
numero
■:o 231 C

Kivennavan

Telefoniti

PToimitus (uutisosasto) 870
Päätoimittaja, toimitussihteeri. . 1 7i
Konttori 138
torjapainokontton 3 3
Taloudenhoitaja .138

Kivennavan
numero

1911
Lahden kanttorit

feksanterink. 19. Avoinna 9—7 pait
Taloudenhoitaja

avataan konttorissa 9—ll, 3—B. 5—7

Yksitysnuuierojen hiuta 10 p

li

BB

Puhelin 1310 j Viipuri, Maununkatu N:o 4 Pu

TyScScykayppa Mhkamafavaroilla.
Nopea toimitus. Edullisin ostopaikka jälleenmyyjille. Alhaiset hinnat.

Viipurissa Perjantaina 6 pata Lokakuuta

Tilaushinnat i Viipurissa: >/» v. 12:—, >/, v. 6:25, '/. v. 3:25, kuuk. Vastaava toimittaja >a Hmotushinnati Suomesta: 9 pnä tekstin edellä ia 7 p:iil tekstin jU-
-1:25. Maalla (postissa tai suoraan lehden konttorista): '/i v. 12:—, Va v. äMJTfI SÖDFRIIIIH keen palstamillimetriltä: Venäjältä ja ulkomailta: 15 ja 12 p:iä. Tekstisivuilla Al<

,„ 6:50, »/» »• 2:25. Kuuk. 1:25. VsnljllM: >/, v. sr„ »/, v. 2:75 r.. >/. v.
...

"" J V.,"*.~7™ ™JI , -• .... ensisivnn hinta lisättynä 20 °,o korotukseUa. Määrätystä paikasta ulkosivuilla 16'° 1:50 r. Amsrlkasta: >/i v. 4 doll. Manalla ulkamllla: V, v. 20 mk. 1avataan toinutuKsessa klo 12—1 pai,alla. ~„ irrotus. Vieraskieliset ilmotukset suomeuuetaau. Kuolemaitmotukset 4
■ " Tahnttasi lnk" l»!»»esta värssystä lisää 1:50, surusaatosta lisää 2 mk., kiitoksesta 2 mk. Tes

Il PBBasiamiss Pietarissa i bra Bob. Edgrss, kirjakauppa. Bo.itm. Syntymä-, vihkimä- ja kihlaus-ilmotukset 2 mk. Tsltfoonlna el otata Ilmo-
KoHDiuenHaH ya. Fl: 8. ,.„

Äleksanteriiik. 19, av. klo K) ap—l 2 yöllä. taksia etkä tilaaktla. Enemmän «motattaessa mvönnetään alennusta. sg»sj
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läiväaä

»»»»»»»»»»»»»»«»»M,»»«»»»»»»«»»»»»»»«N»»»»»»,,,,,»»», »,„»,,„,,„,,

Omist. E„ V. SELLGREN.

I¥l HFHss» Rakennusaineita, Rautaa, Maaliaineita, Akkuna- ja Peililasia, Öljyjä, Kemikaalioita, Metsästys-
Jf Jr Q tarpeita, Työkaluja, Talousesineitä, Koneita, Laivatarpeita, Ruutia ja Dynamiittia y. m., y. N.

W M M M 9

Raivolan Saha, Mylly. Sähkövalaistuslaitos jaPuun-
jalostustehdas sekä Kyyrölän Saha

Qmisiajja J. L. Saikin.

Suosittaa RAKENNUSAINEITA sekä hyviksi tunnettuja

„OBOINAJA"-ruisjauhoja päivän halvimmilla hinnoilla.

XlakeimiKsaåiiei£en varastot!

fiSiiii PniKPisniin iinnpbliliikpfllllll 1 UUooppolll IlUullö&ulillilåö
VIIPURI. Torkkeßnkata 16. Puhelin 9.

Alituinen ja runsas valikoima kaikenlaisia huonekaluja, niinkuin työ-, ruokasalin-, salin-, herrain-, makuu-
huoneen- y. m. kalustoja. Rautasänkyjä, patjoja y. m. ■
HUOM.! Tilauksia otetaan kiitollisuudella vastaan, työ taattua, toiminta nopea ja laadimme auliisti täy-
dellisiä suunnitelmia ja kustannusarvioita niin huoneustojen kuin yksityisten huoneiden sisustuksessa.

1911 KARJALA
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Perjantaina Lokakuun 6
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Perkjärven, Mustanmäen, Terijoen, Kellomäen ja Kuokkalan asemilla

Päävarasta ja fcoimttooH tehtailla.
5i ' *

Il I I
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Khrennavan Höyrysaha ja
Höyläyslaltos, Kivennapa.

Omisi T, PAAVOLAISTEN & H. PILTZ.

Myy halvalla kaikenlaatuista puutavaraa.
■ -:. ~;—Pyytäkää;— Pyytäkää hinnastoja.

!j«^WOM3Wi<MI
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Suosittelee hyväksi tunnetöitä höylät-
tyjä ia hbyläämättömiä puutavaroitaan

»M»
Terijoella :::: Kellomäellä :::: Kookkalassa :::: Tipnnassa

S ■■■■■■■■■»■ ;

■fiiiiiiiiiiiiiiißiiifliiiiiiiiiiißiiiiiiiiiHißßsiiiiiiieiiiiiiiuuiiJUJUUUUiiJUJlllllllllllllllillliliiia
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GOGmiti*m,u

' Lyijyvalkoista
i Sinkkivalkosta

Mönjaa
| Keltamultaa

Punamultaa
I' Kimröökkiä

sekä kaikenlaisia

Mmal

kuivia värejä
Pensseliä
Kopaalilakkaa
Lattialakkaa
Huonekalulakkaa
Puusepänlakkaa
Pulituuria

Konelaseria
Xerotinia
Pronssitinktuuria
Pronssia
Valmista öljyväriä
Emahväriä
Ripolinia

Koristeväriä
Laivanpohjaväriä
Kiilloitusvahaa
Santapaperia
Hohkakiviä
Lehtikultaa

iöljyä, Liinaöljyä, Tärpättiä,
: Tapettia jaReunuksia szz—

Taidemaalaus- ia Piinisfusfarpeifa:
Piimstuspaperia, Piirustusvihkoja, Lyijykyniä, Harppilaatikoita, Viivottimia,
Piirustuslautoja, Värikyniä, Akvarelliväriä, Pastelliliituja, Tussia mustaa ja
värillistä, Öljyväriä putkissa, Maalauskangasta, Värilaatikoita taiteilijoille ja

lapsille, Hehkupiirustuskoneita, Heliosvärejä y. m.

Suomen Väri-
Viipuri, Katarlinankatu 4.

OKOOOOOOOGOGWIGmitt n i n

Hotelli BelwMére
Konstantin Ehrenburs
Viipuri
- Puhelimet 75 Jo 209 -

■ ■■SfJOSITELLAAN ■■■

Väriä jaMaalarintarpeita:

Hj- jaMl!
E. P. LOLEYTIS

Torkkelinkatu 20, Punasenlähteentorln kulmassa.
Puhelin 5 20,

sa Suositellaan. ■•■ i saa

•!————•

l
t

J 3 V6rniSS3l6ht33D Oi Y. G
Puhelin 8 31. MJ

j



t©rjantaii» Lokakuun 6 päivänä

Cuorein ja parhaiten lajiteltu
varasto paikkakunnalla on

fl ♦ t*rv» otvxtio in
<l».

I)erKKu, I)edclmä- ja siirto
•-f# maantavara kauppa #*-•

Kauppatorin ja ffiustaiti-
vcljcstcnkadun huima.
PubtUn uez. <*" <*" -*» ** *& Puhelin u o*. 8

■^er

Uusi keksitty kemiallinen seos

(ilman minkäänlaisia nappoja).

Käytetään kaikenlaisten metallien juottamiseen ja tinaamiseen ja erikoisesti sähköjohtojen juottoon, ilman
minkäänlaisia lisäsekotuksia. Kestää noin 12 atmosfeeriin kuivaa höyryä- Käytetään helposti työssä

(juottoraudan) kolvinHtai lampunj avulla, pienempiin esineihinriittää palava tulitikku.

Melkoisia halvempi tain muni näissä töissä kemialliset ainekset
~TINOLIN-REKORD" on välttämätön tekniikoille mekaniikoille jakodin taloutta varten.

: Myydään: kaikissa teknillisissä kaupoissa, seka- jarohdoskaupoissa.
- « ' - , »am

Hinta, n gramman rasia t mk. ValmistetaanKellomäenasemalla. Pah. B. H REHN.
v ,

- i--" u. '-unna

TAQ #Al* JRAlfAl®f!*

A vii livi fMliillfl U

■ ■■ ■
■ *T* \£ •• • 5
» ■ • l^/wW|#/l «

■ 11 »

■ Raivo Ia ■■ ■ ■■ ■■ »
= Zftrr/ff lajiteltu sahatavara ja ™

W W■ »
wm Päivärannan edullisia ostopaiföa faijille m*
m julutas* ja taloustavaroille. «

■ ■■ ■

Jiso 2Äi 19U ..

Ä. B. Hedmanein Rohdoskauppa
Katartinankatu 15 Puhelin 3 61 1 1»~. ...

sekÄ haaraliikkeemmc

Karjalan Rohdoskauppa *=£"*.
~ Put,clln ""

suositetaan! alallaan Itä-Suomen suurin liike.

äjfffjm'T>//-iM,-'- ■ ?'• -T ~*s nWWTr !

HerKurius ■ KuoKKaia
Omist. Albert N. Tabermann. .

Rauta-, Rakennusaine-, Väri-, Lasi-,
::: Huonekalu- ja Taiousiarpeiden :::

::: KenKä- ja Siirtomaantavarain :::

TuKKu- ja VähittäisKauppa.
Hyvin lajiteltu varasto. ::::::: Hinnat halvat.

KesKir\äinen Hen^ivaKuutusyhtiö

suomi
suoni on vakuutettujen oma henkivakuutus-

laitos.
Koko voitto yksinomaan vakuutettujen hyväksi.

SU on on pohjoismaiden edullisin henkivä-
Kuutuslaitos.
Suurin voitto-osuus. Edullisimmat ehdot.

SU on on suurin pohjoismainen henkivaßiru-
tuslaitos.
Vakuutettujen luku 100,000 henkilöä. Henkiva-
kuutuskanta 320,000 mk.

su on on vakavaraisin Kotimainen henkivä-
Kuutuslaitos.
Vakuutettujen lähes 75 milj. mkaan nousevia sääs
töönpanoja turvaavat samankokoinen vakuutusrc-
hasto ja 6 V« milj. mkan omat käteiset rahastot.

TurvatKaa omaisenne ja vanhuutenne päivät
vakuuttamalla henKenne

Keskinäisensä Henkivakuutusyhtiössä

suonEssn.
Asiamiehiä Kivennavalla:

T. Paavilainen, Kansakoulunopettaja, Ralvola, Ikola.
N. Tihverä, Kanttori, Kivennapa.
P. himmenen, Asioitsija, Ollila.
fl. HaßKarainen, Kansakoulunopettaja, Kuokkala, Haapala.
H. P\. Inkinen, Tullipäällysmies, Terijoki.

BBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBBB
B B

E OAASAN PUUUILLATEHDAS i
£ OSAKEMIÖH I
J| KALASTUS- ja KUTOMALANGAT ovat parhaat. Sen |jB PUUVILLAKANKAAT ovat yhtä kauniita ™

B kuin kestäviä. Sen KALASTUSVEBKOT B
W ovat halpoja ja kuitenkin verrattomia. Sen W
m OJÄPELULANKÄ on kestävämpää ja parem- g
pt paa kuin venäläinen ja muu ulkomainen. ks

__ MUISTAKAA sentähden aina ostaa ._

1 VAASAN PUDVILLATAOADOITA, m
B 14606 sillä silloin tulette olemaan tyytyväinen! W
B B
88888888888888888888888888

II & il MW MTr n M

Terijoki.
Suosittaa puhtaita lämpimiä
huoneita matkustavaisille.

Ruokaa, kahvia, virvoitusjuomia.
10 minuutin matka asemalta.

Ainoa Suomalainen hotelli
paikkakunnalla.

Kunnioituksella

A. Laine.

AMll**B#tfi Iffi F6#|l ■

Täten saan ilmoittaa, että olen onnistanut
saamaan ensiluokan leikkurin jaolen tätä
tarkoitnsta varten perustanut erikoisosas-
ton seuraavien vaatteiden tilausten vas-
taanottoa varten:

Naisten pukuja, hameita, kappoja, c-,,-
lantalaisista kankaista, plyschistä, san*^-

tista ja nahasta.
Herrain pukuja, palttoja, turkki

Koska olen laittanut räätäliliikkceni ulko-
laisen mallin mukaan, toivon voivani tyy-
dyttää jokaisen vaatimuksen tällä alalla.omuin

o *H»

MJIGASII.
S. ROSEMTHAL

Aleksänterink. 17. Puhelin 9 96.

k • n

S. Hyvärisen
RADTASEPÄNLIIKE

VIIPURi

Mustainveljestenkatu Nso 2
Telefooni 486.

KARJALA
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I ILMOITUS

Tukku- ja Vähittäiskauppa Tksmmyynti
Terijoella Terijoella

Koti- ja siirtomaan tavaroilla,
Suomen tehtaiden kankailla,
Suurin viljatavarain kauppa paikkakunnalla.

ja erikoisliike
Maassamme parhaaksi tunnetuilla

Oulun

Herkku-

Hugo & Hjalmar Åströmin tehtaan kengillä.

ILMOITUS

ja Hedelmäkauppa
Hyvin lajiteltu varasto

Viipurissa
Aleksanterinkatu 31. Entinen Pietisen kivitalo. Vastapäätä uutta rautatie-

asemaa, Puhelin 7 33.

m * 4KS* ggggji i» BHE9&
ffllÉ nrora -«*% «ipg

TELEFOONI Nso 3 TERIJOKI TELEFOONI Nio 3

Koti- ja Ulkomaan Kankaita, Koti- ja
Ulkomaan Jalkineita jaKäsineitä, Kesä-
ja Talvihattuja, Puuvillaa, Höyheniä,
Lankaa, Nauhoja,
Nappia y. m. Rih- l
kamatavaraa. :::::::::::

Voita, Leipää, Nisua. Kaikenlaisia
Jauhoja ja Ryyniä, Kauroja, Liiseitä,
Tupakkaa, Sikaria, Paperossia, Posti-

korttia, . Postf- ja
Virallista paperit,
Kirjeenkuoria y. m.
Maalarin pensse-
leitä ja Maalitava-
roita, Hevosvaljaita,
Nahkaa y. m. y. m.

VARASTO JAKahvia, Kakaota,
Teetä, Sokeria, Ka-
ramellia, Rusinoita
Veskunoita y. m.
Maustetavaroita. :::::

Saippuoita, öljyjä, Kynttilöitä, Astioita,
Kirveitä, Lapioita, Kattohuopaa ja Lak-
koja, Nauloja, Lukkoja, Saranoita y. m.

MIM
Tappuroita, Pinkopahvia, Konepaperia,
Tapettia, Sementtiä, Tulenkestäviä tii-
liä ja Savea y. m. Rakennustarpeita*

Tehtaamme alkittnja

suositellaan kestävinä ja halpoina.

Kinua Hnopatehdas
V, DIPPELL, Viipuri.

Stttoemtatvatt fiwistysoloista.
Ryhtyessämme näistä oloista Pu°

lunnaan, on meidän ensiksi mieleemme
iohdettawa muutamia tekijöitä, jotka
tässä paljon määräämät.

loutselkä.

Rajaseutu on aina raiaseutua. Siel-
lä on paljon ristituulia. Eri fan-
fallifuudet törmääwät wastakkain.
Kahden kansallisuuden huonoimmat
puolet yhtywät. Jos missä niin
juuri näillä rajaseuduilla ihmiset jau-
tuwat mitä waikeimpien koettelemus-
ten alaisiksi. Rajariidat, sotatapauk°
set, lahjotusmaaolot, köyhyys, huonot
wirkamiehet entisinä aikoina, idästä
hyökylaineena tulewa wieras kansallis
suus, ne owat jälkiä jättäneet. Otan
tähän palasen wanhanajan kuwailua
tawoista:

„W. 1732 walitettiin, että Kiwen-
nawan talonpojat salaa weiwät pai-
jon wiinaa Pietariin. Tuli kirje
„moisniekalle", että hän ja kymme»
niekat kawahtaisiwat semmoista. Sak-
kaa määrättitn 50 rupi. ja syyllistä
lyötiin sitä paitsi „kuuntilla". W.
1733 murhasi mies kirweellä molem-
mat »vanhempansa. W. 1736 kuoli
3 miestä Miinaan. W. 1739 hirtti
eräs nainen juowuksissa ollessaan it-
sensä, yksi mies kuoli humalaan ja
toinen mies tappoi towerinsa kaksi
lasta. W. 1752 kuoli eräs nainen
humalaan. 88. 1759 kuoli eräs nai-
nen humalaan ja toinen hirtti itsensä.
W. 1761 polttiwat ja piwasiwat We-
näjän „P«Tfarat" miehen ja waimon
Terijoen kylässä. Mies kuoli heidän
käsiinsä. W. 1768 hirtti eräs talon-
poika itsensä, kun hän 15 wuotta ali
ollut kummallisten kiusausten alaise-
na. W. 1771 kuoli kakK miestä hu°
malaan."

Ollila

LahjoituZmaaolojen Kainin merkki
on wielä ihmisissä. Kauppasiteet we°

näläisten kanssa owat olleet kauheita
luonteen heikontajia. „Petä tuo, se
pettää sinutkumminkin", on ollut kau-
yea kaswMaja. Pitkiin aikoihin ei
ole mitään tehty näiden onnettomien
hytoäkfi.

Nämä seikat tulee ottaa huomioon
kun Kiwennawan siwistyZoloista pu°

hutaan.
Puhuessamme Kiwennawan siwiZ-

tysowista, tulemme kioskettelemaan
pääasiassa wapaaehtoism walistuZ-
järjestöjä. Ensimmäisenä katselemme
näiden järjestöjen toimintaa

kirkonkylässä.

Kirkonkylässä toimimista seuroista
on ensimmäisenä mainittawa nuoriso-
seura. Seura on Kiwennawan nuori»
soseuroista toanhin, se on jo wiettä-
nyt 20 wuotisjuhlansa. Sen waiku-
tus on arwioitawa hywin suureksi.
Se on ensimmäisenä lähtenyt kylwä-
mään »vapaaehtoisen kansanwalistus-
työn siemeniä ja on siinä onniswnut-
km. Nuoriso tunsi sen omakseen ja
liittyi seuraan. Seura sai oman ta-
lon muutama wuosi sitten ja talon
sellaisen, että se jokaisessa herättää
ihailua ja kiintymystä. Seuran työ
on ollut towerillista itsekaswatustyö»
tä. Sellaisia tilaisuuksia, joissa esi-j
telmien ja puheiden aivulla on paljon
hywää kylwetty, on runsaasti järjes»
tetty. Stipendejä kansanopistoon on
annettu ja on seuran keskuudesta
muodostunut lauluseura, joka on suo°
siota herättänyt, missäpä se milloin-
kin on säweliään soinnutellut. Sitä-
paitsi on seura ivaikuttanut kirjastojen
ja juhlien awulla. Seuran toimihen-
kiloista mainittakoon ennen kaikkea
herrat I. A. Pimiä, Antti Sarwi.
rwa Maria Pimiä y. m.

Kuokkain

Nuorisoseura toimii laulutunti»
neen nykyään warsin Vilkkaasti.

Muita seuroja on Rrkonkylässä
maamiesseura, nuorsuomalainen yh-
MW ja tuöwiien fthdistys, joidm

läikkien toiminta on enemmän hil°
jaista.

Viasta kolme touotta on siellä toi°
minut nuorisoseura, mutta on tämä
seura osottanut olewansa yksi
nawan elinwoimaisempia seuroja. Ky»
lässä oli tosin ennemmin Parikin ker°
taa ollut seura, mutta oli se aina nu-
kahtanut. Tämä uusi seura on toimi»
nut pontewaZti. Se on ollut osaa-
ottamana seurana yhteisissä juhlissa,
ottanut osaa yhteisiin kilpailuihin ja
itse järjestänyt suurempia sekä pte
nempiä juhlia sekä keskustelukcikouk°
sia. Oma sanomalehti „38alon soih-
w" on ollut. Jäseninä oli ensi touon»
na jo 50. Seuran mnoklaimpina toi-
mijoina mainittakoon neidit B. Sa«
wolainen, Helena ja Anni Hänninen,
herrat Hollo ja Leskinen. 2auluseu>
ra on myöskin kylässä. Sitäpaitsi
mainittakoon, että jatkokurssia on ky°
lässä pidetty, työwäenyhoistys on ja
on sillä oma talo.

lienee sitte mamMawana. Tai oike»
ampi nimi sille olisi Perä-Kuökkala.
niinkuin sanotaan. Tämänkin kylän
merkitsewämpänä seurana on ollut
nuorisoseura. 1899 tahtonvat kansa»
koulusta päässeet nuoret muodostaa
jonkunlaisen yhdyssiteen ja muodosti-
wat „Toweriliiton". Tämä'liitto toi°
mi innokkaasti ja toroerihenki wal°
liisi. 1904 sitten liityttiin Kuokkalan
nuorisoseuraan haaraosastoksi. 1995
seura itsenäisenä seurana liittyi Etelä-
Karjalan nuorisoseuraan. Seuran
toiminnasta mainittakoon, että juh-
lia ja iltamia on pidetty, luentokurs-
sejli an järjestetty, on ollut seuran
lehti, on Voimisteluseura. Oman
talon saaminen on ollut seuran unel-
mana, mutta se ei ole toiefö toteutu-
nut. Sitäpaitsi on seura awustanut
useita henkilöitä kansanopistoon. Seu-
ran toimimista henkilöistä mainitta-
koon: Antti Skytg. Niilo Kaulio. Mik>
ko Koukku, Artturi Lampinen, Alek»
sänder Harju ja Pekka Kääpä, jotka
owat toimineet esimiehmä. Sitäpaitsi
on maimtlawa neiti Helena Rauta-
nen, joka 1907 kuoli ollen seuran toi»
meliaimpia jäseniä.

Kylässä on wielä suomalainen seu»
ra, nuorsuomalainen yhdistys, työ»
wäenyhdistys ja, palokunta. Konsert»
teja on kylässä ollut, sitäpaitsi ytsityi»
siä luentoja ja kansallisteatterin jäfe»
net owat antaneet näytäntöjä. -^

on manhimpia ja elinwoimaisempia
nuorisoseurakyliä. Nuorisoseura pe»
rustettiin sinne 1896. Seuran toi»
minta on oll"t bnwin waiherikasta.
Seuran warsinanena perustajana on
pidettäwä Matti Heikkasta. Saapu.
willa oli kylän ukkoja, jotka fanoiwat
„että jos tuosta seurasta koituu uusia
rasituksia kylälle, kuten kansakoulusta,
niin saisi se olla perustamatta". Mut»
ta jos siitä alisi rahallista hyötyä,
niin woisihan tuon perustaa." Sm-
ra perustettiin kumminkin. a

Ensi wuonna oli jäsenluku 60 wai°
heillä. Perustettiin lauluseura, pidet-
tim iltamia, toimitettiin arpajaiset,
joista tulot tuliwat käytettäwiksi lai-
nakirjaston perustamiseen.

Seuraamina wuosina jatkettiin toi»
mintaa entiseen tapaan. Perustettiin
m. m. lukutupa ja hankittiin seuralle
oma maapalsta. Mutta innostus
työskentelyyn oli jo suuresti laimen»
tunut.

Tuluvat nuo furMilet röutawuo»
dei. PienMn innostus, joka oli ole»
mllZla. tullchutejM, GGnaM ailagn

alkoi myös puoluetaisteM tältäkin
kolkalla. Osa jäsenistä erosi, kosta
pitiwät nuorisoseuran toimintaa liian
yksipuolisena ja kun seuran kykene»
wimmät henkilöt oliwat muuttaneet
pois paikkakunnalta niin muodostui
nuorisoseuran toiminta perin hiljai-
seksi. Tehtiinpä jo eräässä seuran
MuosikoloukseZsa päätös seuran toi»
minnan lakkauttamisesta työwoimain
puutteessa. Mutta tuo päätös ei saa»
wuttanut nuorisoseu-
ran sohtokunnan hywäkfymistä sa sen
toimesta herätettiin seuramme uudes«
taan eloon. Mutta innostus oli jo
kokonaan lopussa. Seuran jäsenluku
pieneni wuosi wuodelta. Seuran ko°
koiKset ja huwit yhä harwentuiwat.
Wasta 1908 tapahtui, seurassa muu-
tos. Innostus toimintaan uudestaan
syttyi ja yhä uusia jäseniä liittyi seu-
raan. Toiminta suunnattiin enem-
män sisäänpäin, seuran jäsenten ke-
hittämiseen. Lisättiin lainakirjastoa
uusilla kirjoilla, pidettiin keskustelu-
kokouksia, joissa pohdittiin mitä mo>
nipuolisempia kysymyksiä, toimitettiin
muutamia huiveja, luentoja j. n. e.

Seuraus tästä innostuksesta oli,
että seuralle saatiin oma, komea ja
mlckawa. yli 30,000 markkaa maksa-
wa nuorisoseuratalo. Tämä talo, joka
1910 walnnZwi on pitäjämme ko-
meimftia taloja. Seura onkin tämän
jälkeen toiminut ripeästi, se on myös
hywin runsaassa määrässä elwyttä»
nyt wcmhojen käy»
täntöön ottamista.

Seuran toimihenkilöistä mamitta»
koon I. Kylmänen, Fr. Hiitola, A.
Inkinen n. m. Kylässä on myös työ»
wäenyhdistys ja on silla komea tila»
wa tifo,

liii

Terijoki,

kannaksen pääkaupunki olift 'n
jälkeen selosteltawa. Terijoki on oi»
keostaan jo eri puuta, mutta pidäm»
me sen wielä tässä Kiwennapaan kuu»
luwana.

Rautatien rakenniÄsen kautta oli
tänne siirtynyt henkilöitä, joilla oli
harrastuksia. M. m. oli Terijoelle
tullut tulliekspeditööri 23. Törnroos.
Hän on tämän kylän warsinainen si°
wistystyön alkaja. Hän se oli, joka
1.881 sai terijokelaiset hommaamaan
kansakoulun. Se alkoi toimintansa
1882 ja rajakylämme saa ensimäisen
siwistyZkylwön. Koulu saa sitten wa-
kinaisen huoneuston. Tämän talon
ohjaajana ja kehittäjänä oli hra Törn»
roos kaiM kaikessa. Harwinainen
oli hänen työintonsa ja kykynsä. Hän
fai taiZtellft ennakloluuloja mastaan.

nrtonkylän Hanfalonln.

Kuokkalan nuor,so,r»rnn 1010.

sai innostaa ihmisiä mukaansa ja Mä
tawalla raskaan työtaakan Ma aher»
taa.

Jos aletaan edistysseuroja ajatella,
niin wanhin edistysseura lie ollut
Terijoen raittiusseura, joka toimi
tuossa 1888 lutoulla. Sen toimihen-
kiloina muistetaan opettaja I. Sutt°
nen, tulliwirkamies Saarinen y. m.
Tämä seura kumminkin lakkasi keski-
naisten erimielisyyksien tähden. Nuo-
risoseura perustettiin Terijoella kaup-
pias Paawolaisen talossa 1896, joi-
loin sen ensimmäiseksi esimieheksi wa-
littiin rataesimies Nygren ja kirjuriksi
kaupanhoitaja Mikko Wirlki. Seura
toimi erinomaisen wilkkaasti. Se piti
iltamiaan kauppias Paawolaisen ta»
lossa. Sittemmin kauppias Summa»
fella ja Terijoen Basaarissa, Haluli»
sella ja työwäen talolla. Sen sU«i»
sista toimihenkilöistä! .mainittlllosn
hra Saario, hra Mörö rouwineen.
neiti Wesman, kauppias Karwinen.
hra Wirkki, Laine jaAdler rouwineen.
1902 sattui seurassa erimielisyyksiä,
jotka sen toimintaa waiwasiwat. Mut»
ta siitä'huolimatta 1902—1905 oli

! Terijoen nuorisoseuran loistoaika.
Se järjesti pari laulujuhlaa, joiden
merkitys Karjalan herättämisessä nii»
nä waikeina aikoina ei ole wähäiseksi
arwwitawa. Se antoi stipendiä kcm»
sanoftistoon, piti juhlia, hankki km-
tän j. n. e. Samoihin aikoihin teh-
tiin nayttelymatkoja IWkyliin. Mi-
me aikoina on seuran työ ollut hiljai-
sempaa, mutta olemme »vakuutetut,
että se taas on nousewa pantewaan
työhön waliZtuswalkeiden herattämi-
seksi kylässämme.

1897 perustettiin Terijoelle työ»
wäennlidistns.

Napaaehtoinen palokunta perustet»
tiin 1897. Pmtsi warsinaista työ»
.H c••.,>., on fe myöskin järjestänyt il»
tamia, arftajaisia y. m. Siinä työs-
kennelleistä henkilöistä rnainittakoon
S. Taskinen. 33. Sawolainen. W.
Salonen y. m.

Terijoen seurakuntahomma on ta»
män Mkeen mamittawa. Asia ftan«
tiin wireille ensi kerran jo puolitoista
wuosikymmentä takaperin. Ensim«
mainen toimikunta ei saanut asiaa
eteenpäin. Terijoella alettiin asiaan
käydä tarmokkaammin 'käsiksi 1902.
Eräs kirjotus oli „Karjala"°lebdeZ'ä,
jossa kysyttiin, miksi ci toimita att>
tään. Ukot pitiwät sellaisia ,' •*"*

neuwotteluja" m. m. Holttisella, nt»
zellilla ja Paawolmsella. Seumtä
oli tästä, että yleinen kokous fntf*
tttn kansakoulMe. Siitä Ml' asia
alulle. Vii alkujaan ajalel, rnuo-

Räätäiinliikeftä Viipurissa suositellaan.
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dostaa seurakunta yhdessä Ouokkalan/
Haapalan ja Rauvolan kanssa. Siitä
luowuttiin. Hautausmaa saatiin kal-
tiolta Ruostesuon lähelle. Qkéo M.
custukset tilattiin I. Stenbäckiltc hän
rakensi myös kirkon ja wihittiin fe
joulukuussa 1908. Muutamista kir«

kon yhteydessä olewista asioista on
niaiuittatva. Diakonissa ja sairaan-
hoitotoimi on roäliassaisesti ollut jär°
iestettynä kirkkotoimikunnan puoles-
ta ja on sen työ ollut hywin siunauk-
sellistä. Ompeluseura urkujen hy-
wäksi on toiminut. Laulun harras-
lusto or. herättänyt kirkkokööri.

Poliittisia järjestöjä, paitsi tnöwäen
yhdistystä, on suomalainen seura ja
nuorsuo^..alainen yhdistys.

Terijoen eläintenystäwät ia isäntä-
seura nätiwät syntymispäiwän iha-
nan aamun, mutta elämän woimia ei
niille riittänyt. Eläinsuojelussäura
noin pari wuotta sitten perustettu, lie-
nee täällä.

Terijoen Raittiusseura on toiminut
muutamia wuosia, tehden hiljaista,
waatimatonta työtään. Sen kylwämä
walkea siemen ei kait ole aiwan koko-
nää» kiwikkoon joutunut. Nousewan
nuorison työssä ja elämässä se ilme-
nee. Naittiusharastuksista puhut-

taessa mainittakoon wielä yhteiskou-
lun oppilasten raittiusseura. Woim-
me wielä siwistysseuroihin lukea
sen „Seuraklubin", joka 1907 tai-
mena piti kokouksiaan Hotel Riwie-
ralla jakylässä olewan wenäläisen
purjehdusseuran, jonka juhlia on ka-
nunan laukauksilla awattu. Wiime
kesänä se järjesti tilpapurjehduswii-
kon.

Lauluseurat euvät kylässä ole otta-
neet oikein wiihtyätseen. Kauemmin
toimi Terijoen T. I:n mieskööri, sit-
ten eli ja tuoli Terijoen sekakööri. Ih-
teistoululaisten kööri on, on myöskin

ollut reilu kwartetti, ja nyt ailvan äs°
ken perustettu mieskuoro.

IHteiskoulun hywäkji toimii ompe-
luseura. Sitäpaitsi ompeluseura köy-
hien kllnsakoululasten yywätsi, kirkol-
linen ompeluseura ja yhteiskoululais-
ten oppilaskirjastonsa hywäksi toimi'
wa ompeluseura, olipa wiime talwena
ollut myöskin orpokodin hywäksi om-

Peluseura.
Kirjastoja on kylässä 3; fan]afou-

lun, työwäenybdistyksen ia nuoriso-
seuran. Kirjallisuuden wiljelyZ on ky-

lässä herännyt.

Sanomalehtiä lewisi 1880 Terijoel-
Ie 4 kappaletta. Nyt niitä menee jo sa-
toja. Terijoella lokakuussa 1908 al°
koi ilmestyä oma sanomalehti „Teri»
joki" hra 23. Toiwolan perustamana.
Joulukuun alussa samana wuonna se
joutui toisiin käsiin ja toimi wuoden
lappuun. Tämän wuoden alussa aijot-
tiin Terijoelle perustaa ..Rajaseudun
Sanomat" niminen lehti, mutta rau°

kesi ajatus.
Suomalaisen tunteen tunnetuksi

saattajaksi perustettiin Terijoella „Te-
rijoen Siwistys seura". Se toimi wilk-
laasti. Se järjesti juhlia, hommasi
konsertteja, mainittakoon, nimet Aino
Ackte, Kun Arpad, Ewcrt Suonio.

Sitä paitsi se hommasi
ten taiteilijoiden mierailua, joka epä»i
onn> ;ui. 1910 muoden laulujuhla «n
mai:,.ttllwa siwistyZhistorian merkki-
Päiwänä täällä.

Luenwja on kylässä wiimeisinä
wuosina ollut useita. Työroäenyhdis-
tys toimeenpani luentokurssit, kansan- 1
»aliswsseuran luennoitsijat awat käy-
neet seudulla, samoin raittiuZpuhujin
ja poliittiset agitaattorit. Eri seurojen

toimesta on sttäpattsi pidetty luentoja. ,
Wiime aikaisessa siwistystyössä on i

assanut ilmetä uusia Puolia. Kansal-!
lista itsetuntoa on alettu rajalla he- '■rättää. On alettu panna painoa rajan |
uinuwan iuornalaiiuuden herättämi-
seksi. Sitä tehtäwää on suoritettu pu'
heiden, esitelmien ja jublien muodoZ-
sa. Mainittakoon Snellman jublat,
jotta tähän tehtäwään on omistettu.

Kirjallisuuden ja sanomalehtien atoul-
la on koetettu herättää rakkautta suo-
menkieleen. Sitä tehtäwää myöskin
„Terijoki" lehti-wainaja yritti suorit-
taa waimiensa mittaan. Kr>län Puolel-
ta on ryhdytty toimeen saada suoma-
laiset niniikilwet teille.

Olemme näin kertoneetkin tärkeim-
mät ilmiöt kylämme siwistystyön a»
lalla. Suuren suuria ne eitoät ole, o°

soittamathan ne 'tumminkin, että ra»
jollakin ollaan jonkun tverran hereillä,

Uäwä sanoa, mutta tottahan se
kumminkin on, että yleinen siwistys-
taso on täällä paljoa alempana kuin
muualla. Sen näkee usealla alalla.
Mutta parhaimmin se ilmenee siinä
haluttomuudessa, siinä harrastusten
köyhyydessä, joka täällä kukoistaa. Ei
missään paikassa Suomessa ole niin
paljon joutilasta wäkeä, kuin täällä,
mutta edistysseurat kituwat. Talivis-
axiana esim. ihmiset käänteleikseivät
kuin karhut pesissään, mutta ei ryh«
dytä juuri mihinkään.
hän se onkin täkäläisen käsityksen mu-
kaan, joka uhraisi aikansa ja woiman-
sa sellaiseen kun samalla ajalla woisi
tehdä sellaistakin, josta olisi „hyötnä".
Niin, juuri alinomainen ajattelu hyö-
dystä, Ivain sen mukaan toimiminen
onkin saattanut seutumme siihen ase-
maan, jossa se nyt on.

Erittäinkin siwistyneiden ja wirla-
miesten teholta on ofotettu suurta
knlmnvttä kaikille Karrßstukiill?, war°

sinkin io§ ne oivat he»
rättänäserii ajatellui.

Muihin kyliin

emme tässä yksityiskohtaisemmin ka-
joa, mainittakoon waan, että nuoriso-

on Naiwalasia. Ahjärwellä.
Rantakylässä, Hartoiissa, Polwiseläl-
lä, Vuotiaalla ja Kauhalempiälässä.
Valkeasaaressa on raittiuZseura.

Mitä kansan siwistykseen hilse, on
sitä tarjottawana myöskin eräältä toi-
seita suunnalta. Kuljetsiwat teatteri-
seurat näyttelewät pellolle ihmisten
taiteellisia käsityksiä minkä ennättä-
wät. Jleisöä on kowin ja tuntuu tämä
„taide" hywin sattliwan yleisöön. Si-
tä ymmärretään. Arwakkaisiin, to-
dellisiin taidetilaisuuksiin tullaan waZ°

Saloudellisen tilan
hohottaminen Karja-

lan hannaksella,
Muutema näkökohta kuntien

huomioon.
Kysymys taloudellisesta tilasta

Karjalan kannaksella ei enään ole uusi.
Päinwastoin on siitä puhuttu ja kir-
joitettu enemmän kuin tarpeeksi. Mut-
ta aina on asia wain yhtä wähän sel-
winnyt tai mennyt eteenpäin, kuin
alussakaan, erittäinkin mitä käytän-

nöllisiin toimenpiteisiin iiife; Sellvä
todistus kysymyksen waikeasta ratkai-
susta! Teoriassa ollaan kyllä niin
pitkällä, että tarkat suunnitelmat ja
ohjelmat on laadittu taloudellisen ti-
lan parantamiseksi, mutta käytännössä
lienee tuskin mitään tehty. Missä on
sitten wika? Tehdyissä parannuseh-
dotuksissaka wai niiden täytäntöön
panijoissa? Tarkastakaamme niitä
lähemmin.

Huomatuimmat ja sisältäen melkein
kaikki entiset parannusehdotukset oivat
hallituksen w. 1907 asettaman Wiipu-
rin läänin maatalouskomisionin mie-
tinnösfä 2. SBaitka se lieneekin mo°

nelle tuttu, lienee syytä lyhyesti mai*
nita huomatuimmat parannusehdotuk-
sista. Tarkotus olisi saada maata-

lous Karjalan kannaksella edistymään
sellaiseksi, että se kykenisi herättämään
wäeZtön mielenkiintoa ja kaswattaisi
itsenäisen maanwiljelijäwäestön, jot-
ta yhä lewiäwä huwila-asutus woisi
olla tuottama ja hyödyllinen. Tätä
Marten pitäisi wäestöön saada istute-
ticksi oikeata maahenkeä saamalla
maanwiljelys ja samalla sen siwuelin-
keinot kohotetuiksi.

Keinoista tämän faawuttamiseksi
mainitsemme komisionin mietinnön
mukaan maamieskoulujen ja »seurojen
perustamisen ftfä niiden awustamisen
waltion Maroilla. Maanwiljelyksen
neuwojia tulisi asettaa pienemmille
alueille ja maatalouden edistämistä
tarköttamien luottolaitosten tulisi
saada kannatusta yleisistä Maroista.

Maatalouden tärkeintä haaraa,
karjanhoitoa olisi awustettawa pane-
malla toimeen herättämää karjanhoito-
opetusta, joka pääasiallisesti olisi koh'
distettllwa naisiin, ja perustamalla
emäntäkouluja sekä panemalla toi-
meen Pätemän ammattijohdon alai»
nen neuwonantojärjestelmä. Kaikkia
näitä olisi waltion wuotuisella»mää°
rärahalla awustettawa. Tehok-
kaamman ja nopeamman maanwilje»
lyksen 'kohottamiseksi ehdottaa komi-
siooni lnyönnettawäksl palkintoläinoja

ftienwiljelijäin awustamiseksi.
Siwuelinkeinojen kohottamiseksi eh»

dottaa komisioni puutarhahoidon edis-
tämistä ja kotiteollisuuden kehittämis-
tä. Wielä pitää komisioni tärkeänä
Martta»yhdistyksien sekä luotto- ja
osuustoiminnan awuswmista waltion
ttxrroillc. ---

; -

Nämä omatkin lyhyesti mainittuna
komisionin tärkeimmät parannusehdo»
tukset Karjalan kannaksen taloudelli»
sen tilan parantamiseksi. Kaikki ne
owat erittäin hyödyllisiä ja tuottawat
warmaan taiwotun tuloksen, jos ne
wain saataisiin toteutumaan. Mutta
niiden toteuttamisessapa pulma on°

kin. Ollen kaikki sangen suurisuun»
taisia toimenpiteitä, waatiwat ne aikaa
ja tehokasta apua waltion puolelta.
Mitä waltion awustukseen nykyaikana
tulee, on melkein warma, ettei siltä ta-
holta ole mitään odotettawissa. Mut-
ta sen seikan ei suinkaan tarwitse oi-
la parannltZtoimenpiteiden ehkäisijä-
nä. Päinwastoin on sangen tärkeä
periaatteellinen kysymys, missä mää»
rin talouspoliittisissa kysymyksissä on

wä.

turmauduttama waltion apuun ja
mistä päin on alotteeieen ryhdyttä-

On nimittäin olemassa mielipide,
jonka mukaan talouspoliittisissa, kysy-
myksisfä ei ollenkaan olisi turwaudut»
tatoa waltion apuun. Mutta wanka
näin jyrkkä kanta ei Karsalan fan*
naksen kysymyksessä woikaan tulla
huomioon otetuksi, saattaa asiaa
minkin pohtia. Woihan waltion awuZ-
tus, Marsinkin jos fe on liian suuri,
autettawissa synnyttää welttoutta ja
wälinpitämättömyytta sekä. pitää yllä
oman yritteliäisyyden puutetta, jota
epäilemättä on pahimpia esteitä ta*
loudelliselle kehitykselle. Ollen tun°
nettua, että Karjalan kannaksen huo»
noon taloudelliseen asemaan on suure»
na syynä wäestön luonne ja sen huo»
limattomuus, on syytä epäillä, että
ulkoapäin tulewa aroustus on omiaan
näitä taloudellisen edistyksen ehkäisi'
joitä lisäämään.

Ulkomailla onkin tähän talouspoli-
tiikan puoleen kiinnitetty enemmän
huomiota. Kun esim. Ranskassa wii«
me wuasifadan keskiwaiheilla alkoi
wilkas toiminta maatalouden rohotta-
miseksi, koetti silloinen hallitus niin
»ähän kuin mahdollista sekaantua tä-
män liikkeen alkuunpanoon ja siihen
kehottamiseen. Wasta kun asianomai-
set itse oliwat toimintaan käsiksi ryh«
tyneet, katsoi hallitus woiwansa lii-
kettä auttaa ja tukea.

Katsoen siihen kiireelliseen tarpee-
seen, jota taloudellisen aseman korjaa-
minen Karjalan kannaksella waatisi
ei mitään keinoja sen parantamiseksi
ole laiminlyötäwä. Kumminkin saat-
taa edellä esitetty periaatteellinen nä-
kökohta sekä nykyinen waltiollinen ase»
ma olla omiansa kiinnittämään enem-
män huomiota siihen mielipiteeseen,
joka etupäässä tahtoo päähuomion

kiinnitettäwäksi niihin keinoihin, joi-
den awulla paikkakunnan wäestö itse
omasta alotteestaan woisi saada pa°

rannuksia aikaan.

Tällaisia Miroja on komisionin mic-
tinnössäkm mainittu, m. m. osliustoi"
minta. Ojuustominnan tähänasti-
nen kokemus osottaa sen parhaiten
menestywän pikkutviljelisäin keskuu-
dessa, jollaisia juuri Karjalan kannak-
sen wäestö etupäässä on. Kipeim-
min kaipaa osuustoimintaa tuotan»
non lisääminen maatalouden kaikilla
haaroilla ja tuotteiden myynnin jär»
iestäminen, jotka molemmat owat ai»
kuperäisella kannalla. Tähän siis
olisi osuustoiminnan ensiksi ryhdyt-
tälvä.

Mutta nyt on toiselta Puolen kuu-
lunut walituksia, ettei osuustoinlinta
Karjalan kannaksella tähän asti ole
ollut tarkotustaan wastaawaa, waan
että esim. osuustoiminnallisten luot»-
tolaitosten myöntämää awustusta
käytetään wäärin. Tämän ensi was°
toinkäymisen ei kuitenkaan pitäisi o*

suustoimintaa lamauttaa. Ia maikka
mahdollisia wäärinkäytöksiä onkin sat-
tunut, owat ne selwänä todistuksena
osuustoiminnan tarpeellisuudesta.
Sillä onhan osuustoiminnan tarko»
tuksena yhtä paljon siweellisen was»
tuunalaisuuden ja täsmällisyyden
kuin taloudellisenkin hywinwoinnin
edistäminen. .■,<?•■ -' ■; :•«.'•

Mutta futen jo alussa huomautim-
me, ei parannusehdotuksista suinkaan
ole puutetta, eikä, niiden ehdottamat
toimenpiteet ole kelwottomia. Päin-
wastoin owat ne toinen toistaan pa-
remmat. Ei olisi siis muuta tarwis
kuin toimintaa. Mutta kuka näitä
ehdotuksia rupeaa toimeenpanemaan
ja awustamaan? Waltioko? Sitä-
hän ei kukaan usko. Mityiset asi-
aaharrastawatko? Nykyaikana kysy-
tään jo niin paljon yksityisten awus°
tusta kaitellaisiin tarkotutsiin, ettei
siltäkään taholta liene paljoa toiwot'
tawissa. Ehkä yhdistykset ja seurat
ottaisiwat näitä asioita ajaakseen?
Waan ne kituwat jo ennestäänkin wa«
rojen ja woimien puutteessa?' — Mi*
hin siis on turwauduttawa, jotta nai"

KARJALA

Terijoen ramat: enafema.

tenhakoiseksi. Musiikkittlaisuudet ei-
wät myös saa juuri kannatusta, mut'
ta eipä ole ihme, kun jokaisen portilla
winkuu tuontuostakin karuselli, niin
kylläpä se riittää.

Siwistystasoa kuwaa myös „mat-
kiminen," Matkitaan herrojen Pukuja,
tapoja j. n. e. Mutta yleensä on nou-
sua wiime wuosina paljon huomatta-
wissa, Vapaaehtoiset walistuZjärjeZ-
töt owat tehneet tuntumaa työtä ja
täytyy sanoa, että pohjakerrokset owat
walistuneet, keskiluokasta woi olla e-
ri mieliä. Jospa wapaaehtoinen kan»
fanwalistustyö saisi jatkua wapaasti,
kyllä se loisi waZtaisuudessa tuntumia-
kin hedelmiä.

Se on myöskin warmaa, että jos
nämä seudut wieraalle menewät, me°

ne? paljon siwistyZtäkin niiden muka-
na.

GaNinin tehtaat v»»»wvlnosa.
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tä monia Parannusehdotuksia woitai-
siin edes jossain määrin toteuttaa?

Kuntien toimenpiteisiin tässä asias-
sa ei tietääksemme ole wedottu. Ia
kuitenkin olisi kunnilla tässä suhteesi
sa welwollislms tehdä woitawansa ja
nykyisessä asemassa melkein yksin»
omainen mahdollisuus, kunhan asia
otettaisiin kunnallispolitiikkaa harras-
tamien kesken puheeksi. Näin ei lian*
minkään liene asianlaita, waan päin»
mastoin omat kunnat tähän asti ofot
taneet suurta 'lewäperäisyyttä. Ku-
wernöörin wirastosta on kunnille lo>
hetetty Wiipurin läänin maatalousko-

misionin mietintöjä siinä mainittujen
parannusehdotuksien alotetta Marten
Minsta sensijaan, että monetkin kun
nat olisiwat ryhtyneet toimiin saadak-
seen awustuZta maataloudellisille pc-
rannuksille, «wat ne tyytyneet waiii
yksinkertaiseZti antamaan lausunton»
sa mainitusta mietinnöltä. Tosin ei
aika ole otollinen tällaisten alotteider,
tekemiseen, mutta asian jättäminen
osottaa kuntien lewäperäisyyttä.

Mutta maikka kunnilla ei nyt olisi»
kaan tätä mahdollisuutta, woisiwat ne
kuitenkin jotaintehdä taloudellisen ti
lan parantamiseksi. Tosin on kunnal'
lisella politiikalla molckl tärkeää tel>
tämää ja monista tärkeistä kysymyk-
sista kunnallispäiwillä, Wiipurissc
keskustellaan, mutta monta muuta ly»
symystä tärkeämpi oftfi nyt puheena»
olewa asia. Eikä kuntien tarwitsis>
ryhtyä alussa liian suurpiirteisiin, yli
Maroja ja waimia kysywiin toimiin.
Maan pienempienkin parannusyrityZ-
ten tukeminen olisi hywä. Jksi sopi
Ma keino olisi esim. kiertämien maa
talouZneiuvojien hankkiminen. Tätc
menettelytapaa noudattaen owat esim
maamiesseurat saaneet werrattain hy>
wiä tuloksia, mutta warojen puuttees-
sa ei tällaista työtä ole woiw ulottac
tarpeeksi laajalle alalle. Tämä wair,
on yhtenä esimerkkinä, mihin suun
taan kunnat woisiwat tässä asiassc
toimia. Kunnan tulisi awustaa kaik

Asutuksesta.
Erin wanhalle ajalle eiwät tietomme

Kiwennawan asutuksesta woi ulottua.
Kiwennapa mainitaan, kuten eräässä toi-
sessa tuwailussa mainitsemme jo 1445,
niutta asutuksesta woimme wasla 1539

fllätta faada tietoja. Siis pääasiassa sii-
tä faattka kun Kustaa Waafa rakennutti
Kiwennawan linnan.

Weroluettelo tnitta 1539 näyttää, että
silloin oli Kiwennawalla 104 täysimää-
räistä weroa ja 437= liberiweioa, 14V2

nautaTuntaa "jä 10 sääntömieZtä. Mei-
dän on ensin selwitettäwä mitä merkit-
sewät tässä täytetyt nimitykset. „Wero"
oli hywin epämääräinen käsite, 1546 sa-
nättiin „weroksi" sellaista maa-alaa, joi-
.'e kylmettiin 2 puntaa peltoon, 3 kaskeen.
1 puuta = 6 kappaa. N. 1553 1 wero
oli maa, johon woi kylmää 10 puutaa
kaikellaista Miljaa. 30 Meroa luettiin 1
'»sjäskunnalsi ja 10 weroa 1 nautakun-
naisi. 1571—60 oli käsitys Merosta se,
että se oli niin suuri, että siihen Moi kyl-
Mää 4—5 leimiskää. Kuten näkyy, oli-
Mat käsitteet epäselmiä, maikka meroja
maksettiin sen mukaan kuin kylmettiin
rtmafym. LiberiMerot oliwat ennen Man-

haan rälssiä, mutta jotka sitte laskettiin,
köyhyyden y. m. takia kohtuullisen meron
alle. SääntoMeroksi sanottiin perattuja
tiloja, jotka suorifiiMllt weroa eri suos-
tumukfen mukaan, kun eiwät jaksaneet
suorittaa kaikkia meroja.

W. 1545 oli Kiwennawalla 95 täysi-
maäräistllweroa. 38 libeiiweroa, 13 nau- \
takuntaa, 11 sääntömiestä ja 237 sawua.'
Samu on sama kuin 1 talo. „Samu on
talonpoika, joka istuu oman pöydän ää-
leZft". sanottiin. Sitäpaitsi oli Kiwen-

Kivennavan vanhoista oloista.
1 nawalla wielä sinä wuonna 3 liikawcroa,
seUaiiill, jotta e.wäi luutuneet nauta-
luntalutuun eitä maksaneet nautaweroa,
auien numeroja »vertaamalla Huomaa, ta-
pahtui hywin tuntuloa laskeutuminen.
AtaapuripiläjiZsä, kuten Uudellakirkolla
oli kehitys kulkenut ylöspäin. Tähän
waitutti luonnollisesti wenäläisten ryös-
töt. W. 1549 oli Kiwennawalla 1017*
weroa, 14 nautakuntaa ja 386 fawua.
Nyt taas tulee sota ja kun katsellaan sen
perästä asutusta, huomataan, että Ki-
wennawalla w. 155? on ainoastaan 16
iv&oa, 13 nautakuntaa ja 366 fawua.
Kehitystä huomataan, kun siirrytään
1384. Silloin merkitään Kiwennawalla
olewan jo 466 perintötilaa, 170 täyttä
weroa, 12 sääntömiestä, 17 nautakun-
taa, 688 jousta ja 3 kuninkaan lampuo-
tia. Jousi oli yksi mies, Erik kuninkaan
aikana selwiteliiin, että sen täytyi myös
käydä ripillä.

W. 1571 oli Kiwennatvalla 446 pe-
rintötilallista, 143V2, täyttälveroa, 14
nautakuntaa, 484 jousta, 2 kuninkaan
lampuotia ja 26 rälssilamftuotia.

28. 1574 oli Kiwennawalla 466 pe-
rintötilallista, 148"/-. täyttä weroa. 14
nautakuntaa, 509 jousta, 2 majesteetin
lampuotia, 1 pappi ja 4 ulkokylänmaata.

W. 1596 oli Kiwennawalla 419V2 fa-
wua, w. 1599 oli Kiwenawalla 463 fa-
wua, 595 jousta, 466 perintötilallista,
14S1%4 täyttä weroa, 14 nautakuntaa,
2 majesteetin lampuotia, 1 pappi ja 4
ulkokylänmaata.

Tästä lähtien aletaan saada jo sei-
wempiä tietoja, kyliäkin jo mainitaan. 23v
1611 oli Kiwennawalla 40 kylää, yhteen-
sä 1087. weroa, 369'/- sawua, 2 ruu-
nunlamftuotia, aukiona 75'/, weroa, 301'

7s sawull ja 1 ruunun lampuodin tila.
Kylistä mainitaan seuraamat, joissa ole-
Wien talojen luwun julkaisemme laarien
wälissä: loutselt» (46), Ahjärwi (33),
Terijoki (29). Qipola (23). Polwenselta
(20), Raiwola (19). Kuoltala (17),
Liikola ja Woipiala (16). Kekrola (13).
Pihlais (13). Kotfellä (12). Wehmoi-
nen, Karwala, KAtunmäli ja Pamppala
(11). Suuri of» näistä oli autioina,
joihin wäh,tellen asutus eneni. 1653
mainitaan Kitoennalvan asutus nouse-
Iran 14~4Vc manttaalia, 72 V« lveroa,
252 taloa. Sawujen luku oli 1600 au-
tiona. Kiwennawalla 302 sawua, auti»
öitten sawujen luku yhä lisääntyi 1611.
1619 mainitaan sarouja olleen Kiwen-
nawalla 359V-. 1620 taas 382 fawua.
1690 oli Kiwennawalla 108V. weroa,
2167* manttaalia. 382 taloa.

Tämän jälkeinen asutus koskee lahjoi-
tusllloja ja kerrotaan siitä niiden yhtey-
desfä.

Liike-elämästs.
Kauppiaan merta sitä on karjalaisessa

runsaanpuoleisesti, mutta eihän Kiwen-
napalaisen suonetkaan ole siitä lvapaita.
Kauppaan ja keinotteluun hehkuu mielet.
Maikkapa sen kaupanteon Kimcnncuvcilla
useimmissa tapauksissa moi sowittaa tut-
tuun lauseeseen: „ruplan suat, kaks' man-
noö". Fos niinkuin huwittaisi nykyisiä
liikemiehiä luwailu heidän aatteellisista
töistään, woistmme siirtyä taaksepäin u«
jassa noin 600 muotia ja katsella min-
kälaatuista oli liike-eläma silloin. Ase-
mansa puolesta «n Kiwennapa ollut'äf-
etäisenä kulkutienä kahden waltakunnan
Malilla. Pietariin suuntautuma kauppa
on aina kulkenut tätä tietä. Millä seu«
duilla kohtasiwat toisensa karjalaiset ja
lvenäläiset kauppiaat ja kuten on sanottu

[silloin «lalsi lettua yritti pistää toisiaan
pussiin". Että kauppaa on näillä seu-
duilla jo ammoisista ajoista tehty, sitä
todistaa myös maasta löydetyt rahat, ta-
rinat aarteista y. m. Eiköhän luontees-
sa myöskin ole sellaisia puolia, jotka tun»
tuwat perinnöltä kauppiassuwulta. We-
n«län'ösä aikakauskirjoissa mainitaan
myöskin kauppalan ennen aikaan löyty-
neen iliwennawalla. Erityisiä hallinnoi-
lisiä toimiakin näytään tarlvitun näinä
aikoina kaupan järjestämiseksi. Lähim-
maisen rakkaus kahden kauppiaan wälillä
ei kuulu olewan niitä kaikkein tawalli-
simpia tapauksia. Niinpä karjalaiset
kauppamiehet eiwät sallineet kansalaisten
eitä muiden ulkolaisten kauppiasten rau»
hassa harjottaa kauppaansa, waan pyrki-
tvät heitä kurikoimaan. Pähkinälinnan
rauhatirjassa täytyi nimenomaan maini-
ta, että karjalaisten on jätettätvä heidät
rauhaan. Mitä kauppaa sitten tehtiin.
Meillä on tietoja Maunu liehakon 1347
antamasta kiertokirjeestä, jonka mukaan
maaseudulla saatiin myydä ja ostaa ruo-
'latarfteita ja tarpeellisia kaluja, muita ta-
lvaroita saatiin myydä waan kaupungis-
sa. Jksinpä wlllltteitalin sai waan myy-
dä kaupungissa. HelvllZkauppaa wenä-
läisten kanssa tehtiin yleisesti, maikkapa
fiiiäT;.t oli annettu rajottawia määräyk-
siä. Ei saanut myydä maasta pois 8
wuotta nuorempia, eikä erittäin hytviä.
Annettiinpa 1312 määräys, että wenä-
laisille ei saanut myydä hewosia. Raja-
laisten omatunto joutui nyt tiukalle kun
wenälsifet maksoiwat hywät hinnat. Ran-

harjotettiin meriliikettä, ryös-
tö- ja kaupparetkien muodossa. Kusta»
Waafa oli kaupan wihollinen. Hän kielsi
maaseutukaupan. Wiipurista täytyi os-
taa tawarat \a sinne wieda myös myytä-
wäksi aijatut tawarat. Erittäinkin Nelsi
hän pappia ja Wirkamiehiä kaupptchotn-

mista. Ulkolaisille ei saanut myydä mi-
tään syötäwäll tawaraa. W. 1542 an-
nettiin määräys, jonka mukaan talonpo-
\at eiwät saaneet ulkomaille wiedä tui-
wattua tai suolattua kalaa, raswaa, woi-
ta, talia ja taljoja, waan oli
ne wietawä Wiipuriin ja siellä wiljaksl
waihdettawa. Ruotsiin saatiin wiedä ka-
Iloja y. m. Kauppa rajan yli Venäjälle
oli kielletty. Tämänlaatuiset määräykset

luonnollisesti waikuitiwat salakauppaa.
Kestikiewaria sai olla 3—4 pitäjässä,
mutta kauppaa ei niissä saanut harjot-
taa. Myöskin kiellettiin rantaseuduilta
ulkomaille purjehtiminen. Nämä määrä-
ykset suuresti häiritsiwät elämää. 1548
elokuussa menikin lUvennapalaisia Ruot-
sin kuninkaan luo pyytämään että he sai-
siwat olla kauppahhteydessä Rääwelin

Kuningas antoikin heille luwan.
Huolimatta kiellosta ostiwat woudit wil-
jaa halwalla asukkailta ja myiwät uiko-
maille. Talonpoikien harjottama kauppa
ulkomaille päin näkyy olewan hywinkin
huomllttawll koskapa Wiipurin kauppiaat
1580 walittiwat heidän kaupastaan ku-
ninkaalle ja ehdotiiwat että näitä kaup-
piastalonpoika m. m. Terijoelta siirret-
täisiin Wiipuriin asumaan. Monta ker-
taa sai kuningas sekaantua tähän raja-
kauppaan ja ulkomaille haijotettawaan
kauppaan, mutta se rehotti sittenkin. Nyt
alkoi myöskin laukkuryssiä ilmestyä näille
seuduille. Näiden kauppainto alkoi muut-
tu» sellaiseksi witsaukseksi. että kuningas

katsoi olewansa pakoitettu määräämään
Wiipurin heidän kauftpapaikakseen ja
määräsi erään kadunkin, jonka warrella
he tekiwät lauppaa.

NmidennenwiZta wuofisadan kaupasta
mainittakoon, että olot oliwat entisellään.
Kauppa maaseudulla «Ii liettetth, mutta
wenäläiset matkuZtUoat ympäri maata,
tehden wahintoa waltiolle. 0 osttml

nahat ja kun talonpojat eirnät saaneet
uusia, ei rnaltio saanut niitä rneroina.
Venäläiset kauppiaat näillä seuduilla kul-
tiessään tetirnät toistakin työtä. He agi-
teerailimat ihmisiä muuttamaan Venä-
jän puolelle selittäen siellä olojen olewan
erinomaisia. Toisinaan liekehti heissä
taas katkera tviha suomalaisia kohtaan,
niinpä he 1603 Rajajoella tappoimat pari
suomalaista kauppiasta. •

~,..,

Tämän laatuista oli kauppa entisaikoi»
na. Kun läänimme Uudenkaupungin
rauhassa joutui Venäjän alle, tulirnat
kauppaa harjottamaan n. s. kapakat.
Missä myytiin tMsi mitnaa, myöskin
muuta tarnaraa. Huomattarnimmat ka-
palat olirnat Lintulassa, Rairnolassa,
Terijoella ja KuokkalaZsa. Vanhimpia
kauppoja pitäjässämme olirnat ..ryölkinä
Ratkinoitten" kauppa, joka oli Terijoella,
Mikko Suden kauppa Terijoella, Sarwen
ja Paomolaisen kaupat Kirnenncwalla.
Erittäinkin suuret olirnat Suden kaupat,
kun toaltio alkoi rakentaa rautatietä, sa-
noirnat ukot aina: „Sutoen ukon mehkeet
omat tuolla maltiolla, mitenhän kannat»
tanee". .\^-j ■:■-.::. . ■ • ! ' :.:-'..' .*

«Lauhimpina aikoina oli salakuljetus
hylvin suuressa wallaZsa. Mainittakoon
suolan ja hopean kuljetus Wenäjälle väin,
tupakan, wiinan ja sokerin kuljetus Suo-
meen. Hywin kehuttiin tämän „affää-
rin" kllnnattaneen ja moniin seitkailui-
hin sen tekijät joutuitvat.

WiimeaikaiseZta kaupasta myöskin
muutama sana. Mitä wientikauppacm
tulee, ei siitä ole erittäin paljon sanot-
taivaa. Maitoa wiedään Kiwennawan
potZoiZosista Pietariin. Samoin wie»
däan jonkun werran eläimiä. Eteläosis-
t» kuten ja Kuolkalasta w!e«
oään kalaa talwisin Pietariin.

Kauppa nykyisin «n siis pääasiassa

tuontikauppaa, Kauppasuhteita on pää»
asiassa Pietariin ja Viipuriin. Missa
määrin tuontikauppaa harjatetaan, se \tU
menee toisessa kirjotulsessa. Kauppoja
ontin tätä kauppaa warten muodoZtunui
tlllvattowaNi. Terijoella kesäaikana on
noin GO liitettä, useimmissa kylissä on
jo iauppa. Sitäpaitsi kaikenlaatuisia tul»
iulauppiaita y. m. Wenäläiset oivat hy-
win runsaasti perustaneet liikkeitään ja
menestyneetkin. Suomalaisten liikemies-
ten on heidän kanssaan toaikea kilpailla.
Liha-, ruoka- ja hedelmälaupat owat lo-
tonaan tuenalaisten mallassa. Kesäisin
tulemat helsinkiläiset, turkulaiset ja mii»
purilaiset liikemiehet tänne ..rnieraile-
maan", alvuien pääasiassa naisten toru-
tarnarakauppoja. Kauppatapojen suoma
laistuttamisessa ja yleensä kaupan looit-
tomiselsi suomalaisten Oftin olisi tehtä-
mä pontemaa iyotä. Missä määrin ny»
kyinen suomalainen kauppiasluokla siinä
työssä onnistuu, se on epätietoista. Tais»
telu tarrnitsee pääomia, tarmitsee liike-
silvistyZiä ja taktilliZta neiolkuutta. Työ
on siinäkin suhteessa maikeaa. sillä suo»
malainenkin yleisö käyttää runsaassa
määrässä Ivenäläisten liikkeitä. Milfi
näin tapahtuu, sen liikemiehet selätä»
matta ymmärtämät. Kauppiasten olisi
'Esittämä keinoja, joilla he yleisön itseen,
sä kiinnittaisiwät, Kaupan suomalais-
tutiaminen jää täällä yksinomaan ylsi»
tyiskauppiaille, sillä osuuskauppoja et ft»i
täällä ajatella" Surullinen oli osuus»
kauppatarina Terijoella, Kitvennanxm
Kirkonkylässä se on menestynyt tosin,
mutta sillä on ostajapiirinään runsaasti
maatarniljeletvää waestöä ja on sen me»
nesthksestä kiitettätoä etewää johtoa.

Menestyköön, suomalaistukoon kauppa.
Tulkoon siitä rajaseudun nostaja. ei
painaja.
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Rajajoki.

Terijoen Mertotte.

tm taloudellisen asenian parantamiZ-
ta tarluttawia toimenpiteitä, kuten
maamiesseuroja, MarttayhdiZtytsiä,
liertäwiä neulvojia kaikilla maatalou»-
den haaroilla j. n. e. Toisin sanoen
k untienolisiotettawahuo-
lekseen maataloudellis-
ien Parannusehdotuksien
toimeenpaneminen ja a*

Mustuminen.
Eiwäthän kunnat suinkaan tähän-

kaän asti ole tässä suhteessa olleet ko°
konaan toimettomia. Owathan esim.
kuntien maanwilselyslainarahastot
tarlottaneet juuri taloudellisen tilan
parantamista. Ptutta wielä enem°
män waadittaifiin kunnilta tässä suh°
teessä. On siis tunnallispolitiitkaa
harrastawilla syytä ottaa tämä näkö-
kohta huomioon. Toiwottawasti siitä
koituisi jotakin hyötyä.taloudellisen ti-
lan parantamisessa.

Erkki Paawolainen.

Nouse kansa kannaksella, syty into,
pala,

vanno kansa Suomellesi rakkauden
vala.

Näytä mit on Suomen kansa, näytä
tarmo, kunto,

näytä Suomen sielun syvyys, oman
arvon tunto.

Seiso kuni nuori tuomi, hengen
kukkaa nosta,

kutsu sieluus kirkkautta aamu-
auringosta.

Nouse kansa kannaksella, näytä
innon tulta,

nosta rintas aarnioista annas aamu-
kulta.

Karistele vieras väri, tunne toivon
palo,

olkoon sulia kuninkaana kantele
ja valo.

Nouse kansa kannaksella, nouset
kuni tuomi,

olkoon aina v.ndmasi suomalainen
Suomi!

Mikko.Kivennapalaisille.
Kansa kallis kannaksella, sua sor-

taa halla,
idän tuulet tuivertavat rintaa rou-

tamalla.
Isän, äidin suita kaasi puute sekä

huoli,
surun vainon painaessakaunis kaik-

ki kuoli.
Vieras tunki tupihisi, rintahankin

hiipi,
tuli kiivain kiusauksin murheen

musta siipi.

Kivennavan naisten
kansallispuku.

Kuten muualla niin meilläkin on kau-
nis ianfallispulummc ollut muodin kaik-
kiwaltia<in tyrannin määiaylftstä
tettyn» jo pitkät ajat.

Parina wlimeisenä wuotena owat lui-
tentin muutamat uskaltaneet rikkoa muo-
din määlätzksiä ja kesäiseen aikaan pu-
teutuncet aito äyrämöisiksi. Kaunis se
onkin tuo meidän Kiwennawan äyrämöi-

nen pulu ainalin meidän omissa sil-
missämme. Kannattaisi waan tulla Ylei»
semmin käytethlsi. Ei ole puuttunut kuu-
neuoen aistia ja näppäryyttä entisiltä ki«
toennawan Riitoilta, Mareilta, Vapuil-
ta. Kertuilta y. m. Emme me nykyiset,
Ainot, Idat, Annit ja Marit enään saa
sormistamme syntymään sellaisia „k!r«
julkeita". Entäs se ihmeellinen wärien
sopusointu ja ilman mallipaperia tehdyt

luwiotl. omasta päästä wäan ne syntyi-
tviit tekemättä ne meiltä jäisiwät kun
jäisiwätfinl Siksi leskelle kämmentä «n
meidän peukalomme jo fiiritznyt. Saada
kudotuksi hame päälleen alkaa jo monelle
olla tuntematon taito, jos ei ..Jlämaan
puolta" lukuun «teia. Kerrassaan mah-
dottomille tuntuwat nuo hienon hienot
pisteet „lostolin" reunuksissa, j

Tarkastakaamme tuota kaunista pukua
hiukan. Nallea nrjukkeilla kaunistettu
.Fostoli". jota oli rinnasta awonainen.
niin että paidan lomea rekkoinen rinta
näkyi. Kirkkaan punainen willahame,
jossa oli keltainen werkahelmus. EMi-
nassa pohja punainen, mutta hienot
poitliwilwat »valkeat. Helmaa koristi
kaksi koruompelusta, joiden wniissä oli
heleänpunainen werla. Näiden tonioin»

peluiden yläpuolella oli u??nn kultasiisi,
ja aiwan helmassa uliloat punaiset wil-
laripsut.' Tämmöinen oli talwinen juh-
lapuku. Kesäiseen aikaan pidettiin pu-
nainen hame, johon ofi~roiiben, luulen
senttimetrin päähän kudottu poillipäin
hieno, m«Bta juowa. Helma oli samasta
kankaasta, hiukan rypytetty. Esiliina wal-
loinen, pellatvainen, laljdella walipitsillä
kolistettu, mutta oli siinä wähemmän
koruomftelua kun willa-esiliinasfa. Myö.
hemmin tuli musta, punahelmainen hame
aiwan Yleiseksi, jolloin punainen wähi°
telien katosi. ,

Tämmöinen oli fe Kiwennawan äyrä-
möisftulu. ÄlieliHywällä nytkin jokainen
katselee, kun se jonkun nuoren neitosen tai
wanhemmanlin päälle ilmestyy. Naiset,
läyttäNämme enemmän esiäitiemme o,

miniakeisesti toalmistamaa pukua!
.A. P.

I*i»f. *»v»iäc«iitim» ytli»l«P«ts«ö 3«N«

"\jUfatim\scn jit-
hzz*.

Jo «n muutaman lvuosinMmenen Kt-
loennapa ollut Venäjään yhdistetty.

Venäläiset uwat lait. Venäläiset o«
wat wiilamiehet. Wenäjä on wiika-
kieli.

Kunnantalon harjalla liehuu wenäläi-
nen lippu. Kunnanwwan seinässä otoat
wenäjänlieliset luulutulset. Käräjäsalin
pöydän ääressä istuu tuenalainen tuo-
mari.

Wenäläisetsi on muutettu koulut. We-
näläiset owat opettajat. Wenäjä on o-
petuZtkli. Venäjää on lasten rangais-

tuffen uhalla wälitunneillatin puhuttaloa.

Wenälärset owat sotamiehet, iotla o-
wat kyllin lähetetty maata niuhottamaan.
Venäläisellä piiskalla uppiniskaisia pies-
tään. Venäläiset wanlilat ja wenäläi-
set hirsipuut kansan parhaita odottamat.
Venäjälle pojat sotapalwelulseen raaste-
taan.

Venäjän kielellä erään talon seinällä
ilmotetaan, että siinä on Venäjän wal-
tian wiinakauppa. Venäläistä wiinaa
siellä myydään

Venäläiset owat wiistantolpat ja tien-
lomatkin teitten warsilla.

Venäläiseltä kaikki näyttää, wenäläis-
tä kaikki on.
"*

Mutta sentään kaikki l """On,
kuori on, pinnalta «n, päältä päin on,
muita sywcmmällä, sisemmallä on toista.
Siellä on yhä wielä suomalainen sydän
ja suomalainen mieli. Siellä onkin kaikki
suomalaista, sorron ja kärsimysten kautta
puhtaaksi kullaksi puhdistunutta suoma-
lmsuutta. Suomeksi ajattelee ja tuntee
liwennaplllaisen suomalainen mieli, sillä
ajatuksia ja tunteita ei woi mikään mahti
määräillä. ei tartkasilmäisimmätkään
urkkijat udella. ~

Suomen kieli on aina kiwennapalais-
ten keskuudessa kaikuwa, kymmenen ler-
taa kalliimpana juuri siksi, että se wai-
nottu on. Suomea kaikissa kodeissa käy-
tetaan. Suomea pikkuiset kansakoululap-
settin keskenään rangaistuksista Huo3-
matta puhuwat. Vuomeksi äiti sylissään
nuktuwalle lapselleen laulelee ja suomen
kieltä äidin omana kielenä lapsensa ra-
lastamaan opettaa.

Vielä on liwennaplllaisen sydämessä

iUa.

jotalin. On kadonneen laipaus. on toi»
>vo. että entiset ajat palamaat, on uslo.
eitä leuan taas hänkin tai hänen jätte.
läisensä julkisesti ja lvapaasti. niin kum
hän salassa ja wain shdämmm ja sie-
luin on olelva suomalainen ja SuomeZ-
sa. Tämä kaipaus, toin» ja haimaali-
winen usko on aina litvennapalaisen sie-
lussa elätvä.

Mutta wieläkin on liellä, sorretun 'ja
masennetun liwennapalaisen sielun muZ-
timmass» sopulassa jotakin. On kätke-
ran wihan ja koston tunne sortajaa koh-
taan. Fa se tunne on siellä lhtelvä ijan-
laillisesti I

A. S.

Kiwennawan nimi.
Erinäisiä mielipiteitä on lausuttu ni-

ine-»o Kitvennapa. ja useimmat tutkijat
owat tahtoneet johtaa sen ruotsalaisesta
alkujuuresta. Niinpä wäittää Jae. Ah-
renberg kirjotutsessaan Suomen Mu-
seossa w. 1894 sen johtulvan sanoista
„tifwa nebb", joilla hän tarkottaa fenni-
misiä waiustutsia rajalla. Väitteensä
tueksi terwo hän, että samannimisiä lua-
rustutsia löytyi myös muualla, kuten e-
sim. Turun ja Kalmarin linnain edus-
talla ja yleensä suurten kauppateiden
warsilla, misfä ne meniwät rajan poikki.
Tämän mukaan on nimellä en-
ftn tarkotettu linnotusta, ja on merkitys
sikten lewinnyt laajemmalle, pitäjän ni-
meksi.

Samoin lausuu Drjä Koskinen, että
»lähelle Rajajokea rakennettiin n. k. ki-

(etuwarustus), josta Hantulan
rajaseurakunta sittemmin sai nimensä.

Tuomiorowasti M. Alopaeus taas on
sitä mieltä, että nimi olisi käännös sa»
nasta Riitamaa, joksi erästä Kiwenna-
wan osaa nimitettiin (Riitamaa = kifwa
nebb) . K. G. Lembergin mielestä on
edellinen selitys huonoa tulkitsemista.
Hän arwelee, että nimi johtuu liffwo
naeböa nimisesta warustukfesta.

Tämä warusws, jota he kaikki tarkoit-
! tiwat, rakennettiin Kustaa Vaasan ajal-
i la, joten nimen Kiwennapa tuli polweu-

lua 1500-luwun keskuwaiheilta. Mutta
! asian laita ei kuitenkaan ole niin, sillä

ja paljoa aikaisemmin löydämme sen ai-
kalirjoitzta. Se mainitaan nimittäin n.
"i<7o ennen linnan perustamista
Muolaan papin Makerlandin testamen-

| tissi» (w. 1445), josla hän muiden lah-
jotusten joukossa määrää ..Kiwenna-
walle" 3 maikkaa.

Jo ylsin tämä seikka, että nimi Kiwen-

juttua ietfjocJ.H.

önho kivennapa
haunis.

Olen monta kertaa itseltäni kysynyt.
£mto ftittjcnnarnan pitäjä luonnoltaan
kaunis ? &unä olen ajatuksiini johta-

nut '".Hmn »e monet maisemat, joita kat»
selin alati wasymäita, jotka owat sieluu-
ni paljon kaunista synnyttäneet. Olen
ajatuksissani waipunut niitä ihailemaan
ja innostuneena olen huudahtanut: niis-
fä on jotain, jota en elämässä mihin-
kään waihtaisi! Ia kun ne tulvat mie-
lestäni klltoowat, en minä lvastata kysy-
mytsoen Moi: Onko Kiwennapa kaunis.
Ehkäpä lukija sinulla on hetkinen aikaa,
niin otamme ja lähdemme wähän katse-
lemaan tätä pitäjää. Ehkä sinulle sil-
loin selwenee se, mistä minä en ole saa-
nut selwää.

Mista alamme? Suomenlahden iän»

nalta. Me kuljemme teuahietkaifelle ran-
nalle, istahdamme rantapenkereelle ja

katselemme. Aawa meri silmiemme edes-
fä aukenee. Mittaamaton ulappa siin-
tää. On kirkas, helteinen lesäpäiwä.

Ulappa helmeilee silmiemme edessä, tv t
näemme rannalla iloisan ifjmiSparroen
Kirkas, waloinen kuroa mieliimme fiinrijt;.
Mutta on meidän nähtäloä tämä maise-
m» toisessakin walossa. On elokuun lii»
las kuutamo. Silloin on Suomenlahden
rantamaisemat looitta-mansmia. Taikka
on hiljainen kesäyö, jollain tyynenä ui»
»nuu «i-uomenlatzti. Kuinka lämmin rau»
ha sieluusi laslcekaan silloin. Mutta
suurimmoisin on Suomenlahti sentään
silloin, kuin se syysmyrskyissä ärjähtelee.
Se en silloin nifn woimatas, niin terlve
ja wapaa. E: ole myöslään tenhoa
roailla se luwa, joka sieluumme painuu,
kun kirkkaana talroiaamuna suksilla Suo»
menlahden ulappaa mittailemme.
Taydotlo tuntea järwimaisemia. Onhan
meillä niitäkin. Lähdemme Haukijärloel-
le. joka on 4 lm. matkan päässä Teri.
joelta. Haulijärroi, ruuniin omistaman
Puiston keskellä, säilynyt wapaana hulv!»
loista, tarjoaa sulle mitä herttaisemp'«
järwitunnelmia. Sen niemet ja lahdlt
oivat waatimattomia, mutta sentään niin
herttaisia. Mutta kun aloimme leriu:'.
järwiä katsella, käykäämme katselemassa
laitti Kiwennawan järwet. Kliljemm»
Hauljärlveltä eteenpäin, katselenime yl>
sintertaista Rajalampea, joudumme taa<
niille Kautjärloelle. Wiiwahdämme' sii.
nä hetken, sen rantahonkien huminan
kuunnellen, menemme sieltä kohti poh»
joista. Näemme Ahjärlven, sen Jäljellä
Saarijärwen, katselemme Suulajärweä
Kaulolempelän luona, oilasemme siitä
Onkamojärwelle Naipialan kylään, pa»
laamme taas Patiitlijättvelle Ikolaan,
waellamme wielä Wuottaanjarlvelle, joJa
on Muolaan rajalla, mainitsematta em»
me myäslään saa jättää Maittilan jär»
weä Ahjäriven lähellä. Me olemme ris»
tiin lastiin rientäneet, mutta wielä on
katsomatta loutsolän järwi, Musta järwi,
Sätkjärwi, Sonkajärwi, Pit»
käjärlvi ja Kotseiänjärwi. Siinä ne o»
waikin meidän huomattalvammat jär,
wemme. Onhan meillä siis järtoiäkin.
Ettäkö wähän meillä on Kitoennawalla
kun luetaan lammet f.x järwet, niitä on
yhteensä 140. Että näki,., miten m
kutsumme lampiamme, mainitsen sulle
muutamia niiden nimiä: Kytlampi. Pirr»
lampi, Lehiolampi, Kajawalampi, Waha»
lampi, Sikolampi, Kapatkalampi, Lampi,
lampi, Waltolamfti. TahaZ,
lampi. Kaaturlampi, lärwenpäälampi
y. m.

Nyt minä tahdon tutustuttaa sinut
myöskin meidän jakiimme. Lähdemme
Kotselänjärlvelle, sieltä näemme pienen
puron lähtewän, se lulkee kaarena Kot»
selän ja Rantakylän maiden halki, sitten
se Siikalan joen nimisenä painautuu suo-
maille, imee fk„ä itsensä
matsi, saa mailla Vlaittilan
jäiwestä tulewan lisähaaran johon ioinsn
o|> Polwiselän seuduilta. f&oimå&memv
wirtaa joki edelleen, saa yH lisää Seit»
senlammeZta ja OnkamojärweZta,
lee hywin mutkaisena Uudenkirkon ja Ki»
wennawan pitäjän rajana. Ihä liittyy
jokeen uusia wesiä PatsM- ja
westa. Äaiwolan kylän luona siihen #,.

tyy iso lisähaara joka saa alkunsa €».««»

selän kylän maiu», kulkee Ronnun fctt*'.
Lintulaan, sieltä siten Wähäpitläjär^n

KARJALA Perjantaina Lokakaan 6 päivä; ä
napa on ainakin tpucfijcttaa wanhcmfti
tuin tysymyisessä olema tocraSiug, iii»
tää lumoamaan edellä oletoat selitykset,
ja lun mmi tässä wanhimmaZsa säily»
neessä muooossaan an täysin fumnalai»
nen (Kuvinapa), niin on uZlottawaa. et»
tei sen synty ole ruotsin kielestä etsittä»
ioä.

Minkä talia pitäjää on alettu kutsua
tuolla omituisella nimellä, siitä on waike»
aia ryhtyä -arweluita lausumaan. Jae.
Ährenberg mainitsee luulleensa paillatun-
nalla tarinan, että pitäjästä olisi ennen
löydetty granaatteja sisältämiä kilpiä,
joista nimi napakiwi litoinapa, mut-
ta selitys tuntuu liian teennäiseltä, eikä
hänkään pane siihen mitään luottamusta.
Koko kertomus on todennäköisesti wain
kansan eisimä selitys kotopaikkansa mer-
killiselle nimelle ja on siten historiallista
arwoa luailla.

Paitsi nimeä Kiwennapa tapaamme
pitäjällä toisenkin nimen, nimittäin Hant-
tula. Wuosina 1539—61 näkyy yksin
Hantwla nimeä käytetyn pitäjästä, kun
mas Kiwennapa oli siellä sijaitseman
linnoituksen nimenä. Wuoden 1561 jäl-
lcen nimitetään pitäjää jonlun wuosi»
kymmenen ajan milloin Kiwennawaksi
milloin Hanttulaksi, kunnes edellinen nimi
lopulta tulee yksin wallitsewaksi.

Mitä tähän pitäjän toiseen nimeen tu-
lee, niin on se kaiken todennäköisyyden
mutaan yhdistettälvä samannimisen kylän
(Hanttula) nimeen, joka nykyään Muo»
lassa sijaitsewa kylä aikoinaan kuului
Kiwennapaan. Kun kirkonkylät yhteensä
antawat nimen koko pitäjälle, niin on hy-
tein lähellä olettamus, että kirkko on
1500»luwun keskinxiikeilla sijainnut
Hanttulan kylässä. Tätä artoelua tulee
eräs waltioartistossa löytywä kartta to:»

Tm 1556, jossa kirkko on kuwattu juuri
näille seuduille Wuotiärwen rannalle.
Puheenaolewana aikana kuuluiwat Wuot-
järwen ympäristöt Hanttulan (Kiwenna-
wan) pitäjään, joten ei woi olla epäilys»
täkään, ettei se olisi juuri Hanttulan
kirkko.

Tästä nimestä ei roarmuudella tooi
mitään träittö", mutta onhan mahdollis»
ta, etlä kyseesiä olewa kylä, kuten usea
muukin on saanut nimensä ensimäisen
tässä tapauksessa mahdollisesti Hanttu»
nen nimisen asukkaansa mukaan.

Edgar Sillman.

Weroist,».
Wiidcnnellätoista sataluwulla suorite-

tuista weroista omataan tietoja. Raha-
ylsitot oliwai silloin seuraawat: 1 ml.
3 äyriä; 1 äyri = pen.; 1 killinki O
penniä; 1 mi. = 32 lillinkiä; 1 äyri
3 aurtuaa; 1 aurtua 8 penninkiä. W.
1539 matsettiin Kiwennawalla pääweroa
jola täysinäiseltä werolta werorahaa puo-
li martlaa, nahkarahaa 4 killinkiä, lana-
rahaa 1 killinki, = killinki niinirahaa, 1
killinki tyytirahaa, = 1 killinki munara-
haa, 4 vannia ruista, 5 pannia maltaita,
1 panni kauraa. Jota liberwerolta: we-

rorahaa puoli markkaa, munarahaa 1 kil-
linli, 1 panni ruista, 2 pannia maltaita,
puoli pannia kauraa. Nautakunnista suo-
liiettiin lammasikhoja O killinkiä. Sitä
pakisi suoritettiin nautakunnasta'. 1 leh-
ma 2 lammasta, 1 anti-lammas, 1 puu-
ta woita, 2 puntaa läskiä. 1 panni weh-
nää, 4 jänistä ja 4 lintua. Sääntömies
maksoi 9 killinkiä ja 2 vannia ruista.
Neljäslunnasta maksettiin puoli markkaa
terwaZta.

W. 1545 huomataan wcroissa muutos-
t», Wiljamäärät oliDat entiset, mutta
laljllmaksuja oli lisääntynyt. Piti maksaa
n. s. „maiBeloZ"-rahojll 4 ja puoli äh-
ria. mlhlarahoja 1 äyri. kanarahoja O
penninkiä, hiberineraHaja oli sitäpaitsi 4
ia puoli äyriä. Lammasrahoja ei kannet-
:u. mutta läskirahoina kannettiin 2 kyl-
feä. Sääntömiesten maksut olilvat nouZ-
>cet ja teiwarahoja kannettiin 4 ja puoli
lyriä. Sitäpaitsi oli O työpäiwää sawul»
"a ja „lun naudat eiwät olleet niin kun-
illllisill luin Pitäisi", kannettiin 14 lam-
nasta 1010 pitäjästä. W. 1549 mainitaan

weroluettelossa entisten lisäksi uusi we-
rolaj». Se oli „pitlän työmiehen ruis".
Se oli niille miehille, jotka tekiwät wuodet
läpeensä Wtä linnassa. 20 täysimää-

iäistä toeroa piti Huolen yhdestä miehes-
tä. 1560-luwulla olitoat werot suuresti
muuttuneet. Pääwero maksettiin entisten
perusieioen mukaan. Sitäpaitsi maksettiin
7 pannia ruista, 7 pannia maltaita, 4
pannia kauraa ja 1 äyri pvspanrahoza.
Nautaiunta maksoi lyökkimes!ari- ja ter-
warahoja 3 äyriä, humaloita 2 ia puoli
Seit»., papuja 1 panni, woita 4 leiw., mu-
nia i5O kap,, suoloja 3 leiw., kuiwaa li-
haa 5 ja puoli leiw., luiwaa kalaa 5 ja
puoli leini., läskiä V< leiw., suolaista
kalaa 1 tynnyri, 1 lehmä, 87' lammasta,
1 sila. 28 kanaa, 24 lintua. 773 jänis-
tä, 28 kynttilää, 50 parmasta heiniä,
250 tupoa olkia. Näihin weroihin on li-
sättäwä ne, mitä tawallisesti tähän ai-
taan nimittäin pitäjästä 1
nauta joka sawulia, 18 penninkiä sawu-
rahoja, G penninkiä spitalirahoja, 6 pen-
ninkiä lalarahoja, 6 penninkiä woiraho-
ja ja puoli tylmettiä lukkarin weroruiZ-
ta ja O päiwää tyLta. Jos nautaa ei hy-
wätsytty, oli siitä suoritettawa I—2
lammasta. Joka jauiselta oli kaikkien suo-
riteitawa 2 kylmettiä ruista.

Nämä tuwailut osoitawat, että niinä
aikoina ei suinkaan liian wahäisiä olleet
Werot. Erinäisiä lisärahoja oli wielä
Riitamaan uudisasukkailla, luin myös-
kin lampuodeilla ja lälssilampuodeilla.
Tällaista werarasitusta saatiin yhä lisää
Kustaa Waasan aikana. Hän pestasi so-
tawäkeen isoja joukkoja, jotka sitten sai-
wat elatusta kuninkaan tiloista ja talon-

')" Asutusoloja käsittelewässä olemme
selittäneet wero- y, m. käsitteiden mer-
kitystä.

**J i panni 3 kylmettiä; 1 panni
= 9 wallaa; 1 panni = 25 lappaa; 1
puuta = s pannia; 1 lasti = 48 tyn-
nyriä.

pojilta. Tämä saattoi talonpojat yhä tu-
falamplllln asemaan. Myöskin se toimen»
pide, että werot sittemmin annettiin wir»
kamiesten palkatsi, joita weroja woudit
ja „räntmesiaiit" lantoimat, lisäsi ta-
lonpoikain kurjuutta, sillä nämä weron-
kantajat tiskoiwat mielin määrin. Tois»
tään he teliwät tiliä Tukholman räknin-
lilamarille, mutta ei se woinut, jos oli-
si halunnutkin, walwoa talonpoikien oi-
keutta. Alati raiwoawat sodat lisäsiwät
myöskin weroja. 1500 suoritettiin n. s.
„laiwaweroa". Kuusitoista perintötila!-
lista muodosti yhden wero-osaston, 32
lampuotia ja 4 pappia samoin. Samoin
suoritettiin myöskin „hewosweroa" sa,
man perusteen mukaan. „Härtäweroa"
suoritettiin 1571. 15 perintötilallista eli
30 lampuotia suoritti yhden härän. „He-
wesweroa" suoritettiin 1579 siten, että
2 hewosta meni neljänneskunnalta. SB.
159*9 tuntui olleen myöskin „puuwero",
sillä suoritettiin 30 hirttä, 1 tuohipihti
ja 1 halkosyli, sekä jola werolta 3 pannia
wiljaa ja 3 woita.

iluudennellatoiZta sataluwulla merkit-
iiin seuraawia weroja: pääwero, siihen
b vfai samat wilj-määrät kuin 1500, si-
iäpaitsi 1 mk. rahaa, nautakuntawero,
papinwero, luikarinwero, sääntöwero,
laämanninwero, kihlalimnan tuomarin
wero. 1007 oli kuningas Kaarlen mää-
läylscstä tchtäwä paiwätöitä Laftwcden
kanawalle, n.s. ..kuukausirahoja kannet-
tiin sotawaelle samoin n. k. ..kolmenkuu-
lauden apu". 1010 oli suoritettalva eri-
iyistä tyo- ja rahaweroa Wiwurin lin-
nalle. Huolimaita 1015 aikaisista huo-
noista ajoista, lisättiin yhä weroja. Wri-
purin salpietaritehtaaseen piti wedättää
multaa y. m., myöskin paiwätöitä teh»
tim. Tuliwat »myllytullit" ja »teinira-
hat".

Kun werot oliioat näin suuria, ei nii-

tä tooini fäännöQifelii lantaa, taloja jäi
toerojen suuruuden tähden autioiksi ja
köyhyyttä huomattiin kaikkialla. Ei ollut
siis talonpojan elämä ennen lahjotus-
maaolojakaan helppoa. Raskas weiokuoi-
ma lyijyraslaana painoi.

~< |a,

Virkamiehistä.
Ei tekisi mieli ryhtyä tätä kysymystä

penkomaan. Mieluummin antaisi sen
pysyä tuntemattomana. Virkamiehistö
entisinä aikoina ei ollut kitvennapalaisille
muuta kuin mitä heinäsirklalauma ai-
lainaan oli Egyptille. »Jos jotain" oli
se wirkamiehistö. jota tänne lähetettiin.
Hywät eitvät tänne tulleet ja tulijat oli-
wat taas sellaisia, jotka pitiwät tärkeim-
panä tehtätvänään kansan perinpohjaisen
riistämisen. ' *■*&•

Kun ruotsalaiset wallottilvat Tuomen
ja jäijestitvät oloja täällä, jakoimat he
aluksi Suomen 3:n lääniin. Meidän seu«
tumme joutuiwat Viipurin lääniin. Nä°
ma seudut, ollen näin syrjässä, pysyiwät
pitkiä aikoja jäijeZtylscllisen hallinnon
ulkopuolilla. „Korpiai!eus" täällä hal-
litsi ia «Hotti. Kun sittemmin Ruotsin
walta alkoi järjestyä ja enemmän pe°

rehttiä maassa, alettiin näihinkin seutui-
hin kiinnittää enemmän huomiota. Syy-
nä oli se, että tahdottiin näitäkin seu»
tuja saada werowellrollisilsiRuotsille ja

asettaa weronkantajia ja kun Wenäjä a«
linomaa tunki päälle, täytyi uchoZkin a-
settaa miehiä, jotka lokosiwat kansaa
Ruotsin lipun juurelle taistelemaan wi°
hollista wastlllln. !Kin muodoZtuiwat
«yräpään »voudin ja tilintekijän Mirat.
Kustaa Waasan ajoilta saakka «n meillä
tietoja näistä. '^'

Ensimmäinen mielenkiintoinen wouti
Äyiäpäassii oli Maunu Ille, suomalais-
ta aatelissukua. Ille «n yksi surullisen

kuuluisimpia wouteja, ilkeamielmen, laiZ-
ta ja oikeudesta wälittämäton. Manen-
laisia juttuja hänen hallinnostaan kerro,
taan. talonpojat eitvät saaneet myydä
wiljaa ulkomaille. Wenäläiset lahjoiwat
Illen ja saiwat oikeuden ostaa kailli wil-
jat. Ille pakotti myöskin talonpoikia
hewosia warastamaan Wenäjän puolelta.
Veronkantajana oli Ille mitä mielilval»
taisin. W. 1545 walittitoat talonpojat
häntä Ivastaan. Talonpoikien oli mää-
ra suorittaa ruista 3 pannia neljäskun-
nalia. mutta Ille kantoi 10 pannia. Ke-
sätäräjään suoritettiin ennen 1 lehmä,
Ille otti 13 pannia ruista. Mitoista
pannia ruista täytyi suorittaa hänelle
tenkärahoiksi. Lampaita annettiin ennen
3, Ille otti lv. Neljäskunnan täytyi en-
nen suorittaa puoli puut. lihaa ja puoli
puut. woita. Illen kokkiakin tuli talon-
poikien muistaa. Hänelle suoritettiin 6
filunkia. Palttinaa otti Ille 100 kyy-
närää, joka oli ennen tuntematon wero.
Kun talonpojat walittiwat, lyötti Ille
heitä, pani heidät »vankeuteen ja mää-
räsi heidät maksamaan 50 kyynärää palt-
tinaa miestä kohden „kielenkannosta".
Ille asui WammelsuuZsa, jossa hän
myöskin harjoitl aluksien rakentamista ja
meriliikettä. W. 1546 hän pantiin pois
wiralta ljuonon hallintonsa tähden.

Antti Niilonpoika, joka hallitsi w. 1554
oli samansuuntainen, loskapa sai lunin-
laalta nuhteita, että oli ryöstänyt lve»
näläisia oman hyötynsä lähden.

Grels Klaunpoila, halliisi w. 1600,

hän oli tyly, äreä ja hänen päällensä
talonpojat walittiwat.

Asiakirjat, lvailkapa luetteletoatkin
lvoudst. jotka täällä owat olleet hallitse-
massa, eitvät mainitse muista minlä»
laatuisia he owat olleet. Mutta eitvät
nämä muulalaissyntyiset erittäin näiden

j seutujen hywinwownista liene huolehti-

n«t. Onhan siitä todistuksena se liisi»
tys, mikä kansalla on woudeiöta. Kun
nykyäänkin joku wirkamieZ on kansalle
epämieluinen, sanotaan „on se aika
wouti".

Toisista wirkamiehistä lienee mainit»
tawa nimismiehet. Niitä oli ennen Äy»
räpään kihlakunnassa 4. Näille matset»
ti in palkaksi 3 pannia ruista nautakun»
naita ja sitä paitsi nimismiesweroa lei-
pää, lihaa, woit», heiniä y. m. He sai»
niat myöskin ruununtiloja asuttawalseen
j» annettiin heille monenmoisia etuja.
Niinpä m. m. Kiwennawan nimismies
Till von Gylick sai yhden ruununtalon
Kiwennawllllll ja toisen Riitamaalla w.
15'69. HS. 1613 asui Kiwennawan ni»
mißmies joko kirkolla eli Haapalassa, w.
1640 hän asui KarwalaZsa. Nimismies-

ten apulaisia oliwat neljännesmiehet,
joille myöskin weroa suoritettiin.

Wenäjän alle jouduttua, jouduttiin o-
laSia allikkoon. Suuren hämmingin
teki oloissa se, että hallitustapoja alin-
omaa muutettiin. Milloin oltiin sota-
lakien alaisia, milloin Ruotsin lakien,
milloin sowitettiin wenäläisiä kuwerne»
merVioloja. Mitä taas sen ajan lvir-
kamiehiin tulee, ei siitä liene paljoakaan
sanomista. Mainittakoon waan kymmen»
niekat, poduschnierataarastit, weiburni»
lat y. m. Sitäpaitsi näytteliwät lasalat
hyniin tärkeää osaa hallinnossa. He oli»
wai metsänhaltioina y. m. Muuten y-
leensä ei näitä wirkamiehiä tarwittu,
sillä oltiin lahjotuZmaaorjill ja „herra"
hallitsi täydellisellä mieliwallalla. Ki-
wennawan talonpoika oli silloin mieli»
lvallan orja. se näki ympärillään lahjo»
mista ja oikeuden pollemista ja fe jou»
tui moneen kiusaukseen. Kuinka paljon
olikaan wäärinlaytölsia silloin, siitä pu-
hfjintrne toisessa yhteydeZsä

Kun sitten lääni yhdistettiin ja sen,
jälteen lahjoitusmaat lunastettiin pysyi»
wät wirkamiesolot entisellään. Kansa
oppi niitä kammoamaan, se ei nähnyt
niissä auttajaa, ainoastaan riistäjän.
Talonpoikien taipeille oltiin mykkiä. Mi»
tä tulee wirkamiesoloihin aiwan K» ime

aikoihin saakka, olisi niistä paljonkin fcu»
humista. Mainitsen waan kir.ila roina»
miehistö hidaZteli
siten saattoi huonoja oloja entistä huö»
nommakfi. Kansaan e! myöskään ole ko,
ljoöalaöii iuaikuttaneet ne rappeutumis,
ta fetlsmat ilmiöt, jotka ilmestyiwat
kahdeksannellatoista lulvulla, ilmeten
juoppoutena y .m. liisdernrxuic aikana
oli fortowuosina huomatiatoaua rappm=
tuminen lvirkamießten keskuudessa juu»
rajalla.

Rajaseutu kaipaa suomalaisen elämän,
suomalaisen siluistyksen ja lansallislun-
teen läpitunkemia wirkamiehiä. 'Scttiit
sia, jlltka tahtoivat ymmärtää oloja ra»
sälla ja ryhtftwät rajaseurua muullakin,
ei waari wirkatnnneillaan palwelcmaan.
Onhan ftllaisic- poikkeuksia tosin ]'xWl
täällä huo»lMtll!viZia. Kaswalom: näiden
luku. paljon pareinpi on silloin r»vi£a
elää ja rajaseudun lohaaminej» ca ffficfit
helpompaa.

Nnorsuomalaise» Pttustus»
laillis-suomenmielisen pno-uecn
Puoluek»uslia Helsingissä. Kasarmin-
kadun 23:ssa, Päiwölässä. on owoin«
na arkipäiwinu No 11—3. Puhelin
54 29. Puoluesihteerin kotipuhelin
85 77.
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ja Pitläiärtoen lautta Raiwolaan, jossa
joki yhtyy yhteen uomaan. Tämä wesi-
lilas, tllwattllman laajalta wetensa le«
räälvä joki luo ld?u?sia ihania maisemia,
loli se on Terijoen jolilin. toaikla pieni
ja on setin mainittawa. Se saa alkunsa
Puhtulan suomailta. Rajajoki myöskin
meitä tapaa. Mutta fen rannoille ei ole
hylvä lähteä tarkastusmatkalle. Onhan
se synkkä, jylyärantainen toitte.

Onko meillä sitten mäkiä, joilta olisi
jonlinarlvoinen näköala. Onhan meillä.

Kirkonkylässä on linnamäki. Näköala
sieltä on suuremmoinen iltaisin. Tuskin-
pa lienee lähiseudulla sellaista. On
Puhtulan mäki, jolta on fuuremnroinen
näköala Suomenlahdelle.

Mitä tulee taas muihin luonnonkau-
neisiin seutuihin, on niitä Kiwennawalla
useitakin. Mainitsen ivaan „,ftitoenna»
wan Sweitsin", muutama kilometri Ki-
wennanxin kirkolla, kauniin harjuseudun
Tammiselällä, ruununpuißton RaiwolaZ-
sa. ztiwennawan kirkonkylä on launeim-
Pia kirkonkyliä, suomenlahden rautaseu-
dut Terijoella järjestetyt hurmaamiksi
puutarhoiksi.

Tällaista on pikajämme. Onka fe
kaunista? 55<rfféa wastata, fen waan
tietää ettei kannaksen lapsi wäsy seutuja

katselemasta. Aina hän huomaa niissä
uusia puolia, jotka häntä kiinnitiawät o-

man pitäjänsä maisemia ihailemaan ja
rakastamaan. Niissä on jotain, jota ei

ole muualla. Ehkäpä se on äänetöntä
surua, jota nuo maisemat niin paljon fi-
sältäwäi.

Rajamaan taulu.
Uusikirkko, Kivennapa,
kannas karjalainen,
älä horju, ei ne tapa,
puree, pistää vainen,

tulee kiron, kiukun uhka,
maassa myyrä mataa,
mutta kerran turman tuhka
heidän päälle sataa!

Uusikirkko, Kivennapa,
vapaa ompi maasi,
muista suomalaisen tapa:
suden näki kaasi,
pisti piikin vihamiesi:
poikki piikin kärki! .

idissä pahan pesän tiesi,
uieni, maahan särki.

loinen nyt on tullut aika,
toiset nyt on tavat,
riitä nyt ei raudan taika,
canat kalskahtavat.
Tulkoon tuhma juoninensa,
Pankoon paha paulat,
puutu et sa puohhensa,
oman laulun la^„u!

Vapaa ole! Orjan leipä
sulle ei se luotu!
Minä vannon: sitä eipä
väkisinkään tuotu!

Ken on itse isäntänä
perimänsä pellon,
ei sen riemun ryöstäjänä
kutsu orjan kellon!

Suomen kieli, Suomen mieli,
siin' on suojamuuri,
siin' on linnan pihtipieli,
siinä onnen juuri.
Uusikirkko, Kivennapa,
älä horju! kestä!
Siirry älä Suomen tapa
kansan sydämestä!

Manu Ko v as.

Erään lapsen vaiheita.
Noin parikymmentä muotia sitten syn«

tyi pitäjässämme lapsi reilu poika.
No, syrnyyyän niitä lapsia ja poikia-

kin. Herra pitäjässämme roielä
nämäkin paitoina; niin ettei se nyt mi-
tään niin erityisiä ole se syntyminen.
Mutta että se lapsi ei olluttaan tamalliZ-
ten ihmisten lasien kaltainen, ja oli li-
saksi pitäjässämme ensimäinen laatuaan,
se se juuri iässä temppu olikin.

Tuskaa ja työtä oli, ennenkuin se syn-
tyi, ja kauan häälyi uusi tulokas elämän
ja kuoleman waiheilla, kunnes wiimein
monen homman ja puuhan perästä sen
elämä taattiin.

Lapsen wanyemmat hm niitä
silla ei olluttaan. Tai oikeastaan sil-
lä oli isiä ja äitejä hywinkin monta, kuin
myöskin lukuisa joukko „baousta" muo-
reja.

No niin. lapsi oli siis onnellisesti saa-
tu elämän taipaleelle, kun kuulin siitä
ensi kerran warsinaisesti puhuttawan.
Mutta wielä oli lapsi kirjoihin wiemöt-
tä. Sen olemassaolo ei ollut siis laillis-
tenu. No pianhan se oli tehty ja merkiksi
siitä sai se „wahwiZtctut säännöt". Näin
se tuli lailliseksi muualla Suomessa e-
läivien sisarusten' rinnalla. Nyt viti
lavsi ristittömän oikein juhlallisesti. Tie-
tysti sen ajan ja paikkakunnan kunnian-
arwoisin henkilö pitäjän rawasti kutsut-
tiin kummiksi. Hänelle katsottiin mones-
ta syystä se „eeZwaZtuu" ja kunnia ai-
wan kuin luonnostaan kuuluwaksi. Niin-
hän se olikin. Olshan. hän innokkaimmin
auttanut kaikissa puubissa, jotka koßk'wat
lapsen olemassaoloa. Niin ristittiin lap-

si. Pidettiin hauskat ja iloiset ristiäi-
set.

Omaiset iloits'wat. Syriäiiet sanoi-
toah mitäs luulet tästä lapsesta tule-
wan? Outo se on otus näillä mailla,
muita itse rowasti sillä kuuluu olewan
kummina ja etupäässä on
hilein opettaja.

KaZMlttajia muiden iällä lap'ella oli
useampiakin, maikka Hisi piilin etumai-

sena niinkuin ainakin ..toonnimfcii". Hän
se sai aina mdöhemmin wastata pojan
kolttosista ankaran tuomarin, yleisen mie«
lipiteen edessä.

Usein soutuiwaikin kaZwattajat aika
kuumille kiloille, kun poika warttui ja ai-
loi tuntea lvoimaa sekä nuoruuden iloa
jäsenissään ollen silloin niinkuin ainakin
lapset aika loallaton ja iloinen mutta
ei taidon jälkeen. Kaßwattajat eiwät
näet aina woineet eiwätkä tahtoneet-
kaan hillitä tämän eloisan pojan iloisia
katkuja ia hyppyjä. Waan siitäpä, niin-
kuin sanottu, häly nousi! Suuri joukko
ihmisiä joita tädit, tietämättömyys, 'teko-
hurskaus ja ulkokultaisuus johtiroat, ju«
listiwat silloin ankaran sodan poikasta
Ivastaan, iiutsuiwat häntä willityksen

hengeksi, itse velsevukiiksi, joka on tullut
toulitsemälln hywiä ja hurskaita ihmisiä,
sekä koko kristillistä seuratuntaa. g)lei*
nen mielipidekin, Maikka olikin aluksi
lahden waiheilla, alkoi jo kallistua tä-
tien puolelle.

Totta kyllä, antoi lapsen suuri hu«
Wittelllhalu ja ajattelemattomuus paljon
huolen aihetta kaslvattajillekin. Useim»
miten wallatwmuus kuitenkin johtui wain
lapsuuden ijän taitamattomuudesta ja
samalla moiman sekä wapauden tunnosta.

Lopuksi kumminkin jouduttiin niin pit»
källe että kummi itse waadittiin esille
tvastaamaan lapsen laswatuksesta. Juh-
lallisesti hän silloin selitti, ettei kaikki ilo
nuoressa ole syntiä. Samoin kuin nuori
wasikka hyppii laitumilla, tahtoa tämä
lapsonenkin iloita nuoruudessaan. Tä-
mä kummin selloiiyß saattoikin hytoin
monen katsomaan poikasta suopeammilla
filmillä. > "

Nyi on tämä lapsi täyttänyt jo kaksi-
kymmentä wuotta. Paljon on siinä a»
jassa tapahtunut, monet muutokset käy-
neet. Arwoisa kummiwanhus on jo hau-
dan polvessa. Toisissa käsissä on sen
ohjaus ollut jo Ejtnjnenifen wuotta.
Warttuneemmat owatkin sen askeleet nyt
olleet. „Wormunteri" sekä muutkin kas-
watuijat owat olleet nöt ankarammat
Mallinnuksissaan kaswatettawansa suh-
teen. On koetettu supistaa nuorukaisen
suurta huwitteluhalua, ja estää häntä
joutumasta wätijuomten turmelukselle
alttiiksi. Kun poika taas erittäin herkän
ja wllihielewaisen luonteensa takia ensin

kowin innostuttuaan wäsähtöä ja rupeaa
uniseksi (tämä on selroä rotumerkti sen
karjalaisesta syntyperästä), owat nykyi-
set kaZwatiajat antaneet sille paljon mo-
nipuol:sta hommaa ja työtä. Ollen Inu-
llljllkanslln lapsi on se kehittynyt kuuluksi
laulutaidossa yli lodin kynnyksenkin sekä
siwu oman pihan. Hywää huolta on koe-
tettu pitää lapsen muustakin henkisestä
kehityksestä. TulewaisuuA näyttää mil-
laiseksi tämä nuorukainen on tehittywä
miehuuZiiään päästyään.

Hommattuaan itselleen kodin on se
saanut nyt jo kolme wuotta työskennellä
oman kurkihirren alla. on wainut
wapaammin järjestää ja suorittaa omas-
'a kodissa kuin loisena milloin kenenlin
tuwassa wieretsiessä.

warmaan jafainen tämän
lapsen. Jokainen meistä woi kohdastaan
wiedä eteenpäin ja kaswatiaa tätä nuo-
rukaista oikeaan ja hywään. Wastusta-
kaamme hänessä ka'kkea huonoa, turhaa
ja alhaista. Kehittäkät mme jaloa, kau-
n'sta ia hyödlillistä .Hillitkäämme tuota
liiallista ja kewyttä huwitieluhalua, joka
tahtoo olla tämän lapsen helmasynti.
Edistäkäämme ja kunniotttllkllammc tosi-
työtä muistaen, että wakawa työ ja taas

Wienola K iwennawalla.

ria loitvun alkuja. Isiemme ja mtiemme
kyyneleet niiden juurille ensi kosteuden
lie antaneet.

Jos olet matkustanut Kitoennalvan
kirkolta Lintulan sillan ohi ,onko koslaan

huomiosi kiintynyt siinä joen lähellä, wa-
fenrmall<r puolelta olewiin pieniin Iron*,

puihin. Siinä owat Lintulan kapakan
rauniot. Kansa kertoo, että Lintulan ka«
«akka oli aitoinaan majatalona monelle
mnnetulle miehelle, joka Wenäjälle päin
matkasi. Mainitaan myöskin Sprengpor-
tenin ja Aleksanteri 1:n siinä yöpyneen.
Sanotaan että se olisi ollut myöskin

Tiaisella lymypaikkana.
*

Saman joen Kiwennaman kirkon puo-
leisella ,rannalla, oikealla puolella tekee
joki lahden. Kansa kertoo, että kerran oli
suuri sota. Saadakseen joukkonsa innoZ-
tumaan, läksi kuningas kauniin lunin-
gllttarensa kanssa sotaan. Mutta hän ha»

KAUJÅLA

Kaniantaraloita Kilvm-
nalvalta.

Waarini kertoi, lun olin pieni pallero,
että TeriMN kohdalla oli ennen saari.
Se oli ollut ennen niemi, jonka sitten
aallot katlasiwllt ja saareksi muodostiwat.
Tälle kertoelmalle antaakin tukea se, että
Terijoella n. s. „hawumatkan" kohdassa
ulottuu nurmi aiwan weteen saakka.. Eh«
Ta siitä tuo niemi lahti. Mutta muistelen
tuon kertomutsen, jonka waari kertoi:

Dli saari, Lammassaari, sinne kylän
lampaat aina kuletettiin. Siellä oli ler«
ran paimenia paimentamassa nuori tyt-
tönen. Nieraalta maalta tuli miehiä, ty-
ton tahrasiwat, tappoiwat. saareen hau-'
tasiroat. Sen perästä ei kukaan rohjen-

nut saareen mennä, siellä kuului aina ty«

tön itku. Vähitellen alkoi saari hätvitä,
mutta neidon itku ei koskaan lakkaa. Kun
syksytuulet loivasti aaltoina kohisewat,
kuuntelee tarkiaan. sinä kuulet silloin lun
tyttö itkee. . j

Rajaoen rannalla on syliltä tiiliraken-
nus warustettuna rautaisilla rlstiNoak-
lunoilla. Kun matkustaja kulki ohitse
wanhoina aikoina, luuli hän itkua ja

walitusta siellä. Mitä se oli. kysyt? Ne
oliwat meidän isämme ja äitimme, jotka

siellä lahjotusmaaorjina ollen wiruiwat

sidottuina penkkeihin ja tunnoton piisku-
ii heitä pieksi. He eiwät lahjotusmaaher-
ram mielestä tehneet kyllin ahkerasti työ-

'ta. Oli eräs syysilta. Eräs onneton
talonpoika wiruu werissään penkillä.

Häntä Yhä pieksetään. Hän tokoo wiimei-

set woimansa, riuhiaantuu irti pielsajil-
tään, juoksee korkealla olewan ikkunan
luo, kiipee sinne ja koettaa päästä siitä
ulos. Kun matkamies meni ohi, näki
hän akkunasta Merisen käden ja kauhua
tuntien he taloa kammoksuen pakeniwat.

Lähellä tala taloa on lampi, orji-
en onnettomien laiwanm, nimeltä „kyy,
neucratöi". Sen rannalla orjat pieksöttyi-
nä itkiwät. Aliina rannalla kaßtvaa nuo-

Kellomäen tttrWepehk»tchV«S. ja jurfoefuo).

Kellomäen turlvepehkutehdas. (Konttorirakennus),

toisi. Hänellä ei ollut muuta neuwoa kum
ajaa lvaunuillaan tuohon lahteen ja hu-
kua siihen.

Rajajoen rannalla oli ennen howi.
Qahjotusmaaherran howi. Eräänä ftäitvä-
nä tuodaan tvaimo howiin. Ei ollut päi-
wätöitä jaksanut tehdä. Häntä pieksettiin.
. Kansa laulaa Mä: *

m „Kotaat olliit koitauoksat,
Sf nahan löiwät rilli."

Mutta ei, siinä kyllin. Waimo pakote-
taan imettämään koiranpenikoita. Tätä
näytelmää katsomaan tuo howiherra rou-
wanslltin. Kansa laulaa tuosta hetkestä:

~Rouwan ryoläle naurahtel'
lo soopakka iin' sorjasi', *-,

Ruostefuon mäkien luona olin kerran
erään wanhan miehen kanssa sieniä et-
simassa. Tulimme synkeään metsään.
Mies tuli wakawan näköiseksi ja sanoi:
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tyll, henkinen sekä ruumiillinen, wllliZ-
taa fe!ä lastrattaa ihmißluoNnctta.

Toiwokaamme siis tälle nuorukaiselle
Niallllvuuttll ja harrastusta työssänsä
paiikakuntamme tosionneksi.

A. P.

Tässä he asuiwat
Kutka niin?
Terijokelaifet eräässä sodassa.
Oliko heillä taloja?

■—-"é\, puiden alla, sitten tekitvät maa-
majoja. Lopuksi hätvitettiin heidät tästä-
kin. TäsfF he nuAuwat. &

Oletkö luullÄt lerisltalvlM' SirtlKßttätti
aairejuttua? Etkö? M«ä'leiron. '"'

linnamäen mäkeen on aarre kätkettynä.
lAhaanuZyöna sen woi faitaaa. Mutta
ennen puoliyön aikaa. Kerran juhannus,
yönä mies waimoineen ahersi työssä, jo
näkyi aarre. MuM samassa oli aila ftllo-
liyöhön kulunut ja aarre hawisi,

Aarretta ei ole löytynyt. Mutta löy-
tyi Linnamäen mäestä miekka, jossa oli
kirjotuZ: „pro wirtute et patria" ,(hy»
toeen ja isänmaan puolesta".

ONllhan siinä se aarre, ajatus, joka
elämän uran kauniin ihmiselle nnitoit-

7

HM".
Piiti oli wanha neitonen, jo yli lah-

deksantymmenen rnuoden. Ilkeät ihmiset
lutsuitoat häntä manhaksi piiaksi, waitta
pappi oli antanut hänelle, oikeankin ni-
men Maria. Me lapset kutsuimme hän-
tä hänen omalla keksimällään hywäily-
nimellä ,/Piitiksi".

Ei ollut kohtalo suonut Putille tome-
ria elämän taipaleelle. Jksin oli saanut
lantaa ilot sekä surut. Rohkeasti ja
nurkumatta Piiti sen tekikin. Kulki tie-
tänsä wäistymättä. Eli elämäänsä it-
senäisenä.

Naiselliset työt niistä Piiti wiis wä-
liiti. Lapio, kirwes ja kukka, kas siinä
työkalut, joita kannatti käsitellä. Kesä-
kaudet nähtiin hänen kirwes wyön alle
pistettynä, kuokka tai lapio olalla tuike-
wan aitojen tekoon, peltoa raiwaamaan

tahi niittyä ruokkimaan. Kaikki talon
aidanteot ja niiden kunnossapito olikin
Piitin hallussa. Fa kyllä sitä aitaa tu-
likin kuin miehen käsistä waan. Woi myös

sattua usein että hän keskellä heinän
lyöntiä paiskasi wiikatteen ladon kupee-
feen, tempasi kirween, joka hänellä aina
oli mukana, ja alkoi raiwata joitakin tiu-
sallisia pehkoja tieltä pois. Eikä tyyty-
nyt ennenkuin oli saanut tuon heinämie-
helle niin haitallisen laswin juuria myö-
ten htttviletyksi. Ahkera hän oli, aamuß-
ta lvllihain iltamyöhään aina raskaassa
työssä.

Sylfhn tultua huulasi hän metsät läpi
sienessä. Sienien kokooja hän oli näet
werraton. Waikka ei muut kukaan olisi
löytäneet sieniä. niw kyllä Piiti niitä aina
föösi Hänellä oli erityiset paikat „p«i-
fot" jatka hän Main yksin tiesi, niiZsä ai*
na löytyi hänen otettawikseen, mutta nn-
hin hän ei millään ehdolla ketään muita
opastanut, Hywinä sieniwuofina waisin-
lin oli Piitin Juusoina, lori ja wielÄpä

helmalin joka fettart kotiin palatessa täyn-
nä näitä metsän mieluisia antimia.

TalwiZaikana Piiti huuZhollasi larjan
kanssa, piti tiet auki taitoon, nawetan,
sannan, aitan ja naapurin wälillä.

NuoiuudeZsaan «li Piiti llllut kaunis-
kin, joka ei suinkaan jäänyt huomaamatta
kasakoilta ja heidän majuriltaan. Nämä
oliwat silloin Lintulan herran metsälvar-
tijoina ja pitilvät kortteeria Piitin koti-
talossa. Waan kyllä Piiti sentään lei-
not tiesi pitääkseen mokomia loitompana.
Hän kulki nokisin kaswoin, hiukset silmil-
lä rupattaen ja hameet lierossa, jolloin
kasakat antoiwat hänelle rauhan, waikka
toisia naisia kyllä hätyytteliwät. Nntai-
pa Piiti joskus kasakalle trasten naa-
maakin niin että läiskähti, jos ei muuta
totellut, Keriäkin, kun ei kukaan nai-
sista uskaltanut mennä kasakkain huonet-
ta siistimään, meni Piiti nokisena ja
hurjasti puettuna luuta kädessä, jolloin
kasakat luullen Piitiä todellakin hulluksi
huusiwat: ~h ullu pahus, hullu pahus".

Näin Piiti puolusteli itseään kasakkain
tungettelemista wastaan. Eikä hän, tar»
mokas ja rohkea kun oli, sietänyl lasak-
lain heinän roacastelemisialaan. Kun ka-
sakka hiipien toisen nurkan takaa toei
Ivarläin talon heiniä Heinoselleen, oli Piiti
toisen nurkan takana waijhmässä, kun-
nes kasakka poistui, jolloin hän toei wa-
lastetut heinät joka kerran takaisin omaan
luhtiin. Eikä aina pelännyt waikka sat-
tui niinkin, että täytyi riistää heinät
suorastaan kasakan käsistä, kun ei salaa
waijymällä onnistunut. Usein lvei Piiti
tälläkin tapaa heinät takaisin mnaan
luhtiin. Niin lvalpas ja pelkäämätön oli
Piiti omistusoikeutensa puolustamisessa.
Mitä ei miehet uskaltaneet, sen Piiti us-
lalsi. Eikäpä hänen kotitalostaan saa-
neetkaan kasakat niin paljon «arastetuksi
kuin naapureilta. ■*■■»■■-■....

„Ropotisfa" oli Piiti käynyt Lintulan
howisfa kuten muutkin orjuuden aikana.
Ne oliwat waikeita aikoja talonpojille.
Muisti Piitikin siltä ajalta herroja huo-
noja sekä hhwiä. Usein kertoi eräästä-
lin pahasta ja julmasta herrasta. Kun

sitä kuoltua piti haudattaman, niin sil-
loinpa itse „pahll" tuli suurella tuulis-
päällä, tempasi arkun tantta ja näin tor-
jasi omansa. Talonpojat tvapisten siu»
nasiwat itsensä he ymmärsiwät mitä
oli tapahtunut.

Toisinaan kertoili taas Piiti miten
Systerbekin herra, joka itiwennalle pa-
pit walitsi, siinä menetteli. Hän ollen
niitä paieinpia herroja istui kaikki waa»
lipyhat kirkossa, waikka ei ymmärtänyt-
tään yhtään suomea. Papin saarnates-
sa hän tarkasteli seurakuntaa. Kenen
papin saaiMtessa seurakunta oli tarkkaa-
waisempi tai liikutetumman näköinen, sen
hän nimitti. Monta muuta asiaa niiltä
ajoilta Piiti muisti, Katoisi pitkäksi niitä
kaikkia kertoella.

Ruumiiltaan terweenä kuin petäjä ei
Piiti loaimuutensa päiwinä, noin seitse-
mänkymmentäwiisiwuotiseksi saakka, anta-
nut mitään tunnustusta lääkäreille e-
hemman kuin lääkkeillekään. „Tauti et
tartu, eikä rutto ruppee", jos ei sallita.
Jos taas on surmaksi sallittu, niin siinä
ei auta lääkkeet enemmän kuin lääkärit-
tään. Se oli Piitin warma makuutus
asiasta. Mutta jos sattui sydäntä pa-
nemaan pahasli tai muuten muokkaa-
maan, olikin se aiwan toinen -sia. Tie-
tysti se oli tullut pelästymisestä, tonus*
tumisesta tai oli ehkä hieromisen wika.
Kun ei ollut pitkään aitaan tunnollisesti
hierottanut, niin eihän ollut ihme, jas
suonet oliwat liinninneet. Selwä ja ai-
loan pettämätön merM siitä että tauti
oli tullut pelästymisestä oli „mittaami-
nen", jonka Piiti aina itse toimitti. Sai-
ras pantiin selälleen ja Piiti mittasi
waaksallaan alkaen oikean jalan isosta
warpaa3ta lrafemman käden keskisormen
päähän, ja taas wasemman jalan isosta
lvarpaasta oikean keskisormen ' päähän.
Se pili tehtämän juhlallisesti kolme ker-
taa. Jos joka kerta käwi ilmi että toi-
nen puoli oli ainakin waaffaa lyhyempi,
nifn mitäs muuta enää! Olihan aiwan
?elwäa «ttä sairas oli pelästynyt. Jos

«i tauti nyt paennut, kun oli ristiin mi-
tottukin, täytyi se pelästyttää takaisin.
Muu ei auttanut kuin kuuma saunalölly.
Siellä sitten, tun parhaillaan kiwet löy-
lyä kiljuiwat ja sairas oli tukehtua kuu-
muudesta eikä tietänyt wähääkään wa-
roa, niin ploiskis lennätettiin iso ka-
pallinen jääkylmää Mettä selkään. Mitä
hurjemmin sairas kiljui, sen paremmat
oli Piitin mieleßlä waikutukset. <sen
jälteen ei parantumisesta ollut epäile-
mistätaän, jos wain tauti ei sattunut
olemaan Jumalan surma, jolloin tietysti
ei kukaan ihminen sitä tvoinut auttaa.

Hywin usein täytyi Piitin myös „tal-
lottaa" itseään ruumiin „raniZtumisen"
ehkäisemiseksi. Tämä toimitus tapahtui
seuraamalla tawalla: Piiti laskeutui kas-
wot maata masten lattialle ja lapset sai-
wat warowasti kawellä edestakaisin hä-
nen selässään hänen koko ajan ähkiessa,
kuinka mainion hywää se teki wanhalle
ruumiille. Tätä parannuskuuria Piiti
tunsi tarwitsewansa useimmin kuin mi-
tään muuta. Hierominen ja kuppaami-
nen, ne oliwat kuitenkin ne kaikkein te-
hoisimmat terweyden tuojat. Tämmöi-
nen oli Piitin lääketiede sekä warma wa-
kuutus terweydenhoidosta, kunnes pari
tapausta muutttoat kokonaan hänen kan-
tansa tässä asiassa.

Sattui Piikille kerran tulemaan anka-
ra ..sydämen pura" eikä auttaneet mit-
kään omat keinot, ei tallominen ei 3 hie-
romlnenlaan. Pura wain kiihtyi. Piiti
oli kuitenkin warmasti päättänyt elää,
«M kuolla suottakaan, ja niin saatiin hä«
net ottamaan oikein apteekin roppia. Ia
katso ihmettä Puru loppui ! Piitin
tuli hhwä olla. Joskin nuo lääkärit o-
wat atoan turhat, niin ei ropit aina-
kaan ole turhat, sen oli Piiti nyt kokel-
nut ja sen sai nyt warmasti uskoa jo-
lainen. <•**!

Sitten naapurin lapsi, jota Piiti suu-
resti rakasti, sattui sairastumaan. Oli
tehty Piitin temput. Tuotu apteekista
ropit ja laastarit, eikä «Manut. HG-

fen watsa wain huononi ja ruumis oli
paisumia täynnä. Jksi kun painui, niin
toinen nousi. Ei auttanut muu kuin>
turwata lääkäriin tässä hädässä. Pii»
tin mielestä se oli kyllä epäuskoa luma«
laa wastaan, kun kerta oli jo laiksi koe»
tettu ja nähty tauti Jumalan surmaksi.
Miten lääkäri sen woisi estää.

3io niin, lääkäri määräsi lääkkeet ja
hoidon. Ia silloinpa wasta ihme tapah-
tui. Natsa parani sekä samalla häwisi-
wät nuo hirweät paiseetkin. Nyt oli läa-
kari Piitin silmissä aiwan yliluonnolli-
nen olento, jolla oli walta ja wiisauZ
tehdä mitä ikinä tahtoi.

Tästä alkaen Piiti rupesi luulottele-
maan olewanfa aina jonkunlaisen lääk-
leen tarpeessa. Vanhuuden heikkous kun
alkoi tuntua, uskoi hän sen olewan mil-
loin mitäkin tautia, joka waati lääkitse-
mistä. Saatuaan kuulla lääkärin mää-
ränneen eräälle henkilölle espanjanlär-
päslaastaria, tuli Piiti ja pyyteli saa-
dakseen sitä waitka wain niin pienen pa-
lan kuin puoli pennin raha. Kyshttäeß-
sä mitä ihmettä Piiti senwertasella pa-
lalla teki ja oliko hän kipeä, mastasi hait:
„enhän minä kipeä ole, mutta kun oikein
tohtori on sitä määrännyt, ajattelin että
jos minä waikta joisin meden kanssa siitä
pienen palan, ehkä se tekisi minullekin
kuinka hywää". ~

-?_ -"•»-*: < «" i* %''■ '
Piiti alkoi iunbea joskus päänhuima-

ustalin, josta hän päätti itsessään ole-
wan matoja. Nyt oli hywä syy rumeta
itseään lääkitsemään ja ihan apteekin
rohdoilla. Bentsiini ja „kipitaari' 'oliwat
ainoat, jotta Piiti apteekissa olemista
laakeista tunsi. Olikin kuullut kehutta-
wam nii matolaäkkeinä erinomaisiksi.
Eikä ne olleetkaan mitään ämmien lääk-
keitä, koska semmoinen oikea herra kuin
apieeklari niitä myi. Piiti nautti puoli
kuppia „kipitaaria" ja „wingerpori!lifen"

bentsiiniä. Apteekin lääkkeillä täytyi näet
olla joku määrä. Waikutukset iuliwat
lohta näkymiin. Aineet rupesimat „muok-
laamaan''. Diti Vi «myöMä" s«n päi-

taan ja huomenna oli niin herwoton, ettei
jaksanut liikkua. SBaan madot? Niitä
ei näkynyt eikä kuulunut ja siitä taas
Piiti taoi taarmasti tietää niiden taatt»
tiwan ankarampaa lääkitsemistä. Ei Ha-
nen matonsa sentään, jotka olitaat lää«
rineet itsensä tuohon sydämen alle pai-
loksi, niin että kädellä lvoi koettaa, to-
telleet warsin Ivähiä lääkitsemisiä. Nie«
la kotaemmat niille piti aineet olla. Ter-
taa oli kotaa aine, sitä taustaan ei lvoi-
nut kukaan wäittää. Sitä toti täyty-
nee hänenkin matosensa totella.. Niin
arweli Piiti ja niin nautiilin hän tertaaa!
taeden kanssa oikein aika annoksen. Ia
seuraukset oliwat Piitille itselleen ar-
taaamattomat. Wähällä piti ettei lää-
kickseminen muuttanut Piitiä toisiin maa-
ilmoihin. Hänet löydettiin luhdista, jos-
sa oli itseään lääkinnyt, puolikuoliaana.
Ainoastaan maitvoin hän siitä tairkosi.
Piiti oli tytztytaäinen, sillä matojen hän
ainakin uskoi nyt taarmasti kuolleen.

2iki yhdeksänkymmentä »vuotiaana Pii-
ti taiela kulki kirtaes tayössä. Kun hän-
tä siitä taarotettiin, ettei lataisi tapatur-
maa niin taanhall? ihmiselle, waZtasi hän:
„olenko mikä akka! Akka wain lähtee
metsään ilman kirtaeZtä". Kerran sat-
tuikin niin että hän ojan yli kulkiessaan
kompastui tirtaeineen ja satutti kulman-
sa. Se oli nöyryyttätaä tapaus Putille,
eitä hän koskaan myöntänytkään sitä
roanhuuden heikkoudeksi. Tapaturma se
ck tapaturma, joka taoi sattua kelle
tahansa. KuikeZsa tapauksessa tuli nyt
mainio tilaisuus rulveta taas lääkitse»
mään satutettua kulmaa, josta oli hiu-
kan nahka rikki. Hän käweli tiedustele-
massa softitaaa lääkettä ..haawalle".
Eräs herra, jolta hän neutaoa kysyi, ei
ainoastaan neutaonut lääkettä tallan itse
tuo Jumalan luoma antoikm sitä pienm
pullollisen, jolla sitten käski pestä kul-
maa. Le oli lysolimeUä. Nyt tah-
toi Piiti tietää, montako tippaa päitaässä
sai lääkettä nauttia. Ei yhtään tippaa
herra lutaannur, tnaiffa Piiti kyllä har-

taasti pyyteli edes jonkun tipan kohot»
taakseen lääkkeen taaikutusta. Wieläpä
kielsi herra ankarasti laskemasta yhtään
tippaa silmäänkään. Piitin mielestä fe
juuri osottikin lääkkeen taerrawnta woi-
maa, kun saatto? silmään pantuna näön
roiedä, niinkuin herra oli sanonut. Olisi
ollut synti ja antamaton hhwän
tilaisuuden laiminlyöminen jättää näin
mainion lääkkeen sisälliset taaikutukset ko»
keilematta. Niinpä nautiilin Piiti kiel»
losta huolimatta joka paitaa muutaman
tipan lysoliwettä weden seassa, samalla
kun pesi sillä kulmaansa. Ia kyllä hän
sen tunsi scltaäZti, miten erinomaisesti se
taainitti wllhon taanhaan sydämeen. Sa-
nokoonpa kuka mitä tahansa, mutta Piiti
tiesi „haataan" parantuneeksi niin onnel-
lisesti ja pian wain siksi, että oli kiel-
losta huolimatta nauttinut lääkettä sään-
nöllisesti/

Oli Piiti nähnyt muitakin paikkakun»
tia nuorena, kulkiessaan uZkataaisten feu-
roissa. Ei kuitenkaan mikään hänen mie-
lestaän taetänyt taertoja Kiwennataalle!
Tämä oli se ainoa paikka, jota hän sy-
dämestään rakasti. Tähän hän tunsi fie»
lunsll sisimmästä kuulutaanfa. Waikka»
kin raskaasti rasitti täällä ..herratoalta".
niin Piiti kesti toisten lailla ja taieläpä
uljaamminkin kaiKi rakkaan ifänperin-
nön ja syntymäpaikan puolesta. Sen e-
teen hän työtä teki ja taäsymattä ahersi.

Nyt on hän kuollut ja saanut hautansa
omassa pellossaan, jonka kunta on hau-
tauZmaaksi ostanut. Samoilla paikoil-
la, missä hautansa on, on ollut sauna
missä ensi kerran ftäiwän walon näli.
Siinä on hän lapsuuden leikit leikkinyt,
tallimainsa, aikana työtä tehnyt ja Hi&is»
lut, tnanfjana oleskellut ja elellyt muis-
lojaan, ja wiimein saanut toiimeisen le-
posijan.

n. <p-
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Viipurin Huone aln
Aleksanterinkatu 25. Puhelin 101.

MYIMME RUNSAASTA VARASTOSTAMME ERILAISIA

HUONEKALUJA
kuten ruokasalin-, vierashuoneen-, herranhuoneen y. m.
kalustoja, sohvia, nojatuoleja, piironkeja y. m., y. m.

RAUTASÄNKYJÄ
tilanahtauden vuoksi SUURELLA ALENNUKSELLa,

Patjoja, Oviverhoja, Pöytäliinoja Marmoreja. Huonekafukankaita y. m., y. m.
! ! 1 Tilauksia vastaanotetaan!!!

Mr TODELLA HALVAT HINNAT! ~W

O.T.

Viipurin Huonekalu O. TT. ABekSan ieri«kß as.
■■■■■■■■Bli

ivtm
VIIPURI

nmiHimnß
PUHELIMET 115 ja 208

Hedelmäpuita ja pensaita, Koristepuita ja pensaita y.m. taimis-
ton tuotteita. Kaikenlaatuisia kukkia ja kukkalaitteita lähete-

tään maaseuduille halvimpiin hintoihin ::::::::::::::::::::::::

!-■ : . , -. .. ..

Hpi Viipurissa Torkkelinkatu i
Viljelykset MjHparessa ialPapulasss.
Hintaluettelo vapaasti pyydettäessä

■■■■■■DBlBl

1/ W-3 \J liiU*
Jos te todelle talutitte saria
taimin Brueßflsiß tsvoroa,

niin on teHßn ehdottomasti kflyföuäKaf somossa

Z&T
~ '

OSITELLAAN

im
monipuolista liikettä

TERIJOELLA

I I

silla edullisten ostojen hautta myydään
tßmänKuun ejnlla sHarestl aiennetuilla Hinnoilta

Christy HattujaBorsalino

Oravaisten kankaita ennen 1:60 p. mt, nyt 1:20 p. mt.
Pukukankaita , 5:25 , „ „ 3:50 „ „

Täysivillaista sarkaa
„ 5:50 , „ „ 3:80 „ „

Leninkikankaita „ 2:80 , „ „ 2: —

~ ~

Palttotohvelia „ 5:50 , „ „ 4:— „ „

, 8:50 , „ „ 5:50 „ „

Saaleja. Fuserofianeilia runsas waSikoimfe.
Verhoja, kaikenvärisiä vuorikankaita.
Sukkalankoja. Sateensuojia. Täkkikankaita y. in.

Kangaskaupassa
Repolan- In Pletarink. kulma.

,14562

Valmiita raatteita

0. J. STRANDELL^
HERRAIN VAATETUSLIIKKEESSÄ.

ii^gw^gj^^^^s^^i^^^

Miesten pukuja ja palttoja 22 markasta alkaen.
Naisten saketteja ja palttoja 10 „ „

n hameita 6 „ ■

M. Happosella,
Corkktlinkatu zo.

Ehdottomasti halvimmalla

Kengät ja
saa

kalossit
Domaretskyn

ostaa

kenkä-
kaupoissa

Punasenlähteen torin varrella, Lukusalin vieressä. Telefooni 11 29.

OPTIKKO VIIPURI

Suurin varasto optillisia esineitä,kelloja,
gramofooneja, taskusähkölanippuja ym.

TORKKELINK. 2 TELEF. 176

KARJALA Perjantain» 6 päivärtf

Kun kaunista tikkiä vaatteisiis' tahdot,
Ja kukkaroa hyötyä samalla katsot,
Käy kiireesti ALBIN KEMPIN luo.
Hän halvalla „Kayser"in hyvän suo.

Jos sarkaan, nahkaan tai «ilMrfMw,
Sä tahtonet tikin kaunihin,
Niin nKayseru aina on valmiina
Vuoskymmenet ompelee vahvana.

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

kesittäpä

A» Rehn ja ©* Simeon*

Keißctnäen as. Pohjoish. Kirkon luona.
Välitämme Huvilojen, Tilojen ja Maapalstojen Ostoja ja Myyntejä

Kuokkalassa, Kellomäellä, Terijoella y. m.

Maiden hinnat S. V. R. varsilla ovat alkaen

30 kop. neliösyli korkeampiin hintoihin.

Otamme vastaan myöskin maapalstojen mittauksia ja maa-
töitä sekä omaamme tunnolliset ja hyvät urakoitsijat huvilojen
rakennuksiin y. m. töihin.

Kuokkalan Höfr^saha.

Rlinteimistön PåleÄiilusfoimisto
14312

3s^l
Ey^Sffl

3^^
g^ä

> i

g. mmm
POHJOLANKATU 4
TELEFOONI 1759

Dynamokoneita
Sähkömoottoreita

Höyryturpiineja
/""* aa f f aa f a «aaSahkohisseja

Philipslamppuja
Sähkötarpeita

Lämpöjohtoja
Moottorivenetarpeita

täydellisiä sfihkövaltiistiis- ja voimonsiirtolal-
tohsia. Kustannusarvioita HinaiseHsL

>BXEaftat^^^aC

HE^
H^B
OSö^1

»^B

H@rkkts«P Hedeisnäs»
ja

Siiriomaafavarakauppa
Mustainveljestenkatu N:o 11. Telefooni N:o 12 18.

Tuorein varastoa Appelsiinia, Omenia, Viini»
rypäleitä, Karl Fazer'in y. m. Karamellia, Hlar-
melaatia, Suklaatia, Säilykkeitä & ensi luokan
Siirtomaatavaroita. Halvat hinnat, hyvä koh-
telu, nopea toimitus.

■llE-iaMPMtI
POHJOLAN ja MAUNUNKAT UJEN KULMASSA

Rahakursst»
Snomon Pankki 29 p. syyskuuta 1911

Myynti- Osto-
';nrssi. kurssi.

Smk. Smk.
Pietari a/v ....

3 kk
Lontoo av > . . .

3 kk. . , . .

267:f90 266:66»/,
263: 60
25:24
25:

25: 40

Pariisi a/v . . , .

S kk. .

100: 90 100:10
99 20
99:40

-: - 98: 30
124: 123: 40

209- 8~0 -• I

Antwerpen . . . .

3kk
100: 30

Saksa a' v
3 kk.

Amsterdam a/v. .

3 kk. .

. . —: 206: 80
Wien k. s 105: 50 104: 80
Tukholma .... 139: 20 138:70
Kristiania .... 139:20 138: 70
KöpenhamÄa . . . 139: 20 138: 70
New York & Chicago . . 5: 23 5 16

Dsmslisw.
Yleiset l»it,lset.

i:Stå paiivåStä toululuuw 1911 toiZ»
taiselst aulipidetään Wiiftuliu poZliwi»
miZwt:

Pniiv»stil»ntt«rin
eteinen yksinkertaisen sisäänliljaittllmattll»
man liljewaitzdul, toastaanoitarnisia ja
pllstimerllien myyntiä toarten atlipöitoinä
!l« 8 ap. 9 ip. Sunnuntai- ja pyhä-
paitoina No 9—12 ap. ja s—B ip.; laitti
toimistot arlipäiwinä No 9 ap. O ip.
sel» sitäpaitsi toimisto yksinkertaisen kirje»
waihdon ja sanomalehtien jaloa waiten
kello 7,45—8,15 ip.; sunnuntai- ja py-
häpäiwinä klo 9—ll ap.

PääP»stitontt»rin h«ara,sast», Niipnri
Af., Nnutatientnt» N:o 3, aikipäiwi-
nä kello 19 a. p. 2 i. p. ja
klo 4—G i. p.< sekä sanomalehtien uloZan-
tamista toarten klo 7,15—7,30 ip.; posti-
nierflejä myydään 110 10 ap. 2 ip. ja
110 4—7,30 ip. Sunnuntai- ja pyhäpäi»
winä 110 10,30—12.30 väiwälla.

Pääpostilonttorm haaraosasto 1, Peller»
«»nlatu 14, ariipäiwinä 110 10 ap. 2
ip. ja 110 4—6 ip.; sunnuntai» ja pyhä-
paitoina 110 9—ll ap.

Toisen luolan Postitoimitus Neitfytnie-
niellä arlipäiwinä klo 9—ll ap. ja klo
4—6 ip. Sunnuntai- ja ptchiipäitoinä klo
9—ll av.

slef«P»stiasema Hielnss». aluoinna 1 p.
kesäkuuta 1 p. lokakuuta, arkipaitoina
110 10—12 p. ja 4—6 ip.; sunnuntai- ja
pyhäpäitoina No 9—ll av.

Kirjeenkanto toimitetaan kaupungissa
arkipaitoina 110 8 ap.. 2,15 ja 7,45 ip..
Hielan, Piliruutin. Paulowslin. Li-
Mämmin, Saunalahden ja Sortoalin
hutoila-alueille 110 8 ap. ja 2,1 K
ip., Papulaan klo 8 ap. ja 7,45 ip., Ko»
litloinmäelle, RiZtunuelle, Rosuwoillc,
Tiiliruukille, Kangasrantaan ja Loikkasen
maalle (Karjalan esikaupunki) klo 8 ap.
Sunnuntai- ja pyhäpäitoina kannetaan ai-
»oastaan No 8 ap. niin hytoin kaupungissa
lun sen ulkopuolella.

Kirjelaatikot tyhjennetään ent. linnol,
tutsessa ja Pietarin esikaupungissa joka
päitoä klo 8,30 ja 10,45 au., sekä No 4.30.
6,30 ja 8 ip.. Viipurin esikaupungissa No
0,30 ja 11.45 ap. selä 5,30 ja 8,45 ip..
Papulassa 8,45 ap. ja 11,30 päito. sekä
110 5 ja 7,30 ip., kirjelaatikot päaposlikont»
torilla toahää ennen postien lähtöä ja
jokaista klltiinkantotouoioa, ulkopuolella
kaupunkia asetetut kirjelaatikot tyh-
jentätoät maalaisliijeenlantajat kotiin»
kannollaan, seka Katariinan!. 13 ja 23,
Seurahuoneella, Aleksanterin!. 13, Tork»
lelink. 12 ja postilonttooiin haaraosastolla
Rautatieni. 3 asetetut kirjelaatikot tyh»
jennetään sitä paitsi joka kerran postia
wiedessä postijunille.

Postit lähetetään rantatien asemalle jo-
!a päilvä klo 4.20 ap., 12,20 p, selä 2,15,
6,13 ja 10,40 ip., Johannekseen ja Koi»
luistolle sunniini., tiist,, lesliwiit,, tafåt.
ja lauant. klo 10 ap., Nuijamaalle tiist,,
törst, ja lauwllnt. klo 2 ip, Tälkijäiiuelle
maanani., !«Z!iwiik„ toist.. peijant. ja
lauwant, klo 11 ap,, sekä Uuraaseen joka
arkip. klo 2 ift.

PiirjehduZajalla lakkautetaan maantie»
postit Nuijamaalle ja Uuraaseen ja B%>
tetäan posti mainittuihin paikkoihin pon-
keawilla hoyrylaiwoilla.

Kirjoihin wietäwät lähetykset, jotka c
wat aijotut lähetettäwälsi junalla klo 1,15
,p.. owat jätettäwät pääposticonttooliin
wiimeistään No 11.30 ap„ junalla klo

2.45 ip. jätetäwät pääpostikonttoornn
wiimeistään No 1.45 ip,. junalla No 7,45
ip. jätettäwät pääpostilonttlllliun toii*-
meistään No 5.30 iv.

WiipuliSsa. s»aijalan «irjap..ol<lleyhtto«
Miljavainolsa.

ALBIN KEMPPI


