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Hauta Perhossa.
(Runo I. L. Runebergiltä, Ruotsista suomenuettu.)

Ensimmäinen Tapaus.

Missä hauta, jok' on sata wuotta
Pensastunut Perhon sydänmaassa.
Unhoitettu, eIL ei unhoitusta
Ansaitsewa, sano, missä on se?
Elä kysy, outo, missä lienee!
Kussa metsälampi kapeneepi
Salon siwuun, sieltä tämän löydät.
Koiwut jo sen päällä latwojansa
Reiluttahan Mihin tässä muinon
Hauta peitettiin, ei kukaan tunne.
Runotar, sä Suomen sulo neito.
Joka tarkemmin, kuin ihmis-muisto
Tapaukset taidat selitellä.
Sano: peitettiinkö mullan alle
Woimallinen, kuulusa Kuningas,
Tahi onko tähän kätkettynä
Miefi, Kuningaisten wertahinen?
Ei Kuningas, ei sen »vertainenkaan;
Haa ne, wanha talonpoika, tässä
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Lepää luusi kunto poikinensa.
Istu reunalle tuon jyrkän rannan,
Niin mä niiden menot puhun sulle,
Koska mielä kanarwissa keksit
Kasteen kiiltämän ja auringonkin
Kätkettynä harjun hongikolta.

Haane, sukuansa Suomalainen,
Perityllä tilallansa täytti
Taimensa jo seitsen-kymenensa.
Itse manlja, waan jo pojat kolme
Kaksos-parit oli kaswattanut:
Näistä wanhin wasta päätti »vuotta
Scitsen-toista, waan jo nuorin kohta
Wietti lopullensa wiittä-toistaan.
Kauniit, woimalliset oli' kaikki.
Niinkuin purot kewät.-tulwillansa:
Waan jos joku toistaan etuisampi
Ollut oisi, rooiton tosin otti
Pulska Tuomas, toisen kaksosparin
Wanhin mcli. Sillä joskin oisi
Tuiki repaleissa Tuomas käynyt. **.*

Loisti hän kuin tähti taittajalla
Resu-pilwein lomakkeesta; waikka
Mitä ikään Tuomas oisi tehnyt.
Eipä kukaan siitä pahasluna.
Kuitenkinpa häntä isä näytti
Wainoowan, ja eipä häntä yksin.
Mutta myöskin hänen »veljiänsä.
Li kuin rattaat lapset lempeästi.
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Ei kuin ilottajat wanhan päiwän,
Waan kuin orjat, wielä pahemminkin.
Pidettiin, kuin olot järjettömät'.

Niin he ttictit tapsuudensa ajan.
Ia jo joutui ftäiwä, jona päätti
Nuorin pari wiisi-toista touotta.
Metsän yli nousi selkeästi
Aamu-rusko, kullan kuumottawa,
Taiwas oli puhas pilwilöistä.
Koska weljet läksit laserilta,
Iloiset, kuin päittä koittawainen.
Mutta wapisten he menit luokse
Isänsä, kuin istui tulvassansa.
Ia se nuorin weljes-pari astui
Ees ja tarttui käsiin wanhempansa.
Nöyrimmästi häntä rukoilema:
"Isä, anna tämän päiwän meille.
Ainoastaan tämän wapahaksi,
Weljiin kanssa iloitellaksemme.
Päätettyä lapsuudemme ajan!"

Kolkko, niinkuin raitti, kuuli äijä
Puheen harmahia luomiansa
Käpristellen, sekä sanan ttirffi:
"Tämän päiwän heitto wielä heiton
Jättää huomeneksi täyttääksenne;

Kyntämist' on kyllä, kohta kyntöön!"
Aänetönnä weljet waelsiwat
Pellollensa. Weräjällä wasta
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Weikoillensa Tuomas tuuman pisti:
"Jos mä tarkoin katsoin isän silmään,
Niin on työllä tänäin kullan anoo,
Hi'ellämme tuiki tuho hinta.
Wcikalla siis, weikot, liikkukaamme;
kotvan tilinteon ilta tuopi."

Tuomas noin; sen kuultuansa kaikki
Löiwat peltoon lujat aatran terät.
Päiwän noususta ja laskuun asti
Wakojansa veljet syömätönnä
Asteliwat warsin wireästi.
Illan tullen, sarka ainokainen
Kuitenkin jäi aiwan alfamata.

Siilon tuli sinne n>anl;a H aan e.
Huusi kokoon poikansa ja puhui:
"Paljon tehty on, waan kyllä oisi
Toimi tarkka enemmänki tehnyt.
Kaikkia en kurittaa mä saata,
Uksi myös on muita wikaisempi:
Tämä rangaistaan siis kaikkein ecstä.
Ahtahassa sillan-aluksessa
Turvassani, wahwain hirsiin alla,
Istukohon, jok' on wikapäänä.
Kolmen yön ja kolmen päiwän waiheen
Silmä hänen hämärä ei nähkö.

Kolmen wuoro-kauden wirwoitusta
kuitta kielensä ei maistakoho!"
Näin nyt sanottua ukko läksi.
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Julma sanoissaan ja silmissänsä.
Sydämessään ei, jos totta puhui
Kyyneleet, kuin kasto äijän posket.
Koska pois hän kääntyi pojistansa.

Synkkä yö jo peitti maan, ja Haane
Lepäs' tuwassansa, pojat taasen
Pirtissänsä pehku-wuotehella
Nukkumata, waikka nukkuwinaan
Toisiaan he outit torkkuwiksi.
Muita luullen nukkuneeksi, nousi
Wuoteeltansa Jaakko, nuorin weli.
Meni luokse isänsä ja wirkki:
"Isä, minä olen se kuin rikko!
Ilotcllen synty-päiwälläni
Juoksentelin minä joutilasna;

Rankaise siis mua, elä muita!"
Hälle wastaisi waan isä wanha:
"Niin kuin rikoksesi on, saat koston."
Tuosta Jaakko läksi lewollensa.

Taasen muita nukkuneiksi luullen,
Kaksos?weli, Ku st o, wuoteeltansa
Meni luokse isänsä ja wirkki:
"Kosto mua yksin kohdatkohon.
Niinkuin yksin sen mä ansaitsenki!
pellon penkereeltä koko päiwän
Poimin Hattuloita Heljilleni
Syödäksemme synty-päiwälläni.
Syy on minun yksin, eikä muihen."
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Hälle wastaisi ivaan isä wauha:
"Niinkuin rikoksesi on, saat koston."
Tuosta Ku st o läksi lewollensa.

Taasen »mitta nukkuneiksi luullen.
Kolmas iceli, Eero, wuotehelta
Meni luokse isänsä ja wirtti:
"Josko kellen aiwot kuritusta.
Niin on wika minun, eikä toisen.
Lammin kaislikossa kiroilöillä
Ajeskelin sorsan poikaisia.
Siellä joutilaana juostessani
Jäi se sarka multa kvntämätä."
Hälle wastaisi maan isä wanha:
"Niinkuin rikoksesi on, saat koston."
Tuosta Eero läksi lewollensa.

Näin nyt wuorollausa wcljet kaikki
Käwit ukon luona. Vhenlaisen
Wastuun saiwat häitä, yhtä jyrkän.
Tuomas wiclä wiipyi wiimmesefsi.
Kuin hän keksi käynnit weljestensa,
Arwasi hän heidän aiwotukset.
Kaikki siis nyt luullen nukkuneiksi.
Tuli hänkin isän tupaan, puhuin:
''Kuules, isä, kyllä kumma juttu!
Kuin mä äsken näytin nukkuneeksi
Istuiksiwat wuoteellensa weljet.
Ia kuin minä myös en kohennuna,
Hiisknttelit hiljaa keskenänsä:
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"Tämän tietää kukin keskenämme.
Että Tuomas syyllinen on tähän.
Niinkuin itse myöskin tunnustaisi;
Waan niin monesti hän kärsi muulloin
Meidän tähden, että mekin kerran
Hänen eestä kurin kärsikö ömme."
Sitten toiset nukkuneiksi luullen
Meni kukin kerrallansa ulos,
Hiljaan hiiwi maata' uudestansa.
Isä, arroaisinko asiansa?
Heitä wietti hellä weljen-luonto
Sanomahan roalhe-sanomia.
Sillä tosin minä olen syypää."
Äänellä nyt äijä särjetyllä
Sanoi hälle: ''Outa huomeneksi,
Sillon kosto sua enncittääpi."

Ali metsän tuskin ennättänyt
Aamu-rusko aaltoloista roielä
Kohottama kulta siiroillansa.
Koska kutsui £>aane poikiansa.
Korkia ja kolkko, harmaapäinen
Pöydän päässä pyhä-waatteissansa
Istui äijä. Isän-maansa lahja.
Raha wälkkyi sarka-nutullansa.
"Kuka teistä," karsaasti hän kysyi,
"Seisoo tässä syyhyn wikapaana?"
"Minä," kaikui kaikkein huuliloilta.

Sulku, joka wiisitoista touotta
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Kyyneleensä oli kahlehtinut.
Särkyi wiimmein. Ilosta nyt itki
Ukko pojillensa puhuessa:
"Kiitos suuri Jumalani, sulle!
Täytetty on luja lupaukseni.
Eikä ole isän-sydämmeni
Weli-wihan tähden särjettynä.
Tästä lähden, lapset rakkahani.
Ei kuin ennen, niinkuin orjat pietyt,
Waan kuin omat pojat rakkahimmat.
Kuulkaa syyn mun kowan kowuuteni:
Palwclewa liki-kylaisetzsä.
Näin mä isan wanhan, jolla kyllä
Ol' kahdeksan woimakasta poikaa;
Mutta ei niin julmat keskenänsä
Wiha-miehet ole, kuin ne weljet.
Sillä josko joHon toisiansa
Kohtaisiwat, terwe-'tuliaisen
Puhui puukko, eli toinen toistaan
Siwuitessa, fiwen kohottiwat.
Woi, mä sanoin, ennen kyllä elän
Ilman sulon maimon suloisuutta.
Kuin mä elän patoani pelossa
Täyttääkseni maamme tämmöisillä
Ketoloilla.— Aiwottu ja tehty!
lälelleni jättänyttä olin
2Biift?fummen*funta kurja touotta,
Waan ei ikä, eikä sotaretket
Wähentännä woiman jäjenistä.
Niin mä kerran keski-yöllä yksin
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Terwachaudallani walpas walwoin.
Koska äijä sinne tultuansa
Mulle lausui liekin leimahtaissa :

""Taiwu tuumaan, jonka tuopi fulle
Isä weljiin toistaan wainoowien!
©la säästä matoin syötäwaksi
Woiman jäsenesi täyttäwäisen.
Ota waimo, siitä siiwo-pojat.
Joita kowuus koossa pitäföfyon.,
Kosk' ei omiani oi) jannuna
Onni, eikä helleys heikon isän.""
Näin hän. — Tuulen tulta tuuwittaisa
Katosi hän samaten kuin tuli.
Neuwo hänen, onni oli Herran.
Nyt sen nimeen wannokaatten pojat
Että niin kuin ennen orjinali
Weli-rakkaudessa kohtaisitte
Pahan päiwän, kowan kurituksen,
Wastakin ei riemu, eikä waiwa.
Eikä toiwo, eikä tuska teille
Ihden weljen liene, jos ei toisen.
Silloin murhe, jonka tuimiin tuotti
Kowuuteni, hautaa likeneissä
Wiimmein mulle iloksi jo muuttuu."
Silloin astu Tuomas ees ja sanoi:
"Tämä wala, suloisin se onkin.
Eikä totta työläs täyttääksemme.
Sillä mikä, isä, esti meitä.
Orjina, ei lasna ollessamme,
Eriimästä emon asunnosta
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Muilta työllä elon etsmtohon?
Mikä esti, jos ei ero raskas?
Kuka tahtoi toistaan jättää, kuka
Lewiämän toinen toisestansa.
Niinkuin metikössä metson pojat.
Joita pyssy-miehet pyytelewät?
Siis sowimme onnen päiwinäkin.''

Herran nimeen wannoiwat nyt lveljet
Että niin kuin ennen softiwat he,
SSaSta myös ei riemu, eikä waiwa.
Eikä toiwo, eikä tuska heille.
W)den weljen liene, jos ei toisen.
Niin he wannoit; roalan kätki kauniin
Iloisena isä fydämmeenfä.



Hauta Perhossa.
Seinen tapaus.

;vlaul)a rakas rikottiin jo maassa.
Poltto, murha murti Suomen kylät;
Miehet kaatuit, waimot metsiin juoksit,
Ml»rhe''sana lensi murha-töistä
Lintulahen lantamailta, lensi
Saarijärweltäkin surun suoma.
Ison Kyrön kankahilta, aina
Lapualta, Perhon salokkohon.

Pitkän pöydän päässä turvassansa
Istui nyt jo wanyentunut Haane.
Poikinensa syöden puolistansa,
Koska kahdentoista wuoden wanha
Pakolainen poika hengistynyt
Tupaan tullut, uupuneena puhui:
"Jesus tänne, teille, wanha Haane!
Meiltä poloisilta poltti talon
Wiime'-yönä julma wihollinen;
Kaksi-kymmenckunta ratas-miestä
Heitä oli, pitkät piikit heillä.
Kirkon-kylässä ne lepäyttäwät.
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Ennen ehtoa ne owat täällä".
Sialtansa silloin H a ane nousi.
Puhui pojillensa wiyastunut:
"Antoi mulle Herra armossansa
Poikaa kuusi kyllä kunnokasta,
Waan jos mulla toiset kuusi oisi,
Weren, hengen kuka menettäisi
Mielin isän-maan ja ko'in eestä?"
Sanottua niin, hän naulaltansa
Kiwärinsa ruostunehen otti.
Ulpi-muhoillen wastasi Tuomas:
"Wanhoillen ei sota-aseet sowi.
Niin kuin nuorille ei naisen sydän.
Heitä, isä, kiwärin ja salli
Weljestemme kimpun koetella".

Tuumaan taipui äijä mielellänsä.
Mutta pojat otit ilo-mielin
Olallensa kohta kilwaötellen
Taikat Pyssyt nahkapeiteenensä;
Kätehensä otit karhun-keihäät
Lyhyet, waan wcchwat. Warustettu
Tällä tawoin kukin tielle läksi
Äänetönnä, aimossaan waan päättäin.
Miss' ikään hän löytäis' wihollisen.
Hänet kuolettaa, tai itse kuolla.

Tuskin pääsit puolen neljännestä,
Weljet walta-tiellä waeltellen.
Koska Tuomas weljillensa puhui:
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"Eespäin tietä käykää, weikot, tuonne,
Lammin lähetteelle, lakson luokse;
Salon ylä-puolla kuusikossa
Wihollinen ompi oudettawa.
Ennen iltaa ei se tänne tule.
Jos hän korwentaapi talot tiellä;
Siihen saakka hempi-hetken wietan
Möttisessä tässä syrjäisessä;
Tuloani tyttö oma outtaa".
Niin sanoen poikkesi hän mökkiin.

Werkastellen Veljet ennättivät
Siihen paikkaan, kussa lammin luona
Kangas kohoi yli lehto-lakson.
Sieltä puitten piilo-peittehestä
Pitkin tietä kaikki katseliwat.

Weljet ei wäijyneet wihoMta
Kauemmin kuin aamu-hämärällä
Kewät soitimella metsänniesi
Outtaa töyrtä hmvu-katoksessaan.
Kuin se maahan laskeutunut soittaa;
Kauemmin ei höljet wäijyneet, kuin näkyi
Kiire-kulussansa julma joukko
Natastaroa pysty-piikkinensä.
Ennen muita näki niiden tulon
Aatu Tuomaan tuttu kaksos-weli.
Ia hän haastoi: "Kawahtaaten weikot!
Paljastaaten pyssyt peitoistansa!
Walmislaukaa! Koska kukkulaisen
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Wierukkeelle joutuu oflinen,
Ampukaaten kukin kohdastanne!"

Tuskin sai hän tätä sanotuksi.
Kuin jo pääsi mäen partahalle
Wihollinen; ensi-askeleella
Ala-mäkeen, laukaisiwat weljet
Pyssyjänsä. Luodit taukoisiwat
Neljään päähän, kaksi yhteen samaan
Neljä helpoistapa irti juoksi.
Kuusi-toista kohta pysäytettiin
Ratalajiltansa hätäyneiltä.
"La'atkaaten kohta, weikot!" huusi
Raikas Aatu, käyden rohkeasti
Piilostansa. Paikallapa läksi
Wihollinen weljeksiä kohden
Viiltämähän. Wikkelinki niistä
Tuskin ruuroit saanut pyssyyn panna,
Wielä wähemmin sai lyödä luodin,
Ennenkuin, jo päässeet kukkulalle,
Wiholliset maahan wiskausiwat.
Juoksu-jaloin riensiwät he sitten
Piikkinensä weljeksiä wasten.
Mutta weljet, karhu-keihäät käässä,
Astuiwat nyt rosollista wasten.

Tappelu nyt tässä tuima nousi.
Huuto karwas kuulu kankahalta.
Eikä ees- ei taakse-päinkään menty.
Eero rintaan ammuttuna kaatui.
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Ampujan taas kaatoi Ku st o n keihäs,
Sota kiihty, pisto piston kosti.
Kuusi »vihollista kuolon löysit.
Waan jo weljistäkin weri wuoti.
Kaikki muut jo kaatuit tantereelle,
Msinänsä wielä seisoi Aatu.
Miekallaan hän wielä ryöstetyllä
Wimmassansa wihollista huiski,
Waikka monesti jo haawoitettu.
Wiimmein haawan rintahansa saanut
Kaatui hanki, wielä käämissänsä
Oman kuolemansa fostawainen.
Hänen päänsä poikki katkaistuna
Joukon päämies pisti piikin päähän.
Läksi siitä sitten joukko, kuuteen
Kutistunut kaksi-kymmenestä.
Niistäkin jo Yksi haawoitettu.
Taitse tuli läpi synkän metsän
Polkutiellä poikiin isä wanha.
Kotonaan ei kotlvan pysynynä
Pojiltansa jätettynä ukko.
Waan hän läksi aiwan aseetoina
Niille tappelussa neuwojafsi.
Nyt hän näki kulun hewois-miesten.
Näki kaukaa rannettahan tiedä
Aatun päätä Pilkan piikin päässä.

kolmet wapisiwat wanhan äijän
Kulkeit'sansa polku-lietä myöten.
Paikkaan päässyt, poikansa kuin näki
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Wihollisten keökeen kaatuneena,
Kohta repi silmä-hapeneistaan
Ukko kyneleen, ja ylpi-mielin
Luki kuolleet joukon kumpaisenki.
Kaikki muut hän pojistansa löysi
Paitsi Tuomasta. "SBoi", äijä huusi.
Missä Tuomas? Yksinkö hän elää,
Kosk' en keksi tuossa toisiin luona?"

Niin hän huusi. Takalolla Tuomas
Istui mökissä tyttönsä luona.
Aiwan nyt hän weti neiden käistä
Kätensä ja kauhistunut sanoi:
"Mitäs tämä? Milläs näitä näynen?
Sinua waan silmä nähdä pitäis',
Niska tuota seinää mustunutta.
Milläs nähnen tämän kummituksen:
Kuollehena weljet weretzsänsä, .

Aatun päänki pitkän piikin päässä?
Puhuttua, heti toukastansa
Keihään otti, otti pyssyn tarkan.
Läksi matkallensa kiirehesti.
Tietä hälle näytti weri-wiiwat.
Ia kuin joutui murha-kentän luokse
Puitten alla löysi weressänsa
Weljensä ja niiden luona äijän.
Eipä tänne tappo-tantereelle
Tuomas totta käydä altana;
Mutta kauhistuksella hän kuuli
Ääntelevän siellä ivanhan äijän:
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"Woi mun päätä harmajata, woipa!
Miss' on Tuomas? Onkohan hän yksin.
Hän se rakkainpani muinon muista,
Pa'ennut, weljiänsä pettäwäinen?
Woipa petturia pa'ennutta!
Niin kuin Kain, hän kuljelkohon kurja
Sydänmaissa; säikyttäköön siellä
Häntä wapisewa haawan lehti.
Säikyttäköön pyy, kuin paukkawilla
Siiwilläusä tieltä pelmahtaapi!
Wanhurskas ja waka Saiman Herra!
Wainoo häntä, niin kuin minä ennen
Häntä rakastin, ja elä hälle
Anna isan-maata, heimolaista, «*

Milloin heränneekin haudastansa!"

Sanat kuuli Tuomas hirmustunut
Ia hän käänsi tuiman katantonsa.
Niin kuin koira, joka läpi korwet
Wainullansa kontiota wainoo.
Ääneti hän lentämähän läksi
Weri-wiiwottua tietä myöten.
Kuin hän siwu koti-talon kulki,
Tupruisi jo tuli katon kautta;
Waan ei Tuomas nähnyt, eikä kuulut;
Silmä seuraisi waan lveri-tietä.

Päiwä oli männyt metsän taakse,
Pimiölään lempii lewollensa.
Koska Tuomas wielä hämärällä
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Pääsi aiwan autiohon kylään;
Mi tietä siellä mainiolta
Kuhilaasta poika kurkistellen,
Waroin wiittaili ja sanoi (jälle:
"Elä mene sinne, hukut siellä!
Wiholliset tuossa taloisessa
Lepäyttäwät. Kuusi oli heitä.
Pitkät piikit heillä, ja se suurin
Kanto miehen päätä piikin päässä".
Kiireemmin ivaan Tuomas eespäin riensi.
Waan kuin ensi-tuwan owen päällä
Aatun pään hän naulattuna näki,
Wiskaisi hän Pyssyn pois ja murti
Kiljumalla sinne. Ensimmäinen
Häntä kohtaawainen ristiin asti
Rintahansa sai nyt karhu-keihään.
Waan nyt wimmaösaan hän jätti siihen
Astimensa, liikkuin niin kuin kokko.
Kourillansa kuolon luottavainen.
Haawat sattuneet ei tuntenut hän.
Mutta kaatoi lunki kohtaawaisen
Kulkulla nyt rewityllä maahan.

Wiimmeksi nyt jäi waan joukon pää-mies;
Hänen otti ohimoilta Tuomas;
Murti rikki rinnan, sekä selän.
Että siihen kaatui kaksikerron
Lattialle. Sitten löi hän siltä
Kaulan poikki otti owen päältä
Aatun pään ja läksi fotihinsa.
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Werichaawoitztansa woimatoinna.
Mutta kepeemmäNä sydämmellä.

Puoliyö jo peitti maan, kuin Tuomas
Waiwoin pääsi koti-kartanolle.
(Sattui siellä häntä wasten turskui
Poron alta. Lato ainoastaan
Uksin oli palamata jäänyt.
Tänne nyt hän lepäämään täytti;
Kynnykselle tullut kuuli sieltä
Isälisähän hiljaa ääntelewän:
"Keltä kuulen, josko Tuomas petti?
Josko, josko ei lie pettänynä!

Anna, Herra, hänen syytöin olla!
Laita häntä ve'on päätä tuomaan,
Peon, joka Aatun päätä kantoi.
Että wielä eläissäni saisin
Nähdä häntä puhtahana syystä.
Ia se kosto, jonka huusin hälle.
Tulkoon minun harmaan pääni päälle!
Sitte @ua elostani kiitän.
Waikka tuhkana on talviseni,
Waikka murhattuna pojat kaiffi."
- Tämän kuulut, astui Tuomas sisään
"Riemu, rauha fulle, rakas isä!
Tässä minun scisoissa ei enään
Poikasifaan elä murha-miehet".
Sanoi hän, ja äijän eteen heitti
Pään nyt wihattawan murhamiehen.
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Silloin nousi lattialta ukko.
Ia hän sulki pojan sylihinsä;
Mutta jopa kuoliana waipui
Tämä maahan, siihen myöskin waipui
Wierehensä isä hengetöinnä.
Haawoistansa kuoli Tuomas Haan e;
Ilostapa hänen isä wanha.



Ilma-kirjan, eli almanakan Tekijöistä.

(Runoilema Autti Puhakalta KontiolalMa.)

JJJoro ruwennen runoillen.
Ilma-kirjasta iloillen,
Waikk' en oikehin osanne
Selitellä selwältehcn,
Tehdä wirttä wiisahista,
Korkioista kolloitella?
Laulan lapsihin taivalla,
Wierettelen wienoisesti.
Ajan kultaisen kuluksi,
Lapsi-rahwahan rutoksi.
Laulan kirjan laittajoista.
Kuin on suonut Suuri Luoja,
Antanut ankara Herra,

s

Tarkan tiedon taitawillen,
Konstin koulun käynehille.
Tutkistella taittajalta.
Ilman kaaresta katsella,
Awarasta auringosta,
Kirkkauudesta jalosta.
Täysin määrin tätilöistä,
Kuusta tuotu kuulu oppi.
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Tawoitettu tarkat merkit.
Tietty aiwan tiiman päälle,
Tunnin päälle tutkittuna.
Mitattuna minuutille.
Ajan juoksu arvattuna;
Ennen duotta ennustettu,
Planeeteihen laaja juoksu.
Tähtein kulku Taiwahalla
Ilman piirissä isossa.
Koska kohti kulkeneepi,
Warjot käymät watzta päätä,
Limitysten liittelekset.
Kuun etehen kulkihissa
Auringon waeltahissa.
Pian peittämät walonsa.
Saamat mustaksi samassa.
Ennen tietyn tiiman päälle.
Wiel' on tarkoin tutkittuna.
Ennen nuotta ennustettu.
Pantu kaikki päiwän päällen,
Ili »vuoden ymmärretty.
Ilman muista muutteluista,
Tuulen tuiskuista komista.
Jos nyt suihkaisi suwesta,
Läyhähtäisi luotehesta.
Puhaltaisi pohjaisesta.
Eli iskisi idästä.
Satehet on selwitetty,.
Julistettu pilkein juoksut.
Julmat ukkosen jylinät,
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Pilwein wicrennät wäkewät,
Lomatusten loukkaukset.
Jotka tulta tuiskuttawat,
Säteheitä säilähtäwät.
Wuoret Murtawat muruiksi.
kalliot kaha' jakawat;
Wicl' on ennen ennustettu.
Tarkoin tutkittu satehet,
Milloin roettä wiskoapi,
Rakeheita rapsoapi.
Lähettääpi räntä-ilman,
Tuopi tuiskuja kowija;
Milloin halla hanlitahan,
Wilu-ilma wiskatahan,
Milloin pakkanen paneksen.
Sekä lunta runtatahan,
Milloin lämmin laitetahan.
Pouta-ilma annetahan.
Wiel' on meillä wissi tieto,
Tunnin päälle tutkittuna
Aroarasta auringosta.
Kirkkaudesta jalosta.
Koska poijes kulkeneepi.
Tuolle» puolen tuntureita.
Sieltä taas takasi fätypi;
Selwä tieto seisannosta,
Päiwän, yön tasan olosta
Aina puolen wuoden päästä
Armahassa auringossa.

2
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Wiel' on tässä wiisautta
Ilman kaaresta katottu,
Sot' en taida tutkistella.
Enkä yksin ymmärrellä;
Heitän poijeö helpommaksi
Ilman kaaresta katsannon
Paremmille laulajille,
Runsahammille runoille;
Niitä laulan, joita taidan.
Joita oikein osoan.
Laulan lapschin keralla,
Rupattelen pikkuruisten.
Empä heitä helpon lailla
Wielä wirttäni lopullen,
Waikk' on tässä tutkimista
Kaikillenkin Karjalassa.
Tästä saawat saarnanniehet,
Konstin koulun oppineetkin.
Saarna-tuolissa sanoa.
Papit kyllin pauhaella.
Kuin on pantuna Pyhille,
Sunnuntaille suoritettu.
Suuren Luojan synnynnöstä,
Kaikki-wallan kaswannosta.
Entiset Ewangelistat,
Apostolit ilmoitettu.
Wiel' on kuulun Keisarimme,
Suuren Ruhtinan suloisen.
Suku kaikki suoritettu.
Siat kaikki ilmoitettu.
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Keisariksi käymisestä.
SynnynnöStä, kuolennosta.
Kaikki pantu päiwän päälle.
Wielä suuren Suomen maassa.
Jalon Ruhtman rajoilla.
Almanakka ilmoittaapi.
Kaikki kaupungit lukeepi,
Sotien kaikki kauppamiehet
Matkustawat markkinoihin,
Tuowat paljon tullessansa
Talonpojan tarpeheita.
Wielä meillen wiimmeisekfi
Ilma-kuja ilmoittaapi,.
Almanakka aawistaapi,
Antaapi awarat neuwot
Tarkoille» talon.pojillen.
Joit' en saata selwitellä.
Enkä, kielin f ettaetta;
Wirsi pitkäksi wiruupi
Laulu loppumattomaksi.
Soisiwatpa Suomalaiset
Poloisilla Pohjan mailla.
Että Herra armossansa
Suomen suuren Ruhtinoille
Laupiuttaan lahjoittaisi.
Että wielä tästä eeskin
Saisimme hywät sanomat.
Poloisilla Pohjan mailla.
Kullan kielin kukkuisimme:
"Anna nyt, Awara Herra,
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Toimita Totinen Luoja,
Wielä kurkuiksi opeta.
Suloisiksi Suomen Herrat,
Että tänne täysin määrin
loutuisiwat kirjat kaikki.
Suloisesti Suomen oppi
Kajahtaisi Karjalassa;
Että me poloset pojat.
Näissä kylmissä kylissä.
Poloisilla Pohjan mailla.
Raukoilla ©aroon rajoilla.
Katalassa Karjalassa,
Saisimme pitää sawumme.
Olla suojissa omissa.
Kyllin syödä, kyllin juoda.
Pitää wieras-pitojamme,
Raha.kättä raskutella.
Pikarimme käissä pitää.
Olut-kannua kallistaa;
Että meidän nuoret pojat.
Sekä pojat, että neijot.
Kasin yksissä nm,
Rinnatusten leikin löisi,
Wanhat istuisi ilossa.
Lasten kanssa lauleleisi.



Matin ia Geron keskustelemus Pitäjä-

kouluin asettamisesta.

«k.

He oli aiwan hywä, että sinä Eero, ystäwäni ja
naapurini, tulit minua terwehtimään. Nyt minä
tahdon sinulle selittää sydämmeni aatokset, sillä
minä tiedän kyllä ett' et sinä minua fotoin moiti,
joskohta et ole minun kanssani yksinmielinen. Ol-
koon kuinka hywänänsä; en minä kaikkia ymmärrä,
mutta itsestäni minä sen tunnen, että raskas on
kätkeä polvessansa asiata, jonka tietää toiselle ole-
loan hyödyllisen. Sanokoon toinen mitä ikänäusä,
rohkeasti minä asiani puhun. Kauan olen minä
arwellut siitä asiasta, jos oppi on ihmistä hyödyt-
täwä; ja jota enemmin minä aattelen, sitä enem-
min minun täytyy myödystyä siihen, että kyllä o-
lift hywä, jos joka mies tietäisi enemmän, kuin
hän tawallisesti tietää. Tieto on hywä Jumalan
lahja, niin kuin joku tien osottaja maailman mat*
kustawaisclle; sillä wiifaus on tieto, kuinka mei-
dän elämän ja kuoleman pitää.

Kyllä se. Matti parka! wastaisi Eero, taitaisisuuren awun tuottaa, sillä kyllä on raskas ja ka-
mala pimeässä waeltaa; mutta mistä sen opin o-
tat, kuin ei kukaan sitä sinulle tarjoa» Kyllä mei-
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dän rakas Ruhtinamme on tähän maahan raken-
tanut monta koulua, ja olen myös kuullut, että
niissä kaikenlaista neuwotaan, mutta et sinä siellä
paljoa oppisi, koska et kouluttajan kieltäkään lun,

ne. Mikä hyöty siitä sitten olisi, jos sinne mani-
sit, ei hän siellä semmoista oppia anneta, joka aut,

taisi työn-tekewäistä talon-poikaa. Katselepa min-
kälainen mies tuosta meidän naapurin leremi-
aksesta on tullut. Niin kuin kukko orrella mahta-
wana miehenä oleskeleksen, niin hänkin luulee o-
lewansa kaikista meistä korkein. Hän on tuu-
maillut papiksi päästäksensä, ja kyllä on moni en-
nen häntä samaa tarkoittanut; mutta ei joka mies
sillä herraksi tule, että wähin Ruotsia haastella
taitaa. Katso kuinka onneloin on tuommoinen
mies, jos ei hän jaksa päähän päästä; isoinen >hän
on talon-pojaksi, mutta aiwan pieni herraksi ; ei hän
kelpaa papiksi, eikä muuksikaan wirka-mieheksi, eikä
hän osoa työtä tehdä; köyhyyden hän on lukemi,
sellansa itselleen ansainnut. (Si ole siitä avua il)»
miselle, ei itsellensä eikä muillenkaan. Elä siis
koittele minua eikä muitakaan semmoisiin wietellä.
Monet hywät neulot antoi minulle isä wainajani,
ja kyllähän on aika kulunut, ja ehkä hän wielä

kuluu kuolemaankin asti, parempia neuwoja kaipaa-
mata.

Elä sano niin, Eero rukka! sanoi Matti. Elä
oppia sen tähden moiti, ett' eiwät kaikki häntä on-
neksensa etsi. Kyllähän on tuuli hywä. Maikka hän
myrskynä laittoja särkee; ei se siis ole opin Mika, ett'
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ciwät sitä kaikki oikein etsi; ja minkä tähden sitten
pitää ihmisen ylpeilemän, kuin hänellä ei ole mi-
tään ylpeiltäwätä? Olkoon itse-lulin paikallansa,
talompoika talompoikana, ja herra herrana; molem-
mat yhtä hywin tietoa tarwitsewat. Monesti, yk-
sinäni ollessani, kuolemaisuuttani muistellessa ja o*
lentoani katsastellessa, kaipaan minä jotakin ja tun-
nen tyytymättömyyden sydämmessäni. Mikä humi-
tus eikö se olisi, jos minä osaisin lukea; kirjoista
minä sitten moisin lohdutusta etsiä. Jo nuoruu-
teni ijässä eriin minä muista yhtä-ikäisistäni; kuin
muut meniwät kylään juomaan ja korttia lyömään,
jäin minä aina kotiini; sillä heidän elämä-kertansa
ei ollut minulle mieleinen; majassani, pöydän ta-
kana minä istuin aatvksissani iltaan asti. Ia kuin
pimeys leweni maille, niin oli sydämmeni niin
luin maailmakin pimeä, ja surkea oli minun mieli-
alani, kuin ei ollut powessani opin waloa. Ia sil-
loin minä, waloa kaipaama, tunsin tiedon oleman
ihmisen paraan omaisuuden ja powecni ilmestyi
halu sitä etsimään. Mutta ajat kulumat ja
ihminen wanhentuupi, ja laitti nämät aatokset
latosimat muistostani. Kyllä on tosi, ett' en mi*
nä enään Moi oppia etsiä, sillä Manhuus rupeaa
waiwaamaan ja kuolema minun kohta perii; mut-
ta ei ainoastaan oma etuni minua huoleta; mi-
tä minun lapsistani tulee? Wähän poikaa aut-
taa ainoastaan isänsä neuwo, ja ei paljon maailman
matkustajata hyödytä, jos hän tietää,; mitä isä tiesi,
luin ei hän enemmän ymmärrä.
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Taitaapa niin olla. Matti! sanoi Eero; mutta
ei se asia sinulta autetuksi tule. Ei meillä ole
naaraa opettajata pitää, jakouluun minä en ketään
laita, sillä kyllähän niitä entuudestaan renttu-her-
roja kyltiksikin löytyy.

Kylläpä se niin on, sanoi Matti, mutta ei
taitaisi apu olla kaukana, jos sitä »aan etsiä tah-
toisimme. Jos kuunnella tahdot, niin minä kyllä si-
nulle asian lausun, joka meillekin siihen awun toisi.

Eipähän tuosta f omat huonone, jos mitä
hywänänsä kuulee, sanoi Eero. Kyllä korwani o,
roat tarkat ja mieleni ymmärtäwä.

Jos niin on, sanoi Matti, niin minä haaste-
len sinulle, mitä minä kaupungissa käydessäni sa-
tuin kuulemaan. Kerran, kaupunkiin matkustaissa-
ni oli minulla kirja, annettu suurelle Herralle wie-
tawäksi. Kuin minä hänen luoksensa tulin, rupesi
hän minua puhuttelemaan. Ei ihminen monesti
semmoisia sanoja tule kuulemaan, mutta kerran
kuultuansa, kätkee hän ne syoämmeensä. War-
maan se Herra sydämmellisesti oli meidän maa?
tamme rakastawa, sillä ei kukaan kylmästä sydäm-
mestä semmoisia sanoja sano. Hän jutteli kuinka
paljon enemmän ihmiset muissa maissa tietämät,
kuin me Suomalaiset. Hän huokaisi ja sanoi: mii»
loinka tämän maan asukkaat rupeamat! lawiampaa
tietoa haluamaan.

Wcihä-tietoinen, kuin minä olin,, rohkesin minä
kuitenkin sanoa: suokaa anteeksi, jos minä puhun;
mutta mikä woitto siitä kaikenmaailman wiisaudes-
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ta talon-poikaselle miehelle tulee? Jos hän »vaan
maansa kelwollisesti kyntää ia aitaa, niin kyllä
hän työllänsä ruumiinsa rawinnon saapi, ja jos
hän Jumalalansa nöyrästi palwelee, niin hän saapi
rauhan sydämmeensä.

Rumiin ravinto, watztaisi hän, on hywä ja
tarpeellinen, ja sydammen rauha on ihmisen paras
omaisuus. Mutta wisaus on myös tarpeellinen,
Mä se antaa ihmisen olennolle FovFiamman avf

won> Sinä et woi arwata mikä hyöty wiisaudesta
on, jakoska et itse sitä ymmärtää saata, niin usko
»viisaamman puhetta. Kyllä tämän aikuiset ihmi-
set mielellänsä pukewat itsensä koreisiin waattei-
siin, mutta sydammen koreudesta he eiwät huoli.
Ei sinun nuoruutesi aikana nuoret miehet niin
paljon nyppineet, kuin nyt on tawallinen. Kansa
on pahentunut ja työn-teliä päiwä-päiwältä huo-
nontuu ja köyhtyy.

Kuinka, sanoin minä, taitaa wiisaus antaa
woimaa työnkin tekiälle, koska maakunta sen wuoksi
köyhtyy, ett' ei wiisautta löydy. Woimallahan ja
ei wiisaudella työn-tekiälle rikkautta kokoontuu?

©i kelwotoin ihminen, wastaisi hän, työn-teosta-
laan huoli. Wiisaus tuottaa työn-tekiälle halua
työtä tekemään. Anna ihmiselle wiisautta, kohta
hän heittää ulko-kullaisuuden ja pahan elämänsä, ja
siihen siaan haluaa hän sydammen puhtautta ja
rauhaa.

£>mpa se kaiketi niin, sanoin minä, mutta
mistä sen wiisauden köyhä talon*poiFa ottaa, kuin
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ei sitä hänelle tarjota; ia koska ne, jotka »viisaam-
mat oroat, luulewat wiisauden olewan hyödyttä-
wän, mikä on siihen syynä, ett' eiwät hyö neuwo
ymmärtämättömiä, kuinka pitäisi »viisautta etsi-
män?

Oikein sinä, mies parka, puhut ja kysyt, »vas-
taisi hän; mutta ei tietoa muissakaan maissa tar-
jota, eikä kukaan pakolla »viisaammaksi tule. St*
se-kunkin täytyy etsimän sitä, jota hän haluaa.
Koska nyt tämä asia tuli meille puheeksi, ja sinä
»viisaammaltasi haluisesti neuwoa ottaisit,, niin mb
m tahdon sinulle selittää, kuinka muissa maissa
oppia leivitetään. Siitä sinä sitten saatat nähdä,
jos on meidän maa awutoin,ja jos niin olisi, jos
on lvita »visaan, eli ymmärtämättömän. Wielä
lisäksi saat kuulla, ett' ei apu ole kaukana, jos
häntä yksi-mielisesti etsiä tahtoisimme.

Ruotsissa ja muissa maissa on rakennettu jo-
ka seura-kuntaan pitäjä-kouluja, joissa lapset opete-
taan lukemaan sekä ulkoa etlä sisältä, lukuja laske-
maan ja kirjoittamaall. Jokaisella niistä on oma
palkittu kouluttajansa, jollen on rakennettu huoneet,
joissa hän asuu ja lapsia opettaa. Hänelle mak-
setaan palkka, niin että hän suruttomasti elää tai*
taa. Niin myöskin helposti saattaisimme itsellem-
me hanttia semmoisia opettajoita, ja eilvätpä hyö
pitäja-nnehille paljo mitään maksaisikaan, jos ensi-
aluksi ostaisiwat tilan, jonka hintaan joka talofaß
osansa antaisi. Tämän tilan ostettuansa heittäisi-
wcit sen toimellistn miehen hallitukseen, ja häneltä
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saaduilla wero-rahoilla rakcntaisiwat koulu-huoneen
ostetun tilan maalle. Koulu-Huoneen taas mal*
miifsl saatuansa, saattaisiwat Papeilta pyytää kou-
luttajata, jonka hyö kyllä mielellään Piöpa-oikeu-
desta pitäjille hanklisiwat. Talon wero-rahoiöta
osan kouluttajalle antaifiwat ja toisella osalla taas
tarpeen jälkeen koulu-huoneita parantaisiwat. Niin
muodoin pitäjä-miehet saisiwat sekä opettajan että
koulun, johon saisiwat lapsensa laittaa oppimaan.

Niin, niin, kunnioitettawa Herraa sanoin niinä.
Missä un rifkautta maassa, siellä myös on waraa fem*
moisiin koulu-rakennuksiin rumeta; mutta jos muualla
niinkin olisi tehty, niin ei meidän Marat taitaisi
niihin ylöttyä, sillä täällä on meille elanto aiwan
raskas ja joka äyri on otsan hiellä hankittawa.

glötämäm, wastaisi Herra, luulesso että muissa
maissa joka miehellä on rikkautta? Rikkaita siellä
fyllci on, rikkaampia kuin täällä niissäkään, mutta
siellä vn myös köyhiä ja onnettomia enemmän kuin
sinä arvata ivoittaan. Ei ole monessa maassa,
niin kuin meidän maassa, tawara joka miehelle
tasasesti jaettu. Jos ei ole meidän maakunta ri-
kas, niin ei hän ole köyhäkään. Mutta, niin kuin
jo olen sanonut, jos kohta se ei paljo waiwaksi
lankee, niin ei se paljo hyödytä'kään, että asiansa
toiselle tehtäwäksi heittää; elätä toiselta kerjää, mi-
tä itse itsellesi toimittaa saatat. Niin hän sanoi,
ja sydämmeeni minä hänen sanansa kätkin. Minä

kuulin ja aloin uskoa että ehkä Suomen-kansasta-
kaan apu ei kaukana liene, jos hän maan sitä it-
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sellensä haluaa. Minä kumarsin ja otin Her-
ralta jää-hywäiset. Silloin hän tarttui minun kä-
teeni ja sanoi: "muista sanani, ja keholta pitäjä-
miehiäsi tätä asiata »voimansa jälkeen toimeen saat-
tamaan, sillä kyllä kerran wielä heidän lapset ja
lastcnsa-lapset heitä siitä kiittäwät.''

Sutattuani häuen anomustansa toimittaa, me-
nin minä hewostani ivaljaötamaan, ja aloin otti*
ni rientää. Päiwä oli paraillaan laskemisessaan,
ja kaupungista päästyäni pimeys jo lcweni maille.

Koska kaupungissa olin »viipynyt, niin minä ajoin
työtä myöten. Käydessäni rekeni jälessä, juoh-
tui tämän Herran sanat aina mieleeni. Enemmin
ja enemmin minun aatokseni hajoiliwat, ja yksinäi-
syys ja yön pimeys yllyttiwät mietteeni sinne ja
tänne waeltamaan. Minä aattelin Suomen maata
ja Suomen kansaa, ja wahwistin itseni siinä us-

kossa, että ihmisen pitää wiisautta haluaman. Mi-
kä on wikana, sanoin minä itsekseni, siihen, ett' ei
ole Suomen kansa muiden rinnalle pantawa? O-
lelko sinä niin tuhma ja ymmärtämätöin, ett' et
sinäkin kykeneisi jotakin oppimaan? Minkä tähden
Jumala olisi sinun semmoiseksi luonut; minkä
»vuoksi sinä olisit Jumalan ainoa orpo-lapsi? Ei
suinkaan niin ole, ja jos olisikin, kyllä muut, mi-
nua »viisaammat olisiwat sen jo kauan tätä ennen
keksineet, ja jättäneet maa-kunnan oman «nnensa no-
jaan. Mistä syystä sitten se Herra olisi niin fåbämmelifeSti minua kehoittanut sanojansa muille
ilmoittamaan? Ei ole siinä wika; mutta missä
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wika on? Köyhyys meitä kyllä painaa, mutta ei-
hän se olisi meitä estänyt näitä asioita tuumai-
lemasta. Ia koska en wielä tätä ennen ole kuul-
lut semmoisista asioista sanaakaan wirkittäwän, niin
ei köyhyyskään saata olla ' siihen syypää ; meidän
oma huolettomuudemme on siis suurin wikamme,
ja meidän tietämättömyydemme on siitä seuraawa.

Minä hämmästyin aatoksissani, ja sanoin: "huo-
no todella oletkin Suomen kansa, koska et omaa
etuasi ymmärrä!" Itku tuli silmiini, kuin aattelin
lapsiani, miten onnettomat omat. Minä rukoilin:
"Jumala heidän silmänsä alvaiskoon ja antakoon
heille halun tietoa ja »valaistusta etsimään".' ja
wiclä lupaisin woimani jälkeen muitakin naapuriani
suostuttaa pitäjä-kouluin rakentamiseen.

Kyllä »varmaan ei hänen neuwonsa ollut tel)-.
no, sanoi Eero; mutta joS kaksi eli kolme mieötä
menisiwätkin niin suuriin maksuin, niin ei kuiten-
kaan siihen kaikki suostuisi. Eikä fe ole väeltä cli
kaheltakaan mieheltä tehtäwä asia. En minä siis
luule siitä asiasta lähtewän mitään.

Saattaapa niin olla, »vastaisi Matti, waan on
se kuitenkin Foiteltatoa. Ei tiedä, ehkä joka mie,
hen prween on kätketty tiedon ja »valaistuksen ha,
lu,, »roikka hyö eiwät itse ymmärrä tätä sydämmensä
»vaikutusta. Enhän minä tietänyt, mitä minä kai-
paisin, ennen luin se Herra sen minulle selitti.
Mutta kohta kuultuani, walkeni järkeni ja minä
tunsin haluni ja mitä minä olin »vajaalla. Ehkä

3



38

tämä halu löytyy muissa, niin lavoin kuin mi-
nussakin, maikka ei kukaan ole sitä ymmärtämättö-
mille selittänyt. Ia jos niin olisi, kuka ei lap-
sensa eduksi tekisi, mitä hänen woimassansa on.

Olisi kaiketi, sanoi Eero, semmoinen raken-
nus meidän lapsille hyödyllinen, mutta se tulisi
maksamaan niin hirmuisesti, että minä pelkään
sen jäämän meiltä rakentamata. Ia joS myö men-
täisiin Papin eli muiden pitäjän Herroin luokse
tätä asiata tutkistelemaan, luulelkos sinä heidän
tahtowan meitä tässä asiassa auttaa. Hyötyä ei
heille semmoisesta koulusta ole, mutta maireaa sitä
rakentaissa; ja wanhuudestakin taidat kyllä sen
muistaa, ett' eiwät Herrat mielellään rupea suolta
waiwoja näkemään.

(Si suinkaan, wastaisi Matti, meidän tarwitst
peljätä, ett' eiwät hyö meitä auta, jos heila waan
awuksennue. pyydetään; sillä kyllähän hyökin koti-
maatansa rakastamat, niin kuin mi)öFin. Wiclä
toiseksi kyllähän hyökin opin suuren arwon tunte-
mat, lotta omat sen itsellensä hakeneet. Jos ei
konvasi wielä ole mäsyncet minua kuunnellessa, niin
keskustellaan yhteisesti, kuinka asia paraitten saa-
taisiin toimeen. Niin mieluisasti minä tätä asiata
tuumin, että minä tunnen itseni siitä niin kuin
kymmenen wuotta nuoremmaksi, ja jos ci asia
lankee ihan maattomiin, niin tule, mennään Pap-
pilaan Rowastin kanssa keskustelemaan.

Kyllä minä saattaisin, sanoi Eero, sinne? n
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mennä ivaiffa tätä päätä, mutta en minä wielä
usko siellä kahdesti käytäwän.

Waikka niinkin olisi, wastaisi Matti, niin on-
han silloin sana sanottu, ja ei ole meidän lvikam-
me, jos muut tuumaamme eiwät suostuisi. Jos
ostaisimme tilan, joka maksaisi noin tuhatta ho?
pia-ruplaa, niin kyllä sillakin rahalla jo saisim-
me koko hywän tilan, ja semmoisia taloja meidän
pitäjässä löytyy aiwan monta. Meidän pitäisi
ostaman semmoisen talon, joka olisi keskellä pitä-
jätä, ett' emme tarwitsisi lapsiamme marsin kauaksi
lähettää.

Ompa sitä siinäkin hintaa, sanoi Eero, eipä
se enään ole kehno talo, josta taljatta hopia-rup,
laa maksetaan.

Semmoisesta talosta, sanoi Matti, kyllä aika
mies maksaisi wuosittain weroa kuusikymmentä ho-
pia-ruplaa, eli kaksisataa ja kymmenen paperi-rup,
laa, ja wielä sittenkin hän suorittaisi Ruunun me-
lon ja muut kappa-maksut.

Tulisi hän niin muodoin koko runsaan weron
maksamaan, sanoi Eero. Mutta kyllä hymä talo
senkin taottaa, kuin ahkera työ-mies häntä hallitsee.

Wellto työ-mies ei olisikaan otettawa, wastai,
si ©tatti, eikä hän niin suuria moittoja tarwitsisi
pyytää, luin hän waan saisi työnsä maksetuksi.
Jos kaikki waan vooittoa pyytäisiwät, niin olkoon
sitten kaikki ihmisia hyödyttämät työt tekemätä.

Olkoon asia kuinka hywänsä, sanoi Eero,
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sen ivaan tiedän, ett' ei ahkerakaan työ-mies työ,
td' tee, jos ei hän työstänsä saa palkintoa.

Kukapa, wastaisl Matti, tahtoisi työ-mieheltä
palkan estää. Siitähän meillä waan oli kysy-
mys, jos lienee tilan wero liikainen eli ei.

Taitaisihan tuon kaksisataa ruplaa kelpo-mies
maksaa, sanoi Eero, mutta eipä siitä weron mak'
saja paljon rikastuisi.

Kyllä kolmen tahi neljän wuoden wero-rahal-
la, sanoi Matti, koulu-huoneet tulisi rakennetuksi,
liiatenkin jos joka talon asukas wetäisi yhden hir-
ren rakennuksen awuksi. Kuin myö niin muodoin
olemma saatu koulu-huoneet walmiiksi, niin mää-

räkään wero-rahoista sata roiisi-kymmentä ruplaa
kouluttajan palkaksi, ja loppu-rahat koulu-huoneit,
ten wuotiseksi parantamiseksi. Mitäs sanot Eero mi,
mm tuumistani?

On sitä raijaa siinäkin, sanoi Eero, mutta
on se minun mielestäni liian tiukka palkka koulut-
tajalle, silla kouluttajan pitää oleman rehellisen
ja ahkeran; semmoinen mies saapi muulla työllänsä
suuremman palkinnon.

Wäärin et suinkaan puhu, Eero, sanoi Matti,
ja kyllä meidän pitää sillen palkkaa enentää. Mut-
ta mitäs sanoisit, jos määrättäisiin joka talon a-
sukkaan maksamaan hänelle »vuosittain kapan ru-
kiita?

Niitä kappa-maksuja, sanoi Eero, on entuu-
destakin jo rM-kyllin; @unt ; aöe maksetaan. Luk-
karille, Silta-woudille, ja wielä muillenki». Niitä
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on jo niin äijän feräyntynyt, ett' ei niitä kaikkia
muistajaan.

On se niinkin, sanoi Matti, mutta kuinka mon-
ta ruis-kappaa etkö joka wuodessa menetä turhuu,
teen. Jos olisit pari wiikkoa Piinata ja kahmi-
ta, niin sinä jo olisit woitolla, waikka kouluttaja!,
lenkin kapan maksaisit.

Et suinkaan määrin meidän turhia tapoja
moiti, sanoi Eero, mutta asia on kerran niin, et,

tä jokainen etsii ainoastaan omaa etuansa, jota ei
moi estää. Eiköhän saattaisi löytyä muita neu,
woja? Minä olen kuullut muiden koulu-lapsien
maksawan kouluun tullessaan sisäänkirjoitus<rahaa.
Entäs jos tekisimme samalla taivalla, ehkä niin
muodoin tarpeeksi asti rahoja kokountuisi?

©i se käy laatuun, sanoi Matti. Koulussa pi-
tää jokaisen saaman oppia, talottaan pojan niin
kuin myös mökkiläisen ja lois>miehenkin. Jos la-
tokaskin jaksaisi maksaa fisäänkirjoitus.rahan, niin
ei se tule kerjäläiseltä maksetuksi. Molemmat i)\)ö
yhtä-paljon opin roaloa tarwitsewat. Sillä ei ker,
jaläinen lakkaa mierolla käymästä, jos ei hään o-
pi työn ja tiedon armoa ja hyötyä tuntemaan.
Mutta mistäpä hän nyt tämän ymmärryksen saapi,
jos ei sitä hänelle koulussa anneta? Hän on siis
waötakin, kuin tähänkin asti hyljätty muilta ja it-
seltään.

Et pahasti, sanoi ©ero, sinä sanojais pane.
Kyllä ei ruis-kappa ole paljon maksawa, mutta
jos maksut aina enentywät, niin kyllä siihen mii*
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menkin nääntyy. Ia loska mökkiläiset ja lois,

miehet saawat lapsiansa kouluun laittaa, eiköhän
heidänkin pitäisi wähän apua antaa. Onhan möi
kliäiselläkin aina hewoinen ja eihän yksi salwu-puu
häntä paljon rasittaisi. Ia eiköhän lois-mieskin
taitais yhden päiwä-kauden nurkkaa hakata.

Monta, waötaisi Matti, löytyy sellaista lois,
miestä, jotka eiwät siihen työhön kykene. Kyllä
apu olisi hywä, mutta en minä tiedä, saattaneeko
heitä työhön pakottaa, jos eiwät omin-mielin tahdo
tulla auttamaan.

Taitaapa niin olla. Matti! wastaisi Eero,
mutta sinä puhuit kerjäläis-lapsista, että heidänkin
pitäisi kouluun päästä. Kuinka hyö saattamat
koulussa käydä ja mistä heille tulisi elatus?

Kaikki asiat, sanoi Matti, eiwät meidän ym-
märrykseltä tule ojennetuksi. Minä en woi selit-tää, kuinka kerjäläisten olennon parantaa tahtoisin,
mutta kyllä se airoja myöten jos ei yhdellä niin
toisella tawalla tulee parannetuksi ja meidän pi-
tää niin asiamme tutkia, ett' ei siitä toisella ajal-
la estettä liene. Monta wiisasta miestä löytyy,
jotka jo ennenkin oroat kerjäläisten olennon paran-

tamisesta neuwoa pitäneet, ja wielä hyö nytkin
pitänewät, siksi kuin neuwon löytäwät.

Kyllä se niin taitaa olla, sanoi Eero, mutta
mistä tm; 6 wiimmeistksi tuumailtiin?

Kouluttajan palkitsemisesta, -wastaisi Matti.
Myö keskusteltiin siitä,että sille pitäisi annettaman
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sata »viisikymmentä paperi-ruplaa ja kapan rukii,
ta joka sawulta.

Niin kyllä, sanoi ©ero, eiköhän se sillä tulisi
aikoin?

Kyllä melkeen, »vastaisi Matti, mutta joutais-
han hänelle wielä talon pelto.maasta määrätä til-
kun peruna- ja ryyti-maaksi. Mielelläänhän sille
weisi halko-kuorman taimella; ja eihän tuonne
tyhjänä kehtaisi mennä lapsiaan kouluun wiemään,
ett' ei lampaan käpälän eli woi-palaisen kanssan-sa kantaisi.

Kylläpä marinaan, sanoi Eero, asia sillä la-
tvalla tulisi toimeen, ja taitaisi se olla hyödyttäwä,
mutta warsin suuri on talon hinta. Mistä sen
köyhä talon-poika maksaa?

(St suinkaan, »vastaisi Matti, sinä yksinäsi
tulisi sitä maksamaan. Ia jos talon-hinta kai,
lille pitäjän asukkaille jaetaan makseltavaksi,
niin eihän tämä miestä liian rasita. Kummahan
olisi, jos ei koko pitäjä woisi tuhatta ruplaa mak-
saa; maksaahan tuon kelpo mies yksinäänkin.

Kyllä, kyllä! sanoi Eero. Tckisipä mieleni
tietä kuinka paljon tuota meidän pitäjässä joka
miehelle karttuisi; mutta minä olen aiwan huono
luwun<laökija.

Huono minäkin olen, »vastaisi Matti, mutta
ehkä tuosta kuitenkin selwän saisimme. Ensin
meidän pitää keskustella, minkä arroion jälkeen
maksu tulisi Mttawaksi. Jaetaanko ostettavan
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talon hinta joka talokkaalle weronsa jälkeen, eli
maksetaanko joka fawulta yhden werran?

Eipä se ole'kaan h,,lpa asia keskusteltawa,
wastaisi Eero; mutta toinen asia myös juohtuu
mieleeni, josta ei ole wielä janaakaan wirkitty.
Jos kaikkikin jo olisi toimitettuna, koulu-huoneet
rakennetut ja kouluttaja Pispan-oikeuden kautta
hankittuna, niin enväthän koulu-lapset, koulu huo-
neissa asua saattaisi; täytyisihän niitä päiwä-päi,
yo alta kouluun wiedä.

Mitäs joutavia puhut! sanoi Matti, oletko
sinä niin typerä, ett' et sitä artoaa, että pitkän
matkan takaiset lapset sillä tawalla koko päiwänä
eiwät luoluun joutuisikaan?

Sitähän minäkin arwelin, sanoi Eero, ja
täytyisihän niille sitten rakentaa asunto-huoneet
koulun wiereen?

Ei suinkaan! watztaisi Matti. Joskoulu ra-
kennetaan johon kuhun kylään, niin saattaahan kylä,
laisten kanssa keskustella, että lapset saisiwat asua
heidän tuwissa, sillä eihän huoneet siitä pahene.
Onhan selin hywä, että lapset, koulusta pois-olles,
saan, omat niin kuin wanhempain hoidossa, sillä
ei koulussa päiwä-kauden opeteta.

Kaypihän sekin laatuun, sanoi Eero, mutta
sitten pitää heille ruokaa ostettaman.

Ei suinkaan! wastaisi Matti. Kirkko-tiellä
mentäisiin lapsiamme tervehtimään, ja samalla
matkalla »veisimme heille aina wiikon muonan,
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samalla tawalla kuin nytkin, koska lapsiauime rip-
pikoulussa pidetään.

On se niinkin, lausui taas Eero, mutta sit-
ten hyö eiwat saata kotona olla, ja aina heistä
pieninäkin wähin apua on, niin kuin sanan laskus-
sa sanotaan: apu hiiren pojasta> saatikka
sitten ihmisen lapsesta.

Mikäpä apu niistä on? kysyi Matti. (Simat*

hän niin pienet lapset wielä työtä tehdä jaksa, ja
jos hyö koulussa ollessaan tarmitfemat ruokaa,
niin eihän ne kotonansakaan ilman elä. Jos hyö
parin wuotta koulussa käywät, niin siinä on jo
tarpeeksi, ja eiwäthän kahden- eli kolmen-toista
wuoden wanhat lapset wielä paljon työllänsä ta,
lon matoja kartuta.

Jos eiwät muuta tekisi, niin hoitaisiwathan
muita pienempiä lapsia, ett' ei muuhun felpaama
ihminen tarwitsisi lapsen-hoitajanakotona olla, »vas-
taisi taas Eero.

Ei missään koulussa sydän-kesällä lueta, sanoi
Matti, ja silloin lapset omat aina kotonansa, ja
kesällähän meidän kiireimmät ulkotyöt omat tel)tä'
wät. Mutta kyllähän esteitä aina löytää, joka
niitä maan kerran etsimään rupeaa. Olkoon
siiten asia sillaan, multa waroita itseäsi, ett' et ka-
tumaan käänny, jos asian koettelemata jätät. Jos
lapsia on Paljon, niin käyköön wanhin ensin ai-
kansa koulussa, ja hoitakoon sillä ajalla sen M,
seinen nuorempia siskojansa, ja niin yhä eteen-
päin. Sillä tawalla on jokaisella aikaa koulussa
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käydä, ja loton» olewat lapset ciwät kuitenkaan jää
hoitajala.

Wiisas olet. Matti! neulomaan, sanoi Eero,
mutta elä suutu jos minä sinua wastustan. Silla
kunkin asian pitää perin-pohjin . keskusteltaman, jos
siitä selwää tahdotaan. Mutta sinä lupaisit mi-
nulle selittää, kuinka paljon siitä talon hinnasta
kultakin mieheltä tulisi maksettawaksi. koittele'»
pas nyt jos siitä selwän saisit.

Niin se oli, sanoi Matti. Myö keskusteltiin,
pitäneekö talon hinta jaettaman tasan joka sawul»
len, eli jos se olisi maksettawa joka mieheltä we,

ronsa jälkeen. Eikö niin?
Niin kyllä, sanoi Eero; mutta eiköhän jako

»veron jälkeen ole sopimatvin, sillä joka miehellä
on koulusta yhtä suuri etu, ja sen jälkeenhän mak-
sukin pitäisi lankeeman. Arwattawahan se on, että
sillä taivalla suurempiin taloin asukkaat tulisiwat
maksamaan liian paljon, waikka niillä ei koulusta
ole enemmän hyötyä, kuin wähempiinkään taloin
isännillä. Toiseksi wielä suurimmat tilat oivat
herroin hallituksessa, ja ne niin muodoin tulisiwat
runsaammin maksamaan, waikka heillä ei ensinkään
hyötyä olisi semmoisesta pitäjä-koulusta.

Wäärin et suinkaan puhu, Eeroseni, sanoi
Matti; mutta jolla on suurempi talo, sillä on
myös suuremmat tvärat, ja jos et herrat tahdo mei-
tä auttaa niin tässä kuin muissakin asioissa, niin
ei myö omin neuwoin päästä ei puusta papuun.
En minä tiedä mistä minä olen sen päähäni saa,
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»nit, mutta hywää toiwoessa minä luulen, että
kaikki meitä auttamat, kuin Maan apua pyydetään.

Onnellinenpa kyllä, jos niin olisi, sanoi ©ero,
mutta ei maa aina matoja enennä; jos on maata
jolla-lulla enemmän, niin woipi niitä olla »velkoja-

kin, ja monasti on isomma» talon haltija Förment'
pi kuin pienemmän.

No! Eihän meidän tarwitse tästä asiasta niin
paljon wäitellä. Eihän se sillä lvielä ole päätet-
ty, joS kohta myokin olisimme siihen asiaan yhteyn,
tyneet; jaetaanpa sitten niin, että kukin sawultansa
tulisi yhtä-paljon maksamaan. Koulu on meille
tarpeellinen, se on asian päätös; sillä jos emme
itsellemme oppia neuwottele, niin myö aina jääm-
me ala-ikäisten armoon, ja täydymme aina her-
roilta kussakin asiassa neuwoa pyytää; mutta jos
olisi meilläkin oma tietomme, niin olisimme heidän
kanssa yhden-arwoiset, emmekä tarwissisi omissa
asioissamme heiltä apua hankkia, eikä heidän wai-
wansa kalliilla rahalla palkita.

Tosi kyllä! wastaisi Eero, useimmin heidän
neuwonsa eiwät ole niin hyroät, kuin ne oroat
kalliit.

Minun mielestäni olisi parhain, sanoi Matti,
että talon lunastus-rahan kokoisimme useampana
wuotena. Maksu, sillä taivalla jaettu, ci niin pal-
jon tulisi rasittamaan. Jos häntä miitcen »vuo-
teen jakaisimme, niin kalsi-sinaa ruplaa tulisi wuo-
sittain maksettawaksi. Meidän pitäjässä on kaksi-
sataa ja wiisi-fymmcntä sawua, ja jos kaksi-sataa
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i
hopia-ruplaa näille jaetaan, niin jokaisesta tulisi
maksettawaksi Fal;beFfan<Fwmmenfä kopeekkaa.

Main tulee se niin korkialle nousemaan? ky-
säisi Eero, johan se on liki kolmet ruplaa paperissa!

Eihän sitä määrästään »vähenemään saa, sa-
noi Matti, mutta eihän tuo minusta niin hirmui-
selta näytä.

Kylläpä sitä jo siinäkin on rahaa, sanoi Eero.
Eihän mitään ilman saa, lausui Matti. Luu»

letkos siitä maksusta itsesi köyhtymän?
Ei suinkaan, wastaisi Eero, maan eihän sitä

niin paljon pitäisi tuleman joka miehelle mafset,
lamaksi. Eikö meidän pitäjässä löydy enemmän,
kuin kaksi-sataa ja wiisi-fymmentä sawua? Onko sii<
hen lukuun Kappelikin pantu?

En, wastaisi Matti, ole Kappelia tähän lu-
kuun ottanut, sillä minun mielestäni olisi eri koulu
molemmille tarpeellinen, siitä syystä, että, josKap«
pelimiesten kanssa yhdessä koulua rakentaisimme,
monelle taitaisi tulla liian pitkä matka käytäwä
kouluun.

Ei sitä auta katsominen, sanoi Eero, kyllä
kaiketi se on parempi Kappelilaiötcn kanssa yhtei-
sesti koulua rakentaa, sillä se niin muodoin tulisi
huokeemmaksi. Tiedätkös kuinka monta sawua
Kappelissa on?

Minä olen kuullut niiden olcwan noin puolen,
toista sadan paikoilla, wastaisi Matti?

Kuinka paljon sitä sitten tulisi joka miehelle?
kysyi Eero.
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Odo!a'pas, luin minä koittelen tuota tafatUa,
wastaisi Matti. Sitä tulisi
noin wiiden-kymmenen kopeekan paikoille.

Sen rahan minä luulen pian kunkin miehen
woiwan maksaa, sanoi Eero. Kyllä minä jokohta
rupean sinun kanssasi yksiin tuumiin. Kuin nyt jo
tämä asia näkyy oleman selitettynä, niin en moi
nähdä, mikä enää esteeksi saattaisi tulla. Käy-
däänpä sitten ensi pyhänä pappilaan. Tänä pai-
wänä on ketzki-miiklo, lausui Matti, ja pyhään roiela
on pitkältä aikaa. Mitäs, jos ajaisimme nuo kaksi
»virstaa jo huomenna?

No, pane sitten warsasi aisoin 1 kyllä minäkin
pian ruunani waljaifiin saan, sanoi Eero.

Saanalla mielellä, naapurini! wastaisi Matti,
lähden minä tätä asiata toimittamaan, ja jos mi*
tiun manaat silmäni näkewät sen asian toiwoni jäi»
feen oleman päätettynä, niin minä sydämmestäni
liitän Jumalala, jakuolen, tietäen minunkin maail-
massa jotalin turnaa tehneeni.

Näin kirkon-mies Matti Ilmonen naapuri-
nensa jutteli iltachämärässä, ja huomes-aamuna hyö
jo ajoimat pappilaan, Rowastin kanssa keskustele-
maan, ja heidän rakastettu manha opettajansa ilolla
luuli heidän asiansa. Eikä kauwan wiipynytkään,
ennen kuin kaikki pitäjan-miehet oliwat myötyneet
Pitäjä-loulun rakentamiseen. Ia tuskin oli wielä
w>isi wuotta kulunut, luin jo oli heidän koulunsa

5
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malmtina. Wielä monta wuotta eli Matti naa<
purinensa, ja iloin mielin katseliwat, kuinka heidän
omat ja muiden lapset koulussa wahwistuiwat sii<
wossa ja tiedossa. Ia itse oliwat muilta pi>
tajan asukkailta rakastetut ja kunnioitetut aina kuo<
lema<päiwäänsä asti.



Ukkosesta H. E. örstediltn,

Ruotsista Euomenncttu.

Usiammat ihmiset peljästyivät ukkosen ilmasta; hyö
kauhistumat, kuullessansa sen wahwaa jylinätä ja
nähdessänsä sen leimauksen puut musertaman ja
kirkot ja talot polttaman. Sitä enemmin kuin il;*
minen on ymmärtämätöin ja oppimatoin, sitä e-
«emmin hän pelkää ukkosta, niin kuin muitakin
luonnon woimia; mutta koska hän on Jumalalta
pantu olemaan koko; luonnon Herrana ja hänen
kuwanansa maan päällä, niin hän yhä enemmin
jcirjellänsä kaikki luonnon »roimat lu.lii ja tiedol,
lansa heitä »vallitsee. Moniaat näistä »voimista
hän käyttää hywäksensä: hän on pannut tuulen
merellä laittaa kulettamaan rannasta rantaan, ja
hän on myllyt ja muut saltvantonsa kosken pyör-
teheseen rakentanut. Toiset taas luonnon »voimat
hän on tiedollansa tehnyt mahingoittamattomiksi,
niin kuin tulen ja pakkasen. Ukkosenkin, jota
hän ennen kauhistuksella kuuli, on hän saanut
»vaarattomaksi maro-keinoillansa, joista tässä nyt
moniaita sana tulee sanottamaksi.

Ihmiset peljästyivät tamalliseöti enemmin «F*
kosen jylinästä, kuin sen leimauksesta, maikka tä-
mä ainoastansa saattaa »vahingoittaa. Leimaus en-
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nättää pikemmin näkimiin, kuin jylinä fortiin,
aiwan niin kuin pyssyn taikka tykin laukaistessa
tuli näkyy, ennen kuin paukaus kuuluu; ääni ni-
mittain kulkee wähän hitaammin ilman läpi for?
wiin, mutta tuli näkyy niin joutusasti silmiimme,
ett' ei sitä saata arwata'kaan. Sen tähden minä
silmilläni näen tulen samassa kuin pyssy lanas-
taan, waikl' ei paukaus wielä kuulu. Kuta kauem-
pana sen wuoksi ollaan tykistä eli pyssystä, sitä
pitempi aika kuluu tulen ja paukauksen wälillä.
Jos nyt tarkoin tunnetaan kuinka kaukana meistä
lykki eli pyssy on, ja kädessä pidetään lakkari kello,
joka näyttää sekunnit, taikka jos nämät muuten
määrätään, ja sen jälkeen katsotaan, kuinka monta
sekuntia kuluu tulen ja paukauksen wälillä, niin
satetaan siitä tatuoittaa, kuinka paljon matkaa ääni
kulkee sekunnissa.

Sitä aikaa, jonka penteli tawallisissa, suurim-
missa seinä kelloissa tarwitsee, heiluetzsansa yhdeltä
puolelta toiselle, sanotaan sekunniksi. Jos myöskin
riipustan pienen painon, esimerkiksi awaimen, 40
tuuman pituiseen rihmaan, ja annan sen Inljaaéti
heilua edes ja takaisin, niin joka heilaus merkitsee
sekunnin.

Nyt on yawaittu että ääni wiipyy 31 y 2 se-
kuntia penin-kuulman matkan kulteissa, wähän enem-
min eli »aiemmin, sen jälkeen, jos ilma on läm-
piämpi eli kylmempi, taikka jos tuuli on myötäi-
nen eli »vastainen. Sen luwun jälkeen ääni kulkee
puolen peninckuulmaa 15'2 sekunnissa, ja neljännet
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sen noin 8 sekunnissa, joka tekee 570 kynärää yh-
dessä sekunnissa. Jos siis koko minuutti (60 se-
kuntia) kuluu ukon leimauksen ja jylinän toältUä,
niin on ukkonen kahden penimkuulman takana; jos
taasen puoli minuuttia (30 sekuntia), niin penin-
wulman, ja niin edes-pään. Kuin nyt »varotaan,
jos jylinän ja leimauksen wäli«aika lyhenee taikka
pitenee, niin siitä hawaitaan, jos ukkonen Ilkenee
taikka etenee. Kuta pikaisemmasti aika leimauksen
ja jylinän wälillä wähenee, sitä pikemmin likenee
ukkonen; pitääpä silloin ryhtyä waro-keinoihin, jois-
ta tässä kohta tullaan mainitsemaan. Kuitenkin
saatetaan tässä waarin-ottamisessa ukkosen likens
miseötä erehtyä, jos ukkonen, niin kuin usiasli ta-
pahtuu, alkaa käydä usiammalla haaralla yhtä ai-
kaa, niin että nämät yhtäaikaiset, ufiat leimauk-
set ja paukaukset hämmentäwät waarin-ottajaa.

Luonnon-tutkiat oroat koetuksi liansa päässeet tun-
temaan ukkosen-lulen luonnon, niin että hyö saat-
tawat häntä Mähin suunnitella; maikka tämä kei-
nolla saatu ukkonen on samasta armosta sitä luon,
nollista suhteen, kuin ihmisen puhuminen on myrskyn
puhallusta suhteen. £)mpa kuitengin meille jo
fylla hywä, että olemme tulleet tietämään sen kei-
nolla saadun, ja sen luonnollisen ukkosen-liekin Of
lewan samasta luonteesta. Maikka eri rooimasta.
©itä kumpaisessafi waikuttawaa salaista woimaa
kutsutaan Lietteeksi, eli mieraalla kielellä: Elek-
trikeetaksi, ja on niin moimallinen, että hän
kauhialla kiiruulla kulkee metalliin läpi, niin kuin:
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kullan, hopian, raudan, kuparin, tinan, lyijyn ja
muiden, niin että hän yhdessä silmän-räpäyfses-
sä kulkee näitten läpi waikka penin-kuulman mat,

fan; nopiasti hän myös kulkee »veden läpi, mutta
hywin hitaasti kilven, lasin, willan, silkin, ja ai*
man kuiwan puun; mutta jos puu kastuu, niin
märkyyden Umoksi hän kulkee aiwan nopiasti tä<
mänkin läpi. Ne aineet, joihen läpi hän wikke,
lätzti kulkee,kutsutaan hywiksi johdattajiksi, ja
ne, joista hänellä on enemmän eli wähemmän »vas-
tusta eli estettä kulussansa, kutsutaan kehnoiksi
johdattajiksi. Siis on esimerkiksi rauta, wasli,
wesi ja kastunut puu hywät johdattajat; jota
»vasten kiwi, pihka ja kuiwat puut omat kehnoja
johdattajia. Koska ukkosen tuli taikka säde ta-
paa yywan johdattajan, joka on tarpeeksi asti
suuri, esimerkiksi suuren rautahangin, niin se ful*
kee sen läpi ilman wahingoittamata ja johdattaja
ei waristukaan; mutta jos johdattajalta puuttuu
tarpeellista kokoa, niin se »varistun, laitta sulaa,
eli palaa ja muuttuu kokonansa höyryksi: niin ta-
pahtuu esimerkiksi pienen rauta- eli lyjy-murun fans*
sa. Waan jos ukkosen-tuli tapaa kehnoja joh-
dattajia, niin se tatvallisesti heidät murentaa;
sen-tähdenpä metsässä nähdään aina puita, jotka uk-
kosen ilma on rikkonut ja silponut. Ukkosen lie-
kissä ei ole muuta mitään kuin tämä leimahtama
woima, Lieke eli Elektrikeetta; puhe ulon-kiwiö-
tä, joita yhdenkertainen kansa luulee ukkosen sä-
teessä lankeawan Saimaatta maahan, on aiwan tyh,
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jd puhe, ja nämät kiwet eiwät ole muuta mitään
luin maata eli hiekkaa, jota tämä luonnonmoinm
on sulattanut ja limeksi muuttanut. Ukkosen
säde aina halajaa ja etsii parasta, niin kuin myrs
korkeinta johdaltajala,että fen kautta päästä ilmasta
maahan eli »eteen. Kuin nyt tietään, että ukkosen
jylinäei ketään wahingoita, maan ukkosen leimaus eli
säde, ja kuin wielä lisäksi tietään, mikä tämän sä-
teen luonto on, ja mimmoisten ainetten läpi tämä
paraasti ja mielulkaammasti kulkee, niin on seu-
raamat neumot merkittömät.

Kaswawa puu, jossa on paljon mehua ja
märkyyttä, on jolsiki hywä johdattaja ja saattaa
paremmin ulon-tulta, luin ilma, jossa ei ole niin
paljon märkyyttä; minkä Vuoksikin liekki ilmasta
pyrkii puihin. Ihmiset ja elämät otrat wielä pa-
remmat johdattajat kuin puut, ja fen tähden vk
lon-tuli näistä tarttuu läsnci-vlewiin ihmisiin ja
elämiin. Tästä nähdään, ett' ei koskaan pidä uk-
kosen ilmassa puihen alla suojaa etsimän, sillä ufon»
säde tarttuu ilmasta puuhun, joka häntä paremmin
johdattaa luin ilma, ja puusta taas samasta syys,
lä ihmiseen tahi elämään. Heinä- ja vlki-pielekset,
ukomsateesta kastuneet, omat hywät johdatta-
jat, ja sen wuoksi määrälliset suoja-paikat. Miesi,
maalla makaama eli istuma, on ukkosen ilmalta
»vähemmin tarkoitettu, luin seisoma, tämä taas
»aiemmin, luin ajama eli ratatztarra; sillä ukko-
sen säde yhtä hymistä johdattajista aina etsii kor-
keimman, jofa on häntä likirnä. Www ilen
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hädässä itse-kukin löytää* helposti, missä hänelle
mnvallism suoja on, kuin maan muistaa, etta uh.
kosen säde pyrkii korkeimpaan johdattajaan yhtä-
letuista, ja paraimpaan yhtäkorkeista, ja että han
matkallansa hyppää kehnommasta johdattajasta pa-
rempaan, jos tämä matalampikin olisi. .Auoncit- :
ten siwulla ei pidä tunkeutuman likelle sade',kou»
ruja ja märkiä seiniä, sillä jos ukkosen säde fäi>pl
huoneeseen, niin hän helposti hyppää likellä seiso-
maan ihmiseen. Huoneitten sisässä pitää kartta-
man rauta-kapineita ja uunia, enimmiten jos uuni
lämpiää, sillä sawu ja karsta ornat joksiki 1} ty mät
johdattajat; p«ras on olla kaukana seinästä ja
akkunoista. Kuin on ukkosen ilma tulemassa, niin
on paras sammuttaa tulen uunissa ja kiinittää pel-
lin tahi lakeisen, sillä nousewa sawu on hymä
johdattaja ja saattaa niin muodoin metää ukko-
sen säteen huoneeseen. Jos ukkonen on aiwan li-
kellä, niin ei pidä tulta medellä sammuttaman, silla
tästä nousemat höyryt omat mielä paremmat joh-
dattajat kuin sawu. Kaupungeissa ja suurissa kyi
lissä, joissa monta uunia yht' aikaa lämmitetään,
oroat nämä maro-keinot liialliset, sillä usiat samu-
patsaat hämmentämät ukkosen, mietellen sen sädettä
monelle haaralle. larmellä ollessa wencellä, on
paras ottaa alas purjeen ja maston, jos se on ir-
tonainen; jos se taas on kiintonainen, niin pitää
karttaman sen seutuja, eli niitä paikkoja, joissa on
n.chtämästi paras johde ukkosen säteelle. Sa-
masta syystä miirit ja muut laitokset, maskesta ja
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raudasta tehdyt, kirkkoin harjoilla ja kellotapuliin
tutkaimissa ainoastaan wahingon tuottanut, sillä
hyö wetäwät ukkosen säteen ilmasta luokseen ja
siitä saattaa kirkko syttyä tuleen. Tässä pitää
muistaman, että edellä mainitut waromiset eheät
ole tarpeelliset muulloin, luin koska ukkonen on
aiwan pään ylitse taikka aiwan likellä, joka hawai-
taan äsken mainitusta waarin ottamisesta ajawku-
lusta leimauksen ja jylinän wälillä. Mutta ei sil-
loinkaan tarwitse hätäillä, jos ei saateta kaikkia
waro.keinoja täyttää, sillä tuhannet ukon-pilwet
faattaroat liikkua paikan ylitse, ilman ketään wahin-
goittamata. Waro«keinoin täyttäminen, missä mah-
dollinen on, on järjellinen; mutta ylellinen pelko
ukkosesta sotii sekä järkeä että Jumalaan turwaa-
mista wastaan.

Ottipa jo tultu tietämään, että huoneet ja
rakennokset saatetaan pelastettaa ukkosen wahingoit-
semisesta ukon-syötöillä eli semmoisilla johdat,
taj illa, jotka wiewät ukon«säteen maahan, weteen
eli muuhun wahingoittomaan paikkaan, jossa se
raukiaa ja sammuu. Nämät ufon* syötöt laite-
taan sillä taivalla, että katolle pannaan forkia rauta-
kanki, ja siitä liitetään rautainen eli maskinen joh-
de aina maahan asti; tahi limitetään takka-torroeen
ja katon pintaan joku kahden eli kolmen jalan le-
wyinen wahwa waski-pelti, joka sitten jatketaan
samallaisilla pelleillä seinää myöten maan sisään;
ukkosen säde kulkee tätä myöten huonetta wahin-
goittamata. LaiwoiSsa kuletetaan tämä ukon. sy öt tö
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iii johdattaja maston päästä laiwan katolle, ja
tästä laiwan siwua myöten heteen; samalla tawoin
maahan kirkko-tornin ja kello-tapulin päästä.

Vhdeksän-kymmentä wuotta on siitä kulunut,
kuin ukkosen-syötöt saawutettiin. Niiden tarpeelli-
suus kaikissa korkeissa rakennoksissa on monen ta-
pauksen lautta todistettu, ja yli koko maan-piirin
jo rakennoksiin niillä »varustaminen on leivitetty ja
latvaksi otettu. Sen lähdenpä nyt ei kuulu'kaan
enciän niin monta sanomaa ukkosen tulen wahln-
goittamisista, kuin ennen wanhaan. Tämä on siis
yksi niistä suurimmista wvitoista, joita äly on ihmis-
kunnalle hankkinut, ja se miesi on iki muistettava,
jolle Jumalan armo antoi tämän keinon keksiä.
Sen nimi oli Benjamin Frankliini, Pohjois-
Amerikasta. Hän oli muutenkin isänmaatansa
rakaötawa miesi, joka neuwvnpiteillänsä ja kokeil-
lansa suuresti auttoi isän-maatansa Englantilais-
ten orjuudesta. Tästä kumpasestaki syystä hänen
kurvansa alle kirjoitettiin runo Latinan kielellä.
Suomeksi näin kuuluwa:

"Saimaalta ryösti hän tulen, ja wallan »ai*
likkoloilta".

Ilman muita Benjamin Frankliinin toimitta-
mia kirjoja löytyy Suomeksikin käätly se kaunis
neulon antaja: "Rikkauden awain ja onnen
ohjat".



Johdatus Meiseen Maa-Tietoon.

Alku-lause.

Järki on kallis lahja. Jumalalta ihmiselle annet-
tu, että hän sitä saattaisi käyttää omaksi hyödyk,
senja ja Jumalan tuntemiseksi ja kunniaksi. Näin
sanoo Apostoli Paawali (Ap. Teot I?.- 26, 27):

"Jumala on tehnyt kaiken ihmisten suku-kunnan,
että heidän piti Jumalala etsimän, jos he hänen
laitaisit tuta ja löytää; waikka ei hän tosin ole
kaukana yhdestäkään meistä". Waan mistäs pitää
Jumalala etsimän, koska hän ei ole kaukana yh<
desiäkään meistä? mistäs hän löytään? Tähän
Nastaa sama Apostoli (Rom. 1: 19, 20): "Se
kuin laitaan Jumalasta tuta, on ihmisille tiettäwä;
sillä Jumala ilmoitti sen heille, ja hänen näky-
mättömät menonsa, nimittäin, hänen ijankaikkinen
woimansa ja lumaluudensa nähdään hänen teois-
tansa". Tämä Maa, jonka asukkaat me ihmiset
olemme, ja koko Maailma on Jumalan käsi-aloja,
ja sen tuntemisesta saavi ihminen paljon tietoa
Jumalasta. Sillä Maailman rakennoksesta tulee
hän tietämään, kuinka järjellisesti Jumala kaiM
on asettanut ja kuinka voimallinen hän on.
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Tässä aineessa on toimitettu tämä seuraawa
kirjoitus, jota olemme kutsuneet "Johdatukseksi
yleiseen Maa-tietoon". Tässä neulotaan:
minkä muotoinen Maa on, mistä päiwän ja yön
saamme, mikä Aurinko on, jolta tulee meille »aio
ja lämpymä, ja wiimmefsi minkä kaltainen Maan
pinta on, josta saamme elatuksen ja werhomme.

Maan Mnoto.

Maa on ymmyrkäinen, melkeen kuin kerä, niin
muodoin kuitenki, että hän on wähä litistettynä
taikka littiämpi kumpasessaki, sekä pohjoisessa että
etelä-päässänsä. Että Maa on ymmyrkäinen on
monetta tawalla todeksi löydetty. Koska esimerkiksi
joku, matkustaissansa merellä taikka lawealla tasa-
selta kedolla, likenee jotakuta kuorta eli korkiata
rakennoöta, niin hän näkee näistä ensiksi ainoas»
taan ylimäisen tutkaimen; mutta, aina likemmäksi
tultua, ilmauntuu wähitellen enemmin ja enemmin
koko kappaleesta, siksi kuin se luonansa näkyy koko-
nansa. Tämä Maan ymmyrkäisyys on myös sii-
hen syynä, että, koska seisomme meren rannal»
la ja odotamme lahoaa tulemaksi, me nähdään er-
sistä maston nenän, siitä koko maston ja wiimmein
itse laiwan, joka näyttää niin-kuin sukeltawan me-
restä. Waan jos maa olisi tasanen, näkysi lai-
wa jo ensi hawainnossa kokonansa. (Sama to-
distetaan myös siitä, että jos joku purjehtii
länttä kohden aina edemmäksi ja edemmäksi, niin
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hän tulee wiimmein itä-puolelta jälleen lähtö.pai,
kallensa.

Meidän silmistä ei Maa näytä olehan ym-
myrkäinen, sillä löytyyhän Maan päällä montaki
loukkaa: tuolla on ketoja, tuolla järwiä,tuolla taa-
sen mäkiä, taikka wuoria ja tunturia; muutenki
o» Maa uähtöwästi littiä kuin lautanen! Jos
näin silmin tahtoen kieltäisimme Maan olewan ym<
myrkäisen, niin erehtyisimme suuresti; sillä mi»
ta nämät näin pienet lonkat, kuin mäet ja tuntu-
rit, laaksot ja järwet, haittaawat niin suurta kap-
paletta kuin Maa on? yhtä paljon kuin aallot
meren pintaa tasasena olemasta. Eiwätpä pienet
kolot ja röykelmätkään haittaa puu-palloa ymmyr-
käisenä olemasta. Ia jos Maa meistä näyttää
olewan littiä, niin pitääpä meidän muistelleetta
meidän silmä-alamme on niin mahdottoman pieni
Maan suuruutta suhteen, ett' ei siitä woi mitään
päättää.

Maan Liikunto.

Maa liikkuu Auringon ympäri lanteesta itään,
päin suuressa tarhassa. Jos rihman yhteen pää-
hän solmitaan kiwi taikka muu paino, ja rihman
toisesta päästä tämä pyöritetään käden ympäri,
niin saadaan selwitys tästä Maan liikunnosta;
tässä on nimittäin se pyöriwä kiwi Maan asei,
mesta ja käsi, joka rihmaa hallitsee, on Auringon

6
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siainen. Ei kuitenkaan Maa ole millään näkywäi-
fcHä siteellä kimitetty Aurinkoon, maan hän pyörii
sen ympäri irtonaisena ilmassa, ainoastaan hoidel-
tu luonnon erinomaiselta. Jumalalta annetulta, moi*
malta, joka ei päästä häntä poikkeamaan siitä ker<
ran määrätystä tarhastansa Auringon ympäri. Eikä
tämä hänen tarhansakaan ole aiwan pyöriä, »aan
on wähän soikea; eikä Aurinko ole ihan tämän
keskellä, niin kuin käsi on siinä äsken esi-merkiksi mai<
rutussa kiwen tarhassa, maan likempänä sen yhtä
päätä, niin että Maa on tässä tarhansa päässä li-
kempänä Aurinkoa, kuin toisessa. Tästä se tulee,
että Maa taimen aikana on tarhassansa likempänä
Aurinkoa kuin kesällä, ja kulkee siis nopiammasti;
sen lähdenpä meillä Syksyt ja Salmet owat lyhyen,,
»nät, kuin Kewäät ja Kesät. Tämän liikuntonsa
Auringon ympäri päättää Maa 365 wuoro-kaudes<
fa, 5 tiimassa, 48 minuutissa ,ja 48 sekunnissa,
jota aikaa me yhteensä kutsumme Wuosi-laudel»
si taikka Ajast-ajaksi.
Muistutus. Koska tawallisetzti Wuosi-kausi mää'

rätään ainoastansa 365 wuoro-faudeksi,
ja Maa kuitenki juoksussansa wiipyy,
niin kuin nähty on, enemmin aikaa, niin
karttuu näistä lisä-hetkistä, jotka tawal<
lisinä wuosina eiwät tule lukuun, nel<
jässä wuodessa koko wuoroekausi, taikka
wähää »vaille 24 tiimaa. Sen tähden
lisätään joka neljättä touotta näillä lisä-
hetkillä, josta syystä tätä muotta kut-
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futaan Karkausvuodeksi, jaonwuo-
ro-kautta pitempi kuin lawalliset wuodet,
eli 366 wuoro-kauden pituinen. Sen
lähdenpä Karkaus-wuosina Helmikuu saa<
pi 29 päiwää: tawallisina wuosina on
hänellä ainoastansa 28 päiwää.

Waan yht' aikaa kuin Maa juoksee Auringon
ympäri, pyörii hän myös ympärinsä, samalla lail,
la kuin kerä, jota wiskataan ilmaan, menee etehen»
päin ja yht' aikaa pyörii ympärinsä. Jos lyötät»
sun ymmyrkäisen puu-pallon kumpaseenki wasta-
päähän nawat, joidenka päällä seisallaan tätä pal-
loa pyöritettäisiin ympärinsä, niin säätäisin tästä
Maan liikunnosta jonkunlaisen ymmärryksen, kuin
waan muistettaisiin, että Maa liikkuu irtonaisena,
eikä hänellä ole tämmöisiä näkywäisiä napoja,
waan että luonnon erinäinen woima antaa hänelle
tämän wakinaisen liikunnon, että hän pyörii niin
luin napojen warassa.

Paremmin ymmärtääksemme Maan ympärinsä
pyörimistä, saattaisimme sitä werrata Myllyn-rat,
taan pyörimiseen. Myllyn-ratas nimittäin pyörii
akselinsa ympäri, jota kantawat tämän päässä
olemat nawat. Niin laitaan myös ajatella Maal,
la vlewan semmoinen akseli, jonka ympäri hän
pyörii, ja sen kumpasessa päässä oleman nawal,
joitten warassa Maa kääntyilee ajatellun a k se,
linsa ympäri. Tätä akselia ja näitä napoja ei
löydy itse-asiassa, maan näistä puhutaan tässä
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wertauksella. Tätä akselia ajatellaan kulkewaksi
Maan läpi Pohjan ja Etelän wälillä, niin ettäsen Marcoista on yksi aiwan Pohjantähden alla ja
toinen tämän wasta-päätä Etelä<tähden alla. Maa
Fäänfätyftyb akselinsa ympäri lanteesta itään ja
hän päättää tämän käännöksensä 24.ssä tiimassa,
joka maan-pyörimisen aika kutsutaan wuoro-kau-
deksi.
Muistutus. Joka wuoro-kausi jaetaan päi/

wään ja yö hön, ja on siis kumpascllcki
sowitettul2 tiimaa: joka tiima jaetaan
60 minuuttiin: joka minuutti 60 se-
kuntiin; sekunti on pienin mitta ajan
luwussa.

Näistä kumpasistaki Maan liikunnoista synty-
ivät ne waiheet, jotka tuottawat koko luonolle ilon
ja elämän. I:siksi tulee Maan pyörimisestä akse-linsa ympäri päiwän ja yön roaihe. Sillä se
puoli Maasta, joka sen pyöriessä on Aurinkoa koh-
den, naulitsee Auringon walosta, ja sillä on siissilloin päiwä, waan toisella maan puoliskolla on
samalla aikaa yö; ja kuin taasen tällä puoliskolla
»vuorollansa. Aurinkoa kohden ollessansa, on päi-
wä, niin ensin mainitulla puoliskolla on työ, ja niin
aina wuorotellen. Silmistämme ei näytä Maa
pyörimän, eikä liikkuwan, waan näyttää niin kmn
sitä wasten Aurinko juoksisi Maan ympäri ja
siitä tulisi päiwän ja yön waihe. Sen tähden
sanotaanki yhteisessä puheessa Auringon nouse-
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wan, koska päiwä koittaa, ja Auringon las-
keuman, koska yö alkaa, Maikka itse>asiassa Au-
rinko on aina siallansa ja Maa liikkuu; tässä kum.-
pasessaki puheen parressa on siis kokonansa erehytz
syynä; niin myöskin ennen luultiin, ja eikä olekaan
enempi aikaa, kuin kolme, sataa wuotta siitä, kuin Äo*
pernikus niminen Luonnon,tutkia keksi Maan
»vakinaisen kulun. Kuin nyt Maan pyöriminen
tapahtuu lanteesta itään, niin nähdäänkin Aurin,
gon nousewan idästä ja laskeuman länteesen, ja täs,
ia tulee, että joka itäisempi maan-paikka saapi en,
nen puolttpäimänsä, kuin joku länteinen. Niin on
esi-merkiksi Wiipurissa ennen puoli-päimä kuin Hel,
jmgissä, ja Helsingissä ennen kuin Turussa, ja
min edes-päin. Tämä tulee siitä, että itäiset pai,
kat Maan pyöriessä käännetään ennen Aurinkoa
kohden, kuin lanteiset. Ne Maan-paikat taasen, jot-
ka olemat yhden kohdan Pohjoisesta eteläänpäin,
saamat yksin nikoin puoli-päimänsä. Jos nyt we-
detään yhdestä katrasta toiseen kumpuiselle puo-
lelle Maata piiri, joka jakaa Maa-pallon kahteen
osaan, Lä«teiseen ja Itäiseen, niin on kai-
killa paikoilla, jotka olemat tämän saman piirin
alla, yht' aikaa puoli-päimä. Tästä syystä kutsu-
taan tämmöistä piiriä Puoli-päimän-piiriksi,
taikka Puoli-päimäkkeeksi.

Jos nyt Maa pyörisi akselinsa ympäri pys,
tyssä aiwan kohdallansa, niin saisimat Pohjoisen
ja Eteläisen Nawan Malilla olemaiset keski,maat
ja niiden liki-seudut alin-omaa nautita Auringon sä-
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teistä, ja näillä paikoin olisi niin kuuma, ett' e»
ihmiset eikä eläimet niillä saattaisi asua, eikä mo»
hot kaswaa; ja sitä masten näiden keski-maiden
kumpaisillaki, sekä Pohjois- että Etelä-puolisilla mail-
la ei taasen mitään saattaisi elää ja kaömaa, näil-
lä paikoin oleman kylmyyden tähden. Sillä, mitä
enemmin kohta-päätä Auringon säteet lankeamat,
sitä kuumemmat ne omat, ja mitä enemmin lvi-
nosta, sitä wähemmin ne lämmittäwät. Täs-
sä tapauksessa olisi siis Maa aiwan autiona, yh,
dessä osassaan liikaisesta kylmyydestä, toisessa
liikaisesta lämpymästä. Mutta nyt kallisteleksen
Maa juoksussansa Auringon ympäri niin, että yh-
den ajan »vuodesta on yksi Maan puolisko, taik-
ka Pohjois- taikka eteläpuolinen, enemmin kuin
toinen kallistettu Aurinkoa masten. Tästä tn*
leekin että kumpasetki Maan-puoliskot »vuorollan-
sa saamat nautita Auringon kohtaisista säteis-
tä, ja että kesti-mailla eimät aina hänen säteen,
sä lankea niin jyrkästi kohdallensa, että vlisimat
polttamaiset. Näet tässä Maa-pallon kumauksen:

Se suora totitpa, joka näkyy pis-
tetyksi tämän ympyrän läpi, on
Maan Akseli. Akselin kumpa.
setzsaki päässä näkyivät tässä Maan
haluat, Tästä nähdään myös
että Maa ei seiso pystyssä »aan
»äijän kallellaan. Tämäpä waki-
nainen Maan kallistuminen on
myös syynä tilhen, että meidän

9t<li:aara.
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Maan puoliskossa, joka on se Pohjois puolinen, ke-
niaan alussa Aurinko näyttää niin kuin päiwä,
paiwältä ylemmäksi ja ylemmäksi nouscwan tai»
waalle, siksi kuin hän kesällä on päässyt korkcim-
mallensa, jollen hänen sateet lankeamat meille mcl'
feen kohti-päätä, ja taasen syksyn puoleen lasken»
»an niin, että hän talwella tuskin pääsee taitoaan*
rannan ylitse.

2:seksi syntyy taasen Maan kallistumisesta
meille wuoden ajat: fettat, Kesä, Syksy ja
Talwi. Talwi on meillä silloin, kuin Auringon
säteet lankeamat aiwan winoon, jollon meillä on
kylmin aika, ,R eroat, kuin Aurinko alkaa taiwaal'
le kohota, jollon ilma alfaa lämmetä. Kesä, kuin
Auringon säteet lankeawat pohjoiselle puoliskolle
nielleen kohti-päätä, jollon meillä on lämpimin ai-
ka, ja Syksy, kuin ne alkamat langeta taasen mi*
noon, jollon ilma alkaa kylmetä.

Jos ajateltaisiin Maan ympäri, lumpaisenki
katoan keski-wälillö, wedetyksi joku piiri, joka jakaisi
Maapallon kahtia. Pohjoiseen ja Eteläiseen
puoliskoon, niin jäämät tämän piirin alle kaikki
Maan keöki-paikat, joista äsken puhuttiin. Näil-
lä paikoin on aina joka wuoden ajalla päiwät ja yöt
yhtä pitkät, mutta kumpasellaki puolella tätä Ketzku
paikkaa, taikka Maan kumpasetzsaki puoliskossa,
omat he epä-tasaset, aina sen mukaan, kumpalienko
näistä puoliskoista on kallistettu Aurinkoa kohden,
ja miten se on kallistettu; niin että pohjoisella
puoliskolla on kewäillä, koska tämä puoli alkaa
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kallistua Aurinkoa wasten, pitemmät painut ja ly-
hyemmät yöt, ja mitä enemmin se kallistuu kesän
lähetessä, sitä myöten päiwät pitenevät. Syksyllä
taasen, koska etelä-puolisko wuorollansa kallistuu
Aurinkoa kohden, on pohjaisella puoliskolla pitem-
mät yöt ja lyhyemmät päiwät.

Waan ompa näilläki puoliskoilla kaksi kertaa
wuodessa päiwät ja yöt yhtä pitkät, silloin nimit-
täin, luin Maa pääsee kohdallensa, yhdelle taikka
toiselle puoliskolle kallisteltuansa, ja Auringon f*
teet lankeawat aiwan kohti-päätä sen äsken maini-
tun piirin päälle. Sen lähdenpä tätä piiriä kut-
sutaan Päiwän-tasaajaksi.

Ensi kerta wuodessa kuin Maa on kohdallan-
sa ja Auringon säteet lankeawat aiwan tämän Päi-
wän-tasaajan kohdalle ja kumpasessaki puolis-

kossa päiwät ja yöt omat yhtä pitkät, tapahtuu
21 p. Maalis kuuta. Tästä päiwästä alkaa poh-
joinen Maan-puolisko kallistua Aurinkoa kohden
ja Kewät alottaa meillä. Sen tähden kutsutaanki
tällä kertaa tätä piiriä Kewät-päiwän-tasaa-
jaksi. Nyt näyttää, kuin alkaisi Aurinko kohota
aina korkeemmalle tairoaaUa niin kauan, että hän
pääsee korkeemmallensa, joka tapahtuu 22 p. Ke-
säkuuta, jollon meillä on pisimmät ja lämpimim-
mät päiwät. Tässä näyttää Aurinko niin kuin
seisowan paikallansa monta päiwaä, jonka tähden
tälle kohdalle on ajateltu Vedetyksi Maan ympäri
piiri, yhtä tasan päiwän-tasaajan kanssa, ja kutsu-
taan tätä piiriä Kesäiseksi Päiwän-seisannoksi.
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Waan häntä nimitetään myös Pohjoiseksi Kään-
ne-piiriksi, sillä tästä piiristä kääntäytyy nyt
Aurinko Pohjois puoliskolta takasin-päin, ja alkaa
laskeutua taiwaalla, siksi kuin hän taasen pääsee
Päiwän-tasaajan kohdalle, joka tapahtuu 23
p. Syyskuuta, jollon päimä ja yö oroat yhtä
pitkät. Nyt tätä piiriä kutsutaan Syys?päiwän-
tasaajaksi, sillä tästä saakka kallistuu Eteläi-
nen Maan-puolisko wuorollansa Aurinkoa koh<
den ja Pohjoisella puoliskolla on nyt Syksy.
Tästä lähden näyttää meistä Aurinko enemmin ja
enemmin laökeutuwan tammalla siksi, kuin hän taa,

sen toisen kerran seisauntuu. Tämä sattuu 22
p. Joulu-kuuta. Tähän on myös ajateltu »ede-
tyksi Päiwän-tasaajan kanssa yhtä rintaa juok-
sema piiri, jota kutsutaan T a lwi seksi Päiwän-
seisannoksi; ja nyt pohjoisella puoliskolla on Tal-
loi ja lyhyimmät päiwät. Tätä kutsutaan myös
Eteläiseksi Käänne-piiriksi, sillä tämä on
Eteläisessä puoliskossa, ja tästä kääntyy Aurinko
nousemaan takasin-päin pohjoisen puoliskon puo-
leen ja meille alkaa kewät taasen lähestyä.

Mutta paremmin ymmärtääksemme tätä seik-
kaa, katsellaanpas seuraawata kuivausta:
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2.3 p. 3,,,'^kii,,^.

21 p. Kesä-kimto.

2! P. Soulu-
lmita.

''il p- M>!»li<lunt«.

Sama nyt näyttää, kuinka Maa, juostessa»-
fa soikeassa tarhassa Auringon ympäri lanteesta
itäänpäin, ei seiso pystyssä, waan wähä winossa,
niin kuin siwulla 66 sanottiin. Maan Akseli on
kurvattu sillä wiiwalla, joka Maan ympyrässä ful*
fee pitkin.päin, ja sen kumpasessaki päässä vleroat
haluat owat merkityt, Pohjois-napa />-pustai<
mella ja Etelä-napa e?puuötaimella. Päiwän-
tasaajan astimesta on taasen se wiiwa, joka on
ympyrässä roedetty poikki-puolin, kumpasenki Na-
to an keski 'wälillä. Kewäillä on Maa tarhassan-sa M-puustaimen kohdalla. Kesällä /c-puustaimen,
Syksyllä F-puustaimen ja Talwella ZVpuuStaimen
kohdalla.

Kuin nyt Maa juostessansa Auringon ympäri
aina seisoo kallellaan lanteeseen päin, niin siitä syn-
tywät meille mainitut ajat »vuodesta. Sillä koska
Maa on M-puustaimen jaK-puutztaimen kohdilla, niin
Auringon säteet lankeawat Päiwän-tasaajan kohti,
niin kuin kuwassa Auringosta kumpaankin kohtaan
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mietti) wiiwa näyttää. €en tolien, koska Aurin,
fo näillä fokilla on Maan keski-maita wasten,
oroat myös päiwät ja yöt, sekä itse keski-mailla,
että kumpasellafl puolella heistä, yhtä pitkät, taikka
kumpanenki 12 tiimaa. Jos tämä päiwän ja
yön tasaus tapahtuu Palmen jälkeen, niin on
meillä Kewät ja 21 päiwä Maaliskuuta.
Waan M-puustaimesta lähtein, ei Aurinko enää
pysy Päiwän-tasaajata wasten, maan nousee eneni*
män yläpuolelle häntä, niin että Ii puuntaimen
kohdalla Auringosta wedetty wiiwa, joka kuwailee
Auringon säteillen suuntaa, lankeaa sitä piiriä kot),
den, jota kutsuttiin Pohjoiseksi Käänne>pii-
riksi, Päiwän-tasaajan Pohjois «puolella. Sen
lähdenpä 21 p. Kesä-kuuta Pohjoisessa Maan
puoliskossa on Kesä, ja päiwät omat pitemmät
kuin yöt; jonka siaan Eteläisessä puoliskossa nyt
on Salmi, ja yöt pitemmät kuin päimät. Ku,
wassa nähdään, kuinka Pohjois,nawan likeiset maat
tähän aikaan aina »valaistaan Auringolta, waikka
Maa pyörii Akselinsa ympäri. Sen tähden onkin
M-Lapissa nyt päimä yhtä haawaa kolme kuu,
kautta pitkä, ja Tornion tuolla puolella päiwä ei
luhannus-yönä laskeumaan.

Waan jos päiwän ja yön tasaus tapahtuu
Kesän jälkeen, niin on meillä Syksy ja 23
päiwä Syys kuuta. Maa on nimittäin, juosten
sansa /»»puuntaimesta Qpuuslaimen kohdalle, astu,
tunut niin, ett' ei Aurinko enää ole Pohjoista
Käänne,piiriä kohden, maan taasen Paiwämta,
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saajata. H-puustaimesta lähtein, Paimän-tasaajan
ala-puoli ympyrästä alkaa kääntyä Aurinkoa watz,
ten, niin että ?'-puustaimen kohdalla, Auringon
säteitä suunnittawa wiiwa lankeaa Eteläistä
Käänne-piiriä kohden. Sen-tähden on tänä aika-
na, taikka 22 p. Joulu-kuuta, Eteläisessä Mcan
puoliskossa Kesä, ja p äimät pitemmät kuin yöt;
jonka siaan Pohjoisessa puoliskossa, taikka meillä,
on Salmi, ja yöt pitemmät kuin päiwät. Ku
waus näyttää, kuinka Etelä-napa wuorollaan alin,
omaa mainistaan Auringolta, niin että näillä pai*
koin paiwä yhtä' Ivaamaa on monta kuukautta pit-
kä; jota waöten Pohjois-nawan seuduilla on mon-
ta kuu-kautta pitkä yö.

Tähdet ia Kiertolmsk«nta.

Tuossa mittaamattomassa autiossa, jota kut-
summe T airoa aksi, juoksee ©Jaa tarhassansa ym-
päri Aurinkoa, joka sille antaa roalon ja lämpty*
män. Mutta paitsi Aurinkoa näemme Saimaan
la'en täytetyksi lukemattomilta loistamilta kappa-
leilta, jotka yön aikana näyttämät liikkuwan tai,
maalla niin kuin Auriuko päiwällä; nämät kutsu-
taan Tähdiksi. Tämä Tahtien ja Auringon liik-
kuminen ei tapahdu itse-asiassa. Maikka se silmis-
tämme siltä näyttää; maan se on samanlainen nä-
kö-wirhi, kuin puitten liikunto metsässä, koska me
nopiasti taikka ajamme eli juoksemme niihcn ohitse.
Silmä nimittäin tarkoittaa tässä ainoastansa, suin,
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fa puut jäämät jälellemme ja näyttämät meidän
siwuitse liiruhtawan taalsemme-päin. Näin näyttää
myös Saimaan laki Täh tiliensä liikkuman idäs-
tä länteen, ja täyttämän tämän liikuntonsa kerran
wuorockaudessa. Tähän on sama syy, kuin Aurin-
gon näkywäiseen liikuntoonki, nimittäin ett' em»
me myö, jotka Maan päällä asumme, taida harvalta,
että me liikumme Maan kanssa Auringon ympä-
ri, maan silmämme tawottawat ainoastansa Au-
ringon, niin kuin myös Tähtien liikkuman ja
Maan pysymän paikallansa.

Kummistellen Luojan suurta Moimaa katselee
ihminen näitä lukemattomia Tähtiä, jotka joka yö
niin helakalla malolla loistamat taitoaan kannel-
ta. Mitä enemmin eikö ihminen tässä ihmettele
Jumalan yleistä olentoa, kuin hän pääsee tietä-
mään, ett' ei hän silmillänsä näe puoltakaan niis-
ta Tähdistä, jotka itse-asiatzsa löytyivät Saimaat*
la? Waan nähdäänpä myös kaikissa, että se ijan-
kaikkinen järki on asettanut itse-kulle'ki kappaleelle
oman määränsä täytettämäksi. Kalat meressä, lin-
nut ilmassa, ruohot ja eläimet maan päällä tätä
määräänsä hoitamat. Sama järjestys on Täh,
tien asettamisessa, taikka niin kuin Kuningas Taa-
Mitti laulaa (Psalm. 148, mars. 6): "Jumala
pitää ne ylös aina ja ijankaikkisesti; hän aset-
taa heitä, ett' ei heidän toisin käymän pitäisi".

Tähdet jaetaan lahteen luokkaan, nimittäin:
7
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liikkuMaisiin ja liikkumattomiin. mielteen
kaikki Tähdet, jotka silmillämme näemme, ole,
to at liikkumattomia, taikka niin kuin kiinni-
tettyjä Saimaan kanteen, ja kutsutaan sen touoksi
Kiintonaisiksi Tähdiksi.

I) Kiintonaiset Tähdet.
Heillä on oma walonsa, taikka, mikä on yhtä

kaikki, he omat itse-kukin Auringolta ja pysywät
aina samalla paikalla keskenänsä. Siitä tulee
se äsken mainittu näkö-mirhi, nimittäin: että he
näyttämät kaikki yhdessä liikkuman taiwaalla, niin
luiu koko Taiwaö liikkuisi. Näistä tähdistä on
Aurinko meille likin ja sen tähden se näyttääki
meistä suurimmalta, maikka moni muista Kiin,
tonaisis ta tähdistä saattaa olla paljoa suurem-
pi, kuin Aurinko; kuitengin näyttämät ne muut
monin kerroin pienemmiltä, koska he omatkin mon-
ta kertaa kauempana meistä kuin hän. Aurinko
on julman suuri pallo. Hän on niin suuri, et,
tä tarmittaisiin puolen-toista tuhannen tuhatta (I %
miljonaa) semmoista kappaletta, kuin Maa on, en,
nen -kuin saataisiin pallo, joka olisi Auringon
kokoinen. Auringon perästä on näistä liikku,
mattomista tähdistä Po h ja-tähti enin meiltä tun-
nettu; ja onki tämä muistettava siitä, että pohjoi,
nen Maan-Napa on aiman hänen kohdalla.

2) Liikkuwaiset Tähdet.
Mutta löytyypä wielä Tähtiä, jotka liikkuivat



75

jongun toisen, taikka kiintonaisen eli liikkuwaisen.
Tähden ympäri. Niiden joukkoon, jotka juoksewat
jongun kiintonaisen Tähden ympäri, kuuluu myös,
kin Maa, jolla me ihmiset asumme.

Samalla tawoin kuin Maa juoksee Auringon
ympäri, juoksee sen ympäri monta muutaki saman»
laista liikkuwaista Tähteä. Nämät kiertäwät Au,
rinkoa suurissa määrätyissä tarhoissa, toinen toi-
sensa uiko puolella, ja oroat tässä liikunnossansa,
kuin muussakin olossansa, samasta luonteesta kuin
Maammeki. He oroat yhtä pimiät luonnostansa
ja saawat, samaten kuin Maa,Auringolta walonsa.
Itseckukin heistä pyörii Akselinsa ympäri jaheil»
lä on Päiwän ja Uön waiheet, wuosi-kaudet. Ke»
wään. Kesän, Syksyn ja Talwen waiheet, aiwan
samalla tawalla, kuin nähtiin oleroan Maallakin;
kuitengin sillä eroituksella, että nämät määräykset
oroat epä-tasaset aina sen mukaan, mitä likempäns
taikka kauempana Maan suhteen ilse-kukin on Au,
ringosta. Tämmöisiä liikkuwaisia Tähtiä kutsu,
taan Kiertolaisiksi, sillä he juoksewat Auringon
ympäri toinen toisensa ulko-puolitse, niin kuin lier,
taen häntä. He eroiksewat keskenänsä suuruuden,
sa wuoksi ja kaukaisuudensa Auringon suhteen.
Niitä löytyy tiettärvästi ainoastansa yksi-toiöta-lym-
mentä kappaletta, ja kutsutaan myös wieraalla kie-
lellä: Planeetoiksi. He kiertäwät Auringon
ympäri seuraawassa järjestyksessä:
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a) Kiertolais.kunta

1. MerluriuS.
2. Weenus; häntä kutsutaan' myös, aina

sen peräsm milloin häntä nähdään, Aamu< taikka
Ehto,tähdeksi.

3. Maa, joka päättää juoksunsa Auringon
ympäri, niin kuin jo sanottu on, 365 lvuoro-kau.

.vessa, 5 tiimassa ja noin 50 minuutissa. Hän
on läwitse mitaten, efi-merkiksi Pohjois-nawaSta
Etelä-napaan, 1,193 penin.kuulmaa paksu; »aan
ympäri mitaten on Maa 3,750 penin.kuulmaa le<
weä hänen keskimäisistä paikoistansa, esi-merkiks,
Päiwän-tasaajan wiiwaa myöten. Hänen alansa
mitataan taasen semmoisilla peninkulmilla, jotka
omat neli-kulmaset, ja joiden itse-kukin siwu on
venin.kuulman pitkä. Näillä mitaten on Maan,
pinnan ala neljän-miljoonan neljän-sadan seitse-
mänkymmenen jakolmen-tuhannen (4,473,000) pe*
liin.kuulman laweudesta.

4. Mars.
5. Westa
6. Ju un o.
7. Seeres (Ceres).
8. Pallas
9. Jupiter.

10. Saturnus.
11. Uraanul.
Näitä yhtätoista liittuwaisia Tähtiä, ynnä

Aurinkoa, jonka ympäri he juoksemat, kutsutaan
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yhteensä Kiertolais, kunnaksi. Aurinko on tä<
män KiertolaiS-kunnan keskellä ja hänen ympärin-
sä juoksemat Kiertolaiset, itse-kukin omassa tar,

hassansa. kärnat tarhat owat epä-tasaset suuruu-
destaan, niin että mitä likempänä jokuKiertolainen
on Aurinkoa, sitä pienempi on hänen tarhansa, ja
mitä etempänä hän on, sitä suurempi tämäkin.
Jota pienempi taasen jonku Kiertolaisen tarha on,
sitä pikemmin hän päättää juoksunsa Auringon )m*
pari, ja sitä lyhyempi on siis hänen wuosi-kauten»
sa. Sen täydenpä onki Merkuriuksen wuosi ainoi
oétanfa 88:lsan meidän wuoro-kauden pituinen,
loska hänen tarhansa on likempänä Aurinkoa kuin
Maamme tarha; jota »vasten Uraanuksen wuosi
wastaa 83:ea meidän touoltamme, koska hän on
niin julman kauempana Auringosta kuin Maamme.

b) Pyrstötähdet.

Paitsi Kiertolaisia, löytyy wielä muita Aurin,
gon ympärillä juoksewia Tähtiä, joita kutsutaan
Pyrstö-tahdiksi, taikka wieraalla kielellä Ko-
meetoiksi. Tämmöisiä liikkumia Tähtiä eroile,
taan Kiertolaisista sillä, että Pyrstö-tahtiin tarhat
owat letoin soikeat, niin että semmoinen Tähti
wälistä on aiwan Auringon likellä ja sitte taasen
erkanee hänestä ja Maastamme niin kauaksi, ett' ei
sitä näy moneen aikaa». Hän saattaa roiipyä mo,

nia satoja wuosia, ennen kuin hän uudestaan like-
nee Aurinkoa ja tulee takaisin samalle paikalle tar-
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haSsansa. Tämmöisen Tähden perässä nähdään
aina pyrtztön muotoinen loistama häntä, josta ne
owat saaneet Pyrs to-tähden nimen.

o) Kuu ja sen nä'öt.

Mutta löytyypä wielä semmoisiaki liilkumai-
sia Tähtiä, jotka juoksemat toisten liikkuwaiöten
Tähtein ympäri, yht' aikaa kuin nämät Aurin-
koa kiertämät. Tähän joukkoon kuuluma Tähti
on Kuu, joka noin 29y 2 rouoro-kaudessa juok-
see kerran Maamme ympäri. Tätä aikaa kutsu,
taan Kuu-l uudeksi, ja tästä saamme muoden ja,
ko Kuu-kausiin, joista luetaan 12 joka wuo»
bette, koska Kuu juoksee Maan ympäri 12 kertaa
sillä aikaa, kuin Maa kerran kiertää Aurinkoa;
ja Kuu-kauden jako Wiikko,kausi in, joista lue,
taan 4 joka kuu-kaudelle. Kuu on 35 tuhatta pe-
nimkuulmaa Maasta, ja ei sen suurempi, kuin että
tarwittaisiin 50 sen kokoista kappaletta, ennen kuin
saataisiin Maan kokoinen pallo.

Jos nyt kuivailtaisiin Kuun juoksu Maan
ympäri sillä tawoin, kuin seuraama kuroa näyttää,
niin on se tarha, jossa Kuu juoksee, tässä merkit-
ty sillä ympyräisellä wiiwalla, jonka tässä näh»
dään kulkeman piirissä Maan ympäri. Maa on
tämän tarhan leskellä, ja Aurinko on kuivattu
sillä Maan kanssa wiiwalta yhdistetyllä, säteile»
mällä ympyrällä.
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■

Uusi-lliu.

Vnssmmäinen
Neliûys. Wiimnmnen

Ntllännys.

T<l,si-ln».
Koska nyt Kuu on itsestänsä ailvan pimiä ja

faapi, samaten kuin muutkin liittutraiset Tähdet,
Auringolla walonsa, niin näyttää hän realista lop-
pen katoaman, mölistä taasen sirpin terän muvtoi-
seita loistamalta kappaleelta, Malista niin luin nä>
lyisi ainoastansa toinen osa hänestä, ja mölistä lois-

taa hän meille täysinäisenä. Jos siimoillaan tätä
meidän kuivaustamme, niin luka-tiesi päästäisiin

ymmärtämään näitä Kuun eri,näköjä.
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Kuin esi-merkilsi meillä on Uusi-kuu, taikka
koska Kuu on meille näkymätöinnä, niin hän silloin
on Auringon ja Maan »alilla. Koska nyt Kuu
on ymmyrkäinen pallo, ja sen tähtxn ainoastansa
toinen puoli hänestä kerrallansa «alaistaan Au»
ringolta, niin on tällä kertaa Kuun pimento-puoli
käännetty meihin-päin ja sen walaitztettu puoli
Aurinkoa kohden. Meillä sanotaan nyt oleman
Uusi-kuu. KuwaukscSta nähdään, kuinka Kuun pi-
mento-puoli on käännetty Maan asujamille ja sen
walaistettu puoli Aurinkoa kohden.

Uudesta-kuusta Kuu lähteepi juoksemaan län,
tceseen-päin. Waan kuin hän tällä tawoin siirtyy
pois Auringon ja Maan wäli-kohdalta, niin alkaa-
pi hänen Auringolta walaitztettu itä-laitansa wähi<
telien näkyä Maan asujamill.'. Sen tähden hä-
nen itä-laidastansa näkyy eni«n pieni wiiwa, sitte
sirpin terän muotoinen pala, ja wiikon lulettua
puoli hänen Auringolta walaistetuöta osastansa.

Nyt on Kuu ennättänyt neljännen osan mat-

kastansa Maan ympäri ja on sen tähden, miten
Almanakassa kutsutaan, ensimäisetzsä Neljän»
nyksessänsä. Niin kuin kuwauksemmekin näyt-
tää, näkyy nyt, niin kuin kansan kesken sanotaan,
ninoastansa puolikuuta. Kuu nousee nyt puo»
len-päiwän aikana ja laskeutuu sydän-yöllä; sen
lähden hän tällä kerlaa nähdäänkin auringon las»
leuesfa kohonneena jo aiwan ylhäälle Taiwaalla.

Tähän saakka on Kuu wiikossa päässyt nel,
jännen osan juoksustansa Maan ympäri. Toisen
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toiiFon sulettua on han jo päässyt puolen tarhasi
tansa ja meille näkyy nyt koko hänen Auringolta
walaistettu puoliskonsa. Tämä tulee siitä, että
Kuu nyt on toisella puolella Maata, Auringon
wasta-päätä. Sen tähden sanotaan meillä nyt
oleman Täysi-kuu. Kuu nousee nyt Auringon
laskeuessa ja laskeutuu Auringon noustessa.

Tästä lähtein alFaa Kuu taasen pienentyä ja
näyttää kuin lohkaistaisiin joka wuoro-kaudessa pie-
ni rihkama kerrallaan sen itälaidasta. Syy siihen
on, että koska Kuu alFaa taasen likentyä Maan
rinnalle Aurinkoa roasten, hänen Auringolta roa*
laistettu puolensa meistä näyttää wähentywän.
Sen lähdenpä emme hänestä näe muuta luin
puolen: koko hänen itäinen puoliskonsa on pimen,
noSsa. Nyt on Kuu »viimeisessä Neljän,
nyksessänsä, johon Täysi-kuusta wiikko on
kulunut. Hän nousee tällä kertaa sydän-yöllä
ja laskeutuu puoli-päiwän aikana.

Tästä saakka hän näyttää taasen sirpin terän
muotoiseltapa wiimmeksi on meillä wiikon perästä
uudestansa Uusi-kuu, taikka paremmin sanoaksem-
me, häntä ei taasen näy ollenkaan. Nyt nousee
ja laskeutuu Kuu samalla ajalla luin Aurinko.

Tämmöinen on nyt Kuun kulku ja tästä näh-
dään, että hän pääsee joka wiikossa neljännen osan
matkastansa ja neljässä wiikossa täyttää koko tar*
hansa.
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Auringon ja Kuu» Pimenemiset.

Mutta koska sekä Maa, että Kuu itsestänsä
owat pinnat ja lainaajat Auringolta walonsa, niin
tapahtuu Kuun juostessa Maan ympäri, että heis-
tä sattuu M eli toinen toisensa eteen Aurinkoa
wasten, ja sen tähden jääpi jompikumpi heistä
siksi ajaksi toisensa pimentoon ja siis pimenee.
Tämä tapahtuu tällä tawalla:

LoS kuu juostessansa sattuu Auringon ja
Maan wälille, niin että hän estää Auringon säteet
lankeamasta Maan päälle, silloin on Maa Kuun
pimennossa. Mutta koska me, jotka tämän ha»
»vaitsemme, olemme Maan asujamia, niin ei meis-
tä näytä Maa pimenemän, waan Aurinko. Sen
tähdenpä sanotaanki nyt tapahtuman Auringon
Pimenemisen. Samalla tawalla kuin liikkuma
pilwi saattaa peittää Auringon ihmisen silmistä,
niin tapahtuu Kuunki kanssa. Auringon Pi<
menemisiä tapahtuu noin 40 kertaa 18:sta wuo,
dessa, ja aina silloin, milloin Kuu Uuden,
kuun aikana sattuu aiwan Auringon säteitten
tielle.

Waan joS siihen siaan Maa sattuu Auringon
ja Kuun wälille, taikka Kuu juostessansa joutuu
Maan taakse ja sen pimentoon, niin sanotaan sil-
loin tapahtuman Kuun Pimenemisen. Maa ni<
mittain estää tässä Auringon säteitä lankeamasta
Kuun päälle, jonka tähden hän pimenee. Tämä
Kuun Pimeneminen tapahtuu aina Täysi-luun
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aitana ja näitä sattuu noin 29 kertaa 18:Sta lvuo,
dessa.

Nain on nyt nähty, kuinka ihmeellinen Maa-
ilman rakennos on. Kuinka erin-omainen eikö siis
tämä jälki ole, joka loi Maailman: joka pani
Maan liikkumaan määrätyssä tarhassansa Aurin,
gon ympäri, että monta sataa tuhannen tuhatta
ihmistä, lukemattomia elättiä ja katzwuja, jotka
peittäwät Maan pinnan, saawat tästä nautita Au-
ringon wirwottawaisesta haloota ja lämpimästä:
joka pani Maan yht' aikaa pyörimään Akselinsa
ympäri, että Maan asukkaat saawat päivän ja
yön waiheen, päivän täyttääkseen tchtäwänsä ja
yön lewätäkseen töistänsä: joka asetti Tähdet loista-
maan taivaalla ja erin-omaifesti Auringon walai-semaan ja lämmittämään ei ainoastansa Maata,
Man kaikkia muitakin Kiertolaisiansa, jotka
luka-tiesi yhtä letoin kuin Maa owat täytetyt a-
sukkailta, eläteiltä ja kaswuilta?

Mutta laskekaamme silmämme alas taivaalta
katselemaan Maamme pintaa ja sen oloa!

Maan Kartta.

Eipä koskenkaan meillä ole täydellinen tieto
Maasta ja sen olosta, jos emme saa myöskin
filmillämme tiedustaa: minkä muotoinen Maa on,
mitenkä sen pinnalla mantereet ja järwet oivat so-
peutuneet ja mitenkä Mantereet owat jaetut pie-
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nimpiin taikka suurimpiin osiin, nimittäin: luonnol-
ta Maa-osiin, ja ihmisiltä Walta-kuntiin.

Sen tähden on rumettu paperille kurvaamaan
Maan pintaa ja kutsutaan semmoista kumausta
Maan Kartaksi. Niin luin jotzta-kusta tilasta
(Karjalassa sanotaan: Konnusta) saatetaan
tehdä luwaus niin tarkasti, että sen tilan kolo ala:
niityt, pellot, metsät, rvuoret ja notkot järjestänsä
siinä nähdään nielleen kuin luonnollisessa tilassan-
sa, niin saatetaan myös koko Maan piirin alaa
niin kurvailla. Mantereet, meret, saaret ja, sa,
nalla sanoen, lailli Maan pailat oroat siis to
talla muotonsa, alansa ja tilansa wuoksi luonnoQi*
sesti kuwatut, paitsi sitä kuitenkin, ett' ei tasasella
paperilla saateta muuten sowitella, luin että Maa-
polle, wmlka hän itseasiassa on ymmyrkäinen. Kar-
talla näyttää littiältä; eikä siinä saateta näyttää,
missä maan pinnalla oroat mäet, missä laksot ja
muut kuwerrulset. Kolo Maan Kartta näyttää
sen tähden maiden tilaa, alaa ja muotoa Maan
pinnalla, toinen toisensa suhteen. Sen rvuolsi mi-
nä Kartasta saatan oppia tuntemaan koko Maan
erinäistä tilaisuutta, yhtä liroin kuin jos olisin ym-
päri kaiken Maan piirin matkustanut; ja tässä
maiden muotoa ja tilaa tutkiessa,on Maa-Tieto
Kartan suhteen samasta astimesta, kuin mallus-
laissani joku opas, joka tuntee kailki paikat, ja
neuwoo minulle niiden nimet ja omaisuudet.
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I) Piiri,kartta.
Senlaista Karttaa, kuin se, joka tämän kirjan

loppuun on liitetty, kutsutaan Piiri-kartaksi;
silla tässä näytetään kahdessa piirin muotoisessa
Kartassa koko Maampiiri, mainensa, wesinensä ja
saarinensa. Jos nimittäin Maa jostakusta pai-
kasta pannaan kahteen yhtä-suureen palaan, niin
kumpainenki lohko on eri puolisko Maasta. Täs-
sä Piiri-kartassamme on Maa pantu kahtia Puoli-
päiwän-piiriä myöten. Äsken jo mainittiin,
siwulla 65, mitä Puoli-päiwän-piirill.ä ym-
märretään, ja siinä samassa nähtiin, että tämmöi-
nen piiri saatetaan wetää Maan pinnalla minkä
paikan yli ikäänsä, kuin waan hän wedetään Poh-
jois- naftasta Etelä-napaan. Mutta järjestystä

noutaen oioat oppineet sopineet määräämään jota-
kuta yhteistä paikkaa, jonka ylitse ensimmäinen
Puoli-päiwän-piiri wedetään, ja jakaa Maan
kahtia. Kuin nyt tämä piiri kulkee kumpaisenki
katoan wälillä ja siis pohjoisesta etelään, jakaa-
piki hän Maan Länteiseen ja Itäiseen puo-
liskoon, jota myöten nämät puoliskot owat
Kartallammeki nimitetyt; eikä pidä hämmästyä sii-
tä, että Itäinen puolisko seisoo toafemmaKa
kädellä, Länteinen sen siaan ia Ha. Tämä en-
simmäinen Puoli-päiwän-piiri, joka kulkee
Werro nimisen saaren yli, on Itäisellä Maan-
Puoliskolla »vasemmalle kädelle oleroa laitimai,

8
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nen Piiri; maan hän on myös sama Piiri, joka
Lcinteisellä puoliskolla nähdään oleman lätti*
maisena oikialla kädellä,niin että itse-asiassa fura*
paiset Kartat kuuluwat yhteen ja näyttämät, Yksi
yhtä toinen toista puolta Maan ympyrästä. Rä-
mät kaksi pyöriätä Karttaa oivat nimittäin niin
laitettuna, että missä Maan pinta lopettaa yhdes-
sä Kartassa, siinä se alottaa toisessa.

2) Puolilpäiwän-Piirit,
Mutta kumpaisellaki Maan puoliskolla näh«

dään kartallamme oleman wedetty paljon muitakin
wiiwoja pitkin-päin, taikka Pohjois- ja Etelä-
näni an wälillä, jotka kulkewat ensimmäisen Puo-
li-päiwän-piirin mukaan. Nämät owat kaikki
Puoli-päiwän-piiriä. Sillä koska itään päin
joka paikka, niin kuin stiwulla 65 sanottiin, saa-
pi puoli-päiwänsä ennen kuin sen länteisellä puo-
lella olemat paikat, niin on niille paikoille Maan
pinnalla, jotka saawat puoli-päiwänsä limaa ennen
kuin ensimmäisen Puoli, päiwän-piirin alla
olemat, ajateltu wedetyksi wiiwa kumpaisenki Na-
»an wälillä ja ensimmäisen Puoli-päiwän-
piirin mukaan. Tämän toisen Puoli, päi-
wän-piirin mukaan on taas kolmas ajateltu
wedewksi niille paikoille itäänpäin, jotka saawat
puoli-päiwänsä tiimaa ennen kuin toisen Puoli-
päiwän-piirin alla olemat paikat. Ia niin
yhä aina wedetään näitä Puoi ipäiwän-pii-
riä pitkin-päin yli koko Maanpiiri-kartan siksi.
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että päästään uudestaan ensimmäiseen Puoli,
päiwän-piiriin, josta alotettiin. Sillä tawoin
saataisiin näitä Puoli -päi wän-piiri yhtä mon-
ta kuin wuoro kaudessa on tiimoja, taikka 24 pii-
na. Kuin nyt, niin kuin siwulla 76 mainittiin.
Maan ympäri Päiwän-tasaajaa myöten 0n 3,750
penin-kuulmaa ja tämä matka jaetaan itse kulle'ki
näille 24 Puoli-päiwän-piirille, niin jääpi
jokaiselle näistä 157 peninkulmaa; niin että sen
paikan kohdalla, joka on 157 penin-kuulmaa kau-
kana itäänpäin ensimmäisestä Puoli-päi-
wän-piiristci, on puoli-päiwä tiimaa ennen, ja
niin eteenpäin.

Mutta pää-tarkoitusPuoli-päiwän-piiril-
lä on, että niillä saada määrätetyksi, missä pitkin-
pain, taikka kumpaisenki Saaman wälillä, mikin
paikka Kartalla löydettäisiin. Waan jos kunkin
Puoli-päiwän-piirin wälillä olisi 157 penin*
funlmaa ja näitä siis löytyisi Kartalla ainoastansa
24 kappaletta, niin ei totta monta paikkaa tulisi
näillä Puoli-päiwän-piirillä määrätyksi. Sen
tähden on jokaisen näiden 24 Puoli-päiwän-
piirin »alille wedetty 15 uutta piiriä, jotka myös
kutsutaan Puoli-päiwän-piiriksi. Tällä tawoin
saadaan 24 Puoli-päiwän-piirin siaan 360
Puoli-päiwän-piiriä, jotka wedetään yhdestä
Nawasta toiseen. Itse-kunkin näiden »alille tulee
siis luettawaksi 10 y 2 penin-kuulmaa, jota matkaa
kutsutaan Askelmaksi, taikka wieraalla kielellä
Grandiksi. Jos sen tähden esi-merkiksi sanottai-
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siin Pietarin kaupungin olewan noin 50 Askelmaa
ensimäisestä Puoli-päiwän-piiristä, taikka roii»
dennen kymmenettnen (50) Puoli-päiwän-piirin al-
la, ja mieli olisi löytää häntä Europan Kartalta,
joka on tehty Piiri-kartan alle, niin etsitään ensin
Kartan ala-laidasta 50 Puoli-päiwän-piirin nu-
mero ja seurataan sitä wiiwaa siksi kuin löydetään Pie-
tarin kaupunki.

Näin pienellä Kartalla kuin tämä Piiri-karttamme on,
ei sowi wetää kaikkia 360 Puoli-päiwän-piiriä. ©en läh-
denpä löytyy siinä ainoastansa joka kymmenees Puoli-
päiwän-piiri, joiden numerot oroat kirjoitettuna Päi-
wän-tasaajan roiiroaWa.

3) Tasa-piirit.

Puoli-päiwän-piirien wetämisellä saadaan
kyllä tietää, miltä kohdalta idän ja länteen »välillä joku
paikka Kartalla löydetään, maan ei sillä wielä tiedetä,
millä paikalla se on pohjasta etelään. Tämän suhteen
on yhtä-kaukana sek» Pohjois- että Etelä-Nawasta, kum,

paisenki keski-wälille, ympäri koko Maa-pallon, wedetty pii-
ri, josta jo siwulla 68 puhuttiin, ja jota kutsuttiin Päi-
wän-tasaajaffi. Tämä piiri on Piiri-kartallamme
furoatltu sillä suoralla ja paksulla wiiwalla, joka yhdistää
kumpaisenki Maan-puoliskon ja kulkee heidän poikki;
ja joka kohdalla tästä piiristä on yhtä pitkä matka niin
yhteen fniit toiseenkin Napaan. Jos nyt Päimän-ta-
sa ajan kanssa yhtä tasan roebetään sekä Pohjois- että
Etelä-napaan-päin piiriä, jotka oroat 10V2 penin-kuulmaa

toinen toisestansa, niin saadaan, koska tätä wäliä on 945
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penin-kuulmaa, 90 tämmöistä piiriä hänen kumpaiselle'ki
puolellensa. Näitä piiriä kutsutaan Tasa-piiriksi, ja
niiden watt* ma tfa t, jotka niin kuin jo sanottiin, oroat
10V2 penin-kuulmaa, nimitetään myös Askelmoiksi.
Päiwän-tasaajasta on nytlo'/2 penin-kuulmaa en-
simaiseen Tasa-piiriin,2l penin-kuulmaa toiseen,
31 Va penin-kuulmaa kolmanteen, ja niin edes-päin ai-
na siksi, että päästään Yhdeksän-kymmenenteen (90) Safa*
piiriin taikka Maan napaan, johon siis on 945 pe-
nin-kuulmaa Päiwän-tasaajasta.

Jos nyt esi-mcrkiksi tietäisimme Pietarin kaupun-
gin olewan 60 Askelmaa Päiwän-tasaajasta poh-
joiseen-päin, taikka kuudennen kymmenennen (60) Tasa-
piirin alla, ja tahtoisimme häntä etsiä (Sttropan Kar-
talla, niin haetaan ensistä 60:nees Tasa-piiri, (jon-
ka wiiwa näkyy, maitta et numero ole sopiuut). Kartan
siwu-laidalta ja seurataait sitä piiriä siksi, että löydetään
Pietarin kaupuuki. Sffiaan samassa kuin tietään, että
tämä kaupunki on 60 Askclmata Päiwän-tasaajasta, tie-
tään myös,että Pietarista on Päiwän-tasaajan
alla olewille paikoille suoraan 630 penin-kuulmaa.

4) Maan Wyöt.

Siwulla 69 puhuttiin niistä piiristä, joitakutsutaan
Käänne-piiriksi, ja joita löytyy kaksi, nimittäin
Pohjoinen Käänne-piiri Pohjoisella Maan-puolis-
kolla taikka Päiwän-tasaajan ylä-puolella, ja Ete-
läinen Käänne-piiri Eteläisellä puoliskolla taikka
Päiwän-tasaajan ala-puolella. Samalla ja sen jäl-
keisillä (69—72) siwuilla näytettiin myös, kuinka ne maan-
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paikat, jotka omat näiden kumpuistenkin Käänne-pii-
rien målittä,,läpt wuoden ornat Aurinkoa kohden. Täl-
lä Maa-alalla ei kuitenkaan ole polttama kuumuus siitä
syystä, että Maa ei seiso alin-omaa yhdellä kohdalla Slit*
rinkoa wasten, »ann kallisteleksen sen säteitä kohden,
kumpaiseenki Käänne-piiriinsä asti, wälistä Pohjoi-
sella, wälistä Eteläisellä puoliskollansa. Kuitenkin on
näillä mailla niin lämmin, että täällä kylmetään kaksi
kertaa »vuodessa ja myös leikataan kahdet kaswut. Eipä
täällä tietäjään enemmältä kuin kahdesta muoden-ajas-
ta, pouta-ajasta, joka kutsutaan kesäksi, ja sadet-ajas-
ta, joka täällä sanotaan taimeksi. Sen tähdenpänäitä
maita kutsutaanki Kesä-maiksi. Koko tätä Maa-alaa,
josta tässä on puhuttu, nimitetään Kuumaksi Wy ok-
fi, siitä syystä, että tämä Maa-ala on niin kuin joku
myö pantu Maan ympärille. Piiri-kartallamme
kulkee Kuuma Wyö kumpaisellaki puoletta Päiwän-ta-
faajata, ympäri koko Maan, ja hänen lcweytensä on 490
penin-kuulmaa. Tämän Wydn alla olemilla mailla, taikka
Maan keski-paikoilla, omat päimä ja yo alin-omaa
melkein yhtäpitkät, eli 12 tiimaa kumpaiucuki.

©aan kumpaisellaki puolella näitä Käänne-pii-
riä eimät enää Auringon säteet milloinkaan lankea kohti-
päätä, maan aina minoon; jonka tähden päimän ja »on,
niin kuin myös mnodcn-aikoin maiheet, näillä paikoin o*

mat epä-tasaiset, niin että mitä etcmpänä joku paikka on
Käänne-piiristänsä, sitä pitemmät omat siellä päi*
wät Kesällä ja yöt Salmella, samallatamoin Tal-
me t pitemmät ja kylmemmät, ja Kesät siihen (Taan ly-
hyemmät. ©elä Pohjoisessa että Eteläisessä Maan-puo-
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liskossa, tumpaiscllaki puolella Kuumaa Wyötä, on
sen tähden asetettu olemaksi kaksi 20 9 ot d, joita kutsutaan
Haaliviksi W öiksi. Pohjoisessa puoliskossa löytywä

Haalia Wyö, taikka Poh.jois-puolinen Haalia
Wyö, ylettyy Pohjoisesta Käänne-piiristä 450 peitin*
kuulmaa Pohjois-napaan-päin. Kartallamme on siis »ve-
detty 450 penin-kuulmaa Pohjoisesta Käänne-piiristä,
tämän kanssa yhtä tasan, piiri, jota nimitetään Poh-
joiseksi Napa-piiriksi. Eteläisessä Puoliskossa y-
lettyy Haalia Wyö samalla tawalla Eteläisestä Kään-
ne-piiristä 450 penin-kuulmaa -napaan-päin, ja
kutsutaan nyt Etelä-puoliseksi Haaliaksi Wyöksi.
Tälle Maan-puoliskolle on myös wedetty 450 penin-kuul-
maa Eteläisestä Käänne-piiristä Maan ympäri kulkema
piiri, jota nimitetään Eteläiseksi Napa-piiriksi.
Koska nämät kumpaisctki Wyö t omat itse-kullaankin puo-
lella Kuumaa Wyötä, niin tapahtuu, että milloin niil-
lä mailla, jotka kuulumat Pohjois-puolisen Haa-
lia» Wyön alle, on Kesä, silloin on Etelä-puolisen
Haalian Wyön alle kuulumilla Mailla Talmi; mil-
loin siellä Kesä, silloin täällä Talmi, ja niin edes-
päin. Kumpaisenki Haalian Wyön alle kuulumissa
maissa ei saateta kylmää enemmän kuin kerran muodessa,
ja kerran leikata. Suurin osa Suomen maata lue-
taan Pohjois-puoliseen haaltaan Wyöhön.

Se osa Maasta, joka sekä Pohjoisesta että Eteläi-
sestä Maan-puoliskosta jääpi itsc-kunkin Nam an ym-
pärille ja kumpaisenki Napa-piirin sisä-puolelle, kut-
sutaan Kylmäksi Wyöksi. Pohjois-naman ympärillä
löytyy «Pohjoispuolinen Kylmä Wyö, ja Etelä-
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nawan ympärillä taasen Etelä-puolinen Kylmä
Nyö. Näillä seuduin on melkein alin-omainen Talwi;
sillä waikka täälläkin on kerran wntobcéfa Kesä, niin
se kestää niin lyhyeltä, ett' ei Auringon säteet sen ajalla
ennätä sulattaa jään ja lumen, joka täällä peittää maan.
Milloin Pohjois-puolisella Kylmällä Nyöllä
on monen kuukauden pitkä päiwä, joka myös on Ke-
sä, silloin Etelä-puolisella Kylmällä Wyöllä on
yhtä pitkä yö ja Talwi. Tornion ylä-puolella kulkee
Pohjoinen Napa-piiri, jonka tähden myös Lapin-
maa kuuluu Pohjois-puolisen Kylmän Nyön alle.

Maan Pinta.
Piiri-kartta näyttää koko Maan-piirin Mantereet

ja Meret luonnollisessa järjestyksessään. Vaan se näyttää
myös, että Maan pinnalla löytyy neljä kertaa enemmän
mettä kuin maata.

Mistä Maan sisus on luotu, ei ole tietty. Näh-
dään »aan, että Maan pinnalla löytyy wuorta, maata
ja mettä. Luomisen kirjassa sanoo Muoses, että
Maa alussa oli kokonansa peitetty weden paljoudelta;
waan Jumala sanoi (1 Mos. Kirjan 1: 9.): "Kokoon-
tukoot wedet Taiwaan alla erin-omaiseen paikkaan, niin
että kuiwa näkyy, ja Jumala kutsui tuiman Maak-
si, ja wetten kokoukset hän kutsui Mereksi".

Jos f uima a Maata löytyy paljon yhdessä jaat'
sossa, niin kutsutaan sitä Mantereeksi!; Saariksi taas
nimitetään niitä kuiwia maita, jotka owat pienet, Pii-
ri-kartassamme nähdään, että Maan pinnalla löytyy
kolme suurta Manteretta, nimittäin kaksi Itäisellä
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Maan-puoliskolla ja kolmas Länteisellä. Nämät kolme
Manteretta ynnä Saarien kanssa, jotka löytywät näiden
itse-kunkin siwulla, sanotaan jaetuksi Wiiteen (5), niin
kutsuttuun, Maa-osaan. Itäisen Maan-puolis-
ton suurempi Mantere jaetaan kolmeen Maa-osaan;
nimittäin, lisiksi Europa n Maa-osa, pohjois-luoteista
kohden, 2:ksi A asia, itä-koillista, ja 3:ksi Ahritka, länsi-
ctclätä kohden. Itä-etelätä suuntaa Aasiasta löytyy
Itäisen puoliskon pienempi Mantere, jota kutsutaan Uu*
deksi H olla nn i ksi,ja sanotaan hänen saarinensa olewan
Neljännen (4) Maa-osan, jota nimitetään Austra-
liksi. Viidenneksi (5) Maa-osaksi luetaan ?dntet=
sen Maan-puoliskon ainoa Mantere, joka kutsutaan A-
merikaksi. Europaa, Aasiaa ja Ahrikkaa kutsu-
taan yhteensä Wanhaksi Maailmaksi, sen tähden että
ihmis-suku-kunnan esi-wanhemmat, Adam ja Sewa eliwät
tällä Mantereella ja Aasian Maa-osassa; jonka siaa»
Amerikkaa kutsutaan Uudeksi Maailmaksi, sen täh-
ben että tämä Mantere wasta noin kolme-sataa «motta
sitten, eli wuonna 1492, löydettiin Kolumbukselta.
Suuruudensa suhteen owat itämät Wiisi Maa-osaa
seuraawaiscssa järjestyksessä: Aasia on suurin, sen pe-
rästä Ahrikka, sitten Amerikka, sitten Australi
ja pienin kaikista on Europa, jossa myös me ©uoma*
laiset asumme.

Merta, joka juoksee fof Maan ympäri, kutsutaan
Suureksi Walta-mereksi, waan häntä kutsutaan
myös eristimittä eri-paikoillansa.

Aawaksi taikka Tyyneeksi mereksi kutsu-
taan häntä itä-puolella Asiasta, Aasian ja Am eri-
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fan wälillä. Aawassa meressä löytywät initia*
lin Maa-osaan kuuluwat Saaristot sinne-tänne hajoitet-
tuna; niinesi-merkiksi Uusi Seelanti, Seuruuden ja
Sanwikin saaret. Aawa meri on hywin aukea ja
niin lawea, että ainoastansa leweytensä, Aasian ja Ame-
rikan tvåtitiå, luetaan kahteen tuhanteen (2000) penin-
kuulmaan.

Atlantin-mereksi kutsutaan Suurta Valta-
merta taasen, länsi-puolella Europaa ja 3li)rtffaa
ja itä-puolella Amerikan Maa-osaa. Tämän Meren
lahtia on Wanhan Maailman rannoilla: itä-pohjoi-
seen päin Englannista, Pohjan-meri, joka öresun-
nin salmella jatketaan Itä- eli Saksan-mereen,
jonka lahtia taasen Pohjan-lahti ja Suomen-lahti o-
wat. (Sur op att ja A hrika n Maa-osat eroittaa toisis-
tansa Atlantin-meren toinen lahti, Wäli-meri, jon-
ta jatkos on Musta-Meri. Eitiopian-mereksi kut-
sutaan hänen kolmatta lahteausa, Ahrikan länteisellä si-
wulla. Uuden-Maailman rannoilla on Atlantin-
meren lahtia: Pähwin-lahti, Hutsonin lähtijä
Mehjikon lahti.

Pohjoiseksi lää-mereksi kutsutaan sitä 28at*
ta-meren osaa,joka ouPohjois-nawan ympärillä,
pohjoispuoletta duropan, Aasian ia Amerikan
Maa-osia. Tässä lää-meressä löytyy Yömaja Ee-
melin ja lislannin saaret, ja hänen tahdistansa on
merkillisin Walkia- eli Rntjan-meri.

Eteläinen lää-meri on taasen Etelä-nawan
ympärillä. -

Intian-mereksi kutsutaan M Walta-merta,
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joka on Aasian Maa-osan eteläisellä ja Ahrikan itäi-
sellä siwulla. Tämän meren lahoista tuntee jokainen
Puna-meren, jonka poikki lisraelin lapsetkäwiwät,
paetessansa Si tietä,

Maa-osat.
i.fff Europan Maa.

Tämän Maa-osan rajoina owat pohjoispuoletta:
lää-meri; länsi-puolella: Atlantin-meri; etelä-
puolella: Wäli-meri ja Musta-meri; ja itä-puo-
lella: Uralin joki ja Uralin wuoret, jotka eroit-
tawat Europan Aasiasta.
Muistutus. Koska Europan Maa-osa on niin pieni.

ett' ei siitä Piiri-kartasta saisi mitään
sclwää, niin on hänelle tehty eri Kartta.

Europan Walta-kunnista ja maista omatseuraa-
mat merkittäwät:

Ruotsin ja Norjan Walta-kunnat, jotka hallitaan
yhteiseltä Kuninkaalta.

Pää-kaupunki Ruotsissa on Tukhulmi.
Wenäjän Walla-kunta,

Pää-kaupunki: Pietari.
Suomen Suuri Ruhtinan-maa, meidän rakas I°

sän-maamme, jonka armollinen Suuri-
Ruhtinas on Wenäjän Keisari.

Pää-kaupunki: Helsinki.
Saksan-maa, jossa löytyy monta Walta-kuntaa

ja Pää-kaupunkia, niin esi-merkiksi Perii-
ni Po russin Valtakunnassa. 38 i ennä

en Österriitin Keisarin Pää-kaupunki.
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U»garin Walta-kunta, jonta Hallitsia österri»

kin Keisari on. Ungarilaiset owat sa-
masta peri-suwusta kuin Suomalaiset.

Pää-kaupunki: Pesti.
Turkin Walta-kunta,

Pää-kaupunki: Konstantinopoli.
Greikan-maa on hienonen Walta-kunta.

Pää-kaupunki : 21 t ei ni.
Italian maa, jonka Walta-kunnista tässä mai-

nitaan haaroin Maa-kunta, jonka
Pää-kaupunki on 91 o omi.

Ranskan Walta-kunta,
Pää-kaupunki- Parisi.

Ispanian Walta-kunta, jossa löytyy Saabit»
fin kaupunki, jos'ta Meri-miehet enimmit-
täin meille suoloja tuowat.

Pää-kaupunki: Tiatr i t ti.
Portukaalin Walta-kunta,

Pää-kaupunki: Lissaponi.
Englannin Walta-kunta, taikka yhteensä ne kol-

me maata. Englanti, Islontlanti ja
Irlanti, jotka hallitaan yhteiseltä Ku-
ninkaalta.

Pää-kaupunki: Lon töni.
Tanskan eli Juutin Walta-kunta,

Pää-kaupunki: Kyöpenhamina.

2:ksi Aasian Maa.
Tämän Maa-osan posjois-päässä löytyy Sipe-

rian Maa,joka kuuluu armollisimman Keisarimme alle,
ja ,onne suurimmat pahan-teMt läpätetään ikuiseen wan-
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keuteen. Siperian Maa on niin suuri kuin fof Eu-
ropa, tvåan suurin osa hänestä on autio ja kylmä.

Aasian Maa-osassa • löytyy myös ludan-maa,
jossa lisraelin lapset asuiwat, ja Jerusalemin
kaupunki. Arapian Maan pohjois-päässä löptyp Si-
na in »vuori, josta Jumala antoi lisraelin lapsille
Kymmenen käskyn liiton.

3.ksi Ahrikan Maa.
Tämän Maa-osan pohjois-itäisellä kulmalla on E.-

tyhtin Maa, jossa lisraelin lapset pidettiin or-
juudessa, josta Muoses heidät pelasti ja wei Pu!i>(-
meren yli.

Ahrikan pohjois-lcinteisella rannalla löytyivät ne
aitaaminat, joiden asukkaat oroat BKeri*faapareita, ni-

mittäin: Marokko, Alsieri ja Tuunis.
4:ksi Australi» Maa-osa,

Uusi-Hollanti on tämän Maa-osan mantere.
Muuten luetaan tähän melkein kaikki ne saaret ja luo-
dot, jotka löytywät Aawassa Meressä,

s:ksi Amerikan Maa.
Tämä Maa-osa jaetaan kahteen osaan, Pohjois-

ia Etelä-Amerikkaan, jotka yhdistetään siltä taipa-
leelta, jota kutsutaan Panaman kannakseksi. Poh-
jois-Amerikan Valtakunnista mainitaan tässä aino-
astansa Vhdis-walta-kunta.

Etelä-Amerikassa löptyp, patti muita, Prasi-
lian Walta-kunta, josta kahwia tuodaan ja jonka Pöä-
kcmvunki on 9?tio* Janeiro.
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