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Helsingissä,

I. Simeliuksen perillisten kirjapaino-osakeyhtiö, 1890.



Alkulause.

Tässä lyhyt esitys maamme nyky-ajan oloista sekä muuta-
mia numeroita wieraistakin maista. Tiedot tässä teoksessa pe-
rustumat kaikkein uusimpiin wirallisiin ja tilastollisiin ilmoituksiin.
Työtäni olen koettanut tehdä suurimmalla huolella ja tarkkuudella.
j)aljon olisi wielä ollut lisättäwänä, monta asiaa tyystemmin
selitettäwänä, mutta silloin olisikin teokseni kaswanut paljoa suu-
remmaksi ja samalla tietysti sen hintakin. INiten työni muuten
on onnistunut, sen päättäköön lukija.

Jos kirjani saa suosiota ja menekkiä, niin että kannattaa
wastedes toimittaa uutta, sen ajan mukaista painosta, niin ryh-
dyn siihen mielellänikin.

pyydän nöyrimmästi sulkeutua arrvoisain lukijoiden suo-
sioon !

Aunmoituksella
HeKijH.
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Johdanto.
Suomenmaa, joka on Euroopan pohjoisosassa, on entisinä

aikoina enemmän kuin 600 lvnotta ollut Ruotsin kuningasten Mallan
alaisena. Wuonna 1581 antoi kuningas Juhana 111 Suomelle suuri-
ruhtinaanmaan arlvonimen. Wuonna 1809 »valloitti Wenäjän kei-
sari Aleksander I Suomenmaan. Hän makuutti ja wahwisti silloin
juhlallisestikaikille Suomen asujamille, että heidän uskontonsa ja perus-
tuslakinsa heille säilytetään sekä myös ne »vapaudet ja oikeudet, joita
itsekukin sääty erittäin ja kaikki Suomen asujamet yleensä siihen asti
oliwat nauttineet. Tämä keisarin omalla kädellä allekirjoittama ar-
mollinen julistus annettiin Porlvoossa Huhtikuun 4:nä päilv. lv. 1809.
Niistä ajoista asti on Wenäjän keisari Suomen suuriruhtinas.

Suomenmaan ala.
Suomen suuriruhtinaanmaa on alaltaan 373,604 neliökilometriä,

joka tekee lähes 6,800 maantieteellistä eli noin 3,270 Suomen neliö-
penikulmaa ja »vastaa lähimäärin 75^2 miljoonaa tynnyrinalaa.
Tästä alasta on 88,85 prosenttia eli noin s/^osa maata ja 11,15
prosenttia eli V^osa järtviä ja muita mesiä.

Kuinka tämä ala on jaettuna Suomen B:aan lääniin nähdään
seuraamasta taulusta, jossa läänit olvat järjestetyt suuruutensa mukaan.

Suomen läänien ulat.
Neliökilometriä. "/» koko

Suomen
alasta.Maata. ! lärwici. Uhteensä.

Oulun lääni ....

Viipurin lääni . . .
Kuopion „

...

Waasan „
...

Turun ja Porin lääni .
Mikkelin lääni ....
Hämeen „

....

Uudenmaan lääni . .

156,979
31,409
35,746
38,309
23,136
17,275
17,959
11,131

8,662
11,646
6,984
3.402
1,035
5,565
3,625

741

165,641
43,055
42,730
41,711
24,171
22,840
21,584
11,872

44,33
11,52
11,44
11,1?
6,47
6,11
5,78
3,18

Koko Suomenmaa > 331,944 > 41,660 > 373,604 > 100,o«
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Suomenmaan wiikilnku.
Tilastollisen päiitoimiston antaman ilmoituksen mukaan oli

Suomessa 1888: nwuoden lopussa 2,305,916 kirkonkirjoissa olelvaa
henkeä, joista »vaimoja lähes 36,000 enemmän kuin miehiä. Wuo-
den kuluessa oli tämä »väkiluku lisääntynyt 35,000:lla hengellä. Maan
»varsinainen »väestö oli kuitenkin luultalvasti »vähän pienempi, sillä
Waasan ja Oulun lääneistä on »viime aikoina lähtenyt paljon ihmisiä
Amerikkaan, joista osa kuitenkin wielä on täällä kirkonkirjoissa. So-
pinee sentähden otaksua Suomen wiikilutvun mainitun wuoden lopussa
olleen noin tasan 2,300,000 henkeä. — Uskonnollisiin suhteisin
katsoen laskettiin maassa silloin olleen noin 2,261,500 lutherilais-
uskon tunnustajaa, 42,000 ireikkalais-lvenäläiseen uskoon kuuluwaa
ja 2,300 paalvin uskolaista, joilla kaikilla oli omat, laillisesti perus-
tetut seurakuntansa ja omat kirkot. Sen lisäksi löytyi wielä »vähäinen
lukumäärä muitakin uskolaisia, niinkuin reformeerattuja, kasteen uudis-
tajia, lestadiolaisia, juutalaisia ja mahomettilaisia y. m., jotka har-
tauttansa harjoittamat, »vaikkei heillä täällä oletkaan laillisia seura-
kuntia eikä kirkkoja. — Kielellisistä suhteista ei ole tarkkoja tietoja,
mutta kuitenkin on laskettu, että w. 1887 löytyi noin 1,938,000
henkeä, joiden äidinkieli oli suomi, 325,400:11 a ruotsi, 4,600:lla
»venäjä, 1,800:lla saksa, 1,000:lla lapinkieli j. n. e. Muutamat osaa-
mat kahta kieltä, jotkut useampiakin.

Wuonna 1888 solmittiin maassamme lähes 17,000 awioliittoa,
se on noin 73 »vihittyä ftarisknntaa kutakin 10,000 asukasta kohti.
Samana wuonna oli syntyneiden luku tvähän enemmän kuin 80,000.
Maan »väkilukuun »verraten on tämä noin 3^/2 prosenttia. Wuoden
kuluessa kuoli noin 45,500 henkeä eli koko wäkiluwusta lähes 2 pro-
senttia, joka on »verraten »vähäinen määrä. Ulos ja sisään muutta-
neiden luku ei suuresti waikuttanut maan koko »väkilukuun, sillä ainoas-
taan 249 henkeä oli enemmän sisään kuin ulos muuttaneita, lukuun
ottamatta niitä, jotka passilla taikka muuten »väliaikaisesti oliwat
siirtyneet.

Jos ajatellaan asukkaat tasan jaetuiksi koto maassa, tulisi kuta-
kin neliökilometriä kohti lähes 7 henkeä, josta huomaa että Suomen-
maa, merrattuna muihin maihin, wielä on harivaan asuttu. Kuiten-
kin on huomattawa, että »väkiluku on hylyin erilainen maan eri osissa.
Niinpä esimerkiksi maan eteläisimmässä ja pienimmässä läänissä (Uu-
denmaan läänissä) wiikilnku on keskimäärin 21 henkeä kutakin neliö-
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kilometriä kohti, mutta pohjoisimmassa ja suurimmassa läänissä
(Oulun läänissä) ei edes 2 henkeä samaa alaa kohti.

Oman maan olojen rinnalla sopinee tässä heittää
Plymen stlmäus

eurooppalaisten maiden suuruuteen, wäkilukuun ja
asukaslukuun joka neliökilometriä kohti.

Suomi ei siis alaltaan ole tvähäpätöinen maa. Niinkuin nllä-olemasta
taulusta nähdään, on Euroopassa ainoastaan 6 maltakuntaa, jotka alaltaan omat
suuremmat kuin Suomi, nimittäin : Wenäjän keisarikunta, Itämalta-Unkari, Saksa,
Ranska, Espanja ja Ruotsi. Kaikki muut maat Euroopassa omat sitä mastoin
pienempiä. Mutta maikka «teidän maamme onkin laaja, on se kuitenkin, niinkuin

*) Katso äe ttottn, 1890.

Ala,
tuhatta neliö-

kilometriä.
Väkiluku, Asukasluku

joka neliö-
kilometrillä.miljoonaa.

Wenäjä ynnä Puola . .

Itäwalta-Unkari . . .
5,016,4

622,3
89,7
37,9
46,9

18
61

Saksa 540.6
536,4

8?
Ranska 38,2 72
Espanja
Ruotsi

504,5 17,5 35
11

Suomi
Norja
Iso-Britannia ja Irlanti
Italia
Turkki

450,6
373,6
325,4
314,6
296,3

4.7
2,3
1.8

35,2

?

6
112

30.6
5,8
5.4

103
165,4 34

Rumania 130,0
99.3
92,1
64.?
51,1
48,6
41,3

41
Bulgaria ja Itä-Rumilia
Portukali
Kreikka

3,2
4.7
2,0
1,3
2,0

31
51
30

Bosnia ja Hcrzegowina . 26
Serbia 41
Smeitsi 2,9

2,0
71
51Tanska 38,3

33,0
29,5

Hollanti
Belgia

4,5
6,0

13?
204

Montenegro 9,0 0,2 26
Luxemburg . . . . . 2,6 0,2 82

Koko Enroo 9,785,6 344,8 35,2
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jo mainittiin, harmaan asuttu ja sen lisäksi köyhä maa. Suomi ei sentähden moi
kilpailla muiden, onnellisempien maiden kanssa, mutta se woipi wielä waurastua,
koska sillä monessa suhteessa on tilaisuus kehittyä.

Suurimmat waltalmnnat maan päällä.*)

ttsnntopaikllt Suomessa.
Tätä nykyä on Suomessa 36 kaupunkia, 6 kauppalaa ja lähes

10,000 kylää, jota paitsi wielä on melkoinen määrä yksityisiä asun-
toja siellä täällä maaseuduilla. Asuinrakennuksia oli w. 1888, ku-
wernöörien antamain kertomusten mukaan, 322,600. Näistä oli 12,700
salvupirttiii, enimmäkseen maan keski- ja itä-osissa. Suomen koko
»väkilntvusta asui 1888: n wuoden lopussa 218,280 henkeä eli 9^2
prosenttia kaupungeissa ja 2,087,636 henkeä eli 90^2 Prosenttia maa-
seuduilla.

*) Katso as Qotlia. 1890.

Ala,
miljoonaa
neliökilo-
metriä.

Väkiluku,
miljoonaa.

Brittein waltakunta . 24,0 318,8
108,8Venäjän „

22,4
Kiinan „

Amerikan Mdysmallat
Brasilian tasamaita .

Turkin waltakunta. .

11,6
9,2
8,4
4,3
3.5

402,7
65,0
14,0
34,3
69,8Ranskan „

. .

Argentinan tasawalta.
Hollannin waltakunta.
Meksiko

2,8
1,9
1,9
1,9

3,8
30,4
11.5

Portukalin waltakunta
Espanjan „

9,7
1,6 25,«
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Sunmen Kaupunkien wäkiluku
oli kirkonkirjain mukaan 1888:nwuoden lopussa seuraawa:

Maan wirallinen jako.

Meisten asiain hoitoa ja hallintoa warten on Suomenmaa
jaettu moneen pienempään osaan, alueesen ja piiriin, joista seuraa-
mat olvat tärkeimmät:

Hallinnollisessa suhteessa on maa jaettu B:aan kuwernöörin
lääniin, nimittäin: 1. Uudenmaan lääni, jossa on 4 kihlakuntaa
(Raaseporin, Lohjan, Helsingin ja Pernajan kihlakunnat) ja 24 nimis-
miehen piiriä; 2. Turun ja Porin lääni, jossa on 10 kihla-
kuntaa (Ahwenamnaan, Wehmaan, Mynämäen, Piikkiön, Halikon,
Ullvilan, Ikaalisten, Tyrivään, Loimaan ja Maskun) ja 45 nimis-
miehenpiiriä; 3. Hämeen lääni, jossa on 6 kihlakuntaa (Ruoweden,
Pirkkalan, Tammelan, Havhon, Jämsän ja Hollolan) sekä 26 nimis-
miehenftiiriä; 4. Wiipurin lääni, jossa on 9 kihlakuntaa (Ran-
nan, Kymin, Lappeen, Jääsken, Äyräpään, Käkisalmen, Kurkijoen,
Sortatvalan ja Salmin) ynnä 41 nimismiehenpiiriii; 5. Mikkelin
lääni, jossa on 4 kihlakuntaa (Heinolan, Mikkelin, luwan ja Ranta-

Helsingissä ....
Turussa

58,402.
27,996.

Kokkolassa .... 2,322.
Mikkelissä .... 2,208.

Tampereella ....18,097. Pietarsaaressa. . .

Tammisaaressa . .

2,064.
1,786.Viipurissa ....17,489.

Oulussa
Porissa

12,183.
10,157.

Lowiisassa.... 1,764.

Vaasassa ....

Kuopiossa ....

Hämeenlinnassa . . .

9,061.
8,644.
4,587.

Lappeenrannassa . .

Hankoniemessä . .

Sawonlinnassa . .

1,657,
1,506,
1,435,

Sortaw alassa .
. . 1,206.

Porwoossa ....3,809. Heinolassa. . . .

Käkisalmessa . . .

1,192.
1,162Raumalla .... 3,784.

Uudessakaupungissa
Raahessa

3,743.
3,098.

Kajaanissa ....
Torniossa ....
Uudessakaarlepyyssii .

1.108,
1,091.
1,056Kotkassa

Kristiinankaupungissa .

3,084.
2,679. Kaskisissa ....

Naantalissa . . .

790
592Haminassa ....

Joensuussa ....
Iymäskylässä . . .

2,517.
2,489.
2,469.

Maarianhaminassa . 555
Kemissä .... 498
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salmen) sekä 21 nimismiehenpiiriä; 6. Kuopion lääni, jossa on
6 kihlakuntaa (Pielisen, Ilomantsin, Liperin, lisalmen, Kuopion
ja Rautalammin) ynnä 28 nimismiehenpiiriä; 7. Waasan lääni,
jossa on 6 kihlakuntaa (Ilmajoen, Korsholman, Lapuan, Pietarsaa-
ren, Kuortaneen ja Laukaan) sekä 40 nimismiehenpiiriä; 8. Oulun
lääni, jossa myös on 6 kihlakuntaa (Oulun, Satoisten, Haapajär-
tven, Kajaanin, Kemin ja Lapin) ynnä 37 nimismiehenpiiriä. Kaik-
kiaan on Suomessa siis 51 kihlakuntaa ja 262 nimismiehenpiiriä.

Lllinkiiytännöllisessä suhteessa eli yleisen oikeuden lvallvo-
mista marten on Suomen kaupungeissa kaikkiaan 34 raastuman-
oikeutta, jota paitsi maaseudut omat jaettuna 60:neen tuomiokuntaan,
joissa kaikissa on yhteensä 221 kercijäkuntaa. Raastuwanoikeuksia ja

kihlakunnanoikeuksia ylempänä on 3 hotvioikeutta, nimittäin Turun,
Wiipurin ja Waasan. Holvioikeuksia ylempänä taas on Keisarilli-
nen Senaatti.

Kirkollisessa suhteessa on Suomenmaa jaettu 3 lutherilai-seen hiippakuntaan (Turun, Portvoon ja Kuopion), joissa yhteensä on
45 romastikuntaa, 339 kirkkoherrakuntaa ja 504 eri kirkollista seura-
kuntaa. Näiden lisäksi on wielä 24 kreikkalais-tvenäläistä ja 2
palllvilaista seurakuntaa, joten kirkollisten seurakuntain luku Suo-
messa siis kaikkiaan on 530.

Maan Hallinto za wirkakunnal.
KonraaltKnwernööri.

(Helsingissa.)

Kenraalikumernööri on Keisarillisen Senaatin esimies ja maassa
olewan toimeenpaneman hallituksen kuin myös Suomen armeijan pääl-
likkö sekä komentaa Suomeen asetettua »venäläistä sotawäkeä. Ken-
raalikuvernöörin ollessa estettynä Mirkaansa toimittamasta hoitaa sitä
hänelle määrätty Apulainen.

Kenraalikulvernöörille awukst hänen »virkaansa kuuluwien sitviili-
asioiden käsittelemisessä löytyy Helsingissä Kenraalikulvernöörin-
kanslia.
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Suomen MaltinMeerin-wirasto.
(Pietarissa.)

Ministeri-waltiosihteeri esittelee Hänen Keisarilliselle Majestee-
tillensa kaikki senlaatuiset jutut ja asiat, jotka kosketvat Suomen
yleistä sitviili-hallintoa ja jotka maan perustuslakien ja perustalvais-
ten asetusten mukaan olvat Korkeimman mallan tarkastettatvia jarat-
kaistaivia sekä ilmoittaa Keisarin niistä antamat käskyt Kenraaliku-
mernöörille. Suomen asiain tarkastamista ja walmistamista warten
löytyy erityinen komitea cli toimikunta. Tämän komitean samoin
kuin Hänen Keisarillisen Majesteettinsa Suomea marten asettaman
kanslian esimiehenä on ministeri-waltiosihteeri. Ministeri-lvaltio-
sihteerin estettynä ollessa hoitaa hänelle määrätty Apulainen hänen
Mirkaansa.

Keisarillinen Suomen Senaatti.
(Helsingissä.)

Keisarillinen Senaatti on Suomen korkein hallituskunta ja tuo-
mio-istuin. Sille on uskottu Suomen yleinen hallitus, paitsi sellai-
sissa asioissa, jotka perustuslakien ja Senaatille annetun ohjesäännön
mukaan omat suorastaan Korkeimman mallan ratkaistatvia. Senaa-
tissa on kaksi osastoa, nimittäin: Oikeus-osasto, joka on marsi-
naista lainkiiytiintöä warten, ja Talous-osasto joka on yhteisen
taloudenhoidon erinäisiä asioita warten.

Oikeus-osaston yleisenä toimena on walwoa, että oikeutta
maassa käytetään niinkuin laki ja asetukset säätämät. Tähän osas-
toon kuulumat kaikki siwiili- ja rikosasiat, jotka »vedon tahi »valituk-
sen kautta joutuivat Senaatin päiitettätviksi, niin myös kaikki Mirka-
syytteet sekä semmoiset asiat, jotka Hovioikeuksista joko »vedolla taikka
laillisen »valituksen kautta lykätään Senaatin tuttittamiksi y. m.

Talous-osaston tulee tarkastaa kaikkia Suomen yhteistä ta-
loudenhoitoa koskemia asioita. Koska Talous-osaston käsiteltälviit asiat
olvat monta eri laatua, on tämän osaston toiminta jaettu 8 eri
toimituskunnan kesken seuraatvalla taivalla:

Simiilitoimituskuuta käyttelee kaikkia sellaisia juttuja ja
asioita, jotka koskemat: yleisen turlvallisuuden hoitoa; läänien hallin-
toa; maamme hallinnollista jakoa; kaupunkien ja kauppalain perus-
tamista ja etu-oikeuksia; kunnallishallitusta kaupungeissa ja maalla;
waiwaishoitoa; läiikintälaitosta ja yleistä termeydenhoitoa; paino-
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asioita sekä kirjapainoja ja kirjakauppaa; passilaitosta; maamme
yleistä tilastoa. Siwiilitoimituskuntaan luetaan toimiensa ja laadun
mukaan: Lääninhallitukset ja läänien lvirastot, Maistraatit ja Po-
liisikamarit, Painoasiain Ylihallitus, Lääkintähallitus ja lääkintäwi-
rasto sekä Tilastollinen piiiitoimisto.

Kanslilltoimituskunta käsittelee asioita, jotka koskemat : kan-
salaisoikeutta Suomessa sekä lupaa maasta muuttamiseeu; kansain-
mälisiä asioita; postilaitosta ja postisäästöpankkia; telegrafi- ja tele-
fonilaitoksia; yleisiä teitä, siltoja ja losseja, kestikielvarin ja hollikyy-
din pitoa ja kihlakunnan postinkuljetusta; waltion rakennustoimia
yleensä; mankihuoneiden taloutta ja lvankien hoitoa; asetuskokouksen
ja »virallisten sanomalehtien ulosantamista; Senaatin kirjapainoa;
waltion arkistoa; Senaatin Talousosaston registerin pitoa y. m.
Tähän toimituskuntaan luetaan: Postihallitus ja postilvirasto, Wan-
kienhoitohallitus ja tvankilaitoksien johtokunnat, yleisten rakennusten
Ylihallitus.

Waltiowarain toimituskuntaan kuulumat asiat, jotka kos-
kewat: waltiowarain menojen ja tulojen järjestämistä; »verojen ja
muiden maltiotulojen ylöskantoa, hoitoa ja käyttämistä kuin myös
waltion tilinlllskuhoitoa; ehdotuksia uusiin lveroihin ja suostuntoihin
tahi muutoksia werolaeissa; waltion rahastojen ja jylviilvarastojen
hallintoa; waltiolainain ottamista ja lainamarastojen hallintoa; pal-
kanlisäyksiä mirkalvuosista, lahjapalkintoja nuhteettomasta pallvelnk-
sesta ja hautausapuja, paitsi sotilaswirastoon kuululville henkilöille;
matkakulunkien korwauksia, paitsi sotilas-asioissa; maamme rahan-
lyöntiä; Snomen pankkia, yksityisiä krediittilaitoksia ja säästöpank-
keja; obligationilainain ottamista kunnille tahi yhtiöille. Waltiowa-
rain toimituskuntaan luetaan : Suomen Pankki, Suomen Valtiokont-
tori, Tullihallitus ja tullilvirasto, Karttapaperikonttori ja Rahapaja.

Kamaritoimituskunnlln kiiyttelöön kuululvat ne asiat, jotka
koskemat: waltiowarain tarkastusta; maakirjoja, kymmenys- ja hen-
kiluetteloja, tilain perinnöksi ostoja sekä niiden kameraali-luontoa;
maanmittausta ynnä jako- ja weronlaskulaitosta ja maan kartoitta-
mista; kruunun maatilojen sekä sotilastalojen hallintoa, hoitoa ja
käyttämistä; kruunun metsiä ja metsiinhoitolaitosta; uudistalojen pe-
rustamista kruunun maille; kruunun kalastuslaitoksia; waltion kiin-
teän ja irtaimen tamaran luettelon pitämistä; mitta- ja painojärjes-
telmää. Kamaritoimituskunnan alaisia omat : Yleinen remisionioikeus
ja rewisionikonttori, maanmittauslaitoksen Ylihallitus, Maanmittaus-



9

wirasto ynnä Wakauslaitos, Metsänhoitohallitus ja metsänhoitowi-
rasto sekä metsänhoito-opisto ynnä mirtatalojen tarkastajat.

Sotilastoimituskunta käyttelee asioita, jotka koskewat:
Suomen sotajoukkojen järjestämistä, warustamista ja taloutta sekä
sotilaskutsuntalaitosta; Suomen kadettikoulua; sotilasmarastojeu hal-
lintoa sekä niiden meno- ja tulolaskuja; kortvauksia sotajoukkojen kul-
jetuksesta ja matkllkulungeista sotilas-asioissa; hautausapuja ja mir-
kamuosipalkintojll sotilashenkilöille; majoitusta. Sotilastoimituskun-
taan luetaan: Suomen sotilaskunta jaKadettikoulu, Sotakomisariaatti,
Läänin- ja Kutsuntatoimistot.

Kirkollistoimituskunnan työalaan kuulumat ue asiat, jotka
koskelvat: lutherilaisen kirkon ja sen seurakuntahoitoa kaikessa mikä
riippuu hallituksen tutkinnosta; maamme jakoa kirkollisessa suhteessa;
maamme kreikkalais-lvenäläisten seurakuntain ulkonaisia oloja; mie-
raita uskonnollisia yhdistyksiä; kansakoululaitosta; aistilviallisten kou-
luja; yleisiä ja yksityisiä alkeisopistoja; yliopistoa; määrärahoja ja
laitoksia tieteitä ja taiteita warten. Tämän toimituskunnan alaisia
omat: Tuomiokapitulit ja Kirkollislvirasto, koulutoimen Ylihallitus
ynnä alkeisopistot, kansakouluseminaarit ja kansakoulut.

Maanmiljelystoimituskullta käyttelee juttuja ja asioita,
jotka koskemat: maanmiljelystä ja sen silvuelinkeinoja; oppilaitoksia
maanlviljelystä ja meijeriliikettä warten; järtvien laskuja, soiden ja
nelvain kuilvaamisia ynnä koskien perkauksia; kanamia ja sulkuja sekä
»vesijohtojen kanalvoitsemisia; rautateiden rakentamisia »valtion puo-
lesta sekä waltion rautateiden hallintoa ; yksityisiä rautateitä sekä ra-
tateitä yleistä liikettä warten. Maanwiljelystoimitnskunnan alaista
olvat: tie- ja»vesirakennusten Ylihallitus ynnä insinööriwirasto, Rau-
tatiehallitus, kalastuslaitosteu tarkastaja, waltion ja lääninagronoo-
mit sekä maanmiljelysinsinöörit, »valtion meijeristit, maantviljelys-
opisto ja maanmiljelyskoulut, talous- ja maaniviljelysseurat.

Kauppa- ja Teollisuustoimituskunta käsittelee niitä asi-
oita, jotka koskemat: kauppaa; merikulkua; luotsi- ja majakkalaitoksia
sekä merimittauksia ; satamain perustamisia ja kulkumäyläin perkauksia;
muori- ja ruukkiliikettii, sahalaitoksia, myllyjä, tehtaita, ammatteja ja
käsitöitä; »vesilaitosten perustamisia; paloiviinan ja mallasjuomain
walmistusta sekä näiden elinkeinojen tveroittamista ; patenttilaitosta;
wakuutuslaitoksia; opetuslaitoksia kauppaa, merikulkua ja teollisuutta
Marten; kaikellaisia tarkoituksia »varten pernstettujen Osakeyhtiöiden
lailliseksi julistamista. Tämän toimitnskunnan alaisia olvat: luotsi-
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ja majakkalaitosten Ylihallitus ynnä luotsiwirasto, Teollisuushallitus,
Polyteknillinen opisto, teollisuuskoulut, merenkulkukoulut ja kauppa-
koulut sekä kauppa-asiamiehet.

VroKuraattorin-wirasto.
Keisarillisen Senaatin mirkamiehiin luetaan myös Prokuraat-

tori, jonka Mirkaan kuuluu olla Kenraalikulvernöörille alvullinen mal-
momassa sitä, että niin hytvin maan yleistä lakia kuin myös muita
asetuksia, sääntöjä, ohjeita ja erikoisoikeuksia kaikissa »virkapaikoissa
noudatetaan ja maarinotetaan, ja että jokainen »virkamies rehellisesti
täyttää melmollisuutensa, niin ettei kukaan ylhäinen eikä alhainen, ei
rikas eikä köyhä mahda tulla laillisessa oikeudessausa sorretuksi. Mi-
rassaan on Prokuraattori ainoastaan Kenraalikutvernöörin käskyjen
alainen. Jokaisilla waltioftiiiwillä tulee Prokuraattorin Suomenmaan
Säätyjen tiedoksi antaa kertomus laintäytännöstä maassa ja lakien
ylläpitämisestä muuten sinä aikana, joka on kulunut edellisestä sää-
tyinkokouksesta. — Prokuraattorilla on myös Apulainen.

LainwalmistelnKuntll.
Keisarillisen Senaatin suoranaisen ohjauksen alaisena löytyy

asetettuna ainainen toimikunta, nimeltä Suomen lainwalmiste-
lukunta, jonka tehtätviinii on lopullisesti toimittaa ja »valmistaa
maan laki- ja asetusehdotuksia. Tähän toimikuntaan kuuluu 3 laki-
tieteellistä jäsentä.

Kuomen Malttopäinmt za Maltiosäädyt
Suomen Suuriruhtinaanmaan Waltiosiiiidyt, jotka, kotoutuneina

waltiopäiwille, ednstalvat Suomen kansaa, omat Ritaristo ja Aa-
teli, Pappissiiiity, Porlvarissäiity ja Talonpojansiiiity. Suo-
menmaan Waltiosiiiidyt kokoontumat ainakin joka »viides muosi »varsi-
naisille waltiopäiwille Keisarin ja Suuriruhtinaan kutsumuksesta ja
»voidaan lväli-aikaisillenkin waltiopäiwille kutsua kokoon, milloin Kei-
sari sen tarpeelliseksi katsoo.

Suomenmaan perustuslakien mukaan on Suomen kansalla, wal-
tiopäiwille kokoontuneiden edusmiestensä kautta, oikeus ottaa osaa lain-
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säädäntöön, hylviiksyii tahi kumota ehdotusta Mtyoikeuksien muutok-
seen y. m. sekä mapaasti käyttää itsemerotus-oikeutta. Ilman sää-
tyjen tiedotta ja suostumuksetta ei moida uutta lakia tehdä eikä ivan-

han kumota, ei uusia »veroja määrätä eikä sotalväkeen ottoa toimittaa.
Waltiopiiilviit pidetään Suomenmaan päiikaupuugissa, paitsi so-

dan tai muun maaran uhatessa. Waltiopiiilviit eilvät saa kestää kau-
emmin kuin neljä kuukautta siitä piiilvästa, jona ne awattiin.

Ritariston ja Aatelin edustajina lvaltiopiiilvillii olvat kaikki
Suomen ritarihuoneesen sisään otettujen sukujen päämiehet tahi hei-
dän sijassansa suku-urhot tai muut päämiesten »valtuuttamat aate-
lismiehet. Aatelissuwun päämiehenii on sumun peri-isä, joka saman
sumun arlvoon ensinnä koroitettiin, ja, hänen jälkeensä, »vanhin mies-
puolinen jäsen siitä sukuhaarasta, joka kussakin pollvessa on ollut
»vanhempi kuin kukaan sumun muista elämistä haaroista. Suku-urho
on jokainen muu sumun miespuolinen jäsen, joka peri-isän kanssa
taikka hänen jälkeensä on sumun anvosta tullut laillisesti osalliseksi.
Jokainen säiidynjiisen käy edustamansa sumun puolesta sille tuolille,
joka on sumun numerolla »varustettu; tullen siinä kreimit istumaan
etumaisina, sen jälkeen »vapaaherrat ja sitten muu Ritaristo ja Aa-
teli, kaikki numerojärjestyksessä. Äänestyksessä päättämät enimmät
äänet.

Pappissäiitynii olvat arkkipiispa ja piispat itseoikeutettuina
sekä »vähintäänkin 28 »vakinaisessa Mirassa tahi palmeluksessa olelvain
pappismiesten »valitsemaa edusmiestii (Turun hiippakunnasta 12, Por-
»voon hiippakunnasta 10 ja Kuopion hiippakunnasta 6). Yliopiston
opettajat ja mäkinaiset mirkamiehet tvalitsetvat 1:n tai, jos niin tah-
tomat, 2 ednsmiestii tähän samaan säätyyn. Samoin »valitsemat
alkeisoppilaitosten mäkinaiset opettajat 1 tai 2 edusmiestii kustakin
hiippakunnasta tähän säätyyn. Waalien taivasta ja järjestyksestä
eri hiippakunnissa saamat lvalitsijat sopia keskenänsä.

Porivarissiiiitynä owat Suomenmaan kaupunkien edusmiehet
sillä tapaa, että jokaisen kaupungin puolesta »valitaan 1 maltiopäi-
Mämies, mutta jos lviikiluku henkikirjan mukaan nousee 6,ooo:een
henkeen, malitaan 2 ja siitä päälle 1 kultakin täydeltä 6,000: n hen-
gen lulvulta. Kaupunki, jossa on »vähemmän kuin 1,500 asukasta,
saa joko panna erinäisen edusmiehen puolestansa taikka suostua yhtei-
sestä tvaltiopäimämiehestä jonkun toisen kaupungin kanssa, joka saat-
taa waltiopäiwille lähettää »vaan yhden edusmiehen. Oikeutetut maa-
lissa osallisina olemaan omat ne jäsenet kanpunkikunuassa, jotka omat
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kaupungissa werolle kirjoitetut ja lähinnä edellisen takseerauksen mu-
kaan welwolliset maksamaan lveroa kunnan yhteiseksi tarpeeksi. —

Vaali-oikeutta eilvät nauti »vaimo-ihmiset, maftaasukuiset, pappissää-
tyyn kuuluivat, kauppamerimiehet, alhainen sotmväestö, yleisten ja
yksityisten laitosten ja yhteiskuntain mahtiftalwelijat, ne jotka toisen
pallveluksessa tahi alituisessa työssä olvat, tahi piiimäpalkkalaiset tahi
muut senkaltaiset, jotka eliittiilviit itsensä satunnaisella työnteolla, sa-
moin myös ne, jotka maan omaksi elatuksekseen jotakin elinkeinoa har-
joittamat ja ne, joilla on useamman kuin liihinnii-edellisen »vuoden
kaupunkimaksot suorittamatta. Waali toimitetaan Maistraatin edessä
kaupungin tamallisen maalitalvan mukaan. Äänet luetaan merociyrejii
tahi niitä muita perustuksia myöten, joita noudatetaan mäiiriittäissä
mitä minkin »valitsijan tulee maksaa kaupungin kassaan yleisiä tar-
peita »varten. Kaupungissa, jossa on tapana »valita »valitsijamies-
ten kautta, on kullakin lvalitsijamiehellii maltiopäilviimiehen »vaalissa
yksi ääni.

Talonftojansiiiitynä omat edusmiehet, »valitut yksi maan
kunkin tuomarikunnan puolesta. Vaali toimitetaan »valitsijamiesten
kautta, jotka omat »valitut jokaisesta tuomarikuntaan kuulumasta kun-
nasta tahi kunnan osasta ja pidetään tuomarin edessä hänen mää-
räämänä piiilvänii. Valitsijamiesten maali pidetään kuntakokouksessa
tahi, missä sitä ei ole, pitäjänkokouksessa lviimeistäiinkin 8 päimää
ennen waltiopäilviimiehen maalia. Valitsijamiehen maalissa on osal-
linen jokainen kuunassa asulva mies, jolla on manttaaliin pantua
relssi- tahi perintömaata taikka joka tvakaalla asukas-oikeudella hal-
litsee kruununtilaa tahi arennilla pitää kruununpuustellia, kuninkaan-
kartanoa tahi kuninkaan-latokartanoa ja ei kuulu muuhun säätyyn
tahi ole maan palmeluksessa. Jokaisen kunnan tulee silloin »valita
yksi sen piirissä asuma malitsijamies ja siitä päälle yksi kultakin täy-
deltä 2,000 hengen lumulta. Valitsijamiehet kotoutuivat sitten mää-
rättynä piiilvänii ja määrättyyn paikkaan maltiopiiimämiehen maaliin,
jossa heillä kullakin on yksi ääni.

Valtiopäimiimieheksi ei saa hywiiksyii sitä, joka ei ole kristin-
uskoa tahi ei mielii ole 25 muoden ikäinen tahi joka on ollut »valit-
semassa malitsijamiestii tahi edusmiestii muuhun säätyyn knin siihen,
jossa hän ilmoittaa itsensä maltiopäitvämiehen tointa käyttämään.

Jos joku »vaalipiiri jättää panematta oikean määrän edusmie-
hiii, on se sakon alainen. Tästä on kuitenkin eroitettu Lapin tuo-
marikunta, jos edusmiestii sen puolesta ei malita.
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Keisari ja Suuriruhtinas tahi Hänen sitä »varten määräämä
sijaisensa nimittää ja määrää kulienkin säädylle puhemiehiä ja lvara-
puhemiehiii. Ritariston ja Aatelin puhemiestä kutsutaan Maamar-
salkaksi. Pappissiiiidyn itseoikeutettuna puhemiehenä on Arkkipiispa,
jos hän on maltiopäilvillii saapumilla. Portvaris- ja Talonpojan-
säätyjen puhemiehet ja marapuhemiehet nimitetään näiden säätyjen
jäsenistä.

Jokaisessa säädyssä pitää oleman Sihteeri, joka siinä kirjoittaa
pöytäkirjan. Ritaristossa ja Aatelissa toimittaa Ritarihuoneensihteeri
tätä Mirkaa. Talonftojansiiiidyn sihteerinä on lain-oppinut ja tai-
tama mies, joka on lveltvollinen asiain käsittelemisessä auttamaan
puhemiestä neulvoilla ja antamaan säädyn jäsenille tietoja itsekunkin
laillisista oikeuksista ja lveltvollisuuksista.

Kaikilla »varsinaisilla maltiopäimillä asetetaan: yksi lakilvalio-
kunta, yksi talousmllliokuntll, yksi waltiowaliokunta, yksi suostunta-
maliokunta ja yksi pankkilvaliokunta, joiden jäsenet, yhtä monta kus-
takin säädystä, malitaan »valitsijamiesten kautta. Kukin sääty moipi
myös, jos sen tarpeelliseksi näkee, asettaa maliokunnan, joka edeltä-
päin lvalmistaa sen yksityisiä »valituksia ja asioita.

Waltiopäiwien alkaessa antaa Keisari Waltiosiiiidyille tiedon
niistä esityksistä, jotka hän tahtoo Waltiosiiiidyille esittää; kuitenkin
saatetaan myös sittemmin »valtiopäilviiin kuluessa antaa muitakin esi-
tyksiä Waltiosäiityjen käsiteltiilviksi. Kaikilla »varsinaisilla maltiopiii-
millii pitää myös waltiowaraston tila Waltiosiiiidyille näytettiimän,
että saisilvat tiedon miten Kruunun tulot omat maan hyödyksi ja
parhaaksi käytetyt.

Waltiopäiwiimies saattaa myös neljässätoista piiilviissii lvaltio-
päitviiin alvaamisestii tehdä pyyntöesityksiii. Kaikki sellaiset olvat, en-
nenkuin ne esitellään, kirjoitettuna annettamat säädyn sihteerille.

Perustuslakia saatetaan säätää, muuttaa, selittää tahi kumota
aumastaan Keisarin ja Suuriruhtinaan esityksestä ja kaikkien sää-
tyjen suostumuksella. Mitä säädyt yhtiipitiilväisesti owat päättänet,
on kaikissa kysymyksissä Waltiosäiityjen päätös. Jos kaikki säädyt
eilvät moi yhdistyä yhtäpitiilviiiin päätökseen rahanmäiiriiyksistä eri-
näisiin tarkoituksiin, ja jos yhteensolvittamisen koetus ei ole onnistu-
nut, niin on asia jiitettälvii enennetyn lvaltiotvaliokunnan ratkaista-
maksi. Jos äänestettäessä ei »vähintäänkin annetuista äänistä
rahanmääriiyksen myöntämistä puolusta, niin katsotaan Waltiosiiii-
dyt hyljänneen kysymyksen. Mnut asiat ratkaistaan kolmen säädyn
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päätöksillä. Jos kaksi säätyä päätöksissään Pysähtyy toista kahta
ivastaan, pitää asia niillä lvaltiopäimillii raueta ja jäädä semmoi-
seksi, kuin ennen on säiittynä ollut, paitsi jos säädyt erittäin päät-
tämät, ettei asia saa raueta.

Waltiopiiiwämiehen tulee olla yksitvakainen ja siilvollinen lau-
seissansa, mutta häntä ei »voida saattaa kanteenalaiseksi taikka wa-
pautta häneltä ottaa lausutuista ajatuksistansa ja mietteistänsä tahi
käytöksestänsä maltiop äimä-keskusteluissa, ellei se sääty, johon hän
kuuluu, ole sitä myöntänyt marsinaisella päätöksellä, johonmiihintänsii
2/t,:osa säädyn täysikokouksessn läsniiolelvista jäsenistä on yhdistynyt.

Säätyjen keskustelut omat julkiset, paitsi niissä eri tapauksissa,
milloin joku sääty kerraksensa toisin päättää.

Suomen Waltiopiiiwiijiirjestys, jonka pääkohtia tässä on mai-
nittu, on kaikissa osissansa olelva peruuttamattomana perustuslakina
Suomenmaan Hallitsijalle ja Waltiosiiiidyille, kunnes he yhtäpitämän
päätöksen kautta sen muuttatvat tahi kumoomat.

MnKeinol.
Maanmiljylus.

Maanmiljelys on päii-elinkeinona suurimmassa osassa Suo-
mea. Pohjoisessa se mähenee yhä enemmän, ja kaikkein pohjoisim-
pana se melkein kokonaan lakkaa. Koko Suomenmaa käsittää, kuten
edellä on maiuittu, voin 75^2 miljoonaa tynnyrinalaa, josta noin
67^4 milj. tynnyrinalaa maata ja lähes 8^ milj. tynnyrinalaa
jiirwiii ja muita »vesiä.

Sen mukaan kuin Suomen aloja tähän asti on mitattu löy-
tyy täällä:")

'-") Tilastollisesta päätoimistosta, waltiorautateiden rata-osastosta y. m.
paikoista suosiollisesti annettujen tietojen mukaan.

Viljeltyä maata
Luonnollisia niittyjä

< noin 2,000,000 tynnyrinalaa.
.

„ 2,900,000
Kaupunkeja, kauppaloita ja kyliä . . „ 140,000
Maanteitä
Rautateitä ja kanamia ....

. „ 100,000
.

„ 15,000
Hyödyllistä metsämaata ....
Soita, rämeitä ja joutomaita . .

. „ 39,000,000
. „ 15,000,000

eli yhteensä noin 59,2 milj. tynn.-lllaa.
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Sitä mastoin löytyy wielä noin 8 milj. tynnyrinalaa
maata, josta likempiii tietoja puuttuu.

Koko Suomen pinta-alasta on lähes 30 milj. tynnyrinalaa, eli
noin 2/7 osa, kruunun metsää ja muuta kruunun omistamaa maata
(enimmäkseen Oulun läänissä), jota mastoin muu osa maata suurim-
maksi osaksi on yksityisten maanomistajain. Sellaisia oli m. 1888
nom 114,600. Näistä oli aatelisia 345, aatelittomia säiityhenkilöitii
2,200 ja yhteistä kansaa 112,000. Kaikki nämät wiljelewiit mai-
tansa noin 65,700 maatorpparin ynnä useitten muonamiesten, pal-
kollisten ja muiden apulaisten alvulla.

Yleisemmät miljalajit Suomessa omat ruis, ohra ja kaura.
Vähemmässä määrässä miljelläiin mehnää, tattaria, jekulla ja her-
neitä. Näiden lisäksi tviljellään paljon perunoita sekä lviihiin nau-
riita ja muita juurikkaita ynnä pellamaa ja hamppua. Ryytimaan-
kasweja lviljelliiiin enimmäkseen suurempien kaupunkien läheisyydessä
ja isommissa kartanoissa.

Kumernöörien antamain kertomusten mukaa» oli sato yllämai-
nituista tviljalajeista koko maassa lv. 18^8 ja keskimäärin s:nä edel-
lisenä muonna seuraama:

luurikaslveista oli tulo samain kertomusten mukaan seuraama:

_^v. 4QQZ—I^9 i, ilu. _l.c_,Q(>,

keskimäärä. kaikkiaan.
Wehniiii 27,800 tyn. 31,600 tyn.
Rukiita 2,567,100

„ 2,663,100 „

Ohria 1,230,000 ~ 1,190,200 ~

Kauroja
Sekulia

2,461,000 „

84,500 „

2,789,300 „

85,400 „

Tattaria 9,500 „ 8,000 „

Herneitä 75,400 „ 67,700 „

li yhteensä noin 6,5 milj. tyn. 6,8 milj. tyn.

W. 1883—1887, W. 1888,
keskimäärä. kaikkiaan.

Perunoita 3,081,700 tyn. 3,088,500 tyn.
Nauriita y. m. 201,100 „ 204,100 „

eli yhteensä noin 3,3 milj. tyn. 3,3 milj. tyn.



16

Pellawia ja hamppuja saatiin samoina aikoina seuraawat mää-
rät:

Näiden kaikkien lisäksi miljelliiän wielä karjanrehukastveja, mutta
niiden tuloista ei ole tarkkoja tietoja.

Keskimiiiiräiuen sato »viljalajeista ja juurikaslveista »v. 1888
oli, kuwernöörien antamain kertomusten mukaan, tynnyrin kyllvöltä
noin 6V2 tynnyriä.

Useat maanmiljelijiit antamat kyllvöistiinsii ja sadoistansa ailvan
ala-artvoisic» tietoja, erittäinkin silloin kuin näitä tietoja pyydetään
»virallisia tarkoituksia warten, syystä että pelkiiiiivät näiden tietojen
tulemaisuudessa ehkä lvaikuttatvan lverojen koroittamista, ja tämän
lisäksi on wielä, warsinkin yhteisessä kansassa, monta maanlviljeli-
M, jotka eilviit ollenkaan mittaa muodentulojansa. Siitä syystä
omatkin tiedot kuwernöörien antamissa kertomuksissa mielii ailvan
lvaillinaiset näissä suhteissa ja osoittalvat sellaisina parhaiten sitä tvi-
rallista arwostelua, jota väille asioille on annettu.

Jos kuitenkin ajatellaan yllämainitut tvuodentulot jaetuiksi tasan
maamme asukasten kesken, tulisi kutakin henkeä kohti seuraamat mää-
rät:

lunrikaslveja tulisi henkeä kohti seuraalvat määrät:

W. 1883—1887,
keskimäärä.

W. 1888,
kaikkiaan.

Pellawia
Hamppuja

192,800 leiwiskiiä
108,700

223,900 leiwiskiiä.
116,400 „

eli yhteensä noin 301,5 tuhat. leiw. 340,3 tuhat. leiw.

W. 1883-1887, W. 1888,
keskimäärä. kaikkiaan.

Rukiita ja wehniiii , . 1,20 tyN. 1,19 tyN.
Ohria . 0,57 „ 0,52 „

Kauroja ja sekulia ,

Herneitä ja tattaria
. 1,17 „

. 0,0 4 „

1,27 „

0,0 3 „

eli yhteensä 2,9 8 tyn. 3,0 ityn.

W. 1883—1887, W. 1888,
keskimäärä. kaikkiaan.

Perunoita .
.

Nauriita y. m.
> 1,4 2 tyN.
> 0,0 9 „

1,3 2 tyN.
0,09 „

eli yhteensä 1,51 tyN. 1,41 tyn.
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Jos tahtoisimme rahassa määrätä maan muodentulon armon,
olisi ehkä sopimin laskea edellämainitut tulot Muoden keskimääräis-
ten tverohintain ynnä muiden maassa mallitselvien hintain mukaan.
Näin saisimme wuodelta 1888 seuraawat tulokset:

luurikaslveista saisimme seuraamat tulokset:

Jos näiden lisäksi »vielä laskemme hinnat pellatvista ja ham-
puista sekä useista muista lviljelyskastveista, niinkuin puunhedel-
mistä, humaloista, tupakasta, kuminoista y. m., niin huomaamme
helposti, että maanwiljelyksen tuotteet arlvoltaan ainakin wastaawat
100 milj. markkaa wuodessa.

Missä määrin maantviljelys tyydyttää oman maan tarpeita,
nähdään kenties parhaiten, jos »verrataan toisiinsa ne määrät tähän
kuuluttua aineita, joita ulkoa on tuotu maahan, niihin, joita on miety
maasta pois. Suomen Tullihallituksen antamain kertomusten mu-
kaan tvnosilta 1887 ja 1888 oli maahan tnotujen ja maasta »viety-
jen maanwiljelystuotteiden arwo tullirajan kohdalla, tuhansissa
markoissa laskettuna, seuraama:

31,600 tynn. wehnää, a 24 m. 25 p. --- Smk. 766,300
2,663,100 „ rukiita „15„ 75 „ „ 41,943,825
1,190,200 „ ohria „12„75 „

-^
„ 15,175,050

2,789,300 „ kauroja „ 7„30 „ „ 20,361,890
85,400 „ sekulia „ 8 „ 50 „

-^
„ 725,900

8,000 „ tattaria „ 16 „
—

„
--

„ 128.000
67,700 „ herneitä „ 22 „ 50 „ „ 1,523,250

eli yhteensä Smk. 80,624,215.

3,088,500 tynn. perunoita, g. sm. — Smk.
204,100 „ nauriita y. m. „ 5 „

--
„

15,442,500
1,020,500

eli yhteensä Smk. 16,463,000.
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Maanwiljelystuotteiden maahantuonti ja maastawienti.

Mämainitut luwut osoittamat selwiisti, että maahan tuotujen
maanwiljelystuotteiden arwo oli monta wertaa suurempi, kuin maasta
wietyjen arwo. W. 1887 oli tuonnin arwo lähes 5 kertaa niin
suuri kuin wiennin ja w. 1888 noin 3 kertaa niin suuri. Kumpai-
sellakin wuonna oli tuonnin ja wiennin armossa erotus 12,4 milj.
markkaa.

Mikä arwo ja merkitys meidän maan wiljanwiljelytsellä ja wiljataupalla
on muiden maiden rinnalla, nähdään seuraamasta taulusta, joka on yhtccn-
sowitettu niiden tietojen mutaan, joita on T:ri F. X. v. Neumann-Spallartin
mainiossa saksalaisessa teoksessa: „Ucbersichten der Wcltwirthschaft".
Tiedot tosin eimät ole aiman uusia, sillä ne perustumat 1884.N muoden oloihin,
mutta walaiscwat kuitenkin näitä suhteita.

Wiljanwiljelys
Numerot merkitsemät miljoonaa Suomen tynnyriä.

W. 887. W. 888.

Tuonti. Vienti. Tuonti. Vienti.
Tuh. mkk. Tuh. mkk. Tuh. mkk. Tuh. mkk.

Viljaa, jauhamatonta . . . .
Jauhoja ja ryynejä
Siemeniä (heinän y. m.) . . .

Perunoita ja muita juurikaswcja.
Sikuria

1.981 2,638 2,489 5,533
11,066

562
37 13,075 23

210 674 229
110 134 52 59
753 786

Ryytimaankasmejll 397 1 307 2
Kuminoita ja humaloita . . . 171 229
Pcllamia, hamppuja y. m. . .

Heiniä ja muuta rehua. . . .

Olkia

906 4 1,170 4
1 140 5 32

28 22

Vhteensii 15,776 I 3,363 ! 18,558 I 6,133

V
? 3* 3Euroopan maita:

Venäjä
Ranska

60,4 157,1
69,3 15,9

31,0 114,9
11,8 53,4

3,5
6,3

33,5
10,0

400,4
166,7
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Viljakauppa.
Numerot merkitsemät miljan armoa miljoonissa Suomen markoissa.

Saksa
32,9
18,1
37,«

45,5 20,9 56,8
35,9
35,5

2,7

1,5
5,0

148,2
145,4Itäwalta-Unkari . .

Iso -Brit. ja Irlanti .

Espanja

25,8 21,4 24,4
0,4
7,0

17,6
16.8

1,9
9,9

8,0
20,1
18,9

4,1

71,6
71,5
58,«Italia

Alisen Tonatvan maat
27,3 1,0

3,9
3,6

15,8
0,8

2,1
12,1
6,5

0,7 51,3
Ruotsi
Tanska

4,8
3,5

3,6 1,4
0,2
0,5

22,7

Belgia
Portukali
Hollanti
Suomi

1,0
3,8

4,5
0,8

15,7
15,3
8,0
7,5

4,7 5,5
1,7 1,4 0,3 0,3 4.3
1,3 2,2

2,4
1,0
1,1

2,4
2.2

0,6
0,1
0,4

5,8
3,5
2,8

Norja
Kreikka

0,2 1,0 1,9
1,0 0,5 0,7 0,4

yhteensä 894,8 274,9 144,i 335,8 86,2 58,4 1,194,2

Euroopan ulkoisia
maita:

Mdyswallat. . . .

Kanada
109,6 6,1 13,1 124,7

19,4
4,0

383,7
3,0
1,0

2,5
0,8

639.7
37,8
13.9

8,5
8,2
3,2

9,4
8,2
4,1

0,4 4,8
0,7
1,5

Austraalia . . . .

Egypti. . . . . .

Algeria
Chile

2.9
3,3 4,2 0,4 0,1 0,2
2,4 0,6 0,2

Maahantuon- Maastamien -

nin arwo. nm arwo.
Suurempi
tuonti —

mienti -j-.Euroopan maita:

Venäjä
Ranska

6,9
356,7
497.6

93,4

790,0 ->- 783,1
— 314.342.4

Saksa 75,4 — 422,2
Itäwalta-Unkari . . . 226,8

27.0
9,5

44,4

> 133,4
Iso-Britannia ....
Espanja

1,191,9
32,0

— 1,164,9
— 22,5

Italia 110,0 — 65,6
98,8Rumcmia ......

Swcitsi
2,5

93,e
101,3

2,1
32,5

— 91,5
Motsi 55,0 - 22.5
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Niinkuin näistä numeroista huomaa, oli Euroopassa mainittuna muonna
ainoastaan kolme maata, joista mietiin ulos enemmän miljan kuin mitä maa-
han tuotiin. Nämät maat oliwat i Wenäjä, Itäwalta-Unkari ja Numcmia. Kaikki
muut Euroopan maat tarwitsiwat enemmän miljan, tuin oman maan miljclys
tuotti.

KnrjttnKttitu.

Kuwernöörien antamain kertomusten mukaan oli Suomessa
seuraama määrä tallven yli elätettyjä elukoita:

Tanska
Belgia
Portukali
Hollanti
Suomi .

39,?
277,9

2?,0
120,6

— 12,7
— 157,3
— 32,934,5 1,8

292,8 172,0 — 120,8

Norja
Kreikka

25,0
44,1
26,0

5,4
0,9

— 19,8
— 43,2
— 26,«

Euroopan ulkoisia maita:
37,0
94,4

0,5

835,3 -4- 798,3
— 15,0

-I- 343,8
-^ 105,9

DhdyZwllllat
Kanada
Brittein Intia
Austraalill

79,4
344,3

29,1 135,0
Egypti
Algeria
Ehile

5,4
10,4

43,5
29,0
34,0

38,1

-> 34,0

W. 1883—1887, W. 1888,
keskimäärä. kaikkiaan.

Hem osia ja warsoja
Nauta-eläimiä .

.

Lampaita ....
Sikoja ....

Vuohia ....
Poroja ....
Siipi-karjaa . . .

. 283,600
. 1,177,300
. 990,400

. 170,800
19,500
53,900

. 239,400

285,300
1,258,300
1,021,000

177,900
16,000
65,500

259,400



21

Karjanhoito tuottaa maan asujamille paljon hyödyllisiä elatus-
aineita, niinkuin: maitoa, moita, juustoa, lihaa ja munia. Näiden
lisäksi saadaan karjasta myös »vuotia ja talia sekä lannoitusta pel-
loille. Karjanhoito on niinmuodoin tärkeä elinkeino Suomessa ja
tuottaa maalle melkoisia rahalvarojakin, kuten nähdään seuraamasta
taulusta, jossa karjanantimien tuonti ja wienti on Tullihallituksen
antamain tietojen mukaan artvosteltu seuraamalla taivalla, tuhan-
sissa markoissa laskettuna:

K arjantuotteiden maahantuonti ja maastawienti.

Niinkuin niimiit loppusummat näyttämät, oli maasta »vietyjen
karjantuotteiden armo paljoa suurempi kuin maahan tuotujen. Wuonna
1887 oli erotus 9,i milj. ja muonna 1888 12,8 milj. markkaa.

Edistääkseen karjanhoitoa maassamme on Hallitus muosittain
antanut melkoisia rahamääriä eläinrotujen jalostuttamiseksi, meijeri-
toimen kehittämiseksi ja kilpa-ajojen toimeenpanemiseksi. Tämän joh-
dosta onkin karjanhoito ja erittäinkin woinwalmistus, niinkuin ylem-
pänä olemasta taulusta sellviiiii, melkoisesti edistynyt.

W. 887. N. 888.

Tuonti. Vienti. Tuonti. Vienti.

Tuh. mkk. Tuh. mkk. Tuh. mkt. Tuh. mkk.

Elukoita, elämiä . 370 2,626 35? 2,734
Vuotia 3,316 134 2,831 123
Talia ja ihraa
Luita ja sarwia
Villoja, harjaksia ja jouhia .
Lintuja

128 3 195 5
41 1 75 2

535 21 533 22
1 339 1 219

Höyheniä ja untuwia . . .

Lihaa ja makkaroita ....
329 2 343 1
615 371» 735 416

Maitoa ja kermaa .... 221 189
Juustoa ja juustonjuoksutinta
Voita

71 17 79 62
90 11,081 73 14,57?

Margariinitvoita
Munia

2
239 2 214 5

Yhteensä > 5,735 I 14,817 > 5,538 > 18,355
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Oman maan karjanhoidon rinnalla sopinee heittää silmäys muidenkin
maiden olosuhteisin tässä asiassa, marsinkin kosta sellaisen mertailentisen kautta
oman maat: olot ehkä selmiämät meille paremmin. Tämän muosikymmcncn alku-
puolella laskettiin kutakin 1,000 asukasta kohti löytymän seuraamat määrät elu-
koita 15)

Niinkuin edellisistä lumuista huomaa, löytyi Suomessa melkoisesti nauta-
eläimiä ja riittäwästi lampaitakin, mutta sikoja suhteellisesti mahan. Verratessa
eri maiden lukuja toisiinsa huomaa myös, että Tanskassa ja Rumaniassa löytyi
suhteellisesti paljon nauta-eläimiä, lampaita enimmästi Serbiassa, Kreikassa, Ru-
maniassa ja Espanjassa, sikoja taas Serbiassa ja Rumaniassa j. n. e.

Kalastus.
Kalastusta harjoitetaan suuremmassa tai mähemmässa määrässä

kaikissa Suomen jännissä ja jobissa sekä meressä. Suomen rajojen sisä-
puolella on lamattu kaikkiaan 110 eri kalalajia, joista 31 ainoastaan
suolattomassa medessä, 13 sekä suolaisessa että suolattomassa me-
dessä ja 66 lajia »varsinaisia suolaisen meden kaloja. Yleisesti tama-
taan Suomen mesissä ahmenia, haukia, särkiä ja lahnoja; jobista ja
lvirroista saadaan lohia ja siikoja, merestä silakoita ja kilohaileja.
Muutamissa jännissä on myös muikkuja. Paitsi kaloja saadaan
etelä-Suomen jiirtvistii ja joista rapujakin.

*) Katso „Uebersichten der Weltwirthsch aft". siw. 199.

Naut
Tanskassa . . .

Serbiassa . . .

Suomessa . . .

ta«eläimiä.
747
445
549

Lampaita.
791

1,952
474

Sitoja
269
576

75
Norjassa, 1875 . .

Ruotsissa . . .

Rumaniassa . .

Smeitsissä, 1876 .

Saksassa ....
Hollannissa . . .

Itämalta-Untarissa

563
495
670
371
345
340
36?

933
305

1,150
131
419
167
361

56
98

430
130
201
100
182

Venäjällä . . .

Ranskassa . . .
Englannissa . . .

Belgiassa. . . .

305
3UB
298
251

583
574
826

66

119
166
101
11?

Espanjassa, 1878 .

Kreikassa. . . .

Italiassa ....

142
189
168

1,020
1,750

302

141
88
41
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Sisämaan mesissä harjoitetaan kalastusta enimmästi siwutulona
joutohetkinä, mutta meren puolella ja isommissa wirroissa on se
useitten ihmisten melkein ainoana elinkeinona.

Kuinka paljon kaloja wuosittain saadaan Suomen mesistä on
waikea tarkoin määrätä. Kuwernöörien antamain kertomusten mu-
kaan näyttää wirallisesti tehty arwio wuodelta 1888 seuraamat mää-
rät, tuhansissa leiwisköissä laskettuna:

W. 1887 arwioittiin kalansaalis noin 2,167,000 leiwistäksi.
Mteydessä kalastuksen kanssa sopinee ehkä mainita hylkeen-

pyynninkin. Kuwernöörien antamain kertomusten mukaan pyydettiin
w. 1888 kaikkiaan 5,860 hyljettä, joista saatiin noin 12,300 lei-
wiskää hylkeenraswaa.

Kalastustuotteiden maahantuonti ja maastawienti selwiää seu-
raawasta taulusta, jossa näiden tuotteiden arwo tullirajan kohdalla,
tuhansissa markoissa laskettuna, oli seuraama:

Merikalastus. Icirmi- ja jokikalastus.
Silakoita . 1,567 Lohia 47

Taimenia ja rautuja. . . 3Kilohaileja ..... 15
Lohia ja taimenia .

.

Siikoja
. 24

80
Siikoja ja Harreja ...86
Muikkuja ja kuoreita . . 357
Muita kaloja 182Kuoreita 65

Muita kaloja . .
.

. 165

Yhteensä 1,916 Yhteensä 675
Kaikkiaan siis 2,5 91,000 leiwiskiiä.

astustuottei en maa antuonti ja aastam enti.

W. 1887. W. .888.

Tuonti. Wienti.
Tuh. mkk. Tuh. mkk.

Tuonti.
Tuh. mkk.

Wienti.
Tuh. mkk.

Kaloja, tuoreita . . .

„ suolattuja . .
Kalanmätiä, kawiaaria .

44
1,740

9
29

765
1.035

2
54

32
1,278

1,010
1,000

2 6
Rapuja ja ramunlihaa . 3? 72

Yhteensä 1,822 1,856 1,349 2,088
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Entisinä aikoina saatiin Suomen wesistä paljoa enemmän kaloja,
kuin nykyään. Tämän wähentymisen wuoksi ja etteimät kalat yhä
»vähenemistänsä wähenisi, on Hallitus katsonut tarpeelliseksi antaa
määräyksiä, jotka koskemat kalastusta. Nämät määräykset tarkoitta-
wat pää-asiallisesti kalain suojelemista, kieltämällä kalansikiöiden Pyyn-
nin, samassa kuin ne sisältämät kiellon julmia pyyntikeinoja mastaan.
Samasta syystä on rapujenkin pyynti alkupuolella kesää kielletty, ja
pieniä rapuja ei ole tumallinen minäkään »vuodenaikana pyytää.

MststtKtZls.
Metsästystä harjoitetaan Suomessa silvutulona muiden elin-

keinojen rinnalla. Metsästyksellä tarkoitetaan osaksi hyödyllisen met-
sänriistan pyyntiä, osaksi »vahingollisten peto-eläinten hämittämistä.
Hyödyllisistä metsäneläimistä tamataan täällä: peuroja, jäniksiä, ora-
mia, joutsenia, haahkoja, metsähanhia, metsoja, teirejä, pyitä, peltopyitä,
kuikkia, lehtokurppia, metsäkanoja, kottaraisia, heinäsorsia ynnä muita
sorsansukuun kuulumia. Vahingollisista peto-eläimistä, joita koete-
taan hätvittää, tamataan Suomessa »vielä: karhuja, susia, ilmeksiä,
ahmoja, kettuja, näätiä, saukkoja, kotkia, huuhkajia, haukkoja, kala-
sääskiä y. m.

Mitä enemmän maanlviljelys on »voittanut alaa, sitä harwalukui-
semmaksi on metsänriista käynyt. Siitä syystä ja etteimät hyödylliset
metsäneläimet kokonaan sukupuuttoon loppuisi, ornat ne kewiiästii alkaen
noin keskikesään saakka lain mukaan rauhoitetut. Muutamat eläimet,
niinkuin hirlvet ja majamat, omat koko »vuoden rauhoitetut.

Mahdotonta on sanoa, kuinka paljon hyödyllistä metsänriistaa
»vuosittain Suomessa pyydetään, sillä mitään luotettamia tietoja ei
tässä suhteessa ole säätämissä.

Petojen tuottamat »vahingot koti-eläimille eilvät ole aiman tvähä-
artvoiset, »vaikka osaksi omatkin »vähenemässä, kuten huomataan seu-
raamista numeroista Kuwernöörien antamissa kertomuksissa :

Petojen tappamia koti-eläimiä:
W. 1883—1887, V. 1888,

keskimäärä. kaikkiaan.
Hewosia ja warsoja . 110
Nauta-eläimiä. . < 614

55
370
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Niinkuin siis nähdään, oliwat petojen tuottamat »vahingot w.
1888 »vähentyneet edellisiin »vuosiin »verraten, paitsi mitä koskee
poroja, sillä niitä oli mainittuna »vuonna satunnaisesti joutunutpetojen
saaliiksi paljoa enemmän kuin edellisinä »vuosina.

Tapettujen peto-eläinten luku taas oli seuraama:
W. 1883—1887. W. 1888,

Tapetuista pedoista maksetut palkinnot oliwat w. 1883—1887
keskimäärin 33,760 markkaa »vuodessa ja m. 1888 Smk. 22,300.

MytsimKoito.
Suomen metsissä, joiden pinta-alasta jo edellä on kerrottu,

tamataan enimmäkseen mäntyjä, kuusia ja koimuja. Nämät puulajit
omat yleisiä koko maassa ja muodostamatkin suuria metsiä, paitsi
maan pohjoisimmassa osassa, jossa ei kylmyyden takia puitakaan
kaslva. Muita puulajeja, joita useimmin tamataan hajallaan toisis-
taan ja jotka ainoastaan Harmoin muodostamat pienenlaisia metsik-
köjä, omat: leppä ja haapa sekä eteläisimmässä osassa maata: tammi.
Ainoastaan hajallansa muiden puulajien joukossa tamataan raitoja,
pihlajia, tuomia, lehmuksia, »vaahteria, jalamia, saarnia y. m. Pensas-
kasweista omat kataja ja paju yleisimmät. Näiden kaikkien lisäksi
kasmaa Suomen metsissä useita marjalajeja, kuten wattuja, muura-
mia, mesimarjoja, mansikoita, mustikoita, puoloja y. m.

Lampaita .
Sikoja . .

4,428
143

3,467
65

Vuohia . .
Poroja .

Siipi-karjaal

93
1,102
2,739

26
5,066
2,296

keskimäärä. kaikkiaan.
Karhuja .

.

Susia . .

82
90

93
48

Ilweksiä
Kettuja . .

. 441
. 3,953

246
3,301

Ahmoja . .
Saukkoja «

43
281

47
253

Näätiä . . 114 95
Kärppiä . .

Petolintuja .
. 1,392

. 4,622
1,268
5,381



26

Metsistä saadaan rakennusaineita, polttopuita, aidaksia, terwaa,
puunkuoria ja monenlaisia marjoja. Kaikkia näitä aineita on niin
runsaasti, etta ne riittäwät sekä oman maan tarpeiksi että muihinkin
maihin myytäwiksi, josta wuosittain karttuu Suomeen monta kym-
mentä miljoonaa markkaa. Ia kuitenkaan ei woida kaikkia metsiin-
antimia, niinkuin puita, marjoja, sieniä y. m., käyttää, maan täytyy
isot määrät jättää metsiin mätänemään.

Maasta wietyjen sekä maahan tuotujen metsäntuotteiden arwo
oli, Tullihallituksen antamain kertomusten mukaan, tuhansissa
markoissa laskettuna, seuraama:

Metsäntuotteiden maahantuonti ja maastawienti.

Niinkuin edellisestä selwiää, on maahan tuotujen metsäntuottei-
den arwo aiwan wähäinen maasta wietyjen arwoon werraten. Erotus
oman maan hywäksi oli w. 1887 33 milj. ja w. 1888 39 milj.
markkaa.

W. .887. W. 1888.

Tuonti. Vienti. Tuonti. Vienti.
Tuh. mkk. Tuh. mkk. Tuh. mkk. Tuh. mkk.

Puunkuoria
Marjoja
Pihkaa ja hartsia
Kattopäreitä ja pärekoppia . .

45 12?
276

41

8 157
346

?

4 2
Termaa . . 3 1,815 31 1,451
Tököttiä, tuohentertvaa . . . . 11 10
Puulankaa (tulitikkuaine) . . .
Puuwilloja
Puutawaroita, walmistamattomia

216 233
43

1,053 898
„ meistettyjä . . .

„ sahattuja . . .

10
92

1,219
26,428

41
11?

2,038
32,315
2,09?Halkoja

Sieniä
2,132

1114 43 23

Yhteensä 175 33,354 218 39,610
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TeMluus-
TcollisuuZhllllituksen tetemän tilaston mukaan »vuodelta 1887.

1. Metallinsaanti.
Kultaa on saatu Lapinmaassa »vuodesta 1870 saakka, mutta

aina »vähissä määrissä. W. 1887 oli kullansaanti 6,780 grammaa,
armoltaan 21,700 markkaa.

Hopeata saadaan silvutuotteena masken »valmistuksessa kemial-
lisesti Pitkänrannan kailvoksista Laatokan rannalla. Sitä saatiin
w. 1887 noin 350 kiloa (825 naulaa), artvoltaan 58,000 markkaa.

Tinaa saadaan siitä tinamalmista, jota on mahan Pitkänrannan
waskimalmin seassa. Sulatusmäärä oli edellämainittuun »vuonna
103 senttaalia (1,212 leitviskää), armoltaan 30,870 markkaa.

Waskea »valmistetaan nyt ainoastaan Pitkässcircmnassa. W.
1887 oli saanti noin 200 tonnia (1,175 kippnntaa), armoltaan
300,000 markkaa.

Rantaa »valmistetaan Suomessa sekäkotimaisesta raaka-aineesta,
joka melkein yksinomaan on järlvimalmia, että myös ulkomaisista
raaka-aineista. Vähäinen määrä malmia on tosin saatu soista ja
sammalikoista, maan tämä suomalmi ei kuitenkaan nouse enempään
kuin noin V 2Prosenttiin koko malminsaannista. Luultatvasti louhit-
tiin »vuoden kuluessa rautamalmia eräästä kaimoksesta Karkkilan ruuk-
kiin kuulumalla Kulonsuomäellä Pyhäjärwen pitäjässä Uudenmaan
läänissä, mutta likempiii tietoja tästä asiasta ei ole. Koko rauta-
malmin saanti Suomessa oli m. 1887 noin 30,530 tonnia (lähes
180,000 kippnntaa), armoltaan noin 233,000 markkaa.

Kaikkiaan on Suomessa m. 1887 saatujen metallien armo siis
644,000 markkaa.

Raaka-aineena raudansulatuksessa lounais-Suomessa käytetään
melkein yksinomaan Ruotsin »vuorimalmia, jota m. 1887 tuotiin
maahan 20,100 tonnia (noin 118,000 kippnntaa), armoltaan noin
353,000 markkaa.

Takki- ja harktoraudan koko walmistusmäärästä, joka M. 1887
oli 20,700 tonnia, on 52 prosenttia »valmistettu kotimaisesta ja 48
prosenttia ulkomaisesta malmista. Rnudansulatus Suomessa perus-
tuu siis lähes puoleksi Ruotsin »vuorimalmiin.



28

2. Sulatuslaitokset ja konepajat.

Sellaisia oli m. 1887 19 masuunia (joista 4 toimetonna), 2
harkko-uunia, 20 ahjotaontaa, 10 malssilaitosta, 2 malurautalaitosta,
21 musta- ja tehdastaetta, 24 »valimoa ja 29 konepajaa. Näissä
kaikissa laitoksissa oli yhteensä 5,139 työntekijää, joista 4,591
täysi-Mistä, 340 nuorukaista 15—18 muoden Malilla ja 208 lasta
alle 15 muoden. Työntekijöistä oli 124 ulkomaalaista; 1,527 oli
työssä kaupungeissa ja 3,612 maaseuduilla. Konepajojen ja rauta-
tehtaiden koko työlväestö perheineen nousi maaseuduilla 12,000 hen-
keen. Kaupunkien työlväestöstä ei tällaisia tietoja ole. Ruukeissa
»vlllmistettujen teoksien armo oli samana »vuonna 6,142,600 markkaa
ja konepajoissa sekä »valimoissa »valmistettujen armo 5,625,900 mark-
kaa, eli yhteensä 11,768,500 markkaa.

Näiden lisäksi tulee »vielä maltiorautateiden 7 konepajaa (joista
1 Pietarissa). Näissä laitoksissa olemasta työtväestöstä ei ole likem-
piii tietoja, mutta arwellaan sen nonsewan noin V^ osaan yksityisten
konepajain työlväestöstä. Valtion konepajoissa »valmistettujen teok-
sien arlvo oli, Rautatienhallituksen antaman kertomuksen mukaan, »vuon-
na 1887 1,148,300 markkaa.

3. Tehtaita ja käsityölaitoksia metalliteollisuuden alalla.

Tällaisia oli edellä mainittuna »vuonna 441 järeä- ja hienotae-
laitosta, 72 maskipajaa, 1 haulitehdas, 2 kirjasinwalimoa, 69 kulta-
ja hopeapajaa, 30 keltamalimoa, 3 kultaustehdasta, 1 gallvanoimis-
tehdas, 5? lakki- ja lelvypajaa, 3 »villatehdasta, 4 karstatehdasta, 4
neulatehdasta, 5 warwia, 95 kellosepän »verstasta, 4 urkutehdasta, 2
pianotehdasta sekä 2 tehdasta sähkökoneita ja 2 optillisia ja mekaa-
nillisia teoksia Marten. Näissä tehtaissa ja käsityölaitoksissa oli kaik-
kiaan 2,010 työntekijää, joista 1,744 täysi-ikäistä, 210 nuorta
henkilöä 15 ja 18 muoden millillä sekä 56 lasta alle 15 muoden.
Tuotteiden armo näissä teollisuuslaitoksissa oli edellämainittuna»vuonna
2,306,800 markkaa.

Koko metalliteollisuuden alalla Suomessa (paitsi »valtion kone-
pajoissa) työskenteli lv. 1887 kaikkiaan 7,228 työntekijää ja »valmis-
tettujen tuotteiden brutto-armo oli 14,719,300 markkaa. Edellisenä
»vuonna 1886 oli työntekijäin lnku 5,108 ja »valmistettujen tuottei-
den armo 13,570,600 markkaa; lisäys muoden kuluessa siis 2,120
työntekijää ja 1,148,700 markkaa.
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4. Kiwiteollisuus
käsitti m. 1887 19 kilvilouhosta, kiwenhakkuuwerstasta ja hiomoa, 21
kalkki-uunia, 80 tiilitehdasta, 32 salvenlvalajan tehdasta, 10 kaakeli-,
fajanssi- ja posliinitehdasta, 2 kipsiwalajan »verstasta ja 14 lasi-
tehdasta, joissa yhteensä oli 4,283 työntekijää; niistä 3,517 mies-
ja 766 naispuolista. Valmistettujen teoksien brutto-armo laskettiin
olleen 4,309,500 markkaa.

Vastaamat lmvut edelliseltä »vuodelta näyttiilvät 3,585 työn-
tekijää ja 3,882,900 markan anvoa teoksissa; lisäys »vuoden kuluessa
siis 699 työntekijää ja 426,600 markkaa teosten armossa.

5. Kemiallinen teollisuus.
Tähän kuului 2 kimröökitehdasta, 121 märjiiyslaitosta, 5 öljy-

keittiötä, 2kynttilätehdasta, 10 saippua- jahaju-ainetehdasta, 1 asfaltti-
tehdas, 3 pikikeittiötii, 3 tehdasta kuimatislausta »varten, 3 kaasu-
tehdasta, 1 turpeeunostolaitos, 14 tulitikkutehdasta, 2 ruutitehdasta,
1 rnkettitehdas ja 13 luumyllyä, joissa kaikissa oli yhteensä 1,264
työntekijää, niistä 817 mies- ja 447 naispuolista. Valmistettujen
teosten brutto-armo laskettiin lv. 1887 olleen 2,640,400 markkaa.

W. 1886 oli tässä teollisuusryhmässä 976 työntekijää ja silloin
oli teosten armo 2,076,100 markkaa; »vuoden kuluessa oli siis lisäys
288 työntekijää ja 564,300 markkaa teosten armossa.

6. Nahkateollisuus
käsitti w. 1887 545 nahkaparkittoa, 84 satulasepän »verstasta, 4
lampaannahan malmistustehdasta sekä 2 harja- ja pensselitehdasta.
Näissä kaikissa laitoksissa oli yhteensä 1,986 työntekijää, joista
1,945 miespuolista ja 41 naista. Vuoden kuluessa »valmistettujen
teosten armo laskettiin olleen 8,127,600 markkaa.

Edellisenä »vuonna oli näissä laitoksissa 1,753 työntekijää ja
lvalmistusarmo oli silloin 7,400,900 markkaa; lisäys siis 233 työn-
tekijää ja 726,700 markkaa.

7. Tekstiiliteollisuus.
Tähän teollisuuden ryhmään kuului mainittuna »vuonna 12

»villakchruulaitosta sekä »villa-, »verka- ja shoddy-tehdasta, 14 »vanutus-
laitosta, 6 pumpulikchrun- ja kutomatchdasta, 1 liinakehruu- ja
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tutomatehdas, 1 pellawanloukutuslaitos, 4 trikoo- ja sukkatehdasta, 5
köysitehdasta ja 3 nyörinpuuojcmmerstasta, joissa kaikissa oli yhteensä
5,121 työntekijää, nimittäin 1,967 miespuolista ja 3,154 nais-
puolista. Valmistettujen teosten brutto-armo »vuodelta oli 16,124,400
markkaa.

W. 1886 oli tekstiiliteollisuuden alalla 4,901 työntekijää ja
teosten armo oli silloin 14,388,700 markkaa ; muoden lisäys siis 220
työntekijää ja 1,735,700 markkaa tuotteiden armossa.

8. Paperiteollisuus.

Tähän kuului m. 1887 8 puuhiomoa, 1 selluloosatehdas, 7
pahlvi- ja asfalttihuopatehdasta, 8 paperitehdasta, 2 tapettitehdasta,
2 pussi- ja kirjeenkuoritehdasta sekä 67 kirjansitomustehdasta. Tällä
teollisuuden alalla työskenteli 1,883 mies- ja 845 naispuolista henkeä
eli kaikkiaan 2,728 työntekijää. Valmistettujen teosten armo las-
kettiin tältä »vuodelta olleen 9,657,100 markkaa.

Edellisenä »vuonna oli paperiteollisuuden alalla 2,563 työntekijää
ja »valmistettujen teosten arlvo nousi silloin 8,648,500 markkaan;
»vnoden kuluessa oli siis lisääntynyt 165 työntekijää ja malmistus-
arwo noussut 1,008,600 markkaa.

9. Puu-, luu-, kautsu-, guttaperka- ja samanlaisten
aineiden teollisuus.

Tähän ryhmään kuului lv. 1887 2 parkkimyllyii, 253 saha-
laitosta, 1 rahnatehdas, 184 nikkarinwerstasta ja huonekalutehdasta,
50 sormaus- ja lankarullatehdasta, 10 tynnyrintekijiin »verstasta, 1
millipyöriitehdas, 2 korkkitehdasta, 2 koppatehdasta, 1 leikkikalutehdas,
4 kampatehdllsta, 2 tehdasta kautsutalvaroita »varten sekä 14 ajokalu-
ja »vaunutehdasta. Tällä alalla työskenteli kaikkiaan 7,933 mies-
puolista ja 874 naispuolista henkilöä eli yhteensä 8,807 työntekijää.
Valmistettujen teosten armo laskettiin olleen 28,012,100 markkaa.

Jos »vertaillaan näitä lukuja edellisen muoden lukuihin, jolloin
tällä alalla oli 8,687 työntekijää ja »valmistusten armo nousi
25,679,200 markkaan, niin huomataan, että työntekijöitä oli lisään-
tynyt 120 ja »valmistettujen tamarain armo noussut 2,332,900
markkaa.
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10. Rakennusteollisuus.
Tähän kuului 51 muurarin- ja rakennustöiden urakkamiestä,

166 maalaria ja tapetinpanijaa, 22 lasimestaria, 33 nuohoojaa sekä
2 kadunlaskijaa. Kaikkiaan työskenteli tällä teollisuuden alalla 1,693
mies- ja 162 naispuolista henkilöä eli yhteensä 1,855 työnteki-
jää. Valmistettujen töiden armo laskettiin olleen 2,023,100
markkaa.

W. 1886 työskenteli rakennusteollisuuden alalla 2,398 työn-
tekijää ja lvalmistettujen töiden armo nousi 2,807,600 markkaan.
Tämän mukaan olisi työntekijäin luku muoden kuluessa »vähentynyt
543 henkeä ja lvalmistettujen töiden armo alentunut 784,500
markkaa, jos kaikkMmoitnkset näistä asioista olisimat tarkat. Teolli-
suushllllitus mainitsee kuitenkin, etta ne ilmoitukset, jotka koskemat
muurareita ja rakennusurakkamiehiä, ornat „warsin »vaillinaisia."

11. Ralvinto- ja nautinto-aineiden teollisuus
käsitti 1,312 jauhomyllyä, 2 sokeritehdasta, 4 sikuri- ja kahtvinlisäys-
tehdasta, 204 leipuria, 20 sokerileilvoslaitosta, 90 teurastuslaitosta,
21 makkaratehdasta, 129 meijerilaitosta, 2 konsertvi- eli säilytys-

ruokain laitosta, 78 oluttehdasta, 3 portteritehdasta, 43 »viinapoltti-
moa, 67 wiikiwiina- ja likööritehdasta, 4 hedelmiitviinitehdasta, 7
etikkatehdasta, 26 kilvennäislvesitehdasta ja 29 tupakkatehdasta. Tä-
hän teollisuuden ryhmään kuului yhteensä 6,394 työntekijää, joista
4,732 miespuolista ja 1,662 naispuolista. Valmistettujen tamarain
armo »vuodelta oli 23,972,700 markkaa.

W. 1886 oli tällä teollisuuden alalla 6,591 työntekijää ja lval-
mistettujen tuotteiden arlvo oli silloin 24,971,100 markkaa. Vuoden
kuluessa oli siis »vähentynyt 197 työntekijää ja 998,400 markkaa
tuotteiden armosta. Tämä »väheneminen perustuu kokonaan miinan-
polton melkoiseen »vähentämiseen, sillä kaikissa muissa kohdissa tällä
teollisuuden alalla oli sekä työntekijäin luku että tuotteiden »valmistus-
armo noussut. Sitä »vastoin oli palolviinan »valmistus »vähentynyt
niin suuresti että, kun lv. 1886 tällä alalla oli 1,429 työntekijää ja
walmistusarwo oli 6,037,400 markkaa, oli sillä lv. 1887 ainoastaan
860 työläistä ja 2,883,800 markan walmistusarwo.
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Palowiinan walmistus Suomessa wiime wuosina on ollut seu-
raawa:

12. Vaatetus- ja puhdistusteollisuus.

Tällä alalla oli m. 1887 9 paitatehdasta, 264 räätälin »vers-
tasta, 16 hattu- ja lakkitehdasta, 17 turkkurin »verstasta, 5 hansitta,
tehdasta, 2 sateenlvarjotehdasta, 1 kralvattitehdas, 438 jalkinetehdasta
22 parranajohuonetta, 49 kylpylaitosta ynnä 3 pesu- ja mankeli-
laitosta. Näissä laitoksissa toimiskeli yhteensä 2,900 henkilöä, ni-
mittäin 2,218 mies- ja 682 naisihmistä. Walmistusarwo wuodelta
laskettiin olleen 3,941,900 markkaa.

Edelliseen wuoteen werraten, jolloin tällä teollisuuden alalla oli
2,594 työntekijää ja »valmistusten armo oli 3,474,800 markkaa,
näytti 1887: n muoden lisäys 306 työntekijää ja 467,100 markkaa.

13. Kuivaama teollisuus.
Tähän ryhmään kuului 39 kirjapainoa, 5 kitvipainoa, 1 puun-

piirroslaitos ja 17 malokmvauslaitosta, joissa kaikissa oli yhteensä
966 työntekijää, nimittäin 754 miespuolista ja 212 naispuolista.
Valmistettujen teosten brutto-armo laskettiin wuodelta olleen
1,779,300 markkaa.

W. 1886 oli tällä alalla yhteensä 918 työntekijää ja walmis-
tusarwo oli silloin 1,459,800 markkaa; M. 1887 lisäys siis 48 työn-
tekijää ja 319,500 markkaa.

Yhteenlveto.
Teollisuuden alalla toimiskeli Suomessa »vuonna 1887 kaik-

kiaan 34,649 miespuolista ja 8,883 naispuolista työntekijää. Näistä
oli 30,416 mies- ja 7,067 naispuolista yli 18 muoden ikäistä.
2,892 mies- ja 1,185 naispuolista työntekijää 15 ja 18 muoden
Malilla sekä 1,341 poikaa ja 631 tyttöä alle 15 »vuoden ijän. Yh-
teensä siis 43,532 työntekijää. Valmistettujen teosten armo las-
kettiin kaikilla teollisuuden aloilla olleen yhteensä koko wuodelta
115,3 milj. markkaa.

Vuonna 1886 walmistettiin 4,329,498 kannua,
1887 „ 2,178,089
1888 „ 1,635,367
1889 „ 2,695,322
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Verraten edelliseen lvuoteen 1886, jolloin työntekijäin luku oli
40,074 ja »valmistusten brutto-arwo 108,4 milj. markkaa, huo-
mataan, että m. 1887 on tullut lisää 3,458 työntekijää ja lvalmis-
tettujen teosten armo samassa noussut lähes 7 milj. markkaa.

Suomen etemimmät teollisuuskaupungit w. 1887.
Valmistusten Työntekijäin

Missä määrin kotimainen teollisuus tyydyttää maan tarpeita
nähdään sellviisti, jos »verrataan toisiinsa teollisuustuotteiden maa-
hantuonti ja maastawienti. Tullihallituksen antamain kertomusten
mukaan muosilta 1887 ja 1888, oli teollisuustuotteiden arlvo maan
tullirajalla tuhansissa markoissa laskettuna seuraawa:

Teollisuustuotteiden maahantuonti ja maastawienti.

brutto-arwo. luku.

Helsinki
Milj. mkk.

14,9 5,205
Tampere
Turku.

12,1
10,2

4,389
3,233

Oulu . 4,1 834
Waasa 3,8 1,007
Kotka . 3,5 691
Wiipuri
Pori .

2,7
2,3

946
1,002

Kuopio 1,2 491

W. .887. W. 1888.

Metalliteollisuus.

Tuonti. Vienti. Tuonti. Vienti.
Tuh. mkk. Tuh. mkk. Tuh. mkk. Tuh. mkk.

Rautaa ja terästä .... 6,224 3,214 5,469 2.167
Muita metalleja ja met. töitä
Höyrylllimoja ja koneita . .

920 418 1,110 1,306
2,307 575 4,498 264
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Teollisuustuotteiden maahantuonti ja maastawienti.

W. 88? W. 1888.

Tuonti.
Tuh. mkk.

Vienti.
Tuh. mkk.

Tuonti. Vienti.
Tuh. mkk. Tuh. mkt.

Maanwiljelys- ja muita kapineita
Soittokaluja

311 14 376 13
449 12 445 2

Fysikalisia ja tern. kapineita . .

Kaikenlaisia laitteita
263 35 248 111
101 8 19 30

Kellosepäntöitä
Aseita ja ampumakaluja . . .
Lewykultaa ja hopeata . . . .

311
81 11

427
124

4
5

16 16

Yhteensä 10,983 4,287 12,732 3,902

Kiwiteollisuus.
517 866 582 1,013Lasi- ja tristalliteoksia ....

Fajanssi- ja posliinitöitä . . .

Sllwenwalajan töitä ....

Kimiä ja hiekkaa
Sementtiä

442
305

256
219

440
301

218
185

226 116 361 226
250 240

Kipsiä ja kipsitöitä
Kalkkia ja kalkkiliumosta . . .

165 36
15 2 31 10

YhteensäYhteensä 1,9201,920 1,4591,459 1,9911,991 1,652

Kemiallinen teollisuus.snus.
1,131 1 883883 8Kynttilöitä ja saippuaa. . . .

Öljyä ja rasmaa
Räjähdysaineita: ruutia y. m. .

Latkamcrnissaa y. m

1,131
1,761

1
1,761 1818 1,8461,846 17

i y. m. . 165165 252252 9999 273
. . . . 488488 728728

Luujauhoja
Kaunistusaineita

244244 183183 7
119119 - 133133

Liimaa 140140 ' 1313 9999 18
Pikiä ja piki-öljyä
Kimröökiä
Öljykakkuja ja jauhoja ....

Lankki- ja painomustetta . . .

3636 128128 1111 63
- 108108 80

3535 8686 6868 156
n. . .

aeita . .

Yhteensä

58
27

1
4,203 j

56

606

5/
41

4,148

5?

622

Lakkaa 27 41
Tulitikkuja ja sytytysaineita . . 1
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Teollisuustuotteiden maahantuonti ja maastawienti.

W. .887. W. .888.

Tuonti. Vienti. Tuonti. Vienti.
Tuh. mkk. Tuh. mlk. Tuh. mkk. Tuh. mkk.

Nahkateollisuus.
Nahkaa ja nahtatcoksia (ei jalk.)
Jalkineita
Harjas-, hius- ja jouhitöitä . .

Wllksiwaatetta. . . . . . .

1,999
1,882

1,702
8

1,682
2,034

1,776
9

50 3 6? 4
108 143

Yhteensä 4,039 1,713 3,926 1,789

Tekstiiliteollisuus.
7,714
2,333

4,083 7,922 4,570Kankaita
Lantoja
Köysiä
Sukkia ja kintaita

875 2,44? 1,031
62? 11 887 28
469 576 115

Mattoja 35 1 42 1
Nyöripunouksia
Kynttilän- ja lampunsydämiä

22 29
8 ?

Yhteensä 11,208 4,970 11,910 5,745
Paperiteollisuus.

540 6,534 5,145Pllhmia ja paperia
Puupllhtvict ja puumanuketta . .

Lumppuja ja paperijätteitä . .
Asfalttihuopaa ja wuorausvahwia
Kotelotöitä

15
339

1,751
541

326
2,560

8
10 7

1 1

Yhteensä 905 8,285 875 7,713

Puu-, luu- y. m. teollisuus.
802 83 818 18Nikkarin- ja sormarintöitä . .

Korkkeja 660 147 182 114
Vaunumaakarintöitä . . .

. 131 136 93 145
Leikkikaluja
Lankarullia

199
107

219
19?

Puu-astioita
Kumi» ja guttaperkkateoksia . .
Koppateoksta
Puunmeistotöitä
Piippuja ja piipunmarsia . . .

Kaiteita ja Haliloita y. m. . .

65 120 104 166
90 161
31 1 35
5? 4 13?

4 5
2 6

Kampoja
Olki- ja lastuteoksia

2 2
1

Yhteensä I 2,043 I 598 I 1,763 I 640
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Teollisuustuotteiden maahantuonti ja maastawienti.

W. .887. W. 1888.

Tuonti.
Tuh. mkk.

Vienti.
Tuh. mkk.

Tuonti. Vienti.

Tuh. mkk. Tuh. mkk.
Rakennusteollisuus.

39
76

1
7

200
20

Purjelaimoja ja meneitä .

Tuke-aineita
25 188
53

Timantteja
Laitvakaluja . . . ..

1
2

Yhteensä 81 188 123 220

Rawiuto- ja nautinto-aineiden
teollisuus.

Sokeria 3,223
>! 2

3,703

!! 4Sokerileimoksia ja hilloja . . .

Siirappia ja hunajaa ....

Sikareja ja paperosseja . . .

Leimoksia
Elatustarpeitll
Tärkkelystä ja perunajauhoja . .
Mallasjuomia

833
255
292
927

34
4

1,017
271
279

1,046
202

6
223 4? 24? 91
152 121
23 4 28 1

Hiimaa
Kimennäismesiä

12 5
49 60

Etikkaa 9 9

Yhteensä 5,998 91 6,786 304

Waatetus- ja puhdistnsteolli-
smts.

Korutatuaroita 1,146 1 1,402
3,214

2
Pitomaatteita
Sänkywaatteitll
Hattuja ja lakkeja
Turkkeja ja turkiksia
Nappeja
Sateen- ja auringonmarjoja . .

Hansikkaita
Kantimia ja sukkanauhoja . . .

2,578
50

898
698
184

152

13
11

54
975
836

19?
1

22
220

189
89 93

110 123
61 66

Tekokullia 14 13
Viuhkoja 4 2

Yhteensä ! 5,832 j 177 I 6,967 l 442
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Teollisuustuotteiden maahantuonti ja maastawienti.

Niinkuin näistä lutvuista nähdään, on maahan tuotujen teolli-
suustuotteiden armo, maasta »vietyjen armoon »verraten, enempi kuin
toista »vertaa suurempi. Erotus oli m. 1887 enempi kuin 29 milj.
ja m. 1888 lähes 33 milj. markkaa.

Paremmin käsittääksemme Suomen teollisuuden arlvoa ja mer-
kitystä muiden »naiden teollisuuden rinnalla, sopii meidän tässä heit-
tää silmäys muutamiin tällaisiin suhteisin. Numerot osoittamat
tuotteiden arwon miljoonissa Suomen markoissa.

Teollisuustuotteita").

*) Katso ds »Äotdg,, 1890.
**) Tiedot Wenäjnstä omat waillinaisia.

W. 887. W. .888.

Tuonti. Vienti. Tuonti. Vienti.
Tuh. mkk. Tuh. mkk. Tuh. mkk. Tuh. mkk.Kuwaawa teollisuus.

Kirjoja
Kirjoitus- ja piirustustarpeita

404 157 43? 158
148 17? 8

Kumia 28 20
Karttoja ja maanpalloja . .
MusiiMnuottcja . . . . .

6 4
8 1 6

Yhteensä

Kaikenlaisia tehdastawaroita . .

594

3,853

158 644

4,25 l

166

Kaikki yhteensä > 51,659 I 22,531 > 56,116 I 23,195

Tuonti. Vienti.
Milj. mtk. Milj. mkk.

Iso-Britannia ja Irlanti, 1888
Saksan waltakunta,

„

Ranska,
„

Itäwalta-Unkari, 188? . .
Hollanti, 1888
Belgia, 1887
Venäjä 1888^)
Tanska, 188?
Ruotsi, 188?
Suomi, 1888
Norja, 188?

1,083
548
444
393
18?
110
185
89
65
56
25

3,999
2,280
1,455

546
215
442

79
14
26
23

4
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Kauppa.

Kotimainen kauppaliike, eli se kauppa, jota yksityiset hen-
kilöt, yhtiöt, kaupungit ja kunnat harjoittamat täällä Suomessa, on
itsessään suurenarlvoinen ; mutta katsoen siihen, että ne tawarat ja
rahat, jotka tämän kaupan kautta siirtymät paikasta toiseen, kuiten-
kin jäämät omaan maahan, ei tämä kauppa kumminkaan ole sen ar-
»voinen koko maamme snhteen, kuin ulkomainen kauppa, jonka
kautta rahoja ja tamaroita suurissa määrin tullvaa maan rajain
ylitse ja sentiihden yhtä suuressa määrässä »vaikuttaa koko maan ta-
loudellisiin oloihin.

Suomen ulkomaiseen kauppaan katsoen käsittää se, paitsi niitä
tawaroita, joita jo edeltäpäin on mainittu, »vielä seuraamiakin, joiden
armo maamme tullirajan kohdalla on lasketin tuhansissa mar-
koissa olleen seuraama:

Kauppatawarain maahantuonti ja maastawienti.

W. .887. W. .888.

Tuonti. Vienti. Tuonti. Vienti.
Tuh. mkk. Tuh. mlk. Tuh. mkk. Tuh. mkk.

Naala-aineita.

Malmia 359 16 216 20
Pumpulia
Väri-aineita

4,928
2,149

4,002
2 1,910 20

Kemiallisia anteita, happoja
Kimennäis-aineitll . . .

1,123 8 1,36? 9
149 54 183 56

Alapasteria
Asfalttia

95
123 169

Kimihiiliä y. m
Kiwihiiliterwaa ....

849 74? 7
113 123

Petrolia
Lannoitusaineitll ....

808 880
84 183

Rottinkia ja ruokoja . .

Niiniä ja niinimattoja . .

Aspestia .... . .

24 32
42 5 62 2

7 20

Yhteensä > 10,853 I 85 l 9,894 I 114
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Kauppatawarain maahantuonti ja maastawienti.

Suomen ulkomainen kauppa nähdään kokonaan seuraamasta tau-
lusta, jossa tawarain arwo niinkuin edelläkin on merkitty tuhan-
sissa markoissa.

Suomen ulkomainen kauppa.

W. .887. W. .888.

Tuonti. Vienti. Tuonti. Vienti.
Tuh. mkk. Tuh. mkk. Tuh. mkk. Tuh. mkk.Rawinto- ja nautinto-aineita.

(Paitsi ennen mainitutta).
Kahmia 7,925

2,794
2,259

8,933 2
Raakasokeria
Viinejä
Rommia, konjakkia y. m. . . .

857
1? 2,483 26

829 3 1,029 2
Tupatkaa 1,396

1,076 1
1,925

1Suoloja 1,475
Hedelmiä ja marjoja . . . .
Höysteitä
Teetä

833 932
416 465
216 217

Kaikenlaista naut. aineita . . 90 89

Yhteensä 17,834 21 18,405 31

Selatnwaroita.
991 859 1,042Muuttokapineita ...... 822

Apteekkitlltvaroita 399 4 443 21
Taideteoksia
Luonnontuotteita

58 6 1? 15
80 6 10

Silkkiä 69 78
Kaswejll
Kaikenlaisia muita tamaroita. .

92 2 158 20
323 168 397 68

Yhteensä > 2,012 ! 1,039 > 2,141 , 956

W. .887. W. 1888.

Tuonti.
! Tuh. mkk.

Vienti. Tuonti. Vienti.
Tuh. mkk. Tuh. mkt. Tuh. mkk.

Maanmiljelystatvaroita (sitv. 18)
Karjanhoidon tuotteita (sitv. 21)
Kalastustuotteita (sim. 23) . .

15,776
5,735

3,363
14,817
1,856

18,558
5,538
1,349

6,133
18,355
2,0881,822
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Sen mukaan kuin uämiit luwut osottawat, olisi siis maahan
tuotujen tawarain arwo paljoa suurempi, kuin maasta »vietyjen arm o.
Erotus oli wuonna 1887 lähes 29 milj. ja »vuonna 1888 lähes
22 milj. markkaa.

Ensi katsannolla »voisi siis luulla, että maassamme löytylviit
rahamarat »vähitellen lvirtallisitvat muihin maihin ja että maamme
tällä tawoin pian tulisi tuiki köyhäksi. Asian laita ei kuitenkaan ole
niin paha; sillä on toinenkin puolensa, jonka tässä täytyy ottaa
huomioon. On nimittäin siten, että maamme lvientitalvaroistaan
saa ulkomailla melkoisesti suuremman hinnan, kuin mihinkä nämät
tamarat täällä omassa maassa on armattu, ja samoin tuontitamarat
kaukana »vieraissa maissa saadaan paljoa huokeammalla hinnalla, kvin
mikä niillä lasketaan oleman saapuessaan tänne. Tama seikka muut-
taa kokonaan sen erotuksen, mikä tassa ensi silmäyksellä näyttää ole-
man. Etta miranomaiset täällä Suomessa arwostelewat tawarat
oman maan hintain mukaan, eilviitkii tassa kohden katso ulkomaiden
hintoihin, onkin ailvan luonnollista. Etta Suomen ulkomainen kauppa
ci ole »vähentänyt maan rahalvaroja huomataan selmästi pankkien ja
muiden yleisten rahastojen tileistä, jotka osottawat, että rahawarat
maassamme pikemmin olvat lisääntyneet kvin tviihentyneet.

Eräs toinen seikka, joka tässä lvetiiii huomiota puoleensa, on
ulkomaisten nautinto-aineiden yhä enenelvii maahantuonti. Kun las-
kemme yhteen hinnat kaikista tällaisista tamaroista, joita enemmän
tai tvähemmiin »valmistettuina on tuotu maahan, niin saamme wuonna
1887 lähes 24 milj. markkaa ja wuonna 1888 yli 25 milj.
markan. Samassa ajassa knin maan miikiluku on lisääntynyt IV2

V. 1887. V. 1888.

Tuonti. Vienti. Tuonti. Vienti.

Tuh. mkk. Tuh. mtk. Tuh. mkk. Tuh. mkk.
>

Metsäntuottcita (siw. 26) . . .
Teollisuustuotteita (siw. 37) . .
Naata-aineita (siw. 38). . . .

Rawinto- ja naut.- aineita (siw. 39)

175 33,354 218 39,610
51,659 22,531 56,116 23,195
10,853 85 9,894 114
17,834 21 18,405

2,141
31

Setatawaroita (siw. 39) . . . 2,012 1,039 956
Kaikki yhteensä ! 105,866 j 77,066 > 112,219 j 90,484
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prosenttia, ou ulkomaisten nautinto-aineiden maahantuonti kasmanut
6 prosenttia. Kun tähän lisäksi mielii laskemme maahan tuotujen
ylellisyystalvarain arlvon, niin prosenttiluku nousee »vieläkin korkeam-
maksi; ja kuitenkin on nautinuonhimo Suomessa ylimalkaan sangen
kohtuullinen, jos sitä tverrataan muiden »naiden oloihin. Tätä koh-
taa likemmin seltvittääksemme asetamme tähän taulun, joka osottaa,
kuinka paljon kutakin eri lajia nautinto-ainetta uusimpien tilastollis-
ten tietojen mukaan tulee keskimäärin joka asukkaan osalle muodessa
muutamissa Euroopan maissa.

Nautinto-aineiden »vuotuinen menekki henkeä kohti^).

Jos liiemmin tarkastamme näitä lukuja, niin huomaamme, että
nautinto-aineita käytetään Suomessa sangen kohtuullisesti. Kuitenkin
on niiden käyttäminen ollut kylläksi suuri siihen katsoen, mitä meidän
olomme sietäwät.

Ne maat, joiden kanssa Suomi on käynyt kauppaa, sekä tämän
kaupan armo, nähdään seuraalvasta taulusta, johon talvarain yhteen-
laskettu arlvo on merkitty tuhansissa markoissa.

5) Tiedot omat armoktaasta saksalaisesta teoksesta „Ucbersichten der
Weltwirthsch aft", paitsi mitä koskee mäkijuomain käyttämistä, joista tiedoista
olemme T:ri A. A. Granfeltille kiitollisuuden melassa.

.st Z'
» 3°

B

T 33.
?

Isossa-Britanniassa
Saksassa ....
Ranskassa . . .

1
SV,
3'/2

?I'/«
16

IV- -163
2V2

47
34'/2

6
14V,

15
23'/2

24 2 8 8 312 23
Itämältä-Unkarissa
Hollannissa . . .
Belgiassa . . .

Sweitsissä . . .

2
17
10'/,

14
20
B'/,

4V2
6'/2

1
36

1

12V2
13
63

64
9
?

17V 2
28
26V-
-28'/,

6
7 25 s'/2

IV4
2'/,
2'/4
2V2

4 12'/, 143
Italiassa . . .

Tanskassa . . .

Ruotsissa . . .
Norjassa . . .
Venäjällä . . .

1
a'/.
6V4
BV4
V4

4'/2

28'/,
1?

s
12'/2,

1
22
?'/4

216
8

IV2!2'/,!

16
39
24'/.2
BV2HV2

6V4
14'/,

2
3

13
12
I'/4
2'/2

? 24
Suomessa . . . 2'/4 IV2 B'/4

Keskimäärä s>, 20 3' 22 20 77 22
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Suomen kaupankäynti muiden maiden kanssa.

Niinkuin tästä taulusta huomaa, on Suomi käynyt kauppaa
enimmäkseen Wenäjän, Saksan, Englannin ja Ruotsin kanssa; mui-
den maiden kanssa sitä mastoin »vähemmän.

Wuonna 1889 on asioimisalalla yleensä »vallinnut suurempi
»vilkkaus, kuin edellisinä »vuosina. Parantuneet kauppasuhteet ilmaan-
tumat piiii-asiallisesti siinä, että tawaraliike kaikilla aloilla on lisään-
tynyt. Hinnat olvat ylenneet, erittäinkin puutavaroiden, raudan
ja kahmin, jonka ohessa myöskin sen johdosta, että Wenäjän kurssi
m. 1889 oli korkealla, Wenäjän Milja Suomessa on ollut korkeam-
massa hinnassa kuin edellisinä »vuosina.

W. .887. W. 1888.

Tuonti Vienti Tuonti ! Vienti
Suomeen. Suomesta. Suomeen. Suomesta.
Tuh. mkk. Tuh. mkk. Tuh. mkk. ! Tuh. mkk.

Venäjän kanssa . . . 45,522 30,944 49,695 32,303
Saksan „

...

Englannin „ ...

28,423 6,232
13,018

35,212
13,743
7,455
2,012

7,842
17,768
8,727
7,870
7,134

15,178
Nuotsin „ ...

Tanskan „
...

7,525 9.025
996 4,14?

Ranskan „
...

Espanjan
„

...

Hollannin „
...

Belgian „
...

Norjan „
...

Portukalin „
...

Italian „
...

Turkin „
...

138
418

6,106
4,009

10 l
715 4,42?

38? 2,044 86 2,334
362 95? 413 1,642
972 69 414 149
661 38 20? 86
498 139 571 73

44
Afrikan „

... 94 101
Itä-Intian saarten kanssa .

Pohjois-Amerikan „ .

Länsi-Intian „ .

Brasilian ~.

2,291
210

! 244 !! 1,595 28
493

1,748

Yhteensä < 105,866 > 77,066 I 112,219 j 90,484
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W. 1889 on Suomen koko talvaraliikkeen arwo, edellisen »vuo-
ben arwoon werraten, enentynyt lähes 33^2 miljoonaa markkaa. Koko
Miennin armo oli »v. 1889 lähes 103 miljoonaa markkaa, joka osot-
taa yli 12 miljoonan markan lisäyksen edellisestä »vuodesta; tuonnin
arlvo m. 1889 oli 133^2 miljoonaa markkaa, joka osoitan yli 21
miljoonan lisäyksen »vuodesta 1888. — Wientitalvaroista, jotka
suuremmassa määrässä omat lisääntyneet, on mainittama erittäinkin
»voi, puu- ja paperilvanuke sekä sarlvikarja y. m. Tu o ntitaMaroista
omat melkoisesti lisääntyneet nisujauhot, rukiit, sillit, pumpuli ja
Wenäjän petroli, joihin tulee lisäksi rautatienkiskojen sekä rauta- ja
teriisteoksien lisääntynyt tuonti maltiorautateitii »varten. Venäjältä
tuotujen ruisjauhojen määrä on m. 1889 »vähentynyt, ivaikka niiden
arwo on lisääntynyt sen johdosta, että talvaran arlvo on nonssut.

Useimmista maahan tuotalvista ja muutamista maasta tvietälvistii
talvaroista on suoritettalva tulliinaksn sen mukaan, kuin tullitaksa
määrää. Ilimalkaan on tullimaksu paljoa suurempi ylellisyystatva-
roista ja nautinto-aineista, kuin tarpeellisista talvaroista. Niinpä esi-
merkiksi maksetaan sokerista maahantuonti-tullia noin 25 penniä nau-
lasta, kuin sitä mastoin suoloista maksetaan ainoastaan joko 41 tai
82 penniä tynnyristä, riippuen siitä, inistä maasta niitä on tnotu.
Muutamat talvarat olvat tullimaksusta kokonaan »vapaat. Paitsi
warsinaisia tullimaksuja on useista talvaroista mielii muitakin maksuja
suorittaminen, kuten esim. merenkulkurcchoja, sahausmaksuja, luotsi- ja
majakkarahoja y. m. Kaikki ne maksut, joita näin on tullilaitokseen
suoritettu maahan tuoduista ja maasta »viedyistä talvaroista, oliwat
yhteensä:

Siitä, paljonko kussakin kaupungissa on tullimaksuja suoritettu,
sopinee osaksi arwata kaupunkien kauppaliikkeen suuruuden. Suurimpia
tullimaksumäiiriä omat senraalvat kaupungit Suomessa suorittaneet
»v. 1888, nimittäin:

Vuonna 1887: 15,212,000 markkaa,
1888: 16,872,000
1889: 18,638,000

Helsinki
Turku.

4,470,000 markkaa,
2,460,000

Viipuri 1,980,000
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Wuonua 1888 oli Suomen kaupungeissa ja kauppaloissa seu-
raama lukumäärä kauppa miehiä:

Kaupungeissa
Helsingissä 1,477
Turussa 421
Tampereella 347
Viipurissa 289
Porissa 169
Oulussa 168
Vaasassa 160
Porwoossa 85
Raumalla 77
Kuopiossa 93
Iywäskylässä ....79
Uudessakaupungissa . . 71
Joensuussa 53
Hämeenlinnassa. ... 43
Kokkolassa 39
Kristiinankaupungissa . . 36
Mikkelissä 46
Hankoniemessä .... 43

Torniossa ......24
Pietarsaaressa 26
Raahessa 24
Haminassa 29
Sortawalassa 19
Kotkassa 18
Lowiisassa 17
Käkisalmessa 16
Uudessakaarlepyyssä ...16
Tammisaaressa ....14
Kajaanissa 12
Lappeenrannassa ....13
Sawonlinnassa .

.
. . 11

Heinolassa 7
Kaskisissa 7
Kemissä 6
Maarianhaminassa ... 7
Naantalissa 5

Kauppaloissa

Salossa 9
Nurmeksessa 8
lisalmessa 9

Ikaalisissa 4
Lahdessa 9
Kurkijoella 5

Ihteensä oli kaupungeissa 3,967 ja maaseuduilla 2,903 kaup-
piasta; kaikkiaan yhteensä siis 6,870.

Vaasa. . 1,414,000 markkaa,
Tampere . 806,000
Hankoniemi
Pori .

.

Oulu . .

691,000
572,000
518,000
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Käsittääksemme Suomen kauppaliikkeen suuruutta ja armoa
muiden maiden kauppaliikkeen rinnalla, sopinee tässä heittää »vertai-
lema katsaus eri maiden oloihin tässä suhteessa. Numerot tarkoitta-
mat tuonti- ja mientitamarain armoa miljoonissa Suomen mar-
koissa.

Kauppaliike eri maissa^).

AulKuneuwot.
LlnwalnKo.

Sellaisia kauppalaimoja, jotka ylläpitämät liikettä alvomerellii
tai niillä sisämaan mesillä, jotka omat suoranaisessa kulkuwiiylii-
yhteydessii meren kanssa, oli Suomessa, Tilastollisen päiitoimiston
antaman kertomuksen mukaan, 1887 ja 1888 »vuosien »vaiheella seu-
raalva määrä:

5) Katso as Aotda, 1890.

Tuonti. Vienti.
Milj. mkk. Milj. mkt.

Iso-Britannia ja Irlanti, 1888
Saksa, 1888
Ranska,

„

Hollanti, „

Itäwalta-Unkari, 1887 . . .

Venäjä, 1888

9,777
4,064
4,053
2,649

5,898
3,959
3,211
2,302

1,404 1,661
2,183
1,241

1,074
Belgia, 188?
Italia, 1888
Espanja, 188?
Sweitsi, 1888
Ruotsi, 188?
Tanska, „

Norja, 1888
Portukali, 1888
Suomi,

„

1,432
1,173

791
88?
718

777 644
411 31?
348 261
220 170
213 129
112 90
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1.769 purjelaiwaa, kantawuudeltaan 233,229 rekist.tounia, *>
ja 271 höyrylailvaa, „

15,930
„

Ihteensä 2,040 laiwaa, joiden kantawuus oli 249,159 rekisteritonttia.
V. 1886:nlopussa oli Suomessa 1,803 purjelaiwaa, kantawuu-

deltaan 249,172 rek.tonnia. Vuoden 1887:nkuluessa oli niitä M
w tihentynyt 34 ja niiden kantawuus »vähentynyt 15,943 rek.-
tonnia. Höyrylailvoja oli 1886:n»vuoden lopussa 257, joiden kanta-
wuus oli 15,577 rek.tonnia. Niiden luku oli siis »vuoden kuluessa
lisääntynyt 14 ja niiden kantawuus 353 rekisteritonttia.

Samassa kuin höyrylaimasto perustamisajoistansa asti on kas-
wanut, on purjelaiwasto wuodesta 1876, jolloin sen kantawuus oli
suurimmallaan, yhä lvähenemistänsii »vähennyt. Kantawuus on sit-
temmin »vähennyt 60,000 rek.tonnia eli lähes V^osan koko määrästä,
maikka laiivain lukumäärä on »vähiin kasmanut. Kuten tästä huo-
maa, on suurempien laitvojen lukumäärä enimmiisti lviihentynyt;
kun tämän lisäksi mielii rahtihintainkin aleneminen on Maikuttanut,
että laiwanrakennustoimi marlveissa on lakannut, niin on Suomessa
tätä nykyä ainoastaan mauhanpuoleisia purjelailvoja, joista yhä suu-
rempi osa lvuosittain käy kelpaamattomaksi.

Vuodesta 1876 lukien on höyrylaimasto kaslvanut melkein
toista mertaa isommaksi. Lailvain lukumäärä on noussut 146:sta
271:een ja kantamuns 8,413:5ta 15,930:een rek.tonniin. Näistä
höyrylaimoista kulkemat monet tätä nykyä suurilla maltamerilläkin.

Laimaliike maamme satamissa on yhä ollut miltäs, maikka se
lv. 1888 näytti hiukan laimenneen edelliseen »vuoteen »verraten.

Suomen satamissa kiimi »vuonna 1888 kaikkiaan 7,855 purje-
laiwaa ja 3,265 höyrylailvaa. Näistä oli kotimaisia 5,823 purje-
ja 2,531 höyrylailvaa sekä ulkomaisia 2,032 purje- ja 734 höyry-
lailvaa. Ulkomaisista laimoista, jotka lv. 1888 kiiwiwiit Suomen
satamissa, oli: »venäläisiä 1,132, tanskalaisia 476, ruotsalaisia 355,
englantilaisia 317, norjalaisia 271, saksalaisia 147, muiden maiden
68; yhteensä siis 2,766.

Höyrylaimat kuljettamat, kuten tiedetään, paljon matkustajiakin,
mutta näiden lukumäärästä ei ole mitään »virallisia tietoja, ja siitä
syystä on aiman mahdotonta numeroilla osoittaa, mikä armo höyry-
lailvoilla on matkustajain kuljettamisessa.

n) 1 rekisteritontti mastaa 108,2 kuutiojalkaa eli 2,832 kuutiometriä.
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Laimakulun edistämiseksi on siellä täällä maassamme rakennettu
tanawia ja sultulaitotfia, jotka yhdistälviit eri kulkumäyliä toi-
siinsa. Suurin on Sai»n aa n ka nam a, joka yhdistää Saimaan
medet Suomenlahteen. Tässä kanatvassa on 28 sulkua, jotka estii-
miit Meden juoksemasta Saimaan järmestä, joka on 256 jalkaa
merenpintaa korkeampana. Muut kanatvat ja sulkulaitokset maas-
samme omat seuraamat:

Wedenpudotus, Sulkuja.
jalkaa.

Paitsi näitä, on siellä täällä maassamme muutamia kanamia, joi-
den kummassakin päässä Mesi on yhtä korkealla. Niissä tietystä ei tar-
mita mitään sulkuja. Sellaisia kanamia omat esimerkiksi Lemströmin
kaimanto Ahwenanmaalla, Warkaantaipaleen kailvanto Ristiinan pitä-
jässä ja Oratvin kailvanto Rantasalmen pitäjässä.

Suomen kanawien kautta kulki »v. 1888 kaikkiaan 16,113 lai-
waa, joista maksettiin kanalvarahoja 531,000 markkaa. Kanamien
kunnossapito ja hoito maksoi sitä mastoin ainoastaan 197,000 mark-
kaa, joten jäännös oli 334,000 markkaa.

Lailvaliikkeen turmaamiseksi oli edellämainittuna muonna Suo-
men merissä 115 luotsipaikkaa, 127 martouspaikkaa, 79 majakka-
paikkaa ja 4 hengenpelastusasemaa, joissa kaikissa oli pallveluksessa
yhteensä 914 henkilöä. Luotsirahoja oli samana muonna kannettu
208,000 markkaa.

Merimahinkoja tapahtui m. 1888 Suomen rannikoilla kaikkiaan
24, joista 12 kohtasi kotimaisia ja 12 »vieraita lailvoja. Onnetto-
muuksiin joutuneista oli 7 höyrylailvaa ja 17 purjelaiwaa. Näistä
onnettomuuksista on 7 tapahtunut myrskyssä, 3 sumussa, 2 myrs-

Taipaleen kanawa, Leppämirran pitäjässä 18 2
Konnuksen „ „ „

3 1
Ruokowirran „ Maaningan „ 2 1
Ahkionlahoen „ „ „ 15 2
Nerkon „ lisalmen „ 3
Vääksyn „ Asikkalan „ 10
Kalkkisten „ „ „ 6

1
1
1

Valkiakosken „ Sääksmäen „ 18 2
Lempoisten „ Lempäälän „ 9 1
Muroleen „ Ruoweden „ 4
Ämmiin ja Koimukosken sulut läh.Kajaania 31
Pielisjoen 10 kanawaa, yhteensä ...52

1
2

11
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kyssä ja sumussa, 6 merikortin määrin-ymmärtämisestä, 1 huoli-
mattomuudesta ja 5 tuntemattomista syistä. Laimoista oli 15 jou-
tunut karille, 8 ajautunut maalle ja 1 törmännyt yhteen. Seu-
rauksena näistä onnettomuuksista on ollut, että 8 laimaa on käynyt
hylyksi, 3 saannt melkoisen mahingon, 12 mähäpätöisemmiin mahingon
tai jäänyt lvahingoittumatta, jota paitsi yhdestä ei ole tietoja.

Vuonna 1889 omat parantuneet kauppasuhteet elähyttiitviisti
lv uikuttaneet maamme kauppalaimastoonkin. Rahdit omat m. 1889
olleet korkeammat kvin edellisinä »vuosina, ja samassa on maamme
tullilaitoksissa suoritettujen laiwojen sekä lnku että kantawuus ollut
suurempi. Kun M. 1888 maasta myytiin 11 purjelaiwaa ja 4 ostet-
tiin maahan, on m. 1889 ainoastaan 3 purjelaiwaa myyty, mutta
16 ostettu ulkomailta. Suomen höyrylaimastoon, johon m. 1888
ulkomailta ostettiin lisää 3 laimaa, on m. 1889 ostettu lisäksi 12,
joista 4 melkoisen suurta.

Maan tnllilaitoksissa suoritettiin M. 1889 kaikkiaan 11,449
poismenemiiii laimaa ja alusta. Sisään tulemia laimoja ja aluksia
suoritettiin samana muonna yhteensä 11,570. Näistä kaikista oli
suurin osa tietysti kotimaisia. Kotimaisia lähinnä oliwat, kantalvuu-
teen katsoen, »venäläiset, sitten ruotsalaiset, norjalaiset, tanskalaiset,
saksalaiset, englantilaiset, ranskalaiset ja muut laimat.

Maailman kauppalailvastot*).
Maailman koko kauppalaimastossa oli w. 1888 32,662 laiwaa, joista kukin

mähintään 100 rek.tonnin kantoinen. Ihteensä oli näiden laiwojen kantawuus
21 milj. rek.tonnia. Mitä eri kauppalaimastojen suuruuteen ja kantamuuteen
koskee, anastaa Iso-Britannia ja sen siirtomaat ensi sijan, sillä brittiläinen kauppa-
laimasto yksinään on 51 prosenttia eli enempi kuin puolet maailman koko
kaupplllllimastosta. Isolla-Britannialla ynnä sen siirtomailla oli nim. m. 1888
yhteensä 12,000 laimaa, joiden kantawuus oli 10,8 milj. tonnia ja m. 188? 12,200
laimaa yhteensä 10,? milj. tonnin tantoista. Isolla-Britannialla yksinään, ottamatta
lukuun sen siirtomaita, oli 8,930 laimaa yht. 9,4 milj. tonnin tantoista. Toi-
sessa sijassa oliwat Uhdysmallat, joissa laiwojen luku oli 3,570 ja kantawuus
1,9 milj. tonnia; sitten seuraa järjestyksessä Norja, Saksa, Ranska, Italia, Es-
panja, Ruotsi, Wenäjä ynnä Suomi, Hollanti, Itäwalta-Unkari, Tanska j. n. e.

Katso Lloydin „li,6FiBtor ol VritisK rmä. toroi^n BKiMinF."
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Ulkopuolella Eurooppaa olemista waltakunnista oli Brasilian laiwasto
suurin, nim. 501 laimaa yht. 145 tuhannen tonnin tantoista. Seurasi sitten
lapaani sekä Kiina. Persian Valtakunnalla oli ainoastaan 1 kauppalaima 838
tormin kantamen.

Ison-Britannian kauppalaimasto on muoden ajalla hiukan lisääntynyt, jota
mastoin Vhdysmaltain, Ruotsin, Hollannin, Wenäjän ja Itäwalta-Unkarin lai-
wastot owat muoden ajalla hiukan wähentyneet. Werrattain enimmin on lapaa-
nin kauppalaimasto lisääntynyt.

Kun wertaamme näitä w. 1888 lukuja wastaawiin w. 1887 lukuihin, huo-
maamme, että laiwojen lukumäärä on mähentynyt 538:lla, mutta kantawuus
lisääntynyt 583,000 tonnia. Kuten tästä selmiää, koetetaan nykyjään rakentaa
yhä suurempia kauppalaimoja.

Purjelaimojen luku yksinään oli 22,400, edellämainitun tantoista ja oli
tämä luku m. 1888 mähentynyt 908 tuimalla ja 324 tuhannella tonnilla. Ainoas-
taan Norjan, Ruotsin, Kreikan ja Turkin purjelaiwastot oliwat muoden kuluessa kas-
waneet. Kaikkien muiden etemämpien kansakuntain purjelaiwastot oliwat wähen-
tyneet ja tätä wähentymista on jo kestänyt useat wuodet. Wuosina 1885 ja 1886
oli purjelaimojen mähcntymincn mielä suurempi.

Maailman höyrylaimastossa oli w. 1888 10,260 laimaa, joiden kantawuus
yhteensä oli 11,5 milj. tonnia. Näistä omisti Iso-Britannia ynnä sen siirtomaat
kokonaista 5,900 laimaa yhteensä 7,3 milj. tonnin tantoista ; Ranska-. 490 höyry-
laimllll 0,7 milj. tonnin tantoista; Saksa: 640 ja 0,?; Dhdysmallat: 425 ja 0,5.
Seuraa sitten järjestyksessä Espanja, Italia, Hollanti, Ruotsi, Norja, Itämaita-
Unkari, Wenäjä, Tanska, Belgia, lapaani, Kreikka, Brasilia, Turkki, Kiina, j. n. e.

Höyrylaiwll-tilasto osottaa, että laiwnteollisuus ja samalla myöskin maail-
man laiwasto suurin askelin on edistynyt marsinkin m. 1888. Lisäys, joka m.
1886 oli 240 tuhatta tonnia, oli m. 1887 386 tuhatta ja nousi m. 1888 aina
630 tuhanteen tonniin. Enimmästi on Ison-Britannian laiwasto taswanut. Toi-
seen luokkaan kuulumista merenkulkijoista on lapaani enimmästi lisännyt höyry-
laimastoansa. Muutkin kansakunnat omat muoden kuluessa joko suuremmassa
tahi mähemmässa määrässä lisänneet höyrylaimastoansa.

Wiimeisinä wuosina on terästä yhä enemmän alettu käyttää laiwojen raken-
tamisessa. Muutenkin kehittyy laimanrakennustaito alinomaa, marsinkin siinä, mitä
koskee satamia ja marmeja. Tämän seurauksena on, että merimiehiä tarwitaan
suhteellisesti miihemmän luin ennen.

Rautatiet.

Wanhin rautatie Suomessa on Helsingin—Hämeenlinnan Mali-
nen rata, jolla liikenne alkoi lv. 1862.

Wuoden 1888 lopussa oli Suomessa, Rautatienhallituksen anta
man kertomuksen mukaan, seuraamia rautateitä:
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Waltion rantateitä

Iksityinen rautatie:

Porwoon—Kerawan rata .
.. . . 33 kilometriä.

Yhteensä 1,573 kilometriä.

W. 1889 tuli näiden lisäksi uusi waltion kustantama rautatie
Koumolan ja Kuopion millillä »valmiiksi. Se on simuratoineen 280
kilometriä pitkä. W. 1890 joutuu mielii toinenkin waltion kustan-
tama rautatie Koumolan ja Kotkan millillä »valmiiksi. Se on 47
kilometriä pitkä. Siten on Suomessa loppupuolella m. 1890 kaik-
kiaan 1,999 kilometriä rautateitä.

Näiden rautateiden kautta on 16 Suomen kaupunkia yhteydessä
keskenään sekä Wenäjän pääkaupungin, Pietarin, kanssa. Ne Suv-
inen kaupungit, joihin on rautatie, olvat: Helsinki, Hämeenlinna,
Tampere, Turku, Tammisaari, Hankoniemi, Portvoo, Waasa, Pietar-
saari, Kokkola, Oulu, Kuopio, Mikkeli, Kotka, Lappeenranta ja Wiipuri.

Paitsi näitä jo »valmiita rautateitä on tätä nykyä uusia ratoja
tekeillä: 1) Viipurista Sortatvalan kautta Joensuuhun ja 2) Tam-
pereelta Poriin. Tutkimuksen alaisia omat mielii: 1) Oulun ja Tor-
nion »väli; 2) Iywiiskyliin kaupungin ja Waasan rautatien milli;
3) Samonlinnan jaPunkaharjun tienoot, sekä 4) Kokemäen tai Harja-
mallan ja Rauman milli, joihinmyös on aikomus rakentaa rautateitä.

Wuonna 1888 kulki waltion rautateillä 21,672 matkustajajunaa
ja 8,450 tamarajunaa eli yhteensä 30,122 junaa. Matkustajajunat
knlkimat kaikkiaan 1,983,700 kilometriä, tatvarajunat yhteensä 1,221,100
kilometriä; kaikki yhteensä siis 3,204,800 kilometriä. Näillä junitta
kuljetettiin maksua ivastaan seuraawa lukumäärä matkustajia:

)elsingin—Hämeenlinnan rata .

ttihimiien—Pietarin „
.

108 kilometriä.
370

)ankoniemen —Hylvinkiiiin „ .

Hämeenlinnan—Tampereen „ .

149
80

loijalan—Turun „
. 128

"ampereen—Waasan „ .

seinäjoen—Oulun „
.

Erityisiä fiwuratoja ....

307
335

63 „

1,540 kilometriä.
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sekä

y. m
Liikenteen moimassa pitämistä warten oli waltion rautateillä

w. 1888 kaikkiaan 135 weturia, 332 matkustajawaunua, 873 umpi-
naista ja 1,971 awonaista tawarawaunua eli yhteensä 3.176 waunua.
Asemien lukumäärä oli 123 ja niiden lisäksi mielii 37 pysiiyspaikkaa.

Waltion rautateiden palweluksessa oli wuoden 1888 lopussa
seuraawa lukumäärä wirka- ja palwelusmiehiä:

Valtion rautateiden alkuperäiset perustamiskustannukset
omat olleet:

I:ssä luokassa
ll:ssa „

1II:ssa „

sotamäkeä. .

17,133 henkeä,
. 323,948 „

. 1,707,514 „

. 44,334 „

wankeja . . . 10,201 „

Yhteensä 2,103,130 henkeä,

rahtitawaroita
pikatawaroita
hewosia .

.

. 740,297,000 kiloa,

. 2,795,000 „

4,297 kappaletta,
nauta-eläimiä 3,783
koiria .

.
. 6,440

ajokaluja . . 1,909

Rautatienhallituksessa .

Toimitus-osastossa .

6
. 109

Liikenne-osastossa . . . 1,034
Rata-osastossa . .

.

Kone-osastossa .
. .

. 626
. 426

Yhteensä 2,201.

Smk.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rata .

Hankoniemen—Hyminkään rata (ostohinta)
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rata .

Tampereen— Vaasan rata .....

42,220,000
10,560,000
19,559,000
14,772,000

Seinäjoen —Oulun rata .
.

.
.

.
. 19,700,000

Yhteensä 106,811,000.



52

Sitvuratojen ja muiden uudisrakennusten kustantaminen sekä
liikkuman kaluston ostaminen ja »valmistaminen on kuitenkin lisän-
nyt alkuperäistä perustamishintaa muosien kuluessa 13.960,000:lla
markalla, jonka tähden Suomen waltion rautateiden arlvo 1888:n
»vuoden lopussa laskettiin olleen kaikkiaan 120,771,000 markkaa.

Valtion rautateiden tulot wuonna 1888 oliwat kaikkiaan seu-
raawat:

W. 1887 oliwat waltion rautateiden tulot yhteensä 8,382,000
markkaa, jonka tähden 1888:nmuoden lisäys on 1,244,000 markkaa.

Tulot kustakin eri rautatiestä oliwat seuraalvat:
Smk.

Valtion rautateiden menot muonna 1888 oliwat tasaisissa
luwuissa seuraalvat:

Jos menot lasketaan pois tuloista, niin jäännös edellämainit-
tuna muonna on 3,680,400 markkaa, joka on tvähiin enempi kuin 3
prosenttia siitä hinnasta, jonka waltion rautatiet kaikkiaan olvat mak-
saneet.

Edellisellä muonna 1887 oliwat waltion rautateiden menot
5,386,400 markkaa ja jäännös 2,995,500 markkaa, joka on lähes

matkustajain kuljetuksesta
tamarain kuljetuksesta .

ylimääräisiä tuloja . .

sekatuloja
kurssiwoittoa . . . .

3,914,000 markkaa,
5,565,000

95,000
36,000
16,000

Yhteensä 9,626,000 markkaa.

Helsingin— Hämeenlinnan—Pietarin
Hankoniemen—Hyminkään radasta .

Turun—Tampereen— Hämeenlinnan
Tampereen—Vaasan radasta . .

Seinäjoen—Oulun radasta . .
.

radasta 6,429,000
. . . 400,000

radasta 1,526,000
. . . 827,000
. . . 444,000

Yhteensä 9,626,000.

Päähallinto . .

Toimitus-osasto.
498,400 markkaa,
192,100

Liikenne-osasto . 1,759,000
Rata-osasto . .

Kone-osasto . .

1,822,500
1,673,600

Yhteensä 5,945,600 markkaa.
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2^2 prosenttia rakennuskustannuksista. W. 1888 oli jäännös siis
684,900 markkaa eli lähes 23 prosenttia suurempi kuin edellisenä
muonna.

Valtion eri rautateiden tuottama korko rakennuskustannuk-
sista antoi muonna 1888 seuraamat prosenttilumut:

Wuonna 1889 oliwat waltion rautateiden tulot, tilinpäätöksen
mukaan, kaikkiaan 10,489,300 markkaa ja menot yhteensä 7,625,400
markkaa; jäännös siis 2,863,900 markkaa.

Porwoon—Kerawan rautatiellä kulki m. 1888 kaikkiaan
1,484 tatvara- ja sekajunaa, jotka kuljettitvat 39,958 matkustajaa ja
29,235,000 kiloa talvaroita. Tulot oliwat matkustajain kuljetuksesta
50,400 markkaa ja tamarain kuljetuksesta 56,100 markkaa eli yhteensä
106,500 markkaa.

Kun menot lasketaan pois tuloista oli jäännös lähes 29,000
markkaa, joka siis oli suhteellisesti hylvii tulos.

Matkustajamaksut omat I:ssii luokassa 10 penniä kilomet-
riltä; ll:ssa luokassa 6V2 P-; IH:ssa luokassa matkustaja- ja seka-
junissa 4^/2 P- ja talvarajunissa 3 penniä kilometriltä. Pilettien
hinnat huojennetaan kuitenkin, paitsi talvarajunissa, jos yhtä menoa
pitempiä matkoja matkustetaan. Vähin maksu on 50 p. Paitsi
tllwallisia pilettejä yksinkertaisia matkoja Marten, myydään myös hin-
nanalennuksella meno- ja paluupilettejii, tilaus (abonnementti)-
pilettejii, kuukausipilettejii ja passepartout-pilettejii, jotka

»elsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rata 5,2 9 pros
,ankoniemen—Hyminkään rata . . . —0,03

senttiä.
'urun—Tampereen—Hämeenlinnan rata 3,2 5

nmpereen—Vaasan rata .....1,5«
seinäjoen—Oulun rata . .

. .
.

.

— 0,4 i

Menot liikenteen moimassa pitämisestä oliwat:
Yhteiset hallintokustannukset 4,600 markkaa,
Liikenne-osasto ....20,500 „

Rata-osasto 30,000
Kone-osasto 22,400

Yhteensä 77,500 markkaa.
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wiimeksimainitut owat woimassa koko wuoden kaikilla Suomen wal-
tion rautateillä. Likempiä tietoja saadaan tarwittaessa kaikissa rauta-
teiden asemapaikoissa.

Niitä warten, jotka tahtoivat tietoja muiden maiden rautateistä,
merkitsemme tähän, kuinka pitkältä sellaisia on kussakin maassa.

Meinen Katsaus
rantateihin, joilla liikennettä harjoitettiin »vuosien

1888— 1889 »vaiheella.*)
Eurooppa.

Ameritta.

Aasia

*) Katso H.lllig.na<ck av 6-ot^a, 1890.

lUlometriä. ilometrm.
Saksan waltakunta . . .
Ranska, ''/128? ....

Iso-Britannia ja Irlanti .

Venäjä
Itcttvlllta-Unkari ....
Italia
Espanja, 'V,., 86 . . . .

Ruotsi
Belgia

40,983
34,210
31,884
30,731
24,432
12,604
9,309
7,52?
4,44?

Balkaaninmnllt .

Hollanti . . .

Rumania. . .

2,728
2,602
2,452

Portukali . .
Tanska . . .

2,090
1,942

Suomi, '/iy9o. 1,900
Norja ....

Kreikka . . .

1,562
708

Luxemburg .. 398
Stveitsi 3,008 Koto Eurooppa 215,517.

Ihdyswallat . .

Kanada . . .

252,662
20,442

Keski-Amcrikan tasamaita . . . 738
Uruguai 642

Brasilia . . .

Meksiko. . . .
Argentina. . .

Chile, 188? . .

8,586
8,022
7,255
2,693

Kolumbia 342
Venezuela ja Gujctna, 1886—8? 320
Paragulli
Ekmador, 1885
Dominikaana

152
122
115Peeru ....

Kuba ja Antillit
2,600
2,092 Koto Ameritta 306,783

Brittein Intia
lapaani . .

lacttva . .

Transkaspia
Vähä-Aasia ,
Seilon, 188? .

i 24,534 Kiina ....

1,460 Sumatra . . .

1,18? Kokinkiina .
. .

1,064 Portuklllin alueet
658 Strait-Settlement
293 Persia . . . .

130
76
71
54
45
10

Koto Aasia 29,582.
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Austraalia.
Kilometriä, l

Afrikka

Dhteensii.

Maantiet.
Suomen yleisimmät kulkulaitokset »vanhoista ajoista saakka omat

maantiet. W. 1888 oli Suomessa, Kuwernöörien antamain kerto-
musten mukaan, yhteensä noin 23,900 kilometriä (22,400 wirstaa)
»valtateitä ja 19,500 kilometriä (18,200 wirstaa) kyläteitä; kaikkiaan
siis 43,400 kilometriä eli 40,600 wirstaa maanteitä.

Nämiit maantiet risteilewiit maata kaikkiin suuntiin Suomen
etelä- ja keski-osissa, mutta pohjoisempana on niitä harmemmassa ja
kaikkein pohjoisimpana ei niitä ole juuri ollenkaan. Näissä paikka-
kunnissa kuljetaan kesän aikana meneillä pitkin jokia ja tallvella poro-
jen »vetämissä ahkioissa tahi hiihtäen suksilla lumikinoksien halki.

Valtamaanteiden marsilla on noin yhden tai kahden penikul-
man matkan päässä toisistaan kyytitclloja, jotka olvat joko kesti-
kiewaritaloja matkustajain ja postin kuljettamista Marten hollikyy-
dillii, taikka, missä kestikielvaritaloja ei katsota tarpeellisiksi, resertvi-
paikkoja niiden kuljettamista Marten reserlvikyydillä. Jokaisella, joka

Uusi Etelä-Wales
Viktoria . . .

Kweenslanti. .

Uusi Seelanti .

Kilometriä.
. 3,550 Etelä-Austraalia
. 3,526 Tllsmllllma . .
. 3,107 Länsi-Austraalia
. 2,963 Hatvaji .

.-

Kilometriä.
. 2,443

526
. 438

90

Koto Anstraalia 16,643.

Algeria ja Tunis
Kaapinmaa . .
Egypti . . .

Senekali . . .

Natali. . . .

Oranja . . .

2,972 Mauritius 148
2,858 Reunion 126
2.012 Mosambik 91

396 Etelä-Afrikan tasamaita ... 81
349 Angola 60
200 Massua. 2?

Koto Afrikka 9,320.

Amerikassa .
Euroopassa .

Aasiassa . .

Austraalillssa .

306,783 kilometriä.
215,51?
29,582
16,643

Afrikassa . . 9,320

Koto maan päällä 577,845 kilometriä.
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ei ole päihtynyt, on oikeus saada kyytihelvonen itsellensä ja matkaka-
pineillensa, mutta tamarain ja muuttokalujen sekä muun semmoisen
kuljettamista Marten ei kyytihetvosta anneta.

Kyytipalkka on kaupungista 18 penniä ja maalla 14 penniä
kilometriltä, tähän palkkaan myöskin luettuna kortvaus paikkakun-
nalla tamallisten ajokalujen ja ajokapineitten käyttämisestä, joita kyy-
ditsijii on tvellvollinen matkaa Marten antamaan.

Vostt- ja scMöcennäNnlatloKsel
Vo«til«itu«.

Postilaitos, joka muosisatoja on ollut olemassa maassamme, on
»viime aikoina pantu erittäin hymiiiin kuntoon. Aitvan nykyjään on
kuitenkin Suomen postilaitoksen johto sijoitettu Venäjän Sisä-asiain
Ministeriöön sekä posti- ja siihkölen niitinten Ylihallitukseen.

Vuoden 1888: n lopussa oli maassamme 38 postikonttoria,
152 ensimmäisen ja 31 toisen luokan postitoimitusta sekä 122 posti-
asemaa; kaikkiaan siis 343 postitoimistoa.

Postiteiden pituus m. 1888 oli seuraama

Näitä teitä omat postit mainitun muoden kuluessa kulkeneet
niin useasti, että matkain pituus yhteenlaskettuna on seuraama:

Mitä postiliikkeesen tulee, on kotimaisten lähetysten luku, paitsi
posti-osotuksia, muoden kuluessa ollut seuraama:

Maanteitä . 14,436 kilometriä.
Rautateitä . 1,551
Vesiteitä . 1,862

Yhteensä 17,849 kilometriä.

Maanteitä myöten 1,618,400 kilometriä.
Rautateitä „

1,446,000
Vesiteitä ~ 203,500

Yhteensä 3,267,900 kilometriä.

ksinkertaisia lkirjeitä 2,850,5<
-ostikorttejll . 395,5'
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Ulkomaille on täältä lähetetty 1,958,300 lähetystä ja ulko-
mailta on tänne saapunut 2,683,400, siis yhteensä 4,641,700 ulko-
maista lähetystä. Jos koti- ja ulkomaiset lähetykset lasketaan yh-
teen, saadaan kaikkiaan 14,861,700 postilähetystä (paitsi posti-
osotuksia).

Posti-osotusten luku oli m. 1888 2,862 ja »uiden armo
yhteensä 122,000 markkaa. Verrattuna edellisen muoden lukuihin on
1888:nmuoden lisäys 1,102 osotusta ja 54,000 markkaa. — Posti-
etuanti-liihet yksiä oli mainittuna muonna jätetty sisään 4,349,
armoltaan 88,000 markkaa. Vuoden 1888:n lisäys on tässä, »ver-
rattuna edellisen muoden lukuihin, 1,596 lähetystä ja lähes 34,000
markkaa lähetysten armossa.

Postilähetysten luku on tämän muositymmenen kuluessa kaslva-
nut seuraamalla tamalla:

Postissa suoritettujen lähetysten luku oli siis lv. 1888 lisään-
tynyt edellisen lvuoden suhteen lähes 13 prosenttia ja 7:ssii lvuo-

dessa enempi kuin 71 prosenttia. Näiden 7 muoden kuluessa on mäki-
luku maassamme lisääntynyt ainoastaan lähes 11 prosenttia. Tämä

Ristisiteitä 410,400
Sisäänkirjoitettuja yksityisiä kirjeitä 179,800
Vakuutettuja „ „

. 84,200
Yksityisiä paketteja
Yksinkertaisia wapaakirjeitä . . .

Vakuutettuja „ ....

54,000
363,100

43,900
Vapaakirjepaketteja
Tilatutta sanomalehtiä ....

27,100
5,811,500

Yhteensä kotimaisia lähetyksiä 10,220,000.

Vuonna 1881 suoritettiin 8,663,600 postilähetystä.
1882 „ 9,211,400
1883 „ 10,151,000
1884 „ 10,371,500
1885 „ 11,463,900
1886 „ 12,020,300
1887 „ 12.935,700
1888 „ 14,861,700
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erotus osoittaa tawallansa, kuinka suurilla askeleilla henkinen siwistys
maassamme miime aikoina on edistynyt ja samassa se näyttää posti-
laitoksenkin kehittymistä.

Postilaitoksen tulot m. 1888 oliwat kaikkiaan 1,263,100 markkaa
ja menot 1,296,700 markkaa. Menot oliwat siis 33,600 markkaa
suuremmat kuin tulot.

Jos wertaillaan postilaitoksen tuloja ja menoja muosina 1881
—1888 toisiinsa, niin saadaan seuraamat tulokset:

Niinkuin tästä taulusta huomaa, owat postilaitoksen sekä tulot
että meuot w. 1888 kaswaneet suuremmassa määrässä kuin koskaan
ennen. Menojen werrattain suureen kaswamiseen on etupäässä ollut
syynä postilaitoksen muutoksista syntyneet kustannukset ja sitä lä-
hinnä postilaitoksen uusi, Huhtikuun I:stä päiwiistä w. 1888 woi-
massa ollut wuosirahasääntö, joka on lähes 130.000 markkaa entistä
suurempi.

Koska waikutukset ja seuraukset uusien postitoimistojen ja posti-
kulkujen perustamisesta sekä koko postilaitoksessa toimeenpannuista
parannuksista yleensä, tämän wuoden kuluessa ainoastaan osaksi owat
astuneet näkywiin, niin on tämän wuoden tulos pidettäwä tyydyt-
täwänä.

Koska saattaa olla hauska tietää, missä suhteessa Suomen
posti-olot owat muiden maiden posti-olojen rinnalla, on tähän otettu
taulu, joka näyttää 1887 wuoden olosuhteet muissa maissa.

stilaitoks n tulot ja menot m. 1881—18 8.

Tulot.
Markkaa.

Menot.
Markkaa.

Erotus tulojen
ja menojen wä-

lillä.
Markkaa.

W. 1881
„ 1882

859,300
895,000

731,900
799,000
830,300

4- 127,400
96,000

„ 1883
„ 1884

962,900
1,005,600 915,800

-j- 132,600
89,800

4- 33,200„ 1885 1,075,300 1,042,100
„ 1886
„ 188?

1,084,100
1,154,100
1,263,100

1,086,400
1,149,800
1,296,700

— 2,300
-s- 4,300

„ 1888 — 33,600
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Posti-olot muutamissa muissa maissa.

Postitoimis- Postilähetyk-
siä, miljoo-

Postilähetyk-
siäkunkin asuk-
kaan osalle tv.

1887.
toja.

naa.
Eurooppa.

Saksa
Iso-Britannia ja Irlanti . .

Ranska ynnä Algeria ja Tunis

19,476
17,58?

2,206
2,337

4?
63

7,436 1,676 40
Italia
Venäjä
Itätvalta
Unkari

5,159
5,124
4,471

491 1?
332 3
589 2?

4,356 261 17
Stveitsi
Espanja
Ruotsi

3,114 214 76
3,072 132 8
2,187
1,636

99 21
Portukali
Norja
Hollanti
Belgia
Tanska

45 10
1,274 46 23
1,263 182 41

838 326 55
774 94 48

Numania 306 20 4
Suomi 305 13 6
Kreikka 249 13 6
Bulgaria
Serbia

110 6 2
92 8 4

Luxemburg 69 8 36

Ulkopuolella Eurooppaa.
56,112 170 4Amerikan M)i>Yswallat . . .

Brittein Intia 274 18,428
Kanada 7,651

3,916
129 30

lapaani
Brasilia

135 3
2,129 37 3

Argcntinan tasamaita ....
Chile

804 25 8
483 39 13

Egypti 165 13 2
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säKKMeimiitinlaitos.
Siihkölenniitinlaitos Suomessa on Venäjän waltion oma, joka

perusti sen tänne miime sodan aikana (wuosina 1853—1856). Rau-
tatien lenniitinlaitos on kuitenkin Suomen waltion oma. Kaikissa
kaupungeissa ja kaikilla rautatienasemilla sekä monessa teollisuuslai-
toksessakin on siihkölennlltin-asemia. Uudenkaupungin ja Ruotsin-
maan malilla kulkee medenalainen sähkölennätinlanka ja Ahlvenanmaan
ja Suomen mannerinaan »välillä toinen samanlainen. Siihkölennii-
tinlinjain pituus on kaikkiaan noin 4,500 kilometriä.

Maksut. Suomenmaan rajain sisäpuolella olemien paikkojen
malilla maksetaan jokaisesta lenniitinsanomasta 50: npennin pohja-
maksu ja sen lisäksi 10 penniä joka sanalta. Venäjälle menemistä
sähkösanomista maksetaan 60 pennin pohjamaksu sekä sen lisäksi 20
pennia sanalta eurooppalaiseen Venäjään ja Kautaasiaan sekä 40
pennia Siperiaan, Turkestaniin ja Kaspianmeren takaiseen maakun-
taan. Muihin maihin Euroopan sisäpuolella ci makseta pohjamaksua,
»vaan määrätty maksu joka sanalta, eri taksan mukaan. Tama sanain
hinta maihtelee 21 ja 72 pennin mälillä. Euroopan ulkopuolelle
maksetaan samaten maan sanalta, mutta tämä hinta on paljoa suu-
rempi (98 pennistä alkaen 12 markkaan saakka).

M6M6N Katsaus
siihkölenniitinlinjain pituuteen muutamissa muissa

maissa*).

*) Katso äo ttott^, 1890.

kilometriä.
Wenäjän maltatunta .

Ranska ....

141,200
104,800

Saksan maltatunta . .

Iso-Brit. ja Irlanti .

92,400
48,700

Itämältä 39,800
Italia 35,700
Unkari
Espanja, 1885 . . .

Balkaaninmaat (maill.)

19,300
17,800
10,500

Ruotsi 8,200

K'i!ilometna.
llorja ....

Zweitsi . . .

. 7,500
. 7,100

iireittä . . .

Belgia ....
ssumania . . .

. 7,000

. 6,400
. 5,200

siortukali, 1885 . 5,100
hollanti . . . . 5,000
tanska . . . . 4,300
iuxemburg . . 800
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Telefoonit.
(Äänenlennättimet.)

Tätä nykyä lienee ainakin 25:ssii Suomen kaupungissa tele-
foonilaitoksia. Monet kaupungit owat myöskin telefoonijohdolla yh-
teydessä toisiinsa ja maaseutuihin lähitienoilla. Paitsi sitä on maa-
seuduilla monessa paikassa telefoonijohtoja eri kartanoiden, teollisuus-
laitosten ja rautatienasemain mälillä. Nykyjään on telefoonijohtojen
pituus ainakin 6,000 kilometriä, ja tuon tuostakin uitetaan uusia,
joten maamme telefoonilaitokset yhä kaswamistansa kaswawat.

Oppilaitokset.
Pliopisto.

Helsingissä.
Suomen yliopisto perustettiin m. 1640 Turkuun nimellä Tu-

run akatemia. Ensimmäisenä muonna oli tässä akatemiassa ainoas-
taan 44 ylioppilasta ja niistä maan 8 syntyperäistä suomalaista.
Sittemmin on ylioppilasten luku yhä kaswanut. W. 1828 muu-
tettiin yliopisto Helsinkiin ja sai nimekseen Keisarillinen Alek-
santerin Yliopisto Suomessa.

Eri tieteiden harjoittamista Marten on yliopistossa 4 tiedekun-
taa, nimittäin: yksi jumaluusopillinen, yksi lainopillinen, yksi
lääke-opillinen ja yksi filosofillinen. Näistä on lviimeksimai-
nittu jaettu kahteen osastoon, jotka omat: historiallis-filolo-
ginen ja fyysillis-matemaatillinen osasto.

Kemätlukukautena m. 1890 oli yliopistossa kaikkiaan 88 opetta-
jaa. Niistä oli 28 mäkinaista ja 11 ylimääräistä professoria, 1
jumaluusopin apulainen, 1 jumaluusopin assistentti, 36 dosenttia, 4
mäkinaista ja 3 ylimääräistä lehtoria sekä 4 harjoitusmestaria ja
moimistelu-opettajaa.

Sisiiiinkirjoitettnjen ylioppilasten luku oli samana lukukautena
1,735. Näistä kuului jumaluusopilliseen tiedekuntaan 189, lain-
opilliseen 601, lääke-opilliseen 138, filosofillisen tiedekunnan historiallis-
filologiseen osastoon 408 ja saman tiedekunnan fyysillis-matemaatilli-
seen osastoon 399. Katsoen kotipaikkaan ja muihin suhteisin jakaantuimat
ylioppilaat osakuntiin seuraamalla taivalla : Uusmaalaiseen osakuntaan
kuului 358 ylioppilasta, Satvo-Karjalaisecn osakuntaan 289, Hiimä-
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laiseen 231, Länsi-Suomalaiseen 366, Viipurilaiseen 138, Pohjalai-
seen 336. Nais-ylioppilaita oli 17. — Sisiiiinkirjoitetuista yliop-
pilaista oli 903 miespuolista ja 14 naispuolista ilmoittanut liisnii-
olemansa. Poissa oli siis 815 mies- ja 3 naispuolista ylioppilasta.

Yliopistolla oli m. 1888 seuraamat tulot: lvaltio-apua 707,700
markkaa, korkoja 303,300 mkk., lahjoituksia 13,500 mkk., muita tuloja
82,500 mkk.; kaikkiaan siis 1,107.000 markkaa. — Menoja oli sa-
mana muonna: palkkoja 570,200 markkaa, eläkerahoja opettajille ja
»virkamiehille 26,100 mkk., leskille ja orpolapsille 43,800 mkk., mat-
karahoja opettajille 16,500 mkk., stipendioita ja matkarahoja ylioppi-
laille 92,300 mkk., kirjastoa ja muita tieteellisiä laitoksia Marten
74,500 mkk., uudisrakennuksia, korjauksia, huonekaluja y. m. Marten
76,100 mkk., polttopuita, ivalaistusta y. m. Marten 36,600 mkk.;
yhteensä siis 936,100 markkaa. Vuotuiset kustannukset jokaisesta
läsnii-olelvasta ylioppilaasta omat siis keskimäärin noin 1,000 markkaa.

MKeisopistot.
Alkeisopistot maassamme omat osaksi waltion omat, toiset sitii-

»vastoin yksityisten. Lukuwuonna 1888—1889 oli »valtiolla 18 ly-
seota, 23 alkeis- ja realikoulua sekä 12 tyttökoulua. Yksityisiä oppi-
laitoksia oli samana muonna seuraama lukumäärä: 12 lyseota sekä
45 tyttö- ja malmistawaa koulua, joissa kaikissa opetuskielenä oli
joko suomi tahi ruotsi. Paitsi sitä oli mielii maassamme 3 yksi-
tyistä oppilaitosta, joissa opetuskielenä oli meniijii, sekä 1 saksankie-
linen koulu.

Waltion lyseot.
Lukuwuonna 1888—1889 oli waltion kustantamissa lyseoissa :

9:ssii opetuskielenä suomi, B:ssa ruotsi ja I:ssii sekaisin sekä suomi
että ruotsi. Seuraamat oppilaitokset oliwat

Suomenkielisiä
Normalilyseo Helsingissä, Klassillinen lyseo IyMäskylässä,
Klassillinen lyseo Turussa, „ „ Oulussa,

„ „ Hämeenlinnassa, Realilyseo Tampereella,
„ „ Viipurissa, „ Samonlinnassa.
„ „ Kuopiossa,
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Ruotsinkielisiä:
Normalilyseo Helsingissä, Klassillinen lyseo Vaasassa,
Klassillinen lyseo Pormoossa, „ „ Oulussa,

„ „ Turussa, Realilyseo Helsingissä,
„ „ Viipurissa, „ Turussa.
Mikkelin klassillisessa lyseossa käytetään opetuskielenä sekä suo-

mea että ruotsia.
Miimainituista oppilaitoksista eimät kuitenkaan kaikki mielii

olleet täydelliset. Oulun suomenkielisessä lyseossa oli maan 6 luok-
kaa; Tampereen ja Sawonlinnan suomenkielisissä sekä Turun ruotsin-
kielisessä lyseossa oli kussakin 5 luokkaa.

Kaikissa näissä lyseoissa oli yhteensä 290 opettajaa, nimittäin
179 mäkinaista, 57 wirkaa toimittamaa ja 54 tunti-opettajaa.

Oppilasten lukumäärä waltion kaikissa lyseoissa oli lukumuo-
den 1888—1889 kuluessa 3,435. Näistä oli 1,469:11ä äidinkielenä
suomi, 1,906:lla ruotsi sekä 60:lla joku muu kieli. Lukuwuoden
kuluessa otettiin ivastaan 581 oppilasta, joista 336 suomenkielisiin,
228 ruotsinkielisiin ja 17 sekakielisiin oppilaitoksiin. Lyseoista erkani
lukuwuoden kuluessa kaikkiaan 575 oppilasta, joista 216 päästötodis-
tuksella, 338 erotodistuksella sekä 16 kuolonkohtauksen kautta. Näitä-
paitsi erotettiin 5 oppilasta.

Syyslukukauden alussa m. 1889 tehtiin Joensuun 4-luok-
kainen alkeiskoulu klassilliseksi lyseoksi, joten snomenkielisiii lyseoita
silloin oli kaikkiaan 10.

Lyseoiden palkkasiiiintö lukuwuonna 1888—1889 oli tasaluwussa
1,181,200 markkaa. Keskimääräinen »vuosikustannus kunkin oppilaan
opetuksesta oli, koulumaksnt poisluettuina: suomenkielisissä oppilaitok-
sissa 261 markkaa, ruotsinkielisissä 384 markkaa, sekakielisessii 522
markkaa ja kaikissa yhteensä keskimäärin 321 markkaa.

Waltion alteis- ja realitoulut.
Lukuwuonna 1888—1889 oli näiden oppilaitosten lukumäärä

ja paikka seuraama:
Suomenkielisiä:

1 wiisiluokkllinen alkeiskoulu Viipurissa;
4 neliluokkaista alkeiskoulua Porissa, Heinolassa, Joensuussa ja

Vaasassa;
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3 kolmiluokkllista alkeiskoulua Raahessa, Kajaanissa ja Torniossa;
5 kaksiluokkaista alkeiskoulua Uudessakaupungissa, Raumalla, Lap-

peenrannassa, Käkisalmessa ja Sortalvalassa.
Ruotsinkielisiä:

5 neliluokkaista alkeiskoulua Tammisaaressa, Lolviisassa, Porissa,
Tampereella ja Kokkolassa;

3 kaksiluokkaista alkeiskoulua Maarianhaminassa, Kristiinankau-
pungissa ja Pietarsaaressa;

1 neliluokkainen realikonlu Helsingissä.

Sekakielisiii:
1 kaksiluokkainen alkeiskoulu Kotkassa.

Edellämainituista kouluista on sittemmin Joensuun neliluok-
kainen suomenkielinen alkeiskoulu, kuten jo mainittiin, tehty klassilli-
seksi lyseoksi, ja syyslukukauden alussa 1890 laajennettiin Porin neli-
luokkainen suomenkielinen alkeiskoulu samoin klassilliseksi lyseoksi.
Muutamiin alkeiskouluihin, niinkuin Tornion, Heinolan, Loiviisan ja
Maarianhaminan, otetaan tyttö-oppilaitakin.

Lukuwuonna 1888—1889 oli waltion alkeis- ja realikouluissa
kaikkiaan 149 opettajaa, joista 90 lvakinaista, 46 lvirkaa toimittamaa
ja 13 tunti-opettajaa.

Oppilaiden lukumäärä näissä oppilaitoksissa oli samana muonna
kaikkiaan 943, joista suomenkielisissä kouluissa 632, ruotsinkielisissä
288 ja Kotkan sekakielisessii koulussa 23. Lukulvuoden kuluessa otet-
tiin näihin kouluihin kaikkiaan 298 uutta oppilasta, joista suomen-
kielisiin 197, ruotsinkielisiin 86 ja sekakieliseen 15. Eronneiden luku
saman ajan kuluessa oli 287, joista 157 päästötodistuksella, 123
erotodistuksella ja 2 kuolonkohtauksen kautta. Sitäpaitsi erotettiin 5
oppilasta.

Alkeis- ja realikoulnjen palkkasiiiintö lnkulvuonna 1888—1889
oli tasalulvussa 439,800 markkaa. Keskimääräinen ivuosikustannus
knnkin oppilaan opetuksesta oli, koulumaksut poisluettuina: suomenkieli-
sissä 356 markkaa, ruotsinkielisissä 691 markkaa, sekakielisissii 444
markkaa ja kaikissa yhteensä keskimäärin 458 markkaa.

Waltion tyttökoulut.'
Näitä oppilaitoksia oli lukuwuonna 1888—1889 seuraawissa

paikoissa:
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Suomenkielisiä:
1 seitsenluokkainen koulu Helsingissä;
4 wiisiluokkaista koulua Viipurissa, Kuopiossa, Iywäskylässii ja

Oulussa.
Ruotsinkielisiä:

1 seitsenluokkainen koulu Helsingissä;
5 wiisiluokkaista koulua Turussa, Viipurissa, Kuopiossa, Vaa-

sassa ja Oulussa;
1 kaksiluokkainen koulu Haminassa.

Näistä kouluista on mainittama, että seitsenluokkaisissa tyttö-
kouluissa Helsingissä oli kummassakin 2 walmistawaa ja 5 warsi-
naista luokkaa sekä niiden lisäksi kummassakin kolmiluokkainen jatko-
o pisto sellaisia Marten, jotka halvamat saada perusteellisempia tietoja
joissakuissa aineissa ja etenkin wastaisia opettajattaria warten. —

Kuopion wiisiluokkaisessa ruotsinkielisessä tyttökoulussa, joka wähiiisen
oppilasmäärän muoksi lakkautetaan, oli maan 2 ylintä luokkaa luku-
wuoden kuluessa toimessa.

Opettajien ja opettajattarien lukumäärä waltion tyttökouluissa
oli kaikkiaan 153, joista »vakinaisia 95, wirkaa toimittamia 29 ja
tunti-opettajia myös 29.

Oppilaiden lukumäärä »valtion tyttökouluissa edellämainitun
lukulvuoden kuluessa oli, paitsi jatko-opistoissa, kaikkiaan 1,450,
joista suomenkielisissä 598 ja ruotsinkielisissä 852. Lukuwuoden

kuluessa otettiin näihin kouluihin kaikkiaan 295 uutta oppilasta, joista
suomenkielisiin 134 ja ruotsinkielisiin 161. Eronneiden luku oli
samassa ajassa 287, joista 229 päästötodistuksella, 51 erotodistuksella
ja 7 kuolemankohtauksen kautta. — Helsingin jatko-opistoissa oli
syyslukukauden alussa lv. 1889 kaikkiaan 173 oppilasta, joista suo-
menkielisessä 99 ja ruotsinkielisessä 74.

Tyttökoulujen palkkasiiiintö oli M. 1888—1889 tasalulvussa
365,900 markkaa. Keskimääräinen muosikustannus kunkin oppilaan
opetuksesta oli, koulumaksut poisluettuina: suomenkielisissä 216 mark-
kaa, ruotsinkielisissä 199 markkaa ja kaikissa yhteensä keskimäärin
206 markkaa.

Yksityiset lyseot.
Lukuwuonna 1888—1889 oli näiden oppilaitosten lukumäärä

ja sijoitus seuraama:
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Suomenkielisiä:
3 lyseota poikia Marten Porissa, Vaasassa ja Oulussa;
1 yhteiskoulu poikia ja tyttöjä Marten Helsingissä.

Ruotsinkielisiä:
4 oppilaitosta poikia lvarten, joista 2 Helsingissä, sekä 1 Hami-nassa ja 1 Kuopiossa.
4 yhteiskoulua poikia ja tyttöjä marten, joista 3 Helsingissä ja 1

Kuopiossa.
Näistä oppilaitoksista eilvät kaikki olleet täydellisiä, sillä niistä

lakkautetaan 3, nimittäin Oulun suomenkielinen lyseo ja 2 ruotsin-
kielistä oppilaitosta poikia marten, joista toinen Helsingissä, toinen
Kuopiossa; uusia oppilaitoksia, joissa mielii puuttui ylempiä luokkia,
oli 4, nimittäin 1 suomenkielinen ja 2 ruotsinkielistä yhteiskoulua
Helsingissä sekä ruotsinkielinen yhteiskoulu Kuopiossa.

Kaikissa näissä yksityisissä lyseoissa ja yhteiskouluissa oli mai-
nittuna lukuwuonna yhteensä 117 opettajaa ja 62 opettajatarta.

Oppilasten lukumäärä oli saman ajan kuluessa kaikkiaan 1,109,
joista 826 poikaa ja 283 tyttöä. Äidinkielenä oli 221:11ii oppilaalla
suomi, 838:lla ruotsi ja 50:llii joku muu kieli.

Näistä oppilaitoksista nauttimat kaikki muut, paitsi 3 yhteis-
koulua Helsingissä, nimittäin 1 suomenkielinen ja 2 ruotsinkielistä,
»valtio-apua yhteensä 121,500 markkaa »vuodessa.

Yksityiset tyttö- ja walmistawat koulut.

Näitä oli lukuwuonna 1888—1889 kaikkiaan 45, joista 14 suo-
menkielistä, 30 ruotsinkielistä ja 1 sekakielinen (ruotsin- ja saksan-
kielinen). Nämiit koulut oliwat sijoitetut 22:een eri kaupunkiin.
Isommissa kaupungeissa oli näitä useampiakin. Luokkien lukumäärä
oli eri kouluissa aiman erilainen, »vaihdellen I:stii 9:iiiin saakka.

Kaikissa näissä kouluissa oli mainitun lukulvuoden kuluessa
yhteensä 98 opettajaa ja 301 opettajatarta.

Oppilaiden lukumäärä näissä kouluissa oli saman ajan kuluessa
kaikkiaan 2,698, joista 637 poikaa ja 2,061 tyttöä. Äidinkielenä oli
839:llä oppilaalla suomi, 1,790:11ii ruotsi ja 69:11ii joku muu kieli.

Näistä kouluista nauttimat useammat maltio-apua, yhteensä
145,700 markkaa.
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Vieraskielistä oppilaitoksia.

Tällaisia oli lukuwuonna 1888—1889 Suomessa 4, nimittäin
2 Venäjänkielistä lukiota Helsingissä (toinen miespuolisia, toinen
naispuolisia oppilaita marten), 1 meniijänkielinen reali-opisto Vii-
purissa sekä 1 saksankielinen tyttökoulu myöskin Viipurissa.

Venäjänkielisissä oppilaitoksissa oli mainittuna lukuwuonna
kaikkiaan 54 opettajaa ja opettajatarta sekä 273 oppilasta, joista
218 poikaa ja 55 tyttöä. Vuoden palkkasiiiintö oli tasaluwussa
244,300 markkaa.

Saksankielisessä tyttökoulussa Viipurissa oli samana lukuwuonna
2 opettajaa ja 7 opettajatarta sekä 25 oppilasta. Valtio-apu 3,000
markkaa.

Kansakoululaitos.
Kansakoulunopettaja- ja opettajatarseminaarit.

Opettajien ja opettajattarien lvalmistamista marten kansakoulu-
alalle on Suomessa 4 seminaaria, nimittäin:

Suomenkielisiä:
2 yhdistettyä opettaja- ja opettajatarseminaaria, toinen

Iymäskylässii ja toinen Sortamalassa.
Ruotsinkielisiä:

1 opettajaseminaari Uudessataarleftyyssii;
1 oftettajatarseminaari Tammisaaressa.

Näissä seminaareissa oli lukuwuonna 1887—1888 kaikkiaan
31 opettajaa sekä 14 opettajatarta, lukuun ottamatta puutarhureita
ja työmestareita. — Oppilasten lukumäärä oli lukulvuoden kuluessa
kaikkiaan 563, joista suomenkielisissä 207 mies- ja 243 naispuolista
sekä ruotsinkielisissä 30 mies- ja 83 naispuolista. Samana luku-
wuonna päästettiin suomenkielisistä seminaareista 55 mies- ja 50
naispuolista sekä ruotsinkielisistä 11 mies- ja 16 naispuolista oppi-
lasta; kaikkiaan siis 132 kansakoulunopettaja- ja opettajatarkokelasta.

Seminaarien yhteydessä olemissa harjoituskouluissa oli yllä-
mainittuna lnkulvuonna normaalikouluissa 3 opettajaa ja 3 opet-
tajatarta sekä 646 oppilasta, joista 284 poikaa ja 362 tyttöä.
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Lastentarhoissa oli 4 opettajatarta sekä 171 oppilasta, näistä 86
poikaa ja 85 tyttöä.

Seminaarien ynnä niihin yhdistettyjen harjoituskoulujen palkka-
sääntö oli wuonna 1888 tasalumussa 395,780 markkaa. Tästä sum-
masta meni opettajakunnan palkoiksi 217.600 markkaa, talouteen ja
palmelijoille 26,500 markkaa, runanftitoon 80,130 markkaa, stipen-
dioiksi ja apurahoiksi 16,600 markkaa sekä muihin turpeisin 54,880
markkaa.

Kansakoulut.
Kaupungeissa.

Kaupungeissa oli kansakouluja, seminaarien normaalikoulut ja
lastentarhatkin yhteenluettuina, lukuwuonna 1887—1888 kaikkiaan
216. Näistä oli 80 ylempää, 122 alempaa, 4 yhdessä ylempää ja
alempaa, 9 laiminlyötyjä lapsia marten ja 1 käsityökoulu. Oppi-
lasten sukupuoleen katsoen oli 43 koulua poikia marten, 42 tyttöjä
»varten ja 131 koulua poikia ja tyttöjä »varten. Opetuskielenä oli
133:ssa suomi, 78:ssa ruotsi, 4.ssä suomi ja ruotsi sekä I:ssii tvenäjä.

Opettajakuntaan kuului 128 opettajaa ja 359 opettajatarta,
yhteensä 487 henkeä. — Oppilaita oli tasalumussa 16,600, näistä
8,400 poikaa ja 8,200 tyttöä. Keskimäärin oli kullakin opettajalla
ja opettajattarella 34 oppilasta.

Kaupungin kansakoulut nanttilvat »valtio-apua mainittnna »vuon-
na yhteensä 198.500 markkaa.

L) Maaseuduilla.
Lukuwuonna 1887—1888 oli maaseuduilla kaikkiaan 755 kansa-

koulua, joista 158 poikia ja 151 tyttöjä Marten, sekä 446 yhteis-
koulua. Opetuskielenä oli 612:ssa suomi, 119:ssa ruotsi, 20:ssii
suomi ja ruotsi, I:ssii suomi ja weniijii, I:ssii suomi ja saksa sekä
2:ssa weniijii. Kaikki nämiit konlut oliwat jaettuina kuntain kesken
seuraawalla tawalla:

1 kunta, kaikkiaan 8 kansakonlua *)

3 kuntaa, jokaisessa 7 „

4 , 6
1" „ „ 5 „

22 „ „ 4 „

*) Pernajassa, Uudenmaan läänissä.
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48 kuntaa, jokaisessa 3 kansakoulua,
105 „ „ 2
185 „ „ 1 „

88 „ ilman „

Maaseuduilla olemien kansakoulujen opettajakuntaan kuului mai-
nittuna muonna 777 henkeä, nimittäin 459 opettajaa ja 318 opetta-
jatarta. — Oppilaita oli »varsinaisissa kansakouluissa 28,300, näistä
16,400 poikaa ja 11,900 tyttöä. Keskimäärin oli kullakin opettajalla
ja opettajattarella 38 oppilasta. Sitäpaitsi oli 637:ssii kansakou-
lussa asetuksenmukaisesti pidetty n. k. „pienten lasten koulua", ja
saanut niissä opetusta 17.900 oppilasta. 118:sta koulussa, joiden
opettajakunta oli 125 henkinen, ei sitiiwastoin pienten lasten koulua
pidetty.

Maaseutujen kansakoulut nauttiwat waltio-aftua wuodessa yh-
teensä 609,020 markkaa. Opettajakunnalle maksettiin palkankorotuksia
saman ajan kuluessa waltiowaroista 39,300 markkaa.

Yhteenweto
waltion menoista kansakoululaitosta marten Suomessa

kalenterimuonna 1888.

polzjteknillinen opisto.
(Helsingissä.)

Tässä oppilaitoksessa teknillisiä tieteitä ja taiteita warten on 5
osastoa: 1 rakennustaidetta warten eli arkkitehti-osasto, 1 insinööri-
osasto, 1 konerakennustaitoa warten, 1 kemiallista teknologiaa war-
ten ja 1 maanmittari-osasto. 4:llii edellisellä osastolla on oppijakso
nelilvuotinen, »Viimeksimainitulla ainoastaan kaksimuotinen.

Seminaarit ......Smk. 395,780
Kansakoulut ...... 846,800
Ylihallitus ja kansakoulutark. .

Kaikenlaisia menoja ....
79,749
23,000

Yhteensä Smt. 1,345,329.



70

Opettajakuntaan kuului kelviitlukukautena 1890 12 mäkinaista
ja 17 ylimääräistä eli yhteensä 29 opettajaa, joiden lisäksi oli 1
alvonainen opettajanlvirka, jota hoitaa wirkaa tekewä opettaja.

Oppilaita oli kelviitlukukautena 1890 kaikkiaan 107, joista
arkkitehti-osastolla 30, insinööri-osastolla 35, konerakennusosastolla
19, kem. teknol. osastolla 8 ja maanmittari-osastolla 15. Näistä
oppilaista oli 100 mäkinaista ja 7 ylimääräistä, sekä 104 mies- ja
3 naispuolista (arkkitehti-osastolla).

Valtion myöntämä rahamäärä ftolyteknillista opistoa marten
on Muoden 1890 kulunkiarlviossa kaikkiaan 138,550 markkaa.

TooUisuusKoulut.
Lukuwuonna 1888—1889 oli maassamme 5 teollisuuskoulua,

nimittäin:
2 teollisuuskoulua, Tampereella ja Kuopiossa; opetuskielenä

suomi;
3 „ Helsingissä, Turussa ja Vaasassa; opetus-

kielellä ruotsi.
Näiden lisäksi oli Helsingin teollisuuskoulussa rinna Nais-

osasto, jossa opetuskielenä oli suomi.
Teollisuuskouluissa on 1 rakennnsosasto ja 1 mekaanil-

linen osasto sekä oppijakso koneenkäyttäjille.
Kaikissa näissä teollisuuskouluissa oli yhteensä 37 opettajaa,

joista 16 mäkinaista ja koetusmuosiksi määrättyä sekä 21 Mirkaa toi-
mittamaa ja tunti-opettajaa.

Oppilaita oli lukumnoden 1888—1889:n lopussa yhteensä 255,
näistä Mäkinaisiarakennusosastoilla 108 ja mekaanillisilla osastoilla 53,
sekä 47 ylimääräistä oppilasta. Oppijaksoihin koneenkäyttäjiä warten
otti osaa 47 oppilasta. Päästötodistuksia teollisuuskou luista sai,
täydellisen oppijakson suoritettuaan, kaikkiaan 52 oppilasta.

Valtion myöntämä rahamäärä maamme teollisuuskouluja Mar-
ten on lvuoden 1890 kulunkiarlviossa kaikkiaan 121,677 markkaa,
tähän myöskin luettuna 2,375 markan suuruinen summa suomalaisen
rinnakkaisluokan asettamiseksi Turun teollisuuskouluun.
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KiisttMäisKoulut.
Teollisuushallituksen antaman kertomuksen mukaan oliwat luku-

wuonna 1888—1889 seuraawat ylemmät ja alemmat käsityöläis-
koulut toiminnassa:
7 käsityöliiiskoulua, opetuskielenä suomi, Viipurissa, Tampe-

reella, Oulussa, Porissa, Raumalla, Mik-
kelissä ja Torniossa;

2 „ opetuskielenä ruotsi, Pietarsaaressa ja
Maarianhaminassa ;

3 „ opetuskielenä sekä suomi että ruotsi,
Helsingissä, Turussa ja Kotkassa.

I lempiä käsityöläiskouluja oli Turussa, Viipurissa, Tam-
pereella, Oulussa ja Porissa; alempia käsityöläiskouluja, yhteydessä
walmistawan osaston kanssa tahi ilman sitä, oli muissa yllämaini-
tuissa kaupungeissa.

Opettajia ja opettajattaria oli kaikissa kiisityöläiskouluissa luku-
wuonna 1888—1889 yhteensä 68. — Oppilaita oli näissä kouluissa
kewätlukukauden lopussa tv. 1889 kaikkiaan 965, joista 833:lla oli
äidinkielenä suomi, 120:llii ruotsi ja 12:llii joku muu kieli.

Valtio-apua olvat koulut nauttineet 14,320 markkaa ja kun-
nallisapua 25,337 markkaa »vuodessa, eli yhteensä 39,657 markkaa.

Merenkulkukoulut.
Lukuwuonna 1888—1889 oli Suomessa:

1 merenkulkukoulu, Raumalla, opetuskielenä suomi;
4 „ Helsingissä, Turussa, Vaasassa ja Maarian-

haminassa, opetuskielenä ruotsi;
2 „ Viipurissa ja Oulussa, opetuskielenä suomi

ja ruotsi.
Täydellisissä merenkulkukouluissa on 3 osastoa: 1 peränpitäjiä

Marten, 1 kanppalaimureita Marten ja 1 merikapteeneja warten. Ällä-
mainitut merenkulkukoulut oliwat kaikki täydellisiä, paitsi Raumalla
olewa, jossa oli ainoastaan 2 ensimmäistä osastoa.

Jokaisessa merenkulkukoulussa on mäkinaisia opettajia 2, nim.
ensimmäinen ja toinen, joista ensimmäinen opettaja samalla on kou-
lun johtaja. Lukuwuonna 1888—1889 oli sisäänkirjoitettuien oppi-
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laiden luku kaikissa merenkulkukouluissa yhteensä 113, näistä 27 pe
riimies-, 45 kauppalaiwuri- ja 41 merikapteeni-osastolla.

W. 1890 maltiokulungissll, on merenkulkukouluja marten myön
netty kaikkiaan 78,400 markkaa.

KttupUllKoulut.
Kauppakouluja oli Suomessa lukuwuonna 1888—1889:

1 kauppa-opisto, Raahessa, opetuskielenä ruotsi;
1 „ Helsingissä, „ suomi ja ruotsi;
2 kauppakoulua, Viipurissa ja Kuopiossa, opetuskielenä suomi;
1 „ Turussa, opetuskielenä ruotsi;
1 „ Oulussa, „ suomi ja ruotsi.

Raahen kauppa-opistoa ylläpidetään yksinomaan tähän tarkoi-
tukseen lahjoitetuilla Maroilla. Muita kouluja pitää woimassa osit-
tain maltio osittain kunnat.

Kauppakouluissa oli lukuwuonna 1888—1889 yhteensä 46
opettajaa ja 11 opettajatarta. — Oppilaita oli saman ajan kuluessa
kaikkiaan 297 mäkinaista, näistä 162 mies- ja 135 naispuolista.
Helsingin kauppa-opistossa oli näiden lisäksi 52 ylimääräistä oppi-
lasta, joista 34 mies- ja 18 naispuolista.

Valtio-apu niille kouluille, jotka sellaista nauttimat, oli »vuo-
dessa yhteensä 49,800 markkaa.

MllllnmiljelusoppilaitoKsot.
Lukuwuonna 1887—1888 oli Suomessa:

2 maanwiljelysopistoa, toinen Mustialassa Tammelan pitä-
jässä Hämeen läänissä, toinen Kurki-
joella Viipurin läänissä.

8 maanwiljelyskoulua, opetuskielenä suomi, Tuorlan tilalla
Piikkiön pitäjässä ja Osaran tilalla
Ikaalisten pitäjässä Turun läänissä;
Orismalan ruukissa Isossakyrössä
ja Tar maatan wirkatilalla Saarijiir-
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wen pitäjässä Vaasan läänissä; Le-
wäisten wirkatilalla Kuopion pitäjässä
ja Simananniemen tilalla Liperin

pitäjässä Kuopion läänissä; Otam an
tilalla Mikkelin pitäjässä Mikkelin lää-
nissä; Koi wikon tilalla Muhoksen pi-
täjässä Oulun läänissä.

3 maanmiljelyskoulua, opetuskielenä ruotsi, Söderkullan
tilalla Sipoon pitäjässä Uudenmaan lää-
nissä ; Ha a ga nkuninkaankartanossa Salt-
mikin pitäjässä Turun läänissä; Kors-
ho lm an ent. kuninkaankartanossa lä-
hellä Vaasan kaupunkia.

Mustialan maanwiljelysopistossa on ylempi ja alempi maan-
miljelysosasto; Kurkijoella 1 woutiluokka ja 1 renkiluokka.
Oppijakso sekä maanwiljelysopistoissa että maanmiljelyskouluissa on
yleensä 2-wuotinen, muutamissa kuitenkin 3-wuotinen.

Maanwiljelysoppilaitoksien opettajakuntaan kuului, lukuunotta-
matta erityisiä pehtoreita, käsityönopettajia, puutarhureita, seppämes-
tareita, kynnönneumojia y. m., kaikkiaan 41 opettajaa ja 3 opetta-
jatarta. — Oppilaita oli wuonna 1887—1888 yhteensä 279, joista
257 wakinaista ja 22 ylimääräistä. Vuoden lopussa annettiin
Päästötodistus 118 oppilaalle.

Vuoden waltio-miiiiriirahat oliwat Mustialan maanmiljelys-
opistolle ja meijeri-osastolle 80,270 mkk.; Kurkijoen opistolle 27,000
mkk.; maanmiljelyskouluille 103.200 mkk.; yhteensä siis 210,470 mkk.

Vuoden 1889 kuluessa on näiden laitosten lisäksi perustettu
1 suomenkielinen maanmiljelyskoulu Harjun tilalle Viro-
lahden pitäjässä Viipurin läänissä.

MeijeriKoulut.
Yhteydessä Mustialan maanmiljelysopiston kanssa on pe-

rustettu meijeri-opisto, jossa on ylempi ja alempi osasto;
meijerikouluja on myös Kurkijoen maanlviljelysopistossa sekä
Koiwikon, Orismalan, Simananniemen ja Tarlvaalan maan-
miljelyskouluissa. Näiden lisäksi on myös meijerikouluja: Myran-
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sissa Siuntion pitäjässä Uudenmaan läänissä, Gesterftyyssii Ke-
miön p:ssii ja Kokemäen kartanossa Kokemäen p:ssii Turun l:ssii,
Hakoisten kartanossa Janakkalan p:ssii ja Pekkalassa Ruomeden
p:ssä Hämeen l:ssii, lärlvikylässä Joroisten p:ssä ja Holvilassa
Sysmän p:ssä Mikkelin l:ssä, Peltosalmessa lisalmen p:ssii ja
Mattilassa Maaningan p:ssä Kuopion l:ssii, Klaresundissa
Närpiön p:ssä Vaasan l:ssii, Marttilassa Limingan pitäjässä ja
Ruonassa Terwolan pitäjässä Oulun läänissä.

Oppijakso on Mustialan meijeri-opistossa V 2tahi 1-wuoti-
nen, muissa meijerikouluissa 2-wuotinen.

Meijerikouluissa oli lv. 1887— 1888 kaikkiaan 25 opettajaa ja
16 opettajatarta, ottamatta lukuun niitä, jotka maaniviljelysopftilai-
toksissa antoiivat opetusta sekä maaniviljelyksessii että meijerihoidossa.
Oppilasten luku, joka kussakin eri meijerikoulussa saa olla korkein-
taan 12, oli edellämainittunll wuonna yhteensä 148, näistä 146
nais- ja 2 miespuolista. 68 oppilasta sai päästötodistuksen.

Vuotuinen tvaltio-apn meijerikouluille, joilla ei ole yhteistä ta-
loutta maanmiljelysosastojen kanssa, oli m. 1888 kaikkiaan 48,300
markkaa.

010

ttistinwillllis' jj. m. Koulut.
Wuoden 1890 alussa oli Suomessa seuraamia kouluja aistin-

wiallisia y. m. warten, nimittäin:
5 kuuromykkäinkoulua, näistä 4 waltion omistamaa. Turussa,

Pormoo ssa, Kuopiossa ja Pietar-
saaressa, sekä 1 yksityinen, „Effata"
Huittisissa Turun läänissä;

2 sokeainkoulua, waltion omistamaa, Helsingissä ja Kuo<
piossa;

1 kaswatuslaitos heikkomielisiä lapsia Marten (yksityinen) Pie-
tarsaaressa;

1 „ köyhiä ja turmattomia lapsia warten Kyl-
liä lii ssii Viipurin pitäjässä Viipurin lää-
nissä;

1 „ turwattomia ja pahantapaisia lapsia warten
Käyrässä Prunkkalan kappelissa Turun lää-
nissä;
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1 turlvapaikka pahantapaisia poikia Marten Siirkeliissii Ou-
lunsalossa.

Kuuromykkäinkouluissll oli lukuwuonna 1888—1889kaik-
kiaan 7 opettajaa ja 15 opettajatarta, sekä 125 mies- ja 100 nais-
puolista oppilasta, joista 178:lla oli äidinkielenä suomi, 47:11ii ruotsi.
Waltionrahannlääriiys näitä kouluja marten oli samana »vuonna 56,900
markkaa.

Sokeainopistoissa oli edellämainittuna muonna yhteensä
4 opettajaa ja 7 opettajatarta, sekä 25 mies- ja 29 naispuolista op-
pilasta, joista 48 suomea puhumaa ja 6 ruotsia puhumaa. Valtio-
määrärahat näitä opistoja Marten oli samana muonna 39,817 markkaa

Kaslvatnslaitoksessa heikkomielisiä lapsia Marten oli edellä
mainittuna muonna 1 opettaja ja 1 opettajatar, sekä 4 mies- ja 5
naispuolista oppilasta, kaikki ruotsia puhumia. Laitos nauttii 3,000
markan suuruista maltio-apua »vuodessa.

Näiden edellämainittujen koulujen ja laitosten lisäksi perus-
tetaan Helsinkiin myös työkoulu raajarikkoja warten, johon
otetaan oppilaita maamme eri osista.

SunomaleKÄistu.
Postihallituksen antaman ilmoituksen mukaan ilmestyy lv. 1890

maassamme seuraamia sanomalehtiä ja aikakauskirjoja:

Ilmestyspaikta.
Numeroiden
tai tvihkojen

luku tvuo-
dessa.

Suomenkielisiä:
Aamulehti, tietoja Tampereelta

„ maaseutupainos . .

Tampere. 312
156

Alpha, raittiuslehti . . . . . Pori. 12
Asetuskokous Helsinki.

Turku.
?

Aura, kuusipäiwäinen painos . . 304
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Aura, kaksipäimäinen painos .
. Turku. 104

Duodecim Helsinki. 12
Hengellinen kuukauslehti . .

Hämeen Sanomat
Hämäläinen .......
Jyränkö

Oulu.
Hämeenlinna.

12
104
104

Heinola. 52
Kaiku Oulu. 152
Kansakoulun Lehti .

. . .

Karjalatar
Turku. 24
Joensuu. 104

Kaupunki-lähetyksen lehti . .

Keski-Suomi ......
Helsinki.

Iymäskylä.
Helsinki.
Tampere.
Helsinki.
Turku.

12
152

Kirjapainolehti
Kirkollisia Sanomia. .

.
.

Koti ja Yhteiskunta . . . .

12
24
12

Kotimainen Lähetys . .
. . 12

Kotkan Sanomat Kotka. 52
Kristillisiä Sanomia . . . Turku. 52
Kyläkirjasto
Kyläkirjaston Kuwalehti . .

Iymäskylä. 4
12

Laatokka Sortawala. 104
Lappeenrannan Uutiset .

< .

Lasteu Pyhäkoululehti . .

Matti Meikäläinen . . . .

Lappeenranta.
Porwoo.

150
12

Helsinki. 26
Merimiehen Istiiwä .

.
.

Mikkeli.
12

Mikkelin Sanomat . . . . 104
Oulun Ilmoituslehti . . . Oulu. 104
Pohjalainen
Pyhäkoululehti . . . . .

Pyhän Raamatun Selittäjä .

Piiimälehti
Raahen Sanomat . . . .

Vaasa. 104
Porwoo. 12
Turku. 12

Helsiuti.
Raahe.

loensnu.

303
52

Raamatun Ystämä . . . .
12

Rauman Lehti Rauma. 104
Sanansaattaja, emank. kansan-

Helsinki. 24lehti
Sanomia Siionista . .

.
. Oulu. 12

Sanomia Turusta . . . . Turku. 304
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Satakunta Pori. 152
Salvo Kuopio. 153
Samo-Karjala 153
Sawonlinna, sanomia Salvosta Sawonlinna. 52
Suomalainen Iywäskylä. 104
Suomalainen Virallinen

Lehti
Suomen Kauppalehti .

.
.

Helsinki.
Iywäskylä.
Helsinki.

303
52

Suomen Lähetyssanomia . .

Suomen Maanmiljelyslehti .

12
12

Suomen Metsänhoitolehti 4
Suomen Terweydenhoitolehti
Suomen Viikkolehti . . .

8
52

Suomi Mikkeli. 104
Sämeleitä Iywäskylä. 12
Tampereen Sanomat . . .

Turun Kumalehti . . . .

Tampere.
Turku.

156
52

Turun Lehti ...... 152
Uusi Suomalainen Romaa-

Pori. 53nijakso
Uusi Suometar . . . .

.

Valmoja
Helsinki. 303

12
Vaasan Lehti Vaasa.

Kuopio.
104

Vapaita Aatteita . . . . 12
Vartija, kirkoll. kuukauslehti . Helsinki.

Viipuri.
12

304Viipurin Sanomat . .
. .

Sanomalehtiä
tai aikakaus-

Ruotsinkielisiä:
lokaftäimäisiä
4 kertaa miikossa ilmestymiä

Kerran „ „

Kerran kuukaudessa „

Kahdesti „ „

Harwemmin tai epämääräi-
sesti ilmestymiä . .

.
.

9
1

10
4

13
2

6
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Nayalmtos
Suomen rahana on Keisarillisen julistuksen mukaan Huhtikuun

4:ltii piiilv. 1860 oletva markka ja penni, joista markka wastaa
100 penniä. Tätä rahakantaa käytäntöön pantaessa määrättiin, että
markka armossa »vastaisi 25 kopeekkaa hopeassa eli V 4osa ruplaa ja
siis perustuisi hopean armoon. Sittemmin on Suomenmaa, hopea-
hinnan alentumisen tähden, saanut uuden rahalain Elokuun 9 p.
1877. Tämä laki, joka astui moimaan Tammikuun Ip. 1878, sää-
tää, että Suomenmaan rahan perustuksena ja ainoana armon mit-
taajana on olema kulta. Hopea- ja kuparirahat pysyivät kuitenkin
edelleenkin liikkessii maihtorahana. — Sitiilvastoin olvat muutamien
pankkien ulosantamat ja yleisessä liikkeessä esiintymät setelit pidet-
tälviit ainoastaan näiden pankkien lvelkakirjoina, joita asianomaisen
pankin on welwollisuus lvaadittaessa lunastaa takaisin.

Keisarillinen julistus keisarikunnassa annettujen krediittisetelien
ja pienten rahain tvastaanottamisesta kurssin mukaan erinäisissä suo-

rituksissa Suomessa, annettn Elokuun 14 p. 1890, joka julistus as-
tuu moimaan Tammikuun 1 p. 1891, säätää, että menittäisiii kre-
diittiseteleitii ja pientä rahaa pitää kurssin mukaan, mikä erinäisten
perusteiden mukaan määrätään, wastaanotettaman waltion rauta-
teillä, tulliylöskannossa ja kruununlverojen ylöskannossa sekä posti-
ja telegrafilaitoksissa ja kanamoissa sekä kaikissa suorituksissa, jotka
tapahtumat kruunun, kaupunki- tai kunnallislaitoksien määräämän
taksan mukaan. Pienten rahain »vastaanotto yllämainituissa suori-
tuksissa on 20, 15, 10 ja 5 kopeekan suuruisten hopearahain suhteen
rajoitettu 3:een ruplaan ja kuparirahan suhteen 25:een kopeekkaan yh-
dessä maksossa.

Maan omaa rahanlyöntiii warten on Helsingissä rahapaja,
jonka »vaikutus alkoi lv. 1864. Kulta-, hopea- ja kuparirahoja on
Suomessa, alkaen syksystä m. 1864 Tammikuun 1 p-.iiiin 1889, lyöty
kaikkiaan seuraamat määrät:

ultarahoja: 20 markan ikapp. 625,000 kappaletta,
10 „ 940,000

opearahoja: 2 „ 2,278,500
1 „ 6,110,300

50 pennin 2,818,000
25 „ 4,470,000
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Kuparirahoja: 10 pennin kapp. 2,720,000 kappaletta,
5 „ „ 8,342,200
1 „ „ 27,053,100

Tätä nykyä on Suomessa 1 maltiopankki ja 6 yksityistä pankki-
laitosta, sekä näiden lisäksi myös useita säästöpankkeja, eläkekassoja
ynnä mnita julkisia rahastoja.

pankit.
Suomen Pantti on waltion oma ja sen tarkoituksena on edis-

tää ja turmata maamme rahaliikettä. Pankki, joka aivattiin liikkeelle
w. 1811, on 4:n, maamme säätyjen malitseman pankkilvaltuusmiehen
lvallvonnan alaisena. Pankin hoitoa »varten on olemassa Johtokunta,
johon kuuluu esimies ja kaksi tirehtööriä. Rahaliikkeen helpottamiseksi
maaseuduilla on pankilla erityisiä haarakonttooreja Turussa,
Porissa, Tampereella, Vaasassa, Oulussa, Kuopiossa, Joensuussa,
Iywiiskyliissii, Mikkelissä, Viipurissa, Kotkassa ja Sortamalassa sekä
Pietarissa. Pankilla on lisäksi asiamiehiä muutamissa isommissa
ulkomaan kaupungeissa kuten Lontoossa, Parisissa, Berlinissii, Frank-
furt am Mainissa, Hampurissa, Lybekissii, Amsterdamissa, Tukhol-
massa, Kristianiassa, Köpenhaminassa, Riigassa y. m. paikoissa, joi-
den kanssa pankilla on keskinäisiä raha-asioita.

Suomen pankin tila sellviiiii Johtokunnan julkaisemasta kerto-
muksesta wuodelta 1889; pankilla oli mainitun muoden lopussa:

Pankissa sisällii-oletvat omat »voittorahat nousimat muoden
lopussa 7,288,327 markkaan, joista 5,000,000 oli Säätyjen kiiytet-
tiiwänii erinäisiin tarkoituksiin. Pankin »voitto oli wuonna 1889
1,863.846 markkaa. Rahaliike jokaista päiwiiii kohti muodessa oli

Varoja.
Metalliwaroja setelinantoa warten.
Ulkona-olewia saatawia ....

Smk. 54,530,746
32,878,327

Muita waroja . . . . . .
. 2,716,830

Yhteensä Smk. 90,123,903.

Wastattawia:
Kanta- ja wara-rahasto ....
Liikkeessä-olemia seteleitä ....
Laina Suomen waltiowaroista . .

Smk. 17,065,619
55,308,994

2,520,000
Vieraita waroja, talletuksia y. m. . 7,942,962
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keskimäärin 1,764,778 markkaa; tästä summasta tuli Helsingissä
oleman piiiikonttoorin osalle 854,135 markkaa sekä muiden konttoorien
osalle yhteensä 910,643 markkaa.

Suomen Pankin seteleitä, armoltaan 5 m., 10 m., 20 m., 50
m., 100 m. ja 500 markan suuruisia käytetään maassa yleisesti
lnaksllnivillittiijinä. Ne nauttimat kaikkialla täydellistä luottamusta
ja kulkemat ilman minkäänlaista pakkokurssia.

Rahaliike Suomen Pankissa ja sen haarakonttoreissa on tviime
muosien kuluessa ollut seuraama:

Paitsi waltion omistamaa pankkia on maassamme myös seuraa-
mia yksityisiä pankkeja:

Suomen Dhdyspantki, joka alkoi toimensa m. 1862. Sen tar-
koituksena on edesauttaa jawälittäii rahansaantia maanwiljelystä, teolli-
suutta ja kauppaa warten. Ihdyspankin piiiikonttoori on Helsingissä;
haarakonttooreja löytyy Turussa, Porissa, Vaasassa, Pietarsaaressa,
Kokkolassa, Raahessa, Oulussa, Torniossa, Tampereella, Hämeenlin-
nassa, Porwoossa, Lowiisassa, Haminassa, Viipurissa, Sortawa-
lassa, Joensuussa, Kuopiossa, Mikkelissä, Iymäskyliissii ja Tammi-
saaressa; sen lisäksi wälittäii se rahaliikettä useiden pankkien kanssa
nlkomaiden etewimmissii kauppapaikoissa.

Vuodesta 1866 alkaen nanttii Yhdyspankki oikeutta laskea liik-
keesen omia seteleitä korkeintaan I^/2 miljoonan markan armon; täl-
laista oikeutta ei tätä nykyä ole millään muulla yksityisellä pankilla
Suomessa. Pankin setelit omat 15 m., 25 m. ja 100 markan
armoista sekä nauttimat täydellistä luottamusta.

Wuonna. Smk. Wuonna. Smk.
1884 326,500,000 1887 428,400,000
1885 338,600,000 1888 472,100,000
1886 377,500,000 1889 529,400,000

Yhdyspankin tila oli wuoden 1889 lopussa seuraawa:
Osakepääoma ....3,000,000 Smk.
Vararahastot ....3,973,066 „

Liikkeessä-olemia seteleitä 1,348,360 „

Brutto-tulot w. 1889 . 1,571,926 „

Puhdas woitto.... 938,838 „
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Voittorahoista jaettiin osakkaille 20 prosenttia osakepääomasta
ja 254,391 markkaa siirrettiin käyttämättömien woittowarojen rahas-
toon. Talletukselle ja juoksemalle tilille pantuja rahoja oli m. 1889
lopussa pankissa yhteensä 40,100,000 markkaa.

Pohjoismaiden osakepankki kauppaa jateollisuutta warten
alkoi toimensa m. 1873. Sillä on piiäkonttoori Viipurissa sekä haara-
konttooreja Helsingissä, Turussa, Oulussa, Raahessa, Kokkolassa, Vaa-
sassa, Porissa, Raumalla, Uudessakaupungissa, Maarianhaminassa,
Hankoniemessä, Porwoossa, Kotkassa, Tampereella, Hämeenlinnassa,
Iymäskyliissä, Kuopiossa, Joensuussa, Sawonlinnassa, Heinolassa ja
Lappeenrannassa. Pankki wälittäii myös rahaliikettä pankkien kanssa
ulkomaiden etewimmissä kauppapaikoissa.

Osakkaille jaettiin w. 1889 woittorahoista 9^o prosenttia osake-
pääomasta. Talletukselle ja juoksemalle tilille pantuja rahoja oli m.
1889 lopussa pankissa yhteensä 32,200,000 markkaa.

Waasan osakepankki perustettiin w. 1879. Paitsi Vaasassa
olemaa päiikonttooria on pankilla haarakonttooreja Helsingissä, Tu-
russa, Kristiinankaupungissa ja Uudessakaarlepyyssci. Pankki miilit-
tiiä rahaliikettä ulkomaiden pankkien kanssa.

Pankin tila oli m. 1889 lopussa seuraama:

Osakkaille jaettiin mainittuna wnonna 8 prosenttia osakepää-
omasta. Talletukselle ja juoksemalle tilille pantuja rahoja oli w.
1889 lopussa pankissa yhteensä 15,600,000 markkaa.

Uudenmaan osakepankki Helsingissä alkoi liikkeensä M. 1887.
Paitsi Helsingissä olemaa päiikonttooria on haarakonttooreja Kokko-
lassa ja Salon kauppalassa. Uusia haarakonttooreja ollaan myöskin
aikeessa perustaa Hankoniemeen ja Lomiisaan.

Pankin osakepääoma on 300,000 markkaa; wararahasto "/12
1889 6,220 markkaa; puhdas woitto w. 1889 oli 49,986 markkaa,
josta summasta Johtokunta on ehdottanut osakkaille jaettawaksi 5

!ankkin tila oli muoden lopussa seuraama:
Osakepääoma . 8,000,000 Smk.
Wararahasto . 1,109,477 „

Woitto m. 1889 950,167 „

)sakepääoma . . . 1,500,000 cSmkk.
Zararahasto . .

.

brutto-säästö m. 1889
199,718
488,171

uhdas woitto „ 245,517
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prosenttia osakepääomasta, sekä 28,781 markkaa siirrettiitväksi mara
rahastoon. Talletukselle ja juoksemalle tilille pantuja rahoja oli tv
1889 lopussa pankissa yhteensä 2,400,000 markkaa.

Osake-Yhtiö Helsingin tansanpantti alkoi maikutuksensa Elo-
kuun 1 p. 1889 300,000 markan pääomalla, jota summaa on Pää-
tetty korottaa 700,000:tsi markaksi.

Kansallis-osalepankti alkoi »vaikutuksensa Helmikuun 8 p.
1890. Piiiikonttoori on Helsingissä; haarakonttooreja löytyy Tu-
russa, Tampereella, Haminassa ja Viipurissa; uusia atvataan piak-
koin Oulussa ja Kuopiossa. — Pankin osakepääoma on 2,500,000
markkaa.

KljvatevKKilMistzjs.

Tällä yhdistyksellä, joka alkoi maikutuksensa tv. 1860, on tar-
koituksena hankkia maamme maanmiljelijöille kuoletuslainoja kiinni-
tystä mastaan. Tässä tarkoituksessa lainaa yhdistys lainanottajain
yhteisellä edeswastnulla tarwittawat warat, antamalla ulos korkoa-
kaswawia obligatsioneja. Niiden nimellisarlvo on 100, 300, 500,
1,000 ja 5,000 markkaa Suomen rahassa sekä wastaawa määrä
ulkomaan rahassa. Mosantamistaan obligatsioneista lunastaa yhdistys
joka muosi Missin määrän. Laina-ehdot sisältämät muun muassa,
että korko, kuoletusmaksut sekä maksut yhdistyksen hoitoa ja mara-
rahastoa marten, eimät yhteensä saa olla 6 prosenttia korkeammat
lainapääomasta muodessa. Lainausmaksut omat yhtä korkeat kunakin
muonna koko laina-ajan.

Yhdistyksen asioita hoitaa Helsingissä olema Johtokunta. Jo-
kaisessa läänissä, paitsi Uudenmaan läänissä, on yhdistyksellä sitä-
paitsi läiininkomitea, joka ottaa lvastaan lainahakemuksia ja lähet-
tää ne yhdessä oman lausnntonsa kanssa Johtokunnalle Helsinkiin.

Vuoden 1889 loppuun saakka oli Hypoteekkiyhdistys antanut
kaikkiaan 2,788 kuoletuslainaa, joiden alkuperäinen arlvo oli yhteensä
25,325,000 markkaa. Samaan aikaan oli yhdistyksen marat ja sää-
tämät 24,027,692 markkaa, josta summasta ulkona-olemia lainoja
21,835,417 markkaa. Velkoja oli: Yhdistyksen ottamia lainoja ulko-
maisia obligatsioneja mastaan 22,745,000 markkaa; kotimaisia obli-
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gatsioneja mastaan 7,100 markkaa; yhdistyksen tvararahasto 500,000
markkaa. 1889 muoden tvoitto oli 136,960 markkaa.

Säästöpankit.

Vuoden 1888: n lopussa oli Suomessa, Kuwernöörien anta-
main kertomusten mukaan, kaikkiaan 131 säästöpankkia^), joista 29
kaupungeissa ja 102 maaseuduilla. Näistä miimeksimainitnista oli 4
untta muoden kuluessa tullut lisää.

Edellämainitun »vuoden alussa oli näissä pankeissa siiiistöön-
panijoilla talletettuna kaikkiaan 28,214,000 markkaa. Säästöpankki-
kirjain luku oli samaan aikaan tasalumussa 60,600. Vuoden kuluessa
oli näitäkirjoja lisääntynyt 5,200 kappaletta ja talletusrahoja 4,134,000
markkaa, joten muoden lopussa kirjojen luku oli 65,800 ja säiistöön-
panijain talletukset 32,438,000 markkaa. Keskimäärin tulisi joka
fäiistöpankkikirjan osalle 491 markkaa ja 1 tällainen kirja joka 35:ttii
henkeä kohti koko maassa.

Enimmiisti rahoja oli näihin pankkeihin talletettu Turun jaPo-
riu läänissä. Näitä lähinnä oliwat Uudenmaan läänin säästöpankit;
sitten seurasilvat järjestyksessä Viipurin, Hämeen, Vaasan, Oulun
sekä Mikkelin läänien ja »viimein Kuopion läänin säästöpankit. Tä-
män ohessa on myös huomattama, että maikka kaupunkien säästöpankit
olilvatkin »vähälukuisemmat, niin olimat niiden rahawarat kuitenkin
noin 6 kertaa suuremmat kuin maaseuduilla olemien säästöpankkien,
joka osottaa suurempia rahalvaroja kaupungeissa kuin maaseuduilla.
Siitä syystä tulikin kaupungeissa keskimäärin kuudetta sataa markkaa
joka siiiistöpankkikirjan osalle ja 1 sellainen kirja joka 4:tä henkeä
kohti, mutta maaseuduilla sitiimastoin keskimäärin »vaan noin 300
markkaa joka säiistöpankkikirjan osalle ja 1 kirja joka 140:tii hen-
keä kohti.

Syynä tähän suureen erotnkseen kaupunkien ja maaseutujen
säästöpankkien rahamäärässä on osaksi se seikka, että moni maalainen,
jolta liikenee rahoja säästöön, tallettaa ne jonkun kaupungin säästö-
pankissa, osaksi sekin, että kaupungeissa aina on suhteellisesti enem-

Tähän ci kuitenkaan ole lukuun otettu Finlayson ja Kumppm tehtaan
säästökassaa Tampereella, johon 1888:nmuoden lopussa kuului 211 säästöön-
panijaa; talletukset nousiwat silloin kaikkiaan 1,564,000 markkaan.
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män rahaa kuin maalla, jossa sitiiluastoin luonnontuotteiden »varalli-
suus on werrattoman paljoa suurempi kuin kaupungeissa.

Suomen suurimmat säästöpankit ja niihin talletetut rahamäärät
oliwat 1888:nwuoden lopussa seuraalvat:

Paitsi näitä siiiistöönpanijainrahoja, oli säästöpankeilla omiakin
Maroja. Niimiit nousimat 1888: n muoden lopussa kaikkiaan noin
4,400,000 markkaan.

Postisäästöpankki.

Postisäästöpankilla, joka alotti toimintansa wuonna 1887, on
tarkoituksena hiilviämästä pelastaa etenkin lviihiilvaraisen kansan ja
nuorison säästörahat, saattaa ne luotettawasti sijoitetuiksi sekä tehdä
ne omistajilleen hyötyä tuottamiksi. Postisäästöpankin tarkoitus on
tällä talvoin kaslvattaa kansaa järjestykseen ja huolellisuuteen, siiiistä-
wiiisyyteen ja ahkeruuteen. Postisäästöpankilla oli 1889:nwuoden
alussa 223 konttooria eri osissa maatamme. Vuoden kuluessa oli
niitä, uusien postilaitoksien yhteydessä, perustettu lisäksi yhteensä 30,
joten tällaisia konttooreja muoden lopussa oli kaikkiaan 253, niistä

Turun siiiistöftank!lki: 10,318,500 markkaa,
Helsingin
Wiipurin „

4,583,600
2,487,200

Porwoon „ 2,135,000
Lomiisan „ 1,137,600
Hämeenlinnan,, 916,100
Tampereen „

Waasan „

784,200
782,700

Oulun „ 713,200
Rauman „ 630,200
Porin „ 506,600

Uudenmaan läänissä 31 konttooria,
Turun jaPorin „ 28 „

Hämeen „ 36 „

Viipurin „ 40 „

Mikkelin „ 17
Kuopion „ 19 „

Vaasan „ 49
Oulun „ 33
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Wuoden 1889: u kuluessa oli Mstöönpanojen luku kaikkiaan
31,200 ja Mstöönpantujen rahojen määrä 764,300 markkaa. Sa-
man ajan kuluessa oli ulosottojen luku 4,800 ja ulosotettujen
rahojen määrä 398,600 markkaa. Wuoden kuluessa oli siis pantu
säästöön 365,700 markkaa enemmän kuin säästöjä oli otettu ulos.

Pankin osakkaiden luku (se on niiden, joilla oli rahoja pankissa)
oli edellämainitun wuoden alussa yhteensä 14,056. Vuoden kuluessa
oli tullut lisää 9,165 ja wähentynyt 3,059 osakasta, joten jiiljellä-
olewien luku wuoden lopussa oli 20,162, joista

11,000:lla oli säästössä lm ja 10:nmarkan waiheella,
6,550:11ä „ „ 10:n„ 100: n „ „

2,400:lla „ „ 100:n„ 1,000: n
180:llä „ „ 1,000:n„ 3,000: n

3:lla „ „ yli 3,000 markkaa.
Osakkaista oliwat useimmat lapsia jakoulunuorisoa, niitä lähinnä

palkollisia ja muonawäkeä, alapäiilliköitii ja sotamiehiä, työmiikeii j.n. e.
Säästömerkkejii myiwiit kaikki postilaitokset ja useat yksityiset

myyjät, kaikkiaan 1,027:55 a eri paikassa maatamme. Myydyistä
säästömerkeistii karttui rahoja wuoden kuluessa 16,100 markkaa.

Postisäästöpankin menot w. 1889 oliwat seuraawat: säästöön-
panoista kaswannt korko 25,300 markkaa; palkkoja wirkamiehille ja
apulaisille sekä korwausta postiwirkamiehille säästöftanMtoimista
24,100 markkaa; erityisiä kulunkeja 3,900 markkaa' postisäästöpankin
tarkastuksesta 1,600 markkaa; ylimääräisiä menoja 200 markkaa, eli
yhteensä 55,100 markkaa. — Pankin marat ynnä kalusto nousimat
I889:n wuoden lopnssa 1,182,400 markkaan.

VenftooniraKastojll.

Tärkeimmät tällaisista laitoksista maassamme olvat seuraamat:
Suomen siwiiliwiraston lesti- ja orpokassa.

(Helsingissä.)
Tämä kassa on perustettu silviililvirastoon kuulutvien mirka-

ja palmelusmiesten leskiä ja lapsia Marten. Kassassa on 8 luokkaa.
Vuosimaksut niihin sekä kassasta tnlewat eläkkeet olvat seuraalvat:



86

I:nen luokka: wuosimaksu 300 markk.; muotuinen eläke 2,000 markk.;
2:nen „ „ 240 „ „ „ 1,600 „

3:mas „ „ 180 „

'

„ „ 1,200 „

4:jäs „ „ 132 „ „ „ 880 „

s:des „ „ 84 „ „ „ 560 „

6:des „ „ 60 „ „ „ 400 „

7:miis „ „ 42 „ „ „ 280 „

B:sas „ „ 12 „ „ „ 100 „

Kassassa oli 1888:nwuoden lopussa Maroja kaikkiaan 10,494,000
markkaa.

Suomen sotilaswiraston lesti- ja orpokassa.
(Helsingissä.)

Tässä kassassa on 7 luokkaa. Wuosimaksnt kassaan sekä kas-
sasta tulemat eläkkeet owat seuraawat:
I:nen luokka: wuosimaksu 240 markk.; muotuinen eläke 2,000 markk.;
2:nen „ „ 192 „ „ „ 1,600 „

3:mas „ „ 144 „ „ „ 1,200 „

4:jiis „ „ 106 „ „ „ 880 „

s:des „ „ 68 „ „ „ 560 „

6:des „ „ 48 „ „ „ 400 „

7:mäs „ „ 10 „ „ „ 100 „

Kassan warat nousiwat 1889:nwuoden alussa kaikkiaan 2,616,500
markkaan.

Suomen kirtolliswiraston lesti- ja orpokassa.
(Turussa.)

Kassassa on 5 luokkaa, joista muutamat olvat jaetut useampiin
osastoihin. Vuosimaksut kassaan sekä kassasta tulemat eläkkeet olvat
seuraalvat:
I:nen luokka: wuosimaksu 240 markk.; muotuinen eläke 1,600 markk.;
2:n luok. 1:n osasto „ 150 „ „ „ 1,000 „

„ „ 2:n „ „ 90 „ „ „ 600 „

3:s „ 1:n „ „ 84 „ „ „ 560 „

„ „ 2:n „ „ 48 „ „ „ 320 „

„ „ 3:s „ „ 30 „ „ „ 200 „

4:s „ „ 24 „ „ „ 160 „

s:s „ 1:n „ „ 18 „ „ „ 120 „

„ „ 2:n „ „ 9 „ „ „ 60 „

1888:nwuoden alussa nousimat kassan Maratkaikkiaan 4,520,500
markkaan.
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Suomen touluwiraston eläkerahasto.
(Turussa.)

Tässä eläkerahastossa on 6 luokkaa, joissa lvuosimaksut ja lvno-

tuiset eläkkeet omat seuraamat:
I:nen luokka: muosimaksn 100 markk.; muotuinen eläke 1,000 markk.;
2:nen „ „ 56 „ „ „ 560 „

3:mas „ „ 32 „ „ „ 320 „

4:jäs „ „ 20 „ „ „ 200 „

s:des „ „ 12 „ „ „ 120 „

6:des „ „
6 „ „ „ 60 „

1888: n wuoden alussa oli tässä rahastossa waroja kaikkiaan
2,572,700 markkaa.

Suomen tansaloulunopettajain leski- ja orpokassa.
(Helsingissä.)

Tässä kassassa on ainoastaan 2 luokkaa, joissa muotuiset eläk-
keet sekä lvuosimaksut omat määrätyt seuraamiksi:
I:nen luokka: wuosimaksu 48 markkaa; muotuinen eläke 408 markkaa;
2:nen „ „ 24 „ „ „ 204

1889: n wuoden lopussa oli tämän kassan osakasten luku 597
ensimmäisessä ja 9 toisessa luokassa, eli yhteensä 606. Eläkettä
nautti saman muoden lopussa 33 kuoliupesäii. Kassan warat oliwat
mainitun muoden kuluessa lisääntyneet 47,100 markkaa ja muoden
lopussa oli Maroja kaikkiaan 585,200 markkaa.

Penfioonilaitos Suomen lauppalaiwnreita ja tauppa-
merimiehiii warten.

(Turussa.)

Tässä laitoksessa on 3 luokkaa, joista Imen merikapteeneja,
2:nen kauppalaitvureita, perämiehiii ja koneenkäyttäjiä sekä 3:mas
koneenliilnnlittäjiä ja muuta merimiikeä Marten. Vuosimaksut ja eläk-
keet omat:
Imen luokka: wuosimaksu 60 markkaa; muotuinen eläke 390 markkaa;
2:nen „ „ 40 „ „ „ 260
3:mas „ „ 20 „ „ „ 130

Laitoksen Marat nousiwat 1888: n wuoden alussa kaikkiaan
1,153,000 markkaan.
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Valtionrautateiden pensioonilaitos.
(Helsingissä.)

Tämä pensioonilaitos on Mirasta eronneita, mielii elossa olelvia
lvirka- ja pallvelnsmiehiii sekä heidän jälkeenjääneitä leskiänsä ja lap-
siansa marten. Pensioonit omat jaetut 10 luokkaan ja »vaihtelemat
Mirasta eronneille 150 ja 2,000 markan malilla, sekä leskille ja lap-
sille 80 ja 800 markan mälillä. Vuosimaksut olvat 12 prosenttia
saataman pensioonin määrästä. Kassan warat nousiwat 1888:nwuo-
den alussa 525,100 markkaan.

RllKatila suomessa.
Pankkilaitosten julkaisemien tilien ja kertomusten mukaan oli

niissä allamainittujen muosien lopussa seuraamat määrät yksityistenmuosien lopussa seuraamat määrät yksityisten
omistamia rahoja säästössä talletustilillä:

Yksityisten talletuksia pankeissa.

Niinkuin näistä lumuista huomaa, omat yksityisten talletukset
pankkilaitoksissa kaswaneet wuosi wuodelta. Tämä Marojen karttumi-
nen on taas puolestaan »vaikuttanut suurempaa »vilkkautta kaikilla
asioimisaloilla ja samassa suurempaa yleistä edistymistäkin maas-
samme.

Tämän rinnalla sopinee heittää silmäys maamme muihinkin
yleistä hyötyä tarkoittamiin rahastoihin. Allamainittujen muosien

Miljoonaa markkaa.

W. 1885. W. 1886. W. 1887. W. 1888.! W. 1889.

Suomen Uhdyspankiösa
Pohjoismaiden osakepankissa
Vaasan osakepankissa . .

Uudenmaan osakepankissa .

Säästöpankeissa . . . .

Postisäästöpankissa . . .

31,3
17,6
5,1

23,2

31,0
17,9
7,2

24,9

30,5
15,6
9,7

27,5

o^z

29,9
19,6
11,6
1,4

32,3
0,7

34,0
27,2
13,7
2,2
s
I^l

Ihteeusii 77,2 81,« 83,6 95,5 s
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lopussa oli näissä laitoksissa seuraamat määrät piiii-omaa, tuhan-
sissa markoissa laskettuna:

Yleishyödyllisten rahastojen marat.

Niinkuin edellisistä luwuista huomaa, owat warat muutamissa
rahastoissa jonakuna muonna tosin wiihentyneet, maan sen jälkeen
taas kaswaneet. Eri wuosten loftpulumut osottawat kuitenkin tasaista
ja warmaa kaswamista, joka on tulemaisuudelle turlvaksi.

ää-omaa, tv an ta mar oict.

W. 1884. W. 1885.! W. 1886. W, 1887.

Kirkolliset rahastot
Koulu- ja tirjastorahastot . . .

Stipcndiomhllstot
Pcnsioonirahllstot
Mcrimieshuonekassat . . . .

530
2,446

361

474
2,853

470

640
2,892

531

691
2,877

615
23,614 24,321 25.610

952
26,765

802 790 976
Vaimaisrahastot
Hätä-apu- ja katowuosirahastot .

Rahastot suomiljelystä ja käsityö-

-2,992 3,192
1,370

3,704 3,985
1,284 1,341 1,430

taitoa warten 116 84 156 155
Kuntien palo-ctpurahastot . . .

Muut rahastot . . .. . .

44 52 69 74
81? 1,574 1,534 1,793

Ihteensä 33,006 l 35,180 I 37,429 j 39,361
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Kunmon wnlUttn tulot
Waltioku-

Markkaa. p-

Waltiotnlot.
A) Tuloja waltion omaisuudesta:

Arentirahoja kun. kartanoista,
puustelleista ja muista tiloista
sekä kalastuksista, ynnä puu-ai- !
neista mainittujen puustellien
ja tilojen metsistä ....560,000: —

Tuloja kruunun metsistä . . 1,500,000: —

„ waltion rautateistä, netto 2,300,000: —

„ kanawista, brutto. . . 450,000: —

„ Walkiakosken kanawasta,
netto 1,000: —

Korkoja waltiowaroista . . . 940,000: —

„ sstilashuonerahastosta . 142,524:04
Lisärahoja lahjoitusmaiden ra-

hastosta eri maltiolainain
muosimaksujen suorittamiseksi 550,000: — 6,443,524 04

L) Suoranaisia weroja:
Maameroja .......3,113,100: —

Elinkeinoweroja 310,000: —

Henkiweroa 1,920,000: —

Tulo- ja elinkeino-suostuntaiveroa 30,000: — 5,373,100
li!) Välillisiä weroja:

Tullirahoja, merenkulku- ja sa-
hausmaksuja 14,000,000: —

Viinanpolttomeroa, brutto . . 4,075,000: —

Suostuntameroa mallasjuomista 550,000: —>

tupakasta . . 1,200,000: —

„ ja leimarahaa l
pelikorteista 22,000: — 19,847,000

Siirto^ 31,663,624 04
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ja menot w. 189tt.
lunkiarmio.

Markkaa. p-

Waltiomenot. !

Hänen Keisarillisen Majesteet-
tinsa käytettäminä olemat ra-
hat 254,000:—^

Kenraalikumernööri ja hänen !

kansliansa sekäKenraalikmver-
nöörin Apulainen .... 200,600: —

Valtiosihteerin-mirasto ynnäKo-
mitea Suomen asioita Marten 279,150: —

Keisarillinen Senaatti ja Lain-
walmistelnkuntll ....1,182,500: — 1,916,250

Oikeuskunta:
Howioikeudet 776,910: —

Rewisioni-oikeus ja remisioni-
konttoori, kihlakuntien tuoma-
rit sekä Maanjako-oikens Vii-
purin läänissä 524,974:59 591,301,884

Yleinen simiiliknnta:
Kumernöörit ja läänien Mirka-

miehistö sekä kruunun maka-
siinit 1,528,149:50

Suomen passimirasto, Valtio-
konttoori, yleisten rakennus-
ten Ylihallitus ja läänien ra-
kennuskonttoorit, Teollisuus-
hallitus, Geologinen komisioni.
Rahapaja, paino-asiain Yli-
hallitus sekä asiamiehet. Ti-
lastollinen päätoimisto, Suo-

Siirto 3,218,134 j 59
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Siirto! 31,663,624 04

v) Erinäisiä weroja:

Suostuntaweroa karttapaperista 800,000: —

Maksuja matkapasseista . . . 200,000: —

Maksuja Senaatin tuomioista,
mirkawaltuustirjoista, näytel-
mistä ja yleishmveista y. m., !
karttapaperin tarkastusmak- lsna, kontrollileimarahaa, sent-
tonaalia, pensioni-, matkus-
taja- ja Mirkaylennysrahoja,
simutuloja Viipurin läänin-
kansliasta, kuolinpesä-kalusto-
prosenttia 276,000: — 1,276,000

ll) Maksuja yleisten laitosten käyt-
tämisestä: !

Postituloja, brutto ....1,300,000: —

Majatkamaksuja 550,000: —

Tuloja sairaanhoitolaitoksista . 300,000: —

Sisä-oftpilasmaksuja seminaa-
reissa sekä polyteknillisessä o-
pistossa karttuneita koulura-
hoja ynnä koulurahoja maksa-
milta oppilailta kadettikou-
lussa 50,000: — 2,200,000

I?) Erinäisiä tuloja:

Lisiä Suomen Pankista maltto-
ja sotilaslaitosrahojen hoitoa,
maanwiljelys- ja teknillisiä
kouluja sekä hulluinhoitoa war-
ten 249,541: —

Siirto^ 35,139,624^ 04
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Siirto 3,218,134 59

men kaupan asiamiehet, apu-
maksuja poliisilaitoksille Hel-
singissä, Turussa ja Viipu-

rissa 693,423:20
Postilaitos 1,465,726: —

Tullilaitos 1,120,083: —

Luotsi- ja majllkkalaitos . .
. 949,992:09

Maanmittauksen Ylihallitus ja
maanmittauswirasto . . . 292,314: —

Metsänhoitohallitus sekä Emon
metsänhoito-opisto ....620,021:68

Lääkintölaitos 498,836: — 7,168,545 47

Papisto, oppilaitokset sekä tieteet
ja taiteet: !

!

Papisto, sekä apumaksuja kirk-
kojen kunnossa pitämiseen . 409,042:24

Yliopisto ja Polyteknillincn
"

opisto 882,907:95!
Koulutoimen Ylihallitus, alkeis-

oppilaitokset sekä waltio-apua
yksityisille koululaitoksille . . 2,480,395: 98

Seminaarit ja kansakoululaitos 1,370,348:33
Teollisuus-, kauppa- ja meren-

kulkukoulut sekä maltio-apua
käsityöläiskouluille .... 294,876:67

Kuuromykkäin sekä sokeain oppi-
laitokset 92,267: —

Määrärahoja tieteitä ja taiteita
warten 237,550:—^

Mnita määrärahoja .... 30,303: 20i 5,797,691 37
Termeydenhoitoa Marten
Vankihuoneita ja mankeinhoitoa Marten .

. .
1,618,984 77
1,124,652^

Siirto^ 18,928,008 20
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Siirto!
!
35,139,624 04

Kauppahinnan maksua lahjoitus-
maista, joita on lunastettu
maltiomaroilla 70,000: —

Kormauksia isonjaon kustannuk-
sista 60,000: — 379,541

6) Erinäisiä ja satunnaisia
tuloja: !

Kruunulle tulemia sakkorahoja
sekä perinnöksilunastamis-ra-
hojll 120,000: —

Suomen miralliset sanomaleh-
det 50,000:—,

Tuloja maan mankeuslaitoksissa
malmistettujen kapineiden
myymisestä 100,000: —

Korwausta waltiowaraston käy-
tettämäksi annetuista sotilas-
puustelleista 6,320: —

Koulurahastosta kormausta muok-
ratuista huoneista .... 68,770: —

Siirto säästyneistä waltiowa- !
roista kanssakonlujen moimas-
sapitämiseksi 400,000: —

Suomen Pankin käyttämättö-
mistä moittomaroista .

.
. 1,600,000: —

Kolehtirahoja, aksiisimeroa Vii-
purin kaupungista sekä kai-
kenlaisia muita tuloja .

.
. 204,576:20

Erotus sotilasrahaston menojen
ja tulojen mälillä, suoritet-
tama sen säästöstä 1889: n
muodeu lopussa ....868,000: — 3,417,666 20

Siirto! 38,936,831 24
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Siirto ! 18,928,008 20

Yleisiä töitä ja maanmiljelys:
Tie- ja mesiratennusten Ylihalli-

tus sekä insinöörikunta .
. 227,100: —

Uudisrakennuksia, korjauskustan-
nuksia, määrärahoja kanamain
kunnossa pitämistä warten . 1,599,000: —

Maanwiljelys- ja- meijeri-opis-
tot 310,200: —

Muita määrärahoja maanwilje-
lyksen, meijeritaidon, kotiteol-
lisuuden, hemosrodun ja ka-
lastustoimen edistämiseksi . 341,408:80

Maanmittaus- ja merotus-kus-
tannuksia 368,800:- -2,846,508 80

Lahjoituksia ja yleisiä apurahoja
tulli- ja simiilimirastoissa:

Eläkerahoja 1,235,190:57
Lakkautettujen mirkain miiestö . 98,301:33
Hautaus-apua, mieskohtaisia

määrärahoja sekä lahjapalk-
kioita 192,713:19

Waltioapua simiilimiraston sekä
Suomen sotilasmiraston leski-

-09ja orpokassalle 116,400: — 1,642,605

Uusien rautatielinjain tutkimuk-
sia warten - -

10,000

Sotamäki:
Kenraalikumernöörin jaKeisarill.

Senaatin käytettämäksi .
. 32,092: —

Yleisiä menoja Suomen sota-
mäkeä warten 4,984,756:13!

Siirto! 23,427,122 09
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Siirto 38,936,831 24

Laskujen-mukainen säästö muo-
delta 1889:

Suostuntamaroissa ....6,017,000: —

Kulkulaitosrahastossa . . . 9,206,000: — 15,223,000

Siirto! 54,159,831 24
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Siirto! !
!

23,427,122 09

Suomen rakuunarykmentin toi-
meenpanoa Marten .... 294,000: —

Eläkerahoja sotawäelle, luotsi-
ja majakkapalmelijoille sekä
palkanlisää sotilastähdistön
kunniamerkistä 142,524:04

Entinen, hajoitettu Suomen so-
tawäki 108,262: —

Rakennus- ja korjauskustannuk-
sia 871,380: —

Lappeenrannan leiripaikan laa-
jentaminen ynnä muita yli-
mäcir. menoja 300,000: —

Sotilaspuustellien hoito . . . 97,995:34 6,831,009 51
Valtiolainain korkoja ja kuoletusta .

. . . 4,429,000
Karttapaperin y. m. malmistus sekä mallas-

juomien walmistuksen tarkastus ....

Palowiinan walmistuksen tarkastus ....
Kuntien osa wiinanpolttowerosta

94,320
200,000
400,000

Kaikenlaisia menoja:

Kenraalikuwernöörin käytettä-
wäksi 17,143:20

Keisarill. Senaatin täytettäwäksi 250,000: —

Kuwernöörien käytettiiwäksi. . 20,500: —

Määrärahoja hywäntekewäisyys-
ja kaswatuslaitoksiin . . . 70,843:20

Kaupunkien, kestikiewarien, luot-
sien wapauksia 16,467:91! 374,954 31

Vähennyksiä.
Muita menoja, niinkuin matkakustannuksia, oi-

kaisuprosenttia, henkikirjoituspalkkiota y. m..

128,700

731,163y. m. . . . 57
Siirto! 36,616,269! 48
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Suomen waltiowelat.
1889:nwuoden alussa oli Suomeu maltiolla seuraamat mää-

rät meltoja:

Kotimaisia lainoja lahjoitusmaiden lunasta-
miseksi, obligationeja », 4^ prosenttia, wielä maksa-
matta 8,037,200

Ulkomaisia lainoja rautatierakennuksia, »van-
hojen melkain maksamista ynnä muita tarkoituksia Mar-
ten, obligationeja osaksi a 4 osaksi a 4^ prosenttia,
mielii maksamatta Smk. 64,498,100

Kaikkiaan Smk. 72,535,300

54,159,831Siirto 24

/
4,1!
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Muillen maisen waltiowolat.
Miljoonaa Suomen markkaa.

Ranska 31,720 RumanicD 850
Englanti 17,360 Kreikka 670
Nenäjä 13,670 Italia 570
Itämalta-Unkari 13,570 Ruotsi 370
Saksa 9,250 Tanska 270
Espanja 6,260 Serbia 250
Turkki 4,190 Norja 150
Portukali 2,760 Smeitsi 30
Hollanti 2,210 Luxemburg 16
Belgia 2,180

') Katso ay Aotda, 1890.

Siirto 36,616,269 48

Laskujen-mukainen säästö wuo-
teen 1891:

i

Yleisessä maltiorahastossa . . 918,732:34
Vaimais- ja työhuonerahas-

tossa 64,014:89
Suostuntamaroissa ....5,658,814:53
Kulkulaitosrahastossa . .

.
. 10,902,000: — 17,543,561 76

Yhteensä menoja! 54,159,831 24
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Kaupunkikuntien tulot ja menot w. 1888. *)

') Tiedot omat Kuwernöörien antamista kertomuksista. Lumut tasoitetut,

Tulot. Menot.
Markkaa. Markkaa.

Helsinki ....

Turku
2,880,500

691,600
2,474,000

690,200
548,800Tampere, 1887 . . 814,200

Viipuri ....

Pori
Oulu

799,600
311,400
259,300
247,600
306,400
156,100

799,600
283,300
388,900
209,200Vaasa

Kuopio .... 231,200
Porwoo ....

Kotka
152,500

141,200
85,600

96,700
Hämeenlinna, 1887
Uusikaupunki . . .

81,300
74,900
65,900

75,100
Hamina ....

Kristiinankaupunki .

73,000
66,900 58,400

64,900Rauma 65,800
Tammisaari . . . 58,700

56,500
53.700

52,000
Lappeenranta . .

Pietarsaari . . .

Raahe
Lotviifa ....

Mikkeli

50,000
45,400

51,100 62,700
50,400
49.800
49,300

42,600
42,800

Joensuu ....

Hankoniemi . . .

Kokkola ....

48,100
43,500
38,700

41,200
38,700
37,200
34,600

62,000
Käkisalmi ....
Sortamala . . .

33,700
37,200

Tornio 37,100
Iymäskylä . . .

Sawonlinna . . .

34,500 48.500
30,000
21,400
20,900
16,900

30,200
Uusikaarlepyy . .
Kajaani ....
Heinola ....

Kemi

23,200
19,300
17,000
15,300 15,300

Maarianhamina. . 14,300 14,300
Kaskinen .... 13,400

6,800
11,900

Naantali .... 7,300
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Kaupunkikuntien melat.
Useat Suomen kaupungit owat erityisiä tarkoituksia warten

ottaneet lainoja joko waltiolta tahi yksityisiltä obligationeja ivastaan
tahi muulla taivalla. Näistä lainoista oli 1889:nwuoden alussa
allamainituilla kaupungeilla mielii seuraamat määrät maksamatta:

Sitä mastoin ei Kristiinankaupungin, Pietarsaaren, Joensuun,
Uudenkaarlepyyn, Käkisalmen, Heinolan, Tornion, Kaskisen, Naan-
talin, Kemin ja Kotkan kaupunkikunnilla silloin ollut mitään metkaa.

Watwais- za TerweydenHoito.
WlliwllisKoito.

Kuntain tvaitvaishoidon elättämiii ja auttamia henkilöitä oli
maassamme m. 1887 kaikkiaan 80,800 eli noin 3^ Prosenttia maan
koko wäklluwusta. Edelliimainitusta lukumäärästä oli 31,400 lasta
alle 15 muoden ijiin ja 49,400 aika-ihmistä. Suurin oli maimais-
ten lukumäärä Oulun läänissä (noin 7^2 prosenttia koko asukas-
määrästä) ja lviihin Viipurin läänissä (noin 2 prosenttia).

Kulungit edellämainittujen ivaiivaisten elatuksesta ja hoidosta
laskettiin samana wuonna nousseen kaikkiaan 2,239,300 markkaan,
joka summa, jaettuna tasan maamme asukkaita kohti, tekee 99 penniä

Markkaa.

Helsinki . .

Turku . . .

3,169,600
1,120,700

Hankoniemi .
.

Kokkola . . .

43,10'
42,60<

Tampere . .

Vaasa. . .

Kuopio. .
.

629,000
443,700
427,100

Lappeenranta. .

Sortamala . .

Hamina . .
.

Rauma .
.

.

Maarianhamina .

40,00<
37,40<
37,30«
28,80'
24.50<

Oulu .
.

. 305,300
Porwoo . . 251,800
Viipuri .

. 237,000 Sawonlinna .
. 20.00'

Tammisaari . 76,200 Iywäskylä .
.

Mikkeli . . .

10,00'
4,30Uusikaupunki . 76,100

Hämeenlinna . 69,300 Raahe .... 4,00'
Pori .

. . 66,500 Kajaani . . . 4.00'
Lomiisa . . 49,200
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joka asukkaan osalta. On kuitenkin huomattatva, että todelliset ku-
lungit luultawasti omat olleet paljoa suuremmat, koska pitäjissä kul-
kemien ruotulvaimaisten elättämis-kustannuksia muutamissa kunnissa
ei ole ollenkaan otettu lukuun, toisissa kunnissa taas arlvioittn liian
Mähiiisiksi.

Edelliimainitusta lukumäärästä maiivaisia tuli kaupunkien osalle
noin 8,600 henkeä eli noin 4 prosenttia koko asukaslulvusta ja maa-
seutujen osalle noin 72,200 henkeä eli 3^2 Prosenttia asukasmää-
rästä. Kaupunkien kulungit lvaimaishoidosta laskettiin nonsseen kaik-
kiaan 469,500 markkaan, eli 2 mkk. 22 p. kutakin asukasta kohti, ja
maaseutujen kulungit 1,769,800 markkaan, eli 86 p. kunkin asuk-
kaan osalta.

Vuosina 1880—1887 on maamme asukasluku kaslvanut lviihiin
enemmän knin 10 prosenttia, mutta lvaimaisten lukumäärä lähes 15
prosenttia ja kuluugit melkein saman »verran, paitsi muonna 1887,
jolloin kulungit oliwat »vähemmät kuin edellisinä wuosina.

Muutamissa kunnissa elätetään ja hoidetaan lvailvaiset tiitii
nykyä erityisissä maitvaistaloissa, joita kunnat tätä tarkoitusta
warten olvat panneet toimeen. Näissä laitoksissa on todellisesti tvai-
»vaisilla kieltämättä paljoa parempi 010, kuin jos ne kulkisiivat ruo-
dulla pitäjässä, ja ajanpitkiiiin kiiyiviit lvaiivaistcllojen kulungitkin
kunnille huokeimmiksi kuin kulungit ruodulla kulkemista lvaiivaisista.

Ennen lv. 1886 oli maassamme ainoastaan joitakuita waiwais-
taloja; sittemmin on niiden lukumäärä »vuosi wuodelta lisääntynyt.
Tätä nykyä on niitä olemassa noin 60 kunnassa, ja parissa kymme-
nessä ollaan hankkeissa pernstaa sellaisia.

Suurimpana ja silminnähtälvimpänä seurauksena mailvaistalo-
jen rakentamisesta on ollut se, että monet köyhät, jotka muosien ku-
luessa joko osaksi tahi kokonaan oivat eläneet kunnan kustannuksella,
lvailvaistalojen perustamisen jälkeen olvat rulvenneet elättämään it-
seään työnteolla ja näyttäneet tulemaniakin sillä latvoin toimeen.
Ahkeruus ja säiistiitviiisyys onkin siitä syystä saanut sijan monessa
kodissa, missä ennen laiskuus ja huolimattomuus, seurauksena mai-
tvaishoitohallitusten anteliaisuudesta, oli »vallalla. Vaitvaisten luku-
määrä on niin muodoin monessa kunnassa, lvailvaistalojen perus-
tamisen jälkeen, mähentynyt 30 ja 40, tvieliipii 50 prosenttia. Ker-
jääminen lakkaa myös, kun alvunpyytiijiii kehotetaan menemään laitok-
seen, missä työtä tekemällä moilvat ansaita jokapiiilviiisen leipänsä.
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TorwouÄenKoito.
V. 1888 oli Suomessa Lääkintöhallituksen antaman kertomuk-

sen mukaan: 8 hnlluinhoitolaitosta, 9 sotilashospitaalia, 21 lasaretti-
ja 16 kuppatauti-osastoa yleisissä sairashuoneissa, 8 ylimääräistä
sairashuonetta kuppatautisia marten, 13 »vankihuoneiden lasarettia, 1
rautatien lasaretti, 10 synnytyslaitosta sekä 18 yksityistä ja knn-
nallis-sairashuonetta, eli yhteensä 104 sairashuonetta.

Näissä sairashuoneissa hoidettiin mainittnna muonna yhteensä
15,587 henkilöä, joista 1,746 oli edellisenä muonna tulleita ja 13.841
wuoden kuluessa saapuneita. Koko tästä lukumäärästä päästettiin
pois: 9,724 termeinä, 2,414 parempina, 954 paranematta. Näitä
paitsi oli 735 kuollut ja 1,724 jäi seuraamaan »vuoteen.

Huomiota herättää se seikka, että sairashuoneissa kuppa-
tautisia Marten hoidettiin kaikkiaan 3.975 henkilöä eli 25^ Pro-
senttia koko lukumäärästä sairashuoneissa muoden kuluessa olleista
sairaista. Verraten edellisen muoden lukuihin huomaa kuitenkin, että
kuppatautisia lv. 1888 yleisissä sairashuoneissa on mähentynyt 450
henkeä, ja tama »vähentyminen ci ollnt ainoastaan paikkakunnallinen,
»vaan huomattiin sitä kaikissa lääneissä.

Yleisten sairashuoneiden lasaretti-osastoissa, joissa
muoden kuluessa hoidettiin yhteensä 4,109 sairasta, oli silmiitau-
tisia enimmiisti eli 905. Tällaisia sairaita hoidettiin yleisissä sai-
rashuoneissa: Oulussa 230, Kuopiossa 131, Viipurissa 134, Sor-
talvalassa 90 ja Mikkelissä 55. Muissa sairashuoneissa oli silmä-
tautisia sitä mastoin mähemmän. Muista yleisistä taudeista mai-
nittakoon tässä: keuhkotauti: 76 sairasta; jäsensiiilöstystanti
115; tvatsakatarri 135; suolikatarri 41; syöpätauti 96; we-
renheikkons 37 j. n. e.

Hulluinhoitolaitoksissa hoidettiin wuoden kuluessa kaikkiaan
768 sairasta, joista 417 miestä ja 351 »vaimoa. Edellisenä muonna
tulleita oli jäljellä 376, uusia tuli muoden kuluessa lisäksi 390 ja
seuraamaan muoteen jäi laitoksiin 382 sairasta.

Kustannukset maamme yleisistä siwiili-sairashuoneista nou-
siwat tv. 1888 1,132,200 markkaan. Läiikkeisin kului 88,500 mark-
kaa, ruokaan 373,600 markkaa. Kunkin sairaan hoito maksoi keski-
määrin 95 markkaa. Piiilväii kohti kului jokaisesta sairaasta keski-
määrin 2 mk. 15 p. — Edellämainituista kustannnksista on kuiten-
kin lvaltiotte suoritettu 288,100 markkaa sairastvuoteen kortvausta ja
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muita maksuja. Jos tämä rahamäärä luetaan pois yllämainitusta
pääsummasta, jää 844,100 markkaa, jonka määrän lvaltio on suo-
rittanut maamme simiili-sairashoitolaitosten ylläpitämiseksi m. 1888.

Rokotus. Piirilääkärien ja rokottajain Lääkintöhallitukselle
antamain kertomusten mukaan rokotettiin m. 1888 kaikkiaan 78,300
lasta. Näistä rokotuksista onnistui 64,000 täydellisesti ja 6,500
pnolikuntaisesti; 300 ei onnistunut ollenkaan ja 7,500 lasta ei tuotn
sittemmin tarkastettatviksi, jonka tähden niistä puuttuu tietoja.

1888:nmuoden lopussa oli Suomessa kaikkiaan 221 laillisesti
oikeutettua lääkäriä, 108 apteekkia ja 60 apteekkiftuotia sekä 425 kä-
tilöä, joista 228 kaupungeissa ja 197 maaseuduilla.

Ymmärrettätviisti yllämainitut tiedot maamme sairashuoneista
eimiit millään talvoin riitä lvalaisemaan maan sairauden suhteita
kokonaisuudessaan, sillä enin osa sairaita hoidetaan tietysti kodeissa,
ja kaikista sellaisista ei ole yleisiä tietoja säätämissä.

UiKoKset ja wankttzuoneet.
Rikokset.

W. 1887 tuomittiin Suomessa kaikkiaan 16,700 henkilöä tör-
keämmistii ja lviihemmistä rikoksista. Törkeämmistä rikoksista tuo-
mittiin yhteensä 1,500 henkeä, joista 12 murhasta, 56 taposta il-
man kuolettamisen aikomusta, 26 kuolettamisesta maromattomuu-
dessa, 91 lapsenmurhasta ja sikiön kätkemisestä, 18 ryöstöstä, 810
»varkaudesta, 86 lviiiirennyksestä, 124 rikoksista silveellisyyttii mas-
taan ja 278 muista törkeistä rikoksista. Vähemmistä rikoksista tuo-
mittiin kaikkiaan 15,200 henkilöä, joista 1,800 juopumuksesta, 2,000
rikoksista miinalakeja mastaan ja 11,400 muista mähiiisistä rikoksista.

Edellämainituista törkeämmistä ja »vähemmistä rikoksista tuli
kaupunkien osalle 8,300, eli lähes puolet, ja maaseutuja kohti 8,400.
Enimmiisti huomattatva on juopumuksen suhteellisesti suurempi esiin-
tyminen kaupungeissa kvin maalla. Vaikka kaupungeissa tuskin asuu
Vio-osa maan koko asukasmäärästä, tuomittiin M. 1887 kaupungeissa
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kuitenkin 1,368 henkilöä juopumuksesta, »vaan maaseuduilla, jossa
asuu 9 kertaa niin paljon ihmisiä kuin kaupungeissa ainoastaan 427
henkeä.

Yhteydessä rikosten rinnalla, sopii myöskin mainita itsemurhat.
Sellaisia tapahtui Suomessa m. 1887 kaikkiaan 86. Itsemurhaajista
oli 64 mies- ja 22 naispuolista; niiden joukossa oli myös 2 poi-
kaa alle 15 muoden ijiin.

ManKiKuoneet.
Vankeinhoitohallituksen antaman kertomuksen mukaan oli Suo-

messa w. 1888 kaikkiaan 17 wankilaa, nimittäin:
2 rangaistusmankilaa lähellä Helsinkiä ja Turussa;
1 rangaistus- ja työwankila Hämeenlinnassa;
1 työwankila Lappeenrannassa;
8 liiiininwankilaa Helsingissä, Turussa, Hämeenlinnassa,

Viipurissa, Mikkelissä, Kuopiossa, Vaasassa ja Oulussa;
2 kaupunginmankihuonetta Helsingissä ja Kuopiossa;
3 kihlakunnantvankilaa Kastelholmassa, Kajaanissa ja Kit-

tilässä.
Kaikissa näissä lvankeuslaitoksissa oli 1888: n muoden alussa

jäljellä edellisestä »vuodesta 1,495 miestä ja 544 naista. Vuoden
kuluessa tuli lisäksi 5,329 miestä ja 1,607 naista, osaksi tutkitta-
lviksi rikoksista, osaksi rangaistusta kärsimään sekä irtolaisuudesta ja
kuljeksimisesta kiinnipantua. Vuoden kuluessa oli päästetty pois
5,340 miestä ja 1,608 naista, joista 1,156 miestä ja 403 naista
mapaaksi julistettua tahi muuten irtipäästettyä, 5 miestä saanut ar-
mon, 8 miestä ja 3 naista päästetty »vapaaksi 27 piiiw. Toukok.
1883 annetun armahduskirjeen nojalla ja 4.064 miestä ja 1,173
naista rangaistuksen kärsittyään. Muista muoden kuluessa pois
päästetyistä henkilöistä oli 4 miestä lähetetty pakkotyöhön Siperiaan,
24 miestä ja 16 naista kuollut (näistä 1 mies itsensä surmaamisen
kautta) sekä 60 miestä ja 7 naista jätetty ulkomaisille »virastoille tahi
oman maan sotatvirastoille. Vuoden lopussa oli jäljellä maamme
wankilaitoksissa kaikkiaan 1,484 miestä ja 543 naista.
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Wuoden lopussa jäljellä olewista lvangeista oli:

Ne rikokset, joista maamme rangaistuslaitoksissa lv. 1888
säilytettyjä lvankeja on tuomittu, nähdään seuraamasta taulusta:

Vangittuin rikokset.

Miestä. Naista.
Rikoksista wangittuja
Kuritushuone-rangaistusta kärsimiä .....
Vankeusrangaistusta eli n. s. pelkkää wankeutta

203
843

55
277

kärsiwiä 125 35
Ehdotonta wesileipäwankeutta kärsimiä ....

Sakkoja ja uhkasakkoja sowittamassa
Irtolcnsuudesta ja kuljeksimisesta wangittuja .

.

Yleisessä työssä pidetyttä
Welkawankeja

3
107
27

170
5

19
19

137
1

Kuljetuswankeja 1

Yhteensä 1,484 543

Vuo
alussa

oler

»den
jäljellä
oin.

Vuoden
kuluessa lisään!

tulleita.

M. N. M. N.

Murha 22 22 33
Tappo ja kuolemantuottamus
Myrkyttämisen yritys
Lapsenmurha, yritys siihen ja kuolemantuotta-

mus sikiöllensä

197197 8
1

139

8 2626 3

40

3
1

139 40
Ihmisen rääkkäys
Kotirauhan rikkominen

95
2

95 6262 11
2

Laiton tvangitseminen
Väärä ilmianto ja muu kunnian loukkaus . .
Atvio- ja simeysrikoksia

1
3

22

1
1

29
1
7

1
7

3 1 1 1
22 29 7 7

Ryöstö
Varkaus

45
434
45 1

73
1 7

98
7

18
-

434 73 98 18
Kruununmarain anastaminen ja hukkaaminen .
Väärennys, petos ja muu epärehellisyys . .

Murhapoltto
Rautatien tvahingoittaminen
Kuuliaisuuden rikos

1
1?
13
2
6

1
1?
13

1
4
1
4

4
2
5
5

4
2

1
2

-

1
2

2 5
6 5 -

Yhteensä > 840 > 259 ! 220 > 73
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Työnteko. Maan läänin ja kihlakunnan mankiloissa on
työtä 1888:nwuoden kuluessa tehty osaksi kruunulle osaksi ja erit-
täinkin yksityisille henkilöille. Koko rahatulo wankiloissa wuoden ku-
luessa tehdyistä töistä oli lähes 15,800 markkaa, josta asetuksen mu-
kaan 8,200 markkaa on tullut kruunun ja lähes 7,600 markkaa män-
tien osaksi. — Rangaistus- ja työwankiloissa on wankeja käytetty,
paitsi wankilain omiin töihin, osaksi myytiimäksi tarkoitettujen tawa-
rain walmistelemiseen, osaksi waltiolaitosten, erittäinkin Suomen
sotawäen, ja yksityisten henkilöiden tilaamien teoksien walmistelemi-
seen. Miehet omat enimmäkseen harjoittaneet suutarin, nikkarin, rää-
tälin ja sepän töitä sekä naiset kehruuta ja kutomista y. m. Brutto^
tulot työnteosta maan rangaistus- ja työwankiloissa nousiwat w.
1888 kaikkiaan 319,800 markkaan. Tästä on luettama pois menot
työ-aineista y. m. 170,200 markkaa, joten puhdas jäännös oli 149,600
markkaa. Asetusten mnkaan oli tästä määrästä myönnetty mäntien
hywiiksi säästörahoja yhteensä 20,400 markkaa.

Sielunhoitoa warten on maamme mankeuslaitoksissa kaik-
kina pyhäpäiminii toimitettu jumalanpalweluksia wankilain kirkoissa,
jonka ohessa kunakin päiwiinä wiikossa on pidetty raamatunselityksiä

sekä rippikouluopetusta annettu mille mangeille, jotka eimiit mielii
olleet P. ehtoollisesta osalliseksi tulleet.

Kouluopetusta oli lääninmankiloissa annettu 10 tuntia
wiikossa ja oli siihen knulunnt uskonnon, sisiiluwuu, kirjoituksen, las-
kennon ja laulun opetusta. — Rangaistus- ja työwankiloissa oli
kouluopetusta eri osastoissa aunettu 22—38 tuntia wiikossa. Oppi-
aineina oliwat, paitsi edellämainitut, myös äidinkielen kielioppi, maan-
tiede ja isänmaan historian alkeet.

Termeydenhoito. Edellämainitun wuoden kuluessa tapah-
tuneita taudin kohtauksia, joiden johdosta wankeja oli pantn sairas-
huoneisin ja sairaskoppeihin, oli yhteensä 829, joista suurin osa
päästettiin pois termeinä tai parempina ja 39 parantumattomina.
Kuolleiden luku oli 37.

Menot. Vankeinhoidon ja mcmkeinkuljetuksen tuottamat me-
not oliwat w. 1888 jakaantuneet senraawalla lamalla:

Vankeinhoitohallitus Smt 27,200
Läänin- ja kihlakunnanwankilat . . .

„ 276,000
Rangaistus- ja työmantilat ....„ 647,800
Vanginmartijakoulu Turussa . . . „ 6,000
Vankeinkuljetus . . „ 163,200

Yhteensä Smk. 1.120,200.
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Jos tästä loppusummasta luetaan pois lvankilain työtulot,
muutamien kaupunkien maksut lääuinmankilaiu ylläpitämiseksi sekä
erityisiä muita tuloja, yhteensä 351,600 markkaa, niin waltion lvuosi-
kulnngit »vankeinhoitoa warten oliwat 768,600 markkaa.

Mitoista ja painoista.

Pituusmittain perustuksena on metri.
Painomittain perustuksena on kilogramma.
Mitat ja painot jakautumat sekä kertoutulvat kymmenlulvun

mukaan.
Laillisia mittoja ja painoja omat:

Pituusmitat.
Yksi metri, jossa on . . . . 10 desimetriii;
Yksi desimetri, jossa on . . 10 senttimetriä;
Yksi senttimetri, jossa on . 10 millimetriä.
Kahden metrin nimenä on nns-syli.
1,000 metriä on mineltäiin 1 kilometri.

L) Pintamitat.
Pituusmittani neliöt:

Yksi aari on 100 neliömetriä;
Yksi hehtaari on ....100 aaria;
Yksi neliökilometri on . . 100 hehtaaria;
Yksi neliöpenikulma on . . 100 neliökilometriä.

(^) Astia- eli awaruusmitat.
Pituusmittain kuutiot:

Mi litra sisältää yhden kuutiodesimetrin
ja siinä on 10 desilitraa;

M desilitra sisältää 10 senttilitraa;
Yksi hehtolitra sisältää 100 litraa;
Yksi kuutiometri sisältää . . , . . 1,000 litraa;
Kymmenen litran nimenä on m akka.
Msi metrinen syli on yhtä kuin 4 kuutiometriä;
Yksi lasti on yhtä kuin 2 kuutiometriä eli 20 hehtolitraa.
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O) Painot.
Yksi kilogramma eli kilo on 1,000 grammaa;
Yksi gramma on 10 desigrammaa, 100 senttigrammaa

eli 1,000 milligrammaa;
10 gramman nimenä on luoti (metrinen);
10 kilogramman nimenä on leimiskii (metrinen);

100 „ „ „ senttaali;
1,000 „ „ „ tonni.
Näitä mittoja ja painoja käytetään posti- ja tullilaitoksissa,

waltion rautateillä ja apteekkitoimessa sekä kaikessa kruunun ylös-
kannossa ja »voidaan myös käyttää yleisessä liikkeessä, jos sekä ostaja
että myyjä siitä sopimat.

Joulukuun 31:seen piiim. 1891 on kuitenkin lupa yleisessä liik-
keessä käyttää »vanhoja mittoja ja painoja. Kun nyt »voimassa ole-
mat mitat tai painot omat mnutettawat metrisen järjestelmän mi-
toiksi tai painoiksi taikka päin mastoin, oivat seuraamat määräykset
noudatettatvat :

Pituusmitat:
1 metri on yhtä tuin 3,3«8i jalkaa;
1 kilometri „ „ „ 0,9356 »virstaa;
1 jalka

„ „ „ 0,2969 metriä;
1 »virsta „ „ „ 1,0688 kilometriä.

Pintamitat:
1 neliömetri on yhtä kuin 11,344 neliöjalkaa;
1 hehtaari „ „ „ 2,«238 tynnyrinalaa;
1 neliöjalka „ „ „ 0,088i5 neliömetriä;
1 tynnyrinala „ „ „ 0,49364 hehtaaria.

Astia- eli awaruusmitat:
1 kuutiometri on yhtä kuin 38,2« gkuutiojalkaa;
1 litra „ „ „ 0,3820 gkannua;
1 hehtolitra „ „ „ 0,L«e49 tynn. kuiw. tawaroita;
1 kuutiojalka „ „ „ 0,028i?2 kuutiometriä;
1 kannu „ „ „ 2,8i72 litraa;
1 tynnyri kuiw. tawaroita 1,5458 hehtolitraa;
1 „ nestetawaroita — 1,2ZL3 „

1 kappa on yhtä kuin 5,49 ei litraa.
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Painot:
1 kilogramma on yhtä kuin 2,3329 naulaa;
1 naula „ „ „ 0,4250ikilogrammaa.

Tammikuun 1 p:stii 1892 on uusia mittoja ja painoja yksin-
omaan kiiytettiiwii yleisessä liikkeessä ja siihen saakka »voimassa ollei-
den mittain ja painojen käyttäminen kielletty.

Metristä järjestelmää, mittaa ja painoa marten, noudattamat
jo Belgia, Espanja, Hollanti, Italia, Itämalta-Unkari, Kreikka,
Norja, Portukali, Ranska, Rnotsi, Saksa, Slveitsi ja Tanska (osit-
tain).


