




Aertomus

Kangasniemen Mjiistti
Millelin läänissä.

Kokoillut

H. Laitinen,
Kansakoulu-opettaja.

Sitä kuusta kuuleminen,
jonka juurella asunto.

Niin mie laulan laiha lapsi.
Kuin ei muut lihawammat.
Werewämmät wierättele.

Iywllskyliissii,

Weilin ja Göös'in kirjapainossa, 1875.





lähden siis seuraaman sommittelemaan, hetiki pyytäen, ett'ei
waillinaisuuttll kowin pahaksi pantaisi. Tähän kyhättyyn on
kirjoittajaa pakoittanut tulewan sukumme uteliaisuus, joka on
kerta Vuorostaan kysywä Kangasniemenki seurakunnan syn-
tyä ja edellisten ifä-polwiensa pyrinnöttä ja hautaan Vajon-
neita askelia.

Asemansa puolesta Kangasniemen pitäjä löytyy 62" as-
teen alla vohjoislewyllä ja 44" ja 45 asteen Välillä ftituus-
lewyllä. Sen atvaruus on 208,489 maata ja 58,756 mettä
eli yhteensä 267,245 mittatieteellistä tynnyrin alaa.

Pitäjän nimi on luultamasti jo syntynyt sen kirkko-
tantereena olemasta kapeasta Puuton meteen pistämästä kan-
gasharjumaisesta niemen soikaleesta, joka onkin ailvan so-
welias muotonsa suhteen pitäjälle nimeä ristimään, maikka
toiset wcuttäwät siitä nimensä saaneen, kuin täällä ennen
paljon kudottiin liinakankaita. *)

Itse Kangasniemin on näkö-alaltaan kuin lihatvan he-
rooisen selkämä, jonka korkeimmalla harjulla nykyinen kirkko
ja etenki kellotapuli seisoo. Samalla harjanteella on Vanhin
kirkkoki aikanansa seissut, nykyisen hautausmaan koillisnur-
kassa. Vanhat muistelewat, että ensin olisi tällä harjulla
jossain paikassa pieni rukoushuone ollut, jonka nurkka-kiwiä
ei enäiin tunneta.

Siihen aikaan, kun Kangasniemen seurakunta oleskeli
Suurisawon sylissä eli nykyisen Mikkelin pitäjän yhtey-
dessä, ja sittemmin kuului jonkun ajan Pieksämäkeen, oli
ensin sillä Risti-kirkko, joka oli rakettu 1557—1575, jolloin
Pieksämäki sai oman kirkkoherransa, Vaikka 1504 jo Suuri-
sawosta erosi.

Ensimäisen kirkon seinämät olimat 4 syltä pitkät, joten
kirkon sisus ristiin oli 12 syltä pitkä. Tässä kirkossa kiiwi
pappi Mikkelistä jaloin jumalanpalwelusta pitämässä, luul-

"-) Mahdotoin. Kankaita K:ssä aljettiin kutoa ivasta Huoneen-
hallitus-seuran rakennettua Turkuun, joka tapahtui w. 1779? Ilman
sitä olisi pitäjän nimi mainitussa tapauksessa ei Kangasniemi, maan
Kankaanniemi.
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tawasti sittemmin samoin Pieksämäeltä. Toisen kirkon ra>
kensi w. 1.771 pykmestari joka kirkko paloi ulkoisen
eli Hännisten, lvoittisten tulesta elokuun 21 p. iltayöstä w.
1808. Samana sunnuntaina Kangasn. seurakunta teki Vii-
meksi kirkossansa uskollisuuden Valan Venäjän Keisarille
Aleksander I:lle. Sitte tehtiin Lautakirkko hätä asuksi, jonka
Hännisen suku ja kerettiläiset polttiwat, mai muutenko re-
wittiin?*) Koitettiinpa sen perästä jumalanpalwelusta pi-
tää Vanhassa kruunun makasiinissa, »vaan senkin paiskasilvat
eräänä yönä tuleen, jossa oli Vielä Vähä nelikko ruutia,
joka antoi makasiinille aika pommin, että naapurein patain-
sangat ja ikkunalaudat lämpättiwät. Rowasti Aaro Mo-
landerin Piti pyssyin kanssa pitää Vahdit pappilan karta-
nolla, ettei saaneet pappilaa polttaa; josta hirmutyöstä nä-
kee lukia enemmin Professori M. Akianderin kertomuksista.
Kihlakunnan tuomaria koitteliwat myös polttaa käräjäkarta-
non keralla, Vaan se ei onnistunut, kun joka mies oli Va-
rallaan, Vaikka kiiriijiikartano paloi.

Näin kun oli totisen kristillisyyden lain ja itse-päisen
kiihko-raakuuden sotakentällä kamppailtu, että laki ehti tehtä-
lviinsä tehdä, rakennettiin pykmestari Matti Salosen toimella
1812 kesällä seitsemässä Viikossa nykyinen TupulMrkko, joka
onki niistä Porkoon hippakunnan 124^ kirkosta komeempia
kirkkoja, ja kellotapuli niin Valmiiksi, että samana Vuonna
Jouluaamuna uudessa kirkossa pidettiin jo jumalanpallve-
lus; Vaan ihan Valmiiksi saatiin se 1814 ja Vihittiin tammi-
kuun 1 p. 1815. Tämä kirkko on Ruotsin palolvakuutus-
kassaan Vakuutettu 9,580 pankkooriksin armosta, kuten 2 piii-
Vältii marraskuuta 1825 Stockholmissa annettu makuutus-seuran kuitti näyttää.

Pappina Kangasniemellä on ollut seuraamat kirkkoher-
rat ja kappalaiset:

Kirkkoherrat.
Ensimäinen kirkkoherra, tullut m. 1650, oli herra Thomas

Simonis Sikaniemensis Viburgs Carelus. Sittemmin hän
kutsui itsensä „Molitor." Määrättiin Virkaansa 1654 jakuoli
1658. Hän oli siis 4 Vuotta kirkkoherrana. Jälkeisensä
herra kirkkoherra Bartholdus Vnlpius tuli Virkaansa 1 päi-
Vtinä toukokuuta 1660 ja kuoli 1672, siis 12 Vuotta wi-

*) Ei totta. Warakirtlo seisoi, kunnes nykyinen rakettiin.
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rassa. lälk. h:ra kirkkoh. Georgius lohannis Ursenius oli
ensin kappalaisena ja pääsi kirkkoherraksi ja rowastitsi 1674
ja kuoli 1683, siis 9 Vuotta Virassa. lälk. h:ra kirkkoh.
Carolus Abraham lackanius tuli 1684 ja kuoli 1702, siis
18 Vuotta Virassa. lälk. h:ra kirkkoh. Henricus Agauder,
syntynyt 16 p. Helmik. 1656; hänen roulvansa oli Ka-
tarina Jackeina. Hän oli ensin pataljonan saarnaaja ja
tuli kirkkoherraksi 1704 ja kuoli 5 p. Helmik. 1736, siis 32
Vuotta oli hän Virassa. lälk. h:ra kirkkoh. Petrus Hohlven
waiko Hoffwen. Hän oli ensin rykimentin kirkkoherra Sa-
wolahden ja Sawonlinnan läänin Infanteria-jalkawäen ryk-
mentissä, tuli kirkkoherraksi 1737 jakuoli 8 p. Toukok. 1753.
Hän oli 80 Vuoden 4 kuuk. ja 2 p. Vanha kuollessaan ja
16 Vuotta Virassa Kangasniemellä. lälk. h:ra kirkkoh. Ale-
xander Helsingberg, ensin kaupungin kappalainen ja Artilleri»
predikant» Helsingissä, tuli lvarakirkkoherraksi 20 p. Toukok.
1758 ja Vakinaiseksi 1776 ja kuoli 30 p. Huhtik. 1786, siis
28 Vuotta Virossa. lälk. h:ra kirkkoh. ja wiisaustieteen
maisteri Aron Molander, ensin rykimentin kirkkoherrana Ku-
ninkaallisessa Samolahden jääkäri-korpuksessa, määrättiin
Kuninkaallisen Majesteetin armo-wulmahdilla 14 p:ltä Jou-
lut. 1786 kirkkoherranwirkaan Kangasniemelle ja wahwistet-
tiin 3 p. Joulut. 1787 sekä Virkaansa Vannotettiin 1 p. Ke-
sät. 1788. Hän oli ensimäinen, jota Kangasniemellä jär-
jesti kirkon kirjaston y. m. oikeaan kuntoon. W. 1816 Maa-
lisk. 10 p. määrättiin Keis. Majest, armollisella käskyllä
Mikkelin pitäjän kirkkoherraksi ja romastiksi sekä kuoli siellä
14 p. Marrast. 1821, elettyänsä 68 muoden 3 kuukauden
ja 6 päilvän manhaksi. Kangasniemellä oli hän 30 Vuotta

kirkkoherrana. Häntä ylistää kansa jaloksi mieheksi. lälk.
h:ra kirkkoh. Jacob Johan Björksten myös wiisaustieteen
maisteri, ensin kappalainen ja warakirkkoherra Helsingin maa-
seurakunnassa, sitte Keis. Majest, armollisella Valtakirjalla
määrättiin 1 p. Elok. 1821 kirkkoherraksi Kangasniemelle ja
30 p. Maalisk. 1824 »naarattiin wara kontrahtirowastiksi
Etelä-Satoon rolvastiknntaan ja 15 p. Lokak. 1826 Valtuu-
tettiin kontrahtirowastiksi samaan piiriin. Ia 20 p. Lokat,
samana Vuonna armollisella käskyllä määrättiin kirkkoher-
raksi Hauhon rolvastiknntaan, siis 5 Vuotta oltuansa Kan-
gasniemellä. Häntä kiitettiin jaloksi saarnamieheksi. lälk.
h:ra kirkkoh. Aoolf Boman, ensin Konsistorion notarius Por»
koossa, josta Keis. Majesteeti 15 p. Toukok. 1829 Valtuutti
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hänen kirkkoherraksi Kangasniemelle ja 14 p. Helmik. 1830
juhlallisesti wirkaansa wahwistettiin ja kuoli 29 p. Elot.
1836, siis 7 muotta Mirassa. lälk. h:ra kirkkoh. Henrik Jo-
han von Pfaler, syntynyt 1796 Euran pitäjässä Turun lää-
niä ja hänen rouwansa L. Boucht syntynyt 1794 ja kuoli
1853 Kangasniemellä, Vaan haudattiin Mäntyharjuun. Hänoli ensin Heinolassa kappalaisena ja 28 p. Kesiik. 1840 Van-
notettiin »virkaansa Kangasniemelle kontrcchtirowasti Ny-
kopilta, johon Virkaan hän oli Valtakirjan saanut 19 p.
Maalisk. 1838, sekä rowastin arwo annettiin 9 p. Heinäk.
1842 ja 23 p. louluk. 1846 määrättiin kontrahtirowastiksiEtelä-Sawon rowastikuntaan, sekä 23 ft. Lokak. 1850 Keis.Majesteetin Valtakirjalla määrättiin kirkkoherraksi ja rowas-
tiksi Mälttyharjun pitäjään, jonne muutti 1 p. Toukok. 1853,
siis 14 muotta Mirassa Kangasniemellä. Hän kuoli 1867.
Vainaja edisti Kangasniemellä ollessaan nuorisossa kirjoi-
tustaitoa, jota sitä ennen ei moni osannut. Oli myös hy-
win leikillinen sekä sanaseppä seuroissa ja pahanki-ilkisen täy-
tyi häntä hälvetä ja tunnustaa, että tuossa on rowasti, jota
olikin juhlallinen, setä walmis teräwällä ja Vilkkaalla jär-
jellään miesten mielet tyydyttämään. Hiilk. h:ra kirkkoh.
Gustaf Eklund, syntynyt 1807 Helsingin pitiijäässä, ensin
kappalaisena Porkoon emäseurakunnassa ja 24 p. Marrast.
1851 Keis. Majesteetin Valtakirjalla määrättiin Kangasnie-
melle kirkkoherraksi ja tuli Virkaansa 1 p. Toukok. 1854 sekä
nimitettiin rotvastiksi 23 p. Huhtik. 1856. Hän on nykyi-
nen romastimme ja kirkkoherramme, joka onkm 12 tätä ni-
meä. Herra romastia C. G. Eklundia on syy siitä kiittää,
että hän on totuuden, rehellisyyden, kristillisen simistyksen
rakastaja ja hymiin tapoihin taimuttaja ja ei tahdo tvai-
Mllta ketään.

Kappalaiset.
Ensimäinen herra Georgius lohannius Ursenius tuli

kappalaisen Virkaan määrätyksi Kangasniemelle 1670 ja pääsi
kirkkoherraksi 1674 siis 4 Vuotta kapft. ja kuoli 1683. lälk.
h:ra Laurentius lachmander, tuli Virkaansa 1674 ja kuoli
1697, siis 23 Vuotta Virassa. lälk. h:ra Carolus Caroli,
lachaenins, tuli kapp. wirk. 1697 ja kuoli 21 p. Maalisk.
1704, siis 7 muot. Virassa. lälk. h:ra Johannes Limatius,
tuli kapp. 1704 ja pääsi kirkkoherraksi lorosiin 1724, siis
20 wuot. Virassa. lälk. h:ra Carolus Tuderus, ensin apu-
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laisena Laukaassa, tuli kapp. wirk. 1724 ja sitte 1730 pääsi
taas Laukaaseen kirkkoherraksi, siis 6 wuot. Virassa. läli.
h:ra Samuel Krogerus, ensin apulaisena Kangasniemellä,
pääsi kapp. wirk. 1730 ja kuoli 28 p. Syysk. 1757, siis 27
Vuotta Virassa. lälk. Gustaf Jacob Hoffwsn, tuli kapp.
wirk. 7 p. Maalisk. 1759 ja kuoli 3p. louluk. 1800. Hänoli syntynyt 16 p. Elok. 1731 ja oli 69 Vuoden 3 kuulau-
den ja 28 päitvän Vanha sekä kappalaisena Kangasniemellä
41 Vuotta. Ia oli mainittawa ..Kangasniemen Simsoniksi"
Voimansa paljouden suhteen, kun matkoillansa moni mies sai
häneltä selkäänsä. lälk. h:ra Erik Adolph Brusin, synty-
nyt 1753, ensin kappalainen Haukitvuoressa, sitte Mikkelissä
warakirkkoherrana, tuli kapp. wirk. 1 p. Toukok. 1803Kan-
gasniemelle, sekä kuoli 23 p. Heinäk. 1819, 66 ivuotta »van-
hana, siis 16 »vuotta Kangasniemellä. lälk. h:ra Erik Te-
rmins, syntynyt 6 p. Lokat. 1763 Porkoon pitäjäiissii Asik-
kalan kappelissa, ensin kappalaisena Rantasalmella, muutti
4 p. Toukok. 1823 sieltä kapp. wirk. Kangasniemelle. Sai
warakirkkoherran nimen 1840 sekä kuoli 24 p. Toukok. 1846,
ollen 83 wuoden wanha, siis 23 Vuotta kappalaisena Kan-
gasniemellä, jolla »vainajalla oli kultanen kieli ja hopeainen
ääni. lälk. h:ra Carl Gustaf Vargentin, syntynyt 5 p.
Kesäk. 1811 Taipalsaarella, ensin kapp. lorosissa, tuli kapp.
wirk. 1 p. Toukok. 1849 Kangasniemelle ja sai kirkkoherran
nimen, jo 10 p. Kesät. 1858 määrättiin armollisella käskyllä
Heinäweden kirkkoherraksi sekä kuoli 3 p. Huhtik. 1865, siis
8 lvuotta kappalaisena Kangasniemellä. lälk. h:ra Carl An-
ders Gestren, syntynyt 27 p. Tammik. 1805 Padasjoella,
etisin kappalaisena Luopioisten kappelissa 22 muotta, tuli
kapp. wirk. 1 p. Toukok. 1859 Kangasniemelle, joka on ny
kyinen kappalaisemme eli 11 tätä nimeä. Hänen kanssansa
on pitäjä ollut hyivin tyytytväinen

Apulais- ja wälipappeja.

Ensimäinen h:ra Henrik I. Lyra, joka on kirjoittanut
ja nitonut ensimäisen Rippikirjan, joka sisältää »vuosien 1734
ja 1741 wiilin. lälk. h.ra warakirkkoherra Paul Gustaf
Orrceus. Hän oli jo läsnä piispan syynissä 1748 sekä wielä
rotvastiknnnan kokoustutkinnossa 1795, jolloinhaivaittiin että
kirkon kassa oli kuilvanut pienemmäksi kuin kirkkoherra Alex.
Helsingberg'in aikana pidetyssä syynissä 29 p. syysk. 1737.
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P. G. Orrcrusta nähdään wielä pappina Kangasniemellä
kontrahtirowastin kokouksessa, jota Henrik Forsius piti 2 p.
Kesät. 1788. Sitte rowasti A. Molanderin apulaisena h:ra
Husin ja Välipappi tvarakirkkoherra L. Th. Palander alkaen
w. 1816. Samaan aikaan oli kappalaisen sijaisena h:ra Ncir-
lin ja edelleen h:ra Hyörlin eli Hornin, joka oli ensin ollut
koulumestari, maan sitte luki itsensä papiksi ja antoi Kan-
gasniemeläisille nimensä ikimuistoiseksi uhriksi siinä, että hän
erinomaisella ahkeruudella ueuwoi sekä nuoria että Vanhoja
selwään tatvuu ja sisälutvun taitoon. lälk. h:rc» E. Tere-
nius, kappalaisen poika, jota kansa ..Valkopääksi" kutsui, joka
kuoli Hankasalmen kappalaisena. lälk. h:ra Johan Pox-
tröm, jota ..isoksi Jussiksi" kutsuttiin. lälk. h:ra Hofström.
lälk. h.ra Lyra. lälk. h:ra Dawid Toikka, kappalaisen E.
Tereniuksen wä»vy. lälk. h:ra Ruth. lälk. warakirkkoherra
h:ra Krogell. lälk. wiisaustieteen maisteri h:ra Branden-
borg ja 1871 h.-ra H. I. Martin, joka Kangasniemellä ah-
keruudella järjesti pyhäkouluja.

Lukkarit.
Ensimmäinen lukkari näyttäisi olleen lörcm Ursin, sitte

poikansa Johan Ursin, jota ensi kerta nähdään Mirassaan 2K
p. Syysk. 1696 ja wielä 1734. Hänen rouwansa nimi on
ollut Anna. Jälkeisensä Henrik Sawander ja sitte hänen
poikansa Johan Henrik Sawander, joka oli Kangasniemellä
57 wuotta lukkarina; erinäinen jaloäiininen ja hyivä lau-
laja. Jälkeisensä nykyinen lukkarimme Vilhelm Rautian,
joka tuli Mirkaansa 1 p. Toukok. 1862.

Suntioita.
Ensimäinen Suntio, jota kirkon kirjastosta moi nähdä,

on ollut 1738 nimeltä: Jaakoppi Mokäräinen. Ia 1741
pääsi Suntioksi liner Ursinin, ja siitä ajasta saakka on Ur-
sinin suku ollut Kangasniemellä suntiona. NykNnen sun-
tiomme Alexander Ursin on aiivan siisti ja HilMnen mies
seka pieni kelloseppäkin.

Kansakoulu-opettajia.
Ensimäinen Henrik Laitinen, joka tuli Virkaansa Va-

lituksi 27 p. Lokak. 1867. Opettajatar Hedda Kristina
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Oksanen tuli syksyllä 1868 ja M. Hilda M. Grönroos, joka
tuli syksyllä 1872, sekä Hilda Rofenqwist syts. 1873.

Pitäjän Vakinaisia koulumestaria ei wielä ole. Viran-
toimittajia owat Moses Laitinen ja Alex. Ursin, joka 20
nmottal muutamia kuukausia »vuoteensa on pitänyt köyhäin
lasten koulua.

Ruunun nimismiehet.
Ensimäinen Hans Orre, joka Mirassaan on ollut jo tv.

1684. Jälkeisensä Johan Ahlqwist.
W:sta 1750 h:ra Olof Nordwik.

~ 1790 .. Daniel Valle ja Johan Schele.
~ 17 '/96 ~ Daniel Limatius.
„ 1811 ~ Pehr Leisten.
.. 1812 ~ Johan Fredrik Söderberg.
.. 1821 „ Benjamin Brofeldt.
.. 1832 ~ Luutnantti Karl Robert Kolljander.
„ 1837 .. Johan Frenrik Monthen sekä Blom-

feldt ja Backman.
.. 18M8 .. Gulvernementinsihteeri C. G. E. Adler,

joka siten on ollut jo Kangasniemellä Mirassaan 36 muotta,
ja ehkä pisemmän palmelusajan kuin edellisensä. Virka-
maikutus-ajallansll on Gumernementinsihteeri Adler pitäjäs-
sämme järjestänyt maantiet kiitettätväcin kuntoon ja hetvos-
rodnn ja hoidon parannusta suurella ahkeruudella edistänyt.

Pitäjän muut pölisit owat olleet niin waihettelewaisia
ja tiedot hämärät, joten en woi pidemmältä kohtaloltansa
kertoa.

Rokottajat.

Ensimäinen Karl Sawander, Sigfrid Pynnönen 1816,
sitte Gabriel Kahilainen, N. N. Sumell, Siljander, Nor-
lund, W. Rautian ja w. t. H. Laitinen. Tälle toimituk-
selle täällä kansa ei ole paljo arwoa antanut, kuin ei sen
tarpeellisuutta käsitä.

lääkäri-sotamiehiä.
Vuonna 1734 Kesät. 5 p., jolloin haudankailvajakin

Samuel Mökäräinen rupesi jääkäriksi, oli Kangasniemellä
alkaen Simon Damherrasta n:o 82 aina n:o 129 asti so-
tamiehiä yllä-pidettäwänci eli yhteensä 47 miestä, ja Viime
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kerralla 1854 32 ja sitte oli 15 miestä ruotusotawäkeä, joi-
den puustellit maksoiwat 19,000 markan paikoille, jotka 1868
hajoitettiin.

Kyläkunnat numeroinensa.
Vanhimman kirkonkirjan järjestyksen mukaan Vuodelta

1734 on ollut seuraamat kyläkunnat:

Sitä ei »varmaan tiedetä kuinka monta kyläkuntaa nu-
meroinensa Kangasniemeen silloin kuului, kuin se 1504 lo-
haistiin Vesilahden Sawilahden eli Pellosniemen pitäjän
kainalosta, samoin kuin Pieksämäkikin. Olisko silloin jo
ollut nuo 24 n:roa, jotka owat ensimäisinä kyläkuntain
synnyin-niminä. Siten 1734 olisi 43 n.roa lisääntynyt.

Asukas ensimäisellii mrolla,
Hankomäki n:o I—3 Talollinen Niilo Makkonen.
Harjumaa „ 1 „ Petter Romo.
Hyyrylä „ I—2 „ Hans Tulla.
Heijata „ I—2 „ Johan Hokkanen.
Halttula „ I—2 „ Risto Halttunen.
Hokanniemi „ I—lo „ Jonas Hokkanen.Pylwänalä „ I—4 „ Paawo Pylwänäinen.
Paappala „ I—3 „ Johan Rytkönen.
Rauhajiirwi „ I—2 „ Erik Romo.
Rytkölä „ 1 „ Daniel Rytkönen.
Rekola „ I—2 „ Kalle Viinikainen.
Salmenkylä „ 3—4 ~ Daniel Tissar.
Synsiö .. I—B „ Karl Tuderus.
Varpuniemi „

2—4
„ Paawo Hokkanen.Synsiönranta „ 1 „ Dionysius Pynnönen.

Seppälä
„ I—2 „ Eskiel Seppänen.

Suurola „ I—2 „ Wältwääpäli Simon Erik
Nörskman ja kapteni Jo-
han Antoni.

Tiihola .. I—9 „ Antti Tiihonen.
Synsiälä „ 1 „ Johan Laitinen.
Vuojlllaksi „ I—3 „ Mikkel Marttinen.
Vehmaskylä „

I—2
„ Risto Ikonen ja Matti

Laitinen.
Akryntaipale „

I—6 „ Tuomas Kuitunen.
Alkrynmäki „ 1 „ Risto Kinni.
Ruokomäki „ 1

~ Lassi Valkonen.



11

Pitäjän wanha manttaaliluku oli 45^/i2 manttaalia,
waan 1854 oli jo 65"/g« mantt. ja 1871 jo 72"»/^ mant-
taalia. Lukukinkeriä 32. Numeroita 210. Sawuja Hteensä
1,326.

Talollisia 622. Lampuotia y. m. 61. Torpparia 443.
Tilllin numeroita, joilla enin asuu osakkaita on Halttula
n.o 1, osakkaita 11, ja Wuojalaksi n:o 2, osakk. 9.

Kirkkoherran puustelli sisältää IV_ manttaalia, ja kap-
palaisen puust. V4 manttaalia, joka on wanhuudesta ruu-
nulta lahjoitettu.

Ruunun ja kunnan ulostekoja wuodelta 1873 kannet-
tiin luwunteossa Kangasniemessä

Ruunulle:

Kunnalle:

Kunnan yhteisiä maksuja äiinirahan nimellisenä nouseekeskimäärin wuosittain noin 3,000 markan waiheille.

Maakirjan weroa
Metsäweroa, puustellin arentia,

perintölunastusta ja käsityöläis-
ten ammatti-weroa ....

Tihuntia (Ruunulle) ....

Ruotuwakanttia
Henkiweroa
Suostuntaweroa
Myllyweroa ja Laakmannin kapan

lunastusta

14,097 markk. 33 p.niä.

2,339 ~ 81 ~

1,147 „ 69 „

2,725 „ 79 „

8,031 „
—

„

1,259 „ 60 „

1,534 , 15 ~

Summa 31,135 markk. 37 pmiii.

!unnreen wedosta ....

kihlakunnan postinkuletuksesta
salorahaaLaiwasrahaa...:..
!asareetin rahaa
Mirahan

1,840
472

2,091
1,508

568
178

mark!!k. 24
74

1
60
37
6

p:mä.

Yhteensä 37,764 martt. 39 pmiii.
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Wäki-luwun waiheet wuosien 1650 ja 1800 wälillä
owat olleet seuraawat:

_?
3 3'

3
3

ff"
Muistuwlsia.

1737
1738
1739
1740

42
92
88
79

76
61
77

84
90
87

-^

1
1
1

22
25
19
20

Wuonna 1650 saattoi wäki-
lutu olla 900 henkeä, josta
tiedot owllt hämärät.
Maan 1734 ja 1741 wiMllä

oli jo noin 1,960 henkeä tor-
keintansll.
Lappeenrannan sota-aika, jol-
loin ei kansa siinnyt wuosina
1742 ja 1743.

1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757!
1758j
1759
1760
1761
1763
1765
1766
1767
1773
1774
1777
1779

104
46
37
88

109
127
104
119
119
124
156
119
129
119
176
136
145
153

51
211

80
51
75
49

163
99
49
47
49
54
40

241
78
60
51
91
70

209
74

187

95
109
89
90
95
82
86
82
92
86
84
95
96
95
98
94

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

!-i
1

12
13
26
40
34
22
35
33
40
27
33
40
20
25
27
43
34
19
21

1
1
1
1

Kuolo-wuosi.
Syntyminen suurin.

-!

103
104
100
101
90
91
95
90

102
101
103
91
90

1!
1

Kuolo-wuosi.1 -
152 1

1 Tänä wuonna ensi kerta mer-
kittiin, mihin tautiin tulin ih-
minen tuoli.

-

109 1
1
-

121
162
167
84

135
74

-

1 -' Iso rotko ollut hirmuinen.
Kirkkoherra A. Helsingl>erg'in
rouwa Anna Magdalena ya-
wennau kuoli rokkoon 28 p.
maaliskunta, 56 w. wanhana.
1777 tappoi iso rokko kansaa.

1
-
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Wuonnll 1800 oli wiikiluku 6,351 henkeä, joista 1 up-
seri, 5 alaupseriii ja 86 sotamiestä sekä 13 lehto-lasta, jol-
loin ensimäiset kansan qwinkwennium laskutapellit painettiin,
joista kansan waiheet summittain edelleen selwästi nähdään.
W. 1854 oli wäkiluku 8,500 henkeä ja nykyjään 9,991 eli
tarkemmin 10,014 henkeä, ja »vuosittain syntyy äpäröitä joka
kahdeksas.

Wuonna 1841 sisälsi pitäjämme lainajywästö 179V2
tynnyriä rukiita ja 57 tynn. 19 kappaa ohria. W. 1871
sisälsi se 757 tynn. 7^ kaftp. rukiita ja 405 tynn. 2^/20
kapp. ohria.

Kunnallishallitus täällä pantiin toimeen marraskuun
30 p. 1867. Kihlakunnan kiiriijiä pidetään kahdesti wuo-
dessa ja niissä on noin 500 juttuun kerrallaati. — Näkyy,
että kansa riiteleekin.

Wuonna 1873 oli kirkonkassassa rahaa 2,093 markkaa
90 pennia. Wunikassassa 6,212 m. 60 p. Orpolasten kas-sassa 3,376 m. 59 p. Wlliwaiskassan sisääntulot 2,424 m.
za sen ulosmenot oli 3,388 m.; 28 wanhaa ihmistä hoidet-
tawana, joista maksetaan 1,837 m., 22 orpolasta hoidet-
tawana, joista maksetaan 1,130 m., 3 orpolasta ruunun
awulla hoidettawanll 86 m. ja 30 henkeä, joille awuksi an-
nettiin 335 markkaa.

Kunnassamme löytyy nykyjään: 3 kauppapuotia, 13
tulli ja 27 huoneen tarwis myllyä sekä 1 saharakennus, ni-
meltä Läsäkoski. Sarlvikosken saha häwitettiin iv. 1870.

Salwutapa: wanhempi, pölttynurkkaan, koirankaulalle,
sasulle, sulkanurkkaan, läpinurkkaan, jyrkälle hampaalle ja
peukalo eli kirkonnurkkaan.

Vanhempi rakennustapa: Talossa tupa jakellari eliruo-
kahuone wastattain ja porstua wälissii. Raittipihan puo-
lella »viisi aittaa eri katon alla. Lantapihan puolella was-

1781
1785
1788

169
128

Hinku- ja roklotaudit.
93

1789>
1790
1791
1792
1799

157
179
170
172

i

Rippikoulussa oli 28 poika-
ja 30 tyttölasta.
Samoin 18poika-ja3otyttöl.
Rippikoulua pidettiin 2 Unik-
koa erikseen Pojille ja tyttö-
löille.143

155
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tapiiiitä tupaa nawetta ja hewoskokki pihan päissä, joka
tawallisesti pidetään suorakaiteisen suunnikkaan muotoisena,
heinä- ja olkitalli, ruumenus ja sikolätti; riihi ja sauna kar-
tanolla, minne sattumat, kuitenkin sauna kaiwon luona.

Muuttolintuja täällä nähdään aina jo Huhtikuussa,
maan ihanasta Italiasta pääsky ivasta 10 ja 20 päitvän
»viilillä Toukokuuta. Samoin myös käkikin. Ia Perttulin
jälkeen takaisin.

Kaswikunnasta.
Petäjä, näre, kataja, koilvu, leppä, haapa, raita, pih-

laja, paju, tuomi, pajastin, tuusan, koiran-heisipuu, lvenniin-
niinipuu, niisäkiispuu ja wiihiin istutettuna omenapuu, wi.ua-
ja tikkeripensaat y. m.

Kaswatetaan: ruista, ohraa, kauraa, tattaria, wiihiin
Vehnää, hernettä, papua, potaattia, naurista, lanttua, kaa-
lia ja humaloita sekä nykyjään höystekaswia niinkuin sipu-
lia, lyökkiii y. m. paitsi sitä, mitä siiiity-wäki wiihiin tas-
»vattaa.

lärlvet jäätyy Marraskuun ensimiiisinii päiwinä ja su-
laa Toukokuun keskipalkoilla.

Maanlaatu:
Sora- ja hietaperiiistii. Erinäisiä mineraaleja ei täällä

löydy. Kiwikunta köyhä metalleista paitsi rauta- ja jiirwi-
hölmöä sekä etelä länsipuoli muorista ja kimikoluista. Nu-
tuista heinän sato huonon puoleinen. Metfiimiljelys tyy-
dyttämä. Mäkimaita yleensä. Korkein niistä ..Sinimäki"
Otvalassa. Soista Terwa- ja Takkasuo suuremmat. Etelä-
puoli pitäjästä on »vesi-rikasta, maan pohjoispuoli piiinwas-
toin. Metsää Vielä Vähin on myydiikin. liirlvistii suu-
rin on Puula 6 penikulmaa pitkä ja 2 penit, leweä, joka
ylettyy 6 pitäjään; sitte Kyywesi, Synfiö, Haapajiirwi, Nie-
misjärwi ja Lääminti y. m. Suurempia jokia owat: Lii-
siikoski, Vuoja, Äkryn ja Sarwi- eli Kiilkäjoki. Kalansaa-
lis tawallinen omaksi tarpeeksi.

Maantiet: »vanhin Pieksämäelle ehkä 1695 ajoilla ja
Mikkelistä Iywiiskyliiän noin 1778 ja 1789 wälillii tehty.
Terweydenlähdekin löytyy Hotanniemellii, josta paljo ennen
elämän mettä juotiin tohtorein hoidon alla.

Howi-asumuksia: Ohensalon rälssi-wapaatila, Reinit-
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kala, Korteniemi, Hannila ja Miihowi sekä Alahowi luut-
nantin ja Suurola maurikin puustelli.

Metsän riistaa:
Karhu harwinainen, susi> kettu, saukko, Vesikko, näätä,

kärppä, jänis, orawa ja joskus ilwes sekä Suomen yleisim-
piä lintu-lajia.

Gnfimäiset asukkaat.
Kuten tarina kertoo, niin olisi muka Kangasniemen pi-

tänyt saaneen ensimiiiset asukkaansa Puulantvedeltä, nimit-
täin kalastajan Vuonsalon saareen ja toisen Roplansaa-
relle Suurisawon puolelta. Ia ehkä sittemmin Roplansaa-
ren ukko rupesi terwaa keittämään, koska nykyisen haudan-
kaimajamme asuinpaikkaa Kangasniemellä kutsutaan ..Terma-
niemeksi", joka maisema mielä nytkin näyttää, että siinä en-
nen on saattanut hymiikin terma-tehtailija asua, »vaikkapa
sama Ropla.

Aatelissukuja täällä elää Tigerstedtin ja von Bec-
kerin suku.

Nahwaan eli yhteisen kansan tapoja.
Jos »vieras tulee taloon, olkoonpa se »vaikka oma weli,

niin sen ensin pitää joku aika istua penkillä eli seista —

kummin tahtoo — jolloin tertvehdyksen ja kuulumisten ky-
syttyä hänelle pidetään hywin harwaan puhetta. Kun näin
kylliksi on istuttu eli seistu, niin sitte isäntä lvie »vieraan
ylöstupaan eli hänen puuttuessa emäntä tekee saman tem-
pun, jolloin siellä tarjotaan miinaa eli kahmia, konsa ei ruo-
kaa annettane. Ruokana »vieraalle tawallisesti annetaan eli
pidetään, että kannetaan yksi eli pari leipää päälletysten
pöydälle, joista pieni arpa otetaan pois, kukkurapiiä lauta-
nen tvoitll, kupillinen kaloja, raaivasjalka eli lampaan ni-
wuset tahi käpälä paistina ja jokuraaka kyftsentiimätön möh-
käle sianlihaa, maitoa tuopillinen eli kaljaa kapallinen, kuta
heistä käsille sattuu. Keittoruokaa saa silloin Vieraskin suu-
ren kupillisen eteensä, kuin koti-perheellenkin sitä on Val-
mistettu. Nyt on Jumalan Viljaa edessä, ettei syöjää ta-
kaa näy. Ruoka-astiat usein owat paremman siisteyden
puutteessa, eikä inhota sitä maikka mustalaisten tahi mim-
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moisten rahka-suiden kanssa yksistä astioista yksissä syö-
dään ja juodaan. Maito- ja lasiastioista myöskin naas-
tius puuttuu. Asuntohuoneiden lattiain likaisuus ynnä ik-
kunalasien, pöytäin, rahien, penkkien pesemiittömyys japyyh-
kimiittömyys, porstuain ja rappuisten siistimättömyys, ma-
kauslawain, rowattien, sänkyjen peittämättömyys, Vaattei-
den penkkilöiltä korjaamattomuus ei ole mikään yleisesti tun-
nettu paha merkki, maikka taloudessa usein löytyy 3—4 tiiysi-
kasmanutta mitoista kolottamassa komeita sulhoja, maan on
heidänkin asumuksensa Malista kuin hiirenpesiit; josta useinseuraa monta sairautta. Tytöt ennen kirkkotiellä pitimät
pienen miina-nasakan taskussaan, josta muka sedälle, tädille
ja sultzopojalleki naukku annettiin. Pojat taas sen päälle
laskimat tarinata kaikista kiista- jakoiruuskolttosistaan, Vä-
hintäkään heitä ujostelematta. Vaatteen teko tyttärille pi-
detään muotissa, maan ei niin talouden hoito, siistit aska-
reet ja ruokain laittaminen sekä käytös kylässä ja kodissa.
— Häitä pidetään Joulun, Pääsiäisen ja Helluntaijuhlina.

Törkeimmissä kotiloissa ei mielä paljo osata »vierasta-
kaan ftuhuteltaissa kaihtia, maan jutuissa ja tarinoissa man
hat ja etenki nuori kansa tuo edes irstaista kömpi-, koukku-
ja .olkapäitä sanoja lauseensa maustimeksi; etenki palmelus-
Mäti näyttää tuota raakamaisuutta. Jos mieras on sitvis-
tyneitii kansalaisia, niin hänen täytyy inholla ja »vienolla
Mowaisuudellll heittiiiintyii yksinkertaiseksi ja hiitvetä itsek-
sensä, konsa hän ei liene niin rohkea, että moi julkisesti
simistyksen yyhyyttii puolustaa. .

Taika-ustoisuutta harjoitetaan salakatta: talouden muu-
toksissa, kotieläinten menestykseksi, naimisliiton onnistumi-
seksi, kuolleita hautaan saattaissa, ihmistautein parantami-
seksi, mäamiljelyksen ja kalan pyydön menestykseksi sekä me-
täksiä pyytäissä ja »varkauden tapauksissa y. m.

Korttipelit nuorisolla: kontraa, pitkiiii-turakkaa, sikaa.
Viimeistä tikkiä, Viittä lehteä, myllymattia, norria, nakkia
ja joskus pelin päätteeksi pamppuaki, ehkä kirousten kanssa,
Välistä nyrkkiäkin. Täten elämämme on kaiku toisia koh-
taan, miten heitä kohtelemme, saamme samaa takaisin.

Tanssiseurat pidetään armossa toisissa kylänftäissä, joi-
hin sunnuntai-iltoina nuorta rahlvasta kerääntyy ja pela-
riksi tulee joku suutari- eli riiiitäli-poika tahi muu Viulu-
niekka j. n. e., joka sitte tirulirua miulusta minkuttaa, jonka
ilon päätteeksi mielä kurjuuskin ahdistaa.
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Tupakkaa ruukataau erittäinki nuuskana, jota säilyte-
tään paraastaaU lehmän eli häriiy sarwesta tehdyssä aS^
liassa ehkä Välistä tuohi-toosassakin. Tuota tupattasarwea
kolistellaan Vaikka titkon penkissä. Polttotapa on tähänasti ollut harwinaisempi, Vaan nyt näkyy jo,milt'ei puolet
rippikoulupojista piippua polttaman. Suussa pidetään an-
karasti kokonaista iveniijiin lehteä (mintriskaa), aika kääröt
kerrallaan, että suuparan pihtipielet tahtoo pilalle pullis-
tua, jotta suun törkyisenä ollessa möisi siksontiainen siellä
taloutta pitää.

Mjalkaa juoksee nuoret miehet ankarasti, ja kun on
joltakulta kysytty, mitä sinä niin yöllä kiimelet, oletkos mi-
tään saanut eli tyttöjen aittaan päässyt? Siihen mastans:
en ole saanut eukii Päässyt, ivaau olen käynyt, että minä-
kin tulen lukuun otetuksi.Vaatepukunsa suhteen on kansa kymmenkunnassa Vuo-
dessa julmasti kohonnut, että juhla pukuna pitää olla Ver-
taa, rikota, rappia, tohmelia, mihtoriiniii, silkkiä, samettia,
että palmelusmäen menee siihen »vuosipalkkansa, pistää wii-
meisenki markkansa. Mitäs tulcmaisuuden Varalle?

Muuten kansa kokee elää nihertiiii erinomattain tar-
kasti- ruokalaitoksen puolesta. Höysteruokia ei paljo tunneta.
Noita ei anneta syödä kun syksyllä, jolloin emäntä tiinun kan-
nen kiwi painaa, ehkä joskus joulunakin. Jos olisi ratas»
tettu yhteinen työ-halu, toimi ja nero, niin Voisimme naut-
tia paremman ruuanki, joten iloisemmalla mielellä Voisi ku-
kin tehtäwänsä tehdä. Hytvii työmies saa hywiin einehenki.

Asioissaan on kansa tinkasa, »vaan maksaa rehellisesti,
mitä lupaa. Luonnossa on jotain juroutta eikä paljo ra-
kasteta uusien keksintöjen kokeita.

Kouluja ja opetusta ei rakasteta paitsi mitä pappi tär-
keintä »vaatii. Se itsenäisyys on pidättänytkin Kangasnie-
meliiiset kahleissaan, ett'ei yhteisen kansan lapsista ole tul-
lut Virkamiehiä kun yksi ainoa, pappi L. Romeliin ja jok»
koulumestari. Ajan riennoista ja päiwiin uutisista ei myös-
kään lukua. — Vaatimukset Vähät, waan markkinoilla hän
tahtoo kulkea julkisesti ja reippaasti. Kirkolla käydään ah-
kerasti lauantaina.

Niin kauan kuin isänmaallinen Vaikutus-alamme, sen yh«
teiset tunnot, tiedot ja taidot pysywiit yhteiselle kansalle Vie»
raana eitä pääse sen oloihin Vaikuttamaan omassa powes'
saan, joka on side kuin yhdistää muutoin eri kansaluokat
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yhteiseen isänmaalliseen ponnistukseen, niin se päinwaStoin
nlmttml ne toisistaan ja estää niitä toistensa luonnetta tun-
t»m«Sta, fekä luopi yhdellä puolella ylpeyttä ja ylenkatsetta
M toisella puolella epäluuloa, nurjuutta ja tulee jähmeäksi,
tylsäksi sekä tottuneen tawan orjaksi, ollen kuin mätä muna
kanan pesässä.

Kunnastamme löytyy jo niitäkin, jotka siweydellis- ja ta-
llmMämästänsä ahkeraa huolta pitäwät; ja emme sano heille,
»aan muistutamme niitä, jotta aitamme jarientomme waa-
timuksista sekä siVistyksen Valosta olvat osanottamattomia.
Esimerkiksi kun joku kunnassamme tahtoo siiiitypersonaa ter-
wchtäissään kunnioittaa, niin miehet lyykistiimät polmiansa ja
naiset taas fyrinkarein kumartamat silmiikatseensa ketterällä
wiwauksella.

Waimöwäki täällä ou hymän liinasen kankaan kutojia,
jot» on jäänös siitä, että täällä ennen oli kankuri-koulu.

Kudotaanpa pylliiistä, pompsia, piellistä, kaksimartista, sal
miettiä, sarkaa, neljiiistä, aiminaista, palttinaa ja piikkoa.
Mmtm käsitöissä siten toimeen tullaan, että oma tarwis
saadaan.

Metsää hoitaa enemmistö säälimättä. Pelto-, nuttu-
ja suowiljelystii on jo Vähän aloitettu sekä rakennustapaa

kmm myös hewos^ ja karjanhoitoa entistä paremmalle kan-
nalle. Korkein lämpönen kesällä 1873 Jaakon Viikolla 3b
astetta piiiwäsfä C. »nukaan. Korkein pakkanen joskus 35
ja 40 asteen Välillä C. mukaan. '

Siwistyslaitoksia paitsi kirkollisia toimia, yksi kansa-
koulu molemmille sukupuolille maksoi yhteensä 6,000 mark-
kaa ja alkoi Vaikutuksensa kemätlukllkaudella 1868. Mi lai«
nakirjasto löytyy, ivaan se on rappiolla.

Kangasniemeliiinen osaa jotenki lukea masina eli koneel-
lista lukua, Vaan sen käsitys ja etenki kristillinen »nieli harwi?
»»aiSta. Jumalisista ihmisistä oli ..Kowalan An»m" wai»»aa
»»aiuittllwm, jonka luona paljo kansaa matkusti.

Kunnassamme pyydetään paljo lintuja; miehst owat
metsästäjiä, erinomattain uutteria suden-jahdissa.

Nahkuri täällä on ollut wasta 35 »vuotta ja Beiljam
Ikanden oli ensimäinen sitä nimeä, jota fttte haki itsensä
tiiltme ensimäiseksi maakauppiaaksi

Sotatapautsia et täällä ole tunMttawi.fi ollut muita
Knn länsan tarinan mukaan ison-wihan aikana, jolloin mulw
Nm-M« olift pitänyt polttaa, wenäliiistil sotamiehiä pitäjiin.
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tuwallinelt; sekä wanha, Vähäinen sota-taiwantt. (patteri»)
kirkon eteläpuolella lähes nykyisen Virstan päässä, kainMu
Mhikankaan poikki Puulaweden ja Kangaisten lammin «A
lisfä, iota kutsutaan Venäläis-ojaksi. Li.emmät.tiebot.pMt-
tuwat. Tuomarintallio on kappalaisen »virkatalon kuja»
funsfa. Vaan »nilloinka siinä lienee tariijiii pidetty eki tuo-
mari asunut? Marjaniemessä ennen kiiriijiä pidettiin.

Ihdekfännentoista Vuosisadan alussa täällä on elänyt
pitäjän suurempi narri,- nimeltä ..Sipi-Hu.kko" (Askolan
Sipi), joka tuokion ajateltuansa oli aina Valmis uuden
koiruuden keksimään, erittäinti Mustalaisille.
. Vanha puheenparsi-kaunistuksia eli murteita tiiätltl:
patua,'rautua, fansua, Vaihtua, ies, ikii, ta, kyllähän, tur«
kafen tulen tikku j. n. e., sen sijaan kuin Joutsalainen mur-se:
toi, niinhän ja kaksois ääntiö: ua tulluan. Hlrwisalmelai-
nen: leipöö, Vastat, kot, mualma, lusta, wetöö, pitöö, sa-
moin Kristiinalainen setä Mikkeliläinen: Isse, weissi, kisssa.
Vissa ja wassa, ja Hämäläinen: esim. Jämsäläinen, tu^
lii menu.

Wäkewä.
Talollinen Anders Nousiawen Nousialassa n:o 1, joke

..Pitkäksi Antiksi" kutsuttiin, on ollut täällä mainio wäkewä,
joka Viime neljännellä wuosi.ymmeuiköllä kuoli.

Santtipyhiä: Kaalimarkkn, Iyrinpäuvä, WapunpäVwss/
Mstiiipäiwä, Kanttauswiikko, Mikoiipäiwä ja Ketri.

Piispan-käräjiä.
Ensimäinen piispan-käriijä täällä ou pidelty 16M jvl"

tain kirkkoherralta, maan Viipurin piispa Nikolaus Lau-
,rentii Nykopensis piti itse Tammikuun 26 p. 1660 piispan-
käräjät täällä. Hän tuli piispaksdl6sß ja kuoli 1664. Häntäseurasi piispana Petrus Lauren. Vrom, tuli Virkaan 1664
ja kuoli 1673. Piispau-käräjii pidetty 4 p. Helmik. 1683
piispa Petrus Baug'ilta. Hiiu tuli Virkaansa 1681 ja kuoli
1697. Hän piti käräjämä täällä myös Helmik. 24 P. 1695.
Mäalist. 3 p. 1704 on piispan-käräjät piispa Petrus Laur-
oeckius pitänyt. Maalisk. 10 p. 1707 piispa. Dmvid Lund
ja toisen terran sama piispa Helmik. 4 p. 1710, joka oli
Viimeinen Viipurin piispa. Maalisk. 5 p. 1723 piti kiirii-
jiinsti Porwoon ensimäinen piispa Johan Gezelius. Samoin
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28 p. Tammik. 1728 sama piispa. Helmit. 23 p. 1737
piispa Daniel Juslenius. Maalisk. 1 p. 1748 piispa Jo-
han Nylander. Maalisk. 5 p. 1794 piispa Zacharias Eyg-
nceus. Syysk. 20 p. 1841 piispa Karl Gustaf Ottelin.
Heinät. 1 p. 1851 sama piisM jaKesät. 17 p< 1872 piispa
FranS Ludwik Schaumau. Viipurin piispat oliwat kotoisin
Ruotsista, useammat taloupojan poikia. Siis on Kangas-
niemellä pidetty 14 piispan-käriijää. Siis keskiluVun jäl-
keen 15^7 Vuodessa olisi 1 piispan-tutkinto pidetty. W. 1659
oli jo 3—4 kirkonmiestä, joiden »virka 1869 tuiwi sisään.Mustalaisia ei täällä ole. Kerta yksi heistä tänne
pyrki piiskuriksi, waan kun Nimismies kirosi häntä: ..juokse
sen kattilaan semmoinen Virkamies, niin Mustalainen Vas-
tasi: „Hai Jumala siunatkoon hytvii herra teidän sydän-
tänne." Ia kun Mustalainen läksi matkaan, niin ei tiedetä
wielä nytkään, kuinka kauas lie mennytkään.

Puru-Jussi on Kangasniemellä ensimäinen »viulu-nielta.
Viululla on soitettu Vasta neljiittiikymmentä Vuotta. Kan-
tele oli ensi soitikas.Nimismiesten kirjastoa en ole saanut muuten tutkia,
luin mitä suusanallisesti, ett'ei sitä löydy muka Vanhempaa
luin Vuodelta 1824.

Tieto-ViisaUdellisclta kannalta en woi kuntani yli ko-
tvin laweita kysymyksiä Vaatia. Lääke- ja kaswatustieteel-
NseSti suuri puuttulvaisuus; sillä esim. lapsukais-kaswatuS
on hywin wailinainen. Ei muka mikään Vahinko, jos lasta
puruksilla ja turmelluin nisäin rieskalla rawitaan. Opetus-
opilliselta lannalta ainoastaan tärkeimmät ruumiillisen elon
ylöspidoksi Vaaditaan. Sielutieteellinen suhtahuomu» möh-
käleinä, hawanto hämärässä.


