun näitten sichlain cmfeif.
maan nykpjään so aiwan wiMtämät-
töiuänä omna nrbeilu. Se rntomairt»
taa, että tontin rinlmiiss<l
woi aina tenoe siellr, että benkisen ka»
liotuksen ohella tulee aina myöskjn
rumniillista menestystä ja terweyttä»
harrastaa.

Näin nämä kaikki käsi kädessä Py»
kimät koftottamaan fa jalostamaan
kan'aa. Ia tonninaan knlwälvätkin ne
monta bnwiä bedelmiä kantamaa sie»
mentä. Siksi niiden merMyZ fan*
samme elämässä onkin niin sm«ri.

,

i.
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Tule kotihoiroukfeni
onnen lintu laulamahan,
'ule pihapihlajahan
salakieli, salumieli,
Virsi wiena wisertele.
laulu lauha laulahtele,
färoel syttywä sanele.

laula illalla iloa
wäelle wäsynehelle.
murehissa murtuneelle.
Namuin armasta sanele,
syksyisille syoämmille,
huolissa humuawille.

Kerro Kannaksen kesistä,
hywemmistä huomenista.
Saapumasta sunnuntaista
wirsi wiehkea Viserrä.

Siirrä meidät sinimaille
unelmien ulapoille
satusaarehen sijoita.

wieäs meitä miettehisfä,
sinne missä hymä hymyy,
missä aurinko asuni.
Siedä Huoli Herpoaifi
rajafuru fammuaifi,
kaiho kalwawa katoisi.

Olisimme onnelliset
aattehissa armahissa!
Kestäisimme kemeämmin
monet uudet uhkaukset,
monet mahtumat rnurehet.
lule kotikoimuhuni
onnen lintu laulamahan,
tule pihapihlajaani
satakieli, salumieli.

Zua orpona odotan
tuulosissa turmaawissa
3ua Kannas kaihoawi,
onneton odottelewi
murhe musta mielessänsä
ahdistus sydänalassa.

Mikko.

Sanomalehtien lau-
suntoja umoden 1910

laulujuhlista
Terijoella.

»DNniZtuneei ne oliirmt, arwan erm-
omaisesti järjestetyt. Kaitli toäli sään»
noNseöti ja määrätyssä, hyloässä jär<
zestiMZsä".

Tampereen S a n om a t.

~Siitä näsyy„ «Itä tämä rajajuhla on
ohj<linai!jsa puolesta
ja paremminonnistuneita kansallisia la«-
«lujuhlia, mitä Tuomessa, yleensä on
<vie!«ttiz".

Sawo.
~l!y!aawien pilwien alla oli fokOtHiruufc

Ju syiytiamään toknrt tulia,, kaiuttamaan
fenomen Heimon ÄjdjäjThröfiä''. Raja»

taaten toitnomus, että juhlasta iullrji
yydMyA-jvUai. joka heimowalkeat iin»
noissa sytyttäisi ja ijossa lveljeöiunne
woimatlaana antaisi nieölle kcwaistä in»
toa Suomenniemen hengenwita witzeW-
/ftlic ia antaisi uuita
«stoa ia woimaa elämän tooétulsia tuvit-
ta maan, warmasti tvteuwä. Juhia oli
niin herttainen ja lämmin läde>npuris-
tus weVMten festen, ettei ife heloin mie-
leltä lähde, waan innostaa wielä wu«-
jkn kuluttuakin. Hluu Euomi ei muuta
»voi luin sydämen pohjasta kiittää illjan
lapsia tästä tiläij!uuidesta.
<uin kostaa n ennen se nyt oppi tunte-
maan rasan lapsen sydämen, isydämen,
joka on niin paljon saanut kärsiä, niin
Daljon itleä. Selwemmin kuin loskaan
«imen ss nyi oppi tuntemaan rajamain»
«Ivt, nuo ankarat olot wa3ta?kain chyÄY»
aaltojen temmellyspaikalla. Rajan lapsi,
HMilä, on jo wlllweillu, rajanma »n met»
iän, |s«n hatvaits»". . ,<i.^

wiipnr».

.Mun laitti kuorot ja 1010 juhlayleisö
fftie» Lutherin maytOran koraalin Hu.

Terijoen yhteiskoulu.
maila oinpi linnamme" (ja sen fMoelaal-
lot yli moniin tuhansiin nouiewan kan-
sanjouton lohosiwat taiwaZta kohti, ton*
iiri kuin olisi seisty uuden a,janajm!svn
lynnytiellä, jonka kohtalot owat woitet-
tarvat ainoastaan yliluonnollisen ihmeen
kautta. Ia kun wihdoim juhla Päättyi
isänmaan wirrollä ja „Vtaamm«"»lau-
lulla, jota laiflettaessa päät
nxril, Jämi toäre läpi tuhansien joukon.
WvimaNaan isänmaallisen tunnelman
toaltaamana hajaantui juhTagjleifp eri
haaroille. Terijoen zjuhlat vlitvat muo-
dostuneet heiättÄvitsi! J/x innoZKlwM
juhliksi, joita wielä kauan i7oll>a muiZ«
teAaan, Kaikli siellä olvvat! kantaneet
kortensa yhteisien isänmaallisen tunteen

suomalaisessa hengeZ-
su. Kaikki oli ollut kansallisen laktauoen
ja innostuksen Wz>itun>kemaa, ylsinVer,
taMa, sydämellistä! ja mieliä hlentä»
ivää. w.f

Iluihllilta kotiin Palaaiiai kiittiwät yh-
dÄlä snulla näiden juhlien toimeenpani-
jäin toimikbirnan ejimießtö, yliaituetta,
toimittaja Mikko Uotista», samoin llckn
?aikkia muita »suylatoimilunnan jäseniä
siitä, että !he isänmaanrakkauden jalos-
tamalla uymawaisundellll oliwat aikaan-
saaneet juhlan sellaijson, josta Karjala
jyystä tvoi olla ylpeä."

Suomalainen Äanifa
_ >

Ne, jotka tahiowat saada tietoja

wuokrattawista asunnois»
t a Mipurissa ja sen ympäristöttä,
lukekoot aina .Karjalaa". Kaikki, jot°

ka haluawat saada asuntoilmotuksensa
suuren yleisön tietoon tällä paiikkakun>

nalla ilmottawat „KarjalaZs»"<

Mikko Uotinen.
Jto» ÄBagn.

XJmflonokööri (bassot lanlarat oktkvia alempaa kuin Umorit.)

ff

Sii-nä non -se -van lei -jo - nan

KARJALA

LAATOKKA.

ää - ni Soi

poco rall.
>• > >• >- >- >.
P P l. > > ■#*■ " -^

Ä Merikanto.

ku-nin-gas-

u-nel - mi - - - aan, Soi ku-nin-gas - u-nel-mi -
- -

- aan.

Buno, jonka viimeisen värssyn sanoihin ylläoleva sävellys on laadittu, oli julaistu, katen jo olemme kertoneet, ensi kerran"
lehtemme «Kurkijoen ja Parikkalan numerossa" viime kesäk. 29 p:nä. Runo on kokonaisuudessaan seuraava:

Kerran Laatokan rantaa pitkin
Minä astelin yksinäin.
Ja mä kuulin kun tuulet itki
Ja lauloi laineissa tuska,
Lapsi pilvien pimeäin.

Sinun laulusi mielehen mulle
Tuskan ja toivon soi,
Ristituulessa runnellulla
Kansaraukalle kuohusi uljaat
Aamuharppuna huminoi.

Oot Laatokka Karjalan povi,
Joka kuohuvi tuskissaan.
Vaan lauluus' ei kuolema sovi,
Siinä nousevan leijonan ääni
Soi kuningasunelmiaan.

e.HestiWevart
aAuma
■».YhtelsKOulu-
3. Kirkko.
«. KirjaKauppa
, Kivennavan leiefontesemat
e Polii&lvarticKonttcrl.
9 Apteekki.

»o Kansakoulu
ii Kasinon juhlasali*.
12 Kasinon ravintola.
is Hotelli Bellevue.
m itä-Suomen teleroniflsernai
is Laulujuhlahansf<'a>
■s Hotelli Riviera.
i 7 Työväentalo

SIIIJ -=-
"vemm* "Ib§l

-SuomenfahtC

Teerijoki
Lyhyt knwans.

Juna toffyeltöä Terijoen asemalle, As-
tamme uiloZ junasta. Näeumre runsaan
ihmiswlwcm. Juostaan, Mistään. On
aiivan kirin olisi markkinoilla. Huomio»
iarnrne kiinnittää suuri jouJfo ajureita,

heitä.
Posnlta paarina, jaa roefuit —1
Wot haroesii loosat, Joora pekii,

tilicfit otsen haroZfii l
Tuollaisia finilemme.

Annemme erään ajurin luokse ja Nrftjrn»
me paljonko hän tahtoo tunnilta.

Antakaa anteels' ko mte luiufft teit'
herroU', fanoo ajuri kuultuaan meidän
!S«n«a ftuhuwan. »Volvimme hinnasta

ja» lähdemme ajamaan. Tulemme lo<
mealle wiertotielle. «sx sm noin 10 mtr.
lettxä. ife on maksanut tvaltiolle tzli
300,000 mlk. Wuotuifiin lorijaukjiin me»
nee 15,000 markkaa, sljurin mukawis»
sa kärryissä istuen on meidän hyttiä ajaa.
Katselemme ympärillemme. Talo on ta-

lon wieressä. Ia jokaffessa on kauppa.
RclkennusmMi on wenäläiZtä monessa.
IttnotuskiNoiZsä loistaa toenäjänlieli.
Mieltämme lnnnittäwät n. s. »tsaijulat".
NiW on »viertotien »vamella useita.
NiiVsä wiettää «lainaansa terissokelaiset
aatelissuwut, jotta eiwät halna työhön

....'.

W

© 1

Terijoen kartta.

kesällä*

Terijoen rautatieasema.

/
" f ■r^^^.fafohunnan „

puisto»' n t

Jonkun aikaa aktinamme näemme oi-
leava kädellä komean punaMtoifm Mon.

MikaZ talo tuoßst» un.
Se on Yhteiskous« . .

. Kunta mo*

loma lun antoi <ill« aärnstutseksi 3.000
maikkac».

Wllt yhteiskoulu. Komea on talo.
KesfuKteltuamme ajurin icmZffa saam-

me tietää, eitä talo tm tullut maksa-
maan toistasataa tuhatta maiTlaa. Puut
siihen oaxii tuodut Kajaanista aZti. Kou-
lussa on 7 luojaa, Oppilaita, st!nä 230
lorwilla. AlaluMlla «n waltioaftu, yla-
luokilla el.

Jonkun aikaa eteenpäin kuljettuamme
tulemme Terijoen tilkulle. Kirkko on pie»
ni, ylksinkertainen. Se wailuttaa jonkun

toerean kylmältä. Syynä siihen on se,
eitä ei ole puistoa kirkon ympärillä.
Mutta sekin patute tule lohta, korwatuksi,
sillä piirilääkäri Gustafsson on ladotta-
nut seurakunnalle 10,000 markkaa kirk-
kopuision launistllmizseksi. Sinmmennen
olkoon mainittu, että lun lirkko walmiZ-
fm, oli koko kl,lä kauhun »vallassa, \Wä
lewisi huhu, ? lirlontorni on »vinossa
ja «ai kaatuu. Mutta suoraksi se nyt
tunnustetaan. ,„ . \

Jonkun itoetran matbtiiimmme ajamme
alaspäin n. f. Karjalaisen miilea. »äem»
me ralenteeMa citfmam wenäNiHN» Ite»
lon. Kirkloa on wÄenflrih» toisia wu«t»

BJ

ia ja menee fot wMck ftittm nätya en«
nenluin fe walmistun. Kuulunut, fono»
wan>. että siitä täytyy wlla paljon Irj«

meampi kuin suomalainen tfxSf».
Etäällä tästä ei ole Palollmnan puis,

tolaan, iossa anoi nyt laulujichlut.
Puisto kuului aikoinaan wenäMseN
palolunnalle, mutta luoli palvlunta jai
lunta sai puiston. Puista on hmwi-
naffen kaunis ja on, fe tchtehbeHsä Kast»
non puiston kanssa.

Mllolunnan puiston luuta aßaa n. ji
Terijoen neivfli, lomeimmat lauftpapuu<
dit owat näet täällä. LiMettä on Hei»
singiZtä asti ja luululvat ne telewän ?o»

1tvasti kauppaa. TäWä on nchöZlin wii-
me aikoina tunnetuksi tullut hotelli ..Bel,
Jetae", jonka tähden Uotisen Mikko saa
ehkä puolisen touotta täysihoitoa Krestyn
ihannehHdysiunnassa.

Wiertotie on laMiaan 7 kilometrin pi-
toinen ja pitkin sen lvarsia on huwiloitcr.
Ne owat rakennetut! ilman minkäänlnis-
ta yhteyttä ja muodostMvut mitä linja*
wimman kokona isuuixn.

Mutta jättäkäämme tämä kuiwa lu<-
ivaus ja keriofaamme WWH; kesäeläinäZ-
tä. Sunnuntaisin, ja wenäläisinä ph-
häpailvinä on wiertotiellä s!uuremmoinen
liite. Koineiia pariwaljakoita, automo-

diileM aaseja y. m. liitää ohiffe kuljet-
taen keiätuicraita. Aiwan suurlaupun-
Issaisen leiman antaa kylälle tämä par-
messu. Naiset puettuna ylellisesti, sei-
laawat jlllfalähtäwllllä. Jos menee sel-
laisena päilvänä asemalle, on siellä kau-

hea wilinä. Ajurit tahtomat loppua les-
ken, loaikkapa niitä onkin noin 400.

Mutta aiwan erikoinen on lentään ran°
(«elämä kauniina, helteisenä päiluäni»
Suomenlahden rannaZisa. Enftlettulai-
sen silmät siellä fuureneloat. Keltaisella,,
pu>hta<rlla lantahietilolla lojun ihminen
toinen toisensa wieveZsä. Aiwan kuin
Malat suolassa siinä owat miehet ja nai-
>et, lmoiet ja loanhat mitä siiloisemmaZ-
]a ioMsoinnulsa. Ei siinä kamasteLa
eM ujostella. Siinä nautitaan «,urin-

gon parantaluasta lämmöstä. »Lamoin
on laita mere-sä. Siellä puliloiwat kaikki

Isetaisin inin salat ammeessa. Onhan
lyllä erikoiset mm<x*ajfli määrätty, mutta
naiset eilvät kulllemma niitä» noudata.
Nämä ranta ja kyllä kai töniä paratii-
sillinen «tämä, ne on»t niitä wetowoimia,
joita saawat tvenäläiM tänne, mmsaaßti.

FoZ tahtoo nähdä kauniita, maisemia
iltaisin on tultanxt Suomenlahden ran-
taan. SSkilfo» lumoamia ownt luutamo-
Mlllsvlnat, auringon laskut ja iltaruZ-
lot. Ne aiwan hiweleivät silmää. Myös-
ti n on muiKtettawa Terijoen Kasino.
Sen werannalla kulnn -hauskasti kesäilta.
Näkee lilpapuijehdusiahtien Miteletvän
meren ulapalla. Kuulee orkesterin ffoit-
toa ja nälee lesälvierasten upeutta ilta-
käwelyllä ollessaan.

Olisihan yhtä ja toista lerrottaloaa
»vielä. Mutta kukapa tässä Min inhan-
nulsen ollessa itynnylsellä ryhtynee lerto-
maan kuiwisia faktoista. Onhan täällä
yhtä ja toista tehty ja tehdäänhän täällä
työtä. Mutta, siitä pääsee parhaimmin

siten i«Äottl«, «ttä tulee Teriioelle. Kat-
selee ja tarkastelee, niin pääsee slilwille
«siä meidän Qbg

Juhlahumussa*
Kesän kukkeuden riemupäitvät, juhan-

nusjuUat ja lisäksi wielä laulujuhlat, yksi
toapaapahvä lisäksi monille „työnorjille"

onhan siinä liemunhumua, yhdeksi ker-
'«Ost. Ia siitä nautitaankin, nautitaan
täysin .siemauksin, kunhan wain nautinto
kaillialla olisi sellaista, että, se koituisi
henkiseksi wirtiZchkseksi. Toiwokaamme
ainakin sitä!

Juhannusta wieitäivät kaikki. Nuo
wuoden waloisimman ajan juhla, jolloin
aurinko miltei nnohtaa mailleen menon,
jolloin luonto on pukeutunui hehleiinpään
juMaftukumlsa, on warsinainen walon
Arhla. Silloin jokainen, jo?a ei ole koko-
vaan paaiunnt, tuntee iffessäan
tuän alkuperäisen luonnon maiston, joka
on ollut sywälle kätkettynä hänen sisään-
sä, tuniee woimakkaan halun palata ta-

lasin luontoon, olla «des hetkisen oikeana
ihmhsenä. luonnon lapsena, riisua lpääl-
tään sen johon

fläc epäsellllöhl sotu afio, niin frjlTä me
selitetään.

Teriioella on lssäijin elämää. Se on
jellainen huimauls«n asfafewji. Men-
nään toiseen Isellaiftlla rutii»
nilla. että pois tieltä. Ruplat riliteiuät,
«peretnielat" wiwawat. hanuri soi, on
siis elämää luin heVuniain epistolassa.

Mutta «n suomalailta, terwetiätin el«-
måö. Se nälhy lautuyMista.

Xtxijfstiiainta-

Terijoen Kasinon rannasta.

Terijoen «viertotie.
jona tilaisuutta juhlatmmelman faa»
tnnUamMG, mMeii lohottaMUft, Täl»
wisill tilaisuuksia owat no Klnsallisef,
tefohilteväl.tään iTjantedTifet iaifhi.
joita juhannuksena mainaan ftrin muul»
loin taittialla toimeen pannaan. Niihin
rientää nrnorifo juhlimaan, temfherafri
toäli nuorten xtemua latsomaon. Wir»
ii»tijsPfeJji olkoon se heille toißHel

oftUja-ifet olot fta&fiattftl m/fyc.Uaifetl
ichmisen. Joop., toaiti htmrven tooiji iä»
mån sisäisen Hlllnltsa iyijöfiticä, aniau»
«ua «des wdellWY, alfupovöt*
fefii luonnon lapseksi.

Muita iärna ei ole läljhnaiiffac;-, 7of«
lille mahdollista. Zciuinnaisuuß, sää«
dnnnaiset oW, «chettaloai tässä esteitä
useinpain tielle, täytyy fotoS.
talin ,Flla mukana", tyydyttää tuon
lamaan toaatimutft-n itseZsälin fäfcui*
sylln mawseudulla luontoa ihailem
Ia tuskin on hän tässä «htncht antaa»
tu<a oikeaan wnneilniaan, hm hän jo on
'pakotettu palaamaan talasin wwriinaiseen
«tnmäilnsä, laiseen luo här»
toiélå kerran tuohon luonnon fulvuieen,
josta ifjräti ruitenlin on ehtinyt sanda tofo>
tiZtystälin. jo© on ivam «ilem torni ly»
hyen hetken täyitänht.

Mutta lähimainkaan kaikki etoöi ««e
tilaisuudessa «des tähän. Ia kuiteMy
tahtoivat 'Helin iloita, riemuita fefän juh«
lana», jolloin ilo ilolle, iUrntou, riemu ri«#
multa maistaa, lla heille «n kyllä tor.

Gntä sitten ne laulpjuihlÄl
Virna oien watmis antamaan tähtxn

tunnuZtulfeni mittc» WIMMWM« W^

Uo « ilollen tunnu,
ei remullen millenksn»,

i luin ci wanha >Wä!nämöimn,
' entinen ilon-telijä> •

l lihoMn «i
I wäkiänn ei wännnettele,
* zäiW' ei jäseniänsä:

luin ei tocmlja wiiren-seMi!,
wanyc» Imuluictt latoja,
«vanha lviriien «jetöjä, >

i luin ei nckla tviiiiänLH,
eikä las'« ImtliirjattTa; —>

tasjjl' «n entinen ewestb.
entinen Won«t«lijä;

Carin Paraske.

Simwmlaha fieääkmm 22.
"

antawapasl m!« aJbitan,
mie aloitan aika nuotin,
teihhätzän lewii» leikki; '

lieiietöön kiperä leilliij
kaikki lapset lattialle,
laW kansa katsomaha»,
ilmiset iloitsemahan,
akat meitä autta?a<r,
tah' sanalla, tah'
farj'a puolell' on puhettl»
Htyt&t nuoiet nuotiohnn;
illltaan nyt tääkin ilta»,
muien iWojjen mukahan. -

»

(Paraslen Mnot. 1 «01h10.26)^>1
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Ostajat, H uom-I
Suurin ja parhaiten lajiteltuvarasto

paikkakunnalla on

" Erulnglii BerbKu- Betfelmö-
tflvarainhouppa.

Ja Siirtomaa-

Kauppatorin ja Mustainveljesten kadun kulmassa. Puhelin 11 02.

mmUo, mitten ialaStaftMHe tatfoiufieffe
Jo mtuä mtjöSJin toiioon, että ne faifi»
tr*u yleiisÄä oifein UiÄnitfainitaDa. Mut-
ta itse en mene näille lauluiuhlille, niin
Hanoloja, muiffoia Tuin minufla on*in
inoiuTta laululuHlilta, niin paljon lau»
m;-ia ja ihanaa luin ftettft saakin nähoa,
__

Ia minulla on tähän omat päteioöt
W)!'.i. Olen näet huomannut, että näillä
juhlilla, totarilifeSti a-aa on petin run-
ffaai>.'i iröfeä ilman minuakin. Eila mi«
nuo enää hulivita o7esl«leminen Mäen tutu
gokKssa lNlNwsfa päiwän paahteessa
BKttt* tuntia perättä>n, niinkuin citen
»•jei.nrniten saanut olla.
Suon tucn hulm» nyt muille,, .suon sen
Saiklle kansalle, kunhan ioain itse pää-
>en wapaalsi siitä!

En suinlaan sano, ettei noissa jlchliZ-
"a innclÄeta' ,Päin waZwin kohoaa into
:J,c\n Javaman IcZtäwäksi
'~é':::å olon nähnyt monta esimerkkiä, 3lin-

sin :röän insinöörin. Hän oli jo wan-
ha,',puol«inen >n:eZ, mutta 'hän oli myoZ-
tiu musikaalinen. Hän sattui olemaan
lä?nä eräässä suuressa
Ia scn jälkeen koko kesän, kun ukko kulki

Ullo lo Vello.
(Gustaf Sröbing).

Kun ma kasinoihisi katson, Ulla,
ihmemietteet mieleen tahtoo tulla'
wiehkeet italian niissä nään
ilmeisinä piirre piirteeltää

IJfi pääsi metsät hurjin poimuin
lyrolin joSaoonn — hulmuu loimuin.

Kesken tätä turjoo maisemaa
tjattus Monte Roso —. kohoaa.

fllppein gletsherinä otsas hohtaa
kulmiis saakka, joiden kaaret johtaa
alas laaksomaihin Milanon
sekä silmäis järmein siintohon.

Sulofilmät £ago maggioren
ja D'3seon oi mua, mailta Boren!
yulmauneena waimun Kylpemään
Kesätaimaan sineen syminpään.

Jatkuu jälleen Vuorijonoin sarja,
se on nenäs flpenniinein harja;
sorjaan kohottaa se kaarrostaan
korkea Lransasso huippunaan.laimunflrn katuja, hyväili hän jotain ji;h=

Inc-fa kuulemaansa pgpättL Toiset niiL-
tc iitfloätuttteai niin, ettei hyräily yksin
häiiiä toaan'löi lu-iciä tah-
tia tädellllänrin iietämqiiä mitään iuru

pä.lötöZtöän. Ensin tätä ufon oinitui-
suutta lumuia-eicltnNl. mutt» pian siihen
toluMi» ja ihailtiin jitö. että,

rulll''aila>m«n mies oli noin imto-Siuniif
!>iillN!alllis«Zt« lauluisuhlastll.

innostusta h«rättä«rät
nämä juhlat uhä wieläiin. maillapa n«

seinuimt onxrtfin tottuneet hillitsemään
joten ne eiwät r niin ai-

OMB ilmeisiä, Ia Marsin tin nuorisonsa
elää yhu «delleentin sama

■'■i
; :'.-x näistä ftWÄ> nätlHtin tipahta-

*j'.B P*ii iäiteä rnero.ooimcr, joka
lua.siutm nuoret neitoset sai oikein jo

Kun luon Katseen jyrkänteeltä tuolta,
maisemat ne wäikkyy kahta puolta:
Campagna on wieno poskipää,
missä leyhkii paratiisin sää.

Naja.
Autio «n lajaÄllinä f^fflvat'"'tuulet

siellä puhaltele.oat, iS.leflii on iuniiffiset
kallat !r,il<itsema?'a, siellä asuu eNmän
musta »i»che .

.

Ra jatlw i puhuu niin paljon. Ee ter*
ioo lautalsiöill qjfrjMn Taistelua, tais-
telua ,s« fxaan muiötaa. Paljon lveii-
helmiä on rajama-a saanut ... Moni

«ch> on siihen nuNlunut tun-
kmritamam, ei futaan
milista.

r)ehku, joss' on wiiniwuorten tulta,
hohteen luo ja oranjistoin kulta

loistoin, wärein, wimal)t>uksmeen
ihoos hienoon, sumentämpöiseen.

yuules hymyy näköpiirin alla
Napoli Zorrenton rantamalla —,

koti lemmen, kuumain suuteloin,
lumoowa ja seijas. surutöin.

Katse nyt Messinan salmen maihin,
missä leukas yli harsokaihin
wiittaa kauas sulo Sisiliaan,
ja jo Napoliin käyn kuolemaan!

Suom. v, )uma.

lolla juhlaan, T>i:nä locroiooima oli juG»
ian lihteydeZsä lMÄtzt hlicPpilllsianZsiai-
;jet, joihin iaitti fitom riensiivät,
iun esim. <*cä<ik'in laulujuhlaan ylicppi-
krnr ioiwat laariin soittokinnan soiicöia
fyaolia pitämään, «ikä ylioppilaZsa-ulua
puuiiimut, ei |o:i>: kummastella, cttä nai-
Hm HattfUjtm kerääntyi yleisöä tukan*

sia, että niissä oli nuormiden ihanuutta
JEt fiiftorfra oikein Parwaon mitalla, että
aurinko oli jo lorlealla tailoaalla ennen-
Alin i'iistä mcitottiin erota, Ia monen
•moxt neitoset täi:d<llä iuamumlilsella
loäirniwJi, cttä nuo tan Z sia iset oliwat
su,hlan parhain ol)jc.'iimninnero. Tilaö-
vm ei téfkf, moniko siellä kadotti ,sh-
t>lli».'nsä, muna aiioan öanva!i,kuisia ei-
wa: sellaiset lavmMel olleet, sen saattaa
■taata.

Rajalla puhaltaa loaileai', särl«uät
nsiitiu:l:r. Hionet murheet siinä toi-

Jenfa Mumum* ... Kuulkaa liuu ne toi-
silleen tarinoittat:

MeilN, lert oo ylsi, on jinnä mm, jaa»»
•ri kania, GReitä cn muhkm maa,, uunia
elälnä ineitä painaa, 2e näämiytiää. se
uuwlcklM. Gläntan ralkautia puuitml
rinnoilta,uine , . . Eläinän tulta siMm-
imotömi!,?. Valoa pm&bax,
jia olisi, attsåta ei ole tilaisuutta ...

Me,illä, terioo ioineii, on pieni maa,
pieni kansa. y.'i."ibän maamme on laon.

t&mimm se wiljan noslaa. Mutta me
aherr,'!!une sitä foiiKmmln. M.'itäti« e-
•.örnä painaa, mutta inc emme murru . ~

Eam»il>ttaa liwino tulemme, me ,!l,iil)-
.ännne ftt uudelleen, liaataa tvUw tvil-
jelnksemme, rae mSitemoe ne v&beäe&L

onnellisia te ole tie, loaZtaa ,toinen
mnalie, mutta onnellisiksi mekin kerran
tulennne, Kim päiioä paistaa, uusi aika
lyl>. on Taitfi muuttunut. iSilloin meillä
rnalo vallitsee.

@n tieidä, miksi nämä ylioftpilaZtan?-
frarct nykyMn emt pois jääneet, mui-
ta ivarmaan ne wielätin saisiwat neitoa-
ten laiholta yhtä tLeisen lannaintlsen tuin
euoadin. Eiloätkä ne suinkaan laulu-
zuhlain ihnnteelliZia artooa l?ukkaa.

- Eifloiri reeiööm tt&yxtnme ei ennän
fi:fann f ammuta.

Saften ristiminen un feMl, jola ai-
?utta« paljon rnretiimiötö ja väänlvai-
kmh. mutta «m«l»«iZs<l maissa an iätä
jaib.itia ii.HH?nn«Uy temmmMa erityisin
ääintojä nimiä loaUttaeZsa.

SPhiljamettila.iset «sini, liriioittmvat pa-
«rilapuille lviisi nimeä ja sijoitunuat la-
>ut tatmmxtt. Atsi niistä otetaan «Of»,
möt>läc»n'ulvs ja se nimi, joka sille on Ite»
'oitettu, annetaan sitten lapselle, Sopii-
aiset Egyptiösä sychttäwät toTine Mia
ja antawat niille nimet y?si nimi an
aina raamatullista luonnetta ja Ife w»
Tf, jola 'palaa Jciuiemmin, määrää lapsen
nimen. Hindulailset sallitual äitiin ristiä
lapsensa kun, fe on 12 pärwää wanha;
mutta jollei isä pidä' nimestä, >walirsee
hän wisen. Sitten Trrjotetaan molem-
mat niinet lahdelle paperilapulle ja pi-
detään niitä valahxtn lampun yläpuolel-
la, i»e paPerilapM ,jola Maa liTllaam-

Klo 12 —3 :n wälillä woidaan waa- min, r\.Mn lapsen. Kiinassa ei ristit»
tyttölapsia samassa järjestyksessä luinha)wxm taantya „Kllrialan" toi- m ntt,ivcct. Kiincrlaiset pojat pitäwät

mituksen puoleen. Puhelin 1 70. liZtimäni,m«inin Mi lunnes he mat 20
wuoden iläisiä. Silloin he samoat uudet

»Trimet, iofflof oivat Wt«n n*frff» «ttofc

Min miettii!» 7 murheet nchaliweM.
-'.'•iiiu »c aattefefirat, n»in ne suiunmtie-
tetoflff.

Perh«»rmnnnnt! MuiZtalaa, «tid
fmirirt osa niiM rahoja, jotta Wytcllaun
my«)uMöi«M, iMfeftKrt teidän lättenne
fairtto.

Majdfiiin h»Wtel« .. . Tiintuu luin se
tahtoisi sanoa: minä olen muuri iafcjvn

mxrhee» wälillä ...

Teidim »M MiteilÄoä nuinä xafyxi au

tia orlealla laissa. Useimmiten te Mä
tulette iorrneen suomalaisilla tuotteilla.

MHllin Mytim ei siis tule olla /sellainen,
Jttä se mheuttaa lotimaisen työnannon
»»ben«,mMä.

y n f e r 0.

Nll«rsu!>ul»lat,!e« puuluoe» toaa-

Suo,nuÄai!f<n kuluttajan kansallinen
»«Äuollifilus ja oma etu waatii taupoiZ-
«n ensi sijassa ifysMään lorimaisia teaf-
fin s,a ostamaun niitä.

iitavMh Niipurisia ?sloks,m,terinkll-
bnn 19.s'ä m ämolnna joka arkipäi«

mä klo 10—12 a.°p. ia 3—3 i.°p. Ml-
Kansalaffet! liittiMä Msenitsi Koti-

«Hailien TtM LiMoon. Silloin olette
mukana &WM,V.ntoii?aäftt tll<lou,dellils«Bsu,
tonffa2f'>3ja ja isnnmaallise?sa
*jölsä.

Helin 13 12.

~'.-f \

Ensimmäinen juhlapfiioä.

Kello 11 aamutta Tofconhiiuat ktnla=
\at, foittrfjaf ja yhteiskoululle.
Hieltä Tähtään juéfaTuJfireeSja
kentälle.

la näytäntö «vesin oKa „T u«
I i f o e", 3 näyt.

N aiZköö r i-I aulua: LauluopiZ-
toit naisluoro, johtaa Emil 3iwo t i.

Torwis oittoa: Riihimäen toi-
wljoirtolunta, johtaa» Q. K i w i w u o rt.
—SKtcSlöbr i I a u I u a : RmötiuZ-
fyma Rajalan miesluoro, johtaa Niilo
Put lon« n, @ e laluor o I a u-
lua: Wäinolän Fiwro, johtaa Emil <B u
io o r i.

Ohjelma jnh.akeniallä:

K a illi köörit ja soitto!-un-
n at: KL; icfi 360, Karjalai«l«n laulu.

Terwehdyö puh«, juUawimitun»
nan puheenjohtaja SÄiffo Uotinen.
i!a«,lua yls iää niselZt i: Snö-
men taulu. Te r weh dyZ t uno,
kirj. Mikko Uotinen. Runo la u«
tu a i c lantcleen s o t t to a, lar-
jalaiset inuicknfffijar Wa loka i-
nen, liwana Onoila. Urheilu-
WtpaSok: kuula ntlMniösä. t

Kello 1 ip. £-ifav. Merikannon
kirkkokonsertti iickoZsa.

Ohieliil» jatkuu j«l'l«p»itall« tl« 3 ip.

I u bl a k o n ser 11 .n h aljo tuk-
fef lo> !oall a (soittolunuille). —

Wo i in i?• t e,l Dnä yt oZ: Esiintyy woi«
miAlchtfeurZMlOM WichuriZta.

Kello 72 5 ip. Marathon juoksu.
Torwisoittoa: fpieiarin soitto-

kunta, johtaa N. Bogdanoff.
iiaulufl yksiäänisesti: „Nou-
•fe ««Wlä smmtm fieli". Juhla-
r é n o, tirjoiti Eero Eerola. I u h-
i a t» «l h e, tehtailija SJla'A< Pietinen.

Kansantansseja, e siltaa W««
san lansa«tanZsijoultue, Runo-
laulua: lelisei Walokainen ja
liwana O n oi,la. Unkarilai-
sia kansanlauluja: laulaa
Enxrt 'Z u o n i o, säestää Uno Aarto.

«lelfo V°B ip. Näin o Solan:
konsertti il ay i noll a.

Köörien wapaita esityl»
siä.

tto 4 ip. Raja s eudu nAm a-
i ö ö r ; orkesterin lon sertti
Si ai inollar

~^~

3 uo!f ai f il*a i Ii: t r.,0 0 0 in.,
matkälla. Sorlpii o tt f o*
kilpailut.

Jfcllo 0 w, fi : ;i>« itu a lua n nuo*
rifoj e « r a n fcr<tl ö ö ( i n lo n-
i < v 1 i i Kasinolla,

■£ r'f<r9icr i n f o i 11 oa, Rajaseu-
dun ll!naiöör«lrkeZ,t«ri, johtaa FranZ
Katras. Sai&lua ltään-
ifesfi: ,ZNZ föjiÄix f uita puhdas on".

Ka n t ele ens o i to a, lelisei
Walolainen ja lilMna O n oil a.

i '»'«ila.

—>ö 6t i l«itinä: AiwniMteß m»>
riiofe-ii-ran felaTiwvo.

Jtetto 7=S ift. IS n lo Huisiise n
l ort f e rit i Kasinolla,
ii ciff e i ä j c tan-5f e 'i a juhla-

k<ntällä.

K?llo 9 ip. S l> o m e n K a n s a I l is,
,i ea i b$ x i n jäsenten ju,hla-
näytä nt ö Kasinolla „2 em-
«« ntaiZ t e [k a", 3 näyt.

luhlakentällä poltetaan j u h a n nu, Z-
tokko, iso ilotu l i t u?. Konfetti-
iai?-fc.'i:a. löeitk?!ä. Tan-s'eja,

Kolmas juhlapciioci.

Kello 9 ip, ,I i wari Kain u l a u

sen lonse itti Kasinolla.
Kamulmsen konsertin jälleen tans»

f t a i f e t Kasinolla.

iSteffo V=B aa luussa soittoa Terijoen
kirkon wrnissa, luhlakentän
lo'hba i l a t apa h t u!oa t h»llN«
ph örä k i lp ail u t 1 0 k i lo met-
r i n matkalla klo S a a ui u lIa.

Ohic/mll juhlnkcutällä alfaa klo 10.

loinen juklapäiuä.
.

Juhlakonsertin h a r j o t u k-

DM> 1 ip, Emil Tilvo i i n lö ö-
iien konsertti.
Pai n i k i !l pa i l JJ> t soittokuntien

tocgparba esitnlsiä

Oello 7=B OOTTiiflh soittaa Teiijoen
liiton toinissa.

Ohjelma jatkuu juhlakentnllä klo 2 ip.

Juhlakonsertti, Torwisoit-
tolunnat: SKktajoiäo Jsafonin t!?ttu".
ijäi». Titvori. Laps.uuden towe iille,
\tt,v. Scaiirber. Wirran, rannalla, sälv,
Järnefelt,

SK \ e sluo r o i: Karjala, Emil G«-
net,',, —■ Nuku, nuku mtrnr-i alla. 'Selim
Palmuren. fiaijit soitto, kaiju, R,
fyaiim. Poika aja- punaruunilla. Emss
<siir»ri EotannarZsi, R. ilajanus.
laf)lap y. n e : toimittaja K, N.

ytantakari, $ u h I a r un o, kir«
jottanut Mikko Uotin? n, Tcntfuw niint-
t<liMä,r Kirsti Suonio,

Seka luotot: FtKnmlesfa, Oskar
Meritanio. Kuullos 3»omi, G, Wen«

' ttaäxxq. Pieni öallaadi, Elis Pafan-
der. Cl' kauniZ kesäilta. Emil -«i-
lvori, Kas Siiomenlahdessa, Ostar

, Merikanto, '
~

'■ V

Juhla «lt«« juhlnkentiilläkl« 11 »»»,.

3) !fin 'i a ii■ Iua, Wäinö Sola,
La st w, firioftaniit Aowid Järne-
felt, lausluii' S'Ma Järnefelt.

Naiskuorot' Isänmaan wirsi,
Su«mal. kansO'n!auili», loutien. F. 8£
Ehrström. Lemminlä>sen äiti», Oskar
Vlerikanltv. Tliomen alla. Emil (ge-
nera. Onpa 'ietty tiedossani, Oskar
Merikanto.

Ohjelma: luhlalunsertin harjo»
tuffe* laAlllu, ja soittolunnNe, Ui-
heNulilpailu: keihäänheitto, kietonheitt».

Ohjelm» jatkun juhl»kentiill«kl» 3 ip.

Fuhlapuh «i, tohtori JalmariH a h I.
Jkiinla u lu a : a) Talanmissa, O.

A. 9tae. b) WMintorwen laulu, Oslar
Wextfcmto, c) Wahtimiehen lavlu, (Da-
niel Hjortistn), liwurr Kai»
n n I a i n e ir. ■*%

Kilpuilut nais-, mies» ja selakuowille.
Mlu 3 ip, Tuomen Kansal»

l i» i tåittrin i ff f ei»té«*iuf.

Tor»» iifjo i tt'|pfu nn a t Karja»
laisten faiÄir, säw. Leppänen, Vuu»
lien marssi, säw, K«rjamis.

Wäliaila.
.wella 6 ip, Sagamai P«lma!»

senlonsiertti K a f inol i a.
Köörien z» wapaA» eff»

M«».
.. ,„. , , v

Klo puck 8 KaiAi töörvt ja soitto?un»
«af; Tuomen laulu, C a »tu.

KAEJALA

set.

Runoilija-kuningattaren
hobtaio.

Hic-mria urnrce useita neroja, jolla oiuat
men«:i'iäneet «M nåföngäi mitä Shaifefffa,
mitä fafomuan gta&njä. 2ä(ai)m «loat
©onKioé, Neeichoven. WchD Äiwi tz. m.

Mt on miiden ©uncttcmien merffiljerofi-
löiiion joukkoon a-:::xErr kirjailijatar ja

: ftsmmm 2tzwa. Aiwan wii-
Bm päiäöirtt» niin. oxar 'faitsMiiaTeljdei tien»
neet tetaa, e.litä Garrncn Etz,loan niinellä

koko maaifrnalGe tummettu Rumanian fm-
HfejptaE GOifa&ei on tullui szosealsi. Le;
iaaft joka joku «Mb sitten tehtiin runoin
'tt;aTurt:uaattairen silminä. ciKTtsimij, tmtn
tä näki) on jäifecnipäiät ijäks: häioinnyt ha-
nen aina sv>>iniötään.

; Ca,nmen NKoan «täinc on todeNnen
iragsbia. Hänen persoonassaan yhiywät

i JorJea neroffiUMu, -totßtatoa- uliarMitwin a«
senm ja ijnurin onnerioiiuiu»; mikä
ihmiZtä ilooi lkohdaia. Mutia ei tähän

■toumeifeort onnettomuuteen asti ©le Ca,r-
men GWba» elämä ollut peifffää päiiuän-
P<!i3i>?,tta. lufc.T iv!.-,-nuaan!i:t muistaa
mitä Mrsimytsiä Rumanian pzrmiixufyU
ivaan laßoiLic-suhoe takigöiKt.rert seura-
itäinen kuningattarelle iuofrt

i' !fturn<miart talngate on fyrnifhmt mts

\ mäiicma ittMeen fyMitän sijan maail-
iinn feja H «s»,den'fj i-i tor iaZsa.

Kuningatar Elisabet on shnthnht w.
IS 48 ja on fii* niji' 70 wuoden tojoinfyi.
llsejnniait hänen lirjoVkaan owat Jrcisrfe»
tuli isiMankiÄellä. mutta käännöksiä on q-

'lemaZsa meMn häßEtt siwisl>YZkMiW.
Arwostelu!jpn MäsMriy «n sangen eduNi-
:nen tairftoaUiiiette tnMÄijcrlle.

MmoVja-UmingllUuren kasissa teot-
sissa oi, aina «sMväst» tuotti' esiin äNrn
ftstzkologia. Oa harwoja runoilija itaria
maailnmnliiiallisuuÄcHsa. jotfa niin usein
ja niin in>ivhinfoisec»til ©lijtroat wiehätttl-

'Neeti öiftm ja äidin tturi&igtol.
©iirimen ilmeni äidmMaisto

jo sapis>m«dessa ihinetelltäwWti. Hän oli
kolnien wupden !i.'anlM ,Pre>uZ-
sm kuningattaren luona Mie-

■ liielMivänään hän piti 'lettfiä pienten jal»
ja tyynyjen kera kuningattaren

><alon«iUa. Hän tuiuiMli, että ne oli-

Terijohela
toak hcinen UchW»f<i. Hän tunsi nii»
d«m Haxé :jo .ffioh

Kun funingnfar Sfetean otti jeSkeum
txnumlllfeen <s«» jS&jenfo alle, weti prin-
seZsn Wv«Mi jaEfawan poiZ ia huudnhti:

Sunfti finiJ soatat po&m nrornjii

Sterroiaait, eiiä se lapUai.&esiiaan
Saranen 3i;l:v:a faifrSta arfcifito, joita
hän -faijMii:

QrSo sinulla lapsia?
Jollei lapii,' ollut, ei tyltönen omista-

rast rrähiitiäfäaii lji;cmioki' lucdelle isät»
fan He.

Jo i,'me,ni ku-
ningattairessa iwfci-äc-ti. här.on luonteenfa
>MW«O, fe.sri icferattai!», woimakaö
tahto ja ääretön initirfiiiriruis. Jo kym-
menen wanhana sepitteli hän ntrrojp ja>
Isatuja. 3u!»rena haalueiiijana oli hänen

piMt matkat Neiniä «pitkin
Äteiuwiedin I3sÖtölfe
seuduilla. Mmen fisnsen Vcrnhardilaistoi-
ran kanZj».

äkkiä, a ,je toisinaan t>u«tti felfoa wan-
Hemmillolin. Varta iixtsfon lvarattiin an-
.lamas 1!» hä>ne,n iäiiinsä romaaneja, eikä
tullMua iirjai.'ijptair jc. rrnnoHfjatar ollrit
19:nteen il»w»teenjä luie-
nut ainoatahan laUaiasiaitfca!

Vanhempana on Carmen Snlwa it-
>se Dusunut tr.liisuudestaan'.

en kyennyt hilliiisemuän itieö-

iti, mMM»m<«m NhOMLm. Tuuleeni,
toimeni, sanani RliWe«W raina, ja mi-
nun tuke 'kiittää niitä, jotka
ti oirxrt 'focrtaneefc sopia kanssani.

I« 'lavkna hän ei suöimtt jietää kåäem
{anian-nrnjoic-ra iai häntä r/fenijxrä henki-
löä. iSiaiifii iTfliimu i U oßfcud hänestä W-
m nalamaifiaan. Hänen kauslaan oli
tänii- itäisillekin juuri työ tulla toimeen.

Sbemta, hänen ollessaan tmtfitomäktv,
tählHi 'hänen olla mallin,', ta pueti
jwuotofuiioaaitsa maatettiin. Millään e?
saaiui Häntä Muntaan hiljaa, ennenkuin
HuDinaMin kähttää hrncätliccn hänen itse,
raflawttacm.

Tällä tarpoi,!!-. PriMZ-
ia päätti pakottaa iiieniä kiinnaan st»-
«Mi, Mutta muutaman hetken téttiitu»
«ai lixni ifån tainnoksiin,

HiéåonrioiUiijiett henillon «NmalerNlsft on
waiiea vääiiää, miiä on totta ia mikä on
WMcÄMin keistttyä. Mutta LlLjabetin e»
lämäkcrran lirjotiasat oivat yksimirNsiä
eräältä tMiitiHlkohdaZta, niinittäin iiiia,
että ajatus Rumanian
lyti Mtassena jc kauan
Nechuiedin ruhtinaan GlHle»
l'7>isi,sa.

mm ■'terran hänen tieräiriiniä fanonuaD
hänelle, että he nähdä hänet

imell». n»Ki«!st hän:
£n wain M,i joka mi»

xmä iuoisi haukuiello, se on Stmtrm*
nian, Tiellä olisi mwtull«> ainakin työtä!

SjotoKti&liit iuaatitöiisj«4 otonfs oucdt
aina roätoetfta tacfflima (farmen Tylivan
runolliselle luortieeHe. SgGsteSi Ta?iro iHaan
iepää alalii f&Mtvmiion hi) my ja lemyeYZ.

Meidän ciföammc femtiliitw -r- sänol
hän leveän NmluMlle Picri» LoMe,
cMö me hymyilemme alati luin OpiJMMi
lartlutttot.

Hänen «Nnoi-iacm Täy s!eW«iÄi ffrni
loalihté, «W ,Wni«läinän olmMhteOi oivat
ottaneet »MW»!» hänessä luorctaife*
harvaZtulsM

„MZla> kerran o&t Mnqaiat ffir*

DM» Hän eräässä AäyteVmöM täytyh
fwn lantaa Jrtilfj, wiMpä WchlDlsN»
«tynJffi «Wet!N,i7!ttarille".

•Carmen TyVva on aina fuiteTtfm Jä!rf>
täntzt Wvatseen kaiVi tilaisuudet' YääZ»
"iäffeen fosTefoPfiin kansan tcmssa. Tu!r»

nen ajuri.
lin sodan aitone toimi' fjärt iairjwoffaa»»

ii pmiätmadfm sairaaloita ja iiife sitoen
sairaiden h' awat.- Tällaiset toimit ofrxrt
liisänneet sitä myötätuntoa, jota hän
N«MW rumanialaiZten le-linidc^sa.

slalliö!»rwuisill fafttirjoitutfia. Z:\p*
3igr-; Jiä oli päti päiioää "sitten saari fäji»
tttjoiitftta Hiiumkaupva ja mamtarnot
niiltä hinnoista, soita siellä maksettiin,
hmviiianezuat suamalaisiatin lukijoita.

Eräs Echissecin intiimi lirje- Kornerillt
nousi niinmuodoin 570:een maMaan.
tatlelma Schillerin ,)PhaedraZta" 980 m
mf:aa<n. ftäjifirjoiru? Theodor llörnernl

„Ter Better von Bremen"
maksoi 473 mk, ja cräc- kirje, sanka Kör»
ner oli ficjoiitarput lsanheuimilleen mat»
kaitaan R ieffengebi ra-: :>sö, 1,010 mk.
Useimmat Mrwerin täsitiyMwikiista o»«
lettiin DreZdenin Körner-museaon.

iWuö-sfin Heinrich Lineltä oli hii.uro*
kaupaösa lukuisia crtejeitä sa iäsitilioitul»
Jio. Runoilijan ißinKCifcstä omakät?sest»
kirjeestä äidilleen mak'«iiiin 720 ml.

Erään kaniakiijan. iala oli kuulunut

ku,u'misim!nalle saksalaiselle näl>ttelisäll«
ja johon m. m. Goethe,, £vvd«, Wieland,

Lessing ja ®iok? Mendelssohn
ctitoat liittäneet jonkum iokeleen, osti
Hampurin historiallinen irntseo 5,900:?»
ta markasta.

I,htll 'furia luiinmia inaffettii-n kiniini»

sain fafialflistert lÄwltiijttin ja mnafa»
rtert fäjifirioiiit<|téia, m. m. eväästä
Utemfiranbtirt liri««s.fä 1.700 ml.

Kotimaisen työn lannattamme»
Salsassa. ollaan
iloisia erään NZkyn iofi&o?ta, icrnfo. Frei»
buigin arfTtoH§tKrrrn>kavio on julfaisfut
Ennä, painosteta a,n nimittäin, että jo»
faijen yhteiÄunnaillinen welwnlllsn.us o»
citaa huomioon Zotimainen työ, ianfff
täytyy mcffaa weroa fefö waltiolle ett*
trrtefle. Tentächden pan»nnm lailkien fa»
iooliilaisten nslorctaiåfen, hiipipafunnan.
nouwoston ja seuralunnon johtajien tnie*
lim todtatoit lehvtuZ, että Ttefat huone»
talarra, aettaito, fccisteite j, n. «. loi,

Mttae3sa Tätrteäftiftni rocro Ibf&nftfftft
fcrn, ■■•r* lltf' i i Tiiu ii i' I i

rirjotrauut M 110 Ilot i n c n, lauifuu
nnyttelisä Hemmo Ka 11 io. Wi u*

Iu f 0 010. Sulo HurZ t ine n.

D f f i n I a m I u a: a) Starta ooppe»
rasta '3ett>iuan parturi, —; b)
Piilu tyttö, £}?fa-s «Rerifarrro; c) Fos o-
Tet mun, Offar Meritanto. SJagmax
Parmas, fäc-c-tää Kusti 28 e ha n e n,

P uh e isänmaalle, asessori P. E.
Swiwhuswud. Palkinto,
jen \ af o. Lo pe tt ajaispu,
he, Mitto Uotinen. Kailri
"Äörtt ja soit tofaiirt na t: ~£>i
'herra siunaa Suomen kansaa". „Maam«
me".

SbtUo 9 ip. Suomen Ka nsa I»
ißr»tea*ter. irt |j« f enten juh»
lantänta-ntn Kaf tnolI« ~S».
muel Tiöell", 4 nätjt.

SisäimpzäsymM»» 1 a* p«iw»«.
K»l» ojalta 3 mk. £OTfetnrnin IMt

1315 - 8:e 142 - 7

4..r.

i



8 - N:o 142 - 1913

Suurin walikoima
Koti- jo ulkomaalaisia postipaperia

ja Kirjekuoria
laatikoissa ja paketeissa.

Ongenroapoja, Koukkuja, Siimoja y. m. tsalastustarpeita.

M.Kaukosen paperi- jaKonttoritarpeiden-
KaUpasja /. fllehfanterinhatu N:o 19.

4?»

MMMM «• J|& MG«W M

Ruoka-, M- in SHrtomaatayaralnkcKuppi
on ainoa osuustoiminnallinen kauppaliike paikkakunnalla
ja siis ehdottomasti edullisin ostopaikka vähittäinostajille.

MYYMÄLÄT:

Rautatienkatu N:o 5 (Aseman vastassa) Karjalan esikaupungissa, Tiiliruukkia,
Saunalahdessa, Sorvalissa, Paulovskissa, Kolikkoinmäellä, Kelkkalassa ja Kan-
gasranriassa.

KARJALA

Noin 190 työn. suur. viljelystila,
maksuehdot sopimuksen mukaan. Läh.
tietoja antaa J. Hyvärinen, Viipuri, Ai-
nonkatu 3, as. 2.

• Myytävänä •

4: 25.

TyöölO 48H7

KesäleDinp mallit, kaarat
ja ompelnopetus lahjoite-

taan ilmaiseksi
kaikille, jotka tilaavat 2 meidän erin-
omaista kesäleninkikangasta, 6 met-
rin palasissa ja maksaa Koko leninkiainoastaan:

Ostaja saa määrätä värin ja otam-
me lähetyksen takaisin ellei se
miellytä tilaajaa.

Jos haluatte helposti ansaita lisä-
tuloja, niin ryhtykää meidän asia-
mieheksi, lähetämme Teille ilmai-
seksi laajat hintaluettelomme *ka-
poista, paidoista, kankaista y. m.

Leksis Kappatehdas. Kemi.

HERKULES
niittokoneiden menekki kasvaa
vuosi vuodelta. Herkules on
Keveä, Kestävä ja Halpa!

suomalaisia koneita
ei saa sekoittaa lukuisiin jäljitte-
lyihin. Katsokaa, että nimi LANZ
löytyy valettuna kummallakin si-
vulla, jos haluatto saada

väärentämättömän.
.

HWWMW
Me takaani- PfPlfå viskcu-

me, että **■
* *■ ■ ** kone

on mitä huololiisinl i valmistetta.
ETEVÄ-koneen voittamattomasta
työkyvystä löytyy virallinen koe-
tarknstus todistit?.

PYYTÄKÄÄ HINNASTOJA!

0. Y. Victor Forselins.
! n rffir.

Edustajci Viipurissa:
Laatinen H Pekkonen

Pietarinkctu 6.

Hyvässä. kunnossa olevat

myydään halvalla, aivan uusi Gra-
mofoom y. m. Lähemmin Torikatu
N:o 3. H. Luuniin kuolinpesä.

Puhelin N:o 6. 4738

tilli hflti 4 ja 3 huonetta kaikilla
liyt lltll mukav. Valititornink. 25.

Lähempiä tietoja antaa pihaiuiea.

« Vuokrattavana •

Hyvässä kunnossa oleva käytetty

Krauser leikkauskone,
terän leveys 50 mm., myydään nyt heti

Tilapäistöiden kirjapainossa.
4401

Ip. kesäkuuta 4 huonetta ja keittiö 5
huonetta ja keittiö. Lähemmin piha-

niiehellä ja puh. 555, Uudenportiuk. 6.
1553 Alex Timber.

Vnnlnilllllll vanha ja erittäin hvvii-
aUUlUVlUllli ääninen huokealla, jos
heti tel. 13 19.

Halkojen
ostajat

lioin.!
Myytävänä noin 2000 syltä 16

tuumaisia (nalikka) koivuhalkoja
Sulkavan ja Puumalan rantamilla.

Lähempiä tietoja antaa herra
Dav. Pöllänen, Savonlinna.
Aktiebolaget W. Guitzet & C:o.

4661

Noin 30 å 40 standartia 3/4
x4, 5 ja 6 tUlim. kanttaa-
mattomia, kuivia ja hyviä

petijälautoja
1,500 kappaletta 6 ja 7 tmim.

pef ejätukkie
myy halvalla hinnalla rahtivapaa-
na Viipurissa

Oskar Alopsns.
Viipuri, Pohj. Vallik. 19. Tel. 1707,

SumiuiHaiiia Kesäkumi 22.

IL
Huonekalnja halvalla !

Salinkalustoja
alkaen 86 nikasta korkeimpiin hintoihin.

Ruokasalin-
kalustoja

alkaen 275 nikasta korkeimpiin hintoihin.

Ynnä muita erilaisia Huonekaluja
halvalla!

L. Vuorion
I[uone^alu^auppa.
Pietarinkatu N:o 1 .-. Puhelin 8 38.

»Otso«-yhtiön talo.

M»!Ii
4785

Tienhaaran huvila-alueella
on korkeita terveellisiä asuntopaikkoja sekä viljelyskelpoisia pals-
toja. Asuntopaikat ovat avarien hauskasti suunniteltujen teitten var-
silla kuusi- ja mäntymetsässä. Edulliset maksuehdot.

Myöskin varastopaistoja rantatien luona löytyy vielä muutamia.
HUON.! Ainoa asunto-alue Viipurin ympäristöllä, johon pääsee

mukavasti sekä maanteitse että vesiteitse ja rautatiellä. Erinomai-
sia tehdaspaikkoja. 4698

Lähemmin alueen isännöitsijältä agr. K. 0. Ifström, Totinkatu 5.

Un iiiiiiislo ja iuEarktnie
Toi*kkelinkatu 6, Markeloffin talo. Puli. 1634.

Paikkakunnan suurin vali-
koima ehdottomasti parhar»
ten valmistettuja ruumisark-
kuja, seppeleitä ja kukkavih-
koja, kuin myös toimittaa
kaikki hautaukseen kuuluvat
tehtävät halvalla ja täsmälli-
sesti.

A. J. Soininen*

465G

maa

II

VIRVOITUSJUOMATEHDAS Katarinank. 36. Puhelin 11 74.

Ostakaa ainoastaan meidän tehtaamme virvoitusjuomia kuten

SITROONA SOODA, KOTI-JUOMA sekä kaikellaisia LIMONAADEJA sillä ne
ovat parhaimmiksi tunnetut 4724

Viipurin Osuusliike r.l.
Olosottokaavojat l konttoorissa,

LniuorntitihirjojD
«WWW tuman lehden konttoorissn.

Huutokauppoja,

Huutokauppa.
Keskiviikkona kuluvan kesäkuun 25

päivänä klo 11 ap. alkaen myydään jul-
kisella huutokaupalla täkäläisellä pak-
kahuoneella 46 säkkiä vehnäjauhoja
sekä 118,7kiloa vanutettua villakan-
gasta. Viipurin tullikamarissa 9 pnä
kesäkuuta 1913.

E. Åkesson. K. G. Alander.
4498 v. t.

Heinämaa-
huutokauppa.

Julkisella huutokaupalla, joka toimitetaan
kesSkuun 27 pnä klo 12 ip. Ihantolan tilalla
Viipurin pitäjässä, myydään pienemmissä
osissa Valtion alueelle sanotusta tilasta
kuuluvilla heinämailla kasvava heinä.
Maksut huudoista ovat heti suoritettavat.
4595 Taimituamiea.

3 ja 4 huoneen nuoneustola
nykyajan mukavuuksilla, I yksityinen
huone ja I kauppa V. Thesleffin ta-
lossa kauppatorin luona.

Lähemmin puh. 158. 3857

2, 3, 4 ja 6 huoneen
asuntoja

seka eri suuruisia puotihuoneustoja
vuokrattavana Punasenläbteentorin Ap-
teekki talossa 1 p:stä syyskuuta,
3165 Yrjö Björklund.

Hyi heti tahi syysß. 1 pstö
aurinkoinen 3 huoneen asunto keskus-
lämmityslaitoksella y. m. mukav. Sampo-
yhtiön talossa Papulank. 2. Läh. talon-
mieheltä tai telef. 1024klo B—9 ja I— 2p.
4313

4ja 2 huoneen Immlo
mukavuuksineen Pietarinkatu 12.

Lähemmin puh. 410 klo 9—lo
ap. arkipäiväisin. 2455

Hb
Julkisella konkurssihuutokaupal-

la, joka toimitetaan tämän kesä-
kuun 30 päivänä klo 2 päivällä,
myydään Nuijamaan pitäjän kirkon
läheisyydessä olevat Pappilan vir-
katalon maalla sijaitsevat Alfred
Heimolaisen saha- ja myllyraken-
nus, pärehöylä, kuin myös asuin-
rakennus. Puolen tunnin mietintö-
aika pidätetään hyväksyä tai hyl-
jätä tehdyt tarjoukset.

Viipuri 10 p. kesäk. 1913.

4488
6. R. Esselström
toimitsijamies.

Ilmotuksia.
Ronnihholaivojen kulhuvuorot

1 pstä kesäkuuta Haminaan, Kotkaan, Lo-
viisaan, Helsinkiin, Hankoon. Taalinteh-
taalle, Turkuun, Uuteenkaupunkiin, Rau-
malle, Mäntyluotoon, Kristiinankaupun-
kiin, Kaskiseen ja Vaasaan
höyryl. EBBA MUNCK tahi

FREDRIK WILHELM sunnun-
taisin 1 ap;

höyryl. AURA I* perjantaisin 1 ap.
*ei pohjoiseen Turusta. Ei poik-

kea Taaliotehtaalle. Läh. tietoja antaa:
4V22 John. Rob. StttnkcL

Huomaa!
Avattu uusi Osto-, myynti- ja välitys-

liike „Koti-Aitta" jota suosittelen arvoi-
salle yleisölle Ainonkatu 39.

T. Haahti.

1 pistä kesäkuuta
Eri suuruisia asuinhuoneustoja

kaikilla nykyajan mukavuuksilla, Alek-
santerinkatu n:o 3i. (Ent. Pietisen talo.)

Isännöitsijä.
293 Tav. 11-12 a.p. puh. 17 29
Nllt hOtI huoneen asunto kaikillaHyi Hell mukavuuksilla kesänajaksi,
75 mk. kk., Sampoyhtiön talossa Papu-
lank. 2, läh. talomnieheltä

5 jm • huoneon asuntoja ja isompi
JU Ht konttorihuoneusto tilavan

kellarikerran kanssa. Asunto-osakeyhtiö
„Alfa" Aleksanterink. 9. Lähemmin ta-
lonmieheltä.

Heti 1 tilava aurinkoinen huone
eri sisäalikäytävällä, keskuslämmityslai-
toksella y. m. nykyajan mukavuuksilla
Keskusosuuskunnan talossa Revonkatu
X:o 4, as. 16.

IC Nyt heti
6 ja 3 huoneen buoneusto

mukavuuksineen Pietarink. 12. Läh. pu-
hel. 410, klo 9—lo ap. arkipäiväisin.

4510

Appelslinl-hedel-

Floridassa
on varmin ja tuottavin maanvilje-
lys maailmassa, 5 hehtaarin appel-
siinitarha tuottaa vuodessa 15 tu-
hatta dollaria ja se on ikuinen si-
sääntulo. Suuri Suomalainen Siir-
tola on jo siellä, olen itse myös
appelsiiniviljelijä siellä. Joka ha-
luaa lähempiä tietoja, niin annan
niitä mielelläni. Kirjoittakaa osut-
teellä

B. H. Hermanson,
Kaivokatu 6, Tiiliruukki,

Viipuri.
Haminaan, Kotkaan, Loviisaan,
Helsinkiin, Hankoon ja Turkuun
lähteeHeinä-huutokauppa

pidetään ent. Paavolan tilalla lä-
hellä Sainion asemaa t. k. 25 p:nä
klo llrsta ap. Puolet huudoista
maksettava heti, loppu sopimuksen
mukaan.

Höyryl. WI.
joka perjantai klo 1 ap. mukaansa
ottaen matkustavaisia ja lastia.

Lähempiä tietoja antavat:
3740 Hiitola & Molander.

Venäjän kielen opettaja antaa uu-
destaan tunteja koululaisille janiille,

jotka haluavat tässä kielessä harjoitusta.
Sammonk. 36. Spirtoff.

Kirkollinen
Veronkeonti

Viipurin kaupungin suomalaisen seu-
rakunnan kirkon rakennusvelan
korko- ja kuoletusmakfcuja kirkol-
lisvuodelta 1912—1913 kannetaan kirkon
sakaristossa klo 10—12 ja 4—6 seuraa-
vina päivinä:

Maanant. 7 p heinäkuuta: Eut. lin
noitus, Salakkalähti I—ls.

Tiist. 8 p. heinäkuuta: Salakkalabti
loppuun, Repola I—lo6.

Keskiv. 9 p. heinäkuuta: Repola lop-
puun, Neitsytniemi, Saunalahti, Hiekka,
Paulovski, Pietarin esikaup., Anina 1-^7^

Torst. 10 p. heinäkuuta: Anina 1«K-
-puun, Papula.

Perjant. 11 p. heinäkuuta: Pantsarlahti
ja Havi.

Huom.! Joka on jäänyt ilman vero-
kuittia, saapi kuittinsa kantotilaismuless:'

Viipurissa toukokuulla 1913.
Vnp.ii34)4283 Anton Valtavuo.

Höyrylaivat »Sampo" jo »Ilmari"
välittävät säännöllistä matkustaja- ja ta-
varaliikennettä Viipurin, Lrrannan, Sft.«
vonlinnan ja Joensuunkaupunkien

„Sampo" JoensuuhunLaamaan kautta
joka keskiviikko-aamu klo 3 (poiketen
Vuoksenniskalle.)

»Ilmari" Joensuuhun Lrrannan kautto
joka lauvantai-aamu klo iVsi. Laivat
poikkeavat Puumalassa, Oravissa, Enonk.,
Vuokalassa ja (Rääkkylässä) (Ilmari).

Lähempiä tietoja antavat kapteenit lal»
voilla ja Suomen Matkailijayhdistyksen
Tiedustelutoimisto Viipurissa ja Savon-
linnassa sekä Petter Parviainen & C:o
Joensuussa.
3806

BiipuriSja, Kaijalan Kirjap.«Osakeyhtiön
Kirjapa inussc». 1913.

II


