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jälleenrakentajat!
Kaikki rakermustarvikkeenne on edullisin hankkia samasta paikasta

T:mi J. Hallenberg
Tammisuo (Merisuo) Kellomäki

hankkii Teille pienemmissäkin erissä

■tnilfavaraa höyläämättömän ja höylätyn
|IUIIIn 101 flfl uittamattomista puista

lillui lanka- ja prässikonevalmistetta

Ui Gl Jfl HIHUDdI ensiluokkaisista tarpeista

IUrVGPGuKUB (palkitun täytteeksi)

Rakennuksen joka osan kestävyys on suurinta
säästäväisyyttä!
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70 p. palstamilli-
laikasta lasketaan
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Vuosi vuodelta yhä suositummaksi tullut
merikylpylä ihanalla paikalla

kauniin Suomenlahden
rannalla.

Kylpykausi: kesä-, heinä- ja elokuu.

Sairas=
voimistelua.

SHerikylpylän
lääkäri
tohtori

SV. Leppälä

Pietari Kaski, sinäkö siinä! ukko

virkkoi ja ojensi kätensä johon nuoru-
kainen empimättä [tarttui. Käy perem-
mäksi!

Kun nuorukainen oli istuutunut ja ai-
koi juuri selittää asiansa, virkkoi ukko:

—■ Tulit ;kai kysymään naapuritalon
kohtaloa, vai kuinka?

—■ NLin juuri, sitä varten tulinkin!
—. Kuulehan siis, kun kerron.
Ukko kaivoi esille > piippunsa, täytti

sen ja vedettyään muutamia haikuja al-
koi kertoa kSilikeäsli odottavalle nuo-
rukaiselle:

Pari päivää sitten, kun päiväaska-
reet oli naapuritalossa suoritettu ja vä-
ki kokoontunut pirttiin, oli parvi aseis-
tettuja ryssiä ja punakaartilaisia ilmes-
tynyt pihalle. Meluten ja kiroillen oli-
vat he työntyneet tupaan ja alkaneet
mellasteta. Arvaapa, kuka oli joukon
johtaja.

»Sitä en voi arvata, virkkoi Pietari
pudistaen päätään.

Johtaja oli Matti Tattari. Tunnetilan
sinä hänet ?

Tunnen. Parrakas, kierosilmätnen
junkkari, entinen renki.

Juuri sama. Roistojen mellastaessa
oli Marjalta pujahtanut ovesta ulos ja al-
kanut juosta hakeakseen apua. Sattu-
ma! ta oli johtaja vilkaissut ulos ja huo-
mannut pakenevan tytön. Hän oli arvan-
nut tämän tarkoituksen ja ampunut muu-
tamia laukauksia pakenevan perään. Eräs
luoti oli osunut maaliinsa. Rinta lävis-
tettynä oli tyttö suistunut, lumeen. Sil-
loin oli koko pirtin väki noussut Tois-
toja vastaan. Kiivas oli teistein ollut,
'muita lopulta oi! lukuisa vihollisjoukko
voittanut. Onnettoman lopun olivat puo-
lustajat saaneet. Kiukuissaan vastarin-
nista oli .punikkijohtaja 'komentanut mie-
hensä ulos. Ovet oli teljetty ja tuli pis-
tetty nurkan alle. Kun me huomasim-
me tulenroihun ja riensimme paikalle
oli apu mahdoton, sillä tuli oli jo saa-
nut vastustamattoman vallan. Punikeista
ja. ryssistä emme nähneet jälkeäkään.
Löydettyämme lumeen suistuneen tytön

,'e.li Uima vie lii, joskin oli kovin heikko
Kiireesti toimme hänet tänne.

| Onko hän vielä täällä ja elääkö hän?
kysyi Pietari ilostuen.

! Ukko nyökäytti ipäätään ja viittasi nuo-

rukaista seuraamaan. Sydän pamppaillen
! riensi hän ukon pßjeaß* viereiseen nuo-
npeseen

Vuoteessa valkeana kuin ympäröivät

lakanat makasi Marjatta suljetuin silmin.
Tulijoiden astuttua huoneeeon aukaisi

»sairas Kiimansa ja pälyili ympärilleen.
Huoneessa vallitsevan hämäryyden tähden

Oli helmikuun viimeinen päivä v. 1918.
Kiihtyvä pakkanen paukkui lumisessa

korvessa ja heikko ■tuulenpuuska puhalsi
tuon tuostakin vailkovalppaisen lakeuden
yli.

Erästä harvaa, metsää kasvavaa harjua
pitkin .hiihti parissakymmoiiissä oleva
nuorukainen. Hänen miellyttäviä, kau-
nismuotoisia karvojaan kehysti karvala-
kin huurteinen reuna, ja solakkaa, not-
kraa ruumista verhosi lämmin sarkapu-
ku. Veltosti ja väsyneesti hän hiihti
eteenpäin. Eikä kumma ! Jo toistakym-
mentä kilometriä oli hän taivaltanut puo-

lessatoista tunnissa polviin asti upotta-
vassa «Arnessa. , (Mutta jofdn! faniansa
häntä jatkamaan matkaansa ja sai hä-

nen punoittaville kasvoilleen nousemaan
hymynähän. Niin. Hän ei ollutkaan
tavallisella hiihtoretkellä, vaan menossa
tapaamaan mdeäitiettyaan naapurikylän
viohättiirvää tytärtä Marjattaa.

Puoli tuntia poniiisteltuaan nuorukai-

nen pääsi vaaralle, mistä hänen mielit-
tynsä koti piti näkyä. Kalmankalpeiksi
valahtivat luinen punoittavat kasvonsa ja

hän horjahti taaksepäin kuin i.-kun saa-
put. kun hän loi katseensa päämäärään-
pä kohti. Ennen mitä komeimman ja

siisti nimiin ! a loit asemasta luin näki nyt

hiiltyneet rauniot. Kuin kiinni naulattu-

na seisoi hän siinä ja tuijotti ilmeettö-

min silmin tuohon järkyttävään näkyyn.

Kylmä, pureva tuulenpuuska, joka sa!

hänet vilusta värisemään, havahdutti hä-
net. Päättäväisesti puristi hän hampaan-
pa yhteen, työnsi sompansa hank. "-n ja

laski pyrynä mäen
Ehdittyään rauniolle hän totesi ensi

silmäyksellä, eitä tuli oli raivonnut
jo pari päivää sitten. Perustuk-iaan
myöten oli talo ulkorakennuksineen pa-

lanut. Ainoastaan saunasta oli minen

puoli .tiilellä
Mutta missä ,>!> talonväki?
Kotvan hiihteli nuorukainen raunioi-

den ympärillä, löv taakseen edes jonkun

jäljen. Mutta knikki oli turhaa. Ileik--
fco viimeöinen pyry „|i kai jäljet peit-

1 somalinaan etsimisen turhaksi kääti-
uorukainen suiksensa naapuritaloa

'.,, ti, joka sijaitsi vajaan kilometrin
p„issä tuhotusta talosta, tiedustellakseen
sieltä talonväen kohtaloa. Ehdittyään pi-
haan hyppäsi hän suikeilta ja riensi si-

Tervo taloon! toivotti hän ja eirie*
K-li silmiään tottuakseen pirtissä vallit-

arvaan hämäryyteen.
Terve tulijalle! vastattiin.

Pöydän takaa rahilta kohosi Nlåt,

kookas mies »» rieaei tulijan luo.

Båän.

ei hän alunsa tuntenut Pietaria. Mutta
kun tämä riensi vuoteen luo ja polvis-
tui, levisi sairaan huulille tuttavallinon

■hymy. Heikolla äänellä hän sopersi:
Pietari, emme koskaan saa toisiam-

me, sillä minun päiväni ovat luetut.
Marjattani, 010 rauhallinen. Sinä

paranet kyllä vielä, lohdutti Pietari ja
(arttui hellästi valkeaan, hentoon käteen.

—■ En parane. Siitä olen varma.
Sairaan silmiin kihosi kyyneleitä ja hän

heittelehti rauhattomasti vuoteessaan.
Pietarissa kuohahti sammumaton viha
onnettomuuden aiheuttajaa, tuota kiero-
si Imaista Matti Tattaria kohtaan.

—> Minä kostan puolestasi, kuiskasi nuo-
rukainen kiivaasti.

Sairas ei virkkanut vähään aikaan mi-
tään. Äkkiä kohosi hän istualleen ja
aukaisi suunsa sanoakseen jotain mutta
sanojen sijasta syöksähti sieltä verivirta.
Veltosti laskeutui hän sitten takaisin
vuoteelleen jääden siihen liikkumattoma-
na makaamaan.

Kuollut! huudahti Pietari epätoivoi-
•eesti ja hänen kalpeille poskilleen vieri
muutamia suuria, kirkkaita kyyneleitä.
Vain hetken hän oli epätoivoon vajon-
neena, sitten hän hypähti pystyyn, pyyh-
käisi kyyneleet poskiltaan ja riensi var-
moin askelin tupaan.

Haluan kostaa Marjatan puolesta,
virkkoi nuorukainen suoraan isännän
puoleen kääntyen. Olisiko teillä jo-
tain ampuma-asetta lainata minulle?

Isäntä loi nuorukaiseen kummaksuvan
katseen. Mutta huomatessaan päättäväi-
sen hymyn, jok» leikki Pietarin huulalla.
virkkoi hän:

Onhan meillä kivääri. . Saat sen.
Ukko etsi aseen kätköstä ja ojensi

sen Pietarille. Sitten hän haki aitasta
parikymmentä panosta. Ilyvästellessään
hän virkkoi:

Vanhana, kokeneena miehenä annan
s-inullo neuvon, joka paina visusti mie-
leesi. Se on ole varovainen. Tästä
riippuu suuremmaksi osaksi, miten tulet
onnistumaan.

Väsymättä oli Pietari Kaski jo useita
päiviä hiihdellyt paikkakunnalla etsien
sopivaa tilaisuutta pannakseen aikeensa
täytäntöön. Kertaakaan ei hänen mie-

fKostaja.
Kertomus Suomen vapaussodasta.

sestään.
leensä ollut juolahtanut luopua päätök-

Eräänä valoisana, kuutamoisena iltana
hän seisoi sauvoihinsa nojaten kauniilla,
jylhiä kuusia kasvavalla kukkulalla ja
tähyili edessään aJhaalla olevalle tielle.
Useita tunteja hän oli jo siinä tarkas-
tellut ohikulkevia toivoen kohtaavansa
etsittävänsä.

Kuului jälleen hiljaista kavioiden kop-
setta, ja kohta tuli tien mutkasta näky-
viiri tasaisia.' rkvia Ijaiokseva (hevonen.

Reessä istui neljä miestä jotka äänek-
käästi puhelivat keskenään ja viittoili-
vat innokkaasti käsillään puheensa tehos-
tamiseksi. Yksi silmäys riitti Pietarille.
Eräs reessä istujista oli Matti Tattari!

Raijueti pisti Pietari som,pansa han-
keen, laski mäen ja piiloutui eritän pak-
sun kuusen taa aivan maantien viereen.
Kalpeana, mutta aivan rauhallisena, huu-
let tiukasti yhteen puristettuina hän oli
peloittavan näköinen. Hänen silmiensä
palavaa ilmettä ei voinut väärin tulki-
ta. Sisällä riehuva kostonhalu värisyt-
ti vain lihaksia.

• (Nyt! Pietani viritti kiväärinsä ija
nosti sen poskelle. Hänen käteasn. va-
pisivat hieman, mutta näftdessään punik-
kipäällikön vastenmieliset Iramnof hän sai
malttinsa takailin. Huolellisesti tnhdä!-
tyään hän painoi liipaisinta. Kuului ly-
<hyt, mutta terävä pamaus.

Savun hälvettyä* Pietari huomasi pääl-
likön, jonka ka?vo t olivat veren tahri mat,
ja hänen «seuralaistensa nopeasti juokse-
van tien vastakkaiselle puolelle puiden
suojaan. Hevonen jatkoi pillastuneena
matkaansa. Selvittyään ensi hämmästyk-
sestään alkoivat yllätetyt ampua, johon
Pietari vastasi rauhallisesti. Pian oli
tafietein »täydessä Punaiset
ampuivat minkä suinkin kerkesivät. Luo-
tien vihellykset ilmassa ja naksaukset
puissa yhtyivät pyssyjen korvia särke-
vään paukkeeseen. Pian ympäristö ver-
houtui ohueen savuvaippaan, ja palaneen
ruudin haju täytti ilman.

Äkkiä osui luoti hänen kivääriinsä ja
runteli sen käyttökelvottomaksi. Nyt oli
hänen jätettävä taistelutanner vihollisil-
le, sillä sulaa hulluuttahan olisi aset-
tautua aseettomana vastustamaan kolmea
hyvin aseistettua miestä. Mutta ensi kei-

ralla ei hän hellittäisi näin vähällä, ei!
Varovaisesti hän peräytyi puu puulta,
pois kadoten kolua jylhän kuusimet-
sän pimentoon . . .

-- I'itipäs tästä yöstä tulla näin py-
ryinen ja pimeä, mutisi punaisten ma-
japa ikau edessä seisova vahti puoliää-
neen ja nosti turkkinsa kauluksen pys-
tyyn.

Kybnäsitä väristen hän kyyrötti sei-
nän vieressä ja tähyili sysimustaan pi-
meyteen. Lunta tuli taivaan täydeltä ja
vihaiset tuulenpuuskat vongahtelivat tuon
tuostakin talon lumisissa nurkissa. Oli,
suoraan sanoen, -oikea koira! Ima.

Talon nurkassa häilähti nyt jokin var-
jo, 'jota vilusta värisevä vahti ei huo-
mannut. Se katosi heti, mutta ei kestänyt
kauankaan, ennenkuin se näyttäytyi uu-
destaan. Nyt alkoi se liikkua seinän-

viertä pitkin äänettömsti mitään aavista-
matonta vartijaa kohti. Ehdittyäiin parin
metrin päähän pysähtyi tulija vain
hetkiseksi. Seuraavassa hetkessä hän
teki hypyn ja halko heilahti hänen kädes-
sään. Kuului kopsa.us ja heti sen jäl-
keen heikko. tukahdutettu huudahdus.
Vartija lyyhistyi elottomana maahan ja

jäi siihen liikkumattomana makaamaan,

hetkeäkään vitkastelematta sieppasi
•hiipijii ladatun kiväärin vahdin kädestä,

ja riensi tuvan ovelle. Varovaisesti pai-
noi hän korvansa sitä vasten ja kuun-
teli. Sisältä kuului äänekästä kuor-
sausta.

Kauan seisoi tulija siinä ja kuunteli.
Mutta kun hän ei kuullut mitään muuta
epäilyttävää. painoi hän varovaisesti

ovea. Se aukeni äänettömästi. Seuraa-
vassa hetkessä oli hän sisällä ja sulki
oven nopeasti perässään. Huoneessa oli
siksi pimeää, ettei hän alussa nähnyt as-
keleenkaan mittaa eteensä. Mutta pian
hänen silmänsä tottuivat pimeyteen ja

kohta oli hän tilanteesta täysin selvillä.
Hän oli joutunut suureen huoneeseen.

Sikin sokin vuoteilla. jopa lattiallakin
makasi toistakymmentä miestä syvään

sineen vaipuneina. Huoneen perällä oli
ovi. Siitä tulija arveli voivansa päästä
huoneeseen, mistä hän oli tullessaan näh-

I nyt heikon valon pilkkavan.

Äänettömästi alkoi tulija hiipiä mai-
nittua ovea kohti. Tuskin oli hän ehtinyt
ottaa montakaan askelta kun hän nopeas-
ti heittäytyi lattialle pitkälleen. Se sat-
tuikin oikeaan aikaan, sillä eräs nukkuija
kohosi istualleen ja pälvi I! epäiluulloi-
sesti ympärilleen. Kun hän ei mitään
erikoista huomannut, laskeutui hän koh-
ta takaisin vuoteelleen ja alkoi jälleen

ia ului llisest i kuorsata .
Entistä varovaisemmin riatkoi Pietari

sitten tili piruistaan, äiuomnamatut hän
pääsi ovelle, rautta wi olikin liLkoss».
N't uvotloiuana ja pettynenä luin seisoi siinä
ja pii Iyi IL ympärilleen. Poistuako vai
murtaako ovi?

Lattialta kuului heikko kilahdus. No-
peasti vilkaisi, hiin alas. Aivan hänen
jalkojensa juuressa oli avain, jonka pääJ-
le hän oli polkaissut. Hetkeäkään vit»

kaatelematta 'hän sieppasi sen. työnsi
äänettömästi ovessa olevaan reikään ja

kiersi. Hän oli vähällä huudahtaa Uos-
:a, sillä avain oli oikea. Vhdellä ny-
käyksellä aukaisi luin oven ja astui huo-
neeseen.

Pöydän ääressä huoneen perällä istui
Mani Tattari. Hänellä oli edessään

piukka seteleitä, joita hän innokkaasti
laski. Hänen kasvonsa, jotka näyttivät
ikovin kalpeilta topattavan kynttilän va-
lossa, olivat vetäytyneet innoittavaan hy-
myyn ja hänen silmiltään kuvastui peit-
telemätön ahneus, IKuultuaan jonkun

saapuvan huoneeseen hän kätki uopoas!i
rahat ja pyörähti tulijaan päin. Mutta ei

tämä ollut hänen miehiään, outo oli —■
Kuka olette liuskasi Tattari ällis-

tyneenä

Pietari K;u-ki, kuului rauhallinen
\ astaus.

Mitä halaatte? tiuskasi jälleen Tat-
tari, jota alkoi jo arveluttaa tämä sala-
peräinen, yöllinen kehtaa»,

Voitte sen itse arvata, kunhan mu,!."
telotte tarkemmin käyntiänne Aholassa,
vastasi Pietari Kaski painostaen erikoi-
sesti kahta viimeistä sanaa, Mutta
sormet pote!

Pietari Kasken puhu«wt Tattari ojen-
si kätensä tarttuakseen pöydällä olevaan
pistooliin, mutta vctäsi sorm ons» nope-
asti pois kuullessaan tiukan käskyn ja
huomatessaan kiväärin suunnattavan it-
seensä.

Mitä teillä, senkin roisto, on Aho=
lossa käyntini kanssa tekemistä? murah-
ti hän kiukkuisesti.

Kyllä te sen tiedätte aivan hyvin,
vastasi nuorukainen ja hymyili punikki-
päällikön kiukulle. Voitte jo alkaa,
tehdä tiliä elämänne kanssa. Annan vii-
si minuuttia elonaikaa. Mutta älkää teh-
kö pienintäkään epäilyttävää liikettä.

Silloin käy heti huonosti.
Matti Tattari tunsi sisimmässään vii-

meisen hetkensä tulleen. Arasti ja pe-

slokkaasti vilkuili hän ympärilleen. Lui-
j hut kasvot olivat entistä kalpoammat ja
hänen silmänsä olivat kauhusta pyöreänä.
I.aiha ruumis vapisi kuin haavan lehti.
Nyt olival hyvät neuvot tarpeen j.i lnm-
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Lincoln

Kesä lähestyy

Kiiruhtakaa päättämään auto-ostonne. Varastossa uusia
automalleja.

Kuorma-autot varustettuna Warford lisävaihteella ovat voittamattomat.

ItäsSuomcn täydellisin varaosa varasto-
Dunlop kumirenkaitten yksinmyyjä Viipurissa. Fordson traktoreita, Ford-

henkilö- ja kuorma-autoja aina varastossa.
Uudet alennetut hinnat.

AMERIKKALAINEN AUTO-TUONTI
Viipuri. Aleksanterink. 12. Puh. 510 & 1100

„VAKO"-AURA Käännä kotimaan pellot
kotimaisilla auroilla!

Kurjet ovat teräksestä I-muoto», tukevat ja kyn-
täjälle hyvin soveltuvat niin ettei kynrtj -n Ur-
vitss kulkea rintaaehä sisään painuneena.

Oja S on I raudasta, korkealle
kaareutuva jottei siiverrinnan
ja ojaksen, väli tukkeutuisi.

Veitsi on runsas
mittainen I:ma
teräksestä.

ÄsSsSyEask-.: ,

Vetolenk*
kl ja sen
pultit ova'
teräksestä
heijatut.

PSitset
ovat sdu
seerattu
vj,lua,uuttf
n.k. ameri
kai. mallia

Maapuo-
len kuluvat
pj tinat ovat
lujaa kovan
karaistua (ko-
kiil ) vilua.
Auran vannas on n. k. ame- Maapuoli on sitkeätä valua Talla on samoin sitkeätä vslua Siipi on paksua

rikkalaista mallia, teräksestä kuluvat pinnat kovaa karmis- ja sen kuluvat pinnat kovaa sula™-

taottu, runsasmittainen. tua (kokilli) valua n. k. ame- karaistua (kokilli) valua n. k.
™°

,

rikalaisiss» auroissa. *merika)aisissa a' roissa. iyy .

Tiedustakaa jälleenmyyjiltä yksinomaan ajanmukaisia „VAKO"«AUROj »

PIETARSAAREN KONEPAJA O. Y., Pietarsaari
Maamme ajanmukaisin arratehdas, uudenaikaiset tj'önaenete!mät takaavat „V«ko" auroille niillä ominaisen

sirouden ja lujuuden.

~KARJASSA ON TALON TURVA" mutta tuo turva voi olla huono tai byvä.

karjatalouden hyvään kannsttavaisuuteen

JCarjanomistajain on:
Vain yksi tie vie korkeisiin karjataloustuloihin ja

1. Liityttävä maidonmyyntiosuuskuntain jäseniksi, sillä tuotteen kauppa on ennen kaikkea jär-
jestettävä karj anomistajäin etujen mukaisesti.

2. Liityttävä, karjantarkastusyhdistysten jäseniksi, sillä ei ruokintaa enempää kuin hoitoakaan
saada muuta tietä oikealle pohjalle, eikä kannattavaisuuslaskelmia luotettavalle perustalle.

3. Liityttävä,, mikäli puhe on pienviljelijöistä, myös sonniosuuskuntain jäseniksi, sillä karjan-
jalostusta ei ilman niitä voida saada yleiseksi.

4. Liitettävä maidofimyynti-osuuskunnat maitotaloudellisten osuuskuntain keskusliikkeen Voin-
vienti-oeuusliike VA LION r.i jäseniksi

5. On kuljettava vaiti tätä oikeata tietä, sillä se vie siihen, että karja on talon turva
niin huonoina kuin hyvinäkin päivinä.

Vahinko ei tule kello kaulassa.
Turvatkaa itsenne vahinkojen varalta vakuutuksilla.

Palo-, auto-, ja kuljetusvakuutuksia myöntää edullisesti

Vakuutusosakeyhtiö Karjala.
Sekä lainmääräämiä ja vapaaehtoisia tapaturmavakuutuksia

i Tapaturmavakuutus Oy. Ilmarinen
W PääkonttoritViipurissa. Punasenlähteenk. 4.

W Puhel. 2400 ja 838.

■ - ■■ - 1 Z~M
noitakin olfer hän maksanut siovoisen lehti tuijottaen synkästi eteensä. Sitten,

levittäen molemmat kätensä, hän suistui
lattialle päästäen läpitunkevan huudon.
Kaatuessaan han tarttui turvaa etsien

pöytään, joka koliston kaatui hänen pää!«
,lcnsä. Kynttilä kierähti nurin muuta-
mien sikin sokin lattialla olevien pape-

rien pftalle, jotka pian leimahtivat tu-

leen.

nuinman.

—• Aika on kohta Jmlumit ampoo,n,
kuului samassa Pietari Kaiken piLkal-
linen ääni

Senraajvaesa välähti punikkU
päällikön ahkerasti työsk«nte!evissä ai-
voissa, norokas suunnitelma. Ikäänkuin

sattumalta filkaisi hän Pietari Kaukon
taatk&e ovollo. Hänen ..suunsa, avautui Äkkiä kuolevan jalat ja kädet kou-

kistuivat suonenvedon tapaisesti. Hän
kohosi istualleen ja mulkoili villisti ym-

pärilleen. Sitten laskeutui hän veltosti
takaisin pitkälleen eikä enää liikahtanut.
Matti Tattarin, tuon kurjan luopion, ri-

kollinen elämä oli päättynyt.

ja piimiin tuli kummeksuva ilme.
Pietari Kaski huomasi tämän. Xopeas-

ti pyö.riili t i hän ympäri kats-oa-ks-cvn, mitä

Tätä oli guitri Tattarivaara uhkasi.

odottanutkin. Nopeasti 'hän sieppasi pis-
toolin pöydältä, hyppäsi ketterästi syrjään
;\a ojensi aseensa. Paha on pahan palkka, mutisi Pie-

tari Kaski itsokseen
)

kääntyi ympäri ja
riensi ovelle. Voimakkaalla tempaukset-
■la 'hän sen aukaisi ja astui, Igivääri

valmiina laukaistavaksi, huoneeseen,
minkä kautta hän oli muutama minuutti
sitten hiipinyt.

Hah-hahaha, poikaseni osat vaihtu-
vat pian tässä maailmassa, nauroi hän
pilkallisesti. Nyt on minun vuoroni.

■Ennenkuin Pietari Kaski ennätti mitään
tehdä, painoi punikkipäällikkö liipasin-
ta. Kumeasti pamahti laukaus huonees-
sa. Vihaisesti viheltäen lensi nuorukai- Kellä vallitsi nyt suuri hämminki.

Laukauksien ja huutojen herättämiä mie-

hiä juoksenteli puol ipukeutuneina edes-
takaisin etsien aseitaan.

seen aijottu luoti Pietarin pään ohi' ja
naksahti hänen takanaan hirsiseinään.

Toista kertaa ei Tattari saanut tilai»
suutta pistoolinsa, laukaisemiseen. Nope-
asti nosti Pietari kiväärin poskelleen ja
laukaisi. Heikosti rpairahtann pudotti
Tattari savuavan pistoolin kädestään,
horjui muutamia askelia ja tar. tui mo-
lemmin kasin päähänsä.

Pietari Kaski ei viivytellyt. Xopeasti
hän kiersi oven lukkoon, pisti avaimen

taskuunsa ja syöksyi ulko-ovelle. Au-

kaistuaan sen hän v iikasi vielä kerran

taakseen.
SHolin pamahti laukaus. Pietari Kas-

ki tunsi tempauksen rinnassaan ja sit-

ten pistävää, polttavaa kipua. Uudes-
taan pamahti laukaus ja viheltäen lensi

luoti hänen ohitseen avonaisen oven
kautta synkkään yöhön. Puraisten ham-

paansa yhteen hän hyppäsi ulos, sulki
oven jälkeensä ja telkiisi sen. Sitten

OLh nyt sattui! voihkasi hän ja
päästi suustaan mitä ikaxkeimpia kirosa-
noja.

Kuolevan laihat sormet puristuivat
kouristuksen tapaiseen nyrkkiin, ja hä-

r.en kieroihin silmiinsä tuli villi ilme.

Hetken seisoi hän väristen kuin haavan

H
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kahlasi hiin talon taakse, missä hänen
suksensa olivat. Nopeasti hän thyppäsi
sivakoilleen ja lahti kiivaasti hiihtämään
pcltoaukoanian yli läheistä metsänreunaa

kohti. Koko xinta tuntui olevan kuin
tulessa, ja haavan kohtaa kirveli ja poltti
niin 'kovasti, että hänen teki mieli huu-

taa Kooten kaiken tahdonvoi-

mansa hän ponnisteli kuitenkin sisuk-
kaasti eteenpäin. Hhdittyään metsän reu=
naan hän v Ukasi vielä kerran taakseen

ja mutisi puoliääneen:

—■ Olen saavuttanut, päämääräni
Olen kostanut

Kului puoli tuntia, tunti.

Väsymyksestä menehtyniäisillään ja ko-

vasta verenvuodosta puolikuolleena Pieta-

ri Kaski ponnisteli upottavassa lumessa

pimeän metsiin läpi. Hän tunsi sisim-
mässään, ettei hän kauan kestäisi , sillä

kaikki pyöri jo hänen ja kor-
vissa suhisi kuin ampiaisparvi olisi len-
nellyt hänen ympärillään.

Ekdittyään eräälle kukkulalle hän .py-
sähtyS ja kääntyi katsomaan taakseen.

Sillä suunnalla, josta hän oli juuri hiih-
tänyt, kajastui taivas punaisena.. Hän

tiesi vallan hyvin, mitä se merkitsi.
Punaisten majapaikka siellä paloi! Äk-

kiä kohosi valtava tulipatsas korkealle
ilmaan, ja siäten kantautui Pietari Kas-
ken korviin voimakas pamahdus. Keila,

rissa oleva ruutivarasto oli ilmeisesti
räjähtänyt.

Pietari Kasken huulille kohosi heikko
hymy, joka kuitenkin pian kuoleutui ja
sijaan tuli entinen väsymystä ja tuskaa
ilmaiseva ilme. Huokaisten kääntyi hän
ympäri ja jatkoi rasittavaa hiihtoaan.
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Niin Suomessa kuin ympäri maailman asetetaan

ALFA-LAVAL
separaattori,

etusijalle.

Syynä siihen on sen pitkäaikainen kestävyys, aina yhtä
korkeana säilyvä puhtaaksikuorimisteho, sen kunnollinen

rakenne sekä erikoisen hyvä laatu.

Suomalainen Osakeyhtiö Atfa-Laval, Helsinki
Edustaja: J. HULKKO. Viipuri, Karjalankatu 8, puh. 3284.

t >
KERHO.

Kaikki vakavammin ajattelevat suomalaisemme ovat
'

yksimielisiä siitä, että »KERHO" on nostettava arvoonsa.
Kaikkien hyvien ominaisuuksiensa puolesta vastaa
"KERHO" suurimmatkin vaatimukset. Se vaatii ryh-
tymään entistäkin tarmokkaammin työskentelemään suo-
malaisen teollisuuslaitoksen puolesta, sen tukemiseksi
ja nostamiseksi. Siis uinuvatkin voimat yhteistyöhön,
„KERHO"-savuketta polttamaan. Te kannakselaiset,
kunnia ja omatunto velvoittaa Teitä. »KERHO"-savuk-
keita valmistaa ainoa suomalainen tupakkatehdas
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Indian Moottoripyörät ja VickströnVin
vene- ja maamoottorit

ovat voittaneet monet palkinnot niin
koti- kuin ulkomailla.

WICKSTRÖM J:or
Viipuri, Katariinankatu 20. Puhel. 2627.

MOOTTORIEN KORJAUKSIA SUORITETAAN

Verner Söderström Oy:n
uusinta kirjallisuutta.

Reino Rauanheimo: Luostarin
kasvatti. Sivuja 229. Hinta

PohjoisaKarjala. etenkin Pielisen ja
Pyhäselän seudut ovat saaneet suuren
kansallisien lahjan. Reino Rauanheimon
äskettäin ilmestynyt historiallinen ro-

maani: >Luostarin kasvattia on saavutus,
•jota on suur<>lla ilolla tervehdittävä. Se
on syvän ajattelun ja laajan historialli-
sen tuntemuksen huomattava tulos. Tun-
tuu kuin kynää olisi ohjannut lämmin sy-
dän ja terve järki ja työn ohjaajana sy-
vä Karjalan rakkaus. Se on karjalaiselle,
etenkin Pohjoiskarjalaiselle sydämen
kirja, so on jokaiselle isänmaan ystäväl-
le sydämeen luettava karjalaisten rtais-
t-.-lujen voimakas kuvaus. Se ei kiduta
muita jvanhojen kuvauksien Haistelulla,
se tarjoaa meille uutta, selventävää.

Se kertoo meille kreikanuskon levittä-
uusyrityksistä Poh jo rja!a>ssa 1500-
luvulla. Se kertoo meille karjalaisen
huimapäällikön Ontron pojan Jorman,
ihiostarin kasvatin, järkyttävät elämän-
vaiheet, hänen suuret sisälliset taisto»
lunsa. hänen kuohuvan voima ns:,, hänen
suuren, sisäisen rauhanka ipuunsa. Maan-
tieltä löydetyn, puolipaleltuneen pikku
Jorman ja Joutsenisen -sa;iren yksinäi-
sen erakon välillä on suuri ulkonainen
ja sisäinen myrsky myllertänyt.

Tämä kirja aiheuttaa karjalaisessa sy-
dämessä voimakka.au heimotunteen ylös-
nousua. Hän tuntee, tämän kirjan luet-
tasaa heltyneenä lankeavansa esi°isien-
sä tuntemattomille sammalkummuille ja
siunaavan heitä. Kirjassa on sivu-
ja, jotka ovat parhaita, mitä
suomala i < e s s a hi6t o r i a 1,1 is e ri-

sa kirjallisuudessa löytyy.
Teos olisi mielestämme voinut ilmes-

tyä kahdessa osassa. länsimainen osa
olisi loppunut siihen, kun Jorma on hä-
vittänyt Kuhasalon luostarin ja toinen,
nykyisestään laajennettuna käsittänyt Jor-
man erakkonifaoja ja uuden, 'lännestä päin
saapuvan Jumalan tuloa Karjalaan.

Ken ei kirjaa hanki, sille eivät Kar-
jalan vanhat vaiheet die rakkaita.

Bengt Nylund: M e ja sa! ra u»

t emme. Siv. 71. Hinta 8:—.

Tämän vertaista kärsimyksen opettajaa
ei ole suomalaisessa kirjallisuudessa. Niin
syvästi liikuttavaa, niin suurta myötä-
tuntoa ja ajattelua herättävää, kun on
tämä teos, en muista pitkiin aikoihin lu-
keneeni. Ruotsin arkkipiispa Nathan

Kun hän puolen tunnin kuluttua sai Aho-
lan näkyviin, oli hän jo niin väsynyt
että horjahti joka työnnöllä. Töin tuskin

pääsi hän pihaan ja sai irro i Itäneeksi
sukset jaloistaan. Kompastellen hän rien-
si tuvan ovelle, mutta voimat eivät riit-

täneet perille asti. Hiljaa voihkaisten
hän kaatui portaille.

Hänestä tuntui elämä nyt helpolta.
Ei enää koskenut, luntaan eikä väsy-

mystäkään tuntunut. Mutta mitä tämä
oli? Eikö joku seisonut hänen edessään?
Hyvä Jumala, sehän oli Marjatta!

Marjatta, sopersi nuorukainen tus-

kin kuuluvalla äänellä ja ojensi käten-
sä sulkeakseen mielittynsä syliinsä. Mut-
ta silloin kuiva hävisi. Nuorukaisen o-

jcnnetut kädet laskeutuivat ja pää pai-
nui veltosti rintaa vasten. Tuntui kuin
hän kohoaisi maasta ja latelisi korkeuk-
siin äärettömyyksiin —.

Y. K

Söderblom suosittelee sitä tuomiokapitulin
kirje<>ssä, lausuen m.m.: >Tämän kirjan
on kirjoittanut erät; kovia kokenut risti-
veli, joka yli 20 vuotta on sairasvuotee-
seen kytkettynä. Kirjan läjiin tarkoitus
on tehdä omat kokemuksensa hedelmää-
tuottaviksi toisille sairaille. Mut-
ta kirja on sellainen, että meidän tervei-
denkin on tarpeen lukea s», ifc* on ver-
raton apu papeille samoin kuin kaikille
terveille, heidän yrittäessään olla avuksi
sairaille'*.

Tekijä sairastui nuorena koulupoikana
kmkkatuberkuiloosiin ja on saanut kostaa
monet vaikeat taudit ja leikkaukset. Vii-
meiset yli 20 vuoiva on hiin ollut aivan
vuoteenomana ja makaa nyt lapsivuotee-
seen kytkettynä
vuoksi. Mutta sairasvuoteellaan hän suo-
ritti ylioppilastutkinnon ja sitten laki-
tietoon kandidaattitutkinnon ja ansaitse
elatuksensa nykyisin kirjallisella työllä.
Niitä tunteita, joita tuntee tätä kirjaa lu-
kiessa, on vain harva ennen tuntenut.

Uuden maailman, kärsivien maailman se
avaa hänen silmiensä eteen. Se opettaa
häntä itseään kärsimään ja kestämään.
Se on harvinaisen syvien tunteitten kir=
ja-

Aleksi Lehtonen: Uskon jalo
taistelu. Siv. 184. Hinta 20:—.

Tohtori Lehtonen on yksi meidän kaik-
kein ' sivistynet mpiä saarnamiehiärame.
Hänen esityksessään on sijaista syvyyi-
tä. Hän tahtoo johtaa kuulijansa pyhään
kirkkauteen. Antaa hänelle valoisaa elä-
mää. «Lukiessa kirjaa tuntee «lavasti
ettei seurustele minkään onton, tavalli-
sen saamamiehen kanssa, vaan lukijan
sydämeen puhuu syvästi sivistynyt, lujal-
la uskoukalliolla seisova opettaja, ystä-
vä . . Siinä ei ukkonen jyrise, siinä
usko lempeänä, hienona kevätsateena sie-
luun painuu.

Kirja on kaunis pääsiäisiahja kristilli-
sille sydämille.

Hugo Lahtinen: Urheilutaito
Siv. llti. Hinta 15:—.

Se on jokaisen urheilijan kirja. Sa-
noin ja kuvin se opettaa., miten on har-
joiteltava ja miten ei. Se sisältää tunne-
tun asiantuntijan vakavia, vakuuttavia
neuvoja. Se osoittaa tien, miten voi
tulla tosiurheilijaksi. Se vapauttaa vir-
heistä, se hillitsee, se innostaa. Se on
urheilijan aapinen. Se on nuorille ur-
heilijoille välttämätön. Vanhoillekin se
on ajattelua herättävä ystävä.

Jokaisen urheilijan on ee hankittava
näin urheilukauden alussa, muuten voi
paljon työtä ja ponnistusta mennä huk-
kaan.

Terijoen Kansalaisopiston toi»
mesta pitää latvialainen prof. A.
Pr es a s Keskikylän kansakou-
lulla ensi sunnuntaina, t.k. 24
p:nä kk> 5 ip. mielenkiintoisen
esitelmän M. A. Castrenist a.
.Kaikki tervetulleita»

Henkivakuutusyhtiö
Tarmo.

Yhtiökokoukselle jätetystä vuo-
sikertomuksesta käy ilmi m.m.
seuraavaa: Yhtiön toiminta on
alusta alkaen osoittanut voima»
kasta nousua. Viime vuonna
myönsi yhtiö vakuutuksia jo 52
milj. mk n arvosta, joka osoittaa
80 prosentin lisäystä edelliseen
vuoteen verraten.

Kuten tunnettua, on yhtiö toi-
mintansa aikana kahdesti alen-
tanut vakuutusmaksunsa; ensi
kerran syksyllä 1925 ja toisen ker-
ran vuoden I9'2ö alussa. Yakuu-
tusma.ksualennukset eivät ole
koskeneet vain uusia vastedes
päätettäviä vakuutuksia, vaan on
W ulotetta myös vanhoja
vakuutuksia koskeviksi. Vii-
me vuoden aikana
yhtiö täten v annei lie

on
va-

kuvitetuilleen vakuutusmaksun
alennuksina palauttanut yhteensä
kkonaista 90,3-19 markkaa. Täs-
tä huolimatta voi yhtiö osoittaa
3:nnen tili vuotensa rahallisena tu-
loksena kauniin ylijäämän, joka
tarpeellisten siirtojen, poistojen
ja varausten jälkeen tekee Smk.
115.540:39. Siitä siirretään Smk.
55,540:39 vakuutustenottajien ra-
hastoihin näille vastaisesti jaet-
tavaksi. Osakkeenomistajille pää-*
tettiin jakaa 6 % osakepääomas-
ta ja alotetaan voiton jako 1 pnä
toukokuuta yhtiön pääkonttorin
kautta.

Yhtiön tulot nousivat viime
vuonna Smk:aan 2,992,426:21, vas-
taten 'edellisenä vuotena Smk.
1.926,963:6?. päättyy
Smk. 3,494.123:08, vastaten Smk.
2,492,219:65 edellisenä vuonna.
Edelleen selviää vuosikertomuk-
sesta, että yhtiön vakuutuskanta
«vuoden päättyessä käsitti 5,294
vakuutusta Smk:n 102,143555:05
määTälle. Täten on yhtiö kol-
mannen tilivuotensa päättyessä
sivuuttanut vakuutuskannassaan
ensi mä isen 100 milj. mk.

Yhtiökokous totesi, että yhtiön
asioita on hoidettu hyvin ja va-
kuutettujen etua silmälläpitäen,
joten yksimielisesti myönnettiin
vastuuvapaus toimitusjohtajalle.
ohti kunnalle ja hallintoneuvos-

tolle.

E. Eerikäisen höyrysaha
Kivennavan kirkolta.

Ostaa takkia ja tukkimetsiä
ja myy

sahattua puutavaraa
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Terijoen vapauttaminen vuonna 1918
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Terijoen vapauttaja.

Terijoen »Suojeluskunnan varhai-
semmista vaiheista.

Maamme vapauden sa#vuttami=
sessa on suojeluskunnilla ollut
hyvin huomattava csa. Saadak-
semme tietää Terijoen suhtautu-
miselta iennen vapaussotaa il-
menneeseen suojeluskunta liik-
keeseen, olemme kääntyneet e-
rään näitä asioita tarkasti tun-
tevan henkilön puoleen.

Oliko Terijoella vireillä
minkäänlaista suojeluskunnan
perustainis-a jalusta ennen va-
paussotaa"?

Oli kyllä v. 1317,
Voitteko ehkä kertoa siitä

vähän?
Voin kyllä, sillä minua aja-

teltiin tuon homman johtajaksi,
Fvn nyt enään muista päivää,
uiinta se oli syksyllä, kun minua
pyydettiin neuvotteluihin. Nou-
datin pyyntöä, saapuvilla oli noin
10 nuorukaista, suurin osa por-
varillisia, mutta sosialistejakin
oli joukossa. Saapuvilla oli eräs
nuorukainen Viipurista, joka
käytti ensimäisen puheenvuoron,
selostaen silloista valtiollista ti-
lannetta. Hän huomautti Saksan
suurista voitoista ja vakuutti
saksalaisten pian nousevan mai-
hin Suomessa. Mikä olisi silloin
meidän kohtalomme? Venäläiset
peräytyessään tulisivat tekemään
täydellisen hävitystyön. Tämä
todellisuus silmien edessä emme
saa olla toimettomia. Meidän on
joka paikkakunnalla saatava syn-
tymään suojeluskunta, vaikkapa
vaan aluksi yksi ryhmä. Hän se-

losteli ryhmien harjoittamistapo-
ja, miten aseet on hankittava ja
miten vaaran hiilen < n toimit-
tava. En voi kieltää »itä, ettei-
kö ehdotus herättänyt lämmintä
vastakaikua. Toiminnan tarpeel-
lisuus todettiin. Ja omituista,
saapuvilla olleet sosialistiset ai=
nekset kaikkein hanakammin
asiaa kannattivat.

Kokous päätti aloittaa toimin-
nan ja minua ehdotettiin asian
järjestäjäksi ja johtajaksi paik-

kakunnalla. Olin suurella mie-
lenkiinnolla, vaikkakin ääneti,
seurannut kokouksen kulkua.
Hyväksyin kyllä homman, mut-
ta olin huomaavinani siinä arve-
luttaviakin puolia. Työväestön
mieliala oli jo hermostunut, kuo-
hunnan ensioireet tuntuivat jo
sen povessa. Osassa oli 'kyllä
vallalla käsitys: irti venäläisis-
tä, mutta toinen osa jo haltioitu-
neena siskoili ja veljeili. Yh=
teletoimintaan venäläisiä vastaan
sosialistien kanssa ei mielestäni
ollut todellisuuspohjalle rakentu-
via mahdollisuuksia. Yhteistoi-
minta voi olla vaarallistakin.
Mukana olleet sosialistit olisivat
.värillisiin lukeutuvia oli hommas-
sa mukana. Ja sosialistein joukos-
sa uskoin ikävä kyllä m
sellaisia, jotka kallistuttuaan yh-
teistoimintaan venäläisten kans-
sa, olisivat voineet poimia ne por-
varilliset ainekset, joilla oli asei-
ta. Olisihan ollut helppo selit-
tää, että nuo järjestöt olivat pe-
rustetut työväestöä vastaan
ja niinhän sittemmin selitettiin-
kin ja seurauksen hyvin ym-
märtää.

Kieltäännyin tehtävästä. Seu-
raus oli, että asia raukesi. Va-
kuutin, että toimntaan täälläkin
ryhdytään, kun todellisia edel-
lytyksiä on olemassa.

Kun sosialistiset ainekset oli-
vat poistuneet kokouksesta, seli-
tin avoimesti mielipiteeni. Huo-
mautin, että näitä suojeluskuntia
tarvitaan, ei ainoastaan kotiem-
me suojelemiseen, vaan venäläis-
ten lopulliseen karkottamiseen
maastamme. Mutta täällä tuskin
saadaan syntymään niin lujaa
suojeluskuntaa, että sillä, olisi
vastaavaa merkitystä. Niinä ai-
koina ei todellakaan rohkeus ja
jyrkkyys olleet tämän paikka-
kunnan yleisempiä ominaisuuk-
sia. Inösta ja Pietarista, voi-
zdaan tuoda suuria laumoja venä-
läisiä. Muutama mies, hyvinkin
asestettu ja harjaantunut, ei mer-

kitse paljoa sellaista ihmismas-
saa vastaan. Mutta valveilla.

Siwß-Xiriil» laWaffi
Terijoen konttori

Avoinna klo 10—2.

Maksaa korkoa

71.
12 kuukauden talletuksista | 6 kuukauden talletuksista

7 % % 5 '| 2 l»
juoksevalla tilillä

Pääomatilillä ja karttuvalla talletustilillä liitetään korko neljästi

vuodessa pääomaan.

Vuokrataan säilytyslokeroita.

Eversti flusfeltin taistelumääräys
Terijoen valloittamisesta.

Taistelumääräys oli seuraava:
Majuri Stahel oikealla siivellä hyökkää jouk-

koineen Raivolaan ja ottaa sen. Majuri Elfvengren
lm pataljoonan kanssa jalkaväestä sekä In eskad-
roonan kanssa Karjalan Ratsuväen Rykmentistä
ottaa Terijoen ja ajaa vihollista takaa. Majuri v.
Bonsdorff ottaa joukoillaan Kuokkalan ja Ollilan
sekä varmentaa rajan. Luutnantti Webergin kenttä-
lennätin osastonsa avulla tulee pitää yhteyttä eri
joukko-osastojen sekä eversti Ausfeldin esikunnan
kanssa.

meidän täytyy olla, aseistua ja
harjaantua, ehkä mekin jossain
muodossa voimme tehdä jotain
isänmaan vapauden hyväksi.

Asia jäi tähän. Jo marras-
kuussa huomasin, että olin ollut
oikeassa. Paikkakunnalle oli
perustettu punakaarti ja sen in-
iit kkaimpia aineksia olivat juuri
ne sosialistiset ainekset, jotka oli-
vat neuvottelussamme mukana.

Mutta suojeluskunta-asia ei
sammunut. Asiasta, keskustel-
tiin ja suunnitelmia tehtiin. Ku-
vernöörin kiertokirjeen johdosta
oli kuntakokouksessa esillä ky-
symys kunnallisen suojeluskaan
tin perustamisesta, mutta se rau-
kesi, »siihenhän olisi haaskattu
kunnan varoja,>, selitti Virkin
Mikko ja ukot katsoa nallittivat
häneen ja sanoivat »Virkki i kan=
natetftaa*.

Näin kertoi meille haastatelta-
vamme, mailta siirtykäämme nyt
a > lasta eteenpäin kuvaamalla sil-
loisia oloja muista lähteistä saa-
miemme tietojen mukaan.

Marraskuun mellakat Teri-
joella,

Marraskuun mellakat Teri-
Joella eivät herättäneet, erikoi-
sempaa huomiota. Punakaarti t*-
sin aseitaan kalisteli ja astua tö*
mistelien koetti maakuoren vah-
vuutta. Mutta meidän onkin tun-
nustettava ilomielin se tosiasia,
että työväen vanhimmat johto-
miehet pysyvät siitä jokseenkin
erillään, vanhemmat punakaar-
tilaisetkin olivat siivoa väkeä.
Ilmiantoja kyllä, tehtiin ja niistä

oli seurauksena m.m. Esti Mus-
tosen murha.

Kenraali Kaljunen saapuu
Terijoelle.

Tammikuun 23 p:nä ilmoitet-
tiin Viipurista, että punakaarti-
laisjuna on lähtenyt puhdistusta
toimeenpanemaan Terijoelle. Joh-
tajana oli Raadon retken kuului-
sa Kaljunen. Mutta juna jatkoi-
'kin matkaansa Pietariin, jättäen
6 punakaartilaista asemalle. Seu-
raavana aamuna levisi huhu, et-
tä juna oli. saapunut Pietarista
ja asemlla oli tapahtunut mur-
hia. Kiirehdittiin asemalle. Ase-
man alikäytävällä oli jo puna-
kaartilaispatrulli. Asemasali vi-
lisi punakaartilaisista. Kuului
aneiden kalinaa ja uhkauksia.

Eräs henkilö kertoo tästä meil-
le seuraavasti: »Pyysin tavata
päällikköä. Kohta saapuu luok-
seni kookas, tiummaverinen mies,
päällä mustapäälly-nuttu ja mus-
ta vilttihattu päässä. On kiihty-
nyt, silmät välähtelevät, ja kä-
si heiluttaen hermostuneesti mau-
ser i a. Päällikkö myöntyy kes-
kusteluun, komentaa kaksi esi-
kuntamiestänsä mukaansa ja pyy»
tää tulemaan asemapäällikön
konttoriin. Siellä kysyn, ovatko
he tulleet tänne ryöstämään?
■//Emmehän me mitään nosvoja
ole», ärähtää Kaljunen. Hän ker-
too, että he olivat vaan käyn-
nillä Pietarissa, mutta heidän
matkansa estettiin, kun pommi oli
asetettu radalle Tyrisevän luona.
Pommin asettajat olivat he am-
puneet. (Voimme mainita, että

nämä ensitnäiset uhrit olivai
mutatievirkamiehet :L. iXieman
ja Yrjö Laitinen. Ammuttaessa
oli Laitinen -anonut: »Ampukaa
vaan, ette te kauan ammu»).
Kaljunen lupasi, että ettei täällä
ilkivaltaisuuksia ja murhia ia-
pahtuisi.

Samana päivänä kokoontui eräi-
tä Ihenkilöitä neuvottelemaan.
Aseellista vastarintaakin ehdotet-
un. Päätöksiä ei voitu tehdä,
vaan päätettiin seuraavana päi-
vänä kookontua uudelleen.

Punakaartilaisjoukkoja tuli y-
hä lisää. Kä märän taistelusta
saatiin hämäriä tietoja. Eräs hu-
hu kertoi, että Raudusta on tulos-
sa. 500 valkokaartilaista. Terijo-
kea puhdistamaan.

Illalla neuvoteltiin. (Hyvin
harvat kutkutuista saapuivat.
Katsottiin parhaaksi koettaa siir-
tyä valkoisten puolelle. »Raudus-
sa tavataan», oli jäähyväissana.

Punaiset päivät alkavat Teri-
joella.

Nyt alkaa kärsimysten pitkä
ajanjakso Terijoella. Kerromme
tässä näistä kauheimmista päi-
vistä, mitä Terijoki lienee kos-
'kaan elänyt.
. Tammikuun 26 pnä ampui Kal-
junen sähköttäjä Lampisen, 31
p:nä ylioppilas E. Mustonen jou-
tui saman kohtalon alaiseksi.
Eräs tuntematon nuorukainen
ammuttiin 1 p:nä- helmikuuta sen
johdosta, että. hän saapui Valkea-
saaresta ja Levashovan ja Par-
talan väliltä olivat telefoonilan-
gat katkenneet. Todistuksena
poikaa vastaan oli se, että hänel-
lä oli märät jalkineet, kun saa-
pui Terijoelle, lliau ta tievirka-
miehiä vangittin, kuljetettiin lu-
mitöihin, naispuoliset taas saivat
kuoria perunoita. Rautatievau-
nussa, tietysti kylmässä, pidet-
tiin Rajajoen tullimiehiä yökau-
si. Kylän arvovaltaisemmat hen-
kilöt, kuten kauppiaat J. Kruus,
J. Seppänen, talonomistaja A.
Hämäläinen, rehtori M. Sai okas
ym. vangittiin ja saivat vapau-
tensa vasta kun olivat suoritta-
reet huomattavat sakot. Teri-
joen poliisimestari G. Ahlblad
murhattiin mitä raaemmalla ta-
valla. Ahjärvellä. Terijoella am-
muttiin vielä: (Saloheimo, Ivas-
ka, Mannonen, Nyberg, Louhelai-
nen, Aulis, Munne ja Virolainen,
sekä eräs tuntematon. Opettaja
Untolahti vietiin asemalle am-
muttavaksi, mutta pelastui kun
fkaikki kansa koulu lapset riensi-

»ss iiiu
savukkeiden hyvä maine

perustuu hyvään tupakkaan.

Aiiioa terijokelainen jääkäri.

vät anomaan pelastusta opettajal-
leen. Kauppoja ryöstettiin. Ase=
rnatalo oli heillä päämajana ja lie
järjestivät täydellisen sikolätin.
Matkustajilta riistettiin rahat ja
kalleudet. Kataluus meni niin
pitkälle, että he vaativat mur-
haamiansa henkilöiden ruuineis-
ta lunnaita niiden omaisilta. Ta-
lollisilta riistettiin hevosia ja
heiniä. Osuusliikettä kynittiin
tuntuvammin, sen johtaja Ikonen
läksi »viljanostoon» Venäjälle ja
vei mukanaan osuusliikkeen ra-
hoja Smk. 389,500: ja Rpl.
35,620: —. Kaikkia heidän kon-
nantekojaan on tässä mahdoton
luetella. Ihmiset saivat elää mi-
tä, suurimman kauhun vallassa.
Piihän kenenkään henki ollut tur-
vassa. Ja jos hävitään, uhattiin
jokMkinen porvari hävittää.

Punaisten hurttien elämä.
Valta nousi päälliköille no-

peasti päähän ja raakuus heku-
moitsi. »Kenraali» Kaljunen mat«
ki Napoleonia, oli puettuna vä-
listä kenraalin pukuun, välistä
taas johonkin eriskummalliseen
koristelupukuun. Hän piti hovia
ja omasi useita hovineitoja. Hän
oli urho viattomia, ampumaan,
julkisia rintamataisteluja hän
karttoi. Eihän siellä ollut hovi-
neitoja. Aina hän kantoi pans-
saria. Toiset »komisaarit» koet-
tivat matkia ylempäänsä. Aje-
livat ylimääräisillä junilla jake-
ottivat pelata »herraa». Tietysti
pidettiin tanssiaisia ja »voiton-
juhlia». Paikkakunnan järkevät
työmiehet surullisin mielin pu-
distivat päätänsä tälle humpuu-
kille. Pohjamuta ihmisissä oli
roussnt pinnalle.

Jatkoa 7:mteDS sivulla.

Orjuutettu
0n va P aa^'n kansa, jonka

ih * ■ m> ■ i ■ rahatalous on heikko. Käyt-
tämällä näitä merkkejä edis-

I tymme aimo askelin talou*
r\ dellista riippumattomuutta

<::;» i' kohti.

TALO U£

Oy. Margariinitehdas Karjala Ab.
Viipuri, puhelimet 1517, 2206, 1378.

I

I
■



'eriantaina huhtikuun 22 p:nä

:•••• «f :

Rauta-, Väri- ja
RakenDusaineiäen kauppa

I A. I. Schahoff.
Terijoki. Puhelin 37

; suosittelee monipuolisesta va-
-5 rastosta päivän alhaisimpiin
; hintoihin :

• Rautaa ja terästä
; Rautatavaraa
• Rakennustarpeita

Värejä
Öljyjä
Lakkoja
Tapetteja
y. m, tnaalaustarpeita

Alumini
Emalji
Kupari astioita
Porsliini
Lasi
y. m. taloustavaraa

Huonekaluja, sänkyjä,
patjoja, peilejä y. m. y. m

Pyytäkää tarjouksia!

SIASIASSA

edullisinta
laatutavarat kohtuull,

hinnoilla

Hilu
ätavaramyymälöistä
eskikylässä,
äkösenpäässä,
.emän vieressä
~.w...... •••■

Sam. Sihvo
HS MBMORIAM,

On ihmisiä, joille Luoja, kumminlah-
jakseen on sydämeen lahjoittanut kante-
len. Sitä. kuuntelee lahjan saanut, sen
sointuja, seuraa, ffn väreilyjä yksin hän
ymmärtää. Hänelle on vierasta maail-
ma, tuomioineen ja tunnot tomuuksineen.
Hänellä on oma maailmansa, oma. sisäi-
nen ilmapiirinsä.. Hän erehtyy ja kärsii,
hän tuntee hetkisen onnen valkovuokot,
hän orjantappura=okaa,n pistot.

Sinä olit sydämesi sävelen 'lapsi. Herk-
kä ja hyvätahtoinen, auttava ja avosydä-
minen. Maailman kiitoa tai tuomio oli
sinulle samaa. Sinä et tuominnut, an-
noit toisten tuomita. Sinä et koskaan
ketäiän syytt '*iyt, sinä annoit niiden syyt-
itää, jotka ovat miltteettomia. kaikkea
syytä vailla olevia. »Sinä olit mies. olit
ihminen.

Uinu rauhassa sävelten lapsi, sointujen
rakastaja.. Syytetyn on helpompi astua
Korkeimman eteen kuin syyttäjän. Kau-
niille ja hyvälle hehkuva sydämesi on
nyt 'siellä, niissä ikuinen kauneus ja ikui-
nen hyvyys vallitsee. (Korkeimman rau-
ha viileänä onnen tunteena sun otsal-
lesi painukoon.

Isänmaa ja. kannel, siinä olivat elämä-
si johtotähde!. Isänmaan syli olkoon nyt
lempeä sulle. kannel ikuisen rauhan py-
hää virttä sulle sointukoon.

•"' Ystävä.

Suomenlahti
Päivin auringon hopeamanttelia

kannat,
öisin kuun kultatukkien poveesi

pudota annat,
nn kanteloillaan julistaneet.

lauluniekat:
maan ihanimmat suli'on

rantahiekat,
kun sinut näkee, tuntee

sielussaan,
oo t yksi aarre armaan Su omen»

maan!

Tuulten uinuessa kirmaa poves
rauha meitä,

oot voiman majesteetti kun kuljet
myrskyn teitä,

sun avaraudes ©essä rinnan
pikkupyyteet haipuu,

sun himoukses valtaan ihmismieli
taipuu,

ja niinkuin lapsi, katsoin äitiään
sun eessäs nöyrästi me paljai-

tamme pään.

Katri Orjats aari.

naita tämä laitos on mitä huo-
mioonotettavin. Siksipä kylpy-
vierasten- luku vuosivuodelta on
aina kasvanut. Siksipä sitä val-
tiovaltakin on kunnioitettavassa
määrässä tukenut.

Liikkukoon täällä taas ensi-
kesänäkin runsaat kesävieras-
joukot. Ja varmasti ne liikku-
vatkin. Sillä sinne, missä »luon-
to jt elämä ovat sulaneet yhteen»

kuten .1. H. Eiikko-vainaja
tästä seudusta sanoi sinne
rientänevät kaikki ne, jotka ha-
luavat virkistyä ja terveentyä.

Terijoella murhattuja ja rintamalla kaatuneita kannakselaisia.

101■ - |p¥ T
■ '"'jL

>

4k

Raut. virkamies L. Nieman. Insinööri K. J. Puusalo Liikemies V. Ivaska Ylioppilas Esu Mustonen
Murhattu Terijoella. Kuoli saamistaan haavoista- Murhattu Terijoella. Murhattu Terijoella.

Sortavalassa.
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Maanviij. Aleks Holttinen. Kansak. op. Emil Louhelai- Raut. virkam. Paavo Uljas Raut. virkam. Toivo E. Ny-Taloll. poika Antti Munne
Kaatui Ainolassa. nen. Murh. Terijoella. Vehviläinen. Kaatui Ka- berjf. Murhattu Terijoella. Murhattu Terijoella.

vantsaarella.

Terijoen
Merikylpylä.

Kun me näinä päivinä .ajatte-
lemme Terijoen vapautumista
valtiollisesta sorrosta ja siu-
naamme niitä, jolikaovat vapau-
tumisen aiheuttaneet, on meidän
myöskin muistettava niitä teki-
jöitä, jotka ova*t tehneet lyötä
Terijoen vapauttamiseksi talou-
dellisesta ahdinkotilastaan ja
annettava niille tunnustus.

Huomattavin näistä tekijöistä
on epäillemättä Terijoen Meri-
kylpylä.

Se lienee ainoa ikylpylä mei-
dän maassamme ja ehkä muual-
lakin, joka on perustettu puh-
taas li aatteellisia tarkoitusperiä
palvelemaan.Kukaan ei ole mer-
kinnyt siilien osakkeita yksityi-
sen voitonhimon toivossa. Sen
ovä' luoneet ja sitä kannattaneet
henkilöt, joiden uhrausten ja
toiminnan tarkoituksena on yk-
sinomaanKannaksen sivistyksel-
lisen ja taloudellisen tilan kohot-
taminen. Näitä henkilöitä elä-
hytlää ja innostaa ajatus, että
henkisesti ja taloudellisesti terve
Kannas on 'lujin puolustusmuuri
idän viimoja vastaan. Siksipä
juuri Terijoen Merikyllpylä voi
luottamuksellisesti ikääntyä
muun Suomen puoleen, kutsuen
kaikkia Kannaksen nousua (kan-
nattavia kansalaisia tänne ke-
säänsä viettämään. Se on tietoi-
nen siitä, että se terveyshoidollli-
sesti voi tyydyttää suuriakin
vaatimuksia, se on täysin tietoi-
nen siitä, että Suomenlahti ran-
toineen juuri tällä kohtaa on
maan ihanin. «Seutu täyttää (kaik-
ki ne vaatimukset, joita nyky-
aikaiselta kylpylällä vaaditaan.
Täällä saa elämäniloa, saa hil-
jaista rauhaa, täällä voi tuntea
milen voimakkaasti elämän val-
timo sykkii, täällä voi myöskin
tuntea, miten äänetön luonto
kylvää ihmissieluun virkistäviä
tunnelmia.

Mutta sittenkin, jalolla tarkoi-
tusperällään se vetää vieläkin
enemmän. Se on kesäinen koti
Terijoella, jonne itselleen virkis-
tystä hakemaan saapuneet suo-
malaiset sydämet voivat virkis-
tää koko Kannasta. Se vetoaa
suomalaisiin sydämiin.

Tervetuloa Terijoen Merikyl-
py 1 ään ensikesäksi!

Suomi on ymmärtänyt tämän
laitoksen suuren merkityksen
kansallisessa suhteessa. Se on
myöskin jo lukuisista esimer-
keistä tullut toteamaan sen tosi-
asian, että terveydenhoidon kan-

KANNAKSEN SANOMAT

Terijoen kirkon pommitus

Tihutöitä tekivät punaiset koko valtakautensa ajan, entistä
törkeämmillä tihutöillä he sen tahtoivat päättää. Valtakautensa
aikana, olivat he kirkkomaasta kaatuneitten punaisten hautaus-
maan laittaneet; pitäneet näillä haudoilla uskontoa ja oikeutta hä-
päiseviä palopuheita. Lähitiessään he aikoivat maahan murskata
Terijoen kirkon.

He olivat asettaneet junaan, jolla he lähtivät pakenemaan Pie-
tariin, tykin, ja ennen sen lähtemisiä piti heidän pommittaa murs-
kaksi Herran temppeli. Itse Kaljunen kuului asettaneen tähtäi-
men, niin että sen varmasti piti sattua. Mutta lähtö tiili hyvin
kiireinen. Ja tässä kiireessä onnistui erään henkilön muuttaa
tähtäin. Pommitus alettiin, mutta kuulat Jensivät dhitse. Ja
niin säilyi Terijoen kirkko.

N.o 16
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iLJliik
Sveitsiläinen Kello-,
Kulta-, Hopeatavara-

ja Opillinen liike
9 Terijoki, Viertotien ja Antin--5 kadun kulmauksessa. Puh. 83.
I a.o ♦

Myy tukuttain ja vähittäin jalo-
kivi-, kulta- ja hopeateoksia.
Kelloja ja periä, Uusihopea
sekä Doubleteoksia.

Huom.! Radiokoneita, kide-
ja lamppuvastaanottajia sekä
niiden osia tukuttain ja vähit-
täin.
LÖWE-radiokoneiden yksin-
myyjä Terijoella.

Kello-, kulta- ja hopeasepän
työt tehdään huolellisesti ja
halvalla.

'.A,- VIh
Oy. Starckjohann

& C:o Ab.
Viipuri.

PÄÄLIIKE: Katariinank. 9
SIVULIIKE: Punasenläh-
teentorin ja Repolankadun

kulma

Itä-Suomen Vanhin ja
suurin liike alallaan.

Vähittäin. • Tukuttain.
Rautaosasto

Rautatavaroita, Rautaa ja
metalleja kaikissa muodoissa
Työkaluja, Rakennustarpeita

y. m

Talousosasto
Kaikenlaisia taloustar-
peita ja esineitä, Porslii-
neja, Fajansseja, Laseja,

Kristalleja y. m.

! HZ J
. _. u , .

Haut. virkam. Allan Vilho Liikemies J. Inkinen. Yllopp. Arvo Mannonen
Leivo. Kaatui Kavantsaa- Kaatui Raudnssa.

(
Murhattu Terijoella,

rella.

HM M

f . ifel

■ }m

Ratit, virkani. Viktor Simo- Kapt. Gunnar Ahlbland. Raut. virkamies Arvi Lam-
la. Kaatui Raudun taiste- Murhattu Terijoella. pirien. Murti. Terijoella,

lussa.
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Terijoen sankaripatsas
» »

Mielipahalla on meidän mainit
liiva. ettemme onnistuneet >aa
niiiiin kuvia kaikista uhreista,
jotka punainen hirmavalta Kan-
naksplta raati

TERIJOEN
HIIVR

JR
OLUT-

TEHDAS.
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Kevät-

uutuudet
saapuneet

Terijoen edullisin otto-
paikka hintojen hal-

puuden vuoksi

T:mi

H. KAASINEN
Kenkä- ja Kalossi-
kauppa. Puh. 105

Valmiita

naisten lenlnkeji
runsas valikoima.

Tilauksia otetaan vastaan
Hinnat kohtuulliset.

Kaikenlaisia
Miesten ja Naisten

kankaita
suuri valikoima

toistaiseksi kielletään t. k,

Kannaksen Kangaskauppa.

N. Fagerholm
Terijoki, puh. 95. §

Muita vapaussodan muistoja ]

[ Kannakselta,

Piuiaistcn iriiitajiiiavarulrt uksia Raudun asemalla.

Ei voi ihmisen silmien eteen
avautua surullisempaa kuvaa
kuin minkä Iiau dun asema tarjosi
heti valloituksen jälkeen. Kaa-

► meat väristykset käyvät läpi ruu=
- miin kun sitä muistelee. Venäläi-
r set tulivat Raudun asemalle 2-3

p:nä helmikuuta ja heihin liit-
tyivät Raudun punaiset, rautatie-

r työläiset y.m. perheineen. Huhti.
L"* kuun 5 pnä valloittivat valkoiset
k joukot Raudun aseman. Siis pu-

n naiset pitivät Raudun asemaa
t hallussaan kaikkiaan 41 päivää.
\) 'Mutta minkälaisia päiviä olivat
J nämä 41 päivää? Kuinka paljon
% saastaa ja surkeutta ne sisälsi»
J vätkään. Sen tuntee ainoastaan

Ise, joka >on nähnyt Raudun>ase-
man sen valtauksen jälkeen. Ko-
ko asema-alueen täytti kamala
löyhiä. Kaatuneita ja kaatunei-
den ruumiinosia kaikkialla. Ke°

t vainen aurinko oli saanut ne mä-
tänemistilaan. Käymälöinä oli

f käytetty rautatievaunuja ja kun
niiden alustoja ei liene kertaa-

| k aan puhdistettu, ymmärtää hy-
vin, mikä tästä «ii seurauksena.

, Menemme asemahuoneustoon
Mikä kaamea näky —. Tuntui
kuin kuormittain o lisi kaiken-
laista roskaa vedetty huoneisiin.
Hieltä roskakasasta pisti esiin
mustunut käsi tai jalka. Eräs
naissoturi lepää eräällä, roskaka-
salla tukka hajallaan, rkua ikuu-
lan lävistämänä. Menemme vau-
nuihin. Nämä toisenluokan vau-
nut ovat olleet asuntoina. Ne
on koetettu tehdä turvallisiksi
siten, että sisäpuolelle on seiniä

~ vEsten ladottu tiilirivejä, Täydel-
lisiltä rosvoinolilta nämä näytti-

Taloustavaroita,
Tapettia,
Pinkopahvia,
Väriaineita,
Työkaluja,
Rautaa,
Mustaa- ja Galv. peltiä,
Uuni tarpeita y- m.
Rakennusaineita,
myy kohtuullisiin hintoihin

Kannaksen
Osuusliike r. I.
Terijoki. Puhelin 144 ja 140.

60vuotta täytti t.k. 19 p:nä
maanviljelijä Elias Nurmi
Vammeljoella,

Nurmi on ollut oman onnensa
seppä, kuten --anotaan.. Jo pie-
nenä poikana, lähti hän kotoaan
Luumäettä, päätyen aluksi pai-
menpojaksi Inkerinmaalle. Tääl-
tä hänet löysi kansakoulujentar-
kastaja Matalin, joka, huomaten
pojassa jotain piilevän, vei hä-
net mukanaan Kymin pitäjään
saamaan oppia- Tarkoitus oli
saada nuorukainen seminaariin,
mutta kun oma halu veti liike-
alalle, joutui hän Virolahdelle
aluksi metsätöihin, kohoten työn-
johtajaksi ja sittemmin jo sahan
isännöitsijäksi. Hevosiin aina
mieltyneenä joutui hän hevos-
kauppoihin ansaiten hyvin. Nyt-
temmin on hän vakavarainen ti-
lanomistaja ja myllynomistaja
Vammeljoella. Luonteeltaan hert-
taisena ja aina ystävällisenä, on
hän saavuttanut laajan ystävä-
ja tuttavapiirin.

Merkkipäivänään oli hänellä
ilo nähdä monta hyvää ystävää,
luonaan toivottamassa hänelle jat-
kuvaa menestystä.

Viipurin läänin maaherra on
t.k. 13 pnä antamallaan päätök-
sellä, nojautuen toukokuun 21
päivänä 1926 annetun asetuksen
12 §:ään määrännty m.m., lettä

p:stä alkaen raskaimmilla kuin
l£oO kiloa kuormineen painavilla
moottoriajoneuvoilla kulku seu-
raavilla maantieosilla: Kämärän
asema—Kämärän kylä, Perkjär-
ven asema—Maalaan tienhaara;
Raivola —Kivennapa, Kanneljär-
ven asema—Hötsölän kylä.

MW :

vät. Lattioilla likaisia rääsyjä,
ruuantähteitä y.m. Tuella näet
roskaläjässä silkkikangas pakan,
tuolla taas uuden naisten lakeri-
kengän j.n.e.p. Röykkiöittäin
tyhjiä >ardinipurkkeja vaunujen
nurkissa.

Siirrymme sairaalaan, jossa pie-
tarilaiset ilotytöt toimivat sai-
raanhoitajattarina, Sama saas»
taisuus sielläkin. Kyllä se on
todellakin ollut »sairaanhoitoa».
Sairala en ollut täydellinen rut-
topesä, sen näkee lattialla viru-
vista, mustuneista ruumeista.
Mutta eräällä pöydällä näemme
sentään ihomaaleja, puudereja,
hajuvesiä y. m. toalettitarpeita,
joilla nämä pietarilaiset ilotytöt
ovat itseään »petrailleet».

Siirrymme lopuksi varsinaisiin
asuinrakennuksiin. (Kuinka on
voinut suomalainen työmies asua
tällaisissa navetoissa ryss alaisten
elukkojenkanssa? Siihen ei voi
vastausta antaa. Kuinka on suo-
malainen luonne voinut näin alen-
tua? Ihmeellistä!

Tänne olisi halunnut silloin
kul et ta a jokainen veljeilleen suo-
malaisen miehen ja sanoa: kas.
tuollaisten saastaisten olentojen
kanssa te olette veljeilleet. Sin-
ne olisi halunnut kuljettaa mo-
nen suomalaisen naisen ja sanoa:
kas, tuollaisille elukoille te olette
naislempenne uhranneet. Sydän
tahtoi pysähtyä sykkimästä tätä
kaikkea katsellessa.

Kun palasi pois tältä Raudun
asema-alueelta, pääsi helpotuk-
sen huokaus. Kiitti Jumalaa, jo-
ka meidät vapautti tuollaisesta
pcrsastelulaumasta.
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Itä-Suomen
Rautakauppa Oy.

VIIPURI
Puhelimet Nimihuuto: Sähköosoite:

„Itäsuomenrauta" „Rautayhtiö"

Hyvtin lajiteltu varasto:

rantaa, rakennusaineita, työkaluja, öljyjä,
värejä, taloustavaroita.

RÄJÄHDYSAINEITA JA AMPUMATARPEITA

Oy. Sofia Zweygberg Ab.
Perustettu 1868.

Viipuri

♦

JCangas- ja lyhyttavaraa tukuttain ja
vähittäin.

markalla
ostatte meiltä kauniin ja kestävän, 2X3 metrin suuruisen

MATON
Uusi lähetys saapunut

Terijoen Rauta Oy.
Tapetti- ja matto-osasto.

KORIKALUSTOJA
yksityisiä lepo- ja keinutuoleja, kukkapöytiä, lasten
makuukoreja y. m. alaan kuuluvaa pajusta, rottin-
gista ja kaislanarusta myöskin verhoiltuna ja maa-
lattuna valmistaa ja myy edullisimmin

J.KUIKAN Korihuonekaloliike
Viipuri, Viskaalinkhtu 7

HUOJVI ! Vxiibat korjatan. Hinnasto pyynnöstä lähetetään.

Lahden hyväksi
tunnettua

pilsneriä ja pöytäolutfa
on nyttemmin säännöllisesti saatavissa

Schalienin vesitehtaalta
Terijoella.

J. HARJU
SIVIILI-, SOTILAS- JA RAUTATIELÄISTEN

RÄÄTÄLILIIKE
36 KATARIINANKATU 36

PUHELIN 32 79

SUOSITELLAAN!

KEVÄT- JA KESÄKANKAAT SAAPUNEET.

Vammeljoen Mylly
Puh. Vammeljoki 12

Suorittaa jauhatusta kaikkina vuodenaikoina
hyvin ja halvalla.

Hyviä kattopäreitä
myytävänä

Päreitä valmistetaan myös teettäjän puista.

SEKATAVARAKAUPPA

A. Kääpä
Terijoki.

Suosittelee monipuolista
varastoaan.

Hinnat kohtuulliset!

Parhaiten lajiteltu

Kansas- ja lylyttavaraiiikauppa
Eva Kaisa Hakulinen.

Terijoki. Suomen kirkon
vastapäätä.

Henkivaknntnsosafceylitiö

TARMO
Turku.

Kuokkalan
kesäkylpyläyhdistys.
Suomalaisen huvila-asutuksen

elvyttämiseksi ja elinehtojen pa=
rantamiseksi paikkakunnalla pe-
rustettiin pari vuotta sitten yllä-
mainittu yhdistys. Sen tarkoitus
on, kun ei valtiolta eikä kun=
naita ole mitään apua odotetta»
vissa kohottaa ja tehdä laajeni»
nallekin tunnetuksi tämä maam-
me kaakkoisin kulma, jota näinä
vuosina on ainoastaan alas revit-
ty, ottamatta, ollenkaan huomioon,
että se on aivan pahimman vihol-
lisemme välittömässä läheisyydes-
sä. Vihollisen, jolle köyhtynyt
paikkakunta, ja väki on sopivin
maaperä saastaisen oppinsa levit-
tämiseen.

Me alkuasukkaat täällä olemme
vaaran parhaiten käsittäneet
ja siksi olisi pyrkimyksemme
saada tänne siirtymään aitosuo-
malaista huvila-asutusta, nostaa
ja parantaa, elinehtoja ja siten
omin voimin taistella tuota vaa.=
rallista vihollista vastaan. Olem-
me siten tekevinämme aitosuo-
malaista tosi r a jaseu tu ty ö-
tä. Täällä jos missään olisi hel-
sinkiläisellä Rajaseutuyhdistyk-
sellä työmaansa emme vaan
ikävä kyllä ole sellaisia työnte-
kijöitä täällä, kaakkoisessa kol-
kassa, nähneet mahdollisesti
ovat he kiireisesti suuressa au-
tossa ohi ajaneet, mutta siinä,
kaikki.

Kuokkalan, Kellomäen ja Ol-
lilan asemien läheisyydessä si-
jaitsee Suomenlahden pohjoistuu=

lilw suojatut laajat hiekkaran-
nat. Nämä rantaseudut ovat ver-
rattomat sekä lapsille että aikai-
sille, niin- sairaille kuin terveil-
lekin, parhaimpina uimapaikkoi-
na mitä ajatella voi. Hohtavan
valkoisella rantahiekalla on e>
rinomaisen terveellistä ottaa vuo-
rotellen sekä aurinko, että meri-
kylpyjä.

Kaikki ne, jotka eivä, halua
viettää kesälomaansa talleissa
kylpylaitoksissa, tekevät varmas-
ti onnellinen valinnan saapues-
saan näille vertaistaan hakeville

Terijoki.

Kuva rajalta

Hinnat halvat.

liJliKim,
UÉiimn.
Suomen parhaimpien tehtaiden tuot-
teita! Kevät uutuudet saapunnet!

Suomenlahden houkutteleville
rantaseuduille.

Paitsi vakinaista lääkäriä 11,
Theoria asuu professori H. Lo-
rentz Viipurista kesäkuukausina
paikkakunnalla ja ottaa vastaan
sairaita.

Jotka edellisinä kesinä ovat
kesänsä, täällä viettäneet, -ovat
oloonsa olleet sangen tyytyväisiä.

Paikkakunnalla toimii neljä
suurta- täysihoitolaa, jotka kaik-
ki ovat lähellä, asemaa ja meren-
rantaa >(K 4 1 s o il moit u k-
s i a!) Huvilain ja huoneiden
vuokraamisessa antaa K.K.K.»yh-
distys apuaan, osoite: K ti o k ka-
-la. Matkustamista varten tänne
vaaditaan junissa ja autoissa
henkilötodistus, minkä kunkin ke-
sävieraan on hankittava, paikka-
kuntansa nimismieheltä ja katt'
punssissa poliisilaitokselta.

Kansallis-Oake-Pankki
Terijoen konttori
ON AUKI JOKA PÄIVÄ KLO

10-2
Konttori toimittaa kaikkia pankkiasioita.

Perjantaina huhtikuun 22 p:nä

Kauppahuone

A. Imad tdin
Terijoki. Viertotie. Oma talo,

Kangas- ja lyhyttavarain
Totta- ja WMia»

Halvimmat hinnat.
Suuri varasto miesten ja nais-
ten kaikenlaatuisia kankaita.
Valmiiden vaatteiden osastolla

Naisille:
Monipuolisen valikoiman hie-
noimpia ja yksinkertaisempia
Pukuja, Puseroita, Hameita,
Kappoja, Turkkia, Turkiksia,
ja kaikkia neulomatarpeita ja
kevättavaroita.

Miehille:
Pukuja 300 markasta alkaen,
Takkeja, Liivejä, Housuja,
Palttoita, Pomppia, Turkkeja,
ja kaikenlaisia turkistavaroita.
Ennenkuin ostatte muualta käy-
kää tutustumassa hintoihimme!

Kunnioittaen
Å. Imaditdin

Puh. 52.
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Saksalaiset
Useina vuosina ennen maail-

man sotaa, aina kesäisin, kuljes-
keli Terijoella 4 eli 5 miehinen
saksalainen soittokunta. Namu
»kuljeksivat trubaduurit» kulki-
vat huvilalta huvilalle, soittivat
kaiken maailman musiikkia,
erittäin runsaasti venäläistä.
Saksalaiset huvila-asukkaat sai-
vat kuulla kotimaansa säveliä,
ka jahtipa joskus: »Deutschland.
Deutschland iiher alles» Suo-
malaisille he soittelivat taas suo-
malaisia säveliä. Olivat iloisia
poikia, nauttivat suosiota kaik-
kialla. Muun muassa Inon patte-
rien komentaja kutsui heidät
usein soittelemaan upseerilans-
siaisiin. Oivallisella soitollaan he
hurmasivat. Myöhemmin illalla
humaltuneet upseerit muodostui-
vat juhlakulkueeksi ja kulkivat
ympäri linnoituksia, soittokunta
etunenässä. Ja ponnella soitto-
kunta soitti: »Boxe tsar ja hrani».
Päät paljastuivat ja upseerit
hurrasivat.

Aamulla kuljetettiin soittajat.
joita pitkin yötä oli oivallisesti
kestitty, linnoituksen hevosilla
asuntoonsa Terijoelle. Ja tyyty-
väisiä he olivat matkaansa, sillä
taskut olivat pullollaan venäläi-
sistä ruplista.

Sattui sitten tuo maailmanpa-
ion sytyttäjä, Itävallan arkki-
herttuan murha Sarajevossa.
Saksa alkoi liikehtiä. Sulloin
tapaamme soittokunnan eräänä
aamuna asemalla. Heitä saatta-
maan oli tullut muutamia ystä-
viä, jotka heidät täysin tunsi-
vat. Junan lähtiessä he soittivat
«Porilaisten marssin». Nenälii-
noja heilutetaan, pojat kiitävät
synnyinmaataan kohden.

Keitä he olivat? Saksalai-
nen vakoilija jo uk k u e.
Ei siihen kuulunut tavallisia
soittajia. Johtajana oli saksalai-
nen kapteeni, soittajina luut-
nantteja yjn. Että he veivät
merkitsevää ainehistoa mukaan-
sa, on aivan,selvä. Rvssää ve-
dettiin siis nenästä, ja vieläpä
aika tavalla.

Pieniä paloja
Opettaja |Tntolah,u (vietiin Terijoen

asemalle kuulusteltavaksi. Häntä .syy-
tettiin m.ra. äiitii, entä hän oli :syksyliä
järjestänyt jä k iii ä retkiä >. Niin, en
sitä. voi tietää, millä -..maailman vallan-
kumouksen valmistaiain:.- vihat «ia pääl-
le nsä.

Raudun Baasulissa murhat Min täällä
Terijoellakin hyvin tunnettu Mikko Pauk-
ku. Hiin cli juuri matkalla Terijoelta
Rautuun. Seikka, mistä tämä vanha
mies sai vihat päällensä, oli seuraava:

Raudussa rakennettiin rautatietä. 6e

vaani lahti liilkkeeiMe. Onnelli-
sesi' saavuttiin Kivennavan ma-
jataloon. Siellä aterioitiin, Holt-
tiin matkan onnistumisesta ja
apteekkarin herttainen tytär tuo
vieraille apteekista virkistävän
lahjan.

Samassa saapuu huoneeseen
nuori neitonen. Hän on hätään-

tynyt. Eräälle suomalaiselle
saattajalle hän sanoo:

Kaljunen soitti juuri tänne
työväenyhdistyksen puheenjoh-
tajulle että Terijoelta on tullut
tänne 20 saksalaista ja ne on
pidätettävä. Mutta tuossahan
tuo puheenjohtaja meneekin, sa-
noi hän akkunasta katsoen.

Suomalainen juoksi heti ulos
ja meni miehen luo:

Jahah, Kaljunen on käske-
nyt teidän pidättämään nämä
saksalaiset upseerit. Tulkaa
vaan, tunti vielä vMvytään, sitten
lähdetään.

Eihän me mitään
Jassoo, aseet eivät ole vielä

tulleet. Mutta vaikka olisivatkin,
niin kyllä yksi asestettu saksa-
lainen taitaa teikäläiselle sakille
näyttää miten Jerusalem paloi.

Tunti viivyttiin ja sitten mat-
kattiin Rautuun. Sieltä mentiin
Sakkollaan. Täällä öli suuret
joukot Karjalaisia vapaaehtoisia
koossa. Saksalaiset antoivat heil-
le opetusta. M.m. Kovats opetti
konekiväärin käyttöä. Täältä
matkasivat miehet Sakkolan py-
säkille ja sieltä Vaasaan. Kii-
tollisina liikutettuina he erosivat
saattajistaan ja saivat suosion-
osoituksia pitikin rautatiematikaa.

Kohta tukkeutuivat kaikki tiet
ja päästiin sen jälkeen ainoastaan
Laatokan yli Kiviniemeen.

Teatteri Kaleva Terijoki KU-KLUX-KLAN
(Ent. Terijoen Kino} Historiallinen draama 12:55» osassa Yhdysvaltain sisäilisestä sodasta THOMAS

DIXONIN suuren romaanin ~THE CLANSMAN" mukaan.
Elokuvanäytäntöjä joka tiistai ja perjantai, alkaen 6,30 ip. ja Sunnuntai Pääosissa Lilian Gish, Mae Marsh, Ralph Lewis ja Henry Walthall.

alkaen klo 4 ip.. jolloin esitetään
TNäytäntöjen aikana soittoa.

Koko maailmassa suuria huomiota herättänyt filmiteos Lasten liput 2: —, sotilasliput 4; (ei kuitenkaan sunnuntain näytöksiin.)

Mihin Suomen itsenäisyys Kannasta velvoittaa?

ja Terijoki.
Terijoelle saapui maailman-

sodan aikana, etenkin vuosina
1916. 1917 ja 1918 usein Pieta-
rista venäläisen sotilaan pukuun
puettuja henkilöitä. Asemasi!lal-
le tultuaan ne äänettöminä kä-
velivät, kunnes jonkun asema-
sillalla seisovan henkilön jokin
liike alkoi kiinnittää heidän huo-
miotaan ja he alkoivat seurata
tätä henkilöä. Oliko Terijoki
niin rappiolle joutunut, että tääl-
lä oli venäläisten solttujen ystä-
viä? Ei. Ne olivat: saksalai-
sia, itävaltalaisia ja
unkarilaisia upseereja,
jotka olivat sotavangeiksi joutu-
neet ja nyt olivat pakomatkalla
kotimaallansa. Satoihin oi py-
sähdy se luku, joita täältä käsin
kotimaahansa autettiin. Täällä
he lepäiliväl, saivat uuden puvun
ja läksivät jatkamaan matkaa.
Täällä eräskin, tehtailija Nebe
Beilinistä, lepäsi sairaana kuu-
kauden ajan. Terijokelaisia pu-
kuja, kenkiä, hattuja y.m. on tä-
näkin päivänä näiden henkilöi-
den muistokokoelmissa. Täältä
meni hyvinkin arvovaltaisia
henkilöitä. Meni itävaltalaisia ja
unkarilaisia kreivejä (m.m. Ko-
vats Nändor Budapestista) pro-
fessoreja, taiteilijoita (tunenttu
G. Eisher Munchcnistä) insinöö-
rejä (Kruppin tehtaitten yli-
insinööri W. Bannenberg) lää-
käreitä (Warga Budapestista)
y.m.

Kun punakaartilaiset saapui-
vat Terijoelle, oli täällä yli 20
näitä pakolaisia. Rautatietä myö-
ten ei voinut enään ajalellakkaan
heidän kuljettamistaan. Rata oli
jo säretty. Ei muuta kuin hom-
maamaan hevoskyytiä heille
Rautuun, sieltähän pääsi rauta-
teitse edelleen. Mutta tämäkin
tie oli epävarma, sillä alikäytä-
vällä oli punakaarlilaispatrulli
ja sellaisia kuljeksi jo pitkin tei-
tä. Sovitliin niin, että pakolaiset
kulkevat yksitellen alikäytävän
ohi, samoin menevät hevosmie-
het. Yhdytään Kivennavan tiel-
lä, jotkun matkan päässä ase-
masta, Toivolan talon kohdalla.
Kaikki meni hyvin. Pitkä kara-
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aikeilta päiviltä.
oli siihen aikaan kun ei rautatielle pääs-
syt töihin, jos ei kuulunut ammatiiyhdis-
tykseon.

Ei Paukku pääse ennen kuin näyt-
tää Ammattiyhdistyksen jäsenkortin.

Paukku on vaiti.
Paukku saa ajatella asiaa ja tulla

sitten uudestaan tänne . .

Jo minä tuumin, saako vastata, sa-
noo Paukku?

Saa.
No onko» tämän roistokoplan jä-

senluku sitten täysi, jos minä siihen lii»
tyn?

Paukun oli kiire.es.ti lähdettävä .pois;.

Eräs keskustelu, joka Kaljusella oli
Valkeasaaresta Pietariin Tekoille, on
kuultu. Se oli pääpiirteissään seuraava:

Saitteko aseman räiähvtettva. kv
.-yi Tokoi?

Ei onnistunut, vastasi Kaljunen
Pouimitiiteko kirkon?
Ei sattuneet . . .

Sen jälkeen tui! jyrisevällä äänenpä i
tiellä sana, joka aikaa samalla kirjaimella
kuin entinen Petrof»rad. multa johon liit-
tyy koko legio >ärrä..<-kirjaimia.

Luutnantti Relanderin luokse ratsastan
Metsolassa täyttä laukkaa eräs salmila:
nen vapaaehtoinen ra tsu jääkäri.

Ainakin 100 kasakkaa siellä ampua
ilmoittaa mies

Oletko sinä koskaan kuullut kun
konekivääri laulaa, kysyy myhäillen luut-
nantti.

—■ Et» ole, vastaa mies.
No hyvä, ns sata kasakkaa on vaan

1 konekivääri, selittää luutnantti.

Antroassa kerrotaan tapainuneen seu-
raavan tapauksen harjoituksissa.

Luutnantti:
Mikä on sodassa turvallisin paikka?

•Sotilas:
Kun asettuu siihen kohtaan, mihir

ryssä tähtää..

Eräässä kylässä ovat puniKit ryöstä-
mässä kun valkoiset saapuvat. Eräästä
! alesta tulee mies syli täynnä tavaraa
Nähdessään valkoiset hän pudottaa säi
kiihtyneenä maahan ja huutaa:

Älkää ampuko, minä oon mielenvi-
kainen.

Vappukukkia myydään Teri-
joella Kenraali Mannerheimir
Laste-Tisitojehiliitiin toimesta t.k
24 p:stä alkaen. TeriJokelaiset!
Kannattakaa rovoillanne hyväS
asiaa !

Sattuneesta syystä ©i suoje
iuskunm järjestä mitään juhlaa
nyt valloituksen vuosipäivänä.

täällä tarvitsisi enemmän keho i °

tusia, olisi vähemmin tietoinen
ajan vakavuudesta. Päinvastoin:
Karjalan kan? a parhaiten tietää,
mikä vaara uhkaa, mitä venä-
läinen järjestelmä tuottaisi meil-
le. Onhan tämä kannas vuosisa-
dan ollut. Venäjän kuvernement=
tina. Se on saanut kokea, min-
kälaisia venäläiset olot ovat. Sa=
ma kannaksen kansa on sen jäl-
keen ollut, vuosisadan yhdistet-
tynä muuhun Luomeen ja ottanut
osaa suunemmoiseen edistymi-
seemme. Se on saanut kokea

Mitä sanoi Pekka Svinhufvud Terijoella
sorron ollessa synkimmillään?

Suomen yhteiskuntajärjestyksen
etevämmyyttä venäläisiin oloihin
verraten. Tämä kannaksen kan-
sa siis parhaiten osaa arvostella,
niitä meille Venäjällä päin on tu-
lonsa. .Mutta Karjalan kansa on
ikäänkuin Siionien rajavartijana
itäänpäin. Tähän osaan venäläi-
sen virkavallan laiitmnuusyri-
tyksot ensin kohdistuvat, täällä
sen iskut, kovimmin tuntuvat. Sen
vuoksi on Karjalan kansa 11 a»eri-
tyinen syy olla vanullaan ja
valppaana. Senpä vuoksi onkin
tähän juhlaan Karjalasta kansaa
saapunut lukuisasti osoittamaan,
että täälläkin uskotaan Suotuen
tulevaisuuteen, täälläkin otetaan
tarmokkaasti osaa siilien työhön
vl>te iskuni amme pysyttämisessä
ja sivistyksemme edistämisensä,
mikä on kansaamme säilyttävä
läpi kovienkin vaikeuksien.

Kohottakaamme i&kertainen
eläköönhxmto rakkaalle monta

kovaa ke-täneelle Suomelle m-
me!»

Puhe herätti suuren kansal-
lisen innostuksen.

Lukijalle lienee mielenkiintois-
ta tietää, mitä sanomalehdet as!-
osta kirjoittivat.

Kotimaiset lehdet lausuivat:

XE arja 1 a ■• kirjoitti: Ulan loisiokoh-
ta oli eduskunnan puhemiehen, asessori
(Svinhufvudin juhlapuhe. (Pelattiin Jo,
että tätä ci saataisi kuullakaan, säilä
asessori Svinhufvudin ääni oli painoksis-
sa, kuten hän puheensa alussa itse

luioniautli. Mutta eipä se vaikuttanut
siihen vakaumukselliseen intoon, jolla
puho lausuttiin ja joka herätti lämmin-

tä vastakaikua kaikissa kuulijoissa!. Huo-
miota herätti se rajantakaisissakin, zois-
ta useat kävivät haastattamassa asesso-
ri Svinhufvudia?.

-Sav»> kirjoitti: :Samoin oli laita

muuhunkin ohjelmaan katsoen. Vaikka
siellä asua. pakolain joukoeaa oli Svin-
hufvudin nimi, joka kuului vetäneen ve-
näläistä yleisöä aika paljon juhlaan, ja

Meneohikowin mukaan näyttiin pelätyn,
että. hän pidettyään sotapuhoenKa asettuu

kanaanienko,' etupäähän Pietarin vailoi-
tuk&een lähteäkseen >kun eskeaderi
oli merellä ja kaani Krasnoje Solossa:,.

kuten Novoje Vremja ruikutti —, niin
mitenkäs kävi? Nuo uteliaat juhlaan
saapuneet näkivät tyy noista iyynemmän
iri rauhallisen miehen, joka ilman kiih-
koa ja intohimoa lausui .hartaana joitain
koi ittomia rohkaisun sanoja kansalleen.
kehoittaa entistä uutterampaan aineelli-
seen ja henkiseen viljelystyöhön kuole-,
maila niiattua kansaansa. Työhön, toi-
vorikkaaseen raatamiseen juuri silloin.
kun on julistettu -Suomen loppuo. Tä-
mä tuntuu muukalaisista enemmän kuin
ihmeeltä. Mutta tuon Suomen kansan
ensi maisen miehen tyyni ja levollinen
olemus, koko hänen persoonallisuutensa,

joka, on pieni kokonaiskuva tästä suoma-

laisesta kangasta, kaiki tuo osoittaa, et-
tä tosityö ja elämä on suomalaisilla mie-
lessä, eikä kuolema ja sen mukaiset epä-
toivoise! teot, .ta kun hän astuu alas
puhujalavalta rajattomien suosionosoitus-
ten seuraamana, lienee moni maamme v>-
hotllinenkin yksinäisyydessään kysynyt
itseltänsä: ..Miksi minä oikeastaan vihaan
tuota rauhallista miestä ja hänen yhtä
rauhallista kansaansa? Eiväthän ne Ve-
näjälle mitään pahaa tahdo, itseään ja
»maa elämäänsä vain suojella koettavat..

-T ampe r e e u Sa n o iti ai. kirjoit-
tivat: Asessori J\ :K. Svinhusvud rmu
saasti kukitettuna astui lavalle kätten-
taputusten vimmatusti paukkunsa. Ko-
ruton.' mutta selvä puheensa herätti kaik-
kien mielenkiintoa. Puheensa aiheen hän
otti nykyisistä valtiollisista oloisiamme.
Suomen oikeusjärjestys ja pyhänä pidetyt
perustuslait tahdotaan riistää. liii 11 lausui.
Suomen, kuolinkollojen soitto kuuluu Pie-
tarista, vaikkapa ei siellä vielä ollakaan
varmoja että meidät todellakin hau-
'lataan. ['.niistä enemmän hän kehoitti
«uomalais.j, Uiskentelema ui. sivis \s'.\ ■ ,

jatkamaan. Puheensa hän kohdisti en-
nen kaikkea karjalaisiin, jotka ensimäke-
nä voivat joutua kaikenlaisen mielivallan
esineeksi. Suomen lopulliseen voittoon
ja onnelliseen tulevaisuuteen kehoitti
hän heitä uskomaan. Puheen loputtua
kohotettiin voimakas o-kertainen eläköön-
huuto Suomen onnelle. Innostus puheen
kestäessä oli suuri. Vähän väliä, keskey-
tettiin puhuja > hyvä -huudoilla .

Itäisen valtakunnan lehdet
lausuivat;

Il etse. h ' lehti kirjoitin .Yleispiir-
teissään on puheen sisällys, seuraava:

Älkää . että
hautajaiskollojen soiton asemasta täällä
kaikuivat laulut, Älkää ihmetelkö. Sil-
lä, me emme usko, että nieidän viimeinen
hetkemme [on jlähestyny,!. la, meidän
viimainen hetkemme ei ole lähestynyt.

Kuten ainakin me pyrimme vhdistämään
voimammet. (Meiilän päävoimamme on
laki. Ja meidän paras kvinommo pysyä
voimakkaana on pitää lujasti kiinni
meidän laoistamme; muut lait eivät
010 meitä varten! Kivat voi olla mei-
dän!

■Meidän tunnulanamme on työ.
Jcm meidän tavallisissa otoissa on täy-
tynyt tehdä paljon työtä kestaaksemme
kansaäroaliseesS kilpailussa, niin nyt mei-
dän täytyy tehdä kaksi kertaa enemmiin.
Tehkööt meidän talonpoikamiue kaksi ker-
taa enemmän työtä pellolla, tehköön ko-
ko massaa kaksi kertaa enemmän työtä

Terijoki.

1valistuksen, kansan yhdistämisen hyvak
61. Laululla on suuri osa tassu meidä.
tehtävässämme. Lauiu on yhdistäny
varhaisista ajoista asti teitä, euomala;

set, teitä, jotka rakastatte niin lauluo
.la erittäin suuri on laulun tehtävä tääJ
lä Karjalan maassa. Se on etempän
mistä nyt tulee myrsky. Karjalaiset pt:
remmin muita kykenevät arvostelemaa
Suomen perustusten horjuuiattotuuuit;
.Minä lausun !<>idäi tervetulleiksi tälui

. laulujuhlaan!
| Viimeiset sanansa puhemies lausui pa
jastetuan päin. Kansanjoukko kuten yi
si mies tervehti häntä eläköön huttdoil!

! paljastetuin päin. .
;.\ owo.ie W r e. m ja> kirjoitti : --Mu

i ia örinäin huomattava numero oli ke-si
kuun 12 päivänä valtiopäiväin pulie-i
johtajan, asessori P. li. Svinhufvud':
esiintyminen. Kuu hän nousi lavalli
niin silloin juuri alkoi sataa, ja silmät
näpäyksessä muodostui suunnat loman sm
ri kenttä sateenvarjoista, joiden alla kuu
lijakuma istui värähtämättä koko puheet

ajan, vaikka sade meni ohi ennenkö
hän lopetti puheensa. Svinhufvud alk,
huomauttamalla, eitä. tällaisia juhlia pan
naän Suomessa toimeen joka vuo-i ja e
rä niiden tarkoituksena ou säilyttää pui
taina kansanlaulut, yllä. pitää kansa
ruumiillista, terveyttä ja siveellistä ihai
teitä. Kansanlauluhan on syntynyt Nieli
ja Itäsuomessa, n.s. Karjalassa, Vhtei-
ten kansanlaulujen kautta on suom.!
laisten ja karjalaisten diilillä näihin a
koihin asti säilynyt jonkunlainen yluey.-
Tätä yhteyttä tulee pitää erittäin te:
vetuAleena juuri sellaisena valtiollisen
ajankohtana, kuin missä. Suomi nykyää
elää. dos Suomen kansa yhä edeliee
harrastaa yhtä innokkaasti kuin tähäi
kin asti laulujaan, tapojaan ja urheili
jaan, niin se selviytyy kaikista katk
rimmistakin koetuksistaan entistä, fofen
pana ja karaisi uneempana. Sellaisia, oi
va,t puhujan pääajatukset. Muutama
kerran hänet keskeytettiin hy väksyni i.
huudoilla, ja kuu hän lopetti puheenei
nousivat kaikki paikoiltaan ja huusiv;
; eläköön'-. Lopuksi lauloi yleisö yhten
miehenä edusmies Huoposen johdol!

Maamme:» ja Kaikukohon laulu maan
me». Kaikissa tläsnä olijoissa vallit-
mitä juhlallisin mieliala».

Puheellaan toi Pekka Svinhtii
vud vastarinnan henkeä Kannnl;
selle. -Sen hengen tokka <>

Kannaksen vapaus. Pekka Svii
hufvudille paljastaa vapaa Kar
nas kmmioitten päänsä!

Kim nyt vietämme Terijoen
valloituksen vuosijuhlaa, tuntuu
mieluisalta johdattaa mieliin ne
ajatukset, jotka ent. valtionhoi5
taja P. E. S v inh u f v u il jo 22
p:nä kesäkuuta 1910 lausui Teri-
joen laulu-, soitto- ja urheilu juh=
ILssa. Hän .sanoi-.

• '-Arv. juhlayleisö!
Synkät viestit vierivä;, yli Suo

menrnaan. INe tuleva i idästä.
Venäjän pääkaupungissa valmis-
tellaan lakia .Suomelle, valmis-
tellaan niinsanottua yleisvalta-
kunnallista lainsäädäntöä. Mitä
sillä tarkoitetaan, tiedämme hyvin.
Sillä tarkoitetaan murtaa Suo-
men oikeusjärjestys, tuhota Suo=
nien svistys.

Vieras kysynee, kuinki on mah-
dollista., että tällaisen;! aikana,
«jolloin maailmalla yleisesti arvel-
laan Suomen kttolinke Iloja jo
..soitettavan, kuinka on mah»
dollista, että Suomessa vietetään
juhlia, vieläpä täällä Karjalan
kannaksella. Venäjän rajalla, ai-
van valtakunnan pääkaupungin
edustalla.

Meille suomalaisille asia kui-
tenkin on varsin selvä. Me emme
niinkään usko meidän kur>linkel-

.!,f>ja vielä soitettavan. Ja oli mi»
ten oli, ulhiasipa meitä kuinka
suuri vaara tahansa, me emme
Siltä saa heretä toimettomiksi,
jäädä ristissä käsin odottamaan
surman iskua. Meidän täytyy
ponnistaa kaikki voimamme tor-
juaisemme vaaraa. Me voimme
myös parhaiten arvostella miten

on tapahtuva. Entisiltä ajoil-
ta tiedämme, että laittomuutta
parhaiten vastustetaan siten, et-
tei sen alle taivuta, laitto-
mia »lakeja» noudateta. Tiedäm*
me, että tuo suunniteltu yleisvalta-
kunnan-lainsäädäntö on laifton.

' »e ei ole meitä velvoittava. Kaik-

Terijoen eiisimilinen kansakoulu v. 1881.

kien suomalaisten niin kansalais-
ten kuin virkamiestenkin täytyy
sitä. vastustaa, emme saa taipua
sitä noudattamaan, vaan meidän
täytyy lujasti pitää kiinni omas-
ta yhteiskuntajärjestyksestä»! me,
noudattaa ainoastaan omaa Suo-
men lakia.

Mutta tiedämme myös, ettei tä-
mä riitä, ei riitä ainoastaan se,
että vastustamme ulkoapäin meil-
le tyrkytettävää (laittomuutta.
Meidän tulee myös tehdä työtä;
työtä yhteiskuntamme pysty/sä

(Pysyttämiseksi ja työtä sivistyk-
semme edistämiseksi. Jos sään-
nöllisissä oloissa vaaditaan meil-
tä uutteraa työtä, jotta kansamme
voisi (kestää kovassa maailma n
kilpailussa, niin sitä enemmän
ahtaina aikoina. Olipa siis ky-
symys maanviljelyksestä tai
muusta elinkeinosta, työtä on teh-
tävä kahta ahkera mmiu ja huo-
lellisemmin sekä elettävä entistä
säästävämniiin. Sillit aineellinen
toimeentulo on sivistyksen, hen-
kisen toimeentulon edellytys.
Samoin on henkisenkin työn vai-
n i oi] a teliiävä työtä kahta uut-
terammin. Valistusta on levitet-
tävä, kasvavaa nuorisoa kasva-
tettava, sivistystä edistettävä.
Kun tämän muistamme, on selvää,
niiksi laulujuhlia vietetään. Jo
ammoisista ajoista on Suomessa
pidetty arvossa laulun ja soitot»
sivistävä!,, valistavaa voimaa.
Viime vuosikymmeniini ovatkin
laulujuhlamme muodostuneet ke*
siiisen, kansallisen svistys- ja va-
listustyön juhJahetkiksi. Siksipä
nytkin, surun ja murheen aikana,
ympäri Suomen vietetään laulu-
juhlia, kokoonnutaan mieliä va-
listamaan, mieliä jalostamaan.

Ja Karjalan kansalla on ehkä
fyytä ennen muita ottamaan työ-
hön osaa. Ei siltä, eitä kansa
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Kenraali Sihvo-

Olemme kääntyneet maamme
tunnetuimpien sotilashenkilöjen
Puoleen kysymyksellä: >Miten
Kannasta on puolustettava?»
Seuraavat vastaukset olemme
-naneet :

f huomen Tasavallan sotajoukko*
■* Vi ylipäällikkö, kenraali Aarne

Sihvo ■vastaa kysymykseen sen»
raa vasti :

•Terijoen valloituksen vuosi-
päivän johdosta tekemäänne ky-
selyyn lupauduin vastaamaan.
'"■•iis:

W» Karjalan kannasta voimme par-
*>!aiten puolustaa siten, että me

Ilma ja joka paikassa, ajatuksin,
- jiaoin ja teoin, rohkeasti asetu m»

Le - .puolustamaan kanaamme oi'
ja itsenäisen Isänmaam«

k/iskemä t tomu utta kuin
' v öskin että me keskitämme

r 'kki työmme ja toimemme kan-
onisen valveutuneisuuden ja ta-
pudellisen vaurastumisemme ko-

ti am iseksi.
I 'Cunpa meillä itsekullakin vain

K 'täisi tahtoa, ja voimia tähän,
■Ei n helpoksi silloin kävisi myös

niin sanoakseni pai=
Uinen puolustus.

I Helsinki, 16. 4. 1927.»

Aarne Sihvo

Kenraali Wilkama vastaa ky-
siuykseen seuraavasti:
Kiitän

.; n käännyitte puoleeni pyyn°
n ä kirjoittaa arvoisaan leh-
,., ane. En ole tottunut kynämies
£.eilutan helpommin miekkaa
kilin pitelen kynänvartta. Kysy-
nr-ksenne onkin vaikea ja visai-
n<n. Siitä voisi filosofoida met-
i-rtäin jopa kilometrimitalla sa
i.omalehtipalstoja..

| Mitä tulee siihen, kenelle jäi.
kluten kirjoititte itäisen rintamar
J ttoon vieminen, niin oli se yh
i,"-työn tulos Korkeimman joh°
d|o'la. Puolestani olen iloinen,
eitti minäkin sain olla mukana
i':--mäisyystaistelussamme ja sen

KANNAKSEN SANOMAT

: " ' • "' • ' "'
:

Miten on Kannasta puolustettava? {

loppuun viemisessä Karjalan
kannaksella.

Kannaksen puolustus vastakin
tulee riippumaan kansan lujasta
tahdosta ja armeijan hyvästä
kunnolta sitä puolustaa sekä
etevästä johdosta käyttää hyväk.
seen näitä ominaisuuksia

Kunnioittaen

MOC/Cot^cio

Eversti öqvist lausuu mielipi-
teensä seuraavasti:

Kysymys, johon arv. toimitus
on pyytänyt minua vastaamaan,
olisi mielestäni yhtä hyvin voi-
nut kuulua »miten on Suomi
puolustettava», sillä ensiksikin
riippuu koko isänmaamme koh-
talo mitä suurimmassa määrin
siitä, miten me pystymme Kan-
nakseUa pitämään puoliamme, ja
toiseksi ovat mielestäni ne peri-
aatteet, joita meidän Kannaksella
taistellessamme on noudatettava
pohjaltaan aivan samat kuin ne,
jotka meidän kaikilla muillakin
mahdollisilla sotanäyttämöil-
lämme pitää asettaa taistelutoi-
mintamme johtotähdeksi.

Mitkä olisivat sitten nämä pe-
riaatteet?

Ne voitaisiin minusta lyhyesti
(lausua sanoilla 1 i ikikuvai-
suus, alotekyky, isku-
valmius.

sia tekijöitä, koska kuten sanot-
tu joukoilta ei vaadittaisi muuta
kuin passiivista paikallaan py-
symistä.

Ettemme ilman pakoittavaa
syytä saa luovuttaa pienintäkään
osaa maastamme viholliselle, on
kyllä selvää. Ei voida suinkaan
vähäksyä sitä merkitystä, mikä
oman maan vaikkapa vaan tila-
päiselläkin joutumisella vihol-
lisen haltuun on niin hyvin mo-
raalisessa kuin aineellisessakin
suhteessa. Onhan isänmaamme

Tuntuu ehkä monesta luon-
nolliselta, ettei meillä viholli-
sen hyökätessä voi olla mtiään
muuta päämäärää kuin mahdol-
lisuuksiemme mutkaan estää sitä
saamasta mitään osia maastam-
me haltuunsa ja että meidän
sen takia heti sodan sytyttyä
pitäisi pyrkiä asettamaan jouk-
komme mahdollisimman lähelle
rajaa yhtenäiseen, liMoumatto-
maan rintamaan, joka lujana
suojamuurina sulkisi vihollisel-
ta tien maahamme. Tämän käsi-
tyskannan mukaan ei joukois-
tamme tarvitsisi vaatia muuta
kuin kykyä pysyä sannassa pai-
kasss ja maiidoClisiminan kauan
kestää vihollisen rumputuli ja
rynnistykset. Hyökkäyshenki,
manöveeraustaito, kyky käyttää
maastoa hyväkseen, kaikki nuo
seikat, joihin yleensä rauhan-
aikaisessa kouluutuksessa kiin-
nitetään niin paljon huomiota
kaikissa armeijoissa, olisivat
tämän mukaan aivan toisarvoi-

ja varsinkin sen kaakkoisosa
vuosisatojen killuessa saanut
tarpeeksi usein kokea, miltä tun-
tuu, kun kotiseutu joutuu idän
laumojen hävitettäväksi.

Kuitenkin on meidän muistet-
tava, ettei maa-alueiden tilapäi-
nen menettäminen niin ras-
kaalta kuin se usein voi tuntua-
kin vielä sinänsä ratkaise so-
taa. Sodankäynnin lopullinen
päämäärä on vihollisen taistele-
van voiman tuhoaminen eikä
maa-alueiden valloittaminen tai
hallussapitäminen. Jos kerran
tuo korkein päämäärä saavute-
taan, niin seuraa siitä menetet-
tyjen maanosien takaisinsaanti
ikäänkuin itsestään.

Vihollisen tuhoamista emme
kuitenkaan voi saavuttaa taker-
tumalla vaan itsepintaisesti
maastoon kiinni suorittamatta

itse mitään hyöMcäyksiä. Sodan-
käynti, jonka ainoana päämää-
ränä on joidenkin »linjojen»
passiivinen puolustaminen muo-
dostuisi meille päin vastoin en-
nen pitkää turmiolliseksi. Tällai-
sessa sodankäynnissä menettää
pian joukkojen etevämimyys
kouluutustasoon ja moraaliseen
laatuun nähden merkityksensä
ja ratkaisevaksi tekijäksi muo-
dostuu sen sijaan ylivoima luku-
määrään ja teknillisiin apuväli-
neisiin nähden, jossa emme kos-
kaan voi kilpailla vastustajamme
kanssa.

Sen taikia on meidän pyrittä-
vä sodankäyntiin, jossa joukko-
jemme kouluutustaso ja henkiset
ominaisuudet pääsevät täysiin
oikeuksiinsa, ja tällainen sodan-
käynti ei tähtää jäykkien linjo-
jen passiiviseen pitämiseen, vaan
omien taisteluvoimien keskittä-
miseen yllättäviin iskuihin vi-
hollisen taisteluvoimaa vastaan.
Armeijan, joka tahtoo noudat-
taa sellaista sodankäyntiä, täy-
tyy ennenkaikkea omata ne kol-

suojeluskunnissakin, kunhan
vaan rauhanaikaisessa kouluu-
tustyössä teemme voitavamme
tässä suhteessa. Kun lisäksi
otamme huomioon, että itäisen
naapurimme jäftläisarmeijat
ainakin kaikissa tähänastisissa
sodissa ovat osoittaneet sangen
vähän kehityskykyä juuri mitä
äsken mainitsemiini ominai-
suuksiin tulee, ja vihdoin, että
maastomme laatu, erittäinkin
tärkeimmällä sotanäyttämölläm-
me, Krajalan kannaksella, mitä
suurimmassa määrin suosii liik-
kuvaista, aktiivista taistelutapaa,
nuo ettei meidän
suinkaan tarvitse pitää puolus-
tuskysymystämme sellaisenaan
toivottomana.

Tahtoisin yhteenvetona yllä-
sanotusta lausua, että meidän
puolustaaksemme Kannasta ja
Suomea ei pidä pyrkiä muodos-
tamaan jonkinlaisia jäykkiä,
liikkumattomia suojamuureja
vihollisen etenemisen estämisek-
si, sillä ne eivät kumminkaan

me ominaisuutta, jotka alussa
mainitsin, nimittäin liikkuvai-
suutta, alotekykyä ja iskuval-
miutta.

Kansamme luonne takaa meil-
le mahdollisuuden kehittää nä-
mä ominaisuudet korkealle ta-
solle niinhyvin armeijassa kuin

voisi kestää muuta kuin rajoite-
tun ajan, vaan meidän on mie-
luummin pyrittävä luomaan it-
sellemme rautainen nyrkki, jolla
itse voimme iskeä nopeasti, yl-
lättävästi ja kuolettavasti.

(jiUkUAlf. ***'

valtakunnan ja sen lu<
-kon. Kannaksen, tulevaisuus ei
jo\v> vain maassa, vaan myöskin
■ilmassa!

>lhnailuvolmien Komentaja. Eversti
Vuori, ollen iUio estettynä kirjoittamalta
pyytamiiänne kJiioitiu-iia, pyytänyt minua,
taatjmaan (lyhyen jkNtsßoteen ilmailu-
aseesta, nimenomaan Kanna-k-sr-n oloja
pilmällapitäon. Kirjoituk-sen jonka, va-
rustanette itse sopivalla otsikolla, lähetiin
oaeoillisena.

Kunioittavaisti
vVallankumoukßellisena aika. ka on edesnä. Väistj-Kööt sental-

kautena, Jota me elämme, ei kan- den eripuraisuus ja pienet edut
san elinkysymyksiä ratkaista tai jääkööt ainakin odottamaan
heikkoudella ia tahdottomuudel- ja yhtyköön jokainen kansalad-
la. - Ainoaltaan lujatahtoiseen nen. mies ja nainen, yhdeksi suu-
miesten uhrautuvalla isänmaan-1 reksi, yhteiskuntaa isailytt*väksi
rakkaudella ja yhdistynein pon< j puolueeksi, jonka tulee selvästi
nLstnksin voi kansamme kestää /ajata menettelytapansa tärkeys,
onnellisesti sen v&Kavan ajan, jo* ' Suurimmalla kunnioituksella:

E. E. Kaila
•Suomen Ilmapuolustusliiton Asiamies.

*3^ '* W^J OisHmm k .

Siihen asti, kuin lentokone maa-
ilmansodassa ilmestyi taivaalle,
oli rintama se raja, jonka ylitse
vihollinen ei ulottunut. Jos rin-
tama vain kesti, oli maa rinta-
man takana turvassa ja suojattu-
na. Vain alituisessa vaarassa
olevien urkkijain.-a kautta viihol3

Jinen saattoi ulottaa tuntosarven»
sa hapuilevina rintaman taakse,
Ja. nekin voivat vain tiedustella,
mutta ei välittömästi väestöä ja

Rajaseutu laiset!
Käyttäkää meidän

Virvoitusjuomia ja SHakavooneja

Perjantaina huhtikuun 22 p:nä

Keuraali Wilkama.

sen rauhallista elämää vähin*
goittaa.

Lentokone on täydellisesti mul-
listanut olot tässä suhteessa. Se
on ensinnäkin sil m ä, jonka
avulla voidaan nähdä satojen ki-
lometrien päähän va.-tustajan
rintaman taakse, paljastaa kaik-
ki vastustajan varustukset, jouk-
kojen liikkeet ja keskitykset ja
siten ajoissa ryhtyä toimenpitein
.siin niiden tehottomaksi tekemin
seksi. Tämän tehtävän suoritta-
vat n.s. t i e d u s t e 1 u I e n t o k iv

n e et, jotka toiminta-alueensa
mukaan jaetaan lähi (rintamalla)
ja kaukotiedu.-teliikoneisiin. Lä-
hitiedustelukoneiden erikoistehtä-
vänä <>n palj-a-staa tykistölle sopr
vat maalit ja ohjata tykistön
tulta,

Toiseksi on lentokone nyrk«
k i, jolla suunnataan äärettömän
tehokkaita ja tuhoisia iskuja, yli
lujimmankin rintaman satoja ki-
lometriä sen takana oleviin vas-
tustajan elinhermoihin, liikenne-
keskuksiin, kaupunkeihin, teh-
daspaikkoihin, salamiin j.n.e. Tä-
män suorittavat saiuret, raskaat,
aina 2,000 kiloa kantavat no m
mi kone et. jotka lastinaan rä»
jändys- taikka myrkkykaasu pom-
meja levittävät tuhoa, kuolemaa
ja kauhua rintaman takaisen vä«
eston keskuuteen, siten välittö-
mästi myöskin tuhoisasti vaikut-
taen sotatoimiin itse rintamalla:
no häiritsevät apuvoimien kulje5

ttiksen rintamalle, katkaisevat
muonan ja ammusten kuljetuksen,
tuhoavat tehtaat, joissa sotatar-
peita valmistetaan, satamat, joi-
den kautta, niitä ja elintarpeita
ulkomailla tuodaan ja
vnt kotipuolesta saapuvien kau-
uunviestien katitta joukkojen
moraa! isen vastustit skyvyn.

( Jatk. seuraavassa. mossa)

»SKarjalan kannas on iei=
dän, SKarjalan kannas on
meidän».

Sino ofcWno

Kannaksen Virvoitusjuomatehdas
E. VANHANEN

Terijoki :-: Puh. 57

-i— KUOKKALAN MAALAIb IcN KAUrrA m»«„.,..m.«,.«»>.^.WM^,,,^...,.»..z...n.,.».»,.
Omist. K. ANTTOLAINEN. ja ruokatavaroita

Pääliike Kuokkalassa, puhelin 12. Sivuliike Terijoella, Salmelan talossa, puh. 43. Hinnat tunnetusti halvimmat

erijoen vapauttaminen..
(Jatkoa 3:nnelta sivulta.)

('cmaiset alkavat hermostua.

Kyllä kait jo järkeviminät ta*
,pab tumien alkutaipaleella alkoi-
vat huomata, että tämä heidän

tuden maailman» luomisensa oli
idän omaa »kuoleman tanssi»
a». Ylioppilas Eetu Mustosen

u deman jälkeen sen jo selväs-
ti huomasi. »Selkään näissä häis»
t ;ä saadaan», se muuttui heidän
~viämensä ajatukseksi. Alettiin

sella itäänpäin. Jokainen ai-
pistellä pusseihinsa »vallan»

touksc-n tuloksia». Mutta en-
.i lähtöä oli tehtävä huomatta»

. !! tuhotyö, mitä ho vielä olivat
,:; eet. Ja se oli:

; rijoen asema räjäytetään.

Tämä »punainen pamaus» pää-
ttettiin toimeenpanna siten, että
jjbp iän kellarikerrokseen koot-
tiin suuret määrät pyroksyliinia,
dlyr-.miittia ja tykinammuksia.
Kai hdysainevarastoon kiinnitet-

sytytyslanka ja se piti heidän
ytyttää junalla lähtiessään Pie=

tariin. Asemamiesten Nihlilän,
ja Pesun neuvokkuu-

ucu avulla se ehkäistiin ja sai
Nihtilä uutterien ponnistusten

" Ikeen ne katkaistuksi klo 12—

| välillä- Herranen oli myös ol-

nainen rutto lähtee.

Valkoisten hyökkäys Teri-
joelle.

Kautta maailman tunnettuja

Hermes-polkupyöriä saapunut.
Samoin muita hyviä merkkejä.

KesäurheiluväUneitO, saapunut myös.
Kaikenlaisia polkupyöriä y. m. korjauksia ja metallisonMUåta suoritetaan

takuulla nopeasti.
Hinnat halvat!

Terijoen Polkupyörä- ja Sähköliike.
V. Hakuli.

Perust. 1907. Puh. 150.

lut rohkeassa toimessa ja kone*
•huoneessa hieronut sytytyslan-
gasta noin yi mtr. pituudelta ruu-
din pois, irroitti varaproput, sil-
lä panos oli yhdistetty sähköjoh-
toon siltä varalta, jos ruutilan»
gat pettäisivät.

Valkoinen voima lähenee, pu-

Valkoiset valtasivat Kivenna-
pan kirkonkylän 21 p:nä huinti*
kuuta. Kivennavalla sattui haus-
ka tapaus: Komppania päällikkö
Pesonen soitti Terijoelle ja sai
Kaljusen Telefooniin. Pesonen

esiintyen punaisena pyysi
lisäjoukkoja, joita Kaljunen ei
voinut luvata. Hiin pyysi myös
Kaljusta itseään saapumaan Ki-
vennavalle taistelua ohjaamaan,
mutta siihenkään ei Kaljunen voi-
nut suostua. Lopuksi hän huo-
masi, että häntä vedettiin nenäs-
tä. Punaisten pakokauhu oli
jo täydellinen. Pakolaisjunia
läksi aina klo 10:stä aamulla ja
l:een yöllä. Viimeinen pakolais-
juna läksi huhtik. 23 p:nä klo
7 illalla. Sen oli määrä räjähdyt*
tää Terijoki, mutta se epäonnis-
tui. Mutta nyt siirrymme seuraa»
maan, miten tapahtui:

Kivennavalla alettiin suunni»
telia Terijoen valtausta. Ilta-

Maalliseen tapaansa lyhyet ja
täsmälliset määräykset, jotka ovat
mainittuina toises-a paikassa leh-
teämme.

Lähtö Kivennavalta tapahtui
klo 1 yöllä. Ainoastaan lähellä
Metsolaa ratsuväen tiedustelu-
patrulli joutui kosketuksiin pu°>
naisten kansaa. Kaksi vankia
otettiin. Metsolan lounaispuolel-
la (syntyi kahakka. /Vihollinen
konekiväareineer* koettaa tehdä
vastarintaa, mutta kohta se on
tarkoitettu ja valkoiset astuivat
Metsolaan.

Joukot lähenevät Terijokea.

Metsolassa annettiin seuraava
taistelu määräys:

yöstä kokoontui upseeristo Lin-
na mäen pappilaan, siellä piti
eversti Ausfeld sotaneuvottelun-
Saapuvilla ovat silloiset majurit:
Elfvengren, v. Bonsdorff, Stahel
ja flanell, kapteeni Donner sekä
luutnantit Keländer ja Weberg.
Hetki on juhlallinen. Olihan lyö-
tävä lopullinen isku Kannaksen
vapauttamiseksi. Upseerit seiso
vai, vakavina. Ausfeld lukee so»

>l:n komppania jalkaväkeä ete-
nee pitkin Terijoen tietä Terijo-
kea kohden. Pataljoona Hynni»
nen kiertää ja menee radan poik»
ki Kuokkalan puolelta ja hyök-
kää takaapäin Terijoen asemaa
kohti ja ottaa sen».

Pataljoona Hynninen lähti liik-
keelle. Se pääsi hyvin radalle ja
rikkoi sen. Mutta rikkominen ei
tullut suoritetuksi sillä perinpoh-

Suomii Vapanssota
kuudessa osassa, sid. 725: —.

Myydään kuukausimaksuilla.

Hankkikaa ajoissa sillä painosta on ainoastaan
pienempi määrä /älellä.

Terijoen Kirja-ja Paperikauppa.

jaisuudella kuin olisi tarvittu.
Pataljoonan tiedustelujoukot al-
koivat, radan yli päästyään kier-
tää Terijokea kohden. Nämä tie-
dustelujoukot joutuivat koske-
tuksiin punaisten kanssa, vaih-
toivat tervetuliaislaukauksia ja
palasivat pääjoukon luokse.

Punaisten panssarijuna lä-
hestyy.

Terijoelta päin lähestyi punais»
ten panssarijuna. Se oli korjan-
nut radan ja avasi kiivaan tulen.
Tykistö asemalta yhtyi, samoin
konekiväärit. «Pataljoonan (täy-
tyi siirtyä radan toiselle puolel-
le. Joukot olivat pitkästä mat-
kasta niin väsyneitä, että ma.ju

ri Elfvengren komensi miehet le-
puämiiän ja antoi luutnantti Ke*
landerille täydellisen toiminta-
vapauden, käskien hänen ratsuvä-
kiimon vallata Terijoki.

Terijoki vallataan.
Annamme luutnantti Relande-

rin, Terijoen valloittajan, kertoa
sen kulku.

>Saatuani majuri lElfvengrenin
määräyksen, lahotin kohta ratsu*
jääkäriluutn. Brommolsin, ?-'>ekä
j&äkärivahtiniestari Lihtosen 40
miehen kanssa jos mahdollista ki-
vääritulella karkoittamaan pans-
sarijunat. Luut. Brommels rat»
as t i noin 500 m. päähän rauta-

tiestä, joeta hän nousten alas rat-
sailta ketjussa hyökkäsi rataa
kohti. Päästyä-än noin 30 m. pää-
hän ratapenkereestä >a.apu i pans-
sarijuna, joka sillä aikaa oli ol=
hi t korjaamassa säretyt kiskot ja
alkoi kiivaan tulen. Kävi kuiten-
kin niin onnellisesti, että tykin
hoitajat pans>arijuna-ssa o ivat
tunteneet asettaan, vaan tähtäsi-
vät joka kerta kuten kiväärillä,
aivan suoraan miehiin, joten joka
ainoa kuula lensi miesten yli
metsään noeten ainoastaan ket'
jussa makaavat miehet. Kuulat
räjähtelivät hevo-ten edessä, jot-
ka oli jätetty taakse, jolloin he-
voset pillastuivat ja pakenivat
metsään. Kiväärilulella saivat
ratsumiehet, ammuttuaan useita

kutia panssarijunien kapeilta au-
koista, junat lopulta peräytymään.
HI ionilla oli korvat kanuunan
paukkeelta niin lukossa, etteivät
tahtoneet kuulla- komentosanoja.
Kohta kun panssarijunat peräy-
tyivät, syöksyi muu ratsuväki
täyttä laukkaa Terijoen asemal-
le lyöden ne punaiset maalian,
jotka vielä olivat jääneet jalolle
tai eivät olleet kerinneet paeta,
saavuin ensimäisenä asemalle,
josta saimme 4 kenttätykkiä ja
yhden asemarakennuksen täynnä
ampumatarpeita.

Sillä aikaa oli luutnantti Brom-
mels uudestaan särkenyt radan
ja nokisine miehineen toiselta ta-
holta hyökännyt Terijoelle estäen
punaiset pakenemasta sille suun-
nalle>.

Näin kert<o luutnantti R. täs-
tii >hauska.st.a «aitauksesta», ku-
ten hän itse suvaitsi sanoa.

Terijoki valkoinen ja vapaa.

Sitä iloa, joka Terijoella syn-
tyi, ei voi kertoa. Se oli niin
sydämellistä, niin liikuttavaa.
Olihan päättynyt nuo kauhun pu-
naiset päivät. Eräs upseeri sa*
noi : »En nähnyt muita kuin on-
nellisia ihmisiä*. Ja oikeansa
hän olikin Onnellisina he siu-
nasivat Korkeinta ja valkoista
armeijaa.

Uusi elämä oli alkanut.

Häkli, Lallukka jaKumpp. Osakeyhtiö
Tukkukauppa Viipurissa

Suosittelee
oman sähkömyllyn hyviksi tunnustettuja

puhdistettuja

Ruisjauhoja.
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O. SEILOSEN
LIHA-ja RUOKATAVARAINKAUPPA

TERIJOELLA
tarjoaa aina uudistuvasta varastostaan tuoreimman niin raavaan, lampaan, sian y. m. lihan kuin myös-

kin muun ruokatalouteen kuuluvan tavaran halvimpiin hintoihin.

»M S I II Myytävänä alaan kuuluvia
■ JAm B WL %0 MF tavaroita.

KELLOSEPPÄ Tr .

—-'

..

Terijoella. Korjaustyö hyva.

Hotelli UTetkßanta
TERIJOKI

/ luokan ravintola. Hyvä keittiö. ILLALLISTANSSIAISET
torstaisin ja sunnuntaisin.

Valan tehnyt kielenkääntäjä jaasianajaja
Pekka Inkinen

Ra ivola

Korjausliike V. Malm
TERIJOKI

Tekee kaikkia korjauksia. Halvat hi n n at.

HOTELLI »PUISTOLA"
Terijoki,

SUOSITELLAAN

faatturi O. Moisander
TER I J O K I

Antinkatu.

TERIJOEN VAATETUSLIIKE
SUOSITTELEE

juuri saapuneita uusia

SSS") Keväthattuja
Lasten Lippalakkeja y.m. kevätkauden tavaroita.

D n
Viihtyisä paikka Terijoella on

TERIJOEN SEURAHUONE
I LK. RAVINTOLA

O , ij

Raivo an Apteeßki

Tapetteja Linoleumia Mattoja
Tapetti- ja Taideteollisuusliike

K. G. Planström
Viipuri, Aleksanterink. 19. Puh. 1305.

Suurin ja ajanmukaisin valikoima. Malleja pyydettäessä.

Itä-Suomen Lakkitehdas
Omist. S. LIFSON.
Viipuri Punasenlähteenk. 2

Puhelin 454.

Toiminimi E. Taskinen
Terijoki. Puh. 143.

Kauppa-, Kutomo- ja Villatavaraliike
Suositellaan.

HOTELLI

TURISTIA
TERIJOELLA. Puhelin 35

r *

>

Kahvila, Leipomo ja Konditttoriliike
: SUOSITELLAAN. \
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P Saksi

Sekatavarakauppa, fl. Kääpä
Terijoki.

Suosittelee monipuolista varastoaan.

Hinnat kohtuulliset!

Viipurin Autokorjaamo Oy:n Viip. Autokorjaamo o:yn Autokoulu
korjauspaja on paikkakunnan suurin ja monipuolisin sekä joka toimii korjauspajamme yhteydessä, on paikkakunnatl

enimmin käytetty. Korjaamme kaikenlaisia moottori- suurin ja parhaiden varustettu. Nais- ja miesoppilaita
ja höyrykoneita. Työ on ensiluokkaista ja ammatti- ja yksityisajoa varten otetaan päivä- ja

hinnat alle kaiken kilpailun. iltakursseille ympäri vuoden. Opettajat ovat
täysin päteviä ammattimiehiä,

lIPURIN AUTOKORJAAMO OY:n AUTOKOULU
itu 5 Puhelin 665.

Kunnioittaen: VIIPURIN AUTOKORJAAMO OY. A
Viipuri, Aleksanterinko

1175.

Tukkii

LAISET!
HOTELLI KÄMPISSÄ

itke 1. Hietanen

Ajokausi lähenee!
Autoilijat: Tarkastakaa ajoissa autorenkaanne

ja korjauttakaa vialliset, kuluneisiin teettäkää uudet
pinnat.

AutorengasKorjasmomme

Karjalan Vulcano Oy.
Viipuri, Karjalankatu 10.

Corduroy vapauttaa teidät rengashuolista.

suorittaa nämä työt nopeimmin, parhaiten ja hai- .

vimmalla. Uusia renkaita tarvitessanne ostakaa
meiltä

Corflnroy Gorfl sivavalivikkeisia renkaita ♦
sillä ne ovat rakennetut paremmin kuin muut

renkaat.

Sotilas- ja Siviilipukuja A. Romppasen
tekee hyvin, nopeasti ja koh- P'ÄÄT'A'I IMI UlfE?

tuullisilla hinnoilla. »CÄM I MhIPILIIIVC
«W- TERIJOKI

VELJEKSET HIMASEN
Sekatavarakauppaa

Terijoella

Suositellaan
Puh. 66

TERIJOEN APTEEKKI

ILMOITTAKAA

Kannaksen Sanomissa i
Sortavalassa 1927, Sortavalan Kirjapainon Osakeyhtiö

N: 1927

Suositellaan arvoisalle yleisölle, uin.
kävelymatka asemalta.

HUOM. ! Siistit lämpimät hat v'.
Hyvä keittiö.


