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

TILAUSHINTA: Marrask. alusta vuoden loppuun1: 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 10—12 päivällä ja 5— iltasella.
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Tilatkaa TERIJOKI

Kuokkalan saha
on avannut

===haaraliikkeen
Terijoella

vastapäätä Satinia.

Varastossa löytyy kaikenlaisia sahan tuotteita.

on edullinen ilmoituZleliti.

Ciedustelkaa hinnat
Ollilan Puutavara

Osakeyhtiön
hyviksi tunnetuista puutavaroista! Löytyy molempien yhtiöiden tele-
foonit.

Asiamiehet
TerijoellaKellomäellä

H Rehn. Vilbo Toivola.

J. Seppänen
o !<>

llllnllll'. Mlne- 111 lelllltllVllllllllluppll
Huolimatta hintojen halpuudesta annetaan ostajille korko.

6sa Mustosen
Sekatavarakauppa
on edullisin ostopaikka CerijotUa -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.

Vaski- jaPeltisepänliike TERIJOKI
P. KETTUNEN on eclullinen ilmoitus-

Kellomäellä lekti.
Merikadun varrella

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

Ssa Nustonen.
Terijoki.

Myytävänä.

Halvalla myydään kahdet

Kiesikärryt.
Lähemmin

PEKKA HAKULINEN
Terijoki



Lauantaina 31 p.Lokakuuta TERIJOKI Nio 5 - 1908

l»», HENRIKSSON
Kellomäki

Suuri, monipuolinen varasto

Koti- ja Siirtomaan-
tavaroita.

Hinnat kohtuulliset!

.MW"
lehden irtonaiéiuimevoita on {antauuma
fcuvanttii^fa paikoissa:

Knopp, (S. M»stl'sclla
I. -cppiisellä,

D. ?) »'lntti Paaiuolaisella ja
i?ci)bcn kanttorinsa.

Päivälista.

Junat lHhtcvHt Terijoelta:
(Pietarin aika)

Viip ,1liiN: 7,2«, !>,«, 11,23, 1.31!l,w,

Junat, jotka pysiihtyvftt Raivotaan:
12,30 pUv., 5,80, 7,1», 11,07 illalla ja 2,50
nnmuvöstii.
Pietariin: 6,u, <>,»?, 7,25, 7,85, 8,58,

Junat IHlitoviit Kuokkalasta:
(Pietarin aikn)

7,1U, i»,I», I,l°, .<->,«, 7,36,Viinuriin
Junat, jotka pysähtyvät Raivohtiin

10,46, 12,07,' 4,57, 8,8», 10,47, 2,27. '
pysiihfcvvät TerijoellaJunat, jotka

10,46, H,12, 11,59.

Pietariin: »>,«>, 7,°, 7,«, «,12, 9,a0,
t0,84, 12.14/- 1,62. 2,51, 4,*, 5,17, (1,56, 8,85,
9,w.

Junat liiliteviit Kaivolasta
>!,»«. 11,3», l.«,

«,27, B,W, 9,38,
Pietariin: 5,53, l!,40, 7,87, 8,40, !t,58,

1,19, 2,13, 4',», O,V7j 7,57, B,*>. Y.2«, 1,14, 2,13,
4,43, (i.17, 7,57, 9,23.

Postikonttori asemalla on
avoinna:

Joka arkipäivä klo 9—lo ap., klo I—2
ja 5— 7 ip. Sunnuntai- ja pyhäpäivinä
klo 9—lo kp, ja klo I—2 rp.

'

Tiillitoiinisto asemalla:
Joka arkipäivänä klo 9—2 kp.

Ill,utlltl«l! I»lli»t»v»l nllvilttoii:
Joka arkipäivä klo 7 ap.— 8 ip. (Hels.

aika.)

Rautatien tavarakonttori:
Joka arkipäivä kello 8— 11 ft, R, ja

13- 4 i.p, (Hels. aika.)

Terijoen Nimismiehen konttori
on auki joka Tiistaina ja Perjantaina klo
10—2 päivällä.

Xlrkll!!i8l2 ilmoltu!<Bia.

Terijoen uuden lirton wil)ti-
inise»

toimittaa Piispa O, F, Colliander,

ellei estettä ilmaannu, toisena snnnun
tainn Admmtissa cli <^> p.nä ensi joulut.

Terijoe» Pastorinwirnsto
o» nwoinna >ola arlipäiwn klo 10— 12
päiwäXä, (Pictnri» aitn.) Sijaitsee
Aittti Suutarin talossa.

»UVl!lllNWiswllt
lllllemlenel.

Mi tieixiimiit',mistä joytu» puitta
tiiiiiuiiiiiic tnliHibi'Uiiß'll uljiuutotiki
Öjöranfaa on juuitiiiittomayti jo töttd
ci launttiinuKui oUeutaoii. Muina
iDuojiiia näihin aitoihin oteat listat ol=
leet uhilla» toisin, Uuiiu rateiiiiiiijii;
on uiteunettu, luaitljoja toiiattu.iöitä
on riittänyt iiielteiu läpi luuoöen.
iWeilKi ifuittc pääoma on tiinnitetti)
aTKitiiutfiiu. Ä'i'iiwnH)i4ieh)S', fai'iau-
ijoito t). m. [eflaifet elinteinot oivat
oUeet jiiuufeitfoia ja jitfi ne owat
uiioljöetiu. Jliaiujas raljantulo oij
(.uitftitiintauuiM' fuÅlcutttmut tuhlaa-
luaiiitnteen, joteufa Ijyminä luuojina ei
ole fmiioufaau jticivtööusaatu, Huoiui
nil)a»aifa, |Ota luallitjee nlfninpäri
mailta, ei meifiijeiji meille janotta
luasti mitään ellei uniiiie fejänä olisi
l)iiii)iliit jeifouut tyhjinä.

3<e wuhiiilo ci uile luäljäiicfji taB»
Ottawa, jlinta färfimme nmme fejat"
festä l>uuiila=ajuftiaiöcu puutteesta,
0»a tama tulojen luäJjeitejxtinen ei los-
tenut teistään tenjoficltiiiui, maan
faitfia niitä »niuMa tulleita liitteen*
tjarjottajia, iotta ctxliisinä »uofhw
owat täällä iiienesitijfiellä tel)iieel
faup+iaa

Emo tdfäläiitcn liifomks on lus-
tenut i)tfivtiiän omalle ipatfitoliwtnal«
Icntnte toituitccn uiiiljiutäuu «00,000
ruplan j. o. nom 2,100,000 martan
fmtruifcn lualjingon miimo tesais«tä
l>iiluila^fuffaibcii pinitkc^ta. Joo
tölkiiiia Uuiosia wil,'lu tuke, niin on

fanoinattafiii lolmä, niitä taota ien-
rea.

Moni on luaniiuaiifiii «ptifoinut
s>)itä, jotta wiinle wnonna waituttiwat
ajutaVtr» luailnTOteen.

Olkoon tfeiti nuiiiiittii riumtanni
foiftoin, jotfo liutUafieiii owat omtan-
ja antamaan tjiiftun aiat!vl<!»iiil!!i ai-
hetta. tr Tainnu firiottajaIki dii [ofoi
aita i>tt<'» sl'i't»steli, vrään .paiffarim-
tiKiniiiß' ilni^tniK'oll UHnuiläiien laita-
rin kanssa, Hem Sertoi Wenäiällä
jotapaidassa, mtSfä hnwiluita löi)ti)i),

julkiiotawan sen pailtatimnan opas.
joss.l ytsityiosohtaisemmin tehdään
solilM hmuiiknsta. Te ette ole ym-
»lärtäuoet tuota puolta, waitta pait»
taluntanne tenveolliseltä faunalta la'-
sottuna on parhaimpia.

Wiime towäänn^ fertoiwat lueitä»
laiset lehdet yhlä ja toista Terijoelw,
josta me emme täällä tietäneet ollein
taan mitään, "Muun muassa sanol°
tim Xcrijoen olewcm sotatilassa ju»
tenta merenrannalla iänjeieniinc!

tummenen jälfceii illalla oli muta
fiellctti). Pouunilöytojä, pommini-
jähdytsiä, wan^itsemisia Q. 111. il)iueii'i
t^ahtui täällä wenäl,äisten lehtien
nunnan tuhliutihoään, Tömmöisetu
tiset oiwät luullatscni olisi jHijaljtatuvi
fuiutiuiii ilma» ajateltua tarhausta
[änomalefjtiin. Aina jßalfeafuu testa
Pietariin saatta on Ijuluikifijlia .ne.
tein ,ota louofi jdjouut tß^jittu ji.lon,
.fint meillä on ollut afuffaiti.

Ei ol,e niin ollen «päileiniötä elle'»
wät yllämlunitseoiani weiwläioten leh-
tien uiltiset olisi lähetetty tnrtotinse.la
eotää h!iwila.asuttmw meille s^iapu.
mflvta

9Jt>t olisi meit'älmste!i hetiiniiril
ri)l}öi]ttiiii)ä tuohon, Ensttsi olisi [jota-
ma taitti hmuilanoinistaiat ja litle
miehet ytsin muiiniii ajiata ojauiuoii.
Mielestäni olisi toimitettnwa firjn
nen, jossa tehdään selwää huw,la>
(ilneeotiimiiie, huwilciin nniotri<'ta, ~ic
mista o. m, tarpeellisista feitoistu.
Kyseissä olenhan tirinieen olisi mt)ö*'«

fin iantaitm Terijoen Bortta. stim
näitä kirjoin filtett limitettäisi sÄscnii=
iälle, niin »armaan ne tuottaifhunl
meille tuntiiuHita hyötyä, Saanalla
olisi myöstin lualinottniua,ettei tecnä-
täisissä, le&biefä ensi tewäänä torju,
matta iult'.iistmsi u^ilbeellisia uutis».
Terijoelta

Terijoki, 31 p. Lokakuuta.

paättajäisjudlallisuuäet.
Kaitteinkorlein toiwomus edus-

lunna» puhemielieUe.

Kenmlitilwenwriltä j«natilk jaa-
punecn tirielitiiin mutaan un H, Hi,

lorteinimassa pai>ka^sa wahwiötctmi
juhlan!eno?ohi,el>,mn mutaan waliw»
päiiuäin päättajäijijfä jiituniiimit lait
sna faiffein forfeiiinnan tmwc,»iut'

fen, että ebiiöfunnan Mheinieo fen-
ituJtH1rnööriiit t,ä'äntlM'!ään 'o

>ättäe'?sään waltioMwäin Jjftät&tf«n,
tarkasti Pysyy UialtiopäiH)äiärieott)tKii
"25 wiälän nuifaiievti siinä, että Ia»-
-juu ainoaltaan ma-Itiopäiöjöinalaniai-
sen fwtnio.itaifi«H ja onnittelu».

Ministerineuvoston vaiku-
tus Suomen asiain

esittelyin.
3!, Pr. tirjottaa tiistä
$elmit'uun 18 P»a 1907 päätti |c

naatti alistaa t o >' te i it t a t u o-
m io is t n i il, t a kostaman esitys-
ci)botuffcnfa. X!nficDöotuS oli ft)U;i
lucilmijtiiitut jo in. 190(5 ja nijottu ja
tcttälnätsi DliniäöräifilU1 waltiopäiwil
le t)()0o-3fä l)tiUituf|'oii pfniten wav
tuuwclwollisimtta Co^Pctoan lakirl^^
tuffen tanssa, KenraltfiOPernöti Wc
rard toti tuitenfin el)botu*ta luasto*ri
oriniiifiä in'Ui?tufiiffia, jonka tä()bc
hallitsija fiiofi jciiaatiu laatia uud>' i
efitDvcljbotiiffen. Ia tama luiinieniai
nittn !)l)dot»s so n»t cbeUwnfin odot-
taa rattaissaan Pietarissa, &ouco-
fiiun 13 pnä 11)07 Päätti ieiiantli
alistaa >) Y b i 5 t i)Is ia foyfelßan
eiity*cl)£>otnf jcn. li|iti)v siitä Mottiin
lin jo ljliinääräijilk' waltiopäiwillc,
tmitta säätyjen siiheli tefemiä nmutoil-
sia oi hy>l,ätsytty, luaait sai sennatt
tolMwätsoon laatia iiubeu el)botaitien.
.Siejäfiuin l pnä 11)07 alistettiin
n ii tt a hallitusmuoto ,
tooteiiw i'|'ik)wel)b9iuä ja yoiimtuuli '6
pnä IIJO7 <>sitysol>dotn^ lostenw roa '
t io p ä iu> äin oi t ent ta t» l>
tia 1) allit n t s e n ja sen t e n
ID i r t a t g i »> <,' n ip i t e ib e i
Ia i l li s itut la. Esitys siitä jo-
tcttiinftu i)liiiiääräifiUe lualti.opäiluillc,
niuttii tmi säädyt eiloät sitä ieiiiiiioi-soman hywäisynoo!, läsfettiin jcuaa-
iin laatia. niisi o^botits. Helmi»
tu>U!i 18 päiwänä luuouua l'JOB aliv-
tettiiit yloije n oppiPa f o n
t o ii» o e n p a n o »i i © t a fo&feiiiu
c|itijö«t)bi)tu9; niaaliöt. 5 pnä faina
na wuoima !a t i t y ö ii w&l i-
tyf s e B t ii ja toufof. 6 pnä maat
jll>t!m»i^tli tootowa lait. iiätiiä csityo-
ehdotus, >ota pääasiassa oli jo sorto
JDupfina l>yiuätji)a)it ja wnosien I(JU4— UHiltiopäiltulie jötettjn esityisei'
iiiuoboUiueu uubiytiu*, oli uudessati '
inuoboåjaait saanut hallitsijan hywät^
)l)nii|"eit ja jätetty to. 1908 tjajotctuiUo
waltiopäiwillo, Tontot, 14 pnä w
1908 oH&tétttin esityoohdotus t y y t !■
la i f s i ja summia päiwänä esitys
erotus in a a s e v t ii t e i t ii tos
lowatsi laiksi, kosät, 5 pnä din-
t o in o la it' s i ja saman tunn 20
pnä h i rtuenme t s a s t Qs°
Ia i-t si. Manila neljä esityvehdotiis-
ta oli iKiUitfija io talsi kertaa i)i)Xo'å[
synyt ja ne jätettiin w, 1907 »valtio
pniwille ja w, 1908 hajotetuille >val
tiopäiwille, stcjältäi w, 1908 alistei-
tiin rsitysehdatuo mm rpriitii-
m o in ja ma r ga r iinij viu s-
to n walmistmiilsta ja kauppaa toé>
k«waksi laiksi, Jo Helinit, 21p, 1908
oli senaatti alistanut latieyootutson
kostewa t iIa t t onian w a e s»
tön maa it han(in n a n he i
potta ni ist a. Minioterineii»
wosto tuuliin huomauttaneen, etta
ehdotus sisälsi fdlaiétofin, 'pta ali,
moitti hallinnollista tietä muuttaa
jonfa tähden liallitsija ci ehdotusta
hywätsynyt.

ifuteit luiftji), on uieniiläiieii minis-
tcriiieuiuoätoUt' annettu Suomen uH
uin malmistcluiln ja efittelggn waikn'
w!nisoill,'iis ulUniäKiniittöiitänä f*
teenä Suonien laiiisöudäntötyö» fäii.i
nöllifelle in f)äiritfenuittöiiiälk N,
lulie.

Monistinen maailman-
katsomus.

Mouivtiseu filosofian maailman-
katsomus ;>eru,stuu seuraamiin tos-
»iolologisiin porustelmiin, joita nyky-
ajan tiede pyrkii täydellisesti todista-
maan

1. Maailman alDauaaiä on itui»
nen, ääretön ja rajatun.

2, Koko awammö on täytetty ai-
neella (materialla),jota on alituisessa
liikkeessä ja j>osta kaikki woima (ener-
gia) kehittyy.

3, Tämä aineen ijankaikkinen liike
un alituista kehitystä, jossa syntymi-
nen jn häwiäminen waiht«l,ewat lak»
kaamattomassa fieitolulussa.

5. Myöskin aunitfomnu1 ja
maailman awaruxdesso o!lewat
taiwaankappaleet owat synty-
neet samalla tamoin, aineen painu-
muiman )Baifntii'fi«§ta; toiset niistä
ornat jo eläneet aikansa toiset owat
wasta kehityksensä alussa.

4. Myöokinauriukoumie ja maa»
pallomme owat tämmöisiä hämiämiä
taiwaankappaleita.

0, Maapallomme tm)tl,i ensin ää>
rettumäm lauman jäähtyä ennen kuin
sille muodostui juoksemaamettä, niin
että elämä moi menestyä sen pin»
nalla.

7, Zitten jeuraaN'a elmuäii kehit-
tyminen, elimellisten muotojen te-
hittymineu yhä turtoamumlle, altae»
lstsinkertaiseota suosta, un testänyt
miliunia muusia (wäHintäm U»>
milj. wiwtta).

8. Erilaatuisista eläinmuodoii't>i
maapallollaon seltämnkaisten eläin»
ten luoffa fe()ih)ffe'öjä eljbottonuiSti
wienyt woitou kaikilta muilta.

9. Teltärantaioten korkei» ja tav-
kein haani, imettäjät, syntyi Masta
Verrattain myöhäisellä aiklik<nlo<'llli
(n. s, trinS-ajaUn) alhaisella tehityo-
aswclla oleini-Jta matelijoista ja nin»
fibioista.

10. Kortein iiiicttiiiiiölaii,apinat
oli olemassa i>o tertfiääirifaubdlfl (n
3 milj. muotia filten).

11. Apinoista on wihdoin tcrt»
siääritaudcn lapulla kehittynyt eläi>,°
ten sukupuun korkein kuwa, ihminen
(walimnotoina on joukko ..ihmioapi-
noita").

12. Näin ollen on kolo n. s. maali»
man historia - - se o. ihmistutman
siwivtyshistoria, Mi fofonaiiuubcö-saan sisältyy muutamaan wuosituhan-
teen — mitättömän lyhyt hetki maa-
pallomme t>ehityi'historiassa, samoiil
kuin maa^aäomiut1matlieiueen on mi-
tättömän Pieni osa maailman awn>
vuuden tä()timauilnia^ta.

Maapallommeon siis ollut olentas*
sa wahilltäin yli 100 inijoinia
wuotta (iottut .ticbt-iiiK^ct lastellwt
sen ijän 1,400 »uiljlonaksi wuodetsi»,
Xiotecliifen tutfhrutfim annilla akijl
me jääneet s«llwiM Suuhwnfo eri fe>
l)ih)ofaubet maapallolla olmit festä-
neet jo mihin aitaan cliiiiiän eitji oi-
reet täällä» wc>rsoiwat, ffieclogtfen a»
janlasklm eri fet)itt)3faubet owat. ot-
taen luhiun wain Majan kun ntcui»
pallolla oli ollut eläwiä olentoja, fei;
vaawai:""

"

1. slichozoinen oifafaufi, luettu
elimellisen elämän syntymisestä maa»
pallolla aina kamorieten muoboc'tui>=
ien loppuun; pääknllottomien aita-
kausi, 52 milj, wuotta.

'2. Paloo,',oin«! aifatuuji, alfaen
silliuriscsta ojina n, s. pennisen muc>>
oostulsen loppuun: wlojen aitatausi,
;{4 milj, Untotta.

:>. Ä!'csa,',oi!ioi! aitMmsi, alfoin
tl'ias°ajalta aina liituitauiKui lop»
pinm: iiitHläis.iiiatolijaiii aifofnuji,
11 milj. umotto.

4. .s(e.iij>äoiiK')iaiifialaufi, altaan ro
saniaisista aina Wiofeeuifaifipn lov
puuni iincttäjäin aitatausi, 3 niili
wuotta.

5, Nnthropozoinen aikakausi, al»
kacn oiluwiaali- «wedenpaisumulse»!
ajasta (näihin aikoihin on aiwatta»
wasti ihmiskieli kehittynyt, toisi» ja>
»oen: ihminen oppinut puhumaan»
ainn »ytyaika.i» saattn: ihnusen aika-
kausi, wähintän INO,ONs> wiwtta, <>,!
milj, wwotta.

Yksityisten alh«isoppilai-
tosten edistäminen.

Edusfnnnlln päätös.

Torstaina käsitteli ebu*funta aino-assa käsittelyssä fiJui^tDomaliofuimaii
mietintöä »-o 8, sonta jo ennemmin
olemme selostaneet.

Mietinnön )X'niotfi(uil)in Ijmuät|i>t-
tiin cd, !)foienqU)ijtiii toi[e*ja waSta»
lauieesja tekemä t'l)botu*, että tualio
kunnan siwxllli 12 olemalle tDapaao-p-
-piialta io*tcn>aUe laujunnoUe anitct-
täisiin sellainen yleisempi sisällys, että
mapaaoppilaöpaitkoja tulisi olla iofu
mcihioivtettu määrä, ei kuitenkaan e»
iiempää tum lualtion tauluissa. Myös»
fin hylvälsyttim pn-ii§telui()in pari
muuta Pienempää muutosta, joista
lähemmin selostuksessa. Eräs pi«»i
iiiiiamuuto» tehtiin B:nteen posinlau»
fclniaan ia Ime» ponsi hywätsyttim
ed, BJirffufdn telemassa lisätyssä
muodossa.

.äin ollen edustunta siw päätti a»
noa

että waltioapii^ wastebefs imjöimet'
täisiin i)f|iti)isfo.iiliiiUc, joiden oppi»
laälufu Mummi timotena perätlllli!
feofimäärin on ollut wiidellä alaluo»
falla mähiiitäiiit '20, folnicUa ijtäluo»
talla mäljiiitiiän 12, josta clji>oötaai-
noustaan erityisistä syistä faatatfiin
poifeta, —

llufilk oppilaitoksille uit
waltioapna aitnettaiua fdiiiaiHieéia
tiiiiinittaUiiHiocota alfiaen, jos niitten
fLiljticii alimman luolan opipilciomäärä
on yhtensä wähintääm 50;

Mä i)l)h'i'öfoiiluiUo ja muilla i)tjt-
tgifillc a!tl'ic'oppilaitoksillc, ,pmtste-
Iniosa mainituilla eljöoiUa, uniöiinet»
täisiin in'ljäiitii[)aniu'n(4,00!)) marfan
fuurutneti maltioapu futafin toimin-
naÄfc olctoaa luottaa kuhti, niitä >uul°
ttoapM erinäisissä tapantsisja") moi-
täisiin lorottaa aina miita'iitul)anteeii
(S.UOU) iiHirftmaiiß|!7uwi)uoröiHi!iiM^)nituTtiii jatto
luoffki warten, jos ill? »wat järjesti1"
ti)t pääasiallisesti samalla taivalla
luin ebelliä'iiiaiiiittuit'll ytsityisloulu
ien wastaawat luotat, annettaisiin
lualtioa^ua fantöjen perusteiden mu-
taan Win winnetsimainituille luotilla,
mutta muussa tapautseosa erittjifeStä
I)arfinna§ta riippuen:

että rinnakkaisluokille, milloin nii»
den oppilaillaci ole tilaa paikkakun^
nan muissa kouluissa, myönnettäisiin
waltwapua samoilla perusteilla, joi»
den mutaan rinnakkaioluotkia ylläpi»
detään »valtion oppilaitoksissa, ei tui-
kenkään enempää kuin kolmetuhatta»
»viisisataa (»,SW) martlaa luokkaa
tohti:

että waltioapua ei niyönnettäij!
määräajaksi, waan tehtälftin sen naut
timinen riippumaksi ainoastaan asian»
mukaisista, yleisillä säännöksillä mää-
!'ätk>Ävistä ehdoista: ia

että yksityiskouluja loslewa lain-
säädäntö otettaisiin järjeötettänMsi
ajan maiitiuiufjw »vastaamalle ta»-
nalle:

että yhteiskoulun opettaja siir»
tycssään opettajaiiwirkaan »valtio»
palweliiksessa eläkkeeseen nähden saisi
lukea I,muäks>ensä edelliset wirkawuo-
tensa joina hänellä on ollut »vähintään
"20 tunnin opetus »ui ilossa, siitä faaHa
f»n hiin on ollut täysin hatukelpoinel!
»valtion »virtaan:

että yksityiskoulun opettaja siirtyes-
sään opettajanwirkaan waltion kou°
lussa paltantorotukseen nähden saisi
lukea hywäksensä puolet edellisestä
palwelusajastansa, jonahänellä on ul>
lut wahintään tunnin «Petus wii°
koi'sa, siitä saakka kuin hän on ollut
täysin hakutelpoinen waltion wi»
taa»:

että eduskunta cwtioift.yhleisastetut°
sen ottamista laajemmalti käytäntöön
waltion tmiliiissa neliä, misfä olosuh-
tivt tetewät sen tarpeelliseksi ja tar
foitufffnnwifatfefft; ja

ettewät anomliselidlltukset. Käkrsal.
liten, lisamme» ja Purwuon nhteistuu-
Infen ottamilta »valtion huostaan,
ailieuttaifi mitään toimcnpiduttä e
biiéfiiTinoti puolelta.

,Uosta Oulun yht«isiauiu on feflcri-scssa <isl>masfu, että fiffc tnnltiaatDun
faantta marton edellisten feru§teÄMi
nuifaifeäti Äisi iiigönm'ttäiuä tortciii
I, 5,000 mtn waltioapu luottaa tohti
limträfftiltifn waliokunnan ehdotus
ettei li!w!!!>isLl>dotiis 5,000 mkn w«l«

*) TellcnfiilS'oWjiUritnfftllf, joiben [ufu«
Taufimaffut ornat TeSfimäätin 40 infam*
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tioawm, saamisesta luokkaa kohden ai»
heuta näin ollen mitään toimenpiteitä
etwskimnan pilolelta.

Wielä päätti eduskunta, hywälsyen
nmliotunnan kannan.

ettei anomusehootus Maarianha»
ininän realiopistonyksityisten lustan-
tamain toimen jatkoluotan ottamiies»
ta waltion huostaan antaisi aihettatoimenpiteeseeneduskunnan puolelta;
mutta

«ttä eduskunta anoo, että sanotuilleMttoluotille,huolimatta niiden riitta
mättömästä oppilasluwusta, myön-
»ettäijiin waltioapua neljätuhatta
inartiaa tuottaa tohti.

— Siwiliawioliittolati. Senaatin
molempien osastojen täysiötunnoösa
ti. 2b p, esiteltiin ttialtotunnan, johon
oivat luutuneet senaattorit Wrede,
Nyberg, Nummelin, Snellman, Z). il.
Zirjö-Kostinen ja t!anielion4iiiliuan
lainiualiuiätelufiuinan t-i^otutjen pc
niéteella Natinia ehdotili? kiiiji muio»
liitwmi menemisestä siwiliwiran
omaisten 'Cbe^fti. Wa!iotlinnan ehdu-
to» liywaksiittiiii pioneiinnitLäimuodol
lisillä umutulsilta, Asm tailiötftuan
huiantaiiui.

— Kirkkolaki. SemuitiSfa osit^l^
tim 28 p, forfeimina^iapailaösa iual>
luistettu ann. a}ctui- oriiuiifiötöuuni»
tutslsta jo lisäyksistä «uoiiK-it oiuati-
it-liälnterikiifelk1 Hrlollc iu«lut, (i p,
isot) annettuun litKolalitn, Se-
naatti päätti julistaa asetutjen ase°
tllstokoelmassa, — Korfoiinmassa pai
ta<'sa un afttuffcen tehty jo niuutoo,
että jana ,/lofi' 'on tiiuutettu |anatji

alitus" j«få että slwmenli<'liscssä
wkotissä sanat K eisarillinen Majcs»
teetti" on nmukttiu sanoiksi H, M,

Ueisari"

(Daanjaon edistäminen.
Eduskunnan päätös.

Ilman kessustellia hywäksyi etnis»
lunta ainoassa käyttelyssä laki» ja ta-
louswaliokunnnn mietinnön n:o 11
rdustunnassa tehdyn, toimenpiteitä
maanjakojen edistämiseksi koskeman
nnomusehd,otutslen johdosta, jouta
mietinnön selostimme 227:nnessa itu-merossa.

Eduskunta siis Päätti anoa, että
hallitus ottaisi harkittawaksi, eikö
maanosituksen helpottamiseksi lrnltiO'
roawjr&ta «tumaffuna suoritettujen ja»
PofiiSfamtuSten tiwletus woitaisi
määrätä alkamaksi waSta monwcm
wuoden kuluttua iafiotoimituffen
pöätti;nuferr iälfeen ja kestäwäfsi pi-
temmän ojan.

Venäläisiä urkkijoita vär-
vätään suomeen.

Inlcrinmoalia ja Wirossa on ft*i"
fenö tietona, että ensi wuoden alust,'
haetetaan saada taas awnäfäinen pslisi
Suomeen, Ia tällä uutisella on ai»
ipan tobenniutaijiet perusteensa, «aa >°

laruiihallitutsen toimesta lähetettiin
»yllMn toitilie wuiäläijessä jotan)'".'
essä ■ Zuumeösa palwelleille lumy^

mille aliuPseerritsi toljouneille«n-
-tisille as«welwollisille tarjoutfia jaapu.i
Suomeen santarmeiksi ,a warsint,',

siwili^urttiioiksi. Tällaisia fiitjuja 0,,

saapunut liitilisaSti Diileriin ja itä
äöiroon. Tar>,oi>tset omat niin ho>'°
futtoleiDia, että enäofin interiliiiiu"t
nuori niieo on näinä pniwinä Win''i
rm satamaosa im>t]iu)t aluffeitfa, io1' i
oli tunnut omenia lupaisi jo mattuo
t.ia tänään ,<x>!sintiin ottamaa» w".7'
taan tuon mielestään »narinaankin
fiinriinitf.iaii tehdäwän.

."»lii tiedot owat inferilöisk
omasta futista ia pitmvät paikfo'il,i
Wuttn mitä tama tietää »«idän wasti

lianfitulle wapandellemme? Tämä'!
kertoja, inkeriläinen, pahotteli, että
k utsua" noudatetaan sangen yleise-?
ti, Inkeristä' ia ©iro^ta päin oliI-
taan taas maliati meille suomalaisill"
sitä kohteliaisuutta, jota heitä tohtia»!
on meidän taf)iitunmie wiime aÄ"'l»?
niin rmiMsti ofotcttu. Koslahan
foiittiri)v-jät" paltitseiuat samalla rv.i'
talla Karjalan f joille? Silmät
auki täällä ,ii fntjcet faifliallc t)'11"'

maan täällä kiihtywää mmn,

tniitä!
Cnfo(>.in iijattckwalia infiaHlcrifetlä

ja mirslaisella aineffefla aihetta antaa
lamalleen jonkinlaista warorusta^
Me suomalaiset sitä ainakin toiwoi»
:imme!

—
Imatraan nifoi fniiffiiii tesliwiiklo-

iltana eräs 19-wuotias tyttö, joka samana
iltana neljän junalla oli finne saapunut,
STfccn sai estetylsi Miinfa palrtawa ase»
mapolisi, joka tawattuaan Uiton sillalla it-
temässä, wei hänet poliftttiavtiofonttoriin.
SHatjaMfaronfa oli hän jo ennättänyt
losteen heittää. Puheensa mutaan oli
tyttö ollut- palweluls«ssa Pietarissa, mut»
ta saadakseen paremman pailan oli läh-
tenyt Suomeen. Kun toiweet pettiwät
päätti tyttö epätoiwoissaan syöksyä los»
feen. — Eilen aamulla tuotiin tyttö ta-

Maiseen etsilvään osastoon, Polvin toi»
mesta on hän saanut palnxluspaitan.

Tiistaina niinilään aifo: Imatraan $!)"
pata eräs tuenalainen rouluaSljenfilö.

Hänen fjanffeenfa sentään esti waUion ho-
tellinowenwartija, jola itiei naisen pölisi»
(juostaan. Nainen, jota oli hiulan juo-
wuksissa, oli tertout ole»«msa toimen lap-

sen äiti ja muuten [)uono§f<t taloubelli»
sessa asemassa.

Terijoelta ja Kaakkois-
Karjalasta.

Terijoen yhteiskoulun kati-
natusosakeybtion vuosiko-

kous
oli t, f. 2t5 p:nä lerijocn tjljteUfouluKn.
Kokouksen put)ceiijot)tajaf|'i roaltttiui
hra SL Scchlstcn ja kirjuriksi hr>, P,
Wuori.

Suettiin iDuoftfertoimiS ja ttltntov=
faJtäjain taujunto lilintavfaétojat tel)=
tailijo Koreneff ja tuarattiomnri V.
L,'q»s tcfiiuät lausumwssaa» rauiSiU'
tuffio- tilejä iDn^lcitiii. sJlaha#tmil)oi-
tajn hra (£. Mustonen ja fumiatuö-
ofnfci)l)ttöii jot)totunta felittiiuöt tilit
oileilsi. Kokous ei tuoinut muuta tuin
roaita lato afiaautuutciuau l)CKfilöä,
faupdnljoitaja sJjrit(oldit jn fanppafou=
tiinioljtaja Vrofclnn. tilintcfijäii ja tilin*
tatjaStajan wälisi>i evimtclifi)t)f ia rat«
taijcimmiß
piiöiiorositaaii emuina joljtofunnon
pjen hm A, ©alilftat lualtttiin uubel=
!>ern ja luuoroétoan croaioon rouwa I,
Tutisen tilalle tuli romua E,Sundsten,
Warajäsvnitsi malittiin aptecffari B,
PoppixS ja lullipäiillyomies K. Sund-
[teit. Tilien tarfaétojiffi töffiumobeffa
tuiiiuat l)wt A, Mittola ia E,JU

M^uliwkimnaUc ci tilifiistan imtoffi
myönnetty tilin1 loopmitta. ftofou* siir-
rettiin nmrrasllmn 26 päimään, jolloin
siitä lopullisesti päätetään.

Kotontsrsla umilitfi tofoajan epäso-
luiunodinen henfi.

Terijoen yhteiskoulun johtokun-
nait nmositertomus l»tuw««-
-delta »NU?— IOON.

Johtokunnan lt>ö on enemmän pieni'
piirteistä, kuulun toiminnan >Mamis!a,
Huolehtia ien jotauäimäisistä larpcista
iunnnitrlln sille coislymisrn tilaisuutta
tiilrwnisinlde» wnrnlle, toimista
terslliialuo» lassä ne, joilla on eneui-
mä» mcrtitystä.

Osakeyhtiö päätti yleisessä tokouties
saan, että koululle haewan wäliuitaista
nwuslust . lohtotunnnn puolesta tel,»
tii» asiassa anomus senaattiin, >^oht«
tunna» lähetystö täwi Helsingissä puhut-

telemassaasiastakouluylihallituksen päälli-
köitä ja asianomaisia senaatin toimitus-
tuntien päällitöitä. Toimikunnan jäse-
nille lmvatiiin asia suotuisasti päättää.
Mutta päätös, jota sitten lesällä saatiin,
oli cpnäwä. Asia joutui esitettäwätsi
senaatissa aitana, jolloin senaatti oli hy-
win hajalla, m, m. kirlollistoimitustun-nnssa ei ollut »varsinaista päällikköä.
Nyt on johtokunta asiasta tehnyt uuden
anomutsen ja omat asianomaiset senaatin
kirkollis' ja waltiowaraintoimitnötunna»
päällitöt luwammt olla asialle suopeita.
Sen ratkaisua moitauce piakkoin odottaa.

Oman tnlo,> rntennushouuna oli myös
tm »vireillä. Sitä Marten oli osakeyh-
tiö walinnut ratemmstoilnitunnan. Joh-
tokunta koetti hanttia wäliaitaista lainaa
sitsi tunnes waltiolaiua joutuu. Wallit-
sewat huonot raha-ajat sniwat sen aikaan
ettei luota lainaa saatu. Kuten muis
telaan, jätti osakeyhtiö totoutjcssaan sitte
rakennusasian tuonnemmaksi, Wallio-
lainansin p,l nyt senaatissa ja snalanee
sieltä wnslnus cnoen piltää.

Nautntichnllitutseen on johlotunta int-
tänyt nnomutscn, että mastaijundesia
asetettaisi!!! toululaisjunalähtemään Teri-
joelta tlo !! aitaan Wiipuriin ja Pieta-
riin päin. Rautatiehallitus on luwannut
wastaisnudessa ottaa tämän anomutsen
huomioon.

Äun oppilaslulu nyt syksyllä odotta-
mattumasti kohosi, katsoi johtokunta ole»
wansa welwollmcn awaamaan riunnt-
taisluota» ensi osastolle. Opetustunnit
järjestettiin siten, ettei eri huoneustoa
huolinut sille hanttia.

Opettajawoimia lijättii» tewänlln,otta-
malla opettajattareksi kouluun opettaMn
Elsa Fontell. Ninnatlaisluokan lähden
täytyi opetuswoimia w elä liiälä, joten
walittiin opcliajattartts! ylioppilas
Saario, sKoulu» opetta,isloon kuulu»
wat lohtajana fil. ta,id. Matti Rossi,
opettajattaret, neidit Emun Nnlio.Elsa
Fontell ja Impi Saario, Vaulunopctta-
jana kanttori Grtti Elfwc»gren.)

Äo.,lun johtokuntaan omat tuuluoeel
Mikko Uotinen puheenjohtajana, opetta
»åtar losesiina Sutinen warapuheenjoh-
tajana, tehtaanhoitaja A, Sahlsten tir-
jurinn, kauppias Esa Mustonen rahas-
tonhoitajana ja rouwa Esteri Toiwola
jäsenenä. Näistä arwottaessa joutuiwat
eroamiswuoroon rouwa I.Sutmcn ja
herra A. Sahlsten, Johtokunnan wara
jäsenet omat kauppias Antti Paawolai»

nen ja apteekkari Birger Poppius,

— Täkäläistä yhteiskoulua on
tarkastanut t, t. 28 ja '^9 päimina
ylitarkastaja Tammio.

— Juna tarkastettu Wallea-
saarella» Wiime maanantaina pidät-
ti suojelusosasto» poliisi Walteasnaien
asemalla Helsingistä tulema» matkus-
tajajunan, jossa toimiteltiin perusteelli-
nen tarkastus. Yhdeltä matkustajalta
löydettiin rewolweri ja eräältä 30
»vuotiselta rouwalta 100 lapp, hamee-
seen ommeltua lentolehtistä Molem-
mat pidäteltiin >a lähetettiin Pietariin.

— Qsateyhtio Hotel «iwiera
Aktiebolag on anonut oikeutta saada
Suomi Rimiera" nimisessä ho-
tellissa Terijoella hcnjottaa edeUeextin
mäli^a micdompain mätijuomain setä
maUasjuomain anniskelua, rawiuto
loitsia O. E. Wahlgrenin johdolla.

— Tupakkatauppa. N, s, Wenäjän
lehti oli wiolä pari kolme wuotta sit-
te» koko suuri tauppatawara meidänmaassamme, mutta ttmme aitoina on
sen menekki yhä wähentynyt, tunne?
nykyään tänui tupaktalaji on taupas-
sa warsin wähäMöinen. WenäMä,
missä Suomen ennen oli totuttu pi'
tämään tämän tawaran tiitollisena os>
tajana, on hywin ymmärettäwästi
käyty lewottomaksi tällaisesta markki»
nain menettämisestä, Wenäjän leh-
den hinnat owat tänÄn johdosta m<Ä-
toisesti alentuneet. Mutta menetti»ansa ne tuskin saawat takaisin, sillä
Suomenkin kansa lienee nyttemmin
tottunut hienompiin tupakkoihin, ku-
ten paperosseihin ja sikareihin, Wc
näjänlehti ja nurknntakuiset eiwät
enää taida kelwata tiipruteUawilsi,

Pikku uutisia.

— Ensikerran «laissaan
matkusti Saimaanlanawaa nttiöte» maa»
manta,na t. l. 2U p. eräs tanawan >uar-
>rella elinikänsä elänyt wanhu mummoLii»
«su Pöllänen Mummo on yli t>? wuoden
Ääincn ja c»n asunut jonkun kilometrin
Päässä Mäihän sululta, mutta ei ollut
milloinkaankanawaamyötenlaitvalla ma,»

'kustanut. Syynä siihen on, kuten mum-
mo selitti, että lakvamatta maksaa ra-
haa. Kun hänen uli asiaa kaupunki,n,
niin lähti hän mailalle jalan — tiellä ta-
wallisesli aina joku armelias otti hänet
'rattailleen tai rekeensä. Eipä oli mum-
mo nytkään lanaivaamyötenkulkenut, ellei
muutamien häntä haastalellcitten toi-
mes,a olisi päässyt >Ima>seksi matkusta-
maa»

Mummo muistaa hnwin tanawan ra»
'tentaisen ja wihliä sjuhlan Pällillä l>2
wuutta sitten. Juhlassa oli sananmulai-
seöti miina wirtana wuotaiuit, tovwutta n
kannet:iin sitä »vieraille ja soussrlalla sai
sitä jokainen itselleen ammentaa. Jos
jokunen päihtyi niin lasalat weiwät hänet
syrjään ja piisloillaan taasen taltuttwa
he huimapäiset, — Wanhoja muistoja
niiltä seuduilta t.etaa muunnu paljo»
muutalin.

— Söi liilaa ja f 11 o I i,

ftariDCitl tapahtu että IjetDonen kuoleeliial*
liseßta foönni§ a. 9liirt tapafttui fiiitenfin
iiSfettäin WitijumaaKa pnsturi Olanderin
Ijcluofcffc. Eräänä Niinä oli mainittu he-
luonen päässlit mallissa uiaQoiQecn ja tmi»
tämjt iniolen hehtolitraa r'ih!l»!will fau»
roja sisaltama» ftnssi». Tämän annoksen
pisti hewonen f)t)4tiällä ruokahalulla pos-
keensa, SeurauS fnitcnlin tästä oli että
hewonen sairast»!, Koetettiin parannus-
keinoja mut^a turhaan, Ma lvaikeinmaksi
fätui hewoselle [jeniVttäminen; sieramiel-
ta*fin tuli kaurapurua ulos. .«paettiin eläin-
lääkäri Viipurista, Hän selitti että fan»
rat oliwat paisuneet ci ainoastaan joka
suolen fopurfaan, waan loietäpä keuhkoi-
liinoin

Hewonen kuoli kowia mskia kärsittliään

»TERIJOEN"
asiamiehet omat:

Kuokkalassa
Ovettajn W, Strömberg

Wiio Kaulin

loutselassn
Opettaja V. Talwenheimo,

Kellomäellä
Tulliwnrtl>n T. Omasta

slailvolassn
Z)lito!!slnapcli S. Reiman

Yhteiskuntajärjestyksen
pääpiirteitä.

Dhteistunnau synty

Ensimmäinen yhteiskuntaa kostema
tysymys on kysymys sen synnystä.
Mitsi ihmiset elämät yhteiskunnissa
ja milloin ensimmäiset yhteiskunnat
omat syntyneet?

Ihminen on luonnostaan hywin
seurallinen. Myötätunto saa hänet
helposti maltoihinsa ja ha» kaipaa
sitä Hän pitää paljon enemmän
seurasta tuin ylsioäisyydestä. Hän
ihailee ja mattii loisia ja tuntee mie-
liyymää siitä, että häntä ihaillaan ja
otetaan esitumatsi.

Mutta maitta nana seurallisuussuh-
teet olisiwot heikommat tuin ne todel-
lisuudessa omat, täyiyisi ihmisten tui>
tentin elää yhteiskunnissa; sillä ei
mitään olento ole
heikompi maalimaan

awuttomampi ja
ilieäiin tuin ih>

nune»
Näiden olosuhteiden perustuksella

omat yhteiskunnat epäilemättä saaneet
alkunsa jo ihmisten ensi kertoja esiy-

tyeslä mann päällä. Historia todis-
taa sen selwästi, Siellä ja täällä on
kenties saattanut jotu yksityinen henki»
lii tai perhe elää muista ihmisistä
eristettyä elämää;multa yleinen sään-
tö on, että ihmiset elämät ja' omat
eläneet yhtciötnnnisja.

Koulut tartunnan levittä-
jina.

vilti|lHM'( u,»u u» oIOUillL'll tIUUUJUIUC
lauutmc. tap|i.ii unuuii uii.tua.]W iot-
luiuutiii, uuni tUQtQf, .ai.*, tVUI» ju \]o*
lUitU :'i.li).n t>i)BTi/L) !!I,lUö iiicituuium,
aUi-jiuvuuu, jii ijiiniuj-jui. auHijiiuiiui,,

tauoe sta uujoi|iu, yaa }ci,u tatOQlii](fu
lapiuuocu-ja m.iiiim. ra»
itma,|,ui' ioaifutUt-|uU ijci.au, un imjuviac«
uiuicnic au.i.nip. miu u.iui.jiiiiuii

.yljlU.ltu u|io.au ull ll|;.ii luujuuuuinu
|v, v ,ii|)a lOiuuum.u, up.n ju ft)tUiolßt,jtn
IUIU.UUJUI. <£\A\a, MU--',|ll iU|)|lU »MU,«

ia»ii un .oouu, iuoi uiuii.ii|i«.iiu'ii laiuniu
icii.'i'iK'iii.|t'U't'en m.ui u.uu.|iin,i,cui imut-
fieiuu. oyija.lcaul lyiuvui uute 11li.itL
Mt>\i, jo»a Cijiu jutfCi i^n icuU'.Cua ).uu'a)i<

lunui. iiiaiui iiin.|ua;Hiöni, jov|u ei un
Mailein i';ii VUfilUtaOSUiOt L'..11 nilUi iij.u

luiniituniu iuijt.li, uuuia iv/,, mu oli !)!)ppu
louiiuui, luauiitiaa luno.uui jiuu, .04111
nu., j[oe|a tapoillijieiiiell juieia on eiiiuvo -
uuiuuii, iUfi|uuuiiuiu|ti tn.n lipunu iii('p.i

ioic-|ii. Uuf>|! ii)i|ein]a ftuivia |ua tul»
luiuian; eitä |iva yyiuu, viui ioiuinai|i»i.u
u|Ciiiiuuu la.iUiiniuu., itxutn
11a.ua jo e uiuo.n uui,u|ai.ii, ]ov|u p.uu
on piemcn |utojcnju iwuMj^n luuoiu \ai-
UlvUlll

,joUei aio.äju p.acta |iuii.ä auti, 4DOi
]ti* muin, luulon ]v |uin«in]eu läijöe,Imi»,
moiteue uuiu.ot|i.

Äatttimj.en launcu «4»äi|6m..|e<jä on
.cijouiiiii te.no sukaan taijoelituen en» a>
»unen,

JLpeitajan toimi D» ai»a luuötuunaia,»

nen iut|inteti:o.ii inothlutwUluncti ,a^itu^

id.en tautien puutatuuiutda inttuuuja.
iiimäii jtUoin auiil

yeti tun i)l)öe»jä:öuu lus)j«:isja ilmenee
tanttuuan tauoin oitei.u, o» (e pidätellä»
aa toulu&ia, E,lä maan jana» itse,ivaan
inäätäujatji myus »a,f,i jamaöjapullassa
ajuiuat toululaijet; myö»fiii »e, joiDen
petl)ee»jä lievetään jomuu jaua»tanwn
tarttumaa tautia. ■

Tässä, terweioen wsen tunlusta p>dät<
lännsessä, tohtaa u,seimm,t«» suurimman
waileudui, Wälisent!» tuppautuivat he
touluun; waiihemmat eiwät monastitaan
p,dä siitä »väliä, Ia sääli »valtaa wsein
opettajankin, ui>n että hän taipuu las,en
ja »vanhempain hartaasta tuiwoinulseslo,
ottamaan tuutuu» lapsen, junla,lietää wo>,
wan lemittää tartun.aa.

Tässä ei tuitenlaa» saa antautua tun-

teiden Ivaltaan, maan on antaminen jär-
jen puhua,, Mune» lapsen ja perheen
onni siitä rnppuu.

yt)tä toaiJeataun,la»vallisest! riit äwästi
iauan luulusta pidättää iaud,sta toipu*
maisillaan olemaa lasta. Niin lavan fu;n
lapsi mataa luumecssa sairaana, on te!)»
iäwähclppo,- mutta lun 'se toipuu ja hupp,,
.aas tulee touiuun, on >nnä piödwiinu»w.
■iaäh on ticltää, lun on min !owa Ijalu.
saahan \t muita muuto.it tv.ii tutapa=
juUel anoeleiuar. luantjeiiimat ja uijc.n
iiitjös opettaja.

Taudin »oipumisaila un tnitenlin tav»
din wnrnnainen tnrtlumisaila. Sillon
lapahmu hilseytynnnen, jillo,n eroituwat
ruumiista >)»loste» ia «uioe» eriticiden
mutana taudnldut. Tämä taudin tart»
lumisailaun «ui taudeissa erip.tuine».

mainitjenrfiui ,oi>ni,n tarmolla ryh-
dytään, luäMetääii monasti loulun sulke-
mista, jota Ivaan siinä tapauksessa käy
»välttämättömäksi, että tauti taiteita huo-
limat.a paikkakunnalla yhä len)äö.

Auta pitemmin cnjiittmäifct taudinluh-
«autset tulemat ilmi ja kuta nopeammin
taudin ehkäisemiseen ryhdytään, sitä wä»
hemmällä iuoi suoriutua kolo jutusta,Pa«
reinp, on, »»aitta suutta, pidä tää joku
epäilyfsenalainen lapsi koulusta muutamia
päiwiä, luin myöhästynee» loimen takia
olla patoilettu wiitlutausin fulf«maan kolo
tuulu.

M ta keuhkotautiin tulee, on se, kuten
liett!,, tarttuwa tauti sekin, mutta s«lä sen
tarbtuminen etla esiintyminen m»uto,nl>n

on suuresti muista tarttumista tautista
eriäwä, Tässä taudissa olemme ju jou-
tunee, »iin pitkälle, «ttä woinnne, wnro-
leiuoja noudatäne», jommoisellalinNx>r°
muudella estää tnrlunuan lewiämistä.
Sitä todistaamuun muassa kokemus keuh-
kotautiparantoloista ja sairaaloista. Opet-
tajan on wau» markoin perehtyminen näihin
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warolcinoihm ja hänen asiansa on juur-
mitaa ne «pftilnisiittsa, SCOtttu«Wt*ttKW««Q
bltlutfo fcit) täten hylyin pieneksi, ,U'ofc=
»nis sitä paiisi ofottaa, että keuhkotauti
fnnfrtfoiilnijäufä on jolffcnfinhattu nainen
tauti. Jokainen oppilas, jossa waan on
sylia epäillä keuhkotautia, on tohniUMtalvm
lääkärin tuttittawaksi ja sitten tarkoin me»
ncteltiiluähänen antamienpa otjjc den mu-
taan.

OpettajHa un ■toi>eTT«fiTi torfeä t«l>täwä
tic:t>äii [)uo§t<wii)'n u§fo titjen lasten fnojcs
kmifcffi tarthitoiltn tahdeilta,

Jertucijbcnljoitolcrjti.

lVluualta BuomeBta.

KoUraa Sysmässä.

Jämiin fiinin 24 pnä saapui Sys-
iiiiiiiii kotoaan Pietarista h)öiuicl>i'ii
mainio Alina Mucoitii' l'/2 untobeii
ivanhan poikansa Edwardin ia

-
a. Ba})<

si sairastlli aktia 25 päiwää masten
nöitä anturaan »vatsatautiin olscntael!
ja kucli 20 pnä juuri iFun tunnon lvi.
fiiri H. Buos saapui naifallc. kap-
ien äiti im)ös sairastui wiime man
iiittima päiwäuä fokran tapaisen
tautiin, Otteita fnniniaiifiit u!loi'tul'
sista on lähetetty lääkintähallitutM'»
ja niissä on huomattu olewan tolora-
pesät» eitä

Tliöiniehen waimo M, Matewitio,
'■ota futen tunnettu sairastui koleraan
3os>iu>äsjä, on stella ebdlecnfin man-
heiupainsa mökissä cristettiynä ja ai«
tinsä hoitamana. Mitali tohtori SBuS*
(eilen ilmotti, on sairas huononemaa»
päin [o tohtorin arwclun mutaan tus»
fbi paranee.

— Tulipalon alt» Wiipuiin ase>
mall». Mlv tl, p, tw hall)°
tettiin palotunta asemalle. Tuli ol>
päässyt leweneinään asemaraitennut-sen ullntkotamarissa. 2e saatiin tui°
tentin sammuinaan ehtimättä tehdä
suurempia waurioita, Wälitatto o>
satsi wahina/oittui.

Alkunsa Mtuli saanut jo !) aitana
illalla, jolloin toisen kerroksen wirka°
mieohuoneen nurkkauksessa jaternmm-
jo oli jostatm tuntemattomasta syyo
ta syttynyt palamaan. Onneksi huo-
mattiin »vaara heti ja saatiin sammu,
maan. Ainoastaan osa scinäpaperia
waliingoittui.

Lnultamaa on, että tästä tulipalon
alusta jäi tuli iytemään mälikattom!
ja syttyi sitten yöllä ullakkohuoneessa
ilmiliekkim.— Lapsi palanut. Wiime lauan-
taina keotellä päiwää lähti työniies
Ahwenaiscn wainw Kotkan Hietases'
ja »viemään kahwia työssä olemalle
miehelleen. Asuntonsa lattialle jätti
hän iotumaan pienen lapsensa, jota
masta oli ? tuuk, manha, tui»
tentin jo osasi »"yömiä ja Pääsi uunin
eteen, Tiellä se koski hiilien suuMi,
jota kaatui ja sillä olemat palamat
hiilet sytyttiwät lapsiraukan maattcet
palamaan. Kun äiti Palasi kotiin, oli
lapsi jo saanut niin Pahoja Palomain-
moja, että samana iltana kuoli.— Itsemurha hirttäytlimällä. Tk,
'29 p, aam, klo 8 aikaan tawattiin tii°
kalaisen sähkölennätinkunttorinwirta-
mies Ooldcmar Andersfelt hirttäyty-
neenä asuntonsa ultoyuoneessa Neit-
sytnieniellä Konstantininkadun 9:ssä,

Edellisenä iltana oli mainaja pois»
tuuut tuossa klo tl seuduissa asunnos
taan ilman lakkia ja Päällystakkia,
Tämä ei tumminkaan herättänyt niin»
Millaista huomiota eikä epäilystä tmi
luultiin hänen pistäytyneen erään ai»
wan naapurissa asuwan wirkatowcrin-sa luokse, Wasta aamulla klo « ai°
kaau täwi selluille, ettei wainaja ollut
koko yössä fotonaan ollutkaan, ja kun
ulkohuoneen alvain huomattiin ladon»
noeksi paikaltaan,alkoi herätä hänen
isäntäwäessään Pahoja aawiStuk>ia
Ziritettiin mennä katsomaan ulkohuo-
noesta, mutta olvi oli lukittu ja awain
suulta Pois, Asiasta annettiin het!
tieto talon isännälle, joka ivuorostaan
kutsui Pölisin Paikalle. Kun tämä
mursi oiven auki,kohtasi paikallaolijoi-
ta kauhea näky: siellä roikkui mies
hirttäytyneenä jalat nmata koskettaen.
Hän oli sitonut kaulansa ympäri pyy-

heliinan, mutta kun se ci enää ylct
tänyt ulkohuoneen kattoon kiinnitettä'
wac>i, oli hän jatkanut sitä nahtarem°
viillä. Henki oli nähtäwästi j,o moN'
ta tuntia sitten paennut ruumiista,
Viranomaisten tehtuwälsi jäi näin ol>
len waan saattaa »vainajan ruumis
tiunnallissairaala» leiKuuhuoncescen,
joSs,a läakintölailliucn ruumiinawaub
tll!le,e tehtäwäksi.

Näin surullisella to>xwlla itsensä lo°
Ottanut oli ainoastaan 25 wuotias ja
kotoisin jostain Uiiwinmaalta, Kaitti
hänen paperinsa owat lähetetytHclsin.
tiin sähtösanomalaitokscn Päällikölle,
Syy itseniurhaan ,on toistaiseksi tunte
maton.

Venäjältä.

vuuma.
n&

(insimmäinen wälik>>sely.

Duuma hywäksyi sen awajaispäiluä»
nä tehdyn wälikysclyn sisäasiainminis.
terille sen johdosta, ettei kaupungin,
päällitllö sallinut julkisia keskusteluja
profeosori Pogodinin,Bosnian jaHe»
ze^owinan kysymylsessä wiime tiiotai.
im Pietarissa pitämän esitolniän jal»
keen.

Awajaiset.

Klo 11,2Ujulisti N. Ä. Homjatow
ruhtinas Vi, W. Woltonskin ja paroni
A, F, Älecndorffin awustamana istun»
non aUancetsi, duuman sihtocri So»
sonuwitsh astui puheenjohtajan tehoi°
tulscsta puhujalawallc ja buti totonai»sm puolen tunnin tuluessa lorua» ai»
kana wnhwiowtM saaneiden lalieh.
doitnlsien luetteloa, Talissa »vallitse,
waan yleiseen surinaan ja nieluun se»
koittim tuloksetta usein puheenjohtajan
kellun ääni.

Sitton seurasi huwia wailla olcwia
tawallisia asioita, hoidon jälteen sihte»ri astui taas plihujalawalle ja luki
wälikyselyn sisäasiainministerille kau>
punginpäällitön kiellon johdosta pitää
keskusteluja prof, Poa,odininesitelniän
loputtua Bosniasta ja Hcrzegowinas»
ta. Heti lakkasi nxlu salissa ja laiit,
li,unteliwat tarktaawnistna, Wäliky.
seli) pää.tyi tahtoen poni«en:

tietääkö sisäaiiainministeri tästä
tapahtumasta? ja

ii).tlillaanto ryhtym-äun nuhinkaan
toimenpiteisiin 4 pnä miime maalis»
luuta annettujen säännösten turmaa»
miseksi ja täy.äntöönpanemisetsi.

Wälityselyn allaoli 87 nimeä
Wälityjelyä no»ii Puolustamaan

Mostoman edustaja W. A. Matlatow,
jonta puheita ennen omat suosionsoi»
tukset usein keskeyttäneet.

itaupunginpääUittö oli perustellut
tietolisä siihen,että esitelmää ei aiottu
pitää yksityisessä maan julkisessa to°
kouksessa.- Ze, joka tuntee maalisluun 4
päilvän säännökset,tietää nniöstin,et-
tei julkinen kokous woi olla kiellettyä
ainoastaan julkisuutensa muuksi — sa-
»oo ui, m, Matkitow, jonka puhetta
säestiwät tättentaplttiitset keskustasta
ja waseinmalta siimeltu.

Päätöksen luutaan sai roälitt)f<elt)'i
Ivastustaa ainoaltaan ylsi puhuja,
Katseet tääntyivät oikealle: fula nou-see puhumaan? kalvalleastuu pitäi-
sin astelin Zhetshtom,mutta ci puhut»
taan mälityselyä wastaan, »aan ottaa
lippunsa takaisin.

Purishkewitshtin kieltäytyy puhu»
masta

WälitysÄy hywatsytään yksimieli
sesti

Tauluesitytsiä.

Lokatuulaiset owat ehdoittaneet, et-
tä Ueisarin kuwan alle istumosalisja
kiinnitettäisiin marmoritaulu, johon
o,n kai>ucrrctt<u lokakuun 17 pm ma>
nifesti.

Waotauksetsi tähän ehdoitukseen o»
wat oiteiotolaisct esittäneet,että tämä»
taulun rinnalle ripilstcttaisiin toinen
samanlainen, jossa olisi kesäkuun 3
p:n manifesti.

Äone äänestäjien laskemiseksi
on uusin uutuus duumassa. Se ase»
tetaan owclle, josta äänestäjät kulte-
ivat, ja laskee joka pyörähdyksellä, ai'
na yhden äänestäjän sekä merkitsee sti»

hen yhdistettyyn t'on«s<!M läpitultc'
neibcn lufitmääräm.

Natsiunalistit ja maltilliset oikeisto-
laiset yhtymässä.

Kr»ft!)nslii, dlottccsta tullaan näinci
päiluinä feöfitételcnuuin national
ja kohtulillistl',l! oitcistolaistcn lility-
inisestä.

—Jo on talisi. P,etarl)ow!u munniu
ntiuiiii oleman n,m ,äynnä, että Ijaihii»
null,slen raitaa stuStcn iac|imiwtä luutien
läijiyi) maiioitiujcn tirjo.iunnim (Cl 11»
talle ja odottaa juten luuoioaan

—
a.ivan

niintum .eattei'inäi)tö?|iin, jo.»ja luuluija
il-HÄjapn esiintyy.— SWenäjnn taufon liitto iöiiltnmiiU,iV
iinjticctn. Venäjän imi jun Hiton pätttveu*
luooio tulee tetemään oiie.£tirta.»cyl>uiaik
ejitijljen, jusja p,detään »xiutätuöttijniunn,
e.tei SiSeuäiän hallitus jetaannu kaljan.n
ufioilj.n, ..lusta Wenäjä ci woi K'l)o,taaot|
tuaifuttaa ia näutellä railii.ii-iuiinß ojan

ulkomaisessa poUtiitassa"— Uintuniiyttely. iluluwan luun 11»— 22 päiwään wanhaa lulua pidetään P^>«
tanssa tänä »vuonna taÄvatetiujen lntu-
jen näyttely, mntä yhteydessä »lyuso»
tapahtuu sanottujen lintujen kauppa.— Waltalunnan neuwoston uusi istun
tosali. E,len tapahtui Pietarissa malta-
funan neuwuston uuden istuntosalin a-
tuajaifei. Se on ralennettu entsen
SJlariapalatfinjatkoksi. Uusi sali on wal-
tioralennus, joka on tullut «nalfamaan
2,000,000 ruplaa. Siinä on 220 puoli»
ympyramuotuon rakenne,tua sijaa, jotta
amfiteatterhnaifeSti lahoawat, Vlnis-
terien paikat sitätvasto,n sijaitsetuat pu-
heenjohtajan is,uimen wieressä. Tämän
edessä koljoaa puhujalawa. ©alm seinät
otvat puoleffi taideloristetullamarmor,lla
wevhotut, Älalo tulee sinne lasikaton
kautta. Puheenjohtajan isuimen, jota on
liian korkea ja epämulawa, yläpuolelle on
sijoitettu Repnm maalaama kaunis tau-
lu, mitä esittää waltalunnan neuwoston
istuntoa >saa,ri «puheenjohtajana ollessa
sata wuotta sitten. Istuimet «ivat »ver-
hotut waapuklawärisellä plysh,llä. Sa-
lissa on taksi osan, joista ensimmäisessä
on keisariloosi ja diplomaattikunnan sijat
sekä toisessa pa kat sanomalehtien edus-
tajia, waltalunnan duuman edustajia ja
yleisöä warten. Jokaisessa loosissa on CO
sijaa. Tämän sal n ympärillä on joullo
siwusaleja neuwoston jäseniä ja tualio»
kuntain istuntoja warten, Nanomaleh-
distöä warien on warattu iso huone kaik-
kine mulawuulsineen ja telefon neen. Sa-
lin toipimifen toimitti eilen metropolitta
Antoni korkeimman papistonawustamana,
sähkötetään Berl, Tageblatille" Pieta-
rista,— Kilpailu lohanniittilaisen Hum»°
lanäidin walitsemistn «arten. Birsch,
Wjed, kirjot:aa:

lohanniitien keskuudessa otn tapahtu-
nut jako kahteen le'r!in, mikä osoittaa
tämän puoluZkonnollisen yhdistyksen lä-
henewää loppua.

Useat tosiuskonnolliset naise> o!vat pa-
hastuneet lahkon johtomiesten aikeista
etsiä Jumalanäitiä edustawalle Porfiria
Kiselewalle sijainen,seka k'ellä!,t!)!wät o>-
tamasta osaa uudem lun^alanä>d n"
walitlsem^sta warten toimeenpantawaan
eriskummalliseen kilpailuun.

Erimielisyys lahkon johtomiesten ja
protestanten »välillä «n tällä kertaa
fangen wakawaa laatua. Ei toinen e-
nenrmän kuin toinenkaan puoli ole halu-
kas ryhtymään sowitteluihin.

Johtomiesten itsopäisyyden tähden al-
kawat monet lohannmtilaisecn oppiin
innostuneet luopua lahkosta, pitäen Ju-
malan pilkkana kilpailla Jumalanäidin si-
jaisuudesta.

Kilpailu tulee tapahtumaan Oranien-
baumissa, mutta on »valmistuksia siihen
telpy wiime wiikon kuluessa Pietarissa
erään Pustoshkinin johdolla," .

Hengellisten asioita.
Pillu lnwallutsin

Tmolenskista kirjoitetaan Mjetsh lle",
että siellä muiden laupunk en esimerkin
mutaan perustettiin aikoinaan tosiwenä-
läisten liitto, Hena,enmieh!stö oli toim-
w!Mpana jäsenenä siinä Abrahamin luos-
tarin päämies, artk mandriitti Ignatij,
yhdessä hänen luostarinsa kirkossa säily-
tettiin myöskin liiton lippu, Pitl n kau-
punkia tehdyissä juhlakulkueissa oliluat
avkk!mandriitti Ingnati ja tämä lippu ai-
na etunenässä. Liiton kokouksissa, piti isä

laMtitz aina jumalanpalwelutsen, kun
suurin osa kaupungin papeista wetäyty
si ta pois erinäisillä tekosyillä, samoinkuin
liiton koloulsista yleensä.

Na n pääsi arktmandriitti Ignatij
korleiden tuttawuute«n ja odotti häntä
lo!sta,wa tulewaisuus Mutta sitten toi
lowa onni Smolensliin Mogilewin piis-
pan tarkastusmatkalle tarko tuksessa saa-
da selwää arkkipiispan kappelista myy-
dyistä lallisarwoisista ja lMwinaisista
esineistä.

Alussa piispa «settur asumaan isä
Ignatijn luo, mutta muutti pian seminaa-
rin rehtorin luo. Täällä ollessaan sai
piispa nimettömän kirjeen, jossa ilmoi-
tettiin sä Ignatijn häwittäneen paljon
luostarin omaisuutta. Piispa teli ält!-
tarlastuksen ja hawaitsi suuria waillinle-
ja luostarin rahawaroissa.

Isä Ingnatij pidätettiinwiiantoimitul-
sestacon, ja lehoitettiin häntä täyttämään
waillinti, muuten saa hän siitä »vastata
maallisessa oilendcssa.

Nyt on isä Ignat jlla luuleman mutaan
iv tenkin hallussaan werifitaatit läikistä
menuista, ja toiwoohän pääsewänsä puh-
toisena ja tahratonna eroon tästä ikä-
wastä asiasta.

Piispa Stefanin ilmiannon johdosta
pantiin sitten tarkastuksia toimeen takis-
sa hiippakunnan luostareissa, ja hatvait-
tiin niissä kaikissa paljon wäärinläytök-
siä ja rahalawallulsia. Kalliiksi on tämä
tarkastus käynyt monelle hengenmiehelle:
lula on eroitettu, kuka pidätetty ja kelle
on mikin rana,a'stus ollut siitä seurauk-
sena.—

Ihmisiä me olemmelailkiI

Ulkomailta.

— Murhayritys Espanjan luninaas-
paria wastaan. Vtadr dista sähkötetään
»Berl, Tageblattille' tt, 20 siltä:

Madridissa on lewinnyt huhu murha»
yrityksestä, mikä olisi toimeenpantu tänään
luningaspar n oleskellessa Varmelonassa,
Sisäin n steri on asiasta kysyttyä selittä-
nyt, että tänään aamupäiwällä, kun tu-
ninnasftari oli tarkastamassa Varcclonnn
edustalla ankluroiwaa lailvastoa, oli här-
läsirkulsen luo asetettu petard', Wahin-
qoittu ko ketään petardm räjäHdyttyä on
wielä tuntematonta.— Welinen yhteentörmäys llerik»»lien
ja mapanmielisten «»lilla Belgiassa.
Lähellä Lutlichiä pan wat kler^laalit «-
rasta uutta katolilaista kokoushuonetta
»vihittäessä tiistaina toimeen mielenoso-
tutsen, johon ,pa kkakunnan >vapaam'eliset
wastasiwat wastamielenosotulsella. Tä-
män johdosta s<rttui yhteentörmäys, jossa
muudan wapaamielinensai puukonpistos-
ta surmansa. — Murhaaja on wangittu.

oil<eUB- P0l!!8i28!0>tll.

Juttu valtiopetoksen val-
mistelusta Uno Kereniust»

vastaan

oli tolien terran 28 p esillä Wi,purin ho-
wioikeudessa. Oikeuden puheenjohajana
oli howineuwos Eg d Elftoengren, jäseni-
nä asessori I. (£. äiSitjomaa, notariot
Äiybenius ja !ll<alb. Fagerström setä oi»
teusneuwosmies Hl, VMt, Kannewisla-
limvirastonpuolesta ejiint^i fil. tri, la«
t,t. land. Einar Stenius ja notariona toi-
mi howioit, fanBlisti Wilberg.

Wastaaja, Terenius, Lehtoranta ja
Sawinainen oliwat uileudeZsa saapuwilla.
Ensinmainittua awusti warat, John
Grenman >K Freyn crsianajotoimistosta
belsingistä.

Wastaa^a Tawinainen luki monta
arMa läsittäwän kirjelmän, jossa hän a«
lulsi kertoi suhte staan Oitlos-wanajaan
ja altiiwiseen puolueeseenselä teli sellvää
Oillosen täslys,ä kulettamistaankilväreis-
tä ja ampumlltaupeista Muolaan Pölläk-
kälään Forströmille ja Räisälään, mat-
to staan Venäjälle y, m.

Wäitt, lopuksi, ettei Olkkonen, sikäli kun
hän wainajata tunsi, ollut ,uiminut Se-
veniulsen asiamiehenä, waan aiwan muis-
sa asioissa, OiVonen Ä^ ollut — tiesi
Sawinainen—

aatteen, aatteen m es".
Tawinaisen kirjelmän johdosta lau-

sui warat, Grenman, että wailtalin hän
katsoo, et ei tuo pitkä kirjelmä ollenkaan
koske hänen pääm estään, un hän kummin-
kin sitä m eitä, ettei sitä olisi otettaw» ol-
lenkaan asiakirjoihin, siksi paljon se poik-
keaa itse asiasta, Sen ilmeisenä larlo-
tuksena on waan pissittää asian päätty-
mistä.

Willipäätötsellä

lykläsi (joto oifcu§ asian enemmän läfitte*
Itjn ensi marraskuun 25 p:ään. Was-
taaja, Scrcniug ia ileljtoninta oßoot sil-
lo n tuangitf«mifen uhalla läsnä ja ©attii»
nainen, joka nyt passitetaan tafaifirt laa»
niniuartfilaan, tuotakoon siksi oikeuteen.
Adolf Violinen olioon mljöSfin [illoin saa-
pmvilla uhalla, että (jän muuten omalla
kustannuksellaan nuude aan, Kannew s-
kali olkoon »varustettu hänen mainetodis-
tuksellaan ja faif lla näytteillä.

Uusia onnistuneita ilma-
purjelxluksi».

Zeppelin puljehtinnt uudella ilma»
laiwallaan tunti».

Friedrichshafenista sähtötetuun tl,
23 pnä että kreiwi Zeppolinm uusi
pallo nousi ilmaan tiu 2,15 ip. Man°
zellista ja suuntasi tultunsa Fri«d»
richshafeen Päin.

Kvlmen ja puolen tunnin purjeh-
<>uiM jälteen laskeutui pallo. Pallo
tutti 2UU— 3OO metrin korkeudella,
13— 14 metrin noupcudella setunnis»sa. — Kowa luoteistuuli wallitsi.

Parsewal palloneen IV2 kilometrin
korkeudessa.

Samana ftäiwänä nousi myösttn
Parsewal Umaan. Hän tulki ilnias'
sa, useita tunteja ja saawutti yli 15NU
m. korkeuden. Alaslasteutumincn
onnistui hywin.

Wilburn Wrightin ilmamatka

Wrightin wiimeinen ilmamatka tä>
nian kuun alussa onnistm erittäin
hywin.

Matkallaan oli hänellä mukana Fi>
garon aputoimittaja Frans ReiÄ>el.
Tälllöin hän kulti 8(1 kilometriä 55
minuutissa 35 sekunnissa ia teki hä>
non testinopeutensa (>2 ja puoli tiio»
nietriä tunnissa (70 ja Ytsineljäsosa
niyötätuuleen, 54 ja lolmenelWosaa
nxrstatunleen). Tällä hän löi taMi
entiset rekordit, myöskin Fahrnian»nm wiim«tsi saawuttaman (59 ja yt>i>
neljäsHsa kilometriä) ja Wrightm (57
kilom. 80 metriä).

Neichelin waitutclmat tältä matta!»
ta owat sangen mieltäliinnittäwiä,
hän kun on ensimäinen sanonlal«hti'nli«s, jota an lentänyt ilmalaiwalla,
wielälpä öiseen aikaan.

—
20,000 marfan arw,isi« lisfoj».

Englannin kansalliskissckNubin näyttelys-
sä Lontoon kristallpalatsissa on useita e«
läianiä, joitten arwo on laslettu 20,000
Salsan markaksi ja fitäfin >torleammatsi.
Kallem eläin 500 »valitusta kappaleesta
sssanjsukua on eras lumitvalloinen
fi§fa", joka jo useissa näyttelyissä on
tullut palkituksi, ja jonkahinta ort 23,300
markkaa. Eran sangen kaunis linkillä on
arwattu malsawan 23,100 ml.

X2ll<Vll2lBtll.

— Professori: ja »aklnuS.
Professori: morsiammelleen.
Minä wannon, etts rakastan sinua
aina.

Morsian:Niin kun sinä et maan
unohtaisi walaaft.

Professori: En koslaan; olen
tehnyt solmun nenäliinaani.—

N«Uwa (palmeliattarelle): we>
tätää tello.

Palweliatar: Huomenna mi»
nä lähden pois talosta, entä minä
nnitsi tehdä työtä toisen palwelijan
hymälsi.

tulos— Tnlos. A. mitä oli
wiiden lääkärin neuwottelusta?

B: Wiisi lastua.

«Vielä ikiilvämpi.
Rlwkarouwa: Minä e» tunne sen

itäwämpää ihmistä kuin ruokawieras,
joka maiskuttelee suutansa syödessään.

Ruotawieras: Mutta minäpä tunnen.
Ruokarouwa: Kuka se olisi?
Ruotawieras: Sellainen henkilö, jok»,

jättää ruokansa maksamatta.

Wiipuri 1908. Karjalan »iljap. 0.-Y,


