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• Bram Stokerin
kauhuromaani Dracula
julkaistiin ensimmäistä
kertaa Lontoossa
• Mark Twain katkaisee
juoruilta siivet sanoessaan
New York Journalin
mukaan: ”Huhut
kuolemastani ovat
vahvasti liioilteluja”
SUOMEN MAANMITTARI-YHDISTYKSEN
AIKAKAUSKIRJAN toimitus piti seuraavaa
päätöstä huomattavana:
Keisarillisen Majesteetin korkeassa nimessä
Suomeen asetetun Senaatinsa päätös niistä
valituksista, jotka talollinen Samuel Wil
helm Kleemola, Seppälän kylän Kleemolan
talon omistajana Laitilan pitäjässä, asetet
tuaan takausta kulungeista ja vahingoista,
alamaisuudessa on tehnyt mainitun pitäjän
Maanjako-oikeuden 15 Toukokuuta 1895
antamasta päätöksestä niitten riitaisuuksien
johdosta, jotka olivat syntyneet Komisiooni
maamittarin Carl Edvard Pelanderin toimit
tamasta isojaonjärjestelyn valmistamisesta,
annettu Keisarillisessa Suomen Senaatissa ja
sen Oikeus-osastossa, Helsingissä 10 Maalis
kuuta 1897.
Keisarillinen Senaatti on antanut itsel
leen esittää asiakirjat asiassa ja on niistä
huomannut, että sittenkuin Komisioonimaa
mittari Pelander, joka oli määrätty laillisessa
järjestyksessä järjestämään ja yhdistämään
Seppälän kylän hajallaan olevat jakopalstat,
oli tehnyt järjestelyehdotuksen, on Samuel
Wilhelm Kleemola tästä ilmoittanut tyyty
mättömyyttään, josta syystä asia oli jätetty
Maanjako-oikeuden ratkaistavaksi, missä
Wilhelm Kleemola oli valittanut siitä että,
vaikka Kleemolan talo sijaitsi kylän syrjällä
ja oli hyvin rakennettu, toimitusmaamittari
kuitenkin oli ehdottanut sen muutettavaksi
pois kylästä ja saamaan kartanoasemakseen
Langvuori nimisen mäen, jonka tähden ja kun
Wilhelm Kleemolalle muuttamisesta ei ollut
mitäkään hyötyä ja kustannukset siitä olivat
arvostellut liian vähiksi, hän on pyytänyt, että
tila jakoehdotuksen muuttamisella pysytet
täisiin nykyisellä tontillaan ja pääasiallisilla
kotitiluksillaan sekä sitä paitsi saisi eräitä
lähellä olevia toisten talojen tiluksia.
Sittenkun jakokunnan muita asukkaita oli
asiassa kuulusteltu sekä Lääninmaamittari
siitä antanut lausuntonsa, on Maanjako-oikeus

• Jack London liittyy
mukaan Klondiken
kultakuumeeseen,
josta hän kirjoittaa
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valituksen alaisella päätöksellään antanut lau
suntonsa ja, hylkäämällä Kleemolan puheena
olevan kanteen, muuten hyväksynyt jakoeh
dotuksen paitsi että Maanjako-oikeus määräsi
eräitä muutoksia Kleemolan talon muuttokus
tannusten määrässä ja jaottamisessa.
Edellämainittuun päätökseen on Wilhelm
Kleemola alamaisuudessa anonut muutosta,
jonka johdosta muut jakokuntalaiset ynnä
kruununasiamies Poliisikonstaapeli Herman
Paul Teukku ja Kruununnimismies Laitilan
piirissä Axel Werner Waldstedt ovat kuulustellut

ja selityksensä esiintuoneet sekä Maanjakooikeuden puheenjohtaja Pormestari Gideon
von Qvanten lausuntonsa jättänyt, minkä
jälkeen Muinaistieteellinen komisiooni on
sisääntullut kirjelmällä asiassa ynnä Maan
mittauksen Ylihallitus vaaditun lausunnon
asiassa antanut.
Mitä näin on tapahtunut ja asiakirjat
jutussa lisäksi sisältävät on Keisarillinen
Senaatti ottanut harkittavakseen; ja koska
Muinaistieteellinen Komisiooni on ilmoittanut,
että Langvuoren mäellä, joka kysymyksenalai
sessa jakotoimituksessa on ehdotettu asema
paikaksi Kleemolaa talolle, löytyy kiinteitä
muinaisjäännöksiä, mutta toimitusmaamittari,
niinkuin jutun asiakirjoista näkyy, ei ole, sillä ta
valla kuin asetuksen 2 Huhtikuuta 1883 koskeva
muinaisten muistomerkkien suojelemista ja
säilyttämistä 6 §:lä säätää, kehoittanut maan
omistajia antamaan sen tilusalan, jonka mui
naisjäännökset ottavat allensa, jakokunnan
yhteisenä omaisuutena järjestelystä päältäpäin
erotettavaksi, niin ja koska sanotut muinais
jäännökset eivät ole kartalle merkityt sekä sel
vitystä siis puuttuu siitä, voisiko Kleemolan talo,
muinaisjäännöksiä säilyttämällä, mainitulla
paikalla saada tarpeeksi tilaa tontille ja raken
nuksille, harkkii Keisarillinen Senaatti oikeaksi
kumota Maanjako-oikeuden yllämainitun
päätöksen ja velvottaa toimitusmaamittarin
ottamaan asian uudelleen käsittelyn alaiseksi
sekä, sittenkuin niin kysymyksessä olevat kuin
muutkin Seppälän kylässä mahdollisesti löy
tyvät kiinteät muinaisjäännökset ovat kartalle
merkityt ja määräykset mainitussa asetuksessa
otetut huomioon, ei ainoastaan tehdä uusi
järjestelyehdotus, jos sellainen tulee tarpeelli
seksi, vaan myöskin muuten asiassa laillisesti
menetellä Maanjako-oikeuden nyt kumotusta
päätöksestä estymättä. Jota asianomaiset
alamaisuudessa noudattakoot.
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