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Teleffoniti

Toimitus (uutisosasto) . . , . . 870
päätoimittaja, toimitussihteeri. ■; 170
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Tilaushinnat i Viipurissa: 1/i v. 12:—, >/» v. 6:25, >/< v - 3:25, kuuk.
1:25. Maalla (postissa tai suoraan lehdeu konttorista): Vi v. 12:—, V 2 v.
6:50, »/■ '- 3:25, kuuk. 1:25. VenSjSIIS : V, v. sr„Vi ' 2:75 r.. V. v.
1:60 r. Amerikassa: Vi ▼. 4 doll. Munalla ulkomailla: V, v. 20 mk.
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urissa Perjantaina 10 p:nä Marraskrata

Vastaava toimittaja ,

AHTO SÖDERHIANN.
Tavataan toimituksessa klo 12—1 päivällä.

Toimita* t

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

Ilmotushinnate Suomesta: 9 p:iä tekstin edellä ja 7 pnä tekstin jäl-
keen palstamillimetriltä; Venäjältä ja ulkomailta: 15 ja 12 p:iä. Tekstisivuilla
ensi sivun hinta lisättynä 20 ° o korotuksella. Määrätystä paikasta ulkosivuilla 15
"o korotus. Vieraskieliset ilmotukset suomennetaan. Kuolemaiimotukset 4
mk., jokaisesta värssystä lisää 1:50, surusaatosta lisää 2 mk., kiitoksesta 2 mk.
Syntyinä-, vihkimä- ja kihlaus ilmotukset 2 mk. Telefoonista el oteta Ilme-
taksia eikä tilauksia. Enemmän iimotettaessa myönnetään alennusta.

Uudenkirkon
numero

1911
Lehden konttori i

Aleksauterinlt. 19. Avoimia 9—7 päiv
** Taloudenhoitaja

tavataan konttorissa 9—ll, 2—B, S— T

| Yksilysuuraerojen hinta 10 p

Sähköosote:

SERKO. 8 06
512

13 28
10 86

isannistö
konttori

Tukkukauppa
VIIPURISSAMYY:

Siirtomaantavaroita, jauhoja, viljaa,
Kangastavaroita, koti- ja ulkomaisia. 3
Teetä, kotona lajiteltua ja kääröihin pantua, jota on saatavana kaikista hyvin varustetuista kaupoista tässä olevan mallin

mukaisissa kääröissä. Huom.! Jokaisessa käärössä on Viipurinläänin Maanviljelysseuran Kemiallisen- ja Siemen-
tarkastuslaitoksen antama tarkastustodistus.

sillejä, amerikkalaista silavaa, lehtitupkakaa g. m., g. m.

PUHELIMET:

vaateosasto
läheiusosasto

Vii

'f
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Omist. E. V. SELLGREN.
Ml mg mg m Rakennusaineita, Rantaa, Maaliaineita, Akkuna- ja Peililasia, Öljyjä, Kemikaalioita, letsästys-

Jr Jr ■ tarpeita, Työkaluja, Talousesineitä, Koneita, Laivatarpeita, Ruutia ja Dynamiittia y. m., y. m.

, ■ 'V _:;.: >-

'" i ■;■:- »:

Hotelli MvMn
Konstantia Ehrennnrg

Viipuri
- Puhelimet 75 Ja 209 -

■ ■■ SUOSITELLAAN HB

««GOOOOBGOGWWMOGOMKGGOGOG
»»»» ■ bb ■ mm l ■ ■ e

Lyijyvalkoista
Sinkkivalkosta
Mönjaa
Kelfimuliaa
Punamultaa

kuivia värejä
Pensseliä
Kopaalilakkaa
Lattialakkaa
Huonekalulakkaa
Puusepänlakkaa
Pulituuria

Konelaseria
Xerotinia
Pronssitinktuuria
Pronssia
Valmista öljyväriä
Emaliväriä
Ripolinia

Koristeväriä
Laivcinpohjaväriä
Kiilloitusvahaa
Santapaperia
Hohkakiviä
LehtikultaaXimröökkiä MJ

sekä kaikenlaisia A^
BVsaaikoljvSj

A == Tapettia jaReufßuksiä D
Z faifiemiilaiis- i& PilrssfESfarpeita: ||

Piirustuspapena, Pilrustusvihkoja, Lyijykyniä, Harppilaatikoita, Viivottimia, HMjSe* Piirustuslautoja, Värikyniä, Akvarelliväriä, Pastelliliituja, Tussia mustaa ja
värillistä, öljyväriä putkissa, Maalauskangasta. Värilaatikoita taiteilijoille ja

"lapsille. Heiikupiirustuskoneita, Heliosvärejä y. m. gg&

S Suomen Viri- ja Vernissakaan 0. Y. |
Viipuri, KatariEsianEcatu 4. Puhelin 8 31. W

liii
VIIPURI. Torkkelinkata 16. Pobelie s.

Alituinen ja runsas valikoima kaikenlaisia huonekaluja, niinkuin työ-, ruokasalin-, satin-, herrain-, makuu-

huoneen- v. 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.
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■Snositteiee hyväksi tunnetutta höylät-

tyjä ja höyläämättSmiä puotavaroitaan

UlUUltt
Terijoella u:: Kellomäellä ss Keekkalassa :::: lannassa
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liieiavan Höyrysaha ja BöjläjslÉs,
Kivennapa»

Omist. J. PAAVOLAINEN & H. PILTZ.

I »

I tm Myy halvalla

Kaikenlaatuisia puutavaraa.
pr
m
s*

Raivoian Saha, lyly, Sähkövalaistuslaitos jaPuun-
jaiostustehdas sekä Kyyrölän Saha

Omistaja J. L. Galkin.

«m

KARJALA

■

■

An 1 i n M |"1

E. P. LOLEYTIS
Torkkelinkatu 20, Punasenlähteentorin kulmassa.

Puhelin 5 20.

== Suositellaan. .

Suosittaa RAKENNUSAINEITA sekä hyviksi tunnettuja

„OBOINAJA"-ruisjauhoja päivän halvimmilla hinnoilla.

Rakennusaineiden varastot:
Perkjärven, Mustanmäen, Terijoen, Kellomäen ja Kuokkalan asemilla.

Päävarasto ja konttooni tehtailla.

■



Perjantaina Marraskaan 10 päivänä

I Karjalaa Kauppa Osakeyhtiö I
Puhelimeta Viipuri, Taavetinkatu 3
7 88 Johtaja

10 95 1 ähetysosasto

V
« ■

Omistaja JUHO LALLUKKA

J. HALONEN
Uusikirkko—Jukkola

:::::::: Sekatavarakauppa ::::::::

flaarakauppa SeivästÖllä

Viipuri
Suosittelee muiden tavaroittensa ohella:

Jauhoja & kauroja
Ryyniä & rehujauhoja

Nuoria & köysiä
Rihmoja & pauloja

Kahvia & sokeria ja teetä Nyöriä & verkkoja
Öljykakkuja

Tupakkateoksia
Jalkineita & saappaita

Nahkaa & hevosvaljaita
Nuottaverkkoja

Käytettyjä laivan tokkia

Rakennusaineita
Hylkeen rasvaa

Rautaa & terästä
Maaliöljyä 1 mk. 05 p. kilo

Täydellinen kangaskauppa
Koti- & ulkomaantehtaiden

teoksille j. m., j. m.

■lliillllllilllllllll

B ■

Påäkauppa
Kuolemaj arvella
Omist. P. HALONEN

Suurin Wjakauppa
paikkakunnalla

Haarakauppa ScivästÖllä

V- -S.U

UUSIKIRKKO
SJ yvin flajiteSiu sekatavarakauppa
™

■ koti- ja siirtomaan tavaroita Saha- ja Puutavara liike
Nahkatehdas. Tiilitehdas

> Erik Lenkkeri -^--^=

Uusikirkko, Jukkola

Tukku- ja sekatavarakauppa
■ ■■l Haarakauppa Kaipialassa. Laivaliike Edullisin viljatavarain kauppa rannikolla 1111

KARJALA W:0 261 1911 .3
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ILMOITUS

KARJALA

ESA MUSTONEN
Tukku- ja vähittäiskauppa

Terijoella
Koti> ja siirtomaantavaroilla,
Suomen tehtaiden kankailla,
Suurin viljatavarain kauppa paikkakunnalla.

Suomalainen Maanulllelyshauppa-
OsnkeyhtiöF

MYT:
Kaikenlaatuisia maanviljelys- la meijerikoneita ja fyOaseita. Keinotekoisia
lannoitusaineita. Viljan- ]a heinänsiemeniä. Vikirehnja, niinkuin:
vehnänleseitä; rehnvehnäjauhola varastosta Viipurissa |a Pietarissa
sek» nseammanlaatnisia kakkoja y. m. y. m. halvempiin hintoihin.

UIIPURISSA «^»

SOKKfI & KOPRA
Omistaja JUHO SOKKA

■■ ■■

TUKKU « VAHiTYAISKAUPPiI
VIIPURI
KARJALANKATU 17

tflyypi halvimpiin hintoihin Viljaa y. m. Koti* ja Ulkomaan tavaraa.

Yksinmyynti
Terijoella

OULUN
Hugo & Hjalmar Äströmin

Maassamme parhaaksi tunnetuilla

ja erikoisliike

tehtaan kengillä.

ggggg A. E. Hedmanin Rohdoskauppa
Katariinankatu 15 Puhelin 3 61 sekä haaraliikkeetnme

Karjalan Rohdoskauppa knalli Puhelin Ull

Suositetaan! Alallaan Itä-Suomen suurin liike.

ilas Me
Ernst Grönberg

TUKKUKAUPPA
VIIPURI Puhelin 763

Meijeri- ja maalaisvoita sekä useita juustolajeja
aina saatavissa. ===========

Konttori ■ Pohjolankatu N:o I.
Varasto s Aleksanterinkatu Nio 27.

Toiminimi

Esa Nikkasen leski
Uudellakirkolla

Suosittelee monipuolista tavaravarastoaan.
..

Maanmittaustoimiston Wiipurin Sonttori
0. Y. Päivölän talo, MAUNUNKATU 11 A. Puhelin 1073

JoMajE R. 0. IFSTRÖM
Välittää maatilojen, kaupunkitalojen, huviloiden ja metsien sekä kai-
kenlaisten liikkeiden irtaimistojen ja puutavaroiden ostoa ja myyntiä.
Toimittaa kaikkia metsäalaan kuuluvia töitä. Arvostelee maatiloja.
Hankkii lainoja. Sijoittaa rahoja maksutta. Palo-, tapaturma- y. m.
vakuutuskonttori.

Halulnnaulln soodaan

Poltto-, Pulia-, Leninki- ia Pusero-
=Kankaat=

V. Morin Konsoskonposto
PietoriokotQ 10. • * - Puhelin 6 68.

Juho Juusti
Uusikirkko Vitikkala

Sekatavarakauppa
Kalastustarpeita halvalla

Haarakaupna Inon kankaalla Patteria UUieUa.

nu 10 päivänä

1 ILMOITUS

Herkku-* ja Hedelmäkauppa
Hyvin lajiteltu varasto

Viipurissa
Aleksanterinkatu 31. Entinen Pietisen kivitalo. Vastapäätä

uutta rautatieasemaa. Puhelin 733.

Henkivakuutusosakeyhtiö

FENNIA
TURKU

fAlroloAtl itsestään ja peifaeestään huoltapitävän henkilön
JOK&1S6I1 on ehdottomasti vakuutettava itsensä. Siitä
ovat kaikki yhtämieltä. Rientäkää siis kaikki vakuuttamattomat kyselemään
Henkivakuutus O. Y. FENNIAN vakuutusehtoja, jotka kaikin puolin
ovat hyvät!

Huom.! Ylimääräisiä työkyvyttömyysvakuutuksia ja työkyvyttömyys»
eläkkeitä!

Uudet keuhkotautiehdot! Viikkovakuutusosastolla pääsee sairauden
sattuessa maksuista vapaaksi sairauden kestäessä.
Asiamiehiä joka paikkakunnalla.

Piirikonttori Viipurissa Maununk. 11
Puhelin 290

K. SiDiimaD perillisten NahkateMas

Suurin varasto
kotimaisia ja Englantilaisia

SYYS" Ja talvikannalta
saapunut.

/(/enoin tyd, aistikkain juosi.

Emil E Helenius.
I InoJj. Mmäßfflm

JOHN LINDGREN
ALEKSANTERINKATU 29.

Koruompeluliike.
VARASTOSSA LOYTYX: Verka-, liina- ja tylli-
töitä aistikasta mallia, kuten pöytä- japiironkiliinoja,
haliasioita, jalusiineja, taijotinliinoja, kahvipannun-
myssyjä y. m., y. m. Tilauksia otetaan vastaan
myöskin tilaajan mallin mokaan. Toimitus nopea.

Sähköllä käypä ompeluliike.
ALITUINEN VARASTO: Naisten- ja miesten
alusvaatteita, esiliinoja, useampaa eri mallia, myfle-
Ma lapsille. Tilaukset toimitetaan erittäin
nopeasti ja otetaan niitä kiitollisuudella vas-
taan kaikista, myöskin hienommista töistä.

Kravattitehdas*
SUUBI VARASTO: Kravattia, rosettta-y.m. muo-
djkkaimmista mustista ja värillisistä aflkkikankaista.

Tukku- ja vähittäiskauppa Rihkamatavaroilla.

Perjantaina



rerjanUina Hamskwui 10 päivänä ▼*.ÄJAI«*

Wam«els»«» j»kl.

1911 - N:o 261 ä

Kantotteafettta.

Kunnalliselämän ftehitys lludellaftirholla.
NnnnalliselLmän aikaisempi kehitys-

lanfi.

zluntakokousten pöytäkirjat, täi-
laiselle katsaukselle toälttämättömät
apuneuwot. olvat täydellisesti fäi-
lyneet wuodesta 1877 ottaen. Ja,
tästä »vuodesta woimme siis tämän!
katsaulsen kunnalliselämän toaihei»
siin Uudellakirkolla alottaa.

Wuoden 1877 aikana toimitvat kun»
tllkokaulsen puheenjohtajana kirkkoher»
n» A. W. Schogfter ja lunnallislauta-
kmman esimiehenä teht. Kaarlo Sum»
ma. Mitään merkitykseltään tärteäm»
piä päätöksiä ei kunta tuona wuonna
näytä tehneen. Kokouksessa marrast.
4. kunta tutvernöörin pyynnöstä päät.
ti cnoustaa „haawottuneita" (tarkot.
taa luultatollsti Turkin sodassa haa»
wottuneita) 100 mk:lla. Samassa ko»
kuuksessaan kunta nimismiehen »vaa»
tnnukfesta paatti kieltää Maitoisella
fosforilla »varustettujen tulitikkujen
käytönl Petoeläimille määrättiin
myöskin samassa kokouksessa
ha. Kunnan menoihin , seuraamaksi
wlwdetsi päätettiin taksottaa 5,810
mk. sekä jokaiselta» 16—64 tv. miehel.
tä ja naiselta 20 penn. loulukassaan
sekä 80 penn. mieheltä ja 60 naiselta
wouoaislassaan.
. Seuraaman wuoden enfimäifessä
lokoutsessa on esillä m. m. seuratun,
lulaisten ja kirkloherran Malinen rii»
takyfyinys ruumiiden kantapaikasta.
Kuntalaiset päättäwät Tuamiokapitu'
liin »»littaa „tämän prtäjän pumesta
fen rowastin mäaraytsen yli, ettei e»
nään saada ruumiita koululla kantaa
entisistä paikoista pitäjän tulvalta ja'
loulumäeltä". Kokouksessa kesäl. 10
p. oli esillä kysymys »kunnan kirstus»
fa olewien rahojen lainaamisesta kor»
koa ja takausta »vastaan, koska pitä-
jässä «n ruhoja tarwis". Kuntalaiset
päättäwätkin rahat lainattawalsi 6
pros. korkoa »vastaan, ei kumminkaan
suuremmissa kuin 400 mk:n erissä.
Elokuun 11. pidetyssä kokouksessa
näyttämät kuntalaiset olewan ankaran
siweellisen suuttumuksen wallassa e°
rään Maria K:n tähden. Senaatti,

oli ruununwoudin kautta waatinut
kunnalta tietoa mainitun ..löysän nai»
sen Maria Selosen elämästä ja olen»
nosta". Kunta teskusteltuaon wastasi
että ..mainittu Maria K. on niin perä» l

ti pahlmillinen ihminen, ettei kukaan
rohellme». ja siweellinen ihminen ota
häntä suojiinsa ja kirjoihinsa, koska
hän on niinkuin kuolettawa myrkky,
joka häwittäll wanhain ja nuorten si»
loeellisyyttä houkutellen heitä haureu-
teen. juoppouteen ja muihin julkipa»
heisiin ja jos hän wielä irti pääste»
tään uhkaa suuri fiweellisyyden »vaara
kuntaa, pyytää kunta nöyrimmässä
alamaisuudessa ettei hänen »valituk.
siaan huonnool. otettaisi, ivaan pidet-
täisiin, ei ainoastaan 3 »uottu, ivaan!
kolo elinaikansa ruununhuoneessa".
Liekö kunnan toiivomus ..elintautises»
ta ruununhuoneessa" pidosta toteutu-
nut, wai pääsikö mainittu nainen
..kuolettaivaa myrkkyään" letoitta-
mään, ei kirjoista felwiä, Saman
wuoden syyskuun kokouksessa tvinntet-
tim kunnan »virkailijoiden »vaali.
Kmuakokouksen pnheenjohiajaksi Ma-
littiin entinen lnarakirkkoherra, 2ll»
bert Wilhelm Schogster, lautakunnan
esimieheksi samoin entinen Kaarlo
Summa. Waalit näyttäwät olleen yi»
fimieliset.

Tammik. 12. 1879 pidetyssä ko»'
louksessa oli muiden asioiden ohella
käsiteltäivänä kysymys siitä mitä kun-
ta ajattelee suomenkielisen»
lyseon aikaansaamisesta Wiipurin
kaupunkiin. Jlsimielisenä kunta an°

ta» tunnustuksen hankkeelle. Pöytäkir»
jassa lausutaan, että «sellainen suo-
menlielmen koulu olisi ailoan tarpeel»
Unen Wiipurin kaupunkiin ja touvoo
lokous sen asettjßnista mitä .

pilem»

min". Wuaden aikana faadui miina-
»verorahat jaetaan siten, että 500 mk.
käytetään lääkärin käynteihin kunnas-
fa, 100 mk. amiettiin kirjojen ostoon
Pitäjän kirjastoon ja loput jaettiin
kunnan yhteisen ja ..rantalaisten"
koulukas san kesken.

Salakapakoiminen näyt-
tää näihin aitoihin olelvan toallalla,
loska kokouksessa maalisi. 17. oli esil-
lä kysymys uhkasakon määräämisestä
„niille isännille, jotta eilvät ilmota ni*
mismiehelle lulvatonta »viinan jaoluen
kauppaa hänen maallansa". Kokolls ei
ryhtynyt kumminkaan sakkoa määrää»
mään. Maanwiljelysnäyttely. jota
Wiipurin läänin maanlviljelysseura
tarjosi kunnassa pidettäwäksi päätet»
tiin »vastacm ottaa. Tarkotukseen
myönsi kunta 200 mk. Tänä Nmonna
päätettiin myös hankkia kätilö ja
rokottaja kuntaan.

Wuoden 1880 alussa pannaan kun-
nassll alulle säästöpankkihan.!
ke . Wiimewnoden wiinalverorahat
käytetään pankin pohjarahastoksi ja
tammil. 25. pidetyssä kokouksesja hy»
wäksytään pankin säännöt. Wuoden
loppupuolella erosi kunnankirjuri loa-
ravastori N. E. Richter toimestaan
lisääntyneiden töiden tähden. Kirju-
riksi wuoden loppuun »valittiin w. t.
nimismies Rob. Lemberg.

Koulukyfymykset Älatoat
nyt astua eWe. Maalisk. 26. 1881
pidetyssä kokouksessa cmÄvat Kannel-
järwen kyläläiset kunnan apua kansa-
koulun perustamiseen. Msimielisesti,
ja jyrkästi kielsi kokous pyydetyn a-
wustuksen. Kunnassa toimiman „ro»
konpanijun" ja kuntalaisten »välillä
näyttää näinä aikoina oleivan ..»vaka-
Mia" erimielisyyksiä. Rokottaja Malit»
taa kokouksessa heinäk. 10., että „kun»
talaiset eimät anna ottaa rokkoa ter»
Meistä lapsista ja että häntä Mielä
sitäpaitsi usein raakamaisesti kohdel-
laan". Kuntalaiset tekiivät MÄituksen
tyhjäksi, malittaen Mielä, että rokon»
panija miipyy niin mähän aikaa kyläZ-
sä, etteimät he ennätä tuoda lapsiaan

'rokotettaivaksi. yksimielisesti päätti
kunta kunnanesimiehen kautta »varot»
taa rokottajaa!

Syyskuun kuntakokouksessa tänä
Muonna tapahtuu' mirkailijoi»
den muutoksia. Kunnan moni-
muotinen kmmankolouksen puheen-
johtaja maralirtkohra A. W. SchogZ-
ter pyysi manhuuden tähden eroa.
„Wakuuttaen kiitollisuuttaan herra
Marakirkkoherra Schogsterille hänen
toimeliaisuudesw ja ihmisystämyydes-
tä kunnallishallituksen esimiehen
Mirkaa täyttäessä" suostuu kunta hä»
nen erohakemukseensa. Uudeksi esimie»
heisi »valittiin maanmilj. Risto Sum-,
ma. Myöskin »varaesimies tahtoi eroa
ja »valittiin hänenkin tilalleen uusi.
Kunnallislautakunnan esimies teht.
Kaarlo Summa tahtoo myöskin erota
toimestaan. Gänen tilalleen malittiin
keZtikicmarmftitäjä Salomon Nikka»
nen. Niinikään erofimat kaikki lauta»
kunnan jäsenet. Jotkin pöytäkirjoista
ilmi tulemattomat kunnalliset eri»
mielisyydet luultamasti tämän
yleisen eroamisen aiheuttiMat. (?ttä:
erimielisyyttä todella on ollut olemaZ»
sa huomaa siitäkin kun kunnan eron-
neet luottamusmiehet uusien toimi-
kauden alkaessa esiintymät monenlai-
silla Merukkeilla näitä MaZtaan.

Wuoden 1882 toiminta alkaa
huomattawilla asioilla.
Kokouksessa tammik. 15. päätti kunta
..yksimielisesti anoa Rannan kihla»
kunnan waltiopäiwämiestä puolusta-
maan Wiipurin läänille päätetyn tval»
tion kustantaman lyseon asettmnis»
ta Wiipurin kaupunkiin". Eivästykse»
nä lausuttiin Mielä, että ..niitä maa»
laisten omistamia aluksia, jotka sei»
laamat ainoastaan kotiseutujen ja
Pietarin lumernementtim jl Malilla

mctfötttuottetUa, ftotHä ja hiekalla,
toapaattettaifi merimiesruuan lunasta-
misesta ja merimieshuanemaksmsta".
Kanneljärwen kanfalou»
lun Perustamistysymys oli taas e»
sillä, toaan raukesi se tälläkin kertaa.
Kokouksessa huhtik. 16. tehdään w. t.
kirkkoherra Gustaf Petterssonin (Aro-
kallion) ehdotuksesta m. m. feuraaloat
päätökset: Se joka huolimattomuudes-
sa laskee koiransa kirkkoon sakotetaan
10 mk. Se joka kirkonmenojen aikana
kirkonkyläsiä laskee sikansa wallal-
Irat sakotetaan 10 mk. Se joka hyppää
yli kirkon aidan wetää sokkoa 5 mk.
Ankaria päätöksiä! Taitanewat käy'
tunnossa kumminkin unehtua. Kun-
nankiriuri Lemberg, joka oli pysynyt
toimessaan täbän saakka, erotettiin sii.
tä huolimattomuuden takia. Tilalle
»valittiin I. Grönberg. Syyskuun ko«
kouksesfa sitten koko kirjurin wirka lo>
petettiin. Marraskuun 27. pidetyssä
kokouksessa päättää kunta ottaa ki e r»
takoululaitoksen täydellisesti
huostaansa. Samalla päättää kunta,
niinkuin sanat pöytäkirjassa kuulu»
wat: „katfoa oikeudeksi ja kohtuudeksi
»vaatia, että tilaisuutta kaswawan
kansan opettamtseen myöskin yleisesti
käytetään" ja samalla määrää 5 mk:n
sakon niille, jotta eiwät käytä lapsi»
aan kiertokoulussa." Jksimielisesti on
kunta myöntänyt t. w. toiimeiscssä
kuntakllkoukfessa 500 mk. AI et fa n-
teri'toisen patsasrahaZ-
t o o n.

Wuoden 1883'oAana kyM Wiipu»
rrn läänin MaanMiljelysseura. olisiko
kunnassa sellaisia soita, joiden kui-
maamisesta ehkä olisi jonkinlaista hyö»
tyä. Kokous ei armellut oleman fettai» 1
sia soita, joita maksaisi »vailvaa Milje»
lystä Marten kuimata! Kesäkuussa pi»
detyssö kokouksessa järjestettiin A n t-
tanalan kanfa k a u I u°piiriasill
ja päätettiin anoa 8000 mk. rakennus»
lamaa mainitulle koululle.

©euraotoama wuonna et niiy esillä
olleen mitään mertittäwämpää. Wir°
kailijoiden waali lonnitetaan ja Malit*
töin töhniin niiden entiset hoitajat.

Wuoden 1885: n ensimäisessä ka»
kouksessa ehdottaa joukko kuntalaisia,
joiden joukossa m. m. kirkkoh. H.

Noschier, kappal. Schogster, pastori
R. Sarlin, op. E. Koukku, tai. Eril
Hussi y. m., että kunta terwendenhoi°
don parantamiseksi palkkaisi oman
lääkärin kuntaan. PäytäkirjaZsa '
luetaan: „Mrjotuksen johdosta syntyi
nyt melualva keskustelu, josta felwe-
ni, että kuntalaiset pian yksimielisesti
kutfoiwat turhaksi kaiken terweydenhoi-
don kun se tulee kunnalle jotakin mak-
samaan, maikka neuwojen ja lääkkei-
den saanti ilman maksun «n kyllä hy»
wä asia". marrast. 8.
luetaan Qääninhallitukfesta tullut kir»
jelmä koskewa wiljelysrahaston pe»
rustamista kuntaan. Kokous hylkäsi
tämänkin ehdotuksen, kvska „paikta°
kunnalla liian wähän harrastetaan
maanwiljelyksen parantamista"! Sen
lisäksi „pelättiin rahojen tuleman käy°
tetyiksi muihin tarkvtuksiin, erittäin-
kin kauppaan ja siten tuottaman enem-
män wahinkoa kuin hyötyä maanwil-
jelykselle- • Wuoden aikana hera»
tettiin kysymys oman pal«>
apuyhdistyksen perustamisesta kun°
taan. Asian, lvalmistamifesta huoleh-
timaan walitbiin 11°miehinen toimi'
kunta.lhtiö päätettiin Men lopulli»
festi perustaa seuraaman wuoden ke»
Jeff. 6. pidetyssä kokouksessa, jossa
myöskin toimitimnan laatima sääntö»
ehdotus hywäksyttiin. Kunnankokou?»
sen puheenjohtaja maanwilj. ja wal<
tiopäiwämies Risto Summa oli wuo»
den kuluessa kuollut. Gänen tilalleen,
esimieheksi Malitsi kunta Herman
Summan. '

Ripeämmän kunnallisen kehityksen
aika

N2W2 öifomo alkaa yhll enemmän
astua esille «ulia kmmalliselämäslä

tarpeita ja kysy»
mykfiä. Samalla on kunnan jäsenten
keskuudessa muodostunut kak s i (
ryhmää, joista toinen esiintyy e»
distyskysymysten kannattajana ja esil»
le ottajana .toinen, tawallisesti w«i>
makkaampi ryhmä, niiden wastustaja»
na. Selwästi tulee tämä suhde esille
esim- kokouksessa tammikuun 16.
1887, jolloin on käsiteltäwänä
uxmoaistalon perustamistysymys.
Kuntakslouksen puheenjohtaja, kaupp.
H. Summa „sujuwasti lausuwlla esi»,
tyksellä", niinkuin pöytäkirjassa mai>
nitaan kehotti kuntaa ryhtymään „o»
man ajanmukaisen waiwaishuo»
neen rakentamiseen". Siitä, ettei
kokous puheenjohtajansa esitystä hy»
wätsynyt. antaa pöytäkirja meille seu>
raawan todistuksen: ..Meluten ja pau»
fyttm huusi tmfaijoulto mikä mitä»
kin. josta ei mitataan käsitystä woi>'
nut saada". Lopputulos tästä rahi.
nästä näyttää kumminkin olleen suo»
misa, koska kunta äänestyksen jälteen
walitsi toimikunnan asiaa walmistele»
maan. Toimikunltaan walittiin yhtä»
paljon asian puolustajia, kuin was«
WZtajiakin. Kunnalliset me»
n a t owat alkaneet myöskin wähitellen
laswaa. Silloin, kun 11) touotta taka»
perin, niinkuin alussa on mainittu,
kunnalta henkilökohtaisen waiwais.
ja koulurahan ohella kannettiin 5.816
mk. kunnallisiin menoihin, nousi waZ°
taawa summa 16 wuotta myöhemmin
eli 1887, 19,911 mk. Tässä on kum»<
minkin pappilan korjaamiseen mää»
rätty 4606 mk:n erä. joka erikoisesti
menoja korotti tältä wuodelta. Tä°!
män wuoden kunnan tekemistä Pää»
täisistä on wielä kaksi mainittawaa.
Ensimäinen näistä koskee kunnan yh»
tymistä Waafan raittiusseuran kierto»
kirjeeseen yleisen kieltolain aikaansaa»,
misesta. josta anomus seuraamille
waltiopäiwille aiottiin tehdä.
päätti", Mnkuin pöytäkirjassa sano»
taan ..lämpimästi puolustaa tätä a»
nomusehdotusta, yhtymällä kokonaan
siinä esitettyihin mielipiteisiin". Toi»
seksikunta samassa jouluk. 17. pide»
tyssä kokouksessa päätti tuomiokunnan
waltiopäiwämiehelle ewäZtyksenä lau»
fua. että „polnteknikko Helsingissä,
maanwiljelysopisw Mustialassa ja
kadettikoulu Haminassa muutettaisiin
joko kokonaan suomenkieliseksi, tai
ainakin siihen määrään, että suoma»
täisetkin niissä kielisuhteiden puolesta
esteettömästi woifiwat opintojaan
harjottaa. Kaunista fuomalai»
suu den harrastelua päätös sen ai»
luisilta kuntalaisilta osottaa. Wirkai»
lijoiden waihdos tapahtuu taas tänä.
wuotena. Kuntakokouksen puheenjohta»
jaksi tuli op. Paawo Kurppa (Terho)
ja lautakunnan esimieheksi teht. Kaar»
lo Summa.

Nyt näkyy seuranneen kolme wuot-
ta, joidenkuluessa ei juuri huomatta-
wia kysymyksiä kunnalliselämän alal-
la näytä esille astuneen. Pikkuisia ft«
nasieluja esim. kokousten wiettämises-
tB pyhäpäiwmä näkyy olleen. Näinä
aikoina aletaan kunnallisia kuulutut-
sia julaista Viipurin Sano-
missa. W. 1890 lopussa walitaan
taas uusi lunwkokouksen puheenjohto-
ja ja tulee siksi Salomon Nikkanen.
Zcmtllkunnan esimies jää enttsellcen.

Se kysymys, joka tästäpuoleen ai-
kaa huomattawaa of« kunnalliselä-
mässä näytellä on

kansalonlnkysymys.

Tähän saalia on TunnaZsa ollut
amoastaan katfi kansakoulua. Toi-
nen kirkolla, toinen Anttolassa. Jälki-

jnainen tuli kunnan kouluksi siinä
massa kokouksessa kesät. 14., jossa
wiiden uuden kansakoulun perustami-
inen päätettiin. Tällainen suurimerki-
tyksellmen ja kunnan kufforoa tuntu-
wasti koskewa asia päätettiin tietysti
Äänestyksellä". Kumminkin näyttää
kunta olleen hywin ykftmieltnen kou»
Jirien lannattaia. loska perustamisen

puolesta annettiin 828 ääntä 56 äil>.
nestäjältä. sitä xontstam ainoastaan
40 ääntä 2 M. Uudet kou»
lut välitettiin «alenwa 7:n wuoden ku-
luessa ia walittnn joluiseen piirit
toimikunta asiasta huolehtimaan, ftau»
lut päätettiin luleniaa: Kllukjärwelle.
Kanneljärwelle. Sytiäläan. Inoon ja
Wummelsuuhun. Samassa kokouk-
sessa, jossa kansakoulujen perustnmi»
festa keskusteltiin, oli myöskin «Mä
aikaisemmin-asetetun waiwaistaloko»
mitean ehdotus waiwaistalon raken»
tamisesta kuntaan. Lopullista päätös»
tä ei asiasta! w«lä tehty.

Kuntalaiset näyttämät näihin aikoi»
hm olewan hywin edistysmielt>l
siä. Sitä todistaa edellämainitun
lunsakouluasian Itsöflsi setin, että kun-
ta kokouksessaan suman wuoden elot.
2. päätti »yksimielisesti ottaa kun»
nanlääkärin kuntaan". Ahkera'
kunnankokouksissa käwijä ja innokas
edistyskysymysten ajaja näinä aikoina
on ». t. kirkkoherra Rafnel Sarlin.

Maikkapa edellämainittu koulujen
perustamiskokous tuntuikin olleen
melkein yksimielinen, ei koulujen pe»
rustamisasia kumminkaan tullutkaan
niin helposti päätetyksi. Kokouksen
päätöksistä »alitettiin kuwernööriin.
Tämä kumosi kokouksen päätökset ja
määräsi uuden kokouksen pidettäwäksi.
Koulujen tahtojien puolesta walitet»
tim senaattiin, ja senaatti antamal»
laan päätöksellä pysytti kunnan teke-
män päätöksen woimassa. Sen jälkeen
kun senaatin päätös tuli, ryhtyi kunta
käytännöllisiin toimiin koulujen ai»
kaansaamiseksi, ja näyttää sowinnolli-
suus wähitellen näissä kysymyksissä
syntywän.

Tällä wälm on apteekki saatu
kuntaan. Sairashuone peruste»!
taan myöskin kunnanlääkärin ehdo»
tukfesta.

Kunnalliswirkailijoiden waihdos
tapahtuu wuoden 1893 syyskuun ko»!
koutsesfa. Kunnankotoutfen puhe<"7»
johtajatst walittiin kaupp- Juho Sum»
ma. Lautakunnan esimieheksi 'f en»
tinen teht. Kaarlo Summa. Samassa
kokoutsessa oli kysymys Säästöpankin
lakkauttamisesta ..koska rahojen tai»!
letutfia ei tule ja entiset tahtowat ra»
hansa pois". LopMista lakkauttamis»
päätöstä ei wielä tehty. On myös mie»
lenkiintoista tarkastaa. s
wästyksiä kuntalaisilla oli waltiopäi»
wämiehelle lausuttawana. Jouluk. 36.
1893 pidetyssä kokouksessa asia oli e»
sillä ja päätti kunta r. m. että edu?'
mies koettaisi laikuttaa wapaan hir»
wenmetsästyksen aikaansaamista jo!»'
sikin aikaa wuodessa; että waltio
taisi Perustaakseen ja kannattaakseen
kansanopistoja: ja että waltio ottaisi
hankkiakseen palstatlloja
ja kunnallinen äänioikeus muutettai-
siin siten, ettei kukaan saisi kunnan-

kakoukfessa äänestää enemmällä kuin
10 äänellä; sekä lapuksi „kokous lau»
sui yksimielisenä j a tär-
keimpänä toitoornuifc
naan edusmiehelleen ensi toaltiopäi-
Wille ,että hän jarkäWmättömästi yh'
dessä muiden edusmiesten' kanssa,
puolustaisi moomm" perustuslaillista
asemaa ja niitä armollisten hallitsi-,
jäimme wahwistamia lakeja, joiden
suojassa kansamme on saanut tähän
saakka onnellisesti elää".

Maanwiljelyksenuedistämiseksi tar
jottua maamniljelyslainaa ei kunta fo-

roukfessaan elok. 25. 1895 tahtonut
waZtaan ottaa. Penlsteluista ei tällä
kertaa mitään mainita. Kunnalliswa»
rojen hoidosta lienee näinä aikoina pi-
täjällä hätenvk pelottelemia huhuja,
koska kokouksessa marrask. 3. edellä
mainittuna Muotena asia on esillä.
Kunta ei tähän suostu, sillä kunnan
mielestä: „katsottiin tämän perinpohj/
tutkimuksen kautta kaikilta niiltä Hu-
Huilta, joita asiasta kunnassa, liikkuu
nyt olewan kären taitetun ja niiden
perättömyys nyt olewan todistetun".

Kunnalliswirkmliioiden waihdvs ta-
pahtuu taas w. 1896. Kunnankokouk-
sen puheenjohtajaksi walittiin Paawo
Kurppa (Terho), kunnallislautakun,
nan esimieheksi Kustaa Pehkonen.
Kunnantalo n ja käräjähuo»
n e e n ra?entamiskysymys on useasti
näinä aikoina kokouksissa esillä. Kysy»
mys, joka yhä wielä on mtkcnsematta.
Vuoden 1897 ensimäisessä kokoukses-
sa ewastetään taas walttopäiwämiestö
hywin radikaalisessa hengessä. M. m.
waaditaan etta warallisuuteen peruZW-
wa ääniaZteikko poistettaisiin sekä kun»
nallisiZfa että waltiollisissa waaleiZ.
sa: maantierasitus olisi tafotettawa:
kansakoulu olisi säädettäwä pohjakoil'
luksi. NaittiuZaatetta, kansanopistoja
« nmanwilielylsen parantamista oli.

si kannatettatoa jakruunun joutomaat
olisi annettawa halukkaiden wiljeltä.
toäfji o. m.

Kansakoulukysymys astuu
uudelleen efäfe koks uksessa helmit. 14.
1897. Siinä kokouksessa »vaaditaan ra»
kennettawaksi kansakoulu Vlakulan,
Halilan, Kuujärwen, Halolan ja An»
terolan piiriin. 1160 äänellä 194 was-
taan ei koulua päätetä rakentaa.

Raittius mieli f y yltään
osottaa kunta kieltämällä saman jou»
luk. 12. pidetyssä kokouksessa olueni
anniskelun majataloissa. Päätöstä
»vastaan panee Wammelfuun majata><
lon omistaja Sirkiä lujan wastalau»'
feen, jossa hän m. m. huomauttaa,
etta hän on ottanut halloasta hinnasta
majatalon pidon juuri siksi, että saisi{
anniskella matkustajille olutta ja us»
ko. että „ei kenkään Ilman Lain Ri»
kosta »voisi Riistä pois minulla Sitä
Lupaa, niin kuin olen täyttänyt 45
touotta". Asiasta sukeutui pitkät toa>
litusjutut, unta toisella ja Sirkiä ja
pari toista kielvarin omistajaa toisel»
la puolen. Käydään senaatissa saafta.
Päätös ei kumminkaan muutu. Olu»>
en myynti loppuu kuin loppuickin ma°

jataloissa.
Kuntakokouksessa huhr». 22. 1899

oli kysymys kansakoulujen Perustami»
sesta Inoon ja Kuuterselkään esiHä.j
Kuuden äänen enemmistöllä hylkäsi
kokous kansakoulujen
Kokouksen pöytäkirjaan on toastaisuut.
ta toarten sekä koulun was°
lustajain että puolustajain nimet. ©a*
man to:den toukok. 6. pidetyssä koko»
uksessa päätti kunta koulun Kuu»
terselkään pr Warsinai»
nen k/msakoulujen piirijako toimitet'
tim tänä touonn! toukok. 20. pide»!
tyssä lokouksessa ia jaettiin funia 16
piiriin. Tilattoman wäestön
lainarahasto ta 1
»vuonna perustaa. Hylväkfyttiin sään»
nöt ja anottiin 50,000 mk. suuruista
lainaa.

Uudet miehet astuwat kunnallis»
Mirkoihin rouoden 1900:n alkaessa.

esimiehesi tulee kaus
as Pekka Paju, kuntakokouksen pu>>

kanttori K. W. Aalt .

So rt owuo s ien alkuaikojen lvai»
lutusta huoma« jo kunnallisessa e»
lamassakin. Kansakouluihin on hankit»

hallitsija: kuwa. Myöskin muv
ta kuwia hankitaan. Kunnan tupaan
ostetaan suuren lähet. kutoa, kestikie»
mareihin. kouluihin ja kunnan tupaan'
haMtsijawaluutukset. San
on huomattawisss waltiopäiwäMiese»
wästelyissä. Lausutaan ensimäisenä
tärkeimpänä asian se ..että
puolustaa maamme kalliiden perus»
tus lakien tä des s 8 woi-
massaan pitämistä''. <?~~a
wiseksi „että maamme sanomaleh»
tien nykyiseen wkalaan tilaan saa-
täisiin korjaus".

j Kunnalliselämän aloilla alkaa nyt
tästälähtien, tai oikeammin siitä ta-
paukfesta, jolloin kansakoulupiirijako
hywäksyttiin, tasainen kehitystyön ai»

kakausi. Miltei jokaisessa kokouksessa,
joita Pidetään hywin tiheään, on joku;
koulukysymys Ja tun-
tuukin pöytäkirjoja tarkastellessa siltä
kuin kouluasiat näinä aikoina olisiwat
miltei ainoitakysymyksiä, joista kunta-
laisten on keskusteltawa. Kysymys,
joka mielet kunnassa saapi riitaisiksi,
on kärajätalon ja kunnanhuoneen ra-
kentamisasia. Asia ei kumminkaan kes»
tänyt tauon päiwäjärjestyksessä, waan
se on nyt jo pitemmän aikaa ollut
unemsissa Kunnallisiin Mirkoihin
aswiwat w. 1905: Joonas Tont e*
r i kuntakokouksen puheenjohtajaksi ja
Kaarlo Summa kunnallislautakun-
nan esimieheksi. Mainitut wirkailijat
omatkin näissä toimissa näihin saakka
pysyneet, tullen m. m. tämän wuoden
syyskokouksessa edelleen kolmeksi wuo-
deksi wlllituksi.

Saadakseen kunnalliselämän johdon
ja käytännön ajanmukaisemmalle kan-
nalle, owat asiaa harrastawat kunta»
laiset kaksi kertaa. Viimeksi V. 1909
yrittäneet saada Valtuuston
taan, waan eiwät ole aikeissaan on»
nistuneet.

Monille muille ojan waatimille uu-
distuksille on kunta sen sijaan kimnit»
tänyt kiitosta ansaitfewalla harras-
tukfella huomiotaan. Niinpä on tilat-
tamanwäestön lainarahasto perustet°
tu kuntaan. Ensimöinen rahastosta
saatu laina 20,000 mk. on tilattomil»
le jaettu. Uutta, 80.000 mk lainaa on
kunta jo samaan torkotukseen anonut.
Myöskin n. s. Maatalousrahaston pe»
rustaminen ia 50,000 mk. suuruisen
lainan otto silleon päätetty. Maamies»
koulua, kansanopistoa ia %exi\oen yh»
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.Karjassa talon turwa" sanoo
»vanha suomalainen sananlasku. Jo
ammoisista ajoista saakka «n karja
Uudellakirkallakin ollut tunt»<va apu
toiljeliMe hänep taistellesiaan ole°
massa olonsa puolesta ja yhä wielä-
kin «n. Ilman karjaahan on maan-
»viljelys tuiki mahdotonta täällä lu»
ten muuallakin. Mutta toaikla näin
on annettiin ennen, joka ei ollut ih°
mekään, ja yhä »vieläkin annetaan lii-
an »vähän artooa tälle tärkeälle maan-*
lvlljelykien tukijalle.

Karjarodnsta-

Mitä rotukysymykseen tulee é siwä
Vieläkään ole saawutettu sitä päämää-
rää, johon olisi pyrittäwä. Täkäläisiä-
sä «loissa ei anneta rodun walikoimi»
fette sitä merkitystä, joka sille antac.
tulisi. Tämä johtunee siitä, etteiwät
karjanomistajat wielä -thhiEj lähes»
kääi yleisesi rodun merkitystä lan-
nattawassa karjanhoidossa, jos eten°
kin pitemmälle tulewaisuuteen täh-
täämme.

Karja on pitäjässä kauttaaltaan se°
karehtisi. , Wielä on kuitenkin siellä
täällä jätteitä vieniZtä sywäruumiisiZ.
ta Iypsytyylisi?M maat. .iseläimistä,
mutt" sonnit owat mitä milloinkin
sattui, Vuosikymmeniä sitten hankit»
tiin kntonkylään ayrshirerotmnen
sonni, josta sitten jälkeläisiä on le-
winnyt ympäri Pitäjää. Onpa myö»
hemmin samanrotuisia sonneja muu»
allekin ilmaantunut ja owat ne saa-
neet aikaan samaa jälkeä. Kun yleensä
''««remmille eläimille täälläväin on
arwoa nemmän annettu, on luonnol»
lista että edellämainittu rotu sai hy»
wän jalc-isijan pitäjässä. Venäjältä
tänne tuodut sikäläistä rotua edusta-
wat eläimet owat myöskin samoin
kuin muutkin ulkolaiset rodut ionkun
werran täkäläiseen karjaan leimansa
lyönee' Rotuun äbden tuskin yh-
tään puhtaita yksilöitä täällä kuiten.
kaan tavaa. Karjat kMistuwat enem-
män ulkolaiseen kuin maatiaiseen.
Karjaa ostetaan ja myydään alitut-
jee?' ioten Vakiintunutta karjakantaa
on aniharwassa talossa.

Käänne parempaan päin on kuiten-
lin rotukysymyksessä wihdoinkin huo»
mattawissa. Itä»Suomen maatiais»
karja, wo niin paljon lupoawa ja jo
ulkomaillakin mainetta saamuttanut
maatiaiskarjatyyppimme on saanut ja-
lan sijaa UudellÄkirkollakin. Noin
neljä wuotta sitten perustettiin §B-
- sonniyhdistys. Sonni,
kuuluisaa Uliaan sukua Tahwon
Panu I. S. K. 357, on jättänyt joten-
kin bywää jälkeä. Useimmat jälkeläi-
sistä owat sywiä ja pitkäruumiisia se-
kä ylipäänsä bienorakenteisia kuin
mnös lyvfytyylifia. Sarwettomuus
sekä knyttöys owat jotenkin »varmasti
perinwneet, waiktakin emät oivat pu-
naisia y. m. Värillisiä sarwellisia.
Hiehot lypfäwät poi'ittuaan jotenkin
hywin, 10 kg ja ylikin paiwässä.
Vuosituotantoa ei wielä ole tiedossa,
koska owat wasta muutamia kuukausia
lypsäneet- Hywällä alulla on siis kar-
janjalostus HämeenkyläZsä, ikäwä
waan että sonniyhdistyksessä on niu-
kanpuoleisesti jäseniä. Toinen sonni-
yhdistys perustettiin noin wuosi sit-
ten Kuuterselkään. Se on tumminkin
siksi nuori, ettemme siitä Vielä woi mi-
tään ratkaisemaa mainita, mutta toi»
womme sen kuitenkin ftywin inenesty-
wän ja jäseniään karjanhoidon kohot»

i tamijeen innostawan.
! Joku assa Ritten oltiin yleensä epäi»
lewällä kannalla siihen nähden, onko
jatkuman ristisiitoksen kautta mnhdol-
lisuus wallottaa fekawwisia seutuja
maatiaiskarjalle takaisin, mutta nyt
on kokemus ei ainoastaan Uudellakir-
kolla waan monessa muussakin pai-
kassa osottanut että kyllä on mahdol»
lista, kun waan sonnit, joita käyte»
tään, kaikin puolin wastaawat tarko»
tustaan sekä muuten asia oikein aje-
taan Siksi olisi enemmän huomiota
kiinnitettäwä nmatiaiZkarjllan ja tie»
tentin itäsuomalaiseen tyyppiin. ®U-=
lä onhan seToria sellainen, jota par
haiten pienwUjeliiön karMla annis»
tuu ja joka niukmmisfakin oloissa
jotenkin hywin tuottaa werrattuna ill»
kalaiseen Uyrshire.rotuun. Wiime moi-

teiskoulua on kunta wuotulsella a»
»ustuksella kannattanut.

Näin olemme »vähitellen kunnallis»
elämän kehitystä tarkastellen tulleet
paraillaan elettäwiin oloihin, niistä
oloista joita lähes 40 touotta takape»
rin elettiin. Olemme joutuneet juuri
tätä tarkasteluamme tekemään siltä
murrosajalta. jolloin edistys kaikilla
elämän aloilla tunki woimakkaasti e»
sille. Suuria muutoksia, huomatta»
wia uudistuksia on tämän ajanjakson
kuluessa kunnalliselämän aloillakin
tapahtunut. Olkoot ne saawututset joi»
ta tähän saakka an saavutettu, fan»
nustimin<, yhä uusiin edistyksen pah»
jalla lepääwiin uudistuksiin javaran»
nuksiin.

Wilho Nikkanen.
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nittu «m kyllä suurempi ..kyyttöä",
mutta suuruutta emme woi huomioon
ottaa emmekä sitä saakaan ottaa mai»
dontuottajista puhuessamme. Onhan
maatiaiskarjaZtamme numeroita sel»
laisia, jotka kyllä puhuwat selwää kiel»
tä mitä tulee sen kilpailuun ullolais»
tm rotujen kanssa ja sitä paitsi on
maatiaislarja omaa. joten sen leloit»
täminen ja jalostaminen on suuresta
merkityksestä kansantalouden kannal»
ia katsoen, hywä työ jälkipolwia ja o*
maa isänmaatamme kohtaan Kun nyt
Suomesta on yhä enemmän ruwettu
wiemään maatiaiskarjaa siitosainek»
fetsi Venäjälle, olisi syytä uuskirkko»
läistenkin lähellä rajaa asuwina tähän
seillaan huomionsa myös kiinnittää.

Tilathan owat Uudellakirkolla siksi
pieniä ettei niillä woi suuria karja-
määriä, elättää (nykyään 3—5 leh»
maan), mutta woimmehcm karjamaa»
rän tuotantoa kannattawasti kohottaa
ja parempihan onkin ..wiisi wiljalla
kuin kuusi nälällä". Elleiwät entiset
täNn kelpaa on uusia hankittawa.
Keinoista fopiwin on silloin puhdas»
rotuisen sonnin yhteisin woimin hank-
kiminen, toisin sanoen sonniyhdistyk»
sen perustammen. Jhteistoimintahan
«n pienwiljelijän tuki ja turwa. Jos
pienwiljelijä ylsin sonnin hankkii,
lsypi se kalliiksi, mutta naapurien les»
len fe läypi päinsä mainiosti, jos
waan on osuustoimintahenkeä. Osta»
molla kyllä saisimmekarjaamme hywiä
puhdasrotuisia lehmiäkin, nmtta sei»
lainen jalostus kysyy kukkaroa. Son»
nln ostossa emme kumminkaan saa
liiaksi kukkaroa sääli».

Karjan ruokinta.

Mitä karjan ruokintaan tulee on se
pääasiallisesti kuiwaa torsirehun syöt»
tömistä. h>inäruokintaa. Mutta hywä
nnntin että on edis»
fcrnnt. Saran saralta raiwaa maamies
jg pelloksi ja siihen siemenen karjallen»
sä kaswamaan kylmää. Soita on run»
laasti wiime muosina Viljelykselle rai»
wattu, rehua kaswamaan saatettu.
luurikasweja. talwiruokinnassa ai»
wan wälttämättömiä alkaa myöskin
maamiesten pelloUa jo näkyä, maikka»
kw wähemmässä määrin. Mutta wä»
hästä on aina alotettawa. Muutenhan
owat juurikaswit sellaista rehua, jo»
ka muuten kuiwan talwiruokinnan
tuoreesi, luonnollisemmaksi tekee, e»

' disläenmnewaihtoa ja säastäm nxtl«
luaiZainetta tctoxrdoame&ta kallein,
ia. Viljelemällä wihantarchua. pallo»
kasweja lisäämät karjanomiswiat wal»
kuaisainern määrää kariansa rehussa-

ISrael WeSterifen k«rjaka«ta«o K«mnelj«rweUii.

Palkokaswejll wihanwna niitettynä o»
wat maamiehet, woimmepa sanoa, hy-
win yleisesti alkaneet kesannossa y.
m. wiljellä, ja tämä onkin karjanhoi»
toon nähden jo aimo edistysaskel.
Sen wiljelemifestä on näet hyötyä
maallekin, loska paltokaswit lisääwät
maan typen pitoisuutta, wieläpä noi»
den Ikaswien kesannossa wiljeleminen
kehottaa maamiestä enemmän huoleh»
timaan lannastakin ja sen boitamises»
ta. Pailkokaswien wiljelys saakoon
wain yhä tuntuwamman sijan maa-
miesten pelloilla. Siten hankimme kar»
jallemme niin kowin wälttämättömän
munanwalkuaisen, joka wäkirehuja os»
tamalla kyllä on faatawissa, mutta jo»
ka iilen käy kalliiksi.

Niitettäköön pallokasweja wihanta»
na, syötettäköön niitä asianhaarain
mukaan sellaisina sekä ylijäämä kui-
wattakaan taltoea warten. Mutta »ml»
jeltäköön pallokasweja mnös kypsää
satoa »varten. Lajeja sellaisia, jatka
walmistua ennättälvät ja fotenkm run»
faan sadon antoivat, kyllä löntny. Vie»
noiksi rouhittuina owat ne mitä oiwal»
lisin apu runsaamman lvalkuaisaine-
määrän saattamiseksi wäkirehusekotuk»seen. Panemalla niitä esim. tolmannel»
sen kauranrouheisiin olemme tuntu»
lvasti huolehtineet kariamme toalku»
aisainetarpeesta. Kun sitten karjamme
yhä jalostuu ja tottuu samalla hy-
wäkseen känttämään sille antamamme
yhä wowurkkaamman ruokinnan, on
ehkä wibdoin taloudellisesti edullista
ostamalla hankkia lisää walkuaista ko»
toisten lisäksi. Mutta silloin ostamme
mäkirehuja sellaisia, joissa saamme
malkuaisainekilon huoleimmalla ia sei»
laisia omat äljykakut, joita aluksi käy»
tämme aiwan pienet määrät, sitten
tarpeen mukaan annoksia muun mäki»
rehun ohella suurennamme. Kummin»
kw masta silloin, kun karia todella ky»
kenee kalliita ostomäkirebuia kannatta»
masti hymäkseen käyttämään, tulee os»
to kysymykseen-

Mutta ennen kaikkea on koetettawa
tulla niin valion kuw mahdollista toi»
meen oman pellon tuotteilla ja mah»
dollisimman huokeata maitoa on kar»
jamme faatawa lypsämään. Lehmät
wowune kyllä woimakkaalla ruokinnal»
Ia saada enemmän lypsämään, mutta
toinen asia on, josko se on taloudella
sesti kan?Tttawaa. Se lebmä ei suin»
kaan olekannattaww. joka eniten lyp»
saa!
Tuotannon jakulutuksen arwioiminen.

Saadaksemme selloille kun yksilön
lannattawaisuuben karjassamme olisi

wähitellen ruwettawa ottamaan selwää
kulutuspuolesta myös, olisi perustet.
tala» aitojen kuluessa karjantalkastus'
yhdistyksiä, joiden tehtäwä on seuloa
maamiesten nawetoista pois huonot
tuottajat ja ennen kaikkea ~warkaat",
lehmät sellaiset, joidenkulutus on tuo»
tantoa suurempi. Karjanomistajat
woiwat kyllä jo ennen tällaisten yh»
distysten perustamista edes suunni!»
leen walwoa kunkin yksilön kulutus»
puolta järjestämällä ruokinnan tuo»
tunnon ja painon mukaan kuin myös
käyttämällä n. k. rehuyksilkölaskelmaa.
Wäkirehut on helppo jakaa määrän
mukaan kullekin, samoin juurikaswit.
Eikä heinien ja olkien suunnilleen
määrän mukaan jakaminen pitäisi ko°
win suuria maikeutfia tielle asettaa-

Onhan jo aita maamiesten oilvaltaa
mikä merkitys rehujen arwioimifella
syksyllä talwelle lähtiessä karjanhoi»
dolle ja sen tannattawaisuudelle on ja
jotta rehut riittäisiwät, tulee hänen jo
senkin wuoksi pitkin talloea antaa lw
nakin päiwänä rehuja määrän mukaan
ja tietenkin «n annettawa niitä kulle»
kin minkä se kulloinkin tuotannon ja
myös painon mukaan tarwitsee. Mut»
ta iotta Moisimme tuotannon mukaan
karjaa ruokkia, on ehdottomasti pidet»
täwä koelnpfyrn säännöllisesti ympäri
ttmoden. Mutta ikäwäknllä tuota muu»
ten niin wäbää kysywää työtä ei mo-
nesfakaan talossa pidetä ja ilman sitä
taas on kananhoito tuiki mahdotonta.
Ei käy ruokfirnirnt Päinsä, emme lii»
om saa selwille lehmien wuosituotan»
taa 'oka myös on karjanialostustnöZsä
aitaan tarpeellista. Onhan tiedettäwä
niin hnwin tuotanto kuin kulutuspuo»
likin. Parhaimmista wasikat eloon j.
n. e.

Karjasuojllt ja tuotteiden kauppaa-
mmen.

Maatilaan kiinnitetystä pääomasta
wiewät suuren osan rakennukset ja sel»
laisialjan karia myös tarwitsee. Suu»
riin uudistuksiin emme suinkaan täs-
sä kehota. Jo pienellä 'korjauksellakin
woi paljon hywäa aikaansaada. Suu»,
rentamalla tahi lisäämällä ikkunoita
saamme pimeästä waloifan. Samoin
jotenkm helposti tehdnt yksinkertaiset
puiset rehupöydät aluksi lautanalve» ,

tassakm helpottatoat paljon ruokkimis» '
ta: turlvepehkua käyttämällä saamme
ilman nawetassa raittiimmatsi ja
siistimmäksi. Ilmanwaihtotorwen
awulla saamme valion aikaan ilman
että tällaiset uudistukset kotvin kalliit» '
st käymät. Puhtaassa nawetassa sujuu
tyäkin paremmin- Senbän rtvat mo»
nen monet tar'anomistn>jat io kyllä
huomanneet. Saammepa sieltä myös
puhtaampia tuotteita, jolla tietenkin
on karjantuotteita kauvatessa arwaa-
mattoman suuri merkitys.

Ka sitä wartenban maamies karjaa
pitää että hän paitsi omia tarpeitaan |
saisi siitä tuloja malttamattomiin me*
noihinfa. Eikä tietenkään tuattomatto»
malle karjalle kannata kalliita pelto»
jen antimia syöttää, fefcän olisi ftito»
noa taloutta. Mutta koka karjanhoidon
paremmalle kannalle saattaminenhan ,
on turhaa vuukna, ellei ol<» tilaisuus
saada lisääntywää maitomäärää kau» ;
vaksi ja edes kobtuhinnoilla. Eikä siinä
suhteessa suinkaan Uudellakirkolla es» !

EARJALå
teitä ole. tuluttawat
jo melko paljon tarjantuotteita ja
malsawat niistä hywän hinnan. Ellei
maito mene omassa pitäjässä laupak.
Si ,on jotenkin lähellä sellainen mark-
tinapailla. johon Mä mnhwu ja se
on Pietari. Mitä tulee maitotauppaan
Pietarissa on se jo hytoiMä alulla ja
sinnehän lähetetään maitoa satojen ki»
lometrien päästä eri osista Suomea.
Milsi ei sitten Uudeltakirkoltal Eipä
silti ettei täältä maitoa sinne lähetet°
täisi, waillatin wielä kowm wähässä
määrässä. Kauppaa ei ole wielä järjes»
tetty täällä. Kukin lähettää mimmäk.
feen oman eränsä yksin. Kyläkunntt»
tain olisi siihen puuhaan kumminkin
ryhdyttäwä, kuskijärjestelmä olisi käy»
täntöön otettawa kuten jo ennen olem°
me saaneet kehotuksia sanomalehdestä
lukea. Silloin se wetelisi ja samalla
karjanhoito paranemistaan parata al-
kaisi. Kun karjasta tuntumia tuloja
lähtisi, silloin Me myös armoa yhä e»
nemmän annettaisnn-

Jos missä niin juuriUudellakirkol-
Ia kannattaa järkiperäinen karjanhoito
jos waan sitä oikein tarmolla ajamaan
ryhdytään. Täällä karja todellakin on
talon turwa paljon paremmin kuin
siellä missä karjantuotteilla on tilai»
iuus saada main pienempiä hintoja.
Moni uuZlirrrolainen maamies on tä°
män kyllä jo oiwaltanutlin. Ahteen
liittymistä se waan waatii paikkakun°
talaisilta. Saran saralta on moni wil«
jelijä jo ehkä siltä »Doralta rehuwilje-
lykselle soillaan raiwannut, alkanut
kasmatella juurikasweja, niiden waatt°
mutsia oppimaan ryhtynyt ja siihen jo
perehtynytkin. Useilla kastoaa kaunista
wihantarehua kesantomailla, waikka°
kaan ei wielä kukacn ole palkokasweja
kypsäksi wlljellyt ja siitä wätirehua
walkuaisainerikkaanUiaa kum mitä o«
mista pelloista tähän asti on saatu
karjalleen walmistanut. Mutta toiwo°
kaamme, että esimerkkejä siinäkin koh°
ta näemme. Syntyköön yhä waan kun°
taamme uusia sonniyhdistyksiä, jotka
sekarotuiset karjat »vähitellen maatt»
aiskarjaksi muuttawat, ennen menete»
tyt alueet takaisin wallottawat. Olkoot
sonniyhdistykset alkuna kaikelle hywäl°
Ie karjanhoitoalalla .antakoot ne wiri«
kettä karjankirjanpidon järjestämiseen
y> m. Ja wirratkoonpa jonkun wuoden
perästä hywää, puhdasta, raswarikas°
ta maitoa Pietariin monesta ftitäiäm»
me runfaslypsyifestä jakannattamasta
karjatalosia. Uskokaamme että niin
wielä kerran käy ja sillain jos loskaan
woimme sanoa: kariassa on uuskirk-
koisien maamiesten ruttoa.

W. L

Nnsi räjähdysaine. Hartoaidin hlio»
piston «rt. professori Wright Amerikassa

on lelsinyt uuden läjahdysaineen, ionia
toarfutuS «n lolme kertaa woimattaampi
luin dynamiitin. Uudella räjähdl)saineella
on monta etua: fit» woi läfitellä waarat-
tomasti, sillä se ei räjähdä pienestä tä«
«ähdylfestä ja l»y sitä säilyttäminen
275' Fahrenbeitin lämpymässä .

*^attttusta
luutaamme \

Undenlirkon miehet!
Kuntamme on «sottautunut lilylvimsä

edistysmielisten luutien riwisst. Eri-
laiset siwistyZhclliaZtukfet olvat täällä
löytäneet waiman lamlattajajuuklm.
Myöskin taloudellinen parannustyösten»
tely on monilla aloilla wilNaal>i wiien-
nyt.

Ahdella» alalla ajanmulmsen lun»
nallishallinnon alalla on Uusilirllo e.»
jastaan jälellä. Kunnan »valtuustoa ei
meillä ole. Laitosta, jenka uilaansaa,
mmen luntaan sellaiseen luin Uusikirkko,
pitäisi olla ainoastaan päiwän kysymys.

3)i:i\i emme siis ole lollltuustl» lun»
taamme perustaneet? Eikö ole löytynyt
asian alulle panijoit». wai eikö kunnan
asioiden hoito kaipaa meillä tällaista lun»
nalliselämän tertoeelle kululle wälttämä-
töntä laitosta?

Ensinnäkin ei meillä ole kunnassa >ual«
luustoa siksi, että kuntalaiset eiwät nai-
hin saakka ole olleet tietoisia »valtuuston

oikeasm tarlotulfesta ja sen hyödystä.
Mullepanijoita on kyllä ollut. Fo kal-
sikin kertaa on kysymys »valtuuston ai-
laansaamisesta ollut lunnassa «sillä. Tie-
tämättömyydestä johtuneesta wastustul-
sesta on hanke kumminkin molemmilla
terroilla ajautunut karille. Hywä tarto-

tus: kunnan warojen säästäminen ja
tunnan jäsenten itsemääiäämislvallan
säilyttäminen, on ollut painatvimpana
syynä »valtuuston lvastustamiseen. On
tumminkin unohdettu näitä syitä esille
lvetäessä, että juuri »valtuuston perusta-
misen kautta kunnan tvaroja järliperäi»
sesti kunnan taloutta hoitamalla »voidaan
säästää eiia suinkaan menoja lisätä. Wai«
sihcm, jos esim. lvaltuuston mukanaan
tuomia rahallisia lasituksia pelätään, a»
sian järjestää niinkin, että toimi olisi
palkaton luottamustoimi, niinkuin se e«
sim. kaupungeissa «n. Uslottelu »vallan
siirtymisestä kuntalaisten käsistä harii»»
jen käsiin «n samoin asian umpimähläi»

sestä toastustushalusta syntynyt. Kyllä

luuri tällä tatuoin kaikkien kunnan eri a-
jiain määiääm!s»valta kunnan yhteisiin
asioihin tulee suhteellisesti paljon parem»
min säilymään. Säilymään sen edustu!»
sen kautta, jonka tässä tapauksessa jo»
lainen eri osa pitäjää tulee »valtuustossa
laamaan.

Stolla, niinkuin muuallakin sellaisissa
tunnissa, joissa ei ole waltuustua, moi-
iltaan tunnan warojen umpimahläiZtä
täsittelyä. Ia juuri waltuuston puute
asian aitaani aapi. Nyt tahdotaan esim.
lohontuhun kulmakunnalle lakcnnettawaksi
tunnan lußtannulsella jotakin siltaa tahi
muuta sensuuntaista laitosta. Tämän
lulmalunnan asukkaat lvarustalvat itsensä
runsaslukuisina omia pailallisetujaan
walwomaan. Ia tatoallisesti he lvoitta»
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mat, joskaan heidän asiansa ei «leklaan
ihan oikea. Asiasta woidaan tosin wa-
littaa, mutta useasti ei tätäkään tietä
saada muutosta aikaan. Valtuusto olisi
tällaisissakin tapauksissa mainio laitos
tasapuolisen edustuksensa lautta asian
peimpohjin tutkimaan ja oikean päätöksen
tekemään.

Ja eiwäthän meidänkään luntakoloul-
semme aina ole mallikelpoisia kokouksia,
joissa mitkään asiat täysin tailotuksen-
mukaisesti tulisiwat päätetyiksi. Ainahan
joskus meilläkin tarpeeton, lorwia saile»
wa rähinä tukahduttaa järkiperäisen asi°
öiden harkinnan.

Samalla talvalla kuin me uustirllolai-
set monilla muilla aloilla olemme tun»
nustaneet eteenpäin tulteloan lehltykfen
waatimutslt wälttämättömilsi, on meidän
täs>ä waltuustoasiassann tehtämä. Kun-
takolousten aika sellaisessa muodossa luin
ne meillä wielä oivat käytännössä, «n
ohi mennyt. Senpätähden meidän on o»
tettalva walawasti ja pontetvasti esille
tunnasjamme waltuuston peiustamislysy-
mys. Ia sikäli lun kunnan jäsenet a»
siaan tutustuivat sikäli tulee heille sellvää
seltvemmäksi, että kunnallisen itsehallin»
non alalla on toaltuusto fe laitos, joka
kunnalliselämän järkiperäiseksi ja ajan-

mukaiseksi \aattaa.
Ia kun uhattu asemamme on meillä

nämä aitoina welwottamassa täyttämään
lailiia keinoja kunnallisenkin itsehallin-
tomme lujittamiseksi, on meidän tval-
luusto yhtenä kaikkein tärkeimpänä wäli-
necnä kuntaan peiusteiialva. Uuslilllo-
laisten ylsimielinen wnnuslause olkoon
niintauan luin hanke toteutuu:

Valtuusto kuntaamme!
Kunnallismies.

tzewoshoito- jakaswaws
Uudellatiltolla.

Hewoslaswaws Nudellallikolla on ji
puolisen sataa touotta ollut miieillä. Nii-
hin ailo-hm oli täällä yksityisillä henki»
loilla hallussaan kunnallisia siitoseläi,
miä ja juoksijoitakin. Niinpä silloinen ti-
mnomistaja A. Lmdbeig „Pyhlä"»nimi-
-1«llä hewosella Hämeenlinnan tilpa«a-
loiZia 1872 saawutti ensimäisen palkin-
non ja myi oriinsa 4.000 mailan Un-
nasia af Folsell«sill«, monista muista
juoksijoista puhumatta.

Näistä ajoista ontin paiUlllunnallam-
me hewostaswatus saanut alkunsa. Sitä
yanasteitiin sittemmin joulun aitaa in»
nolla. Uuoelleliltolle tul, enftmäinen pal-
kinto 1880-luwulla MoslowaZta asti he,
»osnäyttelystä, waikla samaisessa näyt-
lelyssä oli paljon muualtakin Suomesta
ye loosia.

Tienoolla oli aikanaan „Pilli"«nimi-
nen oii, joka jätti paljon jälkeläisiä.
Näistä ori ..Heitti" kiiwulaisille hywin
tunnettu siitosoii polloeutuu tästä, mo-
nisiä muista ..Pillin" Mlelä.slsta puhu-
matta, joita aitanaan paljon ostettiin
waltion siitoshetvosiksi.

HewostaZtoatus oli näihin «tiloihin hy-
wäsiä kurssissa ja uußtlltkolaisien talon-
pottain talleista iäksi hywiä helvosia maa-
ilman marttinoille.

Sittemmin 90°luwulla ilmestyi toalti-
on ori ,M«huri", joka jätti toto joukon
jälkeläisiä, jotta jälkeläiset «liwat ha-
luttua »waiaa marllinoilla.

liiin paljon tuin paitlakunnalla tailvi-
mäntin wuosittain hewosta ja niin paljon
luin helvosia lulutetaan, jaksettiin pitää
helvosen laswatus hylväss» mainees.
ia ja kastvatettiin toto lailla hywiä hen»-
sia muuallekin kauppaamista warten.
Tämä willlls helvoshairastus kesti lum-
minkin ainoastaan jonkun ajan. Lahjat-
laammat hemofet juoljulylyineen siirtyi-
mät sittemmin muille markkinoille ja luul-
tiin ilman niitä moitalvan pitää hyivää
yelvusrotllll lauemmin paiktakunnalla.
Mutta tässä tapahtuikin erehdys, sillä sii-
tosoritta ei enää saatu kunnollista, jok» o»
lisi sittemmin »voinut pitää rotua huonon-

Kalastus Uudenkirkonrannikolla.
Kalastus wanhaan aitaan. Kuinka kalastusta alkuaikoina harja»

telkiin.
Xådåmpånå elinlemona Uudenkirkon

rannitlosendulla on epäilemättä kalastus,

«ill» «lattäwät itseään 1010 tällä laa.
Ma, nom 30 km. leweällä alueella, eiw
wät ainoastaan itselliset, ioaisinaiset la«
lastajat, loaan siihenpä viimekädessä
maanomistajakin turwautuu. Siksipä hän
mielellään tutsuulin merta «isoksi pel-

lokseen" ja kun talwisaikaan kalastus on
täydessä käynnissä, silloin on hänelläkin
«uutinen". Lienee sentähden paikallaan
selonteko siitä, kuinka uuSkilttolainen on
tuota elinkeinoaan aikojen kuluessa hai-
jottanut ja kuinka hän on sen nykyiselle
lannalleen kehittänyt. Pidämme silmällä
yksinomaan merikalastusta, sillä kalas-

tuksella muissa mesissä ei ole suultakaan
merkitystä.

Kuinka sitten kalastusta sen alluaikoi»
na harjotettiin? Se tapahtui, niinkuin
nytkin, pääasiallisesti talwella. Ainoas»
taan nuotalla pyydystettiin. Werkkoja
ei tunnettu lainkaan. Nuottiakaan ei oi-
lut jota talossa, eikä joka isännällä.

Koko Uudenkirkon rannikolla kerrotaan ol»
leen ainoastaan seitsemän nuotan omis»
tajaa. I>«ssa oli yksi, HimoUulan ky»

lässä yksi, Witillalassa kaksi. lorolassa
fatsi ja Ustilassa ylsi. Sftutta näillä isän-
nillä olikin useampia nuottia, torisi, kuusi,
jopa tMmencnkin nuottaa mieheen. 3läi-
den muutamien käsissä olikin sitten koko
falaZtus, he oliwat oikeita lalastuZlu»
ninkaita. Heidän pallveluksesfaan oliwat
laitti muut rannikon miehet, heille kaloja
pyydystitoät. palkan edestä heidän nuot-
tiaan wetiwät.

. Milloin merikalastus «ltoi? Jo syksykesällä palkkasi isäntä nuotta»
miehet. Ja olipa tällaisella nuotan omis-
tajalla palweluZwäleäl Kun jokaisen
nuotan toetoon tarlvittiin kymmenen mies,

tä ja kaksi hewosta, niin oli isännällä,
joka omisti esim. 10 nuottaa, kokonaista
100 miestä ja 20 helvoZtn talwikauden
palwelukfessaan. Pallalseen sniwat nuo-
tan wetajät ensiailoina puolet saaliista,
isäntä toisen puolen. Mutta kun hyloinä
kalataltmna isäntien mielestä nuottamie-
het faiftxrt liian hylviä palkloja, muutti-
wat he sen rahapalkaksi, 20 lopelakft apa-
jalta. Ja kun tatvallisesti ei ennätetty
luetää luin yksi apaja, sailvat työntekijät
tyytyä tuohon 20 lopeeNaan päitvältä.
Wertautsen wuolsi mainittakoon, että ny-
lyäan maksetaan nuottamiehelle aina 70
top. apajalta. **__

_
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' Nom satakunta touotta ajassa takaperin
»letaan merikalastusta Uudenkirkon ran-
nikolla harjottaa lvarsinaisena elinkeino»
na. Kun Wiipurin lääni toielä oli hh-
bistettynä WenäMn, ei siitä ole paljoa-

»aan sanottamaa. Tosin jo nuotalla sil»
»oin täällä kalastettiin. Mutta M eilvät
vusliiltolaiset siihen aikaan tehneet
niin lertowot paillalunnon wanhukset
maan »venäläiset. Suomalaiset rännit-
loasullaat eilvät siihen asti tunteneet me-
«n rantapohjaa, eilvät tienneet, oliko fii-
nä .pengertä", johon nuotta-apajan tvoi-

si »saattaa", f» « nostaa saaliin ylös.
Wasta näiltä lvenäläistltä nuotantoetä.
jiltä oppimat he tämän tuntemaan. Kun

sitten Viipurin lääni palautettiin muun
Suomen yhteyteen, pääsitvät paikkakun-
nan rannilkolaiseilin isänniksi meteHe.
Wasta silloin alkaa kalastus täällä saada
»erlittMl.

X

Seu.u, jossa nuottaa weoettiin, ulot-
tui Inon niemestä Hannilan kylän loh-
Oallc, noin 12 lm. leloeä alue. Pienempi

wetopaitla oli Ustilan kylän lohta. Sii-
hen oli täytynyt puhdistaa apajapaitat.
luin meren pohja muuten oli liloista

Apajapllikkojen „wiehka»minen".

Nteri oli [älamaton, yhteistä omayuut»
ta. Ken ensilsi ennätti „loi«Mta" apa-
lapailan. hän sai siinä tallmkauden nuet*
taansa wetää. Kowa olilin aina kilpailu
„wiehlaamisess»", jokainen luetti näet
\aaba itselleen parhaat apajat, ©toe*
luutta ja rohkeutta siinä mieheltä lysyt-
tim. Kun syyskylmät lähestyiwät. talloi
teli tuloaan ja ranniktolainen luuli me-
ren ensiyönä jäätywän, silloin ei nuotta-
iuningas nukkunut. Totilasin ääressä
istuen hän aamuyötä odotti. Ka kun het-
li loi, hän muutamien uskollisten pakka-

laistenfa kera rantaan riensi, pitkien
riuiujen ja lautojen warassa yksiöistä jää-
tä myöten ryömien itsensä kilometrin e-
tälshydelli» rannasta olewalle penkereelle
hinasi, parhaat apajat nuotanwetopailoilsi
wiehlatatseen. Muita sanomattomaksi
harmikseen löytääkin hän siellä jo naapu-
rinsa »iehkat pystytetyilsi. Usein «lilvat
nämä retket sangen toaarallisia. Kun
juuri henkesi uhalla olit saanut wiehlat

Kuwa talwikalastutscsta.

Isojako.

Nuotanweto

pystytetyilsi, parhaat apajat itsellesi a»
nosteluksi, ja hywillä mielin rantaan
riensit, toarmana ensi talloen runsaista
saaliista, silloin tuskin tupaasi ennä-
tät ja teeloetesi liehumaan sait rois»
lis l tuhansina sirpaleina on tuo ohut jää

toiehloineen päiwineen „ruoppaana" ran-
nalla. Meri lainehtii jälleen. Oli näet
rutoennut tuulemaan, se oli pannut me»
ren ..käymään", ja niin oli uhlarohlea
yritylsefi hukkaan mennyt. Usein saitoat
monasti yrittää, ennenkuin pysyloäinen
jää mereen tuli ja toiehlat jäilvöt pailoil»
leen. Siksipä olilin miehiltä usein na»
hat poltoilta luluneet, ryömiessään monet

lerrat penkerelle.

Isossa jaossa jaettiin meri, numerot-
tain, lullelin numerolle 4—6 apaja». Se
teli lopun tuosta Musallisesta toiehlaa»
mistilpailustn

Kun lopullalm meri oli jäätynyt pysh-
loäisesli ja laatu wiehlatutji, alloi nuo»
tanweto. LoS pistäydyit silloin joskus
nmtaäylllslle ftlmötäksest merelle, näit

mahtalvcm näyn. 40—50 nuottaa rin»
nailain, \a3h& kahtakin peräkkäin, hinat-
tiin hiljalleen rantaa kohti. Siinä hää-
lii miehiä monia >atoja ja hewosia tym»
menittäin selaisin, jää aiwan mustana.
Et näe äärtäkään tuosta waltawasta,

tummasta juomasta.

Itse nuotanweto tapahtuu seuraawalla
tawalla:

»Mantojen halluu.

Edellisinä paitoina halataan jäähän
awantoia. ..Apajan perille", noin 2 tm.
rannasta, halataan ensin n. f. ..laslu",
josta nuotta mereen pannaan. »Las-
nm" lahden »uolen. 120—150 asleleen
elä«i yhdelle toisistaan, halataan «Yläpol-
toiatoannot". Näistä awannoista lähde»
tään sitten haNaamaan penkereelle Päin
lahdessa suorassa linjassa ~rrifuito<mto»
ia", aina 18: n asleleen päähän toists-
taan. lola seitsemäs näistä on »Kierto»
amanto". itaiffsaan tarwitaan näitä
„reisiawantoja" 75—80 perälläin, en»
nentuin saawutaan penlereelle. Tähän
halataan sitten „alapolwiawannot" ja
„saatin", josta nuotta otetaan Ylös.

«»angen työläätsi ja kalliiksi läwi usein
tmnä ««antojen hakkaaminen. &atoi<*
ruplia se loei nuotan omistajilta ennen»
luin wetoon pääsi. Usein jäätyi meri
I«ngen epätasaisesti, teli ..ruoppaita".
«illoin oli nuo awannot halattawa jää»

hän. jota oli monasti 3. jopa b:lin syl«

tå paksu. ..Saatin" täytyi aina saada
ftleään jäähän. Jos sitä ei ollut pen»
tereen luhdalla. tehtii,n „wurri". f. o
piirrettiin nuoralla nim suuri ympyrä,
että siitä joku reuna tapasi fileään jää»
yän. Pitkin tätä ympyrän kehää halat»
tiin sitten noin metrin lewyinen railo ja
lierrettiin tuo sileä lohta ..saattimen"
paikalle. Usein oliwat .Mirrit" sangen
luuria. Suurin kerrotaan olleen 800
askelta läpimiiuten. , Se oli halattu V»

osaltaan n. 3»syliseen jäähän. Satalun-
ta miestä oli sitä tehnyt lolme wiilloa.
Woi helpostl mielessään kuwitella sen
työn, ftxrihxm ja kustannusten fuuruut»
ta, mitä tällainen »wuili" waati.

stuotan ..lastulle" wienti.

Kun sitten lopultakin alvcmnot oloat
halatut, wiedään nuotta ..lastulle". Köy<

de? sidotaan falloihm. jotta oloat mm pit«

lät. «Uä hytoin ylettäwät leisiawannolta
toiselle. Näiden salkojen awulla uitetaan
köydet ..laskusta" yläieisialvannalle. Toi-

set päät sidotaan nuotan reisien nenään
„sv«siimm". Vtieslvoimalla »vedetään
ensin nuottaa mereen noin reisien puoli-
wäliin. Sitten otetaan alvulsi ..»vorotta".
Se on reessä olelva tynnyri, jota neljä
miestä pittän rm'un awulla pyörittäwät.
Sen ympärille pannaan iöysi. ja niin ale-
taan kiertää. Kun nuotta on totonaan
joutunut weteen, ..lasetetaan" se, s. o.
annetaan seista jonkun aikaa, että se en»
nättää lvajota. Sitten siirretään »wo-
rotta" ensimäiselle liertaaioannolle, jonne

mttomies on jo köyden uittanut. Täsl-
lä aletaan taas kierto.

Näin saavutaan tuossa puolenpäiwän
rinnassa ..saattimelle". Siihen ehättää
jo isäntäkin ..raasselien" tonssa. tm*

Kalastuspnttalla.

lastelee tärkeän näköisenä meiiwiltoja

ia wetoa. Äijähteleepä usein nuottamie-
hille, jos kaikki ei läh kum siimaa. Jo
saadaan peräfin nälywnn. Lulematio-
min joukoin folifetvat siinä teiässinifti,
hopeälylkifet hailit. Onpa joukkoon el-
lynyt jotu siilalin ja lohen wonlale.

Kalansaaliin lauppaaminen.

Nyt tehdään jäähän ..topari,". Isäntä
mättää siihen kalat, toislattuaan ensin
muutaman haaluillisen nuottamiehille ja
..kissoille"; näin nimitettiin paikkakunnan
kerjäläispoikia. joita kymmenittäin oli
saapunut apajille «saaliin jaloon". Ny-
kyään ei toki «nään ole ..kissoja". Mää-

! rää sitten isäntä hinnan kaloille. Jos
ei ole halukasta ostajaa, laskee hän hin-
nasta lvähän kerrallaan, kunnes joku
~raasseleista" katsoo sen kohtuulliseksi ja

huutaa: ..ostettu!" Jos useampi „raa3-
! )eli" sattuu yhtaikaa huutamaan, läywät
he „s«repiin", tarttutoat käsin haawin-
warteen. wuorotellen muuttaloat niitä f>
löspäin. ja kenen käsi jää p«llim»'lelfi.

'"«jän \aa kalat ja maksaa isännälle ra-

i hat.
Hywinä talloin» saatiin apajasta B—s

kuormaa kaloja, joslus enemmänkin. Cl»
apajia, jollow saatiin 10:Iin luormaa. ,

\
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Halila» sanatorio.
(Nikolain osaston etuala.)

Pyydykset-

oriin puutteessa, nnn wiime lewäänä
taasen Nännyttiin hallituksen puoleen
asiassa ja pyydettiin saada tietää josto
meille hanlitaan siitosoritta ollenkaan.
WaZtaus oli tyllä lupaama fa lehotettiin
kääntymään E. K. Hewosliiton puoleen,
jole anomus 'ai on tetztytin. Mitään tu-
losta anomuksesta ei tälläkään kertaa
w«lä ole ollut. Kärsiwällisesti on
siis seura, kuten huomaamme, wuosikym-
menen puuhannut asiata ja saattaa olla,
että toisella wuosikymmenella se wielä
nätee hedelmiäkin puuhistaan.

Nllluiudellifena lyfymyksenä olisi he»
wosen lasnutus meille uuskirkkolaisille
sangen merlitsewä. Ostetaanhan nykyi-
sin tänne wuosittain satamäärin täyfilas»
touisia hewosia muualta ja joukossa hin»
noitaan kalliitakin, ja kasketaan siten
lymmeniätuhansia mllQiaja, muiden pai!»
tllluntien hewosen taZtoattajille. Nämä ra,
hat, jos tvmn meillä olisi kunnollinen sii-
tosori saataisiin jäämään kotiin, ja se
merkitsisi paljon muussa taloudessamme.

k maanomistus-
oloista.

Tunnettua on, että macnlwiljelys on
kannaksella huonolla kannalla. UuZ°
kirkkolaisella ei ole ollut halua ryhtyä
raskaaseen maatyöhön. ..Turpeen Ms»
leminen" on hänestä tuntunut tympäi-
fetvältä elinkeinolta- Siksipä hän on
aina mieluummin etsinyt turwaa ~par-
itfoimisesta" ja rahdinajoista. Sa>
dat wlonpoiat owat wähitellen ryhty»
neet wuodet läpeensä harjottamllan
ajurinammattia. Metsiä myymällä on
jonkun aikaa pidetty taloutta yllä.
Mutta metsärahat meniwät yhtä hel°
posti kun tuliwatkin, ja nyt ne owat

lopussa. Rautateiden ja muiden
kulkuneuwojen warsilla owat metsät
putipuhtaat. Maanomistajani talous
on joutunut yhä enemmän rappiolle.

Siihen lienee yhtenä syynä sekin,
että tilat koko kunnassa on pirstottu;
pieniin, sadanneksen manttaalin osiin.'
Niin tarpeellinen kuin uusi maanftalZ-
tottamisasetus on maamme muille

nilolta. Tästä johtuu, että lalastajain
lukumäärä parhaana lalastusailana «n
lludenkirlon rannilolla hämmäßtyttatoän
luuri, nousten laskelmien mukaan yli tu-

hannen kalastahan.
Ainoat kalalajit joita täällä talwistn

pyydystetään otoat kuoreet eli norssit, joi-
ta pailtakuntalaisel tutsuwat nimellä:
„kurtoit" ja hailit. Kalastus alkaa tam»
mikuun allupäiwinä ja kestää huhtikuun
puoliwäliin. Aila tvaihtelee eri wuosina
suurestikin, riippuen kokonaan meren jää-

ihmisestä.

Hailtnpyynnissä käytettiin
näihin wuosiin asti melkein yksinomaan
käsinkudottuja weikloja, jotka tvalmistet-
tiin osittain paikkakunnalla mutta suurin
osa tehtiin Muolassa. Lanka josta lver-
lot kudotaan on erittäin hienoa n. s. e-
gyptiläiZtä pumpulirihmaa jota tehdään
Englannissa. Mutta wiime lvuosina on
haililalastukseZsa yhä enemmän lutvettil
täyttämään koneella kudottuja werlkoja,
jotta owat walmiZtetut saksalaisissa Itze-
hoe'n, Landsbeigin y. m. tehtaissa. Rää-
weliläisen Hans Schmidtin tehtaan lval-
misteita sekä englantilaisia lverkkoja jo-
tunen määrä myöskin käytetään. Täs-
säkin olisi kotimaisella teollisuudella lii-
tollinen työala, ettei laitessa aina oltaisi
muukalaisista riippuwia. Toistaiseksi ei
tumminkaan suomalaisissa werkkotehtaiZ-
la tvalmisteta näin hienorihmaisia lverl-
loja. . i-©'fe';'

KuoreenlalastutseZsa käyte-
tään ainoastaan käsin kudottuja werttoja,

lotta Muolaan hienosormiset naiset lval-
mistlllvat n. f. .Kiinan rihmasta", joka
on tatvattomlln hienoa, kowapintaista ja
wäriltään lumiwalkeata pumpulilanlaa.

Mistä rihma on tuon omituisen ni-
men saanut on toistaiseksi arwotuZ. Sil-
lä se walmiZictaan G. Ermens'in teh-

osille ollutkin, on se täällä, missä
maanwiljelys on enemmän ollut altu°
Paraisella lannalla, wailuttanut sen,
että tilat on lohkottu niin pieniin pa-
lasiin, etteiwät ne woi elättää asuk°!
kaitaan.

Ihä lisääntywät werot ja tmmallis-
elämän alalla toimeenpannut uudis-
tukset ja siwistyslaitokset ja waiwms-
tm alustammen, nämä kaikki yhteen-
fä owat olleet taakkana talonftoiilla>
Täkäläisellä maamiehellä on wielä sel-
täisiäkin rasituksia, joista eiwät muun
Suomen maanwiljelisät tiedä mitään,
niinkuin esim. sotilashollikyyditys, jos-
sa talonpojat wuosittain saawat pitää
huolen Kaukjärwen tykkiwäen leiriken
tällä. Kesäisin saadaan näitä kyyditä
sadoilla Heinosilla useampia kertoja,
niinkuin kuluneenakin kesänä, jolloin
hewosluku nousi useampiin tuhansiin.\
Se palkkio, mikä toaltiolta tulee nais»
tä kyydityksistä, nousee useimmin kyy-
distä 1: 60 1: 40 penniä.

Ja tämä kaikki on ollut roelkaantu»
mista aiheuttamassa. Lisäksi tulee,
että kauppiaiden liuta suurella kilpai»
IMa on tullut jakaneeksi wuosittain
koko runsaasti welkaa. Kun welaksi
saanti on ollut helppoa, niin luottaen
wuoden hywään aikaan ja parempiin
rahasaaliisiin, on tultu ottaneeksi maa-
ilman mammonaa, muistamatta ollen»
kaan, että se on kerran wielä makset»
totoakin. Niinpä onkin fitteircuin on
täytynyt ryhtyä welkoja maksamaan,
lopuksi maatilat saaneet ne konvata.-

Rabanbilnt» ja »ji>ttelemattomuuZ
lopuksi houkuttelewat uuZkirkkalaisen
heittämään isänsä perinnön- Luullaan
maalla saaduilla rahoilla ja tämän
awulla harjotetulla elinkeinolla ole»
wan helpomman elää ja saatawan
suuremman hyödyn kuin maanwilje-
lyksellä. Kun kerran maanpinta on
ensinpaljaaksi jaköyhäksi riistetty, saa
sen pohja seurata perästä.

Ostajaakaan ei tarwitse kaukaa et»
siä. Koko kunta on suuren liike°elä°
män keskustana. Miljoonakaupungin
Pietarin eläjät, jotka kesäänsä täällä

taissa Manchesterissä ja käy kaupassa
„Diamand langan" nimellä. Toistai-
leksi ei tästä langasta ole koneella ku-

oottuja «verkkoja saatalvana, joten 2wuo-
laan naiset saawat edelleen pitää arwok-
taan iltatyönsä. Seka kuore» että haili,
tvertot lanniklolaiset itse paulottaioat,
tedFnaloal ja lilveäwät. Paulotukseen
nykyisin käytetään pääasiassa kotimaisia
nyöiiteotsia, jotka oivat erinomaisen hy-

tviä laadultaan, kestäen kunnialla ulko-
maalaisen kilpailun. Kilvet, jotka lval-
mistetaan sawesta polttamalla, owat
muolaalaisten tekoa, muodoltaan pieniä
pullasta, joissa on reikä keskellä. Kalas-
tajan lvälilämättömiin tarlvekaluihin kuu-
luu wielä lapio, tuura ja kelkka, joka lvii-
'mekii mainittu on laidoilla tvarustettu,
sotka kankaalla »vuorataan. Kelkka on
pie:roiZkuwa n. s. säkkijärweläiseZtä lvaa-

telaitareeZtä.

Wielii on mainittawa „majatep,t", \oU
ta otvat kolme 2 metrin pituista hienoa
seiwöstä, joiden yläpää on «iiällä wa-
lustettu, jonka läpi mioia pujotewcm.

Tällä kepit ivoidaan yläpäästä yhteen \u
toa. Näiden leppien päälle oletetaan
nimipuun kudosta, jota paiklakunnalla ni,

mitetään „iofaSfa" ja silloin on maja
nxtlmis. Majaa käyttää kalaZiaja tur°

tvanaan tuulella ja tuiskulla kaloja wer-
toista iirottaesfaan. Myöhemmin tal«
wella, jolloin osa kalastajia siirtyy 20—
85 tm. etäisyyteen rannikolta, tvaruZtau-

wwat kalastajat n, s. ..putkalla", joka on
noin lahden metrin pituinen, lewyinen ja
korkuinen, hienoista laudoista tehty huo-
ne. Sisäpuolelta putka tvuorataan wil«
lahuowalla, jonka päälle naulataan kone-
pahwia. Lisaksi ostetaan putkaan pieni
rautakamiina keittämistä ja lämmittämis-
ia warkett. Tämmöisessä putkassa asuß-
laa 4 tai 6 miestä.

<. «
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tumatta. Tosin «liwat wielä jonkin aikaa
~Sirklu" ja Jkho", jota jätti muutamia
wahwoja warsoja. gjlfi ori jäi tästä erääl,
le p'-tarilaif«lle, jota Kanneljärwen nur-
talla on täytetty siitosoriina. Tämän jäl-
UM\\&, ainakin pari kolme tammaa on
huomattawissa lvielä nykyäänkin siitoZe-
Anniksi ja mahdollisesti menisilvät tan«
tatlijaantin paittatunnalla käyneiden he»
lvosllmfulenttien arlvelun mutaan.
,F!mnunpoita'«. joka yhden kesän oli pail«
takminalla, ei jättänyt minkäänlaisia huo-
mattawia jälkeläisiä. Ori „Lippari", jota
muuan wuosi sitten oli astutusta »varten
tienoolla, jätti pari jälkeläistä, joista ei
Voida sanoa wielä sitä eitä täta.

Njaltion oritta ei siitä saakka, kun „Wi°
huri" oli noin lähes 18 lvuotta sitten, ole
ollut. Naapuripitäjässä olewia waltion o-
riita kyllä kaotettiin. Muuten, kun nämn
oriit olvat olleet leZlinkertaisia, ei niihin
pantu sen suurempaa huomiota ja siksi
lultiin niitä enemmän wähän käyttäneek»
stlm. Ia semmoiset niistä jäiwät jälleläi»
fetlin ettei kannata juuri mainita tässä
yhteydeSft. ,«.«,»»

Kun nyt wiime wuosina ei pailtakun»
«alla ole ollut tunnollista huomattawam,
paa oritta, on hewostaswaws ollut jo,
tenlin lamassa. UuZkirkkolaiset eitvät as»
tuta tammojaan jokapäiwäisellä „konka»
«illa", sillä meikäläisissä oloissa hewos»
laswatus tulee lalliikfi. Syksyisin tuo»
daan talla joukko warsoja Wiipurin mark-
liuoilta ja taswatetaan hewosiksi, waan
lailll nämä owut jääneet n. s. „tusinahe-
toosiksi". Hywiä warsoja ei tietenkään
markkinoille tuoda kaupaksi ja siksipä ne
warsat, mitä wuosittain jokunen tain*
pnen tuodaan tänne eitvät ole sen parem-
Miksi kehittyneet. ; >.. ;

Hommassa on kyllä jo oltu wuositam-
Menen aiaa ,faaba tunnollinen ori,
«um aina on se silleen jäänyt. HewoZys-
taivain seura on pyytänyt awuZtustakm
«riin hankkimiseksi muuan wuosi sitten,
waan awu?tus ewättiin hallituksen är»
ho?m. Sama seura on halenut myös wal»
«ion oritta ja onkin se lulvattu hankkia jo
lltloja sitten, waan tänäänkm on se wielä
hankkimatta, Wiime taltoena tarjottiin
Mä oritta, jota seuran puolesta käytiin»
lm katsomassa. Tämä huomattiin ftrat*
minkin sopimattomaksi ja siksi ei sitä tuo.
tutaan paikkakunnalle. Sama hewonen
on sittemmin sijotettu muualle, jossa ei
«höZkään siihen oltu tyytywäisiä, kuten
sanomalehdistä saimme lukea.

Kun paikkakunta on ollut näin kauan

Kuormien hinta waihteli 20—60 rup-
laan. Killoin sailvat nuotan omisiajat
vatjaa tuin roZlaa. niin että tuwan lat-
tialla seteleitä luiwafiwat.

;' ,Mott»ku»ink«itten" sur«lline»
loppu.

Näin ei luitenlaan aina ollut. Kalan-

saalis nuotilla alkoi mähenthä. Oli tai»
»via, jolloin ei sanottalvasti saatu mitään.
Siitä huolimatta tvedettiin nuottaa pii-
lin talwea. £>ft luonnollista, että monen
nuotan omistajalle se tuotti suurta ttxt-

hinloa. SääZtölvarat hupenuvat ja Iop«
puiloat, nuotat luluinmt, uusia piti saada.
3le otettiin lvelaksi, maksamatta jäitvät,
<un llllansaalis oli huono. Nzelkaiaakla
lisääntyi lisääntymiZtään. Ne lvaadit-
tiin ulos, ja konkurssi oli lvalmis.
Enttsestä upporMaasia wli nyt köyhä
mi«S. Tällaisen surullisen kohtalon alai-

seksi joutui jok'ainoa noista entisajan

nuottakuninkaista. Räin wäheni tvähe-
nemistään myös nuotwlalastus. Nyky-
jään ei näillä seuduin ole enää kymmen-
ttikään nuottaa.

Nykyine: t lastus.
Merikalaslns talwifin.

WaiNalin näin nuottakalastus samoin
tuin tulwism onliminen oioat melkein
täyttämättömiin hätoinneet, emme tämän
johdoAn suinkaan woi sanoa, että lalas°
tuselmleinon taloudellmen ulisi
paitlcltunnallamme wähentynht. Päw«
toastoin on kalastuksen taloudellinen ar«
wo nmosi lvuodelta kohonnut. Sillä ai-
laisempina wuosina ainoastaan tvarsinai-
jet rantalaiset lalaZtußta harjottiwat,

mutta wuosien luluessa on lalastustaito
tewinnyt yhä lauwemmalsi sisämaahan
päin. Niin että nykyisin tawataan werk-
lolalastusta harjllttamassa henkilöitä,

zotla «wat 40—50 km, etäisyydessä ran-

KARJALA

wiettäwät. tuwstuwat paikkakunnan
seutuihin ja oivat »valmiita niitä osta-
maan. Kunnan kaunis luonto korkei»
ne wiehättäwine laatsoi»
neen ia satalukuisme ihanine jänvi»
neen, lampmeen ja jokineen, sen rai«
tis ilma tenveellisine hatoumetsineen,
}a wihdoin sen hytvät kulkuneuwot
houkuttelemat muukalaisia tänne. Si»
tenpä onkin Vähitellen ihanimmat seu»
dut joutuneet näiden uusien wierait°
temme suurimmiksi ja mieluisimmiksi
kesäasuntopaikoW, huwila.alueiksi.

Alinomaa kuuluu siellä ja täällä
kauppoja syntymän ja rahoja kiskotta»
man maahamme koko isot summat,
Maan ei niistä Main näytä hyötyä ole»
Man. Missä maata on huwila»alueiksi
myyty, siellä maamiehemme owat an-
sainneet todella koko joukon rahaa.
Mutta se on heidän käsistään mennyt
yhtä pian kuin se on tullutkin. „Mifä1
tuulella saadaan, se wihellykseM me»
nee", on jo ammoisista ajoista asti
ollut tunnettu asia. Nnn on käynyt
useimpien rajaseutulaistenkin. Har«
mat owat rahansa säästöön panneet.
Mitä enemmän saadaan, sitä enemmän
tuhlataan.

IrtolaisuuZ lisääntyy koko rajaseu»
duilla pelottamassa määrässä. Run»
saslukuisten maatilani myyminen on
luonnollisesti erottanut koko joukon
kansaa irralleen maankamarasta-
Myyjät owat joutuneet irtolaisiksi, jot-
ka pian omat tuhlanneet osansa ja ra»
hunsa. Nlln on yeldän lukunsa kas>
manut lasmamistaan. Osa heistä läh»
tee kiertelMiöän rajan taakse ja palaa
sieltä usein kurjassa tilassa. Sillä ta°
Malla lisääntyy köyhälistön ja Mai»
maishoitolaisten luku yIK, nostaen
waiwaishoitomenot entistäkin kalliim-
miksi.

Kansan henkinenkin tila rappeutuu
sillä taMalla.

Jos tällaisia menoa jatkuu, niin ei
ole kaukana aita, ioU«m koko seudun
maapohja joutuu wieraan halttuun ja
oman maan mies saa siirtyä muille

läänrepeamät.

Kalastajille suurimman tuiman tuojia
awat jäänrepeämät. Ei kulu ainoatakaan
talwea, ettei jäanrepeämiä tapahtuisi Uu«
oentiiton rannikolla. Nämä tapaturmat

!tuottatoat milloin suurempia, milloin pie»
nnnpiä »vaurioita. Jäanrepeämiä
lvoimme erottaa kahta lajia, nimittäin:
laiden ajelehtimlfen poispäin rannikolta,
;pfo eteläiseen tai' läntiseen suuntaan se-
tä toiseksi jäiden ruoppautumisen ran-
niHoa nxiZtaan. Edellinen tvai tapahtua
Pohjois-, loillis- ja itätuulilla, jällimäi-
uni etelä- ja länsituulella. lääurepeä-
mäin tuottamien haittojen liewenlämifeksi
olvat kalastajat ryhtyneet tarmollaistin
toimiin. Noin kuusi wuotta sitten syntyi
Kuolemajärwen Seitvästölle seura tätä
tarkowsta merien. Tämän seuran toi»
mesta on perustettu Uudenkirkon ranni-
kolle seuraatvat pelastusasemat: ro. 1908
Sortatoalan kylään, w. 1909 Witikkalan
ro 1911 Inon kylän Inoniemeen. Ktzm-
menissä tuhansissa markoissa woidaan
10 laskea se hyöty ja turwallisuus, jota
nämät asemat owai kalastajille tuotta-
neet. Siis innolla on kalastajain tätä
asiaa edelleen tehUettawä.

Saaliin paljous ja arni».

Wähäpätöinen ei otelaan fe saalis, jon-
ka rohkeat ja uuraat kalastajat wuoden
ensimäisellä neljänneksellä meren sywyyl-

sistä päiwän waloon nosiawat. Laske!-

min: mukaan woidaan Uudenlirlon ran»
Nikulla saati: hailimäärä artvostella yli
i O 0,0 O O kg, Me saamme iästä j>n*

tunmuifen käsityksen, kun tiedämme- eitä
niistä tulee noin tuhannen kuormaa. Ra-
hallista tuloa on tästä puheena oleivalle
leukiitunnalle 14 0,0 00 markkaa.
Mutta tähän ei loielä supistu kalastul-
ien tuottama hyöty. Samaan aikaan

<<mdaan kuoreita noin 100,000 kiloa, toi-

paikkakunnille tat Si jäädä Wien
käskyläiseksi.

Pidä uusiktrkkolllinen
maamies, lujasti kiinni maastasi ja
mannustasi! Se on sinun tukesi ja
turmasi. Se on se pohja, jolla koko
elämäsi lepää. Elä anna wiettelewicn
rahojen houkutella itseäsi luopumaan
omasta «aapersstäsi, josta esi-ifäsi
owat leipänsä ansainneet paljon wai.
keampienkin «Hojen »vallitessa! Wuok-
taa wieraalle asuntopaikkoja maillasi
ja rannoillasi tai korkeintaan myy jo»
ku huwilapalsta, mutta elä pohjaa tai
ainakaan peltojasi, niittyjäsi ja metsiä«l
si myy! Rupea niittä ja niiden hy>
wäksi Vain työskentelemään hartia»
»voimalla! Se työ on kyllä kowaa
eikä fe näytä alussa runsaita tulok»
siakaan tuottaman- Mutta mannaa
on, ett& sillä rakennat itsellesi ja jälke-
läisillesi onnellism tuletoaisuuden. j

Näköala Uudeukirto» kirkonkylästä.

fiUVila-aSUfIJS.
f

Kun wieraspailkalainen matkustaa
Uudellakirkolla, huomaa hän erittäin'
kin rautatien lähistöllä, järwien ran»
noilla ja kuiwilla hiekkotankaillakin
runsaan joukon mitä erilaisempia ja
erikokoisempia huwilarakennuksia. W»
mä huwilaratennukset owat niitä, joi»
hin pietarilainen herraswäli saapuu
kesäisin wirkistymäan ja Suomen
luonnon kauneudesta nauttimaan.
Naimisin nämä rakennukset seisomat
tyhjinä, ikkunat laudotettuna, kewäi'
sin ne siistitään ottamaan Mastaan
asukkaansa, joko omistajansa tai wuok»
ralaiset-

Warsinainen huwiloidM wuolraa°
miskausi alkaa jo aikaisin kewäällä,
lumien maassa ollessa. Miellyttä»
wimmät huwilat aina aikaisemmin
löytämät wuotraajansa ja liikkumat'
kin maraktaammat huwila-asukkaat
ensimmäisinä wuokraajina. Jos Hu-
wila-asukkaat joskus löytämät laiiin-
puolin mieluisensa asunnon muokraa-
Mat ne sen jo syksyisin poislähtiessään
seumamaksikin kelaksi. Asemilla ja
ajurien kesken wallitsee wuokraamis-
aitana tawallista suurempi miltlaus.
Monet humiloiden „warnikat" omat jo
junilla mastaanÄttllmassa saapumia
Muotralaisia. Ia kiihkeämmin kuin
warsinaista matkustajaa koettaa aju-
rikin wuokraajaa saada karrilleen.
Sillä paitsi tamallista kyytimaksua,
on Imelä tiedossa, jos Muokraaminen
onnistuu, humilan omistajan lupaa-
ma, usein suurikin palkkio.

Suosituimpia ja samalla warak-
kaampain kesäwiemiden asmnispaik'
koja omat pitäjässä lähellä Terijoen
rajaa olemat rantaseudut- Tyrisemäl.

oen rahallinen arivo on lähes 10 0 tu-
hatta markkaa. Wajaan neljän
luulcmden ailana faatvat siis mainitun
>eudun lunnillolaifet puhtaana työn iu-
loisena lähes 7* miljoonaa markkaa. Ta-
mä tulos on faawutettu wuoden niinä
kuukausina, jolloin minZäänlaista ansioita
ei paikkakunnalla muuten ole säätaloissa
ja on sentähden wielä suuriarwoisempi.
Siksipä onkin syytä kiinnittää yhä suu-
rempaa huomwta talwikalaZtuksessa sekä
taloin myynnissä ilmenneiden epäkohtien
poistamiseen, mutta koska ne otvat ylei-
siä toto Wiipuiin läänin rannikolle, niin
emme niihin tässii'yyielsoessä sen lähem-
min iajoa.

Kesäkalastus

iverrattuna talwHälastukseen, on paljoa
trähäpätöifempi, mutta nxlilla merkitystä
se « suinkaan ole. Jo lewäällä jäiden

läPiessä saadaan härwoilla melloilla
runsaasti selataloja ja tätä saalista jat<
ruu pitkin lefää, niin että kotitarpeiksi
riittää ja ylijäämä myydään korkeasta
hinnasta seutukunnan huwila-asukkaille.
Isorysillä myös jonkun werran kalaste-
taan ja saadaan toisinaan hhtviälin tu»
lolsia, mutta yleensä se ei ole tuottatvaa,

syystä, kun myrsky awoimella rannalla
turmelee ja repii usein nämä kalliit pyy-
dyffei. Kesäkalaswlsentin tuottama hyö-
ty looidaan arwostella kymmenissä w-
Hansissa markoissa. • j; '

Edellä olemasta meille selwiää futata
suuriaiwoinen kalaZtuß ranniklolaMe
on. Tämän tähden olisi syytä suurem-
massa määrässä tuin tähän asti kiin-
nsstää huomiota tämän elinkeinohaaran
leyittämifeen, niin eitä meren aarteet
öuosi wuodeltll pysyisiwät «ähentymättö-

minä ja ehtymättöminä Metoien sulu-
polwien hyödyksi ja taloudellisen hywin-

woinnin edistämiseksi.

lä. Wammelsuussa, ja Metsäkylässä,
sekä kauempanakm olewissa nmtaky»
lissä syaitsee huwiloita, jotka komeu.
dellaan ja asukkaidensa ylhäisyydellä
woittawat muiden pitäjässä löytywien
huwilafeutuj»t InNotla* ja niiden
asukkaat. Sitäpaitsi on näiden seu-
tujen huwila>asutus wanhintakin pi«
täjäsfä. Kulku näihin hnwilaseutui»
hm tapahtuu Terijoen, Tyrisewän ja
Raiwolan asemilta. Paikkakunnalla
asumista kuuluisimmista huwila»asuk«
kaista mainittakoon: kirjailija Leonid!
Andrejew, professori Milju»!
ko w ja entinen sotaministeriKuro»
pätkin.

Tämän Taiteen täytynee meidun
suosituimftina ja knlliswuorrcrisimpi»
na huwilapaiikoina pitää Kuuterselän
järlvien seutuja. Näillä seuduilla on
jo samoin wanha huwila-asutus ole»
massa. Täällä eiwät huwilaraken-
nukset jouda joutilaana olemaan ja
otoor Vuokrat suhteellisesti suuremmat
kuin mmmlla ympäristössä. Ilah»
duttatvanll ilmiönä tooninne senlisäksi
näiden paikkojen huwila«laista mai°
nita, että suomalaisten omissa käsissä
on useita kauniilla paikoilla löytywiä
huwiloita Myöskin 38ammeljärwel«
lä ja Leistilässä asuu warakasta hu°
wilawäestöä. Neuwoian ja Sykiälän
kylissä, jotka edellämainittujen kylien
lisäksi sijaitsewat Mustanmäen ase-
man lähettywillä, asuu harwinaisen
paljon kesäwieraita talonpoikaista» '
loissa.

Uudenkirkon aseman ympäristölle
ja kauemmaksikin asemalta on tiheä
huwila«aslttus muodostunut. Suula»
järwen rannalla sijaitseiva Gameen»
tylä on huomMawampia huwilakyliä.
Samoin myöskin Kanneljärwen nie»
mi, jossa pienellä maa°alalla on mo°

nia kymmeniä huwiloita. Tänne ra»
kentaa paraillaan paikkakunnan ehkä
huomattawin huwuO'asukas Crusel
kolmikertaista kiwitaloa. Myöskin
warsinaisessa Kanneljärwen kylässä
on runsas joukko wenäläisten omista-
nna, huwiloita. Muutamia huwiloita
omistawat myöskin suomalaiset- Ta»
lonpoikaistaloissa asuu niinikään koko
paljon kesäwieraita. Suosittu huwi-
lakylä on Uudmkirkon asemalta noin
10 km. Päässä sijaitseva Liikolan ky°
lä. Miltei jokaisessa talonpoikaista-
lossa täällä on kesäasukkaita. Äsket»
täin on kylään rakennettu paljon käy»
tetty parantola ja Pensionaatti, jossa
luonnonmukaisilla parannustawoilla
sairaita parannetaan. Tällaisia pen-
sionaatteja, täysihoitoloita on muuten
wiimeaikoina runsaasti pitäjiin huwi°
laseuduille perustettu ja asuu niissä
paitsi yksinäisiä henkilöitä, myöskin
koko perhekuntia. Pitipä wiime kesä-
nä eräs suomalainen talollinenkin
NeMvolan kylässä hywällä menestyt»
sellä tällaista pensionaattia. Uuden-
kirkon asemalta lähtewät wielä wenä-
läiset kesäasukkaat, jotka asuwat kir-
konkylässä, Peippolassa ja muissa lä»
hikyliZsä. •""'

tnmy
Kymmenen Viimeisen ttmo&en aika-

na on Lounatjoen aseman ympäris-
tölle kaswanut runsas huwilaofutus.
Jmpäristöllä siiaitfewat järwet jakor»
rea, terweellinen paikka owat tämän
waikuttaneet. Muutamien wiime wuo°

sien laimeampi huwitaelämä on tääl-
lä ollut paraiten näkymissä, sillä uu°

sia huwlloita ei ole juuri rakennettu.
Koka Lounatjoen ympäristön maat
owat melkein yksinomaisesti, kuuluen
ennen Harjun kyläläisten maihin, juu»
talaisen yhtiön hallussa.

Tässä on nyt yleissilmäys huwila-
asutuksen levenemiseenkunnassa. Sii-
tä mitä muutoksia tämä hulvila-asutus
oloihin ja elintapoihin paikkakunnalla
on waikuttanut imelä muutama sana.

Tulkoon tässä ensinnäkin mainituk-
fi, että kesäwieraiden ja paikkakunnan
suomalaisten afMaioen lvälillä toal-
litsewllt ylipäänsä ystäwälliset wälit.
Kesäwieraat saadessaan rauhassa ke»
säänsä wiettää, owat tawallisesti oloi-
hin hywinkin tyytywäisiä- Paikkakun-
nan asukkaat, ollen miltei jokainen mi-
kä milläkin tawalla
riippumia, eiwät tätä sowinnollista
wäiiä tahdo rikkoa. Ia kun tällainen
huwila<isutus otetaan oikealta, järfe»
wältä kannalta, wertaamalla sitä esim.
muiden maiden huwila- ia
iafeutujen oloihin, emme moi ollakaan
muuta mieltä tuin sitä, että paikka-
kunnan »äestän tulee tehdä woita-
wansa, tehdäkseen wieraiden olon mu»

kamaksi samalla tietysti itse tästä
hyötyen. Elintarpeiden hinnat owat
kesäisin paikkakunnalla korkeat. Maa»
laiswotteista maksetaan hywiä hin-
toja. Niinpä esim. madolla saadaan
6—lo kov. putelilta- Jos löytyisi
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tarpeeksi yrittelijäisyyttä woitaisiin
esim. lyökkikaswien wiljelyllä saada
hywiä tuloja. Nämä täytyy kummin-
kin nykyisin tuoda miltei poikkeuksetta
Pietarista ja pitämät niiden kuletuk»
sesta wenäläiset huolen. Wenäjänkie»
len taito on ukseenkin yleisei lewin»
nyt. Huwila»afutuksilla ominaiset

owat täälläkin asemien lä-
heisyydessä tawaNfia.

Ajurin ammatti, josta toisessa koh-
den tullaan puhumaan, on sekin huwi-
la»asutulsen synnyttämä. Muuten ei
wiiestön tapoihin ole suurtakaan jäi»
kea wenäläisten waitutuksesta tullut-
Onpa entisiltä wenäläisajoilta peräi»
fin slewa „wuraska" wenäläismal'
linen hattu joka wielä pari wuofi»
kymmentä takaperin oli yleinen, mil»
tei olemattomiin kadonnut.

Huwila-afuwlfen »venäläistä uiko»
näköä owat kunnassamme lisäämässä
6wenäläistä kirkkoa. Myöskin
wenäläijiä kauppaptwteja on
ti olemassa. Siitä huwila-asutuksen
warjopuolesta maan siirtymisestä
Vieraisiin käsiin, ja jota wakawiniva»
na näistä täytyy pitää on eri ti»
jatuksessa käsitelty, joten siitä en täs»
fä tahdo enempää kertoa,

Own lopuksi tähän muutamia ti-
lastotietoja WiipuTin lääniu Maata»
louskomissionin julkaisusta ..Karjala»
kannas", jotka tiedot koskewat huwi»
la-asutusta kunnassamme w. 1908.

Huwiloita oli mainittuna wuonna
970. Näistä kuului suurin osa we>
näläisille omistajille- Palstatiloja
etupäässä huwilapalstoja «li sa»
mana wuonna 1466. Palstatilojen
nopeaa kaswua todistaa se, että w.
1901 oli näitä ainoastaan 431. W.
1895 oli kunnassa asuwien huwila'

asukkaiden luku passien mukaan nain
2.600. 23. 1906 oli näitä jo notn
10,009 ja on luku wiime wuosina taas
huomattawasti noussut. Wiime ke»
sänä oli kesäwieraita moneen edelli»
seen kesään Verraten runsaasti- Ja
jos olot entisellään pysywät wlenee
HMvila-asutuZ kulmassamme yhä laa°
jemmaksi muodostumaan.

W. N,

Oikeudenkäyntt Uudella-,
kirkolla.

Kun ivahan toistakymmentä wuotta
sitten Kuolemajölwen Pitäjä ei wiela 01.
lut eronnut eri läiäjälunnalsi UvbtStar
«ilostu, istuttiin Uudellalirlolla läräjin
lähemmäs parisen tuutautta. Näihin ai«
loihm oli fofo losolta liitajuttuja, jos»
lm ptlljon turhia, naapuruJretteUist»
aiheutuneita. Syytettiin yleensä uuskirl»
lolaisten puolelta sitä, että luolemajär»
weläisH owat käräjöin icuvijäitä ja cttib
pitkiin istuntoihin Otoat syynä naafturipi»
täjäläiset. Nyttemmin on KuolemajHrw»
en läiäjätuntana. Tässä uudessa tärä»
jäkmmnssn wiettää oileus wain k«»
rallaan tuslin 8 istuntoftäilvää kunnan
riitoja ratkaisemassa, toisinaan istutan»
paljon wähemmän.

Undellatirlolla karttuu sitälvastoin jut»
tuja yhä Mi paljon, että woidaan las»
tta 35—40 istuntopäiwaä kerrallaan,
kahdesti wuodessa. Kuolemajärloen eroa»
minen ei siis ole ollenkaan helpottanut.

Kunta on muuten wiime aitoina las»
wanut ja ulkolaisten joukko lisääntynyt.
Näillä on paljon riitajuttuja, enimmät»
seen llliennusriitoja.

Mitä itse paikalliseen kansaan tulee,
ei riidan ralu ole niintään yleinen tuin
luuksi, näin sekalaisessa kunnassa, jon-
ta loäMulu on monikielistä. Oikeusjuttuja
on kyllä tvuosittain paljon, mutta suurin
osa niistä w e I k a-a s i o i t a.

Uudellaliilolla, niinkuin koto kannakset-
la on kauppiaiden tapana jataa tawaroi-
taan melaksi. Tämä taasen saa aikaan
saan, ettei welkaa kyetä maksamaan en«
n«n nnrallista ulosottoa. Ei pidetä mi-
nään asiana, jos pienen pieniä tuomioita
annetaan mennä ulosottoon saakka. Sik-
si kerääntyykin »vuosittain taloaiiomtni
paljon ulosmittauksia, niinkuin toisessa
pailassa lehdessä näkyy. Aksi hhwä puoli
on tumminkin kansassa, nin». se, ettei
welkaa kierretä. Tämä kyllä osottaa «-

helllsyyttä, mutta huonoja maksajia Yleen-
sä Maan.

Warsmaisia riitlljuttuja on wähänpuc-
teisesti, joukossa aina joku lunnialouk-
kolistajia. Tämä kunnian etsiminen oi«
leudesf» on yleensä kansalla heikompana
puolena. Oilea ihminen ei rupea niin pik,
lumaiselsi, että oikeutta läy kunniastaan
ja koittaa jollain kymmenellä markalla
sakottaa naapuriuan.

paljon on nylyäinl ollut, niinkuin wii<
tattiin ulkolaisten juttuja, niin keZkenäun
tuin myöskin paikkakunnan wari maisten
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CL «irfifio perilliSte» liiketal, Wammelfnnsfa.
«suklaiden lanös«. Useimmat monet ra»
lennusrndat saanxrt aiheen siitä, että ote»
taan ralennettatoalsi ullolaiselle joku ra»
lennuö, jolloin tuo ulkolainen lirjottaa
itse tyosopnnulsen omalla kielellään. Sen
«Ile piirretään sitten nimi tuntematta
«uuta tum osaksi sen sisältöä, kun ei olla
Niin kielitaitoisia. Nierastielisen jou»

lossa löytyy myöskin paljon henkilöitä,
jotka yleensä tunnetaan huonoiksi maksa-
Mi ja jotka työn walmistuttua koetta»
loat kaikilla imukkeitta faada maksuaikaa
ptdennetylsi. H

lontun loerran on oikeuden käynti ru-
loennut kulkemaan oikeaa uraansa. Mutta
paljon olisi wielä toitoomisen waraa.

minkälaista on Uudcnhir-
hon rannikon luonto.

Wtonasti jo olvat maamme lau»
neimmat, luonnonihanimmat seudut saa,
«et osaiseen kynäilijän ihastunutta ylis-
telyä. Monet paikat owatlin sentähden
saawuttaneet pysywäisen maineen, tul-
leet kauneudestaan kuuluisiksi hywinkin
laajalti. Mutta maikka noita ylistettyjä
leutuja töytyykin sangen runsaasti, lie-
nee sittenkin tvielä yksi ja toinen paikka
maassamme, joka hhtähywin ansaitsisi
saada osakseen samanlaista ihailua. Uh-
tenä tuollaisena lohtuna pitäisin mieles»
täni muutamia seutuja Uudenkirkon ran-
«ilolla.

No onko se muta sitten niin lau»
niZta . . .

«ilmäileppä roain hiukan sen maisemia
«sim. kirkkaana kesäisenä sunnuntaina:

Näet aatvcm. »välkkymän ulapan, joka
majeZteetillisena kohoaa edessäsi, yhtyen
etäisyydessä fiintätoään atoaruuteen.
Hyppien temmeltälvät »valonsäteet sen
pinnalla ja koko seutu näyttää aiwan luin
»välomeressä uitoan. Niin häiläisewän
tttkaZ on »veden latlvo, ettet paikoin ero-
ta sitä autereisesta ilmasta. Ei pienm-
tätään »värettä näy äärettömällä selällä,
on ailvan raslvatyyni. Sanomaton rau-
y» ja tyyneys laskeutuu katselijankin sy-
dämcen. On kuin ei myrskyä ja taistoa
olisikaan maailmassa . . . Kymmenittäin
näet tvllltllpurjeisia aluksia lelluloan tve»

den pinnalla, ne eitvät littu paikaltaan.
Nekm näyttätvät unehtuneen katselemaan
sitä ääretöntä loistoa, mikä ympäröi nii-
tä.

Mutta latsahdappll ympärillesikin, tar-
lasta lähemmin paikkaa, missä seisot.
Mitä näettään. Edessäsi korkea, jyrkkä
penger, allasi aukea, mihanta niitty. Ätet-

sä ympärilläsi Mälkehtii lumimalloisessa
puwussaan. Ia mikä hurmaama tuoksu
täyttää ilman! Katso tarkemmin. Näet
siinä Meljellifessä sotoussa rinnaklam sei»
soman tuomen ja pilMjan, jotka juuri o»
loat täydessä kukassaan .tammen ja saar»
nm, maahteran ja pähkinäpuun. Ia a»
lempana tuolla, erillänsä muista, seisoo
mietteissään uxmha jalama. Muisteleeko
entisiä lapsuutensa päimänpaiZteisia ai»
loja, Mai surreeko sitä. ettei nuo kirkkaat,
wllloisat kesät enää usein hänelle uudis-
te

Tai katfeleppa maisemia elokuun luu-
tamoisena iltana, jolloin luu hopeoitaan
matoa pitkin Suomenlahden ulappaa.
Koko luonto on silloin pukeutunut ikään-
tuta salaperäisyyden maippaan. Olet jou-
tunut todellisuudesta satujen maailmaan,

miszä kukat ja puut kuiskimat mitä lum»
mallisimpia. utuisia taruja. Harmaata,
hämärätä, salaperäistä, ääretöntä kaik-
lialla.

Mutta mahtalvinnnan waikutulsen teh«
nct katselijaan seuVun luonto ehl» luiten-
lin silloin, kun syysmyistyn läjissä rai-
lvoisana ärjyy Suomenlahti. Sitä lyZket»

iä ja pauhua mikä silloin täyttää ilmani
Wuoien lorluisina wyöryttelee meri lai-
neitaan rantaa lohden piesten niitä ar«
mottomasti rantalilviä wastaan. Pelosta
wupisten käänthwät puut selin, eitvät us»
talla latsellalaan meren hirmuista rai»
m». Säälittä wisloo fe alulsialm, jotta
hurjassa tanssissa hyppien sen harjalla

PHlliwllt suojaan mhistyU». Mutta yli

menneen ajan tapahtu-
mia lludenhirfton ranta-

seudulla.
Kansan suusta kuultuja.

Tapaukset ja olot, mitä tässä kerro-
taan, eimät perustu mihinkään historia!-
lisiin tutkimuksiin. Ne otoat maan lan-
san muistossa säilyneitä tarinoita. Isä
on niitä pojalleen kertonut, tämä taas
pojalleen ja niin omat ne nykyaikaan

laatta säilyneet. Tosia ne silti saatto»
mat olla, sillä löytyypä tosiaankin muis-
tomerlkejä entisiltä ajoilta, jälkiä men-
neen ajan elämästä ja taisteluista. Saa-
loot nuo, mikäli niitä Mielä muistetaan,
tässä sijansa.

Ison mihan kauhut eimät olleet koske»
matta jättäneet tätäkään paikkakuntaa.

Kasakat olimat hyökänneet seudulle, polt-
taiteet ja hätvittäneet kylät rannikolta.
Asukkaat olimat surmatut tai paenneet
metsiin. Talot jäimät autioiksi, maat
Miljelemättömiksi. Asukkaita muutti tän»
ne sittemmin Inkerinmaalta. Ainakin
kaksi sukua tiedetään sieltä tulleen, nim. ,
Tetrin suku Witilkalassa ja Haltsosen su- '
l latkomalassa.

"

Paikkakunnan jouduttua Wenäjän alle,
alkoi sieltä saapua tänne oudonnäköistä
Mäkeä. Kansa nimitti mitä ..tananee-
reiksi". Ne haklasitoat maahan metsät s
pittln koko rannikkoa, aina IN lm. laa»
juudelle sisämaahan päin. polttiwat puut
sysiksi ja kulettimat ne «partailla" Kron»
stadtiin. Parhaat puut mietiin sinne tul-
keinä. Wielä nytkin löytyy täällä run-
saasti sysihaildan pohjia pitkin metsiä, ja
Mielä parikymmentä Muotta sitten kokoili»
Mat paikkakunnan sepät niistä sysiä niin
paljon kuin talMitsiMat. Jos paiktakun-
«alainen meni uusia tulokkaita estämään
metsänhaastauksesta, telitoät nämä hä-
nelle mäliMaltaa, mutta jos hymänä mie-
henä luokse menit, sait heiltä tupakkaa.

Niin tarkkaan polttiwat he metsät, et»
tei aisapuuta löytynyt, hirsistä puhumat»
takaan. Jos piti jotakin rakentaa, oli
hirret tuotawa pitkien matkojen päästä.
Wielä nytkin on olemassa asuntoja, joi»
hm hirret on tuotu 26—30 km. päässä
olemista Sykiälän ja Kuuterselän kylien
metjistä.

Kirkko ja hautausmaakin «li näillä
„lananeereillä" ollut. Kirkko oli iiiain-

Erään uushirnftolaisen
salaftuljeftajan seiftftailu

Rronstadtissa.
Neljännes muosifata sitten haijottiwat

wielä numet Uudenkirkon miehet, matar-
laatlin, salakuljetusta Wenäjälle, etu-
päässä Kronstadtiin. Warsinaisena sala-
luljetustllwcnc«ma Tuomesta päin oli suo-
la. Venäjältä päin taasen tuotiin etu»
päässä soleria. tupakkaa ja wiinaa. Am-
matti oli waaillllista. mutta tuottatoaa ja
pidettiin sen haijottajia paiNatunnalla
lunniassa, sillä toimi taimiisi rohkeutta
ja rohkeuttahan aina ihaillaan.

Kerron tässä erään tarinan salakulje-
tulsen ajoilta, tarinan, jossa päähenkilö-
nä on ollut eräs Uudenkirkon
ta salatutjettajista huomattawm.

Ankarana palkaspäitvänä lähestyi me-
ien jäätä Kronstadtiin kaksi täyteen ah»
dettua, hyloin peitettyä suolakuormaa.
Kuormat olimat onnellisesti fiwuuttaneet
ajelenxlt tullimiehet ja warustautuiwat
nyt wiimeistä waarallista wllipaikkan.
taupungin porttia Marten. Hetvosien wal-
jaitn korjattiin, peitteitä laitettiin ja he-
toosia lepuutettiin kestämään yhtäjaksoi-
sen ratoijuotsun. jolla kaupungin portista
oli läpi pyrittämä.

Kuormat kuuluiwat molemmat edellä-
mainitulle falakliljettajalle ja ajoi hän it-
se jälkimäistä se oli aina waarallisin

rengin ajaessa ensimäistä. NähestyMä
pimeys alkoi tulla awuksi. Hetki hetkeltä
lisättiin toauhtia. Jo näkyy hämärän trä-
litse kaupungin portti. Wnrttjoita, wahti-
sotamiehiä ei ole pattalto, mutta heti kun
ensimäinen kuorma ehtii portille, hyökkää-
toät nämä saapumille . Woimaklaassa
mauhlnssa oletoaa, joka on j« ehtmyt si»
säpuolelle, ei ehditä pysäyttää, waan me-
nee se menojaan, häwiten odottamien
tlluppilliden tuimiin. Jälkimäisen hetuo-
sen suupieliin hyökkää kaksi sotamiestä.
Toinen saa salakuljettajan ruoskasta is-
kun, joka halkaisee kädenpäallyksen. *4

Nyt on tumminkin ehtinyt liinniotta»
Me apumoimia; hemonen seisautetaan,
lalakuljettaja ja kuorma miedään Moiton
sanlnna talteen.

,
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Ankara rangaistus oli nyt falakuljet»
tajaamme odottllmassa. Syytettätoäksi
hän tulisi ei ainoastaan falatuljetulsesta,
lvaan myöskin sotamiehen pahoinpitelysi
tä. Sen lisäksi oliloat fuolakuoima ja he»
lvonen menetetyt.

KARJALA
Mutta salakuljettaja el olisi ollut se

kuuluisa salaluljeitlljll. jos hän olisi wi«
wonfa omasta pelastulsestaan menettä.
nyt. Niinä paitoina;, jutla hän sai istua
tvanlilllssa tutkintoa odottamassa, sai
hän aidan raosta, puita wanlikoppiinsa
tmnaessaan ilmotewlsi hänen lohtalos-,
taan huolehtittnlle thlänmiehilleen päi.
loan, jolloin häntä aijotaan wi«dä tut«
kittaloalsi ja kehotuksen heitä olemaan
lannalla määrätyllä paikalla Maroillaan.
Sillä edeltäpäin arwasi hän tulemansa
toimeen häntä lulettawan sotamiehen
kanssa. *b?

W«si päiwää oli wanleus kestänyt, kun
tultiin ilmottamaan. että salakuljettaja
Miedään oikeuteen. Amonaijeen toankire-
teen sidoMn salakuljettaja jaloistaan
kiinni. Kädet oliloat selän taakse sidotut.
Kuljettajaksi tuli ainoastaan yksi sota-
mies.

Heti matkan alettua alotti wanli neu«
»»ottelun. Powitaslussa löytymässä lom-
palossa löytyi niin ja niin paljon raho-
ja. Kengät nuoriin jättämällä Möisi so»
tamiehen nahan rangaistukselta pelastaa
,a hänen rehellisyytensä todistaa. Sota-,
miehen mieli pehmeni ja saatuaan kai,
Metutsi salakuljettajan taskusta tämän
rahalompalon, alkoi hän autella tätä saa,
maan kenkiä jaloistaan. Kun tämä kai-
lessa hlljaisuudeZsa onnistui, ajettiin
niin lähelle tuin mahdollista falaluljet-
tajan ilmottamaa paikkaa.

Täällä Manti äkkiä hypätä keikahti
pois mankireestä ja lähti sukkajalassa
juoksemaan rannassa odottamien suoma-
laisten luokse. Nämä läksimät tiidättä-
mään Suomen rantaa kohden ja sala-
kuljettaja «li pelastettu.

Salakuljettajan poika.

myrskyjen pauhun tunkeutuu loilvaasi
valittan», loaiottatoa ääni majakalta,

luisuen harhaan joutuneita merentulki-
joita. Voitko löytää mahtawampaa. n»i«
mallaampa» näkyä!

Mutta sinun on nähtätoä tämä seutu
luiela silloin, kun tvangittuna lepää Suo»
menlahti Mlahleissaan. Jo ensi silmä»
Yksellä huomaat, ette! tuo kahlehtiminen
suinkaan ole ilman taistelua tapahtunut.
Waltawat jääröykkiöt rannoilla ja ula»
poilla wdistawat, kuinka tuimaa taistelu
usein on ollut, ennenkuin pohjan puhuri
tuon meren on Ivaltoihinsa saanut, Mut-
ta rauhallisena lepää se nyt, kohtaloonsa
tyytyen ja mustanaan näet tuolla awa-
ralla jääaawikolla kalastajia, jotka aher,
telewat pyydyksiensä ääressä .

Tällaista on rannikon luonto Uudella»
liitolla eri olomuodoissaan, eri aikoina.
Msitoitloisuus, samankaltaisuus ei siis
ainakaan Pääse siihen leimaansa lyö»
mään.

Luoppa wielä pikainen silmäys tämän
teufcun geologiseen luonteeseen. Huomaat
1illoin, että pillin rannikkoa, yhdenfuun-
taisesti sen iamssa, kulkee kaksi korkeata
pengermää noin V. kilometrin etäisyydet-
lä toisistaan. Kolmas samanlainen, yh-
tä kaukana olewa pengermä kulkee wielä
lamansuuntaisesti meressä. Tästä teet
ien johtopäätöksen, että joskus olvat me-
ien aallot huuhdelleet tuota ylimmäistä
pengertä, siitä laskeutuneet toähitellen
leskimäiselle, ja että aikojen kuluessa lo-
hoaa maa ja tulee kuiwuksi »vielä tuolle
lolmannellelin penkereelle saakka.

3cäin olet nähnyt, tosin »vaillinaisesti,
millaista on Uudenkirkon rannikon luon-
to.

,' &A

««»santhyppi Undelta««k«lt«.

nut MttNlllm, kylässä. luuZtin lesti- '
lieloaritallm maalla, kauniilla «miapen»
le«ellH. Siitä lvähän mailaa itään pänn,
Nohnolan lylassä n. s. Hiellamäessä ali
hautausmaa. Siitä lerrotaan wielä ös»
Kttain löydetyn ihmisen luita. *>**.

Aina siihen saalia, kunnes Viipurin
'lääni yhdistettiin muuhun Suomeen, te»
liloät ..kananeerit" täällä hälvitystyö»
tään.

Itämaisen sodan aallot wyöiyiwät
tännekin. Englantilainen sotalaiwaZto
seisoi Suomenlahdella Uudenkiilon ran»
nilon kohdalla. NsuNaat olitoat taaskin
paenneet metsiin, ainoastaan muutamia

miehiä oli jäänyt taloja wartiounacm.
Jos ken uskalsi merelle, joko kalastuZtar,

kotuksissa tai muuten, joutui hän englan»
tilaisten wangilsi. Hänet wietiin laitooi-
hin. jossa pidettiin tarkastus. Jos hä-
nen kaulassaan ei löytynyt ristiä, toi jos,
hän osasi lukea suomalaista kirjaa, pääs-
tettiin hänet heti Kxipaatsi. Alulsialm
laappasitvat englantilaiset tuon tuosta»
lin. Pelastaakseen nämä englantilaisi!-
ta, laslilvat lailoan omistajat aluksensa
usein matalikolle ja puhkasiwat pohjat, jo-
ten ne joutuitvat wesilaZtiin.

Pitkin rannikkoa oli tvenalä-siä mer-
linanwtupia, aina 5 km. etäisyydellä toi-
sistaan. Nämä tulvat olinxit englanti-
laiset polttaneet.

Muutamia laukauksia oliwat he myös
ampuneet Himottulan kylää kohden. Täl,
löin oli yksi kuulista sattunut erään tal-
lin seinään ja puhkaissut sen. Prof.
MNiukot». ami&iaa nykyään tuon tallin.

T. S.

Amerikalainen fanomaleh-
timiestuniugas kuollut.

Unkarilaisesta kerjäläisestä miljco»
«»mieheksi.

Kuten olemme jo kertoneet kuoli suu-
ren new-yorlilaisen „Woild»!ehden omis-

e f Pulitzer w. k. 3U p. 64
wuoden wanhann. Hän oli uuden maail-
man huomattawimpm sanomalehlimiehiä,
»xlMatm hänen työnsä arwosta woi-
daankin olla eri mieltä. Vtiläli nytyai-
laisen sensatsionilehden katsotaan tele-
toän yhteiskunnalle hhötyä tai lvahinloa,
sikäli myös tuomio Pulitzerin elämän-
työstä langetetaan.

Pulltzer oli syntyjään unkarilainen.
Hänen saapumisestaan New-loitiin ker»
rotaan seuraan» juttu:

Köyhänä siirtolaisen» maelsi hän erää-
nä päitoänä lauöu selvässä pitkin Broad-
lvay'ta pyrkien lopuksi pieneen salsalai-
seen hotelliin ja pyytäen huokeata huo»
netta. Wailka hotelli olikin tämän Icu-
pungtnosan huonoimpia, sai hän luiten-
tm ränstyneiden waattetttens<l touoksi
ien ylpeän wastautsen, ettei hotellissa
„otettu wastaan kulkureita". Nyrkkiä
näyttäen ja uhaten kerran toielä hajoit-
taa tämän talon maan tasalle läksi Pu-
litzer taitvaltamaan edelleen.

Samana lvuonna osti Pulitxer pienen
uskonnollisen new-yorkilaisen lehden
,Mad3>", jolla oli siihen aikaan noin
15.000 tilaaja. Tätä lehteä painetaan
nykyään miljoona, j« samalla paikalla,
m«s>ä tuo saksalainen epäkuhteliaZ ho-
telli oli. kohoaa nyi „2Borlbin" sanoma-
lehtipalatsin uhkea kullattu kupoooli yli
ympäristön. Pulitzerin nettovÄtto fa<

on lohonnut miljoonaan
dollariin touosittain.

On sanottu, etta N e » Y o r l H e-
ra Xv eroitti sanomalehtikirjailun kau-
notlijailuZtä ja että World taas pani
toimeen menettelyn, jossa sanomalehti-
miehen tehtätvänä oli m. m. itse aiheut-
taa uutiset. Tälle periaatteelle perusti
Pulitzer menettelynsä reportterien
asia oli toimia niin, että uutista syn-
tyi. Hänen pallveluksessaan olewien sa»
nomalehtimiesten täytyi esim. hypätä
Hrooklynin sillalta, tointa katuojissa ja
antaa roanflita itsensä, ottaa osaa nyrl-
titaisteluchin. kokeilla lentokoneilla, suo-
rittaa »vaarallisia tutkimusmatkoja maa*
pallon reunamilla kaikki jälkeenpäin
„WorIo"-IehdeBsä ilmeZtywää loistamaa
kulvausta luaiten sensatsionihaluisen
yleisön iloksi. '

12 wuoden ankaran kilpailun jälkeen
oli ..World" Amerikan ensimäinen lehti,
mutta sama aika oli tehnyt myös Pulit-
zerista wanhuksen. Hermoheiilona ja.
heikkonäköisenä muutti hän asumaan yk-
sinäisyyteen huwilalleen New-loriin la-
heisyydessä, josta hän loielä joku touoji
sitten puhelimitse johti lehteään. Walt-
taakseen heimojen häiritselvää melua sul-
ti hän huwilansa kuin linnotuksen sy-
toillä haudoilla ja korkeilla muureilla.
Puhelimensa oli hänellä Holmissa, jonne
ei kolvinkaan melu lvoinut kuulua. Hän
laittoi linnaansa suuren uima-altaan,
jote ympäröitsiwät kaksinkertaiset lasisei-
nät, joiden millissä sadat erilväriset lin»
tuset lenteliwät. Orkesterin soittaessa
herra Pulitzer täällä otti aamukylpynsä.

Wiime wuosina oli Pulitzer elämäänsä
lyllästynyt. «päluulomen
joka lewottomana harhaili paikasta paik-
taan löytämättä lepoa. Joitakuita wuosia
sitten sai hän sen päähänpiston, että les-
lileisarinna Eugenian linna Cap Martin
«w,eralla oli ainoa paikka, miss» hän

Alexandre Numafin teittä-
zätär.

Erään uteliaan matkailijan on äsket»
täin onnistunut löytää sen naisen. Ma
on ollut lunnia leittää Alexandre Dumas
w<mhemmalle hänen ruokansa. Hänellä
an nyttemmin ratointola St. Dien seu-
duilla. Häntä on helppo puhutella hänen
«Ztuessaan latointolansa wieraZhuoneessa.

Te ette tooi aanr.staalaan, millainen
mies woi olla, joka ilkkuu nykyailaiAta
loistoa, sanoi hän Alexandre Dumasista.
Hän tuli toiminaan luokseni keittiöön toal»
luomaan yksinkertaisimman omeletin toal-
mistusta sekä sanomaan minulle, mitenkä
se olisi tehtäwä. Sain häneltä joukon ie»
septejä, joita »vieläkin joskus käytän.
Esim. poulet äla fiselle'n. Se tapahtuu
siten, että sittenkuin tarpeelliset alkuwal»
mistukset kanan suhteen on tehty, sen ja-
lat sidotaan, ja se ripustetaan köyteen
n»lkean yläpuolelle. Sitten se käännetään,
nim että tuli juuri ulottuu siihen, jolloin
sitä kierretään ympäri, ja tuloksena on
paljon maukkaampi ruokalaji tuin mil»
lointaan woidaan saada, jos fe paiste-
taan wartaasfa.

Näistä muistelmista Alexandre Du-
mafin kyökistä johtui wanhuZ kertomaan
hänen elsmäntawoistaan yleensä.

»un olin hänen pallveluksessaan, olin
2i ikäinen, sanoi hän. ja nyt olen 71»
lvuotias. Paljon olen unohtanut näinä
wuosina. Mutta kun on ollut palweluk»
sessa niin alkuperäisen herran luona, «n
paljon asioita, joita ei milloinkaan un-
hota. Dumas ei ollut muiden herrojen

taitoinen. Hän teli työtä mahdottomasti
ja ansaitsi paljon rahoja kirjottamalla,
mutta hän eli sotajalla. Ei ollut mitään
liinatawaroita talossa, eikä toisinaan
laisinkaan talouskalujakaan. Enahienissä,
jossa hänellä oli maatila, täytyi minun
kerran panna pöydälle lakana, kun oli
wieraita, meillä näet ei ollut pöytäliinaa,
lautaset antoi hän lahjaksi hstätvilleen.
Ia millaisia YZtäwiä hänellä sitten oli!
Kerjäläisiä ne olitvat, ja hän lahjotti
heille joukon esineitä. Minä tunsin hei»
dät. minä! Ia kun hän oli juhlinut kolo
päilvän, lvoi hän sulkeutua huoneeseensa
sihteerinsä lanssa ja työskennellä kolo
yön. Maliin pisti hänen päähänsä sulkeu»
tua huoneeseensa pariksi päiwäksi kirjot»
taakseen kirjojaan. Minä en woinut kar»
siä sellaista häUywäifyyttä ajan pitkään
ja sanoinkin itseni irti paikastani. Minä
en pidä sellaisista ihmisistä, mutta sääli
minun kuitenkin tuli Dumasia. Hänellä o-
li hywä sydän, ja kiltti hän oli palroeli-
joilleen. Parasta olisi ollut, ettei hän
milloinkaan olisi kirjotellut kirjoja. Ainoa
mila. mikä hänellä oli, lopetti lunnon
lvanha roulva. jola luonnollisesti ei mii»
lointaan ollut «ivannut ainoatakaan
Alexandre Dumasin teosta.

Höyrysaha ,» ltöylfiyslaitos
GGGGGOGG ««»»G»»G«

OSTAA:
leveranssitukkia sekä metsiä ja

MYY:
halvimpiin hintoihin höylättyjä
ja höyläämättömiä puutarpeitC
kaikenlajisia niinhyvin ulkona
kuin hOyryllä kuivatulta. :: :: ::
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HU out HyuiA RIPAPUIIA.
TelefooDl 102.

Uusikirkko, Witikkala
Liike perustettu 1864

Haarakauppa INOSSA

OOVanhin sekatavarakauppa
Uudellakirkolla

woi saada wiihdytystä. Joksikin ajaksi
sairm hän linnan haltuunsa, mutta yhä
lisääntylvä hermostuminen ja sokeus kai-
lotli hänet pian sieltäkin, yksinäisenä ja
onnettomana, kaikkien hylkäämänä miehe»
nä kuoli Pulilz««. luuUaiuaSti koskaan
tuntematta todella siunauksellisen kansa-
laistoiminnan tuottama» tyydytystä.

OMPELUKONEITA

Viipuri, Karjalankatu 11.
Suosittelee: Suuresta ja hyvin la)
rastostaan vahvoja ajanmukaisia,
siä_ Zeniih, Omega, Invar
loja, kullasta, hopeasta ja teräksi
mahonki-, tammi- ia pähkinäpuuk;
tettuja Seinäkelloja, hiottuj
lasien kanssa, kuin myöskin neljännes-
tunnin kaunisäänisellä lyönnillä. KuF
tasia kihla- ja vihkimäso'
muksia. Doubletavaroiti
Taskusähkölamppuja y. i

I Kellot myydään useamman vuoa»
takauksella sopimuksen mukaan. Koi
jaustyöt tehdään huolella ja tarkkuu-
della. Hinnat ovat erittäinkohtuulliset.

S* ■

Perjantaina Marraskuun 10 päivänä

«««»»««««««»«««««««O

J. TABERMAN

P. : Happosen
Scbieilsiliistenkelloien kanfipa

14381

äIiSIOLUETTELOKAAI/OJÄ
virkamiehille ja
kouluDopettajille «

6. l.fconf lorissa.

Viipurissa. Storjolan
Kirjapainossa.

Uekrotniemen
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