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Helsinki.
B. Reinhold.

Näinpä siellä yhtäkin ihmeekseni; näin,
kuinka prameus jakomu voi panna pyö-
rään ihmisten päät.
Juhani, Kiven „ Seitsemässä Veljeksessä".

aamu, kaunis keväinen aamu. Aurinko, kimalleltuaan ensin vain
pyöreäkupuisen Nikolainkirkon ja suippokattoisen venäläisen kir-

kon kullatuilla risteillä, paistaa heloittaa tuolla selittämättömän suloi-
sella kirkkaudella, joka lämmittää, vaan ei paahda, joka eläyttää, vaan
ei kiihoita. Suomenlahdelta, yli Viaporin, puhaltaa raitis virkeä tuuli,
ja hieno vire käy yli kumpaisenkin sataman. Ja leikiten kulkee vire
veden pinnalla, suudellen yhtä ystävällisesti kalamiehen pientä venettä
kuin kolmimastoista laivaa, joka on käynyt ankkuriinkeskelle satamaa.
Laivan vahti nojakse tunnettuun merimiesten tapaan laivan laitaa vas-
taan, kädet leuan alla, ja katselee kimaltelevaa virettä . . . Muutoinko
hän vaan tuota katsellee, jotain katsellakseen, karkea mies, päivän polt-
tama merenkävijä, vai miettineekö mitä? Tuotako hän vain tuossa kat-
sellee : kas muka,kuinka nuo laineen röyhelmät tuossa taas leijuvat so-
masti, toinen toisensa jälkeen, ja niin samanmuotoisina kaikki; sen nä-
köisiä ne ovat muuallakin, kuumissakin maissa, joista vastfikään on
tultu, vaikka — arvelee ahavoitunut merimies — eiköhän ne täällä ko-
timaan rannalla ole sentään vähäisen niinkuin iloisemman näköisiä? . . .
Vai ajatelleeko hän tuossa, yönsä valvottuaan, näin: Suomessa sitä siis
taas ollaan pitkän ajan perästä, ja mitenkähän nyt jaksettanee siellä ko-
tona Virolahdella, jossa hän ei ole käynyt kolmeen vuoteen, ja päästä-
neeköhän kapteni, hyvä mies, häntä kotona käymään, ennenkuin taas
lähdetään Brasiliaan, ja mitenkähän suureksi Tommi poika jo on mah-
tanut kasvaakaan? ... Ei tiedä, mitä hän miettineekään tuossa, eteläi-
sen päivän paahtama merimies. Samassa tulee kokkipoika skansista
kannelle unisena, pörröpäisenä, — Tommi sattuu olemaan hänenkin ni-
mensä.— nKas Tommi poikaa", virkkaa merimies. nNo hyvää huomenta,
Tommi!"

Ja vanha merimies antaa kättä kokille.
— „Jumal' antakoon!" vastaa Tommi, kummastellen vähän itsek-

seen: kas, oikeinhan se kättäkin paiskasi!

Pian joutuu aamun vilpoinen tuuli kaupungin rantaan ja puhaltaa
yli kauppatorin. Mutta nyt on sillä vastassa upeat, korkeat kivikarta-
not, jotka salpaavat siltä tien. Tuota tuuli oudostuu ensin, vaan pian
se keinot keksii: missä vastus, siitä syrjään. Ja näin se lähtee vaelta-
maan pitkin kaikkia katuja, leveitä sekä kapeita. Se on suuntansa
unohtanut ja puhaltaa nyt kaikkialta.

Mutta eivät ole vielä pääkaupungin asukkaat ennättäneet ulos
nauttimaan aamun virvoittavaa ilmaa. Vielä makaa makeata untansa
Helsingin kaunis kaupunki, makaa ylhäinen maailma, makaa vielä al-
hainenkin. Kadut ovat vielä typötyhjät. Siellä täällä vaan joku vireä
piharenki astuu portista ulos luuta kädessä, kivellä laskettua katua la-
kaisemaan. Hän ei malta olla myhähtämättä, sillä naapurin Aukusti
ei ole ennättänytkään vielä samaan toimeen, ähäh! Eilen hän irvisti
minulle, tänään minä irvistän hänelle. Ja hän ryhtyy toimeensa.

Ohitse kulkee polisi-konstapeli.
— ~Moron, Mattsson", sanoo hän rengille. nKuinka voidaan?"
— nMoron, moron, Vitikainen", vastaa vireä Mattsson, nojakse luu-

danvarteen ja rupeaa juttelemaan konstapelin, paljon kokeneen miehen
kanssa. Kunnioituksen ja pelvon sekaisilla tunteilla katselee Mattsson
konstapelin kupeella riippuvaa sapelia ja kysäisee vihdoin:

— „Onkos tuota sapelia . . . koskaan . . . tuota noin . . . käytetty
oikein . . . tuota noin . . . alvaria?"

Jos Vitikainen on suora mies, niin sanoo hän Mattssonille, ettfei
heidän ole lupa missään tapauksessa vetää ulos miekkaa.

Mutta jos Vitikainen on koiranleuka, ja Mattsson herkkäuskoinen,
niin kertoo hän Mattssonille, että hän on tällä sapelilla, ihan tällä sa-
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maila sapelilla naulinnut ainakin kolme suurta rosvoa seinään kiinni,
viimeksi sen kuuluisan Sutkin.

— ~Jassoo", arvelee Mattsson, „mutta eikös se Sutki joutunut sinne
Sipiriaan?"

— nNo, se oli se Sutki, mutta tämä oli vielä suurempi Sutki."
Tyhjiä ovat kadut vielä. Yksinäinen ajuri ajaa karauttaa tuolla

kadun risteyksissä notkeilla rattaillaan: ketä kiidättäneekään näin var-
hain? Lääkäriä kenties sairaan luokse .. . Kolina hiljenee hiljenemis-
tään, vaikenee vihdoin ja — jälleen on hiljaista kaikki. Keväinen tuuli
vaan puhaltaa nukkuvilla kaduilla ja huhahtelee Helsingin esplanadin
tuuhealatvaisissa lehmuksissa ja vaahteroissa.

Vähitellen alkavat kadut elpyä aamuisesta unestansa. Naapurin
Aukusti tulee luutineen ja saa Mattssonilta unikeon nimen, vuoroansa
nyt hänkin ... Jo kuuluu kumeata rattaiden kolinata: maalaisia alkaa
saapua kaupunkiin. Tulee maitomujia, lihamiehiä, perunanmyöjiä, Ve-
näläisiä ~kurkkuryssiä." Kaikki nämä asettuvat kauppatorille määrät-
tyihin riveihin.

Kalaranta on elpynyt sekin. Venevalkama on täynnä ~sumppuja",
se on isonlaisia venheitä, jotka aina ovat paikoillaan, ja joissa on kalo-
jen säilytyspaikka, „sumppu". Kalamuijat, vanhat päivän polttamat
muijat, istuvat korkeissa venheissänsä, kuni kuningattaret istuimillaan,
puntari kourassa valtikan asemasta. — Kauempana heistä merelle päin
ovat halkovenheet asettuneet rantaan; muutamain edessä on rannalla jo
valmiita pinoja, toisista heitetään par'aikaa halkoja maalle pinottaviksi.

Aineellinen puoli Helsinkiä on herännyt.
Kello on 7 aamulla.
Koko eteläsataman ranta (kuvasta katsoen vasemmasta syrjästä

aina venäläiseen kirkkoon asti) on nyt täynnä elämää, täynnä vireyttä,
täynnä puuhaa, liikettä, ostamista, myömistä.

Kaikista kaupungin osista virtaa tänne ihmisiä hankkimaan päi-
vän ruoka- y. m. tarpeita. Siinä näette palvelustyttöjä joko yksinään
tahi emäntäinsä, rouvainsa, kanssa, heidän rinnallaan taikka vähän taam-
pana. Mutta olkoon tuo palvelustyttö yksinään tai emäntänsä kera,
harvoin häneltä puuttuu päivänvarjostin ja sormikkaat. Kori vasem-

malla käsivarrella, kukkaro oikeassa kädessä — semmoisena esiintyvät
melkein ilman poikkeusta Helsingin ~neitsyet."

Siinä vilisee ihmisiä: siinä on nuorta, siinä vanhaa, siinä rikasta,
siinä köyhää. Siinä näette ylhäisen rouvan, joka täyteläisen kukka-

ronsa ahdoksella ostelee parhainta jahienointa; siinä näette köyhän työ-
miehen vaimon, joka ujosti kiertelee myöjästä myöjään, hakien helpointa,
ja vihdoin päästää vähät rahansa nenäliinansa kolkasta. Siinä kuulette
kieliä useampia yhtä haavaa: siinä pannaan suomea, ruotsia ja venättä-
kin; kalarannassa välistä kuulee Virolaisenkin puhuvan maankieltään,
josta Suomalainen arvelee: niin justiinkuuluu kuin olisi suomea, mutta
mikä ihme siinä on, ettfei sitä ymmärrä?

Tori elää, tori kiehuu. Se on kaukaa katsottuna yhtenä ainoana
kirjavana merenä, jossa ristilaineet käyvät. Ja kaikilla heillä, noilla sa-
doilla ja tuhansilla ihmisillä, on tointa, kaikilla on kiire; siellä täällä
vaan pysähtyy tuttavuksia haastelemaan joko ajan kalleudesta tahi —
harvoin — hintain laskeumisesta.

Hupaista ja opettavaista on näin kauniina kevät-aamuna käydä
katsomassa elämätä Helsingin kauppatorilla. Siinä näyttäytyy pääkau-
punki arki-asussaan, jokapäiväisissään, ja jos ylipäänsä tahdotte oloja
tahi ihmisiä tutkia, niin tarkastelkaa niitä kernaammin riihen remput-
timissa kuin kirkon kemputtimissa.

Ja paljo on tuossa kirjavuutta ja moninaisuutta, paljo on vierasta
ja muukalaista, mutta huomaa siinä sittenkin yleissilmäyksessä ainakin
yhden kansallisen puolen,. nimittäin vanhan suomalaisen tyyneyden.
Kiirettä te siinä näette, hätiköitsemistä tuskin milloinkaan. Myöjä ei hou-
kuttele lakki kourassa ja makeilla kumarruksilla ostajia puoleensa; os-
taja taas ei rupea hänen kanssaan pitkiin väittelyihin hinnan kalleu-
desta, vaan joko ostaa, katsottuaan ja tarkasti tutkittuaan tavarata, tahi
menee seuraavan kauppiaan luokse. Menkää esimerkiksi halkoja osta-
maan tuolta rannasta. Siellä istuu isäntä kaljasinsa kannella, piippu
nysäänsä imeskellen tahi heitellen halkoja aluksestaan rannalle. Te ky-
sytte hintaa. Ihan varmaan mittaa hän teidät ensin silmilläänkantapäästä
kiireesen asti, ottaa sitten nysän suupielestään, sylkäisee sivulle javasta sit-
ten ilmoittaa hinnan, katsoen jonnekin toisaalle, Viaporiin päin tahi
ylös tähtitorniin. Jos pidätte hintaa liian kalliina, niin on paras, että
tinkimättä menette muuanne, sillä ei hän kumminkaan anna perää. Ja
jos rupeaisitte tahtomaan hänen halkojaan helpommalla, niin joko hän
ei ole teitä ensinkään kuulevinaan tahi mörähtää jotakin, josta te ym-
märrätte, etfei miehen sana ole leikintekoa.

Tällä välin on muukin osa kaupunkia vähitellen muuttunut yhä
vilkkaammaksi. Kaduilla kulkee jo ihmisiä runsaasti puoleen ja toi-
seen. Puodit ovat auki (ja niitä on ainakin keskiosassa kaupunkia
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miltfei rinnatusten koko kadun pituudelta). Ravintolat ovat yleisölle
tarjona, ajureita kiitää joka haaralle, jouduttaenkiirehtiväisten tahi mu-
kavuutta rakastavaisten matkaa; toisia seisoo katujen kulmissa, val-
miina tarjoamaan palvelustansa.

Liikkeen ja vilkkauden päämääränä ei ole enää pelkkä ostelemi-
nen ja myöminen. Henkisempi puoli Helsinkiä on nyt herännyt. Sitä
todistavat ensinnäkin ne tuhannet koululaiset, pojat jatytöt, joitakaik-
kialla näkee kiiruhtavan pääkaupungin monilukuisiin kouluihin — kau-
nis, sydäntä lämmittävä näky. Kulkekaa, kulkekaa, nuoret sepposet,
opin ahjojen ääreen; lietsokaa ja takoa taputelkaa voimianne myöten!

Toivorikkaamman kuvan tarjoovat katsojalle valkolakkiset ylioppi-
laat, joita täydellä syyllä sanotaan isänmaan toivoksi. Yliopisto on koko
kansalle rakas laitos sentähden, että se on korkeimman sivistyksen,
ihanteellisten pyrintöjen edustajana maassa. Suomen kansa, niin hi-
dasta, niin pinnalleen karkeata kuin onkaan, on aina ollut ja on ihan-
teellista kansaa, joka asettaa aatteelliset voimat, hengen ja neron voi-
mat korkeammalle muita ihmisvoimia, — siitä sen runous antaa ku-
moamattoman todistuksen. Siksi osaa Suomen kansa antaa niin suuren
arvon sille laitokselle, yliopistolle, joka ei suinkaan ole mikään valmis-
tuspaja virkamiehiä varten ainoastaan, vaan jonka tehtävänä etupäässä
on kehittää sen nuorisossa juuri näitä korkeimpia ihmisvoimia. Ja siksi
ovat myös ylioppilaat kaikkialla maassa niin rakkaat. Jospa vaan he
puolestansa aina ymmärtäisivät täyden arvon antaa tälle kansan rak-
kaudelle! Jospa kukin heistä aina asettaisi elämänsä pyrinnöksi kan-
san rakkauden palkitsemisen kaikki uhraavalla rakkaudella!

Pian on virkamies-maailmakin tullut liikkeelle. Useimmat virastot
—ja niitähän on Helsingissä lukemattomia — aloittavat toimensa kello
kymmenen tienoissa. Virkamiehiä kulkee tahi ajaa palveluspaikkoihinsa,
kellä musta salkku kainalossa, ken virkapuvussa, ken sivilivaatteissa.— Voitte pian erehtyä heissä ulkomuotoon nähden. Katsokaa esimer-
kiksi tätä herraa: mikä rehevyys, mikä uljas ryhti, mikä mahtava kat-
santo, mikä arvokkaisuus! Tuo mies ei mahda olla kovin kaukana kei-
sarista!— Hän on senatin kanslisti tahi kopisti vain, taikkapa jokupan-
kin kirjuri . . . Tuolla taas kulkee vanhanpuoleinen herra, yksinkertai-
nen nuttu yllä, yksinkertainen hattu päässä, vaatimaton ryhti, lempeä
katsanto: — henkivouti, niinkö? Ei, hän on senatori ja menee parai-
kaa lopullisesti ratkaisemaan kuolemantuomiota.

Liike kaduilla vilkastuu nyt vilkastumistaan. Kaduilla vallitsee
kuumeentapainen kiire. Jalkamiehiä, ajureita, vaunuja, sotaväkeä, ta-
varakuormia tulee ja menee niin kaduilla kuin toreilla. Aamuista kaup-
patoria ei enää tuntisikaan. Ostajat ja myöjät ovat hälvenneet, tori
la'aistu puhtaaksi. Satamain, semminkin eteläisen sataman, pinnalla kul-
kee suuria ja pieniä höyrylaivoja vihellellen ja kelloja soittaen lähdön
merkiksi. Kello kahden ja kolmen välillä on nyörinä ja pyörinä kuu-
mimmillaan. Silloin liikkuu ostoksillaan jakävelyillään Helsingin hieno
maailma.

Me istahdamme esplanadiin lehmusten suojaan lähelleRunebergin
muistopatsasta. Katsellessamme tuosta noita uusia, upeita kivipalatseja,
joihinniin kruunu kuin yksityisetkin ovat käyttäneet äärettömiä sum-
mia ; nähdessämme tuota suunnatonta ylellisyyttä jaturhamaisuutta pu-
vuissa, semminkin naisilla; nähdessämme tuota pintapuolista loistoa ym-
pärillämme; huomatessamme noita arvaamattomia aarteita, joita sil-
määmme hohtaa puotien peililasisista akkunoista, — iskee itsestäänkin
meihin, maalaisiin, kysymys: onko tämä kaupunki todellakin siinä köy-
häksi valitetussa Suomenmaassa? Olemmeko tosiaankin sen kansan
pääkaupungissa, sen samaisen kansan, josta tuo suuri runoilija juuri on
kauniimmat laulunsa laulanut? Senkö samaisen kansan, joka ennen
vanhaan, eikä miespolveakaan sitten, sekoitti pettua leipäänsä ja niin
äärettömästi kärsi jakuitenkin kaikki kesti? Ja me ajattelemme vielä:
olisiko tässä nykyisessä polvessa, joka nyt kehittää näin suurta loistoa
ja komeutta, olisiko siinä voimaa kärsimään ja kestämään kaikkea sitä,
mitä Runebergin kansa kärsi ja kesti, jos Jumala vielä samallaiset koe-
tukset sen päälle panisi?

Vaan kukaan ei jouda vastaamaan meidän kysymyksiimme. Ih-
miset kulkevat ohitsemme, vaunuja ajaa karauttelee ohitsemme, edessä
pari uljasta hevosta; heillä on kaikilla kiire. Tuolla tulee komppania
Suomen sotaväkeä, — salskeita, kauniita poikia. Läheisellä esplana-
dilla soittaa ravintolan edessä Suomen kaartin kuuluisa soittokunta.
Elämä kiehuu täydessä vauhdissaan. Mutta Nikolainkirkon läntisestä
tornista kuuluu sielukellojen haikea ääni . . .

Kello kolmen jälkeen liike hiljenee, uudistuaksensa jälleen noin
kuuden tienoissa. Nyt alkaa virkistyksen ja huvien hetket. Teaterit
ja konserttisalit (keskikesän aikana ne sentään ovat suljetut), kaupun-
gin läheiset ihanat puistot ja ulkoravintolat tarjoavat parastansa. Ja
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näihin huvituksiin rientää pääkaupungin yleisöä. Esplanadit kiehuvat
ihmisistä, sillä ken suinkin joutaa, se kiiruhtaa ulos nauttimaan lem-
peän kevät-illan ihanuutta. Keskipäivän kuumeentapainen kiire on nyt
vaihtunut hiljaiseksi lainehtimiseksi; se on kuin meren maininkia vain
ankarain aaltojen sijalla.

Aurinko lähenee laskuansa. Tehtaat ja työpajat lopettavat työnsä,
muuraajat lähtevät telineiltänsä; kotiansa kulkee työväki, ruumiillisen
työn ja ahkeruuden kunnioitettava eduskunta.

Aurinko laskee vihdoin tuonne Töölön lahden taakse. Moniaan
tunnin perästä on suloinen kevät-yö harsoonsa kietonut pääkaupungin
ja sen kolmekymmentä tuhatta asukasta, sen komeat rakennukset ja
kauneudet ja kalleudet ja köyhyydet ja kurjuudet ja kaikki.

Pian vaipuvat unen helmoihin rikkaat upeissa kartanoissaan peh-
meille patjoille, vaipuvat köyhät kaupungin äärillä koville vuoteilleen.
Ei osaa kukaan sanoa, missä talossa on onnellisempia ihmisiä. Onnea

jarauhaa yhtä hyvin kuin kurjuutta ja onnettomuutta saattaa löytyä
kaikkialla. Onni ei ole ihmisen ulkopuolella, vaan hänessä itsessään,
hänen sydämmessään, ja sydämmen sisimpään ei toisen silmä näe; usein
siinä omakin silmä pettää. Missä talossa, missä sydämmessä suurempi
tunnon rauha, suurin onni, vallitsee, sen näkee Hän, jokakaikki näkee.

Tyyni, hiljainen on kevät-yö. Kadut ovat jälleen tyhjinä ihmi-
sistä. Palovartija tornissa vaan valvoo, vetää lipun ylös ja lyö yön
hetkiä. Yksinäinen, myöhästynyt kulkija ottaa kellon taskustaan: on-
kos kello todellakin jo niin paljo?

Satama levittelekse heratyynenä. Aamuinen kolmimasto on vielä
paikallaan. Nyt on toinen ahavoitunut mies kannella vahtina. Lie-
neekö kapteni, hyvä mies, laskenut viime-öisen vahdin käymään kotona
Virolahdella? Ja kuinka hänen onkaan iloista tavata Tommi poi-
kaansa . . .

Maisema Savossa.
B. A. Lindholm.

Tass' Savon joukko tappeli
Ja jokakynsi kylmeni
Edestä Suomenmaan.

A. Oksanen.

on muistojen maa ....
Kuinka sanomattoman paljon muistoja menneiltä ajoilta liittyykään

Savon nimeen! Parkumäet, Porrassalmet, Mikkelit, Virran sillat — ken
voisi kuulla noita nimiä, tuntematta syvää liikutusta, saamatta eteensä
taistelujen ja verenvuodatusten kuvia? Ja kumminkaan nuo kuvat eivät
ole öisiä, valottomia; niissä välähtelee valon säteitä kesken synkkäin
pilvienkin; noitten taistelujen takaa kangastaa Suomenmaan tulevaisuutta.
Jos näyttävätkin nämä kuvat, että ~Joka kynsi kylmeni", niin on niissä
ihana sovituskin: Suomenmaan".

Mutta kaukana on jo se aika, joka Savon saariin ja salmiin ja
hongistoihin jakallioihin piirsi nämät muistot. Nykyinen Savo levitte-
lekse kaikessa ihanuudessaan, rauhan siunausta nauttien. Saloilla, minne
isonvihan kamalina aikoina ihmiset lymysivät sodan jaloista,kilkahtelee
nyt kaskenkaatajan kirves tahi aaltoilee upeatähkäinen halme tahi käy-
vät läheisen kylän lapset aholla mansikassa tahi komea talokin kohoi-
lee, jonka portailla seisoo leveäharteinen Savon ukko, huopahattu päässä,
jalat taarallaan, katsellen, kuinka rengit valjastavat kirkkokääsyjen eteen
oritta, liinaharjakkoa, ja ~hoastellen syvvee suomeesak".

Ihanasti humisee hongat kankaalla tuossa, jota kuvamme esittää;
rauhassa ajaa paimenpoika laumaansa kirkonkylään tuonne takalikolle.
Tyynenä päilyy järven lahti, satasaarisen Saimaan kaukainen haara.
Kaikkialla rauhaa ja tyyneyttä .... Mutta muinaisina päivinä tätä sa-
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maa tietä myöten tuossa kenties ajaa tömisytti hurja kasakkiparvi,
ryöstöretkeltään palaten saaliinensa. Rannemmalla, kuusien juurella,
kivien takana istui kenties väjyksissä uljaitaLeskisiä tahi Tiaisia, muka-
naan kourallinen miehiä, isänmaataan puolustavia miehiä, jotkapanivat
ahtaalle huimat aromaan pojat ja ottivat heiltä saaliit pois, ottivatpa
korkojen kanssa. Lahden helmaan tuossa virtasi kenties muinaisina ai-
koina sodan telmeissä ystävän sekä vihamiehen veri; nyt siellä rauhal-
linen talonpoika illan suussa laskee verkkojansa.

Rauhaa kaikkialla
Ja rauhan suojassa on Savolainen kohonnut kaikin puolin. Vai-

nioita on syntynyt vainioiden viereen; karja antaa runsaat tulot isännäl-
leen, joka on ~sennii seihtemen kertoo" käynyt Pietarissa voita kaupan
ja ~ossoo pistee ihe ryssännii pussiin"; metsistä ovat hongat satalatvat
uiskennelleet höyrysahoille, menneet sieltä ihanata Saimaan kanavata
myöten isoille merille ja kaukaisille maille sekä sijaansa lähettäneet
varallisuutta. Savon sadoilla seljillä, missä ennen pelkät venheet vettä
viiltelivät, kulkee pauhaa nyt pieniä sekä suuria höyrylaivoja.

Kaunis on Savonmaa
nKen vaan sen kerran nähdä saa,
Hän sinne taas halaa".

Kallis on Savo Suomalaiselleyleensä; —Savolaiselle sitäkinkalliimpi.
Kylässä käy Savolainen mielellään, milloin asialla, milloin asiatta. Mutta
silloin hän vasta viihtyy ja on tyyni, kuin on jälleen päässyt nommaan
Savvoon". Muualle joutuneena hän kaipaa rakasta Savoansa, muisto-
jensa maata, ja laulaa:

r Tuuli, joka kohti kuljet
Suloisata Savoa,
Joka jok' aholla muistat
Suudella sen kukkia, —
Sinulle ma viestin viedä
Annan armahalleni,
Viestin viedä, toisen tuoda,
Sieltä liekkuessasi".

BERNDT ADOLF LINDHOLM.
Syntynyt 20 p. elokuuta v. 1841 Lovisan kaupungissa. Isä oli nimituomari. En-

simmäisen opetuksen sai kotimaisilta maalareilta Knutson'ilta ja Ekman'ilta. Ylioppi-
laaksi tultuaan v. 1862 antautui kokonaan taiteen palvelukseen, lähtien seuraavana
vuonna DiisseldorfPiin. Täällä sekä sittemmin Bayer'issa opiskeli hän Filip Röth'in joh-
dolla. Oltuaan Sweitsissä ja Badenissa, siirtyi Parisiin, jossa omisti franskalaisen mai-
semanmaalaus-tavan. Palkittu useissa näyttelyissä ja kutsuttu Pietarin sekä Tukholman
taideakateiniain jäseneksi.

Lauvantai-ilta Porvoon saaristossa.
A. Edelfelt.

Ei ole Heikillä hevosta,
Emäntätä ensinkänä.

ollutkaan Heikillä hevosta eikä emäntää. Ei ollut hänellä kotia
eikä lapsia. Veneen pahainen hänellä oli ja piilukirves ja eväs-

laukku ■—■ siinä miehen omaisuus kaikki.
Kuukauden päivät sitten oli hän tullut, ties mistä lie tullutkaan,

mutta puhdas hän oli kirjoilleen ja päästettiin asumaan saunaan tuolla

kuusikon rinteellä Porvoon saaristossa. Saunaan hän sai siitä syystä,
ettfei koko talossa ollut kuin yksi pieni tupa, jossaoli isäntä jaemäntä
ja lapsi joka nurkkaa kohti ja pari vielä lattiankin osalle .... Suuria-
kos ne kalamiehen mökit ovat? Ja mitäpäs se Heikki paljon asunnolla
tekikään? Viikon hän oli umpeen kaupungissa rakennustyössä, tuli
lauantai-iltana kotia ja läksi jälleen maanantai-aamuna pois. Sunnun-
taina vielä kirkossakin kävi. Mitäpäs hän paljoa asunnolla tekikään?

Hyvin oli Heikki harvapuheinen mies, joshaneivät saariston asuk-
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kaat yleensäkään suurisuisia ole. Mestari kaupungissa piti häntä par-
haimpana kirvesmiehenä ja usein, katsellen hänen piilunsa näppäriä nal-
kutuksia, puheli näin:— nMutta mistä helssingistä sinä oikein oletkaan?"

Siihen ei Heikki muuta vastannut kuin: ~Hm"!
Mestari rupesi viimein nimittämään Heikkiä ~Mykkä-Heikiksiv; siitä

saivat ruotsinkieliset työmiehet ~ Stumma-Heikin", ja siitä väänsivät sit-
ten umpisuomalaiset kumppanit kummallisen nimen nTumppu-Heikki".

Ja Tumppu-Heikkinä hän sitten pysyi. Paniko hän tämän uuden
nimensä pahakseen vai hyväkseen, — siitä ei kukaan saanut selvää, sillä
mitäpäs se Tumppu-Heikki olisi semmoista kelienkään ilmaissut?

Lauantai-ilta oli tullut. Suolainen meri — kuinka sekin näin kesä-
iltana, tyynenä kesä-iltana, osaa olla kaunis ja herttainen, tuo suolainen
meri, joka on Suomen etelärannan leikellyt javiileskellyt lukemattomiin
saariin ja niemiin ja kallioihin, vyöryttäen vuorenhuippuja alas syvyy-
teen salaisiksi karipaikoiksi, laivain surmasijoiksi, ja usein pauhaten ja
hyrskyjä kiehutellen. Kuinka kauniisti sekin osaa heiastaa rannan kuu-
sia ja sammaleisia kallioita jakalastajan mökkejä!

Lapsia oli keräytynyt rannalle suuri parvi. Isiänsä ja vanhempia
veljiänsä he siinä odottelivat kotia, ken kalalta, ken työn-ansioilta kau-
pungista. Kunpa se isä nyt tulisi jo! No tuoltahan jo näkyy meidän
vene. — Missä? — Tuolla noin! Älä sinne katso, vaan tuonne! — On-
kos se meidän vene? — No kenenkäs se on? — Taitaa vaan olla. —Pikku Matti oli laskeunut laiturin portaita alas, paremmin muka näh-
däkseen, mutta kuultuaan muitten puheen, oli hän — maltiton mies —koettanut suoraa päätä kiivetä takaisin laiturille. Jo on poika saanut
leukansa laiturin laitaan ja ponnistelee siinä posket pullollaan. Kreeta
sisko seisoo kädet seljan takana, mietiskellen: pääseeköhän se meidän
Matti tuossa omin voimin ylös, vai lähdenkö ma tästä apuun? ... Niin,kunpa se isä nyt joutuisi! Jokohan se tässä rannalla vehnästä antaa,
vai kotona vasta?

Tumppu-Heikki oli tullut yksinään. Lapset tuskin olivat huo-
manneetkaan häntä. Miks'eikäs Tumppu-Heikki mennyt suoraa päätä

saunaansa? — Kukapas sen tietää? — Tuohon hän istahti pienen si-
lakka-nassakan päälle, sytytti nysänsä, kuunteli lasten puhetta ja kat-
seli heitä ja mietiskeli .. . Siitä oli monta vuotta kulunut, kuin hä-
nelläkin oli oma koti. Se oli tuolla kaukana Pietarsaaressa. Siellä oli
hänelläkin lauantai-illoinollut vastassa lapsia, omia lapsia, joillehän toi
tuomisia kaupungista. Lapsia oli ollut rannalla vastassa jaemäntä omassa
mökissä illallista laittamassa. Mutta sitten tuli köyhät vuodet ja— nyt
on Tumppu-Heikki yksinään, täällä kaukana Uudella-maalla ....

Tumppu-Heikki kääntyi, otti eväslaukkunsa, veti sieltä ulos vehnä-
leivän. Hän kääntyi jälleen lapsiin päin: kuinkas monta heitä onkaan?
yks, kaks, kolme .... kymmenen .... Leikkasi sitten vehnäleipänsä
kymmeneen osaan, nousi ja pisti kunkin lapsen kouraan palasen, sanaa-
kaan sanomatta. Sitten hän otti laukun selkäänsä, airot olalleen, kir-
veen kainaloonsa ja astui verkalleen mäelle päin, saunaansa.

Tuo oli lapsista odottamatonta, tuo vehnäsen saaminen Tumppu-
Heikiltä. He katselivat vuoroin vehnäviipalettansa, vuoroin mäelle nou-
sevaa Tumppu-Heikkiä. Kreeta se viimein niiata naksautti ja sanoi
~tattis" ja silloin muutkin muistivat kiittää. ~Tattis!" huusivat lapset
ukon perään.

Näytti siltä, kuin olisi Tumppu-Heikki yrittänyt kääntymään, mutta
eipä hän kääntynytkään; astuihan vaan saunallensa päin.

Suolainen meri se lepäsi tyynenä ja kuvasti sylissäänrannan kuu-
sia ja sammaleisia kiviä ....

ALBERT KUSTAA ARISTIDES EDELFELT.
Syntynyt 21 p. heinäkuuta v. 1854Kiialan kartanossa Porvoon pitäjää. Isä oli

Suomen yleisten rakennusten ylitarkastaja. Suoritti ylioppilastutkinnon v. 1871, tutki
ensin vanhoja kieliä, mutta rupesi sitten taidetta harrastamaan. Taiteilijaksi kehittynyt
Parisissa Gerome'n johdolla. Herättänyt suurta huomiota ulkomailla, semminkin Parisin
taidenäyttelyssä. Paitsi historiallisten ja tapamaalausten alalla, erittäin taitava muoto-
kuvain maalaaja. Viimeksi tänä vuonna saanut ansaittua kiitosta Franskassa kuuluisan
lääkärin Pasteur'in muotokuvasta, Palkittu useilla palkinnoilla.
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Talvi-ilta Somerossa.
R. W. Ekman.

Olen kuullut puhuttavan salai-
sesta voimasta, jolla kansa näänty-
mättä kestää kovia taakkoja. Aina
olen arvellut tämän voiman asuvan
rautaisissa kintaissa ja sotisovan
alla. Mutta nytpä tiedän: täällä
se voima on.

Z. Topelius. Nuoruuden uuelmia.

(jlaLkman'm kaunis kuva ja sen alla Topelius'en kauniit sanat — siinä-
hän sävelmä ja laulu liittyneinä suloiseen liittoon. Selityksillä tuo

sointu ei enää kauniimmaksi käy. Miksikä siis tähän jatkoa?
Mutta miksikä ihminen, katsellessaan kaunista luontoa, ihanata

maisemata tyynenä kesä-iltana, ei malta ääneti ihailla? Miksikä hän,
ellei muille, niin itselleen, huudahtaa tahi kuiskaisee: kaunista
sentään!" Siksi kaiketi, että sydän tahtoo yltäkylläisyydestänsä jakaa
muillekin, ellei muille, niin kesä-illan tyyneydelle.

Siksi tähänkin muutama sananen.
Suomen kansan historian lehdet ovat verisiä, sanotaan, ja totta se

onkin. Mutta näitten veristen lehtien läpi kulkee valoisa juova, yhtä-
jaksoinen valoisa juova. Ja tässä kirkkaassa juovassa näkee muutakin
kuin nälkää ja kärsimystä. Siinä näkee, ettfei nämät kovat kohtalot ole
olleet satunnaisia tapauksia, vaan ovat historian järkähtämätöntä joh-
donmukaisuutta, tahi, puhuaksemme yksinkertaisemmin, siinänäkee, että
Jumala on tällä tavoin, tämän kovan koulun kautta, tahtonut kasvattaa
Suomen kansaa itsenäiseksi kansaksi, tämän ankaran opetuksen kautta
vienyt sitä kehityksestä niin kehitykseen, hengen voitosta niin toiseen.
Ja tuossa juovassa näkee vielä, miksikä Suomen kansa ei ole aikoja sit-
ten sortunut ja nääntynyt noihin koviin koetuksiin. Siinä näkee, että
Suomen kansalla on ollut ja edelleen on se voima, joka on ainoa lo-
pullisesti kestävä voima, nimittäin uskon voima. Hyvät sekä pahat
päivät, sodan sekä rauhan, viljavuodet sekä katovuodet, ilon sekä mur-
heen on Suomen kansa oppinut ottamaan Herran kädestä. Siksi on Suo-
men kansa voinut niin paljon kestää.

Ja tämä voima se on kalliina perintönä kulkenut polvesta polveen.
Kotilieden ympärillä takkavalkean ääressä, tahi räiskivän päreen loimot-
taessa, on äiti jo varhain istuttanut lapseensa uskon juuret, ei ainoas-
taan, niinkuin nykyjään niin kernaasti sanotaan, siveellisen pohjan, vaan
juuri kristillisen uskon juuret. Täällä kotilieden ympärillä on lapsi,
vanhemmaksi tultuaan, monet illat istunut aapiskirja kädessä, oppimassa
lukemisen taitoa, kunnes on kyennyt omin takein lukemaan wkirjaa", s.
o. kirjain kirjaa, Raamattua. Täällä kotilieden ääressä on lapsi saanut
sydämmeensä ei ainoastaan lujuutta, jotamaailman myrskyissä kysytään,
vaan myös kaikkea sitä hellyyttä ja lempeyttä, joka on yhtä tärkeätä
ihmiselle; sanalla sanoen, kotilieden ääressä on Suomalainen kypsynyt
elämälle, — tulipa hänestä sitten isä tahi äiti, rikas tahi köyhä, kasken-
viertäjä tahi sielunpaimen tahi vaikka itse Lönnrot.

Tämä on ollut ja on edelleen oleva Suomen kodin tehtävä. Ja
kaiken tämän tähden on koti Suomalaiselle niin kallis; sentähden pelkkä
koti sana helähtää hänen korvaansa niin herttaiselta.

Ja juuri tämmöisen kodin, kansan keskuudessa, Someron salossa,
on taiteilija tuossa katsojan eteen luonut niin todellisena, niin yksinker-
taisena ja kaikessa yksinkertaisuudessaan kumminkin niin kauniina.
Kaikki siinä on tuttua, tupa ja ihmiset jaesineet jakaikki; kaikki siinä
tuntuu lämpimältä, kodikkaalta: se on Suomen talonpojan koti; lujan ja
kestävän, nöyrän ja hiljaisen kansan kasvattaja.

Käy kunnioituksella tähän tupaan, vieras! . . .

EOBERT WILHELM EKMAN.
Syntyi 13 p. elokuuta v. 1808 Uudessa-kaupungissa, jossa isä oli pormestarina.

Opiskeli ensin Turussa ja vuodesta lS'ii Tukholmassa. Teki v. 1837 opintomatkan ulko-
maille, käyden Tanskassa, Hollannissa ja Parisissa, jossaoli kuuluisan Delaroche'n oppi-
laana. Vuosina 1841—1844 harjoitti taidettaan Italiassa. Muutti v. 1845 takaisin Suo-
meen, jossakuoli 19 p. Helmikuuta v. 1873. Ekman harrasti innokkaasti kansallista tai-
detta. Senvuoksi hänen useimpain taulujensa aine onkin kotimainen.
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Maantie Tampereelle
Hj. Munsterhjelm.

Niin, mitä toivoinkaan, mitä aattelinkaan,
mitä näinkään . . .

Paavo Cajander.
Kirje provasti X:ltä tohtori Y:lle.

ssa, 20 p. heinäkuuta 1885.
Vanha uskollinen ystävä!

Vainun ystävällinen kirjeesi viime huhtikuun 14 p:ltä on tähän
saakka jäänytvastaamatta. Anna anteeksi, ystävä hyvä, mutta alem-

pana näet, mikä siihen on ollut syynä. Kiitos onnentoivotuksistasi Va-
punpäiväksi, pappien ruumiilliseksi uudeksi vuodeksi, niinkuin Sinä sa-
noit. Et unohtanut tänäkään vuonna näitä onnittelujasi, vanha ystävä.
Kiitos siitä vielä kerta!

Ja uskotkos vainenkaan, että minä olen ollut pitkillä matkoilla?
Siinä nyt syy, miksen ole ennen kirjoittanut. Niin, se on ihan totta,
niin oudolta kuin kuuluneekaan, että vanha 90:nellä oleva mies lähtee
täältä Karjalasta hamaan Hämeen sydämmeen asti. Mitenkä minä to-
dellakin tulin lähteneeksi, sitä en itsekään oikein tiedä. Kaarlo vävy
kävi juhannuksena täällä ja vei minut väkisin mukaansa.

Niin, lanko, minä olen jälleen nähnyt Hämeen, olen vielä kerran
ennen kuolemaani ollut niillä armailla seuduin, joissa Sinun kanssasi
poikasina keikuttiin, ylioppilaina maita samoiltiin, ja joistavasta perhek-
käinä siirryimme, Sinä kauas pohjoiseen, minä tänne itään.

Mahdoton on minun kuvailla kaikkea, mitä tunsin näillä tutuilla,
ah! niin tuiki tutuilla, tienoilla, joitaen ollut nähnyt niin moneen ajast'-
aikaan! Kokoa muistoosi kaikki, mitä ihanaa olet lapsuutesi, nuoruutesi
ja miehuutesi päivinä kokenut ja tuntenut, kokoa ne — miltä tuntuisi
Sinusta elää kaikki tuo vielä kerran?

Mutta minä olen sen vielä kerran elänyt....
Vanha kankea käteni ei jaksa kertoa Sinulle kaikkea tyyni. Kun

ensi jouluna vihdoinkin tulet meille — ethän tällä kertaa rikkonekaan
lupaustasi? — niin istumme silloin vieretysten, me kaksi sammaltunutta
honkaa, ja haastelemme kaikesta.

Nyt vaan yksi asia, jota en voi olla mainitsematta.
Kävin Messukylässä; näin vanhan syntymäkotisi. Siellä on nyt

isäntänä vento vieras, mutta rakennus hymyilee yhtä ystävällisesti kuin
ennenkin koivujen ja pihlajain välistä. Siinä seisoo tuo vanha syntymä-
kotisi, minun toinen kotini. Muistathan vielä, kuinka ennen nuorina
ylioppilaina sisartesi kanssa kesä-illoin kävelimme maantietä myöten
siihen asti, missä se teki polven vasemmalle ja puikahti punaisen por-
tin kautta? Muistathan oikealla tiestä hongikkoa, jonne sitten aina is-
tahdimme laulamaan? Muistathan hongikossa Sinun tekemääsi lehtima-
jaa, jossa Asta vainaja lupasi olla omani?

Minua veti vastustamattomasti vielä kerran kulkemaan samaa tietä . .
Mutta lehtimajaa, mun onneni majaa, niinkuin Sinä sitä silloin ni-

mitit, — sitä ei enää ollut; ei ollut enää hongikkoakaan, eikä ollut enää
punaista porttiakaan .. . Siitä, missä ennen oli humissut neitseellinen
hongikko, ja missä minä olin niin paljon nauttinut, siitä oli nyt kulturi
kulkenut ylitse. Rautatie oli säälimättä vetänyt ratansa mäen sydäm-
mitse, ja haavan aukolla seisoi ratavartijan keltainen mökki.

Tuntui niin haikealta, niin sanomattoman haikealta. Eiköhän, mie-
tiskelin tuossa yksinäni, eiköhän ne olisi voineet tuota rataansa viedä
vähän tuonnempaa? Miksikähän niiden piti koskea tuohon mäkeen?
Mutta ratavartija tuli mökistään, nosti valkoisen lipun, eikä aikaakaan,
niin mennä humahti juna täydessä lennossa ohitseni. Se oli silmänrä-
päys vaan, ja jälleen seisoin yksinäni, ja tuntui niin haikealta — —

MAUNU HJALMAE MUNSTERHJELM.

Syntyi 19 p. lokakuuta 1840 Toivonniemen kartanossa Tuuloksen kappelissa Hä-
meessä. Oltuaan ensin merimiehenä, rupesi harjoittamaan maalaustaidetta, saaden en-
simmäisiä opetuksia kotimaiselta taiteilijalta V. HolmbergMlta DffeseldorffMssa. Opis-
keltuaan sitten Karlsruhessa H. Gude'n johdolla, matkusteli Sweitsissä ja Saksassa
useita kertoja, välillä asuen kotimaassaan. Munstcrhjelm'in maisemamaalaukset ovat
niin Suomessa kuin ulkomaillakin tunnetuita ja kiitetyitä. Hän on kieltämättä meidän
tuotteliaimpia ja taitavampia maisemamaalareita. Pietarin taideakatemian jäsen. Pal-
kittu useilla palkinnoilla.
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TILAUS ILMOITUS.
Koska kotimainen kuvateos »Matkustus Suomessa» on kirjakaupoista jo kokonaan loppunut, on allekirjoittanut päättänyt toimittaa

uuden painoksen, järjestettynä kumminkin aivan uuteen tapaan, niin että kuvat painetaan kahta vertaa suuremmassa koossa kuin ennen
sekä varustetaan uudella tekstillä ja että teos ulosannetaan useammissa vihoissa, jotenka vähempivarainenkin saattaa sen itsellensä hankkia.

Siinä vakuutuksessa, että oman maan ja kansan tunteminen on Suomen kansalaisille aina rakas harrastus ja että he senvuoksi
tahtovat tätä yritystäni kannattaa, rohkenen täten tarjota tilattavaksi

helppohintaisena kansanpainoksena ison kotimaisen kuvateoksen *W$

Kuvia Suomen maasta ja kansasta etevimpäin kotimaisten taiteilijain maalausten mukaan.
Tekstin kirjoittaja K. SUOMALAINEN.

Puheena oleva kuvateos, josta täten ensimmäinen vihko astuu julkisuuteen, ilmestyy 7:ssä eri vihossa, 5 kuvaa ja niihin kuuluva 1 iso 4-taitteinen arkki tekstiä kussakin.
Ensimmäisessä vihossa ovat seuraavat kuvat: 11. Porvoon kaupungi tehnyt J. Knutson. 24. Salapolttimo Lovisan saaristossa . tehnyt B. Lindholm.

1. Helsinki . tehnyt B. Reinhold. 12. Maisema Pirkkalassa . „ W. Holmberg. 25. Tampereen kaupunki „ J. Knutson.
2. Maisema Savossa „ B. Lindholm. 13. Jääskessä „ R. W. Ekman. 26. Imatra (niska) „ B. Lindholm.
3. Talvi-ilta Somerossa „ S. W. Ekman. 14. VHipurin kaupunki . . . „ B. Reinhold. 27. Juustilan sulut ., B. Reinhold.
4 Maantie Tampereella „ Hj. Munsterhjelm. 15. Kaskenvierto „ B. Lindholm. 28. Savonlinnan kaupunki „ Hj. Munsterhjelm.
5. Lauvantai-iha Porvoon saaristossa • „ A. Edelfelt. 16. Pentti Lyytinen runonluvussa ... „ S. W. Ekman. 29. Varkauden tehtaalla „ Hj. Munsterhjelm.

Seuraaviin vihkoihin tulevat seuravaat kuvat: 17. Tammisaaren kaupunki „ O. Kleineh. ( A. v. Becker &
6. Kansaa .Waasan seudulta tehnyt A. v. Becker. 18. Talvimaisema Hämeessä ..... n Hj. Munsterhjelm. M- Lon'-Pato »uoKsessa " |a Lindholm.
7. Y8 Tammisaaren saaristossa... „ Hj, Munsterhjelm. 19. Paja Turun lähellä „ R. W. Ehncm. 31. Lovisan kaupunki „ O. Kleineh.
8. Tyynen aikana anvenalaisessa ka- 20. Hämeenlinna „ Hj. Munsterhjelm. 32. Silakan pyynti Uudella maalla . . „ B. Lindholm.

jutassa ,. KE. Jansson. 21. Ilta Aurajoella „ B. Reinhold. 33. Silakan suolaaminen Uudella maalla ,. B. Lindholm.
9. Turun kaupunki „ B. Reinhold. 22. Naantalin kaupunki „ B. Lindholm. 34. Kuopion kaupunki „ Hj. Munsterhjelm.

10. Imatra. . „ B. Lindholm. 23. Roine „ Hj. Munsterhjelm. 35. Laatokalla „ B. Lindholm.

Vihot 2— 7 ilmestyvät seuraavassa järjestyksessä:
2:nen vihko joulukuussa 1886 4:s vihko syyskuussa 1887 6:s vihko huhtikuussa 1888
3:s „ huhtikuussa 1887 5:s „ joulukuussa 1887 7:s „ syyskuussa 1888. _ _

Kotimainen kuvateos ,,Suomi" joka niin muodoin tulee sisältämään 35 isoa hienopainoista kuvaa maamme taitavimmilta mestareilta, piirrettyinä ja
painettuina F. Tilgmann'in Mvipainolaitoksessa, on todellisena

=K A UT S A IS P A I ST O K S E JS A=
pantu niin halpahintaiseksi, että rohkenen uskoa sen löytävän tiensä köyhänkin taloon.

Kunkin vihon hinta on nimittäin oleva ainoastaan 1 markka 50 penniä.
Siinä toivossa että tämä yritykseni oh sekin puolestaan edistävä oman maan ja kansan tuntemista suljen teokseni yksityisten

kansalaisten sekä kansakirjastojen ja lukusalien suosioon. ]'-t-HELSINGISSÄ Elokuussa 1886. G. W. EDLUND, KUSTANTAJA.



VIHKO 2.

Hinta: I Markka 50 penniä.G. W. EDLUND, KUSTANTAJA.

Katso kansilehden viimmeistä sivua!
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Turun linna ja Auran suu.
B. Reinhold.

»Me, niin sanotut sivistyneet, olemme
lukeneet niin paljon; me tiedämme
niin paljon, mutta mitä me vähimmän
tiedämme, on se, minkä vaiheiden
kautta Jumala on Suomen kansaa oh-
jannut hamasta sen muinaisuudesta
niin tähän päivään asti Suomen kan-
san historiasta on meillä hämmästyt-
tävän vähän tietoja. — Miksikä? —Siksikö emme harrasta oman kansan
historiata, että kansallis-tuntomme on
vielä niin heikko; vai siksikö vielä
kansallis-tuntomme on niin heikko,
etfemme oman kansan historiata har-
rasti?"

Ystävän kirjeestä.

Kirje Lyyliltä Tuoville.

Turussa, 5 p. Heinäkuuta 1886.
Aina armas Sisareni!

(dL. J-öyrylaiva kihisi ja puhisi, pyrkien Suomenlahden tyynelle ula-
palle, viedäkseen minua jaJaakkoveljeäni vanhaan Turkuun. Se oli

niin hirmuisen maltiton, se höyrylaiva, ja kun se viimeinkin sai puhal-
taa viimeisen lähtömerkkinsä, — millä hartaudella, millä innolla se sen
teki! Mutta mekös säikähdimme, sinä ja minä, ja rupesimme sanomaan
toisillemme jäähyväisiä, varmaankin jo viidettä kertaa. Sitä kiirettä ja
hälinää, niin lähtevillä kuin jäävillä! Voi kuitenkin, kuinka minun sy-
dämmeni pälpätti, nähdessäni tuota hirmuista tungosta rantalaudalla:
yksi ihmistulva riensi siinä puoleen, toinen toiseen! Hädissäni otin
Jaakkoa käsivarresta ja kysyin: ~Tokkohan Tuovi ennättää vielä ran-
taan, ennenkuin laiva lähtee?" Jaakko naurahti vaan, mutta ei virk-
kanut sanaakaan, — hän on tuommoinen jörö toisinaan, vaikka hän
sentään on niin julmasti hyvä. Taakka putosi hartioitani, kun näin
sinun viimeinkin onnellisesti päässeen laiturille ja asettuvan laivan kyl-
keen aivan minun kohdalleni. Siinä seisoimme, nenäliinat kädessä, val-
miina viuhtomaan toisillemme jäähyväisiä, emmekä suinkaan valmiina
kyyneleitä pyyhkimään, niinkuin Jaakko sanoi, pahan-ilkinen poika.
niinkuin me olisimme ruvenneet itkemään tuossa kaikkien ihmisten
nähden?

Laivan lähtiessä liikkeelle sanoit sinä minulle vielä kerran, niin-
kuin monasti ennenkin:

nMuista nyt kirjoittaa hyvin pitkä kirje!"
Ja minä vastasin:
~Minä kerron kaikki, kaikki, kaikki!"
Tuovi kulta, sinä vaadit liian paljon, ja minä mieletön lupasin

vielä enemmän.
Minun on mahdoton täyttää lupaustani...
Kaksi päivää vasta olen ollut Turussa. En ole muualla käynyt

kuin Turun linnassa, mutta kun minun nyt pitäisi kertoa nkaikki, kaikki,
kaikki", mitä olen nähnyt ja tuntenut, niin se on mahdotonta. .Kaikesta
tuosta en voi kirjoittaa kuin hyvin vähän, äärettömän vähän.

Muistatko, Tuovi, kuinka Laura täti, ja Augusta täti ennen oli-
vat olevinaan, tullessaan silloisesta nais-akademiasta ja kertoessaan
meille, tytön häiläköille, kuinka muka he ovat niin ihastuneita mate-
matikaan, ja kuinka he osaavat nyt laskea ~äärettömän" pienillä luvuilla,
joita he sanoivat differentialeiksi? Murtoluvut ovat aina olleet minulle
kammo ja kauhistus, mutta mitenkä sitä vielä w äärettömän" pienten lu-
kujen kanssa pitäisi toimeen tulla, sitä minä en ensinkään voinut
käsittää. Nyt sitä vastoin on luullakseni differentiali minulle selvinnyt,
Näätkös, kultaseni, jos jollakin on julman julman paljon jotakin, eikä
hän tästä paljoudesta kumminkasn voi antaa toiselle muuta kuin julman,julman vähän, niin se on juuri se differentiali.

(Kun kysyin Jaakolta, onko differentiali ymmärrettävä tällä ta-
valla, vastasi hän: Juuri niin", mutta veti samassa suunsa nauruun.
Minä luulen, ettfei hän itsekään sitä ymmärrä).

Minullapa juuri olisi nyt niin paljon, niin julman paljon kerrotta-
vaa, mutta en voi. en ennätä, en osaa kaikesta tuosta kertoa kuin jul-
man vähäsen, differentialin vaan.

Olin kotona ennen lähtöämme vähin lukenut ja sitten matkalla
Jaakolta kuullut niin paljon vanhasta Turusta, jonne matkamme piti:
olin ajatuksissani niin paljon elänyt sen muinaisissa vaiheissa, että kun
vihdoin tulimme Auran suuhun jakuljimme Turun vanhan linnan ohitse,
minut valtasi tuommoinen omituinen salainen pelvonsekainen tunne.Tämä tunne tuli yhä valtavammaksi, ajatellessani, että huomenna pääsenläheltä katselemaan tätä muinaisaikain jäännöstä, jonka ympärille Suo-
men historia on liittänyt niin monen vuosisadan muistot. Yöllä en ollut
saada_ silmiini

_
unta ensinkään, ja kun vähän uinahdin, niin näin milloin

ritareita milloin munkkeja, milloin suuria piiritystykkejä.
Aamulla kun sitten Jaakon kanssa läksimme linnalle astumaan,

olin minä vielä jonkunlaisessa haaveilujen horroksessa. Minä tunsin
jok'ainoalla askeleella polkevani historiallista maata, ja kun vihdoin
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olimme saapuneet linnan juurelle ja seisoimme tuon vuosisatoja vanhan
jättiläisen edessä, joka katsoi niin totisesti meihin vahvoine muureineen
ja 24 syltä korkeine torneineen, — voi armas Tuovi, kuinka silloin oli-
sin suonut Sinun olevan vieressäni! Olisin saanut puristaa Sinua, sillä
minua oikein pelotti: minä odotin joka hetki, että nyt juuri aukenevat
linnan portit, ja sillan yli ajaa joukko rautaisia ritareita uljaitten rat-
sujen seljassa, tahi kenties astuu sieltäkirkollinen juhlakulku, valkoiset
kuoripojat edellä, ja sitten papit ja sitten piispa täysissä tamineissaan
ja sitten munkkeja, kynttilät kädessä, nuorat vöillä ja päät kaapuun
verhottuina, ja kansa laskee polvillensa pyhäin jäännösten edessä ja
ristii silmiänsä.. .

Tuli linnan vartija, jonka oli määrä opastaa meitä. Mutta mil-
lainen vartija! Tavallinen nuori mies, viiksihuuli, tavallinen lippulakki
päässä, tavallinen Littoisten kankaasta tehty puku yllä, tavalliset saap-
paat jalassa! Kuinka hirmuisen jokapäiväistä! Ei harmaata pitkää
partaa, ei mustaa poimupukua, ei kenkiä, ei pyöreätä lakkia, ei raskasta
avainkimppua, ei äreitä kasvoja, ei mitään, — sanalla sanoen ei mitään,
mikä olisi sointunut äsköisen juhlakulun kanssa.. . ja kun olimme kul-
keneet uudemman, Juhana herttuan aikana rakennetun linnan pihan yli,•— millä kylmäkiskoisuudella tuo ilkeä mies avasi meille portin vanhan
linnan pihaan, samalla kuin minä tunsin sydämmeni oikein kutistuvan!

Ja niin olimme nyt vanhan linnan kaitaisella pihalla, ympäril-
lämme korkeat, korkeat seinät ja tornit, rakennetut — ei kivistä, vaan
suurista kallionlohkareista, nyt jo vehreiksi homettuneista. Mitä kaik-
kea osaisivat nämä kivet kertoa, ajattelin minä ja unohdin pian oppaan
ja hänen uuden-aikuisen asunsa. Päätimme mennä oikeanpuoleiseen
torniin. Me astuimme kapeita portaita ylös kerroksesta toiseen, niin
kapeita, niin kapeita, että minä oikein kummastelin, mitenkä ritarit ja
sotilaat, raskaissa puvuissaan, ja mitenkä ylhäiset rouvat ja neitoset
koristuksineen ja pitkine kanneliepeineen ensinkään pääsivät eteenpäin
näissä jyrkissä ja kapeissa portaissa. Kotvasen aikaa kuljettuamme,
olin minä kokonaan uupunut. Ylimmäiseen kertaan, jonne Jaakonvält-
tämättömästi piti päästä, oli vielä joltinenkin matka. Istahdin levähtä-
mään avaraan akkunakomeroon ja pyysin Jaakkoa oppaan kanssa me-
nemään kahden kesken ylemmäs ja jättämään minut yksikseni tänne.

He läksivät.
He katosivat tuosta kapeasta ovesta. Kotvasen aikaa vielä kuu-

lui heidän astuntansa, mutta pian oli kaikki hiljaa. Minä vaan yksi-
näni avarassa autiossa tornisalissa. Ei elon merkkiä missään; ei missään
muuta kuin harmaita, homeisia kiviä ja pölyä ja soraa. Ja kumminkin
oli täälläkin ennen muinoin elänyt ja liikkunut ihmisiä. Täälläkin, niin-
kuin koko linnassa, olivat ihmiset elämänsä teitä vaeltaneet, iloinneet,
surreet, nauraneet, itkeneet, hyörineet onnensa ylönpaltisuudessa jahyö-
rineet himojensa huimassa temmellyksessä, rakastaneet hamaan kuole-
maan asti ja vihanneet hamaan kuolemaan asti. Täällä, harmaassa lin-
nassa, oli Suomen historia piirtänyt lehdilleen monen pitkän vuosisadan

kuluessa tapauksia, jotka sitten syvälti vaikuttivat ja vaikuttavat läpi
vuosisatain, piirtänyt lehdilleen nimiä, joitaSuomenmaa kunnioituksella
ja rakkaudella, tahi pelvolla ja kammolla muistelee. Ja nyt niitä kulki
tuossa mun ohitseni, näitä tapauksia ja henkilöitä utukuvina, haahmoina.
Niillä oli niin kiire: yksi ei ollut ennättänyt kadota, kun toinen jo
täytti sijaan. Siinä oli miekankalskeita ja tykinjyskettä, siinä latina-
laisia kirkonvirsiä, siinä ritarien huimia juomalauluja, siinä vankien
voivotuksia alhaalta syvyyksistä. . . siinä ne kulkivat mun ohitseni...

Siinä tuli Tuomas piispa, täynnä mainetta ja loistoa, piispa,
jolle säilä ja sodanpauhu olivat yhtä rakkaat kuin paimensauva jamessu.
Siinä hän tuli loistavassa seurassa, voitoistaan juopuneena, jahaaveksien
Suomea itsenäisenä hengellisenä ruhtinaskuntana. Mutta hänen edes-
sään oli yhä kapeneva tie, joka vihdoin päättyi kaukaiseen luostariin,
jossa kuihtunut munkki vietti viimeisiä elonpäiviänsä, sydämessä oman-
tunnon vaivat ja takanaan pettyneet toiveet. Sotatorvien raikuessa,
tulisoihtujen häikäisevässä valossa Tuomas piispa ei tuntenut tuossa
munkissa omaa itseänsä.

Siinä tuli kaksi nuorta herttuata, Eerikki ja Juhana, kuuluisan
Kustaan runsaslahjaiset pojat. Käsityksin he kulkivat rakkaina veljek-
sinä kappaleen matkaa, mutta pian he erosivat, ja heidän välillensä ke-
räytyi saastainen joukko vihan ja kateuden ja kunnianhimon javehkei-
lyjen mustia henkiä. Ja linna loisti milloin ilovalkeista, milloin tykin-
kitain purkamista leimauksista, ja vanginvartija sulki lukot milloin toi-
sen, milloin toisen veljeksen ovessa.

Siinä kulki Puolan tytär, mahtavain Jagellojen jälkeinen, Kata-
rina, Juhana herttuan puoliso, herttuan kruunu päässä, kullalla jahoh-
tokivillä koristetussa puvussa. Hän näytti väsyneeltä, eikäkummakaan,
kun oli viikon ajat kestänyt pauhaavia tulijaispitoja Turun linnassa:
laulua ja soittoa, turnausleikkejä ja metsästysretkiä, kemuja ja tansseja
aamusta iltaan, aamusta iltaan. Pitihän kauniitten silmäin loiston him-
metä, pitihän vereväin poskien valjeta. Mutta ei valjennut rakkaus hä-
nen rinnassaan, ei himmennyt uskollisuus Puolan tyttären sydämmessä:
miestänsä hän seurasi vankihuoneesenkin.

Siinä tuli ihana Kaarina rouva, entinen porvarin tytär, nyt ku-
ninkaallinen kruunu päässä, onnettoman Eerikin tuki ja turva ja tyyni
satama elon myrskyissä, sittemmin Liuksialan kartanon ehtoinen emäntä.

Ja sitten tuli arvoisa joukko rauhan miehiä, uskonpuhdistuksen
hiljaisia sankareita. Siinä ensimmäinen puhdistetun uskon saarnaaja
Särkilahti. Siinä Skytte piispa, katolinen munkki muistoilleen jauuden
opin harrastaja toiveilleen. Siinä Agricola, joka rohkeni, todellakin
rohkeni ajatella suomalaista kirjallisuutta. Siinä Jaakko Suomalainen,
ensimäinen virsiseppä.

Ja sitten tuli ankara linnan isäntä, Klaus Fleming. Katseeltaan
sankari, ryhdiltään kuningas, mutta sydän vailla kuninkaan jasankarin
suurinta ominaisuutta: vailla lempeä, vailla lämpöä. Hän palasi juuri
Santavuorelta täynnä voiton riemua, ja hänen perässään kulki loistava
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saattojoukko, ja saattojoukon perässä tuli parvi poloisia nuijamiehiä,
kahleissa, näännyksissä. Klaus herra meni pitoihin, voiton riemua naut-
timaan. Linna oli valaistu, ja minä olin kuulevinani sotilaitten huimia
juomalauluja ja soittoa ja tanssia, mutta alhaalla vankikomeroissa vai-
keroivat Santavuoren onnettomat uhrit.

Sydämmeni oli jähmettyä. ..
Sitten tuli kookas nainen mustassa murhepuvussa: se oli roh-

kean marski vainajan uljas puoliso. Linnan isäntä oli kuollut kesken
sotahankkeitansa, kova Kaarlo herttua oli tulossa rankaisemaan laillisen,
jospa kehnonkin, kuninkaan ystäviä Suomessa. Ebba rouva se järjes-
teli linnan puolustusta. Armoa ei ollut herttualta odottamista. Tais-
telu elämästä ja kuolemasta oli alkava. Linnassa häärättiin ja puuhat-
tiin. Tähystäjiä istui tornien huipuissa vakoamassa Ruotsin laivaston
tuloa. Äkkiä nousi linnassa melu, sillä tieto oli tullut: herttaan haah-
det näkyvät! Jo riensi vartija tornista alas ilmoittamaan mastojen
huippujen heiluvan taivaan rannassa. Niin, minä kuulin hänen aske-
leensa pääni päältä. Torvet raikuivat, hätäkellot soivat, sotilaat sitoi-

vat miekat vöilleen ja asettuivat paikoilleen, tykit olivat valmiina lä-
hettämään hirmuisia terveisiänsä mereltä tulijoille. Niin, pian alkaa
taistelu elämästä ja kuolemasta. Pian on Auran hiljaiseen helmaan
vuotava niin Ruotsalaisen kuin Suomalaisenkin verta

Samassa kuului hirmuinen tykin pamaus ....
Minä huudahdin ja hyppäsin seisomaan. Mä katsahdin akku-

nasta: tuolla alhaalla Korppolais-vuoren seinää vasten kuvautui selkeästi
suuri sotalaiva. Ja taas välähti tuli sen kyljestä, savu syöksähti, ja
jälleen kuului ankara jysäys ja sitten taas ... ja sitten taas ... Aske-
leet tornissa kuuluivat lähenevän yhä likemmäs. Minä en enää tiennyt
mitä ajatella. Ovi aukeni vihdoin ja sisään astui — Jaakko oppaineen.

Kadonneet olivat kaikki muinaiset utuiset haahmot ja kuvat.
Rauha oli maassa, ja suuri venäläinen sotalaiva tuolla ulkona leikitsi
tykeillään, tervehtien vuosisatain vanhaa jättiläistä, joka tyyneenä sei-
soi Aniniemen vankalla kalliolla. — — — —■ ■

Imatra.
B. Lindholm.

Ma seisoin kosken kuohuu partahalla
Ja katsoin vaahtoharjain ottelusta,
Kuin nälin heitä nieli pyörre musta,
Mi määrätöinnä mylvi hourun alla.

Kuin oris karhun kourien alaisna,
Vapisi kalliokin tuskissansa;
Ja hätähiki hänen kupeiltansa
Yleni vihmana viluttavaisna.

Yrjö Koskinen.

vanha tohtori Lajunen oli seurassa, ei silloin ikävä tullut mil-
loinkaan. Hänellä piisasi juttujaaivan loppumattomasti, yksi tois-

taan hassumpi, joille ei voinut olla nauramatta. Ja sitten tuo verraton
kertomisen kyky! Joutavanpäiväinenkin juttu sai, hänen kertomanansa,
mehua ja elämää, sen sijaan kuin moni muu tärvelee hauskankin ker-
toelman joko liiaksi haetulla huvittamisen halulla tahi liiallisella vete-
lämäisyydellä.

Olimme eräänä kesäiltana N:n pappilassa, Ylä-Karjalassa. Illallisen
jälkeen istuimme me — meitä oli jommoinenkin seura — ulkona puu-
tarhassa ja kuuntelimme ukon jutelmia. Tällä erää johtuu mieleeni
seuraava.

Tässä takavuosina — niin aloitti tohtori, sytytettyään piippunsa —satuin, ulkomailla ollessani, jäämäänFreisingen'in kaupunkiin Helluntai-
päiviksi. Tutkimustöitäni kun en voinut jatkaa pyhäpäiväin takia, niin
päätin käyttää loma-aikaa hyödykseni ja käydä katsomassa erään mer-
killisen vanhan linnan raunioita parin tunnin matkan päässä kaupun-
gista. Kuljettuani ensin junalla kolmanteen pysäyspaikkaan, läksin jal-
kaisin kävelemään sinnepäin, missä linnan sanoivat olevan. Ilma oli
sateinen, tie likainen, ja kun vielä olin ypä yksinänikin, niin ei kum-
makaan, että matka tuntui ikävältä. Mielihyväni ei siis ollutvähäinen,
kun keskellä näitä lakkaamattomia viljavainioita vihdoin huomasin ma-
talan rakennuksen, jonka arvasin yhdeksi noista kyläravintolista, joita
siellä näkee kaikkialla. En ollutkaan pettynyt, rakennuksen otsalla rip-
pui kuva, jossa näkyi muuan kultainen eläin, sarvet päässä, jakummin-
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km niin pettävästä metsäsian näköinen, että olisin sen laadusta tullut
aivan epätoivoon, ellei sen alla olisi ollut sanat ~Zum Goldenen Hirsch".

Mennään sitten ~Kultaisen Hirven" luo, ajattelin, ja niin menin-
kin sisään. Vierassalissa istui kymmenkunta ylioppilaita olutseideFiensä
ääressä, puhuen kovalla äänellä ja useampi yhtähaavaa. Isäntä, lyhyt
ja paksu, punaposkinen mies, istui heidän joukossaan ja puhui kovalla
äänellä ja väliin nauroi niin, että kyyneleet kiertyivät silmiin. Minut
huomattuaan, hän nousi ja läksi uimaan minun luokseni. Hyvän mat-
kan päässä jo huusi hän omituisella suoralla tavalla, kuni vanhalle tu-
tulle ikään, vaikka minä näin miestä ihan ensi kertaa elämässäni:•—■ ~Hyvää huomenta, hyvää huomenta! Miksikä nyt vasta?"— nKuinka niin?" kysyin minä, kummastellen.— nMiksi ette tulleet eilen?" kysyi hän edelleen, jakysyi sen niin
lapsellisen rehellisesti, että minä todellakin rupesin ajattelemaan: niin
mutta miksikäs minä en todellakaan tullut jo eilen? Lienee täällä ei-
len tapahtunut jotakin armottoman hauskaa.

— ~Jaa, jaa, eilen teidän olisi pitänyt olla täällä!"
nNiin kyllä, eilen juuri!" huusivat ylioppilaat. Sitten he nyykytti-

vät minulle päätä, nostivat oluttuoppinsa ylös ja huusivat: ~hoch!"Minun ei auttanut muuta kuin nostaa myöskin oluttuoppini jahuu-
dahtaa: ~hoch!" vaikken suinkaan tiennyt, ketä tahi mitä siinä niin
korkealle kohotettiin.

Siinä nyt sain selville — mikäli yleensä selville voi saada kun
viisi kuusi ketteräsuista ylioppilasta, istuttuaan useampia tunteja olut-
seidelein ääressä, kertoilee kaikki samaa asiata — niin, sain selville,
että eilen oli se ja se BLiedertafel" (lauluseura) viettänyt vuosijuhlaansa,
jossa oli pidetty puheita ja laulettu ja juotu — seidelein lukumäärää
en tiedustanut, ja tuskinpa kukaan niiden lukua olisi tiennytkään".

— ~Ach so em Fest!" huudahti sukkelin suultaan.
Ja muut tulivat heti perässä:— nAch so em Fest!"
Ja sitten kohosivat tuopit, ja sitten tuli wHoch!"
Eilisen iloisen juhlan muistot olivat heissä yhä vilkkaina, ja mah-

toi se juhla mainio ollakin. Vähitellen he kumminkin tyyntyivät, ja
yksi heistä ei enää jaksanut niin hyvästi kuin muut vastustella valvo-
tun yön yhä yltyvää kostoa, vaan rupesi torkkumaan.

Käännyttiin tuota vihdoin minun puoleeni kysymyksellä, mistä
muka minä olin.— «Suomesta," vastasin lyhyesti.

Nuorukaisen kulmakarvat kohosivat, niinkuin ainakin ihmisellä,
kun hän sattuu kuulemaan nimen, jonkakauan aikaa sitten ohimennen
jossakin erityisessä tilaisuudessa kerran kuuli jonkun erityisen tapauk-
sen johdosta, mutta milloinkas se nyt 01i?... ja mikäs se 01i?...

Minä koetin auttaa heidän muistoansa.— ~Tiedättenkös, hyvät herrat, missä Lapinmaa on?"
Taas kulmakarvain kohoamista ja hämärää muistelemista.

Vihdoin kirkastui yhden nuoren herran otsa.
— ~Warten Sie mal!" huudahti hän. ~Lappland, Finnland ... Finn-

iand, Lappland .. . Aha! Russland, Finnland. Lappland! Jo tiedän:
Suomi on Venäjän maata!"

— ~Niin juuri, niin juuri! Kyllä me tiedämme: Russland, Finn-
land, Lappland. Juuri niin."

Ja nyt rupesi satelemaan päälleni kysymyksiä.
— ~No onkos se Suomi hyvin kylmä maa?"
— ~Kyllä se on kylmänpuoleinen," todistin minä. ~Kyllä siellä

nurkat talvella paukkuu".
— ~Mitenkä: paukkuu?"
Ja minä selitin mitenkä ne paukkuu.
— arvelivat saksalaiset ystäväni.
— ~]Sro onkos teillä virtoja?" kysyttiin.
— nNo niin, onhan siellä yksi ja toinen puro, mutta mitäs ne on

näiden teidän virtainne rinnalla? Teillä on semmoisia kuin Iller, Lech,
Isar ja. ."— ~Jaa, jaa, Isar, esimerkiksi. Eikös se todellakin ole jotain erin-
omaista? jaa, jaa, kyllä se on mahtava virta, ihmeen kaunis! Wunder-
schön! Isar hoch!"— ~Wunderschön! Hoch!" lauloi koko kuoro.

Torkkuva mies heräsi hieman hänkin ja sammalsi: ~~Wu-wu-wund-
erschön; ho-o-ch!"

Sen sanottuaan hän nukkui uudelleen.
— ~Niin," vakuutin minä, ~kyllähän se on suuri virta. Tässä kuu-

kaus sitten seisoin sen rannnalla ja arvelin: jos tuota olisi vähän lai-
hempi, niin pian tuon yli harppais . . ."

Ystäväni avasivat silmänsä suuriksi (paitsi sitä, joka ei niitä en-
sinkään avannut). Kummastellen katsahtivat he ensin minuun ja sit-
ten toisiinsa, mutta eivät puhuneet mitään. Vihdoin rupesivat he näh-
tävästikin luulemaan, että he olivat kuulleet väärin, sillä mitenkäs . . .
Isar, joka on niin suuri ... ja ettäkö harppais? . . . Ei, kyllä hän mah-
toi sanoa jotakin muuta.

— nNoo-o!" jatkettiin tiedustelemista, ~onkos teillä koskiakaan
siellä?"

— „Onhan meillä moniahta," kerroin minä, „ mutta ei ne ole mi-
tään esimerkiksi teidän Felsenfall'in suhteen."

— ~Jaa, jaa, Felsenfall," vastasivat he. "Eikös se ole jotakin erin-
omaista, jotakin ihmeellistä? ~Wunderbar! Felsenfall, hoch!"— ~"Wunderbar! Felsenfall, hoch!" huudettiin taas kuorossa. (Nuk-
kuva nuorukainen ei saanut kumminkaan enää mitään muuta huuliltaan
kuin ~ho-ho-ho")

— nKyllä se on koko koski," jatkoin minä. „Viikko sitten olin
siellä ja arvelin, että kun olisi oikein jano, niin pian sen kuiviin joisi,
sen FellsenfalFin."

Nyt aukenivat sekä silmät että suut selkoseljälleen: eihän ole mah-
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dollista, että me olisimme toista kertaa kuulleet väärin, lienevät he ar-
velleet. Mitähän tuo mies oikein meinaa? He katsahtivat minuun hy-
vin terävästi, s. o. niin terävästi kuin yönsä valvonut ylioppilas voi
katsoa, kunnes joku väräys kasvoissani selitti heille koko asian.— »Hän puhuu pilaa!" huusi yksi.

— ..Hän puhuu pilaa!" huusi koko kuoro ja huusi niin kovasti,
että torkkuva mieskin sen kuuli. Hän avasi silmämsä ja — mistä lie-
nee saanut voimia — huusi:

— ~Ho-och."— »Hoch!" huusivat taas kaikki, ja olutseidelit kohosivat niin kor-
kealle kuin osasivat.

Tohtori Lajunen katkaisi tähän kertomuksensa hetkeksi ja pani
uudestaan piippuunsa.

— »Mutta on se vaan kummallista," sanoi provasti, »ett'eivät ulko-
maalaiset tuon enempää tiedä meidän maasta."

— ~Se ei tee ensinkään kunniaa Saksalaisille, joitaniin paljon ke-
hutaan." sanoi apulainen, nuori maisteri.— ~Hyi, hyi sentään," sanoivat pappilan mamselit, »ja vielä ovat
olevinaan maailman sivistyneimpiä ihmisiä!"— ~Sitähän minäkin kummastelen," virkkoi tohtori Lajunen.
~Mutta sainpa minä sentään samassa tilaisuudessa itsekin pikkuisen no-
lostua. Kerronko ?"— ~Kerro, veikkonen, kerro!"

— ~Kertokaa, setä hyvä, kertokaa!"
Tohjori Lajunen jatkoi:
Nuorten miesten parhaillaan huutaessa ~hoch!" astui sisään uusi

vieras, jota isäntä ja muut tervehtivät kunnioituksella janimittivä tohtori
Franzl'iksi. Hän yhtyi muiden seuraan ja oli pian saanut tietää, mistä
niinä mukama mies olin.

— ~Suomestako!" sanoi hän »niin, minä olen ollut siellä kerran."— »0-o!" virkkoivat muut ihmetellen.
— »Niin," jatkoi hän. ~Vuonna 1575 kävin Pietarissa sukulaisteni

luona."
— ~Onko Pietarin Saksalaisilla Liedertafel'ia?" kysyivät ylioppilaat, li
— ~On useampiakin . . ." i.
— ~Hoeh!" il
— »Hoch!" j!
— »Siellä huviteltiin parhain kuin osattiin. Muun muassa esitti

muuan tuttava, että tekisimme huviretken Suomeen. Me suostuimme, 'j
emmekä sitä yhtään katuneetkaan. Tulimme rautatiellä Wiipuriin ja ij
sieltä höyrylaivalla tuota ihanata Sajimaan kanavata myöten Rettitetti :jnimiseen paikkaan ja sieltä vaunuissa limatran koskelle. Tiedättehän?" !|

Minä nyykäytin päätä.
■— »Jaa se on ihmeellinen koski, äärettömän mahtava! Wunderbar!"

Ylioppilaat katsahtivat minuun, ja minä luin heidän katseistaan:
sinä veitikka!

Tohtori Franzl jatkoi:
— ..Koko Europassa ei ole yhtään niin majestetillista koskea kuin

tuo Suomen limatra. Ajatelkaas, hyvät herrat, kun lukemattomat jär-
vet, alaltansa satoja ja taas satoja neliöpeninkulmia (kuulijat muuttui-
vat huutomerkeiksi) vihdoin tahtovat purkaa vetensä mereen ja löytä-
vät itselleen vaan kapean kallioiden välissä olevan solan . . . Ajatelkaas,
hyvät herrat, millä hirmuisella voimalla sen täytyy kulkea! Paikoittain
on sola toista tuhatta jalkaa leveä, mutta kapenee äkkiä 140 jalan le-
vyiseksi, ja nyt se putoaa, tuo suunnaton vesimäärä, 3,000 jalan mat-
kalla 60 jalkaa. Siinä ei näe mitään muuta kuin vaahtoa, siinä ei kuule
mitään muuta kuin hirmuista pauhinaa, jonka jo kuulee virstain pää-
hän, ja niin vuodattaa tämä hirmuinen koski koko seitsemänkymmentä
miljoonaa kuutiojalkaa . . ."

— »Päivässäkö?!" huudahtivat kuulijat. ~Wunderb-"— »Ei päivässä, mutta tunnissa!" huusi tohtori Franzl.
— »Mutta se on mahdotonta!" väittivät muut.
— ~Minä vakuutan, hyvät herrat."— »Wunderbar! hoch!"
— »Hoch."(Torkkuva ystävämme ei olisi herännyt enää itse Imatrankaan ko-

hinasta).
— ~Sitä paitsi," sanoi tohtori Franzl, »mitäs minä tässä limatrasta

kertoilen? Tässähän on meillä Suomalainen herra, joka tietysti on
monta kertaa omin silmin nähnyt tuon mainion kosken. Eikös niin?"
kysyi hän minulta.■— „Tuota kysymystä olin peljännyt kuin kuolemaa, sillä minä en
ollut nähnyt Imatraa.

Mitä minun piti vastata? Minä hörppäsin tuopistani ja tuskissani
kun olin, join kulauksen väärään kulkkuun. Tämä pelasti minut. Mi-
nua rupesi kovasti yskittämään, ja sitä tehdessäni tulin kumartuneek-
si alaspäin. Tämän he ottivat luultavasti myöntymyksen merkiksi.
Niin, minä olin pelastunut pulasta, joutuakseni heti kohta kahta kau-
heampaan.

Tohtori Franzl, häjy mies, jatkoi:
— »Niin, meillä on tässä suomalainen herra, ja hän osaa kertoa

meille paremmin kuin kukaan muu tästä Europan suurimmasta pu-
touksesta."

— ~Niin, niin," huusivat kaikki muutkin hirtehiset, ~hänen pitää
kertoa meille tuosta ihmeellisestä koskesta!"

— ~Pitää, pitää," vaati kuoro ja niin he siirtyivät minun ym-
pärilleni, odottamalla odottaen aivan ihmeellisiä satuja ihmeellisestä
~limatrasta."
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Minulla oli hirmuisen tukala tila. Minua sekä harmitti että hä-
vetti. Minä olisin ollut valmis pitämään heille esitelmän saksilaisesta
Sweitsistä tahi käynnistä Kigi vuorella (niiltä ajoin, kuin sinne ei vielä
ollut ollut rautatietä rakennettu) tahi Lago Maggiore'n kauniista ran-
noista, mutta oman maan suurimmasta luonnon ihmeestä minä en osan-
nut kertoa senkään vertaa kuin muukalainen tohtori Franzl. Todella-
kin minua hävetti. Minä näin ympärilläni suuren vierasjoukon, koko
tuon seuran, joka, paitsi nukkuvaa ystävääni, odotti minulta sitä, mitä
minulla itselläni ei ensinkään ollut. Minä istuin kuin tulisilla kekä-
leillä. Olisin jo kernaasti siepannut hattuni ja lähtenyt koko seurasta
pois, jos olisi käynyt laatuun. Olutta meni taas minulle väärään kulk-
kuun, mutta enhän minä saattanut yskiä tässä koko päivää. He odot-
tivat vaan. Tilani kävi yhä tuskallisemmaksi, kunnes minut vihdoin
pelasti torkkuva ystäväni. Yleisen odotuksen synnyttämän hiljaisuuden
aikana oli hän nukkunut niin sikeästi, ettävihdoin romahti pöydän alle.
Tämä häiritsi, minun suureksi ilokseni, koko odotuksen. Ystävät rien-
sivät auttamaan kaatunutta, ja unohtui ja ~limatran" maan-
miehen kunnia oli pelastettu.

Uninen kumppanini piristyi heti ~lankeemuksensa" jälkeen, sillä
jaloille päästyään hän kovalla äänellä huusi:

— nWunderbar! hoeh!"
Tämä herätti yleisen naurun ja Imatraa ei muistellut kukaan
Yhdessä läksimme sitten linnan raunioille, ja ett'ei minulta mat-

kalla udeltaisi Imatraa, rupesin vielä kerran oikein tarkasti selittämään,
mitenkä Suomessa talvella nurkat paukkuu: senhän minä ainakin tie-
sin vallan hyvin.

Tähän päätti tohtori Lajunen kertomuksensa.
Tavallisesti nauroi seura vielä kauan aikaa jälkeenpäin hänen ju-

tuilleen, mutta nyt ei nauranut kukaan. Me kaikki, seurassa olijat,
tunsimme jonkunlaista omituista ahdistusta, sillä meistäkään ei oilut
Imatraa nähnyt muut kuin nuori apulainen. Minä vilkasin tohtori La-
juseen: hänen totisten huuliensa ympärillä asui omituinen myhäily . . .
Lieneekö sentään asunut, vai niinkö minusta vaan näytti . . .

Tammisaaren saaristossa,
Hj. Munsterhjelm.

tuolla aaltoo meri suolainen.
Se rantaa rakkaan Suomenniemen huuhteleepi

Ja satain saarten, luotoin ympär' kierrellen,
Milloin niit' uhkailee ja milloin suuteleepi,
Välistä möyryten kuin peto vimmoissansa,
Välistä hyväillen kuin armas armastansa.

Kaukana tuolla aaltoo meri suolainen.
Se milloin aartens' avaa, nähdä kaiken kansan,
Osalle venheet, purret, laivat kutsuillen,

Ja milloin virittää kuin vihollinen ansan
Ja luottamuksen lujan pettää, toivot taittaa
Ja sylihinsä syvään heille haudat laittaa.

Kaukana tuolla aaltoo meri suolainen.
Se miehen karkaisee jo varhain tarmokkaaksi
Ja mielen raitistaa ja uljahaks saa sen
Ja rinnan paisuttaa, saa silmän kirkkahaksi,
Ja siellä impi hemmyt kesken hentouttansa
Käy karkeloille aaltoin, myrskyin, vaarain kanssa.
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Jääskessä.
— »Oletkos sinä venäjän uskoa?'1— »En."— ~01etkos sitten Lutherin uskoa?"— ,En."— ~Mitäg uskoa sinä olet?"— ..No mie oon oikein sitä vanhaa Jääsken uskoo."

VANHA TAKINA.

Hyvää päivää, Kujalan Mikko, hyvää päivää!"— nKassos! Ihanha se on se vanha Suikkane siin kuormallaataas! Terve, terve! Tulet sie vai?"— ~Wiipurist tullaa, "Wiipurist. Kirkkooks työ määttö?"— ~Kirkkooha sitä lähettii Katrinan kans. Tule, sannoo miul, sie-km Mikko kirkkoo, äläkkä niit peltoloitas yhä kassele! No mie mei-
nasin: mannaa vaa. Kelles sie rahtia viet?"— »Kuikan Sassaha se kai taas kärttämäs: sie, sannoo. Jaska, määWiipurii; mie, sannoo, en suvaisse yhtää muuta ko sinnuu vaa; sie komihin maat, sannoo, niin sit tietääki että hyvä tulloo, mut nää muut,sannoo, särkööt kaikki ja sit viel viisastelloot; mää sie, sannoo, tuomml tavaroi Alttaanist, ja ko sielt ei kuormaa tule, niin Hakmannist
pannoot

_
lissää. No mitäs mie? Mie läksin. Alttaanis ja Hakmannis,nääthä sie, siel tuntoot miut joka mies isännäst ast."— ~Oho?«— ~Puhas tos! Isäntäkkii konsa vaan näkköö: ahaa! sannoo, Jaska!Hyvä on, sannoo. Mut puukhollarit niin ken ryypyn antaa, ken sika-

rin pistää kopraa: Jaska, sannoot, on hyvä mies. Ala sit mättää rat-taille kuliloi ja laatikkoloi ja kaikkii mitä nyt pittää. Mättäät, mättäät;mie sanon: jo piisaa! Oo vait, sannoot, siul on paras hevone, jaksaa-paha. No mitäs mie? Mie meinasi: ko jaksaaniin faksaa: ko ei 'niin ei!"— B Ja jakso?"
— „Jakso! Mikäs siin ois? Ptruu, so! Wastikkää söit, junkkar!Tuossa vaa noin lustiksee natustelloo."— «Niin, nii! Käinhä sitä miekii enne vanhaa rahinveos, mut sit

ko Katrinan sain, niin mie meinasin että vähät minä koko rahit; siel
mikä tulloo, niin se sm männööki."— ~Mut nyt, kuulehan sie, taitaa tulla loppu koko rahin veost."— »No?"

— ~No niihän ne herrat siel Wnpuris hasteliit jaarittelliit, että nyt
ruvetaa tekemää rautatietä Kurkjokkee ja siitä sit Käksalmee ja Sorta-vallaa ja aina Joensuuhu ast. Ja ko rautatien tekkööt niin mitäs myö
sit ennää?"

— ~Mut mistä rahat? Eihän niitä rautateitkää ilman rahhaa saa".—_ ~Kahhaa? Sinatis, hasteliit, on rahhaa nii paljo ettei mihi panna.Kaik kirstut pullollaa. Ja keisaril ko ilmoitettii, — no, sannoo, ko rah-haa ei mihin panna, nii rautatietä tehkää, herrat sinatyörit! Suomes,sannoo, on maammittarloi ja insinyörilöi paljo, ja hyvvii on, sannoo; teh-köö rautatietä! No mitäs insinyörit? Tulloot, kassoot, kiikarloillaa
kurkistaat, messää hakkauttaat, ja ala sit veättää hiekkaa ia pölkkylöi.Vot siul rautatie."

. — ~Hm. Vot siul rautatie! Mut, Katrina, kuules. Jokoha ne ol-lut just niit insinyörilöi?"
— ~Niin, mitkä nii?"

■— ~No ne, mitkä siel meil olliit täs viime viikol."— rMist mie tiijän höitä."
— ~Mitäs herroi teil on käynt?"— ~No en tiijä miekää nii vissii, mutta olj niit viis kuus herraa.

Oljha ne kaks yötäi meillä".— ~01jko ne niit runonkerrääjii?". — «Ei hyö runoloi keränt; myö, sannoo, vaa käyvvää maata ja ih-
misn kassomas. Niin ko ei maata ja ihmisii muual oiskaa! Ja tuppaako tulj ne herrat, niin ala kyssyy mikä tuo, ja mikä tuo ja kaik kirut-
tut paperiise pääl. Ja sit komensiit Katrinan panemaa kirkkovaatteet
päälle. No mitäs Katrina? Panj ens vastaa, mutta ne ko yhä pyysiit
ja pyysnt niin panj. Yks herroist sieppas siin samas pannan taskus-
taa ja siinsit vetelööp vetelööp paperil viipposii vaapposii ja kassoo jakassoo am vaa Katrinaa. Mie jo aattelin että mitähä se mies meinaap.
Mutta annas ko sit näyttääp sen paperiise miul, niin — ihanha siin
olj meijä Katrina isse! Ja niin, näethä sie, näkösesä, jotta! Muutki
herrat siin ympäril liehuut ja pyöriit ja sitä venskaasa viskelööt jakeh-huut ja kehhuut: vakker, vakker .. . mykky vakker . . . Katrina hoi,
no jokos sie maat? Ala jätä minnuu! Mie tulen koht sillaa! No hy-väst Suikkane, hyvästi"— „Jumalan halttuu vaa!"
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Porvoon kaupunki.
J. Knutson.

■i-Hjf ieni Porvoo, hiljainen Porvoo, syrjäinen Porvoo . . .
Siinähän Porvoo paran alituiset kunnianimet. Eikä ne perättömiä

olekaan, sillä ei se Porvoo suuri ole eikä mahtava, eikä se pauhulla ja
melulla maailman huomiota puoleensa vedä. Rautatie sillä kyllä on ja
höyrylaiva-liike, mutta maaseutu-kaupunkina se vaan on, jos mikään.
Eikä siinä ole upeita rakennuksia, tuommoisia ~monumentalisia" raken-
nuksia, joilla nykyjään kaupunkien arvoa mittaillaan.

Eikä tuo pieni kaupunki pienen Porvoon-joen suussa kumminkaan
ole viimeisiä Suomen kaupunkien joukossa.

Mitä ensinnäkin ikään tulee, saavat monet monituiset muut kau-
pungit meillä kunnioituksella tervehtiä sitä, kuni konsanaankin vaka-
vata vanhusta nuorukaiset. Jo kauan sitten, keskiaikoina jo, poikkesi-
vat Hansa-liiton laivat tänne tekemään kauppoja, tuoden ulkomaan ta-
varoita ja vieden Suomen luonnontuotteita. Tosin on uusi osa kau-
punkia ruvennut levitteleimään uudenaikuisesti suorine katuineen, puis-
toineen, esplanadeineen, somine rakennuksineen, mutta vanha Porvoo
se kumminkin osaa kertoa kauan menneistä ajoista, jolloinkaupunkilai-
set pyrkivät asettumaan niin likeikkäin, kuin mahdollista, ollaksensa
vaaran aikana toistensa tukena ja turvana. Sitä kertovat vielä vanhan
Porvoon koukeroiset kadut, joista yksi ja toinen kiertää sinne, kiertää
tänne ja vihdoin pysähtyy kokonaan, käskien matkamiestä menemään
sinne, mistä oli tullutkin. Kuinka oli mahdollista, arvelee matkamies,
seisoessaan tuommoisella kapealla kadulla, kuinka oli ihmisten mahdol-
lista päästä ajopeleissä toistensa sivuitse tällaisilla kaduilla, joissahädin
tuskin yhdetkään ajoneuvot pääsevät kulkemaan? Eikä muistakaan
matkamies, että silloin oli tapana pitää moisten kapeitten katujen kum-
massakin päässä vartijoita, joista toinen aina antoi merkin toiselle, mil-
loin joku oli kadulle ajamassa. Jos siis toisestakin päästä oli joku tu-
lossa, niin sai hän kiltisti odottaa. No niin, se oli noina vanhoina
aikoina, jolloin ihmiset vielä osasivat odotella, jolloin ei ollut jokaisella
niin päätöntä kiirettä kuin nyt.

Niin, mointa kylää, jolla on ollut kaupungin-oikeudet jo viidettä
sataa vuotta, sopii muitten syystäkin kunnioittaa.

Merkillinen ja hyvinkin merkillinen on tuo vähäinen ja mitätön
Porvoo sen kautta, että siinä on ollut aineellisten toimien rinnalla edus-
tettuina henkisiä rientoja niin runsaissa määrin kuin tuskin missään
muussa pikku kaupungissa. Samalla kuin Porvoo välittää jotenkin laa-
jaa kauppaa sisämaan ja saariston kanssa, samalla on Porvoossa 165
vuotta ollut vaikuttamassa sen muinoin hyvin kuuluisa kymnasi. Sa-
malla kuin se vuosittain lähettää ulkomaille niin paljon metsäntuotteita,
että niitä riittäisi pikkukaupungin rakentamiseen, lähettelee se samalla
Suomenmaan kirjamarkkinoille yhden etevän kirjallisen teoksen toisensa
perästä nuorta suomenkielistä kirjallisuutta.

Tuo hiljainen ja syrjäinen Porvoo on myös ollut laajan hippakun-
nan pääkaupunkina hamasta vuodesta 1721, jolloin piispanistuin Viipu-
rista muutettiin sinne.

Mutta ikuinen kunnia tuolle mitättömälle Porvoolle on se, että
Suomenmaa, uusiin valtiollisiin oloihin joutuneena, näki ensimmäiset
Valtiosäätynsä siellä koolla merkillisenä vuonna 1809.

Mutta jospa Porvoo olisi pienempi ja syrjäisempi kuin se onkaan;
jospa piispanistuin siirrettäisiinkin sieltä takaisin "Wiipuriin; jospaPor-
voolla ei olisikaan rautatietä eikä vilkasta höyrylaivaliikettä, niin on
Porvoo kumminkin aina oleva kuuluisa Runeberg'in, laulusankarin, hau-
danvartijana. Porvoossa tämä runokuningas eli, Porvoosta hän parhaim-
mat teoksensa julkaisi ihailla oman kansan, ihailla muukalaistenkin.
Porvoossa tämä suuri Suomalainen eli vuodesta 1837 kuolemaansa asti,
joka tapahtui vuonna 1877 toukokuun 7 päivänä.

JUHANA KNUTSON.

Syntyi 28 p. syyskuuta 1816 Ruotsinmaalla. Opiskeltuaan maalaustaidetta Tans-
kassa ja Ruotsissa, siirtyi vuonna 1840 Suomeen, jossa on ollut piirustuksen opettajana
vuodesta 1844. Harjoitellut ulkomailla sekä meri- että maisemamaalausta. Sangen tuot-
telias maalaaja. Palkittu Suomen yleisessä näyttelyssä v. 187ti.
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[ TILAUS ILMOITUS. f
Koska kotimainen kuvateos »Matkustus Suomessa» on kirjakaupoista jo kokonaan loppunut, on allekirjoittanut päättänyt toimittaa

uuden painoksen, järjestettynä kumminkin aivan uuteen tapaan, niin että kuvat painetaan kahta vertaa suuremmassa koossa kuin ennen
sekä varustetaan uudella tekstillä ja että teos ulosannetaan useammissa vihoissa, jotenka vähempivarainenkin saattaa sen itsellensä hankkia.

Siinä vakuutuksessa, että oman maan ja kansan tunteminen on Suomen kansalaisille aina rakas harrastus ja että he senvuoksi
tahtovat tätä yritystäni kannattaa, rohkenen täten tarjota tilattavaksi

helppohintaisena kansanpainoksena ison kotimaisen kuvateoksen ""$•$

Kuvia Suomen maasta ja kansasta etevimpäin kotimaisten taiteilijain maalausten mukaan.
Tekstin kirjoittaja K. SUOMALAINEN.

Puheena oleva kuvateos, josta täten ensimmäinen vihko astuu julkisuuteen, ilmestyy 7:ssä eri vihossa, 5 kuvaa ja niihin kuuluva 1 iso 4-taitteinen arkki tekstiä kussakin.
Ensimmäisessä vihossa ovat seuraavat kuvat: 11. Porvoon kaupungi ......... tehnyt J. Knutson. 24. Salapolttimo Lovisan saaristossa . tehnyt B. Lindholm.

1. Helsinki ... tehnyt B. Reinhold. 12. Maisema Pirkkalassa „ W. Holmberg. 25. Tampereen kaupunki „ J. Knutson.
2. Maisema Savossa „ B. Lindholm. 13. Jääskessä „ R. W. Ekman. 26. Imatra (niska) „ B. Lindholm.
3. Talvi-ilta Somerossa „ R. W. Ekman. 14. VYiipurin kaupunki „ B. Reinhold. 27. Juustilan sulut . , „ B. Reinhold.
4. Maantie Tampereella „ Hj. Munstet-hjelm. 15. Kaskenvierto „ B. Lindholm. 28. Savonlinnan kaupunki n Hj. Munsterhjelm.
5. Lauvantai-ilta Porvoon saaristossa ,. A. Edelfelt. 16. Pentti Lyytinen runonluvussa ... „ R. W. Ekman. 29. Varkauden tehtaalla ., Hj. Mansterhjelm.

Seuraaviin vihkoihin tulevat seuravaat kuvat: 17. Tammisaaren kaupunki „ O. Kleineh. l A. v. Becker &
6. Kansaa.Waasan seudulta tehnyt A. v..Becker. 18. Talvimaisema Hämeessä „ Hj. Munsterhjelm. °°- Lon|-Pato Vuoksessa „ j R Undholm.
7. Y9 Tammisaaren saaristossa... „ Hj, Munsterhjelm. 19. Paja Turun lähellä „ R. W. Ekman. 31. Lovisan kaupunki ,, o. Kleineh.
8. Tyynen aikana ahvenalaisessa ka- 20. Hämeenlinna „ Hj. Munsterhjelm. 32. Silakan pyynti Uudella maalla • . „ B. Lindholm.

jutassa „ K. E. Jansson. 21. Ilta Aurajoella „ B. Reinhold. 33. Silakan suolaaminen Uudella maalla ,, B. Lindholm.
9. Turun kaupunki . „ B. Reinhold. 22. Naantalin kaupunki „ B. Lindholm. 34. Kuopion kaupunki „ Hj. Munsterhjelm.

10. Imatra „ B. Lindholm. 23. Roine „ Hj. Munsterhjelm. 36. Laatokalta v b. Lindholm.

Vihot 3 — 7 ilmestyvät seuraavassa järjestyksessä:
3:s vihko huhtikuussa 1887 5:s vihko joulukuussa 1887
4:s „ syyskuussa 1887 \ 6:s „ huhtikuussa 1888 | 7:S a^ 1888

: ->m<h : :
Kotimainen kuvateos ,,Suomi" joka niin muodoin tulee sisältämään 35 isoa Menopakoista kuvaa maamme taitavimmilta mestareilta, piirrettyinä ja

painettuina F, Tilgmann'in kivipainolaitoksessa, on todellisena
==KiVIAIffPillOESEIi=

pantu niin halpahintaiseksi, että rohkenen uskoa sen löytävän tiensä köyhänkin taloon.
Kunkin vihon hinta on nimittäin oleva ainoastaan 1 markka 50 penniä.

Siinä toivossa että tämä yritykseni on sekin puolestaan edistävä oman maan ja kansan tuntemista suljen teokseni yksityisten
kansalaisten sekä kansakirjastojen ja lukusalien suosioon.

J£, HELSINGISSÄ Elokuussa 1886. G. W. EDLUND, KUSTANTAJA. <£



VIHKO 3.

Hinta: I Markka 50 penniä.W. EDLUND, KUSTANTAJA.

Katso kansilehden viimmeisUt sivua!
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Maakansaa Waasan seuduilta.
A. v. Becker.

Ja jos käyt Pohjan äärihin,
Laelle tuiman tunturin,
Yht' ihanaa siell' oisi,
Ja jos sa rannan aukean
Näet Pohjanlahden huuhtoman,
Niin rohkeutta loisi
Sinulle Suomi rintahan.

J. L. Eunebebo.

rantamilla, niin Suomenlahden kuin Pohjanlahden ran-
noilla, asuu kansa, joka jotenkin suurissa määrin luonteensapuolesta

eroaa sisämaan kansasta. Meri, joka milloin ihanana, milloin hirmui-
sena levittelekse rannan asukkaan silmissä, — meri, joka leppeänä sekä
vihaisena antaa rannan asukkaalle ravinnon ja on hänen toimeentulonsa
lähteenä usein yksin-omaisesti, usein suureksi osaksi; — tämä avara
meri on painanut leimansa rannan asukkaan luonteesen: sekin on vilkas
sekin osaa innostella, sekin osaa nauttia elämän onnea, mutta osaa
myös synkistyä ja murtaa suuta, murtaa päätä, murtaa mustoa haventa.
Sisämaan mieheen sitä vastoin on kotilammen tyyneys ja viljavainioi-
den hiljainen lainehtiminen ja metsäin taikaperäinen lumous synnyt-
tänyt hiljaisuutta, hitaisuutta, pitkämielisyyttä. Kaikissa hänen toimis-
saan ja yrityksissään näkyy selvästi pitkällinen edelläkäynyt harkinta.
Hitaasti hänen pitkämielisyytensä vähenee, mutta kun se kerran on lo-
pussa, niin hänen suuttumuksensa ei ole vähällä leppynytkään.

Tämä luonteiden erillaisuus ei kumminkaan ole niin suuri ja räi-
keä, etfei rannan asukasta ja sisämaan miestä sittenkin tuntisi saman
maan kansaksi. Rannan asukas on hilpeä, ei kumminkaan kevytmieli-
nen ; hän on nopea päätöksissään, olematta siltä hetken lapsi. Sisämaan
mies on hidas, ei kumminkaan saamaton; hän ei uusiin puuhiin heti
tartu, mutta ryhdyttyään niihin vihdoin, ajaa hän asiansa johdonmukai-
sesti perille. Samoja Suomalaisia he ovat, niin rantalainen kuin salolai-
nenkin. Nuo erillaisuudet ovat vain saman pohjavärin eri vivahduksia.

Lähinnä rantalaisia ovat luonteeltaan ne sisämaan asukkaat, joitten
kotona ovat Pohjanmaan avarat, aukeat maat. Pohjalaisen luonne pyr-

kii levitteleimään niinkuin hänen maansakin. Siitä tuo tunnettu vilk-
kaus, reippaus ja levoton toimeliaisuus. Pohjalaisen, niin miehen kuin
naisen, tuntee kookkasta vartalostaan ja vielä selvemmin laihakkaista,
mutta hyvin tarkkarajaisista, jäntevistä kasvoinpiirteistä. Pohjolaiset
ovat koko Suomen maassa tunnetut erittäin ahkeroina ihmisinä. Nai-
set ovat kuulut voimastaan ja kestävyydestään: raskaimpiakin töitä te-
kevät siellä naiset miesten rinalla. Hämäläinen ja Savolainen ei malt-
taisi olla myhäilemättä, nähdessään vaimo-ihmisen kyntävän, mutta
hänpä osaa kyntää niin kauniita vakoja, että kateeksi käy miehisenkin
miehen. Kätevyydestään kaikenlaisissa kotiaskareissa, semminkin kir-
vesmiehenä, on Pohjolainen kaikkialla tunnettu. Niinpä näkeekin kai-
kissa suurissa tekeillä olevissa puurakennustöissä ainakin jonkun poh-
jolaisen nalkuttelemassa hirttä.

Näitten hyvien ominaisuuksien rinnalla on Pohjolaisen luonteessa
kumminkin muutamia pahojakin puolia, jotka kumminkaan eivät ole
sitä laatua, etfei yhä kasvava sivistys ja kansallisen itsetunnon kohoa-
minen saisi niitä hälvenemään. »Pohjan puukkojunkkarit"— se ei todella-
kaan ole mikään kaunistava liikanimi kokonaisen maakunnan väestölle.
Ja tämän liikanimen ovat sille tuoneet nuo alin-omaiset tappelut yksi-
tyisten, jopa koko kyläinkin, välillä, joissa usein on aseena joko aidan
seipäät tahi, ja useimmitenkin, terävä puukko, ja joitten seurauksina
ovat niin lukemattomat murhat. Siitä ei ole vielä montakaan vuotta,
kun kuulimme lukkarin eräässä Pohjanmaan pitäjässä valittavan, etfei
pitäjässä ollut niitä häitä tahi muita kemuja, joitten jälkeen hänen ei
olisi täytynyt paikkailla puukkojen tekemiä jälkiä. Syy näihinverileik-
keihin, joista niin useinkin on joutunut ntoinen lautoihin, toinen rau-
toihin," on kaikkein useimmissa tapauksissa joutava sanakiista: nsana
sanasta, kaksi paraasta." Kuinka viinalla tässä kohden on ollut teho-
kas tehtävänsä, on sanomattakin selvä.

Tätä pahaa puolta tuossa muutoinniin kunnioitetussa Pohjalaisessa
ei ole tarpeeksi usein puheeksi otettu. Päin vastoin koetetaan monasti
tämän ruman kuvan ylitse vetää harsona se lause, että tämä muka to-
distaa Pohjalaisen uljasta mieltä ja kuumaa verta. Toiset taas pyytä-
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vät kietoa useita näistä kuvista jonkinlaiseenromantisuuden verhoon:
mainitaan pari sanaa mustasukkaisuudesta, myhähdetään jakohautetaan
olkapäitä. Mutta paha ei sillä hyväksi muutu. Jos itsensä hillitsemi-
nen on siveellinen avu, niin itsensä hillitsemättömyys on arveluttava si-
veellinen pahe. Sehän toki lienee selvä. Mutta, niinkuin jo edellä
sanottiin/ toivottava on, että nouseva sivistys, jonka hyviä vaikutuk-
sia tässä kohden nytkin jo näkee, on yhä vähemmäksi ja vähemmäksi
poistava tämän epäkohdan.

Toinen paha puoli on astunut esiin vasta viime aikoina, ja se on
tuo arveluttaviin määriin kohonnut maasta-muutto. Kokonaisia per-
hekuntia Pohjanmaalta, useampia kymmeniä henkiä yhtä haavaa, lähtee
tuon tuostakin kotimaastansa, siirtyäkseen muille maille, tavallisim-
masti Amerikaan, parempain päiväin toivossa. Maassa semmoisessa kuin
Suomenmaa, jossa ei luulisi tulevan kelienkään ahdasta asua, on tuom-

moiseen kevytmieliseen maasta-muuttoon syynä suuri kansallistunnon
puute. Suomenmaa tarvitsee vielä jok'ainoan lapsensa, sillä paljon on
työtä tehtävänä, mutta työvoimia liian vähän. Tässäkin kohdassa niin
muodoin on kansansivistyksen johtajilla, kirkolla ja koululla, avara työ-
maa edessään.

ADOLF von BECKER.
Syntynyt Helsingissä 14 p. elokuuta 1831. Isä oli Suomen kirjallisuuden histo-

riassa tunnettu yliopiston opettaja Reinhold von Becker. Maalari A. v. Becker suoritti
ylioppilastutkinnon 1848, kävi sittemmin lain-opillisen tutkinnon ja palveli jonkun vuoden
Turun hovioikeudessa Wasta 25 vuoden iässä hän rupesi Tanskassa harjoittamaan piirus-
tusta ja jatkoi sitten opintojaan Dlisseldorffissa ja myöhemmin Parisissa Courbetfin.
Coignetfin, H6bert'in ja Bonnatfin johdolla Tehnyt laveita matkustuksia melkein kai-
kissa Europan maissa. Etevä laatumaalari ja palkittu useammilla palkinnoilla. Ollut
vuodesta 1889 yliopiston piirustuskoulun johtajana ja saanut sen hyvään kuntoon.

Viipurin kaupunki.
B. Reinhold.

Aika linnat liitteleepi,
Aika vallit vahvistaapi
Myöskin muuttaapi muruiksi.
Aika kaupungit kutoopi,
Aika poroks' poltteleepi.

Pentti Lyytinen.

■iK]N iina aikoina jolloinvanhallaTorkelin linnallaei ollutvieläpuoltakaan
nykyisestä iästänsä; niinä aikoina, jolloin katolilaisuus vielä oli

voimassaan meidän maassa, ja jolloinWiipurissakin oli kaksi eri luos-
taria; — niinä aikoina seisoi kauniina kevät-iltana nuori tyttö nykyi-
sen Tervaniemen nenässä. Siinä hän seisoi ja, kädellään suojustaen
silmiänsä, katseli Uuraan salmea kohti. Puvustansa päättäen oli hän jon-
kun rikkaan Wiipurilaisen porvarin tytär. Pienellä venheellä, joka oli
rannassa, oli impi nähtävästikin soutanut kaupungista tälle niemelle.

Oli huhtikuun alku. Wiipurin lahti oli vasfikään heittänyt pääl-
tään jääpeittonsa. Mutta meri Uuraan salmen ulkopuolella oli joaikaa
sitten ollut vapaana talven kahleista. Wieno etelätuuli leikitteli tytön
keltaisten suortuvain kanssa, mutta kasvot olivat murheelliset, ja illan
riutuva päivyt ikäänkuin viivytteli mailleen menoansa: se olisi niin mie-
lellänsä nähnyt nuo kauniit kasvot iloisina jälleen.

Kaupungista päin läheni pieni purjevene. Sitä eivät immen silmät
katselleet. Ne olivat yhä kiinnitettyinä Uuraan salmeen. Odottiko hän
mitä?

Purjevene tuli hyvin lähelle. Siinä istui yksinäinen harmaamunkki.
Jos neitonen ei ollut huomannut tulijaa, niin oli tämä sen sijaan lak-
kaamatta katsellut tyttöä. Hän oli noin 50 vuoden iässä oleva mies.
Harmaa, karkea puku pääkaapuineen ja nuoravöineen tiesivät hänessä
munkkia, mutta hänen kaunispiirteiset, viisaat kasvonsa jaylevä otsansa
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ilmaisivat miehellä ennen olleen kirkkaampiakin päiviä kuin mitä hä-
nellä nyt luostarin muurien sisässä oli tarjona. Veden hiljainen loiske
purren laitaa vastaan kuului vihdoin immen korviin. Hän käänsi pää-
tänsä venettä kohti ja säpsähti.

— ~Tekö siinä, rippi-isä?"
— ~Eauha sulle lapsi!" vastasi munkki, laskien purjeen alas. ~Taas

suruissasi, vai kuinka?"
Tyttö ei vastannut.
— ~Sinä odotat jotakuta", jatkoi munkki.
— ~Muutoin tässä seisoskelen, isä", vastasi tyttö vitkaan.
— ~Et puhu totta lapsi. Sinä odotat Schwalbe laivaa".
Puna lensi tytön poskille.
— ~Ja laivalla tulee ~Hans Vogel aarteinensa taas", jatkoimunkki,

ja omituisen terävästi hän katsoi tyttöön.
Kalpeaksi kävi äkisti tytön posket, ja luoden rukoilevan katseen

munkkiin hän huusi:
— ~lsä, ja jos niinkin tekisin, niin onko siinä mitään pahaa?"
Munkki veti purjeen ylös.
— ~Jumala olkoon sinulle laupias!" virkkoi hän.
Vene poistui hiljalleen munkin hyräillessä:
Non opus summi pereat Magistri *,) — — — — — -— — ____

Kahden päivän perästä seisoi kaupungin rannassa Torkelin lin-
nan vastapäätä suuri saksalainenkauppalaiva ~Schwalbe", täynnään ulko-
mailta tuotuja humaloita ja verkoja ja suoloja javiinejä kuuluisalle suo-
malaiselle kauppamiehelle Sipretti Lyytikäiselle. [Niin, oli
hänen sukunimensä, ja Sipretiksi (Sigfridiksi) oli pappi hänet ristinyt,
mutta hänen mieheksi vartuttuaan javakinaiseksi kauppiaaksi Wiipuriin
asetuttuaan, katosi häneltä tämä pitkä nimi, sillä kansa oli antanut hänelle
sangen lyhyen nimen ~Sipi Saksa"]. Kansaa ja sotamiehiä tungeskeli
laivan ympärillä. ~Schwalbe" oli vanha tuttava, ja siksi moni huovi
rohkeni astua laivan kannelle tervehtimään tuttaviansa merimiehiä. Siinä
sitä toiselta puolen kerrottiin ulkomaan ihmeistä ja tavattomista myrs-

*) Herra, äiä ota kättäsi pois hänen päältään!

kyistä, ja toiselta puolen haasteltiin, kuinka Venäläiset viime talvena
olivat hyökänneet linnaa vastaan, mutta kuinka jää oli pettänyt heidät
ja kuinka he olivat ankarasti saaneet selkäänsä, Eyssät nimittäin. Sak-
salaiset ylistelivät Suomen poikain urheutta, ylistelläksensä tulevana
vuonna kenties Ryssäin urheutta, jos linna silloin sattuisi olemaan hei-
dän hallussaan.

Porvarit ja maaseutulaiset arvostelivat laivan lujuutta ja koetteli-
vat arvata paljonko koko sen lasti taas maksaa, ja paljonko Sipi Saksa
taas voittanee, senkin saksa.

— ~Tuleeko tämä laiva vielä uudestaan tänä kesänä?"
— ~Kuuluu syksyllä taas tulevan".
— ~Pysyisi omissa lämpösissään!"
— ~Niinpä niinkin!"— »Käy vielä niinkuin toissa vuonna, kun meri meni äkisti jäähän,

ja laiva sekäjmiehet saivat olla talvea koreasti täällä."
— j,Vai koreasti?"
— ~Kaikkea muuta! Varjele laupias Isä noista kesteistä! Eihän

niistä muuta kuin kiusaa ja harmia!"
— jjNiin, niin! Oli sekin elämää! Hyvainen aika! Entäs mitä se

teki se pitkä merimies, se musta pihkasilmä".
— ~Niin, se Pirkkenholtsi."
— ~Juuri sama mies, sama Prikkenholsti. Lintulan tytärtä näet

kosi aivan täyttä totta, ja vihkiäisetkin olisi jo pitänyt pitää, niin —silloin mies karkas!"
— nKarkas kuin konna! Ja vielä nainut mies, näethän!"
— nAi, ai, ai, ai!"
Kunnon porvarit pyörittelivät päätään ja laivaan katsahtaen viit-

tasivat kädellään. Se merkitsi niin paljon kuin: kyll' on sinuakinkoko
kapine!

Samassa kumahti tuomiokirkon kello.— «Veikkoset! Tänäänhän haudataan Ronkasen vanhaa rouvaa, ja
koululla haudataankin!"

Samalla hetkellä oli saksalaiset kestit ja Prikkenholstit jääneet
unohduksiin. Kaikki riensivät tuomiokirkkoa kohti katsomaan rikkaan
rouvan hautajaisia.

Hautajaissaatto tavattiin Sipi Saksan talon kohdalla. Sipi porvari
seisoi puotinsa ovella hippalakki toisessa kädessä ja toisella hurskaasti
ristien silmiänsä. Mutta koulupojat veisasivat latinalaista virttä:
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saxa eavata,
Qvid pulchra volunt monumenta?
Res, nisi quod creditur illis,
Non mortua, sed data somno!

Mutta tuskin oli ruumissaatto kulkenut ohitse, kun Sipi Saksa vihan
vimmassa heitti hippalakkinsa maahan, polki sitä jaloillaan ja noitui
ja sylki.

— nTämä on hävytöntä!" toruili hän ja syöksi tuota pikaa huo-
neesensa.

Täällä oli sillä aikaa ~Schwalbe'n" päällikkö, Hans Vogel, istunut
kertoilemassa hauskoja tarinoita Sipi Saksan kauniille Maria tyttärelle.
Hän olisi ehkä kauniimpiakin haastellut, mutta tytön rippi-isä, harmaa
munkki, sanaakaan sanomatta, piti kotkansilmiänsä teroitettuina laver-
televaan mieheen, joka tuosta tunsi kielensä ikäänkuin sidotuksi. Kes-
ken jotakin hyvin hauskaa tapausta Biscayan lahdessa, syöksi isäntä
tupaan.

Munkki nousi ja tervehti häntä.
— ~Eauha sinulle, poikani!"— ~Kylläpä tässä on rauhaa tarviskin, hyvä isä, sillä teidänkoulu-

poikanne ne riistävät rauhan jokaiselta kunnon porvarilta! Ihan tässä
menee rauha ja tässä menee kärsimys ja tässä menee ..." ja punainen
hippalakki meni lattiaan.— nMutta mitä on tapahtunut?" kysyivät munkki jaMaria yhdestä
suusta.

Hans Vogel ei kysynyt mitään, sillä hän oli niin hämmästynyt
Sipi Saksan vimmaisesta ulkonäöstä, että oli vetäytynyt nurkkaan.

— ~Vai mitä on tapahtunut? Ettekös te kuulleet, kuinka ne pei-
jakkaan pojat lauloivat . . ."

— ~Poikani!" varoitti munkki. ~Älä sadattele heitä! He olivat
hurskaassa toimessa!"— ~Mutta minäpä, koira vieköön, sadattelen niinkin! Sadattelen
niinkin, hyvä isä! Sillä ne pojan retaleet hekin sadattelivat ja julkisesti
pilkkasivat minua, jaa, jaa, juuri minua! Ja ellen minä kosta noille pa-
kanoille, niin haljetkoot* mun kellarissani kaikki tynnyrit, jotka ikinä
ovat sisässään säilyttäneet parasta Espanjan viiniä, juuri sitä, joka hel-

mii ja kihisee kuin vimmattu, ja joka on kutkuttanut niin Euotsin kuin
Venäjänkin ruhtinasten kulkkua!"

Mutta mitäs ihmeitä he ovat tehneet?" kysyi viimein Hans
Vogel.

yai niin? Vai et sinä kuullut? Kuules, Hans Vogel, sinä sen-
kin Saksan tarhapöllö! Kunhan et vaan olisi ollut yhdessä liitossa hei-
dän kanssaan! Ettekös te kuulleet, kuinka he lauloivat ihan näin, ihan
näin:

Mitä nyt Sipi Saksa taas vahtaa?
Ja pulskia punttia meinaa?
Mies, niistä tuo nenä, se pillis!
Älä mulkota niin tätä suuntaa!

Hans Vogel oli karannut toiseen huoneesen, saadaksensa nauraa
ehdoltansa. Maria parka seisoi aivan neuvotonna. Mutta munkki koetti
viihdyttää Sipiä, selittäen hänelle asian oikeata laitaa, jamääräsi hänelle
rangaistukseksi kiivaudesta ja solvaamisesta 20 pater noster'ia ja 20 ave
Mariaa.

Kesäkuussa kynti nSchwalbe" jälleen Wiipurin lahtea, matkalla
Saksaan. Hans Vogel'in vieressä seisoi laivan kannellaLyytikäisen kau-
nis Maria, nyt Maria Vogel'ma. — Tuomiokirkon tornissa seisoi yksi-
näinen harmaa munkki, seuraten silmillään pois kiitävää laivaa. Se ka-
tosi vihdoin Uuraan salmeen. Munkki huokasi syvästi ja pyhkäsi kyy-
nelen silmästänsä.

Monta viikkoa sen jälkeen piti munkki ankaraa paastoa, valvoi ja
rukoili ja kidutti itseänsä.

Munkki parka! Katosiko sinulta rippilapsesi kanssa viimeinenkin
rahtunen maallista onnea? — — — — — — __ — — —

Siitä ovat monet vuodet kuluneet. Wiipuri on edistynyt kaikin
puolin. Missä saksalaiset ~Sohwalbe't" ennen seisoivat, kihisevät nyt
suuret ja pienet höyrylaivat. Missä ennen hurskas munkki astuskeli
yksinään, mietiskellen maailman turhuutta, siitä kiitää nyt höyryhepo,
kimeästi vihellellen. Lyytikäiset ovat kadonneet ja sijaan tullut suuria
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kauppahuoneita. Uuraan salmi on usein mastometsänä, ja sen kautta
kulkee ulkomaille lautoja ja lankkuja ja muuta puutavaraa joka vuosi
enemmän kuin mistään muusta Suomen kaupungista. Muinaista Wii-
puria muistuttavat enää vanhan kaupunginkapeat kadut, Torkelin vanha
linna, jonka iästä ei paljoa puutu 600:an vuoteen, japaikottain vielä jäl-
jellä olevat vallit. Niin, onhan se entinen tuomiokirkkokin jäljellä,
mutta se on Venäläisenä jauhoaittana, ja tässä lepää-
vät Mikael Agrikolan luut....

Rautatien asemalla soitettiin toista kertaa. Ensimmäisen luokan
odotussalissa oli paljo väkeä ja uutta yhä tuli. Kieliä haastettiin kaik-
kia, paitsi suomenkieltä, joka oli väistynyt toiseen päähän rakennusta.

Paronitar Razow oli odotussalissa, matkalla Tukholmasta Pietariin
tahi Pietarista Tukholmaan, — en varmaan tiedä, enempää kuin sitä-

kään, oliko hän Venäläinen vai Ruotsalainen. Hänen ympärillään lie-
hui parvi Viipurin ylhäisiä teikareita, joille paronitar makeasti hymyil-
len ilmoitti tyytyväisyyttänsä Viipurissa-olosta.

— BTäällä on", sanoi hän. ~tout comme chez nous!" (kaikki samoin
kuin meillä).

Saattajat olivat hyvillään.
— ~Aber wir haben doch auch was ganz echt, echt Nationalesi"

virkki muuan teikari. (Mutta onpa meillä sentään jotakin peräti kan-
sallistakin).

— ~Nun?" kysyi Razow'in rouva.
Teikari otti palvelijansa kädestä kauniin korin, jossa oli vasta

Waittisesta tuotuja Wiipurin rinkeleitä.
— ~Ayez la bonte!" (Olkaa hyvä!) .Dies sind ganz perfect natio-

nale Sachen!" (Nämä ne vasta kansallista ovat!)
— ~Merci!" (Kiitos) virkkoi paronitar myhäillen javiittasi palveli-

jaansa ottamaan vastaan nämä ..ganz perfect nationale Sachen!"

Tammisaaren kaupunki.
O. Kleineh.

Silloin, väet, kysyi kuningas Kaarle XI oppineiltaan mistä
syystä aurinko Torniossa Juhannuksena ei laske. Siihen he vas-
tasivat ei tahtovansa epäilläasian todellisuutta, koska kuninkaal-
linen majesteetti itse oli sen muka nähnyt; mutta syytä sem-
moiseen ihmeesen eivät taitaneet millään muotoa selittää.

J. Krohn.

ja vähäpätöinen on Tammisaarenkin kaupunki. Suuri Suomen-
""*"' niemi, kuullessaan siitä puhuttavan, ajattelee korkeintaan kahta asiaa:
joko Tammisaaren seminaria tahi Tammisaaren kilohaileja, taikka kum-

paisiakin, jos ylipäänsä kahta näin erillaatuista asiata käynee yhtfaikaa
ajatteleminen. Ja nämä kaksi asiaa ne kumminkin|ovat ainoat, jotka
kannattavat Tammisaaren kuulua ja mainetta. Ottakaas pois siitä se-
minari ja kilohailit, niin tuskin jää jäljelle muuta kuin ~tammet", jotka
nekin jokuuluvat menneesen aikaan.

Tammisaaren kilohailien historia alkanee yhtä kaukaisesta"muinai-
suudesta kuin koko tienoon asutuskin, ja niitten arvo ja maine, toisin
sanoen niitten erinomaisen hyvä maku, on varmaankin tunnettu kaik-
kialla Suomessa.



22

Tammisaaren seminari sitä vastoin on iältään vielä lapsi. Se pe-
rustettiin vasta 16 vuotta sitten, vuonna 1871, nais-opettajain valmista-
mista varten Suomenmaan ruotsalaisiin kansakouluihin. Itsestään selvä
on, että hiljainen Tammisaaren kaupunki tämän oppilaitoksen kautta
rupesi elämään virkeämpää henkistä elämää. Ainakin on kaupunki saa-
nut oman kirjapainon ja oman sanomalehden.

Pari vuotta seminarin perustamisen jälkeen oli uusi aika koittaa
Tammisaarelle. Kilpailu, ja ankara kilpailu, oli syttymässä sen januo-
ren Hankoniemen kaupungin välille. Tämä tapahtui muistossa mainion
Hankoniemen radan hankkimisen aikana. Tammisaari ■ oli jo pyrähtää,
mutta sikseen se pyräys vaan jäi, ja nuori Hankoniemi se kasvaa
ja vaurastuu Tammisaaren ylitse ja ohitse, joll'eihan vaurastune-
kaan niin mahtavaksi kuin oli luultu niinä aikoina, jolloin Hankonie-
men rataa arveltiin jonkinmoiseksi sammoksi, joka oli tuottava maalle
viljalti onnea, toisin sanoen rikkautta. Tammisaari ei kumminkaan jää-
nyt tästä valtaväylästä osattomaksi. Hankoniemen rautatie pyhkäisee,
ohi mennessään, Tammisaarenkin äärtä, ja pikkarainen Tammisaari on
tästä iloinen kuin lapsi, joka tuon tuostakin saa hyvän sedän hevo-
sella ajaa körötellä.

Pienenä ja hiljaisena on Tammisaari pysynyt ikänsä kaiken, eikä
sen ikä niin vallan lyhykäinen olekaan. Kaupungin-oikeudet se sai jo
vuonna 1546, ja on siis lähes 3V2 vuosisataa vanha. Sitä ennen se oli
ollut kauppalana jo 14:nesta vuosisadasta aikain. Sen suojelijoina ja
turvaajina olivat läheisen Easeporin linnan isännät, semminkin Leijon-
hufvud'in mahtavat kreivit. Tämä suojelus ja turva oli kumminkin hy-
vin usein omituista laatua, semmoista nimittäin, että korkeat suojelijat
kettivät suojeltaviansa minkä ennättivät.

Kaupungin asema on sangen kauniilla paikalla, niemellä, jotasuo-
lainen meri huuhtelee kolmelta taholta. Kaunis on näköala kaupun-
gista lahdelmalle, ja somalta näyttää kaupunki merelle pienine taloi-
neen, jotka ovat aivan kuin uponneet puutarhoihin.

Vaan menkäämme ajassa lähes kolmatta vuosisataa takaperin! Sil-
loin tehtiin Europassa yksi suurimpia ja merkillisimpiä keksinnöitä.

Taivaan kannelta poistui silloin tiheä verho, ja ihmissilmälle aukeni
siellä uusia maailmoita. Kuudennentoista vuosisadan lopulla keksittiin
kaukoputki eli kiikari yhfaikaa sekä Hollannissa että Italiassa. Vuonna
1609 ojensi italilainen oppinut Galileo Galilei ensi kertaa kaukoputken
taivaan kantta kohti, ja siitä pitäin alkoi tähtitieteelle uusi aika: tie-
teelle uusien voittojen aika ja ihmiskunnalle uusien nöyryytyksien aika.
Jumala oli avannut luonnonkirjastansa uuden lehden ihmiskunnan lu-
kea ja hämmästyä Hänen suuruuttaan.

Näinä aikoina eli Suomen ensimäinen tähteintutkija, Sigfrid Aron
Forsius, sittemmin Tammisaaren kirkkoherra. Hän oli syntynyt Hel-
singissä, ja tämän syntymäkaupunkinsa mukaan hän otti nimensäkin.
(Helsingin latinalainen nimi näet on Helsingforsia ja myös Forsia.)
Tutkittuansa jumaluus-oppia sekä suure-ja luonnontieteitä Saksanmaalla,
vihittiin hän Turussa papiksi noin v. 1600 ja nimitettiin Kaarlo hert-
tuan hovisaarnaajaksi. Taitavana tiedemiehenä lähetettiin hän sitten oppi-
neen lähetyskunnan jäsenenä Lapinmaata tutkimaan ja nimitettiin Ke-
miön pitäjän kirkkoherraksi. Oltuaan sittemmin tieteellisiä tutkimuk-
sia varten jälleen Saksanmaalla, palasi hän v. 1606 kotia. Mutta nyt
tehtiin häntä vastaan syytös petollisista hankkeista Sigismundonpuolue-
laisena. Kärsittyään kovaa vankeutta vuoden päivät, pääsi hän jälleen
vapaaksi ja nimitettiin tähtitieteen professoriksi Upsalaan. Tähtitiede sii-
hen aikaan ei ollut sama kuin nyt. Se ei ollut pelkkää luonnon-ilmiöi-
den tutkimista tähtimaailmassa, vaan sen päätarkoituksena oli tähtein
liikunnoista ja keskinäisistä asemista ennustella ihmisten ja valtakun-
tain vaiheita maan päällä. Tämmöisen astrologiaksi sanotun „tieteen"
professoriksi nimitettiin nyt Forsius. Mutta vaikka astrologia koettikin
tähtimaailmain kautta nostella tulevaisuuden verhoa, niin tuli se täh-
tien liikuntoja tutkiessaan, moneen tieteelle hyödylliseen havaintoon ja
keksintöön. Sanalla sanoen astrologit olivat myös luonnontutkijoita.
Tämmöinen luonnontutkija oli Suomalainen Aron Forsiuskin, jolla sen
ohella oli tavattoman paljo tietoja muillakin aloilla, ja siitä syystä oli
tunnettu sekä omassa maassa että ulkomaillakin. Forsius myös oli en-
simmäinen almanakan-tekijä Ruotsin valtakunnassa. Hänen ensimmäi-
nen almanakkansa ilmestyi vuonna 1608 Tukholmassa. Sitäpaitsi julkaisi
hän useita tieteellisiä teoksia.

Kova kohtalo vaivasi kuitenkin tätä kuuluisata miestä. Vuonna
1615 pantiin hän, ennustustensa tähden syytöksen alaiseksi, menetti vir-
kansa ja joutui kurjuuteen. Raseporin herra, Sten Leijonhufvud, jolla
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oli patronati-oikeus Tammisaaren seurakunnassa, kutsui hänet vihdoin
Tammisaaren kirkkoherraksi, ja tässä toimessaan Forsius pysyi kuole-
maansa asti joka tapahtui vuonna 1627, puolitoista vuosikymmentä en-
nen Galilein kuolemaa. Täälläkin tutki hän tahteja, Tammisaaren
Myllymäki tähtitorninansa ja yksinkertaiset koneet apunansa.

OSKAR C. KLEINEH.

Syntynyt 18 p. syyskuuta 1846 Helsingissä. Isä oli Saksalainen, äiti Suomalainen.
Opiskeli DiisseldorfPissa ja Karlsruhessa sekä Parisissa ja harjoitteli erittäinkin meri-
maalausta Pietarissa. Suonien paras merimaalari. Paraimpain taulujensa aiheet otta-
nut Bretagne'sta Franskanmaalla ja Norjasta. Saanut useita palkintoja.

Hailinpyynti Uudenmaan saaristossa.
B. Lindholm.

Ja voitost' telme kiihon saa,
Se myrskyt irti kiskoo;
Ja laineit' tuuli kuohuttaa,
Ja venhett' aallot viskoo.

Mut' purjeit' taidoin käytä vaan,
Niin tyyneen pääset satamaan.

P. Cajander.

puolisko Suomea sanoo hailiksi sitä kalaa, jonka nimi länti-
sessä puoliskossa on silakka. Silakaksi taas sanotaan itäisessä Suo-

messa yhteisellä nimityksellä kaikkea suolakalaa.
Haili on meillä joka mökissä tunnettu ja mieluisa särvin. Niissä

tienoin sisämaata, missä muikkuja (rääpyksiä) on runsaasti saatavissa,
on haili vähemmin yleinen. Haili kutee pitkin kesää, liikkuen äärettö-
missä parvissa Itämeressä sekä Suomen- ja Pohjanlahdessa. Ahvenan-
maalla, Turun ja Uudenmaan saaristoissa se on rannan asukasten pää-
ja milfei ainoa elinkeino.

— ~No maisteri" sanoi minulle isäntäni, jonkaluokse olin muuttanut
kesäksi Uudenmaan saaristoon. tänään verkon laskentaan?"

— nLähden mielellänikin," vastasin minä ~sillä tämä rantanuotan
veto alkaa käydä hyvin yksipuoliseksi."

Ja todellakin! Joka päivä aina samat apajalle soudut, samat köy-
den vääntämiset, samat nuotiovalkeat ja rantakalan syönnit, ja ennen
kaikkia niukka saalis, — niistä olin jo saanut tarpeekseni.

Päivällisen jälkeen läksimme, minä neljäntenä miehenä, ulapalle.
Erään kallion kohdalla laskettiin ensin seisovat verkot. Ne pantiin noin
10 sylen päähän toisistansa aivan vaakasuoriin linjoihin, kiinni molem-
mista päistä. Minua oudostutti tuo verkkojen laskeminen niin lähelle
toisiansa samaan suuntaan, mutta veneväki naurahti vain.

— ~Odottakaas huomiseen," virkkoivat he. nEnnen yötä laskevat
muut verkkojansa vielä meidän verkkojen väliin, jakalaa tulee, jos vaan
on tullakseen!" (Sittemmin sain nähdä miesten sanat toteutuneiksi.)

Alkoi jo olla ilta kun läksimme yhä enemmän ulapalle, ja vasta
kaukana seljalla laskettiin verkot, 3—5 syltä korkeat, useampia yhteen
jataan. Viimeinen verkko kiinnitettiin veneesen, japurjeet laskettiin alas.
Tuulen ja merenvirtain oli määrä kuljettaa meitä minne tahtoivat joko
hailiparven päälle tahi ohi. Onnen kauppaa on kalamiehen toimi ker-
rassaan !

Tuli yö kylmineen, tuulineen ja pimeyksineen. Olihan jo elokuu
puolivälissä. En voi kieltää, ettfen tuntenut hieman pelkoa tällaisesta
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umpimähkäisestä menosta aavalla meren seljalla. Eikä tämä pelko suin-
kaan vähentynyt niistä kertomuksista, joillavenemiehet höystelivätyk-
sinkertaista illallistamme. Ne päättyivät, nämä kertomukset, usein run-
saihin saaliihin. mutta usein myös myrskyihin ja menetettyihin verk-
koihin ja välistä rannalle jääneisin leskiin ja orpoihin. Toiselta puo-
len taas oli tässä yöllisessä keinumisessa meren ulapalla jotakinsalaista
viehätystä. Välistä vingahti tuuli maston köysissä, ja aalto löi vilk-
kaammin veneen kylkeen; ja silloin liikahti uninen pursi kiivaammin,
niinkuin liikahtaa torkkuva'-mies, kun pää, hiljalleen hiljalleen painues-
saan, viimein kadottaa tasapainonsa. Ylhäällä taivaalla kimaltelivat täh-
det. Minä koetin haeskella niistä harvoja tuttaviani, — mikä ääretön
paljous niitä, joita en ensinkään tuntenut! Minä ojensime kokkaan pit-
käkseni ja tunsin tuommoista suloista raukeamista jäsenissäni. En enää
selvään erottanut miesten puheita. Joskus vaan, kun vihuri tuli javene
keikahti, kuului joku virkkavan:

— ~Kaisa!"
Välistä heräsin nauruun: joku miehistä oli kai sanonut jonkun

sanasutkauksen. Kuulin vielä, kun joku virkkoi:

— ~Tuolla on Söderskär!"
En jaksanut enää kohottaa päätäni. Olin vaan näkevinäni Söder-

skär'in majakan vilkkuvalkeat. Mutta nekin kävivät yhä harvemmiksi
ja harvemmiksi. Minä nukuin kokonaan.

Heräsin kovan puheesen ja alituisiin liikkeisin. Aamu oli jo val-
jennut, mutta taivas oli pilvessä ja meri lakkapäissä. Venemiehet veti-
vät verkkojansa veneesen kiiruimman kaupassa. Minä hyppäsin ylös ja
yritin auttaa, mutta koko yritykseni jäi sikseen, kun isäntä virkkoi:

— »Kyllä nyt on parasta, että maisteri pysyy kokassa!"
Kiivaasti tekivät miehet raskasta työtään. Ei kykene moiseen toi-

meen se, jolla ei ole vuosikausien harjaantumista siinä. Kerrassaan an-
kara työ! Ei arvaa sisämaan mies, siepatessaan vadista hailia pyrstöstä
kiinni ja lyödä läimäyttäessään sitä ensin vadin laitaan, kuinka monta
hikipisaraa, kuinka monta ponnistusta on vaadittu, ennenkuin tämä
välttämätön särvin on joutunut valmiina vatiin! — Tuuli yltyi yltymis-

tään. Se vonkui kamalasti köysissä, ja vene keikkui kovasti aalloilla,
jotka vihaisesti möyrivät sen ympärillä. Minä odotin joka hetki isän-
nän käskyä: ~hakkaa poikki!" Mutta yhä vetivät miehet, ja hopeisina
helasina kiilsivät hailit verkkojen silmukoissa, pyrstöänsä lyöden, kunnes
uusi päälle tullut verkkokerros pakotti heidät olemaan alallaan. Suu-
rella mielen jännityksellä katselin minä miesten työtä. Viimeinenverkko
oli jo nousemassa. Ja vihdoin, kun sen pää jo näkyi, komensi isäntä:

— ~Reivaa purje ja vedä ylös!"
Käsky oli pian noudatettu. Tuuli työnnähti vimmatusti purjeesen.

Vene keikahti tavattomasti, ja niin läksimme laitamyötäiseen kulkemaan
rantaa päin.— ~Söderskär'iä kohti!" komensi isäntä.

Huimasti kiiti vene reivatuissakin purjeissa kilpaa sen laidoilla
kiehuvien aaltojen kanssa. Söderskär alkoi kohota yhä ylemmäs taivaan
rannasta, kunnes vihdoin, parin tunnin purjehduksen perästä, laskimme
sen kallioiseen kylkeen.

Helpoltapa tuntui päästä jälleen kuivalle maalle ja saada lämmi-
tellä ystävällisten majakkamiesten tuvassa.

— se vaan vetää taas", puhuivat Söderskär'in miehet.
vaan ei tulisi samanlaista möyryä kuin oli tässä toissa yönä.

Herra varjelkoon!"
— ~Tapahtuiko mitään erinomaista?"
— „Tapahtuipa niinkin. Virolainen jaalakoetti päästä silloisessahir-

veässä myrskyssä tänne, mutta ei tienneet poloiset tuota salakaria tuolla
— näettekö, kuinka sen pinta paljastuu nytkin aallonpohjalta! Me yri-
timme apuun, mutta aalto kävi niin kova, ettfemme päässeet liikkeelle
ensinkään. Jaala tuli suoraa päätä karia kohti. Aalto paiskasi sen kariin.
Ja sen sitä näkikin!"

— „Pirstaleiksiko meni?"
— ~Ei pienaakaan enää nähty. Sinne meni pursi ja miehet! .. ."
Kamalalta kuului tämä jutelma, kerrottuna majakkamiehen yksi-

toikkoisella äänellä.
Kuinka olisi meidän käynyt, jos olisimme samana yönä olleet ul-

kona? . . .
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} G. W. EDLUND'in kustannuksella on ilmaantunut: \

SUOMEN KALAT.
luonnon mukaan maalannut Gösta Sundman, tekstin kirjoittanut Professori 0. M. Reuter.

> Vihot 1—7 ovat ilmaantuneet ja sisältävät 21 väritettyä kalan kuvaa, joita seuraa suomalainen, ruotsalainen ja englantilainen teksti. k

' Seuraavat kalat ovat näissä kuvattuina: g
\ Swtkcwa, Sotva, 3Uvha, (Jtatfahi, tyCi&viävnvn, fNCuÄfa&Ai,, 2a4vna, £Vkv&n>, $\Ladz, Sö*/ki, %aw,k\, Säunäo, 7'

S) f i a 11

[ Teos ilmaantuu noin SO vihossa neljän tai -viiden vuoden kuluessa. il

l Englantilainen lehti ,,The Field" sanoo teoksesta Toukokuun 16 p. 1885: y\
u ,,Kromolithografiat ovat kummallisen eläviä ja voittavat kaiken, mitä sillä alalla on meidän maassamme toimeen saatu. Jos kaikki kuvat ovat niin ihmeellisen hyvin tehdyt, j)
> kuin meille lähetetyt suutarin, lahnan, sären, ahvenen, hauen ja mateen, niin on mahdoton antaa niistä liian suurta kiitosta. Kuvalehdillä on sama suuruus kuin tekstilehdillä ><
V (17 t. x 12 t.), hyvin voi siis sanoa että kuvaannokset ovat tehdyt luonnollisessa suuruudessa". t)
v Sama lehti sanoo 21 p. Marraskuuta 1885: Y)
u nViimeksi ilmestyneet vihot G. W. Edlund'in Helsingissä julkaisemaa ihmeellisen hyvillä kuvilla varustettua teosta käsittelevät salmonidae-heimoon kuuluvia Suomen j>) kaloja. Värilliset kalain kuvat ovat näistä niinkuin edellisiinkin vihkoihin otetuista suvuista paraita mitä koskaan olemme nähneet". >/

G TEOSTA. -VOI S A. A. 33 -A.: Ö
Eaikista kiijakaupeista Suomessa ä Smk 5: 50 vihko Herroilta Sampson Lov, Marston & 0:0 Lontoossa a Shilling 5: — vihko j)

M „ - Skandinaviassa . a Kr. 4: — „ „ A. Asher & 0:0 „ ä „ 5: — „ \j
n „ „ Saksassa ..... a Rmk 5: — „ „ F. Muller & 0:0 Amsterdamissa . ä Guiden 3: — „ j))j Herra A. Lindel)erg'iltä , . . Pietarissa ä Hop.Eupl. 2: 25 „ „ E. Steiger & 0:o New-York'issa . . ä Dollars 1: 25 „
> „ E. Nilssonilta Pariisissa a Frcs 6: — „ sekä muuten minne hyvänsä — jonneposti tai muuta yhteyttä löytyy — jos tilaus lähetetään K

n 6. W. EDLUNDIN KIRJAKAUPPAAN HELSINGISSÄ. \)

| ~ l
(t Sisältää: 1. Yleisimmistä Suomen kaloista. — 2. Kalan viljelys ja sen merkitys etenkin sisämaan vesissä. y
> 3. Kalan säilytys. — 4. Kalastusta koskevia asetuksia ja neuvoja. Ö
> 21 kuvalla. 1 markka 26 p:iä. «/
y ======================== /
l Kirjasta sanoo ,fZPusi Suometar" muun muassa: J
\| nVanhimpia elinkeinoja on kieltämättä kalastus. Tuhannet ihmiset harjoittavat sitä huvikseen, tuhannet hyödykseen, mutta miljoonille on se elinehto. U
(J Suomessa ei liene monta ihmistä, jotka eivät tuntisi kalastusta, mutta hyvin harvat lienevät ne; joilla on käsitys kalain siitoksesta, säilyttämisestä ja suojelemisesta tulevien aikojen n
} varalle. Vaikka huomataankinkalain vähenevän järvistämme, ei kuitenkaan mietitä syytä siihen tai ryhdytä toimenpiteisin kalain lisäämiseksi, kalastetaan vaan kutuajoilla kuten ennenkin. "s
v! Tämä nyt ilmestynyt kirja huomauttaa, mikä on ollut syynä kalain vähenemiseen ja myöskin mihin toimiin on ryhdyttävä niiden lisäämiseksi vastaisuuden varalle. y
(j Senaatin kirjeessä 20 p:ltä Joulukuuta 1878 mainitaan muun muassa: 0
(l ,,Jotta maan asujamistossa herätettäisiin ja ylläpidettäisiin halua arvokasten kalalajien istuttamiseen yhdestä vesistöstä_ toiseen, jossa samaa kalalajia ennen ei ole ollut, sekä jSy kehoitukseksi yleisesti hyödylliseen toimellisuuteen tähän suuntaan, asetetaan toistaiseksi vuosittain seuraavat palkinnot kalan istutuksista maassa, nimittäin: /
v Yksi ensimmäinen palkinto, tekevä 500 markkaa; kaksi toista palkintoa ä 300 markkaa; neljä kolmatta palkintoa a 100 markkaa". U
fj Suljemme tämän kirjan kaikkien kalastusta harjoittavien ja kalan lisääntymistä harrastavien suosioon. Lähimmät tiedot palkinnostakin on kirjasta saatavina. \)
rj Suotava olisi että laina- jakansakoulu-kirjastot hankkisivat tämän kirjan yleisön ja koulunuorison luettavaksi." j\
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Savonlinna ja osa kaupunkia.
Hj. Munsterhjelm.

Ja Savonlinna — se ei enää ole rajalinna erämaiden liepeessä.
Se on vain muinais-merkki menneistä aioista ja vuosisadoista.

Yrjö Koskinen.

sanoo: ~siinä pieni pisteleksen, kussa suuri käänteleksen".
Mutta jos on kysymys vanhan Savonlinnan kaupungin edistymi-

sestä ja kohoamisesta ja kasvamisesta, niin tämä sananlasku ei pidä
paikkaansa ensinkään. Kaupunki seisoo suuren valtaväylän varrella;
sillä on puolen vuotta laivaliike koko Itä-Suomen ja Wiipurin ja sitä
tietä ulkomaan kanssa, eikä kumminkaan ole Savonlinna päässyt ta-
vallista pikku kaupungin asemaa korkeammalle. Sievänä, hiljaisena,
siistinä ja vaatimattomana se seisoo ihanalla paikallaan, melua pitä-
mättä, suuria tavoittelematta. Tyynesti se katselee ohitse kiitävää lii-
kettä, joka ikäänkuin hevosiansa vaan puhalluttaa sen rannassa. Tyy-
nesti se katselee suuren maailman menoa, jonkun kerran kenties it-
seksensä lausuen:

— ~Mitteehän ne immeiset nuin julumasti puuhoo?"
Niin, hiljaisessa Savonlinnassa asuu tuhatkunta onnellisia ihmisiä,

jotka kohtaloonsa tyytyvät eivätkä kuuseen kurkota.
Mutta toisin oli muinaisina päivinä, ja niiltä ajoilta osaisi paljon

kertoa vanha Olavinlinna, joka tuossa nyt iäkkäänä sotavanhuksena
katselee kaupungin lumisia kattoja ja lehdettömiä puita ja jäätämyöten
kiitelevää nuorisoa. Niin, hyvin paljon se tietäisi kertoa muinaisista

sotaisista ajoista, jolloin Kyrönsalmeen virtasi Suomalaisen ja Euotsa-laisen ja Venäläisen ja Juutinmiehen verta. Tietäisipä se kamalampia-kin kertoa: kuinka veljekset, Savon jaKarjalan miehet, monta vuosisa-
taa kävivät keskenänsä sotaa, veli veljen verta vuodattaen ja hänen ta-lojansa polttaen. Mutta osaisipa tämä linna myöskin kertoa, kuinka senturvissa_ Savon autioitten salojen asutus levisi yhä kauemmas pohjoi-seen. Linnan perustamisen aikana (v. 1475) ei koko Savossa ollut kuinkaksi kirkkoherrakuntaa. Leppävirroilla alkoivat jo autiot salot. Sää-mingin kirkko tuli nyt kolmanneksi, ja siitä alkaen levisi asutus ver-
raten nopeasti, niin että puolentoista'vuosisadan kuluttua oli Savossajo 14 eri kirkkoherrakuntaa. Uutis-asukkaita oli tätä paitsi levinnytkauas yli Maanselän, aina Oulunjärven rannoille asti.

Kesällä vuonna 1875 vietettiin Savonlinnassa yleistä kansallisjuh-laa, johon oli väkeä keräytynyt joka haaralta maata. Silloin näet oliummelleen 400 vuotta kulunut siitä kuin linnan isäntäEerikkiAkselinpoika Tott perusti Kyrönsalmen virrassa olevalle luodolle, aivanvihollisen puolelle rajaa, ensin puisen varustuksen ja kaksi vuotta sen
perästä lujan kivisen linnan. Tämä linna se oliSavonlinna elikkä „Uusilinna" (Nyslott), jota suojeluspyhimyksensä nimikkona sanottiin Olavin-linnaksi.

Vielä rauhankin aikoina on Olavinlinna saanut kovia kokea. Uu-den sivistyksen palvelijat, höyrylaivat, sytyttivät sen palamaan kah-tena vuonna peräkkäin, v. 1868 ja 1869. Mutta linna on seniälkeenuudestaan korjattu.

Ilta Aura joella

on tyyntynyt,
Päivä sai mailleen nyt,

Hiljalleen yli kartanojen sekä puistoin
Laskevi lempeä yö,
Ihana Suomen yö,
Ja hiljaa huuhtelee Aura rantoja muistoin

Aurahan heiastuu
Taivas ja kalpea kuu,
Laivat ja majat jakartanot rikkahitten.
Rauhaa on rannoilla sen,
Onnea rinnoilla sen,
Ja hymyten levolle laskee se lainehens sitten.

B. Reinhold.
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Naantali.
B. Lindholm.

BÄitini oli nuoruudessaan nunnan-opissa Naan-
talissa, mutta silloin oli siellä asiat jo niin ja näin,
niin että muori vainaja hyörähti ja pyörähti ja
otti hunnun sijaan isäni".

Z. Topelius. Nuoruuden unelmia.

31!' Xöyryvene tuli Turusta taaskin, ja paljo ihmisiä tuli siinä Naanta-
liin, mutta Maunu ei tullut nytkään. Elina parka! Kolmen päivän

turha odottaminen ei ole leikin asia, kun sormus kultarillillä kiiltää.
Alakuloisena astuskeli Elina takaisin. — Tuolla yksinäisen petäjän juu-
rella istui hänen isänsä, lihava kauppias Rosenqvist Maaningalta.

— ~Ei tullut?" kysyi isä.
Tytär pudisti surumielin päätänsä.
— ~Johan minä sen tiesin sinne mennessäsikin", puheli Rosenqvist.

~Niihin nykyajan nuoriin herroihin ei ole paljoa luottamista: pyörittä-
vät tytön pään kaikenlaisilla hassutuksillaan huviksensa vain ja jättä-
vät heidät sitten suremaan. Ei se sinun Maunusi ole rahtuakaan pa-
rempi muita".

Isä oli ilmeisesti pahalla tuulella. Ei hän muutoin olisi lisännyt
tyttärensä huolia näin armottomasti. Tähän asti pidätetyt kyynelet
puhkesivat nyt ulos. Mutta tästäpä ukolle hätä käteen.

— ~No-no, sisso!" puheli hän. ~Kas niin nyt taas! Enhän minä,
lapsi kulta, sitä niinpäin tarkoittanut, että Maunu olisi sinut unohtanut
ja jättänyt; minä tarkoitin näet, että hän on saattanut saada esteitä.
Ymmärräthän sinä sen, että hän, joka on niin taitava lain-oppinut, saa
alinomaa ajaa ihmisten asioita ..."— „Mutta hän lupasi niin varmaan".

— ~Lupasi... Tietysti lupasi ... Mutta ... jos esimerkiksi. .. rää-
täli ei saanut hänen uutta kesäpukuansa valmiiksi?"

Elina naurahti.
— j;Naura sinä vaan, mutta sattuipa minullekin kerran nuorena

miehenä ollessani... oli sekin kaunis juttu!"
Ja nyt kertoi isä jonkun pitkän pitkän tarinan räätälien tunnetusta

sanansyömisestä ja joutui siitä vihdoin jonnekin hyvin kauas, hamaan
Keiteleen kanavoittamiseen.

Keiteleen kanavan avaamista seurasi äänettömyys. Päivä paahtoi
kovasti kirkkaana kesäkuun päivänä siniseltä, pilvettömältä taivaalta,
tehden sanomatonta harmia lihavalle Rosenqvistille, jonkaalinomaa täy-
tyi pyyhkiä hikeä kasvoiltansa. Korkealla ilmassa leijuili kalalokki,
kaunis lintu, väliin nuolena viiltäen alas tyyneen merenpintaan. Mutta

alhaalla lepäsi Naantalin pikkarainen kaupunki niin lapsellisen ja hil-
jaisen näköisenä kuin ei sillä koskaan olisi uljaampia päiviä ollutkaan.— ~Kyllä nämä kylpyretket ovat sitä viho viimeistä", puheli Ro-
senqvist. ~Onkos tämä laitaa! Pahempaahan tämä on kuin Egyptin
orjuus. Puh! Ilmeinen maanpako ja pakkotyö, se tahtoo sanoa: sem-
moinen pakkotyö, ettfei työtä ole yhtään mitään, ja se on vielä pahem-
paa kuin se toinen pakkotyö! Syödä vaan ja juoda ja käydä kylpy-
matamien muokattavana ja ~virutettavana", kuten täällä sanotaan —no on se kieltä se tämänkin puolen kieli! — ja sitten taas syödä ja
juoda — pelkkiä vesiä nimittäin, noita tontun .badereita", — ja maata
ja kävellä! Ei tätä kestä tavallinen ihminen, joka on tottunut työtä
tekemään aamusta iltaan. Ja kyllä se Klaus tohtori tästä vielä saa
kuulla, saa niinkin! Mitä olen minä hänelle tehnyt, että hän tuomitsi
minut — huuti, kärpänen! — tuomitsi minut tämmöiseen piinaan?"

— ~Mutta, hyvä isä, sinun katarrisi ja minun hermoni?"— ~Jaa-a, kas niin! Minun katarrini ja sinun hermosi! Ei minua
harmita mikään niin sydänjuuria myöten kuin nuo katarrit ja hermot.
Ennen vanhaan ei niistä tiedetty yhtään mitään, eikä niitä silloin ollut-
kaan. Silloin jos päätä kivisti, niin kivisti päätä, ja jos hammasta pa-
kotti, niin pakotti hammasta, mutta nyt on katarrit ja hermot jokapai-
kassa. Niillä nykyajan lääkärit luulevat osaavansa selittää jos mitä, ja
yhtä viisaita ne ovat siltä. Ja kun eivät enää mitään muuta osaa, niin
lähetetään sairas jonnekin Naantaliin: pääseehän heistä muka siten edes
vähäksi aikaa rauhaan. Kyllä vainenkin minä vielä tästä laulut laulan
sille meidän tohtorille, jaa-a, minä aion sanoa suoraan..."

Tulematon Maunu oli jäänyt syrjään ja nyt sai Maaningan Klaus
tohtori osakseen monta ~muokkausta ja virutusta" helteen rasittamalta
lihavalta Rosenqvistilta.

Elina istui peräti alakuloisena ja katseli kauas merelle, jonka ta-
kana tuolla kaukana pääkaupungissa hänen Maununsa viipyi. Kyynel,
tuo naisten kadehdittava surun lievittäjä, pyrki jälleen näkyviin, mutta
Elina pidätti sen, peljäten sillä yhä enemmän apeuttavansa isän jomuu-
toinkin ikävystynyttä mieltä. Hän otti pienen korukantisen kirjan, jonka
kannella oli: ~Naantali, sen nykyisyys ja muinaiset vaiheet, kirjoitti
t:ri S. Rautio". Sitä hän rupesi selailemaan.

Rosenqvist väsähtyi viimein ja ojensihe nurmelle pitkäkseen, pan-
nen kätensä niskan taakse ja siten asettuen samallaiseen asentoon,
jommoiseen hän kotonansa, kauniissa Kantoniemen kartanossa, oli tot-
tunut. Haukoteltuansa pari kertaa, käänsi hän päänsä tyttärensä puo-
leen.

— »Mikäs kirja se on?" kysyi hän.
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— BTämä on Naantalin historia, jonka tohtori Rautio on nimen-
omaan omistanut kylpyvieraille".

-- ~Vai Naantalin historia!" virkkoi isä, ylenkatseellisesti hymyil-
len! ~Mahtaa olla hyvin hauskaa".— »Kyllä".

— »Soo-o? No luepas minulle jotakin tämän merkillisen kylän niin
sanottua historiaa!"

Elina alkoi lukea.
(Mielemme tekisi painattaa tähän pari sivua t:ri Raution erinomai-

sen vilkkaasta kertomuksesta, ellemme tietäisi, että kirjanen jo muutoin-
kin on tunnettu kaikkialla Suomessa, missä yleisö niin armottomasti
rakastaa oman kansansa historiaa.)— ~Maltas nyt!" keskeytti Rosenqvist. ~Ettäkö tämän kylän alku
todellakin on niin vanha?"

— ~Niin, luostari perustettiin v. 1443 ja pian sen jälkeen kasvoi
sen ympärille kaupunki, jossa saman vuosisadan lopulla oli kaksi por-
mestaria".

— ~Katsos sitä.. . Minnehän ne sitten lienee karanneet? ..."
Elina yritti jatkamaan.
— ~Äläs nyt!" pani isä jälleen väliin. ~Kukas se taas olikaan, se

luostarin perustaja?"
— ~Piispa Maunu Tavast".
— ~Niin, niin, Tavast... Jaha, jaha... Muistatkos sinä vielä sitä

vanhaa Sylvester Tavastia, henkikirjuria Kuopiosta, jota aina sanottiin
Agamemnoniksi? Se se oli hauska ukko! Kun hän yltyi juttujakerto-
maan, niin ihan oli katketa naurusta".

Elina ei kuullut isän muistelmia Agamemnonista. Hän katseli
vain merta, jonka takaa ei tullut se, jonka tuleman piti. Vasta sitten
kuin isä toistamiseen oli sanonut: ~Kuinkapas sitten kävi?" rupesi hän
jälleen lukemaan.

— ~Vai niin, vai niin", puheli Rosenqvist jälleen, pyhkien otsaansa
ja huiskien nenäliinallaan kärpäsiä. ~Ja niin se viimeinen nunna
kuoli... ?"

— nArvattavasti 16:nen vuosisadan viimeisinä vuosina".
— ~Hm!«
Suomen viimeisen nunnan kuolemaa vietettiin äänettömyydellä.
— ~Ei mutta kuules, Elina! Oli ne sentään vähän kummallisia

ihmisiä".
— ~Kutka?"— ~Nepä nunnat juuri".
— ~Kuinka niin?"
— ~No on se vähän nurinpäistä, että ihminen ilmi eläviltä hau-

tautuu luostarin muurien sisään ja antaa palttua maailmalle".
Elina katseli haaveksien taivaan rantaa kohti.— ,Hm", virkkoi hän. ~Luostarissa sai sentään moni levoton sy-

dän rauhaa; siellä moni hyljätty neito sai kenenkään näkemättä pie-

nessä kammiossaan itkeä huoliansa, kunnes hänet eräänä aamuna muut
sisaret löysivät..."

— BEntäs kun ei hänellä ollut sisaria?"— ~Kaikki nunnat sanovat toisiaan sisariksi".
— ~Jaha! No mitä ne löysivät?"
— nLöysivät hänet kylmänä, kuolleena, petturin nimi huulilla".
— ~Petturin nimi huulilla? ... Mitenkäs se on mahdollista? .. .

Mutta, hyvä lapsi, mitäs sinä itket? Kyllähän sinulla on hyvä-sydän,
mutta mitäs sinä sitä petettyä neitoa nyt enää stiret? Siitähän on pari
sataa vuotta jo! Älä huoli itkeä!"

— ~Niin, isä", nyyhkytti Elina. ~Olisipa joku pieni luostari jossa-
kin syrjäisessä paikassa nytkin vielä tervetullut turvapaikka yhdelle ja
toiselle tyt. .. tyttö paralle, joka... joka... huomaa itsensä hyi...
hyi... hyljätyksi!"

Rosenqvist kavahti säikähtäneenä pystyyn.
— ~Elina, Elina! Mitäs sinä, armas lapsi, puhutkaan! Vai pitäisi

tässä vielä olla luostarit ja laastarit" (ukko naurahti vastoin tahtoansa
tälle sanakoukulleen), ~ja kaikkeen tähän on syynä se Maununkanalja ...
se tahtoo sanoa ... ne muut kanaljat, jotka häntä pidättelevät... jasen
minä sanon..."

Ja nyt tuli jälleen pitkä lohdutuspuhe samaan suuntaan kuin äs-
köinenkin. Loppujen loppu oli se, että niin lohdutettu kuin lohduttaja-
kin menivät asuntoonsa sangen alakuloisina kumpikin.

Viikko oli kulunut. Kylpyvieraita oli karttunut melkein ahdin-
koon asti. Merentakainen kaivattu Maunu oli tullut, ja Elina säteili
ilosta ja onnesta. Ukko Rosenqvist oli saanut paljon hauskoja tuttavia;
hänkin oli iloinen ja onnellinen. Nuoret kylpyvieraat muodostivat omia
seurojansa, tehden retkiä maitse jameritse; vanhat liittyivät keskenänsä,
ja hyväntahtoisen tohtorin luvalla usein istuivat puoleen yöhön, muis-
tellen menneitä aikoja ja kertoillen elämänsä kokemuksia. Tyytymys
jo ilo vallitsi rauhallisessa „Armon laaksossa", niinkuin vanhan luosta-
rin nimi alkujaan oli.

Illan puhteella sattuivat niin vanhat kuin nuoret yhteen muinai-
sen luostarin muurien jäännöksillä.— ~Jaa, jaa", puheli Rosenqvist. ~Näillä paikoin se luostari seisoi
ennen muinoin. ~Kuules, Elina", liitti hän, viekkaasti hymyillen, ~viel-
äköhän näitten muurien pitäisi kohota, jottaeräät nunnat saisivat itk ..."

Elina punastui ja hellästi löi sormikkaalla isäänsä kädelle.
— ~Tänään on Klaun päivä, isä", puhui Elina, vuoroansa hänkin

ilkkuillen. ~Et suinkaan sinä ole muistanut tänään sen pahanilkisen
tohtorin nimipäivää?"

— ~Peijakas!" huudahti Rosenqvist ja napsautti sormiansa. ~Se
on todellakin tänään! Kyllä meidän pitää panna lennätinsanoma ukolle".
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Ja Rosenqvist sieppasi muistikirjan taskustaan, asetti sen vävyn-
alun selkään jakirjoitti onnittelu-sanoman.— ~Kelpaakos näin?" kysyi hän, reväisten lehden irti kirjastaan
ja antaen sen tyttärelleen.

Elina luki:„Tohtori Klaus Haapanen. Maaninka. Terveinä, iloisina ja onnellisina
toivotamme sinulle terveyttä, iloa ja onnea. Sydämmellinen kiitos, ettäs neu-
voit meitä tänne. Rosenqvist. Elina. Maunu".

Tyynen aikana ahvenalaisessa kajutassa.
K. E. Jansson.

fa Manfolk sekä Storfolk
Ne kovast' ottelee,

Ja Manfolk hämmästyypi,
Mut Storfolk myhäilee,
Ja Janne poika kanssa
Se nauraa ehdoltansa.
Mut ottelu ankar' on tässä,
Kun pöydäss' on ristiässä.

Ja Lillfolk, perämiesi,
Hän tuulen vainusi,
Ja kajutahan juoksi
Ja huutaa yritti:
~Nyt, pojat, läntään heti;
Jo tuulen henki veti!"
Mut vaitipa hänkin on tässä,
Kun pöydäss' on ristiässä.

~No juutasko sen ässän
Taas naapurille toi?
Ja mull' on pelkät lasut
Ja pamppu vaan, no voi!
Ja tää on toista kertaa,
Kuin minä joudun mertaan!"
Näin miettii Manfolk tässä,
Kun pöydäss' on ristiässä".

Ja piippunysä sammuu;
Ei Manfolk huomaakaan.
Hän valtavasti miettii,
Mut Storfolk nauraa vaan,
Ja Janne poika kanssa
Se nauraa ehdoltansa,
Sill' ottelu ankar' on tässä,
Kun pöydäss' on ristiässä.

KAARLO EMANUEL JANSSON.

Syntyi v. 1846 Ahvenanmaalla talonpoikaisista vanhemmista. Osoitti jo lapsena
taipumusta piirustamiseen ja maalaamiseen. Saatuaan alkuopetusta Turussa Ekman
vainajan johdolla, pääsi hän vuonna 1862 vapaitten taidetten akatemiaan Tukholmassa,
jossa harjoitteli taidettansa viisi vuotta Boklund'in johdolla Vuonna 1868 matkusti hän
Dtisseldorffiin, saaden siellä opettajaksensa mainion B. Vautier'in. Täällä pääsi hänen

kykynsä täysin kehittymään, niin että häntä pidetään Suomen taitavimpana laatumaa-
larina. Kalvava rintatauti teki valitettavasti ennen-aikaisen lopun hänen elämällensä.
Hän kuoli nimittäin 32 vuoden vanhana Jomalan pitäjässä Ahvenanmaalla Tauluillansa
herätti vainaja paljon huomiota ulkomaillakin, jonne monta hänen maalaamaansa taulua
on myötykin. Saanut useampia palkintoja sekä Suomessa että ulkomailla.
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Talvimaisema Hämeessä.
Hj. Munsterhjelm.

Ja hankipeitteen alla on kaunis kukkain maa,
On kaikki, kaikki muistot hangen alla.

Paavo Cajander.

■JQV-attos tota taas.. . kattos tota, ku taas on niin tyyni, ettfei
tiärä tuulesta ei yhtfikäs mitään".

Näin puhui vanha Joeli talvisena aamuna, seisoessamme Suonpään
korkealla mäellä, jonne olimme lähteneet tetrin ammuntaan. Joeli ei
oikeastaan vielä ollut vanhan kirjoissa — olihan hänellä ikää, kuten
itse sanoi: Bviireskymmen jo pualmatkassa" — mutta vanhaksi oli häntä
ruvettu sanomaan vasta viime Miesten päivästä, jolloin toinenkin Joeli
niminen renki oli taloon tullut. Tämä tulokas oli vielä nuori parraton
poika ja oli siis luonnollisestikin nuori Joeli, jonka tähden entisestä
Joelista tuli, vaikka vähän luonnottomasti, vanha Joeli.

Mutta syy, miksi vanha Joeli tyyneyttä torui, oli tämä.
Olimme juurisaaneet ensimmäisen tetrin kuvan pystytetyksi korkean

riuvun nenässä männyn latvaan ja piti nyt, kuten metsästystaito käs-
kee, kääntää riuku niin, että tetrin nokka tulisi vastatuuleen, mutta
mistä sen tuulen nyt tiesi, kun ei tuullut ensinkään?

Joeli seisoi neuvotonna männyn alla, pitäen riuvusta kiinni. Vih-
doin käänsi hän verkkaan päänsä minua kohti, joka seisoin taam-
pana.

— ~Tiärättenkös te sanoa, mistä se tuuli ny(k) käy?"
Minä kastelin sormeni jakohotin sen ylös: hieman tuntui yhdeltä

laidalta kylmettävän.
— ~Eiköhän se tuulen henki tule tuolta noin?" sanoin minä.
— ~Jaa mistä niin?" kysyi Joeli, katsahtaen, ties mitä varten, ylös

tetriin.— nTuolta Kerityn puolelta. Mutta onkohan sillä nyt niin väliä?"
— „Onkohan muka väliä", mumisi hän itsekseen, kääntäen tetriä

päin Kerityn järvelle. ~Niinkuin ei se sitten tiätäis konstiansa?"— nKuka?"
— ~Teeri justiin. Pantas tässä vaan kuvat väärin, niin sais mar

maisteri tyhjin käsin palata. Se on niin vörpiiskatun viisas lintu".— nEttakö?"
— nO(m) mar".
Turhaa olisi ollut väitellä vanhan Joelin kanssa tetrin viisaudesta

tahi tyhmyydestä. Sanaakaan puhumatta nostimme vielä kaksi kuvaa
pystyyn, jolloin Joeli piti tarkan huolen valhetetrien suunnasta.

— nSisso!" sanoi Joeli viimein ~menkää kojuun ny; minä lähren
ajamaan. Ja paras on istua hiljaa vaan ja varrota koreesti".— „Mutta löydätteköhän te?" kysyin minä.— ~Mitä niin?"— ~Tetriparvea".

— ~Jaa minäkö?"— »Niin".— ~0(m) mar niitä ennen löyretty. Sialla ne on Prusilan myllyn
tällä pualen".

— „Onnea matkalle sitten!"— ~Tattis vaan".
Joeli hiihti tiehensä.

Oli vielä melkoisen pimeä. Kaukana koillisessa sarasti talven uni-
nen päivä. Taivas oli pilvessä ja ilma tyyni — paras tetri-ilma.

Minä ~ajoime" havumajaani, asetin kaattuvan alleni, laitoin arn-
pumalävet asianomaiseen kuntoon, vedin sitten majani oven kiinni, s. o.
asetin aukon katteeksi pienen männyn, ja heittäysin pitkäkseni, siinä
varmassa tiedossa, että olin valmis ottamaan lintujavastaan, jos suvait-
seisivat kuvilleni saapua.

Omituisen suloista on tämä talvisen aamun hiljainen heräjäminen.
Valkoinen kajastus kaakon ilmalla vaalenee vaalenemistaan. Yön hä-
märä hälvenee, mutta sitä eivät ota vastaan nyt tuhannet äänet metsän
puissa ja korkealla ilmassa, niinkuin kesällä, eikä kukkanen, kyynel-
silmä, taivuta päätään valoa kohti. Hiljaa nukkuu talvinen metsä, nuk-
kuu niin hiljaa, että sydäntä ahdistaisi, ellei tietäisi kuinka ihanaan

eräjämiseen tämä uni vielä kerran päättyy. Ja sen vuoksi ei sydän
tunne ahdistusta, vaan tyyntyy hiljalleen suloiseen hervottomuuteen.
Suomen hiljainen talvinen metsä! Kuinka monasti olen sun sylissäsi
saanut unohtaa maailman pauhut ja vihat ja taistelut... ja saanut, sy-
dämmeni tyynenä sykähdellessä, katsahtaa yli ihmis-elämän jayli ihmis-
riennon Isän iäiseen kotiin! Puhdas talvinen metsä! Sun helmassasi
ei saastainen ajatus saa sijaa.

Hiljaa oli metsässä. Joku pieni risaus vaan häiritsi sitä silloin
tällöin. Talitintti lensi männyn oksalle ja sirkautti pari kertaa, kau-
laansa kurotellen. Kevät tulee, kevät tulee, tintti! Käytkö pesäsi paik-
kaa katselemassa? — Tintti lensi pois.

Kuului pientä rapinaa. Minä katsahdin havumajani akkunoista.



30

Katajapensaan takaa tulla puikki jänis. Ei tiennyt pupu parka vaarasta,
mutta ole rauhassa vaan, Jussi: ei ole sinun vuorosi nyt! Pupu py-
sähtyi aivan lähelle majaa, istahti ja rupesi syyhyttämään etukäpälillä
nenäänsä. Käkeeko vieraita, pupu? — Vähäsen aikaa mietittyään läksi
jänis hiljakseen kulkemaan eteenpäin. Minä vihelsin. Pupu pysähtyi
miettimään, mikähän tuo mahtoi olla.

— ~Käkkäräkää!" kuului äkkiä männyn latvasta harakan ääni.
Mutta silloinsai pupu sääretallensajaoli silmänräpäyksessä kadonnut.
Utelias harakka katseli kummastellen tetrejäni, mutta lienee sitten

arvellut, ettfei taida tässä asiat oikealla suunnalla olla; paras on, kun
lähden pois. Se pyrähti ja lensi mutkaisessa kaaressa alas notkoon.

Ja hiljaa oli jälleen kaikki...
Hämärä oli jo kokonaan hälvennyt. Missähän nyt vanha Joeli kier-

rellee? Minä koettelin arvata hänen matkaansa. Hän laski ensin Suon-
pään mäeltä alas Kirrensuolle ja hiihti sitten rikkaan Sipilän isännän
kaivattamaa laskuojaa myöten kauniin Kerityn järven rantaan, siitä otti
hän vähän oikeaan ja potkasi sitten Papinlahden poikki, jonka kum-
mallakin rannalla seisoi katiska. Toisen katiskan luona Joeli pysähtyy,
sytyttää piippunsa ja puhelee:

— ~Pian aikaa tääkin tässä tarttee uuren pesän ... vai tartteeko?... Tarttee mar".
Rannalta rupeaa hän painamaan ylös Sepännummelle, jonkapoikki

kuljettuaan hän pääsee Prusilan myllylle. Siellähän muka se tetrien
tyyssija. Mutta hyvin käy ukko pahoille mielin, jopa äkäiseksikin tu-
lee, ellei tapaakaan siellä lintua. Ukko pysähtyy ja ~kattelee" ympäril-
leen jaraapaisee niskaansa ja ärähtää:

—■ ~No juutasko ne nyt o(v) viäny!"
Ja sitten pitää ukon oikein istahtaa joko aidalle tahi lumiselle

kivelle. Hän alkaa miettiä uutta matkasuunnitelmaa. Ties miten kauan
hän mietineekään ...

Vaiti! Metsä elpyi äkisti. Kova huhina kulki inun pääni ylitse;
senjälkeen seurasi räikeä siipien räpytys. Uniset männyt ympärilläni säp-
sähtivät ja liikauttivat oksiansa.

Tetri parvi oli kuvillani.
Arkoina ja kaulat kurossa katselivat tulokkaat kuvia, ikäänkuin

arvellen, että kyllä ne on ihan samanlaisia kuin mekin, mutta...
Vähitellen he näkyivät kumminkin saavan aivan lujan vakuutuk-

sen siitä, että entiset tetrit olivat ihan samaa lihaa ja verta kuin he
itsekin. Kaulat kutistuivat kutistumistaan, ja tulokkaat asettuivat rau-
hallisesti asemilleen.

Kymmenkunta tetriä istui nyt tuossa majani läheisissä puissa, yksi
toistaan kauniimpi. Minua miellytti katsoa heitä. Kaunis koirastetri
istui hyvin lähellä kojua. Tumman sinisestä rinnasta pisti esiin epä-
järjestykseen joutunut untuva. Ukko nykäsi sen nokallaan irti, jakauan
vielä leijuili untuvainen ilmassa, hiljalleen laskeutuen melkein suoraan
maata kohti. Ylen oli ilma tyyni.

Ties miten kauan olisinkaan katsellut lintuja ja viivytellyt ampu-
mista, ellei yksi tetreistä olisi äkkiä kurottanut kaulaansa. Se vainusi
vaaraa. Muut kumppanit tulivat rauhattomiksi nekin, ja nyt tuli mi-
nulle kiire ampua, ennenkuin linnut lähtevät pois. Pyssy pamahti, ja
yhtä kumppaniansa kaivaten lensi parvi tiehensä.

Minä rupesin tarkastelemaan mikä se tetrit niin äkkiä oli tehnyt
levottomiksi. Kojun aukosta suoraan eteenpäin oli puuton paikka ja
siitä näki mäeltä alas notkoon, jossa metsätie kimmurteli puitten jaki-
vien välitse. Vähään aikaan en huomannut mitään erinomaista, mutta
kotvasen kuluttua rupesi notkosta kuulumaan laulua, ja pian senjälkeen
näkyi hevonen, liistereki perässä ja reessä mies, joka veisasi:

~Ei kotoo ja kaupunkii pysyvää
Mull' ilmass' tässä liene".

Ensi alussa minua vähän suututti tämä näky, sillä sehän oli mun
lintuni karkoittanut, mutta vihani lauhtui heti, nähtyäni kuka siellä
reessä oli.

Tämä oli vanha tuttava, naapurin vanha renki, Hermanni, liikani-
meltään Hurri. Hän oli yksi niitä omituisia ilmiöitä, joihin aika ei näy
vaikuttavan ensinkään. Tuommoisena muistin häntä pienestä pitäin.
Sama hieman koukistunut vartalo, samat yksivakaiset kasvot, jotka
harvoin muuttivat piirteitään, sama harvapuheisuus, sama järkähtämätön
tyyneys; luulenpa, että pukukin hänellä oli aina yksi ja sama kautta
koko hänen ikänsä.

Tämmöinen mies se tuolla nyt tuli, istuen liistereessä ja veisaten
uljaasti ja kansannuotin mukaan monenlaisilla mutkilla japyöräyksillä,
ja veisaten niin kovaa, että vanha Rusko piti korviansa lakkaamatta
niin paljon taakse päin käännettyinä kuin vanhoille korville suinkin
on mahdollista. Pinon ääreen pysähtyi hevonen aivan itsestänsä. Her-
manni nousi, käänsi hevosensa valmiiksi kotiapäin ja sitoi sen puuhun.
Tämä nyt oli pelkkää traditionia vaan. Rusko oli näet alun pitäin
ollut Hermannin ajettavana ja oli nuorena huimana kyllä tarvinnutkin
tämmöisiä varokeinoja. Nyt ne olivat aivan tarpeettomia, mutta Her-
manni ei ollut mies, joka tavoistaan hevillä luopuu.

Minua huvitti katsella Hermannia, ja erittäinkin huvitti nähdä
häntä niin toisellaisena kuin koti-oloissa. Täällä hän näytti olevan iloi-
nen, täällä hän lauleli, täällä hän puheli väliin itsekseen, väliin hevo-
selleen.

Saatuaan kuormansa täyteen, istahti hän reen nokalle, sytytti piip-
punsa ja poltteli, nähtävästi äärettömän tyytyväisenä maailmaan ja huo-
letonna kopistaen kantapäitään vastatusten. Sitten hän nousi ja astui
hevosensa luo.

— ~Niin, niin", puheli hän, kohottaen Ruskon lankia ja vetäen
harjaa niitten alta ulos. rNiin, niin, Rusko vanha! Kukapa sinua hoi-
telis, kukapa vainenkin sinua hoitelis, ellei se vanha Hermanni Hurri!
Niin, niin. Vanhaks tässä on käyty me kumpikin. Jaa-a, lerpallaan
se on sinunkin huules jo. Hoh-hoh! On mar siitä ajaastayksikin päivä
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menny kun sinä varsana keikuit, ja muistatkos, kuinka sinä — se oli
näin niinkun kahta viikkoa ennen Paavalin päivää, kun meirän justiin
piti vanhan komsarjuksen kanssa lähteä Anjanpellon markkinoille —
muistatkos sinä, kuinka sa potkasit minua silloin, tomppeli? No, no,
mitäs tuosta vanhasta jutusta enää jauhaa! Hyvät sitä on siitä pitäin
oltu. Niin, niin! On sitä jo yhressäkin paikassa käyty sun kanssas. On
käyty häissä ja ristiäisissä ja monta monituista kertaa ihmisiä viäty
hautaankin. Niin, kyllä se viälä meiränkin vuaro tulee; tulee!"

Näin hän puheli, korjaten hevosensa valjaita ja jonkun kerran ta-
puttaen sitä kaulaan. Vihdoin hän päästi ohjakset irti, istahti rekeensä
ja läksi verkalleen pois, aloittaen taas mieluisan virtensä:

~Ei kotoo jakaupunkii pysyvää".
Laulu hiljeni hiljenemistään, kunnes vaikeni kokonaan. Päivä oli

jo ennättänyt hyvän joukon lähelle puolta matkaansa. Vielä istuin kot-

vasen kojussani, säännön mukaan odotellen ajomiestä, mutta pitkästy-
neenä vihdoin siihen, läksin kömpimään kojusta ulos. Juurikuin olin
päässyt ulos ovesta ja ruvennut oikaisemaan kangistuneita jäseniäni,
kuului jonkun matkan päässä kätten taputus, sitä seurasi suhina, ja
tetriparyi lensi kuvia kohti. Mutta sen sitä iloa kestikin. Parvi huo-
masi minut ja pysähtymättä lensi pääni ylitse tiehensä.

Muutaman minutin päästä saapui Joeli armottoman äkäisen näköi-
senä.

— ~Miks'ettekäs te ampunu?" huusi hän minulle, ~vai makasitten-
kos te?"

Minä koettelin lepyttää Joelia niin hyvin kuin osasin, mutta hän
oli auttamattomissa. Sanomattomalla ylenkatseella otti hän maasta
»tään yhren ainoan linnu(n) huanon" ja nurisi koko matkan ~nuartenmiästen ymmärtämättömyyttä ja hätäilemistä".

Laatokan rannalla.
B. Lindholm.

2|J{a näinpä äkisti siirryimmekin tuolta lännestä, kristillisen kulturin
kehdoilta, kauas tänne itään, Laatokan rannoille, pakanallisen kul-

turin, Kalevalan maailman muinaisille synnyinsijoille.
Mikä eroitus kaikilla aloin! Mikä eroitus luonnossa, mikä eroitus

kansassa, mikä eroitus kehityksessä!
Kansa Laatokan rannalla, niinkuin yleensä Itä-Karjalassa on

kieltämättä henkisesti takapajulla. Siihen ovat historialliset olot syynä.
Vuosisatain kuluessa on tämä kansa ollut milloin toisen, milloin toisen
mahtavan naapurinsa turvissa sekä jaloissa, vuosisatain kuluessa on kansa
ollut hoviherrainsa orjana ja siinä menettänyt rohkeutensa, menettänyt
luottamuksensa tulevaisuuteen ja tottunut tekemään työtä vain hetken
tarvista varten, kuten orja konsanaankin. Uskonnollinen kehitys on
ollut mitättömän vähäinen kreikan-uskoisessa väestössä, jonkapaimenet
tuskin ovat osanneet sanaakaan ylen laajalle levinneitten paimennetta-
viensa kieltä; lutherilaisessa ei se ole voinut olla tehokasta niissäkään,
näinkaukana hengellistenhallitusten pesäpaikoista. Parannetuista kulku-
neuvoista tietää Laatokan rantamat ja koko senpuolinen Karjala sangen
vähän. Ei siellä kansalle muut insinörit ole tuttuja kuin ~Simo, silto-
jen tekijä".

Tämmöisellä kannalla ovat olot Laatokan rannoilla olleet aina viime
aikoihin saakka. Vasta näinä vuosina on oireita alkanut näkyä parem-

paan päin. Entiset herrain lampuodit saavat viljelemiänsä maita omik-
seen, täydellinen seminari on sijoitettu Sortavalaan, kansa- ja kierto-
kouluja rupeaa ilmestymään yhä useampaan seurakuntaan; aivan uusi
lutherilainen seurakunta on perustettu; laivaliikkeen parantamiseksi on
ryhdytty toimiin, eikäKarjalan rata enää ole mahdottomuuksiin kuuluva
unelma, vaan kenties piankin toteutuva toivo.

Ja varmaa on, että Karjalan kansa on kohoava takapajuisesta tilas-
taan, sillä tässä kansassa on niin paljo tulevaisen edistyksen aineksia:
siinä piilee niin paljo älyä, vilkkautta, miehen mieltä, kekseliäisyyttä
ja toimeliaisuutta. Karjalan kansa on kohoava, mutta sen kohoaminen
riippuu siitä, että sivistys Karjalassa lähtee kulkemaan oikeata latua.
Pintapuolinen mallisivistys on tuova enemmän vahinkoa kuin hyötyä.

Mutta kunnes Karjala on noussut muun Suomen rinnalle, sinnes
kuluu vielä aikoja, ja sinnes on Laatokan ympäristö vielä oleva rajasa-
lona, jommoisena se nytkin on, eteesi levittäen kaikki salon ihanuudet
niinkuin sen jylhyydetkin.

Sillä välin kuin muualla Suomessa vanhat Kalevalan runot ovat
ainoastaan kirjasta tunnetuita — sen verran minkä semmoisinaankaan
ovat — kuulee Itä-Karjalassa vielä monen vanhan äijän tahi mummon
niitä laulavan. Sen sijaan kuin muualla Suomessa viheliäiset puoskarit
ihmisiä pettävät, asuu Itä-karjalassa tietäjiä, joilla on tiedossa ~syntyjä
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syviä", ja jotka ovat loitsujensa voimasta itsekin vakuutettuja. Sillä
välin kuin muualla Suomessa kantele koristelee vaan jonkun museon
seiniä,kajahtelee Itä-Karjalassa kannel vielä hyvin yleisenäkansan soitti-
mena. Siellä on teillä tilaisuutta vielä milfei jok'ainoassa savupirtissä
kuunnella kanteleen helyä ja tuntea lämmintä rinnassanne javaikeroida
sitä kansallistunnon puutetta Suomen sivistyneissä, ettfeivät ole omak-
sensa ottaneet näin supi-suomalaista ihanaa soitinta. Sillä välin kuin
muualla Suomessa metsästäminen on jäänyt pelkäksi huvin-asiaksi niin
herroille kuin talonpojillekin, asuu Itä-Karjalassa vielä varsinaista met-
sästäjä-kansaa, kookasta, kaunista, karaistua, huimapäistä väkeä, joka
saa toimeentulonsa humisevain salojen sydämmestä. Sillä välin kuin
muualla Suomessa karhut enää harvoin näyttäytyvät takimmaisilla ta-
kamailla, temmeltää mesikämmen Itä-Karjalassa alinomaa kyläin lähei-
syydessäkin. Sillä välin kuin muualla Suomessa peurain luvatuksi
maaksi luullaanLapinmaata yksistään, ammutaanLaatokan rannoilla joka
talvi peuroja suurin määrin; eivätkä olekaan nämä mitään Lapin karku-
reita, vaan Karjalan peuroja, jotka kesällä piileksivät syvällä salojen
kätkössä, mutta kevätpuolella lähestyvät Laatokan rantoja. Niitä pyyde-
tään joko niin, että ne ahdistetaan ulos ulapalle iljankojäälle keväisin,
jossa peura ei osaa liikkua, vaan kaatuu ja on sitten helposti saatu ta-
petuksi, tahi niin, että jälkiä myöten ajetaan niitä takaa lakkaamatta,
kunnes peura eli sen puolen murteella ~petra", nääntyneenä kaatuu
vainoojansa eteen. Tämä viimeksi mainittu pyyntö se se kysyy met-
sästäjän kestävyytä, sillä siinä saa mies olla suksilla usein vuorokauden
umpeen. Sillä välin kuin muualla Suomessa kristin-usko on jo aikaa
sitten poistanut pakanalliset tavat, uhraa vielä kreikan-uskoinen
Mantsinsaaren asukas joka vuosi lehmän tai hiehon karja- tahi kalaon-
nen toivossa.

Mutta olot Itä-Karjalassa muuttuvat, ja sen kansa on kehittyvä. Ei
vaan ole muuttuva se omituinen syvänne, joka syliinsä sulkee Savon ja
Karjalan vedet ja myös suunnattomat vesimäärät Venäjänkin puolelta.
Laatokan meri — kansa ei koskaan sano sitä järveksi — on säilyvä
Europan suurimpana järvenä, säilyvä kaikkine suloineen ja oikkuineen.
Mahtava vesisäilö todellakin, koskapa sen pituus on 194 ja leveys 122
virstaa ja pinta-ala 153 neliöpeninkulmaa! Toisin sanoen: Laatokan
pinta-ala on niin suuri, että sen päälle huoleti mahtuisi Uudenmaan
lääni kokonaan ja vieläkin puolet sen vertaa. Suomen osa Laatokkaa
on noin 70 neliöpeninkulmaa. Meren syvyys on sangen vaihteleva.
Kaakkoinen ja eteläinen ranta on peräti matalaa: pohja vaan vähitellen
laskeutuu pohjoiseen ja luoteesen päin. Suurin syvyys, 146 syltä, on
Valamon länsipuolella.

Saaria ei Laatokassa ole kuin pohjoisella rannalla; keskellä jär-
veä ainoastaanon Valamon ja Konevitsan saaret. Muutoin on se yhtenä
ainoana aavana merenä, joka on kuuluisa kovista myrskyistään, ja tällä

merellä purjehtii toista sataa suomalaista purjelaivaa, sekä 3 suomalaista
höyrylaivaa, vieden Suomesta Venäjälle halkoja, lautoja, voita, lintuja,
rautaa (Värtsilästä) ja vaskea, jopa hopeatakin, Pitkänrannan ruukilta,
sekä tuoden jauhoja, jyviä, nahkoja, ynnä muuta Venäjän tavaraa.

Laivakulku Laatokalla on sangen omituisella kannalla. Itse laivat
ensinnäkin ovat rakennettuja vanhaan hollantilaiseen malliin, mutta ilman
taikaa eli köliä, josta seuraus on, että ne kulkevat jotenkinhyvin myö-
täisellä, mutta vastatuulessa ovat pakotetut joko käymään ankkuriin
tahi antaumaan tuulen vietäviksi vaikka aivan vastaiselle rannalle, kun-
nes ankkuri ylettää pohjaan. Jokainen arvaa laivaväen mielen, kun
usein melkein sataman suulta täytyy lähteä vastatuulen mukaan ties
minne asti. Toinen omituisuus laivakulussa Laatokalla on se, että
purjelaivain päälliköt ovat kauttaaltaan oppimatonta väkeä. Harva
heistä osaa lukea, vielä harvempi kirjoittaa. Tutkinnon suorittamisesta
ei puhettakaan. Uskaliasta, rohkeaa väkeä kieltämättä ovat nämä Laa-
tokan laivurit, jotka pelkän kokemuksensa nojalla, tuskin kompassia
tuntien, tohtivat antautua altiiksi Laatokan oikuille. Mutta tästä on
seuraus, ettfei merivakuutus-yhtiöt ota vakuuttaaksensa laivoja, joitten
päälliköt ovat aivan oppimattomia. Ja niin kuljettelevat nämä vanhan-
aikuiset laivat vakuuttamattomia lasteja poikki Laatokan ja pitkin
Laatokkaa, vuodesta vuoteen, vuodesta vuoteen.

Luonto Laatokan meren rannoilla osoittaa samaa vaihtelevaisuutta
ja monipuolisuutta kuin meri itsekin. Wenäjän puoliset matalat, kolkot
rannat muuttuvat yhä elävämmiksi, mitä syvemmälle Suomeen tullaan.
Kurkijoella on jo Suomen luonto täydessä voimassaan, metsineen, vuori-
neen, lahtineen, kunnes eteenpäin kulkiessamme Jaakkima sweitsin-
omaisine mahtavine maisemineen lumoaa matkamiehen. Jaakkimasta kun
kuljemme maantietä myöten Sortavalaan päin, jääpiLaatokka niin kauas
itään, etfemme näe sitäkuin välistä vilaukselta, mutta noustuamme vihdoin
6 virstaa Sortavalan eteläpuolella korkean mäen harjalle, avautuu oikeal-
lemme äkisti Laatokan merestä pistävä kapea, mutta ihana Yhdinlahti,
jonka tyyneen pintaan kuvautuu kummaltakin puolen korkeat tuuhea-
metsäiset vuoret. Sortavalasta itää kohti mennessämme on meidän
välttämättömästi pysähtyminen runolliseen Kirjavalahteen, ellemme tahdo
jättää näkemättä paikkaa, jolle luonto on niin tuhlaamalla tuhlannut

kauniimpia antimiansa. Kun sitten,yhä Laatokanrantaa seuraten, olemme
tulleet runolliseen Impilahteen, niin täytyy meidän jäädä sinne joksikin
alkaa levähtämään, ennenkuin lähdemme purjehtimaan Valamon saarille,
jossa uudet Suomen ihanuudet hurmaavat meitä.

Kuvaansa «Laatokanrannalla" on maalari ottanut aiheenKurkijoelta.
Teos itsessään on taiteellinen, mutta Laatokan ihanasta ja mahtavasta
rannasta se ei anna kuvausta, se on vaan yksi ainoa surumielinen sävel
suuresta sankari-runoelmasta.
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(fj G. ~W. EDLXJND*in kustannuksella on ilmaantunut: jy)

I BIOGRAFINEN NIMIKIRJA. E
I Elämäkertoja Suomen entisiltä ja nyky ajoilta. |I Toimittanut SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA. |
K|

<
Si<l. 3OM!tirkkna.. jn

V* ,,]$mme epäile lausua vakuutustamme, että Suomen yleisö kaikkialla on kiitollisuudella vastaanottava ne rikkaat tiedot Suomenmaan menneistä «/
x! ajoista, jotka tässä tarjotaan. Selvää on, että kirjan tarkoitus etupäässä on tieteellinen. Mutta joka luulee sen siistä syystä kuivaksi ja ikäväksi «/
x! epätieteellisen yleisön lukea, se varsin viallisesti oivaltaa tämmöisen teoksen laatua. Ei kukaan joka Suomen kansan historiallista kehkeytymistä !*
x«: rakastaa, saata olla ihastelematta näitä valaisevia ja sievästi esitettyjä elämäkertomuksia miehistä ja naisista jotka tämän kehkeämisen ovat kukin !v
x? tavallansa vaikuttaneet. Ja vaikka toisaalta täytyy myöntää joltinen yhtäläisyys, joka ihmisten elämässä vallitsee, koska näet kaikki kerran syntyvät, k/
xf: tavallisesti menevät naimisiin ja viimmein kuolevat, niin toisella puolen elämäkertain paljous (noin 1,300 paikoilla) on jo sekin takeena etfei teos ♦#
x«i suinkaan yksitoikkoisuudella lukijaa kiusaa. Sen lisäksi toimittajain melkoinen lukumäärä ynnä eriävät kirjoitustavat tekevät, että tässä oppimatonkin !v
x'i saa sitä, mitä lukemisen" nimellä yleisesti rakastetaan". (Kirjallinen kuuk.usienti isso.) q)

M Kirjoittanut YRJÖ KOSKINEN. $
(rj| Toinen, uudistettu painos. Sid. 6 Markkaa, jjj

I SUOMEN MAANTIEDE KANSALAISILLE. fM Kirjoittanut K. E. F. I G N A T I U S. $jI I. YLEINEN KATSAUS MAAHAN JA KANSAAN. f|| KARTOILLA JA KUVILLA VARUSTETTU. jK
(ft I ja II vihko. 9 Markkaa BO penniä. }))
x? M Tieto omasta maasta ja omasta kansasta on kaiken, taidolla harjoitetun yhteiskunnallisen toimen, vieläpä yleensä individin siveellisen sivis- 'x
»: tyksenkin ehtona. Tämä tieto on sen vuoksi, uskon opin jälkeen, yleisimmin tarpeellinen, sivistyneimmälle yhtä hyvin kuin rahvaalle, niinkuin se myös »x
xj: on helpoimmin saavutettu tieto, jossa kaikkein kansaluokkain käsitys voi tulla enimmin yhtäläiseksi." Nämä sanat, joilla Kirjallisuuden Seuran esi- >x
xj: mies J. W. Snellman v. 1870 käänsi Seuran huomiota ajanmukaisen Suomen maantieteen tarpeesen, lausuvat myöskin tämän nyt ilmestyvän teoksen !x
%\ merkityksen. — — — — Kirjan tarkoitus olla alustuksena yleiselle kansalais-sivistykselle, edellyttää semmoista esitys-tapaa, joka laveimmissakin »x
M?! lukija-piireissä voi mieltymystä herättää. Teoksen täytyy olla, täydellisen tieteellisyyden ohessa, sekä kansantajuisena että hupaisena. Tämän vaati- 'x>y muksen on mielestämme kirjan tekijä, aineensa vaikeuteen nähden, erinomaisen onnistuneesti täyttänyt. Jo maatieteen Johdanto, joka sisältää katsauk- 'x
W| sen Suomen maantieteen historiaan, tarjoopi vilkkaan ja huvittavan kuvauksen muinaisten aikojen kummallisista käsitteistä tämän syrjäisen maan !x
M»! sekä yleensä pohjoisten seutujen suhteen. Kirjan tekijä on täydellisemmässä määrässä kuin kukaan häntä ennen ko'onnut, mitä tähän aineesen »x
»i kuuluu, Pytheaasta Kalisten'iin saakka, ja esitys on yhtä tarkka kuin taidollinen". (Kirj«in«e» knuk»nsiehti moj. v)
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Kaskenvierto Iisalmella.
B. Lindholm.

Tulta iski ilman lintu,
Valahutti valkeaista,
Pohjaistuuli kasken poltti,
Koillinen kovin porotti,
Poltti kaikki puut poroksi,
Kypeniksi kyyätteli.

Kalevala.

kuin kirkkaana, poutaisena kesäpäivänä olen seisonut harjulla
korkean vuoren ja ihastellen katsellut kaunista kuvaa ympärilläni,aina olen silloin mielihyvällä katsellut, kunnioituksella katsellut, siellä

täällä taivaan rannassa näkyviä valkoisiakaskensavuja, katsellut kuinka
ne hiljalleen kohoilevat valtavina laumoina, vihdoin yhtyen kesäisiin hat-
taroihin tahi haihtuen taivaan sineihin. Ne kertovat niin paljon men-neistä, vuosisatain takaisista ajoista, nuo sakeat savupilvet; niissä onniin paljon nykyisyyttä ja niin paljon tulevaisuutta; ne tietävät niin
runsaasti työtä ja ponnistusta ja hikeä, ja ne tietävät myös niin run-saasti lepoa jarauhaa ja nautintoa.

Ilman näitä savupilviä ei lainehtisi nyt kauniissa Suomenmaassa
viljavainiota, ei antaisi karu maa senkään vertaa ravintoa, minkä se an-taa. Kaskenpoltto on ollut maanviljelyksen äiti meidän maassa ja onmonissa paikoin vieläkin aivan välttämätön pellonviljelyksen rinnalla.Mutta mikä työ on tehty, mikä vaiva nähty, ennenkuin metsä on saatukasvamaan viljaa! Kivestä on sydän, ja sekin tietämättömyyttä täynnä,sillä, joka sanoo Suomen talonpoikaa laiskaksi ja saamattomaksi. Käy-

kää kerrankin tämän talonpojan luokse, ja ellette satu kaskenviertoa ja
palonkyntöä näkemään, niin pysähtykää johonkin kiviselle, kantoiselle
aholle, niin nuo kivet ja kannot kertovat teille selvästi mitkä vaivat ja
huohotukset siinä on kestetty, ennenkuin auran kärki on saatu käymään
kivien jakantojen välissä ja maa vihdoin loitsittu oraalle. Ja kuunnel-
kaa siellä sitten kertomusta siitä, kuinka usein tämänkin vaivalla saa-
dun laihon on halla vienyt ja pakottanut talonpojan ottamaan leipänsä
männyn kuivasta kyljestä. Ja kuunnelkaa sitten kertomusta kuinka pet-
tuakin syötäessä talon parhaat voimat usein ovat nääntyneet verisiin
taisteluihin, milloin kaukaisilla mailla, milloin omien hallaisten halmeit-
ten pientareilla.

Tuolla, noitten savujen takana ja ympärillä, tekee yhä työtänsä
ahkera tarmokas kansa, koetuksissa karaistu jatyössä vahvistunut kansa.
Eukoellen se maansa muokkaa, siunaten se siemenensä kylvää ja sitten
~Kiitoksen kyynel hänen silmässänsä kiiltää, kun hän näkee, kuinka
hänen vainiollansa Luojan askeleet lihavuudesta tiukkuvat."

~Kuusisto ympäriltäs kaatukoon jakontio maristen sijaansa muut-
takoon vähän sinnemmäksi: siellä on tilaa teille molemmille. Eyskyenkaskes palakoon ja nouskoon korkeuteen sakea sauhu, että ihmiset tai-
tavat sanoa: tuolla palaa Koutinkorven Jaakon kaski. Kymmenen vuo-
den päästä olkoot huhdat pelloiksi muuttuneet, joissa vilja lainehtii,
ja siinä, missä nyt on harmaa suo ja kurjet pesiä tekee, seiskoon sil-
loin heinäsuovat. Emäntäsi koivopäitä ja kyytöselkiä mäen syrjässä
lypsäköön, kivisellä tanterella leikitköön iloinen lapsiliutas, ja Halli
portilla haukkukoon, koska sinä itse huoneesi portailla viikatteitas niot
ja aurinko länteen laskee." (A. Kivi. Nummisuutarit.)
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Hämeenlinna.
Hj. Munsterhjelm.

Ja luonto, kuljettua kesä-illan
Yövaipan ylleen oli heittänyt
Ja liepeellänsä Hämeenlinnan sillan
Himmeesen varjohon jo peittänyt.
SielP yksin seisoin, silloin nuorukainen,
Seuduilla näillä vieras, muukalainen.

Vaan mikä tuolla luonnon suloutta
Jylhällä muodollansa varjostaa?
Se kohoutuen kohden korkeutta
Ylpeesti ympärilleen katsastaa.
Syvästi järveen kuvauu sen muuri,
Sisässä maan kuin oisi sillä juuri.

Tuokko. Birger Jarlin linna.

on meidän maan keski-aikuisista linnoista ainoa, jonka
ympärille ei keräydy suuria sotamuistoja. Sen muurit ja tornit jaeivät osaa kertoa suurista piirityksistä jarynnäköistä jauloshyök-käyksistä, kuten niin moni muu linna Suomessa. Sen tehtävänä ei oleollut niin paljon vihollisten sotalaumain vastustaminen kuin omain so-tajoukkojen liikkeiden suojaaminen ja heidän muonatavarainsa säilyttä-minen. Sanalla sanoen: sotalinnana ei Hämeenlinnalla ole ollut sanotta-vaa merkitystä.
Ja kuitenkin liittyy Hämeenlinnaan niin vanhemmilta kuin nuo-remmiltakin ajoilta paljo muistoja, rakkaita ja ihania suomalaisille.
Verisiä muistoja tosin ei puutu Hämeenlinnalta niiltä ajoilta, jol-loin se oli kristinuskon suojaajana keskellä pakanallisia hämäläisiä,

mutta sellainenhan oli sen aikuinen kristin-uskon istuttamisen tapa. Toi-
sessa kädessä miekka ja toisessa pyhä ristin merkki: semmoisena esiin-
tyi silloin ristin saarnaaja. Ja sitkeästi pitivät hämäläiset kiinni van-hasta pakanallisesta uskostaan. He rukoilivat jumaliansa ja uhrasivatheille, ja näkivät uudessa uskossa vapautensa sortajan, ja siksi kestet-tiin monet taistelut rautaisia ritareita vastaan, ja siksi punasi moni Hä-
meen mies sydänverellänsä kaunista maatansa, ja siksi myös moni uljasritari suistui kuolleena ratsunsa seljasta, ennenkuin hämäläiset voitet-

tiin ja saatettiin väkivallalla vesien ääreen, munkkien kastaa. Verellä
höystettyyn maahan kylvettiin täällä, kuten koko Suomessa kristin-us-
kon siemen, niinkuin sen ajan tapa vaati, mutta nyt so jo puuna kohoi-
lee ja siunausta ympärilleen tuopi. Ja juuri tämän uskon voimalla on
Suomen kansa kestänyt kaiken sen, mikä sille kestettäväksi on ollut
säädetty, aina tähän päivään asti, jolloin Suomen kansa elää oman itse-
näisen kansallisen elämänsä ihanata kevät-aikaa. Ja juuri tämän keväi-
sen ajan ensi hetkiltä liittyy Hämeenlinnaan suloisia muistoja.

Me siirrymme neljänneksen vuosisataa takaperin nykyhetkestä.
Silloin leikattiin vuosiluku 1863 Suomenmaan valtiolliselle elämälle iki-
muistettava vuosi. Silloin kutsui Keisari Aleksander II vainaja Suo-
menmaan säädyt ensimmäisille valtiopäiville, joita Suomessa ei oltu pi-
detty sittenkuin viimeksi vuonna 1809. Sinä vuonna kävi Keisari Suo-
messa kahdesti, ensikerran heinäkuun lopulla Helsingissä ja Hämeenlin-
nassa ja toisen kerran syyskuussa Helsingissä avaamassa valtiopäiviä.
Sinä vuonna myös antoi sama Suomalaisille niin rakas Keisari iki-muis-
tettavan 1863 vuoden kieliasetuksen ~Suomen kansalle muistoksi Suo-
messa käynnistänsä." Tämä viimeksi mainittu asetus, joka pani perus-
tuksen suomenkielen tasa-arvoisuudelle ruotsinkielen rinnalla, annettiin
juuri Hämeenlinnassa 1 p:nä elokuuta.

Hänen Majestetinsa suomalaisia neuvonantajia oli silloin se mies,
joka enemmin kuin kukaan muu tässä maassa on osoittanut, mitä teitä
Suomen kansan on kulkeminen, voidaksensa kansana elää ja kasvaa.
Ja tämä mies, Juhana "Wilhelm Snellman, astui nyt täällä Hämeenlin-
nassa (tai oikeammin Parolassa, lähellä Hämeenlinnaa) sen Keisarin
eteen, jota hän aina viimeisiinsä asti niin syvästi kunnioitti ja jostahän
aina niin vilpittömällä rakkaudella puhui. Täällä tulivat yhteen suuri
Keisari, joka vasfikään oli suunnattomassa valtakunnassaan katkonut
orjuuden kahleet ja nyt oli tervehtimässä uskollista Suomen kansaansa,— ja suuri tiedemies ja valtiomies, jonka jokainen ajatus, toimi ja työ
hehkui rakkautta isänmaatansa kohtaan. Täällä he olivat yhdessä, toi-
siansa ymmärtäen ja Suomen kansan hellimmistä asioista keskustellen,
Mikä ylevä kuva! Onko jo viritetty se kannel, joka tämän kohtauksen
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pukee säveliin, täynnä isänmaallista innostusta ja täynnä sitä palavaa
rakkautta, joka asui heidänkin rinnoissaan. Tahi onko jo valmiina se
sivellin, joka kankaalle on piirtävä tämän ihanan kuvan, ihailla Suomen
kiitollisen kansan?

Mieltä liikuttavaa ja samalla ylentävää on lukea sanomalehtiä näiltä
Suomen kauniin keväimen päiviltä. Tuntuu kun eläisi aikaa, jolloin
lumi juuri on sulanut ja ensimmäiset lämpöiset tuulahdukset huhahtele-
vat. Toivoa on täynnä kunkin rinta, tuota suloista toivoa, jokaon enem-
män tunteen kuin tiedon käsittämää ja kenties senvuoksi juuri niin iha-
naa. Kuuluisan tammikuun valiokunnan johdosta nousseet pilvet olivat
hälvenneet, epäilykset haihtuneet; Snellman oli kutsuttu Hänen Majes-
tetinsa neuvonantajaksi Suomessa; itse Keisari oli maassa kansan rie-
muksi ja iloksi, uusi kieliasetus oli niinä päivinä toivottavissa, sitä ei
ollut vielä julaistu, mutta sitä odotettiin jotenkin varmaan; valtiopäi-
väin avaamisen käsky oli jo annettu, ja syyskuussa oli Keisari odotet-
tavana Helsinkiin avaamaan ensimmäisiä määräaikaisia valtiopäiviä.

Keisarin käynnistä ja olosta Hämeenlinnassa kertoo muuan sen ai-
kuinen Helsingin lehti seuraavaa:

~Keisari on täällä," on lause, jota nyt kerrotaan huikeen jahiljaan
—ja se pitää ihmiset jaloillansa valveilla yöt ja päivät. Jo tiistaina
(heinäkuun 28 p:nä), kun Keisarin sanottiin tulevan, ei kukaan maltta-
nut olla alallansa enää kello viiden kuuden aikana, vaikka oli tietty hä-
nen tulevan noin kello kymmenen jälkeen. Niinpä kulettiin suurissa
joukoissa kaupungista rautatielle ja taas takasin, ihmiset olivat puke-
neet juhlavaatteet yllensä ja juhlamuodon kasvoihinsa. Juhlamuodossa
itse kaupunkikin oli: liput seinuksilla ja liput ikkunoissa. Kun pimeä
tuli, viritettiin joka akkunaan valtakatujen varrella kynttilät, residensin
katon räystäällä ja seinä-jatkolla paloi monen-poimiset paperilyhdyt, sa-
moin kirkko-puistossa, torni jakirkon katto olivat valaistut mareschal-
leilla ja monen erityisen huoneen edustalla paloi samanlaisia loistoneu-
voja. Kirkko, raatihuone, koulu ja lukio olivat niinikään täydessä va-
lossa. Yö oli lämmin ja suloinen ja sitä ihananpi kun ilmat näinä vii-
meis-aikoina eivät olleet erin kauniita. Kaikkein hupasinta oli joen
toisella puolen: sieltä näkyi loistava silta, kirkko ja tuo pieni höyry-
vene Ilmarinen, joka valo-puvussansa kääntyellen tummalla veden pin-
nalla oli näöltänsä mitä sievintä olla taitaa. Sähkösanoma ilmoittaa
tänne milloin Keisari tuli Helsinkiin, ja sitte kello 11 tuli vihdoin sa-
noma että H. K. M. oli lähtenyt Helsingistä, pian sanoi säkölennätin ha-

nen lähteneen Tikkurilasta ja Järvenpäästä. Hyvinkäällä hän viivähti
hetken. Päivä rupesi koittamaan, loistovalot hämmentymään. Noin
kello 2 tahi vähä yli alkoi vihellys kuulua, ihmiset rientivät sinnepäin.
Vähän päästä seisahti höyryvaunu ja nyt kuului hurraa huuto; sitten
tuli vaunuin jono maantietä, siltaa, katuja ylöspäin, seurattuna huudolta
ja juoksevalta kansalta. Keisari oli kaupungissa. Suomen kaartin l:nen
komppania oli residensin edessä kunnia-vartiana. Keisari, joka itse oli
puettuna kaartin univormuun, seisahtui tervehtämään väestöä. Tässä
soitti kaartin soittajat, jotka myö* yöllä olivat koettaneet soitannollansa
pitää kansaa ja itseänsä hereillä. Kansaa oli kauan torilla katselemassa
ja huutamassa. Ei Suomalainen muuten juuri hätäile tämmöisessä ti-
lassa, niinkuin kansain sanotaan tekevän tuolla etelässä. Nytkin Kei-
sarin tullessa katseltiin häntä, kunnes hän ennätti sivulle, sitten vasta
jokainen sai lakin päästään ja suunsa auki. Jos tässä ottaisi punni-
taksensa kansan tunteita, niin saisi ainakin nurjan luulon. Suo-
malainen tahtoo ensiksi nähdä Suuriruhtinaansa ikäänkuin silmästä
silmään ja tietää kuka ja mikä hän on — sitte vasta. Niinpä nytkin.
Aamu-hämärässä ei juuri tietty mikä näistä kaikista herroista oli Kei-
sari, vaan hän, joka tervehteli kansaa, mahtoi ainakin se olla.

Eilen eli keskiviikkona kello 12 aikaan sai virkamiehet ja säädyt
käydä H. M. Keisarin luona. Siellä oli, paitsi muita suuria herroja,
Suomen kenraali-kuvernööri ja sota-kenraali, sekä kaikki 8 Kuvernööriä,
useita virkamiehiä ja muutamia kaikista säädyistä. H. M. Keisari pu-
hutteli useita näistä ja antoi eversti Kraemerin sanoa muutamain talon-
poikain nimet. Kaksi talonpoikaa ottivat pitääkseen puheita Keisarille;
jälkimmäinen puhe oli jotenkin pitkä ja oli luullaksemme seuraavasta
sisällä-pidosta: He, nim. talonpojat, ovat tulleet alamaisuudessa lausu-
maan uskollisen ja kiitollisen mielialansa H. K. Majesteetille!, joka hal-
lituksen aikana oli osoittanut niin suurta mieli-suosiota Suomen kan-
salle. Autuaasti edesmennyt Keisari Aleksander I korotti Suomalaiset
kansain lukuun ja H. K. Majesteettinsa Aleksander II on ottanut pan-
naksensa sen asian täyteen voimaan kaikilla tavoin ja viimeksi sillä
että hän armossa on kutsunut Suomen valtiopäivät kokoontumaan, josta
koko maa kantaa iloista ja kiitollista mieltä H. K. Majesteettiansa
kohtaan.

H. M. Keisari kuulteli näitä puheita loppuun asti, hra Kraemer
oli tulkkina. Sitten meni Keisari Luolajan leirille, jossa oli suuri pa-
raati. Kaikki Suomen pataljonat marssivat Keisarin ohitse. Epälukui-
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nen kansan paljous oli tänne tulvannut sekä kaupungista että muualta,
kaukaakin. Kaikki kävi varsin hyvin ja keisarin korkea tytymys loisti
joka tilassa nähtävästi. Merkillistä olikin että Suomen jaettu sotaväki,
joka niin vähän aikaa vuodesta on sotakomennossa, oudonkin silmissä
oaottaa melkein yhtä hyvää tottumusta liikunnoissa kuin alituisesti pal-
veluksessa olevaiset.

Kello 4 j. p. p. antoi Keisari päivälliset, johon oli käsketty noin
300 vierasta. Keisari esitti maljan Suomenmaan menestykseksi ja sen
urhoolliselle sotaväelle. Malja tyhjennettiin korkialla hurraalla.

Kello 6 oli maaliinampuminen, jonka sanotaan huonommin onnis-
tuneen, vaikka Suomen sotaväessä on erinomaisen hyviä ampujia. Luul-
tavasti tuli tämä huonompi menestys levottomuudesta ja säikäyksestä.

Illalla oli kauniissa ~Parkissa" toimitettu Keisarille seuranensa hu-
vitus, erinomaisen paljo kansaa oli tännekin kokoontunut jahurraahuu-
dot kaikuivat yhäti, kun Majesteetti vaan tuli näkyviin. Sieltä teki
Majesteetti pienen retken Vanajavedelle höyryaluksessa.

Eilen aamulla kello 9—lo pidettiin manöveri kaiken täällä majai-
levan sotaväen kanssa Hämeenlinnan läntisillä seuduilla, jotka loppui-
vat Poltinaholla. Sittemmin lienee muutamia tärkeitä Suomenmaan asi-
joita esitelty Keisarille. Päivällistä otettua kuvernörin virkatalossa,
lähti Majesteetti seuroinensa kello 5 j. p. p. rautatiellä Helsinkiin. Hä-
meenlinnan asemalla oli taas lukematoin kansan paljous japortailla ase-
mahuoneeseen viskeltiin Majesteetin eteen kukkasia. Pitkän matkaa rau-
tatien reunalla kaikui hurraahuuto kuin juna lähti matkaansa."

Emme henno vielä päättää tätä kyhäystämme, painattamatta tähän
sitä ylevämielistä valtaistuin puhetta, jolla Keisari Aleksander II 18 p.
syyskuuta 1863 avasi Suomen ensimäiset määräaikaiset valtiopäivät ja
jonka sepittämiseen Snellman ei ollut osaton. Se kuuluu näin:

«Suomen Suuriruhtinanmaan Edusmiehet.
Nähdessäni teidät tässä kokoontuneina tunnen Minä Itseni onnel-

liseksi, että olen voinut täyttää teidän toivotuksenne ja oman mieli-
haluni.

Kauan olen Minä tarkastanut useampia, maan parasta syvälti kos-
kevia kysymyksiä, jotka aika ajasta ovat ilmautuneet, vaan joita ei ole
voitu päättää sentähden, että valtiosäätyjen osallisuus on niiden ratkai-
semiseen tarpeellinen. Tärkeät valtiolliset syyt, jotka minun yksinäni
on tullut arvostella, ovat ensimäisinä hallitusvuosinani estäneet Minun
kutsumasta Suuriruhtinanmaan säädyt kokoon. Vaan Minä olen kuiten-

km niin varhain käskenyt toimittaa valmistuksia tätä varten, että nyt,
kun pakoittavia syitä ylös-lykkäämiseen ei enää löydy, olen voinut
teidät kutsua kokoon ja kuultuani Suomen Senaattini, teille esitellä ne
lain ehdotukset ja muut asiat, jotkanäillä valtiopäivillä tulevat olemaan
keskustelunne aineina.

Näiden kysymysten suuren painon tähden olen minä ne edeltäpäin
antanut tutkia miehiltä, jotka maan luottamus siihen valitsi. Se julki-
suus, joka tämän kokouksen neuvoitteluksille annettiin, on teille saat-
tanut tilaisuuden jo edeltäkäsin tulla tuntemaan keskustelustenne aineet
ja miettimään, mitä kansan mieliala ja tarpeet niissä vaatii. Sentähden
on se oleva mahdollista, vaikka kysymykset ovat laveat ja painavat,
että voitte työnne päättää perustuslaissa säätyjen koossa-ololle määrätyn
ajan sisään.

Niistä maan valtio-varoja koskevista tilikirjoista, jotka minun käs-
kystäni saatte vastaan-ottaa, tulette tuntemaan, että valtion tulot aina
ovat riittäneet juoksevien valtiomaksujen suorittamiseksi ja että tila-
päisten tulojen runsas eneneminen, joka edullisesti todistaa maan nou-
sevata varallisuutta, on hallitukselle antanut tilaisuuden vuosi vuodelta
käyttää aina isompia varoja maan hengellisten ja aineellisten etujen
vaurastamiseksi.

Ainoastaan vuosien 1855 ja 1856 sotakulunkien maksamiseen kuin
myös Helsingin kaupungin ja Hämeenlinnan välisenrautatien kustanta-
miseen olen Minä suonut Suuriruhtinanmaan hallituksen ottaa valtio-
lainoja. Näistäkin on teidän eteenne pantava tili, joka osottaa, että
niiden kasvut ja kuoletus voidaan suorittaa maan nykyisistä varoista.
Tahtoni on kuitenkin, ettfei vastfedes valtiolainaa oteta ilman Suuri-
ruhtinanmaan säätyjen osallisuudetta, ellei vihollisen äkillinen karkaus
tahi joku muu odottamatoin yleinen onnettomuus sitä tekisi välttämät-
tömän tarpeelliseksi.

Ne uudet raha-määräykset, johon Minä näillä valtiopäivillä pyydän
suostumaan, tarkoittavatkin ainoastaan uusia toimia yhteisen sivistyk-
sen ja varallisuuden korottamiseksi. Teidän vapaasti päättääksenne
jätän Minä näiden toimien soveliaisuuden ja laveuden.

Useat säännöt Suuriruhtinanmaan perustuslaissa eivät enää ole so-
pivat niissä suhteissa, jotka sen yhdistys Keisarikunnan kanssa synnyt-
tää; toisissa taas ei ole tarpeellista selkeyttä ja vakavuutta. Haluten
saada nämä puutteet autetuiksi, tahdon Minä valmistuttaa selitysten ja
lisäysten ehdotuksia erinäisiin kohtiin perustus-laissa, pantaviksi sääty-
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jen tutkinnon alle tulevilla valtiopäivillä, jotka minä aion kolmen vuo-
den kuluttua kutsua kokoon. Pysyvä sen perustus-laillisesti rajoitetun
ruhtina-vallan pohjalla, jota Suomen kansan mieliala suosii ja joka on
kasvanut maan lakien ja laitosten kanssa yhteen, tahdon Minä maini-
tulla ehdotuksella laajentaa sen itseveroitus-oikeuden, joka säädyllä pe-
rustuslakia myöden nyt on, kuin myös antaa säädylle takaisin sen eh-
dotus-oikeuden valtiopäivillä, joka heillä vanhastaan on ollut, kuitenkin
pidättäen ainoastaan Itselleni oikeuden nostaa kysymystä perustus-lakien
muuttamisesta.

Te tunnette minun ajatus-laatuni jakuinka rakas Minulle niiden
kansojen onni jamenestys on, jotka Luoja on uskonut Minun huolen-
pitooni. Ei teot Minun puoleltani ole saattaneet hämmentää sitä luot-

taimista, joka on välttämätön Hallitsijan jakansanjjkesken. Olkoon tämä
luottamus Minun ja Suomen rehellisen sekä uskollisen kansan välillä,
tästä lähtien niinkuin tähänkin asti, sinä lujana siteenä, joka meidät
yhdistää. Se on sitten voimallisesti auttava onnellisuuden karttumista
tässä kansassa, joka Minun sydämmelleni aina pysyy kallisna, jaitse on
antava Minulle uutta syytä kutsua teitä määrä-ajoittain kokoontuville
valtio-päiville.

Teidän tulee, Suuriruhtinanmaan edusmiehet, arvoisuudella, koh-
tuudella ja vakaisuudella keskusteluksissanne osoittaa, että vapaat valta-
menot eivät saata mitään vaaraa sille kansalle, jokakäytännöllisellä jär-
jellä harrastaa menestyksensä lisääntymistä.

Minä julistantämän kautta kokoonkutsutut valtiopäivät avatuiksi."

Roineen lahdelma.
Hj. Munsterhjelm.

Ja aina kuin laulelma helähtää,
Niin rinta vanhakin elähtää,
Ja päivä paistaa ja pilvet haihtuu
Ja kevähäksi taas talvikin vaihtuu.

Ja Roineen armaiset aallot
Sen rantoja suutelee.

Z. Topelius.

kuulen joskus sävelen
Niin tuttavan, niin armaan . .
Ah, missä ennen kuulin sen?
En muistaa voi ma varmaan.
Mut sävelesen yhtyy uus,
Ja toinen taas, ja toinen,
Ja vihdoin syntyy sointuisuus
Jo laulun tuta voinen:
Se laulu on, jot' ennen aina
Mull' lassa lauloi äiti vainaa.

Sellaisen kuulen sävelen,
Sellaisen viehättimen,
Mä aina, koska kultaisen
Vaan kuulen Hämeen nimen.
Ja sana tää se tullessaan
Tuhannet soinnut tuopi
Ja eteheni tenhonmaan
Se ihanaisen luopi:
Jo Eoineet nään, jo Kangasalat,



38

Jo Aulangot, jo Hattelmalat,
Nään Vesilahdet ja Mallasveet,
Nään Längelmäveden mä niemekkeet
Ja talv' on poissa, pois pilvet kohta,
Ja kultaheinässä Häme kohtaa.

Hiljainen Hämeen maa, hiljainen Hämeen kansa!
Ei kerskaile se maailmalle voimistansa.
Se maataan muokkaa, peltoon pellon liittää
Ja tyytyy onneensa ja Luojaa kiittää.

On jäykkä, sanotaan, suora Hämeen miesi
Ja äänetön ja hidas uutehen kentiesi,
Mut jäykkää silloin tarvittiinkin juuri,
Kun suojeltav' oi' Suomen hengen muuri.

Kun vieras henki tänne lännen mailta kulki,
Niin etuvartijoiss' oi' Hämäläinen julki,
Ja taisteli ja suojas Suomen mieltä,
Ja suojas Suomen kansallista kieltä.

Tampereen kaupunki pohjoispuolelta.
J. Knutson.

~Me olemme siis Armossa tahtoneet säätää ja
asettaa, että kaikenlaiset Fabriki-, Konsti- ja Kä-
sityönharjoittajat, joilla on hyvä nimi ja mainio,
niin koto- kuin ulkomaan miehet, mutta erino-
maittain ne, jotka askaroitsevat Raudasta, Te-
räxestä, Metalleista jaMineraleista (kaikkenlaisista
Kiveistä) eli töitä toimittavat, kuin näiden kanssa
ovat yhdistetyt, saavat, vapaasti ja estämättä mai-
nittuun Tamberen kaupungiin itsens asumaan aset-

Jonka jälkeen kaikkein asianomaisten tulee
heitänsä alamaisuudessa ojendaa

H. M. Keisarin Aleksander I:n perustuskirjasta
Tampereen kaupungille 1 p:ltä elokuuta 1821.

Kahdeksan vuotta sitten lokakuussa vietti Tampereen kaupunki
juhlallisesti 100-vuotisen olemassa olonsa juhlaa. Kaupunki perustettiin
niin muodoin vuonna 1779, kolmannen Kustaan aikana, ja on siis ver-
raten nuori kaupunki vielä. Oikeastaan se sentään on paljoa nuorempi,
sillä vasta noin 60 vuotta sitten rupesi Tampere olemaan sitä, mitä se

oikeastaan on, nimittäin Suomen suurin tehdaskaupunki.
Vuonna 1819 matkusti Keisari Aleksander I Suomessa ja kävi sil-

loin myös Tampereella. Kerrotaan hänen silloin hämmästyen ja ihas-
tuen pysähtyneen uljaan Tampereenkosken rannalle ja,ihaillen sen kau-
neutta ja ääretöntä voimaa, lausuneen eräälle, hänen seurassaan olevalle
Englantilaiselle, nimeltä Patterson, mielipahansa siitä, ettfei tätä tarjona
olevaa luonnonvoimaa ole tähän saakka hyödyksi käytetty. (Siihen
aikaan nimittäin ei Tampereen kosken varrella ollut vielä kuin joku
mitätön teollislaitos). Englantilaiset, lisäsi Keisari, kyllä ymmärtäisivät
tämmöisissä paikoin etujansa valvoa.
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Tähän aikaan oli keisai-illisessa konepajassa, lähellä Pietaria, hoita-
jana muuan Englantilainen, oikeammin Skotlantilainen, James Finlay-
son, joka jo aikaa sitten oli toivonut saada tilaisuutta omatakeiseen
toimintaan. Tälle maanmiehellensä kertoi nyt Patterson mitä Keisari
oli Tampereella käydessään lausunut. Finlayson otti tilaisuudesta vaa-
rin, kävi Tampereella ja rupesi kohta puuhaamaan tehtaan perustamista
Tampereenkosken varrelle. Keisari, joka oli toimen eikä vain sanan
mies, edisti Finlaysonin yrityksiä, ja hänen korkealla suosituksellaan sai
Finlayson omistus-oikeuden Suomen valtion lunastamaan maa-alaan kos-
ken varrella ja samalla lainoja Suomen valtiolta edullisilla ehdoilla.
Tämä tapahtui vuonna 1820 toukokuussa, ja jo seuraavan vuoden elo-
kuun 21 p:nä julisti Keisari Tampereen vapaaksi kaupungiksi, myön-
täen sille moninpuolisia etuja.

Siinä Tampereen varsinainen alku.

Siitä pitäin on Tampereelle perustettu yksi suuri tehdas toisen
perästä, joista monikin muodostaa ikäänkuin oman yhteiskunnan tuhat-
määriin nousevine työmiehineen, omine kirkkoineen, sairashuoneineen y.
m. niin että sitä syystä sanotaan Suomen Manchesteriksi. Ja kaikkia
näitä uhkeita laitoksia käyttää se mahtava koski, jota myöten suuri
Näsijärvi purkaa vetensä Pyhäjärveen.

Höyrylaivakulku, jota muutama vuosikymmen sitten harjoitti ainoas-
taan kaksi höyryalusta, toinen Näsijärvellä jatoinen Pyhäjärvellä, on kas-
vamistaan kasvanut. Rautatie Hämeenlinnaan ja Turkuun avattiin
vuonna 1876 ja tuonnoisin raketun Waasan rautatien kautta on Tampere
välittömässä yhteydessä Pohjanmaan kanssa hamaan Ouluun saakka.
Tämmöisissä edullisissa oloissa ei ole kummasteltavakaan että Tampere
on nopeasti kasvanut ja vaurastunut, niin että se väkilukunsakin puo-
lesta on nykyjään Suomenmaan neljäs kaupunki. Sen voittavat ainoas-
taan Helsinki, Turku ja Wiipuri.

Silakan suolaaminen Uudellamaalla,
A. Lindholm.

Ja siell' on taasen ihanaa
Ja siellä linnut pauhaa,
Ei huolta ole, kuolemaa,
Siell' elo tyynt' on, rauhaa.
Niin, siell' on koti armahin,
Siell' äiti, siellä kultakin.

P. Cajandeb.

hänet näki viime yönä myrskyssä meren ulapalla ja näki hänet
tänä aamuna rannalla, ei olisi voinut luulla häntä samaksi mie-

heksi. Silmäkulmat rypyssä, hampaat kiinni puristettuina, katse teroi-
tettuna möyryäviin aaltoihin, teroitettuna niin kiinteästi kuin olisi se
tahtonut tunkeutua yön pimeydenkin lävitse, äänetönnätahi korkeintaan
huutaen silloin tällöin jonkun komentosanan, joka vaati ehdotonta täyt-

tämistä, suuri, suonikas, järeäjäntereinen käsi kiinni peräsimessä, —
semmoisena hän oli, ukko Södergren, viime yönä, kiitäessään ~Simpan'i-
llaan" Suomenlahden pauhaavia aaltoja kotiansa kohden.

Ja tänään!
Sileänä oli otsa, minkä vanhuuden rypyiltä saattoi sileä olla, huu-

let myhähtivät tuon tuostakin, katseen tuimuus oli poissa, ja nuo suu-
ret kädetkin näyttivät pehmeämmiltä.

Miksi moinen muutos?
„Otsasi hiessä pitää sinun leipääsi syömän." Niin on säädetty, ja

jos kukaan tuntee tuon jumalallisen lain totuuden, niin ainakin tuntee
sen saariston asukas, jolla tuon jokapäiväisen leivän hankkiminen on
yhdistetty niin moneen raskaasen taisteluun elementtien kanssa. Tuo
leivän hankkiminen vaatii, harva se kerta, koko hankkijan sielun sekä
ruumiin jäntevyyden: yksi ainoa väärä käännähdys peräsimessä saattaa
silmänräpäyksessä avata hänen kostean hautansa, joka aina on valmiina
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vastaan-ottamaan saalistansa. Viime yönä oli ukko Södergren ollut jäl-
leen ulapalla, myrsky oli käynyt, raivoisa ja ankara, mutta kotia oli
Luoja hänet auttanut onnellisesti, vieläpä siunannut hänen toimensa
runsaammin kuin pitkään aikaan tätä ennen. „Simpan" oli tuonut
rantaan toista kymmentä tynnyriä hopean hohtavia haileja. Kalat oli
korjattu verkoista rannalle, verkot oli pantu kuivamaan, ja nyt hääri
rannalla koko Södergrenin talonväki pienimmästä suurimpaan, kiireisessä
työssä, sillä hailit oli saatavat suolaan joutuisasti. Ken siinä kaloja
perkaili, ken tynnyreihin niitä latoili, ken suoloja kantoi.

Unohdettu oli viime yön vaarat japonnistukset. Kaikki olivat hil-
peitä ja iloisia, iloisimpana kaikista kumminkin ukko Södergren. Ei
olisi luullut tuon samaisen miehen, joka yöllä niin tuimana istui pur-
tensa perässä, osaavan myhäillä niin tyytyväisenä. Ei olisi luullut tuon
äsköin niin karkean, melkein kiukkuisen äänen, osaavan sointua niin
lempeästi kuin nyt, koska hän hääriessään haasteli:— ~Kas, niin, ja siinä on taas tynnyri täysi. Kansi päälle, pojat,
ja vanteet kiinni, että kestäis haili kullan vaeltaa kauas Hämeesen ja
vaikka Pohjanmaalle. Mitäpä panisivat maamyyrät perunainsa viereen,
ellei täältä heille herkkuja lähetettäisi."

Ja ukko otti hailin hännästä, nosti sen korkealle jakatseli kuinka
se välkkyi jakiilsi auringon paisteessa.— ~Mutta kyllä sinä sentään olet hyvin kaunis", arveli hän.

Ja miellyttävästi kimalteli haili, mutta miellyttävämmin vielä lois-
tahti uljaan kalamiehen katse, täynnä tyytyväisyyttä ja kiitollisuutta.— ~Mamma", puheli hän vähän ajan perästä, »älä sinä nyt siinä
puuhaa, vaan riennä ja keitä kahvia! Älä huoli yhtään: kyllä nyt taas
papuja heltiää Lovisan Tihanovalta. Sisso, Mamma, joutuun!"

Maija Stiina, Södergrenin nuori kasvattitytär, oli ainoa, joka ei
ollut iloinen. Usein hän kesken häärinäänsä ja puuhaansa nosti pää-
tänsä, varjosti silmiään kädellä jakatsoi ulos ulapalle. Sieltä näkyi
purjeita, mutta ei tännepäin yksikään pursi kurssiansa pitänyt. Jo tuli
yksi, mutta se ei ollut ~Toivo", jota Maija Stiina odotteli; se purjehti
ohitse.

Södergren huomasi tytön huolen. Hän astui hiljaan tytön luokse
ja virkkoi leppeästi:

— ~Älä sure Maija Stiina!"
— ~Niin", huokasi tyttö. ~Mitäpä tässä suru auttaisi?"
— ~Kas se oli kohdalleen sanottu!" huudahti ukko. ~Sama Ju-

mala se on tässä rannalla kuin siellä merelläkin."
— ~01iko ~Toivo" eilen lähellä ~Pahaa kiveä?"— j,TSTo niin, eihän se kaukanakaan siitä liene ollut, mutta Janne

tuntee pahat ja hyvät kivet. Älä sure Maija Stiina?"
Sanaakaan sanomatta ryhtyi tyttö työhönsä jälleen

Tuli ilta, ja tuli yö. Södergrenin pirtissä nukkuivat kaikki. Ukko
itse vaan ei vielä saanut unta silmiinsä. Onnen ja ilon, vaikkapa vaan
tyytyväisyydenkin, päivä ei kernaasti liity yöhön, ennenkuin ihminen
ajatuksissaan on vielä kerran elänyt saman päivän. Niinpä ukko Sö-
dergrenkin,kiitettyään Herraa Jumalaa tämänkin kuluneen päivän edestä,
mielellään muisteli menneen päivän vaiheita, ja laski, että jos useim-
minkin tämmöinen saalis saataisiin, niin vähitellenkarttuisi jovanhain-
km päiväin varalle, ja kyllähän Janne ja Maija Stiina nytkin jo saisi-
vat häitänsä viettää Janne on uljas poika ja Maija Stiina on
kelpo tyttö. Ja kyllä hänen ja mamman olisi sitten hauska elellä noin
hiljakseen . . .

Kesäinen yö ei ottanut pimetäkseen. Se kajasteli niin lämpöisenä
ja herttaisena akkunoista sisälle pirttiin, jossa joukko onnellisia ihmisiä
lepäsi levollista unta. Koitti aamu, ja aamun raikas tuuli toi tullessaan
~Toivon". Maija Stiina, joka oli koko yön valvonut läheisellä kalliolla,
yhä tähystellen ulapalle, meni alas rantaan. Janne hyppäsi maalle ja
kätteli Maija Stiinaa.

— ~Hyvää huomenta Maija Stiina!"
— „Jumal' antakoon!"
Kotvasen kuluttua sanoi Maija Stiina:
— „Johan sinä tulit!"
Ja kotvasen kuluttua vastasi Janne:
-~Nojo."
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Maisema Pirkkalassa,
W. Holmberg.

Vesijärven lahden keskellä oli pieni luoto, jota nytkin vielä
mainitaan Kurjen kiveksi. Siihen miehet aamusella soutivat kum-
pikin veneellänsä (taistelemaan). Matti rantaan hypättyään sur-
vasi Venäläisen venettä niin kovasti, että se vilisten meni yli
koko selän toiseen rantaan asti. »Miksi niin teet1?" kysyi Potko
vihastuen. — nKen luodossa on lepopaikan saava." vastasi siihen
Matti, ~ei tarvitsekaan venettä palataksensa." Vimmoissansa si-
valsi nyt Potko Mattia niin, että oikea käsi lensi maahan ja Matti
itse painui polvilleen. — rKah, sinä hyppäät niinkuin kurki!"
pilkkasi Potko Mattia. — ~Vielä minä lentääkin taidan!" huusi
puolestansa Matti ja silpoi vasemmalla kädellä Potkon kaulan
poikki. — Tästä urotyöstään sai Matti kuninkaalta Laukon kar-
tanon Vesilahdella ja mainittiin siitä päivin Kurjen nimellä. Hä-
nestä sikesi mainio Kurkisuku, josta sitten on kasvanut Suomelle
niin monta kuuluisata miestä. — Tämän Matti Kurjen valitsivat
Pirkkalaiset päällysmieheksensä.

J. Keohn. Kertomuksia Suomen historiasta.

nimi astuu ensi kertoja historian alalle Hämeen valloituk-
sen jälkeen, siis 13:nen vuosisadan lopulla. Pirkkala nimittäin

mainitaan silloin Hämeen vanhimpina seurakuntina Hattulan, Sääks-
mäen ja Tammelan rinnalla. Siihen aikaan oli Hämeen ja Satakunnan
pohjoiset osat sekä koko avara Pohjanmaa vielä Lappalaisten hallussa.
Mitä enemmän Ruotsalaisten valloitus supisti Hämäläisten alaa etelässä,
sitä enemmän he rupesivat hakemaan lisää pohjoisesta, ja niinpä lähti
joukko Hämäläisiä Pirkkalasta ja Rengosta kuuluisan Matti Kurjen joh-
dolla liikkeelle ja karkoittivat Lappalaiset yhä pohjoisemmaksi, tunkeu-
tuen näillä retkillään aina Maanselän toiselle puolelle. Muutaman vuo-
den perästä nämä valloittajat, kuuluisat Pirkkalaiset, etenivät yhä kau-
emmmas, karkoittaen Lappalaiset Kemin ja Tornionjoen tienoille, jopa
siitäkin kauas sydänmaihin. Tätä valloitus-intoa lisäsi sekin seikka, että
kuningas Maunu Latolukko, jonka itsensä oli mahdoton saada liikehti-
viä Lappalaisia valtikkansa alle, oli julistanut antavansa Lappalaiset
veron-alaisiksi niille, jotka saattaisivat heidät Ruotsin kruunun alle.
Kuningas ei vaatinut korvaukseksi kruunulle muuta kuin jonkun mää-
rän oravannahkoja. Vähitellen levisi Pirkkalaisten valta niin laajalle,

että ulottui länsipuolellekin Pohjanlahtea, hamaan Piitimeen ja Luula-
jaan saakka. Kantaen Lappalaisilta runsasta veroa nahoissa jakaloissa,
paisuivat Pirkkalaiset mahtaviksi ja rikkaiksi, eläen komeasti ja upe-
asti lähes kolme sataa vuotta.

Näitten Pirkkalaisten kautta tuli tällä tavoin Pohjanmeren ranta-
seudut asutetuiksi, ja jo 14:nen vuosisadan alussa syntyivät täällä Ky-
rön, Salosten ja Kemin seurakunnat. (Samaan aikaan sai Suu-Pohja-
kin ensimmäiset asukkaansa Ruotsista muuttaneitten uutis-asukasten
kautta").

Historiallisia muistoja ei ole Pirkkala vailla myöhemmiltäkään
ajoilta. Nuijasodan verisiä melskeitä pauhasi täälläkin. Nuijamiesten
joukko oli, pohjoisesta päin tullessaan, joutunut jouluksi v. 1596 Ylöjär-
velle jamuutaman päivän perästä Nokiankartanoon Pirkkalassa, poltellen
kaikkialla aatelisten jaratsumiesten kartanoita. Tänne Nokiaan oli ankara
Klaus herrakin saapunut sotajoukkoineen, ja niinpä taisteltiin Emäkos-
ken tienoilla vuoden viimeisenä päivänä ankara taistelu, jota kesti aa-
musta iltaan. Voitto tässä tappelussa ei kallistunut kumpaisenkaan puo-
lelle, mutta eripuraisuus Nuijamiesten kesken teki sen, että talonpoi-
kain joukko heti senjälkeen hajaantui. Pirkkalassa viipyi rautainen
marski vielä lähes kuukauden päivät.

Ison vihan kamala hätä ja kurjuus ei sekään jättänyt Pirkkalaa
koskematta. Vihollisen joukot tekivät sielläkin hirmutöitään, murhaten,
polttaen ja ihmisiä ryöstäen.

Nykyinen Pirkkalan pitäjä on verraten pieni muinaisen Pirkkalan
pitäjän suhteen. Ennen vanhaan nimittäin kuului siihen paitsi nykyistä
Pirkkalaa koko Pyhäjärven ja Näsijärven ympäristöt, niinpä Lempää-
lät, Vesilahdet, Messukylät, Ruovedet ja Keuruut. Vähitellen, väkilu-
vun karttuessa, erkani pitäjä toisensa perästä omaksi, itsenäiseksi seu-
rakunnaksi, niin että nykyistä Pirkkalaa on vaan Pyhäjärven ympäristö.

Pirkkala, elleihän olekaan muita pitäjiä mainiompi jakuuluisampi,
on kumminkin Suomen kauniimpia pitäjiä. Kaikkialla siellä vaihettelee
vuoret ja laaksot, järvet ja joet, tarjoten silmälle mieluisia näkyjä ja
taideniekoille tervetulleita aiheita kauniisin taideteoksiin.



42

Pentti Lyytinen runojansa lukemassa.
R. W. Ekman.

Halu mulle huolta antoi,
Luonto lauloa lupasi,
Ruveta runon sanoille,
Väinämöisen värssylöille.

Pietari Makkonen.

uo Korhoset jaPuhakat jaKymäläiset ja Makkoset ja Lyytiset —merkillistä väkeä, joille harvassa kansassa lienee verran vetäjätä.
Talonpoikia, pelkkiä talonpoikia vaan, jakumminkin runoilijoita. Ovatko
he vain omituisia ilmiöitä Suomen kansassa, tuommoisia yksinäisiä kas-
ken kuusia, joilla ei ole mitään yhteyttä ympäristönsä kanssa? Ovatko
he vain tuommoisia ~oikkuja" hengen valtakunnassa, jommoisia välistä
näemme luonnonkin maailmassa? Mutta jos he semmoisia olisivat, niin
miksikä heidän lauluissaan sitten on kaikissa sama pohjasävel? Mik-
sikä heidän lauluissaan tuntuu kuin olisi se kajahdusta Kalevalasta tai
Kantelettaresta? Miksikä aina ja aina tuo surumielinen, kesken leikil-
listäkin helyä surumielinen sointu? Siksi, että he ovat Suomen kansan
hengen lapsia, Suomen kansan hengen luomia ilmauksia. Heidän lau-
lunsa eivät ole heidän laulamiansa: niitä on Suomen kansa itse laula-
nut; toisin sanoen: he ovat laulaneet, mitä Suomen kansa kokonaisuu-
dessaan on tuntenut.

Olli Kymäläinenköhän se vaan yksin ihaeli Punkaharjun kaune-
utta, laulaessaan:

Kuuntelivat kukkumista,
Kesälinnun laulamista,
Kuinka siinä linnut lauloi,
Linnut lauloi, metsä soitti,
Antoi aurinko ilonsa,
Päivä paistoi pitkin nientä,
Siitä koko luonto liikkui,
Ilma silmissä iloitsi,
Ilalratti ihmiskunnan.

Pietari Makkonenko se yksinään oli puhemiehenä kihlaamassa Hel-
singin herroille Suomen tytärtä, joka jo uskaltaa seisoa

salissa,
Kammarissa kaunihissa,

Lauleleepi lemmen virttä,
Niinkuin lintunen lehossa,
Toukomettinen metässä.

Antti Puhakkako se itki 1850 vuoden kieltoa, laulaessaan:

Vaan kun rastas lauleleepi
Lehdikossa salaa,
Sitten luonto laulamahan
Minullakin halaa.
Sitten laulan hiljaisesti
Siellä hänen mukaan,
Lillin lallin, tillin tallin,
Ettfei kuule kukaan.

Niin, nämä kansanrunoilijat ovat todistajina siitä, että laulun voi-
maa eivät ole Suomen kansasta saaneet masennetuksi raskaimmatkaan
olot, olot usein semmoiset, että vaikea on ymmärtää, kuinka kansa ei
niihin kokonaan nääntynyt.

Yhden tämmöisen kansanrunoilijan on maalauksensa aiheeksi ot-
tanut Ekman vainaja, hän, jolle oli rakasta ja ihanata kaikki, mikä Suo-
men omaa oli.

Pentti Lyytinen oli syntynyt 1783 Rautalammilla. Vuonna 1813
tuli hän kotivävyksi Toholahden kestikievariin, jossa isännöitsikin van-
huuteensa asti. Runojansa kirjoitteli hän itse paperille, ja niistä julais-
tiin useita Sanansaattajassa ja Maamiehen Ystävässä. Painamattomia
löytyy koko joukko Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistossa. Lei-
killisyys, yksi Suomen kansan luonteen ominaisuuksia, astuu Lyytises-
säkin esiin. Painatamme tähän näytteeksi hänen sepittämänsä runon:

Kestikievarin virasta.
Juosta juuri joutuisasti
Yöt ja päivät pääksytysten;
Saapi siinä saappahatkin
Kujasilla kunnon kyydin,
Vinkaiseepi virsut vielä
Kipeästi kiirehessä.
Yksi huutaa halikkata,
Toinen voita voivottaapi,

Samoin sattuupi Savossa:
Vireätkin virkamiehet
Saavat harmista haleta,
Kun ei jaksa jaaritella,
Kiirehesti kirjoitella.

Kaikk' on kestikievaritkin
Joukon paljon palvelijat;
Saavat valvoa varahin,

Jos on viljoa virassa,
Jos on myötä mynttiäkin,
Niin on piikit pistäväiset
Viran vieressä vihaiset.
KeisarilT on kelpolailla
Kunniata kuuluisata,
Vaan on harmi hartioilla
Valvottaissa valtikasta.
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Yksi toivoopi totia,
Toinen tahtois punssipullon,
Joku kaipaa kahviakin,
Toinen vettäkin vetäisi,
Vinkaiseepa viinoakin,
Joka tuiskusta tuleepi.

Rustaa sitten ruokapöytä,
Kanna siihen kaikenlaista:

Siihen sovita sinapit,
Siihen pienet pippuritki.
Kun on iltanen ihossa,
Kun on ruumis ruokittuna,
Laita sitten siistit sängyt,
Kiidätäpäs kirppuryyppy.
Jätä sitten jäähyväiset.
Astupas ulos ovesta,

Yritäpäs yöksi mennä
Lepäämään leposiallen:
Kohta paukkuupi pihalla,
Heliseepi herran kello!
Nousepas ylös nopeesti,
Joudu, ukko, taas uralle,
Piitä pitkin askelihin,
Ala taaskin ammattisi:

Pane pöydälle pötyä,
Toimitapas toiset sängyt,
Jos he yöksi yötyneepi.
Äin' on pelko peittehenä,
Jlaatessakin manttelina.

Annas sitten aamun tulla,
Emäntä ensin käsihin:
Kanna ensin kahvikuppi,

Sitten laittele lokarit,
Siihen sovita sokerit.
Siihen ruskeat rusinat,
Siihen katsele kanelit,
Siihen kaikki kaunistukset.

— Rohdotapas roppiryypyt,
Vielä pienet piiskapiiput,
Vyötä sitten vyöllä kiinni,

Uit' on pantuna pesähän.
Valjastapa valmihiksi
Kyllä kymmenen hevosta,
Pidä värkkisi vireillä.
Jos et äkkiä älyä.
Aivan joudu juoksemalla,
Kyllä tukka tuiskuaapi
Herran kourissa kovissa!

Salapolttimo Lovisan saaristossa
B. Lindholm.

Vielä virkan, viina, sulle,
Puhelen putelijuoma,

Kyll' olet kaunis katsannolta,
Aivan loistava lasissa,
Vaan on myrkky mielessäsi,
Niinkuin kärmehen kavalan:
Annat suuta surmallista
Juuri Juuttahan tavalla.

Pietari Makkonen.

- nm teillä taas oli niin salaista haasteltavaa sen Fröleeni renta-
leen kanssa?" kysyi vanha Karlsbergin emäntä.

—■ nNo niin, mitäpäs sinä nyt siitä.... Olihan muutoin vaan vähä-
sen asiata hänellä," vastasi Karlsberg, vankan talon isäntä.

— ~Sen miehen seurasta ei ikinä hyvää lähde."
— ~Ei tuo mahtane ketään haukatakaan, kellä on silmät päässä."— ~Ei ole takeita. Mitä te haastelitte?"— ~No nytpä sinä siinä: mitä ja mitä! Haasteltiinhan vaan niitä

näitä."— ~Bahaako hän tahtoi?"— ~Ei!" vastasi Karlsberg lujasti.— ~Hevoskauppaako hierottiin?"

— ~Ohoh! Vai minä hänen kanssaan semmoisiin!"

■— ~No mitäs teillä oli?"
— ~Olehan jo tuossa!"— ~Fröleeniin minä en luota tuon enempää! Mistä se lie ilmaan-

tunutkaan tänne meidän pitäjään, mokoma lintu?"
— ~Hm! Ei ole longallaan kallon laidat sillä miehellä. On ollut

akatemiassa ja muualla, ja ellei vaan olisi ollut yhtä pikkuruista asiaa,
niin istuisi mies kukaties sinatissa asessyörinä tänäkin päivänä. Jaa—a!"

■— ~Pikkuruista asiaa! Viina se oli se pikkuruinen asia, kylläs sen
tiedät. Viinaa hän on ikänsä juonut jakuuluupa sitä nykyjään keitte-
levänkin, koskapa sanotaan ostaneen viinapannut ja muut lekkeet.
Kuules Karlsberg," lisäsi emäntä, katsoen tarkasti ukkoansa silmiin, „ei-
hän vaan liene houkutellut sinua viinaa keittämään?"

KarlsbergiKa loppui kärsivällisyys. Hän nousi javirkkoi närkkäästi:— ~Nytpä sitä on joutunut tutkittavaksi kuin minkä korkean oi-
keuden eteen ikään. Harmittaa minua jo. Eikä tässä sinun jaaritelles-
sasi muista hevosiakaan käydä katsomassa."

Ukko läksi ovea kohti.

— „Katso vaan, ett'ei Fröleeni saata todellakin sinua oikeuden
eteen."— ,; Mitä?" kysyi ukko ja pysähtyi ovessa.
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— ~Sanoin vaan, että kunhan ei Fröleeni saisi sinua koukuillaan
oikeuden eteen todellakin.

— ~Jo sai!"
— ~No, ei hänen hattunsa haittaa, vaikka saisi toisen ihmisen kun-

nialtakin."
— ~Mistä syystä?"
— ~Esimerkiksi viinanpoltosta."
— ~Ettäkö siitä sitten kunnia menee?"
— ~No siihen paikkaan."
— ~Ohoh!" sanoi Karlsberg ja mennessään paiskasi oven kiinni.
Karlsbergin emäntä ei olisi ollut nainen, ellei hän ukkonsa viimei-

sistä vastauksista olisi osannut aavistaa asian oikeata laitaa. Hän päätti
olla varoillaan.

— „Kyllä siitä Fröleenin tuumasta ei nyt taida tulla mitään,"
virkkoi parin päivän perästä ukko Karlsberg Fröleenille, heidän olles-
sansa kahden kesken.— ~Miksei?"

— jjNo tuota .... onhan se vähän pahakin asia .... ja tuota ...."— ~Polttaa ne muutkin, enkä minä luule, että satamarkkaset juuri
Karlsberginkaan kukarossa pahaa tekisi."— ~No kyllähän se niinkin on, mutta ...."— „Mutta mitä?"— „Tuota noin .... annapas kun käy hullusti, niin mitenkäs sitten?"

— ~Ettäkö saisivat kiinni?"
— ~Vaikka niinkin."— ~Eivät saa. Ja jos saisivatkin, niin" .... Fröleeni pysähtyi vä-

hän, mutta jatkoi pian jälleen huolettomasti, ~niin ei siitä lähde mitään
sittenkään."

— ~Ei lähde muuta kuin suuret sakot jakunnia kaupan päälliseksi."
Fröleeni rupesi nauramaan.
— ~Vai kunnia? Höllässäpäs se miehen kunnia sitten istuisikin!

On sitä jo oltu pahemmassakin leikissä eikä kunnia ole liikahtanut-
kaan. .. . Niin, näethän, minä tarkoitan, että minä tunnen lain ja ase-
tukset kuin viisi sormeani."

nEikö mene kunnia?"
~Ei mene, ei mene."

— ~Niin, Karlsberg, mitäs tässä joutavia mietitään? Pannaan yli-
huomenna illalla evästä pussiin ja tavaraa säkkiin ja läntään Mosahol-
malle; viikon perästä on viinat Suursaarella ja markkoja pitää heltimän
Parmasen Isukalta."

Ylihuomenna sanoi Karlsberg eukolleen lähtevänsä Laptreskiin,
jonne muka oli asiata sen äsköisen tilanriidan tähden siellä, — muistaa-
han muijakin tuon? — sen, sen, sen punapartaisen Liljelundin tilanrii-
dassa, no sen, joka tässä keväällä kävi rahaa lainaamassa.... Ja saap-
paita jalkaan vetäessään jutteliKarlsberg mitä vieläkruununvouti oli asi-
asta arvellut ja henkiherrakin meinannut, että kyllä Liljelund asian voit-
taa. Tätä tehdessään silmäili ukko vähä väliä salavihkaa muijaansa,
huomaako muka muija mitään, mutta eukko teki tyynesti tehtäviään
eikä virkkanut luotua sanaakaan.

Olisikohan eukko jollain tavoin saanut vihiä hänen ja Fröleenin
aikeista? Vähän tuo tuntui kummalliselta, ettfei muija viime päivinä ol-
lut juuri puhunut mitään, hän, joka tavallisesti oli niin kärkäs parpat-
tamaan. Eikä näethän nytkään juuri huolinut kysyä kuinka kauan
muka kaupungissa viivytään eikä muuta sellaista. Mutta mitäpäs nyt
tuosta, jos hän vähän epäilisikin, arveli jälleen Karlsberg. Eihän hän
suinkaan mene nimismiehelle kantelemaan, ja kun rahaa saadaan, niin
pian muijakin lauhtuu.... Mutta peijakas sentään, jos se nimismies to-
dellakin tulla tupsahtaisi sinne Mosaholmaan? ...

— ~Kuules, muija," virkkoi Karlsberg äkisti. ~Ei suinkaan sitä
täälläpäin ole nähty näinä päivinä?"

— ~Ketä?"
— nTuota nimismiestä, Lönnholtsia?"— ~En minä ole nähnyt. Eiköhän nimismies liene siellä Laptres-

kissa hänkin?"— ~Miksikäs juuri siellä?" kysyi ukko jakoetteli tunkea katseensa
ihan eukon sisimpään sieluun. Turha vaiva Karlsberg parka, turha
vaiva! On sitä koetellut ennen toinenkin mies, mutta turhaan vaan.
~Miksikä juuri siellä?" kysyi ukko uudestaan.— ~Muutoin minä vaan ajattelin, että kenties hänellä myös olisi
asiaa sen punaparran tilanriidassa." ...

— ~Menepäs nyt ja ota akkaväestä selvä," arveli Karlsberg itsek-
seen. ~Paras on, että lähden vaan tieheni kiiruimman kaupassa."

Ja niin hän läksi.
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Mosaholman pienellä saarella oli työ päättynyt. Se oli valmista
jo, se ilon ja onnen neste. Ei se ollut 50 kertaisesti puhdistettua,
mutta korttelin vertainen sitä oli taatusti vievä järjen kenen päästä
hyvänsä. Ankkurit olivat täynnä helmeilevää viinaa. Oppineet sanovat
löytävänsä jok'ainoassa vesipisarassa lukemattomin määrin pieniä, sil-
mälle näkymättömiä eläviä. Jok'ainoassa viinan pisarassa on myöskin
lukemattomin määrin, elleihän eläviä, niin ainakin kirouksen ituja.

Hiljaisesti ja varovaisesti saatettiin ankkurit rantaan, jossa vene
oli valmiina purjehtimaan Suursaareen. Ukko Karlsberg oli kummin-
kin ensin saatettava manteren rantaan, josta hän oli menevä kotia.
Fröleenin oli määrä viedä viinat Parmasen Isukalle.

Ankkurit laskettiin rantaan, ja miehet palasivat kodalle takaisin.
Fröleeni nimittäin, viisas mies, tahtoi tarkasti peittää jäljet, ett'ei nimis-
miehen vainu pääsisi viinapannun perille. Se oli sen vuoksi kätkettävä
johonkin semmoiseen paikkaan, etfei sinne nhittokaan löydä," kuten
Fröleeni sanoi. Semmoisia paikkoja lienee yleensä sangen vaikea
saada ilmoille, ja siksipä miehet nytkin kauan aikaa viipyivät saaren sy-
dämmessä. Vihdoinkin läksivät he rantaan päin, saaliittensa luokse kii-
rehtien.

— ~Mutta," sanoi äkkiä Fröleeni ja nosti nenäänsä ilmaan jahais-
teli, sieramiansa levitellen, ;,mitäs tämä merkitsee?" — ~No mikäs se
nyt merkitsee ? kysyi Karlsberg, koettaen hänkin nostaa päätään ja sie-
ramiaan levitellen.

—i ~No, ettekö te tunne viinan hajua?"
— rMinun mielestäni on koko Mosaholma haissut viinalle tämän

vuorokauden."
— ~Niin, mutta nyt ei ole laita oikein!" huusi Fröleeni. „Ankku-

rit vuotaa!"
Ja hän läksi kuin hullu juoksemaan viinalekkerein luokse.
Karlsberg ei vanhuudeltaan jaksanut juosta; kolmas, kätyri mies,

oli taas luonnostaan kampura-jalkainen ja muutoin sitä laatua ihmisiä,
jotka tekevät työtä käskettyä, mutta muutoin antavat palttua koko
maailmalle. He astuivat siis hiljakseen perässä.

Mutta äkkiä rupesi rannalta kuulumaan mieletöntä parkumista ja
voivottamista, joitten höysteeksi aina tärähti joku törkeä kirous.

— ~No, hulluksiko seFröleeni nyt on tullut, vai?" arveliKarlsberg.
— ~Ei tiedä," vastasi kätyri haukotellen.

Miehet koettivat jouduttaa askeleitaan ja saapuivat vihdoin ran-
taan. Fröleenin pauhaamista ei enää kuulunut, eikä miestä itseänsäkään
näkynyt eDsi alussa missään. Viina-ankkuritkaan eivät olleet paikkoil-
laan. Syys-illan hämärä alkoi jo olla niin sakea, että vasta jonkun ajan
perästä nähtiin Fröleeni mahallaan maassa. Ankkuri oli hänen vieres-
sään, ja suullaan hän latki jotakin rantakivien välistä. Väkevä viinan
haju levisi kaikkialle.

Karlsberg, älykäs mies, äkkäsi pian asian laidan: viina oli vuota-
nut ankkureista pellolle, jaFröleeni koetti pelastaa, mitä voi, omaan kulk-
kuunsa. Yhdellä nykäyksellä tempasi ukko Fröleenin pystyyn.

— ~Mitäs tämä on?" kiljasi hän.— ~Jaa, jaa," kiljasi Fröleeni vastaan, r mitäs tämä on?" Ja hän
löi nyrkillään ankkurin pohjaan: se kumahti kuin tyhjä konsanaan-
kin. ~Ja mitäs tämä on?" Ja uusi nyrkin isku toisen ankkurin poh-
jaan ja taaskin tyhjä kumaus. B Ja mitäs tämä on?" riehui hän edelleen,
tavattoman sukkelasti kiepsauttaen molemmat ankkurit pystyyn ja näyt-
täen isoa aukkoa kumpaisenkin pohjassa. ~Mitäs nämä on?"

Karlsberg seisoi äänetönnä, katsoa tuijottaen ankkurien pohjissa
oleviin reikiin, eikä vihdoin muuta osannut virkkaa kuin:— »Kyllä maar pohjat on puhki."— ~On ne," vahvisti kätyri, haukotellen. ~Ja viina on mennyt
mereen."

— ~Mutta mitenkäs ne astiat on puhki menneet?" puheli Karls-
berg, enemmän itsekseen kuin muille.

— ~Niin, sanopas se!" alkoi taas Fröleeni pauhata. ~Tekemällä
se tehty on, kirveellä se on tehty, tämä konnan työ.. .."

— ~Entäpäs jos viinan väki... ." yritti kätyri lausumaan.
— ~Mene sinä väkinesi ja vikinesi!" ärähti Fröleeni. ~Etkös sinä

näe, että pohjat on puhkomalla puhkottu, ja sen on tehnyt joku viha-
mies vasfikään, ja hänen pitää oleman tällä saarella, ja minä menen ja
haen sen konnan ja työnnän hänet suin päin mereen, jonne hän on kal-
liin juomankin saattanut."

Fröleeni yritti jo lähtemään, mutta Karlsberg sai häntä kauluk-
sesta kiinni.

— „Seiso paikallas, mies! Nyt et mene minnekään."

— ~Ja mitäpäs sitä tässä pimeässä ketään löytää!" arveli kätyri.
— ~Joku on nähtävästi saanut vihiä meidän meiningeistämme",

puhui Karlsberg. . . . ~Ystäväkö sitten lienee vai vihamies. . . . Mutta
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olkoon nyt miten hyvänsä, tässä ei asia paremmaksi tule, vaan mennään
heti pois."

— ~Mennään vaan. virkkoi kätyri."
Fröleeni katsoi sanomattomalla kaiholla ankkureita ja kosteata

juovaa, minkä viina oli tehnyt maahan, vuotaessaan suolaiseen me-
reen. Tuota myöten ne oli menneet nyt ne Parmasen Isukan mar-
katkin. Vihdoin hän vimmoissansa potkasi toista ankkuria, aikoen näh-
tävästi antaa luut sille, joka oli lihatkin vienyt.

— ~Äläst' veikkonen," puheli kätyri, ~otetaan mukaan lekkerit;
kelpaahan nämä toisella kertaa, kun vähäsen korjaa. Hoo-jaa!"

Epätoivoisena istahti Fröleeni veneesen, kätyri kömpi sinne hau-
kotellen. Mutta Karlsbergista tuntui — usein hän tuota sittemmin jut-
teli — kuin olisi taakka hänen hartioiltaan nostettu.

Karlsbergin taloon ei ollut kuin puolen peninkulman matka, mutta
tuuli kun oli hiljainen, niin oli jo pilkkosen pimeä, heidän saapuessaan
rantaan.

Tuvassa paloi takkavalkea, ja emäntä tervehti ystävällisesti tuli-
joita, Fröleeniäkin, jolle hän tavallisesti oli yrmeän puoleinen.— ~No kuinkas Laptreskissa jaksetaan?" kysäsi emäntä hyvin
tyynesti.— »Hyvin kävi," sanoi Karlsberg iloisasti. „Kaikki hyvin."

— ~No sehän oli hyvä," arveli emäntä, laittaen komeata illallista
pöytään.

Miesten parhaillaan käydessä pöytään, kuului joku ajavanrattailla
pihaan.

— nKetähän nyt mahtanee tulla?" arveli isäntä.
Fröleeni vaaleni.— nSe on nimismies!" äänsi hän. ~Ne oli hänen hevosensa tiu-

kuset! Minä tunnen ne virstan päähän."
Ukko Karlsberg kävi äkisti hyvin totiseksi.

— ~Hyvainen aika!" huudahti emäntä säikähtäneenä.
Kätyrikin kävi vähän levottomaksi ja jupisi itsekseen jotakin tä-

män tapaista: ~Eiköhän olisi parasta lähteä tästä vähän loitommas?"
Mutta ovi aukeni, ja nimismies, vanha Lönnholtsi, astui sisään.
— nHyvää iltaa!" lausui hänreippaasti. ~Taisin tulla juuriparahiksi."
— ~Jumal'antakoon!" vastasi isäntä, eikä ollut hänen äänensä omi-

tuista vavahtelua vailla. ~Kuinka niin parahiksi?"— ~Valmiisen pöytään," vastasi nimismies. ~Kai emäntä minua-
kin aterialle käskee, sillä minä en ole syönyt koko päivänä mitään.
Koiran virka, koiran virka. Tuskin on yhden lurjuksen saanut kiinni,
niin juokse jo toista perään. Semmoista se on, semmoista se on."

Miehet kuuntelivat totisina nimismiehen puoleksi iloista, puoleksi
äkäistä puhetta. Tarkoittikohan se heitäkin tällä kertaa?

— ~Kas," jatkoiLönnholtsi, ~onhan se Fröleenikin täällä! Kuule,
Fröleen, minä olen kuullut vähän pahoja uutisia sinusta." (Fröleeni
parka oli vaipua maan alle). ~Kertovat sinun koitelleen viinaa viime
aikona.... ~(Fröleen säpsähti, eikä osannut isäntäkään olla aivantyyni.)
~Heitä sinä pois se ammatti," jatkoi nimismies, n sillä jos minun kyn-
siini satut, niin minä en armahda sinua vanhan tuttavuudenkaan no-
jalla, muista se! Jos ennen olisinkin sen tehnyt, niin täänpäiväinen ta-
paus on saanut minut vimmaan kaikkia salapolttajia vastaan."

Mitä salapolttajat tällöin ajattelivat, on helppo arvata.— tapaus?" uskalsi emäntä kysyä.— ~Niin, mitäs te täällä syrjässä tiedätte mitä toisessa tapahtuu!
Tänään panin rautoihin nuoren Snöbakan isännän."— nHerra siunatkoon!" huusi emäntä. nNo mitäs hän oli tehnyt?"— ~Lyönyt viinapäissään renkinsä kuolijaksi. Sieltä tulen juuri
ja olen matkalla Akerbölen kylään, jossa kuuluu olevan salapolttimoita.
Koiran virka, koiran virka!"

Helpommin hengittivät emäntä ja miehet tuvassa, kuultuansa,
ettfei nimismies tällä erää ollutkaan heidänkimpussaan. Ukko Karlsberg
se vaan tunsi kovan piston sydämmessään: hän oli tehnyt semmoisen
ty01 1) jonka tekijä kantaa lurjuksen ja lainrikkojan nimen.

Aterioituansa läksi nimismies jatkamaan matkaansa. Tuvassa oli-
jat eivät puhuneet pitkään aikaan mitään

— »Kuules Fröleeni!" puhui vihdoin Karlsberg. „Viinat on meiltä
menneet sitä sipoista tietään, ja kiitos sille, jonka sen tempun meille
teki." Ukko katsahti emäntäänsä, mutta tämä seisoi uunin ääressä sel-
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jm häneen, niin ettfei ukko hänen kasvojansa nähnyt. ~Mutta pannu on
vielä jäljellä, ja siitä voi kyllä kiehua monen Snöbakan vimmat. Käy-
dään ja lyödään se rikki; minä maksan sinulle sen hinnan. Suostutko?"

Fröleeni vapisi yhä vieläkin taannoista säikäystään.
— nTäytyy suostua," kuiskasi hän.

— ~Ja sinä," puhui ukko kätyrille, ~sinä et mene viinanpolttoon,
vaan suoriat aamulla varhain havutukille tuolla tarhassa. Kuuletkos?"

— ~Jaha!" sanoi kätyri, jokaoli torkahtamvb penkille. ; ,Ettäkuinka?"
— ~Että suoriat aamulla varhain havutukin ääreen meidän tarhassa."
— «Jassoo, ja-ha. No miksei!"

Saimaan kanavalla
B. Reinhold.

Nimi nätti, näky sorja,
Hyöty sitäkin hyvempi.

Talonpoika.

kerrankin kauniina kesäpäivänä on kulkenut Saimaan kanavan
päästä päähän, hän on saanut nähdä ja tuntea niin paljon suurta

ja ihanata, etfei hän sitä ikinä unohda. Aikainen kesän aurinko on
jo kotvan aikaa paistaa heloitellut kirkaalla taivaalla matkaan lähdet-
täissä, eikä se vielä ole lähelläkään laskuansa, kun ollaan matkan pe-
rillä. Ja mitä kaikkea on tämän kesäisen päivän kuluessa saatu nähdä
ja kokea?

Suolaisen meren lahdenpohjukasta, Suomenvedenpohjasta Wiipu-
rissa, on tultu kirkassilmäiseen Saimaasen, ja tällä matkalla on nouse-
mistaan noustu yhä ylemmäs, niin että kun illan suussa tullaan Lau-
ri tsalaan, sinisen Saimaan rannalla, niin ollaan 256 jalkaa korkeam-
malla meren pintaa kuin aamulla. Tällä 55 virstan pituisella mat-
kalla on ennätetty käydä 28:nsulun kautta, kyntää monen järven pinta,
sivuta monta jokea, kulkea monen lohotun kallion lävitse ja vihdoin
pujahdettu itse Salpausselkään kaivetun tien kautta. Koko tällä mat-
kalla on saatu ihailla ja ihmetellä sitä erin-omaista lujuutta ja kestä-
vyyttä, tarkkuutta ja huolenpitoa, jota tämän kanavan rakentaminen
osoittaa joka kohdassa, suurista vuorten lohkouksista ja harmaalla ha-
katulla kivellä lasketuista sulkujen laiteista aina kanavavahtien mök-
keihin ja aitoihin saakka. Hiljaisella tyytyväisyydellä ja kiitollisuu-
della katselee Suomalainen uhkeata Saimaan kanavata, mointa suurta,
ulkomaalaistenkin ihailemaa, rakennusta köyhässä Suomenmaassa.

Luonto puolestaan on Saimaan kanavan varsille sirotellut ihania
antimiansa niin ylenpalttisesti, etfei luulisi löytyvän niin kylmäveristä
ihmistä, jonka sydän ei lämpiäisi ja heltyisi, nähdessään niitä. Väliin
on kuin näkisi sankarin voittoretkeänsä kulkemassa, väliin kuin kainon
morsiamen haaveilemassa onnen ihania aatoksia, ja väliin on kuin kat-
seleisi viattoman lapsen myhäilyä, täynnä suloutta, jota et osaa selit-
tää, miksikä se niin suloista on.

Ja tämän ihanuuden nojalla sykkii Saimaan kanava mahtavana val-
tasuonena ihmisten hyörinässä ja pyörinässä, välittäen suurenmoista
kauppaa ja tehden lukemattomia tehdaslaitoksia Suomessa mahdollisiksi.

Ajatus Saimaan ja Suomenlahden yhdistämisestä heräsi jovarhain.
Kerrotaan jo Pontus de la Grardie'n, (kuuluisan ~laiska Jaakon" isän),
joka kuoli v. 1585, tuumineen tätä yhdistämistä ja paikoin jo tehneen-
kin kaivannon alkuja. Mutta kaukana vielä siitä oli työn päättyminen.
Noin 70 vuotta sitten ehdotteli silloisen Wiipurin pataljonan luut-
nantti Lagervall, että pataljonan miehiä pantaisiin jatkamaan Pontus
herran työtä. Ehdotuksesta ei kumminkaan tullut mitään, ja onneksi
se olikin, sillä siihen-astiset tuumat olivat tarkoittaneet ainoastaan Sai-
maan laskemista eikä sellaisen kulkuväylän kaivamista, jommoinen ny-
kyinen Saimaan kanava on.

Nykyinen kanava sai alkunsa vasta vuonna 1826, jolloin 13 talon-
poikaa Pohjois-Savosta kävi Keisarin puheilla pyytämässä kanavan kai-
vattamista Saimaan ja Suomenlahden välille. Tästä asiasta antoivat
sitten lausunnon Koskenperkausten Toimikunta, jossa puheenjohtajana
oli kenralikuvernöri Sakrevski, kuin myös Senati. Lausunnossa tun-
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nustetaan hankkeen hyöty, mutta ei luulla riittävän maan varoja sen
toimeenpanemiseen. Keisari puolestaan käski ryhtyä valmistaviin toi-
miin, jotka jätettiin silloiselle koskenperkaus- ja kanavatöiden tarkasta-
jalle paroni Kaarlo RosenkamprPille, elikä ~Koski paronille," joksihäntä
sanottiin*). Tehtyänsä tutkimuksia juuri niillä seuduin, joiden kautta
kanava sittemmin rakennettiinkin, antoi hän lopulla vuotta 1827 asiasta
lausunnon ja kulunkiarvion. Mutta vielä kului kokonaista 18 vuotta,
ennenkuin kanavan rakentaminen lopullisesti määrättiin aloitettavaksi.
Tämä tapahtui keisarillisen käskykirjeen kautta 21 p:ltä syyskuuta 1844,
ja seuraavana vuonna pantiin työt alulle. Koko työ, jonka ylimmäi-
senä johtajana oli ruotsalainen insinöri Eriksson ja jota välistä oli yht'
aikaa tekemässä 3,000 miestä, kesti 11 vuotta, vaikka se vasta vuonna
1858 lopullisesti valmistui ja avattiin yleiselle liikkeelle. Kanavan koko
pituus on, kuten sanoimme, 55 virstaa. Siitä on 30 virstaa kaivettuja loput
luonnollisia järviä. Syvyys on kaivetuissa osissa 9 jalkaa, leveys poh-
jalla40 japinnalla paikottain 90:kin jalkaa. Putous on jokasulussa 9 jalkaa.

Tämä Suomenmaan suurinkanava, jamuutoinkin sen merkillisimpiä
ja tärkeimpiä yleisiä töitä, maksoi yhteensä 12,381,800 markkaa, siis ver-
raten vähän. Alun pitäin oli laskettu kanavan tuottavan vuosittain
312,000 markkaa tuloja, mutta itse asiassa ne ovat olleet suuremmat.
Viime vuonna, jolloin Saimaan kanavasta kulki 3,464 laivaa, tekivät tu-
lot 362,888 m. 66 p.**)

Samana vuonna kuin suuri itämainen sota loppui ja Aleksanteri
II nousi valta-istuimelle, jopa samana päivänäkin kuin Aleksanteri II
kruunattiin Moskovassa, vihittiin Saimaan kanavakin suurilla juhlalli-
suuksilla tärkeään toimeensa. Tämä tapahtui syyskuun 7 p:nä v. 1856.

Sen-aikuinen Wiipurin suomenkielinen lehti ~Sananlennätin" ter-
vehti tätä tapausta muun muassa seuraavilla sanoilla: ~Saimaan kanava
on auaistu. Suomen suurin vesistö on meren kanssa yhdistetty. Suo-
men sivistykselle on tie raivattu. Omilla voimillansa, omalla ah-
keruudellansa on Suomi kanavan valmistanut, joka monien miespolvien
muistissa pysyy ja monille tuhansille hyötyä tuottaa; tämä kanava au-

*) Sama Eosenkampff johti useampia suuria koskenperkauksia jakanavateitä maassa.
Näistä mainittakoon: koskien perkaukset Kokemäenjoessa, Längelmäveden lasku Kaivan-
non kautta, Keltisten kosken perkaaminen, Varkauden kanava 1840 jaKonnuksen kanava
1841. Kaksi viimeksi mainittua kanavaa ne avasivat vesitien Kuopiosta Lappeenrantaan.

**) Mainittuna vuonna kulki Suomen kaikista kanavista yhteensä 17,597 alusta, jotka
suorittivat kanavamaksuja 508,632 m. 71 p.

kasi Suonien itäosalle tien muille maille, se viepi Suomalaisia muiden
sivistyneitten kansojen parveen ja antaa sillä tavoin meidän oppia, vau-
rastua ja hengellisesti sivistyä muiden kansojen kerällä. — — Saimaan
kanava on, niinkuin jokainen Suomen totista tarvista täyttävä kulku-
tien parannus, se virta, jota myöten Suomen kansa soutelee aina suu-
rempaan ja suurempaan arvoon ja ansioon maailman silmissä. — —
Kuopio vesitien alussa, Wiipuri sen lopussa ovat nousevia kaupunki-
loita. Se vanha, virkeä kauppapaikka ja tuo hyvää lupaava Savon pää-
kaupunki, lyövät kättä yli Saimaan ja lupaavat, etsiessään omaa hyötä,
ei koskaan unhouttaa isänmaansa yleistäkään etua. Isänmaan rakkaus
kaunistakoon heidän työnsä ja muistissaan pysyköön se tieto että Suo-
men kansa ja etenki talonpojat ovat kalliin kanavan kustantaneet hei-
dän hyödyksi, — levittäkööt ahkeruutta ja vireyttä ympärinsä ja pois-
takoot raakuuden, laiskuuden ja köyhyyden seuduiltansa."

Juhlallisuudet alkoivat aamulla Räihän sululla, jossa silloinen val-
tiovarain päällikkö von Haartman lyhykäisesti selitti kansalle päi-
vän arvoa. Puhe pidettiin ruotsiksi, mutta lääninhallituksen kielen-
kääntäjä sai käskyn suomentaa osan puhetta, jotta ~rahvas sekä pa-
raadissa seisovat ruotu-sotamiehet sanoja ymmärtäisivät." Senjälkeen
piti Wiipurin provasti Norring täydellisen jumalan-palveluksen suo-
meksi, jonka jälkeen lähdettiin kolmessa höyrylaivassa ja suurissa ven-
heissä Pälliin. Siellä syötiin aamiainen ja von Haartmanin esityksestä
juotiin riemumalja. ~Ja malja tyhjennettiin rajusti hurraten." Tultiin
sitten Juustilaan, jonne sattumalta oli saapunut joukko nuoria ylioppi-
laita matkalla Helsinkiin. ~Kansalaiset laulut, joita nämä Suomeamme
rakastavat nuorukaiset innolla lauloivat, liikuttivat kuulevaa kansaa ja
vaikuttivat paljon päivän oikeaan juhlallisuuteen."

Juustilassa pidettin juhlapäivälliset, joissa oli osallisina noin 600
henkeä. Siellä esitti von Haartman maljan Heidän Majesteteillensa ja
sitten Suomen muistoksi. Maljoja tyhjentäissä ~hurraa huudot olivat
niin kiivaat, että tauota tuskin tiesivät." Kello 8 illalla saapui juhliva
joukko Wiipuriin, joka oli komeasti valaistu.

Suurimman, jospa kamalimmankin, juhlavalaistuksen tänä riemun-
päivänä pani toimeen "Wiipurin vanha linna, jonka torni äkisti syttyi
palamaan. Kaikki mitä tornissa puuta oli, leimusi pian ilmitulessa,
joka pian puhkaisi katonkin, työntäen korkealle öiseen ilmaan valtavan
tulipatsaan. Näin tervehti tämä muinaisen ajan muistomerkki uuden ajan
hanketta Suomessa, paljastaen päänsä ja toivottaen Suomelle uutta aikaa.



W. Holmberg pinxt. G. W. EDLUND. Kustantaja. F. Tilgmann. Kivipaino. 1888.

MAISEMA PIRKKALASSA.





K. W. Ekman pinxt. G. W. EDLUND, Kustantaja. F. Tilgmann. Kivipaino. 1888.

PENTTI LYYTINEN RUNONLUVUSSA,





B.
Lindholm
plnzt.

O.
W.

EDLUND,
Kustantaja.

,F.

Tiltpnann.
Kivipaino.

1888.

SALAPOLTTIMO
LOVISAN

SAARISTOSSA.





B. Reinhold pinxt. G. W. EDLUND. Kustantaja. F. Tilgmann. Kivipaino. 1888.

JUUSTILAN SULUT.







p Myytävänä kaikilla maamme kirjakauppiailla: f.<I ey -*• I
IIII MUISTOSANOJA satanen |
I MUUTAMAIN SIVISTYKSEMME MIESTEN lilU?iUIiÄ h* 1(- • %.I Elämäkertoja. Kirjoittanut SAARA WACKLIN. Suomentanut I. AULEN. |

Kirjoittaneet F. B. y. m. — Kuudellatoista kuvalla. Pahvikansissa 4 Markkaa. Korukansissa 4 Markkaa 75 penniä. |
s*! . •*>w 75 penniä,

j n-., ■ KOTIKUUSEN KUISKEHIA. }
J Valskaarin Kertomuksia. Kertoellut |
I Jutellut Z. Topelius. Suomentanut R. Mellin ja K. Kramsu. theodolinda Hahnsson. • U

5 niidettä. Nid. 21 Markkaa 50 penniä. Sid. 25 Markkaa. Nid. 4 Markkaa 60 penniä. Sid. 5 Markkaa 50 penniä. *| __ ■ &* I
I LAILA ELIAS LÖNNROT. |
| Kuvaelmia Enijan rannikoilta. Elämäkerrallisia piirteitä. 1
li Kirjoittanut AUG. AHLQVIST. |
♦= Kirjoittanut J. A. FRIIS. Suomennos norjan kielestä. . s«
:? _., .„ .. Muotokuvan, käsialan-mukauksen ja 4 puupiirroksen kanssa. &Sid. 3 Markkaa. ' J r r £.
i ——.—*«—.—_ ?5 penniä- |
H ====, ' . «j

*- J!L Mi M&* JkII laot. ' Jim J?gL 9 iir*ii/i/iiir~iiiii/Aki/tAo >2<| .. . Oi . . D . . . ,. HEIKKI H ELMI KANGAS. f|| Uusia Satuja ja Runoja Lapsille, pienille ja suurille. Mmn8. bbro sissala. |
tä 5:llä kuvalla. 132 sivua, Sid. 2 Markkaa 50 penniä. Nid. 4 Markkaa. Sid. 5 Markkaa.

| ■ ~~ |
i MAAMME. NELJÄLLÄ KIELELLÄ. J. L. RUNEBERGILTÄ. |
I Sävelletty 4:Ile miesäänelle ja 1 äänelle pianon säestyksellä. |

1 Markka BO penniä. A



VIHKO 7.

Hinta: I Markka. •—*

Katso kansilehden viimmeistä sivua.'

G. W. EDLUND, KUSTANTAJA.





49

Kuopion kaupunki
Hj. Munsterhjelm.

uhuessamme Savonlinnasta, mainitsimme kuinka Eerik Akselinpoika
Tottfin perustaman Savonlinnan suojassa vähitellen alkoi Savon ava-

räin alojen asutus. Viidennentoista vuosisadan lopulla ei koko Savossa
ollut kuin kolme kirkkoherrakuntaa, mutta jo kuudennentoista satalu-
vun puolivälissä oli niitten luku kasvanut I4:ään. Uuden kaupungin
tarve Pohjois-Savossa rupesi tulemaan yhä tuntuvammaksi, ja kun
vuonna 1775 pantiin toimeen uusi läänijako, — entisten neljän läänin
lisäksi tuli 2 uutta, nimittäin toinen Waasan sekä toinen Savon ja
Karjalan lääni — niin silloin oli uuden kaupungin perustaminen välttä-
mätön ja juuri Kuopion pitäjän kirkolle, jonneviimeksi mainitun uuden
läänin maaherran ja lääninhallituksen oli määrä asettua. Ja näin syntyi
Kuopion kaunis kaupunki. Vuonna 1775 maaliskuun 5 p:nä hyväksyi
Kustaa 111 kaupungin asemapiirustuksen. Kaupungin varsinainen pe-
rustuskirja annettiin ummelleen 7 vuotta tämän jälkeen, nimittäin 4 p.
maaliskuuta 1782. Perustuskirjassa suotiin uuden kaupungin asukkaille
kaikenlaisia vapauksia ja oikeuksia, muun muassa 20 vuodeksi vapaus
kaikista veroista kuninkaalle ja kruunulle. (Kustaa IV Aadolf, joka
vuonna 1802 itse kävi Kuopiossa, pitkitti tämän veronvapauden vielä 10
vuodeksi, siis vuoteen 1812.)

Perustamisestansa saakka on Kuopion kaupunki kasvanut kaikilla
aloilla.

Koulukaupunkina on Kuopio ollut tunnettuna koko Suomessa jo
ammoisista ajoista. Jo vuonna ]788 siirettiin sinne entinen Wiipurin
trivialikoulu, joka oli sitä ennen yhtä mittaa muutellut majaa ja siir-
rellyt sijaa, oltuaan ensin Wiipurissa ja sitten perättäin Savonlinnassa,
Lappeenrannassa, Mikkelissä ja vihdoin Rantasalmella, josta se, kuten
sanoimme, muutettiin vuonna 1788 Kuopioon. — Vuonna 1843 sai Kuo-
pio lisäksi ala-alkeiskoulun jakymnasin, jolloin samalla vanha triviali-
koulu sai nimekseen ylä-alkeiskoulu. — Juhana "Wilhelm Snellmanin
toimesta perustettiin vuonna 1846 yksityinen tyttökoulu kaupungin köy-
hiä tyttölapsia varten.

Seuraavana vuonna perustettiin samalla tapaa yksityinen koulu köy-
hiä poikalapsiakin varten, joka sekin yksityisten lahjoitusten avulla saat-
toi jonkun ajan perästä kehitä ja laajeta ensimmäisestä hyvin vähäi-
sestä alustansa. Nämä viimeksi mainitut koulut muutettiin sitten 1872

alhaisemmiksi kansakouluiksi, joitten ohella perustettiin kaksi ylhäi-
sempää kansakoulua. — Vuonna 18G2 perustettiin Kuopion kuuromyk-
käin koulu ja vuonna 1871 sokeain koulu. — Sittenkuin Kuopion
vanha kymnasi oli muutettu suomenkieliseksi lyseoksi, perustettiin sen
rinnalle yksityinen ruotsinkielinen lyseo. — Tyttölasten opetuksesta pi-
tää Kuopiossa huolta kaksi tyttökoulua, toinen ruotsinkielinen valtion
oma ja toinen suomenkielinen yksityinen.

Kuopion kaupungilla oli ensi aikoinaan käytettävänä vanha Kuo-
pion pitäjän kirkko, joka oli rakennettu vuonna 1722.

Vuonna 1804 alkoiki uuden kivikirkon rakentaminen, mutta Suo-
men sota v. 1808-1809 keskeytti työt, kunnes niihin jälleen ryhdyttiin
sodan jälkeen. Uusi kivikirkko valmistui v. 1815 ja vihittiin juhlalli-
sesti seuraavana vuonna. Tämä uljas temppeli tuli sitten tuomiokir-
koksi v. 1850, jolloin Suomen kolmas, Kuopion, hippakunta asetettiin.

Suomen sota 1808—09 ulotti kamaloita leikkejänsä Kuopioonkin
saakka. Siellä, itse kaupungissa ja sen ympäristöillä, taisteltiin moni
kuuma taistelu, ja sinne ovat Sandelsit ja Malmit liittäneet nimensä
rakkaina muistoina niiltä ajoilta, jolloin Suomenmaa kävi verikasteensa
kautta historiansa merkillisimpään käännekohtaan.

Kauppakaupunkina on Kuopio kieltämättä suurin ja etevin Suo-
men sisämaan kaupungeista. Semmoiseksi se alkoi kohota kumminkin
vasta sitten kuin laivakululle Savon suurilla vesillä oli avattu yhä use-
ampia väyliä, ja parempia ajanmukaisiakulkuneuvoja hankittu. Vuonna
1840 avattiin Varkauden kanava, seuraavana vuonna 1841 Konnuksen
kanava. Samoina aikoina saiKuopio ensimmäisen höyrylaivansa nimeltä

Sittemmin rakennetut uudet höyrylaivat ja vihdoin Saimaan
kanavan avaaminen sekä Kuopion kaupungille suotu ~tapuli-oikeus" ja
oma tullikamari ovat aikaan saaneet semmoisen edistyksen, että tuon-
nin ja viennin yhteinen summa on neljänneksen vuosisadan kuluessa
kasvanut 7 kertaiseksi.

Kuopion historian ihanimpia lehtiä ovat vuodet 1842—49, jotka
olivat merkillisiä ei ainoastaan Kuopion kaupungille, vaan koko Suo-
menmaalle. Ne vuodet ne olivat Suomen kansallisen heräjämisen, Suo-
men keväimen aikaa. Niinä vuosina oli Kuopiossa ylä-alkeiskoulun
rehtorina Juhana Vilhelm Snellman. Kuopiossa hän toimitti ja siellä
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julkaisi aikakauslehtensä ~Saima," ystävä," ~Kallavesi,v ja
~Litteraturblad." Mitä nämä aikakauslehdet ovat Suomessa vaikutta-
neet, sitä ei meidän tässä tarvitse ruveta kertomaan: siksi ovat ne kyllä

tunnetut. Onnellinen vaan se kaupunki, joka moisena aikana on mointa
miestä saanut omaksensa sanoa!

Lohipato Wuoksessa,
A. von Becker ja B. Lindholm.

Monikahdoisa paicoisa on vesi aleman itzensä laskenut,
nijn että carit ia vahat, iotca ovat olleet ennen veden alla,
ia eij yxikän nijtä tietänyt, ne nyt näkyvät ja seisovat cor-
kiana vedestä, ia cusa ennen on ollut vesi, sijnä nyt ovat nij-
tud ia cangared, ia cusa ennen ovat olleet cosket, sijnä on
cuiva, ia nyt cosket ovat sijnä, cusa eij ikänäns ole coskea
ennen ollut.

Eerikki Soiiolainen Postillansa esipuheessa v. 1G25.

karttaa katseltaessa — ja suotava olisi, että lukija su-
vaitsisi lukea tätä kartan avulla — nähdään, kuinka Saimaa, kerättyään
syliinsä kaikki Savon ja Karjalan lukemattomat vedet, vihdoin koilli-
sesta nurkastaan lähtee purkamaan vesiänsä Wuoksen mahtavaan vir-
taan, katkaisten heti ensi työkseen Salpausseljän. Muodostettuansa
sitten ensin muutamia pienempiä koskia, leviää se 190 syltä avaraksi,
mutta joutuu sitten äkisti ainoastaan 23 sylen levyiseen kalliosolaan
ja synnyttää Imatran putouksen, syösten siitä pyörryttävällä vauhdilla
ISB tuhatta kannullista vettä sekunnissa eli G77 miljonaa kannua joka
tunti. Pauhattuaan Imatrassa lähes virstan matkalla ja oltuaan erin-
omaisen kiivaskulkuista vielä pari peninkulmaa sekä useampia koskia
muodostettuaan, kulkee se Jääsken kirkon ohitse ja tyyntyy tyynty-
mistään, kunnes Antrean kirkolla laajenee järveksi, joka paikoin on
peninkulman levyinen. Wirrattuaan yhä edelleen kaakkoa kohti kape-
nee se jälleen, synnyttäenPaakolan kosken ja, kulkien järven tapaisena
Muolan jaWalkjärven pitäjien kautta, kääntyy pian suoraan itää kohti,
sekä joutuu vihdoin kapealle Kiviniemen kannakselle.

Pysähtykäämme hetkeksi tähän.
Kiviniemen toisella puolen alkaa pitkullainen, ensin itään ja sitten

kaakkoon ulottuva, Suvannon järvi, jonkakoillisella rannalla on Sakko-

lan pitäjän kirkko. Wuoksen, Suvannon jaLaatokan väliset yhdistykset
eivät nykyjään ole samat kuin ennen vanhaan. Muinoin oli nimittäin
Suvannon järvi paljoa avarampi kuin nyt ja asui b x j2 jalkaakorkeam-
malla naapuriansa "Wuosta. Laatokasta sitä eroitti ainoastaan 200 jalkaa
leveä Taipaleen kannas, mutta tätä estettä se ei ollut saanut tieltään
raivatuksi, vaan laski vetensä Kivisalmen kannaksen kautta ~Wuokseen.

Seuratessamme jälleenWuoksen kulkua kartalla, näemme, kuinka
se, juostuansa ensin kaakkoa ja itää kohti, Kiviniemen kohdalla äkisti
kääntää suuntansa luoteesen, sittenpohjoiseen ja vihdoin koilliseen Py-
häjärven ja Räisälän pitäjien kautta, kunnes se, väsyneenä pitkistä
kiertomatkoistaan, kahdesta suusta laskee Käkisalmen kaupungin koh-
dalla Laatokkaan.

Tämmöinen oli Wuoksen monimutkainen kulku ja Suvannon jär-
ven yhtyminen siihen vanhoista ajoista saakka hamaan vuoten 1818.
Mutta silloin nousi vesi Suvannossa kevältulvain aikana erin-omaisen
korkealle ja tulvasi yli Taipaleen kannaksen, jonka se vihdoin touko-
kuun 21 p:nä kokonaan murti rikki, raivaten siten itselleen uuden tien
läheiseen Laatokkaan. Tästä mullistuksesta oli seurauksena se, että
vesi Suvannossa laski kohta 20 jalkaa ja jonkun ajan perästä vielä
5 jalkaa, niin että Suvanto, joka ennen oli ollut b 1 jalkaa ylempänä
Wuosta, tuli nyt olemaan 191/2 jalkaa alempana sitä. Tämä tapaus se
myös teki lopun Wuoksen jaSuvannon ystävyydestä. Wuoksi nimittäin
ei enää voinut käyttää hyväksensä Suvannon entistä lasku-ojaa, vaan
jätti ystävänsä kulkemaan yksinänsä Laatokkaan Taipaleen jokea myö-
ten ja kulki itse puolestansa, myöskin yksinään, äskön puheena ollutta
pitkää matkaa vanhan Käkisalmen luokse.

Tärkein seuraus tästä luonnonmullistuksesta oli se, että asukkaat
Suvannon ympärillä saivat äkki-arvaamatta runsaissa määrin lisää hei-
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nämaita, jota paitsi he pääsivät kärsimästä niitä vahinkoja, mitä kevät-
tulvat olivat heidän rannoilleen tähän saakka usein tehneet. Tällainen
lisämaiden saaminen ja tulvavahinkojen välttäminen oli muutoin ollut
puheena jo ennenkin. Niinpä kerrotaan, että Sakkolaisilla jokuusi vuotta
ennen oli ollut keskustelua ensin Suvannon ja sittemmin Wuoksenkin
laskemisesta Taipaleen kautta. Tämä tuuma kaiketi lienee antanut
aihetta siihen puheesen, että Sakkolan talonpojat kaikessa hiljaisuu-
dessa olivat Taipaleen kannasta kaivelleet ja kaverrelleet, kunnes Su-
vanto vihdoin itse vesivoimallaan täydensi tämän kaivamisen. Toiselta
puolen kerrottiin tästä talonpoikain «hiljaisesta työstä" varmana asiana;
sen-aikuisissa sanomalehdissäkin on siitä mainittu.

Oli nyt miten oli, Suvanto se vaan ei enää huolinut Wuoksen
seurasta, vaan avasi itsellensä suoremman tien Laatokan ~mereen". Mutta
tähänpä ei asia päättynytkään. Kun kerran Savanto oli onnellisesti las-
keutunut ja hyötyä tuottanut maan-omistajille, ruvettiin ajattelemaan
Wuoksenkin laskemista suorinta tietä Laatokkaan, ja tämä suorin tie oli
luonnollisestikin Suvannon kautta, josta sitä eroitti ainoastaan 1/i virstan
levyinen Kiviniemen taival. Mutta kappale hyväkin kului aikaa, ennen-
kuin tämä tuuma saatiin toteutumaan: menihän siihen lähes 40 vuotta.

Maaliskuussa v. 1856 tulikin Majestetin käsky Wuoksen laskemi-
sesta Kiviniemen kautta. Työhön ryhdyttiin kohta, ja niinpä viimeinen

sulku, joka esti Wuoksen laskua Suvantoon, avattin juhlallisesti 17 p:nä
syyskuuta 1857.

Pääaatteena tämän suuriarvoisen työn toimittamisessa oli se, että
ihmiskädellä niin sanoaksemme vaan pantiin työt alkuun ja annettiin
luonnon itsensä täydentää ne. Niinpä Kiviniemenkin kannakseen kai-
vettiin rinnakkain useampia pienempiä laskuojia; näihin päästettiin
sitten vähemmissä määrin vettä "Wuoksesta, jakoska maanlaatu kannak-
sessa kauttaaltaan on löyhää hiekkamaata, niin kaivoi vesi omalla voi-
mallaan näitä ojia kasvamistaan ja alapuolelta yhä leveämmiksi, vie-
den mennessään irtihuuhtomansa hiekan ja kivet. Täten kasvoi-
vat ojain seinämät kasvamistaan, kunnes vihdoin ~Wuoksi päästettiin
täydellä voimallaan ojiin ja silloin kukistuivat mainitut seinämät ja
yksi ainoa avara väylä jäi veden kulkea. Ei tämäkään seinämäin ku-
kistuminen tapahtunut yhdessä silmänräpäyksessä, mikä olisikin syn-
nyttänyt vahingolliset äkkitulvat Suvannon rannoille, vaan kului siihen
melkoisesti aikaa.

Näin sai nyt Wuoksi suoremman tien Laatokkaan. Sen entinen
väylä ei jäänyt tosin ihan kuiville, vaan mataloittui kovin. Niin ei
Käkisalmen linnakaan enää saarella sijaitse, kuten ennen, vaan asuu
kuivalla maalla.

Lovisan kaupunki.
O. Kleineh.

piskuinen kaupunki on yksi noita »hiljaisia maassa", joista
suuri maailma ei suuria tiedä. Suomenlahden rannalla se seisoo ja sen
gotilais-stylinen kirkko ja somat talot jakuuluisa kylpypaikka tuuheine
puistoineen hymyilevät niin viattomasti ja kauniisti, kun päivä sen ik-
kunoissa iloansa pitää ja meren maininki sen rannoilla keinuu.

Ison-Wihan hirmuinen koetuksen aika päättyi Uudenkaupungin
rauhaan vuonna 1721. Eauhan ehdot olivat tosin kovat, mutta kun
ajattelee, että koko Suomenmaa oli ollut vihollisen vallassa kokonaista
kahdeksan vuotta, niin täytyy kummastella, että Ruotsi nyt niinkään
paljon sai takaisin kuin se todella sai. Wenäjä suostui nimittäin pit-

käin keskustelujen kautta antamaan takaisin muun Suomen, pidättäen
itselleen (paitsi Liivin, "VViron ja Inkerin maata) Käkisalmen läänin ete-
läisen osan sekä Wiipurin linnan jakaupungin. Warsinkin suuren
haitan teki tämä Suomenmaan paloitus Pohjois-Savon ja Karjalan kan-
salle, jolta nyt oli suljettu entiset kauppatiet: Laatokka ja Wiipuri.
Tämän epäkohdan poistamiseksi siirrettiin Wiipurin kaupungin tapuli-
oikeus Wehkalahden kauppapaikalle, josta nyt tuli Haminan kaupunki.

Parinkymmenen vuoden perästä joutui Suomi jälleenWenäjän val-
taan. Tämä ~Pikku ~Wihan" aika päättyi vihdoin Turun rauhaan v.
1743, jossa yhäkin suurempi palanen Suomenmaata joutui ~Wenäjän
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omaksi. Läntiseksi valtakunnan rajaksi tuli nimittäin Kymi, niin
että Haminan kaupunki (kuten Lappeenranta ja Savonlinnakin) tuli
kuulumaan Wenäjälle. Turun rauhanteon kautta tuli itäisen Suomen
tila entistänsä tukalammaksi, se kun oli menettänyt sekä kauppansa
että puolustuksensa pääpaikat. "Warsinkin sai kauppa ankaran iskun,
koskei koko Kyminkartanon läänissä ollut ainoatakaan kaupunkia.
Sentakia perustettiin v. 1745 Haminan sijaan uusi kaupunki Pernajan
pitäjään, nimeltä Degerby, joka seitsemän vuotta myöhemmin sai kun-
nian tulla kuningattaren Lovisa Ulrikan nimikoksi, saaden nimekseen
Lovisa.

Tämä oli Lovisan kaupungin synty.
Kaupunki oli ensi alussa määrätty samalla myöskin rajalinnaksi,

mutta pari vuotta myöhemmin rakennettiin sen edustalle Svartholman
linna. Kaupunki kasvoi verraten nopeasti ja oli tämän vuosisadan
alussa parhaimmillaan. Siihen vaikutti sekin seikka, että Karjalan ja
Savon kauppa suureksi osaksi kävi Lovisan kautta. Savon oma kau-
punki, Kuopio, ei nimittäin päässyt oikein varttumaan ennenkuin laiva-
kululle Savon vesillä oli avattu parempia väyliä.

Paja lähellä Turkua.
R. W. Ekman.

Seppä syöpi selvän leivän,
Selvemmän sepän emeiltä.

Suomalainen sananlasku.

— minäkö? No minä oun oikiistaan ihan sieltä Savon-
moan syvämmestä, oikein niinkuin alakuja, vaan kyllähän sitä on tullut
moalimoo reissutuks jos johonnii päin. Minn' oun käynnä Sortavalat,
Käksalamet, Kaijaanit ja pistäittiin sitä yhen kerran Oulussakkii ja
sitte toassii Porrii ja tällä kertoo piti käyvä neät teällä vanahassa Tu-
russakkii."

Näin haasteli pajassa Eäsänen, rahtimies, joka oli tullut sinne
pyöräänsä korjuuttamaan. Näin hän haasteli, ja mielihyvällä kuunteli
sepän opinpoika sekä hänen vilkasta puhettaan että kummallista mur-
rettaan. Itse seppä kuumenteli kankea ahjossa, kuunnellen hänkin
kaukaisen kuormurin pakinata.— ~No mahraks Suamenmaas olla näin nättei kaupunkei mondaki
kui tää meirän Turkku on?" kysyi poika.

—•~Kyllähän tea on helekkunan korree, teakin tea teijan kylä;
kyllä teällä kelepoo ellee."—• ~Mikääs miähen nimi on?" kysyi seppämestari.

— ~Jaa miehenkö?"

— ~Niin am."
r Niin . . . tuota . . . mittees työ nyt oikein meinootte, niinkö

jotta minun nimmein mikä on?"

— ~Niin teirän justiin."— ~No Eäsänenhän minn' oun, Pekka Eäsänen."

— ~Onks Eäsänen reissunnu siäl Möhkön pruukil kans ja?"
— ~Ihan kolome kertoo, viime talavena viimeks."
— »Misääs se ny onkan taas? Eiks se oi siäl am Eyssätte maan

rajal?"
— ;,Ilamantsin pittäässä se on, se Mohkön ruukki. Mitenkäs työ

sitä kysyjä?"
— ~Niin, mä meinasin vaan et mahrasiks se Eäsänen tunte siäl

yks seppä, kut on Huusperi nimeltäs?"

— ~Huusperiako? No miks enkäs minä sitä tuntis! Tunnenhan
minä tokkiisa Huusperin."— ~Niin, se oi täs kaks vuatta sitte tääl Turuus sepän tyäs laeva-
varvis. Se on yks hyvä seppä.".— ~No kerrassaan. Se sittfon seppä se, ihan Ilimarisen sukkuu
vissiinnii."— „Kenen sukku?"— )!Ilimarisen sukkuu se mies on."



53

— ~Kukast se miäs oi?"
— ~No ettenkös työ ole sitä kuullu? ~Wbi tokkiisa! No sehän

se olj se Suomenmoan mainio seppä, se justiisa, joka sitä Sampoakkii
takoa kalakutteli."

— ~Mikääs se Sampo sitten oi? Kyl mä tiärän yhren Sammon
ja, mut se on vaan yks valkkelaeva, kut teke reissui Nandalii."

— ~No Sampo neät se olj sellainen konstimylly, joka ihestään
jauho mitä voan miel millonnii tek'. Wäinämöinen neät kun menj
Pohjolaan tytärtä kossiin . . ."— ~Mitääs se ~kossii" on?"— ~Kossiiko? Mitenkäs mies teällä sitte muijan soa, jos ei sitä
kosi ensinnäi. Kosimaanhan sitä manna pittää; ei ne tytöt ihestään lähe."

— B Jasso, se on sit niin pal kuin friijaamaan."— ~No vaikka riijoomaan. Niin, ~Wainämöinen kun läksi sitä
Pohjan tyttöä riijoomaan, niin emäntä siellä paikalla sanoa tokasoo:
elekee työ luullakkaan, jotta täältä tyttö iliman Sammotta lähtöö.
Ohoh! ■— No älähän huoli. ~Wäinämöinen ihe ei osanna takkoo, vaikka
heän muuten olj niin viisas ja nerokas mies. Männööki sentakia Ilima-
risen paijaan ja ala pyytee häntä, jotta neät lähtis sitä Sampoa teke-
mään. Seppä se ei ois kehanna niin pitkään matkaan männäkkään,
mutta kun toinen pyytee jarukkoiloo, jotta lähe nyt hyvä mies, niin
sannoo seppä, jotta no jos tuota nyt sitten vaikka lähtiskii. Kulukoo,
kulukoo, aijoo ryttyyttee, jo tulloo sitte viho viimen Pohjolaan. Emäntä
kohta kysymään: Osoottokos työ Sampoa takkoo ? Ilimarinen sannoo:
eihän tuota nyt tiijä; koittoo pittee. Mänj tuosta paijaan ja ala takoa
kalakutella. Mutta eipäs väinkään se Sampo niin heleposti syntynä.
Hoho! Siinä sitte pit olla palakeen veäntäjee! Siihen kuhuttiin talon ren-
git ja piiat ja mökkiläiset ja muonamiehet ja läksiimet ja kaikki. Olj
siinä elämee! No tiettyhän se onnii, jotta ei se Sampo niin yhessä
ruppiimassa tullutkaan valamiiks. Toista se olj kuin tuo pyörän paik-
kuu."

Räsänen naurahti sukkeluudelleen japani piippuunsa. Mutta seppä
sieppasi kiivaasti raudan ahjosta — näytti melkein kuin hän olisi jos-
takin suuttunut — ja alkoi tavattoman kiivaasti takoa. Räiskien lente-
livät säkenet ympäri pajan, usein melkein kokonaan kietoen uljaan se-
pän säihkyvään verhoonsa. Kotvan kuluttua pistettiin rauta uudelleen
ahjoon jaRäsänen jatkoi:— ~Niin . . . Kokonaista kolome viikkautta siinä jyskittiin jateu-
vuttiin, mutta tulipas kuin tulikii se Sampo viimen valamiiks. No,

sannoo seppä ja pyyhkii ohtaasa, tuoss' on nyt Sampo, ja jos ei se
kelepoo, niin sittehän on kumma. — Ja kumma se ois ollunnai, kun
kalu olj sen sorttinen, jotta siinä olj kolome myllyä: yks tek jauhoja,
toinen suoloja ja kolomas puotti rahoja: ei muuta kuin veännä tappia
voan, niin herui minkä tahto. No emännälle tuosta hyvä mieli, tietty
se, ja niin loahattiin Sampo korkiille vuorelle ja pistettiin vuoren sis-
sään ja siihenkös sitten lukkoo ja salapoo etteen, jotfoikein! . . . No
älähän huoli! Seppä kahtoo ja kahtoo, jotta tulihan sitä kalu hyvän
puoleinen ja on sitä tytärkin korree ja hyvän luontonen, niin — eipäs
muuta kuin ala' pyytee tyttöä pappilaan . . . No olj se tuollainen rii-
joominen vähän niin ja näin, manna vain jakoittoo ottoo toisen om-
moo!"— ~No?!" kysyi opinpoika kovin uteliaana. ~Saiks se Wäinämöi-
nen sen nikan?"

— ~Eihän siitä mitä läntenä; rukkaset annettiin korreesti sepälle:
elä tunge toisen tielle. Evästä pantiin kuitennii konttiin ja soatettiin
mies pellon veräjälle astikka."

— ~Se oi laakommist se," mörähti mestari ja tempasi jälleen rau-
dan ahjosta ja rupesi takomaan.

— ~Kyl mar se Wäinämöinen sit sen nikan vihron sai kans ja?"•— ~Elekeeppes luulla, jotta se seppä niin hevillä perree anto.
Wielä se toisennii kerran reissus' Pohjolaan ja ala toas pyytee tyttöä.
Mutta silloin Pohjolan emäntä panj niin juluman kovat ehot, jotta ois
siinä toinen mies jo takaperot tehnä, mutta Ilimarinen se puski peälle
voan eikä hellittänä, ei se poika hellittänä. Ensinnäi pit hänen kyntee
pelto, jok oi täpö täynnään sylen ja puolentoista pitusia keärmeitä.
Ei seppä mokomasta säikähtänä, mänjhän vain paijaan ja takoa tekas
ihelleen oatran kullasta ja hoppiista, pist pitkävartiset rautaset soap-
paat jalakaan, ja pian siinä vaot synty."

— ~Mut kuins ne harjat siin pääs kulkkema?"— ~Jaa mitkä herjat?"
— ~Ma meinasin vaan, et eiks se kyntäny härjätte kans?"
— ~Härjätte kans . . . Jaa niin, ettäkö härkiä? ... Ei siellä hä-

rillä kynnetty, niinkuin teällä päin välistä näkköö. Hevonen hänel
olj ja hyvä, oikein kilipä-hevonen ja se manna vilisti sellaista kyy-
tiä, jotta ei siinä keärmeet muuta kuin lotkahteli vain oikiille ja vasem-
malle. No älähähän huoli! Tulloo seppä tuppaan. Jo on sannoo,
peleto kynnetty; passaisko teiän manna kahtomaan, vaikka kyllä se
kahtomatakkii on hyvä. Ja sannoo toassiissaan: jokosmannaan kuuluu-
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tos-kirjaa hakemaan? — Mutta Pohjolan emäntä ei neät ois antana
tytärtee, niin sannoo . . . Niin, mutta mittees haan sanokaan? . . . Toi-
seks ehoks panj, sennii ämmä, mutta mittees kummoo se olj? . . . Ka-
hos kun en muistakkaan . . . Mutta jottain se olj hyvin kovvoo."

Tällä välin oli seppä, tuon tuostakin kalkutuksillansa keskeyttäen
Räsäsen kertomusta, saanut pyörän korjatuksi.— ~Kah, jokos se nyt on valamis?" huudahti Räsänen, joka vilk-
kaan kertomisensa aikana ei ollut huomannutkaan, kuinka pian aika
kului. — ~Kyllä sen Huusperin hyppysissä kalu välleen syntyy, mutta
melekein työ outta vielä näppärämpi kuin haan."

Seppä myhähti tuommoisen tyytyväisyyden myhäyksen, jommoisen
me muutkin enemmän tai vähemmän selvästi myhähdämme, äkisti kuul-
tuamme meitä kiitettävän. Odotettua tai toivottua kiitosta osaamme
me ottaa vastaan paljoa suuremmalla mielenmaltilla, osaamme silloin
näyttää erin-omaista kylmäverisyyttä, ikäänkuin kiitos ei koskisikaan
meitä, vaan jotakin muuta, esimerkiksi ministeri-valtiosihteriä. Mutta
kun joku Räsänen meille sanoo ihan äkkiarvaamatta, että me olemme
vähän näppärämmät kuin Huusperi, niin emme osaa olla totiset.

Mutta se, joka ei tuntenut tyytyväisyyttä, oli opinpoika, nähdes-
sään Räsäsen rupeavan tekemään lähtöä. Ilmarisen urotyöt uhkasivat
jäädä puolitekoisiksi, ja se olisi ollut harmillista se.— ~Mist ihmest se Eäsänen semmotto juttu on kuulin?"

— ~Jaa siitäkö Ilimarisesta vai?"
— »Niin am."
— ~Kuuloohan sitä reissuloillaan jos mittäi tarinoo, ja pitäishän

se olla kirjakin sen sorttinen, missä sitä lukkoo Ilimarisesta ja Wäinä-
möisestä ja monesta muusta."

— nMikäst kirja se olis?"
— ~Kalevalakshan ne sitä sannoot."
— ~Mahrasiks sit olla tääl meirän kaupungin kirjastos, kut on

siäll kansakoulutte talos? Mestar! Saisinks mä mennä tiarustama sit
tän ehton?"

— ~Mä meinasin justiin sanoo ett samensit. Saishan sitt lukke
lystiksens."— ~No mä menen ihan vissiste."

Warkauden tehtaalla.
Hj. Munsterhjelm.

Juotiin kahvia, jäi por ot jäljelle (Porovesi), mentiin
sitten onkimaan (Onkivesi), saatiin paljo kaloja (Kallavesi),
sitten rupesivat pojat tekemään toisillensa kaikenlaista koi-
ruutta (Koirusvesi), kunnes vihdoin kaikki nukkuivat
(Unnukkavesi), mutta silloin tuli pahoja ihmisiä, jotka va-
rastivat kaikki kalat (Warkauden koski), ja niin meni se
suuri haukikin sitä tietään (Haukivesi), mutta kun kotia
tultiin ilman kaloja, niin enok o s rupesi torumaan (Enon-
vesi) !

KOULUPOIKAIN MUISTONHELPOTUSTA.

Vot arkauden rautatehdas ja konepaja sijaitsee Warkauden kosken
varrella, jonka kautta suuriKallavesi purkaa vetensä Haukiveteen, s. o.
Saimaasen, koskapa Haukivesi on jo samalla korkeudella merenpinnasta

kuin varsinainen Saimaakin, nimittäin 255 jalkaa. (Kallavesi sitä vas-
toin on 275 jalkaa ylempänä merenpintaa.

Warkauden tehdas, suurempia maassamme, perustettiin jo niinä
aikoina kuin Savon vesillä kulkuneuvot olivat verraten huonot, nimit-
täin jo vuonna 1815.

Tehtaan perustajana mainitaan joku paroni "Wrede. Tehtaan omis-
tajina sanotaan sittemmin olleen erään Tigerstedfin (Adolf Wilhelm?),
sen jälkeen Längman'in ja Wahl'in. Nykyjään on tehtaan omistajana
toiminimi Paul Wahl ja kumppani.

Nykyjään kuuluu Warkauden tehtaasen: konepaja ja valinpaja,
valssilaitos kankirautaa ja levyrautaa varten, (kaikki nämä ottavat tak-
kirautansa Salahmin ja Jyrkänruukeilta lisalmen pitäjässä), höyrylaivan
veistämö, kaksi suurta sahaa ja mylly. Viime aikoina on "VVarkauden
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konepaja saavuttanut yhä suurempaa mainetta. Suurin osa Saimaalla
kulkevia höyrylaivoja (noin 100) on rakennettu Warkauden veistä-
möllä ja talven aikana on se täynnään sekä korjauksen-alaisia että
uusia tekeillä olevia suuria ja pieniä höyryaluksia. (Ensimmäinen siellä
noin v. 1860 tehty höyryalus oli nimeltä .Alku".)

Koko tätä suurta laitosta kaikkine sen monine osineen käyttää "Var-
kauden mahtava koski, jossa on laskettu olevan noin 10000 hevosvoimaa.
Putous koskessa on 18 jalkaa. Työvoima on AVarkauden tehtaalla kes-
kimäärin 1000 henkeä.

AVarkaus kuuluu oikeastaan Leppävirran pitäjään, mutta muodostaa
oman eri seurakunnan, jossa on yhtä paljon asukkaita kuin monessa
pikku kaupungissa, nimittäin seurakunnan kirjoissa kappale toista tu-
hatta ja työkirjoilla muutama sata. Tehtaalla, jolla on oma pappinsa,
ja kansakoulunsa, asuu lääkäri ja sijaitsee apteki, postikonttori ja len-
nätinlaitos, ja kun vielä ottaa lukuun, että se on suuren liikenneväylän
varrella, niin on sillä niin muodoin kaikki ainekset, mitä tarvitaan
uudelle kaupungille Suomessa.

Imatran niska,
B. Lindholm.

Min ihmissydänkin on tuima koski;
Syvyydessään on pyörre pauhaamassa,
Ja vaahto, vapistus on vaivoissansa.

Yejö Koskinen.

kuukautta sitä oli puuhattu, ja nyt se vihdoinkin oli tapah-
tunut.
Jo viime pääsiäisenä oli asia pantu alkuun, siten nimittäin, että

tilan-omistaja, herra Sippari, olipappilan vieraspidoissa maininnut aiko-
vansa nuoren rouvansa, provastin tyttären, kanssa lähteä vähän Itä-
Suomeakin katsomaan, käydä Punkaharjut, Saimaan kanavat, Imatrat
ja sitten Wiipurista kiertää meritse Helsinkiin ja sieltä sitten rauta-
teitse jälleen hiljaiseen Hämeesen. Ensi alussa muut toivottivat heille
onnellista matkaa, mutta sitten oli provastin toinen tytär, Katri, ar-
vellut, että mitäpäs, jos hän lähtisi mukaan. Siihen oli vanha Sanna
täti sanonut: ~no sinulla nyt on aina tuommoisia ekstravaganseja!"
Mutta miten siinä nyt keskusteltiinkaan, niin tuli Sanna täti siihen
päätökseen, että kyllä se sentään olisi julmasti hauskaa teille nuorille
nähdä omaa maata muuallakin, ja lisäsi siihen, että ellei muut lähde
Katrin seuraan, niin kenties hän ottaisi sen vaivan päällensä. Tuo
herttainen, hyvä täti! Mutta entäs Elma, nuorempi sisar! Eiköhän
hänen, tyttö paran, tulisi hyvin ikävä jäädä kotia? Elma parka!
Tahtoisitko sinäkin tulla mukaan? — Elma lapsi punastui pelkästä
ilosta ja vastasi jotakin sinnepäin, että eihän sentään kaikkien sovi läh-

teä, sillä se maksaa niin paljon, ja talokin jää ihan hoitoa vaille. — Hui,
hai! Kyllä mamseli Mynttinen talon hoitaa niinkuin ennenkin, esi-
merkiksi silloinkin kuin kaikki kävimme häissä Kalvolassa. Kyllä
Elman pitää tulla mukaan! ... Ja Elma se oli niin onnellinen!

Sen koommin ei pappilassa paljoa muusta puhuttukaan kuin ensi ke-
sän retkestä Imatralle j. n. e. Kletuksen päivänä oltiin nimipäiviä viettä-
mässä maakauppiaan Kletus Simolinin luona, ja siellä tietysti otettiin
sama asia puheeksi. Simolin kuunteli ensin kylmäkiskoisesti ja sitten
hän kuunteli lämpimästi javihdoin hän kuiskasi pari sanaa vaimollensa,
joka heti aivan ääneensä huudahti: ~No mutta kuinka sinä olet hyvä,
Simolin! Kuka olisi voinut uskoa!" Ja nyt puheli herra Simolin
Sanna tädille, että tokkohan Sanna luulisi, että heidän, nimittäin Ama-
lian ja hänen, sopisi yhtyä heidän seuraansa, jotta . . . Sanna täti
keskeytti hänen puheensa, huudahtamalla Katrille, että Simolinin her-
rasväki lähtee myöskin, — minne, se oli itsestään selvä, sillä ensi ke-
sänä ei kukaan viisas ihminen olisi muuanne voinut lähteäkään kuin
Imatralle, Punkaharjulle j. n. e., j. n. e. Vastaukseksi hyppäsi Katri
istuviltaan ja meni Simolinin rouvan luokse, suuteli häntä ja taputti ja
sanoi, että Amalia on erin-omaisen herttainen.

— ~Ja Kletus kanssa," lisäsi Amalia.— ~Ja Kletus kanssa," vahvisti Katri.
Matkustuksen into oli vallannut nyt jo monta henkeä, mutta yhä

useampia uhreja se oli vaativa.
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Vappuna oli vanha provasti oikein hyvällä mielellä, ja eiköpäs
hänen vaan pistänyt päähän illallisella virkkaa leikillään näin:— „Kyllähän te tässä matkoja vaan puuhaatte aamusta iltaan,
mutta mitäs te sanoisitte, jos mamma ja miuä tulisimme mukaan?"

Provastia oikein nauratti tämä ~pila". Mutta pilasta tuli lopulta
totta. Katri ja Sanna ottivat provastia sanasta kiinni, ja provasti oli
pahemmassa kuin pulassa, niinkuin ylipäänsä jokainen on, kun iloinen
Katri ja puhelias Sanna oikein hänen kimppuunsa käyvät. Ja kun
sitten vielä herrat Sippari ja Simolin tulivat naisille avuksi, poistaen
pienimmätkin epäilykset käytännöllisistä vaikeuksista, niin oli provasti
voitettu.

Ja niin he nyt eräänä kauniina heinäkuun päivänä olivat Imat-
ralla.

Ellei tälle merkilliselle kertomukselle suotu tila olisi niin ylen
niukka, niin minä kertoisin matkan valmistuksista, kertoisin kuinka
Sanna täti sai Simolinin kanssa tehdä varsinaisen matkan Tampereelle,
josta tuotiin kangasta ja pitsiä ja nauhaa. Kyllähän Simolininkin puo-
dissa oli kangasta ja pitsiä ja nauhaa, mutta ei ollut sellaista, joka
olisi ollut soveliasta Imatran-matkaa vasten. Niin, ja sitten minä ker-
toisin eväitten valmistuksesta ja kuinka vilkas keskustelu kerran syn-
tyi siitä, sopiiko muka Imatran-matkalla omaa evästä lainkaan käyttää,
ja kuinka provastin ja Sanna tädin mielipide tässä voitti, ja se mieli-
pide kuului näin: nellen minä saa syödä ja juoda missä hyvänsä mitä
hyvänsä milloin hyvänsä, niin jopa sitten!" Ja vielä minä kertoisin,
kuinka Imatran hotelli ensin hirvitti luullulla kalleudellaan ja kuinka
Kletus Simolin ensimmäisenä uskalsi lähestyä passaria, sanoen: ~suokaa
anteeksi, mutta olisiko se mahdollista saada yhdeksän kuppia kahvia.
Me olemme kaikki provasti Salosen perheesen kuuluvia", ja kuinka
passari, heilauttaen pyyhinliinaansa, pyörähti kantapäällään ja sanoi:
~yhdeksän kaffe, ja-ha!" Niin, kaikista tällaisista hauskoista seikoista
minä kertoisin, mutta tilan ahtaus estää.

He olivat käyneet Imatran pääputouksella ja olivat vähitellen siir-
tyneet sen niskalle. Täällä tuon mainion kosken vaikutus ei enää ole
niin valtava; täällä jaksaa mieli sukeutua jo miettimisiinkin.

Provastin rouva, Sanna täti jaElma olivat ryhtyneet pakinoille
kohteliaan venäläisen herran kanssa, joka sujuvalla franskankielellä
kertoi, kuinka muutamia vuosia sitten pääputouksen yli oli laitettu
hinauskone, jonka avulla kuka hyvänsä, ken vaan uskalsi, sai kulkea
Imatran yli korissa ja siten riippua ~taivaan ja maan välillä." Naiset
kuuntelivat tämmöistä hirmuista asiaa pelvosta kutistuvin sydämmin.
Sanna täti, joka jo suurissa määrin oli unohtanut franskankielen, oikein
huudahti:— ~Aggreable!"

Herra Sippari, totinen ja perki käytännöllinen mies, selitteli vai-
mollensa kuinka ääretön voima Imatrassa menee hukkaan joka silmän-
räpäys jakuinka lukemattomia tehtaita voisi syntyä tänne hyödykseen
käyttämään tätä suunnatonta voimaa. Mutta hänen vaimonsa pani tä-
hän kiivaan vastalauseen, sanoen, että koko tämä mahtava luonnon il-
miö silloin menettäisi kaiken hurmaavan ihanuutensa.

Kletus Simolin oli täynnä ihastusta ja samoin Amalia rouva.
— „Amalia!" sanoi Kletus. jos laulaisimme: ,Mun täy-

tyy laulamani'?"
— ~Laulakaamme", sanoi Amalia rouva.
He aloittivat, mutta laulu keskeytyi Imatran kohinaan ja päättyi

Amalia rouvan kiitolliseen vakuutukseen:
— ~Kletus! Kuinka hyvä sinä olit, kun keksit tämän herttaisen

matkan!"— ~Entäs sinä sitten!" vastasi onnellinen Kletus.
Mutta kosken partaalla seisoi provasti tyttärensä Katrin kanssa.

Ääneti he katselivat vimmastuneita kuohuja, jotka pyörryttävällä vauh-
dilla riensivät heidän ohitsensa.
■— ~Isä", virkkoi viimein Katri; „tuossahan on palanen ihmis-
elämää."— ~Niin on", vastasi provasti. ~Tuossa on ibmissydän kaikkine
himoineen ja taisteluineen. Noin sekin riehuu ja intoilee, mutta usein,
voi kuinka usein, sen riennot ovat kuni kylmää usmaa vain, joka tuosta
koskestakin nousee. Tyhjää usmaa vain."— ~Isä!" jatkoi Katri. BEikö ihmissydän koskaan tyynny?"

— „Tyyntyy, lapsi, kun se saa oikean rauhan."— ~Missä, isä?"— „Jumalassa."
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