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Omist. E. V. SELLGREN.
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Myyi Rakennusaineita, Rautaa, Maalialueita, Akkuna- ja Peililasia, Öljyjä, Kemikaalioita, Metsästys-
Jr Jr ■ tarpeita, Työkaluja, Talousesineitä, Koneita, Laivatarpeita, Ruutia ja Dynamiittia y. m., y. m.
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SIKALA
' talkoista isoa englantilaista rotua.

Ainoa laatuaan paikkakunnalla.

VILHO PE
Suoranainen

Puutavaraliike
ulkomaille.

■taa metsiä, parruja, propsia, tukkia, halkoja,
puutavaraa. 1984

TTILÄ
Koivisto, Makslahti.

Hyvinlajiteltu

PERILL.

Sekatavarakauppa.

Viipurissa Lanvantaina 10 p:nä Helmikuuta
Tilaushinnati Viipurissa: »/, t. 12:—, Va v. 6:25, >/« ▼• 3:25, kuuk.

1:25. Maalia (postissa tai suoraan lehden konttorista): Vi v. 12:—, Va t.
6:50, »/« v. 3:25, kuuk. 1:25. Venäjillä : V, ~ sr„ »/, v. 2:75 r., V. t.
1:60 r. Amerikasta: Vi v. 6 doll. Muualla ulkomailla: V, t. 80 mk.

Pääasiamies Pietarissai hra Rob. Edgren, kirjakauppa, Bojibin.
Koßuuieaaaa yji. H. 8.

Vastaava toimittaja
ANTO SÖDERMAN*.

Tavataan toimituksessa klo 12—1 päivällä.
Toimitusi

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

**" llmotushinnati Suomesta: g p:iä tekstin edellä ja 7 p:iä tekstin jäl-
keen palstamillimetriltä; Venäjältä ja ulkomailta: 15 ja 12 p:iä. Tekstisivuilla
ensi sivun hinta lisättynä 20 • o korotuksella. Määrätystä paikasta ulkosivuilla 15
'» korotus. Vieraskieliset ilmotukset suomennetaan. Kuoleumilmottikset 4
mk., jokaisesta värssystä lisää 1:50, surusaatosta lisää 2 mk., kiitoksesta 2 mk.
Syntymä-, vihkimä- ja kihlaus-ilmotukset 2 mk. Telefoonissa el oteta liuo-
tuksia eikä tilauksia. Enemmän ilmotettaessa myönnetään alennusta.

870
170
138
331
138

.

: : ; : - : i

HAULI, LALLUKKA ja KUNIPP.
Omistaja JUHO LALLUKKA

Tukkukauppa gasas
Perustettu 1891

Suosittelee arv. yleisölle
hyväksi tunnettua Kiinalaista ja

hienomakuista ja voimakasta Jaavan •• •

H__ ——— > Jokainen käärye on varustettu Viipurin läänin Maanviljelysseuran kemiallisen siemen-
•Ä %M ■■■■■ tarkastuslaitoksen todistuksella siitä, että se sisältää ainoastaan todellisia teelehtiä.

Meidän teekääryeemme ovat täysipainoiset.

**"o T£E.TÄ,"™'*
506» ••■ M 9 ••• 750

i haku LALLunnAjnnunppJ
\pniSTAjA JUHO Ifll-LUKK(KM

WIIDURI

Teetä
joita saadaan ostaa kaikkialla.

Koiviston numero

1912
Lehden kanttori i

Aleksanterini;. 19. Availtua 9—7 päiv
Taloudenhoitaja

tavataan konttorissa 9—ll, 2—3, 5—7

Yksitysiiumerojen hinta 10 p

V. E. Lindströmin

Kawäijåjs-ieilfesÉilos
Helsinki.

Viipurin haaraosasto
suositellaan kaikkien alaan kuuluvien töiden suorittajana. —!

Vanhin,
maassa!

suurin ainoa tehdasmainen erikoislaitos

Ensiluokan tygl
Puoti Aleksanterinkatu 12. Puhelin 1012.

1853
1705

Puku- ja
sekä

Suurin valikoima

vuoritarpeifa
Yilh. Cajander =

Erikoisliike faerroten kankaiden alalla
Torkkelink. 10. T«l. 8 85.
Räätälit saavat malleja pyy unosia» _>

PiokäÉaila

.

',.



2 N:o 33 - 1912 KARJALA

A. Hannosen Sekatavarakauppa
Koivistolla. Runsas lanteita varasto:

■ ■■ B
Ruokatavaroita

Lasi-,
Rakennustavaroita :

Rantaa, nauloja
Väri- ja maaliaineita

Akkunalaseja ja saranoita
Katto- ja vuoripahvia

Tilkkeitä y. m., y. m.

Kangasosastot
Pumpuli-,

Flanelli-,
Musliiui-,

Trikoo- ja liinakaukaita
Villa- ja kudelankoja y. m.

■ ■■ ■

Porsliini-,
Emalji-,

Tupakkateoksia
Lamppuja ja lampunlaseja

Kalastajat: Maanviljelijät:
Kalia

Laivurit:
Verkkorihmoja Kainiittia Nuoraa

SeilikankaitaPauloja ja nyöriä
Kalastajaliesiä

Superfosfaatia
Luujauhoja

Tuomaskuonaa
Kalkkia

Tervaa ja pikeä
Piikkiä y. m., y. m.y. m., y. m.

Alituinen varasto: Alituinen varasto:
KORKEAKOSKEN hyviksi tunnettuja Naisten-, Miesten- ja Lasten JALKINEITA, Valjaita, Remmiä y. m., y. m

Hai a 1 ib ■■ ■ei % H Hajai imn. i
Käyttäkää ainoastaan oikeata

mm n » iip un

niin saatte väärentämätöntä tavaraa. loka astia
on merkitty alla olevalla tavaramerkillä s

KAA! Jollei tätä tavaramerkkiä ole on se vään

Koiviston Kirkonkylän
Osuuskauppa r. 1.

Myymälät:
Kirkonkylässä, Kotterlahdessa, Mannolassa

itarjoo palveluksiaan kuluttajille, pi itäen kaupaksi

Kangas-
Rihkama-

Rakennustarpeita ja Väki-
rehuja sekä Heinänsiemeniä.

Rehellinen kohtelu. Määrätyt (kohtuulliset) hinnat!
1976 Puhelin Kirkonkylän kaupalle.

tavaroita

H i(M > i
Kuluttajat vapautukaa keinottelijoista, tekemällä
ostoksenne ainoastaan omista kaupoistanne

iitoßlipilki
1968

(sijaita kaopp. J. PIIROSEN tÉssa)

Leipomo*,
IQonditori" ja
I{al\vilalu^että

Suositellaan
Torfåelinf. 4
Puljelin 611

Alfred Pursiainen
1992

KOIVISTOLLA.

............ suosittelee Ärv. Yleisölle ■■■■■■■■■■■■

Hyvinlajitellun Sekatavarakauppansa tavaroita, Leipo-
monsa ja Sokerileipomonsa tuotteita.

ON Keskinäisen Henkivakuutusyhtiö SUOMEN,
Tapaturmavakuutus O. Y. KULLERVON,
Palovakuutus O. Y. IMATRAN ia
Orimattilan Villatehtaan ASIAMIES.

■ ■■9
■ ■■■■ ■■H

OSTAA tuoreita kaloja päivän korkeimpiin hintoihin.
1975

Hiaßßlßiirai^lllllßl

Uutuus tupakoitsijoille !
Äsken kauppaan lasketut

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

Kunnioituksella 1978

F. SERSEJEFFIIi TUPAKKATEHDAS

IIHet

DHBB
■ ■■■1111

Lauvantaina Helmikuut 10 päivänä

Diipurla Kauppa Dsalievhtiö
ToriKatn H:o 3 - Pubelin 1 12 1979

TuKKu- VähittäisKauppa
Suosittelee runsasta monipuolista hyvinlajiteltua Sekatavara-,

Rauta- ja Väriainevarastoaan.

■ —•— Edullinen ostopaikka. «————

Hila « l
Eaopa
huokealla ja huolellisesti.

toimittavat talvisaikana tavaranvälityksiä

änder

PUHELIMET:
Viipurissa 11 62
Hangossa 340

1990

Sähköosote:

HIIMO.

Hatut ja Lakit
tnujivit ia puuhkat

on edullisin ostaa tukuttain ja vähittäin

Kotimaan Lakkitehtaan Kaupasta
Pohjolankatu 12 Punasenlähteen torin varrella Pohjolan- ja Pietarin-

1991

Halvat hinnat! Työ lujaa! Halvat hinnat!

Paikkakunnan enin käytetty

Haisten Raloiille
Ensiluokkainen työ I Hinnat kohtuulliset.

ra m m»» g]

». Y. lian ja lamperee» vakuus tai y. m.
Myydään halvalla Kenkäkaupassa Torkkelinkatu 1, Schavoron-

Koffin saunatalossa.
HUOM.! Suomal. ia Venäläis-Amerikal. Kalosseja.1 1990
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Lauvantaina Helmikuun 10 päiväni

U J£ I HUMU ja Hylly

1 H ff J§ä I 1 ■ I f ovat viime vuonna palki-

■■••UVlJll IiUIUVIMfUIUI Q Nfl "vat R" a erinomaisen hwiä!
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■b Koettakaa ia arvostelkaa!

-ft->,, 1964 .

Toiminimi

Koivisto, liuljitl
Sekatavarakauppa jaLaivaliike

Paikkakunnan suurin Jauho-
ja Halkokauppa.

j

Sivukaupat:

Humaljoella ja Ingertilässä.

: ""' i>-'-- 'v SV F' '' ' o- ■ '-

Hotelli BeSvcdére
KONSTANTIN EHRENBURG 1995

Viipuri. ■■■■■■ Suositellaan. »-»- Puhelimet 75 ja 2 09.

Sekatavarakauppa Kotterlahdessa.

Perheensmänniile ! A. LundHavin
PURITAS Leipuri ja Koudiittori

Saippuajauhelma Viipuri
Katarinankatu 34. Puhelin 1039.

on erinomainen pesuaine ::: :::

Säästää lyötä, aikaa jarahaa
Ei .vahingoita vaatteita

1996

1967

1448

KARJALA

.Nik as Jarnefe 4ri W^
BI g I Välittää maatilojen, kaupunkitalojen, huviloiden ja metsien1111 Sokä kaikenlaisten liikkeiden irtaimistojen ja puutavaroi-
LI I 1 en

-

oSt'"?a ]a myynpä- Toimittaa kaikkia metsäalaan kuu-
VH I luvia töitä. Arvostelee maatiloja. Hankkii lainoja. Sijoit-

taa rahoja maksutta. Palo-, tapaturma- y. m. vakuutuskont.

B. Peussa
Sekatavarakauppa

Koivisto, Vanhakylä.

Sivukauppa: Kiurlahdessa. 1444

Edullisin ostopaikka
Koti- ja Siirtomaatavaroille on

1981

Talouskauppa.
Pietarinkatu 4. Telef. 13 79.

Aina varastossa tuoreita ja kuivia hedelmiä.
:
—

J. LINDQVISTIN
iißJi- ja rimiuirri

KOIVISTOLLA.

Suosittelee runsaasta varastostaan
kaikkia alaansa kuuluvia tavaroita. 1445

'■f£-'-e&:. >'** '■■■
"'

'■> ;■■ >'' li -'■? '-'' •, .-'
-.

*

■-.;! .'- '•

MI) L ■ LpinnriliibpB gr* tmw >M j"h mi» M», M«M liläl lIIIHIk\9vnopninrflfl rl 11111 Koiviston

■ uuAuui yiii Hrk»Bwässä

Suosittelee liikkeen-
sä teoksia. 1446

i tepffii Pojat la Kiimpp.
Tukkukauppa

Vii »iirissä

Viipurin Kotiteollisuus-
Viipuri, Aleksanterin- |/£|l||lHQ V"P""> Aleksanterin-
katu 31, Telef. 9 48. |\uUUUu katu 31, Telef. 9 48.

SUOSITTELEE Kotiteollisuustavaraa, kuten kotikutoisia kan-
kaita, Kansallispukukankaita ja koristeita.
Pttu-, tuohi-, niini- ja kivitöitä. Monipuoli-
nen varasto suksia ynnä talviurheiluesineitä y. m1972

Lääninvankilan teoksia. :-::-:

«

KeUo-,
Kulta-,
Hopea- ja
Optillinen
liike

3^
1974

X
:?^v..^^a: :c;sy;,- ■•.■-- - ~;-■;■

Sokka & Kopra
Omistaja Juho Sokka

Tukku- ja Vähittäiskauppa
Viipuri, Repolänkatu S

SUOSITTELEE
kaikenlaisia Sekatavara-alaan kuuluvia tavaroita.

W. TATTARIN

Kangaskauppa
Pietarinkatu 10.

Suurella hinnan alennuksella loppuunmyydään
■■■■■■ii Talvikankaat ■■■■■■■■

W. THTTÄHL

Puhe!. 6 68

1971

HOTELLI VIIPURI

EXTRA
suuria

Messiaan appelsiineja
y. m. hedelmiä saatavana

J. SIPOLLA
1966 12 Torkkelink. 12

H:e 33 1912 _: SP
&..
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Paiwalista.
Lakiasiain toimistoja:

Bron»» ja 3. T 1356
Ita-Suomen Lakiasiaintoimisto.

Omistaa varatuomari Einar Hänninen
Punanenlähde Arinan talo. Puhelin 32

tttoOltd Paiak- 6. T. 700. Omist. Ni-
• mitnomari O. Silfverhjelm.

MDm|«ffft Aleksanterinkatu N:o
. uTOißlfll 31 Telef 932

flttn TnnniiV v"Pur' Punanenläh-
UliU milllCl de, cOtso-yhtiöii talo.
I. Mansikka, Pohjol.k. 12;P .811 (virastoissa)

Heikki Riiavuoren Lakiasiaintoimisto
Helsinki. Aleksanterink. 48.
Om.f Veikko Vartiovaara T. 65 79. (Klo 10—

\ Timo Springert T. 47 16. \ —4.

Sanfr. Lojander, Lakiasiaintoim.
(ent. iii jander A Brunou).

Torkkelinkatu 24. selef. 7 75.

OHlAvnn ent- Lääninsihteeri Vahti-
• HISIKH tornink. 12, tel. 50.

A. L. Erikson. Pietarink. 128. P.734
Karjalan Asianajo- ja Kiinteistötoimisto

omist. Ä. E. Paajanen.
Karjalankatu 11. Puhel. 1376. Välittää
myös Hvpotek. lainoja.
iBHfl? fiKtfÖltin Asiana, oto'misto. omist.jgiies lasiraini LauriCaitléDi Helsinki
Erottaja 4, klo 10—2, 5—7. Telet. 1263.
Makkonen & Brunou

(ent. Lindberg & Rosenqvist)
Maununkatu 11. Päivölä, Teloi. 8 54.

Vviirr W*ilr Lakiasiaintoimisto'
K lll6 WIIIL, Kansallispankin talo.

LaKiasiaintoimistoja Pietarissa

A. V HGCHZSIi keuksisla. Moikka
7, pah. 181—49.

Vakuutuslaitoksia:

St Keskin. Henkivak. Yhtiö
Hflltll y "Pu,-än Haarakonttori,
llalllll Vaaaank. 17 (Punasenlähteen
UUllll apteekki talo) Av. klo 10—2

ja 4—6. Puhelin 17 50.

lIiMiKH Asiamiehet Viipurissa:
Joh. FraiHienhaeuser, Pohjoisv.k. 11,tel. 98.
T. Tervola Kauppapankin konttori, tel. Ö 22.
jj, A. Wilska. Fietarinkato 10. tel. 12 71.

■"SSSST FENNIA, "«««

Maamittareita:

fl. SllueKosßi. f^g-^a
luar Unttßera S^i^ti"
OflnflMnlH Harmaidenveljestenk. 5,

. VUOfBIU tel. 7 72, klo 9-2 ja 4-6
6. I. Heite», SEorlfelinl. 9, telef. 978.

'jääkärejä.
P. Thuneberg, sisä- ja silmät. No 10—12

arf paitoina. Pietarini. 12 Telef. 54.

loMori Sössapsrel ssyrs
teja potevia sair. klo I—B. Pohjoisvallik.
1, Ivanovskijn talo, tel. 9 80.

■"pierono in fair<t»nioimtstelijoita:
Maiju Helwe. Alelsanteiinl. 19. T. 1198,

Al. Puurtmen, (Kekoni), Kullerwonl. 9,

telef. 500.

F. Siit'in Hieromalaiws Pietlliinl. 12,

llwainna 10—12 \a 4—6.
A. Hälwe, Pietaiinl. 12. i. 8., as. 6.

Sairaalat:

BilNnins»ilaalassa was«anot«ta»n saiiai.
ta kello 12—2 arlipäiwinä. Jos tapa»
turma on niin maittata laatu», että
fe lääkärin lausunnon mukaan maaiii
pikaista hoitoa sairaalassa, wastaan-
«teman sellaisia jairait» ttnioroiauöen
lllillma aikoina.

yleisellä ojastoll» «leloien sairaiden
luona iayntiaila 110 t*—12 ay., ylsi»
tyisessä huoneessa 110 11—1 ja 5—6
ip., luppatllutislen osastolla tiistai-
sin ja lautoumaisin le 110 11—12 ao.

<ii»«äl»«»isl«n oinstotto Hialonilaitotsel»
la malsulon wastaanoito waraltomil-
le ailipäiwinä 110 2—3 ip.

Kätilöltä.
Neiti S. Vlelentjew puhutaan suomea,

wenäsää, Katariinanl. 41.
htsityinen synnytysloti Suol. 11,t«l. 1241

st:»» Ät. Fredman, Sammon!, 23.

Hntd» Hellsten. Pohjolanllltu 2.

"St. Sar», Braahenlatu 10.

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

Suan», kaup. seurak. pappeja.
Jauhiainen,rov., 10-1 Vaasank. 1 A. T. 1276.
K»»»«ist». Kalewanl. 6, 110 4—5, t. 1179.

Suom. maa seurak. pappeja.

Wittlllinen, Pelleiwonk. 14. tel. 777.

Kirjapainoja:

Karjalan Kirjapamo 8.-T.Kirjapaino
Aleksanterinkatu 19. Telef. Idi.
Työ ajanmnkaista. Nopea toimitus.

Hinnat halvat.
Maalareita:

B. A. Salonen 7

Kirjansitomoja:

Karjalan Kirjansitomo
Omistaja J- Kinnunen.

ilatarinankatu 43. == Puhelin 144
Ajanmukaiset koneet Uudet työtavat

Kultaseppiä:

Kihlasormukset
fculta-, hopea- ja uushopeateokset, pal-
kintomitalit, pokaalit y. m. edullisimmin

W. Porthanitta, Torkkelink. 4.

Läkki-,peltHavaskisepänliikkeitä
C E. Hytönen, Taawetml. 5, tel. 13 73.

Naneellmen luriZte» felä läM». pelti»
ja waskisepänliite, wesijohto» ja loi,

jliuspaja. WalmiZtua laikkm talous-
ja lalennuZtllipeit». H»»».! Maamme
edullisin «stopllilla jälleenmyyjille.

Kaupungin haastemies.
WilH, 3Rö»Snen Kulleiwon! 39. P. 1085.

Erilaisia liikkeitä:
llnnnn avoimia joka arkipäivä klo
SllaCO ii—i ja pyhä- ja juhlapäivi-
nä klo 12—3.

MM Silvennoinen
Herkku- Hedelmä- ja Siirtomaatavara-
kauppa. Mustainveljestenk. 11.Puh. 1218.
SivukatiDpa Torkkelink. 10. Telef. 13.
Hämeen Kotileipomo ja Kahvila, Torkkelink.

28 Nikulaisen talo. Hilda Antila.

Helsingin KuKkobouppa
Pohjoispankin talo, puhelin 2 57

Itä-Suomensuorin seppelesitomo
Karjalan Ruumisarkkukauppa

ZSmjJ&iftfiiifr forkkelik. 6, aistikas työ
halvat hinnat. A. J. Soininen.

Puhelin 1634.

Hotelli ttea
I luokan soittoa ja
laulua klo ','29—12 in.

Pöytien tilauksia pu-
helimilla 213 ja 6 73.

Koiimston meri-
liike.

Maantieteellisen asemansa ja har°
winaijen hywän satamansa tofia, \oxv
ia muodostaa Koiwiston salmi lahti»
neeit, on Koiwistoa täyietty tauppa»
satamana jo wuojisataja sitten. Tän-
ne saapmwat laiwat idästä setä Jan»
nestä nmihramaan maitte"ia tuottei»
ta. Myöskin Ruotsin ja ävenäsän so°
talcäxssat omat Koiwiston salmea käyt-
täneet ankturipaiktanaan, aina sen
muroon tmnpi tullointin on
kuntaa hallinnut.

Mistään omintakeisesta meriitit'»
teestä ei KoiwistMa Ruotsin wallan
aikana, eitä wielä kauan aikaa jäi»
keenpäinkäun kuitenkaan woida pu»
hua, syystä että merilaki siihen o>
taan kielsi maalaiset mhtituKua me-
rellä harjattamasta. Eiwät edes o-
mia laåtejpan saaneet maalaiset suu-
remmissä määrässä kaupungista to
tiansa kulsettaa. Ainoastaan maa°
laistuotteiden ©tenti kaupunkiin oli
heille sallittua. Son aikuiset merilait
oliwat laaditut sillä perusteella, että
eräiden määrättyyn kaupuniien, joi-
ka otimat saaneet n. k. tapulioikeudet,
tuli elää ja waurastua maalaisten ja
wieläpä toisten kaupuntientm kus-
tannuksella.

Tällaisina pysyiroät olat aina 1850
luwulle asti, jolloinKrimin sodan ai°
kana Ranskan ja Englannin laiwas-
tot hawittiwät suuren osan Suomen
kauppalaiwastosta. Kaupan ja meri»
liiiieen elwyttämiseksr antoi hallitus
sitten wuonna 1836 asetuksen, sossa
maalaislaiwoille cmnettim oikeus pur°
jehtia ja kuliettaa lasteja aina Ison
Vritanian satamiin asti. Nasta tä-
män jälkeen woitiin Koiwistolla niin»
kuni muissakin Suomen rannikkopi»
täjissä rumeta omintakeista meriin»
kettä hllriottan!aa«. Tähän olikin
Koiwistolla hywät edellytykset. Hy>
wät metsät antoiwat runsaasti kai-
wanrakennustarpeita. samalla kun
suojaiset ja synxit lahtien rantamat
anlouaat hywiä laiwanmlennuspaik»
koja. Merielämään tottunut wäestö.
jonka karu ja kiwtkkoinen maa wmal>
la tai toisella jo aikasemmin oli pa-
kottanut etsimään toimeentulonsa me»
restä, antoi oiwallista ainesta lai»
mojen miehittämiseen.

Laiwojen luku Koiwistolla nykyään
on ilman lotjia noin 160, eduZtaen
13,000 reg. tonnia. Ia kun otetaan
huomioon, että pitemmän aikaa on
ollut muosittain tuossa kymmenen
korwilla, mieluimmin yli kuin alle
sen. sekä että laiwat kestäwät täyttö»
kelpoisina waan noin 10—12 wuötta
ja wielä, että useita laiwoja on myyty
naapurikuntiin setä Lounais-Suomen
saaristoon, niin huomataan, että Koi»
toistolla rakennettujen laiwojen luku
woidaan laskea tuhansissa. Suurin
osa näistä on suuruudeltaan 50—

100 reg. tonnin wälillä. Joku mää»
rä on ollut pienempiäkin, marsinkin
rakennuskauden alkuaikoina. Mutta
rakennustaidon kehittyessä on laimo»
jen kokotin kastoanut, niin että 100—
150 reg. tonnin suuruisiakin on tääl-
lä jo useita. Ia onpa nykyään tekeil-
lä ylsi kolme mliZtvinen moottorikal»
jaasi, jonka suuruus tulee olemaan
yli 200 reg. tonnia.

Noin pari kolmekymmentä wuotta
sitten oli Koiwistolla «fetta merilai»
wojakin, kuunareja, parkkUaiwoja j.
n. e., joiden suuruus waihteli tuossa
200—500 reg. tonnin wälillä. joista
osa oli rakennettu joko kotona tai
naapurikunniZsa ja osa. warsinkin
suuremmat, ostettu ulkomailta. Nä°
mät laiwat omat sittemmin häwinneet
Koiwistolta osaksi myyntien ja osaksi
haaksirikkoj,en sekä wanhentumisen
kautta aitoon sukupuuttoon.

Nikiinsä nähden owat useimmat
nykyisistä laitooista kaksi mastoista
kaljaaseja, toähempi määrä on jaalo»
ja ja jahteja. Sitä paitsi on Koitois»
tolla yksi 104 reg. tonnin suuruinen
mattustaial!öurnlc.iwa. ioka »välittää

liikettä Koitaistan ja Wnpurin wälil»
lä, HinaajaHöyry, höyryproomu,
moottorilla warlistettu Mjjaafi, joul-
bo lotjia y. m.

Kun nykyisen wanhentuneen meri°
lakimme mukaan un amoaåtaan kaup-
palaitaureikt ja nierikapteeneilla oi-
keus kuljettaa lataaja Itämeren toi-
sella puolella ja sitä etempänä olewiin
{atomiin, niin eiwät koiwistolaiset,
joiden ei to.iDOJOT[ö pienuuden taiia
kannata palkata tällaisia Päälliköitä,
woi Libautll ja Tukholmaa eteläin-
maksi purjehtia. Seikka joko taarsinsuuressa määrässä lmnauttaa Itä-
Suomen meriliilettä ja estää sen
luonnollista kehitystä ja joka tuntuu
sitäkin ikäwämmältä kun naapuri»
maissa Wonäjällä, Ruotsissa ja
Tllnslassa ei tällaista rajotuksia ole.

Enin käytetty satama on JoxtoiSto»
laisilla ollut jo kauan aitaa sitten ja
on yhä wieläkin Pietari, sen jälteen
on Riika, Rääweli ja Suomen sata°
mat pitkin temmStoa sekä Saimaan-
medet. Pohjois-Ruotjin satamissa,
joihin heillä myös on oikeus mennä,
käydään nykyään werr,attam harmain.
Tämä johtuu sopimien rahtien puut»
teestä. w*"' ii*»»»

Tärkeimpiä wientitalvavoita otaai:
hiekka, rapa ja erffaatuisd fitoet, tu°
ten katu», sepeli-, patteri-, sokkeli" y.
m. kiwet sekä halot. Näitä tawaroita
wiedään enimmäkseen Pietariin ja
Kronstadttin. Näistä hiekka», rapa» ja
vatterilkuoet lastataan enimmäkseen
Koiwist!olla, kuin myöskin suuri jouk»
ko halkoja ia jonkun w>?rran katuki»
wiä. Paitsi näitä, wiedään täältä
wuosittain muutamia, lasteia propsia
sekä sabattull puutawaraa Englantiin
ja Ranskaan. Winmekft mainitut ta-
taarat wiedään tataallisesti suurem-
milla lastihöyrylaitamlla, jotka useim»
miten otaait ulkomaalaisia.

Kautta maailman taiime tauosina
taallinnut lamaus meriMkkeessä, jo»
ka ftääasiallisesti johtuu liian suu»
resta laitaa- ja tanniluwusta, on hai-
tallifesti taaikuttnnut myöskin ran°
nikkomeriliikkeeseen. Ahdinkotilaa o-
taat, taarsinkin Itä-Suomen rannik-
koliikenteessä, joka enimmäkseen on
koitaistolaisten hallussa, lisänneet
taida Vanhentuneet luotsi» ja tulli-
säännöt sekä asetus Päällikköjen oikeu-
desta kuljettaa laitaoja.

Näihin epäkohtiin muutoksia ja Po»
rannuksia keksimään ia hallitukselle
ehdottamaan taalitsitaat Itä«Suomen
rannikkokunnat 21 miehisen komite-
an. Tämä komitea Pitii sitten muuta-
mia kokouksia mamittuna taimena
Viipurissa ja laati seiVaperäisen a»
nomuZehdotukfen Itä»Suomen meri»
liikettä painostataien epäkohtien pois-
tamiseksi ja mainitun meriliikkeen el»
wyttämiseiji, jonka anomuksen torni-
tean taaltuutetut sitten taida samana
taln?ena jättiwät Senaarbun.

Mutta tooifra tästä on jo kulunut
kaksi ja Puoli tauotta, niin ei Senaa-
tin toimista mainitun asian suhteen
ole taida muuta kuulunut ,kuin että
luotsi- jatullihallituksen mieltä maini»
tun anomuksen suhteen on kysytty.
Kun näistä epäkohdista on aikoinaan
jo paljon tirjotettu sanomalehdissä
se'tä erNyisiä painettuja pöytäkirjoja-
kin näiden johdosta lewitetty, niin ei
tämän yhteydessä ole syytä näistä
tällä kertaa enempää tehdä selkoa.
Mainita sentään saattaa taida, että
kysymystä oikeu-
desta kuljettaa laitaoja, joka kysymys
muuten on ehkä tärkein jalaajakantoi
fin näistä, an Pidetty taireillä toisel-
lakin taholla. Suomen meri" ja meri-
mieskouluien opettajat otaat näet
kahdessa tanmeisessä kokouksessaan
tätä asiaa myöskin käsitelleet. Ja
tainne kesänä Wiiourissa pidetty ko-
kous päätti kääntyä anomuksella Se'
nailltin puoleen, että rannikolla ole-
taien merimieskoulujen ohjelma laa-
jennettaisim niin paljon että näistä
kouluista päästötodistuksen saaneet
lcotsllttaisiin pätetaM ja saisitaat oi»
keuden kuljettaa pienempiä purjelai»
moja läikkiin ja sen lahtien
rannoilla oletaiin satamiin, sekä että
todistuksen saamista taorten tartaitta»
taaan ammMitotemuksem saataisiin
hytaäksi lukea myöskin rannikkopur»
jehdus. Asiaa lähemmin taalmista-
maan pyydettiin Senaattia asetta-
maan ammattimiehistä kokoonpantua
lomiteaa. Tästäkään anomuksesta ei
sittemmin ole julkisuudessa mitään
kuulunut. Mutta on kuitenkin syytä
taielä toitao» että Senaatti tällä ker-
taa ryhtyy rannikko-
laitaurien ja loka rannillomerikiik-
keen tukalan aseman parantamiseksi.
Rannikkolaitaurien päästyä taöljem-
mille teesille, elpyisi taarmaankin I°
tä°Suomen nykyään melkein nukkutaa
meriliike taaltamerilaitaoillakin.

KoiwiZwn merilHWffeåiä puhut-
taissa on wielö mavmtbacoa että täällä
on myöskin menmieskoulu ,jota tänä
syksynä «liottaa wndennen lukuwuo-
tensa. Tämän koulun tarkotutlena on
antaa tretopuolistu opetusta päällys-
miehille sellaisissa laiwoissa, joissa
nykyisen asetuksen mukaan ei tarmitse
olla merikoulun käyneitä päällysmie-
hiä. sekä walmistaa miehiä siksi kun
merenkuluntarkastajan laatima uusi
asetus, koskewa laiwam ftäällysmie»
hiä, on saanut asmnomaisen wahwis»
tulsensa, jonka olisi
pitänyt tapahtua jo aitaa sitten ja jo»
ta edelleenkin hartaasti odotetaan.
Tämän asetuksen mukaan tullaan
kaikkien lasti» ja hinaaiahöyrylaiwo-
jen päälliköiltä rannitolla ja sisäwe-
sillä waatimaan wähintöän merimies»
laulusta laatu todistus, kuin myös»

KARJALA
kin sellaisten mattustajala-iwojen
päällitölltä. jotta faawat ottaa tor»
temtacm 99 matkustajaa.

Wielä on Koiwislolla oma meri»
mieshuone, joka on jo toiminut w:Ztu
1904. Niiniiään on Koiwistolla tulli»
wartioafema.

Seuraama laskelma ofottaa lähem-
min, miten suuri taloudellinen merli»
tys meriliilLellä on koiwistolaiftlle.
Jos otaksumme lailvojen hinnan kes»
kimäärin oktoan 10,000 markkaa lai°
maa kohti, niin maksaa Mo Koivis-
ton laiMasto silloin 1,600.000 mark-
kaa. Mainita sopii, että nämät laitoat
owat kaikki wakuMamatta .syystä et-
tä watuutusnlllkjut laiwoista joilla ei
ole tutkinnon suorittanutta Päällik-
köä, owat niin rcrfeat, ettei kannata
maksaa niitä. CBcfituiitfsett tarpeelli-
suus on tultu wahilnkllljen fattueZia
kyllä kipeästi huomaamaan ja on Zen-
takia koetettu hommata omaa keski-
näistä wakuutusyhtiötä, joka käsittäi»
si kaikki Viipurin läänin rannikko-
kunnat. Tälle on jo sääntöehdotuskin
laadittu ja useita kokouksia sen joh-
dosta pidetty, mutta puuttuivan in-
nostuksen takia an asia jäänyt toteu-
tumatta. Jos toiielä otllksumme että
kussakin laimassa on keskimäärin 4
miestä, niin on kolo lailvastossa sil-
loin 640 miestä, ja kun joka mies
keskimäärin woidaan otaksua ansatt-
fewcm «makin 500 markkaa kesässä,
niin nousee näiden yhteinen työpall'
ka 320,000 markkaan. Kun laiwan
kulumista ja pääoman korkoa ei oteta
huomioon, nsin woidean sanoa, että
kukin taitaa keskimäärin jättää ehkä
noin 2,000 markkaa puhdastia kefäs-
sä. Tämä fcfoe yhteensä 320,000
markkaa. Siis huomattamia summin
maalaisoloissa. Mutta tämä onkin

tärkein elinkeino.
PurjehduksiÖN kamiattamaisuuZ on

wiime Vuosina waihdellut mellofessa
määrässä. Kaksi Viimeistä purjeh-
duskauttll ow,at kui,wnkin olleet Ver-
rattain hywiä Mrjehbijoille. Kittien,
soran ja hiekan kuljetusta on ollut
riittämään asti ia rahdit niistä oVat
olleet Varsin edulli>set. Näistä hywis-
tä tuloksista on johtunut, että innos-
tus meriliikke?feen näyttää oleVan ko°
Vasti kohoamassa. Wiime syksynä
on nim. ryhdytty rakentamaan uusia
laiVoia useissa kyliAsä. Parhaollaan
on tekeillä 34 uutta laiVQll. Näin pal°
jon ei ole yhtenä Vuotena koZVaan
rakennettu laiwosa KoiVistolla.

lopukft Voidaan mainita, että Kai°
toisto on Suomen maalaiskunnista
ensimäinen laiwojen lukumäärään ja
luultawasti tunnimöäräänlin nähden.

Edistyköön ia laswakuon " sen lai»
wasw ja merikiike edelleenkin. Pnr°
kikööt sen päälliköt ja Varsinkin w&*
ii aikoVat entistä enemmän kehittä-
mään itseään ,ei mnoastaan käytän-
nöllifesti, V«lln myöskin tietopuoli»
sesti Voidakseen sitä paremmin vuo-
luZtaa merimiesmai»
netto p> kestää nykyajan kiitvaassa
kilftailrissa,

K. A. %få.

Kansakouluis-
ta toimistolla.

Wielä 1860 luwulla oli lasten ope»
tus kunnassamme sangen alkuperäifel-
lä kannalla, supistnen pääasiassa sii°
hen oppiin, minkä wantzemmat oliwat
tilaisuudessa lapsilleen antamaan.
Paftiswn toimesta tosin asetettiin jo-
ka kylääNl sunnuntÄkouluja ja olipa

seuvakunnassa koulumestarikm, mut.
ta nämä puuhat eiwät woineet johtaa
pitemmälle kuin ffsäiluwun waikeul.
sien Voittamiseen ja raamatun histo-
rian ja 'katekismuksen ulkolukuun.
Mainitaan myös. että pappilan
«mampselli" ja eräs maisteri pitiwät
tällä lymmenlmvulla jonkinlaista kou-
lu Koiwistolle. •

Näistä puuhista-olNn wain «M
askel warsinaisen perus»
tamiseen. Ei tattoittu muuta, kun että
tunnanwaltuuston kokouksessa 14 pnä
joulukuuta 1869 kokouksen esimies
(kappalainen Rob. Magnus Berg»
man) «osotti lyhyesti sitä werratonta
hyötyä .kuin kansakoulusta olisi tiedon
ja siwistyksen edistämiseksi kunnan
nuorisossa ja myös .että sillä ei wielä
olisi täysi hyöty woitettu. jos waan
miespuolisille tilaisuus WÄmistettai»

sim koulun käymiseen, mutta wasta
sitten, jos myös naispuolet saisiwat
oppia koulussa, sillä he «wat ne, jotka
ensiksi owat opettajattaret ja siwistyk-
efn msimäiset lewittäjät heissä".

Tästä esimiehen esityksestä, jossa
hän erittäin aiwan U. Cygnaeuksen ta»
paan painostaa naisopetuksen tärkeyt»
tä. oli seurauksena, että waltuusmiehet
Päättiwät „yksimielisesti ja innokkaas-
ti, että Vakinainen tansaloulu setä
mies» että naisopettc»jalla asetetaan ja
perustetaan". ..Ja jos waltw ar»
mosta antaa palkla°awut ja opettajat
saadaan, niin koulu 1 p:nä syysl.
1870 pannaan täyteen toimeen ja wai»

kutukfeen". Huoneet päätettiin ensi a»
luksi wuvlrata. Ja 11 pnä tllmmiluu»

<3umaljll2n kansakoulu.

ta 1870 Päätti luitta kansakoulun tar-
peisiin kantaa 40 penniä tultakin ri°
pillätäyneeltä henkilöltä.

Näin oli päästy siunattuun alkuun.
Kunnan päätöksestä ei kukaan walitta-
nutkaan. Ia seuraus oli, että koulu-
puuhat edistyiwät. Asian alkaja, kap-
plllainen Bergman, teki
anomuksen senaattiin opettajain palk-
kaamifeksi ja Päätös tuli suotuisa. 4
p:ltä toukok. 1870 on kuntamme ensi-
maisen kansakoulun Perustamiskirja
(senaatin päätös).

Syysk. 1pmä 1870 alkoi koulu
waikutrcksenfa nimismies Martelinil»
ta wuakratussa „lulmahowi"-nimi-
sessä talossa Kotterlahden kylässä. Al-
kuwaiheista kertoo koulun ensimäinen
opettaja seuraamaa:

„Kolmantena päiwänä siitä kun
kutsumuksen sain op?ttai>cm wiikcmn,
ilmotettiin kculu öbattattxai. <3iCom
ei kuitenkaan Vielä ollut kouluhuonei-
ta tiedossa. Mmö? tietysti riensin ptef-
sumarssissn kentäkseni awasaiZtilai-
suuteen. Sain kuMa, että edellisenä
päiwänn oli *acåu. ?ouluhuoneet wuak°
vatuksi, Vaan kaikki opetuswälineet
puuttuiwllt tykkänään. Samoin puut-
tuiwat oppilaatkin.. Kolme oppilasta
ilmestyi ensimäisenö työpäuvänä. Ope»
'uswälineiksi oli saatu yksi iso pöytä
ja sen siwulle pukkien päälle lauta is»
tuimeksi. Oppilait» tuli Vähitellen
lisää, mm että lukukauden lopussa oli
koulussa parikymmentä Milkasta las-!

!to, joiden ikä toailjtdi 6—13 wuostM
wälillä. Oftetuswälineitä hankittnn
myös wähitellen. Edellämanntun pöy»
dän kolmelle filmille lisättiin istum°
lautoja (neljäs siwu oli opettajan hal°
lussa),- ja kun ei yksi pöytä riittänyt,
haitfittiin toisia tarpeen mukaan. Saa»
tiin myös luokkataulu ja hiukan rämi-
sewä soittokone, kuin myös minä piir-
sin ja maalasin Suomenmaan kartan.
Syyslukukauden lopussa pidettiin jut>
lällinen tutkinto. Silloin, oliwat kou»
lutzlwneet niin kylmät, että Mi olla
päMyZwaatteissa. Tästä nuristiin
ensin minulle, waan kun katsottiin itu-

niin, oli pesä täynnä mustuneita puita
jotka oliwat sinne sammuneet. Hallo"
urakoitsija oli näet toimittanut koulun
polttopuiksi waZtikään suosta nostet-
faija halkoja."

Ulkonaisesti siis koulu alkoi waiku-
tuisensa mitä epäedMisimmissa olo-
suhteissa, mutta aate innosti mieliä.
Awajaistilaisuutoen oli kokoontunut
Laulun johtokunnan jäseniä sekä suuri
lukumäärä muita kuntalaisia. Tilai-
suudessa koulupuuhan alkaja Berg°
man „piti sydämellisen puheen lasten
kristMiseZtä kasvatuksesta, ien wai»
kutuksesta sekä wanhempain welwolli»
suudesta ia julisti koulun awa»
tuksi». , A ,__ Ä_, .„

Tässä awaMZtiKnsuudessa myös
perustettiin koululle n. s. seisoma ra»
hllsw. Koulun ystiiwien latse kääntyi
tulewaisuuteen. He näkiwät, että pa>
hin wastus alkawalla siwMyslaitok»
fetta oli siinä, että fen täytyi turwau-
tua kuntalaisten rahalliseen lannatuk-
feen ja wieläpä niidenkin apuun, jotka
suoraan sanoiwat, että „me emme kou-
lua tarwitse". Tällaisen aincffen waZ>
tustukfen loaimentamiseksi siis perus»
tettiin koulun awcMistilaisuudessa jo
nulinittu rahasto. Suurimmat lah»
jottajat oliwat kauppias: Nikolai Sa>
petoff, joka lahjotti 100 mk., Iwan
Menschugin 20 mk.» koulumestari la.
imftui&i 20 ml. jatalollinen Jonas

„3ulrnahou>i". Ensimöincn kansakoulu Koiwislolla.

Peussa 12 mk. Myöhcmmin tätä ra-
fyxMoa tartutettiin lahjotuksilla ia ar-
pajaisille niin että se 10 touotta myö°
hemmin oli jo noin 2000 mk. ja wuo°
den 1910 lopussa 11.169 mk. Ol°
koon siwumennen mainittu että aikoi»
naan syntyi tästä rahastosta riita,
kun siitä tahto iwat kunnan muutkin
koulupiirit osansa. Silloin smirin lah»
jottaja Sapetoff antoi selityskirjelmän
w. 1889, että rahasto perustettiin
waan Koiwistoul kirkolla sijaitsewaa
koulua varten ja että sitä ei saa en°

ne:i käyttää tuin korot riittävät kou°
lun ylläpitämiseksi. «>:.,

Mutta tarkastakaamme wielä kou°
lun ensimäistä lukuwuotta. Nykyään
olemme tottuneet Maatimaan ja ojaksi
faaZDidianeeifm sen, että lapset aika»
wat koulunkäyntinsä määrättynä aika°
na syksyllä ja käymät sitten kouluaan
säännöllisesti. Mutta siinä suhteessa
ei „lul»nanhowin" kouluposat (tytöis»
tä ei ole tarkkosa tietoja) turhan torit»
kosa olloet, sitä osottaa seuraawa:
Syyskuussa 1870 tuli kouluun 11 op,
MarraZk. „ „ „ 10 „

Tammik. 1871 „ , „ 12 „

Helmit. „ „ „ 4 „

mm 2 „

Toukok. „ „ .. 1 „

Siis pitkin lukuwuotta tuli yhä im*
fia oppilaita. Ia soulun jälkeen tuli
enemmän alkawia oppilaita kuin syys-

lukukauden aikana. Pahasti kuitenkin |
erehtyy, jos luulee, että fyyslukukau»
den alussa taikkafta sen aikana tulleet
oppilaat olitoat olleet toulunkäynniZ»
sään ahlerannnat kuin ne, jotka tuli»
wat muutamia päiwiä ennen koulun
loppua. Ei niin ollut, toaan he saat-
toiwat käydä paiwiin, pari koulua ja
olla taas jonkun epämääräisen ajan
pois koulusta j. n. e. Ensimäiset saat-
toiwat tulla Viimeisiisi. ~= :,

Tätä epämääräistä koulunkäyntiä
ja oppilaiden lehittjtselle turmiollista
tapaa wastustamaan nousi johtokunta
heti ponnella. Kewätlulukauden päät°

talisissa plti johwkuma koululla ko»
touksen, jossa johtokunnan puheenjoh»
taja loh. Bäckvall (Topeliuksen Luon»
nonkirjan ja Maammekirjlln ensimäi-

! nen suomentaja) piti pöytäkirjaa ja
jossa kokouksessa päätettiin „että kos»
ka lapsia lukukauden aikana aina wä»
häwäliä oli poissa koulusta ilman pa»
kottawia fyitä, josta seurasi suurta
hämmennystä opetuksessa, niin päätti
johtokunta, että se oppilas, joka luku-
kauden kuluessa opettajan luwatta tai
muitta laillisitta syittä jää pois kuu»
lusta, ei enää samana luklFautena saa
nauttia koulun käyntiä''.

Mutta hywä päätös ei kauttaaltaan
ainakaan alussa tuonut hyloiä tulok-
sia. Niinpä wuositutkinnossa 1873
tehdystä pöytäkirjasta saamme tietää,
että 51 poikaoppilaasta oli iutkinnos'
fa läsnä ainoastaan 11, ja useimmat
niistäkin ne, jotka wiimeksi oliwat kou-
luun tulleet, josta seuraus oli se että
he näyttiwät warsin huonon käsityksen
annetuissa opetusaineissa''. Kowin
oli siis toukokuun 30 p:n aurinko men°
nyt .Hulmanhowin" poikien hihaan.
Tytöt oliwat fäännöllisempiä. 27 :Z»
tä heikäläisestä oli tutbinnossa läsnä
14.

Ensimöism iohtokunnan iratoboått»
wat jo mainitut seuvakunnan papit:
tirkloherra loh. Bäckwall puheenjoh»
tajana ja lappalainen ». M. vergma»

jfefä maallikot: talollinen Jonas P?us-
fa, lautamiehet Kristum Ratia jo
Kristian Kirppu setä talollinen Alet-
iander Hurten. Kirttoherra I. Bäck-
Wall oli warsin lämmin tansanwalis-
tursen harrastaja, jota jo hänen kir>
iällinen toimmtaniatin odottaa. Mut°
ta warsinllisen toiminnan ja tarmon
miehiä oli Bergman, jota myös Bäck>
wallin jälkeen tuli johtokunnan esimie-
heksi. Ei paljon sitä päiwää, ettei hän
pienellä hiirakollaan lulmanhowin
luo pysähtynyt ja teppiään koputtaen
sisään astunut wälin opetusta kuulo
maan, wälin selwittämään äitien kan»
telllja. Oppilaiden piti myös osata .

näyttää, että he koulussa jokMn oppi»
wat. Tiedon koetus saattoi tapahtua
maanttelläkin, joka tutkinto pojille
«seiniin oli siksi pelottama, että kun he
Bergmanin etäältä näkiwät tulewan,
niin kiireimmiten juoksiwat käpälämä-
keen.

tietysti alussa lo°
konaan puuttuivat samoin tuin tou»
lun kalusto oli Perin puutteellinen.
Mutta jo toisen lukuvuoden lopussa
näemme koulun hawaintowalineistön
olevan warsin aikansa tasalla. Karl»
toju, paitsi Suomenmaan, löytyi kai°>
kista maanosista sekä ftallokartta,
Sandbergin Lummontieteelliset tumat,
Köhlerin piirustusmallit, mittausopil'
lisiä esinertä y. m. Myöskin mainttut
talon pöydät ja lawitsat jo ensimäisen
kouluvuoden aikana saivat siirtyä o°

miin tarkotuksiinsa, sillä nyt oppilaat
sanvat warsinaisestt koulua varten
tehdyt ristikkoialkaiset, kMewakiiwui»
set pitkät pöydät, varuÄettuina risttt»
koihin lyödyllä avoimella kirjlllaudal»
la. Istuimina olivat pöydän pituiset
tavalliset venktt.

Jo vuonna 1872 alettiin koululle
puuhata onnia taloa. Kirkkoherra
Bäckvall lupasi puolestaan vapaan
koulutontin pappilan maalta, mnnal»
ta lähelläKochin rajaa. Mutta kuinka
liekään ; ojia jäi lepäämään mintauan,
että Bäckvall siirtyi pois Koivistolta.
W. 1882 otti kttKoherra Liljestrand

johtokunnan esimiehenä
asian puheeksi jllhtllkunnan kokouksessa
ja tarjosi edellämainitun kohdan pap-
pilan maalta koulun tonttimaaksi,
mutta Maati samalla kunnalta 400 mk.
kerta kaikkiaan tontin korvautseksi lu»
waten tuon summan käyttää pappilan
pellon raivaukseen. Johtokunta otti
tarjmiksen yksimielisesti vastaan ..kos»
ka paikka sekä asemansa, että kauneu»
tensa puolesta on kouluille erittäin so»
Piva". Kunta valtuutti johtokunnan
ajnmaan asiaa eteenpäin, mutta tuo»
miokapitulissa selitetttin asia siten, et»
tä koulun tonttimaasm kuntalaisten
ja kirkkoherra Liljestrandin tekemä so»
pimus on woimassa ainoastaan niin
kauan kuin Liljestrand on Virassaan
Koivistolla. Tällaiseen epävarmaan
kauppaan ei voitu suostua; ja täten
puuha, joka oli ollutvireillä alun tois.
takymmentä vuotta, meni myttyyn.
Johtokunta päätti nyt tiedustella maa»
ta ..ytsityisMa, kun pappilan maasta
saatavan palstan erottamisessa on jo
ollut nim monet mutkat." Wihdoin
tultiin yksimielisyyteen siinä, että!
lu rakennetaan Peltosen perillisten
maalle. Sitten myöhemmin tämä noin
V, ha suuruinen palsta ostettiin koit-
lun omaksi. 1889 alkavana luku.
wuonnll olikoulMa oma talo. Koulu
olikin jo toiminut wuokrahuoneissa 19
vuotta, jolta ajalta oli vuosittan»
vuokraa maksettu 400 mk,

-j

* * *:

JtoMoljben koulu.
10 touotta ensimäisen koulun peniS-

tamifen jälleen alkoiwat MakZlahden
kyläläiset hommata koulua Makslah»
den kylään. 11 pnä t>chMuuta 1880
pantiin asia kyläkokouksessa wireille.
mutta kotoa onni kohtasi tätä yritystä.
14 pnä heinäkuuta oli asia esillä kun-

takokouksessa ja asiasta äänestettiin,
jolloin puoltajat sauvat 427 ääntä ja
waZtustajat 369. Vastustajat wain
fanoiwat: „ei tahdota koulua". Asia
siis raukesi ja heidän kouluhommansa
jm leMmäön täsmälleen 6:ksi wuo>
dch'i. Huhtikuun 11 pnä 1886 pidet-
tiin uudelleenkyläklckous, jossakotoni-
sen Puheenjohtaja W. Penttilä esitti et-
tä kun matkan pituus tekee melkein
mahdottomaksi Varsinkin wähäwarai»
sille lastensa kouluttamisen Kotterlah.
den koulussa, niin eikö olisi syytä pe-
rustaa koulu MakÄahteen. Asia oli
kuntakokouksessa esillä 5 pnä toukok.
samana wuonna ja aiwan yksimieli»
sesti suostuttiin makslahtelaisten ano»
mukfeen päästä eri koulupiiriisi. Ia
to. 1887 alkoi Makslahden koulu torn»
kutuksensa.

£T!¥«v»* _
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EistilLn, Hartolan ja Hnmaljoen
toulut.

Mutta nyt. kun kerran MaFslahden
puoleiset oliwat päässeet tarkotustensa
perille, alkoiwat muutkin kunnan f>
wutylät pyrkiä omiisi koulupiireiksi.
Ia m. 1888 tehdäänkin kuntaan 3
tuollaista anomusta. Saariston
asukkaat ftitiwät Jaakkolassa 22 pnä
illmmit. kokouksen, jossa koulun ta>
peellisuuZ tunnustettiin. Heidän asi»ansa oli esillä mcpÄDkuyn kuntakoko»
uksessa, jossa u piteet jyrkästi tör°
mäsiwät wastatl ':.':;.. Ei muuta kuin
tunoautua ääneö 'm. jolloin kou°
lun puoltajat s«wat 302 ääntä ja
mastustlljllt 251. Puoltajat siis woit°
tiwat, ja jo seuraamana wuonna alkoi
Saariston koulu waikuttaa.

Niemen puoleiset yeräsiwät kesän
luumimpana aikana. He heinäkuussa
(1888) pitiwät kokouksen Wirtin ta-
lossa. Puheenjohtaja Josef Wirkti pu«

koulun tärkeydestä jakoulumatkan
Pituudesta, joka estää lapsia käymäs-
tä koulua. Kokouksen osanottajat oli»
Dat puheenjohtajan kanssa samaa
mieltä. Asia esitettiin kuntakokoukselle
ja se yksimieliiestt hywäksyi kyläkö-

kouksen anomuksen. Ia w. 1889 al°
toi Härkälän koulu waikutuksensa.

0 uinaljoen koulun perustaminen
Nyti hieman toisista waikuttimista
kuin kahden Viimeksimainitun. 28.
1880 lunnin ensimäisellä puoliskolla
oli ..lulmanhowin" kalksoistoulun. e»
rittöinkin tyttöoppilaiden luku sään-
nöllisesti Vähentynyt, niin että luku»
wuonna 1885—86 oli tyttöjä wain
15. Johtokunta tuumittuaan asiaa
tuli siihen päätökseen, että Humaljoel-
le olisi perustettama koulu ja naisopet.
tajan Kotterlahden koulusta fiirryttä»
Vä sinne. Näin taMhtmtin. ja w.
1888 alkoi Humaljoen koulu waiku°

tuksensa Vuokrahuoneissa oikein „hy°
Välla huoneella", sillä tuossa Verrat,
tain pienessä talon tuwassa. jossa käsi
kattoon tapasi ja jossa oppilaat saunat
läsiwoimiinsa turwautua, jotta yli
kynnyksen pääsiVät, oli kohta pienten»
lastenkoulussa 105 oppilasta.

.♦: *

Toiste» koulujen perustaminen.

Toistakymmentä touotta taas lemät-
tyä oikoi kolmas koulujen perustamis»
lausi Koiwistolla. Aftat tähän men*

nessä oluvat eräissä suhteissa suuresti
muuttuneet. Koulujen harrastajat oli»
wat saaneet asetuksesta apua. Piiri-
jakoa koskema asetus 24 p:ltä toukok.
1898 toatootti kunnan jakautumaan
koulupiireihin, joita kuntaamme muo»
dostui 12. Kilwan nyt riensiwät pii»
riläiset loaatimaan koulua piiriinsä,
monet nähtäwästi puhtaasti walistuk»
sen harrastuksesta, mutta monet wain
kewyesti wedoten siihen, että kun heillä
on koulu, niin miksemme mekin sitä,
fatsi. Mutta sama tulos oli kumman»
km suunnan toaatimuksilla. Pahatkin
palmeliroat hywiä tarkotuksia: ja wuost
1903 muodostui ennen kuulumatto'
maksi kuntamme sitoistysrientojen his»
toriassa. Silloin nim. perustettiin
Rautasen, Mannolan. Tiu»
rinsaaren. Saarenpään
ja Kurkelankoulut. 28. 1904

fterustettim Watmwrin koulu. Ti>
män jälkeen on jaettu kahtia eräitä
koulupiirejä, joten un muodostunut 4
uutta piiriä, ja otowt nämä saaneet
kuulunsa seura>llwassa järjestyksessä:
K i u r l a ht i w. 1906. Kotterlahti w.
1907. Kiiskilä V. 1908 ja Patala w.
1911. Kunnassamme on nyt 16 tou°
lua ja niissä 21 opettajaa.

Oppilllstukua kymmenmuosittain o»
sottaa seuraawa taulu:

1870 noin 60 oppilasta.
1880 .. 65 ,»

< 1890 ~ 252 ~

1900 „ 322 ..

1910 .. 823 «

Samassa suhteessa kun koulut owat
lisääntyneet, owat myöskin niitä yllä-
pitämät menoerät kaswaneet. 23.
1871 oliwat wuotuiset koulumenot
noin 1600 mk.. 1903 oliwat menot
suurimmillaantehden 77,887 mk. 23ii»
tenä Vuotena alkaen wuodesta 1905
owat menotkeskimäärin wuotta kohden
olleet 47.871 mk. ja w. 1910 47.843
mk.

Koululaitoksemme sisäistä kehitystä
on suuressa määrin Vaileuttanut opet»
tajain suuri muuttelewarsuus. Erit»
tainkin muutamissa kouluissa owat
Vaihdokset olleet lukuisat, kuten Tiu-
rinsaaren koulussa, jossa on 8:Z opet»
taja jg 8:3 toimintamuosi ja Härkälän
koulussa, jossa on 12:3 opettaja ja
22:3 toimintawuosi.

Edellä on lyhyin piirtein esitetty,
miten kuntamme 40 wuoden aikana on
itselleen luonut koululaitoksen, joka ei
uusia kouluja juuri enää kaipaa, waik»
lapa oppiwslwollisuuslakikin hetimi»
ten woimacm saataisiin. Monesta eh»
tä koulujen waatima aineellinen kan»
natus tuntuu raskaalta, mutta mei»
dän täytyy lujasti luottaa siihen, että
warat. jotka käytetään kansalaisten
henkisen kywyn kohottamiseksi, tuotta»
wat parhaimman koron.

W. V. Scoto.

Suomalaisen Kirjallisuuden
Seura.

Prof. Wilh. Thomsen lahjottllnut
seuralle Elias Lönnrunn muls»

tunpanoia.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seu-
ran fotonisessa fcs'nnjntiona oli e>iUä
m. m. seuraaroat asiat:

Pros. E. N. Seiälä, joka oli läsnä
yliopistomme edustajana, prof. W.
Thomsenin 70°wuotlsjuhlassa Köpen»
Haminassa, toi seuralle prof. Tyom»
senilta lahjana eräitä Elias Lönnro»
tin ja muutamia toanheinpm kielitie*
teellisiä mmstiinpllnoja. Prof. Thom»sen oli saanut ne Elias Lönnrotilta
täydessään Suomessa, eikä katsonut
olemansa oikeutettu niitä pitämään,
maan pyysi saada lahjottaa ne seuralle,
jolle ne luonnolltsesti omat kallisar-
moisia. Seura päätti erikoisessa tir»
jelmässä ilmottaa kiitollisuurensa lal>
jottajalle. -—v—^"

Etfi »su»U!»»n. Mitä helkkaria
fina kulet täällä leskellä yötä?

M?nä haen asuntl».
EM <smä inoi halea asuntoa päi»

wällä?
Kyllä, omaa afuntoa.

Silmäys karttaan osottaa meille
kuinka pitkän rannikkomiiman lahdis»
ta ja niemistä rikas mannermaanran»
ta sekä useat suuret ulkosaaret muo°'
dostawot Koiwiston pitäjälle. Luonto
itse siis on muodostanut mitä par»
haimmat edellytykset kalastukselle.

Siksipä onkin kalastus koimistolaisille
tuottama ja tärkeä elinkeino.

On sanomattakin selmää. että ka»
Kastus Koiwistolla on yhtä Manha
Luin asutuskin. Mitä eri kalastustc»-

Koiioiston ja sen ulkosaarien
kalastus.

taliointiotan loeJtsJh.
Nuotta reistään nitjöten takana oleu/i a tnä n"m'llä nostettu.

Noswautlo suojattu ullisuosulsillll.

Cflta!rrotw «* «*0 ta.
Nuotan perän nosti. »,, »voimin, «atseliiat ostajl».

Talioinuotan icec'oita.
Nuotan perä nostoaulossa. Raileja sliiretään yaawilla kuoppaan, ionlll sywyuttä

eräs ostaia lapiolla koettelee arwostellaljeeu talamällrää.

poja kulunmna aikoina on käytetty, et

kuulune tämän kirjotnksen sisältöön.
Olkoon wam sanottu, että nykyisin
käytännössä olemat werkko°. isorysä,
ja nuottakalastus eiwät ole kotoinkaan
monia wuosikymmeniä tällä seudulla
tunnettuja olleet. Ncnchm inainitms-
ta kalastustalvoista on nuottakalas»
ws. Wertkoja nykyisessä muodossa
hailin Pyyntiin lienee käytetty noin 30
louotta. Taidon isorysillä kalastamaan
ow,ll<t täällä, niinkuin muuallakin
Elelä-Suomessa, opettaneet pohialai.

KARJALA

set. joista monet owat «lmaisesti jää»
neet tänne perheineen aiumaan.

Kalastus talvella.

Verkoilla kalastus on
Kmwistolla j» sen ulkosaarilla samoin
kuin koko Suomen lahden itäosassa
nykyisin yleisin ia samalla tuottamin
kttlaswKtapa talwen aikana. Warsi-
immen talwikalastuZ alkaa heti me°
ren jäädyttyä, tawallisesti tammikuun
keZkiwaiheilla. Ensiksi jäätymät rania-
wedet, ja jo kaksi» jakolmeöiselle jääl-
Ie kalastaja uskaltaa toertkoineen läh-
teä. Sitä mukaa kuin meri jäätyy,
siirtyy kalastus yhä kauemmaksi selkä»
wesille. Niin kauan kuin matka rau°

nikolta kalastuspaikalle waihtelee 5
—l5 km. wiettäwät kalastajat yönsä
kotona, mutta kun matka tulee piteni»
maksi, «ttlllwait kalastajat „putkat"
mukaansa ja silloin alkaa näillä etäi-
sillä autioilla iäätasangoilla n. f.

putkakalastns.

Syy mikä houkuttelee kalastajat
jättämään rauhaisat ja lämpimät k»
tinsa, on se, että saalis etäisten seltä°
mesien symänteillä on paljoa run-
saampi tuin mantereen lähettywillä.

Kalansaalis wäheneekm rannikolle hn=
toin pieneksi aina muutamassa wiikos-
fa», Omituisia owat nämä talNiset
kalastajakylät, jotka 2O
—4O km. etäisyyteen mantereesta. Ei
ole niissä Paljoa waihtelua rakennus-
tumassa. Asunnot „putkat", otoat
kaikki faunan mallisia, noin 2 metrin
pituisia, lewyisiä ja korkuisia, ll/2 cm.
paksuisista laudoista rakennettuja to»
juja, jotka omat sisältä muaratut Hu»
malla ja ftahmilla. SBafoa pääsee tä»
hän majaan owen yläpuolella olewas»
ta 15 sentim. leweästä jakorkeasta ik>
lunasta. Lattiana owat irtonaiset
laudat. Kumpaisestakin fimufeinästä
sekä peräseinästä ulkonee noin 40 sen»
tim. lewyinen lauooista tehty lama.
jota käytetään makuusijana, mutta osa
„putkan" asukkaista nukkui- lattialla.
sillä ..putkassa" asuu 4 tai 6 miestä,
joten siinä ei ole suurtakaan alaa
hennellä. Putkan kalustoon kuuluu
Mielä pieni rauta>°uuni sekä pata, toe»
ben teittämistä Marten. Kysytään lu-
jaa termeyttä ja karaistunutta ruu-
mista, woidatseen parijeniin kuukaut-
ta termeenä kestää taimista putkaelä»
mää. SUlä iltasetta, teen» ja kalakei-
ton arkana «n näissä Putkissa 30—

iu asteen kuumuus, mutta aamusella
saa usein sulatella seinästä irti yön
aitana seinään tnnnijäätyneitä huo»
mittaitaan ja hiuksiaan. Miehet tääl-
lä knikki totiaslareetkin toimittamat,
sillä naisia ei näissä „putkakylissä"
ole. Waihtelua ja jotapäimäistä
mantereen yhteyttä wälittäwät kalas-
totoin luona kulkemat kalan«stajat eli
„raasselit", joista useammat samal»
Ia myymät rinkeliä, ..pulkkia", tupot*
laa ja muitakin ruokatarpeita. Usein
Mierailee kalastajainmajoilla mkeriläi-
siä tai suomalaisia pirtunlVuppiaita,
jatka Venäjän puolelta tätä kaikkmlle
tunkeutumaa myrtkyään kuljettamat
kalastajille suureksi wahingoksi. Noin
2 ja 3 Miikan kuluttua pistäytywät
~putkami?het" kotikylässä kylpemässä
ja omaisiaan terMehtimässä. y

Ainaisena pelonaiheena on talasta»

V

Ma jääiviiuiåinåi, waan koska niistä
puhumme alempana, nnn ftouutam-
me ne tässä ainoastaan tällä huomau»
tuksella. Huhtikuun k>eskiwaiheilla,
jolloin jää alkaa käydä heikoksi,
tetaan „putkakalllZtuZ" ja tuodaan
putkat ft> ironiaan. Tämän tapais-
ta on elämä kaukana
jäätyneen meren keskellä. Reipasta,
rohkeata ja iloista mieltä ei sieltä
puutu, jos tvain saalis on jossakin
määrin tyydyttäwä.

Qn ymmärrettäwää, ettei suinkaan
kaikki iQlastaiait oia n\aa „Putkak2las-
tukfasi", toaan tyytyivät pienemftääsi
saaliiseen, kalastellen rannikon lähet»
tywillä, je£a joskus ewais-
sä käypikin edMisemniavsi. Talwises°
ta werkkllkalastustlNasia c.i jo aikai-
semmin „Karjclla"°lehden Kiwenna-
tvan ja Uudenkirkon numeroissa pu°

huttu, joka täällä Koimiston rannikol»
Ia on melkein samantapaista, joten
tyydymme tvain mainitsemaan, että
toiwistalaiset, ollen aykeria ja erittäin
kätewiä, walmistawat nykyisi:i ja ku-
ten ennen!kin, suuremmassa määräs-
sä itse tvcrkkonsa ja muut kalastustar°
Peensa kuin edellämainittujen pitäsien
kalastajat. Mutta siitä huoliuiatta on
täälläkin yhä enemmän käytäntöön
tulleet tehtaiden walmistamat werkot,
etenkin hailinpyynnissä. Ainoat kala-
lajit, joita täällä werkoilla talwisin
saadaan, owat hailit ja kuoreet.

Nuottakalastus.

Nuottakalastusta harjoistaan Koi»
toistolla nykyään paljoa suuremmassa
määrässä "imn Misissä naapuripitä-
jissä, jotenmuutama, sana tästäkin ka-
lastnstawasta. Kullakin nuoitueella
un oma Qpajllpaitkansa jolla mrkote-
taan I—21—2 lm. pituista siltapohjaista
m?renmatalikko,a, jonka wastassa on
korkea penkere, mihin nuotta-apajan
„faatin" tehdään. Kun meri on jää»
tynyt, hakataan fteiHereen rintaan
„saatin"°awanto ja apajan toastaiseen
päähän „kastuQwanto". Saatin' ja
laskuawantojen wälillä kulkee tah»
dessa riwissä, joiden riwien etäisyys
toisistaan on noin 100 m. n. f. „reisi°
awannot". Nuottue, johon kuuluu
10—14 henkeä, wie nuotan lasku»
awannolle, misiä fe mieswoimin köy»
sien fltoilo uitetaan jään alle. Ta»
män jälkeen annetaan nuotan wähän
aikaa seistä, jotta se ennättää loajuta
pohjaan. Nyt aletaan nuottaa kuljet»
taa „worotalla" „faclitin>ta" kohden.
..Norotta" on reessä olewa tynnyri,
johon nuotan reisistä johtuu nuora,
joka „worottaa" kierrettäessä kietou-

tTe kloa kokemassa.

tuu tynnyrin ympäri. „Worottaa"
Pyörittää neljä miestä riutuien awul<
la. Näin kuljetaan atoannolta awan>
nolle, kunnes nuotan perä on saatu
nostaa aukolle, „saattimelle", joka on
suojattu tuulta ivastaan melkein um>
peenkäywällä olkisuojuZympyrällä.
Nuotan Perä roedetään sitten ylös käsi»
woimin, jolloin nostaaiukossa kiehuu
kirjawana lukemattomia haileja, jot-
ka nuotan kippari mättää jäähän tet>
tyyn kuoppaan, „kopareeseen". Ka»
parret owat noin kuorman wetoisia
tlnkumittoja. Jo aikaisemmin, jos ka>
loja huomattiin apajassa olewan, nos»
nettiin lippu korkean riu'un nenään
merkiksi jäällä olewille kelanostajille,
että kaloja on saatawana. Kalat myy»
dään «pareittain, jolloinkippari mää»
rää hinnon kaloille ja laskee hintaa
lvähinerin, kunnes joku ostajista
„raasselöista", huutaa: „ostottu!"
Talwinen nuotanmeto tarjoaa ensiker»
täiselle paljon mielenliintoista, lni».
mittamaa ja huomioon otettavaa lat»
somista. Sillä se on tarkkaa ja Hu»
lellistä työtä, joka toisinaan meriwir»
tojen y. m. esteiden tähden tulee wai»
waloiseksikin. Nuottueen työwäki an
jaettuawanto, uitto- jakiertomiehiin,
joita johtaa nuotan päällikkö eli tip»
pari. Saaliit owat toisinaan sangen
natsattakin,, tymnieniä kuormia yh»
destä apajasta, tvaan toisinaan saa»
dacuv tyhjä apaja. Jleensä ei kannata
nuottaa wetää, jollei apajasta saada
40—50 markan arwosta kaloja. Nuo»
tat walmistetaan kotana
tuoduista hamppuwerkoista tai wan»
hoista Pietarista ostetuista Newan
nuotista, joista nuotta tulee paljoa
halpahintaisemmaksi kuin uusista wer»
koista.

Talwikalastust» ehkäisewiä haittoja.

Samoin kuin luonto woi oikutella
maamiehelle, samoin se tekee myös
klllastlljallekin. Sillä usein kuluu
joulu-, tammi- ja helmikuu eikä aawcxt
Kolistan rannat ota jäätyäkseen. Sil»
loin on kalastajilla, edessä pitkä ja
ikäwä ..rospuutto". Moren jäädyttyä»
kin awat ainaisena pelon aiheena ja
wllhingontuojina jäänrepeämal
sekä jaäänkokoonkäyminen,
luoppaantuminen. Ensinmamttut, joU
la syntywät kowilla itä» ja koillistuu»
lilla meritmrtojen waikutuksesta, owat
paljoa yleisempiä ja samalla myöskin
tuhoisampia. Ma ne kulettawat man»
tereeseen liittymästä kiintojäastä eron»
neita jäälauttojakauwaksi aawalle me»
relle. Tällöin joutumat kalastajat
muorokuusimäariksi ajelehtimaan pie»
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Koiimston ja sen lähi pitäjien
kalakaupasta.

Lienee sanomattakin selmää, että
«varsinkin talmisin kalastusta harsot-
tamien henkilöiden lukumäärä on

muosi «uodelta kastoamistaan tasMa-
nut. Samalla omat myöskin kalastus-
wälineet kehittymistään kehittyneet y-
hä ottamimmiksi, joten ei «Ie mieles'
tännne toimoakacm mastaisuudessa
saaliin kasmamisesta niin rajotetMe
alueelle kuin Suomenlahden itä°osa
on. Näin heraa kysymys: Onko nykyi»
nen seututunna., kalastus ja fen yh-
teyteen kehittynyt kalakauppa ajanmu»
laisella ja oloja mastaamalla kanna!»
la? Tällä kertaa rajotumme puhu-
maan lyjymytsen jälknnäisestä osas-
ta. kalakaupasta.

Koiwistolla ja jm naapuripitäjissä
talmisin pyydetyt hailit ja tuoreet
myydään jokseenkin yksinomaan Pie-
tariin. Usein Wiipuri ja mieläpä ran-
nikon maaseudutkin saamat iyijtgä
hlllpahintaisempaan turkulacheen hai-
liin. Sillä Suomenlahden itä-osasta
saadut hailit ja kuoreet, omat merrat-
tain suuria ja saman ja mar-
sintin jos ne omat pakkassäällä pyy-
hettyjä on niillä kaupassa paljoa pa°
reinpi armo tuin pienemmillä ja epä-

tasaisilla turkulaisilla nuottahailUa.
Talminen kalanmälitys Pietariin

on nykyään totonaan mielä suoma»
laisten käsissä. Wälittäjäin tointa e»
tupäässä lMrjottawat paikkakunnan
tilalliset jakauppiaat. Tosin muuta-
mat pietarllaiset kalakauppiaat owat
lähettäneet omia asiamiehiään, mutta
nämät yritykset omat mähemmin on»
nistlmeet. Sitä Mastoin koettamat he
fauneilla lupauksilla ja rahoillaan
houkutella suomalaisia mälitauppiai-
ta kynittätocilseen ja tässä he täysin
onnistumatkin.

Kun talmitalastus on alkanut,
rupeaa joukko isäntämiehiä kalanmä-
littäjiksi eli „raasseleiksi". Toimi on
erittäin houkuttelema, sillä silloin saa-
pi olla melkein aina matkalla ja Pää-
see usein Pietariin, jossa saapi istua
„rahterissa" höyryämä lasi edessä,
usein unohtaen. tannattawaOo kaupat
tahi ei. Kalakaupan nykyisellä kannal-
la ollessa on wälikauppiaatlin tar-
peellisia ,waan pahinta tässä on se,
että niitä on aiwan liiaksi paljona jo-
ten kallista aitaa ja työwoimia kulute-
taan turhaan työhön.

Wälikauppiaat Hankkimat lalat ji»

ten. että ajamat kalastajien luo jäälle,
ainoastaan rirtaille kauppiaille tuo»
mat melkaantuneet kalastajat kalat to»
titn. Hinta lasketaan kappaleittam.
Myynti ja osto tapahtumat samoin.
Jos kalat owat saadut pakka?'äällä.
jäätymät ne mekosta irrotettllessa.
mutta jos ilma on lauhkea, silloin o»
dotetaan pakkasta, sillä kalat ainoas»
taan jäätyneinä kelpaawat Pietariin
suuremmissa määrin lähetettäMÄsi.
Kalat jäädytetään limittämällä ne ko»
maksi poljetulle pihamaalle, jolloin
niitä Mielä ahkerasti liikutellaan ha-
raman amulla. Kun kalat owat tar»
peeksi jäätyneet, asetetaan ne nykyi-
sin, jolloin lähetys tapahtuu melkein
yksinomaan rautateitse, niini-
mattoihin eli kuleihin, mutta kuoreet
pakataan enimmältä tyhjiin sokeri-,
tahtoi» ja astiatynnyreihin. Kuoreet
samalla luetaan tarkalleen kappalei-
tain, mutta halli enimmältä puran»
taan. Sillä Venäjälläkin on Miimetsi
kuluneina Muosina alettu yhä enem-
män käyttää painumittoja kalakau-
passa entisten suurtöisten lukumitto»
jen sijaan. Walmirlsi pakattuina kul-
jetetaan kalat lähimmälle rautatiease-
malle ja lähetetään sieltä «mmmäk-
seen rahtitavarana Pietariin. §UO'
mattamimmot lähetysasemat omat
Viipuri Uufikirtlo ja Ty'

r i s e wä. Vähissä määrin lähetetään
kaloja myöskin Perkjärwen. Mustan»
mäen, Rauvolan ia Terijoen asemien
kalitta. Kymmenkunta touotta sitten
tapahtin talojen kuljewZ Pietariin
melkein yksinomaan yewoskyydisfä,
mutta aiwan wiimeisinä wuosina on
tässä kohden muutos tapahtunut,
Wuoden 1909 paikkakunnan talwisaa<
liista wietiin hewosella kaloja Pieta»
min 43 pros. ollen wastaawat luwut
wuonna 1910 noin 19 pros. ja wuon»
na 1911 wain 15 pros., joten prosent»
timäärät rautateitse wiedyistä kalois»
ta samoina wuosina oliwat 57, 81 ja
85 pros. Tämä on erittäin
wa edistys, sillä rautateitse lähettä.
mällä säästetään keskimäärin 10
markkaa kuormalta ja koska Wupurin
läänin rannikolta lähetetään wuoden
neljänä ensimäisenä talwikuukautena
noin 5.000 kuormaa kaloja Pietariin,
nousee säästö 40.000 markaksi.

Wälikauppiaat eli seu»
raawat usein itse yhden» tai kahden
kuorman lähetystä Pietariin. On ii»
sestään ielwää kuinka wahmgollista
tämmöinen ajan- ja matkakulujen
hukkaaminen an. Rikkaanimat wälit»
täjät lähettämät tosin useitakin luor»
mia ja sitten wasta käywät rahat pe»
rimassa. Kalojen kuljetus rautatiellä
tapaZtuu ngkZisjn MWnnHMn nchti»

taluaranu. Sillä Matawarana lähe-
tysmaksu nykyisen hinnottelun mu»
taan tulee kaloista hämmästyttämän
korkeaksi ollen yli 3 penniä kilolta
Viipurista Pietariin. Kalakaupan e»
distymiseen nähden Mst erittäin toi-
mottamaa, että rautatienhallitus aset-
taisi tammi», helmi», maalis» ja huhti»
kuun ajaksi n. s. pitatawarajunan
Viipurin ja Pietarin loälille, joka
lähtisi Viipurista aamupäiwällä ja
joka etupäässä kuljettaisi asemille ter»
tyneet kalMhetykset. Kun ..raasse»
li" Rapiat kaloineen

. Pietariin on
häntä jo wastassa kymmenit»
täin pietarilaisten kalakauppiaiden
lähettejä, jotka tilwan tarjoutuwat
ostajiksi ja pyytämät miestämme lä°
himpään „sainoihin'', jossa kaupat
tehdään rautatierahtikirjojen mukaan
tai useimmassa tapauksessa mennään
taupungMa olewaan kalakauppaan.

Harwoin pietarilainen kalakauppias
ostaa kaloja omaan tiliinsä, waan ai»
noastaan myyntitiliin, se on, hän
myypi eli wälittää kalat paikalla toi»
selle ostajalle. Mutta monasti on iä»
mä Välitys ainoastaan narrcheliä,
Mä ostaja on kauppiaan palkkaama
apulainen. Näin saadaan kalat hai»
walla suomallliselta!. waiktalm ne o»
loat sitä ennen myydyt kaksin merroin
karkeammasta lMnaslu moskowalai»

selle tai jollekin muulle sifä-Wenäjän
suuremman kaupungin kalakauppiaal-
te. Ia kuitenkin kaiikesia' tästä hy»
mästä maksaa suomalainen kalaimvä-
littäjä kiitollisena 10 p ro s. brutto»
hinnasta pietarilaiselle mirkaMeljel»
leen. Kaiken liisäksi tapahtuu Mielä. et»
tä jäätyneetkuoreet eiwät tahdo kestää
lujassa tynnyrissä, sillä Pietariin tul»
iaeå]a on niitä aina jokunen sata mä»
hemmän kuin Koimistolta lähdettäes»
sa. Wai mahtaneeko pietarilaiseen
sataan mennä useampia „pätkiä",
kuin suomalaiseen. Näin ollen ei
ole ihme, että ajattelemissa tansalai»
sissa on matamana herännyt kysymys:

Miten olisi Karjalan kannaksen w«s>
täinen kalakauppa järjestettäwä?

Tyydyttäwän waZtaukfen antcuni»
ner. eoellä olewaan kysymykseen on
wailen ja laaiapermnen tehtäwä. jo*
ten tämänkin, kiriottaia tällä kertaa
tyytyy mnoastaan ääriwiiwojen hah»
moittllmifoen.

Kuitenkin olkoon heti aluksi sanottu,
eitä tämän kysymyksen onnellinen rat»
kaisu riippuu etukädessä kalastasista
itsestään. Sillä jos kalastajiltll to»
dellakm puuttuu wahwaa yhteistun»
netto ja halua wapautua piÄarilmiis»
ta ja pmlkakunnan wälikauppiaista,
iröin aiwan turhia «»at Woin wal.

tion, yhdistysten tai yksityisten pon»
nistelut kauppaolojen perinpohjaiseksi
järiestämiseksi parempia tuloksia tuot»
tamalle kannalle.

Ei liene tuntematonta, että hallitus
miimeksi kuluneina muosina on kiin»
nittänyt huomiota Suomen talakau»
pan järjestelyyn Pietarisia, joten ly»
symys läheisesti kuuluu tähän. Mut»
ta. että Karjalan kannaksen kalatau»
pan järjestely tulisi ehdotetun toi»
menpiteen kautta tyydyttämästi rat»
kastuksi, siitä olemme suuresti epäi»
lewällä kannalla. Sillä toistaiseksi
puuttuu sikäläisiltä asiaan Maitutta»
miltä henkilöiltä tarkkaa paikallisolo»
jen tuntemusta. Tästä johtuu, että
asia sullnnitellacm ja järjestetään sii»
hen muotoon, joka ei tyydytä paikka»
kuntamme tärkeän elinkysymyksen
Maatimuksia. Sillä toistaiseksi kala»
kauppamme järjestelykysymystä on
julUuudesfa siksi mähän pohdittu, et»
tä hallitukselta puuttuu, ainakin ensi»
aluksi, roWeutta ryhtyä niihin suuriin
ja Maroja kysymiin järjestelyihin, joi-
ta tämän tärkeän kysymyksen järkipe»
räinen ratkaisu Muatm. Ei ole mie»
lestämme sillä smirtakaan parannus'

ta aikaan saatu jos Pietariin ai.
noastaan perustetaan Suomen kala»
kcruppaasiamiehen toimi. Likemmälft
kalastajia on meidän väästäwä, suo»

■-
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mlle jäätelille ilman ruokaa ja muuta
suojaa pakkasta ja pyryä wastaan,
kuin mitä kastuneet Putimensa heille
tarjoamat. Tämmöiset matkat päätty-
toät usein onnellisesti pelastukseen,
mutta myöskin onnettomasti paleltu-
miseen ja kuolemaan. Ei arwaa
monesti ylämaanmies pitäissäön hai-
lia niskasta ja lyödessään sitä Mädin-
laitaan, että se on taistelulla hankit-
tu. Mutta n. s. jäänrepeämiä was-
taan on wiimeisinä wnosina ruwettu
tehoisasti taistelemaan ja, erittäin hy°
wällä menestyksellä. Sillä on muo-
dostunut pelastusseura, jokarakentaa
lujia. lewyitä ja merikuntoisia pelaZ°
tusweneitä kalastajain käytettämätsi.
Paljon on wielä tässä kohden tehtäwää
ja työ on aiwan alullaan, sillä siinä
kysytään paljm »airoja Waroja saa-
dalseen owatkm lalaZtaiat kääntyneet
yallitutsen puoleen ja maltittomina
odottamat asialleen onnellista ratkai-
sua.

läänröykkeymiset, jotka syntymät
kowien länsi* ja lounattuulten
waikutuksesta, esiintymät enimmäkseen
alkutalwesta. Niitä wastaan ei ole
mitään taistÄukeinoa. Ne eiwät to-
sin ole kalastajclm hengelle yhtä waa-
rallista, waikkakin taloudellisesti hywin
tuhoisia, sillä niiden Me hautaantuu
kalastajain kalliit pyydykset, joskus
sinne jää Warcoétajain hemosiakin.

Werkkokalastutselle suurta wahin°
toa tuottamat hylkeet, sotka eiwät ai»
noastaan syö werkkoia puhtaiksi ka°
loista, waan sen lisäksi repiwät ne kel°
paamattomiksi, joten 'kalastaja usein
on pakotettu jättämään hywän pyyn-
tipaikkansa ja lähtemään hylkeitä pa-
loon. Aiwan wiime wuosina on hyi»
keitä ruwettu tappamaan myrkyllä, jo»
ta pannaan kalan sisään ja jonka jäi»
koen kala asetetaan werkkoon. Tämä
on osottautunut erittäin tepsiwälsi
keinoksi

Saaliin paljous, aitoo za »auppaa-
mmen.

Turhaan eiwät uuraat ja rohkeat
kalastajat ponnistele, sillä saalis ta-
lastuisen aikana on aina werrattain
hywä, Vaihdellen keskimäärin miestä
kohden päiwässä 5—30 markkaan.
Ja suuri on todella se hallimäärä, jo°

raitaiseen kosketlckseen heidän kans-
sansa.

KÄain toienti mnnikoltamme Pie°
lariin tapahtuu toistaiseksi pääasiassa
Viipurin, Uudenkirkon ja Tyrisewän
kautta. Kalakaupan Mvisi järjestää
siten, että Suomen kalalkauppaa war-
ten perustettaisiin Pietariin päätont-
tori, jossa ei marsin suurta henkilö»
kuntaa karmittaisi. Tämä kämisi mah-
dolliseksi siten, Ätä sanottu konttori
esim. Wiipurin läänissä olisi tekemi-
iissä ainoastaan: kolmen aluekonttorin
kanssa, joidentulisi olla edellä maini°
tuilla asemilla ja Viipurissa. Alue-
konttoreilla olisi omat piirinsä, joihin
otettaisiin tarpeen mukaan asiamiehiä
ja. mahdollisesti suurempiin kalastuZ-
keskustoihin alakonttoreita. Palmeli-
jakuntaa aluetonttoreihin ja asmmie-
hiksi tarmitaan Vuodessa korkei>ntaan
neljän ja puolen kuulauden ajaksi.
Että tämän laatuinen yritys menes-
tyisi, tulisi sen kokonaan olla kalastus-
järjestön käsissä, johon kaikki seutu-
kuntamme kalastajat kuuluisiwat. Jos
mielä aluekonttorien yhteyteen sekä
suuremmille talastuskesVustoille saa»
täisiin perustetuksi aitoon yksinkertai-
sia Moytyslaitoksia, min rannikol-
tamme saatu haili woitaiftin aina myy»
b& yksinomaan ensiluokkcMena sekä
pakattuna siisteihin. ja,

ka talwikuukausina Koiwistolta maa-
ilman markkinoille lähetetään, ollen
Vähintäin 600,000 kiloa. Rahallista
tuloa on näistä, aTmman laskun
mukaan 200,000 markkaa, joka merkit-
see jo suurta erää yhden pitäjän talou-
dessa. Samaan aikaan saadaan kno-
reita noin 150,000 kllca ollen arwol-
taan 100,000 markkaa. Näin ollen
woimme Koiwiston talwikalastuksen
arwostella tuattawan työnpaltkiota
300,000 markkaa. • :, -■

Kalastajat myywät kalat pyyntipai-
koilla n. s. Välikauppiaille eli „raas°
seteille", jotka iällisen Wiipurin ja
Uudenkirkon asemien kautta lähettä»
Vät ne Pietariin, ansaiten toisinaan
hyVinkin kaupallaan. Kewätpuolella
wiewät Välikarlppiaat myöskin hew»
silla kaloja Pietariin asti myytäwäksi.
Pahinta on tässä, että Välikäuppiaita
on liian Paljon, joten turhaan työhön
kuluu kalastukstssa tarwittllwia woi-
mia. Osuustoiminnallisella yhteen-
liittymisellä VoisiwlltKoiwiston kalas»
tajat kalakauppansa järjestää erittäin
kannattawaksi ja heidän tawaralleen
suureinpaa hintaa tuottcHvatsi ja näin
häwiäisiwät kalastajain kustannuksella
eläwät sekä paikkakuntalaiset että pis>
tarllaiset kalainVälittäjät. Ilolla on
mainittaVa, että pieniä yrityksiä on
jo tällä alalla tapahtunut, joille toi-
Vomme parhainta menestystä, edel-
lyttäen niiden saawan laajempaa fan*
natusta, jota ne todellakin ansaitse-
wat.

Kew«t., kesä- j» syyskalastus

Harwoilla werkoilla ka>
lastaminen alkaa heti jäidenlähdön ai-
kana ja sitä jatkuu melkein poikkeukset-
ta siksi tunnes meri taasen jäätyy.
Saaliina saadaan ahwenia, särkiä sekä
muita sekakaloja. Samoihin aäkoihin
pyydetään hailiwerkoilla hailia, ollen
saalis toisinaan erittäin runsaskin,
marsinkin syyspuolella kesää ja syksyi»
sin.

Isorysä on suuremmoinen ia
kaNZHintainen kalanpyydys, jolla ka-
lastaminen alkaa jäiden läbdettyä ja
kestää heinäkuun alkuyuolelle. Iso-
rysiä on tiheäkudontaisia hai I ir y-
siä, hailinpyyntiä warten sekä n. k.
harwoja rysiä, jotta omat siksi

Nantakuwa

fuurifilmäifiä, ettei niissä hallit pysy.
Me saamme isorysästä jonkunlaisen
käsityksen kun tiedämme, että yksin ai»
tawerktona siinä on 150—200 metriä
4—12 metrin lewyistä Verkkoa. Sen
lisäksi on siinä monimutkaiset neli»
osaiset potkut sekä n. s. porstua, jotka
kaikki tehdään 10—12 metriä korkeis-
ta werkoista. Tämän jälkeen seuraa
maata rysä, joka tm useampinieluinen
ja niin suuri, että mies sopii sen sisäs-
sä lvapaasti lintumaan. Rysät wal°
mistetaan Punipuli- ja hamppurih-
masta. Pauloiksi käytetään parasta
terwanuoraa, joka on 2—3 sentimet-
rin paksua. Wilää tarwitoan rysän
warustuksiin suuri joukko korkkia,

kannattamaan sekä paljon
nuoria ja noin 20 ankkuria. Tämän
tähden maksaakin 10 metrin isorysä
800—1200 markkaan, riippuen hinta
Mlllmistusaineiden laadusta. Iso-
rysän laskeminen aletaan ranta- tahi
seltämatalikolta, noin 4—5 metrin
sywästä ja lasketaan semmoiseen we-
teen, että werkat hywin pinnalta poh-
jaan ulattriwat. Laskeminen 'kysyy
suurta taitoa ja tottumusta. Isory-
sillä saadaan kaikkia niitä kclalajeja,
mitä meressä tawalliseZti on ja toisi-
naan hywinkin suurissa määrin.

Aiowerkkokalastusta on
ttasta parina torime muanna wähin
erin harjotettu. Tätä kalastustapaa
harjotetaan aawalla j,a sywällä Medellä
syyZhailin kalastuksessa. Tällöm fi-
wetään lorkcat halliwerkot niin raZ-
keraksi, että ne hywin painumat poh-
jaan ja yhdistetään toisiinsa kiinni
niin paljonkuin niitä on. loZ 7 met-
riä korkeat werkot lasketaan 40 m.
symään Meteen, niin Merkkojonon ylä-
paulaan sidotaan muutamia 28 met-
riä pitkiä nuoria, joiden toiseen Pää-
hän sidotaan Varmasti ka«n"2ttawia
kohoja, esim. pieniä tynnyre»»ä. Nyt
on werkot kunnossa ja jätetään ne tuu°
len ja meriwirtojen kuljetettawaksi.
Mutta jos kalastajat tahtowat jäädä
yöksi werkkojensa luokse, niin kiinni-
tekään weilekin yhtäPitkNä nuoralla
werkkoihin ja silloin woiwat kalastajat
mielensä mukaan kalastaa joko mata°
lammalla tai sywemmällä, lyhentä»
mällä wain kohojen ja werklojcn wä°
lisiä nuoria.

Saaliin myynti ja arwo.

Kewät-, kesä» ja syyskalastuksesta
saadun saaliin 'tuljettawat koiwistolai-
set rannilkohöyrylaiwoissa Viipuriin,
jossc» sen tuoreena kauppaamat merrat-

IKannotasta.

toin korkeasta Hinnasta. Kun äimää-
sin Höyrylmnxllla matkustaa Koiwis»
ton kirkolta Viipuriin, niin tulee jo-
kaiselw laiturilta alxtooituneita toi»
wistolaisia kalastajia kalakoreineen ja
muine kalll°astioine?n, niin että en*

nen pitkää koko laiwan eht* ia kestiosa
on niiden mallassa. Mutta wrhaan
he eiwät ole matkojaan tehneettään,
sillä yksistään myydyn saaliin arwo «n
noin 120,000 markkaa, joka on tulos
kewät-, kesä- ja syyskölaZtnlsesta, pu-
humattataan siitä määrästä, jolä on
käytetty kotitarpeina.

Kasta koiwistolaiset owat tilaisin,-
dessa myymään kalansa tuo»
reena erittäin hywästä hin»
nasta, johtuu tästä, ettei paikka-
kunnalla ole mitään suurempia kalan-
jalostus, ja suolaustehtaita. Viime
wuosina on kuitenkin laitettu Pitäjään
neljä kalansawustamoa, nim. Kirkon»
kylään kaksi ja saaristoihin Mfi.
Niissä sawustetaan pääasiallisesti ha,i-
lia, osittain muitakin kaloja. SawuZ»
tetut kalat lähetetään myytäwäksi etu-
päässä Venäjälle.

Kuolemllnhyppnys Eifllt»rnistll.
Parisissa on muuan itätoaltalainen rää-
tali Frans Reichel ollut keksitoinään e-
läänlaisen lentolverhon. jonka, atoulla
saattaa pudottautua korkealta maahan.
Tämän lveihon kestätohyttä ja täyttö-
kuntoisuutta, josta keksijä oli täysin Iva-

kuutottu, piti hänen i'aada «myttää ja
julkisesti koetella. Hän saikin toihdoin
Parisin poliifilta lutoan tehdä kokeensa
Eiseltvrnista .„

,

SBinne sunnuntaina piti kokeen tapah-
tua ja suuri ihmisjoukto leith' koetta kat-
somaan. Reichel nousi toinin ensimäi-
seen keriolseen mukanaan tveihonsa, joka
oli walmistettu ohuelta silkistä. Puhalsi,
iDO\maZaå tuuli, ja monet lehottiwat Rei->

cheliä luopumaan lokeestaan, mutta tur-
haan.

Hetkisen näytti ~lento" onniZtuwan,

mutta äkkiä tuli tuulenpuuska ja repi
werhon rikki. Seuraus oli se, että on-
neton Reichel putosi hirwittawällä nopeu-
della latuun ja murskautui pahoin. Kun
ensimäiset ihmiset riensiwät paikalle,
hengitti hän wielä, mutta kuoli sairas-
huoneeseen wietäessä.

kemyihin 81 kg. laatikoihin. Kuoreet
lajittelisi sen sijaan asiamies, fuuruu-
den mukaan kolmeen luokkaan. Kuo-
reet olisi samoin pakattoma esim. 50
kilon laatikoihin. Kuoreet sekä hailit
ostettaisiin ja myytäisiin yksinomaan
painomitoilla, huomioon ottaen, että
erisuurista kuoreista maksetaan eri-
lainen hinta. Tällä tatooin järjestet-
tynä tulisi paljon aikaa ja työtä sääs-
tetyksi jo täällä kotona, Marsinkin jos
kalastajat itfe aina toisiwat saaliinsa
määräpaikkoihin, lukuun ottamatta
„putkakalastajia". Mutta mielä Pai-
joa suurempi merkitys on tällä Pat-'

kaustamalla Pietarissa, sillä nyt siellä
tapahtuisi kalojen myynti ainoastaan
laatikoittain, nmhin täällä merkityn
laadun ja armdn mutaan.

On jo kyseessä jawi>reillä koko Wii-
purin läänin rannikkoa käsittämän
lalastajajärjestön muodostaminen.
Luonnollisena rattaisumuotvna pidäm-
me, että tämän järjestön tehtä-
maksi jää seutukuntamme ja mikZ»
ei koko Suomen kalakaupan järjestä-
minen Venäjälle. Toiwottawaa Maan
on, että hallitus aikanaan ymmärtäisi
raha-awullaan tukea tämän elinkeino-
kysymyksen onnellista ja järkewää rot-
kaifua. .„ ~,41

Koiimst olainen tietäjä.
Ennen lvanhaan, lun ei Koimistolla

ollut lääkäriä, mutta sairaita, oli, toimit-
tilvat wanhat «ufot menestyksellä läälä-
riMvirkaa. He eitvät, kuten lääkärit ny-
lyään, tehneet opintomatkoja eteläisiin
maihin, toncrn etsiwät wiisautensa pohjan
pimeiltä periltä, aina Lapista asti.

Huomattawimpia näistä ~Lafti,nkäwij-
pöistä" oli noin 43 anteita sitten kuollut
Warpu Wesalainen. Häntä naapurien
lirojen tähden loaikea tauti 8
wuoden ajan, pääkin inhötäänsä tutisi.
Kun ei muista apua, lähti hän ukkonsa
kanssa Heinosella Lappiin (toisien tietojen
mukaan Lepftäwirroille) ja siellä Hänen
tautinsa parannettiin, lvieläpä hän itse
oppi shlvät wiisaudet. Lapin noita sa-
noi: „Pane nyt hameesi kuuman saunan
kiukaalle, ei se siinä pala, sitten saat tie-
tää kaikki." Euko ensin esteltyä teki
työtä neuwottua, ja hänestä tulikin tie-
täjä, jonka wertaa ei muisteta. Eräitä
hänen witsauksiaan kerrottakoon tässä.

Sima Teilvahaltiala ja Tahwana
Wartela valensiwat rannalla lailvaa.
Warpu sanoi heille: „Ftkettää, itkettää,
lhl' rantoi nuohoo". Eiwättä wielä
saaneet toista mastiakaan pystyyn, lun
jo lailoa tuli liwikkorantaan ja särkyi.

Ristolan Hioppi eli Warwun naapu-
rina. Tälle Warpu tiesi sanoa: „A. sm-

nuu, naapur', ei täst' tuwast' hautaa
toiiä". Mies kuolikin kohta Penttilän ja
Wirtaniemen wälillä Miinaan. *■■< ■■

Edeltäpäin hän myös tiesi, kuka häntä
tuli „fa raan luokse" halemaan. Erään
kerran hän itsekseen höpisi: »Kiire on,
kiire on, mustahaijamen hewonen tulee
kohta minua hakemaan". Silloin Her-
man wainaa sanoi: „Älä hulluttele".
Mutta kun kohta helronen Niemestä päin
ilmestyi kartanolle, niin täytyi Hermanin
tunnustaa: „Noiia oot".

*

.

®eHaificv'jot?a fairaétiWat „>ner«his-
tä", Waiftu tixrnnasti paransi. Jun
sairas oli tfrnottunut tautinsa, toctti
ilLarpu siitä saada tarkemman f.cbon tai-

lakeinollll. Hän teli mailan »«reen.
Kesällä, tun West oli lämmintä, ei tällai-
nen matta erikoisen roaikea ollut. Vlut-
ta sailllita tuli tallvellakin ja silloin ei
muu «teen, lun etsiä jäältä solveliaß
reikä, johon olisi woinut upottautua.
Talvallinen atvanto oli ahdas, sen-
louolsi SBarpu talvallisesti upottautui
nuotan saattimen reikään, pannen salon
rintojensa alle ja roälistä oli joku nmla-
na katsomassa, ettei wahinfba tapahtuisi
ja että eukko pääsisi «iästä pois. Ko-
toaam eukko aina toi hylkeen laswaa

muassaan. Ia «oannossa ollessaan hän
toisessa kädessään piti raZtom» ja toisella
nosti merestä reetta raswan päälle, lu-

„Meri musta,
tves' tvalkee,
ota meri ommais,
ota wes' ommais"

Hxlmä luettiin 3 kertaa ja joka säleellä
nostettiin rastoaan lrettä. Jos sairaas-
sa oli merehinen, niin raswa weti laetta
lisäänsä. Tämä raZwa sidottiin kipeän
paikan päälle. Eulko toimitettiin jäältä
mitä pikemmin tuumaan saunaan.

Kun Martfaar?!! Mikko oli wiinaa
Nlupallll ja hänen hclvosensa wiinakuor-
niineen Kolin kartanolta karkasi, niin

tiesi .Warpu Mikolle kertoa, ettei hewoZ-
ta olleet toiskaalit käsiinsä saaneet, tvaan
oli se Soukan metsässä kahden puun wä-
lilla ohjas reen alla. Tämän Warpu
sai tietoonsa tinaa lvalamalla. •*-.,- •

Joskus Warpu käytti mahtalvaa tie-
taaaa kujeiluun. Siitä kerrotaan seuraa-
waa:

Hämäläiseltä Mannolasta wietiin tyt-
tö Saaienpäähän ja nuodem«Zt«n piti
tullea Warwun talon ohitse. Silloin
miehet fanoiwat Warwulle: „Tee. mum»
mo, lonßtii, että saatais nuodemiehiltä
wiinall". Hlummo ensin lowin eZ-

feuiXKTO suostu» lujeiluun. Otti luu-
tahawuja ja> leipäpalasia \a teli näillä
ffSGtfo. Nuodemiehet ajoilvat hurjasti

i ItannolaZta, mutta lun tulitvat Warwun
< talon kohdalle, niin hewoset «iwät pääs-
; [«et p«is Kailasta. Kauan lima letötail»

tua joku muisti, että tässä talossahan
asuu poppaämmä. Nuodemiehet meni-
toäi taloon sisälle ja pyysitoät: „Tule
hywä eukko apuun", ja samalla antoitoat

miehille toiinaa. SBarpu sanoi, mitä oli
tehtätoä, ja nuoteet pääsitoät pälkähästä.

Kerran hetoonen kariasi Tertoahartia-
lasta Pulliin ja ui sieltä Teikarin saa-
relle. Saadakseen hewvsen tulemaan ko-
iiin, pani Warpu kirween seinänrakoon
ja ripusti siihen hetoosen länget. JkZ-
kantasesta lepästä tehdyllä nuijalla piti
hytoin taidolla lyödä kirtoestä. Mutta
kun Warpu ja muut «ikuiset oliwat hei-
näniityllä, niin taitamattomat lapset sil-
lä aikaa ottiwat leppänuijan ja löitoät
kirtoestä niin paljon kirin jaksoitoat.
Mutta näin ei olisi pitanht tehdä, sillä
se oli maksaa hetoosen hengen. Liian
ankara lyönti waikutti liian tooimU-
taasti. Hetoonen tuli niin rajusti lo-
Tim, että oli aitoan toaahdossa ja laa-
tui kartanolle, josta kuitenkin wähitellen
tointui

tCJ5."Ä^**

Syynsä sillälin: fUtvti (läwelyllä):
„Min!ätähden luu näyttää min lalpeal»
ta tänä Utana?"

Herra: »Sentäyden että se »n saanut
walwoa useat illat ja yöt perätysten moi-
i>än tähtemme", >.

rimme kerto» Vuosikymmenen ajoitta
faawuttllmm«Ul fofetnuJfia näiltä wesil»
tå. Useista kertoi: uijista ilmeni, etta
jnert, joka nyt nim tyynen» ja taulu, ifetta
lemahteli, saattoi toisittaan olla >tyi».
nen ja armoton, waatien ?a,
lastajain ja Purjehtijain hengen ja o>
maisuuden. Vähitellen uni moitti sel»
kertojat että ku»l jat, mutta minä, jolle
ensimäinen roaynibuoro oli jäänyt, wal»
tooitt.

Suurenmoinen ja m eleen sainuUia on
tunnelma, joka wa"aa mielen hämärry»
toanä elokuun tjö-n;: aalualla n.erellä la»
lastajaiveneessä. Hämärään lniffuu nä»
löpiiri kaikkialla ja suurta hiljaisuutt»
häiritsee main jonkun kaukana kulkeman
höyryllliwan koneen yksiwikkvmen jyske.
Hiuimeinä, kuten harsoon peittyneinä,
loistamat taiwaan lvalot. Tuntuu kuin
olisi suuressa temppelissä, joka laikkialla
yhtyy itse taiwaan kanssa. Vlie»
len täyttää wiikistätvä rauhan tunne, jo»
hon ei wäsy eikä kyllästy.

Wahtiwuoroni oli aikoja sitten loppu»
jnut ja idän tainxts jo lvaljennut, mutta
en raskinut nukkujia herättää. g)f)töffiä
«Wall Sipi silmänsä, oikoo jäylistyneits
jäiseniään ja lausuu: «Aurinko alfcj
noustu, jo on aika lähteä". Tuokiossa
lltvat kaikki walweilla. Kiireesti alettiin
nostaa lveneeseen werlkoja, joissa hailit
wälttuilvät kuin hopea auringon ensi sä»
teiden lvalossa. Tällä mätin oli tuuli
woimiZtunut. Purjeet awattiin ja täyttä
waumia kiidättää ..Fuotsija" meidät to»
tirantaan, jossa kotimäki oli meitä ilo»
mielisinä wastacn ottamassa.

AjllaillstuZtll harjotetaan nykyisin mj.

nessa muabeå\a Europan talastuZles»
lustoissa ja Sland.naw.an rannitolla.
Sicuasieiacui setä liilluw.Ua nuotilla
«iä tontuilla ja weitoilla, —,

Suomassakin on ajotalaZtus werloilla oi»
lut tunnettua ja käytännössä lähes wii>
sitymmentll wuoim, Pohjanlahden
llllllstajain beekuudessa. Mutm syyslä
tai todesta on sen läytHniö sangen hi»
taasti tewinnyt.

Suomenlahden träsafan fa!ata;a:n
lestuudessll lienee aioxoezifeiaiaämsta to»
le.ltu p,enesfä määtässä noin lähemmäs
lymmentunta muotia. Niasta jen jäl»
leen, kun talaZiustentarkaZtllja I. U.
Sandman wiimeksi, kulune na iesinä on
tehnyt waiftnaisia opetusmattoja tätä-
laisten talastajain testuuieen, «n sen
täyttäminen tullut paljoa yleisemmäksi
itäisellä Suomenlahdella. Waisinlin
Suursaaren ja Haapasaaren kalastaiat
owat ajowerko.lla ermomai,
sen hywiä tuloisia sela kewät- että syys»
tÄllstulsessa. Sopimin aita
talastutseen on aika elokuun altupualeln
syyskuun loppuun. Vtyök)emm!n tulewln
liian pimeät ja pitkät yöt, joten on wai»
leata jäädä yön ajaksi kauwas
ja wseintin myrsk)is«lle merelle. —.

Useissa tapauksiZsa on näyttäytynyl e»
dullisemmatsi ajowerloill» lalastaminen
tuin pohjaweitoilla, losta edellisillä on
suurempi mahdollisuus saaliin löytämi»
seen luin iälkimäiiillä.

* 9 *

Suurenmoisen ja käytännöllisen isory,
Dn tetsimiseZtä kalllnpyydyi,cnä tulee
Hunnia weljeksille Anders, Kaarle
ja Matt' Borgille. Nämä weljel.
set syntyiwät Koliolan maaseurakunnan
PalontyläZsä Borgin tilalla wuosien
1810—1815 wälillä. Anders Borg huk.
tui ja ai-aiijeen lvuonna 1858 eräälle
kalastusmatkalla, mutta Kaarle kuoli
wasta w. 1900, lähes 90 muoden wan»
hana.

Isorysän keksiminen on kysynyt teli,
joiltaan suurta ammattitaitoa. EBer»
rattain nuorina onnistui weljeksille Äim,
minkin ilman suurempia roaileulsia sen
isorysämallin walmistaminen, joka sem.-
moifenaan on wielätin käytännössä. Wel»
jetset, jo.den tila sijaitsi Palojoen suus-
sa Pohjanlahden rannalla, haijottiwal
suuria kalastusta sekä joessa että sei
läheisisisä merenlahdissa. Ia niinpä
ryhtyiraät he miettimään mitenkä saisi,
tvat suuremmassa määrin wangitukfi
näihin aikoihin täällä runsaasti esiinty»
wiä „isosiiloja" sekä muitakin lohensu.
luisia kaloja. Tuloksena oli että „h ar«
to a isorysä" toalmistui touoden 1830
toaiheilla. Uuonnollista oli että toeljek«
set saitoat uudella „umpisoklelollaan!'
runsaita, saaliita sekä lohia että siikoja
Lähes 30 touotta pysyi tämä keksintö
tunnettua toerrattain pienellä alueella
Palojoen suun ja „TtorlänBö"«<salnien
lklaslajain 3esluudessa. WaZta lSßft
toaiheilla alkaa isorysän käyttö letoitä se,
kä pohjoiseen että etelään päin. En»
simainen, joka käytti isorysän mallista
hrnll,- -eli tiheärysää oli Pietarsaaressa
asutoa kalastaja Johan Pålsi o n.
Tämä tapahtui touonna 1862. Ver-
rattain myöhään wuosien 1875—1880
waiheilla on toasta isarysäu käytäntö tul-
lut tunnetuksi ja käytäntöön KoitoiZlon
ranniloilla. Täälläk-n tämä taidollinen
pyydys antaisi hywiä tuloksia, etenkin
aawoilla ulkorannoilla, mutta silloin s«
on altis myrskyille, jotka tämän kalliin
pyydyksen turmeletoat, joten kalastus sil»
lii useinkin tulee »vähemmän lannatta
jtoaJji.

«aupunlilaisntiti: Outo letunne»
hasta jotain hyötyä?

Metsänwahti: Kyllä, se pitää letun
lämpöisenä.
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{"ilcnnosen tehdas.

muistelma ajokalasiusmatkalia ja u>ah<in
htstor

Uneliaasti I'patiitollt laineet wasten
Koilmston saaren H,eklcirantllll tun me

puolisenkymmentä saarelaista ja alle-
liijottaja walmiZtausimme laaclla lii-
reellä eräänä elotuun iltapa iloänä ajo-
weittolalllstulseen. M,«het olijat
tuoneet tukin mukanaan 2—3 kpl. S met-
rin korkuisia hailitoeikloja, joita nyt li-
witinune tatrillllißtll lastaammln, jotta
werkot kohoinecn hyioin >.io;ranfitoai we-
den pinnan all:. Samalla sidoimme lver-

kot yhteen, niin etä "syntyi nx.'"!oiata,
jossa oli 12 werlkoa, ollen noin 600 met-
riä pit?ä sekä prnta-alaltaan 4,800 ne-
liömetriä. Arwelimme haawiin
jonkun hailin Verkot asetet-
tiin saaren paraaseen lalatrcneeseen, kalsi
maZtoiseen ..Juoksijaan". Rokan SBillen
ja mmun 6 aitoen uutta punaista toho-
iyunyriä otettiin toerkkojen kannatt-meksi
sekä pari wanhaa isorysän kohoa. Wielä
asetimme toeneeseen noin 200 metriä
nuoraa, anklurin sekä ..konttilllrin", jon-
ne emännät olitvat toarcmneet toähän
haulattatoca siltä toaralta, että honseläs-
sä rupeaisi hiulasemaan. Lyhdyt yli myös
kaikella muotoa tocreefccrc warattu. sillä
yöt olilvat jo pimeitä ja kansainwälinen
ajokalastlljain merkki on kaksi lvalleaa
merkkitulta weneen etumaZtossa. Kun
olimme mielestämme täysissä toarusteiZ-
sa. niin toene työnnettiin rannasta ja
purjeet letoiiettiin, mutta hiljainen Iou«
nastuuli ei saaren suojassa saamit toe-

neeseemme tarpeellista nopeutta, joten ii«
toukasti tartuimme airoihin ja pian
toaahtona kohisi toesi toeneen kokassa, tot-
tuneiden ja tooimaNaiden lasien airoja
liikutellessa. Vlannasen Sipi, joka touu-
sikhmmeniä oli Snomenlahoen toesiä lyn-
nellyt ja siis hytoin tunsi felkätoesienlin
pohjat, istui perässä lvenettä ohjaillen.

Kolmisen kilometriä soudettua päästiin
saaren suojasta ja tuulta tuli tarpeeksi
purjeisiin, joten Sipi komensi airot pois.
Tasaisesti ja »varmasti loittani «Juok-
sija' 'yhä kauemmaksi ulapalle, meidän

Ajouierkkokalastus.

ja isorysä.

: mulawasti loikoillessa ja tupakoidessa
istuimilla. Kun olimme parisen

tuntia purjehti.-eet ja Soimisten saaren
Pittänniemen kärki alkoi himmetä näkö»
piiristä, n,„n arveli Sipi, jonia olim-
me walinnect jeffen lapteenusi, että jo
näillä roesilla pitäisi wertkojen kastua, jo-
ten flä&ti purieit» kokoamaan. Ils' taks'
oliwat purjeet kasassa. Sipi mittailee
reettä, jou. siinä oli noin 40 metcvii.
Olimme keskellä Suomenlahtea noin 20
?-:. ei-sii*4;ybc?i;ä Koiwisto.: saaren ran-
nasta, Soinimme yhteisesti, että wcr-
kot l2Zietllllu ainllllstaan 5 metrin ctäi»
syyieen pohja»tll, joten kohotynnyreihin
jidciranc 27 metrin pituiset nuorat, jot»
la sitten kiinnitettiin trerlkojadan ylä«
paulaan. Näin saatiin 5 m. pohjasta
werkcn alapaulaan, 8 m. Merkkaa ja 27
m. tverkon yläpllulllsta lvedenftintaan.
siis yhteensä 40 metriä. SEerkkojadan
toisessa päässä olemaan wiimeiseen lo-
hann kiinnitettiin tvene. Näin oliwat
toeribt lasketut ja me jäimme toerkkoi-
nemme ja weneinemme tuulen ja meri-
tuirtojen ajeltlllVaksi. Ilta oli jo myö-
ljäkfi kulunut ja aurinko tukasi, toiime
säteillään hiljaa wäreilewän wedcn kal-
woa. Weneemme ja wertkojata kulki
aluksi itäänpäin SeiwäZtön nientä koh-
den, mutta myöhemmin yöllä kääntyi
tuuli itään ja mekin aloimme hiljalleen
solua länteenpäin. Noin pari tuntia
werkkojen laskemisen jälleen ehdotti Sipi,
että tarkaKteiaisiin kuinka on kaloja
tverkkoihin tarttunut. Nostettiin „jadan"
toista päätä ja huomattiin jonkun hai-
lin Weriisojen yläreunaan tarttuneen.
Artreliiin tämän johdosta, että hailit o-
wat enemmän pintamesissä ja silsipä nos,
lettiinkin roerkkoja 10 metriä ylemmäksi,
joka tapahtui aiwan helposti lyhmtämäl-
lä kohojen ja werkkojen wälisiä nuoria
sanotulla määrällä.

Kun olimme illastaneet, ottaneet lu-
fin mukawimman asennon ja fhtyiiäneet
piippumme alloiwat harmaantuneet totoe*
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Koutristolaisia.
len sitte 16 «vuotta laiwan päällhSmiehe-
nä. Tänä aitana hän purjehti useim,
missa Itämeren satamissa ja Pohjan»
merellä aina Englannissa asti. Pui»
jehtijana oli Peuss» huomattawimpia
merimiehiä.

Mutta hänellä on riittänyt aikaa n»,

neen muuhunkin tehtäwäan. Ennenkaik-
kea on Hiob Peussalla kunnallisen elä»
män alalla suurimmat ansionsa. Hai»
rastaen kunnalliselämää jo werrattain
nuorena, tuli hän lunnallislautakunnan
esimieheksi ttmonna 1887, ollen tässä toi»
messa yhtä mittaa 23 Muotia. Tehtä»
toänsä hän suoritti tunnollisuudella! ja
huolellisuudella. Olipa melkein kaikki
kunalliset tehtätvät usein hänen huole-
naan. Edistysmielisenä tunnalliZmiehe-
nä ivaikutti hän suuressa määrin kun-
nallisten olojen ja toalistuspyiintojen le-
,hittHmif«en kunnassa. Kunnallisille har-

'rastuksillo hän onkin parhaat woimansa
omistanut ja täyttänyt. Hänen alkuun»
panostaan perustettiin myöskin kansa»
koulu Eistilään.

Muihinkin tehtäloiin on PeuZsallll
riittänyt aitaa. Niinpä hän on ollut nel»
jä wuotta kihlakunnanoiieuden lautamie»
henä, jäsenenä papiston toirfatalojen !«U,

talunnasfa, lunnan palolvaluutmsyhtiön
esimiehenä lolme touotta j. n. e. Kaiten
tämän toiminnan ohella on hän hoitanut
\loJo lattiaa maataloutta ja tauppaliiket»

I lä. Edistyshaluifena miehenä on hän
ollut auttamassa ja suosimassa myöskin

! nuorison »valistuspyrinnöitz.
j heikontuneen terweyden tähden täyttzl

hänen w. 1909 lopussa erota lunnalli»
sista toimista eitti hän enää ole jaisa<
nut muihinkaan yleisiin asio.hin ottaa o»
saa. Mutta niin pitkän ja toimeliaan
häiwätyön jälleen woitm jo tyynellä mi«,
lella lepoon »vetäytyä. .

Cehtallija Anton Mannonen.
i i

Muas toiminnan mies on nchostin
tehtailija Anton Mannonen. Hoitaen
weljenfä, merikapteeni Matti Mannofen
kanssa laajaa fekatalvara-. saha» ja myl»
lyliilettä, riittää häneltä aitaa ' moneen
muuhunkin tehtätvään. Uudenakaisena
maanwiljelijänä on hän ensimäifiä kun»
nassaan. Mutta samalla hän on innok»
laimpia maamiesseuran toÄnimiehiä.
harrastaen sydämestään takapajulla ole»
loan maatalouden elivvttämistä tun»

j nassa.
Kunnallisien asiain harrastaja hän on

ollut wuositMmeniä. Hän kuuluu sii»
hen harwalukuiseen tantajoukloon. joka
kunnallista elämää ohjailee. Harwat lie»
netvät ne kuntakokoukset olleet, joissa et
Anton Mannonen olisi mukana ollut.
Walistuneena ja edistysmielisenä »viehe»
nä on hän waikuttanut marsin fettoeesii
kunnallisten asiain kultuun kunnassa.

Kaikki muutkin hyträt pyrinnöt ja hai»
rastukset owat saaneet Mannosessli in»
nollaan kannattajan, olipa kysymyksessä
taloudelliset tai siwistysharrastulset

Kapteeni Matti Mannonen.

Oikea karjalaisen hilpeyden perikutva
on merilapteenl Matti Mannonen, teht.
Anton Vtannosen tveli. Käytyään Wii-
»purin merikoulun antautui hän merimie-

, heisi. Mutia jouduttuaan Pohjanmerellä
»vaikeaan haaksirikkoon, josta ikäänkuin
Ihmeen lautta pelastui, huomasi hän, että
Biaimex on fittekin !ra!awampaa kuin
»vesi ja ryhtyi .veljensä kanssa yhdessä
laajaa livettä hoitamaan

! Merilvahinko e, kuitenkaan hä,:en har«

raswÄaan purjehousaswihin woinut
Häwittää. Ama hän an enfunärfenä nm«
lan», kun men asioista puhe tulee ja joi»
höntin toimiin o» ryhdyttäwä. Wilho
Penttilä»u»inajlln fan&fa H2n oli puuha»
massa merimieZhullnetta Koiwistolle ja

merimieZhmmoen asiamiehenä hän on ol»
lut melkein «sen peiuZtamißajast» asti.
Kirkonisännöitsijänä hän «n ollut wuo»
desta 1905. Kun muutama wuosi tala»
perin ranmkloluntalaiset asettiwat kemi»
tean pohtimaan lmmiNopuijehtijain o»
loissa aitaan saawwia parannuksia, oli
Matti Mannonen sen toimeliaimpia jä»
seniä. Eäästöpanlin johtokunnassa hän
on ollut pankin perustamisesta asti. 2"Jo*
nissa muissakin, tuten kunnallisissa y.
m. toimissa hän on ollut ahkerasti mu»
kana. <

Matti Mannonen on parhaissa «nai-
missa, niin että hän ennättää wi«lä teh-
dä palion työtä monilla aloilla

MaanwllielllL 3. Peltonen.

Monipuolinen ja tunnettu mies on
maanwilzelijä Immas PeUonen lunnas»
saan. Fsonpuoleisen maatilan wiljelemi»
nen «t ole hänen ailaans» lolonaan riiZ»
tänyt, waan on häneltä liittänyt aitaa
moniin muihin puuhiin ja hommiin.
Nuorempana ollessaan hän toimi kauan
aitaa lautamiehenä. Sittemmin hän on
ollut ahkerimpia lunnall smiehiä kuuluen
lautakuntaan, ollen erilaisissa tunnalli»
sissa komiteoissa h. m. Nyiyään hän on
waiwaÄhoitolautakunnan esimiehenä.
HolhouZlautalunnaZsa hän on niinikään
ollut pitkät ajat. Kaikenlaisissa rakennus,

lllutatunnisfa ja hommissa hän on ollut
aina Mutana. Kunnalliset asillt omat
Nxtllanneel hänen harrastuksensa ja nli-
%m hän onkin täysin perehtynyt. Vlutta
monet muutkin harrastukset onxrt hänen
huomiotansa kiinnittäneet ja aina hän on
walppaasti mutana, milloin joku edistys,
hanke on kysymyksessa, olkoonpa se sitten

tai muita asioita koskeloa.

Kauppias 3, Piironen.

KaupMs Juho Piironen on hänkin
ahkera kunnallismies. Kunnallisia asioi»
ta hän on seurannut jo lähemmäs pari
kymmentä touotta, ollen milloin lautaiu
nan. millo' - /luntalotoutsen lvaraesimi
henä. Kunnan esimiehenä hän oli ww.
18l>8—1910. Kaikenlaisissa lunnallisis.
sa toimissa hän on ollut käytetty hytoin
paljon ja hairastulsella ja innolla hi'
niiihm tehtäwiin on osaaottanut. KoiwiZ-
ton säästöpankin johtokuntaan hän on
famlunut alusta asti. ollen nyttemmin
mvnet tcvohet pantin kamreerina. Soi»
loiston Höyrylaitvayhtiön isännöitsijänä

hön on niinikään ollut nseat iouobei.
WllliZtuspyrinnöihin on Juho Piironen

ahkerasti ottanut osaa. KonviKton kirkon*
lylän nuorisoi«liassa hän on ollut tois»
lakymmenta touotta ahkerimpien ioulos-
fa työZlentelemäZsä, milloin esimiehenä,
milloin minlinlaisessa tehtälvässä. Piiro»
sen perhe on ollut aiwan wäsymätön täZ»
sä työssä ja samalla innolla seuiaawat
sekä kauppias «M rouwa Maria Piiro-
nen täi» työtä yhä edelleenkin. Nimikään
on fania perhe ollut Koiwiston nuorsuo-
mala,sen yhdiZtylsen perustajia ja sen
ahkeriinpina jäseninä

TarnrVkkaana liikemiehenä on Piironen
hankkinut wllkalocm taloudellisen aseman
itselleen. Mutta samalla hänellä on riit»
tänht aikaa moniin yhteisiin hyödyllisiin
pyrinnöihin. , - \

Cn». wal«»päiw2ml« will>» Penttilä.

Huomattawimpia, laajimmalta tunnet-
tuja loiwiewlais» «li waNwftäilvämies
Wilho PenitilH. Häm ei tosin ol«
lut toitoiatofamen shntyjäHn. waan «Ii
synhnyt Suomenlahden aattojen leskellä,
Smlrsanressa nmiillsl. 1 p. 1854. K«°
ten muutkin ulapan aukean nuorukaiset
antautui hantin merimiehen määrälliselle,
Jmrittt reippaalle alalle ja eri tnerä tyn-
nettyäön suoritti hän Wiijnirin merikou»
tussa kauppalaitourin tutkinnon w. 1877.
Sittenkin jatkoi hän tvielä meren lullua
wuuteen 1883. jolloin asettui „maamyy»
täksi" ostaen itselleen tilan KoiwiZwn
Makslahdellta ja ryhtyen maanwilielijäksi.
Vlutta hänen toimintahaluista, luonnet»
taan oi M» maanwilMjän ammatti
thhdyttänyt. toaifto hän hoitikin sitä eri»
thisellä huolella, pannen maanloiljelyksen
tilallaan oiwallifeen tuntoon. Tämän
ohella harjotti hän laajaa kauppaliikettä,
omaten MalZlllhdella maakaupan ja usei»
ta laiwoja. Puutawaram wientiä bar,
jotti hän melkoisen fuureZsa määrä«>'<l.

Näitten kaikkien toimiensa «hella liitti
häneltä wielti aitaa hleifempttn teM«
wiin ,jo3sa H3nen suuri ja monipuolinen
Sjftrnsä tuli ahkerasti käytetyksi. Innok.
laana kunnallisten asiain harrastajana
viti hän hartaasti osaa KouoiZton kun-
nalliseen elämään ja oli pian luntansa
enimmin Nhtettyjä luottamusmiehiä.
Manet oliwat »e kunnalliset toimet ja
tehtälvät, jotta touoiien kuluessa hänen o»
Kalleen wlnvat ja jotta lailli hän täytti

kuntalaisten tyfityvä isyydeksi, aina lun
hän tunki asioitten ja kysymysten hti,
meen huolimatta tilapäisistä tuulahdul»

„ P-sista. ■"
Tämä hänen monipuolinen lykynsä ja

harras toiminiunia tuli onnen pitlää laa»
jaltcr tunnetuksi, saawutti yleisempää
AlottcnnuZta. Vlmrulsena tästä walit»
ifkii hän Rannan tuomiokunnan edusta»
jatsi tlllonpoikaiZsäättitzn 1894. 1897 ia
1905 waltopäiwille. ollen säätynsä huo,
mattaivampia jäseniä, jota todistaa setin,
että hän toiimetsi mainituilla hxiltioöl''»
loilla oli jäsenenä tärkeässä waltiowalio-
tuunassa. Alusta alinen luului hän sää-
dyn nuorsuomalaiseen ryhmään ja sorto-
wuosien aitana oli hän innokkaimpia pe,
rustuZlaillisia, aina lvalmiina työhön ja
toimijaan peiustuZlaillisunden hytväkst.

Nuorsuomalaisiin kuulumana oli hän
luonnollisesti täysin iänsanloaltainen
mielipiteiltään, länsantvllltaiÄen aattei-
den elähyttämä. Samalla hän oli hai-

ras walistutsen ystäwä ja laitli loalis-
tuspyrinnöt saiwat hänessä innokkaan
kannattajan niin työssä luin uhraukiis»
sakin.

KeZlellä tärkeätä, kiireellistä waltio»
päiwäthötä katkasi tuoni äkkiä hänen elä-
mänsä langan parhaassa miehuuden ijäs»

fä helmikuun 14 p. 1905. Masentaman
waikututsen teli tämä odottamaton luo»

lonsanoma laajoissa piireissä. Hänen
haudMaan osotetut lukuisat kunnian oso»
tulset myöskin osaltaan todistuvat, kuinka
suuresti suosittu, hän oli ollut, kuinka hä»
neltä Mielä oli paljon odotettu, miniä
«varmaan olisi täyttänyt, jos elon päiwiä
hänelle olisi suotu.

Lntinen ««nnaUislautak. esimies
!). Peussft.

Toimellllmipia ja monipuolisimpia hen-
iiluitä Koiwistolla on entinen purjehtija,
kunnallis- ja liikemies Hiob PenZsa. Jo
14-wuotis«?tll hän alitti merenkulun, ol°

KARJALA

i Kapteeni Blob Rörnpötti.

Merilapteni Hiob Römpöttl oli allu»
aan merimies. Jo wuonna 1878iälfi hän
purjehtimaan, purjehtien paitsi Itäme»
rellä, myöskin Pohjan» ja WHlimerella.
Kaspianmerellä hän niinikään purjehti b
wuotta. Näön heittenemisen tähden täy»
tyi hänen jättää merimiehen ammatti.

Sittemmin on kapteeni Römpötti ollut
jo kolmattakymmentä tauotta manner»
miehenä. Mutta ei suinkaan joutilaana,
wllikta kowa kohtalo onlin heikentänyt nä«
ön aitaan kokonaan. Wilho Penttilä-wai»
naan kanssa hän hoiti laajaa selätän»,
ra° ja puuliifettä ja sitä hän on edellisen
kuoltuakin hoitanut. Kunnallisia asioita
hän on ahkerasti seurannut.

Valistusasiat eiivät ole häneltä suin?
laan jääneet laimmlyödyitsi. MakZlahden
nuol ioseuran esimiehenä hän on ollut
Pitkät ajat, auttaen ja tulien mainitun
seuran toimia monella tawalla. gleisiä
asioita hän seuraa mitä suurimmalla
huolellisuudella. Mataa&ta kohtalostaan
huolimatta hän on säilyttänyt nuorekkuu?
tensa ja iloisen mielialansa. Nuorten
joukossa hänet aina nähdään heidän pyr»
timytsiään hmmärtäwänä ja niihin osaa-
ottllwana.

Aptetd. «i ID. Kolehmainen.
i

Ahkera ja wakalva kunnallisnnes on<ch«
teekkari Wittar Kolehmainen. Kunnlllli»
sia oiioiia hän on fanan seurannut. Kim,

nan esimiehenä hän «n ollut ww. 1206
— I9OS, Säästöpankin hallintoon hän on
kuulunut lato pantin olemassaolon ajan,
ensin kamre«ina ja sitten hallinnon pai»

heenjohtajaiKt. Nykyisin hän «n touotta»
lautakunnan puheenjohtajana.

WaliZtusyZtäwällisenä ja ediZtyZmieli,
,sena on apt. Kolehmainen kunnassa y»
lierfesti tunnettu.

w 1
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Kauppias G. L*im..

Tarmokkaina ja yritteliäinä liikemie-
hmä cwat weljetset Mram ja Gabriel
Aenkleri kummssaan j» laajnnmillakin a-
lueilla tunnetut. Is>Lwainajansa pe-
rustllmaa liikettä otoat he yhä laajenta-
neet ja nyt onkin lenkkerin weljeZten se-
katawarllliile kai laajin Koilvistolla. Sen

ohessa harjattawat he laajaa puutawara»
liikettä yhdessä tehtailija Antton ja Mat-
ti Mannosen kanssa. M)öZkin haijotta-

ttxtt he laajaa ranniMnneiiliikettä. o»
mistaen ison joukon Mrjelaiwuja.

Ounnallisiinlin asioihin owat he «Uu,
noet joslalm määrm osa»

Kunnallislautakunnan esimies
X. peippo.

Lukuisissa kunnallisissa toimiÄsa on
lnllnvahtimestaii ssalle Peippo toiminut.
Kunnan paloaputzhtiön esimiehenä hän
«m toiminut toistakymmentä wuotta. Ny»
lyään hän on kunnallislautakunnan esi»
Miehenä sekä kunnan lahastonhoitajana.
Een ohessa on hän ollut monenlaisissa
tilapäisissä kunnalliswimissa ja tehtä-
lvissä.

Käytännöllisten tointensa ohessa on
Kalle Peippo aina ollut »väsymätön nuo»
risoseuramieS. Hän kuuluu Kirkonkylän
nuorisoseuran perustajiin ja wielä ntzttin
hänet nähdään melkein poikkeuksetta jo»

laisessa nuorisoseuran iltamalla ja lo«
loulsessa. Eipä ole haiwinaista nähdä
häntä näytelmälawalla tyttäiensä ja poi»
länsa lanSsa.

Kalle Peippo «m nuorten paiiZsa söi-
lyttänyt ituonmtewfa ihm»teltäwällä ta-

Ivalla. KeZtäwällä hariaKtillsellaa» on
hän antanut nuorisolle hylvän «simerlin

1, luinla nuarelaZ mieli ja nuoruuden
ihanteet wodaan säilyttää wanhuuteen
asti. *

Kaupanhoitaja luliuc *uiän on myos-
lin niitä miehiä, joilta ei innostus ja

hairastus heinillä lopu. Varsinaisen teh»
täwänsH ohella «n laupanhoitaja Knittu
ama nähty mukana kaikissa stwiZtyspy-
linnoissa, milloin raittiusseuroiZ,sa. mil-
loin muissa. Nuorifoseuia-asialle hän on
kuitenkin enimmän lämminnyt. TäZsä
työssä hän on aina ahkerana toimihenki-
lönä työskennellyt seuran alusta asti;
siis wähän maille parikymmentä touotta.
Nykyääniin hän on seuran esimiehenä.

Kunnalliset asiat enoät suinkaan ole
jääneet häneltä huomaamatta. Usein hän
on ollut tunnan waiaesnniehenä. Pirteä
mies Jerrasfaan. Ennättää paljon wei-

lattein rastaan warsinaisen työnsä o-
hella. Wlmhenemrsesta ia wäsymyffestä

ei ole tietoalaan.

Opettaja K. K. Talwinen «n synty-

nyt Häinfässä to. 1843. Pääsi IywäZly»

län feminaaiiZta 1968. Oltuaan
pailassa ensin lyhemmän aitoa opettaja-
na tuli han lalenteiiwuoden alusia w.
1874 KoiwiZtolle, jossa pysyi-
Im kuolemaansa oSft w:een 1905, ■ <■*

Opettaja Satoinen di niitä ivanhan»
fanfan miehin, jotta anlaiuuttalin täyt-

täen panilvat lapset oppnnoan. Hän nä«
tyy siinä onnistuneenkin, Mä usein toie-
tökin Tuulee sanottawon, että hänen op<
lpilaansa aliwat hy»m ..setoiä". loÄuS
ihon tosin monien ..asiamiestensä" touots,:
,saattoi wiitoästyä tunnilta, mutta oppi-
loat eiwät suinlaan silloinkaan loähnn-
mällä päässeet. Silloin illasta otettiin
aitaa talsin kerroin lisää. Säännöllilsis-
sälin oloissa saattoi koulupäiwää jatkaa
tunnilla tai parilla yli sen mitä lutujär-

jeZtykse.'/ oli merkitty.
(

'

\

Kunnallisen ja seurakunnallisen elä-
män aloilla toimi op. Talwinen huomat-
tatoaZti. Kun hän tuli Koiwistolle, oli
täällä kunnallinen elämä wasta heitolla
oraalla. Monet ankaratkin muistutukset
teli op. Satoinen tilintarkastajana ol»
lessaan raha-asiain hoitaa waßtaan.
Werotuksessa tahdottiin Yhä Pysyä wam«
halla henkilökohtaisella perusteella. Täs»
tä Taitoinen walitti ja seuraus oli, että
oli sii,rryttäwä äyriperäiseen werowl-
feen.
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Kirkonisäntänä toimi hän lolcmllistll
25 touotta, jolla ajalla rahastot pienestä
alusta laswoiwat warsni huomattawilsi
fum myöölin niiben hoito tuli jäiliperäi-
f«ll« lannalle.

Nuorempana ja erittäinkm 1830 lu-
wun alkupuolella oli Talwinen sangen in-
nosiumit mu!n<liZtutkimutse«n. Useat le-

sat hän samoili syntymätihlakuntansa,
Jämsän, eri pitäjissä, w. 1880 Mui-
naismuistVyhdislylsen stipendiaattmatm.
Näillä matkoillaan hän keräili wanhoja
esineitä, lirjotti muistiin kansan kerto-
mutsia wanhoista linnoista ja tappelu-
paikoista, iotoili seurakuntien arkistoista
historiallisia tietoja y. m. Täten hänelle
kerääntyi mainitun kihlakunnan muinai-
suudesta loko laajat muistiinpanot, jotka
hän kaikesta päättäen aikoi julkaista,
mutta tuntemattomasta syystä on yritys
kesleytynyt.

Ahloenanmaalla hän käwi oppimassa
hailien suolausta ja perkausta. Matkan-
,sa hawllinnoista julkaisi hän pienen kii-
jäsen »Silalkain suolaamisesta", jota ja,

ettiin kalastajille. Myös käwi hän halul-
lifia persoonallisesti opastamassa.

Sanomalehtiin, erittäinkin Ilmariseen
ja Mipurin Sanomiin kirjotti hän ahke-
rasti \

Opettajatar V ltida Mölsä tuli o«
pe!ttajattar«ksi „lulmanh»min" iyttälan-

satouluun 1882. Kun tästä tehtiin seka-
kansakoulu M. 1888, muutti neiti Mölsä
opettajattareksi Humaljocn samana Muon»

na perustettuun kansakouluun. WiraZ»
taan erosi hän täysin palmelleena M.

1902 ja elää Mielä Maimiltaan pirteänä,
a.itaen kotonaan alkuopetusta lapsille.

Neiti Mölsä oli niitä opettajia, jotka
tailen moimansa käyttälvät koulun hy*

»oätsi. Wieläpä hänellä tähän tarkotuk-

seen näytti Moimia riiaaman enemmän
luin opettajalta kohtuudella möisi maa-
tia.

Neiti MöMllä HumatMlla ensin oli
60 oppilasta, iopa joskus lofo joukon jen-
iin yli. Jo enftmärsenä »vuonna, jolloin
loulu toielä toimi ahtaissa wuokiatzuo-
neiZsa, oli hänellä
toistasataa oppilasta. Kun poikain lasi»
työopetus otettiin koulun ohjelmaan, ei

neiti Mölsä ifitölöän laMvatuljen »oäli-
kappaletta tahtonut toisella wowuttaa.
Han läwi ja opetti pojille»
tin lasitöitä.

PiirWiset eiwät aina osanneet antaa
täytik aitova hänen uhrautuivalle työl-
leen. Mutta kun tarlastaja joskus ta»

wallisesti leuan tvuvdessa -osu» tähän
syrjäisen kylän kouluun, niin ei hän woi-
nut olla lausumatta ihmettelyään siitä
erinomaisesta puhtaudesta ja säntillrsyy»

Kestä, nnlä kaikkialla pienempiin yksityis»

kohtiin asti Hallitsi. Ei siellä pieninkään
turo lattialla »viihtynyt eitä pieninkään
tahrapnrios puhtautta häirinnyt.

Tällainen työ tehtynä innolla ja läm»
möllä «i »voinut olla hedelmää tuotta,
matta. Eräs hänen tarkastajistaan, lii»
jottaessaan hänestä Kansaloulun Leh-

deSfä, lopettaa lirjotulsensa näin: „@a»

laisuuS. miten opettajatar, heikko nainen,

»voi näin waikuttaa oppilaisiinsa lie o»
salst haettatva siinä, että hän tietämät»
loan on noudattanut ja noudattaa suu»
ien ajattelijan Rousseaun lausetta
..opettaja muista joka tapaulseSla,
että opetuksesi tulee näyttäytyä enemmän
työssä tuin sanoissasi: sillä lapset unoh-
tatvat helposti, mitä heille sanoo tahi on

fanonut, mutta ei sitä, mitä on tehnyt".

Huomattawia puriehtijoita owat olleet
paitsi jo edellämamÄut, S i mo Ratia
Hmnllyoelta, Jonas Kurki Kurte.
lasta, Adam Ratia myöslm Humal»
joelta. Kahdelle edelliselle antoi senaatti
w. 1876 oikeuden purjehtia lailkim Iti,
meren satamiin. Ahteria merimiehiä fela
purjehtijoita oliwat myöskin laallv ja
Aleksander Peussa Vlatslahdesta (nyt
kuollut), Gabriel Ratia, Timo Rolta ja

Israel Rollanen Humatzoelta.

Hotelli Andrea
I hiekan soittoa ja
laulaa Ma »/«» 18 lp.

Pöytien tilauksia pu-
helimilla 213 ja 6 75.

■Muilta toimialoilta mainittakoon iässä
herastuomavi Fonas Raiia, Leopold
28irffi ja Paawo Kauliamen, jolla «lvat
lunnallifissa y. m. ijfeistésä toimissa ol-
l«et ahkerasti mutana.

Caoansaarelaisici.
Kun muistelee niitä miehiä, jotla o»

wat tuntuwammin wailuttaneet ullosaa-
rt«n henkiseen lehithlseen. niin täytyy
myöslin mainita liertoloulunVpettaja I,
Wettestrand. Hän wsin ei ollut
milään lolleasii oppinut, mutta siitä
huolimatta on hänellä suuri meltitys u»
lanmutajana fiwistylsen Mainiolla. sti«
wiNoa ja karua oli maaperä, johon hä«
nen tuli luokkansa iskeä. Enimmäkseen
myrskyistä ja piimistä oli hänen työpäi-

tvänsä. Mutta tyynenä kulki ukko waan
auranturessa, tuntui wallan ihmccllisel-
tä hänen lewollisuuiensa, waikkei hän al-
luaiio-.nll saanut «sakseen muuta kuin y-
lenkatselta ja HLWäistysN. Ia Malira
nykyinen fukupolwi on nähnyt tulokset
hänen työstään, ei hän kumminkaan wie-
lätään ole saanut osaiseen ansaittua tun-
nustusta. Lawansaaren ja Seiskarin his-
toria kyllä tulee sen aikanaan näyttä"
mään, lun tulemme siirtymään <cjaå|"a e»
teenpäin. Nyt otvat tapahtumat wielä sil«
sk lähellä, ettei niihin moi saada oikeaa
MalaistuZt».

©lkoot nämä muutamat riivit Manhuk-
selle kiitollisuudella omistetut.

Harmaantuneena ja kockana lokeneem-
pana monia muita seisoo nykyisen suku-
polwen leskellä seitsemllnlymmemvu^ ■■ < ~ '

2tpi Määriä. Nuoruuden ja mie-
huuden päiwät on ulko kolonaan kulutta-
nut merellä, niinluin muutkin Lawan-
saaren miehet, sillä kukapa saarelainen
sitä maalia elatustaan saanee. Monc:
toaarat ja tvaiivat nähtyään, monet lowat
koettuaan on hänkin köyhästä poikaselta
lohottuaan jommoiseenlin warallisuuteen
jäänyt saarelle hywin ansaittua lvanhuu-
den lepoa nauttimaan. Monet sekä hauZ-
kat että surulliset ja järlhttäwätkin ker-
tomukset on ukolla teiiottawana elämän-
sä taipaleelta. Tarmoa ja ponteMmtta
on ullo tailiZsa toimissaan osuttanut.
Kotisaarensa lvalistumista hän on aina

harrastanut. Niinpä hän «It ensimäisiä
iialvcmsaaren kansaloulun hommaajia,
saaden työstään niinkuin muutkin uran-
aukasijat »vihaa ja katkeruutta. Myuhem»
min hän on kyllä saanut työstään tun-
nustustalin, koslapa hänet tvalittiin mo-
Hellaisiin luottamustoimiin. Monessa a»
siassa tysytään hänen neuwoaan wielä
nytkin wanhoilla päiwillä.

Olioon hänen esimerkkinsä nykyista
sulupolweatin kannustamassa samallai-
sim ponniZtulstin saaren sekä henkisen
että aineellisen tilan kohottamiseksi.

K. Ti.

Nuorille naisille warotutsels». Nm»
ri, eteivä mies ali tullut mielisairaalsi.
Päilvllt päälsytysten pohti poitarauN»
seuraamaan tapaan:

Äjyölleni se ei Yllä, taskuuni se ei
mene. Automobnlm waioitustormena en
woi sitä käyttää, sillä siitä ei lähde ääntä.
Lamppu se ei ole, kosla se ei walaise.
Ei se myöskään ole kynä. piippu eikä il»
mapuntari. En ymlnärrä . . .

Sairaalassa läwija kysyi liikutettuna
lääkäriltä, mista tuo mies oli tullut mie»
lisairaaksi.

Lääkäri huokasi: „Wuosi sitten sai hä»
molsiaimeltaan lahjan, jonka tftma «li
omin läftn nxllmistanut".

s/
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ttZaatcilousoloista
v Koivistolla, \

sfuten tunnettua, on Koiwistolla
merÄiitkeen harjotus ja lalastus ol-
leet huomattuwiu, ölisnfeinojo ikimuis»
toisista ajoista. Nämä elinkeinot
owat warsinkin ailusemmm olleet war>
sm tuottawia. Mieswäli «m sentähden
suurimmaksi osaksi antautunut näihin
ammatteihin, jokseenkin tarkoin. Ke«
nellä ei ole ollut tilaisuutta purjehtia
omissa tai oman ftitäjän laiwoissa,
hän on lähtenyt kauempaa samanlais-
ta ammattia etsimään. Koitoistolaisia
merimiehiä tawataankin monissa ui»
iomadaifiSfa lmwoissalm palwele»
massa. ,;*jS*K£ssbÖs>u -'4S jaeéfcslQ&>.

Lisäksi on toiwistolaMa woimakas
taipimius taiiellaiseen kauppaan ja
liMumiseen. Kun wiela ottaa huo»
mioon että maanlaatu Koiwistolla on
suureksi osaksi werrattam epäedulliZta
maanwiljelykseen> ymmärtää miksi
maatyöhön ei ole aina wiime aikoihin
asti suuremmalla harrastuksellakäsiksi
täyty. Koiwiston saaret sekä iso osa
itse mantereestakin owat kivikkoista ja
hietapohjaista maata: Sellaisessa
maaperässä on maanwiljelyksen har»
jottaminen peräti waiwaloista. Koko
pitäjä ei kuitenkaan ole näin huonoa.
Löytyy useita suuria kyläkuntia, joilla
on muutamilla kutakuinkin hywät Vil-
jelysmaat. Niinpä on Humaljoen.
Rautasen, Makslahden, Kurkelan ja
Mannolan kylissä joko sannpohjaiset
tai muuten wahwamultaset maat. Wil»
jelykseen telpaalma soita on pitäjässä
»verrattain runsaasti, warsinkin man»
tereella melkein jokakylän alueella.

Maan laadun huonous ja halu
waihtelewampiin ammatteihin kuin yt°
sitoikkoiseen maamoiljelykseen on wai»
kuttanut sen, että maatalous pitäjässä
on aina »viime aikoihin asti jäänyt
laiminlyödyksi. Nyt kuitenkin wiimei-
senä kymmeninä »vuotena on ollut suit*
ri muutos lxltvaittawissa tässä suh»
teessä. Siihen on epäilemättä wai>
kuttanut se seikka, että rannikkopurjel>
dus ei enää ole yhtä tuottamaa kuin
aikasemmm. Kehittynyt höyrylailva-
liike on nim. astunut waarallifeksi ti!»
pailijaksi rannitkopurjehttjoille. Höy»
ryllliwat onxlt anastaneet suurimmaksi
osaksi arlookkaammat rahdit, joten
rannikkopurjehtijoille on jäänyt pää»
asiassa halkojen, kiwien, hiekan y. m.
s. kuljetus. Tästä on ollut seurauk-
sana, että yhä useammat maamiehet
otoat alkaneet suuremmalla harras*
tuksella käydä maahan käsiksi. War°
sinkin edellämainiAnssakylissä, joissa
maanlaatu on »viljelykselle sopnvaa, on
maanlMjelysharrastus »viime aikoina
tuntmoasti kas»vanut> Soita on ru-
tvettu innokkaasti perkkaamaan ja
uusaikuisia seuraa»
maan. Ia niinpä nyt jo löytyy suuri
joukko taloja, jotka elätoät yksinomaan
maanwiljelyksella, antautumatta mi»
hinkälln muihin sinmtoimiin.

Kehityksen menoon tähän suuntaan
on paljon »vaikuttanut pitäjässä oletva
maamiesseura, joka on jo toiminut
toistakymmentä »vuotta. Tämä seu°
ra on järjestänyt kokouksia ja esitel-
mätilaisuutsia, joissa maatalousasioita
on eri puolilta sel<witelty. Ia toimeen»
panemiensa kllpailujen kautta on seu»
ran ommswnut herättää mielenkiin»
toa monessakin maamiehessä maata»
tausasioihin. Erittäin tehokkaasti on
Vaikuttanut myöskin saman seuran
yllä pitämä maataloudenneutooja, jo»
ka on pitäjässä työskennellyt jo kolme
muotta. Isännät, jotkaetoät aikaisem-
min luottaneet wähääkään tällaisiin
nenwojiin ja opastasiin. kutsumat nyt
liltvan neuwojaa peltojaan ja niitty»
jäänkatselemaan. Tietysti löytyy wie»
lä paljon sellaisiakin!, jotka eitoät luu»
le toisten neuwoja tarwitseioansa.
Mutta aika »vetää nekin »vähitellen
mutaansa. _ _

WÄiMlsweista MMciiln pöäasnilli-
seZti faunaa ja ruista, josta osittain
n. f. ..juhllnnuZruista". Ohraa ja
wehniiö ei juuri paljon miljellä. Juu»
rÄasweista on potaatin wUjelykfellä
huomattawa, merkitys. Potaatin »ilje»
lykseen pannaankin suurta hnomwta.
Mau walmistetaan huolellisesti ja
kaswu»>ailana pannaan potaattimaan
hoitoon paljon työtä'. Tulokset owat»
kin tawallisesti warfin hywät. ,

Turnipsm wiljelystä on wiime <n»
koina myöskin alettu ottaa käytäntöön,
nxliwl siinä ei «Ie wielä erittäin vit°
tälle päästy. Epäluulo tämän kaswin
wiljelystä wastaan ali pitkät ajat
warsin suuri. Toisetst ei ole wielä
saatu kaikkialla tottumusta sen wilje»
lemiseen. TaAamattomuudesta johtu»

Kansallispukuinen

neet huonot tulokset otoat saaneet mo»
netttin luopumaan kokeilustaan. E°
teenpäin on sentään wuosi wuod«lta
tässiilin suhteessa, menty.

luurikaswoista puhuttaessa on
mainittawa, että warsinaiZta kaswi»
tarhahoitoa ei Koiwistolla wielä pal-
joa hurjoteta. Lukuunottamatta edis°
tyneimpiä taloja siellä täällä, eiwät
warsmaiset maamiehet wielä ole tä°
män suvuelinkeinon harjottamiseen
paljonkaan käsiksi käyneet. Siihen on
kai osaksi syynä sekin, että Pietarista
on helppo tuoda kaalia, kurkkuja y. m.
s. kaswitorhan tuotteita. Mutta, suu-
vimpana syynä on epäilemättä se, että
kaswitarhan hoitoon ei ole totuttu, ei-
kä myöskään ole totuttu näitä tuottei-
ta walmistamaan rawinnotsi.

Samaa mitä kaswitarhanhoidosta,
on sanottawa puutarhmchoidostakin.

on eteläisen asemansa
puolesta erittäin sopiwa puutarha»
wilielyksen harjottamiseen. Mutta sii°
tä huolnnatt» on Puutarhahoito pitä»
jäZsä jäänyt kotorn takapaiulle. lär-
iestettyjä puutarhoja on wain muuta-
missa yerrastalöisja. Löytyy kyllä joku
omenapuu monesfMn talossa, mutta
niiden hotto ja wiljelys on jäänyt e-
nimmäkseen> oman onnensa nojaan.
Omenapuita ostetaan wirolaisilta po°
taatin kauppiailta ja muilta sellaisi!»
ta tietämättä, että ne eiwät me-
neZty täällä niinkum omasta maasta
hankitut taimet. Tarwttaan waan asi-
antuntemusta ja harrastusta, muut e*
oellytykset koiwistolaisilla kyllä on tä»
män rattosan ja tuottawan «linkemon
harjottamiseen. j '

Maatalouden toinen päähaara, far»
janhoito on Koiwistolla wielätin e»
nemmän talapaiMa kuin maanwilje'
lys. Kylwöhemää kyllä wUjellään ai»
man yleisesti, luonnonniityt allawat
jo kokonaan häwitä. Tästä Päättäen
luulisi tarianhoidon otetaan hywällä
kannalla, warsinkin kun heinää saa°
daan jotenkin runsaasti. Niin ei ole
kuitenkaan asianlaita. Heinät syöte»
tään enimmäkseen Heinosille, joita vi-
detään suhteellisesti liian paljon kar-
jaan werrattuna. Ia kun hewosille ei
syötetä lainkaan silppua, niinkuin
esim. Sawossa päin, kuluttamat hetoo»
set heinää Marsin runsaasti. **&

Karjaa on sitäwastoin mähän puo»
lifesti eikä sen jalostamiseen ole aina
Miime muosiin asti pantu paljon huo-
miota. Pitäjästä ei riitä Moita muu»
anne wietäwäksi ollenkaan. Meijerllii-
ke ei ole myöskään päässyt kehitty»
mään. Mitään isompaa meijeriä ei o»
Ie kunnassa yhtään Karja «n muuten
sekarotuista maatiaislarjaa, jossa joit,
lossa «n hymiökin. Mutta tmi lar»
janhoitoon ei ole knnnitetty suurem»
ftaa huomiota, on se jäänyt enimmäk»
seen alkuperäiselle kannalle. f-i

Nyttemmin on kuitenkm karjanhoi»
don parantammenkin otettu teskuste»
lun alaiseksi. Pitäjään on joku muosi
sitte perustettu pari sonniyhdistystä,
joiden kautta karjanjalostustyö on
pantu alkuun. Ja mikäli nyt näyttää,
on harrastus tähän tärkeään talou-
den haaraan jomähitellen heräämäs»
fä. Karjanhoidon muuten pitäisi Koi»
mistolla kannattaa erinomaiseZti.
Woinhinta on ympäri Muotta jokseen»
lm korkea, mikä johtuu siitä, että kaik»
ki kaupassa olewa moi täytyy tuoda
muualta, oman pitäjän tuotanto kun
on niin mähäinei,. Maidollakin on hy»

nainen Koiiolstolta.

wä hinta ympäri wuotta ja woi sitä»
km saada kaupaksi omassa pitäjässä,
tarwitsematta muualle lähettää.

Näillä muutamilla piirteillä ei Koi»
wiston maatalousolot «le tulleet täy>
dellisesti kuwatuksi. Mutta edellä «m
kuitenkin sanottu yleisen kehityksen
suunta pitäjässä. Tällä hetkellä ei siis
maatalousolot wielä ale lehuttawal»
Ia kannalla. Mutta eteenpäin menoa
huomaa kaikilla aloilla ja kenties jo
kymmenen wuoden perästä on Koiwis»
ton maatalousoloistakin paljon enem»
män kertomista. Silloin »varmaankin
on olot monessa suhteessa toiset luin
nykyään. Kaikki merkit nnittaloaat
siihen, että kehitys tulee tästä lähin
menemään nopeammasti eteenpäin
kuin tähän asti.

i

h llawansaaren
Koulu.

Kohta tulee ireijanneStrnioftfata lulu»
neelsi siitä, kun Lawansaaien koulun pe-
rustus laskettiin. Suuren työn on se ole»
massaolonsll nilana ennättänyt tehdä,
tvailkalin se ensi alussa sai osakseen ta»

watwman paljon tvaKtustusta, niinkuin
suurin osa maamme wanhemmista kan»
salouluista. Latvansaarellakm pidettiin
siihen saatla lieiwklmluluissia waisin
riittäwänä tawalliselle merimiehelle ja
laiwuiille. Kun oli puhe loukun perusta»
mffesta. hymähtelnvät useat wanhat me»
rilarhut: ..MnppilaWilo meijän pojist'
läylvää telemaa, mitä ne muuta siell' op»
pii ckun lllistuutta".

Ja niin yleinen oli wastusws. ettei
siinä uskaltanut mennä sen enempää se»

'liitelemään. Koulu saatiin pystyyn kmn»
minkin kaikista wastuswksista huolimat»

l ta Ja tuskinpa nykyään lienee yhtään saa»
'telalta, joka olisi sen olemassaolosta
pahoillaan. Kahdessakymmenessä wuodes,
jsa on se muuttunut yksiopettujaisesta lol»

! meopettajaiseksi kouluksi. Lukuhalu on
hullut aitvan yleiseksi, niin että nykyään

j melkein poikkeuksetta kaikki käywät kansa-
koulun läpi. Juoppous om suuressa mää»
rässä wähentynyt. Häpeänä pidetään ny,
lyään esiintyä kotitujilla juowuspäissä.
lvaikka se ennen oli aiwan yleistä. Har-
ivoin kuulee enää, että häissä tai muissa
pidoissa käytetään wälijuomia. Kaikki
muulin raakuus on wähitellen
poistunut, joskin toisissa kohdissa on
wielä paljon toiwomisen waraa. Kou-
lua perustettaessa pelättiin lunnanmal-
sujen kohocckxm niin paljon, että löyhem-
mät eiwät muka jaksaisi maksaa. Se on
yleinen pello muuallakin. Mutta kun lat-
selee silloista ja nylhistä Lawanfaarta.
niin huomaa warallifuuden läsilädessä
Henkisen edistyksen kanssa kohonneen.
Tyytywäisinä woiwat siis Lawansaaren
koulun ystäwät laisella taalsepäm. sillä
heidän koulunsa ainakin on ollut lähde,
jonla ympärille on wähitellen laswanut
tukoistawa kaswullisuus. Se on ollut
majallana hengen yössä, wihreänä saa,
rekteena löllössä ympäristössään, ylio-
pistona todellakin, niinkuin ulot alussa
siitä sanoiwat. ei sellaisena, joka telisi
ihmisen täysin oppineeksi, päin wastoin
yhä useammat siitä saatuansa ensi lipi-
nän rintaansa, owat lähteneet mante-
reelle tiedon haluansa sammuttamaan.

Siksipä uZlallanlm toahuitlaa , että
saarelainen iuilvoo sydämessään mahdol»
lisimman paljon oimea loululle ja että
nykyinen sulupolloi sitä hellien vaalisi.
ff~' Koulun ent. oppilas.

Ulkosaaristosta. I
Moni ..Karjalan" lukija on epäile»

matta usein nähnyt lehdessä mainitta»
wan ylläolewan nimen talvallisimmm
jääsuhteista Suomenlahdella kerratta»
essa. Tässä Koiwiston numerossa lie-
nee paikallaan esittää pieni kuwaus
ulkosaaristosta, jonka oloihin wain
harwa sisämaan, asukas on Maifuu-
dessa henkilökohtaisesti tutustumaan.

Melkein leskellä Suomenlahtea,
noin 45 km. lounaiseen suuntaan Koi»
wiston saarista kohoaa merestä kaksi
matalaa metsänpeittämää ulkosaarta
Lawansaari ja Seiskari. Kai juuri
mataluutensa takia «oat ne aina näi»
hm asti jääneetwähemmän tunnewssfi
mantereella asuwMe kuin Kotkasta ete-
lään olewa Suursaari, joka majestee»
tMisena ylenee aalloista aina 150 m.
korkeuteen, wetäen jokaukaa puoleensa
sitä lähestymän matkamiehen huomion
Muut Suomenlahden ulkosaaret eiwät
woi samanlaisista suuremmoisista nä»
koaloista ylpeillä, sillä ne owat kaikki
matalia hiekan ja moreenisoran muo»
dostamia saaria, joita metsä yltyleen»
sä peittää. Mutta niilläkin on paljon
näytettäwää sille, joka haluaa niihin
tutustua. Hämmästyen huomaa esi»
merkiksi Laukansaarelle kesäaikaan \aa-
punut ensikertalainen jokaukaa tiheän
mastometsän saaren kesäsatamasta ja
wilkkaan' liikkeen kaikkialla. Saarelai.
set eiwät näet anna metsänsä hyödyt-
tömänä luonnontilassa olla, waan
käyttämät sen antimet parhaimmalla
tawalla hywäkseen rakentamalla itsel»
leen monia laiwoja kotirannoUaan.

Mutta picmfta olisiwat omat, wer«
rattain xaiotehÉ metsämarat tyystin
kulutetut, jollei muualta hankittaisi
suurinta osaa saarelaisten tarlvitse»
mista aluksista.

Lawcmsaari omistaa tätä nykyä
noin 80 kpl. kaksimastoisia, noin 100
reg. tonnin suuruisia kaljaaseja,. Jou-
kossa on eräitä kolmimastoisiakin,
joittenkantokyky nousee lähes 200 ton°
niin. Lisäksi löytyy wielä suuri luku
oksimastoisia sahteja pienempää liiket-
tä warten. Purjehduskauden loput»
tua kuljetetaan alukset luonnon mai»
niosti muowailemaan talwisatamaan,
jossa ne turwMisesti säilywät yli tai-

wen. Lawansaaii onktn, päinwastom
kuin muiden ulkola<rrten on laita, wa-
rustettu monilla suöjatmlla luonnon»
satamilla.

3luo rahtia kuljettamat kaljaasit o»
uut saaren hywinwoiMU» luojat ja yl°
läpitäjät. Meri on saaristolaisen pel»
to. jota hän warhaisesta kewäästä
myöhään syksyyn kyntää haalsmeen.
saaden siitä toimeentulonsa ja ylläpi»
tuen sillä monet aitamme yhteiskunnan
roaatimat laitokset. Lawansaaren asu»
kasluku nousee tätä nykyä 1200 he»-
leen ja selwää on. että se tarwitsee
itselleen kaikin puolin järjestetyt olot.
Kirkollisessa suhteessa kuului Lawan»
saari ennen pitkät ajat kappeliseura-
kuntan» Koiwiston pitäjään ja niiltä
ajoilta on peräisin saaren ja 1700-
luwun lopulla rakennettu ristikirkko,
joka äskettäin perinpohjin korjailtuna
palwelee yhä wielä Herranhuoneena.
Oma pappi on saaressa ollut jo 15
Umotta ja on saarnaajan Mirkaan yh»
distetty myös kansakoulunopettajan
toimi.

Saarelaisten yleistä tyytywäisyyttä
tällaiseen Mirkojen yhdistämiseen ku>
toaa sattuwasti heidän ei aiwan kauan
sitten tekemä anomuksensa saada itsel»
leen kunnanlääkäri, jota samalla toi-
misi nimismiehenä. Mutta lienee ollut
waitea löytää sellaista wirkamiestä,
koska anomukseen saatiin kielteinen
wastaus.

Saaressa on aika komea kouluraken.
nus ja tattviiaan siinä kokonaista 3
opettajaa, siksi paljon löytyy kouluikäi»
siä lapsia. Täällä onkin tapana, että
melkein jokainenlapsi käy kansakoulua,
jollei läpi asti, niin ainakin jonlun
wuodm. Henkistä mrkeyttä todistaa
wielä se. että saaressa löytywät nuori»
so, maamies- ja raittiusseurat. Si>
Unstyksen tuottaman hyödyn käsittäen
läyttäwät saarelaiset lukuisasti lap>
sillan kauempanakin opin teillä, waik°
ka se ymmärrettälvistä syistä onkin
hywin hankalaa, Mä korkeammat op-
pilaitokset owat kaikki merm takana.
Lukuhalu on yleensä suuri ja on sitä
tyydyttämään perustettu lainakirjasto.
Myös sanomalehtiä sekä muuta kirjal-
lisuutta tilataan ahkeraan postin wä»
lityksellä. Säännöllisinä aikoina kul»
kee näet postt kahdestt wiikossa Koi»
loistolle, mutta on aikoja, jolloin luon»
nonwoimien pakosta kuukausmääriin
ei ole mitään kulkuyhteyttä muun
maailman lcmssa. Tällaisena „ros»

KARJALA

puultaaikana'' tahtoo laarelaisentin
koetellu lärsiwällistHs joutua luMe.

Kummllifesfa suhteessa on Saman»
saari jo muutamia wuosia ollut täysin
itsenäinen, kuuluttullun sitä ennen
Koiwiston luntaan.

Seiskarista woi pääpiirteissään ker-
too samaa mitä edellä «m mainittu
Lcuvansaaresta. Sen asukasluku ei
nouse paljoa päälle BÖO sielun ja sa°massa suhteessa owat muutkin olot
siellä pienemmät. Muuten on Seis»
karikin täysin itsenäinen kuntana.

Illa olewassa on lyhyt esitys ulko>
saariston oloista. Näitten riwien
tartotus on ollutkin wain ofottaa, mi-
ten sielläkin yksinäisissä saariyhteis-
kunnissa löytyy weriheimolaisiamme,
joitten rehelliset suomalaiset sydämet
sykkiwät isänmaamme onneksi ja me»
nestykseksi, jotka seisomat ja kaatumat
yhdessä sen kanssa ja tästä
kaikkien isänmaan ystäwien on syytä
iloita näinä synkkinä päiminä, jotka
kansallamme nyt owat elettäwinä.

Aatto P.

luotsien luona.
Cuotsitoanhuhsen majassa.

Suomen luotfilaitos wenäläißtytetäänl
Siinä ylsi niitä «syntiin uhkauksia, jotta
owat nyt edessämme. Siinä ylsi niitä
nmseltllto!a tietoisuuksia, jotta rauhat
linnoistamme laltottawat j» surulliseksi
mielialamme angerwoittawat.

«Ajan hiljalleen lohti Suomenlahden
saarisia joissa merenkulku lu-
koista» ja joissa luotsitylät lohoilewai.
Saawun pieneen kylään, jonka pienet, si-
rot talot ja kauniit, niemien ja lahdel-
nuen koristamat maisemat tuntuivat suu-
rasti mieltäni wiihdyttäwän. Kylässä
asuu luotsiwanhus. kauniin koiwillopuiZ,
ton keskellä, sirossa pilkutodißsaan.

saan tutustua luot»
sitoanhutieen, hän on pienenpuoleinen,
harmaahapsinen wanhus. Hän tvie mi»
«ut p.eneen tamariinja. Kamari tekee
maustan mailutuksen. Seinillä law»n
tuwia, joissa näemme lailvojen meren
aukeaa ulappaa toi.Härteleioän." Raikas-
ta, lvapllllm mer,tunnelmaa ne mieleen
herättämät. Katselin tuota wanhusta:

Sylvät silmät iatsowat harmaiden
silmäripsien alta. Kuinka paljon kertoo-
kaan tuo katse. Siinä cm niin paljon
tyyneyttä, rauhaa, wiileätä tunnelmaa.
Siellä pohjalla tuntuu olewan aaiva me»
ri. tyynenä, wapaana ja woimaktaana.
Paljon myrskyä, laineiden waahtopäistä
leitliä, tuulien aijhntää ja meriwihuiin
raiwolasta mylwintää owat aitanaan nuo
silmät nähneet. Mutta ne «loat näh»
neet myöskin aina rauhan ja tasaisen
päiroän saapuman, siksipä tyynen ja lem»
peän tunnelman on elämä niihin jättä»
nyt. Kaswot owat ryppyiset, kalpeat.
Elämän surujen, tuulien ja paitasien
murheen waot niiKsä nälywät. Tuuhea,
mahtcuva parta on harmaantunut, ivan»

huus jo rollitta loutiZwnut, läden wa«
pisewatsi »väsyttänyt. Mutta katseessa,
siinä elää »aimuutta. elää uskoa, joka
»ie yli elämän myrskyjen.

WanhuZ kertoile elämän lvaiheistaan.
Uitemmä lolmetymmentä wuotta on täs»
fä luotsina oltu. meren kanssa taisteltu.
Paljon on tultu tällä ajalla tolemaan
ja näkemään .

.
, Monet päälliköt olvat

lvachtuneet, mutta tietoisuus on mieles-
>sä että Suomien luotsit täälläkin owat
kunnialla wailean lehtäwansä suoritta»
neet. Wanhus kertoi nyt kohta «ilo»
roansa erota, ei «näön jaksa, paras on
siirtyä lepoon, antaa nuorempien ponniZ»
tella. Mutta jokaisessa wänhuksen sa-
noissa ilmeni rakkaus mereen, rakkaus
arkaluontoiseen tehtäwäänsä.

Siirtyi keskustelu nykyaikaisiin itämiin
ilmiöihin. OuotsilaitVksen ivenäläiZtyt»
täminen tuli puheeksi. Kolvin tuntui tuo
uhka wanhuZtatin painaman. «Ääni Ma»

Mahteli kun hän kertoi huoliaass. Mutta
ei uskonut wanhus tuon ajatuksen onniZ-
tumiseen. Että suomalaiset luotsit alis»
tuijiwat Mieraisiin muotoihin ja laawöi-
hin, se ei tuntunut uslottawalta. Eimät
taas Menäläisetlään luotsit kykene täällä
näihin tehtämiin, ise on mannaa. Jos
olot kehittyivät fityH; "että suomalaiset
luotsit eimät katso enään moiwansa toi»
mia, maan yksimielisesti eroamat, silloin
on meiiliike lopussa. Ilman suomalaiZ-
ta luotsilaitosta ei moida tulla toimeen,
eikä taas luotsitont» olotilaa moitane
kauan kestää, sillä siitähän kärsii kolo
Europan kauppa. Että taas suomalaiset
luotsit tulisilvat menäläisU «Hgstamaan
ja opettamaan, sitäkin on turha toimoa,
sillä eimät sano miehet futaan hioen «h»
tylvänsä ... "M' * m t

Keskustelu luotsmxmlMen kanssa an»

toimiston säästö-
pankki.

Kymmenkunta touotta takaperin oli
muutamien paillakuntamme taloudellisen
edistyksen harrastajien keskuudessa he°
rännyt ajatus Mstöpanlin perustamis
sesta Koiwiswlle. Ensiksi yksityisissä p«»
reissä keskusteltua asia sai osakseen niin
paljon myötätuntoa, että se esitettiin
kuntakokouksessa 21 p:nä huhtikuuta 1902
jonka kokouksen pöytäkirjan 8 pykälä lei-
too. että »asiasta wilkkaasti teslustel-
tua" päätettiin perustaa säästöpankki ja
sitä loaten wal!ttiin s«miehm«n 2 wara«
jäsenellä warustettu toimikunta laatl«
maun sääntöehdotusta. Tähän toiml-
kuntaan tuliwat lvalituiksi kunnallislau-
talunnan esimies Hwp Peussa, wara-
tuomari Thure F. Wahlroos, tehtailija
Anton Mannonen, kauppias Juho Pii,
ronen ja luntakoloulsen puheenjohtaja,
toaltiopäiwämies Juho Penttilä sekä wa-
ralle herrat Woldemar Koch ja Kalle
Peippo. ■- i

Tämä! toimikunta työskentelikin mi»
pirteästi, että jo 8 päitoänä syyslunta
samana lvulmna hywäksyi kuntallllous
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toi minulle rohkean" tunnelman rintaan.
Se osotti, että täälläkin ymmärretään
olojen wakawuus, ymmärretään milä
kohtalo uhkaa Suomen liioijtlaitoSto ja
miten siihen lailleen on suhtaannuttawc»,
Tuntui ilahduttawaltll huomata, ett»
Suomen meri «n waltawia tunnelmia
ihmisten rmtaan aaltoillut, että ulap-
pojen tuulet owat kirkasta elämän uskoa
lylwäneet. Kun \wan se usko walwoo,

silloin ei «le pelkoa tulemista »äimistä.
Hiljalleen luksin ajamaan edelleen

luntsiwanhulsen kodista. Epälvarmuus
minun rinnastani oli kadonnut. Mi-
nusta tuntui, ettei wielä laitti tälläkään
suunnalla ole menetetty. Suomalaisen e-
lämän aitoo ja merkitys täälläkin oi-
nxllletaan. Ia missä se kerran uiwalle-
taan, »siellä sen puolesta aina taistel-
laan.

Luotsik y l a s s ä.

Pienoinen kylä saaressa. Kylässä a-
suu miltei yksinomaan luotseja. Heidän
talonsa olvat hywin fiewiä, pikkuisia, u-
seat mataloita, siistejä. Talojen hmpä-
iillä owat toisilla hywin pienet wiljelyk-

set. Kylä tekee eloisan ja iloisan waiku-
tulslen. Luonto ympärillä on hywin lau-
nista, waihtelewaa. Meri muodostaa ly-
lään kauniin lahdelman ja lahden ranta-
Mat laswawat leskinlertaista lehtimet-
sää.

Kun astuu luotsin majaan, kiintyy

huomio ensiksi siihen erinomaiseen siis-
teyteen. jonka kaikessa huomaa. Tapetit
owat seinillä, laet maalatut, matot lat-
tioilla. Tämä siisteys ja aistikkuus ko-
deissa tekee hytoin miellyttämän waitu-
tuksen. Sanomalehtiä tulee miltei jokai-
seen taloon ja sitä paitsi näkee lirjalli-
suutta hyllyillä.

Mitä luotseihin tulee, «wat he reipas-
ta, pirteää, nuorteaa wäkeä. Zatseet o-
loat kirkkaat ja watawat. Meri on tun-
nelmiaan paljon heihin lyltuänyt.

Iswn illan heidän seurassaan. lut»
telemme luotsielämästä. Merta he ra>°

kastamat, se on tuin hywä ystawä heil-
Te, josta he e.wät woisi luopua. Oli mie-
ljiä, jotka jo noin 40 wuotta oliwat ol-
leet ammatissaan. Paljon moimia lysyy
tämä työ, paljon myrskyt ja tuulet ter-
toeyttä murtawat. Ainoastaan terweet
lestätoät tässä lyößsä. Monia seikkailu-
jaan he kerwiwat, jännittäwiä taistelu-
jaan meren aaltojen kanssa jutteliwat.
Tämä meren iläwä, meren rattauZ se on
painunut jo lapsiinlin. Keivään tullen
eitoät tahdo pysyä koulussa, waan lien-
täivät rannoille katsomaan meren iva-
pautumista.

Siirtyi juttelu nykyisiin surullisiin
ilmiöihin luotsilaitoksen alalla. Waka«
tolks» täwiwät miehet. Synkkinä he kertoi-
roat niistä kohtaloista, joiden alaisilji

he nyt joutuwat. jos olot muuttuivat.
Heidänkin tulewaifuutenfa on mennyttä.

Näissä oloissa he otisiwat lvoineet jat-
laa, olisiwat tunteneet itsensä onnellisik-
fi. Mutta, jos wenäläifiksi olot muuttu-
wat. on se heidän eämänsä loppu. W««
näläisiZsä oloissa he eiwät wle työsken-
lelemään.

WoimakaZ tietoisuus oloista tuntui
heillä olenxm ja näkyi että he surullisi-
na seuiaaivat olojen kehittymistä. Nenä-
läistä luotsiwäkeä ei heistä tule.

Jatkoin mattaani, mutta mieleeni jäi
kirkas kuloa eloisasta luotfikylästä. Säi-
lykööt he meitarakastawina suomalaisina
miehinä, tulkoon elämä miksi tahansa.
Minusta! tuntui että tuo ajatus heissä
jokaisessa elikin. He ymmärtäwät wai»
kean asemansa ja woiwat omia oikeuksi-
ansa walwoa.

Millo.

tekemä» ja tuntakoloukselle
ehdottamat ..KoitoiZton lunnan säästö,
pantin säännöt". Samalla lunta luo-
wutti pantin Vararahastoksi 2,500 mk.
toiratuerotassasta.

Säännöille haettiin j« saatiinkin lvah»
toistus 27 p. tammikuuta 1903 ja 27;
p. huhtikuuta samana wuotena walittiin
kllntlltoloulsessa pankin ensimäisiksi isän*
niksi laitoksen parasta ja tai»
kotusta harrastatoaa sekä yleistä luotta»
musta nauttiwaa luntalalsta. niintulir
säästöpankin sääntöjen 4 Z määrää.
Näiksi ensimäisiksi isänniksi wliwat
lituiksi lowasti P. Härkönen, kirkkoherra
A. Siren, tehtailija A. Mannonen, tulli»
watztimestari K. «Peippo, kauppias M.
Lenlleii, lautamies A. Ahokas, lautat,
esimies H. Peussa, maantvilj. I. Kor-
wensalo. A. Tölliklö, U. Peussa. kapt. U.
Kurki ja macmw. W. Wirkli. Toimikunta
lakoontui ensimäisen kerran 14 p. tam»
"il. 1904, jossa ensimäkeen hallintoon
alittiin warsinaisiksi jäsenesi kauppiaat

W. Penttilä ja I. Piironen, kapteeni»
M. Mannonen ja A. Kurki, kunnallis-
lautat, esimies H. Peussa ja tullipääl-
lyömies F. Wahlroos, setä waramiehiksi
nimismies Q. Ketoni ja kauppias IÄ.

Koch.
Hallinnon toiminta alkoi 1 p. helmik.

1904. Silloin Maliisi hallinto puheen-
johtajakseen kapt. M. Mannosen ja wa-
rapuheenjohtajaksi kaupp. I. Piirosen sekä
kamreeriksi apteekkari 38. Kolehinaise:-.
Toisessa kokouksessa päätettiin pankin
isännistölle ehdottaa talletuksille malset-
tllMaksi 5 prof. wuotuista korkoa ja lai-
nauljista otettumatst 6 pros., mitkä lor-
iomäärät owattin olleet tähän asti käy-
tännössä, paitsi, että toiime lvuosina on>
lorlojen suoritus tapahtunut puolilvuosit»
tain.

Pankkia pidetään auki joka kuulauden
Miimeisenä lauantaina. Aukioloaika on
klo 11—12, mutta wiime aitoina on
pankkia täytynyt pitää auki aina „sauna-
tunneille" asti.

Neljännestä 28 p. touM. 1904 io*wh
ftsta tooi pantti lukea toarfinaifen toi»
mmtansa attar.ceffi, sillä siinä masta o-
tettiin Irastaan ensimäiset talletukset
9:llä waZtatirjalla yhteemsä Smt. 776:

Edellä mainittujen allutöiden wal-
mistuttua siihen määim, että pantti pääst
toimintaansa säännöllisesti jatkamaan,
oli pankilla, taikka oikeammin sen hallin-
nolla wiela edessään raiwattawana ljö*
toinkin okainen ja ennaktÄluuloilla pei-
tetty tiiölenttö, sillä paittalunnan pi»
meimmöt woimat olitoat lyöneet tuuman»
sa tuttuun ja hiljaisuudessa letoitelleet
huhuja, että ei se pantti ole mikään ol>
lea pankki ja kuka sinne rahansa toie niin
toiimeisen kerran niitä näkee ja ainahan
niitä oli uskojiakin, mutia nyt lahdck<
san touoden kuluttua tuskin lienee enää
ketään, jolia sellaisia huhuja uskoo, ' kun
otrat omin silmin olleet nökemässä sen
toimintaa.

Olkoon tässä pienenä wsitapahtumami
kerrottuna erään tallettajan menettely
silloin tuin täytyi «lojen palosta pantin
huonealstoa muuttaa kolmannen chöwuo-
den lopussa.

Tämä edellämainittu 300 mailan tai*
lettuja fun näki ettei enää olluttaan Koi-
«viston Säästöpantin ilmotustaulua ap-
teetin seinällä, waan se oli, siirtynyt e-
rään laupplaan seinälle, jota asuu noin
sadan metrin päässä edellisestä, heti seu»
raawana päiwänä, tvaiNei silloin ollut-
taan mitään aulioloaita, ilmestyi pan-
tin tassatallpin eteen ja sanoi, että hän
tahtoo rahansa heti pois, losla pcmVi
on muutettu ja sitte seuraalvana aukiolo-
aitana saatuansa rahansa pois, war-
maanlin ajatteli, sydämessään „slawa te-
pe hospoti", sillä näin ajattelee laitti
muukalaiset luin asiat hywin menewät.

ttopulffi, tulkoon mainituksi joitakuita
numeroita pantin toiminnan tuloksista.
Ensimäifen wuoden lopussa oli 28 tallet-
tajaa, joiden saatawat telitvät Smk.
6,369:86 ja 9 lainaajaa, joiden welka
tel! yhteensä Smk. 6.615:53. Viidennen
wuoden lopussa oli 187 tallettajan saa-
talvat yhteensä Sml. 63.569:10 ja lai-
naajain tvella oli yhteensä Smk. 68,785:

. Nyt kahdeksannen toiminta wuoden
eli w. 1811 lopussa oli pankilla 244 tal-
lettajaa, joiden saatawat yhteensä tekiwät
Smk. 101,141:46 ja 240 lainaajaa, joi»
den welat tel!wät yhteensä Smk.
99.976:89. Pankki on myös liittynyt o*

salkaana Säästöpankkien Keskus-Osake-
pankkiin. Wielä mainittakoon, että sääZ»
topankin isännistöön ja hallintoon kuuluu
nykyäänkin sen ensimäisiä isäntiä.

Ooiwißtolaiset! Antakaa täysi luotta»
mus fäästöpankissemme, jonka se hywin
ansaitsee, sillä waltion säästöpantlien
tailastajakin. joka kerran käydessään
pankkia tarkastamassa on antanut tiitet,
täwät lausunnot sen johdosta. I<l
wiime wuotena on pankki muuttanut
sääntöjänsä niin että fe woi ottaa tal-
letulsia wastaan ama lahteenkymme-
neenwiiteen (25.000) mkaan asti yhdel-
le wastakiljalle, joten tallettajat woiwat
suuriakin talletuksia tehdä, «ikä talletUa-
jien tarwitse nyt enää tehdä turhia kau-
punkimatkoja, toaart wieläpä saawat Vi
pros. koron enemmän säästöilleen kuin
Ykfrttzi3pan?eissa.

Pankki sijaitsee kauppias I. Piirosen
talossa ja pidetään eteenkin päin a,

lvoinna jola kuukauden wiimeisenä lau,

wantaina. Muina aikoina pankin asioista
tietoja antaa pankin hallinnon esimies
apteekkari W. Kolehmainen taikka kam»
reeri. kauppias I. Piironen.

3. P.

Viipurissa. Karjalan »iljap.Hlaletzhtiön
Mljapmnobs», 1912.


