
TERIJOKI
Terijoella. Tiistaina 27 p. Lokakuuta 1908

TOIMITTAJAT: Matti Rossi, Vilho Toivola ja
Erkki A. Elfvengrén.

TILAUSHINTA:Marrask. alusta vuoden loppuun 1: 50 p.

ILMOITUSHINNAT ovat: 8 penniä mm. etusivulla ja
6 penniä takasivulla.

KONTTORI: Elfvengrenin talossa, vastapäätä uutta
kirkkoa. Puhelin 28. Konttori on avoinna joka
arkipäivä — 12 päivällä ja 5— iltasella.
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N:o 4

1808

ITalous-, vari- & !
I rakennusaineiden I
Isuurta varastoa I
I suositellaan. I
I Nopea toimitus. Halvat hinnat. I
■ Puhein 37 A. I. SCHAH0FF. I
S Terijoki. ■
I Huom.! Haarakauppa Kellomäellä. I

Tilatkaa TERIJOKI

Kuokkalan saha
0N 3V3NNUt

==haaraliikkeen
Terijoella

V23tapäätä 3atinig.

Varastossa löytyy kaikenlaisia sahan tuotteita.

JERIJOEr
on edullinen ilmoituslehti.

6sa Mustosen
Sekatavarakauppa
«n edullisin ottopaikka CerljotUa -*t -1»

Tehkää kaikki ostoksenne

Antti PaavolaisenOsakeyhtiö
monipuolisesta liikkeestä.

Hinnat halvat. Nopea toimitus tavaroille kotiin.

HUOM.! Kaikenlaatuisia rakennustarpeita tilanahtauden vuoksi myy-
dään nyt syksyllä erittäin huokealla.

Ruis- ja vehnäjauhoja, liiseitä ja sekajauhoja sekä kauroja.
HUOM.! Kankaiden jäännöskappaleita myydään uskomattoman hal-

valla.

binnat
Ollilan puutavara

Osakeyhtiön
hyviksi tunnetuista puutavaroista! Löytyymolempien yhtiöiden tele-
foonit.

Asiamiehet
TerijoellaKellomäellä

H. Rehn. Vilho Coivola.

J. Seppänen
'lerijo111

llllnzuz-. Mlne- 11l Sekatavarakauppa
huolimatta nintojen nalpuuclesta annetaan ostajille !<c»slio,

ULKOMAALAISIA

MM. IlMllllllll ia Paperossia
JANSEN « llonee.

TerUoKI.

X«i!(!(! ne,
jotka eivät vielä ole suorittaneet
yhteiskoulun osakemaksuja ensi-
mäiseltä ja toiselta kolmanneksel-
ta, suorittakoot ensi tilassa alle-
kirjoittaneelle.

6sa (Rustotun.
Terijoki.

Paikkoja avoinna.

Kunnollinen palvelus-
tyttö,

jokaon tottunut taloustoimiin sekä
osaa hoitaa lasta, saa paikan kun
ilmoittautuu V. Silvenbergin huo-
nekaluliikkeessä Terijoella.
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i Kuollut

3usulla ilmoitan
että

rakas puolisoni
Ent. tullivahtimestan

Anton Virarider
rauhallisesti nukkui kuolonuneen Pie-

ntarin;' s»ffashuoneeHa lokakuun 13
p:nä 1908 elettyään 64 v. 9 kuuk.,
syväksi suruksi minulle, sisarelle ja
lukuisille sukulaisille ja tuttaville.

Karolina Virander
t,. s. Strandberg.

Myytävänä.

Halvalla myydään kahdet

Kiesikärrvl.
Lähemmin

PEKKA HAKULINEN
Terijoki.

llmoitu!<B!2.

Vaski- jaPeltisepanliike
V, KETTUNEN

Kellomäellä
Merikadun varrella

Terijokelaisrt,Kuokkafnfsét, Ral-
volaiset V. m. liuomatliaa!

Olen avannut
Kirja- ja Paperikaupan

Terijoella.
Varastossa tulee olemaan kai-

kenlaista kirjallisuutta saatavissa.
Lähissutujenedistysseuroille seu-

ranäytelmiä ostaessa sopivin osto-
paikka.

Kirjoja, sanomalehtiä y. in. voi-
daan myös tilata kauttani. »

Sulkeudun suosioonne!
Kuiuiioittaen:

Paavo Rahko.
HUOM.! Kansanvalistusseuran

Kalenteria ja Nuorta Suomea saa
tilata kauttani.

Päivälista.

Jnnat IHhteTSt Terijoelta:
(Pietarin aika)

Viipuriin: 7,28, !),42, 11,23, 1,31 <;,,»,
8,«, 9,18 ja 11,66.

lii,BN pi.iv., 5,20, 7,15, i'i,M illlllll^ M 2,«N
Piotariin: 6,u, 6,57, 7,25, 7,55, 8,5»,

10,16, 11,51, 1,34, 2,31 4,09, 4,6», 6,35, 8,15,
9,38.

Junat lähtevät Kuokkalasta:
(Pietarin aika)

?,w, !»,«, I,in, 5,«, 7,«,Viipuriin
8,02.

Junat, jotka pysähtyvät Kaivolaan
10,46, 12,07, 4,57, <vL\ 10,47, 2H^^^^^>

Junat, |iilliii |i nlil yiil^^^^^B10.411. ;i,12, M.^^^^^H^^M
Terijoella

Pietariin: 6,»», 7,16, 7,47, 8,12, 9,90.
10,8*, 12,14, 1,52, 2,81, 4,28, 5,17, t>,55, H,3S,
9,69.

Junat lähtevät Kaivolasta
,!>,!», 11,88, 1,48,Viipuriin: 7,4»,

6,27, 8,20, 9,33.
Pietariin: 5,58, (5,40, 7,87. H,40, 9,69,

1,1», 2,13, 4,»», (i,17, 7,57, 8,10, 9,59, L,l'l, 2,13,
4,43, <>,!?, 7,57, 9,23.

Postikonttori asemalla on
»volilnn:

Joka arkipäivä klo o—lo0 — 10 ap., klo — 2
ja 5— 7 ip. Sunnuntai- ja pyhäpäivinä
klo 9— lo »p, ja klo I— 2ip.

Tiillitoimisto asemalla:
Joka arkipäivänä klo 9— 2 ap,

Rautatien pikatavarakonttori:
Joka arkipäivä,klo 7 ap.— ip, (Hels.

aika.)

Il»ut»tl«'!! tnv»i »llonttori :
Joka arkipäivä kello — 11 a. p. ja

12^-4 i.p. (Hels. aika.)

Terijoen Nimismiehen konttori
on auki joka Tiistaina jaPerjantaina klo
10—2 piiivällä.

liisllolllLia ilmoitu!<B!2.

He»ijoe« uudeu kirkon wihli-
mlfen

toimittaa Piispa O. F. Colliander,
ellei estettä ilmaannu, toisena summn-
laina Aomeiitissa ell U p:nä ensi joulut.

Terijoen Pastorin»virasto
on awoinna zota artipäiwä klo 10— 12
päiwällä. (Pietari» aita.) Sijaitsee
Axtti Suutarin talossa.

MelÄl! «Illltll plllltllNllnn.
4'Jclfcin jokainen ajattelema ihmi-

«ten huoman itseään ympärmwissä
oloivja cpätlihtia ja pnuttcellisuntsia
ja fcotoao -- »väittäpä »unin taitesso
l>iliai!fuubi'*fn -- niiden korjaamista,
Warsintin sellaisena fuuiTim uubiC"
tuoten alfana luin meillä iiDfijään on
lnnlisi io>t>aij«n eteenpäin p>)rliwän
ihmisen tclcwan sellaisin hnwaintoja.
Kokemus ofottan, että niistä loituwa
hyöty on useinkin anuaanmttoman
suuri, sillä luonnollisestihan täytyt)
aina saada sclwille ne syyt, iutta epä»
kohdan owat synnyttäneet, ennen kun
sitä rumetaan lorMimaan, 3JJe iuoint=
me sanoa wielä cnemmänlin: kailli
suurimmat uuoiotutsct niin hywin
lienlisen kuin ta^oudelli,s«n,tiil eläniän
alalla owat saaneet aliftniifa wallitse-
wie» epöfolitk1 arwostelemiseota, -
Edellä mainittua tosiasiaa silmällä pi-
täen kehotamme kansalaisia täyt.ä-
mään lehtemme palstoja hymätseo!.
Asialliset ja säädylliseen henkeen laa-
ditut arwostelut samoin kuin järke?
wät parannusehdotutsetkiu omat leh»
t«mine aina terwetull«?t,
me siis kilwan pohtimaan kirkollisia,
kmilu-, kunnallis- y. m. tärkeitä asi°
oita >larjalankannaksella. Siten tu-
lewat ne yleisön huomion esineilsi ja
woiwat jolitaa hywinkin suotuisiin tu>
loksiin.

Edellisten riwien johdosta woi ino>
nilin sanoa, >että olisihan niinuntin
sydämmcllälni monta tärkentu asiaa
mutta en waan osaa pii^ea niitä sellai-
seen muotoon, että ne woisiwat tulla
painetuiksi. Tämä on turha pelko.
Pankaa waan anvostelcmatta ajatut'.
seuue paperille ja lähettäkää ne sitten
meille, ,Uyllä me puoleltamme koe^
tamme antaa niille tyydyttämän kie»
lellisen ja tyylillisen asun.

Terijoki, 27 p. Lokakuuta.

rzlttelz/t lMelml»ll

Ministeriw nIt io s ih»
teerin w ira s t o n arkistara-
fenniivta warten onkorkeimmassa pai>
kassa myönnetty 275,<><)<> mk. määrä»
raha

Kirkkolain suomalai-
sen tekstin toisinkuulumisesta
on korkeimmassa paikassa wahwiotet-
tu keisarillinen asetus.

W i r>t a m ie 5 erinäisiä
teh t ä wiä w a rt c n kenraali
kuwernöörinliwna Zergei Tietrich on
lortcimmassa pailassa saanut eron
»virastaan, jonka, ohessa Howineuwos

Ludmer on nimitetty hänen
sijaansa

K a up p a no u w o s Ma 1°
mi n muistopatsaan pi)oti)ttiimiH'ctt
Pietarsaareen 011 forfciiinitöéfa pai»
lassa annettu fii+xi.

Scluskunnan valiokunnat.
Waltiowarainwaliokunta

rWyi 26 p, läsittelcmään arm, esitystä
warain osottamisesta niihin tarpeisiin,
joihin walinaiset »valtion tulot eiwät riitä.

X it n-n aIlis w a lio!u n t a on
asiassa tehdyn anomuScfiboiuffen johdosta
piiatta ehdottaa «duslmman ano:ta^
tontti, että Keisarillinen Viajesteetti an-
nettuaan toimittaa periirpohjalsen feliuis
tyls«n asiassa suwaitsisi eduskunnalle jät-
tää ann, esityksen lailsi laajempien itse»
hallintapiirien itsehallinnosta.

Työttömyysin siitä nil,eut.
toimenpiteet.

Eduskunnan päätös.

Ainoassa käsittelyssä eduskunta 2A
p. Pitkän keskustelun ja useiden ää>
nestysten jälkeen hywäksyi työwäen»
asiain waliFkunnan mietinnön nV 5,
ja Päätti siis — tehdyn alNomuschdo-
tuksen johdosta, joka koskee työttö°
myyden tutkimisen toimeenpaneniis»
ta, työttömyyswa^uutustasetä muita
työttömyydenaiheuttamia toimenpi-
teitä — ,

-ettei ole tarpeellista tehdä alamais-
ta anomusta hallitsijalle työttömyys»
wakuutuGestu, koota l>illitus on jo
wiime syyst, t) pnä asettanut sitä
»varten komitean,

>oaan että scniyanii anotaan.
että waltion töitä toetcttaisiin eu°

tietä enemmän järjestää eri wuosille
j.i wi«den,iioillc siten, ettei työttö-
myys niiden kantta lisääntyisi. >uaa»
päinwastoin wälientyisii

että niissä ivaltion töissä, joitacri°
tyije^ti toiuieenpannaan työttömyl,-
dm johdosta, malsettaisiin, mitali
mahdollista, waotaawaSsa työosä pait°
katunnalla kulloinkin tawallinen työ°
Palkita: setä

että milloin tuutu suuremmassa
mäariu toimeenpanee työttöuiWden
aiheuttaman hädän liewentänlise!tsi
tarpeellisia, sopiwaoti järjestettyjä
aputöitä, niihin wa>ltion waroiota
»«yönncttäisiin tarwittawaa awiio»
tusta

Kysymys hallinto-oikeudellfsen
tuomioistuimen perustamisesta

Edxsklinnan päätös.

Ainissa käsittelyssä hywäksyi e-
onskimta 2:! p, pn-ust»slnkiwaliotii!i°
nan mietinnön n:o 1 ehdotuksen ola-
mai:feoH anottawnksi.

eitä MdfnrilUiwn SWöfeSteetti fil»ivnitstsi t'bii«futinnlle antaa armollisenl'sitylsen tuomioistiiiiiicn perustami.
scsta, jipfle ylin l)<i«into«oific«b-cUincn
laintayttö («naatin talousosastoltafiiriTttäifiin.

Uudet painoasiamiebet.

Pualiwirallinen selitys.

Eilisessä Finlj, Gasetussa on puoli»
wiralli»en selitys tuon tenraalitumer-
»öörin tnnnetuu ehdolutsen johdosta,
että 47,000 mk, myönnettäisiin sano»
malehdiston, kiriatnuppojen >a kiwi»
painojen walwomisekst.

Selitytscssä sanotaan, että elot.
7/20 p.1006 amiett» sääd, lausunto-,
yhdisiys- ja koluoutumiswllpaudesta
.jossa pnnowapaus taattiiu, ei suin»
taan sisällä, että poistettaisiin paino-
tuotteilen, painojen ja lirjatauppojen
walwouta totonaan eitä myöskään
wastmmalaisnudcn poistamista paine»
tun sanan alalla tapahtuneista ritot»
sista ja oiteude, louttautsista. Päin>mnstoin on tositeossa sellaisen mal-
woiman wälttämättömyys osoitettu
ja todistettu, tu» wiimeistcn 3 wuo-
den kuluessa aina 20 syytettä majes-
leettiritotsista <,n> »ostettu ja sitäpaitsi
alituisesti sattuu syytteitä muista
ritotsist'l.

Kirjapainojen wnlwounan tarpeelli-
suutta todistaa Östra Finlandin pai>
noa maslaan Viipurissa nostetut
syytteet tnmoutsellisten töiden painat-
tamisesta ja wahingollista toimintaa
kirjakaupan alalla tirjatauppias Ho-»vingili wastaan Viipurissa nostettu
>uttu.

Nämä laitti tosiasiat osottamat,
että painetun sana» alaNa löytyy
laajalle ulottuma pyrkimys päästä
mapaatsi taitesta järjestyksestä, eitä
sitä luonnollisesti woida sallia mis-
sään siwistyneessä maassa.

Sanomalehdistön walwomifetfi ei
riitä painol,ll!!itulscn hentilötuuta,
eiwätkä wiiallisct syyttäjät ole mii«
mcisten kolmen ivuoden ajalla ilmai«»
seet mitään altliunpanotointa tällä
alalla.

Zelilys wiittaa sitten waliotunan
pamolali, tostemii mietintöihin tat»
silla wiime walliopäiwilla, niissä tunsa, otaa», etteiwät m,ian syyttäjämal'
lan edustajat oniaa lnrpeellista päte-
wyyttä oikein arwustellatsensa taiteel-
listen tuotteitteu wahingollista sisäl-
lystä.

iähän nähden näyttää, että aino»
ana teinona painotuoteitten malmomi»sen järjestämisctsi tunnes uusi paino-

wenMn vllllllnkumllull-
Zen llktM.

Jo, Pietari ZMlri ja hänen M)iiw
mat seuraajansa oiwalsiwat,ettei Wc°
itiijä moi tulla toimeen ilman euroft-

laista' tiedettä. ■ Hallitushan tar»
ivitsi wältiämättömästi oppineita uip-
k'Yt\a, mestareja ja wirtammhiä. Sen
wUloksi täytyi perustaa yliopistoja,In»
i>'ttäÄ weiMaisiä nuurutaism nlto°

.^iwULe opickUcmaan, sallia tieteellisen
firiai(.ifiiiub«n julkaisemista. Mutta
silloinpa tunkentui SEB«Ttä[pifl« hallitut»

,^.^Me tarpeellisen tiehen terä myöskin
.^va^aatQ tiedettä. Ia jo Katarima

"2:n aitana e|"iintl)ifim siellä ticdemio
hiä, jotka eiwät täyttäneet tiedettä ai°
nuastaan lMituksen, nman koko kansan pMvcluksoon, Sellaisia miehiä

ni, m, NWolai Nowikow ja
31letsantMi Naditshtshew,

}"{ Noli aatdi*fnf,ua,opiskeli Most»
luan nliopistosa ja fenjäWwn meni so°
t^ipalwobiilksom . Victorin kaartiin.
Mutta sensijaan että f>jn o!l!ifi JDkttä=
nyt joutilastaupfcrinMniää hän lu°
tcvfeli uutterasti tlrjMisuutta ja: iät)=
doiiteli jii»istt)ötään. Ollessaan Katu-
riimin fitufuifan lakikoniitean jäfenc-
un hän 'ti'itnötvti Menäjän lakeihin.

Zen Mkeen hän ruipefi toimittamaan
sanomalehteä, missä witsoi silloisen
Wenäjän oloja ja aateliston tahnoja.
Hän esim. tnjotti: !i>lc, jotifia halua-
»at nähdä nuoren porsaan, jota,mat
kusiettuaan ympiiri maita ja niwnte-
raita, on palannut täytenä sikana,
kaupungin useilla kaduilla," Tahi:
woiwat nähdä jen makslMu tänwli
A3iteettain i^ttnette.) sotapäällitkö
mattviiaa fjäiielle määrättyyn pait
taan ja fauenlää?fe«n ttfcäätt myy
maltapa om,antiulto»liu, Hulu!!!!aal
ostajat löytämät hänet tästä tav'
p-umgi'öta". Riitta maaorjuutta was»
taan hän eritotenfin hyökkäsi. Hän
tinoaili lchdessään eräitä tilallista,
joka tahtoi, että maaorjat pelkäisi'
nM tjänm katsettaan, että ne olisi-
ivat nälkäisiä, alastomia, awojallai°
sia ja että hänen julmuutensa pi-
täisi,niitä jävjestylseKsä ja kurissa.
Mutta näin suora puhe ci ollut
Katariinalle eikä ylimyksille mieleen.
Sen muuksi Mytyi N:n lakkauttaa
lehtensä Pietarissa ja muuttaa WloS'
kowaan, misD hän Perusti oman
kirjapainon, mista sitten julkaisi
»venäjimkiolisinä käännöksinä ete>
wiksi tunnettuja' ulkomaalaisia teuk
sia, Siten hänestä tulisi fanf,aniya=
listutsen innokas eibustaja. Uhitta
Katariina, jonka walta suureksi osak»
si perustui kansan tietämättömi)i)"

teen, ei katsellut suopein silmin
itfoitiifmuki. Hän ?äBEi toiiitittainatm
kotitartastntsen lMien luonaan ja
samalla lähetti piopn Platonin tutti»
maan lianen uskoaan woidatseen
slMtän lxintä jumalattomiuidcsta,
Jlcutta. suureksi häumuivtykselsee»
fai Katarinaan firfonifäftiä sc,uraawan
todlotnts!,'ni »Omantuntoni mutaan
täytyt) minun ruhoilla lumallaa, että
leikki ihmiset olisiwat sellaisia fris»
tittyjö tum Nowitow", Toisessa
totitartastuksessa löydettyjen tiellet»
!yjen firjoijen ja hänen »vihollistensa
ofottamim kirjeiden nojalla hänet
suljettiin Sl}lik'felbui-in linnaan,mis»su, hän sitten iotui Statairiincm hallitut^sen loppuun. Wiimeiset wuotcnsa
mietti iIJ. omalta maatilaitaan lähellä
yjiosliotuaai, mi?su' Hän kuolikin ro.
1818.

9tabift)tf[)eit) hl^rjoitti nuonsuubeä-saan opintoja ulfomaiilla, inistä fiin-
ten uusien aatteiden mnostmiiana
:palöifi totimaihcmsa. Täällä hän ci
»voinut tyynenä I'atfeikii sitä , niitä
{%\>mn yniPälrilWn tapahtui, SBar-
finfin niaaorjiiin tin-ja Q/fiema häntä
suureoti suretti, Teoksessaan Mnt»
kutuS Pielariota Mostowaan" (jän
liitiittamMa touxifla tuwaa »ueuäläisen talonpojan onnettomuutta. Hän
fkjoittaiQm. m.: Sa!wn»n>eto onne!l
liseksi maata, missä sata ylpeätäaate»

lisntkstä hultAi,ylellisyyteen suinaan
uikuin kun tuhansilla kansalaisilla ei
ole riittämän raiuhuta? Shäh tan
taa meidän leofmildeosaiume kahleita,
tuta tuntee tfpänmpaubeit befitä?
iliaanunlidijä, »neidäu elättäjämme,
sr. joka antaa meille terweyttä, jota
jattaa meidän elämäÄume, .Siellä ui,
lähempi oiteuo maahan, jollei sen
muoktaajullo? Oi M^>a orjat epä,
toimoosaan uuirskaisuoat tminotto
main herminsa fal>liTt ja punaisiwal
heidän wenellämi mainiot! Äiitä siinä
waltio taldottaisi^ yios heillä olisi
li!ulani"in kestälminttä niin luarnuxan-
kin he tctisiuxit tyhjiksi fortajainfa
aiteet, - - Ahnaat pedot, janoijct wc
ltMiiiiiijuit! Älitä te jätälte tlHonpo»
jätte? Len, niitä ette moi ottaa: il
>m«", /»!eisarinn.a Matairiina ci woi°
mit sietää näin t',uw,aa Pllhetta, öuet>
tnaan tääntämämme riwit hän puri"
tahti itku.!,,,, Nadishl!shew tDangit-
tiin ja tuomittiin kuolemaan, Sta-
tariina liemensi kuitenkin '

luoni!o!--
liseota äidillisestä amiostaan" —
luten [autat kuulumat: tuomion niin,
että Shtai ci mestattu, tooan lienet
itiin >Sipi'riö:i!ii,miosä l,än mini, t',no°
leinaansa uoii

Se farna Aleksanteri 1, jota nuo
rinidessaan juinalnn tulva kädessä
maunoi ,lulk,a»tta>oansa maaorjuaiium,
joto wakawaoti ajatteli kutsua to-

koon Wenäliäu t<msan ebus>fumki,ii,
senistij fa&arin, ja joka, sitten im
Suomi oli ak'iuoiiiialki lixiflokttu
Ruotsilla, jalomielisesti Porwoon
waltiupäiivillä»ualrtuisti maamme j>e«
rustilvlait in liofionnou, se samaAleksanteri ! umuttui simren Nap»
leonin sodan iäl.f«ii yhtä wanhol-lismielisetsi fitiai hän» ennen oli
ollut iniilxiamidincii. Wienissä sol-
»litii» p>,hä,n liiton jälsencnä hunpäätti nyt niluehi tarnioffaac-ti pno°
luétaniaaii itfeiiwltiubcn LouJ-iaaiiwt-
toinuntta. Hallitutsl'lk loa*kvnniie
lisen lniallisuiiden kluiämifcn eli-
iä|ieinifi'f|i perustettiin atäata fett-
suuri, Shriffi toulut ja yliopistot
asetettiin ahd.iÄuilelisl'» Papiston tar-
Haétirffen lihaiseksi, Sotaunien feg»
luudeojn iKinliin anfara sotatun toi»
nticicn: louttojen yll>päuWkWs itv-
lottiin tuolle Mnmunestaan tuntua
tulle frciioi 2lruftf'l>ei'CluiUc, jonfai ftj-
oämmessä ei ollut rq(jitiuiafaon föälinitunnetta, SMiisrt aiteet mielessL»
palasi tuo entinen »vajaamielinen ja
niin luuria toiweita herättänyt Alek»
santeri finiluiftnlta Euroopan anei-taan. Ohutta aiilmn toisenlaiset oici
tuffet päilyiwät monien hänen npsee
riensä »lieossa. Sen jälkeen, tun lie
olimat Mitun aittaa olleet Vapaissa
luaiosa, ailoi heistä elämä omalla

maatta, missä maaorjuus, ruoski-
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lati saadaan on teuiaalitmvernuörin
lelenä rhdlilns pai»ohallitu!sen he»ti>
lötnmmli l,saämisetsi pätewillä yenti^
löillä, joitten nwulla paikalla tapahtu»
wa lualwontatin wmiaisiiu toteuttaa.

Walwo»»ulla ei olisi mitään yhtä'
läifi)t)ttä poistetun ennatfojenfurin
tanska, maan olisi (e luonteeltaan
pääasiallisesti tarkastama. Wäärm
on siis esittää fen toiminta samanlai»
selsi tuin entijeatin painoasiamieste»,
joilla pääajiassa oli enuattoluonne.

— Weniiiänkieli pulisilaitotsissa.
Senaatti on Päättänyt tehottaa nuian
■tiaiflia Eittoernörtjä antamaan eljiw-
tuffien siitä, niiltä wii-tamielMä ja
tuinta monelta fonötaapdilta tu&\a-
fin sunveninia?'!^ .poliiilaitoffföfa on
loaabittaiua wenäjän fickn taitoa.

..Suomalaisen sanomalehdistön
Herttaisia päähänpistoja."

Tällä otsalleella kirjoittaa sunnuntain
Now, Wremjassa" G. OrilÄv Suoinal-
aises>sa 5lalljsassa'' ästeitäin olleen
«Maanalolnen työ"nimisen artitkelin joh-
dosta, jossa luetaan tenraalituwernöörin
apulaisenSeyn,n aitsioksi se, että senaa-
tin alistulset Newan iniljunista ja maan
jakamisesta maat.omille hyljättiin Pieta-
rissa, m, m. seuraawaa:

Tämä syytös on luonnollifeSti XoaU
[jecllinen ja, luten >pöt)l)i£tt|ne;Uä suoma-
laisilla on wwallista, mouffamaifen ha«
lntjtön. Tosin on folo jouHo 'suomalaisia
ehdotuksia, jolta 20 pnix t, lv, annetun
lam mutaan owat menneet ministeriniu-
luostuou taitijuntoa loar,en, saanut fen
puolella niin walawia huomautusta, että
hallitsija on ne hyljännyt ja täskenyt se-
naatin laat.maanuudet cljioitulfet. Mut-
ta tnvffi ■etfiä syitä lähan lenraalituwer-
nuörin apulaisen Seynin maanalaisessa
työssä? Syy on itse ehiwitulsissa, eila
Seynissä, jota joidenkuiden loehteilyjen
initollit pidetään syrjässä asioista, jotta
häm paraiten tuntee, Jollei Uus-Meche-
tilainen senaatti piiloittelisiehdoituksiinsa
aina paria lo>lme,a tpljläitää, joita fWten
waatiwat toto tyshmylsen eduslunnan lä-
fiteltatDÖtfi ja siten rajoittamat hallitsijan
Maltaa taloudellisten kyslMysten ratkaise-
misessa, niin ci ministerineuwostun tar»
witstsi ryhiyä hallitsijan oikeuksia puolus-
tamaan.— KayttäytMä rehellisesti,herrat suo-
malaiset, ilmanpetosta ja wehkeilyä,niin
ei ministerineuwoston ole pakty pysäyt-
tää s«,paratistenhallitsijan krunua kohtaan
Wholettua röyhkeätäkättä!

Sitten antaa hra Orlow asiaankuulu-
wa>i määrän letlaulsia asessori Twmhuf-
wudille, eila pidä hänelle sopiwana pu-
heenjohtajan tuolia eduskunnassa wa<in
ailvan toista laisjsa edellytettyä paiskaa,— Mitä sitten tulee maanÄa!seen työ-
hön", niin eiköhän srtä enimmin harzoi-
tcw Suomen ministeriwaltiosthteerin w>-
rastossa"

—
lysyy lirjottaja lopulsi, kuka-

ties myöskin kaitoaen maata" wiimelsi-
mainitun tviraston alta.

—
Sairasliuonecn yllapitäiniseksi

o» Ilomantsin kunta anonut wuo°
tuista 15(1 mk, waltioapua 10 wuo>
detsi ensi niarraSk, 28 Pstä lukien,
jolloin lfunnnlle aitaisemmin myönnet-
ty waltioapu Päättyy,

— 2»<»Pellii»e» lö»tö. A, 27 p.
löysimät s-hUipitrio|"a ent. Hotelli Eu°
rc>pan rafenniKton alustaa tailnalunt
työmiehet >t)ii|'i ihmisen luuranfoa.
iUhiut luut oliluat jo aiwan lahoja,
mutta jotkut sääriluista pysmwät
miciä loos'a, ja pääkallot oliwat ai»
loan ehjät, Msi pääkalloista on mui°
l)in we>-rat«n hywin suuri, lolmc on
pienempää, ja wiidcS jotenfin pieni.

Salaperäistä tässä löydössäött >j«,
että luurangot löydettiin yhdestä ra»
fennnffcn teliareistä intoani seinän
»vieressä jo että niiden .päällä oli
uiaaia main laulan tointa jalfaa.
Joe ruumiit o^lisiwat olleet maaosa jo
onnen äolettäi» puretun ratennutsei!
siihen rakentamista, olisi niiden Vetytty-
nyt tulla päiwän waloon tciiann jei-
nää M!eimettae?'sa ja sitä warten maa-
ta taiwacssa

Mitään UHiatefappalten tai a.rtun
jätteitä t!ilu»lantui>n l.ähcisyydeosä
huomattu.

Oma Wssä fäticttonö iokn ialape*
räincn rikos wai owatto tuainaiot
jollain immHa tawoin kellariin joutu-
ma on. lv.elä tuistaisctsi tietämätöntä
- ja jääitedin sitsi, sillä mitali looi

liutrana/oiöta päästää, omat no jl,
nmaiincct piuicäVsäuuiofthjnunen^

fätTööjäön.

Terijoelta ja Kaakkois-
Karjalasta.

— Slauuotitc-tn Terijoen ijtptcijsfou-
lulle. Itubentirfon funta on päättä-
nyt fc&fouffesfaan wii»ie pcr>intau!N
antaa limotniéta tannatusapxa Teri'
joen yhtci^koululw 800 ml.

— Hautapatsasta piufetzsori Her>
zcnstcixille, ensim, duuman Menellc
pystytetään parhaillaan Terijoen hau-
tausmaalle.

— Murtowartaus. Toissayönä oli°
wat wartaat murtautuneet Terijoella
Zelenomistin huwilaan, Huwilaosa
ei asunut tetään eikä sen omistajaole
paikiakunnalla, joten on tuntematonta
kuinka paljon ja mitä warkaat owat
saaneet saa>liit'seen, — Kaikki tawarnt
huluilassa oliwat mullin mallin.

Useita IvaMniksia on muuten wii°
me aikoina tapahtunut Norijoella ja
Ollilassa,

— Nyöötumulli». Täiuän kuun 21
päimä» aamulla tawattiin lludentir»
kun Metsälyläosä talollinen Samuli
Winehko kuolleena asunnossaan. Hä-
nen kaulassaan oli nuora, jonka toi-
ne.n pää oli kiinnitetty yläpuolella ole»
»vaan orteen, jonka tähden ensin luul-
tiin tapahtuneen itsemurhan, mutta
kun »vainajaösa oli muitakin wätiwal-
lan merkkejä, onkin luultawasti ta-
pahtunutmurha. Sitä käsitystä tukee
sekin, kun »vainajalla edellisenä iltana
hänen täydessään naapuritalossa oli
huomattu ol,cwan tuttarossa suurempi
summa rahaa, urutta aamullaniitä ei
enää löytynyt, Sitäpaitsi piti waina°
jalla,asunnossaan olla useampia satoja
ruplia, muttaniistä un löydettyaino-
astaan oja eräästä piilopaikasta.

Wainaja oli ijältää 70 »vuotias ja
perheetön. Tälläkin kertaa hän oli
aiwan ytsin.— Junaonnettomuus sattui eilen
kw 1aitaan päiwälläMustallamäellä,
Asemalla oli ViipuristaPietariinme-
newä totoamjuita n:o 10U(i, jotjcn toi-
selta simuraiteelta otettiin lijämaunu-
ja, jaPietarilta Wiipuriin tulewa to-
»varajuna n:o 1005, jonta jo aiifaijeiu-
min olisi tullut lähteä liitteelle, mutta
nyt m>yöhäsryneenä oli se wietäwä ,si°
>vura,iteelle pois Pietarista tuleluan
mattustajaZnian n:o 15 tieltä,
nau siirrettäessä tuli »vastaan siiuurai-
teelta tuotu junaann:o IOOG liitettä-
»vä, »veturista, irralleen päästetty
»vaunu aiwan lähellä tt>ait)b£paitfau
seurautsella sillä, että niaiuituu wau°
nun ja tawarajuuan fonDuttööriiuau=
nmt tyllet jtjjät^tiwät yhteen, vau-
nut tlllliotunuat pahaoti, mutta suu-
rempia loaurioita ci sentään sattunut,
.Uionouftötirhuaiimm owi irtautui la
muuten jailoat »vaunut pienempiä
iuammoia.

Erään asemamiehen käden sanotaan
louttautuneen.

Matkustajajuna n:o 15 uiyöljä^tm
tapahtunian johdosta noin 40 niinuut-
tia.— iUJurljmpolttoja fctiiuenitaluaUa.
Tulipaloja un Siitucitnanwlla luuriin»
tiu nyt sytsini liulueosa sattunut tvh»
tatiheään, eikä niitä taitkia woi pitaq
,^ahin^on aiheuttamina. Pari lOlnu
luiitkoa sitten paloi eräänä yönä Ilo»
lan tt)läc>}ö luuppiasi kopran ,omista°
ma talo poroksi, slo,pra itse asui toi°
scssa kylässä eitä palaneessa rafcu--
nuksessa ollut ketään asukkaita.

Wiime torstaita wastrn yölläpalo,
samassa kylässä talollisen Ordmngn.
uusi, wielä keskeneräinen rallenn^:,
nielkein perustuksia myöten. Tav/a"
tään talossa ei ollut wielä asuja via,
maan oli sinne koottu talon l^n lv
mänwuotinen »viljasato, Talon'i'ä!i
menetti siten talwen leipänsäkiu, Na
kelmusta ci oltu wielä ehditty wa°
kuuttaa, mutta irtain lienee ollut wa-
kuutettu waiktakin pieneotä sm»mas°
ta.

kolmas.!in tulipalo yritti syttyä
,1 ; ,is'a lyläösä,mutta saatiin ajoissa

sammumaan
Kaikkia näitä paloja epäillään mur-

hapobdoilsi, Zyyllisestä ei ole »vielä
»varmaa tietoa, mutta arwcluita hä°
ne» suhteensa on olemaesa, ,Uaup°
pias ,ttapra on pyytänl)t, asianomaio-
ta nimismiestä tutkimaan hänen ta-
lonsa .palamijen syitä ja tuttittawa
olisi toisiakin tapauksin, sillä jollei
syyllisiä saada ilmi, olvat' toistenkin
talot »vaarassa.— Junan alle heittäytynyt mielisairas.
Wiime torstaina 110 U ajoissa l>e.ttäl)ti)i
285|Duotia^ mielisairas opettaja ?iuan
Lussly Pietarin asemaftihalla junan atte
sillä seurauksella itä hän heti fuofi.

— Tulipalo Pel-tiärwellä. ©ilen
flo l/iB aikaan ilwpäiwällä syttyi Ld=
hello Perkjarwen asemaa lesti Olga
,«.!lrmentieffin omistama talo, jossa oli
Imippias v,örfd)offinkauppa tuleen ja
paloi liilfoljnoneineen Poroksi, Puo»
oista jäätiin smn-in osa taloaroista
pelastetuksi. ■ Makasiinit palviwat ta-
»varoineen. Talo oli wallwtettu
Ro?'sijassa" ja irtain lienee ollutma-
kuutettu samassa yhtiössä.— Hautaus. luhlalliselsi tilaisuudeksi
muodostui roiraJtin lesken H ild a R c»
l a n d e r i u hautajaiset Kiwcnnawau
hautausmaalla sunnuntaina tämän luun
18 pnä. Paitsi omaisia ja fufitlaiiia oli
waiunjalle wiimeißtä kunnioitusta »sot-
amaan kokoontunut suuri joukko YBtäwiä,

iultawia, «niisiä naapureita ja seurakun-
talaisia, Wainajan cumniinsiunaus oi!
toimitdu Lowiisassa, jossa wainaja oli
wiime aikoinaan asunut, ja josta hänen
tomunsa nyt tuotiin Kiwennnwalle mies-
wainajansa wiereenmaahan kätkettäwäksi.
Hautauspuheen täällä piti tohtori A, I,
Vlauuu puhuen lohdutuksen ja toiwon sa-
noja jälkeen jääneille omaisille ja waina-
jan poismenoa fa^pauksclla ttiu'9t«letiMlk
ystäwä- ja tuitntonpiirilfe. Kanttori I:
Kruusin johtama sekakuoro lauloi htnsselli»
sia lauluja ja hau^nuswirsiä. Kun hauta
oli luotu umpeen, laskettiin hautakum-
mulle lukuisia seppeleitä ja kukalaitteita,
muun muassa Pietarin suomalaisten or»
pokodm hoidolkaiden puolesta, joiden hli-
wäksi wninaja Pietarissa asuessaan oli
lämmöllä tiiöskennellnt. Useat haudalla
pidetyt puheet tulkitsiwat sitä kiitollisuutta,
rakkautta ja kaipuuta, jonka roainajan
muisto jätti jälkeensä.

Haastattelu.
Eräs lehtemme toimitiajista tapasi

äskettäin mapaamielisteuylioppilaiden
raittiusyhdistytfen kiertämän asiamiehen
hywin syntän näköisenä ja tysäsi hä-
neltä oitis snytä alatuloisuuten. Tuon
teille itämiä tietoja, , oli wastaus.
Ihdistytscmme kuolee senwuotsi, ettei
mäl ylioppilaat sitä enää kannata,

Ninellista waroja kyllä olisi, mutta
puuttuu työmoimia. Ajamamme nat-
teet tulemat tuitenkin elämään, sillä
ne perustumat todelliseen wapaamieli-
syytee» eitä mihinkään patloivaltaa».

Pakinoita.

Rimoja tyttöjä.
Iltaisin, kun täwelee suurta mierto-

tietä niin saapi kuulia kaikenlaisia yä-
wytlömyytsiä. Hullgaaninuorukaisten
kainaloissa kuleksii nuoria tytön alkuja,
pitäen elämää, jota tawa inen katu-
tyttökin häpeää.

Erittäinkin ansaitsisiwat tulla ylei-
sön tietoon ne tyttölapset, jotka tässä
eräänä iltana tchuskelimat Andrejcffin
tiellä pitämänsä elämää menäläisten
poikain kanssa, Elleimät tamat parane
mainitsen kaiklien elämoitsijäin «imet

K uni »varjot.

Hc täwelewät jot'ikinen ilta huoli-
malta tuulesta, sateesta ja tylmästä
pitkin mcreurantaa. He nauttimat,
wailka winha pohjatuuli puskee ja
jäädyttää. Heidän rintansa on silti
lämmin. He eiwät pelkää pimeyttä,
heidän sybämmessään loistaa rakka-
uden aurinko, joka malaisce —
He kulkema! kuin marjot. Heitä on
kuusi sielua, waitka kolme ensinäte-
miillä olet huumaminasi. He owat
jääruyktiöitten päällä kuuman rakka-
utensa toisilleen tunnnslancet. >^a siellä
h? rnittanssa, kylmässä meri-ilmassa
raltauttansa hellien maalimat, niin
ett'ei se ilmitnleen leimahtaisi, palaisi
ja sammuisi.
He tulemat ja menemä t
Se lienee kaikille tuttu nsia, että

Terijoella on paljo» puliseja. Mutta
se lienee useammalle tuntematonta,
kuinka paljun niitä ulisi yhteensä, jos
ne kaikki olisimat täällä, jotka owat
tänne tulleet. Melkein jata pinniä
heitä tl,lee ja lähtee. Onpa sellaisia-
kin ollut, jotka owat ainoastaan sen-
wcrvan »viipyneet paikkakunnalla, että
owat tulleet Mirkoihinsa nimiteiyitsi
ja cnsimäiscn kuun palkkansa nostaneet.
Tämä asia nyt ei oikeastaan kuuluisi
minulle. Mutta se on harmillista,kun
nuo herrat jättämät ruokansa ja muot-
ransa matsamatta. Käwin tässä jotu
päiwä sitten asuntoa etsimässä, Ka-
melin talosta taloon entä tahtonut
saada itselleni asuntoa. Wiimein lyjyt-
liin minulta: olettelu poliisi?" Annoin
kieltämän mastautsen. Ia minulle heti
lumattiin asunto. Uusi isäntäni selitti,
ett'ei hän enää pvliijeja ota asumaan,
sillä ne kuukauden ja kahden perästä
erotetaan Mirastaan, Ia sillom jää-
mät ruuat ja muckrat maksamatta.

Minä olin tyytywäinen ett'en ollut
puliisi.

Kun pommeja etsittiin
Jok» aita sitten oli poliisille ilmoi-

tettu, että eräällä »venäläisellä löytyy
pommeja. Ilmoituksen johdosta ryh-
tyiwät poliisit tullimaan. Pitlän pe°
lonalaiscn työn ja etsiskelyn jälteen
löusiwätkin yc erään sangen epäilytsen
alaisen kappaleen — sählölyl)dyn pat-
terin.

miset, itku, ja walitus omimat jokaM-
wäistä ilmiöitä, tuntua sietämättönmn
rastaalta. Tällaisen suunnan »vasta-
painoksi he perustuvat w. l8l(! salai-sen yhdistyksen, niineltä Hywä,nteke
wäisyysseura", Zen sääntöjen mu-
kaan tuli kaikkien jäsenten toimia
Wenäjckn lWwnksi, Kunkin hoistä tuli
pyrkiä johonkin tärkeään wirkapail-
kaa,n, niin että ennen pitkää taiit
waikutuswaltaisimmat wirat joutuisi-
!l,«at yhdistylseu jäsenten käsiin, Lo^
puksi sanottiin yhdistyksen säännöiv-
sä, että jollei hallitsema keisari an-
na kansalle mitMn oike,ut'sia, niin hä<
nen seuraajallloon ci niissään tia,p»,i°
sessa saa tehdä uÄklollisuuden wallna
ennen kun on rajoitettu hänen Mal-
taansa," Paitsi sotilaita kuului yh>
distyksoen siwistyneitä siwiMsaätyi
siätäkin, Hnomatmnimista jäsenioti,
luainitseumie ewersti Pestelin, neljä
»veljestä Murowjeweja, luutnantti
Nyleiewin, waltakunnan newvos Dui^
lienjewin ja ruhtinas Odojewffin,

Tämä falainen seura oli olemassanom kymmenen touotta. Sinä atila-
na ehtiwät sen jä,senet tehdä Jiailijion
hywää, .^aiFfuiKa he puolustiwat
sorrettuja, ftcrustiwat fouinia niaa-
seudulle, poiotiwat Wytännöstä ruu<
niiinraigaiKtutsia ja wimiwat faifin
tawoin maaorjuinben lakkauttamiseksi,
Semjenowin rylinentissä, niin Hau»

ivan kun sen komentajina oliwat sa»
laisen yhdistyksen Menet, ci ollut
puhettakaan sotmniesten pietsämises»
ta, Sanalla sanoen: jÄainen yhdis»
tytsen jäsen koetti tunnollisesti täyt°
tää ottamansa wckwollisuudrn toimia
venäjän l)'Qli>äfi|"i.

Mutta yhdisMscn päätartoitukse»
i» oli WeniMn iDaiiioniuoboii tniiut-
tainincn, its«waltiuden rajottauiin«n
la talonpoikain waipautta,niil«n, Z)h
bi§ti)f|"<:n jäsenet od^ttiwat main sopi
maa tilaisuutta aikeensa tioteuttania-
selle. He luuliwat, että heidän to»
luennossaan olewa sotawiäti, joka heitä
suuresti rakasti, oltsi walnns memc-
nuiiiiit h«idän kanssaan tukien, pakot-
tamalla hallitsijan luopumaan itse»
waltiud«sta ja Wo'oti kutsumaan lait*
Krnebuäfittinan, feniffij saborin, Z)l>
bistyffen jäsenten pääwoimat olliwat
EWIä-Wenäjällä. Podolin ja Pietoin
tuwerneinentisjä ewersti Pesteliu
ylipäällittliyae» alaisin», Natkasc°
miäa detfiellä tuli näiden eteläisen
yhdistyksen jonftojeu marssia Pieta-
riin, Ititttnäi pohjoisen yhdistyksen
joukkoihin ja wallottaa l>allitsijau
palatsi.

Mutta yhdistyksen jäsenten joi!»
oli nel,jä juudasta, joiden kaut°

ta tieto salaliitosta tu!li Aleksanteri
1:n torloiin. Kuolmia kuitenkin kur°

jasi keisarin ennen kun hän ehti ruwe.
ta mihintÄän toinienpiteisiin.

Aleksanteri lm kuolema synnytti
suurta hämmennystä hallituspiireis-
sä. Hänellä näet ei ollut lapsia,
Valtaistuimen periNsenä pidettiin
lain mukaan hänen wanhemPaa wel-
jeänsä Konstantinia, Hän taasen oli
jo w, 1822 kielNytynyt mallanperi-
mytsestä ja saanut Aleksanterin
mäiärämääi^ seuraajakseen nuoreni-
man weljcn Nik!o,luin, waMei asiasta
tosin oltu julaistu erikoista manifes-
tia, itukaan ei siis tiennyt mannaan,
kuta on oikea wallanpeaW, Konstan
tm tai Nikolai, Konstantin Warso^wassa teki .uskollisimdm walnn ölito-
laille ja Nikolai Pietarissa »vuovos-
taan swnstantinille, Wicläpä Pieta°
rin sotajoukotkin Miwät wannoa us-
kollisuutta Konstantinille, Sitä se»
kaannuksen aifaa, jona hewoskyydillä
Warsowasta tuotiin Pietarin tietoa
Konstantinin kieltäytymisestä, päät-
tiwät salaliittolaisl^t Kyttää l,ywät»
feen. (Wenäjällli ei ollut silloin rau-
tateitä),.

loulnkuunl4ftäiwä W, 1825 oli
määrätty siksi Päiiväksi, jona Pietarin
sotajoukkoicnPiti wannoa «Äollisuut-
ta Nikolaillc eikä enää ,Uonstantinil
le. Tänä merkkipNwänä Päättiwät
salaliittolaiset »viedä uskolliset jolA
konsa Senaatintorille ja Mallata hai-

litsijanpalalsin jos asuinkin mahdol°
lista.

Määräpäiwänaamuna kiiftiuät-jci'
laliiton jäsenet kasarmista tasarmi!»'
iehottaen sotamiehiä tieltäytymääil
uudesta u^liolllsuuden walaota, tv» he
terran jo oliwat Konstantinille loini-
nonoet, sJ)Jostoltwn kaartin rykment-
ti melkein yksimielisesti noudatti hei-
dän tuhotustaan. Siihen yhtl)!i luieKi
muita rylmcnteD ja taitti kaartoi
merimiehet. Kuittiami lotoontui Sc-
nautin torille noin 2,000 sotmnieotä.

Kapinalliset järjestäytyiwät tlllwi>
palatsin eteen neliöön ja odottiwal
jännityksellä muiden rykmenttien liit-
tymistä heihin. la,muutamista ryl-
mcnteiÄä siirtyikin sotamiehiä heidä»
riweihinjä, Norin toiselle puolelle
keisari ympärille asettuiwat
hänelle uskolliset 'tenraa^it ja satUaat,
Salaliittolaisten ja hallituksen joukot
ieisoiwat »vastakkain liitdhtanmtta
paikaltaan, Wihdoin keisari Nikolai
komensi ra,tfuwäen hyöttäänM»,
,^cnn»li Orlow teki kolme e>ri yri-
tystä, mutta lyötiin aina takaisin,
«illoin keisari °!'ästi tuomuun tykit
esille, kenraali Tyhosanet komensi
amplmiaan, mutta lailkausta ei kuu^
limut. Silloin yksi upseeri liljasi ty-
tinsytyttäjälle: Miks'<?t ammu?" —
Teidän ylhäisyytenne! Ne owat
omia miehiä", ivastasi tykinsychttäjn.

.. . . . "-■■r* ■'

S inä houtkio! onko sinun welwolli.
suutesi ajatella? huusi upseeri jft fa-
iiiaUö lautasi tartcssUla. ' Enslmäis.
tii hinausta seurasi toinen ja kolmas,
ilapinallisten neliöön ilnreÄyi auft^o»
ja Jäi se alkoi peräytlM S« ci tuot-
luit kestää tykkien tulta. Keisari Ni>
kolai sai woiton. Slllalii>ttola.isten
eteläinen arnieija M aluksi Voitolla,
mutta lo|n»lta täytyi sentin antautua
hallituksen joukoille, — Dekabristien,
s, o. joulukuun kapinoitsijain jo bt
"olilDat wielä liian pienet päästäkseen
»voitolle, Zitälpaitlsi Al«ks«nteri l:fen
obottamaton tuioienia saattoi Ijeibäit
ennen aikojaan ja ilman yhteistä war-
maa suunnitelmaa toimimaan.

Epäonnistuneen kapinan jälkeen
wanaittim johtajat ja suljettiin Pic°
tari-Paawalin linnnan. Toimeenpan-
nuissa tliMniuksissa he esiintyiwät
lwrjmnattoman wataunmksen miehi»
nit, Niinpä^ Rylejcw sunoi tuomareil»
loen: Minä olen joulukuun 14 p:n
tapauksen Pääsyyllmen, Minä olisin
woinut kaikki elLäistä, mutta minä
Päinwastoin kehoitin toimimaan, Jos
kukaan ansaitsee kuoleman tänicm päi-
wän takia, niin se olen tietysti minä".
Kun kapteeni laiushtinilta kysyttiin,
mitä hän tarkoitti kapinalla,niin hän
wastasi tahtoneensa ennen kaikkea
maam-jliuoen lakkauttanusta. Kun
Vcrgei Murawjew wietiin kuulustel»
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Musikaalisia naisia
Eräänä piiiwäuä wiime wiilolla

»nihtiin isolla »viertotiellä kaiveleman
kaksi nistiktaasti puettua roumaa, joista
toium erinomaisen onnistuneilla kas
wouilmcillä ja sulomilla warta>on ja
käsien liikkeillä tumasi jotakin tuttua
kauuista sämcltä. Toinen rouma nä-
kyi suurimmalla mielenkiinnolla seu-
raaman tomerinsa esitystä — Onni
että joskus edes näkee hymää musiik-
kia täällä Terijoella.

Harmat omat lutsutut.
Taaskin omat hartaasti toimomani

yhteiskoulun illatsxt alloneet Olen
sydämmestäni halannut päästä niihin
osanottajaksi, mutta — turhaan. Siksi
ole» luullut näet, ettei sinne rumem-
paa sukupuolta ollenkaan laskettaisi,
Ihmcctsc»' »äin luminiukiu wiime per-
jantaina cniäu tartnstelijan sieltä tule-
wau. Koclta tartaslelijnlla on sellm-
ue» onni suut», niin ehtiipä kurtist-
ujallctl»" wielä terra» kaikessa hiljai-
suudessa auuctami kutsu «oihin Imus
toihiu illatsulhiu.

Eila imutta tällä kertaa. Ehkäpä
tointen enemmän.

Kurtistaja

DM' Gllää juoko leittämä-
tontä wettä!

Gltää syölöraatojahedelmiä!
Warokaa wilustumlsta!
Noudattakaa puhtautta!
Käyttalää lysoolia!

Pikku uutisia.

—
Kunnianosotus. Tämän

tuun 5 paiwän illallaoliKiwennaivanlan»
saloululle kokoontunut kolo joullo entistä
ja nykyisiä lansaloulunoppilaitaonniti:le-
maan sanotun koulun opettajatarta neiti
Katri Pelkosta hänenalottaes-
saan nyt 2l!:tta luluwuotta mainitussa
koulussa, Katsilymmen äwiisi wuotisen
toimintansa ajalla on neui Pelkonen wäsy°
mättömällä innolla lylwänyt walistulsen
ja henkisen herätyksen siemeniä oppilaiden
mieliin ja koettanut heissä sytytää isän-
maanrallauden ja jalojen tunteiden kipi-
nää. Kiitollisuuden osoitukseksi tästä uut-
terasta tylwämisestä lahjoittiwa: oppilaat
hänelle siewät, hopeaiset tirjoitustelineet.
yhdessä oloa lesti sitten kolo illan naut-
tien opettajattaren wieraanwaraisuutta ja
puheiden ja laulujen»vaihdellessa.

— Wähiislä kehtasi eräs ©§*
tmnon rantatalon Tahwo äsettäin syyttää
naapuriaan. Lautamies sylinäsi Tahwon
lietteen, josta naapuri oli tallannut ia»
wellessään nom 5 kg, wervan heiniä ä5 p.

tawaksi, niin him puhui keisari NW»
laille niin lämpimästi, että tämä tuli
liikutetuksi, tarjosi kätensä ja a>rlncch»
dusta, jos Murawjew lupaisi olla ha»
nelle uskollinen. Mutta Murawjew
kieltäysi ottamasw wastaan keisarin
armoa sanoen nousseensa tsaarin mie-
liivailtaa wastaan eikä senwuoksi woi°
wansa ottaa wastaan minkäänlaista
armahdusta.

Ztitolai 1:n seuraaja Aleksanteri 2,
jota noin 50 ttmotta kestäneen wä^
liajan jälkeen jälleen w. 1863 henkiin
herätti wattiopäiwänime, toteutti yh>
den dekabristien tärkeimmistä waati°
Hiuksista lakkauttamalla w.1861 maa»
orjuuden WenMllä, Mutta waitka ta»
mä uudistus olikin radikalism niistä
uudistuksista, mitä Wenäjän historia
tuntee, niin ei se silii ole ivoinut rau»
hoitaa Nenäjän monuniljonaista kun-
saa, Krimin ja laapanin sodan yh-
teydessä esiintyneet tapaukset. 1905
wuoden sunvlatko, Odessan, Kronsta»
tm ja Niaporin kapinat,kahden duu-
man hajottaminen y, m, ajan merkit,
jotka owat meiltä nim likellä, ettem»
nie woi niistä rMveta tarkempaa sel»toa tekemään, osottawat selwästi, ctm
Wenäjän kansa on yhä edelleen kuoh»mistilassa, että, wapausliike ei suin-
kaan ole wielä osaansa suorittanut.

la. eli yhteensä 25 p. Sitte syytti Tahwo
naapuriaan wielä raja-aidasta, jola toi-
°s«n maalla lulli hieman ylempänä, toisen
alempan. Lautamies syynäsi aidankin ja
antoi Tahwolle nahkapäätölsen", Tah«
wo hyölyi syynilöistään25 p. ja sai mal«
saa 7autami«helle wirantoimitulsesta 4
mk. 50 p. — Käl, San.

Kansakoulut ja hansan-
valistustyö.

(latk,)

Nälmä tosiseikat wiittaawat siihen,
että tansat«,ulujen »vaikutusta kansan
siweelliseen ja henkiseen tilaan edis»
tää suuressa ni,äärin kansakoulunopet»
lujien persoonallinen työ paittakun»
tansa henkiseksi kohottani!sct'si, —
Useilla Paikkakunnilla onkin toiwo°
mus, että kansakoulu ollisi kaikkien
hywicn henkisten pyrintöjen yhteinen
koti.

Viiltei kaikki tansakoulualalla työs.
kentelewät »nyöntälvät tämän todeksi,
mutta useat wäittäwät »varsinaisen
koulutyön olewan siksi rasittaman, et°
tei liiaksi rasittumatta woi uhrata
woimiaan »valistustyöhön. Ia jos
taasen suuutöihin uhraa »uomiansa,
kärsii siitä »varsinainen koulutyö, Tot»
ta on, että opettajatoimi ei ol,e help-
poa. Mutta jos wain hywää whtoa
on, niin ainakin jossain määrin »voi
u hrata" aikaansa ja woimiaan »va»
listustyöhön. — Tekeehän moni wa°
listustyöhön innokkaasti osaaottawa
opettaja warsinaiscn tehtälvänsä pal°
jon tunnollisimmin kuin iellainen, jo»
ta joko wälinpitänMtömyydestä tahi
muusta syystä pysyy yhteispyrinnöis»
ta syrjässä.

On sitäpaitsi otettalva huomioon,
että mitä wlllistuneompi paitkatun^a
on, sitä mencstykscllisempää un kansa»
t'oulun »vaikutus. Silloin koulu ja
koti ttwiwat yhdcssä auttaa ja tukea
toisiaan nousewan nuorison tärkcussä
ja suurlartooisessa kaswatustyössä,
t«n sitä mastoin paikkakunnalla,
sa tietäniättömyys ja huonot tawat
loallitsewat, toti useinkin hajottaa
sen, mitä loulu koettaa rakentaa.
Opettajan paikkakunnan Wvätsi uh.
raania lvalistnstyö edistää siis hänen
»varsinaisen dehtäwänsä onnistmnista
hyluinkin suuressa määrin.

Ennen kaikkea olisi opettajain wel>
wollisuus huolehtia, ettei yhdysside
heitM ja vlppiiaitten wälillä tatteaisi
sittenkään, waitka oppilaat owat ju
koulunkäyntinsä lopettaneet, Tällai-
sen yhdyssiteen katkeamisesta on sev»
rauksena, että entiset oppilaat, jou-
duttuaan ilman tmtea ja ohjaawaa
kättä elämän pyörteisiin, helposti u>
nohtawat koulussa saamansa opetus
set ja ohjeet.

Mahduttamana seikkana tulkoon
tämän yhteydessä mainituksi, että
ainakin muutamilla paikkakunnilla
opettajat owattin huimanneet edellä-
mainitun asian tärkeyden, Niinpä
omai esim. Kotkan piirin opettajat
taannottain Pitämässään tioloutsessa
ottaneet teskusteltawatseen kysymyt°
sen: Mitä olisi tehtäwä nykyisen
williytymisen estämiseksi" ja hywät»
syneet ponsilauseet, jotta pääasialli»
sesti sisältäwät, että opettajan on
saawutettawa oppilastenja ja ympä-
ristönsä luottamus. Toiwonliittojen
y. m, yhdistysten awulla on koetetta»
wa kerätä oppilaita yhteisiin illan»
wi«ttoihin koulunkäynnin loputtuakin.

Toiwottawaa olisi, että opettajat
kaikkialla maassamme ryhtyisiNM
»varsinaisen tehtäwänsä ohella innok°
kaaseen »valistustyöhön. Silloin yc
todellakin saawubtaisiwat ympäris»
tönsä luottanimuksen. Sillä mitä lä-
heisemmässä kanssakäymisessä opetta-
ja on Paikkakunnan wäestön kanssa,
M enemmän paikkakuntalaiset kiin-
tywät opettajaan. Kansa ei mitään
pelkää pahemmin kuin n. k. herrao°
opettajia", jM'u niahdollisimman wä
hän haluamat olla kosketuksessa kan-san kanssa ja sen hywäksi toimia. 2i°
ta mastoin sellainen opettaja, j,ota
toimii paikkakuntansa hywäksi helpos-
ti saa kansan luottamuksen ja lunni
oituksen. Silloin myöskin saataisiin
nähdä konsakoululaitoksemme hywät
hedelmät paljon pikemmin kypsyneinä
ja walitulset kansamme alhaisesta tie-
to» ja siwistystasosta tulisiwat aiheettomilsi.

Isänmaan onni ja menestys sa»moinkuin walwonta lähimäistemme

hywinwoinnista wclMottaa meitä
kaikkia, mutta erittäinkin tansakou
lunlalla työskentelennä iMpMiseen,
itsensäuhmntumaan walistustyöhön!

Muualta Suomesta.

— iilaaka murha. Wiime sunnun»
taina taipuhtui Urjalan pMjän Sal°
m«n kylässä kamala murha. Renki
Emil Wirtanen odotteli Nissin talon
läheisyydessä työtoMeriaanrenki
Arolaa, jonka kanssa hän M piteni»
män ajan ollut kireissä mäleiosä, ja
wii,lsi takaapäin hänen kurttunsa puu-
kolla poMi, Arola kuoli melkein heti,
Tekonsa tehtyään ilmottautui Wirta°
nen polisille ja Mangittiin, Hän on
tunnettu paikkakunnalla tappclupuka»
riksi ja puukkojunkkariksi.— Surkea tulipalo. T, k. 19 pnä
paloi Tammelassa PikonkorMcn ky-
lässä Alitalon maalla sijaitsema mökki,
jossa asui itsellinen nainen Miina
loosentytär kahden lapsensa kanssa.
Mökin mutana paloiwat molemmat
lapset, joista toinen oli 6 ja toinen 2
wuoden ikäinen. Asian johdosta Pi>
detyssä polisituttinnossa on ilniennyt,
että äiti ulos lähtiessään oli teljen»
nyt lapset sisälle ja nämä arwatettkin
sitten leikkimät tulitikkujen ja lampun
kanssa yllämainitulla surkealla seu>
raulsella.

Salaperäinen räjähdys.

Wiinie KWUDftffOTto flo Ii aitaan
illalla tuultiin Nybackin tilalla Raip-
paluodon pitäjässä ankara räjähdys,
Paniaukscn jota oli niin oniflara, että
sekä mainitun että naapuritalojenkin
Munat tärisiwät, luultiin cnsin joh»
tiineen pyssystä, joka oli lndattu éa>-
mallista luoiimiffMiniiulUi ruutipa»
nioffetla. Aaniulla tawattiin fuiten=
fin kaksi syrytyolankaa talon kmuarin
iiifunan alla olemasta kiivijalasta ja
ikkunalauta oli irtaantunut pnital»
bon,

Talon lwuariosa oleokÄi räjähdyt»
sen tapahtuessa insinäri G, A, Holm,
Mk,a Mitun aikaa oii oleskellut pait»
kakummlla toimittaen tilan jatamisia,
Herra Hoin, oli illalla tuullut jonkun
liiittuwan akkunan ulkopuolella ja
juuri tun hän oli sammuttanut >val.
lkan tapahtui räjähdys, Woimakaö
ruudintatfu tunleutui huoneeseen,

Ilkit-yöntctijöitä ei ole etsitty eitä
Wasabludl>tin" tietämän mliknan tul»
lakaan etsimään,mutta epäluulot owat
lähinnä kohdiotuueet eräisiin, i.,otka ei°
wät ole olleet tyytywäisiä tiloin jata-
NNse<!N

Viimy!Bot tivliot.

Vlllwlllvllln llllllWllllet.
Korlcmnnassa paikassa on wah-

wistettu juhlanienot waltiopäiwain
päättämiseksi ja on annettu kenraliku-
wcrnörin tehtäwällli lokat. 31 p. H,
M, nimessä lopettaa waltlopäiwät,
Vsittelijäsihteri Gröndahlon määrätty
hoitamaan pöytäkirjaa sanotussa ti-
laisuudessa.

Korkeimmassa paikassa on julais»
tu scuraawa ann, awoin kirje waltio-
paiwäin Päättäniisestä:

Me Nikolai Toinen Jumalan orc-
mosta koto Wc>iäi.än ninan keisari ja
itsewaltms, Puolan tsaari. Suomen
suuririlhtinas y, tn., y, m., y, m, teeni'
ni'C tiettäJDöffi kaikille uskollisille 010-
Maisillemme suomen suuriruhtinaan
maassa, että me heinäkuun 20/7 päi°
wänä 1906 wahwistamanmw waltio»
ftäiwäjärjestykscn mu?aiseöti olemme
nähneet hywäkscnime lopettaa nyt

koossa olewat Maltw;>äiwät loknk,

!^/:i! P, tätä mxotta, Itse Maltio-
päimäin päättiuulsen meidän nimes-
säiume oleuime me tahtoneet antaa
luomen kenraalitumernööri», ratsia
n«<'n tenraalin Wladimir Vöckmnni»
tehtäwäksi.

Nikolai
PictarhoMissa loknk, !N/2!i p, 1W«

Mi!!ii'te,!i>l>a,ltiosi'ht«'ri
s>!nna,hoff,

Venäjältä.

~ Kolera kuulewaiftllaan. Kulu»
Man luun 2!! päimästiä'klo l2samaan
aikaan seuraamana päimänä on Pie-
tarissa sairastunut koleraan ainons»
taan 25. kuollut l2ja parantunut 55
henkeä,

Zairaohuoneissa on wil'lä jalolla
525— Kolera Kronstadtissa. Miinie
iunniintaiseen menneosä on Uronstad-
tiösa sairastuimt lo^loraan kaikkiaan
l!)5, kuollut «4 ja parantunut 95,
joten sairashuoneissa « Mielä IN,—

Wanha tuttu/ Senaattori, ,salanei!-
wus N, A, Mjii(foiebi>lD, entinen Wiipurin
läänin futoernööri, on nimitcttt) jäfeneffi
!va!ltal»nnaneinoost!,un pysyttämällä se-
naattorin arwossa ja määräyffellä ottaa
osaa n«imwBton i^tiintoi^in tänä tuuonnn.— Lainaa hommataan. Njctshin'
kirjoonwaihtaja on Mtöttänyt I<chdel°
l<?N t, k, 25 pnä kontiosta, että war°
moista lähteistä saatujen tietojen mv»
kaan v.?iDi>ljffi oli Lontoossa olles-saan keskustellut vi. m, lainan ptt.an.li»
■fcöta.Keskustelut lattiasta oliwat yl>°
beydessä sopimusten kanssa inuuta-
luissa kansainwälisissä kysynlyksissä.
niiden jolikossa niyöskin thsymys 15ar-
danelleista, Lainatcskuteluja woi°
daan Pitää täydellisesti onnistuneina,
luutta lopullisesti päätetään siitä Is-
woljskin palattua Pietariin,— Maksim ttorjkij. Vlatsini ©orj»
kij, jota, omien sanojensa inufaau oli
aitonut suoda setä itselleni että luki-
joille Pitempiaikaista lepoa", on taas
tarttunut kynään (a tirjottaa nytyään
näytelmää wenäläiscn intdliaenéfin
elämästä »ilme aikana, jolloin senyhteisluntaihantoet oluat näHncet t'or-
fcinmiaii fitfoistuffettfa sekä Färfinecthaaksirikkonsa.

Ulkomailta.

Hotako tulossa '(

Ziiniiuntain Pirsh, WiedouioZti on
saanut Lontoosta seuraaman yksityio»
sähkösanoman:

s-öulaarinn järkähtämätönNeito hy»
wätsyä Tnrtiu korwauöwaatimusta on
täällä hcMtänyt taloattomatt kiihty»
mytsen. Sodan katsotaan woiwan syt-
tyä millä (x'Wi'Uä hywänsä. Turkki
on ?tbriano).>oriin keskittänyt 100,000
nikotä. Mona^Mi ia Italian sata-
mista lähetetään TurMin kanliimeja
sekä silunnattoniat määrät sotata»-,
Wito.

Umeritau metsäpalot.
Ne>v°loit,sta ilmoitetaan että metsä-
palot Aowiondack-wuorten tienoilla
oroat yhtymässä, 2— 3 eng. penin-
kulma» lewyiset tulifieletfeet ratinaa
roat tiensä metsien halki. Dn main
it)ät)än toiioeita tulen rajoittamisesta.
Sadoitta!» ihmisiä työstextclee pelns
taakse,,!! liftatuilla le,builla olemia
taupunfeia ja folio. Lieti! omat, niin
kerrotaan, tarkoittaneet metsistä joukon
karhuja ja muitaeläimiä, jotta lähes-
toität ihmisiä pelkäämättä, 33Baftinaot
arniioibanu u:eitfi miljooiuifi dollarcis-
s> Suu! uattoinat jniDiipiltoet peittä
mat :nil!ei fofo sJiem Jorki,, ■.;".,.(tiou,
niin ett i feibou taiuniiitiiii, iiiibeti
lottfolfii SReip Ivfiu, tulin, täyt, d
röalaiiluéta twleild päinaa.— Suuria rantknsateita Cflo!)o-
-»iässä. Ihmisiä huttnnut. Oklaho-
man waltioota ?Jlibn)*nwU.oisto tullut
tieto kertoo fklln «apahtunocn ankaria
rankkasateita, joisfa on yli sata hen-
keä saanut surmansa. ?)ksityistietoja
tapahtumasta ci ole wielä saapunut,
sillä tulwa on katkaisut sähkösanoma»
lanaat, AsuNaat owat paenneet pui-
den latwoihin.

Kiitä näitä.

Nockefellerin Inmuta liuun.
Wihdoinlin on malmistunut John T>,
Rockefeller!,! uufi ihmepalatsi, jota
ro:sta 1905 snatta on rakenneltu
hänen maatilalleen Pucanticobugeniin
New°lortin maltiusja. Ennen oli
siellä main »vanha pieni hnmila feltai»
siksi maalattiiinc pumveramuincen.
Nyt on sen s,ja!!e totjounut ihanamarmorilinna, jonka loisto muistuttaa
k»ltaisc» Nooman" ratcnnustuottcita.Palatsi on Hxdjonjoen ja Ncm-lerse»
qn wuorten rajottamasia ihanassaseudussa, ja täällä romantillisessa yt°
finoift)i)be§fä toiiuoo oljyluningu?
mälttälvänsä faitfi tunteileinat i»ictaat.
On ryhdytty erinontaifiiu toi»>e»pite»>
fim, jotta palaisi pysyisi »im salassa
tun mahdollisia. Tietä sinne on nl)>
la loattoa löntiiä (uin joljontin lurnot
m»n satulinnaan ja yht'ättiä nouffe
je hämmästyneen tullaan dessä pys
tyyu, ylös lorteulcen tum fata mor»
gama. Kaitti sisään täytämat omat
salatut muurien, Holmien ja salaisten
portaiden lnlMMii». @riti)incu tun-
neli i)l)bi?tää palaisi» lastm leiffita-
loon. Kalsi tietä jotka j htawat ill-
foportille, tetemät mahdolliselst hänen
jättää palatsin tenentään tietämättä,
l>:ihi» suuntaa» ha» on lähtenyt.
Lute!u>,ttoniat pienet lehtotäytäwat
houkuttelew.u tutkijan sokkeloihinsa ja
tailki on tehty (iitiumottomou moraan
eksytlämiselsi, ©nttjifeiiä nähtäwyyte,
nä täsjä «lumotussa Ijnnassa" on
loiclä fomea ruusutarha, — Palatsin
rakennus tustannutset nous wc»! mil»
joouaau boliariiu.

Kaikellaista.

Purooni Minä toimon, et»
ta minun ei tarmitseisi nähdä teitä
tute» entistä palmelijaani aina huma-lassa."

Palwelia: »Sitä herran ei tarmit-
se pelätä, sillä sitä ei minusta tostaan
moi huomata."
- Syy. Sehän on kauheata,

mitenkä Johansson un täynyt kopeaksi
wiime aitoina.— No. eltö tiedä syytä siihen— Cn,— Ellö muista, että sanomalehdet
joku aita sitten lertoiwvt hänen tnol-
leen.

Kyllä maan.
No. tv» hän soi lutea taitki tuo-

liotertomukset, joita sanomalehdet oli-
wat tirjoittaneet, tuli hän niin ylpe>
ätsi, ettei terwehdi omaa »vaimoansa.— Pappi ja lukkari. Pappi ja
lukkari oliwat kerran ti> tcrimattallaan
ottaneet sielunwoidetta. Lyhyen mat-
kan wuotsi eiwät he tahtoneet hewos-tyytiti. maan rupcsiwat hiljaa tallus.
telemaan illansuussa kotiansa kohden.
Tuli kummintii, pimeä. >a tompuroi-
dcosaa» siiuä puduta kupsahti pappi
sywiiä» sdw,kuuppaa».

Lukkarissa ci ollut niteitä pappia
auttamaa», fun itsekin oli kelpo tällin-
tissä. Hän ci tumminkaan »veljelli-
sestä rakkaudesta tahtonut jättää toista
ätfirt, wacm paneutui kuupan reunalle
istumaau.— Laulahan nyt jotakin ajan ku-
luksi, kehotti pappi.

Lukkari alkoi:
Minä mato ja waiwainen matkamies
Mont' waiwaloiOt' wacllan rettee"'

Hm, mutisi pappi
9Jiato ja luaiuuiiiicit matkamies"

Kyllähan tuo nyt sinulle suweltxu,
Mutla etkö wuisi kctsiä jotakin minulle
sopimaa!

Uloin r»pesi f fart:
«SRaaiif »uikun, ylös funnoö' fiiätti)"

..WINl"
lcl)bcn iriuiuiiviutincvotta Dll jaatuiuaua
jeitvaaiui'o)a paifulSfa:

Knupp, E, BMiidtofeUä,
I, cppåjcllii.

C f) Sintti $QttlUol(ltfcaa jn
kohoni foiittunsia.
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