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Kuokkalan saha
ON 3V3NNUt

llazraliillllellll
Terijoella

vastapäätä Satinia.

Varastossa löytyy kaikenlaisia sahan tuotteita.

!!>>WiMi!jilMUWil!!

Palvelijat!
Hevosmies ja rautatien agemalla

toimiva rinkelin 'myyjä. saavat py-
syväisenfpaikan kuukauspalkalla.
Myyjältä vaaditaan venäjän kielen
taito. Ilmoittauduttava

J. Spennerille
Terijoella

Lukijoillemme pyydämme huo-
mauttaa, että lehtemme ensi
»vuonna tulee painettawaksi täl-
laiselle paperille, joten teksti tu-
lee olemaan selwäs.

llUWMllll!
Gusi numeroon tulee kuwa ja

historiikki Terijoen uudesta kir-
kosta Biitä numerosta otetaan

iso painos Liikemiehet: Hom-
matkaa siihen nnmeroon ilmoi-
tutsenne.

Soittakaa lehden konttoriin ja
tilatkaa Terljoti" ensi »vuo-
deksi!

jluttnllM vnltlll zeutumme
lllllluWll.

Surullisia uutisia on wiiim' päiwi-
nä kierrellyt TeriMlla, )ää on läh-
tenyt merestä, Wicnyt ineniieesään
tymmeniltä talosta jiltn wertot ja
muut fahivtuStarlieet. Kuten toisessa
paitaeici lel)tentiinte olemasta uutises-
ta käy ieluiilk, on ytsistään lwrffoja
fabonniu nom '3.000 vitan arwootn.

Täniä tap<ius ei ole suinlaan har°
luinaineit. Miltei useampana sytsy-
nä oroat kalastajamme jääneet tuntea
tällaista wahintoa. Mutta tänä wuon°
mi 011 täjlä luaui-iolta talualli^ta iin,

reunnat feiirauHet. Wiiiue taimi oli
llywin liuoim fakiUiliui. Dehtiin nx1!-
-tali, toiiuottiin että feja forwaifi tii=
man huonon ajan. SWuita fuinta tä°
mikään? Wiinie t<>sä oli l)uonoini=
pia f«fiä, mitä Trrijoti tuntee. Suu-
rin osa huwiloita tyhjinä. Ei iuuri
mitään töitä. Näin lälidettiin foffijä
kohtx,'N fulfeuuwn. 2i)finllä on aina
Terijoelta l)iiono iuuo)i. Eletään fe-
fött täbteillä, Odotetaun meren jää
tiimiltä. lama fnffn oli liniuin huo°
no. SWwH jäätyi itrnsta myöhään.
Tuli sitte» »vielä leudot ilmat ja fa-
löjen hinw sulireoti laski, Muina

lunofina ansaitsi>l»at kalastajat [av
luun memtefiä us<'i» 250 mfaa mo
nikin, tänään tu&fin finnmoncttn o
saa, Nai» tinttaa ju aboa^ta oli e-
-1 nvi. Mutta joiiliilaliiafji saapuu
sitte» »lusertawi» lal) jo. i.'iil)t« jö<i
ja N'ie iiiiiiciiuKin falcTötnjien merfot.
3 tie- riistivö iuiiiiieiieii toiioon

Vljtuiki on inrim, Suuret verli-eet
saiwat luiettiiu furuUt joulun. ,Vi
mitä taiten tämän pt-rnc-tci saapuu?
Nelittä "niin tMnisitin, ottonwri uiiöel-
ken pian jo jäätuifi, niin ei asia ole
jiflä korjattu. Ei ole falaftuÄtwutt»*
ia. Ei moibfl rt)litt)ä talastusta l)ar=
ioittaninaii. 9Win torffaan meni ila»
[{istusittMiroot monelta. Hiiltä saisi
uusia? kuulolla multaa cntiytntiii

kuonojen aifojen täl)t>en filmat format
tänniui. snnfi?.ti)i) mk'li ajatellessa:
mitä on iäiZtä scurmis. Se ei folfc
ytsi» kalastajiin, Sv tulee fo#ematin
taittia ieutiilniiiamnw,crittäinfin to-
Wasti imjööliifeink'[)iin.

Kalastajamme owat turwautuneel
hätuteinoon. He owat päättäneet
Aiäntnä waltionpuoleen,anoen aw>is°
tusta

inieleotäuune olisi wnltion
tallislettawu iwliwnfo tälle anomut-
fflle. Ke on mälttämättömyyoen pa
foitiiv, jota on luonut tämän ano'

tnuffen. Ori ole töältu<ennen pyydetty,
waitta on nioitiivti totoa onni tohoan
nut, Aina on toetettu oinin woimi»
waeltaa, Uintia nyt ei ole ollut muu-
ta teinoa, kuin wedota »valtioon, Zen
welwollisuus olisi awnstaa.

Wielevtäiunio ci uniltion olisi ylsin
forltiattoroa n'a<n> sitä uwbtnfou, jonfa
fafastaiat falfleHii&nenaKinfa tnenct=

täe^fti tärsimät. Heille olisi atwt«ttn»
wa I,ätäawiMiist!i, sillä Ik omat tti)=

fyään ammattiinsa tytenemättömiä

Tämä lisäawiic't!i^ antaiji l!l'illo elä
iitt|en avua ja he (Avuninpat taos )<i
loilleen.

SW<! lDCtOlllllllH' iHlllitllfKltlllK' jäjl'=

niin. -.Vi*1 ii*foiume lunrniasti, etta
Eceibäu malic-tuiiiit barfihtoitfa afinöia
on olemo meille fnotiitwn. Me ne«
fomme, että Ihy tukiwat moikiiuanffi
tefeuiääii nrinettoiiiieii lasta!!<'»> mc
hywätsi, Me Iwrtaosti toiiuoifiiiniie,
että iittiösti» me um-faiiiiefKiimu1. jot=
fii täältäpäin tulemat niiaan nxiifnt=
taniaan, foettaifiwnt uuiiuiieiifa nio-
fornt afiaa oiinelliieen lxitfnifiiiin e-
biotää

Ailnistalooii uwltio fakista jiaiiinie.

Be cäaniåtiis on inl)imillij*:n !M'lwo!li
iuuben tmittäink-tä onnettomia Jalo**
tajiamtne foljtoan Mitko

Kahsi tärkeää asiaa.
Huomisessa kuntakokouksessa un pä-

rise» asiaa niin tärkeitä että pidämme
welwollisuutenamme selostella niitä.

Ensimmäinen asia on pyhälaupan
lopettaminen. On ilolla mainittawa,
että esim, Terijoella suomalaiset taup'
piaat omat jo käytännössä
tuon asian. Se on ollutkin aiman luon'
nollista, Tarwitsewat puotipalwelijat
.epoa, tarwitseehan kauppias itsekin
hetken olla wapaana arliaatteistaan,
Sitäpaitsi lepopäiwän wietto ja tun°
nioitus sen edellyttämät, Vtutta w«°
näläisten tauppioiden ja tesälauppias-
ten keskuudessa tämä hymä tapa ei
ole niintään yleinen. Muissa osissa
kuntaa myöskin harjoitetaan pyhä
kauppaa. Etenkin meidän seutumme
maUstuneiden liikemiesten olisi saamut»
tama kuntakokoukseen sanomaan asiassasanansa. Kun saadaan aikaan yhteinen
tunnun päätös ja sille tumernöörin
maymislus, silloin saadaan lepopäi°
mälle se armo, se kunnia mitä sille
kuuluu. Emme woi muuta kuin läm«
pimästi kannattaa anomusta ja toi°
mon että kunta yksimielisesti tiettää
pyhätaupan alueellaan.

Toinen tärkeä asia. Uudenkirkon maa
micskoulu pyytää awustusta. Uuden
tirton maamiestoulu «ilotti toimintansa
wiime syksynä. Se on perustettukohotta
maan näiden rajaseutujen maanwilje
lystä. Pellossa on Suomen ponsi. Raja-
seudun rappeutunutmaanwiljelys on to-
hotettawa. Nousema nuoriso on ope>
t e t t a w a peltojamme paremminhoi»
tamaan luin me. Heilleon opetettawa,
mitä ja mitä taya käytännössä antaa
parhaan txlolfen. Näin he wälttiwät
ne erehdykset, joihin me olemme tom
pastuneet. Ia fitft on Uudenkirkon
maamiestuuln me,lle tärkeä. Sitä o»
tuettawa, On setin wastawelwollifuus,
tun Uudentitton kunta tulee m, m
Terijoen yhteiskoulua.

Kunnan »valistuneet jäsenetm«hi4sä
kokoukseen Nämä talsi tysymystH omat
tärkeitä. Jos ne molemmat suotuisasti
rattaistaan, on se woitotsi, siweelli-
selsi woitotsemme luettawa.

Miehissä huomenna Kiwennawalle
Millo.

Ilniottajttle!

toimeenpanee

Terijoen Ompeluseura

Loppiaisena Tammik. 6 p:nä. Klo 6j. p. p

Päavolaiseii kivitalossa

Vaihteleva, arvokas ohjelma! !! Tervetuloa 11

Jlinottaltaa Cerijoki"
lehdessä,silläse onenim-
n,»n levinnyt lehti raja-
seudulta ja silläon osto-
kykyinen lukijakunta » »

Wllllllt VMI «l!l.

Kuluuut wuosi Piirsi msnta tärkeää
leliteä tansamme historiaan. Paljon
olisi näin wuoden päättyessä muistoon
mertittäwä, paljo» terrottawa, mutta
lehtemme pcriu ahdas tila sen estää.
Koetamme tässä waan kosketella tär-
keimpiä ja tehdä sen hywi» supistetus-
sa muodossa.

Alamme eduskunnasta, sillä sehän
on ollut tapausten polttopisteenä,
Wma 190? walittu eduskunta kokoon-
tui wuoden alkupuoliskolla toista is-
tuntokauttansa alkamaan. Sm toimin-
ta supistui kuitenkin hywin wähään.
Paljon, useita erittäinkin tärkeitä, kuten
maauwuotralali, tyylilaki, kunnallislaki
y, m. oli aiwan »valmistumassa, mutta
jäimät kesken. Eduskunta näet hajo-
tettiin U p,Huhtik, armollisella käskykir-
jeellä, Hajoitulsen syynä mainittiin se,
että eduskunta oli Maaliskuun 28 p:nä
hywätsynyt liian jyrktäsanaiscuepäluot-
tamuslauseen kotimaiselle hallitukselle,
Sitäpaitsi mainittiin eduslunuan puhe-
miehen awajaistilaisuudcssa käyttäneen
liian jyrkkiä lauseita.

Uusi eduskunta kokoontui sitte Elot.
1 p:nä, Kokoonpanoltaan se oli sama,

sosialistit omat luaalcissa li
sääntyneet. heitä oli tullut 4 lisää.
Tällä istuntokaudella saikiu eduskunta
paljon aitaan. Sanomalehti selostus-
ten kautta onki» ne wielä tuoreessa
muistossa, keno» tärkeimpiä, Maan-
wuokralati walmistui, Erin tyytywäi-
siä ei siihen lietäne millään taholla,
mutta onhan se tuntuwa edistysaskel.
Kunnallislaki saatiin wiime tingassa
läpi, jote» elämä kunnallisella alalla
»vilkastunee, Kyytilati, Tientekolaki
elinteinolaki y, m. Sitäpaitsi tehtii»
erinäisiin lakeihin paljon merkitsemiä
parannuksin, Mikäili eduskunnan toi-
met kostuvat hallitusta, tulen niitä
koskettelemaan jälestäpäin. Jo cdelli-
se» eduskmman toisella, testeytnucellä
istuutokaudella ennätettiin waan naisen
naimaitä korottaa, täytti tämä toinen
eduskunta työnrunsaudessa suuretkin
waanmlikset, Toiwotaammc niiden
runsaasti kansamme menestystä edistä-
wän.

Valtiollisessa Nchteessn mi tulmiut
wuosi ollut meille hywinkiu ankara.
Jo wuodeu alkupuoliskolla alettiin
huomata olojen tawattoma» nopeaa
kiristynnstä. Vanhoilliset, Suomea
wihamuat ainekset Weuäjällä alloiwat
toimia. Duumassa hommailtiin wä-
likysymystä Suomen asiassa. Näillä
toimenpiteillä syrjäytettiin 15 p, Hel«
miluuta Suomen kenraalituwernöörin

wirclstn N, Gerard ja hänen seuraa-
jakseen nimitettiin ratslNväen tenraali
W, Böckma», Suomen eduskunnassa
suomenmieliset, nuorsuomalaiset ja ruot-
salaiset 18 p. Helmikuuta jättiwät »vä-
likysymyksen »valtiollisesta asemasta
senaatin »varapuheenjohtajan wastatta-
waksi, Senaatinsilloinen »varapuheen-
johtaja Mechelin antoi »vastauksen ja
28 p, Helmitmlta eduskunta äänestyk-
sen jälleen antoi epäluottamuslauseen
hallitukselle, Tämän johdosta tarjosi-
»vnt senaatin jäsenet paikkansa hallitsi-
>an täytettäwätsi. Mutta ennenkuin
tuli »vastaus tähän,hajoitettiin edus-
kunta armollisella käskykirjeellä 6 p:nä
Huhtik, »naarattiin uudet maalit toi-
mitettawalsi 1 P. Heinäkuuta ja edus
ta kokoontumaan 1 p:»a Elokuuta.
Asema yhä waa« kiristyi. Suomen
»välikysymys »valtakunnan Duumassa
sai suuren huomion osatseo». Pää
ministeri Stolypinin mastans oli hy-
win uhtamva Suomelle. Suomen oi-
keuksien puolesta lämpimästi ja pon-
nella puhuiwat kadetti Miljutoff ja
sosialisti Gegetshkori. llesätuuu 2 p:nä
annettiin sitte armollinen määräys,
jonka mutaa» kaikki Suuinca tuskewat
lainsäädäntö kysymykset mvat nlistetta-
wat ministerineuwosto» hartitta>vnssi.
Tästä omawaltaisesta, Suomen perus-
tuslakia polkemasta määräyksestä on
Suomen eduskunta, tehnyt hallitsijalle

alistuksen, »väittäkin ilman tulosta.
Waalit tapahtniwat sitte 1 p. Heinät,
Tulokset oliwat pääasiassa samat,
Äänestäjien luku oli paljoa pienempi
tnin ensi maaleissa, Km» eduskunta
sitten syksyllä kokoontui, oli ensimmäi-
nen tärkeämpi ilmiöuuden senaatin mu-
odostaminen, 1W? oli senaattori L,
Gripenbergin, eron kautta jäänyt ylsi
paikka tyhjälsi Edusknnnau laatima
tieltolakipäätössai senaatista eroamaan
K IStåhlbergin. Kesäkuun 4p, oli
hallitsija antanut eron senaatin wara-
p!>he» johtaja Mechelinillc, kirkollistoi-
mitnstnnnan päällikkö O, Donnerille,
lamaritoimitusknnnan päällikkö K. F.
Ignatiukselle, ja salkuttomallesenaatto-
rille ssv, Stiern.uallille. Naha-asiain
päällikkö Th, Wegelius ja siwiilitoi-
mitiistunnan väällilkö H. Lilius otti»
wat »vielä heinäkuussa eron. Dhteiset
neinvuttelut johtiwat siihen, että uuteen
senaaftii», tuli »varapuheenjohtajaksi
entinen kirkollistoimituskunnanapulais
päällikkö Ed. Hjelt, Oli ollut myös
kysymyksessä Prof, Hermansson, mutta
oli hän kieltäytynyt. Kirkollistoimitus-
kunnan päälliköksi tuli tansakonluyli-
hallitntsen ylitirehtöö,i Z), K, Drjö-
Koskinen, kamaritoimituskuunan päälli-
köksi tilaswllisen toimiston tirehtööri
A. Hjelt, mha-asiainpäälliköksi waltio°
konttorin ylitirehtööriI,K.Paasitilvi,
tauppa-ja teoUuustoimitnslunnan

päälliköksi pankinjohtaja O, Stenroth,
kamaritoimituskunnau päälliköksi kama'
ritoimituskunnan entinen apulaispääl
littö K. Castren, apulaispäälliköksi
esittelijäsihteeri H, Rautapää. Kultli
laitostoimikunnan päälliköksi tie ja wc
siratennusylihl.llituksen tirehtööri W,
Lindberg. !)iteustoinntustunnanpääl
litöksi jäi edelleen N.Nyberg. Salkut-
tomaksi seuattoritsi tuli waltioneuwusI,N. Kalmari, Prokuraattoriksi ni-
mitettiin prokuraattorin apulainen L
Kihlman. Siinäpä lyhyestiownt pää-
piirteet mainittu »valtiolliselta alalta.
Tällä Kowomussenaatilla" on ollut
hywin waitea tehtäwä. Uksi wälitysy
mys sille tehtiin eduskunnan puolelta
Sen teki tohtori Matti Seppälä ja
kosti se kieltolain wiipymistä. Se
naatti sai luottamuslauseen. Tarke
ämpi oli niin sanottujen Newan mil
juonien" asia. Senaatti ei saanut
asiaa wirallisesti eduskunnalle. Asia
kyllä tuli esille waltiowarai» waliotm,
nan mietinnössä, mutta eduskunnan
enemmistö ei katsonut olemansa oikeu
tettu asiasta mitään päättämään, ku»se tätä tietä oli tullut eduskunnalle.
Näitä miljoonia tiirehtiwät wiranomai
set Pietarista ja päätti senaatti ne
maksaa. Viimeaikoina on alettu idus
ta päin »vaatia uusia miljoonia.
Tilapäitsi näkyy asema muutenkin km^
jistywän, Joulun edellä oli senaatin



Neo 21 1908 TERIJOKI Keskiviikkona 30 p. Joulukuuta

Terijoki, 30 p. Joulukuuta.

Knnsatouluje» rateunnstui-
mituuta fofoontiti t, f. 2S pmn klo (i
i, p. fnnfnfouluHn. toimihintn tarkasti
vtttcnniiiSiucötavt Vnutfnfcn laatiman t»s
tfiiinnöavmimi, jota arwiopäättyi 18.QQÖmt. fouliia kohden. Toimikunta pantti
rljboittaa että piiri hakisi wnltioltn 20
1>,1,, mlan waltiolninan toiilnja matten.
Piiritokous päätettiin pitää 12 pnn tam
mituuta klo li i.p. tansatoullllia. Tässä
totoutsessn päätetään yllämninitln mal
tiolaina-afia ja millä tawaOn nämä kon-
lut rakennetaan.

Suuri vahinko kalastajille.

Jouluaamuna läksi jää Suomenlal,-
dcSta liiltcellc, Edellisellä yönä mal-
liunnt ankara myrsky oli sen irroitta-
uut. Muassaan se wei suuren joutou
kalastajien merttoja ja niuita talas-
tustarpeita, Wahinto o» suuri. Sano-
taan testimäärm noiu "0U mk, kalas-
tajaa kohden, Sitäpaitsi meni paras
talastusaita ja maitta uyt meri jää-
tyi sitsi, uiin ci ole kuitenkaan kalas-
t,,starpeita. Wiime tesä oli huono.
Syksy samoin. Odotettiin talmea. Se
aita mikq, merellä ivmtiin käydä oli
hywi» heittoa ansioaikaa, Nyt tuli
wielä tämä suuri onnettomuus. Tai-
taa ieudullemme tulla anlarampi tal-
>oi, tum uhkaamista mcrkcistätääu woi«
tiin aawistaa

— Huomattawa juhla Teri-
joella. Loppiaiseksi järjestää Terijoen

hywätsi ttwskcntclewä Teri-
joen ompeluseura Naamiohuwit ja kuusi
juhlanPaawolaiscu kiwitnlossa. Pidämme
mieluisena welwollisuutmamme kchoittaa
yleisön pitämään mielessään tämän waih
tclewa oliiclmnism juhlan, luliln alkaa
tlo <! j, ftp.

Kalastajat kiinutywät
»valtion puoleen.

Kalastajat, jotta jnänreftcnmism täh-
den menettiwnt tnlastustarpcensa, owat
näinä päiminä pitäneet totoutsinan ja
»euwotellcet mihin toimenpiteisiin olisi
ryhdyttäwli, Hc owat päättäneet kääntyä
»valtion puoleen, anon sieltä torwaustn
tappiolleen. Heidän tärsimänsä tappio
»verkoista on noin 3,<»<>N mtaa, Sitä-
paitsi muut tarpeet, Sitäpaitsi he owat
päättäneet smnatilta anoa lintänwustusta,
sillä tnlastustarpecnsa menetettyään ci
heillä ole mitään mahdollisuutta ansaita,

Heidä jonttonsn, perheet siihen luettuina,

on noin !,',(», Heidän »valtuuttamansa
matkustamat tcslimiitko- iltana Helsinkiin,
esittämää!! kalnstnjicmmc nwustuspmui-
nöt senaatin kauppa ja teolliluustoimi
tuskunuan pänllitöllc, senaattori 2ten^
rotlnllc.

— Kniluosta löydetty wrxnlni
sen ftilinrenffiu ruumis, inta wiime »u
mcrommc tevloi, lnhetetnnn tällä wii-
tolla siiwcn!lnwal<e leikattawaksi, kuul-
laan että hau wäkijuomicn waikututsm
tiil,dc» sai nai» surkean lopun.
- Tulipalo Terijoella. Keski

wiitto-aamuua paloi poroksi Saara
Terosen huwilaratenuus. Huwilassa ei
ollut asukkaita. Tuli oli uähtäwästi
päässyt irti keittiöstä, tuu siellä talon
poitn teki nitkariu töitä, Humila oli
makuutettu.— Omituinenkuolemantapaus
Keskimiitko-iltana tuli eräs »venäläinen
pihareuti, joka palivclee Vrandin Hu-
wilassa mieraisille Rojtowsky» piha-
rengin lno, Hiin oli hywiu juowut-
sissn ja lähti sitte, sanojensa mukaa»
Kudvatscheffin puodille. Kuu miestä ei
seuraamana päimänä kuulunut kotia,
alettiin häntä rtsiä, Gi löydetty mis
tään. Illalla sitteu hän wiimcin löy-
dettiin Roftowstyn huwilau taimosta
kuolleena. Lähempiä littoja siitä, millä
taivalla hän ou sinne joutunut, puut-
tuu. Mahdollisestihän humalapäissään
meni ja putosi. Hän oli perheellinen
mies ja jäi häntä suremaan waimo
ja useita lapsia
-Korttisankarit tiutalle Kei

saritunnan rautatiehallitus on ilmoit
tanut Suomen rautatiehaNitutselle sa
nomalehoissä kerrotun, että mattusta-
jat Valkeasaaren rataosnNa harjoitla-
wat uhtakorttipeliä, Tämän johdosta
on Suomen rautatiehallitus puoles
taan ilmoittanut, ettei se kysymyksessa
oleman sauumalehlitirioitutsen johdosta
ole woinut toimeenpanna tutkimusta,
lv» siinä ei lainkaan oltu mainittu
milloin ja missä junassa uhkapeliä
olisi harjoitettu, huomauttaen samalla
että Pietarin aseman konduktööritkui-
tenkin omat welwoitetut estämään uh-
tapeliä »vaunuissa, jos huumaamat
sellaista harjotettawan. Taitaa monelle
miehelle säästyä tuulauspaltka taskuun.

Lisää poliisina Senaatti on
määrännyt Kiwennawan nimismiespii-
rim asetettawatsi yhden ylimääräisen
poliisikonstaapelin ja on sanottuun toi-
meen asetettu saman piirin ylimäärä»»
nen poliisikonstaapeli Juho Rattolai-
nen— Kuntakokmls Kiwe««awal-
la. Torstaina t. t, 3! pmä 110 10
ap, pidetään tuntatotous tunnan ta-
lolla, jossa I:tsi, Kutsutan,' kylien jär-
jestys lautllmiehistön jäsenet mar<
kan lakonuhalla antamaan muosikerto-

mutsiansa toimistansa, 2:tsi, Juho
Wirolaism kirjallisesta pyynnöstäkes-
kustellaan ja päätetään pyhätaupan
lopettamisesta, B:ksi, Päätetään Uuden-
kirkon maamicstoulnn aivustaniisesta.— Tienjnto, jota niin kanan ala
maantielle odotettu, tapahtui »viime
»viikolla. On määrin ettei tällaisista
tärkeistä tilaisuuksista ilmoiteta sano-
malehdessä, sillä muutoin uiiu Harmat
jaawat siitä tietää. Niin täwi täällä-
kin. Tätä ala maantietä pyysimät teri'
jukelaiset maltion haltuun, mntta ei
saatn. Rastaaksi tulee talonpojille eten-
kin tiwitien teko Terijoen kohdalla.
Tuskin sitä hymäksi säätänee.

Kuoltalasta, Väntism piirin
kansakoulun johtokuntaa» »valittiin t,
l. 20 p:nä pidetyssä piiritotoutsessa
eroamiswuurossa olenncn tilalle I.
Sarwi ja O, Peuranen, Johtokuntaan
kuuluu edellisten lisäksiJuho Inkinen,
K, Nykänen, I, E, Mannula ja O,
Ripatti, Kolviinpa omat hitaita saapu-
»>aan kokouksiin näinä meidän piiri'
linset Ainoastaan haalimalla saa sen
werran kokoon, että kokousta woi vi»
tää. Ei uay yhteiset asiat wctäwäu
heitä puoleensa, maan jos kokouksissa
tehdään semmoisia päätöksiä, jotta ei>
wät ole näille poissaolewillepiiriläi-
sillc mieleen, niin saa kyllä kuulla toi-
sinaan walitutsia, Toistaiseksi ci ole
ollut mitään rettelöllä, kuten usein
kyllä on uusia kouluja perustettnissa
ivaan kaikki o« mennyt rauhallista
mcnoacm

itueutokuvssit Kuotkälassa
nltoiwat Tapauinpinwänn, Huolimatta
tnwattoma» huonosta Pyryilmasta, oli
»väkeä kokoontunut hywin runsaasti. Kuu
oli alulsi laulettu „Karjalaisten laulu",
luennoi toimittaja Uotinen raittiudesta,
puhuen pääasiassa sisäisen, hiljaisenrait-
tiustyön mertitytiestä. Tämän jälteen
piti johtaja M, Nossi armottaan lneu^
non Henrit Gabril Porthanista, M
oppilas v5, Sauriu luennoi yhtristnnta-
opin alalta.

Kunnnuesimiehen luokse nvl,
deltawntsi toileu terva» lähetettiin juo
pumntscn ja huonon elämän tähde» Nolo
lättonen Terijoelta,

Pnntotus. T, k, Äi p:nä tlo
5» i, ft, puukotti ajuri Viktor Toimoln
Aenjam Tal»vasta ja Juho Pasasta,
Edellistä rintaan ja jälkimäistä tätmi.
Teko tapahtui Seppäsen tsainoissa",
Tekun tehdessään oli Toiwola ollut päih-
tnuyt. Etenkin Tolmasen hanwn oli iso,

Köyhyyden uhri. Maanan-
taita mastm ynlln hirtti itsensä Tcri
joella möffiläincit @nfavi Souliin. Kuulsin
oli jo wanhanpuolcinen mies, joka miiinc
nifoinn l)t)tmn »vaikeasti ansaitsi elantonsa
itselleen ja pcrhccXccn, M, m. oli ()ii
nelln toinen silmä foten. Joulun cbcllt
sina päiwinä oli hän etsinyt npun [a
sanonut, että hänellä ci olr muuta keino»
kuin mennä mereen eli hirttää itsensä,
Stinn yksi täällä »vallitsemien ttittfoicn
olojen nhri

Masentava viesti
Kuten »niistetään, pyysi (£telä<sar

jalan uuorifofeura Kansanwalistusscu»
rulta lncntorahoja, toimceitpannatfeen
näillä seuduilla runfaan joutuuluentoja,
Kailkina» 64. Kiwe»nawa» pitäjässä
olisi tullut (uetttoja pidetyksi miltei
jota h)ldSfa'. Nyt 011Kansmnualistus-
feuva antanut lueutovaljoja, mutta ei
Kiwennawau pitäjälle. Mikä syy? Syy
oli se, että Kuokkalan »uomalaitieu
seura oli jo ennen pyytänyt ja saanut
pienen määrän, Srnlumme san ngt

kärsiä suure» tappio», Gtclä-Kar jalan
Nnorisoscurau fuuniiittelemat kurssit
olisiwat olleet juuri täällä raukoilla
rajoilla tarpeen, Me emme tunnemin»
kalaisia luentosarjoja Kuokkalan Suo-
malainen seura on ajatellut, Se on
pyynnössään maininnut pitäwäusä
myös luentoja Terijoella. Tällä syyllä
meni meidän oma pyyntömme huk-
kaa», Toiwoisimme, että Kuokkalan
©uomalainen seura toettaisi luennot
järjestää niin hywiu pittiu Kiwcuua»
pan, että kärsitty tappio edes osaksi
tulisi torwatulsi.

Niitto

Pikku uutisia.

—28föät ine t ta hengillä,
Km, V«ro ja Ostar Wuori La,hialla,gi)lj8»
filan tafaiistofla ttjjinw luiifoffa olittwt
ajamnofa fijlän Ijljieijcn tcnua^auban
cirtteefjtä hiekkaa Slaurun maanti«Uc, huo«
maiimnt 'fre hiekkaa ottaessaan kokonaisen
lavman inl)fäät:meitä, jotka he tappoiwa!,
ifaiffiaan oli niilä 28, joista 2 lähes pa-
ri,: fminärän mittaista, toiset taas pie-
iKiiipiä, jotfui wann parin korttelin p-
tuifia. Tai siinä toinenkin mljrffljtiant»
mag surmansa, — W, ©.

— Soitannollinen ilta-
"m a Pietarissa, Pietarin suomal,
hywäntetewäisyyöseuratoimeenpani toiim*
sunnuinaina |oitanno(li§firjattifcn illan-
wietun tzywin ritaalla ohjelmalla. Hra ,s>,
Heslcl soitti alitoiuiulufoolon, nti Schulz
lauloi saksalaisia lauluja ja P, S, laulu-
seura esitti hienosti useita sekakuoronume-
roita hra filtron johdolla, Rwa Ida
Aalberg lausui lmtutamnn Linnankosken
lastun, herättäen läZnäolijoiZsa suurta
innusiusta, Wftherratar Sotuun ja hra M,
.S?ont)crt) csittiwät hupaisen ranskalaisen
dialogin K ello neljä aamulla", Viulu-
taiteilijaEino Raitio soitti pari Melarti-
nin snwcllystä ja wielä saatiin kuulla
harpunsoittoa scka nähdä siewä tansfi-
nnmero, tertoo St, P, Zeitung,

Kynät kouraan!
Usein walitetaan että lehdessä on

wähän uutisia. Missä syy. Toimit-
lajissako? Eihän heidän silmänsä jo»
tapaillaan lertcä. Syyhän on ylei»
sössä jota ei saata uutisia toimituksen
tietoon, KoetetaanpaZ tätä epäkohtaa
poistaa. Jokainen, jota saa jonkun
merkitsemän uutisen tietoonsa, heti sen
ilmoltatoon lehden toimitukselle.

Filosoofi Nietzscen ohjeista, miten
kirjoitukset omat laadittawat, otamme
tähän tirjeenmaihtajaimme suosiollisesti
noudatcttamitsi hänen „kymmenen täs
kyään":

tarpeen,1. Mitä ensinnäkin on
on pirteys Mystawassa.

2, KirjoituZtawan tulee olla sitä
mukaa, tnin on lukijakin.

3, Ennen tunryhtyy kirjoittamaan,
lulec ajatella' että niin ja niin pu-
huisin, jos pitäisin esitelmää". Kir-
joittamisen tulee olla suullisen esitel-
män jäl>itlelemivtä.

4, Kun kirjoittajalta puuttuu val«
jou puhujan luwausteinoja, nim tulee
hänen niiden sijaan panna esitylfeensä
enemmän ydintä, ja silläkään ei se ole
esitelmän arwoinen.

5,Esityksen pirteys riippuuesittämän
tuwaamislawasta, ja siiuä suhteessa

m.

nieltflKUnnmavia MUMMI»:
M A. Inrwi

loinen.
Kertomus Hinta ml

Boiiteit on -titten futöäu?
i)l)tei§fu Minin lapsipuolten ja hyl
fnjen elämästä, Siinä esitetään
muuan erikoinen t)()tciofuiuiaii
pohjakerroksien edustaja, Lois-
Pietu, jonka luonne, elämä ja
kohtalo owat sattuwasti ja wai«
knttaivalla tnioafln kuivatut.

K»)öe<ti Wilkuua
Y^stn Elämässä.

Nomcllejn, Hinta 2: 75

Willima» kertoelmat ornat ha-
wamnolliseZti ja foruttomaSti kir-
joitetut, ficlunfiuoauS on roatma
ja hieno, ja nomeClit yhdistää so
foiuiiiuubeffi pohjalla elämä yh
teinen timnciriion, jota on ala-
tuloinen, mutta ci toiwoton.

Kustannusosakeyhtiö Otava
Hllfi», ntéifri

warapuhee»johtaja Hjcltillä noin !U
min, audienssi hallitsijan lnona. Mi-
tään hywiä toiwoja ei liene saatu.

Ämeriikasta alkunsa saavut rallapu-
ta on kowiu meidänkin mantummepu-
ri^tauut. Etenkin jumi meibän maa
tamme, sillä ciwäthäu meibän maam-
inc rahalaitokset jumi ollenkaan ruhty-
neet toimiin rahapnlan poistannseksi,
Heidiin puolettaan maan kohotettiin
fotfoja ja siis itse asiassa oli ahdis-
tustiln heille hyödyksi Wuoden» tuto
luiimcHtuonmi yleensä oli maassamme
I>ywänpuoleincn, Kcwät oli tosin h)l-.
mät)£ö, satemen, mutta puuta-kesä kor-
luafi sm ia wiljal ajoissa »ualmiotui-
luat. Heinää ja rehua jnatiiu niu-
kemmalta, Woinwienti on hinka» lat*
tenut. Teollinen tuotanto on noussut,
samoin owat myöskin ulkomaan kaup-
pa- ja meriliite wamastuneel lllko-
maisten tatuavoiben tuonti on paisnnut
paljon suuremmaksi kuin wicnti. Osuus-
toiminta on maassamme yhä lisäänty-
nyt. Talletukset panteissa nousiwat
»vuoden nluosa t)ö5,6.55,01G mrt.
Ulkolaista lainaa on liallitus koetta»
nnt hankt,a ja on se nrt wihdoiu saa
tu Enqlaunista, Ehdot ornat torni
Lama on 4') milj. mail., korko on
4Va pr. Maksuaika ö(i wnotta ja on
waltio oikeutettu maksamaa» sen takai-
sin 10 id. Toiwotaau, että tämä'

laina tnlisi hnojrntainaau tiukkia aiko
jamme.

Siwistystyö» alalla oli wiiiue wuosi
merkilseivä. Kesäkuussa >uicteltiin Vii-
purissa fansanwalistusseuran laulujuh-
la. Tämä juhla oli läliänastisista
laulujuhlistamme suuriu. Laulajien
ja soittajien lutnmäärä kohosi kotojon
toi! neljännelle tuhannelle. Se mikä
tälle jnl,lnlle antoi suuren wiehät»tsen,
teki sen historialliseksi merttihctkcksi,
oli se, että siellä esitettiin ensikerran
suomalainen ooppera ,,Pohjau neito" sä-
lueltänyt Merikanto. Inhlnn yhteydessä
oli kansnnwalistusseuran wnositotons
ja joutui seura miltei nudcn johtokun-
nan johdettawaksi. llusi eduskuntam-
me on runsaasti tukenut »liaittiudeu
Mtäwiä ja on seura ollut tilaisuudes-sa toimiutaansa laajentumaan. Se o»
myös saanut osittaisen tiellou wäkijno
mien knljettamisellc rantatiellä, Rait-
tiuden Mstäniicn Uniosikokolis wietcttiiu
Haminassa. Nuorisoseuraliike ei saa-
nut tänä wuonua waltioapua edus-
kunnalta, 3cn toimesta on alulle
pantu rahateräys muistopatsaan pys-
tyttämiseksi runoilijaIH. Erkko wai-
najallc. Tuomen Nuorisoliitto wietti
wnositotoustaan kesäkuussa Oulunsuus-sa, Työwäenliike on nmassanuue yhä
woimistunut, tnten »vaalitin osoitti.
Mainittakoon Helsingin sunremmoimm
työwäentalon walmistuniinen. Gen

totuuksista ,naini!takuun !,! li p
tammikuuta Tampereella pidetty toi-
nen maaumuokraajien kukuus jussa oli
<i2,0(1<) mnanmuukraajaa edustettuna.

Kansanopistoja on syntynyt uusia
Hartolaan ja Näisälääu, juten kansau-
upistoja un meillä ,'^, Tyumäenopis-
toja on nyt maassamme 5, Mlemmän
opetuksen alalla un mainittaiua ensiksimctsmchoitu-opetnksen siirtyminen yli-
opiston maanwiljelyStiedcknnnan yh-
teyteen. Ewon metsäopisto siten lnk-
tasi, Polytetnillinen laitos iliuutcttiin
teknilliseksi korkeakouluksi, Kansaiwpe-
tukscu alalta mainittatuou wicln cdus-
funtaiiunc työ yleiseu uppiwelwullisuu-
den saamiseksi, Tawanmukaiset yliupis-
tolliset lomaknrssit «vietettiin, yleinen
tausakonlukukous wietctiiin !l— i:j p,
kesäk. Eduskunnan myöntämillä wa-
roilln parhaillaan hommaillaau niunen
tuulnisan teoksen snumextamista,edus-
kunnan myöntämillä luentuwarmlla jär-
jestellään luentoja ympäri öuuinen
niemeä. Mainittakoon »vielä, ettähalli-
tuksen myöntämällä matkarahalla ou
kirjailija Eino !^eino nykyään Italias-sa, täcwtäätsccu Danten kuuluisan Di-
wiua Coincdian suomeksi, Muistopat
saita pystytettiin Mikael Aqrikolalle
ja Torkel Knuntinpojalle, molemmat
Wiipuriin Sakari Topelinksenmuistu-
patjasasia un wireillä Taideteoksista
mainittakoon Helsinkiin pystytettysuih-

knkaimu, joka niin sinne» myrskyn o»
osakseen saanut, Tnomalaiscn knlttuu
nn ilojuhlana luoidaan pilaa Ilnväs-
kylän suumalaiscn lyseon '>N-n,>notis-
juhlaa, Mertkitapanksina maiuittatuuu
Mvistystyön alalta, että Tietusana-
kirja hommassa o» päästy niin pit-
källe, että ensi ja tuineu wihku un ju
ilmestynyt. Tämän annilla puistetaan
lipeä pnutus tällä alalla, Aleksis Xi
wcn 3eitscmän nieljcstä" on ilmes-
tynyt taiteilija Axel Kallelan kuwitta-
mana Kalemalau tnwitnshuinma un
wirei<lä, maikkapa Unkarissa näytää»
pääötiiwän edelle meistä, sillä siellä o»
ju Kalcwala knwattmia ilmestynyt.
Ominaisen merkityksen tälle wnodellc
on>nt antaneet kautta maan »vietetyt
Snulncn sodan sa<au>uutism»!stuj»l>lat,
joita m m, Lapualla snnrcmmuisesti
wietettiin Olisihan paljun wielä ker-
rottaman tältä alalta, mntta riittäköön
>v tämäkin usuittamaan, ettei nni ole
silmiä tllnvinkää» työn>uai-
niuilla.

kuolon saaliista tai)tt)nec myösmai-
nita. Mainittakoon, että Tuomen laide
menetti kaksi hnomattawaa cduslajaa,
Suomen näyttämötaide suurimman
edustajansa, Aenjami Leinon, Hänen
alaanja oliwat sankari osat ja piirsi
hän niillä niinensä »nhoittumattomasti
näutelmätaitecn historiaan, Kuwan-
meisto taide menetti Rob, Stigellin,

Hänen teoksistaan mainittakoon Haaks-iriktoisct" jota pronssiin walettuna
on pystytetty Helsingin Tähtitornin-
»miorelle. Snomcn nuorisoseuraliike me-
netti perustajansa, isänsä Matti Tip-
pola», Tiedcmicheuä tu,!nettu ja tun-
nustettu oli professori K.G,Leinberg,
Wallioucuwos >', L, Lindelöf oli huo-
ixattaluassa yhteiskunnallisessa asemasisa. Hän oli aikanaan kouluylihallituk-
sen ylitirehtööri, Oli waltiopäiwillä
porwaris-, pappiö- ja aatelissäädyn
piihemiehcnä, 3arkeissa yhteistunnalli»
sisja asemissa olleena mainittakoon
myöshowijahtimestariC, Linder Kaup
pias K, H, Renlund wainaa on tun
ncttu suurista lahjoituksistaan, Karja<
lan puolen wäostä mainittakoon ru-
noilija Eetu Lohipoita ja konttoristi
N, Mallenius, joka jo P.Hannikaisen
kalissa 60 wuotta sitten perusti «Ka-nawa",nimisen sanomalehden. Paljon
uuraita työmiehiä jää mainitsematta,
otimme tähän waan huom.ittawampia,
Ensi nnmerossa jatkamme katsaustamme,
silmmllen silloin pääasiassa rajajeudun
>vail>cita ja erittäin oman kuntamme
waiheita wiime »monna.

M,..o
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o» warteen olettamakohtuus lauseiden
laajuudessa, mälimerttien täytlämises»
ja, sanain »valinnassa y, m.

6 Ajatuksen juotfuu tulee olla
yhtämittainen, ettei se harppaa yhdes
ta asiasta suoraan toiseen.

?, Kirjoitustamasta täytyn käydä
srlmille, että kirjoittaja itse uskoo sen
niitä kirjoittaa.

X, Mitä maiteammlllta se asianäyt>

tää, jota tahdotaan lukijalle selittää,
sitä huolellisemmin täytyy häntä joh-
dattaa sen käsitykseen.

9. Suoranaiselle kirjailijalle on
suureksi eduksi lähennellä esitystamas-
saan runoutta, siltä kuitenkaan rupea
matta runotyöhön.

lv. Oilein sopimaa ja kohteliasta
ei ole, että jo oitis alussa otetaanlv»
tijalta mahdollisuus mähäisteu huo
mautusten tekoon; wiisaimmin menette»
lee se, jota jättää lukijakunnan itsensä
löudettäwätsi kertomukseen panemansa
»viisauden tären.

Siis tynät kouraan ja Terijoen kir-
jeen maihtajilsi.

Onko uskonto yksityis-
asia?

Nuusenwelt sanoo, että »stunto on ih-
misen ja hänen luojansa »välinen
asia ja että on törkeää »vaalia
tietoonsa miehen uskonnollista
lantaa politiikassa.

Meidänkin »vaalitaistelussa ratsas-
lettiin paljon uskonnolla. Leimattiin
toisia jumalantieltäjiksi j, e, p, Tah-
pommc tässä kertoa mitä yksi nykyajan
tunnetuimmista miehistä sauoo asiasta,
Amerikan prcsitcntn Rooseweltillc,

Ennen maaleja saapui kyselyjä mr
Taftin (prcsitentin ehdokkaan! uskon-
nollisesta kannasta, Noosewelt ei tah-
tonut »vastata ennen waalitaistclun
loppua. Nyt un hän »vastannut erää-
seen semmoiseen kyselyyn seuraawaoti:

Hywä Herra!
Olen saanut teidän kujeenne, jota

osaksi kuuluu seuraawasti:
Samalla t»» melkein yleisesti »vaa-

ditaan, ettei uskontoa tule sekuttaa po-
litiikkaan, niin kuitenkaan ei ule epäi-
lemistätään siitä, ettei sitä tehtäisi, eikä
äänestäjäjonttu, jota ci ole katolista,
halua kannattaa miestä, joka on roo-
maalaiskalolincn, mihintäiin ?)hdys-
»valtain wirkaan, erittäintään ei presi-
dentiksi 3eu jälkeen koin republikaa-
ninen pnolnr nimitti Taftiu pesidentin
ehdokkaaksi, on kierrellyt suoranaisia
waatimuksia olla äänestämättä häntä,
kosla hän on uskoton ja hänen n>ai-monsa ja »veljensä owa> roomalaiska-
tolisia.. , . Jos hän tuntee inyötätuutoa
roomalaiskatolista kirkkoa kohtaan,koska
hänen mainionsa ja wcljcnsä owat kato-
lilaisia, melkoinen joukko äänestäjiä un
micttiwä hänelle tappion saattamista.
Jos hän taas un uskoton, merkitsee se
»varmaan tappiota.

, . ,Minä kirjoitan tämän kirjeeni
main siinä tarkoituksessa, että antaisin
mr Lastille tilaisuuden antaa maail-
man tietää, mitä hänen uskonnollinen
»vakaumuksensa on".

Olen saannt »vaalitaistelu» aitnna
useita sellaisia kirjeitä tuin teidän il-
»laisten tyytymättömyyttä >vr Taftiin
uskonnollisesta syystä, toiset sillä pe-
rusteella, että hän on uniwri ja toiset
sillä, että hänen epäiltiin tuutcwanmiel-
tymystä katolilaisiin. Minä en was-
tannut yhteenkään näistäkirjeistä »uaa-
litaistclun aikana, kosta niinä katsoin
suorastaan törkeydeksi nostaa esille sel-
lainen kysymys kuin miehen »stoimol-
linen »vakaumus siinä tarloituksessa,
että sillä »vaitntettaisiin »valtiolliseen
maaliin.

Mutta uyt tnn waalitaistelu on ohi,
ja tv» ihmiset »voimat tyynesti aja-
tella, mihin sellaiset esitykset kuin ne.
joita te kirjeessänne teette, johtaisimat,
mi«ä tonvon tailv!!tta»va»i heidät miet-
timään ja minä olen »valinnut teidän
kirjeenne wastatatseni, kosta te tuotte
esiin molemmat seikat, jottayleensä uivat
esitetyt mi Taftia »vastaan, nimittäin,
että hän on unitari ja myös, että hä-
nen on epäilty tuntewau mieltymystä
tatolilaisiin.

Te »vaaditte, että mv Tafti» un an-
»ettawa maailman tietää, mitä hänenuskonnollinen wataumutse sa on. Tämä
seikka on puhtaasti hänen oma yksi»
tyinen asiansa ja se o» hänen ja htknen luojansa wälinen asia,hänen oman

omantuntonsa asia ja wantia sen tete
mistä julkiseksi, jotta se» johdosta moi-
taisi rauqaista miestä waltiolliscsti
häntä tuomitsemalla, on ensimmäisten
periaatteiden kieltämistä meidän halli^
tusmuudostamme, ,ota takaa täydel-
lisen I'iskonwapandcn ja jokaiselle ihmi-
selle oikeuden toimia »otonnollisissa
asioissa omantuiXonsn määräyksen mu-
kaan, Mr Taft ei ole loskaan pyy-
tänyt minulta »cuwoa tässä asiassa,
ja jos hau olisi sila pyytänyt, olisin
minä pontcwasti ncuwonnt häntä ole-
maa» tekemättä uskonnollista kantaansa
tunnetuksi.Vaatimuksella, että jonkun ehdok-
kaan »skonnollinen kanta on tunne-
tuksi tehtäwä, ci ole mitään merkitystä,
paitsi siinä tapauksessa, että siilä joh-
tuu hänen hywäksymisensä lni tuomit-
semisensa tämäu hänen watanmutsensa
wuoksi. Toista uskontoa olewan tuo
mitseminen tarkoittaa toisnn uskontoi
tn» kuulujien kostamaa tuomitsemista.
Välttämätön tulos semmoiseen ryhty-
misestä olisi meidän ehdottoman oman-
Nmnonwapantemmchylkääminen japa-
laaminen siihen tauhistawaau olotilaan
jossa on wallalla uskonnollinen riitai-suus, jokn niin monessa maassa on
hawaittu turnliollisetsi turwaamaa» wa-
pautta, uskontoa ja kaikkea edistystä
siwistykscssä.

Tuomita läpre>,sä nuhteetonta ta»
salaista siksi, että hän tnuluu johonki»
erityiseen kirkkokuntaan tai siksi, että
hän, kuten Abraham Lincoln, ci kuulu
mihinkään tirttotuntaan, on törkeälont-
taus ommitnnnouwapanttn ivastaan,
jota un yksi amcritalaisen elämä» knl-
makiwiä, Teillä on oitcns tietää, onko
mies, jota h'itee teidän ääntänne, puh-
das ja nuhteeton elämältään, lmmial-
linen kansatäymiscssään lähimmäistensä
kanssa ja lahjojensa ja tarkoitusperiensä
»vuoksi kelpoinen toimimaan hywm siinäsunressa »virassa, johon hän on eh
dolln, nuitta teillä ei ole likcutta tie
tää seikkoja, jotka oivat yksistään hä-
nen ja hänen luojansa «valista,

Jos ou oikeus ja laillista ,> astustaa
miestä siksi että hän un nnitari, lnten
oli esim John Quincy Adams, tntcn
on Edlvard Ewcrctt Hale, nykyinen se-
naatin saarnaaja ja amcrikalaine», jonka
elämästä kaikki hy»uät amerikala>scl
owat ylpeilä, silloin ulisi yhtä uikcin
kannattaa tai »vastustaa inicstä sen
»vuutsi. mitä !,änen inie!ipitce!,sä on
wanhurstauttamisesta uskun tantta, lai
sakramentin jakotmvasta tai opista, että
tullaan autuaaksi tekojen kautta,
te kerran sellaiselle radalle astutte, niin
siinä ci ule terrassaan mitään rajaa,
mihin te laissa »voitte pysähtyä.

Tämän »verran siihen, että te luette
mr Taftille »viaksi, että hau vv »»»itari.
Nyt siitä, että te luette hänelle »viaksisen, että te arwclette hänen »vainionsa
ja »veljensä ulewa» roomalaiskatolisia.
Nyt sattui niin, että he eiwät ole.
Mntta joskin he olisiwat, ja joskin
Taft itse olisi roomalaiskatolinen, sen
ei pidä »vaikuttaa pienimmässäkään mää-
rässä kenenkään miehen kannattamiseen
häntä presidentin asemaan.

Te sanotte' että ääuestäjäjoukko,
joka ei ole katolilaista, ei tule kannat-
tamaan miestä, joka on roomalaista
tolineu, mihinkään Ihdysivaltain »vir-
taan, erittäinkään ei presidentiksi. Viina
uskon, että kuu te sanotte tämä», te
töitcästiparjaatte maaumiehiänne. Mi-
nä en hetkeäkään usko, että meidän
tansalaistoweriinme tai»vähänkään huo-
mattanm määrä lansalaistoiuereitamiäic
woiwat olla nii« ahdasmielisen teko-
pyhiä, eitä tieltäytyisiwät äänestämästä
läpeensä nuhteetonta ja telwullista mies-
tä, koska hänellä sattnu olemaan omi-
tuinen uskonnollinen »uakanmntscnsu.
Sellaista syytä ei saa kustaan esittää
jonkuu henkilön joko kannattamiseksi tai
wastustamisetsi »valtiolliseen wirknan,

Tiedättekö, että tässä Unionissa o»
monta »valtiota, joissa kansan enem-
mistö on uyt katolilaista. Minä pa-
heksuisin mitä ankarimmin sanoin näissä
(tai jossain muissa) »valtioissa olemia
katolilaisia, jotta tieltäytyisiwät ääncs-
nmstä mitä tytcuewintä miestä, kosta
hän sattuisi olemaan protestantti ja
tuomitscisin aiwan yhtä ankarasti pro-
testantteja, jotka päinwastaisissa ta
pantsissa tieltäytyisiwät äänestämästn
katolilaista.

Valtiollisessa elämäosa, minä olen
iloinen sanocssani tämän, olen minä
tuntenut montamiestä, jotta owat »va-
litut ja taas »valitut uudelleen »uirtoi
hm piireissä, missä suurella enemmis-
töllä heidän walitsijoitaan oli erilainen
uskonnollinen kanta. Minä tiedän ka-

tolilaisia, jotta omat ednstancet walit>
sijaknntia, jotta oma! olleet enemmis-
töltään protestantteja, ja protestant-
teja, jotta omat »seita mnosia edusta-
neet snurimmatsi osaksi latolisia malit
sijaknntia, Ia touqressimiesten jou-
kossa, jolta minä tunsi» critläin hymi»,
oli eräö juutalaiouokoiue», jota edusti
piiriä, jossa oli tuskiu muutama juuta-
laiucn taite» kaitkiaau.

Knikki nämä miehet sillä, cltä he
esiiulywät polilisessa elämässä, tulnoo
wat sen solwautseu, jonka te olette heit-
täneet amerikalaisia >, aanmichiänne
«astaan.

Minä uskon, että tämä tasmualta
tulee pysymään monta wnosisataa. Jos
niin on, tulee >en presidenttien ioukossa
olemaan protestantteja ja katolilaisia
sekä l>yw>» luultawasti aita ajoin ,»u-
-talaisia.

Minä olen johdomnutaijcsti toctta-
nut presidenttinä ollessani suhteissani
tatolisuskoisiin ameritalaisiin menetellä
siten, tni» ininä toiwon jontnn tuleman
presidentin, jota sattuu olemaan katoli-
lainen, menettelemä!, protestanttilaisia
amev>kalaisia tul)taan, loö iniuä oli-
sin teurannnt tuista menettelytapaa,
olisi» ininä tuntenut olemani telwoton
edustamaan Amerikan kansaa.

Minn» mimstcnstösjäui un »ytyää»
mmaktain katolilainen ja protestantti,
tristittu ja juutalainen, kuti» walittu
siksi, loska mi»»» mielipiteeni nuikaan
hän on uiarsi» tlilcncwä suorittamaan
koko kaniamme pamalsi sen wiran teh-
tewät, johon mi»a olen hänet asettanut,
Missään tapauksessa ei miehen uskon-
nollille.» lanta millään taivalla wai-
tuta hänen tehtäwienjä s»orittanuseen,
paitsi siinä capankscssa, etta se tekee
hänet hartaammaksi menettelemään ui-
kcudenmlilaiscsti ja uuhteettoma^lisuh
teissään kaikkiin ihmisiin.

Scmwje» periaatteiden, joita o» non
datcttl, »iinitettärssä jäseniä minun mi
tuétcvie-tööui, jutla omat fovfeimmat
luivunoinaijet minun jälteeni, Witan»
omaiset, joille on ustoltu minun »alli
tufjcni taittii» tävfeibe» lualtiotliöten
tehtäwicn toimeenpano, Jarnojen peviaat-
teiden mutaan tulee faitften l)l)>uieu
amaviffalaiöten toimia asettaessaan jofo
maalin tantta tai hallinnollista tietä
miehiä hoitamaan jotakin luutaa maassa
ylimmästä aina alimpaan saakka.

Wilpitlömästi teidän
\Jl)eobove Rousewelt

Eiköhän niillä, jotkameidänkin maas-
samme omat, waalitmslelun ja yleeusä
poliittisen taistelu» testäesjä. koettanut
»vetää »slontoa »vaalitaisteluun, olisi
paljo» »äistä sanoista Us-
konto irli politiikasta. Uskonto on ih-
misen ja hänen luojiansa »välinen asia !

M— o.

Ulkomailta.

— Wim*tmpitlu P»Nu»a!>«!fn. Mi»
sabonista tulemat liedut maan sisällisesin
asemasia tuulustawnt l)i)iiiiu ljuonoilta,
Wilhelm dii tähän saakka toimineen to«
foomuBb,iiUitnfj«n hajottamisen lautta

saattanut maan f etiai cn asemaa», justa
«i yksikään Porlugalin koetelluista waltiu-
mieh stä näe minkäänlaisia pääsyä, itu»
ten jo otalsutliintin on Veiraun ponnis-
tukset uuhen kabinetin muodostamiseksi
rauenneet lajiin. Hän jätti tehtäwänsä
jälleen tuninlaallc, jota sen jälleen tarjosi
kabinetinmuodoslamisen Azeuedolle, Tä-
mä ei tunmunlaan te'l)täUiän iuaileud^n
muolsi ottanut sitä maataan. 2<n jälkeen
sai kutsun saapua kuninkaan puheille
Sebastian T e I ! e 4, joka on ollut
Amaralin kabinetissa sotanunislerinä. Tä-
mä onkin lupautunut yrittämään puistaa
pula. Epäillään kuitenkin, ettei hänen
onnistu ennen tammikuulla tapahtmiHia
parlamentinuudelleen kokoontumasta muo-
dostaa kauan elossa olewaa ministeris-
töä.

— Serbian trunnunpnnssin i» l>ä>
ne» isänsä wnlit käy»vät l,l>ä tireäm-
miksi

Kun luniugas jofu päiwä jittcn
johti waltalnnnanneuwoston fofouöta,
saapui neulDoéfiiionwfeiMi futfuuintto-
»«ma myöskin kruununprinssi. Hän
kieltäytyi noudattllinastli isänsä fefto
tueta poistua salista puolustaen ttte-
netteinään feurauxilln selityksellä!

Mina olen tuleuni funingaS ja on
tniuuda oikeus olla Millä!"

Tämän jälkeen ,ättiwiit kliitki ni>
nis«rit salin.

— Tllltiii iiarlainentiii vu!,cc>ljul>.
«Jan luooli. (ibii£-taialnioiH'oii istunnussa l, f. I'iiii tlip!il!t>,i profiben
ti» maali.

rot-ö
vkii» niäimnriiniii inricytijfH'iiniu

likin UHlllitlill follllC d)fn'l,i-Miß
ta fnlttaiii titten määrää i)l)hni|

Walititt fiuiliuuat Tniffi lUlOttumi
laifeen fuolueefeen,

— Taistelu tvuc-tcia lunotnnu ;.')l|-
bi)oumlluic'fn. Morfuiu tuoinioivtuin
iUiissjoimii waltioojn on pä!iittäiu)t tur»
tottaa Stanöarb Oil li:in Indiunao-
[a ja Neplivlic Otl li:in Missourista
lualtion alueelta jelähajottaa 2£u>teis
Piercc Oil li:in Hi, kousista tuoni r.i
samalla juiaijen mainituista yhtiöiota
ruaffainiaan öO.UUU dollarin sakkoja,— 40,000 työtöntä Berlinissä.
£i)öttönuiiu lufu eri ammattikuntien
ftsfmibcciia Verliniosä on >u>t toti»
meluton öjöocttelöien jälteen nouöfut
yli 40,UUU.

Helmikuulla toimitetaan uusi työt»
tömäin nljteciUasfii ja Mätään, että
niiden lufmiiäärä on ftfft Herennyt
nousta mielii .paljon juurcnmmtsi.

— Kapinallisen muutalaislegiunlln
johtaja, kapinalli inulMlaislegio
lian johtajasta on tenrali XJyontey
tuttin!uts«sjaan jaaitut seuraalvia tie-
toja: Tässä ei ole kysymytsenä nii-Z»
tään fceitoi Mt)obe«t<3, kuten alusjw
otatsuttilii, maan eräältä hm v, Rhu>
beniSta, jota on ollut jotaiiKirjalffa
&<albci'je<;n arbonaiiöfiiipiieri .Hiiitan
fotar-etfetlä setä nu)öl>entmi)i ottanutosaa rebtituutaau Her«roseja nwötaan.
oilloiit lerrotaan hänen anastaneen
komppanian tassan, jonka tähden ha»
erotettiin Soffan armeijasta. Usc°
vin jfitfailujon jälteen tuli hau Raus-
fan liuiufalai-jlcaiouaciii. Von 9ttjö=
den on muute» liroin toimelias mie»
ja fangen urhoollinen sotilas, jofa
ymmärsi hanttia itselleen suuren luot»
tamutscn tolwerienfa keskuudessa,
,Hän tulee muitte» syyllisten fanSfa
wrdettä>l'ätsi wtcwileutee».— Serbian sutawalustuswautl'
mukscl. Zerbiau sotaministeri on
maatiunt stuphtiualta tymmeuen ja
puolen niiljonait nlnnääräiscn raha»
mää>mit!>», nkieten töitten inini»ie=
riitä 800,000 'a uffotnaamlnt&terlltu
200,000 btnana, jotta esitettiiu ,lup-
shtiualle fen salaisessa istunnossa
mahdollisten fototarpeitten fortuaami-
seksi.

Kaikellaista.

- poltti 16,000 dollaria koe
teltaksensa miehensä raskautta Chiga»gossa oli oifeubcn edessä wiime wii-
folio sangen lianvinainen nwioriita.
Mls Cl>arlottc Weiql»tn>an oli haas-
tanut micsiensä ,'ikeuteen syyttäen häntä
elatuksen lainiinll)ömiic^tä. Oikeudessa
waimo lerwi uwioeläinästänsä, sanoi
että suhde miehensä kanssa hänellä oli
ollut kylmä, cisanonut tietäwänsäsyytä.
Ha» oli kerran lähtenyt totoansa, mutta
miehensä ci ollut käynyt häulä hake-massa takaisin, ci ollut loälittännt mä-
häätääu hiilien poistumisestaan Hän
oli palannut takaisi» ja luullen ime
heusä kylmää» kohteloon olewan syyn
siinä että hänellä oli perimiänsä"ra-
hoja nom 16,000 dollaria, hän eräänä
iltana miehensä läsnä ollessa poltti
nuo val)at wiwocn että n>älit siten
lämpeuewät. Miehensä katsoi äänettö-
mänä vahojen polttamista, ei yrittänyt
niitä pelastaa eikä nuhdellut, mutta
kylmä käytölseusä ci lämmennyt, Uit»
bellcen lähti waimo pois, mutta mie-
hensä ei häntä nytkään etsinyt eitä lä-
hettänyt rahoja, maitta liesi että ta-
hojen poltettua »vaimollansa ei ollut
millä elää, Waimu sanoi olemansahalutas palaamaan takaisin totiinsa,
jos miehensä sitä waatii Mies ei oi-
keudessa tehnyt mitään huomautuksiamaitonsa kertomukseen, paitsi siihenettä hän ci olisi riittäwästi antanut
rahoja perheen elantoon. Mutta kun
»vaimonsa tarjoutui painamaan kotiin,
sanoi mies että hän mieluummin am
taa oikeuden määräämä» elättee» jos
wain saa elää erillään »vastahakoisestapuolisostansa, Oikeus määräsi elät-
teeksi 28 dollaria kuussa.- Uelordi selin. Twaimsoovo,
(Ma ?Utie Tewell on warmaanti» sär»
ke»yt veforbin tiail)buttae«sfaan »vanha»
raffauben ja tavttuesSfaan uuteen. |)ä--

iiclfä oli t)i)iuin >l>amtal« mies joka
jiitti (aifen omalfuttben lestellcen Hau
tajaiftlfa ajoitti leéfi jotifuttmoifta su
nm ilmeitä. Mutta liantajaisista lät-
sikin (élti Robert S, McDcmieli»
fnuc-jn ja meuiuint l)c juovan päätä
tuomarin Viittoilin foiittooriiu, joka
tcfl. l,cidlil inicheksi [a lunintoffi keske-
näön Ia fitten sitä mennä Mihtäs'lii» l)äämntfnlle. Cli leski sanonutmufn joutu» tattottfettanfo !nl,du«ta
maan Ijäntii murt)el«|nan.

Mahallasanotan», »antawan
kaitkea. Norjalainen tirjailia Arne
Garborn lllettrlee seittoja, mitä rahil-
la ei saa. Kas tässä:

ruotaa, mut ei ruokahalua:
rohtoja, mut' ei terweyttä;
säntywaatteita, mut' ei unta;
toruja, mut' ei kauneutta:
komeutta, mut' ei wiihtymystä
namua, mut' ei ilca:
towereita, mut' ei Mäwyyttä:
palwclijoita, mut' ei uskollisuutta;
harmaita hiuksia, mut' ei kunniaa:
tyyniä päiwiä, mut' ei rauhaa.
Kuoren taiten saa r halla, mutta

ydintä ei moi osiaa,

Ia kuitenkin hallitsemat rahat maa»
ilmaa

Wihcltäwiä puita. »Muli
taalisella metsällä" Länsi Intian saa
rilla on omituisesti muodostuneet leh-
det,"^Ätta soimat omituisesti tuu»
len puhaltaessa, Barbados»saa«lla
un on laakso, jossa tiheään lasmaa
sellaisia puita, ja lv» pasaadituuli pv«
hallaa saaren poilti, tuuluu maini-
lusta laaksosta alituinen m^litul ja
wihelt wä ääni. jota öiseen aitaan tun-
tuu oikein kamalalta ja mastenmieli
seltii Eräs akaastjalaji, jota tasmaa
Sudanissa Afrilan mantereella, kutsu-
taan myöskin ,wiheltäwätsi puuksi".
Se» wesoja turmelewat usein hyön-
teiset, niin että ne paisumat ja saamat
omituisia pyöreitä muodostumia, 3 -
5 sentimetrin laajuisia, Sittentun hyön»
teistoutat omat ryömineel ulos kolos»
taan, t !ee puista soittokoneita, jotta
soimat kuin flöitti eli huilu tuulen pv»
haltaessa.

Päivälista.

!»,42, ll,H>, !,!!l»;,>!>Viipuriin:
8,08, 9,18 ja 11,58.

Junnt, jotku jjysähtyvät Raivotaan:
12,80 piiiv., 5,a0, 7,16, li,07 illalla ja 2,«,
aninuyöstii.

Pietariin: 8,11, 6,57, 7,35, 7,65, 8,.w,
10,1b, 11,m, 1.34, 2.3, 4,0b, 4.59, 6,35, B.ift,
9.88,

Viipuriin
8,52.

Junat, jotkfl pysähtyvät Kaivolaan,
10,«, 1-2,07, 4,57, f),52, 10,47, 2,27.

Junat, jotka pystihtyvat Terijoella
1(),4«, 8,11, 11,5».
Pietariin: G,ao, ?,«!, 7,*7, 8,12, y,ao,

U),S4, 1-2,14, 1,32, 2,51, 4,28, 5,17. «,66, 8,86,
!).6H.

Junat lähte vitt Kaivolasta :
Viipuriin: 7,4U, i),5», 11,88, L,«,

ti.27, B,ao, 9,33.
Pietariin: 5,53, 6,40, 7,37, 8,40, 9,6»,

l,l'l, 2,18, 1,48 6,17, 7,57, 8,40, 9,5». 1.»9, 2,13.
l,«, 6,17, 7,57, l»,2».

Postikonttori asemalla on
avoinna:

.loka arkipäivä klo !!— 10 ap.,klo I—2
ja 6— 7 ip. Sunnuntai- ja pyhäpäivinä
klo 9—lo ap. ja klo I—2 ip.

'

l'ulllt«lnll»t<» »x«m»ll» :

lt»ut»tl<>!> ,)lk»t»v», »li<»«tt«l I:
aika.i

Kantatien tavarakonttori:
Joka arkipäivä kello H— II a. p. jn

12—4 i. p. (Hels. aika.l

Terijoen Nimismiehen konttori
on auki joka Tiistaina ja Perjantaimt klci
10- 2 piiiväliä.

Mipuriss» Kamalan Kirjap, O.«g)
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