
numero
M:o 231 B

Kivennavan

Telefoniti
Toimitus (uutisosasto) 870
l*äätoimittaja, toimitussihteeri. . 170
Kontton .........138
Kirjapainokontton 831
Taloudeuhoitaja 138
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KäyttäKää aina

. G!Pj!,!! li! IuMMM
tuotteita, sillä ne epäilemättä ovat parhaat ja halvimmat käytännössä. Erittäin suosittelen:

Kolmea lajia mahorkkaa, nimittäin: Renomméss
ig

Sergejeffin
Saippuatehdas
F. Extra prima, ttahorKKaa N:o 1 ja 2 Geisha

Concurrencesekä useampaa lajia hakkuutupakkaa.

ImatraMahorkan polttajille pyydän huomauttaa, että, jos haluatte
polttaa hyvää ja puhdasta mahorkkaa, niin tarkastakaa että kää- Tilaus

suosittelee erittäin hyvää, röissä löytyy tehtaani nimi. Kaleva Kunnioituksella
Keltasta ja Kirjavaa pgykkisaippuaa, Karttakaa jäljennöksiä, erittäin Viipurilaisia, jotka näöltään

ovat aivan minun hyväksi tunnetun mahorkkakääröjen näköisiä. Toveriuseampaa eri lajia.

Näytteitä ja hintailmoituksia lähetetään vaadittaessa.

s
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EsKo
Amerika
TuKKiJunKKari
y. m. paperosseja.

Hich Life
BismarcK
Wilhelm II
Vorstenlanden
Non Plusultra
Figaro
Palo
Presenta
Wilhelmiina
Brunaprima, SST
Regalia
Imatra
Fennia
y. m. sikareja.

F. Sergejeff.

BS&SEIIjhB B 5bM B RkSIjIÄ ■» w&*" H Sfli H B* <W hKoSmHBv

Viipurissa Perjantaina 6 p:nä Lokakuuta
Tilaushinnat! Viipurissa: *Jiv. 12:—, '/« v. 6:25, '/« ▼• 3- 25, kuule.

1:26. Maalla (poståsa tai suoraan lehden konttorista): '/i v. 12:—, Vt v.
6:50, >/« "■ 3:25, knuk. 1:25. VenaJMl : V, v. sr„ '/, f. 2:75 r.,.V. ».

1:60 r. Amerikassa: »/, v. 4 doll. Muualla liikamailla: «', v. 20 mk.

Piäaaiamiea Pietariasai hra Rob. Edgren, kirjakauppa, Bojibu:
KoßßineHßaH vji. ;t. 8.

Vastaava toimittaja - llmctushinnati Suomesta: 9 p:iä tekstin edellä ja 7 p.-iä tekstin «U>
• aiTfl SÖDERMAN N ! keen palstamillimetriltä: Venäjältä ja ulkomailta: 15 ja 12 p:iit. Tekstisivuilla

~., ensi siron hinta liaättvnä 20 " o korotuksella. Määrätystä paikasta ulkosivuilla 15
ravataan toimituksessa klo IJ—l pa.vålla. ! o „ |torotl ,s . Vieraskieliset ilmotukset suomennetaan. Kuoleroaiimotukset 4

Toimitun- mk., jokaisesta värssystä lisiä 1:50, surusaatosta lisää 2 mk., kiitoksesta 2. ink.
Syntymä-, vihkimä- ' ja kihlaus-ilmotukset 2 mk. Telefoonissa el oteta Ilma-

Aleksanterini:. 19, av. klo 10 ap.—l2 yöllä. luksia eikä tilauksia. Enemmän ilmotettaessa myönnetään alennusta,
;j> - . .

Sähköosote :

SERKO.

Ja
Tukkukauppa

VIIPURISSA
MYY:

Siirtomaantavaroita, jauhoja, viljaa, sillejä, amerikkalaista silavaa, lehtiiupkakaa Hi m., g. m.
Kangastavaroita, kod- ja ulkomaisia.
Teetä, kotona lajiteltua ja kääröihin pantua, jota on saatavana kaikista hyvin varustetuista kaupoista tässä olevan mallin

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

- ---'_>VV

PUHELIMET:
8 06 isännistö
512 konttori

13 28 vaateosasto
10 86 lähetusosasto

Kivennavan
numero

jdfl

Lahdan konttorit
Alakiaoterink. 19. Avoinua é—7 päiv

Taloudenhoitaja
tavataan konttorissa 9—ll, 2—3, 6—7

Yksitysnunaerojen hinta 10 p

f
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Omistaja

W

Ostakaa kirjallisuutenne

Suomalaisesta Kirjakaupasta
IMMM 8. Puhelin 2 28.

Suoria ja parhaiten lajiteltu kirjakauppa paikkakunnalla.
Paperikauppa. Konttoritarpeiden kauppa.

KARJALA

UHO LALLUKKA

Viipuri
■■»■■ K ■-

-~ eaaai— ,jt

I

Aurora Grönroos.

Kauppaliike
Kuokkalan aseman läheisyydessä.

Kangas-, Kenkä-, Käsityö-, Korutavara- ja
- m Leikkikalukauppa sekä Neulomaliike » -

Baarakanpat
Kuokkalan kyläasM ja Kallon,aan aseman läheisyydessä.

Hyvin lajitellut varastot

Koti- ja Ulkolaista teoksia.

Perjantaina Lokakuita 3 päivänä

I gm

Kenkiä, Kalosseja,
Voimistelutohveleiia

sekä
Kurpposia halvalla

fllpo Kolehmaisen
Kenßä- ja KalossiKaupoissa

Torkkelink. 20, telef. 1431.
Torkkelink. 4t telef. 563.
Knlmahallissa myymälä 23.

Viipurin

Biografi-Teatteri
Kulmiiballi,

Enin suosittu elävienKuvien
teatteri Kaupungissamme...

SALAKKALAHDENKATU 6VIIPURI

Ainoa tehtaan jälleenmyyjä
Savon ja Karjalan mailla.

HUONI.!
Parhaat aineet!
Tyo kestävää!

hilan

Valmistetaan kaikenlaisia
puu- ja pahviaskeja, kote-
loja sekä paperipusseja.
:: Paperin väiityslaitos. ::

pussi- jakoteloteite
Omistaja F. i SORIN

Työ ajanmukaista. Toimi-
tus nopea. Hinnat allekil-
pailun. Hintaluettelojapyy-
dettäessä ilman maksua.

L. L. LEIVO
Rakennusmestari

Suorittaa halvalla ja joutuisaan kaikkia alaan kuuluvia
töitä kaupungissa ja maaseudulla.

Telefooni 4 63. Viipuri, Rautatienkatu 3. Telefooni 463.

Suuri Loisto-Ohjelma!
HUOM.! Suurem, amerik. taidef.

Lemmen mailla.
Satunäyt. 24 näytöksessä.

Tätä Kuvaa on suurella me-
nestyksellä näytetty maailman
suurkaupungeissa.

Todellinen I Todellinen I

PiKalShetysuutuus.

Solentin regatta.
Suurenmoinen ja parhaiten
onnistunut Kilpapurjehdus-
Kuva mitä on valokuvattu.
Solent Wighfin saarella on

paikka, jossa pidetään suurimmat
englantilaiset purjehduskilpailut
Siinä kilpapurjehduksessa, jota ku-
vamme esittää, nähdään myöskin
Saksan keisarin ja Espanjan ku-
ninkaan purjeveneet. Se vene, joka
majakkalaivaa kiertäessään kadot-
taa huipputankonsa ja viistopur-
jeen puoman, on tuo kuuluisaksi
tullut purjevene Niada.
Huom.l Näytetään ainoastaan

meillä.

HUOM. Amerik. taidefilmi.
Amer. Biograph. nimisestä maail-

man suurliikkeestä

Suurhuilorln vangitseminen.
Aita Jännittävin näytelmä.

Näytelleet mitä etevimmät näytt.

Jännittävä! Jännittävä!

Uskonnollis, juhliaTibetissfi.
Läpeensä mieltäKiinnlttävä

Kuvasarja*

HUQffIJ Miellyttämiskykyii.
Kauniisti väritetty.

Ensiluokan pilakuva.

HUOtt.! Näytetään aino-
astaan meillä.

Näkemisen arvoinen
ohjelma.

11* moi t us.
K MYYPI hyvin laji-

tellusta varastosta HMH viljaa, jauhoja, ryy. H
WR, niä, kahvia, sokeria,
vk teetii. ::::: Parhainta fl

meijeri- ja
voita. Korkeakos-
ken, Tampereeny.m.
kotimaan tehtaiden
jalkineita. Rautaa,
rakennus- ja talous-
tavaroita. Ajanhuo-
keimpiin hintoihin.

J. PIMIÄ Kivennapa, Haapala.
Postiosote Knokkala.

Kongos- lo seßntaunrottnuppn hoti- jo sllrtomoontovaroille. Mfltdlllllke.

11 1
I



Perjantaina Lokakuun 6 päivänä KARJALA
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Kuin sieniä sateella HMMM.kasvaa uusia kenkätehtaita,
mutta aina vaan pysyy ensi sijalla

Ja ihmekös se, kun ovat kuosikkaita, kestävyydestään kuuluja ja
halpahintaisia. Kas siinä ominaisuuksia, jotka puhuvat niiden puolesta!

k ' ■-■ ■- - - ■:■■!■ -'A
KORKEAKOSKELLA valmistetaan kaiken-
laisia jalkineita naisille, miehille sekä lapsille.

KORKEAKOSKEN jalkineita on saatavana
kaupungeissa kaikissa huomatuimmissa jalkine-
kaupoissa sekä maaseudulla useimmissa seka»
tavarakaupoissa.

Kysykää aina Korkeakos-
ken juhti ja pohjanahkaa.

Ammattimiehet t linnusta-
vat sen mainioksi.

Suomen Kenkä ja Nahkatehdas 0. Y. Korkeakoski.

Ä. Pälve
Entinen T. J. Koiranen

Leipuri- ja Konditoriliike
Kuokkalan asemalla.

Kahvia, ruokaa ja virvoitus-
juomia sekä puhtaita valoisia
huoneita matkustavaisille ::::

Kohtelias palvelus, huokeat hinnat.

Kiinteimistöjen välitysliike.

BWM

Matkustavaiset j. hl
Huoni»!
Talousammattikoulun ruokalassa

Jeksanterink. 9, Alfayhtiön talossa,

tarjoillaan aamiaisia, päivällisiä j

illallisia kuukausittain ja kerrottain.

Paperossit

täyttävät suurim matkin vaatimukset

P. I
»i fatii?

imu z to.

HZzm
Pa 1of ak uufns-Osskey htiö

uus! kotimainen palovakuutnsyntiö
osakepääoma 4,000,000 markkaa,
josta käteistä 1,000,000 markkaa,
VAKUUTTAA irtainta ja kiinteätä
omaisuutta kaupungeissa ja maalia.
Halvat vakuutusmaksut Ei .mi-
tään jälkitaksoitusmahdoliisuutta.
Vakuutushakemuksia vastaanottavat Vii-
purissa yhtiön asiamiehet:
Joh. Frankenhaeuser, Pohjoisvallikatu
11, telef. 98. T. Tervola, Kauppapankin
konttorissa, telef. 8 22. M. A. Wilska,
Pietarinkatu 10, telef. 12 71.

Terijoella:
Tullipäällysmies M. Kl. INKINEN.

mWWMEl_3

m*1 § i t st s i i BB i

Osilst. f. KOSKIMÄKI.

Konttori ja Vesijohtopaja
Aleksanterinkatu 13.

ASETTAA

Puhelin 9 67.

Keittiöjohtoja, W. G- ja Kylpylaitoksia.

TEKEE
Torvikaivoja.

MYY
Pumppuja ja Vesijohtotarpeita.

Lasten pukuja
Tyttöjen ja poikien PUKUJA ja PALTTOITA M PAITOJA.
14535 Emmi Väänänen

Katariinankatu u:o 24, Yhdyspankin uudessa talossa. Telef. 1088-

1911 _ 3

>li &J£, MW W W UM mmk M», MW g!!r LM»

ALEKSANTERINKATU 29.

Koruompeluliike.
VARASTOSSA LÖYTYY: Verka-, liina- ja tylli-
töitä aistikasta mallia, kuten pöytä- ja piironkiliinoja,
halkasioita, jalusiineja, tarjotinliinoja, kahvipannun-
myssyjä y. m., y. m. Tilauksia otetaan vastaan
myöskin tilaajan mallin mukaan. Toimitus nopea.

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

Kravattitehdas.
SUUEI VARAS T O : Kravattia, rusctiia-y. m. muo-
dikkaimmista mustista ja värillisistä silkkikankaista.

Tukku-ja vähittäiskauppa ftihkamatavaroilla.

W. Ik&valon Beuraa|at,
1a h »la

PolUntßonnßn laiiriiii! ]g äyufn lajitellut

Tukkte- ja vähittäismyynnit

UI a» *s> M»« g » . »NN

Snuset warasiof

W-, Kap-, Ui- M UenUk
Vii/ 1ni* nfiviiiffiii K^ipisl/siiiiiiiJi

Katarinankatu 11. Tel. 6 06.

qätSMB

Suurin varasto Kotimaista sekä ulkomaalaista mm
piflif Kirjoitus- ja Piirusiustarpeiden |B||bl
jpppjjfi Taidekauppa. IpK^H

Rlfil toimitetaan nopeasti. tilini

Omistaja GUSTAF Ali
rapsii

Rantatien aseman vastassa.

Suurin varasto
kotimaisia ja Englantilaisia

SYYS" Ja talviJfan^aita
saapunut

Hienoin työ, aistifåain juosf.

Emil V. Helenius.
s IJaol KåmiWike Aleksanterin*. 12.

ä:o 231
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iPohjoismaiden Osakepankki
Kauppaa ja teollisuutta varten.

Perustettu 1872. Omat varat Smk. 27,000,000.

Talletustililtä j ä\ korko
Talletuskonttokuranttitililtä j ,2

Kodin säästökassasta 2\ korko

Juoksevalta tililtä 3°|o korko

Täydellinen pankkiliike.

n?Sk ff Ms AieksanteriißkatM 27, Telef. 7 8S-

WW

KIVEfIgNA¥AN KIRKOLLA
Myy paikkakunnalla halvimpiin hMoibln:

Ruisjauhoja Kenkiä miehille,
Vehnäjauhoja Naisille ja

Ruis- ja vehnälestyjä Lapsille
Vehnäleseitä Miesten ja

Ryyniä kaikkia lajia Naisten kalosseja
Kauroja Posliinitavaroita

Kahvia Ikkunalasia
Sokeria Nahkaa ja

Teetä Hevosvaljaita
Vaatetavaroita Rautatavaroita

Miehille ja naisille Uunitarpeita
y. m. y. m.

HUONI*! Naisten puserofSanellif saapuneet.

Paflsylfppujft
K T. I. kont> A

torissa» AVr

XX

VABJALA

KONEKAUPPA O. T.

ÄÄTRÄ
HELSINKI-TAMPERE-VIIPURI -WAASA

Maanviljelys-, tehdas- sekä kaikkea
eri tarkoituksiin kuuluvia koneita,

sekä tarpeita toimitetaan
edullisimmin.

Kgsclkää —m

kustannusarvioitamme sekä hintojamme.

G9
■NM

Ma

Kaikenlaatuisia höylättyjä ja höyläämättömiä

myytävänä lautatarhassamme.

Telef. 158.

WWWWUM

Sahatavaroita
Thesleff & Cio.

MW^U^WM

WWMNiMN

riva
?

Hedelmä- ja Sekatavarakauppa
Viipuri

Rautatienkatu 5. Puhelin 474 (Vastapäätä asemaa).

EUOIL! Huokeat hinnat.
Pikainen toimitus.

iLiii i 7 InrA i&a«fl Stt^t»** MtSmJa fcent» IBiLujaOQjmjiiU!■■■ 11 rmm wcammi

Hyviä

myytävänä lautatarhassamme.

Säilytetään katoksessa.
Vedetään kotiin.

Thesleff & Cio.
Telef. 158.

MWWMWWWWWWWW
ledelmä- Herkku- ja

Siirtomaantavarakauppa
fcfc Qj MÄ nn SSidnfe SHfafife

•i i •z»»»«OO3 Viipuri O«««G«G»

I Torkkeiinkatu 12 Puhelin 13 62 |

3 Suurin ja parhaiten lajiteltu |
• varasto paikkakunnalla 3

—•••

Perjantaina lokakuun 6 päivä, ä

estäjät.
Kestävin japaras automobiili on kaikkien

asiain tuntijoiden lausuntojen mukaan

N. A. G. Automobiilit.
NeiTe Automobll Gesellchaft, Berliinissä, on muutamissa vuosissa

kehittynyt Saksan ensimmäiseksi ja suurimmaksi automobiilitehtaaksi,
N. A. G. Automobiileja käyttävät useimmat ruhtinaalliset henkilöt

Saksan suurimmat liikkeet, Saksan armeija y. m.
Suomessa on N. A. G. suosituin merkki, reservi-osia on aina

saatavissa.

Suomenkielisiä prospekteja saadaan maksutta. Lausuntoja Saksan
automobiiliklubin puheenjohtajalta Ratiborin herttualta, usealta hallit-
sevalta ruhtinaalta j. n. e.

Automobiili- ja Kirjoituskoneliike Viipurissa

H. Ignatius teief.7o7.

Liikemiehet!
Paras kirjoituskone on

»Smith Premier",
jota käytetään kaikissa pankeissa, kaikissa virastoissa ja kaikissa smu

rissa liikkeissä maassamme.
Suomenkielisiä prospekteja ja hintaluettelolta maksutta.

Automobiili- ja Kirjoituskoneliike Viipurissa

H. Ignatius teiet 707.

Mwennawan Wkeelämä.

Juho Seppäsen li

Kirkonkylä

iiketalo Terijoella.

keistä owat jo lakanneet. Wanhoja
Inkkeitä oliwat myöskin ©armen, Kut>

'

ei ole momut muodostua, warsinaifeksi
liikekeskustaksi. Siihen m maikutta-
nut se seikka, että eri kylät envät ole
\m kanssa erittäin ftaljoa tosketuksis-
sa. Liike suuntautuu jolo Pietariin
ftäm, eli sitten alaspäin Kuokkalaan,
Raiwolaan ia Terijoelle. Kirkonkylä
on tosin Wiipurin jaPietarin Malisen
maantien Maratta, joten tätä tietä
kulkemat matkustajat ja rahtimiehet
käyttämät sitä lemähdyspaNanaan.
mutta ei se seikka suuresti lisää liitet°
ta. Kylässä ei aiman Miime aikoihin
saakka ole ollut mitään tehdaslaitoksia,
nykyään on kylässä Paawolainen &

Piltzin höyrysaha. Mitä wanhempiin
kauftpiaihin tulee, on mainittawa en°

siksi Tuomas Paamolaifen kauftpalii-
te kirkonkylässä, perustettu 1866. Tä-
mä liike on ollut pitäjän laajempia
liikkeitä, sen omistaa nykyään Mikko
Paawolainen. Toinen merlitsowä lii-
ke kirkonkylässä oli Matti Porwalin
liike, perustettu 1873, Tämä liike on

lakannut toimimasta. Nämä liikkeet
alkoiwat sitten kaswattaa liikkeitä ym-

parilleen. Mainitsen tässä muutamia
Äirtti Huuhtasen liike ?lhjärwellä, pc-
rustettu 1860, Mikki KarMasen Kaut-
samolla, perustettu 1870, Yrjö Nau-
laftään Kekrolnssa, perustettu 1878,

Henrik Piltzin Ahjärwellä perustettu
1870. Tahtoo Kruusin Pampftalassa
perustettu 1873. Useat näistä liik»

kafon, Himasen, Happaman ja sh»t>
tm liikkeet, jotka omat lalanneet. ©ti*
nä suhteessa eraaa liile<elämä Kiwen»
naivalla muista, että siellä toimii o»
suuskauppa. Otamme tähän »vähiin
sen Maiheista:

Kiwennawan osuustaupfta r. I. on
perustettu 1906 alussa. Toiminta
oli alotettu ensin yhdessä myymäläs-
fä KiMennawan kirkonkylässä. Sit-
temmin on perustettu siwumyymälöitä
Siiranmäen, Karwalan ja loutselan
kyliin. Liike toimittuaan lähes kaksi
Muotta, jouwi 1907 lopulla hymin
huonoon taloudelliseen asemaan. Oli-
pa myymälät lähes kuukauden ajan
ulosottotoimin fuljettuncxkin. Tähär»
tilaan oli ie ftäässnt kokemuksen puut-
teessa menemään. asemasi
taan selmisi liike osaksi sillä, kun Mel-
kasat tekimät pienen alennuksen säätä-
mistään. Wcmbat naamat oli paran-

netti! jo 1908 Muodm lopulla, joten

siitä alkaen on liike lähtenyt kuin tois-
ta iaksoa taimaltamlllln. Liike on

senjälkeen ta'asesti mennyt eteenpäin,
Mynntimäärät owat kolmena miim-
wuotena olleet feumawat: 1908 Smk.
131.832: 67, 1909 Smk. 168.382:
37 ja 1910 Smk. 200,978: 65. Ku-
luwan muoden alkupuoliskon myynti

oli Smk. 13.142: 75 suurempi 1910
wuvden alkupuolen myyntiä.

Å



Perjantaina Lokakuun 6 päivänä

Pciämyymälä on 1909 siirretty 0-

maata talosta Kiwennawan kunnan
omistamaan entiseen Porwalin ta»
loon. josia sillä on Puijon tilawammat
huoneustot läytettäwinä. Oma kaup-
patnlo on wuotrattu Kiwennawan sa-
halle työwäestön asunnoi'tsi.

Kirkonkylän lnke°elämä on hiljais-
ta, tasaista eteenpäin monoa, Kaup-
poja ei tuntuwasti lisäänny. Paitsi
osuuskauppaa ja Paamolaisen liikettä
on wielä mainittawa Eerikäisen liike.
Sunnuntait ja muut juAapäiwät wie<
kottelewat joukon kulkukauppiaita ky°
lään. Mainitsemista ansainnee, että
ennen oli markkinat Kiwennawalla.

Terijoki.

Vanhemmasta liike>elämästä Teri-
joelta on tarnfeua puhua, sillä
jo 1500'luttmlla mainitaan Te-
rijoki Äyräpään Ahlakunnan wilk-
kaimpcma liitepaikknna. Kauppaa
on täällä tehty siis perin wanhois-
la ajoista saassa. Kauppapaikkoja ja
kauppiaita siltä ajoilta ei tunneta
Vanhin liike lienee Terijoella ollut n

s. tllftakta. joka oli nykyisen testiky-
län kansakoulun paikalla. Paitsi wä>
kijuomia. myytiin kapakassa muitakin
tanxlroita. Varsinaisena kallppana
woitanee mainita .Motkinan" ryökki-
noiden kauppaa, se oli nykyisen Teri»
joen luona. Pieni oli sekin alkujaan,
ainoastaan ruokataivaroita sima nei-
dit myiwät. Ensimmäinen huomatta-
wa kauppias Terijoella jakoko Kilven»
naivan pitäjässä oli Mikko Sm'i. Hän
aloitti liikkeensä 1850. Varsinaista
kauppahuoneustoa ei hänelläkään ol-
lut. Aitasta myytiin tawaroita. wä-
hitellen alkoi liite laajeta. Nykyisen
Saharoffin tilalla hän aulasi kaupan,
omisti myöskin ja piti

siinä kauppaa. „Ukko Suden" liikkeet
oliwat laajat. Omat soimat kuljetti-
loat tawaraa Kronstadtista, karjaa
teurastettiin suuret laun:at myytä-
wäksi, liikkeellä oli haamkauppoja ny-
kyisessä Fratsoffin ja Uotisen talois-
ja. Kauan aitaa „utko Susi" hallitsi
loko rantapuolta. Kun siihen aikaan
jokaisen uuden kauppiaan ptti pyytää
kunnalta lupa. oli „ukko Susi" joka

wastustamassa uu>
i'ien?auppojen aukaisemista Terijoet-
la. Kun hän wuosittain suoritti 500
markkaa kunnan waiwaiskassaan,
päätti kunta hänen mielensä mukaan.
Osottaakseni miten suuressa armossa
«kot pitiwöt „Suwen ukkoa", mainit-
*en, että kun waltianrautatie alkoi,
sanoiwat ukot: „niin on tuolla wal-
tallakin kuin Sutorn i&on hotteet, mi»
tenhän se kannattanee". i

Gsa Mustosen liiketalo Terijoella.

Suden liikkeitä jatkoi sitten hänen
ottopaikansa Juhana Uotinen, joka on
ehkä ensimmäinen walistunut kaup-
pias Terijoella. Hän ollen innokas
malistuksen ystäwä ja Pontewa
nan mies onrafi itseampia kauppoja,
kolme Terijoella ja yhden Kuokkalassa.

W. 1875 lulvulla alkoi ilmestyä
uusia kauppiaita. Mainitaan Antti
Paawolainen, Anders Fleischman ja
Karl Gintzell. Antti Paawolainen al-
koi aitaan wähäif?Ztä, mutta älykkää-
nä ja ahkerana liikemiehenä hän ke'
hitti liikkeestään wähitellen Kiwenna-
wan pitäjän laajimman ja monipuoli-
simman, .Mnellä ol' myöskin haara-
kauppa aikoinaan lähellä Tyriselvän
!ojaa, mutta vääasiassa lnke tapahtui

'. hanan pääkauftassaan. Muutama
I wuosi sitten bän muutti liikkeensä osa-
kcylltiöksi, joka osakeyhtiö tarmokkaan
ja taitawan johtajansa Anton Mikko-
lan käsissä on muodostunut Terijoen
suurliikkeeksi, joka hallitsee lisse°elä°

j mää seudMamme.
Uusia liitteitä sitten muodostui seu-

raawasti: Helena Frantsoff (1880),
Michel Kunitsin (1379), Pekka Haku-
linen (1887), Juho Seppänen (1890),
Vilhelm Buchert (1890), A. P. Sko-
rapek (1892), 23. Baunoff (1892),
Karl Buchert (1893), Vasili Pascbe-
honoff (1893). Aleksander Iljin
(1893), V. Samoiloff (1893). Via-
dimir lesremoff (1894), Wa>
lanoff (1894), Mikko Summanen
(1893), Emil Paananen (1895).
Mattias Södergren (1895), Paul An-
tonoff (1895), VilhelmKlein (1895),
Aleksander Aletsejeff (1895), Vera
Taht (1895), Carolina Lindgren
(1895). Monet näistä liikkeistä owat
liikkeensä loftettan,eet. Uudemmista
liikkeistä mainittakoon Esa Mustosen
liike, perustettu 1904. Tämä liite on
yksi Terijoen isompia, marsinkin \aw
hotawavaa myy se runsaasti ympäri
Kiwennawan pitäjää. Liikkeen yhtey-

dessä on myöskin tukkuliike.
Nuoria liikkeitä, nopeasti edisty-

neitä owat myöskin A. Schahoffin ja
A. Surenkinin rakennusainekaupat.

Eri puolia on otettawa huomioon
Terijoen kaupasta. Suomalainen
kauppa taistelee täällä alituisesti we-
näläistä wastaan. V. 1897 oli Te-
rijoella sellaisia liMeitä, jotka koko
wuoden tekiwät liikettä 21. Näistä
oli suomalaisia 9 ja wenäläisiä 12.
Vuonna 1909 oli liikkeitä 29. niistä
suomalaisia 16 ja wenäläisiä 13. Ny-
kyään on suomalaisia 16 liikettä, we-
näläisiä 20. Tästä ei saa wetää sel-
laista johtopäätöstä, että koko wuoden
kauppa olisi enemmän wenäläisten kä»

sissä kuin snomalaistm. Suomalais-
ten liirkeitien liikeivaihto on suurem-
pi. Mitä tulee kesäliilleeseen, liene»
wät wenäläiset siinä woitolla. Sillä
on aloja, joilla suomalaiset eiwät us-
kalla yrittääkään, kuten liha» ja ruo°

kakauppa. Kesäisin on Terijoella noin
satakunta liikettä, siihen wielä lisäksi
kulkukaaippiaat. Niitä oli 1910 he-
wo''ella kulkemia 11 ja jalan kulkewia
136.

Mitä liikelvaihtoon tulee, woi siitä
mainita muutamia numeroita. Pari
wuotta sitten koottiin tilastoa Teri-
josn, Kuokkalan ja Raiwolan kylistä.
Silloin ilmntti 3 liitettä liilewaih-
wnfa 500—400,000 nrffi; 5 liikettä
280—200.000 marklaan. 5 liikettä
120—80,000 markkaan. 4 liikettä 03
—40.000 markkaan. Terijoella lie»
nee jo eräissä liikk«issä */, miljoonaa
simuutettu. Terijoen kaupfta on siinä
omituista, että kesäisin on liite wil-
kasta, talwisin hiljaista. Samassa ti«
lastossa niamitaan 3 liikkeellä paras
kuukausi tuoneen 30—30,000 mkaa.
huonoin taimella 25—15,000 mkaa,
5 liikkeellä paras kuukausi kesällä 20
—15,000 mkaa, huonoin taimella 6
—3.000 mk., 5 liikkeellä paras kuu»
kausi kesällä 12—9,000 mk. ja huo-
noin taimella 4—2,000 mkaa, 4 liik-
keessä paras kesällä 6—4.000 mk.,
huonoin taimella 1.500—900 marl-
kaan.

Mitä tulee nykyisiin olmhin woinee
mainita, että taltvisin on täällä noin
200 henkilöä liikettä kohden, kesäisin,
jos ei kulkukauppiaita oteta huomioon
noin 600 henkilöä liikettä tohden. Kun
amniattimienet wäittäwät. että 700

henkeä täytyisi olla liikettä kohden, ei
siis suhde täällä ole perin loistawa.

Welkakauppa on täällä suuressa
määrässä woimassa. Annan edellä*
mainitsemani tilaston puhua. Kaup»
viailla. ioilla oli liikeivaihto 400—

500,000 mk., oli saatawia 30—40.000
mkaa, ioilla oli liikenxlihto 280—

200,000 oli saatawia 17—1,000 mk.,
joilla oli liikewaihto 120—80,000 mk.
oli saawwia 8—6,000 mk. joilla oli
Wewaihto 65—40,000 mk., oli saata-
wia 4—2,000 mkaan.

Olemme puhuneet pääasiassa tuon»
titaupaZW. Wientikauppa on täällä
hnwin wäbäinen. Ainoastaan kaloja
wiedään talwisin Terijoelta noin
28,000 markan armosta.

Että saisi lasitteen Terijoen liit»
teestä, täytyy mainita muutamia mi*

meroja. Katselkaamme rautatietulo»
ja 1910. Matkustajalippuja myytiin
130,366. MatkuZtaMMeeZtä oli in-
foja 306,921 mk. 45 P. lälkiwaati»
maksella saapui tawaraa 294,931 ml.
61 pennin arwosta, pakettia lähetet°
tiin 1183. saapui 2986. Tawaraa lä-
hetettiin 3,832,801 kg. Taioaraa tuli
14,825,300 kg. Kun tähän lisätään,
että tämän wuatiset rautatietulot owat
suuremmat yksin mattuZtajalukieeZtä
elokuulla tulot 63.054 mk. 46 penniä
saa käsityksen rahan wilinästä. Pos-
tisva myndääu postimerkkiä yli 40,000
mkan. Tullitulot w. 1910 oli Teri-
joella 328,182:83. Rautatiellä on
palwelukscssa 7 lB pol>
weluswäkeä, postissa 6 wirkamiestä,
18 kantajaa, apteekissa 6 henkilöä ja
kaikilla on kesäisin tulinen kiire.

Lienee wielä mainittawa, että ky»
lässä on 1 kirjakMwpa ja, useampia
kirjallisuutta lewittäwiä asiamiehiä.
Wiime wuonna lewisi Terijoella kir-

jallisuutta noin 6,000 markan artvoS*
ta. Eräs asiamies on lewittänyt m:sta
1895—1911 sanomalehtiä 12.931
mkan ja 14,820 mkan
armosta, äienee wielä mainittawa,
että anniskelupaikkoja on kylässä kol«
me, hotellit Kasino, Riwiera ja Belle-
wue, partureita 2, leipureita 4 ja 2:si

ruumiskirstu» ja hautausliikettä.

Naiwola.
Kun Karjalan kannakselle alkoi

noin 30 wuotta sitten asettua maa-
kauppiaita, joutui Rauvolakin pian
Inlepllikaksi. Sinne awasiwat ensim-
maisenkauppapuodin Raiwolan wenä-
laisen kylän asukkaat Besanoff jaBan»
fin. Silloinen kauppa oli luonnolli-
sesti pientä ja kaikin puolin alkupe»
räistä. Myytiin wain jauhoja, ryy-
niä, rautaa, wenäjäntupaktaa ja muu-
ta wenÄäistä rihkamaa.

Muutama wuosi myöhemmin tuli-
wat paitkakunncllle ensimäiset suoma»
laiset kauppiaat Aadam Paawolainen
ja wähän sen jakkeen Matti Porwali,
Nämä Kiwennawalla syntyneet ja sen
oloihin täysin perehtyneet miehet oma-
siwat fen ajan oloihinkatsoen täydelli»
sen maakauppiassiwiZtyksen. Heidän»
kin liikkeensä oli kyllä alussa pientä,
ruokatawara- ja wenäläisten kankai»
den y. m. kauppaa.

28aan Aadam Paawolainen oli tar*
makas mies ja niinpä hän pian laa»
jensikin liikkeensä huomattawan suu»

reksi. Paawolaiswainajan perustama
liike on ybä edelleenkin olemassa ;

hoitawat sitä nykyään hänen per '.

fensä. Porwali. muutti jonkun wuo»
den Raiwalassa oltuaan .Qitoc-mtanv.'-
le jatkaakseen siellä liikettään.

Raiwolan liike»elämLn »vilkastuminen.

Muuiamia wuosia edellisten jälkeen
eli noin nel'änneswuosisata> sitten syn»
tyi Rauvolassa kaksi uutta liikettä,
joista toinen pian kohosi paikkakunnan
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laajimmaksi ja onkin sitten sellaisena
Pysynyt meidän paaviimme asti. Tä°
män liikkeen perustaja oli kauppias
23. Ikäwalko, syntyisin wiipuri-
lainen. Toinen, joka yksin ajoin hä'
nm kanssaan perusti Raiwolaan faii5

pan, oli kauppias Tuomas Paawolai-
nen..

Tätä nyt seurannutta aikajaksna
woidaan pitää Raiwolan liike°elämän
elpymis» ja loistokautena. Suoma-
laisen teollisuuden tuotteet alkoiwat
silloin saada pysywäisen jalansijan
paikkakunnalla ja kauppias Ikäwalon
sekä toisten hänen aikalaistensa an»
sioksi on etupäässä luettawa niiden
tunnetuksi ja suosituksi tuleminen en-
tisen »venäläisen räämän sijaan. 23aan
eiwätpä he tyytyneet tekemään kaup-
paa ainoasta.in omien paikkakunta-
laistensa kanssa. Kun koko Kiwenna-
wan pitäjässä oli siihen aikaan aino*
asiaan muutamia pikkukauppiaita,
laajeni raiwolaisien ostajapiiri pian'
kin koko kunnan käsittäwäksi. Ia wic-
läpä Raudun ja Walkjärwenkin . asin>
lant joutuiwat wilkkaasoen liikeyhtey"
teon Naiwolan kauppiaiden kanssa.

Siihen aikaan oli muuten liikeala»

mä Karjalan kannaksellakin paljon
wllkawllraisemmallll pohjalla kuin ny»
kyään. Wclkakauppa nykyisessä laa-
juudessaan oli silloin tuntematon. Ei
ollut ttricla joka kyläpahaseen syntynyt
noita lukemattomia toistensa kanssa
kilpailemia keinottelijoita ja rihkama-
saksoja, joilla ei monella ole enempi
liilemiesedellytMiä kuin liikepää-
omaakaan, waan jotka siitä huolimat'
ta Panemat kauppansa <ww?lematta
»pystyyn" ja harjottawat sitä jontu-n
aikaa jakaen welkaa oikealle ja> wa°
senunalle, kunnes joutumat itse ha-
wiöön ja saattamat hywässä menossa
monen kundinsakin maat ja mannut
wasaran alle ja sitä tietä wenäläisten
maanostajain haltuun. Silloin hau»
kittiin wähän tarkemmin molemmin
Puolin, ennenkuin Wel'caklluftpaa ryh«
dlntiin tekemään ja, siksipä mentiinkin
ikawittä kommelluksitta eteenpäin.

! Waan kauppias Ikäwalkowainajan
i toiminta ei rajottunnt ainoastaan
oman liit'ieensä kunnolliseen hoitami-
seen. Hän oli omalla, pu,ikkakunnal°
laan walistuZharrastuksm ensimäis»
ten oraiden ahkerimpia kylwömiehiä
ja otti sen lisäksi pitkän ajan waikut-

T. Kapin liiketalo Raiwolassa.

tamaZti osaa Kiwennawan kunnalli-
ssen elämään. Osotukseksi siitä miten
suurta luottamusta hän nauttikm sil°
lätin alalla mamittakoon että hän oi:
Kiwennawan kunnan edustajana s uu-
ressa lähetystössä, puhumat-
takaan muista kunnallisista luotta
mustoimista.

Kauppias Ikäwasso kuoli w. lf«0l
ja jatkoi hänen leskensä liikettä mun-
tamia wuosia, kunnes fe oston lautta
siirtyi nykyisille omistajille.

Ikäwlllon kanssa yksin ajoin alfa*
nut Tuomas Paawolaisen liike lakkasi
jo kauan sitten omistajan murtuneen
terioeyden ja huonontuneiden liftari»
kojen takia.

Raiwolan »vanhemmista liikemie-
histä mainittakoon wielä A. Kunitfin
joka kärppänsä ohella on myös harjat-
tanut leiwos» ja karamelliteollifuutta.
Omistajan pitkä-aikaism sairauden w-
kia on tämäkin liite näinä paiwinä
lakkauttanut toimintansa.

Huwila-asutuksen syntyminen ja sen
waikutus nykyiseen liike'elämään.

Ennenkuin siirrymme tekemään sel-
ioa Rmwolan nykyisistä liikeoloista.
on tarpeellista luoda lyhyt silmäys
huwila-afutuksen syntymiseen. waik°
lakin siitä toisessa paikassa tässä nu«
merossa erikseen tehdään seikkaperäi-
semmin selkoa.

Kuwila°elämän tvoimme sanoa Nai-
wolassa alkanen noin 15 Umotta sit°
t<m Jo alusta aitoen se sai Naiwo-
lassa wähan toisen leiman kilin muis-
sa Kiwennawan kuntaan kuulnwißia
sa läbemftllnä rajaa olewissa tniroila5

kylissä. Rlliwolassa ei nimittäin sa»
lwttawan runsaasti ole syntynyt ttnot-
rattawia pikkuhuwilmta. Useimmilla
on omat huwilansa sa monet niistä
owatkin sangen upeita ja suurellisesti
raliennettuja ja kuulumat niiden omis-
tajat luonnollisesti fangen warakkai-
sim piireihin. Useimmat näistä h««

Torkel Knuutinpojlln ristiretkestä
alkaa warsmamen Karjalan Historia.
Sen aikaisemmat »aiheet owat tunte-
mattoman hämäryyden peitosja. Tosin
muinaislöydöt otoai ofottcmeet, että
elämää jo hywin warhaisina aikoma
on KarMlaZsakin ollut, Äyräpään kih°
latuntaa aletaan mainita w. 1300
aitoina. Silloiseen kihlakuntaan kuu-
lui werrattain laaja ala, suurin osa
Wiipurin lääniä, ehkäpä kokonaan,
Wasta kuudennellatoista lunnilla mai-
nitaan Wiipurin lääni kolmena kihla-
kuntana: Äyräftää, Jääski ja Qaftwesi.
Wielä w. 1539 kuului Äyräpään kih°
lakuntaan Jääsken, Mualan, Kimen-
nawan. Uudenkirkon ja Wiipurin pi-
täjät, Koiwisto ja suurimmat Suo-
menlahden saaret. Kustaa Waasan
hallituksen aikana erosi Jääski Äyrä-

päästä ja 1540 Wiipuri. Koiwisto ja

saaret. Sen jälkeen kuului Äyräpaa°

hän Pyhäristi, Kiwennapa ja Uusi-
tirkto oina 1600 luwulle faaffo. Mei-
dän on syytä muistaa että Pyhäristiin
kuului siihen aikaan myös Heinjoki ja
Waltjsrwi ja Uuteenkirkkoon Kuole,
maiiirwi. Ruutu taas «Ii De Ia

Alonen Kivennavan historiaa.
Eardien sotiin saakka Wenäjän aluet°

: ta. Uusikirkko erosi ÄyräpääZtä 1816.
; Tiitjx tulee Kiwennapaan, huoma»

1taan sen 010 so wanhana aikana. Sen
entinen nimi oli Hanttula, Kiwenna-
Pa kuului ennen Pyhäristin pitäjään,
w. 1332 fe muodostettiin itsenäiseksi
seurakunnaksi. Kiwennapa nimitys
huomataan ensikerran 1452, Äyrit»
pään papin Makerlandin testamcntis»
sa. Wasta wuadesta 1561 aletaan
waltion tilssiriaisia Hanttula nimityk-
sen siiasta käyttää nimeä Kiwennapa.
Mistä nimitys Kiwennapa on jobtu»
må, siitä owat hittijat olleet erimieli"
siä. Tuomiorowasti ?!lopaeus tutki»
muksissaan on sitä mieltä, että Kiwen»
nawan nimi olisi syntynyt ruotsalni»
sesta sanasta riidellä (cifwa), Oli5

han pitäjässä eräs maa»alu?kin ~rii»
tamaa", josta Ruotsi ja Venäjä aikoi»
»aan alinonman riiteliwät. Petrus
Magn näkyy taas omaawan sellaisen
käsityksen, että tuo nimitys johtuisi e»
riiästä jolla on tua
omituinen nimi „kiffwo naebba". Si«
ta käytettiin ja tika»
puiden nostamista wastaan. Mistäpä

nimi lie johtunutkin, ehkäpä yksinker-
taisesti siitä, että Linnamäellä oli ki-
winen linna ja siitä alettiin kutsua pi>
täjäa Kiwennaw.aksi. Pitäjän alue on
ollut pääasiassa sama, on kuitenkin
muiZtettawa, että Terijoen kylä ttxrn*
hempina aikoina kuului n. s. Itaran»
nau pitäjään, johon kuului Suomen-
lahden rantaieutuja.

Rajariidat.

Pitäjämme wanhempia waiheita
tutkiessa kiintywät ajatuksemme en°

netfiaikkea rajariitoihin ja sotiin. Ai°
naisia oliwat nämä rajariidat,
näsaaren rauhassa tuli Äyräpään kih-
lakunnan itäraja Ruotsin waltakun-
nan itärajaksi, Retusaari (Kronstadt)
kuului silloin myöskin Kimennapaan,
Mncha raja kulki Hirwi-
saareen. Rajalinja oli waruZtettu kai-
kenlaatuisilla merkeillä, kuten ihmisen
naamoilla y, m. Rajariidoista mainit-
senime seuroawat. 1323 „ystäwyyden
tähden" jäiwät nämä ieudut Ruotsille.
Erinäisiä tailluja tehtiin sitte w:na
1339, 1350, 1374 ,1383, 1468. 1470,
1473. 1474. 1482, 1487, 1493. 1504,
1506. 1510, 1513. 1514. 1518. 1523. j
1526, 1527, 1532,1535,1537, 1538,1

1547, 1556, 1557. 1589. 1561. 1563.
1564. 1566. 1569. 1572. 1573. 1575.
1583, 1590, 1592. 1593. 1594. 1595.
1690, 1694. Tästä kutvashiu miten
rauhaton oli elämä näillä seuduin sri-
hen aikaan. Ainaisia taisteluja, neuwot
teluja, sowitteluja ja taas ryöstöretkiä
Erittäin tahtoisimme kiinnittää huo-
miota muutamiin tapahtumiin. 38.
1561 lähetettiin Pyytämään Wenäjän
hallitsijalta rajajärjestelyä, kun we°

näläiset tunkimat alati ryöstämään.

1569 läksi lähetystö samalle retkelle,
mutta pantiin wankeuteen ja rääkät-
tiin. 1392 wnosi on erittäin mainit-
totoa, sillä silloin oli suuri kurjuus
rajaseudulla, linnat y. m. wiheliäiseZ-
sä tilassa, sotilaat niissä kärsiwät näl-
kää j. e. P. 1593 järjestettiin rajaa
hiioniattawammin. Raja merkittiin \v-
ten, e"ä siinä missä joki ei ollut raja-
na, kimiin hakattiin kourtuia, ristejä,
wanhoissa lepissä oli merrkejä. hon-
tiin oli hakattu ihmisen naamoja. E-
räälle harjanteelle, joka oli rajana oli
asetettu hirsipuita, ryöstäjille toaroi*
tickseksi. Nämä rajniritoittifiei eiwät
tahtoneet koskaan saada selwitetyksi
.Mwennawalla olewan „Riitamaan"
asemua »venäläiset tahtouvat aina sen

omistaa itselleen. Rtttamaa oli useita
kilometrejä leweä ja toistakymmentä
kilometriä pitkä maa°alue pitkin ra-
jaa. Siihen luettiin seuraalvat kylät:

Kuokkala, Haapala, Käkkölä, Sikkelä,
Kurkela, Soppikylä, Holttila. Käktä-
lä, Wehmais, Korpikylä, Kautamo,
Wlltttila, Seppälä, Apula, Siltaroksi,
Vanhakylä, Termala. Kanala, S ies»
järwi, Suurselkä, Spitolamäki, luf-
soinselkä, Lipola, Päyikölä, Puhtula,
Kekrola, Siiramäki, Saarenmaa,

Karwola ja Polwcnseltä. Kun Riita-
maa oli hywin wilMy, koettiwat tt>e*

näläiset aina sen saada itselleen. He
selittiwat rajan tulkewan aina län-
nempänä. Sen aikuisesta wilieiyksestä
antaa Orenstjcrna tietoja mainiten,
että 1 pannin 'lyllvöstä saatiin 5
puutaa jywiä (1 puuta on 6 pannia).
Apilaat kaswoiwat hewosen kupeen
korkeudelle .Venäläiset koettiwat ker-
rankin wäärillä selwityksillaän tulkita
koko Kiwennawan pitäjän heille kuulu-
waksi. Näiltä ajoilta, 1544 mami-
taan rajariitaisuuksien johtaneen sii°
hen. etta Wenäjän puolelta tilli joukko
wirkaiuiehia ja nmuta weuäläista wä°
keä ja ryöstiioät Terijoen, joka siihen
ailaan oli jo Hippmgm muistiinpa-

-röjer, mukaan paras paikka
sä. Myöskin suomalaiset meniwät ra»
jan yli, wiljeliwät wenäläisien maita,
ivenäläiset polttiwat heidän wiljclyk-
siään. suomalaiset wastasiwat taas
polttamalla kyliä Wenäjän puolelta.
1546 wenäläiset tekiwät taas ryöstö'

retken, wiemällä saaliinaan 40 hewoZ-
ta ja polttamalla heinää 300 kuormaa.
Kiwennawan pitäjä tuli tässä ryöstös-
sä niin häwiietyksi ,että 'kansantarinan
mukaan jäi Maan 2 hewosta Kiwen-
nawalle.

Nämä rajariidat oliwat talonpojille
tuskallisia, mutia wirkamiehille hyö-
dyllisiä. Näistä mirkamiehistä mai-

Sten, Måns, Ille y, m. He
ryästiwät ja woraittiwat mielensä mu°

taan. 1545 Äyräpään talonpojat wa°
littiwat Mäns Illeä wastaan syyttä-
en häntä weronkislojaksi, salakaiip'
viaakii h. m, Gän pakotti m. m, Ki°
wnmawan talonpoikia Venäjän vv.c-
lelle ryöstämään ja piti saaliit hywi-
nään. Myöskin wiipurilainen tohta*
mies Peders pisti kauhansa näihin ra«
jaioppiin, welw'.'ttamalla talonpoikia

hewoswal-kaiksi. Palkkaa tuli 50 fteir
niä mieheen.

Miten nämä kaikki rajariidat ja sen

Imiöt waiknttiwat kansan elämään, on
selwää. Mitä kansan mielenlaatuun
tuli, oliwat rajalaiset silloin urhoolli-
sia, pirteitä ja kekseliäitä. He asuiwat
hywin eftäwarmoissa oloissa. Tänä
muoni'.a tässä, seuraamana »vuonna
jossain kymmenkunnan kilometrin
Päässä. Elämä oli cpäwannaa. Sota
ja ryöstöt ajoiwat pois tieltään, Sii°
tä huolimatta oli wiljelys täällä pa*

remmassa kunnossa kuin Viipurin
länsipuolella. Karjanhoito oli hyw'
yleistä ja mct''ästyZ on luonno.iiscs
mainittawa yhtenä tärkeänä eliitkcmo*
n*.

Sodat

varsinaista sotici. frsaituiiK-ra r.ai.-

lä seuduilla on wailea kmoailla. Mö
ainahan täällä sodan iälet oliroat
kymissä. Mainitsen rencu. m«li«mia
1495 hyötyäsi iso Vcnäjän annein
Suomeen ja Kiwnmafta hnwitetrim
autioksi, Laviia ja wainioja rääkättiin.
Suurin joukoin vakoni kania raunio:*
na sawuawilta kotiseuduiltaan aina
Wiipuriiir saakka, KiweiumwaNc ra-
lennettiin sitten pm:linnoitus, kun we>
näläisjoulot wuofittmn yrittiwät feu»
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Klwennawan «irkto.

Kalastaja.

wiloiÄu on rckniunut eräs wenäläi-
ne», rahamies, Ma on Raiwolasfa
Marsin taajoja aitanaan tunnetun
RuZsowan Vttrin alle kuuluneita maa-
alueita.

Suurimpana syynä siihen ettei Rai-
lvolassa ole wuokrahuwilajärjestel-
mä päässyt suurempaan wauhtiin lie»
n«e se että Ranwolan huwilaseutu ei
Moi kilpailla monien muiden humila'
alueiden kanssa luonnoin kauneudessa.
Osaksi myöskin Pietarista tuleioat hu°
wUa«asukkaat wierowat Raiwolan loe*

näläistä kylää, joka on aiwan lähellä
suomalaista kylää. Waan toiselta
puolen ei paikkakunnalle liene sanetta-
waa wahinkoa, waikkeiwät kaikenlaiset
huwilakeinottelijat olekaan paitkakun-
taa walinneet temmellyZ,alueekseen.
Onkan siten joku maapalsta enemmän
säilynyt kotoisten wiljeliiäin hallussa.
Ia se mikä on syntynyt
on kumminkin siksi nrnsas, että se ky-

hywin kuluttamaan paikkakun-
nan maanwilieliiäin maitotalouden
tuotteet ja kun suurin osa huwila-
asukkaista on wäkeä. wai»
kutiaa se myös muuten vaÄkakunnan

talaudelliseen hywinwomtitn.
laelämä Raiwolassa oli muutoin ttrilf*
laimmillaair noin 5 Muotta sitten. Sen
perästä seurasi täälläkin iamoin kuin
muillakin lamaannus-
wuosia ja toosia Munerna 'resänä oli
huomattawiZsa> sintremvaa elpymistä.

Nykyinen liike°elämä on tietenkin
suuressa määrin riippuwainen humi-
la°asututsesta. Seu jälkeen kun Ki-
we»mawan kirkolle ja ympäri pitäjää
on syntynyt maurastuneita liikemie-
hiä, on Raimola osaksi menettänyt sen
keskusaseman, jonka silla aiemmin
mainitsimme olleen omaan ja 'nyös°
kin naapurikuntiin nähden. Wa.m tä-

män tappion on runsaasti korwannut
kautta ja muuten»

km lisääntynyt paikallinen kulutus.
Onpa wielä paikkakunnalle syntynyt
runsaasti uusia liikkeitäkin, niin että
niitä nykyään on kokonaista 13.

lohtawa asema, kuten ja edellä
on yhä edelleenkin 33.

Ikäwalon Perustamalla liikkeellä, jan"
ka nykyään omistamat kauppiaat 33.
Rämö ja A. Ikämalko, jotka owat ot-
taneet liikkeensä toiminimeksi „23.
Ikäwalon seuraasat". Liike on nykyi»
siin maalaisoloihin nähden särjcstet-
ty aiwan uudenaikaisella tawalla ja
sen wuotiunen liikewaihto kohoaa koko
suureksi, jonka woimme päättää jo sii-
tiitm ftrn tiedämme että liikkeessä tar»
rnitaan kHmaista 20 apulaista.

Nopeasti edistymä on myös kaup»
Pias T. Kapin 8 Muotta sitten pe°
rustama liike, jossa on nykyään jo 9
apulaista. Kolmas
liike on jo aiemmin mainitun Adam
Paawolaifen perillisten omistama.
Muut owat '.vaatimattomampia.

Teollisuuäen tuotteista owat paik-
kakunnan liikewaihdossa wallalla ny-
kyään melkein yksistään suomalaisten
tehdasten tuotteet. Ainoastaan rih«
kamaa ja jokunen määrä muutcktin
pienenipää tawaraa tuodaan PietariZ-
ta. Sieltä tuodaan myös jauhoja ja
kauroja sekä inuitakin loiljawalmistei-
ta. Wiiouri on se kmiPUnki, johon
Raimolankin liikemiehet owat
min sitein kiintyneet. Tämän kaupun-
gin huomatuimpien tukkuliikkeiden
Raiwolaan antama wuotuinen lii'ke-
luotto nousse? likipitäin miljoonaan
markkaan. Suoranaista vankkiluot-
toa käytetään täällä samoin kuin y*

loensäkin maaseudulla werrattain toä-
hän, eikä se ole luonnollisesti tarpeen-

Terijoen kirkko.

W. Iläwalon senraajain
lnletalo Raiwolassa.

Wllkuutusyhtiiit.

Raiwolan tehtaat.

kaan, kun tukkukauppi,aat owat tämän
luoton Mälittäjinä.

Liike-elämää täällä samoin kuin
muuallakin Karjalan kannaksella häi-
ritsee nykyään suuresti welkakauppa,
jota yhä pahemmin pyrkii juurtumaan
herkän karjalaisrahwaan weriin.

Laajinta wakuutustoimintaa harjat-
taa Raiwolassa henkiwakuutuZyhtiöiZ-
tä „Suami" ja palowHuutuZyhtiöis-
tä „Pohjala" sekä Menolainen yhtiö
„Nossija". Muilla yhtiöillä lienee
watuutukua wähemmän. Niinikään
lienee „Suomen hyvoteekkiyhdiZtykfel-
lä" tuskin ollenkaan saataMia vaikka-
kunnalla. Maatalousolot owat näet
ofaku Mielä siksi Mähän kebittyneet ja
osaksi myöskin owat maatilat siksi pie-
niä ettei bypoteetkinkdiZtoksen myön°
tämä luotto tule kysyinykseen.

Nykyisten Raiwolan tehtaitten
lalle oli RaiwÄan Losken Dannalle jo
18:sta wuosisadan lopulla syntynyt
malmisulatus' ja rautateollisuusteh'
das, joka sitlemmm oli, pitkän aitaa
käynnissä saawuttamatta kumminkaan
milloilsaan sanottawllmpaa merkitys-
tä. Tämä tehdas muutettiin w. 1875
fahalait,c«kseksi ja siirtyi se w. 1893
ostan kautta nykyiselle omistajalle
Ilja L. Galkinille, joka sen
jälkeen on kosken laittanut kokonaan
nuknaikaiieen kuntoon. Kasken weii>
tooinia käyttää nykyään wnttä turbit-
nia, joiden yhteinen woima on nain
500 hw. Voimalla käytetään suljet,
puunjalostustehdas, jauhomylly ja
sähköwalaiZtuslaitas, jatka kaikki o-
loat warustetut aittun uudenaikaisilla

koneilla. Sähkäwalaistuslcntos antaa
taa&oa, paitsi tehtaalle, koko 3iaiwo-
lan kylälle. Pisimmät johdot ulottu-
wat aina 10 kilometrin päähän teh°
taalta. Sahan walmiZtama puutaMa»
ra myydään ja pit°
kin radan Martta olemilla huwila°alu°
eilla. Puunilllostustehtaan tuotteista
Mietänee osa myös Pietariin. Myllyn
wuosittain walmiZtama jauhomäärä
on koko suuri ja myydään se Karja-
lan kannaksen kauppiaille sekä osaksi
muuannekin Suomeen.

Paitsi Galkinin tehtaita on Raiwo«
lassa wielä kotelotehdas, jonka omis-
taa liikemies S c harin. Tämän
tehtaan työwäestö on noin 60 k?' keä,
joten senkään walmiZtusmäärä :': aie
niin aitoon mähainen,

Wielä an Raitoolan lähellä ti. k.
Merisuolia, turtoepehkutehdas, joka on
wanhin tällä puolen Suomea. Teh°
taan omistaa osakeyhtiö, toaan on sen
WalmiZtusmäärä nykyään ftienen puo°
leinen.

»uoktala
«n wanhimpia kyliä Kiwennalvan pi°
täjässä. Tämä kylä mmnitaan jo en-
nemmin Terijokea muutamissa lar°
toissa. Huwilaseuduksi on se myöhem-
min kehittynyt luin Terijoki. Huwila-
asukkaita on siellä mähemmän kuin
Terijoella eikä siellä ole myöskään
huwiloita niin runsaasti kuin Teri-
joella. Wanhin kauppa Kuokkalassa
on P. Mäwän kauppa, joka perustet»
tiin w. 1869. Toisiakauppoja perus-
tiin Matti Seppäsen 1884, Juho <£a*
wolaisen 1890 ja Matti Kostiainen
1891. Nykyään olemista liikkeistä
mainittakoon Esa Killström'in ja
Mercuriuksen isot ja monipuoliset Hik*
teet. Terijoen liikeolojen yhteydessä
mainitsimme eräästä tilastosta. Sen
muffaan on suomalaisia
liikkeitä 11 ja w?näläisiä 6.

Kuokkalan liikeulot pääasiassa on
samanlaisia kuin Terijoenkin. Samat
walo ja warjoplwlet. Mutta Kuokka-
lan kaupasta on ennen kaikkea se mai-
nittowa, että se on enemmän suoma-
laista kuin Terijoella. Venäläiset liifä

'teet eiwät ole paassset juurtumaan,
niitä on pääasiassa kesällä, mutta
talloisin niillä ei ole meneZtnstä.
Kiitos tästä liikemicbille
jatka otooi osanneet kiinnittää ostajat
itseensä.

SuomalaiftZta' liikkeistä on mai-
nittawa juuri Kääwän ja Killström'in
liikkeet. Molemmilla on haaratauppo»
ja, molempia hoidetaan tarmolla ja
asiantuntemuksella ja tonvokaamme
että ne yhä edelleen kaupan suoma.-
laisten käsissä Kuvkkalassa fäilyttäi-
siwät.

Kellomäki.
Kellomäen kylän synty.

Kun noin 12 touotta sitten junalla
matkusti Pietariin, ei Terijoelta läh.
dettyään ennen Kuokkalaa nähnyt
muita ihmisasuntoja kuin pan rata»
wahdin tupaa. Siinä missä nyt Kel»
lomäen asema on, kaswoi sankka met»
fa ja killon polttamalla ahtohiekka-
kankaalla törrötti joukko puoleksi la-
honneita koitounpölköjä. Kymmentun-
ta touotta sitten alkoitoat maanomiZ--
tajat aukoa katulinjoja ja heti sen
jälkeen rohkeni jarrumies Olli 3!e°
toalainen rumeta talon rakennuspuu-
hiin. Tämä talo rakennettiin kauppa»
taloksi, eikä sen kauan tartoinnutkaan
odottaa touairalaista. SBiirne paitoina
manalle mennyt kauppias E. Henriks»
fon-toainaja oli enfimäinen, joici hra
I. HaTenkVrgin kehotuksesta ja tuke-
mana aitoi sekatatoarakauplln tässä
talossa.

Wahäinen lieneekin ostajapiiri en-
si touotena ollut, koska hra .«öenriksson
epäröi liikkeensä jatkamista, toaali
hra Hallenbergin kehotuksesta, jo-
la sanoi hänelle: „rnyö taimella toait-
ka ruostuneita nauloja" jäi pysytoäi-
selsi kauppiaaksi. Ia onkin hän sittm
menestyksellä toiminut tähän Päitoään
saakka.

Kun nksi talo oli Kellomäelle ra-
kennettu, alkoitoat ihmiset ostella mai-
ta ja parin kolmen touoden kulutun
oli aseman seutu jo tiheästi asuttu.
!Kuta enemmän hutoiloita alkoi mal-
mistua fitä pikemmin alkoitoat liik-
keenharjottajatkin saapua paikalle kai-
kerckaisine tatonraineen. Liikkeelle oli
suureksi haitaksi se, kun ei ollut toielä
rautlltiepysäkkiä. Kaikenlainen .

tatoa-
ra oli toedettätoä kolmen kilometrin
pääs'ä huonon tien takana olemalta
Kuokkalan asemalta. Tämän haitan
poistamweksi maanomistajat alkoitoat
bammata pnsäktiä, joka heidän ongalla

! kustanilUlsellaan saatiinkin, ia pari
l touotta sen perästä eli to. 1993 ra-

lennettiin asemarakennus Vanhasta
Sainion asemasta.

Nykyisistä hnwila» ja liikeoloist».
Nykyään on KellomW Kiwennawan

huomatuimftia huwila°asutuspaikkoja.
Tämän waikuttaa sangen terweellinen
ilma ja lähellä olewa meri. Joka Muu-
ji on rakennettu lähemmäksi 100 uut°
ta huwilaa, joten niiden lutu nyt on
kuudetta sataa. Essä niistä ole asu-
samia yhtenäkään kesänä puuttunut.
Kun nyt asukasluku, Mallankin kesän
aikana, on suuri, niin paljon sitä tar»
witacm ruokaakin. Aamusta ani war»
hain nähdään kirjawamekkoisia Ve-
näjän puolen ämmiä kiikuttaman mai-
tonassakoitll talosta taloon. Kiwenna- ■
Man „ylämaan ukko" ajaa taas suu»
ria kuormia kaikenlaista muonaa.
Venäläiset lihamiehet ja mmit Jeni»
vuZtclijat pitämät kyllä huolta, että
kylän mäki ei tartoiise ilman „sirkat»
sua" olla.

Kylässämme on kauvvoja nylnaän
nain parikymmentä. Toiset näistä a»
Mat taimella sllljetwna, maan puolet
auki läpi Mlioden. Huomatilimpia
liikleitä on E, Henriksson, A. I/Kop»
Per!, P, Nperaff. (k, Helminen y, m.
Paikkaruntamn!? on Mielä jälellä sii»
nä, ettei kyläsiämme ole 'kansakoulua,
joka hltikta ehkä piakkoin sentään pois»
tunee. Kun kylämme on yhtä Terijoen

jkansia, niin ei muitÄaan huomatta»
i

' wampill fiwistyßlattokfia ole olemas-
' fa. Henkilökahtaisesti olemuie kyllä i
toimineet kylämme vuolesta Terijoet» j
la. Kunirallislaiitakunnassa on teh»
taanhoit. A, E. Sahlsten, tatsotusiau'
talkunnassa leipuri P. Pylkkänen.
Terijoen suomal. yhteiskoulun perus»
tajia on teht,ho:taja A. E. Sahlsten,
joka samalla on ollut yhteiskoulu!!
jahtoiunnan jäsen ja kirjuri aina kou»
lun perustamisesta saatto.

MW teolli suuslaiiolsiin tulee, ei
niitä nykyään paitiaku!:nallamme ole
kuin yksi, nim. Kellomäen Turmeveh»
kutehdas. Tämä tehdas, jon'ka omis»
taa kauppias I. Halleilbera Wiipu»
rista, periytettiin w. 1903 perusta»
jan omistamalle rahkasuolle noin
puolentoista kiloni, väähän rautatie» '

j asemalta. Tässä iehtaaZia, joka on
j maamme simrimvia, walmistcttiin

i tnrwepehkua aina wuoteen 1909, jol»
! loin se valoi verltstuksiaan mvöten.
' Wuotena 1910 on samalle paikalle ko»
Hannut uusi ajannniimsemvi tehdas,
uitiine koneineen, joita on liietty iäh»
kömpimällä ja volttot>irMekoneella yn»
nä i,okeil'.!ron'eilla hntoausf- Marten,

Tebiaan tuote on lonbi-Ifaan par»
haita sen suuren wed?n nnewärsyhbM
takia, mitä Meon suosta saadulla
turwepebkulla en. Siksivä onkin K?l°
lsmäen tur'.v?v?bku „w3kara,ta" ja on
s? palkitt!! kabdell» mitalilla, nim.
Kuopiossa ja Piciarissa, T?k,taanhoi°
tasana aina sen perlMcmnftsta saat»
ka on ollut herra A. E, Sähisten. En-
si Muosina työmäki oli melkein kaikki
Uudenkirkon pac&äfia ja muolalaisia.
Maan nykyään on paikkakunnankin
työwäki alkanut opetella „motyötä".
Tehtaan työwä"?tö kesän aikana toaih*
tekee lumittaan 130—199 henkeen,
niistä enin osa naisia.

Kun Kellomäki an nnmltnnM Hu» '•
w3<soMpimklmaiseksi, on tietenkin Hu»
Mila°elämä wilkaZta ia liikkeen har«
fotteiai tekevät kesäkin ka,uppoia ftf*
secnkin surressa moäräZ'ä, Mielel'

tuo häwittäa ja linnan menoihin kan°
irettiin pitäjäläisiltä weroa. Linna ra°

kennettiin 1552, Erittäin saiteat juuri

Riitamaan seudut kärsiä. Monta 'ter-
:aa ne tuliwat autioiksi hcnvitettyä.

Hallituksen täytyi ryhtyä erinäisiin
keinoihin, saadakseen näille seuduille
asukkaita. Käytettiin rocroholpotnsta
y m. 1554 oli Riitamaalla yyttrin \o*
täiset ajat. Wenäläiset höyktäsiwät
ryöstämään. Kiwennawan wouti Ant°
ti Niilonpoika koetti turhaan puolus-
tautua. Venäläiset tyytyimät kummin-
kin tällä kertaa häwittämään wiljat

Riitamaasta ja jättiwät ihmiset 'iur-
juuteen. Mutta kohta tekiwät wenäläi-
set toisen retken liwana Bibitowan
johdolla, 12.000 miehen suuruisessa
joukossa. Kiwennawan lmnaa puolus-
ti Juhana Maununpoita, jolla oli 2
pitkutykkiä, 400 talonpoitaa, 3 ratsu-
miestä ja 5 miestä jalkawäteä. Kerro-
taan wenäläisten trilosta. että he huu-
taen tuliwat, heidän päällikkönsä joi
pilkallisesti ennen taistelua Juhana
Maununpojnn maljan, toistasi pikarin
menemään, mutta saamastaan luo-
dista heti kaatui, loutsclän kylässä ta°
pahtui taistelu, '.venäläiset häwisiwät

* menettäen 900 miestä.

wuonna wenäläiset moittimat ja hä«
wittiioät Kiwennawan linnan. Näissä
taisteluissa rajaseutulaisot kunnostau-
tuimat ja Ruotsin hallitus lähetti Hell-
le erityisen kiitoksen ..ketteryydestä,
uskollisuudesta ja miehuudesta".
Myöskin luwattiin heille kurwausta
siitä mitä oliwat kärsineet. Ia paljon
saikin kansa niinä aikoina rajalla uh°
rata. Rauhan, aikanakin täytyi tehdä
sotawarustuksia. Tehtiin teitä sotawä-
en kulettamiseksi. Valmistettiin aseita
ja suojuksia. Mainittakoon tässä että
he tekiwät laudoista itselleen kilpiä
lvenäläistni, nuolia wastaan. Tämä
»oaikutti köyhtymistä. W:den 1557 ai-

oli köyhyys niin suuri, että syö-
tiin akana- ja jäkäläleipää. Mutta hal-
litus ei silloinkaan näy ymmärtäneen
kansan asemaa. Kun sodat olimat
Polttaneet kylät ja toisista taas oli a-
sutkaat tapettu ja jos missä olikin a-
sukkaita ,eiwät ne joutaneet omiin töi-
hinsä! kiinnitti w. 1557 kuningas huo-
miotaina siihen seikkaan että m, m.
Kuokkalan kylä oli wailla asukkaita.
Oän sanoo kirjelmässään, „kun karja-
laiset omat rauhattomia ja juoppoja,
pitää näille seuduille tuoda asukkaita
Uudeltamaalta ja karjalaiset siirtää

ylämaihin". Tästä toimenpiteestä ei
näy mitään luuluwan, waan faiwat
olot olla entisellään. Eikä muuta-
kaan helpoitusia sillä seuraamat
wuodet olimat mitä waikeimpia, Ki°
wennllwalla polttiwai wenäläiset 1560
yhteensä 98*/ s weroa. Jonkinlaisia
werohelpotrlksia hallitus tosin myönsi.
Enimmän huomiota näihin seutuihin
kiinnitetään taas Pontus De La Gar°
dien aikana (1580). Hän asetti tai-
mikunnan tutkimaan autioita tiloja
Äyräpäässä. Kiwennawalla oli kait-
kein enemmän autioita tiloja, yhteen-
sä 221 sawua. Pontus wapautti ta-
lonpojat wanhoista »verorästeistä,
tzäneniin aikoinaan oli talonpojilla
saumt rasitukset. Sotaretkillään hän
teetätti m. ni. Kiwennawan soitten yli
siltoja, joita wielätin, on jälellä jään-
nötsiä ja joita kutsutaan ..Pontuksen
silloiksi". PalkkiÄlsi näistä puolustus-
töistä ja siitä, kun Kiwennawan ta-
lonpoitia käytettiin wakoojina, alkoi
Pontus wapauttaa heitä weroista.
Tällaisia weroista waftautettuja kut-
suttiin knaapeicksi. W. 1002 oli sellai-
sia talonpoikia Kiwennawalla 130.
W. 1611 oli Kiwennawalla 15 knaa-
Pia. Gamanluatuista oli elämä laak°,

ko De 2a Gardien aikana. Oliwat-
pa olot näillä seuduMa jo niin kurjat,
että puolalaiset katsoimat ajan tul°
loen sypituaksi 'cehottaa iuomalaisio.
kapinaan Ruotsia waZtaan. Tämän
ajan kuwauksena mainittakoon, että
1638 oli Kiwennawalla 30 ja w. 1600
jo 30 sellaisia tiloja, jotta eiwät tyen-
neet werojaan suorittamaan. Nämä
ajat owat meille myöskin siinä suhtees-
sa yuomattawat. että ruuniin tulot
näistä seuduista annettiin sotawäelle.
W. 1680 kuului cwersti Mellinin al«
k Kiwennawalta 33 taloa ja ratsu-
mestari Rijamanin alle 1 talo, ewersti
Klaus Flemmingin alle 2.

W. 1703 alfaa taas sotaiset ilmiöt
enetä. Wenäläijet hyöifääwät Ki°
mennawalle. Lipolan kylän kohdalla
on taistelu. Majuri Burghausen ja
kapteeni Soldan johtiwat suomalais-
ten 600 miehistä joukkoa. Venäläis»
ten 4,000 miestä johdatti Schereme-
tieff. Suomalaiset häwisiwät, aina-
astaan 60 heistä pelastui. Nyt al°
koiwat kauhunasat. loufottaiu tt>ie«
tim kansaa orjuutoen. Seuraama
taistelu oli loutsclän luona, jossa
Cronhjort 4,000 miehisellä soukallaan
taisteli wenäläisiä wastaan häwiten.

500 jäi tantereelle. Venäläiset jäi°
toiii Lintulaan. Etenkin seuraawa
wuosi 1701 on Kimennawan histari'
clsfa murheen wuosi. Wenäläisei rie»
huiwat pitäjässä milleinä. Naiset ja
lapset raiskattiin ja tapettiin. Mie»
het myytiin orjiksi wenäläisille homi-
herroille. Hengestä maksettiin 5—6
riksiä. Nyt alkaiwat wenäläisten
suunnitelmat Viipurin walloittami-
seksi. Sotaa käytiin miltei yhtä mit-
taa näillä seuduilla 6 wuoden aikana.
Taistelemista mainittakoon Maydellin
taistelu loutseläsfä 1704, Tiefenhau-
fenin taistelu Kyyrölässä 1707 hei°
nSt. 24 pnä, jossa hän waitti wenä-
läiset. Olot oliwat niin kurjalla kan-
nwlla, että wäestö aikoi muuttaa pois
täältä. Kiwennawan pitäjä oli miltei
kokonaan häwitetty, siinä oli 236 ta°
loa autiona. Wiipuri walloitettiin sit°
ten 1710. Sen jälleen jäiwät nämä
seudut Wenöjälle. Ihmisiä koetettiin
saada jäämään paikoilleen Heille lu°
mattiin halivalla sokeria ja tupakkaa,
köyhille ilmaiseksikin. Kuitenkin sa»
maan aikaan tapettiin ihmisiä, ryöZ-
tettiin kenellä niitä oli. Seudut auti-
oittuiwat ja Kiwennawan seuratun-
nan arkistossa löytywät paperit te-

towat, etta w:Zta 1730 alkoi Kiteen»
nawalle muuttaa asukkaita, sillä pi»
täjä oli siihen aZti miltei autiona. Me
olemme nyt kosketelleet tärkeimmät sa°
tataftaukset. Lienee snylä hiukan tar»
kistaa kertomustamme Kiwcmiawan
linnasta, sillä siitä siwumenncn waZta
mainitsimnie.

Linna rakennettiin K listaa Waaian
aikana ia kutfuttiin sitä myäZtin
..Pontuksen lnmaksi". Se sijaitsi n.
s. Linnamäellä. Maat kuuluiwat en°

nen pllpftilallc, mutta kun linnanaln-
eeksi otettiin ala, sai pappila siitä kor-
mausta. Linnan häwittyä oli paikka
jonkunaikaa kuninkaan kartanona,
kunnes 1614 se takaisin jätettiin pap-
pilalle. Linna oli neliskulmainen
puulinna, siwut k,?verat. Linnaa ym-
päröi wallibauta ja sen ulkopuolella
oli ulkowalli. Ainoastaan jonkunroer*

mn wallisäännöksiä on wielä jälellä.
muut linnan jäännökset owat häwin-
neet. Linnan päällikköinä oliwat
Henrik luhananpoika 1551—52. Hän !
erotettiin wirasta taitamattomuutena
sa tähden. Antti Niiwnpoika 1552
33. Juhana Maununpoika 1555—!
57. Augustinus .Henrikinpoika touon5

na 1557 ja Matti Mannunpoika 1558

—6l. Kuninkaan huolenpidosta lin»
naa kohtaan mainittakoon, että w.
1532 kirjotti kuningas, että päiwätöi-
tä ei enään kannettasi palttinaa, to. i ■

että päiwätyöt käytettäisiin linnan for*
\ jaukseen. Kuningas määräsi myös

! kaiwettamakfi wallihaudat ja fakfala?»
! nen Kristoffer von Hardenberg tuotiin
I mestariksi. Turuil linnasta mLänisl
; kuningas kaikki liiat ampumcuvarat l>»
*/2 tynnyriä ruutia Kiwennawan lin-
naan. Linnan laatua kuwaa w. 1549
tehty luettelo linnan Maroista. Siellä
-oli m. i». 25 patruunaa. Eläimiä oli
26 lehmää, 10 pukkia. 14 wuohta, 39
sikaa ja 13 hewoZta. 35. 1554 oli
linnassa 50 asemiestä ja 21 palkka»
laista. Linnan häwittiwät wenäläiset
tammikuussa 1556. Päällikköinä oli
heillä Schtjinfalew, Paletskij ja Kai-
bula. Ruotsalaiset oliwat jättäneet
linnan autioksi ja sytyttäneet sen i»
leen.

Kun eri kirjotuksissa käsittelemme
Kiwennawan wanhempia asutus», we°

ra», lahjoiwsn«>a°, wiriamiehistö- ja

seurakunnallis- sekä siwistyksellisiä
oloja, emme tässä katso syytä olewan
muihin tapahwmiin wanhemmalla
ajalla enää »edota.

KARJALA

Terijokelainen ajuri.
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läan huwila-asukkaat ostawattin. mol*
lantin waaitetawaraa ja kenkiä, jotta
heidän sanojensa mutaan owat het»
pompia ja parempia fuin Pietarissa.
Kahwikin tekee hywin kauppansa hal°
puutensa takia. Täkäläiset liikemiehet
ostawat tawarcmsa ylipäänsä Wiipu»
rista,, joka onkin mukaminta m. m. jo»
la°>llitaisot. telesooniyhteyden kautta.
Luoton saanti onkin olllit koko lailla
hywä, sillä kylässämme ei ole tapcch.
tunut warariktoja kuin yksi ainoa ja
sekin akordilla. Tottahan lienee, jot»
ta talwen aikana kaupan huonosti käy»
dessä, maksuttaan eiwät kaikilta tule
säännöllisesti toimitetuiksi, waan me
luotamme siihen, että herrat suurliik»
tem harjottasat kuulemat pyyntömme
Wiipurissa sa odottamat kultaista ke»
sää. Eitä pyyntö ole mietä pettä»
Mittaan.

Kellornäkeläinen,

Hjurikysymys.
Terijoella

Terijoen tuin,-'uksi tekemisessä owat
ajurit tehneet hywin tuniuwan työ:'. Sil»
lä jos jotakin Terijoella täwijälle jää
mieleen, 2n se muisto Terijoen ajureis-
ta. Kun matkustaja tulee Terijoen ase-
lnalle. näkee hän suuren joukon ajureita
riwiZsä lyybitiätoiä odottaniaZsa. He hui-
towat. huutawat, taputtamat kärryjens»
Istuimia, nouseloat innossaan seisomaan
itarassaan ja ihanalla terijokelaisella
!loenäjänkiele!H he huuiawat: ..pojalta

! paarina jaa wesuu". Tuo kuwa on pysy»
wäiseZti monelle mieleen jäänyt.

Äjurikysymyksesia un paljon tirjoteiiu.

Ia räikeimmat csmiernt on aina otettu
Terijoelta. Njiipurin läänin niaatalouZ-
komissiooni seloZtellessaan kannaksen o-
;oja, kiinnittää huomiota tähän ja lausuu
seuraawaZti:

„ajurinioimi on kuitenkin näiden sen»
tujen omituisin ja samalla turmiollisin
ilmiö. Tähän uhiualvat manet tilalliset
jcn ajan, jota tarnmmin olisi maanwil-
jelykseen täyicttätvä, nimittäin kesäajan.
Kuinka suuressa määräZsä tätä haijo^e-
'taan, todistaa se, että Kiwennawalla
'tmionna 190? oli 321 ajuria. Kornisioni
iofoitaa, että näistä ansreiSia oli 397 ti-
IKallisia ja Uubclfcr-ktjlia 215 ajuria,
! joista 196 tilallista. Komisioni osotlaa,
■eö& tämä ajuiintmmi toie monta tilalliZ.
jia maaltuan. Siitä ttilewat rahat mene,

iioät samaa tietä. Elaniofustannukfet o-
|löai karleat, juopottelu ajurien kesken ffc»

fleSiä. Hewllncn ei pysy kauan kunnos-
ja, ajokalut kuluivat myös nopeasti. Ne
läyiyy ratsia, mutta lun ei ole mitään
[åmiöSiu, on tehtäwä weltaa, ©e tas-
waa ja mies mcrxiiaå wihdoin tilansa
ajuritoimen tähden. 2iiveellii-.cn raftpeu»

niminen ajurien le-iuudessa on myös y-
teinen. Pansi juopottelua, un hlei-iä
matelewaisuuZ, wiettaus, jopa peiolli»
suuskin, lun ajllZia koetetaan iisfoa kor»
leimftill hintoja luin iatsa säätää".

Että komissioonin lausumat ajatukset
omat osfeita, siitä ei woi olla eri mieltä.
Terijoelle ajurintointa harjottamaan ka-
fooniini tilallisia ympäri Kin ennalvan
pitäjää. 2S. 1910 oli ajure',ta Terijoet-
la 232. W. 1911 on 244. Näistä on Te«
!. '< :lla nfiitokt 132, muualla ajuluia 112.
51'ciute en otetiaMll huomioon, että aju-
reita on tadellifuudeZsa paljon enem-
mamin, sillä kailti lunasta ajuri,
lippua, mutta ajawat i&..->n sitä. Wenä-

I
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läisiä ajureita Sferijoeua on noin 15.
Mitä tulee Terijoen assiien ammattei-
tji;\, on heistä suuri osa ?£,?ifia, joukko
nlyöstin humilanomistajia. Varsinaisia
ammattiajurill ei ole paljon. Mutta am°
mattiajur«ilsi ne tahtowat talonpojatlin
tulla, sillä kotityöt jäämät hunnitolle.
Mitenkä kannattajaa tämä ajurintoimi
on? Satoisin menee päimälausia, ettei
saa mitään. Kuluttaa waatteitaan, soit-
iaa suutaan ja polttaa tupatkaa. Kesai-
sm oloat tulo! yleensä hylviä. Ansaitaan
10—25 mk. paiwäZsä. Mutta kun ottaa
huomioon, että tuota hywää aitaa les»
tää ainoastaan noin 3 kuukautta, niin «i
siitä touoden pitkään hywät tulot tule.

Kewäi>m wuokrailetvat ajurit humiloita
ja saawat todellisesti B—4o markkaan
huwilalta siitä talonomistajalta palkkio-
ta. Aha enemmän on alettu wiränomais»
ten puolelta kiinnittää huomiota ajurien
ajokaluihin ja hewosiin. Kun ne täytyy
olla hywät, niin joudutaan yhä enem-
män sellaiseen olotilaan, että ajurintoimi
ei kannata. Viranomaisten puolelta waa-
bittiin toilkalakkia ajureille pari touotta
sitten, mutta ei tuo asia Ivielä ole rat-
kaistu, sillä ajurit siitä walittilvat. Te-
rijoen ajurioloissa olisi paljon järjeZ-
tömistä. Mutta ennen kaikkea olisi talol-
lisien jätettätvä tuo toimi ja maalama-
raan yhä enemmän kiinnyttätoä. Sillä
ajurintoimi o» ammattia, jossa „ruplan
iaat, lals' männöo".

Kellomäellä
rt olot yleensä samalla lannalla luin

Terijoellakin. Ajureita siellä on 46. :>iu-

ma owat suurimmaksi osaksi Haapalan
talollisia, jotka nain maitansa wiljele-
lvät. Kellomäellä ei ole siellä asuwia a°

jureita kuin 6, niistä 2 wenäläistä. Kel«
lomäellä olewUa ajureilla ei ole ajola-
lut niin Ijyroiä kuin Terijoella, eikä siel-
la tvaatimukset niiden suhteen ole niin
ankarat. Mitä tuloihin tulee, olvat ne a»
Jureilla siellä jonkun werran pienempiä,
italwiaitoina on ajurintoimi Kellomäellä
Wähän tuotlawaa ja siksipä Haapalaiset
huristaloatkin Kronstadtiin, siellä „her-
roja" wetäälseen ja „wehnästä syodät-

ja „tvenättä laatiakseen".

Ollilassa
on myöskin melkoinen ajuriliikc. Nykl)-
ään harjottaa Ollilan asemalla ajurilii-
fetta 52 henkilöä. Nälstä on talollisia 39,
palstatilallisia 8, itsellisiä 4 ja mökki-
läisiä 1. Ajurin toimi tuottaa täällä
parhalten kesällä, sillä talwella on liiiet-
tä jokseenkin wähän. Noin neljän luulau-

den aikana kesällä ansaitsemat ajurit 4
6 ruplaa päituäsD. Tuurin oja wuo-

desto on sellaista niiaa, jolloin tällä toi-
mella ei sanotiawaZti ansaita mitään,
Keloättalivella, jolloin pietarilaiset tule-

wat huwiloita louokraamaan, tulot jon-
uin icexran paranelvat, Ajurintointa har-
jottawat iäywät syysialwesia kalasta-

massa merellä toi puuhailemat muissa
loimissa,

£>ämtcn waikuttaa ajurin ammatti
paittlltunnlllla niin ta-

'ioudelhirin tuin HenÄsiinlin pyrtimyksiin.
Taloudellista asemaansa ei liene kukaan
täällä ajurinammatilla saanut parane-
maan, mutta päinwastaisia iapautsia on
kylläkin nalywissa. täs-

sä ammatissa perinpohjin ja ajurinani-
maiti weltosltlimaa harjottaiansa laik-
teen muuhun yritteliäisyyteen nähden.
Uijaksi on oiettalva henkinen rappeutu-
nrrren. Juoppous on ajurien testen hy-
.....Lt&iétå, lähellä rajaa kun on hywä

tilaisuus pistäytyä Wenäjän puolelle ha-
temlllln toittijuemia. Kaikki siwistyshar-

lastutset kuoleuniwat kolonaan lätä
ammattia harjattaessa, niihin ei ole ai»

#mm.

Kuotkalassa
samoin kesäisin laajaa ajuri-

liikettä. Knotkalahan on nini. myöskin

suuri tzulvilateslus, jossa huwila-asul-
taita paljon littkuu.

Samat iläluät ilmiöt, kuin muissakin
huwilaieuduissa, owat täälläkin huomat-
tawissa. Ei tuota ajurin ammatti tääl-
iäkään ritkuutta, päinwaZtoin köyhtymiZ-
tä saa nähdä. Tämä kyllä myönnetään
ajurienkin keskuudessa, mutta haluttua
lyötä se siitä huolimatta on.

iimtnlan »ijatupn. Lintulan lahjo-
tusmaan tantaillllllll ali eräs suuri syn-
kännälomen tuparalennus pienine itku-
noineen. Lllhjotusmaa-ajoilla uli töllii
orjatutoalla ,pl\i sitä sanottiin kaamea
maine. Sinne näet »vietiin lampuodit tu-
ritetawatsi. Puupenkille asetettiin he
suulleen ja nagaikan, ruoskan, iskut wii-
letteliwät selkää. Useat ruoskittiin hen-
kitorersnn saakka warfinlin nxiihaisempi-
na ai-loma, ,nyöhemmin oli kohtelu lauh-
ieamfti. Eitä suurat syytä tarwinnutkaan
ennenkuin joutui ruoslitiawakfi. Raa'at,
petomaiset pehtoorit kefsitoöi syyn aitvan
turyastalin.

Nils Klgren.

Tulkoon kunnalliseen elämään miehiä
millaisia tahansa. Nils Klgren un ja tulee
pysymään muita päätä ftitempänä. Hän
on tehnyt ':raa aukaiscwllll työtä Kiwen-
nawalla, hänen muistonsa ei woi koskaan
sammua. Nils Älgrenin muistolle tule-
mat nousemat polmet iliwennawalla ai-
na päänsä paljastmnaan.

Kunnallislautakunnan esimiehenä oli
Älgren Kiwennawalla lähes 30 Muotia.
Hänen harteillaan lepäsi koko kunnallis-
hallinto. Mallikelpoisesti hän sen hoiti.
Ryhtymättä laajemmalta kertomaan hä-
nen toiminnastaan luntamme hywätsi, sa-
nomme waan, että »väsymätön, tyyni ja
tasainen hän oli, järjesti kunnalliselä-
mun. Hi. 1894 syyskuun 1 pnä hän erosi
toimestaan. slyyneleei silmissä, lvärä-
jämin huulin ukot yhryimät niihin korut-
tomiin kiitossanoihin, joita Mgrenille e-
räß kunnan jäsen lausui. KiMennaMan
kunta ei ole ulkonaisilla muodollisuuksilla
ikuistanut Älgrenin muistoa, mutta jo-
laisen kuntalaisen, joka oloja seuraa, sy-
dämmossä elää aina kaunis muisto Nils
Älgrenista.

Antti lantnnen.
Kanttori Jantunen on itsenäisen tat*

nalliömiehen perituwa. Hän on istuja
iskenyt ja saanut. Mutta minkä hän on
otteena pitänyt, ci siitä ofe luowuttu teli
mitä tuli. Hänen toimintansa herätti
harrastusta kunnalliselämään. Jhdek-
san innotta hän oli kuntakokouksen esi-
miehenä. Mutta ailvan wiime aitoihin
saaktll hän on ottanut wäsymaiiä osaa
kunnalliseen elämään. Hän on Kilven,

naivan kunnan „juri§ii" on aina kun-
nan puolesta »valituksiin »vastaillut ja
walitellut. Riittäköön hänellä ivielä wuo-
sia toimiakseen kuntamme hywäksi.

Juhana Uotinen.
Maakauppias Juhana Uotisesta pidet-

tiin aikanaan paljon innostuksensa, reh°
dm ja luonteen-
ia tähden. Waikka hän asui 24 kilo-
kilometrin päässä kirkolta, läwi hän siitä
huolimatta useimmassa kokouksessa. Ko-
tikylassä Terijoen kansakoulun hhwätsi
hän innolla työskenteli ja oli ensimmäi-
siä miehiä, jotka alkoiwat kiinnittää huo-
miota yleisiin, tvaltiollisiinkin asioihin.
Innokkaana „Wiipurin Sanomain" mii-
henä hän waikutti ympäristöönsä ja oli
hänen kotinsa keskuspisteenä uusille lvir-

F«vennavan miehiä.

laan.

I
f

tauksille. Sinne ukot tokoontuiwat kuu»
lemaan lun Matti Kurikka ja Lyly -'oai°

naja käwiwät seudulla ja Halusilvat an«
oista keskustella. Uotinen kuoli "1893. 40
tuuotiaana. Kaipaillen tätä tezvotiizi
naista, lämminmielistä miestä muistel»

Mitlo Pimiä.
Kolmisenkymmentä Muotia on „utko

Pimiä" istunut pöydän päässä Kiwenna-
Ivan kuntakokouksia johtaen ja yhä istuu.
Tyynenä, tasaisena sikariaan tuftruutellen
hän asioiden käsittelyä johtaa. Syntynyt
hän on 1849. Isä oli sliwennaMan kun-
nan ensimmäinen maakauppias. KäMi
kaksi kuukautta Iymäskylän seminaaria.
Walittiin sitten kunnan suntioksi ja kou«
lumestariksi. Tätä Mirkaansa hän hoitt
28 Muotia. 28. 1883 hän loalittiin kun-
talokoulsen esimieh?ksi ja tässä toimessa
ollessaan hän on suorittanut merkitykset-
lifen elämän työn. Nautinnolla katselee
»vanhusta, kuntakokouksen kokenutta
puheenjohtajaa toimessaan lunnantuwan
ison pöydän ääressä kaikille kuntakolouk-
ftZsu lämijöille tuttu sikari hampaissa.
Rauhallinen, hymäntahtoinen hymy leik-
lii hänen huulillaan. Monta hymää a-
siaa an hän woittoon Mienht.

Jaksakoon ukko Pimiä jatkaa, työ teki-
jäänsä kiittää.

Äsfe-

Wilhelm Törnroos.

Terijoen siwistysolojen kuivauksessa «n
Wilhelm Törnroosilla kuniasija. Hän on
Terijoen kansakoululaitoksen luonut ja
järjestänyt. Ollut alkuunpaneivana !voi»
mana miltei jokaisessa yrityksessä Teii-
joella. Hän on osotianut minkälaatuisen
lvirkamiehen tulee olla rajaseudulla, woi«
dalseen lvetää kansaa walistukseen.
Jospa rajalle oli sattunut enemmän tal-
laisia lvirkamiehiä, olisiwat olot toisin.
Terijoen tullilaitoksen ekspeditöörinä hän
'toimi tullin perustamisesta saakka, Pari
wuotta sitten erosi. Kun hän wiime wuon-
na täytti 70 wuotta, osottiwat kyläläiset

hänelle monella tawalla kiitollisuuttaan.
Wilhelm Tänrooß woi nyt wanhoilla päi-
Millään iloisena katsella työtään. Hänen
mieleensä painukoon hywailewä tietoi-
suus siitä, että se lylmö sadon lantaa
jonka sydammen rakkaudella kylwää.

W. Ikäwalko.
Räiwolan kylän hommien etupäässä

oli aikanaan innokkaasti maakauppias 28.
Ftawalko, Etetvänä liikemiehenä ja in-
noktaana yleisten asioiden harrastajana
hän piirsi nimensä kuntmnme historiaan.
Kauan ei hän saanut waikuiiaa, sillä
tuoni aikaiseen katkaisi hänen elämän
uransa. Hän oli Kiluennallllln kunnan
edußlasanll suuieZsa lähetystössä.

Juho Seppänen.

Maakauppias Juhana Seppänen on ai»
lllnut liikkeensä Terijoella pienestä
alusta, »vuosien kuluessa kehittänyt sen
Yhdeksi paikkakuntansa suuremmaksi ja

wllkawaraisemmaksi. Kansakoulun hom«
miin kylässään hän on ottanut innok-
laasti osaa, ollen piiemmän aikaa kansa-
koulun johtokunnan esimiehenä ja rahas-
tonhoitajana. Nykyään hän toimii kun-
nallislautakunnan waiaesimiehenä,

Pekfil Pnawolainen.
Kitoennaluan kunnan lapsi un Äyrä-

pään kihlakunnan henkitirjuri Pekka Paa-
wolainen. Hän on myöskin ottanut osaa
ponnella kunnalliseen elämään, ajaen
kunnassa uudistusluontoisia asioita. Hen-
kiliijuri Paanwlmnen on myöskin läytet-
ty huomatiawissa tehtawissä. Mainit-
lernme waan Wiipurin maatalouZlomiZ-
fioonin. jossa hän toimi sihteerinä ja jos-
sa hänen tietonsa olilvat suureksi hyö-
hyksi. Edusluntaehdotkaanll hän on ollut
parissa »vaaleissa. Myöskin kotikylänsä

kansakouluhommissa hän on toiminut, ol-
len pitemmän aikaa kansakoulun johtokun-
mm esimiehenä. oicrnufiel-
man ja ediZiyLmiclisyydellään on hän saa
wuttanut huomattaman sijan pitäjänsä
lvalistusiyöntekijÄin ritveisfä.

I. A. Puniä.

Varsinainen walistusthuntelijä, nuo«

rifoseuramies on ylioppilas I. A. Pimiä.
Ollut kotikylänsä nuorisoseuran sieluna,
tehnyt lväsymattä työtä sen hytuälsi. Luen-
noitsijana on hän lewittänyt nxilistuJ-
ta kunnassaan. Tutkinut stipendiaattina
kannaksen oloja, ollut eduZkuntaehdokkaa-
na ja ollut miltei jokaisessa waliZwsrien-
noZsa kunnassaan osallisena, Kiwenna-
toan säästöpankissa, »naamieZseuiassa,
Terijoen yhteiskoulun louluneutnostosfa
on hän toiminut. Nykyään on hän opet«

tajana Terijoen tihteiskoulussa.

Antti Pllnwylainen.

MaafanvftiaZ Antti Paawlllainen on
ivnzzaTSa työllään aikll2n saanut suuria
taloudellisia saawututsia, luomalla pitä»

jän suurimman liitteen. Sitäpaitsi on
Hän ollut TeriMn kylän toimeliaimftia
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miehiä, ollen kansakoulun johtokunnan,
tirlkllneuwllZton ja kunnallislautakunnan
jäsenenä. Hän on Terijoen kansakoulun
llllljentamisessa tehnyt uutteraa työtä.
Innoßtuneeua, kansanomaisena miehenä
on hän ollut mukana, kun on ollut joku
uudiZtustysymyZ wireillä. Olkoon hänellä
loielä tilaisuutta tehdä työtä kylänsä hy-
wälsi.

Esa Mustonen.

Maakauppias Esa Mustonen on waZta

lvähemmlln ailaa «länyt Terijoella. Mut-
ta tällä ajalla on hän ennättänyt tehdä
paljon Terijoen hywäkfi. Waiktapa laaja

liikkeensä waatii paljon työtä ja wailoaa,
on häneltä riittänyt ailaa moneen suuri-
toiseen tehtätoään. Terijoen hhteiZloulu,
jota kutsutaan .Mustosen loulutsi" ja
«Verijoen lirlko ohxrt olleet ne laitokset,

, joiden hylväksi hän on tehnyt enimmän
työtä, Mteistoulun rahastonhoitajan e-
'pakiiiallistll wirkaa hän on hoitanut kou-
lun perustamisesta alkaen. KiiAoralen»
nustoimitunnan puheenjohtajana hän toi-
mi innostuksella. Kuuluu nykyään myös-

lin kunnallislautakuntaan.

Kun Kiwennawan kunnassa ..nuoret"
ainekset altoiivat ponnistella, oli heidän
ehdokkaansa kunnallislautakunnan esi-
mieheksi maakauppias Tahwo Kruus
qiamppalasta. Alussa he häwisiwät,
mutta woittilvat nimminlin lopulta.
Kruus oli kunnallislautakunnan esimiehe-
nä ja eipä olisi taitanut pian irti päästä-
tään, jos ei olisi jyrkästi, kieltäytynyt,
vaatimattomana, edistysmielisenä mie-
henä äänellä on palj n suosijoita ja ne
hänet eduskuntaankin lähettiwät. Wii-
me'Maaleissa hän kieltäytyi. Wiime ai-
liina hän ei ole cnään kunnallis:!ämään
ottanut osaa niin pontewasti kuin ennen.

Kiwennawan kunnan huomatuista hen°
riimitä puhuessaan ei woi jättää mainit»
fe-matta lirjllilija Mikko Uotisen
nimeä. JOJifto Uotinen on wielä nuori
taveS, puoliwälissä kolmattakymmentä.
Hcutia nuoruudestaan huolimatta hän on
ennättänyt kotiseudullaan saada monilla
aloilla ja paljonkin aikaan. Hänen lah-
Illiiaisuutensa ja kaikista hymistä asiois-
sa syttylnä mielensä on ioienyt hänet ri-
peästi työskentelemään kotiseutunsa hy-
watsi monenmoisissa harrastuksissa ja
pmchiZsa. Eiittäinkrn siwistyspyrinnöt

owat saaneet hänestä intomielisen kan-
nattajan ei ainoastaan Kilvennatoalla,
ivaan tola rajaseudulla. Kuuluen Etelä-
Karjalan 'Nuorisoseuran johtotun!aan jo
pitkät ajat, on hän ollut tämän walistus-
järjestön innokkaimpia työmiehiä maa-
lunnastamme. Kiwennawalla hän on ot«
tanut osaa ahkerasti kunnalliselämään
piuät ajat, ollen m. m. yksi toimeliain
Terijoen kunnan perustamisen ajajista.
"Terijoen yhteiskoulun perustajain joulos-
fa hän on ensimäkinä mainitta»».
Toimittamallaan „Terijoki"-lehdellä jll

lulkaisullaan ..Kannaksen koteihin" hän
on ajanut kannaksen taloudellisia ja siiviZ-
lyksellisiä asioita. Samoja päämääriä on

hän muullakin kirjallisella toiminnallaan
tllilottanui.

Kirjailija Uotisen työkyky ja harras
työinto on hrielä warmaan kannalsen h>
Walsi paljon aikaansaan».

ftutoat olvat nht loppuneet, mutta ei

sentään miehet, joista mainita täytyisi.
maan kirUoherra Hertzin,

Kiwennanxln kuirtakotouksen enfimäisen
esimiehen, rowasti Nelandcrin, innostu-
neen kunnallismiehen y, m. Innokasta
työtä he owat tehmut luntamme hywäk«
i, Eläköön heidän muistonsa meitä kail°

lia työhön kehottaen ja innostaen.
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Perustettu v. 1862. Omat varat noin Smk. 39,000,000:

Täydellinen pankkiliike.
Maksaa talletuksista 6 kuukauden irtisanomisella

muuttuvalla korolla , j /ii oi
karttuvalla talletustilillä j * ' 2 1°
Juoksevalla tilillä hyvitetään 2V2 %.

Arvoesineitä vastaanotetaan säilytettäviksi ja tresoori-
lokeroita vuokrataan.

'WWWWWW'i ■ ! ~n
Oikeus- ja poliisilaitos.

Eihän se elämä näin rajaseudulla tah-
do oikein kaikkein paihainin olla . Eten-
kin täällä, jossa entinen elämä on ollut
hywin kiijaivaa, tuntuivat sen lvaikutuk-
set hhlvin hytvästi. Ennen tvanhaan oli
salakuljetus hywin yleinen. Lahjotusmaa-
olot kylwiwät kamalaa siementä.

Mitä yleensä elämään tulee, ei siinä
suurempia rikoksia ole ilmennyt. Jokunen
murha muistetaan, ei muuta. Mitä tap-
peluihin tulee, niin olvat nekm enemmän
hartooja. Ennen lvanhoan suomalaiset ja
tuenalaiset ama sunnuntai-iltapuolen
kuluksi toinen toisiaan pehmitteliioät.
Ulkoapäin tuleivat olot owat pakottaneet
lisäämään poliisiwoimaa. Siinä 1890
oli täällä tvaan 1 poliisi ..leritka". Jos
sattui juopuneita, nuhteli ..lerikla": me-
ne pois, sattmi wielä herrat näkemään".
Pidettiin näet häpeänä sitä, että paikka»
luntallliset nähttäytyiwät juopuneina ke-
säwieraille. Jos juopunut ei totellut nuh-
telua, otti „lerilta" hänet selkäänsä ja
kantoi putkalle. Näistä matkoista se muo-
dostui tuo tuttu laulu:

-' »Titaarm poltettiin
ja poliisilla ajettiin".

Tapaukset, jolla oivat kaikille tunnet-
hija, aiheuttiwat poliisiwoiman lisäyksen
Terijoelle. Terijoen nimismieZpiirissä on
näkijään 1 nimismies. 1 apulaisnimis-
mies. 1 poliisimestari, 4 tomisaariota,
4 ylikonstaapelia, 15 mäkinaista kons-
taapelia, 15 ylimääräistä konstaapelia,
12 latsukonstaapelia ja 8 etsiivää kons-
taapelia. Sitäpaitsi on pitäjässä Kilven*
naivan nimismiespiiri j» Raiwolan ni-
mismiespiiri.

Jos katselemme hiukan poliisilaitoksen
toimintaa, huomaamme että se on tehnyt

uutteraa työtä järjestyksen ylläpitämis-

seksi. Tänä wuonna on jo pidätetty 812
juopumuksesta ja rähinästä. Täällä o-
tvat yleisenä witfaulsena n. s. „tsai-
noit', joihin joutilas kansa kokoontuu.
Niihin tahtoivat sitten salakauppiaat pyr-
fift. Niiden hämittamisetsi on tehty uut»
leraä työtä. N. 1910 otettiin näiltä ta-
lawarittoon 1062 pulloa wakijuomia.
Tänä wuonna on jo otettu seuraaloat
määrät: tammikuussa 119 pulloa, helmi-
kuussa 43, maaliskuussa 21, huhtituus-
sa 29. toukokuussa 02, kesäkuussa 120.
Mitä tulee wuoden loppupuolen kuukau-
siin, tulee niissä takawarikloon otto wie°
lä suuremmaksi, iillä nyt on aika . joi-

loin muut 'aupat ei ..rotsi", ainoastaan
wimallluppll. Hulliwnniston puolelta
pantiin syytteeseen 1910 salakuljetuksesta
IS6 henkilöä. .

,^'

Lääninwankilaan «n iitolaisuudesta
Terijoelta tänä lollonna pasfitettn 152.
Wiime wuonna oli niitä 292. (Sijjilvä
osasto pidätti warlauteen epäiltynä 133

yenkNä. Ileisön puolelta tehtiin järjes-
tysosastoon tänä wuonna ilmotuksia jo

1035, etsiwään osastoon 160, wiime
wuonna 203. Kellomäen wartiokonttoris-
sa pidätettiin 1910 yhteensä 210 hen»
kea.

iCSiä tulee ..korkean oikeuden" täyttä-
miseen, on se hywin yleistä. Täällä'N-
räjöidään hywin mielellään. Syystäräjät

aliawat lokakuu 15 p:nä, lestäwöt ttmo-

den loppuun. Juttuja on noin 1,000.

Naman werran kestäwät kewätkäräiät ja
juNuja on saman »verran. Sitäpaitsi on

Terijoella toielä lesäläräiät 3 kuukautena,
!esä- heinn« ja elokuussa, ne lestätoät
aina puoli 'uulauKa ja on juttuja nussii
noin 350 kuZsalin kuulaudessa. Mitä jul«
tuihin tulee, uwat ne suureksi osaisi «*!*

tajuttuja tai turhanpäitväisiä riitajuttu»
ja.

Suurin juttu, joka täällä on ollut, «n
Herzensteinin juttu. Tuon wapaamielisen
professorin murhaan sekaantunut Wenä-
jän kansan liitto teki tunnetut hyölkäyk-
fensä oikeussaliin. Tämän surullisen ju-
tun päätti surullifeZti murhaajille am
Kettu armahdus.

Tämä kuloailu, luitva kuin oileusjut»
tupakin» ainakin" päättyköön niiden toit»
lamiesien luettelolla, jotka meille «pet-
tatvat: «antakaa keisarille kuin keisarin
oivat ja Jumalalle kuin Jumalan olvat".

Tuomarina on laamanni Rob. Selin,
krumwnwoudin toirla «n awoinna, henki-
kirjunna Pekka Paawolainen, Kiwenna-
lvan nimismiehenä A. Hagman, Terijoen
Aug. Hyyryläinen, apulaisena I. 28.
SundqwiZt, Raiwolan K. Pesonen, Te-
rijoen poliisipäällikkönä Uno Hillman.

Urheiluelämästä
Kivennavalla.

Urheilua harjotetaan rajaseudullakin,

ei sentään niin suuressa määrässä luin
Nowoje Wremja kulvaili Terijoen wii-
meistä'laulujuhlaa mustatessaan. Urhei-
luharrastus Terijoella alkoi wuoden 1902
waiheilla, jolloin perustettiin woimisttlu-
seura „Wilkas" nuorisoseuran yhteyteen.
Wähän myöhemmin perustettiin myöskin

viuokkalaan urheiluseura. Uiheilukilpai-
mihin kiinnitettiin huowwta tuossa 1904
ajalla.

Nykyään on olemassa kaksi urheilufeu-
raa, Terijoella urheiluseura Ryhti, perus»
tettu IWV ja Kellomäellä Zuikkarit, pe-
rustettu 1909. Sitäpaitsi harjotetaan

urheilua nuorisoseurojen yhteydessä.
Urheilun edistämiseksi on perustettu

erinäisiä pokaaleja. Ensimmäinen oli
raittiusseura stajalan ja Kuokkalan nuo-
risoseurojen wälinen kiertopalkinto,
jonka Rajala on looittanut omakseen. SB.
1910 perustettiin 5 km. Iviestinjuolsupu-
taali, josta manllfemamme urheilu» ja

nuorisoseurat owat kilpailleet. Sen on
woittanut ensiksi Kellomäen Luiltarit, sti-
ten KeZlikuolklllan Pisara-seura ja tvit»
melsi Terijoen Ryhti. Hiihtopokaalit on
perustettu matkalla Terijoki—Valkeasaa-
ri. Pokaalin moittimat Kellomäen Luil-
karit. Niime kesänä perustettiin pokaali
wapaassa urheilussa. Sen Moitti Kes»
likuottalan Prsara, muita sillä olikin e-
dustajana mies sellainen tuin A. Peso-
nen.

Urheilukenttien puute tefee suurta hait-
taa urheilulle, mutta siitä huolimatta on
ollut innostuZta huomatta lvasfa määräs-
sä ja tuloksiakin on saaroutettu aila hy-
wiä. Mainitsemme tässä muutamia tu-

Miia: Juoksu 100 m. 11.7 sek.; 400 mtr
58 set.; 1.000 mtr. 2 m. 54 sek.; luu-
lantyönti 21 m. 22 sm.; kiekonheitto 55
—6O mtr.. keihäänheitto 75,—80 mtr.
toteuskSpy 150—160 cm., pituus-
hyppy 5 m. 03 cm,, seiwäshyppy 2,70
3,30 cm. Urheilijomn mainittakoon:
Satte Perholll, Juho A. Teppänrn, Hj.
Huhonen, A. Kurkll, Helminen, Sintonen.
Honkanen, E. Kaulio, M. Pöllänen Y, m.



3 N:o 231 - 1911

ni_ toisessa päässä ia pudotetaan mereen, i
C Neitosia aletaan nui ..lappaa". I

) - Kun toextio on tatfottu, loeöetääii fe l»e° I
tonuoraua takaisin, «aadaan pääasiaa-

\ ysr\m. 'a fuoreita eli "Norssia" iuten sanoman.
/££, SVTtéf iä saadaan jonkun hailia wä-

*>än .haiwoin jofu suurempi tala. Nom
i>ttn seuduissa palaamat talaslajat ta-

/ ™S5' \
la 'f,n ** "Uaasjelll' owai rannassa eli
toieÖ «än lalm ..raasselille" totia. Xiufe*

'|':© ' minen taftahwu siten, että lutija ottaa
l lasiin „päitän" kerrallaan s. o. 5 lappa-

letta.

K««santYUPPi. ~*ioin kW* ll wiilon kuluttua tekee
~-~—•—»—•____ M__ »raasseli" tilin kalastajille. 3!« oliwat

t ennen juhlia. Raassclin piti tuoda olut-Rc)l3SlUnS€Sf3 t<l ia antaa tDätjän 3il-
„.

loin kalastajat lauloiwat ja iloittiin wai«
Kivennavalla. w°'sta

H.alwikalastusta kestää luonne huhti-
Kalastusta harjotetaan Kiwennawal- luuhun,

la määrälsä. Pohjoiöo- Kewätpuolella aletaan harjottaa n. s.
fiSja harjotetaan järwikalastusta pääa- ..harlnojen toerkkojen" lalastusta. Niitä
siassa «miksi tarpeiksi. Tällaisia järloi» lasketaan matalin,piin wesiin, noin 3
siä seutuja owat Rantakylän ja Ahjär- tm. rannasta. Jonkun iverran harjotetaan
loen kytän seudut. Lähelle tirkonktstää kalastusta taimella onkimisella ja koukku-
myöskin ulottuu järwiä. Samanlaisia o- jakin Maliin lasketaan. Kun jää alkaa le-
toat myöskin lalkalan ja Pitkänjärtuen loäisin tulla heikoksi, lasketaan Harmat
seudut. Etelämpänä on kalarikas Hauki- loerkot jään alle ja odotetaan jään läh-
jiiiMi. Folilalaslusta harjotetaan wä- tää. Jään lähtö ryskeineen ja paukkui-
hemmän. Rajajoesta on Maitea kalastaa neen panee isommat kalat liikkeelle. Kun
nykyaitoma ja 3taiwolan joki ei ole erit- jää on mennyt ja meri mapaana aaltoi-
täin talarilaZ. Lee, sitte haetaan wenheillä merkot pois

Warsinainen kalastus tapahtuu Suo- ja useina muosina on saatu hymiäkin saa-
menlahden rannalla. Tämä ranta-alue, liitä. Talmisaikoina käytiin ennen „ma-
N«in 23 kilometriä laaja alue, on koon- jalassa" ja Inkerin puoleisella rannalla
.tui kalastajia luoksensa. Varsinaisia ka- kalastamassa, ei juuri nykyaikana. Tal-
lastajakyliä omat Terijoki, Kuoklala ja mifalastuksen määrällisin puoli on jään-

Kalastustomat ja -ajat repeämät. Tosin eimät nämä Terijoen
owat näissä niin samanlaisia, että tu« seuduilla oli niin usein uusiintuMm ei-
mailemme tässä ainoastaan Terijoen ly- mafia niin MaaiaUifiakaan, ftiin esim.
ian kalastustapoja, siten tulee luMatuksi «oimiswlla. Waan tuntumia maurioita
myöskin toisien kylien talastuZtaMat. ne monasti täälläkin tuottamat.
KuMailusfamme tulee meidän pysyä hy- ,WesakalaZwZ on miime aitoina tuntu-
Min ylimalkaisina, muuten tulisi «sityk» masli Mähentynyt. On kyllä Mielä pienem-
semme liian laajakst. p; kantajoukko, joka pitää kesäisin kalaZ-

Kalastus on talmifina ailoina Tcri- 'nista pääclinlcinonaan. kalastusta har-
joen larkeinrpiä elinkeinoja. Kalastusta j«tetaan pääsiassa lverkoilla. Kahdella
on harjotettu ManhoiZta ajoista saakka, kalastajalla on yhteinen wenlie. Werkot
Kakaswstapoihin liahden on tapahtunut lasketan iltapuolclla väiloää. Pois ote*
"erittymistä, mutta onpa paljon säilynyt- taan aamulla marhain, usein tuossa 4
'iin aiwan alkuperäisessä muodossaan. seubuiZsa. Suuremoia saaliita ei ole
Wanhoma aitoina oli nuoUatalastus hy- miime aikoina saatu. S? mikä saadaan,
Min yleinen. On ollut aikoinaan k!,lä- myydään pietarilaisille kesämieraille.
nuotta, muita sittemmin on useita talo- „P,tkää siimaa" tälstemän jonkun merran
ja liittynyt yhteen ja siten hankittu nuot- ja isoja rysiä lvähäsen. Onkimista pää-

ta. Talosta tuli lähettää niin monta «siassa Maan huiviksi. ..Tarpominen" ja
mieZN kuin monta osaa tullakin talolle kesänuotat omat tarkkaan jääneet pois.
«li. Pääasiassa harjotettiin kalastusta Syksypuolella alkaa lohen kalastus,
nuotilla talmisaikaina, mutta myöskin o- Tiiihen käytetään lohiMeitkoja, jotta las-
talsi kesällä. S«W lvartem oli ralennet- letacm"hymin mataliin mesiin. Tässä lo- <
w suuria „jaaloja". jotka tarmitsitvat henmlastutsessa täytetään, nylyäan to-
soutajiksi usean Miehen. Wielä noin 10 fj n hariuemmln, paria hymin omituista
Muotia takaperin h«rjotettiin nuottakalas- kalastustapaa. On tunnettua, että lohi
lusta, mutta fiuoin piti käyttää jo „uu- syksyllä pyrkii merestä isompiin ojiin.
denVrtvnmiehiä" apuna, he paitlasimat Vkren aallolto mtvallisesti tähtää ojan
nuottaa ja olimat ..mestareita". Nuotta. etta niissä C ; ole loettä kuin käm-
kaläsiutseKta on tai luomutru siksi, eitä menen korkeudelta. Kun nyt lohi yrittää
se tvaaiii paljon yhteishenkeä, on suuri- ojamr, joutuu se miltei tuimalle maalle.
töinen ja nykyiset ihmiset omat heikkoja [aa lohen helposti kiinni käsillä,
entisiin Merraten. RyfäkalaZtusta har- Ennen saatiin tässä kamalla monasti iso-
jorettim myus entisinä aikoina jotenkin ja!in lohia. Toinen omituinen lohenpyy-
tuntuwasti. Pitkiä aikoja oli tämä ka- hyZtystapa on ojista käsin ottaminen. E-
lastustapa unhowlsissa. kunnes Miime ojagfo 0n fulru . <gc yöllä sulet-
ailoina on taas alettu hankkia rysiä. Ny- tiin.

W<,sj juoksi mähiin ja tulisoihdut
kyacin käytetään isoja rysiä. Saalis niis- &s&s kulettiin pitkin ojaa ja kasin c>-
tä on ollut yymänpuöleinen. tc+ttitt kalat kiinni. Kun sattui iso kala.

Mutta marsinainen kalastus tapahtuu nft n ei hiosti antanut, maan uitti
melloilla. Talmikalaswsta Marten ale- useasti ottajansa. Wiime aikoina kun
taan Merkkoja ja falastusMehleitä lait- laitellaisia lilamesiä johdetaan ojiin, el
taa kuntoon jo loka- ja marrasluussa, enää mielellään nouse, joten tämä

MaNnta on hymin tarkkaa työ- kalastus on hymin huonontunut. Kun
tä. Ennen ostettiin sellainen Merkko, jon- mainitsen että ensi Dden aitana
ka silmästä kahden kopeekan raha meni onfnn kerran ennen ..hamarakaloja"
lämitse, nyt sellaisia, johon peukalo me- pyydettiin, niin olemmekin käyneet pääa-
nee kynnenperää myöten. Wanhnt »verkot a tärkeimpien kalastustapojen ku-
otetaan myös esille, emännät ja tyttäret loppuun.
ottamat „läMyt" esille ja alkaa paikkaus. hallaista 0n pääpiirteissään kalastus.
Metsästä hankitaan „salat". joilla tapah- Mitenkä se kosma tekijänsä, siitä muu-
tuu uitto, tuodaan käyrä salonawain jc sana. Taimen saalis on noin 600
roklanuoria Marten kokat. Pieniä kimiä markkaa. Sl)yspuolella on saalis aina
ioftistellaan ja tatsessaau sooimia tiilen- l)«lmituun lopussa' saanii !vä-
päitä ..partfoiksi". Puodista ostetaan nct Täsia on seurauksena, että kalaZ-
jalkoihin hymät pietarilniset „mahnik- joutumat ..raasselille" luelkaa. U-
kallt", ne terwataan taikka tahkonjauhol- jää Mielä painamaan „Meriiowe-
la moidellaan. katsotaan, että maj.Ve- fat", joita syksyllä on tullut tehdyksi, «e-
-pit olvat kunnossa ja että on hymät „ro- salalaZtuksen tuloista on luaikea sanoa.
toNat". itierää jäätä Marten loarataan saadaan noin 3—lo marttaan paiwältä.
jääteftit. eitä saadaan kelkassa ottaa hy- loisinaan tietysti mähemmäntin.
.oö» kyytiä ja katsotaan että kenkä on hy- Kalastajat oMat järjestyneet. Hejllä
lvässä lunnoJsa. yleensä ollaan hyivil. m ja oivat he perustaneet it-
odottaman näköisiä, käydään rannassa ylleen »Mustusrahaston. Tästä rahas-
mähän Mäliä. Odotetaan milloin puoiei- he antamat lainoja merkkojen °Z-
h'n tulisi „inlerikkoja", että Moitaisiin Marten. Tämän rahaston perustami-
nähdä minkälaista ilmoja tulee taimeksi. jecn Zannusti heitä se seiNa. että M. 1909
Näin luluu syksy. Täytynee mainita lvie- heiltä meri mei merkkoja suuret määrät
iä ..raasselien" hommat. „Raasselit" he itse joutuiivat suureen kurjuuteen,
omat miehiä, jotka ostamat kalastajilta haimat fMoin kyllä senaatilta hätä-
kalat ja lvielvät ne Pietariin. He omat apua amustusta. Monen kuukauden
jo syksyllä toimessa. Antamat rahaa ja ptxå§jtä senaatti rakkasi heidän pyyntön-
!alastustarpeitll kalastajille, saadakseen Entäen heille 1,000 markan lai-
yeitft itselleen timmtetytsi. ra< mutta samalla asetti sille sellaiset

Tulee sitten fe kultainen joulukuu. He- tM oli mah boton niitä täyttää ja
ri kun meri alkaa jäätyä, owat kalasta- Iflina ]&l saamatta,
jat jäällä. Miltei joka syksy he uida ra- mmmm^ammmmmm^mm^mma^

i »aloittamat heikolla jäällä. Mutta miiZ
siitä. Saunassa kuilvataan ja yritetään _. ._ ...

uudelleen. P'«nla lilasfoa.
Mf« tapahtuu seuraamalla

tataalla- todistukseksi siitä, ettei tuo huMila-
Jäähän hakataan. „a,vannot", „Sa- asutus ole edullisesti kaikkialla maikutta-

lon" amulla uitetaan metonuora jään al- nut, mainittakoon, että Äyräpään kihla-
le ja sen amulla ioedetään merkko jään kunnassa M. 190«-oli ainoastaan yksi ti-
alle. LLerlon kumpaankin päähän tulee lan kun ne täitä Muon-
..partsat" nuorineen ja kotkineen, jolla m lo¥ami saiamääiään.saa merkon ylös. Tamallisesti pitämät _. r r . . ,

„
.... .

»v ~,.*' u l -t l on tt Ulosotos a oli tuomioita m. 1900 ,a--kalastajat 12 merkloa, toiset 20 merkkaa. ■Talwisaamuin» lähtewät kalastajat liik- «msfa kihlakunnassa 1971. nykyjään to- .
teelle tuossa 6 seuduissa. Joukossa he kul- hoatvat ne lolmiseen tuhanteen.

' kemat. Noin 4 !m. rannasta on „tupat- Miten kunnan ivelmotuksei tulemat kai-
Siinä istutaan, tupakoidaan liitsi, siitä mainittakoon, eitä Muosina

ta kerrotaan wpaltajuttuja. Tupakka- fai Kiwennaman kunta mak-
MieMta lähdettäessä aletaan hajota ku-

. . . -0 -n~ »i „.... _„ \aa kesiiiiemarien ylläpitoon 08,110 mk.,
lin omalle pankalleen. „Paaamannolle
teydaim „maja". Asetetaan kepit pyZ- siltain 16.240 mk., lumi-
tyyn ja niinimaita niiden päälle. Asete- «en zivetoon 32,253 mk.. Yhteensä siis
taan metonuora kokkaan, joka on merkon f J07 rnf. liikenteen eduksi. Samoina !
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; "~"B1Täten annan arv, yleisölle tietää, 11
että olen avannut uudelleen a D

Leipuri- ja Kondkoriliikkeen
Kauppias Lindgrenin talossa Äleksanterink. 23. I

Saatuani työhuoneuston, joka täysin tyydyttää nykyajan vaatimukset, voin siis tarjota 1 B
arv. yleisölle mitä puhtaimmin ja parhaimmista raaka-aineista valmistettua Ruoka*. Kahri-, I H
ffee- y. m. leivoksia sekä Kaakkuja. I I

Kunnioittaen I B
14640 F. K o m u 1 a i n e n. |
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\aUt\nelta suututa Mw*an atetinu^setta.
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Tekee pesun puhtaaksi! malehti. ------ |
Ei vahingoita pesua! i
Säästää aikaa! B
Säästää työtä! sus EDULLISIN ILMOITUS- I
Saastaa rahoja! W
Vähentää taloudellisia kuluja! LEHTI ILMOITTAJILLE .!. .!. |
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HOV{„ Sanko-Taskulamppuja
suurin varasto halvimpiin hintoihin. Jälleenmyyjille alennus. Pyytäkää hintaluettelo.

PUm HS A- l ländlulain Sähköliike.
K MJHEUtP Viipuri, Katariinankatu 7.

suppHindKiinL JKäärepaperia t. 1. konit..
A. T. Lindholmin Sähköliike.

Viipuri, Katariinankatu 7.

Perjantaina Lokakuun 6 päiväi 3

UMft tktaHttria bp
A. I. Schahoff, Terijoki

Sähköosoiic: SCHAHOFF, Terijoki. Telefooni N:o 37

Varasto ja myynti:
Rakennusvalutavaroita. Ra-

kennustaoksia. Nauloja kaikkia
eri lajia. Sementtiä, Kalkkia ja
Kipsiä. Tulenkestäviä Tiiliä ja
Savea. Ikkunalasia ja hiottua
PeHiicsia. Kaakeli- ja Peltiuu-
nia. Kattopeltiä, mustia ja gal-
vaniseerattuja. Kupari , Mes-
sinki-, Läkki- ja Sinkki peltiä
Kanki-, Vanns- sekä Vinkkeii-
rai/*aa, Ratakiskoja ja Rataoalk-
kia. Putkia ja Putkenosia. Kiil-
Soitettuja Saviputkia. Talouska-
luja. Metalleja, Urhsiiuesineitä.
Linoleumia ja Tapettia. Finko-
pahvia ja Paperia. Maaliaineita
jaöljyjä. Turvepehkuaja-muitaa
Riviä, Puuvillaa. Asfalttihuopaa,
Asfaltti lakkaa. Työkaluja: Puu-
seppiä, Kirvesmiehiä, Muuraria
ja Kivityömiehiä varten. Kamii-
neja. Ketttiöpiisejä. Laivata r-
peita y. m., y. m.

Haarakauppa Kellomäellä.
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IcteilSisleisllolilipp
Viipuri, Karjalankatu 11.

Suosittelee: Suuresta ja hyvän laj
rastostaan vahvoja ajanmukaisia, ti
siä Zesiiith, Omega, Invar y,
Boja, kullasta, hopeasta ja teräkses
mahonki-, tammi- ja pähkinäpuuka;
tettuja Seinäkelloja, hiottujei
lasien kanssa, kuin myöskin neljännes-
tunnin kaunisäänisellä lyönnillä. Kul-
tasia kihla- ja vehkimäsor-
cnuksia. Doubletauanoitä-
Taskusähkölamppuja y. m

Kellot myydään useamman vuodet
takauksella sopimuksen mukaan. Kor-
jaustyöt tehdään huolella ja tarkkuu-
della. Hinnat ovaterittäin kohtuulliset.

¥

14881

j.P.Cäbkä
Raivoia»

åsioimis- ja Välitystoimisto
Kangas- Tupakka- ja Lyhyt-

kauppatavarain
tllkolaisia Kankaita

mallien mukaan alle kilpailun.

NiiPuriZia, Karjalan Kiijapaino-Ozalcyhnön Kirjapainossa.


