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YYKKd 3A TOIVANEN
Puhelin 1310 Viipuri, Maununkatu N:o 4

Nopea toimitus.

Puhelin 1310

Edullisin ostopaikka jälleenmyyjille. Alhaiset hinnat.

Matti Pietinen
Puunjalostustehdas :: Huonekalukauppa

VIIPURI

Konttori ja kauppa Tehdas
MeKMntorinKatu 31, 2:oea kerros. Puh. 206 ja 13 30. Suokatu 9. Puh. 8 28.

Valmistetaan kaikenlaisia huonekaluja ja huo-
neiden sisustuksia sekä rakennuspuusepän teoksia
Varastossa höylättyä ja höyläämätöntä koti-
------ ja ulkomaista puutavaraa.

Luonnoksia ja hintatarjouki m laaditaan auliisti.

nalli Oraia
Viipuri

Hedelmä- ja Sekatavarakauppa
Bantatienkatu 5. Puhelin 474 (Vastapäätä asemaa)

HUOK! Huokeat hinnat
Pikainen toimitus.

Pekka Paja BPJ
HB

Uusikirkko

Vaate- ja Sekatavarakauppa
hyvin lajiteltu varasto suositellaan.

Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö

suoni on vaKuutetiujen oma henßivaKuutus-
laitos.

Koko voitto yksinomaan vakuutettujen hyväksi.

on pohjoismaiden edullisin henKiua-
kuutuslaitos.

suoni
Suurin voitto-osuus. Edullisimmat ehdot

suoni on suurin pohjoismainen henkivakuu-
iuslaitos.
Vakuutettujen luku yli 100,000 henkilöä. Henki-
vakuutuskanta noin 330,000,000 mk.

suoni on vakavaraisin pohjoismainen henki-
vaKuutusiaitos.
Vakuutettujen lähes 80 milj. mkaan nousevia sääs-
töönpanoja turvaavat samankokoinen vakuutusrahasta
ja G l /» milj. mkan omat käteiset rahastot.

TurvaiKaa omaisenne ja vanhuutenne päivät
valuttamalla henkenne

Keskinäisessä Henkivakuutusyhtiössä

suonESSfl.

Asiamiehiä Uudellakirkolla:
Opettaja P. Terho.
Kauppias O. E. Hytönen.
Kauppias J. Hietanen, Halila.

Kellosepänliike ■ Viipuri
Katarinankatn 13

Saurin ja monipuolisin varasto
Hinnat alle kilpailun

Tilaushinnat! Viipurissa: */i ». 12:—, Vi t. 6:26, >/« » 2:2b, kuuk. Vastaava toimittaja r *5 llmotushinnati Suomesta: 9 p:iä tekatin edellä ja7 p:iä tekstin jäl-
-70 1:26. Maalla (postissa tai suoraan lehden konttorista): Vi v. 12:—, Vt v. > UTn cnnFßEUiaaiu keen palstamillimetriltä; Venäjältä ja ulkomailta: 16 ja 12p:iä. Tekstisivuilla

6:60, »/« v. 3:25, kuuk. 1:25. Vtoi|allB: V, v. 6r„ »/« v. 2:76 r., V« t.
„, *■" ■ V *"??!«,-.

...»
emi sivun hinta lisättynä 20'/,korotuksella. Iläärätystä paikasta ulkosivuilla 16

1:50 r. Amerikassa: Vi v. 4 doU. Millalla ulkomailla: V, v. 20 mk. Tavataan toimituksessa klo 12—1 päivällä. . /0 korotus. Vieraskieliset ilmotukset suomennetaan. Kuolemailmotukset 4
. mk., jokaisesta värssystä lisää 1:50, surusaatosta lisää 2 mk., kiitoksesta 2 mk.

11 PMasiamlM Matariaaai hra Mk. Edgren, kirjakauppa. BoJibm. Syntymä-, vihkimä- ja kihlaus-ilmotukset 2 mk. Telefoonissa el oteta lino-
> KoHrineHHaa yji. a. 8. Aleksanterink. 19, av. klo 10 ap.— l2 yöllä. taksia olka tilauksia. Enemmän ilmotettaessa myönnetään alennusta. :« y*

Uudenkirkon
numero

1911
Leitden konttori i

Aleksanterink. 19. Aroimia <—? päiv
Taloudenhoitaja

tavataan konttoriau 9—ll, 2—B, s—?

Yksitysnumerojen Uinta 10 p

Kun kännistä tikkiä vaatteisns' tahdot,
Ja kokkaros hyötyä samalla katsot,
Käy kiireesti ALBIN KEMPIN luo.
Hän halvalla „Kayser"in hyvän suo.

Jos sarkaan, nahkaan tai BJ&kflAt,
Sä tahtonet tikin kaonihin,
Niin „Kayser u aina on valmiina
Vuoakynimenet ompelee vahvana.

■
Vaikk' linnoissa nljaissa koristus,
Matalan majankin somistus
On sireus, komeus „Kayser"in;
Ja kuuletko? Käynti on hiljaisin.

TUKKUKAUPPA
Viipuri, Aleksanterinkatu 27. Telef. 789.



rwTföj 26i - i9ir

Viktor Hovingin Kirjakauppa
Eatarinankatu IL Tel. 6 06.

Suurin varasto Kotimaista sekä ulkomaalaista

11

WW

Rakennusmestari
Suorittaa halvalla ja joutuisaan kaikkia alaan

töitä kaupungissa ja maaseudulla.
Telefoon 4 63. Viipuri, Rautatienkatu 3. Telefooni

ff
Omistaja GUSTAF AXI

VIIPURI
Rantatien aseman vastassa.

Xä

KARJALA

Éjllii
Viipuri

nkätu 16.

KALJA
■ Telefooni 352.

»»" "

A. Rehn
Kellomäen as.

siin y. m. töihin.

Christy
Borsalino

Kaupanvälitys konttori

V E R"
ja G. Simeon.
oh;oisk. Kirkon luona.

Välitämme
Huvilojen, tilojen ja maapalstojen
ostoja ja myyntejä

Kuokkalassa, Kellomäellä, Terijoella g. m.

Maiden hinnat S. V. H. varsilla ovat alk.
30 kop. neliösuli korkeampiin hintoihin.

Otamme vastaan myöskin maapalstojen mittauksia ja maatöitä
seka omaamme tunnolliset ja hyvät urakoitsijat huvilojen rakennuk-

Kuokkalan Höyrysaha.

Kiinttlstön Palortuiustoimisto
fSaSIKBIOHIKES

Hattuja
0. J. STRANDELL^
HERRAIN VAATETUSLIIKKEESSÄ.

KONEKAUPPA O.

ÄÄTRÄ

m
i

Y.

Ehdottomasti halvimmalla
saa

Kengät ja kalossit °^

Punasenlähtean torin varrella, Lukusalin vieressä. Telefooni 11 29.

mSM^aMMMMSMMM
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VIEFURS

rimiiiiiiism
PUHELIMET 115 ja 2GB

Hedelmäpuita ja pensaita, Koristepuita ja pensaita y.m. taimis-
ton tuotteita. Kaikenlaatuisia kukkia ja kukkalaitteita lähete-
::::::::::::::::::::::::tään maaseuduille halvimpiin hintoihin ::::::::::::::::::::::::

Kpl Viipurissa MkeMalii l
liljeip! Ijllpra ja hpiassa.
Hintaluettelo vapaasti pyydettäessä

knuluvia

4 63.

Perjantaina Marraskuun 10 päivänä

laivolan pussi-jakotelotehdas
--^>^^fefi

Omii F. S. SOHIN

-■ I -

~

I

Valmistetaan kaikenlaisia puu- ja pahviaskeja, koteloja seka paperipusseja*
Paperin värityslaitos. :: Työ ajanmukaista. :: Toimitus nopea. :: Hinnat
alle kilpailun. :: Hintaluetteloja pyydettäessä ilman maksua. .*. v .'. '.

\ X*: ■'. ;-j^^ ;}v '^Sh:^';'-j^-:--^^-^"r^t^^li^g^r v.' :■ --'■ 9M ->^;>
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VIIPURIN SÄHKÖ-
JÄ KONELIIKE

6. HASALIH
PBHJOLAHRATU 4
TELEFOONI 1759

Oynamokoneita
Sähkömoottoreita

Höyryturpiineja
~ Sähköhissejä

Philipslamppuja
Sähkötarpeita

Lämpöjohtoja
Moottorivenetarpeita

! TflyösHlsifl sflhkövölaistus- Jo vofnwnsiirtolal-
toksia. rr— jmstuflUßrvlolta UoalsekiL

m^å

-"^^^^^

ÖHS

HELSINKI - TAMPERE- VIIPURI - WÄASÄ

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

sekä tarpeita toimitetaan
edullisimmin.

Kyselkää —-. m ,

kustannusarvioitamme sekä hintojamme.

Hedelmä- Herkku- ja
Siirtomaantavarakauppa

J. Sippo
Viipuri»»O«0»«

Torkkelinkatu 12 Puhelin 13 62

5
•••••••••••••«••«o»

Suurin ja parhaiten lajiteltu
varasto g paikkakunnalla



Perjantaina Marraskaan 10 jpfflvSng

Ostakaa Mqallisuufenne

Suomalaisesta Kirjakaupasta
Torkkelinkatu 8, Puhelin 2 28.

Suurin ja parhaiten lajiteltu kirjakauppa paikkakunnalla
Paperikauppa. Konttoritarpeiden kauppa.

Tehtaamme alkittnja

KA&JAX.X

ipiirin Vesijohtoie
Omisi T. KOSKIMÄKI.

Kanttori ja Vesijohtopaja
Aleksanterinkatu 13. Puhelin 9 67.

ASETTAA
Keitööjohtoja, W. C- ja Kylpylaitoksia.

TEKEE
Toryifcajvoja.

MYY
Pumppuja ja Vesijohtotarpeita.

Pehko Silvennoinen
Herkku-, Hedelmä-

ja

SiiHtomaafavarakauppa
Mustainvelleslenkatn N:o 11. Telefooni N:o 12 18.

Tuurein varastoi Appelsiinia, Omenia, Viini-
rypäleitä, Karl Fazer'in y. m. Karamellia, Sflar-
melaatia, Suklaatia, Säilykkeitä & ensi luokan
Siirtomaatavaroita. Halvat hinnat, hyvä koh-
telu, nopea toimitus.

: I M
£..."■* -"■..•■{■■ ■' -■•■<-i-.S ?.3*.-:~<" '

> A-..-r^». : ■ < --V.- -±. tryt •»;-. - .- ->..-:.>,.-lj>». ir,

Hiekan Höyläys- ja Puuseppätehdas
(ent. Uno A. Mustonen).

Puhelin 3 60.

Valmistaa: Laatikkoja,
Ovia ja Äkknnoita tilauk-
sen mukaan kaikkia suuruuksia.
Huom.! Tavara parasta laatua.

1911 - N:o 261 3

E. BRUNSin

Kellosepänliike
VIIPURI, Karlalan ja Taavetinkadnn kulma

Suuri lajiteltu varasto tasku-, seinä- ja herätyskelloja, kellon-
keljuja, silmälasia, uusihopeateoksia, sähkötaskulamppuja ja pattereita.

Korjaustyöt valmistetaan huolellisesti ja hinnat kohtuulliset *

E W KRATZ IU OPTIKKO VIIPURI H

M Suurin varasto optilllsia esineitä,kelloja, H
gramofooneja, taskusähkölamppuja ym. 0

l™_ ™» 8il S

nm ui
VIIPURI

Ostaa
Korkeimpiin hintoihin lehmän, lampaan,
vasikan y. m. metsäelainten nahkoja

PUHELIN 10 58

suositellaan kestävinä ja halpoina.

Kirvun Buoratenibis
W. DIPPELL, Vä

Räätälinliikettä Viipurissa suositellaan.

Isoin varasto parhaita
englantilais,uutuuksia

Monenlaisia tarkin ja
kaulusnahkojavarasi.

Työ tunnettu parhain
ja KUOSKAS :-: :»:

Puhelin 297.
Pohjoismaiden Pankin talo.

OOOOOOOGOOGOOOOOOGO

M ~ IHusiamäki Om
Suosittelee hyvin lajitellusta varastostaan:

XJfi Viljaa, Kankaita, Kotimaiden teh-
jgbb taiden Jalkineita y. m., y. m. s s i j|||

9 Ajan huokeimenilla hinnoilla W
joi.

OOOOOOOHOOOOOOOOGOO

Kohtuulliset hinnat!

Diesen Vood Company Ä. B.
14808

Valmiita raatteita
Miesten pukuja ja pahtoja 22 markasta alkaen.
Naisten saketteja ja palttoja 10 » »

» hameita 6 » >

W Happosella,

Talousamtnattikoulun ruokalassa

Jeksanterink. 9, Alfayhtiön talossa,

tarjoillaan aamiaisia, läivällisiä

illallisia kuukausittain ja kerrottain.

Kaikenlaatuisia leivoksia aina saatavana
Tilauksia vastaanotetaan kiito!
Maasentutilaukset toimitetaan
Graham terveysleipäå ja

Paperossit

täyttävät suurimmatkin vaatimukset

F. i RETTIG « h
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VIIPURI

HUOffil.!

Heikki Auvisen

Lappeenranta■B
M Suosittelee palkinnon saaneita huopa- M
M tehtaan teoksia lämpiminä ja kestävinä, M
jfH Huopakengät valmistetut lampaan vii- §|

M loista ovat vastamyrkkyä pakkasta vas- §jf
jW taan, Tukkuostajilld edelliset ehdot. FZ
■■ SS

.-. »s; ■-. ■ %^^*::?mws^mg\

Uutuuksia!

jmm 1 ■

SALAKKALAHDENKATU 6.

Ainoa tehtaan jSlleenmyyjS
Savon ja Karjalan mailla.

Parhaat aineet!
Tyo kestävää!

>4U.-^a

Uutuuksia!

■a

hkqH

KARJALA Kcrjåatalna MunstuM 10 päivänä

■ -------

■ g

i Juho Hietanen j
B ■s ■■■■■■■■■■Uusikirkko, Halila ■■■■■■■■■■ ■
■ ■ ■ ■
N D Suosittelee hyvin lajitellusta varastostaan Koti- ja Siirtomaan- S ■
B 0 tavaroita. Edullisin ostopaikka paikkakunnalla. » ,

■ ■ ■ ■■ ■ Palovakuutus 0. Y. Pohjolan w ♦ ♦ »g g B ■H 9 Henkivakuutus 0. Y. Suomen J-Ä Q| |*tlfTH IQTAT ■ ■B B Tapaturmavakuutus 0. Y. Kullervon A *»*WÄAAAAO ä>W B> g B
B B BB
BB BB
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WWWWNMWWWWWW
Hyvla

Koivuhalkoja
myytävänä lautatarhassamme.

Säilytetään katoksessa.
Vedetään kotiin.

Thesleff & Cso.
Telef. 158.

WWWWIWWWUWWW

SUOSITTELEE siistejä huon* itäin ja ensiluokan ravintolaa.

A. TARVAINEN.

'

,»*..

Kaikenlaatuisia höylättyä ja höyläämättömiä

myytävänä lautatarhassamme.

Telef. 158.

Zm*T-

Sahatavaroita
Thesleff & Cso.

»»»»»»»V»N»»»»»»V»»»»»,»»»»V»»SS»SSVV»■ ■
Puutavarakauppias

Israel Ma
Uudenkirkon Kanneljärvellä S

Ostaa ja myy metsiä, halkoja ja hirsiä. S
Monivuotinen kokemus. Liike hyvin ■
tunnettu, sekä Pietarissa että Suomessa. ,

1 F. KOMULAISEN K
I [eipuri- in fiondflttoriliiEe |
I VIIPURISSA Aleksanterinkatu 23 |
9

J UIDIIKSIU dullc lähetettäväksi. 1
I^SBBiS^ffiIBIBIBS&SSSHSIBI

Suosittelee maukkaita tuotteitaan.
Huom.l Erittäin hyviä Gra-
ham korppuja. Uutuus paikka-

kannalla

"WJT ♦ Jfl t| O paremmin palvella ostaja-

voiciöJcsöiii iän!isessäkauPuil-
- gin osassa ja sen ympäris-
töllä, olen avannut Haarakaupan entisessä Mendtfin talossa, Annan
kaupunginosassa, jossa kaupaksi pidän

M\\'& W»WariÉrpiia
ja jonka Haarakaupan, niinhyvin kuin myöskin Paäkaupan, Puna-
senlähteentorin varrella, pyydän sulkea arv. yleisön suosioon.

Elias Åström.

Kaikkein halvimmalla ostatte

Karamelli ja Suklaatehdas

disks i anto!
P. J. PyiKUfisen KoDnovfir]Bys ]o Remlalllne
PESULAITOS

O§fHM llffröffHll värjäystä ja kemiallista pesua, kuten herrain ja rouvaa
IIUU VuMUUII tuksia, mattoja, filttejä, oviverhoja ja kartiinia. Turkiksia

värjätään, y. m., y. m. Emännät, kankaankutojat ja käyttäjät huomatkaa?
värjäyttää ja suittaa kankaat liikkeessäni, sillä ne samalla nöyryytetään ja silif

Kunnioitten
ja Paketti os.:

kkänen Viipuri.
P. J. Pylkkä

Viipuri

ZWWUWML. 1 ' I I' I Lankat ja Laudat
K. Porthanin

Rakennusaineiden liikkeestä
Puhelin 3 93 Torkkelink. 4.

Perheen emännät!
Suosikaa Kaatavin Maljarl n hyvänmakuista ja rasvapitoista

talousjuustoa.
Saatavana uaeiata ruoka* Ja aekatavarakaupolata

Tukkuvarasto
Ernst GrönbergMlll
ita Bio I, 1671» PnhaHaTM.



Perjantain* Marraskuun 10 päivänä

Kir? «kylän

ftififnM
cusimnisen koulun perus»

te. jana.

Vuodesta 1872 alkaa kansakoulun
historia Uudellakirkolla. Silloin pan°
tiin alulle kunnan ensimäisen kansa»

perustaminen kirkoickylään.
AlruunftanijllT-a on mainittcwa lää«
nimme silloinen kuMernööri Cri Z-
tian Oter-Blom, joka mainittu»
na wuonna täällä tarkaZWZmatkoil-
laen käydessään kutsutti yleisen ko«
llncksen kirkonkylään, ehdottaen siinä
peruZtettaloai'si kuntaan kansakoulun.
Asia oli uusi ja outo ja sitäpaitsi ky-
syi kustannuksiakin. Siksipä olisiwat u»
kot mielellään panne?t mastoon. Mut-
ta kun asian takana oli kuwernööri, ei
juuri kellään ollut uskallusta siihen.
Olipa kuitenrin joukossa yksi, jolla o°

li rohkeutta wasiuZtaa ehdotusta,
muita pian sekin lannistui, fun ku-
wernööri Tutuu unikaan uhkasi heittää
hänit „hang?lle". Päätökseksi tuli
kuin tulikin se, että kansakoulu perus»
lettiin. Gamana wuonna ryhdyttiin»
kin sitten uuden fanfaroulirn rakennus»
honuniin. §ä jo seuraawana Msynä
V. 1873 saattoi koulu alottaa toimin»
lansa uudessa rakennuksessaan, jossa
se toliakin «n. Pojat ja tytöt oliwat

omassa luokassaan, koulu oli
siis paika» ja tyttökoulu. Oftpilasmää»
rä oli alkaessa 30, niistä 18 poikaa ja
12 tyttöä, muta lisääntyi se pitkin lu>

fUte:?otte. Tällaisena kaksoiskouluna
toimi se sitten wuoteen 1883, jolloin
se rniniietttin nykyiseen muotoonsa, se»
lak^nscckolllnksi.

Toinen kansakoulu.

Pari, kolme wuotta myöhemmin a»
lettiin jo hommata toista kansakoulua,
tällä kertaa rantaseudulle, Anttana»
laan. Homman etuPääsK on mim»
tniilseen plliklakunnan isäntämiehiä,
joista ansaitse? tulla mainituksi ttrielä»

kin elossa olewat Markus Toiwonen
ja nykyään Inkerinmaalla afuwa Is»
rael Ruokonen. Nämä miehet, muuta-

kansakoulu.

mtctt mutien paikkakuntalaiZten sekä
olletikin pltäjän silloisen apulaispapin
Edw. Richterin awustamana saanxck
km perustetuksi koulun 1877. Se oli
ensin aiottu alemmaksi kansakouluksi.
Helppoa tuo perustaminen ei suin»
loan ollut, sillä kansan käsitys kouluis»
ta ei tietenkään ollut mikään hytvä.
Koulu oli ylläpidettäwä yksityisten
kustannuksella. Siksipä saiwatkin pe>

usein kokea tylyä kohtelua,
hankkiessaan sille kannattajia. Saa-
tiinban se kuitenkin lopulta kannatus'
maksukin järsestetyksi ja siksi määrät.
tiin jokaiselta makan tilalta 3 ruplaa
ja läksijämeltä 1 rupla. »-Ml

Koulu alkoi toimintansa tmnmikuun
lopulla .ensin wlwkrahuoneissa, sois»sa opettajalle oli warattu asunnoksi
luokkahuoneesta eristetty pienoinen
nurkka, Seuraamana syksynä muutet»
tiin toulu toiseen wiu>krahuoneistoon,
jossa opettajalla jo oli erityinen asun»
ta. Mutta tämänkin huoneiston puut»
teellisuutta kuwaa sattuwasti opetta»
jan arwelu, ettei hän noina 8 wuonna,
joina koulu toimi wuokrahuoneissa,
koskaan oikein sulanut. -.S9**s«»

Kaikesta huolimatta oli
määrä koulun alussa runsas. Niinpä
on ensimäisenä wuonna oppilaita to»
"onaista 58. Siitä se tosin seuraamina
wuosina jonkun werran alenee, mutta
pysyttelee ylipäänsä korkealla. Pojat ja
tytöt käymät myös ensin eri aikoina
koulussa, pojat toisena päiwänä, ty»
töt toisena, kunnes uskalletaan niin
pitkälle, että he saamat käydä ylu'ai»
laa

Wuonna 1891 lahjotettiin koulu
kunnalle. Wähitellen alfaa mgC3
nurjuus ja nnhamielisyys fouli:j

kohtaan hälwetii ja muuttua leppeäm»
maksi. Niinpä Sortatnalan kyläläliet»
km, pidätettyään 15 touotta lapsiacn
koulusta ,alkawat mitä jo »ähite".' l

sinne laittaa. Selwimmin ilmeni lan»
fan mielipide koulun 25>wuotise5'3
juhlassa tammik. 31. 1902 kouluaan
ja opettajaansa kohtaan.

Seisaus kouluoloissa.
Seuraa sitten pitempiarlamen py»

sähdys kansakoulujen kehityksessä.

KARJALA

Jukkola» tulli.

Kahden faahxrt Kirkonkylän ja Antt».
maar. koulut wuosikausia lietsoa »a»
l«l ja walistusta ympäristöönsä.
Näyttää siltä, kum kansakouluaate o»
lisi kolonaan haihtunut mielistä, tacri
liekö pidetty nämä kaksi koulua kyllin
riittäroinä lansanlasten siwistyttämi»
seksi. Se on uxnn mannaa, ettei mi»
tään tehdä pitkään aikaan kansakoulu»
laitoksen hywäksi.

Koulnmnostus herää lnnnasf».

Viasta wuonna 1893 herätään u>
nesta. Ja mainittuna wuonna peruste»
täänkin kaksi uutta koulua. Metsä»
kylään ja Sykiälään. Nyt alkaakin
tästä lähin kohota kouluja tuon tuos-
takin eri tuimille pitäjää. 28. 1895
saadaan toulu Kanneljärwelle ja seu-
raamana wuonna Kaukjärwelle. Pian
tulee se myös Kirstinäkään ja Kuuter-
felkään. 1899. Wuofisadan lopulla on
siis kahdeksan koulua toimimassa
Uudellakirkolla. Ja niitä aletaan käyt-
tääkin yhä yleisemmin. Niinpä on
wuosisadan Vaihteessa oppilasmäärä
eri kouluissa seuraawa: Kirkonkylässä
89, AnttanalaZsll 37, Metsäkylässä
69, Sykiälässä 54, Kanneljärwellä
67, Kautjärwellä 49, Kirstinälässä
69 ja Kuuterselässä 54, eli yhteensä
kaikissa kouluissa 479. Muutamissa
kouluissa on jo kaisi opettajaakin.
Kirkonkylässä kolme.

Mutta loiSidEauH Uudenkirkon kan»

faloulujen historiassa en vasta ju
lei [a.

Näihin aikoihin otetaan kuntaan
80,000 Martan suuruinen waltionlai'
nu uusien lansatouluien rakentamista'
marten. Ia niinpä perustetaanlin
wuosina 1901—02 seitsemän
uutta kansakoulua. Halilaan. Kuu»
järwelle. Halolaan, Witiklnlaan. §»

noon, Hätsölään ja (1902) Hämeenky'
lään. W. 1904 saadaan kansakoulu
wielä Kaipialaan. Siihen pysähtyykin
sitten perustaminen ai»
m tähän hetkeen saakka. Wireillä o»
mat kyllä uuden koulun perustamis»
hommat Harjun kylään, mutta wal»
mista ei siitä wielä ole tullut,
joten * siis * nykyään *' Uudel-
lakirkollaon toiminnassa 16 lansalou»
lua, niissä yhteensä 23 opettajaa, nim.
Kirkonkylässä 3, Kanneljärwellä. Sy°
kiäläZsä. Kirstinälässä. Metsäkylässä
ja WitikkalaZsa2, muissa kouluissa
1 opettaja. Oppilasmäärä oli wiime
wuoden lopussa yhteensä 866.
501 poikaa ja 365 tyttöä.

Nopeasti on siis kansakoulujen ke»
hitys mennyt eteenpäin Uudellalirkol»
la. Varsinkin »viimeisellä wuosikym»
menellä. Koulujen lukumäärä on li»
sääntynyt puolella, oppilasmäärä jo»
tenkin samoin. Pitliei.lin matkojen
päästä aletaan jo lapsia käyttää kou»
luZsa. ©anuta <r ylei" ! mielipide

Nämä numerot jo puolestaan ofot»
tamat, kuinka suuri merkitys kansakou-
lulaitoksella on ollut kansan siwistyt»
tämispyrinnöissä. Joskaan niistä ei
selwästi käykään ilmi sen kokonais-
Vaikutus, «sottaa ne ainakin niiden
lukumäärää, jotka eri aikoina awat
joko kokonaan tai osaksi saaneet naut»
tia kansakoulujen hedelmistä. Ia se
lukumäärä ei ole mikään pieni. Ilah»
duttawana seikkana on siinä myös
huomattama se, että oppilaiden luku.
määrä on aina lisääntynyt, huolimat»
ta siitä, ettei jokaisella taulukossa e»
siintywällä ajanjaksolla koulujen lu»
kumäörä olisikaan lisääntynyt.

Muista kouluista.

Paitsi kansakoulualalla tapahtunut» !
ta kehitystä, on kouluololla yleensä»
km menty suurin askelin eteenpäin.

Silloin km» kunnassa työskenteli
wain yksi kansakoulu ja nostettiin Iy<
fymys toisen koulun perustamisesta
rautatien pohjoiselle huolelle olewaan
kunnan osaan, n. s. «ylämaahan".
wastuZtiwat ukot melkein ytfimielises'
ti tämmöistä hommaa. Siinä tilaisuu-
desfa lausui yksi koulun puhaajistu:
„wielä sitä saatte kerran nähdä koulu»
ja ihmeeksenne täällä". Ei ollntkaan
pitkää aikaa kun samaiseen paikaan
kohosi upea kansakouluratennus, jopa
muutaman wuoden perästä kansano»
PÄtolin, Kanneljärwen kan»
sanopisto.

Sitten kun maanwilielys paikkakun»
nnlla oli alkanut saada enemmän huo-
miota puoleensa, on alkanut yhä e»
nknnnän syntyä tarwe saada ttetoja

Ja taitoja tämän Pääelinkeinomme
harjottamisesta piireissä
ja yleifissäin tilaisuuksissa puhuttiin
usein sellaisen koulm. saamisesta paik»
kakunnalle, joka antaisi tietoja tällä a-
lalla. Tämä toiwo toteutuikin, kun

saatnn . tonni Uudenkirkon
maamieskoulu, joka on muuta»
man wuoden jo jakanut tietojaan
maamviliÄylsen ja yleensä maatalou»
den hariottamisessa. VttyjQjP xfc

Mitä täällä wielä kipeästi katoa»
taan. on miesten ja naisten käsi»
työkoulu Niiden saamisesta kun»
taan on jo wuosikymmema puhuttu,
onpa jo yrityksiäkin aitojen kuluessa
tehty esittämällä kunnalle niiden pe-
rustamista, mutta asiassa ei ole wielä
mihinkään tuloksiin päästy. Siihen
nähden, että nykyään wielä tuodaan
paljon muualta kuntaan niin miesten
luin nastenkin kusityöntuotteita, oli-
si kuitenkin tämä asia yhä edelleen
mielissä wireillä pidettäwä. !

Kouluista puhuttaessa ei woida
myöskään jättää! mainitsematta
yhteen aikaan kyseessä ollutta yh»
teiskouluhanketta. Tämäkin
homma on saanut raueta sitten kun
naapurikuntaan. Terijoelle, on sent*
moinen perustettu. Mutta ettei tääl»
lä asialleniinkään kylmiä olla, «sottaa
kuntamme päätös, jolla fe on mami»
tulle Terijoen yhteiskoululle kannatus»
taan rahallisestikin myöntänyt. &

Kun wielä mainitaan täällä nyky'
ään wireillä olewa puutarhakou°

l u h o ly m a niin owatkin niin hywin
toteutuneet kuin rai»nneet'km jo wi°
reillä olewat toiweemme käytännöllisen
kouluelämän alalla luetellut. *?*"«*

Mitä siten »varsinaiseen lasten
alkuopetukseen tulee, niin on
kehitys silläkin alalla mennyt eteen»
päin niinhywin koulujen lukuun kuin
niiden tarkotustaan wastaawikfi faa°
mifeenkin nähden. ->,*■* ** ~••

Noin 40 wuotta sitten piti yksi ai°
noa „koulumeZtari" huvita lasten ah
kuopetuksesta, mikä rajottui ensimäi»
seen lukemisen alkuopetukseen, jota
annettiin wiikko. kaksi paikassaan ker»
rallaan.

OpetuswälineiZtä ja oppikirjoista
ei tietysti ollut puhettakaan. Nyt
työskentelee kunnassa 6 ajanmukaisilla
opetuZwäkineillä ja opPikirjoMa wa°
rustettua kiertokoulua jakamassa ensi»
mäisiä opinalkeita muussakin kuin pah
jaaäsa lukemisen alkuopetuksessa, ja
on niille wuokrattu k«uluajaksi oma
erityinen, talon omasta käytännöstä
erotettu huoneensa opetushuoneeksi.

Paitsi paikkakunnalla wielä kanaan»
opetuksen hytväksi toimiwia henkilöitä,
mainittakoon tässä erityisesti muu-
tattia, jotka owat joko kuolleet taikka
paikkakunnalta muuttaneet ja jotka o»
wat aikanaan ottaneet tehokkaasti o»
saa kansanoftetulsen kehitykseen ja
'koulujen saamiseen. • .

Ensimäisen koulun perustammen
lienee luettava pääasiallisesti ja mai-
nitun maaherra Cristian Qker-Blon,'
in ansioksi, waikkakin silloinen kirkko»
herra, rowasti Lindeqiust lienee myös»
kin tehokkaasti ottanut osaa koulun
puuhaamiseen muiden waliZtuksen YZ>
täwäin awustamana. Näistä awusta-

Ma nminittakoon erittäinkin silloinen
kappalainen Wishsm SBogfter, jola
tarjoamalla koululle erittäin »opiwan
paikan kappalaise». wirkalalon maalla,
teki koulun Perustamiselle suuren pal»
weluksen. Toisen koulun hommaajat o*

wat jo edellämainitut. Myöhemmin
perustettujen esitaistelijoista mamit»
takoon jo kuolleet Juhana Riikonen
Kllukjärweltä. luonas Kurppa Syki»
älästä, Esaias Nikkanen Kanneljär»
weltä sekä wielä eläwät. mutta pait'
tukunnalta poismuuttaneet kauppias
Aaprami Määttänen, työnjohtaja lu>
hana Räisänen ja rowasti G. Arokal»
lio. joka wiimeksi mainittu Moisena
w. t. kirkkoherrana järjesti kiertokou»
lut hywään kuntoon ja waitutti tehok»
kaasti ensimäifm kansakoulun johto»
kunnan puheenjohtajana.

Muutamia numeroita koulutarkotuk»
siin uhratuista rahamääristä enne»

j» nyt.

Ofotukseksi siitä miten loulujen ke-
hitys on kulkenut wähäisestä alusta
sellaiseksi, se nyt on,
mainittakoon tässä ne rahamäärät joi»
ta kunta uhrasi koulujensa hywäksi 20
wuotta takaperin ja mitä se uhraa nyt.

Wuanna 1891 taksotti kunta: sana»
rahaa kansakoululle 500 mk., opetta«
jampalkkioksi 1.600 mk. sekä jokaisel»
ta manttaaliin pannulta henkilöltä
20 p. Kun kunnassa siihen aikaan oli
noin 12.000 henkeä, niin kerääntyi
siitä koulukasfaan noin 2.400 mk.
yhteensä siis 4.500 mk. Samana
wuonna taksotti kunta: kiertokouluno»
pettäjäin palkoiksi 3,000 mk., kierto»
koulujen wuokra» ja opetuZwälinera-
hoiksi 775 mk. yht. siis 3.775 mk. ja
kaikkiaan kouluille 8.275 mk. Wuon«
na 1910 taksotti kunta koulujen me»
noihin ja opettajain palkoiksi 42.037
mk 80 p., oppikirjoin ostoon oppilail-
le 4,000 mk., kansakoululainojen kor-
koihin 560 mk. sekä kmrsakoulujenlai»
nain koikoihin ja kuoletukseen 10,200
mk., eli yhteensä 56,79? mk. 80 p.

Sen lisäksi taksotti kunta mainittu»
na wuotena: kiertokoulunopettajain
palkoiksi 3,600 mk., kiertokoulujen
wuokrarahoikfi ja opetuswälineiksi 800
mk. Uudelckirkon Kansanopistolle
myönsi kunta 300 mk., maamieskou-
lulle 500 ml. ja Terijoen yhteiskou»
IMe 200 mk.

Koulutarkotukfiin an lunki myön»
tänyt kaikkiaan kuluwaa touotta war»
ten 62.197 mk. 80.
Kymmenen wuotta takaperin eli toito

tenä 1901 oli wielä wastaawa sunima
46,543 mk. 76 p. Toiwokaamme. ettii
henkinen tulopuolt olisi myöskin »vas»
taawasfa määrässäkohonnut
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Uusikirkkola ifia «t likkoalnkfia.

kääntynyt ystäwWisemmöksi foiuujo
lohtaan.

Näin «n siis kunsakoulu. samalla~~n se on leummyt ja laajentunut
sBtp2ri pitäjää, samalla Voittanut a»
laa kansan sydämissä, iofa seikka tixtr»
maankin tekee sen tehittymis» ja täy»
dellifentymismahdollisuuden kunnas'
sannne tulevina aikoina taatuksi.

Hiukan til««t»«.
Katsastamme wielä hiukan ti-

1c.,.n avulla oppilaiden koulunkäyn°
i'". - \ wuosma. Uudenkirkon touluis^

'* M,

oppilaita

Poikia Tyttöjä Vhttms»

m 2Bi -.5i9ir

Taiten kalastus talwella, on purjehdus
lescllä Uudenkirkon ranniHolaifelle yksi
tärkeimpiä elinkeinoja. Luonnollisesti se
Nyt ei ole av.ryzn yhtä yleistä kuin kalas»
tus; ja josiaan ei joka mies kesäisin mer»
ta Antele, on noiden tyntäjien lutumää»
lä sittenkin koko runsaZ.

Htistä asti jorannilillpuijehduZ Uudel»
laiiclolla lukee alkunsa, ei waimuudella
woida sanoa. Paikkakuntalaisten armelu»
jen mukaan on sitä harjotettu jo sata,
lunta touotta, ehkä enemmänkin, eli niistä
ajoista taatto, jolloin nuo muukalaiset
.Fananeerit" täältä laikkos wat ja ränni?»
lolainen itse pääsi heilaksi kotonaan.
Hywin otaksuttllttxla siis on, että rannik»
toliikenne, tutcn muutkin elinkeinot, on
läheisessä yhteydessä paikkakunnan histo»
rian ja toaiheiden lanZsa. „

!l)iutta alku aina hlnikalaa. Kaikessa
huc:?iaarmne leh'tystä ja muutosta, niin»
pä rannitkoliilenteessäkin. Muutos ei lui»
tenkaan kcske niin paljon tawaraa, jota
kuljetettiin, kuin itse noita aluksia, joil»
la kuljetus tapahtui. Lienee fentöhden Hu»
wittawaa luoda pikainen silmäys taakse»
päin ja tarkastella hiukan noita uusknk»
lolayen „weh!eitä", joilla hän ennen
«Vanhaan ranniltopurjehduzta harjoM.

Nlkupuäiset alukset, „samintkllt".

Tietysti ei itse osattu tehdä alusta,
toaaxt fe ostettim WenäMä, jota sitten
lyllä taalla lvähän paikkailtiin, että us»
lalletttin sen kanssa merelle lähteä. Noi»
to aluksia kutsuttiin nimellä ..samintka".
Ve oli lltvonainen. kanneton. Perässä oli
jonkun lverran kannen tapaista ja sen ai»
la oli miehillä hyttinsä. Waloa sinne pää»
(i ahleripeiliksä olewaSta lammenen lo»
feifcN» »raotta. »hlStot ju vuiieet o.

fitoai omituiset fiii», että. päinmastoin
luin nykyään, etumasto oli fortea fa»
rnoin luin siinä olema purje suuri, tala-
masto purjeineen taas mitättömän pie-
ni. Ankkuri tosin oli, mutta ei rautalet»
juja siinä, maan nuoratouwit, joita piti
..huoterm" kanssa suojella, ettei s< kului»
s». Kun tämmöinen «samintla" oli tasa»
pohjainen, tulli se ainoastaan myötätuu»
leen. LuowimiseZta ei ollut puhettakaan,
ja tusllnpa sitä olisi uuZlirklolainen „sa°
miirtlojen" aikakaudella osannutkaan.
Luonnollista on, että tämä se.kla sangen
paljon Hidastuit» liikennettä, sillä eihän
ollut aina , Antin tuulet" ja muulloin
luin myötätuulella ei ollut ylittämistä-
kään merelle.

Siirtyminen nykyiseen alusmalliin.
?to:n 60—70 touotta takaperin hiß*

loat käytäntöön ..kuutot". 30 wuutta fri«|
ten lnytettiin yleisemmin „jaalaa" ja ny»
lyäan on tuo merialus „Taljaasfi". Nuo-
ratouwit ankluieista otvat Häivinneet ja
lijaun tulleet rautaletjut. Ia lujat ne pi»
täu uuZkirNola!sella ollailin. Sillä lun
ranniilo talla kohdalla on allaan aukeata.
laaietonta, nimetöntä, on se altis kai-
lille mereltä päin puhaltawille
nuirZkyille. Siksi pitääkin aluksia suojais«
ten satamien puutteessa suojella lujilla
antruie-lla, etlei ne rantakiwiin murs-
taantuisi. Kotetétolatnen, joka saa alut-
fenfa kotrlahteen myrskyltä suojaan, ih»
metteleekm aina uuskirkkolaisen aluksen
ankkurien suuruutta ja ketjujen paljoutta.
Mutta tvaikka warustukset owatlin näin
lujat, sattuu sittenkin joskus, että alus
ankaran lounaismyrskyn toallitessa a»
jaantuu tanialittriHe ja murskautuu sii»
nä. Hengenwaarassa otoat silloin aluB»
miehetkin. Uuskirkkolainen aluZmieZ el
näet koskaan jätä laitvaansa, waan ra»
juimmanlin myrskyn «vallitessa se liikkuu
laljaassissaan sen seiZteZsä anlturissa.
Mutta eipä tuollaisena myrsky.yönä
maallakaan nukuta. Jlannalle leräytyy

mlebia wartioimaan alusta ja fo* «yrs»

ky sen maltoihinsa saa, koetetaan ainakin
miehistö pelastaa setä muutatin, niitä
pelastettawissa on.

Vlylyään rakennetaan Uudellakirkolla
mellem iaiM alukset kotimaassa. FoZIUZ
on uustilltolainen siinä mestarinatin,
useimmiten täytetään luonninkin jonkun
tunnetun saaristolaisen laiwanilllent2jan
apua. Suuruudeltaan waihtelewat nämä
rannilkoalukset siinä 40—60 rekisteri»
tonnm »välillä. Vlaksamaan tulee tuolini»
nen alus B—lo tuhatta markkaa. Joskus
ostetaan myös alus walmiina koiwisto»
laiselta tai Seiskarin «li Lawansaaren
mieheltä.

Rahtitawar» ja aluksen lastaaminen.
' Etupäässä luljetetaan täältL hiekkaa,

rapaa tai liroiä Pietariin tai Kronstad-
tiin. Lastmsa ottaa uuskirtkolainen omas»
ta lannastaan, tai jos iaiwan omistajal»
la ei ole omaa maata meren rannalla,
ostaa hän hiekan tai liwet naapuriltaan,
marjoen 3—5 ruplaa lastilta. Harmoin
hän kumminkin kotirantoja etelmnatsi me»
uee lllßlaamaan.

Fo kewällalwella paiiatacm aluZmiehet,
joita tamallisesti on 4, kippari ja toSipoi»
katm siihen luetttuna. Kippari saa pal
faJfeen kesässä keskimäärin 150 ruplaa,
miehistö siinä 100 ruplan seuduilla, se»
ta kaikille lisäksi rawinw «talon puoles»
ta". Kun meri keloäällä luo jääpeitteen-
pä, iientäloöt alusmiehet ottamaan lai»
waansa ..simohkasta" jostakin suojaifes»
ta lahdesta Kuolemajärwen rannikolla,
jonne se edellisenä syksynä oli wiety tai»
tuehttmaan. Omalla rannikolla ei näet o»
Ie minkäänlaista suojapaiklaa .jossa se
n»isi talwen seista. Kun alus on ankku»
rinsa heittänyt kotikylän rantaan, rientää
finne lastcmZwakikin. Siinä on miestä ja
naieta pariinkymmeneen noufewa joukko.
Wartawasten rakennetut suuret, kömpelöt
lastaustoeneet työnnetään mesille ja por»
tant laitetaan kuntoon. Nm» ranta on hy»
lotn loltoaa. tiwtyy nuo portaat ulotut,

ta» lllvvaleen matt» tvekan, «tl» k*»

tissa olen» mene woi päästä KiSeeHe.
Hawallijesti käytetään alusta lastatta»
eKsa tcchta wenettä. Kun toinen on tay»
letty. wiedään se ftummalla nom 7* li»
tometrin päässä se, soivaan «luiseen.
Tiellä wiZlotaan t/teSa, ta, mitä milloin»
lin lastataan, ensin latoon lännelle, joS*
ta se sitten työnnetään luomiin. Sillä ai»
laa lastataan rannassa toinen wene, itfi»
set mättalvllt hiekan ..latstochin", miehet
läriääwät sen portaita myöten toenhee»
,een. Ja juuri paiaiksi se näyttää täytty»
män, tun toinen wene saapuu paikalle.
Tawallisiösa oloissa saadaan alus las»
tiin yffoesfä pänrässä. Mutta omat han»

jlaluutensa on tällä laZtaamisellalm. Täy»
tyy olla jotenkin tyyni, ennenkuin se luon»
niötuu. Aallokko näet «voisi täyttää ras»
laasti lastatun weneen ja hukuttaa sen.
Usein täytyy sentähden päiwätausia o»
dottaa tyyntä. Kun alus on tullut lastiin
ja laßtaajat saaneet palllanfa, ta»
mallisesti maUetaan lastilta noin 20
ruplaa jota nyt meluten jalawat pe»
iäjilössä, nostetaan heti ankkuri, purjeet
leivitetään ja hiljalleen aletaan lipua
Hletaiia kohden. Kippari oli näet jo las»

, tauksen aitana käynyt Jukkolan tullinsa
! ~laaraamassa" Pavelit.

KLtznti Pietarisl».
Pistäytykäämme mukaan ja tehläämme

marto Pietariin, tutustuaksemme kaikkiin
»menoihin". Lähdemme lnlleelle illalla
siinä 7 aikaan. On hylvanpuoleinen ntt)B«
täinen. Hailslasti juosta lurittaa alus
halloen laineita. Katselemme länneltä en»
sin merta ja maisemia. Oikealla näet In»
kerin rannat, »asemmalla kohoamat llu»
benflrlrnt rantapenkereet huomattawasti
loiteampina edellisiä. Toisialin aluksia
näkyy llikleellä: mikä menossa Pletarlni
laZtmeen ja koettaa nyt siinä edelle»»»
päästä, mikä taas luomien sieltä tyhjä»
nä palaa. Pistäydymme lajuuttiinNn.
KoMpoilll SMrK stmä
kanssa, toiset odotellessaan .Lakikirjoja"
tuftftxtz. Mäin l**ftw ot9* Ja matka. So

| itouutamme KronZtadtmlin. Ja aamulla
s:n tienoilla laskemme Netvajoen suuhun.
®wnä pysähdymme hetkeksi. Kippari wi«
aluslirjat „rantwahtim" ja matsaa tul-
lm 2:40 ruplaa iuutiosyleltä hielkaa. A.
lutseZsamme, joka on noin 50 tonninen,
on sitä 8 syltä, joten siis tullia menee las»
tilta noin 19 ruplaa. Jos taas sattuu
halloja olemaan, silloin on loilvuhaloista
tullia matsettan» 10 kop. ja petäjäisistä
7—S kop. syleltä. Kun tullista olemme
suoriutuneet, pääsemme taas jatkamaan
mattaamme. Mutta tuuli allaa tyyntyä,
purje ei enää oikein lvedä, täytyy kutsua
hinaaja, joka toie meidät määräpaikalle
»viidestä ruplasta. Sitä alusten paljaut»
tal Koto slewa yhtenä mastomerenä. Pit»
tm laituria seisoo kaksi, paikoin kolmekin
riwiä lastitlaita aluksia, toisia puretaan
palaillaan, toiset odottamat louoroaan.
Sinne täytty meidänkin jäädä aiman u»

odottamaan. Kipparilla on
nyt hytvää aikaa etsiä ostajaa, ellei ole
wanhaa tiettyä paikkaa. Kaupat tehtyään
ja laituriin päästyämme aletaan losfaus.
Ziekta mätetään siihen läjiin, luutiasy»
li tuhuniin, ja hewosella kuletetaan sitten»
määräpaikkaansa. Kippari käy nostamas-

sa rahat, 80 ruplaa syleltä, kolo lastilta
siis 240 ruplaa. Metenä on miekkosen
mieli, sillä eipä moneen louoteen ollut
saanut näin hytvää hintaa, oli täytynyt
tyytyä usein 20:kin ruplaan syleltä. Nai.
peellmen määrä ewäitä hankitaan ja niin
pääsemme vihdoin kotimatkalle. Olimme»
tm »iipyneet perillä jo » päiwää. Käy
se» tnerian tuulenhenki, että pääsemme
omin neulooinemme merelle. .Mantlvah»
oista" täytyy kipparin käydä noutamassa
taas kirjat, jotla mennessämme sinne jä»
timme. Saadalsennne ne vttwyttelemät.
tä. hän tietäen talon tawat, lääiäsee jo
mennessään 8» tai »»ruplasen kouraan-
sa josta fe sitten t«rn»hti«ssä huomaa,
mätta solahtaa asianomaisen tottuneeseen
lliteen. Nyt pääsemme jo «»teettömästi
tuHemaan tohti lulirailtoja.

»lätkällä juttelee meille kippari, ettei
M «n» nU» ttfjißtt allchilla Piet».

rista palattu. Silloin, «anhaan hywään
ailaan, hajotettiin ahkerasti Jantixpan*
tin" feiloota, salakuljetusta. Pietarista
pistettiin lastit tllppafoleria tai tupakkaa
ja yön aikana laskettiin sitten maihin en°
nen sowitulle paikalle, jossa jo oli hen»-
let warttumassa. Kiireesti pistettiin kuor»
mal j» sitä lyytiä tawaiat kauppiaille.
öai ssinä monta lertaa tilwata tullimies»
«n lanssa. Usein onniZtuitlin, mutta mo«
nasti fhnä helvosesilin menetit. Sattuipa
IllökuS pirttuiaalalin eksymään Uudenkii»
lon rannikolle. Itse eiwät
tultenkaan pirtua kulettaneet. @ta**

3iyt on salakutzetus kolonaan Mnyt
pois ja tullimiehet päässeet rauhaan.

Kipparin näitä jutellessa saawummelm
lultolan tulliin. Sinne on hänen taa 3»
lin jätettäwä lirjat ja tehtäwä sisäänsel»
wityZ, josta «m malsettama 1 ml. 50 pen»
niä jokaiselta reisulta. Sama maksu me»
nee taaskin liljoja ulos ..laailltessa".
ztun siihen lisäksi tulee wielä n. s. »las»
nmalsu'' merimieshuoneeseen 10 p. ton»
nilta reis uttain, majatlamalsut, n. 35
mk. kesässä y. m. m., niin on siinä iän»
niltopurjehtijalle rasituksia enemmän tuin
tarpeeksi. Tullista selloittyä on alus taas
walmis lastattaloatsl. Ia niin olemme
melm päässeet takaisin, wiiloyrtyämme to»
tönäisen viiikon tuolla matkalla ,

i *
. ~

t,i'k
«f Uudenkirkon rllnnikkotiikenteen

iuuruus.

Niinhän se uuslirklolainen kaikessa hil»
llnsuudessa lannikloliitenneitllän harjot»
ma. KesässH ennättää hän lestimääÄn
loiedä 30 lastia. Suonne 190? oli Uu»
dellaklrkolla 27 «lnnilkoalusi». Nykyään
lienee niitit 30. Suurimmat lauvanomV»
tajat owllt kauppias «. Lenlleri ja
«istian Tähkäpä» luNolassa.
Nämä molemmat miehet omistamat 6—o
alusta tumpilin.

Kuten yllaolewasta läy selloille, o» ran»
nilloliltenne Uudellelirkolle lal» suunsta
merkitytltst». ««» lautta saattoi . lal»

waln omistajia lutuunottmnatta, noin
120 miestä lefärfm toimeentulonsa. Sitä-
paitsi on fe tuotlawana lffätulcua nioi=
le Miniälle lastaajajoulollelin. Wiimeffi
tuluneet wuodet otoat kuitenkin olleet e*
päeduUipa rannittoliikenteelle. Xatoaum
hinta ja menekki otvat olleet huonot, jo»
ten Purjehdus ei ole ollein kannattanut,
GilfipH onlin siinä humnattawissa jon»
tun toeiran taantumusta. Nyt loppuun
lulumaijillaan olew» purjehduskausi on
sen sijaan ollut erittäin hywä, joten ftil
rllnnltloliilenteemnle waZtamen keh tys
ainakin lähimmässä tulelvaisuudessa
näyttää waloisalta.

X. e.

Uushirhholaiset
ajurit.
Asemilla.

NatluZtaja, jola leslliseen aifaan saa-
puu iollalin päiwäjunalla Pietarista
pibin. rtSfee Tyrisewän, Vtustanmäen ju
Uudenkirkon asemilla pitkät jonot ajulei»
ta, jotka wiittowat ja huutawat „w«t po»

saaluZtaan". Onnellinen se, jola on
jaksanut enemmän huutaa ja tämän joh«
dosta saanut jonlun wenäläisen „heiian"
lyhdittHtväl,<:enl Wenäilaistä he odotta»
tvat jokainen, sillä silloin he tietämät saa»
wansa tawallista paremman kyytipallan.

©uomalainen matkustaja on heille hirmu
ja tatoalllsesti pitkän jaminan jälleen

lähtee heistä jolu ..suomalaista penniher.
raa" kyyditsemään.

«ljuiinammatti on huwila-asutuksen
synnyttämä. Sikäli luin kmwila»asutus
on lisääntynyt. Mli on ajurien luku»
määrä kuswllnut. Useimmin vapaasta
tahdasta, tåÉmåtå wimeentulon ta»

1880
1890
1895
1900
1905
1910
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t laatan* Jukkolassa.

Wapaaehföinen valistustyö UriécT"
hirftolla.

Ensimäisinä orastavan kansanwa-
lWustyön tunnusmerkkeinä on meidän
Uudellakirtollll, niinkuin muuallakin
Mllllseudulla pidettäwä niitä kansan»
juhlia, joita Valistusasioilla lammen»
neiden henkilöiden toimesta jo noin
neljälmeswuosisataa sitten toimeenpan»
Uin. Heräiuvä kansanwalistusharras-
telu, wapaampien aatteiden esille työn.
ttlminen herätti maaseudMakin hotfi»
löttä, jotta innolla ryhtyiwät käytän-
nössä herääwiä aatteita toteuttamaan.
Ia katsoen siihen Vilkkaaseen wuoro-
waiiutukseen, joka silloisten Wiipurin
Sanomain miesten ja Uudenkirkon
kunnan »alistuneiden ainesten wälil-
lä oli olemassa. 'Nmodostuiwat nämä
kansanjuhlat woimakkai'lsi kansallis»
tunteen elloyitämisjuhliksi. joita wielä
kansa muistelee. Innos-
tunein mielin paikkakuntalaiset. wan°

hat ja nuoret, juhlien käytännöllisen
puolen järjestiwät. Henkisestä puoles-
ta taas Viipurilaiset kansanwalistus-
miehet i pitiwät hywän puolen.
sle oliwat nämä juhlat woimak»
laita herätyZhetkiä. hetkiä joiden
awulla herkkä kaijalaismieli Va-
listusasioille lämpeni. Ia ne oliwat
lcmlanjuyia. joille nykyiset jokakesäi»

> ,
*~~>

U»silirkko»at«en rahttmies.

m-

set kansanjuhlat eiwät Vertoja Vedä.
Niitä Valmistellessa moni kansanmies
päiwänsä menetti ja niillä moni heistä
luuli ensikerran kansMistunteesta, i»
sänmaanrMaudesta puhuttavan.
Kauniin muiston nämä silloiset juh-
lat, ensimäiset Vapaaehtoisen Valis»
tustyön altunäytteet. täällä Uudella»
kirkolla osaacttaneiden mieliin owat
jättäneet.

Tällainen työskentely kaswatti hen-
kilöitä järjestyneeseenkin Valistustoi-
mintaan. Ia kun sitten nuoriseuralii»
ke Karjalaan alkoi leloitä, löysi se
Uudellatirkollakin walmiin työjoukon
niiden pyrkimysten esitaistelijoHsi, joi-
ta nuorisoseuraliike oli ottanut ajaak-
seen. Ia sen lisäksi nuorisoseuraliike
täällä tapasi Valmiiksi muokatun maa»
perän, wakawan pohjan, jolle oli hywä
käydä rakentamaan. Ensimäinen nuo-
risoseura. joka Uudellekirkolle perus-
tettiin, on '

Työwäenyhdistys on myöskin ky-
läsfä olemassa.

Uudenkirkon kirkonk. nuoiisosenlll.

Seura, joka perustettiin w. iB9l
on keskeytymättä ollut Vilkkaassa toi»

KARJALA

mmnassa. Monien kansanwaliZtusly-
symysten ja alottviden ljetötfäjänö seu» '
ra on toiminut. Alkuaikoina erittäin»
kin seura kiinnitti suurta Huomiota
sanomalehtien letoittämiseen kuntaan.
Myöhemmin on se pitänyt Vakinaista
lukutupaa talollaan. KmlfanopiZtoky'
symys opiston fterustamisaikoina oli
tämän seuran kokouksissa ja jäsenten
lesken pohdittavana. Myöskin oma fa»
nomalehti, „Kipinä", joskus pirteästi»
kin toimitettuna on seuran toiminnan
monipuolisuutta '■'■: ollut lisäämässä.
Oma torwisoittokunta on seuralla oi-
lut olemassa wuodesta 1894 alkaen.
Sen johtajina«wat toimineet Onni
Ketonen ja nyt jo toistakymmentä
wuotta Zion Tuowinen. Lauluseura
„@atod", joht. K. W. Aalto, oli aika»
naan huomatuimpia miesköörejä maa-
seudMa. Se otti m. m. Helsingin ja
Mikkelin laulujuhliin kunnialla osaa.
Nyt on seuran keskuudessa toimimas>
sa myöskin naiskööri, jota johtaa hra
Zion Tuowinen. Kirjasto on myöskin
seumlla olemassa. Samoin woimiste»
luosasto, jola woimistelun ja erittäin-
kin urheilun harrastuksen on saanut
paikkakunnalla wilrkaaksi. \

Taloudellinen elämä on seurassa
ollut näihin aikoihin saakka ahdasta.
Oman talon rakennuswelka, jonka ta-
lon rakennuspuuhiin seura w. 1895
ryhtyi, on ollut rasittamassa. Muuten
on seura käyttänyt suuret määrät wa»
roja talonsa sisustamiseen, apunchoi-
hm. kirjastoon y. m. Nyt onkin seuran
talo kaikin puolin kunnossa. Ia on se
arwokkaampia nuorisoseurataloja paik°
talunnalla. *

Uudenkirkon kirkonkylän nuarisoseu»
ra on moneen muuhun maaseudun
nuorisoseuraan werraten ollut onnelli-
sessa asemassa siinä suhteessa, että se
«n saanut jäsenikseen lukea suuren jou-
lon »alistusmielisiä henkilöitä itara»
jaan katsomatta. Näistä on seuran
puhtaasti Valistuksellisille sekä aineel-
lisille pyrkimyksMe ollut suurta apua.
Mainitsemme näistä: herrat K. 28.
Aallon. 28. Gadd'in. Salomon Nikka»
sen. Kaarlo Summan (kuollut), Juho

S. Niks sen. Edward Kuntun, Kaarlo.
Uitt> jaEmU Summan. Kusti Saas»
iamoisen ja kaikissa seurapyrinnöissä
enjimäisenä hommailewan Z«n Tuo.
wisen. rouwat Elina Leiwon. Lyydi
Tulennon (kuollut) jaKatri Pajun.

Muista kirkonkylässä toimiwista
walistusyhdisttiksistä ansaitsee myös»
kin Naisyhdistys mainitsemista.
Ihdistyksen toiminta on muodostunut
erittäin siunausrikkaaksi senjälkeen,
kun sen alotteesta ja awMa on kun»
taan perristettn orpokoti. Jäseniä yh»
distyksessä on n. 50. Yhdistyksen &)

nenässä ja sieluna owat toimineet ro»
wasti jarowastinna Lönnroth. Nuor»
suomalainen yhdistys ja Työwäen yl>
distys on wiclä walistustyön työwäli»
neinä mainittawa. Jälkimäisellä on o°
ma talo.

Kirkonkylästä fiis siirrymme tar»
kastelemaan

Walistusolojll Kanneljärvellä.

Kanneljärnn oli Kirkonkylän ohella
se kylä. jossa alussa mmnitsemiani
juhlia jo parikymmentä wuotta taka»
perin wietettiin. Ia erittäinkin senjäl»
keen kun kansanopisto kylään raken»
nettiin, »oillastui walistustoiminta
harwinaisen wiNaaksi. Jo monta
wuotta ennen nuorisoseuran perusta-
mista toistettiin arwokkaalla ohjelma!»
la toimeenpantuja iltamia milloin o»
pistolla, milloin kansakoululla. 28.
1902 perustettiin sitten nuorisoseura
Kanneljärwelle. Seura muodostui a«
lunpitäen woimaklaaksi walistusjär»
jestökfi. Seuralla oli onni saada esi-
miehekseen kansanop. joht. Juho Hur»
malaisen. Innokas käytännöllisen toi-
Minnan mies oli myöskin opett. Teu-
too Lindberg, joka näihin aikoihin toi-
mi opettajana Kanneljärwellä. Jäseniä
saatiin jo alussa noin satakunta. Lau»
luseura perustettiin heti alussa seu-
ran yhteyteen. Lauluseura toimi&t
seuran yhteydessä puolisenkymmentä
wuotta kunnes se opettaja W. Niini»
waaran paikkakunnalta pois muutet'
tua johtajan puutteessa tuoli. Oma

talo seuralle walmiZtm w. 1905 ja on
sen Tcfoattoo nom 8,000 mk Kirjas»
to on seuralla olemassa ja opintopii.
ri perustettiin seuran jäsenten lesken
«vuosi sitten. Nyt on seurassa jäseniä
75. Seuran esimiehillä owat toimi»
neet: Juho Hurmalainen. Wäinö Nii>
nnoaara. Matti Kurppa, Wilho Nil.
lanen. Eero Eerola ja nykyisin toi«
mii Otto Wigren. Seuran elämään
waituttalleista henkilöistä tahdonime
edellämllinittujen lifäff* mainita: Ju-
ho Kurikan, Risw Summan. Risto
Huuhllm. Herman Westerisen, Alma
Wigrinin. Helga Rantalan monia
muita mainttsematta. v'-" >

Lienee Paikallaan tässä mainita
muutamien kanneljarweläisten esitais.
telijoiden nimiä, niiden nim. jotka
menneinä wuosina ensimäisiä waliZ»
tuZcilleita wiritteliwät. kansanjuhlia
puuhlliliwat, kouluasioita ajoiwat.
Kaikki he owat kansan michiä use-
at jo mullassa makaamat mutta a»
lMe panemansa työn tärkeys heitä
toaatii muistamaan. Seuraawat ni»
met tahdon mainita: Herman Sum-
ma. Taawetti Nikkanen. Esa Nikkanen.
Israel Vesterinen, Taawetti Reiman,
Israel Nikkanen ja Kaarlo Nikta°
nen.

Kauan aikaa senjälkeen, tun muu»
alla »valistustoiminta oli järjestynyt,
ei

Wllmmelsuuss»,

muuten wiNacssa lissepaikassa, ollut
minkäänlaista waiistusjäriestöä. W.
1905 huhtik. 2 p:nä perustettiin ky»

lään nuorisoseura. Seuran perustaja»
na ja ensimäisenä toimihenkilönä toi»
miwat op. I. Tuomi ja tulliwart. Ot«
to Rautio, kaupcmh. Kaarlo Reiman,
hra Aug. Salonen, rouwa Wnja Tou°
mi ja neiti Mimmi Kuusela. **m?

Alunpitäen on seura koettanut faa«
da toimintansa wakawaksi itselaswa»
tuZtyöskentelyksi. Perheiltamm on
pantu toimeen, oma sanomalehti on
joskus seuran jäsenten toimittamana
ilmestynyt. Oman, hywäsfä tunnossa
olewan kirjaston on ieura myöskin
perustanut. Kansanopistoa on seura
pienemmillä awustuksilla alvustanut.
Nuorisoseurakursseilla! on seuralla ai=*
na ollut edustajansa. Jäseniä seurassa
on 50 paikkeilla. Oma talo on seural»!
la alemassa wuodesta 1907 alkaen.

Aiwan lähellä Wammelsuuta ihan
Kiwennawan rajalla on

Tyrlsewän kyl».

Tänne perustettiin nuorisoseura w.
1906. Seuran alkuunpanijana ja en»
simmäisenä esimiehenä on kauppias
Paawc» Summa mainittawa. Alku»
aikoina toimi seura Vilkkaasti. läse»
niä oli ensimäisenä toimintawuotena
77. Olipa lauluseurakin seuran tes-
kuudessa olemassa. Wiime wuosina
on seuran toiminta ollut laimeaa. Ny-
kyisissä seuran toimchentilöissä näyt-

Perjantaina Hämskons 10 päivin!
185 kumminkin olewan uskoa feman
toiminnan woimistumisesta.

Wanhnnpia nuorisoseuroja pitä-
jässä on

MustanmiiNl nuorisoseura.

Seura perustettiin w. 1902. Toi»
minta alkuaikoina oli harloinaisen wil>
kasta. Onnistuneita, arwokkaita juh»
lallisuuksia pantiin toimeen ja innos-
tus asiaan oli yleinen.

Seuran esimiehinä owat toimineet:
I. Salmi, F. 23. Luoma. A. I. Rau»
tio. A. Kiukas. I. Harju. W. Hänni»
nen ja L. Aro.

Oma talo on seuralla olemassa
wuodesta 1904. Torwisoittokunta on
seuran keskuuteen perustettu tänä
»vuonna. Muutenkin näyttää seuran
toiminta olewan wirkistymässä mo>

niwuotisen pysäysajan jälleen. Seu>
ran nykyiselle innokkaalle esimiehelle,
hra L. Arolle on tästä suurin ansie
luettawa.

Wammeljärwen ja sen lähikylien ai»
noana Valistusjärjestönä on wuodes»
ta 1905 toiminut

Wllmmeljärwen nuorisoseura.

Tämän seuran alkuunpanijana ja
ensimmäisenä esimiehenä on ollut
kaupp. Juho Summa. Esimiehinä o*

wat senlisäksi toimineet maanwilj. lu°
ho Nylander ja Wille Lempiäinen.
Oma, talo on seuralla olemassa. Toi>
minta ei wiimeuikoinc» ole ollut tar»
peeksi wilkasta ja tarkotuZtaan was°
taawaa. Senpcitakia onkin niiden jä-
senten taholta, joiden mielestä itse*
harrastustoiminta nuorisoseuroissa
olisi tärkeintä, koetettu kaikin woimin
saada seuran toimintaa tähän suun»
taan johdetlcksi. Tämä ei kumminkaan
jäsenten huwitteluhalun tähden ole
näihin saakka onnistunut.

Nuorempia seuroja pitäjässä on

Kilstinälön nuorisoseu>-».
Nuorisoseura-asiaan innostuneiden

henkilöiden, erittäinkin opett. M- Saa»
riston ja maanwllj. Herman Pusan
waikutuksesta tämä seura saatiin to.

1909 syntymään. Vaatimatonta, kes°
keytymätöntä on seuran toiminta ol°
lut. Niin paljon kumminkin ollaan
aikaansaatu, että oma talo «n »voitu
tarkotukseensa wiime kesän kuluessa
wihkiä. Lauluseura on myöskin toi-
minut.

Wiime kesänä wietti

Halilan nuorisoseura

10m wuotista olemassaolojuhlaansa-
Tämä nuorisoseura on tooimakkaim»
min toimiwia »valistusjärjestöjä Uu-
dellakirkolla. W

Oma talo on seuralla olemassa
w:Zta 1904 alkaen. Taloa on äsket.
täin korjattu ja suurennettu ja on se

nyt paraita seurataloja kun:«sfa. Ktr-
jasto on myöskin seuralla.

Seuran oLluunpanijana ja sen wä»
symättiimänä johtailma on ollut kaup«
PiaZ Juho Hietanen. Toimintaan
owat myös monien muiden ohella ot»
taneet huomattaloammin osaa opett.
Tomppila. 33i11e Pampftunen, Ida
Pärssinen, Hilma Andensm y. m. hen-
kilot.

Syrjäisenä, »vaatimattomana wa»
listusjärjestönä esiintyy

Kllipialan nuorisoseura.

Seura perustettiin w. 1907. Toi»
mihenkilöistä on ennen muita mainit»
tawa opett. Brynolf Takakarhu. Myös,
km anfaitsetoat seuran toimihenkilöinä
toimineina Anna Hietanen ja Tahwo
RasimuZ maimtsemista.

Samana wuonna perustettiin
myöskin nykyisin toimintansa lallaut»
taneet »valistusjärjestöt nim-

KankjLtwen ja Neuluolan nuoriso-
seurat.

Toimihenkilöiden poismuutto paik»
kakunnalta lienee edellisen kuoleman
aiheuttanut. Jälkimäisessä taas tois»
ten seurojen läheisyys ja nuorison
tanssihalu lienee toiminnan kuoleutu»
misen waituttanut.

Kun wielä mainitsemme wmne syk»
ftnt

Hötsölän kylään

perustetun nuorisoseuran ja sen ai»
kuunpanijat kaupanhoitaja Risto
Huuhkan, lautamies WMe Kolin, tal.
pork. Herman Määttäsen ja taloll. p.
Wille Hermaninp. Nikkasen, olemme»
kin „läpi käyneet" kaikki kunnassa toi»
manat nuorisoseurat, paitsi rannikko»
kyliä, joista erikseen tehdään selkoa-
Olemme toisin sanoen heittäneet kat»
saukfen »vapaaehtoiseen walistustoi»
mintaan paikkakunnalla Mii mi*
tapa muuta kuin juuri nuorisoseumja
ja niiden toimihenkilöttä me wapaaeh»
toisen walistustyön tekijöinä woinune
pttää. Ei silti, etteikö esim. löytyisi
henkilöttä, jotka kuulumatta mihin»
kään Valistusjärjestöön tekewät pal-
jonkin työtä walistustoiminnan hy»
toäksi. Muttaftrn näiden luettelemi»
nen ja mainitseminen tulisi hytoinkin
»vaikeaksi, herättäen luonnollisesti tyy»
tymäUömyyttäkm. on meidän wapaa»
ehtoinen toalistustyötarkastelu mieles»
täni sellaiseksi käiitettätoä, kun se edel»
lä esiintyy.

Oman kansallisen olemuksemme säi-
lymisestä ja kehityksestä riippuu edel°
lämamitwjenkin toalistusjärjestöjen
»vastaisuus ja niiden alvttaman työn
kantawuus. Jos aikeet kunnan We°
näjään yhdistämisestä onnistumat,
perii tuho myöskin nämä lvalistusjär»
jestöt, joita kansanlaftset itse tuletoai»
suutensa turwatsi oivat kastoattaneet.

W. N:nen-

loottelusta, multa joskus myöskin huwi- i

la«asutulsen suurimman onnettomuuden, |
oman maatilkun menettämisen palotta-
mana. on uuslirltolaincn ajurin ammat-
tröt antautunut

Kaksi warsinaista rautatien asemaa.
Uusikirkko ja Vluktamäli. tapaa Uuden-
loton pitäjään. Näill» asemilla, tosin
pienemmässll määrässä myöskin Teri«
joella ja Tyrisewällä, Uudenkirlon ajurit

wintaan liarjottatoat. Ajurien lulumää-
rään nähden on Uudenkirkon asema Te-j

rijoen jälkeen huomattavin Pietarin ja

Wöpurin «alilla. Nykyisin on ajurili-
pun lunaZtanoita ajureita mainitulla a-

lemalla lähes 200. ltukumäärä on ri«
peästi laswamaesa. M todistaa se että
w. IÖO7 oli ajureita 133. Mustassa-
mäessä on ajurien lukumäärä noin SO.

Suurin osa eli noin 80 pros. ajureista on
talolllfta.

Kesänailana, yuwilaelämän willkaim-
millään oUes\a, owat ajurit itoiiii leZ-
teytymättä tointaan harjottamaZsa. Pa-
iaat tuloajat owat huwiloiden wuokraa«
misajat, sillä silloin on ajureilla tilaisuuZi
lyytnnalsujen lisäksi huwiloiden omista-
jilta saada ..wälittäjäiZmaksuja". Fa

kun ajurista htzwm suuressa määrässä
riippuu, tuleeko huwila wuokratutsi, wai

ei. maksetaan noille yleisesti joku summa
siilä, että saawat huwilan wuokrawksi.
Suurimmista huwiloista aina 25 rupl.
Hewosen ja ajopelien h>)wyydeZtä riip-

puu myöskin suuressa määrässä ansion»?
saannin suuruus. Senpätähden warak-
laammat ajurit hyöthwätkin paremmin,
wailkapll toiselta puolen kalliit hewoset ja

lärrit suuresti tätä hyötyä owat tasaa,

massa. Ia kilpailu tällä helvosien ja
ajopelien komeusalalla on osattautunut
ajuvien yhteisi pahimmaksi loukkauZki.

wekft. Esim. siitä mihin se johtaa, sa»
momluin yleensä ammatin heikkoudesta,

tahdon mainita, että lun äskettäin Uu,

oenllilon aseman läheisyydessä pakkohmi-
wlaupalla myytiin eräs talo. jonka isäntä
oli wakinaisempia ajureita, olitoat miltei
tc»M saamiset hewoswelloja. Hewofet.
jotta miltei aina ostetaan welaksi lvaral<
tattia hewoZlauppiailt». omat kalliita. ei«
tvällä ne montakaan wuotta kestä sitä
lotvaa ajoa, jota ajurien täytyy ajaa. £

näitä wakinaisia ajureita löy-
tyy tlltelä sellaisia tointa harjottmoia a»
jureita, jotka satunnaisesti, muiden töi»
den wälillä ja pyhäpäiwinä kähwät kyy-,
tia tekemässä. Sikäli kuin wakinaisia a->

jureita on lisääntynyt ja toimi huonon-
tunut, owat nämä satunnaiset ajurit wä»
henneet. Ajurin tointa eiwät muuten
yarjota ainoastaan asemien lähettywitlå
asuwat henkilöt, waan saapuu näitä hy-

torniin pitkien matkojen takaa, aina
noin 15: n kilometrin päästä.

Ne wäliajat jotka junien kululla owat,
lulutetaan asemien läheisyydessä »letoissa
..tsainoissa". Ruoka ja tee nautitaan
näissä. Tapaa pitää ewiiZtä lowa
ei ajureilla ole, maan ostetaan tarwit-<
iafba „tsainoista". Muuten owat nämä
„tfaim>ii" ajurien siellä ollessa oikeita

juttutupia. Ei löytyne kysymystä joita
siellä ei pohdita ja josta ei omaa arwoste»
lua anneta. Hewoset ja oma ammatti,
uudet ..herrat", näiden rikkaus - joka

siwumcnnen sanoen aina alussa on suu»
ii owat waisinaisempia puheenaihei»

niinkuin mainitsin, nJfiS mm<

ta kysymyksiä vouditaan.

f KronstlldNZia.^y "■■■* T* - '
'

loMäebes tämä ajurina oleminen ra.
jottuili leläeläiien kyyditsemiseen, niin

jäisihän sykfypuoli kesästä kotoisten toi-
den tekemiseen. Mutta eil Siihen se
ei lopu. SBielä sittenkin, kun huwila-
afuktaat owat matkustaneet pois, nätee a-
semilla joukoin ajureita, jotka sateesta ja

loasta huolimatta uskollisesti odottamat
asemilla. Tahi istuu heitä tsainoin pöy-

tien ääressä jonninjoutawaa lölpöttele-

mässä päiwät pääksytysten. Tietysti täl»
laisesta totikauhuZlu kärsii ennen kaikkea
toti, tuo elämän ensimäinen ja ainoa
paikka, jonka eteen olisi enmnlaiklea o,

mistettawa suurin työ. Wasta sitten kun
yöt pimenewät, routa ropisee maassa ja

tun ensimäiset lumet mvat sataneet, hä-
lviäa piilosta yksi ja toinen ajuri. Ei
suinkaan kotitöihin hän ole kätleychnyt.
Mitä hän oikeastaan wälittää siitä, pa-

lukoituwatko tahi nurmettuwatlo
pello! laihuuttaanl Hänhän on tottunut
elämään kädestä kärsään!l Kronstadtiinl
saareenl ■}.- ." "'-^

Ajurin ammatti KronstadtiZsll.'^
Tuossa wähän ennen joulua, silloin

kun ensimmäiset lumet maan pinnalle on
satanut, läypi satamäärin Uudenkirkon
micHiä hankkimassa nimismiehen kontto» j
rista passin .Menäjällä oleskelua war-
ten". Kun sittm passi on reilassa, mie»
hen ja hewosen ewässäkä parin wiikon
waralta täytetty. Mahtaa turkkeihin kää«
riytynyt matkamies releensä ja ajaa me-
ien Yli Kronstadtiin. eli ..Saareen" niin-
kuin linnotuZta, yleisesti nimitetään.
Täällä etsitään majapaikka ensin tie-
tysti passin näyttämiset ja muut linno-
tusalueen määräykset täyttäen tawal-

. lisesti sitä warten matkustaneiden suo-
malllisten kortteerin pitäjien luota.

Ja sitten aletaan toimi. ..Saahan"
eteen waljastettu hewonen ajetaan jo*

Honlin lallun lomaan, \os\a kaupungin a»
juriett kanssa kilpaillen koetetaan lhydit-
ti':toia pyydystää. Ia hywm «weitllt"
näiden suomalaisien ajurien nimi Kron-
stadtissa tämän kilpailun leßtälvät.
Warsinainen ajotoält, jota weilot täyttä,

wät on hnruninlin noin 8 lm. pituinen
taiioal Krunstadtin ja Rambonxm (en«

simainen rautatieasema SBenäjJht puolei»
lella mantereella) wälillä. > Een lisäksi
euletetaan kyytiä joskuZ Pietaiiinlin ja
Suomen rannoille faaSa. Warsinaisen
ajuritoraten ohella harjotetaan, mailta
nyt Miime aikoina wähemmän myöskin
kuorman wetoa Pietarista ltronstadtiin.
(Srmärn kultaisina aikoma muiZteleuxit
«lronstadtin kännjät niitä aikoja, jolloin

lsoja oluttynnyreitä edellä mainitulla wä-

lilla kuletetiiin. Porailemalla reikiä
tvanteiden alle imiwät weilot tynnyreistä
lämmintä luokseen purewaa merituulta
wastaan. Ia kertomatpa wanhemmat

! jlror.ftadtm käwijät hauskoja tarmolta
jos kuinka paljon wahtisotamiesten ja
muiden kanssa tapahtuneista . seiklai-

Iluist<
3iäin kulutetaan noin 2 Iviikkoa les-

iatoillä madoilla talwi siihen saakka, jol-

loin letoät pakottaa tämän laupnnlielä-
man maalaisoloihin waihtamaan. Wä-
Titta käydään aina Suomessa. Sääöty-
neet rahat jos helposti säätaloa »iina
on sitä säästymään laskenut tuodaan
kotitarpeisiin. Tuodaanpa tatoalisesti
yhtä ja toista tllloustatvaiaa tullessa,
eikä usea unhota wllimiehiä lvähän pet-,
telemällä myöskin kotona asustawien
naapurien iloksi tuoda pulloa paria we-
näläiZtä pirtua ja »dunajeffia" woi-
matasta lehtitupalkaa. '■ »>«NIWDW

Muuten oleskelu Kronstadtissa »n
sangen tirialvaa.

Wiime taimena minulla, kertoo „Rent'-
Wille", oli parisenkin kertaa tilaisuus
nähoä meikäläisten ajurien elämää tuos-
\a saaritaupungissa, ja nälemäni perus-
teellä uskaltanen wäittää, että monellekin
perheen isälle ja »isännälle on tuo ainoa
taimi maksanut rahallisestikin valion
hymm paljon. '

Siinä puolisen törmissä saalouin iiron,

stadtiin ja ajoin erääseen kortteeriin. Pi«
hamaa oli täynnä rekiä ja kalamiesten
kuormia. Hewosia Marten oli pihan pe-
rälle kyhätty tilapäinen, talli, mutia u»
se-mmat hemosparat sauvat tyytyä loi-
meen ja amonaiseen katokseen. Pienellä

löydettiin
,

tallista
soppi hewaselleni. .

Pihanrietzen opastamana löysin loit-
teerin oluen. Suuri tupa, laeZsa lamp-
pu, lattia likainen ja märkä. Impäri
jehnä lawitsoja, kuluneita, likaisia. Sei-
nällä siellä i« täällä märkiä hewoZnxil»
joita, joista likaiseen ilmaan roiitasi ilet-
tätvää hien hajua. loZtakin nurkasta
kuului juopuneiden surinaa ja lähemmin
tarkastettuani tunsin pöydän ympärillä
joukon miehiä korttia lyömässä. ,

<3räZ heistä tuli luokseni hoipputoin
askelin karttamaan tulijaisia mies
parka! Kotona waimo ja lapset otvat
isän ansioihin luottaen saaneet welaksi
yhtä ja toista ruoka-ainetta ja tämä
täällä on ansionsa wiimeistä kopelkaa
myöten laskenut kurtusta alas. En wiitsi
hänen kanssaan puhella, toaan muuta»
malla sanalla koetan päästä irti .

. .

Tuolla istuu lalvitfllllaan wielä poika-

sen ikäinen nuorukainen, pää käsien wa»
raan painuneena . .

. Oli pitänyt „IyS-
tiä" loko wiilon ja menetti sima helvo-
sensa. t

Pihalta kuuluu silloin tällöin iuopunei-

den sorinaa tahi hewoslauppoja telewien
tooimasanojll . . . Miehet pöydän ympä»

iillä owat sytveiityneet peliinsä . .
. Te°

tee ifäteän waikutuksen tämä ympäristö,

\oS\a näkee oman pitäjänsä miehiä ala°
«nwoisella tawalla aitaansa tappamassa.
Kun ottaa huomioon, että laupunyissa
on useampia tällaisia
niin kun» on jolseenlin musta . . .

Kätuelthäni katuja ristim-iastiin ta-
pasin useampia suomalaisia, jotka latu»
jen toaisilla odottiwat ..setallaa" kyy-

oittätvää. Etenkin pääkadun kahden puu»
len oli heitä lukuisasti ja luulin ikään»
lmn ohimennen luulleeni, miten monikin
laski kopeekoissa päiwän ansionsa. Sil»
loin tällöin pöllähti ohitseni jokunen
„tveiN>", pönälän upseerin reenperällä
nauttiessa suomalaisesta lyydistä. Muu-
toin owat suomalaiset ajurit hywinlin
lyshttyjä osaisiwatpahan ne lopeeklan»
sa tvain rupliisi säästää l

._

Siinä katua läwellessäni osui silmääni
kiiltämän komea hotellin kilpi. Pistäy-

dyin sissään kysymään huonetta yöksi, mut-
ta ennenkuin sain asiani toimitetuksi, oli
minulla tilaisuus tawata hotellin puoli-

komeassa ruokasalissa joukon meikäläisiä
ajureita! Erään pöydän ääressä isini
minulle hywinkin tuttu ajuri, syöden.

SJmifum hänelle ihlnettelyni, että ajurit,
joiden kotoiset olot omat useallakin kmu-
tawan kurjat, iswwat hotellin pöytien
ääressä. Hän kertoi sen oletuan täällä

marsin luonnollista, kuulumatpa useat
istuman useammankin kerran päiwässä ja{

istumatkin kuin herrat! Totta to-
siaan! Herroja he omat täällä, herrosa
nnnkauman kunnes rahat loppumat. Ja
kun rahat otoat lopussa, niin muutama
pyörähdys ajurina ladulla ja taaskin «m

tilaisuus suurennella. -~ Tai>M«l

ei uskalla »välinpitämättömällä naamal-
laloulata suomalaista ajuria »herra"
luin „hena"l

Tiedustelin toweriltani heidän ansioi,
taan ja hän lehui ne ylipäänsä lohtuul-
lisiksi kunhan waan sitten miehestä on
mieheksi. Mutta hänkin »alitti että useat
ajurit «wat tulleet pitämään lystiä. Syk»
syliä tulewat hywillä hewosilla ja vielä
paremmilla toiweilla, mutta sortuwat sit-
temmin niin että moni palaa totiinsa
jonkun reenjalakfilla tlhdelttsenä tuhlaa»
japoilana. Niinpä eräskin talonpoika oli
tullut komealla hewosella tllupunliin a»
Elintointa hllljottllmaan, mutta miten
lieneelin pienessä hiprakassa hullaantu-
nut hieromaan hewoslauppoja. Parissa
miiloZsa oli hän pitänyt niin monet lau«
pantelijlliset että hänen wiimeifen he,
wosensa hinta «li 3. sanoo kolme ruv-
illat *,

Eiivätköhän nämä ajurielämätsä to»
Ivalliset tapaukset jo smäan tuomitse icSo
ajuiielämäa? Kannaksen rappeutunut,
taloudellinen ahdinlotila eiköhän selin
luuieksi osaksi johdu luÄiputin hieiomi»
>estal Ja eiköhän ajuriammatti. silloin
lun talonpojat sitä ha «jotta»
w a t am ma t t i na a n muodosta osaa
liitä renfaasto, joka onnettomuutena pu-
ristaa Äaniiakien kansaa? Epäilemättä l
Onhan marsin luonnollista, että mantu,

joka on oman onnensa nojaan heitettynä,
ei jaksa lorloata niitä tappioita, joit»

lsänniin «ammatti ' melee.
«enl' Wille ja «julien

na«p ut i
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Ferfaniaiiia Harraskaan 10 päivänä

W«l»t»schA taimi ft*
kylissä.

Uudenkirkon numikonkin toaJiStuS»
Pyrinnöistk Puhuessamme knnnitäm»
me tässä yhteydessä huomiomme Pää.
«siolisesti nuoiisoseuwihin. Alotam»
me lännestä. Silloin «n meidän en»
siksi mainittawa

Se on rannikon wanhin kulttuuri»
keskus. Puolineljättä wuosikymmentä
on kansakoulu siellä jo lietsonut wa»
loa ja »valistusta ympäristöönsä.
Vuodesta 1906 lähtien tm kylässä
toiminut nuorisoseura «Rannan Itu".
Sen työskentely on ollut sangen pir»
teätä, joskin pienempiä lewähdyZpaik»
loja on ollut huoinattawissa. Ilta»
mia, suurempia juhlia ja arpajaisia»
lm on usein toimeenpantu. Varsinkin
kesäiseen aitaan, jolloin paikkakunnan
runsaslukuinen koulunuoriso wiettää
kesälomaansa, on „Itu" ahkerassa
puuhassa. Kiitettäwällä harrastukiel»
la ottaa tämä korkeampaa koululult»
tuuria omaawa nuoriso osaa seuran
toimintaan. Tämä seikka onkin wai»
kuttanut sen, että „Rannan Iw" ky»
kenewien toimihenkilöiden lukuisuu»
tee» nähden on päässyt parempaan a>
seuiaan, kuin seudun muut nuorisoseu-
rat. Ahkeran toiminnan tulokset owat°
lm näkymissä. Seuralla on jo oma
torätimaa, ja oma Soti walmistunee
piakkoin.

Seuran toimihenkilöistä mainitta»
koon fen perustamishommisw saakka
toiminut esimies Juho Tähkäpää, nei»
dit Aino Tähkäpää, Ester ja >?llen
ManFftröm, Katri Halonen, herrat
Mangftrö», Emil ja Mikko Riski
y. m-

Witikkala.
W. 1907 perustettiin nuorisoseura

..Ranta" Wititkalacm. Sen perusta»
jana ansaitsee tulla mainituksi maan»
toili. Jooseppi Tetri. Tämän rahwaan
miehen innostus ja harrastus siwis»
tysaswihin f? «li. joka wastukjista
huolimatta sai seuran perustetulsi.
Olot oliwat kylässä silloin sangen
kärjistyneet- Puoluekiihko rattoosi ja
eri mielipiteet törmäsiwät tuon tuos< ;
takin wastakiam. siuorisofeuraakin
rulettiin Jiyttcunää» ,puolueelllsuu
desta. Sitä alettiin wainota, sen toi»
mintaa koetettiin eUäistä ja tukah»
buttaa jo syntymästä saakka. Siksipä
onkin historia surullifempaa, sen wai°
yeet Vaikeammat kuin mon?n sisaren*
sa. Raat, Pimeät woimat owat kuin
fcxKiron henget sen elämää ahdistaneet-
Jo ensimäistä iltamia koettiwat seu-
dun huligaanit ryöwärielämällään
häiritä. Myöhemminkin on sen toi-
mintaa häivittämiZtarkotuksissa Si-
ritti). Ja kun ei wäkiwallasta nagttä»
nyt apua oietaan, kmi ei seuran toi'
minta siitä huolimatta lakannut, tm-
«utuiwat wainolaiset ..oikeuteen"-

Kolme pitkää wuotta on seura sittem-
min saanut käydä kärästssä. Kun yksi

. lanne kumottiin, keksittiin taas toisia.
? Mutta woittaiana on se aina niis>
tä suoriutunut, kuten se. ioka oikeuden
tietä kulkee. Nyt lienee se lopultakin
wainoojistaan rauhaan päässyt jawa»
paana saanee se hellimiään aatteita ja

Ihanteita kehittää!.
Maikeista oloisia huolimatta on

Morifofeura kuitenkin, pienempiä le»
wähdyspaikkoia lukuunottamatta, ah»

ia tarmolla toiminut. Sen
leskuuteen ■ \\ zyn&n habäma m

ut.
5

on j.;•* t io*v mf ivult loilleen opet>
iuw,isia ja hauskoja hetkiä. Zukuren»
gaslin on ollut wimessa ja keskuste-
llckokouksia, joissa on pohdittu erilai»
sia kysymyksiä, m pidetty silloin täi»
»in Uiheiluaatettakin, joka pailka°
kunnalla muuten o» unelä kokonaan

)„fopfe» kengissä?', on seura koittanut
lehittää, toilneenftanemalla kilpailuja

fä talloi- että kesäurheiluZsa.
©eurolle on äskettäin hankittu oma

tonttimaa, joten siis tuo sen harras
jouve. «nmn kodin perustaminen, on
astunut askeleen lähnnmäksi päämää-

'f6än>fB.
D Jäsenluku on wuoiittmn toaiibd-
< lut 50 seudullla.

Seunm toimitzeickilllistä mainitta'
j&on: opetwia %. Sritcla, Antti ja
Zftlho 3*M§ii, Konsta, Nikka, lut>,
ja Emil Summa, Jalmari Lemviäi»
tim g. m. m. ,-.

Fnoss»
M myös ollut nuorisoseura toimin-
m£;j jwi.:n aitaa- KyläZlä on myös

jolla on oma talo.
T. &.

y .
,

M aanwilj. Salamon akkanen.

Kun on läytäwä kertomaan mamitta»
tuista mielsin Uudellalirkolla, ei taiwitse
hetkeäkään epäillä kenen näistä ensim»
maiseksi asettaa. Maanloilj. Salamon
Niltanen on jo touosilymmeniä sei»
sanut ensimmäisenä «hirtoin miehenä
kunnallisen, sekä muun yhteiskunnallisen
elämän aloilla. Sama innostus, sama
horjumaton oikeuöentunto, sama nuorekas
elämänhalu on häntä miehuuden wuosista
wanhuuden päitoiin asti ollut kaunista»
massa. Jokainen henkilö hänen lii»
main tvashistajansalin tunnustaa H2»
nen yl«mnchytensä. Ei esim. koskaan an»
kaiimmankaan sanasodan täydessä kunta-
kokouksessa Hänen persoonaansa ole tos»
kettu. Ken Hänet tuntee, lunnwit»
taa, ihailee.

Paitsi sitä, sanoisinko, wapaaehtoista,
osanottoa kunnalliselämän, jolla mieles»
täni muodostaa huomattawamman puolen
Salomon Tliklafim kunnallisessa toimin»
nassQ, on hän toiminut myöskin wiral»
lifena toimihenkilönä kunnassa. Kun»
nlllllslautakllnnan esimiehenä, kuntako»
kaulsen puheenjohtajana, holhouslauta»
kunnan puheenjohtajana, sekä lulematto»
missa muissa luottamustoimissa on hän
ollut.

Waltiollisenllkin taistelijatta on NiNa»
nen tunnettu. Walliopäiwämiesehdol»
laana ja miltei watinaisena walitsijamie»

henä iäittywaltwpäiwinl aitana hlln fai
Ov.C.

Kunmln nuorsuomalaisten hommissa
on tämä toufil, psinen wanhuö aina mu-
tana ollvi.

<?' 'nnstyßharraZtukset eitvät ale mygZ-
i&cit Nillase2»l wieiaita. Kunnalliselä-
mässä «n hän aina esiintynyt edistysly»
symysten lannattajana. Oman pailka»
lunnan fiw ZtyZrienwihin on' hän käytän»

nöllifesti monella taivalla osaa ottanut.
Ainoastaan muutamia yleispuolia Sa«

lamon RiNasen hedelmällisestä tyimin»
nasta on tässä woitu esille tuoda. Ne-
tin jo puolestaan iodistanxit, että Sala»
,no« Nikkanen on ylsi niitä länsan johta»
jia, joita meillä niin wä. !in on olemassa
ja joiksi ainoastaan haiwat woiwat lo-
hota.

Kauvvills Mooses Kunttn.

Nuorena nirtyi maa:auppiaB Mo o»
ses Ounttu W'ipuiin pitäjästä Uu»
oelleliilolle. Terälvänä ja aikaansa seu»
raatoana liikemiehenä kehitti hän nuo»
rena »llamansa, liikonkrFäZsä sijaitsewan
selatatvaillkllllpan pitäjän iloimmalsi ja
wlllatoaraismunlllsi.

aluillakin taloudellisen elämän aloilla
huomattawilla liileyiitylftllä tuli hänen
liilemieskylynsä huoinatulji. Isonlaisen
sahalaitaisen perusti Kunttu Uudellelir»
kalle. Sen lisäksi haijotti hän laajaa
metsälauppaa ja omisti «seita maatiloja
pitäjässä. .?.>

.

Näiden alkaa ja woimia lhsywien lii»
tetehtätvien ohella jäi laupp. Kuntulta
ftrielä aikaa kunnallistenkin asioiden seu»
raamseen. Aikanaan hän oli hytoinlin

innokas lllnnallismies, toimien monen-
laizlssa luottamustoimissa. Eiwätkä e»
diZttzshariastulsetkaan olleet laupp. Kun»
tulle tvieiaita. Niissäkin oli hän tvoin»
tinsa mukaan mutana.

Kauppias Kunttu on muuttanut tuo-
nen tuloille puolilymmentä wuotta sitten.

Summa kuoli w. 1909,

Uudenkirkon Miehiä.

Tehtailija Kaarlo Summ».

Bleisemmm tunnettuja nimiä on
Uudellakirkolla teht. Kaarlo Su m»
man nimi. Käytännöllinen kunnallis»
mies ja muidenkin yleisten asioiden wil»
kas harrastaja oli ailanaan teht. Sum»
ma. ilunnllllislautakunnan esimiehenä
Humma on toiminut useampia «i lei»
wja. Wilkas tarjalaisluonne weti teht.
Summaa muillekin aloille. Walistus»
rienoissa oli hän mukana. Paljon käy»
tetty neuwonantaja oli Summa kuntalai»
sille laki» y. m. asioissa, ylipäänsä ei
ollut asioita ja kysymyksiä, joiden seuraa-
miseen ei teht. Summalla olisi liittänyt
aitaa.

Elämän louluuttama ja kirkastama
luonne oli teht. Summa. Sellaisena hä-
nen persoonallinen »vaikutuksensa ympä»
listöönfä «m suureksi arloattan».

Nahkatehdas, toärjäyslaitos ja ison»
lainen maanloiljelys oliwat todistamassa
Summan hariastutsia taloudellMa a»
loilla.

Klln,'a<top.°joht»jll Juho Hurmalainen.

Kansanopistonjohtaja Juho Hur.
malainen an Uubenfirfon walisruZ»
työn tukipylwäs. Ama siitä saakka kun
yän ryhtyi toimeensa Uudenkirkon lan»
lanopißton johtajana, on hän tooimiaan
lääßtamättä antautunut Uudenkirkon pu
töjön kohottamistyöhön. Monet loalta»
wat nxlliZtusjuhlat on hänen johdollaan

järjestetty, monet täytän»

nöllisen elämän kohoUcnmßta suunnille»
letvat neuwopäiwät on siellä pidetty. Kai»
lissä huomattanxumnizsa loaliZtustilai»
1 «uksissa on häntä käytetty luennoitsijana
ia puhujaml. Mutta ei ainoastaan Uu»
dellalirlolla, waan ympäri Karjalaa.
Vtelä-Kaijalan Nuorisoseuran johtolun»
nan waiapuheenjohtajllnn on hän ponte»
lvaZti toiminut nuorisoseuraliikteen hy»
ivaksi. Kvtiseulututlimusta. lirjallisuu»

\ btn fefcxat**ri§ä ja lahjoitusmaa°olojen
tutkimista «> hän edistänyt. Innokkaana,

! tasapuolisena henkilönä on hän suosi»
itrimpia toalistustyöntelijöitä lannalsella.

| Kappalainen E. I. Penttinen.

RappcZamm <S. I. Penttinen
Uudenkiiton fuofituimftill sielunpaimenm.
Nuorena apulaispappina ollessaan hän
limnittt seurakuntalaisia itseensä ja lm»
lappalaisen paikka tuli pitäjässä awoi«
m«kfi, huufiwat pitäjäläiset hänet t/lv
waalin miltei htsimielisesti. Kauan tk
hän \amut tässä toimessaan toaikuttaa,
ainoastaan 1906—1909, sillä wiimekft
mainittuna touonna hän kuolia Waati»
mattomana, sydämmellisenä miehenä pi»
>täjäläiset häntä kunninittilvat ja lvaati»
inatiomlln lilven hänen hauialummulleen
whottiwat. Rahastaen uuZiiiklolaiset
'Henttistään muistelemat. ;

Kanttori St. W. A»lto.

kuntalaisten kunnioitulfen on moni»

louotifella toiminnallaan Uudellaliriolla
osottanut kanttori ft. W. Aalto puo»
lelleen.

KailNen fiwisty3hairastu3ten lammin
lllnnattllja ja laytännöllinen työntekijä
näillä aloilla on lantt, llalto aina ollut.
Innokkaana laulum-ehenä on hän tehnyt
itsensä muistettalvalsi johtajana ja in»
nostajana.

Taidokkaasti an kanttori Aalto hawl»
nut myoslm kunnauisia luottamustoimia.
Kuntakokouksen puheenjohtajan» toimi
hän enin ja sen jälleen, kun kunnan ra»
hastonhoitlljan toimi erotettiin lautatun»
nan esimiehen toimesta on hän yhtäjakfoi»

sesti rahastonhoitajan tointa kaitlien lun»
takaisten mieliksi hoitanut. sja ytfimie»

Nfesii lantt. Aalto tänä syksynä edelleen
tähän toimeen walittnn.

Innokkaana nuorsuomalaifena toi»
mien m. m. nuors. yhdistyksen puheen»
I«htajana on lantt. Aalto tehnyt nuor»
suomalaisuuden hywäksi kunnassa Hu»»
mattatvaa työtä.

Kunnallis' ptnl. esimies Kaali»
Summa.

Kunnallißlautakummn moniwuotmen
esimies, maammlj., lcmpp. Kaarlo
Summa on myöskin lunnllllifella toi»
Minnallaan saalvuttcmut kuntalaisten ja-

lamattoman suosion puolelleen. Tasa<
puolinen ja tansanomamen esiintyminen.
tunnalliZten asioiden terßu ja huolelaL
hoitelu olvat olleet ominaisuulsia, joila
Summalla tämän suosion olvat hanNi»
neet.

Käytannöllffenä siwisthßafioiden har»
lastajana «n Summa myöskin tunnettu.
Nuorisoseuran ja macnnieZseuian toimin»
taan on hän aina loäshmättömästi Ot»
tanut osaa.

Kauppias Pekka Paj».

Monissa kunnallisissa luottamustoi»
missa m. m. kummlliöllluKHlnnan esi»
miehenä on taupp'«cs Pel ta Paju
'toiminut. Kaikissa asioissa on kauppias
Paju esiintynyt edistysmielisen» henkilö»
nä. Heikontuneesta ttrweydestaan huo»
limatta on kaupp. Paju yhä ollut nm»
lana kunnllllifiZfa sekä muissayhtoiskun»
nallifissa toimissa. Nykyisin toimii laup»
pms Paju m. m. Tilattoman loaestön
latnaiahaston hoitcckunnan puheenjohta»
\ana.

W.uneailoma on kunnalliselämään
innotlaasti ottanut osaa myöskin suntio
Paalvo Tetri. Reippaalla efiinty»

misellään ja asiantuntemuksellaan o»
luntio Tetri woittanut suuressa määräS»
sä kunnan ukkojen suojiota puolelleen. Toi»
mi. nykyisin tunnallislautakunnan wara»
esimiehenä ja paloapuyhtiön johtajana.
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fttnftl. «ch«tt«j» P««w« Terho.

Huomattanxt kunnallismieZ an VLubtU
laliilolla op. PaawoTerho.

Jo nulliena walittiin op. Terho lun»
taloiautsen puheenjohtajaksi, toimien täZ-
sä luottamultoimiZsa pitkät ajat. Paitsi
wakaumulsellisn, edistysmielisyyttä an op.
Terhon lunnallisessa toiminnassa huo>
mattawana puolena esiintynyt seltoä ja
johdonmukainen laintuntemus. Eikä ai»
noaslaan kuntalokoulsen puheenjohtajana,
tvaan myöskin monella muulla alalla on
op. Terhon kykyä tunnallikelämän aloilla
Uudellakirkolla täytetty.

ilujan» perustuslaillisuuden lannatta-
lana on op. Terho mvöslin tehnyt itsensä
tunnetuksi. Senlisälsi. otvat op. Terhon
yarrastulset myöskin taloudellisen elämän
aloille suuntautuneet. Opettajatonnensa

ohella hän hoitaa maanwiljelystä omis»
tumallaan tilalla ja on äskettäin aloan»

nut seklltanxrralaupan lirwnkylään

Maanwilj. Wilho Snmm».

WillllZ ja pirteä larjalaisluVMle an
rnaantoiij. Wilho Summa. WaliS»
tusafwiden ja hewnshoidon imullls hm>
ulstllja on Wilho Summa. Tuottelias
saiwmalehtilirjmlija oli Summa myäû
lin tulmnoisina aitoina. Nylyisin toimii
Summa paljon täytettynä asianajajana

lotituntanfa laräjissä. Myöskin kunnal»
lifeen elämään o» heria Summa ottanut
osaa.

Kunnallisena tuottllmusmiehenä «n
myöslm maimttalvll op. I o o n a s T o n.
der. Kuntaloloulfen puheenjohtajana
on op. Tonder toiminut useampia Muosia,
tullen tviimeiftZsä waaleissa edelleen sa-
mmm toimeen walitukji. Hywäntahtoise»
na ja maltillisena on op. Tondei puheen»

loasaiaa kokouksissa läytellyt.

Käytännöllinen, kymmeniä «vuosia
kunnalliselämään ofaaottanut kunnallis»
mies «n maantvllj. Israel Kelo»
nen Klluljäiweltä. Kunnallislautakun»
nan jäsenenä on Ketonen wimmut pitkät
ajat. Ahkera kuntllkoloutfissa käwijä on
«telonen myöskin.

Huomattllwa liike» ja maataloußmieZ
on maanunlj. Israel Westeri»
nen Kanneljär!i>eltä. Tarmollaalla
luonteellaan on WeZterinen wuosikymme»
men kuluessa kohunnut wähäwaraiseßta
miehestä «varakkaaksi liikemieheksi ja
maanwiljeli'älsi. Hywinjarjesteity ta»
lous, ajanmukaiset rakennukset, joista lä»
litylsen saapi toisessa paikassa olewasta
lutvllsta. olvat parhaita Karjalan lan»
nallella. ~

Kunnalliseenkin elämään on Westeri»
nen aikanaan ottanut osaa, toimien kun»
nalllZlautnlumum jäsenenä.

j Käsityönopettaja Matti Kurppa
on Uudenkillon lapsia. Jo nuoruudessa
teeri häntä taipumukset läsityöalalle ja

hän pääsikin läsityökouluun. Kun sitten
Uudenkillon kansanopisto perustettiin tuli
hän sinne läsityönopettaiaksi. Samoin o»
hän läsityönnpettciillna Uudenlirlon mau»
mieSloulussa. Nuorempana ollessaan oli
hän ahkera sanomalehtimies ja herätti»
»at hanen asialliset kirjotuksensa ansait.
tua huomiota. Naatimattomana länsan»
miehenä, hiljaisena fiwistystyöntelijänä ja

totlteollisuuo» harrastuksen herättäjänä
on hänellä huomattawa asema Uudenkir»
ton tonnunieSten jouloZia.

Kauppias Z. «. Rautiv.

NiNaina nylyaitäisina liiluniehln2
ansaitsevat tulla, mainituiksi lattppxoaåi
& Ä. Rantia ja <£iil Äenlleri.
lébellrnen an fcrjattttmtt- MuZtnllamäellä
liikettä siitä I2W«n, kun hulvika-asntus
tällä paitkakunnlllla alkoi saatxi jalansi»
ajaa, LiiNeensä hoitamisen ohella «m
heila Rautio hommaillut myös nuoriso»
feuiaZsa sekä ottanut osa» tulmMisiin
vyrinnö'h!n. Innoklaanll nuorfuomalm»
sena on kauppias Raution toaisintin puo»
lueemme sanomalehtien leioittämistyöKsa
lueitlliva efairitom miehiin.

KanpviaZ Lentten syntyi Humaljoella.
mutta muutti jo kolmisenkymmentä touot»
ta sitten Jukkolaan perustaen sinne liii*
teen, joka nyiyuän on koko sen lannikon
suurimpia. Kesäisin harjottaa kauppias
Henlkeri laaja» umnilloUsett» alulsil»
tccm, jotta hänellä an pariinkymmeneen.
j» tatodta taian »2lity3l?ileM.

LllhoZlm on Eri! Nenlleri tunnettu in-
mliaana maanmiljelijänä ja lmlentait»

edOtyZrientoten lämminsydäulisenä
tainKtttajrnKt paillalunmiVaan,

««lppies Juho Hietanen.
\ WanousutK pollnen nnehistä, talta
o»at kunnaMsiln tai muihin yksityisita a»
sioihin ottaneet osaa. on Mainittawa taup,

PiaZ Juho Hietanen, maanwtljeli»
M Wille Nitlanen ja Emil
Summa. Rämä henMöt otoat iät,
tään kolmenkymmenen seuduissa, Wilho
Atikta7ien wielä useita »uosia Maille tai»
mesiatymmenestä.

Juho Hietanen «m tyhMtä alkaneena
miehenä ennättänyt tarmokkaalla toimin»
nauaan raiwata itselleen Mankan talou»
seMsen aseman. Hän on ollut kauppiaa-
na ja umanwiljelijänä Halilassa lym-
menlunta wuotta. Mutta walftnaisen
tonnensa ohella on häneltä riittänyt ai»
kaa moneen muuhunkin tehtäwään. Pail»
taruittansa nulliisoseuramiehenä on hän
toiminut tväs'.,>nättöniäll2 innolla aina
>euian perustamiseZta asti. Maamies»
taulun ja tanfllNllpiKton johtakunnissa on
yän ollut jo monet wuodet. Kunnallisiin
a>ioihin on hän niinikään ottanut ahke»
rasti osaa. Hänen anuunpanoZtaan pe-
luZtettiin myöskin osuuskassa Halilaan.

Kaijalatt illnnlllfen aftaa on Hietanen
erityisesti harrastanut. Hän oli puheen»
mhtajanll 'siinä yksityisessä komiteassa,
jota yksityisien asianharrastajain toinis-
ta w. ILO? perustettiin ja joka työslen-
teli toista touotta kaunaisella syntynei» i

selwittämiselsi. Samoin
oli hän jäsenenä „Wiipurin läänin maa»
talouskomiteassa".

Tässä muutama fana Hietasen toimin»
nasta. Tarmllklaana ja edistysmielisenä

miehenä on hGn jo nyt muistiin merkit»
tätoa.

Hiaanloiljelijä Wilho Nikkanen

ÄannelMiwelill on hantin jo ennättäntzt
tonnia usealla alalla, APerana nuoriso»
leuramiehenä on hän työskennellyt sekä
totilylassäan, että muuallakin, ollen Ete«
lä-Karjalan Auoiisoseuran puolesta lu»
ennoit>ljana ja puhujana milloin tilapäi»
sesti, milloin Pitempiä aikoja. Wiipu»
rin piirin nuorsuomalaisten sihteerinä ja
tiertäwänä puhujana on hän myösiin

useita kertoja ollut. Kunnalliseen el2»
mään on hän llttanm ahkerasti osaa.

Wielä on mainitta»», «ttä Wilho Nil»
lanen an ollut useita touosta tämän leh»
ori afjjtem liljeenwaihtaja ja awustaja
sekä nuMtm lehden lewittäiä.

Mlanloiljeliiä Emil Summa «n
hllnlin ahkerana vlllistusasiain haria?,
tajana mainu?awa. Kaillakuntansa nuo.

EJÅL Ull M M z* 7
iM'eiW«tzossV örf &n sait Bjrffcrim&ia

M <iWs Swnma finnärr Veyden pulstoUu
»M» jiaûl »uS&flääfteu- Kn yleisistä a.
iMA» Jutjok&it- /.Renl" &tolen<' luajfen
oivatKaunaan va&ät lukijat wuoftett' fiiW

I »«fa |uoimmw».

'<tnf<ritfeJocf lvsslil motrten utuit-: HfcUfl
ieuBKUDoI nimet mamitf enrlsia:
Hetri. Wille fte-jä KeZie»
rina», STaatoetri MjEiÉfcfi Salamoit
Jflhitnrinen, goeiwf Jlun*-a 3iH» Kurp»
paj« Fuho Summa.

tina åvedtia.
Tanään> jollain puhutaan Uudenkirkon

koulu-,, siloistyZ- y. m. oloista Nti»
Län muistiimme palautettawa opettaja»
tat Sina Sl» e bli ni nimi. Gyn»
chään on hän Pohjanmaan rnotfalaisisla
ja sai aikaansa uahden tzaiwlnaifen HV
loan koti» ja koulusiwistyksen. Qllen siis
«liiyifesti lvalmistunut siihen arwlM»»'
»een «Uimäntyohön, jonka hän taswatta»
Mna ja opettajana Uudenkirkon innnilolla
an suorittanut.

Nuoruutensa parhaassa ketoääZsä, u»«
rustettunll hywlM sielun- ja ruumnn»
monnilla, saapui Lina Twedlin työtänsä
allunaan Kaijalassa, touoben 137? alus,
f», jolloin rannilvn ensimmöinen Nlnsa»
toultt' llnttanalaZsä alloi wimintcmsa.
Hätä ojöta hän sitten taunolla satt» 31

; wuotta, eli »uuden 1303 «foton t piti.
»ään., ..«.i i - ' '

Me «oimn» paremmin aalvistaa tuin
lasittaa niitä wasseulsia, joita ensunäinen
MnteiijH on samMt iestää ta taoittaa.
Oarun raiwaamaUonuul ioiwen taibaS»
'jll alloi Lina -wedlin chonsä. Peilaa,
lmattulnann röiellöön hän »alan ja w«»
NAnlfen iliwihmmoilviu sartaja «Ob*
ranvata. Ia hän teli sen sellaisella st»
»olluudella, «ää me, jotta Mestäpäi»
hänen työtänsä tailtaamme in armosta»
elnnne, tunnioitulsMa iatféaaam M,
tuomme työntekijälle, jolla on «Jfox siinä
määrin uhlaantumarsnnttn. innostusta
ja luottamusta työnsä tärkeyteen kuin hä»
neliä. lotapaiwäisenlm elämän täytän»
nällifiä puolta on Anttanalan louluZft»
peita pohjin opittu, «i siellä nnhotett»
tuluneen sulan tarttaa ja huolellista par»
fimista, ei repeytyneen nutun paiNm»
nusta. Täällä oloat tytöt sekä pojat saä«
ne« oppi» wertlojen kudontaa, panlutt. ,

mista ja paiktausta. taitaja feltaista. joi»
ta sitaläisissä oloissa oftxrt malttamatta»
nnä ja jotta konina owat koteihin lil,
hentäneet. Monet otoat ne palkinnot
ja diploomit sekä koti. että ulkomaitta,
nnta tämä tansakoulun axtoo&s työ on
artamaan tunnustutselfeen saanut. Sa«
nomatta on seltvää, että yM yllwähen,
kistä ja »apciamieliZtä oli koulun tailti
nmulin opetus. Ia minpä lhkeniiinLina
Nvedlin synnyttämään ja lMartämään
laslvlltelssaan tiedon ja sinnstytfen ral«
lautta, josta todisteena on rannikon tou»
luhariastukfet ja ne monet nykyisin tae,
leamman opin tiellä kulkewat pailtatun»
nan nuorukaiset ja neitoset.

Sila ainoastaan koulutyö, »aa» taikli
seutukunnan jiwistämistll tarlattaloat
harrastukset sailrat Lina SmedliniZtä
paihanmnan työntekijänsä. Hywästä
poStilulustaan saamat lanniklolaiset hän»
ta fntt&ä. Kirjallisuutta ja tanomaleh.
St m hän innolla levittänyt feta pait»
talunnan kirjastot perustanut. Nnttana.
lan nuorisoseura on hänen alotteeZtaan
ja tukemanaan syntynyt
'"SfamaStt olen nähnyt, lutnta nyt jo

ioanfymhmui ja harmaantunut Sitra
StoeMirnn oppilas on liikutuksella ja kun-
nioituksella puristanut rakastetun opetta-
jansa täitä. Heltynein mielin olen iii»
loin käsittänyt sen rauhan- ja onnentun»
teen. sola tämänlaisen arwollaan «la-
mäntyön jälkeen täyttä» tekijän fjffca»
me». .

Th. S,

Ofunstoiminnallifta yrityt»
fis UudellakirkoUa.

OfuuskaZioja on pitäjässä
taksi Toinen Kawteljärwellä, toinen
Halilassa. Kanneljarwen osuuskas-
san lamananti on nytyifin seisaulsissa!,
Kassa tnlenee kunmnnkm jättömaan
ioimintaansa, Fuu Maan entiset ,elwit-
tämättömäi saatawot faabann pevt-
iyksi.

Osuuskauppoja kimnassa on
kolme, nim. ZalilaZsa, IhtoenFirioii
asemalla ja InoZsa. Uudenkirkon ase>
tuella toiminut osuuZlaupfta on lovet-
tanut toimintansa. Incm ja Halilan
osuuskaupat owat toitrrimiasfa.

Muita huomattanxnnpia
mmnallistll yrityluii ei tunnasja löy»

1
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WWW. omaan tuomaskuonan kaiktiwoipaifuu» I
teen.

Wiljelystowat owat entisestään pui»
jon muuttuneet. Ennen oli lolmija»
loinen toitjdos (kesanto, ruis jatoulo)
aiwan yleinen. 3lyt kun heinawilje.
lys on laajentunut, on siirrytty useam-
puouoroiseeyl wiljelystapaun, jolloin
heinän annetaan faåtoaa nimkauan
kun se tyydyttöwiä satoja jaksaa an»
taa. Järjestettyä wuorowiljelystä on
ainoastaan muutamissa taloissa. Uu»
ttswiljelylsiä tehtäessä käytetään ylei»
simmin peittowiljelystä. joka tulee hal-
wemmatft. Ainoastaan ne. jotka tay»
toteat pysywämpiä ja luotetumpia sa-
toja, kyntikviit tai kuokkiwat uutiswil»
jelyksensä. waikka ne tällä tawalla tu>
lewotkin kMmnmiksi. Mutamana wil»
jeltäesfä«m samoaminen yhä enemmän
tullut käytäntöön. Suowiljelystä on
mielä tehty werraten wähän.

Kun matkustaja tulee Uudenkirkon
toi Mustanmäen asemille, ihmetteleehän sitä ajurien paljoutta, joka näil>
lä asemilla marsinkin kesän aikana on.
Hänen ihmettelynsä tulee sitä suu»
remmalfi. kun hän saa tuulla että suu»
rin osa näistä ajureista on tilallisia,
lluwa. jonka hän tällöin maanmilje»
lyksestämme mieleensä luo, ei ole suu*
loan kiitettäwä. Onhan hiin huoman»
nut tolloin yhden räiteämmän epäkoh»
dan joka painajaisen tawoin ehkäisee
maanwiljelyksen kehitystä tunnassam.
me. ,

Ja jos taata käymme johtopäätöksiä
tekemään niin yywin luonnolliselta
näyttää sillain, että innostus maan-
Viljelykseen oli suurempi niillä ukoil-
la, jotka nyt jo turpeen alla lepääwät
kuin nykyisellä polwella. Waan sitäsamaa wakuuttawat meille nekin hua»
miot. joita usein, metsässä " ja taka»
mailla kämellesfämme meillä on tilai»suus tehdä. Useassa paikassa humisee
nyt solakkaa honkaa siinä, missä au»
ran jäM selwästi osottaa kaskiwilje»
lystä aikoinaan olleen. Hywimpä usein
näkee myös «toisillakin takamailla
suopukamissa ojan urkamia, jotka mo»
nasti owat ihmeteltäwän säännöllisiä.
Sopiwien wiljelyZtapojen puutteessa
owat kumminkin nämä. melkeimpä
aina synkästä korwesta rmwatut wil»
jeljjffet jääneet omanonnensa nojaan.
Muistellaan wanhoMt, ihmisten kes°
luullessa, kuinka silloin "entisaikaan
talon perhe Viikon ewäisfä oli siellä
ja sielläkin ..raateessa" ja kuinka kar»
hukin Moin«tollöinkäwi raatajia kat»
somassa ja miten kipinä, joka tuluk«
sista iskettiin, ei tyynytkään rajotet»
tuun alueesen, waan monasti riistäysi
ulommaksikin temmeltäen min rajusti,
että »vallesmannin ja jahtiwoudinkin
piti kylänwäen kanssa sen waltoa ra»
jottamaan rientää. r v

Vaikka ruista wiljelläänkin jokata»
lossa, on kumminkin ostoleipään tur»
wauduttawa hywin usein, suurimmanosan wuotto, Mä jywät loppumat jo
talwella keneltä aikasemmin, keneltä
myöhemmin: harwemmilla taloilla
riittää mitä koko wuodeksi. ""*•*•»

Rukiin siemeneksi käytetään enem»
män uutisruisto. jonka luullaan pa»
remmin kestäwän taimea. Tämä luu»
lo osottausikin todeksi esim. wiime tai»
wena. Kauran siemeneksi käytetään
hywin paljon wenäläistä> siementä, jo»
hon usean on paVotin, kun omat sie»
lnenwarastot kewäällä owat loppuneet.
Zlyä yleisemmäksi on tumminkin har»
raötus suomiilaisen siemenentityktämi'
seen herännyt. Heinän siemenen wa»
linnassa on näihin asti pidetty useam»
min niiden hintaa enemmän määrää»
wänä kuin tawaran laatua. Tästä on»
kin usein suuria pettymyksiä seurannut
ja niinpä siemenen laadulle aletaankin
patma enemmän arwoa. Qwatpa jo
useat sitä alkaneet ottaa omalta pel»
loltaanlin kylwäen' siemenen waikka
ruumenineen puhdistuskoneen puut»
teessä. »iäP*9**»*" mu**»**" «»«»»»»> $

Perunaa tietysti Viljellään jokaisen
ihmisasunnon lähettymillä, toisin pai»
koin myyMoäksikin jaMunille syötet»
täwäksi. Jhä yleisemlnin näkee niitä»
!kin taloja, joiden Munan alle kyökki»
kaswipenkitkin owat syansa saaneet re-
hetoine porVana,-, punajuuri- ynnä
muine kasweineen. Tätä kaswitarhaa
wielä useasti lähellä olemat omena»
puut lypsine hedelmin«n yhä kaunis»
tamat. Kaalin kaswatus omiisi tar»
peiksi on aiwan yleistä, waikka us««t
ostamatkin niitä kolme kertaa wuodes»
fa, nim. ensiksi siemene, *mm*
ja kolmanneksi kaalit! Ilman kaalia
ei tuinmintaan jäädä, sillä kaalin käyt»
tö ruuaksi on auoan yleistä. ***«*»

Turnipsin Viljelys oli muutamia
Muosia sitten hywin laajalle lewumyt,
tomm maakirppujen y. m. mastutsien
tähden je m Mnyt nykyään yksistään
tlckden Knckksi, jMst Pitäwät sen jär»
klperäilelle l«rjnn ruokinnalle Mäittä»
mättömänä. & - ■■' "*xw

Tilat owat pieniä, I Allo wnden ja
miidestä lymm«»eN ha. peltoa on
yleensä us«nnnM» tiloilla. Tiloja,
joilla on peltoa 30 ha, on wähän ja
sitä suurempia mielä mäysmmän. Ia
pienemmiksi yhä tLat mmlttmoat, sillä
yleisenä tapana on että perilliset ja°
lamat tilan luonnossa. Harmoin suo-
ritetaan perinnöistä raya»osuuoet.
Useammat suuremmista tiloista omis»
tamat ulkolaiset. Nämä owat heille
siirtyneet jo Vuosikymmeniä sitten. Et»
to wiljelys tällaisilla pikkutiloilla möisi
usein suurilukuisen perheen elättää
pitäisi sen olla moimakasta ja järkipe-
räisto, sellaista, jossa kaikki maata-
lauden simuhaaratkin olisi huomioon
otetut. WUjelyZaloja laajentamaan
onkin aiwan yleisesti pyritty laitta»
malla uudiswiljelystä missä siihen
wain tilaisuutta on ja useimmissa ta»
loissa siihen tilaisuutta mielä pitkäksi
aikaa riittääkin. *:» '■4*m#*&%&

Edistystä maanwiljelyksen alalla on
pitäjässämme aiwan yleensä huomat»
tomissa. Vaikkei Mielä mitään »malli»
taloja" woidakaan wieraalle näyttää.
Kunhan, maamieskoulumme, maa»
miesseuramme, osuuskassamme y. m.
maataloutta kohottamat laitokset saisi»
wat rauhassa työtänsä jatkaa, niin
Uusikirkko Möisi aikaa Voittaen edistyä
maanwiljelyksessäkin muun Suomen
tasalle. .

Maamies. ,

Aika on nyt nuluttunut. Ihmiset
owat muuttuneet ja samoin myös wil»
jelystawat. Heitettäköön nyt niihin
pikainen silmäys. <

Maanjaatu on pitoMsämme suu»
rimmatsi osaksi hietkamaata. Siellä
täällä, wa,rstnkin jokien ja järwien
rantamilla, on sentään samimaatakin,
joka paikoin on marsin hywaäkin laa»
dultaan. MutMnaata owat enimmät
luonnonniityt. Soita on siellä täällä.
Suurimmat niistä owat Suursuo
Mustanmäen jaRaiwolan mälillä sekä
Makulansuo - ja Mustanruukinsuo.
Kiwiperäisiä maita on hywin paljon.
Varsinkin «antopuolella, useinpa niitt
kiwiM, että »iisfä todella kyntömie»
hen kärHoällisyyttä koetellaan. Suu»
rempia kalllmta ei senMn ole «imetsi»
kään. OMuZ on nächin asti ollut
yleensä waÄwaista ja epäfäännöllis»
to, mikä oftlO johtuu Mikin, etto
maat owat yleensä mäkisiä, toisin pai-
koin kowin Erkkiäkin. Nyt kummin»
lin on tässä suhteeKsakin parannusta
huomattowissa. Näkeepä jo kauniita»
kin peltoja, jotka owat säännölliseni
ojitetut, tehden katsojaan miellyttämän
maikutulsen.

Suurempaa ojitus» ia perkaushan»
kettä ei ole ollut muuta kuin Nokkalan
joen perkauspuuha. joka sekin on täbän
saakka jäänyt toteuttamatta, walkka
onkm monasti toisten kuntienkin kans-
sa pidetty asiasta neuwotteluja ja on-
pa kerran waltivn puolesta, tarkka mit>
taus ja arwioiminenkin paikaNa toi»
mitettu. Rakkolanjoen toinen haara,
alfaen MuZtanruukiNl suosta kulkee
suurimman osan pitäjämme kautta
peittäen aina kewäällä ja toisinaan syk«
sylläkw suuret alueet hywää Viljelys-
maata rantamillaan tulwaweden alle.
joten niiden Viljeleminen on mahdo»
tontu. Olisi suuri woitto maanwilje.
Inkselle, jos tämän joen perkauskysy»
mys saataisiin «nnelliseel. päiitökseen.

Mun muokkauksessa, ei yleensä
öxrndita sitä perinpohMsuutta. jota
tämä törkeä maamiehen tehtäwä waa°

tisi. Parannusta tässäkin suhteessa
on sentää huomattawissa. wavsinkm
nykyaikaisten työkalujen käytäntöön
tultua. Eipä «le nyt enää sitä taloa,
jossa ei ..luukka-aatraa" olisi, hywin
monessa wlassa se on jakahden bewo«
sen wedettäwä. Jousiäes on myöskin
tullut aiwan yleiseen käytäntöön, Nä°
keepä siellä täällä ..mullistajia", ..tai.
lojia" y. m. Muokkauskalujcsin käy»
teiStocai. Myöskin niittokone ja vui»
makone owat tulleet melkeinvä kaikkiin

suurempiin taloihin hanki'
iuksi. Owatpa ..rannan" emännistä
useat hankkineet itselleen ~maitomyl>
lynkw". jolla lahwikermat saadaan
pian siepatuksi.

Lannllnhoidolle on ruwettu yhä
enemmän antamaan a,rwoa. Puhu»
mattakaan wirtsakaiwoista, joita jo
fafflfi mahankin assaanfa seuraamat
talot owat laittaneet hoidetaan kiinteät
kin aineet huolellisimmin kuin ennen
oli laita. hakkaus on jää-
nytkin werraten wähiin, kun sitä was°
toin sannnalkuiwikkeen käyttö wuosi
vuodelta laajenee. Esteenä on wain
tämän parhaan kuiwikeaineen hankki»
mifelle se, että monessa talossa ei sitä
omasta sarasta eikä lähimallwkaan
saada. Apulantojen käyttö on wuosi
wuodelta lisääntynyt. Pienistä kar»
joista saadut lantawarat eiwät uutis-
wiljelyksUe riitä, yksipuolisuus tah>
\ao wain apulantojenkäyttämisessä oh
la wikana, kun ei »ielä täysin tajuta
eri apulantojen lanta°arwoa. On kyl»
Jfi «Min, Ma eiwät luota ylsin-

1 Uudenkin kunnan tyaiot
apuyhdistys.

_J Uudenkirkon kunnassa on io pi°
temmän aikaa toiminut oma paloapu«
yhdistys. Kunnan alueella sijaitse'
wat rakennukset owatkin miltei kailki

suomalaisten nimittäin omassa
yhtiössä makuutetut. Tawallinn. roa«J
kuutusmaksu on 3 mk. tuhannelta.
Onpa muutamina Muosina kannettu
ainoastaan 2 mk. tuhannelta. --•"•

Paloapuyhdistyksen nykyisenä palo-
mestarina toimii suntio Paawo Tetri.

Pienet ihmiset heiluttamat piiskaa
suurien selässä. Niitä pieniä juomia,
jotka jaötoäi heidän lyöntiensä merkeiksi,
lutsuwat pienet ihmiset sitten turhamai-
suudelli.

Anomus aikanaan...

IARJÅLA

Wtitå taaå ecusmies Ojaseen tulee,
min hän luullakseni lasitti, että anomus-
efitytfeni leirasfaan UnMaa 1010 säädyn
kunniaa. I»s hänen läsitykfenfä on se,
min hän todellakaan ei ole ajatellut, mit-
lä syyt otoat tämän anomusesitytsen ai,
laan saaneet. Mtä siihen tulee, että olisi
mahdoton saada helmille, lula un autta-
mattomaisi juopoksi katsottawa, niin on»
yan meillä slinä lohden laki. joka mää»
rää, että mieHelle, joia on auttamatta»
maan juoppouteen toajonnut. tahi joka ei
kytene omaisuuttaan hoitamaan, pannaan
holhooja. Jos fiis mtes on kykenemätön
omaisuuttaan hoitamaan, niin woimme»
lo waatia, että awiowaimon tulee hänen
lanssaan elää ja lvoimatonna katsella,
miten mies tuollainen, joka on alentunut
luontokappalettakin alemmalle, pesän yh«
teistä omaisuutta hätoittää. Minä wi«-
läkin rohkenen puolustaa anomulsen la-
yettämistQ tvaliokuntaan". ■

Risto «Vinnman merkitystä uuskirklo»
laisille on eräässä toisessa lirjutulseZsa
selwitetty. Siihen lajaamatta haluan
tvllin kertoa eräästä llnomutsesta, jonla
tämä edistysmielinen uuslirSolainen teit,
1885 »vuoden waltiopäiwillä, edustaes-
<a<m Rannan tuomiokuntaa.

Anomus kuului seuiaatoasti:
..Kolemus ofottaa. että juoppous, pääs»

ttMn tvaUalle toisessa eli toisessa awio»
puolisossa, on omiaan kolonaan haloitta»
mään atvio-onnen; ja sitä paitsi saattaa
lapset syyttömästi joutua selä siloeelliseen
että ruumiilliseen perikatoon. Lääketie»

teen kannalta lienee epäilemätön tosiasia,
että wäkiwiinan ylellisen nautinnon wai«
luttama lverenmyrkythZ looipi lapsiinkin
tvaikultaa wastuZtamatonta taipumusta
luoppouteen, henkistä tylsistymistä ja
wieläpä '< mielenwikaifuuttalin. '■ Koska
juoppoudesta kieltämättä on yhtä haitat*
lista seurauksia selä awio-onnelle että
nousemaan sukupoltvee» luin uslottomuu,

oesta awiopuolisoiden wälillä, iarttuwai,

sista taudeista j. n. e., jotka laissa tun-
nustetaan lailUsilft syiksi alvioeron saa-
miseen, nnn rohkenen pyytää talonpoi»
ta!s>äädyn kannatusta seuraawaan ano-
mukften:

ftutftjoen edusmies Hasselqwist
Yhtyi (Ojaseen ja senjälleen edusmies
Pöysti antoi lcmsunmm, jossa hän
löylytti amnnutsen tekijää ja edusmies
Hlltliö, jota sitä lanxntti ja sanoi „hal-
wekftwansa" 1010 anomusta. Edusmies
Ojanen sanoi ette» edusmies Summ»
näy öllenlaan käsittäwän aloioliiton pe-
luZllltia. Hän näli tässä oireita siwili,
awioliittoon ja toilooi ettei sellaista meille
pitkiin aitoihin tulisi.

iKielä lausui anomuksen tekijä Su m,

ma että hän ei ymmärrä min-
tälaifia perustuslakeja ■;. atoioliitole
«dusmieZ Ojanen tattoUaa. Woimassa-

Että Hänen MajeZteet-
Nnsa sun»Wst semmoisen lisöhlsen Nai»
miswaien Is luwun 1 §:öän, että todis-
tettawastt auttamaton juoppous toifeZsa
«UviopiwUsossa oikeuttaisi toista saamaan
lailliÄa eroa niillä (Kuisteitta kuin mau
nitun luwun 1 §ssä «n awioerosta
ft»tty".

Anomuksen johlinSt» syntyi säädyZs»
wiNaZ lestuiltclu. Enfimäisenä Soita-
lvalan tuomiolunnan edusmies T e i t t i- j
nen myönsi syitä olewan tällaiseen ano-
mukseen, mutta epäili, «lito lviisaZta lyh-
tyä lainsäädännöllä jHikyttämaän awio-
liiton pullamaUomuuden peiiaaietta, jo«
la jo 2,000 touotta on ollut kristillisessä
kirkossa. .Hlinkä Jumala on yhteen so»
wittanut ei pitäisi ihmisten ercltaa".
Lopuksi hän lausui: «Minä en usko, että
tällaiset maailman parannuskeinot, jotka
uhkaamat höllittää awioliiton pyhyyden
siteitä, tviewät oikeille perille, loaan pel-
lään niiden päintoastoin awioelamässä-
tin fynnyttäwän enemmän pahennusta ja
tväärinläytöstä". Hylkäsi anomuksen ja
lehotti säätyä samoin tekemään. -,*#:&

läa»len tuomwlunnan edusmies Erik
Pöysti sanoi, että anomus, joka näiir
halmeksiwalla tawalla käsittelee awioliit»
toa, ei kannattaisi keskustelua, toaan olisi
hurraahuudoilla hylättätuä!

Anomusta puoltamaan asettui
Käkisalmen ' tuomwlunnan edusmies
Jaakko Hälli, sanoen, että naisen
orjallinen asema yhteiskunnassa an siksi
tunnettu, että olisi ihmettä, jos ei ryhdyt»
täisi parannusta aikaansaamaan. Ih-
metteli. ettei naiselle annettaisi eroa
miehestä, jota hän haltoelsii ja jonka h-
Uinen laki jo Inlso kykenemättömäksi asi-
oitaan hoitamaan. Kannatti lämpymästi
anomusta.

olehw laki" r minulle »le tuntematon ja
siinä sallitaan awloen» parantumatto-
man, tarttuttxm iauMn tähden; ja että
luoppous saattaa olla Parantumaton tau-
ti, sitä ei kukaan lvoine kieltää. Luke»
mattomat esimerkit myös osottatoat, mi»
ien pahoja seuraulsi» ju«ppaudesta aloio»
elämälle on. Tunnen nimittäin erään
perheen, jossa isä on juoppo ja yhdestä-
toista lapsesta on ainoastaan Uriisi ter-
liettä, kaikki muut owat joko tylsämieli-
siä eli sairaita. Siitä nä»
emme selwästi, mitä tuollaiset awioliitot
Uxntuttawat ja ihmettelen sentähden suu-
iesti, että ialonpoilaiZslläty sellaisia e-
päsiweellisiä ja turmiollisia awioliittoja
puolustaa".

Sun edusmies Nyiönen oli Pau-
lllhuttllnut leslustelulle loppulllneetitli.
«ii» tyiYmtzs: «saato m«s «ota toai»
mostmlsa laMinaistni syltten tähdett on
jo ratkaistu 2.000 loulltta sitten", päätti

'lääty miltei hlsimieliseZti, että anomus-
esitys hylätään.

fiaapas-FIIanV
UudellaNilolla elää hiljaista elämään»

sä Haapalan kylässä eiäs wanya mum«
ma. Suuresti ei hän eroa toisista mum-
moista. Qn pienenpuoleinen. hiukan lu>
mara, lypphkastooinen loanhus. Vtötis»
sään hän elää waalimatonta elämäänsä
iotiaZlllleitaan toimitellen. Tämä mum»
mo un aina silloin mainittawa, kun Uu»
deMikon merllihenlilöistä tulee puhe.

Hän on mainittawa haiwmaisimpana,
HUÄlnattatoimpana.

Edusmies Ojanen sitä wastoin an-
laiaZti artvosteli ehdotuZta.

Puheenwuon>n sai itnarnnTfen tekijä
Summa ja lausui: „Mnä puolestani
latsan. etteiwät ne puhujat, jotka otixrt
ehdottaneet tämän anomusesichlsen hui-
laa-huudoilla hyljättätoäksi, ole tuoneet
esim mitään syitä tuon ehdotuksensa pe»
rusiulselsi; huiraa-huudut saattawat ol»
la pailallaan jossain muualla, mutta et-
iä säädyssä siten anomusesitys Mjättäi,
fiin, s« on minun mielestäni liikcmaista.
Kailista edellisistä puhujista onxlt ai-
nullZtaa edusmiehet Tuomilosti ja Oja-
nen pysyneet itse asiassa. Edusmies
Tuomikoski ailveli että täten wain an-
nettaisiin helppo keino alvioeron saarni-
seen, mutta minä puolestani en tiedä,
onko tämä keino sen helpompi, luin ne-
kään, jotka nykyinen lakimme myöntää

liittätviksi syiksi alvioeron saamiseen. Ny-
kyään ei siihen taitotta muuta luin lei-
ran olla uskoton puolisolleen, karata t.

Haapas-Maii, se on mummon nimi,
on Uudenkirkon run.olaulaj.ista kuuluisin.
Enimmän on hän runoja, arwotulsia ja
sananlaskuja muistanut. Lienee ollut
ennen wanhaan «tewämpiäkin ennen hän»
tä, mutta ne eiwät «le tulleet huoma»
tuitsi. Nykyään on runolaulajia hai»
loassa, sentähden onkin iloista huomata
niin runsaasti runoja muistawa henkilö
tuin Haapas-Maii.

Hän «n osannut fyjtoin tunfaaSti Ku»
lclvalcm toisintoja, useita mulaelmia.
ÄaiNi ne otoct firphttu muiZtiin. Vhteen»
fä on mummo muistanut noin 2,00!) fä»
etia. ]

Uudenlillon oloja ja henlilöita muiZ-
ollessamme lahettälaämme teiwehdhl«
semm« HaapaZ-Vlalille, uuZliillolaisten
tzaihaimmalle runolaulajalle.

Vanhan uuskirkkolåisen
«M D
i?VA Qs- wiffi
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laulu.
Muistan ajan, jolloin paloi
pirtissämme pärehet,
jolloin valkopellavamme
huuhtoi järven värehet.
Kasvoi korpi, lauloi lehto,
pellonpiennar onnen kehto.
Sunnuntaina ystäväin
Kirkkojärven aina näin.

Kasvoi pellot, kulki jaalat,
nuotat kalaa antoivat,
puhdetöitä markkinoille
miehet, naiset kantoivat.
Tuli halla, kaiken kaatoi,
nurkumatta kansa raatoi.
Voittaa täytyy vastukset
Mäkkeinmäen korkuiset

Toista nyt on meillä väki,
mietteet sen on haikeat,
vaskista jos hiukan näki
miei'a]a.t saa vaikeat.
•§jyyttäa tuota, vj&ia täsä,
ei muista isäin efeimätä.
Riiaan Paha-oja vaan
siitä virtaa maailmaan.

' Nouskaa lapset tämän päivän,
•vkuulkaa isäin kuiskehet,

entiseicoa
teitä huolten huiskehet.
Rakkaaks' käyköön pelto, koti,
niiden eestä isät soti.
Nukkui helmaan kirkkomaan
Kiiskijärven laulelmaa? i

Olkaa miehet Uudenkirkon
auran, arvon antajat,
olkaa naiset Uudenkirkon
kotikankaan kantajat. >

Silloin nousee tämä väki
korkeelle kuin HötönmäkL
Silloin puhdas sydämesi
kuni Silmäjärven vesi.

MIKKO.

Maataloudellista yhdistyk-
siä tai seuroja

on Uudellakirkolla seuraamia: Maa»
miesseurojll on 5 nim. kirkonkyläsiä. >
Kanneljartoellä, Halilassa, Hämeenly»
lässä ja Liikolassa. Wanhin ja fa»
malla wiiallinen pääfeura on kirkon,
kylän maamiesseura. Sen esimiehe-
nä toimii nykyistn maanwilj. Juho
Nikkallen. Toiset maamiesseurat toi-
mimat yhteisostoja wimeenpanemalla
ja muita maatalouoellisia kysymyksiä
seurailemalla.

Karjanrodun
,

parantamiseksi on
kuntaan perustettu kaksi sonniyh-
distystä. Näistä on kumminkin
Kanneljärwen sonniyhdistys lopetta-
nut toimintansa. Hämeenkylässä asw
menestyy hywin. Esim. syksyllä pide°
tyssä maamoiljelysnäyttelyssä kansan-
opistolla oli kylästä tuotu näytteille
hauska waliloima Itä°Suomen maa»
tiaiskarjaa. i & ■,&>!&&<* ' ••♦>'

Hewosseura on myöDn bxn>
liassa olemassa.

"<^.
-,

Painumia

Aleksanterinkatu 25.

slsäftßftullut
suuri valikoima

Ämarikalaisla, Saksalaisia,
Ruotsalaisia ja Belgialaisia
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Esa Niktase» perillisten liiketalo Kanneljärwellä.

Perjantaina Marraskuun 10 päivänä

Uudenkirkon maamies*
seura

pciuZtettiiTl w. 1900, jolloin eräs paxto
taiunnalla ollut hlÄppilas kotuulseZsa e-
lot. 12 pnä lnaamieZs«uian taipeellisuut»
ta ja sen tarlotuZta ukoille selwitt«N.
Seuran eniimäifiä toimihenkilöitä oliwat
ieljtafiija K. Summa, opettaja P. Terho,(
paswil E. I. Penttinen j»
Salomon Niilanen. Alussa oli seuran
toiminta hiljaisempaa, rajottuen etupääZ»
sä tlijewaihtonn Wiip. l. maanwiljelys-
seuran kanssa. Tämän lisäisi pantiin
toimeen tärjanäyttely ja lähetettiin eduZ-
tajia Pellerioo- ja maamieZpäiwille.

Saatuansa arpajaisten lautta rahawaW-
ja, alloi seuran toiminta tulla willtaam»
miksi, warsinkin kun w. 1903 alettiin toi-
meenpanna wuosittain yhteisostoja totut-
taen ftten seuran jäseniäkäyttämään fcl»
iooulsta siementä, apulanta-aineita j. n.
e. Näitä yhteisostoja onkin seura sään-
nöllisesti jatkanut.

Näyttelyitä on seura useampana touon-
na toimeenpannut, jotta aina owat saa-
neet runsasta osanottoa. Ia ne omat

herättäneet maamiehissä innostusta huo-
mattawasti.

Vii kilpailut, joita wuosiiwm on maa-
miesten kesken toimeenpanw, owat myös-

|rin laaneet yhä runsaampaa osanottoa
wuoft llmodelta. Useampia kursseja ym-
päri pitäjän on järjestetch. joissa Wiip.
l. maanwiljelysseuran wirlailijat owat
opetusta antaneet. Warsinlin ruuan-
laittolurssit owat tulleet hywin {uosttufji.i
Nyt tämän marraZkumi alusta on seura
palwelukseensa ottanut liertäwän karja-

ion, jota tulee käymään jota talossa, mi»
hin häntä pyydetään ia olvatlin maamie»
yet hywin lukuisasti kiiruhtaneet tarjct-
loa tilaamaan, warsinkin kun ei heiAe
mitään kustannuksia siitä synny. Ilta-
mta ja kokouksia sekä luentotilaisuuksia
on seura järjestänyt aina wuosittain,
joissa eri kysymyksiä maatalousalalta on
tvalaistu. Arpajaisia rahawarojen kar-

mttamiselsi on pidetty useana lesänä.
Seuran kirjasto, jota sisältää maatalout-
ta tosleloaa kirjallisuuttll, käsittää yli 200

nidettä. Kaiken woitawansa teli seura
maamieskoulun saamiseksi pitäjäämme.

Sitä warten piti se monet innostawat ko-
loulset. joista pöytäkirjat owat kauniina
todistuksena. Jäsenenä kuuluu seura
paitsi Wiip. I. maanwiljelysseuraan, joi-

ta se on saanut awustusta eri kilpailu»
jen ja näyttelyjen toimeenpanossa, myös»
tm PeUeiwoon, Hankkijaan, Suomen
Kylwosiemenyhdistylseen, Tapioon, Kan»
janwaliZtuZseuraan, KotiteollisuusyhdiZ-

ttjlfeen jo Uudenkirkon *ra«wit*Nbitlun
lannatusyhdistylseell. Jäseniä on seu-
rassa nyt 90, ja luuluwat nMään jolj»
wtuntacm rowaZtl «. L»nnr»ch, agr- l-
utorjala ja 28. Seta», tattien K. W.
Aalto, laupp. K. Summa, suntn, P. Tet»
rr. maanwilj. S. Rill«m«n j» & Nilka,
nen.

• Meenfä woimme sanoa, että «««talous
pliäjäZfämme on seuran touninte-ajalla
lohonnut, johon seurakin liene» «saitaan
vaituttanut. Mutka että wielä «lin tyl-
un seuralle työtä tässä suhteessa liittää,
on itsestään sellvää.

lludenftir&on ja Kivenna-
van ukko.

Uudenkirkon ja Kiwenna'.««« ulto ta-
paslwat leuan toisensa »Pahetta ojalla".

hetoone lii ja tuo tuppaa", sa-
noi uuZliittolainel, ja niin sitä mentiin
sisään. Juteltiin siinä yhtä ja toista.
Jouduttiin siinä sitten ttxihän leikilliselle
tuulelle.

% mitäs loart ne tähniit teit uus-
tlltloisii lehmälenLittäjiks, «tzstztz Ki-
wennatvan ukko?

So mi« ferro siul fe jutun. Se of
ferra leivähääll la m»ij puole «ieZ toa»
aZt lähtemän. Ko h«ä luletti M ni H2ä
tumnas et miepäs lengitsn tu» lähte»
mä, ni ei i» siit saa «innuu lii. Hän
lenaföi lehmä ja kengitti isfel taloperi.
Siks ne sannoot meit uuZkirllolaisii leh»
mälengittäjilJ.

Aila pejoonit ttz» slitt», fanoo &i»
wnmawan ukko.

N mils ne sannoot te,t lw»nn«ppo!sii
luumiinpuottajils? ttzsy Uu»enliilon
mieZ.

No se oi nyt sill wttstt. et la
lena toitoat wamast sielt ««iapuult'
tillol. Lielse ol» SerijMeft, lip» Puhw.
laZt' mllllZnapuit wcmassit". .

« hyg ot-
iiii wähn lvotlaa, lo oi kylmä ilma [a
tulliit pienee hiprakkaa .

. . Hyö tartuit
mont' kertaa tulles . .Ko hyö sit' tul»
litt kirkot, «i heil oltlaa muurisi rees.
PN lähtee etsimää ja tiepuolesi hyö sen
sit' löhsiit . . . Sentähe tre rupefiit ket»
läämää meit ruumiin puottaMs' . .

.

No ei se mittää, lellätköi) toaa. Terijal-
loisii ne ruftesiit kutsumaa pimijälirk-
lolaisils'. Hyö telkiit näät pimiä kiito. .

.

Ukot wielä jutteliwat yhiä ja toisia.
Pois lähtiessä sanoi Kiwennawan ukko:

—No passipo lailest. .
. Utie tule

tänne maantai lipo tiistain, mosnapuit
perjantain ja tuon siul' sit Huhkii.

3to IoÄ Jumal. K» tulet, Pi3t
helvone kii ja tuo tuppaa.

Viipurissa. Karjalan »irjap.-Osaleyhliön
Kirjapainossa.


