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luennot
Terijoen Kansakoululla

Perjantaina t. k. 8 pm» ja
lauvantaina t. k. 9 p-.na
alkaen klo g i.p. luennoivat

Maisteri Hytönen
ylioppilas Parmanen

Caloustictecstä ja Ctologiasta.

Tervetuloa (tuulemaan!

ögo oJy> <V> «V» <V? <^>

oj^t_A) ds9 dflo dso <V>

Le/jte/nme
tilauksia
ottavat:

Terijoella

Terijoen
nuorisoseuran
jäseniä pyydän hyväntahtoisesti lu-
nastamaan tämän vuoden jäsenliput
apteekilta.

Uudet jäsenet tarmokkaasti
mukaan.

I. Kaarilahti
m.-k. kirjuri.

Nlllenlllvlll nummltll.
Jivfcttiiin on painolta ilnieshjiuH

fenCKUfin oifeiistoimitnsfuiinaii fertiv
in»s oifeii-Jtoimiiinaotninnio luuonmi

1907. Setoåtelenwra tätä (juomtota
l)erättön>öä teosta. Ciiljan fe tuwal-
luun Ijiétoriau näiltä päiwiotä, joita
olemme luiettämvt. Dn&OTI (c tvk»
mille polmilie jätettunixt tetojeiium1,

lXirnK'tiiFik'llllll'e, töittämme tuomio.
Naaotuwanoiteiitsiosn oli ifuoben

1(JO7 ajaiia toiveilla taitoaan 9,-117
siwiilijiittiia, SHfä^S e&CÄtfeÄtö
tombeUa oli 811, iHifosjuttuja oli
ra^stKwaiioitentsisjli 19,664, iiijä=
ys ebelltfeen touotont tixxtdten oli 70
proi

.ti'il)lafiriutaiioi:kiufjiefa- oli ftoiili»
juttiuia 1907 miroillii 84,145 ja rifos»
juttuja J(),(U(). Nitoojiittujen lut»
on muissa lääneistä iuiilK'iiti)iu)t nmt
ta yhdessä Uiöiit*j'ii ie on uoiissu! ia
se lääni on - Wiip>ir in Iii n ni.

Homioitvulsiosa 1!)U7 tuluessa oli
7,203 jiiuiilijirttujo, joilta (i,(>55 l»c«
lojuttua, 648 walitusjiittua, iik'to
juttujen liitu oli lijääutynyt cbclli=
féwä muodista, UHilitiiejiittu^u liitu
Ukiijcutyiint. ihMfovjuttuja oli how,°

oiitieurjioja 11J07 ajalla 3,100', noista
45b alistettua ja 2,121 loalitnota,
:){itos>j.uttujen liitu l'deUi.^<'» muotien
iwiMxittuno o» tv h t u wos t i Ii
s a a n t 1) n y t.

-Scnaöiin oiftMi«>ojaotoöfu oli 1907
ajalla Hör! ijuttua ja 751 ntos-
jllitt-UO

SuriiUifin uunit iiiiuiu iiuiiiciot mo«
iie*ju jitijtecsfu. Silmäilemällä mi-
ta (.juomaa enfifji j-en liuolestuttaiu.vn
afton, että r it oIlisu v 5 on
vi aasfa in m e lisäv n t i)«
ii i) t., Jtcmöttjä'äiiti)iiiitteii on toljon-
uut wuosi Muodilta, 19U6 oli jc jo ta»
iiirtai&tö korkeampi ja l!)O7 jc fol>o|i
i)l)ä yleiimui,,

tarifafitoesfu crilajijia
rittomi4fi"ia: forfoiDirt miiitctroita ha
imntami, citö j^otettgjon ja tuoniittu-
jeu hMl>lo'io<!N lututnuiiiräii Ijuontajt»
taiDiiiiiiwt lijuyts^t pääusiallijcsti toi)-
oistuwat niihin l)eufiiöil)iu, jotta o-
mat oUeet ji>t)tet^t Maisista pionin»
»»isiä rifotifieta ja l-iktomufsista, [ovä
ta .puljultaan woi!!!ao,su olewan rito^>
lain 12, 43 ja 44 luwnissa, Riutta
jeUuifetfin ritoffct tull,'»: wätiwalta

rak-autoiniituf j«sfu oloixia wirtm»i>)'

ta »vastaan, pahoii»pitrl>), ryöstö i).

ui. nätywät oodlccnfin luarsin l)uo-

uiattiiuiaöfa iiHiarin Olleen lijäänti)-
mäÄfä cDeliifiin luuoiiiu narrattuna,
:'Ji'i)ösfiv on tiivfe io t a r iIoI
sis t a fi)i)totti)jcn ja tuoinittnjcn
lh'ii.filoihen liitu mdfoij-esti liMintl)-
ui)t. iöi-fcieitä rifofffeia tuoinitinjii.

ilöitxMi lulritiuöiära' oli luuonua
L907

—
1,U58, [MM— i)Uy ja 1901- 944. Tuima huomio on ikliwää,.

St' «sottaa laitta muuta fuin tan?
iaiiiiiie odioMmistä, 2« osottaa, että
illiniien jalostaminen ja fol)otta.iuiiuiit
lei miiiiH' untoficn taistelussa ole tul»
lut tMlin feltixfeti alll>wiiwat»lsi, Cci
ole ollut toliin laaja joukko ihmivsy»
däiiinic» räiudftöä rnuvaainassa.^
iietySJi,. ■ on täejii, joukossa niitäkin^,
jotta iHMitteien inrffertainina oivat ri°
totien teille sortuneet unitta äärettit»
»iän fuuri on joiitto, jota raaiotuneeii"
il)inik'niä niin ivaan >'i>tosto'i,liin joi,-

Joinmfin ilättui huomio.
milliä» unciliiS niin riitaisia, ,<>laibl'!i,
laisista t>url,ista nsioisw iiK-ntinciii fii»

räiiin. 3c on tullut wälttaincittö'
iiiäfji lauwfji. Et«!fiu iiH'ibiin pita-
jäöjä > iidillään ja kärnjöitä tiinbiiaii
el>fä i'iH'iiiniiäii tuin miö)iiäiimuualla,

Mii/lutotaan aita fi«llä, fulnrot.iaii iiri
roia i, n, e

NäiiX'!! N!,!,^!0!00>!

wuiwan ln-rirttiöiii rajaiiMitnlaijiafiiia
jatklenuian. iniiv turha färäjöiini'
non. Sillä tainalki alenemat fiiuiili-
jutut. Pontcwami nwli?'tiioh)öl)i3n,
ponteunuiii iuibiv.tiiöti)ö()öii,sillä ta
walla aloiuMiHit riitosjufut. .suju»
tiäitniäiuii >mdistnc'N!,mlla, lainjäti-
bönnöii amulla pois cfäfoljtia,
fi)iit'iiniäa'ii tkbon ja lualiötufjcii au-
ra110 raafuutta, riuHiutta,.h)liDäiinwii
i iiv»f obä111inet*J t l)t)lt>än laipl>u:'ta, il;
intstniiiiicii itäuuui1, [illoin moibaan
foliota (a tirioittaa lulmiilk' polwilk'
paljo» txiiiniinuii Ijistorion Icljti toi-
luivtaiiiiiK', tuin oifeustortoiiiiK' wno°
fielto J!)Ö7.

Xoiuuniiuie, otto oMstoi&KmMt va
jaieubiiUa ottawat ihutHja toimiin
inuäau tällä asiansa, toiiuoniinc tttä
sm työn tulofjfna foittaifi aVSa, joi

loin nuTaviauiiiK' luoitaifiin usfoa ja»
nat:

Wlilisti<s on tDirit'i'ti-1)
järfi tjintki iKfätettt)."

Ä>i ik k o

Uusi ammattikunta.
yii'iia'fo ie l)iioiio)en aitoien, ;nuttn-

tunnaiUannue iimllttjcUHin puutteen,
ludifo fitucclli-ötcn täiittoibfit [)ölii)=

mtStä tobi&Pattid ilmiö,että IcrijwUa
fölcifapotoiniiiiciion niin fonmoti il
tfläiitoiuit. St on tullut jofuuijiuKil
ietji .niin laaiallc lilotlunniJfiHettä
moi fanoöuuhen anuiuiittifuniuin näin
inuoboätuncen. Täniä ilirtca limvai»'
to pdEoittoa tootviteleinaaitlätn epä-
tohtaa muntniualla kinalla, sinillä
M.jalyläs!ä, filten tolaamme !l>oi sa-
irtm, teillä jn>lwui Pietarin eteliifesni.
un aina ollut perin ii>ai.tcn eitöä fa
lafopialoiiutéla. Ciiljqn >vie«!'jn

Hifiiwvlmi 'toki, josfa bH ki »)W olöii
iélaifiHHifoitfijoiiion «Jtiti loirfrä fan
tajouffo. 3icltä on imifi juomia häi-
tä ööimäriä teitä unrraiinut Nilaamme
oitiöipaitiion WrnäiÄtä päin tullut
faupu-ö.ti'lijoita. vi- titleitiat fiionui-
uecn t!H,,!il', imniroiit tattnKanfo ja
tao? po!st»w:it, JBSSpB lieibäf sitten
Matin fiini, on lÄräjmminei! liidän
fanc'kwn nnrilfeaa. Willu ne
sa<i WruiijiiiniKinotn tnmic tukiiuum
Mun enfin 011 fcirniiilfiitfn l>atifaUiii

iillä iDoiimaöfo nlcuxi lafiiunii' tässä
asi,assa on »im pt'rin lirwä. Nan»
naistiifiot ouiat »iin mitättömän pie»

säiliä miiiiK1aitoina hTrotoan in
!,ita»ppiaid«n fotoaSti liftiäiiti)' ,
Valitetaan niibeu nyt iuili|«uäit jotti
pullansa, Uienecftlö syy huonossa a-
josjrt, että il>iiiijct tähän aiiMiiattiiu
tai'ttnn»t, iva, lieto tuolin tauppc, jo
otettu aiiuou luomioUiijtwui, hymätl,.
loisena närinä. Oli miten oli,
mutta olisi jotain t«l)tan)ä. Jotain
jota woisi ajinnii jotoin ionifuittoa.
OitOan ioliuöä je titrmio, jota tämä
jouffo fyhoirä. ®e nylt« iDiiiiieijtt-
tiu itturfait pois nioiH'll Jaffarista,
luaittatili jofaincn penni tarmittailiin
viäiitifoen. 2>e onx-itaa nuoliisusta»!»
iik1 juoppoa tansa« ja fi^llnäö t^eil)in
jurfeatiil>iii<>net alkoholin faiVauffwn.

s.Diitä woitaijiin tchdä^ Poliisilaitot
feen ciituk' woi luebota, silla
eihän t>e looiiR1mitään. Onl>an lailla
ollut aitaa yrittää, Muttu^ toijaaUe-
päin kohdistuu toiincMiuifiiietnme. ©e
on fijlänmic johon uit1 taljboiiuiu'
luebota. täta tyläämmL jän>tän>äii
niittoa ci &)lene »mu poisteinaanluin
ft)lä itjc. Sen olisi ryhdyttälvä toi-
nieoti. Pohianm<iallu tim altoiwat
salatapatoilsijat tnfuistau, ftjteiiiiaät
fijlicn aftiffaaiti niistä luapaiitiiiiiaan.
Siellä aictettiin tyläiin raittiuspoliisi,
.shjläläiiift itK !fevtiinbec>t.uin ien uni
litjiwat, Miauiuiiiopivto-n (olitaja Wu\o
diatta eräällä lirioitntscssnan mai=
liitin, että k>» nxiifiitit* oli eriiiomoi
non. Se ftjtoii suorittamaa» [«n
toön, jota UKifiikiineit pc>liisil<,ntoo e
liuiiiiiit. Näin siellä UHUnmiiiiittiin
noivtii jitrfcivtci olennoista.

s>.'iuili|iiiiii!c uidllö okiUiin fi>ijui
ryhtyi slU!U'il>ii! toimiin. Woisiha»
fnlöliiiift uifoontiui afia<«ta ncl»uott^°
nurin. i)?ntto pöästäm'fi ltiiötiäi on jn
!pia», On peri» jiafaui, jos uit e»,»

nu1 fnfem1 h)i(äiiniuiu' pnlidietnmami.
Oiut on aita nollata nuorten jii luun
hain, sillä liinn aknuimati ineilk on
jos ■ialafaipafoimtnen »äin irmou
fuiÖSföunne veIwittaa

»»IlitÄ^n?' on tiiinsta futfnttuJDii
Mitlo

Ilmottajille!
.IlmottahaaC«ri)ohi"
lehdessä,silläse onenin,
mSii levinnyt lehti r*ja-
seudulla ja siltä on osto-
kykyinen lukijahunt* » »

/(uofåalassa
Rietu Niitoin
Opettaja Strömberg

Ollila
Esa Kihlström

I(aapala
A. Halinen

O. Y. Paavolainen
Esa Mustonen
Juho Seppänen
Paavo Kakon kirjakauppa
Lehden konttori
Juho Makunen
Urho Mäkeliiinon
A. V. Laukkanen
Juho Inkkarien
V. Toivola
M. Jantunen

kivennapa
Osuuskauppa

Joutseina
Opettaja Tnlvenheiino
YrjöKiuru

UusiftrHHo K K
Emil Sumuin
V. T. Auvinen
Oskar Lfndén

M. Anttolninen

KellomäHi
P. Ovaska

ojjo <^> ojjb <^p> <^y> ojjo

flfflp C&p C&P cSp sStLCSfL
«_V> «^si «V» «V» «V> <_^p

Huomiota herättänyt kirja
(latt,)

Remo Frommeius oli jonatin päi»
mana jollakin leinoi» tullut sietämään,
mitä hänen opettajalumppaninsä, pas»
tori Elias Rynttänen, hänestä tuo-
miotaftitulille uli ilmoittanut.

Tuo lauselma .Maisteri Fromme>
rus ja hänen towerinft wiettäwät
ujostelematonta yhdyselämää" ei moi-
nut olla häntä ftweellisesti suututtu»
matta, samalla l»n se häntä sywälle
louttas».

«Pirullisempaa tekopyhän lausetta
tuslin moipi tutaan letsly?" annosteli
hän mielentuohussaan.

Enslnnälin: pappi oli ilmaissut it>
sensä jontunlaisena salaurtlijana toisen
awioelämästä, josta olisi moinut tulla
siihen luuloon että hän,pastori 3lynt«
tsnen, todella jolloinkin oli hiimislel-
lyt toisen perheen awiowuoteiden ää.
ressä?

Tolselsi: papp, on ilmiantanut to«-
-sen ihmisen pyhimmät ytsiamioisuuden
asiat muta riettaana tekona, maitta ei
lulaan tostaan ollut tahtonut ilmi»
antaa herra pastorista että hän itse,
ollessaan tolmansissa naimisissa, to-
dennäköisesti oli ujostelematta mieltä»
nyt yhdyselämää ei ainoastaan yhden
tomerin,waan wälnntäänlolmen kanssa,

■■ .■ -"

sillä herra pastorillaoli runsaasti lap»
Na taitista toimesta awioliitosta.

Ia tolmannetsi: tämä pappi oli sa-
laisessa raportissaan ilmeisesti tieltä»
nyt »vaimo sanaa setä täyttäessään
tuota itsessään erinomaista ,tow«i"
nimitystä täyttänyt sitä ehdottomasti
pahassa tarkoituksessa, Hänen täyttä^
manaan se sitäpaitsi oli ollut pellmi»

Rynttäsen loulun opettajatammiossa,
jossa tämä, intohimoinen tupalanorja
ollen, puhalteli huoneentäyteisiä sawu,
pilwiä, ci papille mitään sanonut siitä
mitä tiesi. Hän oli päättänyt hillitä
itsensä ja isteä ainoastaan silloin,tun
oli »välttämätöntä. Mutta hänen sie.
lussaan paisui paisumistann pyhän ta»
pinan tunne, fitä mukaa luin aamisii
isänmaansa jesuiittain hänen selkänsä
takana puuhaaman jotatin pirullista
hcincn lutistamiselseen.

Kotirauha oli »vielä rittumaton, ja
hän tahtoi sitäkauniisti warjelln. Pas-
tori Rynttäsestäti» tahtoi hän wielä
usloa mahdollista parasta — sitten
tun pahin mielentuohu oli asettunut.

Minä en usko että se on totia!
ivastasi hän esimerkiksi juoruajalle, jota
tul, hänen luoksensa siwistyneen rou-
washentilön muodossa. - Te sanotte
eitä' pastori Rynttänen muta lirtto-
saarnoissaantin jo tähtäilee meidän
annoliittoomme, puhumatta siitä irs-
iis\sSti- ja hulluuturililla Mrta^lftlla,

mutta uiin törteätä mtuettelyä en sen-
tään ota usluaksrnj suomalaisen sie^
lu»paime»en puolelta,.maan otatsun
minä tässä oleman jotakin wnärinym-
märrystä sanankuulijain puolelta . . ,

Mutia täyläähän itse liitossa,
min ehta tuulette ja uskotte! wäitti
juoruaja,

E», minä en itinä astu Mont-
lala» tirton tynuytsen yli! san^i sil»
luin Ni',o Frommerus,

Mutta olettehan papinpoika? tiu-
sasl kaupungin rouwa.—

Ia senkötcihden minnn muta pi-
täisi tänbäkaitenlaisijisa patanain temp<
peleissä! huudahti toulunopettaja.

Smwtteto meidän lirttoamml
pakanain temppeliisi? lauhistui usto
waincn rouwa, silmät suurina lum»
mastuljesla.

Niin tuota tuli» ianoneetsi,
naurahti loinen.

Ia ha ta samalla huwitti yhdellä»
haamua tuin suretti tämä pittutaupun-
gille luonteenomainen itserattaus tai-
tessa, mitä oli omaa. —
!. Sen piirteen hän taupuntiin asetut»
toaan oli heti mortille pannut muissa»
tm tuin iistonnoUisisia asioissa. Hän
oli esimertilsi terran »vanhalle, mnitu-
tuswattaisimmalle taupungin waltuus-
miehelle tullut leilillä sanoneetsi että
Mo^ttalan lehmäin rlio«teiset rauta
tellot olisiwat wlilttämätlömäst, tutit-
tawat, jolta ihmiset saisimat rauhassa
nuttua ennen työhönsä nousemista.

mutta kaupungin patriarkka oli stitätupatlajutusta saanut aiheen lytätä
lotunaisen pääartikkelin Moutlalan ai-
nokaiseen sanomalehteen- ,tuinta esi-
isten pyhiä menoja olisi taitlialla tun»
nioitettawa ja kuinka tarjantellojen ta-
linakin sumeina syysaamuina mieliim
me muistuttaa tämän kaupungin altu-
asulasten historiallisia aherrutsia wie«
lapa wie meidät, ustonnollisessa kat-sannossa, symälle noihin ajastaikoihin,
jolloin hädillä kynnettiin ja aasit ta.
wiwät läsnä laitumilla ja Jumalan
miehiä koeteltiin tcmhistuttawiUa Joo»
pinposteiNa, kuten meitätin näinä wai»
tei.ia waltiollisina aitoina."

Reino Frommerus oli tämän ru>
nollisen art»ttelin lukenut! ääneen wai»
mollensa ja sitten hän sen sanomalehti»
numeron oli lähettänyt eräälle ystä»
wälleen Helsinkiin, näytteeksi millai»sessa ilmapiirissä hän lansallisen elä-
mäntyönsä nyt oli alottanut. Se ys°
tciivä oli lennättänyt hänelle wa«taus-
tottin: Laita itsesi ajoissa pois mo-
komasta ämmäin karsinasta!"

Kolmas toimenpide, johon tuomio»
tapituli maisteli Frommerulsen simiitt»awioliton suhteen oli ryhtynyt, ei tuot'
tanut suuria tuloksia.

Kirkollisen peltomiehen tylwämät sie-
menet lankesiwat nät lohontin kallion
ratoo» ja lantoiwat warsin laihan he>
delmän.

H,O
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Onä iltana naamtobuvei-
bin!

Muistutamme wi«lä l>leisöll«, etta
tänä iltana klo 6 on naamiohuwit
Paawolaisen kiwiwlossa.

Tätalmsestä ÄelleMue-rawintolai"
ta on lakannut luöfijuomien anniske»
lv talloen ajaisi. Ilolla on täta u«u^
tiAa terwehdittäiwä, maikkakin j* tie-
to muslentau iloa, että se fetDÖäXliä1 taas
aukenee,

—
Miiutmittiunii tuntntotous. $&. f.

81 pnä oli Kiwennawalla kuntakokous.
Uudenkirkon maamiegfoutulk ei (unta
suoswnut antamaan awustusta, fun kun-
nan niskoilla un nyt tawallista suurem-
mat menot, kuten waiwaistalo, sairain ja
m!elenw'kaist«n hoitolaralennutse!.

Pyhälaupan lopettmnista koskeloa asia
toiseen lertaan, siksi kunnes saadaan

täysi seNvyys asian entisistä waiheista
kunnassamme,

Nyt se alkaa!
Työt Suorii*» jo Ncnäjän rauta-

iteroerflfojieTi »Misellä yhdysradalla o-
wat jo alkaneet, tietämät Pietari» leli»
det kertoa. Työn johdon ctuiiienägfä
on insinööri Bashnjaf ja l>änien apu-
lnisenansa insinööri Prohaslo, yri-
tyksen edeswastloullistn osa, rautatie»
filta Newan yli, on ustottli insinöu-
rien Solowjewin ja Borawitshin ra»
fennettaioafft, ja on näillä oikeus mie-
lensä muikaan walita itselleen muut
työtowerinsa.

hyrisevin pysäkki.
Tmmimtuun lpnä awattiin Tyrise»

man pysäkki liilfient«iette, kun ntjtteni'
min on Malmistunut Tynsewän lai-
turille rafenniettahjaiSfi määrätty si°
rouratbe. Stoutaittt^aÄituffen ,nää°
räyts«n mukaan sanottu pysäkki myös
on alvattu tawa>mlii!konteelle, ilniun
painorajoitusta. Sanottu pysäkki lm-
taan Tle>rijoen alfetman alaiseksi, Nah°
timaksut lasketaan todellisen matkan
pituuden mufaan.

—
Äiti hylilnnyt lo^fenfo. Knöt»

kalassa oli eras lesliwaiino, jolla oii
tyttö, Kotu aita^ sitten huomnsiwat
naapurit, että tyttö oli Vadonnut,
Häntä oi ollu< näkynyt pitkään ai»
loan, §fe Ijcrätti heissä epäluuloa.
Kpiälluuloia lisäsi se soitta että äiti ly»
syttäesjii antoi hywin epäsclwiä >uaS°
tauksia. Asia joutui sitten »virano-
maisten tietoon ia ryl>tyiwät he tutti»
maan, saatiin )\»toiile, että äiti »li
wienyt tytönPietariin ja hylännyt s«n
emän puodin rappusilla, Aluksi äiti
ficlfi Monsa, mutta sittemmin on hän
tunnusknmt tekonsa, Zyytsi on hän
maininnut sen, ettei jöiflfänut häntä
elättää. kapsi un nyt Pietarissa e
räässä saimalassa, johon Ijläm fairaa-
na korjattiin tabulta. Ei tiedetä,
kuinka pahasti kylmä ia puute lasta
hänen Fulie^felleöfaan hyljättynä ta-
kvilla, ornat lasta turmelleet.— Tuomi on laatinut kieltolain.
Hywa niencffi ummaUa oli jouluaal.
wpäiwinä HclsingiÄsä, 3Bäif)Lttäié=
niitiiiiitit)l)tiön tanftliissa myötiin^^.
2:5 ia 21 ma w. f. miiiiuiiM noin

! 8 0,0 UN markan»,!) edestä

Kulunut vuosi Kivennaval-
la ja Uudellakirkolla.

Kim*» n a >v a n feuratunitaäfa (il*
man Ter:iotea). Syntyneitä 2.!!1 poikaa,
19U tyttöä, yhteensä 427, jo sta nlviutw-
mia 14, tai jota .'},„ prof. lapsi, Kuollut
1!!4 miespuolta, LSI naispuolta, »hteen»
sä 255, iuanl):n fuoflut BO «vuotta, 2«n°
tiineitä en«tnpi tuin kuolleita 97 mo,, 75
»0,, ichteensä 172. Scurafuntaan muut*
tanut S1mp,, 89 np., yhteensä 170, pois-
muuttanut 2,'! Mp,, 4(j np,, yhteensä 69.
Mi,»saneita enempi tuin po Smuuttancitii
(58 mp., 4i5 np., yhteensä 101. Äw oliit-
toja piirfaittunut miehen kuolemalla 88,
«vaimon 32, uhleensä 68. Aivloliiltoon
«vihitty 9!i para. ©euratunuan roäfilutu
lisääntynyt 155 mp,, 118 np,, »ht«nsä
273 hengellä in tef: wuoden lopussa
12,884 henteä.

uiibent i r k o n seurakunnassa,
2ynt>!»eitä 260 pottaa 252 tyttöä, yh-
teensä 512, joista aviottomia 18. kuol-
lut 155 miespuolta, 135 naispuolta, yh-
teensä 290, «vanhin kuollut 90 «vuotta,
Syntyneitä enempi kuin tuotteita 105 mp,,
117 np., yhteensä 222, Seurafuntaan
muuttanut 37 mp., 52 np,, yhteensä 89,
poismuuttanut 48 mp., 09 np,, «chteensä
117. Awioliittoon «vihitty 96 para.
Seurakunnan irälilufu lisääntynyt yh-
teensä 194 hengellä ja teki «vuoden [o«
pus!a lit)tc«nift 14,675 henkeä,

— Warkans. SBiimc wiitolla
omat martaat Knoktulassa puhdista-
nevt ään humilan, 3Barfai§ia ei ole
mielä mitään tietoa. HlÄvilassa ei
ollut asukkaita, maan oli se suljettu
taimeksi.

Heszen»teinin juttu
«sille!

Hywin nxchdoUiöta on sanoo N.
Wliemja", että salaperäinen Herzen»
steinin murlMWttu joutuu wielä kvr°
ran oikeuden käsitoltäwäksi.

Ätemiiän kansan liiton i)ltiH'iuuoé=
ton juridinenasiamies afiamajaja äDft«
rumstij on tehnyt toaotunuffen tihla»
funnanoiif'€ub.en Terijoella s,jsoloronje=
mi(k juliotamasta tuomiosta, Syitsi
tuoniiostu walittamiMn esitetään,että
syytös ci ole tullut todistetuksi oiteu»
besfa, 'ettläi eräiben henkilöiden on
laittomasti sallittu todistan ja että
useita todistajia on laGottu, Edel-
leen huomautetaan,etteiwät työmiehet
iiairoralD ja Sorin olisi woineet esiin»
tyä todistaljina. kostu- heiltä on puut»
tunut tansalaisluottnmfus. Asianajaja
Weberin sanotaan Myttäneen lahjo-
mista runsain maurin,

— Luennot Terijoen kansakoululla.
Stnnfanhwligtugfeuran fieitättxit luen»
noitsijat maisteri Hytönen ja t)l'opp\las
Parmanen hicnno: Terijoen fanfafoii»
lulla ensi pcqjantaitui ja lauwantaina al-
inen ,No 5. hoitoomme eitä ftjläläifßiTwtu1

runsain joukoin rientäwät nä^lä luentoja
tuulemaan, sillä ifnvtoo n sattuu tällaisia
Maisuuksia,— Tiirtulaisuus. Siirtolaisten
luku, jotka »viime »vuoden kulissa.
Tllrun kautta pulasiwut kotimaahan,
on suu^emPi kuin ininään edellisenä
wiionnn niiiiittäin 7,117 henkeä.— Waltiunrautatiet. Pargalun a-
jeinan asemapäällikön wil^tuu owal

hakeneet a^einnpääUiföt G, G, Öiergt),
W, Zwahn ja A, F, 3iiiniwaara, en-
simaiset kirjurit H, Myntti ja K, A,
Ahlgren sekä eräs henkilö, jota ci toi).
ho tulla mainituksi.— Äiertäwät käsityökoulut. Wii-
purin xiaanlviljelybseuran licrtäwä
fäfiti)öfouilii toimii opettaja Herman
Kolin johdolla tänä toimena ni. tn.
kmimiluun 11päiwä>M!helmituun 13
ftailvään Uudenlkirkmi pitäjän Hötisö»iän kylässä.— Tulipaloja. Wiinie witkolla
sattui lähiseudulla katsi tulipalota°
pausta, Metsolassa paloi tehtailija
Parwiaison omistamn, kauppatalo po-
roksi. Talo oli makuutettu wenäläi°
sessä pulolvakuutusyhtiössä.

Tyrisewän aseman laisella paloi
kauppias Mosaleffin kauppatalo, Ta»
lossa ci lttiint* toukot'u»Ma saaltta tu«
taan asiunut, Nälmätin talo oli wa>
fuutettu njenäläifoåfä palowaltuutus>
yhtiössä.

Syytä tulen irtipääsyyn ei tmi-
nrta.— Suo«««i»yhtil> myönsi wiime
wnonna henkiwakuutiKsia 36,486,000
markasta (wuonna 1907 31,423.000
nit,) — Kuolemuntalpauksia sattui

»vuoden wairtx-lla 391, joista yhtiön
on, jältwiiliwfitutuffct tnläl^cntäen,

(aminen 1,254,000 mlaa (w,
1907 1,131,121 mk) Kun laskettu
tuolewaislms on foöltiannt 200,000
niellä wiime wuotecn luerrateu
nousten yli 2,100,000 niku, on yhtiö
saawuttanut wwlci rimfaomnian ali°
kuolleijuudeu fuin Ib. 1907.

Suomen väkiluku v. 1907.
Si)nt i)n e is y y s ja kuollei-suus, Gläwänä syntyneiden miehen-

puolten ja waimonpuoltenlulu olim. 1907
'kaupungeissa ja maaseudulla i«UTaa!wa'
'kaupungeissa 5,681 mft, ja 5,771 WP,, yhl,
11,252; maaseudulla 41,735 mp, 39,470
WP. Gt, 81,205. Yhteensä siis koko
maassa 47,416 mp, ja 45,041 mp, eli
«2,457.

«Korkeimmat syntyneisyysprosentil oi'
niinkuin edellisenä wuostnatin SBirpit: n
(3,53) ja Kuopion (3,35) läänejä, ali.l
taas taivuttiin Waassan (2,81) läänis,,?,
Viimemainitun läänin erinomaisen al»

'hainen synlyne^syysprosen^tti ansaitsee e»
cityistä huomiota, Huomattawasti ale-
nemassa näkyy synthneisyys myöskin oi1»
wan Uudenmaan 'felä SEltCUti ja Porin
läänissä.

Kuolleisuuteen nähden oli edullisina
massa asemassa Hämeen lään> selä sttä
lähinnä Turun ja Porin lääni; suhteell

-
sesti suurin oli kuolleisuus Wiipu: "
<1,92) ja Kuopion (1,90) lääneissä.

Luonnollisen tväestölliikkeen antama li-
sä, s, o, s« määrä, jolla Mtväna synn!-
neiden lulu ali kuolleiden lukua suurem,»!,
saawutti Hämeen läänissä luwun1,94 "/„,
Sitä lähmnä tuli Viipurin läcini, jon!a
»väestön lisäys oli 1,61 V», Alinna oli
Waasan lääni ainoastaan 1,06 "/»'.n wä«
estönllisählsellä.

Jo wanhastaan huomattu tosiasia, että
sela syntyneisyys että kuolleisuus on rau«
ftunkiwäestössämme iftUontp'- luin maa»
'laiKtnäestössä, toteutui taas ia. 1907.

Wäenmuu tokset, Sisäänmuut»
taneiden lulu oli w, 1907 kaupungeissa
25.785 ja maaseudulla 59,484 «Ii W, l°-
?o maassa 85,269,

Mosmuuttaneidtn luku oli saman w,
lulueslsa kaupungeissa 15,908 ja maaseu-
dulla 67,842 el! M koto maassa 83,750,

Kaikissa lääneissä owat kaupungit wä°
enmuuttojen kautta woittaneet. Ten si-
jaan on maalaiskuntain »väkiluku wäh«n°
thnyt takissa muissa paitsi Wiipurin ja
Oulun lääneissä. Uudenmaan, Viipurin
ja Oulun läänit owat wäestöliikkeenkaut-
ta saaneet lisäyksen, jota wastoinsiitä kai»
kille muille lääneille siis on siintynyt !vä-
hennhs.

Solmittuja ja purettuja
awioliittoja, Wuoden 1907 ku-
luessa solmittiin 20,266 Avioliittoa, was«
täten 69 ahiioTiittoa 10,000 henkeä lohti
k«ski,w<Muwusta, Purettujen awioliitto-
jen luku oli 15,048; niistä purettiin 126
annetunerokirjan kautta ja 14,922 ti>i,fen
puolison kuoleman kautta, 8,773 tapauk-

sessa oli miehen ja 6,149 waimon kuole-
ma syynä alvioliiton purkamiseen.

Wä t ilu k ii. Wuoden 1906 lopussa
laskettiin Suomen kirkonkirjokin metfits
tt) tväkilulu 2,933,856 hengelsi. Kun tä-
hän lukuun lisätään setä se määrä, jota
10. 1907 syntyneiden lulu oli tuolleiden
lukua suurempi, <t'ta se lisa, minkä kir-
kollisessa kirjanpidossa merkityt sisään-
muutot, !tt)errattuina wastaawiin ulos-
muuttoihin, oioat antaneet, saadaan wäk'-
luwuksi wuoden 1907 lopussa 2,974,804.
Tästä wäestön lukumäärästä oli mies-
puolia 1,477,231 ja naispuolia 1,497,573;
joten siis naisia oli 20,342 enemmän kuin
miehiä. Koko wäestösiä tuli kaupungille
425,087 cli 14,29 % ja maaseudulle
2,549.717 cli 85,71 V»,

Pikku uutisia.

— Pietari» suomalaiset
Pietarin Suowtal. Wuimistelll-Ihdislys
toimeenpanee iltaman tamtnit. 11 pnä
(29 pnä ivcmt). Inf.) Tenischewi» sal ssa,
teatteri komedia",komedia" MohÄvnja ;ii!. Tuo-
mal. SUaafeututeaitetin suosiollisella
Muulla; «sitelään Aleksis Miioen liea",
Ohjelmaa» kuului! siläpaitsi miesäänistä
laulua (llftoföörii ja soiitua, dota esit-
tää Ke sarill, oopperan jäsenistä totoon*
pantu jo»hiurk«steri, laiteilijat smnas»
ta orkesterista ositiäwät sello-, huilu- ja
torwisooloa, iiopitffi yleinen >anssi.

Pieiarin suomalaisia .pyydetään pitä-
mään mnislossaan «ma harwinainen ti
lai,suus tuulla omanii«i('gtä näytelmäni '»
detta «varsinkin fun cfitettälpäfji tulee
sella nen kappale luin Aleksis SHtoen
iiea'', suomal, näytelmäliviallisu>u«m-

Itu fauni'imipia iKlnrä.
Osottllkaa nyt harrastmuann« suoouil,

näytelmäia deita, niin on touvo nähdä
Pietarissa Maaseututeatteri, tewäällu
nälittelemässä mu»,nm a suurempia kap-
paleita.

Iltama allaa klo 8 i, p, ja loppuu No
8 yöllä. ii..ppnia on saatawissa iitDlcnu
miöfn suomul, kirjakaupoissa.

SBetfeltiproießtteti
1u t u oli w, 180!? 1,588. Näistä tuke
tammifuun osalle 139, helmikuun 89,
maaliskuun 140, huht;luun 170, tunto-
luun i;!0, te,säkuun 114, heinäkuun 185,
elotuun 142, syyskuun 148, lokakuun 174,
marraskuun 119 ja joulutuun osalle 181.

Edellisenä lunonnii oli welseliproles-
tien luku 794, ro. 1900 niitä oli 768.

—^ lip a siinä j oula hj a a
k e > r « k s ', louluaattoiltana synnytii
lorpp, Henituscn waimo Muhoksella neljä
lasta, joista kaksi oli poikaa ja iäksi tyt-
töä, Toinen tytöistä ja toinen pojista
on kuilenkin kuollut.

— St u l t a h u i t a lwietti talotUnett
Esa Weijala nen Karwalon kyläsiä jou-
lukuun 27 ,pnä. Omaisia j>i tuttan):a oli
kokoontunut runsaasti fuliaparin koNin ja
puhui siellä tohtori I,N Maunu liifuttac
ivasi' pa!w<in inerkitntsestä.

Eräänäpäimänä oli nimittäin Moul.
kalan nuorella opettajalla onni saada
postissa seuraamanlainen kirje:

Hywä weli Reino Frommerus!
Rauha ottoon sinulle isältä luma»

lalta ja Pojalta ju Pyhältä Helgeltä.
Nmmen.

Minä tahdon stuulta taitessa hiljai-
suudessa tiedustella erästä sangen ar«
taluontoiSta seittaa: Matlustellessani— Tuomiokapitulin asioissa

—
Hel>

singissä, johdatti Jumala minut ih«
meellisesti samaan taloon Nulewardin»
tabun »varrella, jossa sinun sanottiin
morsiammesi »viime tesän alussa asus-
taneen

— lolme nmorolautta. Kosta
minä olen pappi, tuten tai tiedät, ja
Waltoruusun jäsen, niin tulin lysy»
neetsi talon emännältä misummin sinun
olostasi siellä sekä sain silloin tietää
että sinulla ja morstamellaft oli ollut
muokattuna yhteinen huone. Ti-
weydellisistä syistä en pappina woi«
nut tarkemmin tysyä, maan sattumoilta
tulin nähneeksi sen huoneen, missä
olitte asuneet. Tiina sijaitsi tatsi sän>
tyä ja punainen merho häälyi niiden
wälissä. Minä kysyin piialta, oliko
huone laumankin ollut iamalla lamalla
sisustettuna ja piilainen wastasi ettäse jo kolme wuottaoliseisonut samassaasussa. Enmpää en tyjynyt. Mutta
minussa heräsi hirmeä epäluulo . ,.
Ia Jeesuksen, meidän Herramme ni°

messä minä nyt kysyn sinulta, entinen
toweri: ethän sinä main millään ta«
malla sopimattomasti käyttäytynyt siinä
huoneessa? Sillä Tuomiokapitulin pa-
pereista olen tietämään tullut että sinä
silloin, lun huoneessa asuit,olit masta
yhden kerran kuulutettu mci»
dan kirkossamme. Muistan sinun tou°
lupoikana olleen marsin säännöllisen ja
simeän, en tahdo uskoa että perkele
sinuun wielätään olisi sisälle mennyt,
mutta hengellisen huolestuksen muotst
tahdon täten sitä asiaa sinulta kahden,
kesken tiedustaa, luottaen sinun tun»
netluun rehellisyyteesi. Sinun profes-
sissasi minä tietysti koetan maituttaa
niin paljon tuin mahdollista eduksesi.
Moninaisissa me kaikki puutumme.
Toimoisin että sinäkin, weli parta, op»
Pisit lohduttamaan itseäsi sillä elämän
balsamilla, mikä esimerkiksi minua loh»
duttaa ja jota niin sattumasti on il-
maistu suomalaisessa mirsttirjassamme,
m. «92: 10:

O taiwaan hetkun,aa, jonl' autua-
Hat saa! Sua halaan sydämmestä, En
huoli muusta mistään; kun sinut maan
ma saisin, Muun laiten unlMtaisin.

Ystämällisest,

Kyösti Karitsa (entinen Karlsberg)

Osot«: Rauyawuorentaw N:o 1

Tähän kirjeeseen lennätti Reino
Frommerus seumawanlaisen «vastauk-sen, ihmetellen itsekin mielentyyneyt»
tään:

Herra Pastori KyöstiKaritsa!
Jumalan santarmi! Kiitos kirjees-

täsi za luottamuksestasi minuun.Ih isen poikaan! Koetanpa «vastata sinulle
niinkuin parasta on. Se punainen
werho, jota sinun Jumalasi johdatti
sinut näkemään Tuomen Sodomassa
ja Gomorrassa, on sinun oma irstas
mieliluwitulsest. Suo anteeksi eltä niin
hywin muistansinunentisyytesi. Sinä»
hän se olit, jota jo toulupoitana kolo-
sit meidät, wiattomat nuorukaiset,ym»
parillesi ja humittelit meitä kertomalla
taitellaista riettaita sulupuolisalaisuul
sia, joista sitä ennen emme mitään
tietäneet! Ia sinähän se olit, jotayli»
oppilaaksi tultua teoloogina olutlasin
ääressä kerskailit, kuinka olit onnistu-
nut raiskaamaan oman lortteeritalosi
emännät ja piiat, toSta et uskaltanut
käydä julkisissa porttoloissa. Sinä
juuri se olit!

Mutta nyt sinä ollt vapitsi wihitty
mies, ja musta taapu peittää taitki
sinun nuoruus«syntisi. Ia sinä pidät
itsesi sopineena Jumalan lanssalaitcn
ikäwän mitä matillanne on ollut. Ka
dehbittawa mies! Minä onnittelen
sinua!

Mutta kun sinä pidät oikeutenasi
urkkia sellaisen tomerin amioliitto-falai»suulsia, jota ei sinunaugustinolaisista
hairahdutsistasi ole mitään hälytystä
nostanut, niin on minulla moisen me-
nettelyn johdosta sivulle wastattawana
yksi ainoa sana. Se sana kuuluu

—
Jeesuksen nimeen:

— häpeä!

Towerillisesti
Reino Frommerus

Kirjemaihto ei pitemmälle
jatkunut,

Nrwosteluja tästä liljasta

Pyhä wiha on ainakin yhtä onnistunut
kuivaus oloistammekuin »suurten kirjaili-
jäimme" routawuosista märehtimät, jois-
ta, et tapaa niin paljon suuria piirteitä
ja omintakeisuutta luin Kiannon teokses-
ta. Ia ennen tailtea ansaitsee mainit-
semista Kiannon häikäilemättömän suora
ennakkoluuloton lapa syytää kiitvactt sanat
suoraan räiskyen suustaan. Te on aina-
lin rehellisempää luin tuo meillä niin ta-
wallinen tehden tehty tekopyhä, loppumat-
toman pittäwetemen jollotus.

Siis lilja, jota »vapaamielisten lvelwol»
lisuus on kivittää!"

(Helsingin Sanomat)

T«os on jota suhteessa itsenäisen, w«
tuutia etsimän ja farisealaista teeslentc-
lyä wihaawan rohkeast! wislattu taistelu-
hansikas, heitettynä Maisinkin muototris-
tillisyyden etuwartijan jaltaineteen. Siksi
on teos lueitawa, ci suinkaan oppikirjana,
waan tuloelmanu mäitteitä, joiden lumoa-
minen on kristittyjen asia", (Santeri Al-
kio Ilkassa),

Pyhä miha ei ole mitään romaani sa-
nan tawallisessa merkitysessä, se on pi-
kemminkin taisteluhuuto, sotatoimi, jota
tahioo nostattaa kaikki ajattelewat, pelot-
lomat ihmiset taisteluun waltiokirkon mä-
dännäisyyttä ja pappien tansanpimittä-
mistointa wastaan, —

Toiwostllwastiherättää kirja paljon pu-
hetta, sillä sen se kyllä ansaitsee niinmyötä
kuin wastaan", (Aamulehti),

S uosittelen kirjaa luettawaksi. Nous-
koon siitä — kuten nouseekin — myrsky.
Tuulta mc tarwitsemml! ja puhoisiawaa
sadetta, jMpyyhkisi pölyn ja loan wuosi-
kymmenien ummehtumism!"

(SanteriRissanen Salmettaressa)
Pyhä wiha un uskonwapausromaani.

Siinä on roWeita ajatuksia, jotka wWissä
ivapaudenkiimassa ajuloat toinen tois-
taan, Teos on a loan erikoinen alallaan,
Se ei ole lastenkirja, Nrmostelulylhisten
pitäisikaikkien se lukea", (Pyrkijä),
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ymllaan luutielön
u sf i t oluet |wi--

aan fanfafouluUa. ,SiurSs

jeitta on 18 mies- ja 1» naiSopip lasta,
,Nuis<se>j<» .pibetään jota mnannmui ja
torstaiöitätlo »> —

h. Oppiuineina omat:
(uotnetttielt, maaniicbc, ta-iuencio^ :,
lasfento, Jooimifttelu, rpottajnnn I,,'i-
»ui oip. !alwenh«nio.

i —He n g e 11,» < ii laulu-
sc» ia on perustettu lomseltään, Sii°
hen kuuluu 35 jäs«nlä, .Jotjtajaun toi-
mi; op. TaltDcn^eiino.— K < l lo m ii t I ia tcrrotaan, että
siellä on a>l«tt» mifi icu-jontjotutapii.
Eräs luennläincn fatzaittlki siellä luu-
luu putlinan ja filejouttoaan fänttiuuän
tylpemässä saunassa. Ei hiule»nmn fofo
lvlästä tahdita saada smmottmjao näille
uusille ft)lfl)Hiviei'ailU'.

N»» emo ärähteli.
lehtiä päiivälirjasta,)

Astelen allapäin Corso ©tnnta^
niiiclia" Roomassa, T>untui niin pai-
nostaiuaJta. Olin tehnyt täwely!»ai>
fan ulkopuolelleNoomau tatjflkiffeui
iwlialaisia tiyöhmmnissa uiaatiloil^
laan, Olin »viipynyt heidän luonaan
puolisen pänmää. Palasin »väsyneenä
lataisin taupuntiin. Astelin nyt Noo°
man roilifaöliiffieiiintä katua, ajatut"
fiini »vaipuneena. Postikorttien, sa>
iionialel)tiieu milinaistalujen kauppi»
aat, »vaan tahtoilvat siinä häiritä,
Httiä tinilen tOiooa hlt!utoa kadun toi-
sella, (puolella. Hamahun, Katselen,
mitähän tama faiffi merkitsee. Eras
italialainen myy sähkösanomia,Wien
ympärillään tunkeilee »väkeä. Menen
siihen joukkoon. Ostan itselleni lel>
ben. sähkösanoma siinä »vaan
ilmoittaa, että Gala,briassa" on ta-
pahtunut maanjäristys, Wa!tawatsi
jäämät jokaisen katseet tuon lyhyen,
mutta »askaan uutisen luettuaan, (Ha»

labriassa maanjäristys. Missä se
on? MUaliria on Italian eteläfär=
jessä.

Maanjäristys, Kuinka kuuhl^a
tuokaan j« 'jana jokaiselle. Kuinka
rastaalta, niitfertaiualta [e tuntuu
italialaiselle [dia ajattelee /löyhän

clniiiläö. Millaista se on 1

Italialaiset «out löyhistä köyhimpjä,
nimittäin pohjakerrokset, hirtot, pa°
pisto ja mnltio nyltewät heitä niin to»
ivasti, hirtoissa äärettömät aarteet
kultaa, jalorimiä ja taideteoksia aiman
loppumattomiin. Papisto on taas
tawattoman runsaslutuine», Siffi^ii
heitä »vastaan outin syntynyt tatlera,
fammumaton Uri^ai, Kun pappi tai jo»
tilas Umestyy tcatterioj-afin lamalle,
jyntyly yleisön tesllen iiuwaamuto»
raiwo. He huutMvat, miheltämät ci»
malta anua lliiden puhua. Italian
pohjakerrokset owat todellcilin niitä
,puhtaita" ihmisen poikia, joilla ci ole
suojaa eitä »muta. Maaseuduilla he
asumat muoren tylteen laimetuissa
tuopissa, kaupungeissa taas syrjä-
lalUpuugin lilaisissa Vellareissa,niutla
juuri osa ti,rtkoMN rapuilla,, puistojen
penkeillä ja kaduilla, huoneiden sei»
nälvierisD. )ie olvat liidän yopait-
tojansa, Sellaista se on olämä poh-
ialla.

Maanjäristys. Mitä se merlfitfec
tuollaiselle joukolla. Kuinka se sul>
kee nuo muuriin taimetut kuopat,
lMitau niihin turjat asujamensa,
Puistattaa tuota ajatellessa. Tuntuu
niin rakkaalta.

Astekn fotiu. iloko ftäiwäu, illan
pyöriwätajatuffeni <Äalabriun tapal)*
tumi&fa. ©einraatoana päiwänä rien=
nä,n taas faiipnnailfc. 3n«onialc()b€t
feriotuat sumeita uutisia, Ili 250
henkeä on halvaantunut. Etsitään
lfeitä raunioista, löytyy Mi, löytW
jalla. Löytyy luonnottoniia lihanlöh»
fäfcitä. 2uru lepää s«» seudun asut.
laiden sydämissä. Missä perhoessä
faitoaitaan isää, missä äitiä. Missä!
uupumat picnotailset. Missä taas on
toto perhe hukkunut soratasaun,
Siufuliaifet n>aan lmiaisiaan kaihoawa>t
Missä taas wedctään munioista esille
mies, joka majarikkonu saa lapun e»
lämäniliMisä >m«ltaa, Saa lisätä
keriälä,isa,rmeijan, jo'tö jo Italiassa
muutentin on liian suuri. Itku ei
lmvillä laitaa niillä seuduilla. $iurto
seuraa onnettoiniiutto ja alkaa waatiaosansa, Amustustn saadaan niukasti,
Katkera on elämän kärsiniyfsen malja

"ttuluu muutamia Päiwiä, Wii-ja-
taii|)pojen a>tfunoil)in tulee tuwia
näiltä seuduilta, .Statjekt. .^uinta
ofuootkrnnxötinäet monen niitä tirlis»
tciicuHin. ,sh>yin!kvet fniiuaa moni tul°
joja. #bt sattumat nito lnwat häneen,

.Wnnlet teslust^luai
,ö ôn waltion witsauo, Minunlin

omaisiani meui siellä maanjäristyt»
fevfä."

Wui itiin, MuistattuK iiiuuUuiia
wuosi sitten olleita, Veljeni sortui
fteUl. .Minulla oli omaisia OViiabri»
oSfa, miten liemet1liidän laitansa".

Dli"ii minimin ollut sellaisessa hir»
nmiSfO/ mutta pelastuin".

Tuollaisia yuudc^hdutsia tuulet,

UvtiVlet noita tumia, Tuossa istuu
ftcrhe, 3iim fxjntävti puhuu heidän
laidoistaan. Tauossa on raunioitu-
nut seittu. Tuossa taas Botoetäati
raunioita. Etsitään sieltä ouuetto»
mituben uhreja, Tuossa,harhailee 6*
maisia reiuiitoiUo. Etsiwät, Onto-
hau i'Mi Oauta täsje. Ei ticbä. Ei
moi edes otsia, ci li«dä paiNnai, Ei
tiedä i'beo tmupiin, jolla woisi fi)i)iic-
kitä »vuodattaa, lohduttaisihun s<!
edes Jjiufan. Ei löydä iäämiöffiä,
jotta luoifi iuk'bn lMitau^xiaan rau-
haan, (inur filten Ijiljaifina l^ttiu^
tMt»i häntä lmiiykloiuuiit.

Kun juutun mieleeni fauni:' Italia
liiloin elpymä» myöÄin näinä surul°
liset mniotot. Elpywätsitä enemmän,
kun tja-:- iniestit tuomat tauheita uu-
tisia uaiji*ta niiaanjä.risii>ffistä.

Mitlo

MllMNlltll.

) i a I'io 8 s a omat maaniäns'
tytset taao ricl)iuwt. 9té mikit siellä
hymin tumallisia, Wiime wnonna siel-
lä olimat inannjäriötyrKt tutatilinti»
anfarat, noin 250 hent«ä tuoli. sJii)t
on tapahtunut cntiotä iHirjcntinai
iiiaaujäriC'ti)ffet. aiicöfinau taupunti
on pääasiassa häwinnyt, Uaupnngi»
IGO,OOU asu^taasta on toimintaan
12,U0U pelaotmmt, Wain iiuiittuinia
taloja on säilynyt, Maanjäristylle,!
jälleen omat (itnan, Vesmviutsen ja
Slroiuoolin purtaulset lafanncet.

M^essinasta tulleet patolaiset tn
mmlemat onnettoll>uutta marein, jotta
muistuttamat Pompeijin limitystä.
Ihmisten paetessa malittaen ja tir
lkluen pittin katuja sekä limie» ja hir-
sien pudotessa heioä» päällensä rai-
loosi meri aimantuin jautko lualloil
le>en päässeitä petoeläimiä, Vesi
nousi kaduille ja snmn pimeys mal-
litsi kaupungissa, kunnes ullipaloil
loimu tarjosi tanunottamau näyn.

Miinan Messinasta tiatauiaan jaa.
pimut nainen, >ota itse on onnetto»
umuoessn mal)infloitiuitut, tumailee
Messinan maa» järistystä seuraamin
janoin: ainoastaan jono helluetti an-
taa jontimlalsen tiuuan kunalasta on-
netiomliudesta, Ensi tärähoatsen ta-
pahtuessa oliiiMiit1siteässä unessa. He-
räsin tuntiessani talon mamahtauia»
ja itkunain täriseluän. mutta jo fm»raawassa silmunräpäylsessäpaistat.
tim minut muotiltani. Rajusta
sateesta huolimatta syötsyimät i()iuijci
ulos asunnoistaan, Maiffialia fuitui-
mat laiualat lMHuuoot, Meistä ci
luitentaan lullaan ensi hettrsjä yrit-
tänyt paeta, ''Maata jontun ajan lv
luttun seurasin meljcäni ja sisariani
ifabnllic, maitta (o olinkin kaatuneista
huouelaluista wahinaMttnnut, Nien
siunne ulos aim^ii mähis,D »oaatteiss^
mutta sitä omiin; tietysti ajatelleet.
Kaduta seurasi meitä satoja muita ih
misiä. Meistä tuntui, tuin faiffi talo!
olisiwat päällemme sortnnoet, Maail
manloppu näytti tulleen, lun kulkien
faiiitnie äkkiä meri syUsyi la,npmlliin,
West tohisi ja taiiuae oli hehkuma,,
punaitien erään palamanpalatsin hol>
tsesta. Äkkiä kuului taiiiliea paaitai)
dus — tuultawasti taasilmittxirin iv-
jähdytsestä, Wihdoin saawuiuime pää
torille, minne pari kolme tuhatta par
kokanhun maltaamaa ihmstä oli sul
loutunuit. Muisian hywin epäscllvästi
mitä sitten seurasi,Min nwan tuinln
svuret rakennukset sortuiwat ynilpäri!
lätti haudaten alleen satoja ihmisiä,
sittm menin tiedottomaksi.

ToriiwlailK'!! ,,©tainpa"» lehti on
iaannt senraawan buwauiksen:

Suunnattomia sawupatsaita lohosi
ilmaan päiwmi noustessa Messinan

raunioita wa!aisema>a>i, )>tauniot po-
[otedi t'a,ip!i!miss,i, ia inlipaloci jdt-
tämjt luutiin letiuiin. ionfa luain Ite-
tit faaiuuttiUKit. tinjiiikiiiet Torinoon
tuovt.i oniu'ttoiiii.wibi'yta juopuneet
tiedot iiHiifuttinxit m>aa>ha!> nuijani \-
iiuisti, ta!ihii?t»tt<iwut'ti, Moiua1 iul
lännestä Ä>llec'siuu,Ht>,i häioitettynä,! I»
hanasta Wai:itialbintabn»ta et ok jäl°
jvllii lnuuta tum ioraliiiki. uaiupunajn
»ll'o!iÄö oli tuona onnettontuiu)ot)öna
juorustaan helwetilUne», £«n ji|asia
nouj«H)at uetoai oli>l«t aiwan nniätin
ja jetbe walui hurjina wir.oina tuol=
leej«n toupuntiin.Eloon jiääiicct,M
ta meflWn al<istoi»in<i oliwat syössoet
kaduille, paleniwoi tuin ntteii^uoiet
tillin niailtoa, riehumaa sadetta, maa-
han liajoalDia ratomulfjiiv. He Pyrti-
Jixit nicrellä olemiin laiwoihin ja
nuiHiitieUie. iDiiabbotonta tMOÄio seka»sorrossa löytää inihintuän,Eloon jää»
iwct matuuttawat leluin monca wain
siitä' syystä saaneen jiinnianja, etta pa-
tönijät työnsimät heidät Iwfieujin ja
soraläjiin, Zillä tutaan ei »välittänyt
lähi,n»iäi!'ei'tään, .Shitin halusi pelas»
taa main itficnßi. Palosollwat, mot»
nuijit, iiKKiJLiraiiiieliet, joUa ullwat
rooincet ottaa cnsiniäiselcu pelastus-
työhön osua, rimat tyenn^e' eleinen!»
tien mattaa moittamaan, P^lisipääl»
liffö, iolu tahtoi itie iol)uui pelac-tiis--
ti)i>tä, sai surinansa, Myöo>>>i ivaten
poitansa »»lsertuimat nutriiiu|i. E-
dusmies Fulci nukkui muotissa n
itßianjörtiotufKii tapahtuma. Nuo-
teineen hän Marjosi sywyyteel:. Hane»
meljensä ja initutaniat p.itiuediaiiia
taiwuiwut hänet osiin, »rutto loysitvät-
kin wain hänen runnellun ruumiinsa

Pnlmi, SDasnaco (o muut fatiipaif'
tofunnat oiocit iHitoitetqt. Tilyaiil^t
lienfilöt owat silpoutlii>«t, 3*!^ onnet-
toinuubc&ta pl!laotu»l'l't luckrat nyt
»ällää», färfhxnit foiuia njliiiärt tulwi»
intecn heitä tni§'fnfcsi\i. He -citntiiiuöt
joutottainnuwnticlli1 tohoocn iitliu \}^
lajtulunniii. Ollitta iikui thm^tclc>.'
liOl cöedftcn. »äniitn* on tduljua ho»
rättäruää. x\a |o foljooa muulta rutto-
mainen nuuiiiittcu Kniöfä, ietottm>«°
na tulipalojen (a IjÄPitfjlfejt Ijöijnj^u
jijninjttäään iiviixwu. .siaifii palttu-
fuunat owat muuttuneet ;uiiunatto«
niiksi Ijautauviiuiiffi jyntitji fuokniuii
nj»i»s<ioiksi.

S e r b ia s s a 011 taas lu".intuau
maltaiätuin rumeiuuit horjumaan, lu>
ten ianokian. Eräo lehti fiuotiuu
!>>eltä

^>o m. 190;iaitoi lunlua huhuja
iun,i,taa» Iwllitufjevta luopumisesta,
vJit)fiHiäu nuo t)ul)itt »udistuwat pal»
joa watuuttawaulpiua, 31hä ehdott '
mamiuiu aletaan toiiuoa, i'ia funiti'
öas lähtee poi* maasta, tosta näh-
dan», että töinä olisi ensiiuäinen ma-
pauttanxi aMI maan ;>cia»lui£ictii.
Tämän asteen jälteen tuJi|i ratlli»»
taiuofii jaialiittolai»fyn>mt)ö, jota ou
wielä tÄrfeäiii|)i tum turiiica?ft),r)-
mys, 3fupjl)tinanoi sowi iittiSÖ tuu-
Icnuatta näitä tansa» tonoomuijia,
waan on sen aotuttauia funtnlaati
eteen ja sanottawa: ..CsoUi sinä lähdet
ni.vasta l)t)iuällä, fosfa tails^ sen tai)-
tuo, jottei mitään mafiluaitaa talisi
fiu)teti)if'ii taiffa

Ellalla otettiin kdti faiftialla ta-
fajuariffoion.

Wieniin saapuneen liedo,, mnfoaii
pidetään sisällistä tilaa 2'.rbw9V"i
erittäin ar>oell!ttawa»a. Odotetaan
tatastroofia, jossa todcnnätöisestihal-
litsijasiiku tok'!,' imltaiotuimelta syös-
tytsi, yiiffiM.ni melfa 011 tewäästä
lähtien noustut wilteentMumeneen
miljonaa» murttuan, uxiltton tulot
omat uxTf^uciitn^iä. kuitenkin suun-
nitellaan uutta fa sadan miljonan
martan suuruista kiinaa. Tämä aio
taan formatn palowiin.nuonopoolilla,
»uutta maan olojen tunti iat pitämät
sitä mahdottomana panna toimeen.
Ennustetaan maltion telemän marn-
rikon.

Mitä hevosten hoidossa
erittäinkin syksyllä on

vaarinotettava.
C^dkTiiuildiöie&tä)

Mim otan puheeksi lK'ioo*t)oibon, ci
ole tarkotlllseii! rumeta antamaan
neuuuija, niiteiltä juoksijoita, fiitos»l)<;«
luojia tai muita loistohemosia on fttli
luatertaiua ja hoidettawa, luaan amor

ahtaan teljbii iiiuiitaiuw1iiiiii»tututii
»nxu!wilielijöi!l^ iKiöän iisfoUivtcii
mottiuipp-iitiLitia, ti)öl)eiuooteii, i»uo-
!e<'la

.Sinn ajattelee sitä l)i)uti)ä, iiiiniiiiiä-
mä futieläiii oiiiiotajalleeii tuo;taa.
tik)ti)ij tehdä ti)]"i>nn)é: niitä se jaa ta's.
ta laitella iuavtiila(>jtifji'c' ;)fuufna
Ihvn jiik' tietenti» täytyy antaa hen»
gen pitiniitsi, mutta silhcnM meikin
tai.ifi tuinifiuiitwt vajoittuiuattin.,",!>,'

to muu hoiiu. ini*ä luädäiitiii uwitiit-
;aiji sen hywinwointiin kl wiihtymi-
feen, taiualliseSti lainiiiihiöbiiän jofo
iuälKMitntu£4fä tai i!iiu-e.niiiM£)rt mää
rav|ä

-.'11) t nm un täsissä sytjy ja !M1)u,.l
oma» otetut laituinelta sisälle, o» en-
[innäfin huomio liinnitettämä tullei°
hm, niin, siihen, omattu ne tarpeelli-
sessa lurmossa, oo* niissä el mi<>lä
ole toimiteltu simrsiimousta, un se In-
ti toimitettama ja pibettämiv silmällä,
että etentin ioiniet ja pilttuut tuhmat
pichtaiksi, samoiutuin iltunat ;vstyitsi
taitenmoisesta Haita ja törystä, -2en
lijätji ornat tallit niin marilsi<'tta!l>at,
ettei niihin heti cnsi paffonen jofa
raosta sijalla tUNA',

Harmoin tullaan ajatcileeitji että he-
mosella, oltuaanpäiwän foUHK'ja työo
sä. pallaicosa ja pyrynsä, tuke fi)l-
>nä hataroissa ja metoisissa talleissa,
Eläiniet tyllä tam,Ulisesti peittää»,
maan siitä ci paljon- mälitetä, omatie
peitteet niärliä tai jäätyneitä, fu.eji

usein sattnwattin olcuinan, !<ällai
sissa oloissa l>emon<!n helposti sairao-
tuu, joten on täysi s>m näin taimen
tuloa odotellessa tcrottao tätätin j,
f.ia Oeiuu-öuiieetcit mieliin. l^os tal-
lit ouuit pieniä ja silti uktiniman ln'=
luoiVii alumia, on im)b'£ pibettiiißii
huolta taTSpefctttffeSta ilniauroai()bo'ötvi.
2e on ioto torwi^n toi »niiden jem-
liioitteli laito-öten omilla t)nn>äffi i«n-
totoa.

.s! un näin tallit on jaatu tuntoon,
on tä»:ä>l'ä täsiltft l>eniofim ja annet
ta-iuu iiiilk pt'riiu>ot)io.iiieii Möpesu,
P^supMvätsi tuleeUHilito lämmin,a».
rina,onpok-teinen päimä, Pcstc^sä on
tnigtfttämä runscmoti jaiwjuoa, jota
fittcn on tyystin p«ic'h»ul,dc>ttawa jn
sen jält«n iqaXDQ tnrfoin fuiunlln
UHiatteilla Ijantjahtuua.

Hewoseu puook-tuötapidetään Ivar-
sin yleijeöii jonuinjoutumana liifati)ö=
nä ja waiwana, Siitä on tobi»t«-
na niiden pönöiiveuja taitluineu lar-
watin, ooö ne siis eiwät faiitfaon
osatseeu noita äofeiimaiHitifiiiiamnk'
ipesuja, niin on fuiuuiintiii luallau
UHilttämiättöiua^ti pidettäwä huoli sii-
tä, että niitä' et»B juitaou ja harja»
taan riittöliJiä-öti,sillä näitälin wäli-
M'itä — walitcttaivaoti

—
main liian

iwriDoin talleissamme tunnolla fäijk
tään, iholla ei ole main ruuniivtu
peittämä ja juojaama turtotuö, maan
»niitein tärteitä telMwiä esini, olla
iK-uo.itutjen wälittä.Mä, Iho on
täynnä pieniä huotosio, joiden tantta
riwimiista l,ait>nui sille maoteninielijiä.
jopa ilxUnna.ollisia aineita. Muita tä-
mä wahingollisten faajitjen erittymi
nen !'uumiista moi tulla c*t<:ti)t|i, jos
iho» pintaa peittää hien, tomun ja
f triteltai)en lian »luodoNania tcno.v.
Njanmttään moi tuollainen lifaijuu*
ina;ia.Tiiiaattaahäiriötälamojen ylei*=
woinilissalin, Täinnn huomaa m, m,

fcn fatjce-jtn, jota täi) alatuloisetsi
niioreltelin hevoselle, lun taas huo-
lellinen puhdistus wirtistää wauhaa
km työjuhtaa, mrtaen sille elämänha-
lua ja -- >»M on tätefeintä työ-
tytyä, Onhan sitäpaitsi sileätä, tiil-
tämäfanuiii^ra hcwoSta jo tauniimpl
tatsellalin,

,^uten cot'Ui'ievi"ä »öemni«, tanui
taan. siis enctnniätt aitan ja huolta
lM!ii)ost«n jolupäiwnisom, sämmöUi»
(ecu pu>hdic'tlitl!'een, SHfttß siilien
meillä h)Bä on iljan riittämiin asti
pitkinä aamu» ja iltaplchteinu, Zitä
un itäin !'uwettaMa täijiin työhön
panemaan, smnoinlimn suurempia

vliijuiittcifin. Se on marinaa ti)ö*
tä^, jota ei ole linttaan te(>tl>ii-, luaan
piantin ioriuao maiivannäön.

Wielä tahtoisi» kiinnittää ntaou-
N'ilj«lijäi!! huomion yhteen yhtä iät-
fcäiiii tuin yleiset,kiimiiifijötggii jeii-
fann, niin. hewostt>n lxnnpaitten hoi
toon, Silläfin asialla on i)l«i fuiui
metlttöÄ. .«ponnmwi larwitsec näet
lianuiiacilaäfciriö yhtä lMvi» luin sei:
omista jäikin, .'gerooficn hammasriwit
eiwät nimittäin ole asetetut niinfnin
ihmisen, jolla ne owat ihan toifiaou
luastasia,. luacui.on l)e«BO.j«n' aiuleul.-.

oUikukui hUKHvni+H. .Siitä johti,>i

tm», että akikiiuuiu ijaiiiiikisriJuiii
ulkoreuna main toeiettaa ijliäkiuuuw
hammasrimin sisäreunan, Mun nyt
mielii hen>o!>7i aMleu» lyödessäci hm
liitteitä aiiioastaan olakuuHi luu.
taan,umau myös si>m,Uepäin hemone.i
kun näet ijaiifaamalUr pifjicnxäo ruo
fanja niin on liietä Ijautauäliiffeestj
fouraiifjeua, etttt ulälculoan monniiHTin-paibin li,Aj<!t tuluioa* jtjäpuokl-
to, alakmuan tatUß ulto;>uolelta. '.>l«i>,
limoöoätiiiiuijtiniptttiiäu, toijilla ttxi=
rcimnin toifiHö myöhemmin, tjuiu
nuiv^iiffeju, joito eläimen ji)öbt»|o
|)iskkiuät, i)kik'iiuwcvja ok-iuat postia
ja alakuiiixi.sjtf tieltä, tuottaen eläi-
melle ifärfiinajt [ui ja tet^cn wui,teutsia
syönnissä, JÖSäHtääffecn tällaisia ti
puin, nklft1 l^eroonen ruotunsa niin
fui-feuna luin muhdolliötu, ,^inn tätien
joa pitemmän ajan jaKuo,,ei sen ma-
lja emätin iafjaltuun sulattaa näin tar
t&xa ruokaa, maan täi) fairnaloiK.ti
ja foto ruumis altaa kuihtua. Täi»
löinuxista tawallisesti o-utivtaio (juo»
maa toden oleman täsiSsä joi tlökiintijt)
apua hakuianu, Ivaa
tti se silloin piltällistä hoitoa, tu,i<'»
iljiuifelläfiit malDlatarri, tmi sen fi-
jaan tauti olisi ollut luallau imiitetta
missä, jos i)uiu>p.iiv>ta olisi luanTinmin
kyllin tdjoffaiaöti huolla pidetty, $$c
iiillö hewoiwii huonommillakin ham
poilta tulee iotjufuivn toimeen tuo
reen ruol>ou Mrissa, mutia kun fui'
lixit, forteat taliDiruuat syksyllä tv
kinat täytäntöön, on asianlaita fU«
loin melkoista wailoampi, Zcntay
ben tarmitsis: ounotajan, marfinliii
ji^ffijifiu, pitää Ijeiuoiiaan siliuällä j.
jos huoniaa ionlim niistä syömän
UiiMauti tai muuten >uaimalois<:st! jo
erittäinkin jos huomaa fot pudottu
luun Ijciniö' suustaan, niin tarkata
koon tai tarkastuttakoon silloin heti
fen hampaat ja poistettakoon niistä
mitä, mikäli semmoinen niissä un ol.>»
maöi'.i! Tätä ueitraoa noudattaa;
luältlniji moni hcmonen luiclä parau^^

fn isässä ollessaan joutumasta luail).
tol^N'ose!fsi ia onnen aikaiseen fiun1

pooh,

Toriinon" Cehhää e*toh*tnn«
n1Oi llUull *tno»st»an niitsiUih--77 J heissä, joth* ilmotta-
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Päivälista.

Junat lilhtovitt Terijoelta:
(Pietarin nika.)

Viipuriin: 7,28, 9,48. II,as, 1,si (i,io,
B.OS, 9,18 ja 11,66.

Junat, jotka pvMiihtyvät Haivolanu:
12,30 piiiv., 5.»>. 7,15, 11,07 illalla ja 2,ivo
aamuvöstii.

i;,n, 6,67, 7,1», ?,«, 8,«,
"2.81 4,0». 4.59, fi,35, B,IR,

piptnriin:
10.18. 11,f4, 1,84
9,88.

Junat liihicvill kuokkalastii;
(Pietarin aika)

Viipuriin: 7,i0, 9.18, 1,10, 5,«, ?.!!«,
«,»!!,

Junat, jotk:i pyHähtyvät Kaivolaan,
10,4», 12,07, 4,67, 6,52, 10,47, 2,27.

Junat, jotka pysähtyvät Terijoella
10,48, !i,ia, 11,5».
Pietariin: t>,so, 7,w, 7,47,, B,ia, »,*»,

10,34, 12,14, 1.52, -2,51, 4,28, 5,17, G,M, 8,85,
9.59.

Junat ifthtevHt Kaivolasta
7,«. !1,«, 11,88. l,«,Viipuriin

6,«, 8/«. 9,83.
Pietariin: 5,63, 6,40, 7,»7, 8,40, 9,öb,

1,1»; 2,13, 1,*3 6,17, 7,57, H,4fl, !»,6». 1,1», 2,19,
4,18, 6,17, 7,67, !t,28.

Postikonttori aseinaIla on
avoinna:

.lullia arkipäivä klo H— lo »l)., klo I—21
—

2
ja 5— 7 ip. Sunnuntai- ja pyhäpäivinä
klo 9—lo ap. ja kla I—2 ip.

*

Tullltoiniist o ».se malla:
Jokn nrkipäivänä klo 9— "> ap.

!t,,utntl«l! I>lll»tuv», »Il««ttol l:

Kantatien tavarakouttorh
.Joka arkipäivä kello >^^^mMVi— 4 i. p. (Hel.s. aika.H

p. .m

Tnijoai Nimismiehen konttori
on auki joku Tiistninn jo Perjantaina klo
I»— '2 päivällä.

MipuriHa, Äaxjal«n «upjrti.. ,O.«g).


