










Laulu- jasoittojuhlanalkajaisetTampereella.



Kansanvalistusseuran kalenteri1889.

IhnetsllS touoftferta.

Helsingiösä 1888.
KansamvaliotuZ-seurnn kustantama



Helsingissä 1888.
äSeiltti ju Wööi'in oja!et)t)tiim firjopaiuoSja.



Meikkien ja lyhennysten selityksiä.
O Aurinto, © Uusi hui. 5 Ensimmäinen neljännes. G Täysi-

tuu, i Wiimeinen neljännes. S. litanialla Painettuna merkitsee
pyhäpäuvää, 25 lifjaroalla painettu numero merkitsee Wenäjän kruu-
nun pyhää, li, aamulla, i. illalla, >', !t,4i) a, on luettaman kuu
syntyy kello yhdeksän ja neljäkymmentä-yhdcksän minuuttia aamulla,

0 9,4—3,8: aurinko nousee kello yhdeksän ja neljä minuuttia aa-
mulla ja laskee kello kolme ja kahdeksan minuuttia illalla. Ajat omat
joka paikassa määrätyt Helsingin ajan mukaan.

Numerot ..muistiinpanojen" edellä merkitsemät päiioänmäärää.

Vilinät, joiSta on uuiistimpanoisfa ilmoitettu, niilloin niiden
oblissntionit arwotann ja kortoliput lunastetaan i

Luomen nmltion tuenalainen w, 1850 otettu laina, Sorto: Lyhennys!
josta »ii 500 rupla» o6t , , , 4% Suom. wen. 1859 1

Suomen nmltion kotimaiset lainat laliioitusmaiden ln^
nastamiietsi ww, 1872, 1878, 187',. 1880, joista on
100, 500 ia 1,000 m, suuruiset obligationit , , 4',,,"/,, Kot, laljj. I,

Suomen toaitiou M, 91. n, Rutschildin kanssa tehty
laina », 1874, joita on 000—1,500-3,000
Lalsan markan obl, , , , 47»% Rotsch, 1874 l,

Suomen waltion laina wuodcsta 1880 Jarnoitta ehdoilla
tuin edellinenkin , ' , , , , 4'/»",« Rotsch, 1881 l,

Suomen nmltioti Erlanqer ja Poikain kanssa tehty
Paltintolaina ro. 1808, josta on 10 Säterin M, o°/'« Walt, patf. l

Suotuen waltiu» Luomen paulin ja M, SI. b, Rut°
schildin kanssa tehty laina W. 1882, josta «n 500,
2,000 ja 5,000 markan obt 4°/„ Suomen p, 1882 I.

Luomen waltiu» Luomen Pantin ja M, 21. von N°t>
schildin lanssa tehty konwerttaus, laina w, 1880,
josta on 500—2,000—2,000 m. obl 4% Luomen p, 1886 l.

Suomen hyputectti-yhtiu» tonwertlaus laina ro.
1884, josta on 500-1,000—2,500—5,000 Suomen

mailan obl 4' ..."„ Jppp. tonni, I.
Suomenf|t|poteefti-i)l)tiönTO. 21. o,Rotschildiu kuussa

tehty laina m. 1805, josta on 100-200—500—1,000
Thalerin obl 1' 2 % imp. Rolsch, I.

Hclsiinii» faupuuntu loiimaiurn laina wesisohdon ra^
lentämistä roarteu to. 1870, josta on 200—500
1,000 m, obl 5% Hels, wesij, I

Hels!»!,!!! !a»V««ss>» kotimainen laina ro. 1882, josta
on 500-1,000—3,000 m, °b! 4'.'.J % Hels, 1882 l.

Oulu» faupuni)iu totiniainrn laina, muodelta 1881,
josta on 100 m. obl 4°/,„°/uauliin f. I.



Almanakka4 Tammikuu 31 päiivää

.hepr. IB: 8-16. les. 55: I—9. !!

1 £. llud, m. p, 1888 Joutui. 20
2«. «apet, Set j G 10,48 i, 21,
3]T. Eenot © 9,6-3,4 22|
-1 P. Tiitu« 23
5 i.'. 2i„,uua © 9,4-3,8 24!

2 moi-. I: 3 i>. 3u|. 8: 12.
'! 5. Sontainen 25
7 Hi, Slugugt © 9,2-3,12 2(5
83;. Erhard 27
9 M. Weikto I 9,0—3,10 28

M?. Nikn [J 2, 20 a. 29
!lliP. Rauha ■ Q 8,57—3,20 30!
!12!L. Toini __3l
' Hebr. 3: 1-8. luh. 7: 14-18.

131 S. 1 1.LopPilNs. 1889 Tammik. l!
14 3». Feliks 2
ISIS. @iroiä Q 8,52—3,29 3

Muistiinpanoin:
.vjinm ja majaioa omat rauhoi-

]. tetut koto wuoden.
.Suomat. Kirjallisuuden Seuran

»rällräaitaiset kokoukset pi-
detään lukukausien aitana
eusimmäiscnä testimiikkona
kussakin kuussa. ,

i:Äanfamua[istuä--}eiuau jäsenra-
,' hat kootaan wuoden alussa,
'Tuomen p. 1886 l, korkol, lu°
i nostetaan.
i. 2, Oulun t, l, obl. arwotaanm ja torkoliput lunastetaan,
IjlO. Markkinat InmäZknlassä,
!ll),

„ Kemijärmellci,
16. Kemätlukukausi alfaa yli-

opistossa ja kouluissa.
,16, Markkinat Kuopiossa,
l!; 17. „ Turussa.

Alluistettawia tapauksia
1. Erueitsin wapautu«sota puhtee 1308. Uskonpuhdistaja Ulrik

* Toggenburgissa 2weitsissä 1484. Runoilija Alels, Petöfi
* Nngy-Korösiss» Unkarissa 1823. Presidentti Slbr. Lincoln juliotaa
orjuuden latkantetnksi Pohjois-Ameriknn Ihdyswalloissci 1863,

2, Paaroi Gregorin? VII kieltää raamatun lnkeinisen 1080.
;>. Pnhnja Niarlus 3uUiu« Cicero * Arpinumissa 106 e. Kr, s,
<!, Norjalainen saduntutlija P, Kr, Asbjörnscn f 1883.
7. Ranskalainen kirjailija arkkipiispa Fenelon („Telemag_uen

seikkailujen" kirjoittaja) 1' 1713.
8. Luonnontutkija Galileo Galilei t 1642,

10, Mainio kasivitieteen tutkija Kaarle o. Sinne f Upsalassa li i«.
1 1. kappalaisten apostoli N, 3. V, Stocffletlj * 1787 Äviötianiasfa.
12. Kaswatusopin harrastaja I, H. Pestalozzi * 1746 Ziirichissä. _

Historioitsija 6. 0. Geijer * Wermlanuiöia 1783.
14. Safari Topelius * 1818 Kuddnäsissä likellä Uustaarlepyytä.
15, I. B. $. be 9J?otiére * Pariisissa 1622.
17. Antonius pyhä, mnnktilaitotsen perustaja, -j- 356, Calderon

*
- ftjuhji. 1- tU°li,







re. 1889. lanuarius. 5

16 K, Ilmari -4
1? T. Antti(Dß,4B-3,33?7,17a, 5
18$. Narmn

"

-6
198. Henrik (Heikki) 8,43—3,38 7

Efes. 2: 11—16. luh. 4: 5—26,

20 e. 2 f. £oppiaif. Fabian 8
21 M, Aune © 8,41 -3,43 9
22 T, Viucentius (Noitto' 10
23K. Lmmn (I 8,37—3,48 11
24T. Erkki ff 5,37 i, 12
2->P, Paawo (I 8,33—3,58 13
26>'. Wiljo 14

«pr. 11: I—lo. M,. 4: 27—42.

27 I. 3 f. ©8,28-3,59 15
28 M. Kaarle 16
29 3;. Walto ©8,24-4,4 17
30i$. Gunilla 18
31 T, Alli 0 8,19—4,9 19

Muistiinpanoja:
17. Kuun pimeneminen alkaa

Helsingissä N, 5,39 n.; It.
7,10 n, un 7 /io kuun alem-
masta osasta pimeä i pime-
neminen loppuu kl, 8,40 a,

23, Toripäimä Ilomantsissa,
24. „ Porwoossa,
24,

„ Heinolassa,
Z9,

„ Vortamalassa.
29. Markkinat Hämeenlinnassa,
Tammikuun lopulla Turun haa-

raosaston MiosikokouZ,
Tammikuun lopulla lähettämät

Kansnnmalistus-seurnn haa-
raosastot niuosikertomuksen-sn toiuiikunnalle Helsingissä,

siwistyshistorilln alalta.
* Madridissa 1600, 'Benjamin Franklin * BoZtonissa 1706.

18. Lord Lytton Bulwcr, englantilainen rumanninkirjoittaja s„Pel-
ham", Pompejin wiimeiset päiwnt" n. m.), f 1873.

1!). Kansanrunoilija ja suutari Hans Sachs f 1576 Niirnbergissa,
fantes" Watt, höyrykoneen keksijä, * Greenockissa Skottlannwsa 1736,

20. Tanskalainen runoilija Adam Oehlenschläger l„Akscl ja Val-
puri" n. m.'! -j- 1850.

22. G, ©. Lessing * 1729, Lord Vuron Lontoossa * 1788.
23. Jaksat, runoilija de (a Motte Fonqui („llttbme" i). m.) f 1843.
24. Kuningas Kustaa 111 * Tukholmassa 1746.
26. Roomalainen runoilija Naso(„Metnmorfosit")

■j- maanpaossa Mustan Meren rannalla 17,
27. Wolfgang Amadeus Mozart * Zalzburgissa Itämallassa 1756,
28. Keisari Kaarle Luuri 1' 814 Anchenissa, Mauno Eerikin-

poika poistaa orjuuden jätteet Ruotsista 1335. Wnpaaherra L, v,
SpolßeEg, mainio näntelmänkirjoittaja („leppe Niilonpoika", „Erasmus
Montanus" n. m.), -s 1754 Köpenhaminassa,

29. Emanuel Swedenborg * 1688 Tukholmassa,
31. Italialainen kirjailija Tilvio Pellico („Wankeutem") 1' 1854,



6 Helmikuu 29 päiroää

IP, Pirkko ©8,17—4,12 2. 20
22. Maarian kirkon lnym, 21
les, 52^9, 107 luh, 1:~ 18-18,

"3 2, KyNttilänPll 8,12-4,17 22
4 3». Ansgarius 23
5 2. Agata I 8,7—4,22 24
(i K, Laina 25
7 T, Rikard Q 8,2-4,28 26
BP, MalNi j 10,38 i, 27
9 L, Mimi 0 7,57— 4,33 28

1 Kor, 1: 9—lB, Matt. 13: 34-^43.
iÖjS.''oT2Wiö!"reiin[i "29 m;
II M, Lufrosyne (Dprß 0 7.52 30^
12 3, (Malta (Étmai [—4,38 31,
13 K, Zulo Q 7,46—4,44 H, 1
14 T, SSalee 2^
15P. Sipi 07,41—4,49.g11,57 3

Muistiinpanoja:
1. Kotiin, lahj, t. M, ont). ,
1. Walt, palk, l, färjat an».
1, Rotsch, 1881 l. kork, lunast.
2, Kynttilänpäiw, jättää pois

muuttama lampuoti puolet
huoneista jälkeensä tulijalle,

5, Markkinat Viipurissa,
5, Toripäiwä Lowiisassn,
9, Pikakirjoittajn.yhd, wuosip,

19, Toripäiwä Porissa,
20. Naisyhdistyksen rouojtpäiroä

|2O. Markkinat Kajaanista.
21,

„ Samonlinnassll,
27. „

Rowaniemellä,
29. lästä päiwästä Huhtik. l!

päiwään on puoleksi rouo=

Mmstettawm tapauksia
li, -2ttll 1 kruuuatnau 962 ensimmäisenä Saksan kuninkaista Roo-

massa keisariksi.
!!. Ruotsin apostoli Ansgarius f 865.
4. Kaarle Mikael Nellman * 1740 Tukholmassa, Ranskan kan-

ialliskonwentti poistaa orjuuden siirtomaissa 1794.
5, Inhana Lndwik Runeberg * 1804 Pietarsaaressa,
7. Charles Dickens * 1812 Portsmouthissa. Fredrik Cyg-

naeus f 1881 Helsingissä,
8. Saffaf. kansankirjailija Berth, Anerbach, juntat, syntyperää,

-i/ 1882,
9. .kirjailija F, M, Dostojewsti, ww, 1849—54 Siperiaan lar.

koitettuna („Knolleesta talosta" g. m,), f Pietarissa 1881,
10. Ranskalaille,! waltiollinen kirjailija Montesquieur -s 1755,

Wenäläincn runoilija Sllel). Pushkin kaatnn kaksintaistelussa Mos-
towassa 1837. Thomas Siima Edison, telefonin, sähköwalaistnksen
y, m, kuuluisa keksijä ja parantaja, °° Ohion iualtiossalhdy«walloissalB47,

11 , Ranskalainen filosofi Rens Descartes f Tukholmassa 1650.
Ruotsalainen runoilija ja laulaja K, M, Vellman -7 1795,

I'-i. Mainio filosofi Immanuel Haut f 1804 Königsbergiysä. -

Charles Darwin * 1809 Shremsburyssä,
Yi. Saksalainen säweltä>ä Richard Wagner -j- 1883 Venetsiassa,
14. Kuuluisa löytöretkeilijä Jjames Coot murhataan purjehduo-







ro. 1889. Februarius.

16 2. Juliana 4
■1 Kor, 3: 7— 23._ Matt. 19: 27—30.
17 S. S. ©7,35—4,54 5
18M,Fonlordia 6
19 2. Knuppo 0 7,30-5,0 7
20 K, Mielusn 8
21 T. Nillari 0 7,24—5,5 9
22P. Pietari 10
23,2. 2aato © 7,18—5,10 T 11
5 Moof, 10: 12, 13. les. 57: 15, 16.

Ps. 79: 9.
24 S. IRutousP. Mattias [1,35a. 12
25.501. Viktoria © 7,12-5,15 13
26 T. Nestor 14
27 K. Sauli ©7,7-5,20 15
28,L. Onni 16

Muistiinpanoja:
beksi pestattu palkollinen oi-
keutettu pyytämään päästö-
todistuksensa, jos mielii
muuttaa,

Hansanwaliotns-seuran muosiko-
kous KelsinqiLsä 1.k, lopulta
sanomalehdissä ilmoitella-
mana päiwänä,

Kynttilänpäiwinä oli klltoolisus-
kon nilana tapana sytyttää
monta kynttilää Staria neit-
syen kirkonknymisen miettn-
miseksi, Kynttiliä pyhitet-
tiin myös seuraamiakin py-
hiä marten,

siwistyshistorian alalta.
retkellä maan ympäri Snndwichin [aarilta 1779,

15. ©arjalainen runoilija ja kriitikko ttotthold Efraim Lessing
s„Nathan miisas" ». m.) -s 1781. Suomen säädyt päättämät
hengenraiigaistuisen poistamisen 1864.

16. Filip Melankton * 1497 Pfalzissa.
17. Ranskan suuri niiytelmänkirjoittaja Moliere („©aituri", Tar-

tuffe", „)hmiswihaajn" i). m.) 1' Pariisissa 1673, Filosofi Gior-
dano Vruno poltetaan wääräiwkoisena Roomassa 1600. Saksalainen
runoilija Heinrich Heine 1' Pariisissa 1856.

18. Martti Lntherus -j- 1546 syntymäpaikassaan Eislebenissä,
Nerokas italialainen tuwanweistäjä Michel Angelo -j- Roomassa 1564,

19. Nikolaus Kopernikus * Thornissa Puolassa 1478,
21. /filosofi 'Satut Spinosa 1' Haagissa 1677,
22. N. s, „§etmifuun roaltaufumouo" puhkean Pariisinsa 1848,
23. Englannin parlamentti päättää ehkäistä orjakaupan 1807.
24. Johannes Guttenberg, kirjapainotaidon keksijä, f Mainzissa

1468. Raatoi Gregorius XIII määrää uuden ajanlutoun 1582,
Robert Fulton, höyrylaimain keksijä, -j- 1815.

20. Victor Kugo * 1802 Nesanconissa. Irlantilainen runoi-
lija Thomas Moore („Batta Rookh" n. m.) -j- 1852.

28. Ranskalainen puhuja ja kirjailija A, de Lnmnrtine -j- 1869,
29. Mainio säweltäjä Sftoéfini* 1792 Pessarossa Kirklowaltiossn,

7



Maaliskuus 31 päiwllä

l!P. Alpi (I 7,1—5,25 @ 1"
2 S. Fanny [11,41 i. 18

1 Kor, 13: I—l3. luh. 12: 23—33.!
3S. 2oBfiOtBf. O 6,53-5,31 19
4 M. Toimi 20
5 T, Siro 0 6,49—5,36 21
6 S. Rudolf 22

: 7T. Perpetua © 6,43—5,41 23
Sm. Filemon (Vilppu) 24
9!L. Lempi } 7,38 i. 25

2 Kor, 6: I—lo. Matt. 16: 21— 1
101©. 1 f. Paast. Aurora (Aura) 26■11'aJt. .harras Q 6,31—5,51 27
12 T. Gregorius (Reko) 28
13 K. Usko 06,25— 5,56 M. 1
14 T. Matilda 2
15 P. Risto 0 6,19 3

; 16S. Kauko 4

Muistiinpanoja:
1. Hyyryläisten tawallinen y-

lossanomisp. kaupungeissa,
1. Suomen p. 1882 l, obl, arw,

; 1. Rotsch 1874 l, kork, lunaot,
Saman lainan arpomisaikn
Maaliskuun alussa,

1, Hyp. lonin, lain, arw, ynnä
korkoliput lunastetaan,

■ 5. Torip:wä Lappeenrannassa,
5. „ Kuopiossa,
6. Markkinat Torniossa.
7. Toripllimä Kalajoella,

ilO. Taideyhdistyksen wuosip,
Konkordia-yhdistylsen haara-os.

muosikokoukset tässä kuussa,
12. Markkinat Mikkelissä.
13. Toripllimä lisalmella,
14. Lähtöpäimä lampuodeilla.
15. Hyp, Rotsch. I. kork. lunast.

Muistettllwill tapauksia
1. Tiedemies ja romaaninkirjoittaja Ebers s„Homo sum", „llar=

da", „Sisaret") * Berliinissä 1837.
3. Aleksanteri II antaa julistuksen maaorjuuden lakkautuksesta

Wenäjällä 1861.
4. Aleksanteri I lakkauttaa Venäjällä orjuuden kruunun ti-

loilla 1803.
5. Maalaaja Lorreggio f 1534 syntymäpaikassaan Correggiossa,

Augsburgin tunnustus hymäksytäcin Upsalassa uskon perustukseksi
1593: „nyt on Rilotsi yksi mies, ja kaikilla on meillä yksi Jumala,"

6. Michel Angelo * 1475 Lhiusissa Toskanassa.
8. Runoilija Anna M, Lenngren, synt. Malmstedt, -s 1817,
9. Luonnontutkija Hans Kristian Örfteb f 1 851Köpenhaminassa.

12. Raatoi Gregorius I, paawimallan ponteina edistäjä, -j- 604.
18. Ranskan hugenottcin johtaja prinssi Conde murhataan 1569,

haawoitettunll wangilsi jouduttuaan. Tähteintutkija Herschel keksii
uuden kiertotähden, Uranon, 1781.

14. Saksalainen runoilija F. G. Klopstock („Messias") f 1803.
15. Cajus Julius C«esar murhataan 44 e. Kr. s,
16. Kustaa 111, taiteitten ja kirjallisuuden harras ystäroä, am-







w, 1889. Martius. !!

1 Tess, 4: I—7, -.'»ut, 7, 36—50.
17!Z. 2 s. Panot Kerttu G 6,13 5
18 «i. livmard 5—6,6 © 1,27 i. 6
19!T, Suufo © 6,7—6,11 7
20 S. Jaakkima 8
21 3, Pentti Q 6,0- 6,15 9
225. Viktor 10
23 L, Ä!>'el ■ ',',! 6/20 li

©fef. 5: I—9. 7: 10-31, /
2! =. 3 s. Panot, v a. 12
Äp, Se!. 17: 22—31. guui. 1: -17,

2513». Mnnr, ,Um, p. (I 5,48- 13
26 2;. Immanuel (2»anu) [6,25 14
27 fl. Soini Q 5,12—6,30 15
28 i. Är,ua2 16
29 $. 3onoå Q 5,36—6,35 17
30 v. Guido 18
«al. 4', 22— 31, oiili. (i: 2! 36.

31 2. PuuliynMos, ® J717 i, ii)

Muistiinpanoja:
15, Rauhoitusaika aitaa haah-

kan, isokurpan, joutsenen,
jäniksen, metson, metsähan-
hen, kottaraisen, kyntölin-
nu», peltokannn, peuran,
pyyn, [ttorfan finrum, rie-
kon, suokukon ja teiren,

15. Täytä patina'sta' ei san käyt-
tää koiraa muuta kuin kar-
hun, suden, ilmeisen ja äh-
inän jahtiin,

16. Suom. Kirjallisuuden Zeu-
ran muosiluk, Helsingissä,

20. Turipäiwä Kurkijoella,
20. Kewntpäiwän tasaus,
25. Nanleus-yhdistyksen iouofi=

kolou»,
1 81, Lainmukainen ylossanomis-

päiwä hyyryläisille knupun-
' geissn,

siwistyshistorian alalta.
mutaan naomiohuweissll 1792. ,v. S. Porthan 1- 1804 Turussa,

17. Heloise, tunnettu hehkumasta rakkaudestaan Abelardiin, -s
Nogentin luostarin abbedissana 1168,

19. Elias Lönnrot -|- 1884 Sammatista.
2«. Kustaa 111 perustaa „Nulltsi,i Akatemian" ruotsinkielen hoi-

toa mnrten 1786. Norjalainen runoilija Henrit Ibsen s„Nrnnd",
„Kuninkaan alut", „}fora"i '' Ikienin kaupungissa 1828.

21. Englantilainen piispa ja uskonpuhdistaja (Sranmcr kuolee
polttolawalla 1536. Ruotsal, historioitsija Anders Fryzell -J- 1881,

22. «affatt suuri runoilija Johann Wolfgang u, Goethe, Faustin
tekijä, -j- Weiinarissa 1832.

24. Kuwanweistajci Bertel Thorwaldsen -|- Köpenhaminassn 1844,
- Ameriktal, runoilija .<?. W. Longfellow („Hiawatha" u. m,) 1' 1882,

25. Tunneli Thaniesjoen alatse Lontoossa «ivataan 1843,
2(i. Suuri säweltäjä Ludwig v, Neethomen f Wienissä 1827,
27. Kirjailija Alfred de Vigny („(iinf|=ffllars") * Tourninessn 1799.
28. Rafael Lcmti * Urbinossa Kirkkowaltio«sa 1483,

29. Tiedemies ja haawetsija E. Vwedenborg 1' Vonioosfa 1772.
31. Luuri luonnontutkija oja! Newton 1' LoniooZsa 1727,



Huhtikuu 30 päiwää

Im. Harald (I 5,27-6,42 20

l*. SSnb Q 5,21-6,47 S
it «nlcrioo 23s£-3rcnc Q 5,15-6,52 24c>P, ~>,icne (-) !i,!^— 6,02 24
r « smirftn •>%'' '""'"

_

»epr. 1.1—15. [Uifi. 11: 47—57.

7 3. 5 f. P«M. Hippi (I 5,9 26
: 8 M. Suoma H 3,27 i. [6,57 27
; 9 T. Otto G 5,8—7,2 28
10 K. Hesetiel (Hese) 29
li J. Antipas 0 4,57—7,7 30
12 P, Julius 31
13|S. lus!inusl4,sl— 7,l2». 1

vi. 2: 5-11, gul). 12: I—l6.

,»!!» G»,°)

Muistiinpanoja:
>' «™°«!fi pestatulle

palkollyelle lkaupungels,a>
"N N'ii,neistään tänäpä»-»a anncttnwn pnnstolirm,
jolfci isäntä yäntä enää
tahdo pitää plllwelukscsm»,,,

2. Tähän päiroään asti kestää
• puoleksi wuodeksi pestatun

palkollisen oikeus pyytää
päästötodistusta, kun hänen
paln'clnsaikansll päättyy
Toukokuun 1 päimänä,

Suonien wen. 1850 1. arivotaan
Huhtikuussa,

henkikirjoitus toimitetaan 'Slaa-
! a,. tmm 15 ja Keinäkuun 15

,«»!»»,»»!,„„, »I,»!».

Muistettllwia tapauksia
I, Fredrik Cyanwus * 1807 Hämeenlinnassa,
2. H, K, Andersen * 1805 Odenscosa Tanskassa.
3. Mainio maalaaja Hlurillo 1- 1682 syutymäknupungissann

Zewillassa, Runoilija ©. I, Stassnelius f 1823 Tukholmassa,
4. Milanon piispa Ambrosius, tirktolaulun parantaja, -j- 395,
6. Mainio maalaaja Rafael ©anti 1' Roomassa 1320,
7. Pragin yliopisto, ensimmäinen Saksassa, perustetaan 1348.
5. Petrarca seppelöidään juhlallisesti Rooman Capitolissa 1341.
9. Satiirinen kirjailija Franrois Rabelais -j- Pariisissa 1553.

Äcikael Aancola -j- 1557. Llias Lönnrot * 1802 Sammatista.
10. lainoppinut», Grotius („Soban jarauhan oifeubesta")*lsB3.
13. ©läinroertausten mainio sepittäjä i.'afontaine 1' 1695,
14. käyttelijä Nooth murhaa 1865 Washingtonissa presidentti 31.

Lincolnin, orjuuden poistajan Amerikan Mdyswalloissn.
• 15. Henrik IV suo Nantesin julistuksella Ranskan protestanteille

ustonnon-mapauden 1598,
17. Portukalil, löytöretkeilijä Magelhaeus surmataan 1321 Filip-

piltein saarilla. Senj. Franklin, uffoisjofttnjan tetsijä, -|- 1790 %l-
ladelfiusia.
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Aprilis.ro, 1888.

17 K, Eljas © 4,39—7,21 5
18 T, Valerian (Walleri) v

le,V 537 äuu17"~23: 32—43.""
19 P. Pitkäperjantai 0 4,33 7
20-.', Amalia («tontitta)]-7,26 8

1 Kor. 15: 12: 21, luh, 20: 1 10.
21 @. fffittftötgp. Anselm (Anssi) 9'
2"K°r, 5: 15—21. luh, 20: I I — 18!
22>M, 2 Pllllsillisp, ss 3,36 i. 10
23;£. Yrjö 5) 4,22—7,36 11
24'S. Albertina

"

12
25 T. Markus O 4,16—7,41 13
26 P, Kletus 14
27 8. Aale _ Q 4^10— 7,4« 15
21p7£eY737 luh, 21: I—l4,

28 ®. If. faa\. idit. Tuure 16
29.3». Tyko Q 4,5—7,51 17,
30;£. Marianna © 3,45 a, 18:

Muistiinpanoja:

29. Suomen Tiedeseuran muosi-
päima.

Tässä kuussa toripäimä AlNu-
lasia.

Kcmäällä markkinat lin pitä-
jässä 10 patinaa kuniernöö-
ritt määräämällä ajolla,

,ftcwään kuluessa antamat Kan-
sanwalistus-seura>: asiamie-
het muotuiset tilit heidän
luonaan muutamina ole-
mista kirjoista.

.Koko Euroopassa on tapana
Huhtikuun ensipäiminä nar-
rata tuttamia perättömillä
uutisilla, turhaan asioihin

i y, m. Såpa on ert tamoin
selitetty; lieneepä muisto

i' hamasta pakanuuden ajasta.

siwistyshistoriau alalta.
18. Luther tinttiä Wormsln nwltiopäinriltä 1521 peräyttämästä

oppiansa: „täc,'ä ieiion, entä muuta moi, Jumala olkoon kanssani,"
19. Englanti!, runoilija Lord Nyron päättää mailerittaan elämänsä

Kreikassa 1824. Mainio luonnontutkija Charles Darwin f 1882,
20. Muhammed * Metkassa 371, Ruotsalainen runoilija I,

§. Kellgren f 1795.
21. Filosofi Pietari Abelard -s Pariisissa 1142, Kuoleman-

rangaistuksen toimeenpano lakkautetaan Suomessa 1826,
2!!. William Shakespeare, kaikkein aikain suurin runoilija, -p 1616

syntymälanpungissaan Stratforb on Awon'issa, Espanjalainen
Miguel de Lerwantes, Ton Qnirote'n mainio kirjoittaja, -s- 1616.

24. Englanti!, kirjailija de J-oe, Robinson <srusoe'n tekijä, f 1731.
25. Italialainen runoilija Torqvato Tasso (kertomaruno „3Ba=

pautettu Jerusalem") -s 1595 Roomassa,
26. Runoilija Jean Racine (näytelmät „Nritannicus", „PH«dre",

„Athalie") 1- 1699 Pariisissa.
27. ©. g. Morse, sähto-snuanlennättimen keksijä, * NiaZsachusett-

sissä Pohjois-Amerikassll 1791,
28. Saksalainen romantinen kirjailija L, Tieck -s 1853,
30. Tunnettu matemaatikko Gauss * Nmunschweigissä 1777.

11



Toukokuu 31 päiivän

1 Ä. Wappu G 3,59—7,56 19|
■Ai. Atanasius 20
3P, Nistinpiiiwä 3,54-8,1 21
! 8. Ruusu 22

I Piet, 5: 1-4, SuT). 21: 15-25.

53, 2 s, Piins, iii». O 3,49 23
ii N!, Ie»n» [—B,6 24
7 2. Sermi 0 3,43-8,11 25
8 S. Aadn $ 8,22 a, 26
9 3, Timo © 3,38—8,16 27
10P, Aino 28
II I'. Osmo © 3,33—8,21 29

2 Kor, 5: 19, Room. 5: 8-10,
Ps, 86: 12, 13,

12 S. 2 Rulousp, Lotta 30!
13M. Flora I 3,29-8,25 Toukok, 1
14 £. Edita [8,22 a. 2
15 K, Sofia 0 3,24-8,30 © 3

Muistiinpanoja:
1. Pappien wuosi alkaa,
1. Muuttopäiwä puoleksi imio=

»etsi pestatuilla palkollisilla
( ainoastaan kaupungeissa),

k, Jos asianhaarat niin maa-
tuvat, saa kansakoulujen lu-
kukausi tänä päimämi päät-
tyä, ja on opettaja silloin
welwollinen pitämään pien-
ten lasten koulua 15 päU
wään Kesäkuuta,

1. Äyriäisten (rapujen) rau-
hoitusaika alfaa.

1. Stoffen. 1881 l, obl, arm.
1, Walt, patf. t. obl, arm.
1, Kot, lahj, l, kork. lunast,
1. »Els, wesij, l. kork, lunast,
1, Hels, 1889 t. förf. lunaslv

Muistettavia tapauksia
1. Löytöretkeilijä Tnawetti Liwingstone -j- 1873 Afrikassa,
2. Maalaaja Leonardo da Vinci („Pyhtt Ehtoollinen"! f 1519.
3. Mikado (keisari) laapanissn lakkauttaa 1872 kaikki kristin-

uskoa »rastaan woimassa olemat säännöt,
5. Ranskan säädyt kokoontumat 175m, jälteen 178 U Hlersailles'i«sn,
0. Mainio luonnontutkija StteJf. o, Humboldt f 1859 Verlii-

nissä, Juhana Ludmik Runeberg f 1877 Porwoossa,
7. Mattias Aleksanteri Laströn -s 1859 Helsingissä.
8. Wormsin edikti julistaa Lutherin ja hänen puoltajansa wnl-

tllkunnnn mihollisiksi 1521,
9. Saksan suuri runoilija Friedrich v, Schiller -|- Wcimarissa

1805 („2rleansin neitsyt", „Don Carlos", „SBattenftein" n. m,),
10. Pacifil-rautatie Pohjois-Amerikan halki malniistuu 1869.
11. Magdeburgin pormestari Guerike, ilmapumpun keksijä, -s 1886.
12. Juhana Wilhelm Snellman * 1806 Tukholmassa, Bra-

silian edustusluntll päättää kohta ehdotta lakkauttaa orjuuden 1888.
13. Kolmekymmennrsen sodan alku 1618 ; böömiläiset heittämätkaisi

keis, raatiherraa dragin linnan ikkunoista. Linne * cmaiaimisja 1707.
14. Kiihkokatoolinen 3faroai(iac mureaa Henrik IVm 1610,

Il'







ro. 1889, Mlljus.

16 T, Ester 4
17-$. Alma Q 3,19—8,35 5
181'. Eero

"

(v 1
Hcpr. 5: 1-10, luh, 17:'li—17/
19 3. 4 f. ipööf. W. Emilia O 7

20 M. Karolina 13,15—8,39 8
21 T. Kosti © 3,10—8,41 ? N
22K. .Hemminki [11,33 i. 10
23!T. Lyydi G 3,6—8,48 11
24 !P. Alarik 12':
25|2. Urpo

___

(I 3,3-8,52 13
Zepr. 19—W.~ 3it1)."17: 18—23.
26 S. RlltlUss, Wilhelmina 14
27 M. Neda Q 2,59—8,56 15
282. Mia

~

16
29 K, Oiwa (I 2,55—9,0 17

Sep.TÖTl2—lB.
—

Zuh. 17724—26,
30T?HellltorstlliBasilius(Pasu) K

Elli Q 2,52—9,4 19

Muistiinpanoja:
I 7. Muiuaionmisto-yhdistyksen

wuosipäiwä,
: 11. Haminan haara - osaston

ivuofijuhla.
; 13. Aiunm et gflora seuran
l wuosipäiwä,

, i3, Suom. men. 1859 l, kork,
IUNNst,

, 16. Tulee tawallisesti muutettu
i aikataulu käytäntöön mal-

tion rautateillä,
' 16. EläinmarNinnt Turussa.
t [l6. „ Kausalassa,
123. „ Tllmmisaareysa,

i 31. Äeroiitlufufauft päättyy yli-
opistossa ja kouluissa,

\ 31, Säljtöpaitoä hyyryläisillä
> knupunsseissa.

sivistyshistorian alalta.
17. Englanti!, lääkäri lenner, rokon-istutuksen keksijä, * 1749.

Norjan edustuskunta julistaa 1814 Eidsmoldissa Norjan itsenäiseksi,
18. Eerikki Pyhä kaatuu 1160 nnhollisen kädestä Upsalassa.
20 Vasco be Kama saapuu Afrikan ympäri .Äalifutiin Itä-

Indillssll 1498. Kristoffer Kolumbus -s 1506 Wallndolidissa.
22. Runoilija Viktor Hugo („,vermmi", „Notre Same Parii-

sissa", „Cbit ja balladit" n. m.) -\- 1885 Pariisissa.
28, Saarnaaja munkki Samonarola poltetaan Jircnjcsiä 1493.
Saffal. historioitsija Leop. v. Ranke -|- 1886 NerliiniZsä.
24. Tähteintuttija Nikolaus Kopernikus, joka osoitti maan liikku-

inan auringon ympäri, -J- 1543.
25, Pedro Calderon be la Narca, katoolisuuben suurin runoilijanero,

f 1681 Madridissa („Elämä on unelma", „Ilman tytär" y. m.),
27. Sante * Firenzessä 1265. Pietari Suuri laskee Pietarin

kaupungin perustuskiwen 1703,
28, Turkkilaiset roalfoittaroat Konstantinopolin 1453,
30. Jean d'Arc poltetaan noitana 1430 Rouen'issa. Maalaaja

Nubeno -s 1640, Filosofi ja kirjailija Fr, M. Hl, dc Voltaire f 1778,
31. Sämeltäjä Josef Haydn -s Wienissä 1809,
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Kesäkuu 30 päiwää

12. Teemu 0 2,51-9,6 20

j Sot. 3: I—lo. luh, 15: 18—25,

23,6 f. Pims. tall. Wenla 21
8,33!. Viola 0 2,48-9,9 22
4 T. Toiwo 23
5 K. Nonifnciuc, 0 2,45-9,12 24

T, Kustaa H 9,41 i, 25
7 P, Robert 0 2,48-9,15 2«
BL, Salomo 27

Efes. 2-, 17—22. luh, 15: 10—17.
9 Z. .öclmttntfl. Lnsio 0 2,41 28

FSor. 12: 12—27. luh. 6: 44—51,

10 M, 2 #cluittaiv. Impi [-9,17 29 '
,11 T, BllrnabW 0 2,40—9,20 30
12 K. Esko 31
l3 T. Eedla © 2,39 -9,22 Kesät. 1
!14P. Llisa ['•?, 3,88 i. 2
45 L. Wietti 0 2,38—9,23 3

Muistiinpanoja:
yliopiston kirjasto on Kesäkuun

1 p:Ztä Syyskuun l p:wään
nuti koko kesän, maan ai-
noaltaan Keskiwiikkona jo;
Laumantnina.

1. hyyryläisten wuosi alkaa.
]. Suomen p. 1882 [. korko-

liput lunastetaan.
1. Nsennlaatuisct palomainu-

tukset midiVtettawat,
1. Koimshnahkan rauhoitus-

aika loppuu,
5. Eläinmarktinat Porissa,

' 5, „ Länkipohjassa,
5, Kustantajayhtiön muosiko-

kous Helsingissa.
6, Eläinmarkkinat Ulaan Toi-

jalassa,

Muistettavia tapauksia
2. Wandalit Genserikin johdolla ryöstämät Rooman 455,

Arnold Nrescialainen poltetaan miiäräuskoisena Roomassa 1155.
4. Söctjelfet Montgolfier Annonayssä Ranskassa antamat 1783

ensimmäisen ilmapallon nousta.
5. Bonifacius pyhä, Saksan apostoli, kuolee inarttyrikuoleman

755 Friisein alueella.
0. Italiat, runoilija Vuboroico Ariosto (fertomanuto „Siairooa=

ma Roland") -j- 1583, Pierre Corneille * Rouenissa 1606.
7. Kuningas wahwistaa parlamentin parannuksen Englannissa,

sittenkuin ylähuoneen on täytynyt luopua mastustulsestaan, 1832.
8, Muhammed -j- 632 Medinassa, Sanstal. kirjailijatar George

Sand, oik, Aurore Tudewant l„sndiana", „Pikku Jyabette") t 1876,
9. Romllllninkirjoittaja Charles Dickens („Tawid Copperfield",

„Pickwick-tlubin paperit" u. m,) f 1870.
10. Portukalin suurin runoilija Luis (Samoens lkertomaruno

„Öufiabit") 1- 1380 Li«boa«sa,
11. Munkki Roger Naco, luonnontieteen alalla lutuisnin keksin-

töjen tekijä, joista sai pitkällistä mainoa kärsiä, 1' Oxfordissa 1284,
13, Luther «vihitään Katarina »on Äoran kanssa 1525,

, 1







ro. 1889. lunius.

l'3uij, 3: 1-9. luh. 15: I—9. |

ISZ. P, Kolm, V. puotina 4
LT M. Uiho 0 2,37—9,24 5
18 T, Tapio 6
19'K. Siiri (I 2,37—9,25 7,,
20 I. Florcntin g 9,15 a, 8
21 « p. Siltti 2,37-9,26 9!
22 L. Paulina 10
gtoom. 1: 16, ,7, Suuf. 12: 13— J
23|@. > i, «olm,V aatto ■ »

Ap, Tel. 17: 22-3,, Luut. i: 5—17.
24M,111h, >ta«aiaii V, 12
25 T. Taametti © 2,39-9,28 13
26 K. Jeremias (Senno) 14
27 T, Onerwa Q 2,40-9,25 15
28 P, Leo © 10,33 a. 16
129:8. Pietari Q 2,42—9,24 17
Rom/l: 18—25. Suitt. 14: 25-35.
;3ÖT®~"2 f. Soilit, p. pirois 18

Muistiinpanoja:
12, Lähetysseuran wuosijuhla

mietetään tämän kuun toi-
sena leskiwiilkona Heisin-
ssissä,

19. Toripäiwä Lowiisaosa,
20. Kemätlukukausi pantti)!) fan-

sakouluissa ja seminaareissa.
21. Kesapäiwän seisauo,
27, Toripciiwä Purwooosa,
Kesäkuun lopussa Nnittiuden Zs-

tiimien muosikolons ja Huo-
men yleinen raittinskokous
Viipurissa,

siwistyshistorian alalta.
I-!, Kirjailijatar Harriet Neecher-Stome, jonka kirja „ Juonto Vedän

tupa" paljasti orjuuden kauhut, * Connecticutissa 1812,
17. Kolmas saatu julistaa itsensä Ranskan oikeaksi eduskun-

naksi 1788, koska se, eiwätkä aateliset tai papit, edustaa kansaa,
18. Söiimeifet munkit ajetaan Sauman luostarista 1538,
19. Kuningas Juhana II Englannissa on pakotettu julistamaan

„Magna Lhartnn" wapaus- ja tttrroattrje alamaisilleen 1215,
22. Galilei pakotetaan luopumaan opista maan liikunnasta 1633.
24, Uskonpuhdistus Ruotsin waltnkunnnssa päätetään Westerosin

waltiopäiwillä 1527,
25, Augsburgin u»kuntunnustus annetaan keisarille 1580.

Saksalainen romnntinen kirjailija E, £. A, Hoffmann („Perkeleen
taikajuomat", „Mkuwia" n. m,) -s 1822.

26. Kristinuskon mastustoja keisari lulianus kaatuu Persiassa
363; hänen miimeisct sanansa olimat „sa olet rooittamtt, Galilealai-
nen!,, Rouget de Äsle, Marseillaise-runon tekijä, f 1836.

27. Kirjailija I. H. Zschokke s„Kultala") i 1848 Vmeitsissn,
28. Jenit Jacques Rousseau * 1712 Genewessä,
!!0, Ruotsalainen runoilija arkkipiispa I. O, Wallin -s 1889.

15



Heinäkuu 31 pahnaa'

1 M, Aaro © 2,44—9,23 19
2 T. Marian cts, p, (Lilja) 20
3 K, Armo Q 2,46—9,21 21
4 S. Ulla

"

22
5 P, Meller © 2,48—9,19 23
6L, Esaias (Esa) H 7,39 a, 24

Room, 2: 1 16, Luuk, 15: 11—32,

73. 3 s, Holm. P, Klaus 0 25
8 M, Kilian [251—9,17 26
9 2. Lyyli s) 2,54—9,14 27

10 Ä. Solmu 28
lIT, Eleonora 0 2,58—9,12 29
12 P, Herman v 10,42 i. 30
13 S. Joel 0 3,l— Heinät, 1

Room, 2: 17—29, luh, 8: I—ll.

14 e. 4 f. KolM, P, Alisa 2
15 TO. Apoot. ja!. 0 3,5—9,5 3
16 2. Reino (Reinhold) 4

Muistiinpanoja:
1. Suomen p. 1886 I. korkol,

lunnst.
2, 3)ulun k, l, obl, armotaan

ja korkoliput lunastetaan.
3, Markkinat Zortamnlnssn,

12, Suun pimeneminen alfaa
9,23 i., täydellisin 10,34 i,,
päättyy 11,45 i.

14, Joutsenen, naarasfjaaljtan,
metsähanhen, kyntölinnun,
kaikkien suorsalajien, iiolur
pan ja suokukon rauhoitus-
aita loppuu,

15, äyriäisten rauljcituoaifa
luopuu.

15, tumalliseen metsästykseen
san käyttää koiraa särmien
rannoilla ynnä roefiperäi=
sillä mailla.

Muistettavia tapauksia
1. yleinen maailman pustiyhdistys alkaa waitutuksensn 1875,

Suomen ensimmäinen yleinen teolliinnsnäyttely omataan 1877,
li. Kirjailija >Van Sacqueä Rousseau -s 1778 Ermenonwillessä,
I. Mustaa II Aadolf nousee sotnjouttoinensn Saksan rannalle

1630 Joanhan aianluumn mutaan juljartttu3=»äm>cmä). tumjois-
Amerikan 13 siirtomaata julistaa itsensä mapaitsi 1776, '>lano
kalainen ron>a>rtinen kirjailija Aram.-ois Ren« liyateaubriaud -s 1848.

Juhana Wilhelm Snellman f 1881 Kirtkouummclla,
5, Kirjailijatar (George Sand * 1804 Pariisinsa,
li. Tshekkiläinen nnkonpnhdintaja Juliana .hus poltetaan Kost-

nitjisfa 1115, ©. W. Il teibuit; * 1646 Leipzigissä,
8. Englantilainen runoilija Shelleu hukkuu nuorena 1822,

10. Ranskan Akatemia perustetaan 1637,
I!, Keisari Rudolf II suo Pöomille uskonnonwapauden 1669.
1 li. Romaaniutirj, Freytag („Wastattawaa ja mantaamaa") * 1816.
14. Vastilji Pariisinsa ivalloitetaan 1789, Kirjailijatar Ma-

dame de Stncl-s 1817,
15. Ristiretieläiset walluittawnt 1099. firctroi

P, Brahen perustama Turun yliopisto (tivataan jnhlalliseoti 1640.
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w, 1839, Julius.

17IÄ. Aleksi © 3,9-9,1 5;
18!£. Fredrik (Mietit, Reijo» 6
19',P. Saara Q 3,13—8,58 g 7|
20>L. Margareta [9,25 i, 8

>,, 56: 1,2, Matt, 7: 24-27.
Efes, 5: 6,7.

2, 3, :S NlltNliop Johanna 9
22 m. Mntlcenn 10
23 T. Olga © 3,21—8,49 11
24 K, Kirsti 12
!23T. Jaakko Q 3,26-8,45 13
26 P, Martta 14
27 -.'. 7 Unikeko» Q 3,30—8,40 15

Room. 3: 28—31. Matt. 5: 17—19.

2818. ti f. toim. P. 9 1,40 a. 16
2!» M, '2lawi 5U0ti,13,33—8,36 17
30'T. ©nia ' 18
3I!K. Mena I 3,40—8,31 19

Muistiinpanoja:
22, Mätäkuu alkaa
28, Marraskuussa poismuutto,-

roa palkollinen saa tästä piit;
wästä alkaen (Syysi, 8 pm
saakka) pyytää pääotötodist,

lossuostuntamcron alainen kuo-
lee ennen tämän kuun ens.
päiwää, ei hänen puolesta
tarwitse meroa suorittaa,

7 unitekon oli 7 nuorukaista,
jotta, tarun mutaan, ro. 251,
kristittyjen lowimman t»ai=
non nilana, olimat menneet
piiloon erääsen luolaan lä-
hellä Efeson kaupunkia ja
nukkuneet rouoteen 446 asti,
jolloin kristinusko oli mal--
litsemanll.

sivistyshistorian alalta.
17, Pcmwi Innocentius IV julistaa Lyonin konsiliossa 1245

keisari Fredrik II:n kirkon pannaan, Kansallistalouden tutkija
Adam Smith 1790.

18. Italian suurin lyyrillinen runoilija Francesco Petrarca
(~@ottettt Lauralle") -j- 1374, Vatikcmin konsilio päättää paarein
erehtymättömyyden 1870.

21. Pllllwi Klemens XIV lakkauttaa jefuttain weljeskunnnn 1773,
- Ruotsalainen romantinen runoilija P, D, 31. Atterbom („Autuu-

den saari" n, m.) 1' 1835,
23. Pyhä Birgitta -f- 1373 Rooma«sn,
25. Runoilija Andrs Lhönier mestattu Pariisissa 1794,
27. Ranskan konmentti päättää 1794 Robespierren wangitiemi

sen: hirmuwallnn loppu. Runoilija Vermontow kaatuu katsintni«
telussn 1841 Kaukasiassa,

28. Säweltäjä Johann Sebastian Nncl, i- 1750.
29. Löytöretkeilijä Martin Nehaim, ensimmäisen maapallon te=

kijä, -j- Lisboassll 1506. William Wilberforce, orjuuden poistamisen
innokas asianajaja, t 1833,

31. Petöfi laatnu nuorena Unkarin wapaudentaistelussa 1849.

17



Elokuu 31 päimää

IS. Taimi Q 3,42-8,28 20
2!P, Katri 21
3L, Maria Q 3,47—8,23 22

I ,)uh, 1: 1-7. luh, 13: 31, 32,

4S. 7f. KolM, P, D 3,7 i- 23
5 W, Salme (I 3,51—8,18 24'
6 T, Vikstus (Strtfu) 25
7,<!, lattja Q 3,56—8,13 26
8 £. Kyriakus (Oma) 27
9s. Weli Q 4,1-8,8 28

1!!-,', Sauri 2!»

''!oom, 4', 1 8. flfntt. 7: 12 ,I.

II 3, «s, Kol!II,P, 0 4,6-8,2 30
12 M, Klaara [© 6,23 a, 31
13?, Kauermn Q 4 1—7,57 6'. 1
14K, Eusebius 2
15■%. Giemä 4,16—7,51 3

Muistiinpanoja:
1. Kot, fat), l, obl. ano,
1. Waltiou palf. l, färjat ära.
I. Rotsch, 1881 l, fort. luit.
5. Suom. nfero. patalj, ivuosip,

: 9. Rauhoitusaika loppuu nii-
denkin hyödyllisten otusten
suhteen, joidenka ampuiui-
nen ei wieln loiiiue kuussa
ollut sallittu (pnitfi pelto-
pyyn),

10, Metsästys koirilla mapaa,
11. Saijan aikaan nähdään ruu-

laasti lentotähtiä.

Muistettawia tapauksia
1. Venäläinen sanomalehtimies Mikael Rikiforowits Katkow,

panLlnmismin edustaja, -s- 1887 Moskomnssn,
8. Kolumbus! lähtee 1492 kolmella pienellä latinalta Palosin

satamasta Uutta maailmaa löntämään.
4. Ranskan kansalliskokous lakkauttaa aotelisoikeudet 1789,
6. Mainio tanskat, sadunkertoja Hans Kristian Andersen 1' 1875.
7. Paawi Pius VII perustan uubestaau jesuitain weljeskunnnn

1814, Kuuluisa ruotsalainen keniiantutkija >V I, Berzelius -s 1848,
10. Jerusalem häwitetään 70.
I, Wirolninen runoilijatar Koidula, oif. siybta gannfen, -j- 1886,

lii. George Stepheniun, köyhän sysimiehen poika, rautatielaitok-
sen perustaja, -s 1848 maatilallaan Terlmoöircoiä,

14, Frans Mikael Franzin -7 1847 (tiettä Hernösandia.
15, Walter Scott * Edinburciissa 1771. Ranskalaisen £es=

sepsin toimesta aikaan saatu Suezin lanatua Välimeren ja Punai-sen meren roolitta' wnlmistuu 1869.
10. Espanjalainen aatelismies Ignatius Toyota perustan jesui-

tain weljeskunnan 1334, Merenalainen sananlennätin Pohjois-Ame-
rikan ja Euroopan wälillä aioataan 1858.

17. Kirjailija Fredrika 33remer* Tuorlnssa likellä Turkua 1801.
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w, 1889. Augnstus.

16 P, Brynolf 4
17 S. Verner ■' 1,20—7,46 5,
'«oom, 6: 19—23, Sutii. 12,42-48,'
LB|@. !, s, >lolm P, 7 n ,Bl i, N-
,!>M, Mauno © 4,25-7,40 7,«
2<) 3, Samuli 8
21 S. Kasto Q 4,30—7,34 9
22 T, linjär 101
23 P, Zakeus Q 4,35—7,2* ,1 '
21 8. Pärttyli 12

i Roöm. 5: 1- 11. 3u|._Bj 21—30.^
25|@. 10 f. Kolin, p, 13
2<> H,', Ilmo, Ilma ff) 3,40 i, 14
27!T. Lemmitty O 4,44—7,16 15.
28K, Tauno 16
29 !£. luh, Kast, O 4,49 17
30 P, Eemil [7,11 18
31 L, Armi ■ 4,54—7,5 19

Muistiinpanoja:
20. Zyysluknkansi alkaa kansa-

kouluttaja-semiuanreissa,
21. Mätäkuu päättyy,
31, Peltopyyn rouh,aika päät-

tyy,

telon korjuu aljettakoou hywisjä
ajoissa; aiknsemmin niitetty
nuija antaa paremmat jau-
hot ja on moimallisenrpaa
(uin täysin tuleentunut, joka
taas on siemeneksi parempi.
Kun juroa on mnitokkaasta
muuttunut tuoreen juuston
kaltaiseksi, on otollinen niit-
to-aika.

sivistyshistorian alalta.
18. Raatoi Aleksanteri VI (BorgiaVs- 1598 myrkystä, jota itse

oli toisin warten walmistanut,
19, Uskonnollinen filosofi ölaife pascal -j- 1662 Pariisissa,
20. Mystikko Bernhard Elairinaurlninen -s 1153.
21, Vopanjalaineu näytelmänkirjoittnja Löpe be Vega, mail-

man cl)t'ii tuotteliain kirjailija, f 1635. Saksalainen runoilija
Adalbert v, Ehamisso -f- 1832.

23. Mainio luonnontntkija C>s. S. Cuioicr * Mompelgardissa 1769.
24. „Pärttylin yö" 1572 monta tuhatta protestanttia, joiden

joukossa useat Ranskan ctewimmistä miehistä, murhataan Pariisissa,
25. Wirolninen kirjailija R. g. Kreutzmald 1' 1882.
26. Saksalainen runoilija Teodor Körner Saatua 21-wuotisena

(%bc6ujd)iu ottelussa 1813 Salsan mapnudentaisteluma,
27. Filosofi tt, W, Hegel * Stuttgartissa 1770.
28. Kuuluisa lainoppinut Hugo ©tottua s- 1645 Rostockissa,

Johann Wolfgang Noethe * 1749 Frankfnrt am Mainissa, Julius
Krohn (Suonio) -s Viipurin lähellä tapaturman lautta 1888,

29. Ritari Ulrik o, Sutten, uskonpuhdistuksen taistelija, s- 1523,
30. Naantalin luostari perustetaan 1438.
31. Mainio fysiitan-tnttija H. L. Helmholtz * Potsdamissa 1821.
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Syyskuu. 30 päiwää

Room, 5: 12—21, Matt, 21: 28—31,

IS.II f. Kolm, 1). Aku (I 20 i
2M, Justus[4,56— 7,1 H 9,15 i, 21
3T, Sere I 5,1-6,56 22
4 K, Mooses 23
ST, Ludoksus (Mainio) 5,6 24
6 P.Sakari [6,50 25
7 I'. Reffina I 5,11—6,43 26

Room, 6: 12—18, Matt, 12: 33-37,

~857 12 s7Kolm, P, Mar, synt, p. 27
9M, Ewert © 5,15-6,37 '•? 28

10 X. Teobard [3,331 29
11 K, Aleksanteri 0 5,20 30
12'%. Siira "—6,31 31
13 P, Amatus Q 5,25-6,25 ©. 1
14L, lida _

2

Roons. 7: 1-6. MattTö: 43-48; 6: 1-4,

15H7 13 s. loini. pTZtiketlls "Q~ 3

Muistiinpanoja:
Rotsch. 1874 t. obl, ann. tä-

män kuun alussa,
1, Rotsch, 1874 l, kork, lunnst,
I, Snp. fonin. l, förf. lunast,
l, 3npöfufuf. alfaa kouluissa,
4. Eläimnarkkinat Nantsilassa,
5. „

'liautalainmella,
8, Viimeinen päimä, jolloin

palkollinen saa p>)ytää pääs-
tötodistusta isännältä, Sll-
litoin luiimciitcn piinpä, jona
isäntä on oikeutettu anta-
maan pnästokirjnn palkolli-

fette, jota hän ei aio pitää
seuraamana iiuionna.

12, Eläinmarkkinat Pieksämäellä
ja Mouhijärmen Häijössä,

Muistettawia tapauksia
2. Ihmi«y»tä>vä goltti Howard, mantilaitotsen parantaja, *

1726 likellä Lontoota, Saarnaaja ja nmpacm kirkon harrastaja
N, F, 2, Grundtwig t W-wuotisena Köpenhaminassa 1873.

3, Waltiomies ja historioitsija Stbolpfje Thiers f 1877, -

Wenäläinen kirjailija Jroan Turgenjew (»Metsämiehen muistelmat",
„Aatelispesä", „Isät jn pojat" y. m.) f 1883 lähellä Pariisia,

4, Turun palo alkaa 1827.
3, oaffal. runoilija 31>ie(aitb'„C(ieron", „Musariun" n, m.) * 1783,
7, Kuuluisa luonnontutkija Suffon * Hourgognessa 1707.
X, Ruotsalainen runoilija kreiiui Snoilsfn * 1841.
!). Venäläinen kirjailija Leo Tolstoi („Sota ja rauha", ~A>ma

Karenina", „Uskontoni") :i: 1828 Sulan kumcrncmentissa.
10, Plnmil, kirjailija Seitbrif Lonscience 1' 1883 Nriisselissä,
11. Helsingin — Pietarin rautatie liikkeelle aiuattu 1870.
12, Turkkilaiset tarkoitetaan Wienin edustalta 1683, sittenkuin

Puolan kuningas Juhana lobieski on kaupungille amuksi saapunut,
14, Italian suuri runoilija Dante 2iiigf)icri -s- 1321 Ramenassa

kertomaruno „Diwina Commedia"), Amerilal. kirjailija I, F, Coo-
per l„Meriroswo", „Wakoojn", „Wiimeinen mohikaani" u.m.) f 1851,

10. /iahrenheit, lämpömittarin keksijä, t 1736.
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1». 1889. September.

16!M. Mielikki 4
17 T. Elisabet G 5,34-6,13 i 5
18;K. Tyyni [6,29 a. 6
19; £. Fredrita © 5,39—6,7 7
20 P. Augusta (Asta) , 8
21«. Matti Q 5,44-6,1 9

Room, 7: 7—25, Inh, 5: 1 14.

22 S. 14 f. «lolm. 1). Syysp. tas. 10
23 M. Tekla © 5,48—5,55 11
24 T. Gerhard 12
25 K. Kullermo ©5,53—5,49 ff) 18
26 Z. Kyprianus [4,22 a. 14
27 P. Kaino © 5,58—5,42 15
28 L. Leonard _ 16

91: 9—12. Mark. 9: 13—16.
29 3. Mittelin i). Mikko © 6,3 17
30 M. Hieronymus [—5,36 18

Muistiinpanoja:
12. Markkinat Joensuussa,
12. Toripäimä Kuopiossa,
18, Markkinat Turussa ja Käki-

salmella.
18. Toripäimä Kalajoella.
18, Eläinm, länkipohjassa, Sep=

paiuirroillaja^ibisjiirroellä.
19, Markkinat Kemissä,
19, Eläinm, Kausalassa, sJSorisfa;

ja Sysmässä,
24. „ Iymäslylässll ja

Alaan Toijalassa,
24, Markkinat Lappeenrannassa,

Hämeenlinnassa ja Oulussa,
25, MarNinatNaumnllajll Maa-

rianhaminassa,
25, Toripäimä Mikkelissä,
25, Eläinm, Tammisaarella ja

Huittisten Lauttakylässä,

sivistyshistorian alalta.
17. Rautatie Mont Cenis-muuren läpi Italian ja Ranskan roä=

lillä amataan 1871.
20. Kielentutkija I, (Drimm f 1863 Nerliinissii, italian sota-

joukot ottamatRooma» haltuunsa 1870: paarein maallinen malta loppuu,
21. Saksan ja Espanjan ent, hallitsija Kaarlo V kuolee munk-

kina St, Juslin luostarissa 1558. Walter Scott, kuuluisa his-
tor, romaanein tekijä l„lwanhoe", „Quentin Durmard" i). m,), t 1832,

22, 'isirgilius l „Aeneidi") 1' 19 e. Kr, f. Islnntil, historioitsija
Snorre Sturlason nuirhlltaan talossaan Reitholtwsn 1241,

25, Augsburgin uskonrauhassa 1555 makuutetaan protestanteille
samat oikeudet ja roapaubet kuin fatoolifilla.

20. Göta-tanama Ruotsissa Itämeren ja Kattegatiin luälillä ama-
taan liikkeelle 1832. Dhioifal. runoilija Kaarle Jonas Luomik Alm-
qmist (fantastinen „ Orjantappuran kirja") -j- 1866 Bremenissä,

27. Ignatius Loyola saamuttan paamin mahmistuksen perusta-
mallensa jesuitain mcljestunnalle 1540, Ensimmäinen rautatie,
Stocktonin ja Darlingtonin roälillä' Englannissa, amataan 1823.

29, Kustaa I Waasn, ustonpnhd, toimeenpanija Ruotsissa, -j- 1560,
!50. Kirkkoisä Hieronynius, latinaisen raamatuukuännllksen „s>ul=

gatan" tekijä, t 420 Betlehemissä,
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22 31 päiwiiä

I,T. Ihllnelnm (I 6,8—5,30 19
2 M. Subroil [ § 3,13 a. 20
3 T. Ewald © 6,12—5,24 21
4!P, Frans 22

! s;£, Inkeri Q 6,17-5,18 23
:>!oum. 8j 28-39, 3ujj. II: 21—45.

6 3. 16 s, töllit. V. Bruno 24
7M, Birgitta (Pirjo) Q 6,22 25
8 T, biljn —5,12 20
'.> K, glo 0 6,27—5,6 ©2?

10 T. Josefina [3,6 a. 28
I I P, Probuo I 6,32—5,,, 29
12 v, Valfrid

_

30
Room. 9: I—l3, Mark, 2: 18-28.
13 -. 17 f. «Ulm, U. Teppo Lokak, 1
14 M, Elsa 2
15 T, Heta © 6,42—4,48 3
16 K, Gllllus (Osa) 4

Muistiinpanoja:
1. Walt, 1886 obl, arwotaan,
I, Uusi nikataulu roattioit rau-

tateilla.
1. Markkinat leinolassa,

2,
„ Helsingissä,

2, „ Tampereella,
3, liläinmarNinat Turussa,
9. Markkinat Wiipurissa,
9.

„
Porwoossa,

i»,
„ Raahessa,

9.
„ lluö. kaupungissa,

10, Toripäiwä Porissa,
10. „ Illwoulinnassll,,
10, Eläinmarkkinat Parkanossa,
15, Markkinat Lowiisassa,
15. „ Tammisaaressa,
16,

„ Haminassa,
!

Muistettllwill tapauksia
1. Marburgin uskonnonwäittely Lutherin ja QiDtnglin roättttä

1529; sowitus reformeerattujen ja luterilaisten wnlillä menee tyh-
jiin Lutherin jyrkkyyden talia. Ranskalainen runoilija Pierre
Corneille 1- Pariisissa 1684 („(iib", „Horatiot", „Polyeuktes"),

i?, Rooma yhtyy kansanäänestyksellä muuhun Italiaan 1870.
ii. Ensimmäinen Fultonin rakentama höyrylnima lasketaan New-

!>>ortissll mesille 1807.
6. Eerwantes * 1547 2llcala de Henarcsinsa Espanjansa.
8. Kolmetoista henkilöä, joista miisi naista, poltetaan liiteri

laisina 1559 Walladolidissa Espanjassa, Filip II:n läsnä ollessa,
9. Englannin parlamentti julkaisee 1651 nawigaiionisäannön,

jota sallii ulkomlllllaisille ainoastaan omien tuotteidensa tuonnin maahan,
10. Maalaaja Mikael Munkacsy * 1846 Munkacsissa Unkarinsa

köyhistä wanhenunistll.
11 , Uskunpuhd, Ulrik Zwingli taatun Äappetuin taistelussa 1531.
12. Temostenes, Kreikan suurin puljuja, kuolee 322 wavaaehtoisesti,

luin näkee toiwonsa Kreilan nmpaudesta raukeaman, Kolumbus saa-
puu 1492 Gullnahaniin Länsi-Indiassa: uusi maailma on löydetty.

Ii!, Tanskalainen täljtitutiija ja astrologi Tyko Brahe f 1601,
14, Runoilija Erik Johan Ttagnclius * 1793 Klamiin saarella.

Lokakuu







ro. 1889. October.

17 T, Vellin Q 6,47—4,43 f 5
18 $. «uuka« [2,17 a, 6

,19,8. Uljas Q 6,52—4,37 7

ffiocin. 9: 22—23. gul). 10: 23-38,

20 3, 18 s, «Ulm, P, Masper 8
21 STO. Ursula Q 6,57—4,81 N
22 X. Wnitu lo
23 Ä. Zemeri © 7,2-4,26 11
24 X. Taito O 4,6 i. 12
25 $. vilda 0 7,7—4,20 13
26 ». «maitoa 14

Ps, 134: 1, 2, 3tm. l, 21: 3, 4.
Ps, 115: 1,

27 -, 4 Nittons, Saima ©l5
28, M, Simo [7,12-4,14 16
29 T, Lillukka © 7,18—4,9 17
30 Ä. Gustama 18
31 T, Artur Q7,23-4,4 10,10a. 19

Muistiinpanoja:
Ote palkkau«sääuuö«tä,

Isännän pitää palkolliselle, kun
se palmelnksesta lähtee, antaa
pää«tokirja, jota tutuubett ja
oikeuden unikaan sisältää: 1)
palkollisen nimen, 2) pnlwe-
luoajait pän>:,tökirjan antajan
luona, 3) miten palkollinen on
itsensä käyttänyt ja palmelut-sensa toimittanut, 4) ajan mil'
tä palkollinen on »»apan toi-
seen palmelaiseen rupeamaan,
5) päästökirjnn muosi- ja päi-
«äluwun, isäunän omnkätisen
nimitirjoitnlsen, taikka hänen
puumerkkinsä ja kirjantekijän
nimen.

siwistyshistorilln alalta.
II!. Ranskan kuningatar Marie Antoinette mestataan 1793.
17. Fyysikko G. N. Kirchhoff, spettraaliannlysin keksijä, f 1887.
18. Palkolaki sueialisteja wastaan hywätsytään Zatsassa 1878.
19. Ilantilainen kirjailija Jonathan ömist, „Gulliwerin mat-

tojen" kuuluisa tekijä, -j- 1745.
22. Ludwig XIV peruuttaa 1685 Nantesin säännön, joka on suo-

nut protestanteille Nanstassa ustonnonwapauden. Unkarilainen
runoilija Janos Sträng (fertomaruno „Toldi") 1- 1882 Pestissä,

2!!, Löytöretkeilijä '.>)rjö AuguLt Wallin -|- 1852 Helsingissä.
24. Kolmetymmenwuotinen sota päättyy 1648 Westfalin rauhaan,
25. OeosfreyChaucer, „Englannin runouden istt",l'Lontoossa 1400.
2(i. Nrapialainen tiedemies 2t6u(jeba f 1331 Syriassa.
27. Kolminaisuus-opin kieltäjä 2erwet poltetaan 1553 ©ené=

wessä Calwinin waatinnilsestn,
28. Espanjalainen näytelmänkirjoittaja Moreto n Cawanna („Il-

peys ylpeyttä ivastaan") f 1669.
ii!). Englantilainen meritultija Skiter Raleigh mestataan 1618.
80. Unkarit, runoilija St. Kisfaludy („Hinnyn lempilaulut") -j- 1844.
31 , Luther naulaa 83 wäitöslauscltaan katoolista kirkkoa wastuan

Wittenbergin kirkon oroelfe 1517,
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Marraskuu. 30 päiwää

IP, Pyh, nnest, p. O 7,25—4,1 20::
2JS. Topias 21

r. 7: 13—17. Matt. 5: 13—16,!!
' 3'@. Pyh, «iteSt $. Erland 22!
4M, Hertta 23
52. Mnlatia« Q 7,36—3,51 24.
ii .U. «ri«taa Aadolf 25
7 2. Engelvert(l7,4l— 3,46©26
8 P, Willehad [5,45 i. 27
9L. Teuwo (I 7,48—3,41 2&:

Room. 11: I—l2. Matt. 16: I—4.>
101©. 2H Mnt7:MJ. SutfjeniS 29
11 M, Närt, piispa <I 7,523,36 30
12 2. Konrad 31
IM. Kristian Q 7,57-3,31 M. 1
142. Siippa [10,16 i, 2
15P. Leopold Q 8,2—3,27 g 3

Muistiinpanoja:
I, Palkollisten muuttopänuä,
1. Rotsch, 1881 l, obl, art».
1, Walt, patf. l. obl, num, ann.
1. Kot, lahj, 1. kork, lunast,
1. >?els, «esij, l, kork, lunast,

; 1, Hels, 1882 l, korkol, (un.
9. Historiallisen seuran muosi-

pciiwä,
13, LentotNhtiä tawalli«ta run-

iaammin näkymissä,
18. Suom. wen, 1859 l, kort,

lunastetaan,
14, Peltopyyn rauhoitusaika al-

kaa.

Muistettawia tapauksia
1. Suuri maanjäristys hämittää Lisboan kaupungin 1755.
2. Ruotsalainen runoilija Esaias Tegnor, Wetfiön piispa, -j-

-1848; hänen enimmin tunnettu teoksensa on „Fritiofin satu",
4. Sämeltäjä Mendelsfohn-Bartholdy -j- 1847 Leipzigissä,
5, Maalaajatar Angelika Kaufmann f 1807 Roomassa,
7. Robespierre lakkauttaa 1793 Ranskan kansalliskokouksen lautta

kristinuskon, jonk» sijaan „järjen" palmelus astuu.
8. „Tukholman werislluna" 1520 Kristiern II:n tyrannin tas>

kystä, Englanti!, runoilija ja raapauöeiujstäroä John Milton („Ka°
ootettu paratiisi") 1' 1674, H, ©. Porthan * 1739 Saarijärwellä,

9. Wenäläinen kirjailija %mcm Turgenjew * 1818 Orelissa.
10. Martti Lutherus * 1483 Eislebenissä. Friedrich Schiller

* 1759 Marbachissa Wiirtembergiosä.
1 1 , Tanskat, ustonn, firj. Tören Kierkegaard („3ofo-taiffa" > 1-1855,
18. Runoilija Esaias Tegnér * 1782 Wermlannissa.
14. Filosofi Gottfried Wilhelm Leibnitz -f 1716 Hannomerissa.

Saksalainen humoristinen kirjailija Jean Paul Richter 1- 1825 Baire-
uthissa, Filosofi Georg Wilhelm Hegel f 1831 Berliinissä.

15. Johann Kepler, joka on keksinyt täit tiertotähtien liikunnosta,
-s 1630 Regensburgissa,

!6, Kustaa II Aadolf kaatuu 1632 «iitjenin woittoisassa tais
lelussa (wanhan ajanlumun 6 p.).
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m. 1889. November

16|S. Aarne (Edmund) 4!
ilooni, 11: 13-24.Matt. 18: 15—22.!
17 S. 22 s. Kutm. V- Eino Q 8,7 5
18 M. Maksimuo 5—3,23 6!
19 T, Lambert O 8,12—3,19 7
20 K. Hjalmar 8;
21 £. Juonii I 8,17—3,15 9 ,
225. Silju 10
23 L. Klemens Q 8,22—3,11 © 11
1Kor. 15: 22—28. gul). 5: 22—29.:
2415. Tuomios.

*

[3,23 a. 12
25 M. Katrina G 8,26—3,8 13:!
26 JS. Dagmar 14
27K. Nitlllis Q 8,31—3,4 15]
28>T, Sten [—3, l 161
295. 2aturni>!Us Z7,9i, Q8,35 17
BOV, Antero (I 8,37—3,0 18

! Muistiinpanoja: !

Jos palkollinen muuttaa toife§=:
ia seurakunnasta, niin anta-!
koon lohta muuttokirjansa!

j isännälle, joka roiimeiétäänj
14 päiwässä antaa sen tirf=|
loherralle, !

Eluklain talmiruollimisllila ta-
■'.. ivallisesti kestää Mikkelistä
i Urpoon eli 240 päiwää,Koh-
! tuullisena heinäantina pide-

tään hewoselle leiwislä, My'
mälte 10 tai 15 naulaa/

~ lampaalle I'/2 tai 2 naulaa.i!l Mitä wähemmän on heiniä,
sitä runsaammin pitää an-
taa suurusta ja sitä enem-

;; män kuluu olkia.

siwistyshistorian alalta.
17. Ransknl,tirj, A,R,Lesage(„Gil-Bllls", „Dnturoapiru")fl747.
18. Walokuwauksen keksijä Saguerre * 1789 Normandiessa. -

Koillismäylän löytäjä N. 31. 6. Nordenskiöld * 1832 Helsingissä,
19. Bertel Thorwaldsen * 1770 merellä Islannin ja Tanskan

mälillä, gerb. de Lesseps, Suez- ja Panainn- lanamäin rakentaja, *

1805 Versnilles'issa, Unkarit, runoilija M. Wörösmarty 1- 1855.
21. F. M. 31. be Voltaire * 1694. Saksat, runoilija Heinrich o.

Kleist ampuu itsensä 1811 epätoimossa maansa tulemaisuudesta.
22. Mainio lielitutkija Nasnrus Rask, jota myöskin Luomen tie-

teen käänsi huomionsa, * 1787 Enenin saarella,
24. Narul ©pinoja, juutalaista sukuperää, * 1632 Amsterdamissa,
20. Encken luwunlaskuilla keksimä pyrstötähti nähdään ensikerta

Firenzen tähtitornissa 1818.
27. Mainio roomalainen runoilija Qvintus Horatius Flaccus -j-

-8 e. Sr. s. Suutari ja mystikko Saatto Nöhme f 1624 Görlitzissä.
28. Runoilija K. $. L. Almqmist * 1793 Tukholmassa. puolat,

runoilija Adam Mickiewicz f 1855 Konstantinopolissa. Amerikka!,
kirjailija Washington Irroing (»Alhambra") f 1859.

29. Italialainen professori äkccaria, joka 1764 kirjalla nousi
ruumiin- ja luolemarangaistulsen Vastustajaksi, f 1794 Vlilanossa,

30. Suurherttua Leopold I Toskanassa lakkauttaa luolemaran-
gaistuksen 1786,

SoiiianrooHätuä=ieuran Kalenteri, '2
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Joulukuu 31 päiwää

£>epr. 8: B—l2. Luut, 4: 16—22.

13. If. Adwcilt, © 8,40 19 s
2 M. S3cata [-2,59 20,
32. Sefcmja © 8,44-2,56 21
4K. Barbara 22
SIX.5 l X. Selma © 8,47-2,54 23!
6P. Niilo 24
?!L, Agaton Q 8,51—2,52 © 2»

3aaf. 5: 7 -10. Suut. 17: 20—25.1
8 1®. 2s.AdWN!t,Maria [11,32a. 26!'
9 M. Anna © 8,54—2,51 27

10 T. Judit 28
11K. Taneli © 8,57—2,30 29 -
122. Adalbert 30
18$. Lusia © 9,0—2,49 Joulut. 1!-
14L. Isidorus 2J;

(Sat. 3: 23—29. perein. 33: 14—17. j
15,©. 3f. 3li)»Deilt. Siiwo C 4,38 i, 3>
16 3». Latsarus 4]

Muistiinpanoja:
Kuukauden alussa arwotannZyp.

1887 l, 081.
1. Suom, p, 1882 l, korkolip,

lunastetaan,
■2. Uusi kirtkomuosi alkaa,
2, Suomalnis-Ugrilaisen seur,

wuosikokous Helsingissä,
4. Toripäiruä Kajaanissa,
5. „ Korpiselällä,

11, Markkinat Kolarissa,
12. Toripniwä Nurmeksessa,

[l2. „ lisalinella,
15. Syyslukukausi päättyy yli-

opistossa,
17. Markkinat Kittilässä,

!19, Toripäiwä Joensuussa.
19, Markkinat Kuusamossa,
20. Syyslukukausi päättyy kan-

sakouluttajllseminaareissll ja
kouluissa.

Muistettcmia tapauksia
1, Runoilija I, H, Kellgren * 1751 Länsigötinmalla,
2. Ferdinand ©ortej, Meksikon walloittaja, f 1554, Mattias

Alets. Castrin * 1813 Terwolassa.
3, Runoilija Ludwig Hotberg * 1684 Bergenissä Norjassa,
4. Leipzigin yliopisto perustetaan 1409.
5, Suuri sänieltäjä Wolfgang Slmab. Mozart f 1791 Wienissä,
7. Rooman suurin puhuja Marcus Tullius Cicero murhataan

43 e. Är. s. maatilallaan likellä Roomaa,
8, Löytöretkeilijä Veit Behring murhataan Behringin saarilla

1741, Norjat, runoilija Njörnstjerne Björnson * 1832 Österdalissa,
9, Runoilija John Milton * 1608 Lontoossa,

10. Luther polttaa Wittenbergissä paanrin pannakirjan 1520. '
11. Ranskalainen runoilija Alfred de Musset * 1810 Pariisissa.
12. Arapialllinen filosofi ja tiedemies Amerroes f Marokossa 1198,
18. Francis Drake lähtee 1577 wiidellä lairoalla Plymouthista

maan ympäri purjehtiaksensa. Runoilija Heinrich Heine, juuta-
laista syntyperää, * 1799 Tusseldorfissa.

IL, Saksalainen tiedemies Wilhelm Grimm 1- 1859 Berliinissä.
I?, Säroeltäjä Ludwig van Beethoven * 1770 Bonnisi»,
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ro. 1889. December.

17, Ignatius © 9,4—2,49 s!j
18'M. Apraham 6:
19 T. lisat O 9,6—2,49 7
20>P. laakop 8
21 L. Tuomas 9,7—2,50 9
1 Piet."l: B—l6. luh. 5: 31—39.
22!Z. 4 f. StbfflCltt. loos. ©2,32 i; 10
23 M, Israel © 9,8—2,51 11 ,
24 T. 2(atam, Geroa 12'
Hepr7 1: I—l2. loh. 1: 1—147,

©) 9,8—2,53 131;
iHiet. 4:12-19. Watt. 10: 32—39.
|26!S. T»Vllninpäiwä 14
27 P. luh. eroanf. © 9,8-2,55 15
28;S. Wiattomain lasten päimä 16
" ij^r2jl^r^§Hr2:T9^237
29"éTS. jält, 3oitt«ll 5 6/56 o. 17
30 M. Saatot 18
31 S. Sylmester Q 9,8—3,0 19

Muistiinpanoja:
21. Ennen Tuomaaupäimää pi-

tää lampuodin, muotia en-
nenkuin muokra-aika loppuu,
jos hän tahtoo wuokraamas-
ta tilasta ja sen wiljelemi-
sestä itsensä plussanoa, tätä
plössanomista toimittaa,

21. Tawallinen ylostnntopäimä
maalla,

22. Talwipäiwän seisau».
130. Markkinat Inarissa.
30. Ylitorniossa toripäiivä.
joulukuussa walitsewat useim-

mat Knnsanmalistus-seuran
haaraosastot toimikuntansa,

31. Ne, jotka eimät ole tottu-
tuneet pitämään kirjaa tu-
loistansa ja menoistansa,
tekemät runsaasti, jos aloit-
tamat tästä päiroästä.

siwistyshistoricm dalta.
18. Täweltäjä Kaarle Maria uon Weber * 1786 Eutinissa.

saksalainen runoilija [a silosofi I, ©. v. Herder -j- 1803 Weima-
rissa, Runoilija ja tutkija Vittor Rydberg („3Biimeinen Atena-
lainen", ..Raamatun oppi Kristuksesta") * 1829 lönköpingiss».

19. Kustaa II Slabolfi * Tukholman linnassa 1594.
21. italiat, run, Boccaccio (lertontuSfarja »Decamerone") f 1375,
23. Kirjailijatar George Eliot, oik. Mary Anne Elvans (~31bam

Bede", „Vilas Warner"), t 1880.
24. Portutal. löytöretkeilijä Vasco da Gama f 1524 Itä-Indiassa,
25. Isak Newton * 1642 Lincolnin kreiwitunnassn Englannissa,
28. ©ngtant. historioitsija Thomas Nabingtun Macaulay f 1859.
29. Canterburyn arkkipiispa Thomas Vecket, kirlonwnllan rohkea

puolustaja, murhataan 1170 Canterburyn tuomiokirkossa. Uskon-
puhdistuksen ebelläläroijä ja raamatunkääntäja John Wiclisf f 1384,

30. Sopimus orjakaupan lopullisesta lakkautuksesta 1845 Rans-
kan ja Englannin raälillä.

31. Andreas Vesalius, uuden anatomia-tieteen perustaja, * 1514
Brusselissä, Romaamnkirjoittajatar Fredrika Bremer („Perhe",
„Hertha", n. m.) -s 1865 lähellä Tukholmaa.
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Tilastollisia tietoja Europan tärkeimmistä waltakunnista.
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Alankomaat , , 33,000, 4,391133 82 4,097(1877) 12,8 ?

33e(qia 29,457 5,910200 89 5,474(1881) 17,5, 848
Nulaaria , , , 99,87» 30 8 ? ? «

C»ftanjll, , , , 497,244:16,909' 34 40 29,828 — ?

Englanti , , ,

Iso Britannia ,

150,697 28,247187 {■90Wl38 (80) 16,, J3,461
Skottlanti , , , 78,985 3,991 50,» — — (78) 10,7 —

Irlanti . , , , 84,251 4,858 57/; —
— (81) 28,4 —

286,588! 29,944104 104 50,230 (81)47.' 1,459
Störonlta , , , 350,17723,233 77,4 76 17,758 (81) 38,9 1.370
Unkari 322,28616,901 52,4 114 16,410 (81) 50,8 755
Areilta . , , . 64,689 2,019 31 126 1,605 ? s
Portutali , , , 91,260 4,708 51,r 70 5,358(1878)79,, ?

• . . 91,2604,70851,i705,358(1878)79,1?

Ranska , , , , 528,57238,219 72,, 29 79,145 (80) 15,» 4,359
Rumanin , , . 129,947, 5,376, 41 110 2,743 « 33
Ruotsi 450,574 4,717 10,4 70 10,027 (81) 0,4 404

323,423, 1,959 6 72 6,518 ? s
©alfa 540,59747,700 86,i 71 57,000 (82) 1.. 5,041
a) Prerissi , , , 348,34729,358 81,2 75 34,016 (82) 2,3 2,462
6) Sageri , , , 75,860 5,556 71,. * — (82) 0,2 —

c) Jaksi , , , , 14,993 3,391212,2 >
— 8— ? —

dMurttembera, 19,504 2,019102/, 8 — (82) 0,° —

e) Äadeni , , , 15,081 1,632106,2 8 — ? —

Terbia , , . , 48,586; 1,970 40,5 198 790(1874)93,0 27?
SiDcitft , , . , 41,390 2,940 71 71 4,740 (83) 4,3 692
Tanska , , . , 39,635 2,108 53,4 114 2,940 (81) 0.4 801

172,224 4,658; 27 i ? '' 8 8
Weniija , , , , 5,103,48590,718 20 129 38,739 ? n, 700
Tuomi , , , , 373,604 2,232 6,7 150 1,886 (80) 2,4 102



Maailman esiwaltiaat ruhtinaat.
Järjestetyt hallitusaikansa mukaan.

Brasilia: Keisari Pedro II snnt, 1823 ast,malt,ist, 1831
Iso Britannia: Kuningatar Viktoria „ 1819 „ „ „ 1837
Mwlllta-Unkari : Keisari Frans loosep „ 1830 „ „ ~, 1848
Persia: Nchahi Nasr (Sbbin

~ 1831 „ „ „ 1848
Alankomaat: Kuningas Wilhelm 111 „ 1817 „ ~ ~ 1849
Monako: Ruhtinas Kaarle 111 ~ 1818 „

„
.. 1836

Liechtenstein: Ruhtinas Juhana II ~ 1840 „ .... ~, 1858
Montenegro: Ruhtinas Nikolaus I

„ 1841 ... ...
„ 1860

Portutllli: Kuningas Submit I
„ 1838 ~

~ ~ 1861
Tanska: Kuningas Kristian XI „ 1818 „

~

~
1863

Kreikka: Kuningas Yrjö I
„ 1845 „ ... .., 1863

Belgia: Kuningas Leopold II
„ 1835 „ ... „ 1865

Rumania: Kuningas Kaarle I ~ 1839 ~ „ „ 1866
laapllni: Mikado Muts otto ~,

1852
„ ~, ~

1867
Sermiä: Kuningas Milan I 1854 ~ „ ~ 1868
Norja ja Ruotsi : Kuningas Oskar II ~ 1829 „ ~ ~ 1872
Kiina: Keisari Huangsu „ 1871 ~ „ , ; 1875
hurtti: Sulillani 3t6but Sami» „ 1842 „ „ „ 1876
Italia: Kuningas Umberto I „ 1844 „ ... „ 1878
Wenäja: Keisari Aleksanteriin,, 1843 „

„ „ 1881
Madagaskar: Kuningatar Ranomalo 111 ~ 1860 ~

~ „ 1883
Espanja: Kuningas Alfonso XIII ~ 1886 „ „ „ 1886
©alfa: Keisari Wilhelm II ... 1859 „ ~ „ 1888

Tllileimpien tasllllaltain Presidentit,
Pohj, Amerit, yhdnsw,: Gromer ©teroetanb tnaßttu 1885 4:ksi w:ksi.
Ranska: M. Fr, Sadi Carnot ~ 1887 7:ksi „

Nweitfi: W, F, Hertenstein „ 1888 I:ksi „

haaroi Roomassa- Leo XIII synt, 1810, walittu 1878,
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Keisarillinen Perhe.
ALEKSANTERI 111 Sllelianototttt?, koko Venäjänmaan Keisari ja

itsemaltias, Puolan kuningas, Suomen suuriruhtinas g. m., syn-
tynyt 10 p. Maaliskuuta 1845, noussut malta-istuimelle 13 p.
Maaliskuuta 1881.

MARIA FEODOROWNA, Tanskan kuninkaan tytär, syntynyt 26 p.
Marraskuuta 1847, mennyt naimisiin 9 p. Maaliskuuta 1866,

Nikolai Aleksandromits, perintöruhtinas, fgnt. 18 p. Toukok 1868,
Bljö Aleksandromits, syntynyt 9, p. Toukokuuta 1871.
.éiEllta Aleksandromna, syntynyt 6 p. huhtikuuta 1875,
Mikael Aleksandromits, syntynyt 4 p. Joulukuuta 1878.
Olg» Aleksandromna, syntynyt 18 p. Kesäkuuta 1882.

§. M, Keisarin meljet ja sisar,
Wllliimir Aletsandromits, syntynyt 22 p, Huhtikuuta 1847, nainut

1874 Wlavia Pawlownan Mecklenburg-Schwerinin prinsessan, syn-
tynyt 14 p. Toukokuuta 1854,

Kolme poikaa, yksi tytär,
Aleksei Aleksandromits, syntynyt 14 p. Tammikuuta 1850.
SOlaria Aleksandrowna, syntynyt 17 p. Lokakuuta 1853, naimisissa

Ison Britannian prinssin Edinburgin herttuan Alfredin kanssa,
joka on syntynyt 6 p. Elokuuta 1844.

Sergei Aleksandromits, syntynyt 11 p. Toukokuuta 1857, nainut
1884 Elisabet Feodorownan Hessi-Tarmstadtin prinsessan, syn-

tynyt 1 p. Marraskuuta 1864.
Pllllwali Aleksandromits, syntynyt 3 p. Lokakuuta 1860,

§. M, Keisarin sedät ja tädit:
Konstantin Nikolajemits, siintynyt 21 p. Syyskuuta 1827, nainut

1848 Sllclfnnbro Illsefomnlln, Snksi-Altenburgin prinsessan, syn-
tynyt 8 p. Heinäkuuta 1830.

Kolme poikaa, kaksi tytärtä,
Nitvllli Nikolajemits, syntynyt 8 p. Elokuuta 1831, nainut 1836

Stlelfoit&ra Petromncm Kolsiein-Olvenburgin prinsessan, syntynyt
2 p. Kesäkuuta 1838.

Kaksi poikaa.
Mikael Nikolajemits, syntynyt 15 p. Lokakuuta 1832, nainut 185?

£)lp Feodorownan Vadin prinsessan, synt. 20 p, Syysk. 1839.
Kaksi poikaa, ylsi tytär,

Llgll Nikollljenma, syntynyt 11 p. Syyskuuta 1822 naimisissa Wur-
tenbergin kuninkaan Kaarle I kanssa.

Loisen jo kuolleen tädin läpsit omat keisarilliseen perheesen myös
luetut Beaä)tcttliurgtit herttuat ja herttuattaret.
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Suomenmaan korkeimmat wirkamiehet.
Korkein hallitus.

KenlllllliluVernöllli: Kreimi Feodor Heiden, kenraali y, m,
Kentllllliluwelnöulin apulainen: Wapaaherra Edward af Forselles,

kenraali,
Ministeiillllltiosihtecii: Juhana Kasimir Ehrnrooth kenraaliluut-

nantti n, m
Ministeriwaltiosihtcerin apnlainen :

Keisarillinen Suomen senaatti: Puheenjohtaja: Kenranlikumer-
nööri.

Oikeus osasto: Wapaaherra Juhana Philip Palmen, puheenjoh-
tajan sijainen,

Robert August Montgomery, presidentti, jäsen komiteassa Suomen
asioita warten Pietarissa,

Jaakko Viktor Wasastjerna, senaattori,
Kaarle Aadolf Teodor Cederholm, senaattori,
Sune Birger Juhana Sjörlftén, senaattori,
Juhana Kaarle Eemil af Frosterus, senaattori,
Kaarle August Nybergh, senaattori,
Nikolai Konstantin Hornborg, senaattori,
Eemil Streng, senaattori,
Kustaa Aadolf Krogerus, senaattori,
Niilo lisak Fellman, senaattori,

Talousosasto: Wapaaherra Samuel Werner n, Troil, puheen-
johtajan sijainen, homimestari,

Simiilitoimituslunta : Waldemar Kaarle o. Daehn, kenraaliluut-
nantti,

Kansliatoimituskunta : Juhana Kustaa Sohiman, senaattori,
Waltionmrain toimituskunta: wapaah, Klaus Herman Molander,

salaneuwos,
Kllmaritoimituskuntll : Kaarle ©mit Ferdinand Ignatius, senaattori,
Sotilastoimituskuntll : Wapaah. Drjö o. Ulfthan, kenraaliluutnantti.
Kirkollisasiain toimituskunta : Drjö Sakari -Koskinen,senaattori,
Mllllnmiljelns toimituskunta :

Kauppa- ja teollisuus-toimituskunta: Leopold Henrik Stanislaus
Mechelin, senaattori.

Kristian Teodor Oker-Nlom, kenraaliluutnantti, jäsen komiteassa
Suomen asioit» warten Pietarissa,

Fredrik Serene, todellinen waltioneuwos,

Prokuraattori: Aleksanteri Bernhard v, Weissenberg,
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f)omioik e u d c t.
Surun Howioileus: Presidentti: Lauri Teodor u. Hellens,
SBaafan Howioileus: Presidentti: Kustaa Wilho Rabergh,
Wiipurin Howioileus: Presidentti: Paawali Eemil Forsman,

K allin tu.
Kenrllllliluwernöölin lanslia: Tirehtori: Swen Wilho Sougfierg,

todellinen waltioneuwos.
.tufflcmöbrit: Uudenmaan lääni: Viktor Napoleon Proeopo, ken-

raalimajuri.
Hämeen lääni: Torsten Costiander,
Kuopion lääni: Vapaaherra Juhana Fredrik Kustaa Aminoff,

kenraalimajuri,
Mikkelin lääni: Wapaaherm Kustaa Aksel Samuel v, Troil,
Oulun lääni: Juhana Aksel Gripenberg, kenraalimajuri.
Jutun lääni Kreiwi Kaarle Mauno Creutz.
Vaasan lääni: August Aleksanteri Järnefelt, kenraliluutnautti,
Wiipurin lääni : Kaarle Tudeer, howitallimestnri.

KeLklis-loilaiitlit.
Suomen Pankki: Jäätyjen edusmiehet:

Fredrik Kustaa Otto Selim Stjernwall, esittelijäsihteeri.
Otto Donner, prowessori,
Lorents Leonard Lindelöf, todellinen waltionenwos, puheenjohtaja,
Agaton Meurman, krinnallisneuwos,

Esimies johtokunnassa: Kustaa Robert Alfred Charpentier, ewersti-
luutnantti.

Tuomen Valtiokonttori: Mtirehtori: Sikstus Viktor Calamnius.
Lääkintöhallitus: Päätirehtori: ro. t, Amit Feliks v, Willebrand, to-

dellinen waltionenwos,

Postihllllitus: Pllupostitirehtori : Kaarle Hjalmar Lagerborg,
Mistcn ra!ennusten ylihallitus: Mtirehtori: wapnaherra Odert

Sebastian Gripenberg,
Painoasiain ylihallitus: Puheenjohtaja: Edward Leopold Nlumeuthal,
Teollisuushallitlls: Mintendentti : Aadolf Edward Arppe, todellinen

waltioneuwos.
Vankeinhoitohallitus: Mtirehtori: Aadolf Grotenfelt, howioikeuden-neuwos.
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Tilastollinen Päätoimista : Tirehtori: Aadolf Vorström, maltioneumos.
Tullihallitus: Päätirehtori: Herman tzöckert.
Tie- ia Vesiyhdistysten ylihallitus : Mitirehtori : Aleksanteri August

Thesleff,
Maanmittauksen ylihallitus: Mitirehtori, Jaakko Zjölin,
Waltion-IllUtlltiet: Mitirehtori: Irjö Aadolf Strömberg, todellinen

maltioneumos,
Metsllilhoitohllllitus: Mitirehtori: Aleksanteri af Forselles, maltio-

neumos.
Kalastusten tarlllstlljll: Antero Juhana Malmgren, promessori,
Slrfeologincit toimisto : Waltionarkeologi: Juhana Reinhold Aspelin.
Wlliwllishoidun tllllllstclijll : Kustaa Aadolf Helsingius,

fiilKKo- ja »«etuslllitos.
Miopisto: Kansleri: H, K, K, Perintöruhtinas.Kanslerin sijainen: Vapaaherra Juhana Philip Palmen,

Rehtori: Kaarle Gabriel Tiodolf Rein, prowessori.
Hiippakunnat: Surun: Torsten Tuure Renwall, arkkipiispa,

Porwoon: Kaarle Henrik Alopaeus, piispa,
Kuopion: Kustaa Johansson, piispa.

Kouluylihallitus: Mtirehtori: Lorents Leonard Lindelöf, todellinen
waltioneuwos.

Kansakoulujen ylitarkaZtaja: Antero Wilho Floman,
Polytelnillinen opisto: Tirehtori: Ernst Edward Droift, tohtori.

Sotouiaki.
Komentajll-Pllällitlu : Kenraalikuwernööri,
Komentaja: Vapaaherra Irjö Edward Ramsay, kenraaliluutnantti,
Luotsi- ja Mlljllillllllitos : Tirehtori: Otto öabb, kenraalimajuri,
Suomen ladettiloill» : Tirehtori: Kaarle Enckell, kenraalimajuri.
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Asewelwollisuus-kalenteri.
Tammikuun 4 p:nä tai ennen oroat asianomaiset luettelot ase-

«elmollisuusikäisistä papiston ja henkikirjurien tantta kutsuntatoimis-
tolle llnnettamat.

14 p:nä miiineistään annetaan asianomaiselle kutsuntatoimis-
tolle hakennlslirjllt helpotuksen saamisesta asemelmollisuuden täyttä-
misessä niihin kuulumme todistuksilleen, joidenka nojatta helpotusta
haetaan,

14 pmii miimeistciä» tulee sinä muunna armanheiton alaisten
asemelmollisten, jotta haluamat täyttää asemelmollisuutensa mnpnaeh-
toisina, siitä kutsuntatoimistollo ilmoittaa.

Helmikuu. Ennen 15 päimää lähetetään otteet kutsunta- ja täy-
dennysluetteloista kunnallishallituksille niiden toimesta mielä jaman
kuukauden kahtena sunnuntaina peräkkäin kirkossa kuuluutettamiksi ;
jolloin myöskin kutsutan» kunta koloon niiden tarkastamista marten.
Tähän kokoukseen asti olkoot luettelot yleisön Miamina kuntatunmssn,
ranstumllssa tahi muussa ilmoitetussa paikassa.

Maaliskuun 14 p:nä miimeistään lähettämät kunnallishallitukset
tarkastetut kutsunta- ja täydennysluettelot ynnä tarkastnskokouksen pöytä-
kirjan takaisin kutsuntatoinnZtolle,

Ennen kuukauden loppua lähettämät kutsuntatoimistot läänintoi-
mistoille tiedonantoja teferroiitt ja nostomäkeen kirjoitettujen lukumää-
rästä,

Huhtikuun alkupuolella lähettämät läänintoimistot Senaattiin
asianomaiset tiedot asemelwollisten lukumäärästä resermissä ja nosto-
mäessä.

Enne>: 15 päimää Huhtikuuta määrää kutsuntatoimisto kutsunta-
päimät kullekin kutsunta-alueelle ja mikäli mahdollista armanheitto-alu-
eellitin, josta kirkossa tuutuutetaan Helmi- ja Maaliskuussa ja sanoma-
lehtien kautta ilmoitetaan.

Ennen 15 päimää Huhtikuuta toimittamat läänintoimistot lut-
suntatoimistoille luettelot niiden alibisin kuulumista mankeudessa pide-
tyistä kutsunta-ikäisistä nuorukaisista.

Huhtikuun ja Kesäkuun 15—23 päimien matitta toimitetaan ylei-
nen kutsunta nsemelmollisuuden täyttämiseen ja armanheittoon.

Kesäkuu. Tässä kuussa lähettämät kutsuntatoimistot läänintoi-
mistoille kutsunta ja täydennysluettelot, papiston ja henkikirjurien an-
tamat ainekset niihin, kunnalliskokouksissa asiasta tehdyt pöytäkirjat ja
kaikki itse kutsuntatilaisuudessa syntyneet asiakirjat.

Heinäkuu. Ennen 15 päiroää lähettämät läänintoimistot yhteen-
metonsa edellä mainituista luetteloista senaattiin.

Ennen saman kuukauden loppua päättää senaatti ja ilmoittaa laa-
nintoimistoille ja kuuluuttaa yleisön tiedoksi, miten monta henkilöä siltä
»vuodelta tulee astua mäkinaiseen palmelukseen kussakin läänissä.

34



Elokuu. Ennen 15 päimää antamat läänintoimistot tietoa kut-
suntlltoimistoille, miten monta henkilöä joka lunnasta kutsutaan sota-
valmelukseei,, ynnä kuuluutetaan siitä yleisön tiedoksi kirkoissa ja anne-
taan ilmoitus sanomalehtiin, kuntatupiin, raastupiin p. m.

Ennen Elokuun loppua kutsuntatoimistot määräämät, kutka kut-
sutuista käsketään mäkinaiseen sotamäkeen.

Syyskuun alkupuolella kuuluutetaan kunnallishallitusten toimesta
kirkoissa kahtena sunnuntaina peräkkäin lutsuntatoimistojen antamat
luettelot kaikista mäkinaiseen sotamäkeen määrätyistä henkilöistä ynnä
ajasta ja paitasta, milloin asewelwollisuuden alaisten tulee palroeluf--
feen saapua, Samat luettelot oroat myöskin Syys- ja Lokakuun ku-
luessa faataroilla pidettäwät kuntatuwassa, raastumassa tahi muussa
ilmoitetussa paikassa, sekä julkaistaan ne muutamain sanomalehtien
kautta.

Marrasluun 1 pmä tulee mäkinaiseen pnlwelukseen määrätyt saa-
pua palroeluffeenfa.

Kuukauden alfupuolella lähettämät kutsuntatoimistot papistolle ja
henkikirjureille tarpeelliset futfuntaluettelojen lanketit.

Kolme sunnuntaita peräkkäin kirkoissa kuuluutetaan ja mirallisissa
lehdissä kolmasti ilmoitetaan ehdoit, millä moidaan erityisissä ta-
vauksissll saada helpotusta asewelwollisuuden täyttämisessä,

Kutsuntatoimisto wlllmistaa täydelliset resermiluettelot rouoben
llsemelmollisista ja lähettää ne asianomaisille kunnallishallituksille.

Joulukuun alkupuolella resermilistat kunnallishallitusten toimesta
kuuluutetaan kaksi sunnuntaita peräkkäin kirkoissa ja pidetään sitten saa-
tamilia funtaturoasfa, raastumassa tahi muussa ilmoitetussa paikassa,

Kutsuntatoimistot lähettämät asianomaiselle resermin päällikölle
luettelot «sermiin kirjoitetuista llsemelmollisista.

Kutsuntatoimistot lähettämät toimistansa tilin läänintoimistoille.

Postisäästöpankki,
Postisäästöpankilla, joka edellisen säätykokouksen päätöksen mu-

kaan aloitti toimintansa wuonna 1887, on tarkoituksena hämiämästä
pelastaa etenkin mähämaraisen kansan ja nuorison säästörahat, saattaa
ne luotettawasti sijoitetuiksi sekä tehdä ne omistajilleen ja Välillisesti
yhteiskunnalle hyötyä tuottamiksi. Postisäästöpankin tarkoitus on
tällä tamoin kasmattaa kansaa järjestykseen ja huolellisuuteen, sciäs-
tänmisyyteen ja ahkeruuteen,

Ollen yhteydessä malmiitsi muodostetun roaltiolaitoffen, nimit-
täin postilaitoksen kanssa sen kaikkialle ulottumine haaratoimistoineen,
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mot maltion ohjaamana jatakaamana postisäästöpankki laajentaa toimin-
tansa yli kolo maamme. Jokainen postiasema on aitaa myöten astuma
tämän suuren säästöpankin palroelukseen. Rahoja moipi silloin panna
säästöön mihinkä postiasemaan s, o. postisäästöpankkikonttoriin tahan-sa ja saa ne ottaa ulos aimcm toisesta postiasemasta. Työmies esim,
joka Kuopiosta on kesäksi lähtenyt työansiolle Helsinkiin ja tallenta-
nut osan rahoistaan siellä olemaan postisäästöpankkiin, feta palatessaan on
milloin missäkin postiasemassa pannut jonkun pienemmän säästön
talteen, hän saapi totia tultuaanpyynnöstänsä lähimmäisestä postisääs-
töpankkikonttoristll (toisin sanoen postiasemasta) kaikki säästörahansa
ulosmaksetuiksi ja fen lisäksi roielä niistä karttuneet korot. Jo
nyt on näitä postisäästöpankin konttoreja kolmatta sataa.

Erittäin tehokkaasti edistämät postisäästöpankin tarkoitusta n, f.
säästö merkit, Nämä merkit, jotta muodoltaan omat jotenkin
postimerkkien näköiset, maksamat 10 penniä. Ostettuina kappale kap-
paleelta kokoomat ja tallentamat nämä säästömerkit kaikkein pienim-
mätkin roposet ja kun niitä määrätty luku, 10, on kiinnitetty n, s,
säästukorttiin, joka ilmaiseksi saadaan, otetaan ne ivastaan postisääs-
töpankissa markan armoisena puhtaana rahapanoksena. Mutta nämä
säästömerkit tarjoamat wielä toisenkin tärkeän edun. Niiden amulla
saattaa näet suuri yleisö olla postisäästöpankin työssä amullisena,
Säästömerffien lemittäjinä tatu' myyjinä saattamat semminkin kaikki
ne, joilla on työwaen ja nuorison kanssa tekemistä, tehdä näille kan-
fan luotitte tärkeimpää palmelusta perättömättä heissä Mstäroäisyyden
ja toimellisuuden mieltä, Postisäästöpankin yksityiset mapaaehtoiset
rooiroat siten tehdä tämän tarjoamat tilaisuudet säästämäisyyteen tu-
hansin kerroin lukuisemmitsi. Samatta he tuhansin kerroin mahivis-
taroat sen maikutusmoimlln.

Postisäästöpankin pääkonttori ja hallitus omat Helsingissä.
Sen haaraosastoja eli alakonttoria omat kaikki maamme postikonttorit ja
postitoimistot lumultaan kolmatta sataa, ja tämä luku mielä kar-
tutetaan. Kaikki nämä postilaitokset pidetään ja omat pidettämät auki
postisäästöpankin toimia »varten koko sen ajan, jonka muutenkin omat
yleisön käytettäminä,

Säästöön panoa moi kuka tahansa postisäästöpankkiin tehdä
omalle nimelleen tai jonkun muun niinelle. Myöskin naidulla »vai-
molla on, joll'ei mies nimenomaan «le sitä kieltänyt, täysi käytäntö-
oikeus hänen nimelleen säästöönpantuihin rahoihin, Säästöönpanijan
asuntopaikasta ei pidetä tutua. Ainoat määräykset, jotta koskemat
säästöönpllnoa, omat seuraamat'

1) saästöönpano tehtäköön täysissä markkaluwuissa, joko puh-
taassa rahassa taikka kymmenellä säästömerkill» täytetyllä
säästölortilla, joka kuten sanottu, otetaan wastaan puhtaan
rahan armoisena säästöönpanonn ,
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2) säästöönpllnoja ei saa yhdelle tilille muodessa tehdä enem-
män kuin 1,000 markan armoon;

3) kun säästöönpanoa jonkun nimelle ensimmäisen kerran teh-
dään, on täydellinen ilmoitus annettama säästöönpanijan
nimestä, ijästä, ammatista ja kotipaikasta sekä, jos sääs-
töönpano tehdään ala-ikäisen tai holhonalaisen puolesta,
myöskin hänen manhempainsa tai holhoojansa nimestä ja
säädystä.

Säästöönpanija faapi, ensi kertaa säästöönpanoa tehdessään, n. s,
säästölirj an, johon hänen niinensä on kirjoitettu ja kirjan
sarja» ja järjestysnumero merkitty, Tähän säästö- eli kuittikirjaan
merkitään jokainen sNNstöönpano eikä ainoastaan kirjoittamalla, maan
myöskin kiinnittämällä n, s. lmttimerkkiä säästöönpanon armon mu-
kaan. Puheena olema fäästöfirja jääpi säästöönpanijan omaisuudeksi
ja on se postisäästöpankin meltakirja säästöönpanijalle niistä rahoista,
jotka hän postisäästöpankkiin on tallentanut.

Jos säästöönpanija tahtoo postisäästöpankista ottaa saamisensa,
kokonaan tai «saksi, moi hän sitä tehdä missä postisäästöpankin haara-
osastoissa tahansa. Kuitenkaan älköön sama säästöönpanija irtisa-
noko Marojansa postisäästöpankista, ennenkuin mähintain 15 päimää
on tutunut siitä, kun hän miimeksi mähensi saamistaan.

Postisäästöpankkiin talletettuja rahoja irti sanottaessa «n huo-
mattarna feuraatoat asiat-

1) säästölirjll on postitoimistossa näytettämä;
2) fe postitoimisto on ilmoitettama, jonka kautta rahat omat

suoritettawllt;
3) irtisanottaman rahan määrä on merkittiiwä laamaan, joka

sitä roarten postitoimistossa on säätämissä;
4) irtisanominen, joka ei tarkoita koko säästössä olemaa sum-

maa, sisältäköön ainoastaan täysiä markkoja:
5) irtisanominen on tehtäma

summista, jotta eimät «le 100 markkaa suuremmat «vähin-
täänkin 10 päimää,
100 markan ja 500 markan Malisista summista mähin-
täänkin 30 päimää,
500 markkaa suuremmilta mähintänkin 60 päimää

ennen sitä päiroää, jolloin marain suorittamista halutaan.
Saadaksensa postisäästöpankista irtisanottuja waroja tulee sääs-

tökirjan omistajan näyttää oikeutensa rahoihin mainitsemalla ne samat
asiat, jotka ilmoitettiin silloin kun saästölirja annettiin. Mutta tämä
pitää tapahtua mähintain 14 päimän kuluessa irtisanomisajan loput-
tua. Sillä muutoin pidetään irtisanotut, mutta ei nostetut rahat
uudestaan Mstöönpantuina ja alkamat jälleen kasmaa korkoa seuraa-
man kuun ensimmäisestä piiimästä. Uusi irtisanominen läypi siis
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mainitun ajan kuluttua tarpeelliseksi rahain saamiseksi postisäästö-
pankista.

Kerran muodessn, ennen sen kuukauden loppua, jolloin ensim-
mäinen säästöönpnno tehtiin, on Mstökirja jätettämä johonkuhun
postitoimistoon, ptjbentefetriä mihin tahansa, jolloin säästökirjan omis-
tajalle annetaan uitti, jossa hänen saamisensa määrä on mainittu,
©äästötirja lähetetään sitten postilaitoksen toimesta, kirjan omiZ-
tajalle siitä ei tule mitään kulunkia tai waiwan, postisäästöpankin
hallitukselle Helsinkiin, missä kirja tarkastetaan ja masta kuluneen
klllenterimuoden korko lasketaan ja säästökirjaan merkitään. Sen
tehtyä lähetetään säästötirja takaisin asianomaiseen postitoimistoon,
josta se edellä mainittua kuittia ivastaan annetaan omistajalleen takaisin.

Postisäästöpankin antamaa säästökirjan ei saa toiselle myydä,
Se saattaa siirtyä toiselle ainoastaan perinnön, pesäjaon, testamentin,
konkurssin tahi ulosoton kautta. Sellainen siirto pitää postisäästö-
»antin hallitukselle wiipymättä ilmoitettnman.

Jos säästötirja joutuu hukkaan, pitää siitä ynnä ajasta, jolloin,
ja lamasta, millä se on tapahtunut, kirjallisesti ilmoitettnman posti-
toimistossa tahi postisäästöpankin hallitukselle. Uusi säästökirin an-
netaan, kun hukkaantunut on kuoletettu,

laitti kirjeenmaihto, jota koskee postisäästöpankin toimia, «n
postimaksuista mapnn.

Käyttäkää postisällstöpantlia: Kehottakaa ja auttakaa muita
saastojansa siihen panemaan! Zäästllwaisnytta ja toimeliaisuutta
edistämällä, edistätte isänmaallemme lälleää asiaa.

Tietoja rautateistä.
MatlustajllMlltsot oroat kilometriltä

lifen luotan mannussa 10 penniä.
2-sen „ „ 6V2 penniä,
o l matkustaja- ja sekajunassa 4}/3 penniä.

" I tamarnjunnssn 3 penniä.
Matkoista ylitse 100 kilometriä huojennetaan kuitenkin pilettien

hinnat mattan pituuden mukaan nousemassa määrässä.
Kahtatoista wuottn nuoremmat lapset maksamat puolen malsoa.
Niittä muotia nuorempia lapsia saa jokainen täysiknsmuinen hen-

kilö kuljettaa yhden maksutta mukanansa,
Wähin maksu, roälimattaan katsomatta, on matkustajalta, wnn-

(jemmatta taikka nuoremmalta, I:sci luokassa 1 martfa 20 penniä,
2:fo luokassa 70 penniä ja 3:sa luolassa 50 pennin.
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Alennetusta hinnasta myydään tilauspilettia (20 kerraksi samaa
matkaa) sekä meno- ju paluupilettiä. Näitä pilettiä ei kuitenkaan
myydä jokaisesta asemasta joka asemaan.

Kapineet kuletetaan maksutta jokaiselta kokonaiselta matkustaja-
viletiltä 25 kilogrammaa ja puolipiletiltä 15 kg. Tämän yli nouse-
masta painosta sekä kapineista, joita ei moi lukea matkatarpeiksi, lue-
taan maksua kultakin alkamalta kilogrammoin miisiluimllta 2 penniä
kultakin alkamalta kilometrin kymmenluwulta, Wähin »raksu on 50 p:iä.

Plllettill kuljetetaan siinä päiwäjunassa, joka sisäänantamisen jäl-
leen ensiksi määräpaikkaan on saapuma. Maksu «n matkan mukaan

150 kilometr, 300 lit. 500 k, yli «00 k,
H kiloqr, painamasta paketilta 25 pm 50 75 1:
5 „' „ „ —5O „ 1: - 1: 50 2: -

10 „ „
„ —75 „ 1: 50 2: 25 3: -

15 „ „ „ 1: - „ 2: - 3: - 4: -
25 „ „ „ 1: 50 „ 3: - 4: 50 6: -

50 „
„ „ 3: „ 6: 9: 12:

Kuitista että pakettia on lähetettcimaksi jätetty maksetaan 10 penniä,
Rllhtitllwllrnt oroat luokitetut kymmeneen hintaluokkaan. Maksu

lasketaan joka 20 kilogrammasta. Niihin rahtimaksu kustakin lähe-
tyksestä on 50 penniä.

Pitatllwllillstll maksetaan kahdenkertainen ensimmäisen luokan
rahtimaksu, paitsi lurt sitä lähetetään seka- tahi tamarajunallll täysin
lastatussa mannussa, jolloin maksu on kahdenkertainen saman tamamn
rahtimaksu, maan kuitenkaan ei kahdenkertaista kahdeksannen luokan
maksua helpompi.

Maitoa, kermaa, juomawettä, rootta ja elämiä kaloja kuljetetaan
pifataroarana ensimmäisen luokan rahtitamaran yksinkertaisesta kulje-
tushinnllsta, Wähin rahtimaksu pikatawarasta on 50 penniä. Ellei
taroaran lähettäjä itse toimita mallinmukaisia kahta rahtiseteliä ynnä
niihin kuulumaa kuittia tamaransa mukaan, on hänen niitä lunasta-
minen tllwaratoimistosta 5 pennillä ja niiden walmiiksi kirjoittami-
sesta on maksettamll myöskin 5 penniä, Rahtiseteliä saa liittää tawa-
ran kanssa, jolloin rautatie toimittaa tawaran saapumisesta wastaan-
ottajalle sanoman, muussa tapauksessa tulee lähettäjän itse toimittaa
rahtikirjan erikseen mastannottajan käsiin.

Tyhjiä astioita, sallia y, m,, joissa on kuljetettu pikku elukoita
tahi clatusaineita, palautetaan takaisin lähetysasemalle 5 pennistä lap-
»ateelta, jos palauttaminen tapahtuu ennen 7 päimän kuluttua siitä
kun tphjä astia tawaroineen saapui mnstllllnottoasemlllle,

äöoitltltia saa tamaran lähettäjä lastataksensa pidättää korkein-
taan 12 tuntia. Jokaisesta tunnista, kun maunu sen jälkeen miimy-
tetään, suoritetaan 25 penniä. Jos maunuja pidätetään losjaukseu
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lautta ylitse sitä marten myönnettyä aikaa, waaditaan maksua jokai-
selta waunulta ja alkamalta muorolaudelta 4 markkaa.

3älfilDaottrau!fta toimittaa rautatie yhden prosentin valkkiota
nmstaan, Wahin määrä toimituspalkkiota on 70 penniä,

Mlllllsiini- tllhi siiilytysMlllsua saapi maksaa, jos tullutta tama-
raa jätetään ulosottamatta asemalle kaupungissa kauemmaksi aikaa
kuin 24 tuntia sekä asemalle maatta kauemmaksi aikaa kuin 36 tuntia
sen jälkeen kun tawara on asemalle tullut.

Suomen wäkiluku 1 p. Tammikuuta 1887.

*) Tästä laskusta on järwien ja isompien jokien pinta jätetty pois.

to

Lääni, Miehen-
puolta.

Vaimon-
puolta,

Siitä :

—So*s*
j/tjieettict.

kaupun- maalais- 5.—
geissa. kunnissa, j?

Uudenmaan , 108,003 114,426 222,429 61,820 160,609 20,°

Surun jaPorin 183,840 190,772 374,612 44,632 329,960 16,°!
Hameenlinnan 128,636 122,260 240,896 21.132 219,764 13,4
Viipurin , . 160,458 165,496 325,954 25,640 300,314 10,4
Mikkelin, , , 84,915. 88,271 173,186 4,553 168,633 10,"
Kuopion, , , 135,706 138,857 274,563 10,475' 264,088 7,7

Vaasan , , , 192,545! 199,200 391,745 19,530: 372,215 10,-
Oulun, , , 112,752 116,241 228,993 17.1961 211,797 1,,'
Kolo Luomi 1,096,8551,135,523 2,232,378 204,988 2.02? 6.'
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grammeja.

grammeja.

grammeja.

litrejä.

grammeja.
1881—
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lajeja

149,141
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ro
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ro
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500,0
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114,2
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190
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,f.f.

aßiinejä

415,982

1884,s. 1,688

f.

pumpulia

415,982

Wiinejn1876— 9101885pumpulia ©ilfttälBB3—
85{e§{i=
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101,«

Pumpulin
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1,688
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s,

m.

910

Silkkiä määrin

18Mitä maailmawuoteensatuottaa.
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Sähkösanoma-määräyksiä.
Suomenmaan paikkojen roätittä maksetaan jokaisesta sanomasta

50 penniä (pohjamaksua) ja sen lisäksi 10 penniä joka sanalta,
Venäjälle maksetaan 60 penniä pohjamaksua ja 20 penniä janatta

Euroopan Wenäjälle ja 40 Aasian,
Muihin maihin ei makseta pohjamaksua, mutta määrätty maksu

sanasta, eri taljan mukaan joka maahan ; esim. Englantiin 65 p., Ita-
liaan 53 p., Itämältä-Unkariin 32 p., Norjaan 33 p,, Ranskaan 48
p., Ruotsin 30 p., Saksaan 32 p,, Smeitsiin 45 p., Tanskaan 49 p,,

Intiaan .9hf 4,50 h 4,75, Algieriin 60 p., Egyptiin 9bif 1.68
k 2.18, Kymäntoimon niemelle SUnf. 11,10, Mdysmaltoihin ja Ka-
nadaan Amerikassa Sfof 1.43 k 2,38, Australiaan SHnf 83 K, 12,78,

Sana, jossa on enemmän kuin 15 kirjainta, luetaan kahdeksi, ja
Euroopan ulkopuolella luetaan jo 10 kirjainta yhdeksi sanaksi. Samoin
luetaan sanaksi Euroopassa 5 numeroa, sen ulkopuolella 3,

Tumallisesta kielestä poikkeamia sanayhdistyksiä ei sallita. Liitto-
merkillä yhdistetet sanat luetaan eri sanoiksi.

Seuraamat lyhennykset käytetään ja maksetaan yhden sanan mukaan :
0 Kiireellinen sanoma. Kiireellisistä sanomista saa lähettäjä, jos

tahtoo, suorittaa kolmikertaisen maksun, jolloin sanoma lähete-
tään ennen muiden yksityisten sanomia.

L? WllstllUs maksettu. Joka tahtoo roastausta, moi edeltäpäin itse
suorittaa maksun siitä, jolloin mastannottaja saa sähkösanoman
kanssa kuitin maksetusta roastauksesta. Tämä kuitti otetaan
rahana maataan sähkölennätin-konttorissa ja on sellaisena moi-
massa 6 miikkoa, Milloin ei nimenomaan ilmoiteta, miten
monisanaisesta mastauksesta maksu on suoritettu, katsotaan il-
moitus maksetusta mastauksesta merkitsemät 10 janaa.

nro Kiireellinen wastaus maksettu,
TC. Wcrtllilcminenmlllscttu Wertailemisestllmaksetllll2s°/«ylitaksan,
CR Wastaaullttutodistus maksettu, Waastaanottotodistuksesta mak-

setaan niinkuin 10 sanan sähkösanomasta,
ES. Lähetcttawll jäljessä,
?? Lähettäminen postin kautta maksettu,
PR „ „ „ rekominendeerattu,
EP „ estafetin kautta maksettu,
X? ~ expressin „ „

Jos Vastaanottaja ei asu paikkakunnalla, jossa on lennätinasema,
moi lähettäjä maatta että sanoma jolo postissa tahi muulta lamoin
lähetetään hänen jäljissä ja tulee hänen suorittaa siitä asianhaarain
mukaan roaabittaroat lisämaksut, FS merkitsee että sanoma on tälje=
tettäma lennättimen lautta eteenpäin, jos mastannottaja olisi matkus-
tanut toiseen paikkaan, jossa on lennätinasemaa.
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Postimaksut.
M, p.

SltljtttU lilje, un paino ei nouse yli 15 gramman, maksaa 20.
~ ~ 15— 50 grammaa painama .... 40.

50-- 100 ~ „
.... 60.

100----. 500 „

~
.... 1:

500— 1000 (= 1 kilogr.) .... 2:
j, n, e, puolesta kilogrammasta 1 markan. Kirjeestä,
joka matkallaan käy ainoastaan yhdestä postitoimistossa,
maksetaan sen painosta huolimatta 10 penniä.

Postikortti yksinkertainen 10.
„ kaksoiskortti 20.

Zioelllhetys (korkeintaan 2 fitogr.) joka 30 grammasta , , 3,
Wähin maksu tamaraniiytteestä on 10 penniä, asia-

kirjlllähetyksestä 20 penniä,
Tamaranäytelähetys ei saa painaa yli 250 gr. eikä saa

olla enemmän kuin 20 cm pitkä, 10 leioeä, 5 fortea.
Paletti 500 grammasta 40,

joka seuraamasta 300 grammasta 20,

Paketti ei saa painaa «li 10 kilogr, paitsi milloin lä-
hetys saattaa tapahtua kokonaan rautatiellä tai höyrylai-
mafia, jolloin 20 kilogr. painamia mastannotetaan,

lisllllllkiijoitus (paitsi portomaksu) 25.
WlllUUtUs (paitsi porto ja sisänlirjoitusraha) 200 m-sta 20,

joka 100 nr.sta sen nti 10,
Sisäänlirjoitetustll lähetyksestä maksaa postilaitos, josse hukkaantuu, 30 markkaa kormauksetsi, lähetyksen armosta

huolimatta, Makuutetusta lähetyksestä maksetaan makuu-
tettu summa.

Postiosoitus lkorkeintlllln 100 markkaa) ........
Postiosoitusta toimittaa postilaitos sähkölennättimen

annillakin peritte, jolloin maksetaan paitsi 50 p, ja tele-
grammiportu . . . , 75.

Pusti-etUllllti (korkeintaan 500 marklnn) joka 100 markasta 50.
Sen lisäksi tulee kirjeen tai paketin porto

Pllluulortti - 10,
WllstllllN0ttUl0»ist!ls 25.
luolsuliftpu 40,

Ulfmunitte lähtemän kirjemaihoon suhteen «mat määräykset mel-
tein samat luin Suomessa, sillä erotuksella että yksinkertainen kirje-
porto on 25 penniä ja samoin asiapaperia sisältämästä sidelähetyk-
sestä maksettamll 25 penniä., Makuutuksesta ja pakettien lähetyksestä
on eri määräyksiä, Postiosoituksia ja posti-etuantia ei saa lähettää
ulkomaille.
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Metrijärjestelmä.
Taulu osoittaiva manhat mitat metrisissä mitoissa.

Paiuo, Pituus. Wct»mitta,
Luoti i)ffl jU. lg &it. f 9

! 1-- 1,3 1--0,42 1-- 8,5°
2-- 2,7 2 = 0,85 2-- 17,
3-- 4, 3--1,25 3-- 25,5°
4-- 5,3 4 = 1,70 = 34,
5-- 6,7 5--2,,3 5= 42,5»
6-- 8 6 --2,55 6-- 51,
7= 9 7 --2,98 ?-- 59,5°
8--11 8---3,4» 8--- 68,
9--12 9--3,83 9-- 76,5°
10=13 10= 4,25 10-- 85,
12---16 11-- 4,°715 = 127,5»
14-- 18,6 12 = s,i° ! 20= 170,
16--21 5,96 25 = 212,5i
20--2? 115---6,37i30--255,»i
24--32 16= 6,8°>35 = 297,5i
28--3? 18= 7,65 40 -- 340,°i'32 -- 42 20 = 8,5»M -- 425,°i

1-- 2,5
2-- 4,°
3-- 7,4
4-- 9,9
5 ---12,4
S -- 14,5

12 = 29,?
18-- 44,5
24 = 59,4
Kyyn, m
2-- 1,19
3-- 1,73
4-- 2,38
= 2,97

10-- 5,94
15-» 8,91
20--11,88

1 = 0,08 ! 1-- o,°
2--0,i7 , 2-- 1,1
3 --0,25 | 3-- 1,7
4--0,33 i 4-- 2,2

Sorti. 5-- 2,8
2 0,6-, 10-- 8,5
3--0.98 15-- 8,3
4--1,3° 20--11,
5 = 1,63 25--13,8
6--1,9° Tynn, hl
7--2,3» 1--- 1,65

Känn, 2- 3,3°
1 = 2,8 : = 4,95
2 = 5,2 i = 6,«»
3°- 7.9 5 = 624
4--10,5 10--16,49
5 = 13, i :20 = 32,98

Tuuin, cm Jumpr. l Kapp. dll

1 Silo (Ig) = 1000 grammaa(gr) eli 100 teragrammaa (bis).
l metri (m) = INU».milliin (mm) eli 100 centrim, (cm) tai 10 decim, (dm)
1 litra (l) -- 100 ceMilitrllll (cl) eli 10 decilitrn» (bl).
1 ijeftolitta (hl) -- IM litraa (l) eli 10 deklllilillo (bil).

Taulu osoittama metrifet mitat manhoissa mitoiZsa,
Pituusmitta.Pain».

bio-- l f 8 cm - ! m
ti. luoti, > «<!, luoti, kyyn, ja t, ! kyyn, ja t.

i -"~"% !—'2#ni ""-"""vTTTfTti»/;
2 - l'/J 4 „23 - %': 3„ 876
3 - 2>/< 7 „ 2 - I'/. S „ I'/,
4 - 3 ! 8„ 13 - 1% 8„ 18
5 ! - 3 S ! 11 „24 —2 8

„
IN

U ! - 4'/. 2 14 4 - 2% 10 „ 3
7 57, 18 „15 - 2;, s !11„ 19
8 | - 6 18 „28 3>/, !13„ II
9 - 63/4 21 „ 8 - 3' ' 15 „ 4

10 ! - 77'., 23 „17 4 !IS„ 20
20 -15

'

47 „ 2 - B'/, !33„ 18
3» —23 70 „19 - 12'4 !50„ 13
40 -30 94 „ 4 1678 !67 „ 8
50 1 «f. 8 117 „21 20'/ 4 84

„
5

60 1 ti. 13 141 „ 81 f Vi 101 „ 1
.70 1 ti. 21 164 „22 1 „ 474 II? „21

80 I ti. 28 188 „ 71 „ 83/8 1134 „1?
9» 2V, 4 211 „24 1 „ 12% ; 151 „14

tuin lamalla liivillä taulun !uasemma?i» fijljesjä P

aSctomittit.
" dl --- l =tuoD. !,l-ty!,n,

, jumpr ja inmplu, fnpf. ja lapp.
, IV. - i2v4 1% - is-/;
, 2'/, It, B'/« 3'/, 11. 6V,
. 3-/. 2

„ 4% 5»/, 1,2*%
5 3 „ 1 7'/4 2„12'/,
ii 3„ 13 9 3„ 1
T/t 4 „ 9 11 3„19
B'/.. 5

„
6 12"/, 4„ 7

9% 6 „ 2 14'/- 4„26
II 6„ 14 16'/- 5„14 i
12'/. 7„ 10 IBV4 6„ 2

15 „ 5 12 „ 4
22

„ 15 18
„ 6

30 „ 9 : 24 „ 8
38 „ 3 30„10

Joka palstassa «astaa wc»i-
hoissa mitoissa määrätty pah
jous niin monta yksilöä palstan
yläpäässä olemat» metrmittaa,

painettu numero osoittaa.

n





Säätyjen puhemiehet waltiopäiwillä w. 1888.
V. v. Haartman.

J. Kurtén. T, T. Renwall.
K. I. Slotte.



Waltiopäiwät wuonna 1888.
Kun Suomen säädyt w, 1863 kokoontuimat pitkän raäti=

ajan jälkeen, ihmetteli moni, kuinka nopeaan jakuinka taitamasti
ne suorittimat tehtämänsä. Tosin oliwat he olleet kylläkin lauman
hajallaan. Mutta micla pitkäaikaisempi ja perusteellisempi oli
se koulu ollut, jota meidän kansamme oli käynyt yhdessä ruot-
salaisten kanssa. Ruotsin ajalta oli meidän kansamme peri-
nyt parlamentillistä tottumusta ja katsantotapaa, jonka armo
oli armaamaton ja jonka lujalle pohjalle se moi kaiken mas-
taifen maltiollisen kehitystyönsä perustaa.

Ia epäilemättä kehitystyötä tarwitaan. Ne säännökset,
joilla Kustaa III:neu yhdistys- ja makuuslnja rajoitti kansan-
eduskunnan maltaa, oraat Ruotsissa olleet jo 80 nmotta pois-
tettuina. Meillä ne oraat kahlehtineet ja kahlehtiwat osaksi
wieläkin tuntumalla tmvalla säätyjen toimintawapautta, Wii-
tneffi päättyneiltä raaltiopäiraillä saiwat säädyt ensikerran käyt-
tää esitysoikeutta. Ensikerran oli kansan edustajilla malta
esittää lati-ehdotuksen keisarin-suuriruhtinaan tarkastettamalsi, eikä
ainoastaan pyytää, että hän antaisi sellaisen heidän läsitelta-
roäffenfä. Samaa tasa-arwoisuutta waltiomahtien wälillä,
joka nyt näin on tässä kohden säädetty, ei ole taroattaraana
Verotusoikeuden alalta. Oikeus, jota kaikissa muissa perus-
tuslaillisissa maltioissa pidetään maltiollisen mapauden kulma-
ja fantafiraenä, itsemerotus, on meidän kansallemme myönnetty



enemmän maan periaatteellisesti. Käytännössä erotetaan toisistaan
./hallituksen rahat" ja „säätyjen rahat". Suomen pankin warat
ja suostuntawerot omat säätyjen rahat, muut maltiontulot oroat
hallituksen täytettmvissä. Hallitus määrää niiden mukaan „roa=
kinlliscn tulo- ja meno-arwion", johon useimmat waltiomenot
on otettu. ©itä paitsi on koko tuo niin erinomaisen tärkeä
tullilainsäädäntö, joka samalla tietysti on »välillistä »verotta-
mista, kerrassaan hallituksen omassa mallassa. Eitä siitä ole
roielä kominkaan pitkä aika, tuin kahden säädyn puheenjohtajat
ciwät mielestänsä moincet myöntää keskusteluakaan siitä kat-
sauksesta waltiolnitoksen waroihin, jonka hallituksen on tapana
antaa säädyille.

Mutta on puutteellisuutta muutakin olemassa. Niinpä monella
taholla maassamme nimitys „herrainpäiwät" wielä osoittaa, että
kansassamme elää manha käsityskanta, jokakatsoo maltiopäimä-
toimen sille wieraaksi, yksinomaan maan mahtumille kuulumaksi
asiaksi. Se seikka, että säädyillä on maltansa ainoastaan kansan
wastuunlllllisina edustajina, se seikka on mielä monin paikoin
kansalla hämärissä. Tuo tietämättömyys on poistettama. Niiden
laajain kansankerrosten, jotka osaltansa walitsewat waltiopäiwä-
miehiä, tulee tottua itse seuraamaan kunnallisten jayleistenkin
asiain käsittelemistä setä roaltiopäiroäin kuluessa, että niiden
mäliaitoinatm. Ainoastaan siten fcfjfiää woimakas ja sclmä
„

yleinen mielipide", joka nimeänsä ansaitsee. Silloin on to-
dellinen edustuslaiton olemassa. Säätyjen tointa kannat-
taa ja johtaa silloin kansan itsetietoinen tahto ja sen tarkas-
tuksen alaisena toteutuu kansan itsehallinto. Ia silloin iväis-
tywät myöskin itsestänsä siltä ulkonaiset, lain määräämät esteet.
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Niin muistettawat kuin 1888 maltiopäiivät owatlin, ei
niihin kuitenkaan liity erinomaisempia toimenpiteitä perustus-
laillisen elämämme kehittämiseksi. Hallitus ei antanut kansan-
edustuskunnalle mitään uusia »valtiollisia oikeuksia eikä muita
hallituksen ja säätyjen keskenäistä wäliä koskemia esityksiä.
Suota 1885 muoden maltiopäimillä niin kiimasti keskusteltua
ehdotusta»valtiollisen äänestysoikeuden laajentamisesta porwaris-
säädyssä ei uudistettu. Ei myöskään saatu minkäänlaista eh-
dotusta nykyisen nelikamarijärjestelmämme muuttamiseksi. Syynä
lienee ollut se, että armeltiin tätä asiaa koskemalle esitykselle
moitaman toimoa parempaa menestystä, jos se tehtäisiin myö-
hemmin.

Eräs tärkeä edistys oli sentään humnattawana wiimeisillä
waltiopäiwillä. Esitysoikeus, josta säätylaki ro. 1886 saa-
tiin aikaan, tuli, niinkuin jo on mainittu, ensi kerran käytän-
töön. Ia että se tapahtui ensikerran näkyi kyllä siitä mailli-
naifesta muodosta, jossa useimmat säädyissä tehdyt esitykset
tulimat julkisuuteen ja jonka muoksi useita niitä täytyikin jät-
tää huomioon ottamatta.

Muistettamana tulee »viimeksi pidetty säätykolous pysymään
ennen kaikkea sentähden, että se wihdoin saattoi onnelliseen
päätökseen kaksi ylen tärkeää, kauan aikaa käsiteltyä laki-ehdotusta.

Kirkollis-uskonnollisella alalla on wihdoin ratkaistu eräs
tähdellinen, miltei polttama kysymys. Koska nykyinen kirkkolaki
»vuodelta 1869 myöntää roapaan eron maltiokirkosta, on sen
lähin seuraus ollut eri-uskolaislain tarpeellisuus s, o, lain, joka
järjestää kirkosta eronneiden henkilöitten uskonnolliset ja yhteis-
kunnalliset olot, W, 1872 waltiopäiwille esittikin hallitus laki-
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chdotuksen; maan säädyt eimät katsoneet moimansa sitä hy-
mäksyä. Sitten 1876 muodcn kirkolliskokous käsitteli en-
ustolaiskysymystä ja seuraamiksi maltiopäimitsi hallitus toimitti
uuden laki-ehdotutscn asiasta, Wnan kun hallitus ei hymäksy-
nyt niitä muutoksia, jotka pappia ja talonpoikaissäädyt maa-
limat siihen tehtämilsi raukesi asia jälleen. Tällä mälin yhä
kasmoi eri-uskolaisten tyytymättömyys epämääräiseen tilaansa
ja ikämiä rettelöttä syntyi. Eri-uskolaisten mähittäin karttu-
ivan lunnin muolsi kämimät nämä epäkohdat yhä tuntumam-
mitsi. Mutta hallitus tahtoi uudestaan kuulustella kirkollis-
kokouksen mieltä, ennenkuin säädyille esittäisi uuden laki-ehdo-
tuksen asiassa. Ia niinpä perustuikin minne maltiopäimille
annettu ehdotus eri-uskolaislniksi pääpiirteiltään 1886 muoden
kirkolliskokouksen päätöksiin. Se koski siis protestanttisia
eri-uskolaisia,jotka seisomat raamatun ja apostolisen uskon-
tunnustuksen perustuksella. Tätä rajoitusta mastustet-
tiin kyllä kiimaastikin aateli§= ja pormarissäädyissä. Jottei
koko laki-ehdotus menisi kumoon, täytyi yhteensomituksiin ryh-
tyä ja siinä pysyttiin pääasiassa pappis- ja talonpoikaissäcityjcn
edustamalla maltillisemmalla kannalla.

Säätyjen päätöksistä omat pääasiallisimmat seuraamat. Mai-
nitunlaiset eri-uskolaiset saamat perustaa erityisiä kirkkoseura-
kuntia, jos H. M, myöntyy siihen kirjalliseen hakemukseen, joka
heidän on asiasta tehtämä, jolloin heidän myös on annettanm
selitys uskontunnustuksestansa ja lirkkojärjestyksestänsä. Ha-
kemukseen suostutaan, jos ei huomata niiden loukkaaman lakia
ja simcellisyyttä, Eri-uskolaispappien maalista on ilmoitus teh-
tämä senaattiin. Kunkin seurakunnan esimiehenä tulee olla Suo-
men kansalainen, siksi simistynyt jahymämaineinen, ettäkumernööri
moi hänen maalinsa wahwistaa, Esimiehen paätehtcimänä on pt=
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tää luettelo seurakunnan jäsenistä. Sellaiset seurakunnat ei-
mät saa lunastaa itsellensä muuta maata luin koulua, kirkkoa
ja hautausmaata marten tarpeellisen tontin. Ainoastaan hau-
tajaisissa saamat eri-uskolaiset esiintyä saatossa julkisilla pai-
loilla. Nihtiminen luterilaisen ja cri-uskolaiscn millillätapahtuu
kirkkolain mukaa», eri-uslolaistcn kesken heidän omien kirkollisten
tapojcnsa mukaan. Hengeltä maksettawasta werosta maltio-
tirton luterilaiselle papistolle omat he tietysti mapautctut, kan-
salaisoikeuksien puolesta omat muun kristillisen uskonopin tun-
nustajat täydellisesti maltiotirkkoon kuulumien mcrtaisia, Kreik-
talais-tatoolisilla omat, Juten tunnettu, nämä oikeudet jo olleet
muodesta 1826 alkaen.

Samalla kuin maan eri-uskolaisille o» myönnetty tämä roa=
paampi asema, oroat säädyt, marsinkin pappis- ja talonpoikais-
säätyjcn maatimukscsta, päättäneet muutamia warokeinoja maltio-
tirkon suojaksi. On esim, säädetty, ctteiroät eri-uskolaiset saa
kouluihinsa ottaa luterilaisia lapsia ja ettei historian opetta-
jiksi yleisiin kouluihin saa ottaa eri-ustolaisia, Waltiotirkosta
eronneiden lapset saamat 12 muodcn ikäisinä päättää halua-
matko pysyä siinä kirkkoseurakunnassa, johon wanhemmat oroat
liittyneet, roaifo mennä maltiotirkkoon. Mutta waltiotirkosta
saa ainoaltaan fe erota, joka on täyttänyt 21 rouotta ja saanut
täydellisen rippikoulu-opetuksen. Erityisessä asetuksessa, joka py-
syy moimassa siksi, että rikoslaki ehtii tulla hymäksytytsi, sää-
detään ankara rangaistus sille, joka lumattomasti houkuttelee
jonkun siirtymään toisesta uskonopista toiseen.

Sellainen on pääpiirteiltänsä uusi cri-uskolaislaki. Sen
merkitys on siinä, että sen kautta on otettu tärkeä askel us-
konnollisen suwaitscmaisuuden ja sen mapauden toteuttami-
seksi, jonka meidän uskontomme edellyttää ja waatii, Al-
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töön tämä mapaus täsmättäkö mälinpitämättömyydcn myr-
kyllistä rikkaruohoa tahi antako aihetta hedelmättömään lahko-
laisuuteen, maan edistäköön, mahmiLtatoon se kristillis-simeellistä
elämää yhtähymin maltiokirkossa, kuin sen ulkopuolella. Tästä
elämästä tulee Suomen kansan hakea mainiansa ja tukensa,
eitä ihmiskäsillä rakennetuista ulkonaisen kirkon muodoista

Jokaisilla tähänastisilla maltiopäimillä on säätyjen täfitel=
täwänä ollut suurempia tahi pienempiä muutoksia 1734 wuo-
den lakiin. Sillä maitta tuo lafi kyllä on saattanut hywinti»
hymästi mastata oman aikansa tarpeisiin, on se ehtinyt pa-
hasti manhentull sen pitkän ajan kuluessa, jolloin ci sääty-
lokoulsia ollenkaan ole pidetty, Warsintin on tämä manhcntumincn
tuntunut rikostaaren alalla, Wnrmaantin on meidän maassa
paljon tuomareita, joista on tuntunut tuskalliselta julistaa
rangaistusmääräyksiä, jotta eiwät mastan nykyaikaisen katsanto-
kannan maatimutsiin, ja käyttää lakia, mikä ci ensinkään edel-
lytä oloja, jotta tähän aitaan omat jo hyminkin tumallisia.
On sanomattakin sclmää, ettei tämä asianlaita ole moinut olla
mahingoittamatta oikeuden tilaa. Mutta täydellisen uuden
rikoslain laatiminen on lainsäädännön maikeimpia tchtämiä.
Pitkät ja raairoaloifct malmiLtustyöt oli jo suoritettu, ennenkuin
esitys uudesta rikoslailta annettiin 1885 wuoden maltiopäi-
roitle. Waan silloin se tapahtui niin myöhään, cttciwät säädyt
enää ehtineet sitä lajittelemaan, Ia siten tämä tärkeä laki jäi
miimeksi päättyneitten waltiopäiwicn hywäksyttäwäksi.

Harmoin on säätyjen suoritettamana ollut tärkeämpi lain-
säätämistyö, 1734 wuoden lain wanhentuneiden ja epätäy-
bellisten rangaistusmääräysten sijaan, joista muutamat (esim.
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monta hirmittämää erilaista kuolemanrangaistusta) eimät ole
koskaan olleet käytännössä, on tullut nykyisen oikeudentunnon
mukaisia rankaisulajeja. M, m, tulee myös Siperian ran-
gaistus lalkautcttamatsi. Munaltaan suo uusi rikoslaki enem-
män kuin entinen tuomarille tilaisuutta rangaistuksen suuruutta
määrätessänsä ottaa huomioonsa asiaan maikuttamat seikat,
Alinan mainittaroampaa erimielisyyttä hymäksyttiin tuo huolel-
lisesti tehty laki-ehdotus, Msimielisesti päättimät säädyt myös-
kin poistaa armollisesta esityksestä s §:än, joka sääsi että sota-
laki olisi yleisen rikoslain sijasta moimassa niissä paikkakun-
nissa, jotka §. M, julistaisi piiritystilaan, heijattiin, että
tästä pykälästä olisi moinut syntyä määrällistä häiriötä ylei-
seen oikeusjärjestykseen. Ainoastaan se kohta, jossa ehdo-
tettiin kuolemanrangaistuksen säilyttämistä tahallisesta mur-
hasta, synnytti iiiwllita keskusteluja. Lopuksi hymäksyimät eh-
dotuksen kaikki muut säädyt, paitsi pormarissääty.

Toimottamasti säätyjen tekemät muutokset eimät tule estä-
mään §. Miia laki-ehdotusta mahmiötamasta.

Pormarissäädyssä tehty esitys, että todistajille ritoL-
jutuissa maksettaisiin palkkio yleisistä maroista, hy-
mätsyttiin kaikissa säädyissä, Toimoa saanee, ettcimnt enää
henkilöt, joiden todistus jaattaa olla tärkeä asian soimille saa-
miseksi, ajanhutan ja kulunkien muoksi piiloittele itseänsä,
niinkuin ennen on, itämä kyllä, yleisen oikeusturman mahingolsi
useinkin nähty käymän.

■Önioin sywälle ulottuma lainsäätämistoimi on uuden amio-
puolifojen omaisuussuhteita koskeman lain hymäksymi-
nen. Säätyjen päätös tästä asiasta perustui tuohon Vähi-
telien selkeäwään käsitykseen, että naiselle itselle, hänen per-
heellensä ja kansallensa ei moi lähteä muuta kuin hyötyä, jos
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hänelle suodaan toiselta puolen parempi, täydellisempi jaraafa=
wmnpi tasraatus luin mitä hänelle tähän asti on useinkin an-
nettu, ja toiselta puolen myöskin enemmän itsenäisyyttä, Mar-
sinkin perheessä, jossa mainio useinkin on työn ja säästämäi-
syyden edustajana, on miehen holhoojawallan mähcntämisestä
olema hyötyä, Säätyjen hywälsymistä määräyksistä mainitta
toon, että maimo saa (jallita, mitä hän omalla työllänsä an-
saitsee, että maimo nmiochdon kautta moi itsellensä pidättää
mallan (jallita ntfitoistä omaisuuttansa ja sen tuotantoa, sekä
että (jän saa itse kantaa ja mastata hänen hallussaan olemaa
omaisuutta koskemassa asiassa, £)(eifcn tawan, yleisen mieli
pitec» asia on 'vähitellen muodostua yllä lausuttujen peri-
aatteitten mukaan ja siten luoda näille lakipykälille sisällystä
ja merkitystä.

Samassa sopii mainita säätyjen hywätsyncen esityksen, joka
suo naiselle entistä laajemman oikeuden harjoittaa elin-
keinoa.

äöiimc maltiopäiwien muistakin lainsäädännöistä oliwat
tärkeämmät pääasiallisesti taloudellista laatua. Taloudellisella
alalla täytyykin nyt tansannne ja hallituksemme yhteisesti toi-
mia innolla. Ne wauhcutuncet lakimääräykset, jotka sillä ta-

liolla oivat ivoiniallisen, wapaan kehityksen tiettä, oivat hämitettä-
mät pois, uutteralle toiminnalle on uusia uria araattaroa. Maam-
me loma luonto kehottaa meitä sitä paremmin täyttämään
wähiä Marojamme, kaukana kun olemme rikkaista teollisuus-
maista ja syrjässä maailmankaupan mailateistä, tulee meidän
sitä kowemmin ponnistaa moimamme, jotta tulisimme minkä
mahdollista toimeen omilla tuotteillamme ja samalla yrittää
ulkomaan markkinoilla tilpailutaisteluun suurien kansojen kanssa,
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missä waan on menestymisen toiwoa. Kansamme taloudellista
raatppautta, yrittelijäisyyttä ja itsenäisyyttä pitää mahmistaa

- sillä kaikki ne omat omatakeisen »valtiollisen elämän ehtoja.
Erittäinkin kehottaa meitä siihen se tullisota, jota Wenäjä on
ra:sta 1885 saakka käynyt meidän maata, etupäässä sen teolli-
suutta wastaan. Määräämällä korkeat tullit Suomen taroaroitta
ehkäisee itäinen naapurimme sen raanaan, warman menekin, joka
meidän tärkeimmillä teollisundentuotteilla on ollut Wcnäjällä,
samalla kuin mcibät kielletään panemasta tullia Wenäjän taraa--

roillc ja siten pelastamasta omaa teollisuuttamme uppoamasta
mcnäläiscn kilpailun pyörteesen. Rahat miedään maasta ja
ohuinta teollisuuden alalla lamautuu. Siten juoksetetaan inei
bät wähitellen kuiwiin. Tältä kannalta katsottuna itämä seikka
oli siis se, ettei maltiomaliokunta ehtinyt käsitellä pappissäädyssä
tehtyä pyyntöchdotusta, että säädyt H, Mltansa anoisimat, jotta
erityisille menäläisille tamaroille pantaisiin kohtuullinen tulli
Suomeen tuotaes'sa ja siten saataisiin aikaan oikeudenmukainen
mnstamuoroisuus kahden hänen maltiltansa alle kuuluman mal-
tion matille, MM mähän joutuimat mietittämilsi muutamien
talonpoikaissäädyn jäsenten tekemät saman suuntaiset, marsin-
kin miljatullia koskemat ehdotukset.

Sitäwastoin keskusteltiin ja hymätsyttiin useampia hallituk-
sen esittämiä lali-ehdotuksia, jotta tarkoittamat taloudellisen elä-
mämme wirkistämistä.

hiistä on mainittama säätyjen loimilla edellisillä maltio-
päiwillä pyytämä esitys yksityisten rautateiden rakenta-
misesta yleistä liikettä warten sekä sellaisen rautatien lail-
listuksesta ja kiinnityksestä siihen. Näillä laki-ehdotuk-
silla tarkoitetaan kehottaa yksityisiä laajentamaan Suomen mu-
tatieroertfea erittäinkin paikallisradoilla, waan samalla ta'ata
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maltiollc jonkunlainen tarkastus- ja määräys-oikeus näiden
ratojen rakentamiseen ja käyttämiseen sekä myöskin oikeus lu-
nastaa ne määrätyn ajan kuluttua. Merenkululle oroat tär-

keitä ne lakimääräykset, jotka entisiä muuttamalla on pää-
tetty laimain kansallisuudesta ja rekisteröimisestä
sekä laimain hypotcekistä. Niiden mukaan on toimitct=
tama kauan fairoattu kunnollinen lairoalucttclo Tuomen faup=
yalaimastosta ja tämä on olema pcrustuskirjana lairoain kan-
sallisuutta sekä niiden omistusoikeutta ja panttausta todistet-
taessa, Wielä on muistcttama laki tamaraleimain suojele-
misesta, jolla tahdotaan estää toisen liikehuoneen leiman tahi
muun merkin petollista jäljittelemistä, sekä sellainen lisäys
asetukseen mesijohdoista ja mcsilaitoksista, että kumcr-
nöörillä olkoon oikeus lyhyeksi ajaksi sallia tayttömettä puut-
tumain mcsilaitosten omistajain wäliaikaisesti sulkea malta-
mänlän, jollei siitä ole haittaa muille mcsilaitoksillc tahi
jos ei kulku ja uittomäylä siitä sulkeudu j. n, e, Kyyti-
asia, joka 1882 rouoben säätyjen hymätsymän asetuksen kautta
joutui hiukan umpikujaa», tuli jälleen säätyjen käsiteltämäksi.
Kauan tutkittiin ja mietittiin kysymystä säädyissä, ennenkuin
mihdoin muut kolme säätyä, luopumalla jo tekemistä päätöksis-
tään, talonpoifaisfääbpn erityisestä pyynnöstä, suostuimat sää-
dyn toimomuksiin. Kyyditsemistä tulemat toimittamaan sekä
kcstiticmarit että resermitalot saman taksan mukaan. Kyytipal-
kaksi chdottimat aatelisto ja pormarissääty 14, toiset kaksi sää-
tyä 15 penniä kilometriltä, 3)limääräifestä kyydistä maksetaan
5 pennin lisämllkso.
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.1.1

Tuo „yhteiskunnallinen kysymys" f. o, kysymys alempien,
köyhänpuolistcn kansaluokkie» aseman parantamisesta tunkeu-
tuu nykyaikana tuhansissa muodoissa esiin. Koko maailmassa,
maan erittäinkin suurissa siwistysmaissa koetetaan kiireellisesti
korwata, mitä entisinä niloina ehkä on laiminlyöty yhteislnnnal-
lis-taloudcllisella alalla, tahi estää uusien epäkohtien syntymistä.

Meidän maa on suurilta ajamvirtauksilta syrjässä; ci täällä
ole tuota pcljättnä „työ!väenk>)symystä" eitä se toimottamasti
pitkään aikaan pääsekään pesimään meidän harmaan asuttuun
maahan, jossa teollisuutta on werrattain niin wähän. Mutta
kuitenkin sekä oikeus että miisaus kehottaa meitä tarkasti pi-
tämään silmällä ajan merkkiä ja tarpeita tällä alalla. Sillä
missä woimia on mähän, siinä on niitä sitä huolellisemmin
cstettäniä hajaantumasta ja heikontumasta.

Mimieliscsti hywäksyiwätkin säädyt esityksen työntekijäin
suojelemisesta teollisuusammateissa. ©en mukaan tulee
työhuoneissa, joita käytetään ammattityöhön, olla tarpeeksi tilaa
ja kylläksi paljon puhdasta ilmaa, jonka ohessa on säädetty
kaikenlaisia turmakeinoja työwäcn, marsinkin ala-ikäisten hcn-
gen ja tcrwcyden warjelemisclsi. Uuden lain noudattamista wal-
momaan asetetaan ammattien-tarkastajia. Heidän malppaudcs-
tansa ja taidostansa tulee suuresti riippumaan, tuottaako pu-
heenalainen laki toiwotuita hywiä hedelmiä. Edellisen asian
kanssa likeisessä yhteydessä oli porwarissäcidyssci tehty pyyntö-
ehdotus, että komitea asetettaisiin tutumaan, millä lamoin ja
missä määrin olisi maassamme toimecnpantanm maltion jär-
jestämä ja turwaama työwäcnwakuutus sekä että sää-
dyille esitettäisiin ehdotus laiksi työmäen sairauden-, tapatur-
man- ja wanhuudenwakuutulsesta, Pyyntöehdotusta kannattiroat
kaikki säädyt ja se tulee epäilemättä antamaan aihetta toimen-



piteisiin, Suotama olisi, ettei yksimielisyys häiriytyisi, kun näit-
ten törkeitten uusien ehdotnksieu toimeenpano tulee kysymykseen.

Tärkeimpiä kaikista taloudellisista kysymyksistä olimat kui-
tenkin ne, jotka kosliwat kulkuncumojemme, rautateiden jakann-
wojen kehittämistä. Hallitus antoi säädyille huolellisesti teh-
dyn esityksen emaratamerkkommc laajentamisesta. Säädyissä
taas tehtiin kerrassaan 27 anomus-ehdotusta, joista toisissa
pyydettiin rautateiden rakentamista, toisissa ratasuuntain tut-
kimista; näitä pyyntö-ehdotuksia tehtiin niin runsaasti, että
jos niihin olisi suostuttu, nykyänsä olemassa olemiin ratoi-
hin tulisi sama merta lisään. Ehdotuksista ci siis suinkaan
ollut puutetta, Ilahuttamalla yksimielisyydellä sopimat sää-
dyt kuitenkin niistä radosta, jotka kieltämättä ansaitsemat-
kin tulla ensi sijaan. Niin päätettiin armollisen esityksen mu-
kaan rakennuttaa Karjalan rata, Nupurista lähtien Sorta-
malan kautta Joensuuhun, Nuolsen yli menee se likellä An-
trean pitäjän kirkkoa, Sortamalasta pohjoiseen päin tulee rata
kulkemaan itäisempää ehdotetuista suunnista, Ruskealan, Päll-
järwcn ja Tohmajärmen kautta, Haararata rakennetaan Imat-
ralle ja toinen Värtsilän suurelle tehtaalle, Itä-Suomen laa-
joihin, wiljawiin, muusta Suomesta tähän asti jotenkin ero-
tettuina jääncisin seutuihin tulee tämä rata olemaan ly-
hyenä ja mukamana kulkutienä. ©e on panema hedelmiä kan-
tamaan ne runsaat luonnon antimet, jotka omat Karjalan mäkc-
wissä koslissa, sen rautamutaisissa särmissä ja mineralinkkaissa
muorissa, ©e on myöskin lujalla rautasiteellä henkisesti ja
waltiollisesti entistä liiemmin liittämä suomalaiseen isänmaa-
han Karjalan, Suomen manhan rajaseudun, Koumolan

-Kotkan rata, jonka rakentamiseen Kotkan kaupunki tarjosi
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500,000 mt:n suuruisen raha-amun, tuli myöskin säädyissä
hymälsytyksi. Samoin tämi mielä Porin eli oikeammin Sa-
takunnan radankin, jota tulee kulkemaan osaksi pohjois-,
osaksi eteläpuolille Kokemäen jokea. Se menee mäkirikasten,
hedelmällisten, 'vanhastaan asuttujen paikkakuntain läpi ja sillä
tiettä tulee marmaan olemaan liitettä paljon, Wiclä päätti--
mät säädyt toimittaa rautatien Viipurin ja SBaafan kau-
punkien satamiin ja maltuuttimat hallitusta, jos täytettä*
mänä olemia maltiomaroja riittää ja Waasan kaupunki antaa
tarpeeksi suurta kannatusta, pitkittämään Naasan rataa Waski-
luodon satamaan tahi tekemään säädyille esityksen asiasta.

Kaikkia näitä ratoja ci tietysti moida yhtä aikaa rakentaa
Säädyt esittiwät sen wuoksi, että koska puheena olleet satama-
radat eiroät toie niin komin suuria summia, olisi niiden ra-
kentamiseen heti ryhdyttäwä, Kouwolan—Kotkan rata olisi
myös ensi tilassa aloitettawa ja walmistettawa yhteen menoon
Satoon radan kanssa. Karjalan radan suunta olisi w, 1889
lopullisesti taytämä ja töihin ryhdyttäwä kohta kuin ©aroon
rata joutuu walmiiksi ja työnjohtajia ja työkaluja on sieltä
säätämissä. Radan tulisi olla malmiina m, 1893 tahi 1894.
Porin radan rakentaminen olisi pantama alulle 1890.
Nämä radat tulemat jatkamaan Suomen nykyistä rautattc=
werkkoa 486 kilometrillä. Kulut nousemat arwiolaskun mukaan
lähes 33 miljoonaan. Tästä menee:
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Dhteensä 32,642,000 mk



Tottuneen työmiehistön ja harjaantuneen insinöörikunnan
amulla sekä sitä säästämäistä rakennustapaa noudattaen, joka
meillä mähitellen on kehittynyt, walmistuncc siis kahden tule-
man rahainhoitoklludcn kuluessa muodessa noin 100 km, rau-
tatietä 5 1/2 milj, markan kuluilla muodessa eli 55 tuhannella
markalla kilometriltä, joka sumina on melkoista pienempi, kuin
mitä ensimmäisiin rautateihimme meni.

Näistä menoista tulee rouofien 1889 189] osaksi
15,002,000 mk, Kuopio-Kouwolan rautatien walmistamiscksi
omat säädyt myöntäneet ro. 1888 käytcttänntsi 1,601,000
mk, Rautatietöitten pikaista jatkamista wartcn omat säädyt
niinikään waltuuttancct hallitusta ottamaan 4 miljoonan
obligationilainan, joka on jälleen malsettama 1889— 1891
wuosien kuluessa, Obligationicn korko on laskettu nouse-
roa «240,000 markkaan. Kun tähän lisätään kuoletus-
maksot edellisistä rautatielmnoista, 10,3 6 8,000 ml., sekä
kulungit mutatictutkimuksista, nousemat roro. 1889—1891
rautatiemenot yhteensä 31,241,000 m:faan. Nämä mä-

rät omat saatnmat osaisi roiinarocroeta, 8 milj., rautateiden
puhtaasta tulosta, mähän yli 7 milj,; suostuntamc-
roista otetaan 2 milj,; jäännös 14 milj, saadaan 1874 ja
1881 wuosien rautattclaimtin muuntamisen kautta.

Mutta yhä uusia rautatierakennuksia oli wiimc waltiopäi-
willä edusmiesten mielessä. Säädyt pyysiwät tntkittawaksi
rataa Oulusta Tornioon sekä Porin radasta Raumalle, Waa-
san radasta Iywäskylään rakcnncttawasta rautatiestä pyydet-
tiin sekä tutkimusta että esitystä ensi waltiopäiwille; pyydettiin
sitä paitsi että tutkittaisiin ylimenopaikat Punkaharjun ja Sa-
wonlinnan tienoilla mastaista rautatietä warten, jokatulisi Sa-
raon ja 'Karjalan radat yhdistämään,
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Ei ole mielä unhottunut fe suurenmoinen, elähdyttämä
maikutus, minkä Saimaan kanawan awaaminen teki Sai-
maan ja Kallaweden seutujen koko taloudelliseen elämään.
Samantapaista waikutusta on odotettu Keiteleenkin wesijakson
kanawoitsemisesta, siten että olisi wäylä awoinna itäänpäin
Knllawetecn, eteläänpäin Päijänteesen, Menoarmio tästä työstä
tehtiin noin kymmenkunta rauotta sitten ja nousi 5 miljoonaan
markkaan. Edelliset waltiopäiwät omat lykänneet asian ratkai-
sun tuonnemmaksi. Kun nyt Saraon rautatie pian joutuuroal=
miiksi, eikä myöskään Iymäskylän ja Naasan radan mälistä
rautatietä tarwinne komin kauan odottaa, on tietysti tämän
kanllwatyön tarpeellisuus wähentynnt. Sitä suurempi syy oli
wiimeksi kokoontuneilla säädyillä wiiwyttää asian lopullista
ratkaisua. Pyydettiin siis main tutkittamaksi, mitä taloudel-
lista hyötyä mainitusta kanamoimishankkecsta saattaisi olla sekä
myöskin että alennettu kulunkiarmio sitä nmrten säädyille an-
nettaisiin. Niinikään oraat säädyt pyytäneet tutkittamaksi, kuinka
korkeaksi kulut Kajaanin joen kanawoimisesta oraat laslettawnt.

Se into, jotta lultuncumoja, etenkin rautatiemerkkoa tätä
nykyä meillä laajennetaan, osoittaa, että Suomen kansa osaa
täysin arwioida ne ebut mitä niistä lähtee, ja jotka omat niin
ylen tärkeät erittäinkin maassa sellaisessa kuin meidän, jonka
ulonnollisia waroja on masta niin mähässä määrin wiljclty
ja jossa alan amaruus ikäänkuin erottaa maakunnat ja ihmi-
fet toisistaan. Ia ett'ci tuossa innossa mielä ole liikoihin
menty, siitä omat taleina nykyisten rautateiden tähänastiset
hywät liiketulokset. Rautatiet ja suuremmat kanawat on meillä
huomattu taloudellisen elämän kaikkein woimallisimmiksi roir=
listäjiksi.
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Mutta ihminen ci elä main leimasta. Jämän totuuden
on Suomen kansa osoittanut hymin tuntemansa. Se pikainen,
kiireinen työ simistyksen teroittamiseksi, jonka kansallinen herä-
tys yksityisten uhraawaisuuden awulla on saanut aikaan, on
kaunein piirre meidän uudessa historiassamme. Luonnollista
on, että tämä simistystyö, jos kohta yksityisten alkuunpanema,
mähitellen on antanut waltiopäiwillekin toimimista. Eikä koulu-
asioita puuttunut miimciseltätaän säätnkokoukselta Pyyntö-
ehdotuksia tehtiin kouluasioista kokonaista 21 ja niistä oli
melkoinen määrä roanljoja, funnioitcttamia tuttawia edellisiltä
waltiopäiwiltä. Mutta ci auttanut suuri luku, ei ikä. On-
nettomasti käwi jofainoan. Suo siellä, ractela täällä. Ne
Harmat pyyntöehdotukset, jotka (arman awulla) hengissä pelas-
tumat yleisestä walituswaliokunnasta, hukkuiwat tuohon tun-
nettuun kariin: kaksi säätyä kahta mastaan. Kolme pyyntueh-
dotusta marsinkin olisi parempaa onnea ansainnut. Etelä-
Pohjanmaan toimeliaalta suomenkielisellä mäestöllä ei ole muita
kouluja kuin Kristiinan ja Waäsan neliluokkaiset alkeiskoulut,

yksityisten uhrauksilla, joiden lisäksi m. 1885 saatiin nmltio-
apua, on Waasassa kannatettu ylsityislyseota ja oppilaslu-
kunsa kautta on se osoittautunut todellisen tarpeen waatimaksi.
Senmuoksi pyydettiin nyt, että SÖaafan alkeiskoulu laajen-
nettaisiin luokka luokalta täydelliseksi klassilliseksi lyseoksi si-
ten, että roaltio ottaisi huostaansa yksityis lyseon. Mutta poh-
jalaisia neuwottiin tälläkin kertaa, niinkuin edellisilläkin mal-
tiopäiwillä, wllstaiseksi yhä wielä rahallisilla uhrauksilla osoit-
tamaan „todellisen simistystarpeen" oleman olemassa. Sa-
malaiset koettimat taasenkin, jo neljännen kerran, maltiopäimien
airutta saada suomenkieltä Mikkelin lyseon opetuskieleksi. Kuten
tunnettu on 99 prosenttia läänin mäestöstä suomea puhumia.
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1 prosentilla on ruotsi äidinkielenä. Jo monta muotta on oppi-
laitokseen täytynyt ottaa suomenkielisiä oppilaita, jott'ei se ker-
rassaan kuolisi sukupuuttoon. Tässä koulukysymyksessa, jos
missään, olisi selmistä syistä luullut myönnyttämän, Waan
sittenkin Lounais-Suomen edustajat puolestansa oliwat
pistäneet Turun yksityistä, 5-luokkaista suomenkielistä tyttö-
koulua olettamaksi maltionkoululsi. Waan tässäkin asiassa keho-
tettiin koulun suosijoita ja ystämiä yhä edelleen maan amun-
annoittaan pitämään oppilaitostansa pystyssä, Waltion maroista
pitimät aatelisto sekä pormarissääty sellaista huolta, etteimät
mielestänsä moineet myöntää waltion kannatusta suomenkieliselle
tyttökoululle Suomen toisessa kaupunssissa.

Näiden kouluasiani käsitteleminen on walitettawana marjo-
kohtana säätyjen yhteistyössä. Näyttää kuin ne mottot, jotka
terwe järki, jos kohta useinkin suurella maimalla, on waltio-
pahoitta saanut, kun suomenkielisen wäestön koulutarpeet oraat
puheena olleet, olifiraat muutamilla taljoitta rumenneet herättä-
mään oikeaa kauhua.

Tämän sopii sanoa oikeastaan wain korkeammasta opetuk-
sesta. Kansakoulu on roiclä nyt, niinkuin ennenkin, kaikkein
säätyjen suosiossa. Tinkimättä myönnettiinlin ne rahamäärät
kansakouluja warten, joita hallitus pyysi 1889—91 wuosien
ajaisi: kaupunkien kansakouluille 690,000 mk, ja maaseurakun-
tain kouluille 1,890,000 mk,, sitäpaitsi yli 200,000 ml. pal=
kankoroituksia ja eläkkeitä warten näiden koulujen opettajistolle.
Jo edellisillä waltiopäiwillä myönsiwcit säädyt 10,000 mk, kan-
sakoulujen perustamista warten Salmin, Suojärroen ja Kor-
piselän pitäjiin. Talonpoikaissäätyyn annetun anomusehdo-
tuffen johdosta päätettiin loielä samaa tarkoitusta warten myön-
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tää näille Karjalan köyhille rajaseuduille 20,000 mk, sekä 2,500
ml. kirjastojen perustamiseksi näihin kansakouluihin. Kohtuul-
lista outin, että roaltio antaa apuansa tunnille, joitten simistys-
pyrintöjä tukalat taloudelliset olot chkäisemät.

Mutta kieltämättä on maltiolla myöskin oikeus maatta,
ctteimät yksityiset tictänuittöinyydestä tahi nistoittclcmishalusta
pidätä itseltänsä ja kaswawalta nuorisolta sitä yleistä kansa-
laissimistystä, jota kansakoulussa saadaan, yksityisen tahdon
täytyy alistua yleisen edun alle, Tämä pitää marsinkin
paikkansa firceelfikllä ja henkisellä alalla, jossa yhteiskunnalla
on tarkimmat etunsa walwottawana. Tämän käsityksen no-
jassa ehdotettiin pappis- ja talonpoikaissäädyissä, että niitä maa-
seurakuntia, joissa ei miclä ole ylempää kansakoulua, melmoi-
tcttaijiin perustamaan niitä mähintäkin yhden kuhunkin kun-
taan, jollei erityisistä syistä olisi aihetta myöntämään odo-
tusaikaa. Samantapaisia pyyntöehdotuksia on annettu edellisille-
kin waltiopäiwille kaksikin kertaa, mutta kaksi säätyä on ne aina
hyljännyt. Tällä kertaa raukesiwat nämä ehdotukset kaikissa sää-
dyissä, maan ilman puolustusta, hyminlm harrasta, ne eimät
sentään jääneet. Päätökset lienee saanut aikaan etupäässä pelko,
että ehdotettu palko mahcntäisi kansan mieltymystäkansakouluihin.

Jos siis ylemmälle kansakoululle tässä kohden ehkä osoitet-
tiin hymnikin helläsydämistä huolta, niin kohdeltiin kiertokoulua
sen sijaan wcrraten tylysti, kun pappissäädyssä tehtiin pyyntö-
ehdotus kolmen, kirkollisen johdon alaiseksi asetcttawan seminaarin
perustamisesta opettajien malmistcnnista warten kiertäwiin las-
tenkouluihin. Kun ottaa huomioonsa, että w. 1886 maan koulu-
ijassä olemista, 7—16 muotisista 391,000 lapsesta, ainoas-
taan 24,000 käwi ylempää kansakoulua, 162,000 sai opetusta
kiertäwissä ja seisomissa lastenkouluissa sekä 200,000 oli ker-
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rassaan koulu-opetuksen puutteessa, kun nämä seikat huomioonsa
ottaa, niin täytyy myöntää, että kiertämän lastenkoulun laajen-
taminen ja parantaminen on mitä tärkein isänmaallinen tel)?
tämä. Sillä meidän harmaan asutussa ja wähäwaraiscssa
maassa täytyy ainakin pitkiksi ajoiksi pääosan kansamme kou-
luttamistyöstä jäädä tämän koulun suoritettamaksi. Puheena
olema ehdotus meni sittenkin myttyyn. Ehdotettuja seminaa-
reja ei pidetty sopimina apukeinoina lastenkoulujen edistämistä
warten, jopa muutamalla taholla peljättiin, että alhaisempi kan-
sanopetus niiden kautta liioin jäisi papiston käsiin. Näistä
syistä joutui tämä tärkeä asia kokonaisuudessaan nurjan kohte-
lun uhriksi.

Mahtawin roälifappalc siwistyksen edistämiseksi ja leroit=
tämifeksi on kirjallisuus. Etenkin n, s, kaunokirjallisuus tum
lee nykyaikana helppotajuisuutensa kautta kaikkialle, tuoden tie-
toja, muuttaen mielet. Missä tämä kirjallisuus wersoaa simeel-
lisellä, kansallisella pohjatta, woipi se kansan simistystyössä saada
suuria aikaan. Missä se astuu walheen palmelukseen, saattaa

se kokonaisia kansankerroksin myrkyttää. Se on kaksiteräinen
miekka, joka aina mnhtamnsti edistää sitä asiaa, jonka eduksi
sitä käytetään.

Meidän maassa nyt orastaa kaunis kansallisen kaunokir-
jallisuuden alku. Mutta lukijakunta on miclä niin marjainen,
että kirjain menekki ei moi kirjailijoille heidän toimeentuloansa
turwata. Seuraus on, että heidän on täytynyt kirjallisuu-
temme wahingoksi hakea toimeentuloansa muualta ja ainoas-
taan simutyönä tehdä päätchtämäänsä.

Tähän katsoen ehdotettiin porroari3= ja talonpoikaissäädyissä,
että säädyt, osoittamalla tarpeellisia waroja, cmoisiwat hallituk-
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fetta, että wuosittain waltiopäiwien wäliajalla 12,000 markan
suuruinen rahamäärä annettaisiin etemille kirjailijoille eläkkeiksi
tahi palkkioiksi ja että näiden apurahain jakaminen jätettäisiin
säätyjen asettaman 12-miehisen lautakunnan tehtämäksi.

Tämä ehdotus ci kuitenkaan saanut kannatusta muilta
tuin talonvoikaissäädyltä. Erittäinkin pappissäädyssä petsat-
tiin ehdotettujen palkintojen moiman joutua ansaitsemattomien
osaksi. Mutta yleensä epäiltiin, eitä suinkaan syyttä, olisiko
ehdotettu toimenpide tarkoituksenmukaisin ja helpoimmin toteu=
tcttama. Useita crikaltaisia muodostuksia pyyntöehdotulsesta
tuotiinkin säädyissä esiin. Mutta ci yhtäkään tarpeeksi kan-
natettu. %a sillä kolo asia raukesi - toistaiseksi.

Tuskin oli täten kännyt, ennenkuin kokemus osoitti, ettei
oltu syyttä peljättt) erimielisyyden pääsemän maltaan ehdo-
tetussa säätyjen wllltuuskunnassa. Tillä kun itse säätyjen tuli
tälläkin kertaa ryhtyä Sängmanin testamenttimaroista jaka-
maan apurahoja useille tieteellisille ja kirjallisille seuroille,
kämitin niin että seurat ja yhdistykset kerrassaan jäi-
mät ilman. Kun panlkimaliokunnan ehdotus puheenalaisten
torkorahojen jakamiseksi, jotka miimc maltiopäimistä saakka oli-
mat kasmaneet 39,000 markaksi, esiteltiin säädyille, päättimät
näet aatelisto ja pormarissääty suostua siihen maan sillä
ehdolla, että muutkin säädyt sen muuttamatta hymäksyisimät.
Tähän päätötjecn, jolla yritettiin supistaa toisten säätyjen pää-
täntomnltaa, eimät nämä säädyt moincct antaa muuta mastausta
kuin antaa rahojen jäädä liikuttamatta pankin kassaholmiin
tasmamaan korkoa siksi, että Suomen säädyt moimat somin-
nossa päättää niiden jakamisesta, Toimokaammc, ettei tuol-
laista opetusta tarratta toiste antaa.
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Illlhuttllwana ajan merkkinä täytyy pitää sitä, että mei-
dän suomenkielinen wäestökin yhä enemmän rupeaa kaipaa-
maan korkeampaa siwistystä käytännöllisilläkin aloilla. Suo-
menkielistä opetusta Mustialan maanwiljelysopistossa
ja Helsingin polytcknillisessä opistossa maadittiin jo
tämän edellisillä waltiopäiwillä, maitta turhaan, Wiimekin
waltiopäiwillä uudistettiin samat pyyntöehdotuksct, Siimaa ia-
hakka puolueitten wälillä siis näytti malttamattomalta. Mutta
taisteluhaluisct pcttniraät toiwcissnan ja muut saiwat ilotta
huomata että hallituksessamme nyt on johtamassa toinen henki,
kuin ennen aitaan. Sillä ennenkuin pyyntöehdotuksct joutuimat
keskustelun alaisiksi, oli hallitus poistanut ne epäkohdat, joiden
johdosta esitykset oliwat syntyneet. Samoin larai myöskin,
sen raman kuin oli mahdollista, pyyntöehdotuksen suhteen
suomenkielisestä opetuksesta Emon metsäopistossa. Ehdotus
metsänhoito-opetuksen siirtämisestäpolyteknikoon sitä mastoin rau-
kesi. Samoin hyljättiin ensimmäisessä jakolmannessa säädyssä
pyyntöchdotus Räminän kadettikoulun suomalaistuttami-
festa. Aiman odottamattomalla luottamuksella nämä säädyt
tahtoimat jättää tämänkin asian hallituksen yksinänsä rattaista;

maksi. Kokemus todistaa nyt, että yksimielinen fäätnpää=
tös olisi ollut paremmin paikallaan. Sillä hiljakkoin on, kuten
muistettaneen, mastoin kotimaisen hallituksen ehdotusta, kysymys
ratkaistu siten, että koulun johtaja jotenkin omin päin saapi mää-
rätä, minkä sijan hän tahtoo opetuksessa suomeulielellc suoda.

Dleinen terweyd enhoito rupeaa mihdoin miimeinkin
pääsemään meilläkin siihen huomioon, jota se niin suuresti an-
saitsee. Rumetaan käsittämään mikä siihen on syynä, että
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Tuomessa kuolee muotcensa suhteellisesti 9,500 henkeä enem-
män kuin Ruotsissa ja 11,300 enemmän tuin Norjassa, Ru-
metaan mähitellcn huomaamaan, että on miifaampaa tarkalla
termcydcnhoidolla koettaa estää tauteja, tuin tnkahnttaa niitä,
knn ne kerran oivat päässeet pesimään, sparempain termeys-
opillisten tietojen lcivittännsctsi hymätsyimät säädyt ne pyyntö-
ehdotukset, joita oli tehty jokaisessa säädyssä ja joissa ehdotel-
tiin tcrmeydcnhoito-opin vrowessorinmirkaa perustetta--
maisi yliopistoon, Samoin kannattimat kaikki säädyt lapsen-
synnytyslaitosten parantamista ja laajentamista feta moi-
mistelu-opctukscn lisäämistä kouluihin. Mutta ne lukuisat
ja erilaatuisetpyyntöcsityksct sairashoidon parantamisesta maaseu-
duilla, jotta tehtiin talonpoikaissäädyssä, jäimät sikseen, koska
hallitus oli myöntynyt säätyjen 1885 muoden mnltiopäimillä
samasta asiasta tekemään anomukseen.

On ulkonaisia yleistä terweydentilaa mahingoittamia oloja,
joita ci raot muuttaa. Mutta kansamme moimia jyrsii myös
paheita, jotka eimät suinkaan ole malttamattomia. Niinpä cpä-
simcellisyys on synti, joka jo tässä elämässä kantaani harjoit-
tajalleen turmiollisia, katkeria hedelmiä, mieden häneltä elämän
ilon ja moimat, ja rutontapaifcsti se mielä tarttuu hänen ym-
päristöönsä ja jälkeläisiinsä.

Ilolla oliwat scntähden terwchdittäwät ne pyyntöehdotukset
jotta aatelissa ja pappisjääbpsjä tehtiin ohjesääntöiscn f)aurcel=
lisuudcn lakkauttamisesta, Waikt'eiwät säädyt mihinkään toi-
menpiteisin niiden johdosta ryhtyneet, tulemat ne tcmvottmvasti
kuitenkin tarkoitustansa hyödyttämään.

flotta on myös yli koko maamme näht» sitä armaama-
tonta edistystä, joka raittiusliikkeellä puolessa rouofifpmmenesfä
on meillä ollut, Waltiopäiwilläkin on [idä ollut innokkaita
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puolustajia ja sen on onnistunutkin saamaan lainsäädännön
ankarampiin toimiin juomuttamain suomain walmistamista ja
kaupittelemasta raostaan. Tuo tunnettu puhe miljan muka
jalostamisen" suuresta waltiotaloudellisesta hyödystä ja siitä
„clinkeinomapauden rajoittamisesta", jota muutamat miinan-
malmistusta ja kauppaamista supistamat asetukset tuottamat,
on käynyt heikommaksi ja näyttää tuin herrat miinanpoltta-
jatlin alkaisimat hiljaisuudessa tunnustaa, että tämä „teol-
lisuudenhaara" on erityistä laatua ja maatii ihan omituista
lainsäädäntöä. Mutta ne suuret moitot, jotta raittiusasia sai
1885 muodcn maltiopäinnllä, omat tehneet uusien parannusten
tarpeen mähcmmin tnntumaksi. Ehdotukset, että anniskclu-oi»
keus yhä miclälin rajoitettaisiin, mähin alkoholimäärä juomut-
tamissa juomissa alennettaisiin 16—12 prosentiksi j. n, e,,
raukesimat aatelis- ja pormarissäädyn mastustuksen nnioksi.
Mitään pyyntöchdotusta kieltolain moimaanpanosta ci tehty
tällä kertaa eikä asiaa siltä kannalta ajettu. Sen sijaan myön-
tyi kolme säätyä pyyntöchdotukseen, että asetettaisiin komitea
ottamaan selkoa, mihin kokemukseen ulkomailla on tällä alatta
tultu erilaisista lainsäädöksistä, myöskin kieltolaista. Aateli
ylsin mastusti tämmöisen komiteankin asettamista. Hallituksen
yritys määräämättä miinamcron 65 penniksi litralta korottaa
sitä noin 10 penniä tannultannkyään moimassa-olemasta mää-
rästä (1 markasta 60 pennistä kannulta) meni kumoon sekin
aatelis= ja porwarissäädnissä; meroksi määrättiin 62 penniä
litralta, joten meromäärä jäi miltei entiselleen.

Mitä naiskysymys oikeastaan sisältää, sen saamat äly-
niekat selmittää, kukin käsityksensä mukaan. Mutta sellainen
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„lysymys" on olemassa, sitä et moi kieltää ja että se tuli
esiin wiime waltiopäiwilläiin, sen nätt mölistä jokainen katsah-
taessaan kuulijalehtereille.

Naiskysymystä koskimat armolliset esitykset amiopuoli-
soiden omllisuussuhtcista ja naisen oikeudesta elin-
keinon harjoittamiseen, joiden hywäksymisestä on jo ennen
ollut puhe, Sitcimnstoin raukesi kaksi pyyntöehdotusta nai-
mattoman naisen täysi-iläispyden laajentamisesta, eitä siitä liene
asianomaisille ollut suurta wahinkon, öi)ioätfi)ti)tji tuli ehdo-
tettu säätyesitys naisen oikeudesta päästä maimaishoitohallituk-
jeen. Että hän sen tuli saamaan, on ilahuttama, ei niinkään
paljon naisen wuoksi, luin niiden, jotta tulemat hänen lämpi-
mästä ja hellästä kädestänsä maimaisapuansa saamaan.

Suurta melua herättimät pyyntöchdotuksct siitä, että nai-
nenkin saisi samoin kuin mies ilman erityistä lupaa harjoittaa
opintoja yliopistossa. Kysymys ei itsessään ollut komin
tärkeä, silla siinä tahdottiin maan antaa mahroistus oikeudelle,
jota naiset jo omat nauttineet, maikka ainoastaan erityisestä
pyynnöstä. Melu nousi siitä, että pappissääty ei katsonut
monoansa ehdotusta puolustaa. Muut säädyt sen tekimät ja
niin saatiin säätyjen anomus aitaan.

Olemme näin kertomuksemme loppu-osaan jättäneet raamit-
tamaksi tärkeän asian, joka tulikin ratkaistuksi masta nmltiopäi-
wien wiimeisillä hetkillä. Tarkoitamme säätyjen päätöstä arm.
esityksen johdosta asettaa suomalaista ratsumäkeä asemel-
mollisen armeijamme täydentämiseksi. öitten tunnettu, on perus-
tuslakimme mukaan hallitsijan yksinomainen asia määrätä kuinka
sotawoima on jaettawa eri aselajeihin. Ei siis marinaan tie-
detä kuinka suuri osa armeijastamme, jonka korkein luku on
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määrätty 5,500 mieheksi, tulee ratsumatenä pnlroelemaan.
Mutta arwattawasti tulee „ratsastamien jääkärien" luku rauhan
aikana nousemaan noin 800 mieheen, sodan aikana ehkä 1,000
il 1,100, Suuliaroaätt sijoitetaan ne Lappeenrantaan ja, sen
roman kuin ci riittämää lukua mapaachtoisia ilmoittaudu, tulee
ratsuwäkccn arinan kautta olettamaksi tykcncmiä asemelivollisia
kaikista lääneistä, SCBuofiffi 1889—1891 myönsimät säädyt
ratsumäkeä marten 1,900,000 markkaa, - Suomen ratsmväti
on historiassa teLtcimyydellänn ja nrholidellann tullut kansain
kuuluksi, maan mainioksi, Toimokaamme, että „hatkapääliittain"
jälkeläiset eimät tule e|i=ifäinfä mainetta turmelemaan!

Olemme jo maininneet, että Suomen säätyjen malta maan
kuluukiarmion määräämisessä ei ole likimainkaan niin suuri
tuin täydellinen itsewerotusoikeus waatisi ja jommoinen se
kansanedustuskunnilla on muissa perustuslaillisissa waltioissa.
Mutta kehitys parempaan on kuitenkin huomattmuaua. Nau-
hastaan säädyt määräämät setä suostuntawcron suuruuden että
Suomen pankin woittowarojcn käyttämisen, Sun myös kulku-
neumo- ja lahjoitusmaa-rahasto omat „säätyjen rahastoja" ja
{'un „säätnjen rahoja" tanuitaan monien tärkeiden tarpeiden
tyydyttämiseksi esim, sotalaitoksen ylläpitämiseksi, omat netin
mähitellen joutuneet säätyjen tartastettamilsi. 3" ilolla moipi
mainita hallituksen ylimalkaan ottaneen huomioonsa ne muis-
tutukset, jotka maltiopäiroittä on tehty raha-asiain hoidon joh-
dosta.

Ne rahanmääräytset, joita säädyt tatsoimat erityisiin tar=
toilulsiin tarmittawiksi rouofiffi 1889— 91, oliwat
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Marttaa,
kansakouluja marken 2,841,430.
sotilaslaitosta „ 18,737,645.
rautateitä „ 31,240,780,
1891ro.roaItiop. „ ,

. . 275,000,
säätyhuonctta „ 200,000,

53,294,855,

•Jtämä menot nwidaan enimmätsi osaksi suorittaa jo ole-
massa olemista rahastoista. Niinpä saa kansakoulujen tar
pcihin keisarin suostumuksella ottaa niinfuin ennenkin »val-
tion ylijäämämaroista 400,000 mltaa wuodessa. Sotalaitok-
sen menot suoritetaan etupäässä sotilasrahastosta, jota
niiden korkojen kanssa, jotka oroat ennen menneet sotilas-
huone- ja wirtatalo-rahllstoihin, ynnä jälkimmäisen ra-
haston pääoman kanssa nousee 7,557,000 mfaan. Tähän
tulee lisäksi siirtoa lainausrahastosta 550,000 mk,
Rautatiemeuoja mörten on luonnollisesti ensisijassa taytettä-
wänä kultuneuworahasto, josta on laskettu faataroan
29,288,000 mkkaa; tähän summaan on, kuten ennen mainit-
tiin, luettu ne 14 miljonaa, jotka saadaan 1874 ja 1881
muosien lainojen muuntamisella,

Mä mainittujen menojen suorittamiseen tarrattaan siis
imelä lisäksi yhteensä 14,699,855 mkkaa. Tämän summan
hankkimiseksi omat säädyt myöntäneet:

Marttaa,
suostuntamarojen säästöjä 4,854,221.
farttapaperimaffua 2,190,000.
tupakkasuostuntaweroa 3,300,000,
mallasjuomasuostuntaa 1,200,000,
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oelitorttiwcroa 45,000.
muukalaisten elinkeinonharjoittajani maksuja, . 150,000,
pankin täyttämättömiä woittorahoja

.... 4,772,834.
yhteensä 16,512,055.

Tämän lastun mutaan pitäisi siis 1891 muoden lopu«sa
olla suostuntmuaroja jäljellä 1,812,200 ml.

Illäolcmat numerot wastaawat jotenkin tarkasti 1885muoden
maltiopäimillä mahmistettuihin; ainoastaan rautatiemenot omat,
niintliin jo on huomautettu, lisääntyneet lähes 4 miljoonalla.

Werrattai» enemmän eroamat tawalliscsti todelliset meno-
määrät siitä likimääräisestä laskennosta maltion saroista ja
tarpeista seuraamalla rahainhoitokaudella, jonka senaatin maltio-
marain toimituskunta saaduille jakaa, Se osoittaa, että meillä
waltion tehtäwät kaswan>at, sen toiminta tarttnn nopeasti,
slßaltiolta odotetaan ja roaabitaan enemmän kuin ennen. Ia
enemmän tehdäänkin. Mutta tämä kehitys käy usein nopeam-
min kuin itse maltiomarain-toimitustunta näyttää woiwan arma-
tafaan. iiun lisämenot omat kuluneet tositarpeiksi», niinkuin
tawallisesti on käynytkin, ei siitä ole tietysti ollut mitään sa-
nomista. Mntta eipä ole myöskään puuttunut aihetta oiteu
lettuihin muistutuksiin säätyjen puolelta. Niinpä miimemnltiopäi-
millä otettiin erään talonpoitaisfääbnsfä tehdyn pyyntöchdotutsen
johdosta tuttittamlltsi kysymyo, eikö »aition mirka- ja palroclus
miesten palkkaamiseen fuluioia menoja möisi nmhentää. Ia
tuskin mllitane kieltää, että suurempaa säästäwäisyytta woisi
panna toimeen, erittäinkin tekemällä asiain käsittelytapaa yksin-
kertaisemmaksi, lakkauttamalla tarpeettomia wirkoja ja maali-
malla waltion mirkamiehiltä suurempaa toimeliaisuutta, enempää
työtä, Maan pyyntöehdotus raukesi aatelis- ja pormaris-
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säädyissä senmuoksi, että mattiomatiokunnan hymäksytyssä mie-
tinnössä oli samaan asiaan kosketeltu.

Tässä ei ole tilaa seikkaperäisesti esittää tulunkiarwiomme
eri määriä. Waan antaatsemme edes yleiskatsauksen Suomen
kansan yhteisen talouden meltoihin ja tuloihin mattaamme siihen
summittaiseen yhteenmetoon 1887 muoben tulunliarmiosta, jota
on liitetty tämän kirjoituksen loppuun. Tulot nousimat, kuten
siitä nätyy yhteensä 45,768,000, menot 42,924,000 markkaan").

Köyhällä kansallamme ei ole ollut niitä liikenemia maroja,
että olisi niillä moinut tulta toimeen, kun ylimääräisiä suuria
menoja on kysytty. Säätyjen takauksella on maltio silloin
ottanut lainoja, jotka 1 p, tammik, 1888 tetimät yhteensä
70,087,035 mkkaa.

Tämä summa saattaa monesta näyttää peloittamalta. Ia
niin se olisikin, jollei näitä lainatutta rahoja olisi käytetty niin
tuottamiin yrityksiin kuin meidän rautatiet omat tahi niin yh-
teiskunnallisesti malttamattomiin toimcnpiteihin tuin lahjoitus-
maiden lunastaminen on ollut. Niiden täyttämisestä ei lähde
ainoastaan tyydyttämää korkoa, maan elähyttäen ja mirlistäen
maan taloudellista elämää, kantamat ne moninaisen kehityksen
muodossa tnlemaisuuden maratsi hedelmiä, joiden armoa ei
moi laskea lähimmän, suoranaisen moiton mutaan.

tiimatta Suonien mattion täytettäwissä olemat Marattaan
ole mottoihin merraten aiman mähäpätöisiä. Joulut, 31 p,
1887 nousuuni mattion «teisiin maltiomenoihin tahi erityisiin
tartoitutsiin täytettämät rahastot seuraamiin summiin:

*) ipuomattatua on, että tähän summaan on luettu manit ofatft
papiston, eitä ensinkään alempien tuomarien ja muutamien simiili-
wirtanuestc» palkkoja, jotta omat tuutien suoritettawat.
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Waltiowaraston rahastot .... 35,450,936 markkaan.
Sotilaswaraston rahastot .... 9,264,071 „

Säätyjen rahastot 14,865,186 „

Mityisten lahjoittamat ja muutrahastot 1,859,217 „

Bhteensä 61,439,410 markkaan.

Kun tätä summaa wertaa waltion roaroihjn 1884 wuoden
lopussa, jotka ilmoitettiin 1886 wuoden kalenterissa, hnuina-
taan ne wähcnneen kokonaista 9 miljoonaa, Wähennystä ei
tarwitsc kuitenkaan pitää tappiona, sillä se on enimmäkseen
syntynyt menoista, joita ei ole woitu roälttää. Vähennyksen
omat näet wllituttancet etenkin suuret kasarmi-ja parakki-raken-
nukset (4,637,178 maittaa), muut rakennukset ja korjaukset
(4,246,650 markkaa), rautatien rakentaminen Lappeenran-
nasta Simolaan (1,163,918), luotsilaiwat (900,000), wal-
tioapu hypoteekkiyhdistykselle (550,000) sekä uudet palkka-
säännöt ja palkantoroitutset, laitti nämä menot oli kulunki-
laskennossa arwattu aiwan liian wähilfi. Sitä paitsi on otet-
tawa huomioon, että Suomen pankissa löytyy lähes 80
miljoonaa markkaa pankin maroja (1887 wuoden lopussa
78,584,071 markkaa), jotka tiliä lisääntyivät, ja että niin-
ikään waltion hallussa oleman kiinteän omaisuuden armo
nonsee. Niin on sen laajain, melkein 30 miljoonan tynnyrin-
alaa rasittamien metsäalueittcn laita, niin wirkatalojen, rauta-
teitten ja kanawien. Ia onhan tämä roaltion omaisuus wiime
aikoina melkoisesti karttunutkin, kuten esim, yleiset rakennukset
ja liikelaitokset. Sen armiolaskun mukaan, joka toimitettiin
totu. 1886 ja 1887, oli waltion tiinteimistön rafia=arroo
2 68,804,000 mk. Tästä summasta tuli rautateiden osalle
128,567,000 mk,, yleisten rakennusten osalle 51,172,000

Kcmi»nm<!!istui°!?lll»!! kalenteri. 4
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markkaa, (niistä kasarmien 17,044,000, oppilaitos-rakennusten
10,073,000, mankilllin 8,453,000 mk. ja mirastojen raken-
nusten ojalle 7,506,000 mk,) lruununmetsien 49,737,000 mk,,
lanamäin 20,062,000 mk, j. n, e.

Mainitsimme jo, että roaltiomenot wuodclta 188? on las-
kettu noin 43 milj. markaksi. Tämä summa osoittaa, kuinka
paljon Suomen kansa maksaa mnodessa saadatscnsa nauttia
järjestetyn uudenaikaisen maltioclämän etuja. Sen merran
kansamme uhraa elääffenfä ominaista elämää itsenäisenä raal
tiona.

Mutta itsenäistä ro a Itiöelämää et saada paljaastaan ra-
hoilla maksetuksi ja ylläpidetyksi, Siifjen tarwitaan etupäässä, ja
marsinkin pienen kansan oloissa, henkistä pääomaa, henkisiä
elinmoimia. Siihen tarrattaan kaikissa kansankerroksissa yhtei-
syydentuntoa, yksimielisyyttä kaikissa onnen maiheissa, isänmaan-
rakkautta, sanalla sanoen selwää ja moimakasta kansallishenkeä.

Toiwokaamme, että Tuomen säädyt yhä enemmän miehissä
asettumat tämän kansallishengen johdon alle. Silloin on kan-
sallamme olemassa edustuslaitos, joka todella edustaa mitä
sillä on parasta, ja joka moipi rajoitetullakin mallallaan saada
suuria aikaan.

A. Ht.
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Suomen waltion tulot ja menot w. 1887.
(Kulunlilliwion mukaan),

Liite edelliseen kirjoitukseen.

Tulot
1, Tuloa waltion omaisuudesta 3,768,588,

Kaltion tiluksista ja metsiltä 1,885,880,
Nautateistä (Puhdastulo) 2,508,000,
»anawista 501,000,
Kolkoja 1,882,588,

2 Suoranaisia weroja 8,488,358,
Waaweroja 4,582,350.
Elinkeinoweroja 348,000.
Hcutiweroa 1,560,000.

3. Wälillisiä weroja 18,775,888,
Tullirahoja , , , 12,500,000.
Wiinasuostnntaloero 4,825,888,
Mallasjuoma

„ 420,808,
Tuvalta „ 1,088,800,
Pelikortti „

30,000,
4. Karttapaperisuostuuta 1,290,000,
5. Postilaitoksesta (bruttotulo,. 1,100,000,
8, ffltajattoiäta 888,888.
7. Sairashuoneista 230,000,
8. Konlnmaksoja 78,888,
9, Rahalisää Tuomen pantista 249,541,

10, Waltion weliasetelejä 858,888,
11. Takaisin maksetut lainat 288,838,
12, Satunnaisia tuloja

, . . 411,840,
13 Säästö» edellis, wuodelt» 8,832,288

Yhteensä tuloja 45,788,128.
Me„o t

1. KeijllriwLuuiiruhti,!a»n I»»!!ör»Iwja 288,888.
2. Hallitnslaitolsiin 1,650,93:!.
3, Oikeustuutaan 881,581.
4, Sotalaitokseen 5,878,955.
5. sleiieen siwiilikuutaau 6,746,941,
ii. Papistolle, kouluihin ja tieteitä uumen 5,43!!,387.
7. Yleiseen tcvmeobentjoitoou 1,378,731,
8. Wanleuslaitolsiin 1,185,947.
9. Waltiowellaan 4,388,888,

10. Yleisiin tiiliin ja moanwiljelytseen 2,459,959.
11. Rautateihin 8,888,288,
12. Lahjoituksiin ja cläilcisiin 1,588,281,
13, tattien oja wiiuawerosta 400,000.
14. Erityisiä menoja 1,835,857,
15, PoisPyyhitly saamaton roevomäärä 448,455,
IL, Tarkastukseen ja weronkantoon , , , , 2.8,828,

Yhteensä menoja 42,924,007.
Säästöä seur, »uodetsi 2,844,122,

Yhteensä 45,788,128,
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Talwi-iltana.
£almi=illall' yksin kuljen tietä

Kautta metsän kaartamaa;
.uirfas knu ja tähtein loistopnrmi
Hlua matkall' oyjoaa.

Kaarteleitse talwitai,un? pohjan
Jato, uljas ylläni;
Seutu outo, wentoroieras wielä
älähtämän' on eessiini.

Kaihon ääni rinnassani kuuluu,
Murhe murtaa mieltäni;
Poiss' on isä, äiti, sisko, weikko,
Poissa armas kultani.

Sama taimas, inu ja tähtein sarja
Suttu mull' on »vanhastaan.
Pala pieni arinaan isänmaani
Seutu tämäkin on roaon.

„Maalle, kansalle ja Jumalalle
„ Työtä sielläi tehdä moi;
„Herraa kiitä, armostaan kuu fulle
„Woimna, tilaa siihen soi!"

Niin ne lausui kyyneleisin filmin
Erotessa rattaat nuo
kaimaan »erra, suojele Sä heitä,
Toiwonsa mun täyttää suo!

Puhdas, raitis luonto ompi taimen
Puhtain mielin aina maan
Tehdä suo mun työtä, Isä, Sulle
Meuestyksets synnyinmaan !
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Silmäus Suomen kansanopetuksen
historiaan.

I.
Menkäät siis ja opettakaat kaikkea tanjaa, niin

kuului Vapahtajan »viimeinen kehotus apostoleille, eikä muuta
todistusta tarratta, että kristinusko maatii opetuksen antamista
jokaiselle kristillisen seurakunnan jäsenelle. Mutta huonosti
katoolinen aikakausi tätä painamaa kehotusta noudatti. Kirkon
ja jumalanpalweluksen kielenä oli wieras latina, ja jos yksi-
tyisille sen lisäksi satunnaisissa tiloissa kotimaisellakin kielellä
annettiin waroituksia, neuwoja tahi lohdutusta, niin tämä ci
riittänyt, ci liioinkaan kotimaisen kirjallisuuden puuttuessa. Sen
lisäksi katoolinen uskonto itsessään oli puutteenalainen, siihen kun
aikojen kuluessa oli paljon ihmisen keksimiä takertunut, joita
säilyttääkscnsä kirkko huolellisesti piti itse raamattua kansalta
salattuna.

Uskonpuhdistus tässä kohdcu teli käänteen ja nivasi sa-
massa uudet roaloijat urat kansoilla, Wieraat lisäykset ero-
tettiin uskonopista pois, ja raamattua kaikkein ensiksi tarjottiin
kansalle sen omatta kielellä, joka siitä lähin jumalanpalmcluk-
scssakin pääsi maltaansa. Ennen pitkää saatiin myös jonkun-
moista opetusta toimeen, jotta seurakunnan jäsenet moisimat
paremmin autuuden oppia käsittää, ja tämä aluksi pelkkään



uskonoppiin rajoitettu opetus on sitten aikojen kuluessa uusilla
aineilla lisääntynyt. Ei saa unohtaa, että kirkon antama uskonnon-
opetus on ollut kaiken kansanopetuksen siemen ja alku.

Mikael Agricola on ijäti muistettava sinä miehenä,
joka Suomenmaassa oli uskonpuhdistuksen ja kcmsanwalistuksen
ensimmäinen pylmas. Jo ennen häntä oli Lutheruksen oppia
kyllä esitetty kansalle, mutta Uuden Testamentin suomennok-
sellaan, joka ilmestyi wuonna 1548 Agricola antoi suurellc
työlle mankan kulmatimen. -Kiille, jotta mahdollisesti epäilimät
suomenkielen kclpaawaisuutta uskonnollisen elämän mälikap-
paleeksi, hän makuutti, että

Kyllä Se kuulee Suomen kielen
Joka ymmärtää kaikkein mielen,

ja itse hän sai hedelmiä työstään nähdä. Ia kun aikainen
kuolema tempasi Agricolan pois, kasmoi seuraajia, jotta hänen
esimerkkiänsä seurasiwat, niistä piispa Eerik Eerikin-
poika ©orolainen kenties merkillisin. Kuinka hartaasti
niitä kirjallisuutemme esikkoja käytettiin, joita suurilla kustan-
nuksilla ja kaulana ulkomaalla oli saatu painetuksi, osoittamat
selwästi ne pahasti kuluneet ja Harmat kappaleet, jotka omat
meidän aikoihimme asti säilyneet.

Löytyi kuitenkin maikca este, joka ehkäisi malistukseu edis-
tymistä: miljaa oli paljon, työntekijöitä sitä mähcmmiu. Koko
Suomenmaassa ei pitkään aikaan löytynyt ainoata kelwollista
koulua, saatikka yliopistoa, ja hywicn pappien lukumäärä siis
ci ollut läheskään riittämä. Seurakunnat oliroat l 500-lumulla
ja paljo myöhemminkin nykyisia rowastikuntia laajemmat, eikä
etewimmänkään paimenen aika ja rooima riittänyt antamaan
opetusta seurakuntalaisille, jotka kaukana saloillansa asuen ken-
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ties terran muosikymmencssä saattoimat kirkkoon tulla. Sel-
lainen oli asian taita melkein koko maassa, kun maan Lounais-
Suomen ja pari muuta tiheämmin asuttua feutua jättää lu-
kematta; Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa marsinkin nämä
hankaluudet olimat suuret. Sellaisten olojen mallitessa yleinen
kansanopetus tietysti ci moinut olla muuta kuin hurskas toimo.

Mitta pisimmänkin talmiyon jälkeen sarastaa päiwä, jos
kohta päiroäfutta näillä Pohjan perillä myöhään nousee. Wih-
doin se raato, jonka Luther pyhällä innolla oli sytyttänyt,
rupesi mähän tnydelliicmmässä määrässä tulemaan Suomenkin
kansan osaksi.

koroin mähän apua hengellisen säädyn miehet sitä ennen
olimat saaneet csiwallalta, mutta 16004uroutla nerokkaat maltio-
michet sellaiset kuin Kustaa Aadolf ja Pietari Brahe olimat
Suomen asioita hoitamassa, ja he antoimat hymaci kannatusta
'valistuksenkin työn edistämiseksi, Toistoja perustettiin eri-
laisia, jopa yliopistokin, ja nämä laitokset lewittiwät tietoja ja
simistystä moneen totiin. Ia jos totta onkin, että etupäässä
marakkaat ja onnen osalliset saimat hyötyä näistä laitoksista
nauttia, niin samaan aitaan myöskin kansan fnroiä rimcjä
muistettiin, noita wähän huomattuja joukkoja, joitten raskas
jokapäimäincn työ on kaikkien henkistenkin rientojen tarpeelli-
sena perustuksena ja alustana. Tarmokkaat piispat, sellaiset
kuin Juhana Terserus, Juhana Gezelius ynnä muut,
järjestimät kirkollista opetusta uusien ja itsenäisten laamojen
mutaan, jotta alhaisimpaankin mökkiin möisi edes muutamia
malon säteitä pilkistää. Ia tämä jalo työ onnistui. Oltuansa
kauan se osa maltakuntaa, jossa raakuus ja tietämättömyys
marsinkin mersoimat. Suomi ennen pitkää samoutti kiitosta
että se uskonopetuksen suhteen milt'ci moittanut muita maa-
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kuntia, Wälähtlläpä GJegeltuffen kirjoituksista ja toimista esiin
sywemmällekin menewä ajatus, että oikeastaan pitäisi kaikille kan-
salaisille antaa järjestettyä opetusta kirkollisissa ja sen ohessa
muutamissa maallisissakin aineissa, kirjoituksessa, lumun-
laskussll ja laulussa, 2)[ei|cn kansakoulun aate oli syntymät-
sillaan.

Walitettawllsti Kezeliuksen aika ei pystynyt tätä juurta
aatetta toteuttamaan, tuolinpa sitä lasittämäänkään. Kaksi juurta
estettä oli tiellä, toinen käytännöllinen, toinen periaatteellinen.
Käytännössä marojen puute oli pahimpana haittana: Ruotsin
suurimalta-aseman ylläpitämiseen kansan woimia ja maltion
rahoja silloin etupäässä roaabittiin. Mutta eipä kaikkien kan-
salaisten kouluttamisen aate sillä kertaa periaatteessakaan ollut
airoan ajanmukainen. Olihan kuninkaallinen yksinmalta juuri
syntynyt, ja saarnastuolistakin saatiin joskus kuulla, ett'ciwät
alamaiset olleet muuta kuin kuninkaan orjia. Tietysti tämä
aate suuressa määrässä rajoitti kansalaisten mapaata toimintaa
ja ajattelemisen maltaa. Mitä erittäin talonpoikaissäätyyn tulee,
lienee yleisenä käsityksenä ollut, että kun se maan runsaat
raeronja suoritti, joko ne sitten olimat rahassa, luonnon-
tuotteissa tahi meressä matjcttarcat - - sekä kunnioitti kunin-
gasta ja eleli jumalanpelossa, niin sille et mitään muuta oppia
ollut tarpeen.

Tämän mukaan 1680 muooen kirkkolaki järjesti kansan-
opetusta. Jotta jokainen saisi „omin silmin nähdä, mitä Ju-
mala pyhässä sanassaan käskee ja roaatii", piti lukutaitoa edis-
tää, mutta tämä malmistama opetus, joka ei muuta tarkoit-
tanut kuin lukutaitoa ja katkismuksen lukemista, tuli kodin
asiaksi; papiston piti rippikoulussa sekä kinkereillä malmoa, että
kodit welwollisuutcnsa suorittiwat, Mlcinen opetus täten kyllä
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faamutettiin, mutta tietomäärä jäi koivin pieneksi, eitä opetus
laadultaan tullut aiwan tyydyttäwäksi. Kun ei symempää kä-
sitystä moiiu faamuttaa, tyydyttiin pelkkään ultoalukcmiseen.
Olipa tämäkin tjproä edellisten aikojen tietomäärään »verrat-
tuna. Mutta ainaiseksi se ei »voiuut yhteiselle kansalle riittää.

Luulisipa että laajemman kansanopetuksen tarpeellisuutta
paikalla ja täydessä määräosa olisi ymmärretty, kun »vapauden-
aifa »vuonna 1710 tuli rajattoman kuninkacmwnllan sijaan.
Olihan asianomaisten tarkoitus perustaa sellainen »valtiomuoto,
joka sallisi kansan itse ohjata omaa kohtaloansa »valittujen edus-
miesten kautta. Kaikille tietysti joku määrä maallistakin op-
pia asiain niin ollen tuli tarpeelliseksi. Mutta »vapaudenajan
hallitusmuoto ci ollutkaan niin tansamvaltainen fuin se näytti:
talonpoikaissäcity ci ollut muitten säätyjen »vertainen »vaan
tärlcimpäin asiain käsittelemisestä suljettu. Kansan suuri joukko
siis yhä edelleenkin sai tulla toimeen sillä opetuksella, jonka
kodit, lukuset, rippikoulu ja paikoittain lukkarit ynnä kicrtelewät
foulumestarit saattoiwat antaa, Kaupunkikunnat sitä »vastoin
»vähitellen hankkimat itselleen opetuslaitoksia, jotta kukin alueel-
laan »vaikuttuvat yleisemmän »valistuksen hyiväksi.

Sen parempi ci asian laita ollut Ruotsissakaan, jonka
yhteinen kansa kuitenkin nautti sitä »verratonta etua, että sillä
oli monipuolinen kirjallisuus tarjona, puhumatta siitä, että
länsipuolella Pohjanlahtea talonpoika tuli omalla kielellään
toimeen kaikissa »virastoissa ja oikeuksissa, nimismiehestä ja
alimmasta tuomarista alfaen tuuintaasen saakka. Mutta 3uo
men talonpoika oli wielä paljonkin tukalaminassa tilassa. Hä-
nen kielensä, kirkossa sallittuna ja wallitsewana, oli maallisille
asianomaisille niin tuiki „wieras", ett'ei sillä tultu toimeen, ei
pitlljäntuwllssa, ei täräjissä, eitä waltiopäiwilläkään. Kun säädyt
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oliwat koossa, ei asiakirjoja eitä keskusteluja edes tulkittu sille
kymmenkunnalle umpisuomalaisia, joka tamallisesti istui nel-
jännessä säädyssä meidän maamme yhteistä kansaa edusta-
massa, ja sitä mähcmmin muisteltiin niitä lukuisia joukkoja,
jotka Suomen sydänmaissa korpeja raatoimat ja kaskeja roil=
jeliroät, käymättä koskaan Tukholmassa tahi Ruotsissa, Tälle
unohdetulle rahmaalle ei liioin muta kannattanut maallista
koulutusta hanttia, ivaroja kun muutenkin oli niukasti. Us-
konnollinen opetus oli ainoa, joka tuli kysymykseen; muuta ei
ajateltu.

Sellaisena asema pysyi nmmon aikaa, Wapaudenaila kului,
Ruotsin mallan miimeinen aikakausi kului, mutta yhä mielä
yksinmaltaisen kuninkaan antama kirkkolaki ja sen määräykset
olimat noudntcttamana, jos kohta niitä pikku lisäyksillä oli
koetettu täydentää, Saasta tämän muosisadan keskipalkoilla
uusi jakso alkaa Suomen kansanopetuksen historiassa, Wihdoin
miimeinkin rumettiin huomaamaan, että yhteisellekin kansalle oli
marsinainen koulutus tarpeen, joka käsittäisi muutakin kuin kristin-
opin alkeet.

Mahtamat herätykset tämimät edellä, joista meidän ensiksi
tulee lausua muutamia sanoja.

Siitä tehottomasta, ripeätä itsetoimiutaa puuttumasta ti-
lasta, joka niin tauan kansamme henkistä elämää painoi, tietysti
kaikille luokille, kaikille riennoille oli sanomatonta haittaa. Us-
konnollinen elämä oli jäykkiin ulkomuotoihin taussistunut; simistys-
työ, wennon wieraana kansan suurelle enemmistölle, mietti
riutumaa walhc-elämää, (Sri luottien lähestyminen ja lifempi
kestenäincn yhdysmaitutus oli läikille tarpeen, jotta uutta merta
pääsisi puutuneihin jäseniin mirtailemaan. Mitali tämä tieto,
jos myöhäänkin, juurtui kansaan, sikäli kysymys kansanopetuksen
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kohottamisesta sekä marsinaisten kansakoulujen perustamisesta
myöskin malttamattomasti sai sijansa Suomen henam-asiain
joukossa.

Hengelliseltä taholta tuli ensimmäinen ja laillansa perus-
tama herätys. Talonpoika haaroo Nuotsalainen astui Suomen
saloilta esiin herännäisyyden oppi-isänä, ja ilman korkeata op-
pia, ilman että edes olisi ruotsinkieltä osannut, hän kohosi
hengelliseksi johtajaksi, jommoista Suomen kirkon aikakirjat Har-
moin mainitsemat, Simistynect ja muut tunkcutuimat haiman
mokin poikaa tnuntelcmaan, ja silloinen poimi samassa, -

muusta opetuksesta puhumatta sai Immin tarpeellisen koke-
muksen, kuinka maljan kieli- ja sääty-erotukset mcrkitsimät elä-
män suurimpiin kysymyksiin mcrrattuina, Armaamattomcm tär-
keäksi mainittu, alkujaan puhtaasti uskonnollinen liike siis tuli
koko henkiselle elämällemme. Samoin kuin pimeän pirtin sei-
nään tehty akkuna lemittää kaikille huoneen osille maloa, samoin
herännäisyys sen ohessa että se loi totisempaa uskonnollista
elämää, myöskin tuli yhteiskunnallisen tasa-armon ja yleisem
män kansllnmalistuksen merrattomaksi edistäjäksi.

Ia melkein samaan aikaan Suomen kansan suurin ajat-
telija, Juhana Wilhelm Snellman astui esiin ja huomautti
kuinka luonnoton ja turmiollinen suomenkielen silloinen sor-
rettu tila oli; hän todisti, miten siwistys oli tehtämä räh-
määnkin omaksi, jos tahdoimme sijaamme säilyttää Euroopan
kansakuntain joukossa, Kansallisen asian lippua kohotettiin ensi
kerran täydellä itsetietoisuudella, ja samassa liike syntyi, jofc
wielä suorcmaiscmmin, wälittömämmin kuin edellinen kohottivammaan asemaa. Waltiollinen wapaus ja yhteiskunnallinen
tafa-arwo, wapaamielinen kehitys ja taloudellinen waurastu-
minen, siwistys ja walistus, korkeammat opetuslaitokset ja
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kansakoulut, kaikki mahtui tähän ohjelmaan, jollekoko isän-
maan edistyminen oli johtamana aatteena. Kansan snmiin
rimeihin asti nuo sanat ennen pitkää tunkeutuimat suomen-
kielisten sanomalehtien kautta, jotka pontemammin kuin moni
koulu omat kansanopetuksen kallista asiaa hyödyttäneet.

Saatiinpa myös ulkomaalta paljon aihetta ajattelemaan,
eikö nouseman polwen kaswatus meillä monessa suhteessa kai-
mannut parannusta. Niinpä esim. Saksassa jo aikoja ennen
oli perustettu warsinaisia kansakouluja; asia oli testipaikoilla
tätä muosisataa pciimän kysymyksenä Ruotsissa, j, n. e. Eräs
assessor! Ahlman oli muonna 1798 lahjoittanut suuren pää-
oman kansakoulujen perustamiseksi Tampereen seudun pitäjiin,
ja kauan sekä milkkaasti keskusteltiin siitä, enimmältään
ulkomaan esimerkin nojalla miten noita opistoja paraiten
sopisi järjestää. Käsitteet kansakoulu, kansanopetus tulimat täten
sellaisissakin piireissä tunnetuiksi, joille muuten olisiwat roie=
raiksi jääneet.

Ensi kerta tuin tansaloulukyfymys wihdoin tuli mahla-
mäin huomioon, oltiin kuitenkin ihan määrälle tolalle mcnc-

mäisillään. Suomen silloinen kcnraalikumcrnööri, ruhtinas Men-
shitom, sai keisarin mumina 1851 asettamaan komitean, jonka
tulisi harkita kansakoulukysymystä, mutta tämä komitea, johon
kuulni korkeita herroja sekä Suomen kolme piispaa, katseli
kansanmalistusta melkein samalla lailla kuin maromaincn maa-
mies katselee uhkaamaa kulomalkeata, Juuri mähää ennen oli
Ranskan kolmas mallankumous saauut Euroopan oloja ja mal-
tioita horjahtanman, ja moni näki näissä mullistuksissa muta
liiallisen malistukscn malttamattomia seurauksia. Uskontoa ja
uskonopetusto. huusnvat silloin amuksensa sellaisetkin, jotta eimät
muuten pitäneet kummastakaan paljon wälia: ankaramman opc-
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tuffen annilla pitäisi mastoin epäuskoa, tottelemattomuutta ja
kapinan henkeä taistella. Ia waikk'ei lemottomuutta luultu,
nähty rauhallisessa Tuomcnnmassa, piti muka täälläkin ryhtyä
tehokkaisiin toimiin »vallattomuuden faineitten miihdyttämiselsi.

Tuskin tarminnee sanoa, ett'ci näillä edellytyksillä moitu
kelwollistll ohjelmaa luoda kansanopetukselle. Kansakouluja kyllä
'vaadittiin, maan riittämättömässä määrässä ja heikonpuolisia,
Msi kansakoulu kullekin seurakunnalle pidettiin tarpeellisena,
mutta paitsi sisälulua, katkismusta ja piplian historiaa ei muita
opetusaineita kuin kirjoitusta ja lumunlaskun ajateltu; lukkari
saisi opettajana olla, Ett'ei tämä ehdotus suinkaan moinut
tyydyttää, käsittää helposti, ja koko mietintö olikin iduton sie-
men, josta ci itinä olisi moitu rehoittamaa orasta odottaa.

Toisin asiaa pari muotia myöhemmin käsiteltiin, Aleksan-
teri II kämi Helsingissä, ensi kerran hallitsijana tcrmchtien Suo-
men kansaa, Silloin hän senaatin istunnossa 24 naimana Maa-
liskuuta 1856 mainitsi niitä toimia, joihin etupäässä piti ryh-
tyä, jotta wast'itään päätetyn sodan mammoja saisi poistetuiksi.
yleinen kansanopetus tuli sekin samassa muistetuksi kansan
onnen ja moititan merrattomana edistäjänä. Se hallitsija, jonka
toimesta Suomen kansan kauan unohtuneet oikeudet laillisten
edustajain kautta säätää lakia ja myöntää roeroja uudcstaau
ja pysywäisesti tulitoat täytäntöön, jama hallitsija joka teli
suomenkielen sortotilasta lopun, hän myös lausui kansa-
koululaitoksen syntysanan. Ennen kun hän hautaansa waipui,
neljä seminaaria sekä kansakouluja sadottain oli todistamassa,
että hän tässäkin tärkeässä asiassa oli tietänyt Tuomen kan-
san sisimpiä toimomuksia ja kipeimmin tunnettuja tarpeita oi-
maltaa. Sama hallitsija myös on ensimmäinen ruhtinas, jolle
Suomen kiitollinen kansa erinäisen muistopatsaan pystyttää.
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Senaatille jätettiin kansakoulutuuma walmistettawaksi, ja
senaatti kuulusti aluksi tuomiokapituleja miten kansakoululai-
tosta pitäisi järjestää. Tuomiokapitulit, kumma kyllä, tahtoi-
roat tyytyä siihen riittämättömään ehdotukseen, jonka äsken mai-
nittu komitea pari innotta ennen oli antanut. Kolme semi-
naaria olisi siis pitänyt yht'nikaa perustaa, joten kyllä olisi
paljon opettajia moitu saada, maan ci suinkaan kelwollisia.
Jos tällaiseen cdistysaslclecsen olisikin woitu sata muotta en-
nen tyytyä, niin moinen toimi ei nyt enää riittänyt.

Kun senaatti, nämä mietinnöt saatuaan, kehotti kaikkia
asianharrastajoitll tuomaan muistutuksiansa esiin, saatiin muuta
luutta: silloin astui näyttämölle mies, jota Suomen kansa ijäti
on kansakoulujensa ensimmäisenä järjestäjänä muistama, ylis-
tämä.

Sallimuksen määräyksen mukaan Uno Cygnaeus elä-
mästä kyliänsä saaneena, kolo kansamme suremana on Manan
maille mennyt mähää ennen kuin kansakoulumme oli wiiden-
kolmatta rouoben ajan ollut maikuttamassa. Kalenterimme
siis toisessa paikassa, rouoben mahtajista puhuessaan, on ti-
laisuudessa erinäisessä elämäkerrassa kuivailemaan kansakoulu-
laitoksemme perustajan raatteita ja luonnetta yksityishenkilönä,
emmekä tässä rupea noita seikkoja esittämään. Se maan tul-
koon nyt jo lukijan mieleen johdetuksi, että Lygnacus, ennen
luin suureen elämäntyöhönsä rupesi, oli laajoilla matkoilla
tutustunut sekä raakojen että siwistyneitten kansojen oloihin.
Edellisten kurja elämä hänelle osoitti, kuinka ääretön simistyk-
sen wllikutus woipi olla; jälkimmäisten laitokset sitä mastoin
tuliwat monessa kohden esikuwaksi, jonka mukaan hän aikoi-
naan Suomen kansakoululaitosta muodosteli. Sweitsin semi-
naarit ja kansakoulut, ne ne etupäässä oliwat hänelle useita
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ja liroin tärkeitä opetuksia antaneet. Sitä Tuomenkaan olot
jääneet hänelle mieraiksi, maitta useat muodet oleskeli kaukana,
oman kotikuusen kuislehia kuulematta, Wenäjän pääkaupun-
gissa pappina palmellessacm hän näet tuli [ratoin läheiseen
yhteyteen niitten kansalaisten kanssa, jotka olimat sinne muut-
taneet, ja Pietarissakin hän siis saattoi yhä pitää kansamme
sywien rimicn henkistä ja simeellistä tilaa silmällä.

Niin lyhyt ja maatimaton luin onkin Cygnaeuksen ensim-
mäinen lausunto Tuomen kansakoulusta, se jo sisältää tärkeim-
mät periaatteet, jotka omat tälle laitokselle ominaisiksi tulleet.

Ennen kaikkea on huomattama, miltä rohkealla ja raittiitta
tulemaifuubcn luottamuksella hän näissä „ mietteissään" tuoni
esiin kantaansa, Kansanmalistus on jokaiselle yhteiskunnalle
sen tärkein kysymys; niin Suomellekin, Kanscmwalistus on
hywicn tapojen paras turma ja samassa tehokkain keino kan-
san siweellisen ja aineellisen tilan kohottamiseksi, siinä fe
aate, jolle hän hywällä syyllä antaa ensimmäisen sijan. Rippi-
koulun wnlmistuslaitokseksi aiottu kansakoulu ei woinut riittää;
enempää piti tamoitelln, kansatonkin tuli edistää todellista
lukutaitoa ja siten tehdä rahwaalle mahdolliseksi hankkia itsel-
leen yleistä kansalaissiwistystä, muuten se ci woinut tarkoi-
tustaan täyttää, M'i seminaari oli aluksi vcrustettawa, se
oikein kelmollinen, jossa möisi kolme touotta omistaa kansan
tulemien opettajain malmistamisecn. Paitsi uskontoa olimat
äidinkieli, maantiede, historia, luwunlastn, piirustus, luonnon-
tiede, fasroatusoppi, käsityö y, m, aineet olettamat seminaarissa
opetettamitsi; moimistelu ja ruumiillinen kaswatus oliwat sen
lisäksi pibettäroät erityisen huomion esineenä. Termeysoppiakin
pitäisi naisosastossa opettaa, ja naiskasmatusta ennen kaikkea
edistää, koska kansanmalistuZ etupäässä naisen tasmatulsesta
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riippuu. Siinä lyhykäisesti kerrottuna Cygnaeuksen ensimmäi-
sen lausnnnon pääkohdat.

Nämä aatteet ciroät silloin olleet niin tunnettuja ja oikeiksi
tunnustettuja kuin nykyään, ja eri laitta niitä alliksi armos-
teltiin, kun Cygnaeus, maltion antamilla waroilla ulkomailla
käytyänsä, oli täydellisemmän ehdotuksen ja mietinnön julaissut,
■Jtiin eteivät miehet kuin S' W, Snellman, prowcssori, sitten,
min piispa F, L, Schauman, kaswatnsopin prowcssori $. I.
Llcwc \). m, moittimat monta kohtaa Cygnaeuksen ehdotnksissa,
ja kun erinäinen monimielinen komitea oli saanut suunnitel-
man tarkemman tutkimisen asiakseen, maaoittiin kaikenlaisia pe-
rinpohjaisia muutoksia.

Toiselta puolen Cygnaeuksen ehdotukset saamuttimat paljon
kannatustakin, erittäinkin niittä tahoilla, soista kansakoulukysy-
myksen ratkaisu riippui. kirkollisasiain toimituskunnan silloi-
nen päällikkö, senaattori Viktor Furuhjelm ja esittelijä, tohtori
©. M, Nacnerucrg sekä senaatin talousosaston esimies, »va-
paaherra I, M, Nordenstam, monta muuta johtamaa miestä
mainitsematta, micltyiwät alusta asti niihin rohkcihin tuumiin
ja toimeihin, jotta Cygnaeus oli esittänyt. Hän nimitettiin
Tuomen kansakonlntarkastajaksi, jotta woisi kotonaan antautua
sille toimelle, johon niin suurella innolla oli ryhtynyt; hänen
ehdollistaan noudatettiin melkein kaikissa tärteämmissä asioissa,
ja kuolemaansa asti hän kansakouluasioissa oli hallituksen mar-
sinaisena neumonantasana.

Jos tahtoo muutamilla pääpiirteillä kuivata sitä tansatoulu-
laitosta, joka täten Cygnaeuksen luonnoksen mukaan tuli Suo-
messa järjestetyksi, lienee kaiken ensiksi mainittawa, että kansa-
koulua alusta asti oli yleiseksi kansalaiskouluksi aiottu,
Ten tarkoitus oli antaa sellainen taomatus, jota sopii pitää
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yhteiselle simistyksellc tarpeellisena tahi malttamattomana. Kan-
sakoulu tulisi niinmuodoin pohjakouluksi, jossa ensimmäisiä al-
keita möisi opettaa maikka kaikille lapsille, huolimatta siitä mi-
hin säätyluokkaan kuuluuvat tahi mille elämänradalle tahdot-
tiin heitä johtaa. Tunnettu onkin, että tämä näkökohta, mailfei
itse kansllkouluasetus nimenomaista määräystä siihen suuntaan
anna, suurissa osissa Suomenmaata on toteutunut.

Kansakoululle suoritettawatsi määrätyn tehtäwän mukaan
sen ohjelma tietysti muodostui, poiketen monessa kohden oppi-
koulun ohjelmasta. Käsityö fot opetuksessa tärkeän sijan,
muutkin käytännölliset harjoitukset tulimat muistetuiksi, ja ruu-
miin hoidolle sekä woimistelullc pantiin erityistä painoa. Tar-
koituksena et ollut yksistään se käytännöllinen hyöty joka on
ruumiillisella taidolla ja kestämyndcllä, maikka sekin on suuri-
armoincn, Wielä enemmän painoi Cygnaeuksen mielestä mall-

assa se kllsmattama moima, jota oikein johdetulla käsityöllä ja
moimistelulla moipi olla, ne kun suuresti saattamat simcelliscn
luonteen kehittämiseen maikuttaa, mölistä enemmän kuin mar-
sinlliscn muistoticdon saamuttaminen.

9)f)tä on opettaa cli tiedoilla rikastuttaa oppilaan hen-
kistä kykyä, toista fasroattaa eli kehittää oppilaan snvcellistä
luonnetta, Hymä opettaja on myös kaswattaja, hywä kaswat-
taja opettaa, mutta kieltämättä moni opisto niin yksipuolisesti
on henkisen ky'yn kehittämistä pitänyt silmällä, että kaswatta-
minen on syrjälle jäänyt. Cygnaeus puolestaan kallistui pi-
kemmin mastakkaiseen kantaan. Mutta niin tärkeä kuin hä-
nestä marsinainen kaswattaminen olikin, hän täydellisesti kä-
sitti ja tunnusti, että koti tulemille poltoille on olema samoin
kuin entisille on ollut kaikista ensimmäinen kasmatuslaitos,
sekä äiti samoin ensimmäinen kasmattaja. Senpä tähden hä-
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nestä olikin naisesta aljettama, jos kansanopetusta tahdottiin
perinpohjin parantaa; senpä tähden hän tahtoi yhä jättää en-
simmäisten aikeitten opettamisen kodin asiaksi, Semminkin sii-
hen nähden, että suuriteollisuus meidän aikoinamme on riis-
tänyt ja yhä riistää mainiolta paljon tärkeitä toimia, koneet
kun nykyjään fcl)rääroät, kutomat, ompelemat j, n, e. sem-
minkin siihen nähden hän ei tahtonut supistaa sitä työ-alaa,
jonka itse luonto tarjoo naiselle nouseman polmcn kasmatuk-
sessa.

Nämä johtamat aatteet omat määränneet monta yksityis-
kohtaa siinä järjestelmässä, joka Suomen kansanopetusta jär-
jestettäessä on,tullut noudatetuksi.

Alusta asti pantiin erittäin suurta painoa opettajien ja
opettajattarien huolelliseen kasmattamiseen, Ihden seminaarin
perustamisella aljettiin, mutta fen opetusta marten myönnet-
tiin suhteellisesti paljon aikaa, kolme muotta opetukseen, yhden
harjoitukseen, ja Marojakin sen mukaan. Nasta sitten kun
tämä seminaari oli muutamia wuosia roaifuttanut, mentiin
edemmäksi, useampia samanlaisia laitoksia perustamalla. Ruot-
sissa oli käyty työhön roastakkaisessa järjestyksessä, mutta ei
liene epäilemistä, että meillä noudatettu tapa oli parempi.
Mitä seminaarin sisälliseen järjestykseen tulee, anneltiin pa-
ranisi, että mies- ja naisoppilaat kasmatcttaisiin samassa lai-
toksessa jos kohta eri osastoissa, joten opettajat ja opettajatta-
ret woisiwllt keslenäisen seurustelunkin kautta tottua siihen yh-
dysmllikutukseen, jonka elämä heiltä maatii; kumpaiseenkin osas-
toon otettaisiin sisaoppilaita, jotka saisiwat koti-elämässäkin
olla opettajiston johdettamina, ja seminaariin liitettiin malli-
koulut sekä lastenseimi ja lastentarha, joissa tulemat opet-
tajat walwonnan alaisina saisiwat työhönsä harjaantua, Dlhäi-
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sempi kansakoulu tuli kansanopetuksen silmäteräksi, koska armcl-
tiin täysin kelwollisista opistoista, maikka niitä olisikin mähcm-
mässä määrässä, oleman enemmän apua kuin useammista hei-
konpuolisista kouluista, j, n, e.

Täydellinen ja mirhcctön ei ole mitään ihmisen luoma
laitos, ja luuftaroasti wastaincn aika tulee montakin aukkoa
täyttämään ja puutetta parantamaan Suomen nykyisessä kansa-
koululaitoksessa, joko sen periaatteista tahi niitten toimeenpa-
nosta on puhe. Mutta nykyäänkin looipi marinana pitää, että
tässä kohden pääasiassa on oltu oikealla tiellä, Olemien olo-
jen perustukselle kansakoulumme on rakennettu, käyttämällä hy-

mäkseen sitä johtoa, jonka cdistyncempäin kansojen esimerkki
moi antaa, ja niinpä on tapahtunut, että Suomessa nouda-
tettu järjestelmä muorostaan on muualla tullut huomion, jopa
yksityiskohdissa mukailuntin esineeksi, menestys jota meidän
syrjäisessä, kaukaisessa maassa Harmoin saamutetann. Mutta
tärkeämpi on toinen seikka, joka kumailee miten mataraan ase-
man kansakoulumme on täällä kotona saamuttanut. Toukokuun
11 päimänä muonna 1866 annettuna meidän ensimmäinen

kllnsatouluasetutscmme jo käy kolmatta wuosikymmcntänsä ilman
että mielä olisi tärkeitä muutoksia sen periaatteissa tehty.
Tämä jo itsessään osoittaa uiafarouutta, joka on harminainen
ja joka erittäinkin tällä alatta on tärkeä. Kansakoulu on tosi-

kansalliseksi laitokseksi tullut ja on itse rahmaallc niin rakkaaksi
käynyt, ett'ci sitä ainakaan pureta tahi heitetä Ijäraiämääu, mitä
muutoksia raastatfet ajat muuten mutanaan tuonematkaan.

11.
Luokaamme pikainen silmäys sen kansaloulujärjestelmän

toimeenpanemiseen, jonkaperiaatteista ylempänä olemme puhuneet.
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Keski-Suomen sydämeen asetettiin se oppilaitos, jossa
rumettiin nuorukaisia ja neitosia kouluttamaan Suomen kansan
kouluttajiksi. Jo ensimmäisessä ehdotuksessaan Cygnaeus oli
maininnut Iywäskylän maamme ensimmäisen seminaarin sopi-
mimmaksi paikaksi, ja sellaiseksi päätös tulikin. Ulkomailla
saimat käydä malmistaumassa ne miehet ja naiset, jotka tulimat
seminaarin opettajiksi määrätyiksi, Cygnaeus tuli sen ensim-
mäiseksi johtajaksi, ja 13 päimänä Elokuuta muonna 1863
seminaari alkoi työnsä yhdellä luokalla kummassakin osastossa,
Siihen seuraamina muosina luottia lisättiin, kunnes kumpikin
osasto tuli neliluokkaiseksi, Iywäskylän seminaari oli ensin
mälillikaisesti järjestetty, koska useimmat opettajat rotelä oli-
mat kokemattomia ja itse kanslllorilukysymyslin ratkaisematto-
mana. Mutta samassa kuin erinäinen asetus kansakoulutoimesta
annettiin, järjestettiin Iywäskylän seminaari mäkinaiseksi, siis
muonna 1866, Samana muotena molemmat seminaariin kuu-
lumat mallikoulut, toinen poikia, toinen tyttöjä marten, tulimat
perustetuiksi, ja opetus näissä nlhäiscmpien kansakoulujen esi-
kumiksi tarkoitetuissa laitoksissa uskottiin kummassakin osas-
tossa seminaarin korkeimman luokan oppilaille, kuitenkin sillä
lailla, että seminaarin opettajat olimat wasta-alkawia opettajia
ncumomassa ja oikaisemassa. Lastentarha ja lastenseimi kuu-
luuvat niinikään seminaariin.

Alkujaan oli aiottu ynroäsfnlän seminaarissa kasmattaa
kansakoulu-opettajia maamme ruotsinkielisiäkin seurakuntia Mar-

ten, mutta tästä tuumasta pian luorouttiitt, semminkin kun
suomalaiset seurakunnat kyllä alusta asti tarwitsiwat opettaja-
monnia, mikä merta yhdessä seminaarissa ehti »valmistua.
Erinäisen ruotsalaisen laitoksen tarpeellisuuden myönnettyään
asianomaiset kuitenkin olimat kahden »vaiheella, mihin se oli

92



sijoitettawa, maamme umpiruotsalainen wäestö kun asuu meren
rannikkoa myöten ja laajimmissa joukoissa Pohjanmaalla ja
Uudella maalla. Päätettiin tämän tähden sijoittaa mies- ja
naisosastot eri seutuihin, jott'ci kummankaan mäcstölle tulisi
liian hankalaksi niihin pyrkiä, ja erinäiset hakemukset tutkittuaan
senaatti wuonna 1871 päätti miesopettajia warten perustaa
seminaarin Uuteen Kaarlcpyyhyn ja naisopettajia warten Tammi-
saareen. Saman wuoden syksyllä jälkimmäinen laitos «mat-
tiin, mutta ilmacmtuneitten csteittcn tähden Uuden Kaarlepyyn
seminaaria ei moitu saada amatuksi ennen kuin syksyllä 1873,
Mallikouluja liitettiin näihin laitoksiin samalla laitta kuin si)=
mäskylässälin oli tapahtunut, samoin lastentarha ja lasten-
seimi Tammisaareen,

Sillä wälin oli jo selwasti nähty, ett'ci Iywäskylän se-
minaari woinut tyydyttää sitä yhä faSroaroaa suomenkielisten
opettajain tarmotta, jonka yhä wircämmnlsi täywä kansan-
maltstuffen harrastus synnytti. Niinpä jo 1872 muoben
waltiopaiwillä pappis- ja porwarissäädyissä esitettiin anomus-
ehdotuksia uuden suomenkielisen seminaarin perustamisesta, ja
«limat silloin Sawonlinna ja Kuopio lähimmin kysymyksessä.
Kolmen säädyn anomus asiassa syntyikin; aateli, pappia ja
ponuariknissäädyt nnoimat uuden seminaarin perustamista lau-
sumatta mitään fen paitasta. Talonpuikaissääty sitä mastoin
heikolla enemmistöllä hylkäsi anomuksen.

Asiaa seuraamilla waltiopaiwillä walmistcttaessa syntyi
kilpailu eri maakuntain wälillä, jota ci hcwilln moitit rat-
kaista, Raahen kaupunki tarjoutui 100,000 markalla edistä-
mään aiotun seminaarin perustamista, jos se sijoitettaisiin
sinne; Sawonlinna oli walinis uhrauksiin jos kohta pienem-
piin, ja maamme itäisimmästä osasta tehtiin ehdotus, jota oli
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ilman Vertaistansa, Assessor! Herman Hallonblad ja hänen
puolisonsa Elisabet Hallonblad, syntyjään Siiloin, jotka jälki-
mäisen ijäroainajan, kauppias Iwana Siitoisen muistoksi olnuat
Sortaroafan lähelle Kymölän kylään perustaneet opetus- ja
kaswatuslaitoksen, tarjosiwat tämän laitoksen tiluksineen, huo-
neuksincen ynnä koulun ylläpitämistä warten lahjoitetun 200,000
markan pääoman Suomen waltiolle, jos Kymölään perustet-
taisiin täydellinen suomenkielinen seminaari, Viimemainitun
ehdotuksen johdosta kouluylihallitus ehdotti seminaarin perus-
tamisen kymölään, mutta arweli Itä-Suomen wäcston muka
alhaiseen snuistystantaan nähden paraatsi, että tämä laitos
maan saisi kalsiwuotisen opetuksen kautta walmistaa opettajia
pikkukouluille ja kiertokouluille. Täydellinen seminaari Iyruäs-
tylan mallin mukaan olisi sitä raastoin Samonlinnaan sijoi-
tettawa, etenkin tämän kaupungin hywiin kulkuneuwoihin näh-
den, Samaa hallituskin ehdotti erinäisessä 1877 wuoden
säädyille annetussa esityksessä.

Säädyt eiwät kuitenkaan tahtoneet jättää Hallonblad puo-
lisojen jaloa ehdotusta hywälsymättä, ei liioinkaan koska
juuri se, mitä Itä-Suomea wastaan tässä kohden oli lau-
suttu, pontewasti puolusti seminaarin perustamista Kymdlään,
Sillä mitä enemmän maamme kaukaiset rajaseudut ennen oli-
roat syrjälle jääneet, sitä tehokkaammin piti sielläkin wirittän
kansllnwalistukscu soihtua, jotta sama siwistys pääsisi kaikissa
maamme äärissä roaflitjemaan, missä Suomen kansalaisia asuu
ja suomenkieltä puhutaan. Niinpä saadut suurella enem-
mistöllä paättiwät, että täydellinen suomenkielinen kansakoulu-
opettaja- ja opettajatarfeminaari perustettaisiin Kymölaän, Hal-
lonblad puolisojen tarjoumuksen mutaan. Erityisellä lahja-
kirjalla Siitoisen koulu tifufjineen etuineen luowutettiin roaltiolfe,
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ja 1880 wuoden syksystä asti seminaari toimensa aloitti. Nuo-
tuifesti kumpikin osasto luolalla laajeni 1883 muoden syksyyn,
jolloin seminaari oli täydellinen ja myös mallikoulut ja lasten-
tarha «mattiin, .

Näistä seminaareilta on päästetty:

Opettajia, jattaria. Mteensä,

li)wäsK)lastn rouofirta 1867- 86 353. 408, 76!.
Tammisaaresta „ 1875- 198. 198.
U, Kaarlepyustä „ 1877—86 114, 114.
ziymöläytä „ 1884-86 49, 56, 105.

Meensä 516, 662. 1,178,

Sen mutaan mitä tähän asti saatu kokemus osoittaa, kar-
mitaan joka muosi lisään ouettajamoimia noin 48 opettajaa ja
60 opettajatarta, osittain koulujen ja luokkien lisääntymisen
johdosta, osittain myös sen tähden, että opettajisto kuoleman
ja mirasta eroamisen kautta mähenee, Tätä todennäköistä tar-
mettä seminaarimme, ainakin toistaiseksi, moimat Immin tyy-
dyttää, sillä kuten edellä annetuista numeroista selmiää, omat

ne moincet tähän asti päästää oppilaita keskimäärin:

Opettajia. Opettajattaria, Mteensä,
3i)roäsh)[ästä 18, 20. 38.
Tammisaaresta 17. 17.
N. Äaavicptjijstä .... 11. 11.
Kymölästä . , . , . , 16. 19. 35.

Yhteensä 45, 56. 101.

Waltion kustannukset tämän opettajiston kasroattamisesta
nähdään seuraamasta taulusta, johon myös on otettu kustan-
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nukset seminaarien rakennuksista, kaikki summat täysin markoin
luettuina:

Iywäskylän Kymölän
Seminaariin seminaariin

■rnro. 1866—1886, roro. 1880—1886.
Watinaista määrärahaa, , , 2,461,399, 622,002,
Ylimääräisiä menoja . . , 201,91:!. 97,973,
Rakentamiskustannuksia , . . 902,819, 526,074,

Mtecnsä 3,566,131, 1,246,049,

Tammisaaren Uuden Kanrlepyyn
seminaariin seminaariin

ww, 1871-1886. ww, 1873-1886,
Vakinaista määrärahaa , , 724,350, 699,988.
Ylimääräisiä menoja , , , 68,700, 83,662.
Rakentamiskustannuksia, , . 171,184, 132,938,

Yhteensä 964,234, 916,588.

Kaikkiin näihin laitoksiin yhteensä on siis mennyt kahden
wuosilymmenen kuluessa :

Vakinaista määrärahaa , , , 4,507,739 Tuomen markkaa
ylimääräisiä menoja .... 452,248 „ „

Rakennuskustannuksia , , , 1,733,015 „ „

Yhteensä 6,693,002 Suomen markkaa.

Lähdemme nyt tarkastamaan niitä oppilaitoksia, jotka omat
warsinaisen kansanopetuksen ahjona.

Maamme kaupungeista Lappeenranta oli ensimmäinen, joka
waltion muulla korteamman kansakoulun perusti, wuonna 1866,
Wansa, Helsinki, SEiipuri, Pori, Porwoo, Lowiisa y, m, seura-
simat esimerkkiä, ja nykyänsä olemme kaupungeissa tulleet siihen
että oppilasmäärästä päättäen tuskin monta koulu-i'ässä
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olemaa lasta on, joka ei saisi jonkunmoista koulu-opetusta.
Mutta meidän tulee lisätä, että tämä opetus ei ole läheskään
niin täydellinen knin asetukset ja koulujen oppimäärät waati-
simat. Hymin suuri osa oppilaista ei nauti opetusta muuta
kuin hywin lyhyen ajan, joten numerojen lopputulos ei ole
niinkään ilahuttllma kuin ensi silmäyksellä luulisi.

seuraamat tilastolliset tiedot malaiscmat pääkohdissaan
Suonten kaupunkien kaiisatoulnlllitotsen kehitystä, Kaupuugcis-
samme löytyi lukuwuosina 1871—72, 1878—79 ja 1885
—B6, -

- kun luemme pois seminaarien mallikoulut kansa-
kouluja, opettajistoa ja oppilaita seuraamin määrin:

Oppilaista oli wiime mainittuna lukuwuotena poikia 7,250
ja tyttöjä 7,001, siis lähimmiten puolet kumpaakin sukupuolta.
Opetuskieleltään useimmat koulut oliwat suomalaisia, ja wä-
hempi määrä ruotsalaisia, (114 ja 54). Sen lisäksi löytyi
4 koulua, joissa opetettiin maan kummallakin kielellä, sekä yksi
'venäjänkielinen.

3täitte» koulujen kustauuukset eimät tietysti ole pieniä.
Nuooeu 1883 oloista owat hywin täydelliset tiedot julaistut;
niitten mukaan tekiwät faiffi kustannukset 725,822 markkaa
80 penniä, josta hinnat nmksoimat 581,722 markkaa 80 pen-
nia, ja roaltio puolestaan 144,100 markkaa. Sittemmin tus-
tunnusten summa on kohonnut; waltion kaupunkien kansakou-
luille antama apulisä teki wuonna 1885 170,924 markkaa
95 penniä ja 1886 171,225 markkaa.

B<miamuamtu3*ieurait SMenteri. 5
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Maaseudulla ei ollut paljon kansakouluja olemassa kaksi-
kymmentä muotia sitten. Uudenmaan läänissä löytyi 2, Hä-
meen läänissä 5, Wiipurin läänissä 5, Mikkelin läänissä 2,
Kuopion läänissä 3 ja Naascm läänissä 3, siis yhteensä
20 koulua, joissa opetusta johti 20 opettajaa ja 1 opettaja-
tar. Mutta sitten on kansakouluja yhtä mittaa perustettu,
kuten seuraamat numerot osoittamat. Suomen maaseurakun-
nissa löytyi:

jumittanee lukijaa nähdä, mihin määrin maamme eri osat
omat olleet tässä edistyksessä osallisina, 3 e selmiää seuraa-
masta taulusta:

Sukupuolensa mukaan jaettuina oppilaat oliwat suhteelli-
sesti enemmän poikia luin tyttöjä, 14,136: 10,169. Kie-
leltään tietysti koulut suurimmaksi osaksi oliwat suomalaisia,
koko 548. Ruotsalaisia opetuskieleltään oli 9? maaseudulla

98

Kansakouluja, opettajia. oppilaita
1871--72 146. 148. 6,131,
1878--79 390. 400. 15,061,
1885--86 667. 683, 24,305,

Kansakouluja.
1871. 1878.1885. 1871. 1878.

i.

1885.
Uudenmaan lääni 31. 71. 97. 1,326. 2,462. 3,398.
Turun jaHSorin lääni 6. 55. 112. 265. 2,176. 3,761.
Hämeen
Wiipuriu
Vtikkclin

32.
18.«

32.
18.
22.

55. 84.
56. 94.
38. 57.

1,148.
680.
859.

2,258.
2,132.
1,315.

3,336.
3,197.
1,744.

Kuopion
Waasan
Oulun

n

"

12.
20.

5.

40. 72.
54. 106.
21. 45.

529.
1,109.

215.

1,495.
2,526.

697.

2,666.
4,687.
1,516.

12.
20.

5.

40. 72.
54. 106.

21.45.

529.
1,109.

215.

1,495.
2,526.

li 697.

2,666.
4,687.
1,516.



työskentelemää kansakoulua, suomalais-ruotsalaisia 18, sekä roe=
näjäniielisia 2, tämä kaikki lukumuotena 1885— 86.

Näistä summista selmiää kyllä, että kansakoululaitoksemme
on maaseuduillakin edistynyt nopein askelin miime muosikym-
menina. Ia tähän tulee mielä lisään, että niinkutsutuissa
lastenkouluissa sen lisäksi fät) muotuisesti lähes 10,000 ja
kiertokouluissa noin 152,000 lasta. Mutta siitä puhumatta,
että miime mainitut koulut eiwät moi läheskään niin hymää
opetusta antaa tuin kansakoulu, löytyy wielä hymin paljon
lapsia, jotta eimät mitään muuta opetusta saa kuin mitä ko-
deissa annetaan, Lapsia 7men ja 10men ifärouobcn roälillä
on Suomenmaassa lähes 420,000, niistä noin 390,000
asuu maalla; melkein puolet maaseudun lapsista eimät siis
nimeksikään käy koulussa. Ia tämä on sitä armeluttamampi,
koska juuri näitten lasten kodit yleensä lienemät sellaisia, joissa
opetuksen antaminen kohtaa hymin suuria mastuksia sekä ai-
neellisten että henkisten csteitten tähden. Koulunkäynti olisi
juuri niille komin tarpeellinen, jotka sitä eimät ensinkään saa
hywäksensä nauttia.

Epätasainen on maaseudun kansanopetus nykyänsä siinäkin
kohden, että kuntia löytyy, joilla on s—B5— 8 kansakoulua, kun
sitä mastoin paljon useammat joko omat riittämättömästi kou-
luilla marustetut tahi niitä kolonnan kaipaamat. Meidän maas-
samme löytyi muonita 1885 16 kuntaa, joilla oli mahintään-
fin 5 kansakoulua jokaisella, mutta toto 178 kuntaa, jolla ei
ollut kuin yksi, sekä sen lisäksi 93 kuntaa, joilla et ollut yhtä-
kään kansakoulua. Lopussa muotia 1887 kouluttomicn kun-
tain luku oli alentunut 79:ffi. Tunnustaa täytyy, että nämä
kunnat suureksi osaksi omat sellaisia, että kansakoulun ylläpitä-
minen kohtaa monta maikeutta. Mutta moni muu lunta, joka
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köyhyydestä ja muista wastutsista huolimatta on koninsa itsel-
leen perustanut, osoittaa ett'eiwät maifeubct ote moittamatto=
mia; sitä paitsi muutamat kouluttomat kunnat eiwät ensinkään
moi köyhyyttä syyttää. Tietysti meidän tulee pyrkiä siihen,
ett'ei maaseuduillakaan koulutus jäisi muutamani ytsinäiseoutsi,

Kun tahdomme tietää, kuinka korkeaan loppusummaan maalla
olemien kansakoulujen tustanmikset nousemat, tarjoo wuosi 1883
tarkimmat tiedot. Kaikki menot silloin tetiwät 910,005 mark-
kaa 6 penniä, josta summasta tuimat suorittiwat 015/247
markkaa 90 penniä ja waltio 294,757 markkaa 10 penniä.
Muutamat kokonaan yksityisillä maroilla ylläpidetyt kansakoulut
olimat kuitenkin tästä lastusta suljetut, Nykyänsä kokonais-
summa tekee toista miljoonaa, wcnkk'emmc moi sen määrää
tarkoin mainita. Waltion osuus maalaiskuntien kansakoulujen
kustannuksissa teti lopulla muotia 1880 571,300 markkaa,
josta Wllllsan lääni fat korkeimman (98,100 mk.) ja Oulun
lääni alimman määrän (43,300),

Edellä mainittuihin summiin ei ole otettu muutamia satun-
naisia kustannuksia. Niinpä esim, on erityisillä rahanmääräyl-
sillä edistetty kansakoulujen perustamista Itä-Suomen krcikan-
uskoisiin seurakuntiin, opettajiston taswattamista lastenkoulu-
jen tarpeeksi, opettajien matkoja, oppikirjani ivalmistamista
j, n, e, kansakoulu-opettajatarten «pulassaan on maltio anta-
nut 30,000 markkaa ja kansakoulu-opettajien lesti- ja orookas-
jaan WV,UNN markkaa pohjarahastoksi sekä sitä paitsi apulisiä.
Nämä omat ylimääräisistä menoista olleet suurimmat.

Sitä suurta laitosta, joka täten kahden wuosikymmenen
kuluessa un syntynyt, mainiotaan roaltion puolesta erinäisillä
tarlllstajoillll. Ensi aluksi riitti yksi tarkastaja, sittemmin an-
nettiin hänelle apulainen ja wihdoin täytyi sen lisäksi piiri-
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tarkastelijoita nimittää, jommoisia nykyänsä löytyy kahdeksan
mäkinaista, ylsi kutakin lääniä roarten. Niiden palkkiot ja
matkakustannukset nousemat muotuisesti lähes 60,000 mark-
kaan. Sitä paitsi kaupungeilla on omat fanfafoulutarfaStajanfa.

Kansakoululaitokseen tarwittawat warat maksetaan eri ra-
hastoista, Osa suoritetaan yleisestä maltiorahastosta, jonka
täyttämistä hallitus määrää, muut menot maksetaan maroista,
jotka maltiosäädyt määräämät siihen tarkoitukseen käytettämitsi,
1888 nmodcn maltiopäimillä kansan ednstajat inyönsimät kansa-
koululaitoksen ylläpitämiseksi 2,841,431 inarltaa, jotka omat
kolmen muoden kuluessa taytcttämät; niistä 1,200,000 mark-
kaa kuitenkin hallituksen erityisen päätöksen mukaan suoritetaan
yleisestä wnltiowarastosta, Waltion apurahat kaupunkien ja
maalaiskuntien kansakouluille ja niiden opettajien palkankoro-
tukset, apulisät kansakoulu-opettajiston eläkekassoille ynnä pari
ylimääräistä menoa kuulumat yllämainittuun suminaan; sitä
mastoin seminaarien kuluntiarmio ■ ci. ole siihen luettuna.

Kuten ylempänä olemme huomauttaneet: hyroinpä työ on-
nistui ensimmäistä fanfafouluafetustammc säädettäessä, kosk'ei
kahteen wuosikymmcnccn ole tarwittu aiwan tärkeitä muutoksia
tehdä asetuksen periaatteissa. Sitä mastoin on kyllä monta
parannusta tehty yksityiskohdissa, ja järjestelmää on yhä täy-
dennetty.

Opetusta, jota annetaan seminaareissa ja kansakouluissa,
on koetettu saada roielä tarkoituksenmukaisemmaksi; erittäin-
kin on ollut puhetta siitä, miten käsityön opetusta yhä woisi
parantaa. Samoin on ajatettu miten puutarhanhoitoa ja metsä-
hoitoa woisi kansakoulu» amulla edistää; on sellaisiin toimiin
ryhdytty, jotta kansakoulun asetukset ja säännökset sopisiwat
Itä-Suomessakin, jossa melkoinen osa mäcstöä kuuluu kreikan-
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uskoiscen kirkkoon, Nihdoin on säännöllisesti pidetty yleisiä
kansakoulukokouksia, (seitsemäs muotina 1887), jotta kansakou-
lun palmelulsessa olemat faijimat yhteisten keskustelujen kautta
toisiinsa tutustua sekä mielipiteitään kehittää, j. n, e. Mutta
meiltä ei ole tässä tilaa esittämään näitten töitten tuloksia.
Siinä kyllä, että jokainen muosi on tuonut mutanaan pikku
muutoksia ja parannuksia, mikäli edellisistä kokemuksista päät-
täen niitä on tarpeellisiksi tunnustettu.

Tuon tuostakin tansalouluasiat omat maltiopäimillätin tul-
teet käsiteltämilsi, ja mailla samassa on saatu todisteita, että
kansakoulua ja sen oloja on eri lailla annosteltu, osoittamat
päätökset myöskin, miten oikeat meillä noudatetut periaatteet
omat olleet.

Niinpä 1872 muoden säädyt kyllä, peljäten että kansa-
koulu-opetuksen hymäksi tchtäwät uhraukset muuten tulisimat
maltiolle liian tuntumiksi, jättimät hallituksen erityisestä horkin-
nosta riippumaksi, n>oisiko ufeampia määrärahoja saman kun-
nan kansakouluja martcn myöntää, ja tämän päätöksen takana
oli aikomus siirtää suurempi oja kansakoulun kustannuksista
tuntien kannettamaksi. Tuskin moi epäillä, että päätös ajaksi
hidastutti kllnsakoulujeu lukumäärän karttumista, samoin kuin
määräys teki muutoksen 1866 rouoben kansakouluasetuksen sään-
nöksissä. Mutta kymmenen touotta myöhemmin säädyt itse
tämän päätöksensä peruuttiroat. Nykyään maltio taas antaa
apua jokaiselle asetusten mukaisesti järjestetylle kansakoululle,
huolimatta siitä, onko niitä useampia tahi Harmoja. Varsinkin
jos ottaa lukuun, kuinka paljon maroja maltiolta muotuisesti

menee korkeamman opetuksen kannattamiseksi, täytyykin pitää
marsin sopimattomana, jos juuri kausanopctuksen alalla rumet-
taisiin sellaista tinkimistä noudattamaan.

102



Toinen esimerkki, joka niin itään osoittaa, että itse kansan
edustajat ajoittain oraat kansakoululaitosta ja sen tarpeita ar-
mostelleet ihan toisin tuin nykyään. Kun samoilla 1872 wuo-
den waltiopäiwillä uuden suomalaisen seminaarin perustamista
anottiin, meni tämä ehdotus talonpoitaissäädyssä kumoon, ja
muut säädyt lausniwat anomusta tehdessään sen toiwomnkscn,
ctt'ci sisä-oppilaita tuohon uuteen laitokseen otettaisi. Sillä siis
warsin selwästi sisäopvilas-järjcstclmää wastaa» tuotiin ilmi
epäluuloa, jemmoista ensi scminaariannnc järjestettäessä oli
usein saatu luulla, Niranomaisct ciwät kuitenkaan esitystä
walmistcllcssaan ottaneet tätä toiwomusta noudatettawalsi, eikä
1877 rouoben waltiopäiwillä, saati myöhemmin, enää sisä-oppi-
täitten wastaanottamistll ole wastusteltu, nähtäwästi koska
ollaan unohdettu tahi perättömäksi hcnvaittu niitä epäilyksiä,
joita yhteen aitaan Iymäskylässä noudatettua järjestelmää
ivastaan oli tuotu estin.

1877 rouoben nialtiopäimilla tehtiin niinikään muutamia
päätöksiä, joita aikoinaan täytyi peräyttää. Hallitus silloin tah-
toi järjestää tarkastclutointa wakawammalle kannalle, jotta jokai-
seen lääniin tulisi pysywäincn tarkastaja; samoin tahdottiin kan-
sakoulu-opettajille ja opettajattarille suoda 200 markan lisäystä
roaltion antamaan paHfanSapuun. Kumpikaan ehdotus ei sil-
loin woittanut enemmistön kannatusta. Mutta 1882 rouoben
säädyt suostuiwat muuttamaan kansakoulutarkastajain wirkoja
mäkinaisiksi ja 1885 korotettiin kansakoulu-opettajiston palkka-
etuja 800 ja 600 markan suuruisiksi; siis nämäkin alussa moi-
titut ehdotukset omat yleistä kannatusta maittaneet.

Warmana rooipi pitää, ett'ei kansakoulukysymys enää lak-
kaakaan olemasta kansanedustuksen keskustclumneena. Näillä
iviimeisillä waltiopäiwillä oli puhetta pikkukoulujen ja kierto-
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koulujen enentämisestä sekä siitä, pitäisikö kuntia roelrooittaa
kukin perustamaan ainakin uksi kansakoulu, mutta kumpikin eh-
dotus meni kumoon. -Uhitta tulema aita on osoittama, eiköhän
näissäkin kohden täydy jonkunmoiseen toimeen ryhtyä, koska
mielä nykyänsä niin paljon lapsia Suomenmaassa on olemassa,
jotka eimät saa kelmollista opetusta, epäkohta jota ei yh-
teiskunta aimcm lanan moi jättää koskematta.

Joka tapauksessa täytyy pitää erittäin ilahuttamana, että
parin muosikymmencn kuluessa on moitit kansanopetuksen pa-
rantamiseksi saada niinkin paljon aikaan, kuin yllä olemasta
lyhyestä kumauksesta näkyy. -olutta älkäämme niin mieltykö
saamutcttujen tulosten tärkeyteen, että unohtaisimme mitä maa'

roja edistymiselläkin moipi olla.
Raamattu kertoo, että ihmisen oli paratiisissa tumallista

kaikkinaisista puista syödä, mutta hymän ja pahan tiedon puusta
hänen ci pitänyt syödä, joll'ei tahtonut kuolemalla luolia.
3 itä parempi syy on meillä tässä paikassa johdattaa mainit-
tua käskyä muistoon, loska kyllä yhä mielä löytyy malislusta
ja tietoja, joita ci moi ehdottomasti kiittää.

Mitä sywemmät tiedot ihmisellä on, sitä nöyremmin hänen
pitää tunnustaa, miten mähän nämä tiedot itsessään merkitse-
mät joll'eiwät jalossa luonteessa hedelmäänsä osoita. Joka tie-
doistaan, simistykscstään ylpeilee, se sitä mastoin ci mielä ole
päässyt tietojen alkuunkaan.

Nykyiset polwet saamat, ainakin suurimmaksi osaksi, ope-
tusta nauttia, joka olisi meidän csi-isiemmc aikana käynyt äi-
män merrattomasta aarteesta. Mutta nämä laajemmat tiedot
eiwät itsessään ole erehtymättömänä osoitteena, että mielen
jalous ja puhtaus olisimat samassa määrässä kohonneet. Suo-

koon Kaitkimaltias, että ymmärryksen kehittäminen ja tiedoilla
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rikastuttaminen aina kämisi käsitysten jumalanpelon, siweyden
ja joraten tapojen kanssa; silloin masta se työ, jota kansan-
walistuksen ja kansanopetuksen hywäksi pannaan, on oikeat he-
delmänsä kantanut.

E. G. P.

Kaatunut honka.
Kaatui honka kankahalla pisimpiä puita,
Pystympi ja suorempi ja solnkampi muita.

Kllttoiko hongan
3Bef'=ojanen
Pois juuriltansa
Sen nostaen?

Kaatui honka knnkahalla lujimpia puita,
3uurtuneempi, warttuneempi, tuleroampi muita,

Klllwoiko hongan
Maan matonen,
Omako laho
Söi sydämen?

Kaatui honka kankahalla puhtaimpia puita,
Eheämpi, termeempi ja sileämpi muita.

Kaatoiko hongan
Käs' ihmisen
Terällä sahan
Sat kirwehen?

Kaatui honka kankahalla linnun laulupuita,
Ihmisille pyhempi ja mietufjumpi muita.

Salama tahnaan
Kattaisi sen,
Jumalan tuli
Söi sydämen.

Wäinö.
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Juhlapuheet Tampereen laulu- ja
soittojuhlassa.

I.
Prowessori J. N. Danielsonin puhe

Armoisa juhlayleisö !
Oliko se ehkä maan saltumus? Lienewätkö ne kunnioitetut

kansalaiset, joiden kehotukselta me olemme täällä, jo alusta
alkaen ottaneet huomioonsa, että yhteinen laulu- ja soittojuhla,
mictettynä tänä muonna kesäsydämcnä, luonnon hymyillessä
ihanimmillaan, paikkakunnalla, jonne pääsy eri seuduilta on
helppo, miltei malttamattomasti oli saama aiman erityisen mer-
kityksen isänmaallisena muistojuhlana? enintä olikaan, oli juh-
lan tarkoitus alkuansa laajempi tahi ahtaampi, nyt kun meitä
on koossa taroaton paljous kansalaisia maan kaikilta ääriltä,
nyt kun laulun ja soiton färoeleet kohottamat mieliämme joka-
päiväisistä askareista ja hiljainen ilo maltaa meidät nähdes-
sämme, miten fimistys ja isänmaallinen harrastus ivähitellen
tunkee yhä symcmmälle EeSfeSfämme, tässä tilaisuudessa ei moi
unohtua eikä jäädä lausumatta, että tänä muonita, juuri näinä
kuukausina on tarkalleen neljännes muosisataa kulunut siitä ajasta,
jolloin perustuslaillinen waltiolaitoksemmc miritettiin uuteen
eloon, jolloin suomenkieli säädettiin kohotettmvaksi nmltiolli-
[ellafin ja yhteiskunnallisella alalla siitä alhaisesta asemasta,



jossa se wuosisatojll oli unohtuneena ollut, ja niinikään nel-
jännes »vuosisataa kulunut nykyisen kcmsakoulnlaitoksemme pe-

rnstnmishctkestä, 18 p. lesäk, 1863 allekirjoitti Majes-
teetti Keisari Aleksanteri II Tsarslojc Seloossci julistuksen
maltiopäiroicn amauksesta Helsingissä 15 p. sitä seuraamaa
syyskuuta, I p, elot. samana muonita ilmaantui asetus suo-
menkielen oikeuksista. Ia niinikään elokuussa «ivattiin Iy-
mäskylässä Suomen ensimmäinen tansakouluopettaja-scminaari.

Dn tapana puljua kcmäästä kansojenkin elämässä, Kcwät
oli tosiaan Suomen kansalla niinä aitoina, joihin täten olen
»viitannut, Ensimmäisen kerran loi kansallisen tulevaisuuden
toiroo lämmintä maloaan ei main yksityisten niemien isänmaan
ystäwien poween, maan riklahitten jaköyhien, talonpojan niin-
kuin senaattorinkin. Halki Suomenniemen märähti aamistus,
että Luoja rakkaudessaan oli määrännyt meillekin oman, itse-
näisen tehtämämme, sallien meidänkin toteuttaa pyrintömme
ihmishengen korkeimmassa ilmestysmnodossa, waltiossa, joka
oli myrskyt kestäwä, oli woimistuwa, oli edistymä.

Koma, usein koltto oli entisyys ollut. Wasta roerfaffeen
olimat Suomen miehet koetuksen komassa- koulussa oppineet
tuntemaan kansallisen yhteytensä, Wielä myöhemmin tieto
Suomen waltion olemisoikeudesta ja mälttämättömyydestä he-
räsi eloon. Kun Sprengtporten ja Anjalan miehet m, 1788,
siis tarkalleen sata rouotta takaperin, koettiwat rewäistä isän-
maamme Ruotsista eritteen itsenäiseksi waltioksi, jäi tämä itse-
näisyyden aate kansalle kokonaan wieraaksi. %a. wielä kaksi-
kymmentä muotta myöhemmin, kun Suomen waltion perusta-
mishetki mihdoin oli tullut, ei tätä tapausta suinkaan yleisem-
min terwchditty iloisella toiwolla eikä lujalla luottamuksella,
Vuosikymmeniä roieri: epäilyksiin näkyi oleman täysi syy, La-
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tiemme määräykset kansamme oikeuksista jäimät monessa koh-
den tyhjäksi sanaksi maan; herwoton toimettomuus, kehityksen
seisahdus näkyi joutuneen Suomen kansan kohtaloksi. Siltä
näytti pinnalta. Mutta kohmettuneen kuoren alla oli mirta
syntynyt, kllsmanui, paisunut ja tunki nyt yhä enenemällä woi-
malla maaliansa kohti. Jalojen miesten ohjaamana oppi Suo-
men kansa hiljalleen, mutta marmasti itsenäisen waltioclämän
»välttämättömät perusteet. Näköala laajeni, tunteet jalostui:
mat ja moimistunvat, tahto karaistui., Kalcmalan ncrontnotc

silmäin edessä. Siikajoen, Ncwolahdcn, Lapuan, Alawuudcn
sankaritaistelut ihailemissa mielissä, saamutti suomalainen luot-
tamuksen kansansa moimaan. Isänmaanrakkaus käwi palawam-
maksi, yhteyden tunne marttui. Syntyi tieto kielellisenkin yh-
teyden mälttämättömyydestä eri kansaluokkicn yhdistämiseksi ja
tuleroaifuubcn turwaamiseksi. Syntyi käsitys kansansimistyk-
sestä kaiken »valtiollisen, yhteiskunnallisen ja kirjallisen elä-
mämme horjumattomana kulmalnucnä. Maa oli muokattu, sie-
men oli laskettu oliko Jumala ottama kasmun suojaansa?
Hän antoi aurinkonsa loistaa heleämmin kuin tosiaan: jalo
ruhtinas oimalsi meidän pyrintömme, katkasi kielemme kah-
leet, sytytti kansan suurelle, unohdetulle enemmistölle malon-
ahjon ja kutsui kansan itsensä edustajiensa kautta yhteistyöhön
hänen kanssaan isänmaan eteen. Oliko kumma että kcmät-
riemu täytti ihmisten rinnat? Aila oli toimon, kansan toimon
ihana aika.

Me tiedämme, mitä sen jälkeen on tapahtunut, Päiwä
meni pian pilmecn. Ulkonaiset epäsuotuisat olot ja luonnon
armoton forauuS jäntiwät kilman heikkoa orasta, iloista luot-
tamustamme kansalliseen tulevaisuuteen. Mikä oli ollut main
hetken innostusta, se haihtui. Moni Tuomen mies tässä koe-
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tuksessa hanmittiin liian kemeäksi. Niin symällc oli wirkawal-
taisuus juurtunut, että se piankin ensimmäisen huimauksen men-
tyä jälleen rehoitti »voimakkaana. Jota enemmän waltiollineu
taimas synkistyi, sitä ahtaammaksi surkastui moneltakin sydän,
ja se rakkaus, se nlttiiksi-antamaisuus katosi, jota kansakcrros-
ten sulaumincn kieleltänsä niinkuin nuelcltänsäkin yhteen edel-
lytti. Suomenkielen kohottaminen maltioliclen oikeuksiin koh-
tasi sitkcintä wastarintaa. Ia kuitenkin kuka kieltää sen
edistyksen suuruutta, joka on tapahtunut Suomenniemellä nyt
päättyneen neljänneswuosisadan kuluessa? Missä enneuniin-
kuin fatturoasti on sanottu, mirkakoneisto ratisi elämän ainoana
merkkinä, siinä toimii kunnallinen itsehallinto, siinä kaikumat
tätä nykyä kansaneduskunnan milkkaat keskustelut. Mitä puo-
len wuosisadlln ajan oli lainsäädännössä laiminlyöty, se on
nyt pääasiassa suoritettu. Missä wieras raha waihtelcwalla
armollaan ennen uhkasi häwiötä waltion ja yksityisten omai-
suudelle, siellä Suomen oma raha on kaupan ja kaiken talou-
den lujana perusteena. Maassa, missä w. 1863 Helsingin—

Hämeenlinnan masta walmistunut rautatie oli ainoa laatuaan,
siellä yhä laajenema, Pohjan peritte ulottuma rautaticmerkko
tätä nykyä arwaamllttomassa määrässä maikuttaa kansan koko
elämään. Piireissä, missä melkein kaipauksetta tyydyttiin luku-
taidon waillinaisiin alkeihin, siellä kansalaiskoulu ilahduttamalla
tamallll toimii «alistuksen ja isänmaanrakkauden lcwittäjänä.
Ia suomalaisuuden asia? Halki wnstustcn, yli csteittcn on
fe moitollisena edistynyt. Kansan sywat riwit omat astuneet
taisteluun ja omat tässäkin kokeneet roant)aa totuutta: auta
itseäs, ja Jumala on sinua auttama.

Olkoonpa niin, että moni toimo, jonka sarastama aamu

wiisikolmatta touotta sitten herätti, on rauennut tyhjään, Tii-
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teniin fe sukupolmi, joka on elänyt tämän neljänneswuosi-
sadan, on elänyt kauniimman ajanjakson, jonka Suomen his-
toria tähän asti tuntee, elpyneen perustuslaillisuuden, 'vasta-
syntyneen maltiolliscn itsetajunncm ensimmäiset ajat. Liittyköön
sentähden tähän muistoon meidän puoleltamme harras kiitol-
lisuus. Mutta liittyköön siihen myöskin luja päätös jatkaa
työtä pontcmasti, moimia säästämättä, omaa etua kysymättä.
Joka ei tahallaan ummista silmiään, hän näkee että nykyi-
nen aika yhtä paljon hiin mikään muu roaatii rehellistä
työtä. Maamme kehitys on epäilemättä jonkunlaisessa kään-
teessä.

Kielikysymys, joka kuluneella ajalla enimmin jännitti ih-
misten mieliä, on pääasiassa, sitä ei kukaan ajattelema saata
kieltää, ratkaistu. Ei niin että kieliolot maassamme jo tätä
nykyä olisiwat tyydyttäwiä. Niin kauan kuin suurempi osa n, s.
fimistynyttä säätyämme käyttää omanansa kieltä, joka on kan-
san enemmistölle onto, niin fanan kuin suomen- ja ruotsin-
kielisen kirjallisuutemme keskinäinen suhde ci laisinkaan mastan
näitä kielin puhumien mnestöjen lukumäärää mnassammc, niin
kauan kuin suomenkieliset lait ja asetukset poikkeuksetta omat
käännöksiä ruotsinkielisistä altukirjoitutsista, --- niin kauan kieli-
olojen parantaminen miclä kysyy paljon intoa ja paljon kes-
tämyyttä. Mutta uusia lain määräyksiä tässä kohden tnrwi-
taan perin mähän. Mitä tarmitnnn on yksityisten, ennen kaik-
kea perheen, tchtnmä. Saattakoon jokainen isä ja äiti fa§roa=

wan poikansa ja tyttärensä käsittämään, että työ isänmaan eteen
ani Harmoin on tuottama täysiä hedelmiä, ellei se tapahdu kan-
fan itsensä ymmärtämällä ja käyttämällä kielellä. Kun tämä
käsitys isän mataman esimerkin ja äidin hellän rakkauden tur-
manmann juurtuu nouseman suiupolmcn mieliin, silloin suomn-
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laisuus saamuttaa mitä siltä mielä puuttuu ja suomenkieli
kotiutuu isännän sijalle Suomenmaassa,

Varmaankin kielikysymys roietä jonkun ajan on olema »voi-
makkaana »vaikuttimena julkisessa elämässämme, Mutta tämän
elämän pääsisällystä se ei enää määrää. Uusia kysymyksiä on
tuntenut ja tunkee yhä enemmän esiin. Asema on sen lautta
käynyt sekamammaksi tuin ennen, sillä kielikysymys oli itfesfään
selmä, kansan termc järki tiesi »vaistomaisesti asettua siinä
oikealle uralle, kun sitä »vastoin oikeaan osaaminen niissä
kysymyksissä, jotta nyt alkamat käydä polttamiksi, on paljoa
»vaikeampi.

Näissä kysymytsissä on ensinnäkin maltiollisia, Tosin saat-
taa olla niin, että kaikki suuremmat muutostuumat »valtiollisella
alalla lähimmässä tulemaisuudessa oroat mahdottomat toimeen-
panna. Jo sen säilyttäminen, mitä meillä nykyään on, woinec
kysyä kaikkia moimiamme. ecutta olisiko scntähdcn oikein jät-
tää harrastukset waltiollisten taitosten kehittämisestä kokonaan
epämääräisen tulevaisuuden aftafft? Dtt huon»attawa, että
maikka kansa heläyksen ja innostuksen aitoina saa suuriakin
toimeen »vanhettuneilla ja puutteellisilla laitoksilla, seisahdus
näiden kehittämisessä ajan pitkään kuitenkin lamauttaa moimat
ja hidastuttaa edistystä kaikilla muillakin aloilla. Että mei-
dänkin maassamme on niin käymä, siitä on uusin historiamme
ymmärtääkseni todisteena. Parannuksien mälttämättömyys käy
päiroä päimältä tuntumammatsi, emmekä siis saa malinpitä-
mättömästi lykätä näitä »valtiollisia kysymyksiä tulemien suku-
polvien hartioille, meille muka kuulumattomina. Ajoissa ja
todenteolla on meidän niitä malmistaminen, niin että kun toi-
meenpanon aika on tullut, mielipiteet muutoksen suunnasta ja
»välikappaleista oroat miten mahdollista makaantuneita.
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Mitä suurin on se tehtämä, joka kanscmmalistuksen edis-
tämisessä on edessämme. Dhä yleisemmin tunnustetaan otteen
isänmaan hyödyksi, että Uno Cygnaeus suunnitellessaan kansa-
koululaitoksemme, asetti maalin korkealle eikä tyytynyt main
kaikkein tuntuiuimpien puutteittcn poistamiseen. Nykyinen kor-
keampi kansakoululaitoksemme on laajalta juurruttanut käsityk-
sen todellisen kansalaissiivistylscn tarpeellisuudesta ja on koh-
daltansa waikuttanut, että Suomen talonpoiknissääty yhä pa-
remmin alkaa oiivaltaa asemansa ja ymmärtää cdesivastauk-
sensa. Siten on armaamattoman paljo woitcttu. Mutta maikka
tämä myönnetäänkin, pyrkii se tieto kuitenkin aina ivastusta-
mattomatta rooimatta esiin, että kansakoulu monessakin paikoin
ivaan nimeksi on korkeampi ja että useimmat kodit eiwät täytä
sitä tointa alkeisopetuksessa, jonka Cygnaeus oli niille aikonut.
Ei käy enää ummistaminen silmiä siltä tosiasialta, että ehkä
suurempi osa Suomen lapsia maaseudulla faSroaa ja roarttuu
saamuttamatta muuta lukutaitoa kuin niin muodollisen ja roail-
linaisen, että luetun käsittäminen ci ole taattu. Mutta niin
ollen on ensimmäisen opetuksen parantaminen lähimmän ajan
kaikkein tähdcllisimpiä tchtämiä. Tämä asia ci ole ivaikcuksia
mailla. Miten läheiseen yhteyteen oivat alemmat koulut asc-
tcttaraat nmrsinaisen kansakoulu-järjestelmän kanssa, jos niille
m; annetaan entistä laajempi tehtämä? Tämä kysymys käsit-
tää toisen: maltion ja kirkon, papiston ja koulujohtokuntain
keskinäisestä suhteesta ensimmäisen opetuksen järjestämisessä ja
nmlivonnllssll. Ei ole tässä aika eikä tilaisuus kosketella asian
yksityiskohtia, se maan olkoon sanottu, että tuskin löytynee toista
alaa, jolla kaikki isänmaan ystämät saattamat yhtä suurella
siunauksella yhdistää woimansa saman maalin saawuttamiseksi.
Lewitlöön piankin se uutinen, että monessa koulupiirissä eri
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osassa maatamme papiston, koulujohtokuntain ja yksityisten
sominnollisella ja innokkaalla harrastuksella alemmat kansakou-
lut on saatu siihen kuntoon ja niin tiheään asetetuiksi, että
kaikki kouluijässa olemat lapset tulemat tyydyttämän alkeisope-
tusta nauttimaan. Onnistukoon samalla järjestää asia niin,

että alkeisopetus on kchottimena lukujen jatkamiseen marsinai-
scssll kansakoulussa, ja maikuttakoon sitten esimerkki laajalta
hcrättämästi, niin että se aika ci ole kaukana, jolloin moimmc
iloita koko kansan simistyslannan kohoamisesta.

Waan ei ensimmäinen opetus yksinään kaipaa parannusta.
Kansakoululaitoksemme on niiclä ylintä kerrostaan, jatko- cli
kansanopistoa, mailla, Cygnaeus tunsi itse kipeästi tämän puut-
teen, ja wiime wuosinll oli hänen lcmpiaatteitaan saada jokai-
feen maamme lääniin perustetuksi laitos, jossa Suomen tyttäriä
talollissäädyn keskuudesta ohjattaisiin äidin ja perheen-emän-
nän welwollisuuksia ymmärtämään. On monta muutatin merk-
kiä, jotka todistamat, että kansanopistojen tnrwc käy yhä enem-
män tunnetuksi ja tunnustetuksi, ja meidän on siis syy toiwoa,
että tämä laitos, joka on olemassa eri maissa erimuotoisena,
on meilläkin syntymä ja on syntymä sentapaisena ja siten jär-
jestettynä, jommoisena se parhaiten someltuu maamme oloihin
ja kansamme luontcesen.

Puhutaan meidän aitoinamme paljon n, s, uusista aatteista.
No oroat nämä aatteet cnimmiten niiden henkisten mirtaus-
ten hyotylaincita, jotka ulkona Europan simistysmaissa ohjaa-
mat ihmisten intohimoja ja harrastuksia. Jota milkkcmmpaan
yhteyteen Tuomen syrjässä ollut maa on joutunut muun maa-
ilman kanssa, sitä suuremman merkityksen nämä edistyksen ja
ihmisoikeuksien nimessä esiintymät ehdotukset ja maatimuksct
omat saawuttaneet meidänkin elämässämme. Jopa useinkin
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juuri se kanta, jolle ihmiset niiden suhteen omat asettuneet,
lasketaan jaon perustukseksi ryhmitellessä wcmhoilla-olijoita eril-
leen edistyspuolueesta, On kuitenkin tässäkin yksi maatimus,
johon kaikki moimmc yhtyä. Älköön hilaan näitäkään aatteita
umpimähkään tuomitko, niitä kutakin erikseen tutkimatta. Niissä
on turhaa kiiltoa, armotonta tnonaa, mutta niissä ilmaantuu
myöskin paljo rehellistä, innokasta harrastusta eri sukupuo-
lien ja eri lansaluokticn tilan parantamiseksi. Meidän ci ole
oikeus jättää näitäkään tulcmaisuuden siemeniä käyttämättä, jos
tahdomme kohota muiden kansojen rinnalle ja siinä pysyä.

Nämä miiniciset sanat tuntuncwat monestakin oudoilta,

Onko Suomen pienen fanfan, joka elää kaukana Pohjolan rau-
koilla rajoilla, mahdollinen ajatellakaan kilpailua maan mahta-
wien kanssa, joilla on käytettäminään rikkautta ja yltäkylläi-
syyttä uhkuman luonnon rnnsaat antimet ja manhan historial-
lisen kehityksen kallisarwoisct tulokset? Ei suinkaan ulkonaisessa
loistossa, ci nautintojen paljoudessa, ei mallassa, ei aineelli-
sessa mahtawuudessa. Mutta on olemassa ala, jolla kilpailu
menestyksellä on mahdollinen. & ole sitä moimaa maan päällä,
joka möisi estää Suomen kansaa, kun tämä kansa itse tahtoo.
jumalan awulla kohoamasta ensimmäisten rinnalle -- siweelli
sessä puhtaudessa, tahdon lujuudessa, maltiollisessa itfetajun=
naSfa, järjen malistukscssa, s, o, oman ja koko ihmiskunnan
tehtäwien oikeassa käsittämisessä. Ulkonaiset tukalat olot woi-
roat, kun tiedämme niitä käyttää, muuttua kiihottimitsi, joista
se teräs maluu mieliin ja käsimarsiin, jota ilman taistelu on
toimeton.

Ia liian alhaiseksi emme saa armata maamme taloudelli-
senkaan waurastumiscn mahdollisuutta. Kaikkein wähimmin
saamme tehdä sen täällä, missä meidän etewin tehdaskaupun-
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fimme hämmästyttämillä laitoksillaan todistaa, mitä Suomen-
kin luonto, ihmisjärjen ja ihmistahdon ohjaamana moi aikaan
saada. äärettömät omat ne woimat, jotka piilemät koskis-
samme; kun ne kerran on otettu ihmispalmeluksccn, kun rau=
tatcitten muulla uusia Tampereita on syntynyt, putousten par-
taille ja elämä muoromaikutus on olemassa maanmiljclykscn
ja tchdasliitkccn matilla, silloin on maamme aineellinenkin asema
toinen kuin tätä nykyä. Tuolla ulkona alfaa tila käydä ah-
taaksi; maa on kaikkialla miljelnffcSfä, luonnon tuoimat kaut-
taaltaan käytäntöön otettuina. Täällä on ihmistyöllä ja sen
synnyttämällä pää=omal(a miltei rajaton «vaikutusala. Ainccl-
lisestilin ja mäestön lukumäärään nähden saattaa kansamme
suhde muihin kansoihin muuttua. Suomi on tulemaisuu-
den maa.

Ihtciscssä työssä tarwitaan johtajia. Suomenkin kansa
tarwitsec henkisiä wartijoita, jotka yinmärtäcn ajan merkit wiit-
taawat tien. Meillä on kaikilla näiden johtajien suhteen suuri
cdcswastaus. Mc emme saa uskoa luottamustamme kcncllc-
Jään, joka et osaa alistua milpittömään työhön isänmaan eteen.
Suomen kansallinen asia, joka Snellmanin ja häncn oppilas-
tansa hoitamana on kohonnut korkealle pyhänä ja saastutta-
mattomana, ei wastedeskaan saa joutua itsckkäittcn pyrintöjen
peitteeksi.

Johtaja ci yksin taistelua woita. Lähinnä Jumalan apua
tarwitaan maalin saamuttamiscksi, että kansa täyttää welwolli-
suutensa. Kuuluisa on se tunnuslause, jolla Englannin sota-
lniwasto wuosisatammc alulta suuressa taistelussaan kansojen
kukistajaa Napoleonia mastaan kulki woittoon: Englanti odot-
taa, että jokainen tekee welwollisuutensa. Niin kansalaiset, meil-
läkin on kallis isänmaa, joka odottaa, että me kaikki, manaat
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ja nuoret, naiset ja miehet, rikkaat ja köyhät täytämme mel-
mollisuutemme.

11,

Tohtori A. V. Strengin Puhe:
„Sanfalaifct! Ihanana lcmiää tässä silmäimme eteen kesäi-

sessä kauneudessaan kappale maata tuhatjänuistcii salminccn
ja saarineen, metsineen ja wuorincen, mainioilleen, asuntoineen,
koskineen ja tchtainccn sc maihtelemaisuudcssaan on wcrraton.

Milloin mahtawina ja rohkeina, milloin mienoina ja surun-
sekaisina kajahtelcwat törmissämme taulun ja soiton sämclect,
joita nuo satakunnat torwia ja roielä useammat satakunnat
ihmisääniä ilmoille kaijuttamat, Mieltä ylcntämää on mih-
doin nähdä tätä tuhansittain kokoontunutta juhlimaa kansaa,
jota kaikilta maamme ääriltä on tänne yhteen tullut ja jonka
silmistä kuwllstuwat samat tunteet, sama mieltymys, sama
innostus.

Mutta —■ näissä wiittauksissako jo olisi ilmilattfuttu se
tarkotus, sc aate, joka tämän juhlan on nilaan saanut ja tä-
män meille todelliseksi juhlaksi tekee? Tampereen seudun kuu-
luisa kauneusko olisi saattanut nämä tuhannet juhlawieraat
tänne rientämään? Kilpailun kiihdytys ja mahdollisen motton
wiehätnsto olisi saattanut nämä kymmenet laulu- ja soitto-
kunnat sekä lukuisat urheilun harjottajat waiwoja ja menoja
katsomatta tänne yhtymään? Näiden sämelien suloisuus ja
mahti ja eri aloilla osoitettu miehuullinen kunto, nekö maan
meidän innostustamme herättämät? Jollekulle muukalaiselle
jaattaa riittää sc aistimien wiehätys, jota tämän suuren, hä-
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nelle ondon kansanjuhlan ulkonaiset menot tarjoamat, Mei-
dän, kansalaisten on symemmältä syy etsittämä, aatteiden alalta
aihe haettama niihin yhteisiin tunteihin, jotka täällä rintamme
täyttämät, Ei siitä sytahtclc sydämemme, että luonto sinänsä
täällä on niin lumoawainen, maan siitä, että tämäkin ihana
luonto on Suomen luontoa; ei siitä että sämeleet semmoisi-
naan omat suloisia, maan siitä, että nämä omat Suomen sulo
sämeleitä; ci siitä, että löytyy tunnon ampujia, soutajia jarei-
pasta nuorisoa maailmansa, maan siitä, että niitä löytyy Suo-
men nuorisossa i eitä mihdoin siitä, että meitä on tuhansia
ihmisiä koossa, maan siitä, että mc kaikki, jotka tässä juhlaa
mietämme, olemme ja cläniästi, tumallista elämämmin tun-
nemme olemamme tätä nuorta, elinmoimaista Suomen kansaa.

Järnet sama yhteistunne, kansallistunne on sen tunnus-

taa jokainen, joka elämässään on niin onnellinen ollut, että se
on hänen pomcssaan herännyt se on ihanin ja ylewin kai-
kista, jotka meitä maallisissa oloissa elähyttäwät. Mutta samalla
tämän kansallistunteen olemassa 010, sen wirkeys ja »voimalli-
suus meissä on mitä tärkein, on suora elinehto meille, Sen-
tähden emme saa tyytyä siihen, että fe hämäränä, epämääräi-
senä tunteena, jostns juhlatiloissa leimahtaa ihmiliektiin yhtä
pilaan jälleen sammuaksecn, kun jokapäiwäisiin asfarcifjimmc
palajamme. Ei, armomme waatii ja melmollisuutemmc, että
pyrimme järjetfämmefin käsittämään ja mielessämme tajuamaan,
mihin perustuu ja mitä sisältää fe tunne, jota meitä elähyt-
tää, kun Tuomen nimen mainitsemme, kun suomalaiseksi itfiäm=
me sanomme.

Köyhä uutisasulas, joka keskellä jylhää korpea, kaukana
kanssaihmisistään wähäisiä tilulsiansa rotljelee, hän tulee yksi-
näisissä oloissansa taman mukaan ajatelleeksi itseänsä ja per-

117



hettansä ainoastaan yksityisiksi olennoiksi, jotta elämät yksin-
omaan toisiansa marten. Hän pyytää »valmistaa itse, mitä
tarmitsee ja supistaa tarpeensa sen mukaan mitä itse kykenee
aikaan saamaan, s, o, hän koettaa tulla toimeen omillansa.
Jos hänen kuitenkin tuon tuostakin täytyy käydä lähimmässä
liikepaikassa, tarpeitansa täyttämässä tahi muita tehtamiä suo-
rittamassa, niin omat nämä hänestä poikkeustiloja, joita hän
ei ota hituun, Naan että hän siellä kanssaihmistensä keskuu-
dessa on sllllwuttanut sen työlymyn, joka hänellä on, että hän
sieltä yhä edelleenkin saavi tarpeelliset neumot ja yllykkeet ebiä=
tyätsensä, että hänellä siellä on apu ja turma mastuksissa ja
hädän hetkinä: sitä hän ei tule ajatelleeksikaan. Jos kuitenkin
mertaamme tätä yksinäistä uutisasukasta milli-ihmiseen, jota
asustaa luolassansa ja pedon lailla saalistaa metsissänsä, niin
käy meille selmäksi, kuinka moninaiset ne siteet omat, jotka sito-
mat edellisen siihen yhteiskuntaan, jonka jäsenenä hän on, ja
kuinka äärettömiä etuja hänellä sittenkin on siitä, että hän on
kansalainen eikä ainoastaan yksityinen olento.

Seitaan työmiehen, joka satojen parissa koneensa ääressä
työtä tekee, täytyy jo jokapäimäisestä kokemuksestansa tajuta,
mikä ääretön merkitys järjestetyillä, kehittyneillä yhteiskun-
nallisilla oloilla on talonden alalla. Joka päima näkee hän,
kuinka eri tahoilta, usein kaukaakin raaka-aineita kootaan teh-
taafen, kuinka ne hänen kättensä alla jalostuivat, muodostumat
tarmelaluiksi ja sitten roalmiina, käytettäwinä taroaroina taas
lemiämät maailmaan ihmisten tarpeita täyttämään, Samaa
näyttää hänen oma taloutensa: oman työnsä hedelmän saa
hän itsessään armottoman, mutta maihtotawarana armokkaim-
man, puhtaan rahan muodossa, siihen maistaa hän maamie-
helta ramintoaineensa, käsityöläiseltä maatctusaineensa ja faup=
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uiailta muut tarpeensa; oman työnsä tuotteita hau tuskin tulee
näkemäänkään, mutta muut työntekijät elättämät hänet, -

2Baan niille eduille, joita yhteiskunta hänelle hengen alalla
tarjoaa, niille jaloille oikeuksille, jotka hänellä mapaana kansa-
laisena on, niille ymmärtää hän Harmoin armoa antaa.

Nicläpä rikas, mahtama ja hienosti simistynyt ylimyskin,
joka sekä kokemuksensa että tietojensa perustuksella armostelee
maansa taloudellisia oloja, kykenee tajuamaan, mitkä lait niitä
hallitsemat ja kuinta ne omat kchitettämät : kuinka usein hän
on sokea niille laeille, jotka hänen kansansa henkisissä oloissa
mllllitscwat, kuinka usein hän on mciliäuitämätön naiden hen-
kisten olojen kehittämisestä, tahi taipumaincn ummistamaan
silmänsä niiden todcnperäiseltä kehityssuunnalta!

Niin, taloudellisella alalla täytyy meidän jo pakostakin
tunnustaa riippuwaisuutemme toinen toisestamme. Ei kukaan
moi toimeakaan toimeentuloa ainoastaan sillä, mitä itse saattaa
itsellensä roalmistaa; maan kaikkien täytyy suostua tekemään
työtä toisiansa warten, samalla kun hywäksensä nauttimat tois-
tensa työn hedelmiä. Siten astuu noiden lukemattomien, pie-
nien huonekuntien sijaan, jotka aikoinaan koettiwat tulta omil-
lansa toimeen, yhä enemmän koko suuri yhteiskunta, muodos-
taen ikäänkuin yhden suuren ja täydellisen talouden, jossa kul-
lakin sen jäsenellä on ominainen, mähäinen tosin, mutta tar-
peellinen erityistehtämänsä.

Hämärämmin tajuttu, mutta monta mertaa täydellisempi
ja symällisempi kaikki-yhteisyys, toinen toisestansa riippumai-
suus wallitsee tangentin alalla. Turhaan koettaisimme selittää
oman henkisen elämämme monenmoisia ilmiöitä, jos otaksui-
simme olemamme ainoastaan itseksemme elämiä, omin takein
toimimia olentoja. Ottakaamme esimerkki ja lähinnä olema.

119



Mitenkä me teemme, tun ajattelemme, kun itsekscmme jotakin
asiaa punnitsemme? Mc puemme kaikessa hiljaisuudessa sano-
jen muotoon sen, mikä mieleemme johtuu, me puhumme ääne-
töntä kieltä. Siis selmittääksemme itsellemme salaisimmat aja-
tuksemme meidän täytyy tunuautua samaan kieleen, jota me
omaistemme, kansalaistemme kanssa läntämme. Tuossa kielessä
omat siis jo walmiiksi muodostuneet kaikki ne käsitteet, ne hie-
noimmatkin tunteiden wiwahdutset, joissa sieluelämämme liik-
kuu. Mutta tämä kieli ei ole meidän omaa luomaamme, se
on henkinen perintö, jonka olemme wastaanottaneet ja jonka
aarteiden runsaudesta yhä enemmän itsellemme omistamme,
samassa määrässä luin oma henkemme kehkiää. Ei se ole
kenenkään muunkaan yksityisen aikaansaamaa, maan se on koko
sen kansan henkistä omaisuutta, johonka me kuulumme. Kieli
on kansan hengelle sama, mitä maaperä sen ruumiille. Maahan
un kansalle raminnon lähde, sen männin ja riittämätön omai-
suus: niin mnös kieli hengen alalla. Mutta niinkuin maa-ala
on kansalle armoton, jollei se saata sitä miljamaksi, hedelmää
kaswawaksi, niin on kielelläkin armoa ainoastaan sen kautta,
että sitä miljcllään aatteiden mainiona, että se on armotkaan
kirjallisuuden palmeluksessa, kansan henkistä rikkautta ei moi
mitata sen kielen mukaan, maan sen mukaan missä määrässä
toista tahi toista »viljellään. Ia mailla kieli criääkin maasta

niinkuin laitti henkinen omaisuus aineellisesta — siinä että
kieli on yht'aikaa kaikkien omana, tun sitä mastoin maa ainoas-
taan paloiteltuna moi heille kuulua, niin on kuitenkin siinäkin
yhtäläisyyttä, että kielenkin aarteista, kirjallisuudesta ja sen
aatteista toinen hallitsee suurempaa, toinen pienempää alaa.
Ia jos taloudellisella alalla katsotaan epäkohdaksi, että maa on
merrattain Harmojen kesken jaettu ja suuri osa «sujumia on
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maatonta, niin on hengen alalla wielä tärkeämpää, että kirjal-
lisuuden mälittämä simistys pääsee lemiämään niin sywälle ja
niin laajalle kuin mahdollista. . Siinäpä liroon lansankirjal-
lisuuden suuri tehtämä, että sen kautta kansan jaloimmat aat-
teet pciäsewät tunkeumaan läpi koko fanfan, että se kasmattaa
kansan hengelle yhteistä sisällystä. Täten on ennen kaikkia
Pyhä Raamattu kansallemme ollut henkinen aurinko, joka on
luonut säteensä niinhymin mökkiin luin linnaan, tuonut matoa
ja lämmintä niin ihroin toisen kuin toisen asukkaille. Ia jopa
rooipi muutamia maallisiakin etemiä teoksia mainita, jotka alka-
mat lemiamistään lemitä kansaamme, osaksi juuri kansanwalis-
tusseuran toimesta.

Äidinkielemme on siis miljamainio, jolla henkinen ramin-
tomme fa§roaa, ja tästä merrattomasta lahjasta on meidän
kiittäminen kansaamme, johon kuulumme.

Kansalle taas on yhteinen kieli sen malttamattomin tuli
omaa kansallisuuttaan ylläpitääkseen ja sen ohessa niteinen syn-
typerä sekä yhteiset asuinsijat; mutta maikka kaikki nämä ehdot
omat olemassa, eiwät ne kuitenkaan sillä roielä sitä yhteiskuntaa
muodosta, jota me kansan nimellä käsitämme, maan niiden yh-
distämät heimot saattamat yhtäkaikki pysyä pelkällä perhe- ja
heimokuntien kannalla, roteläpä olla ilmi wihollisuudessa kes-
kenänsä, niinkuin meidänkin kansamme aikakirjat tietämät ker-
toa. Sillä niinkuin kielen henki ja sisällinen merkitys ei ole
sen äänissä, maan siinä että sen mälityksellä toinen toistansa
ymmärtää, että fen kantamina aatteet siirtymät hengestä hen-
keen ja yhdistäwät ne keskenänsä, niin ainoastaan yhteiset
aatteet, yhteinen henki kansan synnyttää.

Nasta kun jonkun suuren yhteisen mastuksen torjuminen
tain' yhteinen halu suureen yritykseen taiwuttaa heimolaiset tahi
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muuten yksissä paikoin asumat ihmiset yhtymään, kun heidän
elämänsä tarkoitusperä ja tämän yhteydessä toiminnan keinot
ja kyky saamat semmoista sisällystä, joka ulottuu ulommaksi
perheellistä yhdessä-oloa ja sen tarpeiden tyydyttämistä : silloin
kaswattaa tuo yhtyminen satunnaisia yhteisiä tarkotuksia mar-
ten wähitellen pysywäista yhteishenkeä ja luopi elämälle yhä
korkeampia yhteisiä tarkotusperiä. Näin syntyy siis kansa »var-
sinaisesti sen kautta, että sen yksityiset jäsenet, sen perhe- ja
heimokunnat keskenänsä omasta wapaasta tahdosta ja sisälli-
sestä mlllllumukscstll, kielestäkin huolimatta, pitämät itseänsä
yhtenä kansana, lukemat itsensä siihen kuulumiksi.

©autoitta ehdoilla kuin kansa näin on terran syntynyt,
ainoastaan samoilla ehdoilla se myös olemassa pysyy. Jokai-
nen kansa elää siis niin lauman kuin ja sen kautta että kai-
kissa fen jäsenissä on mireätä yhteishenkeä, kansallishenkeä:
perustukoon tämä sitten toimitettuihin urostöihin tahi wapai-
hin yhteiskuntalaitoksiin, tarkoittakoon se laajaa maltaa tahi
ponnistuksia walistulsen saawuttamisetsi j, n, e.

Luokaamme jälleen silmäys omaan itsehemme: onko yhtä-
kään meidän feSfeSfämme, jonka tunteet ja ajatukset, tahi edes
pyrinnöt ja toiweet rajottuwat yksinomaisesti siihen, mikä häntä
itseänsä ja hänen perhettänsä, hänen omaisuuttansa ja hänen
etujansa koskee? Emmekö päiuwastoin kaikki sen ohessa, että
puuhaamme ja otsa hiessä teemme työtä oman ja omaistemme
toimeentulon tahi oman waurastumisen, oman kehityksemme
eteen, emmekö sen ohessa joskus uhraa aikaa ja waiwaa asioi-
hin, jotka meitä suorastaan koskematta tarkottawat sen kunnan
parasta, jossa elämme, tarkottawat kotiseutumme parasta, wie-
läpä koko isänmaamme, koko kansamme parasta? Emmekö sen
ilon ja surun, fen toimon ja huolen ohessa, jota meissä fjerä4=
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tää oma tilamme, asemamme, myötä- ja mastoinkäymisemme,
myöskin iloitse ja murehdi, toimo ja huolehdi semmoisista syistä,
että meidän kuntalaistemme ja kansalaistemme käypi Joroin tahi
täypi pahoin, että maamme ja kansamme edistyy ja niittää
kunniaa tahi päinmastoin kärsii waurioita ja joutuu waaraan?
Ia kun ajattelemme ja punnitsemme omia tuiltapa muiden
yrityksiä ja toimia, emmekö silloin ota lukuun myöskin sitä,
mitä näistä koko yhteiskunnalle ja kansallemme lähtee, hymäälo
tuot pahaa, ja eikö tämä näkökohta määrää päätöksiämme ja
kantaamme ? - - Juuri nämät suhteet, jotta maltitfemat meidän
yksityisen elämämme ja kansamme elämän mälillä muodosta-
mat kansllllistajuntamme, ja mitä enemmän sijaa ja maltaa
näillä suhteilla on meidän hengessämme, sitä woimallisempi
on kansallishenki kansassamme, sitä suurempi on kansamme
moima.

Luonnollista on, että tämä kansallistajunta sclmyytensä
sekä laatunsa puolesta muodostuu eri taida eri kansalaisissa
heidän luonteensa, siwistyskantansa ja yhteiskunnallisen ase-
mansa mukaan; sillä kenelle tässäkin kohden on paljon annettu,
siltä paljon maaditaan. Isänmaan ystämä sentähdcn hartaasti
harrastaakin toiselta puolen siwistykscn lcwiämistä kansassansa,
toiselta puolen kansan itsehallinnon laajentamista, jotta, mitali
mahdollista, joka kansalainen pääsisi tilaisuuteen yhteisiä asioita
mainioinaan ja kykynsä mutaan edistämään. Mutta kuitenkin
erehtyisimme, jos luulisimme kansallishengen wircyden tarkasti
riippuman kuntin kansalaisen tilaisuudesta jakymystä itse puo-
lestansa toimimaan kansansa hymätsi.

Sotajoukossa, jossa hywä kuri ja henki »vallitsee, on joka
miehen powessa elämä tunto ja fetmä tajunta etupäässä siitä
mikä hänen oma melniollisuutensa on ja mihin hän itse kyke-
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nee, mutta myöskin toisten welwollisuudesta ja kywystä.
Komppanian sotamiehet tuntemat itsessänsä päällikkönsä armon,
upseri taas luottaa miehistönsä kuntoon, komppanian päälliköt
yhdessä taas mälittämät pataljonan yhteishengen wirittämistä
fen komentajassa, ja tämä tuntee armonsa siitä armosta, joka
hänen komennettamillcmsll on ynnä siitä armosta, jonka he
hänelle antamat, Samalla lailla meidän monimutkaisesti
järjestetyssä yhteiskunnassa on olemassa lukemattomia henkisiä
siteitä alhaisemmista ylhäisimpiin ja päimuastoin, armonannon
ja mclmoituksen siteitä, jotka kullekin yksityiselle sekä sen kautta
kokonaisuudelle antamat sen arwaamattoman moiman, joka tar-
peen tullessa ilmestyy. Siten kansassakin yksityisen itsetajunta
kohoaa ja täydentyy toisten armon kautta; kansan jäsenenä,
kansalaisena hänessä elää armon ja melmollisuuden tunto, joka
kohoaa paljon yli sen, jota hän woisi tuntea yksityisenä maan
ja sen fe tekee sen kautta, että hän itsellensä omistaa myös
kansalaistensa, suhteellisesti koko kansansa armon ja melmol-
lisuuden.

Tästä syystä koko kansa tuntee armonsa ylenemän jokaisen
etemän ja suuren kansalaisen kautta, niinkuin yksityinen kansa-
lainen kansansa armon kautta; myöskin kantaa kansa sitä häpeää,
jonka alaiseksi sen etemät kansalaiset tahi suurempi joukko sen

kansalaisia joutuu, ja symin, katkerin tuska yksityiselle on nähdä
kansansa häpeää.

Sama on myös syy siihen, että tällainen tilaisuus, jossa
kansalaisia tuhansittain yhtyy tansallisjuhlaa mieltämään, mai-
luttaa niin ylentämästi mieliin. Sillä kun me sanomme lisiäm-
me suomalaisiksi, emme tällä nimellä tahdo ainoastaan erottaa
itsiämme kaikista muista kansoista; maan tämä paljas nimi
johdattaa kohta mieliimme, mitä tämä Suomen kansa on aikaan
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saanut ja mitä sen tchtämä on, mikä sen asema ja merkitys,
lyhyesti: kansamme moima ja aate, sen mieli ja päämäärä
mäikkymät silloin henkisen silmämme edessä!

Tämän Suomen nimen kallis ja ylemä sisällys tulkoon yhä
selwemmäksi ja tajuttnmammaksi jokaiselle Suomen kansalaiselle!
Se innostuttakoon ahkcrata kyntäjää tuolla syrjäisellä pellol-
lansa, se elähyttäköön hikoilewata työmiestä umpinaisessa työ-
huoneessansa, se istuttakoon isänmaallista harrastusta opiske-
lemaan nuorisoon, se kartuttakoon ja ylläpitäköön kansallista
mieltä Suomen wirka- ja waltamiehissä! Suokoon kaikkimal-
tias Jumala Suomelle mastakin nerokkaita johtajia, jotka ottaen
ohjeensa kansan omasta hengestä kykcnewät ohjaamaan kan-
saansa hymiä, jaloja päämääriä kohti, ja suokoon Jumala edel-
leenkin Suomen kansan, joka tajuaa, mitenkä yhteinen hymä
welroottaa, ja on altis itsensä kieltämylsellä sitä toteuttamaan.
Silloin on Suomen kansa elämä kautta komienkin kohtaloitten ja
yhä mahtllmannnin on kajahtnma se toimotushuuto, jonka nytkin
kohotamme: eläköön Suomi!"
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Kauneus, tieto, rakkaus.
Kauneus etsi omaa kumastintaan.

Omaa kumastintaan maailmassa.
Itse kesti yhden yön ja pänvän,
Itse kesti yhden luonnon lemään;
Äutoo kesti toisen yön ja päiwän,
Autoa kesti yhden taiteen kemään.
Kauneus etsi omaa kumastintaan,
Omaa kumastintaan maailmassa.

Tieto etsi omaa mainettansa.
Omaa mainettansa maailmassa.
Itse kesti yhden kesän, talmen,
Itse kesti yhden ihmis-ijän;
Naine kesti toisen kesän, talmen,
Maine kesti yhden ihmismuiston.
Tieto etsi omaa mainettansa,
Oman mainettansa maailmassa.

Mutta rakkaus oinaansa ci etsi,
Omaansa ei etsi maailmansa.
Mallansa antaa, mit' ei toifett' ota,
Rakkaus luo, mit'ei maailmass' ote;
Maltaita kestää, mailla kauneus latoo.
Rakkaus pnsnn, maikka tieto lakkaa.
Rakkaus etsii rakastettuansa,
Rakastettuansa Jumalassa,

Wäinö.
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Kalastusmaja etukatoksineen.

Kalastusmaja Langinkoskella.
luomen saaristo, sellaisena kuin se ulottuu melkein pitkin

koko maamme etelärannikkoa, on omassakin maassamme, jonka
luonnon ihanissa fisämcsissäkään ci ole puutetta salmista, saa-
rista ja niemekkeistä, tunnettu mcrrattomaksi helmeksi. On nautinto
mäikkyä sen laajoilla ulapoilla kauniina kcsäpäimänä, kun tuuli
paisuttaa purjeet, tai rannikoilla puiden siimeksessä seurata au-
ringon laskua etäisten niemien tai saarien takana, jolloin
purppumhohde kultaa piimiä ja teroittaa loisteensa yli kimal-
telemien aaltojen, rantamuorien ja mihantamien lehtojen.

Niiden joukkoon, jotka mielellään nauttimat saaristomme
ihanuutta, kuuluu myöskin nykyinen hallitsijamme ja hänen
perheensä, jotka jo useana summa jonkun aikaa omat kuleksineet



Keisarillinenkalastusmaja Langinkosken warrella.



komeilla lannoillaan sen salmia ja ulapoita niillä hengittääkseen
kesäistä ilmaa mapaina luonnon helmassa, kaukana suuren
pääkllupunkinsa toljuSta ja hallitsijatoimien rasituksista ja huo-
lista. Mutta kulkeminen mesillä ainoastaan ei ajan pitkään
»voinut tyydyttää. Jokaisella saariston kalastajallakin oli oma
mökkinsä rannalla, johon hän »vietettyänsä väimäkaudet merellä
saattoi »vetäytyä, kun tarmitsi lepoa tai hetkeksi oli kyllästynyt
aaltojen waltakuntaan. Suomen hallitsija, Venäjän itsemaltias
ruhtinas, häntä kadehti ja pyysi itselleenkin samaa etua, kuin nämä
hänen alhaiset alamaisensa nauttimat; ja hallitsijan tahtoa nou-
dattaen Suomen maltio on hänelle luarustllnut sen pienen
kalastajamajan, josta nyt olemme tilaisuudessa näyttää pari
kumall.

Maja on rakennettu Langinkosken »varrella Kymijoen suulla
olemalle pienelle Hominsaarelle, joka ennustaan on kruunun
maata. Kalastusoikeus koskessa, on tähän asti ollut yksi-
tyisillä »vuokralla, mutta nyt erityisen »välipuheen kautta kym-
meneksi muodeksi luowutettu kruunulle, joka siitä maksaa kaik-

kiaan 15,600 markkaa, jonka lisäksi tulee kustannukset »väli-
kirjan teosta.

Huwilan rakennustyötä on johtanut Kotkan pormestari O.
Backman arkkitehti Schjcrfbäckin amidia ja S, Gripenbergin pii-
rustusten mukaan. Niinkuin tumastamme näkee, ci tämä keisarin-
asunto ole suuren suuri. Siinä on wäljä tupa paljaine hirsi-
scinincen ja suurine talka-uunineen, huonekaluina puusohmat
ja tuolit ynnä poudat. Kaikkiansa on rakennuksessa miisi suo-
jaa, paitsi aroara et»»katos eli mcranta huoncuston eteläsimun
laajuinen, ja muutamaa pientä sopukkaa, josta johtunewatpor-
taat ullakolle. Tupa on rakennettu höylätyistä hirsistä, ja
ulkoilemilla nurkillaan muistuttaa se manhanaikuiscsta talon-
pojantumasta. Kimijalka on tehty muorottain halaistuista
liroista ja tilleistä. Myöskin on rakennettu roenelaituri ja
kulkumäylä saarelle on huolellisesti »viitoitettu. Tuman etu-
katokselta on kaunis näköala ei ainoastaan koskelle ja joelle
maan myöskin aawalle merelle, joten sieltä moipi nähdä kaikki
Kotkaan mcncmät ja sieltä tulemat laimat.
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Uusi maja malmistui Kesäkuun kuluessa ja Heinäkuullasen omistajat ensikerran siinä tamiwät. Lauantaina 14 p.
mainittua kuuta iltapäiwälla saapuiwat keisarilliset lahoat paluu-
matkalla noin 'viikkokauden kestäneeltä käynniltään saaristossa
Kotkaan. Jo samana iltana keisari jakeisarinna käwiwät kalastus-
paikkaa katselemassa ja sunnuntaina kilo 11 kolo keisarillinen
perhe läksi laiwastaan, joka jäi ulommaksi ulapalle, ottaen
mukaansa aamiaisen aineksia. (alettiin luin maalla ainakin,
keisarinna walmisti ruowat ja keisari kantoi raetta ja poltto-
puita, Siina kohden kuitenkin tämä perheellinen huwimatka
huomattiin keisarilliseksi että kaartin musiili oli mukaan otettu
ja soitti. Majesteettien kerrotaan olleen mitä hauskimmalla
tuulella ja useasti ihastuksella kiittäneen luonnon iljanata hu-
nninansa. Kello 4 iltapäiwälla läksiwcit keisarilliset pois.

On yö niin lempeä!
On yö niin lempeä hiljainen
Ia tuuli, se huokuen käy;
On syys'yön kuutamo kaunoinen,
& ihmis' sielua näy!
Me istumme hiljaa, minä ja hän
Ia katsomme silmästä silmähän.

Nyt rastas lennähti otsalta
Ia aaltonen rantahan lyö,
Ia humina kuulumi koskelta; -

Oi, kuinka nyt kaunis on yö! -

Ia tulta, niin tulta ma rintaani saan,
Vik' polta se rintaani ollenkaan!

Einar V-.
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Runebergin hautakiwi.
Tornioon kaupungilla on ollut se merraton onni, että siellä

maamme suurin runoilija Ruijana Ludmik Runeberg on mieltänyt
suurimman ojan elämästänsä clineljäkymmentä muotta,melkein siitä
ajasta, jolloin hänen maineensaensinrupesi kuulumaan maassamme,
kuolemaansa asti. Porwoossa Runeberg on haudattuiin. Mitoista
muotta hänen kuolemansa jälkeen, hänen kuolinpäiwänään 6 p:a
miime Toukokuuta, yksinkertainen mutta nrwokas hautakiwi, jota
ylempänä on huoattuna, paljastettiin äärettömän kansajoukon
läsnäollessa, Porwoon kaupungin hautausmaa on ylhäällä
mäen harjulla, josta petäjien mälitse piilottaa joen toisella
äyräällä olema manha kaupunki. Tämän kummun korkeimmalla
kohdalla on kiwi pystytetty mahan erikseen muista haudoista,
samoin kuin sen alla lepäämä mainaja kaikkien kansalaistensa
silmissä kohosi korkealle yli kaikkien muiden kuntalaistensa.
Te on noin 12 jalkaa korkea pystökimi mustasta, lahotusta



kraniitistll ja tekee katsojaan mahtaman maikutuksen koristele-
mattoman maan suhdallisen muotonsa kautta. Siinä on sama
tyyneys, joka Runebergin runoudessakin on omituisuutena ja
joka siinä ensiksi pystyy ihailijan mieleen, etupuolella on
kultakirjaimilla kirjoitus :

J. L. RUNEBERG
* 5 Februari 1804

f 6 Maj 1877

Kantakimellä oroat sanat:
Fosterlandet reste wardcn (Isänmaa pystytti muistopatsaan).

Takapuolella on tähti, lyyry ja kantalimcssä kirjoitus, josta
näkee että Runebergin mieressä lepää hänen mainionsa Fredrika
Charlotta Runeberg syntynyt Tengström,

Runebergin hautapatsasta roarten on ollut julistettuna ko-
konaista neljä kilpailua, joihin on ottanut osaa kolmattakymmentä
taiteilijaa. Piirustuksen tähän patsaasen on tehnyt arkkitehti
Ferdinand Öhman Kuopiosta. Kimcnhakkaustyö on tehty hra
K, V, Bergmanin työpajassa Helsingissä ja on maksanut 23,000
markkaa. Muut kulut nousemat 2,700 markkaan, niin että
menot patsaasta yhteensä tekemät 25,700 markkaa.
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Kuin lammen laine.
Hiljaa juuri kuin lammen laine

Syntyi lempeni ainoinen,
Syntyi lämmössä kewätpäiwäin
Kera kaunisten kukkien.

Sitten wersoen wienose»ti
Loi se syömeeni kukkiaan:
Sulo toimelta, unelmoitu,
Iki-onnea ihanaa.

Sinisilmät ne loistamaiset
Sydänknkille päimaa soi,
Sielun aattefjet jalot, juuret
Lemmenliekin mun poween loi.

Wuosien roiertya wielä kuulen
Äänen armadan, heleän;
Näen huulensa hymyn hellän,
Näen katseensa lempimän.

Eipä malkene konsaan pahna,
Jona häntä en muista mä,
Aina sieluni symyydessa
Auraa kallis on säilymä.

Hiljaa juuri kuin lammen laine
Sunini lempeni ainoinen.
Syntyi lämmössä lewätpäiwäin
Kera kaunisten lukkien,

Hiljaa juuri kuin lammen laine
Kuolee lantahan iltaisin,
Kuoli suomeni kukat kauniit
Iki°onneni ihanin.

Irene.
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Pietari Brahen muistopatsasTurussa.



Pietari Brahen muistopatsas Turussa.
Toukokuun 29: s päiwä tänä »vuonna oli »vanhassa Turun

kaupungissa suuri juhlaväiwä. Jo warhaisesta aamusta asti
samoili tabuilla mäkeä ja kaikkialla liehumat liput ilmaifhoat,
että jotakin tumallista suurenmoisempaa oli tekeillä, Mä taa-
jenewat juhlakoristect johtuvat kulkijoita tohti komeata tuomio-
kirkkoa ja tämän edustalla tuomiokirkkotorilla ja sen miereisissä
puistoissa oliwat lipputangot tiheänä metsänä ja martamastcn
rakennetut parroet, katettuina hamuköynnöksilla ja lukkakiehku-
roilla, osoittimat, että nyt oli saamuttu »varsinaiselle juhlapai-
kalle. Tämän keskellä kohosikin ruskean waipan »verhoamana
korkea patsas, joka väiivän kuluessa oli poistama peitteensä ja
astuma kaikkien «ahtamaksi. Kello 1 päimättä, jolloin juhlal-
lisuus oli määrätty alkamaksi, oli lukematon mäkijoukko täyt-
tänyt jok'ainoan sijan tuomiokirkkotorilla ja sen läheisyydessä
ja ympärillä olemien rakennusten ikkunoista näkyi pää pään
mieressä. Jopa miereisten talojen katotkin saimat toimittaa
lattian mirkna. patjaan läheisyydessä nähtiin Turun kaupun-
gin kaikkien mirkakuntien ja ammattien edustajat ja muualta-
kin oli useita cdusmichiä saapunut. Niinpä oli pääkaupun-
kimme ja sen yliopisto erityisillä lähetystöillä kunnioittanut
juhlaa ja lukuisa joukko lyyryllä »varustettuja malkolakkcja
ilmaisi, että „ maamme toimo" tunsi tämän päimän oleman
historiamme muistopaimiä. Näitä »vastapäätä seisoi Turun
»vapaaehtoinen palokunta monilukuisena laajoissa rimeissä kun-
niamartijana ja näiden keskellä tuhannet oppilaat Turun eri
kouluista edustimat tulemaisuuden toimetta. Kun palokunnan
soittokunta oli puhaltanut „kolmenkymmen-wuotisen sodan mars-
sin" tunnetut sämeleet, astui lehtori G. Cygnaeus puhujala-



malle ja esitti ensin suomeksi ja sitte ruotsiksi syyn päiroän juh-
laan, jonka perästä waippa wajosi alas ja esiin tuli tykkien
paukkuessa ja eläköön-huutojen kaikuessa Pietari Brahen
pronssinen kumapatsas mahtamana, kunnioitusta herättämättä.
Sen jälkeen laulettiin „Maamme" laulu soittokunnan säestäessä.

Pietari Brahen kumapatsas on tunnetun kumanmeistäjäminc
Walter Runebergin muodostama. ©e tumaa Pietari Brahen
hänen parhaassa ijässään woimakkaana ja rotewana, miljalta
toriotettuun simiilipukuun puettuna, jaloissaan korkeat kauluo-
faappaat kannrcksinecn, miekka myöllä olalta riippumassa fanti=
megfa ja päässä tuo pyöreä lemeälaitainen hattu, jonka aina
näemme Kustaa II Aadolfin kumissa, Wasen käsi on kupeessa
ja oikea käsi, jossa on paperikaan), on kohotettu rintaa kohti.
Ruumiin koko asento ilmaisee armoaan tuntemaa, käskyjä anta-
maan tottunutta miestä ja melkein uhkaamana seisoo hän nyt-
kin, toinen jalka toisen etupuolia. Patsas seisoo 12 jalkaa
korkealla, halotan muoresta lohkaistulla kantakimella, jonka on
muodostanut Turkulainen kimcnhalkaaja K, ©. Forsström rans-
kalaisen arkkitehdin Grujonin piirustuksen mukaan, Kimccn
on hakattu nimi Per Brahe ja sen alle: „lagh mar med
lanbett och landett mcd mig wääl tillfreds" ') jotka sanat
löytywät Pietari Brahen omassa roielä säilyneessä päimäiir-
jassa („ tankebok").

Ensimmäinen päätös Pietari Brahen kumapntsaan hankki-
misesta Turkuun tehtiin 9 p. Toukokuuta 1877. Siksi päi=
mäksi oli kymmenmiehinen toimikunta sanomalehdissä oiennen
ilmoitusten kantta kutsunut Turun kaupungin asujamet kokoon-
tumaan tcaterin lämpiössä keskustelemaan ja päättämään sa-
nomalehdissä jo sitä ennen ehdotetusta muistopatsaasta freiroi
Pietari Brnhellc, Tässä kokouksessa hymäksyttiin yksimielisesti
tuo ehdotus ja tarmittamien marojen keräämistä marten ma-
littiin johtokunta, johon kuului 6 miestä ja 4 naista. Johto-
kunta malitsi puheenjohtajaksensa Turun läänin kumernöörin
kreiwi C. 3N. Creutz'in ja sen rahastonhoitajana oli ensin

l ) „Minä olin maahan ja maa minuun fiinin tyutywäinen".
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konsulin rouroa Vinn Malm ja sitten kauppaneuwos F. Rettig.
Johtokunta ryhtyi heti keräämispuuhiin ja pani toimeen lan-
sanhuweja, esitelmiä, naamiohuweja, seuranäytelmiä n, m. Tu-
russa. Syyskuun 12 pmä, jolloin kaksi muosisataa oli kulu-
nut Pietari Brahen kuolemasta, wietettiin johtokunnan keho-
tuksesta useissa paikoin maassamme juhlia hänen muistoksensa
ja päimän kunniaksi toimitettiin painosta fumalltncn juhlalehti
„Pehr Brahes minne" (Pietari Brahen muisto) sekä suomcn-
että ruotsinkielinen kirjanen, kansantajuisesti furoaileroa Pietari
Brahen toimia Suomessa, Tulot useimmista näistä toimista
annettiin Brahen muistopatsaan hymälsi, Samana muonna
hankittiin senaatilta lupa naarain keräämiseen koko maassa le-
witettäwien listain kautta. Kun muita yrityksiä wartcn par-
aikaa toimitettiin rahakeräyksiä maassamme, ryhtyi johtokunta
listain lähettämiseen masta joulukuulla 1884. Näillä saadut
marat tekiwät maan pienen osan kerätyistä waroista. Monta
mertaa suurin osa niistä on saatu kokoon Turun kaupungista.
Jo wiimeksi mainittuna muonna tehtiin sopimus kuwapatsaan
walmistamisesta herra Walter Runebergin kanssa, joka oli joh-
tokunnalle jättänyt ehdotuksen tämän patsaan toimittamisesta.
Heinäkuun 9 p:nä 1878 tehdyssä kontrahdissa Runebergin
kanssa määrättiin patsaan hinnaksi neljäkymmentä tuhatta mark-
kaa, josta hinnasta se myöskin oli toimitcttawa Turun ran-
taan. Syksyllä w. 1884 aloitti herra Runeberg Kööpenhami-
nassa työnsä ja lähetti sitte ensimmäisen luonnoksensa Turkuun.
Se annettiin herrain 6. ©. ©ftlanberin, S. E. Sjöstrandin,
Albert Edelfelt'in ja ©unnar Berndtson'in tarkastcttawiksi, joi-
ben mietintö lähetettiin herra Runcberg'illc, Tämän johdosta
herra Runeberg tekikin pienempiä muutoksia luonnoksessaan ja
kun patsaan laama oli walmis, lähetti hän sen Pariisiin pronssiin
walettllwaksi. Pronssikuwa oli näytteillä „ Pariisin salongissa"
w. 1887 ja sai siellä osaksensa sangen kiittäwiä arwosteluita.
Kun taas näyttely oli suljettu, lähetettiin kuwapatsas meritse
Turkuun, mutta wiipyi sattuneiden esteiden kautta niin kauan
matkalla, että se raasta myöhään syksyllä saapui määräpaik-
kaansa, jonka tähden sen pystyttäminen ja paljastaminen jä-
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tettiin wiime kewääsen, kunnes ilma muuttuisi suotuisaksi pal-
jastamisjuhlalle.

Patsaan olosijaksi oli herra Runeberg yksin neuwoin johto-
kunnan kanssa walinnut erään paikan tuomiokirkkotorilla tuon
manaan juhlallisen temppelin edustalle. Turun kaupunki luo-
tuutti sen paikan tähän tarkoitukseen ilmaiseksi ja suostui toi-
mittamaan perustus- ja tasoitustyöt. Kaupungin toimimichet
omatkin sitte yhdistäneet suurimman osan mainitusta torista
mieressä olleen puiston kanssa, jotta patsas »vastaisuudessa
tulee sijaitsemaan lehtipuiden siimeksessä ja entinen tori ole-
maan ainoastaan aikakirjani palstoilla.

Pietari Brahen jalon elämäntyön laroeampt esittäminen
tässä yhteydessä ei saata tulla kysymykseenkään. Useimmille
kansalaisillemme on se Immin tuttu, jota paitsi kaikkien taytet-
tämänä olemia helppohintaisia kertomuksia siitä on wiime ai-
koina painosta ilmaantunut. Pantakoon tähän kuitenkin muu-
tama ote erään jo wiime nmosisadan ensi puoliskolla eläneen
Ruotsin historioitsijan koristelemattomasta ansioluettelosta:

„Kreirot Pietari Brahe asetti maan hywään kuntoon ja
järjestykseen, jakoi suuret pitäjät, rakensi useita kirkkoja, lawensi
ja paransi useita kaupunkeja, erittäinkin Turkua, Wiipuria, Hel-
sinkiä, korjaeli Turun linnan, sai ensiksi jäykät Samolaiset aset-
tamaan sotamiehiä taloluwun mutaan, pani rappiolla oleman
kirkkokurin woimaansa, erittäinkin Wiipurin ja Käkisalmen lää-
neissä, taimutti Kristiina kuningattaren perustamaan triwiaali-
kouluja Helsingissä, Porissa, Uudessa Kaarlepyyssä ja Oulussa
ja pienempiä kouluja Hämeenlinnassa, Käkisalmessa ja Smvon-
linnassa ja muodosti Wiipurin koulun suureksi kymnasiksi, pe-
rusti Turkuun akatemian, jossa hän itse tuli sen ensimmäi-
seksi kansleriksi, Saatuaan Kristiina kuningattarelta lah-
jaksi Kajaanin linnan nmpaaherran tilan ja Kajaanin läänin,
perusti hän samana wuonna Kajaanin ja Kristiinan kaupun-
git ja w. 1652 Raahen ja näitä paitsi laitti hän omalta kus-
tannuksellansa Kajaanin linnan täyteen kuntoon". Sama his-
torioitsija kertoo, että Pietari Brahe „kuoli Bogesund-nimi-
sessä kartanossaan harmaiden hiuksien ja manaan ruotsalaisen
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rehellisyyden scppelöimänä, jälkeensä jättäen yleisen maineen
jumalanpelosta, opista, taidosta, rehellisyydestä, milpittomästö,
rakkaudesta kuningastansa ja isänmaatansa kohtaan".

lälkeisemmät historioitsijat omat olleet yksimieliset Pietari
Brahen ylistämisessä ja meikäläiset omat edellisten lisäksi huo-
mauttaneet paitsi muuta hänen suurta ansiotansa suomalaisen
Raamatun käännättämisestä ja painoon saattamisesta sekä hä-
nen harrastustansa tietojen lcwittämisen hymäksi asettamansa
postikulun ja teiden rakentamisen ja parantamisen kautta,

Pietari Brahen lawealle ulottumat toimet eimät jääneet
kansallekaan wicraiksi. Muisto niistä synnytti ruotsalaisen,
sananlaskuksi muuttuneen sananparren „tutla kreiwin aikaan
jonnekin", s, o. tulla parhaimpana, otollisimpana aikana. Tosin
oroat ne kaksi muosisataa, jotta oroat mierinect Pietari Brahen
haudan yli, haihduttaneet muiston monen hymän toimen en-
simmäisestä alkuunpanijasta, mutta historiamme lehdillä se säi-
lyy puhtaana ja unhottumattomana. Hänen jaloin luomansa.
Suomen yliopisto, jos kohta onkin monessa kohdin uudistunut
ja siirretty toiseen paikkakuntaan, jo yksinkin kantaisi hänen
mainettansa kautta muosisatojcn ja se on monenkertaisesti to-
teuttanut hänen ennustuksensa, että jatoja hedelmiä oli Suo-
messa kaswllwa tieteiden tutkimisesta. Mutta aiman paikal-
laan on, että kansa, joka on herännyt itsctajuntaan ja alkaa
muistella kehityksensä juoksua, myöskin ulkonaisesti osoittaa
kiitollisuuttaan ja kunnioitustaan niitä miehiä kohtaan, jotka
oraat tätä kehitystä jatkaneet. Ia luonnollisinta oli, että Tu-
run kaupunki, jossa Pietari Brahe piti asuntoa ja jonne hän
akatemiansa perusti, ensimmäisenä otti kunnioittaaksensa
muistopatsaalla tuota historiamme sankaria. Sittemmin on
Raahe samoin kunnioittanut sitä miestä, jonka nimeä se perus-
tajansa muistoksi lantaa, ja epäilemättä hänen muistonsa mielii
muuallakin on esiintuoma näkymaisiä todistuksia, että „kreiwin
aita" unhottumattomana säilyy kiitollisten Suomalaisten sydä-
missä.

A. W. I.
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Brahen patsaan paljastaissa.
I,

Suur' aita oli suuri aate liiti,
Kuin totta wahwoin siiwin suhisten;
Suur' aate ei wiel' enemmän nyt kiiti
Säp' ilmain, aate Pyhä, taimainen,
Kuin ukkostuli kaatnin mädänneet,
Sytyttäin kylmät, rustoin paatuneet.

Se uskonmapaus oi' ei irwikuwa
Tuo, irtaannus kaikesta uskosta,
ffiaan wapaus Jumalahan perustuma,
Wllpaus hengen tosi, ainoa,
Wapahdus kahleist' ihmissääntojen,
Vapahdus kuonasi' ihmismietteitten.

Ja woittolulussaan tää aate jalo
Ihmeitä ja taas i!)meit' yhä (oi;
Pimeimmät nurkat mataisi sen roalo,
Se rooimaa elää, woimaa kuolla soi,
Se teki ankaroiksi heikoimmat,
Ajattelijoiksi oppimattomat.

Perillä Pohjan eli pieni kansa,
Viitaton, tuntematon, syrjäinen.
Ken tiesi siitä? Milloin neumoissansa
Maan nmltalansat otti lukuun fen?
Ken silloin otfi woinut uskaltaa
Mainetta sille, suuruutt' ennustaan
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Mut kun se uskoi itsens Herran johtaa
Ia aseeks Sätte rohkeest' antautui,
Kuink' ihmehesti silloin kaikki kohta
Sen kohtalo ja onni maihettui!
Jumalan mälikavpale ken on,
Ei sille ole mikään mahdoton.

gaajemmafé yhä paisui Ruotsin malta,
Kuin mirta tulwailewa temäinen;
Ia Ruotsin nimi imelä laajemmalta
Mainittiin siunaten tai peläten.
Sen sana yks maan kuului monasti.
Ia jo se kansain onnen ratkaisi.

Laajemmllks mielii Ruotsin miesten rinta
Sameni, kohos tään faittt' aattehen;
M suurint', jaloint' on, mi lorke'inta,
Se siinä asunnon löys mvoimen.
Kullalla muistoon kirjoitettu on
Tää aika ilmeinen ja werraton.

11.
Suuren ajan suuri poika, koska tänne faanmit Sä,
Miltä silloin silmissäsi tuntui, sano, maamme tää?
Sato synkkä, korpi kolkko, erämaa maan ääretön,
Kansa Harma, löyhä, jörö, raaka, simistnmätön.
Silskö tuntui? Niinhän roirft kaikkein edeltäjäis oi;
Kohtaloa kiroili ne, Jun se barbarein luo toi.
Sin' et säikähtynyt tuota, tahdoit tyystin oppia,
Tarkoin ensin tutkistella siitä kiitos, lunnia!

Ja Sä maamme kaiken katsoit, ja Sun silmäo kirkastui
Näit fen jylhän ihanuuden, ja Sun mielet ihastui.



Mahdollisen rikkauden näit jo läpi köyhyyden,
Jalouden mastaisen näit läpi taiten kurjuuden.

„Tääkö köyhä", huusit, „riistaa täynnä medet, metsät on,
Kormet miljeltynä antaio miljoonille raminnon,
Vydänmaitten aarteet mereen meisi luonnon tuoma tie -

Totta kuningaskaan Harma tämän mertan saanut lie!"

J)f)t' ei outo lie kuin maansa ollut Sulle Suomen mies;
Saksan hurmetllnterilla tutustuitte jo kenties.
Rinnatusten seistessänne tulen tuiskuss' ankaran,
)(äit jo ehkä, ett' un kultaa alla kuoren karkean.

Waan n:yös kulta muokkaamatta törkeä on möhkäle,
Takojansa taidon kautta loistons masta saavi fe.
Siksi ensityölses otit pajan moisen rakentaa.
Missä Suomen kullan möisi puhdistaa ja kirkastaa.

Ruotsin loalta mahtawinnaan oli juuri tullessas,
Ruotsin kaikkein fotfetmpia olit itse suwultas.
Maan et tullut, niinkuin tuke mnltaherra orjan luo,
Mpeänä, ynseänä, käskyt tiuskaa, hirmun tuo.

Sä et tullut sortamahan miekoin walloitettua,
Tulit tänne auttamahan heikompata weikkoa.
Muistit aina jalon lauseen: „aateli se melmoittaa;
Ruotsin suuruus juuri maatii, ett'ei toista sortaa saa,"

„(5i luot muukalainen", sanoit, .„fanfan hywää malnma;
Kansan tieltä ei hän taida, kansan mielt' ei tajua;
Opin woimalla siis ylös Tuomen miehet kohotkoot.
Suomen omat pojat itse Suomenmaata johtakoot,"

Sa Sä ryhdyit työhön kohta intos koko tulella.
„Ennen teen sen itse", sanoit, „fuin sen sallin raueta".
Ia min kohos pian ilmaan Suomen opintemppeli,
Pohjan pitkä yö nyt loppui, aamu roiimein roalfeni.
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Mit' ois> ruumis sydämeltä? Liikahtaakaan ei se mois.
Mit' yliopistottaan Suomi? Tuskin nimenä taiteli' ois.
Täältä kaikkiin ääriin tulwii aatemirta yhä uus,
Sääli' on pyhän liekin liesi, syttyy isänmaallisuus.

Kolmas wuosisata mieree Brahen haudan yli nyt,
Paljon muuttui sillä aikaa, rauennut on, hawinnyt;
Mutta hänen työnsä seisoo muuttumatta yhä maan,
Muuttumatt' ei suurempana, luin hän itse armaskaan.

Mljeltynä Suomen torroet tuo nyt miljat runsahat,
Rikkautta tuo työt uudet, ennen tuntemattomat,
Valistunut, mauras kansa parhaitten kanss' kilpailee,
Suomenmaata Suomen pojat omin neumoin joutelee.

Ken mois Herran teitä tietää, ennalt' armata ken mois,
Ijäkskö tää onni suotu mai taas lomat ajat ois,

Mut luin wllihtuneekin osas, uksi raaistua ei saa:
Et moi koskaan, Suomen kansa, „Kreiwin aikaa" unhottaa!

Suonio.
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Uusikirurginen sairashuoneHelsingissä.



Uusi kirurginen sairashuone Helsingissä.
Huolenpito sairaista on ilahuttamassa määrin edistynyt

meidänkin maassamme ja yhä enemmän sekä yksityiset että
hinnat ja maltio näyttämät taipuman uhrauksiin tämän tärkeän
asian eduksi. Jos malitetaankin että tämä edistys ennen on
käynyt hitaasti, ci pidä sitä ihmetellä. Nasta miime muosi-
faban keskimaiheillahan Suomenmaa sai ensimmäiset läänin-
lääkärit, masta 1759 ensimmäisen sairashuoneen ja senkin pienen.
Ennenkuin harmaan asutussa maassa, jossa kaupungit vii-
mat mähäpätöisiä sekä marallisuutensa että asukaslukunsa puo-
lesta, tästä taimesta ennätti kehittyä semmoinen puu, joJa
metäisi merioja mangojen simistysmaiden toimiin samalla alalla,
tietysti täytyi kulua pitkä aika. Lääkäri-opetus yliopistossa
kuitenkin askel askeleelta parani, ja samassa suhteessa kansassa
yhä täydellisemmin on rumettu käsittämään tämän opin armoa,
ja sen harjoittajille amautuu marmempi toimeentulo, amarampi
maikutusala.

Sekä opiskelemalle että käytännölliselle lääkärille mitä tär-
keintä on tilaisuus nähdä mitä erilaatuisimpia tauteja, ja nähdä
kuinka niitä hoidetaan ja parannetaan. Sillä tarvoin hän oppii
itse taitamaksi, saamuttaa tarpeellista kokemusta moidaksensa il-
man suurempien hairahduksien maaraa aloittaa ja jatkaa itse-
näistä tointa sairaiden kanssa-ihmistensä keskuudessa. Hymät
opettajamoimat tosin moimat johonkin määrin korjata puutteita
opetusmälikappaleissa, mutta poistaa niitä ne eimät moi. Sentäh-
den onkin ollut milt'?i sääntönä meillä, että nuoret lääkärimme
jonkun aikaa oleskelemat ulkomailla seurataksensa opetusta suu-

remmissa sairashuoneissa siellä. Se runsaampi kokemus, joka



heille sillä tamoin on tullut osaksi, on epäilemättä kantanut
hymiä hedelmiä heidän hoidonalaistcnsa eduksi.

Mutta ciimcm luonnollista on, että kotimaakin koettaa tar-
jota niille, joita sen palmelulseen kasmatctaan, niin täydellisen
tilaisuuden kuin mahdollista on, kotonakin kehittymään ammatis-
saan, tarmitscmattll malttamattomasti tunuacmtua ulkomaan
micracmmaraisnuteen. Ia samassa määrässä kuin Tuomen
pääkaupunki kasmaa ja kulkuneumot sieltä maaseuduille kehit-
tymät, samassa määrässä siellä tarmitnan laajempia sairas-
huoneitakin ja moi niissä olla yhä runsaampaa tilaisuutta
monenpuoliscen kokemuksen saamuttamiscen lääketiedettä harjoit-
telemalle nuorisolle.

Io lanan on Helsingin sairashuoneiden laajentaminen ollut
päimän kysymys maamme lääkeopillisissa piireissä. Ne sairas-
huoneet, jotka rakennettiin ensimmäisenä aikana yliopiston muu-
tettua Helsinkiin, ja jotka aikoinaan oimalliscsti täyttimät tar-
peet ja ajan maatimukset, kämimät muosi muodclta enemmän
riittämättömiksi. Johonkin määrin tyydyttääksensä kasmamaa
tarmetta rakennettiin ensin lähes muosikynnnen sitten uusi
laaja lastensynnytyshuone, taikka oikcimmin huoneet, koska
siihen kuuluu kaikkiaan kahdeksan eri rakcnnnsta, ja tänä muonita

mihdoin on malmistunut uusi ajanmukainen kirurginen sairas-
huone. Näiden laitosten muuttamisen tatitta omiin, erityisiin
rakennuksiin on muille sairashuoneen osastoille tullut entisissä
rakennuksissa amarampi tila, niin että toimottamasti roielä
kestää jonkun aikaa, ennenkuin tarroitfee taasen ajatella uusia
rakennuksia yliopiston ja Uudenmaan läänin yhteisiä sairas-
huoneita marten.

On jo monta muotia sitten kuin kirurgian osaston uudes-
taan rakentamisesta puhe ensin nostettiin, tunnettu taitama
tämän tieteen promcssori I. Estlander niainaja innolla ajoi
tätä asiaa ja onnistui jo toista kymmentä touotta sitten saadasen niin pitkälle, että suunnitelma uutta sairashuonetta warten
tehtiin ja senaatin toimesta yleinen kilpailu koti- ja ulkomaan
arkkitehteille julistettiin parhaimmista piirustuksista tällaiselle
laitokselle, jonka kustannukset silloin arwattiin nouseman seitse-
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mään sataan tuhanteen markkaan. Palkinto annettiin arkki-
tehti, promessori L, Bohnstedtille Gothasta, jonka antaman pii-
rustuksen mukaan myöskin Suomen pankin talo on rakennettu.

Rakentamiseen ei kuitenkaan silloin mielä ryhdytty. Pii-
rustuksia paranneltiin ja niissä tehtiin muutoksia, sekä raken-
nushallituksessa että Mtintöhallitutsessa, ja kun rakentaminen
yhä miimystyi, niin että mäliajalla promessori Estlander kuoli
ja kirurgian tiede ennätti saada uusia edustajia yliopistos-
samme hänen jälkeensä, tietysti niidenkin mielipiteet loppu-
päätökseen maikuttiwat. Vaatimukset ja rohkeus tällä mäli-
ajalla myöskin kasmoimat yhä, niin että kun mihdoin lopullinen
päätös tuli, oli kustaunusanuio alkuperäisestä ennättänyt kas-
maa kahdenkertaiseksi eli yhdeksimiljoonatsincljäksisatatuhannelsi,
joka snmma miltei täsmälleen kuuluu työhön kuluuecnkin.

Tämä uusi rakennus siten ei suinkaan ole luettanm huo-
keimpien joukkoon pääkaupunkimme „miljoonarakennuksista" ja
se rahasumma, joka siihen on käytetty, puolestansa todis-
taa, kuinka suuriin uhrauksiin meillä jo ollaan altiit lääke-
tieteen hywäksi. Itse rakennus on, kuten tumastamme näh-
dään, suuremmoincn ja sijoitettu korkealle Ullaporin muo-
relle tähtitornin rinnalle, paikalle jossa potilaitta on jotenkin
mapaa näköala meren yli, ja, mikä heille saattaa olla mieläkin
tärkeämpi, jonka ilmaa he saamat hengittää huivinkin puhtaana
jaraittiina, pilaantumattomana kaupungin kaikenlaisten haikujen
ja tarttuma-aineiden kantta.

Päärakennus fän samaan suuntaan Kasarminkadun taiwsa,
ollen kuitenkin erotettuun kadulta muutamia syltä leiuenllä piha-
maatta. Sisään astuessaan päälaytäwästä tullaan ensin mal-
jaan mestibyliin, josta oikealla on omi odotus- ja mastaanotto-
saleihin; siellä potilaat tutkitaan ja pienempiä siteitä, ham-
paiden pois nykimistä ja sellaista toimitetaan ynnä hoidetaan
sellaisia, jotka eimät kaipaa pysywäistä hoitoa sairaalassa, maan
woiwllt käydä tarpeen mutaan siellä tarkastcttamana ja hoi-
dettamana.

Samassa kerrassa on asunnolta amanuensseille, kokous-
huone oppilaille, joku huone mikrostopillisia tutkimuksia marten
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ynnä mielä kahdessa siipirakennuksessa pihalle päin huoneita
maarallisemmin sairaita marten, joidenka tulee olla lähellä
leikkaussalia.

ylikerrassa, johon päästään ctehiscssä olemien mukawien
portaitm kautta, on itse leikkaussali, joka on mastaanottosalin
yläpuolella, malosa ja kaunis, ikkunat etelään päin ja jonka
mieressä on erityiset huoneet aseita ja kirjastoa marten. Ete-
hisen toisella puolella on alaläätarin ja i)liiöa()timestarin asun-
not ja pihan puolisissa siipirakennuksissa sairashuoneita. Huone-
kertojen millillä on myöskin nostcloncet, joidenka amulla milloin
tarrattaan moi nostaa sairaan sänkyinecn poimineen aiman ta-
saisesti toisesta kerrasta toiseen, jota epäilemättä usein on olema
sairaalle tuntumaksi helpotukseksi.

Tähän keskimmäiseen cli päärakennukseen on, paitsi jo mai-
nittuja pienempiä, mielä läksi muuta awaraa siipirakennusta yh-
distettyinä; ne omat asetetut sen molemmin puolin toinen pää
kosketellen Kasarmikatua ja toinen ulottuen lähelle sairashuo-
neen tontin wllstakkaistll rajaa, ja niitä yhdistää pitkät suljetut
läytämät päärakennuksen kanssa. % oraat kumpaisetkin yksin-
omaan sairaita warten. Niissä on molemmissa neljä suurta
salia, kaksi yli ja kaksi alakerrassa, jokainen 12 sairasta warten,
jonka lisäksi tulee joukko pienempiä yksityisiä sairashuoneita,
sllirashoitlljicn asunnot n. m. Jokainen sali siihen kuulumme
pienempinc huoneineen on niin järjestetty että sitä erityisenä
osastona moi sulkea pois kaikesta yhteydestä muun sairas-
huoneen kanssa, joten jos jossakin osastossa joku tarttuma
tauti ilmaantuisi, on mahdollista estää tämän lemiämistä muualla
makaamiin sairaisin. Kuinka tärkeä tämä järjestys on, ym-
märtää helposti se, joka tietää minkälaista hämiötä huonommin
marustetuissa sairashuoneissa esim, ruusu on tehnyt sairaissa,
joissa leikkauksia on toimitettu, ja kuinka leikkaukset juuri siitä
syystä omat enemmän määrällisiä samassa suhteessa kuin on
muikea estää tarttuman tunkeumista haamoihin. Jotta «ol-
taisiin pitää sairashuoneen eri osat niin täydellisesti erillään
toinen toisestaan luin mahdollista, onkin rakennus, niinkuin
edellisestä kertomuksesta huomataan, jaettu kolmeen pääosaan,
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jotka omat yhdistetyt ainoastaan pitkien ja muuten aiman
hyödyttömiltä näyttämäin käytämärakcnnustcn kautta, ja sen
tähden on mielä keskellä siipirakennuksia tyhjät huoneet marsi-
naisten sairasosastoin mälillä. Ihä paremmaksi roarmuubeffi
on roielä kokonaan erikseen muista eräs puinen rakennus, tu-
masta mascmmalle pain ulompana sen piiriä, joka muuten saa
seistä tyhjänä, mutta johon tarmittacssa muutetaan sellaiset
sairaat, joihin joku tarttuma on iskenyt, siellä fjoibettaroaffi
kokonaan muista erillänsä.

Mainittiin jo että sairashuoneen astma wuorella ja meren
läheisyydessä on takuuna siitä, että siellä hoidetut potilaat
saamat hengittää niin hywää, raikasta ilmaa, kuin sellaista yli-
päänsä missään kaupungissa on mahdollista. On myös pidetty
erinäistä huolta siitä että sairaat saamat tätä ilmaa osaiseen
oikein täydellisesti. Jokaisen suuren sairassalin päimänpuolellc
on laitettu leroeä ulkopanvi, johon johtaa omi salista suoraan,
niin että kauniin ilman aikana moi nostaa sängyt potilaineen
sinne ulos. Ia aikoina, jolloin ilmanalamme maat» pysymistä
sisällä, erityinen ilmanwaihtolaitos toimittaa alituiseen puh-
dasta ilmaa itse sairashuoneisin, Kumassammc näkyy keskim-
mäisen rakennuksen edessä pieni kahdeksan foppinen pikku ra-
kennus, jonka tnirfa näyttää hyrsin hämärältä, kun siihen ci
johda oroca mistään päin, joka suunnalla on ainoastaan lasit-
tomia ikkunareikiä, warustetut harsomaatteella lasien sijaan.
Joka pääsisi kurkistamaan akkunasta sisään, näkisi aimcm tyhjän
huoneen, pohja paljo symemmällä kuin ympäri olema maan-
pinta ja pihalle päin maanalaisen käytämän alkua. ©itä tietä
johdetaan puhdasta ilmaa kaikkiin sairashuoneisin. Tämä maan-
alainen tie on niin mäljä että siihen Kyroin mahtuu pari
henkeä astumaan maikka rinnan, ja se haarautuu pääraken-
nuksen keskikohdalla faljtiaafle molempiin suuriin siipiraken-
nuksiin. kappaleen matkaa ilmakäytämän suusta pääraken-
nuksen alla on monihaarainen ilmapyörä eli propelli, jonka
pieni höyrykone pitää käymässä ja joka imee ilmaa sisään.
Ennenkuin ilma tulee siihen asti, on se kulkenut amaran
huoneen läpi, jossa sen mauhti hiljenee ja pöly, joka sitä
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on seurannut ulkoa ja jota ne harsomaatteet, joidenka läpi
se ensin on kulkenut, eimät ole pidättäneet, ennättää las-
keutua maahan, Siiman propcllin edessä on huone täynnä
kuumalla medellä täytettyjä tormia, jossa ilma kylmänä muoden
aikana lämmitetään, ennenkuin johdetaan sisään rakennukseen,
Kun on lämpöscmpi ulkona, johdetaan ilmaa taasen toista tietä.

Näljästä ilmafäytäroäStä johtaa sittcn pienemmät sen seiniin
muuratut reiät ilmaa joka sairashuonccscn, josta taascn
pilaantunut ilma toista tietä johdetaan ulos. Tällä lamoin
on mahdollista pitää ilmaa kaikissa sairashuoneissa hymin tcr-
mcclliscnä ja raittiina.

Sairashuoneiden lämmittämistä marten on lämpöjohto han-
kittu Surun rautateollisuus yhtiön konepajasta. Lämmitys
tapahtuu medellä, jota pitää lämpösenä höyry. Kaikissa sairas-
huoneissa kiertää rantatörmiä täynnä mettä. Eräässä simu-
rakennuksessa lämmitetään suuria höyrykattiloita, joista höyry
erityisissä törmissä saa risteillä suuressa mesiammeessa, joka
on yhteydessä sairashuoneissa kicrtelcmien mcsitormien kanssa.
West ammeessa siitä lämpiää ja lämmin mesi mirtaa alituiseen
ylöspäin pitkin torwia ja matkalla jäähtynyt mesi toisia tör-
miä myöten, jotka päättyivät ammeen pohjaan, taaS alas am-
inccsen. Siten ei tarmitsc näihin törmiin laskea mettä muuta
kuin kerran muodcssa, syksyllä, niin että sama mesi tekee
tointaan kaiken taimea ja masta kcmäällä lasketaan pois. Koko
tonvijärjcstelmä on tietysti ihan medellä täytettynä ja tarkkaan
suljettuna ulko-ilmasta.

Jotta lämmitystä paremmin möisi somittaa joka hetken
tarpeen mukaan, on tämä lämmitysjärjestelmä jaettu useam-
piin osastoihin, joita erikseen toisistaan moi hoitaa, ja on ole-
massa joka huoneessa hanoja, joidenka annitta miclä moi estää
lämpöjen meden mirtausta lämmityslaitolsissa, milloin sitä ci
tarmita.

Tämä lämmityslnitos kyllä helpottaa sairashuoneiden pi-
tämistä tasaisesti lämpösinä, mutta huokea se et ole. Miten
suureksi lämmityskustannukset sen kautta nousemat emme ole
tilaisuudessa sanoa, mutta kun neljä tai wiisi syltä puita kuluu
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päimässll höyryn lämmittämisessä moi siitä jotain arwata. Sen
lisäksi kaikki asumushuonect lämmitetään tamallisilla uunilla.

Luonnollisesti laitoksessa, jossa ilmamaihtoa ja lämmitystä
martcn noin suuremmoisia ja kalliita laitoksia on, ei puutu
muitakaan uuden ajan keksintöjä. Kyökissä, jossa ruokaa »val-
mistetaan niille 156 sairaille, joita raot yhtaikaa laitoksessa
hoitaa, ynnä kaikille niiden hoitajille ja laitoksen palmelijoille,
keitetään kaikki saman höyryn amulla, joka laitosta lämmittää.
Kaikki huoneet mainistaan sähkömalolla, jonka ohessa muutamiin
huoncisin on johdettu kaasuakin, sähkökellojohto on kaikkiin
sairashuoncisin, tclcfoni i). m. löytyy wastaanotto huoneessa.
Kylpyhuoneita on joka osastossa, kylmää ja lämmintä mettä
saadaan miltei joka huoneessa määntämällä maan seinässä ole-
ivaa hanaa, mainitaksemme ainoastaan muutamia mukamuuksia.

Alhaalla maakerrassa on mielä mäljä mastaanottohuone
niille, jotka yöllä tarmitscmat lääkärin apua, joka suuren kau-
pungin puukkojunkkareille ja roistokansalle lienee erittäin termc
tullut mufarouus. Ia sattuuhan toisinaan onnettomuuksin, joihin
siitä kärsimä ci itse millään tnmoin ole ollut syypää maikka
tosin paljo harmemmin.

Lopullisesti noudatetut piirustukset omat rakennusylihalli-
sen tekemiä, rakennustyötä on malmonut yliarkkitehti Wilenius
ja työtä johtanut arkkitehti Helge Rancken, jakustannukset kaik-
kineen nousemat, niinkuin jo edellisessä on mainittu, 1,400,000
markkaan.

A. Gt.
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Tampere nähtynäkosken alta.



Tampereen kaupunki.
Tampere, jossa 'roiimc kesällä unetettiin seuran laulujuhla,

on tätä nykyä »väkilukunsa puolesta kolmas järjestyksessä kai-
kista maamme kaupungeista, mutta ikänsä puolesta se on mcr-
raten nuori. Wasta muonna 1779 Lokakuun 1 pmä antoi
kuningas Kustaa 111, käytyänsä itse edellisenä kesänä Tammer-
kosken partaalla, sille perustamiskirjansa, toiivoen että kaupungin
asema kosken wnrrella olisi hyiväksi takeeksi sen menestymiselle.
Alku kuiteiltaan ei näyttänyt juuri lupaamalta, Kaupunki
wictti jotensakin kitumaa pikkukaupungin elämää, eikä tehtaista,
joita jo sen pcrustnissa ajateltiin siellä helposti syntymän,
hiutunut mitään, Mutta muonna 1819, neljäkymmentä touotta
kaupungin perustamisesta, tapahtui jotakin, joka teki käänteen sen
maihcissa. Niinkuin kuningas Siistaa IIIm käynti lähinnä
antoi aihetta kaupungin perustamiseen, niin keisari Aleksanteri
I jo mainittuna muonita kämi Tampereella ja itse ncumoi
saatossaan olemaa Englantilaista siellä panemaan jotain teol-
lisuuslaitosta toimeen, julisti muonna 1821 Tampereen »vapaa-
kaupungiksi, ja soi sille mastcdes miclä muitakin etuja, Sen jäl-
leen »vähitellen rupesi syntyinään tehtaita ja pian Tampere
saamutti kunnian tulla pidetyksi maamme tärkeimpänä teollisuus-
kaupunkina, Tuureksi haitaksi oli kuitenkin että ainoastaan
looken toinen rauta oli taupuugille luomutcttu ja maa heti
kosken toisella puoletta oli yksityisen omaisuutta, Cli tosin jo
aikllscmmin ollut puhetta senkin alan lunastamisestakaupungille,
mutta hintaa oli pidetty kalliina ja asia oli jäänyt sikseen,
sillä luonnollisella seurauksella että hinta maan nousi korkeam-
maksi, joten kun lopullinen roälipulje mihdoin tehtiin roäli=
kirjalla muodelta 1876, kaupunki lunastusrahaksi sai maksaa



850,000 markkaa. Etu, saada alansa lcnuennctuksi, näin edis-
tymälle kaupunkikunnalle ei suinkaan silläkään summalla ollut
litan kalliisti maksettu,

Tampereen merkitys riippuu etupäässä sen tehtaista, jonka
takia tahdomme luetella niistä moniaita tärkeimpiä. Wanhin
niistä on paperitehdas, joka jo perustettiin wuonna 1803.
Wasta paljo myöhemmin se Frenckellin kauppahuoneen käsissä
wahwasti laajeni, niin että yhä tuutuu maamme paperitehtait-
ten suurimpien ja tärkeimpien joukkoon.

Pellawatehdas palon jälkeen.

Pumpulitchdas perustettiin muotina 1820; w, 1835
Nottbcck Pietarista sai osan siitä ja tehdas edelleen kuuluu
hänen sukuunsa. Tämä tehdas on suuressa määrin »vaikut-
tanut edullisesti kaupungin Vaurastumiseen ja mäen lisäänty-
miseen antaen työansiota suurelle osalle kaupungin asujamia,
Työwäkeä käy tehtaassa lähes 2,000 paikkeella,

Pellllmatehdas perustettiin ro. 1856 ja on tärkein laa-
tuansa maassamme; palon jälkeenro. 1883on se uudestaanraken-
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nettu ja taloutensa puolesta joutunut yhä wakawammalle kan-
nalle, Sen omistaa osakeyhtiö, joka yhteydessä tämän tehtaan
kanssa wielä harjoittaa muuta tehdasliikettä, sille kun kuuluu
Tampereella konepaja ja puuhiomo ynnä roietä toinenkin
puuhiomo ja paperitehdas kymijoen marrella, Kuusankoski.

Verkatehdas perustettiin muonna 1841, näkyy kumas-
sllinmc oikealla, ja maitta se hiljan hämitcttiin tulipalon lautta,
se paraikaa uudestaan pannaan käytäntöön.

Tampereen uusi kirkko.

Muut tehtaat, joita on, ciwät wedä Kiertoja edellisiin mer-
kityksensä puolesta. Niitä on willakehruu- ja kutomatchdas,
asfaltitjuopatcfjbaS, tirjansitomatehdas, kirjapainot y. m. Sa-
nomalehden sai kaupunki nmonnll 1866 ja on sen jälkeen
sanomatirjallisuus karttunut niin että tänä nmonna niitä kau-
pungissa painetaan 3 suomalaista ja 1 ruotsalainen.
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Henkisen wiljelyksen kanta tässä kaupungissa kauan oli
jotensakin jäljellä. Jo nmodesta 1786 on kaupungilla
tosin ollut oma pappinsa ja muodesta 1846 kaksi, mutta kirkko
rakennettu m. 1824 käwi wähitellen peräti riittämättömäksi
nopeasti lisääntywälle seurakunnalle. Nyt on kuitenkin sekin
puute korjattu, kun on suuri ja kaunis hcrranhuonc malmis-
tunut puolikymmentä muotia sitten, ja koulujen puutetta on
koetettu hiljan perustetun realikoulun kautta poistaa, jonka ohessa
kansakouluja, tyttökoulu, ja muita roiime aitoina perustettuja
yksityisiäkin kouluja työskentelee samaan suuntaan.

Tampereella on [juroin edullinen asema ci ainoastaan luonnon-
launiiscn ympäristöönsä nähden, maan siten että laajat mcsistöt
omat tehneet laimaiulun mahdolliseksi sekä Pohjoseen etta etelään
päin, jonka lisäksi mielä tulee rautatie, joka piakkoin roiclä täy-
dennetään erityisellä [irourabatta Poriin päin.

Kaikkien näiden etujen lisäksi wäkirikas ja wiljawa maa-
seutu, joka kaupunkia ympäröi, mahmasti edistää sen wauras-
tumista. Sen tähden kaupunki nyt hymin rupeaa täyttämään
kaikkia niitä toimetta, mitä sen perustajilla aikoinaan oli, maikka
ensin kesti, aikaa, ennenkuin hywään alkuun päästiin. Wä-
häsen roalaifemaan, miten tämä edistys on käynyt, panemme
tähän rotelä muutamia sitä koskemia numeroita, Huomautamme
n>aan että siihen suureen lisääntymiseen, jota tapahtui wuosien
1870 ja 1880 rcäliftä, osaksi oli syynä kosken takaisen alan
ostaminen, jonka melkoista asukaslukua ci sitä ennen luettu
kaupunkiin, maan Messukylän seurakuntaan.

Asukasluku oli
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1800 463. 1850 3,207.
1810 682. 1860 5,232.
1820 956. 1870 6,869.
1830 1,585. 1880 13,750.
1840 1,819. 1885 16,098.



Seitjawrin tunturia.

Kuolan retkikunnasta.
Mcidnu aifafauttamme syytetään hymnikin usein siitä, että

itsekkäisyys ja aineelliset pyrinnöt saamat ensi sijan ihmisien
riennoissa, Waan että tämä syytös ei aina ole paikallaan,
näkee muun muassa siitä innosta, jolla tieteitä ja tieteellisiä
perinnöttä autetaan ja edistetään, Erittäinkin omat luonnon-
tieteet wetäncct huomiota puoleensa ja saaneet runsasta kan-
natusta niin hywin yksityisiltä kuin maltiolta. Muistelkaamme
waan niitä suuria maantieteellisiä tutkimusretkiä, joita wiime
aikoina on tehty Aasian ja Afrikan tuntemattomiin seutuihin;
kansalai emme Nordenskiöldin retket omat tutut jokaiselle; tuo-
reessa muistissa lienee myöskin tuo kansainmnlincn napaseu-
tujen ilman-alaa koskemien seikkojen tutkiminen, johon Suo-
mikin puolestaan on tehokkaasti ja kunnialla osaa ottanut.

Suuria maantieteellisiä tutkimusretkiä ei Suomi ole lähet-
tänyt kaukaisiin maihin, syystä että semmoiset retket nousisiwnt



moimiemmc «li. Sen sijaan omat yksityiset tutkijat olleet ahke-
rasti liikkeellä, kielimiehet sekä kansa- ja muinaistieteilijät omat
kulkeneet Suomen sumun asumusaloilla Pohjois-Wenäjällä ja
Siperiassa, Luonnontutkijat eimat ote, Harmoja poikkeuksia
lukuunottamatta, niin kaukana käyneet, heillä on ollut outoa
tutkimusalaa lähcmpänäkin, imeläpä Suomen luonnontieteelli-
selle alalle, jossa Kuolan niemimaan M-osat oraat tähän asti
olleet tieteelle aiman tuntemattomat. Monta tutkijain, erittäin-
kin Suomalaista, on tosin käynyt Kuolan niemellä; mutta
kaikki oraat pysyneet rannikolla, eli on heidän matkansa käynyt
niemimaan länsi-osan poikki yleistä kulkutietä myöten Kantalah-
beSta Imantero-järmen yli Kuolan kaupunkiin samannimisen
wuonon pohjassa. Niemimaan sydämessä ei kukaan luonnon-
tutkija ole käynyt; scnpätähden onkin laaja, noin 40 penikul-
maa pitkä ja 20 lcmcä ala jäänyt tuntemattomaksi. Kuiten-
kin oli täällä monta tärkeäcä seikkaa tutkijan selmitettämänä;
itiinpä esim, oli tuntematonta, miten metsän pohjoinen raja
kulki Kuolan niemellä; tiedettiin maan että etelärannikolla kas-
moi metsää, maan pohjoisrannikko oli puutonta; metsästä taas
on seudun yleinen luonto suuressa «märässä riippumainen,
samoinkuin lukuisten knsmi- ja eläinlajien esiintyminen. Tie-
dettiin myöskin että länsi-osassa niemimaata oli tuntureita ja
maa samanlaista kuin Snomcnpuolclla, jota mastoin itäpää
oli tasaista maata niinkuin Pohjois-Wenäjän „tundrat". Asuk-
kaista, Lappalaisista, tiedettiin, että he taimella asumat kylissä
maan keskellä, maan kesäksi muuttaa suuriu osa Jäämeren ran-
noille kalastamaan; toiset taas hajaantumat isojen särmien ym-
pärille. Lopuksi ei sisämaasta ollut yhtään luotettaman ja
oikeata, mittauksiin perustumaa karttaa; kartoille kumattu oli
kokoonpantu ranta-asuklaidcu kertomusten mukaan.

Tällä kannalla olemat seikat kchottimat tutkijata ryhtymään
työhön ja erittäinkin Suomalaista, koska niinkuin jo kerrottu,
Kuolan niemimaa kuuluu luonnontieteelliseen Suomeen, Ia
kun tutkimus oli niin laaja ja monipuolinen, että se olisi
noussut utbett miehen monnien yli, rupesi alussa touotta 1886
Helsingissä useampia asiata harrastamaa henkilöä, jotka itse
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olimat Lapissa käyneet, ncumottelcmaan tutlimusretkcstä ja te-
kemään sille mntknsuunnitclmaa. Tämän suunnitelman perus-
teella nntoimnt Societas pro Fauna st Flora Fennica jaIli-
opisto aiotulle retkikunnalle raha-apua; suurin osa saatiin kui-
tenkin yksityisiltä tieteellisen tutkimuksen ystämiltä. Mun tar-
peelliset rnhnmnrnt olimat koossa, saattoi rumeta marustamaau
rettikuutaa liikkeelle.

Naruotuo on peräti tärkeä seikka tämmöiselle tutkimus-
reltelle lähtiessä. Jos matkasuunnitelma onkin kaikin puolin
tarkoin mietitti) ja tutkijat kuinka pystymiä tchtämäänsä hymänsä,
niin kuitenkin tulokset woiwat olla majnnaisin eli ala-armoisia,
jollei marustus ole huolella tehty. Mittauskonciden pitää olla
hywää tekoa ja tarkoin tutkitut, laatikot keräysten säilyttämistä
raatien tarkoitukseensa sopimat, maatteet ja muonamarat han-
kittu aiotun retien maatimusten mukan». Siitä paljon on
juurena esteenä ja haittana kulkiessa, liika wähän moi saattaa

retkikunnan puutteescn, miclnpä mnnrnnalaiseen tilaankin.
Matkasuunnitelma muodostui pääpiirteissään seuraamaksi.

Retkikunnan piti lähteä liikkeelle Kuolan kaupungista kesäkuun
alkupuolella muonna 1887 ja kulkea sitten seuraten metsän-
rajaa itään, niin että Elokuun lopulla saapuisi Ponoihin,
niemimaan itäpäässä. Matkalla piti miipyä sopimissa paikoissa,
joita piti tntlia tarkemmin, ja niistä tehdä maelluksia suvulle
päin, Mun ei moitu toiwoa että retkikunta tiellään tapaisi
kiinteitä asukkaita, niin piti sillä itsellään olla mutana riittä-
wät muouaioarat ja muutkin matkatarpcet, sekä niiden kanta-
mista martcn miehiä ja poroja. Molemmat piti hankkia Kuo-
lan kaupunkiin ja sieltä talwikelillä kuljettaa sisämaahan yhteen
tahi kahteen sopimaan marastopaikkaan aiotun mattan marrcllc.

Retkikunnan päätehtämänä oli kasmi- ja eläintieteelliset
tutkimukset ; scnpätähden olikin kaksi jäsenistä, dosentti Kihl-
man ja tohtori Brotherus kasmien tutkijoita, ja kaksi, promes-
sori Palmen ja lääketieteen kandidaatti Enwald eläintutki-
joita; wiimcmainituilla oli herra Nyberg apuna kokoelmien
säilyttämisessä, Kun elimellinen luonto on suuresti riippu-
wainen maaperästä ja tämän tunteminen siis on tärkeätä,
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niin tuli yksi geologi, maisteri Ramsay mukaan. Ia kun mih-
doin retkikunnan kcräclmillä ja kokoelmilla on mähäincn armo,
jollei tiedetä mitä paikkoja ne koskemat, niin yhdellä retkikun-
nan jäsenellä, ylioppilas Petreliuksella oli toimena tähtitieteel-
listen hamciintojen amulla tehdä paikanmääräyksiä, mitata maan
korkeus ja kartoittaa ne seudut, joiden kautta retkikunnan matka
kämisi. Lopuksi tuli merikapteeni Sjöstrand mukaan käytän-
nöllisenä apumiehenä.

Setien sulmnitclman mutaan lähtiiuät herrat Kihlman,
Enmald ja Nyberg Helsingistä matkalle jo Huhtikuun alku-
puolella ja sanpuimat Oulun, Kuusamon jaKantalahden lautta
Kuolaan saman kuun lopulla, Tamallisesti kestää talmi näillä
seuduilla Toukokuun loppuun; maan nyt tuli Kuolassa samoin
kuin Suomessa feraät tamattoman aikaiseen, niin että matka-
micstcmmc saapuessa Kuolaan maa jo oli melkein paljaana
ja keli loppumaisillaan. Tämä oli aiman odottamatonta, ja
kun sen lisäksi kohta huomattiin että Lappalaiset olimat pääs-
täneet kesäksi poronsa irti, ennenkuin tilauskirject olimat perille
joutuneet, niin näiden seikkojen muoksi koko aiottu retki näytti
mahdottomalta, Senpcitähdcn asiantuntijat Kuolassa kchotti-
matkin lykkäämään retkeä seuraamaan muotcen ja tällä kertaa
palaamaan takaisin.

Ainoa leino, joka ci näyttänyt niivan mahdottomalta, oli
lähteä Kuolasta itäänpäin rantaa myöten johonkin paikkaan,
jossa luultiin kelin toidä «äijän ailaa kestämän, ja sieltä
koettaa pyrkiä sisämaahan. Kun cnnpumamarat eiwät miclä
olleet saapuneet, niin Emvald ja Nyberg jäimät Kuulaan, maan
Kihlman lähti itäänpäin. Höyrylaimalla hän helposti pääsi
Gawrilowa-nimiscen kalastuspaikkaan Woronje-joen suussa.
Täällä oli mielä lunta, maan nyt alkoimat maiteudct. kappa-
laiset c tro ii t tahtoneet huonon kelin muoksi lähteä matkalle ja
ainoastaan wircmomaisten loma lasit) sai heidät liikkeelle.
Monta wastusta Voitettuaan saapui Kihlman mihdoin muona-
marojen kanssa Woroninsk-nimiseen autioksi jätettyyn kylään,
Woronje-joen marrclla 10 peninkulmaa meren rannasta. Keli
oli nyt aiioan lopussa, jonkatähdcn Kihlman päätti jäädä ky-
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liian tomeriansa odottamaan. Kyytimiehiään myöten hän lä-
hetti Kuolaan tiedon olopaikastaan.

Silläwälin oliroat Toukokuun puoliwälissa paimen, Petre-
lius ja Sjöstrand lähteneet Helsingistä ja tulimat Tukholmaan,
Trondhjemin ja SBarbön lMuorejan) kautta Kuolaan Kesäkuun
alussa. Siellä he kohtasimat Enwaldin ja Nybergin, joilla oli
runsaasti tcräclmiä, erittäinkin lintuja. Wäkeä oliroat pcstan-
neet kesäksi, maan poroista eiroät wicla olleet saaneet mitään
tietoa. Kun porojen saaminen oli malttamaton ehto retien
menestymiseen, niin piti tehdä pitkiä matkoja niiden hankki-
mista roarten. Heti ei kuitenkaan eläimiä rooitu ottaa met-
sistä; masta myöhemmin, kun porot sääskien ahdistamina nou-
sisiwat tuntureille, oli toimoa niiden kiinnisaamisesta. Retki-
kunta, johon Brotherus ja Ramsay Kesäkuun puoliwälissa yh-
tyimät, oli siis mielipahalleen pakotettu miipymään Kuolassa.
iätä aitaa käytettiin ympäristöjen kaikinpuoliseen ja tarkkaan
tutkimiseen, luonnonesineiden keräämiseen, ilma- ja tähtitieteel-
lisiin hmvllintoihin, kartantekoon y. m.

Wihdoin Kesäkuun lopulla tuli tieto että poroja oli saatu
kokoon, ehkei niin monta kuin olisi tarroittu. Tämän tähden
päätettiin jakaa retkikunta kahteen osaan, joista yhden piti
laiwalla seurata Jäämeren rannikkoa ja toisen lähteä sisämaahan
Kihlmanin luokse Woroninstiin, Edelliseen osastoon, jonka
rannikolta piti sopimissa kohdissa tehdä maclluksia sisämaahan
tuli Brotherus ja Enmald sekä Nyberg, Sisämaan osastoon
luuluiwat paimen, Petrelius, Ramsay ja Sjöstrand, Kun ci
poroja ollut riittmvää määrää, täytyi lähettää Kuolasta kotiin
laitti semmoiset koneet, jotka ciroät olleet tuiki tarpeellisia.

Heinäkuun alussa läksiwät molemmat retkikunnat liitteelle;
rantajoukko aluksi höyrylaiwalla Garsilowaan, sisämaan osasto
Lappalaisen oppaan johdolla kaivelemaan; mailla warustus oli
niin wähäinen kuin mahdollista, niin jokaisella kuitenkin oli
2 cli 3 leiwiskän takka kannettamana. Ei ollut suinkaan
helppoa tällä tumalla joutua eteenpäin ja samalla tehdä ha-
maintoja ja muistiinpanoja. Aluksi kämi matka harwametsäistä,
rämeistä maata, jossa ihmiset ja eläimet [airoat paikottain
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polminan myöten kahlata metelässä suossa, maan jo toisen
päimän illalla tultiin tunturiluontoon. Metsät loppuimat ja
siellä täällä oli siksi puita että moitiin ruokaa malmisilla. Kun
moni tunturi, jonka yli piti mennä, nousi lähes 2,000 jalkaa
yli meren, niin ei ole kummaa että mälistä sai kulkea lumi-
kinoksiakin myöten, lärmicn ja jokien poikki mentiin mcnhcellä,
joka tätä tarkoitusta martcn oli tehty maattecsta ja niin kemeä,'
että mies sen jaksoi kantaa. Vesistöistä pyydettiin kaloja ja
ammuttiin lintuja, joten saatiin maihtclna ruokajcirjcstyksecn.
Näillä seuduilla on aurinko Kesä- ja Heinäkuun kuluessa koko
muorokauden ylhäällä; scntähdcn näki kulkea „yölläkin", jolloin
aurinko alempana ollessaan ci niin paahtanut eikä kuumuus
ja sääsket niin rasittaneet kuin „päitt>ällä", auringon ollessa
korkealla taimaalla; silloin lemättiin mukaan otetuissa teltoissa.

Gommenen päimän kuljettuaan tuli retkikunta onnellisesti
Noroninstnn, jossa Kihlman oli jo kaksi kuukautta oleskellut
kahdenkesken karjalaisen tulkkinsa faneja. Sieltä oli hän tehnyt
maelluksia ympäristöihin, muun muassa Lomoserfkin kylään,
suuren Lujamr-nimiscn järmen rannalla, ja käynyt korkeilla
kauas näkymillä Lujamr-urt tuntureilla. Myöskin oli hän
tehnyt tuttamuutta Lujamrin ympärille hajaantuneiden kappa-
laisten kanssa, olipa mielä onnistunut hänelle rooittaa heidän
luottamuksensa, maikka aluksi niin komasti pelkäsimät „ ruotsa-
laista", etteimät uskaltaneet muuten kuin aseilla ja pyssyillä
marustettuina saapna hänen puheilleen.

Woroninsk, jossa retkikunta nyt sai lemahtaa, on pieni kylä
noin 15 matalalla hirsistä kyhätyllä hökkelillä; ne olimat aimau
autioina, asukkaat olimat jo ennen Kihlmannin tuloa muutta-
neet Jäämeren rannalle kalastamaan. Muutamia päimiä täällä
majailtuaan läksimät Palmin, Kihlman ja Ramsay lappalais-
menhecllä Woronje-jokca myöten ylöspäin iiujarortn ympäristöä
tutkimaan, Wacllcttuaan Lujamr-urt tunturille he päättimät
asettua lähelle kaunista tunturijänveä Scita-jawria, jota kor-
leat ja jyrkät tunturit joka puolelta ympäröimät <Mso futoaa).
Parin päimän perästä saapui tänne lappalaisten seurassa
myöskin Petrelius seutua kartoittamaan.
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Seitajamrin ym-
pärillä olimat retki-
kuntalaisctwilkkaassa
työssä, Palmen teli
lukuisia matofuroia,
seudun kauniista ja
omituisista maise-
mista, Kihlman ja
Stamfan joutuimat
retkillään aina ison
ja sywän Umpjawrin
rannoillcjaPctrclius
nousi 2ujamr=urtin
korkeimmalle huipul-
le, Alloiwille, joka
on noin 4,000 jal-
kaa merta ylempänä
ja suureksi osaksi ikui-
sen lumen peittämä.

Tällä mixlin oli
hankittu Lappalaisil-
ta tictojnMiten pääs-
täisiin etcmmälsi i-
tään päin, Toiwcet,
jotka alussa oliwnt
hywin synkät, rupe=
siwnt »vähitellen sel-
kenemään. Lappa-
laisten tiedonanto-
jenmukaan woisi pari
henkeä saattajineen
ja mähäisellä kuor-
malla pää§tä~cteen=
päin, roieläpä kahta
eri tietäkin myöten,
mesi- ja maamatkaa.

Näköala Seit-jawrinyli.
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Tämän tähden päätettiin Woroninstiin palattua jakaantua
kolmeen osastoon. paimenin ja Petreliuksen piti koettaa tun-
keutua erästä Sujatoriin laskeutumaa jokea myöten ylöspäin,
kunnes tulisiwat ison . Ponoi-joen latwoille ja sitte kulkea we-
neellä jokea alaspäin retken alkuperäistä maalia, jonoinkylää
kohti. Kihlmanin ja Ramsayn piti lähteä maamatkaa porojen
saattamina Woroninskista itäänpäin lokonskin lappalaiskylää
kohti, lakko-joen suussa, Sjöstrandin taas piti lähteä weneellä
Woronjc-jokea myöten alaspäin, wiedcn muassaan retkikunnan
fcräelmät, jotka Gawrilowasta oliwat kotiin lähetettämät, it-
sensä piti hänen merta myöten saapua folioitiin towcriaan
odottamaan.

Tämän ohjelman mukaan läksi Elokuun alussa Sjöstrand
liikkeelle; kun tiedettiin etta Woronje-joen alajuoksulla oli monta
isoa koskea, niin pantiin porot rantaa myöten wenettä seuraa-
maan, jotta niiden selässä tawarat wietäisiin etemmäksi, sitte
kun jokimatka estyisi koskien muoksi.

palmen ja Petrelius läksiwät kohta senjalleen wenheellä
takaisin Lujawrin rannoille, jossa roielä jonkun päiwän kuluessa
lisäsiwat ja täydentiwät hawaintojaan. Sitte he kahdella we-
neellä, nousiwat pientä idästä tulemaa Marjokca ylöspäin, niin
pitkälle luin pääsiwät. Kun joki färai liian matalaksi Vedet-
tiin toinen menlje noin 5 wirstaa lcweän taipaleen yli jonoin
wesistöön, taroarat kannettiin myöskin tänne ja toinen roende
lähetettiin saattomiesten kanssa takaisin Lujawriin, Ilomielin
läksiwät matkamiehet eteenpäin kahden saattomichcn, lappalaisen
lisakin ja suomalaisen Petterin seuraamina, Kcwcältä tuntui
matka alussa pienen järwen yli soutaessa; maan eipä was-
tukset wielä olleet lopussa. Joesta lähtewä puro oli niin
kuiwa että täytyi perata wencelle ura pohjaan ja wetaä roende
sitä myöten eteenpäin; sittenkin piti kantaa tawaroita pitkiä
matkoja. Wihdoin kahden päiwän ankarien ponnistusten jäl-
keen päästiin niin syroälle medelle että roende kulki. Puro
laajeni joeksi, siihen yhtyi lisäjokia ja roenlje kulki aika kyytiä
monimutkaista Ponoita alaspäin, usein hywinkin kauniiden,
runsaan kaswullisuuden werhomnien maisemien kautta; roälistä
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joku pieni koskikin lisäsi meneen mauhtia. Joella oli runsaasti
mcsilintuja, joutsenia, hanhia ja sorsia; nähtiinpä joskus milli-
peurakin rannalla juoksemassa. Riistaa oli niin fyllältä ettei-
mät matkllmiehet tnrwinneet kolmeen miikkoon ryhtyä konscrmi-
ruofiin. Möt roietettiin hauskan nuotio-tulen ääressä, f;yro iii
honkapuita kun ei puuttunut.

Tätä hauskaa matkaa ei kestänyt komin kauan. Kun oli
päästy 3öub=jarorin ohi, färoiroät ilmat sateisiksi ja kolkoiksi;
metsä rupesi harmencmaan; joki on kaiwanut uransa fyroälle
jyrkkien ja korkeiden ranta-äyrästen roäliin; meden mauhti
kiihtyi ja retkikunta joutui mihdoin Syyskuun alussa jonoin
isoihin koskiin, joita kappalaiset kauheasti pelläfiwät. Ia syytä
onkin heillä peltoonsa; woimalkaan meden kanssa ci ole leikki-
mistä heikolla lappalaismenhecllä, jonka laidat omat kiinnitetyt
toisiinsa puutulppien ja köydenpäiden kanssa, ilman yhtään
rautanaulaa, Senpätähdcn lappalainen lisakki katsoi miisaim-
maksi kosken ikäpuolella jäädä maalle; jalkapatikassa hän kulki
putouksen firou; Mailaa kun nuori Petteri, joka oli reipas
koskimies, taitawasti laski meneen kosken alle. Toinen tutki-
joista oli nienccssä soutajana; jottei onnettomuuden sattuessa
kalliit muistoonpano- ja hamaintokirjat joutuisi hukkaan, kulki
toinen tutkija rantaa myöten kirjojen kanssa. Onnellisesti
päästiin näin monen loman putouksen alle, maikka kyllä ka-
malalta näytti kun raimoisat aallot löimät mettä lomassa pai-
nossa olemaan ratisemaan wenhecsen, Wahinkoa ei kuitenkaan
moitu malttaa. Dli jo tultu miimeiseen koskeen ja laskettu
noin kaksi kolmannesta sen pituutta, kun huomattiin että loppu-
matkalla oli jyrkkä ja kiwincn putous, sekä roäylä komin mut-
kainen. Tyyneemmässä paikassa pyöräytettiin scntähden menhc
rantaan ja nyt koetettiin laskea sitä warowasti alas köysien
muulla. Waan tämäpä ei onnistunutkaan, roende tarttui ki-
melle, onneksi hymin lähellä rantaa ja rupesi täyttymään me-
dellä. Silloin ei ollut muuta neumoa luin kiiruusti purkaa
tawarat wenheestä rannalle; kun menhe näin keroeni, saatiinse irti limcltä ja Petteri laski nyt kosken alle. Mutta tawarat
piti kantaa ylös jyrkälle lähemmäs 500 jalkaa korkealle ranta-
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äyräälle kuljettaa kosken fiwu ja laskea alas yhtä jyrkkää
rinnettä myöten. Tämän päimän ankaria ponnistuksia seurasi
menestys, sillä seuraamana aamuna tuli retkikunta jonoin
kylään, matkueen päämaaliin, jossa Sjöstrand (emottomana

odotti heitä, Metsä oli jo aiwan lopussa, wiim«isinä öinä
ci woitu telttaa pystyttää puiden puutteessa ja wiimeiscnä
yönä ei saatu edes tultakaan tehdyksi, niin oli puut lopussa.

Ponoin kylä.

Matkamiehet oliwat ensinunäiset ihmiset, jotka olimat Ponoi
jokea toenneetta kulkeneet latwoilta loppuun asti.

Kun Sjöstrandin käyttämät porot oliwat palanneet takaisin
Noroninskiin, laatimat Kihlman ja Ramsay liikkeelle wähää
ennen Elokuun puolimaita. Heidän matkansa kämi aluksi tun-
turin yli kaakkoa kohti ison Scejarortn eteläpuolitse, kunnes
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wiikkokauden roaeltettuaan tuliwat Porojawrin rannalle. Täällä
he tapasiwat Lappalaisia, jotka juuri palasiwat porojaan ko-
koamasta. Kun nämä suostuiwat wiemään matfamieljiä etein-
mätsi, niin lähetettiin takaisin kowasti wäsyneet porot hoitaji-
neen, jotka oliwat seuranneet retkikuntaa Kuolasta asti. -

-

Porojawrin yli piti mennä weneellä; kun tähän tuli paitse
Kihlmannill ja Ramsayta heidän molemmat suomalaiset saatto-
miehensä ja lappalainen waimoncen koirineen ja kissoineen,
niin pieni mene tuli semmoiseen lastiin, että täytyi kaksi pai-
mää odottaa tyyntä ilmaa, ennenkuin uskallettiin jarwelle läh-
teä. Sitten tultiin wcnccllä Kolmejawrille, jossa uusi lappa-
lainen poroineen läksi matiamiehiä saattamaan meren rannalle
lokonstin kylään asti. Tämän osaston waitca matka fämi melkein
kokonaan maata myöten. Metsää löytyi ainoastaan yhdessä kohden
Lecjawrin luona; polttopuuna täytyi käyttää enimmäkseen mank-
koja ja paksuja matalan puun muotoisia katajia, wälistä myös-
kin tuoreita, höyryäwiä pajun oksia. Puiden puutteessa piti teltta
tawallisesti kiinnittää isojen kiwien maltin. Syyskuun alussa
tuliwat matkamiehet lokonskiin, ja lähtiwät purjewenheella Po-
noihin, jonne saapuiwat pari päimää edellisen osaston jälkeen.

Tullessaan lennejawrin rannalle kuuliwat Kihlman ja
Ramsay että siellä oli käynyt wähää ennen kaisi muuta „ruot-
jalaista;" ne oliwat Brotherus ja Nyberg, Ranta-osasto oli
monessa kohden tehnyt pienempiä I—21 —2 peninkulman waellnksia
sisämaahan päin ja tultuaan Warsinan kylään samannimisen
joen suussa, he päättiwät tehdä pitemmän retken. Silloin
Brotherus ja Nyberg kultiwat 7 peninkulmaa sisämaahan, ja
kiersiwät lennejawrin ympäri, jossa towerit myöhemmin löy-
siwät heidän jälkensä. Enwald, joka oli rotoittamit jalkansa,
jäi rannikolle eläinkuntaa tutkimaan.

Ponoissa jonkun aikaa wiiwyttyään, läksi retkikunta koti-
matkalle. Ensin tultiin purjclaiwalla Arkangelin kaupunkiin.
Sieltä kuljettiin höyrylaiwalla Wienajokca ylöspäin Wologdaan,
josta rautatiellä Moskowaan ja Pietariin; Helsinkiin saapui
retkikunta Lokakuun alkupuolella, Brotherus, Emvald ja Ny-
berg oliwat jo Syyskuussa palanneet takaisin.
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Maikka menestys alussa näytti aiman mahdottomalta, on°
nistui retkikunnan kuitenkin kulkea niemimaan halli. Tosin
täytyi monessa kohden poiketa alkuperäisestä matkasuunnitel-
masta, ivaan näistä muutoksista ci moi sanoa muuta, kuin
että ne omat olleet hyödyksi. Sillä siten on retkikunnalle on-
nistunut saada paljoa täydellisempi tieto niemimaan luonnosta
ja tutkittu ala on paljoa lameampi, kuin mitä alkujaan oli
aiottu; yhden tien siaan on tullut kaksi mattaa sisämaassa ja
kolmas pohjoisrannikkoa myöten.

)l!etten tuloksia ei tietysti raielä moi lähcmmiu määritellä,
Sen moi tlunmintin sanoa, että Suomen kokoelmat omat saa-
neet arroortaita lisäyksiä niin hymin eläin- kuin kaswiticteen
eri aloilta. Metsänrajan tulusta on retkikunta saanut jok-
seenkin felmän käsityksen; samoin myöskin maaperän laadusta.
Maantieteellisessä suhteessa omat merkittömät Lujawrurt-tunturit,
joista ei ennen tietty mitään. Niemimaan tärkeimpien jokien
juoksu on pääpiirteissään tunnettu, Nuoriharjanteiden ja me-
sistöjen asento ja muoto sekä korkeus omat määrätyt. Länsiosassa niemimaata on korkeita tunturia; Woronjejoen ja Lu-
jamrin itäpuolella käymät muorct yhä matalimmiksi ja itäosa
niemimaata on tasaista ylänköä, joka masta liiempana merta
rupeaa wiertämään. Tämän tähden laitti Kuolan joet omat
ylä-juolsu alallaan tyynccmpiä, maSta noin 2—3 peninkulmaa
merestä alkamat fomemmat kosket. Knölan kartta on saanut
toisen muodon retkikunnan tutkimusten kautta; kylät ja ihmisten
oleskelupaikat omat tunnetut, seikka joka mustaisitte retkille on
suureksi hyödyksi.

yhteydessä tämän retkikunnan kanssa on mainittawa se
tutkimusmatka, jonka samaan aikaan tekiwät maisteri Edgren
ja ylioppilas Lewander eläintieteellisessä tarkoituksessa Societas
pro Fauna et Flora Fennica-feuran antamilla matkarahoilla
Kuolan niemimaan etelä-rannikolle. Solometstoin luostarista
he Kesäkuun lopulla tuliwat Umbcm kylään, samanimisen Ump=
jamrista tuleman joen suussa, Wenheellä he kulkiwat jokea
ylöspäin Kanosero-järmclle asti, johon Umpjamrin länsipuolella
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olemat korkeat llmptef tunturit näkyimät. Umbesta he höyry-
laiwalla menimät itäänpäin ja saapumat Heinäkuun lopulla
Kusomenin kylään Warsuga joen suussa, 18 mirstaa ylem-
pänä joen marrella on iso Warsuga niminen kylä. Täällä
matkamichct fairoat tärkeitä tietoja isosta Warsuga joenmesis-
tustll kun eräs asukkaista teli heille kuman tästä joesta, jota
itse oli kulkenut, Warsugastn tulimat Edgren ja Lewander
Tschawllngaan, josta wenematkaa Sulettiin 4 peninkulmaa jokea
ylöspäin Nischnojc järwelle. Täältä sanoi heidän lappalainen
oppaansa oleman ainoastaan muutaman päiwän matkan Ponoi-
joelle. Käytyään miclä idcinpäna Tschapomassn asti läkfimät
matkamiehet paluumatkalle. A, 3°.

Oi tullos armaani!
Oi tullos armaani, tullos' maan
Nyt luokseni tänne näin asumaan,
Sabat kukkaset kaunihit sinulle taitan
Ia linnan kuusien keskelle laitan;
Ci tullos armaani, rullog maan!

Di tultoo arinaani, tullos maan
Nyt luokseni tänne näin asumaan,
Tääll' luonto on raitilta, aamuin ja illoin
Saat taittua kuunnella, hauska on silloin;
Oi tullos armaani, tullos waan!

Di tullos armaani, hilloa maan
Nyt luokseni tänne näin asumaan,
Saat kuutamoöisinä istua tuolla,
Tuon kosken pyörtehen tuolla puolla;
Oi tullos armaani, tullos maan!

Einar V-,

zw!>sll!N!>»U':!ui,jeul»i, Zulenteri,
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Suomalailla kuoseja.
Kuten moniaissa edellisissä kalentereissa esitetään tässäkin

muutamia kuoseja, joita sopii täyttää joko ompeluksiin tai lu=
tomuttiin tai kumpuisiinkin, KoSla nämä fuofit omat main
kaksi tahi tolinewärisin, ei ole ollut tarwis kumia märittää,

Harmaa merkitsee punasta, musta ja malkea omaa karmaansa,
.\Uiofi masemmassa alakulmassa 011 ottut ylen taroattinen

Kaaffoi§=©uotnen pyyhinliinoissa, kuosi oikeassa alakulmassa
liinaroiittojen rintaloristuisena (fepalusfirjana), keskimäinen ma-
seminalle taas on saatu maimojen päähineistä. Ensin maini-
tussa kuosissa kutsutaan reunukset „kamara-aidoiksi" ja keskus
„patsasaidoitsi", toista kuosia sanotaan „kirkonlolkkasiksi", kol-
mannessa kuosissa on „kannuksen pyöriä" ja „tarhoja", jotka
omat muodostetut alkuperäisistä joko kmnaratapy- tai ikkuna-
tarhoista. Mainittuja kuoseja on täytetty main neulalla kirja-
tessa, masemmassa yläkulmassa olema on ollut sekä ompelu-
että tutomatnosina, muut taksi ainoastaan tutomakuosina. Ka-
lenterissa tähän asti kuivatut kuosit omat sattumalta olleet
melkein yksinomaan itä-suomalaisia, sentähocn aiotaan tulemassa
muositerrassa esittää etupäässä länsi-suomalaisia ja hämäläisiä.

Huomaa! Wiime nmobeit kalenterissa olemat luosituwat v»
kirjansitoja käuntänut alas-suin, josta tosin muuten ei haittaa olisi,
jos ei sillä tawoin selityksissä olemat wiittautset olisi joutuneet ereh-
dyttämitsi. Tarkat lukijat ehta jo itsestään ilman huomautustamme
omat tulleet asian perille.



I. Uno Cygnaeus.
Tunsitko jostus sonkoss' ihmisten,

.Uulkeissas täällä elon tantereella,
Kuink' outo nurinia, pallo sisäinen
Toist' ihmistä moi toiseen taiiuutella?
Näit muodon, äänen tuulit, riemastuit,
äöaan et iooi nurkkaa, miks näin ihastuit.

Näinä Mat, joilta maamme suurin runoilija niin eläwästi
on erästä «surun, woiton päiiuinämme" elänyttä sankaria lii-
maillut, sopimat ihmeen hymin siihen jaloon manhukseen, jonta
nimeä meidän on täytynyt tällä kertaa piirtää wuodcn mai=
nnjille omistettujen muistosanojen alkuun, yhdessä kohden
maan möisi näitä säteitä mähäscu korjata, siinä näet, että ken
Uno Cygnaeuksen kanssa tutustui, hän kyllä ensi hetkestä
asti tiesi niiksi ihastui. Se ylcmä ja idcalinen kanta, joka
oli mainlljalle ominainen, joko kansakoulun tehtämä tahi kansan-
roaliStuffen ja kaswatuksen merkitys yleensä oli puheena, se
lämmin myötätuntoisuus, joka sai hänen sydämensä sykki-
mään, silmänsä loistamaan, milloin maan oli amnnmmolle ja
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hymallc työlle tilaa, ne ne alusta asti moittimat hänelle ys-
tämiä, ihailioita, missä maan toimieli, Samat ominaisuudet
myöskin tekimät hänet niin sopimaksi siihen suureen tehtämään,
johon hänet aikoinaan kutsuttiin.

Syntyänsä Cygnaeus kuului sukuun, joka on Tuomen
simistyshistoriassa maittanut kunnioitetun nimen. Kaksi Cyg-
naeusta, isä ja poika, kumpikin Sakari nimeltään, on ollut
Porwoon hiippakunnassa piispana', jälkimmäisen poika Fredrik
Cygnaeus on runoilijana ja puhujana tullut mainehikkaaksi, Van-
hemmalla Sakari Cygnaeuksella oli kaksi nuorempaa poikaa, edelli-
nen maljtaraana saarnamiehenä tunnettu; jälkimmäinen, nimeltään
Jaakko ?)rjö Cygnaeus meni waltion palwelukseen, tuli Hämeen
läänin rentmestariksi ja nai Johanna Fredrika Uejmelacuksen,
Tästä amiosta syntyi Suomen kansakoulun mastainen perustaja.

Uno Cygnaeus syntyi Hämeenlinnassa 12 paim. Lokakuuta
1810, sai ensimmäisen opetuksensa saman kaupungin trimiali-
foulusfa, ja tuli muonna 182? ylioppilaaksi, ;})liopisto oli
silloin mielä Turussa, mutta muutettiin kaupungin suuren palon
jälkeen Helsinkiin, jossa Cygnaeus opintonsa suoritti. Filosofian
kandidaattitutkintonsa johdosta hän wuonna 1886 seppelöittiin
maisteriksi, suoritti Pormoossa pappistutlmnon ja oli mm.
1837—38 perättäin apulaispappina, wirkaa toimittamana kap-
palaisena ja wllnlihuonccn saarnaajana Wiipurissa,

Uusi ja omituinen jakso Cygnaeuksen elämässä alkaa wuonna
1839: hän määrättiin näet silloin Wenäjän Pohjois-Amerikan
luoteiskulmassa asumien luterilaisten uudisasukkaiden sielun-
paimeneksi, Valtamerien poikki hän sai lähteä Umerikaan, ja
Sitkan saaren Nomo-Arkangelst nimisessä kaupungissa hänellä
sitten muutamina muosina oli asemansa; siellä sai hän pienelle
seurakunnallensa saarnata Jumalan sanaa suomen, ruotsin ja
saksan kielellä. Tilaisuuden tarjoutuessa hän mälistä teki mat-
kustuksia läheisiin maakuntiin, käyden useissa Beringin meren
saarissa, Aljastaosa, mielcipä Kaliforniassakin, joka pari wuotta
myöhemmin silloin löydettyjen kultaa sisältämien maakerros-
tensa kautta tuli niin kuuluksi. Maat ja heimot, joitten oloja
Harma simistynyt oli omin silmin nähnyt, tulimat täten Cyg-
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naeuffeflc tutuksi, ja tehdäkseen matkoillaan hyötyä tieteellekin
hän ahkerasti kokoeli hyönteisiä, lintuja sekä muitakin eläimiä,
jotka sitten aikoinaan lahjoitti yliopistollemme. Ia kun hän
pääsi kotipuoleen patajamaan, sai hän taas kokea ja nähdä
paljon uutta ja outoa. Hän kulki koko Siperian läpi, milloin
Heinosen selässä, milloin reessä, milloin meneessä; koko maa-
matta teli yhteensä 1000 peninkulmaa, Pietariin hän mihdoin
saapui jouluaamuna 1845, oltuansa miisi pitkää muotia mel-
kein yhtenään suljettuna simistyneen maailman yhteydestä.

Toiscllainen »vaikutusala ja uusia oloja awautui Cygnaeukselle,
kun nyt sai oleskella Wenäjän suuressa pääkaupungissa, Tiellä
hän ensin oli ruotsalaisen seurakunnan pappina jakoulun tar-
kastajana, sitten suomalaisen pyhän Maarian seurakunnan kirkko-
koulun tarkastajana sekä sen ohessa uskonnon opettajana useassasaman kaupungin oppilaitoksessa. Tämä oli itsessään marsin
hywä malmistus mastaisclle kansakoulujohtajalle, ja Pietarissa
010 tuli hänelle mielä hyödyllisemmäksi sen kautta, että hän
siellä sai tutustua monen ctewän mirfarocljen kanssa.

Kaswatusopin uudet aatteet, nerokkaan Pestalozzin fela
hänen fcuraajainfa Fröbclin, Tiestermcgin y. m. kehittämät,
oliwat jo Länsi-Euroopassa suuren mallan saaneet, ja muuta-
mat Venäjälle kutsutut Saksalaiset foettiroat Pictariukin oppi-
laitoksissa saada niitä käytäntöön, Kaswatuksen tchtämä on
hengen lahjojen luonnollinen ja sopusointuinen kehittäminen;
aistimien teroittaminen on tärkeä, koska ne oivat tiedon malt-
tamattomia mälittäjiä; käytännöllinen taito ja ruumiin harjot-
tamincn kuuluu niinikään opetusohjelmaani ihminen on sa-
nalla sanoen, kaswlltcttawa ihmiseksi, - siinä muutamat
näistä uusista aatteista, itsessään hymin luonnollisia, maitk'ei
niiden tärkeyttä aina ole käsitetty, Diestcrweg maati myöskin,
että ensimmäinen opetus olisi kaikille kansalaisille yhteisenä
olema, joten kansakoulu tulisi yleiseksi pohjakouluksi, Cygnaeus
omisti itselleen nämä aatteet, jotka ihmeellisen hymin somel-
tuimat hänen omaankin lantaansa, ja ahkeralla lukemisella hän
kartutti tietojaan kasmatusopissa samassa kuin papillisia mirka-
toimiansa hoiti.
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Tällä lailla Cygnaeus oli roalmistautunut mastaista elä-
mäntehtämää marten, jota ei mielä itsekään aamistanut; Pie-
tarissa ollessaan hän kaikeksi onneksi sen ohessa oli niin lähellä
rakasta synnyinmaataan, että saattoi aiman tarkoin seurata sen
kehitystä. Niinpä hän saattoikin oikealla hetkellä lausutulla
sanalla maikuttna ratlaiscmasti kysymykseen, joka oli Suomen
kansan tärkeimpiä, ja itse hän samassa saamutti mitä kauan
oli fahoannut, - - toimen, joka sen ohessa että se oli pyhitetty
roalistuffen ja simistytscn paliocluffellc »työstin suoranaisesti
hyödytti Suomen maata ja Suomen kansaa.

Toisessa paikassa tätä kalenteria on kerrottu, mitä Suo-
messa entisinä aikoina oli tehty kansanopetuksen aikaan saa-
miseksi, ja miten uusi aamu tälle niin kuin usealle muullekin
aatteelle walkencc samassa kuin Aleksanteri II nousee »valta-
istuimelle, Samassa kirjoituksessa huomautetaan myöskin, kuinka
järferoästi 1850=Iuroun lopussa rumettiin toimeen, kun tah-
dottiin kansakouluja luoda. Ei tyydytty maniastaan tuttuun,
totuttuun mimlliseen käsittelyyn, jossa tapauksessa manhat rai-
teet ja perityt ctuluulot niin helposti olisiwat saaneet edis-
tymisen suuntaa ja mauhtialin määrätä, maan turmattiin kaik-
kien malistuncitten ja malistusta harrastamien kansalaisten
apuun Palkaksi saatiinkin tehokasta apua taholta, josta ei
tiedetty mitään odottaa, ulkopuolelta Suomen, rajoja näet,
Samassa kirjoituksessa on myöskin lyhyesti kumnttu Uno Cyg-
naeuksen lasmatusopillista järjestelmää, joka oltuansa yksityisen
miehen omana pian tuli Suomen kansanopetuksen järjestel-
mäksi. Minkä edistysaskeleen Suomi Cygnaeuksen johdolla
on kansanopetuksen alalla ottanut, sitä ei moi täydellisesti kä-
sittää roertailematta hänen maatimuksiaan niihin, jotka sitä
ennen olimat mallitscmina, mutta näistä kysymyksistä lukija
tapaa ylempänä sen merran tietoja kuin tila tällä kertaa on
«työntänyt antaa *). 3)lfi muistutus tulkoon kuitenkin tässäkin

*) Wertnile kirjoitusta „Hil»iäu« Suomat kansanopetuksen his-
toriaan" ja erittiiinkin siww, 87—91, jotka oroat Cygnaeuksen mieli-
piteiden esittämiselle omistetut.
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mainituksi, opetusjärjestelmässä käsityö, opettajana nai-
nen slliwat Immin suuren merkityksen, paljon suuremman
kuin muissa maissa, ja nämä tärkeät aatteet, joista on
kasmanut ja yhä kasmaa erinomaisia hedelmiä, omat mel-
kein yksinänsä Cygnaeuksen ansioksi luettaraat. Tätä seik-
kaa ei moi hänen elämäkcrrassaankaan jättää mainitse-
matta.

©e lyhyt ja roaatimaton lausunto, jonka Cygnaeus 15
päim. Syyskuuta 1857 oli antanut tuomiokapitulien ehdotta-
masta, puhtaasti kirkollisesta ja lukkarien johdettawasta kansa-
koulusta, raaifutti päättömästi monella lailla. Senaatti piti
hänet aiotun kansakoululaitoksen järjestäjäksi itsemäärättynä, ja
antoi ensi aluksi matkarahan, jotta Cygnaeus eri maissa käyden
saisi lähemmin tutustua kansakouluoloihin. Wahäscn hän mat-
kusti Suomessakin, mutta tärkein osa matkaa oli tietysti ulko-
maalle omistettu.

Käytyänsä lopulla touotta 1858Ruotsissa ja Tanskassa läksi
Cygnaeus Saksaan ja Smeisiin, jotka etupäässä tarjosiwat hywiä
esimerkkiä, miten kansanopetusta pitäisi järjestää, Hamburg, Bre-
men, Lubeck, Berlin, Leipzig, Satte, Wien ynnä useat muut kau-
pungit tulnvat silloin hänen huomionsa esineiksi; sitten Schivcizin
ja Hollannin kansakoulut samoin tarkastettiin. Erinäisessä ker-
tomuksessa hän kotiin palanneena lyhykäisesti esitti matkalln
saatuja hawaintojaan, ja wuonna 1860 senaatti jätti hänen
asiakseen walmistaa täydelliset ehdotukset ja mietinnön niin
hywin aiotun opettajaseminaarin kuin wastaistcn kansakoulu-
jenkin järjestämisestä, Samassa ja koska Cygnaeus tämän
asian wuoksi oli jättänyt sen taloudellisesti tuuratun aseman,
joka hänellä oli Pietarissa, ehdotti senaatti, että hänet heti
nimitettäisiin Suonien kansakoulujen ylitarkastajaksi, Nuonna
1861 hän saikin nimityksensä ja siitä lähin hän oli wakinai-
sesti Suomenmaan palroeluksessa.

Edellisen johdosta woisi olettaa, että Cygnaeuksella muka olisi
ollut hywin tasainen ja mufaraa tie edessänsä siitä asti kun
ensin oli ajatuksiaan Suomen kansakoulusta ilmaissut. Mutta
niin ei ollut asian laita; päin mastoin hänellä senkin jälkeen
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oli monta maatusta moitettamana. Hänen mielipiteensä eimät
suinkaan heti saaneet yleisön kannatusta; moni mätte suoras-
taan suututti asianomaisia, niinpä etenkin katkismuksen ulkoa-
lukcmisen ja oppikouluissamme noudatetun manhan opctustaman
moittiminen. huutamat pitimät puolueellisuutena, että mast-
ikään tuntematon mies kutsuttiin Suomen palkatuksi kansakoulu-
tarkllstlljaksi aikana, jolloin meillä ci nimeksikään ollut kansa-
kouluja; muutamat eimät oikein luottaneet Cygnaeuksen oikca-
uskoisuuteen ja pelfäftmät, että lansanmalistusta aiottiin ra-
kentaa toiselle kuin kristillissimeelliscllc perustukselle. Mitä
täydellisemmin senaatin toimituskunnan päällikkö ja esittelijä
luottimat Cygnaeukseen, sitä kiimaammnksi lämi nurkumincn
että kansanwlllistuksen tärkeä asia mula alusta asti oli tullut
korkeitten miranomaisten jakansakoulutarkastajan ylsin neumoin
ratkaistamaksi, Wihdoin täytyy myöntää, että Cygnaeus luon-
teeltaan oli pikemmin runoilija luin ajattelija, lämminsydäm-
minen ja herkkäuskoinen kun oli, sekä että hänen aatertfas
esityksensä muutamissa kohden antoikin muistutuksille aihetta.
Tästä kaikesta seurasi, ett'ei Cygnaeusta alusta suosittu lähes-
kään niin yleisesti kuin hänen kykynsä ja luonteensa olisimat
ansainneet.

Monella taroalla epäluulo ja tyytymättömyys tulimat nä-
kymiin, I, 5?. Snellman, jonka sana painoi niin raskaasti
julkisen keskustelun tr>aa'aäfa, arwostcli LitteratuMadissaan
Cygnaeuksen mietintöä maisin ankarasti, ja sanomalehdissä sa-
teli muistutuksia sitä mastaau, Cygnaeuksen työn tarkasta-
mista marten asetettu 13-michinen komitea moitti ja muutteli
ehdotusta monessakin kohden, tekipä sellaisiakin korjauksia, jotka
ehdottomasti sotimat tekijän periaatteita wastaan. Kun semi-
naari Cygnaeuksen johdolla mäliaikaisesti järjestettynä oli Iy-
wäskylässä maikuttamassa, kesti yhä miclä riitaa järjestelmän
periaatteista; saipa Cygnaeus mastustusta itse seminaarin opct=
tajainkin puolelta kokea. Eitä taistelu päättynyt silloinkaan,
kun kansakoululaitosta 1866 muodcn lansakouluasetukscn kautta
oli saatu makinaiscsti järjestetyksi. Milloin maan laitosta on
täytynyt yksityiskohdissa täydentää ja kehittää, on wirastoissa,
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sanomalehdistössä ja »valtiosäädyissälin tehty wastarintaa ja
kuultu epäilyksiä, joita ivastaan Cygnaeus kaikkia »voimiansa
ponnistelemalla on taistellut.

Tätä pitkällistä ja joskus suorastaan katkeraa taistelua
tarkastellessa et moi olla kummeksimatta, millä sitkeällä kestä-
»vyydcllä, millä taipumattomalla lujuudella luonteeltaan niin
suopea, myöntywäinen ja »vaatimaton mies luin Uno Cygnaeus
on puoltaan pitänyt ja aatteitaan woitolle saattanut. Kaikissa
kohden hänen mielipiteensä ci kyllä »voittanut: toisen suomen-
kielisen seminaarin sijoittaminen Kymölaän eitä Sawonlinnacm
on kenties tärkein poikkeus, joka on tehty hänen ehdotuksistaan,
eitä »voine kieltää, että tässä kohden olikin syytä jättää hänenneuwonsa sikseen. Riutta muuten Cygnaeuksen ehdotukset niin
hymin periaatteissa kuin niitä toimeen pantaessa melkein aina
omat tulleet noudatetuiksi, ja 1862 muoden tarkastuskomitean
ansioksi jääpi parhaasta päästä asetusten lopullinen muoto ja
sanansomitus. Ia toinen haivainto on niin ikään lähellä, joka
wielä enemmän merkitsee. Mikäli manna kokemus on päässyt
arwelujen ja odotusten sijaan, sikäli moite Cygnaeuksen jär-
jestelmää ja mielipiteitä raostaan »vähitellen on »vaiennut.
Eipä nyt enää muistetakaan monta pahaa ennustusta, jolla
aikoinaan oli mahtcnva kaiku pii koko maan. Tämä seikka
osoittaa paremmin tuin mikään muu, kuinka oikein mass-
ikaan tuntematon pappismicä, joka päälle päätteeksi kauan oli
Suomen rajojen ulkopuolella olclsiuut, tiesi kolme »vuosikym-
mentä sitten arwostella sekä hetken että tulemaisuuden tar-
peita.

Siitä päiwästä kuin Cygnaeus »vakinaisesti tuli Suomen
palmeluksecn, kuuluu hänen »vaikutuksensa kauttaaltansa Suv-
men kansakoulun historiaan. Iywäsknlän seminaarin ensim-
mäisenä johtajana hän sai opettajia opettaa, ja Helsinkiin siir-
rettynä hän kouluylihallituksen jäsenenä ja kansakoulujen yli-
tarkastajana sai entisten oppilasten tointa »vaimoa. Kum-
massakin kohden hän osoitti kuntoa sellaista, että syystä jokainen
hänen jälkeensä tulema »voipi ottaa hänen ivaikutustansa esi-
kumakseen.
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Nerokas kansankasmattllja Pestalozzi, uudenaikaisenkasmatus-
tieteen perustaja, jonka Cygnaeus piti oppi-isänään, on itses-
tään sanonut: „sydämcni on lapsiin kiintynyt; heidän onnensa
ja ilonsa oraat minunkin onneni ja iloni". Kuinka tunnollisesti
Cygnaeus oli tämän opetuksen omaksensa ottanut, sen osottimot
hänen kasmonsll, hänen loistamat silmänsä, kun maan opetus-
saliin astui. Ia »niissäkin kohden hän niin ikään tiesi, miten
ylemät ja samassa maikeat mclmollisuudct omat opettajan täy-
tettäminä. Totuus, simcys, ahkeruus, järjestys ja lain täy-
dellinen kuuliaisuus ne ne opetusta hallitsemat, mutta masta
itse opettajassa oleunoittucssaan ne moimat täydessä määrin
ja hllwainnollisen opetuksen moimalla roaifuttaa oppilaiton.
Tässäkin kohden Cygnaeuksen pitkä maikutus on unohtumat-
tomat jäljet jättänyt Suomen kansakoululaitoksen ja Suomen
kansan hymäksi. Samaten jumalanpelko ja hurskaus maikut-
tiroat mahtamasti kansamme tulemiin opettajiin, kun Cygnaeus,
laitoksen esimies, siinäkin kohden esimerkin antoi. Kansa-
koulullemme ja sen opettajistolle hän oli kunnioitettuna, raf=
faijana ystämänä, isänä, jonka puoleen saattoi täydellä luotta-
muksella kääntyä, joko opetusta, neumoja, lohdutusta tahi ai-
neellista apua tarwittiin. Tuhansiin nousi niiden apujen armo,
jotka Cygnaeus lainan tahi lahjan muodossa oli entisille op-
pilaille antanut, ja hänen ystämällisct neumonsa merkitsimät
mielä enemmän, waikt'ei niitä moi numeroilla annostella. ylei-
sissä kansakoulukokouksissa hänen ja kansakouluopettajiston hellä
mäli tuli julkisestikin näkymiin: miimeiseen asti hän näitä
keskusteluja itse johti, antaen sydämensä kyllyydestä niitä neu-
rooja, jotka hänestä kulloinkin olimat tarpeen.

Niinpähän 2 päimä Tammikuuta 1888, jolloin Suomen
kansakoulun tnnnianarmoisa perustaja ja järjestäjä muutti
Tuonen tumille, tulikin haikean murheen puimaksi niin kansa-
koulullemme kuin Tuomen kansalle. Eikä muotiakaan kulunut
hänen kuolemastaan, ennenkuin jo rumettiin ajattelemaan nä-
kymää patsasta, joka möisi Cygnaeuksen muiston jälkimaail-
malle jätättää. Mutta kauniimman, kestämimmän muisto-
merkin hän itse on pystyttänyt Suomen kansakoulussa. Niin
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kauan kuin Suomenmaassa yleisesti annetaan opetusta köyhien
niin hymin kuin rikkaiden lapsille, niin kauan kuin täällä kan-
sanmalistukscn kallista asiaa harrastetaan, yhtä kauan muis-
tetaan myöskin, että kansakoulumme perusti ja sen kehitystä
ohjasi oikeaan suuntaan Uno Cygnaeus.

E. G. P.

II. Julius Krohn.
Toista on wanhuksen kuolema, kun riutumat moimat jo

aikaa omat muistuttaneet, että päiroä menee mailleen ja työaseet
omat laskettllmat syrjälle, ja kun on päätökseen jaatettu oima
päimätyö, josta omaisille ja kansalle on hyötyä ja iloa, toista kun
äkkiä menee pois mies miclä täysissä moimissaan, mies, jolta paljo
mielä odotettiin, paljo toimottiin, Julius Leopold Fredrik
Krohn oli nuori Cygnaeukseen roerraten, hän oli täydessä työ-
moimassa ja työ-innossa, kun kuolon kylmä käsi roei hänenkin
meiltä. Me emme sitä tienneet odottaa, Scntähdenvä tuntui
niin katkeralta, kun sanoma siitä meille saapui. Mutta niin
kauan oli Krohn meidän seurassamme ennättänyt elää ja »vai-
kuttaa, että hedelmät siitä hänen kuolcmcmsakaan kautta ciroät
Hanna, maan kasmamat ja kypsymät Suomen kansalle onneksi
ja siunaukseksi.

Krohn oli syntynyt Viipurissa 19 p. Toukokuuta 1835.
Hänen sukunsa oli kotoisin ©alfasta, Itämeren etelärannikolla
olemasta Rugenin saaresta. Siihen aikaan kun sekä 9tugen että
Suomi kuuluimat Ruotsin waltakuntaan, muutti Abraham Krohn
köyhänä leipurinsällinä Pietariin ja waurastui siellä huivin,
kuitenkin yhä maan pysyen Ruotsin alamaisena. Hänen lap-
sensa siinä kohden seurasiwat isänsä esimerkkiä, että läksiwät
hekin kotoa miemille maille, ainoastaan nuorinta lähin poika,
joka isältä peri oluttehtaan, jäi ajaksi Pietariin, mutta muutti
mihdoin hänkin pois Wiipuriin, jossarupesi Suomen alamaiseksi
luettuansa itsensä siihen asti Ruotsin kansalaiseksi.
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Julius Krohn.





Siten Krohn isänsä kautta oli ruotsalais-satsalaincn. Äidin-
äitinsä kautta, joka oli suomalaista pappissukua, saattoi hän
kuitenkin meren puolesta lukea itsensä hiukan suomalaiseksikin.
Mutta puhekielenä perheessä oli saksa, jotta kielellä poika
myöskin sai'opetuksensa ensimmäiset alkeet. Sillä kielellä ei
hänen opinnollista kehitystään kuitenkaan kauankaan jatkettu.
Ensin ylitettiin häntä Venäläiseksi kasmattaa, koti-opettajaksi
kun otettiin eräs Pietarin ylioppilas. Sen jälkeen ranskalainen
jonkun aikaa häntä omalla äidinkielellään opetti. Koska poika
oli kimuloincn ja Pietari kaukana, ci häntä kuitenkaan siellä
fouluutettu, maikka aikomus aluksi olikin sellainen, maan hän
lähetettiin Viipurin kouluun, jossa opetuskieli oli ruotsi. Kai-
killa näillä kielillä hymälahjainen nuorukainen oppi tulemaan
toimeen ja edistyi ei ainoastaan kielitaidossaan, mutta muis-
f in suhden. Mutta kummaa ci ollut, että hän kasmaneena
noin fefaroisfa kielioloissa ci erittäin kiintynyt yhteenkään niistä.
Hänen ollessaan mähän toisella kymmenellä muuttimat'vanhemmat
pysymäisesti asumaan Kiiskilän howiin noin puolentoista penin-
kulman päässä SBiipuriSta. Siellä poika yhtä helposti perehtyi
suomenkieleen kun ennen oli tutustunut muihin, ja mikä tär-
keämpi, tämä kieli rupesi tuntumaan hänestä oikealle äitin-
kielelle, kosla se oli sen kansan kieli, jonka seassa hän asui
ja jonka hymälsi hänen tuli maikuttaa.

Wuonna 1863 tuli Krohn ylioppilaaksi, yliopistossa mi-
rinncct kansalliset riennot roetircät hänet ehdottomasti muka-
naan ja nuoruuden innolla hän päätti uhrata koko »voimansa
ja koko elämänsä oman kansansa, sen kirjallisuuden ja kielen

kohottamiseksi, SBaStuffia ja waikeuksia oli paljo. Moni hänen
yliovpilastomeristaan, joka hetkeksi oli ollut innostunut hänen
kanssansa, wäsyi ja laimeni, jopa joku kääntyi suorastaan wi-
hollisen leiriin. Mutta Krohn ei wäsynyt, ei horjahtanut, ci
katsonut omia 'etujaan, eikä niitä waikeuksia, jotka tiellä kohta-
siroat. Ia hän sai kuitenkin elää niin kauan, että näki nuo-
ruutensa unelmat toteutumaisillaan. Olipa siinä palkintoa kyllin!

Hän alussa tutit luonnontieteitä ja ajatteli lääkärin am-
mattia, mutta tuo suomenkielen kohottamista marten, johon hän
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oli antaunut, waati kielimiestä, ja hän sentähden pian hylkäsi
luonnontieteet ja rupesi suomenkielen tutkijaksi. Hedelmänä
hänen luonnontieteellisistä harrastuksistaan oli kuitenkin Stöck-
hardtin Kemian opin suomennos, joka Suomalaisen Kirjallisuu-
ben Seuran toimesta ilmestyi painosta rouonTia 1864 ja
pari wuosikymmcntä oli ainoa mahankin täydellisempi Kemian
esitys suomenkielellä. Hänen warsinainen kirjallinen waikutus-
alanfa oli kuitenkin toinen.

Wuonna 1860 ilmestyi painosta ensimäincn wuosikerta
„Mansikoita ja Mustikoita" nimistä kalenteria, jonka jotkut
sen ajan suomenmieliset muutamia nmosia yhdessä julkaisiwat,
ja johon oli painettu muutamia Krohnin tekemiä runonpätkiä ja
kertomussarja „Kuun tarinoita", joka on herättänyt paljo huo-
miota ja aikaa myöten tullut käännetyksi monelle kielelle. Se
oli Krohnin kirjallisen waikutuksen alku. Seuraamina rouofina
hän yhä usein sowitti ajatuksensa runonpuluun ja pari kertaa
julkaisikin niitä koottuina pieniin wihkoihin ; hänen kaikki siihen
asti julkaistut runoelmansa mihdoin ilmestyiroät painosta yh-
teen niteesen nipistettyinä muutamia nmosia sitten. Merkillisim-
piä hänen runoistaan oli maisteri-wihkiäisiin muonita 1873 sepi-
tetty runoelma, ja samoin Sawonlinncm juhlaa roarten kirjoi-
tettu runo wuonna 1875, Niihin arwokkaana liittyy wielä myös-
kin tähän kirjaan otettu juhlaruno Brahen kuwapatsasta pal-
jastettaessa, joka on wiimeincn, mikä hänen kädestään on lähtenyt.

Häncn runolliseen tuotteliaisuuteensa liittyy hänen toimensa
kääntäjänä. Suomenkieli oli iviclä »viljelemätön kaunokirjai-
lisella niinkuin muullakin alatta, mutta se oli kohotettama
simistyskielien wertaiseksi, )>lksi mälitappalc tämän tarkoituksen
faarouttamifetfi oli hywicn käännösten toimittaminen ulkomaan
parhaimpien tuotteiden mukaan, Sentähdcn Krohn paitsi muita
pienempiä teoksia käänsi useita Walter Skottin romaania suo-
menkielelle. Ia jotta kasrocnvalle nuorisollekin olisi jotain
lukemista tarjona, ilmestyimät useat lastenkirjat hänen toi-
mestaan suomalaisessa pumussa.

Suomalainen kirjallisuus kaikilla aloilla mielä kaipasi roil=
jelijoitä, Krohn kun näki puutteet ja tunsi kykenewansä hyö-
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dylliscen työhön monella eri alalla, ei malttanut säästää itseään
yhtäännc päin maan. Missä oli puute tuntumin, sinnepäin
kääntyi hänen lcrooton toimintahalunsn, Niin hän otti osaa
kirjallisuutemme ensimmäisen lnmeammanuuolciscn historiallisen
teoksen: „Kertomuksia ihmiskunnan historiasta" toimittamiseen
Samoin hän on kirjoittanut miisi osaa „Scrtomu!fia Suomen
historiasta" tehden osaisi warsinaisia historiallisia tutkimuksiakin
sitä matten. Biografisen nimikirjan toimittajiin hän myöskin
kuului.

Kotimaisen kirjallisuuden historia tämän sanan lamcimmassa
merkityksessä oli kuitenkin hänen »varsinainen alansa. Jo wuonnn
1862 julkaisi hän yliopistollisena wäitöskirjana suomen-

kielinen runollisuus ruotsimuallan aikana, ynnä kmvaclmia suo-
malaisuuden historiasta", jonka nojalla hän nimitettiin suomen-
kielen ja kirjallisuuden dosentiksi. Mutta masta paljoa myö-
hemmin hän sai tilaisuutta jatkamaan työtänsä tällä alalla. Hän
oli suunnitellut suomalaisen kirjallisuuden historiaa, jonka perus-
tukseksi hän tahtoi panna täydellisen esityksen kansanrunoudes-
tamme. Ainoastaan ensimmäinen oja tästä teoksesta ennätti
lopullisesti painosta malmiStua, se joka sisälsi esityksen Kalc-
malasta ja sellaisena on herättänyt paljo huomiota, ollen ensim-
mainen tieteen perustuksella tehty täydellinen esitys ja tutki-
mus tällä alatta, Krohn on siinä lausunut monta uutta ja
itsenäistä ajatusta ja sillä herättänyt eloon tutkimusintoa muis-
sakin, josta niidenkin tulee häntä kiittää, jotka cimät muuten
hywätsy hänen mielipiteitään, Kirjallisuuden historian jatkoa
ci ole painettu, mutta on »valmiiksi kirjoitettu, niin että tämä
tärkeä teos ei taruunne jäädä maillinaiseksi katkelmaksi, maan
miclä täydellisenä annetaan Suomen kansalle hänen perintö-
nään. Lunltamaoti ahkera kirjoittaja, jos hän olisi saanut elää,
olisi roiclä painettaissa lisännyt monta tietoa uusien tutkimus-
tensa hedelminä, mutta sellaisenaankin on se täyttämä hywin
tärkeän sijan kirjallisuudessamme.

Ei oHut kukaan niin perehtynyt Kalewalaan ja kaikkiin kansan-
runoutemme kokoelmiin, kuin lainmttu mahtaja. Hän sentähden
toimitti Lönnrotin kuoltua uuden Kantelettaren painoksen, aloitti
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Kalewalan toisintojen julkaisemista ja järjesteli siihen ainekset,
niin että jättäminen hänen seuraajillensa käy merraten helposti,

Ollen suomalaisen kielitieteen opettaja on hän silläkin erikois-
alalla julkaissut tutkimuksia, joista erittäin mainittakoon Viro-
lainen kielioppi, joka painettiin 1872.

Tässä ei ole paikka kertoa kaikkia mitä hän on painosta
julkaissut, mutta emme saisi täyttä käsitystä hänen merkityk-
sestään Suomen kansalle, jos emme roielä mainitsisi paria alaa,
joilla hän on »vaikuttanut. Sama harrastus, joka sai hänetkään-
täjäksi ja lapscnkirjallisuuttll toimittamaan, houkutteli häntä
kahdestikin sanomalehtimiehen uralle. Jo wuonna 1861 hän
rupesi toimittamaan „93Jaibcn ja Merien" takaa nimistä kuwa-
lehteä ja kun se elettyänsä ainoastaan puolikolmatta rouotta
lakkasi, ci hän wielä heittänyt tätä mielityötänsä, maan alkoi
taasen rouonna 1870 toimittaa waihtelewalla menestyksellä
„ Suomen kumalehtcä ", kunnes sekin kahdeksan rouotta elet-
tyänsä täytyi lakata. Tarkoitus oli silminnähtäwä. Hän tahtoi
kunnollisen kmvalehden kautta toljottaa suomenkieltä ja saa-
muttaa sille lukijoita niidenkin seassa, jotta lukemalla ainoastaan
ruotsinkielistä kirjallisuutta oliwat wieracmtua omastakansastansa.

Toinen erinomaisen tärkeä kirjallinen toimi oli hänelle
uskottu, kun hän kuului Suomen ra jafomi tea an, ja miten
hän tehtciwänsä siinä toimitti, siitä kertomat ihmettelyllä muut
saman komitean jäsenet. Ehdotus tosin roielä kirkolliskokouksessa
muutettiin ja parannettiin, mutta uusi wirsikirja saatiin hy-
mäksytyksi, maikka yleisesti yhteen aikaan luultiin, että ehdotus
kokonaan hyljättäisiin, ja niin [jumin ei olisi woinut käydä,
jos ei se ehdotus, mikä oli tarjona ja Krohnin tekemä, olisi
ollut hywin arwokas.

Kaikki, mikä edellisessä on kuwattu, todistan, cttä Krohn
oli warustettu runsailla lahjoilla moneen eri suuntaan. Hän
harrasti tieteitä ja hän olisi woinut nopeaan faarouttaa suurta
mainetta tieteen alalla, jos niin olisi tahtonut. Mutta hän
ci tehnyt työtä tieteen tähden, se olisi ollut liian kylmä teh-
täwä niin lämminsydämiselle miehelle kuin Krohn oli. Hän
ensi sijassa tahtoi auttaa niitä, jotka oliwat awun tarpeessa.
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Työ Suomen kansan hywäksi, suomcnkiclcn kohottamiseksi oli
sentähden aiman hänen luontonsa mukainen, siinä oli maiku-
tusala, jonka eteen hänestä kannatti moimiansa uhrata. Siihen
hän pani koko elämän intonsa, koko kykynsä, suuruuden, aina
etupäässä siinä työskennellen, missä puutteet oliroat suurim-
mat. Sentähden testi kauan, ennenkuin hän pääsi tilaisuu-
teen ryhtymään tärkeämpien tieteellisten tehtämien suorittami-seen, maikka sekin aika mihdoin tuli.

Hänen kansalliset ja tieteelliset pyrintönsä pian saattoi-
nmt hänen Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran yhteyteen.
Kaiten aikansa hän sitte pysyi tämän scuran uskollisena pal=
nielijänä, ollen muutamia muosia fen sihteerinäkin, jonkun ajan
myöskin sen maraesimichenä ja aina sen toimissa ahkeraan käy-
tettynä luottamusmiehenä. Kun Kansanmalistus seura perus-
tettiin, malittiin hän senkin toimikunnan jäseneksi, hoiti siinä-
kin muutamia muosia esimiehen mirkaa ja lähes kymmenen
touotta, eli kuolemaansa asti, tärkeätä rahastonhoitajan tointa.
Tätä seuraa marten on hän myöskin kirjoittanut „ Suomalaisen
mirsikirjan historian" ja „Suomen suku" nimiscn tumatcoksen,
jotta molemmat oroat cirwotkaita kirjallisuutemme lisiä.

Sama mieliala, joka saattoi Krohn'in nuorena liittymään
kansallisiin rientoihimme, toi hänet roanljempana miehenä rait-
tiusmicstcn riwiin. Hän huomasi pian että asia oli hymä, ja
häntä ei tyydyttänyt paljas niin sanoaksemme tieteellinen hy-
mäksnmislausunto, maan hän antautui sen aatteen palwcluksecn
kokonaan. Häntä ylipääten ci koskaan tyydyttänyt puolinai-
suus, kolonaan hän tahtoi olla mutana, koko sielullansa siinä
asiassa, minkä hän hywäksi tunnusti, ja niin tässäkin. Hän
tosin ci ollut tilaisuudessa, hänen muut monet toimensa sitä
cstiniät, tehokkaammalla lamalla ottaa osaa itse raittiustyöhön,
mutta hän oli itse ehdottomasti raitis ja tunnusti sillä tantoin
makuutuksensa elämällänsä, niin tässä tuin muissa kohdin.

3'a tuleeko meidän sitä ihmetellä. Kuuluuhan hänen per-
heensä myöskin ensimmäisiin siwistyncisin perhcisin maassamme,
jotka puhekielenään täyttimät suomenkieltä. Kaikissa töissään
ja toimissaan hän koetti toteuttaa, mitä hänen makuutuksensa
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sanoi oikeaksi. Hänen harras, »vilpitön, uskonnollinen mie-
lensä elämän maikeuksissa ohjasi oikein päin ja suoran, ystä-
mällisen luontonsa tantta hän teli kaikki ostamiksensa. Ei
ole suinkaan mähin kiitos, mitä hänestä saattaa sanoa, että
meidän katkerissa puolueoloissamme, jossa hänenkin asemani»
oli sclmästi merkitty, koitti, jyrkimmät »vastustajansa hänen
eläcssänsäkin, häntä aina kunnioituksella mainitsimat, Ia tui-
tenlaan älköön kukaan uskoko ettei hän osannut mielipahaansa
ilmoittaa, jos hän luuli huomaamansa jotain määryyttä, killoin
hän ei sääliä tuntenut, mutta samalla tamoin, jos hän huo-
masi tehneensä jollekin määrin, silloin hän oli »valmis heti
tarjoomaan täydellistä hymitystä.

Jonkunmoisella lcmottomuudella hän aina matkustcllessaan
piti erinomaista huolta papereistaan ja hänelle uskotuista ta-
waroista, ett'eiwät ne jonkun äkkinäisen tapaturman kautta
hämiäisi. Dli ikäänkuin joku acnvistus äkkinäisestä lopustansa,
Oli elokuun 28 päimä, hän oli maalla mielä elossa oleman
isänsä luona Kiiskilässä, mutta niteessä piammiten lähteä pois.
Silloin hän tapaturmasta purjehdusmatkalla horjahtni mennees-
tään jaennenkuin apua ennätti paikalle, oli meri hänet jo anastanut.

Me kaipaamme häntä sywästi, mutta hywin hän oli jär-
jestänyt maalliset asiansa ennen lähtöään, hywin oli hän muu-
tenkin hoitanut sitä rikasta leimiskää, joka hänelle oli uskottu
ja olkaamme sentähden iloiset että niinkin kauan saimme hänet
pitää.

Kansanmalistus-seuran juhlassa m, 1887 Iywäskylässä
lausui hän: „Oi Suomen kansa! Seiso sinä jaloin maassa,
kasin työssä, niinkuin maallinen kutsumuksesi sitä maatii, mutta
samalla kuitenkin pää pystyssä, silmin tähystcllen äärettömyy-
den amaruutta, jota on sinun oikea elementti]!. Edisty ma-
listuksessa, laama siwistytsessä, pysy lujasti niinkuin tähän asti
uskossasi - - siinä on elosi, siinä on onnesi, siinä kaikkesi kai-
kessa on!" Nämä sanat ilmaisemat hänen henkensä salaisuu-
den, niin hän omassa elämässään sowitti hengelliset ja maalliset
ja scntähden me hänen muistoansa siunauksella muistamme,

A. Gt.
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III. JuhanaAdrian Hahnsson.

Uuttera jakelpo työmies suomenkielisen kirjallisuuden alalla
oli myöskin Juhana Adrian Hahnsson. Hän oli Rau-
maila syntynyt maalisi. 4 p. 1834. ylioppilastutkinnon suo
ritcttuansa jatkoi hän yliopistossa lukujansa ja tuli to. 1860
maisteriksi. Sen jälkeen antautui hän laulunopettajan uralle,
ollen ensin Vaasassa ja Kokkolassa, kunnes hän 1871 muutti

Juhana Adrian Hahnsson.

Hämeenlinnaan, Viimemainitun kaupungin ruotsinkielisessä
oppilaitoksessa pysyi hän siksi, kun normalikoulu muutettiin sinne,
jolloin hän pääsi lakkautuspalkalle, oleskellen kuitenkin kuole-
maansa saakka samassa kaupungissa.

Koulutoimen ohessa, mutta marsinkin siitä erottuansa, työs-
kenteli Hahnsson uutterasti kirjallisella alalla, jossa hänellä
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mitä tunnolliseen ja tarkkaan työhön tulee, ei ole monta roer=
taiSta. Tutkimuksensa useista Länsi-Suomen pitäjäin kieli-
murteista on hän antanut Suomi-kirjaan, Hän on niinikään
suomentanut Melanderin oppikirjan keski-ajan historiassa sekä
Grimmin totisatuja ynnä laajatta tunnetun Te Foen kerto-
muffen „Oikean Robinson Crusocn elämästä", 1876 pidetyn
kirkolliskokouksen pöytäkirjat on hän myöskin kirjoittanut. Tär-
kein hänen töistään jäi kuitenkin festi--cräifcffi. Se oli suuri
Ruotsalais-Suomlllaincn Sanakirja, josta sangen kclmolliscsta
j» tarkkaan tehdystä teoksesta masta 2 miyfoa oli malmistu-
nut, kun kuolema hänen elämänsä langan katkasi £oufof. 9 p.

- Koko elämänsä hän oli roafaraa ja järjestystä rakastama
mies. Mielipiteiltään oli hän kansallismielinen ja sellaisena
hän muutamia muosia huolellisesti hoiti Kansanmalistus-scu-
ran asillmiestointll kotikaupungissaan. Missä hän luuli moi-
mansa kansallista asiaa edistää, siinä hän mielellään oli mu-
kana.

Mies, joka aitoinaan on ollut kielitieteen edustajia yli-
opistossamme, oli Niilo Abraham Onld en, jota oli synty-
nyt Mikkelin pitäjässä Toukok. 16 p. 1805; isä oli silloin
waratuomarina, W, 1821 tuli hän ylioppilaaksi ja 1827
maisteriksi. Nauhoihin kieliin, latinaan ja kreikkaan hän eten-
kin oli perehtynyt ja jo 1823 nimitettiinkin hän yliopiston
dosentiksi, W, 1834 kilpaili hän suuren runoilijamme Rune-
bergin kanssa eräästä ndjunktinwirasta yliopistosta, ©nlbén
sai miran ja Runeberg »vetäytyi yliopiston opettajatoimcsta
pois ja muutti Porwoosen, ©nlbén nimitettiin myöhemmin
1847 promessoriksi freifan kirjallisuudessa, jossa wirassa pysyi
ätna wuotcen 1866 asti, jolloin pyynnöstään sai eron. Suo-
men tiedeseuran toimittamis ja „ netoissa" setä yliopistollisissa
kirjoituksissa on biylden julaissut useita kirjallisia tuotteitaan;
erityistä huomiota ansaitsee se into, jolla hän koetti edistää
Suomen nuorta taidetta. Hän se oli, joka antoi ensimmäisen
suunnitelman Suomen taideyhdistyksen perustamiseksi ja sit-
temmin lämpimästi yhdistystä kannatti, Loppu-ikänsä mietti Gyl-
dem suurimmaksi osaksi Tukholmassa, poikansa, kuuluisan tähtien
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tutkijan, luona. Mainitussa kaupungissa hänen elämänsäkin
päättyi Helmikuun 28 p.

2)tiopi§ton palmeluksessa oli myöskin Aadolf Wilhelm
Wegelius eläissään toiminut. Tämä mcmhus, jonka elämän
lanka Syyskuun 2.-5 p:nä katkesi, oli jo miimc muosisadalla
syntynyt, nimittäin Maalisk, 9 pmä 1799, Turun yliopistoon
tuli hän 1815 ja suoritti siellä filos, kanditaattitutkinnou 182l
ja kahta muotta myöhemmin röhittiin hän filos, tohtoriksi.
Toimitettuansa sen jälkeen jonkun aikaa Wenäjän kielen opet-
tajan mirkaa Piirun katedraali-koulussa, nimitettiin Wcgelius
m, 1825 ylimääräiseksi konsistoorin amnnuensiksi ja 1828 mä-

kinaiseksi sauman toimeen. Sen jälkeen oli hän yliopiston sih-
teerinä mista 1829 ja 1840 nimitettiin hän yliopiston kam-
reeriksi, Wiimctsimainittua tointa hoiti hän 1850 asti, jolloin
sai eron wirastnan.

Wegeliulsen mailutus ei vajottu ylsin wirkansa toimiin,
maan tulee se muuallakin näkymiin. Hän oli näet yksi nii-
den innokkaiden miesten joukossa, jotka 1831 pcrnstimat Suo-
malaisen Kirjallisuuden Seuran, Olipa hän erästä toistakin
tieteellistä seuraa perustamassa, pro Fauna et Flora Fennica-
nimistä, jonka tarkoituksena on Suomen kaswi- ja eläinkuntaa
saada tutkituksi, Istäwänä ja kannattajana mainittiin hän
usein rakkaudella niiden piireissä jotka muosisatamme ensi puo-
liskolla ottimat ojaa hengelliseen hcrännäisyys-liikkecscn, jonka
suurta tärkeyttä nykyjään kaikki tunnustamat.

Ranuoin joku ulkomaalainen on osoittanut niin juurta har-
rastusta sellaisissa tutkimuksissa, jotka meidän kansaa koskemat,
itiin maltionemvos Wladimir Mninoff, jonka tähden tah-
domme häntäkin tässä muistella. Useilla tutkimuksilla on hän
»valaissut Wenäjällä asumain Tuomen sukukansojen muinaisuutta,
oloja ja tapoja. Suomeksikin on käännetty kaksi hänen tutki-
muksistaan: „Mordwanlansan häätapoja" ja „Mordwnnkan-
san lakitamoistll". A, ©enenin kirjoittama Suomen kielioppi
on hänen toimestaan niinikään ilmestynyt »venäjänkielellä,
omassa maassaan Mainoff nautti myöskin paljo armoa tiedc-
miehenä ja oli hän muun muassa Wenäjän maantieteellisen
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seuran edustajana Pariisin kansatieteellisessä näyttelyssä,
Useita muosia oli niainaja oleskellut meidän maassa, Helsin-
gissä oleman wenäläisen kymnaasin opettajana, mutta muu-
tama muosi sitten siirtyi hän Pietariin, jossa kuolemakin hänet
tapasi miehuutensa isässä Maaliskuun ii pmä.

Moni Suomen mies on suurimman osan maitutntsestaan
uhrannut oman pienen synnyinmaansa ulkopuolella, mutta kui-
tenkin tuottanut sille kunniaa. Niistä tahdomme ensin mai-
nita Kaarle Frans Gabriel von Haartmanin, Haart-
man syntyi Turussa joudit. 8 p. 1819; isä oli lääkäri, ja
miimein lääkintälaitosten päätirehtöri ; äiti taas oli suuren ru-
noilijan Frans Mikael Franzenin tytär. Tultuansa ylioppi-
laaksi 1836, sai Haartman maisteriseppeleen päähänsä niissä
suurissa wihkiäisissä, jotka yliopistomme piti m, 1840 200-
muotisen olemassa-olonsa muistoksi. Sen jätteen rupesi hän-
kin lukemaan lääketiedettä ja suoritti 1845 lisensiaattitutkinnon,
jonka jälteen hän mielä lisäsi tietojansa muutamia wuosia oles-
kelemalla useassa ulkomaan yliopistossa, Pietarissa, jossa al-
koi lääketoimensa, tuli hän pian huomatuksi setä hywien tieto-
jensa että myöskin hienon käytöksensä wuoksi, ,nän pääsi kei-
sarilliseen homiinkin. Suuriruhtinatar Maria Nikolajcmnan
lääkärinä oltuansa m:sta 1853, tuli hän itse keisari Aleksan-
der Il.scn henkilääkäriksi 1860, jossa pysyi aina 1875 asti.
Tällä ajalla saawutti Haartman suurta suosiota ja luottamusta
sekä hoivin että Wcnäjcin ylhäisten puolelta; monet armot ja
merkit tttlimat niinikään hänen osakseen. Niistä mainittakoon
slllancumoksen armo ja nimi. Äsken mainittuna wuonna pyysi
hän tiwuloisuutensa wuoksi eroa wirastaan, jonka saikin. Sen
jälkeen asettui hän Smeitsin Vuorimaahan asumaan, jossa hän

rakennutti itselleen humilan, jolle antoi suomenkielisen nimen:
Rauhalinna, Waikka Haartman eleli roieraalfa maalla, py-
syi kotimaa kuitenkin aina hänen mielessään; sen oloja hän
innokkaasti seurasi; sitä muisti hän testamcntissaankin, hän
määräsi näet, että hänen suuri taululotoclmansa tulisi Suo-
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men taideyhdistyksen omaksi. Rauhalinnan hmuilassa sammui
hänen elämänsä Toutok, ! p.

Kaukana synnyinmaastaan ro e i kuolema niinikään taiteilija
Nladimir Swertschkoffin, Twertschkoff syntyi forotifan
kaupungissa marrast, 4 p. 18:2]. Hänen isänsä oli kenraali-
majuri Dmitri Twertschkoff, äiti taas kuului lacnischein laa-
jaan sukuun. Ensiksi oli poikakin aijottu soturiksi ja palweli-
fin jo upseerina w,teen 1 «42, jolloin otti itä eron. Hän

Wladimir Swertschkoff.

antautui sen jälteen kokonaan maalaustaiteen alalle, johon jo
aikaisin oli osottanut taipumusta. Nuoruudessa Turussa oles-
kellessaan sekä sittemmin Helsingissä sai hän ensimmäisen ope-
tuksensa, jota jatkoi Pietarin taideakatemiassa, 1844 lähti
®roertfd)foff Roomaan, jossa hän roiipyi kaksi nmotta. Ol-
tuansa jonkun aitaa sen jälkeen kotimaassaan, lähti hän Mun-
cheniin, jossa hän silloisen Wenäjan keisarin Nikolain tähden
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joutui kaksintaisteluun, faaiouttacn sen kautta mastamainitun
keisarin sekä hänen poikansalin Aleksanteri Ilisen suurta suo-
siota, Sotamnosina 1834-55 oleskeli hän taas Suomessa
ja maalasi useita fotamaalauffia ja muotokuwia, jotka löyty-
mät keisarillisessa palatsissa Helsingissä, xHntoipa (jän wielä
suuren Kuvateoksenkin- tumia sodasta Suomessa 1854. Saa-
tuansa 1856 Pietarin akatemian suuren kultamitalin ja sa-massa kuuden wuodcu matkarahan, lähti Smcrtfdjtoff taas opin-
tojansa jatkamaan, oleskellen etupäässä taiteen marsinaisissa
pääpaikoissa Munchenissä ja Pariisissa, Viimemainitussa kau-
pungissa hän työskenteli jonkun aikaa mainion taiteilijan Lon-
tourin johdolla, W, 1862 asettui mainaja asumaan lähelle
Miincheniä ja 1867 perusti hän siellä tehtaan lasimaalausta
marteu. Nämä maalaukset saawuttiwat pian suuren maineen
ja tilattiin niitä laajalti Pietariin, Berliniin jaLontoosen sekä
kirkkoja että muitakin komeita rakennuksia somistamaan, Ta-
mataan niitä meidänkin maassa, nimittäin Turun tuomiokir-
kossa. Wiimemainittu kaupunki, jossa Swertschkoff oli nuo-
ruutensa ajan mieltänyt, pysyi hänellä aina rakkaassa muis-
tossa, ja sen wuoksi täydessään 1868 siellä, päätti hän entis-
ten ystäwiensä seurassa lahjoittaa sille nuot komeat maalauk-
set, jotka siellä löytyivät. Loistama ja ihaua on todellakin se
tuma, joka niin nimitetyssä Kankaisten kuorin ikkunoissa tumaa
Katarina Maununtytärtä kruunuansa poislaskemassa, Tawas-
tien hantakuoriin, jonka alle on haudattuna useita Suomen
etewimmistä miehistä, lahjoitti hän maalauksia, joista toinen
tumaa Kristusta ristinpuussa, toinen taas Kustaa Aadolfia
mainion soturin Emert Hornin kuolimvuoteen miereSfä. Wie-
läpä Ttälhandsken feta Tottin kuorien maalauksetkin omat hä-
nen lahjoittamiansa. Suomen taideyhdistys ja taideteollisuus-
yhdistyskin on saanut samalta mainajalta useita lahjoja, -

Niimeisinä aikoinaan Swertschkoff etupäässä oleskeli Florensin
kaupungissa Italiassa, jossa kuolemakin hänet tapasi Heinäk.
14 p:nä.

Ihteydessä Swertschkoffin kanssa tahdomme mainita muu-
tamia muitakin taiteen harrastajia, Wanhin näistä oli Irjö
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Aukusti Cajanus, jolaToukok. 1 p. 1832 syntyi Suomen pohjoi-
simmassa kaupungissa Torniossa. Suoritettuansa ylioppilastut-
kiuuou rupesi hän maanmittaustaitoon kuulumia aineita harras-
tamaan ja tuli 1830 maanmittausylihallitutscen auskultantiksi.
1854 kohosi hän maamnittaulsen ja metsähoidon insinööriksi
ja 1878 marapäällitötsi numnmittausylihallituksessa. Wirkatoi
mensa ohessa harrasti Kajanus numlaustaidctta, ja on painosta
toimittanut fumatcoffen: Suomen krcimi-ivapaaherra-ja aatelia
sutlijeu maatunat, jota painosta ilmestyi 1843; ja lisämihto
siihen 1882. Huhtikuun 29 pmä tattesi hänen elämän (an

kansa.
Soitannon harrastajana oli Artur Tegener tunnettu.

Wioliniu soitossa (jän marsinkin oli edistynyt. Hän oli syn-
tynyt 1850 ja oli nuorempana ollut osallisena suurcnlaisessa
isänsä omistamassa kauppaliikkeessä. W. 1871 nimitettiin
Tegener alankomaiden »varakonsuliksi ja miimeisct aikansa mietti
!>än ostamassaan nmakartanossn Pohjan pitäjässä. Hän kuoli
7 p. Huhtikuuta.

SBielö nuorempana sammui Agaton Reinh olmin elä-
mä Joulut. 11 P- 188?, Hän oli syntynyt 1857, mutta oli jo
ennättänyt osoittamaan yywää tylyänsä piirustuksen alalla, 2i*ai=
naja oli tehnyt pitkiä matkustuksia sekä omassa maassa Pirk-
kalan kihlakunnassa, että Nenäjällätin asumien Suomalaisten
kesken yhdessä tohtori 31. O. Heikelin kanssa. W. 1880 mat=
tnstimat he Wenäjän Karjalassa ja 1884 Itä-Wcnäjällä asti.
kiellä piirusti hän esineitä, muototnmia y, m., joista saattaa
saada hymäu täsil»tsen jutulaio lansojennne oloista ja tantoista.
kahtena nnime tesänä kulli hän maisteri (i, "Jterroanberin
fanöfa meidän testi-aikaisien tirttojemme tumia ia taidetta tut=
timavsa. Kansanmalistus-scura kaipaa hänessä armofasta aut-
tajaa, jonfa taitamaan kynään se usein on tarmittaissa tur-
mannut. Useinnnat Kalenterimme kanfikumista ynnä monet sel-
laiset piirustukset uiissä, joihin taiteilijan aistia oli tarpeen,
omat hänen kynistänsä lähteneet, ja samoin paras oja „Kausan-
latujen" ja „Kultalan" kumista. Harmat meidän taiteilijoista
omat harjoittaneet sellaisten pienoisknmain tekoa, joidenka mu-
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taan puupiirrokset tehdään. Hän oli tähän todellisesti kansan-
tajuiseen taiteeuhaaraan mieltynyt, mutta wastaiset ulkonaiset
olot ja alkama kiwuloisnus tekiwät esteitä häne» edistymiselleen,
Ennenkuin hän oli ennättänyt toteuttaa suuria toiioeita, joita
häneen jo aikaisin oli asetettu, tuoleina hänen elämänsä lopetti
hänen ollessaan ivasta Wmen uniode» isässä. Joulut, 11 p.
1887,

Kaarle .«nolaa syntyi L832; isä oli Tuo-
men miimeiuen laamanni, jota tuoli talsi muotia sitte, »u
juitettuansll Helsingin yliopistossa lukuja mateen 1856, jätti
hän kotimaansa ja oleskeli ullomailla, etupäässä Nuotsissa,
Muutamissa ruotsiksi laäuuetyiysä suomalaisissa runoissa sekä
altnpcräisissätin tulee kyllä esille, että hauella oli hymät lahjat
ja taipumus runouteen, 38. 1865 oli hän ;)iuotfisfa ilmes-
tymän tumatehdcn „9Rn illustrerad iibniug"in toimittaja ja on
hän antanut kirjoituksia eri aineista useampiin päimälchtiinkin
Marraskuun 8 p. 1887 sammui hänen elämänsä Tanskan
päälanpuugissa.

Ratennustaiteeu alallakin on Tuomi wiime muoden ku-
luessa menettänyt taksi etäwää miestä: Konstantin >iije
(effin ja Kaarlo Juhana Fredrik von Heidckenin,

Edellinen näistä syntyi Helsingissä 1834, suoritti yli
oppilastutkinnon 1852, mutta antautui sm jälkeen äsken mai-
nitulle alalle, ollen muun nuiassa nosta 1869 nlim. arlki-
tcttina yleisten rakennusten ylihallituksessa ja mihdoin 1875
tuli hän samun ylihallituksen ensimmäiseksi arkkitehdiksi, oltuansa
sitä ennen senaatin määräyksestä lääninratennmötonttorin esi-
miehenä Mikkelissä - Hän oli matkustellut paljon ulkomailla,
marsinkin Ranstaasa ja Italiassa oppiansa laajentamassa. Useita
komeita rakennuksia löytyy meillä mnistuttamassa waiuajan
hywää kauneuden aistia, Sitoneen kirkkoon maamme eri osissa
on hän piirustuksia malmistanut; luopion uusi lääninhalli-
tuksen ratennns on myöskin saanut häneltä laamansa, puhu
mattakaan monista uljaista ja maukkaista ratennulsisla pää-
kaupungissa, Sama mies oli niinikään johtamassa Olannn
linnan uudistustyötä, jota mitä suurimmalla huolella ja tai-
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bolla on suoritettu, Helsingissä oli hänellä miime muosina
rakennuskonttori, jossa sangen suuressa määrässä piirustuksia
malmistcttiin eri ojiin maatamme. Jo k 886 sai hän eronsa
ratennnsylihallitntsen ensimmäisen arkkitehti» toimesta, mutia

konttoriansa hän johti kuolemaansa asti Tammik, 25 p.
.vK'ibefeu muutti Suomeen masta miehuutensa ijässä t «,'>,';

ja talsi touotta jen jälkeen tuli hän Suomen alamaiseksi, Hän
oli Tukholmassa syntynyt 183:2, ja samassa tanpnmnssa
saanut oppinsatin, Asken mainittuna muonna tuli hän Porin
tanpnngin arkkitehdiksi, !B<i,', nimitettiin hän Turkuun saman
laiseen toimeen, oltuansa sillä wälin 7 touotta Helsinssissä yk-
sityisenä arkkitehtinä; 1867 pääsi hän toiseksi arkkitehdiksi yleis-
ten rakennusten ylihallituksessa ja seuraamana muonna Turun
lääninralennustonttorin esimieheksi, jotta molemmat miimetsi
mainitut toimet hänellä oli kuollessaan Maalisk, 27 p. -

Heidekenin tekemien piirustusten mutaan tehdyistä rakennuksista
mainittakoon Porin timitirlko, joka hänen johdollaan rakennet-
tiinkin, Jurtin uusi teaterihuone on myöskin hänen kamuansa
mnkaan ja johtonsa alla syntynyt.

Siirtykäännne nyi seuraamaan miitatemiehen jälkiä n>al=
tiomme ja maamme nnrtamiehistöön! Täälläkin on moni kaa-
tunut miime muodcn tullicssa päinnilyönsä päätettyään. En-
siksi näistä tahdomme mainita ministeri-maltiosihteerimme wa
paaherra Teodor Bruunin,

Kun Suomi muosisatammc alussa korotettiin „ kansakuntien
joukkoon" ja sai oman hallituksensa muodostetuksi, asetettiin
Suuriruhtinaan läheisyyteen Pietariin mies, jonka toimena oli
esitellä niitä asioita, jotta tarmitsimat hänen majesteettinsa wah-
loisitusta, Hallitsijan etäisyys sen teki tarpeelliseksi. Ensiksi
oli Ncnäjän kansleri Mikael Speransti Suomenkin asioita
esittämässä, mutta tun hänen täytyi monien muiden tointensa
ohessa pitää wiimeksi mainittuja simu-asiana, huomautti hän
keisari Aleksanteri I:stä siitä, että Suomenmaa oli maltio, eitä
sitä siis käynyt hallitseminen simumennen muiden töiden rin-
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nalln. Seurauksena tuosta oli, että w, 1811 asetettiin eri-
tyinen esittelijä Suomen asioita marten setä komitea, jota en-
sin tarkasti ja walmisti csitcltäwät asiat, (insiinnmisetsi inaltio-
sihtccriksi, niinkuin tuota korkeata wirtamiestä ensi aikoina ni-
mitettiin, tuli Robert Henrit Rehbinder, sama niien, joka jo
aikaisemmin oli ollut Speranstin apulaisena, Tuonsa tärtcänsäasemansa on aina ollut sen jälteen snoinalaisia miehiä, sillä

Teodor Bruun,

Aleksanteri 1 lupasi nimenomaan että hän aina suomalaisinta
nimittäisi ministeriwaltiosihteerin, samoin tuin toinitean jäse
netkin. Äsken mainittu mahtaja oli neljän järjestyksessä.

Teodor Bruun syntyi Toutolnun 18 p, 1821 Hamina»
kaupungissa, jossa hänen isänsä oli kaupuaneuwoksena, Kas-
matustaan ei Bruun saanut Tuomessa, maan jo nuorena lä-
hetettiin hän Pietariin Jouluun ja jatkoi sittemmin opintojaan
Pietarin yliopistossa, suoriteltuansa lainopin kandidaattina
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linnon, rupesi hän 1814 mirla-uralle, niinikään Venäjällä, ja
kohosi siellä nopeasti korkeimpiin armoihin asti, W, 1856
tai hän maltioneumolsen ja 1868 salaneumokscn nimen ja ar-
mon, 3s. 187'2 tuli hän apulaispäälliköksi keisarin kanslian
toiseen osastoon, oltuaan jo sitä ennen famasfa toimessa mir-
laa tekemänä, Narsinaisen mirlatoimensa ohessa käytet-
tiin kruunia useihin mnihinkin toimiin, toeta hänen ty-
lynsä ja taitonsa oliwat hymälsi tunnetut. Tahdomme mai-
nita, että hän esim. oli jäsenenä eräässä komiteassa, joka tar=
fasti SulgaariaHe ehdotettua perustuslakia sekä eräässä toisessa,
joka teki ehdotuksen, kuinka kunnallishallitus oli Puolan kau-
pungeissa järjestettäwä, V, 1862 määrättiin-Brnun Pieta-
rin emanleelis-lntcrilaisen konsistoorin esimieheksi sekä 1880
samaan asemaan Venäjän emankeelis-luterilaiseen ylikonsis-
tooriin.

Niinkuin mainitfemistammc tiedoista näkyy, oli Brnun,
maikka Tuomessa syntynyt, kokonaan antautunut Venäjän pal-
melulseen ja lnluttannt siellä miehuutensa parhaimman ijän,
Wasta m, 1881 hän ryhtyi oman maansa palmelulscen. Sil-
loin määrättiin hän roapaafyerra Ttjernioall-Valleenin jälteen
nnnistcrimaltiosihteeritsi, jossa toimessa oli kuolemaansa asti,
Samatta kertaa hän niinikään määrättiin yliopiston mirtaa-
tetcmätsi kansleriksi ja sen kautta yliopistomme korkein johto
tuli niinikään seitsemän muodcn ajan olemaan hänen käsissään,
Jo tätä ennen oli Bruun ro. 1863 korotettu suomalaiseen
aalelissäätyyn ja 1883 törötettiin hän roapaatjerraffi.

"kruunin suurta kykyä ja taitoa osoittaa jo sc seikka, että
hän saattoi omien ansioidensa nojassa kohota wnltakunnan
korkeimpiin armoihin; suuri suku ci hänelle ollut apuna. Mutta
oleskellen kotimaan rajojen ulkopuolella ja palmellessaan Ve
näjän roaltafuntaa, perehtyi hän siellä moimassa olemiin lakiin
ja tapoihin siihen määrään, että kun hän jo »annana mie-
henä pantiin edustamaan isänmaatansa hallitsijan luona, oli
hänen maitea täydellisesti ymmärtää niitä, joidenka asioita hä-
nen oli matroominen. Vaikka kaikkialla oltiin makuutettuna
hänen rehellisestä ja hymästä tahdosta, jolla hän synnyin-

197



maansa parasta tarkoitti, syntyi kuitenkin toisinaan erimieli-
syyttä, ja tyytymättömyyttä siitä lamasta, millä hän näytti
käsittämän asemansa ja suhteensa kotimaiseen hallitukseen, Muis-
taminen on kuitenkin että miimc muosina karttuma kimuloisuus
teki hänelle mahdottomaksi niin täsmällisesti hoitaa tärkeitä teh-
täroiänjä, kuin itse olisi suonut, ja sen ohessa on niiden toi-
mien luonto, jotka hänen käsiinsä oli uskottu, sellainen, että masta
myöhempi aika pääsee tilaisuuteen saamaan tarkempaa selkoa
mitä hän sai aitaan ja mitä hänen oli mahdollista saada ai-
laan monessa tärkeimmistä hänelle uskotuista tehtämistä,
yliopiston mirtaa tekemänä kanslerina koetti "-Bruun edistää
opettajamoimie» lisäämistä lainopilliseen tiedekuntaan. Se tiede
siis, jota hän itsekin oli tutkinut, oli hänen lähimpänä huole-nansa.

Wiimc kesänä oli Bruun Krimin niemen lauhkeammassa
ilmanalassa termeyttään etsimässä, jonka jälkeen asettui Hami-
nan kaupungin lähellä olemalle Summa-nimiselle maatilalleen.
Täällä kuolema hänet tapasi syyskuun •'> p.

kaipauksella warmaankin moni Rämeen läänin asukas muis-
telee äskettäin Tuonen tumille muuttanutta knmernööriänsä
Edward Reinhold von Ämmondtia, Läänin asut-
faat oliwat tottuneet pitämään tätä korkeinta halliutomiestään
rehellisenä, toimeliaana ja lääninsä parasta tarkoittamana joh-
tajana, Mtämällisellä kohtelullaan faaroutti hän kansan suosion
ja luottamuksen itselleen. Toimissaan hän aina katsoi maansa
etua. Etenkin hän harrasti paremman rakennusjärjestyksen
aikaansaamista Hämeen maalaiskylissä, komitea asetettiinkin
sitä matten Ammondtin esityksestä, jossa hän itse oli esimiehenä.

3(mmonbt syntyi 183-2 Pietarissa! isänsä oli kcnraaliluut-
nautti, Poikakin antautui sotapalmelulsecn, Läpikäytyänsä Ha-
minan kadettikoulun, palroeli hän ensin Suomen kaartissa,
sitten 1865 siirrettiin hän siwusajutantitsi ja mäliaikaisesti
Hänen Majesteettinsa seurueesen, Palmcltuansa moniaita muo-
sia Wenäjällä, palasi älmmonbt ewerstinä w, 1874 taas
kotimaahansa. Silloin oli hän määrätty Mikkelin läänin ro. t,

maaherraksi. Tästä toimesta muutti hän kuitenkin jo m, 18/ii
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Hameen läänin tumcruööritsi, saatuansa mähää ennen kenraali-
majurin armon. Monta funniamertfiä sai Ämmondt niinikään
sotilasurallaan.

kauemman aitaa sairastettuansa, sammui hänen elämänsä
lotat, 28 p, 1887. Nanha häiden tonnillensa!

Uutteran ja iällään mirkamiehen menetti maamme se-
naattori Mustaa srebrif Gejtelin kuoleman lautta miime
tammikuun !> p.

vainaja syntyi hattulan pitäjässä iv, 18:21, tuli yliop-
pilaaksi 1841, sonta jälteen hän rupesi lakitiedettä lukemaan.
Tutkinnot yliopistossa suoritettuansa, tuli föejtcl auskultantiksi
Surun homioiteuteeu 1844, setä 184? niitit, topistitsi senaa-
tin oiteusosastoon, W, 1848 annettiin hänelle maratuomarin
armoninu ja seuraamana muorina pääsi hän Turkuun mara-
lääninsihteeriksi tullin ylijohtokuntaan 1856 ja 1850 läänin-
sihteeriksi Turkuun, Viimemainitussa toimessa oli hän aina

1 874 asti, jolloin hän kutsuttiin scnaattimme oitcusosaston jä-
seneksi. Tässä toimessa hän oli 11 ontotta. N, 188,', ta-
pahtuneessa senaattorien maihdokscssa pyysi ©ejtel eron toi-
mestaan, johon suostuttiinkin, Viimeiset muotensa eli hän
Turussa, jossa kuolemakin hänet äkkiarmaamatta tapasi.

Turun hoivioiteus on miime muoden kuluessa kadottauut
talsi etemää ja tarkkaa »virkamiestä, nimittäin Kaarle .Uris
tian Tjörosiu ja Ärans Edward Trappi», Edelliinn
näillä syntyi Uudessakaupungissa Tyyst, 1 p, 1839, tuli 1859
»lioppilaatsi ja jo kolme muotta fen jälleen suoritti hän tuo-
maritutkinnon ja palmcltucmsa melkein kaiten aitansa Turun
homioikcudessa, nimitettiin hän 87,', siinä asessoriksi.

3jörosin maitutus ci rajoittunut ytsinoniaan nurkansa toi-
miin. Hänen itsenäinen katsantotapansa ja tarita arivoste-
lunfo päimän tärkeissä kysymyksissä teki hänet sopimaksi yleis
tcn asioiden käyttelyyn, W, 1872 roaltiopäiroillä oli Sjo-
ros porivnrissäädyssä fi;ntnmäfaupunfiaufa edustamassa, jol-
loin hänen roaitutuffenfa oli marsinkin tärkeä merilatimnlio-
tunnassa. Meidän uusi merilaki on suureksi osaksi hänen an-
fiolfeen luettanut. ,yän oli niinikään jäsenenä toimitusmalio-
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kunnassa ja myöhemmin on hän ollut useissa toimituskuunissa,
joita hallitus on lakia ja asetuksia korjaamaan asettanut, Ih-
dcssä homioiteudcn asessori S. V, Sulinin kanssa julkaisi hän
ruotsiksi painoisen 1734 muoden lakikirjasta, johon myöskin
oli moimassa olemat myöhemmin tulleet asetukset liitetyt.

Kiwulloisuutcnsa tähden hän 1886 pyysi eron homioiteu
desta ja oli sittemmin yhdyspankin tirehtöörinä Turussa, kun-
nes siitäkin miime muoden lopulla luopui, Kuolema hänen
elämän langan katkasi roiimc Elokuun 21 p.

karttana ja tunnollisena lain tapttäjänä mainitaan Trap-
piakin, jonka kuolema korjasi muutamaa miittoa aikaisemmin,
nimittäin Hcinäk, 27 p. -- Hän syntyi Turussa 1835 ja tuli
1854 ylioppilaaksi. Tuomaritutkinnon 1859 suoritettuansa
istui 2rapp maaseudulla kihlakunnanoikeuden puheenjohtajana
useilla käräjillä, kunnes 1863 tuli howioikeutcen, jossa tutti
laitti roirta=astcet kanslistista alkaen, W. 1873 yleni hän
assessoriksi sekä roiljboin 1881 homioikcudenneumokscksi.

Henrik Juhana Järnefelt oli kuollessaan 75 wuo-
tias ja hänestä mainitaan, ettei hän päiwääkään roirlaroa=
pautta ollut nauttinut, - - Mioppilastutkinnon 1834 suoritet-
tuansa, rupesi hän 1838 maanmittarin töihin ja määrättiin ro.
1872 tääninmaainnittariffi Viipurin lääniin, jossa toimessa
oli kuolemaansa asti (ilot. 20 p.

Suomen papisto, on miimc rouobcn kuluessa menettänyt
usean uskollisen paimenen. "Itäistä tahdomme lukijamme huo-
mioon ensiksi jaattaa miehen, joka pitkällä clinajaltaan »vaikutti
uutteralla ja innokkaalla toimellaan oman warsinaiscn työpii-
rinsä ulkopuolellekin. kartoitamme Klemens Juhana Ga-
briel Sireliusta,

Wainaja syntyi Kaawissa 1818, Suoritettuansa koulun
oppimäärän tuli hän yliopistoon opintojaan jatkaman» ro. 1838,
ja suoritti siellä filosofian kandidaattitutkinnon ro. 1846, jonka
jälkeen hän seuraaman muoden maistcrimihkiäisissä sai seppe-
leen ohimoillensa. Tähän hän ei kuitenkaan jättänyt opinto»
jaan, maan ryhtyi heti suurella ahkeruudella jumaluusoppia
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tutkimaan ja suoritti jo 1847 papintutkinnon korkeimmalla armo-
lauseella, Saman muoden lopulla lähti Sirelius Kronstadtiin
kirkkoherran apulaiseksi; nxsta 185!', alkaen oli hän samassaasemassa Pietarin suomalaisessa seurakunnassa, Kolme wuottn
Pietarissa oltuna», siirtyi hän taas Helsinkiin, koska oli mää-
rätty Suomeen sijoitetussa Wenäjän sotawäcssä palwelewain
luterilaisten saarnaajaksi ja ivasta 1857 kuului myöskin Wc-

Klemens Gabriel Sirelius.

näjän mcriwäessä olcwain luterilaisten sielunhoito hänelle.
Näissä nnroissa, jolloin autteli myöskin Helsingin pappeja,
pysyi hän aina 1865 asti. Sillä rottiin oli Sirelius ryhty-
nyt toimimaan erään asian hywätsi, joka siihen aikaan Suo-messa oli aiman uusi ja omansa herättämään toisella puolella
innokasta kannatusta, toisella epäilystä ja umstustamista,
Wuonna 1859 perustettiin Suomessa seura pakanalähetystä
warten, ja siinä Sireliukselle awautui uusi wnikutusnla. Muualta
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oli kristinuskon mato Tuomeen tuotu ja meidän kansamme
melmollisuus oli osoittaa siitä kiitollisuutta puolestansa leivit-
tämällä samaa totuutta niille kansoille, jotka eimät mielet ole
tulleet sen osallisuuteen. Tältä kannalta Sirelius käsitti asian
ja kun muonna 18»i2 seuran toimesta erityinen opetuslaitos
lähetyssaarnaajien malmiotusta marten aroattiin Helsingissä,
tuli Sirelius tämän koulun opettajaksi ja sai pari muotta myö-
hemmin koulun johdon kokonaan haltuunsa. Voidaksensa kolo
»aan antautua tälle työ-alalle hän 18»,,', crosi siitä pappia
mirasta sotamäcssä, mitä hänellä siihen asti oli ollut, mutta
sai saman miran takaisin m, 18? jolloin lonina supistettiin
ja ajateltiin se» lakkauttamista, kun seuran kaikki marat tar=
raittiin koulusta päästettyjen lähetyssaarnaajien ylläpitämiseksi
siinä pakanamaansa., Afrikassa, jonne heitä oli lähetetty, Lä-
hetystoulun opettajana Sirelius myöskin hoiti Suomen Lähe-
tyssanomien toimitusta ram. 1802—1876, jonka ohessa hän
piti huolta saman seuran muistakin painatustoimista, käänsi
ja mukaili joukon lähetyskcrtomulsia ja muita sitä ainetta kos-

kemia kirjasia ja ylipäätcn oli se, jonka toimeliaisuudesta tä-
män suureksi kaswancen seuran menestys etupäässä riippui.
£ä{jety§afioi§fa hän myös fämi useita kertoja Ruotsissa, Tans-
kassa, Saksassa ja Tmeitsissä,

Riutta sitte kun koulu oli lakkautettu ja muut yksityiset
asiat tekimät suotaivaksi hänelle, warmeiuman taloudellisen kan-
nan kuin mitä sillä hetkellä lähetystoimi näytti tarpoman, hän
hali loakinaisen pappiswiran ja pääsi ra. l «<'> Älitkeliu kirkko-
herraksi, jossa mirassa hän pysyi kuolemaansa asti. Luonteel-
taan hän oli ystämällincn ja matama, jakoetti aina tuunokkaasti
elämässään toteuttaa sisällistä inakuutustansa, Manen pitkä
päimätyönsä loppui fuoteman kautta 2'l p, raiime Heinäkuuta,

HcgesippuZ öippofntus Hjcrpellä oli armolas sija
pappeimmc joukossa. Hän oli tunnettu innokkaana ja taitamana
saarnamiehenä, Telmästi ja yksinkertaisesti saattoi hän op-
piansa esitellä, ja sen kautta kuulijoihinsa tehokkaasti maikut-
taa. Hjerpe oli syntynyt Nahdon kappelissa L 831, tuli 1855
ylioppilaaksi ja jo taksi wuotta fen jälkeen uusittiin hän pa=
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piksi, Oltuansa kappalaisena Angelniemcssa, Rantamäellä ja
Sauwossa, tuli hän karttelin kirkkoherraksi ro. 1879, josta
siirtyi 1885 Sauwoon, Viimemainitussa seurakunnassa py-
syi hän siksi kun kuolema hänet saattoi toiseen elämään Maa-
liskuun 10 p.

Samana nmonna kuin Hjerpe, oli Albert Aukusti Lind-
bohmlin syntynyt, Moppilastutkinnon suoritettuansa 1849,
roudittiin hän papiksi 1853, Oltuansa pnppistoimcssa eri pai-
koissa, tuli hän kotipitäjäänsä Viitasaarelle kappalaiseksi L866,
josta hän 18H8 muutti kirkkoherraksi Jämsään, Vsta 1879
oli hän Jämsän rowastikunnan lääninrowastina kuolemaansa
asti Joulnk. 29 pxmn 1887.

Ruijana Leonard Gummerus oli maamme papiston
roanfjimpia jäseniä. Hän oli syntynyt jo Ruotsin mallan ai-
tana m, 1801 Piippolassa, V, 1821 suoritti hän ylioppi-
lastutkinnon ja kolme wuotta myöhemmin nuijittiin hän papiksi,
Xiappalaiseksi Pyhäjärwellc tuli Gummerus 1847' ja kirkko-
herraksi Siikajoelle 1860. Vsta 1870 oli hän myöskin Raa-
hen rowastikunnan lääninronmstina, Niime Tammik, 26 p.
sammui hänen elämänsä.

Elok, 28 pmä katkasi kuolema niinikään Kiwcnnawan kirkko-
herran Johannes Hertzin elämän langon, Hän oli syn-
tynyt Muolaassa 1823, tuli 18 11 ylioppilaaksi ja nuijittiin
1845 papiksi. ©en jälkeen toimitti hän papin wirlaa useassav"stä=Suomcn seurakunnassa, pääsi I H sfi Rautjäriuelle kappa-

laiseksi, ja 1860 faman seriratunium kirkkoherraksi, yhdeksän
muotta myöhemmin tuli hän ttiroennaroan kirkkoherraksi.

Z)hteydcssä seuraknntien opettajien kanssa tahdomme mai-
nita muutaman opettajan, joka maamme nuorison tasmatuksessa
ja opettamisessa on woimnnsa ja toimensa uhrannut.

Mi sellainenoli inallilaitoksen johtaja Edla Emilia Idman,
jota wuosi takaperin päätti elämänsä uran ja joka kelpaa esimerkiksi
oikeasta nmlliopettajasta. Hän oli syntynyt Elok, 2 p. 1834
Pietarsaaren kanpungissa, missä isä, Pietari Idman, aikoinaan
oli merikapteeni, „@mmi" Idman oli simiynsä ja kaswatntsensa
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puolesta umpi-ruotslllllincn, eikä ollut alkuaan saanut muuta
opetusta, luin mitä hän hywicn luonnonlahjainsa amulla oli
kotosellaan itsellensä hankkinut, -Kasta puolimälissä kolmatta-
kymmentä ollessaan, hän rupesi suomenkieltä oppimaan, ensin
Irjo Kostisen ja sitten Csfar 33tomftcbt'in johdolla. Hänen"
käytännöllinen taitonsa siinä kielessä oli mielä marsin mailli-

Emilia Idman.

nainen, kun Iymäskylän seminaari aioattiin syksyllä 1863 ja
neiti Idman koetteelsi ivastaan otettiin tähän uuteen laitokseen.
Hänen erinomainen jäntcwyytcnsä, hywäpäisyytensä ja ahke-
ruutensa kuitenkin maikuttinmt, että hän ennen pitkää oli ko-
honnut seminaarin eteminnnäksi oppilaaksi, ja semmoisena hän
sai seminaarista erotodistuksensa kesällä 1867. Seuraamana
syksynä hän tuli opettajattareksi Wartauden ruukin kansakouluun,
josta kolme «tuotta myöhemmin siirtyi samanlaiseen unikaan
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Joroisiin, Vihdoin ro. 1873, jolloin uuteen ruotsinkieliseen
nais-seminaariin Tammisaaressa oli mallikoulu afetcttaroa, tahtoi
Uno Cygnaeus siihen roalita ruotsia taitamien joukosta etc
wimmän ty'yn kansakoulu-alalla, ja neiti Idman tuli silloin
Tammisaaren mallikoulun johtajattareksi. Hänen teeskentele
mättömyytcnsä, johon yhdistyi lempeä, uskonnollinen mielen-
laatu ja harras isänmaallisuus, on »vaikuttanut sauomattoman
paljon hyivää niinä neljänätoista ajastaitana, joina hän har-
joitti tointansa Tammisaaren seminaarissa, ja kaikki siitä lähte-
neet kansakoulu-opettajattaret säilyttänmt ©mmi JbmanHa hel-
lässä muistossa. Vaau liiallinen työ oli jo martain hei
lontanut hänen terweyttänsä. Useita kertoja oli hän rinnan
heikkoutta sairastanut; myöskin hänen fuulonfa oli roiimeifinä
wuosina täyni) huonoksi, ja mihdoin hän pidemmän taudin
perästä sammui Tammisaaressa "Dcarrast. 8 p. 1887.

Frans Edward Conrad! oli kuollessaan jo 76 rouo=
tills ja siis jo joutunut päiroätyönsä täyttämään. Wanhassa
Waasan kaupungissa, oli hän ensin siellä olleen realikonlun
johtajana. Vaasan palon jälkeen seurasi johtaja kouluansa
Pietarsaareen mukana ja sitten 1863 takaisin Vaasaan. Sun
uusi ruotsinkielinen seminaari miesoppilaita roarten perustettiin
Uuteen Kaarlepyyhyn, tuli (Sonrabi sen ensimmäiseksi johtajaksi,
josta toimesta hän kuitenkin jo wäsynccnä pitkään ja roairoa-
loiseen toimeensa, pyysi eronsa, ja oleskeli sen jälteen Vaa
sassa, tunnes kuolema hänet tapasi Helmit. 29 p.

Aksel Vaekman oli syntynyt köyhistä wanhcmmista Uus-
laarlepyyssä 1850, tuli oliopistoo» 1868 ja neljän nmooeu
kuluttua filosofian maisteriksi, Vanhat kielet, kreikka ja latina,
olinmt hänen lempiaineensa ja niitä hän myös opetti .vclsingiu
ruotsinkielisessä normaalilyseissä, jossa hän muodeota 1879 oli
lehtorina kuolemaansa asti £efät. 7 p.

Lääkäreistä, jotta wiimc wuodcn kuluessa tämän maallisen
elämän omat jättäneet, tahdomme herättää kahden roanlmtfen
muistoa, jotta kumpikin useampia kymmeniä nmosia oliroat
apuansa antaneet ja tietojansa täyttäneet ihmisten kärsimyksien
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liemcntämiseksi. Ne omat Paul Joakim Mickwitz ja Ema-
nuel Indrenius,

Edellinen et- ollut syntyperältään suomalainen, maan kotoi-
sin Wiron puolelta ja syntynyt jo m, 1812, Opinnot suo-
ritettuansa Tarton yliopistossa tuli hän 1888 Helsinkiin siellä
oleman mcnäläisen fotatjospitaalin lääkäriksi. Puolen muosi-
sataa hän siis meidän maassamme oli ja maikutti, enimmän
hiljaisuudessa, antoi ystämällistä apuansa, kysymättä kuka sitä
pyysi, yhtä mielellään köyhälle tuin rikkaalle ja kuoli laimnt-
tuna 25 pmä miimc Maaliskuuta,

Indrcnius syntyi 181(i ja suoritti 1846 lääketieteen lisen-
siaattitutkinnon. Seuraamana muonita sai hän lääketieteen ja
kirurgian tohtorin armon, ja oli 1850-1873 Turun lasare-
tin lääkäri, etelien sen jälkeen hiljaisuudessa ja käyttäen tai-
toansa ainoastaan pienemmissä piireissä, Jotat. 81 p. 1887
sammui hänen elämänsä.

korkeaan asemaan mahtamassa naapurimaltio«sammc, Ve-
näjällä, on moni Suomen mies kohonnut, etenkin sotapalme-
luksessa, mutta niyöslin toisilla aloilla. Niin oli Wladimir
non Taehnlin saamuttanut korkeimpia armoasteita. —Hän
oli syntynyt m, 1823, rupesi jo nuorena fotapatroeluffeen ja
saanmtti armon toisensa jätteen, kunnes hän 1860 tuli kenraali
majuritji ja 1868 sai kenraaliluutnantin avioon. Tämän
jälkeen pääsi hän venäjän hallitseman senaatin jäseneksi, Ol-
tuansa siinä aina 1883 asti sai hän eronsa ja palroeli sittem-
min sotamäen reseriviosa, funnes tuoleina knluueeu §elmifuun
7:ttä päimää masten yöllä lopetti hänen maikutuksensa.

Moni Suomalainen lähtee Wcnäjän palroeluffeen, mutta
Harmoin joku läntisestä naapurimaastamme, Ruotsista, meidän
aikanamme muuttaa maahamme, Luutnantti Kustaa Juhana
Silfmcrsman oli niitä Harmoja, jotta Pohjan lahden tuolta
puolen oivat tänne siirtyneet ja asettuneet. Hän oli Nnot
sissll syntynyt 1819, palroeli muutamia uniofia sotnmäessä,
mutta otti 1842 siitä eron ja muutti Suomeen, saaden 1844
kansalaisoikeuden ja otettiin niinikään luomen ritarihuoneesi'»,
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jonka kautta hänen sukunsa luettiin maamme aatelissukujen
joukkoon.

Tilfmcrsman oli innokas mies ja otti osaa uuden isän-maansa yleisiin asioihin. Tukunsa edustajana oli hän ensim-
mäisillä maltiopäiwillämmc 1863—64 ja tuli tunnetuksi'vapaa-
mielisten parannusten etcwimpicn harrastajien joukossa, Olipa
hän seuraamillakin maltiopäimiltä saapumilla, muun muassa
IN7? 78, jolloin asewclwollisuus-asia oli tärkein, 2i!fwcr-
(maniin otti osaa jaman asian käsittelemiseen, ollen ascmcl-
mollisuusmaliolunnan jäsenenäkin, Alutta tässä kohden oli
hän kokonaan toista mieltä, kuin säätyjen enemistö. Hän
tahtoi että toto mäkinainen sotamäki olisi pestattua ja asemcl-
mollifia harjoitettaisiin ainoastaan niinkuin resermiin kuulu-
min, Kun asia päätti)! masten hänen mielipidettään, ci hänsen jälkeen enää ottanut ojaa maltiollisiin asioihin.

Maanwiljclijänä fnaroutti Silfwerswan hnwän maineen;
roarftnfin mitä meijcritoimecn tulee, oli hän sen etcwimpiä
harrastajia ja edistäjiä. Hän saikin sen muoksi Suomen talous-
seuralta, jonka puheenjohtajana hän oli, pari touotta kunnin»
palkinnon. Wanhatsi eli Silfwcrsman oinistainassaanNcstan-
karrin kartanossa Kemiön pitäjässä. Lähes 70 rouotiaana >vnn-
liutsena katkesi hänen elämänsä lanka Helmikuun I I p.

enpa kuoleman ankara käsi taynnyt niidenkin miesten r>-
»via lianuentamaofa, jotka Suomen aineellista waurastuniista,
teollisuutta ja kauppaa omat eläissään edistäneet. Niinpä oli
Kaarle Juhana Hallberg tunnettu taitamana ja uutterana
rautateollismislaitosteu johtajana. Pankakosken rautatehtaan
hoitajana Pielisissä, ja wiimeisclsi Mohion suuressa ruukissa,
saawutti hän setä isäntiensä että työwäen puolestakin luotta
musta ja kunnioitusta. Täällä kuolemakin hänet tapasi Huhti-
kuun 21 p, 60 ivuoden isässä.

Porin taitamampia ja lahjakkaampia liikemiehiä oli Klaus
Fredrik Björnberg, jonka Tuoni luoksensa otti Elokuun 5
p. Hän oli etenkin taitama uusissa kielissä, jotka liikemiehille
oivat hywin tärfeitä; uutta eri kieltä mainitaan hänen osan-
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neen esteettömästi käyttää, oleskelemalla wieraissa maissa
hän sen taidon oli samvuttanut. Matkoillaan oli hän walin-
nut puolisotseenkin erään espanjalaisen naisen, jonka hän 1855
kotimaahan palatessaan toi mukanaan. •- Alkuaan oli Björn-
bergillä kyllä aikomus antautua lutumiehclsi. Hän suoritti jo
1847 17=rouotiaaua ylioppilas tutkinnon, ja yliopistossakin
wielä lueskeli hän ensin lakitiedettä, sitten lääketiedettä; mutta
heikko termens saattoi hauet liikemieheksi, Nsta 1862 oli
Björnberg Espanjan »varakonsulina. Monessa luottamustoi-
messakin lamattiin sama mainansa paikkakunnallaan; hän oli
waltuusmichcnä, rahatoimikammarin warapuhecnjohtajana, sekä
muissakin toimissa, samuuttacn kaikkialla ystmvällisellä ja hie-
nolla kohtelullaan ihmisten suosiota itselleen.

Konsuli Nikolai Sittkoff oli Venäläinen sukuperältään,
mutta jo nuorena muutti hän Ahwcnanmaallc, Jäällä hän
uutteruudella ja toimeliaisuudella kohosi pian koko seudun ma-
raklaimpien joukkoon. Melkein kaikissa suuremmissa lairoapl)-
tiöissä oli hänkin osallisena ja seurasi muitakin yrityksiä liik-
keen alalla, samoin kuin koko maammekin edistystä. Joulukuun
26 p. 1887 sammui hänen elämänsä ollessaan jo 60 wuo-
den ijässä.

Suuren warallisuuden oli Kustaa Ulrik Sandberg
joutunut eläissään itselleen hankkimaan. Hän kuului jo Hel-
singin kaupungin wanhimpien joukkoon ja sen jälkeen kun uusi
kunnallishallitus tuli, oli hän useita kertoja maltuusmiehenä
ja raljatoiinifammaritt jäsenenä. Pääkaupungin puolesta oli
mahtaja ollut pari teilaa lähetystön jäsenenä hänen Majes-
teettinsa luona, - Sandberg syntyi 1835 Espoossa, oppi
leipurinammllttia Helsingissä ja Pietarissa ja tuli ro:na 1851
mestariksi pääkaupunkiin. Pitemmän ajan sairastettuansa sam-
mui hänen elämänsä Toukokuun 11 p.

Pankkiliikteen toimissa oliwat Juhana Supattber ja
Aleksanteri Juhana Neiglick olleet eläissään. Edellinen
oli syntynyt w, 1831 etelä=2Benäjällä, mutta muutti äitinensä
jo aikaisin Suomeen, Käytyänsä Porwoon kymnaasin tuli hän
ylioppilaaksi, mutta kääntyi pian käytännölliselle alalle, Ensin
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pairoeli han Fiskarsin rautaruukissa, mutta m, 1868 tuli hän
yhdyspankkiin. Täällä oli hänellä eri toimia, kunnes 1872
»valittiin pankin johtokunnan jäseneksi, jossa asemassa pysyi
tnolemaansa asti Tammik, ,', pmä.

Neiglick spntyi 1828 ja oli ensin sotilaan uralla, mutta
jätti sen pian ja suoritti ylioppilastutkinnon 1849 setä neljä
touotta myöhemmin mirta tutkinnon lainopillisessa tiedekun-nassa, oltuansa sittemmin jonkun aikaa senaatissa »virka-
miehenä, siirtyi hän 185!» Pietariin, täällä oli hän ensin
kirjanpitäjänä Suomen pantissa, tuli 1861 tassööritsi ja »vi!»
doi» 1870 tuli hän pankin konttorin johtajaksi, jossa kuo-
lema mosta hänen maikututscnsn lopetti Tammitnnn i 9 p.

Jos nyt lähdemme fanfan riweihin seuraamaan miikate-
»nichen jälkiä, niin epäilemättä tapaamme ne siellä paljon laa-
jempana, kuin muualla. Mutta täällä on meidän kuitenkin
maiteampi seurata poismenneiden »vaikutusta. Moni rehellinen
isänmaan nstäroä on hautaansa »vaipunut, mutta useinkin tie-
tää ainoastaan läheisin ympäristö hänen muistollensa täy-
den armon antaa. Meidän täytyy rajoittua ainoastaan muu-
tamiin Harmoihin, jotta yleisemmin olimat tunnettuja ja
niistä mainitsemme ensi» Niilo Kososen, jota ro. 1827
syntyi Kerimäen pitäjässä, Kotonaan sai Kosonen isältään
tamallisen talonpoikais-tasmatuksen, mutta olipa hän ©aroon=
linnan kaksiluokkaisessa koulussakin, jonka läpikäytyänsä palmeli
jonkun aikaa erään Mittelin kauppiaan puodissa. Kotiin pa-
lasi hän sieltä joutnn »vuode» perästä ja täwi »voitauppaa
Pietarissa, Mutta puhumatta hänen yksityisistä toimistaan
oli hän monessa yleisessä luottamustoimessakin. Niinpä wa-
littiin hän Mikkelin läänin puolesta anomaan keisari Alek-
santeri Ilolta wapautta ruotusotamiesten torppain tekemisestä,
Kosonen oli myös niiden miesten joukossa, jotta istunnat
Tammikunn roaliofunnasfa »valmistamassa asioita m, 1863
kokoontumille waltiopäiwille. Täältä pääsi hän toisen terran
Aleksanteri Ilisen luo, lähetyskunnassa, joka pyysi Suomelle
omaa rahatantna. Myöhemmin oli hän jäsenenä eräässä komi.
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teassn, jonka tuli walmistaa ehdotusta sääunöille, joka määräisi,
kenelle kruununmoudit omat welwolliset tekemään tiliä niistä
rahoista, joita kunnan tarkoituksiin {'antamat. 1877 78 wal-
tiopäiwillä oli wainaja niinikään kihlakuntansa luottamusmiehenä,
Dman kuntansa parasta walwoi (jän myöskin, jonka monessa
toimessa hän pitkällä elinajallaan oli, Kuolema teli lopun
hänen »laikutuksestaan Tammikuun 29 pmä.

Useilla maltiopäimillä otti Knusainon Inkkari Quljo Heitti
Luoma maamme asioiden käsittelemiseen osaa, olle» etäisen
Kernin kihlakunnan edustajana, Tuurella innolla ja hartan
della ryhtyi hän tähän työhön ja (joroa taito tuli hänessä
näkymiin. .parrat- mieli, lämmin isänmaanrattans ja elämä
oikeudentunto olimat hyioänä tukena ja johtajana hänen kai-
kissa toimissaan. Luoma jätti epäilemättä tuntuman auton
jälkeensä, marsinkin kun ottaa lukuuu että hän miehuutensa
isässä, 47 muotillllna, 8 pmä Kesäkuuta, joutui Tuonen uhriksi.

huhtikuun 5 pmä kuolemalla eronnut Nilsiän tnnnan-
esimies Lassi Laitinen oli niinikään tuomiokuntansa edus-
tajana molemmissa edellisissä säätykotontsissa tällä muosikym-
menellä, Tainoin Heikki Hassinenkin roro, ! l-, < < ! 8 n>nltio-
päiiuillä ednsti oilomantjin tuoniiotuntaa. Pitkään itään sai
ha» »vaikuttaa, sillä kuollessaan Toukokuun 1 I p, oli hän jo
65 rouoben manhn.

Uscoissa luotta»iustoi,»issa käytetty oli maa»wiljelijä ja
Isonkyrön tumiallislautatuuuau esimies sJtatti Leinon, jonka
tuoleina Tammikuu» 9 p, tästä maallisesta elämästä pois tem
pasi. Hän oli myös ensimmäisessä kirkolliskokouksessa jäsenenä.

Enneutuiu lopetamme, tahdomme nuelä mainita, että trei-
ivitär emalia dl er ber g o» myöskin wiime louotistc»
Tuoneu uhrie» joukossa. Hän oli entisen tenraalikuwernöö-
timme plioliso. Hänen toimestaan muodostettiin eräs om»elu=
seura työwäe»l»ota» naisia marte», jota nimitettiin „frciroitär
Ädlerbergin ompelnseliraksi", - viimeiset wuotensa oleskeli
hän ulkomailla ja Munchcnin kaupungissa Taksassa sammui
hänen elämänsä kesäkuun 22 pmä, elettyänsä jo 80 muotia,

Hywänteteiväisyyteen uhrasi rouroa Ilaria Kristina
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Hederholm loppu-aikansa, Erään yliopistomme promcsso-
ritt Aleksanteri Blomqmistin tyttärenä hän oli syntynyt, ja
meni naimisiin kirjanpainajan ja kirjailin Teodor Seder-
holmin kanssa. Kun hänen puolisonsa oli auttamattomasti
sairastunut, päätti rouma Sederholm lähteä niin nimitettyyn
„ kotiin parantumattomia sairaita wartcn", sitä työllään aut-
taakseen. Laitoksen johtajattarena hän hoiti tointansa suurella
huolella ja uhraamaisuudclla, kunnes tästä toimesta knolenm
hänet tempasi Maaliskuun l »mm 53:ffa ikämuodellaan,

Anttmuaisena ja jalomielisenä naisena tarwitscwia lohtaan oli
moni Turkulainen oppinut tuntemaan neiti Anna Maria
Ahlrothin, jokn eli aina 86 wuodcn ikään asti, tnnncs
kuolema manhan ja uudenmnodcn walise>lä yönä hänet parem-
paan maailmaan saattoi. Testamentissaan määräsi hän mel-
koisen suuren omaisuutensa hymiin tarkoituksiin: 10,000 mark-
kaa piti muodostettllman ftipcbiffi köyhiä papiksi aikomia nuo-
rukaisia wartcn, Turun ruotsalaisessa lyscissä; saman merta säi-
lytetään pohjarahastona uuden kirkon rakentamista marten Tur-
tnnn, - Köyhistä manhcmmista Nantalammin pitäjässä oli
Lauri Hämäläinen syntynyt. Jo aikaisin osoitti hän juurta
taipumusta ja palamaa halua soitantoon, Wihdoin pääsi hän
oppilaana jatkamaan mielitehtämäänsä Tukholman musiittialate-
miaan. Sieltä palattuaan malittiin hän Hclsinssin ivanhan kir-
kon urkuriksi, jos ja oli kuolemaansa asti Syyskuun 29 piään.
Paitsi seurakuntaa kokonaisuudessaan, jota hän palmeli, muistelee
tätä suoraa ja »vaatimatonta mainaaja moni nuorutainen, jota
on saanut nauttia hänen oppiansa ja apuansa. Taitaman jauntte-
van työmiehen sillä alalla menetti maamme hänen kuolemansa
tantta.

Lcwättööt rauhassa kaikki uotolliset isänmaa» ualmelijat,
jotka tchtcimänsä suoritettuansa oroat hautaansa peittyneet! Hei-
dän tnönsä ja toime>,sa olkoot meitä jälkeen jääneitä muistut-
tamassa mitä welwollisunksia meiltä on maatamme ja kan-
saamme kohtaan! K, H, £.K. O. L.
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Takatalwi.
Raunioina hauki loisti

Päiwä lämpöänsä loi,
Surun sydämestä poisti,
«emään ihmismieleen loi

parini jäinen wuoren alla
Pyrki poies latteistaan,
Siellä täällä tnnknhalla
Nuori ruoho nousemaan.

Ilmassa jo laulujansa
Lauloi armas leimonen,
Lauloi kiittäin Suomeansa,
Kauneutta kemäimen.

Nnilis uuden elon henki
Luonnon sai jo elpymään,
Kewann toiweet wireillenki
Sai jo armas lämmöllään.

Haitta „takatalwi" (illoin
Tuli kylmä myrskyinen,
«ewiiäu toirocct mursi -- milloin

toivat ne uudelleen?

Tulee „tnlatalnii" mainen
Syömehenti ihmisen,
jäätää ilon armahaisen
Sortaa nuoren feroätmen.

Irene.
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Silmäys kuluneen wuoden tapauksiin.

v
x\o monena Ivlwtena perälylteu jotaineil on muotien lo-

pussa silmäillessään menneitä aitoja ja tlllimieysaau tulemia,
lmoaissuN lvielätöhäil ensi nnionnafin feotää samaa ahdasta
aikaa tuin tänä uuionna! Tämäkään muofi 1888 ci ole
tuonut luutanaan laiwattuja parempia aikoja ja suurempaa
wireyttä elinteinoiosamnlc, »laatalouvcosa, faupaoja ja teolli
suudessa, Näiu ollen ci moi olla tpllätsi tiitollilieu siitä että
louooen takuut, jotta tylnläu ja tuiman kewättesäu tantta
lihtasiioai mennä ailvau pilalle, sittelnniiu kun olioja on au
tanut parempia ilmoja, omat siinä määrin parantuneet että
miltei kaikkialla on tärkeimnlästä lcipäluiljastanliue rukiista
saatu ainakin tcstiutertaineil sato, Eitäwastoin omat hallat
syyskuun tu päiwän tienoissa monessa paitaosa tuhonneet
mielä walmiotumanomat touforoiljat. I'ionet juuret ja hevel
»iälliset maat omat >uielä enemmän tuin Suomi kärsineet epä-
suotuisilta säistä', >3alsa, jossa jokien lulwawedet wiinie te-
>uänuä teliivät tauliisiuttawia häluitptsiä, ja Musta, jossa
lamaten on iaatu testiukertai«ta paljoa huonompi sato



Se sodan uhka, jota jo kauan on painajaisen taivoin
roairoannut maanosaamme, ei ole minnekään muonna totonaan
poistunut, Pniumastoin alkupuolella nniotta tulemaisuus näytti
liettyinättöniännnältä tuin ennen, affan manha tuuniallls
tcisnri Wilhelm, jota yleensä pidettiin Europau rauhan pa-
raimpana tufeua, tuoli maalintuun 1" päiwänä, Hänen seu-
raajansa Fredrik 111 oli tyllä tunnettu rauhaa rakastamaksi,
mutta tiedettiin myöskin että häntä maimasi parantumaton
turttutauti, joka milloin tahansa santtoi tuottaa kuoleman; ja
tuinkll [illoin oli käymät olaina aitoina Wcnäjän paperirahan
armo aleni wähcmmätsi tuin koslaan ennen, nimittäin 2:ffi
marfaffi ruplalta. Asiat selmcniwät kuitenkin paremmin kuin
oli moitit toiwoa, Fredrik III:s tyllä ei saanut lauman olla
hallitsijana; kuolcmll lopetti hauen kärsimyksensä l'i p, kesäkuuta.
Mutta hänen nuori, 28 muoden itäinen poikansa Wilhelm 11,
jota sanomalehdistö oli moittinut sodanhaluiseksi, osoitti jo heti
alusta alkaen kypsyneen miehen mieltä. Käymällä itse ter-
wchtimäLsä Europa» hallitsijoita, joista moni on hänen suku-
laisensa, hän on osoittanut tahtomansa ylläpitää rauhaa eikä
syöstä kansaansa sotaan, josta saattaisi olla armaamattomat
seuraukset setä sille että muille kansoille, Hi p. elokuuta fol)=
tasiwat Wilhelm ja meidän hallitsijamme Aleksanteri keisari
loisensa Pietarhowiysa ja seurustelimat monta päimäa tois-
tensa kanssa mitä ystämällisimmäoti, Nämä tapaukset eimäl
olleet maituttllmattll Wenäjän rahau kurssiin, joka niiden ja
Wenäjällä sattuneeu hywäu miljamuoben johdosta on yhtä-
mittaa ollut nouseniassa, liimaten Znomentin tamaroille parempia
markkinoita, korkeampaa hintaa Pietarissa ja muualla Wenäjällä,

Alutta roaiffa laitti hallitsijllt ja hallitukset osoittamat lii-
reUämää harrastusta rauhllu ylläpitäniisetsi diivat hl! kuitenkall»
näytä oikciu luottaman toisiinsa, kosla yhä lisäämät sotajoui>
fojaan, yhä rakentmullt uusill linnoituksia ja uusill sotalaimoja,
Wiime aikoina o» usein ollut puheen aineena suurwaltain
sotajoukkojen suuruus ja ne äärettömät rahasummat, jotka muo-
sittain käytetään maan puolustustoimeen. Tässä muutamia
numeroja siitä:
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Titäpaitse täyttimät suurivallat sotalain>astou tarpeihiu
,vuonna 188? jcuraaroat summat: Englanti 280 milj,, Ranska
239V2) äßenäjä 148 ja Italia 50 milj. Noinnne olla tyy-
tywäiset me Suomalaiset, että pääsemme maksamalla ainoas-
taan ii tai 7 miljoonaa muodessa sotamäkeämme marten. Mitä
sotatoimi oikeastaan Guropalle maffaa, ymmärrämme masta
silloin, kun ajattelemme että melkein taikti ne äärettömän isot
waltiowelllt, jotka useita maita rasittaiuat, oivat syntyneet sotien
ja sotamarnstulsicn tähden. Niin maksoi ro. k 887 puoll>stus-
tointa ja roaltioroelan korko- ja kuolctusmatsuja roavten jokai-
nen kansalainen Taksassa 20 ml., Englannissa 42 mk, ja
Ranskassa 61 mf., mutta Tuomessa ainoastaan 5- -6 ml,

3a sittentin uieidän tulee muistaa, että Suomen maltiomelat
tailtien suurimmaksi osaksi oroat syntyneet rantatienratennutsien
tantta, jotta uyt tuottamat maidolle meltei» yhtäpaljon puh-
dasta tuloa, tuin niitä marteu otetut roelat maalimat tortoja.

Ulforoaltafuutien sisällisissä oloissa ei ole suuria muutoksia
tapahtunut. Ulkoasiat roetäroät nykyää» niin paljon ljuomiota
puoleensa, että sisällisiä parannuksia oi harrasteta sillä huolella,
jonka ne ansaitsisiwat, Ranskassa omat puolueet yhä jatku-
neet maalle »vahingollista riitaansa ja tafaroallan ylläpysyminen
näyttää hywin epävarmalta. Englannin parlamentti ei ole
mieläkään myöntynyt Irlantilaisten oikeutettuihin maatimnksiin,
että saisitvat itselleen kotoisen hallituksen, -

- Työmiehet, jotta
huokailemat teollisuuden seisahduksen ja korteiden werojen täh-
ben, oroat monessa paikassa, miimelsi Amerikassa jaPariisissa
tehneet työulattaututsia ja aitaansaattanect rauhattomuuksia.
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Wnasotawllti Äu«tnn»utiV't
rauhan kannalla. sotatannallll milj. markkaa.

Yliaja , , , 840,000 4,000,00,' «3,,

Nansta ... 510,000 3,700,000 620.
Taksa , , , 180,0,,,! 4,000,00,, 503%.
Englanti , , 220,000 600,000 460%.
Itäwalta-Untari 290,000 1,500,000 834.

"

Italia , , , 175,000 2,300,000 295 1 ,



olaluittaroana ilmiönä »voimme mainita, että Brasiliassa »viime
temännä orjuus, jossa »vielä monta sataa tuhatta neekeriä oli,
totonaan lakkautettiin.

Meillä Tuomessa on uuiofi 1888 ollut niitä, jolloinkansa-
kunnan sydän ikäänkuin sykkii nopeammin, elämä on ikäänkuin
rikkaampi »viime nmosi on ollut »ualtiopäiivämuosi, Waltio-
painuit toloontuiivat ! ? p, tammikuuta ja oliwat koossa touko-
kuun loppuun asti, ),o edellisenä »vuonna oli kieliasia saanut
lopullisen ratkaisunsa, kun asetuksella 4:ltä päimältä toukokuuta
paiffafunnan tieli, kansan toiwomutscn mutaan, oli inäärätty
taittie»! paitallismirastojen ja »uirkainiestcn »viralliseksi kieleksi.
Niinkuin lukija muistanee, melkein taitti kestusmirastot, joiden
oli ivalta »valita itselleen »virtatieli, ottiivat siksi ruotsinkielen.
Alutta useat niistäkin »uirlaiuiehistä ja »virkakunnista, joiden
asetuksen mutaan tuli malttamatta rumeta käyttämään suomea,
eimät näyttäneet aitoman rumeta asetusta noudattamaan, Mun
tästä oli suomenkielisessä sanomalehdistössä kuulunut paljon
oikeutettuja »valituksia, niin »»mau prokuraattori »viime »vuode»»
alussa teli siitä muistutuksen, teroittaen nsianomaisten mieleen
että toukokuun 4:n päimän asetusta oli noudatcttama, Kun
täten tärkein louttaustimi oli tullut poistetuksi jo ennen maltiu-
päimiä, niin kieliasia ei tullut niin »vallitsemaksi »viime »valtio
päiivillä tuin ennen. Mtcistuunallifct ja taloudelliset asia!
olimat enimmän huoinion alaisina, Muistutaininc maan uu-
desta rikoslaista, laista jota tostec cuviopuolisojcn omaisuus-
suhteita, eriustolaislaista ja rautatietysymytsistä. Mutta eiroät
ytsinääu »ualtiopäiivillä nykyään kansaanne yhteiset asiat ole
keskustelu»! alaisina, sanomalehdissä ja seuraelämässä yhä
enenemällä osanotolla niitä käsitellään, Ministerimualnosihteeri
Vrunin kuolema, kysymys tuta hänen sijaansa tulee Tuomen
asiain esittelijäksi Hallitsijan tykönä sekä tänä syksynä tapahtu-
neet muutokset senaatissamme omat »ualtiopäiwicn päänMyä
olleet enimmän huoinion esineenä.

Taloudellisista tysymyksistä, niinkuin jokainen on huoman-
nut, oroat tärkeimpiä nämä: kuinka woi maanmiljelytsemme
edistyä, kun Wenäjän wiljan kilpailu polkee hinnat niin ah
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fjaiftffi? kuinka moi teollisuutemme pysyä pystyssä kun ulko-
maitta korkeat tullit sulkemat siltä markkinat ja kun se ei moi
malmistaa tamaroita oman kansan tarpeeksi yhtä halmalla kuin
Wenäjän tehtaat ja tasityölaitokset? Muutamat oroat tahtoneei
parannusta näihin epäkohtiin panemalla Suomenkin puolelta
korkeat tullit kaikkia ulkomaan tuotteita mastaan. Toiset ax-
melcmat että lisättyjen tullein kautta tallistuisimat eteutin
köyhimmän kansanluokan, tilattoman tyumäen elantotarpcet ja
malttamattomimmat roaatetus= ja tariuetnlut. Sen sijaan nämä
mapaan kaupan ja elintcinomapauden ystamät tahtomat, että
niitä elinkeinoja, joissa Suomi luonnollisesti moi kilpailla
»niiden maiden kanssa l karjanhoitoa ja metsätaloutta etupäässä
koetettaisiin kehittää ja etenkin edistää parannetuilla kulkuncu-
moilla. Että nämä omat elinkcinojemme elinehto, siitä omat
muuten kaikki yksimieliset. paljon etua maamme itäisimmälle
osalle sopii siis toirooa nyt rakcnncttamaksi päätetystä Karjalan
radasta, samoin muille osille maata Kotkan ja Porin radasta.
Mcriliikcltäkin on roattio päättänyt edistää myöntämällä apua
Espanjan ja Suomen mälille aiotulle suoranaiselle höyrylaiwa-
liikkeelle. Silla tarooin moimme toimoa saamamme fuofamme
huokeammalla hinnalla tänne, samalla kuin moimme toimoa
saamamme laudoistamme, paperistamme ja mäkimiinastamme
Espanjassa paremman hinnan kuin ennen.

Niitä taloudellisia kysymyksiä, joista sanomalehdissä on
paljon keskusteltu, on myöskin se: inillä tawoin tulee maan-
luiljelijämäestön käyttää hyiuäksensä se aika, jona maamme kylmä
ilmanala tekee mahdottomaksi käyttää koko perheen ja palkol-
listen työmoiman mnanmiljelystöihin, yleisesti tunnustetaan
että tämä loma-aita olisi kaytettmvä kotiteollisuuteen, jolla
maanmiljeliä möisi ansaita osan niitä malttamattomia raha-
tarpeitansa, joiden täyttäminen nykyisten alhaisten hintain ai-
fana muulla tatuoin käy niin muikeaksi, Kyöpenhaminan
pohjoismainen yleisnäyttely, joka amattiin 18 p. toukokuuta,
on antanut Tuomelle hymän tilaisuuden tehdä teollisuustuot-
teitään tutuiksi ulkomaillakin. käyttää siltä että Suomenkin
teollisuus muutamilla aloilla moi menestyksellä kilpailla ulko-
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maiden kanssa, jos maan pidetään huolta siitä että sen
tuotteet tulemat lyllätsi tunnetuiksi. Muistutamme maan siitä
huomiosta, jota Suomen porsliiniteotsct, Suomen paperi ja nyt
miimetsi „Suomen käsityön ystämäin" toimeenpanemat näytteet
suomalaisista kansallisista kuoseista oivat herättäneet ulko-
mailla, karmittaisiin maan enemmän yritteliäisyyttä hitaisnn
temme mastapainoksi.

Emme moi toimoa että pohjoisen maamme ja ilmanalamme
tannsuus loskaan salliiuat maassamme syntymäksi semmoista
mallaaman toimeliaisuutta ja siitä seuraamaa rikkautta kuin
maailman suurten nmanmiljelns- ja tcollisuuskansain, niinkuin
(englantilaisten, Amerikkalaisten, Ranskalaisten ja Saksalaisten
on. Mutta seuraten Ruotsalaisten ja Norjalaisten esimerkkiä,
jotta ollen melkein samanlaisessa asemassa tuin mc, omat eh-
tineet jo jotenkin pitkän taipaleen meistä edelle, moi meidän
kansa kuitenkin miisaasti hymäkseen käyttämällä luonnon mut
koja antimia olla esimerkkinä siitä, että marallisuus ja menestys
lopulta riippuivat enemmän ihmisen omasta tarmosta kuin
ulkonaisista oloista. Ilolla moi huomata että näinä wiime
muoftna kansan säästöt, huonoista ajoista puolimatta, yhä omat
lisääntyneet. Suomen säästöpankkien tallettamat säästöt oliwat^

Wullnnn Maaseuduilla kaupungeissa
1883. . 2,01:2,449 mt, 1 7,641,534 ml,
1884 :2,927,114

„ 18,909,805 „

1885 3,138,575 „ '20,0:29,545 „

Niintnin ilätyy, on säästöpankkien merkitys nmaseudnilla
mielä Immin mähäinen, mutta on lisääntymässä nopeamminkin
tuin kaupungeissa.

Maasta muutto • älmerlfaan on, paha kyllä, minnekin
wuonna ollut suuri ja näyttää yhä maan lisääntymän. Sa-
nomme paha kyllä, sillä epäilemättä se todistaa että olot toto
maassa omat tukalia, kun sillä tatuoin lähdetään kankaiseen, mcnto-
micmasen maahan aiwan tietämättömien työansioiden maralle.

Se milkas osanotto, jolla kaikenlaatuisia yhteisiä asioita
meidänkin maaosa seurataan, on wiime »vuonna niinkuin ennen-
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ti» osottautunut kokouksissa, joita meillä pidetään enimmän
kesän aikana, luu kultuneuwot omat mufamammat ja ihmisillä
suurempi halu hetkeksi hankkia wapautta jokapäiwäisestä työs-
tää», Wiimc kesänä oli melkein samaan aikaan, elokuussa,
papeilla kokous Tampereella, tanppiailla - Suomen 5-s ylei-
nen kauppiaskotons, jota awattiin '<! p, elok, - Porissa ja
mctsänhoitomirtamiehillä 3awonlinnassa, Niimcmainitussa
keskusteltiin muun muassa eräästä asiasta, joka on herättänyt
paljon huomiota yleisössäkin, nimittäin puiden myynnistä trnu
nunmetsistä, jonka nseimmat metsänhoitajatkin myönsimät oleman
määrällä kannalla, - SofouS toista laatua oli Suomen sota-
mäen leiriiotous, johon faiffi yhdeksän asemelmollista pataljoo
naannne ottimat osaa. Tällä kertaa hallitsijamme ei, niinkuin
kolme muotia sitten, itse ollut tilaisuudessa käydä tarkastamassa
sotamäkeämme, mutta niinkuin ennenkin hän minnekin kesänä
mirlistylseksensä matkaili Suomen saaristossa, jossa häntä
„M, M," laulntunnan toimesta terwchdittiin laululla, - Sa-
maan aikaan tnin sotilaat koloontuimat lappeenrantaan, tui-
masi kansalaisia rauhallisemmissa aikeissa toiselle puolelle maata,
nimittäin ottamaan osaa yleiseen laulu- ja soittojnhlaan, jonka
Vtansanmalistus-scnra tällä kertaa oli pannut toimeen matkaili
joille niin mntamasti sijaitsemassa Tampereen kaupungissa,
Pääkanpungissa on mnoden kuluessa tansalaisjnhlalla tnnnioi
tettu suurta runoilijaamme Sakari Topeliusta, joka 70 uuiotta
täyttäessään 1-1 p. tammifuuta sai kokea miten rakastettu lm
nen runoutensa samointnin hän itsekin on setä meillä 3no-
messa että tautaisimmissa maisjafin ja inyöhemmin ke-
määlla myöskin juhlalla tuunioitettiin norjalaista runoilijaa
Vjörnstjerne-Vjörnsonia, joka toukokuussa piti Helsingissä muu-
tamia esitelmiä käsitellen etenkin niin sanottua „simeellisyys
kysymystä", joka Suomessakin miime aikoina on tullut yhä
enemmän puhcenaincetsi.

Muutamnt suckat tapaukset, joita tässä ei sowi jättää
mainitsematta, näyttämät muutoin osottaman että sukupuolellisen
simcyden höllyys ei ole ainoa ja kenties ei pahinkaan mamma
yhteiskuntamme elämässä tarkoitan niitä kamalia knssamvav
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tauksia ja wäärennytsiä, joita wiime wuonna on sattunut
useampia kuin koskaan ennen, SBirfafäätnmme, sekä maallinen
että hcnsscllinen, kitnn melkaisuutta, joka hywinlin usein on
seurauksena ylellisistä lamoista, jotta innllitsemat yliopisto-
nuorisossa ja jotka cimät ollenkaan ole fopufoinnusfa fanfamme
köyhyyden kanssa. Mutta meltaisuus helposti miefoittaa fen,
jolla ei ole lujaa siwcellistä luonnetta, suurempiin tai mä-
Ijempiin petollisuuksiin raha-asioissa. Ehdottomasti tulee sen
johdosta ajatelleeksi että raittiusliike, joka jo on waiknttannt
niin paljon työwäen keskuudessa, möisi, jos se lcmiäisi, euem-
män kuin tähän saalin, kaupuulien sinustyneempiintin kansa»
kerroksiin, maikuttaa ylellisyyden ja sen lautta melkacmtnmisen
mähentymistä niissä.

Pappien kokouksessa Tampereetta keskusteltiin siitä mitta
lamoin uskottomuuden [erotammen saataisiin ehkäistyksi. Suu-
remmalla huomiolla kuitenkin yleisö seurasi toista kysymystä
nimittäin iicrtokouluasiasta. Jo ennenkin on papiston kesken
ollut kysymystä kicrtotoulunopetutsen laajentamisesta ja paran-
tamisesta, joka, makuutetaan, saataisiin parhaiten toimeen pe-
rustamalla papiston johdon alaisia tiertokoulunopcttajascmina-
reja. Muutamat omat tässä puuhassa (uutteet näkemänsä tai-
pnmutsen sysäämään syrjään korkeamman kansakoulun, tuon
suurella waimalla aikaan saadun siwisty«laitolsc», jota jo on
ullut ja tulee olemaan kansansimistytsen marsinainen ahjo mei
dän maassa, Tampereen kokouksen enemmistö, kuultuaan
fenattori g)vjö=ÄoSfifeti lauslmnon asiasta, kuitenkin hylkäsi
fin ehdotuksen tiertokouluscmiuarin perustamiselta, koska se
katsottiin tarpeettomaksi, Itse kiertokoulun tarpeellisuutta tus-
kin on miltään puolelta ehdottomasti kielletty. Jos maan sen
oppiaitaa ei pitennetä niin että se tekee korkeammassa lansa-
lunlnosa käymisen mahdottomaksi, joten käy jos lapset pidetään
siinä lippitoulu-ikään asti, niin se päinmastoin lienee hyödylli
senä malmistnkfenll korkeampaan kansakouluun, Niime muo-
den kuluessa on sanomalehdissä usein ollut puhetta siitä, että
kansakoululaitoksemme on mielä maillinninen niin kauan tuin
meiltä puuttuu korkeampia kansanopistoja, jommoifet meillä
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kyllä olifiroat tarpeesen ainakin siinä osassa maata, jossa kansan-
simistys jo on korkeammalla kannalla ja »varallisuussuhteet teke-
mät kansalle mahdolliseksi käyttää hywäksecn semmoista opistoa.
Toistaiseksi „kansanyliouisto" on maan tonvomuksien joukossa.
Mutta ci moi miipyä kauan ennenkuin meilläkin saadaan aikaan
sellainen opisto, jossa marttunecmmat nuorukaiset kumpaakin
sukupuolta moimat täydentää kansakoulusnvistystään semmoisilla
tiedoilla, jotka, niinkuin kotimaisen kirjallisuuden, Suomen his-
torian, roattiolaitoffcn ja lakien tunteminen ja luonnontieteet,
yhteydessä taloustieteen kanssa, omat mitä tärkeimpiä jokaiselle
kansalaiselle, maikka niitä ci helposti käy opettaminen Kuvalli-
sessa ioulu-iässä olemille lapsille, ju-
listama filpapalfinto tätä asiaa koskemista kirjoituksista tuot-
tanee ensi muonna otollisia hedelmiä.

Lopuksi luokaamme roielä silmäys kirjalliseen ja tieteelliseen
elämään maassamme miimcknluncena timoteitä. Waltiollincn
sanomalehtikirjallisuus et ole paljoa kaswanut, Huomattawi»
uusi tulokas sillä alalla on „Päiwän Uutiset" niminen Hel-
singissä ilmestywä päimälehti, joka suomalaisuudelle mihamieli-
siksi tai kylmäkiskoisiksi tunnettujen henkilöjen toimeenpanemana
ja toimittamana ei ote nioinut saamuttaa suomenkielisen yleisön
kannatusta, ~,'oelfingfors Dagblad", jota monta aitaa oli
totuttu pitämään ruotsinmielisen puolueen pää-ääncnkannattlv
jana, mutta joka miimciscn toimittajansa herra 31. Chydeniuksen
aitana oli muuttunut yhä suosiollisemmaksi suomalaisuudelle,
lakkasi 1887 rouobett lopussa. Sen jätteen hra Chydenius
wiimc wuoden ensimmäisenä neljänneksena antoi ulos „ Dag-
bladet" nimistä lehteä, jota toimitettiin suomenmielisessä ja
kansllmvnltaisesti mapaamieliscssä suunnassa, Riutta tämäkään
lehti ci saanut ruotsia puhuman yleisön puolelta riittämän
kannatusta, jonka muolsi se laikasi ilmestymästä. Silloin
muutamat maltillisempaan ruotsinmieliseen puolucescn kuulumat
uudistiwllt „ Helsingfors Dagbladin", jonka päätoimittajaksi tuli
hra G, Lönnbeck, - - Ammatti- ja erityistiedclehtiä on toti=
meisinä muosina syntynyt yhä useampia. Niin wiimekin
muonna alkoi ilmestyä

„
Tuomen Metsänhoitolehti",
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Siitä tannokirjallisuudestll, joka ilmestyi jouluksi 1887,
mainittakoon maan sen huomattamin tuote roimia Minna Canthin
„
Salakari", kirja, jossa tekijän tertomistaito esiintyi eteiväni

pänä kuin milloinkaan ennen, Sttäpaitfe „Heitki Helmikangas"
ynnä muita noroetteja; 1888 muoden kliluessa on ilinestynyt
IX:§ wihko Päiwärinnan „ ©tämän hawaintoja", Käännös-
tirjallisnndesta möisi mainita Leo Tolstoin „Kertomuksia",

Erittäin tärkeä teos Tuomen kirjallisuushistorian alalla
on 3lug. Ahlqmistin „Kalewalan Karjalaisuus" jossa tekijä yhtä
perinpohjaisesti kuin I, Krohn Kirjallisuuden Historiansa I
osassa ottaa tutkittavakseen kysymykseni missä ja kuinka >sale
mala on fimttmnt? mutta tulee aiwan toiseen päätökseen kuin
Krohn, nimittäin että >xale>valn on ainoastaan Karjalaisheimo»
luoma ja syntynyt Wienan mailla, joide>: luontoa ja kansaase, tekijän nähden tumaakin, - - yhteydessä tämän kanssa sopii
mainita että Kalewala miime muonna ilmestyi mennläisenäkin
käännöksenä.

Muun tieteellisen kirjallisuuden alalla on huomattaiva en-
siksikin senaattorin hra Mechelinin ja Venäläisen hm Ordinin
kiista Tuomen maltiollisesta asemasta. Tästä hra Mechelin
oli lirjottanut ulkomaalaisia marten ranskaksi lyhyen felroän
cfitufjcn; Ordin paljon huomiota herättäwissä mnka sywn-
oppisissa sailomalehtikirjoitulsissa annosteli sitä, toistaen noita
Venäjän sanomalehtien tunnettuja purfautfia kuonien „ etu-
oikeuksia" ivastaan, kotimaan yhteiskunnallisia oloja kos-
kemat: fyra Liliuksen nnhtonen tutkimuksia „ Tilattoman wäestön
oloista Kuopion läänissä" ; neiti SBeta Hjeltin ,/liainen lay-
töllisillä työaloilla" niminen kirjoitus ja neiti aneina Hagmanin
kirja „ Naisten kasmatlitsesta". Utuista alkuperäisistä teoksista
mainittakoon Imen ja 2:nen miljfo Ti. Nosendalin »lei»tn
kirkkohistoriaa ja E, Vainion „Mattustus Brasiliassa", Kään-
nettyä tieteellistä kirjallisuutta ilmestyi jouluksi 1887 esim,
Sternin „Englannin mallankumouisen historia" (I), Guizotn
„Europpalaisen siwistyksen historia" z Herbert Spencerin „Kas-
matus"; Luen wihko ©. "Sranbefin „19: n wnosisadan kirjal-
lisia liitteitä".



Kirjallinen liike niinmuodoin meillä yhä edelleen on ollut
wilkas ja sopii siis päättää kirjallisen siwistyksen oleman sekä
ylentymään että lemiämään päin, - Kuolema on wiime
wuonna Tuomelta temmannut pois latsi miestä, joiden nimet
omat criämättömästi liittyneet isänmaallisen siwistyksen histo-
riaan, Uno Lyssnaeus, kansakoululaitoksemme luoja, näytti,
niin tuuman tuin hän cli ja toimi kansakoulujen ylitarkasta-
jana, oleman paras takuu tämän laitoksen moimassa pysymi-
sestä ja kchkeämiscstä samaan tenvcellisecn suuntaan kuin alusta
alkaiu, -- Julius Krohnin riisti onneton tapaturma jäit=

maalta ihan kesken parasta työ-aitaa. Että hän elinaikanaan
oli ehtinyt toimia suomalaisena kirjailijana enemmän kuin ken-
ties kukaan muu, ei moi lohduttaa kirjallisuutemme ystäwää
siitä että hänen juuri kirjallinen työnsä' Tuomen kansanrunou-
den esittäminen kirjallisuuden historiassa jäi häneltä kesken.
Maikka kinmlloisuus oli heikontanut hänen monniansa, saattoi
sentään hnncn intoonsa ja uutteruuteensa katsoen toiwoa, että
hän olisi saattanut sen työnsä loppuun. Silla lämpimämpää
sydäntä, loäjnmättömämpää kättä knin Julius Krohnin ei Ah-
tola olisi moititit sulkea kylmään . pomcensa.

«ahdcn suuren mainajan muistoa on minne ,ouonna
kunnioitettu muistopatsaiden pystyttämisellä: Ztuncbcrgin, jonka
haudalle Ponvoosen hänen kuolinpäiivänään, toukokuun 6 p.
pystytettiin hautatiwi ja Pietari Brahen, jonka kmuapatsas
paljastettiin Turussa toukokuun 29 päiioänä.

O. H—nen.
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Kansanw alistus-seuran laulu- ja soittojuhla
(Tampereella 19—2l pnä heinäkuuta

1888.
Him .tiamnmualiotuoiicuiTi wiimein oli toollsa )n

taitasteli Seuran >uoinia«sa olemia sääntöjä, nonsi wiltac, keZtnotelu
siitä, tuleeto seuran aina wiettää juhlakokouksensa I»».'ä«lulässä, nmt

olisiko sopima jättää paikka seuran it-
sensä määrättäwäksi joka kerraksi
erikseen, niin että edellisessa juhla-
kokouksessa somittllisiin enfttulerocm
kokouksen paikasta. Sen jätteen kun
seura oli alkanut yhdistää näihin
juhlakokouksiin laulu- jasoitto-juhlia,
oli paikka, missä nämä kokoukset rote=
tetään, saanut toisen merkityksen kuin
ennen. Moni kannatti mainittua
sääntömuutosta, ei ainoastaan ha-
lusta joskus saada Kansamrmlistus-seuran yleisiä keskusteluja lähem-
mäksi kotitienojaan, maan senkin täh-
ben, että katsottiin suotamnksi, jotta
muutkin paikkakunnat kuin ainoas-
taan IywäskrM, saisiwllt nauttia
kansallisten laulu- ja soittojuhlien
wirkistämäci waikutusta. Samottiin
myös sellaisille taulu» ja soittokun-
nille, joille olisi maikea tai mahdo-
ton päästä kokonaisuudessaan kau-
kaiseen roatmistaa

Näkötorni Ilomäellä.
helpompaa tilaisuutta juhlaa» saapumaan.

Seura päätti kuitenkin, että juhlakokoukset edelleen, niinkuin tä-
hänkin asti, aina imetettäisiin lumäskylassä, Tämä päätös ei kui-
tenkaan ollut ratkaisema juhla-asian suhteen, Nyt nostettiin uusi kysy-
mys siitä, käykö laatuun ja onko sopimaa, että seura juhlakokousten



mäliaitoina panee loimeen laulu- ja soittojuhlia muualla kuin Iymäs-
kylässä. Ziihen kaikki yksimielisesti suostuimat ja siten nämn juhlat
olimat äkkiä irroitetut ehdottoinasta yhteydestään seuran juhlakokous-
teit lnnssa, joka yhtens taptännön kantta, >uaikl'ei se missään asetuksessa
olluttaan säädetty, monen mielestä oli ikäänkuin itsetiettyä, Tämä
päätös seuran puolesta antoi aihetta wiime kesänä Tampereella wietet-
t»yn laulu- ja soittojuhlnau.

Jo juhlakoutien keskusteluissa mainittiin Tampere erittäin sopi-
maksi laulu- ja soittojuhlaa paikaksi ja seuraama» heinäkuun 15 p:nä
pidettiin tässä lnupungissa yleinen kokous, hra K, Renström puheen-
johtajana, Kokouksessa oltiin yksimielisiä siitä, että Tampereella seu-
raamana kesänä oli toimeenpantane yleinen soitto ja laulujuhla, ja nta;
littiin toimikuntaan siinä esitettämiä soitto- ja lautufappaleita malitoi
maan neidet W, Forsström, W. Luudelin ja L, Wallcnius, ja herrat E,
Scfmceiuoigt, I. Räty, K, Helenius, jj.puudelin, 3- Cajanus ja I, «olm
sten. Tämä komitea paikalla ryhtyi työhönsä, niin että sillä jo oli malmio
ehdotus, kun myöhemmin syksyllä «arsiuaincn juhlatoimitnnta walittiin,
'.'jlcisessä kokouksessa, johou oli kutsuttu kaikki asiaa harrastawaiset, ja jota
pidettiin seuraaman lokakuun 8 p:ttä, matat, g. Brummerpuheenjohtajana,
luafpoistcttiiit kesällä tehty päätös juhlan pitämisestä ja saman kuukauden
13 p:nä pidetyssä kokouksessa, jolloin oli puheenjohtajana hra F, Sume-
lius, walittiin juhlatoimikuntaan roumat 2. Blom ja M. Liljeroos, neibet
W. Forsström, 31. Idman, L. Wallenius, K- Stöp ja herrat O, Borg,
I, 31. 2und6n, O. Schreck, 21. Poutiainen, Hj, Hagelberg, E. Fors-
ström, K. Dahlström, 3. Räty, 3> Pelkonen ja Kansanmalistus-seu-
ran asiamiehet tjrat "ffi. Paalanen ja K. F. Brnndthill sekä yksitoista
loarajäfcntä. Näissä kokouksissa mnösfitt yksimielisesti päätettiin pitää
aiottu juhla Knnsnniualistus-seurnn »imessä ja sen suostumuksella, sekä
että seura saisi määrätä pitoajan.

Juhlatoimikunnan puheenjohtajaksi roatittiin sen ensi kokouksessa
maisteri K, Taljlutöm; mtjlalaulajaistcn ohjelmasta päätettiin samassa
kokouksessa ja lähetettiin se seuran toimikunnalle Helsingissä ilmoituk-
sen kanssa siitä, mitä tähän asti oli toimittu. Kun sitte Helsingistä
oli saapunut asianomainen suostumus juhlaan, jatkniwat toatmistufjet
säännöllistä menoaan, kunnes huolellisesti malmistettu jnhla Tiistaina
in pmä Kesäkuuta alkoi.

oiinlaimilmistuffista mainittakoon että julifatoimiftmuait esityksestä
kaupungin hallussa olemilla matoilta rakennettiin näkötorni Pyynikin
yarjun lähinnä kaupunkia olemalle Ilomäen huipulle, ja että kaupunki
samoin suostui antamaan 1,000 markkaa apua, jotta juhlaan «saa
ottamia woitaisiin ilmaiseksi majoittaa, Mteydessä muiden toimiensa
kanssa juhlatoimikunta neuwotteli kaupungin utareilta pnltattnwnsta
soitannon opettajalta, jota olisi welwollinen johtamaan kaupungissa
oletoin laulu- ja soittotuntia ja autan niille opetusta mähintäin 10
tuntia unikossa maksutta ja sen lisäksi 5 tuntia huokeata mntsun roafc
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taan ja teki siitä kanpunam maltuusmiehille esityksen, Siihen !aupungin=
maltunsmiehet myöskin suostuimat ja myönsimät koetteeksi yhdeksi mno-
eeksi tähän tnrpeesen 5,000 markkaa, Knnsanmalistus-seurau toimi-
kunnan ehdotuksesta päätettiin tällä kertaa laajentaa juhlaohjelman
niin, että paitse laulu- ja soittokilpailuja roiclä pantiin toimeen eri-
laisia urheilukilpailuja, joita johtamaan »valittiin erityinen toimituitta,
ja palkintojen hankkimiseksi toivutettiin erityinen rahankeräys.

Kesäkuun 19 päitoä mihdoin koitti kirkkaana ja kauniina tarjoten
juhla-ilmaa niin kaunista kuin pohjoinen kesämme ikinä moi luoda,
laitti kaupunkiin saapumat rantatiejunat ofitnat täynnä matkusta-
mia, kaduilla milisi mäkeä, taloista, jotka olitoat määrätyt osanotta-
jille asunnoiksi ja harjoitushuoneiksi, kuului taittua ja törmien päris-
tystä ja pitkin tietä, joka Pyynikin männistön kautta johti juhlapaik-
kaan, kerääntyi yhä taajempia joukkoja, jotka kaikki pyrkimät samaan
suuntaan: mennjän mirsta knupunssista olemalle palokunnan jnhlaken-
tälle, joka ilmaiseksi oli annettu juhlan fäytettäinäiji. Juhlapaikkaa
ympäröi korkea, punaiseksi maalattu iaiita=aituus, johon johti ainoas-
taan yksi fijäätttäytäinä, lipuilla ja hawuilla muutettu todelliseksi kunnia-
portiksi. Sekä portin sisäpuolella että sen ulkona oli kojuja, joissa myy-
tiin jos jonkinmoista tatnaraa, hedelmiä, wirwoitusjuomia, sanoma-
lehtiä, muistiraha tehty martamasten iäksi juhlaksi y. m., maan kiitos
olioon juhlatoimikunnan huolenpidosta, ei ollenkaan juomutusjuomin,
Sentähden ei myöskään mitään epäjärjestystä syntynyt ihmisjoukossa,
jota muutamat lukimat kymmeneksi, toiset pariksi kymmeneksi tuhan-
neksi, maan siinäkin kohden juhla juhlalta tuntui.

oitfjfarcnttä mietti tasaisesti Pyhäjärmen rannalle päin, ja ra»
»a» lähelle oli rnkennettn aistikas, arkkitehti ©. Zchreckin piirustuksen
mutaan tehty [aroa, ja sen simutie nähtiin osa järmcstä saarinensa.
Maan knlteiuuus teki että ylhäältä katsoen oli «aikca arwata paljoko
inäkeä kentällä löytyi, joten tuwnmmeilllln oi anna ensinkään oikeata
käsitystä mäen paljoudesta: mutta jos seisoi anaalia laululnwcm koh-
dalla ja katsoi ylöspäin, »ii» siitä »äki että kyllä kentällä mäkeä oli.

Kun laulajat ja soittajat oliroat saapuneet paikalle, astui juhla-
toimikunnan puheenjohtaja, maisteri Tahlsiröm, (aroon eteen rakenne
tulle puhujasijalle ja lausui heille terwetulinissnuat.

Puheessaan hän muun muassa huomautti sitä seikkaa että edelli-
sissä laulujuhlissa kilpailu on käynyt epätasaiseksi sen lautta, että un
kilpailuun on ottanut osaa setä enemmän harjaantuneita että masta-
alkamia laulu- ja soittokuntia ja fun eri annostelutapaa ci ole näiden
suhteen täytetty, on annostelu tullut hywin epätasaiseksi. Jossakin mää-
ritt korjatatsensa tätä epäkohtaa on juhlatoimikunta nyt marustanut
kilpailuun ilmoittautuneille laulu- ja soittokunnille tilaisuuden jakautua
kahteen sarjaan, siten että ensimmäiseen sarjaan luetaankehittyneemmät
ja toiseen sarjaan wasta-altnwat.
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Sitten tapahtui osanottajain huuto, jolloin ilmoitettiin seuraamat

Soittokunnat:
1, Tampereen ti;öroäcn soittok, joht, hra K, Helenius 12 jäs,
Mäntän wllpaaeht, polo!. „ ~ „ 31. Mannerström 8 „

Iywäskylän kaup, „ „ „
©. 21. Dahlström 15 „

Tampereen wapaneht, palot. „ „ „ 3. Näty 14 „

2, Teiskon Kuusniemen „ „ „ H, Kuusniemi 5 ~

Kangasalan wapnaeht, palot.
„ „

„§. Westerberg 7
„

Marttilan „
M, Warwikko 7 „

sSatnpulan
„ „ „ „

L, ©. Wigrcn 7 „

Jämsän „ „ „ „
S, Konkoln 12 „

Kyröskosken tehtaalaisten „ „ „
K, §. Kupilainen 18 „

Toijalan
„ „ „

R, ©imen 10 „

Tampereen pellawatehtaan ~ „ „ H, Liljelund 8 ~

3, Sääksmäen „ „ „
H, karttu 4

~

Orihweden „ „ „ O. Schön 6 „

Messukylän „ „ „ 3. P. Luhta 5 „

Teiskon „ „ „ P, F. Hammar 8 „

Lammin ~ „ „ F. Rosendahl 5 „

Vesilahden „ „ „ te. Knuuttila 7 „

Lempäälän „ „ „ I, Käcklund 7
„

Hämeen pataljoonan „ „ „§. 31, Lindholm 25 „

Lamokarjalaisten ylioppil, „ 1 „

,'iäista ilmoittimat neljä ensimmäistä ottamansa osaa ensimmäisen sarjan kilpailuun, seuraamat kahdeksan toisen sarjan ja loput eimnt
aikoneet ottaa kilpailuun ollenkaan osaa.

Sel a iiän is e t lau !utnnn a t:
1. Tampereen työwaen lauluseura joljt. a. puudelin 25 uv
Viipurin kansalliV-lauluseura „ te. Siroon 89 „

velsingin työiuäenyhdistyksen 1,-seura „ 31. Uggla 45 „sorin Alpha-seura» „ „ 31. Stlmqroift "19 „

2, Tampereen Kansanwal,-scuran 1,-s, „ 3. »olmften 28 „

2alon lauluseura „ 3. W. Kallio 16
~

Iysmän Jitttaroisten lauluseura „
T, Siltanen 8 „

3, £amp. Liittoyhdistyksen lseura „ SI. Ahlqmist 26 „

Tamp. työmäenyhdistylsen „ „
©. Lindroth 3? „

Kyröskosken tehtaalaisten „ „ K. §. Kupilaiuen 18 „

,"si)uiftofijlän kaupungin „ „ Anna Santala 12 „

„ seminaarin „ „ P. I. Hannikainen 40 „

Nuomeden nuoriso-seuran „ „
P, Sureman 18 „

331 jäi!
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Mie sä äni s e t lau t uk » nna t:

1. Helsingin käsityöläisten lauluseura joht, A, Parktola 23 jäs,
Turun lukkarikoulun „ „

C, ff. Wasenius 11 „

Nupurin kansallis- „ „ V, Nossi 20 „

2. Nuoweden nuorisoseuran „ „
V, Durchman 8 „

3, Ilioppilaslaulajat „ „
V, Piispanen 22

„

pTfjitijtfiä laulajia 3 „

87 jäs.
')> ai sää niset lnulutuunat^

1 , Viipurin kansallis-lanlnseura joht, neiti Nederstrom 25 jäs
Tampereen työntäen „ „ „ V. Lundelin 10 „

2, Hämeenlinnan „ „ „
M, Joutsen 13 „

Tamp. K»nsanwal,°scuran „ „ hm I, Holmstcn 15 „

Wesilahden nuorisoseuran „ „ „
(5, Knuuttila l! „

Ikaalisten „ „ „ 31. -7kko 18 „

92 jäs,
3Jt)teenfä siis 20 soittokuntaa 191 jäsenellä ja 26 laulukuntaa noin

492 jäsenellä; 11 lauluseuraa ilmuittiwat kilpailemansa ensimniäisessä
sarjassa ja 8 toisessa, Osanattnjia kaikkiaan noin 600.

Sitten kun kaikille ott juhlamerkit annettu, erottiin; laulu- ja
soittokunnat fänttiroät loma-ajan erityisiin harjoituksiin ja kello 5 i, p.
pidettiin tamanmukainen yleinen harjoitus, seuraamana päimänä pi-
dettämiii laulajais-soittnjaisia mnrten.

Aikaisin aamulta seuraamana päimänä tuimain ihmisiä uuden
kirkon edustalle ja manaan kirkon puistoon, joissa molemmissa pai-
koissa soitettiin aamufovaaii ja muutamia muitakin kappaleita, Kello
10 paikoilla tokoontuiwat kaikki juhlaan osalliset ja suuressa saatossa kul-
jettiin yhdessä ilomäelle, jossa uuden uätolornin panneita piti terweh-
dnspuycen luieraille maisteri SD. Borg. Kerrottuna!! tämän juhlan synty-
misen ja tarkoituksen ja puhuttuaan laulun ja soiton luoimasta kansan
elämässä, loimotti puhuja menestystä >lansanwnlistus-scuran toimille
ja sen toimeenpanemille mastaisillc laulujuhlille sekä rukoili taitoaan
.herran siunausta isänmaalle, Puhuja lopetti pnheensa elntöön-huu-
solia Suomelle, johon kinumentuhansiin nauferoa ilnuisjoutto yhtyi.

Kello V,5 i, p, alfohoat jnhlalaulajaiset, häistä lausuu eräs sn-
nonmlehti että ne „ulkoua jumalan roapaasfa, ihanassa luonnossa lituo-
dostnimat niin maltamitsi, niin etemiksi, kuin moipi mnodostnn ainons.
taan juhla, jossa harras, isänmaalliuen mieli on elähyttänuissä joF=
ikistä", Saudia johti ilansanmalistus-seuran toimikunnan pnyuuöstä
maisteri P, I, Hannikainen; soiton johtajaksi oli pyydett» tapelmes-
tari R. Kajanus, multa tattera perheellinen furu teki hänelle mah-
dottomaksi saapua, jonka tähden hänen toimestaan soittoa johti hra G,
31. Dahlström, joka terran ennenkin, Iymästylässä, on ollut soiton joh-
tajana Kansanmnlistns-seuran soitto- ja laulujuhlassa, Esitelmät,
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mitkä tässä tilaisuudessa pitiwät prowessori I, R, Tnnielson ja toh-
tori A, SÖ. Streng, oroat luettawana toisessa paikassa,

Aitasin aamulla kello 7:stä ja päiroättä kello 12:sta pidettiin kil-
pailuja ammunnassa, juoksussa ja soudossa, ja tahdomme tässä luetella
niiden tulokset:

Kilpajuoksussa saiwat palkinnot enfimmäifcsfä sarjnZsa, 18 touotta
täyttäneistä (matta 420 metriä):
ylioppilas V. Wegelius Nöyristä 1 min. 2V2 sek,, , 55»/ 25: -

Sufeof. I, Walleniuo .v>ämeciitimtasta lm. 3 sek, , , „ 20:
ditopp. (£'. Eaunelin Waasasta 1 m. 7 sek „ 10: -
?«rpanp, R. Kiminiemi PirkkalNVtn 1 m. 7>/< fet. kuunialausunto,

Ileensä oli «sanottajia 23,
Toisessa sarjassa 16—18 wuoden ikäisiä warten, matta 300 metr.,

saiwat palkintoja:
Lyseol, Ti. Ekblom Porwoosta 48'/, sek %•- 20: -

Tehtaat, K, Lindstedt Tampereelta 40 fet „ 15: -
Lys, U, Boijer Helsingistä 49 l', sek „ 10: -

Mteensä oli osanottajin 10
Palkintotuomareina oliwnt hrat Q. Wilstman, Slug. Huitarinen, Sltfr.

Nelin, Soinio Forsström, Q. Kalkkinen, I, Hollt ja Frans Airola,
Kilpa-ammunnassa saiwat palkinnot 100 askeleen matkalta, 30

cm. tauluun, 5 laukausta:
T, Karhelin Kelsingistä amp. 27 em äfaf 30:
W, Peltonen Mäntästä „ 32 „ „ 25:
Ä. Enderlein Tampereetta „ 35 „ „ 20:
T, Kilpinen Terwakoskelta „ 36 „ „ 15:
M, Nurminen Seuruutta „ 38 „ „ 10:

Osaa ottajin oli 43,

150 askeleen matkalta, 30 cm, tauluun, 5 laukausta:
%f). slarhelin Helsingistä nuip, 13 cm »f: 35: -

Hl, ©afsbcrg Keuruulta „ 47 „ „ 25: -

O, Koskinen Janakkalasta „ 48 „ „ 15:
Osanottajin oli 23,

Palkintotuomareina oli Orat A, vngen, O. Lar?son ja g. /f
Bruunner.

Kilpasuuto tapahtui Pyhäjärwellä )oseliuin huwilan eduotalla ja
oli kolmion muotoisen radan pituus noin V 2 wirstaa eli 1623 niet-
rtä. Kilpailuun otti osan 16 wenekuntaa, joista 10 kaksihankaisten, 2
kilpasoutomenheiden ja 4 yksi hanknisten sarjassa. Palkintoja saiwat:

Ensimmäisessä sarjassa :

O, Kiesisen mene 110 Seuruutta miipyi 8 min. 20 sek, sfmf 40: -

K, Niemisen Tuima Pirkkalasta „
8

„ 28 „ „ 30: -

©t. Laakson Pikku Längelmäeltä „ 8 „ 29 „ „ 20:
£>. Härkösen ©uto Wirroiltn „ 9 „ 6 „ „ 10:
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Toisessa sarjassa:
«ust, Söapatan Isä SBeftlafjbelta wiipyi 7 min, 45 sek, Sf»','- 25:
Kust, Liljan Pikku Tampereelta

„
7

„ 57 „ „ 15: -

Kolmannessa sarjassa :
,h. Moision Saija Ruowedeltä „ 9 „ 18 „ „ 35: -

O, Lehtisen Alku „ „
9

„ 21 „ „ 25: -

vmuästii teosta paltittaioaksi oli tuotu neljä weneltä, joista sai
roat seuraamat kaksihäntäisistä palkinnon:
Wilho Wnlknma Keuruulta 5)«/ 40: -

Herman Moisio Ruowedeltä „ 25:
Plllkintotuomnreina otiroat maiot, -2, R, Sorg, toht. 0. R, Id-

man, hra ®. 21. Sönnqtoift, faupp. P, Björkman, maist, K, Viljakai-
nen ja lyseot. 31. Jansson,

Torstaina kello 10 a, p, alkoi soitto- ja laulu-kilpailu, Palkinto-
tuomariua oli Tampereen juhlatoimikunnan Valitsemina, leht, L, Kil-
jauber, maist, li. Genetz ja tapelmestari A. Laurent, ja niiden lisäksi
laulu- ja soittokuntien johtajien asettamina hrat tapelmestari F, A, Lind-
holm, maist, P, I, Hannikainen, tirehtöri C, G, Wasenius, nmratuo-
mari St. Vuorio, kapelmestari (S. Zchneeuoigt ja neiti V, Forsström,
Seuraamat palkinnot annettiin:

Torwisoittokunnille ensiunuiiisessä sarjassa:
1 pall, Tampereen tpbroäen soittokunnalle »ushopeaiuen esskor-

netti.
2 palf. Mäntän Vapaaehtoisen palot» »nan soittokunnalle

nuottiteline.
Toisessa sarjassa,

2 palf. Toijalan soittolunnnlie melronoumi arpaa wedettpä sen
ja Marttilan soittokunnan wälillci,

«iitoslnuse annettiin Wam pulan soittokunnalle,
Sekanänisille laulutunnille, ensi sarjaosa:

! pait, uelsinssin työwäenphVistykscn lnuluseurnlle tahti-
puikko,

2 patf. i ipu rin kn nsal l i «-lauluseuralle ntordisiffnaali,
Vtiitoslause Tampereen tu öro ii en lauluseuralle.

Toisessa sarjassa:
2 patf. Salon lauluseuralle luetronoonu,

Hiiesännisille laulukunnille ensimmäisessä sarjassa:
Kunnialausuuto Sutun art f oulun laulajille,
! Mil, ipurin mieslaulu tahtipuikko,
2 patf. Helsingin tcisityöläis-lnuluseuralle äänirauta.
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Toisessa sarjassa :

2 palk, Ruomeden mies-laulukunnalle äänipilli hopeaperineen,

Nnisäänisille lnulukuunille enfittttn. sarjassa:
1 palf. Tampereen Työwnen laulu- ja soittokunnan

nai s k b br i II e tahtipuikko,
2 palf. Viipurin Kansallis-lauluscu ratt naisköörille

muinaissuomnlniseen tuojiin tehty rintnsolki,'
Toisessa sarjassa:

! pait. Hämeenlinnan nai s-laulukunnalle Tampereen seudun ku-
mia sisältämä kotelo,

2 pait. Nesilahden nuoriso-seuran nais-lauluknnnalle äänipilli
hopeaperineen,

Sunninlaujunto I k a a l is ten naistöörille.
Sircljt. E, G, Wnsenius ei ottanut ojaa keskusteluihin eikä pää-

töksiin päätettäessä lilpapalkinnoistn mieskööreille.
Kaikkia palkintoja seurasi kauniisti painettu kunniakirja, josta seisoi:

«aitnkohon saluiisamme Laulun laittaan iameleet,
«orkealle tailntohon Ihmishengen ihanteet,
Luomellemme knnnialsi. lii ilot» kansalle
Lohontulscki huolilsaunne, Ililthlsels Luojalle,

Äausauwalistusscuran laulu» ja soittojuhla Tampereella,

Suomen laulu- ja soittokunnat kokoontuneina yleistä juhlaa imettämään
laulun ja soiton uudcitoan mivittämijefji Väinölän aijoilla ja Kalewalll» lanlahilla
antamat tämän tnnniakirjan [elä . sarjan palkintona.

Annettu Tampereetta Sefätumi 21 p. 1888.

Kilpailu!! jälteen pidettiin jnhlapäimälliset loselinin humilassa
"Puututilla, jossa pulleita pidettiin jn ruumiin tarpeitakin muistettiin
Seuran kiitollisuutta Tampereen kunnalle tulkitsi prowessori Danielson,

Juhlan (opetiinmt suuret kansanjuhlat juhlakentälln. Niissä esiin-
tyiwät useat palkintoja saaneet laulu- ja soittokunnat itse wnlitsemilln
kappaleilla, Helsingistä tulleet suomalaisen normaalikoulun tnoimtätc-
I tjat antoiitiat maisteri Wilskmnnin johdolla näytännön, erityisessä
katoksessa harjoitettiin kilpailun painojen nostossa y, m. Juhlapu-
heen piti seuran sihteeri toht, Granfelt, joka myöskin jakoi edellä
jo luetellut palkinnot, jolloin jokaista palkinnon saajan raikumalla
eläköön huudolla termehdittiin. Samoin hän myös, kun seuran esi-
mies pnhnnwoinnin takia oli estetty sitä tekemästä, lopnksi lausui
kaikille kiitossanat laitin puolin onnistuneesta juhlasta. Juhla päättyi
sillä että laitti, laulajat laululatoalla ja yleisö kentällä, yhteisesti mah-
taroalla äänellä lauloiroat „Maamme" laulun. Sillä tamoin sitä laulun
ei wielä loskaan ole maassamme laulettu ja taitu siitä kuuluu kaik-
kien juhlassa osallisten iljauimpiin muistoihin tästä Tuomen yleisestä
laulu- ja soittojuhlasta.
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Lopuksi nnelä muutamia numeroita Jutilan kustannuksista ja tuot-
tamista tuloista:
Pääsylippujen »lyönti tuotti .'<%." 11,210: 35

Waotaawnt menot.:
3u§fofu§tanraiJfet . %' 5,758: 31.
«ansauwali«tus-seuralle maffettu , , , , , ,

„ 5,157: 04.
Jiiotä erikseen on tehty toinen tili:

Tuloja majoituÄuLtcmnnZte» suorittamiieln ■/»;>' 1,416: 95
SJBuolra !Nyynti-uitentsi2ta iuhlakentälln ....

„ 260:
Urheilurahnston sääotö „ 133:

Wnstnawnt menot :

Menot majoituksesta ■%•• I,l»i«: 87,
Säästö lahjoitettu wapaaehtoisclle palokunnalle , „ «43: 08.

Urheilukassan tili :

Oapaaehtoineu rahankeräys tuotti . %■ 548: -

Pääsymaksuista kilpailuun „ 88: 50.
Myydyt kilpailutarpeet „ 44: -

Johon mastan:
Menot kilpailuja warten , , , ,%: 542: 50,
yllämainittu säästö , , „ 133:

Zytsyllä sen jälleen kuu juhlatoiinituula oli lähettänyt loppu-
tilinfä kirjoituksessa, jossa myöskin ehdotteli että tuloista -2,000 marf=
taa käytettäisiin palkinnoiksi etcmistä sän>ellytsistä tilpailnssa, jota
seuran toimesta olisi tuuluutettmva, ,oast,n'i >lnnsanwalistus seuran
toimituitta seuranioalln kirjeellä :

Laulu- ia soittojuhla» Toimituuuallc.TllMpclcclln,
Meionn on ollut ilo äsken wastaanottan kirjeenne, jossa ilmoi-

iälle (opettaneenne Teille uskotun tehtailuin «ansninoalistns-seurnu
laulu- ja soittojuhla,! Toimikuntana,

Teidän wnsymättömän huolenpitonne, Teioiin >oai»>ojanne sääli-
mätön harrastuksenne oiuat tehneet äsken unetetun juhlan todellisesti
suureksi isänmaalliseksi juhlaksi, josta mannaankin nousee runsaita he-
delmin ei ainoastaan lauhin ja soituu tulewaisuudelle maasjamme,
joiden etäyyttämineu «li juhlan nimenomainen tarkoitus, maan miniä-
tiu isänmaalliselle harrastukselle ylipäänsä,

:V!e ymmärriimme täysin annostella umiioanne juhlan toimeen-
paneniisessn, mutta ymmärriimme sen ohessa, ettei yksistään roainmn=
nälij ole ollut riittäwn niin ilnhuttawien tulotfien pernstamisetsi
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Ziihen on tarroitta elämä into, käytännöllinen alt) ja lakkaamaton
»valppaus pienimpienkin seikkojen järjestämisessä. Ei muu kuin tunto
meltoottifuuben täyttämisestä moi olla Teille riittämättä kormauksenn.
Mutta sallikaa kuitenkin meidän, Kansanmalistus-seurnn puolesta, lau-
sua Teille sydämelliset kiitoksemme Teidän toimestanne, josta epäile-
mättci koko isänmaa iloitsee. Pyydämme Teidän kauttanne myöskin saada
lausutuksi kiitollisuutemme Tampereen armoisille asukkaille heidän osoit-
tamastansa mieraanmarniiuudestn ja mouenpuolisesta aw»liaisuudc«ta.

Olemme niinikään mastaauottancet sen runsaan rahasumman,
jota on ollut juhlan aineellisena tulokseua, ja joka uyt, kun seuran
apulähteet lakkautetun amunsaannin tähden Läussmnuin testamentti;
lonroista oroat mähentyucet, onki» entistä tarpeellisempi.

Teidän telemäuue ehdotuksen marojen tayttäinisestä olemme otta-
neet tarkkaan huomioon setä pyytäneet siitä ajiata tuntemien lausun-
toa. Toimemme että tässä suhteessa, kuten muusjatin, ne yritytsel,
joihin Seura on ryhtynyt ja mäsinkin ryhtyy, omat sitä laatua, että
Teidän huolenpitonne tatitta kokoontuneet rahat tuottamat tnikten sitä
hymää, mitä olette tarkoittaneet,

Helsingissa 24 p:na Lokakuuta 1888.
Kansnnwlllistus-seuran toimikunnan puolesta:

ät. SK curm nu
A, Almberg,
J. Forsman,
E, 0. palmen

©bro. ,hjelt,
Ä. Erwast,
21. 2l.®ranfett.
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Suomenmaan sanomalehdet ja aikakauskirjat 1888,
Tuomen- ja Ruotsinkieliset,

niiden toiinituspaitta, iiumerolutu ja hiuta toimitnspaitalla
m.: hiittä:

Helsinki : Uusi Suometar 305 13:
*äiraäu Uutiset , , , 304 10: -

Suomat. Wirall, Lehti -'!O5 ti: 50,
Suomen Wiilkolchti , 5,2 8: 5,0,
Motti Meitäläiuen , 23 5:
SuomenTeollisuuslehti 24 7: --

Sanansaattaja ... 24 •'!:

Aamunairut .... 24 •>■.
Naliooja .....12 10: -

Duodecim .... 12 3:
Vartija 12 6: -

Pikakirjoituslehti , , 12 4:
Zuon,,Maan«il,elhs4, 12 2: 50,
Suonienlähetyssanomia 12 2:

(ilm, lisäl, 1: 2',),
Merimiehen hstäwä , 12 1: 25,

Kaup, - lähethkscn - lehti 12 —75.
Suoni,Metsänhoito-lehti 4 5:

Surtu: San, Turusta 305 5:
«lura 304 5: -

<„maaseutuvaiuo3" 104, 2: 50),
Turun Lehti .... 152 2: 50,
Stristittifiä Sanomia . 52 2:
Kansllloulun Lehti , , 12 2:
Nuorutaiueu .... 12 '■>-. --

Kotinilliueu Lähetys , 12 1: 50.
Pori: Satakunta , , , 104 4:

Lounas 102 4 :

Uusi Suomalainen No-
inanijatfo .... 52 X: --

,<lodin Ustäioä ... 24 1:
Raittiuslehti „sl[p(ia" , 12 1: 2,1

Naunm: auman Lehti 52 3:
Hämeenlinna: Hämäliii

nen 104 3 : 20,
.{laineen Sanomat , , 102 3: -

Tampere: Aamulehti 153 4: -

Tampereen Sanomat , 153 4:
Sampo (iliucstyiKesät,

alusta jota päiwä, laikasi pion).
Wiipuri: Wiip, Sanomat 304 10: --

Wiipurin Untiset , , 3M 3:
Ilinarineu (Tannnituu) 13

Stötta: Stöttan Sanomat 52 4:
Lappeenranta: Lappeen»

rannan Uutiset , , 104 4: 50,
3ort»wal«: Saatotta , 104 4: 50,
Älitkeli: M:lin Sanomat 104 4--
Zawunlinn»: Spinna 52 3: 50,
Suopia: Eawo , , , 152 4:

Samo-Karjala , , , 104 3: 50,
Tapio 104 3:

Joensuu:Karjlllatar , , 104 4:

«UIN,! hint»!
Zywäslylä : Keski-

Suomi .... 104 5:
Säweleitä ... 12 5:
Khläliri,Kuw»lehti 21

(toinen painos 5: -
ainoasi, I2n:oa,
I)iuta2:so; kum-
paistakin pai»
nosta seuraa il- - ■.,,,
»iäiseksi „La3tcn <"' ' '
Sfmualeljti", 12
«nm,, paitsi patti
kiolumi»), , ,

Kyläkirjasto , , 4 I: s'i
Waasa : Waasan

Lehti 1»4 5: -

Onln: Kaiku , , 152 4:
Oulun Ilmoitus!, 104 1:
Lwaukelincu , , 12 2:
Hengell,Kunlansl, 12 2:
Sanomia Siionista 12 I: 50.

Hclsiuti: N, Pressen 355 20:
Finlaud....304 18:
Hufmiidstadsbladet 304 12:
Fin!, Stim. Tidn, 305 3: -

golfiuänneu . . ;>O5 6:
Talibladet (Tain- 37 5:501,

-Maalist,) }2O: -

•Öetfiiiflf. 3>agMab 268 15:50)
(«infitif.-Joulu!,)

Spets
.... 52 8

Liuska SSectoblabet 52 3: 50,
s)lVa Trollsländau 24 5:
Sändebudet , , 24 3:
lermuäasmanull'

bladet , uoiu 20 3;
(taioatt. 2, toisinaan 1 mim. i.)

Finlands Kommu-
nikationcr noin 18 5:

Lördagsqmällen 13 1: 25,
(Sotat. Joulut,)

Finst Tidskrift , 12 15:
Finsk Milit,Tidstr, 12 - 12: -

Finska Lälaresällst,
Handlingar, , 12 12:

auatjaa icurau jäieuide aiu. 8 m.)
Viet ..... 12 3:
Sporten ,12 5:
Tid»,for Ltenogr, 12 5:
Missionstidning , 12 2:

(ilm, lisäl, 1 m. 25 p.)
Nha Budbäraren 12 2:
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Nykterhetswännen (par=
netaan Pormoossa) . 12 2 :

Ijömanswänneu . , 12 I: 2.',,
Stab§misfion?ötabet 12 7V.
Tidskrist, uta. af igeba=

gogista Föreningen , ii si-
i sisältää muutaman tirjoilulse!! [uomelfi).

Teknistä Föreningens >

gini. Förhandlingar 4 8:
Tidskrift, utg, as Jsitrib.

£yöremugen ... 4 ti: -

Porwou: Borgadladet , 102 ti:
Botoiifa: ilstra Nyland , I<4 ii: .
Tammisaari: Clenäs No-

tisdlad 105 5:
Juttu: M6o Underrätt. >!,',,> 12:

•i(6o Tidning , , , s!'>', 12:

Pori: Björneborgs Tidn. 103 6:
Weslra Finland lLolot,

-Joulut,) .... 26 ! : 25.
Tampere: Tammerfors

Aftonblad 104 6: -

Wiipuri: Wiboigsöladet 30.") 12— -
Östra Finland , , , H,,', 1-':

Hamina : Fredrilshamuz
Tidning 104 Cr.

Kotka: Kotia Notis- och
Anuousblao .... .VJ 4:

Waasn: Wasa Tid», noin l.Vi 8 :

Wasabladet . ,„, , KW i!-
Uitti «aorlcpyy: Oster-

liollnista Posten, , , 52 4,
Notkola: iiiorra Posten, 104 6:
Ouln: Nyborgs Tidning 104 4:

Luetteloon ei ole oket!»: aikakauskirjoja ja wirallisi» julkaisuja, jotta eiwät
määräaikaisesti ilmestys lehtiä, niinkuin ..Työmies". ..Arbetaren" y, m., jotka ilmes,
tymät liitteinä toisiin, roiljottain ilmestymää teosta »Pyhän Raamatun Selittäjä",

Uscimpain Helsingin päiwälehticn tilanshiuta sisältää myös matsnn kotiinkannosta -
useimmista muiden laupuulicn lehdistä matsetaau siitä erittäin

Suomcnmllan ulkopuolella
ilmeäft)lt)ät m. 1888 feitvoownt nimnenlicliset [anomat

hinta hinta
mim.: nlosllntopaik,- Znomeiia^

Pietari: Julen 5,2 2 rupi. H ml.
Hengellinen Lehti M ,',',! kop,

(£mfitif.— Oaitdtf.; Onfevin tilaoioirfe
ilmaiseksi).

Ruotsi: ©aavaranta: Haaparannan Lehti N :i krnun,
Amerika: Ohi», Azhtaoulai

lmtoben alusia, Tammi= ? (■'> bol'£.) (4 b. VI ci
jet Helmitunlsa, (i tenni, wiitoöso, lie>
nee (cifciiimtt).

Pohjantähti (wuodeu alusia 2 lcrtaa wii> ? (2 doll,) (2 b. Vi e,i
kossa, lakannut),

?)hbhswllltain Sanomat 102 2 bott. 2 b. Vi c
Walwosa, cwank, kansanlehti 12 1 doll,

Michigan, Red Jackett
Amerikan «uomalainen Lehti .... 7,2 2 doll, 2d,2V c,

C-rcgou, Ä?toria l(ilok, alt, molemmat lehdet
ilm. V!innesota?ia>-

Uusi Sotimaa noin ,',!> !b. 2', c, t! m, \b. c,
ÄamunMo ssisält, kannotirj, tevtom.) noin ,',!> 1 td, ,',O c/2 .Vi

Kaikkiansa siis «noden lopusia Luomessa suomeksi 55, ruotfttfi 44; 3i!on>en-
maan tulopuolella [uomelfi Wenäjäll» 2, Ruotsissa I ja Amerikassa 5,

Lisäys wiimc Kalenteri» luetteloon:
SK 1887 ilmestyi Hctsingissä ..Tcknista Föreningens i Finland Furhandliuglli ,

samall» tatuoin Min 1888. Sopii wielä lisätä, että yksityisessä piirissä toimitettiin
1887 suomenkielinen pikatirjoitnslehti ..Iritys", 12 mun., jota ei ollut julkisesti ib
moitettu tilattawatfi, unitta jonka jatkoa 188 S ilmestywä „Pikatirjoikuslehti" un.
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Jftttnfamiwlistus-leuraH Misianiamuia
o n j u o m e n f i e ( c I( a i 1 m c 31 1) n u t:

Joimititffia: *'.

.shiinfa Sitomcu fanfa tuli lufutaitooit, firj. i! ~|>. . . —

Miffaubesta, firj. 2). .VS. Soinen painoo —

itiinim. jo tutfist friot. ml. alalia, firj. 31. Jy. M. 1. —

„ * , v - B - ., n. -
2A>aIosta, firj. Jt. V V to. (Mumilla) —

Suomcii i»altio=oifciio, firj. (S. 3(. a- (Ionium ntl)t)tl)).
Suomen foia 1808—09, fcrt. M. 5y- AUwetfis. Somen p. —

Suir/ta fasiutfunuasia. I. Sufisra, firj. $. ty. 9t. . . 1 :
(Stamam. fcrtoimis, firj. ty. —

Stmuuiiu ctimista, firj. J. 2(. (i). ftmmtau(u) . . —

S&Scrotsta Suomesfa. firj. St. 3)c 1
Sirjauatuosta, firj. 2t. Safaroa. (Jhinnlta) . . . . —

Sulirouorista, firj. St. &t (fiuroitta) —

Suutataisten unimeiucu taistetu. SaiinitbB —

Sufjana tous, firj. (i. Sta. —

ouomataijen urirfifirjait fjistoria, firj. :J- it'rofm . . . 1:
Snomataifia fanjnnfatuja. I. Suroitta. Somen patttos. —

6. ©uomatatfia faufaufatuja. II. Jtuimtta • • • ■ 1:
SlferoetiooHifmis Suomesfa, firj. M. (Saftren. Somen p -—

Staatitojen ijletfet rafituffet Suomcsfa, firj. St. 9)J. ■ •
Saaroetti Siroinflftone, firj 33. Saaus. (Kuroilta) . . 1:
Siaubasta, firj. jy. &. SJerarotf). (Muroilfa) . . . ■ —

Vuostari=eiainci5ta' ja immffitaifuubesta, firj. (i\ 21a,. . —

ffialbofaifet, firffoljist. efitetimi, firj 3- Satomaara. . —

Sfoivmaan uuolustuffesta, firj. Slfecton .Diaamies . ■ —

Cum tupn, oma luya, firj. v v —

Hciynti firj. At. $y. ■?>• (Sturoilla)., • ■ ■ —

itatafotubit Moomasja, firj. (£'. 3i. (J?m»t(la) . . . .
—

Wuifcupe Wnri6aIoi, firj. (s. to. }>• (.tturoilln ja fartalla) 1:
Mnlijajan raittiusliife, firj. St. 31. Wronfeft . . . . 1:
Stfurmot ja fanjanelama Suomesfa, firj. 21 &t. (ituiu.) —

itHfunt. ja tutfist. frist. usf. alalia, firj. St. <y. 03. III. —

Salemipoeg, fpfujesti efttellnt At. 9f. 1:
3aaffo Goofirt matfustuffet Snntt. fflkrella, firj. 2t. Jto- —

3corbenjfib(bitt utatfat ja retfer, firj. 31 Sertjuera,. (Suis.) 2:
Usfonpufjbistus Mansfasfa, firj. 3. ®- f> —

Smantieit fjenfineit roaifutus, firj. 2(. Stints . . . . —

9iairmsfau»asia, firj. ©. J. ......... —

James 2Batt ja ijoijrgfone, firj. 31. StuOrefen. (Jtimritla) —

iUiaitman rafemturfesta, firj. 5. 2(. '13. Ruro. ja ififjtif.) —

Sattumasta, firj. 2(titti Stautanett —
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S&pi Sceeferien macmofan, fivj. :H feerijbei'g. (Sum.) . ~i : —

Ahmfanopetus ja fonfafoutut Suomesfa, firj. ©mmi. . — 25.
3ietfi eiciinfuiman rajatte, firj. 3. ©af)(ertj. (Sum.) — 50.
.Uirfotfifcota taitceota @uom. I, firj t£". -Rernxmber (Shiro.) — 75.
3adotaiDtitfyi)tie':>ta ja postifaaStopanftSta, firj Slug. .V>jclt — 25.
SBatjafen metfiota, firj. ip. SB. §anmfainen . . . . — 50.
Jtiroifauji, firj D. St. Jvorsftrom (50 furoaa) .... — 78.
Sirfoffijcoto taitecora SucmcofaII. firj ®.Renoanber (furo.) — 75.
Atumia cfninfuniiaota, firj. 3- ®«I)(erfc (9 futtma) • ■ — 50.

M a a n t i e t c e II if i a furoaelmta:
"Ji'orja 1, firj. fv 3 1: 25.
"Jiorja 2, firj. ;y 9$. (.ttnrtalla) 2: 50.
Stuotfi 1, firj. m—v 1: 25.
DtUOtfi 2, firj. 3»—r L: 50.
SCBenaja 1, firj. St. 6 I: 50.
aBenitja 2, firj. it © 2: -

SBenaja 3, firj. V V SJairoarinta h.tjO.
SBenaja 4, firj. 3- ~l>aitudrinta 1: 25.
Innsfa, firj. ©. it 1: 50.
Unfari 1, firj. 21. Jalaroa 1: 50.
Unfari 2, firj. HI. (fiartalla) I: 75.
Siansfa 1, firj. 91. JertjBerg 1: 50.
Siartsfa 2, firj. 9t. JertjBerg 1: 50.
ouomen fufu, firj. 3- itrofin. (ffiartaUa) 2: 50.
SroeitS, firj. Sraba iienta 1: 50.

JinujafirjaJto:
1. iiSartriffi Stooliu tariitat, firj. 3. V. Sttunefterg ■ . 1: —

Sama firja roaatefanfiSfa 1: 50.
2. Stpraljom Stncotn, firj. 3(. SB. ©rube I: -

3ama firja umatefanfisja L: 50.
•'3. Stuitain, firj. 3. §. 3fcf)offe. SoftnoS patnosi (29 furoaa) 1: 25,

Soma firjn towiofa faitfisja I: 50
MiiiijniiU)ali0ti!S=fciiran fnlciitcri 1881—1888,nmofiferrafta 1: 50.

Sama firjn ronntefnnfistn 2:
iviiiiifuiuiaitetikMciiniu liiBiuioittictcclfinen lirjmnt):

1. Hernia, firj. @btt). §jelt 3: 50
Sama firja luantefnnfiojn 4:

SanfanroaftMu&feurari nuottiroarasto, 1—9, jofa iciljfo ii . — 25
Matn"an)ua(istus=feur.tontiitan)efmienpartituuri=fofoe[ina.IjaHi 8: -

Ceattber, % g. Sonrnfoiiamtcm oppifirja 4: -

$uomaa! Seuran Soiinttntfia, 9J!aantieteeIIifta tiituaelinia ja I'lionnoiitieteet
linen firjasto on mtjBSfiu painetlu raotfiffi. Sctlenteri, Sanjafirjalto ia 9htotti<
loataSto amietaan ainoaStaan inomeffi.
Scuroit toimtJto: ©evifinfatu 14, arooinna fello 10—12 a. p.
,SiirjC=0|"oitC: J5airinnn)aliotu5=feura JMfingioui



Kuolan niemimaan kartta.

Kuuluu tiljoitukseen „Kuolau retlikunnaöta", mutta walinistui niin
myöhään että ott mahdoton enää sowittaa sitä oikealle paikalleen,












