
Koiviston numero

■:o 33 A
Telefoniti

Toimitus (uutisosasto). . ...870
Päätoimittaja, toimitussihteeri. . 170
Konttori 138
Kirjapainokontton 331
Taloudenhoitaja 138

Koiviston numero

1912
Lehden teatterit

Aleksanteriiik. 19. Av«iu..a o—7 päiv
Taloudenhoitaja

tavataan konttorissa 9—ll, 2—3, 5—7

Yksitrsnuinerojee hiuta 10 p

Rauta-, Vari- ja Rakennusaineidenkauppa
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Laivapikil
Väri*
Öljyjä
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M Purjekangasta
Paras tavara!

Rautaa
Nauloja
Sinkkivanttia
Mutteripulttia

O Ankkurfpeliä
Edulliset maksuehdot!

vatar
Tervatros»tn
Tervatappuroita
Hyysinkiä
MåSrlinklä
Liikinuoria y. m., y. m.

1987

F. J. PYLKKÄSEN ja Min
PES ULAITOS

flMffff llffftffftll värjäystä ja kemiallista pesua, kuten herrain ja rouvasväen vaatetuksia, mat-
UIIUU Vu JIuUII toja, kilttejä, oviverhoja ja kartiinia, Turkiksia pestään ja värjätään, y. m., y. m.
Emännät, kankaankutojat ja käyttäjät huomatkaa! Edullisin värjäyttää ja silittää kankaat liik-
keessäni, sillä ne samalla nöyryytetään ja suitetaan, joten ne ei kutistu vaatteena ollessa, eikä sade-
pilkut näy.

/kunnioittaen
P. J. PylkkänenPosti- ja Paketti os.:

P. J. Pylkkänen, Viipuri. Viipuri*
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Viipurissa Lanvantaina 10 p:nä Helmikuuta

Tilaushinnat i Viipurissa: »/l ▼. 12.—. '/« v. 8:25, »/* t,-8:25, kuuk. Vastaava, toimittaja -.

1:25. Maalla (postissa tai suoraan lehden konttorista): Vt r. 12:—, '/, w. am-rn cnnFßMmu
6:50. »/» v. 3:25, kuuk. 1:25. Vanajalla: V, v. sr„ »/, v. 2:75 r., '/. t. „ *

"! • ~T "«m .o .
"•

....

1:60 r. Amerikassa: '/» t. 6 dolL Munalla oikomailla: »/, v. 90 mk. Tavataan toimituksessa klo 12-1 päivällä.

PSSasiamies Pietarissai hra Rob. Edgren, klrjakaupps, Bojam.
KoHiomeHHaa ya. n. 8. Aleksantennk. 19, av. «o 10 ap.— l2 yööä.

Ilmotußhlnitati Suomesta: 9 p:iä tekstin edellä ja 7 pää tekstin jäl-
keen palstamillimetriltä; Venäjältä ja oikomailta: 15 ja 12pää. Tekstisivuilla
ensi sivun hinta lisättynä 20 * 0 korotuksella. Määrätystäpaikasta ulkosivuilla 15
•o korotus. Vieraskieliset Hmotukset suomennetaan. Kuolemaiimotukset 4
mk., jokaisesta värssystä lisää 1:50, surusaatosta lisää 2 mk., kiitoksesta 2 mk.
Syntymä-, vihkimä- ja kililaus-ilmotukset 8 mk. Telefoonissa el oieta Ilmo-
taksia olka tiluksia. Enemmän ilmotettaessa myönnetään alennusta.

VIIPURI

E. P. Loleytis
Torkkelink. 20, Punisenlfiht. kulma. . Puhel. 5 20.

Hankini täydet sisustukset sairashuoneisiin, »nuppuihin 9. m.
Myy TUKUTTAIN Ja VÄHITTÄIN hnlvlmpiln hintoihin.
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2 N:o 33 - 1912

lansaHis-Osak-PaÉki
tnaksaa korkoa talletuksille

6 kuuk. irtisanomisella 4V2%
3

» 4 ..

2 .. ~ 3V2 ~

1
«> » 3 „

vaadittaessa 2Va „

Talletus-konttoku-
ranttitiiiUä 4Va „

Säästökassatilillä 4Va „

Juoksevalla tilillä 2 1/»
„

Helsinki 20 p. toukok. 1911.
127 Johtokunta.

Kirkollisia ilmotuksia.
Luth. Ew. Yhd. Nuorisoliitto

Kunnantalolla sunnuntaina tk. 11 p. klo
*'B7 ip. Puhuu kolport. J. Hulmi.
Viip.l66. 2102

Vito. Ev. Luth. Nuor. yhd.
Hartaushetki tänään klo 6 i. Kalevan»

kadun Rukousta. Puhuu J. Kasari.
Viip.l66. 2101

Luth Rukous.
Oma iltama sunnuntaina tk. 11 p.

klo 6 ip. jossa puh. rov. Jauhiainen, past
Nordström y. m. Kuorolaulua ja tarjoi-
lna. Oviraha 25 p. Viip.l67. 2103

Orpojen luhlßDts^
pokodiiihyvaksi summnt. tk. 11 p.
klo 12 ap. Merkur-Liiton huoneus-
tolla ja klo 5 ip. Tiiliruukin ru-
koushuoneella. 2071

Kokouksia.
Viipurin

KaupunpvÉQusmieM
kutsutaan ylimääräiseen kokoukseen
maanantaina 12 pnä helmikuuta 1912,
klo */27 ip, Raatihuoneella.

Huom. A. E. 6:o vastauskirjelmä osa-
keyhtiön perustamista uutta sähkölaitos-
ta varten koskevassa asiassa. 2074

Viipurin
Kanpnnglnvaltuusmiesteß
pöytäkirja 2 pltä helmik. 1912 jul-
kiluetaan lauantaina 10 p:nä hei-
mik. 1912 klo 5 ip. Raatihuoneella.

2075 N. J. H. Jack.

Viipurin «WMIM
herrat jäsenet kutsutaan sääntöjen 12 §
johdosta yleiseen kokoukseen klubilla
lauvantaina 10 p. helmik. 1912 klo l *Bip.

a) esiintuodaan Johtokunnan vuosiker-
tomus.

b) luetaan tilintarkastajien kertomus.
e) päätetäii n tilinvapauden myöntämi-

sestä eroavalle Johtokunnalle.
d) maita mahdollisesti esille tulevia

asioita.
Toimeksi saanut:

V.N.49. 1625 «rjwi.

Koliikoinmäen, Tiiliruukin ja
Kangasrannan talon-

omistajia
pyydetään kokoontumaan Tiiliruu-
kin Palokunnan talolle ensi sun-
nuntaina klo 2 'v. Kaikkien läsnä-
olo tarpeen. Työ.94. 2993

Laitilan Saha- ja
Mylly-osakeyhtiön

vuosikokous pidetään Laitilan ky-
lässä Matti Kostamon talossa 23
pnä helmikuuta 1912 klo 3 i. p-
ja pyydetään osakkeenomistajia
saapumaan kokoukseen.
Viip.l62. 2099 Johtokunta.
Väp. Työ 1 k. 1 k. 30 mm.

AjurlyMistyKsen
yleinen kokous sunnuntaina tk.llp.
klo x/23 ip. V. P. K:n talolla. Hu o m.!
Tärkeitä asioita, Maistraatin kirjelmä,
hautausapurenkaan sääntöehdotus y. m.
Saapukaa miehissä»
2017
Viip. 2 k. 1 s. 40 mm.

KåfistOD Böjrjtoa Osakeyhtiöß
varsinainen yhtiökokous «

pidetään tiistaina 20 p. helmik. 1912
klo 10 a. p. kirkolla kauppias
A. Maunosi talossa jossa keskusteellaan
ja päätetään sääntöjen 16 ja 22 §:u mää-
räämistä asioista. ,

XX27 Johtokunta.

Ajurien ammattiyhdistyksen
Hautaus- ja Hätäapukassan
vuosikokous pidetään tk. 18 p. klo 3ip.
Torkkelink. 2fi V. P. K:n talolla jossa
käsitellään sääntöjen 15Ässä määrätyistä
asioista. Hallinto tuntia ennen.

Viip-164. 2100 Puheenjohtaja.

Hmotaksia.
Viipurin Raitttearan

flrpßidisi/oitot,
joita ei vieläkään ole peritty, pyydetään
kahden viikon kuluessa, viimeistään M/a
noutamaan raittiuskodista arpajaispuuhan
lopullista paiittämistä varten.

•i.aaseuduille ovat jo kaikki voitot arpo-
jen myyjille lähetetyt .

-- 2077-

KARJALA

Havin
Pesu

Saippuaa
Saippuat vanhastaan hyväksi tunnetut. Havin saip-
puatehdas on Suomen suuria javanhin saippuatehdas.

Hii o m.! Uusimmat koiraei.

M : ———-——
——

: —: ; y

Työ Viip. 1 s. Ik. 50 mm. L^g^

Ilmoitus.
Koiviston kunnan ensimäiset to-

ripäivät pidetään lauantaina tämän
kuun 17 pnä Kirkonkylässä kun-
nantuvan edustalla ja tulee näitä
pidettäviksi siitä päivästä edelleen
joka toinen lauantai tahi pyhän
silloin sattuessa edellisenä arkipäi-
vänä, josta yleisölle täden ilmoi-
tetaan. 2004

Halullisia hankkijoita pyydetään
ennen tk. 12 p. jättämään Hotel
Mellblomin ovenvartijalle tarjou-
muksensaallanimitetyistä tavaroista
Noin 1000 m 3 sepelikiveä
„ 800 „ karkeata soraa
„ 600 » tavallista soraa.
Ylläolevat ovat hankittavat en-

nen toukokuun 1 päivää vapaasti
määrättyihin paikkoihin Viipu-

V.N.65. 2098rissa.

luujauhoja
Snoio toppa Osakejhtiö.
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Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö

SUOMI
SUOMI on vakuutettujen oma henkivakuutuslaitos.

Koko voitto yksinomaan vakuutettujen hyväksi

SUOMI on pohjoismaiden edullisin henkivakuutuslai-
tos. Sunrin voitto-osuna. Edullisimmat ehdot. •

SUOMI °° suurm pohjoismainen henkivakuutuslaitos.
Vakuutettujen luku noin 110,000 henkilöä. Hen
kivakuutuskanta 340,000,000 mk.

SUOMI on vakavaraisin Kotimainen henkivakuutuslai-
tos. Valtuutettujen noin 83 milj. mkaan nou-
sevia säästöönpanoja turvaavat samankokoinen
vakuutusrahasto ja noin 7 milj. mkan omat
käteiset rahastot.

Turvatkaa omaisenne javanhuutenne päivät
vakuuttamalla henkenne

KESKINÄISESSÄ HENKIVAKUUTUS-
YHTIÖSSÄ

SUOMESSA
188!

Viip.l k. 1 s. 2 palat. 70 mm. kork.

Gold
Vehnojfluhojo
halvalla

varastosta

Osakeyhtiö Fr. Udnrit'

Hotelli RAUHA
Maununkatu 13

lähellä Rautatien asemaa

suosit! le s siistiä huoneita
ja hyvää ruokatarjoilua.

ine

Haveja.
Viipurin Teatteri.

Operettl-Turoé.

Anoll.-teatteria Oner ttiseurne.
Lauantaina 10 p. helmik. klo 8 i. p

Juller om hik"
Ilveilyoperetti 3-näytöksessä.

Maanantaina 12 p. helm>k. klo 8 ip.

..Hiss Book of Holland"
Hollantilainen operetti. 3-näytöksessä.

Lippuja myydään joka näytökseen per-
iantaina 2—4 ja lauvantainä 12—2 sekä
s:stä i. p. V.N.64. 2948

Viipurin Masutta «Milt.
17s: Kansankonseitti

Sunnuntaina 11 p. helmik. Ho 4 in.
Johtaja: Ilmari Weneskoski.

2089 Oviraha 25 p.

Viipurin Luistinklubi.
Sunnuntaina 11 p. helmik. klo 12 a. p.

Hockey-kilpaiiu
Suomea mestaruudesta I.F.Kam>

rateraa ja S. L. Urheilijat
i välillä.

Pääsymaksu: Tilaajilta, lapsilta —: 15 p.
„ aik. —: 25 p.

Éi tilaajilta laps. —: 25 p.
„ aik. —: 50 p.

Viip.GS. 2107

H. N. S:n Miesvoimistelijal
toimeenpanevat

Ravansaarella Palokunnan talolla ensi
sunnuntaina t. k. 11 pnä.

Iltaman
Ohjelmasta mainittakoon m. m. Pube,

Voimistelua: sauvaliikkeitä, rekillä, noja-
puilla ja saksalakia vapaaliikkeitä.

Iltama alkaa klo 5 ip,
Pääsymaksu 50 p.

Tjö.96. 2095 Huvitoimikuntob

Lanvantaina Helmiknmi 10 päivänä

Matti Pietinen
PuuajalostßStehdas :: Huonekalukauppa

VIIPURI

Konttori ja kauppa Tehdas
Aleksanterinkatu 31, fcnen kärros. Puh. 206 Ja 13 30. Suokatu 9. »uh. 828.

Valmistetaan kaikenlaisia huonekaluja ja huo-
neiden sisustuksia sekä rakennuspuusepäu teoksia.
Varastossa höylättyä ja höyläämätöntä koti.-
------ ja ulkomaista puutavaraa. - - - -

Luonnoksia ja hintatarjouksia laaditaan auliisti.

Viipurin Nuorsuomalaisten
■ ■

»«
lanantaina I,WM tintin

Alkaa klo «. Uaamioidui tulevat sisään klo 9.

Lippuja ennakolta saatavana Suomalaisesta kirja-
kaupasta 2 markalla Raatihuoneella maksavat

•2080

Salama-Teatteri
Premieri-itfiyt&nte

alkaa lauantaina 10 pv. helmik.

Todellinen kuuluisa murhenäyt.
perhe-elämästä

Ebsyneet sielut.
Maailman parhaimpia näytelmiä

niitä maailmassa on näytelty. Mil-
loin tämä näytelmä näytettiin oli
aina täysi huone. Näytös näyte-
tään 2 osassa ja 30 kuvaelmassa.
Näytäntökauden suuxemmoisin tai-
defilmi. Kirj. Shakespeare.

Ohjelmassa on vielä 3 oikein
haaskaa numeroa.

Lasten lippuja ei myydä.
Huoneusto on hyvin lämmitetty.

2097

Karj. Esik.V.P.K:nNäytelnusenra
näyttelee lauvantaina t. k. 10 p:nä

»Viimeinen ponnistus"
laulunsekainen näyt. neljässä näyt.

Kirj. M. Kurikka.

Lippuja 1: —, 75 p. j» 50 p.
Alkaa klo 8 illalla. Työ.77. 1044

S. T. Y:n Voimist. »Veikot"
toimii

M> p. helmik. V. P. K talolla

Huvi-iltaman
Ohjelma ilmoitusl»hdissä.
Alkaa klo 8 jfc gg| 1 mk. 3068

Jitöstltan HMlsoseura
toimii

Iltaman
omalla talollaan sunnuntaina 11
päivänä helmikuuta, hauskalla oh-
jelmalla.

Alkaa kto 5 lp. Työ9s. 2094

gjHotfuoinalaifra Perustus.
lMis-s»omenmi«Use» »»olueen
Puoluekansli» Helsingissä. Kasarmin»
kadun 23:ssa. Päiwölässä. o» awoin»
na arkipäiwinä tl« 11—3. Puhelin
64 29. Puoluesihteerin kotipuhelin
85 •"■-■-"' '

Niili iita
■ I taakan aai»aa ja

laatua kla »129—12 ip.

Pöytien tilauksia pu-
fceiimilla 213 ja 6 75.

1907 eduskunnalle jätettiin tukut-
tain rautatiecmomuksia, mutta perin
harwat niistä faiwat «lutatiewalio»
kunnan kannatuksen. Näihin »valio»
kunnan ylsimieltsen puoltolauseen saa»
»uttaneijiin kuului myöskin edust. G.
Arolullian. N. E. Huoposen y. m. ano»
mus raidan rakentamiiesta WiipuriZ.
ta Koiwiswlle. Tämä hywin perus,
teltu anomus joutui rautatiewaliotun'
nassa perinpohjaisel. pohdinnan alai«
seksi ja painosti waliotunta sen suur-
ta merkitystä lolouoelliielta kannalta
jatkona Karjalan radalle, jokaKoiwis«
tolla saisi oimallisen ja käyttökelpoisen
sataman, kun Viipurin satama alkoi
käydä yhä ahtaammaksi ja meille wie»
vaaita wholta keksittiin yhä uusia es»
teitä fen laajenwmiselle. Vkstmieli.
sesti ehdottikin »valiokunta, että nor»
maaliraiteinen rata rllkennettaifiin
Viipurista Koiwistolle ja että edus.
lunta tätä tarkatusta marten wuodekfi
1908 myöntäisi 500,000 markkaa.

Onnettomuudeksi ei tämä enemmän
kuin muutkaan uudet radat tulleet lo»
pullisesti päätetyksi, kun eduskunta
katsoen toaltiorahaston silloisem ti>
laan. ei myöntänyt määrärahoja uu«
sille radoille.

W. 1909 lvaltiopäiwUä tuli Koi.
»otétora rata uudelleen anomustietä
eduskunnan käsiteltäwäksi. Mutta
nyt oli rautatieloaliokunnassa tuuli
kääntynyt »valiokunta hylkäsi ehdo>
tuksen. Tämä hylkäämä päätös ei
tuitetéaan saawuttanut eduskunnasso
kannatusta, xnam päätti eduskunta
pitkältä asiasta keskusteltuansa, että
normaaliraiteinen rata rakennettaisiin
Nupurista Koiwiswlle 4 milj. arwrov
duilla kustannuksilla ja että se» «alen»
tamifeei. ryhdyttäisiin enfimäisenä si>
kali tuin tyuwmmia «vapautuu Pääte»
tyiltä yhdysradoilta ja että wiipymät.
tä ryhdyttäisiin pakkolunasiulseen riit»
täwan laajan kauppasataman aikaan'
saamiseksi Koiwistolle sekä että edus-
kunta osottaisi mainitun satanian
pakkolunastusta ja tutkimista warten
tarpeellisen rahamäärän.

Eduskunta oli siis puolestansa pöjS»
tänyt radan rakentamisen, mutta pää»
toiseen «li. kuten edellisestä nätyy.
kytketty myöskin satamatyfymys. Kiel»
tämättä onkin tämä kysymys mitä tär»
kein radan wastaiseen täyttämiseen
nähden. Katkera kokemus ali myöskin
osottanut, että myöhemmissä maanlu»
nastuksissa rautateitä ja satamia war«
ten waadiwan suhteettoman kalliita
hintoja —johan siitä on esimerkkiKoi»
wistoltakin. joten luonnollinen »a»
rowaisuus maori eduskunnan näin
menettelemään. Myöskin myönsi edus»
kunta määrärahan päätettyjen rauta»
teitten tutkimustöitä warten.

Koiwiston satamo>olot otti tie» ja
wefilultulaitosten ylihallitus ensi ti»
lassa tutkiakiensa. Toimitettiin oikein
Perinpohjair>en tutkimus, jonka tulok»
sena oli. että Koiwiswn satamaraken»
nukset tulnvat maksamaan miljoo»
nia. Näihin tosin sisältyi myöstn»
ehdotetun wapaasataman tustannuk»
set, jollainen satama tuleekin maksa»
maan paljon ja joka olisi monestakin
syystä erittäin touvMalva, mutta joi»
laisen hankkimiseen aika ei nyt ole
otollinen. Mutta maikkapa pakostakin
on luowutwwa wapaasataman aja»
tutsesta, niin ofotti kustannusarwio,
että kauppasatamankin kustannukset
nousewat niin korkealle, että se jo mei»
kalaiselta kannaltakin panee epäile»
mään. tokko walttowarat sen sallimat.
Tässä huomautettakoon kuitenkin, et-
tä nämä kustannukset moi jakaa usea!»
le wuodelle, joten heti olisiwat waan
suoritettawat maan ja meden pakko»
lllowuttiskustanukset. Tämän suuren
kustannuZarwion ei siis Pitäisi pelot»
taa satamankaan perustamrseen ryhty»
mästä, warsmtin kun täytyy Pitää
main ajan kysymyksenä tämän sata»
man rakentaminen. Ia» ellemme me
hanki siinäkin kohden warmaa ja-
lansijaa itsellemme, saattaa sen tehdä
toinen ja tawalla, joka on ristiriidas»
sa meidän harrastukfiemme kanssa

Mttä taasen itse rataan tulee, olenv
me siitä useastt ajatuksemme Imisu-
neet ja uudistamme nytkin, että tämä

rata olisi Suomen kansan mitä ftilem»
min rakennettawa., ennenkuin Mieras
waÄfutus pääsee siitäkin ratlaisemasti
määrittelemään.

Koivöiston rata* ja
satamakysymys.
Usein kuulee sanottaman, että se,

joka woittaa aikaa, maittaa kaikki.
Mutta mielä enemmän Perää an siinä
moitteessa, että se. jota menettää oi°
kean ajan, menettää kaikki. Tämä
woidaan auvan hywin sowelluttaa
Karjalan kannalssen ja Rajakarja»
loan nähden myöskin, mitä rautatei»
hin tulee. Jos oikealla ajalla olisimme
päässeet mkentamaan Koiwiston ta-

taa, rataosaa Pietarin radan joltain
Suomen puoliselta asemalta Kiwinie»
men lautta Käkisalmeen ja sieltä Kar°
jalan radalle sekä Rajalarjalan ra»
dan Sortawalau iiäpuolelle, niin olisi
se maamme ja kansamme yleisen e-
dun kannalta katsoen mitä suurim»
masta merkityksestä. Mutta nyt ei tul
le kysymykseenkään, että tämän puolen
ratoja suunniteltaessa maamme yhtei-
nen etu olisi määrääjänä, waan pyr»
kiwät ratojen suunnan ja ulottuwai»
sunden määräämään meille aiwan
Vieraat, jopa wahingollisetkin näkö»
kohdat. Ia waäkkapa kansaneduZkun»
tamme olisikin päättänyt jonkun ra»
dan rakentamisen, niin. jää päätös
kenties ainaiseksi wirumaan ministeri»
neuwoston kätköihin, ellei tuo rata fa«
tu samalla tyydyttämään n. s. yleis»
waltarunnallisia tarpeita. Tällainen
kohtalo näyttää tulewan kansan edus»
kunnan päättämän Koiwiston «adan»
km osaksi, sillä sen rakentamiseen on
nyttemmin kytketty waikuttawiksi
määrääjiksi näkökohtia, joita ei mei»
kalaiselta kannalta ole tietenkään woi>
tu panna kysymyksenalaiseksikaa»
päätöstä tämän radan rakentamisesill
teWessä.

Kysymys radan - rakentamisesta
Wripurista Hoiwiston salmeen ei ole
U»nha mitä käytännöllisiin puuhiin
radan aikaansaamiseksi tulee. Tosin
on se jo pitemmän ajon kytenyt rnie»
lissä, mutta toaåta wiime Vuosikym-
menen puoliwälissä alettiin ryhtyä
ruumista toimiin. Jksityisestä aiot»
teestä tutkittiin tämä ratalinja min
koneellisesti kuin taloudelliseZtitin ja
wasta kun uudistettu kansaneduslun-
tamme w. 1907 alotti niin toiworik-»
kanlta ja lupaawalta näyttäwän teh»
täwänsä, joutui tämän radan raken»
tammen eduskunnan hurkittawaksl. 23.

»
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Lauvantainu Helmikuun 10 päivänä

Suomen Yhdys-Pankki.
Perustettu v. 1862. Omat virat Mia Smk. 39,000,000: —.

Täydellinen pankkiliike.
Maksaa talletuksista 6 kuukauden irtisanomisella

E muuttuvalla korolla 1 g. 1, Oi
karttuvaUa talletustilillä J » |2 |0
»alla tilillä hyvitetään 2»2 o/o.

Arvoesineitä vastaanotetaan säilytettä' ii 'j» tresoorilokeroita vuokrat an.

Kaksi rannikko*
laisten oloja kos*
kewaa anomusta.

Viipuri 10 p. Helrnik.

Cuotsilaitokscn toenä-
Icustyttcumsbanke.

Waikka koiwiswlaiset harjottawat
maanwiljelystäkin jo melkosessa mää-
rässä, on kuitenkin useimpien pitäjän
ranta-asukkaiden elättäwänä peltona
meri. Jo ammoisista ajoista näet
owat he uutterasti harjottaneet kalas-
tusta sekä omilla rannikkoaluksillaan
purjehtimista. Eipä senwuoksi olekaan
ihme, että juuri koiwistolaiset owat
ryhtyneet tekemään ulotteita wiime ai-
koina näiden elinkeinojen edistämiseksi.
Niinpä esim. merimiestoulu on saatu
aikaan koiwiswlaisten alkuunpanosta
ja hommasta.

Maan höyrylaiioayhtiot anomat
senaattia ryhtymään toimiin
hankkeen vastustamiseksi.
Suuri joukko maan HöyrylaiwayH»

tiöitä on eilen senaattiin jättänyt Sr»
jelmän. jossa pyydetään senaattia ryh»

tymään toimenpiteisiin luotsilaitotsen
wenÄäistyttämishllnkkeita wastaan.

Rajakarjalaisten lade-
tystö J>. M. keisarin

Koiwistolaisten ulotteesta ja hei-
dän johdollaan toimi muutama wuosi
sitten rannikkopurjehdutsen edistämi-
fetsi asetettu komitea, jonka mietinnös-
fa on osotettu. mitkä epäkohdat hait-
taawat enimmän lannitkopurjehdusta
ja miten ne olisi poistettawa. Komi-
tean toimesta täwi erityinen lähetystö
maan hallituksen luona anomassa ran-
nikkopurjehdusta suuresti rasittawien
tawattoman kalliiden luotsausmaksujen
poistamista.

luo.
punnan etunenässä on »Karja-

lan veljeskunta."

Laatokalle Salmista saapuneet wies-
tit tietnwät kertoa lisäyksenä tunnet-
tuun rajakarjalaisten lähetystön mat-
kaan H. M. Keisarin luo seuraamaa:

Puuhan on ottanut järjestääkseen
«Karjalan weljeskunta" ja haalinut
siihen osanottajat. Paitsi Hosainowia
ja Mihail Ropposta Salmista kuu»
luu nyttemmin lähetystöön liittyneen
myöskin Sason Maksimow (Matsinen)
Suojannen kirkonkylästä. Lähetystön
olisi pitänyt jo t. k. 4 pnä lähteä
Pietariin, mutta syystä tai toisesta on
matta lykkääntynyt. Nyt on lähetys-
tön jäsenille kuitenkin ilmotettu, että
heidän on saawuttawa Pietariin ensi
maanantaina tai ainakin tiistaina. Lä-
hetystölle tulleen sähkösanoman mu-
kaan on heidän otettawa mukaansa
„sarkapuku ja herraspuku". Kun mu-
kana seuraa arkkimaudriitti Kypriaano,
niin matkan tarkotuksen kyllä arwaa.
Edellisten lisäksi kuuluu lähetystöön
wielä liittywän eräs kolmas henkilö
Venäjän puolelta, Porajärwen kirkon-
kylästä.

Lähetystön ottaa H. M. wastaan
ensi torstaina.

Kun hallituksen toimista ei mitään
kuulunut, tekiwät Wiipurin läänin län-
tisen Vaalipiirin nuorsuomalaiset edus-
tajat wuoden 1910 warsinaisilla wal-
tiopäiwillä anomuksen luotsausmaksu-
jen poistamisesta Venäjältä purjehti-
wilta suomalaisilta ranniktoalutsilta.
Tämän anomuksen omaksui eduskunta
ja puolsi senaatti siltä waaditussa lau-
sunnossa eduskunnan anonmsta. Asia
on kuitenkin ratkaisematta ja lewännee
se, kuten monet muutkin kansamme elä-
män edistämistä tarkottawat edustun-
nan päätökset ministerineuwoston wih-
rean weran alla.

TalwitlliaZtuksella on marsin tärkeä
merkitys Koneiston rannikolla. Mutta
marsin maaranalaista on tämä elinkei-
non harjottaminen alituisesti sattumien
jäärepeämäin muotsi. Tuon tuostakin
joutumat kalastajat tuuliajolle, ollen
alituisessa hengenwaarassa sekä menet-
taen pyydytsensä.

Jäälautoille jääneiden kalastajien
auttamiseksi on menestyksellä toiminut
Seiwästön awustusseura. Sillä on
useita pelastusasemia, joiden amulla
on saatu, paitsi ihmishenkiä, pelaste-
ruksi kymmenien tuhansien edestä pyy-
dytsiä.

parannukset rannik-
komerilnkkeeseen.

Helmikuun 8 pnä 1909 jättiwät
Itä-Suomen rannikkokuntain asettaman
komitean roaltuutetut anomuksen se-
naattiin pyytäen ryhdyttäwäksi erinäi-
siin toimenpiteihin rannitkoliitkeen pa-
kantamiseksi. 28. 1910 anoi eduskunta
21 pnä huhtil. 1903 annetun luotsi-
asetuksen 1 §tn 3 kohdan muuttamista
niin kuulumaksi, ettei se rasittaisi ran-
nikkolaiwoja. Eduskunnan ja maini-
tun komitean anomuksen johdosta waati
senaatti luotsi- ja tullihallitusten lait-.
funtoa. Nämä molemmat ehdottiwat
anomukset hylättämiksi. Tämän wuoksi
senaatti lausunnossaan eduskunnan
anomuksen johdosta ei asettunut sitä
suorastaan kannattamaan, waan pyysi
lupaa komitean asettamiseksi asiaa lä-
hemmin harkitsemaan. Saman komi-
tean tehtäwäksi ehdotti senaatti annet-
tawaffi Itä-Suomen rannikkokuntain
komitean anomuksessa mainittujen asiain
harkitsemisen.

Senaatin lausunto lähetettiin wii me
wuoden tammikuussa Pietariin.

Wuoden 1911 waltiopaiwillä teki-
wät Wiipurin läänin läntisen waali-
piirin edustajat anomuksen 10,000
markan muotoisen waltioawun myön-

tämisestä koko Suomenlahden itäisen
rannikon kalastajain awustamifelfi.
Tarlolus oli rakentaa 20 uutta pelas-
tusasemaa. Tätä anomusta ei wal«
tiowarain waliokunta ennättänyt käsi-
tellä, mutta esitti eduskunnalle tulo-
ja menoarmioon olettamaksi anotun
rahaerän, mihin eduskunta suoswikin.

louduttaakseen asiaa, päätti Sei-
wästön amustusseura laajentaa toi-
mintansa loko itärannikolle ja wal-
tuutti opettaja Th. Saxlinin ja tehtai-
lija Matti Pietisen senaatilta ano-
maan tätä 10,000 markan amustusta
Seimästön amustusseuralle. Anomus
tehtiin miime kesäkuussa. Anomus lä-
hetettiin Wiipurin läänin kumernöörille
lausunnon antamista Marten jo miime
kesänä. Kuitenkaan ei kumemöörin lau-
sunto mielä tämän kuun alkupuolella
ollut senaattiin saapunut. Warmaan-
lin poliittlliset tehtämät kansan turis-
tamisetsi miimyttämät hra tumemööriä
tästä pienestä työstä kansan hymätsi.

Eikö kalastajien äskeinen hätäkään
liene herättänyt arwoisan mirkaherran
huomiota.

Kruunirnioouti Cageiv
crantzin erottaminen.
Nimismies Karppinen halukas fe»>

raajaksi.

Mikäli meille kerrotaan on äsken
nimitetty Kiwennawan nimismies I.
A. Karppinen Umoitcmtunut halu!»
kaaksi ottamaan wastaan Rannan lih>
lakunnan ruununwoudin wiran sen
entisen wiranhoitajan Nrutus Lager»
crantzin jälkeen Edelleen on meille
kerrottu, että nytymen
Lagercrantz tulee saamaan hanen
eroaan kosketaan senaatin päätöksen
maanantaina.

Siltojen rakennukset. Kuweinööli
on wahwistanut Nuijamaan ja Wiipunn
mnalaistunnan yhteisen iuntaloloulsen
lolaiuun 23 paiwänä 1911 tekemän pää-
tötsen, toslewa filtain rcckntamistn ja
siitä johtuwain «ustcmnusten «suoritta-
mista.

Dynamiitin kauppa. Kauppias P.
I. Reinilaiselle on myönnetty oileus saa-
da laupasfaan tilalla n:o 8 Aitoijärloen
ltMssä Paiiklalan pitäjää myydä dyna»
«nttiä. .

Kulhulaitosrahas*
ton menosääntö

w. 1913-
Senaatin Korkeimpaan paikkaan

lähettämä edusbuntaesttys-
ehdotus.

©maotti on Mttänyt korkeimpaan
paikkaan alistaa wahwistettawatii
laatimansa edustuntaesi»
tuksetsi kullulaitosrahastosta w.
,1913. ■"

KulkulllitoZrahaston tnlot:

Ehdotuksen mutaan on rahaston
menoarwio seuraawa: säästö w:lta
1912 5,816.700 mk., wattionrautatei.
den kokonaistulot 54.900.000 mk.,
rautateiden osuus wäkijuomo ja an°
niskeluyhtiöiden nettowoitosta 1 mils.
200,000 mk. samoin palowiinawoit»
toroaroisto 9,250,000 mk., korkoja
400,000 mk., moiterahoja ja saitun-
naisia tuloja 10.100 mk., yhteensä
71,576.600 mk.

Menoja:

Waltionrautateiden - watinaineil
menosääntä 40,183,000 rnf., eläkkeet
ja erinäiset määrärahat 817,000 mk.,
toaliiolarnoien fuoletuffici sekä niiden
prowissioneja ja kustannuksia 8 milj.
39,000 mk., loamannin käräsäjywära-
haston korot 154,160 mk., waltionra»
haston korot 105.000 mk., oikaisu-
prosentti 500 mk., walmiiden ratojen
uudisrckkennustöihin, arwiomäärära»

ha, 5,882.400 mk. liikkuwan kaluston
lisäämiseen, arwiomääräraha 2 mils.
778,000 mk., Helsingin—Karsan ra-
dan rakennusten lopettamiseksi 50
tuh. mk., Sawonlinnan—Pieksämäen
rautatierakennusta warten 7 mils.
500,000 mk.. Pieksämäen—lywäsky-
län rautatierakennusta warten 2
milj. ml, Hiitolan—Nllnsulin rauta»
tierakennusta Nuorten 1 mils. ml.,
raMlltietutkimuksia warten 50.C00
mk., Kaskisten kaupungin apuraha
slltllmaraidetta, laituria y. m. warten
100,000 mk., ylijäämä 2.917.740
mk., yhteensä 71,576,800 ml

Uudisrakennukset malmeilla rauta»

Se-naatin laatimassa esityksessä
kMulaitosrahastoZta w. 1912 on
kaitliaan otettu 5,882,000 mk. wal>
miiden ramtteiden uudisrakennuksia
warten. Tän " määräraha jakaantuu
m. m. seuraamasti: lisämääräraha
Pietarin uutta tawara- ja ratapiha-
asemaa warten 2,010,500 mk., mää»
räraha Pietarin—Wiipurin rataosan
ratteiden waihtamista warten ras»
kamnpiin ja wahwempnn 1,000,000
mk, määräraha uuden asematalon ra-
kentannsta warten Udelnaajn asemal-
le 181,100 mk., määräraha noin 517
neliöarschenin suuruisen maa-alueen
lunastamista warten Schuwalowon
aseman luona 19,000 mk., määrära-
ha Lahdenpohjan siwuratteen täyden»
nystöitä warten 74,500 mk., määrä-
raha Wiipurin—Tienhaaran. Wiipu-
rin— Tammisuon ja Wiipurin—Sai-
nion rataosan warustamisetsi Imja-
blokkilaitteilla setä Wiipurin aseman
waruZtamiseksi waihto- ja merkinan-
totirttvallisuuslaitteilla 50,000 mk.

Sgijtc tuomareita Brunoitta
ja Gtjlltngiä wa§taan.

Senaatti tuomitsee Marotuksen.
Kuten muiZtettanee nostettiin syyte

maratuomareita Brunouta ja Gyllin»
giä otostaan siitä että nämä käwelles°
sään tätäläisollä raatihuoneen torilla
oliwat jättäneet päänsä paljastamatta
keifarihymniä soitettaessa. ;;

.

Senaatin oikeusosasto on nyttem-
min kästtellyt asiaa ja lienee päättä-
nyt tuomia hryUe Vrunoulle ja Gyl-
lingUe Marotuksen.

Kirjailijain ja taiteili.
jäin omistusoikeus

teoksiinsa.
Asia esitelty senaatissa.

Kuten ennen on kerrottu, on se°
ollut »valmisteilla asetuseh-

dotus, jonka turkotuksena on saattaa
hallinnollista tm yleiswaltakunnal.
Usta tietä Suomessa noudatettawaksi
keisarikunnassa wiime wuvnna jul»
kaistu laki kirjailijain ja taiteilijain
omistusoikeudesta teoksnnsu.

Asia esiteltiin torstaina senaatin
molempain osastojen täysi-istunnos-
la ja lykättiin ie »oalioFuntaan. ,

KARJALA

Hotelli Urea
I luokan soittoa ja
laulua klo »/»9 12 ip.

Pöytien tilauksia pa-
helimilla 213 ja 6 75.

lvenäjän kielen taidon
tiedustelut.

Kysyt»»» ritarimerkkejäkin!

Eilen saapui täkäläisien oppikoulu»
ien «pettäjille kouluhallitukselta tuo
tunnettu, muutamille muille wiras»
töille jo ennen lähetetty tiedustelu
wenWMelen taidosta. Jokaisen a.
pettäjän tulee sen mutaan tehdä sei»
koa, osaako hän jo missä määrin toe"
näjänkieltä tai eikö osaa sitä ensin»
kään.

Uusia suomea koske-
mia lakiehdotuksia

tekeillä. Mutta kouluhallitus ei tyydy yi»
fin noihin neljään kielisa>rakkeeseen.
waan kysyy samalla, milloin asian»
omainen opettaja on Mirkaansa astu»
nut ja mitä ritarimerkkiä hän on
saanut. Nämä wiimetsi mainitut tie»
dot olisi ollut helppo poimia wcnl»
tiokalenterista.

Ratkaistaan waltaknnnanlainsäädän»
töjärjestyksessä.

Eilispäiwän „Retshin" mukaan on
Wenäjän miniZterineuwosto. käsitel°
tyään korkeimmasta käskystä sen tar»
kastettawaksi jätettyä erityisen Suo»
men asioita käsittelewän konferens»
fin Päiwäkirjaa, Päättänyt tehdä esi»
tyksen, että sisäministeriössä saatai»
siin ryhtyä walmistamaan yleiswalta»
kunnallisessa laissa määrätyssä jär»
jestyksessä toimitettawaa lakiehdo»

tusta, joka koskee ulkomaalaisten ot»
tamista Wenäjän alamaiseksi ja hei»
dän wapaulttamistaan Wenäjän ala»
maisuudesta ja että tämä lainfäädän-
tö ulotettaisiin koko Wenäjän malta»
kuntaan. Suomi siihen luettuna.

Tähän esitykseen on t. k. 5 p:nä
korkeimmassa paikassa suostuttu.

Kouluylihallituksen ylitirehtöö»
rin apulaisen wirka. Kouluylihallitus
on senaatille yksmnelisesti päättänyt
ehdottaa, että ylitarkastaja tohtori A
H. Wirtkunen määrättäisiin koulu»
ylihallituksen ylitirehtöörin apulaisek»

W»ltionr«mtatiet. Kausalan ase-
man ajemllpäällWnwirkaa owat hate-
neet asemapäälliköt C. E. Swedlin, T.
Aininoff ja K. W. Raitanen, ensimäi-
set kirjurit E. A. S. Enckell, I. E. L.
Tulander ja I. F. Hellgren sekä eräs
henkilö, joka ei halua tulla mainituksi.

Oiasärmen aseman asemapäällikön»
loirkaa omat hakeneet .asemapäälliköt
C. E. Swedlm, K. W. Streng, A.
Aminoff, K. W. Raitanen, I. K. Si«
melius ja I. H. Turppa, ensimäiset
kirjurit E. A. S. Enckell, L. L. Laes,
I. F. Hellgren ja I. F. Kalermo setä
eräs henillö, jota et halua wlla nrai-
nituksi.

Toinen linjakirjuri I. H. Palo se-
kä toiset kirjurit O. O. Kosonen, A. F.
virman. O. W. «lom ja M. A. N°u»
siamen oivat rautatiehallilulsen pääti»
rehtöörille walittaneet ensimäisen pii»
rin piirihalliiutsen päälötsesiä, jolla
toinen tirjuri K. W. Linko oiettiin
ensimäiseksi linjakirjuriksi ensimaiseen
piiriin.

Toinin linjakiriuri I. H. Palo se-
kä toiset kirjurit O. O. Kosonen, O.
HL. Blom ja M. A. Nousiainen owat
walittaneet piirihallituksen päätöksesi
tä, jolla toinen kirjuri A. E. Lempiäi-
nen t •f+ .lii ensimäiseksi lirjuritsi , lii»
tennei!rei,löörinllpulaisen konttoriin
Pietarissa.

Toinen kirjuri E. O. Montell on
walittanut piirihallituksen
tä, jolla ensimämen piletinmyyjä A.
E. Lindholm otettiin ensimäiseksi kir»
juriksi Pietarin asemalle.

Karewon komitea.
Kuluwan helmit. 5. on waywlstei-

tu ministerineumoston päiwätirja
joulut. 28:nnelta w. 1911 erityisen
Suomea koskewiin lainsäädännöllis-
ten toimenpiitejlton ohjelmasuunnitel»
maa laatiwan komiZsionin perusta-
misesta, jonka pul)eenjohtajana tulee
toimimaan tob. waltisnsuwos Kore°
wo.

Tälle komissionille on wahwistetun
päiwäkirjan mukonn seirraawa toimi-
walta: a) ottaa töihinsä osalliseksi
myöskin muilta henkilöitä, jotka tun-
temat Suomen suuriruhtinaskunnan
oloja, hallitus- ja lainsäädäntöjärjes»
tystä, b) neuwotella asiain johdosta
wirastojen ja Suo-
men kenraalikuwernöörin kanssa, c)
Dttää komiZsionin laatimat ehdotuk-
set edelleen toimitetkawilsi iaiikein
korkeimmasti wahwistettuun erityi-
seen Suomen asiain konferenssiin.

Syyte prohuraattorinsihteeri
ilgglaa ivastaan.

JJonfofOttltijen ralennnslainllt. Ku-
hjecnöörr on waywistanut MieHittälän
tunnan tumaiokouisen wiime joululuun
9 päuoänä tefemän päätöljen, jolla kun-
ta päätti ottaa 20,000 mailan suurui-
sen kuoletuslainan tymmeniäwnotta oi»
«mmätsi, talaiimmalsuasatsi Lapjäriuen
piirin tansatoulutawn rcttentanMia »ai-
ten.

Erotetaan Viirasta 4 kuukaudeksi, me-
nettäen silta ajalta kaikki palkkaedut.

Kuten jo ellen mainitsimme käsit-
teli senaatti toissa päiwänä proku-
raattein ilmotusta prckuraat'
torin wiraston sihteerin, wara°
tuomari Ugglan warmennuskiellosta,
äftifäli kerrotaan lienee senaatti tuo»
minnut Ugglan erotettawaksi wiraZ»
taan 4 kuukauden ajaksi jc» menettä-
maan siltä ajalta kaitki palkkaetml»
sa.

Elinkeino-oikeudet. Wenäjän ala-
maiselle Tpiiz Tihlolneclille on myönnet-
ty oileuZ i'aaoa Wiipurm kaupungissa
raijottaa pianokauppaa ja toijausliiiet-
tä, lesti lewdoli» Wahtominille on myön-
netty oikeus saada samassa laupungis-
sa harsottaa lihakauppaa seka Andrei
Kursanofsille oikeus niin ikään mami»
tussa haijotta<: tuorma-aju-
rin, ammatti» ja August Swedri<sille ai»
keuß saada Wiipurm kaupungissa hai»
jottaa kauppaliikettä.fieioosaseioeitoollisuus.

Senaatin ehdotus bewosasen«ln»lli-
suutta loskeivalsi asewlseksi on nyttem»
min lenraalilutvernöörin lausunnon lans-
sa lähetetty lenraalikuloernöörin kansli-
asta Pietariin.

Siirtolaiset. WaZtaluluneen tam-
mituun aikana annettiin passeja täläläi»
sestä läänintansliasta 64 siirtolaiselle,
joista 30 oli 19—38 «öistä miestä 22
naista 10 poikaa ja 2 tyttöä.

Osuuskunnat. Kuolemajärwen kun-
nassa peoustetun „Kuol«majärwen Sei»
wästön osuuZtaZsa"°n>mis«n ofuustun»
nan sääntöehdotuksen on luwernööri
ttxihwistanut sekä alistanut sen feif. >se«
naatin tutlittalvaksi.

«»»tfilaiwat. Senaatti on myönta»
nyt 9,773 maikan määrälahan luotsi-
laitaa Willmanstiandin illijauZtöitä
waiten selä 4,000 marlan lisämääräia»
ham loiZtolaiwa 3ly« «lianZgrundin loi-
jaustöitä lvaitcn.

P«ltli»nl»r»tntstt. Läänin lielen»
taänt&iä, majuri G. Frantenhaeuser on
anonut, että hänelle kulutaan wuoden a»
lusta mhönnettölsiin 1.000 mailan mies-
kohtainen palkkion lisäys.

Samoin oivat lääninhallituksen puh-
taalsitiijottajat anoneet, että heille paik-
kakunnalla walliisewan kalliin ajan talia
myönnettäisiin 300 marlan palkkionlisä-
ys kullekin, Äiitoernööri «m anomuksia
puoltanut ja lähettänyt anomukset se-

>naattiin. <

Sippolan puutarha, j» t«l»uSt»u-
lun johtajattarelle, «werstin routaa Al-
ma Forstenille on senaatti myönÄinyt
800 mk. suuruisen anmßtulsen uuden sil-
lan ratentamiselsi tulwan wieneen tilalle
Summan joen ylitse Reitkallin pysätil-
Ie johtawalle tielle.

Keisarillinen liitos. Ministeritaal-
tiosihteerin, wapaaherra A. Langhoffin
alamaisessa esittelyssään 12 p:nä tam«
miluuta jätettyä Häi«en Majesteetilleen
toenajänlelisen kappaleen lviimelsi il»
meZthnyM tilastollista wuosilirjaa on
Hänen Mlajesteettinsa funxlinnut waß-
taanottaa mainitun julkaisun sekä käske-
nyt lausua kiitoksensa siitä Tilastollisen
pääwimistvn tirehtöörille), senaotlvri
Aug. Hjeltille.

Perljartaen poliisikunnan järjestä-

minen. Täkäläinen luweinöörinwirasto
on lähettänyt senaattiin ehdotuksen, jon-

ka muilaan Peikjärwen kylään olisi pe-
ruZtettaivll Yts4 apulaisnimismiehen wti-
Ia 400 mkan luulausipallälla, laskettu-
na 1 p:stä helmikuuta, sekä, laslettuna
1 p:stä touloku«ta< Yksi poltstlom»sllliul-
sen toimi 300 mian luulausipallälla. yi-

isi ylikonstaapelin toimi ja kolme pölisi-
konstaapelin tointa lukin jälkimäinen
100 triton kuukausipalkalla!.

Pohjoismaiden
Kauppaa ja Teollisuutta varten.

Omat varat Smk. 27 milj. Täydellinen panHhlliiße.
Korkoa suoritetaan:

Talletuksille
muuttuvalla korolla, \

säästötilillä ja } ii 1L °L
kodinsäästökassatilillä J '

'

Juoksevalle tilille sijoitetuille varoille 2 *|2 °|o
Matkakreditivejä myönnetään ja rembursseja avataan. Tresorilokeroita vuokra-

taan ja arvoesineitä säilytetään. 1998

Kanfllloulujen pailat. Talollinen
Antti Hämäläinen on nxllittanut Soita-
taalan maalaiskunnan kuntakokouksen!
wiime jroulirhron 30 p:nä tekemästä pää-
loisesta, loslewa sanotun pitäjän Honla-
fijlärt—Heinjoen lansakoulupiirin talon
pailtaa.

Cehtemme tämän päi-
wän numero

ilmestyi) erikoisena 16-si-
wuisena KotuMston

numerona.

Uliipurin wäkijuo-
mainmljljnti 0. Y.

Ulenäjän waitakun-
nanpankin naara-
osasto lvnpurnn.

Asia wiela epäwarma.

Sanomalehdissä olleiden tietojen
johdosta, että olisi aikomus awata
Wenäjän waltatmlnanpantin haa,ra°
osasto Witpurim, on Hbl:n Pietarin
kirjeenwaihtaja! saanut tietoonsa seu-
raamaa:

Tähän saakka ei ole mitään war°
moja mielipiteitä lausuttu teisarikun»
nan asiaaharrastamien piirien ta-
holta.

Miehestä mieheen on tosin tuosta
suunnitelmasta kerrottu, waan ei
warmassa muodossa, mutta kokonaan
yksityistä luonnetta olemana asiana.
Ei mihinkään wiralliseen tai hwr*
maan toimenpiteeseen ole ryhdytty
tuuman toteuttamiseksi. SenÄhden
on tätä nykyä mahdotonta sanoa tä§=

tä asiasa sitä tarkka tätä. Sanoma»
lehdissä olleet tiedot, että aikeen to»
teuttamiseksi olisi erityinen komitea a-
setettu mietinnön laatimista Marten,
oivat.sentähden kotonaan perättömät.

on nyttemmin saanut walmiiksi ensi'
maisen kirimnpäätöksensä.

Kuten tunnettua alotti yhtiö toi»
mintansa 1 pnä kesäkuuta wiime
muonna, jotenka kirjainpäätös kasit»
tää wain seitsemän kuukautta.

Käsilläolewan kirMnpäätöksen mu»
'taan tekee yhtiön puhdas woitto ky-
feessäolemana aikana 285,118 mkaa
47 penniä. Kun woimassaolewan a»
setuksen mukaan kulkulaisosrahaZ-
toon lankeaa 2/ B puljtcrasta tulosta
myödystä wäkijuomamäärästä ja
wararahast«n 10 proj., nousee sano»
tun rahaston osa tämän mukaan noin
70,000 mkaan, samalla kuin noin
215,000 nilaa lankeaa Wiipurin kau>
pungille läytettäwäksi tawalla. jon»
ka woimassaolewat asetukset lähem-
min säätämät.

Ihtiön asema käy miiuieit ilmi seu»
raamista numeroista: tuloja 1 nlilz.
111,130:56, osakepääoma 25,000:
mararahasto edelliseltä »vuodelta
wuodelta 2,259:62 sekä Meltoja
801,682:47.

kauppasuhteet U)e-
näjän Kanssa.

Tämän yhteydessä mainittakoon
että anniskelu- ja wähittäismyynti«
yhtiön woitto kuluneelta wuodelta
sen s:ltä ensimäiseltä kuukaudelta
nousee lulklilaitosrahllstloon menewine
osmeen noin 40,000 mkaan.

3'äin ollen jää kaupungille käytet»
täwäksi kuluneella wuodella noin yli
1/* miljoonan mkan wätijuomawaro-»
ja. :

'"

[ Helmikuun 21 p:nä kokoontuu Wenäjän
wientilllmaiin Suomen kauppaa warten
asetettu toimikunta. Kokouksen ohjelmaZ-

sa on:
walmistelelva keskustelu wiilon näyt-

telhn järjestämisestä, mikä näyttely on
«nottu toimeenpantawaksi ensi kesänä;

keskustelu mistä toimenpiteistä, jotka
oivat tarpeellisia tawarankuletuksen hel-
pottamiseksi Nilolainrautlltie-asemllltu
Suomen tawaill-asemalle Pietarissa.

iimotuZ sen liertolyselyn tuloksesta,
mikä toimeenpannaan tvenäläissuomalai-
sista lauppasuhteißta.

~ TalwNaiwalnkenne
Ruotsiin, Tanskaan
ja saksaan wapaa.

Kalastus ja jäasuhteet
Suomenlahdella.

Sllnlis Huonoa.

Pitkäpaadelta ilmoitettiin
meille eilen:

lääsuhteet owat siksi korjaantuneet,
että kalastajat owat tämän wukon alta'
päiwinä woineet lähteä pu 'ineen me-
relle talwikalastuspaikalle. Saalis on
ollut huononpuoleista. Kalojen hin-
»at, jotka wielä wiime wiikolla oliwat
hywät, owat laskeutuneet. Hailiwhan-
nelta maksawat kalakauppiaat nyt noin
5—6 mk. 50 P.

Jää on muuten täynnä murtoja, jo-
ten kalastajien on waitea putkineen
jäällä liikkua.

Jääesteet poistettu.

Tukholmasta, helmik, 9 pnä.
Wäylää Tukholmaan pidetään auki
wahwoilla höyrylaiwoilla. Sanham°
nin edustalla on <Mjintä. mutta lau>
wempana on meri jäistä wapaa. Ai.
noastaan pienempiä häiriöltä on fat*
tunut Suomen höyrylaiwaosakeyh'
tiön ja Nore yhtiön liikenteessä. •

Malmöstä, helmik. 9 pnä.
Jäänmurtaja Bore on tänään murta-
nut jään ja tällöin wapauttanut 3
ruotsalaista höyrylanvaa, jotka wii°
kon Päiwät owat olleet jäissä kiinni
ja ajautuneet niiden mukana TanZ.
kan puolelle. Liikenne Malmön) Köö»
penhaminan, Helsingborgin ja Hel°
singörin wälAä sujuu suuremmitta,
waiknMMa. Kielin kanawa pidetään
eilisestä lähtien auki.

Nuotan wetoa yritetty Pihkajaluo-
don luona, mutta saalis on ollut pe-
iin huonoa.

K o i w i s t o l t a saimme eilen sen»
raawat tiedot:

Wiime päiw'nä owat kaikkiKoiwis-
ton kalastajat menneet talwikalastus-
paikalleen Narwin seuduille ja laitta-
wat parhaillaan nuotta-apajoita kun-
toon, jää on siksi karkeaa, ettei mon-
takaan apajaa woi jäälle laittaa Wert«
kotalastus on ollut huononpuoleista
ja hinnatkin laskeutuneet.

Jää on 6—7 tuuman paksuista.

Terijoen kalastajilla on ollut
erittäin huono onni wiime painina.
Saalis on ollut s—lo hailia talas-
tajaa tohti.

Jukkolan kalastajat owat sen
sijaan saaneet taloja hywänpuoleijcsti.

Wesikaudua Uudellakirkolla.
Wiime wiikolla ilmestyi Uubenxu>

kon asemalle tuntematon, kaikesta
Päättäen wesikauhuinen koira, joka
sai asemalla purruksi muutamia mui»
ia koiria. Kun epäiltiin koiraa Vesi-
kauhuiseksi, tapettiin se samoin kuin
sen puremat toiset koirat.

Paikkakunnan eläinlääkäri lähetti
koiran pään Helsinkiin tutkittawalsi
ja siellä kuuluu todettu, että koin» on
sairastanut wesilauhua.

r:o 33 1912
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Seurot ja yhdistykset.

Kirkonkylän nuorisoseuran talo.

Koulujen ulkopuolella tapahtuwas-
ta walistustyöstä puhuttaessa on mai-
nittawa edistysseuraa ja yhdistykset se»
kä kirjastot. Nuorisoseuroja on pitä-
jässä nykyään yhdeksän, siis jokaises-
ja mantereella olowassa kylässä. Saa-
rissa on myöskin aikoinaan ollut nuo-
risoseura Eistilässa, mutta se ei ole
ottanut siellä elääkseen Saarissa ei
ole yritetty perustaa juuri minkään»
laista edistysseuraa, joten ne owat
tässä suhteessa suuresti jälellä man»
tereesta.

Wanhin nuorisoseura KoiwiZtolla
on Kirkonkylän nuoriso-
seura. Se on perustettu 20 pnä
elok. 1892. Seuran ensimäisenä pu»
heenjohasana oli opett. K. K. Tal°
loinen ja johtok. jäseninä kaupanhoita»
ja I. Kuittu, talliwahtimestari K.
Peippo, opett. K. Enberg, neiti Lind»
qwist. Oskar Lindqwist ja neiti M.
Kuittu.

Seuran toiminta on ollut koko ajan
ylipäänsä wirteätä. Llliulukunta on
seuralla ollut koko ajan. Usein on
Mut wakituisestt palkattu laulunjoh»
taja. Wuonna 1900 kesällä pani seu-
«a toimeen laulujuhlan Uudenkirkon
kansanopiston hymäksi. Juhla onniZ»
tui erittäin hywin, osanottajia oli run°

ftlllZtt ja tuloksetkin hywät. Sama-
na kesänä 22 pnä heinäk. pystytti jeu»
«a omilla waroillaan muistomerkin
Mikael Agricolan kuolinpaikalle Kuo°
lemajärwen Kyrönniemen kylään.
Oma talo Valmistui seuralle wuon°
na 1903 ja wihittiin se tehtäwäänsä
30 pnä elokuuta. Talo on nyt jok»
seenkin wel>aton ja kalustoa on seural»
Ia runsaaZtt.

Seuran toiminnalle on ollut suu»
reksi hyödyksi se. että seura on aina
saanut Vanhempien ja kokeneempien
henkilöiden apua osakseen. Seuran
perustajista owat wielakin mukana
useat ahkerimpina toimihenkilöinä.
Sellaisia owat etenkin Peipon. Kui»
tun, Piirosen. Lindqwistin ynnä muu»
tamien muiden perheiden jäsenet.

Makslahden nuorisoseura

Valistustoiminta.

• on toinen järjestyksessä ikänsä puoles-
ta. Se on perustettu 1 pnä maalisi.

• 1896. kokouksessa, jossa puhetta johti
waltiopäiwämies WUHo Penttilä-wai-
naja ja kirjurina toimi neiti Elin
Pethmon, nyk. rouwa Kurki. Ensi-
maiseksi esimieheksi malittiin 28. Pent-
tilä ja johtoi. jäseniksi Liena Ukko,
Werner Rämpötti, Karoliina Hänni»
nen, Sandra Ryysy, opettaja Kalle
Enberg ja Elin Pethman. Ensimäi-
nen iltama pidettiin 25 pnä maalisk.

jRömpötillä. Seuraamana wuonna
walittiin kapteeni Hiob Römpötti seu»
ran esimieheksi. Laulunjohtaja han»
kittiin yhteisesti Kirkonkylän nuoriso»
seuran kanssa wuonna 1899. Wuon°
na 1900 perustettiin soittokunta, jon>
ka ensimäisenä johtajana toimi opett.
H. Mäkinen.

Sortomuosien aikana seuraa ahdis°
tettiin osin poliisin puolelta. Ilta»
mia ei annettu pitää. Eipä annettu
muidenkaan kylien seurain pitää ilta»
mia Malslahdessa. W, 1902 perus»
tettiin seuran keÄuudessa urheiluosaZ-
to, mikä, sQinoin tuin laulu» ja soit°
tokuntakin kuoliwat opettaja Mäkisen
muutettua paikkakunnalta wuonna
1906. Oma talo saatiin seuralle ky°
läläisten yhteisillä ponnistuksilla
wuonna 1908. Soittokunta on taas
herätetty henkiin, mutta lauluseuraa
ei oel johtajan puutteessa saatu synty»
mään.

Makslahden nuorisoseura m ollut
wilkkaunpia seuroja kunnassa ja on se
olemassaolonsa aikana paljon maikut»
tanut. Se on m. m. awuZtanut ky»
lässä olewaa lainakirjastoa huomat»
tawassa määrässä. Ahkerimpia seu»
ram awustajia owat koko seuran ajan
olleet Penttilän perheen wanhemmat
ja nuoremmat jäsenet, sekä etenkin
on wäsymattömänä kapteeni Hiob
Römpätti mainittava.

Härkälän nuorisoseura
„J r i t y s" on ollut toiminnassa
wuodesta 19N2. Nuorison rientojen
innokas johtaja opettaja Aapo Luuk»
konen teki kauppias L. Wirtin kanssa

..yrityksen" asian aJMEsi, ja ollen itse
täynnä toimintaintoa sytyttävät he Pu°
riinsä kuuluwassa walistuZtaharraZ.
tamassa nuorisossa halun käydä nuo»
risoseurussa yhteiswoimin itseänsä
kehittämään. Jäsenluku on mmnitus»
sa seurassa ollut jokseenkin runsas,
waihdellen 40—60 wälillä. Laulu»
seura taaskin, marsinkin seuran ensi»
maisina toimintawuosina, on kiitettä«
wällä ahkeruudella ja hywällä menes-
tytfellä läweliäan soinnutellut. Oinpe»
luseurakin on toiminut aina arpajais»
ten edellä malmistellen siemoisia arpa-
jaiswoittoja. Arpajaisia on toimeen-
pantu seuran toiminta-ajalla kolmet.
Wiime wuonna anottiin myöskin ar°

pajaislupaa, mutta walistuswihamio-
lisen hallitussuunnan edustajat owat
„Iritykseltä" niinkuin monelta muul-
takin seuralta warojen kokoamisen
waliZtustarkotuksim kieltäneet. Ahte-
van toiminnan kautta on kuitenkin saa»
w »aroja karttumaan, niin että ny*

kyisin on seuralla rahawaroja hywä
joukko kolnuittawhatta markkaa ja
noin 150 markan arwoinen kalusto.
Omaa taloa ei seura ole wielä waro-
jen wähyyden takia uskaltanut käydä
rakentamaan, waan on koditonna kul-
jeskellut, pitäen mierontiellä matkus-
wessaan lewähdysasemanaan Härkä»
län kansakoulua. . A

-

Monta kotvaa on .Hritys" saanut
totea marsinkin oman kodin puuttees»
sa. Useasti on tahtonut kyläläinen
tältNin mierolaiselta owensa sulkea,
mutta eteenpäin se on päässyt ja iät'
simytsissä karaistunilt. Tarmoa, elin-
moimaisuutta se nykyisessäkin toimin»
nassaan on osottanut ja „toiwo walon
woittohon" nämäkin synkkinä aikoina
on sen jäsenistössä se woima, joka ta»
taa Härkälän „Dritykselle" kauniin
tulewaisuuden. -

Watnuorin nuorisoseura
on perustettu w. 1906. Huolimatta
pienestä jasenluwustaan. joka on
waihdellut 20—40, on seura kummut
jokseenkin ripeästi. Lauluseura on
setä seka» että naiskuorolaulujansa
harjotellut opettaja M. Kuotkasen joh-
dolla, joskus lliwlln erinomaisellakin
ahkeruudella. Innostus nuorisoseura-
aatteen ajamiseen on Watnuorin syr»
jäseudussll päässyt kuitenkin peräti
Harmoissa heräämään. Harwojen
hartioille on työn rasitus yhteistoimin»
nassa sälytetty. Tämän painostusta
on saaiult tuntea warsinkin Watnuo»
rin nuorison keskuudesta henkisten
rientojen johtoasemaan kohonnut ta»
lollisen poika Antton Anttila, joka
säästämättä waiwojaan on uhrannut
sekä työtä että aikaa tomeriensa autta»
mrfekfi piintyneiden tottumusten li»
rouksesta. Omaa taloa ei seuralla
ole. Toiminta on tapahtunut kansa»
koululla.

Lukuisilla iltamilla ja kerran toi»
meenpanemillaan arpajaisilla on mai-
nittu seura koonnut jonkun werran
omaisuutta, jonka kokonaisarwo ny»

kyisin on noin 700 markkaa. Suu-
remmaksi on kuitenkin arwattawa se
wuitto. minkä seura on toiminnal-
loan saawuttanut ennakkoluuloisen
wanhemman wäestön suhbeen, joka on
useiden wuosien aikana karsain silmin
katsellut nuorisoseuran toimintaa pi-
taen sitä nuorisoa harhaan johtamana
Villityksenä. Nykyisin on wanhempi»
lin waestö siinä suhteessa muuttanut
mielipidettään, ja toiwoiwwasti nou«
sewa nuoriso yhä sankemmin Parwin
yhteen liittyneenä ymmärtää käydä it»
sekaslvatukseen nuorten tunnetulla
tarmolla ja lannistumattomalla roh»
keudella. , ■;■?-• ■ ■

Rautasella on nuorisoseura
toiminut lofaf. 20 p:Ztii 1910. Jä-
senluku on sielläkin ollut fotoin pieni,
ainoastaan 25, niistMn noin puolet
tonniwia Hentilöitä. Nuorisoseuratoi»
minnan alkuunpani opett. K. Qwan»
ten, joka myöskin on ollut seuran p«*
heenjohtajana koko seuran toiminta»
kauden ojan. Lyhyellä toiminta-
ajallaan on seura kuitenkin ehtinyt jo
toiettää 10 iltamaa ja yhdet arpojat*
set. joiden toimenpiteittensä kautta on
seura koonnut toaroja noin 400 mar»
kan seuduille. Toiminnan alusta
päättäen saattaa odottaa Rautasen
nuorisoseuran työstä kauniita hedel»
miä.
Kiistllltn nuorrfofeura

on ollut toiminnassa toistu wuotta.
Jäseninä on ollut suurimmaksi osaksi
naisia. lohtatoana henkilönä ja nuo»
risoseura»llsiaan täydestä sydämestään
kiintyneenä on neiti Maria Hämäläi»
nen saanut Kiiskilän nuorisossa wirit-
täneeksi palawan halun kirjallisuuden
kautta itsensä kehittämiseen, jota m.
m. lukurenkllMl toiminta on siellä
osottanut Laulutaitoiset Kiiskilän
tyttäret owat myöskin, pääasiassa o»
pettäjä P. Kuumolan johdolla, kuo-
rossa ahkerasti laulelleet.

Humaljoen nuorisoseura
on perustettu w. 1907. Sen perusta»
jina oliwat opettajatar Anni Moila»
nen ja opettaja Kaapro Moilanen, jot»
ka siihen aikaan oliwat Humaljoella
opettajina. Seura on työskennellyt
waikeanpuoleisissa oloissa» sen tähden,
että toimiwia jäseniä on wähänpuolei»
sesti. Nuoriso on kuitenkin omin woi»
min koettanut pyrkiä eteenpäin. Alku»
aikoina oli seuralla oma laulukunta,
mutta wiime wuasina ei ole sellaista
ollitt laulunjohtajan puutteessa. Kylä
on suurin Pitäjässä ja nuorisoa on
Paljon. Sen toiminta kaipaisi toält»
tämättömästi wanhempien ja kehitty-
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neenrpien apua ja ohjausta. Useim»
missa toisissa kylissä owat paikkakuN'
nan opettajat nuorisoseuratyössä ah-
terästi mukana. Humaljoen kolme!»
la nuorella opettajalla ei walitetta»
wasti ole ollut sanottawasti aikaa
nuorisoseuratyöhön.

Koskelan nuorisoseura
on ollut wasta toimessa toista wuot>
ta. Tähän asti se on kuitenkin toimi-
nut koko ahkerasti ja ehkäpä samaa
uutteruutta tulee edelleenkin jatku-
maan. j > "-'•;■* *«

Mann olan nuorisoseura
on toiminut w:sta 1909. Sitä ennen
seura toimi jp useilta wuosia lauluseu»
ran nimellä plläasiMisesti samaan ta»
paan tuin nuorisojeuraÄin. Nuoriso»
seura on koto aitnnsa toimmut joi»
seentin ahteraOti paiNakunnalla.
Seuralla on oma laulukunta. Luku»
rengas on wiime wuoden aitana ollut
myöskin seuran keMuudessa.

Seuralla on oman talon rakennus»
Puuhat wireillä.

Koiwiston nuorisoseurat owat wii-
me wuotenMn olleet kaikki toimin»
nassa. Ia ylipäänsä on nuorisoseura»,
työ Viime wuosina ollut wilkkaanpuo-
lista. Nuorisoseurat owat yhtyneet yh-
deksi nuorisoseurapnriksi ja on piiri»
toimikunta jo kahden wuoden aikana
järjestänyt yhteisiä juhlia y. m. toi»
intniar. NullrisoseuVatyölle on Km»
wistolla ollut suuri etu siinä, että u«
seitnmat opettajat y. m. kehittyneem»
mät henkilöt ottamat nuorisoseuratyö»

hön ahkerasti osaa.
*i~

Raittiusseuroja on pitäjäs-
sä myöskin Muttu wnme
wuosien aikana on niiden toiminta ol-
lut melkein totonaan lamassa, mitä
on johtunut siitä, että nuorisoseuroja
on olemassa melkein joka kylässä ja
työwoimat owat kestittyneet niihin.

m

Muista seuroista, on mainittawa
Nuorsuomalainm yhdistys, jota on
toiminut w:sta 1906. Sen toiminta*
paiSta on pääasiallisesti Kirkonkylä,
mutta jäseniä siihen kuuluu ympäri
puäjää. Ihdistyksen hommaajina oli»
wat kauppiaat A. Mannonen, I. Pii»
ronen, tohtori T. Rytkölä, kapteeni
H. Römpötti. opött. K. Moilanen,
maanwilj. I. Peltonen y. m.

Työwäen yhdistyksiä on Kirkonky-
lässä, RömpöMä, Humaljoella ja
Keskisaaressa. Oma talo on Kirkonky.
län työväenyhdistyksellä. Enimmän
toimiwa on Kirkonkylässä olewa yh»
dtstys.

2
Lainakirjastot.

Kirjastoja on Koiwistolla lukuunsa
nähden kyllä paljon, mutta Mä huo>
limatta omat firjasto-alot pitäjässä
wielä huononpuoleisella kannalla.
Niihin ei ole wielä timMetty läheZ°
lään sitä huomiota, mitä kouluihin,
onpa ikäänkuin ei olisi huomattukaan
toto asian tärkeyttä.

Wanyin ja suurin kirjaZW on K i r«
kontyläntirjasto Jo 1873 o-
li kirkkoherra Beckwall lahjottarutl £ir=
jaston perustamiseksi 36 tirsaa .Mut»
ta luasta 1881 alettiin lainausliitettä
harjottaa ja kirjastoa, warsinaisesti
tartuttaa. Nykyään on kirjastossa
noin 600 nid osia. Lainausten luku
oli w. 1905 1165. w. 1908 1013, w.
1910 1024 ja w. 1911 904

Kirjasto on saanut säänMisem'
min kannatusta pääasillllisesti saman
tylän kansakoulun läyttöwaroista.
Että kirjasto on sellaisessatin kunnos»
ia. on juureksi osaksi opett,. Talwis'
wainajan anfw. Hän hoitt kirjastoa ja
hantti iiihen waroja tawalla tai toisel»
la.

Sen jälkeen oivat wankimmat kir-
jastot Makslahdosja. Härkö-
läsfii. Eistilässä jaHumal-
joella. Nämä kirjastot omat pe»

Koululaiset!
Helppohintaiset kurasit

saksan,
ruotsin,

1917 suomen,
englannin,
venäjän,
ranskan
kielissä,

koululaisille, jotka ovat heikot vie-
raissa kielissä tai jotka tahtovat
täydentää tietojaan näissä.

Opetusta antavat sivistyneet kan-
salliset opettajat.

Opetusaineet:
Käytännöllisiä puheluharjoituksia.

Käännöksiä .vieraista kielistä
äidinkielelle japäinvastoin. Kir-
jallisuutta. Keskustelua.

Maksut : 1 kuuk. Smk. 15:
2 .. » 40:-

Ilmoittautua näille kursseille voi
kansliassamme 10—2 ja 6—7.

Vieraillen Kielien Opisto.
Viipuri. Pietarink. 1. „0tso" R.B (11)

rustetut samoihin aikoihin tuin tan»
slltoulutkin mainituille paikoille. Näis>
tä kirjastoista on juurin Makslahden
kirjasto. Se on saanut »aroja paitsi
kansakoulun käyttöwaroista, myöskin
nuorisoseuralta. Pienin ja huonoin
näistä manhemmista kirjastoista on
Humaljoen kirjasto.

Sittemmin on kirjastoja perustettu
jokaiseen koulupiiriin, niin että kun»
nassa nykyään on 15 piirikirjastoa.
Wiimeksi perustetut kirjastot owat
wielä kaikki perin pieniä. Kirjastot
on joka kylässä sijotettu tanfatoulml»
Ie ja niiden hoitajina on kuntin lou»
lun opettajat.

PiirHirjastojen asema kunnassa on
perin huono jen kautta, että kunta ei
ole wielä ryhtynyt kirjastoja iäännöl»
lisesti awustamaan. Wiinaweroru»
hoista on kyllä jaettu 50—100 mar»
kan suuruisia eriä eri kirjastoille.
Mutta nämä awustukset owat olleet
aiman satunnaisia ja liian pimiä. Il»

KARJALA

Hoi Andrea
I luohan soittoa ja
laulua klo V.9 12 ip.

Pöytien tilauksia pu-
helimilla 213 ja 6 75.

LaHvantaina flelmikaiui 10 päivänä

Kuten kaikkialla muuallakin, käsitel--
tnn KoiViZwllakin kaikki kunnallijet

asiat ennen w. 1865 annettua kunnal-
lisasetusta, n. ]. Pitäjän kokouksissa.
Näitä kokouksia pitiwat papit. Ia si°
ien oli koko kunnallisten asiain hoito
pääosissa pappien Kunnallis-
taloudella ei siihm aitaan tietysti ol°
lutkaan erityisen suurta merkitystä.
Mutta olihan kunnallisia tehtämiä jo

sMointin monenlaisia.
Koimistollakin oli uuden asetuksen

«i nimaan astuttua ryhdyttäwä tmuial°
lisajetusta noudattamaan ja kunnalli»
fia järjestöjä luomaan. Niinkuin
kaKtea uutta, epäiltiin Mäkin uudis-
tusta suuresti. Uhkasakon amulla saa-
tiin masta kuntalaiset pakotetuksi uut-
ta asetusta seuraamaan w. 1869.
Omituiselta tuntuu, että jo samassa
kokoukiessa perustettiin kuntaan kun-
nanwalwusto. Pitäjän kappalainen
R. M Bergman ajoi tairmokkaasti mal-
tuustan perustamista ja se tilikin
päätetyksi 23 pnä touokokuuta, samas-
sa f"lonksessa, jolloin uutta kunnallis-
asetusta päätettiin ruweta naudatta'
maan Päätös asiasta kuuluu seuraa»
wasti: „Koska usein on halvaittu,
että kokouksissa (tarkotetaan kai ennen
pidettyjä pitäjän kokouksia) useat asi-
asta Äyttömät ien hywän jä hyödylli-
sen tarkotuksen hämmentäwät ja estä*
wät, niin siitä ja> sentäyden päätti seu-
rakunta yleisesti walita lunnanwal.
tuusmiehiksi seuraawat ääninxlltaiset
hywiunaineiset ja ymmärtäwäiset ta»
lollijet." W«ltuuOt«n puheenjohta'
jaffi Valittiin bllppalainen & M.

Kunnallis elämästä.
Bergman. Ia ne „hywämaineiset ja
ymmärtäwäiset talolliset", joilla oli l
kunnia päästä Koaoiston ensimäiseu
waltuusMN jäseniksi, oliwat Kristian
Ratia, Abram Jokela, Paul Ratia,
Kristian Kirppu, Thomas Kallonen,

Joonas Peussa», Zakar Römpötti. A°
leksander Kirppu, Paul Hämäläinen,
G. A. Ehrsi.röm, Topias Heino. Antti
Ratia, Paul Hasko. Topias Hanttu,
Gabriel Piela, M. Hoikkala, Hiob
Moisala, Kristian Willanen, Kristian
Mannonen, Kristian Kaukiainen, Joel
Korwenala, siis yhteensä 21 waltuus-
miestä. Poissaolosta lnöärättiin sat»
koa waltuusmiehille 2 markkaa. Kun-
nanmaltuusto toimi kymmenkunnan
muotia. Mistä syystä se silloin lak»
kautettiin, ei käy kunnan pöytätirjois-
ta letoille.

Kunnallislautakuntll alotti myöskin
toimintansa mamittmui wuotena
1869. Sen esimieheksi Valittiin pas-
tori A. Siren. Muuten näkyy ensi-
maisina Vitosina kunnallisia asioita tå'
sitellyn milloin lautakunnan, milloin
Valtuuston kokouksissa sekasin. Eikä
se kumma ollutkaan, jollei heti oltu
asioista selwillä.

Näytteeksi, minkälaisia asioita kun°
nallislautak. kokouksissa käsiteltiin,
mainittakoon esim. 23 pnä marrask.
1869 Pidetyssä kokouksessa käsiteltyjä
asioita. Ensimäisessä pykälässä käsi»
tellään nurkkatansseja seuraawasti:

..Koska, on halvaittu. että niissä
tanssipidoissa ja loululeiteissll, joita
kunnassa pidetään joka kyläkunnassa,

, toljotetaan Uktwaltaisuutta, trstaisia

menoja ja Pahoja aapoja, niin on tii-
män epäjärjestyksen estämiseksi lauta*
kunta hMäksi katsonut, että talon
isäntä, jokaVastaanottaa nuorison hu>
wittelemaan itseänsä, Umottakoon au

konniksensa jota kylänwanhimmalle
laikka kunnan lautamiehelle, joiden pi»
tää olla läsnä peräänkatsomassa, että
kaikki käy oikeassa järjestyksessä. Se
isäntä, joka tätä laiminlyö, eikä pois»
käske nuorisoa talostansa, sitte kun
epäjärjestystä on wetäkoön
kunnalle sakkoa 20 markkaa."

Seuraawassa pykälässä määrätään
olut ja wiina „krouweille" 30 markan
sakko, jos myöwät wäkijuomia. Sa'
ma sakko myöskin määrätään kaup°
piaille, jos myöwät olutta nuorisolle,
koska nuoriso oppii »arastamaan ko>
toaan y. m. Pahjoja tapoja. ..

Seuraamassa pykälässä kielletään
..tupakaiZten" (kuuliaisten) pito 10
markton sakon uhalla, koska «nuoriso
siellä oppii tupakoimaan ja tulipaloja
niistä usein aiheutuu." --:, «

Neljäs pykälä kuuluu: „Morsiusker.
jääminen on kyllä häpeällinen, min
kuin kerjääminen yleisesti, mutta kun
ei lautakunta päässyt yksimielisyyteen
asiasta, jätettiin se
miesten käsiteltäwäksi".

Seuraanm pykälä on warsin anka-
ra: Harjuwenäläiset, taikka laukku-
ryssät kielletään kuleksimasta kunnas-
sa, syystä että lewittäwät tau-
teja kunnassa jawiewät ra'

hat maasta, wietellm nuorta kansaa
ostamaan heidän tawaroitaan, 20
markan uhalla sille joka ostaa taikka
majoitan heitä. Sakko tykölankee il»
miantajlllls''. :P\ . >

i Kuudennesia " pykälässä kielletään

kowasti ajaminen kirkolle ja sieltä pa*

latesfa 40 markan fafon uhalla. -

Kun nuottajäällä on ollut miinan-
kauppiaita, kielleiään se siellä samoin
kuin kalojen Vaihtaminen wiinaan.

KunnanwllltAusto kokouksessaan 14
pnä joulukuuta samana muunna hy>
mäksyi lautakunnan ehdotukset pää-
asiassa sellaisenaan. Samassa tokout-
fessa herätti waltuuswn puheenjohta-
ja N. M. Bergman kysymyksen ensi-
maisen kansakoulun perustamisesta
kuntaan. Pöytäkirjan pykälä kertoo
siitä seuraamasi:: ..Kokouksen esi-
mies osotti tässä lyhyesti sitä merra»
lonta hyötyä kuin kansakoulusta olisi
tiedon ja simiZchksen edistämiseksi kun,
nan nuorisossa ja myös että sillä ei
Mielä olisi täysi hyöty Moitettu, jos
maan miespuolisille olisi tilaisuus MÄ-
mistettu koulun käymiseen, mutta
masta sitte jos myös naispuoliset sai-
simat oppia kuulussa, sillä he omat ne.
jotka ensiksi omat lastensa opettajatta»
rei ja siwistyksen ensimäiset letoitta-
jät heissä". Tämä esitys otettiin
suostumuksella mastaan. ..Tätä la-
sittimät myös itsekukin maltuusmie-
histä ja pääteltiin innokkaasti ja yksi»

mielisesti: että mäkinainen kansakoulu
sekä mies- että naispuolisille asetetaan
ja perustetaan". Opettajalle määrät»
tim kunnan valkaisi 600 markkaa ja
opettajattarelle 400 markkaa. Koulun
piti alkaa» 1 pnä syysk. 1870. «M

Useita, muitakin asioita käsiteltiin
, samassa kokouksessa. *

Bergmannilla oli marsin suuret an-
siot lunnallisen elämän tchittämistssä
Konoistlllla. Kunnan esimichmä hän
oli w. w. 1869—1879. Erityisesti
hän vii innolas lmliVwalistulM

edistäjä. Kansakoulua hän tahtoi kai-
kin tamoin tehittää ja edistää. Suu-
rella harrastuksella otti myöskin sekä
kunnallisiin, että kouluajoihin oiaa
pastori Aleksanteri Siren.

Kuntalokoukien puheenjohtajina o-
wat Beramannin jälkeen toimineet
kanttori P. Sidensnöre wm. 1879
92, maamvilj. 'Aleksander Peussa
mm. 1892—1899, kiertokoulun opet-
taja Antti Inkinen mm. 1900—1902.
kauppias Wilho Penttilä M. 1902.
teht. 28. Koch mm. 1903—1905, cp-
teekkari W. Kolehmainen ww. 1906
—l9OB, kauppias I. Piironen ww.
1909—1911. Nykyään on esimiehenä
kaupanhoitaja Julius Kurttu.

Lautakunnan esimrehmä owat ol-
leet pastori A. Siren w. 1869, kaup
pias N. Sapetoff ww. 1870—1872,
Kristian Ratia MM. 1873—76. I««
sef 23kffi MM. 1677—1883. Petter

Koch mm. 1884—1887. Hiob Peussa
mm 1887—1909 setä Muoden 1910
alusta tullimahtimestari Kalle Peip-
fto. .

~

Kunnallisten asioiden käsittelystä
kuntakokousten ajalta olisi tietysti yh-
tä ja toista keirottawaa, mutta tila ei
tässä salli laajempaa asiain käsittelyä.
Kansakouluasiain kehityksestä on toi-
sessa yhteydessä kerrottu. 38. w. 1903
—O5 oli suuri kansakoulujen raken-
nusini» kunnassa. Silloin täytyi pi-
tää kuntakokouksia hytoin ahkerasti
kouluasiain johdosta. Merkille panto-
maa on, että näissä kokouksissa ei syn-
tynyt mitään riitaa eikä MastuZtele»
mista. Koulujen rakentamista ei was»
tustanut kukaan. .

Kun touluasiMt paisui ylmmää°
rin, niin että hlntckHoulsta M p&d-

täwä kowin tiheään, asetettiin kunta»
kotoulsessa erityinen kouluneu»
wos t o, iottta jäseninä oli ylsi hen»
kilo kustakin tansakoiUupiiristä. Se
piti kotoutsiaan tarpeen mukaan ja
kuului sen tehtäwiin koulujen rcckeirta»
minen ja korjaaminen, kalustaminen,
kaluston imsiminen, tontti- ja puutar-
hamaita koskLvat asiat, opetuZwälinei»
den yaMiminen, kansakoulujen tilien
tarkastus, waltioapujen hakeminen ja
ylipäänsä l&OJtffi taloudellista puolta
toskelvat asiat. Sen tehtäwänä oli
huolehtia myöskin koulun kaswatta-
masta puolesta, huolehtia että tixm*

heinmat lähettäisiwät lapsiaan kou°
luun j. n. e. Esimiehelle maksettiin
xmi palkkio matkoista ja kokouspäi»
wistä, muut jäsenet oliwat paltatto»
mia. Pienemmistä korj,auksista, ka»
luston ja opetusmälineiden hankin»
nasta päätti kouluneuwosw itse, mut°
ta suuremmat asiat esitettiin kuntako»

koukselle. joka silti jätti kunnan pää-

tästen toimeenpanon kouluneuwoston
tehtämMl.

Toimittuaan kolmisen wuotta lak»
kautettiin touluneumosto. Mutta a>

kanaan se ennätti työskennellä kmilu-
asioiden hywäksi huomllttawaZsa mää-»
rässä.

Wuonna 1906 päätettiin kuntako»
kouk>s<ssa ryhtyä puuhaamaan meri»
mieskoulua kuntaan. Se saatimkin ja
alotti se toimintansa marraskuussa
wuonna 1907.

Sortokmosien ajoilta olisi montakin
asiaa lerrottawa. Poliisiwallan ta»
holta häirittlm silloin kunnallista it-
fehalli«toa monella tawalla. Meni»
pii eräs nimismies niin pitkälle, että
esim. omin luwin krrjotti kuntakokoul»

sen pöytäkirjan loppuun pöytäkirjan
tarkastajain lausmmon perään: „K«Z>
ka kauppias W. P. on tunnettu peni*
takunnalla passiiwisen mastarinnan
mieheksi ja jyrkäksi mastustajaksi, niin
en katso häntä sopimaksi kysymyksessä
olewilllln toimeen." Kysymyksessä oli,

mainitun henkilön walitseminen Me»
rimieshuoneen johtokuntaan. Mainit»
tu pöytäkirjan ote meni luwernööriin
ja wallesmarmi piti puolensa». Monia
muitakin tapauksia tooisi kertoa, mut»
ta kun sellaisia sattui melkein kaikissa
muissakin tunnissa, min jääkööt tus»
sä kertomatta.

Lopuksi esitettäköön tässä kunnallis-
ten menojen tasmamista, eri rahas»
toissa muutamilta wuosilta.

Waiwaishoidonmenotoli»
wat w. 1838 yhteensä 192 bankorup»
laa eli noin 400 markan paikoille ny»
kyisen rahan mukaan. Apim annettiin
kaikkiaan 32:11 e henkUölle. Tulot
waiwaslassaan *oaiitn kirkossa ja hää»
tilaisuubsissa kannetuista kolehdeista.
pesän kirjotuksista, humalasakoista.
Lisäksi oli seuraamia tuloja: köyhien

; osuus saitorahoista kihlakunnan kärä»
!jillä, osuus saktorllhoista, jotta on

1 saatu kuntalaisten sakottamisesta
syystä että omat lyöneet laimin fao
pua kruunun ylöskantokokoukseen.

Verotuksella ei waiwastassaan oi»
lenkacm Maroja silloin hankittu.

Wuonna 1845 oliwat waiwasyoito»

menot 45a hopeanlplaa. Sittem.
min ne owat olleet seuraamat: W.
1866 2365 markkaa. W. 1870 2516
xnmftaa. 1875 3,786 markkaa. W.
1883 2,293 rnctrfkaa. W. 1895 7,041
mk. 28. 1905 9,052 markkaa jll U».
1910 16,500 moirkka,»

.'
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Ei enaän harmaita eikä
vaalentuneita hiuksia!
Ainoan alallaan olevan keksinnön

kantta, joka on tehty hyvin tunne-
tussa hydropatisessa laitoksessa Brom-
leyssä Englannissa, on nyt jokainen
tilaisuudessa lyhyessä ajassa saamaan
valkealle, harmaalle ja vaalenneelle
tukalle sen oikean luonnollisen värin
ilman värjäyskeinojen käyttämistä.
Hauska, kuvitettu kirja, sisältävä
yleisen kuvauksen tästä uudesta ja
ihmeellisestä keksinnöstä, lähetetään
suoraan ilmaiseksi jokaiselle kaksin-
kertaista postimaksua vastaan Relixir-
Depfitenista 27 Roslagsgatan, Stockholm.

Suosittelu:
„Relixir-Depötenille, Tukholma.

Saan tätenyhtyä siihen mielipiteeseen
että tämä on ihmeellinen keino, ja
voin luottamuksella suositella sitä
niille, jotka haluavat vapautua har-
maista hiuksista ja vaihtaa ne niiden
luonnolliseen väriin.

Tukholma 18 p. tammik. 1911.
85 V.ct. Frodell, Varatuomari.

man kunnan apua ei niistä tosiaan
tule mitään,.

Katttllkirjast».
Ihdelle kirjastolle on kunta kuiten»

lin toimena winne wuotena antanut
apua. Tämä kirjasto on

Koimiston kunnan kanta»
kirjasto. Kirjasto on sijotettu lir»
lontylään ja on se perustettu tofoel»
la wuonna 1909, aikana, jolloin mielä
toiwottiin runsasta waltionawusrusta
kirjastolle. Mutw missään muodossa
ei ie tähän mennessä ole awustusta
saanut, jos ei ota sitä huomioon, että
Kirionkylän piirikirjastosta sille lah»
jotettiin wähemmän käytettyjä kirjoja
jonkun werran. Kirjasto, jota säilyte»
tään lunnantumasja. on kannatuksen»
sa saanut wnnawerorahoista 1909
371 markkaa, ieuraamana wuotena
600 marttaa ja wiime wuotena 394
markkaa. Lainausten luku oli wuonna
1910 273 ja wiime wuonna 589. Kir»
jastlxrn on hankittu etupäässä paras»
ta tietokirjallisuutta ja ainoastaan
Vähemmässä määrässä kaunokirjalli°
suutta. Kirjastoa pidetään awoinna
joka iunnuntai-aamu klo 9—19.

Suatawa ujoon olisi, että tämän
iirjaston juuri merkitys selwiäisi kun»
talaisille,' sillom ei siinä ainakaan kun»
nan marat suotta seisoisi. Jos me fer*
ran kannatamme kouluja ja tunnus»
tamme niiden suuren siwistyZtehtä»
ttxrn, niin miksemme kuntaamme hank»
kisi yhtä tunnon kirjastoa, jolla tui»
tenkin kouluun werraten on useita
huomattavia etuja. Koulua ei yleensä
näin maaseuduillakäy muut kuin lap-
set, mutta kirjasto on kaikkien kansa-
laisten opettaja ja huwittaja. Koulul-
la on pitkät kesälomat, mutta kirjos»
to on aina halullisten käytettäwänä.
Koulujen antama tietomäärä on san»
gen rajotettu, mutta hywä kirjasto
woi tältä kannalta katsoen täyttää mi-
tä suurimpia Vaatimuksia. Jos siis
kunta tästedes senkin werran soisi kir»
jastolleen apua kuin tähän mennessä,
niin sillä Vastaisuudessa tulisi ole»
maan mitä tärkein sija kuntamme wa»
tistuslaitosten joukossa.

Korwen, auringon ja weden jumalat ei»
wät saaneet enöxrn pofiä ailoja hallita
sen perästä, kun Toiiel Knuutinpojan
icnitalLsi oli uuden «pin riStimnerfm
Karjalan pääkaupunkiin pystyttänyt.
Äiiipurin linnan liikonlellojen kumeat
äänet lulliwat illan tuulien leralla lm»
nutusta lähellä olewnn seutuihin ja he»
lättiwät ihmisissä ajatuksia uuden ajan-
jakson alkamisesta. Ia kohta se alkoi.

Uusi oppi alkoi letoitä ja kohta se Koi»
wistonkin .saariiiktllille seuduille i'amosi.
Kuka sen toi? Joku uuden opi» lewittäjä
Äiiipulißta. 2Läh:tellen uusi oppi karkot-
ti uskon lönnen-, ween- ja auiingonju»
maltin. Kohta laatuiinat uhrilehdot ja

kohosi uuden ajanjakson tunnus»

meikiksi. Msfä on tuo uusi temppeli sei-
fonut. sitä ei tiedetä. Kansantarinat lei-
towat että saaressa se oli. Mainitaan sen
olleen PiiZpansaaiessa. Selitys lieneekin
oikea, sillä on luultawaa, että piispa
Niipurista «n ollut uutta oppia letoitta-
mässä ja on sillä matkallaan tullut tä»
hän saareen, siinä on woinut olla iwn<

sain asutus entisinä aikoina ja tästä hä-
nen matkastaan on saari saanut nimen»
<ä. Nihen on woinut ensimäinen temp-
peli kohota, toaiirapa mitään erityisiä
jäännöksiä ei ole huomottatvissa. Löytyy
myöskin toinen saari nimeltä Kirktosaa-
ri. Että siinäkin on ollut aikoinaan lir»
10, selivenee jo saaren nimestä. Mutta
tätä otalsumista toahwistanxlt myöskin
laarella löhtywöt tirkonjäännökset. Niistä
päättäen on kiilto ollut suorakaiteen
muotoinen ja noin 100 neliömetrin suu-
ruinen. Kirkon peruZtamisaikaa ja sen
yätoiiiämiZailaa ei tiebeii. Ee on woi-
nut sortua sotmvuosma, tuillapa se sit-
ien iväen lisääntyessä huomattiin pienek-
si ja sai wuosien tulWessa rappeutua ja
saarikin autioitui. Kansantarina kyllä
kertoo, että kirkko olisi ollut aina 1706
saakka, jolloin wenöläiset sen häwittiwät.
Kellot oli pelastettu heittämällä ne
mereen, jossa ne »loat tietämättöminä tä-

Seurakunnallisista wailieista.

Koiviston rnisi ja icanho kirkko
näf-' päiwänä. Mutta tooi tämä tarina
koskea sitä kirkkoa, joka on sijainnut
Kurkelassa. Että siellä on kirkko kerran
ollut, wiittaawat siihen monet seikat.
Kansa tarinoi siitä, ett» Kurkelassa on
'ollut eräs tila, jota on kutsuttu »Luk-
kariksi" ja on nöhtäwästt lukkari siinä
ennen asunut. Myöskin jokunen aprikoi,
että Tiurmsaaressa olisi ennen ollut

j 28. 1763 rakennettiin kirkko nykyiselle
lirkkomäelle. Siinä se seisoi aina wuo»
teen 1904 saakka, jolloin rakennettiin im-

si liwinen kiilto. Tiämä kiwikirtko, raken-
nettuna arkkitehti I. Stenbäckin piirus-
tusten mukaan, on yksi maamme lau-
neimpia ltrklvia. Harmaasta kitoestä ra-
tennetttma se punaisine tiililattoineen
lelee eloisan waikutulsen.

ManhaZsa kirkossa «li useita seinä-
maalauksia rouvdelta 1766. Myöskin oli
kirkossa komea ehtoolliZtaMi, jonka Kuß-
taa 3:Z w. 1777 lahjotti koivistolaisille.
Tämä ehtoolliZtlllkli ja sitä seuraama
lautanen olvat kullasta, painawat IV,

kg. ja on kalkin kylkeen piirretty seuraawa
«miZtustirjotuZ: „KuZtaa 3:B lahjotti
tämän Äoilwiston kirkolle Gottlannin
kreiwin onnellisen saapumisen muistoksi
15 pnä kesät. 1777." Wanh» kirkko myy»
tiin w. 1911 ja se siirrettiin rutouZyuo»

neelsi Kolilkoinmäelle.
Nykyisessä kirkossa, jonka sisustus suu-

restt poikkeaa tawalliseöta kirkosta, on
alttarilla weistos Kristus ristillä ja si»
■IÄSa arkliiehti Stenbäckin maalaama
öljymaalaus.

Kuinka kauan Koiwisto on ollut itse»
naisena seurakuntana, ei tiedetä roar»
muudella. Mainitaan lummintm, että se

! olisi ollut alussa kappelina, jota kuului
Nupurin seurakuntaan ja erosi siitä it»
senöiseksi seurakunnaksi w. 1575. Wuon-
na 1763 liitettiin KoitoiZtoon Seiskari,
wuonna 1817 Lawansaari ja Peninsaa»
ii. Nämä kolme saarta sitten n>. 1896

,v ~

erositoat Ko -toistosta, muodostaen oman
seurakunnan. ,

ifoitoiston ensimäinen kiiNoherra M
Johannes toto. 1575—1602. felä <f«i jäi-
leen lacodus Petri Forsius toto. 1604
—1609, Johannes Johannis PuithanuS
ww. 1609—1632, Simon MichaeliZ Ro»

hianuZ toto. 1654—1661, Benjamin

Matthiae toto. 1663—1670. Samuel
lohannis Lllllnannus toto. 1673—1679,
jsaitf Povthanuß MW. 1683—1688, Jo,
han M. BuscheruS toto. 1690—1692,

Petrus Fabritms toto. 1697—1706, Ge,
org Sculptm-Ms w. 1712, Karl Forsman
Mv. 1724—1740, Bogislaus Hornborg
toto. 1740—1748, Karl Ufinus toto.

1749—1758, Bogislaus Hornborg, «del»
lämainitun poika toto. 1760—1783. Fa>
cob Forsman ww. 1783—1787, tohtori
Abraham Forssman wto. 1789—1826,

I Henri! Gardberg toto. 1829—1833, Ja.
cob Herman Siren toto. 1835—1868,

Johan Bäcktoall ra». 1870—1876, Nik-
las Emanuel Tenaen toto. 1877—1878,
Erik Johan Liljestrand toto. 1880—
1896, Pietari Härkönen to. 1898—.

Kvitoiston kappalaiset oivat olleet seu-
raatoat: Simon MichaeliZ RohianuZ
toto. 1628—1654, Hans Johannis Por.
than toto. 1654—1682, Sigfrid Simo-
nis Rohianus toto 1088—1701, Sigfrid

Porthanus toto. 1702—1706, Jotjan

Brotherus toto. 1710—1739, Henrik Ny»
berg m». 1739—1749, Karl Forscmdei
toto. 1749—1767, Michael Blomgren
toto. 1769—1781, Michael WireniuZ wto.

1784—1793. Jacob Malin toto. 1793
1816, Abraham Hagert toto. 1816—
1835, Robert Magnus Bergman toto.
183?—1880, Aleksander Siren toto.
1881—. *f.

Koiiviston seuialunnan wäkilulu oli,

wuonna 1911 1,481 henleä. Seuratun»
nallista tilaa luwaawat feuiaawat tiedot

lahasta!Zta. Zirltolas,

\\a 1911 toutonnm ensipäilvänä oli

karjala

6,505 ml. 5 penniä, liilon ralennuskassa
ali säästää 4,971 ml. 21 penniä ja wel>
laa 117.714 ml. 63 penniä. Cultorin
PlllNavahciKtvnlllZsa oli 488 ml. 81 pen,
mä. Kiertaloiilun opettaiien palllarcchas,
to oli 1.227 ml. 17 penniä. Wimilas-
sa oli 24,140 ml. 51 penniä. Pappilan
laleimuÄassa oli 61.988 ml. 58 penniä.
UrlulllZsa 1,126 mk. 49 penniä. Nippi ja
lieitoloulukassa 1,630 ml. 13 penniä.
Kristillinen hywäntelewäisyyoeniassa
1,133 ml. 39 penniä. Nylytnen uusi liri»

lo tuli malsamaan 206,5U0 markkaa.
3iykyinen Suamen «suuriruhtinaZ täh,

dessään KowiZton tirlossa lahjotti tirl-
koon urut. Kirtunisännöitsijänä ioimi
nykyään kapteeni M. Mannonen.

MKaapro."
Koitviston henkilöistä on eri lirjotul»

fessa tehty se&räa, mutta unhotuksiin ei
saa jättää myöskään Koiwiswn lynttt-»
tää, Kanproa, joka Koiloiswlla useat
louodet hääräsi monella eri alalla. Hu»
maljuen Joululle saapui kerran Salvon»
mllasta mies. jota yksiwakaisuudellaan
ja totisuudellaan herätti yleistä huomio-
ta. Vtutta lohta taittui larjalainen hen»
ti mieheen ja huima työ alkoi Koiwiston
lllhottamifelsi. Sanomalehtiä alkoi lewi»
ta kylään, perustettiin seuioja. Nuorsuo»
malatsuuden asia alloi yhä enemmän
tooittaa jalansijaa Koiwißtolla. Kunnal-
liselämään alloi tulla enemmän wirkeyt»
ta. W<rvsinlm lausalouluasiat sauvat hä-
nestä innlllkaan ajajan. Mainitkaamme
tässä lvain hänen alkuunpanoßtaan pe»
rustettu lansakoulutoaltuuZto, jonka pu»
heenjoht. hän toimi ja joka waltuuZto ai»
kaan sai paljon yhtenäisyytt, ja jäijesltys»
ta. Walistusriennot sainxrt suurta loii»
leyttä. KuiwiZwlaiset tuntuiwat tämän
työn ymmärtäneen, asettamalla hänet e»
duskuntaehdoklaakseen y. m. taivalla o»
spttaessaan hänelle luottamusta.

Nyt on Kaapio muilla markkinoilla o»
dottamassa hetkeä, jolloin rautatie lvul»
mistuu Koiwistolle, sawma tehdään ja
Koiwisto muuttuu kaupungiksi. Sillain
Kaapro lähtee pormecktarilsi eli laupun»

gin stmamalehden päätoimittajaksi johan
me loiwistolaiset hänet terwetuNeelfi
lausumme.

Tämä piti minun mielestäni tulla nyt
muistiin merlitylfi, kun on tehdystä työs-
tä ja tyatätehneistä miehistä puhe.

Weli SeveteuZ.

K«»l«ntilllst»«. Wiipuiin anaaseii»
lakunnasja luoli ro. ime tammikuulla 66
heuieä, joista miehiä 29 ja naisia 37,
niistä lapsia alle 5 wuoden 27. Eri tau->
tech,n luoli m. m. leuhtotautiin 11. leuh,
loluumeejeen 6, ja sy»
däntautiin 3 sela h> oauljeen 4 henleä.
>lllululuulla luoli samoin 66 hent«ä.

ShtaUtita. X. l. 7 p:nä luoli täällä
leuhloiuumeeseen KZtirouma Maria
ilemblin o. s. Lanl,nen, ss«tt>uotiaa»
na. Häntä surewat lähinnä lapset.

IRtes jäänyt junan alle.
Ruumis silpourun»t neljäksi

kapPllleeksi.

I SBtime torstaina kello 10 aitana il-
lalla löysi ratataariija Leskinen Wal-
keasaaren ja Rajajoen asemien wälil»
tä ruhjoutuneen miehen ruumiin.
Ruumista tarkemmin tutkittaessa
huomattiin sen olewan neljässä eri
kappaleessa. Wainaja tunnettiin ra»
tatyörnies Juho Paawolaiieksi Kiwen«
nawalta asulva wiime aikoina Olli»
lan aseman läheisyydessä. Hänet oli
samana iltana klo 8 aitana nähty e«
räässä kapakassa Wenäjän puolella
päihtyneenä. Kotimatkalla rataa myö«
ten kohtasi Paawolmsta näin surkea
loppu. Armeliaan amatin junan nr.
10 kulkeneen hänen ylitsensä. Waina»
ja oli noin 25 wuoden ikäinen ja
perheetön

Maatilaukauppoja. Maanwilje-
lijä K. O. Egerström Jaakkiman Ter-
roajärweltä on myynyt omistamansa
Petkosenmäen tilan A. W. Anderso»
nille Tuusulan pitäjästä. Kauppohin-
ta oli 56,000 markkaa ja seurasi ti»
lan irtaimisto kauppaa. Wastaanotto
tapahtui heti. ~. i»<MW

Kaupan »välitti Aksel SUatitberm
asianajotoimiswn Wiipurin konttori.

Liikemies Aug. Collin on myynyt
omistamansa Willalan tilan Kesiilah.
della kauppias Antti Eroselle Satoon-
linnasta 27,009 markan kauppayilt
nasta. Vastaanotto tapahtui heti. *

Kanttorit ja urkurit. Asikkalan
to. t. kanttori-urkurrtsi on otettu
kanttorin ja urkurikotelas Lauri
Hirn SaNiiärweltä, joka on saanut
päästöwdistuksen Wiipurm lukkari'
ja urkurikoulusta.

Mies kadonnut. Maaimntaina
t. k. 5 pnä lähti Suomusjärwen pitä»
jän Laidiken kylässä aiuwa :uutjn
Kustaa Nyman Karjalohjan käräjille,
jossa hänen oli oltawa wastaajana
eräässä mnättömässä oikeusjutussa.
Wietettyään tiistaita wastaisen yön
eräässä asunnossa Karjulohjan kirkon
lähellä, lähti hän mainitusta asunnos»
ta klo 7 aitaan aamulla sanoen mene»
wänsä kauppias Lindqmisiille Karja»
lohsan kirkolla. DöpaiktQansa hän
jätti ewäsreppunsa y. m. pientä tatoa»

rna. Sen jälteen däntä ei ole tawat»
tu. Viattaa yöpaikasta Karjalohjan
kirkolle on kilometrin loerran metsä-
taimÄta. Nyman, joka on noin 35
wuoden wanha ja mies parhaissa woi-
missa, on tunnettu siiwotst ja waka«
toalsi mieheksi, joka eli koko hymissä
taloudellisissa oloissa. Kun hän tä»
män jutun takia oli kowin lewoton ja
hermostunut, ftelätaan hänen itse
päättäneen päuvänsä.

Juhlanumeroon aijottuja kir-
jotuksia on täytynyt osa ti-
lanpuutteen takia jättää huo-
miseen numeroon.

Päivän pakinoita.

Koitmston ihmeelli-
syyksiä.

Kun Koiwiston kirkon katosta maini»
taan, silloin lähtee koiw!stalaisen rinnas»
ta huokaus, jota ulottum Rautasesta
Pnllinniemeen asti. Koiwiswn tlikontat»
ta luaituu nykyään maailman seitsemän
ihmeen joukkoon. On löytynyt maailmassa
neroja monenlaisia, on löytynyt miehH
jotta owat ratentaneet Pisan
toinin y. m., mutta ei löndy miestä joka
saifi Koiwiston tirlonlaton kestämään.
Se liikkuu ja liikkuu Se on maailman
ensimäinen ililiiktuja. KoiwiZtulai,set ev
wät kuulu tiililattoisia rakennuksia e«
nään woiwan ilman synnillksiä ajatuksia

katsella. Koiwiswlaiset »oisiwat laulaa:

■ Kaikki nukkuu avfanaan
ei kirkon katto mitoinkaan,
äSnffiqa on fe weiraton
katoista Suomen rauhatoin.

*,..

Tuottawa siwuelinleino Suomessa on
metsästys. Samalla hyödyllinen elinlei»
no. Wähennetään petoeläimiä, jotka tnsin
owat jo hywin wnhiin wähenneet. Koi»
toiston maat owat tailenlaisia metsästys»
maita. Etenkin lettuja siellä saadaan.
Suomen suuriruhtmas on ollut siellä
Kestisaavella metsästelemäKsä ja sai
lun saikin sieltä ammutulsi letun. Täs<
tä hän weti pallliota b maltkaa Koi<
toiston nimismieheltä. Koilean omakätil
nen kuitti löytyy sieltä todistuksena täS»

tä suailest» tapaulsesta. Onnellisia lie»

netoäi zoiwistolaisech saadessaan lukea
näin taiteita metsästäjiä joukkoonsa.

I Koiwiston liilosfll säilytetään kultal»
|n«n ehwolliZlalM. Sitä käytetään aino»
irstaan pari kertaa wuode»sa, ainoaZtacm
«sillain, kun lapset ensi kertaa päaiewät
ripille. Tämän ehwollislallin ja {itä seu»
raawan tultalautasen on Kustaa 3:s w.
1778 lahjoittanut Koiwiston .seuralun»
nalle. Nämä molemmat esineet owat puh»
taosta lullasta ja pamawat 17. lg.
Mistä syystä tämä lahjotus tapahtui,
siitä kertoo kansan tarina seuraawastr:

Kuslaa 3:s oli j«!wistvlla ja tnierai»
li pappilassa, «ltliä tulee «venäläistä so»
tatväleä pappilaan wangitalseen kunin»
laan. Eeuialunnan paåtttti, pelastaakseen
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Boii Un
l luokan soittoa ja
laulua klo l/29— 12 ip.

Pöytien tilauksia pu-
helimilla 213 ja 6 75.

Tämän wuoden menoarwioon on
«tettu waiwashoitoa warten 20,400
markkaa. Näemme siis. että toaixoaä'
hoitomenot omat, nopsasti ja jyrkästi
kasmaneet. Waiwastaloa ei kunnas»
sa ole. Mutta edelläolewat numerot
pakottamat kiirehtimään wauvastalon
perustamista.

Kanjatoulumenot olitaal
w. 1872 1,600 markkaa. W. 1901
5.617 markkaa. 23. 1905 64,900
markkaa. W. 1910 koulujen ylläpi.
toon ja torjaamiseen 38,842 markkaa
ja toulutasjan welioihin ja korkoihin
34,980 markkaa. Kuluwan wuoden
menoarwioon on otettu 42,640 mark»
taa.

Nousua taroataan myöskin tu n«
nan iassa s j a. Sen menoi oli.
taat ro. 1873 581 markkaa. W. 1195
4,596 markkaa. W. 1905 5,330
martkaa ja ro. 1910 9.650 markkaa.

Wiime rouosina on kunn<mwaltuus>
tokysymys ollut roillkaan pohdinnan
•xlaijena. Kolme eri kertaa on sitä
yritetty saada perustetuksi, mutta so-
sialistien ja roailhoillisten taholta
tulleen waswswksen tähden on yritys
aina rauennut.
aikaansaaminen on kuitenkin wälttä-
Mätön, sillä harrastus fimtaMoutsis-
fa käymiseen ei ole suinkaan lisäänty.
nyt. roaan roähentynyt,
seikka, jota on mitä roalitettaroin kun
kunnan talous on käynyt yhä moni-
puolisemmaksi ja laajemmaksi.

piirteitä toimiston historiallisista
u>aiheista.*)

KaÄen todennäköisyyden mukaan
on Koiwisto tullut asutuksi jo merrat,

tain crikaseen. Kimiaseiden löydöt
toimistolla osottawat, että siellä on
ollut asuwsta jo kimikaudella. Nämä
löydöt eiwät ole tosin runsaita, mut»
ta kun naapurisiitäsissäkin. Kuolema»
järmellä ja Johanneksessa on tehty sa-
manlaisia löytöjä, nnn saanee Pitää
Marinana, että KoiwiZtolla on asutus-
ta ollut jo kiwikaudella. Myöskin
Koiwiston oiwallrnen asema talas-
tukseen nähden on sinne asukkaita ai»
kasin kiinnittänyt.

Siltä ajalta, jolloin esi°isämme
Suomeen siirtyimät lieneMät peräisin
nimet Ingertilä ja EiZtilä.
Nämä nimet wiittaisuvat siis siihen,
että Inkerin ja Wrronmaalw siirty-
neet suonialaiset osaksi jäimät asu°
maan Koiwistolle. Eriiwmaisen hy°
män asemansa kautta tuli KoiwiZW jo
aikaseen huomatuksi lräfepairaffi. Jo
hymin manhoissci! asiakirjoissa maini°
taan Be r c o-niniinen seutu hymänä
kauppaplliktllna. Berco eli birca
merkitsee yleensä kamppaa. Ia täZ'
tä sanasta lieneekin Koiwiston nimi,
Björkö muodostunut. Koi m u°
sanasta tämän nimi tuskin on woinut
johtua, Mä Koimiston rannikot ja
saaret owat yleensä howupuiden peit-
tämiä. Björtö-sllnaZta on saatu suo-

*) K. 28. Hopun, Hannikaisen y. m.
lähteiden mutaan.

ran käännöksen awulla Koiwusaari,
jonka niniinen saari KoiwiZtolla on
nyttm olemassa!. Ia siitä sitte lienee
suomalainen sana Koiwisw pitäjän
nimslsi saatu.

Berco mainitaan w. 1270 Hansalii»
ton warastupaitlana eräässä wälitir»
jaehdotukjessa, jossa iaksalaiset ja
gotlantilaiset esittiwät kauppasuhteita
nomgorodllaisten kanssa järjestettä»
wäksi. KoiwiZtolla yhthiwät kansa'
laiset ja sisämaan asukkaat kaupan-
teossa keskenään. Kaikesta päättäen
on liike silloisiin oloihin katsoen ollut
siellä melkoinen, sillä Koiwiston ar-
wellaan olleen ainoan kauppasataman
Itä-Suomessa siihen astt kunnes Wii°
purista muodostui satama- ja kaup.
papaikta.

Tämä liike ja alkoi
yhä enemmän roaikuttaa elämään Koi-
roistolla, roäestö oppi purjehdustaidon
alkoi oppia aluksia laittamaan ja
samalla kauppaa tekemään. Marsinkin
meriliNeeseen he innostuiwat. Olipa
heidän merenkulkunsa jvro. 1550 jxri-
koilla hyroin huomattama. Kuningas
kielsi silloin rangaistuksen uhalla me-
riliikettä harjoittamasta, mutta toi.
roistolaiset eiroät sitä totelleet. Heitä
uhattiin ja uhattiin, mutta siitä huoli-
matta he jatkoiroat liikettään. Aluk°
si purjehdittiin Suomenlahdella ja
Itämerellä aina Tukholmaan saakka.
Myöhemmin on merenkulku foajrn*»»

nut aina waltamerille asti. Koiwis»
tolaisia merimiehiä tapaa nykyään
mollissa ultlliimlllaisissa tai foiimai»
fis fa laiwoisja kaiten maailtnan m-
sillä.

Sikäli tuin elämä Suomessa alkoi
toirdä, sikäli KoiwiZto tuli yhä eneni*

män tunnetuksi. Kristinuston tultua
Karjcäaan, ei kulunut pittiätään ai°
töja, ennenkuin le tuli
kin. Eipä ihmekään sillä olihan Koi-
wiZto lähellä Viipuria ja joutui yhä
enemmän sen kanssa tekemisiin. Pi-
an rakennettiin myöötk kirkko Koi»
wiZtolle. Ensimäisen kirkon paikasta
ei ole kuitenkaan warmna tietoa Kan°
santarincm mukaan sen olisi pitänyt
sijaita Piispanjaaren Soukan kylässä.
Myöskin on arweltu. että se oksi ollut
Kurkelan kylän seuduilla.

KoiwiZwn pitäjän waiheisnn liit.
tyy useita HMoriallisia muistoja.
Kun Suomi oli joutunut Ruotsin
wallan alle, liikluiwat ruotsalaisten
alukset useinkinKoiwiston wcftllä. M.
m. käwiwät Ruotsin kuninkaat Mau'
nu Liehcrkko. Kustaa 2 Adolf ja Kus°
taa 3 Koiwistolla. Kustaa 3 lahjotti
eräällä käynnillään 15 p:nä kesäkuuta
w. 1777 kulwsen ehtioolliskalkin seu-
rakunnalle, jota wieläbm harwincui-
sissa tilaisuuksissa käytetään.

Ruotsinwallan aikuisen lahjotus»
maajärjestelmän aikana lahjotettiin
Koiwiston pitäjä ensi terran eräälle
kenraali Hannu WachwwisteMe. En»
simainen lahjotus tapahtui 12 p:nö
joulul. 1649 ja toinen 2 p:nä helmik.
1651. Hannu Wachtmeisterin lääni»
tykfeen kuului 141 tilaa. Wiwnna
1651 lohotettnn Hannu Wachtmeis»
te* suuljen ansivMtla tähden wa»

paahorratsi ja sai aateliseksi arwoni'
mekseen »Koiwiston wapaaherro''
Kaarle Unien toimeenpculeman re»
duttsionin lautta peruutettiin Koiwis»
ton wapaaherratunta takaisin kruu»
nMe wuonna 1681.

Isonwihan aikana ww. 1704 ja
1705 majaili Ruotsin laimasto ami»
raall Cornelius Ankarstjernan joh-
dollaKoiwiston jalmessa. yrittäeSiaän
mennä häwittämään Kronjtadtin lin»
notusta. Tämän johdosta jaapiii we»
näläinen partiojouKo wuonna 1706
Koimiswlle, ryöstäen ja häwittäen
kaikki mitä eteen sattui. Kirttolin tuli
tällöin poltetuksi.

Uudenkaupungin rauhassa wuonwi

1721 joutui Wiipuri ympäristöineen
Wenäjan wallan Me. siedämme, että
sitä jeuraalva aita on onnettomimpia
Wiipurin läänin historiassa. Suurin
onnettomuus johtui lahjoitusmaajär.
jestelmästä, jota uhkasi permpohjai-
sella yäwiöllä lähes koko lääniä. Koi»
wistokaan ei jäänyt näistä rastaista
koettelemuksista osattomaasi waitta
kärsimykset eiwät olleetkaan ehkä yh°
tä suuret kuin eräissä toisissa pitäjis-
sä. Wielä ei ollui rauhaa wirallisesti
tehty, kun KoiwrZwn pitäjä lahjotet-
«iin wonllläiselle wara°amiraalille
Cornelius Cruys'ille 30 p:nä heinäk.
antonne 1720. Lahjotus tehtiin hänen
ja hänen wauuonsa elinijaksi, Hahio»
tusmaa käsitti Koiwiston mantereella
76 tllaa, Piispansaaressa 23 tilaa se-
kä 66 tilaa Wiipurin pitäjästä, jotka
tilat kmlluiwat koiwiston kirkkoherra»
kuntaan. Cruys'in lesken kuoltua
wuonna 1741 joutuiwat Koiwisw,
Johannes, UusMrNo ja Kuolemajär»
wi Rajajoen asetehtaan hallinnon »

laisiksi. Tämä avta oli fotoin raskas-
ta näiden pitäjäin asukkaille. Ja paria
muotia myöhemmin näiden pitäjäin
talonpojat walittitoat, että he joutui»
toat kokonaan hätoiölle, jos werot on

suoritettawa edelleenkin päiwätyöllä
Rajaioentehtaalle, sillä heidän pellon»
sa jäämät kokonaan miljelemättä. Ja
työmiesten palkkaaminen taas kämi
talonpojille kalliiksi. Myöskin saimat
talonpojat kokea määryyttä tehtaan
puolelta. Heille ei annettu mitään
kuittia eitä edes annettu tietää, pai»
jonko heille luettiin Päimäpalklaa
työssä ollessaan. Talonpojat kertoitoat
tutkinnoissa näistä asioista, että mii»
jomeron keräsi uispehtoori Green pi°
täjisiä jytoissä ja antoi säännöllisesti
kuitit. Mutta ra!yaweron rästiluette»
lon teki tehtaan komissari Andrei Pe»
reshlamkos, jonka tileistä ja laskuista
ei saanut mitään selmää, oliko talon»
pojilla luettu hymäksi puoltakaan hei»
dän työstään tehtaille. Kun tällaista
määryyttä tapahtm, joutuimat monet
aiutkaista suureen köyhyyteen ja lur»
juuteen.

Kaikista walttutMa huolimatta
joita usein tehtiin, jätoäx 7uit?ntin
nämä pitäjät asetehtaan haltuun aina
wuoteen 1772, jolloin Kuolemlljänoen
pitäjä ja suurin osa, Koiwistcm sekä
Johanneksen pitäjistä peruutettiin
kruunulle. Osa Koiwistcm ja Johan»
neksen pitäjistä lahjotettiin wielä
wuonna 1738 Nokkalan lasitehtaalle
(Johanneksen pitöjässä). Miden tilo-
jen puolesta täytyi käydä päiwätöitä
suorittllmassa mainitulle tehtaalle ai»
na wuoteen 1817. jolloin nämäkin ti»
lat palautettiin kruunulle.

Tähän päiittyilvät lahjoitusmaaolot

Kalmistolla. Lahjoitusmaajärjestelmä
ei siis täällä tullut niin pitläaikllisek»
si tuin esim. Äyräpään tchlakunnas»
sa. Senpätähden näiden aitojen jät»
tämät jäljet eitoät ole olleet yhtä tu»
hoijat kuin muualla. Koiwiston pi»
täjässä onkm sitte ollut tasaista keh>
tyksen aikaa. Tosm Itämaisen sodan
aikana ww. 1854—55 englantilaiset
polttimot ja lMvittimät suuren joukon
kaimoja Koiwiston weMä. Mutta
nä..lä Maunoista toinnuttiin pian.

Korkeita wwraita «n Koiwisto sil»
loin tällöin saanut nähdä. Wenäjän
nykyinen hallitsija on suMainnut kesä»
kausiaan näillä seuduilla toiettää ja
moni tärkeä IMitsijakohtauZtin on
täällä tapahtumu.
tärkeänä historiallisena
mainittakoon luotsilaitoksen menäläis»
tyttämisyrityZ. Kun Koivistolla on
luotseja, koskee tämä yritys hymm ki>
peasti heihin. Tulewaisuuden unelma»
na on sataman ja rautatien saami-
nen. Kun maamme olot säännöllisiksi
palaisimat, tulisiwat nämä tai hymin»
kin pian toteutetuiksi.

Koiwiston historialliset waibeet,
IttTOtfufn monien muidmkin pitäften,
kertomat monista Maikeuksista ja mas»
ticksista. Kansa on siitä huolimatta
kasmanut ja edistynyt. Jatkukoon tä»
män reippaan mäestön kehitys rauha!»
lisesti edelleenkin.

Tertjo«n Vläinsuoje»
lusyhdi stylfen toinen perusta»»
lolous p\Zxtåcm KeZNtylän lanjatoululla
slmmmiaina t. k. 11 pnä No puoli 1 päi«
toSHä. Kailki jalon asian haiiastlljat
tenoetulleila läheltä ja laulaa. .
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äminfamt, ottaa altxximen naulasta, an-
taa sen kuninkaalle ja sanoo hyww läsle-
taästi: Mene heti siitä toimia laske-
maanl Kuningas lähtee ja jaatin sille
tielle. Venäläiset luuliwot häntä kirkon
suntioksi, sillä rotoastin menettely elsytti
heidät.

Tästä hhwästä työstä sitten kuningas

tahtoi loiwistolaisia palkita ja antoi heil-
le lahjaksi tämän kallisaiwo',s«n ehtool-
lislallm ja lautasen.

PiKku uurnia.
Ile naamiaiset.

Floisat lesket,
reippahat loutvat,

naitawat neidit
ne tänä iltana raatihuoneelle fött,

Nuoret ja wanhat
herrasmiehet
Xgt sinne perästä piipertäy.

Tänä iltana, klo 8 allawat ne Jrfhrtta
maailman mainitut naamiaiskemut Raa«
tihuoneella. Neiti tväki kuuluu jo wiikon-
päiwät itseään somistelleen, louwaswäki
on päättänyt elää illan sitä rehaklaa
nuoruuden aitaa. Herrasmiehet owat har»
maahapf isistä polwipölfyfiin saakka hie-
rotelleet raajojaan alkawaa tanssileiktiä
warten. Kaikki kuuluwat tulewan
Selma LagerlöfwiZtä ei olla warmat, sil-
iå hänellä taitaa olla kiirettä. Ohjelmakin
un niin sulawa ja sopin». Kun wielä on
näin larlauZwuosikin tulee roaikla

kuinka paljon hywää kotoon kasatulsl.
Kuka ominwoimin pääsee, se naamiais-
maailmaan, rammat naapurin apuun
turwautukoon. Tulee lysti ilta: peli mu-
siitli ja palawat lyhteet.

iiukijani! Saanto ensi walssin
lanZsanne?

Menijä.

Susia liikkunut W uot°
sennislallll. Meille keixotaan, että
A<uolsenniZkan seuduilla on nähty snsia
li-kuslelewan. Niinpä oli Runebergin päl-
isån iltana nähty läksi sulia ja filten
101-tai-iltalia totisi futtu, jolla juosta

pifuticlitrai Joutsenoon pain. Kai lo«
wat patlaset owat palottaneet metsänellli»
"»et tunkeutumaan ihmisten ilmoille,

Uutinen tuntuisi muuten luähän usko-
.säilömältä, .rncrn on sen läynyt meille
.iic iertamassa eräs metsästäjä, jonka
sanoja ei meillä ole mitään syytä epäillä.

Potkukelkat waa i a lli->
fi a. Läänin hitoeinöörin antamalla
tuulututsella on 20 mtkaan nousewan
sakon uhalla kielletty potkukelkalla liikku-
masta Imatran asema-alueella ja siihen
<!!ttyn>!llä teillä.

Kun työmiehet tahtowat
olla mestareina. Toißsapäiwä»
nä ottiwat eräät betonityömiehet ~Oma
pitti"°nimi,sellä ratennulsella Wisla«lin
ja ilaijalan katujen tulmaulseZsa omin
lupinsa ja liian ailaseen laudutuksen e«

lliike- ja teolli-
suus*

Koiwiston meriliikkeestä on toises»
sa paikassa tehty fcffoa. Tässä koske-
teltakoon liiko-elöimäm toisia puolia.

Huomattawin liikekeskus pitäjässä
on

Kirkonklilä.

'■ Wanhin liike Kirkonkylässä on S.
Koch°wainajan perustama ja nykyään
Aleksander Kochin omistama
iÄatawaraliike Kotterlahdessa. Se on
perustettu jo 45 wuotta sitte. Sekä
kauppias P, Koch että Aleksander
Koch owat myöskin harjoittaneet halko-
fefä laimllliikettä.

Sen jälteen on wanhin liike Man-
nosen seMawalraliike. Kauppa on
perustettu Kirkonkylään 1886. Lii»
ke on laajentunut wuosi wuodelta y>
ha suuremmaksi, ollen nyt kaikissa
suhteissa ajanmukaisin sekatawara»
liike koko pitäjässä.

Liike omistaa myöskin Lenkkerin
perillisten kanssa höyrysahan ja myi»
lyn, jossa on 6 paria kiwiä. Saha° ja
myllylaitos on ollut jo toimessa 17
wuotta. Sahassa sahataan wuosittain
noin 1000 standarttia lautoja, joista
enemmän kuin puolet wiedään
loput myydään omalla paikk,ckkunnal-

la. Mylly jauhaa noin 25,000 hehtoa
wuodesfa. Sahalmtokseen kuuluu
höyläyslaitteet. päre- ja ftaanuhöylät.

Lähes
"

parinkymmenen wuoden
wanha on myöskin Juho Pi i r o--
fen sÄatawara» ja leipuriliike. Lei«
purMike on laajin paikkeiunnalla, oU
len warsinkm kejänaikana melkosen
laaja, |

"

Suurenmoinen liike on Osake-
yhtiö E. Qwarnströmin pe-
rÄisten hiilikauppa. Liikkeen perusti
tMipäällysmies E. Qwarnsrröm°wai°
naja w. 1881. Vähäisestä alusta on
liike paisunut wuasi wuodelta yhä
suuremmaksi. Laßureita ja warasto-
paikkoja on yhä suurennettu. Nyky*
ään on wuotuinen kiwihiilien myynti
sllut 15,000—17,000 tonnia wuodes-
fa Hiiliä ostaa pääasiassa Wenäjän
sotalaiwasto. Liikkeen johtajana on
Runar Qwarnström «^

Nykyinen Sei t s i n ruokatawara»
kauppa on perustettu parikymmentä
wuotta sitte. Liike harjottaa laajaa
ruokatawarakauppclll,, osaksi muiden»
kin tawarain myyntiä

Wielä on maimttawa M. SakZ-
bergin leipuriliike ja W. Kochin Perii-
listen wirwotewesitehdas. ', i

Kirkonkylässä on myöskin osuus'
kauppa, joka yksinomaan se-
katawaraliikettä. £

liikelaitoksista on li-
saksi mainittawV Koiwiston Höyry-
laiwa Qsake°yhtiö, joka on perustettu
w. 1905. Jytiä omistaa matkuZtaja-
laiwan, mikä wälittää liikettä Koi-
wiston ja Wiipurin wälMä. Ihtiön i»
sännöitsijä'ä oli alussa herra R.
Qwarnström ja nyttemmin kauppias
I. Piironen. Nykysin kuuluu olewan
muodostumassa Koiwiston liike osa-
ke°yhtiö, maan ostoa ja myyntiä
warten paikkakunnalla. 4

teollisuuslaitoksista
puhuessa mainittakoon myöskin fala*
sawustamot. joita on wiime wuoiina
perustettu kaksi.

Humaljoki.

Humaljoella "

ei ole warsin kauan
wllkinaisia kauppoja ollut. Nykyinen
Lenkkerin perillisten kauppa lienee
wanhin kylässä. Sen perusti Jonas
Lenkkeri 1870 paikoMa. Hän alkoi
liikkeensä jokseenkin tyhjästä. Mutta
ennen kuolemaansa oli hänen liik-
keensä kaswanut suurimmaksi pitäjäs»
sä. Liike harjottaa warsin suurta, wil-
jakauppaa. Samoin omisti jo Jonas
Lenkkeri suuren määrän purjelaiwo»
ja. Eiwätkä penllisetkään ole niitä
wähentänect. Ne owat kaikki rannikko-
laiwoja, jotka wälittäwä halkojen pur°
jehdusta rannikolta ja Saimaalla
Pietariin. Wiime aikoina on ruwettu
kuljettamaan myöskin hiekkaa, soraa
ja fitoiä. Tietysti rahtitatoaroitalin
kuljetetaan, Milloin edullisia rahteja
on saatawissa. m

Liike harjoittaa myöskin erittäin
laajaa halkokauppaa.

Halkokauppaa harjottawat useat
muutkin henkilöt Humaljoelta. nnkä
lvähemmässä, mikä suuremmassa
määrässä. RMMt 1

Selatawaraliikkeitä on Humaljoel»
la T. Torkkelin kauppa ja Osuus'
kauppa „Iritys". Osuuskaupasta on
tehty selkoa toisessa yhteydessä. Tork»
kelin kauppa on ollut jo useita kym»
meniä wuosia.

Teollisuuslaitoksic» on Humaljoel»
la höyrysaha ja mylly. Se on perus-
fetta toista wuctta sitte ja omista-
mat sen kauppias 'I. Lenkkeri ja
maanwiljelijä Antti Kyytsen.

Kalanpyynnin aikana talwella on
Humaljoella liikemiehinä runsaasti,
mm. kalanostajill. Mutta se on lii-
kettä, jota ei suinkaan harjottajaansa
elätä.

Makslahdessa

on Penttilän perillisten liile. Liike
on peruNettu kolmattakymmentä
wuotta iitte. Paitsi seiatawaraliiket°
tä, harjottaa teinitomri laajaa prop-
si., tukki, ja yalkolnkottä. Laajuu.

«ään lvielä luiwumattoman betoniholwm
alla sillä seurauksella, että Holmia ro-
mahti parin neliömetrin alalta, waromat-
tumien työmiehien niskaan. Onneksi ei
kuitenkaan tapahtunut mitään pahempia
seurauksia tuosta romahduksesta, mailta
alas tippui tiilinpäita h. m. Sietää tie-
lenkin olla toarotoaisia uutisrakennnksilla.
muutoin woi liilarohleudesta koitua pa-
hempiatm seurauksia.

-fe. *

Ampiainen n:o 3 on ilmes-
tynyt pirteänä ja huwittawana Juten ia»
tvallisesti. Kumista on ttxusmtin etusi»
tuulla olewa lvaisin huomattava, sama-
ten neljännellä suvulla setä Viidennellä
siivulla olewa tuloa, jota esittää Hbl.m
lulvttusta Runebergin päiwän wietosta
Helsingissä. Kirjotutset owat samaten 10,
ko hupaisia. Warmaanlm lentää ästen
«lmeZtynyt Ampiainen monen ja iaas
monen luettawatfi.

f •

N. S. ..Wefa" tekee hupaisen
reki- ja hiihtoretken huomenna sunnun-
tama Sainiolle A. Huotarin taloon. Ret-
[kelle lähdetään huoneußtolta klo 10 ap.
«Mutaan jokainen iäfaa towereineen! Hiu-
tan ewäZtä ja paljon hilpeyttä warattoon
kukin matkalle. —-'-

•

Karjalan E. K. W. P. K:n
nähtelmäseura näyttelee lauan-
taina t. k. 10 p:nä „Wiimeinen ponniZ-
tus". Kehottamattakin pitänee yleift A-
»lan mielessään ja hankkii itselleen liput
ajoissa, sillä sanottu näytelmä kauniine
lauluineen wiehättää wakawampaakin
katsojaa.

KARJALA

Koivistolaisen laulu.
Mikko Uotinen.

Reippaasti. Kaanrn TVfnilfinon m

. m - 'e
VMe. ri meil - k lau-lah-ti lai - nål-laan, kä -vi law-lu se sk-lmm sy - vään. Se lan -hi va-pa-us-
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u -nd-mi-aan ja «« - koa va-loon ja hy-vään soi sutt-re - na voimana kor - keuden meren lemmikki - läpsii - le.

Meri meille laulahti laineillaan, Kansa meiU' on tarmokas toimissaan, Elo täälV on raitista, rohkeaa,
kävi laulu se sieluun syvään. on rehtiä, reipasta, sorjaa. kesäillat on lempeät, armaat.
Se laulu vapausunelmiaan Se lempii aaltoja armainaan; Lumivaipat talvisin lumoaa,
ja uskoa valoon ja hyvään meri kärsi ei kehnoa, orjaa. syyssumut ei sakeat, harmaat
soi suurena voimana korkeuden Meri kutsuu kuohuja uJimaamaan, voi kaunista rinnasta kuolettaa,
meren lemmikki-lapsille. elon uljuutta laulamaan. On kaunis Koiviston maa.

teensä nähden on liite pitäjän sun»
rimpia. LiikÄtä hoitawat nykyään
Penttilän perilliset, lähinnä Uno
Penttilä ja kapteeni Hiob Römpötti.

Mcikslahdessll on,myöstin osuus»
kauppa.

Yksityisiä liikkeitä on edellisten
lisäksi Kurkelassa. Herman Ku-
ren kauppa, Kiistilässä. Här»
kölässä Mannolasja.
Keskisaaressa, N a u t a s e l»
la ja Tiurinsaaressa.

Hennan Kuren seLatawaraliike on
Pienen puolinen. Mutta sitä lvaAoin
on hän lxirjottanut laajanpuoleista
ftuutawaralns?ttä jo pitemmän ajan.
Nykyään on hänellä myöskin höyry»
saha Kurkelassa.

Kurkelassa on myöskin kapteeni
Honas Kurki harjottanut metfäliiket»
tä pitiän ajan. Hänellä on höyryfa»
ha ja mylly Johanneksen pitäjässä.

Tiurinsaaressa on ent. lautat, e»
simies H. Peussa harjottanut seka»
tawaraliikettä toistakymmentä wuot«
ta. Liike on nykyään laajan puolet»
nen. i ,;,;

MannolaZsa on leskirouwa Ma'
ria Mannosen ja ioeljeZten Matti
ja Anton Mannosen omistama seka»
tatoaraliike. Tämän liikkeen perusti
Kristian Mannonen , io wuonna
1875.

KoiwiZton liike on, lukuunotta»
matta Paria kalansawustamoa. koko»
naan suomalaisten, wieläpä oman
kunnan jäsenten käsissä. ei
muukalaisuus olekaan wielä Koiwis»
tolle ennättänyt tunkeutua juuri mis»
sään muodossa. Huwila-asukkaattin,
joita joku määrä kesäsin asustaa
Koiwistolla. asmvat Vuokratuissa,
paikkakuntalaisten omistamissa ta»
loissa tai huwiloissa. Ainoastaan jo-
ku harwa tonttimaa on pietarilaisil»
Ia koko kunnassa^

KoiwiZton liike°«lämän tohtäwänä
on tyydyttää pääasiallisesti paikalli»
sia tarpeita, joskin muutamat liikkeet
owat yleisempää laatua. , Arwaten-
kaan ei liike°elämWä ole tilaisuut-
ta suuremmassa määrässä kehitty»

LäHYåntafna Helmikuun 10 päivänä

Sisäkatoa Kohoisti

maan, ennetffum Wiipurin—KoimiZ-
ton rautatie» ja satamahanke toteutu-
mat. Jos tämä tarpeellinen ja toi»
»ottama rautatie kerran rakennetaan,
amauwu Koiwiston liike°elämän ke«
hitnkfelle artoaamattomat mahdolli»
suudet. Toiwokaamme, että se aika ei
olisi kaukana.

Seiskari.
Kaukana Suomen lahden ulapalla

sijaitsee Seiskarin ulkosaari. Lm»
nunrietä on sinne matkaa Koiwiston
saarista n 30 km,< kun sen sijaan
Inkerin maasta main n. 25 km. Seis'
karista taasen länteen päin saawu-
taan ensin 20 km. päästä Peninsaa»
reen ja 30 km- päästä Lamanjaareen.
Tuo fociri ei ole suuruudella pilattu.
Sen pituus Pohiariwin päästä Ete»
läriwin päähän on n. 5 km. Lemein
kohta on n. 11/*l 1/* km. Sen pinta-ala
on 400 hchtaaria. asukasluku on 850
henkeä. Noin puolet tuosta pinta-alas»
ta on hiekkaa y. m. ,anwotonta maata,
joten n. 200 ha. jääpi metsää ja Mii»
jelystä varten, joten asukasta kohti
tulee tämmöistä saaren maata n. 0,2
ha- Vertailun Vuoksi mainittakoon,
että Lamansaaren pinta°ala on 1590
ha. ja asukasluku n. 1.200. Manner»
maalla sitä mastoin esim. Koiwistolla
on pinta-ala 30.490 ja asukasluku
9.000 henkeä.

Saari on itäpuolelta Pääasiallisesti
lakeata hiekkamaata, kun sitä was«
toin länsipuolella on melkein lukema»
ton määrä kareja, luotoja ja yksinäi»
siä kuvia aina 3 ä 4 kilometrin lemey»
delta. Samanlaisia omat muutkin
Suomenlahden ulkosaaret. Niissäkin
on itäpuoli enemmän lakeata, länsi»
puoli sttämastoin enemmän karista.
Suomenlchdessa näyttämät jääröyk»
kiöt Vyöryneen idästä länteen kulet»

m uudesta kirkosta.

taen mukanaan nuo karit saarten yli
wyöryessään. Kaikki muut Suomen»
lahden ulkosaarat Seiskarista Tytär»
saariin omat alhaisia hieklatangas
maita. Suursaari wain tekee mahla»
wan poikkeuksen jylhine kalliotorkeul»
sineen.

Jos missään, niin on noilla saaril»
la elämä taistelua, niin kesällä luin
talwella. Kun katselee esim. seiskari'
laisten kaljaasien risteilyä ulos hua»
non huonoista satamistaan karien
wälitse, ulos aawalle ulapalle kyntä»
mään saarelaisten pehmeätä, mutta
silti mutkikasta peltoa, niin tuntee
koko olennossaan, että mielen lujuut»
ta siinä tllrwitami. Samoin kuin tal'
wella naisissa ia miehissä lähdetään
karuina pakkasina ja pyryinä ulos me»
ren selkäjäälle kalastamaan, niin tun»
tuu se olewan totéwli» jossa tarmoa
tarwitaan.

Kaiten uhalla on elämisen pakasta
hankittama mereltä elatus, maaemo on
liian pieni ja Voimalan siellä asumia
elättämään. Maunwiljelyshän Seis»
karissa supistuu Vain potaatinmilje»
lykseen niukasti talon tarpeeksi ja
niittymiljelykseen, joka ei tuota hei»
niä parille lehmällekään isommissa
taloissa. Maan täytyy kewätpuoleen jo
tuoda heiniä Interistä. Karjaa on ta»
mallisissa taloissa yksi, tsommissa pa»
ri lehmää. Muuna karjanhoitoon kuu»
luVana on sian kaswatuZ. Tawalli»
sesti sika elätetään kesän yli syksyyn,
jolloin se teurastetaan jouluksi.

Mikä mieraan silmää saarella eni»
ten pistää, on kyläkoirien tamaton
Paljous. Niitä on melkein joka talossa
yksi tai kaksikin. Hemosia sitä was»
toin on talmisin muutamia, jotka ta»
Vlllllsesti ostetaan jään wahwiswttua
ja myydään taimen lopulla. Kesäksi
jääpi main yksi tai kaksi hewosta, joil-
la kynnetään saaren potaattimaat ja
Vedetään rannasta koteihin muualta
Suomesta tuodut polttopuut, joissa
käytetään tavallisesti sahan jäännös»
puita. Omaa metsää on kyllä hiukan.

Talvikalastajat.
% A.atkelma pitemmästä runosta).

Jäälakeutta laajan Suomenlahden
jo väsyen kelmeten suutelee

Säde päivän kullan, se idän mailta
lie ehtinyt tuskin lounaaseen,
kun sammuu jo pois ja rusoihin
viluvärjyviin se pilvet piirtää.
Jo katoo kentiltä kimmellys.
Vain Narvin majakan terästorniiri
lyö vielä viime välähdys
ja sitten kiirein kiitää pakoon.
Lo syttyy himmeä tähtikin
ja hämyhyn taivaan ranta sakoo.

Vaan merellä Narvin itäpuolia
on vielä touhua, liikuntaa. *,

On siellä suuri kalastusleiri,
jää putkaa, ihmistä mustanaan:

Ihan taaja talvinen kaupunki.
On virstaa hyvin se viittä, kuutta,
jääaavikon kesken kohonnut
kuin satujen salattu ihmesaari ;

tai erämaan virvakangastus
tai niin kuni asutus Alaskan mailla,
min kultarikkaus kasvatti k /

kylät, kaupungit hetkessä myrskyn lailla.

Ja leirissä raikaa illan laulu, -

on päättymässä jo päivän työ, '.

jo puoleen painuu Suomen rannan
pois raasselijono kuin pitkä vyö,
sen kilvan kulkuset kilajaa.
Ja reslareet ihan kukkurana
on norssia, hopeahailia, ,»,<.

ne leirissä rupliin vaihetettiin.
Koko päivän kesti markkina,
ihan oikea pörssi. Nousi ja laski
sen mukaan hinta, kuin aarteitaan
meren oikukas muori antaa raski.

Hyvin antoikin sentään ja mieli siitä
on metenä miekkosten, kilvassa
avannoilla häärivät, kieli luistaa
kuin rasvaratas ja ruplista
on povella ihana ailahdus.
Ja kiireen vilkkaa verkot mereen
nyt joudutetaan ja kokit jo
padan pannujen peliin putkillensa
hikihatussa rientää, taistelo
näät muonaa vaativi vankanlaista :

käristetty kinkkunassutus
on poikaa ja hyvältä teekin maistaa.

Pian kokki on valmis, jäisen takin
pois yltään kiskoo ja kamiinin
sytykettä täpötäyteen ajaa
ja iskee tulen lastuihin.
Ja siinä loimussa lämpimän
hihat käärien kasvoin punottavin
hän keiton keittää ja ulkoa .
tuo laatikon tyhjän pöydän virkaan, .
se kyllä tuoksuvi kalalta. ■'
Vaan vähäkangas kun liinaks' pannaan
niin jopa silloin on pätevä,
ois' herkkuna vaikka taivaan mannaa.

S
Jo viimeiset verkot on veteen pantu,
jo päättyi raskas päivän työ. ,

On avannot peitetty, tuulen suojat
ja tuurat tallessa yli yön.
Ja leiriin jo eri haaroilta
miesjoukot saapuu, naapurukset
likimmäiset yksissä jutustaan. /S/.
Puhe säästä silloin on huomisesta
paras aine, sen hyvin arvaat kai,
on joukossa montakin tietomiestä,
ne nuuskivat ilman rantoja
ja kiistävät tulevan tuulen tiestä.
i »

Vaan varten taampana muista vallan,
kuin rohvessyöri ois viisauden, ,

käy vanha vakava Penssan Sasu^

'.-

ypöyksin tuumien, tutkien
ja kalmat rypyssä hokee näin.
Teki sappea aurinko aimolailla
ja pilvet sen pahaiset hattarat

sen kierteli laskua. Pohjannavan
taas kumo on auto. Kai palavat
jo kaukana roimat revontulet.

Jos viskaa tuulen itäänpäin,
r ; in silloin et suuta sen hevin sule.

Näin harkiten hartaana vihoviimein
jo Sasukin joutuu, ovesta
kuin tervasjuurikas syrjäkaraan
pilan pienestä koettaa kontata
majan matalan lämpöön suloiseen
On kauvan jo vuotettu, vallan valmis
tee täkänöissä jo höyryää
ja paitasillaan jo pojat kykkii
ja kylkeä, selkää lämmittää
kamiinin ääressä tulikuuman.
Pian parhaalle kunniapaikalle
saa Sasukin siihen sijaa tuuman.

On ihana 010, kun illallinen
on oiva syöty ja hampaissa
sulosauhuinen suitsua mahorkkasätkä
tai ehta „Helsingin Fennia". "3***

Jo silloin mieli on haaveiluun.
Jo silloin sukkelat sujua jutut
koin valkopurjeinen vallaton
vene keikkuen kiivaassa myötäisessä,
joka miehellä tarina uljas on!
Ken kalamatkoilta kummat muistaa,
syysmyrskystä ken, kun purjepuun |

se mursi jo uhaten urhot suistaa.

Se öasu se sentään tiesi paraat f.
ajan menneen kolttoset kymmenet,
kun kukoisti maassa pandaroUL f
Mitä tohtivat nykyiset miekkoset!
Ei kehuttu silloin liiaksi,
vaan kilpakiista se silti käytiin
moni salmissa Suomen ja Venaan uutan-

Lujat tullipurretkin, oivat oli
ja nuolennopsat. Lennossaan
monen sentään seisatti ahdas portti
ja siipirikoksi runteli,
kun petti kompassi, merikortti.

tttam.ii i •=--" --3

Sen sankariajan muistelmia
monet kerrat kuulin, Koiviston
kun selkiä, salmia viiletimme.
Vaan toista jo mieltä nyt kertoja on
lakikirjoista, käskyistä kunnian.
Niin myöskin putkilla talvileirin:
ajanviettona iltain on ne vain,
kunis sätkät sammuu ja silmäluomet
ja jäsenet raukee hervahtain.
On silloin jo noussut Otavan sarvi
valo vilkkuva leirin nukkuvan
meren syvässä alla ui silakkaparvi.
Vaan kaukaa koillisen tundran takaa,

min aavoilla asuu talvi ja yö,
nyt herää tuiskun kuningas Turja
jo palteelle paisuvan pilvivyön
se nousee hiipien, hissuttain.
Se vaanien lounatta, länttä tähyy,
sen kädessä suitset heläjää;
on mieli sen alkaa aimo leikki,
se niitä puistaa, viheltää.
Ja pian on valjaissa villi hepo,
jo laukkaan lähtee kohahtaic.
On lonminut tundran öinen lepo.

Ja taivas sakoo ja tuuli yUyy,
jo sammuu tähdet ja valju kuu,
ja tundralta tuhannen virstan päässä
jo ryskää, vinkuu metsän puut,
kun kulkee vihainen vihuri.
Se samoo Ruijan ja Suomen salot,
se kiihtyen voiton kirmassa
jääkentän yltää jo aavan meren,
jo hirnuen Suomenlahtea
sen tanssii, laukkaa hulmuharja,
ja piiska pitkä vinkuvi. '*

Sen kumua «Likkyy vetten kalla.

Myös meren kuningas talven vanki
kumun kuulee, herää kummastuin
ja syöverin syvältä linnastansa

jo pintavesille vinhaan ui
sydän sytien oudosta innosta.
Ja kun tuntee koillisen laulun tutun,
jo tulta silmä iskee, lyö
jakoskena kuohuu kuuma veri:
Nyt alkaa vangitun kostotyö!
Pian kohisten syöverin alta synkän
tulituuran noutaa, putkesta
sata syltä se päähän on varren tynkän.

Ja jää se ryskyy, rakoon aukee,
kun iskee meren kuningas,
pian railo on virstaa viittä pitkä
ja alkaa vitkaan aueta
on liikkeessä jäinen aavikko.
Ja tuuli yltyy ja yhä kiihtää

m ren voimaa, kahleita katkomaan
se nostaa vihaisen merivirran
ja pyryn se pyörteitä tanssittaa.

Se leirin nukkuvan läpi ravaa,
se hihkuu: kuuletko untelo!
Vaan silloin jo vanha Sasu havaa.

Jo herää, kuulee, säpsähtäen '■

ylös kyppää, vallan vikkelään
on ulkona ukko tuiskun tuttu.

Monet koki jo kolttoset koillissään,
siks' ankee mielessä aavistus

avannolle rientää, sen avaa, tutkii
virin käyntiä käyden kontilleen.
Ja pian on ratkaistu raskas arpa,
on selvä sen merkki: pyörre veen.
Ylös ääneti nousee, leiriin kulkee
Ei kerro arka vavahdus,
mitä mietteitä vaieten mieli sulkee:

Ylös {miehet! kaikuu nyt Kassy Karski,

ylös, ajolla ollaan! Tanskanmaan
tahi Saksan rannoill' on ensi rasti.-
jos sinne asti jaksetaan!

Vaan ensin verkot kuiville!
Ne sanat kiitävät kautta leirin

pian viisivirstaisen, uinailu
äidn kätkee, askar' alkaa toinen,
meren mahdin kanssa kamppailu.
Ei tuisku tunnu, ei tuulen viini»,
saa tanssia, teuhata kyllin ne,
on verkkojen oton jo viime tiima.

Ne saadaan sentään, muutamia
vain virta köysiä katkoen «

vie veroksi ahnaan Ahti herran
lisätulliksi tuhanten entisten.
Vaan sillä aikaa kun tuima työ
on merellä, miestä pannaan pari
sulan railon suuntaa tutkimaan.
Ne hiihtää vasten vihaista viimaa,
mi laulaen tanssii riemussaan.
Ne hiihtää kuin edestä hengen hinnan,
kuin viimeinen viesti läpi yön
vihamiehen saartaman lujan linnan.

Ja kun idästää nousee päivän kajo
ja tuisku tuokion henkäisee,
jo näkee ne kaukaa mustan meren, '

mi itään, länteen aukenee
kuin väylä valtava Tuonelan.
On Pitkäpaateen se länttä kohti
ja idässä rantaan Inkerin
se kauas katoo, ja meren mahti
jo soi kuin uruin kymmenin. .

Vaan äkkiä näkee he uuden vaaran
ihan eessään, railon aukeavan.
On leiriin suunta sen poikkihaaran.

8«n eestä pakoon kuin myrskysiivin
he kiitävät leiriin uhattuun.
Sen tuho on varma, jos hetki viipyy.
Pian joutua täytyy taisteluun
ja pakoon, nopsa on railon tie.
Ei vielä verkkoja viimeisiä
Meren syvästä saatu, kun ennättäin
jo viesti vaarasta vaanivasta

läpi leirin levä lennättäin.
Pako alkaa, verkkoja, polttopuuta
ja evästä kelkat kiitäen vie,
vaan tuisku tuopi jo turman suuta.

Se repee jo ryskyen, kahtia jakaa
meren päällä uivan kaupungin,
jo sortuu putkia siellä täällä,
ne joutuivat keskireittihin.
Vaan niitä nyt aika ei aatella.
Yli mieli ois' kaikkien idän puolla,
se kauemmin kenties kestäisi,
vaan tie on poikki, monen sadan
se paluumatkan ehkäisi.
Nyt pois vain Hiroin reunamilta,
voi sysätä syrjin se lauttoja
ja liki silloin on elon ilta.

Niin lyöty leiri on harhateille,
ja meren mahtava jätti vain
se kiihtyen toivotun voiton kimmaan
vihan viimeiset voimat ponnistain
jääkahleita katkoo, puistelee-
Se repii railoja, yhteen iskee,
jäävuoria nostaa, hajottaa
kuin leikkien tyhjän talvileirin,
pian poimuista pirstat näkyy vaan.
Ja taustana synkän suuren taulun
yhä kasvaen kuuluu, kohisee
meren vapaan valtava voittolaulu.

Simo Eronen.

Sanan 8:3 numero sisältää: Hen»,
gen WwäZtä (Kianto), Perso<mall«suu«
desta. Pait ajatelmaa (runo). Miettei»
ta naiZliitteesiä, Ajatulfet ihmisen muo»
dostajina. Taiteesta, Ihmeen alluperäö»
tä, Nobelpallinnon saajia 1911 (Mae.
terlinck), Sairaultta ja puutetta wastaan.
Mietteitä, StrmdbeigiH juhlitw. Kat«
fauZasasto. Kutoia, l«lpailutehtawiä>.
Hiaufelmia, ja irtileilattaloana „VlämäH
ja ihn»f'ii«" romaanin alun.



Lam antama Helmikuun 10 päivänä

mutta ei siitä riitä poittopuiHji. iillä
fc pian loppuisi-

Kalastus ja purjehduZ owat afuk»
laiden elinteinoina. Oejällä on 010
Seistarissa rauhallista. Wanhukjet
ja lapset main silloin owat tatoialla.
Muut omat lentäneet kuin linnut pe°
sistään puriehtimllan taljaaseillaan
ympäri Suomen rannikkoa, sillä ta-
walla hllnitmtseen elatustaan. Täm»
moisia taljaaseM ei Seistarissa huo-
nojen satamien tatia ole kuin nom 25
kappaletta, sen sijaan kuin esim La°
mansaarella, jossa satamaolot omat
suotulsammat. on niitä nom sadan
VaÄteilla. Ne omat tukimäärin n.
50 ä 60 retisteritonnin metoisia, yh°
den tai tähden mlon omislvmm. Nii°
den keskimääräiseksi hinnaksi moidaan
laskea 7,000—8,000 marttaa. Onpa
joutosjll selnmoiiiakin, jotta omat
tulleet maksamaan yli 20 tuhannentin
markan. Watuuttamattomia tun omat,
o» niistä juuri huoli. Usein on melal-
la hommatlu tämmöinen taljaasi, jo°
ka woi milloin hymänsä joutua myrs-
lhjen ja meren icailutfii, jolloin toto
omaisuus on mennyttä. lälellä omat
wam juuret melat-

Hyllymällä pohjalla omat siis tär-
keimmän tejäelintvinon mälineet ja
kolo omaisuus. Mutta eipä talmielin°
lrinon mälineettään ole jen maHamam»
malla pohjalla. Sen thM omtmmat
kalasiajien mutumijet jäälautoilla aje»
lehtimaan. Mutta maikka tuo taimi»
elinkeinokin, nuona» p merttstalas'
tus, on norn munranalaista ja tymta*
latu. niin totoontuu tumnunAn Seis»
kariin hyminä totoina mieraitatin,
etenkin Meriläisiä, min suuret mää-!
rät, että fottti ajuinhuoneet, jopa pai»
koin jaunattin omat täynnä ajutkaita.
Nämä tulottaat omat joto muTjinaisia
kalastajia, tai sitten talanostojia, jot»
ta miumält ujein juuret määrät hailia
jolo Inkerin tautia Pietarim ja siar»
wnan tai Koiwistolle. sieltä edelleen
kuletettamntsi Pietarim tai Viipuriin.
Tämmöisinä taimina on saaressa lii»
kettä liiaksikin. -

Luonteettaan owat seiskarilaiset sa»
moin tuin lawansaarelailsetkin enem»
män jäyAiä. taistelun iärtäsemia,
mutta silti hywin wlemanmaraljia. Ei
siellä wieraan tarwitse lakea kylmää
toytelull, lumi ateiaon. tjänei ystamäl»
Nsesti maataan. Saarelaiset itse ni«
mittain owat liikkuessaan tulleet usein
tattoitsemaan mmlla mkraanroarat5
suutta, sentähden he osaamat panna
sille armon ja osattaa sitä muille, M°
ta sen tarpeessa omat.
Kiitollisessa suhteessa

kuuluimat Seiskari ja Lamansaari
Kouoisron seuratunuian aina wuoleen
1897 saatta. Molemmissa alttoa:
saarelaisista selmunmät Trcjamieliet ja
laulumiehet saarnaajina sunnuntaisin
kirkossa ja luLtarema. stäinä lamat
tustouoat myös lapset ja toimittavat
hautautjet. Koaoistolta täsin tämuoät
papit main kahdesti wuvdessa näissä

osissa kylälukuja toi>
mittamassa ja noiden saarelaisten
hengellisten wunituts«t mahmistamas»sa. Edellä mainitusta muooesta jaat-
la muodostuimat nuo molemmat saa»
ret itjenätsi!csl seuratmulilsi ja to yta
fen perästä myös itsenäisitsi tunniksi,
eroten siten Koiwiston tunnosta. Noi»
hin saariin iuti kumpaankin oma pas»
torinsa, iota samalla on ollut kansa»
koulun opettajana.

Kansakoulu M saatu saareen
jo muutama muosi aitasemmin. Saa»
ven muodostuttua omaisi pastorikun-
natsi, tuli pastori myös samalla tan»
satoulun opettuiatsi. Koulu on jo pit-
kät ajat toiminut 2 opettaen koulu»
na. Nyt tämän lutuwuvden alusta al»
laen on koulu touninut jo kolmen o»
pettäjän iouluna. Ensimmäiset opet-
tajat, pastorit, owat olleet enimmät»
s«en suuresti Vaihtelemia. Noin pari
touotta omat he nmytyneet saaren seit»
lailiuriktaassa eläniässä muuttaen
sitten mannermaiden, seuratuntain
locitamapohsaiseen elämään. Kansa-
koulun mutana omat myös simistys»
feurattin aitoneet wimintanja. Niitä
o» ollut raittiusseura „W ai o", jota
on paljon yymää aitaan saanut ja in»
«olla maituttanut jo 1Q touotta. Wii»
me Hapaning mieM se 10 muotisjuh'
lacmfa. Samoin «n innolla koetta»
nut nuorisossa »alistusta lietsoa nuo-
risoseura, joka on ollut toiminnassa jo
4 touotta. Paljon omat olot Seista»
rissa muuttuneet siitä lähtien, kun kan
sakoulu ja toalistusfeurat otoat siellä
alkameet toimintansa. Sanomalehtiä,
joita noin pari kolmekymmentä touot»
ta sitten tuli main pariin toimeen
warsinaijeen saarelaisten taloon:
..Viipurin Uutiset" ja. ..Suomen toi»
rallinen lelM". tulee nyt melkein joka
taloon.
L Yhdessä suhteessa, jossa Seiskarin

mKzläM.

kunta on shM5 kaikbia Suomen» kun*
tia ja kaupunkeja on henkimakuutus»
asia. Seistarissa nimittäin on jota
neljäs henki makuutettu. Tästä on
suurin ansio tulema uutteralle henki»
mckkuutusasiamiehelle, Kaleman piiri»
taickastajalle, joka ytsityisten keskuste»
lujen ja yleisten esitelmien kautta on
tehnyt tunnetuksi tuota tärkeätä sääs°
tämäijyys» ja tuleioaisuuoen turmaa»
misaatettll. Tämä kylmö onkin jou-
tunut hymään maahan täällä meren
leskukseslä, jossa ihmiselämän mitat-
tömyys luonnonwoimia wastaan tms»
tellesfa on silmään pistämämpi tuin
muualla. Meri onkin jo näistä koi»
me ja neljä touotta sitten wakuutetuis»
ta temmaissut muutamia kylmään sy>
liinsä. Hymä on ollut jälkeen jääneil-
le saada lientHvakuutuksen kautta a«
pua. silloin kun perheen elättäjä on
tämmöisen kohtalon uhriksi joutunut.

OfuuZtoimrntakin on osuuskaupan
muodossa ollut käytännössä 4 wuot»
ta.

Varttukoot yhä jatkuwaZti edellä
mainitut toiminnat ja aatteet tässäkin
Suomi°äidin myrskyjen keskellä tais-
telewasfa lapsessa.

Seiskarin poika.

Taidetta

Jalmari Finne Kansan näyt-
tämön johtajaksi

Kansan NäMämön johtokunnan
pyynnöstä on kirjailija Jalmari Fin-
ne suostunut erinäisillä ehdoilla ja
määrätyksi ajaksi Kansan Näyttä-
mön johtajaksi.

llai,owa Mikailowna,

kuuluisa wmillainen laulajatar, an»
taa tänä iltana konsertin
kansakoulun jutKlsctlissa muut<miier
muitten taiteiliZM aVustmuana .

Suljemme ronjsrtm yleisön suosi'
oon.

Helppotajuisessa konsertissa
tarstai-iltana oli runsaanpuoleiseßti y«
leisöä, mitä an ilahduttawa merM mu»
ftiN?elä»öMHmm«. läNeen joulun onkin
ollut jolvtseZsa helppotajuisessa kokolailla
ylei,söä.

MnseitiZfa eitettiin piMnpuoleinen
ohjelma herra iVenesloslen johdolla yli»
päänsä hywin. joZlaan orlestert ei täl»
lälertaa lcrilissa palloissa seurannat joh-
toa yhtä huolellisesti tuin usein ennen.

Konserttia awusti laulajatar neiti
Signe Liljeawist, laulaen or-
kesterin säeschisellä Händelin Arian
3tinaldoÄta ja Beethowenin laulun In
questa tanfca, setä pianon säestyksellä

Sibeliulsen Säf, säf susan ja Vierilan»
»on uuden laulun Päiwän nousu. Neiti
HtiljeqwiZtillä on täyteläinen, hywin kou»
lutettu, launisäänmen, enemmän aitta»
ääni. ääntään hän täyttelee täydellisellä
warmuudella. esitys on musitallliÄa ja
terluettä.

Ohjelman yli laulettiin pari numeroa,
iiaulajattaien esitykset otettiin ihastu?»
sella wastaan ja yleisö osotti wilktaasti
tlitollisuuttaan.

Työvmen Teatteri. Herman Su»
dermannin ..Koti", jota Wiipurin
Työw. Teatteri on näytellyt täysille
huoneille ja hytoällä menestyksellä,
esitetään tänään toiimeisen kerran kl.
8 i. p. Kehoitamme niitä, jotka eimät
toielä ole tätä tollikuttatoaa näyte!»
mää nähneet, pitämään tilaisuuden
muistissa. Lippuja saadaan 110 7 i.
p. alkaen. Seuraamat uutuudet otoat

Finnen ..Sysmäläinen" ja
i Stoen Langen ..Sampson ja Dalila".
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Venäjältä.

UJenäUUs-persialamen
selkkaus.

Entisen shllhin asiat huonosti.
„Retshin" tietojen mutaan ott»t V»«

luun lsapuneet neljä entisen Tiflifin
poliiliwirlllmiestä, Ml» «wnt palwelleet
«rt. shllhin fotajouloiZsa, leitoneet, että
«nt. shllhin sotamiehet ja upseerit «wllt
mellein lailli hänestä tuapuneet syystä,
ettei heille ole maisettu paltloja. Ent.
shllhin luokse on jäänyt ainoastaan rilol«
lisiä. Shahm »se»» on wiwoton.

Kreiuri MiljuNninkuolema.
Hallitsijan käskystä on Wenäjän

armeijassa lreiwi Miljutinin kuole-
man johdosta määrätty tolnnpäiwäi-
nen suru. Pensan 121 :n jalkamäki»
rykmentin suruaika on määrätty yt>
deksäksi päimäksi.

Sutillaisten pitämässä yeuwotte»

lussa on päätetty luopua kreiwi MU»
jutinin ruumiin balsamoimisesta. So»
tamarsaltlaan päättyi Ireimi Miljuti»
m» suku.

liikamaina.

Sota,
Qusi taistelu.

Htuuan rantalainen sanomalehtilil-
jeenivaihtllja, jofa on sotanäyttämöllä
tuiNilllisessa leirissä, ilrnotiaa ««iästä
pailllKta Tumlsen ja Tripolitfen rajalla
< että mlllilaiset ja arabialaiset joulot o«
wat useita tumeja kestäneen yöllä tapah»
kuseen taistelun jälleen lallottaneet

wlliustulsista»n ja loallotta»
neeft paljo» s«ch»taip«iw. Italialaisiltll
taatut taiÄllussa useita satoja, mutta
tuiVilailsilta laatui wmn 32 ja hanwut»
tui 81 «iestä. Illlliml fowlcriwat esti,
Wät turllillliDl!» taiaa.ajamasta wihol»
listaan. Sittemmin ponnnittiwat

<u>Wl«lfet Homsia. Moin ufeita taloja>
Mcksa «li palio nluomuuaioja, läsähti
ilmaan. , «MWM»W°M>D n <

Turkin sotllmmisteri on iyastaan otta»
nut majuri Enwei beijM sähkösanoman,
jossa ilmetään. että tuMHlis«t ja aia-

btalaifet otoat ahneet yöllisen hyökläyt.
i«n Derna» ja Benghasw wastcum.
Italialaiset liirsiwat suuria tappioita.
XurVlaisiU, laat«i 30 ja hacuoottui 40
miestä.

Suo sähkösanoma lvahtoistaa {Us ranZ,
alaijen ftmomalehtimiehen lähettämää
ImotnZt».

Balkanitta.
W«k«n»« taistelu t»p«lft»»«t santar-
mien j« bnlgeriallusten p«ti«jo»kto°

ju» wllllllä.

Konstantinopolistc?, hei»
mil. 9 p:n. Galitshinan lähellä on ollut
watawanlaatuinen taistelu santarmien ja
bulgarialaisten partiojoutlojen tvälMil.
Paljon miehiä on laawnut tahi haalrot-
tunut. Gatshanowissa on rainikään sat»
tunut Yhteentörmäyksiä.

Så hkösanornia
Churilt puhunut

Belfastissa.
Puhe kosketellut Irlannin homerule.
kyfhmystä. Nastoin odotusta sujunut
bukki r«l»h«Kiiesti. SSain äi»uuke«.
ta haluamat naiset hiukan häirinneet

järjestystä.

Belfastista, helmil. g p:nä,

«ihurchill selitti puhuessaan humerulestn,
että se on, sopuioinnussa waltatiuinan
etujen llmssa, Wlllt<Sunnclllils«t
set atoat pohdittawat «» parlamentissa.
Hallituksen ehdotus on oscma suunnitel-
masta, jonla tarkntuffena on lvähentää
waltailmnan parlnmentul työaitaa. Hai-
liiffja ttxri lieltäytyä antamasta hywätih-
mistä epäoileuÄenmukaisille laeille. Nii.
nikään tullaan iurtoaamaan uskonnon
wapaus ja sotalaitos asetettawalsi wal»
takunnan tarlastulsen alaffeksi Irlannin
edustajain lvaltuus parlamentissa tulee
lajoiettawalsi. Kailli fujttt rauhalldses-
ti, ainoastaan suffragetit häiritsiwät
wähän järjeKchsta. £,
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KARJALA

Koiviston polska.

Koitoistolaisit sa-
lakuljettajina entis

aikoina.
Anna» tässä ioauhan fatoMjettajan

iisensä kertoa:
Elltiffinll «iloincl, luu tcllwet olilvat to»

wia ja Suomenlahti tauttaaUacca jääs-
sä luljetettin helloilla miinaa SBiroéia,
sokeria, tupakkaa ja teetä
Näillä retkillä usein iouduttii» tullimies»
ten kanssa tekemisiin. Meillä oli aina hy.
möi hetouset ja itse olnnme nokteloita j»
otveli», emmekä siis loskaan j«ut«neet
«inni muulloin kuin «HjaMoisia tai j»
tullilwehet sattuimat palfu» lujnen aika-
na metsäteillä ivastaan. Tatwipa jos»
lus ftittu otteluitakin tullimiesten kans-

sa. Villisian mielökin, &jn me kerran «el»
iän miehen ajoimme Pietarista sokeri-
luyrmilla ja olimme SeitväZtön niemen
tinoilla Suomenlahden Källa. Näimme
maista päin tuleman hewofen ,jonka rees,
sä sittemmin huomasmme oleman laffsi
NlllimieZtä. Kun oli huononpuoleinen le-
li ja emme tahtoneet rasittaa hewosia b»»
walla ajolla, niin he meidät pian saa»
wuttiwatNn. Silloin me takasimme tul»

limiehiin heti kiinni, otimme aseet pois,
tehden siten heidät meille ««alattomiksi.
Ia ftin huomasimme niiden olewan hy»
Mässä humalassa, rupesimme heti muta
neuwottelemaan niitä heidän tanKsaan o»
lisi tehtäwä. Eräs meistä otti mukana

Vleumn tuuran reestä ja rupezi hallaa»
maan awllNltoa jäähän uhaten upottaa
heidät me»» Tullimiehet ru-
loilinxlt armoa, maan mies suurensi yhä
awantoa; wihdoin lausui muuan joukos»
tamme: „nämä miehet ottxrt juoneet niin

paljon w»naa, että jos heidät upotamme
mereen, niin hailit larltoawat näiltä tie-
noilta ja siten tekisimme suuren wahin»
gon talastajille". „Ei upoteta", myön»

sinnme toisetkin. Sitten sidoimme hei»
oän kätensä, panimme ohjaksen perät niZ»
tan taakse, käänsimme tzewosen pään
maihin päin ja lähetimme heidät takaisin
samoja jälkiä, joita oliwat tulleetkin.

Myohenunillä ajoilla kuljetettiin jaa-
lailla pirtua ja rommia Saksasta, joskus
niinkin suuria lasteja, että sen attoo oli
15—18,000 markkaa. Ne lossattiin ul-

kosaariin ja niiden rannoille matalalle
Medelle Upottaminen tapah»
tui siten, että hienosta lottmyista lai-
tettiin „roput" tynnyrien ympärille ja
„rojHui" päähän rasins titci painoksi.
Sieltä sitten kuljetettiin pienemmillä
jaaloilla wäh otellen, Meneillä ja taimella
Heinosilla myyntipaikkoihin, joskus aina
lääskeen j» Ruokolahdelle saakka. SU-
lain kun miinajaalaa odotettiin Satsas»
ta totiin tulemaksi, «li määrättyihin paik-
koihin asetettu mahteja, jotka edeltäpäin
somituilla merkkitulilla, jaalan lähestyessä
ilmottiMllt, oliko tullialMia saapumilla
tölli vi. Nämä samat mahdit useinkin joh-
limat tullimiehet harhaan petättömillä
ilmiannoilla Miinajpalojen tulemisesta,
ynnä inuissa tujeillaan.

Kerran, lun tulimme SK-emeliS*
ta miinalastilla, armoltaan 12,000 mad»
laa, faamutii meidät tullihöyrylaiwa
PaltispoiKn lohdall» Suomenlahdella,
maan tumminkin lähempänä SBiron ran-
taa ja lun ilma oli kirkas ja tuulta tvä»
hän. jonka muolsi emme päässeet pafene-
maun, niin olimme pakotetut antautu-
maan. Tullihöyry otti meidät peräänsä ja
mei Helsinliin. jossa lastimme lossat»
tiin ja meidät wangittiin. Muutaman
päirnän perästä mietiin meidät raastu-
tvanotieuteen, jossa tullilaiwan kapteeni
maaii. meille rangaistusta falakuljewk»

festa ja purjehdusiikolsesta, lun meillä
ei ollut asianmukaisia lanvan eikä las,
tilirjoja. Mutta me ffeMimrne, ett» näm

nchähäisen ajan wuoksi —se oli noin
lvnktoa ennen joulua emme maltta-
neet odottaa tullipapereita Irmelissä ja
olimme matkalla Ruotsiin, wacm latva

jo juamattKbe» puute patotti mei-
dät tulemaan Suomenlahteen. Paperit
me Ma «ilanamme saamme Memelis-
tö. Nullilaiwlln päällÄlll teft wäärin wan
zisesfaan meädät SBenäjän puolella, stilä
ficOä hänellä ei ollut oileutta ottaa mel-

H talawlllikloon. Asia lylättim. Samal-
la leitaa yli oileuden kuulijana eräs ys-
täwänikin. Hän fttjotti hett Hlemel«n
wiinalauppiaalle ja fertoi miten hullusti
täällä oli läynyt fetä pyysi häntä heti toi-
taintaan niin, että lastipapelÄ, jotta o«

jottaftxxt,, että lasti oli Vtuotsiin menoS»
ja, mitä pMlnmin toimitettaisiin §el»
onkiin. föai asia oli seuraamalla lerral»
la tutlittllwana, oli laZtjpllperimme täy-

sä lunnoßsa, osottaen lasttn todellatm
oleman Ruotsiin menossa, jonla touoffi
ja lun talawaiillo oli tapahtunut 28*nä*
jän puolella, laaZtuwanoikeuZ latsoi tul»
Matoon päällilön menetelleen wirheMi»
sesti tehdessään tämän talawariton ia
«nääräsi wiinat jälleen lastattawalsi jaa-
illan tullila-iioan paullitön luZtannutsel-
la ja määräsi meidät wiemään totina*
inne, mihin ne oliwat Utfåm mukaan
neneivättin. Mutta seisottirahoja jaalat-
«iraro ja hywitystä toankina olosta «m-

me saaneet. Suomessa kumminkin nekin
Miinat juotiin, tullimiesten kaikista Pon-
nistursista huolimatta. He oliwat näet
warmat siitä», että lastia ei Ruotsiin tul-
laisi imemään. Maikka, päätös jutusta
niin tjiliiin.

Erittäin hhwin onnistui kerran taas,
lm» me neljän tvankan miehen kera las-
tasmnme ulkosaaren rannalta 30 maat-
tia pirtua, pieneen, erittäin hytoakutslui-

seen jaalaan ja lähdimme purjehtimaan
UudnMrty» Wnnilblle. Wähän ennen il»
«tn tulo» aijoin»»» laskea erääseen lah-
delmaa», lun toisen niemen takaa pistäy-
tyi esiin tullijaal». Käänsimn» heti leu-
lan ulospäin. Tullijaala oli tuulen pääl-
lä ja» meidän tilamme näytti anvelutta-
Malta. Kuitenkin päätimme koettaa mii»
meiseen saakka,' tuuli ali jokseenkin na-
makla ja silloin alkoi hurja kilpapurjeh-
dus- siinä risteiltiin puoleen sekä toijeen,
Maan tullijaala ollen tuulen päällä lä-
heni Menemistään. Wihdoin oli se jo
niin lähellä meitä, että kolme miestä sen
keulatta •fe*foi puaßhaat tädeKsä, tarttu-
akseen meihin kiinni. Maan silloin pis-

imme ulos kolme pitkää airoa ja muu»
tama kymmen mankkojen kastoasi ien har-
tiamoilnalla mimmatusti tehtyä nykäystä,
min oli jaalamme liivahtanut tullijaa-

lan keulan editse ja Mielä muutama sa-
wn«n moimakasta nykäystä pitkillä ai»
niillä, niin olimme jättäneet tullijaalan
jälellexmne ainaisetii. Mansimme keulan

ensin Koiwistolle päin. Maan kun Yi» pi»

meni. eMi tullimiehet meitä nähneet,
kääOimme Meen keulan itään päin ja

wielä saman» Yönä laskimme ankkuriin
Tyrisemän rannalle b jalan symyiselle
medelle, kun lähempänä «antaa oli jää»
sohjoa. Kun lilpapuijehdukseZia talli»
miesten kanssa olimme pakotetut jättä-

maan meneemme, ei ollut muuta neumoa
luin että ylsi meistä hyppäsi jääkylmään

meteen ja taalasi noin 7« kilometrin
päässä olemaan rantaan, Matin lämpoi»

feen tupaan, josta, Matti kolmen miehen,

meneen ja hemosten kanssa tuli meil, t a»
iculji lpssaamaan lastia, jota mielä to»
mana päiwänä pantiin Matin ' hymään

huostaan. /

Ucmmlla meistä ei näkynyt jälfeäSöän
Tyrijewän soimalta, nxum i««lamme «Ii
anlluiissa Wmmnelsum» tulliwaition la»
heilMxOsch ja iife istuimme Tahmanan
liimpunössä lamariHa hieroen uusi»
wiinlllauppoja

Eräänä taln>i»iltana tulimme ullo,aa»
resta mitten miinatuorman kanssa P»
Män Totzm taloon, jota oli meidän ta»
mallinen majatalomme. Kyjyttyämme i»
sannalta, anto rauha maassa ja faaiu»
amme nuMtawän wastautsen läwimme
iaM l«wolle tulvan lattialle «Itien pääl»
le, Vtuttll puolenyön aitana loputettiin
atlunaan. Isäntä nousee ylös ja tuntee
heti wieraat tullirniehilfi. Kohteliaastl
pyytää hän wieraat sisään kamaliin, sa-
noo olemansa erittäin iloinen tawates»
saan luanhoja tuttamia ja altacl! heti tar*
jata heille ryyppyjä, maan emäntä pis-

täytyi tuwan puolelle meille ilmottamaan
teitä taloon oli tullut. Ilman melua,
maan tullijsella kiireellä me puteuouimme
ja riensimme ulos pihalle. Pian joutui»
mat silloin hewofet maljarsiin. Vtutta
tullimiehillälin oli mchiä meistä ja ylsi
heistä, isännän estelyistä huolimatta tu»
Ii ulos ja huomasi meidät setä ilmotti
towereilleen, jatla heti tiiruhtimat ulos.
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tvaan silloin oli meillä j« fairri hetvo-
sei wllljlliZsa, ja lähdimme ajamaan, tul-
limiehet lmtereillä. Se oli huijaa kilpa»
ajaa. Neljä meistä pöä/ji pakoon, toaan
KnideK, jolla oli, liian raskas kuorma, jät-
ti iuounan ja hetoofrafa wllimiehille ja
lähti itse metsään patoon.

Meitä oli kerran kolme koiwiswlaista
Lappeenrannan marktmoills. kukin ost,m-

me Zieltä hewosen, toaan pääasiallisestt
olimme siellä weltomaKsa lauppatuttawi-
amme ja päättämässä uu\;a wiinataup-
poja. Kim illalla istuimme seurahuonoel-
la, liittäythi j»ulk»mm« eräs herras-
mies, esitti itsensä ja sanoi olewansa

tuololahde» nimismies. Ku» siinä pa°

kistiin yhtä ja toista .min lyfäsi hän:
toteläkö siellä Kuitoistolla harjotetaan
salakuljetusta? johon me tietysti wasta-
fimme kieltämällä. Sitten hän alkoi ler-
toa, että joku lvuosi sitten, eräänä syys-
iltana tuli hänen luoksensa muuan tun-
nettu ruololahtelainen" ja ilmotti, että nl»

mitettyä maantwtä myöten ajaa tänä
yönä kolme koiwistolaiZta salaluljetta-
jaa Mnä päätin teh-
dä taJatoari&n, kutsuin tuotseni heti sil-
tawoudin ja erää» lautamiehen, teimme
tiinniottosuunnitelman ja pimeän tultua

menimme erään mäen alle odottamaan
tulijoita. Pari kolme tuntia odotettuam-
me karrien jyrinää siltä
suunnalta ,joZt» salakuljettajien piti tu«

kman. He ajoiwat hlljaa, kosta jyrinää
Amluli, niin kauan, olimme kowasja jän-

ityHesfä. Wchooin he tuliwat mäen al-
le, wacm silloin he lisäten wauhtia ajoi-

nxtf täyttä kaikua mäkeä Ylös. Pimeän
li emme uskaltaneet tarttua hewo-

siin kiinni, mmä tapasin tuntentin toii»
meisen ajajan tarra* perästä tiinni, mut-

ta kotoa n roauhdin wuoksi «n woinut hy»
pätä ylös läiryiyin, lraan riiipuin siinä
£sjj tunnes kourani heltyiwät ja minä
laaduin nenälleni nmanneue, lopetti yan

nauraen. Silloin sanom ttmtawasti M-
misnn>ehelle, että hänellä oN hywä on-
nil *&

Miten niin? lysäsi hän ihmetellen.
Jos seluntinlaan loielä louianne

olisiwat pGyneet kärryjen perässä tiin-
ni, niin ei teillä ainakaan toisessa kädeZ-

sä olisi wiittä sormea, sillä juuri silloin
kun kouranne heltyiwät irti, olin minä
saamlt kirween käteeni ja sillä olisin tat-
kaissllt sormcirne, selitin.

Heti» s« sitten olitte! Olisitteko lyö-

neet liriveellä? Oletteko ennenkin ihmis-
len lasin katkoneet? tMidahU nimismies
kauhuissaan. »

„3to, no, ramhottulaa toti, herra ni-
mism:«s", sanoin niinä, „ytfi kertahan
se oy aina ensimäinen. Tietysti mimä pl-

Bin teitä maanticroswona ja mitäpä sei-
laiselle muutakaan tekisi, kuin totfaiSta
sormet, päästäkseen rauhaan.

Nimismies mietti hetkisen, hän olr ym-
mäitnnyt minut ja silloin meiltä kaiiilta
pääsi sydämellinen nauru, jonka jälkeen
kilistelimme lasiamme nmniKm«hen on-
»eksi. Vlinmthan hänellä kaikki sormensa
jälellä.

H. R.

Merenkulku Kotois!ol~
la entisinä aikoina.
Jo wllnhennnista ajoista saakka oivat

loiwistolaiset harjottaneet meienkulku»
pienemmillä aluksilla Suomen-, Poh»
jän-, jopa Itämerelläkin. Mitta
1860—70 allouvat he rakentaa suurem-
piatin laiwoja, joilla tooitiin lähteä Itä-
merta lauenrmaksitin. Waan lun maas-
samme ei ollut suomenkielistä meiilvu-
lita, niini oli suomenkielisten merenkulki-
jain peräti ivailea saada niitä toälttä-
mättömimpiätin tietoja meiiluluntieteeZ»
sä, joita laitvan päällikkö tnrwitsee tul»
iettaessllan laiwaa aawalla merellä.
Senpä touoksi olitvattin koitoiZtolaiset
merenkulkijat pakotetut ottamaan laitooi»
hinsa Turun ja Helsingin puolelta ruot-

smlielisen irrecifoulirtuttmnon suoritta»
neito miehiä ..latukippaieilsi", jotka ol»
len „stylMllnnin" nimellä laiwalla, kul»
jettiwat Usiioaa merellä, waan ylipäällik-
kyyden laiwassa pititoät loiwistolaiset
ltse. SfäHben tällaisten päälliköiden etu»
riwissä emsimähenä oli Sakari Römpötti,
ketterä ja tarmokas merimies; hänellä oli
myöskin paras koiwistolainen tain».
Muiden yywien ominaisuuksiensa ohella
oli hänellä erittäin hhw» onni merellä,

hänellä oli melkein aina hywät tuulet ja

Yhtään ainota haaksirilkua ei hänelle ta,
pahtunut koko pitkänä purjchdusailanaan.

Wiikin toeljekset, luaso, Paatoo ja
luonas olnoat kaikki tarmolkaita meri-
miehiä, heillätm oliwat hhwät laiwat.
Hiab Peussa, luonas Knck. Äaafito
Hoikkala ynnä monta munia oliiuat faiflä

aikakautensa waatimutsia wastaawia kel,
po merimiehiä. Useammat näiden „la-
lukippaieistll" oliwat wiinaan menewiä,
toaan olipa heidän joukossaan kelpo mie»
hiätin, jotta opettitoat päälliköillensä me-
rikulllntiedottä lesällö laiwassa ja joskus
taltoen aikana kotonakin, joten nämä en»
nen pitkää tykenimät kuljettamaan itse
lailvojaan merellä. Kun Viipurin meri,
koulu 1868 awattiin, niin ilmottautui sii,
hen oppilaiksi useita loiwistolaisia nuoria
merim.ehi». , • ;

siinä oppilaitoksessa suo,
rittiwat lauppalaituuim tutkinnon I«chan
PeuZsa ja Joel Römpötti. jotka luljetet-
tuaan useita «vuosi» laitooja ulkopuolella
Itämeren, otoat wieläkin meuivalweluk-
sessa, Peussa luotsiwanhimpana KauoiK,
totta ja Römpötti kuljettaa Hackman &

C:n sokerilaima» „Optima" Helsingin
ÄBiipmrin ja Saimaan satamien wälillä.
1870—-76 jolloin rahdit oliwat lorkeim»
millään, oli klliivistolaisilla ylMisiä lai»
ivoja johannekselaisten kanssa noin 25
kpl., jotka purjehtimat Itämerta ulampa,
na ja joissa kaikissa oli täysin lylenewät
päälliköt omalta paittakunnalta. Rahtia
silloin saatiin, esim. puutamurckstt», Uu-
raasta Englannin itärannalle 40—45
shilliniiä schandamilta ja sieltä tiw:hiilis-
iä Äronftabiim 10—12 iyillittgiä ton-
nilta, nykyään saadaan puliiawaioiöta
20—24 shillinkiä standaitilta ja 3—i
shillinkiä tonnilta titvihiilistä.

Kun myöhenunin alkoi ilmaantua pai-
son höyrylaiwoja ja «ahdit allovwat ale-
ta aitoi Koiwiswn ultomeii-lllilollZilliin

piemnixjå. Ilusia laiwoja ei
rakennettu ja lvanhojatin myytiin pois.
Nyt «i Äviwistolla ofc yhtään ulkopuolella
Itämerta Purjehtiwaa laiwaa.

H. R,

, «YMenkiwi"
on Watnuorin ja Härkälän kylien iesti-
wlllillä lyiltässä melsässä. pari sataa
metriä syrMsä tieltä. Vinxn päällitse
tultee kapea metsäpolku, jonka tähden,

puolen on liwen päällä Män-
pham portin . patsaat. Rannan
puoli kuvesiä on jyrkefpi, ja, sii»
nä siyussa on aukko kuren si-
sään, missä nåtyttåå muinoin asmitoa pi-
öeitm, tostapa sieltä on nytyism tawattl»
päreen päitä, hiiliä ja luuftalasia.

Tarina kertoo, että siellä piti aikoi»
naan asuntoa „§iisi" poikinensa. „Hii-
den" yleisesti tunnettu nimi oli myöskin!

l „Pielaparta" (waltoparta). Täiuä
„Pi«laparta" teki monellaisia tepposia la-
hilylissä ja myöskin tiellä kulkijoille a-
suntonfa kohdalla. Useasti se säiiyttoli
ja seisautti hemosia niin eitei niitä saa-
nut asteitakaan eteenpäin kulkemaan.
Jos taas niitä ajajat pakott:u>at cdel-
leen, tinn „Piel<warta" wiskasi rccrnce-
le«n metsään. Ia monasti ilman mi«
tään muuta lensi ~Hiidenkiwen'' kohdalla
reemme! metsään. Tämä kepponen oli
yleisesti tunnettu, ja sinä tiedettiin, ei-

tä silloin kun se tapahtui, oli „£iisi" to-
tona.

Häätilaisuulsissa ynnä muissa leffc*
reissä oli „Pielaparta" tawallis«sti airna
mulcma. Siellä oli hänen PlXrimMM
huolenansa paitsi että taateli rottuklltti-
loick», saada juopAneet tappelemaan, ja
makeasti nauraen hän monasti ihaili
miesten tuimaa ottelua, jota hän lalfel»
Kisillä riettaan kujeillaan lvielä tulisen:-
matsi lietsoi. Sitten kun tvieraat olinxit
wäsyneet ja päät uneen painuneet, tuli
„Pi«l<warrlllle" iläwä ja näwissään hän
läksi lentää löyhyttelemään poikiensa luo
„Hlident!wen" loukkoon.

Kerran Unetettiin Härkälässä häitä, ja
Watnuorin mies ajoi myöskin sinne „Hii-
denkiwen" ohi. Jouduttuaan ~Hiiden!i-toen"
toen" kohdalle luuli hän surkeata huu-
toa kilven luota metsästä. Näin siellä
huusi: ..Pllinnen, p«nuh<nnonen, sano
häihin mentyäsi: Pielaparran poika kuol'.
män roklakattilaan!" Watnuorin mi»*
ajoi kiiruusti häätaloon, jossa huomaz
antaiasti liideltäwän ja tappelua hierot
tnwan. „Pielapaita" ishri uunilla jc
koetti tehdä woitawansa. tappelun aiblan-
saamisetfi. Wuitu lun Watnuorin miei
kertoi, mitä ,Hiidenliw«n" luota tuuli
niin surkeaZti ulahti uunilla ..Pielapar
to", löyhälM awea kohden ja kiireesti
lensi kotiinsa.

ftåmå läksi onnettomuutta keskey-
tynyt tappelu ja pojan tanterna téfis
roät „P«laftartoan" niin mafentawan
wlli!utu!!s«n. ettei hän «nää kauan wnh-
tynyt »Hudenkiwessä" waan muutta
siitä pois ..kimpsuillensa" ja jätti Me»
M ilmotulsen, «ttä joö solu tahtoo häntä
tettxrta, niin hänet Kytöä ..MmktulaV'
osta".

MM- 111 poliisiasioita.

Karannut tutlin,»wnnti saatu kiin-
ni. Eilen sai poliisi kiinni Kiwennawallt
Pekka Tnomaanp. Sitoofen, joka nriiinf
joulukuun 19 p:nä kaitasi laakkimaZ»
sa sikäläiseltä wanginkuljettajalta.

iiitwonen, kotoisin Kesälahden pitä
jästä, on tehnyt useita lvarkauksia M.

m. Räsäsen Sortatoa»
lassa ja Wiipurissa kello- y. m. n»il»»
uksia.
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llllup. f noutoi. tirlVss»:

Selsagesim» sunnuntaina:

Sdo Puoli 10 rippipuhe: totoaSti Jau-
hiainen, Ho 10 päirnöiaatna: lirtloheira
«atatDiSto, 110 6 «tasaama: «toasti
Jauhiainen.

Steatfal. ttrtoäfa:
Klo 10 plliwäsaaina: lehtori b. BonZ,

Horff
Di»k,ni»salattslsella:

Klo 5 laamatunselittzs: pastori Nord'

SBoUloticiiitnalantKttoelug flb 10 a.»
p Kaijalan «Jtlaupunoim tulouSfiuo»
tieeéja, ffo 5,50 i.»p. Nuimen asemalla
past. Wajama.

Luth. rnloush.
Sunnuntaina 110 12 päiwällä phhälou-

lu. 110 6 i.-p. oma iltama roro. Jauhi-
ainen, past. Nordström y. m. Kesliwiil-
tona Ho 7 i.-p. op. E«iil»in«n

Wiiv'urinm»»fe»r»lnnn»sf».
Sets»gesim» sunnuntai.

Päälirwö>a lippijaalna ilo puoli 111
pastani iimttu. Päiwasaarna No 10 pas-
tori Saarnio. ,

ftarjautn esilaup. rulouZhuoneeßsa Uo
10 pa&itKi Sbeiama, Uslilan lan><uoulul»
la maaftrtio ilo 10 pastori SiKNlama»
ie. Xalitiaian liitossa tio 12 pa»l. Witi»
lainen, Hiemn rutoush. ilo 6 i.-p, p«st.
Wltilamen. Raam. selitys enji torstaina

< tl» puoli 6 i.«p. Tammxiuon toimilla
pastori Witilarnen.

Jiuriifia latxiaan maanantaina i. I.
12 p:nä No 9 a.«p. Louwolla Matti
3lnttolais«lla ja No 3 i.»p. Nurmissa El-
jos Nurmilla, tiistaina 13 p. No 10
KiistiläHs» Juho Ahotlaalla ja 110 3 Ter-
«ujoen Nepcilasia Juho Tynin perill..
testitviittona 14 p. Ho 10 Possulin tu»
wissa ja No 3 Höytomäellä Esaias Pys-
tysellä. torstaina 15 p.tlo 10 Wanyas-
(fa kylässä Maßi Ampujalla, ja klo 3 Ter°
wajärwellä Heitti Äuuluwatsen perill.,
perjantaina, 16 p. No 10 Wahwealassa
Elia© Wahwelaisella ja klo 3 Rakkolan-
joella Nippelin howissa, maanantaina
1» p. 110 10 «lasai*» llä Niels. Stytällä.
tiistaina 20 p. Uo 10 iielllala ja itäiset
esitaupungit Talilkalan lirtossa ja keski»
wlillona 21 p. 110 10 Hiekan rukousr/uo,
neessa läntiset esitaupungit.

zfieitoloulut toimiwat t. I. 16 pstä
Löytömäellä Anltti Käellä edelleen Wan-
hassa kylässä. Wahwealassa. IyrliläZsä

i Tuomas Hytillä jonne Kilpeenjoen Sy-
dänmaan lapset saapukoot.
Saarelassa kansakoululla, Terälvälassä
Inho Kölhillä. Porlammilla ia Tirhiällä

, «llels. Holtisella

Rahakurasi.
Suomen Pankki 5 p. helmikuuta 1912

Pietari a/v .

3 kk. .
.

.
.

Myynti- Osto-
kurssi, kurssi.

Smk. Smk.
267= 80 266:66*',

—: 263: 3>,>

Lontoo a v ..... 25: 36 25: 24
S kk. .*/. f. . f 25: 02

Pariisi a/v . fV T M» 50 100:
3 kk. -: - 99 10

Antwerpen . .
. . 100: 99:40

8 kk. . .
.-\ —: 98: 40

Sakea a/v .... 123: 70 123:40
Bkk —• 122: 10

Amsterdam a/v. . . 210:
8 kk.. —: 206: 70

Wien k. s. ... . 105: 50 104: 60
Tukholma .... 139 10 138 80
Kristiania .... 139: 10 löB 8"

EKöpenhamina. . . 139 10 138: 80
New York & CMcaeo . . 6: 23 5: 16

Kokouksia.
Suutari Pekka Pirhosen konkurssi-

pesän velkojat
kutsutaan kokoontumaan tiistaina 27 pnä
helmik. 1912 klo 8 päivällä toimitsija-
miehen asuntoon Raivolassa perimään
saataviaan lopullisessa osingon jaossa,
sekä tarkastamaan lopputili konkuresipe-
fän hoidosta.

Sen ohessa muistutetaan konkurssi-
säännön määräyksestä, että poisjääneet
velkojat saavat tyytyä saapuville tullei-
den päätöksiin. Raivolassa, 28 pnä tam»
Vik. 1912.

S. Reiman.
Toimitsijamies1458

Edesmenneen Kauppiaan Alek-
sander Eanitzinin Raivolasta
konkurssiin luovutetun pesän
velkojat kutsutaan tämän
kautta kokoontumaan maa-
nautaina 26 päivänä helmik.

1912 kello 1 päivällä Viipurin kau-
pungissa olevaan Belvedere nimi-
seen hotelliin keskustelemaan ja
päättämään:

1) pesään kuuluvan kiinteän
omaisuuden rahaksi muuttami-
sesta,

2) uskottujenmiesten ja toimit-
sijamiehen palkkiosta ynnä muista
konkurssipesää koskevista asioista.

Sen ohessa muistutetaan kon-
kurssisäännön määräyksestä että
kokouksesta poisjäävät velkojat
saavat tyytyä saapuville tulleiden
»aatoksiin.

Viipurissa, 5 p. helmik. 1912.

.867 Toimitsijamies.

Kun kaunista tikkiä vaatteisiifl' tahdot,
Ja kukkaro? hyötyä samalla katsot,
Käy Viipuriin Albin Kempin luo,
Hän halvalla „Kaysenn" hyvän suo.

Tos sarkaan, nahkaan tai silkkihin,
Sä tahtonet tikin kaunihin,
Niin nKayseru aina on valmiina
Vuoskymmenet ompelee vahvana.

Vaikk' linnoissa uljaissa koristus,Matalan majankin somistus
On sirous, komeus »Kayserin";
Ja kuuletko? Käynti on hiljaisin. '

Albin Kemppi
pohjolan- ja Mariankatujen kulmassa

Hauska, lämmin huone
15 pstä kalustettuna tai ilman. Edström
Upseerink. 3 C, as. 44, Papula. 2084

HllOtlf* kalustettuna tai ilmaniauvsuw Maununkatu 11, porras E,
as. 48. 2064

Kesäkuun 1 pstä 3 huonetta ja keittiö
Aug. Jakobson. Katariinankatu

47, puhelin 6 18. 1210

2 huonetta ja keittiö
mukavuuksilla O. Y. Pontuksen talossa ,
Vaasankatu 1. Lähemmin «

Viip.l7o VK. N.,AuhiaMl«? r
<

Paikkoja avoinna.
Hläysin toimeensa pystyvä, ehdot-
* tomasti raitis, työtä pelkäämä-

tön, vanhemp

Iki-
saapi paikan Pölläkkälän Osuus-
kaupassa, kun lähettää hakemuk-
sensa todistusten, palkkavaatimuk-
sen y. m. mahdollisten suositusten
kera t. k. 15 p. mennessä osoitteella:

Pölläkkälän Osuus-
kauppa r.l.

Pölläkkälä.
HUOM.! Yksinäiselle mieshenki-

lölle asunto kaupan huoneustossa
valon ja lämmön kera. Ty597 2096
IjTotiopettajatar venäjää epett., venäj.
**■ puh. ruuanlaittajat, köksät, lasten-
hoit., apulaist., karjatytöt ja yksinpalve-
Kjat saavat paikat heti ja 15 p. t. k,kun
ilm. Välitystoimistoon Repolank. ja Tottenk.
kulma. Telef. 1308. Toimituspalk. 8
mk. alkaen. 2088

Huutokauppa.
Hirsien hankinta-

huutokauppa
Hounin nuorisoseuran talon rakennus-

ta varten pidetään maanantaina t. k. 12
pnä klo 2 i. p. Louolla G. A. Kakriai-
sella. Samalla tarjotaan talon hakkaus
urakalla tehtäväksi. Ehdot lähemmin ti-
laisuudessa. Rakennustoimikunta pidät-
tää l/t tunnin mietintöajan hyväksyä tai
hyljätä tarjous. •

Rakennustoimikunta.
Maak.7 2081

Suuri huutokauppa.
Tänään klo 10 ap. myydään huutokau-

palla suuri joukko palton-, nutun» ja lii-
vinnappia, knepparia, huonekaluja niin-
kuin sänkyjä, madrassia, pöytiä, tuolia,
pianino, lamppu y. m., nenäliinoja, pai-
toja, sukkia, sekatavaraa, tupakkateoksia,
lasi- ja poslinitavaroita, paperia, kuvia
y. m. ilman pohjahintaa. Hyvä tilaisuus
jälleenmyyjille.

Uusi Huutokauppa, P. Siimes.
2086 Torkkelinkatu 18.

Myytävänä.
Happonen
Jiipuri,

Karjalank. 11.

mrihyvin la-
celta varasto:
Jloja, Silma-

iseja, Doublo-
laroltejaSlh-
-taskulamppu-
y. m. Työ

taattua.
inat erlttfiln
Ivat. 1859

Mli inetsfitiiol
Saimaan vesistön lähellä, SaYon-
linna—Pieksämäen radan varrella.
Voidaan elättää 40 lehmää. Met-
sässä noin 30.000 tukkipuuta 6"
18' ylöspäin. Hinta 120,000 mark-

Ehemmin ■
landerln konttorissa. |

2070 —M

KJkLK-
11l-
hankkii

Paraisten Hikivuori
latgHi.
Parainen.

Piiufölfäö tarjouksia ja
iJjlllßad kirjaUisuntta

maanviljelyskalkista.

Tfllfl myytävänä Pantsarlahden kaupun-
lUIU gin osassa. Lähemmin Sammon»

katu 8. 1108

«ARJA&A

IVAN ÄKIMOFF'in
Jauho- ja Sekatavarakauppa

Viipurissa, Katarinankatu N:o 20. Telefooni 3 xx.
HUOM.! Alituinen suuri varasto ajanmukaisiin huokeampiin hin-

toihin suositellaan: Erittäin hyviksi tunnetulta ruisjauhoja, Suomen
ja Venäjän kauroja, taatusti puhtaita sekoituksista, rehujauhoja, liisejä,
Venäjän ynnä ulkolaisi» vehnäjauhoja, lestyjauhoja, ryynejä y. m. y.m.
Kahvia, sokeria, sikuna ja teelehtiä eri toiminimiltä, posliini- ja lasi-
tavaraa, lehtitupakkaa ynnä tupakkateoksia, nuoraa, nyöriä, rihmaa,
rukkasia, mahlikkaita, Suomen ja Venäjän nahka- ja huopasaappaita
y. m. Valjaita, remmejä, ajo- ja työluokkeja, puulusikoita, seuloja,
karttoja, sadetakkeja y. m. 1968

HUOM.! Hinnat huokeat. Hyödyllistä jälleenmyyjille.

Divinia
suosittu

Muoti-Hajuvesi

F.Wolff&Sohn.
Hovihankkijat.

KarUruhe Berlin —Wien.
Saatavanakaikista apteekeis-
ta, hajuvesi- ja rohdoskau-
poista. (1.65676)18630)

Huolimatta kilpailusta
on ollut ja on
Kasvivoi

paras
ja halvin. Tukku-

tilauksia Viipurissa vastaanottaa
Karl Stenfors*

Pub. 3 77.
Jälleenmyyjät paikkakunnalta i

J. Sippo, Torkkelinkatu.
P» P. Moroaoff, Mustainveljestenkatu.
M. Kiuru, Sollgrenin halli.
J. Häyrynen, Kauppahalli.
P. P. Moroaoff, Rautatienkatu.
2033

2 taloa myydään.
Paikkakunnalta poismuuton tähden

myydään erittäin halvalla yhdossä tai
erikseen 2 Ristimäellä sijaitsevaa hy-
vässä kunnossa olevaa taloa. Lähempiä
tietoja antaa nahkakaupp. 8. Halonen.
Pietarinkatu 3. 2206

111 II n sisältävä kymmenen huo-
-111 II netta,myydään Asuntok. 12
| Il |il I Rosuvoi. Myydään myös-

JL ilLiv C kin vuokraoikeus rakenta-
' mattoinaan tonttiin.

(Viip.168)2104

Halutaan ostaa.
Kuivia 2 1/2, 2% ja 3 tuum.

paksuisia

■toolankkoja
ostaa

Pyhäniemen Pyörätehdas.
Lahti, Pyhäniemi.

Ostetaan metalliromua, rauta»
romua, kurnmiromua, villa-

lumppuja ja tyhjiä öljytynnoriä
y«llla Vallia

Viipurin Romuliike
Pellervonk. 7. Puh. 16831671

Vuokrattavana.
Nyt heti vuokrataan

kaksi puotihuoneustoa
8. F. Vorobjeff. 2055

1 pstä kesäkuuta
vuokrataan 2 huoneustoa, jossa on 5 ka-
maria ja keittiö mukavuuksineen Mau-
nunk. 13 F. Vorobjeff. 2055
Viip. 1 k. tj. 15 mm.
Kesäkuun 1 p:stä
vuokrataan 3 huonetta, keittiö, vanna-
huone, W. C, y. m. mukavuudet Papu-
lan osuustalossa Vuorikatu 3. Lähemmin
rakennusmestari Fr. Salonius. 2078

Kesäk. I p:stä
2 ja 4 huonetta eteinen ja keittiö W. C.
Näht. klo 10—1 päiv. Braahenk. 6.
Viip.l44 1953 Piirainen.

Resäk. 1 p:sta S kamaria ja keittiö, 2
kamaria ja keittiö sekä nyt heti puo-

tihuoueusto Torkkelink. 28. A. Nikulainen.
1924

8V Parhaalla liikepaikalla Viipurissa,
Aleksanterinkatu 12

4 kamaria ja keittiöt sop. myös
konfttoorihuonemtoksii käyt. Alek-
santerinkadulta.

Yksi puotihuoneumto.
2040 Emil V. Helenius.

1 ".Sill KBSuK» ja keittiö 'nykyai-
kaisilla mukavuuksilla Plevnassa Kata-
rinank. 41. Lähempiä tietoja antaa Armas
Kolhi, telet N:o 2 75 klo 9—4 N:o 9 10.
1836

I pistä kesäkuuta
3, 4, 6 ja 6 huoneen huoneustoja kaikilla
nykyajan mukavuuksilla.

'

I Ninteimistöosakeyhtiö PclihsM»
Vera Tscharnichin.

V.N.68.1841 Puhet. 17 4&

Resäkuun 1 päivästä 4 huoneen huone-
usto Uudenportink. 10. Nähtävänä klo

10 12. Lähemmin Ervingin kaupat».
1826
V. N. toist. tj. 12 mm.

1 p;ffl Kesäkuuta
3, 2, 1 huoneen asuntoja mukavuuksineen
Papulank. 4. Läh. telef. 764 tahi 826.
1883

nyt heti 4 huonetta, vionikamari jakeit-
tiö Revonkatn 2.

1887 K. Gustafsson.

Kesäkuun l p:stfi
eri suuruisia huoneustoja Aleksanterink.
N:o 31 (ent. Pietisen talo).
1915 Isännöitsijä.
Tavataan klo 11—12 e. pp. Telef. 17 29.
] pisto kesßkoota

2 kamaria Ja keittiö
puiden ja veden kanssa, Katarinani. 5.
Huoneusto nähtävänä joka päivä klo 12
—3. Lähemmin W. Schavoronkoff.
803 Vahtitornink. n:o 20.

Hotelli Urea
I luokan soittoa ja
taataa klo */.9 12 lp.

Pörtwn tilauksia pu-
helimilla 213 ja 6 75.

puh. viinuri, tiskaaja, ja venäj.
' puh.yksinpalvelijat sekä sisäkkö saa-

vat paikat heti Torkkelin Toimisto
Torkkelink. 30, telef. 1415. 2087

Laivapeftisepät
Rautasorvarlt 1982

saavat vakituista työtä

I. Räisäsen
Ruumisarkkukauppa ja

Hautaustoimisto
Puhelin « 78.

Repoli

Lanvanfaina Helmikuun 10 päivänä

Rautakauppa O.T. ÅHJO
ite AN JO VlinilPioPQ Puhelin kauppaan N:o 1226

lipriööd „ konttoriin „ 12 08

Tiii
Suuri ja monipuolisesti lajiteltu varasto Tiiikaikkia alaan kuuluvia tavaroita.
Edullisin ostopaikka kauppiaille, raken-

tajille ja taloustavaroita tarvitseville.
Huomaa! Halvat hinnat. Nopea toimi-

tus.

Tiikeri sementtiä alituinen varasto. *»

Ette kadu kauppojanne
kun teette ostoksenne Vilho Kordelinin Kangaskau-
pasta, sillä hyvin järjestetyssä varastossa löytyy aina
saatavana halvimmilla hinnoilla:

Miesten puku- ja painokankaita,
LeDinkikankaita, Musliineja, Oravaistenkankaita, Alus-
hamekangasta, Sarkoja, Saaleja, Sukkalankoja, Sertinkiä,
Vuorikankaita, Filttejä, Topattuja täkkejä, Flanellia y. m.

Vilho Kordelinin
Kangaskauppa Repolan- ja Pietarinkatujen kulma.

■■■■■■■■■■■■■■■■lB

■■■

Kilpa-ajot
toimeenpanee Parikkalan Oriyhdis-
tys maanantaina t. k. 12 pnä Parikka-
lan kirkolla.

VieraspitLijäläiset tervetulleet.
(Par.San.) 2079

Halutaan läksyjen kuulostajaa
ensimm. luokan Yhteiskoulun oppilaaaa.
Ilmoitus jätettävä t. 1. kontt. nimim.
2070 Koul .ainra.

Halutaan JfJStt
taus hintailmoituksella t. 1. konttoriin
nimim. „X". 20ÉB

l.Hi
Raätalinliikettä
Koiviston Kirkonkylässä

Ss Ullat ss

K. (S. SUHOSEN
Rflfltfilinliikettt
Koivistoa Kirkonkyliäsi

Suositellaan.
1448

Maakansa 1 k. tj. 70 mm.
Koiviston ja Johanneksen Hevos-

vstiivßinseera
toimeenpanee

kikilpailui
Vaahtolan jäällä laskiaissunnun-
taina t. k. 18 pnä alkaen klo 1 ip.
Kilpaillaan useassa eri sarjansa,
alkaen sisaänkirjoitus klo 11 a. p.
Jaakko Riikosen talossa. Samassa
paikassa pidetään myöskin seuraa
vuosikokous heti ajojen loputtua.

Vieraspitäjäläiset tervetulleet.
1943 Johtokunta.
Työ 2 k. tj. 40 mm.

Venheitten myyjät eli tekUOt
Huoni.!

Ostetaan useampia suurempia säkä
pienempiä uittovenheitä, joista halulliset
myyjät eli tekijät saavat lähempiätietoja
Knolemanjärven Pihkalassa. Sekä myfif
samassa paikassa saavat propsin tekoa
ja kuorimista rannassa joista lähempi!
tietoja saapi työnteettäjältä

V. ThureKa,
Pihkalassa.

)urin Sahaosafceyhtiö.
Viip. 1 k. tj. 12 mm.
ffltlflt Strömin „PyccKaa Xpecro-
JlillUlt MaTia":n täydelliset tai osaan
kirjaan kuuluvia halutaan. Vast. „Kar-jalan"kontt. tämän päivän kuluessa nim.
2065 „Sanat".

Hotelli Bristol
Helsingissä, Unioninkatu 15, suosittele»
huoneitaan.

Hinnat 4 markasta ylöspäin.
Telef. 54 88 54 95. §4

■__ ei vaimoni Anna Kaartinen
JOS (0. s. Komulainen) yhden vuo-
den ja vuorokauden «isällä saavu minun
luokseni, olen vapaa hänestä.
2010 «lätti Kaartinen.

Viipurissa, Karjalan K«jap.-OillleM»l,
giljapainosl». l»12. t

■ -

■■

1962

2060

la


