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Kun olen huomannut että suurimmassa osassa kunta-
laisia mallitsee suuri tietämättömyys kunnallisista asioista
ja niiden hoidosta sekä tästä syystä laimentunut kunnallis-
henki ei moi tietämättömänä toimia kunnan parhaaksi ja
todelliseksi eduksi täydellä makuutuksella, niin olen katsonut
tarpeelliseksi lyhyesti selittää kunnallisten asiain kantaa täällä
pitäjässä.

Samassa suhteessa kun maanwiljelijän on tarpeen
tarkoin tuntea wiljelysmaansa on myös yhtä tärkeätä kun-
talaiselle tuntea sen kunnan Mlliset olot, joita hän arm.
kunnallis-asetuksen mukaan 1865 on oikeutettu ja wel-
wollinen wapaasti ja itsenäisesti järjestelemään. Välin-
pitämättömyys yhteisten, omain asiain hoidossa on erittäin
silmäänpistämä kunnankokouksissa, joissa suurin osa kunta-
laisia loistaa poissa-olollaan, ja kuitenkin niissä käytellään
monesti marsin tärkeitä asioita. Tämmöinen puuttuma asiain
harrastus ja kunnallisen elämän tietämättömyys tuo muka-nansa monesti nureksimista, tyytymättömyyttä ja määriä
käsitteitä syntyy yleisössä. Monesti moititaan niitä armoissa
isäntiä, jotta kokouksissa käymät, päätöksistänsä, eikä ensin-
kään ymmärretä murteen ottaa niitä syitä ja asianhaaroja^

yhteiskunnallista uudennusta ei saawuteta huu-
dolla ja rähinällä, waileroimistlla ja syytöksillä, puolue-
muodostuksilla tahi wallankumoukstlla, waan siten että
ajatus herää ja aatteet edistywät. Ennenkuin ajatus on
oikea, ei toimintakaan woi olla oikea; mutta kun ajatus
on oikea, niin muodostuu toimintakin oikeaksi. Ihmis-
kunnan enemmistöä sortaa sen tietämättömyys, sen oma
lyhytnäköinen itsettäisyys".

(Henry George'n yhteiskunnallisia kysymyksiä").

Alkulause:
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joita päätöksen tekijät omat huomioonsa ottaneet tehdessään,
tuota kokouksesta poissa olemille muka sopimatonta, tyhmää
päätöstä.

Hartaasti toimotaamme siis että suurempi kunnallis-
ten olojen harrastus täällä alkaisi ja täsmäisi ja muistossa
pitäin Roomalaista sananlaskua : yksimielisyydessä pienetkin
warat kaswawat, erimielisyydessä suuretkin hämiämät,
käyköön kuntamme milkkaasti eteenpäin sekä henkisen että
aineellisen edistymisen tiellä.

Män Kaiteessa Marraskuussa 1888.

W. F. Palander.



Hausjärwi on Hämeen läänin eteläisimpiä pitäjiä ja
kuuluu Hauhon kihlakuntaan. Sen rajalla omat Nurmi-
jänvi, Tuusula, Mäntsälä, Kärkölä, Lammi, Loppi ja Ja-
nakkala. Sen ala on 443,6 mirstaa. Salpausseliinne,
joka kulkee pitäjän keskitse ja Hikiältä eroama raudasta
rikas Lohjanselänne, josta sitten kohta Hyminkäällä eroutuu
yksi selänne Tuusulaan ja Helsinkiin, mutta itse jatkautuu
aina Hankoniemeen, eroittamat meden juoksun kolmelle haa<
rqlle s. o. tekemät kolme mesistöä. 1) Nidasjärmi, johon
tulee mettä Laitilan l. Sykärin järmestä, johon laskemat
pienet Kiwi-, Hauki- ja Termalampi, Marttilan joenkautta.
Myös Ridasjiirmeen tulee mettä Lepistön joen kautta Hyr-
tistii saaden Parikkaan alipuolella haara-joen Patajoen
suosta sekä mielii Pannin joen kautta, joka alkaa, Musta-
suosta. Ridasjärmestä mesi menee Latosten l. Keraman
jokea myöden Mantaan jokeen, yhdistyen siihen Helsingin
pitäjässä. Patajoen joki, alkaen Pikosuosta, kulkee osaksi
tiimiin ja Nurmijärmen rajalla ja laskee sekin Mantaan
jokeen. 2) Lohjanselänteen ja Salpausseliinteen millissä

Lallun (291 jalkaa merenpinnasta) ja Erkkyliin järmistä
kulkee mesi lemiten Arolammiksi ja tehden puolipiirin Poh-
joseen päin Riihimäen aseman simutse mereen Helsingin
manhan kaupungin luona. 3) Pohjoisessa mesistössii omat
Mommilahietoin—Ansion jiirmi, Kimenpuun lampi ja kaunis
Walkjiirwi, jonka mesi on melkein märitöntii. Ansion jär-
mestä tulee Puujaan joki, lisäjokineen Hausjoki tullen Haus-
järwestä (kuimattu w. 1869) ja Mallinkais-joki tullen sama-
nimisestä järmestä Janakkalan pitäjässä. Kuwernöörin

Kertomus Hausjärlven pitäjästä, sen
kunnallisista ja maalais-oloista.

_4) Wähän Maantiedettä.
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päätös 2i/g 1875, koskema Teura ja Puujokien puhdista-
mista liikameden poisjohdattamista marten, määräsi että
ennen m. 1874 loppua perattiin m. m. Haminan salmi sekä
Muolteen että Warunteen kosket Puujoessa siten että edel»
lifestä perattiin 7 kub. syltä suurempia kimiii sekä ylös-
otettiin ja poismietiin 15 kub. syltä kiwiä ja Warunteen
koskesta pois korjattiin 67 kub. syltä kimiii ja soraa sekä
tehtiin 6 kub. sylinen suojelusmuuri yhdelle puolelle mylly»
toria. Seuraus tästä oli se että nyt on mesi Puujoessa
melkoisesti alentunut ja Marunteessa olemat kolme myllyä
kärsimät tuntumaa meden puutetta. Sitten on mielii Tor-
holan kylässä Pursijärmi ja Rutajiirmellä kapea Rutajtirmi.

Hausjiirmi on pintansa puolesta maihtelemaa, täynnä
kunnaita, joiden millillä alankomaita, korpia ja soita esim.
suuri Mustasuo, joka ennen on ollut jiirmenii. Ei puolta-
kaan muosisataa sitten löydettiin sen rannalta Kurun Kos-
kelan talon tyköä jäännöksiä menheestii, joka rautamitjalla
oli kiinnitetty kalliohon ja niihtämiisti jäänyt siihen suon
jiirmenii ollessa. Mustasuosta onkin tarina että sen jiir-
menii ollessa souteli siinä Mustalaisakka lapsensa kanssa,
mutta lapsi kuukertuikin sitten jiirmeen ja kuoli. Siitä
akka suuttui ja manasi jiirmen tuimamaan. Tästä sanotaan
Mustalais- eli Mustasuon saaneen nimensä. Maan kor-
keutta malaisee jossain määrässä rautatie asemain korkeus-
meren pinnasta. Niin on:

Koska rautatie kulkee enimmäkseen alankomaissa, niin
on ymmiirrettiimää että Hausjiirmi on yleensä yliinkömaata.
350 jalan korkeus lienee keskimäärä ja nummimaa hako-
puineen on täällä mallitsemana. Santasilta Hymintiiiin.
lähellä on 480 jlk. korkealla nummimaalla.

Maantiet kulkemat melkein kokonaan nummimaalla ja

*) Asema on juuri rajalla.

Mä 313 jlk.
Riihimäki 303 ,

Ois 320 ,

Ryttylä. 306 ,

Hywinkä^) 381 ,

Jokela") 246 .

(92,8 metriä) korkeammalla meren pintaa.
(90,0 „ ) „ , „

(110,5 . ) „

!.'1,2 „
)

„ ,/ »
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on niiden pituus nykyään 68 mirstaa; kylätietä on 100
mirstaa, yhteensä siis 168 meniijiin mirstaa. Näissä 1
timisilta 12 kyyn. ja 13 kpl. puusiltoja 440 kyyn. tahi yh-
teensä 452 kyyn. siltaa. Lumireen ajo miimeisinii miitenä
muotena on tullut maksamaan muodessa 1449 mk. ja 1886
m. alusta altain 5 muotia 1374 mkaa muodelta. 4 kes-
kiemarin on nykyään pitäjässä ja "/9 w. 1874 urakalla
tarjotessa keskiemarin ja kyydinpitoa tuli kunta maksamaan
Riihimäen keskiemarista 200 markkaa, mutta saa maksua
Hikicin keskiemarin pitäjältä 30 mk. ja Oitin 25 mk. —

Radon keskiemarin rakennukseen on täältä 63'/i2 kyytimel-
molliselta manttaalilta kannettu 750 mk. 38 p.

Tarkastelunalaisetkylä-tiet w. 1888

*) Johon on luettu myös tie Suontaustan taloon 2,280 kyyn.
ja Karjakuja Taipaleen niityille 2,180 tyyn.

Tien pituus
j muutettu-
na Wenii-lyynmaci.,.^

! taksi.

Maitoisten kylätie .......
Holmilan talon tie
Tie Lepomäkeen maantieltä . . .

.

Karhin kylätie*) .......

Karan kautta Riihimäkeen .
.

.

Tie maantiellä Mentolaan . . . .
Kurun tiehaarasta lähelle Jokelan ase-

maa eli Ridasjärwen tie . . .
.

Kylätie Mäkelän talosta Puujaassa
ennen jaettuun Löyttymäen tiehen .

Puujacm tie Warunteesen . .
.

.

Warunteesta Mallinkaisiin . . . .

Kirkonkylästä Umpisiin
.

. . . .
Hikiästc Kurun Jokelaan . . . .

Kurusta Leppälän taloon . . . .

Selänoja -Arolammin tie . . . .

Rutajärwen tie

4,949
3,480
4,650

13,822
15,483
5,150

39,600

slVe

15
6,175
4,986

noin

4
12'/2
4

Summa 995/e
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Masta myöhemmin kuin muut naapuriseurakunnat on
Hausjiirmi saanut asutuksensa ja on siis uudemman ajan
lapsia.

Päättäen Hämeenlinnan rakentamisesta (m. 1249) ja
Kristin uskon tuonnista Suomeen, kuin myöskin Puujoen
yhteydestä Wanajaweden kanssa, on asutus ainakin Puu-
joen marsilla alkanut pohjoisesta päin. Turkhauta, Puujaa
ja Oiten kylät omat manhempia kyliä. Jo m. 1605 on
ollut kiiräjiinkäyntiä Puujaan ja Oiten kyläläisten kesken
Warunteen nmllyn omistamisesta ja silloin tuomiokirjain
mukaan päättyi riita edellisten eduksi. Puujokea myöden
kuljettiin ennen täältä Hämeenlinnaan ja se joki oli ennen
liikkeelle marsin tärkeä ja sen marrella Torholassa asui
ennen Janakkalan kappalainen Hallan puustellissa. Näihin
aikoihin lienee ollut jonkunlainen markkinapaikka Turkhau»
dalla, siellä mahdettiin turkiksia waihtaa, siihen ainakin
miittaa nimi. Tosin kuljettiin Öisistä weneellii Helsinkiin
juuri silloin kuin Mustasuo jiirmenii oli, mutta yhteiselle
keskusliikkeelle ei tämä tie ollut suuremmasta armosta.

Kustaa Maasan aikoina noin m. 1530 käsitettiin
nimellä Hausjärmi ainoastaan yhtä kylää nim. kirkonkylää.
Hausjiirmi sanotaan saaneen nimensä eräästä Haus-nizni-
sestil sotamiehestii, joka oli asettunut asumaan nykyisen
Hausjtirmen rannalle elättäen wanhoilla piiiwilliiiin itseään
kalastamisella tuossa ennen niin kalarikkaassa mutajärmessä.
Hausjokeen pappilan maalla laittoi hän myllyn, paikalle,
jota nyt sanotaan „myllypakaksi". Tämä sanotaan olleen
kirkonkylän alku. Wuonna 1600 olimat Hausjiirmen pitä-
jän kylät Hämeen »vanhempain maakirjain mukaan jaetut
Miiskiilän, Janakkalan ja Lopen hallituspitäjiiin Välillä.
Luultamasti asuttaminen on täällä alkanut ensin Wanaja-
weden seuduilta pitkin Puujokea. Mutta Ridasjörmen l.
Riesten kylä on saanut alluasukkaansa Ruotsista Skånen
maakunnasta. Kerrotaan että Nidasjiirmellä ennen olisi
käynyt joku .Ruotsin riitin herra", joka sitten olisi tilhet»
tiinyt .kehumisia" Ruotsiin, miten täällä on sopimia milje-
lysmaita. Skånen maakunnasta tulikin tänne Paamali
niminen mies ja maimonsa tuli tunnetuksi nimellä „Kooni-

S) Paikkakunnan historia.
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Hausjiirmi eroitettiin Janakkalasta eri pitäjäksi Keis.
kiiskykirj. kautta V2 i855 (tuomiokapitulin kiertokirje n.o
400), jossa käskykirjeessä on seuraamat kohdat:

1:o Kun ensikerran kirkkoherran mirka Janakkalassa
-amonaisetsi joutuu, tulee Hausjärmen kappeli emäpitäjästä
eroitettamaksi eri pastoraatiksi.

2:o Kirkkoherra siinä uudessa pastoraatissa nauttiisen palkan, jonka Janakkalan Pastori tähän asti on kap-
peliseurakunnasta saanut, jotapaitse H:n pitäjäläisten tulee
ei ainoastaan yhteisesti mastata kirkkoherran santamain mak-
sasta kaikilta nykyään mapautta nauttimilta taloilta siihen
asti kun ne tulemat täydellisesti merollisiksi, maan myöskin
tulemalle kirkkoherrallensa mirkataloksi lunastaa ja tarpeelli-seen kuntoon laittaa Pietilän talon kirkonkylässä.

3:o Kappalaisen tulon Hiimolan kylästä ja Leppä-
kosken säteristä Janakkalan pitäjää, jonka H.n kappalainen
tähän asti on saanut, pitää nykyisen Hausjärmen kappa-
laisen kuoltua, maksettaman Janakkalan kappalaiselle, ollen
H.n pitäjäläisten melmollisuutena siihen aikaan asti, kunnes
pastoraatti on järjestetty, suostumuksensa mukaisesti kappa-
laisen mirkataloksi I.lan pitäjässä ostaa ja lailliseen kun-
toon asettaa talon wiihinttiiin yhtä suuren manttaalistaan

lainen Kaisa". He rakensimat Riistaan torpin luo majansa
Tuusulan pitäjässä, sittemmin n. k. Kartanon aholle Lem-
nuliin maalla mirstan merran päässä talosta ja näkyy siellä
mielii uunin aherruksia. Myöskin on sieltä löydetty mes-
sinkinen, korento ja pitkät pihdit, joita oluen malmistami-sessa käytetään.

Kappelina ilmestyi Hausjärmi m. 1611 ja 1661 ra-
kennettiin siihen saakka Jumalan palmelukseen täytetty »kirk-
kotupa" kirkoksi, tämä kirkkotupa oli miihän pohjoiseen päin
nykyisestä kirkosta, joka malmistui m. 1788, maalattu m.
1835, w. 1860 muorattu päältä ja maalattu keltaiseksi, m.
1883 tehnyt rakentaja G. Kajander 10,000 markan korjauk-
sen: laudottanut sisältä, öljymiirillii maalannut toto kirkon
ja marustanut sen ukkosen johdattimella. "/<, 1885päätettiin
ostokauppa urkujen rakentaja B. A. Thul«n kanssa Kan-
gasalan pitäjästä 11,000 markalla, jolla hinnalla saatiinRrkkoon 16 iiiiniset 2:lla manualilla ja erityisillä pedaleilla
marustetut urut.
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kuin nykyinen H.llii olema kappalaisen mirkatalo Halla Tor-
holan kylässä, jonka tappelilaiset saamat ottaa sijaan.

4:o Niinpian tuin Hausjärmen seurakunta on äsken
mainitussa järjestyksessä tullut I:sta eroitetu^si ja saanut
oman kirkkoherran, ei I:lan Pastori tarmitse H.llii pitääasumassa apulaista.

Tapahtumaa eroa koskee myös Arm. Kirje Turun
Tuomiokapitulille '6/2 1863, jossa H. Keis. Majesteetinsa
säätää:

1. Kappalaisen mirka seurakunnassa sen ensikerran
amonaiseksi tultua lakkautetaan ja sen sijaan tulee pitäjän
apulainen 60 t:riii jymiii muotuisella palkalla ynnä seura-
kunnan rakentamat ja moimassa pitämät asunto- ja ulko-
huoneet Pietilän maalla.

2. Tulema kirkkoherra saa mirkatalokseen nykyisen
kappalaisen mirkatalon puolen Kolkkalan taloa; kuitenkaan
omaa mäkinaista kirkkoherraa ei anneta H:lle, ennenkuin
tämä talo on asetettu sellaiseen kuntoon, kun kirkkoherran
mirkatalosta on säädetty.

3. Kirkkoherra saa nautinto-oikeuden puoleen Pietilän
taloon, jonka rasituksista seurakunta suorittaa puolet, mutta
talon moimassa pito melmollisuuden määrää syynioiteus.

Erityiseksi Nimismiehen piirikunnaksi tuli H:järwi w_
1870, jolloin nimismiehenä oli Knut Uno Frey, määrätty
mirkaan ja 1887 saannut siirron Lopen piiriin
ja silloin tänne nimismieheffi tuli filosofian maisteri Herman
Hellsn.

Niiltä ajoilta kuin ei Hausjiirmi mielii ollut eri seu-
rakuntana, muistetaan ja kerrotaan täällä taru rakuunan
kirkkomatkasta jouluaamuna, joka kuuluu näin:

Oli Jouluaamu. Janakkalaan lähti paljon Hausjiir-
meliiisiii kirkkoon. Lähtipä Ridasjärmen Kyläkatilastakin
muuan rakuuna selkähemosella menemään sinne. Kulkiessansa,
näki hän sinisen malkean suihkuaman Haukan kallion kolosta
Leppäkosken maalla, josta ajoi ylös katsomaan ja niitin
kuinka eräs jättiläis-akka kylpi lastaan männyn otsilla.
Pöytänsä oli hopeisia astioita täynnä. Siitä rakuuna huo-
masi, että siellä asui piruja, jotka jo pitimiit juhlaa, juoden,
miiniii hopeisesta pikarista ja muuten nauttien elämän iloja,,
miten paraiten taisimat. Rohkeamielinen rakuuna pyysi
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myös juodaksensa sarmipiiiltii, sillä kylmä oli sää. Hän saikin
heti pyyntönsä mukaan, mutta koska hänelle tarjottiin nes-
tettä lehmän sorkassa, niin hän sen ylenkatseella hylkäsi.
Nytpä annettiinkin hänelle hopeisesta pikarista. Tämäpä
juuri miellytti rakuunaa. Hän otti munilla täytetyn pika-
rin, mutta tietäen että tuo muni olikin puserrettua pirujen
miinitarhasta, heitti hän taaksepäin juomanpois. Roiskuipa
muutamia tippoja hemaisen lautasille. Neste meni luuhun
saakka ja porotti heti karman pois. Nyt lähti rakuuna
mustalla hemosellaan ajamaan täyttä laukkaa mieden muas-
saan pikarin. Mutta akka rupesi huutamaan ja silloin tuli
mäkeä muoresta, pientä ja suurta ja nyt lähdettiin takaa
ajamaan, siinä masta mentiin. Rakuunan hemoiuen oli jo
liikähtymiiisilläiin ja komasti puhaltelimat pirutkin ankarassa
koston himossaan. Kernalan pellolla olisimattin saaneet kiini,
mutta mies tuuli ilmasta huudon „aja ristiin miilletylle".
Sinne ei ollut piruilla moimaa tulla, sillä ristiin kynnetty
pelto on siunattu. Pellolla siis sai rakuuna hieman antaa
hemoisensa huilata, mutta sitä pirut hymin kierroilla silmillä
katsoa mulauttelimat. Minnein rakuuna taas läksi mene-
mään ja pirut seurasimat perässä kuin lautamiestä. Aika
mauhtia menimiit aina Janakkalan kirkon omen eteen, jonne
papit tulimat manaamaan piruja pois. Rakuuna pääsikin
rauhaan ja pirut liiksimiit tiehensä. Kiitollisuuden osoitteeksi
lahjoitti rakuuna tuon hopeapikarin Janakkalan kirkkoon,
jossa se mieliikin sanotaan oleman. Toiset omat ker-
toneet niinkin että mies ennätti kirkkoon ja ajoi hemosineen
alttarin eteen, jossa hän antoi papille pikarin jaitse siunaili
sieluaan ja ruumistaan. Tämän rakuunan jälkeisiä kutsu-
taan mielii tänäkin piiimiinä, muistoksi tuon tertomuksen
johdosta nimellä „marskalkti".

Historia tietää, että Ruotsin mallan mahtama jaarli
Birger syksyllä 1249 tuli Hämeenmaata malloittamaan ja
Kristin uskoon käännyttämään. Ruotsin herruuden tueksi
rakensi hän silloin Kruununlinncm eli Hämeenlinnan. Mitä
tietä hän kulki sinne mennessään, näyttää oleman epätie-
toista, sanotaan hänen laimastollaan tulleen „ Hämeen sata-
maan", mutta tätä ei marmaan tiedetä onko se Uudenmaan
rannoilla mai Kokemäen joen suulla. Mutta manha taru
kulkee täällä että joku mahtama Ruotsin ritari ja herra olisi
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käynyt Nidasjiirwellä katsomassa sopimaa paikkaa Linnan
rakentamiseen ja siitä juuri sanotaan eräällä mäellä Ridas-
jiirmellii oleman nimenä Linnamäki. Maikka emme pidä
suuriarmoisena Linnamäen nimeä, niin onhan mahdollista
että Birger jaarli olisi täälläkin käynyt. Sanomme kuitenkin
että Hämeenlinnassa näemme Hämeen manhimpia tiiliä
muurattuina kalkkiruukilla ja tosiasiana tiedämme, ettei Hä-
meenlinnan lähiseuduilla ole kalkkia eikä kaltkikaimantoa.
Noin 40 muotta sitten haettiin kalkkia eräästä paikasta
täällä, jota kutsutaan kalkkimuoreksi. Sen toisessa päässä
näkyy erisuuruisia ja monessa paikassa useamman sylen
lemyisiii hautoja, joista yksi nimeltään Hollolan kuoppa.
Muutamassa suuremmassa aukossa omat ne monta syltä
symiii. Tästä on tarun mukaaan jo ennen muinoin otettu
kalkkia sekä Hämeenlinnan että Hollolan kirkon rakennuksiin.
Kaimokset omat Marttilan maalla Ridasjtirmen kylästä V2
penikulman päässä kaakkoon päin liki Mäntsälän rajaa ja
nyt tykkänään metsän peitossa. Että Birger jaarlin täältä
olisi täytynyt kalkkia tuoda, ei suinkaan liene mahdotointa,
koska sitä nykyaikanakin aina Lohjalta miediiiin Hämeenlin-
naan. Ridasjiirmen kylässä, joka jo muinoin oli suuri kylä
ja nykyäänkin Hämeen suurempia noin 50 taloa, elää mielii
tämän kalkkitarun ohessa muistoja ritarin käynnistä ja
oloista näillä tienoilla, josta sekä kylä että muutamat muut-
kin paikat omat nimensä saaneet, niinkuin Ritassaan jtirmen
takana ja Ritarin mäki Marttilan pellolla ja Ritarinkarje.
Onko täällä ritari käynyt, siitä ei marmempia tietoja löydy.
Nuo kalkkihaudat ja ritaritarut miittaamat kau'as menneihin
aikoihin jolloin Birger jaarli ristisoturien rimissii retkeili
ympäri etelä Hämeen aluetta, kukistaakseen pakanat ja etsien
sopimaa linnan paikkaa ja rakentamiseen tarpeellisia aineita.

Maikka Hämeenlinna oli perustettu ja Kristinusko
täällä saanut mähiin sijaa ihmissydtimmissii niin käytiin
täältä miehissä manhan taman ja tottumuksen nojassa Ja-
nakkalan kirkon lähellä oleman Laurin lähteen luona har-
joittamassa pakanallisia uhrimenoja etenkin ensi sunnuntaina
Laurin juhlan jälkeen Elokuussa. Mutta asianomaisten
toimesta kiellettiin tämä sakon uhalla. Hausjärmen mäki-
lumusta ei ole tietoja, kun sen aikaiset papit eimiit huoli-
neet merkitä kirjoihinsa miikilumun muutoksia. Hymin ma-
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Näin olen kertonut kuulemistani muinaisen ajan mai-
heista täällä, mitään merkillisempää ei ole tapahtunut. His-
torian lehdillä ei mainita sodista ja Merisistä maatteista
tämän pitäjän rajain sisällä, mutta kyllä tiedetään että moni
poika täältäkin on isänmaamme maineesen ja kunniaan saat-
tamiseksi uhrannut tappelutcmtereella merensii. Turkinmnal-
lakin, kaukana omaisista lepäiimiit miime Turkin sodassa
kaatuneet Pihlflucht ja Berggren. Näin köyhät kuin yleensä
omat pitäjämme muinaismuistot, niin sitä rikkaammaksi
kangastakoon meille tulemaisuus rauhan ja ahkeruuden toi-
missa. Mikä maailmassa on hymäii, jaloa ja kaunista se
hedelmöitköön ja aina säilyköön kasmamain sukupolmien
muistossa.

laisema 1730 muoden piispankiiriijiiin pöytäkirja, jossa
lausutaan: Asetettiin kirjanoppineita kussakin kyläkunnassa
pitämään yhteinen rukous, sai kappalainen Irjö Pontan
nuhteita juoppoudesta. Aspia, Hausjärmen kappalaista
moitittiin m. m. että oli miiniii säästäessään työntänyt
muutaman talonpojan Jaakko Sigfridin pojan Hikiiiltii .ja
hänen maimonsa p. ehtoolliselta.

Hymilksyttiin että Hausjärmen Hiimolassa saadaan
wast'edestin pitää lumalanpalmelusta ja rukousta.

Erästä talonpoikaa Ridasjiirmellä toruttiin syystä
että oli maimoansa hiuksista metänyt ulos tirkonporstu-
masta.

Sunnuntaikouluissa, joita maksatta piti useita muosia
Lukkari Josef Palander, sai marsin moni kirjoituksenkin
oppia. Jo m. 1857 perusti Mopiston marakansleri, wa«
paaherra Johan Reinhold Munck alustalaistensa lapsille

(7) hansan opetus.
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Erkkyliin maatilansa Esko nimisen torpan maalle ylemmän
kansakoulun yhteisen pojille ja tytöille. Eston koulu oli
erittäin suosittu, rakastettuja olimat sen opettajat, sentiihden
etäiiltiikin tuotiin oppilaita kouluun, jonne sen perustaja
jalolla anteliaisuudella toimitti tarpeelliset koulukulut ja ope-
tusneumot sekä opettajalle mapaan ylöspidon ja runsaan
palkan. Tämä koulu oli ensimmäinen maassamme, joka
järjestettiin kansakoululaitok,emme periaatteiden mukaau ja
oli semmoisena esikumana useimmille muille. Koulun opet-
tajana oli maisteri O. Mallin muoteen 1861, jolloin hän
kutsuttiin lähtemään ulkomaille malmistuakseen seminaarin
opettajaksi jii hänen jälkeensä tuli opettajaksi F. I. Micklin.
Hausjärmen kunnan omalle kansakoululle osoitti sittemmin
mapaahcrra Munck myöskin erinomaista suosiota lahjoitta-
malla sille 6,000 mkaa. M. 1865 lakkasi Eston koulu toi-
mestaan, kun silloin mapaaherra Munck kuoli; hänen muis-
tonsa on aina siiilymii kiitollisten sukupolmien muistossa
täällä. Koulu alkoi uudelleen m. 1884, jolloinopettajattarena
oli neiti Softa Laurila, sittemmin Vg 1886 alkaen neiti
Hanna Tauler.

M. 1865 rakennettiin kunnan oma kansakoulu kirkon-
kylään, Pietilän konlu, Pietilän talon maalle, josta talosta
puoli on koulun omana. Opettajana oli sanottu Micklin
kuolemaansa asti 1867 ja oppilaita oli hänellä toista sataa.
Opettaja saa 1867 arm. myönnetyn maltioamun lisäksi
30 t.riä rukiita ynnä 200 mkaa rahaa, mapaan asunnon,
miihiin peltoa ja laitumen yhdelle lehmälle. Micklinin jiil'
teen tuli opettajaksi Seminaarin käynyt G. A. Lindgren
m. 1868.

Tyttökoulu oli myös Pietilän talon maalla m. 1868
ja siirrettiin m. 1886 kunnan huoneukseen lähellä kirkkoa.

Ridasjiirlven kansakoulu .valmistui 1 p. Syysk. 1886;sen rakensi urakalla tal. I. Kerttunen 6,000 m. Maantasoi-
tuksesta maksettiin 450 mk. Koululle ostettiin maa Tolkki-
lan talosta Kellomäellä 242/5 kp. alaa 275 mkan hinnalla
ja 1 m. 50 p. palkintomerona muosittain emiitaloon. Kou-
lurakennus ulkohuoneitten kanssa on palomakuutettu 9,000
m:sta. Opettajattarelle on määrätty kunnan kassasta 300
mk. muosittain maltiolta tuleman palkan lisäksi. Opettajat-
tarena on neiti Hilma Oksman.
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Näitä kansakouluja paitse on Riihimäellä Rautatien
kansakoulu, jossa on Suomalainen ja, ihmeellistä kyllä,
Ruotsalainenkin osasto. Siis toimii 5 kansakoulua kunnassa
ja V5 1884 oli kolmessa koulussa yhteensä oppilaana 58
poikaa ja 85 tyttöä ja silloin näiden koulujen opettajat
faimat palkkaa, kun palkkaedut luonnossa myös lasketaan,
3,640 mk.

Kaksi kiertokoulua (asetetut m. 1875) myös toimii
kunnassa ja m. 1886 sai niissä opetusta 319 lasta, m.
1885 329 lasta. Opetusaika on 8 kuukautta, 6 tuntia

piiimiissä. I:seen kiertokoulupiiriin kuuluu kylät: Arolam-
mi. Herajoki, Mantaa, Karhi, Turkhauta, Laminto, Ryttylii,
Puujaa Seliinoja ja 2:seen piiriin pitäjän loput kylät.
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D) Kyläin ja talojen luettelo w. 1888.

Kylä.
2

Talon nimi.

Manttaaali.

s A

Arolammi. 1
2
2
3

Nokkala l. Nokka
Pirttilä l. Pietilä
lusula l. Pietilä
Katila l. Hautapelto
Hautapelto
Katila

'/4
Ve
V«
Vl2
/g e
V:8

3
3

Waiwaro. 4
4

Jussila
Heikkilä
Paawola

V24
V24
V94

Arolammi.

4

5
5
6
7

Aittola
Aittola
Paarijoii l. Uotila
Ojamo l. .Paarijoki
Heinilä
Heinilä

V4
v«8

8

Erkkylä. 1 Apola
Katila
Kerkkola
Marjamäen huhta l.

Marjamäki
„ l. Hyrtti

1 rustitilll.
2 V2
3

4
4
5 Ahden kallio

Jumal.luwanparikka
luma
Parikas

6
6
6

'/4
V4
V2

Hamina. 1 Riihimäki l.Knuuttila
Mikkola l. Eerola2
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2
3
4
5

Simola l. Eerola
Lempiö
Tyryly
Jokela
Saappala
Ojala

Ve
V4
'/4

V4
6 V4

V47

Hcmsjiirwi 1
i!
il

Ali-Hinkkala
Yli-HinttalaPietilä l. Hinkkala
Seppälä l. Kroppa
Heittola l. Heikkilä
Aapola
Ämmälä
Laskola
Kolkkala
Kolkkala
Wainola
Wuorenalusta
Wuorenalusta
Umpistenmaa l. Mä-

kilä
Umpistenm. Mattila
Palkkimtiki l. Mur-

Ve
Ve
V,
V4
V4
V4

Kunnan
oma.2

3
3
4 Vl2 Wirkawlo
5
6
7

V3
V4
V4
V4
V«
Vs

Kappal.
wirkawlo.8

9
9

10
v«

10 Vs
11

ronmaa V4
Herajoki. 1

1
2
2
2
3
3

Paakkola
Paakkola
Tupala
Tupala .

Tupala l. Mattila
Laurila
Laurila
Parmala
Kirjaustenmaa
Pitkäistenmaa
Pitkäistenmaa
Patajoki

V3
Ve
V9
Vs
Vs
V4
V4

V8
Vl«
Vie
Vb

4
5
6
6
7
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8
8

Köykkälä l.Kaidansuo
Kaidansuo

Vie
Vie

Hikiä 11
1!
1
3
3
4
5

Raiwa l. Raiwala
Halkomäki l. Raiwala
Brusila
Kartano
Kartano eli Kalkee
Pakkala l. Hengetöin
Kaamus l. Seppälä
Seppälä
Isotalo
Isotalo
Sameta
Nummenmaa eli -pää
Mattila l.Laitilanmaa
Hautala l. Laitilan-

Vie
Vie
Vie
V4

, V4
V2
Ve
Ve
Vs
V8
V4
V4
V4

5
6
6
7
8l
9

10
maa Vg

Kara 1
1>
2
3

Anttila '

Anttila l. Heikkilä
Penttilä
Kokko
Kokko
Kuuloja l. Kokko
Filppula

Vle
Vie
V4

V4
Vs
'/8
V2

3
3
4

Karhi 1
1

2
3̂
3

Yli-Rekola
Ali-Rekola
Pekkala
Pirjola
Mattila l. Pirjola
Pirjola
Kuumota
Kuumota
Hinttala

Vie
Vie
V,
v.2
Ve
V43

4
4

Ve
V,
Ve5
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Suontausta l. Hink-
kala

Nummi-Hinkkala Vl2
V4

Kuru Verttula
Berttula l. Ojala
Temmota
Temmota l. Kannisto
Mattila
Mattila
Pitkälä
Pietilä l. Pitkälä
Simola
Peuranpiiti
Kutteri
Kuurinmaa l. Kutteri
Leppälä
Koskela
Holmila
Tiilola
Riihelä

1
1
2
2
3

v°
v«v«
v«
Vie
Vie
Vie
Vie
Vie

3
4
4
5
6

V«
V«
V.
V.
V.
V.
V.

7
7
8
9

10
11
12

Laminto 1> Ollila
Mekkala l. Mikkola
Klemola
Klemola
Pelto-Mattila
Mattila
Mattila
Huttala
Syrjä l. Hasiansyrjä
Sydiinmäki
Lepomäki

v«
V,
'!«

v«
V32
V32
Vie
V.
V.
V.
V.

2
3
3
4
4
4
5
6
7
8

Maitonen 2
3

Laurila
Eskola
Klemola

v«
v«

rustitila.

4
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4
4

Klemola l. Jussila
Klemola

V.
V4

Oitti l.
Ois

1
1
2
3

Anttila
Anttila
Paamola
Klemola
Sykiiri
Sykäri
Kahari
Koukkula
Koukkula
Koskula
Perä-Pietilä
Keski-Pietilä
Pietilä
Lokinperii
Ansio
Wuoltee l. Wuoliala

1'
/4

V.
13/4

5
6
6
7 V4

v«v«

8
8
8
8
9

10

Puujaa 3
1
1
1

Penttilä l. Kartano
Penttilä
Penttilä
Penttilä
Talonen
Talonen
Talonen
Kartano
Sillantaka l. Kartano
Mieho
Mieho
Mieho
Netuskallio
Walkjärwi l. Netus-

kallio
Mäkilä
Simola l. Ojala

ViB
/»

/»
/»

/«
/8

rustitila

2
2

rustitila
2
3
3
4
4

ViB
Vi«
Vie
V32
V32
Vie

V

4
5
5

6
Vi«^
Vie
Vie7
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Mustalahti l. Mus-
tiala Vie

Ridas-
järwi.

1
1
1
2
2
2
3
4
4
5

l 6
6

i 7^l 7^
! 7,

8,
' 8l

Mäki-Sipilä
Kylä-Sipilä
Koski-Sipilä
Kylä-Katila
Wiihä-KatilllMajamäki l. Katila
Wakala
Silta-Marttila
Iso-Marttila
Lemmilö
Kylä-Tolkkila
Miiki-Tolkkila
Mylly-Kerttula
Metsä-Kerttula
Kylä-Kerttula
Rekola
Rekola
Apola
Kallioistenmaa l. Huikto
Kallioislenmaa
Jokela l. Hirmenoja
Hirmenoja
Stenbacka
Tiensuu
Mäkelä
Mäkelä
Haratta
Poltti
Poltti
Juhola
Juhola
Katila
Haapasaari
Kellarhuhta

!

V«
V«
Vl2v«
V22
v<lv«
Vl2«
v.l
'/,l
v«v«
v«'
V'lV'l
Vi«l
V.
V,
V.
V.
v«
v«
V,
v«v«lv«
V'
V.v«
v«
V.

9
10
10
11
11
12
w
ll4>
44,
''5
16
16

ll?^17^
18l
19 v«!20
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21
22
23
24
24
25
25

Sykärtl.Sykärinsaari
Latostenmaa
Palma
Etu-Koskela
Taka-Koskela
Hongisto
Hongisto
Kaidanpiiä
Kalalammi

«Laitila
Koskenmaa
Ridassaari

v,
Vs
V'v«v«v«v«
v,
v,
V'v«

26
27
,28>
29
30 v«

Ruwjärwi 1
1
1

Santala l. Heikkilä
Anttila
Heikkilä l. lärwenpää
Mikkola
Heikkilä l. Eerola

Vl2
V24
ViB
V9
V24

1
1

Ryttylä 1
2

Ollila
Nikkilä
Kottila
Mattila
Apola
Apola
Urramontaka

2/3
'/«
v,
Vs

Vi«
Vis

3
4
5
5
6 V'

17 Multamäki l. Riihiwiitw

SelänM 1
1
2
2

Nokkala
Nokkala
Saumala
Saumala
Timperi
Alastalo
Heiskala

/I2
/12
/«

/«
/«

/»

/«

3
3
4

(Ylentola) ! Jussila v«
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6
6

Mattila
Mattila

Vie
Vi«

Sywiinoja 1 Hakuni
Hakuni

Ve
Ve1

Torhola Pesula
Hallala
Kylä-Seppälä
Mäki-Seppälä
Myllylä
Kolkkala l. Seppälä
Jussila l. Seppälä
Eerola l. Seppälä
Mattila
Ruohola
Ruohola
liirmelä
Mäkelä
Mäkelä
Kauppala
Wiitala
Wiitala

V81
2 V4 kappalaisen

wirkawlo.
3
3
3
3
3
3
3

/»

/«

/«

1/
/«

/12
/«

/«

/»

/4

/» !

/»

/4

4
4
5
6
6
7
8
8 8

Turkhauta 1
1
1
1
2

Nouttala
Nouttala
Keskitalo
Yli-Nouttala
Junttila l. Hanneberg
Torttila
Torttila
Torttila
Winnilä
Wutainmaa

V4B
V4B
V4B
V4B
2/3
V«v«v«
v.2

rustitila.
„

//

//

//

3
3 /_»

3 //

e
Mantaa

4
5

Isotalo
Mattila

v«
v«1

2
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2
3
3
4

Huittila l.
Pietilä
Mikkola
Anttila l.
Keippilii
Keippilä

Mattila

Nyry

'/4
V4
'/4
V'2
'/4
V4

5
5

Summa !53V1^1V12! 9

Ihteensä 63 2/3 manttaalia.

21 (23) kylää. Talonsauhuja 263. Torppia 160.
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1. Kartanon omistaja, Emerstiluutnantti A. Norden-
swm M. 1868—1871.

2. Kansakoulun-opettaja G. A. Lindgren 1872—
1883.

1. Kartanon-omistaja maratuomari K. Granfelt w.
1868—1870.

2. Nustitilan-omistaja, Lukkari Josef Palander 1870
— 2V41884 (kuolinpiiimiij.

3. Agronoomi M. F. Palander 25/^BB4—

3. Agronoomi M. F. Palander V. 1883-25/51884.
4. Kiertokoulun-opettaja Ferd. Helin "/g 1884 —

Pitäjän Säästöpankin esimiehiä:

Kunnallislautakunnnn esimiehiä :

F) Kunnallisia wirkamiehiä.
Kuntakokouksen esimiehiä:

1. Talolliset Wilhelm Palander Kalkee ja Kaarlo
Pihlflucht Pakkala 1872—1879.

2. Talollinen Josef Pekkala ja kiertokoulun opettaja
Ferd. Helin 1880-

1. Nustitilan-omistaja, Lukkari Josef Palander 1874
—«V4i884.

1. Nimismies I. M. Grönholm 1833—1859.
2. Pastori I. F. Hällfors, toiminnassa A. M. Si-

melius 1859—1857.
3. Sahanhoitaja P. A. Lönnqmist 1867—1887
5. Kicrtokoulunopettaja Ferd. Helin 1888—

2. Talollinen Pelet Sykiiri Vi.lBB4—

Torppari, Miilstäri A. M. Simelius 1884—

Ohrajymiistön hoitajia:

Ruisjymiistön hoitajia:

Rokottajana :
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F)Wäkiluwun waiheita Hausjärmen pitäjässä wuosina

1. Rouma Maria Gunell 1884- '/^lBBs.
2. Neiti losefiina Grönlund ViolBBs—2'/,2i887.
3. New Greta Hemmi Vi 1688—

Kätilöimiä:

Kylmö oli: d^ t:riä mehniä, 1,557 t:riä rukiita, 372
t. ohria, 1,842 t. kauroja, 89 t, herneitä, 2,422 t. potaatin.

Talmen yli elätettyjen luontotappalten lukumäärä oli
980 hemosta, 153 marsaa, 238 sonnia, 2,399 lehmää, 852
nuorta karjaa, 1,959 lammasta, 671 sikaa, 1,552 kanaa,
3 hanhea.

Tilastollisia tietoja wuodelta 1885.

1874 1887

3. 3
«

3
3

3

3

8

3
«

3
3

116 248Syntyneitä
joista lehtolapsia

Kuolleita
Wihittyjä pariskunt.
Poismuuttaneita
Wäkiluku enentynyt
Koko wäkiluku

121

41

90

60

211
25

101!
46

132
10
45

7 17
47 92
— 60

152 277
31 103

3,463 6,924

154 125
61 29 90 72

2,673 2,907 5,580! 3,461
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Suomen maalaisten paloapuyhtiössii on omaisuutta
makuutettuna 990,820 markan armosta.

Pitäjässä on yli 900 asuntorakennusta, joista 15
kahdenkertaista.')

Pitäjän makasiinissa on 667 t. rukiita ja 191 t. oh-
ria. Kruununmatsoja kannettiin pitäjästä yli 30,000 mkaa.

Pitäjässä oli 16 maakauppiasta, jotta maihtoimnt
tamaraa rahaksi armiolta 250 tuh. nukan armosta muodessa.

5 myllyn omistajaa omat teollisuus-ilmoituksessaan'
ilmoittaneet jauhatetuksi niissä 5,220 t. miljaa.

M. 1887 maksettiin piiiisiiiisrahaa 1,151 taloon kuu-
lumalta hengeltä K6 p. 69: 6p. 902 tilattomalta i».
96 p. 965: 92 eli yhteensä 934 mk. 98 p.

Lasku osoittama kunnallismerojcn määrän, jota keski-
määrin 1 manttaalille tuli Hausjärmellii w. 1885.

*) Myös 2 sawupirttiä on asuntona.

1. Kunnallisia maksoja:
Wero-äyrin perusteella 2: 40
Manttaalin perusteella 18: — 20: 40

2. Waiwasmaksuja:
Manttaalin welwollisuusruotulcnsten yllä<

pidossa tekee 20 kp. rukiita eli rahassa 16: 50
Kulkeman waiwaisen hoito maksoi 3: — 19: 50

3. Tie-, silta- ja kyytilaitos-kustannus:
Lumireen ajo 23: 80
15 päimää työtä suwella maanteissä he-moscn kanssa el 3 markkaa 45: —

Silloista tulee wuoden osaksi 5: —

Kyyditys ja kyytilaitokset 9: 34 83: 14
4. Satunnaisia maksoja:

I»/, sylt. halkoja kansakoululle 15: —

Susiraha — 80 15: 80
Summa 138: 84
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Tulot saadaan takseerauksen kautta iinriperustuksella,
joka m. 1886 alkaen on laskettu siten että joka 250 mkan
brutto-tulosta lasketaan 1 äyri. Meroitus perustuu siis
yksinomaisesti ylimalkaiseen tuloon ; tamallisesti on manttaa-
lin suuruiselle talolle osaantunut tulemaan 24 äyriä (-- 6,000
mkan bruttotulo). Meroiiyrien summa oli m. 1886 2,550
äyriä K 2 mk. 50 p. ja m. 1887 2,546 meroäyriii 5,2m.
Äyrien summa osottaa siis myös jossain määrässä maral-
lisuuden kantaa kunnassa.

(?) Kunnan warain hallinto.
1. Kunnan kassa.

Tuloja taluntirjoituksista noin 100 mt., tolehtirahat
noin 100 mt. Mäimasrahoja kootaan henkiperusteella:
mies maksaa 1 mk. 20 p. ja nainen 60 p.iii. M. 1886

Kassaa hoitaa lautakunta.

2. Maimaskassa.

Wuotuisina menoina on tawallisesti:
Heikkomielisen ihmisen Agafian hoitopaikka
Rokottajan palkka
Kätilöimen palkka
Kuntakokouksen puheenjohtajalle palkka
Lautakunnan ja esimiehen palkkaukseen yhteensä
Ridasjiirwen kansakoulun opettajattarelle maltio-

pattcm lisäksi
Samoin opettajattarelle kirkonkylän kansakoulussa
150 syltä halkoja kansakouluihin K 7 m.
Sairashoitokuluja
Kolmen lautamiehen palkka K 65 mk.
Susirahoja a 75 mk. sudelta
Asiakirjain lunastusta ja asiamiehille kutsunta-

toimessa y. m. yhteensä
Satunnaisiin tarpeisiin

300 m.
100 „

250 „

50 „

400 „

300 „

100 „

1,050 „

500 „

195 „

225 „

300 „

1,000 „

Summa 4,770 m.
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Waiwllskasscm menot omat muutaman muoden olleet
suuremmat kuin tulot jonkatähden kuntakokous w:na 1888
maimasrahan ylensi 2 mk. mieheltä 1 m.kaan maimolta,
kuitenkaan eimät yli-ikäiset enään maksa. Maimasraha
kannetaan kunnan rahain kanssa seuraamassa Helmikuussasen mukaan kun kemiiiillii manttaali-kirjoituksessa henget
kirjoitetaan.

Maimashoitoa toimittaa lautakunta jäsentensä kautta
siihen tapaan että kun jäsen on tutkinut tarkoin amunpyy-
tiijiin tarpeen ia muut suhteet hänen elämässänsä, niin an-
taa hän anojalle painettuun laamaan kirjallisen määräyksen,
jolla sitten anoja saa esimieheltä maimasamun, jos hänkin on
yhtä mieltä amun tarpeellisuudesta, maan jos ei, ratkaisee
lautakunta kokonaisuudessaan asian.

Maimasamun tarpeellisuuden tutkiminen on usein
waikea tehtiiwii, kun moni hakee apua maikka ei tarmitsekaan
(se on maitta ei ole puutteesen sortumaisillaan), usein
toisten „liihimmätstcn" kehoituksesta ja yllytyksestä. Usein
kuulee sanottaman: olethan sinä maksanut kassaan, pitää
sinun myös saaman sieltä. Tämmöinen käsitys maimas-
kassan tarkoituksesta on mallan määrä, sillä se hei-
kontaa yksityisen huolenpitoa ja edesmastausta omasta tule-
maisesta toimeentulostaan ja luottaen mcnmashoidon mas-
taiseen apuun saattaa hänen tuhlaamaan maransa ja taiten
moimansa. Kuinka monta kertaa eikö tämmöisiä huolimat-
tomuuden seurauksia saa sitten yhteiskunta kärsiä?

maksoi maimaisrahaa 1,575 miestä ja 1,486 naista, m.
188? 1731 miestä ja 1,689 naista. Vertauksen muotsi
mainitaan että m. 1887 maksoi henkirahaa 1,684 m. ja
1,632 m. ja silloin Meniijiin keisarikunnassa oleskeli täältä
20 miestä ja 18 naista.

Tumallisina muotuisina menoina on (esim. m. 1887).
Turmattomista lapsista 1,011: 50 p.
Köyhät lapset kansakouluissa 540: —

„

50 tynnyriä ruknta maimasapuna 733: 75 „

Ruotumaimaset elätetään rahalla 1,100: —

„

Satunnaista maimasapua rahassa 1:420: —

„

Summa 4.805: 25 u.Summa 4,805: 25 p.
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Mälttiiiiksensii siis maimaisrahan mastaista nousemista,
tehoittakoon kukin lähimmäistänsä työhön, ahkeruuteen ja
säiistiimäisyyteen. Tilaisuutta näihin on yllin kyllin.

Turmattomia lapsia on annettu etupäässä siimoihin
taloihin kasmatettamatsi, että ne niissä jo marhaisella ijtillä
oppimat työhön ja toimeen, jota irtain mäti ei usein opeta
lapsilleen.

Tätä hoitaa lautakunta, katso Kunnallisia sääntöjä
n:o 10. 31 p. Joulut. 1887 oli 24 henkilöllä lainattuna
8,186 mk. 85 p.

Perustettu m. 18«0. Tuloja koottu iltahumeilla ja
myöskin saatu miinamerorahoista 500 mk. ja enennetty aina
koroilla joten 3! p. Joulut. 1887 kassan marat olimat
1,293 mk. 88 p:iii. Tätä summaa lautakunta yhä edelleen
tasmattaa kunnes korot nousemat min suuriksi, että niillä
moi pääomaan koskematta, elättää köyhiä lapsia kansakou-
luissa.

4. Keisari Alexander II:n stipendio eli apukassa.

3 Wiljelysrahaston kassa.

Näitä rahoja on Maltiolta muosittain saatu noin
1,200 mk. ja niistä on maksettu ticrtotoulunopettajille 600
mk. ja toinen 600 m. on määrätty lainakirjastoon, köyhille
tansakoululapsille y. m. yleishyödyllisiin tarpeisiin. Kassaa
hoitaa lautakunta.

Tähän kassaan on tullut maroja teollisuuslaitoksilta ja
ja kruununpuistoilta 1 p:ltii Heinäkuuta 1883 alkaen. Lää-
nin herra Kumernööri on päätöksellään 'V_ 1885 mahmis-
tanut makson 60 markaksi manttaalilta ja Keis. Senaati on
Laitilanmaan kruunun puistolle, lamcude.taan 1040,46 tnr.
alaa, pysymäiseksi manttaaliksi määrännyt 0,?5 manttaalia.
M. 1887 on kassan marat 983 mk. 75 p., joita lautakunta
hoitaa lainattuna. Sanottuna muonna tuli tuloja teolli-
suuslaitoksista 280 mk., jonka moi olettaa tumalliseksi tuloksi
joka muosi.

6. Maanteiden ja sillain ylliipitokassa.

5. Miincnverorahain kassa.
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Katso Kunnallisia sääntöjä n:o 5. 1885 oli pankissa
28 hengellä rahaa talletettamana 9,275 m. 52 p. hoidettiinse tiehän asti maksotta. M. 1887 oli punkissa rahoja tal-
letettamana 41,874 m 42 p. ja pohjamarastossa 4,052 m.
53 p. eli yhteensä siis lähes 46 tuhatta. Pankin johto-
kunnan palkka teki 308 mrk. 63 p. Pantti on amoinna
ensimmäisenä sunnuntaina kuussa. Tallettajat saamat nyt
korkoa 5"/o, mutta 1889 m. alusta alkaen 41/2 Vo-

Tässä laitoksessa moipi itsekukin ja erittäin palkolliset
panna säästöön rahaa manhan pitimiin märäksi ja marma
on että jokainen työhön kykenemii ihminen moi säästää, jos
maan tahtoo kieltää itseltänsä mikä ylellistä ja turhaa on.

Katso Kunnallisia sääntöjä n:o 8. M. 1861 lahjoitti
mapaahra Munck kirjaston perustamiseksi 178 kirjaa 323
mkan 42 p:in armosta, sitten on miinamerorahoista saatu
maroja ja m. 1886 oli lirjastossa 455 sidosta 1,112 mkan
43 p:in armosta. Kirjasto pidettiin alussa sakaristossa,
jossa niitä mapaasti lainasi lukkari I, Palander (esim. m.
1876 lainattiin 217 kirjaa), mutta m. 1863 siirrettiin kun-

nanhuoneesen, jossa kirjastoa omat hoitaneet kelloseppä I.
L. Ohtonen, agronoomi M. F. Palander ja miilstäiiri A.
M. Simelius.

7. Hausjärmen Säästöpankki,

8. Lainakirjasto.


