
N:o 231 A

Kivennavan
numero

Telefoniti
Toimitus (uutisosasto). . . . . 870
Päätoimittaja, toimitussihteeri. . 1 70
Konttori 188
Kirjapaiuokonttori

. . . . . . 381
Taloudenhoitaja 138

Kivennavan
numero

1911
Sfe ■" Illmotushinnati Suomesta: 9 p:iä tekstin edellä ja 7 p:iii tekstin jäi- Lehden kanttori i

keen palstamillimetriltä: Venäjältä ja ulkomailta: 15 ja 12 p:iii. Tekstisivuilla AleksauteriuU. 19. Avoima 9—7 pShr
ensi sivun hinta liaättrnä 20 °-o korotuksella. Määrätystä paikasta ulkosivuilla 16 Taloudenhoito!»°/o korotus. Vieraskieliset ilmotulcset suomennetaan. Kuolemailmotnkset 4

.
.

„_^

mk., jokaisesta värssystä lisää 1:50, surusaatosta lisää 2 mk., kiitoksesta 2 mk. ™™aan gonttoribsa a—ii, <i-3. s—f
Syntymä-, vihkimä- ja kihlaus-ihnottikset 2 mk. Telefoonissa at oteta Mmo-
tuksia eikä Uliukiia. Enemmän iunotettaessa myönnetään alennusta. Ylreitysnumeiojen hinta 10 p

_

mm Viipuri -------

TEHDAS- JA VUKKUKAUFPAUmr

SUOSITTELEE:
TAMMISUON TIILITEHTAAN TAMMI6UON SAHAN MftSUT.YHTIåN PETROLEUM*,

hyviksi tunnettuja tuotteita sekä
Helsingin Kemiallisessa Laboratoriossa ggl ■ ■■ ■■
tutkittuja Ja erinomaisiksi havaittuja SMIKÖMiyHyn joka Vaasan Maanviljelys- ja Kauppakemial-

parhaimmiksi tunnustettuja ,lsessa Laboratoriossa verrattaessa Nobelin
n petroleumiin on havaittu TAY S 1 N Y H TÄ-

Tl I LEJ Tammisuon Ruisjauhoja. ■^»■————

SIIRTOMAATAVAROITA
===== SILLIÄ ===== SUOLAA =====

Kellomäen Turvepehkutehtaan
Kuopion yleisessä Maanviljelysnäyttelyssä palkittuja

Tnrrepehkna, Tnrvemultaa ~

J&& Sidesammalta == 4@
yJPHEHBI se HBL.

al R ' aa Lm aflam

Viipurissa Perjantaina 6 p:nä Lokakuuta

Tilaushinnati Viipurissa: */» r. 12;—, '/s v. 6:25, >/« ▼• 3:25, kuuk.
1:25. Maalla (postissa tai suoraan lehden konttorista): Vi v. 12: —, >/« v.
6:50, V* v. 3:25, kuuk. 1:26. Veaajllll: V, v. 5 r„ »/» ' 2:7ö r., '/. r.
1:50 r. Amerikalta: »/i v. 4 doll. Muualla ulkomailla: '/, v. 20 mk.

PSäasiamies Pietarissa! hra Rob. Edgren, kirjakauppa, fionbm.
KOHBineHHBÄ y.i. H. 8. w

Vastaava toimittaja
AUTO SÖDERNIANN.

'ravataan toimituksessa klo 12—1 päivillä.
Toimitusi

Aleksauteriuk. 18, ay. klo 10 ap.—l2 yöllä.



2 S:o 231

Pai«,aUsta.
Lakiasiain toimistoja:

Broms ja L—rMa, Pietariiik. 3. T 1356
inrihPFll % äSS. varatuomarit Makkoneni™«!.l * Brul"> u Maununk. 11,Pai-isenqvist *m. -r«i»l, 354,

Itä-Suomen Lakiasiaintoimisto.
imiataa varatuomari Einar Hänninen.
' ;';auet)iälide Arinan talo. Puhelin 32.

\itDfid Pa Jaät 6 ' ? 70°- °mist-Ni-
> JlFbiljt mituomari O. Silfverhjelm.

m osntti. Maununk. 13.
Puhelin 1137.

Asianajotoimisto Helsinki,
oaki & Suomalainen Aleks.k.

<ji3n DlMtfnlfft Aleksanterinkatu N:oiUfl. örDIBIUI 31. Telef 932

fflo Tanner srs^^rs:.
Pvitv Wiilr Lakiasiaintoimisto.
f Wå T \ W Un., Kansallia|>aukiii talo.

MamHit», Pohj jol.k. 12;P.811(vira8toi8sa;
MMM
delfinki. -

Om.l taikka Varflwmra T. 6579./Klo 10—
| Tim» Sprmgert T. 47 16.1—4.

Lakiasiaintoimisto.

ir. Lojaader, Lakiasiaintoim.
(sat. Kiljander ck Brniwu).

TorkkelinlcaUi 24. ' elef. 775

4. L. Erikson. Pietarink. 128. P.734
lind MAHAKÄ Torkkelinkatu n:o 16.

Maamittareita:
». Sllveßoski. p^gt-ftat
ivor Lindbe Viipuri Rautatien-

katu no 3. Tel. 6 94.

Lääkärejä.
Paul Thuneberg sisä- ja silmätautia

klo tö—l 2 ap. kaupp. Pesosen talo.
Pietarink. 12. Telef. 54.

Haiiiiiiasläaliäreitä.
? ISAlimilltT vastaanottaa sairaita
i. UUUITI/lU arkipäivinä klo 10-2
a 5 7 Kasarminkatu N: o 8 asunto 6

puhelin 1763. "■
Sairaalat:

tännißfairaalnsfa roastaanotetaan fairai.
ta leile 12—2 arkipaitoina. Jos tapa»
rutwa on niin waittata laatua, että
fe lääkärin iaufnnnon mutaan »vaatii
pikaista goiton sairaalassa, toaslaan»
otetaan sellaisia sairaita rouorotauDen
laiklma aitoina.

yleisellä ojastolla olemien sairaiden
luona JätjiUiaifa ilo xx —l 2 ap., Nlsi»
toisessa huoneessa «o 11—1 ja s—ö
ip., lnppatauliJlen osastolla tiistai»
sin ja laiUDuutaisin kello 11—12 ap.

Gilniätaiittotcn osastolla Söiafcnilaitofiel»
la tnaffttton »vastaanotto toarattornii»

» te ntrigaitPinä No 2—3 ip.

ipieroiia ia fnintsuioiinieteUioiia:
3N. SlDttrnnen, (S-uot. 3, telef. 472.

Frans ©tif, Pietarinkatu 12.
M. Koponen o.f. Nousiainen, Otamank.49

Katiloita.
Hulda Hellsten, Toritelinkatu n:o 7, af

14, Arinnyhtiö.
Neiti S. Melentjem puhutaan suomea,

toenäjäz, 4l.
wa M. Fredman. Sammonlatu n.o 29.

3i. &maa, Ainontatu 39.
Lapsenpäästölaitolfeen linatralla waZ-

taanlltetaan hoidoltaita. Maksu 3—B ml.
wuorok«wb«3sll siinä myös lääläiin hoi»
to ja lååßtzt. Tri H. Piponius.

1911

Omistaja JUHO SOKKA

TUKKU iA VÄHITTÄISKAUPPA
VIIPURI
KARJALANKATU 17

Myypi halvimpiin hintoihin Viljaa y. m. Koti- ja Ulkomaan tavaraa.

ti n Anffi UQQVfiiQin« Dm »« 3fl S a fl ST *Jåt *A flfl II I ■ In1 »IB HM 11 ' 1 a rS fl WEnSWm fl Ig

tAV £å Aflb fc tm\ tik && ill UA **> & ££>

Tukku- 3 Vähittäiskau

TerijokL
Vilja-, Kangas-, Keski-, y. n. tavareiA.

•

tSf. yi;:.. -ii-- !,"':* 'i !Wr;ii*;*t

■ *>%■■■■.?: uzMmMäm

Suurin ja monipuolisin
varasto paikkakunnalla.

■'■ *■•* ■ ■~r S-rKt ~ ■••■-

M®mnmkuulfmk.m m tavaranne

Merivahingonkorvanksia on
3:11 a neljänneksellä v. 1911
snoritettn yli Smk. 300,000.

MU H | | f| 1 * iB,B BB

Nopea vahingonkorvaus^

MilAfil All

Turvaava vafksstrlus*

KARJALA Perjantaina Lokakuun 6 päivänä

KAHSALLIHME-PAHKKI
HELSINKI

Osakepääoma 10,000,000 m:kaa.
Vararahasto 32,000,000 mskaa.

PUNKKI ottaa vastaan rah°J a kasva-l nii■• •« » maanHsuriiKonitorif:
Hamina

Heinola
Hämeenlinna

Joensuu
Jyväskylä
Jim*
Kajaani
Kemi
Korkola
Kotka
Kouvola
Kuopio
KikJufenl
Lahti
Lappeenranta

nmkeii
Nurmes
Oulu
Pori

Raahe

RIIMmMiI
Salo
Savonlinna
Sortavala
Tampere

Uusikaupunki
Vaasa
Vammala
Viipuri

HSI

ilmoituksia
tekeillä olevaan

PII" "A 111 1 "

i |ipn ijÉbUn
> * I

vastaanotetaan konttorissamme

Karjalan Kirjapaino Osakeyhtiö

HOTELLI nimi
SUOSITTELEE siistejä huoneitaan ja ensiluokan ravintolaa.

A. TARVAINEN.

talletustilille määrätyllä Kerolla,
talletustilille muuttuvalla Korolla,
talletuskonttokurantille (Korko lisätään puolivuosittain

pääomaan),
säästökassatllllle ja Juoksevalle tilille.

DRN H K I myy: postHähetysveKselel». ulfco-
'*!""". maalia maksettavia vekseleKä )a
osoituksia, matkakreditiivejS ja Wertomatkakre-
ditlivejä.

DIM H H I diskonttaa koti- ja ulkomaalla mak-r hhahi settavia v eK>el«ltt.

DIIH I K I ostaa ja myy obligatsioneja Ja ulko-rmnn ii i maan rahaa seKS OStM i^uponu,,),.

PARKKI myöntää lainoja, kasrjmm uni s^mdurssikredlNejz.

Dl lHll toimittaa rahanperimlslä sekä mak-r ■ h n n i ja rahalähetykslä koti- Ja uiko
maatie.mm «"°p«p«"« o»»», j.

voi pankille antaa myös kirjeen kautta.Toimia

Uija

Ytsiwi«» f«nny»l,sk»ti Suol, 11. tel. 1241

Hilma Luostarinen. T:ruulli, Kaiwok. 3

Kultaseppiä:

Kihlasormukset
kulta-, hopea- ia uusliopeateokset, pal-
Mntomitnlit, pokaalit y. m. edullisimmin

W. Porthanilta, Torkkeliak. 4.
Kirjapainoja :

Karjalan Kirjapaino 0.-Y.Kirjapaino
Aleksanterinkatu 19. Telef. 134.
Työ ajanmukaisia. Nopea toimitus.

Hinaat halvat.
Kirjansitomoja:

Karjalan Kirjansitomo
Omistaja J. Kinnunen.

KatarJDankatu 43. —— Puhelin 144
o<animikalset koneet. Uudet työtavat.

K§ rjansfiomisis
otan tehdäkseni kohtuhinnoilla
osote: 3uomal. Realilyseo, vahti-
mestarin asunto.

A. Sallinen.
Maalareita:

6. A. SalonenJ,SeSatu 7

°|Y A. Palonen.
tDnnfncU Pietarinkatu 1, „Otso„

KuKtPflt to!e£. 5 92, Maalariliike
• IlBOlUm Katariinankatu 07.

Pappeja.
I. grtman. Piispan!. 4. T. 384,

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

5l»»°»i«<». Klllewank. 6, 110 4—5, i. 1179.

Suom. maa seurak. pappeja.

Witiiaine» epf. p. Pelleiwonl 14 i A aZ
3 telef. 777.

Erilaisia liikkeitä:
MIICQH avoinna joka arkipäivä klo
HluöoU il— l ja pyhä-ja juhlapäivi-
nä klo 13—a.
VIT Pl 7 A vanhin suomalainen hen-
JkAUJuVA kivakuutogyhtiö.

A • Keskin. Henkivak. YhtiS
\ SlfiJSll '/iäp««*in Haapakonitori,
Alllillll Vaasank. 17 (Punaaenlähteen

apteekki talo) Av. klo 10—2
ja 4—e. Puhelin 1750.

(1,54412) 148%

Yhtiön asiamiehet Viipurissa ovat:

Ernst Grönberg. Gösta Dahlbäck. J. Lindblad. W. Björksten.

ii aa

Viipuri
laatfcatu IS.

Kellosepänliike » Viipnri
Katarinankatu 13

Suurin ja monipuolisin varasto
Hinnat alle kilpailun

Telefooni 3 52.

Saatavana:
Kotiolutfa

(punanen etiketti)

PSytäjisamaa
(sininen etiketti) Pulloissa

Kaljaa
tyrmöreissiLj

14874

savukkeita sillä netyydyttävät
tupakantuntijaa parhaiten.

J. S E. Humelinin TupaKKa-
: teitias 0. V. Turku. :

Haria Sahlberg
ja Naisien

nLEKSfINTERINKfITU 13

Herrain

B TELEFOONI N:o 958 «



Perjantaina Lokakuun 6 päivänä
HtSSs FENNIA, -«Ku

Vekrotniemen Höyrysaha
ia Höylaysiaitos

myy halvimpiin hintoihin höylätty-
jä ja höyläämättömiä puutarpeita
kaikenlajisia niinhyvin ulkona kuin
höyryllä kuivatuita.

HUOM. ! Hyviä ripapuita.
Telefooni 102.

Pekka Silvennoinen
Herkku- Hedelmä- ja Siirtomaatavara-
kauppa. Mustainveljestenk. 11.Puh. 1316.
Hotel Pensionat Vuokseln Imatran aseman
läh. suos- P. Häkkinen
Wir»»t»«ju»mlltebd«s T. I. Ai° Wille-

Yhtiö. Puhelin 1? 24.

Helsingin Kukknnanppu
Pohjoispankin talo, puhelin 2 57

lUUSuomen •aurin seppelesitomo

Kuolleita.

Surulla ilmoitan
että

mieheni

Helklil Hartikainen
kuoli t. k. 3 p. 38 v. 7 kk. 3 päi-
vän vanhana. Suruksi minulle ja
4 alaikäiselle lapselle, 2 veljelle ja
2 sisarelle v. m. sukulaisille.

Maria Martikainen.

Vainajan työtovereille ja tutta-
ville ilmoitan ainoastaan täten että
surusaatto lähtee Karjaportin k. 6,
t. k. 8 p. klo l/« 2 Ristimäen uudelle
hautausmaalle.

Maria Martikainen.
14891

Kirkollisia ilmoituksia
Hengellinen kokous,

Anniskelu-Osakeyhtiön juhlasalissa klo
1/a8 i. p. Puhujina esiintyvät pastori
Nosen, toimittaja Pekko Brofeldt y. m.

Viip.ls43. 14926

Kokouksia.

UD ff *ll Sammutus- i* &or-
•!• n*II jausosastot miehissä

harjoitukseen kalustohuoneelle sun-
nantaina lokak. 8 p. klo 8 ap.

14903

Paikkoja avoinna.
Rivo, rehellinen ja täsmällisyyteen tot-
-9 tunut reipas 18—19 v. vanha nuoru-
kainen saa hauskan paikan nyt heti.
Suomen,- Ruotsin- ja Venäjänkielen tai-
to suotava. Kohtelias käytös. Lähemmin
Sammonkatu 42—44, 4 kerros, keskiöv!,
klo 12 -1 päivällä. 14877

Ilmotuksia.
Lääkäri.
Olen muuttanut Pietarinkatu 15:een,

Massisen taloon ja otan vastaan sairaita
(hermo- ja sisätauteja) klo 10—11 ja5—6,
telef. 1662.
13385 M. J« Kiljander.

■Lainoja:
■ hankkii WI Söderhjelm & Thesleffin I

konttori Vahtitornink. 10. Tel. 103
Klo 10—»hl.

11905

Kilpailu
Karjalan Taskumatista

pidetään
Viip. läänin Metsästyskoirayhd.

ajokoira kokeitten yhteydessä lauvantai-
na lokak. 14 ja seuraavina päivinä? Vai-
nikkalan aseman luona. Ilmoitukset, joi-
ta seuraa 5 mk. maksu koiralta ja kil-
pailulta ynnä 1 mk. rekistoimismaksua
rekisteröimättömältä koiralta, lähetetään
W. v. Gerich'ille Viipurissa jolta ilmoi-
tuslippuja saadaan. Yksinäinen koirakin
saa kilpailla Viip. 1. Metsästyskoirayhd.
kilpailussa. Kokoonnutaan Viipurin Seu-
rahuoneella 13 pnä lokak. klo 7 ip.

HU O M.! Kilpailunaikana myöskin
kiivailu metsästyssignaalin puhaltami-
eessa. i!305

Tanssikurssit.
Yksityisiä kursseja & tunteja

antaa allekirjoittanut.
Alma Stenfors.

Puhelin 8 77. Rautatienkatu 8. rappu B.
14899

Viipurin
Suurin ja hienoin

Elävien Kuvien teatteri
on ehdottomasti

flrmit-Teatteri
Aleksanterinkatu N:o 25.

Saliin mahtuu noin 400 henKeä.
MUOn.!

Aina arvokkaimmat |a vaihtclevlmmat ohjelmat! Pianon*
•olttoa esittää etevä pianotaiteilija Pietarin Auslikkloplstosta.

HUO/V! Suomalainen teksti Kuvissa.

UUSI JOMTO.

Ajanmukaisin, muKavin!
KäyKää flrmit-Teatterissa !

E.
_

Hiekan Höyläys- ja Puuseppätehdas
(ent. Uno Ä. Mustonen).

Puhelin 3 60.

Valmistaa: Laatikkoja,
Ovia ja Äkkunoita tilauk-
sen mukaan kaikkia suuruuksia.
Huom.! Tavara parasta laatua.

Kohtuulliset hinnat!

I Diesen Vood Company Ä. B.
B 1480S

Tapaturman
varalta

on edullisin vakuuttaa

Tapaturmayakuötnsosakeyhtiö

Knllervossa
jonka asiamiehinä toimivat

Terijoella: 111. 111. Jnhinen ja
C eifvengren.

Kaivolassa: Herra p. Paavolainen.
Uudellakirkolla: Herra p. Cerbo.
Perkjärvellä: Herra H. I?ovi.

Suomea

Bilmbitaikliii
asiamiehenä toimii

Terijoella
Tnllipäällysmies 1 ffl. ffISIBEN
„M0" MOW
Automobiileja

saa tilata telefoonilla 1654. 14745

Viipurin

Merikouiussii
alkaa varsinainen opetus maanantaina
16 pnä lokak. klo 10 ap. jolloin kouluun
pyrkivien oppilaitten tulee ilmoittautua
sisäänpääsötutkintoa varten sekä olla
varustettuina papinkirjalla, purjehdusto-
distuksella, koulutodistuksilla ennen saa-
dusta opetuksesta ja lääkärin todistuk-
sella terveydestään ja väri aistinsa laa-
dusta.

Viipurissa 25 p. syysk. 1911.

14188 A. E. Roni.

Pietarin kaupungin Pyhän
Panteieimonin sairaala

(Udelnajan as. Suora, rautat.)

Kutsuu kuluvan syyskuun kah-
dentenakymmenentenäkahdeksan-
tena (28) päivänä klo 12 päivällä
saapuville henkilöitä, jotka ha-
luavat ottaa puiden hankinnan:
Halkojen pituus B—9 verskaa,
kuivia koivusta 1800 syltä, petä-
jäisiä 1800 syltä jayhdeksän-nel-
jänneksiä kuusisia (näre) 300
syltä.

Halulliset henkilöt voivat ilmoit-
taa klo 12 päivällä 28 päivään
syysk. mennessä joko suullisesti
tai kirjeellisesti ja jättää todistuk-
set ja 1000 rpl. takaus. Henkilöitä
jotka eivät jätä takausta ei oteta
huomioon. Huutokaupan päätök-
sen vahvistaa sairalan tarkastaja
(holhooja).

Hankinnan ehdot ovat nähtävi-
nä joka päivä klo 10—3 P. Pan-
teieimonin sairalan konttorissa.

14796

Viip. Työ 1 k. 1 s. 40 mm.

Itepii aioeeiia
oleville maanvuokraanne ilmoite-
taan täten, että asianomaiset ka-
tuosat ovat ravotettavat ennen
t. k. 14 päivää.
14918 Tilanhoitaja.
Viip. V. N. HR 1 k. 1 s. 55 mm.

Hotelli kirii»
Viipurissa.

Täten saan kunnian ilmoittaa että
hotelliliike tästä päivästä alkaen
jääpi Herra C. Lindenille. Kiit-
täen arvoisaa yleisöä siitä kuin
minun ajallani ovat suosineet lii—-
kettäni. Viipurissa 19 4/ioll.

Kunnioituksella:
14871 Theodor Laitinen.

liirepaferii
i> 1. konttoonsa».

Huveja.

Suoma!. ffsasgututeatferL
Perjantaina lokat 6 p. klo 8.

iiiskke» ~,,7

Teatteri „Record"
Karjalankatu 11.

Tänään uusi ja hauska ohjelma. ]
*

S. Naisen oikku. Saari draama.
2. Kauhea pelko varkaista. Re-

päisevän hauska.
3- Lorensario. Taiteellisesti väri-

tetty draama.
4. Frieo poliesimiehsnä. Huvittava
5. Musta esirippu. Kuva elämästä,
fi. Poentrini ensimäinen. Kaksin-

taistelu.
7. Panoraama Kazelenaeta.
S» Sukkeluuden huippu.

Kuuluisa taiteilija I. I. Smtrncff
esittää joka onjelman loputtua uusia
hauskoja esityksiään.

Näytäntöiä arkipäivinä klo S —lo.
14876

W«m libii
fiipooii^oiiffeci.

KlHmyksen oikeudellinen
paali.

Tässä lehdessä on fijllä uiman äz*
keitain juuri oikeuskannallakin wa°

laistu kysymystä KiwLNnawan jc> Uu»
bercrirfon kuhien erottamisesta >suo ä

men smn-iruhtinaanmllasta ja.yhdiZ°
tämisesill W?nä'än keisarikuntaan.
S? ei kunnnmkaVN woi estää meitä ta»
nään toiselle uhatuiista kunnista, Ki°
wemtcuoalle, omistetussa lehtemme
numerossa palaamasta tähän kysy°
mnkse-u puoleen.

Olkoon heti sanottuna se, mitä eri
toisin noin on totinne aikoma ollick pa?°
ko tHvan-takllll lausua, se näet, että
noiden kuntien silvommen Suomen
MaltioruumriZta olisi mitä werisintä
oikeuden polkemista, niin julkea pe-
rustuZlainloukkalus. niin htmtawa
wäanmZ, että se jättäisi kauas jälkeen-
sä kaMi ne laittomuudet, jotka wiwsi-
sadan maihteestn asti owat osaksem-
me tulleet.

Suomen suuriruhtinaanmaan a I u«
eellinen eheys ja loukkaa»
ma-itomuus on perustuslaeis»
samme selwin säännöksin titrwattuna.
hallitusmuodon 5 §:n mukaan hal-
litsijan tulee „hallita ja wallita. wo°
panttaa m wwrjella" linnotuksia ja
maata. Edelleen säädetään 33 B 'sm,
ettei mitään elatusweroa, maata ja
lääniä käy „an>tamin>en", f. o. anta»
minen läänitykseksi tai lahjaksi. Ja
saman perustuslain 34 §, werrartu»
na Maanlain kuninkaantaaren 2:een
lukuun, kieltää nimenomaan wäfentä»
mästa ja lohkomasta näitä maakun-
tia, joiden aina pitää pysyä saman
Pään ja hallitsijan, s. o. Suomen siat»
riruhtinaan haltuun yhdistettyinä.

Nämä säännökset welwottawat hal»
litsijaa, mikäli mahdollista, warjele.
maan maata Hän
ei saa läänitykseksikään lyhyemmäksi
ajaksi antoa mitään aluetta, saati ko-
konaan erottaa siitä osaa. Toista tm

tietysti, jos maan luowut-us tapahtuu
onnettoman sodan seurauksena. Mut»
ta kaikki muunlainen Suomen aineen
mähentäminen luowuttamalla osa siitä
jollekin toiselle maalle ei Moi tapah»

tua ilman kansaneduskunnan suostu-
musta.

Asiata ei muuta se seikka, että luo-
wutus tässä tulisi tn!pahtumaa>n We-
näjälle. SMä mamitltt perustuslain
kohdat tarkottawat tietysti juuri ien
maan alueellisen eheyden turwaamis»
ta, jossa tämä perustuslaki on moi*

massa, s, o. SDmen alueellisen ehey-
den tn,-waam'Zta, Ia tätä eheyttä lou»

; topahtmpa tuollainen alu-
een luowutus mille maalle tahansa.

lok<riil,en maamme osa on siis erot-
ianraian osa Suomen suuriruhtu7aan°
maasta. ' Sellainen on nimenomaan
Viipurin lääni kaikkine kuntineen ja
osineen. Se käy eittälnättöniästi esille
niistä asiakirjoista, joiden nojalla ta»
,män läänin palauttaminen muun
Tuomen yhteyteen pantiin toimeen.

Niinpä siinä yhdistämistä ?oske-
Massa julistuZkirjaZsa, jonka keisari
Aleksanteri ensimäinen jouluk. 23.
1811, syntymäpäivänään, antoi Suo°
melle, sanottiin m. m. että „Suo-
menmaan kuwernementti" yhdiste»
tään Siwmen suuriruhtinaanmaahan
ja tulee, ollen osa tästä sunriruhti»
naanmaasta, wastedes nimitettäväksi
Viipurin lääniksi, kamana päimänä
Wenäjälle annetilssa julistuskirjassa
mainitaan lyhyesti yhdistämisen ta»
ftahtuneen. Mm«tamia väiwiä myö-
hemmin, tammik. 12. 1812, annet-
tnn asiasta wielä manifesti, joka
täydensi edellistä ja jossa määrättiin
Wiipurin läänin asukkaille samat mal-
tiolliset oikeudet, kuin mitä mmm
Suomen asukkailla oli. Tämän ju»
listuskirjan 1 §, joka on keisarin it°
sensä korkeimmanomakätisesti kirjot-
tama, kuuluu: »Kansanedustuksen
järjestys Suomen suuriruhtinaan»
maan waltiopäiwillä määrätään Wii-
purin läänissä yhtäpitäwästi tämän
maan waltiomuodon yleisten periaat-
teiden kanssa." Täten keisari toteutti
eri tilaismcksissa sitä ennen lausuman»
sa toimomuksen lahjottoa „wanhalle
Suomelle" saman waltiosäännön ja
jamat wapanden muodot, kuin mitä
muulla Suomella oli.

Wenäläifelta taholta on kummin-
'kin wäitetty, että Ze jalo ja kallis lah-
jotus, jonka Suomi sai silloin, kun
keisari Aleksanteri ensimäinen yhdisti
Viipurin läänin jälleen muuhun isän"
maahamme, woidacm samalla oikeil-
della peruuttaa kuin se annettiinkin,

Ihdistäminm. tapahtui hallinnollista
tietä, ja woidaan samaa tietä pur»

KARJALA
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Kaikenlaatuisia maanviljelys- jameijerikoneita Ja iyöaseita. Keinotekoisia
lannoitusaineita. Viljan- Ja heinänsiemeniä. Väkirehuja, niinkuin:
vehnänleseitä, rehnvehnäjanhoja varastosta Viipurissa Ja Pietarissa
sekä nseammaniaatuisia kakkuja y. m. y. m. halvempiin hintoihki.
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Syriasahoja isompia ja pienempiä,
polfchysaboja jotka vaativat ainoastaan 6—B vaik. hevosvoimaa,
(Qfiiyii, Höyrykoneita, parasta tekoa, kaikkia suuruuksia, maanvil-

jelystä ja teollisuutta varten,
Compound Höyrykoneita, polttoaineita säästäviä,
Höyrykattiloita, kaikkia tarkoituksia varten,
Petroleumimoottereja maanviljelystä ja teollisuutta varten,
TJurbiitieja Kolumbia, Special, suurella vaikutusky vyllä y. m., y. m.
Räikkiä Tnaamnljelys- ja mcijerikaluja,
Rehuaineita, kaikkia lajia,

Mpro s&
Haarakonttori Viipurissa

Pietarinkatu ii.

kaali.!. Näiden moitteiden Pohjana
on sellainen katsantokanta, ettei yksi-
puolisesti annettu lupaus tai lahjo»
tus olisikaan antajalleen muta sitä si-
totoampi kuin että hän olisi oikeutet»
tu millä hetkellä tahansa peruutta-

,maan sen. Minkä Aleksanteri ensi»
! mainen Venäjän hallitsijana on Suo»
melle yksipuolisesti lahjottanut, olisi

' hän itse ollut tai olisiwat hänen seu-
jraajansa hänen oikeudenomistajinaan,
j f. o. Venäjän hallitsijoina, oikeutetut

'. p3ruut^..«an.
' OikeldZkania on tässä kahden kum'
! minkin täsmälleen pänuvastainen.
jRiittäisi oikeastaan main roedota eu-

-1 rooppalaiieen tieteisoppiin, jonka mu-
| keran yksinkertainen yksipuolinen lu»
l pauZ on yhtä sitoma kuin molemmin-
l vualinen sopimus. Sitoumus kuin
j sitoumus. Ja selmöä on, että, jos

I hallitukset - woisiwat mielimaltaisesti
pcrunttaa • lupiu.ksiansa, niin
ei tooist enää olla mitään waltia-oi-
feutia. Kun Aleksanteri ensimainen
lahjotti eli lupaisi Wiipurin läänin

jSuomelle, teki han sen Wenäjän loal-
twwallcm laillisetta haltiana. Itse»
jnxtltiomrn hän oli siihen oikeutettu.
\®m Wenäiällä ei ollut kansanedus»
kuntaa, ei hän tekoansa tarwinnut
kenenkään lupaa. Sen muoksi lahjo»
tus myöhin tietysti t»pahwi hallin»
nollista tietä. Kun teko siis oli ia>
sin laillinen, ei sitä myöhemmin mii*
lään lain Mariolla woida peruuttaa.

Toisella kannalla ollaan kummin-
kin waikrittawissa viireissä Wenäjäl»
lä. Woi sentähden olla tarpeen, hei°
dän kantansa täydellisen oikeudetta-
muuden osottamiseksi, tarkastaa, oli-
siko ehkä Wiipurin läänin lysymylses-
fä yksipuolisen luftllukfen lisäksi sotain
muutakin, joka roida wahwistaisi lit»
paicksen welwotiawaa mimaa. Täl»
lainen tarkastus antaakm wlokseksi,
ettei tässä todellisuudessa alellaan
kysymys pelkästä yksipuolisesta lu-
pauksesta ia lahiotuksesta, asiain-
tilasta, joka SiWmen°syöjäin mieles-
tä on yksipuolisella mahtikäskyllä pe»
ruutettawissa. Lahjotus on tuonut
mukanansa joukon oikeussuhteita, joi-

ta lahjotuksen peruuttaminen osaksi
tai kokonaisuudessaan loukkaisi.

Niinpä ulotettiin „Wanhan Suo»
men" palauttamistoimenpiteen lauUa
Suomen suuriruhtinaanmaan maltio»
säännön oikeudenala myöskin Wiipu»
rin lääniin. Toisin sanoen: tulleö»
saan Suomen walrion jäseniksi tämän
läänin asukkaat joutuiwat osallisiksi
kaikista niistä oikeuäsrsta, joita Suo'
men asujamet omat ammoisista ajois»
ta »valtiosäännön mukaan nauttineet.
Ja näihin oikeuksiin kuuluu nimen»
omaan sekin, ettei näitä oikeuksia saa
ilman Suomen eduskunnan
musta muuttaa, saati lakkauttaa woi°
mllssa olemasta. Mutta näiden oi'
keuksien lakkaaminen tapahtuisi Ki-
wennawan ja UudeMrkon asukkaille,
jos nämä kunnat erotettaisiin muusta
Suomesta ja yhdistettäisiin keisari»
kuntaan.

Toinen oikeus tärkeä sekin, jonka
näiden kuntien asukkaat menettäisimät.
jos erottaminen tapahtuisi, on oikeus
asiamiehen kautta ottaa osaa Suomen
ewankelis-luterilaisen kirkon lainsää*
däntöön, johon kirkkokuntaan suurin
osa mäeZtöstä kuuluu.

Edelleen otaar, lukuunottamatta sitä
onnetonta tapausta, että maata hä°
täytettäisiin Vihollisella satalvoimal»
la, näiden kuntain asukkaat samoin
kuin muut Suomen asujamet Halli»
tusmuodon 43 §:n mukaan toapaute»
tut kaikista sota°awuista ja »eroista,
joita ei ole eduskunnan fuostumuk»
fetta Jos kunnat yhdistel»
täisiin keisarikuntaan, menettäisimät
asukkaat tämän oikeutensa ja joutui»
siwat Wenäjän lainsäädännön mutai»
son werotuksen alaisiksi. Samoin he
menettäisiwat oikeutensa suorittaa
asewelmollisuutensa Suomen lain mu»
kaan. Tosin on tällä alalla tätä ny»
kyä mallalla laiton wälitila. Mutta
joka tapauksessa asukkaat menettäisi»
wät sen turman, jonka Suomen laki
tarjoo sellaista pakkoa wastacm, että
asewclwollisuuZ olisi suoritettawa rae»
näläiseZsä sotawäessä.

Kiwsnnawan ja UudeMHm a\v£*
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kaat menettäisiwät siten monta kallis»
ta oikeutta. Edellä kosketeltujen li.
jälsi mainittakoon wielä oikeus naut-
tia Suomen lakien turmaa, tulla tuo>

mitukfi fuomalaisessa oiteusistuimes»
fa setä olla kotimcnstenwiranomais'
ten hallinnon alaisina.

Kuvennauun ja Uudenkirkon erot»
tammen ja al«lswminen sisältäisi si»
ten. ei ainoastcum Suomen alueelli-
sen eheyden loukkaamista, uxlan mnös»
kin tämän läänin asukkaiden juhlalli»
sesti Vakuutettujen mitä kalliimpien
ja tärkeimpien oikeuksien polkemisen.

Viipurin lääni on kaikkine tunti»
noen ja osineen erottamaton osa Suo»

Wirtamies A.

Minulla ei asiasta ole paljon
lausuttamaa, sillä wirtamieyenä en
katso olemani melmollinen enkä oiteu«
lettukaan hallituksen toimenpiteitä ar-
wostelemaan.

m«n suuriruhtinaanmaasta. Sen
wäestö on maamme muun asujamis»
ton kanssa fttrtfaQtfmtoeTtacm. kickl°
tään. oikeuskäsitykseltään. moltiollisil»
ta ihanteiltaan ja taloudellisilta har»
vastuksiltaan elimellinen kokonaisuus.
Wiivurin läänin silpominen olisi fi-
len elämän elimistön silpomista, Pl«
lä on Main malaistu iitä oifeudenlouk»
tausta, sitä lOTnr*o&+a, jonka sellai»
nen toimenpide siMtäisi.

Eihän teidän huoli arwostella,
sanotte waan nMainen Teidän täsi°
tyksenne mukaan on elämä nyt Venä-
jällä. Onko muutosta huomattawissa.

Ei ole muutosta, eitä woi sitä
tulla. Nykyinen hallitusiuunta on ai»
noa mahdollinen, jos aijotaan ylläpi-
tää Venäjän mahtamuutta. Stolypi-
nin hallituszuunta tahtoi järjestystä,
hän toteutti lokakuun manifestia, si»
Mi tuin Wenäjä oli mahdollinen sille.
nimittäin kehittynyt Vastaan otta-
maan. Kokowtsow ei moi muuta kuin

, kulkea samaa uraa. Se on mahtaman
Venäjän ainoa tie.

Te lausuitte pääasiassa halli-
tuksen politiitasta omassa maassan»
ne, mutta, jen suhtautuminen Sua°

Viipuri 6 p. Lokak.

Rcivolon vsnfllSiJten talonpoikien
kotiteollisuastusttsitfen tulliton

vienti Venäjclle.
M«N.

—Te suomalaiset ette näy toielä'
tään ustomlln, eitä aika iolioin Suo»
mi oli erityinen maa, on mennyt. Ei ]

Wenäjä moi Palmella teidän poliitti-
sia houreitanne, hallituksen palitlitta
ei häwitä Suomea, mutta se poista»

] ne seikat, sotka owat Venäjän kebityk»
! selle haitaksi. Te suomalaiset ärsytätte
n>aan Wenäsää aliw's?2a rehentele»
misellä ja uhittelulla. DnÄcui Suomi

i ollut kuin kihisemä mehiläispesä mii»

Pietarista. Mal 4 pnä. Mi,

niLterinemvoston istunnossa tulee lä-
himmässii tulewaiiuudessa täsiteltäwäffi
tysllmye Naiwolan wenäläisten talon-
poikien fotiteollisunstuotteiden tullitto-
mllöta wiennistii Wenäjälle.

Tähän kysymykseen nähden aikoo ?a-

-kxllninieteriö lainsäädännölliiesjä ja. es
toisessa esittää, että waste«ta, nmst''-

pMstä. waluriudasta, raudasta >ate»
räleöta Raiwolan kyläläisten walmis»
tamia tuotteita saadaan, kuu erityinen
todistus niiden alkuperästä liitetään
m »taan, wapaasti tuoda tullitta tenä-
rikuittaan 5,000 ruplaan noujewaan

me aikoina.
On kyllä Nomoje Wremjan

paistoilla, mutta e: täällä. Me emme
turmaudu makuuaitaan, sillä me itse
t«»omitsemme sitä wäkiwaltaa. jota

tullimatsumäärään aari. Rahamiuis-
teriö yhdessä Suomen leilraalitulver»
.löörin tansja tulemat määräämään
tutka ja missä muodossa tysymykjen-
alaiset todistukset tulee antamaan.

Wenäiälta päin hariotetaan.
Mitä makuuaitaa?
Ileenfä kaikki ne toimenpiteet,

jotka meihin omat kohdistetut, omat
wäkimaltaisia toimenpiteitä,

Wenäfän edut maatimat, Ei tei>
bän lakinne moi olla Wenäsän kehi°
tyksen esteenä.

luomen asioita minisferi-
Eiwät ne olefrawt. N? ottraf

waan meidän wiholliicmm? hc dlöjS»
halujen esteenä.

Teitä ei häwitetä. Olot macrnneuvostossa.
Pietarista, lokal. 4 pnä. Mi-

nisterineuwoston lähimmässä tulewai-
suudessa pidettnwäKsä istunnossa tulee
täsiteltälvätsi m. i. ieuraawat Suo-
mea koskemat asiat: kysymys Petän
(gnuren nimelle marustetun koulura-
lennusruhaston wiminnan ulottami-
sesta myöskin Suumcssa olemiin We-
näsän tansanmalistnsminisleriön alai-
siin kouluihin, kysymys uudesta meno-
säännöstä Suonien teskuswankilalai-
taksille, kysymys helpotuksen uiyöntn-

misestä lainoja takasin maksettaessa,
soita Suomen waltio on myöntänyt

Laihelan ja Jurmon lunnille tilojen
järjestelyä warten. kysymys tuesi jättö*
maiden muodostamisesta itsenäisiksi ti-
loiksi, lysymys wuodcn 1912 pelikortti-
inostunliasta ja joukko W»Mn jot-
ka koskemat teskusmirastojeu sijaista
järjestystä.

MM? (SäTtfö että te Juoma*
laiset olette pitäneet fofouffia ja u«
hanneet aseellista wastarintaa.

Te muistelette taaZ Nowoje
Wremiaa

No sanotaan fitte wacm masta»
rmioa Se tiedettiin kolla

Luuletteko että piankin tulee
asia Päätetyksi?Ammattientarkastajien

paltkaeditt. Senaatti on hymäksy-
nyt teollisuushllllituksen esityksen am
mattientartastajaiu palitaetu!e» paran-
tamiscsta 1,500 martalla wuudessa
miestartastajille ja jamllsja suhteessa
naisturlastaMe.

Siihen en tav. Vastata, sanon
maan että se tulee miedytsi niin kuin
Wenäjän etu maatii.

Kivennavan pitäjän
Robtalo*

Waloa ja marjoa.
Haastatteluja.

Tjah meillä nyt «n tämä fö>
jttnS —.

Huwil»'«s»k«S K.

Tuntuuko asema Teistä nyky»
ään meille suomalaisille tsiworitkaum-
malta?

Surullista sanoa, ei minusta.
Venäjällä on rajojaan aita iellamen,
jota on tuura waroituksille. Kaikki on
nyt mahdollista.

Hallitussuunnassa ei ole muu°
tosta siis?

Ei . . . Kokowtfow ei ole rolLea
politiikko, sitä nyt tanoittaisiin. Hä«
nellä on hymiä ajatuksia, mutta ne
jlläwät hänelle. Hän rakastaa rauhaa
ja fowintoa mutta hän ei »arnmsti
uskalla nousta niitä ryhmiä mastaan
jotta Suomen hämitystä suunnittele»
wat.

SJhttfej sanotaanhan uutta väö«
ministeriä ystäwällisemmäksi pittu
tansllllisuuksille kuin edellMä.

Niin, täytyn ottaa Huomioon mi-
tä Hän tällä ystäwällisyydellä talit-
tää. KllitkiHan fcmowit olewllnsa teil«
le ystäwö.N'iä, Mutta te tunnette ta-
rinan kissasta ja Hiirestä. Ic> Ko«

aiferna au epäwarma. Tais-
telu ministeripaiko'stc! ei loe päätty»

, nyt. Tiedetään, että KÄowtsowilla o»
Ili ministeriössä oaljon mastustajia

■ Näistä ei ole wielä kukaan ..sairastu^
nut" ja eroa vmitänut maikka K. tu»
li Pääministeriksi.

—Te siis luulette että nämä pitä°
• iät miedäan?

Niin, se on surullista, mutta
kvlln '? fäy nnt niin SSenäjä riehuu
ntit. ei sille wai mitään,

Luuletteko a>sian nopeasti rat-
laistaman?

i Olen kuullut, että komitea is-
tuu parkllrllaan ill wÄmistaa ehdo»
Nista, Olm kuullut että kiirettä pide-

jiäcm, sillä jo§ asia miippy. tulee se i) S

\ hä mofieamrndFsi. (Sääli minulla cm
; teitä suomalaisia, mutta minkä sille
jtooi. Oik?ud?lle ei nyt panna mitään
arwoa. siinähän se on.

Luuletteko että huwila-asukkai-

jårfretfeföän. Knllä se tuli losin wähän hm>«
Esimerkiksi Ziwennawan erotta- noon aitaan, kun hmvila-afukkaiZta

niinen samoin Uudenkirkon? suurin osa oli poissa. Kyllähän kaikki
Aiwan niin. Minä en armaste- sitä kannllttawat, tietysti ei Suomen

le hallituksen toimenpidettä, mutta us» mitalliset, mutta moni ei uskalla pan«
kan. «itä se on asiaa tarkoin punninnut na siihen nimeään.
Niin tänwy tavahtua, Miksi?

(?r¥ö tässäkään ole mitään wää° Hm Eletäänhän me Wenä'ällä
rää ja oikeutta polkemaa? ja siellä katsotaan vahaksi ja walta»

Te intoilette. Valtakunnan etu kunnalle määrälliseksi niin paljon,
määrää, se waatii Eihän hallitus saa
rybwä bmteellisckfsi ja mitävä siitä
puhua, alku on otettu ja tietysti se
nyt tapahtuu.

Ilisppilas S.

j Mitä nuoriso ja etenkin ylioft°
Ettekö luule että hommasta pilasnuoriso ajattelee maatamme mas°

rittäirtfm ttätStä erottllmistoimenpi.

teistä kysytte?Mikäli minä moin siihen
toa§tflta. on sen lanta yleensä se, et»
tä se utfoo että tuota toimenpidettä,

jofo aikoo nämä pitäjät eroittaa, ei
toteuteta. Olen kuullut niin masem»
miZtolaisten tuin oikeistolaistenkm
ylioppilasten niin keskusteleman,

Mihinkä he perustamat tlwn
luulonsa?

—Moneenkin seikkaan. Ensiksi sn*
hen, että asema Venäjällä tuntui, for*

Siitä maidaan olla erimieliä sistnmän. Moni kysymys on noussut
mkikä on Wenäjän todellinen etu. päiwäjärjestyksen odottamlltta ja

nen

wclQtn hallitukselta suurta huomiota.
ToiMi hullitutjen ajatus erottaa nä«
mä pitäjät on otettu WenäMä nxis»
taan «verrattain kylmästi. Oikeisto»
laisten ilo on ollut hywin pintapuo»
lista, toisin paikoin liian typerää ol>
läkseen kannustaloana Voimana hal»
litutielle. Oikeiston sanomalehdistö
ei ole woinut muutu tuin märehtiä
monasti kerrotulta käsitteitä tästä
hyödystä. Vasemmiston taholta on
anvokkaasti osoitettu aijotun toimen»
piteen laittomuus ja mahdottomuus.
Sitäpaitsi maituttanee hallitukseen
kiusallisesta ulkomaiden teille «fotta-
ma suosio ja myötätunto.

Mitä luulette Wenäjällä ajotel.
tawcm Namoje Wremjan lewittämäs»
ta tiedosta, jassa se lMvm wäritews»
ti ja wäärennellen kertoo Viipurissa
pidetystä taifialaiåten neuwoUelut>°
tauksesta?

Nowoje Wremjan Suomi.säb»
kösanoniille antaa nxmn sen mustin
kannattajajoukko arwoa, ei muut. Ne»
kin liioitellaan ja Vääristellään niin
touraantuntuVasti, ettei kukaan jär»

l jellinen ihminen wai niitä uskoa. Ei»
!bän hallituskaan näy niihin luotta»
wan, sillä muuten se olisi julistanut
Suomen sotatilaan: kertoohan Nomoj",
Wremfa 7oka päiwä kavman oleman

I syttnmäisillään Suomesia.
Luuletteko että tämä eroituZ'

toimenpide on ybtendessci muitten
Suomea fobiaan tähdättyjen wänä«
läistvttämisnritnsten kanssa, wai on»
fo tämä eWi erillään olen» toimen»
pide?

Mielestäni fe kuuluu lamaan
sarjaan. Siihen wnttaa monet synt.
Ei wm uskoa että mikninen HMitlls-
fanitta toaarx sotilas°tai tullikysymys'
tm täbden ajattelisi asiaa. Nykninen
faäE&u&mmaa tahtoo bäwittäö vMu-
foirforfifunbct. Sitä todistaa myöskin
mielestäni knllin selwästi se seikka,
miten tuo silvom'skomit«ll «m muo*

dostettu. Eiöän siinä »le ainoatakaan
miestä joka tuntisi asiat. Kaikki »aan
tulemat sotkijoita, ymmärtäwät hä>
mittaa, «wät rakentaa. Siinä ei tul?
olemaan yhtään Suomen edustajaa.
Lukuunattamatta kenrnlilmoernöörin
edustajaa, joka tulee luonnollisesti
olemaan joku hywm innostunut we«
näläinen Tuomen Häwittämisyalumen
wirkamies.

Katsellaanko yleensä siwistyneis<

sö piireissä tätä eroittamisajatuZta
mahdattomuutena?

Niin. siihen huomioon olen tul»
lut. Minun käsitykseni se on. Se hrnt*
taantuu papereihin, tulee muuta työ<
tä. Ia sitä meille riittää.

Luuletteko Kotowtsowin päämi-
nisteriksi tulemisen asiaa edistiiwän
eli walnngoittawan?

Minun ymmärtääksem hallitus-
suunta ei ole nuMtunut. Kokowtsow
on wllnk» mies jo, tuskinpa hän roh»
kenee käydä asiaan käsiksi. Gän on »«

leensä ollut wavaamie!i»en niissä fö-
syniyksiZfä, jotka eiwät ole olleet hii-

seura-
kunnan valheita.

Kiwennawan seurakunnan wanhem°
mista Vaiheista saadaan hywin rnitf »

koja tietoja. Ennen on Kiwennapa
»kuulunut Muolan seurakuirtaan ja sii»
tä Men eronnut itsenäiseksi seulukun»
natsi, mutta milloin, siitä ei ole tie»
toja. Että Kiwennapa 1400 luwulla
ali itsenäinen seurakunta, siitä on sel»
wiä wdistuksia olemassa. Milloin ja
mihin Kiwennawan ensimmäinen kirl«
ko takemiettiin, siMkään ei ole «le»
massa Varmoja tietoja. Asiakirjat
lertowat. että 1726 rakennettiin Hi»
wennawalle ristikirkko. Tämä kirkko
näkyy olleen lyhytaikainen, koskapa

uusi kirkko rakennettiin ja Vihittiin
toimeensa 12 p. toukokuuta 1756.
Kitto on kerran sijainnut nykyisen
Linnamäen kohdalla. Myöskin Pamp°
palan kylän kohdalla mainitaan en»
nen kirkon olleen. Kerran on kirkko
palanut Kiwenlnawalla ja samalla

Ainoastaan fe
muutos tulenee, että duuman ja hai»
lituksen wäli kiristyy, sillä onhan Ko»
kowtsomin tähänastinen kanta ollut:
«Jumalan liitos, meillä ei ole parla-
menttia".

Howioikeudet. Viipurin ho-
wioikeus on oikeutettu apnjäsenelseen
ottamaan wiskaali 2. D. A, Clonbergin.

Apujäscneffi Turun howioikeuteen
on senaatti määrännyt howioikeuden
kanslistin Santeri Saarnijoen sekä
nimitiännt tannewiskaaliksi samaan
howioikeuteen W. G. Snellmanin.

Senaatti on hylännyt Vaasan l)o*
wwiteuden assessorin G. 23. Ekholmin
anomuksen saada wirkawapautta.

paloi myöskin wanhempi kirkon arkis»
to. Sttgfnmen kirkko on rakrmrettu
wuofinll 1804—1808. Toimeensa
Vihittiin tämä kirkko 29 p:nä kesä»
kuuta 1812. Kirkko korjattiin koko»
naan uudestaan 1990 ja monella ta»
walla somistettiin, maalailtiin ja täy>
oennettnn. Samalla rakennettiin kirk«
koon myöskin kellotapuli, sillä entinen
kellotapuli paloi 1902. Samalla
myöskin muorattiin kirkko ja järjes»
tettiin se lämpimäksi. Piirustukset
näihin karsauksiin laati arkkitehti L.
Ikonen Viipurista. Kirkossa olemat
urut otoat w. 1887 tilatut I. A. Za>
chariassenilta ja owat n? 25'äämfer*
täiset. 28. 1903 ne korjattiin ja li-
jättiin 4°äänikerralla. Alttaritaulu
on 1903 hankittu ja maalasi sen arkki-
tehti lac Ahrenberg.

Ne historialliset ja taloudellis»
olot. joissa Kiwennapa cm elänyt, o»
wat painaneet sywät jälkensä myöskin
semulunnalliseen elämään. Sodat HL»

l wittiwät montafextaa kokonaan seu-
rakunnallisen elämiin. Lahjlntusmaa»
alojon fnréfäi ilmiöt pyitiwät myös»
km kotonaan kirkonkin toiminnan
määräämään. Wielä 1830 luwMa o»
luvat olot lilla lannalla, että Syster»
oätfirn kiwääritehtaan lxlllituksella o»
Ii oikeus walita rowasti ja kappalai»
nen Kiwennawalle niistä, joita tuo»
miolapituli oli ehdottanut. Paitsi ta»
tä maltaansa, käyttiwät howiherrat
rwmenmoisia mätimallan keinoja mi»
ta pappeja kohtaan, jotka eiroät olleet
heille mieleistä. Marmtfen hvwiherrn
Schelepinin kirkon häpäisyt ja pa»
pm erottelemiset. Sotien häwityksis»
tä mainitaan etenkin isonwihan aika.
Seulokunnalliset laitokset tuliwat niin
hämltetyrksi, ettei «irtloherran puus»
tellin rajoja edes tietäneet ne. jotta
aNonnat taas oloja järjestää. 3le hen»
kilot, jotka tiesiwät. oliwat sortuneet
ja joidenkin wanhojen miesten muis»
telujen mukaan täytyi rajat määrätä.

Pappila sijaitsee Linnamäellä, pai»
kalla jossa ennen sijaitsi Kiwennawan
linna ja sittemmin kruununkaitano.
W. 1614 laamannin käräjät nämä
maat pappilalle luowuttiwat. Pappi»
lan rakennukset omat komeita, uhkea
kiwinawetta y. m. taiNittawat raken»
nukset on raDennsttu, Kaunis puisto
ja Viehkeä näköala tekemlit oleskelun
pappilassa hywin tmellyttäwäksi.

Kiwennawcm papistosta omataan
seuraamia tietoja. KlrN»herroinll> «»

wat olleet: 1785—1807 Johan Berg.
Stein: 1808—1841 Henrik Borenius.
1845—1868 Adam Höijer: 1871—

1888 Johannes Hertz: 1890—1905
Georg 33. Relander ja Vuodesta
1907 Johan A. Maunu. Kappalaise.
m oaocti olleet: 1798—1831 Johan
Gronndström: 1834—1852 Peter
Adolf Wahlberg: 1855—1857 Karl
Magnus Alopaeus: 1860—1874 Ge-
org Magnus Kiljander: 1877
1889 Albert Voman: 1892—1901
Tobias Hagelln ja 1903—1909 Karl
H. Huhtinen. Aftulaispappeja 1799
1911 on ollut 42. i

Terijoen kylä erosi Kiwennawas»
ta, muodostaen oman ieurcckunna» ,

Kirkonkokous asiasta oli 15 p:nä hei»
nätuuta 1903 ia senaatin päätös an»
nettiin 30 p:nä marrasluuta 1904.
Varsinainen ero tapahtui 1 p-.nä
toukokuuta 1905. Vuodesta 1908
saakka oli Terijoella oma pappi Kl»
wennawan kirkkoherran apulaisen ni»
mellä ylläpitäen seurakunnallista e»
lämää MrNo rakennettiin 190?—08
Mistä ja tuli se maksamaan 80.000
marlkaa Piirustukset kirkkoa »ar«
len laati arkNlehti I. Stenbäck. fti*
ko Vihittiin toimeensa joulukuun 6
p:nä 1908. Urut «wat 12.äänikertaset.
tilatut F. Walker & Cn» Saksasta.
Alttari taulua el ole wielö kirkossa
Seurakunnan ensimäiseksi kilVoher»
raksi walittein miltei yksimielisesti
pastori T. A. Vrummer 1909. Teri-
joen seurakuntaan tahtoi liittyä tänä
wumma Tyrisemön kylä Uudenkirko»
pitäjästä, mutta etoäi teriiokelaisel
ottaneet ivastaan. Pappilarakennusta
ei Terijoella ole. touon suorittalvas
terijullelaiset kirkkoherralle Vuodessa
500 markkaa touokrarahoja. Hautaus-
mau on 6 kilometrin päässä Terijoet'
ta. Kiwennawalle johtaman tien mar»
rella. Kiwenncuvan feurakumum satis'
M w:n 1910 lopussa «li«nt 38.364
mrt. 83 vemna ja tästä tuli Terijo»
en seurakunnan osuutta 4812 mrk,

ErilllhaZtoihin nLVen jakaantuu fti»
toennawan säästtit wuoden lopussa
seuraawaZti: ViininchaZto 9625 ml,
82 penniä, wirkatalojen rahasto
14.964 mk. 63 penniä, diatonaatti ro*

hasto 2.423 ml. 97 pemnä. lirkon
nckennusrahasto 10.556 mk. 68 p?n.

itiä. 723 mk. 73 penniä. Terijoen seu»
«kunnalla on 80.000 ml rakennus,
laina.

kirkkoja a»
Terijoella, Rauvolassa. sluokkalassa
ja Kellomäellä. Sitäpaitsi on Lintu-
lassa nunnaluostlÄ-i kirkkomeen.

Asukasluku Kiwennawan seumkun»
nassa on lisääntynyt seuraawasti:

00 _ I o< _
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KARJALA

PUUNJALOSTUSTEHDAS
HUONEKALUKAUPPA

Kannaksen laulu.

Karjalan tammmn Kannaksen kansaa
oömme me lapset lahjoitusmaan,

Isamme kantoivat orjuuden laattaa»
tuska vet äitimme tuonelaan.
Suojaamme Suomena Rajajoen rantaa,
vieras et valiolta Suomenlalulea santaa;
säilytämme itsemme, varjelemme ■"»»■»■%
kanteleesta, aurasta saamme!EHZEI3

Yllämme ankara rajatun!' raivoo,
y 5 vielä pyrkfvl sydämmttn,
vaanivi vierahat mietti |a maata,
kallalla kutsun kärsimyksiin.
Suojaamme Suomena Rajajoen rantaa,
vieras ei valiotta Suomenlahden santaa,
säilytämme itsemme, varjelemme maamme,
kanteleesta, aurasta onnemme saamme!

Kestämme kansana Kannaksen kalliin,
rehtinä lapsina Suomenmaan,
nousemme valohan, kasvamme kuntoon
Henkeä, peltoa perkaamaan!
luojaamme Suomena Rajajoen rantaa,
vieras ei valloita Suomenlahden santaa,
säilytämme itsemme, varjelemme maamme,
kanteleesta, aurasta onnemme saamme!

Mikko.

Perjantaina Lokakuun 6 päivänä
*

Yksityis- fa liilvehsoneustojen slsns-
tuksia, huonekaluja, verhoja, maltoja
y. m. teoksia.
Htfylittyi Ja hsyl§ämstsnta pan-

tavaraa.
Parhain työ. KysykSl hiAtojamme!
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Perheiden suuruus
««»vasta taulusta. Jlimainen nume»
ro merkitsee perheen henkilöluku»
ia alimainen ©sottaa montako sellais»
ta perhettä on kunnassa.

12345678
30 300 300 305 350 285 215 178 I

9 10 11 12 13 H 16 ?«!«

115 80 40 40 30 25 15 W

Seuraawa ?euM*touTufTo lottoa
kunnan juvisiystusoa jo eri kielien a>

feu.



Perjantaina Lokakaan 6 päivänä

Alfred Pursiaisen

Leipomoa
suositella.** •

Torkkallnkntu 4. Puhti.n 6 ••• I
i

Sivukauppai Noitsvtaiomi. Mmi*.
;atu 5. 1257, 1«41 1

Suositellaan

Konditoriliiketf é
Torkkellnkttu 4. Puhelin 611.

Alfred Pursiainen.
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Olemme haastatelleet pääministeri
maihdotjen johdosta muutamia menä-
liftiiä, tiedustellen heidän mielipidet-
:ään nykyisestä asemasta onko se
Suomelle edullisempi eli roahmgolli-

kuin entinen. lultaisemme täs-
'ä heidän mielipiteensä:

Kaupunkien ralennusjiir.
jesth.iet Senaatti on wahwisianut

ja Sonamalan laupuntten
iiuDci lai«nuusjärjeslyt>et.

Rajapitäjien kartta.

3. 3<t. SaUtvius.
Maisteri I. M. Salenius. Walt-

järwen rvwllstin poita. lahjotusmaal-
la syntyneenä ja laowaueena on näi»
den seutujen historian tutkijana teluiyt
suuren ja merkityksellisen pänoätl;ön.
Meillä on erittäin syytä julaiste^sam-
me tämä Kiwennawan numero hänen
työtänsä huomauttaa. Ilman hänen
tlltfimulsiansa olisi 'iivennawankin his-
toria tuntematon. Hänen tietoihinsa
perustumat suureksi osaksi tässäkin ju-
laistut Kiwennawan ominaisuutta tus-
temat tiedot.

Maisteri Saleniutsen monista t)ts*
toriallifict, a . •. 'usta mainittakoon
tässä seuraamat: Waltjärwen pitä-
jän kertomus. Muolan eli Py-
häristin pitäjän kertomus (1871);
Historiallisia tietoja Äyräpään
manhasta kihlakunnasta (1872):
Niitä näitä Itäsuomesta 3 osaa
(1875—77): Kreitar-usto Suo-
messa (1878); Oloja jatavautsia
Weittolan lahjoitusmaalla 1700-
lumun lopulla ja 1800-luwnn
alulla. Paitsi näitä löytyy hänellä
mielä koto joukko tutkielmia, jotka tos«
temat Karjalan pohjoisempaa osaa.

Maisieii Snlenius elää nykyisin
Helsingissa. Kun kannaksen seutujen
mies sattuu hänen lanssaan pakinoi-
hin, oppii hän hänessä tuntemaan lätit-
minsydämmisen kannaksen ystäwän,
jola tämän uhatun seudun waloja ja
marjoja seuraa.

Kun nyt Kimenliaman pitäjän asuk-
kaat isiensä ja äitiensä lvaiheua ajat-
tclemat, tuntelooi he kiitollisuutta
««sten Salcuiuksclle. Hän on ojan
nm anvoa antaa niille lärsimylsille,
jotta meistä niin rastailta tuntumat.
Siitä hänelle läininiu tiieoZ ja ter-
wchdyö luucniiapalaisilta rientäiöö».

Suomen sortopolitiikan
ohjelma.

Kirjelmää ei ole jätetty 28. 31.
Kotowtsowille.

Kuten lehdessämme wenäläisten
lehtien mutaan on kerrottu, piti n. k.
monarkististen iärjestöjen kirjelmä,
jossa m. m on esitettä Suomen sorto»
politiikan ohjelma mitä räileämmässä
muodossa, jätettämän pääministeri
W. N. Kokomtsowille t. k. 3 p:nä.
«Birsh. Nedomostin" tietojen mu.
kaan ei 23. N Kokowtsow mainittuna
päiwänä saanut minlääniaista kirjel.
mää. eikä mitään edustajia, eikä kir-
jelmän laatija käynyt hänen luonaan.

23. N. Kokowtsow n nähtäwästi an»
na wllstllustn.

..Birsh. Wedomosti" kertoo asiain,
tlmtewissa duuman piireissä epäiltä»
wän. että 33. N. Kokowtsow antaisi
wastauksci! kttfymyksessä olewaan
kirjelmään, jota momt duuman kes°
kustan jäsenet nimittäwät prowokat-
siooniksi. jonka tarkotufsena on „wal.
mistaa loukku" uudelle ministerineu»
Moston puheenjohtajalle.

Poliisimestarien erot-
tamifet.

Senaatissa esitettiin eilen kenraaF-
kuwernöörin kirjelmät, jotka fe# J ■■:
Mikkelin kaupungin poliisimestarl, ,t
V. jlhrenbergin' ja Tampereen kau-
pungtn poliiiimestarin A. K. Ami-
nostin erottamista hoitamistaan poliisi-
mcs*arin Miioista.

Manulta antoi enaatti kapteeni E.
Taimille ewbrjan iniorcmincm poliisi-
mestarin apulaisen »virasta
sä ja luutnantti 2. Kihlströmille ero*
kirjan Kuopion poliisimestarin wi-
ra«ta.

Mvennalvan kruunun
puistot.

Äskettäin kerrottiin lehdessä, että
Knvennawan kuntakokous päätti ryh»
tyä toimenpiteisiin Kiweimawalla ole-
mien kruununpuistojen, joitten yhtei'
nen on yli 10,000 ha lunas-
tamiseksi yhteismetsäksi. Tämä puuha
jos se, kuten toiwottawa on, saadaan
toteutetuksi, tulee tarjoamaan uusia
toimeentulon mahdollisrmlsio. Kimon»
rannan kuntalaisille.

Asialla on muuten fotoa* juurensa.:
28. 1882 waltiopäiwillä anoiwat sää» J
oiji toimenpiteitä lunastettujen lah»;
joitusmaiden wäestön taloudellisen ti»
lan parantamiseksi. Anomuksen jol>
dosta asetti senaatti erityisen komite»
an lv. 1883 tutkimaan oloja lahjoi»
tusnmilla. Kiwennawalle omisti komi»
tea erityisen huomionsa. ML lukuisat
torpparit, yhteensä 343, kun lampuo»
tta oli 760 saiwat myöskin lunastaa
torppansa itsenäisiksi, eimäktä jääneet
kuin aikaisemmin oli ehdotettu tilal»
listen torppareiksi.

Tärkeä ja seurauksiltaan pitkälle u»
lottuwa on komitean ehdotus kunnal»
lismetsien perustamiseksi. Tällaisin
metsiä »oitaislin muodostaa m. m.
Kiwennawalle. jossa koko kunta oli al»
lut rälssiluontoista lahjotusmaata.
Valtion tulisi luowuttaa itselleen
pidättämänsä kruununpuistot yhteis»
metsäksi Komitean ehdottamaan s»mn»
taan liitot hallituksen esitys w. 1885
waltiopäiwMä. Waltwsäädyt katsoi»
wat näitten yhteismetsäin perustami»
sen erittäin tärkeäksi ja jättävät hai»
lituksen huoleksi toimia kunnallismet»
säin perustamiseksi. Tämän waltio»
päiwäm lausunnon nojalla määräsi
senaatti toukok. 6 p:nä 1887. että jos
lampuodit suostuwat näitä ybteismet»
siä perustamaan niin on beillä oikeus
5 wuoden kuluessa sen jälkeen, kun
kuoletus beidän tilastaan on lcKannut.
sllmallaisilla maksuehdoilla, kum he
ofiwat tilansakin lunastaneet, lunas'
taa kruununpuistot ybteismetsäksi sil»
lä hinnalla, josta waltio on ne lialt»
hnirtfa ottanut. Infernolla **'

pois fen summan, jolla näitten iw
tojen tulot nousnoat niihin lullmeit-
ten menojen yli.

Kun lampuotitilojen lunastus hin«
ta oli määrätty 8 '/- prosentiksi, josta
ylsi prosentti kuoletusta, loput korkoa,

saisiwat nämä entiset lampuodit siis
samalla hinnalla lunastaa kruunun»
puiston yhteismetsäkseen. Asia oli siis
selwä. mitä waltion osuuteen asiassa
tulee.

Mutta maikka on kulunut pian 15
wuatta siitä kun tällainen etu myön»
nettiin lllhjoiuZmaiden entisille lam-
puodeille, eiwät be ole tätä oikeuttaan
käyttäneet kuin kabdesfa tavaukseZsa.
Wuosalmen lampuodit omat
yhteismetsäkseen lun,aZtaneet Wende-
län kruununvllistvn fa Jaakkiman
lampuodit samoin Besborodton kruu»

nunpuiston. Ihleismetliä on myöskin
perustettu lahjoltusmaidel. kantati-

loista rnuoö ostetuille pientiloille, mut»
ta ne eiwät kuulu tcchän yhteyteen.

Syynä miksi ei näitä yhteismetsiä
ole saatu aikaan, otoat etupäässä ke-
hittymättömät olot. Lampuodit eiwät
ole niiden merkitystä ollein oiwalta»
neet. myöskin tilojen lunastus on oi»
lut siksi rasittama, ettei ole tahdottu
lisäsitomnuksiin rumeta. Haitaksi on
ollut myöskin se määräys, että jo-
kaisen tilanomistajan tulee osaltaan
ostoon suostua. Tässä ei siis riitä

i suureittaan enemmistön Päätös, jos
, Main jotkut owat wastaun.. Suuris-
Ifa jakokunnissa tuottaa tällainen mää»

woittamattonna oikeuksia ja sik»
fipä owakkin rauenneet monet puuhat
näitten kruunun puistojen
yhteismetsaDsi. Wiime waltiopäiwillä
teki edustaja, rowasti Arokallio ano'
mulsm, että jos kolmas osa tilallisista
ja lampuodeista pyytää, saisiwat he
lunastaa yhteismetsän. Edust. Pykälä
teki samansuuntaisen anomuksen mää»
ritellen anojain luwun wähintäin puo»
leksi. Nämä anomukset eiwät ehtineet
tulla lopMvsestt käsitellyksi.

Tämä säädös, että kaikkien ttlal»
listen ja lampuotien tulee olla muka'
na. tekee tietenkin aijotun Linwlan
kn'ununpuistonkin oston hankalam»
maksi. Tulee saada alustalaisten, siis
Kiwmnawan ja Terijoen kuittien tt»
lällisten nimet, ennenkuin nykyisten
määräysten woimassa olossa woidaan
osto lopullisesti päättää. Ja kun ti»
loja on melkoisesti siirtynyt wieras»

jmaalaisten käsiin, ei liene aiwan help»
Po saada tällaista yhteiswimintaa.

Tämä muodoMuus on esteeksi toi»
sellekin suunnitellMe ostotawalle. että
nim. Kiwennawan kunta ostaisi tä»
män kruununpuiston kunnan yhteis»
metsäksi, sola ratkaisu olisi eNä nne»
läkin suotawampi kum tuo toinen,
etta ie tulisi wcn> ent. lampuotten yh»
teiseksi omaisuudeksi.

K. R.

Terijoen Yhteiskoulu.

Terijoen suomalainen yhteiskoulu ai»
loi toimintansa 1907 syyZZuun 2 pnä tal»

~ilu2s:aisena. E«loZtel«mme lyhyesti
'toulun waiheN.

Jo pitemmän ailaa oli keskustelun a»
iaTiena perustaa Terijoelle yhteiskoulu.
Mtirastuun 8 pnä 1906 lirjotti «läs

asiaan innostunut henkilö wiipurilaisissa
lehdissä asiasta ja kutsui asiaa harrasta»
ftna yleiseen kokoukseen Terijoen kansa,
koululle marraskuun 13 pnä klo 2 ip,

lÄo&mfjeen saapuikin runsaasti toäleä ja
tässä lokoulsessa päätettiin koulu perus»
taa ja walittiin toimikunta asiaa «ja»
maan, Teuraanxln wuoden huhtikuun
|l pnä oli kokous taas ja tässä kolout»
sessa toimikunta «jitti säännöt za osal»
leiden keräyslistat ja ne hywälsyttyään

wauist kokous wäliailllisen johtokunnan.
Monien waileuksien ja esteiden jälleen
mottiin pitää kannatusyhdistyksen perus»
m»a kokous 29 pnä heinäkuuta. Tölsä
Toloutsessa roalittiin watinainen ji.*jto»
kunta ja koulu päätetöin aVtaa syyskuun

2 pnä. Koulutaloksi oli saatu Kiwenna»
»an kunnalta Vanha testiliewaritalo
Terijoella. Tässä lähdettiin liiNeelle.
Wan attm koulutalo osottautua pieneksi.
Stmi luollia lisääntyi, täytyi n« sijottaa
toisiin taloihin. TäLtä syntyi koulun
toiminnassa suurta hankaluutta. Oman
taftrn rakennushommiin täytyi lyhtyä.

Terijoen nuorisoseuratta ostettiin tontti»
maa. arlsitehti Frjö Sadeniemi suun»
niiteli piirustukset ja waltiolta saatiin
80.000 mailan rakennuslain». Koulun
uusi tilawa ja komea lal» »valmistui ja
larkotukjeen?» wihittiin 1 pnä syyskuuta
1910. Talo tuli maksamaan 105.000
ml. Omasffa lämpöisessä, toalloisessa
kodissaan toimii nyt Terijoen yhteistou»
lu tylwäen kallista walon »iljaa raja»
lasien sydämmiin.

Waiieulsia on ollut paljon. Koulun
alkamiseen tarwiiiiin 30,000 maitan lan»

Suuri wailva oli sen saa»
mTfessa. Haettiin wiiWNl «altioapua.
ei laahi. Waltioapu 4.000 markkaa
luokkaa kohden saatiin koulun b:ll« alim»
malle luolalle toast» sitten kun loulu oli

Vllnefzlll lliltllllll
SäakötaskuUmpnu „Tip
Top", kolmenkertai-
nen valonvoima, 50 %

virransäästö. äestä-
vä patterit, 33 mm-
valaistuslinsai, S heh.
kukiehkuraila varus-
tettu metallilanka-
lamppn. Hinta ainoas-
taan 2 mk. 95 p. Suur.
varasto patteria ja

hiili- sekä metallitankalamppuja, hinnat
ehdottomasti halvimmat, V. Kröger,
Viipuri, Kullervonk. 21. 1178*

Kahvila
Torkkelinhatu 4. Puhelin 6 11.

Alfred Pursiainen.
U4I6

ollut toimessa 2 touotta. Kun loulu
tulee laajentumaan yliopistoon johwwatsi
oppilaltokselsi, ja ylemmille luolille ei
saada waltioapua, «n koulun taloudelli»
nen asema wailea. Edusiunnasja teki
rowaZti Arolauio opettaja Nuoran kan»
nattamana anomuksen, että koululle sen
kaikille luolille annettaisiin 5,000 mai»

lan waNioapu luokkaa kohden. Toin»»
taamme että afta tulisi onnellisesti rat.
laistuksi. Koulun ystäwille on antanut
paljon taloudellisia huolia se seikka ettö
©aitiotta saatiin ralennuslainaa 80.000
Ullaa j» talo malsoi 105.000 maikkaa.
Sitäpaitsi tuli »ielä NM opewswäli.
neet ja loulutalon Mstu». Jlsityisee».
uhraantuwaisuuteen on täytynyt turnxm»
tuo. pidettiin laulujuhla 1910. tulos
ofi puhdasta 13.200 malttaa. Koulun
YStäwät muistamat aina sywällä liliolli»
suudella taiteilijoitamme Aino Aclteta.
Oskar Äteiilantoa y. m. jotta juhlan «n»
ni?tum«s«n waituttiwat arwoitaalla a»
wustutsellaan.

Koulun johtokuntaan kuuluivat nimis»
mies Aug. Hyyryläinen puheenjohtajana,
kauppias Esa Mustonen warapuheenjoh»
taian» ja rahastonhoitajan», tehtaanjoh»
taja Antti @. Sahlften kirjurina ja jäse.
ninä rouwat H. Seppänen ja K. Spen.
ner. Aouluneuloostoon kuulumat mars.
teri K. Ilonen puheenjohtajan», jäsenin»
«uloat H. Paawolalnen ja H. Seppänen
kauppias Esa Mustonen ja talolliner
Juho Hyttinen. Koulun johtajana toimi
maisteri Matti Rossi.

Koulun ystätoät tuletoat aina kiito!»
itsessä muistissaan säilytlämäan tiedon
Htå koulun perustamiZhommassa kantoi
«at raskaimman työn hrat Mustonen jt

«rhlstön ja että he lväsymättä otoat lou.
'.tai hymälsi aina tähän saakka tehneet.
Suuri onni koululle oli. e£? DkN jolM»
jaksi saatiin maisteri Rossi, jonka ete»

lväösä johdossa loulu on edistynyt.
Terijoen yhteiskoulu seisoo walon wai»

tianll rajalla. Pitäköön yhleinen harras»
tus huolen siitä, ette» lvalo sammu. Ra»
Mlapset otvat ymmärtäneet käyttää hy>

lvälseen koulua, onhan oppllastullva ollut
huomattawissa. Luotoon tämä talo ra»
jalle paljon «sellaista lvaloa, jossa on
lämpöä j» sytvää isänmaan rallautta.

di iti^miawuiiä.
lttyhtyessämme luwailemaan sitä työtä,

Sftia aiaiia on tehty ai»
<i»nn»walla, tllyoomme ensiksi yuo«naul»
laa muuiumlsm puolata, «iwennmuan
kunta ollen uiman tartuntana joutuu
hymin «lloisaienman. Sen ti&ittlsiamU
si joutuu hymin paljon sellaisia iyjymyi-
siä, joista toisissa lunnissa useasi, ei ole
kysymyskään. Kuntakokouksia täytyy pi-
tää tllmattoman tiheään. Laaja humila-
flcmä tuo kyllä wllessaan hyioin paljon
ailoja, mutta se samassa johtaa oloja

että kunnan tulemat kas-
.«*i.uwn. Ennen luin ryhdymme tumai-
tr.taaa marsinaista tunnalliö.a toimin-
ot, "sotamme hiukan kuntamme lehi-
".)4ia inlmerojen amulla.

Otamme ensin i. tehi»
lf7cn. Seuraamat numerot oiottamat
kuinka paljon Mllimaisrahastoon on tan-
n. lu:

iB. i,872, 2,038:52: to. 1880, 1280:
*>-; co. 1690. 2.1451? 1; w, 1895. 3,489:
«5; ir. 1900, Ifltf.M-iTI, m. 1904

w. 1900, 19,399: ; to
190D, 14,518:—.

lvsmamista lu-
maamat seuraamat tiedot:

W. 1888. 2523:80: to. 1899. 1992:
9tf te. 1890, 1952:25; to. 1902.
17,>133:?5: to. 1905 , 35,849:82; w.
1906, 39.538:80; w. 1908. 52.264:40;
w. 1909 51,270:87.

Jlöuiannot oteat nousseet seuraatoaZ-
Ui

li. 1872, 2005:42; to. 1888, 23 013:
—;to. 1890, 32,420:—; to. 1905.

W. 1908. 131,903:05;
♦3. 196), 134.339:32.

J&m me ryhdymme katselemaan lun«
tamme teaiheita. on meidän siirrntlätoä
touoteen 1872. sillä siltä saakka or mm«
, : tietoja. Tänä touomm on

Kunnallisesta lolm«nuasta

. iuntaloiouksen puheenjohtajana tirkloher-
!ra I. Heuz. Tästä lvuooesia mainchem-
'me:

Htotoulsessa 23 p. syysk. 1870 oli kun.
ia päättänyt perustaa lansaloulun kun-
taan. Äs:a oli nyt esillä 25
illsiuuta. Silloin päätettiin, että toulus-
ta tulee ylempi tansatoulu ja otetaan sii-
hen 1 opettajatar. Eeuraaioana muonna
ei mitään erityistä ollut kunnassa esil»
lä. W. 1874 näkyi olleen taas toimen
muosi ja oli esillä monta tärieää asiaa:

KotoukseZsa 24 p. tammikuuta kehot-
ti tumernööri kuntaa säästämään nykyi»
sestä ..ylellisyydestä" huonon pä män ma»
ralle: Oli näet hymä muosi. Ukot katsoi-
mat, että kunnalla on io apurahasto, jo-
ten on tarpeetonta uutta marastoa pe-
rustaa, Samassa lokouisessa lumernöu-
ri huomautti ninna!7e ' saastämäiiyyden
merkityksestä ja kuntaa jäästämäiseksi.

Päätettiin että kunnan jäsenet moi!vat
jättöä, jos halualixit, säästönsä lunnas-
liZlautakunnan esimiehelle, joka ne toi-
miltaa SSiipurin säästöpankkiin.

7 p:nä marfoYf • a oli kokouksessa
esillä lahjolusmaa«asia. Liikkui hubuia,
iefci saataisi forcintcn Suomen
<ja keisarillisen Shfisrfi Dlinallituk'«n wä«
'iillä SssZterbackin kiwöäritentaan alle kuu-

, kutoien lahiotusmaiden lunastamisesta.
' Huhuttiin että maat mylitäisiin eräälle
niksit»!'clle, Kun SFitoennanxrn kunta oli
ftksi nskls ©nsterßöefm alustalaisia, pt,n»

jfttofti lahjotuZmaiden lampuodit täinan
!kuntaklltouksen, jossa tehtäisiin leisaril»
Ie ~a lamainen rukous", että hän ~armos«
fa katsoisi -VyhMl alama'Ztens<l puoleen
ja poistaisi pois tämän kowan lohtauk-
s«n ja suostuisi siihen, että nämä lah»
jotusrnaaf tulisiwat Suomen lvaltiolle
lunastetuiksi H. K MaseZteetin armossa
tollhteistettujen peruswÄakien mutaan".

itoio&uffeSfa päätettiin ylempänä mau
niitu rutous vti)bä ja malittiin sitä «,

hmåån minpuodii Antti Paasonen Koi-
pitiy&ztå ja Jjfcffopi Sanoi Kotselästä.

Tämä oli wiimeinen rouofi tuin tirk-
loherra Hertz oli kuntaloloutsen puheen»
johtajana. Hän lieltäyfi uudestaan rupe«
jarnaSta, waitla hän roalittiin. Afianhai»

! lastutsella oli hän kuntakokouksia johta»
nui. teettäen edistää raittiutta ja hywin

; tapoja. lolainen, jota hänen työtänsä
j silmäilee ja tutkii, tuntee olemansa hä»
v&t hyivin kiitollinen. Erinomaisen tai*
«at omat hänen laatimansa pöytäkirjat.

«uniatokoulsen puheenjohtajaksi malit»
tiin nyt kanttori Antti Jantunen, jota
to;mi puheeniohtajaua muoden 1883 lop-
puun. öihnäilfäamme nyt hänen toimin-
ta«ait»ansll:

Seuraalvan wuoden 1875 toimilta
mainitsemme seuraamaa:

Sotatulin 4 p. totoukseßsa oli myöskin
esillä lahjotusmaa-asia. Äotoukjen pöy-
tänrjasta ei oikein selmästt käy ilmi
asian laatu. Mainitaan että leslusteluû
sa lahjotusmaan lampuodit lausuimat.
että nykyisen, tämän pitäjän lahjotus-
maan ostajan kaupan huudatusta ivas-
taan olisi heidän nostettawa sutulunas-
tusiiita. perustuen siihen että nuiyisillä
lahjotusrnaalampuodeilla pitäisi olla pa-
rempi oiteus ja litempi sukulaisuus lu»
nastaa se maa, jota esi-isänsä wuosisa-
töja, palweßta pofaeen omat wiljelleet ja
ne wlljelykiensa perinnöksi jälkeläisilleen
jäStneei. Kokous yhtyi tähän ja walitsi
sukulunastußiiitaa nostamaan tnacfaijji-
pias 11010 toklofen Polmiselältä, lam-
puoti Matti Huuhtasen Kekrolaßta
ja Tuoma? Up. Hyttisen smntclkNläZtä.

8 p. marraskuuta kestustel-
tiin lahjofusmaiden metsien suojelemi-
sesta IjaaZlauZta mastaan. Valittiin ta,

loß.fet luoseppi Tarwi. Mikko Summa,

nen. Matti Vtakkonen, Matti Huuhtanen,
Tuomas Hyttinen ja maakauppias Uo-

*a> Kukkonen tiedustelemaan mahdollisia
.teinoja metsänhäwittämrsen estämiseksi '

i?

KABJALA

ia saamat he oikeuden kaikilla laillisilla
ielmnlla «siä esteitä metsän haastautsel-

! Wuoden 1876 toiminnasta on mainit»
-tama heinäkuun 3 p:na ollut kokous: Ko»
!ioutsesfll oli saapumilla parooni R. 22re»

Hän esitti useita asioita, mainit»
taamme hänen esittämänsä kysymys:

| Kuinka estetään lnetsänhaaslaaminen
!ja kuinka sen estämiset annetut lnää»
,raytiet tulisimat seuratuiksi niinmyös
kuinka tulomalleat saataisiin estetyiksi?

Jonkun ajan asiasta keskusteltuansa
ja mäiteityänsä. suostuimat kotuksen
Menet herra paroonin esitykseen ja lu»

!pasimat kulin puolestansa koittaa paras»
»ansa metsäin suojelemiseksi.

Huomattawampia asioita oli taas e»
sillä 1873, joulukuun 9 pnä pidetyssä ko»
loutsessa oli esillä monien kuntalaisten
pyytämä kysymys, että koetettaisiin pyy-
tää kihlakunnan tuomarilta suomenkieli»
siä pöytäkirjoja.

Siirrymme Vuoteen 1789.
23 p:nö maaliskuuta oli esillä lahjo»

tusmaa-asia. Helmikuun 25 p:nä oli kih»
latunnanoikeus antanut enfimäisen lain-

, huudon maltioneuMos Nerenoffille, tul-
!la Kiioennaman lahjotusmaiden omista-
> jaksi. Nojautuen siihen, että lahjotus»
~maan entinen omistaja ruhtinas Uhwm-
>skij ei ole täyttänyt niitä ehtoja , joita

5 hän oli lumannut lampuodeille, oli afu
i llstll kutsuttu kuntakokous. Msimielises»
iti päätettim rukouskirjalla kääntyä Kei»

i farm puoleen anomuksella, että hän jo»
'ka „latsoo aina koiihäin alamaisiinsa pa»
rasta, möisi aimossa Mahmißtettujen pe»
rußtusten mukaan auttaa Kimennatvan
lahjotußmaan lampuodit wiljeltämäinsä
tilam tändelliseen omistusoikeuteen", Ta- ■
tä anomusta toimittamaan malittiin kun» '■takokoukfen esimies Antti Jantunen, lam» ;
puodit Kukkonen ja Tuomas Hytti»
nen. 13 p:nä joulu!, olleessa kuntakoko,

uksessa päätettiin mitä tehtäisiin' lahjo»
tusmaiden lunastamisen kautta maltion
haltuun joutuneille kiemari» ja kapalla»

taloille. Kirkloheira Hertzin ehdotus, jo»
ia luutui ieuiaciwastl, hywätiyckin:
„äA.ieiesiäm malniltuja taloja <i moi mi»
lenföän hyödyllisemmin lichttää tuin jiten,
etta ne miihlllä iorjauksllla muutetaan
:anslllouluhuoneiksi, släistä omat &i»
Mennaman kesliliemaiitalo Kimennaman
tylnssll. itfajajoen lest,li«waii loutjelän
tolassa, ,selä ramintolatalot Terijoella ja
Kuotwlaßsa, ratennetut sellaisille pai»
ieiiie, että rateimettamia tansalouluta-
luja tllslin möisi asettaa fmceliaumnil»
1* ja waliriktannmHe paiioille tunnas»
s».

Tärkeimmistä asioista m. 1890 ntai»
nittaloon seuraamaa: 2 p:nä maaliZk.
uu«eZsa kuntakokouksessa päätti lunta 21»
letsander 2:n 25-wuotisen hallintoajan
johdosta perustaa kuntaan Aleksander
2:n rahaston, josta korot käytetään mä-
hämaraisien tansatoulussa täynnin tjcU
pottaMise/si.

AUaa muosi 1881. Tänä muonna nä-
kyy olleen esillä kunnanelömän järjestä-

ja m. m. oli kunnan lau-
suktaMll ajatuksensa korkeamman suomen»
kielisen oppilaitoksen tarpeellisuudesta
ja paikasta Kaakkois-Suomessa. Kokous
lausui, että »korkeampi suomenkielinen

paikkakunnallemme on tarpeel-
Uinen, kun meillä, maikta meillä, kansa-

> lauluja saatuamme, aina jonlumnoinen
maaia korkeammalle op-ntotielle halua-
omaisia lapsia löytyy, ei kuitenkaan ole
Maltion kannattamaa op,
piloulua liiempana kuin Hämeenlinnas-
sa. Iymöskylässä ja Kuopiossa, joihin
lähemmä 400 roiisfcrn matkalle ei pai-

haimmallakaan halulla ja tahdolla Ma-

illmme liitä lapsimnme lähettää eikä j
kauemmin aikaa yksityistä kouluakaan j
»niille MipuriAfa kannattaa, sentähden on!
hartahin toimomme. että maltiowaroilla l
Wtifturin kaupunkiin, jola läänin pää» j
kaupunkina «m henkisen ja aineellisen e» j
lämän keskuksena, on mielestämme fo» j
piwm paikka suomenkielen oppikoululle, |
wiipymörta lllnnalettaisiw kolo slaak- i

lois»Nuomelle malttamaton henkisen e»
iämän ehto. juomentulinen torteampi op»

pitoulu".
' Satosi 1882. 24 p. maaliskuun loloul»
jesia jär/eZteuiin silta» ja jahtitooutien

'paliat, siten että tultakin tunnassa ole»
wan tilan sawulta maksetaan 20 k. Wii»
purin läänin luwernaöMe Qler-Nlomil»
le, sola nimitettiin senaatin jäseneksi,
päätti kunta osottaa kiitollisuutlaan lii»
ioskiijelmällä, jossa m. m. lausuttiin:

„Suu»sti kuin tunnemme tiitollisuu»
ten Teitä lohtaan. Herra Senaattori,
yhla suuresti me kaipaammekin kanfal»
lista tuwernööriämme, kuitenkin on meil»
lä pettämätön lohdutus siinä, että tie»
dämme Teidän nyt muuttaneenne la»
loeampaan n»ik«aan piiriin. Yleiset, tär»
teimmät a\iataaöS' olewan tuottawast:
hywissä ja luotettawisfa käsissä, niin

!«ttä ne ohjataan sela wko maan että
iueidan paihaaksemme. Tässä warmassa
watuutuksessa sulkeudumme Teidän suo»
sioonne, sydämmemlne pohjasta Teille
witookraa pitkää ikää, onnea ja lorkeam»
man siunausta".

kamassa lotuuksessa päätettiin toi» ,
meenpanna juhla tanZlianeuwos Lön»
roihin Stjrniaiji kansakoulutta ja
tää sähtosanoma 2önrothille.

Nuoden 1383 toiminnasta lvoimme
huomauttaa:

26 p. toulcfijuta olleessa kokouksessa
kysyi SStJfaH» läänin SJacntir-iljeltjSieu»
rart joljtofunia olisiko Äitcennatoan hm»

nassll soita, joihin njaftion fuäktnnirffel»
la laimettaisiin ojat. Kokous ivastasi, et»
iei ole niin suuria soita (!?) 29 p:nä
heinäluuta oli esillä Terijoen kesäasulas-

!ten laarirna leinmjarjeZttiZ. Kunnan pa»
perit ciirät fetSo millainen se oli. Mer»
liffeiDäi lvaln että lunta ei sen katsonut
itseään koskeman eikä lausunut sillä mi»

tään. '

NHan 'loppuu nyt kanttori Jantusen
wnnintalausi Kiwennawan luntalokoul»
sen ftuheenjohtajana, NarnncklVta, kun»
nassiNa elämää järieSttteää työ» oli
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kanttori Jantunen tehnyt lunnassmn.
me. Kiitollisella mielellä Äitoennaaxui
kun» aina hänen työtään muistelee. N»<
tvalltaan luntalotomsen efimiehetsi Mli.
to Pimiä, jota pöydän päässä tähän a«.
ti on iZtunuk. Tämä toimintalausi os
siksi lähellä meitä, ettemme siihen tule
niin yksityistohtaiiesti kajoamaan. Huo»
muutamme loain tälkeimmistä puolista
Kiljastokysymys «li esillä 1884. Aitoen.
nawalla toiminut naisyhdistys taijos
kunnalle kirjastonsa, jonka kunta ott>
tvastaan. Tänä wuonna iowistettiin ko.
wasti niitä lapsia, jotka eiwät käy kylä»

I luwussa.
Syyskuun 27 p:tsi oli pyydetty lunta,

kokous, jossa päätettiin pyytää kruunu»
tunnossa olemia melsämaita lampuodeilk
jaettmvalsi. Perusteluissa mainitaan,
että sanotut kruunun metsämaat on ai.

'komuZ muodosta» kruununpuistoksi. Itä,
mä maat oli Franskan yhtiön hallussa
ja sahanomistaja Winuerg ottaa juuri
isommat puut. Pelättiin ettei talonpa»

iille jää ed«S larjalaidunta, jos toaltio
ei anna lupaa laskea eläimiä maalleen.
Jos wahingosfakin pääsee kruunun rnaal»
le. lnoi seurata uhkasakko. Anottaisiin,
etta lampuodit lunastushintaa toastaan
saisi ne lunastaa.

Joulukuun 20 p. kokouksessa lcskustel.
tiin isonjaon hankkimisesta. Kulvernöö»

!rille päätettiin huomauttaa jywitykfen
loppuun suorittamisesta ja pyydetään wä»
hintäin 2 maanmittaria ensi kesänä ja»
koa to:n:iltamaan. Huomautettiin miten
surkealla kannalla on maanwiljolys, kun
jmaat «i ole jaetw. Kukaan ei tiedä mi»

', tö koleaa hän toiljelisi, Titäpaiisi on
kunnassa metsäwartioita
\a forZmeßtari ja tämä kohottaa fciffi
maiden lunastushintaa. Huomautettiin
entisestä orjuudesta ja olojen nykyisestä
nurinkurrfuudeZta ja toiwottiin pikaista
toimintaa kutveruööriltä.

to:na 1885 marraskuun 9 t»:n lolou?»
sessa leskusteMin m/su
lakirjan johdosta/ loslen» 15,000 mll»
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Kitvenna! eli Kiwinebben, kuten se
nimi wanhojen herrastapojen aikana luu-
lui, on luonnollisesti kaikkien muiden paik-
kojen leskellä eli naivalla. Kumminkaan
s« «i «le ..taitoaan namalla", jossa Num-

misuutarin Eskon sielu pyöri silloin, kun
hän oli Mpannyt päänsä täyteen ma<

lena mimaa. Ei, maan se on yksinker»
taisesti Kilvennamalla,

Uarhaiten felfotää muuten tämän pai-
m maantieteellinen asema, lun katse»

letie tähän yläpuolelle pantua karttaa.
Sen on eräs sangen oppinut mieZ laati»
nui jo monta sataa wuotta ennen kuin
meistä nylyisistä mieliosista yksikään
«ielä tepasteli tässä maailmassa. Ia
ftinapä kartassa hawaitsette leskellä suun-
inueen penninrahan kokoisen ympyrän,
i°nla '.nnpäiillä on neljä koreata kruusa»
jgta. Siinä oti'*rfMnapa elikkä wäZ-
tinki, jossa monen monituista kertaa ta»
pella latistettiin ryssän kanssa ja jossa

Sortavalan piirin Kansakoulu-
|en tarkastajan Kurinpidollinen

rankaiseminen.

Joku päiwä sitten kerroimme U,

T:n antaman tiedon mukaan että
Sartalvalan piirin kansakoulujen tar°
kastaja K. S. Kmkkonen joutuisi se-
naatin toimesta kurrnpidollisesti ran-
gaistamaksi sen johdosta että oli sal-
Knut eräässä opettajain kokouksessa
panna roastalauseen tarkastaja Sa°
downikowin erottamisen johdosta.

Oikaisuksi tähän mamittakaan ettei
Sortaloalan piirin tarkastaja ole K,

S. Kaikkonen, waan tarkastaja T.
Saarnio, jota siis tuo senaatin aiottu
toimenpide koskee.

etlMtä

awajaisjuhlaa

myös aikoinaan wallitsi fe Linnanmäen
kuuluisa riiari.

Tämän päänlllvan alapuolella on sit-
ten pienen siilvettomän tuulimyllyn ku«
wa. <s?e wlli kyllä merkitä kirkkoakin, mi-
ten wain kukin tykkää. Ia jos siitä
yhä edetään, niin tulee sellaisia somia
lusilan terän muotoisia suilakleita, jotta
rnerlitsetoät mikä järwiä, milä mitäkin.

LoS mennään yhä alemma, niin jou«

tullaan Wiipuriin. jossa myös on wäs-
tinii, maikkakaan ei niin uljaan näköinen
luin KiwineNen.

Toisella puolella napaa liertelelvät
taasen SeestrinjäN ja Wäxen wirta kun:
Styx ja Mheron manalan wailMla. Ia
näiden »virtojen wälillä on tuo julmetut-

ien suuri ympyrä elikkä rackasää, josta

paitsi SeKtrin jokea, saa toinenkin «li
SaieZjoli alkunsa. Tämä suo on siis
myös nähtämästi jonkunlainen napa, kun
iniä wedet lähtelväV lahteen eri suuntaan
nutistamaan. ~"

""■"■

W iltakirja! Helsingin poliisi-
mestarin wanl,emman apulaisen wir-
kalln on annettu SSaafan poliisimes-
tarille, luutnantti A. Malmbergille.

Lislsan kauppala-afia. Liek-
san kylän Pielisjärioen pitäjässä kaup-
palaksi muodostamisasian on senaatti
lykännyt waltiowaramwaliokunnanwal-
mistettawaksi.

Lieksa Nurmeksen rautatien

wietetään Nurmeksen kauppalassa 15
pmä lokakuitta. Juhlajuna lähtee
Joensuusta mainitun päiwän aamuna

Ao 9,10. Nitrmeffen kauppala ja
maalaiskunta oivat asettaneet yhteisen

i toimikunnan juhlaa järjestämään.

ymtvefcfcen.
•*-**-•*?--

'inään. [jjf! ! ' '«*{

Mela on tällä larlallä' naWiwänä
muitakin huomattllwia paäToja, n«."m.
tuo toisella rannalla olewa Wammelsuu,

Mon woidaan sellata Wiipurista lau
moma ja meneillä sela hätätilansa luu-

, tillä ja ospingillätin. ~

. , i ■I Mimpänä kailkea nutitta, melkein jo

maailman rajan takana, on kartalla No-
; teborg, jota myöskin zstähkinänlinnalsi

, kutsutaan. • i: • , --"M--

! Siinä se sitten onlin se, K!lmnebben.
'Waswa» wäittämättä se on merkillinen
!paitla. Se on sellainen ollut alusta si«
*iäen ja tulee sellaisena ainaisesti pysy-

EM minulla oikeastaan ollutkaan
muuta sanomista luin tahdoin Ivain tä-

män tvaluuttaa ja kohottaa hattuani tä«

män maailman leskugtassa olewan pai-

lan asujamiue lun nyt näet kerran
ollaan niinkuin juhlatuulella.

Mulatti.

Lapsihalvaus.
Top ans Lappeella.

Wiime wiikon tiistaina sairastui
Lappeen Mentulan t.)lässä asuman
Hi r m kirnujen talollisen l%urai*tié§
poika ja paikalle kutsuttu piirilääkäri
toht. K. A. hällftröm totifi taudin
lapsiha liu a ukseksi
lytis ac. emt.). Nuorukainen olisi läa-
karin arwclun mukaan wvinut wiW
taudistaan parantua, mutta ennen pit-
kää sai hän myös keuhkokuumeen, jo-
ka wiikon kuluessa wei nuoren mte<

heu ennenaikaiseen hautaan. Potilas
kuuli wiime tiistaina.

- Apteeikari G ». Henrit-
fanin >tlP3!7din on hakenut ainoas-
taan farmaseutti Adam Zoinincn, jota
pafoefee aptecttarl 33. Äelandenn ap-
leetissa täällä.

KARJALA

Lahjoitusmaa-oloista.
Lllhjoitusmaaolot omat wstaasti

Kiwennawantin pitäjää painaneet.
Kiwennawalla owat lahjoitusmaa»

herroina hallinneet Ruotsin aikoina
ui«at piispat, sotaherrat ja wirkamie»
het. Heille annettiin useasti maan osia
pitäMtä. Pari sentään lienee haMn°
nut koko pitäjää. Wenäjän alle jou«
duttua alkaa warsinainen lahjoitus»
maa>aika. Wiipurin linnan päällikkö
Matwej Nejelow sai lahjoitusmaaksi
18 kylää. Kun hän sitten 1723 kuoli
sai hänen tätinsä Aniiia Kirilowna
Tolswi maat. Hänen iälleensä hallitsi
näitä Nejelewin leski. W. 1741 sai
maat kenraali Dimitri Schepelew v
luiseksi omaisuudekieen. Scheftelew'il-
tä ne joutuiwatkreiwi Schuwalow-su«
wulle. Heiltä osti ne 1768 senaattori
Tschernischew. Häneltä ne siirtyi so°
takuwernööri Saltikowille 1780. Sit°
temnnn mainitaan omistajina Orlow,

Mele», Uhtonyhi. Systerbäckin Ji»
wääritehdas ja Panttthuone Meyer &

kumpp
Lahjoitusmaa elämästä, fen luo-

mista kärsimyksistä ja tuskista pu-
humme tässä rajoitetusti: Mitä tulee
ensin hallintoon, oli lahjoitusmaa» '
herra yläpuolella lakien. Kun talon-
potka turwaantui lakiin kärsittyään
mieliwaltaa, aiheutti tuo turwautu- ,
minen yhä uusia kärsimyksiä. Wirka-
miehet pitiwät herrojen puolta. loZ
talonpoika rohkeni törkeimpicnkin
wääryyksien hä,:uä kohdatessa toas*
tustella ja omasta oikeudestaan huc>°
luauttoa, aiheutti se hänelle pieksä-
mistä. Sellaisia pieksämistupia oli u»

seassa paikassa vitäjää. Saman kohta-
lon alaiseksi län joutui jos ei jak'a°

nut suorittaa raskaita päiwätotta.
3taimisiin he eiwät saaneet mennä
ilman herran lupaa toisen ftitäjaläi-

féa kanssa. Jokaiselle on tunnettua
koiranpenikoitton iniettäjäisjutut.
Luonteeseen tämä elämä painoi mer-
kit, jokka eiwät Mhällö yäwiä. Aina
täytyi pelätä ilmiantoa, jokaisen wäli°
aikaisenkin iMnön wirlamiehen juo-
ruZta Moi ai! utua mitä whoiftmpia
seurauksia. Wenäläiset ainekset kylwi-
mät iwiisiin kaikenlaisia taipunmksi-
aan: laiskuutta, wiokiaiäta, juopu-
inusta, panettelun halua, kumartele»
mista j. n. e. Mieleen heräsi toimotta-

| muutta. Karjalaison kaunis pohja-
luonne särkyi, mielessä alkoi Palaa
wirwatulia, jotka sitten houkutteliwat
kansaa wieraille- ia huonoille urille.
Olot zohtlwat siihen, että sen aikuiset
kirjat sisältämät merkintäiä tällaisia
„pellot nurmina", ./asukkaat metsäZ-
sä" „ci kukaan tfebä missä he omat".
Wäkiluku näinä lahjoitusmaa aikana
oli seuraama: 1728 (Tolsts,i'n ala-
na) 427 henkeä: 1740 oli 495 henkeä:
1753 (Scnevelewin aikana) 783 hen-

•■ keö; 1770 (TsHernMeww aikana)
: 1165 henkeä: 1780 (Tschl?rni'cb?win

1 aikana) 1759 lwnfeä: 1807 (Saltiko-
iinn aikana) 2561 ftenM.

MNö tulvalla nämä olot sitten wai«
luttilvat elämään, siitä on meillä su»
rullinen tietoisuus. Kun lahjoitusmaat
lunastettiin oli Kiwennapa niin su»
rullisen autto. köyhä ja onneton. Ei
tahtoisi johtaa mieleen sitä lumaa.
Asuinrakennukset ränsistyneet, katot
putoiliwat lisään, karjakartanoissa ei
kattoja, pelloilla risuaidat. Maat mo.
ninpllikoin metsistyneet, ihmiset nään»
nytsttyjä. Jokainen heistä kantoi sie»
lussaa surua ja toiwottomuutta. Pal«
jon on tarwittu auttawaa kättä, yheis»
harrastusten auringonpaistetta ennen»
kuin orastamaan on saatu elämän
toiwa. Mutta iki-iloksemme me näem-
me että me olisimme Voineet nuasta.

Mutta nyt uusi suru ei uufi
se lllhjotusmaa-mkojen musertama su»
ru on taas kolkuttamassa kotiemme o»
Mia. Pitäjäämme s? vsv.<i Wenäjään
liittämisellä. Suojelkoon se, joka suo»
jella moi, ettei tuo suru enää sieluihim.
me painuisi.

A
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Rinpnjinuiskaali ÜbrecbL
Saimme eilen aamupäiwällä Hel-

singistä sen surullisen uutisen, että
Helsingin laupungimuistaali Otto No-
millo Fredrik Albrecht oli tur atm

Eta 8 kuolleena Helsingin kaupungin
talon portaissa.

Hänellä oli rewolweri oikeassa kä-
dessä ja ohimossa ammimayaama.
Paikalle saapuneitten poliisien toimia
tottua alustawa tutkintr, wietiin ruu-
mis patologiseen laitokseen.

Pol'ls'-i arwclun mutaan on kysy-
nws i e murha staia se tapah-

: ninut tv 7 aikaan aamulla, sillä kun
ruumls tonrnttim ei se xoxAå ollut
kylinä.

Myöhenunin saamiemmef : ;tojen mu-
kaan oli mainaza wiime tflfc'sa wa-
titellut huonontunntta teinm.vrHaa.
Naisinkin hän oli walitellut hmmoa
ruuansulatusta ja watjawaiwoja, kaik-
ki seikkoja, jotta omat '.voineet myötä-
waituttaa surulliseen tekoon. Mainita
sopi', «ta wainajalla oli joku määrä
lanpunginwiskaaliua kantamiaan wa-
luja alittamana. Wajcms ei kuule-
mamme mukaan kummin! .n ole niin
juuri, ettet sitä olisi saa.nt peitetyksi.
Sitä mastoin kerrotan, rcainajaUcr
muutenkin olleen huonot raha-asiat.

JDr.oa olemassa huhu, että herra
Albrecht olisi pormestari
Cajander-m.uuajnn as:o^)in.

Kaupunginmiskaoli Albrecht on ftm-
nmyt Helsingissä helmik. 7. 1844.
Tuti ylioppilaat 1864, suoritti tuo*
mar!Ntutkii!!wn 1871, pääsi auskul-
tantiksi Wiipnrin how>oikcuteen sama-
na muonua. Helsingin taiipmiginmiä-
kaalina wainaja oli m.,odesia 1879.

Toimessaan Vainaja oli tunnettu
taitamaffi ja tarrnoftnafft. Wanlnchen
wäkiwaltamen lopp» ci »oi olla tan-
salaisisja tylmiKtysiä hemttäuiättä.

Pastilaitk.s Mipunu paAi-
femttörui l:jcu haaraosaston HMljatfi
00 mmitctty ylimäär. firjarpitäjä Fait-
ni) A. Tanuuuzen.

Rajakiwi

Älä pane pullia kaalimaan martiialsi, 818,
pane tuenalaista Jos menet

joskus elfirnäau roar toitaroaa tawalaa, lön-
dat paikan, muuta et.

Kun rajatäyniilomitca wiime wuonna tar-
kasteli rajaa Cuomen ja WenNjän wälillä,

huumattiin että rajllliwet oliwat hawinneet.
Onhan rajalla ollut nienäiäisiä sotilaita mai-

tijoina tiheästi luin telefponicnltoäitä". Muita
siltenlin. Kai frnroiloitnsa lulmatiwilsi ne

kehwelsiwät. Se nyt n ihmetytä, lun muiZ-
iaa milen wenaläinen, „!Nielligens>in lutta"
suhtaanmi Stalypin wainaian kelloon. Raja-

käynltlomite» päätti asettaa uudet ttroet, 3

mlr. loileat ja. lai siitä jyystä että »ainjat
! tuntisimat enemmän hm»Uritusta ja rehelli-

Lehtemme tämän pai-
wän numero

llmeZtyy suurena 24 fiwuisena „Ki°
mennLluan numerona". lutjlanume»

ron wnrsinaisen tckctin latomisen ta>

kia «n täytynift jättää pois joukko
mtjöhemmin tulleita tärkiitäkin uuii-
sia. Lukijamme tämän puut»
tecllisnnden fumminnu anteeksi.

Wakuutusta koskeman lain-
fäiidänncn uudistaminen.

Senaatti on hywäksnnyt lamwal»
mistelukunnan fnunmtslman ehdotuk-
sen walmiötannsta warten asetukseksi
wakuutustoimesta ja wakuutuswälipu»

heistä Suomessa.

ieCiasiotUtu
syyttä wartioitawaa tawaraa totjtaan, halat»
tiin liween risti. Mutta lun liiviä »ietiln
pailnlleen, otti Tysterbäclin metsäheira ««

wlawarikloon. Hän pelkäsi, että suomcllll»
set iutliisiiuat ja otllllsimat pc>l,n pyhäilM»
näjän maata ja yhdistäisimät kapinalliseni
Suomeen. Kun komitea sitten taas kokoon»
tui ja metsäherra näki että mustan mullan
maa jää koskemattomaksi, saatiin ttmet ajel»
taa. Juhlallisesti ne wietiin pailalleen, saat»
tojoullona komitean jäseniä, sotilaita y. m

Mutta mailla limessä on ristikin, jota py»
hä Wenäjä lumartaa, aiotaan nyt 1010 raja
siirtää Toiwitaantohan taastin »ajalimill
hnwiloiden liwijailoihin - ?

Wääriä rahoja liitteellä
Salmissa.

Muutamia päiwiä sitten meuiwät
pari Salmin Mantsinsaaren liikemie-
hiä Pietarin ja ostimat jauhoja taup-
pahuone A. A. Doinikoffilta. Wenäjän
rahojen puuttuessa antoimat ukkoset
Suomen rahoja lisäksi. Näiden jou-
kossa wastaanottaja huomasi heti yh-
den kpl. sadanmarkan setelin omate-
toiseffi. seteli on uusinta mallia ja
Suomen Ihdyspankin nimellä marus»
tettu. Rahan kertomat miekkoset «aih-
taneensa muutamilta petkuttajilla, jot-
ta owat pitäneet ammattinaan oma-
tekaisten rahojen kauppaamista Impi-
lahdella ja Salmisia, ja niistä on jo
Impilahden nimismies wanginnut kol-
me miestä ja passittanut mestarit lsä«
uirnvankilaan odottamaan ansaittua
palkintoa.

PIRRo uutisia.

Perjantaina Lokakuun 6 päiväni

i'Jhffo Uotinen, kunnallislautakunnan esi-
miehenä Erkki 3. Elflvengven.

Stniwmtatoan laajan kunnan laajaa
toimintaa olemme ylimalkaisesti katsel-
teet Jiopuksi lienee melmollisuus maini-
ta nimiä näistä kunnista, Kimennamasta
ja Terijoesta, joita yhdesjä on tässä kä-
sitelty. Seuraaivai nykyisestä po:-
w>:Bta omat innolla kunnallisasioita har-
raZianeei: T. Kruus, M. Pimiä, I. Ha-
wia, 58. Paljakka, M. Paalvolainen, P.
Pyykkö. H. Huuhtanen, William Wir3i.
Juoseppi Seppänen, O. harjanne, P.
Paamolainen. I. Paaivolälnen, P. Pul-
linen. M. RoZsi. E. LindyMist, <S. Ä.

y, m. Riittäköön heillä rooi-
mla kaslvattaakseen elintooimaiset kunnat
itäisiä kahdesta rajawaitiosta.

>

fiuviia-asutuftsesta.
Omituisen leimansa paikkakuntamme e-

lärnaDc on antanut hutvila-asutus. Kym-

menia tuhansia huwilawieraita saapuu
i joka lesä noin tunnin rautatiematlan
| päässä olewaZta Pietarin kaupungista

iasettuen kesäänsä wiettamään waisintin
\rautatien asemain ja merenrannan lähei-
i'siin kyliin. Tiunän kautta owat nämä

allusaan maalaiskylät kokonaan muutw-
neet ja saaneet alkuperäisestä aiwan poik-
leanxin ulkonäön. ■ '—

«eUertäwien laihopeltojen tai wiherta-
_wien niittyjen sijasta saa täällä nähdä
enemmän tai wähemmän aistikkaita huwi»
loila, useammin jälkimmäisiä, ja niiden
ympärillä tiheäwarjoisia puistikkoja. Ta»
hi wetäwät kokonaan katselijan huomion
puoleensa pitkät riwit mitä erilaatuisem-
piä liike- ja kauppataloja, joista useat
muukalaisten omistamia ja joiden selaan

wiljelyslainarahaZton perustamista. Kun- 1 'ieaaii iolmejatllaiolmetyiiimenta (S3O

ta ei katsonut rooinxrnja ottaa, tun tilat '■ farantaäöjrfö ja sila toogteiä iatsisataa-
wielä oroat jakamalta, päätettiin kiit- ' yhdetsänkymmenTä (290) [uminaääniä,

tää taiMtsesta ja odottaa itämällä oja« joien tuli siis kuniatowulsen päätökseksi

jajoa#
•

' ' i wa'lwaißtalon perustaminen. i
Muuta siinä Muodessa ei ollut huomat' j Ajmsia mautettiin ja oli «alittaja j

tatuaa. Vuosi 1386 oli toimen wuosi. \ Matti Huuhtanen Ähjärmeltä. Hänen
16 p:n kolvuisessa oli esillä Viipurin walituisensa oli esillä tunialoloutseZsa 14

läänin maanwiljelYlseuran johtokunnan P. yuhiuuuta 1890. Asiasta pitkän ajan

Sijefenä, iossa se ilmotti. että se oli i leskusteliua kunta päätti. iralit*
päättänyt tämän wuoden ihysluun ajalla tajaan wiwoen, että fcöeraääri antaisi
.oimeenpana maanmiljelysnäyttelyn Ki- aikaa wattuaistalon perustamiseen ja te-

vennawalla. LäZsä kokouksessa lvalirsi temiseen.
kunta toimikunnan asiaa ajamaan. Toi- Seuraaman kerran suleltaa ana eplle

milunnan esimiehet. Malittiin M. t. lirk- syyskuun 13 P. 1891.

ioherra k. sf. Toikka ja jäseneksi kunnat- raukesi mielä tällätin fotoa.
liNautalunnan esimies N. W. Älgren, Wasta wuonna 1908 saatiin ääneschk-
toulun«stari Milka Pimiä: maakauppiaat sella päätös asiana ja malittiin toimitun-

h. Paamolainen. P. Paamolainen, kiri- ta a)iaa ajamaan. Nyt on jo maa os-

loraadin jäsenet A. Huuhtanen. E. Kir- «tiu ja rakennushommiin ryhdytty, mm
jamainen ja P. Pohjolainen, konfakou- että kohta saa Ki!uenna>oan kunta uuden
tunopettaja F. G. Oksa. tullitoimitsija ajanmukaisen
N. Törnroos, maakauppiaat Juhana Uo- Tomen kysymys näum ajoilta oli Te-
tinen ja P. Möpä. opettajatar Katri rijoen huloilaelämän järjestäminen.
Peuonen, emäntä Maria Paamolainen. Asiasta oli tehty kunnalle laaja ehdotus.
Hanna Paamolainen ja tullinhoitajan ja oli kuntakokous 1891 Terijoella hei»
rouroa A. Olgien. nakuun 5 pnä, mutta ikuiseksi wahinaoksi
' Samassa kokouksessa tekee opettajisto iertjoelk tuo HYMä ehdotus hylättiin,
.lina' siä ehdotuksia kunnan elämän jär- Muista kysymisistä on mainittawa

leetämiseksi. Ehdotukset koskimat söäZ- lansatoulukysymyZ. Vähäisestä alusta
topankin perustamista ja kirjastojen sär- jfe on kehittynyt laajaksi lansanmalistus.
jestämistä. SääZtöpanMa kaikki muut j laitoksetsi. Onhan Kimennamalla jo 21
paitsi kauppias B. Seppänen Pamvna- ! koulua (niistä 3 Terijoella). PonteMaa
iältä maswstiwat. Toisessa asiassa hy- työtä omat edistysmieliset ainekset saa-
Mäksyttiin erinäisiä toiwomuksw. neet tehdä näitä läpi ajaakseen.

Asia. joka muodostui pitkänaikaifeksi MaittiustaisteliVsa on kunta saanut
polttolysftmykseksi. oli mai»ai«talokyfy« .ankarasti ponnistella. 1878—1906 on
«tm. Itz99 asetettiin toimikunta pun- «sillä 141 mäkijuomakauppa-ano»
ninemaan asiaa. Tämä toimikunta esitti.musia. Kunta on 120 tapauksessa maZ-

mietintönsä 1390. tustanut & 21 puoltanut.
toimikunta ehdotti MaiMastaloa. °!aja,ltuu.stotysymys on ollut kunnossa
Tämän endatuksen nyt tässä Tofoursel» 'esillä, mutta se ei ole läpi mennyt,

le esiteltyä myönsimät' toiset maimaista- i tzdistysmklisyyttään on kunta osotta»
lon talveelli>seksi. ja toiset taas moittimat nut amustamalla hymiä harrastuksia,
iitä ivastaan, ja kun asiasta keskusteltua kunnasta erosi Terijoen
»' saamuiettu yksimielisyyttä, niin täytyi kylä itsenäiseksi kunnaksi. KunnalliZhal-
f* ratkaista äänefitiffellä, joten saatiin Onto' alkoi Terijoella 1 p. tammikuuta
"iditte, että maimaistalon verustamista 1911. Puheenjohtajana toimii toimittaja

maalaiskylän Monpoi*aisa?uimot, jcs

niitä jossain siellä säällä on Mellä. Hu?-
futaat näknmättömiin, Kytien kujilla o-,

j dottaa wihaan tapacmxmfa tatvallisiZta
palaajaa rahvasta

jinuuta luin poMeustapauisissa ja siellä
! inisiä huwila-asutus roieiä ci ote täytiä

!waliausta ehtinyt tehdä. Talonisännät
,ja Mahankin lvartruneemmat poikaset is°
hitaat <en sijaan kyyditen
muukalaisia isäntiään minkä Oma ra-

muksi ajetun he!'oosensa kawlaista saawat
lähtemään. Glllwemmin näet nätee ia-

lonpojalla hywin hoidetun hewosen ja a-

jopelit, mutta niiden omistaja pitääkin

usein tiinni toietä entisestä isäinpeiin-

nöstä eikä ote antaurunut kokonaan sen
wirran taataan, jota ivastuZtamaan tä-

kalainen talonpoika on tähän saail» ollut
liian heitto.

HuwilaasuruZ ei ole muodostanut ai-
noastaan tljlien ulfonaän, se on ulotut-
tanut waikutuksensa myös wäeston elä-
mLän ja tap-ihin tuottaen siinä laajalle
ulotiuwia seurautfta. Ennen huwila-
asukkaiden siirtymistä rajan toiselta puo-
'lelta näihin Min, elättiwät talonpojat

itseään ja perhettään parhaastaan maan-
Viljelyksellä ja osittain kalastuksella.
Kumpikaan ellinkeino et ollut kehuttamalla
lannalla, Varsinkaan edellinen, sillä lah-
jskußniaaolot olilvat sen miltei kokonaan

tu7ah3uttaneet. Talonpoikaa, jolle pie-
! nimmariakin tilallaan tai rakennuksis-
saan tekemästä korjauksesta lisättiin we»
roa ja päiwatöitä. kosla muka oli lvau-

räsrumaan päin, ei tietysti haluttanut
ruweta Viljelyksiään parantamaan tahi
laajentcnnaan.

Vieraan Vallan sorronalaisuudesta
täläläistä talonpoika» Vapauttamaan

riensi Hiihdoin Suomen ivatiin. Kalliil-
la hinnalla lunasti se nämä maat muu-

tälaisclta isännättä antaalseen ne wuo-
tuista luolcniöta wllZtaan niitä wiljete-

luille talonpojille.

Ityt olisi luullut pcaxmmm ajan loit-
taueen, jonka luomien olosuhteiden wal°

titeZsa sorron yöstZ naßtettn wäest öolift
pääsjyi osall.setii cdistyiscn ja loapauden

runsaista heoelmietä. Parempi aika sille
tonn tolttilin 'simZ suhteessa, ettei ku-

taan että» pakottanut sitä ofenaan mait-

ia itsenäiiynttään eitä estänyt ivapaasti

elineytojaan paranicunasta ja laaje.lta-

lnasta.

yllätti täkäläisen ta-

lonpojan mettein Vastustamattomana
woimana jjöMc luirletea ja yhä laaj:m°

malle kSé&aOoä huwila-asutus. Muu'a-
lainen tuli tarjoten kultaa puutteen ja
köyhyyden kanssa taistelemille maanivil-
jeSjpme ja pyysi heiltä aluksi roain palan

merenrantahietiktoa, joka ei mmitoin
maanwiljelijälle mitään tuottanut. Hou-

oli liian toietteferoä ja moni möi
Vieraalle tämän pyytämän maapalan,

enn ntuin itsekään cli saanut siihen lo-
pullisesti »valmistetun omistusoikeuden.

Aluksi luowutiiin wain wiljelylselle so-
pimllttllmia alueita rantahiekasta tahi
-kuiwista petäjiMkankaiZtll, joille nyt ko-

hosi huwila huwilckn jälkeen. Mutta wai-
walm saadut rahat myös yhtä helposti

meniwät, tulosen lisäännyttyä laswoiwat
menotkin, ja kun ei lvalisrus e»ä tieto

saaneet määrätä elantosuhteiden järjeZ-
tämMä. jouduttiin kiusaukseen myydä

! wUjelyskelpoisiatin alueita, marsinkin kun

lysynnun lastvaetzsll hinnat huimaatvaZ-
'sa wauhdizsa kohosilvat. Asioiden lehit,
tymiZtä tähän suuntaan jouduttinxlt wi«>

lä feN muualta tänne siirtyneet että
paikkakunnalla kaswaneet lukuisat keinot.
telijat. §im toihdom perintölirjain ja»

koaiia tuli, oli maiden siirtyminen muu-

kalaisten halttuun melkein korkeimman en»

d:n, joista Suomen roaltio oli aikanaan
niin talliin hinnan suorittanut, nähtiin
nyt si> suureksi osaksi luisuneen takaisin
wieraZten omistajain lasiin, ennenkuin

ensmnnaVnen ostohankekaan oli onnelli-

feen päätökseen saatettu.
Itsestään selwää on, niitenkä tässä

«uoiwssa aMmm paaZsi,t huivila-elämä

tuli suurelle osalle iansaa iurmiollisetsi
>ekä jnvcelliscssä etiä taloudellisessa suh-
teessä. Sen muiana lewisi muuientm
walistukseZta osattomaksi jääneen rah-
ivaan keskuuteen kaikenlainen kewytmieli-

syys ja turhamaisuuZ. mitä lvain tämän

laatuisen elämän seuralaiseksi \aaitaa
luwitella. Lisäksi painaa rajaseudun a«

| sulfatta juoppouden lirouZ, joka aina
muuten! in pimeänä peikkona hiipii sinne,

missä taiölelu jiweellisen elämän tasa-
painon säilyttämisestä on kiiivain.

Näin on huwila-asutuksesta, joka toi-

sissa oloissa ja kohdatessaan »valistu-
neen pittumiljelijä-joukon olisi «voinut olla
mitä tehokkam keino taloudelliseen ja

henkiseen hhwinwointiin kohoamiseen, nyt

tullut tämän paikkakunnan sekä sftveelli-
sen että kansallisen elämän ivaara.

I. A. Pimib.

Sortawalan kanppiasseu-
tan sääntöjen wahwistusanomuksen
on senaatti lähettänyt Wiipulin lää-
nin tuwernöörin ratkaistawaksi.

Isä (a poifta.

J!itt>ennanwn isosta perintötilasta lalst
wuost juten wanhin poika Terijoki talon
mkalistomaille omaa mälliänsä pitämään.

Mä antoi wielä pojallensa ralentamansa
talon ja kolikoitakin kouraan runsaanpuo.
teisesti ja sanoi: ..Koetahan nyt omin
neuiuoin matkailla".

Poika on nyt woimiaan koetellut ja hy»

wiiiihan tuo elämä tähän asti on solu»
nutlm. TyyiyiMinen on isä poikansa pon»
nisieluihin tähän asti ollut. „Hywinhän

le yaskali näkyy yrittelewän". ajattelee

Sofafuurt 6 vnö. siis tänään, on nht
järjestetty Kitvennawan "isossa lvätitu»
wassa sellainen yhteinen perhejuhla, t>S«
\a entista ja nykyisiä asioita ajatellaan.
äßuiTa aiateUaan "lä-Icrsrstan luin isä
ja poika luuluisiioat yhteen taloon ja mo-
lemmilla olisi perintötilan nimi. Tämä

hetlelllnen yhdessä 010 tuntuu taas län»»
mittawän mieliä ja muistot molemmissa
ehjän yhtenäisyyden tunteen herättäwät.

Tämä numero, joka nuo yhteiset muis,

relut meille lertoo ja ikuistaa, rohkeaa
jentähden täyttää nimeä ..Kiwennawan
numero", maitiapa se lahden lunnan, Ki>
wennawan ja Terijoen asioita käsittelee»
Nn.

Tyo Perjan»
laina on kansakoulun juhlasalissa tl»
puoli B—puoli 9 ip. luento yhteis,
tunnallisista lysymyl.
1 i"§ t ä ja puoli 9—puoN 10 ip. le 8.
jiuStciua (Wiipurin asuwsoloiZta)..
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Perjantaina Lokakuun 6 päivänä

Aiwennawan numero.
STtnä lukija et «ljca ole tullut ajatel»

leefji kuinka paljun työtä, waiwaa ja ai»
n«ita on «ihan numeroon uhrattu. Ker»
ron sinulle hiukan siitä.

Jos sinä irrottelet nämä lehdet kailli
«t, toisistaan ja asetat ne peräkkäin niin
saisi iämän mr.neion 1010 painoksesta ma.
w«, jota ulottuisi Heiijoen rannasta
Maudun tlllolle asti.

Jos taas l«i«el«t laitti palstat irti toi.
.istaan ja asetat ne peräkkäin, muodostui,
N 67. im. lew«2 kaistale, jonka pituus
olisi 1,103 kilometria. Jos iälle lms,
talle asetettaisiin ilMifiä toinen toiseensa
kiinni, toimittaisiin laiili Suomen asu!»
taot, ennenkuin liuska täyttyisi.

Jos sinun pitäisi lukea lehden kolo pai-
nos j» tekisit 8 tunnin työpäitoiä, kuluisi
sinulla aikaa 31 touotta ja 8 lmikoutta.
Mutta sinun täytyisi lukea myöskin pyhä
ja juhlapaitoina 8 tuntia.

ssoZ taas painos asetettaisiin toaaka-
laudalle, tartoittaifiin toiselle puolelle
noin 40 miestä, ennenkuin toaalalauta
kohoaisi.

Ja? sinun pitäisi kirjotta» kolo painos.
' pitäisi sinulla olla Aatamin ilä. sillä sn»

hen menisi sinulta, jos pyhät ja aret fir*
sottaisit 8 tuntia päitoässä, yhteensä 630
touotia. 1 kuukausi ja 20 p. Sinun pi-
täisi olla silti liytoin nopea kirjottaja.

Ja sitten tölkein tieto sinulle litoenna»
palainen. Paljonko painoksesta tulisi
„fätsävafter'a"? FoB poltat päi!oäZ''ä 30
fätläö, liittäisi sinulle tästä painoksesta
fäl>luvap??'a 4413 wu?detfi,

Cnhan siinä iatoaraa.

,/He yn odel nicht Seyn"?
jQtl\\v.sis)å licneli eilen todemnulasull-
oen ivaatimuksella huhu, että heira Frans
Seyn eroaisi ternaasti meidän puo-
lestamme —. Suomen ienraalikuwernöö»
rin paitasta. Hänen sijaansa kerrotaan
«lstuiuan kenraali Dratsheivstin, ent.
Tuomen rautateiden päätirehtöörin, Bob-
rito!r»!n ajoilla. Tämä hentilömuutol on
muia tapahtuma lähimmässä tulelvai»
zuudessa. Hoetaan, että ratkaisu olisi jo
lctpahtunut.

Ken elää, nätee.

31 aio. Wremj«ln roZlvojli-
tu t Wiipurista luetellaan leh-
ben eiMpäiwän Viipurin fähköfanomaZ-
sa, saikli loiZlawassa järjestyksessä. 2o-
puZsa kerrotaan komendantin ja kulter-
Noorin urjtamjista julistaa kaupunki so-
tatilaan.

st<filen kaunistulsekfi on sählösano»
maan lisä"!), että yksityisiä ampumahai-
johiffÖ, etenlin hamärisfä. pannaan toi-
mein Wlipurln limpäriZU^lä.

Helsing'Ztä lennätetään lehdelle, että
Wiipurin pamaukset owat kiinnittäneet
<l2:scn armeijakunnan komentajan huo-
mion puoleensa ja on 73ma antanut waZ-
laawia läelyjä sotajou»«lue.

Aina lo aan Langhoff. Ei-
»ispäilvän „No!u. Wremjässa" on erßln

Votjanowin lirse lehden toimitukselle,
jossa tirjottasa syyttää ministeriwaltio»
sihteeri Langhoffia yhteistoiminnasta se-
pllilllistien kanssa. Kaiken sen mitä se-
paratiZtil nykyään puhumat kielletyissä
cokouksiZsaan iuniien erottamisesta, la«-
<ui Langhoff jo w. 1906. Samaan ai»
caan, tuin senaatti tekee woitawansa es-
lää!s«n kielletyt kokoukset, hylualsyy
Zanghoff sähkösanomissaan separatistien
loiminnan.

Attrjottaja lopettaa hurskaaseen toin»*
mitlfcen, että Simman oTTT jo aika tehdä
TSfonactn loppu sil»
Rl witzolliscsta et he YZtäwiä.

EBiaJjorn lapinaan
ofaaottan eiben w a n k i I a Z«
ta pääsy. Lappeenrannan tyoivcmli-
lasia mi meille ilrnotettu, että ne 23ia=
pöiin kapinan osallisuudesta kurituLhuo-
neeieen tuomitut, jotka toissa päiwänä
laökettnn «apailsi Lappeenrannan työ-

lvankilaZta, oliwat tuomitut 3 lvuodelsi
8 kuukaudeksi eikä 5 rouodeksi.

Nankilan edustalle ei ollut saapunut
ketään wapaut«ttusa waZtaanottamaan,
eilä heitä iniernaiionalea laulaen ase«
rnaift saateikn.

Asemalla sitäivastoin oli ollut 3—4 so»
fialisiia ja toiwisoittokunta bnwaZtele-
mässa.

toimeliaita asiamiehiä
Halutaan lcwiitämään uusia, salapoliisi
Sherlock Holmesin seilkai-
luiutkuja, jotka julkaistaan wih»
lottain yhtäjllksoisina kertomuksina. €n»
simainen roihko ilmestyy ensi rotifon lo«
pulla. Jos liittämä määrä tilaajia il*
rnaantuu, julkaistaan ainakin kymmenen
ttrihTöa. Wihton hinta «n 60 penniä lap,
paleelta. Astamiehille myönnetään tun,
tuwa palkkio. Asiamiehilsi haluamille
lähetetään heti tilauslistoja, kun ilrnot»
tautuwllt ofotteella: Wiipuiin Ku 3»
tannuSliike, Witpuri.

(Wiip.ls4L)

Kanttsrit fo urkurit. Val-
takirjan on tuomiokapituli antanut tk.
1 p:nä Tenwon kanttorin ja urkurin
»virkaan Keiteleen kanttori ja urkuri
E, Inkiselle.

Inkinen on saanut Pänstötodistnksen Wiipurin lukkari- ja urkurikoulusta.

maatalous kivenna-
valla.

Wasta aiwcm wiimeisina aikvina on
ollut huomatta-

missa rrirfeämpää harraswsta järki-
peräifeei: maanwiljelyiieeit. Maata
on kyllä wiljelty ennenkin, mutta pää»

asiassa tfittä perityllä tawalla. Wil>
selykset oloa: pieniä, nekin enimmät»
seen hiekkaisilla mckkiriitteillä luin sen»
sijaan hedelmälliset alankomaat owat
niittyinä tahi metsää kaswawina kor»
pina. Näihin asti on ollut ja on
ofalsi Vieläkin käytännössä niinsanot'
tu kolmewuaromen wiljelystava.
Maat owat jaetut kolmeen osaan, jois»
ta yksi on kesantona, toinen kaurana
ja kolmas rukiina. Sen lisäksi on

perunaa warten. Ny>
kyään on kuitenkin huomattawissa
tuntinoia muutoksia tähän wiljelysta-
paan. Niljan wiljelyksen ohella ale»
taan panna yhä suurempaa painoa
heinän ttnljelykseen, seurauksena ke»
hittyneemmästä karjanhoidosta ja
luonnonniittyjen yhä wähenewästä
ilmiannosta. Harivat lienemät ny»
kyjään ne tulot, joissa ei olisi jo hei»
nän wiljelystä maikkapa wähemmän»
'iin, muita ilman minkäänlaista jär-
jestöstä. Kim velta on kylmetty hei»
näksi, annetaan sen olla heinänä niin
kauan kun se mahankin kasmaa. Mut'
ta on joukossa niitäkin, joitten wil»
selykset omat jaetut nykyaikaisen mii-
jelustaman »vaatimaan säännölliseen

wuorottelulm.
Että tilat Kiwennawalla owat vien-

tiloja, jopa osaksi aiwan mitättömän
pieniä, on kyllä tunnettua, joukossa on
ainoastaan p!"n?lnpi määrä kesäilo-
koisia. Tilaa, jata »voisi ianoa suur»
tilaksi ei ole ainoatakaan koko Pita-
jäZsä.

Qn niinkin Pieniä tiloja, että hädin
tllskin woidaan talan rehuwaroilla
elättää yksi lehmä ja htwonen. Pyä»
reissä on pitäjässämme
1300 ja niistä
wat lvenäiäisct likipitäin 100. Että
Menäläisten tilat ciwät ol>? parhaiten
wilieltyjä. näkee heti ensi silmäyksellä.
Pellot owat jätetyt heinän kaZwnim,
niistä ryöstetään sato toisensa jälkoeil
millään tawalla maita lannoittamat- j
ta, niiniallan lun niistä »vatäukiil jo° :

tain lähtee. Tällaiset tilat owat huo-
nona esimerkkinä ympäristölleen, sillä
karjalainen on monasti liiankin kär>
käs ottamaan ..herymsta" esimerkkiä,
puhumattakaan wahingosw, joka joh°
tuu siitä että tilat owat lvi>?raissa kä-
sissä ja huonosti wiljelt»ijä.

Niinkuin jo on tullut nminitllksi,
owat wiljelykset tällaisilla tiloilla pie-
net, mutta werratttma, tilojen Me
naiZalaan woisiwat ne useassa tapauk»
sessa olla koko joukan suurempia, sillä
ei läheskään kaikki wiljelyskelvoinen
maa ole wi?lä wiljelyksessä. Suuret
alat parasta laatua olemaa maata
kaswaa niittyjen nimellä kammalta ja
huonoa heinää, joka haoin tllskin kor»,
waa korjauskustannukset. ■

Ilahlätawa käänne Parempaan

väin on wiime aikoina ollut huomat»
toissa. Maamiebet owat monin Pai»
koin ryhtyneet kuiwaamaan, ja wilje»
lemään mesiperäisiä niittyjään ja soi»
taan. Esimerkkinä mainittakoon Pol»
wiselän ja Tirttulan kylille kuuluwa
laaja Peräniitty, johon tämän kesän
kuluessa laimettiin suuri wiemärioja.
On waan toiivottawa, että maan-
omistajat jatkamat näin alotettua työ«
tä kukin palstallaan. Silloin 'kun tä-
mä laaja, pohjaltaan hedelmällinen
lakeus on \aatu wiljellyksi, lisaäirty»
mät Polwiselän ja Tirttillan talolliZ-
ten heinäsadot ainakin puolella enti°
festäön. Tällaisia peräniittyjen wil°
selyksiä on pantu alulle muuallakin
pitäjän eri kulmilla. Maatalousyar»
lastusten »vireilläpitämifestä ja tar»
wittawan pääoman hankkimisesta
koettamat hr?olehtia kunnan maan»
Miljelyslainarahasto, kaksi osullskaZ-
saa, säästöpal/iki ja kiuman maamies-
seura. Wiimeksi mainitnn toiminta
kohdistrm luonnollisesti harrastuksen
herättämis- ja neuwontatyöh»n. Sa«»
den awusiusta Wiipurin läänin
MaaMviljelysseuraita, an se woinut
ja parisen muatta pitää Palm lukseZ°
saan kiertämää mnatalousneumojaa.

Ninnan maanmiljelyksen elpymisen
kanssa on huomattawissa myöskin
harrastusta järkiperäiseen karjanhoi»
toon. Maamtehet alkawat täälläkin
käsittää karjatalouden suuren merki-
jttzlfen täkäläisissä oloissa ja sitämu-
i iaa parantaa karjansa wotantokykyä.
' Karja paikkakunnalla on ehkä sellllln-
I sempaa kun missään muualla. We°

nä}än läheisyys on »vaikuttanut, että
karjaan aa tullut tuntuwasti aineksia
siÄtäpanl. Samoin lienee myöskin

Wenäiän lautta saatu tuntuwa selo>
tus hollantilaista wertä täkäläiseen
karjaan. Paikkakunnalle on wuosien
kuluessa lewinnyt myöskin runsaasti
pitäjän kahden suurimman karjatalon
lehmärotua. nimittäin „Paawolaisen
rotu" ja ..Linnamäen rotu", niinkuin
kansa - tawallisesti niitä nimittää.
Edellinen ayrstnr-" ja jÄkimäinen
analer«rotua. Todisteena siitä, että
itä»suomalainen maatiaiskarja alkaa
täällcllin saada jalansijaa, on kaksi fti»
tajään perustettua sonniyhdistystä,
jotka oivat ottaneet tehtäwäkfeen itä»
suomalaisen maatiaiskarjan lastvat»

tamisen piireissään.
Maatalousolot pitäjässämme owat

tosin monessa suhteessa jälellä muu**
ta Suomesta, mutta harrastusta olo»
jen korjaamiseen on olemassa, kunhan
wacm saisimme häiritsemättä pelto»
jamme perlatu ja karjaamme kastvat»
taa lvieraan meitä häiritsemättä.

Niin. kun waan faifimme!

Gdistysaskeleita maan»
wiljelykfen alatta.

„Pellossa on Suomen ponsi", sano»
taan, siinähän se olisi myöslm kan»
naksen ponsi. Kcmnaltsm maanwilje»
lysaloja on moitittu. Eräs maan»
wlljelijä lausui: „Mitä on kitrxmnapa»
laisen ja unSruffoJa.sen maanwilje'
lys? Onnenpeliä ruplan ftokkuroimi-
fessa. Se on Aatamin aikuista fet»
kytystä efi°isiltä perityillä maanwilje»
lystawoilla ja kaluilla. Se on kuin
parkuwa lapsi jonka r/oitaja on ji»*
marahan hinnasta kätkyeensä hyljän-
nyt". M? emme tt»i salata itfeltäm»
me totuutta, että syytösset owat oikei»
ta. Mutta me itse ymmärrämme syyt
milsi on näin. *-

Mutta kaikesta huolimatta on edis-
tymistä ollut huomattawissa. Anw-
kaumme numerojen puhl«. Mutta en»
nenkuin niitä esitämme, mainitkaam»
me tiloista yleensä Kiwennatvalla.
Sellaisia tiloja, joilla on wiljcltyä
maata 5 ha tai siitä »vähemmän, on
Kiwennawalla 80,, pras. Tiloja,
joilla on 1 tai ei yhtään hewosta, on

7B,3 pros. Tiloja,
joilla on 4 lehmää im wähcMmin on

Kiwennawalla 75.2 Pros. Kuten iû
tä huomaamme on »viljelys pienwilje»
lystä K:w?nna»valla Pääasiassa.

Katselkaamme ensin talojen kastoa»
mista. Seuraama tarllukko meille sen
selwentäköän:
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Asutuksessa on huamattawa \åcais
nöllinen nouseminen. Katselkaamme
sitten kylwöä. Sitä walaisenman pa-
nemme seuraawan taulukon:
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TaulMo ofoftaa» että kylwö on
säännöllisesti laswanut. dmrns omaa
numeroita aiivan wiime wiwsilta,
mutta tiedämme, että tvinne wilodet
oioat yhä enemmän fontieei nousua
syntymään. Wilselyksiä on laasen-
netin ja on yhä enemmän innoZtmtu
maatyöhön.

KARJALA

KatseNmnune sitten sataa, närjoäf-
semme on<f© siinä huoinattawissa «dis-
tystä. Otamme feuraatnan tauilulon:
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Kuten tS&iä näemme, on sato wuo^

sittuin noussut säännöllisesti. Wiime
wuosina on sato noussut ttrielä huo'
mlltwwammaZsa määrässä, sillä on
opittu yhä enemmän käyttämään uusia
wiljelystaposa ja niiden tuomia hyö»
tyjä.

MaanwilselyZ on «wfrmnff» Ki«
wennawcillMn. Jospa waan saatai»
sun siitä apua mitä Viipurin läänin
maatalorMomissioom ehdottaa, niin
paljon nopoammm olot totioanhiifi»
taot ja Kiwmnawallakin alkaisi oras-
taa woimckkaan inaanwiljelyksen
oraat.

Piirteitä feansaftou-
lulaitohsen kehi-

tyksestä.
StcmfafoulitKTt Historia StiiiKrtnaUxtlla

alfaa jo touobesia 1370. Silloin ensi
ieiran puhuttiin kansaiouluaatteesta ijlci»
feSfä toloukseZsa Ja silloin ryhdyttiin

hommiin kansalaulun aikaansaamiseksi.
Kansanstmistystä ja erittäinkin lansalou.
lulaitosta suosima läänimme silloinen ku»
lvernööli £. matkoillaan
kutsuttanut yleisen kokouksen Kiwenna.
ivalle 23 pnä sYYZt. 1870. Xässä kokoul.
!«§fa lunxrnööli esitti Kiwennawalle pe»
lustettowalsi kansakoulun. Wastahakoi»
fina laitteen uuteen ja toaisinlin sellai-
seen, sola oli ?ukkaioa kysywää. paniwat
ulot mnZtaan. Mutta kuwernööri. hä.
Neue ominaisella leikillisyydellään ja hy.

wänlahwisuudellaan sai nm säilin wih»
doin ukkosen mielet Mäntymään niin, et»
ta mainitussa kokoulseZsa päätettiin Ki-
lvennalualle „as«ttaa kansakoulu". Hom»
rnan etupäässä oli sitken pitäjän rotvasti

Hertz ja onkin häntä pidetty kansa»
koulujen isänä Parin touo»

den perästä perusieMN kanfaloulura-
hcköto, johon warat saatiin pitäjän wilja»

malasiinisia ja oli tässä ensirnäisessä ra»

haZWZsa 11,187 m?, rahaa ja 153 tynn.
Miljaa. Toimintansa alatii koulu neljän-
tenä lvuotena perustamisen jälleen, tp.

1374 ja sai kodikseen pitäjän Mäliaikai»
sen pappilan, jota pari wuotta ennen jo

oli koulutaloksi luowutettu. ...;

Koulun amajaifet ker. oivat Manhat ih-
iniset olleen hymin juhlalliset. Talo oli
seppelöity, kuwernööir ol» läsnä ja pap»
pilassa olilvat juhlapäimälliset, joihin

otti osaa suuri joukko pitäjäläisiä. Tie-
tyst, ei puheitakaan unohdettu. Ia
hywillä enteillä läksikin koulu alkuun.
Qppslaita oli ensirnäisenä muotena 45,
niistä 27 poifaa $s Is tyttöä ja useim»
millä oli jo »cuTtrnn tullessaan tyydyt»

täwä lutiiiailo. 9:llä lirjotuZtaiiokin. Ia
työn tulolsei tkisimäi>senä wuotena olitoat
Ijijtoin. Niinpä johtokunta hjuofifericrnu!*

fesjäan ilrnctfoa: „WuofttuMinnossa oli
paljon kansaa, jotta näyttitvät sangen tyy«
tytväisiltä. Oppilaat waZtasitvat oikein
ja selliästi". Waan oli koululta ole.
massa toinenlin mielipide, joka myös tu>
lee ilmi johtokunnan wuosi!ertomulse3tll:
„Jfaasoß mieli on Ukseenkin hytvä ja jos»
tm wielä wastayäkoisuuttll koulua was»
taan löytyy, on iifljen syynä se, että kan»
fa peilaa koulun wllikuttawan sitä, eitä

siellä käyneistä tulee tuc;v.moifia puoli»
herroja, jotka efcitxß kykene työhön, tai oi*
'tammin, W!a p:tä!vat fUfi häpcälli»
■i«n&", '

Tämä läfiths27 lienet ollut Me syyn»
siihen, että llmsalouluhailastus seuraa»
luina wuosina laimenee, loska tarkastaja
to. 1680 wlllWiä, ettei koulii tuota toi»
wottua hyötyä, km» oppilasluku on niin

;pieni ja koulunkäynti epäsäännöllinen. EH»
lkä tähän waikutti yllämainittu

kansan käsiiyZkin, mutta toiselta puolen
oli syynä myöskin se seikka, että pitempi»
mätkäisten °& toaile» ewästää lapsia lou<
luun, joien loulu jäi enimmäkseen fir»
kllntyläläiZten kaytettäwäksi. Tosin
oltiin jo wuonna 1879 aikeissa perustaa
toinen koulu Kauksamon kylään, mutta
on se aina tähän päilvaän asti jäänyt te»
tenättä.

Kun sitte Suomen lvallio ». 1879 lu«
nasti lahjotusmaat Kiwennawalla, alkaa
lanialouluseh!tytselle uusi jalso. Joulu»
kuussa 1379 anoo lansaloulujohtotunta,
että tvaltio lahjottaisi tansatoululaita»
noiksi entiset testikiewaii» ja kapalkaka»
lot Kllvennawalla, Pauippalassa, Raja»
joella ja KuokkalaLsll, „waan jos näitä
laiclill ei tooiji saada, niin ainakin Hi»
wennawan lestikiewaripailka etupäässä".
Johtokunnan toitvomus toteutui kummin»
iin kokonaisuudessaan ja mainitut talot
myönnettiin kansakoululaitokselle. 2MOa
nämä kestilielvali» ja lapallatalot oli ai,

ottu uusia kouluja warten, niitä oli
jo tailvis, ei kouluja kumminkaan o!»
tu halukkaita perustamaan, loska pelät»
tiin kustannuksia ja »alitettiin kallista
aikaa. >¥—•--'-- ,

Samaan ailaan saatiin waltioNa a-
lvuZtuZta 600 nck. ja tätä hywäls«n
Sätrttättt tahtmwat kirkonkyläläiset p«iuZ-

taa entiseen lestilietvaiitaloon poilakou-
lun. Tähän- asti läwiwät tytöt ja Imjat
eri arkoina koulussa ja tämä oli tietysti

suureksi haitaksi. Kun poilalouluhanke
oli ensi kerran luntakokouls«Asa esillä,
raukesi f«, mutta toisella kerralla sai s«
ailvlln uuben käänteen. Pitäjän ukkoja
alkoi harmittaa s« seikka, että lirkonky-

kalaiset yksinään mark-
tinoilla" ja hom»afittxtt jo toista koulua
itselleen. Yiwsthän muut kylät tahw»
neet olla KirkonkyläH huonommat ja fil»
ftp» aVoi kuulua ääniä, jotka waatiwat
lukin koulua omalle nurkalleen. ftirfon»
kyläläisten poikakouluhanle raukesi ja
Kirlonlylän koulu jäi yhteiskouluksi ja
üßtauettunp» mennä niin pitkälle, että
pojat ja tytoi pantiin yhtaikaa kouluun.
Ihmeeseen kertoo johtokunta wuoden ko»
'leiluajan jälleen: .Mailta poilia ja tyt»

töjä on yhdessä iOyrrttt koulua, ei mitään
pahaa siitä ole hawaittu, waan «m läy»

töß yleisesti ollut hywa.'eilä ketään ole
lähtötien suhteen eroieklu". r" \

~*4Jnn«ksi lansakoulukehitykselle koko pi»
täjäisä oli uklojen ..nurllaluntäifuuS",
sillä sen lautta «ri kulmille
pitäM. Kun Lipolan kyläläiset tahtoi»
wat loulua. piti sen Ma Terijoella ja

Pamppalassalin. Niinpä perusteillankin
touosina 1882—83 mainitut kolme uutta
koulua, Sipolan koulu tuHTuitenkin Miet.
iilään,

(&euraa sitten pilempi lepoaika. Kou»
lut ioimilvat hiljalleen, uusissa kauluiZ»
sa waihtelee oppilaZmäälä suuießti' E<
rnrranin haittasi koulunkäyntiä epHsään»
nullisyyS. silla useat Nhttiwät lapsiaan

louluZsa wuöden, korkeintaan paii. 22-
pikäyneitä alkuaikoina on hhlvin lvähän.
Kansan mielipide on waihtelcwa. Ihte-
nä wuotena kertoo wuo,ikertomuZ „Kan«

san mielipide jokseenkin hylvä ja oppilaat
myös ahkeria", mutta jo toisena tvuonna

tulee hmiafofouff<S]a päätös sellainen,
että „ei tarwita maata enemjxiä kun kou»
luntaan", kun joku yritti esittää uuden
ionlirn perustamista. \ ;,.' «*|

Wasta kymmenen rouoden kuluttua
1803 saadaan uusi koulu perustetuksi
Railvolaan. Mutta ei wieläkään saawu»
teta tasapainoa kouluoloissa. Milloin on
tyychmättomyyttä yhdeltä, mill'ö7n-koisel»
ta puolelta. käyneiden
käytös antoi aihetta moittimiseen, niistä
kuultiin wain pahaa lerrottalvan. Tätä

asiantilaa koettatvat johtokunnat ja opet»

fajai parhaansa mukaan parantaa. Ml«
loin erotetaan tottelnnaNomt lapset pois,

niluorn kuria kotvenneraan j. n. e. Ia
tarkastajakaan ei ole tyytylväinen. Siman

wallttaa, ettei "Ht
yleinen ja siihen un syynä lvälinpitömät.
tömyyZ sekä köyhyys. Tiedonhalua ilme,

nee wain harwoin muutllmissa harwoissa.
Tmnä ikäwä jalso i!ansaloulukehity!<

sessä men« sentään wahitellen ohi. W.
1335 perustetaan koulu Kuukkalaan ja

seuraanxlNll wuonna loutseMän. Kou-
luja aletaan paljon yleisemmin käyttää

ja jo w. 1896 on Kiwennatoan feitse»
mäSsä koulussa oppilaita 429. keskimaa»
rin 21 oppilasta koulua tohti, enimmän

!88 Äaiwolassa, wähiin.nän 38 Panzppa.

IlaSfa. Msi opettaja e» :nään kaikiZsa
iouluisla riitä, lvaan Railoolassa ja Te»

I • '
j rijoctta on IoP opettajaa.

WiAla ix-ajia wuMadcm waihieeZsa
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aUaa kultainen jalso koulujen histoiiaZ-
\a. Kansalouluja perultetaan jota lul»
maNe pitäjää, niitä nousee kuin sieniä
lateeNa. 33uasin« 1900—02 peluite»
taan 5 uutta koulua, Kaiwolaan. Har-
tosiin, Sipolaan, Ahjärwelle ja Kana-
man. Ja wuodel 1908—08 wiewat N»i-
ton kaikista, sillä näinä kahtena touatena
perustetaan 6 uutta koulua, Kelrolaan,
Pihlaisiin, 2 'koulua Kuollalaan, Iha.
man ja Wuoitaalle. Ja »uosina 1809
—lO tulee lvielä 2 koulua Terijoelle ja
yksi Haapalaan, joten siis »viime wuonna
«iwennawallll ja Terijoella yhteensä oli
toiminnassa 21 kansakoulua, joissa opet»
tajia yhteensä oli 30, oppilaita 1269,
niistä poikia 714, tyttöjä 555. i

SOnhan tässä huomattawissa nopea le*
yitys. Wiimelfen 20-lvuoden kuluessa on
koulujen luku kaZwanut 14:3fct, oppilas»
lulu noin 800 :lla. Eipä ihme, jos moni
tyfyy, mistä on johtunut tämä lanfokou»
lulaitolfen nopea kehitys? Gpäilemättä
on suurin syy heränneessä siwistyksen
yörrastukseßsll, Koulunkäyntiä pidetään
jo tarpeellisena ja yleinen mielipide on
ääntynyt koululle YZtäwailliselfi. Mut»
la paitsi tätä yleiseksi täynyttä siwistyl'
sen hariaZtus». oivat koulujen nopeaan
ka3wam,seen »ailuttaneet muutkin syyt.
On nimittäin syntynyt jonkunlainen kil-
pailu eri koulupiirien kesien, kukaan ei
»hdll 'olla toista huonompi, ivaan jokai»
,ella koulupiirillä tulee olla oma koulun»
sa. Myöskin on wanhempien sääli lä»
IjeNä lapsia pitkän matkan takaa lou»
luun ja asunnon ja ruuan hankkiminen
mieraassa kylässä läy hanlalalft. Kaikki
nämä syyt yhdessä wailutwwat kansa»
loululaitolsen nopeaan kehittymiseen.

Hartastalaamme wielä tilaston a»
roulla tätä kehitystä. Seuraamassa tau°
lukossa on 2:§sa sarekleessa mainittu
oppilasluku kaikissa kouluissa, Z:»sa sa»
relkeessa on kanfakouluijassa (9—15
wuotisei) olewien lasten lukumäärä ja

4:sfä sarekleessa ilmottaa prosenttimää»
rä mainitussa ijässä olewien lapsien lou»
mssa käyntiä." '•'

Kansakonluiös» täw

<0
»«* I «

i ] 1 *

« I

1880 40 869 4^'/,
1890 229 1,157 19 •/•

1900 494 1,746 28 »/,

1910 1,269 2,366 53.,'/»

Vleisen lansalaissiwistyksen lohoa»
irtlSia, johon tansalllulut owat suuresti
lväituttaneet, ofonaa feuraawa taulukko.
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kansakoulujen yksinomaiseksi
wnZlllln lulea yllä olewassa

Ku oslltettua siwistyslannan &•

, on ?ansalouluilla lumminlin
iä9ein osa wiimeisen 90 wuoden sikW-
tyZhisioiillssa. Lulu» ja lirjotustaiwi»»
ttw rropea liMntyn,!n«n (2,6 pios:bta
48 :n pros. osoitaa parhaiten faaföfcmli!»

Tuuiiaiivi'inen cm s« tt)B ollut, Ismfc
fllnlsllwulut Ätoen»»eil piiäjéftfÖ i?>iwt
assaan faemwL ' Sulaiaieon ob>l!a «n

Linnan mäki.

nebon halu laZlvanut Ja p>§ wertaa lan»
san siwiZtyltasoa 30 touotta takaperin, «»

erotus tawaitoman fuutt. KirjaZtoja o»
/oat lansakoulut pitäneet yllä ja niiden
tautia on moni saanut chydhtystä tiedon
kaipuulleen. Näin an kansakoulu pienes»
ta wesaßta kaZwanut suureksi puulsi, Ss=
lvittäen oksansa joka puolelle pitäjää ja
l)li tuhannen nousee niiden luku, jotla

sen hedelmistä nauttimat. 2lintt»imai<
seksi on tämä tiedon puu osottautunut,
unitta onpa maaperä ollutkin muokattua
kansan huolenpidolla ja rakkaudella. Riit»
tätöön tätä rakkautta kansan omaa kas-
mattiaan kohtaan yhä edelleenkin. Kas»
hxrfoon sen hedelmien wailutuksesia uusi
politri, -fila puolestaan antaa aiwoa ja U*
hittää wielälin täydellisemmäksi tärAin
kansamme tärkeän siwistyslaitoksen.

<£iiii SgaaUfilainen.

piirteitä Rivenna-
van pitäjän entisis-

tä eloista.

Fdellti jo marmttiin, että ttrirta*
miesten hallussa oiettua tiloja wapau-
tettmr weroista. NiidetmentoiZtu sa-
tcxluwu» loppupllolellll jakuudennen»
toista Mg ufeai ialonpojaNin sai>
XBCå talonsa lve!oi?ta oaplliksi siksi ai'
kaa, kun warustiwat fewoien ja mie-
hen sotawäkom Mutta muitakin ja
monenlaisia läänityM Nuotsin HM

Kun Ruotsin waltakmrnan marski
Tyrgils Knuutmftoika, oli Wiipurin
lahden rannoille tuonut roomalais»
katolisen opin, lewisi se lohta itään»
kin päin ja sille kulmalle syntyi Äyrä»
pään laaja seurakunta. Kuoennapa ja
Uusikirkko tästä lohkaistuina seura»
ckuntina mainitaan nelMmentoista
slltaluwun asiakirioissa. Jo aikaism
määrättiin toirkatalo seurakuntien
kirkkoherroille ja luterilaisella aikakau»
della kappalaisetkm hankkimat itsel'
leen semmoiset. Kiwennawan kappalai»
nen Andreas Kaijander w. 1665 tat>
toi saada kaksi autiota kruununtilaa
Polwifelän kylässä kappalllispuustel»
liksi jakihlakunnllnoikeus ja kruunun»
nimismies frihen fuostuiwat. ilun
sotilaat ja papit oliwat saattaneet
!kaakkoiZ.Suolnen Ruotsin wallan alle,
järjestettiin siellä hallinto ruotfalai»
seen tapaan ja Äyräpään kihlakunnas'
sa, johon Kiwennapakin kuului, kruu»
nuluvouti, kilMunnankirjuri, nimiZ'
miehet ja neljännesmiehet pitiwät
kruunun puolta ja järjestystil. He
myöskm katsoiwat, että waltateittm
marsilla oli krouwareja eli kestikiewa»
reja. Nimismiehille annettiin muissa
pitäjissä ja myöskin Kiwennawalla
läänityrsoksi tveroista tuapaita kruu»
nuntiloja, joilta he kuitenkin warusti'
wat sotaan jonkun hewoison ja miehm.
Kiwennawan hallinnollisiin oloihin
tietysti paljon waikutti se seikka, että
tämä pitäjä oli likmnä Ruotsin Malta»
kunnan rajaa ja siis alituisten sotien
rasitukselle ja liämitylselle alttiina.
Wenäläiset hyokkäsiwät lukemattomia
kertoja sinne Siesjärmen ympärillä o»

lemaa „Riitamaata" anastamaan.
Silloin toisinaan nostettiin mies ta-
losta lotifeirtua puolustamaan ja
marssitettiinpa wielä muualtakin so»
tawäkeä rajapaMoja suojelemaan.
Kustaa Vaasan hallitessa Kiwenna»
wan kirrkoherran tilan maalle Vihdoin
rakennettiin linnakin mäelle, jonka lu»
peet muodostettiin maawalleiksi j»
jonka päälle tehtiin puuwaruZtus. TÄ>
män mäen nimenä on Mä lähtien ok»
lilt Linnanmäki ja pitäjän nimenä u»
feimmiten Kiwennapa, jota' mastoin
pitäjää tätä ennen yhteisesti sanottiin
Hmsttulaksi. Mnnittuun linnaan kule»
tettiin ampuma' ja ruo?awwaroita
Wiipurista sekä muualtakin: sinne teh>
tiin päiwätöitä ja sen alle oli laslet»
tu maatiloja KiwemAiwcm ja Uuden»
kirkon pitäjissä. Kiwennawan linna
poltettiin w. 1856. Sen paikka oli sit°
ten wielä kiminkaankartano ja wa3ta
w. 1614 kirkkoherra sai "m paikan ta»
karsin.
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■ltofl nälkSlnen livana !«>,! kakal
lihavaa pullaa.

livana itara missi,
kamasaksa kaalin tuttu
kerran kuomasten parissa
maisteli makeat viinat.
Sitten sieltä tultuansa,
kotihin kulettuansa
nukkui mielellä hyvällä,
autuaana aivan ratki.

Nikipä unen ihanan
■illoin livana itara,
näki kaksi kaunokaista
vehnäpullaa on pätsistä
aivan äsken leivottua
kalliolle kannetuksi
naapurin veräjän suuhun.

Siitä livana ihastui,
kaalin tuttu tuuman piti
kakut korjata koreat,
viedä vallan vikkelästi
naapurin emännän eestä
paistajansa suun sivuitse.

Jo on hiipivi ovela,
punapaita puikuttavi
pinon päitse tallin taitse
sikolättinsä sivuitse,

siitä pitkin piennarmaata
saamaan saalista pätöistä,
oivallista, ottamahan.

Vaan kun juuri valmistihe
suu metenä meinasihe
viime hyppyhyn hypätä,
silloin siihen tietä pitkin
kova onni ohjasta vi
kaikki naapurit katehet
munsyörit ja muutkin veikot
katsomahan kahden puolen
puuhia pojan pätöisen
livanaisen aikehia.

Nolo siin' oi' 010 silloin
punapaita punlakalla,
kon oi' varkaista tavatta
itse työstä ilmi saatu.
Sitä vainen vielä puuttui
ettfei ehtoisa emäntä,
naapurin naseva muori
joukon luokse joutununna
leivinpuulla laittamahan
takapuolta peittoinahan
palkaksi pätöisen homman.

Näinpä livana uneksi,
näin näki näyn suloisen.
Vesi suussa lie herännyt,
kun ei tuo todeksi käynyt
miekkosen on mieltä myöten.

Vei' Teppo.

två antoi. Usein se Myöskin Möi maa»
tiloja. ©illa taivalla syntyi rälssitilo»
ja. joitaKiwennawallakin oli jotenkin
paljon kuudeunentoistll sataluwun U§*

MmiHeilla. Niitä omistamia sukuja
mainittakoon: Nosenhan?, Roscnstjcr»
na, Crusebjörn, Creutz, von Burghau»
sen, LNje. Ruuth. Staf j. n. e.

Ruotsin ivalta Rajajoen puolella
loppui hurjan sankarikmtinkaanKaar-°
Ie 12:n sotim lautta. Hänen aikanaan
käytiin kuten tietty isoa pohjtutsotaa.
WenAWet jo maaliskuun alkupuolel-
la to. 1703 saiwat tooiton Sipolan tap»
sielussa Kiwennawalla ja sen jälkeen
he usein tällä maakunnalla ryöstiwät
ja weiwät asukkaita orjuuteen. Kiwen»
malvan käröjäkunnan pöytäkirjoihin
on touosina 1703—1703 kirjotettu:

~wihollinen on tehnyt hyökkäyksen ra.
jafeutmhin ja maan asujamet owat
paenneet muille paiUakunnille tahi o-

nxlt tapetut tahi wiedyt wankeuteen."
Ison pohjan sodan jälkeen sattui toi-
sinaan katowuosia ja uusi häwitys
kohtasi Kiwennapaa Lappeenrannan
sodan eli pikluwihan aikana. Sen jäi-
keen ainoastaan 'kolmas osa pitäjää
M asuttu ja toujelty. Tehtiin' kaskea
milloin missäkin metsissä. Zewosia-
kaan ei enää ollut paljon jälellä. Kym»
mentä touotta myöhemmin (to. 1754)
Kitomnawalla oli 2,498 asukasta.

sitten lyhyen ajan ylitarkastaja Niki-
ta Schemakin'in ja ruhtinatar Galit»
zin'in nimellä, mutta kreiwi Peter
Tschernischew osti to. 1768 34.000
'ruplalla Kiwennawan, jonka omistaji»
na myöhemmin olitoat Soltikowin,
Qrlowin ja Metletoin sutout. Oston
kautta Kiwennapa toihdoin joutui ty>
kistödepartementin ja Systerbäkin
asetehtaan halttuun. Vanhempi mies»
polwi Kiwennatoalla kai wiclä muis»
taa niitä aikoja jolloin pitäjä kuului
Systerbäkin ruukin alle ja kirkonky»
lässä asuwat kasako* »vartioimat met-
siä, joissa toisinaan tapahtui kahakoi-
ta näitten ja hirsiä
ottatoien talonpoikien kesken. Maam-
me ja senaatti owat ko-
rttaneet saada lahjotusmaita takaisin
Suomelle ja suomalaisille, mutta Ki»
toennawalla lopullinen seltoitys ei ole
toielä tapahtunut ja tie eteenpäin
näyttääkin noufewan pystyyn.

LahjoitliZmaittm omistajat sekaan»
tuitoat ulyLÄi» luterilaisien seura-
kuntien kirkollisiin ja Papillisim asioi-
hm, antoinxrt puoltosanansa jollekin
pitäjän Papiksi pyrkiwälle ja 'koettiwat
waZtuZtaa wähemmän suositun papu:
tuloa seurakuntaan, Kiwennawan kirk»
koherra SalmsniuZ sai w. 1746 kuul°
Ia kuinka Schepelewm howinhoitasa
sunnuntaina sumalanpalweluksen jäi-
keen kirkonmäellä luki herransa lähet-
tämää julistusta, jossa ilmotettiin
että hän oli pantu kirkkoherran
wiralta ja kappalainen Foriander
korotettu hänen sijalleen. Salme»
nius walitti tuomiokapiwliin ja

lsiat jäiwät entiselleen. 23. 175C
howinhoitaja Iwanowits tahtoi kirkos°
sa kMeyttää Salmeniuksen lukemia
rukouksia, koska hän tahtoi lukea kan-
falle ukaasijaan. Monessa muussa
pitäjässä lahjowZmaitten omistajat
turhaan oljwat koettaneet saada itsel-
leen oikeuden tvalita sinne pappeja
Mutta toisin käwi sittemmin Kiwen-
nawalle. Tuomiokapituli kyllä julisti
Kiwennawan papftiswirat haettawaksi
sekä pani 3 miestä waaliin mutta Sys-

terbäkin kiwääritehtaan hallitus keisa-

Ison pohjan sodan aitana ja jätteen
muutti Kiwennawalle »venäläisiä asu»
maan ja niihin aikoihin ruwettiin tä-

ta pitäjää antamaan lahjotusmaiksi.
Mipurin päällikkö Matwei Nejelow
sai täällä 18 kylää. Hän kuoli wuon°
na 1723. mutta hänen suwMaan nä°
mät lyliit oliwat ..ainaisena omaisuu»
tenu" wuoteen 1732 saakka, jollointuo
..ainaisuus" päättyi ja hottnnkanslia
otti halttuunsa tämän lahjotusmaan.
Howin ylimarsalkka kenraali Dimitri
Schepelew sm sitten w. 1741 Kiwen»
natoon pitäjän ainaiseksi ja perittä-

wätsi omaisuudekseen ja hmr ynnä hä-
nen lätyrmsä Osip Senin oliwat mi<
tä pahimpia nylkijöitä ja talonpoikien
sortajia. Krumnm wirkamiehillä ei oi»
lut heidän rinnallaan paljon sanomia-
ta. Talonpojat eiwät saaneet metsiä rm m 1830 antaman asetuksen mu-
pitää ominaan, waan heidän kyllä tay. i(mx toalit - pääseistä papeis°
tyi suorittaa suuria maksuja ja teh- ta ben Kappalaiselle tuomiokapituli
dä towaZti ..ropottia". Herra kawuu» & anioi edelleeirkin waltakirjan,
dellaan saattoi tiloja autioiksi, mutta muita feifar} kirkkoherralle. Aikaiseni-
sitä enemmän »vaadittiin niiltä, jotka m-m lahjotusmaan omistaja oli pa-
w«lä pysyilvät pystyssä. Näitten oli pmamfisfa äänestänyt ainoastaan
tekeminen päiwätöitä autioilla tiloilla- Lintulan howin ja sen wälittömän hoi°
kin ja wieläpä Schepelewin tiloilla j,0n alla olewien maatilain puolesta.

Kiwennapa joutui gg 1835 Lintulan howinhoitaja
Schepelewm welkajen tähden sitten että Kiwennawalla ei saisi pan-
''enaattori kreiwi Peter Schuwalowm mkuulutukseen eikä wihkiä muista pi-
omaksi ja tämän poika falaneuwoZ tQpta tulleita miehiä Kiwmnawalla
ja ritari Andrei Schuwalow möi Ki» ' ja kastoani i tten naisien
wennawan 45,000 ruplasta w. 17<?2 fanafa/ ennmkuin howinhoitaja oli an-
'edälleen tenraaliluutnanlti ja kamari' tomit suostumuksensa. Mitta tuomio-
herra Iwan Schiwalowill?. Se Mkasi tämän waaiimuksen ja

Kokouksia.

Revonsaaren Eteläpään Osuus-
kauppa r. 1. nimisen osuus-
kunnan konkurssipesän vel-
kojat kutsutaan kokoontu-
maan maanantaina 23 päi-
vänä lokakuuta 1911 kello

1 päivällä varatuomari Johannes
Brofeldtin konttoriin Viipurin kau-
pungissa keskustelemaan ja päät-
tämään konkurssipesän varojen ra-
haksi muuttamisesta v. m kon-
kurssipesää koskevista asioista,
minkä ohessa muistutetaan kon-
kurssisäännön määräyksestä että

Viip., Tvö ia Inkeri 1 k. ti. 15 mm.

'hailia) mvy summissa ja vähittäin
EH. SaSmi,

14872 Viipuri, Vanhakauppahalli n:ol31.

Löydetty
Clloä kultasormus tk. 4 päivänä
KjllCd. Ainonkadun varrelta eräästä
pihamaasta. Omistaja saa periä tuntomer-
killä sekä ilmoitusmaksun suorittamalla
Tiiliruukki Uusik. n:o 40. A. Laisi.
Työ7lß 14924

Paikkoja avoinna.

1 jalkinetyöntekijä saa työtä nyt
heti. Sorvali Valtakatu 1, ära Heid-
manin talo. 14881

Kiwemuwm» Rcklliset olot owat tern*
me <nk«ina olleet smnallaisia, tuin
muuallakin Suomessa.

I. M. Salenius.

Taidetta

Suomat. "Jdaaseutu-
teatteu.

Autrcmin Hausta operetti «N ul*
te", joka täällä aikoinaan Herätti
niin suurta miÄtymystö ja faawutti
monen monta täyttä Huonetta, näytel»
lään pitemmän lväliajcm perästä taa»
sen tänä iltana. Luulemme, että Nul«
le nyt, samoin kuin emienkin saawut»
taa yleisön suosion. Hankkikaa wain
jokainen ajoissa itselleen lipun.

Alma Tilwentoisen ja Toi-
wo Kuulan konsertti.

Kutm tämän lehden ilmotusosas»
tosfa «n näkynyt, antaa laulajatar
Alma Silwentoinen fäweltäiä Toiwo
Kuulan awuZtuksella konsertin kau-
punaissannne ensi keskiwiMona 11
pmä lokak. Raatihuoneen salissa.

Neiti Silwentomen ja säweltäja
Kuula otoai antaneet pitkin syksyä
konsertteja monissa kaupungeissa ja
annostelut owat kaikkialla olleet tiit-
täwiä. Neiti Silwcntoinen lgulaa pää-
asiassa Kuulan säweltärmä lauluja,
niissä m. m. Kuulan suurimman lau-
lusätoellyksen ..Vlerenknlpijäneidot"
j. n. e. Kun meille nyt tarjoutuu ti-
lailuuZ perehtyä tämän etewän ja
waimakkaan nuoren säweltäjän tcok»
siin, säweltäjän itsensä johdolla, ja
lupaawan laulajattaren esittäminä,
niin on meidän tämä tilaisuus kiitol»
lifmidella muistissamme pidettäwä.

M

Ulkomailta.

myrskyisiä hohta-
uksia itävallan
parlamentissa.

Pääministeriä ammuttu
eduskunnan istunnossa.

Useimmat edustajat
tappelussa testenäan.

WienkStn, lokat. 5 pnä. Waltio-
päiunllä testusteltaesf» elintarpeiden lal-
liStunnfesta, hyöttäsi s»ft«lldenl»tl«tien
lohtaja Adler tiinmasti oikeusministerin
limppuun anturoiden tuomioiden johdos-
ta, jotta «limat kohdanneet Ottartingin
mielenofottaji». Ministeriä mustaan
nousi falisfa mastalaufemyrsty sosialis-
tien taholta. ckmalla ammuttiin pur-
wetreelta 4 laukausta ministerien penk-
kejä tohti, jossa istuimut »Ueus» ja »pe-
tnsministerit. Knlaan ei haamottunut.
Ampuja »angittiin ja iStnnt» keskeytet-
tiin. Parlamentin suuressa salissa syn-
tyi saksalaisten ja tshekkiläisten »älillä
taistelu. 200 tshekkiläistä lasta »an-
hempineen saapui esittämää» Päuminis-
terille »alitulsia tshekkiläisten koulujen
sulkemisen johdosta. Salfulaifei ja
tshekkiläiset radikaalit estimät pääsyn
parlamenttiin. TsheMläiset r»blka«lit
hyötläsimät saksalaisten limppuun i» kar-
kottiwat saksalaiset, jonka jälkeen Päami-
nisteri otti wastaan lähetystön Inmaten
ottaa kysymyksen tshekkiläisistä toulniSta
esNle kun tulee «dotettamissa olema mäli-
kysymys asiasta.

W le » i«t a. l»k»k. 5 pnä. Oikeus»
Mlinvieri» t»bti nmpnneen miehen nimi
»n W«wr«l. Hän »n 24 »»«ia» ja lo<

»»isin Valm»tia»t». Syyksi tekoonsa se»
littaa hän len. etta julmat rangaistukset,
jäihin mielen»sott«i«t elintarpeiden tal»

iistnmisen wu,ksi »limat tu,miwt, »»at
järkyttäneet hänen mieltään niin että hän
»Ii päättänyt »mpn» «leusministerin.

KARJALA

ÉHÉIIIB

Keittokaasu maksaa I päi-

västä lokakuuta ainoas-
taan 18 penni» kuutiometri.

Keittäkää sentähden kaasulla! Se on siistinpäa jamuka-
vampaa sekä tulee halvemmaksi kuin puiden poltto.

Älkää vuokratko asuntoa ilman kaasukeittiötä ja kaasu-
kylpyuunia! Yhden vesilitran kiehuttaminen maksaa:

puilla noin 15 pennia
kaasulla noin 0,7 penniä

13567 Kaasufehtias.
aa

Ask©m
suuri valikoima

Jlmerikalaisia, Saksalaisia,
Ruotsalaisia ja Belgialaisia

?atruunia

Osakeyhtiö
Aleksanterinkatu 25.

sisääntullyf

Emilinwcnriä
ja Mefsästystarpeita

F©sse 9ll©
Te efooni 2 30.

kokouksesta poisjäävät velkojat
saavat tyytyä saapuville tulleiden
päätöksiin.

Uskottumies14747

loinh iiiiin
!'. I,

varsinainen syysKoKtras
pidetään torstaina 19 p. t. k klo
VaG j. p. p. Antrean Työväen ta-
lolla, jossa keskusteillään ja pääte-
tään sääntöjen 24 §.-ssä määrätyt
ja myymälöiden seinillä olevissa il-
moituksissa tarkemmin luetellut
asiat.

Antreassa 4 p. lokak. 1911.
Antrean Osuuskaupan r. 1.

Hallinto.
(Työ710)14921

Kivennavan pitäjän Kaivolan
kylästä kotoisin olevan kaup-
pias Aleksander Kunitzinin
konkurssipesän velkojat kut-
sutaan kokoontumaan lauan-
Taina 21 päivänä lokakuuta

1911 kello 1 päivällä Viipurin kau-
pungissa olevaan Belvedere nimi-
seen hotelliin keskustelemaan ja
päättämään:

1) konkurssipesän omaisuuden
rahaksi muuttamisesta;

2) konkurssivelallisen ja hänen
perheensä ylläpidosta y. m. kon-
kurssipesää koskevista asioista.

Sen ohessa muistutetaan kon-
kurssisäännön määräyksestä etta
kokouksesta poisjäävät velkojat
saavat tyytyä saapuville tulleiden
päätöksiin.
14746 Uskotutmiehet.

Myytävänä.
Halvalla sievä kahden maattavapuusän-

ky, vähän käytettä. Lähemmin M.
Korhosella T&avatinkatu 5. 14851

Paljon kysytyt

Teerco kurat
ovat saapuneet

Osakeyhtiö Posselle
Aleksanterink. 25. Telefooni 280.

14858

Halataan vuokrata.
Af lititAH maalla hakee vieraita kieliä
MaUlllUU taitava juristi. Vast. hinta-
ilmoituksineen t. 1. kontt. „Juristi".

14890

Kadonnut.
Fanttitodistus

N:o 87203 on kadonnut jakuoletetaan.
Viipurissa 3 p. lokak. 1911. 14783

Syysk. 30 p. rahakukkaro, sisältävä pie-
nemmän summan rahaa. Rehellistä

löytäjää pyydetään ilmoittamaan Vaasan
kangaskaupppaan Pohjoismaiden Oaake-
pankin talo. 14912

Pudotettu naisten taskukello. Päällim-
mäinen kuori hopeasta, sisäkuori vas-

kesta. Löytäjää pyydetään tuomaan
14854 Etsivään osastoon.Sotahuuto!

Minä hallitsen Suomen
kauppaa byviMa tavaroil-
la jahalvoilla hinnoillani.

Kelloja, Koneita Polkupyö-
riä. Soittimia, V.llatava-olta,
Klhlaesinoifi, ...etsastystar-
paita, SfibKSlamppuja, Ta-
lous- ja Korutavaroita y. m.
halvalla.

HUOM! Oma keila- ja
polkupyßrätehdas.

Myyntikilpailussa 1911—
1913 ensi palkintoni 1.500
mk. moottori.

Pyydä hinnastoa!
Eino Louhivuori,

Vaasa. 12493

14859

Suuri Kenkien
loppuunmyynti.

Liikkeen lopettamisen tähden
myydään koko tavaravarasto her-
rain naisten ja lasten kenkiä alle
sisäänostohintojen.

P. Sclmvoronkoffin Kenkäkaupassa
Katariinankatu 5, Postikontorm

vieressä. 14919

; MflikailUaßoti ia RohvilalilKs
nyt hoti halvalla. Lähempiä tietoja voi
saada Rautatienkatu 5, Hotelli Punka-
harju, 3:s kerros 14W8

M myyflin & äSSS
n:o 11 Fetodoffin maalla. Perilliset.
Viip.l642. 14825

Halutaan ostaa.

Ruotu.!
Halutaan ostoa tuottava kaupunki-

ialo-
Tarjoukset t. 1. konttoriin viikon ku-

luessa merkillä:

14870 »Käteinen 40"

Vuokrattavana.
»petä kamari kalustettuna eli ilman,

Viskaalinkatu 8.
14917 Lindberg.

Kusta lokakuuta 1 huone ja keittiö
Kullervonkatu 29. Läh. pihamiehel-

tä, as 4. 14887

2 siistiä, hausk. kalustettua huonetta
kadun puolella vuokrataan nyt heti.

Maununkatu 11, asunto 10. Paradikäy-
tävä kadulta, Päivölä. 14888
Hfflllptottll aurinkoinen huono Ka-
IIUIUMfSIIU tariinankatu 28,
14883 asunto 2.

UinttlKontarl stn^nÄ
Saimi-yht., as. 1. 148(9

Hauska kamari herralle 15 p. Maunun-
kutu 7, portista 3 paradiovi. 14860

] huone ja keittiö. Vastaus tänään en-
nen klo 2 t. 1. kontt. nimim. „Nuori

pariskunta". 14867

Seppä,
2 viiiaria ja sorvari saavat työtä.

M875 Ang. Saaristolla.
tZ ansakoulun käynyt . kanen saapi
** juoksupojan paikan K.ionekalakau-
passa Pietarink. 1. B. L. Vuorio. 14885

Perjantaina Lokakuun 6 päivät l

EfflfinnäifslJß xXK
hamics, köksä venäj. puh., yksinpalv ,
maalaistytät ia karjapalv. saavat heti ja
1 pj marrask. toimet Välitvstoim. Repo-
lank. ja Tottink. kulma. Telef. 1308.

114913

Nuorempi kauppapalvelua
eli poika venättä taitava saa heö pai-
kan
Schavoronkoffin Kenkäkaupassa

Katarinank. 5. 14914
Blaitava ja {säännöllinen keittäjä
* saa nyt heti paikan Ruokatar-
joilussa Katarinank. 13. 14915
Jlyvillä todistuksilla varastettu ruuan-

laittoon tottunut palvelijatar saa heti
paikan Otso-yhtiön talo, rappu C, kort-
teeri 31. 14916
*pyöhönsä kykenevä ajurinrenki saa
* heti paikan

Työ7l2 14923 Knllervonk. n:o 23.

Taitava, kunnollinen yksityispalvelua saa
heti paikan Maununk.4. BURSTEIN.

Tavattava klo II ap. 14897
pienen lapsen hoitoon täysin perehty-

nyt aikaihminen saa het» paikan
Alefcsanterink. 2, rappu A., kortt. 5.
Dalveinstyttö saapi heti paikan maalle,

lähempiä tietoja Ainonk. n:o 39.
14894 I. NTKULLA.
Ciisti lapsirakas 14—15 vuotias palve-

lustyttö saa heti paikan. Lähemmin
tänään 2-4 Eliaank. 5. Vakkilaisella.

14893
Kykenevä ajurinrenki

saa paikan Keisarink. 17. O. Kandelin.
14892

Siivo ajurinrenki
saa paikan Aleksanterink. 29
14895 Elisabeth Lankisella.

Kunnollinen palvelijatar saa paikan Sai-
niolla. Kysyttävä

F. Komulaisen leipuriliikkeestä
14863 Aleksanterinkatu 23.

TebtanT
IfirlesSyimienÉxi

otetaan heti kaikin puolin luotettava ja
tarmokas henkilö, otusija annetaan enti-
selle lainkuuliaiselle poliisille. Tehtaan
puolesta vapaa asunto ja polttopuut. To-
distusjäljennökset suosituksineen ja il-
moitus palkkavaatimuksista lähetettäköön
osoitteella:

PcnhahosKen Osakeyhtiö.
148iG Lieksa.

2 taitavaa lastenhoitajaa, toinen ruotsia
puhuva 20—30 mk. kk., 16—17 vanha

asiapoika, kaikenlaiset palvelijat saavat
paikkoja Torkkelin-toimisto, Torkkelin-
kfrtu 30. 1486G

Paikkaa haluaa.
Taitava keittäjätnr on tavattavissa Mau-

nunkatu 10.
14868 Hirvimaa.

Nuori palvelija haluaisi paikkaa joko si-
säköksi tai yksinäiseksi. Vastausta

tämän lehden koptt. nim. „A. J."
14861

laueanh itöjä,
jolla on tietopuolinen ja käytännöllinen
kokemus ital ja amerikkal. kirjanpidos-
sa, halaa» palvelukseen. Vaat. nimimerk.
„Begabr 27'' Soanlahden postitoimistoon.

Kansak. läpikäynyt. 18 v. tyttö, joka
on palvellut 1 v. sekatavarakaupassa ha-
luaa heti johonkin sopivaan toimeen. Vas-
taus merk. „Rehellinen" Soanlahden pos-
titoim 14g(53

Suomea ja venäjää puhuva poika haluaa
kauppaan eli jotain muuta sopivaa

tointa. Todistuksilla, nimim. „22" Teri-
joki, Vanimelsuu

H«iti haluaa palveluspaikkaa eli jotakin
sopivaa tointa. Osoite Tienhaaran ase-

ma. Sandra Toro. Assendelft. | 14901

14869

Ruuanlaittoon tottunut palvelijatar ha-
luaisi paikkaa köksäksi tahi yksinäi-

seksi pienempään perheeseen. * Vastaus
t. 1. k. nimimerkillä »Tottunut". '4898

Kaupassa kauemman aikaa palvellut nuo-
ri neiti puhuva suomen, ruotsin ja

venäjän kieltä, haluaa samanlaista toin-
ta. Vastausta merkillä „ Tottunut" pyy-
detään tämän lehden konttoriin. 14900

Kotiompelija, hyvin myös tottunut tytfj
ja poikalasten pukuihin kuin myös

aikuisille haluaa työtä perheissä eli muu-
alle. Vastaus tämän lehden konttoriin
14896 „Haluava".

Tyttö hakee paikkaa mieluummin sisä-
köksi eli yksinäiseksi. Tavattavana

läh. Vahtitornlnkata 25, A 13, nim. „H."
14886

1 kalossi pudotettu. Rehellistä löytäjää
pyydetään tuomaan palkintoa vastaan

14862 Hotelli Otavaan.

Ihnofuksia.
ifaJteeootettn mustanvf.lkean kirjava
i naaras koiranpentu. Omistaja saa sen
periä Hietalasta.' V. Huliselta. 14868

lenlnälnoißpeluDsetL^^
teitä tahi voin käydä taloissa ompelemas-
sa. Eva Koponen, K:mäki. Raittiuskatu10- as -

« 14852

Annetaan vuoden vanha lapsi hoi-
dettavaksi eli kasvatiksi. Vas-

taus ilmoituksineen Lappeenrannanpostitoimistoon nimim. »Orpo".
14865

5.3 ia z Kuuk Kauppa-
koulukurssit

alkavat lokakuun 16 p:nä. Täydellinen
konttorisivistys. Paikkoja hankitaan.Pyytiikää prospektia.

Erinomaisille kursseillemme
Kirjanpidossa,

kaksinkert. ital. ja ameiikkal. 28 eri la-jia 75—15 mk. ja
Konekirloituksessa

8 erilaisella amerik. koneella, 35 tan.
20 mk. vastaanotetaan oppilaitakaikkina
aikoina vuodessa, ja taataan «ylellisesti
itsenäinen, käytännöllinen opetus. Käytän-
nöllinen Kauppakoulu, Helsinki. Rauhan-
katu 2.
1.544-23. 14848 Johtaja R. Lundh

Kiinniotettu. £.??£ä
rän aseman läheisyydessä. Omistaja saa
tuntomerkillä periä palkintoa vastaan A. •

Sarvelta Kämärälti. (Työ711)14922

Proomu
F. A. Å. N:o 1
saapui 4 p. lokak. tuoden S S Le-
dan ja osan Arcturnksen lastia.

Lastinomistajat ilmoittautu-
koot
K. Lundberg & C:o'!fa.

__ i4902
TjinlplfS matematiikassa ja latinassalUliibjk halutaan. Vastaukset joko
molempiin tai ainoastaan toiseen lähetet-
tävät Kantatien postitoimistoon nimimer-
killä ~Ineertus"'. 14903

Kalutaan tunteja Saksan kielessä. Vast.
hintailm. t. 1. kontt. m ork.

14880 »Halaava".
Opetusta viulunsoitossa halutaan

lastaus t. 1. kontt. rumiin.
„Pilcainen".l4S7y

Cukkakoneelia kutousta vastaanotetaan
Neitsytniemi, Konstantininkatu 12,

kortteeri 7. 14884

§nea Höyrylaiva Ms/ttL
Laivakuint Ulkomailta.

Tehty 9 p. syyskuuta 1911
Paikka. Höyryl.

Marseille Leo

Tarragona \

Oporto

La Kochello Pallas
Hävrc Pölliix
Antverpen Oeres

Vesta

Rotterdam Leda

Bremen Leda

Middlesbro Orion

Grar.gemoutii Capella »

Lontoo

Lastaa noin
20 syysk.
20 lokak.
20 marrask.

23/23 syysk.
23/28 lokak.
11/16 marrask, '

-2 lokak.
: iiiarrask.

'2O marrask.
16/20 syysk.
fi/10 lokak.
6/10 marrask.

24/28 marrask.
15 syysk.

•'0 syysk.
15 lokak.
30 „

16 syysk.
30

„

15 lokak.
25

„

18 syysk.
2 lokak.

18 „

23 „

27 syysk.
12 lokak.
31 „

14 syysk.
30 „

3 lokak.
20 syjrsk.
20 lokali.

Newcastle Helios 22 ftyysk.
Capella 22 „

Vellamo 13,20,27 svysk.
4, 11 lökak.

20 svysk.
10, 30 lokak.

2f> syvsk.
16 lo£ak.

joka keski v.
Ismant.

Stettin

Sirius

Riika Tor

Huili—H:nki—Hanko
K:m ina—Hmki—Hanko
Huili—Torku—Hanko
K:ina—Turku—Hanko ~ tiist.

On voimassa sitoumuksetta.

90(34 K. Lußö&erg & C:o.
PalovakontusosaheyHtfö PHOENIX

Lontoo.
Perustettu vuonna 1782
vakuuttaa kaikenlaista omaisuutta
halvimpia vakuutusmaksuja vas-
taan.

9381

Uuraan Ulosvienti Liike
F. Sliehl.

Fredrikinkatu 2.
parturiliike

. nirwosen 10
Tel. 16SU

HSypylai«at

Ilmari ja Sampo
välittävät säännöllistä matkustaja- ja
tavaraliikettä Viipurin—Stvonlin»an—Joni-
suun välillä ja lähtevät Viipurista:

Ilmari Joensuuhun joka lauantai
kello V«4 ap.

Sampo Joensuuhun ;oka sunnnntai
kallo Va4 ap.

Huom.! Kulkuvuorot Pietariin peruu-
tetaan.

Lähempiä tietoja antavat kapt. lai-
voilla ja

9387
Hiitola & Molander,

Viipurissa .

Leninkiompelua
otetaar. vastaan Heikiuk. 10.

L. Reponen.

Wiipuritzia, Kaijalan ftiqap .Oi«ckyhilv..
Kitiapuiiwsja.


