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Terijoen huvila-alueen poliisilaitos.
Sen jälkeen kun Keisarillinen Senaatti Ar-

mollisella kirjeellä tammikuun 23 päivältä 1900
N:o 128 oli poliisihoidon parantamiseksi tällä
paikkakunnalla Raivolan nimismiespiiristä
croittanut Terijoen ia Kuokkalan kylät Kiven-
navan pitäjästä eri nimismiespiiriksi, oli näistä
muodostettu Terijoen nimismiespiiri. Tähän
piiriin määräsi Senaatti asetettavaksi nimis-
miehen ja tarpeellisen poliisimiehistön. Vuosien
kuluessa muuttuivat olot kuitenkin melkoisesti
ja asukasluku, Pietarin läheisyyden vuoksi,
etenkin kesäiseen aikaan, huvila-vieraiden
kautta kasvoi suuressa määrin ja ennen asu-
mattomia paikkoja muodostui huvila-alueiksi.

Jo kesällä 1907 asui Terijoen piirissä noin
25,000 kesä-asukasta, mikä aiheutti piirin sil-
loisen ja ensimmäisen nimismiehen August
Hyyryläisen anomaan »Herra Kuvernöörin ar-
voisaa myötävaikutusta siilien, että tehtäisiin
esitys apulaisnimismiehen palkkaamisesta tä-
hän piiriin» ja myöskin, että vähälukuiseksi
havaittua poliisimiesten määrää lisättäisiin pii-
rissä, ja lopetti nimismies anomuksensa seuraa-
vasti: »jos nämä ehdottamani parannukset po-
liisihoidon suhteen tulisivat täytetyksi, luulisin
toistaiseksi jonkun vuoden eteenpäin poliisihoi-
don voitavan saada paikkakunnan suuren ja

vaativan yleisön tarpeita vastaavalle ja tyy-
dyttävälle kannalle».

Vastaus tehdyn esityksen johdosta oli seu-
raava:

»Armollisella Käskyllä joulukuun 28 (15) päi-
vältä 1907 on Hänen Majesteettinsa Keisari,
Keisarillisen Senaatin esitystä alamaisesti esi-
teltäessä, nähnyt hyväksi, muuttamalla Viipu-
rin läänin Terijoen Kruununnimismiespiirin po-
liisikunnasta nykyään voimassaolevat sään-
nöt. Armossa määrätä:

1) että mainitussa kruununnimismiespiirissä,
lukuunottamatta kruununnimismiestä, tulee olla
yksi apulaisnimismies, neljä poliisikomisariota,
neljä ylikonstaapelia, viisitoista poliisikonstaa-
pelia, viisitoista ylimääräistä konstaapelia, kah-
deksan etsivää konstaapelia ja kaksitoista rat-
sastavaa konstaapelia.

2) että poliisihoidon yleinen johto Terijoen,
Kuokkalan, Kellomäen ja Ollilan huvilapaikka-
kunnilla on uskottava erityiselle poliisipäälli-
kölle, jonka Viipurin läänin Kuvernööri määrää
poliisitoimeen perehtyneiden upseerien jou-
kosta.

Keisarillinen Suomen Senaatti on määrän-
nyt, että tämä Keisarillisen Majesteetin Armol-
linen käsky on ilmoitettava Viipurin läänin Ku-
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vernöörilie tiedoksi ja asianmukaista toimen-
pidettä varten määräyksellä Senaatista. Hel-
singissä, joulukuun 31 päivänä 1907 N:o 1984.

Siviilitoimituskunnan Päällikkö. Senaattori
Hugo Lilius.

Sen päällikköinä ovat olleet: luutnantti, ny-
vila-alueen poliisilaitos syntynyt.

Sen päällikköinä ovat olleet: luutnantti, ny-
kyään eversti Olli Qenetz, kapteeni, nykyään
majuri Uno Hillman, ratsumestari Feodor Spå-
re,' ratsumestari, nykyään eversti ja Uuden-
maan läänin v.t. maaherra Ilmari Helenius ja
kapteeni Gunnar Ahlblad (murhattu Kivenna-
valla kapinan aikana 1918). Keväällä 1918 Te-
rijoen valloituksen jälkeen toimi useita eri hen-
kilöitä tilapäisesti poliisipäällikkönä, kunnes
ies. vänrikki Sergei Autio määrättiin poliisi-
päälliköksi, ollen hänen seuraajanaan majuri
Gunnar Vennerström ja nykyisin */s 1920 al-
kaen toimii laitoksen päällikkönä nimismies,
hovioikeudenauskultantti Harry Blohm.

Nimismiehinä Terijoen piirissä aikaisemmin
mainitun A. Hyyryläisen jälkeen ovat, paitsi
väliaikaisia, olleet .1. A. Karppinen, joka tosi-
suomalaisena poliisimiehenä . joutui silloisten
keisarivallan sortajaviranomaisten vainon esi-
neeksi ja virastaan pidätetyksi »niskottelusta
yhdenvertaisuuslakia vastaan». Matka Sipe-
riaan, pohjoisrintaman ylipäällikön määräyk-
sestä oli jo edessä, mutta vallankumous ke-
väällä 1917 teki sortajain toimenpiteet tyhjäksi.
Toukokuun 1 päivästä 1920 alkaen toimii nimis-
miehenä Harry Blohm.

Poliisilaitos käsitti "/i* 1921 66 henkeä, po-
liisipäällikkö-nimismies, apulaisnimism., 3 ko-
misariota, 2 vanh. kanslistia, 3 nuor. kanslistia.
5 ylikonstaapelia, 9 etsivää, 10 ratsukonstaa-
pelia, 17 vakinaista ja 14 ylim. konstaapelia
sekä 1 naiskonstaapelin.

Terijoen huvila-alue — Terijoen nimismies-
piiri — jakaantuu 4 piiriin, Terijoen, Kello-
mäen, Kuokkalan ja Ollilan komisariopiireihin,
ollen kullakin alueella oma vartiokonttorinsa.

Pinta-alaltaan ei Terijoen nimismiespiiri ole
suurimpia Suomessa. Mainittakoon, että piirin
alueella löytyy 6 rautatieasemaa ja 1 pysäkki
ja että piiri ulottuu Venäjän Neuvosto Tasa-
valtaan, kulkien pitkin valtakunnan rajaa noin
11 km. Suomen lahden rannalta pohjoiseen,
että täällä vieläkin asustaa noin 3,000 ulko-
maalaista ja että piirissä löytyy asuttujen li-
säksi tuhansia tyhjiä huviloita, joista useim-
mat ovat huoltajaa vailla. Tämän huvila-pal-
jouden käsittää hyvin kun tietää, että esim. ke-
sällä 1916 asui Terijoen piirissä yli 100,000
kesäasukasta. Tästä voinee lukija huomata,
ettei Terijoen poliisimiehistö ole kärsinyt eikä
vieläkään kärsi »työnpuutetta».

Rajajoen kautta suuntautuu virallinen kaut-
takulku Venäjälle ja Venäjältä pois, tuhansia
sotavankeja, etupäässä venäläisiä ja saksalai-
sia on viime vuosina kulkenut kotimaatansa
kohti ja löytyypä paljon sellaisiakin, jotka Ve-
näjältä poispäin epävirallisesti yrittävät, kuka
Suomeen jäädäkseen kuka tämän kautta ulko-
maille pyrkiäkseen ja melkein kaikki joutuvat
tavalla tai toisella »tekemisiin» poliisin kanssa.

Huomatuimmista tapauksista viime vuoden
kuluessa mainittakoon n. k. Kronstadtin pako-
laisten »vierailu». Maaliskuun 16—17 päivinä
1921 alkoi Kronstadtin kapinan kukistuttua pa-

kolaisia tulvia yli jään Suomen rantaa kohti
ja suurin osa pakolaisista nousi maihin aivan
Terijoen vartiokonttorin läheisyydessä ja en-
nen pitkää kerääntyi vartiokonttorin lähelle
useihin tuhansiin nouseva mitä kirjavin ihmis-
joukko kukistetun linnoituksen puolustajia. Po-
lhsimiehistön täytyi ensi hädässä alkaa järjes-
tää näille sijoituspaikkoja, ryhtyä hevosten ja
ihmisten muonituspuuhiin ja aseitten keräämi-
seen. Tämä tapahtuikin kaikki verrattain hy-
vän järjestyksen vallitessa, etenkin kun sillä-
välin poliisilaitokselle saapunut silloinen Raja-
komendantti. Jääkärieverstiluutnantti E. Hein-
richs tarmokkaasti otti ylijohdon käsiinsä ja
ihailtavalla tyyneydellä järjesti ja selvitteli
perin vaikeat tilanteet ja kun lähellä majaileva
sotaväki sitäpaitsi oli saapunut Terijoelle, voi-
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tiin enempi pakolaisten huoltaminen ennen-
pitkää luovuttaa heille.

Venäjän rajan läheisyys vaikuttaa suurelta
osalta sen, että Terijoen poliisilaitoksen työ on
ollut ja tulee luultavasti edelleenkin olemaan
monipuolista, vaihtelevaa ja poliisimiehelle
kehittävää.

Usein kuulee, jopa sellaiseltakin taholta,
josta sitä suinkaan ei odottaisi, että rajamaassa
on huonoimmat virka- ja palvelusmiehet. Onpa
tätä seutua sanottu kaikenlaisten kelvottomien
virka-ainesten »kaatopaikaksikin»! Valitetta-
vasti on täälläkin, kuten muuallakin Suomes-

sa, huonojakin aineksia valtion suurilukuisessa
virkakoneistossa. Ne kaksi vuotta, jotka olen
ollut Terijoen poliisilaitoksen poliisipäällikkö-
nä, ovat opettaneet minut tuntemaan miehis-
tön kunnollisina velvollisuutensa tuntevina po-

liisimiehinä. joten edellämainittu parjaus aina-
kin heihin nähden on aiheeton.

Lopuksi toivon, että poliisimiehistö edelleen-
kin käyttäytyy niin, että se kaikella toiminnal-
laan osoittaa olevansa valppaita, lahjomatto-
mia, tosisuomalaisia järjestyksenvalvojia.

Terijoella, maaliskuun 25 päivänä 1922.
Harry Blohm.

Terijoen etsivä osasto.
Vuonna 1907 Terijoen uutta poliisilaitosta

järjestettäessä, muodostettiin sen yhteyteen
myöskin etsivä osasto, jonka toimeksi pää-
asiallisesti tuli törkeimpien rikosten tutkiminen
ja selvittäminen. Tämä toimenpide johtui etu-
päässä siitä, että huvila-asutuksen suunnatto-
masti kasvaessa, kertyi rajaseudulle myöskin
paljon rikollisia aineksia ja kun poliisivoimaa
oli ainoastaan nimeksi, saivat ne. toimia ke-
nenkään häiritsemättä. Miten vapaaksi rikol-
liset itsensä tunsivat osottaa sekin, että Pieta-
rin »pommimiehet» perustivat Kuokkalaan sa-
laisen laboratorion, missä pitemmän aikaa val-
mistettiin pommeja ja helvetinkoneita, kunnes
tehtaassa sattunut räjähdys antoi sen ilmi.

Lukuisten Pietarin pankki- y. m. ryöstöjen ja
rikosten suunnittelu ja järjestely tapahtui
usein täältä käsin. — Vasta perustetun etsivän
osaston johto jätettiin apulaisnimismiehen toi-
meksi, jonka tuli samaUa toimia virallisena
syyttäjänä. Lnsimäisenä apulaisnimismiehenä
toimi jonkun kuukauden U. Gråsten ia hänen
jälkeensä s: den vuoden aikana .1. V. Sund-
qvist, jonka taitavalla ja kokeneella johdolla
alkoi etsivä osasto menestyksellisesti toimia.
Sittemmin ovat virkaa hoitaneet K. Holmström,
H. L. Pitkänen, I. Leppänen, M. Porvali, U.
Hirvonen, N. Aalto ja nykyään tämän kirjoit-
taja.

Osastoon tuli alussa 8 etsivääkonstaapelia.

Terijoen huvila-alueen
poliisipäällikkö

Nimismies, hov.oik.ausk.
HARRY BLOHM
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vaan myöhemmin muutettiin yhden etsivän
paikka pöytäkirjanlaatijan toimeksi.

Ltsivän osaston toiminta on täällä monessa
suhteessa erilaista kuin kaupungeissa. Ase-
mansa puolesta ulottuu toimintapiiri, johon
kuuluu Terijoen, Kellomäen, Kuokkalan, Olli-
lan, Putholan ja Tyrisevän kylät noin 20 km.
pituiselle alueelle maamme kaakkoisimmassa
kolkassa. Aikaisemmin ja varsinkin talviseen
aikaan, jolloin tuhannet sinne tänne siroitellut
kesäasukkaiden huvilat, täynnä arvokasta
omaisuutta olivat suurimmaksi osaksi asumat-
tomat, tapahtui niissä joukottain varkauksia,
jcita suorittivat erityiset, tarkoitusta varten
järjestäytyneet varasjoukkueet. Varkaita ja
varastettua omaisuutta saatiin lukemattomat
kerrat haeskella rajan takaa, puolentoista tun-
nin junamatkan päässä sijaitsevasta Pietaris-
ta. Kun taas kesäisin paikkakunnalle sijoittu-
neet monituhantiset ulkomaalaiset kesävieraat
kääntyivät poikkeuksetta kaikissa asioissaan
sekä järjestyspoliisin että etsivän osaston puo-
leen, niin saatiin silloin suorittaa kaikki mah-
dolliset sekä mahdottomat asiat. Rajaseudulla
yleisesti vallitseva salakuljetus on osaltaan
kokolailla lisännyt osaston työtä. Myöskin
useita, aikoinaan suurta huomiota herättäneitä
rikosasioita, kuten professori Herzensteinin,
kiinalaisen valtiomiehen Li-Vang-Tun'in täällä
tapahtuneet murhajutut y.m. on osasto saanut
selvittää.

myöskin monet muut tehtävät, kuten sakkojen
periminen, haasteiden toimitus, silmälläpidon-

alaisten henkilöiden valvonta, sotilasasioiden
hoito ja vankien kuljetus. Paitsi vakinaisia kä-
räjiä istuu kihlakunnanoikeus poikkeuksetta
Terijoella joka kuukausi 2—3 päiväiset välikä-
räjät, etupäässä rikosasiain käsittelyä varten,
ja käsitellään tällöin noin 50 virallisen syyttä-
jän juttua,kieltolaki- ja juopumusjutut lukuun-
otettuina. Sitä mukaan, kuin työt lisääntyivät,
lisättiin myöskin etsivän osaston henkilökun-
taa, niin että osaston suuruus 31A= 21 oli: apu-
laisnimismies, hänen avuksefen järjestyspuo-
lelta komennettu 1 komisario, 2 kanslistia ja'9
etsivää konstaapelia.

Lopuksi esitän vielä viime kuluneelta vuo-
delta seuraavan etsivää osastoa koskevan ti-
laston.

Rikosilmoituksia tehtiin osastolle 265, joista
selvitetty 207; sekalaisia ilmoituksia 220. näis-
tä selvitetty 165. Ilmoituksia, jotka eivät ole
johtaneet mihinkään toimenpiteisiin tehty 36.
Kadonneen omaisuuden arvo ollut Smk. 197.159
ja takaisin saadun omaisuuden arvo Smk.
132,330:—. Pidätettyjä on etsivällä osastolla
ollut kaikkiaan 329, joista 104 vankeja, 86 var-
kaudesta, 60 irtolaisuudesta. 20 väkijuomain
myynnistä ja kuljetuksesta. 15 salakuljetukses-
ta, 19 sakkolaista ja 25 erilaisista muista rikok-
sista.

Kapinan kukistuttua vuonna 1918 pääsi raja-
seudulla vallalle hillitön ryöstö asumattomissa
huviloissa ja silloisten olojen vallitessa, tuntui
etsivän osaston työ aivan toivottomalta, var-
sinkin kun huvilat olivat hoitajia vailla eikä
näin ollen ollut tietoa, milloin ja mitä tavaraa
oli kustakin huvilasta viety. Esimerkkinä mai-
nitsen, että heinäkuussa 1918 tehtiin etsivälle
osastolle yksistään varkausilmoituksia 42.

Etsivän osaston tehtävänä ei ole ainoastaan
pelkkä rikosasiain käsittely, vaan kuuluu sille Hugo Hedlund.

%ffNj— _^a

Terijoen poliisilaitoksen etsiväosasto.
(Keskellä: apul.nimismies vänr. Hugo Hediund).
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Terijoen poliisilaitoksen eri vartiokonttorit
Kuten toisessa paikassa lehteä on jo mainit-

tu, jakautuu Terijoen poliisilaitos neljään eri
vartiopiiriin, eli alakonttoriin, joita kutakin hoi-
taa komisario. Terijoen komisariopiiri käsittää
varsinaisen Terijoen kylän, jota syystä kyllä
sanotaan Kannaksen keskukseksi, sillä jo venä-
läisvallan ajoista asti on sitä totuttu pitämään
jonkunlaisena »kaupunkipaikkana», jonne ylä-
maisct, naapuripitäjäläiset, mielellään ostok-
sille pistäytyvät. Myöskin rikolliset ainekset,
varsinkin salakuljettajat viihtyvät täällä hyvin,
pohtien monilukuisissa »tsainoissa» (ravinto-
loissa) suunnitelmiaan. Kun vielä ottaa huo-
mioon ne lukuisat rajalle asetetut viranomai-
set ja virastot, sekä täällä asustavat muuka-
laiset, joita yksistään Terijoella asuu yli 1,200
henkeä, voinee lukija käsittää, ettei paikka-
kunta ole vieläkään vilkkautta ja mielenkiin-
toa vailla. Järjestyksen valvonnasta paikka-
kunnalla on viime vuoden kuluessa huolehtinut
poliisipäällikön ohella 1 komisario, 4 ylikons-
taapelia, 18 konstaapelia ja 4 ratsukonstaape-
lia, palvelusvuorojen ollessa järjestetty yli-
päänsä samaan tapaan kuin kaupungeissa.
Varsinkin talvisaikaan rehoittavan salakulje-
tuksen estämiseksi, on tämän lisäksi suoritettu
ylimääräisiä palvelusvuoroja Suomenlahden
jäällä. Suksilla hiihtäen ovat miehemme, eten-
kin öiseen aikaan siellä liikkuneet ja monet
ovat ne salakuljettajat tai Venäjältä saapuneet
pakolaiset, jotka ovat siellä valppaan konstaa-

pelin huostaan joutuneet. Vuoden kuluessa jär-
jestyspuolella tehtyjen ilmoitusten luku nousee
liki 800, joista on juopumusjuttuja vähän yli

400 ja pidätettyjä ollut kaikkiaan 653.
Seuraava variiokonttori rajalle päin on Kello-

mäki, joka käsittää Kellomäen kylän. Asukas-
luku tällä alueella on noin 1,300 henkeä, jois-
ta ulkomaalaisia noin 600. Vartiokonttoria on
hoitanut oman toimensa ohella Ollilan komi-
sario K. A. Vitikainen apunaan 5 konstaapelia
ja 2 ratsukonstaapelia. Pidätettyjä on ollut Kel-
lomäen vartiokonttorilla vuoden 1921 kuluessa
230 henkilöä, joista Venäjältä salaa saapuneita
34, juopuneita 86, varkaudesta 14, Kellomäen
Eristysaseman Tutkijatoimiston passittamia 94
ja viinankeitosta 2 henkilöä. Tämän ohella
olkoon mainittu, että Kellomäellä sijaitsee Val-
tion Eristysasema Venäjältä saapuneita pako-
laisia varten ja että eristettyjen vartiontia
hoiti Terijoen poliisilaitoksen miehistö, omien
toimiensa ohella toukokuun alusta 1921 saman
vuoden marraskuun alkuun.

Kuokkalan vartiokonttori sijaitsee Kuokka-
lan kylässä, noin 1 km. päässä saman nimiseltä
rautatieasemalta. Nykyinen asukasmäärä ky-
lässä on noin 1,600 henkeä, näistä ulkomaalai-
sia noin 450. Komisariona täällä toimii Mikko
Porvali ja oli henkilökunnan luku viime vuo-
den lopussa, paitsi komisariota, 1 ylikonstaa-
peli. 4 konstaapelia ja 2 ratsukonstaapelia.
Vuoden 1921 aikana on ollut vartiokonttorilla
pidätettyinä kaikkiaan 173 henkilöä, joista m.
m. Venäjältä salateitse saapuneita 140 ja sala-
kuljettajia 21. Nykyisin tekee Kuokkala, sa-
moinkuin toisetkin tässä piirissä olevat kylät,
kuolleen vaikutuksen, ainoastaan sadat tyhjät,
suurimmaksi osaksi ränsistyneet huvilat anta-
vat jonkunlaisen kuvan siitä ihmistulvasta ja
elämästä, mikä täällä ennen vallitsi. Vertauk-
sen vuoksi mainittakoon, että huvila-asutuksen
suurimmillaan ollessa v. 1916asui Kuokkalassa
yli 22,000 ulkolaista.

Lähinnä Venäjän rajaa sijaitsee Ollilan var-Terijoen poliisilaitoksen henkilökuntaa.
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tiokonttori, edus-
taen viimeisenä
virastona länsi-
maista yhteiskun-
tajärjestystä —,
rajan toisella puo-
lella Neuvosto-
Venäjä! Asukas-
lukuunsa nähden
ontämäkomisario-
piiri edellisiä pie-

nempi, ulkomaalai-
siakaan ei asu täs-
sä piirissä kuin noin pari sataa henkeä, multa
monessa muussa suhteessa, sen vaikuttaa ra-
jan läheisyys, tapaa täällä poliisimiehen tehtä-
vissä ja tilanteissa, jollaisia tuskin missään
muualla sattuu. Suurin osa ihannevaltakun-
nasta salateitse poispyrkijöistä joutuu juuri

täällä ensimäiseksi tekemisiin järjestysvallan
kanssa ja viime vuoden kuluessa onkin'tällai-
sia »siirtolaisia» pidätetty yli 400 henkeä. Hen-
kilökunnan luku viime vuoden lopussa oli paitsi
komisarioita, jona toimii K. A. Vitikainen. 5

>Qf

konstaapelia ja 2
ratsukonstaapelia.
Usein saa tämä
vähälukuinen mie-
histö tehdä palve-
lusvuoroja, joiden

suorittaminen vaa-
tii kestävyyttä ia
innostusta, mutta
nurkumatta ja
valppaasti on ne
sittenkin suoritet-
tu.

Rajaseutu asettaa täällä toimivan virkamie-
hen usein tilanteisiin, joissa kysytään miehiltä
valppautta ja ennenkaikkea rehellisyyttä, ja
että ainakin tähän saakka on hyvin selvitty, on
suureksi osaksi luettava laitoksen päällikön
nimismies Harry Blohmin ansioksi, joka itse
hyvänä esimerkkinä ja aina miehistön parasta
katsovana, on juurruttanut apulaisiinsa ja mie-
histöön velvollisuudentuntoa ja innostusta työ-
hönsä.

K- T:nen.

—\s%

Muistelma.
vät majailleet 5—6 venäläistä miestä. Eräs näistä
nähtiin vielä ruumista kantamassa.

Heinäkuun 30 päivän illalla vuonna 1906 oli Teri-
joella hotelli Rivieran edustalle kokoontunut tuhat-
lukuinen joukko kesä-asukkaita, jotka vakavina,
paljastetuin päin lauloivat hautauskulua. Mitä oli
tapahtunut? — Hetkistä aikaisemmin oli salamur-
haajan luodin lävistämänä kaatunut rantahietikolle,
hotellin lähistöllä Venäjän ensimäisen valtakunnan-
duuman jäsen, kadettipuolueen huomatuin edustaja
ja Suomen ystävä professori Mihail Herzenstein.
Hänen vielä lämpimän ruumiinsa edessä osotti nyt
kansanjoukko kunnioitustaan.. Kaikille tuntui olevan
selvänä, että kysymyksessä oli taas yksi Venäjän
kan.Sjinliiton, mustasolman järjestämistä lukuisista
valtiollisista murhista. Murhapäivänäi oli Terijoen
postitoimistoon jätetty vainajan nimelle osotettu
postikortti, jossa oli piirustettuna pääkallo ja sääri-
luut sekä kirjoitus: „Comorra narodnoi raspravy"
(kansantuotnion toimeenpanijat). Samana yönä ka-
tosivat myöskin asemasantarmin luona viikon päi-

Kun jokunen päivä tämän jälkeen ruumisarkkua
kannettiin lautatieasemalle seurasi saatossa yli
10,000 ihmistä ja järjestyksestä tässä kulkueessa
huolehti 2 ratsupoliisia.

Pietarin levottomuuksien pelosta kielsi Venäjän
hallitus Herzensteinin ruumiin kuljetuksen. Venä-
jälle, jonka vuoksi se kolme päivää rautatievau-
nussa odotettuaan haudattiin Terijoelle, ollen suru-
saatto tällöinkin yhtä runsaslukuinen.

Vasta pari vuotta murhan jälkeen antoi Venäjän
oikeusministeri luvan asian tutkimiseen Suomen
oikeudessa. Epähiulonalaisina murhaan tulivat pi-
dätetyksi „mustasotuian" taistelujärjestön päällikkö
professori Juschkcvitsch-Kraskovsky sekä jäsenet
Polovnjefi ja Laretskin, jotka viimeksi, mainitut oli-
vat murhan toimeenpanijoita. Tekonsa tunnusti
ainoastaan Laretskin kertoen vielä lisäksi ampu-

Terijoen variiokouttorin henkilökunta. (Keskellä pcl.pääll. Harry Blohm
ja kom. H. Tikkanen).
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r.eensa Pietarissa useita henkilöitä, joitten epäiltiin
esiintyvän tässä jutussa todistajina. Palkkiota oli
Laretskin saanut „mustasotnialta" — 25 rupi. pääs-
tä. Toimenpiteistä huolimatta ei muita syyllisiä, niit-
ten joukossa pääjehu Dubrovinia, oikeuteen saatu.
Terijoen ja Kivennavan Kihlakunnanoikeus käsitel-
tyään asiaa yli 20 kertaa, päätti jutun vasta loka-
kuussa v. 1909, tuomiten, syylliset 6—B vuodeksi
kuritushuoneeseen. Viimeisellä kerralla kesti asian
käsittely 5 päivää yhtämittaa, ja jutun päättyessä
painoivat pöytäkirjat 18'A kg. Kun asialliset sekä
useat kymmenet todistajat olivat venäläisiä, tapah-
tui koko jutun käsittely tulkin välityksellä, joka
vuorostaan vaikeutti ja hidastutti käsittelyä. Oikeu-
den puheenjohtajana toimi laamanni Selin, syyttä-
jänä nimismies Hyyryläinen ja kielenkääntäjänä F.
Mamisten Viipurin lääninhallituksesta. Syytettyjen
asianajajan puolustuspuhe kesti 2 tuntia. Venäjän
kuuluisimmat asianajajat, kuten ruhtinas Andranni-
koff, Scharudnij, Bulazel y. m. esiintyivät jutussa.

Tämä rikosvaiheinen murhajuttu herätti suurta
mielenkiintoa myöskin ulkomailla, niinpä oli jokai-
sessa oikeudenistunnossa läsnä kymmenien kuului-
sien sanomalehtien edustajia, jotka useita kertoja
päivässä antoivat sähköteitse tietoja lehdilleen aina
Ranskaan ja Englantiin saakka. Eipä puuttunut pai-
kalta kuvalehtien edustajia eikä filmikuvien otta-
jaakaan. Istuntohuoneeseen päästettiin yleisöä eri-
tyisillä lipuilla, mutta oikeuspaikan edustalla tun-
keili suuret joukot uteliaita ihmisiä.

Mahtikäskyllään keisari Nikolai II vapautti tuo-
mitut Juschkevitsch-Kraskovskyn ja Polovnjelfin
heille tuomituista rangaistuksista ja Laretskin vie-
tiin jälkeenpäin Venäjälle siellä tekemistään mur-
hista syytettäväksi.

Elokuussa 1909 jutun tullessa esille oikeudessa
Terijoella ja kun „sojusnikit" (liittolaiset) pelkäsi-
vät erinäisiä paljastuksia toiminnastaan, päättivät
he Pietarissa väkivalloin vapauttaa syytetyt. Sa-
malla liikkui huhuja öi-
keuspaikan räjäyttämises-
tä. Näistä oli kuitenkin
saatu tieto ajoissa ja
silloinen poliisipäällikkö,
kapteeni Hillman ryhtyi
tarpeellisiin varokeinoihin.
tilaamalla oman poliisivoi-
mansa lisäksi 12 ratsu-
konstaapelia Helsingistä
ja 20—30 konstaapelia
Viipurista. Istuntopäivän
aamulla ilmoitettiin Kello-
mäeltä, että sikäläiselle

asemalle oli k:lo 3 aamulla Pietarista saapuneesta
junasta jäänyt n. 300 „sojusnikkaa", jotka lähtivät
jatkamaan matkaa jalan Terijoelle. Heti hälyytettiin
oma poliisimiehistö, n. 40 miestä oikeuspaikalle ja
kapt. Hillman asetti kolminkertaisen poliisiketjun
maantielle, järjesti vartiot sekä antoi tarpeelliset
ohjeet, odotettiin kuten vihollista ainakin. Apujou-
kot olivat tulossa vasta klo 7 a.p. saapuvalla ju-
nalla. Noin klo 6 aikaan aamulla alkoikin „sujus-
nik__a"-armeija näkyä, ollen etunenässä panssariin
puettu johtajansa ent. upseeri Jelnejeff. Törmät-
tyään poliisiketjuun seisattui vasta joukko ja johtaja
esitti röyhkeästi vaatimuksensa, että hänen seura-
laisensa olisi päästettävä oikeustalon puistoon. Kap-
teeni Hillman kieltäytyi tästä ja kulutti runsaasti
aikaa väittelyssä siihen saakka kun ratsumestari
Calonius joukkoineen ja viipurilaiset konstaapelit
ylikonstaapeli Marjasen komentamana alkoivat nä-
kyä. Tällöin katsoivat „sojusnikit" parhaakseen
hajaantua välttääkseen vakavampia seurauksia. Jäl-
keenpäin tiedusteltua useimmilta joukkoon kuulu-
neilta henkilöiltä heidän matkansa tarkoituksesta,
kielsivät nämä siitä mitään muuta tietävänsä, kuin
että heille oli vain luvattu edestakainen junakyyti
paikalle, „sorokofka" viinaa ia 1 rupla „sapuska-
rahaa" mieheen.

Kun tämän jälkeen oli jutun käsittely määrätty
Kivennavalle, niin uhkailivat „sojusnikit" marssitta-
vansa sinne koko armeijansa, jonka varalta oli
myöskin poliisivoimaa kerätty Helsingistä ja Viipu-
rista saakka, mutta tällä kertaa oli se kuitenkin
turhaa, sillä paikalle oli saapunut ainoastaan joku-
nen kymmen „mustasotnian" miestä. — Nyt tahtoi
Buiazei väkisin lyhtyä syytettyjen asianajajaksi
entisten lisäksi, vaan kun oikeus ei häntä hyväk-
synyt, niin raivostui hän silmittömästi, syyti suus-
taan tulvanaan ikäänkuin kurkkuun takertuneita
katkonaisia lauseita ja solvasi mitä sopimattornim-
min Suomen oikeutta, joka ei kunnioittanut venäläi-

siä. Oikeuden puheenjoh-
tajan kiellosta huolimatta
raivosi Bulazel yhä edel-
leen, lähestyi vihdoin tuo-
maria ja iski voimalla
asiakirjalaukkunsa pöy-
tään. Tällöin antoi tuo-
mari salissa olleille polii-
sikonstaapeleille käskyn
saattaa „mieletön" ulos.
Poliisien käydessä häneen
käsiksi kirkui Bulazel:
„minä en annan kenenkään
vangita itseäni" ja pistiKuokkalan vartiokonttorin henkilökunta

(Keskellä kom. M. Porvali).
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käden taskuunsa. Ratsumestari Calonius, käsittäen
Bulazelin aikomuksen, tarttui äkkiä häntä käteen,
jolloin revolveri lennähti Bulazelin kädestä lattialle.
Bulazel heitettiin ulos ovesta ja „sojusnikkien"
päällikkö Jelenjeff seurasi samalla kyydillä peräs-
sä. Vielä mennessään huusi Bulazel pihtipieliä ha-
roen: ~muistakaa meitä on 150 miljoonaa, teitä vaan
2 miljoonaa". Oikeustalon pihalla hyppäsi Bulazel
apulaisineen autoonsa ja lähti kiitämään Pietaria
kohti, luvaten kahden tunnin kuluttua palata kym-
mentuhantisen miesjoukon kanssa.

Mainita sopii vielä, että Pietarin poliisin ollessa
haluton avustustaan antamaan jutun tutkimisessa,
toimivat meikäläiset etsivät omin neuvoin Venä-
jällä. Eräällä tällaisella matkalla tuli allekirjoitta-
nutkin tovereineen pidätetyksi Pietarissa Ligofkan
kadun varrella erään talon s:ssä kerroksessa. Pi-

#
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U R H E I LU KU U LUM ISI A
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Urheilunharrastus Terijoen poliisi-
laitoksessa.

Urheilun historia Terijoen poliisilaitoksessa
on hyvin lyhyt, jos ei oteta huomioon muuta-
mia yksilöiden harrastuksia. Vasta heinäkuun
alkupuolella 1921 alkoivat harjoitukset muo-
dostua koko laitoksen miehistön käsittäviksi.
Säännöllisesti joka ilta nähtiinkin palvelus-
vuoroista vapaina olevat miehet poliisilaitok-
sen lähellä olevalla harjoituskentällä eri ur-
heilulajeja harjoittamassa. Kaikki oli alettava
aivan alusta, sillä koko miehistö, muutamia
harvoja lukuunottamatta, ei oilut aikaisemmin
urheillut. Innostus oli suuri niin vanhoilla kuin
nuorillakin! Kun sitten V» toimeenpantiin kil-
pailut, jotka käsittivät kolmiottelun: 100 m.
juoksun, kuulantyönnön ja pituushypyn, sekä
erikoisena kilpailuna 1000 metr. juoksun, huo-

■_lr

dätettäessä lohdutettiin meitä, että ennen aamun-
koittoa olemme jo hirtetyt. Sittenkun Lieteinin kau-
punginosan 2:sen piirin pristavi oli asiastamme il-
moittanut kaupunginpaallikolle sekä prokuraattoril-
le, päästettiin meidät vapaaksi aamupuolella yötä.
Pietarin suomisyöjälehdet sisälsivät seuraavana
päivänä laajoja sepustuksia suomalaisten röyhkey-
destä ja halusta saada isännöidä Venäjällä y. m.
pötyä.

Tämä laaja murhajuttu ja monessa suhteessa mie-
lenkiintoinen tapaus on vuosien kuluessa monen
aikalaisensa muistista unhoon painunut, ainoastaan
yksinäinen, puoleksi hiekkaan hautaantunut gra-
niittipatsas Suomenlahden rantahietikolla tulkitsee
kautta aikojen jälkeentuleville Herzensieinin muis-
tolle osoitettua myötätuntoa.

Mikko Porvali, komisario.

»
-1/-3

Masi selvästi, ettei uuttera harjoitus ollut liuk-
kaan mennyt. Nämä kilpailut muuten ensimäi-
set koko poliisilaitoksen historiassa, antoivat
jatkuvaa yllykettä urheiluharrastuksille, sillä
olihan mukana melkein koko miehistö, jou-
kossa yli 50 vuotiaitakin, eikä »ruuanääressä»
ollut »Aatamikaan» ollut leikistä poissa. Kil-
pailujen jälkeen, pitkin syksyä, jatkui sään-
nöllinen harjoitus, joihin hauskaa vaihtelua
antoivat useat paikkakunnalla toimeenpannut
jalkapallo-ottelut. Vasta tavallista aikaisempi
talven tulo lopetti nämä erittäin kehittävät kil-
pailut, joihin poliisilaitoksen miehistö erittäin
innokkaasti otti osaa. Ei talvellakaan oltu toi-
mettomana, vaan liittymällä paikkakunnalla
olevaan voimisteluseuraan, ovat miehet, var-
sinkin nuoremmat, säännöllisesti voimistelleet,
jottei kesäiset saavutukset unhoon joutuisi.
Ensi askeleet on otettu ja tuleva kesä näyttä-
köön, ettei alkanut innostus talven hankiin
uponnut!

Komisario K. T:nen.

Terijoen ratsuosasto.
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Suomen Poliisilehden kiertopalkinto. set voivat ottaa osaa täysillä voitonmahdolli-
suuksilla.Suomen Poliisilehden Toimitus on päättänyt

lahjoittaa Suomen kaupunkien poliisilaitoksille
kiertopalkinnon kilpailtavaksi neliottelussa.
Tämän kiertopalkinnon säännöt eivät vielä ole
lopullisesti hyväksytyt, mutta jotta harjoituk-
set voisivat alkaa ajoissa haluaa Toimitus jo
ilmoittaa seuraavaa:

Kilpailut toimeenpannaan vuosittain elo-
kuussa kulloinkin määrättävinä päivinä ja
suoritetaan yhtaikaisesti kaikilla paikkakun-
nilla asianomaisen poliisipäällikön ja kahden
urheilua tuntevan jäävittömän henkilön val-
vonnan alla.

Kiertopalkinnon saa omakseen se poliisilai-
tos, joka kolme kertaa on voittajana suoriutu-
nut järjestyksestä huolimatta.

Urheilulajeina tulee varmasti olemaan 100
m. juoksu, pituushyppy ja kuulantyöntö. Neljäs
laji ei ole vielä varmuudella päätetty. Tulok-
set lasketaan S. V. ja U. Liiton pistelaskuta-
van mukaan.

Kiertopalkinto jätetään Turun Poliisilaitok-
sen Voimistelu- ja Urheiluseuralle, jonka huo-
leksi niinikään jää kaikki kiertopalkintoa seu-
raavat käytännölliset toimenpiteet.

Kilpailuun eri lajeissa saa ottaa osaa raja-
ton määrä (vähintäin viisi) kunkin poliisilai-
toksen henkilökuntaa, mutta lopullista tulosta
laskettaessa luetaan vaan määrätyn osan (par-
haimpien) keskiarvo, joten kaikki poliisilaitok-

Säännöt ja kiertopalkinnon kuva julkaistaan
ensi tilassa.

Suomen Poliisilehden Toimitus.

%C-\T^ -VS

KOKOUKSIA JA JUHLIA sille kuuluvia hinaaja-aluksia ja proomuja. Annettu
21 pnä huhtik. 1922.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii

% N:o 98. Valtioneuvostonpäätös, jolla kielletään
tuomasta ilman erikoista lupaa Ruotsista nauta-
eläimiä, lampaita, vuolua ja sikoja sekä sellaisista
eläimistä saatuja ruokatuotteita. Annettu 20 pnä
huhtik. 1922.

Viipurin poliisihenkilökunta toimeenpani t. k. 7
pnä iltaman arvokkaalla ohjelmalla. Tulot iltamasta
käytetään poliisimiesten leskien ja orpojen eläke-
kassan hyväksi. — Samaa tarkoitusta varten toi-
meenpantiin edellisenä päivänä myyjäiset, joissa
oli saatavana kaikenlaisia näppärien naiskätösten
valmistamia töitä.

N:o 99. Valtioneuvoston päätös Kuoreveden pi-
täjän siirtämisestä oikeushoidon puolesta Jämsän
tuomiokunnasta Ruoveden tuomiokuntaan. Annettu
20 pnä huhtik. 1922.

* N:o 100. Asetus, jolla muutetaan kaakkoisella ja
itäisellä raja-alueella vaadittavista henkilö- ja mat-
kalupatodistuksista joulukuun 30 pnä 1921 annetun
asetuksen 2, 3ja 6 §§. Annettu 29 pnä huhtik. 1922.

Turun poliisilaitoksen naiset toimeenpanivat t.
k. 3 pnä iltaman, missä, puhumatta runsaasta ja ar-
vokkaasta ohjelmasta, huippukohdan muodosti yli-
konstaapeli Tepon" (nukke) arpominen ja pikkuta-
varoitten onkiminen. Tulot iltamasta, yhteensä
Smk. 1,820: — tulivat Turun Poliisikin aston hy-
väksi.

N:o 101. Asetus kansainvälisten matkalupakir-
jain antamisesta moottoriajoneuvoliikennettä koske-
van kansainvälisen sopimuksen mukaan. Annettu 29
pnä huhtik. 1922.

N:o 102. Asetus ulkomaisesta merenkulusta ja
tavarain kuljetuksesta Laatokalla. Annettu 29 pnä
huhtik. 1922.

LAIT JA ASETUKSET V. 1922 N:o 103. Asetus muutoksista rautatieläiskunnan
virkapukuun. Annettu 29 pnä huhtik. .1922.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIII!
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N:o 104. Asetus mittaamisesta ja punnitsemi-

sesta. Annettu 29 pnä huhtik. 1922.N: o 97. Asetus, koskeva „Vaition Telakka ja
Konepajat" nimiselle laitokselle myönnettyä oikeut-
ta omilla virkailijoillaan katsastuttaa ja mittauttaa

N:o 105. Asetus mittaamis- ja punnitsemisväli-
ueiden valtaamisesta sekä säilytys- ja kuljetusväli-
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neiden merkitsemisestä kannettavista maksuista.
Annettu 29 pnä huhtik. 1922.

huhtikuun 28 päivänä 1922 annetussa vuokrakeinot-
telulaissa mainittua ilmoitusta tehtäessä käytettävää
kaavaketta. Annettu 29 pnä huhtik. 1922.

N:o 106. Asetus, jolla mittaamia- ja pnnnitsemis-
välineiden valtaamisesta sekä säilytys- ja kuljetus-
välineiden merkitsemisestä kannettavista maksuista
tänä päivänä annetulla asetuksella säädetyn taksan
määrät toistaiseksi korotetaan. Annettu 29 pnä huh-
tik. 1922.

N:o 110. Asetus maksuista, joita on suoritettava
puheluista eräillä lennätinlaitoksen puhelinjohdoilla.
Annettu 5 pnä toukok. 1922.

N:o 111. Valtioneuvoston päätös sisältävä
„Svenska Finlands Lantmannahank A. B." nimisen
pankkiyhtiön yhtiöjärjestyksen vahvistuksen. An-
nettu 20 pnä huhtik. 1922.

N:o 107. Asetus sisältävä välittäviä säännöksiä
mittaamisesta ja punnitsemisesta, niin myös miltaa-
mis- ja punnitsemisvälineiden valtaamisesta sekä
säilytys- ja kuljetusvälineiden merkitsemisestä kan-
nettavista maksuista annettujen asetusten sovellut-
tomisesta. Annettu 29 pnä huhtik. 1922.

N:o 112. Valtioneuvoston päätös eräiden Mou-
hijärven pitäjän Tervamäen ja Eskolan kyliin kuu-
luvien tilojen siirtämisestä kirkollisessa ja kameraa-
lisessa suhteessa Suodenniemen pitäjään kuuluviksi.
Annettu 27 pnä huhtik. 1922.

N:o 103. Valtioneuvoston päätös, jolla huhti-
kuun 28 päivänä 1922 annetun vuokrukeinotteluluin
nojalla määrätään ne kaupungit ja muut asutuskes-
kukset, missä sijaitseville huonenstoille on vahvis-
tettava korkeimmat vuokrat. Annettu 29 pnä huh-
tik. 1922.

N:o 113. Valtionueuvoston päätös „Suomen
Liittopankki Osakeyhtiö" nimisen pankkiyhtiön voi-
massa olevan yhtiöjärjestyksen 24 ja 28 pykälien
muuttamisesta toisin kuuluvaksi. Anneltu 10 pnä
toukok. 1922.N:o 109. Valtioneuvoston päätös, joka koskee

Or .—__^3

TIETOJA VIRKAKUNNASTA
lIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Avonaisia virkoja.
Kruununvoudin virka Salmin kihlakunnassa on

julistettu haettavaksi toukok. 26 p.vään mennessä.

Nimismiehen virat seuraavissa piireissä ovat
julistetut haettaviksi: Petäjäveden piirissä toukok.
6 p:vään ja Nauvon piirissä toukok. 7 p:vään men-
nessä.

Eroja
Mikkelin kaupungin poliisilaitoksen komisaario

Armas Petterssonille on pyynnöstään myönnetty
ero sanotusta toimesta.

Nimityksiä.
Kruuiunvoud ksi Äyräpään kihlakuntaan on ni-

mitetty Salmin kihlakunnan kruununvouti Eino Olli
Pajari.

Nimismieheksi Kittilän piiriin on nimitetty rauta-
tienvirkamies Oskar Valkeapää ja Saarijärven pii-
riin Petäjäveden p. nimisin. Raimo Lauri Niemi se-
kä Pieksämäen pohjoispiiriin toistaiseksi määrätty
hov.oik. ausk. O. R. O. Haatio.

Poliisimiehiä.
50 vuotta täytti toukokuun 7 päivänä Turun

poliisilaitoksen I vartiopiirin ylikonstaapeli Karl
Edvin Lindgren. Hän astui palvelukseen 15/ 3 1895
ylimääräisenä konstaapelina Turun poliisilaitokseen
ja nimitettiin ylikonstaapeliksi samaan laitokseen
11U 1908.

•j- Toukok. 4 p:nä kuoli Nauvon piirin kruunun-
nimismies Oscar Leonard Fougstedt lähes 77 vuo-
den ikäisenä. F. virkamiesura alkoi v. 1863, jolloin
hän astui jlim. kanslistin tehtäviin Turun läänin-
hallitukseen. Palveltuaan v. 1868 Turun poliisilai-
toksen notaarina nimitettiin hänet Föglön piirin
nimismieheksi. Sittemmin siirtyi hän Paimion pii-
riin ja sieltä Piikkiön piiriin. V. 1883 tuli hän uudel-
leen notaariksi Turun poliisilaitokseen, mistä v. 1903
siirtyi nimismieheksi Korpoon ja v. 191 i Nauvon
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piiriin, mitä virkaa hän kuolemaansa asti hoiti. —
Näin pitkä virkamiesura oli antanut Fougstedtille
laajan kokeneisuuden: hän oli viimeiseen asti van-
han virkamiespolven tunnontarkka, täsmällinen ja
tinkimätön edustaja. Lounais-Suomen saaristo-olo-
jen erikoistuntijana jätti hän jälkeensä vaikeasti
täytettävän aukon.

Asiakirja-Opas.
Useiden tiedustelujen johdosta ilmoitan Poliisi-

lehden lukijoille, että laatimani ~Asiakirja-Opas"
ilmestyy toukokuun aikana ja sitä saa tilata suo-
laan kustantajalta os. Edistysseurojen Kustannus
0.Y., Helsinki. Kirja tulee sisältämään n. 150 kaa-
vaa yleisselityksineen ja maksaa 15—20 mk.

Helsingissä, huhtikuun 29 p:nä 1922.
J. Kunila.

Tilatkaa ensi tilassa!
Poliisin käsikirjasto I:
lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIII
Selostuksia poliisia koskevista
asetuksista. Kirj. V. lääninsih-
teeri Y. Ropponen. Smk. 11: —
O

Järjestyssäännöt. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

automobiili-, moottoripyörä-
ja moottoriveneliikenteelle
Turun ja Porin läänissä.
Smk. 5: —.

(Vähintäin 10 kappaletta tilat-
taessa 20 % alennus).

Kellomäen Apteekki
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Terijoki

Omist.:
C. A SILFVERBERG

o

Aseman lähellä I:nen katu.

J. Seppänen

Kangas*, Jalkine* ja
Sekatavarakauppa.

Perustettu 1890.

Äldre
detektivkonstapeltjänst
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

vid polisinrättningen härstädes anslås härmed
ledig att ansökas inom 14 dagar härefter. An-
sökningshandlingar höra åtföljas av till riktig-
heten styrkta intyg från sökandens tidigare
verksamhet, ävensom intyg över kunskap i
svenska och finska språket samt läkareintyg:
och meddelas tillika, att företräde gives den
som kan uppvisa intyg över kunskap att föra
polishund.

Polisinrättningen i Gamlakarlchy den 1/ maj
1922. Poliskommissarien.

Ilmoitus.
T. k. 6 p. illalla lähti allekirj. luota Pusulan p.

Ikkolan kylästä poissaollessani suutarinsälli Albert
Hagman (Hels. kaup.) vieden mukanaan Zenith kel-
lon ja polkupyörän. Hagmanin tuntomerkit ovat:
32 v., pitkä, vaaleavcrinen, arpi otsassa, vasemman
silmän yläpuolella, hampaat edestä pois, vasemman
käden ranteen yläpuolella tatueeraus hautakivi ja
ankkuri. Pyydetään palkkiota vastaan ilmoitta-
maan joko allekirj. tai Pusulan piirin apulaisnimis-
miehelle. Kalle Ojanen.

Kaavakkeita.
Suuren kysynnän vuoksi on voitu ottaa isompia

painoksia, joten hinnat ovat alenneet 35 % å 45 %.
Kaikenlaisia kaavakkeita, erikoisesti nimismiehille.

KAAVAKETOIMISTO,
Saarijärvi.

Teaterrestaurangen
l!l!l!!!ll!llllll!lllll[ll!lllllllllll!lllllllllll!lllllllllllllll!llllllllllllllllll!ll

och

F. B. K:s Restaurang
iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ÅBO
REKOMMENDERAS

Telefoner 68 & 9

Puh. 11
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Kansallis=Osake=Pankki
Täydellinen pankkiliike Haarakonttoreja 123

Eläinlääketieteen 1 1 .. ...
lim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiH i i o.y. i Xernoen FCina- ia

tohtori i Seth Sohlberg i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii I — | Panprikniinnpi
A. J. Hellfors, | ' | iiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiii
TERIJOKI 1 1 Omist. Juho A. Seppänen
" "" " '" f Rauta-osasto j

| Väri-osasto I
Vastaanotto joka päivä \ Talous-osasto g Paikkakunnan vanhin

omassa talossa | Viipuri, Katariinankatu 15. | jasuurin liike alallaan
fnitiitiitim m mniiuiii miiiiniiiii iiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiE

amiiimiiiii : i imun; i iimiiiiiiiiijiiiiiin m nQau-FVHTiA'"SSkeaf" |5n«u|ijniiis| Svartström & Drocklla
Viipuri, Aleksanterink. 25 = I VIIPURI

| RAUTAOSASTO: |
° i Rautatavaroita, rautaa ja muita me- s

= talleja kaikissa muodoissa. Työka- §j
E luja, Rakennustarpeita, Värejä y. m. =

SUOSITTELEE |: . taloustarpeidenosasto: | Viljan-, siirtomaatavaroiden-, kan-
runsaasta varastosta aseita 1 Kaikenlaisia taioustarpeita ja esi- | gas- ja lyhyttavarain

ja ammuksia, urheilu- 1 neitä, Porsliineja, Fajansseja, Laseja, |
y.m. Välineitä. j Kristalleja y.m. | 1 UkkUUlke

Aseita korjataan. I j �
rnilllllllllllllllllllllllllllllllll!ll!!ll!ll!!llll!!l!llllllllllllll!l!ll!lllllll!lr;

Aleks Salmelan Tampereen teoksia, £a.n"aksen
D

~ ~

. . . ............. IU,,,|,U™ kwiwiu, Kirja-ja Paperikauppal-luokan raatahhike rihkamaa
y. m. tavaroita Terijoki.

Terijoella
saatavana pai- SUOSITTELEE uusimpaa suoma-

Hotelli Monrepos'in talossa . Van ,ha ''T" laistakirjallisuutta
Puh 46 P"n hlntoinln- jatäydellistäpape-

0 Eva-Kaisa Hakulinen, Terijoki ritavaravarastoaan

Hammaslääkäri _*.._: i::i,„*4s Rautatienlääkäri
Aino Kääpä Parturiliikettä H#EtVAlsANEN

TeriJoki Terijoella Vastaanottaa Terijoella
o omassa talossaan Vier-

SUOSITELLAAN! totien varrella 18 p:stä
kesäk. 1922alkaen jokaVastaanotto 10—12 ja 5—6. Viertotie Seppäsen talo. arkipäivä 10-12 ja 5—6



Huvi loita i ia i ai ito ia 'Kannakselta poissiirrettäväksi | rvllYlvyU/V JA L_/"\vJ I \JUf\ \
1 joka lajia myytävänä 1
| o |

Välittää | |
M . . „ .. . I KUOKKALAN HÖYRYSAHA IMerkurius Kuokkaia \ K uokkaia puhenn itä-suomi |

osote Kuokkaia. | |
niitiiuiiumutiiitiiiiiHniiHMiiiimMHiiuiuiiHimiuimiiiiifimniitiiiiiiiiiiiiUHiiiiniiuHifUHiuiinuiiiiuiiittmiiiiifiiituiiiuiniiiiiiuiiiiiiiiiiiR

A.J.QALKININ P. Kääpä TAITEELLISIA
_~ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll miu muhi limu mi iiiiiiniininiiniinniiiiiiiiiii

SEKATAVARA- Sekatavarakauppa TUOTTEITA
1/ HTnn Pääliike sijaitsee Olli- tiuiiMiHiiiimiiiiiiMiHiiiiijmiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiKAUPPA lassa ja haaraliikkeet PAM FPIQTA

T Ollilassa, Kuokkalassa F r\ IN L l\ I O IM
KUOKKALA ja Kivennavan kirkon- "" I"""" " ' 'kylässä. Halpoja ja sopivia lahjaesineiksi.

0 Hinnasto pyydettäessä saatavana.

Paikkakunnan vanhin liike.
SUOSITELLAAN! suositellaan! KARL FOCHT, Kuokkaia.

valokuvausliike V. A. VESANTO Kirja-, paperi- ja
A. NIKITIN —— = käsityökauppa, , , KUOKKALA * . . . vv

Kuokkaia
________

Omistaja
mm ' " c ... , , .. . LYDIA KARLSSON4, Suosittelee koti- ja... i -t Kuokkaiasiirtomaantavaroita

Valmistaa taiteellisia valokuvia päivän halvimmilla
huokealla hinnoilla. Parhain ja halvin ostopaikka.

Sekatavara- K e ||0R|ä|>|| \ IWÉA \&M
K aU DDa Omistajat: Junkkaala £ Lahtinen

Kellomäellä Koti-ja SUrtomaantavarain Kellomäen asemalla
Merikadun ja Tukku_ ja Vähittäiskauppa SUOSITELLAAN!

Asemakadun kulm. Ystävällinenkohtelu!
omist. Emil Granqvist. Sähköos .Kau ppayht iö. Puhelin 21

Sainion Tiilitehdas Myytävänä: Itä-Suomen
ja Saha Osakeyhtiö Puutarhapumppu Rautakauppa %myy edullisesti Rakennustiiliä Rfl.itflcjinkviä Viipuri suosittelee varastostaan päi-

Uunitiiliä ivauiaaaurtjfja vän hintoihin kaikkia Rauta-
ja Värikauppa-alaan kuulu-

Lautatavaraa Lehikoinen ja Kumpp. Sähköosoi™']— HTiö.Osoite: SAINIO. Viipuri Pietarinkatu 7 Puhelimet 72, 73, 74 ja 661.



Kello- jaKultasepänliike A. I. SHAHOFF
A. Nevalainen, Terijoki. Rauta-, Väri- ja Rakennusaineiden Tukku-

ja Vähittäiskauppa. Terijoki

Suuri valikoima
Seinä- ja Taskukelloja y. m.
Hopea ja Kultaesineitä. Edulli- Kaikkien alaan kuuluvien tava-
sin kihlaostopaikka. Alaan kuu- rojden edu||jnen ostopaikka. Par-luvaakorjaus- iatilaustyötä suo- . ., . . . . .,.,.,,■... .. ■ , , ... .. näiksi tunnettuja Vasiljeffin aio-ntetaan nopeasti ja huolellisesti. ' ' 'kalulakkoja aina varastossa.

o. y. Antti Paavolainen SufliiiBn Jari- ja Vemissateiitaan
Teriioki- mmi

PÄÄLIIKE: Helsinki
HAARALIIKKEITÄ:

Paikkakunnan suurin ja monipuolisin varasto: Por!' ,T,am P er?,, Y 11"
■> r p url] Vaasa, Turku.Ruoka- ja Siirtomaantavaroille, Raken-

nustarpeita, Kangas- ja Rihkama- HUOM.!
tavaraa. Kenkiä ja Kalossia. Maan vanhin ja suosituin liike

alallaan.

VälOkUVäälllO VirOlä Hammaslääkäri M A T K AIL 1 J AKO T I

n w TeTk
P
, Hannes Kartasalo »v i C T O P i A"(Isokatu, vastap. Oy. Paavolainen) T ■ W 1 \J 1\ I l\

Ken tahansa on tyytyväinen Terijoki
tullessaan tutustumaan valo- . , . . - . ■■ Terijoella Viertotien
kuuvaamo Virolan töihin. Apteekin viereisessä varrella
Kuvat valmistetaan uuden talossa,
teorian mukaan puhtaat ja 0viimeistellyt. Matkustan laa-
jemmallekin sekä pyynnöstä
valmistan töitä kauemmaksi- Siistejä ja halpoja
kin, suurennettuja ja taval- « «j_ ,1 , •••>

Hsia kuvia. huoneita matkustajille. . Vastaanotto klo 10—12 päivällä •»Kunnioittaen VIROLA, Terijoki. p Puhelin 1 84.

Terijoen Talous- Tprjinpil JaatPfllvliikP Veljekset Himanen
iiiiiiiiimiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimmiiiii lUllluUII luUlulUulllIlu 111111111111 1111111111111111111111111111111111111 miiiiiiniiiimi

] 1111111111111111H1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Sekatavarakauppa Terijoella
/7 /f Trl iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiutL LU/ Suuri Viertotie.
IIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIII—s— ° (S). . . m ,.f..» Runsas valikoima- muodikkaitaOsto- va]miita vaattejta Suosjtel|aan
Omistaa y.m. alaan kuuluvaa tavaraa
M.Boman saatavana. Puhelin 11. Puhelin 36



Poliisimiehet! 81 HELSINGIN LEIMASINTEHDAS
iiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii HELSINKI ALEKSANTERINKATU 54

TALVIURHEILUTARPEITA (M . . .
kuten suksia, sauvoja, vanttuita, kin- UW S1 lietti ICI ITI (lSHlllä
taita, hiihtotossuja, villapaitoja y.m. "\* . „ jK Ipim^ciminSuksivoiteita, oikeita norjalaisia sekä j' |fl| LCIIIldallllld

suomalaisia. t • f verolippuja varten y.m.
AMPUMA-ASEITA JA PANOKSIA - Pjjj f SomSnie ia P °'iisi"

11 UoQVAKN A SI Haaraliikkeitä Tampereella

Aleksanterinkatu N:o 21 ja Turussa-Osakeyhtiö O.Y. Hotel
AIV A I~7„ _, J „ ' 1. _ _. „ III />rv/\»Trv/\o iiiiiiiiimimiiimiiiiNiimmllllll lllllll l i i il. M. r-rednkson HJ. GRÖNROS HAMBURGER BÖRS

1 U I\ 1\ U Å.D. IMIIIIl!llllllllllllllllllll!l!lill||nj||j|l|jl|j|IMIIIIIIlllllllllllIIIUIIIIIII1III
Maariankatu 1 TURKU, EERIKINKATU 12 ÅBOllllllllllllllllllllllllllllllllllll ' .„ _„„

T run. Ioi
_

Ortens förnämsta hotel.
Siirtomaan- |||||||

tavaroita ja kotimaisia tehdas-
tuotteita. TAPETTI JA MATTOLIIKE REKOMMENDERAS!

Kahvi -Salongit CTAD Pohjois-Savon
IIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIII J f % [

Eerikinkatu i7
kahvi a Rautakauppa O.Y.

SUOSITELLAAN turku .. puolalankatu 2 KUOPIO
SUOSITELLAAN! „ ,_ ,. , ,

Puhelimet: yleisön 21 66 °ma P^eiinkeskus
,1 i-,i 1 -n ncc O Sähköos.: »Rautayhtiö"ulkotilauksille .... 2516

PUHELIMET:kahvikonsertit yleisölle 2435 jauiko- Rauta- jarakennus-1—3 ja 7—10 i.p. tilauksia varten 1641 . , , ,
soittoa i/si-2 aineiden tukku-ja

HYVA SOITTO. p:iia ja 7—'/2II illalla vähittäiskauppa

KVSV KÄÄ
H. Saastamoinen & Pojat Oy. a>n* m^iå^n hy

viksi tunnetuita
Mylly- & Tukkuliike PUIJO

Kuopiossa TULITIKKUJAMME
T

OSAKEYHTIÖ
SAVO
KUOPIO



f, „ ., _ , „ ,,. I Terijoen KunnanlääkäriSavo-Karialan Osake-Pankki n ™Ä

Omat varat yli 35,000,000 mk. 0

Pääkonttori Viipurissa Konttori Terijoella
avoinna 10—'/23. .

Maksaa korkoa:
Talletustileillä "7 %, Juoksevalla tilillä 6 %. Vastaanotto:

Täydellinen pankkiliike. arkipäivisin 10—1 ja 5—6
] pyhinä 10—12.

Taiteellinen ValBkuvaamo Kannaksen Osuusliike r. 1.
M li likitil a-™ *"iiok? ,tt'''' u» ' 11» n i "> pu hei;n 171 on edullisin ostopaikka

, Kannaksella.Vastaanotto arki- seka pyhäpäivinä

Henkilö, joka tilaa tusinan valo-
kuvia, saa ilmaiseksi taiteellisen «* .........
suurennuksen. Tilauksesta valmis- Iriyyilldiuila.

*7t™ c
re

u
n

oe
ksia JJSi1 f"l In -' Terijoen, Kivennavan, Uudenkirkon ja Muolaan pitäjissä.24X30 Smk 25: —, 30X44 Smk 40. —. J J r J

Ruskea väritys 5 mk. kalliimpi. Kuluttajat muistakaa omaa suurliikeltänne.
Työ ensiluokkainen.

RETTIGIN ON AINA PARAS. V. Hakuli
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA SähkÖ-ja PolkupyÖrälHke
immiiimiiiiiiiiiiiimmmiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Sen takia, että: l:o Raakatavara on valikoitua. TERIJOKI
2:o Valmistus huolellista.
3:o Lajittelu kauttaaltaan tasaista. Suorittaakaikkia alaan

kuuluvia korjaustöitä.

Esimerkiksi sikarit: Bahara-Bat,Irisy.m. sekä Kulta" Ja Kellosepänliike
savukkeet; Klubi 7, 10, 17, 30, Malta, Matti y.m. J.A. Bruun

Terijoella

P. C. RETTIG & C:o osia^z™;,rtHa

Terijoen Hajuvesi- ja Hotelli IMATRA Pekka Hakliljlien
., .. ... „ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKemikaahkauppa ° TERIJ0KI
tr -i 13 •. ti _-i llllllllllllllllllllllll
r
KnT* ° Välittää maatilan-roita,Sidetarpeita, Desin- c -. . ._ . .. .
fisioimisaineita, Maustei- busteja nuoneita mat- kauppoja sekä huvi-
tas'ekä Jy^eensäSS,Pk

U kustajille saatavana. loita y.m. rakennilk-
toaiettitarpeita. HYVÄ RUOKA! sia poisvietäviksi.

TURKU
KIRJAPAINO POLYTYPOS

1922


