
Uudenkirkon
numero

H:o 261 A
Telefoniti :s&*£&<Toimitas (uutisosasto) . . 870

Päätoimittaja, toimitussihteeri. . 170
Konttori 188

...... 381
Taloudenhoitaja. . . . . ."f. 138

Uudenkirkoii
numero

1911
Ilmotuathinnati Suomesta: 9 p:iä tekstin edellä ja 7 pää tekstin jäi- Lehdsn kon tie i:keen palstamillimetriltä; Venäjältä ja ulkomailta: 16 ja 12 p:iä. Tekstisivuilla Aleksanterink. 19. Aveiu a 9—7 pait

ensi sivun hinta lisättynä 20 °'o korotuksella. Määrätystä paikasta ulkosivuilla 15 T , . .

•/o korotus. Vieraskieliset ilmotukset suomennetaan. Kuolemaiimotukset 4 Taloudenhoitaja
mk., jokaisesta värssystä lisää 1:50, surusaatosta lisää 2 mk., kiitoksesta 2 mk. I taT*t*an Konttoristi V—V 2—B, 5-»1
Syntymä-, vihkimä- ja kihlaus-ilmotukset 2 mk. Telefoonista el oteta ilme-
taksia «Ikä tilauksia. Enemmän ilmotettaessa myönnetään alennusta. ' Yksitysntiraerojen hinta 10 p

> '

gnj mm nätt mM ■&■ ■#,

Bnn H H tft V Spr afl É1 » W> Sll flat Hl

Viipurissa Perjantaina 10 p:nä Marraskuuta
Tilaushinnat! Viipurissa: >/, ». 12:—, Vi v. 6:26, >/« ▼■ 3:25, kuuk.

1:26. Maalla (postissa tai suoraan lehden konttorista): Vi r. 12:—, V» v.
6:60, >/« v. 3:25, kuuk. 1:26. VsnlJSIIl: V, t. 6 r„ >/■ ▼• 2:76 r., V. r.
1:60 r. Amerikatta: Vi v. 4 doll. Muuilla oikomailla: V, r. 20 mk.

PaSasiamies Pietarissa i hra Reb. Edgren, kirjakauppa. Bojihm.
KoHnmeHHaa ya. a. 8. ,

Vastaava toimittaja
AHTO SÖDERMANN.

Tavataan toimituksessa klo 12—1 päivällä.
Toimitin t

Aleksanterink. 19, av. klo 10 ap.—l2 yöllä.

ii



2•— Nro 261 - 191s

„OTSO"-yhtion talossa
Panasenlähteeatorin varrella.

Puhelin 914 ::: Sähköosoite: TANNER.
Laatuunsa ja makuunsa nähden

KARL
ovat

FAZER*
„KRENi"

H PRCh 3 l||
Ig HKARAMhd I£3

karamellit
jo vanhastaan tunnetut

voittamattomat.

„LADY"
hermakonvekteja, yleisölle tunnetut
nimellä tjenuski, valmistaa maailmankuulun

alkuperäisen Englantilais, ressptin mukaan
yksinoikeudella Suomessa,

KARL FAZER^
Karamellitehdas.

Huom.l Paljon kysytyt „Krem" ja „Lady" karamellim-
me ovat aiheuttaneet joukon erilaisia jäljittelyjä, joilla kuitenkaan ei
ole voitu saavuttaa alkuperäistenkaramellien erinomaisia ominaisuuksia.

Psiwalisw.
Lakiasiain toimistoja:

roms ja Uaurila, Pietarink. 3. T 135ti

linflbei
Rusenq

Ft omist. varatuomarit Makkonen
i *[ & Brunon Maununk. 11,Päi-
[Jt völä. Telet. 8 54.

Rf «MfkMA Pajak. 6, T. 700. Omist. Ni-
• jUEIISt mituomari O. Silfverhjelm.

AM motti. Maununk. 13.
Puhelin 1137.

Asianajotoimisto Helsinki,
Koski & Suomalainen Aleks.k. 40,

l«V BmsCalflt Aleksanterinkatu N:oJQII. BrOleillT 81. Telef. 982
«M. ■>■■«■ Viipuri Punanenläb-
OnO IllllllLl ele, «Otso.-yhtiöntal».
n-;i. UTiilr Lakiasia in toimisto.
rrllZ fai, Kansallispankin talo.

I. Mansikka. Pohjol.k. 12;P.811(virastoisBa>

Heikki Rttavuoren Lakiasiaintoimisto.
Helsinki. Aleksanterink. 48
Om- ( Vaikka Vartiovaara T. 6579./Klo 10—

\ Tiaa Springert T. 47 16.\ —4.

ISanfr. Lejaader, Lakiasiaintoim.
(ant Kiljander 6 Brunou). -,,..

Torkkeliakatu 21. 1 elef. 7 75.

A.L. Erikson. Pietarink. 128. P.734
Im« 1 IIakfiftA Torkkelinkatu n:o 16.
JOrl nODSIS Telef. 1010.
Karjalan asianajo- jaKiinteistötoimista

omist. A. E. Paajanen.
Karjalankatu 11. Puhel. 1376. Välittää
myös Hypotek- lainoja.

Vakuutuslaitoksia:
IM HTMI P«l««akuHtus 0.-Y.
iriHlllHi Asiamiehet Viipurissa:
Joh. f rankentoaeiutr, Pohjoisv.k. 11, tel. 98.
T Terwla Kauppapankin konttori, tel. 8 22.
M A Vihka, Pietarinkatu 10, tel. 1271.

Haamittareita:
p. mim, faat-ftgt
Ivar Viipuri Rautatien-

katu ruo 3. Tel. 6 94.

Lääkärejä.
P. Thnxterg sisä- ja silmät klo 10—12.

Pietarin!. 12. X«lef. 54.

Tohtori SflOTarei src
tej» potevia sair. klo I—2 ja 5—6 ip. Poh-
joisvallik'- 1, Ivanovskijn talo, tel 980.

I ijilf Jivtlif iti sisältäen Lääkärien,
LDQllOllllSlllf Hammaslääkärien ja
Eläinlääkärien vastaanottoajat on saata-
vissa kaikissa apteekeissa ilmaiseksi

HammaslaakarcitS.

SlSftllHMlitf vastaanottaa sairaita
• UQUFcVIIZ arkipäivinä klo 10—2

ja 57 Kasarminkatu N", o 6 asunto 6
puhelin 1763.

Sairaalat:

fiilßni!tfairnalaBfa toaStaanotetaan fairai.
ta lello 19—2 arlipäitoinä. Jos tapa»
rutina on niin waileata laatua, etta
st lääkärin lausunnon mulaan roaatii
pilaista hoitoa sairaalassa, ajastaan»

otetaan sellaisia sairaita nniorotauoen
lailklna aitoina.

yleisellä osastolla ole»ien fairaibeii
luon» fänntiaifa lla ii—l 3 ap., Ylsi»
tyisessä huoneessa 110 11—1 ja 6—6
ip„ luppatautisleu osastolla tiistai»
ftn ja laiiwuntaisi» lello 11—12 ap.

SiimäiaiittSten osaslolla Nialonilaitolsel»
la maksuton wasiaanotto waratlomil»
le arlipäiwinä 110 2—3 ip.

Hierojia ja faintsrooimisteltjstta: *■
M. Koponen «.s. Nousiainen, Qtawanl.49

KätUöitä.
Hulda Hellsten. TorNelinkatu n:o 7, as

14, Arinayhtiö.

St. (sl»maa, Ainonkatu 39.

Aino MfiKää Sinr* 12-

Neiti L. Melentjew puhutaan suomea,
wenäjää, Katariinanl. 41.

«apfenpnftStötttitßlfcen Sinatralla toaf*
taanotetaan hoidoklaita. SBaffu 3—B «G
ftmorofaubeSfa siinä myös läälärin hoi»
to ja lääkkeet. Tii H. PipomuZ.

Huutokauppoja.

Yksityinen fynnytysl,ti ©uo!. 11,tel. 1241 Urakka-Hilma Luostarinen, T:iuulli, Kaiwlll. 8

Kultaseppiä:
Kihlasormukset

kulta-, hopea- ja uushopeateokset, pai-
kintomitalit, pokaalit y. m. edullisimmin

W. Porthanilta, Torkkelink. 4.

talokauppa.
Kirjapainoja:

Karjalan
Aleksanterinkatu 19. Telef. 1 Stt.
Työ ajanmukaista. Nopea toimitus.

Hinnat kalvat

Jaakkiman kunnan viime elo-
kuun 26 p:nä tekemän päätöksen
mukaan tarjotaan huutokaupalla
lauvantaina t. k. 18 puiä Metsän
miklin kansakoululla, urakalla ra-
kennettavaksi, huutokauppatilai-
suudessa tarkemmin määrätyillä
ehdoilla, saman kunnan Metsämik-
lin kaksiopettajaisen koulun koulu-
ja ulkohuonerakennukset urakoit-
sijan omista rakennustarpeista.

*

Haalareita:
G. A. Salonen, "SatKf T

Umotuksia.
Pianonvirittäjä

P. Putnik

HOIinnDII nyt 6ti' Länem - K&!i<irmin-
llbVUlltSll katu, Bsaa komppaniassa,
aliupseeri Jakoa. , 16706

R. E. Vesterlundin pianomakasiinista,
Helsingistä OB saapunut paikkakun-
nalle ja vastaanottaa vielä 3 päivän ai-
kana piano- ja flyygeli virityksiä jakor-
jauksia. Tilauksia vastaanottavat herra
Putnik, hotel Suomi ja Hj. Sarkanen,
Vahtitorninkatu 19. Puhelin 29.

O. Y. R. E. Vesterlundin
pianomakasiini.

V.N.827 . Helsinki. , 16891

Suomen Kauppapankki
Osakeyhtiön

tila 3] pä lokakuuta 1911.
I # Vastattavaa:UastatNoa:

Käteistä rahaa ....634,118: 75
Ulkom. rahaa jakuponkeja 66,222: 33
Obligatsiooneja ....233,673: 69
Ulkomaan vekseleitä . . -:

Osakepääoma 4,000,000:
Vararahastot 315,671: 95
Voitto-osinkorahasto . . 34,365: 33
Tallettajien voittorahasto 3,986: 94
Korkoja ja Provisiooneja 506,237: 13
Talletustilit 13,925,913: 34
Juokseva tili 1,549,241: 24
Postilähetvsvekseleitä . . 231,925: 38
Kirjeenvaiht. ulkomailla . 682,029: 41
Kirjeenvaiht. kotimaassa . 179,617: 77
Nostamattomia jako-osia . 8,866:
Lainoja
Nostamatt. tali. voitt. osink.
Eri tilejä . . .

Perittyjä vekaeleitä

Kirjeenvaiht. ulkomailla . 1,331,661: 93
Kirjeenvaiht. kotimaassa . 2,345,220: 96
Vekseleitä ..... . . 6,088,468: 03
Kassakreditiivi-tili . . . 7,209,951: 10
Lainoja. 4,153,650:
Osakkeita 126,000
Toisten panik, talletustod. 136,480: 55
Irtaimisto 12,678: 85
Eri tilejä 81746: 74
Palkkoja ja kulunkeja . 202,197: 41

105: 60
1,002: 27

30,167: 98

Smk. 21,459,070: 34 Smk. 21.459,070: 34
Viipurissa, 9 p:nä marraskuuta 1911.

Miokunnun puolesta: Hallintoneuvoston puolesta:
Sakari Castren. V. R. Wahlfors. Wilhelm Hackman.

15478

AJAA ASIOITA kaikissa oikeuksissa ja virastoissa
ympäri maata. Välittää kllntelmistSjen kauppoja.

°l A Palnnpn Aleksanterin
|Y A. fAlUllCil. |b katu 2. P 291

Kirjansitomoja: #*jya-
Karjalan Kirjansitomo

Omistaja J. Kinnunen.
Katarinankatu 43. Puhelin 144

Ajanmukaiset koneet Uudet työtavat.

Pappeja.
I. Friman. Piispan!. 4. T. 384.

"

Suom. kaup. seurak. pappeja.
Jauhiainen,rov-, 10-1 Vaasank. 1 A. T. 1276,

Kotamist». Kalewanl. 6, klo 4—5, t. 1179.
Suom. maa seurak. pappeja.

Nititainen esil. p. Pelleiwonl 14 i A as
3 telef. 777.

ErUaisia liikkeitä:
MliCan avoiuna joka arkipäivä klo
UIUBOU li—l ja pyhä- ja juhlapäivi-
nä klo 18—a
V A ¥ piTA vanhin suomalainen hen-
åXJXuiJ V A kivakuutusyhtiö.
n • Raakin. Henkivak. Yhtiö
\ 11HIti I Viipurin Haarakonttori,
Ull Hl Vaasank. 17 (Pnnaeenlähteen
UUUIUI apteekki talo) At. klo 10—2

ja 4—6. Puhelin 17 50.

"•SSST FENNIA, ™ku

Vekrotniemen Höyrysaha
ja Höyiöysloitos

myy halvimpiin hintoihin höylätty-
jä ja höyläämättömiä puutarpeita
kaikenlajisia niinhy vin ulkona kuin
höyryllä kuivatulta.

HUOM. ! Hyviä ripapuita.
Telefooni 102.

Pekka Silvennoinen
Herkku- Hedelmä- ja Siirtomaatavara-
kauppa. Mustainveljestenk. 11.Puh. 1218.
Hotel Pensionat Vuoksela Imatran aseman
läh. suos. P. Häkkinen
Wirwotusjuomatehdlls T. I. Aro Wille.

yhtiö. Puhelin 17 24.

Helsingin KuKkniinuppn
Pohjoispankin talo, puhelin 2 57

ltä-Suo»nensuurin seppelesitomo
Viipurin Torvisoittokunta! johtaja

J. "Willgren, Papulank. 4. Tel. 1006.

Kihloissa.
Viip. 1 k. 1 8.

Ahonen
Viipuri 16868

I" ämmin kiitoksemme kaikille ya-
*-* taville ja tuttaville, jotka ku-
killa Ovac kunnioittaneet rakaste-
tun puolison ja äitimme Charlotta
. aihlda KockstrSmio muistoa, tahi
muulla tavalla ottaneet osaa syvään
suruumme.

Omaiset.
V.N.829. 16892

Kokouksia.
Viipurin

K a u p n nginvaltausmiehet
kokoontuvat perjantaina 10 pna
marrask. 1911 klo V 2? i> P- Raati-
huoneella. 16651

Piirustukset jakustannusarvio ovat
nähtävinä sanotulla kansakoululla.
Urakoitsijalta vaaditaan työn kun-
nollisesta määräajalla täyttämi-
sestä ja ennakolta annettavista
rahoista semmoinen takaus, jonka
rakennustoimikunta katsoo voivan-
sa täysin pätevänä hyväksyä. Ra-
kennustoimikunta pidättää itselleen
oikeuden joko hyljätä tai hyväk-
syä tehtävät tarjoukset Metsä-
miklin kansakoulu sijaitsee 4 km.
päässä Nivan asemalta.

Jaakkimassa 5 p. marrask. 1911.
Rakennustoimikunnan puolesta:

16789 Antero Veijalainen.

PT 45 osaketta^

Ibd mm
myydään pörssihuutokaupallakaup-
paklubi! huoneustossa Viipurissa
torstama 16 pnä marraskuuta klo
1 päivällä, (V.N.820) 16331 Atleto-Herkkukaurajauhoja

(isoissa vihreissä paketeissa)
on parhain soppiin ja velliin. Atleto-
jauhoja sulatetaan lasillisessa kylmässä
vedessä, sen jälkeen kaadetaan kiehuvaa
vettä tahi kiehuvaa maitoa päälle jakoko
perheelle riittävä ruoka on silloinvalmis.

Atleto-iauhoista syntyy erinomainen
maukas ja halpa soppa, kuin myös velli.
Tavara on tuores ja yhtä hyvä kuin par-
haat aikomaan valmistukset, vaanpaljon
halvempi. Saatavana Viipurin Höyry»
Myllyn myymälässä Katariinank. 19.
16439

Urakka-
bontokaoppa
Kurkijoen Tervun

kansakoululla, i
Urakkahnutokanpalia, jokapide-

tään joulukuun 4 päivänä kello
11 a. p. Pekka Heinos,.i talossa
Tervan kylässä, tarjotaan tehtä-
väksi talo Tervun kansakoulupiiriä
varten. Rakennukset tehdään pää-
asiallisesti maalaiskansakoulujen
rakennuspiirustusten komitean mie-
tinnössä olevan 8 numeron mu-
kaan ja kaikki rakennustarpeet,
lukuunottamatta rakennushirsinä
käytettäviä hirsiä, ovat urakoitsijan
itsensä hankittavat. Työ pitää olla
valmis ensi elokuun 20 päivänä
ja on huutokauppatilaisuudessa
esiintuotava pätevät, virallisesti
vahvistetut, luotettavat ominaiset
takaukset kelvollisesta määräaika-
naan tehtävästä työstä ja työai-
kana etukäteen maksettavista ra-
hoista.

Lähempiä tietoja annetaan huu-
tokauppatilaisuudessa sekäKirkon-
kylän Kansakoulun johtokunnan
luona.

Kurkijoki, marrask. 7 p. 1911.

Kirkonkylän kansakoulun
Johtokunta. 16781 Vuokrattavana.

Tilava puotihuoneusto
vuokrataan heti. Sopiva myöskin varas-
toksi Ärinä Osakeyhtiön talossa Torkke-
linkatu 7. Lähem. P. Salon kaupassa sa-
massa talossa. 16670

liitu tupakoitsijoille 1
Tänään kauppaan lasketut

» » savukkeet ■■■■■■■■
ovat valmistetut parhaasta Turkin Debeck tu-
pakasta. Renommée savukkeiden tuoksu
ja maku on erinomaisen miellyttävä. Hinta koh-
tuullinen. Koettakaa! Saatavana kaikissa
hyvin varustetuissa kaupoissa.

Kunnioituksella
F. SERGEJEFFIN TUPAKKATEHDAS

Kenkjä, Kalosseja,
Voimistelutohveleita

sekä
Kurpposia halvalla

fllpo Kolehmaisen
KenKä- ja KalossiKaupoissa

Torkkelink. 20, telef. 1431.
Torkkelink. 4, telef. 563.
Kulmahallissa myymälä 23.

Halutaan vuokrata.
Halutaan vuokrata PIANO
eli flyygeli. SuosiolL vast. pyyd. telet.
8 65. 16885

Paikkoja avoinna.

POtevfl raomisahurl
saa pysyväisen paikan

HelylSn sahalla.
Hakemukset lähetettävä osoitteella :

Helylän saha, Helviä. Telef. 81. 16866

■ ■
: MASAN PUUVILLATEHDAS i
S osake™ S
3 KÄLHSTOS- ja KUTOMALANGAT ovat parhaat Sen 3■ PUUVILLAKANKAAT ovat yhtä kauniita J"B kuin kestäviä. Sen KALASTUSVERKOT ■
B ovat halpoja ja kuitenkin verrattomia. Sen B
D OMPELULANKA on kestävämpää ja parem- B
oj paa kuin venäläinen ja muu ulkomainen. m

MUISTAKAA sentähden aina ostaa _

a WflflSAH PUOVILLATAOAROITd. b
O sillä silloin tulette olemaan tyytyväinen! B
■ B

Viipurin
Viipuri Kauppatorin varrella. Telef. 712.

suosittelee monipuolista hyvin lajiteltua

Kauppa Osakeyhtiö
Sekatavarakauppaansa.
K. T. Forstén'in

Knkka- ja Siemenkauppa s
Torkkelinkatu n:o 2. Puhelin mo 459.

Kasvavia ja leikkäkukkia, Seppeleitäpä muita Sitoma-
laitteita. Siemenifi.

Kaikki halpoihin kohtuhintoihin.

Pääsylippuja
tamfln tehden konttoorissa.

KARJALA

Kirkollisia ilmotnksia.
Mortin Lutherin pöntön johdosta

on illanvietto yleisölle tänään klo 7 ip.
Luth. Rukoushuoneella. Esitelmän pitää
Lutherista rovasti Jauhiainen ja puhuu
kolportööri J. Huhni. Kuorolaulua. Ovi-
raha vapaaehtoinen. 16851

Myytävänä.
S ■■■■■■■■ ma ■

Iltahtfhiß
: (öÉsfJ. friiji) g
H Viipuri Puhel. 91 »

s ■
a tukkuka °Paila i* vänem- W
W Jr / missä määrin koti- ja D
B alkomaisia tuotteita sekä kaikkea B
I rihkama- ja seiatavaraa. ~

B ■B B

[ Karamelli- Marmeladi ja i
[ MirileMas j
jg Karamellitehtaan Puhelin 91 £
B ' B
9 B
0888888888888888888

Perjantaina Marraskaan lIT päivänä

H » fi j n a ■

16884



Perjantain* Martåsknun 10 pHvånS

Kaikki
että

letavat,
R. lllNlltn'!» lupMlllelllnlln
sikarit, paperossit jamahorkka
Ito I, II Ia parasta priimaa

ovat hyväksi tunnettuja ja ostavat sentähden ainoastaan niitä.

HUQM.I Ainoastaan

I SondéPlß Tilaus paperossit sM»
Katsokaa, että todellakin saatte niitä.

K. Sandenen Tupakkatehdas
Viipurissa. 16808

Ensi luohan
Unisten jo miesten

Pietarliikitfa H:o 1
Rflfit&llen öso&eylitlö

Tapaturman
varalta

on edullisin vakuuttaa

Tapatnrfflaraiaotnsosakeylitiö

Kullervossa
jonka asiamiehinä toimivat

Terijoella: 111. JD. Jnhinen ja
S eifvengren.

Eaivolassa: Herra p. Paavolainen.
Uudellakirkolla: Herra p. Cerno.
Perkjarvellä: Herra H. Yyovx.

Ml
Ulosottokaavoja

T. I. Konttorissa.

iii

iLaioojai
hankkii ||

I Söderhjelm & Thesleffin 1
konttori Vahtitornink. 10. Tel. 103

Klo 10—i/il.
11905

Suomen

BliintiilivUiii
asiamiehenä toimii

Huveja.

Terijoella
Tullipäällysmies 1 M. INKINEN

luonial. Maaseututeatteri.
Perjantaina marrask. 10 p. klo 8.

.Alennetuin hinnoin

. ...,.- .-, . , . • .k "

Juhannustulilla.
Kihlaus.

Sorrentossa. i 6796

Puotishekkiä

Viipurin Työväen Teatteri.
Lauvantaina 11 p. marrask. klo 8 ip.

en&i ilta

..Kadounuttestamentti"
4-näyt. ealapoliisikomedia, Doylen rom.

kirj. F. Bonn.
Lippuja saadaan klo 8-9 ip. tänään

ja huomenna klo 7 ip. alkaen. 16878
Talikkalao V. P. K n Näytelmäs.
esittää talollaan lauantaina marrask. 11
p:nä 1911 T. V. P. K:n Jouhiorkesterin
suosiollisella avust. alennetuin hinnoin

„Kylän heittiö". .

Unkarilainen kansannäyt. lauluineen ja
tanssineen 4 näytöks., kirj. Edv. Toth.
Suom. A. Jalava. Alkaa klo 8.15 ip. Is-
tuinpaikat —: 75 ia seisomap. —: 50 p.
Työ.6o7. 16880
Viip. 1 k. 1 s. 60 mm.

Naisliiton

Iltama
Lasten kesäsiirtolan hyväksi lauvantaina

11 p:nä marrask. klo V2B
Raatihuoneella,
OHJELMA: —

Alkusoitto, Villgren'in soittokunta.
Puhe, rouva Ester Hällström.
Soololaulua rouva Sylvi Silander.
Viulusoolo, orkesterin joht. I. Weneskoski
Soololaulua, näyttelijä B. Jorma.
Lausuntoa, rouva Lyyli Lydén.
Köorilaulua, Viipurin seudun opettaja

yhd. sekakuoro.
Satu, näyttelijä livari Paatero.

-TANSSIA. -

Pääsyliput: Ennakolta 1: 50, ovella
2 —. koululaisilta 1: —. 16886
Viip. 1 k. 1 s. 25 mm.
H. S. yjNiemen Sfeidon"

Arpajaiset
on sunnuntaina tk. 12 pnä 1911 Arhetet»
Vännerin huoneustolia (Mustainveljesten-
katu 11). Arpojen hinta 25 p.
16862 ArpajalstoimikunU.
Suom. Sos. dem. Nuorisoliiton

Viip. os. N:o 10
viettäf

Hauskan iltaman
Palokunnan talella sunnuntaina 12 p.
marrask. Alkaa klo 7 ja loppuu klo 1.
Oviraha 1 mk.
16888 Huvitoimikunta.

Uuno N>MW.ffi Bw T.tnont- m& 81»il I toritsa. MM Soittaa Italialainen Laulu- ja Soit-
te Daisorkestarl »«110 Cfiorino
10 pistt marraskuuta.

PäiTällls- la Iltakonsertti.
16887

KARJALA

wm ifmum
Kysymys Wiipurm laimm sllpontt-

feSta on wiime aäoina ollut julkisuu-
dessa niin tyhjentämän keskustelun e»
sineenä, että ken hywänsä, joka ottaa
siitä wielä puhuakseen, ei tooi Walt»
tää llmaraa joutua toistamaan sellais-
ta. mitä jo moneen kertaan on tay
tu esille. Alla olewan tarkotlilsena ei
olekkaan tuoda mitään uutta keskus»
teluun, waan ainoaåtaan wirlistää
muistia. Keskustelun wireillä'pitämi»
nen tässä muodossa on mielestämme
Malttamatonta siksi, kun on saatu war»
muus siitä, että kysymys Kiwennawan
ja Uudenkirkon erottamisesta todella
on siirretty päiwäjärjestyksestä. Tois»
täiseksi tätä warmuutta ei ole.

MW oileuskantakysymykseen
nähden on, sai wiimeksi toista kuukaut°
ta sitten julkaisemassamme erityisessä
Kiwennawan numerossa laajemman
selwittelyn osaiseen. Tässä wain vax»
distettakoon, että puheenalaisten pitä-
jäin silpominen Suomen waltioruu°
miista olisi ennenkuulumawn perus-
tuslainrikos, niin yuutawa, niin weri«
nen wääryys, että se jättäisi kaikki äs-
kenkuluneitten ja nykyisten sortoaiko-
jen tähänastiset laittomuudet kauas
jälkeensä.

Venäläiseltä taholta an kumminkin
huomautettu, ettei erottamistoimenpi»
de woine olla niin ennenkuulumaton
perustuslainrikos. koska sentapaista
on aikanaan itse suomalaiselta wiral-
Itseltä taholta ehdotettu.

Todellisuudessa ehdottikin tammi»
kuulla 1824 silloinen »valtiosihteeri
Rehbinder, että suuriruhti:v aas'
ta erotettaisiin ja keisarikuntaan yh°
distettäisiin Käkisalmen kolme kihla»

kuntaa (nykyiset Käkisalmen, Kurki»
joen, Sortawalan ja Salmin kihlatun»
!nat) sekä Kiwennawan, Muolan ja
Walkjärwen pitäjät. Ehdotus oli epä-
toiwon ilmaus. Olot Mipurin lää°
nissä oliwat muun Suomen yhteyteen
palauttamisen jälkeen yhä sekamat ja
onnettomat. Lahjotusmaiden wena»
laiset haltiat oliwat tyytymättömiä ja
tekiwät woitawansa herättääkseen
wallanpitlljissä wihaa Suomea Vas-
taan. Rehbinder pelkäsi siitä koitu-
man turmiota koko maalle eikä tien-
nyt muuta neuwoa, kuin että kipeä fofc
ta leikattaisiinpois pikemmin kuin koko
elimistö karsisi wahinkoa. Keisari
Aleksanteri ensimäinen hylkäsi kum-
minkin ehdotuksen, mutta Nikolai ensi»
mainen otti uudestaan esille tämän on°

nettoman ehdotiiksen 1827. Lahjotus-
maakysymys oli sillä wälin ratkaistu.
Rehbinder ei enää velännyt wenäläis»
ten ylimysten ynseää mieltä ja koetti
nyt estellä. Mutta keisari pysyi aja»
tuksessaan ja lähetti Rehbinderin e&*
dotuksen senaattiin. Senaatin keho-
tuksesta prokuraattori Nalleen tällöin
antoi lausunnon, jossa hän huomautti
että aiottu toimenpide olisi wastoin
sitä oikeudellista asemaa, jonka näi-
den asujamet oliwat saawuttuneet yh»
distämisen kautta, ja korosti erittäin
sitä, että heillä oli edustusoikeus Suo-
men waltiopäiwillä, jota heiltä ei woi-
tu riistää ilman säätyjen suostumus-
ta. Senaatti antoi omasta puolestaan
samansuuntaisen lausunnon. Pohja!»
taan oikeamielinen Nikolai antoi tä°
män johdosta koko kysymyksen raueta.

Kerrotulla wälitapautsella on eri-
tyinen todiZWZwoima sen käsityksen
hywäksi, ettei Wiipurm läänin silpo-
minen enempää kokonaisuudessaan
luin osaksi woi tapahtua ilman Suo»
men eduskunnan suostumusta. Sillä
on tämä erityinen todistuswoimansa
syystä, että se ilmaisee niiden henkilöi-
den kannan, jotka itse oliwat olleet lä-
hellä tapauksia, itse nähneet yhdistä-
misen ja> tiesiwät toimenpiteen sisällön
niin sanoaksemme ensi kädessä.

Se Suomen alueellinen eheys, louk»
kaamattomuus. jonka perustuslakim»
me turwaa ja jonka keisari Nikolai sil-
loin nimenomaan tunnusti erottamis-
llikeestansa luopumalla, on woimassa
nyt niinkuin silloinkin.

Tässä yhteydessä ei woi vlla erityi°
sesti huomauttamatta sitä omantun-
non ristiriitaa, sitä omantunnon
hätää, johon kyseenalaisten pitäjäin
asukkaat saatettaisiin, kun heitä erot-
tamis» ja yhdistämistoimenpiteen jäl°
k«n alettaisiin pakottaa wastoin hai»
litsijalleen ja maansa perustuZlaeMe

MM-
antamaansa uskollisuudenwalaa totte-
lemaan uutta laitonta esitoaltaa ja
uusia, heihin nähden oikeudellisesti pä°
temättämiä lakeja. Suunniteltu oi»
Ikeuslnurha esiintyy sitäkin barbaari,
sempana, laalalaisemftana ajatellessa
kaikkia mitä siweellisiä kärsimyksiä,
joita se tuottaisi tuhansien uskollisten
lainkuuliaisten suomalaisten mielissä.

Venäläiseltä taholta on kumminkin
juljettu wäittää, että tämä omantun-
non hätä supistuisi sangen wähiin,
koska muka puheenalaisissa rajapitä-
jissä ei olisi todellista rak-
kautta Suomea kohtaan,
maan päintoastoin kiuUymystä „fty.

hään Venäjään." Varmemmaksi wa-
kuudeksi on pyritty esittämään asiat
siinä Valossa, että Viipurin lääni oi»
keastaan olisi Venäjän ikiwanhaa
omaisuutta, että sen asujamet, karja»
laiset, eiwät olisi warsinaisia suoma°
laisia, waan että he uskonnoltaan ja
tunteiltaan trnffa kuuluisiwat Venä-
jän kansaan.

Törkeämmin tuskin woi totuutta
wääristää.

Wiipurin lääni on aina ollut suo-
malaisen kansanheimon asuinalana.
Karjalaiset awat samaa Suomen kan°
saa kuin maamme muukin »väestö, sa°
maa lihaa, samaa merta. Näitä Veri-
heimouden siteitä muun Suomen asu»
jamiston kanssa olvat edelleen histo°
rialliset waiheet kaukaisesta mennet*.
syydestä asti yhteisten kokemusten, t)t>
teisten kansallisten tatfantotapain ja
waltiollisten ihanteiden siteillä lujitta-
neet. Jo warhain, niinä satana wuo»
tenä, jotka tämä lääni sai Stolbowan
rauhasta Uudenkaupungin rauhaan
saakka jolkanmttomana olla yhteydessä
muun Suomen kanssa, ehti yhteiselä»
mä wapaitten laitoksien suojissa kas-
Mattaa nuo yhdyssiteet niin wahwoiksi
jakestäwitsi, etteiwät myöhemmät kat-

kerat ulkonaiset kohtalot saaneet niitä
katkaistuiksi. Niinpä ei wieraan wal-
lan niinä kowan onnen aikoina, jotka
sittemmin seurasiwat, milloinkaan to»
dellisesti onnistunut taiwuttaa tämän
loäestön «ikeuskäsitystä mukautumaan
outoihin lakeihin ja laitoksiin eikä wie°
rottaa sitä kansallisuudestaan ja tie-
lestään. Tässä sorronalaisessa wäes°
tössä asui päinwastoin lähtemätön kai-
puu päästä jälleen muun Suomen yh-
teyteen. Kun tämä Vihdoin 1811 ja-
lon hallitsijan ylewämielisen lahjotuk-
sen kautta toteutui, ehjentyi pirstottu
kansa lopullisesti.

Samoin kuin kauniissa Karjalassa
kaksi Valtakuntaa on maista tapellut,
on täällä kaksi uskokuntaa sieluista rii°
dellyt. Siitä on ollut seurauksena, et-
tä osa wäestöstä on ollut kreikkalais-
katolista. Mutta siihen onkin kaikki
henkinen yhteys »venäläisten kanssa
oikeastaan supistunut. Kreikkalaista-
tolisia uskontunnustukseltaanon Suo»
messa kaiken kaikkiaan n. 38,000.
Näistä owat kansallisuudeltaan ja tie»
teitään Venäläisiä Vain mttätön mää-
rä, n. 4,000 henkeä. Muu Väestö on
wereltään ja kieleltään suomalaista.
Mutta kuinka Voi näin ollen Väittää,

tttä karjalaiset olisiVat toista kuin
muu Suomen kansaa

Wai ei tässä suomalaisessa VäeZ-
tössä olisikaan todellista rakkautta
Suomea kohtaan? Ehkäpä w-
siaankin kreikkalaiskatolisten kar-
jalaisten Valistumattomimman osan
suusta sopimilla keinoilla saataisiin
esille mielenilmaisu tämän läänin a°

nastamisaikeiden "yVäksi. Mutta sii-
tä ei saa mennä päättelemään, että
tuollainen mielensuunta olisi edes
kreikkalaiskatolisten karjalaisten kes-
kuudessa yksityisiä poikkeuksia laajem°
malle tarttunut. Sellainen epäilys-
kin päinwastoin loukkaisi törkeällä ta»
Valla tämän Väestön Valistunetta
aineksia heioän paraimmissa tunteis-
saan, heidän uskollisuudessaan jarak-
kaudessaan kansallisuuttaan ja suoma»
laista isänmaataan kohtaan. Ge ttmte-
Vat itseänsä yhtä hywiksi suomalaisiksi
kuin heidän luterilaiset maanmiehen-
sä. Eikä toisin saata ollakkaan. Sillä
ei suinkaan suomalaisen tarwttse lreik-
kalaiskatolisen uskonwnsa tähden luo-
pua kansallisuudestaan, enempää kuin
eteläsaksalainen tai englantilainen roo°

malaiskatolisen uskontunnustuksensa
tähden lakkaa olemasta saksalainen tai
englantilainen.

Karjala jakarjalaiset kuulumat siten

fefö toereltään että historialtaan ja to.
to henkiseltä olemutseltaan erottamat,
tomasti ja elimellisesti Suomen maa-
han ja lansaan. •

Mutta Viipurin läänin wäestö on
myöskin taloudellis esti
elimellisessä yhteydessä muun Suo«
men kanssa. Se «n wilklaassa ja
monipuolisessa rautatie- ja höyrylai»
wayhteydeZsä maamme muiden osien
kanssa. Ollen Suomen, mutta
ei Venäjän, tullirajan sisäpuo-
lella Viipurin lääni saa huo-
keampia tehdastuotteita kuin keisa-
rilunta ja on sitä paitsi turwassa
muutamien Venäläisten maatalous-
tuotteiden kilpailulta, joka woisi käydä
turmiolliseksi Viipurin läänin maa«
laiswäestölle/

Viipurin läänin silpominen waikut.
taisi sywältä tähän taloudelliseen kolo»
naisuuteen. Huomautettakoon ensin»
näkin, että waltiollll on tässä läänissä
paljon metsiä. Saimaan kanawa, lah-
jotusmaita, kostia, rautatiet. Tämä
omaisuus yhdessä tästä läänistä kan-
nettawien werojen kanssa on osaltaan
ulkomailta saamiemme waltiolamojen
Vakuutena. Tämä wakuus heikkenisi
tietysti, jos Viipurin lääniä enemmän
tai wähemmän silwottuisiin.

Otettakoon lisäksi lukuun kaikki se
sekaannus, jonka tuollainen toimenpi»
de toisi mukanansa teollisuustoimin-
nan ja liike»elämän alalla. Maan-
Viljelyskin joutuisi warmaan kärsi'
mään. Ainakaan ei Hypateettiyhdis.
tys tietenkään woisi olla sijotuksiansa
täällä irtisanomatta. Ilsityisille tuo»
tettaisiin täten paljon waikeutta ja wa-
hinkoa.

Nämä tällaiset seikat siwuutetaan
aiwan kewyesti Sltomensyöjälehdis.
tössä

Lystikkäinwiä Väitteitä, joita erot-
tamiZ. ja yhdistamiskysymystä koske»
Vassa keskustelussa on tuotu esille, m
se. että Wiipurin läänin ny-
kyinen kukoistus ei riip°
puisi sen palauttamises-
ta muun Suomen yhtey»
teen. Vaan Pietarin läheisyydestä.

Päinmastaista todistan jo historia-
lin. Kaikissa asiakirjoissa Mä ajal-
ta, jolloin palauttaminen muun Suo°
men yhteyteen tapahtui, on mitä su-
rullisimpia kuivauksia niistä oloista,
jotka Wenäjän Vallan aikana oliwat
Wiipurin läänissä päässeet Vallitse»
maan. Talonpoikain tilat oliwat o-

nmwaltaisella tawalla siirtyneet wenä-
laisten aatelismiesten täsiin ja talon»
pojat itse joutuiwat »turpeeseen sido-
tuiksi" maaorsiksi, joita ei sentään
saanut myydä niinkuin maaorjia muu»
alla Venäjällä ja joka Vapaasti hal»
litsi irtaimistoansa ja sai haastaa
herransa oikeuteen. Kun oikeuden-
käynneistä ei kumminkaan ollut apua,
syntyi talonpoikaislewottomuuksm, joi»
ta toisinaan sotatväen „rangaistuZret-
kilta" tukahutettiin. Hätä, tietämättö»
myys ja maaorjuus Väestön keskuu»
dessa sekä sekaannus ja lahjomisjär-
jestelmä hallinnossa oliwat aikaansaa-
neet sellaisen tilan, että se herätti We-
näjän hallituksessakin huolta. Tämä
rappiotila se myös tärkeimpänä teki-
jänä Vaikutti Aleksanteri ensilnäisen
päätökseen palauttaa läänin muun
Suomen yhteyteen.

Ei ole ihmeellistä, että tuollaisten
olojen Vallitessa Vierasta Venäläistä
hallintaa täällä Vihattiin ja että kyti
sammumaton halu päästä Vihatun
hallituksen ikeen alta. Tuloksena yh-
teydestä Wenäjän kanssa oli ollut, et»
tä puolet läänin alueesta jakolmasosa
Väestöstä oli Venäläisten lahjotus-
maaisäntien kiristysten ja sorron alai»
sena. Suomen Valtio oli, sitten kun
tämä lääni oli palautettu muun Suo-
men yhteyteen, pakotettu noin 17:llä
miljoonalla markalla lunastamaan
lahjotusmaatalonpojille takaisin hei»
dan tilansa. Suomen waltio se sitten
myös on pitänyt huolta tämän maam-
me kulman kohottamisesta henkisessä
siwistyksessä. Nämä seikat ynnä Vä-
eston oma kohoamishalu owat luoneet
Wiipurin läänin nykyisen kukoistuk-
sen.

Ellei niin olisi laita. Vaan jos tä-
mä kukoistus todella riippuisi Pieta»
rin läheisyydestä, silloin pttäisi Voida
osoitan samanlainen kukoistus rajan
tuolla puolen Inkerinmaan ja Wenä-
jän Karjalassa. Mutta tuskinpa ke-
nenkään tehnee mieli Verrata sikäläisiä
oloja Wiipurin läänin oloihin enem»
pää kansanwalistuksen tuin kansan-
Vaurauden aloilla.

Wiipurin läänin silpominen tietäisi,
että silwotut osat käwisiwät rappeutu»
mistään kohden.
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muun afujamistoi. lanssa kanfallisuu-
deltaan, kieleltään, oikeuskäsityksel-
tään, waltiMtsUta ihanteiltaan ja ta°
toudellisilw harrastukslltaan elimelli-
nen kolonaisuus. Tämä tajutaan elä»
wästi nimenomaan niissä kahdessa ra°

javitajässä, jonka erottamisesta wiime
aikoina on ollut puhe. Tämä tajunta
on saanut faunini ilmaisunsa siinä
adressissa, joka näinä päiwina heidän
keskuudestaan on Valtaistuimen kor-
keuteen ofotettu. Turwautuen iki»
wanhaan oikeuteensa »käydä ku°
mntaissa" owat näiden pitä»
jien asukkaat suuressa hädässään
päättäneet kääntyä hallitsijansa pua«
laen anoen, että hän mahtamalla sa-
nallaan tekisi tuhoisat suunnitelmat
tyMsi.

Siinä selwin sanoin se, mitä näissä
rajapitäjissä aiotuista toimenpiteistä
ajatellaan.

Silpomisen puolesta c\t tuohi esille
yhtä useita kuin kirjawia perusteita.
„Kyllä susi syitä saapi"

.
. .

«*>*

Naurettawimpia on se, että se olisi
tarpeellinen waltakunnan ja sen pää»
kaupungin turwallisuuden
lannalta. Koko maailma tietää että
kiwennapalaiset ja uuskirtkolaiset sa-
moin kuin koko Suomen kansa owat
ehdottomasti uskollisia keisarikuntaa
kohtaan. Mutta juuri silpominen olisi
heidän lojaalisuutensa uurtamista. Se
olisi omansa johdattamaan näiden pi-
täjien asukkaita «pätoiwon tielle. Se
pakottaisi heitä samoin kuin koko Suo-
mea, joka ei tietysti milloinkaan lak>
kaisi tehostamasta oikeuttaan näihin
pitäjiin, etsimään etuansa kaikesta, jo»
ka olisi »väärintekijälle »vahingoksi, ja
juuri se tekisi lähinnä kyseenalaiset pi«
täjät, mutta myös koko maamme wal>
tiollisen tyytymättömyyden ja lewot»
tomuuden tyyssijaksi.

Ia niin rikas kuin Venäjä onkin,
emme usko, että sillä on Maraa luoda
äärimäistä tyytymättömyyttä sinne,
missä ennen tyytywäisyyZ ja rauhalli»
nen kehitys on wallinnut. Rohtenem-
me senwuoksi uskoa, että kysy«ys Uu°
denkirkon ja Kiwennawan pitäjäin
erottamisesta' samoin knin Wiipurin
läänin muunlaisesta silpomisesta ei
koskaan ole ratkeama myönteiseen
suuntaan.

Uudenkirkon [a
Kivennavan adressi.

Lähetetty eilen senaattiin.
Helsingin aamulehtien mukaan ker-

roimme eilen, että Kiwennawan ja
Uudenkirkon adressia ei täkäläisestä
kuwernöäriwirastosta lähetettäisikään
edelleen, waan se asiakirjana Intettäi°
siin kuwernööriwiraston arkistoon ja
ainoastaan wenäjänkielinen ote siitä
lähetettäisiin maan kenraalikuwernöö-
rille.

Tämän uutisen johdosta käwi kir-
jailija Milka Uotinen, joka sa»
notun abressin Uudenkirkon ja Ki°°
wennawan kuntien waltuuttamana oli
sisään jättänyt, eilen asiaa kuwernöö°
rinwirastosta tiedustelemassa. 28. t.
lääninsihteeri A. Wäntti, jata hän pu°

huiteli kun läänin kuwernööri ei oi-
lut tawattawissa, selitti, että sanoma»
lehtien lewittämät tiedot oloat airoan
perättömiä ja että adressi Ia»
hetetään senaattiin. Kysyjä huo»
mautti. että siinä tapaukseZ»
sa, että adressi aiottaisiin jättää
lääninhallituksen arkistoon, ottaisi hän
adressm pois ja toimittaisi sen suoraan
senaattiin. 38. t. lääninsihteeri wa»
kuutti, että adressin senaattiin lähettää
misestä on jo annettu kuwernöörin
wirkatirjelmä. joten pelko adressin
tänne jäämisestä on aiheetonta. Ad°
ressin lähetys on wiipynyt, kun tvenä»
jänkielinen käännös ei ole ennemmin
joutunut, joka maan kenraalikuwer»
nöörifle lähetetään.

Eilen waimalta taholta saamamme
tiedon mukaan lähetettiin adressi eilen
täkäläisestä kuwernoörinwirastosta fe-
'naattiin Hänen Majesteetilleen ofote»
tun kirjeen kera, jossa lyhyesti maini°
taan adressil. lähetys.

Suositellaan

Kondiittori-
■■■ 1IL&6XX2I ■■■
Torkkelinkatu 4. Puhella 611

Alfred Pursiainen.
I ii n n i t t iiwii Histo-
riallinen romaani
Earl Blink

Kuolon
enkeli

440 siwua. Hmta 1:90; sid. 2: «5,

lännittäwä kertomus, jossa ta«
paulset ripeästi seuraamat toi-
siansa, immenryöstöt. salawch-
leet. juhlat, taistelut j. n. e. Ker-
tomus liikkuu suureksi osaksi Suo-messa.

Carl Blinlin historiallista ro-
maanisaijaa saadaan tilata tästä
nyt ilmestyneestä osasta alkaen.
Willkaan ja jännittämän esitystä*pansa. raitishentisen sisällylsensä
ja tumattoman huokean hintansamuolsi omat nämä romaanit
omiansa suuren yleisön tuetta-
»aksi Kaikkiaan sarja läsittäö
14 osaa, joista yllämainittu on jäi-
jestyksesfä kolmas.

Tilaaja, joka sitoutuu lu-
nastamaan koko sarjan, saapi
wiuneksi ilmestywät Kustaa
ll Aadolfin aitoja käsittelemät
kaksi osaa ilmaiseksi
Sarjan ensimäisen osan nimi on
»Lappalaistm kuningatar", ja onse nyt loppuunmyyty, mutta uusi
painos walmistuu aiwan pian.
Toisen osan nimi on «Suomen
ruusu". Tilaaja Moi «lottaa tt-
tauksensa lunastamalla nyt „ Kuo-
lon enkelin" ja myöhemmin taksi
edellistä osaa.

Sarja on tilattawissa kaiwen
kirjakauppojen ja asiamiestemme
kautta setä suoraan meiltä.
Kustannusosakeyhtiö Otawa,

Helsingissä.
16845

Luomen kysymys.
Suomen lakiehdotukset ja

hallitus.
E-liZpKiwän „Now. Wiemja" kirjot*

poliittiset puolueet owat sellvittäneet
suhteensa Suomen laliehdowlsim, Ma
owat perjantaina esillä duumassa. Kai-
festa päättäen tullaan molemmat laki-
ehdotukset hylvälsymään ilman suurempia
muutolsia. Nienäläisten oikeuksien tasa-
arlvoisuutta suomalaisten oikeuksien kanZ»

sa eitvät ainoastaan ole päättäneet kan»
natkäa oikeistolaiset, nats onaliZtit ja lo-
taluulaiset. waan wieläpä edistysmieli-
letkin. Niitä lvastustaa ainoastaan ää»
rimmäifen wafemmiston ja kadettien
pieni ioutko

(suomen lakiehdotuksien johdosta oda-
letaan myöskin uuden pääministerin e»
pintytvän.

Kuten meille on kerrottu tulee W. 31.
Kokowtsow «siintymään sotilaZlorwauZtcl
loZkewan 1111-ehdotulfen puolesta setä se»
Uttämään wenäläisten oikeuksia koske-
loan lakiehdotuksen periaatteellista puol-
ta. Lakiehdotuksen Minneistä osaa, jossa
puhutaan suomalaisten wirlamiesten
wastuunalaisuudesta roenäläifen oikeuden
edessä, ei mmisterineulvoZton puheenjoh-
taja tule koskettelemaan.

Tätä lakiehdotuksen tfaa tulee rannat»
tamaan oikeusministeri I. G. Shtsheglo»
loitow, jota selittää wälttälnättömyyttä
antaa tällaiset asiat tuenalaisen oikeuden
rattalZtawilsl, sillä wenäläisten etuja
woi puolustaa ainoastaan menolainen
oikeus.

Suomen lakiehdotukset ja
oikeistolaiset ryhmät.

Eilispäiwän „RctshiZsä" on seuraa»
wia tietoja oileistolaisten ryhmien suh»
tautumisesta Siwmen latiehdotuisiin.

Kaitli oileistalaiset ryhmät niin duu»
massa tum uxlltalunnanneuwaZtllssatin
hywäksywät täydellisesti Suomen lakieh»
dotukset niin etta natswnalistit. ollen ytz»
teistyöss» oileistolaisten kanssa, «iwät
ainoastaan luowu Suomen latiehdotulsi»
en »voimaansaaiwmlsesta. waan lvielä»
pä sitä liirehtiwät.

Ollen täydellisesti samaa mieltä A. A.
Mrtaiowin tanZl», joka «li hywissä inl»
leissä oileiswlaisten kanssa jo ollessaan
ministerin apulaisena, suylautuwat nat°
lionaliötit ja oileistolaiser häneen tay.

taa:
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Sivukauppa: Neitsytniemi, Ma-
riankatu 5. Puhelin 12 57.

»!»>!!>!»! na»-aaf miimme

2» mm

! Mtri
Oekortflssa

Karjalank. 10.
Nykyajan hauskin
j» täysin tyydyttävin
ohislma, ei väsyttävä.

Päivän tärkeimmät uutiset.
Yli ohjelman taiteellisia esityk-
siä. Näyttämösali tilava, jär-
jestys nykyaikaisin. Sisään-
pääsy jokaisen kuvaelman

välillä.

Näytännöt arkipäivinä klo
s—lo. Pyhäpäivinä klo 2—ll

SS
oellä luottamuksella . Hanen hanaZ lan»
tans» <äaw»nen wenlllä,-tyttämispolitm»

tllssl» on tunnettu duumassa je sen wuol-
fr duuman oikeiston johtajat koettawat
laada häntä kiirehtimään Suomen kysy-
mhksen ratlaifua.

«Mosfija" hallituksen suh-
teestä lakiehdotukfiin.

..RoZsijll" lumoaa pää»
tajoiiiJj-eJfaan sen käsityksen, että sio-
tvari muchlllla olisi jonkinlaista lvailutuß-
la (suomen laklehboielficn käsittelyyn
Huumassa, iiesäluun 17 päiwän w. 1910
<u ikaistun lain i pykälän mukaan kuulu-
Root molemmat lamsäädännöllisille laitoU
\Mz jätetyt lakiehdotukset sellaisten joul-
teon, joitten alluunpano luuluu ylsino-

rn.un hallitsijalle. Näin ollen ei näitä
le .ctjboiulsia wo.tu jättää lainsäädän»-
nöuisim laitoksiin muuten, ku-in hallitsi»
joi aatteesta, eitä niitä liioin wo,dä pe-
ti.:.:iaa muuten tuin samassa järjestyi-

SnMtn asewelwoMsmls'
thsymhs.

Dmlmau r«ha-«siain walio-
kunnan mietintö.

Dunman raha-asiainwaliolunna»
mietinnössä sÄastetaan alulsi minis»
terineuwoston duumalle 1910 jäitä»
mää ehdotusta ja huomautetaan että
Suomen welwollisuus suorittaa wal°
takunncmrahaswon kovwausta Suo°
men kansalaisten ioapauttamiseZta
persoonallisen aselvelwMisuuden suo-
rittamisesta, on ainoastaan osa yleis»
ta jota koslee wenäläisten
ja suomalaisten aikeukfien tasottamis.
ta. Edelleen huomautetaan, että Suo-
mi kaikista teorioista huolimatta, jei»
ta Suuriruhtinaskunnan Maltio-oi»
keudellifesta asemasta on esitetty, on
yhdellä tahi toisella tawalla welwolli.
nen ottamaan osaa waltakunnan puo-
luZtukseen. Tämän jälkeen tekee wa«
liokunta laajalti selkoa kysymyksen
waiheista, ja huomauttaa, että Suo-
men waltiopäiwät oUxit aina yrittä-
neet wetäytyä pois MelVollisuutsiensci
täyttämisestä kysymyksen ollessa soti»
lasmaksujen järjestämisestä, ne owat
myös yrittäneet wallata itselleen oikeu-
den warojen käyttöön, joka oikeus lain
mukaan kuuluu yksinomaan 'keisarille.
Ainoastaan keisarillisen hallituksen
jyrkästi Maatiessä on eduskunta saatu
Maikkakin waZtahakoisesti täyttämään
welmollisuutensa. Valiokunta l)uoma°
uthaa tämän jälkeen, että keisari, kuten
tunnettua, hylkäsi senaatin ehdotuksen
Suomen sotawäei. uudelleen järjestä-
misestä ja katsoo waliokunta senwuok-
si että tällaisissa oloissa on suoma»
laisten waadittawa suorittamaan ase-
welwollisuutensa Wenäjän armeijan
riweissä tahi sitte suorittamaan kor-
wauksen mhassa. Waltakimnan armei-
jan johto on kuitenkin huomauttanut,
että suomalaisten osallisuus Malta-
kunnan armeijassa haittaisi sen yhden-
mukaisuutta. Näin ollen jää jälelle ai°
noaZtaan mahdollisuus waatia Suo»
melta raha'torwausta. On ajatelta-
toissa kaksi tapaa millä tämä korwauZ
on suoritettawa. Joko se on malset-
tawa erityisenä henkilökohtaisena we-
rona tahi sitte Suomen waltionrahas-
tan Maroilla. Valiokunta suosittelee
erinäisistä syistä wiimcmainittua
tapaa Marsinkin scnivuoksi että korwa-
usmaksut woidaa». siten saada ilman
eduskunnan suostumusta. Mitä wuo-
tuifen!torwausmaksun suuruuteen tu-
lee, tekee waliokunta ensiksi selkoa

l keisarikunnan asemelmollisten luku»
Määrästä y. m. sitä koskemista seikois-
ta. Wenäjän waltakunnan 145 mil-
joonan suuruisen wäestön keskuudes-
ta otetaan wuosittain 460,000 asewel»
Mollista. Tämän mutaan tulisi Suo-
mesta lähettää noin 9 tahi 10 tuhat-
ta miestä. Waliokunta huomauttaa.

! että nämä laskut ainaastacm ofakfi pi.
tawät puittansa. O» otcttawa huo-
mioon se tappio, mitä koituu siitä, et»
tä suuri joukko tvöknkvisiä nnebiii
riistetään teollisuudelta y. «. elinkei»
noitta armeijan ruveiyui. !>iy,ylnyKiä
mistä rahastosta korwaus alisi otet»
totoa ei waliskunta katso »oiwansa
määrätä waan jää sen asian «attaise»
minen Tuomen kruunu» huoleksi.

Lopuksi huomauttaa waliolunta
mietinnössään, että ehdotettua 20
miljoonan summaa on pidettäwä <n*
noastaan wäliaikaisena rajana. Wal°
takunnan puolustuksen johto suunnit»
telee nimittäin uusia toimenpiteitä
waltakunnan sotawäen wahtoistami»
seksi maalla ja merellä ja tämä aihe-
uttaa tuntuwia lisämenoja »aitiolle
jonka louoksi suomalaisten osuus wal-
takunnan puolustuZkustannukfiin woi
ofottautua aiwan riittämättömäksi.
Näin ollen tulee w. 1919 Suomen fuo»
riitaa waltakunnanrahastoon 20 mii»
joonaa markkaa ja tämä on maksetta»
wa kaksi kertaa »uooessa toukokuun ja
marraskuun 28 p:nä. Siinä tapaut-
sesfa että Suomen asukkaat tulewat
kutsuttawrksi suorittamaan asewelwol.
lisuutta, lakkaawat maksut.

Lopuksi huomautetaan, että tähän
tarwittawa määrä an myönnettäwä
Suomessa niistä kyfHMyksistä woi»
masfaolewain asetusten muiaan.

Sortavalan seminaari ja
hadettikoulurahennus.

<eiirt*mtioj«tulfett entzmiimen is»
Bobrikoff.

«Voitawallln seminlllliin siirtämisiä
loZlewan Huhun johdosta on kuweinööri
v. Pfaler selittänyt, että hän 'itse oli he-
lättimyt lhsymytsen aiwcm siluumennen.

KuitenVin lirjotetaan eiliselle Hbl:lle.
että iysymyksen oli helättimyt ei lulacm
muu min Bobrikoff. Kun huomautettiin,
että illdettitoulun lyllnalennulseen j»
wo:m ei millään
täwalla saa mahtum<l«n sellaista la\TSS>
ta fttSt Sortawalan fennnaari, wastafi
hun: yhtäkaikki, silottakaamme sinne sit«
ten ivailla meritoulu.

Kysymys sritä, mitenkä entisen la-
dettifoulun rakennuksia woitaisttn läht«
tää, ei johtunut huolenpidosta, lvaan

taikotuksesta täyttää Kymölän seminaa»
ria wenäläistyttämiShairastuksiin. Kysy-
mys sukesi nimittäin uudestaan esiinKa-
lacmm seminaarin peruZtamisailoihin.
Äuinka tenialllikulvernööri oli ajatellut
asian, jääköön tässä yhteydessä selwit-
tämattä. Vilnnittatoon kuitenkin, ei» fit»
tenkun oli huomautettu, että Kymölän

jemmaan sijaitsee yksityisen lahjottmnal-
la alueella setä sittenkun jäljennös lal>«
loiustirjeestä oli näytetty, luopui hän
aikeesta.

KARJALA
RarYne N^elens"

WWWO.
i Uudessa kirjelmässään on pteiutaaU
tori käskenyt to. t. laudunginwis»
kaali Elas GodenHjelmin nostamaan lan«
teen »Niboigs Nyheteriä" wastaan n.
k. Olivurin manifestin jullttifamfeu joh»
dostll.

Juttu tulee käsiteltäwälsi raastuwan»
oikeuden ensimäisessi» osastossa i l. 29
p:nä.

Weuäjan historian ja
maantieteen opetus

kansakouluissa.
Kouluylihallitus on lähettänyt kaikille

maan kaupunki» ja maalaiskoulujen tae»
kastajille sekä seminaarien johtajille fie*«
tolttjeen: Oheenliittäen jäljennöksen se»
naatin kirkollistoimituskuirnan t. l. 6
p:na MlvätyAä kiijeestä. joka koskee
Wenäjä» historian ja maantieteen ope»
tusta Suomen kansakouluissa, saa yli»

hallitus kehuttaa Teitä tänne toimitta,
maan lausuntonne siitä ennen tämän la»
lenteriwuoden loppua.

W. von Gros Mitteli»
w. t. poliisimestariksi.

Mikkelin poliisilaitoksen w. t. polii»
ftmestariksi on kenraaliluwernsöri
nimittänyt Mitaun ensimäise» Piirin
poliisikomisarion apulaisen W. von
Grossin.

Majesteettiritosjutut.
Proknraattsli yhii wain walitt»».

Piolulaattori on walittanut senaatin
oileuZosastoon Turun how',l>ileuden pää»
toiselta maisteri Herman Stenbergin
wastacm nostetussa majeZteettirilossu»

tussa aitalauZlehti Päiwässä julmstun
„©r,odu§" nimisen liijotulsen johdosta
ja fcunan hotviaileullen päätölfestä fyyZl.
19 p:ltä maisteri Hj. Procopeta wastaan
pilalehti Fyrenissä Maistun «Trötts
allt" nimisen tirjotuisen johdosta «öste»

tussa majesteettirilosjutussa, seka toih*
doin faman howioileuden päätöksestä
syysk. 15 p:ltä toimittaja S. Nuoitewaa
wastaan Kansan LehdeZs» jutaistun
„Wenäjä ja me" nimisen lrijotutsen

hohdosta nostetussa majesteettirikosju-

tussa.

Saimaan kanava.
Talloen aitana tehdään erinäisiä lor»

sauZtöitä Saimaan ianawalla. Walmis»
tawiin töihin on jo ryhdytty. Särljär»
tven sultuun ralennetaan molempien sul»
lulantaslett rantalaiturit uudestaan ja
myöskin Fuustillln ja Lawolan suluissa
toimitetaan tailenlaisia korjaustöitä.

Valamon luostarin alueella sattuneet
ilftivalfaisuudef.

Toimitettuien tutN«nst« fofoffet.
L«»st«ri» esimiehen kirje Sortamal»»

piirin nimismiehelle.
Kirjeesszän ly pkia syysk. Sortan».

lan piirin nimismiehelk mainitsee Wa°
laman luostarin «ftmies kaikki n« toprnil*
set. jolloin luostarissa ofeto.eu p»liisien
ilmotusten nrnlaan ranta-asukkaat owat
lutoattomasti kalastaneet luostarin toe»
fil» ja täynee* f«n saarilla.

Edelleen sanotaan kirjeessä:
„Malerrstnsta lätz ilmi, että muuta»

mat mamituista Hentilöistä omat ensi»
maisesta kiellosta huolimatta käyneet »«.

oelleen lutvattomilla lalastusmatkilla.
JWiitta kun heillä ei ole tähän »ileutta
ilman luostarm päällystön lupaa, pyy»
dän Teitä, Herra NimisillfeZ. saattamaan
mainitut henkilöt edestvastuuseen ja ryh-
tymään sellaisiin toimenpiteisim. etteiivät
llldattomat matkat enää uudistuisi.

Naatti yllälerrottu on erittäin itämää
eikä sitä woida enää sietää, jonla touoksi
luostari on pakotettu kaikesta tästä il»
mottamaan Teille ja pyytämään Teidän
myötllwaikutustaune. että illnta-asuktal»
den julkea menettely lakkaisi.

Kaikki edeuäkerrottu on sanomalehdis»
tön kautta tullut keniaalilutoernööiin tie-
toon.

Viipurilaisten etfiwien ja
Ssrtawalan piirin nimis-
miehen tutkimuksissa syn-

tynyt Pöytäkirja.
PoMsituWntopohta!irj«»,a, jonla Sor°

tawalan piirin nimismies on toimittanut
loinne luun 17, 13, 20, 21 ja 23 p. fa-
notaan:

ainoastaan luwaßomasti siellä kalasta»
neet, tvåan myös Haijottan«t Jumalan
piikkaa y, m. Utiwllltaa.

Niinpä «sim., kun luostarin raJjaslon»
| hoitaja munkkittxljien lanssa öSfctiärn »li
saapunut SuZnoNietZ-iMireen, jossa on
tupa «ylsly» ahoista»» ihmisia teorien
ja sen läheisyydessä pieni rukoushuone,
huomajitvat he, että rukoushuoneen lat»
tialle oli lewitetty raatoja, joita »ähtä»
wästi oli käyietty wuodealukseml; «M
zzumalanäidin kuwaan oli nfeaan ltth»
tmm isketty puukolla reikiä' ja Wapahta-
jalapjen tulvaan oli myös alapuolelle
piirretty totoia; että Pyh. ©ergein lulvas.
ta «ii leikattu pois molemmat silmät ja
isketty muutamia kertoja puukolla; että
Pyh. Hermanin kutua myös oli pilattu;
että yhdestä ikkunasta ja olveZta oliwat
taNii lasit rikottu; että ulkopuolilla seinä»
toieillä ja ympäristössä näkyi ihmisten
uloZkuksia ja että rukoushuonetta oli käy»
tetty ampumamaalina; että mainitusta
majasta oli niin sisä- luin ulkopuolelta»
im rewitty irti ja häwitetty wuoiilaudat
I«tä etta metsästä oli useammasta eri
paikasta laadettu puit».

Tortllwalau nimismiehen il««t»« !»•

wernsölille ja etfiwie» tvi««np»«e.

Valamon luostariin, jonka pääsaari,
sijailsee Laatokan jätteessä, nom 45 lm.
päässä Sorlatvalan kaupungista, kuuluu
useita LaatolaZsa fijaitsetoia saaria, muu-
tamat niistä aina 25 km. päässä pää-
saaresta Salmin pitäjään kuulumaan
Hlantsinfaareen päin. Itsi näistä saa»
rista on nimeltään Honkasaari 2:n eli
SoZnowets 2:n< joka on 20 km. päässä
Walamon pääsaaresta mainittuun Mant-
Mfaareen päin ja jossa löytyy luostarin
«uennuttamat rukoushuone ja kalastus»
tupa. Näkten saarien läheisyydessä olvat
llimuistoisista ajoista saakka rannikko-
afutkaat Sortawalan, Impilahden ja
«salmin pitäjistä harjoiianeet kalastusta
\a näillä lalastusmatloi llaan asustaneet
ja yöpyneet saarissa useimmin ilman
luostarin erityistä lupaa.

»a tarkastus.

Tästä flmiannosta on nimismies 18
p. wiime kuuta ilmottanut läänin lu-
tvernuöriue ja samalla ryhtynyt itse toi»
menpiteisiin illityöntetijäin selwille jaa»

misetsi. _ _ ..^

«tumernöörin määräy!??stä sittemmin
saapu«et etsiwät tonStan»

pelit B. Kalliorinne ja I. Wihoijew owat
läyneet itse paikalla ottamassa lähempää
lettoa sanotun ilmiannon todenpeiäisyy»
»estä ja mahdoLzsesji niistä Hentilöistä,
jotka elokuun 1 p:n 1910 ja syyskuun
13 p.n 1911 Malisena aikana olifihxtt
käyneet Toßnawets-saarella; ja olilvat
tonstaapelii siell» Hawainneet seuraa*
waa'

Lvastarin ilmianto ilkitöistä.

Nirjeessä 3 M» wiime syysi, on Wa»
lamon luostari >ilmottanut, että maini»
tulla Honlafaarella otvat lannikloafuk-
laat lalastusmatloillaan käydessään n

fwfuteiiui MawuLiii lff

KahYila
Torfckkalinbittt 4. Fulielin 611

ettH puheeraokewan rukoushuoneen sei»
niin «li harjotettu maaliinampumista;

että rukoushuoneeseen johtawaZsa ul-
lo«oweZsa olemasta ikkunasta oliwut il»
lunaruudut säretyl jlnnoin kuin myöskin
oli färetiy yksi rukoushuoneen ikkuna, joi*
la nyt omat korjatut;

että rukoushuoneen sisässä löytymiin
pyhimysten Sergein ja Hermannin sekä
Nertsyt Marian kumiin »n useihin eri
paikkoihin isketty puukolla reikiä ja mii»
metsi mainitun futtxnt yhteydessä esitet-
tyyn Wapahlajan tumaan on puukolla
piirretty epäsimeellinen tuma; "jftuff

ett» rulouZhuoneen lattialle o» lan»
nettu laneimia y. m., joiden päällä oti
nähtämästi makailtu;

Alfred Pursiainen.
että mainitussa saaressa nain puoli

tm. rutmlshuoneesN stZaitfelvan luosta»
rin omistaman majan ulkoseinästä on ie»
witty irti kaudotns, samoin majan eteifes»
iä; lauimt owat luletetut pois saaresta:
setä

etta lalaZtajaMlMl seiniin on harjo»
tetiu maaliinampumlZ^.

Etsiwim toimittama alustawa
kuulustelu.

Hähän lonstaapelii
lisänneet seuraaman lausunnon:

..Eri saarilla mainllNm pitäjää asu»
Wien fuomal<H.en kalastajie» lesluudesfa
olemme Nimittäneet luulusteluja. Me»
iähänastisista tuiotsista «oi päéttm, «tti»
ilkityön owat tehneet joko saarella majail»
teet juopuneet lalaswjat tai lähisaaiis»
tosfa afmoat iltiwaltaifet poikaset. Vli«
tään «mnaZti todistettalvaa, maarattyi»
hin henkilöihin rajottutoaa epäluuloa «l
tuDklmuGssa ainakaan wielä ole ilmen»
nyt. mutta olemme kuitenkin siksi hywillil

että tai syylliset, kun
tutlimulsia wielä jatletaan. saadaan il»
mi lohdallllin toimitektawassa suurem»
massa kuulustelussa, johon paikkakunnan
nimismies on meidän tuulustelujemme
perusteella jo kutsunut syyllisiksi epäilthj»
useampia henkilöjä. TutlimuJia ja luu»
tuZteluja, joita on toimitettu ja tulee e»
delleen wimitetlawalsi useissa eri faariö.
sa asumien kalaZlajien keskuudessa, wal»
leuttawai Laatokalla tayan aikaan «11.
woawat myrskyt. Westmatlvilla owat al»
lekirjottaneet täyttäneet f»» tonefcattta
moottoria ja purjewenettä ett& luostarin

. yöyrywenettä.

Nimismiehen t«i«itt»««Ss» tntkinnos.
l» U»«»»ee» frifat.

Itämän alustaman tonninpiteen pää»
tyttyä ryhtyi nimismies toimittamaan a»
siassa tutkimusta.' jossa kuulusteltujen
hentilNden kkiNliuksisla «Namme tähän
seuraamat:

Talollisen poife Pekka Matin»
poika Lankinen ©ortaftwlan pit.
Tellinniemen kylästä: että kertoja «li
wiim« tvuonna ksynyk Irfrne «rt festat
Honkasaaressa ja että ensi leualla le»
ttuolla oli ollut SBalfft VKtson. Pelt»
Älatinpoila Rauiim ja Antti Juhonpoika
Raution kanssa yötä siellä olelvassa n»,

loushuon«3sa fen takia, etta Mtattuama»
jan puolelta wallitsewan myrskyn tähden
ouToUut mahdoton ~piiM tveneiiL «an»
nalla; «ttä faißt luloushno»

Historiallisia.

Uusikirkko kuului entisinä aitoina
Äyräpään kihlakuntaan. Jo lv. 1362
mainitaan Kokeierwe (—Kaukjärmi)
yhtenä niistä monista, jotka Niilo
Tyurcnpoika Bjelke lahjottt Vexiön
piispalle. Nimi Nyokirkö (Uusikirkko)
löytyy mainittuna pastori Materian-
bin testamentissa 1445.

Ilusikirtto, samoinkuin naapuripitäjä
Kimennapakin, sauvat entisinä aikoina
mntell tuon tuostakin sodan tuhoja.
1496 häwitti eräs Venäläinen armeija
perinpohjin Uudenkirkon pitäjän. Talot
häwitettiin, miehet kaatuiwat taiste-
lussa ja naiset ja lapset murhattiin.
V, 1556 oli taas sotaiset ajat. Sil-
loin Kaukjärwen kylä perinpohjin hä-
miteltiin. Paljon tiloja, tänä aikana,
jäi autioiksi ympäri pitäjän. Maihin
ei uskallettu seuraamana Vuonnakaan
mitään kylmää, koska odotettiin wenä-
laisten hyökkäystä. Jonkinlaista hel-
potusta suotiin asukkaille siinä muo-
dosfa, ettei kruunulle tulemia parsse-
leita eitä tveroja muutamaan muoteen

heiltä kannettu. Vielä w. 1571 huo-
«nataan häwityksen jälkiä. Kaukjär-
w:llä eli autiona 5 2 j» weroa. 10 sa
xviia ja 13 jousta. Uudellakirkolla oli
silloin autiona noin 46 weroa.

Altoiwat sittemmin ryöstöt taas
uudelleen. Silloin päätettiin kääntyä
Majesteetin, Juhana kuninkaan puo-
le.n anomuksella, että hä» koettaisi
laada jankinlaista helpotusta. Ano-
musta parille wiemäsfä oli m. m. Tuo-
mas Olnmin voitll Uudeltatirlolta.

lllllltlllickl! »llllltlstil.
Lähetystölle lulvattiin helpotuksia, mut-
ta täyttämättä ne jäiwät.

Jonkinlaista helpotusta saiwat uus-
kirtkolaiset Pontus De la Gardien
aikana. Hän majaillesfaan Uudella-
kirkolla nimismiehen kartanossa helmi-
kuussa 1583 tirjotti kirjeen Ruotsiin,
jossa kirjeessä hän selitti, miten uus-
kirtkolaiset oliwat köyhtyneet, heillä ei
ollut kotieläimiäkään, maan sen sijaan
he saiwat toimittaa sotawäen kyyditse-
misiä meren yli ja ehdotti että heidät
wapautettaisiin toimittamasta ..paltke-
ja. heiniä ja hirsiä" Viipurin linnaan.
Niin käwilin.

Tähän aikaan ja tätä seuraawma
aikoina alettiin laskea weroista wa-
paatfi sellaisia talonpoikia jotka tekilvät
sotapalwelusta. taikka muutoin oliwat
kunnostautuneet taistelussa wenäläisia
»vastaan' Sellaisia talonpoikia oli
Uudellakirkolla w. 1602 noin 30. Kaul-
järwellä sitä paitsi 6. W. 1610 oli
Uudellakirkolla 4 sellaista. Mutta pah
jon suurenipi oli sellaisten tilojen luku,
jotka täytyi wapauttaa weroista sen-
tähden, etteiwät ne kyenneet weroja
maksamaan. Sellaisia oli Uudellakir-
kolla w. 1658 yhteensä 36 tilaa. Nais-
ta tiloista oliwat monet aiman autt»
oita, kun asukkaat oliwat pois karan-
neet. Kaksi wuotta myöhemmin 1660
oli asutus jo jonkun werran tasaan-
tunut, koska autioita tiloja oli nyt
waan 28. Nämä aikoina alettiin an-
taa truununweroja sotawäen perittä-
wäksi. Ewersti Mellinille kuului w.

1680 8 tila», ewersti Klaus Flem-
mingille 2 tilaa Uudellakirkolla.

Elämä kuudennentoista niuosisadan
loppupuolella oli hiljaisempaa, seitse-
männentoista wuosisadan alussa se
taas muodostui hywin sotaiseksi. Ve-
näläiset altoiwat taas tulwailla Suo-
meen. W. 1707 olikin Uudellakirkol-
la jo 23? taloa autiona. V. 1710
wallottiwat Venäläiset Viipurin. Nyt
alkoi täydellinen sissisota Viipurin
läänissä. Tästä oli seurauksena nälkä
ja kurjuus. Venäläiset risteiliwät läa-
nissä. Uudellakirkolla he murhasiwat
eräästä talosta 40 henkeä, jättäen
maan 6 wiikon »vanhan lapsen henkiin.
Koko pitäjä häwitettiin ja poltettiin.
Ruotsalaiset oliwat heikkoja puolusta-
maan. Kuitenkin wäestö heitä suosi
ja antoi heille wähistä Maroistaan
elatusta. Kun sitte nämä pitäjät rau-
hanteossa joutuiwatVenäjän halttuun.
mainitaan m. m. että Uusikirkko oli
miltei kokonaan autio, taloja saatiin
miltei ilmaiseksi

Millaiset olot Uudenkirkon pitäjälle
nyt koitti, on sanomattakin selwää. Näi-
ta nälkiintyneitä, köyhtyneitä talonpoi-
kia koetettiin rasittaa »erolla ja sota-
wäenotolla. He saiwat wenäläisia wir-
kamiehiä. Heiltä kerättiin amustusta
kun Venäjä soti Ranskaa wastaan.
Tuli sitten w. 1808 muoden sota kär-
simyksilleen ja kauheuksineen.

Ennen kun jatkamme kuwailuamme,
koskettelemme paria seikkaa sitä ennen.
Oliko Uudellakirkolla linnoja? Oli.
parissakin paikassa. Zwattalan ja Hän-
nikön wälMä on mäki, nimeltä Var-
ttutsen mäki, siinä o» kansantarinojen
»ulaan ennen ollut tykkejä. Itkumäen
lähellä, kirkonkylässä on mallin jään-
«oksia ja lähellä tötö seutua on myös

Riiwilinnan mäki, jossa lienee ennen
ollut linna. Sitä paitsi lienee Wam-
melsuun lähellä ollut joku puulinnotus,
koskapa eräissä muistiinpanoissa ker-
rotaan, että oli lo-
henpyyntöpaikla, lähellä Wenäjän ra-
jaa ja puulinnotusta"

Mitä weroihm tulee entisellä ajal-
la. oliwat ne samanlaatuisia kuin Ki-
wennawallatin. Mutta kun niistä on
tehty äskettäin »Kiwennawan nume-
rossa" selkoa, emme niihin nyt kajoa.

Asutusta hiukan selostettakoon. W.
1539 oli Uudellakirkolla 96 täysimää-
räistä weroa, 91k nautakantaa ja 17
saäntömiestä. W. 1610 oli Uudella-
kirkolla 53 kylää, ja Kankjärwen „nel-
jästunnassa" 2? kylää. Useat näistä
oliwat Uudellakirkolla oli
silloin 5? °/« weroa, 227 8 /i2 sawua.
2 sääntömiehm tilaa. Suurimpia oli-
wat seuraamat kylät: Ino (36 taloa).
Kanneljärwi (29). Metsäkylä (19).
Wammelsuu (19). Halola (14). Sy-
kiälä (13). Kirtkojärwi (12). j. e. p,
Asukasluwusta saadaan selwempiä tie-
toja 1740 saakka, silloin oli Uudella-
kirkolla 48? henkeä. w. 1753 oli 1181
henkeä. w. 1770 oli 1555 henkeä. w.
1807 oli 3292 henkeä. '

Palatkaamme edelleen kuwailuumme
ja kertokaamme lahjoitusmaaoloista.

Antti Niilonpoika sai 1564 osan
Uuttakirkkoa lahjotusmaakseen. Tes-
tamentin kautta joutui Kuuterselkä sit-
ten lahjaksi Henrik luhananpojulle,
Viipurin linnan sihteerille „ aatelisella
wapaudella ja oikeudella" Ino ja Wi«
hola jouwiwat Antti Stalmille. Osa
Uuttakirkkoa w. 1508 joutunut laal.
ko Henrikin pojalle. Kankjärwen tu«
lonpojat oliwat jo w. 1536 joutuneet
Maunu Ramin taydellisem omisto**

oiteutecn. Tämän jälleen oli osia
Uudestlltirkosta Hannu Laurinpojalla,
Henri! luhananpojalla. waltanenwos
Arwid Forbussella, Antti Linderin po«
jalla. Lindwcd Klaunpojalla. Arjö
Henrikinpojalla, majuri Juhana Eri-
tinpojalla. piispa Pietari Bjugg'Ua,
kauppias Anthony Bllrchard'illa. ewers«
ti Pietari Lillyllä, lauppaneuwos V.
Roseftjemalla ja sittemmin hänen ser-
lullaan amiraali Lorentz Creuz'illa,
pormestari Pietari Ruuthilla.

Wenäjän Vallan alle jouduttuaan
joutui Uuoenknton pitäjä 1720 ami-
raali Cornelius Cruyzelle ja hänen
rouwalleen elinijäkfi. Noin 1770 jou-
tui Uusikirkko Syslcrbäckin ruukin ai-
le ja kuului sinne w. 1829. Päiwä-
töitä tehtiin ruukkiin» mutta ei siellä
ollut weroa. Sykiälän kylästä kuu-
lui ylsi manttaali Systerbäckm tiwää-
ritehtaan alle ja tehtiin sinne päiwä-
töitä pitkät ajat. Metsät Uudellani-
kolla, suuruudeltaan 12 */« manttaalia,
määrättiin Snsterbäckin ruukin halt-
tuun. Tarttoja tietoja näistä lahjoi-
tusmaaoloista ei ole olemassa. Jokai»
nen karjalainen tuntee hytein, mitä
merkitsee lahjotusmaaolot. Hän ym-
märtää täysin selwästi ne kärsimykset,
joiden alaiseksi nuo onnettomat ihmi-
set oliwat joutuneet. Sellaisten olo-
jm alaisina owat uusikirkkolaisettin!
olleet. Kun 1811 Wiipurm lääni yh-
distettiin muuhun Suomeen ja lahjo»
tusmaat 1856 lunastettiin oli se heil-
letin wapaamman elämän alin. Tätä
uudempaa kehitystä on useissa eri tir-
jotuksissa »allnstu, joten fnhen ei ole
syytä tässä kajota.

Tällainen surullinen on ollut entis-
elämä. Nykyinen elämä, sm luomat
tulokset »annaan tauninnvia tuwia

lukijan mieleen synnyttinvät. Kiitos
siitä karjalaiselle testäwyydelle ja toi-
woiitlaudelle. ,~

Seurakunnallisia.

Kertoessamme Uudenkirkon »vanhem-
mista historiallisista waiheista olem-
me jo maininnen siitä, milloinka ni-
mi Uusikirkko ilmestyi aikakirjoihin.
Milloin «varsinaisesti Uudenkirkon pi-
täjä perustettiin ja milloin sen ensi-
mainen kirkko rakennettiin sitä ei tie-
detä. Itsenäisenä seurakuntana Uusi-
kirkko oli ainakin 1445.

Kaukjäiwellä oli kirkko hywin wan-
hana aikana. Kansantarina kertoo, et«
ta pyhä Brigitta, jonka olisi pitänyt
omistaa koko Kaukjärwen kylän ja
siellä asua, olisi itse sen rakentanut.
Kirkko sijaitsi Kaukjärween pistämällä
niemellä lähellä Talpolan kylää. Se
oli pieni puukirkko. Kansa piti sitä
hywin pyhänä. Suuret joukot pyhiin-
maeltajia kinvi siellä Mnnöllisesti. ;
Kirkossa pidettiin jumalanpalwelukfia
Juhannuksena ja Riitan pmwänä ai-
na wuoteen 1781 saakka. Silloin se
huomattiin jo niin rappeutuneeksi, että
jumalanpalmelutsetsiinä kiellettiin.Kir-
kosta ratensiwat talonpojat sitte heinä-
ladon, joka seisoi wuoteen 1850. Kir-
kon ympänlle haudattiin myöskin ruu«
miita ja nähtiin siellä 1850 ristiä ja
hautakumpuja Priitan niemellä, niin
kuin kansa sitä kutsui. Kautjarnjellä
lienee myöskin wanhoina aikoina ollut
luostari, koslapa niillä seuduilla on
paikkoja, joita kutsutaan „ munkkien
mainioiksi". Kaukjärwi muuten lienee
aikoinaan ollut itsenäinen pitäjä, niin-
pä sitä 1549 werowettelosiatin eripi-
täjiitsi kutsutaan.

? swolemajärwen kappeli muodostat
1619 wuoden waiheilla ja tali fl
omaksi, itsenäiseksi seurakunnaksi touon»
na 1863. Kun pyhän Brigilan llrlko
Kauljärwellä hajosi, siirtyi tämän kir-
kon merkitys sluolemajärwen kirkolle
ja paljon pyhiinwaeUajill sielläkin kulki.

luwankoskella o» myöskin ollut
oma kirkko. Se» rakennutti luwan
rautaruukin omistaja Johan Thor-
woest wuonna 1639. Tässä kirkossa,
tai oikeammin rukoushuoneessa toimitti
pappi jumalanplllwelustasuomen, ruot-
fin ja saksan kielellä, sillä niin monen»
laista mäkeä työskenteli tehtaassa. Kk-
ton ja ruukin häwittiwät wenäläiset
w. 1704.

Myöskin rantafeudulla mainitaan
olleen erityinen Itärannan pitäjä. Sii«
hm M tuutua m. m. Seiwästön.
Toiwolan, Sortawalan, Terijoen y. m.
kylät. Olisiko kirkko mahdollisesti ol«
lut jossain Uudenkirkon suuremmassa
rantalylässä,»sitä ei tiedetä.

MM Uudenkirkon emäseurakuntaan
tulee, mainitaan että w. 1645 siihen
kuuluiwat: Kolkkala, Kuolemajärwi,
Akkala, Pinnomniemi, Aläkirjola. Kar-
jalais, Muurila, Kipinala, Hatjalaks,
Laafola, Pentitkälä. Seiwästö. Taati»
la, Sinilä jo Näyktilä.

Nykyinen ristikirkko rakennettiin ».

1800. Kirkko korjattiin ja wawstet-
tim lämmityslaiwtsella 1903. Urnt
hankittiin kirkkoon ». 1888 urkutch-
tailija B. A. Thulilta. ja owat ne
16 äänikertaiset. Kirkossa on Luthe-
rutsen kaunis pystykuwa, jota antaa
kirkolle armotkaan somistuksen. Ennen
»anhaan oli kirkossa erään laiwames-
tarin rakentama pikkuinen laiwa, »ut-
se on nyt puistettu. Alttaritaulu o»
liilassa ja erinäisiä lattomaalauffla.

A ■
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Kirjailija Leonid Audrejewin huwila.
'een rllunat eheät samomllnn JJfgSfflffe

at. joita khlls oliwat ladelleet, mutta
niitä miteniaän turmelleet ci!ä niitä

Eolleet muutkaan turmelleet;
«Ii myös ollut lalaZtuZmatlalla

on saaristossa noin kolmea Wiik-
«l ennen leiriä ja silloin fäljncct 2 lei-

ca«l Honka saaressa, ensi kertaa Juho ja
■jielTa Pölläsen lanZsa ja silloin roain
keittäneet niofaa rannalla ja sitte lähte-

I BojannoZsaareen, jossa höftyiträt:
m terran noin 2 lviikko» nlyöhemmin
9 Jrjönpoika Patjan ja Juho Pöllä»
lanss« tulleet samaan saareen, jossa

ttitojan seuralaisineen sinne tullessa oki-

»at siellä olleet talollisen pojat Juho An-
tiichsita Tokkali. Juho Antinpoika Ra.
nin«n ja Juha Pekanpoika lurioanen
Pohjull lhlästä. talollinen Matti Tukio ja
hänen poikansa Matti Pulinlahden ly«
lädtä; «M saarella oluvat Totkari, Ra-
ntnen ja Fuh» Pöllänen ampuneet bh-
oen kerran lumpilin selä kertoja kaksi fer»
taa majan luon» olewaan haapaan, johon
«li touoltu piNlu; että Tollaii, Raninen
ja Jurwanen oliwat sitte lähteneet pois
saarelta, waan molemmat Tuliot oiliwat
jääneet saarelle höksi kertojan ja hänen
tolveliensa kanssa; että kertoja tawerei-
neen «l» tullut saareen aamupäiwällä,
rannalta olt kerätty tuulen ajamia pui»

ta. keitetty rannalla ruokaa, olw seuraa,
waan aamuun, jolloin cl; lähdetty Boja-

nnssallreen ja siellä yöwhtty; että Hon«
'lasaaressa oltaessa oli kertoja huoman-
nut lllilasruZmajan perösemästä otetuksi
Mli lautaa pois. kertojan tietämättä lu»
ta ne oli ssei3a ottanut. Tällöin oli ket*
iojallll ollut mukanaan ytsipiippuinen
haulitko ja Pölläsellä ja Tukialla kaksi
haalrHba; että sinä päiwänä. kun kertoja
oK tullnt kolmannen kerran Honlasaa»
«en °l» Matti, Tulia kertonut etfitn
Topia» Turusen ,tzakalan kylästä olleen
»annonsa tvekjen Antti Aambeigin kanssa
niihw «iloihin Risiisaarella. mutta ker»
isja « ollut nähnyt heitä eikä ketään
multakaan Honkasaarella; että rotime ke»

ttSäna olitval Juho Furwanen. Juho
«anlmen ja Juho Pöllänen käyneet SSala»
mon saaristossa lalaZiamassa ja noip»
pta~ pyytämässä.

©telkeen luulustektuna kertoi Peliä
«a niine n, että lun hän seuralaisi»
aeen oli faaPmnlt Honkasaareen, oli ru»

louZhuone ollut auki ja sinne oli ensin
mennyt nsään Naitti Vteiso ja että toi»
\'m terran siellä läydeLsään Pölläsen
poiilen lanssa oli siellä ollut talsi wene»
kuntaa ptfäraritalaisia kalastußmajan
luona, 7un lettoja towerineen laski teeri*
ioja lähellä saaria.

Talollisenpoika Juho laalonpoi-
ta Pöllänen Sortavalan pifrran
pohjiin kylästä : etta wiime touorrr! ke-
iväällä oli leitoja mennyt Ett M
Peliä Pölläsen ja Pekka Äankisen kanssa
talasrantaan Walamon saaristoon. Sil«
loin ensin menneet Kouttuluotoon ja siel»
tä Paljaitaan, jossa olleet talsi yötä, jon-
la jälteen menneet Nalamon pääsaareen,
josta menneet siite Ristsaareen, jossa ol-
teet yötä,.ja josta lähteneet kotiin. Täl-
Gin o-ii kertojalla ja Peffa Lankisella ol-
lut pyssy mukana, jolla ei oÄs ammuttu
muuta luin kerta talalottia ilmaan. Toi-
s«n kerran oli lertoj» samana kesänä oi»
lut kalastamassa Laatokalla Juho Pat-
jan ja Pella Lankisen kanssa, jolloin oli,

a*K käyneet jwhtsaaressa ja olleet yötä

tltistisaaressa. Kowan myrskyn tähden
oli pitänyt wiipyä Kohtsaaressa 4.—5 päi,
tvää, ennen kuin oli roo-itu nostaa wer«
loi ja lal, eä kotiin. Tällä matkalla ei,

trät olleet käyneet Honkasaaressa. Näillä
matkoilla oli ammuttu sorsia ja kalalok,

leja

Pekka laakonpoika Pöllä»
nen Sortawalan pit. Pohjiin lylästä.et-

tä wlime kesänä oli lähtenyt weljensä

Juho Pölläsen ja Petiä Lantisen kanssa
kalastusmatkalle Laatokalle, jolloin ensin
saapuneet RiZtsaareen, jonka luo laske»
neet tverkot. Sieltä lähdettyään oliwat
laskeneet koukut lähelle Poljakansaarta,
johon nousseet maihin ja teettäneet siellä
myrskyn tähden 2—3 yötä. Sitte oliwat
menneet Vlljanossllaieen, jossa olleet yö«

tä ja jatkaneet sieltä matkaa Walamon
saareen setä sieltä samana päiwänä
Ristsaareen, jossa yötä oltua palanneet
lotiin. Paljakan saaren luona oli uxl*
jensä Juhana Pöllänen ja Pekka Lanki»
nen ampuneet kalalokkeja tai sorsia.

Lois Topias Turunen Sortatoa-
icrn pit. Hakalan kylästä: että kertoja oli
wnme wuonna kekrin tienoissa ollut
Pekka Rytkösen kanssa norpan pyynnissä
Valamon saaristossa ja silloin luulleet
kotvaa ampumista Honkasaaresta, jossa

mutta ei niillä ole mitään taiteellista
merkitystä. Kellotapuli on rakennettu
kirkon wiereen.

Wiime kuluneen wuosisadan kulues--
sa owat seurakunnassa toimineet wali-
naisina pappeina. Kirkkoherroina:

Andreas Bogislaus Hornborg 1792
—1824; Samuel Nordström 1827
1835; Gustaf Wilhelm Wirenius 1338
—1846; Anders Juhan hipping 1848
—1862; Jakob Johan Lindcqwist
1864—1881 ja Herman Wilhelm
Roschier 1894—1900, jotka kaikki
owat wiedyt .Uudenkirkon multaan",
sekä Alfons Johan Aleksander Lönn-
wth w:sra 1901—1911. -

%Kappalaisiana :

Hmrik Borenius 1791—1708; Her»
man Emanuel Hornborg 1808—1843;
Anders Henrik Hornborg 1846—1855;
Albert Wilhelm Schogster l 859—1886;
Kristian Kekoni 1887—1895 ja
Eftaim Johan Penttinen 1896—1909.
joista ainoastaan Borenius ja Keko»>i
muuttuiwat toisiin seurakuntiin.

Tamalla aikaa on seurakunnassa
palmellut yhteensä 27 ylimääräistä
pappia.

Viimeaikaisista seurakunnallisista
tapahtumista mainittakoon että ranta-
kylät aikoimat muodostaa oman seura-
kunnan, mutta raukesi tuo ajatus. Ty-
risewan kyläläiset aikoimat liittyä Te-
rijom seurakuntaan, mutta wastusti
Terijoki heidän liittymistään.

Nykyisin on Uudenkirkon kirkkoher-
ran ja kappalaisen paikat awoinna.

Tänä wuonna pystyttiwät Uuden-
kirk<» seurakuntalaiset niuistotiwen
kuolleen kappalaisensa E. I. Penttisen
haudalle.

UuHrnfirfdn
Varsinainen kauppa Uudellakirkolla

perustuu melkein yksinomaan kulutta-
jäin tarwitsemain tawarain wälitykseen.
Mitään huomattawampaa wientikaup-
paa ei ole harjoteitu. Vanhimpina
aikoina kyllä harjo lettiin rautatien
marsilla ja pitäjän rantakylissä halko-
kauppaa Pietarin kanssa, jotakauppaa
pitäjän rantakylät wielä nytkin harjot-
tawat, kumminkin pienemmässä mää-
rässä syystä, että metsät owat jo mel-
kolailla wähentyneet.

Kirkonkylä.

Wilttaampi ja kehittyneempi liike-
elämä wanhimpina aikoina keskittyi
yksinomaan kirkonkylään. Sen ajan
huomatuimmat liikkeet siellä oliwat
Kandereffin liike, joka tunnetaan kylän
rnsimäisenä kauppalia. Kaupparekiste-
riin on fe merkitty 1870. Abram
Hietasen liike on perustettu muutamia
wuöfia myöhemmin, Kustaa Pehkosen
liite samaan aikaan kuin edellinen,
Juho Summan liike perustusmuosi
sama ja Mooses Kuntun liite perus-
tetw muutamu wuofi myöhemmin kuin
edelliset. Äläistä liikkeistä owat lakan-
neet Kandereffin liite, K. Pehkosen liite
on hänen kuolemansa jälkeen siirtynyt
Pekka Pajulle ja Abram Hietasen liike
P,awo Kolille. Mooses Kunttu wai-
najau liikettä jatkamat hänen perilli-
senfä. Nuorempia liitteitä kirkolla on
wielä Wille Ikosen kauppa ja Gustaf
Helininin kirjakauppa.

Wanhimpina aitoina oli liike-elämä
kirkonkylässä jotakuinkin Milkasta, fiHfi
ien ajan kirkonkylän kauppiaat wälitti-

MMta.
roat tawaroita melkein koko kunnan
asukkaille.

Mainittawin kirkonkylän ja koko
Uudenkirkon kauppiaista on Mooses
Kunttu mainajll. Varustettuna erin-
omaisen kallkonäköisellä liitemieskywyl-
lä ja tarmokkaalla ahkeruudella onnis-
tui hän luomaan liikkeestään pitäjän
mouipuolisimman ja laajimman. Paitsi
kirkolla harjottamaansa kauppaa, oli
hänellä haarakauppa Kuujärmellä ja
sen lisäksi perusti hän nahkatehtaan
kirkolle ja hyörysahan Peippolaan.
sekä harjotti hän sen lisäksi harwmai-sen laajaa metsäliikettä. Pitäjän
mattlimpana liikkeenä on se pysynyt
aina näihin asti. Mooses Kunttu
wainajasta woimme sanoa että hän oli
aikanansa Uudenkirkon liikeelämän ku«
ningas. Liikettä hoitaa nykyään wai-
najan poika Edward Kunttu.

Muut kirkonkylän liikkeet owat har-
jättäneet kauppaa pääasiallisesti killut-
tajain taloudessa tarwittawilla tawa-
roilla, eiwätkä näy huomattawasti wai-
kuttaneen pitäjän Vilkastuttamiseen.
Kirkonkylän puhuessa
sopinee mainita, että ensimäinen huo-
mattawampi huwila-asutus Uudellakii"
kolla alkoi kirkonkylässä ja on se ny-
kyään hywin laaja, waikattaen kesäisin
huomattaman wilkastuttawasti liike-
elämään.

Paitsi kauppaliikkeitä, on kirkonky-
lässs huomattawampia tehdaslaitoksia
Kaarlo Summa wamajan perustama
nahkatehdas ja wärjäyslaitos sekä Sa-
keus Wennholmin wärjäyslaitos ja
Mooses Kuntun nahkatehdas. Nämä
tehdaslaitokset owat etupäässä myyneet

tuotteensa tunnan asukkaille. Entisinä
hywinä aikoina, kun kansa harjotti to-
titeollisuutta, lienewät wärjäyslaitotset
olleet jotakuinkin kannattamia, waan
kotiteollisuuden wahetessä on niiden
kannattawaisuus ollut enemmän huo-
no, josta johtunee, että Summa wai-
najan alottama warjäyslaitos on la-
kannut työskentelemastä. Nahkateh-
taat joita kuten mainitsimme on kaksi,
nimittäin Kaarlo Summan ja Mooses
Kuntun perillisten omistamat, työs-
kentelewät wiela molemmat walmistaen
tuotteita etupäässä kottkuntalaisille.

Useimmat kirkonkylän liikemiehistä
owat ansiokkaalla tawalla ottaneet
osaa kunnalliselämään. Kun siitä kum-
minkin toisessa paikassa tätä numeroa
on erikseen tchty selkoa, jätämme sen
tässä yhteydessä mainitsematta

Rannikkokylit.

Pitäjiin rantakylissä on p Van-
hoista ajoista harjotettu huomatta-wassa määrässä kauppaa kalastuksen
ja meriliikkeen yhteydessä Hyminä la-
lastustalwina kämi aikoinaan suuri
osa pitäjän ' sydänmaan asukkaita sicllä
raha-ausioillll. Tästäkin woimme päät-
tää siellä olleen wiltkaan kaupankäyn-
nm. Kylät joitten asukkaat huomatta-
mammassa määrässä harjottiwat ebel-
lämainittujll elinkeinoja, owat 3rn>,|
Karastila ja Jukkola. Runtakyläm!
kaupankäynti eroaa muitten pitäjäin1
kyläin kaupankäynnistä siinä, että ne
harjottawat huomattawassa määrässä
wientikauppaa ja meriliikettä Pietariin.
Pää-asiallisimpana wientitawarvina
owat puu, hiekka, kiwet y. m. Näitä
miedään nykyään satojen tuhansien
edestä »«osittain. Wientilaupan wan°
himmat ja huomlttuunmat harjottajat

näissä kylissä owat kauppias Juhana
Taberman Karastilassa ja Eerikki
Lenkleri Jukkolassa. Paitsi edellä-
mainittuja huomattawampia wienti-
kaupan edustajia on sanotuissa tylis-
fä wanhoja kauppiaita, jotka etupääs-
sä harjottawat kauppaa tnluttajain
tarwitsemilla tawaroilla jawähemmässä
määrässä wientikauppaa. Tällaisia
liikkeitä owat Juhana Reiman ja
Paamo Majuri felä I. Tabermanin
haarakauppa y. m. Inossa. Wiime
wuosina, kun sanottuun kylään on
alettu rakentaa linnoitusta, on sinne
ilmestynyt joukko wmäläisiä kauppoja
Wielä owat paikkakunnan ofunstoi-
mintamiehet pemstaneet Inoon osuus»
kaupan. Karastilassa sn Juhana
Juutin kauppa, luktslasfa Joonas
Halonen ja Toiwolasfa Salmnon
Muurinm fels Wammelfuusf» Tah°
»an» Sirkiä-wlnnajan liike. 0*

Hywinä lalastustalwina on ranta-
kyläin kaupankäynti Innoin »illasta,
kauppiaat ostamat kalastajilta kaloja
lähettäm l» Pietarin markkinoille.
Kauppias Eerikki Lenkleri lienee suu«,
rin talain »alittaja itärannikolla.

Hänen liikkeensä onkin kehittynyt
harwinaisen laajaksi.

Huwilaelämän waikutus
Uudenkirksn liite .

elämää».
Unicnkillon «feman ympäristö

Varsinaisen huwilaelämän laajetes-
fa eri kulmille pitäjää alkoi sinne sa-
malla ilmestyä kauppiaita. Huomat-
tawimpina huwil«k?ikukfina kickonky
län jälkeen mainittakoon Uudenkirkon
ja Mustanmäen asemain ympäristöt,

o ista se Vähitellen lulowaltean ta«

woin on laajennut lähikyliin wallot-
taen ensin pitäjän tauniimpcnn järwien
rantamat.

Näihin huwilakesrutfiill syntyi use-
ampia kauppaliikkeitä, joista mainitta-
koon nluutamia. Uudenkirkon asemalla
S. Lukinin ja Risto Summan kan-
pat sekä Joonas Määttäsen Hämeen-
kylässä. Nämä liikkeet harjottamat
etupäässä kauppaa kuluttajain temvit-
semilla tawaroilla. Muutamia wuo-
fia myöhemmm perusti EsaNilkas-wai-
najakaupanKanueljärwenkylään. Tästä
liikkeestä kaswoi muutaman wuoden ku-
lnessa yksi pitäjän huomatuimpia liil-
keitä. Tämän liikkeen perustaminen
eroaa pitäjän muista liikkeistä siinä,
että se alkoi uransa wientikaupalla.
Esa Nikkas<wainaja olikin aikanaan
pitäjän huomatuin wientikaupan edus-
taja. Kaupalla on kolme ifonpuoleis-
ta fiwnkauppaa. Liitettä johtaa ny-
tyään kauppias Risto Summa. Kaup-
pansa ohessa harjotti Nittas-uminaja
laajaa ja mallikelpoista maanwilje-
lystä.

Vientikaupan huomawimpia edus-
tajia on nykyään tällä kulmakunnalla
maanwiljelijä Israel Vesterinen.
harjottaa laajaa halkoliikettä Pietarin
kanssa Nuorempia liikkeitä on Kan-
nchärwellä Matti Kurpan kauppa.

MustaiimäNl asemalla

jll sen lähikylissä löytymistä liikkeistä
mainittakoon A. I. Raimon liite Mus-
tanmäen aseman luona. Tämä liike
on paikkakunnan wänl)m ia waknwa«
taisin. Seåeaetm hteaam liike-
miehenä ■ ' o «nnis rnt kohot-
tamaan liilleenst paittalu *m lohta-
walst liUictlii. **

että

f
oli ammuttu useampia lymmenia lettoja;
lun kertoja towenmeen «li mennht la°
lastajamajan luo, oli sen latolsessa ollut
puolitymmentll pyssyä. Kertoja ei ollut
huomannut teitä ampujat oluvat ja millä
pa,talla saarta ampuminen tapahtui, lun
ei ollut tawannut saarella letään ihmi»
)t5. Kertoja lisäsi, ett» talollinen gjrjö
Lamberg Halalan tyläZtä oli eräänä päi»
wanä maininnut lerwjalle. että lun "hän
oli terran läynyt Honkasaaressa, oli hän
huomannut, että talastusmajan latolfes»
fa olilvai seinät olleet eheät, mutta myö»
heinmin samalla mailalla saarella läy»

oessaän oli huomannut, että katoksen sei-
nälaudat oliwat poiZw edyt ja että hänen
laarelle saapueZsaan oli Mene lähtenyt
rannasta Salmiin päin.

talollinen Juho Antlnpoila
Raninen Tortalvalan pit. Pohjiin ly,
lästä ei wiime wuoden elokuusta lähtien
ollut läynyt Valamon saaristossa eilä
i ennyt Honlajaaren tapahtumista mi-
taan.

Juho Pekanpoika l urwa»
nen Sortawalan pit. Pohjin kylästä ali
ollut wiime wuoden elokuun 1 p:än jäi»
leen Walamon saaristossa lalastuZmat-
talla Juho Laukkasen kanssa ja käyneet
silloin terran HonkasaareJsa, jossa olitwrt
ainoastaan keittäneet ruokaa rannalla.

Halou.nen Matti Tulia Sortatva»
lan pit. Putkinlahden kylästä: että kerto,

ja oli ollut wiime kesänä elot. 1 p:n jäi»
teen norpan pyynnissä Nalamon saa»
ristoZsa ja silloin siellä tatoannut Hon»
lasaaressa Juhana Annnpoila Ranisen,
Juho lurwasen, Pekka Lankisen ja Iu»
ho Pöuäsen, lailli yhtaiiaa.

Talcllisen poika Matti Matin,

poika Tulia Soitatoalcm pit. Put«
tinlahden kylästä: että kerran syksyllä
1910 oli kertoja nähnyt Honkasaaressa
yhtaikaa Pekka Jänkien, Juho Pölläsen,
Juho Patjan, Juho Toklarm, Juho Ra,

nisen ja Juho Juiivasen ja että näistä
Peffa Lankinen, Juho Pöllänen, Juho
Patja ja Juho Tokkari oliwat silloin oi*
teet saaressa yötä. mutta ei muista, min»
ne Juho Raninen ja Juho luiwanen oli»
wat menneet yötä w.ettämään; kertoja Ii»
läfi, että sinä päiwäna oli saarella am»
muttu maaliin useita kymmeniä kertoja
majan seinään ja muuallekin

Juho Jaatonpoila Pöllä»
nen uudelleen luuluZteliuna koljasi e»
d-llistä kertomustaan flfen, että hän oli
ttzllä ollut Honkasaaressa Pekka Lankisen,
Juho Patjan. Juho Xotlarin, Juho Ra,

nisen ja Juho lurtvasen kanssa yhtaikaa
ja että siellä kyllä oli ammuttu, mutta
ainoastaan ilmaan ja lintuja sekä maa,

lim, jotka oliwat asetetut liwien wäliin
rannalle.

Talollinen W altti Metso Saria»
malan pit. Hakalan kylästä: että kertoja
oli wiime wuoden lewääns saapunut
Vonlasaaieen, jossa silloin tatoannut
Peite Lankisen, Pelka Matinpoika Rau»
non ja Antti Juhonpoika Rautton. jotka
laöti oliwat olleet sadetta pitämässä
saarella olemassa rukoushuoneessa, jon-

KARJALA
ne pyyfilvät kertojaa?!n tulemaan; oltu»
aan yötä ruloushmmeeSfa oli kitoja läh«
tenyt merelle norpan pyyntiin; M ennen
tai jällen, ei kertoja ollut nähnyt ketään
HonlasaaieZia, jonne mainitut henkilöt
olilvat kertojan lähdettyä jääneet.

talollinen Juhana Antinpoika
T olka ri Sortawalan pit. Pohjiin ly»
läsiä: että wiime wuonnn elo, tai syys»
luun »aiheilla »li kertoja käynyt Honla»
<aar«Zfll kalastajien Juho lurwafen ja
Juho Ranisen kanssa ja silloin yöpyneet
laaressa olewasfa majassa, josta silloin
oli feinälautoja poissa, oliko majasta re-
nntty wnorilautoj», sitä ei lertoja tullut
huomanneeksi. Kertoja lvakuutti ettei hän
ollut silloin nähnyt letllän muita saarella
eW kertojakaan ollut siellä käynyt sitä
ennen tai sen jälleen.

Juho Pekanpoika lurtva-
nen, joka saapui nimism ehen konttoriin,
ilmotti talollisen pojan Eino Antinpoika
Metson kertoneen Petla Mitonpoila Pull,
liselle, että hän oli ollut erään Hennan
Rytkösen lanZsa Honkasaaressa, ja näh-
nyt Rytkösen heittämän liwellä rukous»
huoneen ikkunan rilli ja että Rytkönen

olisi kehottanut Metsoa myöskin telemaan
samoin, mutta ettei Metso ollut sitä teh-
nyt.

• Talollisen poika Pella Milan-
poila Pulllinen, jata on waZta
13 w. ilaimn: että Gmo Metso «li Kr-
«m kertonut hänelle olleensa kesällä 1910
isänsä tanssa Honkasaaressa, jossa fa»
maan aikaan ollut Herman Pekanpoika
Myttönen isänsä kanssa; että lun Eino
Metso ja Hennan Rytkönen oltoat K.
welleet saarella, oli Herman RytkSnen
nyrkin kotoisella kilvellä lyönyt rulousbuo-
neen ikkunan rikki sekä sitte wielä wähän
matkan päästä heittänyt liwellä toisen»
tin ruudun ritli, kehottaen samalla Eino
Metsoakin tekemään samoin, mutta Met-
-10 ti ollut kehotusta totellut. Wielä oli
Eino Metso maininnut, että hän oN Hei»
man Ryttöstil kanssa rukoushuoneen si«
lässäkin, mutta siellä he «iloät olleet teh»
neet mitään pahaa

Talollisen poila Eino Matinpoi»
k a M'e ts o Sortalvalan pitäjän Haka»
lan kylästä: että kertoja oli minne wuon«
na käynyt isänsä kanssa HonlasaareZsa,
I«3sa Pekka Rhtkönen oli ollut poikansa
Hermanin kanssa; kun lertojan isä ja
#etta Rytkönen olilvat olleet merellä
norppia pyytämässä, oli kertoja lähtenyt

Herman Rytkösen kanssa lälvelemään
saarelle ja saawuttuaan luloushuoneen
luo ali Herman Rytkönen särkenyt otoessa
oliwan lasin, ahxtraitt olven ja mennyt

rukoushuoneen sisään, jossa oli katsellut
tuw:a ja sieltä uloZWltuaan heittänyt ki»
lvellä rikki toisen ikkunan. Kertoja lisäsi,
ettei hän ollut käynyt rukoushuoneen si-
iassa eikä särkenyt ikkunoita, maikka Her-
man Rytkönen ali häntä siihen kehotta-
nut; että kertoja oli tästä teosta puhu-
nut isälleen Paljonkan saareen menneZ»

sa. Tämä «li tapahtunut muutama loiik,

lo sen jälleen kun koulujen lukukausi «li

vaätthM. Nnz n»«»a ei kertoja «le
ollenkaan layft* Ho»Mfaaressa.

Wiip«ri» p«liifi«,e««n» taf*«»,
ftttoet«»»i»e «tsww, tßmittenmn

rttftitraffen jomta.

«itben lahden etsimän poliisin tutki,
musten p«i»Ztee3a, Ma taluläisestä pa.
liistlaitolsesta oli lähetetch ottamaan sel.
laa puheenalaisista rikoksista, lausuu lau»
Pungin w. t. poliisimestari kirjeessään
läänin kuwernöörille m. m.:

Puheena olewan rukoushuoneen sei»
niin sekä ulle» että sisäpuolelle on lyijy,
kynänä piirretty epäfiweellisiä luwia. joi-
den alle on myös ja eri käsi-
aloilla tirjotettu ofatft Tuomen osaksi
wenäjän kielellä useain lähisaaristossa
asuwien kalastajien nimiä; sen nimisiä
kalastajia ei kuitenkaan toistaiseksi ole
tawattu eilä saatu kuulustella, kosta he
owat olleet lalastusretkillä.

Kuulustelujen perusteella pidätti Soi-
tatoalan piirin nimismies loinne lokal.
27 pnä epäluulonalllifena iUityöhön kaksi
falaZtlljanuorukllista, näistä on toinen se,
jota oli särkenyt rukoushuoneen ikkunat,
mutta todistusten puutteellisuuden touoksi
asetti nimismies hänet »vapaalle jalalle.
Samoin on toinen pidätetyistä, joka on
tunnustanut harjottaneenia maaliin mn-
pum!Ztll Honkasaarella olewan kalastus-
majan seiniin, laskettu wapaalsi todis-
tusten puutteessa

Kun tutkimuksia on toimitettu ja edel-
teenkin toimitetaan useilla eri saarilla
asumien kalastajien keskuudessa, on wc»
simatkoja tehty Vuokratulla purje, ja
moottoritveneellä, mutta lun wenewuokrat
owcrt suoritettaMllt käteisellä rahalla, jo-
ta tonZtaapeleilla ei ole ollut taipeeksi
laatta läytettäwissä, on tämä seikka wai-
leuttanut tutkimuksien nopeampaa suorit-
tamista ""

rneisänhoifo&ursseja

I Wiipurin läänm maanwiljelysseura
järjestää kaksipäiwäisiä metsänhoito»
kursseja feuraawissa paikoissa:

Marrask. 22—23 Mä Kimemm-
Malla, Isulselällä Tlillo Weijolai-
sella alkaen 22 pnä klo 4t. p.

Marrask. 24—23 pnä Raudussa
Qrjatsaarella Tuomas Kurosella al»
taen 24 pnä klo 4 i. p.

Marrask. 26 pnä Raudrm kirlonkh-
lässä kausaloululla alkaen klo 4 ip.

Marrask. 27—28 pnä Raudussa
Sudenmäen koululla, alkaen 27 vnä
klo 4 i. p.

Marrask. 29—30 pnä Pyhäjärwel-
lä, Konnitfan rnaamieskoululla, al-
taen 29 pnä klo 4 i. p.

Huomautamme maanwilielijöUe
näitten kurssien tärkeydestä ja toi.
momme, että metsänomistajat ja met»
sanhoidonyarrastajat lukuisasti saa-
puisiwat näihin tilaisuuksiin

Kun olemme Uudenkirkon asemalta
ajaneet Kiwennllwalle wiewää tietä
wähän päälle 3 tm., tulee muutama!-
la Kanneliärwen rantatörmällä was«
taamme talo, jota jo ulkomuodollaan
ilmaisse wrkotutsenfa. Kolme kookas-
ta, wakawanmuotoista rakennusta
sulkemat sisäänsä atoaran, suorakaiteen
muotoisen hiekoitetun pihamaan.
Sankka kuusikkowyö reunustaa poh»
janftuolta jättäen sisäpuolellem kau°
niin, wiettäwän ruohonpeitteisen iul>
lakentän. Näköala marsinkin länteen
kauwas kantawa- Se on koulutalo

se on Uudenkirkon kansanopisto.
T. k. 1 p. tuli seitsemäntoista

wuotta kuluneeksi siitä kun tämä opis°
w awattiin. Tuo aika yhdeksän»
kymmenluwun alkupuoli oli kan»
sanopistoasian aamukoittoa meidän
maassamme. Kaikille maamme ful«
mille niitä silloin ryhdyttiin perusta-
maan, waikka waltion awustuksesta
ainakaan toistaiseksi ei ollut tietoa.
Dli jo muutamia opistoja perustettu,
kun tuli Itä°Suomen tornoro ottaa
osaa tähän jaloon kilpailuun- Kun
aluksi oltiin maaperää walmistettu
perustamalla yhdistyksiä (Säkkijär»
wen kansanopiston ystäwät, Wiipurin
läänin lansanopistoseura y. m.) setä
sanomalehdissä asiasta puhumalla,
ryhdyttiin enfimäisen opiston perusta»
miseen. *,

Gelpolla felmiydyttiin opiston pai-
kasta. Huomio kääntyi kannaksen mail-
le ja kun mlfikirkkolaiset oliwat osot-
wneet Milkasta asianharraZl»3ta, tuli-
mat he tämän enfimäisen opiston saa»
maan.

Opiston perustajista mainittakoon:
Viipurilainen osakunta, Wiipurin
läänin kansanopiZtoseura ja opiston
kannatusyhdistys sekä yksityisistä kan>
salaisista: tohtori I. A. 3yly°wainasa,

I- Lallukka, howioikeu-
denneuwos G. W. Homen, rowasti
R. Saraste (ent. Sarlin) y. m.

Alussa oli opistolla taaan yksi ra-
kennus n. f- manharakvnnus. Myö»
hmnnin, appilasluwun lisääntyessä,
on sitä laajennettu kahdella rakennuk-
sella, joista toinen, käsityö» ja keittiö»
rakennus, walmistui 1898 ja toinen,
opiston nykyinen päärakennus, jonka
tuwan otsikossa näemme, 1996.

Kuten sanottu, ei waltiolta alkuai'
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koina saatu penniäkään. Maan oliwat
kaikki tarMittaMat Marat toistalym»
mentätuhatia wuodessa koottawat an>
timina. Woimme ymmärtää, mitä
masseuksiakin opiston kannattajilla,
ennen kaikkea johtokunnallaoli. Jon-
kun merran helpotti jo se, että rumet-
tnn oftiswl, emäntäkoululle saamaan
muosittain 2,500 mk. ja poikien käsi-
työn opetukseen 750 mk.

Wiimeisinä wuosina on Mihdoin
opistokin saanut waltioapua 6,000
7,000 mk. wuodessa niin että nyiyi-
nen waltion »vuotuinen kannatus on
ollut 9.000—10.000 mtaa. Wuosi-
menot taas omat miime muosina olleet
16.000—17.000 mk., tähän summaan
laskematta ralennusmenoja. fymä*
tuwa summa on edelleen täytynyt saa»
da kotoon ystäwien Välityksellä. Ia
Paljon on opistolla näitä ystäwiä oi-
lut. Ketään unhoittamatta mainitta»
koon niistä: Wiipurin kaupunki. Uu-
denkirkon ja Kiwennawan kunnat.
Viipurilainen osakunta. Kansanmalis-
- sekä lukuisat nuorisoseurat.
Msityisistä kansalaisista on erittäin»
ltn kolmen henkilön nimi fywästi piir-
tynyt opiston historiaan: kauppaneu-
»os I. Lallukka, howioikeudenneuwos
G- W. Homen ja tohtori I. A. Lyly»
wainaja. KaFfi ensiksimainittua omat
kuuluneet johlotuntaan koko ajan.

Opistoa omaisuus on tätä nykyä
Pyöreissa luMuissa 115.000 mk., jos-
ta kiinteää 100.000 jairtainta 15,000
mk. Welkoja on opistolla: Mnltiolle
22.000 jayksityisille 8.000 mk. eli yh-
teensä 30.000 ml

Oppilaita on opistossa ollut kait.
kiaan 923 eli wuotta kohti 54,4-

Miespuolisia oftpllaita on ollut
352 eli 38 pros. ja naispuolisia 578
eli 62 pros. Täydellisen tansatoulu'
kurssin suorittaneita tai korkeampaa
koulua käyneitä on ollut 556, jonkun
werran kansakoulua tai jotain alem»
paa tmdua käyneitä 320 ja koulun-
käymättömiä 49. Tilallisten lapsia
on ollut 632 eli 71 pros. ja tilatto-
main 293 cli 29 pros. Wanhin oppi»
laista on ollllt 48 wuvtias ja nuorin
15 wuotta, leski-ikä 19... Paikkakin,»
nittain otettuna on Wiipurin läänistä
40 kunnasta ollut kaikkiaan 823 op»
pilasta, muista lääneistä 23, Inkeris»
ta 68 ja Pietnrista 11- Alle 10 km.

Aseman lähikyläin liikkeistä mainit-
lakoon Henter Määttäsen ja Wille
Vesterisen kaupat Kuuterselässä ja
Juhana Westerisen kauppa Kirstinä-
lässci.

Tyriscwä j» Lounatjoki.

Huomattawllnrftia huwilakeskuksia
em wiime wuosina muodostunut mielä
Tyrifewiin ja Lounatsoen pysäkkien
ympärille. Tyrisewän huwilatylässä
on mcnnittawa kieltämättä Paawo
Summan liike, joka on muutamassa
wuodessa kaswcmut paikkakunnan \ofy-
tawakft liikkeeksi. Kesäisin on siellä
hanvinaisen wilkas kaupankäynti.

Lounatjoen huwilakylässä ei ole
huomattauumpaa suomalaista liiket-
tä. Iloan Antonoffilla on siellä sitou»
myymälä.

Kautjärwtn kylä.

Tämä lylä on huamattawin siitä,
että siellä an jo wanhoista ajoista asti
ollut Ml>nlaalaisia howin o-nistnfia
useampia kuin pitäjän muilla kulma-
kunnilla ja omistamat nämä fuurim>
man osan kylän maista. Siellä on
myöskin wenäläinen tyktiwäen leiri»
paikka. Kesäisin on kaupankäynti h>
win Milkasta. Manhan ajan huoma,
tuimmat liikkeet olitvat Matti Riikosen,
Juhana Riikosen ja Kustaa Kohon b» *

mistamat. Näistä liikkeistä on kaksi
jo Muosia sitten lakannnut onnstajain»
sa kuoleman tähden, Knstac Kokko
mainajan liike on ainoa manliimmista
lilkreiMl, jccka mieln on Mi»
tään WöniMawmnpaa lukceMmän
wWlötmmÄll ei täällä huomata. Nuo-
remmistä liitteistä mainittakoon Wille
Hussin liite leiripaiian läheisyydessä.

.
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Päästä on ollut 76 oppilasta. Suu-
rin oppilasmäärä pitäjää kohti ön ol»
l« Uudeltatirkolta 144. Lähinnä
owati K'wen,wpa 97. Viipurin pitä»
jii 73. Parikkala 46 j. n. e.

Oftetlajia on opistossa 6, 3 mies»
.. ia 3 naista. Kaikkiaan on o»'- ?

tossa opettajina toiminut 19 henkii.
LO miestä ja 9 noitia-

Nlrsinaisen opetustoimensa ohessa
"'. opisto ympäristönsä kanssa ollut
vuorowassutukseZsa monia muita tei»
ä. Kaikenlaisia yrityksiä ivalistuksen'Mittämiseksi on koetettu auttaa ja
rittäinkin nuorisoseuratyöt» tukea,

M. m. on opistolla pidetty kahdet
nuorHoseurakurssit. Harrastusta ta»
loudellifen elämän kohottamiseksi on
tahdottu wirittäa ja sttä warten m. m.
pidetty maamies- ja ~fuustoiminta°
Väiwiä ja ft<r§feja, muita mainitse»

Opiston opettajat oloat sitä»
prntf- lukuisissa alaisuuksissa esiinty»
neet esitelmäin ja puheiden pttäjänä.

Palhon on kuluneena aikana ollut
jola on mieltä ilochuttanut ja

innostanut. Lukemattomat nuoret
owat kirkaSsilmäifinä talon owen ful»
'eneet warmasti päättäen maac.fa ja
kotiseutunsa hymäksi raatamansa ja
lukemattomat rfntd sen Kastoksensa
''täneet. Wakaata pnrkimystä pa»
aapaan ja yywiä ikawutuksialin fii»

aa suhteessa on >mW ympäristössä.
Paljon on »entään lviela piiinmastais.

ikin.

Wto Summa.,
Kun Rannan tuomiokunnan edus»

mies Risto Summa 20 pnä toukokuu-
ta 1885 keskellä waltiopäiwien toimin»
taa waipui kuolonuneen, ei suru täyt°
tänyt yksin hänen kotipitäjänsä Uuden-
kirkon asukkaitten sydämmiä. Kautta
laajan tuomiokunnan tunnettiin sywää
surua, sillä Risto Summa oli yksi ete»
wimpiä kansan miehiä, mitä Karja-
lasta on kohonnut. Nuorena hän kaa»
tui, 31 wuotiaana, mutta hänet tunsi
ja hänen työtään ymmärsi koko Wiipu°
rin lääni. '

||
Risto Summa oli mto karjalainen

luonne. Awomiclinen, lämmökäs. le»
woton ja herkkä kaikelle hywälle. Seu°
tunsa kaikkiin rientoihin tarttui hän
ponnella, oli niiden sieluna. Kunnal-
liselämään hän otti innokkaasti osaa,
sai aikaan edistysmielisiä päätöksiä,
uusia kouluja. Isänsä oli kruununni»
mismies, häneltä hän oppi tuntemaan
lakeja ja asetuksia, ttsekseen hän luki
ja opiskeli sanomalehtikirjatuksilla

kykyään kehitteli. Jksi hänen suurem-
Pia aVsuntaau on se, että hän yksityis»
kirjeessä eräälle wiipurllaiselle ystä»
vialleen antoi loppusysäyksen suoma-
laisen lyseon perustamiseen
sa 1878.

Talonpoikaissäädyssä hän ennätti

Halila,

Noin MjänneMuaftfllia takaperin
oli tSma kylä pieni ia köyhä, mistään
Iti'xc«eläirräf-fä ei woinui olla puhetta-
kaan. Halilan ja sen naapurikyläin
asukkaat käwiwät rahdinajossa Syster-
beckissä y. m. kesäisin ja taimella me-

he puita merenrannan kaup»
piatlle, tai käwiwät nuotanwedoZsa me°
rellä. Kylässä oli yksi howipahanen-
kin, jonka omisti silloin tohtori SDttt»
mar. Tämä mies ryhtyi nom 25
wuotta sitten tilalleen rakennutta-
maan sanatoriota keuhkotautisia sai-
raita Marten. Omaamatta suurempia
pääomia jakun sanatoriosuunta keuh-
kotaudin parantamisessa lienee silloin
wielä ollut wahemmän tunnettua, oli
han kohta pakotettu etsimään osta»
jaa rakennuttamalleen laitokselle. O»
maten laajan tuttamapiirin Pietaris-
sa howipiirien keskuudessa, onnistui
hänen saada esitetyksi asia silloiselle
SBenäjän hallitsijalle Aleksanteri 3:lle,
jollehän saikin laitoksen myydyksi. Tä»
mä aika on mertkiaika Halilan kylän
historiassa, sillä silloin laskettiin pe°
rustus Halilan tulemaisuudelle.
Uusi omistaja ryhtyi heti laajenta-
maan laitosta. Työmiehiä tulmaili
idästä ja lännestä. Talonpojat sai-
wat myydä rakennuswrpeita hywillä
hinnoilla, rahaa rupesi tulwaamaan
wesitulwan tawoin paikkakunnalle.

Sanatoriota laajennettiin uudella
vsastolla, joka f<ri nimekseen Marian
osasto. Samoin wmäläinen kirkko rc
ke», lettiin samaan aikaan laitoljcu
tarpeeksi.

Aleksanteri kolmannen kuoltua siir»
chi Jaitog Venäjän nykyiselle hallitsi»

wähiin aikaa »QifuttdöT Vlutt» asian
harrastuksellaan ja tuntenin' .llaan ja
sattiNviUc asiallisilla puheetta varoit»
laan hiin kiinnitti itseensä paljon toi.
weita. H«n esiintyi edistysmieltsm»,
maalaisolojen tarkkana tuntijana ja
Mi hänestä Karjala naan saa-
nut yhden etewimmistu edustajistaan,
jos hä». olisi saanut kauemmin waikut»
taa. Väätyweljiensä keskuudessa oli
Summa suosittu teeskentelemättömän,
iloisan ja nuorellaun käytöksensä täh-
den.

Nuorena katkesi Risto vuimnan elä-
mä, mutta muisto hänestä elää kau»
niinä ja elää tuoreena Rannan tuo»
miokunnassa.

ArmeNaisunslaitotfia
Uudellakirkolla.

Orpokoti.
1880-luwun loppuwuosina pemstet-

tiin Uubellekirtollenaisten ompelufmra,
joka tedtäwätseen otti waiojen kerää-
misen orpokodin perustamiseksi. Seu-
raan liittyi alussa lukuisasti jäseniä j«
jo ensimäisenä toimintalvuonnaan pani

seura toimeen arpajaiset orpokodin
hywäksi. Samoin tehtiin seuraamanakin
wuonna, mutta sitten alkoi seura riutua
ja syynä oli wo ainainen tielilysy-
mys. Säätyläisjäsenet käyttiwät seuran
ompelukokouksissa ja iltamissa ruotsia
ja wierottiwat siten seurasta siihen
ensin lukuisasti liittyneet kansan naiset
ja seurauksena tästä oli jäsenten Hu-
peneminen. n *~-

Seuran warat oliwat pankkiin
tettuna ja niistä saatiin hywä pohja»
pääoma orpokodille, kun se noin 5*
nmotta sitten lopultakin perustettiin.
Koti sijaitsee hieman syrjässä kirkon-
kylästä kauniillaKirttojoen niemekkeellä
ja on sen ylläpito sikäläisen naisyhdis'
tytsen huolena. Waroja on kerätty
wapaaehtoi silla antimilla, iltamilla,
arpajaisilla j. n. e. sgj - ><ZBIMWZ^

Kodin hoidettamana on nykyään 15
orpolasta, jotka siellä myöskin saawat
alkuopetusta. Jos koti saisi enemmän
kannatusta paikkakuntalaisilta, woisi se
myöskin laajemmalle ulottaa siunaus
scllisen waii utuisensa. Kodin warsi-
»amen hoito on erityisen johtokunnan
huolena. Johtokunnan puheenjohta-
jana on nykyään rowasti Lönnroth.

Wauhaiukoti.
Uudenkirkon Leistiliin kylässä on'.isti

pietarilainen turkkuri Wosnesenski wai-
moitteen tilan ja huwilan. Kun hra
Wosuesensti oli kuollut lahjotti hänen
leskensä tämän tilan ja huwilan Ple-
tarin suomalaiselle Pyhän Marian
seurakunnalle wanhain kodin perusta-
nnsta martcn, Piciarin suonlalaisten
köyhien naisten turmapaikaksi heidän
elämänsä ehtoolla. Seurakunta otti
tämän lahjan samoinlurn rouwa

jätte Nikolai toiselle. Häiden toimeZ-
taan rakennettiin wielä yksi osasta li»
sää, jefa tuli lnonia kalaa isompi
entisiä, tämä osasto sai Ni-
tolain osasto. Myöhemmin on yhä
laitosta laajennettu. Nyt on laitos
jo useampia, wuasia kuulunut H. M.
Leskikeisarinnan Maria Feodorownan
hywämetewäisten laitosten hallinnon
alle.

Laitoksen ylilääkärinä on toiminut
aina sen perustamismuodesta saakka
lääkäri Iman Gaorilowitz. Laitoksel-
la on nyiyään paitsi ylilääkäriä. 4 ali-
lääkäriä ja satoihin nousema wirta»
mies- ja palwelusiunta. Wuosiell tu-
luessa, kun sanatorion nimi tuli tun-
netuksi ympäri laajaa Wenäjää. las-
Moi sairastulwa niin suureksi, että sa-
nottu laitos ei kyennyt mastaanotta'
maan kaikkia pyrkijöttä. Jksityifet
paittakunnalle muuttaneet ulkomaa-
laiset ryhtyimät rakennuttamaan ja
ylläpitämään pensionaattia. joissa sai»
raat saimat hoitoa sanatorion lääkä-
rien walwontian alla. Kun tämä lii»
le näytti hywin kannattamalta ja ly-
sytyltä. alkoi nntä ilmestyä useampia
ja on nittä nykyään kymmenkunta.
Kaksi isompaa pensionaattia on miime
Muosina muodostettu sanatorioiksi ja
on niillä omat lääkärinsä ja sairaan»
hoitajansa. Kaikkiin siellä olemiin
laitoksiin mahtuu yhteensä noin 450
sairasta. Kysyntä kuuluu oleman suu-
rempi.

Matkustajaliikenne

on Uudenkirkon asemalta Halilaan
harwinaisen wilkas. Tuhansia kyyte»
ja tekewät ajurit sinne wuosittain.

Wosnesenslln tarlotukseen lghjoOlman
pääo!n,..,!kin kiitollisuudella wastöÄn jä
ryhtyi toimiin jalon lahjöttajan toito-
tusten toteuttamiseksi. 7 wuotta taka»
perin awattiin tämä wanhainkoti, jonka
hoito on mainitun seurakunnan kirkko-
neuwoswn huolena. Kodissa on nyky-
jään 30 hoidotasta, wanhoja, warat»
tomia naista Pietarin suomalaisesta
seurakunnasta.

maanomistus- ja viljelys-
tilastoa Uucteltakirkolta.

M<"i?i',<,:,'!,i'i»en jakaantuminen U«»
dellakirtoll».

~28. 1907 oli Uudellakirkolla 1557
Usenäistä tilaa ja 1466 palstatilaa.
Wiimeksi mamituilla oli maata yh.
teensä 4.001.,, hehtaaria. Wierasmaa-
laisten hallussa oli 249 toiittä ha suu-
rempaa tilaa, yhteensä 15,„M mant»
taalia eli 29 % koko pitäjän mant°
taaleista "*

Syyt 1 maitten myyntiin UnbtUa-
kirkolla.

Wiipuril. osakunta lähetti w. 1907
erityisen fttpendiaatin tutkimaan oloja
Uudellakirkolla. Tämä tarkasteli lä-
hemmin 366 kunnassa sattunutta
maitten myyntitapausta ja hamaitsi
syyksi niihin:

tapauksessa prof.
Velkaisuus 88 24
Köyhyys jo huono j.

Miljelys 111 30,3
Muu syy 41 11.,
Tuntematon syy 14 3,8
Myyjä toaratas, wilje»

lys hywä > 57 15,6

Ketnottelu ja oman )
woiton Pyynti 56 15.,
Weloista laskee stipendiaatti noin

44 % hewosweloiksi ja 55 % kaup-
Pameloiksi. ..Muihin syihin" luetaan
työtooiman ja hoidon Puute, heikko»
Päisyys, kiwulloisuus. orpojen perintö,
myötäjäiset, kewytmielisyys, ymmär»
tämättömyys, kuoleman tapaus ja
»vanhuus.

Viljelysten laajuus Uudellakirkolla.

W. 1908 tehdyn seikkaperäisen ti-
laston mukaan oli Uudellakirkolla sel-
laisia wiljelmiä, joitten pinta-ala oli
23—100 hehtaaria, yhteensä 16. 5
25 hehtaaria käsittäwiä 222. 3—5
hehtaaria 345 ja »vähemmän kuin 3
hehtaaria 777. yhteensä siis 1360 wil»
jelmää ja miltei kaikki pientiloihin
kuulumia.

Viljellystä maasta oli Miljalla
2523 hehtaaria, kylmöheinällä 2595
hehtaaria ja juurikasmeilla 215 heh»
taaria. *"

Torppareita, joilla oli enemmän

ÄAEJILA

«annlklomaisema Jukkolasta.
kuin 2 ha wiljeUyä maata, oli 10 ja
lrumumtorppareita 3

Enemmän kirin 2 touotta wanyoia
hewofia oli Pitäjässä 1810 kpl. täysi-
ikäM karjaa 4350 kpl.

Huoneiston järjestäminen
sivcvsosastolle.

- «Rafmtthnifatttititttt loufuntc

' Mttenlun Wiipurin kaupungin to. t.
poMimesiaii W. Pekonen oli anonut, et-
tä poliisilaitoksen etsitoän osaston huo»
neuston alakerrassa sijaitsema huoneuZ-
ta sisältäwä 4 huonetta ja 4 selliä, luoton
lettoisiin peruZtettawalsi päätechn n. l.
suveyßosaZton läytettäwäksi. anoi toal»
tuusto rahatoimikamarin lausuntoa.

Tämän johdosta ilmottaa rahatoimi-
kamari, että sanottu huon«usw on käyt-
tiimatta ja rahatoimikamarin mielestä a-
nottuun tailoruiseen sopitva. Mitä pyy-
dettyihin koiiaustöihin tulee, tulisi tai-
mstuZreilien tekeminen w. t. kaupungin
arkkitehdin laatiman kustannusarwwn
mutaan maksamaan 24 markkaa sekä ul-
ka»owen teettäminen 50 markkaa. Kun
lattiat olvat toiime wuonna maalatut ei,
lä niitä ole sen jälfSen käytetty, ei raha-
toimikamari näe mitään syytä niiden
»varustamiseksi linoleumilla.

Mitä huoneuswn »valaisemiseen tulee,
\<xt rahatoimikamari ilmottaa sille jäte-
tyn haltoimman tarjouksen mukaan sen
nou<ewan 154 markkaan.

Lopuksi selittää illhatoimikamllri, että
>anottu huoneusto «dellälerrotuilla koi-

numero

tä ollut turha.

laulsilla lnolvntettaisiin pyydettyyn tai*
torukseen.

Roomalaiskatolisen seurakunnan ro-
w»S»ilsi «Viipuriin on nimtetti) tri A*
öo l f Karlin g. Tri Kailing on syn-
thnyt <3>uomes>>a 1882 felä opiskellut ai»
lomaan Helsingin yNopistoZsa. Mioppi,
laana ollessaan siirtyi hän roomalaista-
taliseen kirkkoon ollen muuten enfimäinen
luomalaissyntyinen katolinen pappi.

Lehtemme tämän päilvän

ilmestyy suuren» 24 siwuisen» Uuden-
kirkon numeron». luhlnnumerön w»r-
sinaisen tekstin fotonisen takin on jää-
nyt pois «s» myöhemmin tulleit» nuti»
si». Toiwoaksemme juhlanumeron
mun sisältö kumminkin korwaa tämän
puutteellisuuden.

»uollut. Näyttelijä %aalw Ahl-
man kuoli lesiitviiklona sydänhallvaulseen
Vtettinin asemalla

tias.

U3P2» hadonnut metsään.
N,in 400 hengen j« poliisikoiran etsin*

«Liime kuun 26 p:nä latosi Wirolah-
della talollisen Mikko Harjun noin wii-
-oen wuoden wanha poika metsään. Hän
oli siskonsa kanssa wiemässä lehmiä
metsään, miltä matkalta hän metsään
läikin. "

"

»i
Oman kylän toäii ryhtyi heti etsintään

ja useiden kylien loati on etsintää jatka-
nut useita päiwiä, onpa ollut noin 300

400 :fm henkilöä etsimässä, waan
poikaa ei ole löytynyt. Poliisikoirakin on
etsinnässä ollut inntanc, nxlan ei setään
ole löytänyt. Näyttää todeua oletoan
niin, tum olisi lapsi hukkunut johonkin
luoyön. ..

" '

Ilma oli niinä paitoina fareTnen, Joi*
loin lapsi latosi jo silloin ensi yönä sa-
toi lunta, joten hän ei elossa woinut !au-
an olla.

Kumm nlin liiNuu nyt outoja huhuja
että latoamijecn olisi ol-

lut muita syitä, eitä ytsin eksyminen.

Toisinlsetsi eilvät huhut ole saaneet
'ioahloiZtusta. -

'

~"'
«»

Urkurit. Kiikan seurakunnan to. t.
urkuritji on lvalittu urkuri Kalle Ewert-
ti Leppälä Hu,ttisista. L. sai päästöto-
diswlsen Wiipuvin lukkari- ja urkuri-
loulu3ia w. 1910.

- *■*-

„Keski-Suomi" 40 wuo-

Säsfö luussa tulee IywäßlyläZsä' il-
mestyn,» nuorsuomalainen sanomalehti
.FeZti-Suom'." 40 »vuotiaaksi. Sen joh-
dosta antaa lehti humnenna t. l. 11 p:nä
luhlanumeion. Samana päiwänä pide-
tään myös Iytväslylässä mi-
hin m. m. nuoiftlomalaisten sanoinaleh-
tien toimitukset olvat saaneet kutsun.

Kotitarkastus Kotkan työ-

Kirkonkylä.

wäentalolla.
Snlllis mitätön

Äiiime tiistaina saapui Kotkan poliisi-
Mittariin muuan fatttartttietoersti, joka
mukanaan olewan asiakirjan nojalla
waan toimiiettahxtksi koritarkastulsen
lyöwäentalon Mareissa, joessa hänen
liljojen?» mukaan piti olla suuri ase-
warasto. Toissapaiwanä toimitettiin la»
titarkllZtutz. jolloin myllerrettiin kaikki
talon kellarit, mistä osa luuluu Kotkan
chöwäen osuuskaupalle ja osa on Eteen,
päm-lehden hallussa. Tarkastuksen toi-
mitti Kotkan poliisimestari mukanaan
talsi etsiwää poliisia ja santarmi. Tar-
lastuisen tulokset oliwat kuitenkin war-
sin toäharifet, asewaraZtosta ei ollut jäl-
keälaän. Työm

Sulhanen tapettu omissa häis-
saan. Sunnuntain t. l. 5 päiwän iltana
tapahtui Kaatoilla Maarianwaaran ky-
lässä kamala miesmurha. Mölliläinen
'•peffa Turunen rupesi omassa häissään
häätämään HNtulvaZta renkimies Millo
Hakkaraista, joka sinne oli humalapäis-
sään tunkeutunut ja häiritsi hää-iloa.
silloin Halkara nen steppasi puuÄn ja
iski sulhasta, Turusta, suoraan sydä-
meen. Haawotettu heti kaatui kuolleena
maahan

Sisiiänmurto KYYrölän postitoi»
mist««„. SaciiS mitätön. I iillä eilis-
iä tvastaan on lvaias tai warlaat mur»
tautun«et Kyyiolän postitoimiston huu-
neus:oun. Heidän saaliinsa un luitenlin
Nxiyämen, sillä he faitoai sieltä wain
l«wa!we:'n. Sitäli kuin meille «n leriot»
tu, äänellään, että wailaat owat joten*
lin tulleet teölen häirityksi työssään.
Tapahtuman johdosta on pidetty alus,

totoa poliisikuulustelu

Laivahylky löydetty.

Miehistö tadokfisia.

Kitisten edustalla ajelehtineen lai«
toahylyn on höylylailva „Ola" maanan-
taina pelastanut eräälle saarelle. Han»
loon saapuneiden t,ewsen mutaan on se
3-maZtoinen parklilaiwa „AuguZta".
lapteem Gustafson. Miehistön lahtalos-
la ei ole mitään tietoa. Sairoc on ralen-
nettu w. 1800 Ruotsissa ja oli 408 rel.

lllnnin iretoinen. Laitva oli puutalvara»
lllZtiZsll lähtenet LowiisaZta wiime wii«
iolla.

*

_ HKyrylniwa Cdithill ei wielä eilen
iltapa wällä oltu saaw irioiiehnfi laril»
ta. Siefi on paljon lasleutmmt ja on
laitoa fcrfeaila lavilla, joten laitoan ii-

rotramineri luot läydä fangen waikeaksi.

Sinä, joka ro : elä teet surustasi
taakkoja muiden hartioille, upota surusi
oicwaii uuden loiltaan. Se on wienyt

lamaluulsia luexv.i t,c'.>
maan. Si

S.uä, jo!a toebti toielä kohtaloasi firia
orjan jallakuulaa perässäsi, opi ratasta-
maan wälttämättLmylittä!

Ja wihdoin olet aamunwirlein täsin
kohtalosi tuin kuplan kohti ilta-

ruskoa za nälelvä sen siinä purppuroitu-
n»n ja särkhlvän. Ellen Keh.

PerjsutMna Jtefasfciiira 10 päiväul

Kauppaliikekin on siellä hywin wil»
kasta. Vanhin kauppa on Salomon
Hietas-wainajan wuonna 1895 alfa-
ma kauppaliike, jota nykyään hoitaa
wainajan poika Juho Hietanen, jolle
liike oston kautta ioutui. Liite näyt»
tää edistymän.

Halilan liike°eläniä eroaa muusta
Uudenkirkon siinä, eltä
siellä on osuuskauppa, jonta
maiheista muutama sana. Kauppa
perustettiin wuonna 1905, ja se sai
nimekseen Bhteistyö°Osuustauppa r..
I. Pari wuotta toimittuaan täytyi
liikkeen laklauttaa maksunsa. Welto»
jat suostuimat tekemään 40 prof. alen»
nukfen säätämistään joten asiat saa-
tiin järjestettyä. Paikkakunnan o»
fuustoimintamiehet «iwät tästä fät'
kähtäneet, waan alottiwat heti uudes-
taan perustamalla uuden ofiruäkun»
nan, jota sai nimekseen ..Halilan
osuuskauppa r. l." Tämä liike on
näkynyt menemän tasaisestt eteenpäin.
Liikkeellä on ylsi myymälä. .., L > ....

Nuorempia liikkeitä mainittakoon
netti Hilma Hietasen liike. Paitsi se«
katawarakaupftoja «n paikkakunnalla
kolme leipomoliikettä. Paikkakunnan
talonpotlaiswäestön taloudellinen ase-
ma on huomattawasti kohonnut, jonka
on nähtäwästt waikuttanut maalais»
wotteitten Hywä meneili, joista saa»
daan hymiä hintoja. Paikkakunnan
liikewaihto woidaan laskea nykyään
yli V» miljoonaan markkaan. , ...^..

Mainittakoon, että muun maailman
kanssa on Halila yhteydessä oman
sähkölennätin» ja telefoonikeskuZase'
miensa kautta. Postt käy finne joka
päiwä. Maalaiskirjeenkantaja pttää
huolen, että jokainen kolmen kilomet»

rin alueella afuwa saa postinsa kotiin
kannettuna.

Ihtenä Uudenkirkon huomattawim-
pana liikekeskuksena woimme Pitää
Halilaa, sillä sen liikenne waikuttaa
laajalle alalle pitäjää, wieläpä huo-
mattawaZsa määrässä Kuolenlajär-
luenkin liikeelämään.

Paitsi edellämainittuja laupsialiik-
keitä Uudellakirkolla on kunnan alu»
eella laittiaan noin 90 kaupparekis»
teriin merkittyä liikettä, joista 10 pr.
wenäläisiä. Johtamassa asemassa o*

loat tähän saakka litfcelämän alalla
Pysyneet suomalaiset liikkeet, tzuwi-
la>asuklaat tekemät etupäässä ostok-
fensa niistä. Ikäwänä epäkohtana
mainittakoon, että paikklltunnan wä°
esto kallnattaa wenäläisiä kauppiaita.

Terween liike-elämän pahimpana
wihollisena mainittakoon wahingolli-
nen welkakauppa, joka näyttää sywälle
juurtuneen kawiaksen kansan keskuu°
dessa.

Wakuutusolot.

Wakuutusoloista puhuttaissa mai-
nittakoon, että kunnalla on oma Pa°>
laapuyhtiönjä. joka pitää huolen kun*]
talaisten omaisuuden Makuutuksesta.
Sen wakmitustanta nouseekin miljoo-
min markkoihin. Kunnan alueella toi-
minna palowakuutusyhtiöitä mainit-
taloon «Pohjola" ja wenäläinen yhtiö
„Rossija'. Hentiwakuutusyhtioista,
joilla on huomattawammassa mää-
rässä Makuutuksia, mainittakoon
„Suomi". muilla yhtiöillä lienee wä°
hemmässä määrässä Makuutuksia.

Uudentirlon liikc-elamä aina sen
alkuwaiheista saakka näyttää taiaiiesti

ja warmasti edistyneen ja waurastu°
iieen, sillä yhtään huomattawampaa
warariktoakaan ei ole koko kirnuan
alueella sattunut. et°
tä se jatkaisi yhä samaa uraansa, m

I. S.

Pefrosawodsfcin lUien-
Issef.

jhifen tunnettua, oloat Petrosawod»
skin kuwernement Bsa asuwat luterilaiset,
lunniltaan 2,000 henleä jo pitemmän
aikaa olleet ilman sielunpaimenta syystä,
että mainitun luloernementin kuwernoö-
ri ei ole sallinut sinne saapumien luteri»
lassien pappien päästä toimintaansa ai-
kamaan. Että tällaisissa oloissa kolo kris-
tillinen toiminta, sielunhoidosta puhu-
mattakaan, on nurinkurista, todistaa o-
laitaan seuraawaa tapaus: •-,-..*'*-•

Äskettäin tuoli Petrosawodfkissa- eräs

laksalainen, jota eläessään toimi m. m.
luterilaisen lirlloraaoln esimiehenä. Kun
luterilaista pappia ei löytynyt eikä nain
ollen »vainajaa oman uskonsa mukaisesti
saatu Miimeiseen lepöVn siunatuksi, saa»
puilvat toenätaiset papit luterilaiseen kirk-
toon ja toimittiwat ruumiin siunauksen
wenäjätsi kreikkalais-latolisen riwalin
mukaan.

Kun muistaa, mikä suuri numero tmi-

me wuosina on nostettu parista lapsen-
lastamisesta, telee mieli lysyä milä elä-
mä nostettaisiin, jos «sim. suomalaiset
papii menisiwät tois-uskoisten pyhättöön

luorittamaan kirkollisia toimituksia.

Nudenkirkon maamitfc
koulu.

! Kysymys Kaakkoiskannaksen toisen
Uudenkirkon tienoille sijoitettawan maa»
miestoulun perustamista lienee ensiherran esille tuotu Viipurin läänip

1 Maanmiljelysseuran edustajien kokouk-
tcssa wuoden 1907 syyspuolella. Kun
tämä esitys sitte sanomalehtiuutisena
lewisi, herätti se heti myötätuntoa ja
ja asiaan innostumista, jopa siihen
määrin, että pian syntyi julkinen sa«
nomalchtiwäittely m. m. koulun toi-
mintamuodosta. Jo tällöin näytti suu«
rempi kannatus pelkällä tietopuoliset
la, ytsimuotisella n. s. maamiestoulul-
la oleman, joskin maanwiljelysovetul«
sen wanhan kannan, käytännöllistieto»
puolisenkin koulun kannattajiakin löy-
tyi. Samaten tuli koulun sijoittama
nentin jo silloin pohtimisen alaisessaj Heti w. 1908 alutfa lehoitti sitte
Wiipurin läänin maanwiljelysseura
Kaattoiskannatsen pitäjien maamiessew>
roja lähettämään edustajia Uudentir-
lon kansanopistolle tammikuun 27 pnä
pidettämään yleiseen kokoukseen asias»
ta keskustelemaan. Mainittuna päi-
wänä olikin kolmattakymmentä edusta-
jaa eri maamiesseuroista kokoukseen
saapunut ja edustettuina siten olimat
seuraamat pitäjät: Uusikirkko. Heinjo-
ki, Muolaa, Walkjärwi, Kiwennapa.'
Koiwisto ja Johannes. Kokouksen o-
sanottajat olimat yksimielisiä asian suh,
teen ja pitimät marsin toiwottawana,
että aikeen lopullinentoteuttaminen mi>
tä pikemmin tapahtuisi. Niin itään
yksimielisesti päätettiin wiela, että lou-
lu oli olema yksitalwinen. tietopuolir
nen paikallaan pysymä sekä, että kou«
lu sijotetaail Uudenkirkon pitäjään.

Asian jouduttaminen mirastotietä je
waltioawun hankkiminen jäi Maanwil-
jelysscuran hlloletsi. Paiktakminanpuo-
lesta asiata tukemaan perustettiin-sitt?
kannatusyhdistys, joka keskuudestaan
malitsi toimikunnan, jonka tehtämätsi
jäi sääntöjen laatiminen, kouluu pai»
tan lähempi määrääminen ja yleensä
asian paitkakunnalline» järjestäminen,
mireillä pitäminen ja jouduttaminen.
Näin olikin tämä ensimäinen kokous
päättynyt ja perustus uudelle maa
miestoululle laskettu.

Seuraaman helmikuun 9 pnä pitt
tuo walittu toimikunta enfimäisen ko»
koulien, jossa lopullisesti päätettiin
koulu sijoittaa Uudenkirkon tirkonly-
lään ja annettiin sille nimeksi Uuden-
t>rlon maamieskoulu. Maaliskuun 28
Pnä fenaaiti päätti mainitun koulun
kannatukseksi myöntää 12,000 mkaa
aluksi kolmeksi wuodeksi m. m. ehdol-
la, että koululle taataan huoneusto,
jonka ehdon kannatusyhdistys otti täyt-

taakseen ja niin oli koulu taloudclli»
iesti turwattu. Monenlaisten synny-
tystuskien läpi sai koulu kuitenkin wie-
lä kulkea, ennen kuin se omin neuwom
alkoi eteenpäin astua. Niinpä huo-
neusto ja opettajalyjymys aihei.tti
monta paänwaiwaa toimiheukilöille.
kunnes huoneusto lopuksi löyty» nuori>o-
seuran talolla ja opettajawoimattin lo-
pulta saatiin hankituksi ilman että vi-
tempiä lyitäylyksiä koulun aitauuse»i«
marraskuun alussa w. IUNB huoli
tehdä.

Kuitenkin on alku aina hankalaa ja
niinpä puuttecllisnudet puolella jos toi*
seltakin lönuät leimansa ensi vouoDen
tyuhöli. Olot kuitenkin wakaainuiwat.
Opetushuoucet kolmantena wuonnn
suuresti pamniwai, kun koulu muutit
n. s. Mendclin taloon, joia sittemmin
Suome» waltion haltuun joutuneena
monine rater.nnifmceit annettiin kon-
luu kähtcttäiuäksi senaatin päätöksellä
8 pnä sphsknuta tätä wuotta. Ml>sZ-
fiii oppilaat, jotka ja clfutic*
töihinsä nähden alussa oliioat perin

i kirjawia, owat wuosi wuodelta niissä
suhteissa parantuneet, joten koulun
pääsywaatimukset: wähintäin 13 nnto*

ben ikä ja kansakoulutiedot owat ny«
kyään paria kolmea poilleusta lukuun»



Perjantaina Marraskuun 10 päivänä
'ottamatta «allilla, Koulun läpikäy-
liettä oppilaita on 76 ja nykyään on
oppilasmäärä 24.

' Jo nom pari wuotta fitte rupesi
koulun johtokunto muutamien asiaa
harrastamien Paikkakuntalaisten alot-
teestä ajamaan koulun laajentamista
siihen suuntaan, että saataisiin sen yh-
teyteen puutarha- ja talouskoulu ja
asiaa monelta puolen walmisteltua an-
toi senaatti hrifane lokakuin, 10 pnä
päätöksen, jolla mainitunlaisen koulun
perustus laskettiin myöntämällä alutsikahdeksi wuodetsi 3.500 mkn awus-
tus »vuosittain puutarha- ja talous-
kurssien pitämiseksi kesäaikana Uuden»
kirkon maamieskoululla, joka erikoisen
hywin nyt soweltuulin, kun, kuten jo
mainittiin, maamieskoulun käytcttäwänä
on maatila jonka rakennukset kesäaikana
owat wapaat. Jos wielä, kuten san-
gen toiwottawaa on, saadaan koulu-
tilalla olemien rakennuksien korjaukset
ja uudistllkset läpiajctuitsi, ja pien-
wiljelys tilalle järjestetyksi niin on sil-
loin saatu UudeNekirkolle maataloudel-
linen oppilaitos, joka paikkakunnan
nykyisiä waatimuksia tyydyttää ja toi-
wottawasli tulee olemaan woimak-
kaana mipusimena maatalouden kohot»
tamisessa koko Karjalan kannaksella.

Plkßii uutisia.
fiuornaliawa iltama raatihuo-

neella.
Huomenna, lauantaina on raatihua»

nee falisfa 2uomal. Naisliiton SBityit.
«m osasion iltama lefäsiiitolan hylvLlsi.

Ohjelma, jola on arlvolaZ ja waihte-
Vlva, jullascmme lolonaisuudeZsaan huo-
mennä. Miinitsemme nyt nmin että oh,
jelman suoiitutseen ottawat osaa lwat
Hällström, Lyden ja Silan-
de r ja hial WeneZkoZli, Jorma
ja P a a t e ro.
| Jo parina lesänä «m liitto lähettänyt
paiilymmentä tyttöä maalle willisti)-
mLän. Kun iitaisliitto nyt ensi leuan
tähän asti on awuZWZ miltei hlsmo»
maan saatu alMtehii Nippeliltä tve-
kdäa yleisöön, niin toiwomme, ettei se fi»
ift turhaan itt g

Raatchuoneen saliin siis lMoinenilta-
nai

t S— „Now. Wiemzll" Lagciblll-
din m cFaniief eeS tä. Eilispäiwän
„Now. Wicmja" .iUfilitiaa ettei Lager-
dllldin maantieteessä ole mainittu aino»
«talaan wcnäläiZtä kirjailijaa ja sätvel-
täjää, wa"ika muista maista, ytsinpä
Puolastakin on huomautettu, ett» ne o»
wat antaneet paljon kuuluisia lirjailijoi-
ta ja sälueltiijiä.

• *■•

»enklilaulu Lenkki-
Wir s i. tällä nimellä mainittiin Itä-
'Tuomessa ennen noita tunnettuja arkki»
wiisuja. Uudenkirkon lappalainen HeT»
«an Emanuel Hornborg (fynt.
1774, tuol. 1843) on tunnettu leilt,lau-
lujen sepittäjänä. N. 1816 julkaisi hän
painosta „3ausumia; ensimäinen leikki"
sekä „Älyn Ämmä ensimäinen Jenkki-
tirja". Myöskin julkaisi hän ro. 1818
Nrjasen „Wähcin totuutta". Tämä kirjai-
Uja oli Uudenkirkon lappalaisena 1808

1843. Hänen isänsä oli tawatt««is,
ta »roimistaan tunnettu rowasti Nogis-
lauZ Hornborg, joka ensin oli Koiwiston
ja wuodesta 1783 Uudenkirkon kirkkoher-
«na. Häntä ja hänen puolisoansa roZ-
taot julmasti kiduttiwat Koiwistolla, joi»
ta faisiroat hänet ilmaisemaan, missä
fitta 'illtakaM säillitettiin. Hän kuo-
li 1799.

SSgöSkra* muita Hornborgia
"' on ollut

Pappina Uudellakirkolla. Niinpä edellisen
wanhin pö.lz Änders Bogislaus H. tuli
isänsä jälkeen 1752 Uudenkirkon kirkko»
herraksi, jona oli kuolemaansa saakka
1824\ Tamäm poilll Anders Henrik H.
oli pappina Uudellakirkolla ensin 1822
i— 1335 apulaisena, wirla» ja armon»
wuoden saarnaajana, sekä setänsä jälleen
Kappalaisena 1845—1855.

Nuoren Karjalan kuukausi -

RotouZ ja illanwieno hauskalla, waihtele-
loalla ohjelmalla on huomenna, lauantai-
na klo puoli 8 ip. omalla huoneustolla.
tludet Wenet lämpimästi terwetulleet.

* Oikaisu. Lehdessämme ollut
vutinen Rauha Osakeyhtiön wellojain
towuks«sta lviime maanantain» oilais»
taan fiina suhteessa, että uutinen taikoi-
taa Parantola Ofafeyhtiö Rauhaa Imat-
talla.

TyoNäenopiZto. Perjantai»
na on kansakoulun juhlasalissa No puoli
8 puoli 9 ip. luento hhteiskun»

i nat laisista kysymyksistä ja
No puoli 9 puoli 10 ip. ke s kus t e>-
ina stueklakysymhksestä).

I

Suuripiirteinen
suunnitelma.

Merkittäwn lehtinen Uuden-
kirkon kunnallisessa

elämässä.
Pastori Sarlin tekee ulotteen. **

Pääsiäismaanantaina, maalisi. 30.
1891 pidettiin Uudellakirkolla kunta-
kokous. Kun kokouksen wiralliset asiat
oli saatu loppuun käsitellyiksi, piti pas-
tooi R. Sarlin lukuisasti kokoontu-
neille kuntalaisille esitelmän tilatto-
man waestön tilan parantami-
festa. Tämä esitelmä ja siinä lau-
sutut mielipiteet ja ehdotukset herätti-
wät kuntalaisissa erityistä mielenkiintoa
ja esitelmän johdosta sukeutui wilkas
keskustelu, jonka tuloksena oli, että
asetettiin erityinen waliokunta tartem-
min walmistelemaan ehdotettua asiaa.
Tähän waliokuntaan tuliwat pastori
R. Sarlin, puheenjohtajaksi sekä jäse-
niksi seuraamat kuntalaiset: H. Summa.
K. Summa, T. Kurppa, S. Nikkanen,
M. Pentikäinen. H. Nikkanen, X. Suo-
kas, M. Husso ja Herm. Nikkanen.
Tämä waliokunta näyttää täydellä tar-
molla heti ryhtyneen työhönsä

Alotteentekijän esitelmän pääkohdat.
Pastori Sarliu huomautti esitelmäs-

sään, miten tilattoman mäestön luku
kunnassa yhä kaswaa sen johdosta,
että tilat joutumat mierasmaalaisten
käsiin. Tämä tilaton wäestö joutuu
kunnan rasitukseksi, maimaishoidou huol-
lettawatsi. Kunnalla olisi siis täysi
syy ryhtyä asiaan. Ihtenä parannus-
keinona suositti puhuja kunnantilo-
jen perustamista. Kunta ostaisi it-
selleen sellaisia tiloja, joitten omistajat
ulkonaisten olosuhteitten pakosta omat
joutumaisillaan tiloiltaan pois. ja jotka
omat »vaarassa joulua »vierasmaalais-
ten käsiin. Nämä tilat mnokraisi Umta
miljelystiloiksi tilattomille, jotka kuole-
tusmaksuilla woisiwat ne lunastaa it-
selleen.

Tänmn toimenpiteen armeli esitel-
män pitäjä tuottmvan suoranaista hyö-
tyä seuraamalla taivalla;

1) Ne helpottamat tilattomille per-
heille »vakaman asunnon ja »valaman
toimeentulon mahdollisuutta ja mäheu
tä»vät sillä tamalla tilattoman mäestön
lukumäärän kasmlimista.

2) Ehkäisevät metsien monnotoina
rasittamista ainakin näillä tiloilla.

3) Saattalvat maanmiljelytsen pal-
melulseen suuren osan nykyään sille
»vieraasta »väestöstä ja edistäluät siis
suoranaisesti tätä pääelinkeinoamme, sekä

4) Ehläiscmät maatilojen k-»lwpa-
kaluksi joutumista ja turwaamat siis
niaanomistusta Marfinaifesti maata-
wiljelewälle »väestölle.

Wielä huomautti cfttefmöxiftja, et-
tei kunta woisi maan ostossa kilpailla
suurien, ioarsinkaan wierasmaalaisten
pääomien kanssa, mutta tulisi sen pyr-
kiä ehättämääl! näiden edelle. Kun tila
on joutunut rappiolle tai kun omista-
jan maaomaisuus on waarassa, rien-
täisi kunta lunastamaan tilan. Tähän
tarkotukseen tarwittawat warat saatai-
sim siten, että kunta wnosittain waraisi
jonkun silmman tähän tarkotukseen ja
myöskin hankkisi kuoletuslainan toal-
tiolta. Puhuja sanoi olcwan toiweita
sellaisen saamisesta, mikä wiittaa fiihen,
että hän oli asiassa jo puhutellut hal-
litnksen jäseniä.

Lopuksi kosketteli puhuja niitä näkö-
kohtta, jotka näitten tunnantilojen jäi«
jestämifessä ja wiljelemifessä olisiwat
huomioon olettamat.

Hän huomautti, ettei kunta smsi pyr-
kiä tästä tekemään mitään woittoja
tuottamaa asioimistoita, maan olisi sil-
mämääränä olewa tilattomain waka-
wan asutuksen ja maanwiljelyksen edis-
täminm. Afuws olisi järjestettämä
niin, ettei liikoja rasituksia asukkaalle
koituisi, agronoomin «wulla palstotet-
taisiin wiljellyt ja wiljelylseen soviwat

maat wiljelijöille. metsä jäisi y!
ja saisi sitä käyttää wllin wahwistetun
suunnitelman mukaan. Näitten pals-
tojen asulasoiteuden luowuttaist kunta-
kokous ja olisi palstoilla perintätorpan
luonne, mutta palstatilansa hywin hoi-
taneet saisiwat lunastaa ne omikseen.

Tämän suuntainen oli pääpiirteis-
sään past. Sailinin ehdotus, josta ase-
tetun waliotunnan tuli antaa lausun«
tonsa. Valiokunta näyttääkin tarmolla
ryhtyneen työhönsä, ja jo syksyksi se
oli laatinut seikkaperäisen ehdotuksen,
joka jätettiin kuntakokouksen ratkaista-
wakfi.

Valiokunnan ehdotus.
Tämä Maitokunnan ehdotus oli kyl<

läkin seikkaperäinen ja asian ytimeen
sattuma. Perustcluissaan huomauttaa
waliokunta, mitä huolta kansalaisissa
on herättänyt tilojen siirtyminen wie-
rasmaalaistcn käsiin, josta seurauksena
on tilattoman wäestön lisääntyminen
Ia tämän lisääntyessä kaswawat war-
sintin waiwaishoibon tustaiulutset.
Waiwaishoitoon turwalidutaan kuin
mihin eläkelaitokseen tahansa, mutta
Maikea on tilallisen tarpeen tullessa
saada tilattomia työhön. Se tekee ti-
lällisten olon tukalaksi ja wierottaa
tilattomat pääelinkeinosta, maanwilje-
lytsestä. Tämä tilattoman wäestön
lisääntyminen maan joutuessa »vieras-
maalaisten käsiin waikuttaa siweellises-
fakin suhteessa löyhentäwästi, siitä oli
jo kyllä kokemusta Uudeltakirkoltakin.

Ehdotustaan laatiessaan sanoo wa-
liokunta pitäneensä silmällä kahta peri*
aatetta, jotka owat wälttämättömät kun
tuiinm toteutetaan. Toinen on se, et-
tei kunnalle tulisi tästä sanottawia ra-
situksia ja toisaalta taasen, että ehdo-
tetusta keinosta olisi tilattomalle wä-
estolle niitä suurin hyöty, joten tämä
puuha saawuttaisi heidänkin täyden
luottamuksensa.

Näitä periaatteita silmällä pitäen
laati waliokunta ehdotuksensa tunnan-
tilojen perustamiseksi. Tämä ehdotus
käsitti ohjesäännön, joka 6 luwussa ja
25 pykälässä tarkemmin selitti suunni-
telman yksityiskohdat ja määritteli nii-
den käyttämisen. Jokaiseen pykälään
oli liitetty perustelut, joissa oli eri
määräykset seikkaperäisesti felwitetyt.

. Enfimäisen kunnantilojcn perusta-
mista ja tarkotusta koskeman toran
1 pykälän perusteluisia selittää »valio-
kunta ohjelmansa. Selitettyään mitä
tuhoa tuottaa maan siirtyminen maata-
wiljclewältä wäestöltä wierasmaalais-
ten käsiin, wiittaa walioknnta muuta-
miin muihinkin tuhoa tuottamiin epä-
kohtiin. Tällaisina mainitsee walio-
kunta metsän suunnattoman häwityksen
ja rahdin ajon, joitten kuminankin tur-
miollisuus kirmataan. Olojen paran-
tamisen lvälttämättömänä ehtona pitää
waliokunta maan omistutsen turwaami-
sen »varsinaiselle maatawiljelcwälle wä'
estolle ja tilattoman mäestön kiinnit-
tämisen maanwiljelytseen. Mieskohtai-
nen awusws on epäkäytännöllinen, eikä
sillä saawnteta tarkotetwa tnlosta. oli-
sipa siitä paljon haittaakin. Suorc,?

naiset lainat ciwät myöskään ole vuo-
lustettamissa. havvoin ne käytettäisiin
anottuun tarkotukseen, ja seurauksena
olisi wain lisääntywä welkaautuminen.
Jos sitä mastoin knnta rientää osta-
maan sellaisia tiloja, jotka omat maa-
rassa joutua pois maatawiljelewältä
mäcstöltä, niin moi se tarjota matamia
ja edullisia asutuksia niin tällaisten
tilojen entisille omistajille kuin myös-
iin tilattomille. Myöskin ehdotellaan
rakennuslainoja myönnettämäksi, jotta
palstojen asukkaat helpommin pääsisi-
wät asutuksensa alkuun.

Kunnaniilojen ostamisesta tekee ch-
dotukfen kunnallislantakunta, mutta
woiwat yksityisetkin tehdä alotteen.
Ostcttawia tiloja eiwät mitkään eläk-
keet saa rasittaa, ue kun suuresti hait-
taisiwat tilojen osittamista.

Kolmannessa lnwussa, joka käsitte-
lee kunnan tilojen osittamista, mainit-
see walioknnta alkuperäisen ajatuksen
olleen, että kunta ainaisesti pysyisi
näitten tilojen omistajana, joten niit-
ten käyttäminen maanwiljelystarkotuk-
fiin olisi täydellisestt wrwatw. mutta
asuhtsehdot olisi samalla tehtäwät
wuokraajille niin edullisiksi ja wrwa»
tuiksi, ettei heillä olisi peltoa työnsä
hedelmien menettämisistä mieliwaltaisen
häätämisen kautta. Asiaa Helsingistä
tiedustellessaan mcilioknnta kuitenkin
sai kuulla, että tämän suuntaisen ehdo-
wksen wahwistaminen kohtaisi waike-
uksia, kun lainsäädäntö asettaa sille es-
teitä. Sen wnokfi olisi ohjesäännöissä
määrättäwä. että asukas saisi kuolews-
makfnilla lunastaa palstatilan itselleen.
Tämän wuoksi teki waliokunta waihto-

jpuolisen ehdotuksen, ionka mukaan kunta

; Koko hanke rnurea»

Wi pßtllan omislaZalsi ja sellaisena
woisi walwoa palstatilojakin, joille
asukkaat saisiwat omistusoikeuden, mut-
ta jotka suorittaisiwat weron päätilalle.

Seuraa sitten tarkempia määräyksiä
kunnan tilain osittamisesta. Tässä on
huomioonotettu palstatilani kannatta-
waisuus ja wiljelysmahdollisuudet.
Myöskin otettiin huomioon se näkö-
kohta, että kunta woisi luowuttaa pie<
nempiä asuntopalstoja, joihin kuuluisi
main rakennuspaikka ja pieni ala pe-
mnamaaksi.

Tarkoin on ohjesäännöissä myöskin
määrätty asukkaitten oikeudet ja wel-
wollisuudet sekä pidetty huolta siitä,
;että he olisiwat täysin turwatut tiluk-
sillaan. Myöskin ulottui tämä turma
perillisiin suoraan etenemässä tai takeue-
wassa polwcssa, joka oli omiansa säi-
lyttämään perinnöllisen maatawiljcle-
män luotan näillä tiloilla. Maan-
wiljelylsen edistämiseksi oli kunnan
kullekin tilalle laadittawa wiljelys-
suunnitelma, samoin myöskin suunni-
telma kunnan haltuun jäämän metsän
täyttämisestä, josta metsästä tilalliset
saisiwat puutarpcensa.

Mutta waliokunta ei tyytynyt ainoas-
taan kysymyksen perinpohjaiseen wa!»
mistukseen. waan piti myöskin silmällä
tämän kaukonäköisen suunnitelman to-
teuttainista käytännössä. Edellisessä
on jo wiitattu siihen, että waliokunta
oli saanut neuwoja ja ohjeita Helsin-
gistä. Sieltä muutenkin apua tuumain
toteuttamiselle toiwottirn. Jo siinä
kokouksessa, jossa waliokunta asetettiin,
maltuutettiin sen jäsenet 31. Sarlin,
H. Summa ja S. Nikkanen käymään
Helsingissä hallituksen jäsenten puheilla
tiedustelemassa, woitaisiinto saada
maltiolaina tähän tarkotutseen. Halli-
wksen jäsenet näyttäwät suuresti hai-
rastuneen asiaan ja waliokunta sai
toimelta, että waltiolaina kyllä myön-
netään. Siellä he myöskin faimat
ohjeita, miten asiassa olisi menetel-
tämä.

Kuntakokons hylkää ehdotuksen.
Valiokunnan seikkaperäinen ehdotus

esitettiin kuntakokoukselle syyskuulla
1891, mutta kunta hylkäsi ehdo-
tuksen kokonaisuudessaan. Ukot pitiwät
moista puuhaa kokonaan turhana ja
tarpeettomana ja niin raukeni tämä
kaunis ajatus alknunla.

Asia näyttää kuitenkin herättäneen
suuicinpaa mielenkiintoa hallituspii-
reissä. Kun kuntakokouksen hylkäämä
päätös tuli tunnetuksi sai past. Sarlin
waitutuswaltaiselta taholta kehotuksia
perustaa yhtiön tai yhdistyksen asian
toteuttamiseksi. Olipa toiweita siitäkin,
että tätä warten perustettu yhtiö tai
yhdistys saisi waltiolainan, jonka suu-
ruus määrättäisiin suhteelliseksi yhtiön
omiin Maroihin. Näyttää kuitenkin
siltä, kuin ei olisi Niitettykään yksityistä
tietä toteuttaa suunnitelmaa. Emme
ainakaan tiedä mihinkään puuhiin ryh-
dytyn yhdistyksen tm yhtiön perusta-
miscksi suunnitelmaatoteuttamaan. Aika
ei Mielä ollut tällaiselle kypsynyt ja
kunnan taholta tullut yleinen innostus
näyttää saaneen tuuma» alkuunpanijan
ja innotkaimman ajajan past. Sarli-
nin (nykyinen Impilahden romasli
Saraste) luopumaan koto yrityksestä.

Mahdotonta on tietysti ryhtyä tele-
mään mitään päätelmiä siitä, mitä
mahdollisuuksia olisi auennut, jos Uu-
dcnkirkon kuuta olisi maliokunnan eh*
dotuksen hywäisynyt ja ryhtynyt sitä
toteuttamaan. Innolla, tarmolla ja
taituruudella johdettuna olisi siitä ken-
ties ollnt erittäin suotuisat.tulokset ja
olisi se tällaisenaan moinut olla ko-
hoitamana esimerkkinä muille lunnille.'

Muuten sisälsi ehdotus, niinkuin ehkä
lukija on huomannut, sellaisten aattei»
den idun, jotka nyt owat toteuwmasfa
tai päiwäjärjestykseen astumassa, mm.
maanhankinnan tilattomille ja tuon
uuden kysymyksen kunnan tilnin hank-
kimisesta. Nim laajakantoiseksi ei efit-
täjä asiaa katsonut, miksi se nyt on
muodostunut, mutta lähtökohta oli oi-
kea samoinkuin se tarkotnsperäkin, jo-
hon hän pyrki, nim. tilattomien kiin-
uittaminen maanmiljelykseen ja tämän
sekä metsänhoidon maurastuttaminen,
sekä maan säilyttäminen kansamme
maatawiljelewän wäestön käsissä. Täl-
lainen suuriarwoinen yritys, niin en«
nenaikainen ja silloista katsantotapaa
wastaan sotima, on aina erityisellä
tunnustuksella muistossa pidettämä.

K, «5

kirjastoista
Nudentirton kunnan Taidett?

Jo siitä ajasta aitoen, jolloin «tfiutäi»
siä kirjastoja maassamme perustettiin,
lukee Uudenkirkon kunnanlirjaZtilaitos
aNunsa.

Maelmme »vanhimman, Anjalan „Re-
gina loulun" lanscmlirjllßtlm perusteta
hra wuonna 1803 alkoi syntyä uusia ffi*
jastoj», nnn että niitä w. 1850 oli jo
19. niistä 8 Wiipuiin läänissä. Näistä
Ylsi oli Uudenliilon pitäjän kirjasto, jo,
la fteiustettun to. 1849.

Kirjastoa kannatettiin alkuaan niillä
Maroilla, joita kannettiin jokaiselta kuu-
lutuksiin pannulta paliskunnalta

, 40
penniä tultakin. Samaan taikotulseen
tannettim kolehtia kylän lukusilla. Sen
lisäksi on kiijasto saanut louodeZia 1887
alkaen kunnatta mäkinaisia lannatusta
100 maikkaa ttmodeZsa. Samoin on lii»
lon kassasta annettu sille kannatusta
80 markkaa wuot»essa 1698:Zta alkaen.

säiden weiiattain runsaiden aIvuZWZ»
ten lautta onkin tämä kirjasto paisunut
maamme suurimmaksi maaseutukirjastllk,
li. sillä jo w. 1900 oli siinä 1317 eri
nidettä, joiden raha-arwo oli 2,600
maMaa. SEuoteen 1891 asti olikin tä,
mä ainoa kansanlirjasto pitäjässä. Vtai»
nittuna wuonna perustettiin kaksi uut»
ta kirjastoa, toinen Anttanalcm ja toi»
nen Kauljärwen khlään.

Seitsemän tvuoden perästä alkaa fit-
ten taas syntyä uusia kirjastoja eri puo«
,lle pitäjää sen mukaan luin lansalou,

lujakin perustetaan.

Wuonna IE9B sai Kanneljärwi, 1899
©ijftälä, 1900 KiiZtinälä ja Wamm«l°
,im, 1901 Kuuteiselkä. 1902 Halila.
Kuujärwi j/ct Witirlala Min oman lii-
lastonsa. Kun sittemmin wielä peiuZtet-
tiin lirjastot Hämoenkylään, Hötfölään,
Äaip!lllaan, Halolaan ja Inoon, niin on
kirjastolaitos kunnassamme saawutta-
nut nyfyiszn laajuutensa.

Wjuonna 1909 järzestettiw kirjasto-
laitos lunnastamme sitten niin, etta

lvanhimmasta lirtonlylän lirjastosta
muodostettiin kanta- ja muista Ib lii-
Mstistll piirikirjastot. Näiden lannatu!»
V&lfi kunia maksaa: Kantaliljastulle hoi-
tajcm polkaisi 150 ml. ja kirjaston nmi,

hin taipeisiin 3 penniä hengeltä kunnas-
sa. Siitä lerät)tyy nykyään noin 450
markfaa. Edelleen suoritetaan kantulir-
jaZtalle wuosittain 80 markkaa kirkon-
kassasta ja 40 penniä kultakin luulutul-
feen pannulta pariskunnalta. Täten faa-
Vaan 40 maikan waiheillt

Pliiiiiijastoille antaa lunta 40 Mark-
laa hoitajan palkaksi ja 20 markkaa lii-
jaston muihin menoihin kullekin.

Lasten kirjastot, joita on 16 ja joi-
ta kansakoulujen johtokunnat walwowat,
saawat kunnalta 10 maikkaa wuodeZsa
kulin. Kanta- ja piirikirjastoilla on yh-
teinen kirkonkylässä lijaitsewa johtoiun-
tansa, johon myöskin kanta- ja piiiikii-
msiojen hoitajat kuuluivat jäseninä. I-
'lempänä oleman luettelon mukaan saa
'tunnan kirjastolaitos niin ollen tvakinais-
ta lannatusta WuodeZsa wuosittain 1780
markkaa, johon tulee lisäksi satunnainen
awusius wimaweioiahoista, joita nyky»
ään on täytetty lirjaswn kaappien hank-
limiseen, kirjojen sitomiseen, lainauZtar-
peisiin Y. m. kirjaston iuokietviin me-
noihin. .

' j
Lahjotuksillaan olvat kirjastoja muista-

neet wuolraaja August Hoikkala,
joi» eläessään on testamentannut Uu-
denkirkon lunnankiijastoille 15,000 ml.,
minkä testamentin kunta «m walwonnt
ja josta kunta saa aikanaan nostaa ra»
hat kirjastojen hytvätsi. Samoin on kuZ»
tannusosaleyhtiö Werner Söder»
fti b m PoiwooZsa lahjottllnut kaikille
kunnan kiijllßtoille lasten kirjastojen pe»
rustamisekfi kuhunkin kansakoulun liljoja
100 maikan aiwoZta.

s»uten edellisestä felwiää on tuiman
kirjastoilla mahdollisuus tulewaisuudes,
sa kehittyä yhit suurempaan täydellisyy»
teensä, warsinlin sitten, kun se on faa»
nut wastaan ottaa entisten tulojensa li»
saksi edellämainitun testamentin sisäl»

jlon setä saanut suoritetuksi sen järjeste-
lyn uuteen lainaustapaan. mikä parail»
taan on käymässä.

Kun kirjastoille on saatu fäilytyßkaap»
Piinsa, entiset kirjat sidotettu ja lainaus-

! laivassa pantu käytäntöön uusi järjeZ-
tys, mitkä nyt oivat johtokunnan ensimäi»
senä päämääränä, on toiivo saada lii»
jastot waiusietuiisi wuosittain ilmesty-
wällä huomattllwimmalla kiijallisuudella.
jotta lukuhaluiset olisitvat tilaisuudessa
täyttämään hytoälsenfH liljallifnutta eii
tiedon aloilla. Ia tämähän onkin se tai»
lotuspeni, johon iii •'•' §• : :

Vhiittäwä.

Nwnislaw Hubemanln
tonserM.

Wiime keskiwiiNona niitot konsertin
kansakoulun juhlasalissa yksi nykyajan
kaikkein kuuluisimmista mestareista
wiulunsoiton alalla, Bronislaro
Huberman. Konsertinäntajaa
awusti etewä pianisti Leopold Spiel-
m ann.

Monella taholla musiinkin tuntijöi«
den piireissä pidetään Huberman'ia
nyky-ajan kaikkein suurimpana wiulu-
taiteilijana. Lienee kuitenkin liiaksi
uskallettua mettnä päättämään kuka on
taittein suurin. Hywiä wiulutaitelijoita
on paljon muitakin. Kullakin on
omat etunsa ja ansionsa; ja wertailu
käy sitä waikeammalsi, kun milfei jo-
kainen heistä edustaa erilaista tai-
teellistä näkökantaa. Kaikessa ta-
pauksessa on Huberman yksi nyky-
ajan kaikkein parhaita esittämiä tai-
teilijoita ja sellaisena tarjosi hän mci-
kalaiselle mufiikki-ylchölle harwinaisen
nautintorikkaan illan.

Kun on kysymys mamlman suur-
mestareista, millä alalla tahansa, on
itsestään felwää, että warsinaifen ar«
mostelun täytyy heidän suhteensa
»vaieta tai ainakin rajoittua heidän
taiteilijapeyonallisuutensa ja edusta-
manfll taidesuunnan turoailemiseen ja
selostamiseen. Allekirjoittaneella ei
ole Huberman'iin nähden tällä kertaa
halua kumpaankaan. Sanottakoon
waan, että hän on yksi muiden jou-
kossa, joka on woinut kohota alallaan
nykyaikaisen inhimillisen saawutuksen
korkeimmalle huipulle.

Ihminm soisi niin mielellään löy-
rämänsä ihmisessä itsessään elämällensä
lopullisen päämäärän ja tarkoihtspe-
rän. Ia sentähden, kun menemme
kuulemaan tai näkemään jotainmaail-
man suurimmista mestareista niin
lienee useimmilla sama salainen toi-
womus, tawata hänessä jonkinlainen
ajawffilla saanmttamaton yli-ihminen,
jossa elämän tarkoitus sellaisenaan
tyydyttäwästi ilmenisi. Kuitenkin tun-
tee itsensä milt'ei säännöllisesti petty-
neeksi lellaisine wiweinensa, ja jonkin-
lainen surumielisyys ja alakuloisuus
maltaa mielen palatessa näistä tilai-
fuukfista. Tulee ajatelleeksi, että
ihminen on sittenkin waan ihminen,
jolla on kaikessa rajansa ja mää-

ränsa . . . ainoastaan pieni atoomi-
hiukkanen luomakunnan awaruudesfa

ilman näennäistä tarkoitusperää
itsessään.

Hubermlln'in konsertin ohjelma
waati kuulijoilta suuressa määrin har-
rasta antautumista ja ajatusten kes-
littämistä. Rubinstein'in »So-
naatti pianolle ja wiululle Gchur" ei
ole laisinkaan helposti sulamaa ra»
mintoa. Sonaatti lienee mittasuhteil-
taan suurimpia mitä on olemassa.
Sisällöltään on se liiaksi köyhä ja yksi-
marinen ollakseen suuren ulkomuotonsa
wertainen. Näytti siltä luin suurin
osa yleisöä ei olisi jaksanut tarpeelli-
sella mielenkiinnolla seurata tätä teos-
ta, waikkakin se esitykseen nähden sai
osakseen anvokkaimman tulkinnan mitä
yleensä on ajateltawisfa. .».

Toisena numerona oli Mendels-
sohn'in „fiss-moll fantasia op. 28",
jonka hra Spielmann soitti etewan
pianistin taituruudella. (Ikäwä Maan,
ett'ei oltu hankittu parempaa soitto-
konetta, maikka ohjelmassa oli useam-
pia pianonumeroitakin efitettäwänä.
Etewa taiteilija sai tyytyä soittamaan
kansakoulun salin wanhalla kuluneella
flygelillä).

Sitten seurasi nykyisistä sakfalcnsis-
ta säweltäjistä kuuluisimman Richard
Straussin „Wiulukonseitti d-moll
op. 8". Kuten alhaisesta opus nu-
Merostakin jo moi päättää on tämä
teos säweltäjänsä Varhaisemmalta tuo-
tantokaudelta. Se kuulun siihen tuo-
tantosarjaan, jolla Strauss, tahtoen
täydentää jo ennestään harwinaisen
perusteellisia fäwellysopinwjansa, al-
koi uransa, läpisäweltämällä useimmat
nmsiikkimuodot, ainakin yhdellä teoksella
kutakin laatua. Konsertti on teko-
tawaltaan hywin sowinnainm ja tel-
nillisessä suhteessa mestarillinen fä»
mellys. Siitä lpuuttuu luilnlkin fuu»
rempan henkistä sisältöä, joten ei se-
kään woinut erittäin suuressa mää-
rässä herättää kuulijoissa musiikillista
mielenkiintoa.

Ohjelmassa oli wielä L iszt'm Pia-
No'säwellys Giomenreigen, |pfa soi-
Jettiin tarpeellisella loistolla: sekä
Rondo" Vieuztemps'mE-dui W««

OWWWM
. Tämä wiimeksi mainittu säwellys,

ollen edellisiä helppotajuisempi sai
yleisön kerrassaan haltisihinsa. Eikä
„hywä!"-huuboista ja tuolien kvliste-
luista tullut loppua ennen kun hra
Huberman oli esittänyt ylimääräisenä
kappaleena etllän Bach'in „Gawotti'n"
sekä jonkun toisen wiulusäwcllyksen.

Kansakoulun sali ei ollut lum-
ma kyllä äimän täysi, kuten olisi
»voinut otaksua

3. S.

Hugo Simbergin tajde-
nävttelh.

TaidemiyttÄyjen ,arM, on täOfc
kertaa Viipurissa ulottanut Hugo
Simberg pienellä, mutta arwok»
taalla ja taiteilijan wiimeaitaista be»
hitystä hywin walaifewalla näyttely!,
la VydyZpantin uudessa talossa lä»
hellä tauppnwria>. NäyttelyhuoneustH
tekee siron ja miellyttämän maitutut»
sen ja on pienempiä k«toelmia Marten
erittäin sopima.

Hilpeä ja maloisa märirltkaudes»
saan on Simbergin teosten ensi wai>
tutua. Huomaa hett, että taiteilija on
walppain katsein seurannut uusimpm
Pyrkimyksiä tekniikan ja näkemisen eri
aloilla; eikä mitä ainoastaan seuran»
nut, waan ne myös älykläästi ja hy>
mällä Maistolla amakfunut, joten teot»
fet wailuttawllt kauttaaltaan kypsy»
neen taiteilijan työltä, joskin maikeul»
sien kanssa ponnistelemista kyllä huo»
maa, etenkin suuremmissa kalssaissa.
Mainitsemme näistä esimerkkinä Jo*
koelman suurimnmn maalauksen „Hei>
nÄuunauriNgossa" nuori nainen
auringonpaisteisella pihalla syöttele-
mässä Malloista kukkoa, takanaan hil<
peäwärinen rakennus awonaisine rtöi-
men. Taulussa on paljon tunnollista
ja kaunista autiNgoNloalon tinkimis*

ta, »väripintojen taitawaa yhteeNsowit'
telua, lvaloifia, waririktaita toérjojd,
yksin?ertllistettuja linjoja, jotka eiwät
kuitenkaan waikuta kuolleilta tai taa-
oilta j. n. e. Toiselta puolelta huomaa
sittenkin teoksessa jotain kuiioahloa
ja raskasta. Ehkä siihen on syynä tau«
lun suuri koko. joka olisi Maatinut

enennnän Munchin ta-
paista leijonamaista rajuutta tie»
tysti yhtyneenä Mumhin lentidffad-»
feen linjawaiswon. Muuten saattaa»
kin ehkä eräissä näyttelyn maalauk-
sissa huomata jonkun werran Munch'
in tnassutusta eikä suinkaan epäoNnis»
tuneessa muodossa. Selwimmin on al«
lekirjottanlN ollut sitä näkewinään ai>
heessa „PunamultamaalarU", jossa
wärejä hehkumia pintoja pitämät koos»
sa reippaastt wedetyt linjat ja jossa
siis wäri-iloon ja «rikkautem onToe»
tettu yhdistää piirustuksen koko rail»
7auZ ja woima.

Enemmän entistä Simbergra huo-
maa lahdessa muussa samoin Merrat»
tain suurikokoisessa maalauksessa, ni«
mittain aiheessa „Tyttö" ja „Pojan
muotokuMa". Simbergin alkuperäinen
luontainen raikkaus ja hieno hawain»
tokyky sopiikin hywin lasten kuwaa»
mifeen. Niinpä taiteilija näissäkin ai»
heissä lähenee, mitä juuri ilmeen to»
dellisuuteen tulee, jotakm hywin ob»
jektiiwista ja Mälitöntä mihin jokai»
nen todella suuri mwalari pyrkii an»
taakseen itse aiheen ynnä sen elämän»
rikkauden waiknttaa katsojaan tarwit»
scmatta tälle tyrkyttää omaa enemmän
tai Mähemmän ahdasta näkökantaan»
fa. Muuten näiden molempien lapsi»

tekniikkakin sisältää pal»
jan hymää ollen samalla sekä peh»
meää että ryhd'ssästä. Etenkin „Po»
jan muotokuwa" maikuttaa hennon
'hartaine kasmonkäsittelyineen ja taus»
tan yksinkertaisen Märikkäme pintoi»
neen hywin miellyttämällä.

Onnistuneempana ilmenee tämä
Simbergin entisen ja nykyisen telmi»
tan yhdistys ja sulautuminen „Neiti
L. A—n mootdtmaåfa", joka setä
piirustuksen hienouden että sointumien
waloisien wäriensä wuolsi on näytte»
lyn kaikkein arwokkannpia teoksia.

Aitoan nykyaikaiselle pilkku» ja wa»
lonmalauskannalle on Simberg afet»
tunut pienemmissä aiheissa, enimmät-
seen maisemia, joissapiirustuksen tark»
luus ei ole ollut pannnassa mitään es»
teitä Marien Mapaalletemmellykselle ku
ten fiaurimaalauksissa. Kun luonnolli»
festi jokainen taiteilija, joka taPo»
pysys aitansa tasolla, pyrkii aiwan f»,
moihin päämääriin samoilla keinoil»
la, on seurauksena, että eri taiteilijoil»
to saattaa nähdä melkein täydellisesti
famallaifia teoksia. Kuka nykyaikainen
maalari ei ihailisi jotakin Sezannen,
von Goghia toi Munch»! Kuka ei
Pyrkisi yhtä kauniisiin saawutulsiin

*- Terijoelle ensi sun nun»
t ain å. Ensi sunnuntaina järjestää
Ttiijoen nuorisoseura syysjuhlat Teriju-
ella tyowäen talolla. Ohjelma «n aimo-
lal ja monipuolinen. Mamittaloon joh«
taja Ma t t i Rossi» puhe, näytelmä»
kappaleet: „Kun harsopuseio il»
mfS 11) * heriaswäenetei»
se«n ja „Se oikea" y. m.

Toiwomme etta nuorisoseuran yZta»
W2t läheltä ja laulaa juhlille jouduttai»
sitosk.

Ajan saastöo
Rahan myös
Osatteella tölli!
Kata Pietarin 24
Kengät uudet sekd vanhat
flin' tehlllllin halvimmalla.
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tuin he? Niinpä esim. muutamat
Simbergin um&tcim\*k meriaiheet
njoifitoat yhtä hywin olla paikallaan
jonkun Finchin maalausten näytte°
lysfä, siksi samallaista on sekä wäri°
nälemys että itse pilktumllalaustapa.
Notlsasti ja t«»veästi sujuu pensseli
wäriftilMllsw toiseen melkein kuin yh.
dessä Mrihunnauksessa,, touluutettu
latse näkee waan sitä, mitä se tahtoo
nähdä f. o. wäripintoja Väripintojen
wievessä ja yksityiskohdilla «n arwoa

ja myös armoa taiteilij. filmissä
loaan siinä määrin kuin kykenewät terä*
ripintoina pitämään puoliansa tässä
wärien todellisessa «olemassaolon tais.
lelussa". Useinkin taiteilijan koko huo°
li kiintyy etupäässä waan siihen, mi»
ten saisi masennetuksi ehkä jonkun lii»
an suuren ja aution wäriftinnan mur«

haawan tyranniwallan. Hylmä keino»
ja tällaisten Väripintojen taltuttami'
seksi ja saattamiseksi kultaiseen so»
wintoon owat m. m. ahkerasti Viljel-
lyt pystysuorat ja Vaakasuorat lin»
jat, yleensä linjojen «yksinkertaistut»
tammen", joka itsessään kylläkin
hywä pyrkimys saattaa ruitenkin toi»
finaan mennä liiallisuuksiin antaen
maalauksille hieman karttamaisen sä»
Vyn. Täten kieltämättä teosten Väli-
tön luonnontunne ja luonnonrikkaus
usein kärsimät jossakin määrin, sillä
joku tyylillinen seitka, jonka tarkatut»
fena on oikeastaan waan suoda teoksel-
le kokonaisuutta ia rubtiä. on tullut»
km pääasiaksi. -

Joka tapauksessa omat kysymykses-
sä olewat Simbergin pilkkumaalauk»
set täysin kypsää, luomisiloista taidet»
ta todistaen taiteilijamme wakawista
ja kauniista pyrkimyksistä yhä rik°
laampaan ja I«weämpään näkemiseen.

Herkimpänä ja hienoimpana taitei»
lijan alkuperäinen luonne kui°
tentin esiintyy hänen etsauk'
sissaan, setä Värittömissä että
Värillisissä. Vanhastaan tunnet»
tuja owat Simbergin rakastettawat,
melkein liikuttamat «pikku pirut" fydä-
mellifine fäwyineen, etsauksia, joissa
tunnelma on kaMi kaikessa ja joille
hilpeän pohjasäweleen antaa jokin yk>
sinkertainen kirkas Väri, taiwaan si»
ni. nurmen Vihreys, tuwan punainen
seinä. Mutta myöskin muissa aiheis»
sa löytyy jokaisessa taiteilijMe omi»
naisia piirteitä niinpä, etenkin pienen
pienessä, wiehättäwässä maisemakom»
pofitfionissa, eräissä realistisen terä»
loissa naismallipiirroksissll j. n. e.

Lopetamme katsauksemme kehotta-
malla kaikkia hra Simbergin taiteen
ystäwiä pistäytymään tässä arwok»
kaassa näyttelyssä. Näyttely on auki
klo 11—3 ja kestää 22 PäiVään tätä
'kuuta.

A. K—l a.

suemat. TftaaseuAu-
teatten.

Sänä iltana näyttelee teatteri uudel-
leen nuo lolme Pienempää, pirteää näy»
telmää, jotla wiimeksi esitettyinä herätti-
roäi suurta miÄtymystä. Nämä näytel»

mät omat Larin Kyöstin pirteä laulu»
näytelmä ..luhannustulilla".
Sitoen werramn lansanlomedia „K ih»
lauS" ja Vöghin etelamaista hehkua
sisältäwä laulunäytelmä „S orr e n-
tossa". Kun näytäntö wielä annetaan
alennetuin hinnoin, sopii toiwoa yleisön
muistatoon tvelmoVisuutensa ja saapu»
n»n tuman täydeltä teatteriin.

Oikeus- l» poliisiasioita.
Maaskolan junaonnetto-

muusjnttu.

Raastuwllnoikeuden Päätös.

Ellen antoi raastulvanoikeuden M*
mad osasto päätolsensii jutussa, jonka

rautatiehallitus oli nostanut Wiipuiin

asiman asemapäHllUWä Alex Sandstiö,
mN ja «ltamsmööii I. W. Tallgrenin

ivastaan Manslolasfa aitonaan tapahtu»
neen rautatieonnettomuuden johdosta.

iatoJtaata Tallgren oli itse saapuloilla

öilendessa; Hra Sandströmlä edusti wa°

rat. A. Mallonen; rautatiehallitusta e«
dusti uxstakirjalla apulaiekaupunginwiZ»

laari sinar Sjöberg.

4—5 markan päivittäisen ansion
voivat sekä mies- että naispuoliset henkilöt, riippumatta
säädystä ja ammatista, hankkia meidän uudella, auto-
maattisella koneellamme „Consol". Yksinkertaista ja help-poa kotityötä ympäri vuoden. Alkutiedot tarpeettomat.
Kankainen asunto ei ole esteenä. Me ostamme valmisteet
Anglo Suomalainen Kotikutomoßone Liike.Helsinki, L. Heikinkatu 18. Dep. 30.

Oileus katsoi lvastaajien tehneen it«
fenfä fyhpäiksi sikäli wirlawirheeseen.
että insinööri Tallgren oli asettanut
Äiaasldllln ratapihalle uusia merlinan-
tolaitteita ilmottamatta niistä asiano»
mallille ja että asemapaalliM Sand»
«tröm oli taas laiminlyönyt tailaetaa
ratapihan uusia meilinänwl»itte:ta ja
lätiänyt niistä tekemättä ilmotusta rata-
l« weiurtmiehistölle. mmlä touoksi fe har,
litsi oseaksi tuomita insinööri Tallgrenin
wetämään salkoa wiikawirheestä 200
maikkaa, toaswawa 30 päiwää wanleut»
ta ja asemapäällikkö Sandströmin 100
marltaa salkoa, toastaawa 20 päiwää
wcmleutta, sekä toiwaamaan yhteisesti
rautlltiehalituksen kulut asiassa 128
mailalla.

Tämän ohessa tuomittiin warat. Mak-
konen wetämään jutun kuluessa asessori
Pulandelia wastaan tekemästään lil«
iällisestä folwautfeZta salkoa 50 mark»
laa. waßtaawa 10 päiwää Vankeutta.

Warat. Makkonen ilmotti omasta ja
asemapäällikkö Sandströmin puolesta
tyytymättömyyttä: häneen yhtyi myöskin

insinööri Tallgren.

£uo\uo \dk ihmiset
MLudtUal-ukoUa.

Uudenkiiion pitäjä on ehdottomasti
kannaksen pitäjistä kauneimpia. Seutu
on kangasmaata, jäiwiä on erittäin lu°
luisasti. Kauniita harjanteita, mäkiä ja
hywin hoidettuja wiljelysseutuja siellä
täällä. Kirkonkylään yksistään tapaa u°
seampia jäiwiä, siellä on Kiislijärwen
luona tuo ihana ..piilu Punkaharju".
Mälien-mäti lirkonkylässä on erittäin
huomattawa kauneudestaan ja suurem»
moiset owaikin ne maisemat, jotka awcm-
tuwat yli tiikontylän, kun siltä katselee.
Kanneljärwen seudut otoat myöskin erit-
täin huomattawia. Kanneljärwi. jonka
rannalla kansanopisto on. on saanut ru«
noilijan innoZiumaan säweleihin:
ii „

Kanneljärwen rannalla
M se Icnmis tulta laswaa".

Mitä taas tulee Uudenkirkon iantaf«u°
luihin, owat ne warmaantin tauniim»

pia. mitä lienee Suomenlahden rannal-
la täällä itäpuolella. Jo Wannnelsuun
rannat owat hywin huomattamia, mutta
kaunistuivat, mitä enemmän kuljetaan
lullolaa lahden.

ympäri pitäjää on erinäisiä ihania
jeutuja. Monessa palloin tie tullee lape-
ana niemekkeenä kahden suuren järwen
tväliä. Ihania näköaloja awautuu tum-
mallekin pulelle.

j Tärkein joki on Ratkolanjoki. Tämä
juolsee Rieskjälwen, Hcrlojäiwen, Ha«
lilanjäiwen, Keikkojärwen ja Kaukjärwen
läpi.

Minkälaista on wäestö Uudellakirkol-
la? Onko fe lannista? Eräs aikaisemmin
Uudentirlon oloista kirjottanut lausuu
uusliikkalaisißta m. m. seuraawaa:

„2Öçiö on looltaan leslilotoista ja
niKaiuän luihtunutta. Miesten pulu «n
Uxtihtelewll. Naiset täyitäwät perin ly«
hytta irtonaisia »tohturöijyä". joka ei e»
des peitä rintojakaan ja jonia alta lähtee
liitoissa kiinni lcmnettawa mahdottoman
pitkä jll laaja hame. Pulu on ruman nä>
loinen ja teiweydelle epäedullinen, josta
seurauksena lienee, että naiset otvat lal»
peitä muodoltaan ja liwuloisuuteen mi»
wllhtawta. Naimisissa olemilla naisilla
on sitä paitsi pyöreä, helmillä ja rimp-
suilla warustettu myssy, jola puoliwäliin
peittaa tutan. ja esiliinat otoat
loistaman punaiset tahi keltaiset". TäZ-
sä lienee ensikertaisen silmään olot wä-
hän liian synkkinä kajastaneet. Uuskirk-
koilliset owllt yleensä kookasta, hywän-
tahwista, miellyttätoän näköistä wäteä.
Heidän wanhat, lansanomaiset, lyhyet
„haZscmsa" owat menneet kaiken maail»
man tietä. Uudet muodit ja talvat omat
tzeilläkm päässeet maltaan. Ilolla an
sentään mainittawa, «tta naiset wielä
kotona ahkerasti kutomat kankaita ei ai-
noastaan itselleen, mutta myöskin mie-
hilleen. Tämä on heille enemmän luin
kunniaksi merkittälvä.

Kokouksia.
8. W. L. 8 k. tj. 60 mm.

Velkojain kokous.
Kaupp. Aleks. Piirosen, Kuolemajärven

pit. Inkilän kylästä, velkojat kutsutaan
täten kokoukseen, joka pidetään Viipu-
rissa Kansallisklubin nuoneustossa kes-
kiviikkona tk. 29 pnä kello 7 illalla, kes-
kustelemaan ja päättämään pesän rahak-
simuuttamisesta, velallisen elatuksesta,
uskottujenmiesten palkasta sekä muista
mahdollisesti esille tulevista asioista.

samalla muistutetaan poissaolevia vei»
kojia, että saavat konkurssisäännön mu-
kaisesti tyytyä saapuville olleitten pää-
töksiin.

Viipurissa 9 päivä marrask. 1911:
17874 Uskotutmiehet.

Huutokauppoja.
Suuri huonekalujen huuto-

kauppa Papulassa,
Tänään kello xl& ip. myydään huuto-

kaupalla Papulassa Vuorikatu 10 huvi-
lassa, hyvä salin huonekalusi» harmaas-
ta puusta, silkillä päällystetty, hyvä ruo-
kasalin kalusto, senkki, tammesta, kir-
joituspöytä, vaate- ja pesukaappia, hyviä
sänkyjä, tuolia, ovi- ja ikkunaverhoja,
kyökki- ja talouskaluja y. m. y. m.

Uusi Huutokauppaa
16883 P. Siimes.

Myytävänä.

„Provodiiik"
pyöränkumirenkaat,
ovat kestävimmät ja parhaat.

HUOM. Hinnat ehdottomasti
halvimmat Myytävänä Vahtitor-
ninkatu 8, puhelin 1321.

16695 J> Parikkia»
Viip. 2 k. tj. 40 mm.

moottori
vähän käytetty hyvässä kunnossa
oleva, 12 hevosv. myydään hal-
valla.

J. A. He.erciME.
16861 Karjaportinkatu N:o 13.

Hyueissfl Kunnossa olsutt
Turun Laivatelakalla v. 1907 kuusesta,
kaksinkertaisilla pyökkikaarilla ja' kupa-
risilla sidenauloilla rakennettu 12m. pit-
kä, 4 m. leveä ja 1,23 metrin Hyväkul-
kuinen

hlllKDjtHliliS
on myytävänä.

Hinaaja-potkurilla kulkee alus 9 sol-
muvälin nopeudella ja on varustettu 2
sylinterisellä 20 vaikk. HP. Bolinderin
paloöljymoottorilla. Lähempiä tietoja an-

Kaniiniin PsperiteiKias
rH-4819)16847 Kauttua.

Hyvä työhevonen
Vahtitorninkatu 23. 16882

Suuri

kenkien
'' llllllllllllL
Liikkeen lopettamisen tähden

myydään koko kenkäupan tavara-
varasto alle sisäänostohintojen.

Kesäkengille uskomattoman suuri
alennus.
P. Sciravnronkoffin kenhQkcunassn.
Katarinank. 5. Postitalon vieressä.

16879

HyvlS
lMij-lllllllllllllllllNllll

ä2: 76, 3: 25, 4: —ja 4:50 Smk. kpl.
Tuoreita pattereja ä 1 mk. kpl.

Osikeylitiö Passella.
16355 'Alekssmterink. 25, telef. 2 80.

Saapunut suuri Ifiheiys

kenkiä
Ja VeoölQls Amerikkalaisia

kalossia
myydään halpaan hintaan. ■'•

J. H. Ahokas.
16561 Karjalankatu 4.

Suuri loppuunmyynti.
Kenkiä, saappaita ja tuoreita

parhaan tehtaan kalossia myydään
halvalla

Juho Domaretskyn Kenkäkaupoissa
Puhelin 17 17. Punasenlähteentorin

varrella kellarikerroksessa.
15538

Käärepaperia
t L konttOOrisSa. rn-

Halutaan ostaa.

sohotoooroito
sekS havu- ja koivu-

propsin joparruja
ostetaan suoraan ulkolaisien firmojen ti-
liin. Lähemmin

Emil Punonen
Viipuri, Pietarink. 1, rappu D. Tel. 1745.
16849

MARJALA

Arvoisalle Yleisölle saan kunnian ilmoittaa että olen av an nnut

Leipuri- ja Kondsforäiiikfceen
entisessä Elävien kuvien teatterissa Karjalankatu 10, toiminimellä Itä-
Suomen Kotileipomo. Toivon hyvillä leivoksilla ja hyvällä kohtelulla
saavuttavani Arvvoisan Yleisön suosion. Huomatkaa! Jälleenmyyjille
suuri alennus. Kunnioittaen Juho Lindevall, Karjalank. 10.

VÄN HOUTEN IN
KAAKAO
Maailmanmarkkinoiden johtava merkki.
Kaikkialla alkuperäisissä purkeissa.

LAJI: PARAS.

(1.54804) 16060 Pääaslo.mlsto : John O. Lindholm, Helsinki

toivon arvoisan yleisön käynnillään muis-
tavan liikettäni. Varastossa on:
Runsas lajitelma leikkikaluja, lasten ynnä ai»
•suisten villa- ja korutavaraa, «ritt. esiliinoja.

H a Tusminen.
W:o 3 Rautatienkatu Neo 3.16645

Suuri
- WW ■ a *«» ■ ■ S ** • 1 »a 'III I % W ™ f

huutokauppaa
Tilan myynnin tähden myydään vapaaehtoisella huutokaupalla

marraskuun 20 ja sitä seuraavina päivinä klo 9:stä aamulla Hiito-
Sassa Hennilän kartanossa 150 kpLnen hyväksi tunnettu korkea-
lypsynen Ayrschire- ja sekarotuinen karja, 30 hevosta, 10 sikaa, maan-
viljelyskoneita ja kaluja, meijerikalustoa, huonekaluja, nikkarin työka-
luja, pajakalustoa y. m. y. m.

Karjaa aletaan myydä 20 pnä klo */«§ i. p.
Hevosia 21 pnä klo V«2 i. p.

a* amJ. POS O
16875 omistaja Emä] Pctrclius.

16869

Vuokrattavana.
HllfinO TU°krattavaiia 15 p. marrask.fIUUIIiS Samassa myydään naisten pi-
tovaatteita
16871 Papula, Upseerik. 2, 1 ovi

2 Kcmcria Jo heittiö
Torkkelinkatu 28. A. Nikulainen.
(Viip.1694)16889

Halutaan fuokrata.
Kamari ja keittiö pienelle perheelle heti

tahi 15 päivään tk. Torkkelinkadun
ja aseman väliseudulta. Ilmotettava t.
1. kontt. merkille „K. F. R." 16807

3 kamaria ja keittiö,, mieluummin ka-
dulta käytävä 1 p. joulukuuta, enti-

sestä linnoituksesta eli Repolan kaupun-
gista. Vastaus tk. 15 päivään nimimerl-.
„R. K. J." t. 1. kontt. 16852

Paikkoja avoinna.
Juoksupoika crissffSffi
linkata 6. 16850

Naishenkilö, joka on tottunut ravakasti
leipomaan, saapi paikan. Ludvikink. 2.

16870 M. Kontsoff.

Ajurin renki tta^
16766

Vakituisen
toimen

saa henkilö, joka on tottunut keräämään
ilmoituksia. Vastaus lähetettävä „ Viipu-
rin" konttoriin merkillä

»Sanomalehti"»
Tottunut kirjanpitoon ja hyvällä käsi-

alalla varust. neiti, yksinpal v., köksät,
etupäässä venäjää puh. sekä maalaistytöt
kaupunkiin ja maalle saavat heti toimet
kun ilmoitt. Välitystoimistoon Re-
polank. ja Tottink. kulma. Telef. 13 08.
16890

Tllftfifö °*etaan ompeluoppiin Papula.
IyIIUJU Vuorikatu 5. Anttila. 168C1

Paikkaa haluaa.
W vuotias kansakoulun läpikäynyt nuo-

rukainen haluaa jotakin sopivaa toin-
ta. Vast. t. 1. k. nimim.
16860 „R e i p a s".

M\ slluo rmmn
haluna kumppaniksi pienempään liikkee-
seen joko naisen tai miehen kanssa. Vas-
taus heti nim. «Yksinäinen" Enson
asema. 16859

yksincnen luotettava: naisnsnhilö
saapi kamarin ja keittiön asuakseen vel-
vollisuutta vastaan siistiä kolme huonet-
ta. Pikainen vastaus annettava 1. 1.kont-
toriin osoitteella „T r i o". 16854

K aalta tullut tyttö haluaa siistiin pie-
neen perheeseen. Lähempiä tietoja

saa Karjalan Esikaup. Valok. 13 Lassilan
luona. 16855

Puhtaaksikirjoitus- tai muuta sopivaa
puhdetyötä hakee työhaluinen nais-

henkilö. Vast. nimim. „K. M." t. 1. k.
ennen tk. 15 pp. 16785

Sluokk. Yhteisk. ja 2-vuotisen Kauppa-
opiston käynyt neitiollut konttoriapu-

laisena ja konekirjoittajana, haluaisi joko
samallaista tai muuta sopivaa tointa.

Vast. t. 1.kontt. merk. „Työnhaluinen".
16867

Ilmoituksia.
Erittäin hyvä kortista katsoja Maunun-

katu 9 rouva Södernäsin luona.
16872

Pyydän, jos joku lainaisi 200 markkaa
tämän viikon ajalla, suorittaen mak-

sun takaisin 25 mk. kuussa, masörskan
oppikurssia varten. Framåt tämän leh-
den koni toriin nimim. „M. .. O. . ."j
16844
Viip., V. N. 2 k. tj. 100 mm.

Kuulutus.
Täten kehoitetaan halukkaita 18

vuotta täyttäneitä, raittiita nuoru-
kaisia ilmoittautumaan asianomai-
selle valtionrautateiden liikennetar-
kastajalle päästäkseen virkamies-
harjoittelijoiksi liikenneosastoon.
Harjoittelijaksi pyrkivien tulee olla
vähintäin lyseon viiden luokan op-
pimäärän suorittanut taikka omata
vastaava tietomäärä ja tulee hänen
esittää tarpeelliset todistukset. Lä-
hempiä tietoja antavat jaksojen lii-
kennetarkastajat sekä asemapäälli-
köt. Viipurissa, l:sen ja B:nen jak-
son liikennetarkastajani konttoreis-
sa, marraskuun 9 päivänä 1911.

Toimeksi saaneet:

Armas Lyra. V. Galle.
16863

HierontQQ ia Sairnsvoimisteiua
annetaan reumatismi y. m. taudeille. Hie-
rom&taiios Suok. 3. Vastaanotto klo
9—12 ap. ja 4—6 ip.

Tohtori Sassaparel. M. Ahtiainen.
Laitoksen lääkäri. Johtaja.

S. V. L. 3 k. 6 riviä. Lehdet.

lääninkansliasta viilari Antti August
Vuorenvirran nimelle annettu 5 vuo-

den ulkomaanpassi N:o 408, annetttu mfa
1911, katosi tuntemattomalla tavalla ja
kuoletaan täten. Viipurissa 9 p. niarrask.
1911. Antti Vuorenvirta.

16865

Rajaton roöörö
iioloni/gill

halutaan heti, matka tasainen, Kamaran
Ylihovin metsästä rautatien asemalle
noin 9-10 km. ?"X8" sylestä makse-
taan Smk. 5:50. Lähemmin työnjohtajalta.
16497 J. Akkanen.

M" i
I Gvastaanottaa henki- ja oniai- I

suusvakuutiikeia huokeaan I
S hintaan. 5
■ Vakuutuskirjat annetaan niinin-- g
W vin suomen kuin ruotsin kielellä. H
? Yhtiön asiamies Viipurissa on: 5
H Conrad Oldenburgia Asioimis-konttori, I
5 9022 Katariinankatu 16. D

lÉijljriiiä
suositellaan.

Vahtitorninkatu 8. Puhelin 1321.

16694 J. Parikka.

K. A. Vihosen Kultooja IaKeäysliiKe
on muutettu Torkkelinkatu 18. Otetaan
vastaan kaikkea kultaajan ammattiin kuu-
luvia töitä. Tauluja kehystetään halval-
la. Hyvä työ ja nopea valmistus.
K. A. Vihonen, Kultaaja ja Koristeveistäju

Torkkelinkatu 18. 168^1

KOOLQTOS.
Halukkaita hankkijoila kehoite-

taan viimeistään 1 p. joulukuuta
Lääkintöhallitukselle jättämäänkir-
jalliset tarjoukset hankkia noin
32,000 kg. saippuaa ia suopaa,
10,000 kg. lysoolia, 10,000 pakkaa
sidekangasta valtion yleisten sai-
rashuoneiden tarpeita varten vuon-
na 1912.

Tietoja tavaran laadusta, eri sai-
rashuoneisiin tarvittavien määrien
suuruudesta ja hankintaehdoista
antaa allekirjoittanut Lääkintöhal-
lituksen kamarikonttorissa.

Helsingissä Lääkintöhallituksen
kamarikonttorissa 8 p. marrask.l9l l.

Emil Orädd.(1.550fi0)16840

lliliilta
saapui 9 p. rnarrask.

Lastiaomistajat iimoittajtta-
koot

.«« Lteitei S C:lla.

Piiiw alista.
Yleiset laitokset.

16:Stä päiioästä lulanuttu 1911 toistai-
seksi aukipidetiiau Viipurin postitoimistot :

Päävostikouttorln
eleinen yksinkertaisen silänntirioitlamattoman
lirilwaihdon wastaanoltamistll ja poslilneik-,
lien myuntiL »varten arkipäiminä klo 8 ap.—
9 ip. Sunnuntai- ja Pyhäptiiwinä 110 9
12 ap, ja s—B ip

Kailki toimistot arlipäiwinä 110 3 np,
6 ipp ielä sitäpaitsi toimisto ylsin!ertaisen
tiljemaihdon ja sanomalehtien jaloa »varten
110 8—8.30 ip.;

Sunnuntai- ja p>ihnpäi>uiuä 110 9—ll a.p
Postikonttorin h»»«««fast« Wii-

vnri Af. slautatientatll 3, arlipäiioiuä
110 10 ap. —2 ip. ja 110 4-6 ip., setä
sanomalehtien ulosantamtsta »arten 110
7,30—7,45 lp.; vostimerllejLmyudäLn llo 10
ap. —2 ip. ja 4—7,45 ip.; sunnuntai- ja
pyhöpäiminä 110 10,30—12.30 Päin,.

Postikonttorin haaraosasto ». Pel»l«r»«..k >tu 14, ailipäilvma 110 10 ap.—2
ip. j» 110 4—6 ip.; sunnuntai- ja pyhäpäi-
»in» 110 9—ll ap.

II luoton postitoimUns «elt,l,tnie
mellä arlipllllvinä 110 9—ll ap. ja 110 4
—6 ip.; sunnuntai- ja vyhcipäilvinä 110 9
—ll ap.

Kirieeulanto toimitetaan laupungissa arli-
plli»v'l!ä 110 8 a. p., 2,15 ja 8 i. p.,
Mlllllalsliijenltanto Papulaan 110 8 ap. ja
8 ip., Hielan—Piliruulin, Paulomslin. «i-
-lolammin, Saunalahden ja Sorwalin hu-
»oila-alueille, KoliltoinmUelle, Nosuwoin,
Ristimäen, Tiiliruulin, Kangasi,annan ja
Loillasm maalle (Karjalan esikanpunl!) 110
8 ap. Sunnuntai- ja pyhllpäiioinä lanne-
man ainoastaan 110 8 a.p. niin hywin lau-
pungissa lun sen ullopuolella.

Kirjelaatikot tyhjennetään ent. linnritnl-
jessa ja Pietarin esilaupungissa jola pöllöä
110 8,30 ja 10.45 ap.selä 4.45. «.45 ja 8 ip;
Viipurin esilaupungissa 110 9,30 ja 11,45
ap. setä 5,45 ja 8,45 ip., Papulassa 110 8,45
ja 11,30 ap. setä 110 5.30 ja 8 ip . Nijelaa-
tilot pääpostitonttorilla wähiiii ennen Pos-
tien lähtöä ja jokaista lotiinlanto!vuo>
roa, ullopuolella kaupunkia asetetut kirje-
laatikot tyhjentäwiit maalaiskirjeenlantajat
kotiinkallnollaan, sekä Katariinani. 13 ja 23.
Seurahuoneella, Alekixnterinl. 13, Torlkelin-
-12 ja postikonttuorin haaraosastulla Raula-
lienk. 3 asetetut tirjelaatilot llihjennetäan sitä
paitsi jola kerran postia wiedesjä postijunille.

Postit lähetetään rautatien asemalle jota
paiivll 110 3,30 ap.. 12,20 p. setä 2, 6,40
ia 10,40 ip., Johannekseen i» Koiivistolle
sunnun»., tiist,, keskiwiik.. torst. ja lauant.
klo 10 ap., Nuijamaalle tiist,, torst. ja lauan.
Taina 110 2 ip., Zältijiirwelle maanant., les-
liwiilk., lorst., perjant. ja lauman», klo 11
ap., sekä Uuraaseen joka atkip. 110 2 ip.

Kirjoihin wietälvät lähetykset, jotka omat
aijotut lnhotettäwälsi junalla klo 1,12
ip , oivat jätettäwnt pnäpostikoiitlooriin >vii>
mciZtään Bo 11,30 ap, jmr,!ln klo 2,25 ip,
jätettä»ät pääposlitoultooriin »viimeistään
klo 1,30 ip., junalla 110 7,40 ip. jätettämät pää-
postilonltlliiln wiimeislnän 110 5.45 iv. '

Perjantaina lO päiväni

Talwiailataulu.
(Aila fulffumeiifien sisällä «soittaa

junien itsetunlin tulo. ja
laa) .

Lyhennykset: Pk. = jjilojuna. P, =

postijuna. M. = matkustajajuna. F, =

paikallisjuna. S. = sekajuna.

I«N!>t iäOteioät.
Länteen.

2,37 Pt Helsinkiin (10,13)
«,35 I. Helsinkiin (6,20) Riihimäet

(3,08) Kouwolaan (10,28) L:«
rantaan (10,00).

7.54 I. Howinmaalle (8.14).
11,25 Pl. Riihimäelle (4.12) Kouiuo-

laan (1,51) laiwaftäiwinä Tui-
luun (8.30) matkustajajunalla
Riihimäeltä Helsinkiin (6,20).

11,50 I. Howinmaalle (12,18).
1,12 P. Helsinkiin (10,50) Kotkaan

(8,30) Kouwolaan (4.21) L:ran.
taan (3,40).

3,32 I. Nunniin (4,08).
5,11 I. Kouwolaan (8,48) 2:rantaan

(7,15).
7.45 I. Sirontaan (9,40).
9,32 M. Helsinkiin (6,45) Kouwolaai

(12,40") makuuwaunu 1, 2ja : :
lk. Helsinkiin ja Kuopioon.

11,50 P. Helsinkiin (9,10) «««aan
(7,50) Koulvolaan (3,07) Z:tav-.
taan (1,35) maluulvaunu 1, 2, jr
3 N. Helsinkiin.

Itään.
4,30 P. Pietariin (8.40).
«.45 Pl. Pietariin (10.00).
7.50 Vi. Pietariin (11.54).

11,05 At. Pietariin (3,18).
2,25 M. Pietariin (6,30).
3,30 S». Perljärwelle (4,31) Pieta»

riin (1,00).
5,20 Pl. Pietariin (9,50).
7.40 P. Pietariin (11.45).
8.42 Pl. Pietariin (11.57).
9.50 M. Perljärwelle (10.51).

11.25 M. Peiljärtvelle (12 22) Pieta-
riin (9,40).

Karjalaan:

7,00 M. SBuolfemtisfaUe (9,30) Imat-
ralle (9,15) Antreaan (8,10).

8,15 P. Lieksaan (9,57) Joensuuhun
6,29) Sartawalaan (2,08) Sa-

L wonlinnaan (2,45) Antreaan
(9.25).

1,30 M. Vuoksenniskalle (3,50) linat-
ralle (3,34) Antieaan (2,35).

2.15 M. Surtawalaan (8,08) Elisen-
waaraan (5,56) Unittaan (8,25)
siwuuttaa Tammisuon. Talin. Ka-
lisalm«n ja Äatvantsaaren. Soita»
Malasta 8,20 tanxlrajunalla 3 N,
Waits ilään (12,00) «artsilästä
4.30 Joensuuhun (7,55) Joen-

suusta 10,25 L-eksaan («,39).
4.15 <». A.äieaan (5,50).
7,50 M. Vuoksenniskalle (10,16) I-

matialle (9,59) «lntreaan (8,68)
Elisenlvaaraan (11,35) Tawonlin,
naan (8,27)

Innat saapumat.

Lännestä
4.03 P. Helsingistä (6.40) «otlasta

(10.10) KouroolaSto (12.46) L:-
rannasta (2,10).

6,30 Pl. Helsingistä (11.30) Kouwll-
lasta (3.52).

7,!55 2». Helsingistä (9.40) Koulvo»
lasta (4,17).

7,44 I. Joannasta (5.45).
8.50 I. Holvinmaalta (8.24)
10,15 I. KouwolaZta (6.54) I-.ian-

nasta (8.25).
12,56 I. Howinmaalta (12.30).
4.25 I. Helsingistä (2,43) Riihima-

eitä (8.24) Kouwolasta (12,45)
G L:iannasta (1.35).

7,00 S. Nurmista (5.47).
7,23 P. Helsingistä (10,15) Kotla?!a

(11,40) Kouwolasta (4,23) itä-
rannasta (5,40).

8,37 Pl. Helsingistä (2,00) Turusta
laiwapäiwinä (11,30) Niihimä-

.j että (3,56) Kouwolasta (6,18).

Idästä.
2,20 Pl. Pietarista (12.00).
5,30 M. Pietarista (1.00).
7,30 M. Perkjärweltä (6,30)
9,10 M. Pietarista (5,20).

11,15 Pl. Pietarista (9.00).
11,40 372. Pietarista (8,00)
1,00 P. Pietarista (9,55).
5,06 M. Pietarista "(1,45).
7,34 Vt. Pietarista (4,30).
9,10 m. Pietarisia (6,00).
11.35 P. Pietarista (8,20).

i Karjalasta.

7.42 S. Antreasta (6.10).
9,i>5 S. Vlisentvaarasta (5,00) Ant-

1 • reasta 8,1b).
10,38 M. WuolsenniZkalta (8,05) Imat-

ralta (8 25) Antreasta (9,28).
4,03 M. Lieksasta (tawarajunalla 3 N.

(8,40) Joensuusta (tawarajunal-
la 3 N. 3.15) Wärtfilästä (tawa-
rajunalla 3 11. 4.30) Eortawalas-
ta (9.55) Elifenloaaiasta (12,12)
Sawonlinnasta (7,00) Antreasta
(2.50).

7,15 M. Vuoksenniskalta (4,50) Imat-
ralta (5,10) Antreasta (6,10).

10,10 P. Lieksasta (8,30) Joensuusta
(11,55) Sortaivalasta (4,15) Sa-
wonlinnasta (3,10) Elisenwaaras-
ta (6,30) Wullkfennisfalta (6,40)
Imatralta (7,10) Antreasta

19,00).

Viipurissa, Kaijalan Kirjap,-OsaleyhMn
Kirjapainossa


