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asioita toimitetaan Torkkcliak. 11. Tava-
taan varmimmin klo 11— 1päivällä.
553 Eläinlääkäri N. Bruun.

Muistojen pßivii.
Oli tosiaankin onnellinen sattuma,

»vai lieneekö ollut historiallisen Walt-
tämättömyyden johdatus, että wietet-
täwän juhlamme puitteisiin tuli
myöskin päiwä sellaiilcn kuin tämä
piliwä, jota syystä kyllä woi sanoa juh-
lamme muistojen päiwälsi.

Onnellista kohtaloa meidän on to-
sin siittäminen siitä, että woimmc
näitten muistojen joukossa omistaa
etusijan inomalaisen kirjallisuuden
luojalle** '*"

'Mikael Agricolalle

Mä siinä tosiaan saimme juhlan yh-
teyteen arwottaimman ja pysywim-
män muiston. Wiiwähtäkäänime siis
hetkinen tässä muistossa!

Katoolinen usko oli maassamme e-
länyt aikansa

—
tai tuskinpa se lie-

nee kansan tietoisuuteen juurtunut
muuna ?uin uudempana taika- ja uh-
ritemppujen muotona, sillä eihän wic»
raalla kielellä julistettu, pakolla Icwi-
tctty uskonto woinut kansan sydämiä
omaksensa saada. Kun siis Luthcruk-
sen herättämä waipaustusliike lemisi
laajemmalle waltasi se monen tiedon-
janoisen suomalaisenkin, joka olimcn»
nyt sywempiä syntyjä ulkoa etsimään.
Pietari Särkilahti alkoi tätä uutta op-
pia kansalaistensa keskuudessa lowit-
tää. mutta tuskinpa hänculääil saar-
noillansa olisi pysywämpää lvaikutils-
ta ollut, kun ne wäliuccnä käyttiwät
ainoastaan helpoZti muistosta katoa-
avaa suullista sanaa. Sywcmmin
käsitti tehtäwänsä Särkilahden seu-
raaja Mikael Agricola.

Hän tahtoi kansalle antaa luälinccu,
jonka awulla se woisipyfywästi omis-
taa Puhdistetun opin, hän epäilemät-
tä ainakin »vaistomaisesti käsitti tä-
män opin lansallisenkin tehtäwän, sil-
lä olihan hänellä siinä esikuwanaan
Martti Luther, joka saksalaisella raa-
matunkäännöksellään oli uskonpuhdis-
tus!tiileen tehnyt kansalliseksi anta-
en warman pohjan faffaTaiicl!: kirjal-
lisuudelle.

-
»'' >,-5-«»!z««M '.

Samallaiscn poWn loi Martti

Luther meidän maaosamme Suonien
wastaiselle kansalliselle kehitykselle,
Olemattomasta loi hän suomalai'cn
tirjallisuuden kääntämällä fuomefji
uskonpiihdiZtuksen peruskirjat ja niin
laölicnPerustuksen suomalaiselle kir-
jallisuudelle ja samalla myöstinwas-
taisellc kansalliselle kchityksclle^^^wan°
tan perustuksen

Niin suuri ja ratkaiscwa TuinMika-
el Agricolan merkitys epäilemättä on-
kin uskonpuhdistajalla, niin on hän
tillienkin jälkimaailman silmissä suo»
malaisen kirjallisuuden synnyMjänä
pysywäisen maineen ja saawuttanut,
maineen, joka on täysin ansaittu.
Me nijfijcijan if>mi;ct emme woi kusit-
täÄMu, »ni»rä jätiiläistyön Mikael
Agricola teki siirtäessään suomenkie-
len rahinaan puhekielestä kirjakieleksi,
ja wieläpä tawalla Maisella, jolle
myöhemmän, tarfenniian ticliaistin ja
tutkiinliksen täytyy antaa täysi tunnus»
tuksensa. Ia sitä enemmän ponnis-
tusta ivaati häneltä tämä työ, kun
hän kaiken todennäköisyyden mukaan
oli syntyjään ruotsinkielinen. Jo ta»
man herättämät waikeudct oliwat ar-
saamattomat ja näihin lisäksi tule-
wat ne nykyajan tuskin aawistamat
waikeudct, jotkakohtasiwat k«len siir-
tämistä kirjakieleksi. lättiläistyön
suoritti siis ,hän, työn sellaisen, jota
paitsi Seniilien ja kansallinen «Tämä
olisi mahdoton. Siksipä onkin hän
ansainnut Tuomen kansan ikuisen kii-
toksen ja kimnioitnksen.

Näitten muistosanojen puitteisiin ei
tietysti luulu lähempi selostus hänen
toiminnastaan tällä alalla, enempää
kuin hänen teostensa luetteleminen-
kaan. Seikkaperäisen tiedon tästä
kaikesta saa lukija täksi päiwäksi il-
mestyneestä, häntä ja hänen suurtyö-
tänsä koskemasta teoksesta. Olemme
main tahtoneet puolestamme omistaa
koruttomat muistosanat tälle kirjalli-
s»utcmmc luojalle.

Pysywän muistomerkin on hänelle
nyt pyswttäuyt Tuomen fanfan rak'
kaus. Se on pystytetty lanne Wii-
punia kielemme ja kansallisuutemme
itäiseen ctmvartiaan, jonka «powessa
hänen maalliset jäännöksensä sinat
tomutsi niuuttun«t. Ofoon tänCv
muistomerkki kansallemme, mutta en-
ne» kaikkia sen itäpuoliselle osalle woi°
mattama felioituTfcna Tnj4m'n hoita-
maan jaMaalimoon sitä omaa kansal-
lista I'iwiZtystä, jolle Agricola laski
niin wakawan, järkähtämättömän pe-
niZtuksen. MuiZtuttakoan se alitui-
sesti jokaista suomalaista uutterasti
ja tarmokkaasti työskentckmään suo-
malaisen sivistyksemme, kansallisen
kehityksemme hywäksi. Ja waikkapa
ilmenisikin tuhoa uhkaawia waaroja,
niin palauttakoon tämä muistomerkki
jokaisen suomalaisen mieleen, että
tarmokas henkinen toiminta ahtaim-
missäkin, jo«pa mahdottomissa oloissa
on mahdollinen ja hedelmiä kantawa,
ettei tuhota woida sellaista kansallista
siwistysmuotoa, jonka perustus on
niin ahtaissa oloissa laskettu ja joka

kunnialla on kestänyt koe telcmuksct
ja lilwoitiiksct.

paljon, fangen paljon kaunopuhe'
liasta tieltä puhumat meille ne mas-
feat walctut 'piirteet, jotka tönään
paljastetaan henkisestä lchiwksestään
jichliwan fanfan liisnä^llessa. Pai-
nakoon wain jokainen mieleensä tn»
man kielen lausumat sanat, kätkeköön
ns sydämeensä, ci suinkaan suljettuun
kammioon, »aan innostamaksi, kehot»
tawaksi elämän kaluksi, joka (.loFoittaa
aina työskentelemään kansallisuutem-
me, itsenäisyytemme cncmmäl'si kehi»
tyfscksi, jalostamaksi mipiisimcksi. Tä-
nS on Agricolan patsaan aatteelli-
nen mcifitoS, se jonka eii!!?n kaikkea
tulee ratfaifeHia merkitys antaa .

Kansan, etupäässä Itä-Tuomen
kansan. Karjalan rakkaus ja kunnioi-
tus on tämän patsaan pystyttänyt.
3c on ulkonaisena tunnusmerkkinä sii-
tä, että osaamme antaa täyden mwon
henkiselle suurtyölle, että säilytämme
kiitollisessa muistossa tällaisen työn
tekijät. Pysyköön s< aina sellaisena,
kchoittakoon se meitä jokaista omalla
alallamme työskentelemään sen kan-
sallisen siwistykscn hywäksi, jolle Mi-
kael Agricola niin mankan perustuk-
sen laski!

Adolf SM* Arlmdöson.
Waatimatouia, hiljaista clämääilsä

salojensa siimeksessä oli elänyt Suo-
men kansa. Henkinen kehitys ja hen»
kin«n wiljelys rajottui lMonnoNista
elämää tarkoittavaan harwalukuiscon
kirjallisuuteen. Oli kyllä tuon tuos-
takin kajahtanut joku huutawan ääni,
joka laajemlnaltatin kosketteli henki-
siä kysymyksiä. Mutta nämä oliwat
häipyneet kuulumattomiin, mitään
seurauksia tuottamatta. Wasta Hen-
rik Gabriel Porthanin jättiläisncro
asetti arwoonsa Suonien kansan. Eikä
siinä kyllä. Hän kaswatti oman kou-
lunsa, jolle suomalainen kansallisuus
ilmeni sellaisena, jonka hyiväksi kyllä
kannattaa työskennellä, jolla myöskin
on kehitysmahdollisuuksia. Wilkkaam-
pi kansallinen pyrkimys sai sijan oppi-
neitten piirissä, Porthanin oppilait'
tcn keskuudessa.

Mlltta tätä kaikkea kahlehti kielen
wierahan raskas walta, kansa ei mi-
tään käsittänyt näistä pyrkimyksistä
ja kehittyncimmillckin oli niiden pe-
rusehto, kansan kohotus tajuamaton.
Turhaan weisasi Jaakko Juteini wali-
tuswirsiänsä muukalaisuudesta, tur»
haan soi hänen "suomalainen kanto
lonsa. Oikeita syntysanoja ei osattu
lausua.

Turun yliopistossa opiskeli nuo-
rukainen, joka sai (paljon wailutusta
Porthanin oppilailta. Hänen pyrki»
mytsensä suuntautuiwat kirjallisuu-
teen, heliscmä runous oli Hänen ensi
lempensä. Mutta se ci tauwan tyy-
bi)itäM)t rilkaslahjaista nillonilaista,
joka Porhanin aatteiden innostania-
na tunsi itsensä suomalaiseksi. Hän
ryhtyi Muemosyne-lehdessä käsittclc-
inään suomenkieltä ja sen kansanru-
iiotitta, waikka tämä ei ole mitään
pysywämpää tuottanut. WaZta lun
hänelle selwisi, että olot täällä Suo-
messa olijat Puulu»e?t ahtaaseen
kaawanmisuuteen, mitä suppeimman
henkisen elämän tyinpäisewiiu puit-
teisiin. Masta silloin hänelle selwisi
tehtäwänsä. Hän alkoi ajaa suoma-
laisen kansallisuuden, wapaamman
■ioaftioHifen elämän asiaa, käsittäen
sen olehan kansallisen kehityksen elin-
ehto. Hän lasitti, että rnotsa'laisia
emme olc^ wenäläisiksi emme woi
muuttua, meidän täytyy siis olla suo-
malaisia". Tämän julisti hän koko
maailmalle ja samalla hän myöskin
ankarasti ruoski kaikkia niitä epäkoh-
tia, jotka julkisessa elämässä ja Toi'
ranpitäjissä nim. räikcällä tawalia
ilmcniwät. Hän oli huntawan ääni
joka paljasti kaiken sen kehnouden ja

lywyttömyydcn, mikä pinnalla uiZ°
lenteli, hän osoitti, «ttä 1808 oli
muuttanut olomme ja asemamme, että
kansallisuus ja kansallinen henki oli se
perustus, jolle' oli rakcnnettawa.
Suomen kieli, kansan kieli, ollen en»
tisyydcn elämä kuwa ja samalla tulc-
maisuuden elinehto, oli suojeltama ja
waalittawa, sen kautta wain kansal-
lemme Maftous ja menestys koituisi.

Tähän suuntaan puhui hän lehdcs-
jaon Morgonblad, mutta tuo puhe oli
wallanpitäjistä' kapinallista Fitiuouf*
sellistä. päiten lehtensä lakkautettiin,
hän erotettiin yliopistosta, häneltä
lätkäistiin kaikki elämisen mahdolli-
siiudct kotimaassa. Hänen täytyi siis
lähteä maanpakoon ja niin siirtyi hän
i823 Ruotsiin. Täällä pääsi hän
pian huomattuuil asemaan, mutta ci
unhoittanut isänmaataan. Hän koetti
-herättää ja innostaa nukkumia, hän
osoitli, millainen asemamme toi>ella
alt ja millaisen tulisi olla. Suomen
historiaa hön tutki, siten entisyydestä
ammentaen tulcwaisuuden luottamus-
ta. Wasta 35 wuoden maanpakolai-
suuden jälkeen sai hän tilaisuuden tul-
la katsomaan rakasta synnyinmaa-
taan, jossa Snellmanin hcrätystyö oli
toteuttamassa niitä ihanteita, joitten
puolesta hän oli taistellut. W. 1858
tuli hän Tuomeen, joka tiesi aittaa
täyden aivoon hänen nuoruuden unel-
milleen ja kaikkialla joutui hän kansa-
laistensa kunnioituksen esineeksi. Tällä
matkallaan sairastui häs Viipurissa
ja. uuf-tuL iruifi-i'l uneei! täällä titn-
nielleen 50 wuotta sitten kesäk. 21 P.
1858. Hänen maalliset jäännöksensä
lepääwät Sorwalin kalmistossa, hä-
nen henkiset ihanteensa innostamat
nyt fanjaa, joka hänen haudalleen
on muistokirjoiti«i soisi piirtänyt:
Maan oman rakkaus t»ei hänen
maasta ja toi hänen jälleen." Nyt
hänen omanaan kätkowä on oma
maa"

Kansallista juhlaa miettäeZsämme
on meillä täysi syy muistaa tätä kan-
sallisuutemme esitaistelijaa 'a kun-
nioitustaan osoittamassa käykin juh-
layleisö tänään, hänen luolinpäiwä-
nään, hänen haudallaan.

Otto von Fieandt.
Suomen sodan satanistista mnis-

toa mietomme tänä nuionna, tuon so-
dan, joka suuntani kansamme kohtalot
uusille urilla. Tämän sodan tapahtu-
mat muistuttawat siis tänä wuonna
erittäin mieleen ja ennen kaikkia tä-
män sodan sankarit, etupäässä ne,
jotka Nuncbcrg runoissaan on kuole»
mattomiksi tehnyt.

Täällä Itä-Suomessa ci meillä ole
imin mitään tämän sadan muistoja,
sillä olihan tämä maamme osa jo sata
wuotta aikaisemmin rewäistn mmm
Suomen yhteydestä, Msi muisto
meillä toki on.' Ihden Vänrikki
Stoolin sankarin Otto von Fieandtin
luut lepääwät SoNvalin kalmistossa.
Sodan jälkeen oli hän tilanoinista-
sana Viipurin pitäjässä, jossa Nioli
1823 ja haudattiin Soriualiin .

Kun täällä wietcttäwä kansallinen
juhla klnlill omistaa hetkisen
Tuomen wiime I'odan satawuo-
tiselle muistolle, ei se woi sitä sopi-
mämmin tehdä, kuin läymällä kuuni»
oitustaan osottamassa yhden sen san-
karin Otto von Ficandtin miltei unoh-
duksiin jääneellä haudalla. Tämä kun-
nian osotus tapahtuu yhdessä edellisen
lanssa tänään ja on tämä muistojen
päiwä siten osakii omistettu Suomen
sodankin muistolle yhdcu sen sankarin
edustamana.

— Wiipurm piirin uuolsnomalnis.
te» fané(t« c>!i Alcksnnberinkadun
19:sfa (siiv>irnfennuT[«ii toisessa Fcr-
roYfeSfaV. Telefoni 13 12

Juhlnpuiie,
jonka professori Anui Grotenfelt piti
kesäk. 20. laulu-, soitto- ja urheilu-

juhlassa Wiifturissa
Kansalaiset!
Suomen kansa ou miime wuosina

elänyt surun aikoja ja riemastut sen
aikoja kiihkeässä »vaihtelussa. Mutta
ihminen on taipmvaincn ensi sijassa
muistamaan ja «valittelemaan niitä
suruja ja waikeuksia, jotka owat häntä
kohdanneet, ja usein hän tuskin näyt-
tää huomaamankaan niitä onnen ja
ilon hetkiä, joita on hänelle suotu.
Niiniä monet kansalaiset, kun puhu-
taan maamme julkisista oloista wii-
me wuosina, melkein yksistään '.valit-
tawat kuinka on ollut synkkää ja su-
nillista, wicläpä muutamat owat yhä
sanoneet ja sanowat nyt taas, että
kaikki näyttää aiwan toiwot-
lomalta; he eiwät näy muistaman-
kaan, että myskin kansallamme on
ollut harwinaisia riemun hetkiä. Mi-
nusta on hymää johdattaa mieleem-
me noita iloistakin kokemuksia, jotka
owat kansaamme kohdanneet. Se
Mahmistaa me't>'i kulkemaan luotta-
muksella tulewaisuutta kohti.

Kun maamm? wiimcincn suuri ia
katkera surun aika loppui, sortoivuodet
loppuiwat, tuli suurlakko ja se on'
nistui niin «loiZtawasti, että sorto»
wuosien hallituZjärjestelmä kukistet
tim ja Peruutettiin ja maamme olot
palautettiin laillisuuden kannalle,
pääkohdissaan sille kannalle, millä ne
oliwat ennen wuctta 1899, niin oll>
han tuo sellainen waltaawa Ncmim
hetki, että se korwasi suuria ja waikeita
koettelemuksia, oli ollut sitä en-
nen. Minä puolestani kuuluin nii-
hin, jotka silloin ensi lietkcn iloisessa
huiliualllsessa iuuliwat, kenties >lap-
sellis«sti kyllä, <^ä nyt kansallemme
koittaisi oikea menestyksen ja kukois»
tuksen aika, mikeinpä yleisen tyyty-
wäisyyden ja ilon aika. Olihan niin
paljon saawutetw, jota tuskin oliin»
me uZkalta>«et enää toiwoakaan.
Sortckvnosina <mmc tosiaankaan woi-
neet odottaa, lopulta tuskin uskalsim-
me cnöä toiwoataan, että kansamme
luonnolliset ja perustuslailliset oi-
keudet »voitettaisiin takaisin niin nope-
asti ja yht'äkM. Olihan sentähdcn
luonnollista, että sinä hetkenä rie-
muitsimme ja näimme tulewaisuuden
waloisassa, ikäänkuin ruusunwäriscZ-
sä i ,i*j-

Nuo toiweet täydellisestä tyytywäi-
syydestä ja sopusointuisesta onnesta
kansallemme eiwät ole tokutunect,

sen jokainen tietää. Onhan >päin-
wastoin kaikkein silmiinftistäwin piir-
re nykyftäiwän oloissa maassamme
tuo hajaannus ja rikkinäisyys, jota
kaikilta tahoilta walitctaan, tuo kat-
kera tyytymättömyys ja wiha, joka
wallitsee laajoissa kansamme kerrot.
siZia. Siinä on kyllä paljon surun
aihetta ja se on tietysti äärettömän
suuri waara kansallemme.

Mutta älkäämme antako kenenkäci'i
uskotella itsellemme, että se »voitto,
minkä kansamme marraskuun päiw>'
nä puoli kolmatt, »vuotta sitten saa-
wutti oiualla päättäwäisellä ja tar-
molkaalla toimellaan, muka ei ole
minkään anvoiuon! Pitäkäämme
mastoin lujasti kiinni sen tuloksi.,
marraskuun julistuskirjasta, yhtenä
suureua ja tärkeänä lisäyksenä la!:-
fmrane Wtorialliötl,'!! ja waltioll ,'tl,'!!

aarteiden Aukkoon ja muistakaa!!!!!?
iloisella mielellä, unten se oi' fe?fc«
mit uuden perustukien laniauiiui !s«
hitykselle.

Meidän taviuitfcc ainoastaan i,!::!'?

tuttua mieleemme kuinka to''.'ol>^'
miltä olot tosiaankin näyttiwiit foct=
ieleninficit wnosiim. Kun silloin ru-
noilijat tahi muut tohue()iffaat h.-..-,.'
tDeilijnt lausui>w,lt uskonsa uub; t fc>
wiiän tuloon, niin fe tuntui tofioan-

kin olewan main runoilijani ta; tiltiö-
päitten unelma: tuskinpa todellisuu-
den maailmassa N)sywä jiiomaiaiiicn
isäninaauystäwä rohkeni Mom im:.-\
niiden toiwciden toteutuman.

Niinpä yksi runoilijoistamme siihen
aikaan kirjotctiissa Ität»ulessn" ni-
misessä runoelmassaan tuo ilmi sil.
loista mielialaa. Hän alfaa:

Täin' on isojen wihojcn waikca maa.
Tämä Tuomen ranta ruNa,
Täm' on tuh^nicn surujen tuttu

niaa.
Täin' on srMm surlea tUtla.
Miks' waalisin kukkaani wärjyä>vää>,,
Kail kohta s?n hyytäwi halla?
Kait pian se jo kylmänä kimmeltää
Sen tulcwan alla.

Hän lausuu sitten kyllä innolfoSti
uskonsa ferocön tuloon:
HP!im faniani fcincit se kajastaa,
H3i^3nii|toiii »raikua ia mataa,

Htal;ui nyt tuimana i11:=Ia jos
wertaa.

Se on tlllcwa takven takaa

Ma jo autcrct armaat siinnossa
nami.

Ia wirtojen wualahat wälkyt^
Kotirantojen koiwut o» wihrcissään.
Ia mä luulen jo lintujen hcikyt!
Ia se kansani kcwät se kaunis on.
Sen on siiwillä siunaus Herran,
Ia se kewät on lämmin ja loppu-
maton, —
Ia se kewät on koittawc» kerran

< Muita joka föTcclHi fiuiltaa läpi^
joka lauseessa soi selwästi kuultawana
se pohiasäwel, että tuo oli kaukainen
kangastus, ihann?kuwa innostunees-
sa mielessä^ silloisessa todellisuudessa
ei ollut mitään näfymiä, ulkonaisia
tosiseikkoja, jotka olisiwat antaneet tu-
kea niille toimeillc.

rlinossaan
Aiwan samalla tawalla toinen ru»

noilijamme, tunnetussa
JSt tahtomat", i)iu;baiiiaa

«Mut Herra on suuri ji^uSretDal
Ia kerran on päiwä fe saawa
Ia silloin on Tuomessa sunnuntai
Ia sen pirteissä pyWncn rauha.
Ia käki taas helkkywi koimussai
Ia tuulonen lictsomi lauha.
Ia laajoina laihot ne aaltoaa.
Ia saunat notkoissa sawuaa.

Iasilloin itkee mun muistoni maan
Sitä mennyttä murhettansa:
Kun turhaan asteli aurallaan
Tämä korwenkyntäjä-kansa".

Ne oliwat silloin haamcilijain kau-
kaisia toimelta.

Muistan myöskin, —
mielestäni

sekin on kuwaawa piirre, —
mitenkä eräs warowaisecn ajatus-
tapaan taipuwaiiicn kunnioitettu kan-
salainen silloin arweli,kun kansalaisia
maanpakoon karkotettiin ja wictiin
»vankeuteen Venäjälle: Niiden koh-
talo, jotka Wcnäjälle wicdään, on
kuitenkin parempi, sillä he saawat
lunltawasti palata, mutta ne. jotka
lähteivät ulkomaille, cnvät koskaan sitäsaa, Marsinkaan jos he ottawat osaa
aatteelliseen taistcsnlm Vllomon oi-
keuksien puolesta".

Kewät tuli kumminkin älliä ja pi-
kemmin kun saattoi luullakaan,— läm-
min ja woimia uhkuwa kansan kcwät-
päiwä,kun sortowuobct lsppuiwat. Ja
silloiset tapahtumat muuttiwat ja mul-
listuvat maamme olot niin täydelli-
sesti, että me nyt elämme ikäänkuin
uudessa maailmassa, joka on täyn-
nänsä uusia, kauas kautawia rientoja.
Jos tosin nybyhetkelläki» on polotta-
wia huolia ja waaroja uhkaamassa,
niin ci toki kukaan kieltäne, että ase-
mamme ou onnellinen ja inclkeinpä
turwallinenkin werratcn siihen, missä
olimme routavuosina. Onhan mah-
dollista, että hywinkin ankaria koet-
tcleuulkiia taas on tulossa, mutta

minä cit saata ajatella, että ne tuli»
siwat läheskään yhtä häikäilVmätM
mäsiä muodossa hiin silloin: {a onchaii
niciHä marraskuun julistuksessa wah>
HKI tuki ja ase niitä wastustaakscm»
mc, jos wain kansamme itse pysW
lujana ja uskollisena itselleen.

Kausamnle on siten taas meidän
väilvinämme saanut kokea, että rohto
at toiweet toisinaan toteutuw.it wä-
häwäkisenkin kansan waltiollisessa elä,'

massa. Saman se o>< kokenut ennen-
kin, 100 wuotta sitten ja 45 wuotta
sitten. Rohkaiskoon se meitä! Olkoon
sentähdcn meillä se wahwa ja waloisa
toimo, että kansamme teovät on tu-
leiva yh2 täydellisemmin, ja että ne.
pilwet ia waarat, jotka nykyä» >ä taaä
uhkaawat, eiwät tule sitä tuhoamaan.

Mitä tärkein edellytys, jotta tuo
rikas ja riemuisa telmit woisi tulla, on
ttetyjti se, että saataisiin parempi yh-
teistunto ja sopusointil syntimiääil
Faniamme eri ryhmien ja puolueiden
wälillä. Kaikilta tahoilta walitetaan,
että kansamme on niin ritti revitti}.
Ia kuinka «vaikeata on parantaa luota
rikkinäisyyttä', sen huomaan mielestäni
kaikkein sclmimmin, fim kuulen tahi
luen miten muiden puolueiden, wasta-
piwlueiden edustajat ja lehdet Puhu-
wat liitä asiasta. He kaikki ikäänkuin
yhdestä suusta walittawat tuota rikki-
näisyyttä, —

siinä kohdin Nioin täydet'
liscsti yhtyä, heihin. Mutta melkein
aina he kohta sen jälkeen rupeamat

i
minun mielestäni repimään rikki yhä
paheinmin. He jatkliwat ejiin. jciii^a-
waän tapaa*H:^;t)liten"ttä ci woioa saa-
lunttaa uunilla ta.voin kuin siten, että
meidän ohjelmaa in me;
ajetaan mitä ankarimmin, iuuues se
pääsee woitolle; silloin »asta tuo Pa-
rempi sopusointu on jaaunitottn"
Kun lukee sitä, niin tahtoisi huutaa
lirjottajallc: etkö näe, että itse juuri
tässä silmänräpäyksessä' liihotat, Het-
sot, rewit rikki? — Niin minusta hy-
Win usein tuntuu. Kenties muihin
puolueisiin fuuluwien kansalaisten käy
suunnilleen samoiil

Ilen waikca siis tuo jowituötyöon.
Kuitenkin meidän pitää koettaa kai>

lin woiinin ja kilman tehdä työtäsitiv
warten, että parempi yhteistunto syn>
tyisi

Kun tohtii» ensimäinen ja ranaise»
wa askel uudistusten uralla, se askel,
joka on olewa kansamme »vastaisen
kehityksen pohjana, kun pantiin toi»
meen uusi, kansanwaltainen edus»
kutalaitoksemme, niin silloin yleisesti
katseltiin iloisella toiwolla ja luotta»
muksella siihen uuteen «duskuntaan:
s e on sen tek e w a!" Niin
silloin julkisestikin lausuttiin. Tuo
uusi eduskunta on saama aikaan sen.
jota wanha eduskuntamme ja wan-
hat yhteiskuntalaitokscmme eimät e»
nää osanneet saada toimeen suurlakon
jälkeisinä' aikoina i se on luowa >nh»
teistuntoa ia yhteishenkeä Suoinrn
kansaan

Kokemus on osottanut, että nekin
toiweet oliwat liian rohkeat. Ei uu>
den, kansanwaltaisen eduskunnan sää-
täiinncn etkä s<n kokoontuminen ole
riittänyt aikaansaamaan yhicistuw
nctta. Ia me näemme nyt paljoa scl-
wcumiin kuin silloin, kuinka äärettä,

män waikeata on toteuttaa sitä toi
luomusta

Tittelikin minä puolestani uskalla»,
taitesta huolimatta, luulla, että ol-
laan fiuucpäin menossa, että wähitel-
ien syntyy tuottoinen parempi sopu-
sointu kansamme keskuuteen. -On
mielestäni kaksi seitkaa, jotka anta»
wat sille toilvollc tukea, eliIMi ft>ä'li*
kappaletta, jotta etupäässä tulee käyt»
tää sen lospipitniäärän faahJuttamifcfft.
Ensiiuäinen keino an siinä, että yh-
teiZkunnallincn, tansanwaltaincn e°
disty?työ, pontcwasti jatkuu. Toi»
nen yhteyttä rakcntawa keino on puo»
lueetou, kansallinen siwistyst^ö,

— -
sellainen siwistystyö, jonka juhlaa nyt»
km olemme kokoontuneet w«ttämään.

IKauluksen- ja
Hihostimcn-nappcja

Nenäliinoja
V Sukkia

IS.iteenvarjojam. v. «.
Kävelykeppejä
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Kansanwaltaisen uudistustyön tulee
tarmokkaasti jatkua, työn wähäwMs-
ien tukemiseksi ja auttamiseksi. Tämä
tnö, joka itsessään on niin perin oi-
keutettu ja korkea-anvoinen, oikeuden
ja ihmisrakkauden pyhä waatimus, on
nyt saanut »voimakkaan ultouaisenkin
kannustimen, joka epäilemättä tulee
sitä jouduttamaan. Niissä uusissa o-
loissa, joihin Suomen kansa on »siir-
tynyt marraskuun tapahtumien kaut-
ta, tämä kansanwaltainen yhteiskun-
nallinen uudistusliike on niin luon-
nollinen asia ja niin wälttämätön
pakko, että periaatteellisesti tuskin
tarwitsee enää sen puolesta puhua.
Koettelemuksen aika on opettanut sen
tarpeellisuuden hywin monille, jot-
ka eiwät ennen oikein sitä
tajunnocr. Sywälle menewät sellaiset
uudistukset omatkin scntähden saaneet
sijan melkein läikkien maamme puo-
lueiden ohjelmissa: kiistaa on oikeas-
taan main siitä, millä keinoin tuota
loppumäärää paraitenon edistettäwä.
Solwää on, että ainoastaan pontcma
sensuuntainen työ woi liewentää ja
kenties poistaa pahimman ja Vaaral-
lisimman rikkinäisyyden, joka Hajottaa
kansaamme, sen kuilun, joka erottaa
toisistaan niin sanotun ..köyhälistön"
ja yläluokan".

Kaikessa sellaisessa työssä on kul-
makiwenä ja perustuksena uusi kan-
jcmwaltainen cduskuutalaitoksemme.
Sen pitää panna toimeen yhteiskun-
nalliset mldistutset.

On tietysti eri mieliä siitä, onko
eduskuntamme kokoonpano onnistu-
nut. Kun eduskuntalaitoksemme oli
uudistettawa, niin saattoi luonnolli-
sesti kiistellä siitä, millaiseksi se M
tehtämä. Monet syyt olifiwat tietysti
puhuneet sen puolesta, että waltiollis-
ten uudistusten olisi pitäw)t tapahtua
enemmän asteittain. Mutta
maamme olot saiwat sellaisen kään-
teen, että se ei ollut mahdollista.
Ia joka tapauksessa siinä, että U!M
eduskuntamme koko kokoonpanoltaan
on muodostunut näin radikaliseksi",
on ainakin yksi hywin hywä ipiioli.
On äärettömän tärkeätä että ne, jotka
katsowat olewansa lapstpuolcn ase»
»nassa ja wyttäwät yhteiskuntaa siitä.
että heidän olonsa oivat huononunat
kilin muiden, tietämät itsellään ole-
man eduskunnassa lukuisia edustajia,
jotka niin jyrkästi kuin suinNn mah-
dollista on ajama heidän asiaansa ja
koettawat tasottaa eri luokkien etuja,
koettamat auttaa köyhälistöä ja wä°
>häwätisiä. Toiwottawasti s? wähi-
tellen liementää sitä epäluuloa ja wi°
hamielisyyttä, jota sillä taholla ny-
tyänsä wallitsec. Toimottawasti se

»saa maamme sosialidcmokratittin »va-
kuutetuiksi siitä, että he laillisella tiel-
lä,edustajiensa kautta, paraiten aja»
mat asiaansa, ja juurruttaa siten hei»
hm sen tietoisuuden, että säännölli-
sen, lemollisen lainsäädäntötyön jat-
kuminen, oman eduskuntamme kaut-
ta, on meidän kaikkien yhteinen asia,
nneläpä ennen kaikkea juuri Suomen
työwäestönasia jaetu. Juuriköyhälis-
tön etu kaikkein »voimakkaimmin
waatii, että oma eduskuntamme 'saa
häiritsemättä ja esteittä ajaa loppuun
asti ja todellisuudessa panna toimeen
uudistusohjelmansa. Siten eduskun»
tllmme toiminta on walmistawa tietä
paremmalle keskinäiselle ymmärtä-
mykselle eri luokkien ja ryhmäin wä-
lilla. Iasilloin woimme iloisella mie-
lellä kärsiä joukon epäkohtiakin, jotka
saattamat johtua eduskuntamme ny-
kyisestä kokoonpanosta.

Toinen keino, jonka amulla tahdom-
me rakentaa yhteishenkeä rikkinäiseen
kansaamme, on puolueeton
kansallinen siwis t y s-
työ. Suomalaisuuden ja suomalai-
sen simistyksen kohottaminen, se on
toinen johtotähti, jota ajamme takaa,
ilman wähintäkään erimielisyyttä.

Olemme kokoontuneet tänne näh-
dätscmme ja kuullaksemme taas uusia
todisteita siitä, mitenkä laulun ja soi»
ton ja urheilun harrastus miime wua-
likymmenien kuluessa onmoimaklaasti
lcwinnyt kansassamme, mitenkä ne
owat tulleet kansanomaisiksi ja rak-
kaiksi ympäri Suomen niemen. Laulu-
ja soittokunnat Suomen maakylistä
ja Tuomen kaupungeista omat
taas kokoontuneet tähän lau-
lujuhlaan »verrattomasti lukui-
sammin kuin mihinkään entiseen
'laulujuhlaan. Sen ohessa olemme
saaneet täällä ihailla laulua ja soit»
toa myöskin niiden korkeimmissa
taiteellisissa kchitysmuodoissa, o'lcm-
mc saaneet iloita suomalaisen soitto-
taiteen uusimmista edistysaskeleista
korkeimpia taiteellisia päämääriä
kohti. Kansanomaisen laulicharrastuk-

sen ja korkean taiteen yhtyminen täl-
laisissa tilaisuuksissa on onnekas ja
ilahuttawa merkki. Se kannustaa
maaseudunkin »vaatimattomia laulu-
ja soittokuntia pyrkimään yhä kor-
keammalle, sytyttää Heihin taiteellista
intoa, ja toiselta puolen se toimotta-
'.vasti mahmistaa taiteilijoissamme
kansallista henkeä ja innostusta. Si-
ten saamme yhä enemmän arwokasta
henkistä sisällystä kansan laajojen ker-
roksien elämään ja harrastuksiin. O»
pastamme kansaa, erittäinkin kansan
nuorisoa, etsimään »virkistystään si-
wistyttäwissä ja jalostuttawissa ajan-
wietoissa, jotka lohottawat mieltä ja
kehittämät hengen moimia. Siten
luodaan laaja ja luja pohja koko suo-
malaiselle simistyksellemme.

Suomalainen kansallinen simistys,
se ihanne on niinkuin sanottu puo-
luejaon yläpuolella, siinä olenime
täysiil yksinneliset. Kun kansalaisten
mielet kiintywät puhtaasti ja sekot-
tumatta työskentelyyn sen ihanteen
palmcluksessa, silloin walmistuu
wcilttäniättä heissä yhteishenki ja yh-
teistunto,silloin puoluehengen ja puo-
luewihan täytyy wäistyä.

Jota korkeammalle suomalainen si>
wistys kohoaa, jota syweinnmlle sen
juuret tunkeutltwat salojen asukkaiden
keskuuteen, sitä paremmin kansamme
osaa toteuttaa sen neuwon, minkä Kar-
jalan laulaja, Nrwi Jannes, aikoi-
naan antoi Suomen kansalle:

"Kun oikeuttasi, uskoas
Ia Wäinön kieltäsi hoidat,
Vi pelkoa sull' ole iateistas,
Li woittaa woi sua noidat:
Sä kewäin kutkiwa wanha tuomi,
Sä jälleennuortuwa wanha Suomi,
Sä talwet wihreä wanha kuus.
Sä Suomi Wanha ja Nus!"

Vanuttakoon tämäkin kaunis juhla
sen hymyksi, "että kansamme osaa me-
nestyksellä (puolustaa ja hoitaa kai-
f tiuta omatfuuttaan: oikeuttaan, us-
koaan, erityisesti myöskin ihanteel-
lista uskoaan omaan kansalliseen Iffy
tälväänsä korkeamman maailmanjär-
jestyksen palmelukscssa, sekä Wäinön
kieltä ja Wäinön henkeä, suomalaista
kansallista skvistystä ja henkielämää.
Kun kansan rakkaus yksimielisesti on
kiintyneenä sellaisiin aarteisiin, silloin
sen asema on turwatku, mikäli inhi-
millsissä oloissa mikään asia woi olla
turtunttu ja warma. Eläköön,kukois-
takoon, nuortukoon suomalainen si-
wistys!

EhdoKkaamme.
Wiipnnn läänin itäinen wnalipiili.

Pehr Ewind Twiuhufwud.
Pekka S win hu f w rl d on

nimi, joka tätä nykyä on tuttu ja kun-
nioitettu kautta kaiken Suomenmaan.

tzomicikeuden asessori P. E. Swin-
hufmud syntyi jouluk. 15. 1861
Sääksmäellä Hämeessä. Käytyänsä
Helsingissä koulua hän tuli 1878 yli-
oppilaaksi, W. 1881 hänet «vihittiin
filosofian maisteriksi. Sen jälkeen S.
antautui harjottamaan lakitieteellisiä
opinnolta ja tttli 1886 molempien oi-
keutteu kandidaatiksi. W. 1891 hän
Pääsi kanslistiksi Turun howioikeu-
teen.

Jo warhain huomataan nuoren la-
kimiehen kyky, jota ruwetaankin käyt-
tämään yleisyyden pakvelukseen. W.
1893 S. kutsutaan Helsinkiin lain-
walmistelukunnan jäseneksi, johon toi-
meen ainoastaan maan ctewimpiä> la-
kimichiä kiinnitetään ja jona S. on
muatcen 1901. Seuraawana wuonna
hänet nimitetään Turun howioikcuden
asessoriksi.

Silloin oli parhaimmillaan se lait-
tomuuden aika, jonka ainoa oikea nimi
on sorto- ja alennusaika, se kun toi-
selta puolen ilmaisee muukalaisen kes-
kuudessamme harjottamaa wäkiwaltaa
ja wainoa, toiselta omain miesten
alentumisen, ei ainoastaan taipu-
maan, waan suorastaan myötäwaikut-
tamaan silloiseen kansalliseen häwitys-
työhön

Pekka Swinhufwud oli kaukananiis-
tä, jotka alcntiiiwat. Lahjomaton oi-
keudentiintonsa oppaanaan hän pysyi
järkähtämättä lain tiellä, eikä war>
maan mikään mahti maailmassa olisi
saanut häntä siltä horjahtamaan.
Mies kiireestä kantapäähän, kas sel-
lainen on Pekka Swinhufwud! Ei ole
ihmettelemistä, että tällainen luonne
pian törmäsi yhteen sortowallan kans-
sa. Helmik, 28. 1902 S. erotettiin
Mirastaan Turnn howioikcudcsta il-
man eläkettä, kun ci ottanut tuoma-

rinlmmessaan soweltaakseen sellaisia
lamwastaisia säädöksiä tuin asewel-
wollisuusasetusta ja asetusta Mirka»
miesten nimittämisestä, erottamisesta
ja syyttämisestä.

Tämän jälkeen S. toimi asianaja-
jana Helsingissä, Samalla hän «del-
leenkin oli mukana ensi rimissä waZ-
tarinnas taistelussa. Innokkaalla ta-
walla hän otti osaa toimintaan laiu-
wastaisten ascw?lwollisuuskutsuntain
estämiseksi. Sukunsa edustajana ri-
taristoösa ja aatelissa hän sitä paitsi
useilla waltivpäiwillä oli mukana en-
tisen nelisäätyifen edustuslaitoksemme
kunniakkaassa taistelussa sorron ja
laittomuuden mcistustami seksi ja Tuo-
men oikeuden turwaamiselsi.

Jos Suomen kansa eduskuntaansa
tanuitsee luonteita, lujia ja oikeuden-
luntoisia miehiä, niin Pekka Swin-
hufmud on ehdottomasti sinne saata-
roa. Ollen lakimies hän on jo sel-
laisena tawallaan omansa lainsäätä-
jäksi. Mutta huomattawa on, että
hän on mitä etewin lakimies. Hänen
ansioihinsa tällä alalla on jo edellä
wiitattu. Lisättäköönsiihen, että hän
on opintoja warten aikanansa matkus-
tanut nliöskin ulkomailla. SaksMa
ja Ranskassa.

Mitä sopiwimmaksi kansanedusta-
jan loilneen tekee S:n wielä se, että
hänellä on jo entuudestaan laajaa
waltiopäiwämichen kokemusta. Niin-
kuin »viitattiin, hän on ollut sukunsa
edustajana useilla waltispäiwillä, ime-
läpä juuri sellaisina aikoina, jolloin
on lujuutta ja taitoa kysytty, nimit-
täin 1899, 1901—1905 ja 1905—
1906 wuosien waltioipäiwillä. Wal-
tiopäiwäjäriestykscmme nudietamisen
tapahduttua S. walittiin Mikkelin
läänin suomalaisten »perustuslaillis-
ten,nuorsuomalaisten Äeisehdokkaana
uuteen yksiiamariseen eduskuntaan.
Kun tämän eduslunnan sitten oli wa-
littawa itsellensä puhemies, kääntyi-
>uät heti uscimpain silmät Pekka
Swinhufwudiin. Hänessä oli olen-
noituna se puoltamattomuu,s. tunnon-
tarkkuus, tietoriktuus ja lujuus, joita
ominaisuuksia walittcuualta luotta-
musniieheltä oli waadittawa. Niinpä
sitten S. waltaawalla ääntenenemmis-
töllä suomcttarelaisten ääniä wastaan
walittiin puhemieheksi setä 1907 ettH
1908 wuoden waltiopäiwillä. Ja
tässä toimessaan hän on saawuttanut
kaikkien puolueiden jakamattoman
kunnioituksen. Siihen on waikutta-
nut yhtä paljon hänen ehdottomasti
tasapuolinen, oikeamielisyyden kaut-
taaltaan leimaama esiintymisensä kuin
samalla, tyyni, täsmällinen ja ripeä
tapansa hoitaa »vastuunalaista ja ra-
sittamaa tehtäwää. Tässä yhteydessä
mainittakoon hänen miehckäs puheen-
sa waltaistuinsalissa wiime waltio-
päimäin awajaistilaisuudessa. jassa
puheessa Suomen oikeutta Erotettiin
eräiden uhkaawien tapausten johdosta
ja jonka puheen m. m. suomettare-
laisten pääjohtajakin Danielson-Kal-
mari on myöntänyt tulkitseman koko
Suomen kansan ajatuskannan!

Mutta hahn,opiirtcincn kuivamme
Pekka Swinhufwudista on wielä ai-
noastaan puolinainen. Emme ole näet
wielä maininneet sitäkään, että -hän
on allista asti ollut suomalainen mie-
leltään ja kieleltään, mintuin hän
kaikin Puolin on suomi' suomalaisen
perikmva. Uhteisklmnallisilta mieli-
Pitciltään hän on yhtä kanscmwaltai-
nen kuin koko olemukseltaan koruton
ja kansanomainen. Hänen wapaa-
mielmen, «distysystäivällinen kantan»
sa uudistuskysymyksiin nähden yhdes-
sä hänen lujan laiNisuuskantansa
kanssa onkin waikuttanut, että nuor-
suomalainen puolue on käyttänyt hän»
ta mitä tärkeimpiin luottamustoi»
mun

Wiipurin läänin itäisen maalipiirin
nuorsuomalaiset omat ensi heinäkuun
1. ja 2. tapahtumia fansaneduZtajan-
waaleja warten ottaneet asessori P.
E. Swinhufwudiu yleisehdokkaa'tseen.
Sanwin owat tehneet Mikkelin lää-
nin puoluetowerit,

— seikka, joka ta-
mallaon todistaa, mikä arwo asessori
Swinhufwudilla kaikkialla maassam-
me on. Omatpa Parikkalan kunnan
nuorsuomalaiset nimenomaan pyytä-
neet saada Pitää häntä marsinaisena
paikallisehdokkaanaan.

Asessori P. E. Swinhufwud kiel-
tämättä on 'kaikkein chcimpiä perso-
nallisunksia, lhän on lohkaretta ker-
rassaan. Sellaisten henkilöiden tar-
peellisuus eduskunnassamme ei kaipaa
pitempiä selittelyjä. Niin totta kuin
Suomen kansan olemassaolo jälleen
on uhattuna, niin totta eduslunnas-
samme tarmitaan tällaisina ajankoh-
tina juuri sellaisia miehiä, luinPekka
Swinhufwud on.

Viipuri, 23 p. Kesäknnta,
*~~N.

KoleraWara» torjuminen.

Seuaatti on päättänyt käskeä lääfintä-
hallitusta ryhtymään mahdollisen kolera-
ruton waralla walmistawiin toimenpitei-
siin, jotta koleran loaZtuZtamista koskeloa
asetus lvuodelta 1003 looi wiipyinättä as-
tua woimaansa. .^—

Suomen asiain esittämisjärjts
tys. Sen johdosta, että Venäjän
lehdissä on näkynyt uutisia, että- H.
M. on wahwistanut uuden järjestyk-
sen Suomen asiain esittelyä warten
korkeimmassa paikassa, on senaatti
molempien osastojensa täysistunnossa
päättänyt tehdä Hänen Majesteetil-
leen esityksen asiassa.—

Naisen uaimaijiin korottaminen.
Senaatin molempien osastojen täys-
istnnnossa eilen esitettiin ministeri»
«valtiosihteerin wiraston kirjelmä, jos-
sa waadtaan lausuntoa e»
tmZfmman hywäksymälle lakiehdotuk-
selle naimakaaren 1 luwun 6 pykälän
muuttamisesta toisin kuuluwiksi, jo?a
pykälä koskee naisen naimaijän ko-
rottamista. Alkeellista walmisklua
warten lykkäsi senaatti asian keskuu-
destaan asettamaansa waliokuntaan,
johon kuulumat senaattorit Nybergh,
Limdeuius, Paldani ja Castren.

—
Koululaitos. Fil. land. A. (S. Sta»

to- on määrätty armoiouotena lehtori ?l.
K. SumeliuZ-lvainajan jälkeen hoitamaan
historian, maantieteen ja suomenkielen
l<htorin laitaa fijaih'uutta Viipurin fitonta*
'aifessa rcalil» seo§ fa

Wiidensadan ,narn'!: apurahaon annet-
tu Wiipurin suomalaisen realilnscon opet-
lajalle taiteilijaN, Lindqwistillc osanottoa
kaiten Lontoon piiruZtuZlongrcssiin elo-
suun aikana.

Historian, maantieteen ja nioifinticlcn
foHle«mi loiicfaa Wiipurin luotsalaiscösa
tiiitijfouliivia ornat hakeneet fil. maist. T.
Ström, fil. lanö:tH, Hullin,O. F. Jan-
son, F. Sf. von Tchnatz ja Jenny Polon,
fil. ntai-jt. G. 9». Helenius, fil. kand. K.
'X Björlsten,fil. anaiSf. E. SB. Lundström
setä fil. lis. 3- Hac-tia. Saman wiransi-
Htifunlta n hakenut fil. land. G. L. lion
!l?ont-dorfs.

SEirfaium^aiitta ensi l>,k>'wuodc» ajaksi
"n mljönnctti)loewsuun suomalaisen tyt-
tökoulun kollegalle I.M. Alopaeukselle,
raranjijaifcna neiti G, Kontfcn.

ffftilmiliiTnii ja iaimotir^ituksen Ui*
(cganimran sijaisuuZ Wiipurin suomalai-
sessa llassilllseösa lyseossa, syyskuun 1
tiStä jeituaaiuan toulofiuin 1 «>:ään sela
ruotsinkielen 'tolleganlviran sijaisuus AUto*
pion suomalaisessa klassillisessa lyseossa
lamafft ajaksi cloot julistetut awonaiM
ioi!fiii>W;ani.lu!ic?f<t haettawaksi 30 päi-
toast fuTuec-fa, luctiuna luliiioan fefäfmm
10 päiwaZtä.— Metsähallituksen uude«taa» jnr°
jc^tniuifcéffii perustettuja tahta mct°
jäneu^vckseu uiirfaa hoitamaan siksi,
tunnes wirat wakinaisesti täytetään,
on senaatti heinäk, 1Pstä hifien mää-
rännyt ylimctsänhoitaja R. Manteliin
ja metsänhoitaja T. Sf. Heikelin sekä
metsänhoidon ylitarkastajan wirtaa
hoitamaan Tuomamiomen metsän-
aiavttjnfoiilun johtajan E. Nylands
rin.— Eläkkeitä. Senaatti on myöntä-
nyt ewersti §. B, Asikanuksellc wuo°
tuista elinkautista cläfettä 1053 mk.
34 Pennin erititffeiia siitä -clält ce&tä,
jonka hän olisi saanut lakkautußetui-
na suomalaisesta fatilaspaTrochifJesta,
jota hän SBenäjäitä nautti.

Ewcrstiluutnantti A. von Knor-
ringille on senaatti myöntänet 3,400
mk. wakinaisen sotilaseläkleen.—

Tuomnrit. Ilomantsin tuomiokun-
nan tuomari, ent, s«mattori I.Zittingon
saanut wirkawapautta tk. 23 pstä elokuun
loppuun, Mirkaa on määrätty hoitamaan
hovioikeuden mistultantti Ilmari Niiro-
nen. ..

—
Fohn LllngllllN perintö. Tiedot

Amerikassa kuolleen John Langilan
sukulaisista owat lähetettäwät senaa-
tin siwiilitoimitustuntaan, jonka tch-
täwänä on hankkia- selkoa hänen syn-
typerästään.

—Käkisalmen wailha linna. Se-
naati on myöntänyt 6,000 mk, suu-
ruisen määrärahan Käkisalmen wan°
has linnan korjaamista warten. .

— Wllpautnsta komitta» jäsenyy-
destä. Metsänhoitaja N. Malmberg
on anonut wapaustnsta sen komitean
jäsenyydestä, jonka tehtäwäna on laa-
tia ehdotns Salmin pitäjässä olewan
Tuleman kartanon tnlewasta täy-
töstä.

Huorsuomaloisfen
esiteimatilaisuuKsia

Tiistaina kesäk. 23 .pnä klo 10 aa-
muna MatncmlalMsa taloll. Pekka
Karjalaisella:

S^niana pänvänä klo 7 illalla Kal-
lilaninäellä taloll. Juho Pohjolaisella:

KeMwiikkona kesäk. 24 pn'ä klo 5

illalla Roihan kylässä Niilo Kalju-
sella:

Torstaina kesäk. 23 ipck klo 10 aa-
mulla PienMiettilässä Simo Wartt-
sella:

Tainana päiwänä klo 7 illallaMiet-
tilässä N:o 22 taloll. Eero Sihwo-
sella:

Perjantaina kesäk. 26 pnä klo 10
aamulla Siisiälässä konstaapeli Mikko
Kykkäsellä: jl

Samana päiwänä klo 7 illalla ll
meen pitäjän tumalla.

IliopftilaZ S. Eronen Ixennoitsec
sunnuntaina tk. 21 pnä Niipurin pi-
täjän Lautalan kylässä klo 6 iltapäi-
wällä. -

RowaZti Q. Hannula Inennoitfee
maanantaina tk. 22 <pnä ÄiiolcnTnjär»
wen fitimoitl)iton«ella.

Eduskunnan pichemies, asessori Tiv!»'
hufwud ja rowasti Arokallio oliwat puhu-
massa Metsäpirtissä tk, IG pnä. Waikta
puheiden aita oli määrätty Ho 11 a. p,,
joka aika maalaiselle on jotenkin sopima-
ton, oli Simo Suden perillisten talon
ruohoiselle pihamaalle kerääntynyt lväkeä
kolmattasataa henkeä, jotta nurmikolla
istuenpuhujiakuuntcliivct, Noluasti Aro-
kallio ensin esitti asessori Swinhuftvudin
kansalle. Titte Piti asessori Twinhufwud
esitelmän Suomen ja Wenäjän wäliststä
suhteista. Asiallinen ja selwä «li esitel-
mä, wailkka -tj^tjrfiicrtairtcn, ja niin tar-
kasti sitä kuunneltiin, ettei äännähdystä-
tään kuulunut kansanjoukosta. Ne olitvat
miohen, kelpo miehen sanoja, sydämestä
lähtciviä, sydämeen käypiä, sellaiset sanat
ne innostawat, tc&oittaioat, ne masentu-
mitta mieliä lof>otraiuat. Ia kun puhuja
lopetti puheensa huomauttamalla, että se
kansa, joka itse lakejaan hellii,rakastaa ja
kunnioittaa, joka itse puoltaa oikeuksiaan,
että se lansa ei woi tuolla, niin palkittiin
puhuja niin «voimakkailla hywähuudoilla,
ettei semmoisilla Metsäpirtissä ole lvielä
ainoatalaanpuhujaa palkittu.

Sen jälteenpuhui rojtiasti Arllkallio sii-
tä, mtnfäfaifta miehiä pitäisi walita eduZ»
luntaan, että siellä jota?in lvoitaisiin saa-
ia aikaan. Tyyniä, sclwciä ja asiallista
oli tämäkin puhe, toijinllan leililliZt^n!,
Eihän se tämä pappi toisia linnTufaau,
niinkuin Pyhäjäuuen pappi idi", luulin
erään fiavmaapäifen utan fanotpnn. Il-
lallaklo puoli 7piti rosuaati ?(i-oTaHio wie-
lä uskonnollisen esitelmän, jpSfa tietysti
ei piioriieitaj inainittiuaan, fania'foutun
pihamaalla. Wäkca oli tässäkin run-
saaZti.

Kiitos waan kummallek,!! arivoisalle pu-
bujalle, tim muiötiwat mcitä'kin täällä
karjalan lottass» Wenäjän rajalla.

TyöhönMl hetkiksi.
Innolla ja tarmolla toimiman,, »uovsn»

malaisten aatteiden liywnks».

Pian onkäsissä se hetki, jolloinedusl.l-
-jat uuteen eduskuntaan walitcran.

Entistä uWrtaiwmbi on idän ioasxa
tällä hetkellä. Meillä on edessämme oi-
keustaistelu kenties hywinkin waikea 'fan;

sallisen clcinocfaolommc puolesta. Siksi
pä onkin uykyhetlellä keskellä lr^alitaistc-
htafin pidctiäwä siln.ällä kansallisei, l)f;--
-tymisemme aatetta sillä ilman yksimieli-
syyttä on taistelmnn»e toiwoton. Meidän
en entistä lujemmin yhdyttätvä niiden
aatteiden ympärille, jolta kerran ennen
waaran heikcllci pelastiwat maan ja joi!^
suurlakossa osottiloat cli-n*t>otman.fa.

Jokainen, jolle isänmaan menestys on
lallis. on sentähden welwollinen ponnis-
tamaan laitti ivoinansa niiden aatteiden
blMälsi, joiden ympärille lansamme yksi-
mielisenä woi kokoontua yhteistä waaraa
torjumaan.

Eiole ollut suuri se joukto. joka rauhan
ja leivon ailana on seisonut nuorsuoma-
laisten aatteiden ympcrrillä,mutta waaran
uhatessa oivat nämä aatteet aina osotta-
neet elinlnoimansa. Niin on tapahtimut
ennen ja niin täytyy tapahtua ivastakin.

Sillä totuus on aatteissamme, ne olvat
ralennetut oikeuden lujalle pohjalle eikä
intohimojen kiihottamiselle. Siinä on
niiden woima (vaaran hettellä ja siitä
riippuu niiden kantajoukon pienuus rau-
han ja leivon aikana. Kokonaisuutta täh-
tlläwät meidän aatteemme. Ne tahtoivat
luoda ehyen, yksimielisen fanfan.

Nyt tarlvitaan jälleen fofonnifuuita, ei
puolueita. IlsiiniclisyyZ 011 meidän ai-
roa tuttuamme yliwoimaisia wiholliZta
ivaltaan.

Ilös sentähden luihan ja eripuraisuu-
ien lillircpiwiä woimia lvaZtuZtamaan.
Toimittakoon ponlcloaßti niiden aatteiden
f;l)toäf[t, jotka tahtomat loota ja yhdistää,
Crittuintin on jokaisen nuorsuomalaisen
tällä hetkellä ililllltrttaiiin welwollisuuten-
sa. Nyt on aika toimia, sillä näiden lvii-
me hetien toiminnasta saattawat suuressa
määrin riippua fanfamnie kohtalot.

—
S. ©. .-■..us;

Mll KllNNllltllll Mlll-
Mluellll!

Se, iola Kaalissa ei ääneltä. Jokai-
nen Täyttämättä jätetty äänilvaikuttaa sa-
malla tajvMa fuin suometta,relaisten tun-

nettu äänestyslaklo:sen ivoitolle, jola lvä-
linpitämättömintin lvähimnlin haluaisi.

Sama lvailutuZ on niillä äänillä, jotta
annetaan pienille,waitututsettomillc »vaa-
liliitoille.

Nuorsuomalaiset, tetin, j»tfa lvietätte
kesää toisilla luin ääncéti)?paiffa!unni[-
(anne! Muistakaa tämä, ja [janffiraaa-
joissa ote Ivaalilucttolosta.

Jokainen tciytiämätiä jdtetti) ääni on
erittäinkin nt)!nf)etfeHä kansallinen laimin-
t>)9nticifog.

lllllluMllltll.
Kirkkaana koitti perjantai, laulu-

jilhlain ensimäincn päimä. Aurinko
paistoi täydeltä terältään, joten siis
ilmattaret oliwat suopeita juhlalle,
Kinpahan main muutkin ft&&. Hen»
geltärct olisiwat. Edellisenä iltana to-
iin kerääntyi lihkaawia pilwiä taiwaan
reunalle, mutta aamuksi häip^mät m
Pois. Lämpöä, sitä oli runsaasti il-
m.ssa ja toiwottawasti mielissäkin,
sillä taitesta päättäen koitti tästä
lämmittämä juhla.

Sitä todistimat ne runsaat ihmis-
,pa"wet, jotka laupiinfiiu saipuuvat
11111120 ja laiwoilla. ?(()binf\-i).- asti
ta' nna oliwat faifft wätcä, eik^ wain
laulajain, soittajain ja urh.-ilijain
joukkoa, waan muutakin jichlayleisöä,
Eiwätpä riittäneet matkustajawmmut»
faan waan täytyi ottaa lisäksi härkä-

imuja. Torstama oli jo wäcn tu°
\>i näin suu,i ja yhä enemmät. fiifitrii
s/ iltaan meniics{a setä yöllä, /c>lloi>,
fa:ffi junat viimat ahdinkoo.l asti
tit.nnä. ?)feiföu lukumääränkin
Nl^yden saatloi tämä juhla siis iifpat'
le minkä Pellisen juhlan ka'»>'a ta
fonjr, sen cjoittiiuat enteet.

!3>r.il)aiu aamulla alettiin jo juhla
t-T-Ijut. r.-Wcin osanottajat iokoo
bi:iw' kansakoulun pihanmas>.' jossa
>s'.:ci-hittiii- juhlatulkueclsi, Lotman
r«:'ac wei tämä iärje?tättiminenfin, A
fii siltenkä!,i!' faitfi laulusen '< otta-
nl'?i osaa iulkueesecn. Moni 'aapi'.i
n.Tiiitiäin t c.sta myöhemmin Kam.'
a: ixäiut t,>i'osi kulkue fuitetuin Plt-
IS se? inilf'TiilitH)i jono ja »'iden >?>'
fiiii oli {h- feta soittajia, Jtijimivte;!'

h~4a ja ii':l'ei[ijoita. Kulkue fieiji
Katarinan-, Tori», Torkkelin» ja Waa«
iuttFatujen kantta jitMaFentäfte sank-
tagen ihmispanuicn reunustaessa tie-

Kenttä oli jo ehditty saada juhla-
asuunsa. Köynnökset, liput ja wau°
l.'.t koristiwat sitä, sopusointuisin tnä-
r,'in eti fatffi maalattu. Itse kentäl-
i'j;:it olimat taajat ihmisparwet odot-
temaäja fitlfiietta. Laulajat asettui-
"Dat tuolle iuurelle lawalle ja täpö
tr:>een tulitin se laulajista. Soitto-
kunnat asettniivat etualalle.

Kajahti sitten wirren 333 alkuja-
wel. Päät paljastuiwat, yleisö nousi
seisomaan ja hartasti kuunneltiin tuon
inahtaman kuoron esittämää jichlawirt»
ta, jota hra Emil Tnvori johti. Len
Asteen astui lpuhujalawalle ohjelma-
toimikunnan esimies, opettaja Sihmo-
uon, pitäen pontewan terwehdyspu-
hccn, jonka erikseen julkaisemme. Kar-
'.idusten lcmlu, juhlaklioron laulama»
na seurasi puhetta. Oli sitten M.
Vetisen terwchdysrunon wuoro. Mut-
ta junan wiiwästymisen tähden ei
runoilija ehtinytkään ajoissa saapua,
>tcn runon lausmuinen täytyi siirtää
inonncmmaisi.

Terwehdysohjelma oli näin päätit)*
t i)t ja 'yleisö hajautui. Kilpailuun
cfaa ottawien lauluja soittokuntien
ic^,tajat kokoontumat kuitenkin heti
tämän jälteen Valitsemaan

palkin t o t n om a r e ja

Näiksi walitsiwat he:
naiskuoroja warten rouwa

S<-fl,a Roihan, neiti Ellen Relande-
rin ja maist, E. Katilan.

mieskuoroja warten arkkit,
Ä. Schulmanin, aptcekk. K. Häll-
bromin ja laulaja O.Kaakonkalwon:

s e f ak uo r o ja warteu maist. E.
Katilan, tireht. M, Putron ja laula-
m .H, KuuZniemen: sekä

soittokuntia »varten taiteilija
O. Merikannon, kapellimestarit S. V,
Li,ndeliniu ja I,Willgrcnin. Juhla-
toimikunnan walitsemat palkintotuo-
marit olemme w aikaisemmin mainin»
ncet

KilP ail« k o n s er t t i

älkoi klo 11, jolloin myöskin alottiwat
urheilijat kilpailunsa. Näissä «S*
lulilpailuieta tiilemme erikseen mai-
nitsemaan, kerromme nyt wain laulu-
ja soittokilpailuista. -i;

Soittokunnat Muiwat <m-

sin tuleen ja otti niistä kilpailuun o-
faa: 'ÄiJI

joittoFnittien toisessa far-
ja?<'"a Virolahden, Valkeasaaren ja
Pöllälkälän n, s:n soittokunnat, sekä
c!!iimäise^ä sarjassa Uuraan ja En»
(on tehtaan soittokunnat.

Kaupu'-/llaissoittc>kunticn todessaIljassa I'lpaili Käkisalmen 2y. P
,!t:ti soitto!unta ja ensimäisesjä far-
i<tSfa Linninan SS. P, K:n, Kuopi-
ir. 28. P O n, Helsingin muurariin
tan ja Viipuri» W. P. K.n soitto»
fi:nnat. U.eain näiden soitto oli erit-
tein hywää.

Orlestcnja oli kilpailussa wa!n
Viipurin t, y:u jouhiorkesteri, joka
loistokkaasti suoriutui tehtämästään.

Tämän jälteen lausui Mikko Uoti-
en telivehdysrunonsa erittäin <ponte-
wasti herättäen innostuksen jo ihas-
tuksen myrskyn, Stuno on lehdessäm-
me erikscen painettuna.

Sekakuorojen

wuoro tuli sitten ja näitä olikin NM'
saasti

Maalaiskuorot tässäkin alun ke?i>
lvät ja cufimäifenä ctäitnmäftä saa»
(pimut Peräpohjolan lansanopistoi:
kuoro, joka lauloi Hannikaisen Ke
wätlaulun". Seurasi sitten Wirolah»
den kuoro laulaen Näin unta kesäs»
ta kerran", Kiwenna,wau n, sm kuo>
ro laittaen 3cf)äfferin I llan suu",
Vesannon kuoro laulaen Wäinölän
lapset". Nämä kaitli lilpailiwat toi»
sessa sarjassa. Ensi sarjassa kilpai>
limat Tainionkosfen W, P.K:n fu-ovo
laulaen Merikannon T uottako Suo»
mi", Kymin sekakuoro, laulaen G.
(taudin L emmen kuoltua", Nudeil»
kirkon kirkonsylän n, sm kuoro lau-
laen Mikkolan ,Keinutan faifua",
Inkeristä saapunut Nenjoc» fuoro
laulaen Paiuie!:en pyhä" ja Talon
kuoro laulaen Merikannon R uusu»
laulun"

Kaupunkilaiskuoroja oli krlpailus-
sa Kllopion 85. P. Km fitoro laulaen
Merikannon 108 tietäisit", Tampe-
reen laltiueammattiosaston Kuoro
laulaen £tioen orjain" laulun, Tu-
run t, ym luoro laulaen Sibeliuksen
Isänmaalle", Towerit" Helsingistä

laulaen 3ort»U!!t ääni" ja Rauta-
tien liiffemteojciSton fuoro Wiipuris-
ta laulaen 2aulu leiwon soi".

Kaupmlkilaisluoroista kilpaili toi°
sessa sarjassa Etclä-Saimnan n. f:n
kuoro laulaen Järnefeltin Ajau
aallot". Ensi sarjassa tilpailiwat
Tampereen sekakuoro laulaen Mil>
loin Pohjolan nähdä saan", Tampe»
reen n, s:n kuoro laulaen Sibeliuksen
Rakastawa" ja Tampereen t. y:n se-
kakuoro laulaen Palmgrenin Tnru".

Kowasta helteestä hliolimatta seu-
rasi tuhansiin nousema yleisö jännityk-
sellä näitä kilpailuja, jotka kauttaal-
taan tekiwätkin hr,wän waikutukseu.
Vilkkailla suosionosotuffilla Palkittiin
joka esitys.

-Ohjelman mukaan olisi täkäläisten
kuorojen tullut esiintyä eri sarjana,
mutta esiiutywät ne wasta kansanjuh.
lassa.

Urheilukilpailuja

jatkui koko edellisten kilpailujen ajan
ja tckiwät ne osaksi haittaa lanlnktl»
pailuille. Juoksu merkki annettiin
näet laululawan lähellä pistoolin lau»
kautfella ja panos oli tarpeettoman
koma. Eiköhän olisi woinut laukausta
ampua radan toisessa päässä.

Kuten edellä on mainittu alkoiwat
samaan aikaan laulukilpailujen kans>
sa myöskin llrheilukilpailut. Näitä
ei osanottajien paljouden tähden woitn
loppunnsnorittaa, maan jatketaan nii>
ta wielä tänään ja huomenna. Ai>
noastaan wiisiottelu saatiin läpikäy.
dyksi

Tähän kilpailuun oli ilmoittautu
nut kyllä kokonaista 31 osanottajaa,
niutta sattuneista syistä envät kaikki
ottaneet osaa kilpailuun ja osaaotta-
ncistakin tipplii Pitkin matkaa yksi
ja toinen, koska ciwät woineet täyt»
tää lilpailuwaatimuksia. Wahinko
muuten oli, että moni ctewä
urheilija ci ollenkaan woimit
ottaa osaa, Niinpä esim. uch^i»
lun alalla tunnetun hra N. Pesosen
täytyi jäädä pois, kobla hän oli Ky-
minlaakson urhcilujlihlilla loukannut
jalkansa.

Kuten sanoime oliivat tulokset y>

leensä hywäiipuolcisia. Erityistä mai»
nitsemista ansaitsee hra U. A a lt «»
s e n saawuttmna tulos keihäänhei.
tossa. Kilpailut oliwat yksipuolisia ja
sai hän oikealla kädellä tuloksen 50,13
inetr. Heitettyään sen jälkeen wasem»
malla kädellä 41,77 metriä, on hänen
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yhteenlaskettutuloksensa 91.9 2 m et-
tia, io!a o n uusi Suo»
men r e kot di keihään»
Keitospa.

Pistelliku laskettiin järjeZtysluku.
jen niulaan. Kolme korkeimman pis-
temäärän !slla>wuttanutta oliwat:

N. Kawrilik 16 lstist..'. N. Neklepajesf 19 pist.
i L, Wilskman 26 lp.

Kaikki solme korkeimman piste-
nuiärän saawuttanutta kuuluwat Wii-
puri» ..Reittpaasce»'.

Historiallinen ksustrtti

Oli kieltämättä erittäin onnistunut
ajatus jäljestää juhlan yhteyteen his-

Itoriallinen orlesterikonsertti. Saihan
'siitä käsityksen musiikimme kehityksestä
ija

—
mikä wielä tärkeämpää —

sai-
,'han suurilukuinen yleisö tcrsityksen itse
'orkesteristakin. Meillä ollaan wielä
,niin alkuperäisellä lannalla, että wer°
,rattain Harmoilla on siitä käsitys. Or-
kesteri löytyy talmisin muutamassa

suuremmassa kaupungissamme ja har-
walla on tilaisuus kuulla sitä. War-.sinkin länsan sywissä> riweissä on se
tuntematon siwistyksentekijä. Ja nä-
mä riwit oliwat runsaasti edustet-
tuina. Kun tähän wielä tulee, että
«rkesteri oli sellainen, jollaista ei
muualla kuin Helsingissä kuule

—
«soittajat miltei järjestään suomalai-

sia ja oikeita taitelijoita 'sekä lisäksi
Heidän johtajanaan prof. R. Kajanus,
mestari tällä alalla,niin täytyy sanoa,
että sellaista konserttia ei maassamme
ple ollut tarjona muualla kuin Hel-
/singissä

Tähän tulee wielä lisäksi, että kon-
sertissa awusti Id aE t m a n,

maamme ehkä paras liedlaulajatar,
joka osasi antaa oikeaan historialli-
senkin wärityksen esitykselleen, niin
woipi sanoa, että konsertti «li niin
täysipainoinen luin mah^>olliZta.

Sen käsitti yleisökin antaen täyden
tunnustuksen esityksille. Lausumme
wain prof. R. Kajanukselle ja hänen
soittokunnalleen hartaan kiitoksemme
tästä ylentämästä konsertista.

»■»<

Toinen jlihlapiiiwä.--
■ -■.

Jos e>',simäi>ien juhlapäilviioli faunia ja
.fäinDöincn, «iin ei mci paljcmpan sanoa
:toifc-stiik!an juhlaftäßuästä, Täydellä te-
nällään helotti aurinko kirkkaalla tairuaalia
ja oli lämmöllään sulattaa toto ifimi?-fu =
lvnn,

Iaivarhainaamulla oliniat sekä kaupun-
kilaiset eitä kaupunkiin saapuneet juhla-
vieraat liikkeellä. Kaik-lla oli kiire, sllo
8 nimittäin alloiwat lauluharjo'tukset len-
iällä. Einne sankkoja rhmisjoutkoja kii-
ruhti.

Harjolntset alkoiwat. Niistä jo löoi
päättää ettet iltaftäiivän juhlakonscrtli, juh
lan icstiftiste, olimuodcsimoa suurenmoi-
felsi. Siinä wielämuutamiapaikkoja par-
sittiin ja koetettiin noita waltawia kuoroja
jamahiawan suurta torwisoiltoluntaa saa-
da sulautumaan sointumaan sulaivasti yh-
teen.

> Namupuolellaalettiin sitten jatkaa ur-
heilukilpailujakin, joista, jos ehdimme saa-
da lopulliset tiedot, tuloiset julkaisemme
toisessa palkassa lehlcämme.

Klo 9 riensi osa yleisöä Kansanvalis-
tusseuran kokoukseen, joka pidettiinklassil-
lisen lyscan juhlasalissa. Tästä kokoukses-
ta teemme selloa toisessa paikassa lehteä.

Klo 11 alloiwatsitten woimistolukilpai-
lut. Osanottajiaoli loka paljon, noin pa-
tik>,mmcutä. Annettiin kolme tehtäwää.
Nim, lsisi retillä, yksinojapuilla jayksi piin-
oilla. Tchtäwät oliwat mnuten ylsinker-
taiset.Paitsi suoritus nojapuilla,ja olipal-
kintolautakunta niitä antaessaan ottanut
tuomioonmyöskin yksinkertaisen?ouluwoi-
mistelun. Tulee osata i-.imittäinsuorittaa
nchöskin »iksinltrlaisia liikkeitä eikä aina
ainoastaan waileita yhdistettyjä.
' Mutta useat kilpailijat osottimit, ettei-
lvät he ollenkaan olleet lMnlertaisimviin
liitleisiin huomiotaan tiinnittäneet. Sen
Wden oliwatkin monet esitykset huonon-
puolcisia ja antonuat paljon toiwomisen
waraa. Luettelemme lässä parhaimpien
iulolsicn saawilttajia:

5

N. ziorhonen 45.7 p>st,
I,Partanen 45.5 pist.
A. Nenonen 44.» pist,
K. Ekholm 44.7 pist.
D. Teiwoncn 44.1 pist.
I,Mctclinen 44 pist.
I.Taanwuori 43,5 filt

' Kaikki nämä cliluat Wiipurin Nc!p«
haasta, paitsi hrat Nenonen jaMctclin:n.

Woimißtclua ja unljcilua kesti aina kello
,2 saalla, jolloin alkoi hra Siw orin
johtama Wiipurin lukkari»- ja urkurikoulun
entisten ja nykyisten oppilasten konsertti
tcntllllä. TäZtä konserttia teemme tomt-
on feffi>a.

Wähäiscn wäliajan jälleen alkoi sitten
'■Ko 4 juhlanpäänumero, juhlakonsertti,
■ Romeolta, kerrassaan waltaawazt: taihn*
!wat torwien säwelect Jlctiffi torwisoitto-
punnat wirittilvät alkajaisiksi T, Saarcn-;|wdn jufjlYtmargfin. ?)[cifön fuofionofoiuf!set oliwathKtltalvat ia laZwonua:ne wie-
!<Ki, lun se oli samnil iuulla Siw?rin alku-soiton »Taimin tyttöön'< ! '

,

(tarkastaja AntonPaljastnspuhe
Waltawuo.)

Köörilauluci
(professori I, Gumme-Gsitelmä

rus.)
Patsaan jättäminen kaupungille.
Vastaanotto kaupungin puolesta
Maamme.

H— Kaupungin unalitoimist«l tulewat
olemaan seuraawat:

1äänestysalue (cnt. linnoitus ja pas-
silla Venäjällä oleskelemat henkilöt) kan-
sakoulussa Aleksanterinkadun warrella.

2 äänestysalue (Pantsarlahii ja Hawi)
kansalouluZsa Aleksanterinkadun warrella.

8 äänc£-ii)3afue (Nopola ja SflTaHalalj=
li) kaupungintufuialiäfa.

4 äänestysalue (Anina) Repolankansa-
kculussa.

5 äänestysalue (Pietarin esikaupunki ja
Papula) O.I.Kallion talossa Papulan
ladun »varrella n:o 8.

6 äänestysalue (Neilsytniemi, Annan,
Basarin, Taimalahdcn, Hiekan ja Pau-
laffslin kaupunginosat) Neitsytniemenlan-
sakoulnZsa.

— Wiipurin läänin m»»nwiljcl>,sse«.
rnn kewntlok»uksessa eilen luettiin sihterin
laatima kertomus seuran wiiiueluuotiseta
toiminnasta ifcfä tilit, josta ensi n:ssa
teemme selkoa, ja tnljönnetttin jol>tofun;
nolle ijnnci rahastonhoitajalle täydellinen
tiliwapauö.
Keskusliiton edustajistoon jvalittiin jäse-

niksi hrat Jonas Laitinen ja Erkki Pulli-
nen warsinaisitsi sekä hrat Alfred siloekar?
ja Albin .Namsten iiKtvajäfcuifft.

—
Kuolleita. Keslilviikkona kuoli tääl-

lä räätälimcstari Karl Fl ecle nB-
tein 07 lvuoden ijässä. Wainaja taimi
aikoinaan m. m. ensimäisenä leikkaajana
iäläläiscssä lakkauteluZsa tarN^ampujapa-
taljoonassa, jonka jälteen hän harjoitti «-
77>aa liitetläan.

llmllntllnzzlmme.
Sinn Suomen kansantanssin Ijéläiuät e-

fiutttjitoäi p:rjantai-iltana ilo O paloJim*
talolla, faaMi sinne «'leisi' liiin run-

saasti, että suuren osan täytyi lääntyä
owelta kalaisin. Sen johdosta päätettiin
tänään antaa uusinäytäntö, jonlabailaZla

ja ajasta tänään lähemmin ilmolelaan.
Tuo yleisön osottanm huomaalvaisuus «li
omiansa nmostultamaan esittäjöitä.niin
että tanssitmennvät eriiwiuaisen hywin.

Kansanuallstasseutan
juhlakokous

pidettiin lauantaina suomalaisen
klassillisen lyseon juhlasalissa.

Kokouksen awasi tohtori Wäinö
Woionmaa, lausuen kokoukseen saa»
puneet sekä »vanhat että uudet seuran
jäsenet terwetulleiksi.

Tri Woionmaa walittiin myöskin
kokouksen puheenjohtajaksi.'

Sihteeriksi walittiin Kansauwalis-
tusseuran toimiston johtaja VMori
Suomalainen.

Lautakuntaan, jonka tehtäwäksi
annettiin seuran jäsenten waltuuk-
sien tarkastaminen, walittiin herrat
A. Wllltawuo. I.H. Keinänen ja
Tahmo Riihelä.

Seuran toimikunnan laatimaa ker-
tomusta seuran toiminnasta wiime
3°wuotiskautcna sekä seuran tilejä ei
luettu, koska ne otaksuttiin kaikille
tunnetuiksi. Mitään muistutuksia ei
kertomusta ja tilejä ivastaan tehty.

tläuestysoikeus kokouksessa myön-
nettiin kaikille sekä wanhoille että
uusille jäsenille, jotka omat ennen ko-
kousta suorittaneet jäsenmaksunsa.

Sen jälkeen ryhdyttiin toimikun»
nan waaliin.

Tarkastaja A. Waltawno ehdotti,
että Faikti nykyisen toimikunnan jä-
senet walittaisiin uudelleen.

Tämän johdata ilmoitti Pliheen-
johtaja, että waltioneuwoZ Tanielsou-
Kalmari, waltioncumos E. Nspelin-
Haapkylä, prof. V. N. Setälä, senaat-
tori Hjelt ja tohtori Castren owat il-
moittaneet, ctt'eiwät he tahdo tulla
toimikuntaan walituiksi.

Päätettiin ensin toiniittaa puheen-
johtajan waali.

Pilhccnjohtaja ehdotti, että fcuran
tähän astinen prof,
E. G, Painien walittaisiin uudelleen
puheenjohtajaasi.

Toimittaja M. Puhakka, timmißta-
en prof. E. G. Palmenin ansiot kan-
sanwalistuZtyössä, ehdotti, että pu-
beenjohtajaksi walittaisiin wähemmän
innokas ,pi!oluemi?Z prof, Arwi Gro-
tenfelt, Huomautti, että kun prof.
E, G, Palincuia esim. ipyydettiin <pu°
hujaksi tähän KansanwalistuZseuran
toimccnPauemaan junaan, kieltäytyi
hän siitä nimlmomaan sillä syyllä, että
hän ei waltiolliscn agitatsioouin täh-
Den jouda

Suletuilla lipuilla ääueZtcttäessä
tuli professori Anoi Grotenfelt wa-
lituksi Kansanwalistiisseuran puheen-
johtajaksi 93 äänellä, professori E.
G. Palmen sai 17 ääntä>.

Toimikuntaan waliltiin kirjailija,
tohtori Juhani Aho 91, tohtori Heik-
ki Ojansuu 91, tohtori Zachris Cast-
ren 90, professori Kaarle Krohn 86,
tohtori K.R.Melander 87. lakit. toht.
O. F. Lilius 87 ja tcht. T«?la Hul-
tin 87 äänellä scl'ä »varajäseniksi pro-
fessori E. G. Palmen 80, kansakou-
lunopettaja A. H. Karwonen 78 ja
toht.I.Forsman 73 äänellä. Haja-
ääniä saiwat: prof. Kustawi Groten-
felt 15, opettaja A. Kohonen 17, toi-
mitusjohtaja A.Rencftvist 15, tohtori
Santeri Iwala 6, professori E. N,
Setälä 2, waltioneuwos Eliel ?lspe°
lin-Haapkylä 2 ja rouwa Haiilari 1
ääntä.

Lopuksi lausui kokous toiwomnkse-
nuo, että koko johtokunta ci eroaisi
yhdellä kertaa, waan ainoastaan kol-
masosa siitä, että otettaisiin !seuran
maaleissa käytäntöön suhteellinen
maaliinpa ia että niahdollisimman
paljon haaraosastoja Perustettaisiin.

— Kansllloulut. Hiitolan KliokZ-
jättoenkansakoulun johtokunta on wa°
linnut mainitun koulun opettajaksi
kahdeksasta hakijasta opettaja Juho
Raiawaamn laaktiinasta sekä lottojen
käsitöiden öpettajattavcTfi Maria
Lauklascn Jaakkimasta.—

itniisllkoulut. W. l. Uildcnlirkon
funnan slanneljärw:n kausakonlun opclta-
jaksi on Ivalittu kansakoulunopettaja A.
Honkasalo, Sortawalaöta.

Wiifturin maalaickunnan ilclltalankan-
sakoulun opcltajalsi on loalittu kansakou-
lunopettaja F, R. Haapasalo.—

Teuraatta» !^alti,n:.!>el!»>!sten l«r-
-jiiiivtijijs-, nim,lääninhallituls?n talossa
Wiipurissa, ent, lääninhallituksen talossa
f:n, läänin yleisen sairaZhllonccn uttat*
nnksiss<i |:n, houru!»l)uo!iel,ito>sen raTeiu
:ul>sissa f:n, iiäfifalmc turwalaitokscn ra-
icitnulfiöfii,Sortawalan yl^iseösä sairaZ-BmméSfii, Keisarin talossa Laftpeenran-
naKsa, h^uioifeuden talossa Viipurissa,
maanmittauZkoiittoriZla f:it, MtitaloZsa

s:n, Kouwolan {tivioivanSlanra?ennnlfiZ-
fa, suom. Nassillisesll lyseossa Wiiftuiissa.
siioin, rcalilyseossa s:n, ru°)ts. klassillises-
sa lyseossa s.», ruots. tyttötoulussa s:n,
Sortaicalan siwm, rcalilyseessa ja Kyniö-
län seminarissa,

Eilen Päättyneen tarjouZ,<jan umpee>:-
>!!tnnessä oliwat scuraawat raiennußmeZ-
tarit jättäneet läänin r,at,'»nuZtolittor!in
tarioissscnsa: T. Könönen,M. Saxberg.I.

Käkisalmesta, Paawil,7inen. Kainu-
lainen Käkisalmesta, Kosun°n ja lmnpp,,
Nhtiainen, A, Paronen, Roiha Leppcen-
rminasca sekä maalarit I.Tur»i«n, L,
keiwo ja Karlsson.— Sawo!llinnan kylpylaitokseen on
nyttemmin järjestetty myöskin sähkö»
walokylpyjä. Tällaista laitosta, joka
on himmltaan hywin kallis, ei tähän
saakka ole tietääksemme ollut kylpy-
laitoksessa. Muuteilkin on kylpylai-
tos warustettil läikillä uusimmilla
parannuskeinoilla, Marsinkin pääse-
«ät lylpywicraat siellä reumatismis-
taan,sillä sairasmoimistelu on laitok-
sessa mitä parhaimmalla kannalla, sen
tun on oimistimut saada palweluk-
seensa maamme suurimmat auktori-
teetit tällä alalla. Mielenvirkistys-
keinoja ei sieltä myöskään tule ipuut-
tumaau, sillä kylpykauden kuluessa
antamat laitoksessa konsertteja Irma
Achte, Sulo Hurskainen, Eino Rauta-
waara ja I.L:n s°kertaincn walio»
lwartctti, lausuntoillan antaa herra
Atscl Ahlberg, ja teatterinöytäntöjä
tulee myöskiil olemaan. Huwimat-
loja tehdään tuon tuostakin ja tans-
siaisia on terran wiikossa.— Suomalainen laulujuhla Pietarinlii-
(;i-if!itibcöfii. Suomalaisen raittiusseuian
..Inkerin" toimesta, pidettiin ..Rossijan"
ir.iifacnx tl. 15 (mä Rartishkimon liilassa
suuri kansanjuhla, johon niin hywin paif-
kalunnan oma fuontn(ainen Iwieöiöluin
iul)Ö»!in suomalaiset muilta paikkakunnilta
ja hiiwilain afuffaat ottiwat osaa. pe*
ictrin itttßäaitttKvdfåSta oTL laikkman 14
fnomalaiSta tauUtTitoroa

—
noin 300 hen-

keä
— yhtynyt.

?)hl>?miscn kKfoitulfena olikehittää suo-
iiaiaisezsÄ naataäeStäSfä halua lanfan-
lantuuit.

Kuorojen suorittamat fanfanfaiilitt teki-
mät svuren wailutuksen.

..Virsh SBjcbomo-?ii", jata «nyöslin si-
sulina kertomuksen ju'hlaZia, mainitsee, cU
tl, 2,000 :kcn noufeinan ianianjoufon se-
assa nähtiin ainevaraan !)tsi ainoa juopu-
nut henkilö, mutta setin poistettiin heti
iuMaoaifalta.

Illallaanneltiin paitkallmna» teatteris-
sa suomalainen fenfertti ja näiii«lmä.—

Raakalaiöteu tekoja tefi pari
inntcniatonta miestä Wiipurin spttä=
jan Samolan kylässä t. 'f. 8 feö&än
iltana klo 10 aitana tiellä. Erään
Fiitmilivajufuian lpalwelijatar Liisa
önift tuli ostotsilta puodista, ottimat
miehet hänet tiellä kiinni, fäänihnät
kädet selan taakse ja löiwät kuvellä
otsaan. Kun Gruft aikoi huutaH apua
niin tiiöufiiDäthuimin hänen suuhunsa
ettei hän woinnt huutaa, sitten he ot°
tiwat -palwclijattaren mukana olleen
öljnaStian jakaatoimat siitä litran wer°
ran öljyä hänen päälleen, aikoen In-
lyttää natteet tuleen, mutta onneksi
eiwät löytäneet tulitikkuja, KowaZti
ponnistaen onnistui ipalißelijattaren
mihdoin Na^ta. Miehistä ci ole mi»
tään tietoa mutta sanoo palwelijatar
kyllä tunteinansa heidät jos tapaisi.

Siiman kuun 12 pänvää wasten
eamiipnoMa »Ma rrwittiin jaman
li!>wilc>n puistosta kaksi fircenit)cnfa§=
ta ja puolen tusinaa marjapensaita,
särcttiin faunasta itkuna ja jätettiin
Munalle törkeä uhkauskirja. Moiset
turjat karmat sictäiiiwät joutua joutua
lam kouriin, Michct owat olleet hn»
wästi puettuja.— Wiipurin lääninmnanwiljelyssexlan
j^ljtolllNlian tlllonlscssn perjantaina wal-
l',!Ztettiin muutaniain sonniyhdiZlYZtcn
sääiuöehdotiikset.

Uudenkirkon maamieskoulun johtajaksi
Kanttiin agronomi Edwin Arppe Lahden
kansanopisbasta ja saman koulun opettaa
jaTfi fa^bcii'a»ta hakijasta agronomi Weil»
!o Lciwo.

Tamalla päätettiin ensi fokoutfcKsa ot-
taa liarlittatualsi muutoksista koulun ohje-
säännöissä, -eitä Paikallisjohtokunnalle
»chönncttäisiin tvastedcs suurempi ivalta
koulun asioita loZkcluain kysymysten iäsit-
telnssä.

Miia koko karjojenkilziailupaliinlojenja-
koon tulee, päätettiin kilpailujen tarkasta-
min, hrojenKelin jaLitzenin,ehdotuksesta
palkita ainoastaan ayrshirerotuisct hra
Max Newschellcri» Tmirmerijoclta, karja
100 markalla, hra Alb. Ramstenin Ils-
päältä 50 markalla sekä antaa hra Erkki
Pulliselle Nntreasta, kehotnspalttiona 50
ml. Samalla päätettiin wastedcskin jat-
kaa näitä kilpailuja siitoskarjan cdislämi-
seksi

RU3 n. s. <3olam!eö"-nimisen apulan-
imit iäy!ä>',töön ottamiseen tulee, niin on
kokeiluja tehdessä hawaittu sen oleluan ai-
raasiaanpuoleksi tuomaskuonan arluoinen,
iolapaitsise saadaan kaupasta Totoina kok-
kareina, joila on iuaifca hienontaa. sium-
minßn ifiaäteitiin anoa uusi näyte siitä
koetta lvarten.

SuÄuiljelysYhdistys oli ilmoittanut, et-
!ä suoluiljclyskurssit tulcirat tapahtumaan
Riihimäellä tk, 27 ja 28 pnä, joihin lurs-
scihin tällä kcriaa ei päätetty ottaa osaa.

ilulucrnöörin tirjelmiiän wäkirehujcn
wciärcnnytsien johdosta,että olisiko niitten
kauppaaminen liellettäwä ei katsottu lvoi-
tawan waZtata. ..„.,

Päätettiin lnliuösicmenhhdislyksenkeho-
iulscsta seuran jaetraiuaffi tilata100 kpl.
Gösta Grotenfcitin kirjasta »Mitä on
maamiehen oteltaM huomioon ostaessaan
keinotekoisia lannoituZaineita, lvalmistet-
tuia lehulvarola la^lii siementalvaroita".?

KarjaklofurZseja lvarten ei tällä kertaa
päätetty jcckaa apurahoja, jotta talvalli-
scsti oivat olleet 75 mk.

Jäseniksi ayrshireyhdistylsen johtokun-
taan ivaliitiin agronomi E, Pullinen war-
''iiiaiseksi ja kon>sulentti Matti Kekki wara-
jäseneksi.

KorileollisuuZcipuraha,250 mk,, päätet-
tiin ikahdesta hakijasta myönuettälvalii
Määttäselle Nuotolahdelta, opintoja lvar-
tcn Parivoossa.

Kutoma- ja käsityökoulujenapurahoja ei
Mätetty jakaa ennenkuinkomitean laajoi-
hin teoksiin asiasta ollaan perehdytty.

Kalastuselinkeinon edistämistä warten
läänissä päätettiin asettaa toimikunta, jo-
'a kalastusnculuojan kanssa harkitsisi asiaa.
Toimikuntaan tuliwatmerikalastustalvar-
iceu Uuno PeuZsa Koiwistolta, sisäwesillä
Anton Turunen Taipalsaarelta,Laatokalla
Alets.Hämälnineu Metsäpirtistä ja Vuok-
sella Antti Ruponen AntreaZia.

Ecuran lvirkailijoillePäätettiin myöntää
kuukaudeksi kesälomaa.

iiaswitarhanneulvojanapulaiselleMart-
<a ArojäNvelle myönnettiin 8 tuukaudelsi
ivirkawapauitaopintojen jatkoa ivarten las-
ivitarhmuiljelykiessä erityisillä esdoilla.

Ilmoitettiin eitä maanwiljclyshallitus
■on myöntänyt 0,500 mk. lisättyä apura<
haa nnolun 8,000 m?n sijaan.

Pärssiselle ja Kulolle,Kuolemajäliucltä,
'nyönncttiin 200 m!n apuraha kalansawus-
tuslaitaksen perustamista wartenehdoilla,
että laitos tulee toimimaanosuuskuntana.—

Huwilaiwa ajanut karille. Mmmil-
kcliläinen höyryt, ..Saimaa" 20 p. wci
lcnilujuhlawieraiia huwimatlalle luusti-
laan, ajoi se takaisin tullessa kalipunkiin
wäärälle puolelle Lawolan ja Rc>uhm,'an<
nan Ivälillä ja tarttui kiinni karille. Wuo°
toa ei laiwa kuitenkaan liene saanut.,,Saiman" matkustajat toi häyrylmlva
..luusiila" kaupunkiin. Kanawan hinaa-
jahöyryn:o 10 koetti eilenirroittaa»Sai-
maa" karilta, luitenkaan onnistumatta.
Sittemmin ryhtyi hinaajahöyry Tapola"
irroittamistyäi^...

..Taiman" omistaa niillelilainen taup-
pias A, Westerholm,—

itoiwiston ja Johanneksen liewosys
<iiwnin seura taiincenpani warsai>mittcly!>
tk. 9 pnä Johanneksen pappilan pihalla,
joKsa palkittiin seuraawasti:

l:nen sarja1wuotiset oriwarsat:Ipali
kiilto 15 mk. Wilho Penttilän perillisten
crt »Iiro". 2 palk. 10 mk. ?rug. Pofu'
eri©nni'. 3 pallinnon 8 :nt. Abr. Hyl-
feen ori ..Poika".

1wuotiset tnntmaluarfah 1palkinta1,5
mf. Antton Soiffaait tamma Pi'iu". 2
oallinto 10 mk, Mikko Simolan kimmi»
..Helka". 3 palk. 8 mk. ?(Dr. Kaipiaisen
tamma ,,Lahja".

2:nen färja 2 »vuotiset oriiuarfat: 1
hallinto 15 mk, S. Kolin ori ..Pella", 8
palkinto 10 mf. routaa E. Nobelin ori
Poke" ja 3 paliinto 8 ml, Älcks. Eskolan
eti..Poju".

2 wustiset taiumawarsat: 1palkinto 15
mk, W. Häinäläiscn tammaElla". 2 pal-
kinto 10 mk. Wilcho Penttilän perillisten
tamma Lotta" ja 3 palkinto 8 nA. I,
iVcuZiau tamma ..Leena"

3:maZ sarja 3 wuotiset öriiu^rsat: 1
palkinta 15 mk, Werner Nömpötin ori
..Suku-Woima". 2 palkinto 10 ml.I,Rit-
kcsen ori ..Reipas", 3 palkinto 8 mk. W.
.^uiiun ori Wcikko" ja 4 palkinto 5 m'.
A. Kesäläisen ori ..Poita".

3 wnotisct ta!nmllwarsat: Ipalkinto 15
ml Mllcl Hortialan tamma Impi", '<i
vallinta 10 mk.I,Hiiren tammaTirkka

'

3 palkinto 8 mk. W. Huitun tammiPir!
lv" ja 4 palkinto 5 mk. W. Kochin tamma

4:jäZ sarja tannnawarsat warloineei':
1palkinta 15 mk, rouwa E. Nobelin tam-
maMllija", warsaLima", 2palkinto10
mk. M, Puusan tcrmma Piiju". tvars.'
I,nfti>", 3 palkinto 8 mk. W. Kochin tain-
pa »Piiju", warsa Pojn".

Pallintotuomareina toimilcat ensimäi-
scZsä ja neljännessä sarMsa G. Heinola,
I. JHiifoncn ja W, Jussila, toisessa sar-
jassa W. Nöinpöttr,M. Noustu ja W,
Huitu, lolmanneZsa sarjassa N. G. Win'
lwist. 33. Tamminen jaU. Penttilä

Päivän pakinoita.

11111 l lllllllllllllllel Ml
lnlleel.

Niipurin suurille juhlille oli myöskin
unkarilaisten lupa saapua. Iatämä pani
l"onen mielet erinäisesti wäräjämänn.

Kun lettiisi tieto, että Unkarista saapuu
laulajia, syntyi sadoissa sydämissä selit-
tämätön tnnnc; synlyi cpäscNvä toiwomu-?,
että olisi taftähtuwa jotain ennen tuulu-
'l.aionta; tuntui, ikäänkuin olisi ollut koot-
!aiua lvoimia joittenkinrajattomienmieleii-
llilutuöten kestämiseksi.

Ne, jotka ticsilvät, millä talvalla »Euc-
men laulu" otettiin Unkarissa wastaan.
ne ajatteluvat, että jotain samankaltaista
riisi täälläkin tapahtiHvll, Taivallisissa o-
loissa

— niin arlvÄtiin
—

ci ehkä m!tään
suurempia tuuncmlirslM syntyisi, mutta
yt, kunsoiito oli sydämistä roudan sulat-
tanut, laulu mieletnostanut, ny<t koitin,
olettaa jurojen suomalaistenkin kykcneiväi
ottar.iaan waZt^an fen tunteiden tulwan,
jonka magyarit wiiniwirwlltaan toisiwar,
lalsaisilvatkäsittää sen ralkauden, joka hey-
tuu etelän lasten rinnoissa ja iuastata sii-

Kun suurille kansallisille juhlillemme oi'
Meloa kaikkien Suomen maakuntienkansaa
za wielä Inkeristä,Nirosta jaUnkarista-
kin, niin tuntui todellakin siltä, ikäänkuin
«iliötä WliZta «Ii ollut slMmässä 1010

Sumnen sutvun lans»j«n liittojuhla,
Sanalla sanoen: lun unkarilaiset Mvat

luwanneet saapua, wälkkyi sadoissa mie-
lissä aawistus ja epäselivä toiwomus jos-
lalm ennenkuulumattoniNstlr hsiiilvyyden

rattanden ilmaulseKta.
Kun unkarilaiset eitväl tulleetkaan, tun-

tsivat monet itsensä surnmiclisitsi keskellä
nmriuta juhlaricmua,kuten aina laimeis-
ta unelmista jokapäiwäisecncläuiään siir-
ryttäessä.

EMsentään oli parempi,että kalvi ku<
len 'käw:! Äenties me emme olisikaau kl)en-
ncet ymmärtämään magyarioeitlojen tuli-
sia tunteita emmekä liienneet niihin was-
t^lllmaan. loZ näin olisi täynyl-, on pa-
lempi, että kämi, luin nyt käioi.

Mutta ne, jotta owat unelmoineet ma--
gyarien tänne tulon lohtnufsesta. ns jää-
'aSt ioiivomaan, että he tulisiwat tänn^
-.onafin muuna aikana. Tainalla pääse?
r,nnasta se tDiiiionutä, että suomalaiset
fi:l)en asli oppisiwat ymmärtämään linla-
rilaißtcit täällä fäijunin merkityksen, ym-
liiärtäinään, kuinka suuri !;t)ötli meille looi
IvaZtaisissa taisteluissammi: olla monimil-
joonaisen rikkaan ja niaHnican weljeZkan-
samme rakkaude3ta.

Valjetkoon pian se päiwä, jollain suo-
malaisten ja unkarilaisten sydämet yhd?s-
ja sykliwät yhtäsuuresta toistensa ymmär-
lamykscstä ja rakkaudesta!

T. K,

MMll llMelllll!11l-
Mll llMllll?

Tuiui on saapunut, imiob-naifojen juh-
lahetki on lähestynyt! Wihc'.läwinä anke-
i,ewat ledot ja kentät, joita parisen kuu-
lautta takaperin talwen wallowaippaläii'-
i;xiiteli;wapaina, eloauhkui» mi »virrat ja
Liedet, jotka wielä >hetti sitten jäätälvi'
kahleen kourissauinailitvat, sicsäinen au«
nnfo hcittelca hywäilcwiä, lämmittämä
säteitään alas

—
koko taliucn tuiman wal-

\-.m on täytynyt niitten pa>'!s?ta ja wo!-
-i.-iasta murtua. Luonto lymyilee kesän
suloista hymyä ja sen mukana luomakun-
takin. Ilma raikuu lerivoste,1litverryksiZ-
tä. hyttysten suhinasta

—
laitumella

maalit walkowuona, ammu,» karjalauma,
Kaittialta uhkuu eloa!

Tyylywäisenä, totewriCaajW katselee
maamies kesäistä fonttiaifa

—
lotoisii

tanhuoitausa, Wiheriöitseluät oraat, h»s-
."uialvat wiljapcllot ja lainehtilvat niityt
>!ostatl<Äuat hänelle mieleen tulelvaisuu-
den »valoisia aikoja, Kirkkain kalsein sil-
mäilee hän fiin!än«iä siniselkää kotoisella
lahdella, josta Nljwlan auiis isäntä ll!i
hionta särwintä pöydälle lahottanut. Tuu<
[;cana häämöttäälammen lakoa lorkea ha-
tjrameifä

— roula-aikojen saat. g)fpetj=
dellaheittää insinne silmäyksen. Sieltä
soi hällc samalla loa-;-taait r.tttv säwel: lar-
jafelion tilinä, raikas hewosen hirnunta,
Täircl täyttäämaamiehen sydämen ja mel-
kein waiötoinaiscsti toho.^a ylistys ylös
frrleufftin, hänen huuliltaan.

Tällaisena uäcniine clämä>>, tomuina te
«.äpäilvänä, jollointftiiwtan jtnifafikirtka.l-
-na ijllämmepäiiyy. Löytyy hetkiä kcsänli,,
ftc-fcHä

— harmaan, synkän ptfioenuhka^-
l!:ia

—
ja ne hetket poistamat yhtä pian

valoisat, toilvehiltaai ajatiilset ihmismie-
iivtä kuin auringonkin. Kun Ivalo lorkeu-
d>Z!a häipyy näkymistämme, luv sen lmn-
?ö siiriyy muille maille ja i«i hurjat tuu-
lenpuuskat kiitämät pitkin m-ji*a ja auante"

ifita, tuntuu sisässämme ostm
— joiai'i

lylmää, fokaa peltixi, Ajaiulsemmc,mää*
luemmeharhailemat ristiin rastiin ja epäi-
lyksetkaiken pysywäis!)ydcsiä otfaioatmeis-
sä saada waltaa. Si)it?rit aa!mstuis.'t
;*ui'faa«>at maamichenlin iuvaiaan: lot-
chan tuho, turma mailleni uiojottuu?I?-
-loikan idän uT)faalua myrsky sesäisen kon-
tuni pirstoiksi musertaa? Ivohan? Saat*
taafdljan fesän aurinko muui!'ia yläilmois-
sa lcljailewaksi jäisen kahleen

—
iftutafaljs

feen kaltaiseksi sitojafsi?"

Uhkaawin» lcijailcwat I'Utin harmaat
i.-ilwenyllttarat yhteisen ledisen lodimme—

Suomi aioimme
—

yläpuolella. Ra»
jitmo tahtotvat ne liirehtiä r.ilfitann idä»'
cäriltä

—
liitää armaan isänmaammesi-

>,itaiwaalle pimentämään kesän kirkkauden.
Synkkänä katselee suomalainen

— syn-
fimpänä karjalainen.Multa waikka turma
uhmaileekin, niin elhän wielä, weli, sisko,
cpätouvoon lankea. Sinulla en walta, si'
niiltä on ohjat isänmaan, i?äi)tä niitä!
Käytä niitänopeasti,hetil Niilon parin
lilluttua, kesän hcmpeimmillään Moista^
cZsa näi>tä, ettäolct Itwjj.ia, että olet itse
oman onnesi seppo. Kahleet kauaksi lo-
tisi fiinnl>ffc'ltä loicrota

— pois ne heitä,
yi«annana luottaen woit sl'oin tuleivai-
fuuteen kirkkain katsein silmäillä, warma-
na, »vapaana, kesäisen kotiisi kynnyksellä
katsella ilw-auringon laskua. .

AbZ,

l.MlllllMW.
On sitä ollut nyt taaS pitkästä aikaa l,u-

mua täällä Torltelin kaupungissa. Jo
juhlanaalto-iltana huomasi koko paljon ta-
wallista willkaampan liikettä kaduilla ja
puistoissa. Uksi ajaa ajurilla, toinen
ivastaan; Tniffialfa huomaa s^yörinää ja
kiirettä. Mutta Yksi on merkki, joka sil-
mään pistää: kaikkialta loistaa ilonilmc,
jota sydämen juhlatunnelmaa kMuastaa.

Eloa ja wiMauttahuomaa juhlalentällä-
kin. Näet luinka eri toimikuntien jäsenet
lilwan liitciwät pitkin kenttää ja lentän ja
kanslian lväliä, Ia telemistä MMm,
ei <n>ta luhnaillcr.

limuna ipäiwänhelle kurkkua luitSaa ja
iratfa raivinioa waatii. Mitäs muuta
luin WMelel siewiin ra>v!ntoloihin,ZoiZsa

y!Mät emännät ja nuoret punaposlisetnei-
toset toettalvat sinulle hetimmiten antaa,
iritäravinnoksesi taiwitict. joSheillä wain
sitä suinkin on. Tillä suuri on janoisten ja
nälkäisten joukko eitä tahdo ljywintään
warustetut »varastot mitenkään riittää.
s,uoksewllt tavjoifiitiö^bäii ja tuuman keit-
tiön liwliä, minkä jaloisiÄ ; fjtee. Wäsu-
rciiiä he näyttäisät, mutta c.oä ihmetkään,
sillä päiivll on prttä, lal'.-,5 20=htntinen ',!

*i;ölowa.
Eipä ole »niidenkään osa parempi, e?

niiden jotka wieraita lä> wät wastaanotta-
:rc»ssa ja nrajoittaiv^t heitä, ci niiden
jotta musiiktipulllesta" huolta pitÄuat. ci
niiden, jatka lan3lu'-sa iisurccraa!vat".
eitä niiden, jotta eitu niiden, jotka.. ..
ties mitä kaikkea Ävat teh,'.:ci'ään ja te-
leivät,

Mutta yleisö on juT\ 'tuulella ja toimi»'
fionfilöt oivat juhla!,"Hila. st-aikki rie-
l!,uitscwat Tuomen lefatt suloudesta, lau-
lusta, soitosta, iuoiimc-;:Iu;-ta ja urheilus-
ta.

Ohjelman numero seuraa tehtaan, kon»
sertti on konsertin jälkeen, onpa niitit $?«
c:fa»fin. T^altcrinäytiitsiä on felä fen-
tällä että teatterissa ja ooppera esitetään
yleisön suureksi ini;!il)ini;äfit wielä kerran
tänä iltana lenlällä. On siinä talsimista
ja tuMmisia. GitttvcmmoiSta, suurem-
lnoista, ei auta muuta sanoa.

Fa arlrattclllpllZ, minkä huomion min»
llll,n tehnyt, Wirkanko? On se ivahan ai-
laista iuielä sentään. No olkoon tummin-
!.n menneeksi.

Woitteko nimittäin uskoa laulun suurt»
ic!"howoimaa lemmelle. Kun nimittäin
latsot neiioscen, joka ivastaan saapuu so-
lolan iMorlllaisen kera, niin huomaatpa
tämän heti. Ianiinä ainakin ustvn, että
jcllei ailvan heti, niin ainakin kokvasen
kuluttua on sangen moni lemmenpaulaiui-
riletty. ,>.

vllllll-llllplnell.
Eri puolueiden nie»c!teln wnliiollifessa

»vnlilysyiuylsessä.

Tämä asia on tarkoin sellvitctty jala»
massamme julkaisussaWaltiopäiwien ha»
jättäminen ja ,sen syyt" ja Edu3kunnan
b^jotlamincn" se?ä senaattori 2tählbergin
esitclmäZsä ..Valtiollisen aseman johdosta"
Tässä feutälibcn loain muutamista fi>^«
dsta,

'1.

Pcr»«!uvll,illil-!cl! mciicltely.

WälikysymyZ-asia pantiin wircille pc»
r.téhi»[ai (lisien taholta. Heidän mielcZ-
tään oii uusi eduskunta wclwollinen tele-
inään jatakinniiden »vääriin syytöksiinpe*
rnätuloien waatimusten torjiliuiseksi, jotka
venäjän taholta iäluiwä. yhä uklaawani-
u-ifft. He sentähden ryhtyiivät siinä muo-
dossa, mikä siinä asiassa oli fojjilDin, nim.
llälikysymykscn, hommaamaan eduskun-
nan lausuntoa, mitä toisella puolen osat-
taisi, ettei uusitaan edustusta tee itseään
jyyllisobsi niihin «virheisiin, joista meidän

kansaamme on lvcrltiolliscssa suhteessam-
me Wcnäjään wenäläisÄtä laholta syy»
Utti), mutta samalla toiselta puolen sel-
lr<isti toisi ilmi, että Tuomi pitää fiinin
lcaltiosääiinöstään ja erittäin myös siitä
että muutokset Tuomen pe<,'!!siuslaleihin
on tapahtmva niibcn itsensä säätämässä
;'H-je3li!ffe3fä. Mm fofo lausunnon tar-
toituS s»Z oli tähdättynä ulospäin, «li
iätfeätä, että «se saataisiin arwc>kas ja lM-
mielinen, sillä inunten sen merkitys tulisi
;äinwastaiscffi kuin oli tarkoitettu: sen
sijaan, että se osoittaisi Suomen eduskun-
r.an muista evimielifMjffistään huolimat-
ta oleioan suuressa lysymylseZsämme l)ffi-
miclHen, todistaisi se sen oleman siinälin
nitcon eripuraisen.

PeruZtuilailliset uSfalfiiuoi toiwoa,ettl
Utn oli fi)ii)nnifjeSjä »valtiollisen asemam-
me tutiuaamincn ulospäin, tali woitaisiin
sillä kertaa jättää keskinäiset riidat. Oe
tttilixitfin woitÄransa yksimielisyyden ai-
faaiifaamifcffi esittäen laii(uni"oon luain
sellaista, missä larffien Suomen lansa-
'aiiten nyt kuitenkin pitäisi olla yksimie-
lisiä ja miM laittipuolueetkin»vakuutta-
jat hyluäksytvänsä. Teniähden he odot-
tavat päl,wä>järicZtylseenkin siiitymisessä
laitsuttawciksi kotimaiselle hallitukselle
l^ain, että sen tulee, pysyen kiinni maan
laeissa, tehdä woiiawansa niiden tuaaro-
jen torjumiseksi, jotka faatialuat uhata
Suomen perustuslakien tnrwaamaa oike-
utta, johon kaikkien olisi luullut lvoitvan
Y^tlK.

Mutta toiset puolueet e>!vät menetcl»
leet niin, lvaan muuttilvat ulospäin tälj*
icötoän wälikysymyisen leslinäiseksi riita-
fi)'fmnt)ffe?fi.

TliVinettlNelaisten me»ett«ly.

Tuomettaielaiset owat syypäitä siihen,
l,!tei eduskunta ivoinut esiinchä yksimieli-
senä oikeuksiamme puolustamassa, wättki,)-
siMylsen lahdessa »uaiheeZsa.

Kun sosialidemokraatitkin, jotka muuten
eilvät tahdo olla missäau yhteistyössä
,porwaiicn" lanssa, fatfoiiuat tämän ly-
|l;mt}l|"en niin iärfefffji, että päättiwät l)h-
-nä yhteiseen wälikysymylscen, jos fcriffi
puolueet siihen yhtywät. niin suomettare-
[aifct tu:tiaxit heti otuSfa eri föijttä,
iuiittaillen kuitenkin yhteisen lausunnon
törkeyteen.

$PentitusrafiiinV(iohtima3fct ryh!y!wäl
j::omettarcTaifetensiksi laatimaan Irasta*
(aufettaan, jotaloastvin fo|tali&cmoTraa*
iit fen teliwät Ivalta sitten, kun suometta,
relaiset oliwat heiiä kailin tawoin siihen
ärsyttäneet TutfumaHa mttcTii haNituspull-
llieelsi, '

AZtuiwat lawalle lai?k: seloluoroi. wal-
tawa laulajajouklo. Lähes kahdesta tu-
hannesta rinnasta helähti Saarenpään
..Laula, laula". Yleisö lämpenee Laulu
seuraa toistaan jayleisönrinnat lämpene-
lvät sitä mulaa. Sekakuorot esiltilvirt wie-
lä kolme laulua,nim, P. Leppäsen Näin
unta lesästä kerran". E. Lingon ..Manan
inattallll" ja T. Kuulan ..Hautalaulun".

Eittcn nousi puhujalalualle professori
Arwi Grotenfelt ja Piti lämmöl-
lään, innoZ4awan ja sisältörikkaiii puheen,
jota on lucttaloana toisessa pailassa leh°
tcämmc

sWic;-iiioi-ot esittiwät [en jälteenE.Back-
manin ..Hymnm". O. Kotilaisen Nons-
e". S. Mikkolan Hall'jat" ja T.Palm-
grenin ..Tuutulaulun". Suur! lwartetti-
htoro faifui juhlalliselta ja komealta le-
fän tyyneZsä ulko»ilnmssu.

2cn jälteen Maaseutuleatterin tulcwa
johtaja, maisteri Er tliKiw > jär lv i
lausui sangen pontewastiEinoLeinon lir-
jottaman juhlarunon. Ileisöpalkitsi setä
runon että esitykftn wiltlailla suosionoso-
luksilla.

Naiölnoroinoufimat laiilufoi»al(e jaivi-
rittiiuät neljä laulua: T. Saarenpään
sfäirnt on illat pitkät", L. Selänteinen
«Pois haihtuivat. W. Mlwlan ..Joutsen-
laulun" ja O. Kotilaisen ..Warj? lvaan".
Kailti esityfset otettiin suurella mielihy-
wän tunteella lvastaan.

Torlvisoiltoiunnat lopetlilvatleilin puo-
lin onnistuneen juhlakonsertin. Ensin ka-
jahuttiwat laitti soittajat I. Willgrenin
..Säweleiiä" ja sen jälleenSiwormMän
tyharjun lanianlauluja",jotka o'i scwitta-
nut Wllllcniiis.

Illalla esitettiin sitten tuhansiin nouse-
walle yleisölle nnelä kerran Merikannon
ooppera ..Pohjan neito". Tästä emme
myöhäisen ajan tähden woi w«lä »nitään
lähemmin lertoa.

Hikael Agricolanmuistopat-
saan paUastamisiuhlassa

sunnuntaina klo 12 päivällä oli seuraa-
ma ohjelma:

Suomal. wirsik, n:a 142, 1:n ja
7:Z HärZsyt (torwisoiton säestyksellä):

Meill' oiupi aarre lrcrratan,
Sen rinnalla niyös tulta
Ia liwet faHitmmattin on
sluin tuhka ivaan ja inulltt;
Tää lahja kallis tanuahan,
Tää paras aartelicmme,
On pyhä sana Jumalan
Annettu emaf|'emme.

<sii§ liito?, Herra laupias,
Nyt lataamalta aiiixin,
SIun sinä meillesanassas
Osoitit tietä tahnaani
Sten nyt ort löyhä,rifa? f<n,
Suit sanaZ saatuamme.
Omahan on fc jokaisen.
Tää kallim tawaramme.
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V«»mett«lelaisien was<al«uf«n sisältö.

Mitä suomettarclaistcn wostalause ftt*
tm sisälsi, koslla he faifoiiu.it fen t,elcmi-

frn niin tärkeäksi, että ifenläfj&ett oli ulj-
lattawa eduskunnan i^ituuctifcn esiinty-
minen ulospäin?

Sen ponsien siinä osassa, mifä fmtrim*
«'in eroaa perustuÄaill'öten ponsista,
iausutaan.

että Suomen lansa odottaa maan hal-
'!!ulsen tcffhxin kaiken woitawansa saa-
dals«en keisarikunnan ja Suinen tvälisct

1:iib<m<ilarfct ft)ft)mt;tffet peruZtuZlainmu-
taiiessa järjcKtykseZsä molempien maiden

'tarpeita waZtaa'.oalla talvolla pysywäisesti
'juvjcätetfyfji, jo

että Senaatin toiminta waZtamainitun
ittvStm le^ätcän suoritwmiscZsa ci ole
tllut thyWtäwä.

Tätä kotimaiselle h->V'tur\älc :l;boieihm
tpäkuottamuslaxseita perustellaan teosta*
loufecn perusteluissa syyttömällä senaat-
i\a

—
inainitalsemmc cnjin pienemmät

asiat
—

cirfinnätin siitä, ett:i se ollut toi-
minut taipeeksiiL'oinia!fanfti

Wcnnjän valolnikia wnsta«li,

fi:§ ailvan päinluastaisesta luin sosialide-
mokraatit, jotka antoihxit hallitukselle epä-
ll!<,ttamußlansccn fen johdosta, että se oli
»:äitä paholaisia kohdellut !<!an ankarasti,
Tama snomettarclaiölcn moite on hywin
merkillinen, luin muistoa, että suometta-
relaiset aikaisennninankarasi, oliwatmoit-
(tneet hallitusta polisiwoimin lisäämiscs-
Ja ja erityisesti iDenafniötcn limllaufunioj

ulfeHi&tcn, esim. Viaporin lapmalliZten
o^btötamifen leimasiwat ajoinetsästylselii.
Kun hallitus on iässä muuten tehnyt laitti,
mit/in se Tain mu?aan on icelwollincn ja
iifeutcitu heii lun sitä 2Beniijän puolelta
ok ioaabitiu, ci fuometiarcf.iisfen läyiici-
mää sanaa a!»iZsa" lva\ muuten fäfittctä
tuin että senaatin olisi pitänyt mennä elu-
liteen tarjoamaan palweluötaanWenäjän
jftaUrtulicHe. Sitänyt ci fai sentään Iraa;

t-nt- Suomen fania hallitnlscltaan, fifji
letoin se tuntee, kuinka monta noista Wc-
nojan palulaisista uHlaawai pcltlien mic-
iitJitcittcnfä tähden svuret liirsimyfset ia
fi'okmantuomiofiu. .

fitSjbe

T

Pikku uutisia.
—Ei ole fuitret »vaati-

mukset. Mitä maalai§;i;!tolai}ct !vaa-
Moct edustajiltaankä>) sclw'lle m. n. sii-
tä, eitä fan Heinjoen pitäjin inaclaislii-
<l>n pailallischdokas tuntien fijlciKmättö-
'nt;l}tmfä edustajaksi esteli ehdoNuudesta,
sam»iwat .maataiéliitiofaifct: »Sinälö et
Menisi eduZtlmtami? Ei iin»?, niin pal-
joit titteer tarwita; tunnetaan sitä auran'.
Kun c|bufa3 mtjönjiauran tuuieiuajifa ti
muuta fun asetettiin mies chdoltaalsi ja
t(j&o!faa:i<t on luten muukin.

'—Uuden pa p e r o-3s ila j t n
nimeltä ..Opera",onF. Sergejcffin tupa!-

lc.tehdas Wiipurissa laulujuhlankunniasi
«ilen päästänyt kauppaan. Tupatta tassa
faiperoefifajigfa on hienonnätöislä ja mani
iaan wicnonlaiKta,. Näistä paperosseista
sanotaan, että ne awat walmi^tciut oikeas-
ia iurNilaiscstaDybek-tupakaZta. ja festas
wät tifpaKun muiden parempien lajien
I<mssa, niiden halpaan fpntvan katsomat-
ia. Askin kansi on soma;siinä nähdään
jwfeinm<illa 2£äinämöifen ja oikealla Ai-
no-neidon kuivat ja niitten wälissä lcZki-
oi» Viipurin kaupungista.
i. t

'..-Jälleen kurja ja f i-
vistymätön Karjala! Varsin
$ljltmn muistammewielä sen miltä mielis-
televällä taivalla Suometar joku luuosi ta-
?cp«lin selitteli jaaprikoisyitä nuorsuoma-
laisuuden iukewaan asemaan täällä Karja-
laKsa päin. Etenkin hawaitsi se, ettänä-
mämaat oivat oikeitanältäperukoita ja to-
4)cllifia iurjalan ft)iini)Sportaita, joissa
fenfa, t«ths!i tutti nälkiintynyt ja kurja,
ti tiedä mitä se surkeudessaan tekee ja
niinpäkannattaa penistuslaillisuutta. A-
jotideti,että tuo arluon mamma U. T.
kuwitielimielessään esim.pulleanaamaista
Hämeen luZrhollaria, jo!a susiturlissa ja
wormnsaappaißsa astui silloin »vaaliuur-
i:aHe fcfä teti siweellisen teon, f. o. lwti
jriiman suomettarelaisten listaan ja tm°
fclta puolen taas elämän tosinaisessa tott=
bussa laihtunutta (li. ©a mieliftiiuiiiifien
niukan) ja nätt!intyn!)ttä ialoitpoifaa
Karjalasta, joka hänkin astua retoäti lraa=
lnmrnalle, mutta parlfitititiSfa ja trljötii
iiidotclfen, sckä iuetäsi wiiwan, mutta ol-
Imkurjuuden tilassa, antoi palttuasiiuiZ-

!chlselle (ja fuoma[nifm!tene") ja Piirsi
Utitwn peruituslailliseen listaan. ?täin,

tähän tapaan ajatteli11, 2. ensin olcivan
halvainnolliscZti puoluejactulscn Karja-
'laösa selitettäwissä. Mutta emmin, ai-
Vaan hiti fen jälkeen, se hiukan muuttiseli-
tystään ja antoi lisäselwityksen. Sanoifo
se silloin etteiensi terralla niin paljoinpu-
hunut luin ajatteli waiettetniinpaf)oina-
jatellut kuin puhui, en warmaan muista.
Eikä ole tariuigfaan. Jlffupcräinen arwoZ-
Wlu oli jo kyllin scllrää tieltä ja se riit-
tää lulvaamacm,mitä U. 3. meistäkarja-
laisista ajattelee.

Sto niin. Ollea paifcitlcrin koivin natt»
dinmukainen (f. o, mukana Pysyjä) tuo
mamma-wanhus ci se ole tassa itmfiHä
iuurt joutanut tuollaisiin meitä koskewiin
tMm>sk«l»ihin janiinolemme saaneet kur-
.i>^udeKsmnmc elää ilman että sitä sunrem-
Minmmaailmallehuudettu julli. Mutta
'nDH jälleen Mustutettu,ei_jf«U

tcnlaan sitä ole tehnyt itse U. S., lbaan
eräs sen ansiottaimftia lellipoitia, eräsnnl-
iei tunnettu latiemmc ..pelastaja" bobri-
loffilaisajaZtajoilta. Hän, tuo ansiomnies.
kuuluukertoman mukaan laskeutuneen alas
ja liikehtineen oikein suur'akutaattorina
faduilla ja kujilla, kokouksissa ja yksitl)iswi-
siiteillä sekä saarnanneen kaikille terweeksi-
tekewää suomettarelaisuutta, luopumusta
korpin kirjoista"(?) ja teroitimicen joka'-
sellc mieliin, ettäMä te käännytte «kun-
han Karjala siwisthl) esim. Hämeen ta-
salle", ..täällä Karjalassa on niin huon?
siloistys ja toimeentulo" (ei moni saa
10.000 mk. eläkettä) j.n. e. Samaan ta-
paan on eräs toinenkin suomettarelais-
waalipappimuutamalla kollanteella kuuli-
joitaan sadatellut. Ia niin olemme siis
jälleenheikäläisten mielestä kurjia, siwis-
iymintömiä ja nälkiintyneitä me larjalai-
>cl. Vlutta mitähe sitten tänne iuppailc-
!vat? Eiköhän olisi parasta, että paadut-
taisimme wielä enemmän sydämemme täs-
sä nuorsuomalaisessa ..pimeydessä" ja an-
oisimme palttua koko suomettarclaisnu-
telle. Menköönarwaisa siwislynyt ja hy-
!v!nwoipa puolue suurine siwistyksinccn ja
sosiaalisine torpparilakilleenkotonaan sin-
ne Hämeen maan rusthollarien lualistunec-
lceli maahan. Siellä on heidän hylvä ollak-
seen eitä täällä meidän kurjilla kankschil-
lainme,

— Karj. San.

I.MM llMllll.
juhlaruno

Wiipnliu laulu» j» soittojuhlaan
fcfnf. 19—31. 1903.

-
Kirj. Eino Leino.
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1. Maan wirsi.

Kehto ja hauta, harmaja walta
muhkean mullan,

sateen japaahtaman päiwycn kullan,
nousema norosta tuvp?hen alta.

antaja elon,
kantaja ikuisen kuoleman pelon

Maa! olet mahiawa sykkimän suo-
nen, tukkiman kedon,

wicriwän willan ja juokseman
pedon.

peri°isä pellon ja taitama tuonen,

ilimaluuZ jywän.
kaitsija kasmun huonon ja hytvän.

Maa! sulle kiitosta kantele soikoon,
snwilaulu Suomen,

tuoksussa jllhannuZtoimun ja
tuomen.

rikkaana riemuita wirtemme
soikoon, elonhuolct woittaa,

kauneuden korkean sydäntieltä
soittaa.

»Maa ikichciliwä, Maa hius-
lxiilywä, 'lcsäPmwän päilywä,

tuulessa kultaisten laihojen lainehct,
cnio iki-lenipeä, emo syli-hempeä,

luo meihin lämpöä,
suo meissä yhtyä ajan alku-ainehet!

Maa eloll'faitsija. Maa manan-
loitsija, hengM haltioitsija,

tule meille turwaksi työssä jo
taistossa! m «#*Jn?««*

Kun kowi kohisee, syystuuli tohisee,
yön siipi suhisee.

wieri keDvickuä weressä ja
maistossa! ■

Maa iki°nuartuwa, Maa suwi°
suortuwa, tuhat-rinta tuortuMa

ole meille armias riemumme
retkellä!

'

Emo ilta-ripsil«n, emo aamu-
hupsinen, auriTt^o- lapsine»,

katso meihin kauniisti kuoleman
hetkellä!"

IhtiMit wirtchen laaksot ja korwer.
niitut ja >pellot,

laitumet ja karjojen kellot,
raikuwat taiwahanrantojcn torwct
, icalfcnbcn juhlaa,

M.ia pyh^i, laupias 'In^.iaja tuhlaa

2. Mere» wiisi.

«S*
Wapaus, wcxpaus
meitä wiittoo!
Kansojen meri
on ihmisyys.

Milä on määräsi
heleä henki?
Kunne knolewan
suunta suora?
Tahdon sulaa
suurempaani,
ijäsyyteen
iiäwä on.

» "
V

3)f;i elää fjetfcn,
toinen wiiaiisadan,
kolmannesta kcr»'otahan
kewät°öinen taru.
Eri teitä tultiin,
eri teitä mennään,
yhteinen on ytsi muisto
ajan alknmcrcn.

Aalto aaltoa seuraa,
meren laulu on lakkaamaton
kilin on fniffeubcn luomismahti,
kuin on luolon ja elämän fuTTit.

Moni nähnyt on nuorta unta,

silloin miehuus saapui,
konian lauloi luonnon laulun,,
sanoi konvaan ankarat sanat,
lyhensi päiivät,
pimensi illat,
heitti tielle pilkat marjot,
painoi päähän seppeleen
mennä maata aikaiseen.

Tammuu henki, saatuansa täytetyksi
palawliimian toiwansa.

Mutta en tahtoisi itseäni antaa,

tahtoisin kuorman-kauhutkin lan-
taa.

mullaksi maatua,
pahaksi paatua.
lesken kiircintä työtäni laatua
jos minä tietäisin,
että mun Muni säilyy,
waikka kuljcnkin kuoleman rantaa.
silloin ma sietäisiil
sinne soutaa.
missä kaislikot hiinmcnt hiiilyy,
sanoisin sanan,
tyttö Manan
saisi sankarin noutaa
elontuskan tuolle puolen,
taakse taakan, arkihuolen;
enkä ma menisi surren,

näkisin jälkehen purren
jääwän kirkkahan, haihtuman hv»

Peamailan.
katsoisin tuota.
liutuiiin witkaan wi^-imän wuota

Turha aatos! Turha unelma!
Ei ole purtta, ci wirtaa,
on waan meri:
ääretön, saareton, sanomaton py°

lhyys.

Hywä sicll' on sielun olla.
kangastella kaikkeutta,
myrskytä myrskyn kanssa.

-
FiiTfea tohussa tuulen,

heittyä helmenä piimiin saakka,
syöksyä syöweriin.

v

3. Ilma» wilsi.
Tääll' on tcmpli korkea,

se maili' on mailla siltaa,
Päimä Main sen malaisce
ja kuudan pitkin iltaa.

Taiwaankausi katto on,
sen seinä ilmanpieli,

myrsky siinä messuaa
ja saarnaa satakieli.
Kirlcnknpuun kirjaeltu
kaitt' on tähdet taiwaau,
kiertämähän, kaartamahan.
tuolewcnM waiwaau

Alttariksi asetettu
main on pilwcn parras,
siitä puhuu ukkonen
haastaa liekki harras.
Suopi Herran ehtoollista
salainoima Henti,
wihkii häihin,hautahan
ja walaa kaZtchenli.

Painaa maahan martahat
ja liio.pt päälle litittä;
siell' on paimen yksi wcmn
\jci yk>i I'elN'Mnta.,

Kuuluu siellä kunnia
myös maailmoiden mahdin,
waikt' ei iana sattua
woi aina mukaan tahdin.

Eikä opinkappaleita
lsiellä kukaan muista,
mutta sama soipi «virsi
myrjaadcista suista.
Surma siell' on fmmitiitat
jo syntyminen joulu,
elämän on koulu koma
«ikä rippikoulu.

Siellä criiiZkolaiZta
waltia ci wainoa,
luonnon hajan lafifirjn
■eJTUJaIta cinco.

Hyrökyy iisfon uuden hymni,
lcrran tansa herää,
tekee hengen ristiretken
ilman miekanterää.

4. Tulen »uilsi.
Sotako oil sallimus,
silmitönkohtalon maskinen malta.
Mies moi sen muuttaa,
jos tulen ryöstää hän woi taiwa-

halta.
Rautakin raukcni,

sallimus ahjossa sankarin suli,
kun tarmo takoi.
leimusi korkea, lirka? tahdon tuli

Ken kipunaisen
rintaansa saanut on tuon tulen

tuiman,

saa ci hän rauhaa.
rientää hän wicmöuä wihurtuulcn

huiman,
pyhä pyörremyrsky
hänt' yhä ecspäin yöt ftäiwät ajaa,
aarilihongan alle
joZkllZ hän .pysähtyy tokcmähän pa°

ijlåEfo
Sydän halla sytce
luunncllcn kesätyötä ääretöntä yl-

sin.
«pois powi palaa
istuen naisen nuoren lera ystä-

Saattaa hän wnpyä»
wier^Nä lultaisten riemujen mal

keskeltä heliumien heilien waljan
silmä kauas katsoo
Taikka hän tarpoo , ,
syys-yötä synkkää, nuiiinticta mie-

ron.
tuntee hän kodin.

muut missä tunwuat tylän lclkon,
kieron.

Tuska häll' on ainainen,

mutta myös ainaisen teon tuli»

Kuolo häll' on kumPpani,
ystÄvät elon lyhyen ajatus ja —

surma
Painamat palkeita
pyrkimys sekä usko ihmiskuntaan

Kohottawat kouraa
luolewaisen kaukom!.'l^t iu^l^uat-

tomlliitcen.
Jos käsi uupuu,
uuwll ei unelmien kirjoliftinä'leuto
usein on maailman
syttänyt hehkuman

hento.

Tuli! juo kiitämme
kaikesta, mikä meidät ihmisiksi nos-

taa.
tiedosta, taidosta,

tarmosta, joka iskut kohtalon kos»
taa.

Tuli, meissä pala!
Ihmisten mantereeksi maailma

Jumaluus julma,
ole meissä lempeä, laula wilttä

liwwaa!

Tiuitcmatouna ma maailmat oh-
laau.

korkeudet, sywyydct sydämicn poh-

taiwaasta taiwaascn, tähdestä täh-

maa?!"' olen, ilmassa, aallossa läh-
teen.

Ei ole paikkaa mulla, ci aikaa,
nimeäni kukkeuden kanteleet kaitaa'
muut owat -monet, Minä x>kn yksi,
m«a cjzyät mmtt saa i|j«jvit«ff>^ii-

iaa

myksin.

M,

untcen

Epilogi.

S a h t ö li s a w« L

jaan.

teen -,

hengen säen

Rakennus-1
kauppa I

M»suomen
aineiden

Viipnriss»
omistaja E. V. SSLLGHEN,

MYY SUMMISSA JA VÄHITTÄIN:

Muine riennät,
wicriwä wirta?
Kunne kohiset,
,pmchaawa koski?
Mereen! Mereen!
Meill' on kiire!
Tchnet tcljen,
särjcinme sen.
Tiedätkö tiesi,
kansan aalto?
Aita myrskyinen,
minne menet?

hurma

nniowaa!

°">?>

O
!B Afalttihuopaa, Asfalltilakkaa, Kattopel-
» tiä, Rakonnusteoksia ja valutavaroita,
ISementtiä, Kalkkia, Kipsiä, Tulenkestä-> via tiilejä,Kaakeleita,Rautapalkkia, Ra-V takiskoja, Riviä, Puu.-liloja, Nauloja,
iRautaa, Terästä, Työkaluja,Talouskaluja,

BUrheiluesineitä, Rautaputkia, Pumppuja,
8 Sementti- ja savitorvia, Maaliaineita,
3 Tapettia, Linoleumia,Hiottua-, välillistä-D ja tavallista, Ikkunalasia, PinkopahviaIja paperia, Öljyjä, Lakkoja, Kemikaa-
li lioita, Turvesammalia, Laivanvarustus-
D tarpeita. Kalastustarpeita Ruutia ja
D Dynamiittia. 232
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Laki olen laulava halki elon lai°
neen.

Henki olcil hchkiiwa kautta kaiken
amocn.

Äly olen ääretön, särN olen jylhä,
woima olen ehdoton, »pyhä, ylsi.

yll>i iifg

Turha mun tuttia maisin maino
-v*-!k"-.lanoin.

tieni ma wallitsm jäf<!nöiwin wa-
noin.

Hyöll: siellä tähtitarhat »syttyy ja
sammuu,

Käyn: siellä namim=favJQt kulta-
[artßtt annnuu.

Saatan ma hcilna päällä kem-
heinän.

Minna läpi wuorcn paatisen sei-
nan,

läiskyä silmästä rakasta.van naisen,
singota unelmista urhon tiiolcmai-

&*! se"
Otan usein yömajan ihmisten tun-

toon.
uscauunin Pniwämaian päälain ia

kuntoon, '

satun sini-salamana, kartun tako-
raiwoon.

juhlat Mua^aattchen iökcn ihmis-
aiwoon

Kauneus onkaapunieläwittcn cessä,
iirjokaari merilini ftilwissä, wecssä>.
Tlwn jos tunnet, suurtuu sun sy-

dämesi silloin.
iilet elon ihanuutta Suomen suwi°

illoin

Venäjältä.

»selöyto Pietarissa.IMI
%/uStaita loosien lMä pidet!im polisi-

iuttiuto Mancesikaduli yhdeksässä, missä
asui aseseppä SWlnoff-ludin. Kun pöli-
sit saapuilvat palkalle,oli ludin juuri aifo
mutscssa matkußiaa, Jun hänet lnangittiin
jonTa jälkeen alkoi kotitaikaZtuZ. Aluksi ei
saatu enempää luin 7 metfäétt)3!i!näriä ja
muutamia relöoftoeriaia pölisit olilcat jo
ailomuksessa lainen pois, l»n he t]f)iäffiä
alklliwatuuden ja tarkemman tarkastuksen,
tällä kertaa työhuoneenalla oklcalfa tva-
lekellarissa. Täällä jäätiin kolo suuri
määrä soiilasmallin mukaan tehtyjä i!wä-
reja.

Sitä paitsi saiwat pölisit noin 10,000
ruplaa rahaa.

ludin wieiiin ensin suojeluZosaZtoon ja
sieltä samana yönä wantilaan.

ludin lienee warafas mies, sillä hänellä
luuluu olelvan lähellä 3)l»3towaa 80.000
inplan arivoinen maatila.

Maaseudulta.
«alkola.

.^aciuinnir.en juii}(atifaifiiu§ oli saNolai-
silla t. f. 15 päitvnn iltana. Tänne oli
silloin saapunut ltjn[tiopäth?iea puf)<:nve-3
cscSs. P. S-luirrljiifnntb pitämään esitelmää
nlilyisesiäasemasta maassamme, ja tckit'n
f;nn sen tÄvalla, joka ansaitsee mitä smi-
tinta liitosta ja tunmtötuåta ja pysyy kii-
tollisessa muistossa jokaisella läsnä olleet
ra aina elämän iltaan asti. Waluutta-
wampaa ja mukaansa tempaawampaa esi-
telmää lienee nwr.i haiwoin luullut ja
senpä ttmofit luuluifin faitttaaliaan hyi-
uä" Ijiuitoja puheen loputtua.

AnvokaZta ja hillittyä oli myöskin ic-

!oasti Arokallion esiintyminen. Teräwivi
;a mieleenpaimiluiane huomautukset, jo'--
ta fjiiu teft. Senpä tmioffi olikin luin ut-
foiejTjljvä^^S \t elälöön"-huuto iola Wli*

raillcinme,pastori Wilmannin lchotukscZta
kohoteltiin.

Esitelmä alotcitlin ..Karjalaisten la>»
lulla" ja lopetettiin Maamme", Maamme" laului!','

Ulkomailta.

— .VlGiiijen merionnettomuus. 350
ihmistä menettänyt henkensä. Tokios-
ta sähkötetään, että Tagashiman ran-
nikolla tt. 16 pnä hirmunMsfyn wal-
litcssa wiisilhmmentä falaftajaiDeiict»
ta on kärsinyt haaksirifon, jossa ti-
laisuudessa 350 kalastajaa menetti
henkensä.—

Waalit Preussissa. Täytclvaalien
tapahduttua on waalitulosPrcuZsin maa-
pciiwille fcuraatoa:

152 maltillista, 59 wapaamaltillista,
64 iansallisnxrpaamicliZtä,28 wapaamie-
liscn kansanpuolueen jästntä, 8 lvapaa-

mieliscn liiton jäseniä, 105 kcstuspuoluc-
laista, 15 puolalaista, 6 sofialidemolraat-
tilaista, 2 tanskalaisia ja 3 puoluetonta
eli foiffiaan 442 ediiKiuicstä.—

Eronnut mimsteii. Wiunc perjan-
ta.na erosi Vhdyswaltain sotaministeri
Taft taimestaan.

TafaiuaHainen "kansalliskokous Chica-
coffa en smuana päiwäimascttailut Taft:>i
'r>'!identliehdoikaatii.— Wenäjiin laiwasto Tullin «esillä.
N;'.'cnäinn lähctnläs «n Turti» hallitulsclle
ilmoittani!)-, että SewaZtovolin cZkaadc>'i
ennen I*. 23 päiwä« tulee fäi)mä<in He>
raNcssa. £'u*:!filaifct walmislel^wat e»s
faaberille finircminoi|ta juhlallisuuksia.
HerallcaZta lähtee eSfnabeti Burgosiin ja
Warnaan.

Turkin laiwaswn wicrailu ArllpclagiZ-
sa on sitälvatoin peräytetty ja wnlmistul-
fet sitä wnrten laffautetut.

Huutokauppoja.
Wapaaehtoisella nuuto-"

kaupalla, joka pidetään
Korpilahden kylässä, Holmon ta-
kssa maanantaina t. k. 22 p:oä
alkaen kilo 9 e. p.p., myydään 2
hyvää hevosta, 6 lehmää,lampaita,
sikoja, pelto- ja ajokaluja, y. m.
tavaraa.

Matti Tonterin
8034 alaikäisten lasten holhooja.

Ilmotuksia.

6 markkaa 75 penniä
lähettämällä on nyt tilaisuus saada
tärkkakäyutinen kello- Kulta dub-
lee pleiti ketjut uusinta lajiakiviko-
risteilla. Sievä rintaneula sekä ho-
peapleitiuen muistosormus. Hinnas-
toja seuraa mukana. Aina halvim-
mat hinnat. Tilaukset osoitteella:

KELLOKAUPPA OTAVA, Hämeenlinna.

(H.1980) 7923

ViIloja
lellL llllllllllumllMl, lli, ellullilill
vlllllllllilll Illllgllillli. lllllleillli. lil-
etillli v. m.
Mmnttlllln Wlllelltllllllll.
Välittäjiä:Karjalan Vaatetavarain k.

Viipuri, J. Segerman Säkkijärvi, Velj.
Nurmela Simola, V.Kuusela Luumäki ja
Taavetti, J. Pösö Hiitola, A. Pitkänen
Jaakkima, J. F. Vesterberg Elisenvaara,
Aug. Kontunen Sortavala, H. Heinonen
Parikkala, Virolahden. Os.k. Virolahti. A.
Vesterholm Lappeenranta,Tobias Kyyh-
kynen Jääski.

Parhain valmistus!
67 .-.. Halvimmat hinnat.

% f *

llellMlltllulu.
Liinteeu:

Junat läh tew ät:
1,25 yöllä pikajuna Helsinliin (saapuu

H:iin 9,10 ap,).
7,50 ap. matkustajajuna Helsfutiin jaLappeenrantaan (saapuu H:im0,39 illalla,Kouwolaan 11,47 jalähtee K:Zta 12,36 päitvällä

L:aa» 10,10 ap.).
9,25 ap. pcrikallisjuna Howinmaalle.11,30 ap. paikallisjuna Holvinmaalle,
1,09 päimällä postijima Helsinkiin (saa-

pu» H:i!n 10,10 illalla.).
1,15 päiwäliä pnifafliljuiita Howinmaalle.4,08 ip. matkustajajuna Koiiwolaan

(saapuu .^ouiDoraan 7,34 ip.).4,15 ip, pailallisjlmaHowinmaalle.7,10 illalla niatfuStajajitna T!n,olaan ja
L.rantaan (saapuu <s:rum 8,57 ja
L:aan 9,35 illalla).

8,50 illalla paikallisjuna Nurmeen (saa»
puu N:ee,l 9,28).

10,39 illalla mcittilZtajajima H^lsinliin
(saapuu H:iin 7,51 ap),

11,20 illalla poßtijuna Helsinliin ja Lap-
pecnmntann (saapuu H:iin 8,2?
"P)

Junat saapuwat
4,21 aamulla matkustajajuna Helsingis-

tä ja Lappeenrannasta (lähtee
H:stä 7,35 ip.)

5,20 aamulla poStijuna Hclslngistä
(lähtee ©:Stä 8,45 illalla).

6,13 aamulla piiajima §elftnn.icta (lälj*
tee H:stä 10,59 illalla.)

7,27 ap. »mtkusmjajuna SiiiVlasta ja
Lappeenrannasta (lähtee @:§ta
C,17 ja Lista 5,40 aamulla,)

10,22 a\>. niatfuSicijajima KcnnvolaZta ja

Kappecnxmmaäta ap,),
S:Sto

,15 ja 2:äia 8,20 ap.).
ap. paifaliiäjuna éohjiumaattrt.10.40

12,40 päiiDäßit paikallisj. Hotvnnnaalta.2,20 päiwällä paitalliij. HolrinmaaNa.5,55 ip. ijarfnttijjiina §oh>inniaatta.
6,12 illalla postijuna Helsingistä ja

Lappeenrannasta (lähtee H:stä
9.35 ap.)

10,15 illallapaiklllliZjuuaNurmcöla (läh-
tee N:Zta 9,35 j.).

12,23 yöllä maifustajajuna Helsingistä
(lähtee H-siä 3,35 ,P.)/

Itään:
Junat läytelvät

4,40 aamulla matkustajajuna Pietariin
(saapuu P:iin 8,40 ap,).

5,43 aamulla postijuna Pietariin (saa-
puu P:ii>! !»,48 ap.).

6,28 aamulla pilajuna Pietariin (saa-
puuP:iin 10 ap,).

7,40 ap. matkustajajuna Pietariin (saa-
puu P:iin 11.30 ap.).

10,45 ap. matkustajajuna Pietariin (saa-
puu P:iin 3 ip.).

2,25 päilvällä matkustajajuna Pietariin(saapuu Piiin 6,il>>l ip.).
4,35 ip. paikallisjunll Wallcasaaree»

(faatmu N>:een 8,01 illalla).
6,27 illalla matkustajajuna Pietarin!.(pysähtyy nxiin Uxdcllakirlollq,

lluollalassa ja Walleasaaressci;
(saapuuPietariin 10,18 illalla).

7,00 Ulalla poZlijima $i«tariin (saapuu
P:iin 11.11 illalla).

8,23 illalla matlustajajuna Pietarii»
(saapuuPiiin 1yöllä).

10,00 illalla matlustajajuna Pietariin
(saapuu P:iin 2.20 yöllä)

11,25 illalla matlnZiajajuna Pcrtjärwel
le (saapuu P.lle 12.3? yöllä,)

Junat s aa p ii w a t:
1.13 iMä pikajuna Plietarista (lähtee

P:sta 10.30 illalla).
7,33 ap. mailustajajunll Pcrtjcirlveltä

(lähtee P:ltä U.35 a).
9,15 np, paikalllsjuiKi WallcasaareZta

(lähtee W:Zta 6.5Naamulla)
1l,i!l op. iiintfirgtajajuna Pietarista

(lähtee Pistä 8 .ap.)^>^^^
12,51 päitoäHä rocuiiunnH PictaiiZta

(lähtee P:Zta 9.55 aft).
3,20 ip. inatluZtajajunaPietarista (läh-

tee P:sta 12,30 päitvällä).
7.40 illalla mchtustajaiuna Piletarista

(lähtee P:Zta 4,30 ip),
8,44 illalla matkustajajuna Pietarista

(lähtee P:sia 5.25 ip,).
10,19 illalla matkustajajuna Pietarista

(lähtee P:Zta 7 ip.)
11.04 illalla ipostijuna PictllliZta (läh«

t« P:3ta 7.50 illalla).
12.50 höllä matkustajuua sgietatiä.'.a

(lähtee P:Zta 9.30 illalla)

Karjalaan:
. Jamat lähtelvät:

7,15 ap. ftostijuna lociismih»!, ja Ta-
tvonlimiaail (saapuu
8,32, Elisemvaaraan 11.10 ap,,
Eawonlinnaan 3,23, Eortawalaau
1,20, Joensuuhun 5,34 ip.).

7,50 ap. matlustajajuna Slntteaan ja
Wuotsennislalle (saapuu Nntreaan

SSS 8,57, Sinatralle 10.24 jaVuoksen-
niskalle 10,50 ap.).

1,30 päiwällä matkustajajuna Sortatn.i-
laa», Sawonlinnaan ja Wuolsen-
uiskall<: (saapuu Antveaan 2,45
Imatralle 3,51, Wuofsennislalle4,10, Elisenwaaracm 5,13 tp.#
Smvonlinnaa» 10.10 ja Tortawa-
laan 7,29 illalla).

4,29 ip. matkustajajuna Wiwksenniskal-
Ie (saapuu Antieaan 5,27, Imat-
alle 6.26 ja W:nislalle 6.43 ip.). >

5,25 ip. jelajima Hiitolaon (saapui!
Anlrcaan 7,10 ja H.ann 9,37 'l-.
lalla).

7.55 illalla matfuZtajajuna Wilotsen-
niZlallc (faapmt Antrcaan 9,04,

> Imatralle 10,01 ja WnolsenniZ-
talle 10,20 illalla).

8,55 illalla selajuna Antreaan (fnapm-.. B:aen 10,35 illalla)

lu n at s a a pn !u a t
7,36 ap. f«fajinia Antreasta (lähtee

Sl^ta 6,00 aamulla.)
0,20 ap. fcfajitiut HiitolaZla (lähtee
-„. Hiiiolasta 5,00 ja 2(ntvca?ta 7,50

aamulla).
10,04 ap, matfuSiajajuna Sii&ffcuniS-

falta (lähtee SBuoffennigfalta 7,40,
d/ Imatralta 7,57 ja Antrcasta B,5'J

ap).
4,00 ip. matfiv'taiajimn SotratoateSta

ja SarooniiimaSta (läfjkc 6otta<
v
' roa(a§ta 10,25 ap,, eaimmlinna>3«-

ta 6,45 a,, eiifculnaaragta 12,30
ja 2lntrea§ta 2,52 päin,.).

607 ip matkustajajuna SBuoficimiofar»'
ta (lähtee W:lta 3,30, Imanalta
3,51 ja AittrcaZta 4,58 ip).

h.17 illalla postijnnaloensuuZta ja Ta-
iöoiilinnaßta (lähtee Joensuusta
11,40 ap., Soriaiuafasta 3,48 ip..
SaluonlinnaSra 2,10 ip., Elisen-
maarasta 5,50 ip. ja ?(nti'ea3ta
8.12 illalla).

9,48 illalla matkustajajuna WnokscnniZ-
!alta (lähtee W:lta 7,10, Imat-
valta 7.31 ja Antreasta 8,33 ill.)

Niipurissa. Karjalan Kirjap.-Osakchhtiiw
Kinapainosiq.


