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TOIMITTAJAT: M atti Rossi, Vilho Toivola ja
Erkki A. Elfvengrén.

TILAUSHINTA: Marrask. alusta vuoden loppuun 1: 50 p.

ILMOITUSHINNAT ovat: 8 penniä mm, etusivulla ja
0 penniä takasivulla.

KONTTORI: Elfvengrenin talossa, vastapäätä uutta
kirkkoa. Puhelin 28. Konttori on avoinna joka
arkipäivä — 12 päivällä ja —

iltasella.
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Tilatkaa TERIJOKI

Kuokkalan saha
on avannut

===== haaraliikkeen
Terijoella

vastapäätä Satinia.

Varastossa löytyy kaikenlaisia sahan tuotteita.

»TERIJOKI"
on edullinen ilmoituslehti.

tiedustelkaa hinnat
Ollilan puutavara

Osakeyhtiön
hyviksi tunnetuista puutavaroista! Löytyy molempien yhtiöiden tele-
foonit.

Asiamiehet
Kellomäellä
H. Rehn.

Terijoella
VtIb6. ColVötå.

J. Seppänen
Terijoki

Ia SekatavarakauppaKansas-, Jalkine-
Huolimatta hintojen halpuudesta annetaan ostajille korko.

Ssa Mustosen
Sekatavarakauppa
on edullisin ostopaikka CerijotUa H» -t»

Tehkää kaikki ostoksenne

Antti PaavolaisenOsakeyhtiö
MonipuoliBeBt2 liikkeestä.

Hinnat halvat. Nopea toimitus tavaroille kotiin.

HUOM.! Kaikenlaatuisia rakennustarpeita tilanahtauden vuoksi myy-
dään nyt syksyllä erittäin huokealla.

Ruis- ja vehnäjauhoja, liiseitä ja sekajauhoja sekä kauroja.
HUOM.! Kankaiden jäännöskappaleita myydään uskomattoman hal-

valla.

V, *.

Vaski- jaPeltisepänliike TERIJOKI
?. KETTUNEN on edullinen ifaioftus-

Kellomäellä lekti.
Merikadun varrella

X3l!(!(l ne,
jotka oivat vielä ole suorittaneet
yhteiskoulun osakemaksuja ensi-
raäiseltii ja toiselta kolmanneksel-
ta, suorittakoot ensi tilassa alle-
kirjoittaneelle.

6s» Mustonen.
Terijoki.

\renäläisen kymnaasin läplkäyriyt
neiti haluaa opettaa lapsia

venäjänkieltä
lukemaan ja kirjottamaan ja val-
mistaa venäläisen koulun lluok-
kaan. Koulu alkaa 2 p. martias-
kuuta. Maksu on 6 rupi. talvelta.

Sisäänkirjoittaminen tapahtuu
Sävel jevin talossa, niissä ort' valo-
kuvaamo.
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F. Sergejeffls Pojat ja kurap.
Tukkukauppa Viipurissa

suosittaa

Teetä
FSergejeffinftijatj.Kuinpp M\.l j jota on saatavana kaikissa hyvin

varustetuissa kaupoissa vieressä ole-
van mallin mukaisissa kääröissä.

Huoin.l Jokaisessa käärössä on Viipu-
rinLäänin MaanviljelysseuranKemiallisen-
ja Siementarkastuslaitoksenantama tarkas-
tußtodistuß.

111. HENRIKSSON
Ke!lnm a !< i

!>,>.Nl!'!, MUN »PfMi.ien varasto

Koti- ji 3 Etomaan-
hvsrota.

Hinnat kohtuulliset!

..IMlll"
lol)bcn irtonöiätiumeroita on faatniuana
feutaowiSjci paikoissa:

Kmipp, (5. af?uBtofcnn.
S- SeppäfeHä.

O, ?) Antti Pmnvolmsella ja
Sefjben (onttorfsfo.

päivä>!Bw.

Junat IKhterßt Terijoelta:
(Pietarin aika)

Viipuriin: 7,28, 9,* 11,2», 1,31 (5,i0,
8,03, !),18 ja 11,50,

Junnt, j
12,30 piiiv.,

Jotka pysähtyvät Rnivolaan:', 5,20, 7,15, 11,07 illalla.ja 2,60
aamuyöstä

Piotariin: G,n, 0,57, 7,25, 7,05, 8,68,
IO,1«, ll,Mj 1,34, 2,81 l,0!!, 4,69, 6,35, 8,15,
9,88.

.liinat liilitcviit Knolikalasla:
(Pietarin aikn)

7,w, 9,1», l,iu, 5,45, 7,1»,viipu1'iin
8,52.

Junat, jotka pysähtyvät Ituivoinam
10,40, 1-2.07, 1.57. n,52, 10,47, 2H^^^^WJimnt, j" I. "■■lm\ \ :i^^^^^^^BTerijoella

Pietariin: (i,30, 7,16, 7,47, 8,12, 9,10,
10,34, 12,14, t,52, 2,51, 4,28, 5,17, G,55, 8,85,
9,69.

.I»N»t lililtlVllt «ll!v<»l!^tll
!»,b», 11,88, 1,48,Viipuriin: 7,46,

6,2?, B,», 9,33.
Pietariin: 5,53. (j,40, 7,37, B,io, i),59,

1,10, 2,18, -1,43, Bs, 7,57, 8,40, 9,59, 1,19, 2,13,
4,43, 6,1,7, ,7,67, !>,28.

I'<»^tili<»»tt<»ii !>^<>l»z<lln oi>
avoinna :

Joka arkipäiväklo i)— 10 ap.,klo I—21— 2
ja f)— 7 ip. Sunnuntai- ja pyhäpäivinä
klo 9—lo ap. ja klo I—2 ip.

l<«l<>,»lll!l« :
Joka arkipäivänä klo 9— 2 np,

ll»nt!lti«>» i»ik»tl» lirnliontttti'!:
Joksi arkipäivä-klo 7 ap.

— 8 ip. (Hels,

Jtnutntim taviirakonttovi:
Joka arkipäivä kollo B—l l n. p. ja

12—4 i. pi (Hels. aika.)

Terijoen NiiiiiMiiiclh'ii konttori
on auki joka Tiistaina ,ja Perjnntainaklo
10—2 päivällä.

Kirkollisia ilmoituksia

Terijoen »uden kirkon wihti-
«lisel»

tuimittna Piispa O, F, Colliander,
ellei estettä ilmaannu, toisena sunnun-
taina Aowmtissa eli U p:»a ensi joulut.

T c rijo c n Pa s t orin w ir a st o
on awoiiuia zoka nrtipäiwä klo 1s> — 12
pniwällä. (Pietarin aita,) Sijaitsee
Antti Suutarin talossa,

Rientäkäämme yleista knnsalais-
sMstystflmme laajentamaan

ja syventämään.

Ioli! wnosi takaperin, julluin wal-
tiuNincn elämänunc oli wielä pysäh-
dyksissä, me oliinmc melkein totonaan
tietämättöminä yhteiskuntaopin ensi-
mäisistä nlleisw, Wain aniharwat
spesialistit (erikoistuntija!) tntkiwat sille
alalle k»ulu«,>ia kysymyksiä suljetuissa
kammioissaan. Mc tawallisct kansa-
laiset lnwimme enimmätsecn kaunokir-
jallisuutta, aikakaus- ja sanomalehtiä,
jotka nekin hywin wähän walistimat
meitä waltiollisissa asioissa. Meidän
täytyy sanoa, että mc olionne wal-
tiulliscsti hywin wähän kypsyneitä saa-
dessamme yleisen äänioikeuden ja yksi-
kamarijäriestelmän Sen jälkeen to-
sin on yhteisten asiain harrastus he-
rännyt eloon. Nyt meidän on kunkin
kohdastamme toctcttawa pitää sitä »vi-
reillä. Meidän on mahdollisuuden mn-
kaan tutustuttama kyseissä olemaan
alaan niitten helppotajuisten kirjasten
kautta, joita wiime aikoina on niin
runsaasti suomenkielellä ilmestynyt.
Tässä lehdessä tulemme silloin tällöin
suosittclcmaun mainittua alaa koske-
mia teoksia.

Tällä kertaa tahtoisimme lukijaim-
me huomioon sulkea tanskaukielestä
suomcimetm! P, Munkin Mteistuuta-
opin. Kääxuöslyö» ja ja meitäliiisiä
oloja käsittelewän esityksen on tehnyt
senaattori K. I, Llählberg. Tässä
kirjasessa esitetään lyhyin, sattuwin sa-
noin yhteiskuntaopin pääpiirteet, joista
jokaisen siwistyuee» tansakaiscu pitäisi
olla selmillä.

Terijoki, 3 p. Lokakuuta.

Eduskunta.
Istunto perjantaiyönä.

Newan miljoonat.

Newanmiljona-asiassa <?dustunta
.116 äänellä 78 wastaan hywätsyi en
simaisen uxtätcilaufeen wastaehdo»
tutscna waliotiinnan mietintöä was'
taan, mutta hlMätsyi lopullisessa ää°
»estykseßsä mietinnön HiO äänellä
35 ivastaan.

Uuten on kerrottu, ei »valiokunnan
mietinnnössä' mainittu mitään näistä
milionista, Ensiniäincn >l>a«talause
asettui näitten miljonien suhteen jyr-
kasti kwltäwälle kannalle.

Tuomen Pantin woittowarojtn

käyttämistä kosk, Mntkinmliokimnan
ehdotus hywäksyttiin sinänsä. lotun-
to päättyi klo 5,53, — Seuraama is»
tunto klo 8 aamulla.

lltuntll 111111111. 31 11. 1111l8 1111111.
Kunnallislait hywäksyttli.

Täysistunnossa klo 8 aamulla otet-
tiin kolmanneksi käsitrltäwäksi kun-
nallislaki.

Ed, Castren oli sitä mieltä, että
lali olisi hylättäwä siMtä, että se o»
tehty mitä suurimmassa tiiruussa ja
on monessa tohdi» epätyydyltäwä,
Hänitä tannattiwat ed, Hellbergja
Horn en

Ed, S c h t)b<;rg s o nehdotti,et-
tä läti jätettäisiin kpäfttnään yli ensi
maalien.

Ed, 28 t tina n oli myösti» sM
niieltä, että lafieljbotiiä ei ole tyydyt»
täwä, mutta oli luiiimintiii lualuiio
sen nyt hylvätsyniään.

Klo l) ryhdyttiin jiittcn äänitä-
maan

Ehdotus kunnallislain iättätnifcotä
tenäämään yli ensi wlialien hylättiin
156 äänellä 28 maataan, junta jäi=
Feen latiehdotutsct hywäksyttiin 14'i
ääneltä 41 louhtaan.

Kyytilaki hywätsytty.

Nun kunnallislait oli hywätsytty,
peruuttiwat ed, Kirwes ja Wäinö
Wuolijoti »vaatimuksen lyytilain jat
tämiseötä lepäämään yli waalie>?

hiiwälsyttiin lMitoäänestlilse.lli,

Werutusuudistuschdutus hywätsyttl!

ayaltiomarain waliotunnan mietin-
tö,,tostewll niiiiitof|io iöecoiulfeöfo;
hywäksyttiin.

Äruununtorp^ill kuskewa ehdotus
hywäksytty.

Ainuassa Msitt^k)ssä hywätjyttiin
talouälDaliofunnaii mietintö, jota too-
tee t"ruuiiuntorW)ioii muobojStamiöto
itsenäisiksi tiloiksi.

Syyte educm. Siweninsta wastaan

Esiteltiin sitte» lautatiehallituk-
fen kirjelmä, jota koskee syytwen
noBtcwnij!io cbuSm. ®toentuBia >l>ao°

,m ><!!! >ol)dostll, ettei lyra oiiwniii*
oli 20:n i)uili>ciu iotiuutuvuiH rauta-
tiehallitusta »vastaan esille tinutiw
louttautjia, jotta niitä sywunmin c°

wat al<'nta!«et niidon anvou ja lu»°
maa

Ed. S öd cCh olni ja 2tiil) l-
berg fanitattituflt tehtyä unoinii^ta,
tun taas fofiailibeniofriitit ja ntiurta-
mat suoni>ettllvl'laisc't ol,wat sitä miel-
tä, etta asia fuipaa wielä selwiit^lyä.

Nautatichallitulsen oiionut* y y
lättiin 148 ämc^ltä !>« ääntä univ
Haan,

ztunoallisen lainsnädännö» uudistaminen

Minan fe§hi3idua hywätsyi ebuätunta
28 pnä svuren waliotunnan mi«. innon
n:o 13 a niiden muutosten jofyboétu, joita
<eduslunta tefi ,w»li«tunnan mietintöön
itt-.O 13.

Man toinen JäfUrtelij on siten loppuun-
suoritettu ja eduskunta Wvälfynyt kun-
nallista lainfääbnn.ön foöfciunt ctfetuiri)»
bohtHfet.
Mitnisten n!keis»ppi>ni<>!«!te« rdiStnmiuen

Ednslunta päätti lviime k, 28 pnci anoa
että iuaUioapua «vastedes myönnettäi-

siin t)lfitt)i§ifouiluille, joiden i>t>piJa»hihi
kolmena «vuotena peräkkäin keskimäärin un
ollut wiidellä alaluokalla »vähintään 20,
kolmella ylÄuokalla »vähintään 12, josta
ehdosta ainoastaan erityisistä syistä saa-
taisiin ipbifcta. — Uusille oppilaitoksille
on loaltioapua annettnwakolmannesta toi-
mintaitt)uobeg:a alkaen, jo» niitten kahden
alimmanluokan oppilasmäärä on yhteensä
vähintään 50;

että t) isfontvi ja muille yMyisille
alleisoppilaitoisillc,perusteluissa maini-
tuilla ehdoilla, myönnettäisiin neMnt>,«
hannen (4000) mnrlnn suuruinen waltio»
apu kutakin toiminnassa olewaa luokkaa
kohti, mikä waltioapuerinäisissä tapauksis-
sa*) lroi:aifiin korottaa aina wiiteent»-
Ranteen (5000) maMaan;

') Sellaisille oppilaitoksille, joiden lu!u
kausimaksut owat keskimäärin 40 <mkaa.

että t>!ttöto!,lujen l^situiiiä jntfoluoffia
luacten, jos ne owat jift:j«ötcti)t pääasia!!

-
sesti fainalla taiinalfa kn!n edel!ä,mainit,u°
jen iiffitliisfoiiluicn ilini-jtaaumt hiotat, au«
uettaisiin Walt oapun samojen peruäteiben
mukaan luin wi'messimn!nitu lle luokille,
»uittn muuGa tap«usscssn éxitQifeViS har-
kinnasta riippueni

et:ä i-innnfaiÄliiofi(lf, mHIo n niiden op»
pilailla ei ole tilaa poiffafunuau muissa
kuuloissa, moönnettfiiifiin roaltiapun sn-
tuo Ka perusteilla, joiden mntaan rin»
naffa^lnoffia »lläpidctää» umltion oppii»
laitoksissa, «' kuitenkaan enempää tuin
kolmctnhattawii.sisataa s!!,'>Ns») utarHa(J
luokkaa kohti:

että tnaltioflipiio ei mljönnct ci si inäärci '
ajatti, maan !<'l!tä>si>n j<:n iuiuttiiniv.cn
riippinuitfii aiuoflåtanu afian-mnlaiiiäta,
»leisillä fiiännöffillä nuiimittämicitiiehdois-
ta; ja

että nffittjisfouluja tustc,wa In nfääbänlö
oteltaisiin jäi-jeöiettitaäfjt ajan lunaiiimifs
sta tDastcMrtKillc tannallc;

että yhteiskoulun opettaja si!rtuessää>>
opettaja»ivirtaan »valtin» paltOÄOlfeßfä
elätleeseen nä>hden (faifi lukea l)y>uätsen,sä
edelliset mirfatuuotenja joina hänellä on
ollut wähintään 20 tumiin opetus lu.ifo-sfa,
siitä faoJfa kun hän un ollut ,äysin halu-
felpoineft lualtion luirfaan;

että i)fiitt)isfoiilnn opettaja jiirtijcsjciön
upeitaianluirfartunuiUion fouluifa (Xtflan»
korotul^see» nähden jaifi lufea linuiäticujii
puos^t etwU.feéitä poliiufdiöaingtanfn, jona
hänellä on ollut miiifjiiiiään -20 tunnin ope=
hl* to ifoSija, siitä faalfa k»in Ijän 011 ollut
täysin tjafufelpoiiien mallion iDivfaan;

että ebugfunta aniisi tJltelSapétuSfett ot»
tontitta Irtajfmmnlti fatjtnntöijii luattion
lou!» siellä, >»!ss»i oJi>ful)teet tetetoiU
fen tarpVeltif^effi ja larfoUuCfcnmufaifeHfi.

Ualtlapäiuäin Juhlalliset
Päättäjäiset

alkoiwat wii»K' Innnnintaino tliwm>°
imitoitua

WaltiopnlwäjumalaopnlwelutfeOa

9iifLiiainfiTfi.iS)(a tio 12
Mim eiMiofimiuin piiloinko ja ma-

rapulKiiiieljiet setä l'onstun»an iäioiK't
salnoi» t'ni» uiyöotin senaattorit ja
maan fit raatt it oliwat faa^uucft
tirlloo», aitoi jimialanpuluxiii*.
®iailtiopäiiuä|aiantan piti juomefit ia
ruotsiisi paotori M. Si, Stores l>äi)ttä°
en tekstinä loh. Ilm. 25 luw, 5 >v.

^a k, jolfl istuintila iotni, fuiioi:
katso, niinä uudistan laitti, Ia sa»
noi niinuUc: Nl joita! sillä nämät sa-
nat oivat tottfet ia maljuwt".

Wanhan tuman mutaan awnst,
ii)ultio.pohi)ätöisri j»ylaltis<'i'sa suina
laiij-Hiliui-lufieöiu.

o4iiualuiH*a.ln)'ditl:Kii jätten lätsi°
roat etHivfiiiiiw jäsenct piil>L'iiik'l}en ja
lunriiiHilKiiiievtcii jo!)tan>inn

Waltaictuiusaliin.
Niin pian tuin edustunnan jäsenet

oliwat totoontuuut waltaiotuinsaliin
M ajcttnnct paikoilleen pitkin sali»
pit.nipiä seiniä »valtaistuimen lum°
»lalklin puotcn, jolloin cduvkunnau
puhemies aseltui eteen se» oiteatl^
pnolelte ja »varapuhemiehet ottiioal
paikkansa aiwan hänen lähelleen, il-
»wtti iuhlauieiwicn ohjaaja siitä lcn°
mlitiiwornörille.

Tämän iäinen fncipnimat malta=

ivtninfaliin fcnraliluuuTnöri, Juten
cimcnfiii, jnTjlameiiojen oOiaaian ot>
joamcwia ja toisen saattarssa, jcmi-
tiu profura.ittori ja B )'one^Mfittain
irfä U'iifalifiiiiH'niöriiiß iciirncoKon
fuiiliilimt Hentilät

WaltiuMiwäin päättäiäisten pmitä°
firjiiri istuutui paidalleen pöybiiit
iiiiavcii ttialtaiotitiuteir luajciunuilk'
i,'iwlelle

Mim fenralifiimerttÖTi oli nfethiuitt
lähelle lualtai*tiriind(e joljtattiin Ipbt*
tiita,esitti «imsfimiKm puticuiies fcn=
ralifinwritiiriHe inaltiopäiuniiti tintti1
nmt alamaifiniiimt fimiiioMitffen ja

alaiiiaifinibcn tunteet .Äänen 9.>iaje*'
toettiaan Keisaria ja Siiurini()timTota
fnljtaan seka jätti pinolle *'bi!vfiiiiiiiiii
päätöfset.

P»l,cl»iclie» v»l»c
oli scuraawa

Teidän
Cfbiivfujuuin toovjaolo on päätti)-

nyt, '.'lrui, eiityfjien perustalla ia
(ilmilinnan oinaita ulotteesta 0.-
-ratsaivtu monta maamme ftfäliifeUe
fcfjitijtf-cUc ja oifciiåiäi-icotqtifikiiiiiK'
suin'icmullista fi)jt)im)§tii. jättäen
täten Walticipäiwicii työn tulukset
Tcidäii Z)lhäisyytrli!U' toiuicota jaa*
tettamafft .siorfealk .^aUitjiiallcnmic
plil)dä» ilmituoda Edustunnaii ala
tnaifict funnoituffcii ja usloUifuuUiMi
tunteet setä onnittelut Hänen Heisn»
rillifelic Mnjeoteeliller» Keisarille ja
Zuuriruhtinaalle".

ÄiiMin >ualtaiot»inpuh«tta ei lu-
ettu, waan julisti Kcnralituwernöri
maan waltiopäiwät Hänen Vlajestect-
tinsn keisarin nimessä päättyneitsi.

Namiin jälleen palasi (entoHfutDCt*
!io>i sisäliuoneisiin juhlamenojen oh°
iiwjaiit, prokilraattorin,senaatin jäse»
liicii ja feurucoiiia saattamana, jontVi
jälleen eduskunnan pulMiuieo ja wa-
i\HHil)'Cinid)'Cit setä jäsenet jättimät sa-
lm mennäkseen istuntohuoneeseensa,
jossa talnaituiufaiict jääf)ti!iiiii*pn(HTt
pidettiin.

s^ii(icniic§ IMossä puheessaan kiitti
eduskuntaa bfolfeeti tulleesta luotta*
muksesta.

Eduskunnan tiiWtW kunnioitetulle
puhemiehelle iitifilaitifiii ed, 2e taIa,
jonka jälteen puhemiehen ehdotuksesta
kohotettiin ;{=fi'rkiiiieii Mtöönhnutu
ifämiHinllo. ÖOipulfl laulettiin iUtaaim«
me.

Senaatti ja Nevantniljonat.

öenaatti o» ytsimieliseotipäättämit
antaa määräytsen waltiokonttoorille,
että kieloa» miljoonat on maksettawa
ioulutuim teÄiivaiheilla,

— lli>k>i»nul!wllpa»i<' ja fiiuiili-
oluioliittoloit. Si-rtaativfa esiteltiin
tk, -2 p, senaatin teokiludestaan asetta-
nian toinikan ehdotukset uskonnon-
wapauslaitsi ja laitti aiuioliittOiOii me-
ilemiseota siwiliwiranoiiiaistcn cdeosä,
lakiehdotukset hynnits^ttiin pienem-
millä muutoksilla, Senaatti päätti
latielidotnoten johdosta waatia firfol*
liototoutseu lausuntoa.

lliskolliskokous.
Ueskiwiitkona marrask, 4 pnä klo

10 a,-p, tokoontuniat kaikki t'iik,olliv°
kotoukien osanottajatruotsalaisen k!ao°
sillien lyseon, «it, akademiatalan jnh
lasaliin iitrii*fn, jolloin waltatiijal
jättää». Klo 12 päiuxiUii' läotcitfät
fofiOiiffcn jäfcnct ju()lafali*ta tuomio-
ttrßPootl, <'ilsm maan Inippafiiiuia-M
:piiHmt, lieihän jälteensä sonaatin, ho°
luioifcitfiioii fcfii yli^pioton i»malii.iiv>-
o.pHli|"cn ja lainopillisen tiedekunnan
iiwalliFfocbuotaiat. Tämän Kilfeen
alfaa inlfiiicn iinnalanpalwelns, jota
toiinitotaan maan iiiok'ininiUa fi-elillä.
vSiimalnnpaKuelnfKit iälfoiMi olifalimt
tnöt inOlatali?'fn. Moi» pnlKCii)ol)ta=
ja cnfin pitipä tamnnnuifciifon terlix
bi)§piiftcH'n. Sen iölfden an |nä'ätettii=
n>ä siitä, noudatetaanko samaa tliöiäi^
j«StOÄtn t»in ed?llisissäfin kirkollisko-
f^iiksissa wai Mibäänfö siihen joitakin
,!!!!,iwtsia, minkä jäljen päätetään
tarpeellisen fanÄiahentilötnnnan otta°
inifi-vta. Jos tama kirtolliokokons t'n«
ten eoellisetkin haluaa jättää walilokun
tam jäsenten »valitsemisen «rihiifiiie
i^alitsijamiehille, walitaan n<> keski
wiiktmia.

.siirfolli§fofcniiffeii cchil'lmliss>i on 2?,
N)!>lNNistll,
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tullilaitoksen arvioitu
ylöshatito v. 1909.

Tullihallitus o» senaattiin lähettä-
nyt ilmotuksen niiotä sumniista, joihin
lullilaitoksen t»l,o>en on arwattu nou-
s^ivnn ensi tuleNxvna »vuotena.

tuloerät jakaantuluat seu°
raawasti:

Tuontitulli
Vientitulli
3al)aiKvinaEfua
Toimitusmakslija
U>?a|a¥fainaf fnja
Sekalaisia tuloja

42,000,000
900,000
350,000
400,000

1,200,000
10,000

Jumina 2ml, 44,8(»0,000

Perusteluissaan lausuu tullihalli'
tuo m, m., että maitta tullitulot kulu»
man wuoden lokakuun t päiwään non»
finnit 153,738,000 inkaa» eli nom
60,000 mattiaan enempää kulin wuon-
na 1907, ne juuri wiime kuukausina
ottKJt osottaneet wähentyniiotä edelli»
sen wiwden samoihin kioikausiin lwr>
riiteli, riippuen täuui rahojenniu>ktn»°
desta maassa, Ia kun mitään oleel-
lista Parannusta tassa fui|téeBfQ ci
liene ensi aikoina odotettawissa,anoa»
taan tuontitulli iäiiMin »vuotien arniat=
tunn suminaan, eli42 milj,, markkaan,
Vientitullin, jofa wuonna 1907 teki
1,170,000 nifa«i, lasketaan ensi tomu-
na alentuwan ft)i)*tä että pkMieniniäii
sahaaiuattomau puntawaran loienti-
tulli on tullut korotetufsi, Säljarn*--,
toimitus' ja majaffaTiiafiut imnä seka-
laiset tirlot owat lasketut samoiksi sum-
miksi kuin taksikin wnodeksi eli yhteen°
sä tuoltawiksi 1,9(10,00.0 marssaa.

Terijoelta ja Kaakkois-
Karjalasta.

—
Tullilaitos. (ff'H'fbiti.iriffi Te°

rljöen tiillitoimistomi, jota Mirkaa
UHVötnifcffi ei wakinaisesti ok täytet°
ti)«n tonttorikirjuri Hj, Bonnin »M-
-rätty.

— Undenkilku» kausanupisto alotti
»viidennentoista lukuwuotensa tiistai»
na t. k, 2 puä, Amajaistiiaismcken
oli saapunut suuri joukko kansaa lä-
heltä ja kaukaa, Romahti Ä, l^önroth
plihui ti,!aisuui>cssa uusille oppilaille
ja oppilasten»vanhemmille sydänunce»
painattamia sanoja, Johtaja Hurma-
lainen Puhui «oppilaille kansaiMisto-
työn merkityksestä, Äaronoomi Eero
Eerola piti hauskan esitelmän tarjau»
hoidosta. Hra Juuso Hirwonen lau-
sui nuiutamia sanojia uusille oppilaille
ja oppilasten manhemille. Kansan»
opiswlainen P, Omasta puhui oppi»
lasten ja opettujainMalisesta suhtees-
ta toisiinsa.

Entisiä oppilaitaoli saapunut suuri
joukko tilaisuuteen ,kaijuttelemaan tav-
»eitä kuiluja, Hauskaa näytti ollee»
entisistä oppilaista kohdata toisensa.
Aina iltmuyöhää» kaikuiwat laulun
samenet opis<t,on jlihlasalista.

—
Äanncljälwen piirin «»»risosen»

räin totuus oli t, k, 2 p. Uudenkirkon
pimut kotuiLseen seuraamista n,°seu°
roiotai Uudenkirkon kirkonkylän, Te-
rijoen sleski-,Uuokta!un Pisaras-ta, Rantakylän. kansanopisto-
laioten Toweriliitto, ja
Ltuoleniajärwen, Inkilän n-seuroista,
Puheeni/ichtajnltP »valittiin johtaja I,
Hurmalainen ja kirjuriksi hra E,
«umma

Päätettiin wiettää arpajaiser kan°
sanupistolla 7 p, maaliskuuta. Tulois-
ta lolmaoosa tulee opiston hywäks! ja
muu summa Kanneljärmen Piirin n,°

seurain kirjaston hylväksi.
Ärpajaistoimifuutaan tuliwat wal!°

tuiksi: agronoouiiE,Eerola,neitiPel°!«ieu, hra Juho Kauniainen, rouwat
Hunualainm. baarin ja

hra Wilho Toiwola, Ilchlatonnikun-taan iohtaia Huriualainen, nnro°noomi E, Eerola ,a opettajatarPelko-
nen

Naw!nto,latoimikuntnau tuliwat r,ou°
wa L, Hurmalainen. neiti K, Hakuli-

nen, Vi, ttokko, rouina ,Uatri Launiai»
nen, hrnt 2, Pilkka. T, Hiitola, P.
Owaska ja A, Lampinen,

yipputoHiiifimtaaii lim.t R, @vm«
>va, x

xsuii>o Kauniainen, O»- Talsanen,
,«i!alle Kurp,pa, W, Simnma ja opetta»
ia H>>atti Mitrpipc.

Koil'ous lausui toivomuksena, että
kaikki kannel järwenpiiriun,°jcurat pc-
rusta,isiwat omP e l v s c u r o j a,
jotka m,t hetimiten rnhbyisiwät arpa°
iaiswaittoja walmistamaan.

— Terijoen yhteiskoulun johto
kunta wnlitsi t, t:n 29 p:nä uitämäsjään
totouksessa johtokunnan puhcenjohtnjaksi
maanwilj. M. Uotisen, maraplcheenjnlM
jatsi rouwa E, Toiwolan, kirjuriksi teh-
taanjoht. A. E. Sahlstenin ja rahaston^
hoitajaksi taupp. E, Mustosen,

— Uusinuotti- jakirjakauppa.
Painoylihallitus on antanut luman lut-
tari'urlurille Erkki A. Elfwengren'ille
amata nuotti- ia tir>ataupan Terijoelle.
Mainittu kirjakauppa tulee etupäässä
edustamaan maamme suurimpia tirjain-
tusantajia Werner SöderströmOsake-
yhtiötä ja Kustannusosakeyhtiö Otawaa
sekä tulee sijaitsemaan Elfweng6n'in omas-
sa talossa mastapäätä uutta suomalaisia
kirkkoa.

— Luistinrata Terijoelle. Kuu
leman mutaan puuhataan Teriioelle luis-
tinrataa ensi taimeksi. Olisi suotamaa,
että tuo hanke onnistuisi.

— Tulirolloa on ilmestynyt Ten-
joelle. Vanhempain tulisi olla mamil-
laan, ettei tuo tauti pääsisi yleisemmin
lcwiämään kylässämme

— Itsemurha. Wimie kuun 30 p,
ampui younatjoflliayksiPietarin piiri-
tuomioistuimen wanhimpia jläfieniä
fuuJan sydänyönsä. Syynä tekoon
tnuluwat 'Olleen häiiilen perhettään tol,>
baniteet onnettonnmbiet. Hänen »vai-
monsa nimittäin oli kuoUut is,oonrot°
won ja wiime perjantaina oli ai i
hämn lapftstaan fairaStintut samaa»
tautiin.— Junan alle jäänyt. Kun juna
n:o 25 Miime sunnuntaina saapui Pie-
tarista Kellomäelle,niin tauppino A,u°
tipoftin puotipoika lMpäteosään ju»
nasta, joutui iunan alle sillä seurauk-
sella, että n«semnian käden sormet
menimät poikki. Tohtori Krook an-
toi loukkaantuneelle ensi cimust>u!k'sen
ja sc»!'nn>ualla junalla»vietiin sairas
Wiipuriin sairashuoneeseen.

— Wahingunlllxkaus fiiulcmnu fcit-
lllutsella. Uudenkirkon kirlontylläsjä
tapahtuimiime lauantaina surullinen
tapaus, 9tiiui'siuieljcii kirjuri Aleks,
Zchavarin ja polisito»stu<lpeli Taver»
nian menimät i)l;öc§)ä saunaan, Ky!"
luctttjäiän ja poislähtöätehdessäänotti
Taucrman rcwolwerin lastustaan fa»
noen olewan tarpeetonta pitää relool-
meriä luutanaan saunamatkallaan,
Zchabarin Pyysi nähdä asetta ja käsi»
tellcssään sitä, laukesi fe. Kuula meni
Zchauarinin rinnasta sisään ja wahin-
erotti toisen smiren maltimon, Viun°
taman sanan lansuttuaan kaatui S,
tuolleena maahan.

— Tulipalo. Lauwantaita waslen
»löllä syttyi Uudellakirkolla wenäläise»
papinPolosentsoffin huwila tubeen ja
paloi poroksi. Tulen huomasi ensin
kirjaÄija Lenid Ändrejeff, jonka huwi°
la on Wammeljocn toisella rannalla
wastllpäätll!palanutta. Hän wanuoi-
n«en käwi herättiälinässä huwilawah-
din, jota asuu jonkmimatkni päässä
huwilasta, WVeä alkoi tlilwia pai-
kalle ja paloa koetettiin sammuttaa,
mutta turhaan.

Hiiwila kmlluu «lleen wakuutetlu
>2,WN ruplasta,mutta sen todellinen
arwo oli ainoastaan puolet siitä, Tu-
len irtipääsyn otaksutaan aiheuruneeu
lninchapoltostn, sillä tulipalon sattues-sa ei huwilassa asunut ketään.

— Tapaturmia rautatiellä. Kun
juna n:o 25 loinne sunnnntaina saa°
pui Pietarista .Stellontäelle,niin kau,p°
piaZ Aniipoffin 17-unrotiaS pnotiftoita
E, Demjakoff Iwpäkofäiän jnnaota jou-
tui fen alle sillä seurauksella että n>a°
feniinaii käden sormet mcniwät poitki.
Tohtori ,<ilrook joella antoi louf=
tauti»!<'ell,e ensi awnstuksen, jonka jul-
feen hän feuiraalualfa junalla tuotiin
Viipuriin sairaizhuon«selen.

Kun j»na n:o <> niaanlintai-aaniuna
siwuntti Walkeaiaaren hyppäsi siihen
eräs snnt^rini, niiikta pntosi takaisinsaaoe» ruliien^nnuioia,

QMET Veljiemme alnfcrraäfa tullaan
fol)bo!foin julfuiicmnnti runoilija sJJ?ifto
U o iieit laajempi kertomus niinellä
„Qtrin tr> on tfllän haamut.,,

Kertomus tuwailrc rajaseudun tonit-
toinan cntisyndcu ja liljawcm »ylyilyydcn
waloja in war>o>a.

Kenen mies te olette?
<2uomenuos Terijoelle)

Nluua» nainen tiinchti uopein a«°
kelin likaista latua eteenpäin.Hänes-
tä tuntui kuin olisi kulkenut monta
penikulmaa - todellisuudessa oli
lMi kultenut main muutaman tadun-
ku,lman — ja hänellä oli mielä puolet
matkalta Mell,ä!

Hän astui etoen Min («liialla no«
jiembellia. lätkiläiotuön oli hän ot°
taitut tel;biif(eeu, mutta melmollisuuS
pakotti hänet siihen, -- ]"entäl)b'i'ii
lioiffou* poio!

Wihdoi» oli hän porilla ja täsi fioit»
tofellosfa. Samalla tarkasteli hän
taloa ulkoapäin^ yksi ainoa sana Main
tarmitliin fen kuwauts«n: palatsi-
mainen! Slsil>a ia tuska taistelimat
ylimallasta hänen sisällNin, (en jäi-
reen aitoi hän nauraa

--
estäätscusä

itkua pääiemästä esiin. Griselda
Harloiven t'atk'riii palu Ääinässä oli
lviiiicii lKrfti)i)tiin)ä. los,pa hän olisi
ojannut olla tylinä' ja iäyttä, Ittöffe»
piiufcinätöii, - - jota oli Ijäwn nais-
il)antoi'ii|a, - - oifä aina punastua ja
tahwta ja olla »ualmis kMittiuuään
maitta palasilsi U)äl}iniiiui«tiifiii soi-
kasta!

Uuilvntin onnistui hänen nyt het-
kisietsi hillitsemään itseänsä ja hän pai-
noi soittokelloa,Hvti sen jälkoenawa,u°

tui owi, liwreepnkuinen palwelija wci
hänet sisälle hienoon salonkiin ja tu°
tosi äänettömästi IMien nimikorttin-
sa kanssa.

yksin rupesi Griselda kat-
selemaan ympÄrill«n, Hi^nonhienoja
taidoesiiileitä, hienoja huonekaluja,
tauluja,heinillä ja hänen jalkansa up-
posi pehmeään mattoon. Hänen we°

rensä alkoi kuohua, Tämän tähde»
hän siis sai asua wiidenhuoneen asun-
noyfa, tyytyä yhtom palwelijaan ja
toettaa »Mhentää talousmenojansa!
3c oli il'Ottäu)iäfl, Hallpamaista, lout°
laamaa! - Jju l)ä<n ibti tatt^rasti.
Kun hänen wihansa oli hiutan lanl)=
tunut, niin alkoi lMwn lioMrutcnlatin
pettää. Hän cMoi toiwoa itsekseen,
ettei kostaa» olisi tullutkaan tänne!
Eitä hän olisi kostaa» tullutkaan, ellei
hänen welwollisuutensa sitä toista
kohtaan, niinlsywin tuin häntä itse»
äänkin kohtaan, olisi patoittanut hän°
ta tulemaan.

ÄkkiÄ hameiden kahina sai hänet oi°
taseinaan itsensä ja kääntämään kat-seensa >owea .kohti, josta juuri komea
nainen aotni huoneeseen.— Rouwa HarwweF sanoi nainen
pehmeällä, musikaalisella äänellä, ja
bjrinelda tunsi Piston sydämessään,
sillä ääni oli juuri sellainen, josta
miehet niin paljon Pitäwät,— Niin, minä olen rouwa Harlo»wc, wastasi Wi hiukan >l'ihamieliseo°
ti, janiinä tule» llioksenue hywin kiu-
sallisessa asiassa.

Toinen näytti hiukan hämmästy-
neeltä, (^riselda säwi kuitenkin heti a°
si,aan käsiksi.— Minä tiilen puHumaankanssan-
ne eräästä henkilöstä, joka kutsuu it-
seänsä, niiniin miehekseni - teidän
mieheksenne.

Pnoleiksi hymyilemä ilme katsoi heti
toisen faunoilta ja muuttui harmistu»
noeksi,

Olkaa niin Wuä ja selittäkäätartenimin, sanoi Wi kylmästi. Mi»
»a en ymmärrä mitä t« tartoitattc.

Qiirfclba. pelkäsi. Hän ei omannut
näyttelijälahioja, iDoibafieen sen a»
unilla l)elpottoaasiansa esitystä,mutta
hänen huolensa oli liian suu^ri, sai»
liatjeen mitään peräytymistä.

hiiliä tiedän että tämä näyttiälä Rt»
sittä,nät!öinältä -ja hassulta, lii»
rehti hän sanoinaan, iturtta kun te
saatte tietää kailki, niin tulette te
fiittäinään niimia, Wnpislcwin jorutin
awasi hän lasilaukkunsa ja otti sieltä
!>riÄi lualofuluatt ja kirjoen. Te ette
moi kieltää että tiima1 on teidän wal,o°
kuluanne!

Tomen itoiautui ctoenpäin jo fat-
('oi luaJofmuaa.

,U'nllä se .on minun tuwani, nuit=

—Ia tämä ftoje1? Eikö totta, te
olette kirjoittaneet tämän kirjoen? ty°
sy, Griselda.

Toinen otti hiukan rypistyneenpa»
porin Ivastaan luapiscwin fäfin.— Uyllä, niinä kirjoitin (ien tuissa-
päiwänä -- miehelleni.- Oliko miehenne eilen illalla to-
tona^ kysyi taas Griselda,

Toinen katsoi häneen ihmeisDän ja
kalpeni, ,Pan ei tawnllisesti suuttu-
nut mahasta, multa nyt iskiwät hänen
silmänsä tulta, hän amasi jo huulensa
teräwään mastauts«ii, uiutta Grisel-
dan epätoimoiset, auwnaiset kaswot,
sitoiwat hänen kielensä hetkeksi. Sen
jälkeen hän sanoi:

Ei, kotona hän ei ollut. Oltu-
aan klubissa jonkun (\it'aa, matkusti
hän yöjunallaeßvluliinpäiu. Minkätäh°
den te sitä kysytte?

(^rifdöa tunsi tulehduttamaa tuo=
laa sydäniessään, siis hänen epäilyt»
!>njä ei ollut turha! Hän katsoi tois-
ta, niin faunia — niin erinmuaisen
tauiiio ja hiono — ja tulehdutti >u)yh°
klitlitsc», [ota luäfi^tonfin pyvtl esiin,
Salaifeffi tusfaiffeen, ci hän moinut
olla lucrtaaiiiatta omaa vaatimatonta
uUVmuotoaan toisen flaofillifeeii Eau*
noutaen. Häilyn seuraamat sanansa
tiilhuat tatkonaiscsti:

Mimä esineet tahdotteko tietää
mislä ne löysin?Miosä hän säilyt-

ti niitu, T^änä aamuna kun olin me-nossa kaupungille, en Imitäiiyt han-
slttaitani. Äkkiä muistui mioloeni,
että olin jättänyt m Dickin taskuun,
kun Mri iltaa silte tuliumie teatteris-
ta, silitä etsiessäni taskuista,, sattui-
ivat nämä esineet tätini! Ia kun
!l»a>lotu»,'an siwu«sa näin kirjoituksen:
Dicki!le rakastalualta waimoltaan",
ja luin tirjpen, joka aitaa Ratas
Hndby" ja lopMuGeraldiNiosi^, niin
ette tai ihmettele tänne tuloani, O°
soite oli kirjekuoressa.

Hän«n äänensä .kuului lopussa ai»
noaytaan tuistautsona. Toisen fWmät
tuiiottiiuat tauhusta, i'h)t wasta sel-
te»i hänelle asian surullinen puoli.
Miehensä tatsinaisuuo alkoi wähitel°
len fehiM!i)ti;HJ(. Syntyi pitkä, raskao
»vaitiolo, ©rifelba fatfaji sen en-
siksi.

ä)ffi kysymys on nyt enää jälelta,
iohon meidän täytyy saada »vastaus:
tenentä mies hän .oitaiStann otl?

Toinen ei näyttänyt pitkään aitaan
luulleen hänen puhettaan, ,l,tun hän
wiimeinkin nosti kasinonsa, oliwat »e
lumiwaltoiset, nuitw lMn hymyili.- Tämä täytyy olla joku erehdys
sanoi hän, Seljan on aiwan mal)bo=
donta! Sfeibliiin nimennchän on Ha>r°
Joiut1 ja minun Haldeman!

O, minä olen ajatellut sitäkin,
sanoi (Hriselda katkerasti hymyillen.
Eihän lovi muuta aiatellutaan, että
hän olisi käyttänyt samaa nimeä muu-
alla tuiu yhdessä talossa. Siksi sNu»reosa ka,upungiosa tuin Ziew^lork, woi
aiwan hywin wicttää puolet iiästään
ete!äosäpäin" tarwirsematta inatkus»
taa Pois kaupungista.

Toinen timsi äkkiä lyijyraskaanpai-
non sydälniuesW», Tätä wastaan ei
ilwinut wäittää mitään, hänen miehen»
sahan »vietti puulet ajastaan eteläs°
säftäin"! — Kaitki hänen ymftäriltään
timtui tietoutuwan sysimustaan »vaip-
paa», mutta, hän koetti kuitenkin hiUi»
ta itseään.- iwska' menitte te naimisiin tä>
män miehen kanssa? kysyi hän syn°
kiisti

iuuotta sittl.'— Ia niinä wuotta aifaijeanniiit.
Sana! tuliwat hitaasti ja tuntuiwat
iun-ifuttaltia,ii helpoittawastipuhujaan.

Griseldan kaswot muuttuiwat sensi-

aan tuhkanharmaiksi. Ei siis loukattu
liiiiliaslcmn hänen rakkauttaan, waan
myöskin kunniaansa. Hän ailvan my»
kistyi. Toisen ääni, joka tuntui tule»
wan jostain kaickaa,, herätti hänet.

Woi myöskinlöytyä jokukolmas,
»vuotta ennen minua. Sen tapaiset
miehet eiwät tanxillisesti pysähdy ktch»
teen uhriin.

Hänen äänensä oli Hlmä ja terö>
W<K. Griselda itki hiljaa. Kesken hei»
dan epäwiwonsa löi kello iloisesti kai»
sitoiöta, Molenimat naiset säpsähti'
wä,t ja tatsoiwat ihmeissään toisiinsa,
(^riselda.nousi ylös. Kumpikaanheis.
ta ei tustassaan ollut huomannut a>
jankulkua,eikä kumpikaan kuullut että
palwelija oli ilmottanut uuden wie»
raan.

Pyydän anteeksi, alkoi wastatul»

Tämän tutu» äänen kuullessaan
kääntyi (Hriseloa, syyttäwästi häntä
kohden ja osoittaen etusormellaan, ky»
syi halweksiwasti:

Kenen mi«s te olette? Richard
Harlowe seisoi heti owiloerhojen sisä»
puolella hattu kädessä ia päällystäin
foifetta täsiwarrella. Hän katsoi häm»
inäétnnc«nä wu«>>oon toista ja tmxo-
voon toista.

(latl.)

Pakinoita.

Terijoen nuoret tyttöset
ja poikaset sek» vanhem-

matkin inmiset.
,"'os missä, niin meillä eletään elä-

mää, josta puuttuu towenllisuutta.
Te» jälteeu kun nuorisoseuramme lat-
lasi pitämästä toweruushenteä yllä, onseuran elämä ollut sangen kuollutta.
Jokainen elää omaa joko hauskaa taitla
iläwää elämäänsä.

Harmoin tolaamme toijemme ja
sill intin tn» se tapahtuu, on fe jäyk-
kää ia »virallista niin ettei siitä nauti.
Ihminen waatii seuraa! Jos hän ei
löydä mieluista seuraa, niin hän liit-
Vai) sellaiseen, jota häntä ensin alussa
ci miellytä. Ia jonkun ajan kuluttua
hän nauttii siitä uudesta seurapiiris-
täusä.

Ei ole niin ollen ihmettelemistä,
jos jotkut nuorukaiset lotuontuwatlin
joskus hotelliin ja jonkun pianoa soit
taessa patisewat illan kuluksi.

Tätä tämmöistä seuraelämää ei ole
tumminkaan puolustettawa' waan pain-
wastoin mmtittawa.

Mutta ennen kun mainitsemastani
seuraelämästä saadaan loppu, on ket-
sittäwä toisenlainen ajanwietto. joka
wastaa parenimin tarkoituksensa sekä
samalla on laswattawaa.

Eräs opettajani sanoi terran. »Minä
en wastusta huweja, waan olkoot hu-
wit wilittoinia ja samalla opetknoaisia".
N>,orille on mielestäni enempi luin
hyödyksi saada joskus »viettää ilta yh-
dessä Meillä s. o. nuorilla ihmisillä
o» aina paljon toinen todistamme
oppimista.

o» juuri hyödyllistä saada
yhtymät,laisnntsia, jois>a opimme la
hcmmin toinen toisiamme tuntemaan.

Nyt mannaankin teistä joku ajatte-
lee, että mitenkä woisi olla mahdollista,
että kaikki yhlyisiwät rakentamaan yh-
teistä henkistä seurapiiriä. Onhan
l ottarajat , iin korkeat, ettei niiden
yli woi kawuta, Eihä» »porwarilli-
nen" uoi yhtyä sosialistiseen seuraan
eikä sosialisti pormarilliseen. Sehänulisi monen mielestä ilmeistäpuolueen-sa halwetsimista.

Iksi ehto olisi minulla, jonka no-
jalla »voisimme puolurwalojamme rik-
komalta kaikki yhtyä ja se olisi perus
taa ejperä »to- yhdistys. Tä-
mä yhdistys olisi tarpeellinen olemassa.Se tuottaisi talwen pitkään sekä hu>wia että oppia.

AItu tässä toiminnassa woisi olla
ehkä liian hankala, kun paikkakunnalla
ei tietääksemme löydy henkilöä, jota
woisi antaa edes alkeisopetusta.

Mutta siitäkin selwiydytään helposti.
Ku» lyömme joka mies 10 mk. likoon,
niin pian saamme itsellemme opettajan.
Ia jos sitä sitten, kun läksyt ou ..nal-
kutettu" pakisisi muutatin illan kuluts,,
niin nwrmaanki» saisi monta hupaistaja opettawaisla iltaa.

Varmaankin teistä lukijani joku on
niin paljon asiaan innostunut, että
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täs?fä Iclibc^fö ilmoittaa pCtuStaWan
fofoutji-n joffifin illalsi Un »nikalla.
Siinä sitten panemme asia» nlfiuin.

©fpcvauton il)ailijn.

huomautus hatukäytäwicn
korjauttajille.

On tapana, warsintin wilkasliittcisi»!'
mi!!ä icubuilln, tatiitäDtnitun tuntoon Ini =

tcllncssa as^tlna pimeän tullen ninvoituö-
!y!iM for>att,wnn osa» k»>npannti» pää-
hän. Motta niin ci näy olewan asian-
laita taalla fnulta voittojen fuuluifoffi
tntlrct<fo Nilassamme, Kliljin nimittäin
eräfinft iltnnn poltua, jota ufetmintn fii>v
tän. tn» nlitiiffin criiän Inpiiviliiffccn
toliimlln tieni nmisi pystyy» eli oifenm
min fnnoen, luutui fuin olisin ollut ft)Bl
mmiiisilläm jol)oufin fn!('ou rotfoon.
9tnil ci fiiitciifnan fiil)init. K»n toinnun
siiil,i!,sytscstä, »ii» l)iiomafiit olmniui
w!its!i<ln»i p.nfittaiu tnytäwä» yli nfctc-
tiiu (hitbnh päällä ja ly»tisct sov»n'»i
upomtciun joljonfin pelimennu maöinnn.
"l>imciiöiä m nä()u»t, mitä se oli; uninn
littysti lienee ollut sila it)iivc(liötänincttn,
joufn päällä täiucllcöiä feiiflänfovot niin
iiuifmvnciti fiipinivm'. Äompuvo tiimit
pmimoni iniitrtiin ylös motoiunnta tavut
titopaétn c» ticlä»yl oifciu, oliiiufo äfii
»>»s!y!!yt ioni uouvufiufo foto tnpnuN
ielle. Vol)f)iitiu tuminintin ivjäliän ilieäni,
pahasti hilla, sillä että etjfäpö niitä on
ollut toifiatin ia tu tulee wien petilB«
täiiitin tuomtnoifin pimeässä tvueltaiia,
iotfa joutumat samann tyrmää». Lo
puita vauliottuin mclfeiii totonaan, t»»
piiiiliepnättecffi tiesin saawam muutaiiitin
ueliöientiintftvin uutta naljfaa lauttaan
tiiiieefccu lätceni. M»ttn c!,teiwät laitti
pääse jentään »im wäl,ällä, ihoinhan
fiiiirempiatin tapatuvmia sattua, <3cm-
rtniotfi feljoittaifin watawasti asia!>o>nai
sia pitämää» »arempaa huolta [liiircn
y!c!si,'!»»ie t»rwallij»»dcstn, sillä muuten*
taan ei loolaa» tawnllincn titolcivaincit
T:joclla tähän snatta ole woimit sn»oa
iiieäusä täysi» titviuatuffi t)l)täiwil)än nel-
jän se »an sisällä fun niiden ulfopuolel=
lataan.

tnlluötflijn

»TERIJOEN"
asiamiehet omat:

Knotkalasfa
Opcttaia W, Strömbelg

Niilo Kaulio

la«tselässä
Opettaja B, Talwenheimo.

Kellomäellä
Tulliwartija T, Omasta

Nniwolassa
Mtoiislaapcli S, Rcimnn

Pikku uutisia.

— .10 Iduot t a oli tl. 1pä'(uänä
lillunut siitä, lun kansanopiston johtaja
Inho H vi»n alainen tuli lin-
o^nctirfon fonfcmäplJtoti johtajaksi, SBtt«
r)äifef[i ei ole aiHuoStcltatna sitä työtä,
jonka hra ,v"iurina(ain«n on tehnyt karja-
lan kansa» nuor son siwistylsen ja walis-
.'nffeii I»»wäksi, Toiwomme puoleZtannue
tcriöeijttä ja intoaedelleenkin johtaja Hur«
,nalais<lk' työskentelemään Karjalan ma-
nsfu-3a()ji>n johtajana.

—
©i f a k aS\a nhoita j a n a.

Seuraatna fuoinillinctt |ottiwna tapat) ui
tä-s,fii tuoimoitain eräälle pientilani
©itran topjiclin Seppälän kylässä, MicZ
oli fciifenht tafjafuffaionia scmnM olfiin
si!tä lunimofkcn mitään V»h»mntta, Klm
i)ixn lx>vran tartt>it«äfaaTt rahaa It)'fi)i
n.ia.imolto, olisif» tama pannut hiTfumn
ji)f)onfiii »nuualfe, niin »vaimo sanoi silloin,
crtä l)äu oli jnitiittantit oljet :sängystä ja
w^enyt mnntjat oljet fiMöättiiri ja ärweli

ronkin seuranneen mukana. Ny!
pantiin rotitaifa§tu§ toimeen röfifijan

Venäjältä.

— Tuuman istunnossa t, k, 2 puli
klimat efiiiii m. m, feuwatoat taifuunit-
it't: Rlil!N'(isiai!i tonnihinnan luunli;
roiistiijam iciifVuintuutinen m !'Ul>-
niiiit; iiiiitvriimlwn liyiiäntinen erityi-
siä oiFeiishittotjki unirten; fan|anui.v
liötiiötoiiiiifnniiaii fertomuS oitruo^
iiiiiciohTin tofoiiuin ohituksen joi)-
hooto riidanrääräofKii 'iiitjöntnniijoffi
iiiaaiiiittnrifoiihiiii marticn; f ittftatt
iiinsnrluiotoiiiiifniuian kertomus ni
l>m!!!»ist«'in Kif ioljöotuffen joi)bo'ota

Ulkomailta.

Itnninltn-Untnrin ja Taksan tawaroiia
buifutriTiiMiiii.

Virsh, 2i>j«!bomoS.in" lirjeenwaihtaja
liuottaa OelgratiJfo,että fcvbialoifet nai-
set omat äskettäin pitäneet siellä fofoiif|Vn,
jossa he tcfiiuät fcuiaioat painokset:

1) Hehkuen raktaut a Serliian kansaa
setä serbialaisia alueita Bosniaa ja Hcr-
ze^oiuinaa tuhkin», jotka omat .'!() Innatta
olleet Itäwalta-Nnlavin ivihattnira» hoi»
ftouffen alaisina, pnncmmr mc jyrkän was-

talauseemme näiden alueiden yhdistä»! stä
wastoanItäwalla-Unkar n leisarilun aan.

2) Tuntieu »,'elwullisuutensn juliotawat
serbialaiset »aiset n>)t yhteisestä jopimuf»
sesta ja Taljan km,pan
lio.foitauffen alaiseksi setä säätämät taota
hetleötä ninu'ta käyttämään ainoastaan
lohimaan tai Englannin,Ranskan ja Ita-
lian teollisuuden tuotteita.

:^) Me waadimme ehdoliomaöti mei-
dän kn»ftpa>»m« edustajilta, että he pe-
r»ttawat lailti itawalta-unlarilalsissa tai
saksalaisissa tehtaissa tctemänsä tilaukset,
munten t»llaa» heinäkin bu wlkiamann.

4) Serbialaiset iniisct ichrnnmnt rehelli-
sinä kansalaisina ka>,ttimoimnnsn isänmaan
palwelxkseen.— Nämä päätökset antoivat sellua»
fiituan serbiassa nnfoään maflitKiixiöta
mielialasta.

kMllllllllllll.
Atuj. An t o» T s h eho iv

Äiemijäntieleötll ,,T«^ijoel!c ' suo,»cnta»ut
P eetc r, fe.

oeroejeiuiUcl) Pcpiou,' ja hänen
Riuinioiija iileopaua je.jouuai oiuen ta-
taitu ja tuuntdituat l)ecmoätimee»ti. i.«
luen toisella puolella, pieu«»fä jniiofa, w-
paljun ariuattauiaäU iaffaiii>eu lunnustuo
tt)l,iären iliaöjan ja piiritouluouettnjan
Sä)it^hup!!n,n ioälillä.—

Hän taruuni -- hiJfaft ipeploit),
luaiu.oten oöotutjewta. — Stctfopa*, P<t-
roiona, jo» »am, put)itlu-at tunteista, niin
ota heti pyljimovtuiuaseinältä ja mennään
siunaamaan , , , Vliua.aan.

Sumana pyt)inujäfuiuaii lauvja un
ja Pyshwä ,, , Ijäiritfcmätön , ,.pyhä

»illoin ci «mitta enttä perään, ionilla
oiteuteeu luetöiji

«Oluen tolana tapahtui jeuniaiun telhti'
telu:— Ci) torun, — puhui 2d)tol)uptiu, s!>-
tnttäen tiilitilun ruututlaisista housuio»
taan. — Mina eu ottenfemt läilje.täuoi
teille kirjeitä.— Wlli wieläl Ni,ntuin minä <!» tun-
tisi teidän käsialaanne! — naurahti noi-
tunen, katsoen rnuhnttomasti mnp<iri»een
ja wähän iväliä isoon peiliin.—

Minä heti tiesinI Ia miten kum-
mallinen te olette: ,ttaunolirjoiiu!se« o-
peltnja, mutta käsiala niinkuin kanalla!

Mitenkä woitte toisia opettaa jos itse
»iin huonosti kirjo tatte?— Hm! ,, , Eihän se mikään mer-
litse. Eihirn kaunolirjvitulsessa käsiala
ole pääasia, waan se, että oppilaat e wät
unohtaisi, Kenelle wiiwottimella waste»
päätä, kuta taas nurtlaan polioilleen ,, ,
M^tnpäs läsialastn! Tuhmuutjin! Nel-
lvasow oli kirjailija, unitta häwetää kat-
sella millä tawalla hän lirjotti, Teosten
kokoelmassa on lainen lasiala.— Se oli Nekrasow, m»tta te , , ,
(hcnqähdys), Mmä mielelläni menisin
kirjailijan kanssa naimisiin. Hän aina
kirjoittaisi lauluja muistokseni.— Lauluja woin minäkin teille kirjottna
jos halunisUte,— Mistä >e woisitte kirjoittaa?— Raskaudesta , , , tunteista , , sil-
mistänne , ,, Luette — ihastutte, Kmi-
neleet wuotawat! Mutta jos kirjoit a'sm
runollisia lauluja, n!in silloin a»!aisitte
kätenne suuteltaivatseni.

Herranen aika, mikä kunnia!
Maikkapa heti suutelisitte! ©dj*fui(jfm
hyppi ilas a ja, kummallinen ilme silmis-
sä, tarttui hän toalett^saippualle tuoksah-
tawaan käteen.—

Otapas p!,himnskuwa alas! — m»->
ral,tiPeftlom kalpeana mi^enliikutnksesta,
sysäten tNlinärpäillään Maimousa, — Men-
nään! Nyt!

Wiiwähtämätä minuuttakaan, t!,rkkäsi
Peplow omen selälleen.— Lapset ,,, — laiisni hän kunnclsil-
m'n nostaen molemmat kätensä, — Her-
ra siunatkoon teitä, minnn lapseni. ..

monistukaat.Elälöön— Ia ,, , ja minäkin suinaan — lisäsi
äiti itkien ilosta, — Olkaa onncNisia,
kalliit! O', te otatc minnlta minulta
Wiimcisen t»en! — ssäänti hän Tchtshlip-
kiniin, — Nakastalaapastytärtän , sääl'«
kää häntä

@if)t?ljupTin seiso! paikallaan s!»,s.'lk'°
["eränään it)mci(n?tn ja pelosta, Wn»-
hcmp'cn efiiniliminert oli niin obot:amntiui
ja julkea ettei hän fljennlit sanaakaan sa-
nomaan.

,Tawattiin! .Wfettinl ajattelit hän,
liidun kalpeana hirweistä tuntc'>stn. Ha«
Vn löysit, Mcli! Ci enää wo! ulos hv-
pää!"

Hän painoi päänsä lunnioittawastialas

niinkuin olisi tahtonut sanoa, ^ttataa,
olen >vuite!tu!l''

Tiu , fiunonn --- jnttoi no iiuk^
SRaMaft, tutuirv 11Hlm itkien aset-

tni ,viereeni Pc,r>,'!vnli, anappns p»-
h:mi)^fiiton

Mutta siinä lastasi »htättiä itlemäs-
tä hänen laswonsa wääntiluät wihasta.

Ätta perhana! huusi hän mai-
niollensa, — Olethan hullu! Onlo tämä
pyhimyskuwa?- Wo! iMp»l,!,M!tsct!

Mitä tapahtui? .finunofirjotiiffeu opet-
taja nosti pelollaana knswonsa >,los jn
näfi etkä hän oli pelastettu. Äiti oli
tuossa tuokiossa pl!hin>ys!u!van sijasta ot-
tanut seinältä fivjnilija ©fonoltn walolu-
\van. Pidellen waloknwaa lasissaan sei-
soilvat »ffo Peplow in hänen puolisonsa
liwettlmeinä, tietämä.ta mitä tehdä tai
puhua, .RnunofirjoituTfcn opettaja fähtti
hämmästystä h!,wälsensä — (jält>ifi.

näitä.

Kuinka 7-w«otias Tnrasate
pelasti ifimfn.

Äskettäin kuolleesta maailmankuu-
lusta espanjalaisesta wiulutaituri Pab-
lo dt Sarasatesta kerrotaan monta
tarinaa ulkomaan sanomalehdissä,muit-
ten muassa seuraama juttu siitä, kuin-
ka hän 7-w»otiaana pelasti isänsä
»vankilasta.

Isä, kapellimestari, jota oli mielel>
lään tasamaltalainen, oli puhunut
mielipiteistään »iin awomielisesti, että
hauet »vangittiin Pittu Pablo oli
jo silloin kotikaupungissaan Pamplo-
nassa tullut tunnetuksi ihmelapsena,
ja joku ystäwä neuwoi nyt toiwotou-
ta äitiä matkustamaa!! Madridini ja
antamaan poita»>a soittaa kuningatar
Isabellalle taiwuitaatseen hänet.

Sanottu ja tehty. 51lwa Sarasaten
onnistui päästä kuningattaren puheille,
ja hänen mutanaan tuli linnaan 7»
wuotias poikausa pieni wiulu kädes»
sään. Kuningatar ihastui pojan ul-
konäköön ja kysyi häneltä ystämälli-
sesti, mitä hän taisl foitcaa.

«Kaitte, mitä maan tahdot tuulla!"
wastasi poikanen rohkeasti.

Kuningatar naurahti ja pyysi häntä
soittamaan jotain. Pablo soitti jou-
ton Espanjalasia tansseja ja kansan-
lauluja kuningattaren ja toko howin
rajattomaksi hämmästykseksi, Kunin»
qatar itki liikutuksesta ja pojan lope
tettua wirtloi hän:

Poitani, pyydä minulta mitä hy»
wänsä— »iin saat!"

Armahda »ääni!" wastasi poika
wapisewalla äänellä, kutc» äiti oli
hänelle opettanut.

Seitsenwuotiaan pyyntöön suostut-tiin, ja jo samana päiwänä sai rwa
Sarajate ilosta säteillen syleillä wan»
lilasta päästettyä puolisoaan.

Eräässä sanumalehdcssä kerrotaan,
että kun terran maineensa tuttuloilla
olewaltu wiuluniekalta kyseltiin hänen
menestyksensä salaisuutta, han wastasi:

harjotus„Kuuden tunnin antara
jola w:>oden väiivänä!"

Kaikellaista.

—
Markkinoilla. Tämän syk-

syisille Joensuun markkinoille »virallisesta
markinain epuusta huolimatta oli saapu-
nut muun muassa eräs riias talon isäntä
poikineen. Täällä olilin mortlinahumus»'sa pojan pää joutunut niin pyörälle, että
iärjestylsen walwojat kur,!asiwat hänei
pölkkityynylle malamnaan. Myöhemmin
samana iltana joutui isä myös samalle
lyynyllc päätysten poilanfa kanssa. Kun
poitiillaaamullaheräsi ja näki samalle tyy-
nylle ilmestyneen toisenkin pään, alkoi
hän sitä nykiä, kysyen:— Kuka ja tn:Stfl tl)ö isäntä outia?

Isä: Minähän sitä omi se RäiZfyläinen
PoWijÄnreltä,^ toäan kxla.Z fin out?

Poika: Minä «un («n fßftfljtolSifen
poila.

Isa st'iwaasti):Mikäs p— te sinnt :än=
'ne toi?

Poika lrn»ls,nlliseZM -, Mikäs se isan
tänne toi.

Ja siihen isän ja poinn !cZku?telu ,'äi
sillä kertaa.

Wiipuri 1908, Karjalan Kirjap, 0.-?)

asunnossa, mutta tuloksetta. Tulliin sii-
hen tjljimicTifecn päätökseen, <t n nasfu
on pistänyt rahat pilleeitfö. Mitä>?
»»nila luin nitistettiinpossu Tjenailtä jn
ftautii» toimeen tarkla ruumiin tarkastus,
Muutamia kolikoita löijbeitiinfin, .mutta
suuremman osan rahoista oli jifmmiincn
fnB!f<nif)oitaju l^äwittänyt, -- T, T,

— Humpuukin a ik a k a u d c l»
l a. Wiralliscn Ictjben eräässä ItUttUtOl»
sa on muiden etewien" joukossa »uius-
fin 'fcnraaiva nimenmuutos:

Nimeni,Nimeni Amt! Hohtari on wast>!>cZ
Antti.Hei waim e i.

£i itola =7,008"
MW ci yMhywin Weihaiwei taitta

Huiha!hci?

Muualta Suomesta.

— Wiinnan kuollut? Vilen aauiulla
Äut«an piläjän Noskuan l>ilässä Juho
,U»parisen uiökissä tawaltiin luolleeua <,'»

ms t»ömies Juho Ikäwalto Antrean pi-
täjän Nywnlahden kylästä. Hän oli klo
10 nilana illalla saapunut mokkiin juo»
wuksissa paljai» päin ja lä>i>»>t uusku-
>uaa» fteulillc, mutia aamulla, kun möfin
wnki heräsi, oli mies istuwassa asennossa
selkä seinään nojaien. Ruumis wictiin
Antrean kunnan leilkuuhuoneeseen awal-
tawnksi, Nuoleman sunnä o» !uu>!awnsti
wiina

— Imatran uhreja. Eilen f(o 4
i. p, f) (.nifi eräs herrasmies otiKit-
ran sillalta foSfeen. Nätiiät Betto«
ui.it lumen (m^iitcSfäöit ()iui'taiiwii |o«
tcifiu, jota htitvinfiii inatfaii plt!i>!l>cl!
ja hvofon foljinan talia ci tuultu.
Wk'*tn epäillään orlMsi ttwnälÄlfielfi
ulioppil., jota asui .Uriniinifhi lio:^I°
(iSfo. Hänet oli puhuäUä nähty afe«
m.ilUi erään toisen wcnäläijcn yliop-
pilaan seurassa, jofa niyöö 011 Bason«
mit. Uunttaiuuöti häutm on hypän
not fodrat, He oliwat jaapnnoet y,-
maitatte funninitai«ilt<ina, Hotelli»
piiiUHifirjaan oli toinen heiltä kirjot'
tanut nimen Petroff, toinen sitäwas-
toin oli foiiionut olemansa niin sairas,
ettei woi tirjottaa, Iliailtaan he oli»
mat nom 25 wuoden waibeilla, 4J*
iättiwät jälteensä torin, >ossa oli fii'
joja.— lultc» wlllkauo. Wiiuie sun-
»untai-iltana flo 6 aitaan tuli erä*
tuntematon niiec'henti!ö ostotsille No-
j!i,n>oin iniieUiii ®aitftafati| 11:0 86,
.'dan tarjosi lnafjufji 50 marfan sete-
liv heittiiniättä sitä kuitenkaan pois
labevtääit. Uun A, Rautiainen tar-
j,osi hänellc tMiisin 45 »it,, tciupafi
mies ne ja autainatta 51) niarttasta-
taan, juoksi ulos mieden ralM JtlU08«
saan. Hänestä el ole mitään tietoa.— Mclionnettomuus Päijänteellä.
Öofeluutl 27 päimänä oli afioitfiia H,
3. Aalto lähtenyt höyn)P»rrellaan,
niatfalle Morpilaljbdta kotiaan Mal)»
teen, iVJnfauaan oli Ijönellä 2 nuo-
rutoista. Tultuaan pöljin selälle
ijänteellä oifafi hm Aalto suoraan

Marini» saaren ohitso Rapolan nie
nieä tohti, mutta jiUoin iDeno iyfäl)ti=
fin Jarille !»l,',»li«i tohti uicuiiuiiuota
tohti ja täyttyi »uroilla, SBcnecöfä o»
lijat filrtyiuxit toetaan, joka oli iw=
o^upinual! taialla ja pysytteliwät sii-
nä flo I:stä päiwällä klo 11 seuraa-
maita päiwäu,äcli siis 22 tuntia. Xiai=
\w\a tulti tt)M ohitse, mutto niin
taiiitfe, ettei haatsiriltoiitmioita hlio-
uiattu, SHo 11 aitaan seuraamana
piiiuiänä huomattiin hoidut n,'ihd>oin
friiädtä (aiiuaäta ja nuo peräti uupu-
neet inie()ct pclavtettiin. Pursi hi-
nattiin karilta Sysmäosä olemaan
Suopellon laituriin.

mjamartio*ton li|(iöiniotii natten;
SDJoSftrtban rauiHittoniunfjion aitana
tapalitiiiHMttcu niahinfojcii foniHinoti)'
jijuujö \v. l!M),r).— Slolero Pietarissa. ,Slulfutiuiti=
loiiiiiotoit Unwitnljcit mitf-tnaii on lo»
tatu».!! ;il ja iiiai'aK'fiuiii iMwiin
ißvlillä tlo 12 ;«iwällä tokkaan jai»
mvtuiuit 19 ijcitfilixii, ii ciwiimtäii
tutti ebeUifeöfä tiet>oiuutito*jaoli niai»
uittu, 7 o» luullut, J cbcUivtä cm'!!!
uliin, iHmintimiiit 32,2 cncinniäii «,'dol»
listii, ja jäl^Uä jmiraita ;i52. Taut>i>>
.riutta on EatHtaan ollut folernlairni-
ta 7,H30, joista 3,1(JH on tiiolliit ja
1,280 MrantlMllt.— Pntt»l«»wutus rnutntieunfcmnlin.
SBiifti? lofaluun 24 pnä no» lellu puoli
7 illalla tiirtfeu.m Söaittlln asema» a>e-
mapäällifön fonttoociin 5 tmitcniaiontn
miestä mDolmw.lla warusteituna, 'to-
mcntaeni tätKt ulijsl" sitte» altot ta»
iimnmufainen taajojen taltattu». Toi-
mituksenaan li>iut!),wät Ijc ii<ts nipliiii,
juide» lanssa he pian Ijäiu jiiuiii yö» p'«
mereen. In sillä tiellään he muin ,me-

lätin.— kuuluu kuulumisin. Pölisin ä-Sleu
»vangitsemasta 17 oppilaasta on 4 lä-
hetetty puolan rajojen ul!»puolel!e tolu
li arkisen snoj<:lust,'lnn ajatji. Bo>

p», 1)! otuat »vapautetut.. ylioppilaat tal)to!ioat pitää tofoulfcti
rl)l)ti)äfjeeu maatatoimenpik-ijiin ,,terro-
rist,en" f)i)öifäi)tfiä Irastaan, mutta reh-
tori ci sitä sallinut, Sinn ylioppilaat sii-
tä huolima, ta tjritHioät kokoontua, niin
esti pölisiheidän aikeensa.— Mswous. ?Jötlä wastcn sun>
itimtaitn tuotiin Wiipurin Puolis«»
fairaalaan Pi^wrissa (.nif>oin lMiwo°
k-ttin talollinen Tutkin-
iwssa käwi selloille,että lismat afeä^e-
tut miehet oliwat Wiiplwin )uicriotiel=
lii [)r)öfiiniKH't Sepolatfen kimppuun,
.Stim C ryhtyi pitolu^tnnmnii itseään,
pictsiwät roöluot lyxmt, ryöstiwätmi-
täi hänellä oli ia hrittiwät hän<'t maan-
ti^n talutin fefä pakeniwat.

MT Oifmi jimfo leittäma-
töntii »vettä!

Ollää syäkä raakoja hedelmiä!
Warolaa wilnstumista!
Noudattakaa puhtautta!
Käyttäkää lysoolia!

Ui!<eUs- P0ll!8i28l0!t2.
— Miljomlnkonkulssi. Toissap,

jätti Wiipur, raivitiiuianoiffubelk kou°
furofiOatenuiffcii lonfnJi H, O, Gul-
bcanbfen.

Pesää ci o;k wielä selwitett», unit-
ta nouoscwat melat nom 2 iniljooiwan
mattiaan, kun taas irnrroja on jonkin,.
iwrraii enempi

Konsuli WultiraiibA-n, [ota omi«tiw
Orawin saha» ja pari muuta sahalai-
toJta Sawossa setä lautataihoja Un-
raamia, on harjottanut melkoisia puu»
tamarafauppaa. Älaksujen laffautuf»
sen ownt aiheuttaneet hlwnot pmita-
loaraiißuEfinat i). m, »vastukset.

Tuurin samiiamics fninfur^Jiöfa 011
toiiiiiniiui Hubbard & (5:o, jolla 011

fnaiuifio noin 1,000,000 mk.
Oikeus nKilä-rnfi iwrotuonuiri T,

SltoeContn ottomaan p^fän huostaan»
fo.

Wcltlliam t»ul>!stcln on l, k, 16
Pllä,


