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Kansanwalistus-SeuranKalenteri

1885.

Wiides »vuosikerta.

Useilla liitoilla warustcttu.

Helsingissä 188*.
Kansllnw alistus-seuran kustantama.



Helsingissä,
I. C. Frenckellin ia Pojan kirjapainossa, 1884.



Merkkien ja lyhennysten selityksiä.
O Aurinko. O Uusikuu. H Ensimmäinen neljännes. © Täysi-

kuu. Wnmeinen neljännes. S. lihawalla painettu merkitsee
pyhäpmwää. 85 lihawalla painettu numero merkitsee Wenäjän
kruunun pyhää. a. aamulla, i. illalla. O 9,49 a. on luettatoa:
kuu syntyy kello yhdeksän ja neljatymmentä-yhdeksän minuuttia
aamutta. Q 9,4—3,8: aurinko nousee kello yhdeksän ja neljä
minuuttia aamulla ja laskee kello kolme ja kahdeksan minuuttia
illatta. Auringon nousu ja lasku on ilmoitettu ainoastaan Keski-
unikkoina ja Lauantaina, silloinkin, jolloin merkki joskus tilan
ahtauden wuotsi on siirretty mahan syrjälle. Ajat omat joka pai-
kassa määrätyt Helsingin ajan mukaan.

Numerot „mnistimpanojen" edellä merkitsemät päiwämaäräa.

Lainat, joista on muistiinpanoissa ilmoitettu, milloin niiden
obligationit artootaan ja korkoliput lunastetaan.

Suomen waltion kotimaiset lainat lahjoi- Korko: Lyhennys:
tusmaiden lunastamiseksi ww. 1872,1873,
1875, 1880, joista on 100, 500 ja 1,000
m. suuruiset obliaationit 4'/2 % Kot. lahj. l.

Suomen waltion M. A. v. Rotschildin kanssa
tehty laina w. 1863, josta on 100—200—
500-1,000 Thalerin M 4y2 °/«Rotsch. 1863 1.

Suomen waltion M. 21.0. Rotschildin kanssa
tehty laina w. 1874, josta on 800-600
1,500-3,000 Saksan markan M. , , 4'/- % Rotsch. 1874 l.

Suomen waltion laina w:sta 1881 samoilla
ehdoilla kuin edellinenkin 4'/- % Rotsch. 1881 l.

Suomen waltion Erlanger ja Poikain kanssa
tehty pllltmtolllinll w. 1868, josta on
10 Thalerin M 0 > Walt. pait l.

Suomen hypoteetti-yhtiön konwertecraus lai-
na, w. 1885 josta on 500—1,000-2,500
—5,000 Suomen markan obl 4'/2 % HhP. konw. l.

Suomen hypoteekki-yhtion M, A. o. Rot-
schildin kanssa tehty laina w. 1865,
josta on 100-200-500-1,000 Thl. obl. 4'/2 »/<, tzyp. Rotsch. l.

Helsingin kaupungin kotimainen laina wesi-
johdon rakentamista warten w. 1876,
josta on 200-500-1,000 m. obl. . . 5 »/" Hels. wesij. l.

Helsingin kaupungin kotimainen laina to.
1882 josta on 500—1,000-3,000 m. obl. 4>/2 °/o Hels. 1882 l.

Oulun kaupungin kotimainen laina, wuo-
delta 1881, josta on 100 m. obl. . . 4°/« % Oulun k. l.



WmmiKim 31 päiwää

gitt. 3: 4-7. Suut 2: 21.
1 T. Uud. w. P. 1884, lonluk. 20
2 P. tel, Set © 7,6 a. 21

_3 L. Genok 0 9,6—3,4 22
9?00tn.6:3-11. Matt. 3: 13-17. !

4©. jälf. Ullbett l». Tiitus 23
5 M. Simo 24
Es. 60: 1-6. Matt. 2: 1^12^

6! T. L»VViaiiie» 25
7K. August 9,2-3, II 26
8!T. Erhard C 5,16 a. 27
9,33. Julian (Weikko) 28

KM. Niku Q 8,59-3,17 29 :
N°°m. 12: I—s. Luu». 2: 42-52.
1116. Is. Lopplnis. tzyginus 80
12 M. ArkadiuZ 81 :
13 T. Nuutti 1885, Tam. i ■UM. Feliks Q 8,54-3,26 2
löfejötouri 3j

Muistiinpanoja:

tzirwi ja majawa omat rau-
hoitetut toto wuodeu.

Suom. Kirjallisuuoeu Seuran
määräaikaiset kokoukset pide-
tään lukukausien aitana en-
simmäisenä keskiwiittona kus-
sakin kuussa.

Kansanwalistus-senran jäsen-
rahat korjataan wuodeu
alussa.

Notsch. 1863 l. obl. arm. Tam-
mi!. alussa.

1 Notsck. 1863 w. lainan korko-
liput lunastetaan.

13. Markkinat Iywäskyläßsa,
14. „ Kemijärwellä.
15. Kewätlutuklliisi alkaa yli-

opistossa ja kouluissa.

Luonnontieteellisiä
Ilmanlaadun maineet wuoden kulnessa waiknttawat sen että

eläimet ja kaswit elintoimiinsa käyttämät määrättyjä aitoja;
ne otoat erilaiset eri lajeille samallakin seudulla; mutta samallekin
lajille ne owat fotoin erilaiset maapallon eri osissa. Koskapa ci-
loat kaikki wuodet ole yhtä lämpimät eiwättä kylmät, woidaan näitä
aikoja määrätä ainoastaan suunnilleen.

Seuraamassa aiomme kuukausittain antaa tärkeimmät sellaiset
tiedot oman maamme tärkeämmistä eläimistä ja kas-
toeista, erittäin sen kaikkein ctelaisimmästä osasta (60—61°) ja
erittäin pohjoisista seuduista (65—70"). Vroitus läntisten (3tot»e=
uanmaa) ja itäisten (Laatokka) paikkakuntien wälillä on fotoin
wnhaincn woidakseen tnssä tulla mainituksi.

Tllmmikunssll toaHitfee kylmä ja pimeys; pohjoisessa ci aurinko
ensinkään nouse, kahteen kuukauteen Utsjoella, 4—5 wiikkoon Muo-
nioniskllssll ja muutamaan päitoään Nowaniemessä. Sutut peittää
maan ja wedet owat jäässä, paitfe hywissä lähteissä ja wäkewissä
wirroissa. Etelä-Suomessa kuitenkin jaätywät nyt wasta Laatokka
ja monena wuonna Suomenlahden seljat, sisemmat alkupuolella,

Almanakka4



lanuarius.W. 1885

16P. Ilmari O 10,16 a. 4
17& Anton (Antti) Q8,48-3,33 5

RllllM. 12: 6-16. luh. 2: 1-11.
18!S. 2 s. Loppiaisesta

~~

6
19 M. Henrik (©eitti) ?

20,2:. Fabian 8
21 Sf. Aune (Annikli) ©8,41 9
22 T. WincentiuZ 3,43] 10
235. Emma 8,35-8,50 I
24 L. Verit ((Sr!») $3,6 a. 12

Room. 12: 16—21. Matt, 8: 1-13.
25 ©. 3 s. Loppiaisesta PaaivVlZ
26 M. Wiljo (Polylarpus) 14
27 T. Krysostomus 15!
28 K, Kaarle 8,27-4,1 16!
29 T. SBalto (WllleriuZ) 17!
30 P. Gunilla © 5,59 i. 18!
31 L. Alli (Alfhild) ©8,19-4,9 19

Muistiinpanoja:

15. Markkinat Kuopiossa.
15. „ Turussa.
20. Wllltiopäiwien atoauS.
22. Toriplliwä Porwoossa.
27. Toriplliwä Heinolassa.
29. Märkt. Hämeenlinnassa.
Tammikuun lopulla: Turun

haaraosaston wuosikotous.
Tammikuun lopulla lähettä-

roat Kansanwalistus-seurcm
haaraosostot wuosikcrtomuk-sensa toimikunnalle Helsin-
kiin.

Sananlasku:
Kun on usma uunna wuonna,

silloin halla Heinäkuussa,
taitot keskellä kesää.

havaintoja täsjä luussa.
ulommat loppupuolella kuuta; maltin omat ne wielä auki niinkuin
merikin kaiken kuukautta.

Mäyrä, siili, yököt, käärmeet ja sammakot makaamat tainnok-
figfa; samoin karhu, joka etelä-Suomessa tuun lopulla tahi myö-
hemmin synnyttää poikia pesäänsä.

Tässä ja tulemassa kuussa omat luonamme ainoastaan talmi-
linnut, niinkuin iso huuhkaja ja muutamat muut petolinnut, pu-
natulkku, kotiwarpuuen, keltasirkku ja meidän kesyttömät kanalin-
nut, setä muutamat kiertolinnut, nuutui» warisliunut, käpylinnut
hippiäinen, tiaiset ja tikat; koslien marsilla oleksii koskikara. Etelä-
Suomessa löytyy kuitenkin joskus mielii tilhi, muutamia rastaita,
pulmusia, urptaifia ja peipposia, amoroefitla joku joutjcn, heinä-sorsa, koskelo, tukkakoskelo ja etelärannikolla allia ja iso-lottia.

Useimmat kalalajit oleskelemat nyt jarwien sywimmissa pai-
koissa. Made kutee.

Ainoastaan hawupuut, katajapensas ja lumen alla pnolanwar-
ret sekä muutamat muut kaswit wiheriöiwät; kaikki muut näyttä-
mät elottomilta.
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Helmikuu 28 p äimää

! '
I Kor. 9:24-10: 5. Matt. 20: 1-1 1

_:jl
IS. Septuagesima Tanimik. 20! ,

! 2 M. Kynttilänpäiwll 21
! 3 T. Hugo 22;

! 4K. Ansgarius Q 8,10-4,20 23 i
i 5 T. Agata 24 i

6 P. Lama (Dorotea) [Q 8,2 25'
; 7L. Rikard 4,28 g 0,17 a. 26 :

! '
~ !i -

! Mal. 3: 1-4. Luuk. 2: 22-82. , ;
! :! !

i B|S. MllMi'27^,
9M.Naimi 28!!

10 T. Elina 29 :
II K. Eufrosyne (Opri) © 7,52 80,!
12 2. Eulalia (Elma) —4,38] 31 118 P, Sulo §elmtf. 1;|114S. Valentin Q 7,43-4,46 8»

Muistnnpllnoja:
1, Kotim. taf)i. I. obl. arw.
1. Walt. patf. l. sarjat arm.
1. Rotsch. 1861 l. kort. luuast.
..Raittiuden Dstäwien" ttuo=

sipäiwä on tässä kuussa Hel-
singissä.

2. Oulun k, l. olit. arwotcian.
2. Kynttilänpäiw. jättää pois

muuttama lampuoti puolet
huoneista jälteensä tulijalle.

4. Markkinat Viipurissa,
4. Toriplliwa Lowiisassa.
5. „ Sortawalassa.
18. Markkinat Kajaanissa.
25. „ Rowaniemessä.
25. „ Sawonlinnassll.
28. Tästä päiwästä Suitit. 1

päiwään on puoleksi wuo-
detsi pestattu pallollinen oi-
keutettu pyytämään pdag=

Luonnontieteellisiä
Helmikuu on wuoden kylmin kuukausi; lumi on symimmillään.

Nyt jäätymät uloimmat merenseljät lounais-Suomessa; mutta Me-
renkurkku, Suomenlahti ja Ahwenanmeri ainoastaan joinakuina
wuosina. kun paitanen on towa ja pitkällinen. Pohjois-Lapissa
alkaa aurinko taas paistaa puolipäiwän aikana.

Mäyrä synnyttää poikia pesäänsä; samoin tarhu pohjois-Sno-
messa, jopa etclll-osassll maata toielä kuun alkupuolella. Ketulla
on juoksuaika, ja Mähän fen jälteen sudellakin.

Lauhkeina taitoina kuhertaa teiri jo fuun lopussa lounais-
Suomessa.

Mllttalinnut owllt matkoillansa nyt tulleet kauimmaksi ete-
taan. Eri lajien talmiasemat omat kuitenkin ratoin eri kaukana
maamme lemeys-asteista (70—60"). Tilhi lentää meiltä tuskin
kauemmaksi kuin Itämeren maakuntiin (60 - 55°). Alli, haahka,
ItiSlat ja ruokki wäistäwät jäätä aukealle Itämerelle (60—55°);
pilkkasiipi ja useat sotkat setä jotkut joutsenet ja hanhet wetaytywät
Pohjanmeren rannikoille (55—50°). Saksassa (55-50°) oleksiwat
nyt monet siemenistä elämiä lintujamme, niinkuin: rastaat, peip-
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lebruarws.W. 1884

I Sov. 13:1-13. Smif. 18:31-43.
15 S, Lasliaissunnuntoi ®4,2 n. 3
1!lM. Juliana 4
17T. 2Bäiiio 5
18M. Kontordia 07,32—4,57 6
19T. Kauppa 7
20$. Mieluisa 8
21I£. Hillari Q7,24-5,5 9

1 Kor. 15: 34. Jul,. 12: 35-36.!
WalituZw. 5: 21.

2287"l 9fJufoit£i>otit^sä,TTTTo
23M.Taalo (Tertullian) lii
24 2:. Mattias 12!
25 K. SBiftoria ©7,12-5,15 13
2613:. Nestor 14
27jP. Sentit (Leander) 15
28 L. Onni 7,4-5,23 16

Muistiinpanoja:
tötodistukscnsa, jos mielii
muuttaa.

Kansanwalistus-seuran »vuosi-
kokous Helsingissä t. k. lo-
pulla sanomalehdissä i!moi=
tettaioana päiwänä.

Sananlaskuja:
Kyntteli komin ftjfptopi, Paa-

tuoli pajattcleepi: joko du
kankaita kudottu, aloitettu
lliwinoitll?

Kun häilä kynttelinä räystään
alta juo, silloin Maariana
tukko janoon kuolee. !

hawaintoja tässä kuussa.
potten, pulmunen, lapinsirkku, tetioonen, sitäpaitse metsähanhet, hei-
näsorsat, lokit, kuikat ja uikut; jotkut näistä matkustamat wielä ete-
lämmäksi. Kaikkein useimmat hyönteisistä elämiä matfalitttitjamme
talwehtiwat Euroopan eteläisimmissä maissa (45—35°), wieläpä
pohjois-Afriknssakin (35—30°): esim. leppälintu, firoitagfu, useam-
mat fertilt ja lirwiset, wästärätki, kottarainen, wiiriäiuen, ranta-
sipi, tuowit, useammat hriflat ja kurpat; toieläpä rnisrääktä, jout-
fen, pieni kiljuhanhi, useammat sorsat, tiirat ja lokit. Erittäinkin
Egyptissä ne oleffiroat runsain määrin, ja pitkin Niilimirtaa saa-
pumat monet näitä wieraita kauas Nuoiaan ja Sudaniin (20—10°).
Afrikan wähän tunnettuihin sisä-osiin, aina toiselle puolelle päi=
wäutasaajaatin, lentätuät meidän pääskyset, sekä terwcipääsly ja
kurki, Pittiu Afrikan rannikoita tawataau muutamia meidän sir-
riaisiä ja Milloja aina tzywäutoiwouuiemelle asti. Talmiasemil-
laan matklllinuut eiroät kuitenkaan pcfn, waan lentelewät joukot-
tain pitkin maita, wälistä useampaa lajia samassa parwessa.

Made kutee wielä tässäkin tnussa.

7



Maaliskuu 31 päiwäa

i £eSf. 4: 1-7. Matt. 15:21-28.
1 ©. 2 f. Paastossa © 5,40 a^7
2 M. Fanny Helm. 18
8 T. Kunigunda 19
4 K, Adrian © 6,52-5,33 20
5 T. Kllnon 21
6 P. Rudolf 22
7& Perpetua «26,43-5,41 23

Efes. 5: 1-9. Luuk. 11: 14-28.
B©. 3 f. Paastossa ff8,34tT24
9M.40 Marttiraa 25

10 X. Aurora (Koitar) 26
US. VmdicillN O 6,31-5,51 27
12j£. Gregorius (Reko) 28
13P. Niteforus Maal. 1
14!L. Matilda Q 6,22-5,58 2
Gal. 4: 22-31. luh. 6: 1-15.

loj®. P^liMnstosnnnT^Rißto^Z

Muistiinpanoja:
1. Hyyryläisten tawallinen

ylössanomispäiwä taupun-
geissa.

1. Notsch. 1874 l. kork. lunast.
Saman lainan arpomisaika
Maaliskuun alussa.

I. Hyp. konw. l. arw. y. korkl.
lnnast.

5. Toripäiwä Kuopiossa.
5. Torip:wä Lappeenrannassa.
5. Markkinat Torniossa.11. „ Ylitorniossa12. „ Mikkelissä.
12, Toripäiwä Kalajoella.
14. Lähtoplliwä lampuodeilla.
15. §pp. Rotsch. l. kork. lunas-

tetaan.
15.Rauhoitusaika alkaa haah-

kan, tfofurpan, joutsenen, jä-
niksen, metson, metsähanhen,
kottaraisen, kyntölinnun, pel»

Luonnontieteellisiä
Päiwät tulemat pitemmiksi ja sydänpäiwä tuntuwasti lämpi-

mämmäksi; mutta t)Bt omat mielä kylmät, jonkatähden lumelle tu-
lee hankiainen.

Juoksuaika sattuu nyt orawallc, jänikselle, ilmeiselle, kärpälle
ja (pohjois-Suomessa'! ketulle. Hylkeet synnyttämät poikia etelä-
rannikoilla.

Rauhoitetuista metsän-otnksista katso ylempänä 15 p. Maalis-
kuuta.

Setri kuhertaa etelä-Suomessa ja metso alkaa soitimensa usein
tämän luun lopussa. Varikset alkamat myöskin joskus walmistaa
pesäänsä.

Matlllliunut, jotka toitme kuulla omat olelsiueet talmiafemtl=
taan, tääntymät sitteuimin pohjoista kohden; muutamat kulkemat
nopeammin, toiset Mähitellen. Matkalla noudattamat he Mesien ja
maan, rannikoiden, Muorenseljänneiden, laaksojen ja aaMojen keto-
jen asemaa, tutin tapainja ja luontonsa mukaan. Kuljettuansa
matilla olemien maiden kautta tulemat ne meidänkin maahamme.
Ensimmäiset lajit tulemat etelä-Suomeen taljan aikaan, nimittäin
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Martins.W. 1885

16 M. Kauko ©7,17 i. 41
17j£. Kerttu 5:!
18K. Gdward ©6,10-6,8 6!
19 T. Juuso 7
20 P. Jaakkima SetoäJ). tasaus 8'
21& Pentti G 6^l-64.5_9 ;
§eftr.~~9: ii—l6. Sur). 8: 46—59.!
22 2. ss. Paastossa Viktor W
28 M. Aksel $ 7,3 t. 14
24 T. Gabriel (Kaapfto) 12,

if.~7: 10-15.' Luuk."l: 26-32-,
251K. Mar.11m.P.<15,48-6,2518!
26J2. Immanuel (Manu) 14!
27H. Rupert ('©omi) 15!,
;28|g. Altti Q5,39—6,32 16!:
M. 2; 5-11. 1 Kor. 11: 23-29.» ;
29@. Palmusunnuntni Joonas 17
80Vt. Guido © 6,20 t. 185
31%, Amos 19z

Muistiinpanoja:
tokanan, peuran, pyyn, suor-
fan suwun, riekon, suokukon
ja teiren.

Tästä päimastä ei saa käyttää
koiraa muuta kuin karhun,
suden, ilwelsen ja ahman
jahtiin.

16.Suoni. Kirjallisuuden Seu-
ran wuosikotous Helsingissä.

18. Toripäiwä lisalmessa.
19. „

Kurkijoella.
30. Kuunpimeneminen; kuun

noustessa kl. 6,24 i. on V°
kuun pintaa pimennetty ; lop-
puu kl. 7,5» i.

Mlllllisk. lopulla: tzyp. Rotsch.
l. obl. artootaan.

31. Lainmukainen ylössano-
mispäiwll hyyryläisillä kau-
pungeissa.

hawllintoja tässä luussa.
pulmuset koto kuun kuluessa, ja pohjoisemmille smdutlle sen loppu-
puolella. Keskipllikoillll luuta tahi myöhemminkin saapnu etelai-
simftään (Suonteen räkättirastaita joukoittain, koiraspeipponcn (»aa-
rag tulee wiikkoa myöhemmin), leiwoueu ja kottarainen. Nämä
saciwat jo nyt elatuksekseen sieineniä tiepaikoilta, kartanoiden seutu-loilta, yksinäisiltä Palmilta, sekä menneenwuotisista taSmeigta, jotta
pistäwät ylös lumesta.

Lauhkeina totoina jattttu lounais-Suomessa etta ulommat
meienseljät wasta tämän kuun alussa jäätymät; ne saattamat
myöskin auwetll jo tuttu lopussa taikka olla koko taimen sulana,
ja silloin lamataan taalla alli-parwia, feta ensiksi saapuneet haah-
kat, heinäsorsat, joutsenet, koskelot, tukkakoskelot, teltat ja joskus
hanhiakin.

Käpylinnut muniwllt Mälisti jo nyt.
KllsMimllllilma on mieläkin tatmilemossaan, ainoastaan paju-

pensaitten tukanpoimet alkamat paunan paisteessa paisua ja puh-
teetoat Mllltoisitsi niin sanotuiksi „kissoit'si".

9



MhtiKuu 30 päimää

K. Harald «25,27-6,42 20
2 T. Teodosius Maal. _2l

;gtl. 2: 5-11. Luut. 23: 32-43.
3 P. Pitkäperjantai 22
4g. Kaleiwo 5,18-6,50 23

I®D±§:J> B.__gtarf. 16: 18.
s[®. qSääfiätgftäitpS Irene 24

; Tkr. 10: 34-43. Suut 24: 13-35.
"~6;SK. 2 Pllllsillispllinill Wilho 25
7zT. Hippi C 4,22 i, 26
M. Suoma 5,6—7,0 2?
9 T. Otto 28

10P. Hesekiel 29
11 L. Aatso Q 4,57-7,7 30
1 luh. 5: 4-101 luh. 20: 19-31.;
121©. 1. f. Piins. jält. Julius 31
13M. lustinus Huhtik. 1
142;. Kyllikki 2
15>K. ginba#7,31a.Q4,45—7,17.3

Muistiinpanoja:

1. Puoleksi wuodeksi pestatulle
. palkolliselle (kaupungeissa)

> on wiinieistäan tänä päiwä-
[ nä annettatoa päästötirja,

joll'ei isäntä häntä enää tah-
" do pitää paltoetutiegfaau.

° 2. Tähän päiwaän asti kestää
puoleksi wuodeksi pestatun

I palkollisen oikeus pyytää
' päästötodistusta, kun hä-

nen palwelusllitansll päättyy
Toukokuun 1 pahnana.

, Henkikirjoitus toimitetaan
Maaliskuun 15 ja Heinä-
kuun 15 päiwän wälillä.

29. Suomen tiedeseuran wuo-
> sipäiwä.

Luonnontieteellisiä
Jotkin käymät nyt wähemmän kylmiksi. lääpeitteensä heittä-

mät etelä-Suomessa ulommat merenjeljät alkupuolella kuuta, sisem-
mät Jen loppupuolella. Joet (Aura, Nautaa, Porwoonjoki) sekä
Kymi- ia Kokemäenjoki ynnä lammit Ahwenanmaalla aukeamat
useimmiten kolmannella ja neljännellä, setä sisemmät merenlahdet
(niissä Helsingin satamakin) joskus wiimeisellä wiikolla Huhti-
kuuta.

Poikia synnyttää orama; ctelä-Suomessa jänis (hankipojat)
kiehkuraishylje, kettu ja luun lopulla susi; pohjoispuolella maata
ahma. Uroskarhu lähtee laihana pesästään.

Useammilla talmilinnnilla oroat nyt munat etelä-Suomessa,
niinkuin kotkalla, useammilla pöllöillä, käpylinnuilla ja tikoilla.
Teirellä ja metsolla on mielii soitimensa, jälkimäisellä pohjnnpuo-
lella Masta tuun lopulla.

Useimmat mattalinnut saapumat nyt, koska paljastunut maa
tarjoo siemeniä ja hyönteisiä sekä Medet altaMat aueta. Ne jotka
ennen omat alkaneet tulla etelä-Suomeen (katso Helmikuuta), tu-
lemat sinne paikoin wiclälin, ja myöhäisinä Muosina koto Huhti-
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w. 1885 Mprilis.

16 SE. Patrik 4,41-7,19 4
17 P. Eljas 5»
18 L. Walerian 04,36—7,24 6 ! j
1 Piet. 2: 21-25. Inh. 10: 11-16.
19!©. 2 f. *päöf. jäll. Bernhard 7
20 M. Amalia 8
21 SE. Ansclmo 9
22 S. Alina <14,25-7,34H1,0a.10
23 T. Yrjö 11
24 P, Albertina 12 ,
25L. Markus Q 4,16-7,41 18z :
1 Piet. 2: 11-20. 3"l). 16:16-22. :
26 S. 3. s.Hääs. jälleen iiii
27 M. Aale 15'
28 T. Tuure 16!!
29K. Tyko lI4,5-7,51 ©7,54 a. 17
30.SE. Marianna 18z

Muistiinpanoja:
Kewään kuluessa antawat Kan-

sauwalistus-seuran asiamie-
het wuotuisct tilit heidän luo»
naan myytäwinä olewiztll
kirjoista.

Sananlaskuja:

Pidä tallella talossawarawihko
Walpurille; ©ero ewästä
anoo, Urpanuslin uikuttaa.

Mikä Maariana matotta, se
Wllppnna wlllllla.

Kuu kiurusta kesään, puoli
tuitta peippose?ta,wiikkokausi
kiwenwiasta, yksi ftäiwä pääs-
kysestä, wästärätistä ei wä-
heäkä.

hllwllintoja tässä luussa.
kuun kuluessa, sekä saaftuwllt pohjoiseen sen lopussa. Sitäpaitsesaapuu etelä-Suomeen nusia, niinkuin wästäräkki, kurki, kuowit,
isompi taiwaauwuohi melkein koko Huhtikuun ajan; pohjoiseen ne
tulemat loppupuolella sitä; maan etelä-osaan saapuu sitäpaitse luun
loppupuolella uusia: leppälintu, feltaluagtaraffi, kiwitaslu, kyyhky-
nen, Peltolana, lehtokurppa, joskus myöskin pääskyset, rantasipi ja
kalatiira.

Käärmeet matawat esiin; sammakko alkaa Maliin kutunsa;
turska kutee, ja kuun loppupuolella hanti, säynawä ja kuore; hyön-
teiset alkamat lentää, esim. nahtaperhonen, suruwaippa y. m.

Kukkimisen alkaa etelä-Suomessa pähkinäpensas, leppä ja fi=
niwuokot keskituulia; wiimeisellä «Molla alkawat jostus raita,
haapa ja waltowullkto tutkia. Samaan aikaan alkaa Murhaisin
kllurankylmo ja rupee myöskin päimän paistamille rinteille näky-
mään uutta nurmea ja muutaman: ruohojen lehtiä, niinkuin rentu-
kan, mansikan, Moikutlln ja pensasten, esimerkiksi kaimiaismarja-
ja punatjeruttapenjaan. Koimu on mahalalla.
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Toukokuu 81 päiwää

I m
'i P. Wappu Q 3,59 Huhtik. 19 '
2L. Atanasius -7,56] 20

Jaat. It 17-21. luh. 16: 5-15.
8 ©. 4 s. Piiäs. jälleen 21
4 M. Noosa 22
5 T. Aleksandra 23
6 K, Jenny Q 3,46-8,9 24
7!T. Stanislans E 10,23a. 25
BP. ate§ 26
9 IL. Timo (I 3,38-8,16 27

3aaf. It 22-27. luh. 16. 23-33.
10©. Nutoussunn. Aino 28
11 M. Osmo 29
12 T. Lotta 80
18 L. Flora 03,29-8,25 T out. !

%fr. 1: 1-11. Mark. 16:14-20."
14 T. Helatuorstlli 4,5? i. 2
15P. Sofia 3
16L. Ester 3,22-8,82 4

Muistiinpanoja:

1. pappien runosi alfaa.
I. Muuttopäiwci puoleksi wuo-

deksi pestatuilla palkollisilla
(ainoastaan kaupungeissa).

1. Jos asianhaarat niin waa°
tittiat, saa kansakoulujen lu-
kukausi tänä patinana päät-
tyä, ja on opettaja silloin
welwollinen pitämään pien-
ten lasten koulua 15päimään
Kesäkuuta.

1. Äyriäisten (frapujen) rau-
hoitusaika alkaa.

1. Rotsch. 1881 l. M. arw.
1. Walt. pait. I. M. arw.
1. Hot. fafij. l. kork. luna?t.
1. §elf. 1882 l. koik. lunast.
1. tzels. wesij. l. tork. lunast.

'7. Muinaismuistoyhdistyksen
wuosipaiwä.

Luonnontieteellisiä
Useina wuosina lähtee jää etelä-Suomen joista ja wirroista

toaSta Toukokuun ensimmäisellä »viikolla, ja meienlahdista, pienistä
etelä-Suomen järwistä ja Qulunjoesta kahtena ensimmäisenä toiif=
kona. Toisena ja kolmantena miitkona taas etelä-Suomen suu-
remmista järtotStä sekä Kemi- ja Tornionjoesta. Kolmantena ja
neljäntenä wiitkoua Keiteleestä ja SaHatoebegtä, Muonion- ja
Tenojoesta, seka Pohjanlahden pohjoisrannoilta. Toukokuun Mii-
meisinä paitoina aukeaa joskus Oulunjärmi.

SJöföt alfatoat liikkua; jänis muuttuu harmaaksi etelä-Suo-
messa. Ilwes, kärppä, saukko ja susi synnyttämät poikia etelässä,
sekä loppupuolella kuuta pohjoisessa kettu, susi ja peura. Naaras-
karhu poikineen jättää pesänsä.

Pohjois-Suoineen saapuu toielä kahden ensimmäisen wiiton
kuluessa: räkättirastas, wästäräkki, leimonen, luotot, turti ja useim-
mat sorsalinnut; masta nyt tulee sinne leppälintu, teltaruästärätki,
tiwitastu ja tatoi. Eteläpuolelle maata tulemat yhä Mielä muuta-
mat Miime kuun linnut setä uunilintu ja pääskyset; läti aitaa
tukkua, loppupuolella saapumat sitäpaitse kehrääjä, kuhankeittäjä,
tertoapäägfp ja ruisräättä; molemmat Miimemainitut saapumat
pohjoisempaan luun lopussa tahi myöhemminkin.

12



Wajus.w. 1885

I £

r Serent. 6: 16.1 luh. 1:9,10. .
Pi. 86: 15, 16.

171©. 2 Nulouspniw» 5!
18 M. Eero 6
19,T. Emilia 7 ■20 K. Karolina Q 3,13—8,41 8!
21 T. Konstantin $7,25 a. 9!!
22;5. tzemminli 10'23|&_%bia Q 3,6-8,48 1!^
Tlr. 2: 1-13. luh. 14: 28 31.> !
24!5, Heluntaipiiiw» Marit 18!
Ttr. 10: 4-J-47." luh. 8: 16: 21. ;: '

25 Ni. ii Hcluntllipliiwll 13
26:3:. Wilhelmina 14!
,2? K. Veda 2,59-8,56 15!!26,T. Helka 10,11 i. 161
29,5. Qiwll 171
30,2. Vasilius Q 2,53-9,2 18;;
SRo_i)tm_ji: 33-36. luh. 3: 1-15.J
31 S P. Kolm. pijittä Elli 19^

Muistiinpanoja:
11. Haminan haaraosastonwuofijnhla.
18. Fauna et Flora seuran

touofipaitoa.
13. Tulee tawallisesti muutettu

aikataulu käytäntöön wal-
tion rantateillä.

19. Eläinniartkinat Tnrnssa.
20. Vläinmarkk. Kausalassa.
28. Eläinincirkk. Tammisaa-ressa.
31. Kewätluknkansi päättyy yli-

opistossa.
1 31. Lähtöpäiwä hyyryläisillä

kaupungeissa.
Tonkokunssll wiettää Mäntän

hllnrnosllZto wnosipäiwäusä.

Sananlasku:
Koska Urpo turkki päällä,
Silloin kesä paita päällä.^

hawaintojll tässä luussa.
Teili ja metso lopettamat soitimensa sekä alkawat etelä-Suo-messa munia. Waritsilla, tikoilla, rastailla, wästäratillä, kiwitas-

fulla, leiwosella, keltasirtnlla, tiaisella, kyyhkysellä, kuomilla, kur-
jella ja sorsalinnuilla omat munat; masta tunn lopulla mnniwal
leppälintu, teltnwästäräkti, peipponen, kaki, kurpat ja harmaa
hanhi. Pohjoisessa muniwat nyt wasta warhnisimmat kemätliunut.

Sammakot tutemat pohjoisessakin. Ahwen, harjutuha, jäynä-
mä, särki, turska, kuore, lahna ja hauki lutee, ja kuun lopussa
myöstiu salakka. Krapu rauhoitettu.

Etelä-Suomessa alkaa maa Mihertää; kuusi ja petäjä saawat
uusia terttiä; lehtipuut alkawat wihottaa wälistä jo toisesta Mii-
kosta alkaen, ensin tuomi, senjalkeen Pihlaja, toimu, leppä, ja si-
reeni, seka kuun lopussa waahtera, jalawa, raita ja joskus haapa
ja lehmus. Entisten tukkimien kaswien lisäksi tulemat: aikaisem-
min kestikuun jälteen woikukka, rentutta, kaiwillismaijapensas, he-
rutat; kolmantena toiwu, kirsikka, mansitta, leinitto, mustikka;
kuun lopussa tuomi, omenapuu, mesimarja, muurain; miimeifinä
päiwinä ruis purkaa tähtää ja harwoin löytyy joku puolan ja leh-
mllnkielon tukka. Toukokuun teskipaikoilla kylmetään pohjoisessa
laulaa, ja kaitkillllll ohraa, setä pannaan potaattia.

13



ZeläKuu 30 päiwaä

1 M. Nikodemus (Teemu) £ouf.2o !
2£. Wenla 21.
3 2. Wiola 2,48-9,9 22;
4 T. Toiwo 231
5 P. Bonifacius 24':
6 2. Kustaa 2,44-9,18 25]

I luh. 4:16- 21. Luuk. 16: 19— '

7 S 1 f. Kolm. ))ättt)ä§tB 261■8 M. Salomo 27
9 T. Primus 28 !,

10 S?. Impi 2,41-9,18 29 '■'II T. Barnablls 30
12$. Esko 31 h
13L. @bla 0 2,89-9,22 Kesät. 1'

1 1uh. 3: 13-18. Luuk. 14: 16-24/.
14S. 2s. Kolmin. P. Eelis 2^
15 M. Wietti 8l

Muistiinpanoja:

1. Hyyryläisten wuosi alkaa.
1. Useanlaatuiset palowakuu-

tuksct uudistettawllt.
I. Koiillshaahtlln rauhoitus-aika loppuu.
4. Elllinmllittiullt Länkipoh-

jassa.
5. Kustautlljllyhtiön wuosiko-

kous HelsingiZsa.
9. Vläinmarktinat Alaan Toi-

jalassa.
11. Lähetysseuran wuosijuhln

unetetaan tämän kuun toise-
na teskiwiikkona Helsingissä.

15. Kewatlukukausi päättyy
kouluissa.

Luonnontieteellisiä
Jäät lähtewät alkupuolella kuuta (joskus Oulunjärwcstä),

Kuusamojärwestä ja Kitkajärwesta, wäliin myöskin Inarijärwestä,useamnnu kuitenkin wasta luun lopulla.
Orawll ja jänis synnyttämät uudestaan (lehtipojat) eteläpuo-

lella; viimemainittu ja peura wasta nyt pohjoisessa.
Pohjois-Suomeen saapuwat nöt roagta säännöllisesti tenua»

päästy, usein myöskin muut päästyt setä täti ja useimmat wiimekuussa mainitut linnut.
Lentoon tytenewitsi tulemat etelä-Suomessa kottaraisen pojat,

scnjälkecn waritsen ja rastaan, joka sitte pesii uudestaan. Linnun-
laulu on wirkeimmillllän. Muniminen ja hautominen yhä kestää
niillä, jotka alkoiwat ien Toukokuun lopulla; ne maalinnut, jotka
silloin wasta saapuiwllt, muniwat nyt, niinkuin uunilintu (katso
Toukokuuta) - ruisrääkkä, sekä sitäpaitse kalatiirat, lokit ja for-
sanfukuisct linnut. Pohjoisessa muniwat useimmat lintulajit, niissä
tunturihaukka, tilhi, pulmunen ja lapinsirkku y. m. Koiiashaahkaasaa ampua 2 päiwästä Kesäkuuta.

Sammakon poikia on wesilatäköissä. Salakka, särki ja turska,
kutewat wielä, lahna, alinen, hauki, harjus, kuha ja fortea toto

14



Junms.to. 1885

16 T. Justina 4
17K. Urho 2,87-9,24 5
18 T. Tapio (Leontius) 6
19 P. Siiri i 3,28 i. 7
2M. Florentiu 2,37-9,25 8
1 Piet. 5: 6-11. Suu!. 15:1-10.
21>S. 3s. Kolm. p, Albanus"9
222».«Paulina 10
23,3:. Aadolf (Aatto) 11

Es. AO: 1-8. Suut. 1: 57-80.
24«. luh. Kast. jättää 12
25'ST. Taawctti [©2,38-9,26 13
26 P. Jeremias (lermo) [Q2,4014
27 L. Onerwa —9,25 © 0,58 i. 15
Room. 8: 18-23. Suut. 6: 36-42.
28874 s. Kolm. V.

" ~SeiTl6
29 M. Pietari 17,
30,21. MartillliZ (Päiwiö) 18,

Muistiinpanoja.
15. Mopiston kirjasto sulje-

taan kuukaudeksi.
19. Toriftäiwä Lowiisassa.
20. Kewätlukukcmsi päättyy

tansllklluluissll ja scmiiillll-
reigfa.

30. Toriftäiwä PorwooZsa.

(gananlagfuja:

Käki kukkuu: halloiksi haukeen,
leiuoksi lehteen, wiljawuo-
detsi warpnun.

Itä kesän istuttaa, länsituuli
lämmittää.

hllwaintojll tässä kuussa.
kuukauden; lohi alkaa nousta uurtoihin. Hyönteiset oroat täydessä
elossa, warsintin muurahaiset, ja hyttyset käywät etelä-Suomessakiusallisiksi.

Lehti puhkee etelässä wielä haapaan ja lehmukseen; pohjoisessa
alkamat nurmikot ja lehtimetsät wihaunoida masta nyt kuun alku-
puolella. Potaatit kohoowat kaikkialla taimelle; ftellama wihertää.

Wielä kukkimat etelä-Suomessa alkupuolella kuuta, ja useim-
mat pohjoisessa masto, muutamia Miikkoja myöhemmin: mesimarja
muurain, mansitta, tuomi, mustikka, lehmantielo setä omenapuu
ja kirsikkapuu. Pohjoisessa kuttiwat nyt myöskin rentukka ja moi-
kulta. Etelämpänä alkamat tuttia pihlaja, sireeni, kumina, koiran-
putti, leinikto, puola ja puna-apila. Kuusi ja petäjä kukkimat, ka-
taja pölyää. Kuun loppupuolella tukkimat: harakankello, elokannokki,
orjauruufu, watukta, jotka kuitenkin pohjoisempana alkamat masta
wiimeisellä unikolla. Ruis purkaa tähkää keskituulta alkaen poh-
jois-Suomessa, mutia tutkii jo etelässä.

Voikukalla on jo etelä-Suomessa siemen tuleentunut; joskus
saadaan jo luhannukseu jätteen kypsiä mansikoita.

15



Heinäkuu 31 päiwää

« H'l K. Aaro 2,44-9,28 Kesät. 191
_ T. Marian etsikko »aitoa 20
3 P. Anlltoliuß 21
4L. Utta ©2,47-9,20 22

!

1 Piet. 3: 8-15. Luut. 5: 1-11.

pl <p£TT23;
6 M. Esaias (Esa) 24
7£, Klaus 25
8 S. Siitän Q 2,53-9,16 26
9:£. Lyyli 27

10.P. Kcmutus (Solmu) 28
11K. Eleonoora Q 2,58—9,12 29
Roum. 6: 3-11. Matt. 5: 20-26.
_____________

_____

13 M. Joel Heinät. 1
14T. Alisa 2
15P. Apost. jak. 0 3,5-9,5 3

Muistiinpanoja :

Heinäkuun alussa Rotsch. 1863
l. obl. arw.

1. Rotsch. 1863 kork. limasi.
2. Oulun k. l. obl. arwotlllln.
2. Markkinat Sortawalassa.
14. Joutsenen, naarashaah-

fan, metsähanhen, kyutölin-
niin, kaikkien snorsalajien,
isoknrpan ja suokukon rau-
hoitusaika loppuu.

15. Äyriäisten rauhoitusaika
loppuu.

15. Luwalliseen metsästykseensaa käyttää koiraa järwien
rannoilla ynnä wesiperäisillä
mailla.

15. Iliopiston kirjasto awa-
taan.

Luonnontieteellisiä
Sydänkesä; lämpimin loppupuolella kun mätäkuu alkaa.
Useimpia imettämäisia feuraatoat kewäiset pojat.
Muutamat linnut hautomat mielii, Marsinkin pohjoisessa tahi

muniwat uudestllllu, mutta useimmilla on nyt pienet pojat hoidet-
tllwnnci, jonka tähden linnunlaulukin Mnitenee; täti lakkaa kuttu-
masta „tun näkee ensimmäisen heinäsuowan", nimittäin etelä-Suo-messa alkupuolella, pohjoisessa loppupuolella, ja ruisrääktä »vaike-
nee etelä-osissa lopulla luuta.

Lentoon kylenewät pojat on monella linnulla jo Heinäkuun
keskipalkoilta alkaen. Muntamaiu lintujen rauhoitusajat loppumi-
sesta katso ylempänä. Kesäputuun, naaraan purnun kaltaiseen,
pukeutumat (alli jo Touko- Kesäkuussa) koiras- tukkakoskelo, -kos-
elo, -haahka, -sorsat ja -sotkat; näiden, ynnä hanhien faftfulat pu-

toamat sulkasadossa kaikki yht'aikaa, niin ettetrottt ne moi lentää,
että niitä Moidacin helposti metsästää koiralla. Uikut altawat
Mäihillä pukua kuun lopussa.

Sammakon pojat saamat jalat ja lähtcwat maalle. Haili ku-
tee toto kesän. Heinäsirkkoja alkaa näkyä; sääsket käymät tiusalli-

16



Julius.W. 1885

cl g
ts n
16 T. Reinhold (Keino) 4
17 P. Aleksi [© 3,11 5
18L. Fredrik fgjiettu) 9,0 6!
2 Piet. 1: 16-18. Matt. 17:1-8.!
19 S. 7s. Kolm. P. H 2,0 a. 7
20 M. Margareta (Marke) 8,
21>T. Sanna 9
22iK. SKatieena 8,19-8,51 10
28 T. Olga 11!
24D. Kristina (Kiisti) 12
25|fi. Jaakko © 3,26-8,45 18

1 Piet. 2: 21; Gbr. 12: 11—13. :
33). 148: 10.

n „ -
»
„ * m ~ ~'A It* f 1
9Sl^«6 Va, «'a Martta 14

«° W' If Unikekoa G 4,3 a. 1o
I™ s* ltio- .i, n JS
S„ Sr • !?] ( -uott -) 1 /

130 2;. Erutkll 18
i3i[3B. Helena (Heli) 19

Muistiinpanoja:
22. Marraskuussa poismuut-

totoa palkollinen saa tästä
päiwästä alkaen (Syyskuun

t
P o^gt°JJa) TOtää pm"

23. Mätätmi alkaa.
Jos suostuntawcron alainen

kuolee ennen tämän kuunens. päiwää, ei hänen pno-
lesta tartuitte weroa snorit-
taa.

Sananlaskuja:
_ ~ „

, ~, ~Kun otran hiukset näkymät,
warta silloin miikatteesi.

zzynii silloin pcipnja tulee, kun
pnpumllll on Marken paiwa-
na' marjametsän toäärti

hawllintoja tassit luussa.
siksi pohjoisessa. Hrapu muuttaa kuorta, ja fen rauhoitusaika lop-
puu 15 p. Heinäkuuta.

Pohjoisessa tutkimat toietä kataja, pihlaja ja puola, mutta uyt
wasta alkamat clokannokki, harakankello, orjanrnnsn ja ruis. Kokomaassa kukkimat upukta, lumme, ja runsaasti päimäntnkka, tär-
sämö, toatuffa, puna=apila ja anaeiwo. Etelässä alkaa heinanniitto
tällä kuulla; aura ja ohra purkamat tähkää; perunat ja petfatoa
kukkimat; pohjoisessa tapahtuu taitki tämä Masta kuun keskipal-
koilla. Wasta tunn lopulla tahi Mielä myöhemniin altamat etelä-
Snomessa tancrma ja lehmus kukkia.

Lounais-Suomessa ttipsymät Marhaisimmat (mansikat ja) mus-
tikat kuun alussa, ja herukat fen testipaikoilla, mutta runsaammin
ja maan sisä-osissa tapahtuu se Masta paria miiktoa myöhemmin,
samoin myöskin mesimarja, muurain ja kumma alkamat kolman-
tena wiikkona kypsyä. Kuun lopussa saadaan etelä-Suomessa en-
simmäiset typset tllimiaismarjat, matukat ja kirsikat, runsaammin
Masta ensi kuuhun tultaessa. Kuun loputta alkamat tuomenmarjat
musteta ja ruista Moidaan joinaiuina touofina leikata, mutta tamal-
lisesti ja Marsinkin pohjoisessa sitä tehdään Masta myöhemmin.
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Elokuu 31 päiwaä

« ! ?^

'M Piet, wllnl. Heinät. 20

1 Kor. 10: 6-18. Lnuk. 16: 1-9.
25.9 s. Softn. V.03,42-8,29121

Maria C 11,85t. 22
4!T. Aristarkus (Tartti) 23
5 f. Salme 8,51-8,18 24
6 T. SikZtuZ 25!
7,P. Lahja (Dllnatus) 26
8:& Kyriatus Q3,58-8.10 27,

I Kor. 12: 2—ll. Lnnl. 19: 41-47.
9 S. 10 f. Kolm. fl.ltomamtg 28

,0 M.Lauri 1,51i. 29
II T. Sanna 80 !
12 S. Klaara 0 4,9-7,59 81
18T. tziftpolytus

~

Elok. l!
14 P. Eusebins 2'
15 L. Illlk. Mar. p. Q 4,15-7,51 8

Muistiinpanoja:

1. Sot. lahj. l. obl. (irto.

1. Walt. pait. l. sarjat cirto.

I. Rotsch. 1881 l. kork. luu.

9. Rauhoitusaika loppuu nii-
denkin hyödyllisten otusten
suhtccu, joidenka ampuini-
nen ei intetä wiimc kuussa
ollut sallittu (paitsi pelto-
pyyn).

9. Metsästys koirilla toapaa.

11. Tähän aikaan nähdään
runsaasti lentotähtiä.

Luonnontieteellisiä
Kesän lämpimin aita, „mätäkun", kestää suurimman osan tätä

kuukautta; yöt pimenevät.
Jänis synnyttää etelä-Snomessa kolmannen ja pohjoisempana

toisen kerran poikia. Karhnn jnolsu-aitn on kahdenpuolen kuun
loppua.

9 p. Elokuussa loppuu peuran, jäniksen, metson, teiren, pyyn,
metsäkanan, peltokanan ja kottaraisen rauhoitus-aika, koska naiden
pojat jo omat waurciita. Kaikkein mnidentin lintujen pojat kykene-
roat lentoon. Wcirikset kokoontnwat parwiin ja alkamat kierrellä.
Matkalinuut taas lentelevät yhä pitempiä mattoja pesimispaikan
ympärillä ja yhtymät paikoittain suuriin parroiin, esim. pääskyset
luun loppupuolella. Pohjoisesta laljteroät monet linnut; osa sem-
moisia pohjoisia etujoukkoja, esim. sirriäisiä ja peltokanoja kulkee jo
tällä kuulla etelä-Suomen kautta, ja näitä seuraamat kohta suu-
remmat parwet samoja lajia. Nyt alkamat myöskin etelämpänä
pesineet häwitä; esim. Ruisrääkkä niin ettei fett lähtöä ensinkään
huomata, terwllpääsky ja tuhcmkeittäjä kolmantena wiikkona, lep-
pälintu, kiwitllstu, rantasipi, kurpat, tuowit ja kurki jotenkin usein
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Augustns.w. 1885

fp m~
? 1 Kor. 15: 1-10. Luut. 18:

"

9—l4. !
16S. 11 s. Kolm, p. Brynolf i'
17M.Werner H 3,27 i. 5
18!S;. Armas 6 ;
19;t. Mauno 4,25-7,40 7 :
20 T Samuli 8
21 P. Maito (StnaBtafhlB) 9
22 L. Stoar Q 4,32-7,31 10
2 Kor. 3: 4-18. Mark. 7: 81—37.
235. 12 s. K»tm. V- 11 '
24 M. Pärttyli 12
25 T. «owiisa © 7,5 i. lä
26;5. Ilmo 4,42-7,19 14
27 T. Lemmitty 15
28 P. Tauno 4,49—7,11 16
29 L. gol;, Kast, f. leitt. 17!
Gal. 3: 16-22. £uuf, 10: 23-37.
30®. 13 s. K»lm. p. Eemil 18
81 M. Arwi (Arwo) 19

MuiZtnnPlluojll:

20. Syyslukukausi alfaa kan-
sllkouluttaja semiuaareissa.24. Mätäkuu loppuu.

31. Peltopyyn rauhoitusaikaloppuu.

Sananlaskuja:

Joka taajaan kylwää, se laa-
laon leikkaa.

Halla hiljan kylwäneelle, nälkä
siemenen syöneelle.

Zewlltsateet kaswattaa, syyssa-
teet kadottaa.

Kun on puola ftuolitypsä, niin
on pelto lokokypsll.

hllwaintoja tässä luussa.
neljäntenä wnkkona, pääskyset useasti luun wiimmeisina päiwinä.
Tiirat ja muut roefilinuut kokoontumat suuremmille »vesille ja ran-
nikoille, joihin ne roielä jäämät.

Bauerina alkaa monin paikoin Masta tässä kuussa tukkia,
Marsinkin pohjoisessa ja nyt tukkimat runsaasti piigfu, ohdakkeet ja
maitiainen.

Kaikenlaiset hedelmät omat nyt tuleentuneet. Mansikat ja
mustikat tulemat etelä-Suomessa pian ylen kypsiksi; melkein kaikki
muutkin marjat omat täysin typset pohjoisessakin, miimeisetsi puo-
latkin alkamat malmistua. Pihlajanmarjat ja kiulakat punehtu-
roat. Omena kypsyy loppupuolella kuuta tahi myöhemmin. Ruista
leikataan kaikkialla etelä-Suomessa kolmena ensimmäisenä, pohjoi-sessa kahtena miimeisenä miiktona; rukiin fplroö tehdään pohjoi-
sessa kuun alkupuolella, etelässä molempina keskimmäisinä Miikkoina,
sateisina muosina mpöfjenee tplroö usein. Kauraa ja ohraa leikataan
loppupuolella, pohjoisessa miimeisenä wnkkona. Sieniä tasmaa
runsaasti sadekesinä, ja kootaan paikoittain ruota-aineeksi.
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Syyskuu 30 päiwää

3 W

'l T. Aku (2ligtbtu§) Elol. 20
2 K. Justus 4,58-6,59 21
8 T. (Serafina (Sere)^T 6,ss a. 22;
4 P. Mooses 23
5,2. Nudoksus Q 5,6-6,50 24

(Sai. 5: 16-24. Luuk. 17: 11-19.
6@. 14 f. (Safari 25
vM.Neqiull 'ii.
BT. Mar. synt. p, 0 10,23 i. 27
91. Gwert © 5,15-6,37 28
10,3:. Teodaro 39
11!P. Aleksanteri 30
121& Tiila (2 5,22-6,28 31

Gal. 5: 25-6: 10. Matt. 6: 24-34.
13 @7TS s. ftolm.ir. Syysk. 1
14 M. lida 2
151%. Nitetas 3^

Muistiinpanoja:
Rotsch. 1874 l. M. arto. tä-

män kuun atugfa.
1. Rotsch. 1874 l. kork. fanast.
1. tzyp. konw. I. arw. ja kork.

lunagt.
1. Syyslukukausi alkaa yli-

opiltllssll ja kouluissa.
1. (Minni. Kiuruwedellä.
2. Elämin. Rantsilllssll.
8. Markkinat Tampereetta.
8. Wiimeinen päiwä, jolloin

palkollinen saa pyytää pääs-
tötodistusta isännältä. Sa-
moin wiimeinen päimä, jona
isäntä on oikeutettu anta-
maan päästotirjllll palkolli-
selle, jota hän ei aio pitää
seuraamana wuouna.

15. (Mmm. Pieksämäellä ja
Pidisjärwellä.

16. Elämin, Mouhijärwen tzäi-
jössä.

Luonnontieteellisiä
Syksy on käsissä ja yöt käywät kylmemmiksi.
OraMalla on wälisti tanskin pojat. Karhun juoksuaika lop-

puu ja peuran alfaa. Peltohiiret kokoontumat suomien alle ja
myöhempänä aittoihin.

Nyt matkustamat pois useimmat hyönteisistä elämät linnut,
ja kuun lopulta myöskin siemenistä elämät, aifaifinimiti pohjoi-
sesta, joSta myöskin mesilinnut lähtemät liitteelle. Etelä-Suomesta,
lähtee tottllilliuen, timitastn ja leppälintu tawcilliscsti ennen keski-
kuuta; pääskyset, kehrääjä, käki ja uunilintu noin kolmannen miiton
loppuun; keltllMästarätki, leiwonen ja useimmiten peipponen loppu-
puolella kuuta. Useimmat kahlaajat lähtemät melkein pitkin koko
tuitta; uäkyminuniit siinä suhteessa omat kurjet, jotta kulmassa
lentäroät suoraan etelään päin. Myöskin kaikenlaiset sorsalinnut,
lähtemät yleisesti, mutta eimät kaikkialta pois, Maan jäämät pai-
koin mielä tämän kuun ajaksi, Marsinkin etelärannikolle; »varhaisim-
min näistä matkustamat hanhet, miimeisetsi (usein eimät olien»
kaan tämän tuun kuluessa) lähtemät joutsenet liitteelle. Warik-
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eptember.W. 1885

B, "i!

16K. Mielikki 5,31-6,16 41'
17T. Elisabet K 7,55 a.] 5^
18P. Tyyne (Metodius) 6
19!L. Fredrika 05,39-6,7 7
Ofes. 3: 13-21. Luut. 7: 11-17.^
20 S. IL s. K°lmp7p. Augusta^'
21 M. Matti 9 !
22 T. Maurits syyspäiw.tasaus 10'
23K. Tekla 5,48-5,55 11
24 T. Gerhard 9,85 12'
255. KleofaZ (SuHertOD) 13
26 L. Kyprianus Q -5,46 14;

Es. 4: 1-6. Suu!. 14: 1-11. 1,

27sS. '28>M. Leonard 16-
29 T. Mikko 1?!!
30K. Hieronymus (-) 6,5-5,83 18'

Muistiinpanoja:
16. Markkinat Turussa.
16. Toripaiwä Kuopiossa.
17. Markkinat Kemissä.
17. Toripaiwä Himangassa.
18. Toripaiwä Kalajoella.
18. Elämin. Länkipohjassa.
18. „ Sysmässä.
21. „ Kausalassa.
22. „ Alaan Toijalassa.
22. „ Iywäskylässä.
22. Markk. Lappeenrannassa.
23. Toripaiwä Mikkelissä.
24. Elainm. Leppäwirroilla.
24. Markk. Hämeenlinnassa,

Käkisalmella, Mcirianhami-
nassll, Oulussa, Raumalla.

28. ÖM). Rotsch. l. obl. arw.
29. Glainm. Tammisaarella.
29. Nläinm. Huittisten Lautta-

kylässä.

hllwcmitoja tässä kuussa.
set ja rastaat kiertelewät portaittain. Turkinpyytä saa pyytää tä-
män kuun alusta aina keskelle Marraskuuta.

Kypsiä puolojll on runsaasti, myöskin pähkinät owat nyt »val-
miit, ja pohjoisessa nyt wasta tuomen marjat kypsywat. Kewät
toukojen torjuu lopetetaan kuun alkupuolella.

Lehti kellastuu pensaissa ja puissa, erittäinkin loivempien hal-
lojen jälkeen, warhllimmin pohjoisessa, ja karisee siellä waiwais-
koiwustn; etelässäkin alkaa lehti karista paatsaimesta, tuomesta,
roaaf)teragta, loimusta ja pähkinäpuusta; muista lehtipuista, niin-
kuin Ijaaroagta, lepästä ja marjapensaista suuremmassa määrässäwasta ensi kuussa.

Kirjllwissll lehdiköissä kuihtuneet lehdet alkamat peittää ketoa,
ja myöskin hawumetsissä todistamat kellastuneet, kuiwat sananja-
lat syksyn yhä tarttumaa woimaa.

Sieniä saadaan, kunnes halla sattun.
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FoKaKuu 31 päiwää
i 2

S, *

1 T. RemilliuZ Syysk. 19 !
2 P. Ludwlt E 1,9 i. 20':3£ Ewald Q 6,12-5.21 21

Ilm.r. 12- 7-12. Matt. 18: 1-11. ;
~4|@. Milkelsilplliwii SJranS '22 !

5 M. Hilja 23 :
6 T. Bruno 21 !
7K. Birgitta (I 6,22-5,12 25;
8 3;. Säteri (Inko) G 9,11 a. 26 1!
9». 31» 27i

10L. Josefina Q 6,80-5,3 28!
Ps. 147: 1. Ps. 96: 4-6. Hau. 3:

18-19.
1l!S. 4Rnköuspäiwä Probus 29 ;
12M.Walfrid 30!
13 T. Teofilus (Teppo) Lokat 1
14 K. KlllikZtus 6,40-4,51 2i
15!%. Heta 3,

Muistiinpanoja:

1. Markkinat Helsingissä.
1. „ Nupurissa.
1. Maikt. Heinolassa.
2. Eläinmartkiuat Tnrussa.U. Martk. Pormoossa.
8. „ Raahessa.
8. „ Uudessa kaupuug.
8. „ Lowiisassa.
8. „ Tammisaaressa.
14. Toripäiw. Sawonlinnassa.
15 Markkinat Haminassa.
Ote plllkkaussällnnöstä:

Isännän pitää palkolliselle,
kun se pattoelnfjegta lähtee,
antaa päästötirja, joka totuu-
den ja oikeuden mukaan st-

Luonnontieteellisiä
Nht jäätywät taaskin keskikuulta lähtien suwautopaiknt Tor-

nion-, Muonion- ja Kemijoesta, wiimeisellä rottfolta myöskin Te-
nojoessa; warhaisina muosina kuun lopulla myöskin maan pienem-
mät järwet ja Pohjanlahden pohjoisimmat rannikot.

Karhn menee pesäänsä, ja yököt nutkuwat talwi-uneen; peuralla
on jnotsnaika; hiiret tekewät koko syksyn wahintoa wilja-aitoissa ja
pelloilla.

Ne matklllintujen lajit, jotka wiime kuussa omat alkaneet
muuttomatkansa, katoamat nyt kokonaan, niinkuin: peipponen (muu-
tamilia poikkeuksilla), rantasipi, tuomi ja tiira ensimmäisenä »viik-
kona, rastaat, leiwo ja wästäräkti kolmantena, ja kurjet koko kuun
aikana. Hanhet, joutsenet, kaikki sorsalinnut, sotkat ja koskelo sekä
tukkakoskelo jättämät etelä-Suomenkin, paitse muutamia jälteen
jääneitä kappaleita. Pulmusia saapuu pohjoisesta etelä-Suomeen,
samoin myöskin urpiaisia matkalla etelään päin; ttlf)it tulemat
suurissa parroissa ja syömät pihlajan marjoja. Punatulkkuja ja
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w. 1885 Gctoder.

H
16$. Gallus 3.1 n. 4
17L. Hellin O 6,47-4,43 5
Ef. 5: 15-21. Matt. 22: 2-14.
18©."~2Ö s. K»lm. p" Luukas "6
19 M. Uljas 7
20 T. Kasper 8
21 K. Ursula 6,57-4,31 9
22 T. Waito (Sewerus) 10
23 P. Sewerin © 11,2 i. 11
24:£. Gwergistus Q 7,4-4,23 12
@f. 6: 10-18. luh. 4: 46-53.

25;©. 2l"s7Kolm. p. Hilda 13
26 M. Amanda 14
!27,T. Saima 15
MK. Simonludas<l7,ls-4,1216 '
!29 T. Lillntkll 17
30 P. Gustawa C 7,38 t. 18,!!81«. Artnr (Arto) Q7,23-4,4 19,

Muistiinpanoja:

sältää: 1) palkollisen nimen,
2) palmelusajan päästökir-
jan antajan luona, 3) miten
palkollinen on itsensä käyt-
tämn ja palwelutsensa toi-
mittanut, 4) ajan, miltä pal-
kollinen on wapaa toiseen
palweluksceli rupeamaan, 5)
päästökirjan wuosi- ja päi-
wäluwun, 6) isännän oma-
tätisen nimitirjoitnksen, taik-
ka hänen puumerkkinsä ia
kirjcintetijän nimen.

SllUllnlaZkuja:
Mikkelistä ämmät pirttiin,

nauriit kuoppaan.
Kowundeksi lumi lehteen.

havaintoja tässä kuussa.
pllkastiaisia tulee pakkasella kartanoiden läheisyyteen. Teiret yhty-
mät parwiiu.

Siika, muikku ja lohi kutemat. Käärmeet ja sammakot meucwät
talwiiuajoihiusa. Krawulla du tutuaika ja naaras laskee wähän sen-
jälkeen mätiä, jota se fuljettaa purstonsa alla, kunnes pojat tule-
mat ilmi.

Lehdet karisemat täyttä wauhtia. Alkukuulla karistaa wai-
waiskoiwu lehleusä etelässäkin; kolmanteen »viikkoon mennessä rai-
ta, tuomi, koiwu, pihlaja, marjapensaat ja leppä paljastumat, ja
useammat ruohot häwiäwät; kuun lopulla lehmus, sireeni, tammi,
omena- ja kirsikkapuu, orjanruusupensas, ja melkein kaikki mnutkin
moniwuotiset [efjtitasroit otoat kadottaneet lehtensä. Kuusen kämpissä
otoat siemenet tuleentuneet ja talwipaktllsen tullessa kootaan myös-
kin petäjän siemenet; oramat ja käpylinnut elämät niistä koko tal-
men. Perunat nostetaan.
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Marraskuu 30 päiwää

I p

Sim. r. 7: 2-12. Matt. 5: 1-12.!
18. Pyh7niicst. Lötllk^M
2 M. Topias 21:
3 X. Erland 22
4 : St. Hertta O 7,34-8,53 23
5'T. Malnkias 24-
6158. Kustaa Aadolf ©10,43 i. 25 :
7|£. Nnsselbert Q 7,41-3,46 26!

Fil. 3: 17-4: 3. Matt. 22:15-22.:
"8!@723~ s. KölmT^, «ini list» 27,

9 M. Teodor (Teuwo) 28
10X. Martti Lutherus 29
11 K. Martti Pispa Q 7,51 30):
12 X. Konrad 3,361 31'
18 P. Kristian Marrast. 1 >
14L. tzypatius (Hilppa) $11,3912 1
Kor. 1: 9-12. Matt. 9: 18-26. ]
15!@^Cf.a"almJg^7)5^3^93:i

Muistiinpanoja:
°l. Palkollisten nmuttoaikll.
1. Rotsch. 1881 l. obl. arto.
1. Walt. palt. I. obl. mim. arw.
1. Kot, ta&i. l. kork. lunast.
1. Hels. wesij. l. förf. luu.
1. Hels. 1882 l. kort. liuiagt.
1. Rautatien kultn-ohje tawal-

lisesti muutetaan.
9. Historiallisen seuran wuosi-paiwä.
13. Lentotllhtiii tawallistarun-

saammin näkymissä.
14. Peltopyyn ranhoitusllikll

alfaa.
Jos palkollinen muuttaa toi-

sesta seurakunnasta, niin
antakoon kohta muuttokir-
jansa isännälle, jonka wii°

Luonnontieteellisiä
Aurinko et cnään kuun lopussa nouse pohjoisimmassa Lapissa.

Lumi peittää pohjois-Suomen.

Tämän kuun kuluessa jäätymät Mähitelleu laitti pienemmät
järmet, sitte Tornion- ja Kemijoki, Inarijärmi, Knnsamojärmi,
Kallawesi, Päijänne, NäsijärMi ja muut isot sisämaan järmet setä
Pohjanlahden rannikot. Loppupuolella kuuta (ja Mielä myöhem-
minkin) jäätymät Onlun-, Kokemäen- ja Kymijoki, etelä-Suomen
joet, Oulunjärmi, Saima ja joskus Suomenlahden jifimmät lah-
betteet, niissä Helsingin satama.

Kun mäyrällä on ollut juoksuaika, menee se pesäänsä tainnok-
siin. Karhu kierretään pesässään ensimmäisen lumen aikana. Peura
alkaa retkeillä laumoissa. Jänis muuttuu walkoiseksi, orawa har-
maaksi.

Paitse yksinäisiä jälteen jääneitä mattalintuja omat ainoastaan
täällä tlllwehtiwllt lajit, tiaiset, hippiäinen, närhit, punatulkku ja
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w. 1885 November.

l&m. Aarne (Edmund) 4z
17T. Eino 5:
18K. Mllksimus 5)8,9-3,21 6j
19 2. Elsa 7,
20 P. Hjalmar 81
ia&JJuotoi _

OJU7-3,15_9
2 Tess. 1:3-10. Matt. 25:31-46.»
22 U Tuokiosmm."O 11,19 ai" 10
23 M.Klemens 11!
24 T. S?ri§togonuB 12
25K. Katariina ©8,26-3,8 13
26!T. Dagmar 14
27;f. Vitalis 15:
28!8._@ten 8,33-3,8 16;.
Room. 13:11-14. Matt. 21:1-9.
29 S. Is. AdweNi sP7"ä7T7|i
80 M. Antero 18^

Muistiinpanoja:

i nitistään 14 päiwllssä tulee
antaa sen kirkkoherralle.
Sananlaskuja:

Simo siltoja tekee, Martti!
maata wahwistaapi, Antti
aisoja panee, Nikolaus ni-
woopi kiinni.

Jouluna jollaki, leirinä kellä-
li, kuten pääty pääsiäisnä.

Ottaisin minäkin orjan, pitäi-
sin minäkin piian, kun se
syömättä eläisi, tarkenisi
wllllttehitta.

hawllintoja tässä luussn.
tikat kiertclewät metsissä, feltaftrfht teillä ja kylien tienoilla, joissa
mnöskin toartffet, harakat ja kartanoiden lähistössä, kotiwarpusct
oleskelemat. Muuten wetäwät tähän aitaan metsäliunut ja jotkut
petolinnut, esim. puurtaja, enimmin huomiota puoleensa. Tnrkiu-
pyy on taas rcmhotettu tämän fiiun 15 p. alkaen. Koskikara tu-
lee etelä-Suomen kostiin.

Muikulla on tntullika; lohi ja siika kutemat myöskin.
Niityt, ahot ja muut nurmet omat kadottaneet Mihrean pu-

kunsa; ainoastaan syksywiljojen oraat muistuttamat kesän ajan
wihantoci.

Kaikki lehtimetsät ja pensaat omat paljaat, ainoastaan l)amu=
metsä on Mihreä; maan peittämät siellä joko lakastuneet lehdet ja lakas-
tumattomat marpukasmit, niinkuin puola, tanermat, talmitit p. m.
seka liekokllswit ja sammaleet, kunnes mähitellen lumimaippa las-
keksen ja peittää kaikki.
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lonluKnu 31 päiwää

1;£. Walio Marrast. 19,
2K. SSeata (18,42- 2,57 20,,
3 T. Sefanias 21™
4:38. Kyllikki 22'!'5% Selma Q 8,47-2.54 23;: ,

Room. 15: 4-18. Luu!. 21: 25-36.1:
6!S, 2 f. Adweut. ® 2,57T." 24]
7 SÖI. STflatort 25! :
8!T. «Maria 26;
9K. Anna 8,54-2,51 2?«

10T. Judit 28:
11 P. Taneli 29:::
12 L. Adalbert (I 8,59-2,50 30 !
1 K°r. 4: 1-5. Matt. 11: 2-10.'
IW. 3 f. Adwent. Lucia loulTl-.
14M.Isidorus HB,2i. 2 ■15 T. (Stitoo (3retieu§) 3!

|I6;S. SatfaruS Q 9,3-2,49 41
!l7jT. Sflitatiug 5^

l Mxistnnpllnoja:
2, Uusi ftrffotouoft alkaa.
2. Toripäiwä Kajaanissa.
9. „ Korpiselässä.
9. Markkinat Kolarissa.
15. Syyslukukausi päättyy yli-

opistossa.
15. Toripäiwä Nurmeksessa.
16. „ lisalmella.
16. McuMnat Kittilässä.
17. Toripäiwä Joensuussa.
20. Syyslukukausi päättyy kan-

sakouluttllja-seminllllieissa ja
kouluissa.

21. (Tuomaanpäiwä). Ennen
täta päiwää pitää lampuo-
din, Umotta ennenkuin wuok°

Luonnontieteellisiä
Joulun aikana ei aurinko enää nouse Aawasaksalla ja 3ioroa=

nicmcssä.
SSietä jäätymät myöhäisinä tmi ofina jotkut osat pohjoisia ja

eteläisiä wirtoja ja jotta, järwiä, setä Saima, Pohjanlahti ulom-
pana rannikolta, Suomenlahden pienemmät poukamat ja fifemmät
seljat, joskus myöskin ulommat setä Laatokka. Sulaksi jäämät sil-
oin ainoastaan lähteet, kosket ja aukea meri.

Lumi peittää nyt koko maan niinkuin jää Medet. Eläinten ja
fagtuien laita ou samoin tuin Miime tuutia.

Pohjoisessa on mattalinnuilla ollut kotinsa, jossa ne otoat kas-
mättäneet poikansa; ihminen et täällä häiritse niitä,,sillä ne hyö-
oyttäwät häntä hllwittämällä wahinaollisia hyönteisiä, ja ne illlhut-
tumat meitä laulullansa. Mutta matkoilla ei heitä aina oteta
wastaan yhtä wieraanwarllisesti: Saksassa pyydetään tähän aikaan
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December.to. 1885

I * PJ
18:$. Aftiaham G;
19;g. lisak Q9,6—2^49^?,
Fil. 4: 4-7. luh. 1: 19-28. j

20~©T4 s. 3tbitieittiBfa 8
21 M.Tuomas 10,38 i. 9,!<
222;. loosep 10
23 : K. Israel O 9,8-2,51 11:,
24_i5L_3latam,_®etöa

_
12^

9:2-7. fiuuf. 2: I—2o. ||;
ii 13 ',

Tkr^6: B-15.7:54.60. Matt.23:B4-39^ '
äesrSnpattin Päiwii 9,8^.4^
JSal. 4: 1-7. Luuk. 2: 33-40. > i
27,5. S. jäll. Jons. -2,54] 15!
28,M. Wmtt. last. p. C 2,2 1. 16!
29,T. Tuomas pispa 17!
80K. Saatti 09,8-2,58 18;
31M. Sylwester 19!

Muistiinpanoja:

ra-aikll loppuu, jos hän tah-
too wuolrallmllstll tilasta
ja fen »viljelemisestä itsensä
ylössllnoa, tätä ylössano-
mistä toimittaa.

21. Tawllllinen ylöskllntopai-
teia maalla.

22. Tlllwipäiwän seisaus.
22. Markkinat Kuusamossa,
29. Markkinat Inarissa.
Joulukuussa walitsewllt useim-

mat Kllnsanwlllistus-senian
haaraosastot toimikuntansa.

31. Ne, jotta eiwät ole tottu-
neet pitämään kirjaa tulois-
tansa ja menoistansa, teke-
mät toiifaagti, jos aloitta-
mat tästä päiwästä.

hawlliiltojll tässä luussa.
pauloilla lukemattomia rastaita ja wicläpä leimosiakin; Italialai-
nen ei halweksi ainoatakaan elämää lintua, maan Pyhtää ja syö ei
ainoastaan isompia lintuja, maan myöskin satakielistä, terttuja,
Wieläpä pääskysiäkin. Koto mattan owat kodittomat matkalinnut
fitäpaitfe alttiina petolinnuille ja pakkasen ja myrskyjen tuottamille
onnettomuuden tapauksille. Ei siis ihme että henkiin jääneet ke-
wäallä taas ilomielin palaamat synnyinmaahansa, jos mahdollista
syntymäpaikkaansa, »annaan kotiin.

Kastoit näyttämät nyt oleman kuolleina. Mutta ne elämät
kuitenkin: monimuotijet owat tainnoksissa, ja kuihtuneet yksiwuo-
tifet ruohot owat jättäneet jälkeensä siemenet, jotka owat pu-
donneet maahan. Ensi wnoden lämmin on taas herättämä hen-
kiin nuo, jotta näyttämät elottomilta, ja silloin pukeutuu Suomi
taaskin juhlapukuunsa.

27
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Tilastollinen taulu maailman tärkeimmistä
waltakunnista.

SCfrttoMitfu.
Waltion

tulot,
milj.

Snutna

Waltio»
menot,
mii).

Sm:Iaa

Säeltaa
milj.

Sm:laa.

Stauppa*
taitoasto
tuoton.

Maitta»
teitä

Suom
penlnt.

Alankomaat , 4,172,971 212 290 1,9651 357 <189
fen siirtomaat 28,608,924 405 311 - < \156

Argeutinill , ,

Vclqill ....

2,942,000 175 219 537 «0 263
5,585,846 300 322 1,613 78 396

Boliwm , . , 2,325,000 16 23 110 7 —

Brasilia , , , 12,831,326 370 364 2,309 232 455
Bulgaria . . . 1,998,983 23 27 —

— 21
Chili , , , ,- 2,555,100 148 161 306 53 173
(5'kypti (warsinaii 0 6,798,230 222 216 2,450 59 142
Espanja . . . 16,566,536 800 890 9,610 736

sen siirtomaat 8,181,267 8 ? — 129
Iso Britannia . 5,920,621 2,282 2,164 19,076 6,957 2,772

Intia . . . 253,918,449 1,696 1,671 3,955 27 1,514
Canada . . 4,518,267 800 295 800 568 1,144
Australia , , , 3,222,571 551 522 2,400 157 817
muut siirtomactt 8,006,046 276 285 593 68 186

Italia .... 28,460,931 1,860 1,353 11,765 990 859
Itäwaltll , . ,

Unkari , . .
, 22,478,9901

, 15,738,982/ 1,713 1,835 10,622 1242j 70
1,142

662
Japani , . , . 36,700,110 486 486 1,379 8 20
Kiina .... , 371,180,000 620 8 8 616 1
Kreiktci. . . . , 1,979,423 73 71 354 246 7
Meksiko , , . , 9,787.629 209 203 761 8 485
Persill - . . . 7,653,600 46 44 — 65 —• . . .7,653,6004644—65—

Peru .... 8,000,000 93 160 1,056 50 235
Portutllli . , . 4,708,178 174 211 2,377 !90 156

sen siirtomaat , 3,333,689 14 15 31
Ranska . , 37,405,290 3,858 3,858 37,400 914 2,699

sen siirtomaat 80,683,287 85 90 123 8 176
Stumania . . . 5,876,000 123 123 684 ii 188
Ruotsi .... , 4,565,668 110 110 318 559 590

Norja . . . 1,918,500 57 55 148 1,520 141
Saksa .... , 45,620,000 702 728 672 1,226 3,325
Serbia . . , . 1,820,000 33 33 128 — 88
Smeitsi . . . , 2,846,102 90 93 511 — 268
Tanska , . , , 2,096,161 72 66 280 260 115
Turkki .... , 21,438,846 859 426 3,456 67 107
Wenajll . , . . 100,372,562 3,136 3,188 17,654 344 2,142

Suomi ,
, .

. 2,111,240 38 37 68 255 109
MoyswallaMn .) 50,442,066 215 153 9,720 4,235 17,628
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Maailman Esiwaltiaat Ruhtinaat.
Saksa: Keisari Wilhelm I synt.l797aBt.walt.i3t.lB7l.
Alankomaat: Kuningas Wilhelm 111 „ 1817 „ „ „ 1849.
Tanska: Kuningas Kristian IX „ 1818,, „ ~1863.
Monaco: Ruhtinas Kaarle 111 „ 1818 „ „ ~1856.
Iso Britannia: Kuningatar Viktoria „ 1819 „ „ „ 1837.
Brasilia: Keisari don Pedro II „ 1825 „ ~1831.
Norja ja Ruotsi: Kuningas Oskar II „ 1829 „ „ „ 1872.
Itllwalta-Unkari:Keisari Frans loosep,, 1830,, „ ~1848.
Persia: Schahi Nasr (Sbbtn

„ 1831 „ „ „ 1848.
Belgia: Kuningas Leopold II „ 1835 „ „ „ 1865.
Portukllli: Kuningas Snbtoil I „ 1888 „ „ „ 1861.
Rumansa: Kuningas Kaarle I „ 1889 „ „ „ 1866.
Liechtenstein: Ruhtinas Juhana II „

1840,,
„

~1858,
Montenegro ßuhtinas Nikolaus I „ 1841 „ „ „ 1860.
Turkinmaa: Sulttaani Abdultzamid,, 1842 „ „ „ 1876.
Italia: Kuningas Umberto I „

1844,,
„ ~1878,

Wenajä: Keisari Aleksant. 111 „ 1815 „ „ „ 1881,
Kreikka: Kuningas Drjö I „

1845,,
„ ~1863.

Saaoani: Mikado Muts Hito „ 1851 „ „ „ 1867.
Serbia: Kuningas Milan I „ 1852 „ „ „

1868,
espanja: Kuningas Alfons XII „ 1857 „ „ „ 1885.
Kiina: Keisari Kuangsu „ 1871 „ „ „

1875,
Madagaskar Kuningatar Ranowolo 111,, 1871 „ „ „ 1883.

Tärkeimpien tasnwaltain Presidentit.
Pohj. Amerit, yhdhsm.: C. A. Arthur wlllittu 1881 4:ksi wuodelsi'
Ranska Jules ©réhfo „ 1879 7:ksi
Sweitsi Eemil Setti „ 1884 I:ksi

jaatti Roomasfli: Leo XII synt. 1810, walittu 1878.
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Keisarillinen perhe.
ALEKSANTERI 111 Aleksandrowits, kolo Venäjänmaan Keisari ja

ttfetoalttas, Puolan kuningas, Suomen suuri-ruhtinas p. m.
syntynyt 10 p. Maaliskuuta 1845, noussut wcilta-istuimelle
18 p. Maaliskuuta 1881.

MARIA FEODOROWNA, Tanskan kuninkaan totar, syntynyt 26
p.Marrasluutll 1847,mennyt naimisiin 9 p. Maaliskuuta 1866.

Nikolai Aleksllndrowits, perintöruhtinas, syntynyt 18 p, Touko-
kuuta 1868.

Yrjö Aleksllndrowits, syntynyt 9 p. Toukokuuta 1871.
Ksenia Aleksandrowna, syntynyt 6 p. Huhtikuuta 1875.
Mikael Aleksandrowits, syntynyt 4 p. Joulukuuta 1878.
Olga Aleksandrowna, syntynyt 13 p, Kesäkuuta 1882.

H. M. Keisarin meljet ja sisar:
Wladimir Aleksandrowits, syntynyt 22 p. Huhtikuuta 1847, nainut

1874 MariaPciwlownan, Mecklenburg-Schwerinin prinsessan,
syntynyt 14 p. Toukokuuta 1854.

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

Ison Britannian prinsin (Sbinburgtn herttuan Alfredin
kanssa, joka on syntynyt 6 p, Elokuuta 1844.

Sergei Aleksandrowits, syntynyt 11 p. Toukokuuta 1857.
Pllwel Aleksandrowits, syntynyt 3 p. Lokakuuta 1860.

§. M. Keisarin sedät ja tädit:
Konstantin Nikolajewits, syntynyt 21 p. Syyskuuta 1827,nainut 1848.

Aleksandra losefownan, Saksi-Altenbuigin prinsessan, synty-
nyt 8 p. Heinäkuuta 1830.

Kolme poikaa, kaisi tytärtä.
Nikolai Nikolajewits, syntynyt 8 p. Elokuuta 1831, nainut 1856.

Aleksandra Petrownan Holstein-Oldenburam prinsessan, syn-
tynyt 2 p, Kesäkuuta 1838.

Kaksi poikaa.
Mikael Nikolajewits, syntynyt 25 p. Lokakuuta 1832, nainut 1857

Olga AeodurownllN Vadin prinssessan, synt. 20 Syysk. 1839.
Kuusi poikaa, yksi tytär,

Olga Sfifolajettma, syntynyt 11 p. Syyskuuta 1822, naimisissa Wiir-
tenbergin kuninkaan Kaarle I kanssa.Toisen jo tuolleen tädin lapsia oroat keisarilliseen perheesen myös
luetut Leuchtenbergin herttuat ja herttuattaret.
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Suomenmaan korkeimmat wirkamiehet.
Kortein hallitus.

Kenraalikuwernööri: Krciwi Feodor Heiden, kenraali i). m.
Ministeri-Valtiosihteeri: Wapaaherra Teodor Bruun, salaneuwoß

t). m.
Ministeri-waltiofihteerin apulainen: Juhana Kasimir Ehrnrooth,

kenraaliluutnantti y. m.
Keisarillinen Suomen senaatti: Puheenjohtaja Kenraalikuwer-

nööri.
Oikensosllsto: Vapaaherra Juhana Philip paimen, puheen-

johtajan sijainen.
Viktor Wllsastjernci, senaattori.
Aleksanteri August Brunon, senaattori.Fredrik Gejtel, senaattori.
Kaarle Aadolf Teodor Sederholm, senaattori, jäsen komite-

assa Suomen asioita warten Pietarissa.
Paawllli Eemil Forsman, senaattori.
Kaarle Kustaa Nhistiöm, senaattori.
Sune Birger Juhana Björksten, senaattori.
Juhana Kaarle Eemil af Frosterus, senaattori.
Kaarle August Nybergh, senaattori.

Talousosasto: Wapaaherra Edward af Forselles, kenraali,
puheenjohtajan sijainen.

Siwiilitoimitunta: Kaarle v. Kraemer, senaattori.
Henrik Juhana Wilho Zilliacus, senaattori.

Waltiowcirain toimikunta: Klaus Herman Molander, sala-neuwos.
Leopold Henrik Stanislaus Mechelin, senaattori.

Kamaritoimikunta: Irjö Sakari Koskinen, senaattori.
@ota=a|iain toimikunta: Kristian TeodorDfer=ä3lom, kenraali-

luutnantti.
Kirkollisasiain toimikunta: Henrik Aadolf Mechelin, todellinen

roaltioneuroog.
Maanwiljelyn toimikunta: Oskar NorrnM. senaattori.

Viktor v. Haartman, senaattori, jäsen komiteassa Suomen asi-
oita Marten Pietarissa.

Fredrik Lerchc, todelliuen waltioneuwos.
Piotnraattori: Robert August Montgomery.

Hovioikeudet.
Turun howioilcus: Presidentti: Lauri Teodor U. tzelleus.
Wnaslln f)ott)totfcul: Presidentti: Selim &bom.
Viipurin howioilcus: Presidentti: Eemil Lönnblad.
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Hallinto.
Kcnlllalikuwernöörin kanslia: Tirehtori: @tocn Wilho Honabcrg,

kanslianenwos.
Suhicniijörit: Uudenmaan lääni: Irjö von Alfthan, kenraali-

luutnantti.
Hämeen lääni: Edward b. Ammondt, kenraalimajuri.
Kuopion lääni: August Aleksanteri Järnefelt, kenraalimajuri.
Mikkelin lääni: wavaaherra Kustaa Aksel Samuel v. Troil.
Oulun lääni: Kaarle Aadolf Tnmelauder, ewersti.
Surun lääni: Krciwi Kaarle Mauno Creutz.
SBaafan lääni: Vapaaherra Kaarle Kustaa Fabian Wrede.
Wiipurin lääni: Woldemar Kaarle von Daehn, kenraalima-

juri.

Keskus-wirastot.
Suomen Pankki: Säätyjen edusmiehet:

Fredrik Kustaa Otto Selim ©tjerntoaH, protokollasihteer'.
Frans Wilho Kustaa Hjelt, rowasti, puheenjohtaja.
Lorents Leonard Lindelöf, waltioneuwos.
Agaton Meurman, tunnallisneuwos.

Esimies johtokunnassa: Alfred Charpentier, everstiluutnantti.
Suomen waltiukonttori: Mtirehtori: Sitstus Viktor Calamnius.
Lllökintöhnllitns: Paätirehtori: to. t. Knut Feliks ti. Willebrand,

todellinen waltioneuwos.
Postin johtokunta: Postitirehtori: Fredrik Andersin, todellinen wal-

tioneuwos.
Yleisten rakennusten ylihallitus: Mtirehtori: Ludwik lisakLind-

qwist.
Paino-asiain ylihallitus: Puheenjohtaja: Ludwik Heimbiirger, wal-

tionenwos.
Tilastollinen wirastu: Tirehtori: Kaarle (Semil Ferdinand Igna-

tius, filosofian tohtori.
Vankeinhoitohallitus: Mtirehtori: Aadolf Grotenfelt, howioikeudenneuwos.
Tullin ylijohtolunta: Mtirehtori: Herman Höckert.
Manmittaulseu ylihallitus: Bernt Otto Nymalm, waltioneuwos.
Tie- ja wesiyhdistysteu ylihallitus: Mtirehtori: Julius o. Mink-

totta, kenraalimajuri.
Wnltion rautatiet: Mtirehtori: Drjö Strömberg, todellinen wal-

tioneuwos.
Metsllnhoitohllllitus: Mtirehtori: Aleksanteri af Forselles.
Kalastusten kaitsin: Antero Juhana Malmgren, prowessori.
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Kiltko- ja opetuslaitos.

Yliopisto: Kansleri: h. k. k. perintonihtinas.
Kanslerin sijainen: Vapaaherra Juhana Philip Palmen.
Rehtori: SluguSt Engelbrekt Ahlqwist, kcmslianeuwos.

Hiippakunnat: Surun: Torsten Tuure Sftcttioatt, arkkipiispa.
Porwoon: awoinna.
Kuopion: awoinna. Naalissa ens. sijan saanut Kustaa Jo-
hansson, proruessori.

Kouluylihallitus: Mitirehtori: Lorents Leonard Lindelöf, waltio-
nenwos.

Kansakoulujen ylitarkastaja: Uno Cygnaeus, f. tohtori.
Polytekuilline» opisto: Tirehtori: Ernst Edward Qwist, tohtori.

Sotawäti.

Komentllja-pälllliltö : Kenraalituwernööri.
Komentaja: Wapaaherra Irjo Edward Ramsay, kenraalimajuri.
Luotsi-ja majultalaitos: Tirehtori: Kaarle Tudeer.
Suomen kadettikoulu: Tirehtori: Fritiof Neowius, kenraalimajuri.

Pinnan-ala ja asumussuhteita Suomessa.

juonetta
foljti
huonetta
tohtifaitmpirttten maaseuduilla.neijm. sawupirttienfatem=

nitgta suhd.taw.huo-pirttiä.neisin.neita. sawu-niistä□
toir§t. pirttiä.asuin

huo-neita.
Hämeenlinnan lääni 19,321 89,180 574 2% 5,3
Kuopion „ 39,156 24,260 6490 27°/» 10,3
Mikkelin „

20,024 19,651 3689 19°/» 8,6
Oulun „

145,897 25,078 1896 5% 8,2
Piirun ja Porin „ 21,495 58,396 184 '/2 % 5,7
Uudenmaan „

10,316 28,661 8 - 6,,
SBaafan „ 36,420 51,979 896 2°/° 7,!
Wiipurin 31,369 52,979 5716 11°/» 5,7

Koko maassa 323,998 300,134 18,853 6%
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Postitietoja.
Suomessa maksetaan: m. p.

Suljetusta kirjeestä alla luodin painamasta 20
„ „ luodista alla 4 luotia 40

„ 4 luodista alta 8 luotia 60
„ „ 8 luodista alta naulan 1: -

Joka naulasta fen yli maksetaan 1 maikka. Maksamatto-
masta kirjeestä suorittaa wastaanottaja kahdenkertaisen
maksun. Kirjeestä, joka matkallaan tay ainoastaan yh-
dessä postitoimistossa, maksetaan sen painosta huoli-
matta 10 penniä.

Postikortista, yksinkertaisesta • 10
kaksinkertaisesta 20

Ristisiteestä, kustakin 4: Sta luodista 5
Wähin maksu tawaranäyte-lähetyksestä on 10 p., asiakirja-

lähetyksestä 20 p.
Tawaranllyte-lllhetys ei saa painaa yli 20 luotia, painotuot-

teita tai asiakirjoja sisältämä aina 4 % 22>/l tuotiin asti.
Paketista (korkeintaan 20 S) ensimmäisestä naulasta , , , 40

„ joka seuraamasta naulasta 20
Maksamattomista paketeista suorittaa Maßtaanottlljll pii tak-san: alla 10 naulaa painamasta 85p., raskaammalta 70 p.
Posti-osotuksesta (korkeintaan 100 maittaa) 50

Sen lisäksi Manterista 2 penniä.
Posti-etnanmsta (korkeintaan 500 markkaa), joka 100 nusta 50

Sen lisäksi tulee kirjeen tai paketin Porto.Sisäänkirjoitutsesta (paitsi tumallinen porto)
Wntuututsesta (paitsi taw. Porto ynnä sisääntirjoitnsrahll)

200 m-.stll 20
„ joka 100 markasta sen pii 10

Sisäänlirjoitetusta lähetyksestä maksaa postitoimisto, josse hukkaantuu, 50 maikkaa korwaukseksi, lähetyksen ar-
mosta huolimatta; Makuutetuista lähetyksistä maksetaansamassa tapauksessa Makuutettu summa.Sisllänkirjoittllll moi kaikellaisia yksinkertaisia lähetyksiä paitsi
pakettia, joista postitoimisto Mastan ainoastaan, jos ne
Makuutetaan.

Vastaanottotodistuksesta, jo» sitä waaditaan, maksetaan , 25
Quoffulipugta 40
Palnutortista 10

Ulkomaan tirjewaihdossa omat määräykset melkein samat, sillä
erotuksella että kirjeistä maksetaan jota luodista 25 pen-
niä. Ristisidelllhetyksissä on Mähin matsn asiakirjoista
25 penniä. Makuutuksesta ja pakettien lähetyksestä on
eri määräyksiä. Posti-osotuksia ja posti-etuantia ei saa
Suomesta lähettää ulkomaille.





Elias Lönnrot.



Sammatin kirkko.

Sammatti.
iMidcnmaan ja Turun läänin rajalla, suuren Lohjanjärwen

luoteisella puolella on pitäjä, jossa wuoret, järwet, hiek-
kaharjut ja kauniit laaksot jakawat keskenänsä alueen.

Karjalohja on tämän luonnonihanan pitäjän nimi. Sen asuk-
kaat elämät onnellista elämää. Suomen muutoin fotoa ja
ankara luonto on runsaalla kädellä suonut lahjojaan näihin
onnellisiin laaksoihin. Halla ei siellä turmele mäenrinteillä
oletoia kauniita wiljawainioita. laloimmal hedelmäpuut an-
tawat wuotuisesti runsaan sadon. Suloisimmat ja mitä har-
winaisimmat kaswit menestywät litoin, Katowuotta ei ole
koskaan, hätää ei koskaan. Tämän Luojan siunaaman pitä-
jän Pohjois-osassa on Sammatin kappeli.

Kapea, yksinäinen metsätie wie emäseurakunnasta sinne.
Mitä enemmän lähenet tappelin rajaa, sitä lollommalsi ja
jylhemmälfi käy luonto, sitä kovemmaksi langas, sitä löyhem»
mälsi ja hebelmättömiimmäksi maa. Halli laaksojen, suurten
petäjiklölangasten yli, jyrltään kohoavien kukkulain juurien
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ohitse kulkee tie. Sieltä täältä pistää esiin kangasten, kukku-
lain ja fyalmemaiben wälissä wälkkywiä järwiä. Joskus näet
yksinäisen metsätorpan ja laitumella olewcm lehmän, harwoin
näet ihmistä. SBifyboin harwenee kuitenkin metsä ja pienoinen
tasanko tulee näkywiin. Halpa, yksinkertainen puukirkko on

edessäsi. Wähän matkaa siitä näet tien warrella koulun ra-
kennuksen, jossa nouseman nuorison poween istutetaan walon
siemeniä, ja wähän matkan päässä tiestä oikealle toisen pie-
nen huoneuksen, jossa seurakunnan hengellinen paimen asuu.
Sinä olet nyt saapunut ©ammatin kappelin kirkonkylään.

Muukalainen, joka ei tiedä maamme oloja, joka ei tunne
niitä tunteita, jotka liikkuwat jokaisen Suomalaisen sydämessä,
kun hän kuulee Sammatin nimen mainittawan, hän ei het-
keksikään pysähtäisi kulkuaan katsellakseen tätä pientä kylää.
Mutta ©uomalainen, joka tuntee maansa suuret miehet,.joka
iloitsee jokaisesta Suomen kansalle saadusta woitosta ja siu-
nauksesta, hän tuntee saawuttuaan tänne pyhiä tunteita sydä-
messään. Hän tietää, että tuon kouluhuoneen on rakennutta-
nut ja tuossa kirkossa on aitoina, jolloin seurakunnalla ei ole
ollut warsinaista Pappia, Jumalan sanaa selittänyt Elias
Lönnrot. Hän paljastaa kunnioituksella päänsä, sillä hän muis-
taa, että wiime Huhtikuun 3 p:nä peitettiin tuon kirkon juu-
relle maan mustaan multaan tämä Suomen kansan patriarkka.

Me jatkamme matkaamme. Tie pistäyy taas sisään sy-
wemmälle salomaihin ja wasta neljän wirstan päässä kirkolta
tulee esiin pieni Haarjärwen kylä. Siinä on wiisi taloa. Ih>
dessä niistä, nimeltä Nitu, asui Lönnrot kauan sen jälkeen,
kun hän (w. 1863) täysinpalwelleena prowessorina oli ottanut
eron »virastaan ja muuttanut syntymäpitäjäänsä. Täällä hän
kirjoitti Sanakirjaansa ja järjesteli kokoomiansa loitsurunoja.
Nykyjään on talon omistajana Suomen kansakoulujen isä ja
ylitarkastaja Uno Cygnaeus.
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Pienen, mutta kauniin järwen rannalla, noin wenäjän
toitotan matkan Päässä täältä on oikealla kädellä köyhä torppa,
jonka wieressä olewat korkeat koiwut tooi nähdä Haarjärwen
kylästä saakka. Mikään hiekoitettu tie ei sinua sinne johda
tasotettuin pensaiden ja kaunistettujen ruusutarhojen keskitse.
Pieni polku toaan johtaa sinne. Matala on torpan katto.
Asuinhuoneus riipineen ja porstuakamarineen, ruoka-aitta, kar-
jakartano, olkilato ja sauna, siinä kaikki rakennukset. Tallia

Nikun talo Haarjärwen kylässä.

ja riihtä ei ole. Waatimaton on tutoan sisustus. Kolme sei-
nissä kiinni olewaa sänkyä, kaksi päällekkäin nurkassa owen-
puoleisella seinällä ja kolmas »vastakkaisella peräseinällä, iso
takka, seinätaappi, joka ennen näkyy hekotelleen kauniimman
Värisenä kuin nyt, wanha seinäkello, Pöytä, penkki ja pari
tuolia, kaikki »vanhuuttaan mustuneita. Kolmesta pienestä ik-
kunasta tunkee Päiwän walo sisään. Tämä onPaiklarin torppa
ja järwellä, jonka rantamäelle se on rakennettu, on nimenä
Walkjärwi.

Katsele ihastuksella tätä halpaa majaa ja luontoa sen lä*
heistössä! Erämaan hiljaisuus wallitsee ympärilläsi. Tyyni
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ja kaunis on se yksinäisyydessään. Rakennustaiteen mestarit
eiwöt ole koristaneet mökkiä, puutarhuri ei ole käsillään kau-
nistanut tätä maisemaa. Nuo korkeat koiwut, joiden oksilla
kuulet lintusten wisertelewän, ne on luonto siihen lylwänyt ja
lammin aurinko kaswattanut. Maailman melu ei täällä ke-
tään häiritse. Tuon pienen järwen pinnalla et koskaan kuule
höyrylaiwan puhalteleman. Msinäisen soutajan waan woit
nähdä Hiljaan kullewan eteenpäin. Mikä ihana rauhallisuus!

Tuon Rattoon majan matalan kurkihirren alla syntyi tä-
män wuosisadan alussa Elias Lönnrot. Torppa on siltä ajalta

Paikkarin torppa.

wähän muuttunut. Porstuaa ja kamaria ei ollut silloin wielä.
Saunaakaan et olisi woinut huomata. Mutta asuintupa on
muuttumaton, samallainen kuin se oli 80 touotta sitten. Wuonna
1802 käytetty lapsen kehtokin on wielä tallella, waitt'ei torpan

nykyisten asukkaiden hallussa. Huoneen sisustus on tietysti
muuttunut samalla kuin asukkaatkin. Muutamia omenapuita-
kin näet nyt torpan edustalla, joita ei ollut ennen.
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Kuinka paljon oletkaan sinä wähäpätöinen erämaan mökki
antanut synnyinmaallemme! Meidän Jumalamme ei lue ruu-
tujen paljoutta eikä katso kattojen korkeutta. Hän walitsce lä-
hettiläänsä sieltä, mistä Hän löytää nöyrän, alttiiksi antamat»
sen sydämen.

Äslm mainitsimme, että Lönnrot, kun hän täysinpalwel-
leena provessorina jätti yliopistokaupungin, asui kauan Nikun
talossa, Haarjärwen kylässä. Mutta noin yhdeksän touotta
sitten vetäytyi hän vieläkin edemmäksi sydänmaalle, sitä en*
nen ostamaansa Lammin taloon, jola on ruotsin wirstan päässä

Lammin talo.
Haarjärwen kylästä. Tie on sinne vaivaloinen. Mäkeä ylös,
mäkeä alas saat liiwetä. Synkkä sonlantetfä lahdm puolen.''
Ihmisasuntoa et tapaa matkalla. Viljelysmaita et myöskään.
Uhkeita kallioita pistäyy eteesi toinen toisensa perästä, itään*
luin tahtoisivat sulkea tien, osoittaen matkustajalle, että Hei«
bän takanansa on kätkettynä kallis aarre, jonka kunniavartio
joiksi he owat »alitut. Wihboin loppuu kuitenkin synkkä metsä
ia mäellä näet edessäsi punaiseksi maalatun talon. Tämä on
Lammi. Paitsi ulkohuoneita on siinä lalsi asuinrakennusta,
toinen isompi, jossa Lönnrot itse asui perheineen ja palwelus»
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wäkineen, toinen wähempi, jossa kukaan ei warsinaisesti asu-
nut, ivaan jossa, kun wieraaksi talohon tulit, sait haltuusi kolme
pientä kammaria. Uudistalolta salomailla näyttää tämä pieni
maatila. Puutarha ei ole wielä ehtinyt toarttua. Sen hoikat
puut osoittawat, ett'eiwät wielä ote moniaita wuosia seisoneet
Paikassaan. Marjapensaista woit kuitenkin jo saada hywän-
makuisia hedelmiä. Sun asuinrakennuksen leskellä olcwasta
porstuasta tirkistit oikealle, näit suuren ttttoan, jossa palwe-
luswäki hyöri askareissaan. Oikealla kädelläsi owen pielessä
olewat portaat toietoät ylös »vinttikammariin. Wasemmalle

Päärakennus Lammin talossa.
kun astuit porstuasta, tulit huoneesen, jossa perhe aterioi ja
sen takana oli somasti sisustettu, awara sali, jota itkunain
luona olemat taitoit, kuwat seinällä ty. m. koristiwat. Salin
takana on pari myöhemmin rakennettua pientä kammaria, joi-
den katto, kuten kuwasta näet, ei ylety tuin »vinttihuoneen ik-
kunaan saakka. Suoraan jos astuit porstuasta, tulit Lönn-
rotin työhuoneisin. Suuret kirjahyllyt, joilla totoin järjestetty
kirjasto sijaitsi, wetiwat heti huomion puoleensa. Muutamia
karttoja riippui myöskin seinillä. Etumaisen hnoneen owen
wastakkaisella seinällä oli sohwa, sen edessä pöytä, pöydän
ääressä oikealle kirjoituspulpetti, jonka ääressä Lönnrot suuren
osan päiwää seisoskeli. Owiseinällä riippui oikealle kantele,
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jonka sävelet tarjolwat hänm sielulleen virkistystä, lun hiln
työstään hetkiseksi herkesi. Talamaisessa, äsken mainitun ate-
rioimishuonem kanssa rinnatusten olewassa kammarissa lepäsi
hän yönsä. Tämmöinen oli hänen Vanhuutensa päiwäin vii-
meinen toti. Täällä työskenteli hän elämänsä loppupäivät en*
tistään ehommaksi ja laveammaksi toimittaenKanteletartamme.

Alhola.
Korkealla vuoren kukkulalla, jyrkän vuorenrinteen par»

taalla vähän mattaa lounaafen talosta on pieni, soma maja,
jonka Lönnrotin tyttäret ovat finne omilla käsillänsä ralenta-
neet. Se on niin suuri että siihen hyvin sopii muutamia
Hentilöitä ja sitä sanottiin «olhola"ksi. Sieltä ylhäältä voit
laajalti ympärilläsi nähdä kauniita järviä, vuoria ja met-
siä. Majan läheisyydessä on suuria kiviä, jotka ehkä joskus
ennen muinoin vesi j» jäät ovat sinne kuljettaneet. ©elä
tuon pienen huvihuoneen että livet fen luona nätt tässä lu-
vattuina.

Tähän lopetamme kertomuksemme Sammatista. Jokai-
nen Suomalainen tietää, mintätäljben tämä pieni, syrjäinen
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kappeli Uudenmaan läänin »ilmeisessä sopukassa, tämä n. l.
Uudenmaan Sweits, on tullut kuuluisaksi. Itsessään sillä
ei ole suurta merkitystä Suomenmaalle. Viljelyksiä siellä
ei ole paljoa. Nsujamia on »aan hauvalta, noin 800 kolo
seurakunnassa. Kauniimpia näköaloja, luin täällä, woit nähdä

Kiwiä wuorella Lammin läheisyydellä.

tuhansittain muualla matlustaessasi ympäri Suomen nientä.
Ihanampia ja hedelmällisempiä seutuja on kyllin. Sammatti
on meille rakas toaan fentähden, että siellä on syntynyt ja
kuollut ja suuren osan elämäänsä ahkeran työn ääressä »iet«
tänyt se mies, jok» on laskenut tukewlmmat kulmakivet suo»
«alaiselle kirjallisuudellemme, jota on Suomen kansalle opet»
tanut, mitä uupumaton ahkeruus, itsensä kieltäminen ja isän-
maan rakkaus woiwat saada mailaan.

A. K.



Laulu ja soitto kansanwalistuksen palweluksessa.
Puhe, jonkakansanwalistus-seuran laulujuhlassa kesäkuussa 1884pitiprow.F.Perander.

piti Prow. F. Perander.
aiMaulu, jonka säwelet toast itään soiwat, kajahtelee wielä

" M rinnassamme ja me saamme sanoa: laulu tää, se laulu
N Suomen on. Sen säwelet, kuinka ihanat ne owat! Ne

ctoot murretta samaa, kuin maisemat, maat ja mantereet
meillä, tuin kuusien humina Suomen saloissa, kuin laineitten
läikly tuhansien järwiemme ulapoilla, murretta samaa, kuin
laulurastaan ilowirret kesäisenä yönä, waloisan-wiheriäisissä
metsissämme, murretta samaa, kuin kiitos- ja ylistys-wirret
leiwosen, joka, siipiensä ahkeralla waiwalla kohoten korkealle
ilmoihin, saapi nähdyksi taiwasta awaralta.

Me wietämme Walistusseuran juhlakokousta. Luontokin
tähän aitaan »valmistelee kohta saapuwan walojuhlapäiwän
wiettoa. Niemutatseusa Tapion waimo lansoineen siroikse sini-
sukkaan, panetfe punapaulaan. Silitä aita saattaisi olla tätä
otollisempi tälle meidän juhlallemme, jolle antaa aihetta wa-
listulsen nousu ja lewiäminen kansan sywimpiin riweihin?

Mutta kuitenkin tuntuu luin soisiwat tällä kertaa talval-
lista tuntutoammin ilon ja toiwetten säwelet kantoloisestamme.
Me mietomme Kansanwalistus-seuran toimeenpanemaa ensim-
mäistä yleistä laulujuhlaa Suomessa. Onko sattumuksen oh-
jausta, että räntäinen juhla tapahtuu juuri rouonna, jota nyt
mietit ajan helmassa? Onto iloitsemisen aihetta muutakin
Suomen miehillä, muutatin kuin kesäkuun säteilemä aurinko,
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wihannoiwa maa ja puhkeilewat lehdet metsissämme? Luon-
notartenko antimista maan iloitsemme, wai owatko historian
haltijattaret olleet suosiollisia, owatko antaneet ilon aihetta
kansalle? Tosin oivat. Suomen kieli alfaa tänä wuonna uutta
aikakautta. Se kieli, jota suurin osa äitejä tässä maassa opet-
taa lapsilleen, jotka turwautuwat heidän helmaansa, ei ole
enää muukalaisen asemassa tässä maassa. Mutta kielen koh-
talot owat samat kuin fanteloifenfin. Ilon aihetta siis pal-
jon tähän juhlaan, syytä paljon siihen, että nämä lukuisat
joukot kansalaisia otoat kokoontuneet tänne, että nämä laulu*
ja soittokunnat, tooittamalla monenlaiset wastukset, owat saa-
puneet tänne laukaa ja eri seuduilta Suomen. Ei ole tässä
suuressa Väentungoksessa miestä sitä eikä waimoa, jonka rin-
nasta ei puhkeisi, mainitun asian johdosta, tämä huudahdus:
Alistys hartaasta sydämestä Hänelle, joka ohjaa kansojen koh-
talot, kiitos ja kuihtumaton fepfcel niille miehille, jotka owat
harrastaneet Suomen kielen hywäksi, sen roapauttamifefft,
kiitos, ikuinen lunnia ja maine aikakirjoissamme niille pieteille
hallitsijoille, jotka, kallistaen lorwansa antajilleen, kä-
sittiwät kansan tarpeen ja oliwat walmiit sitä tyydyttämään!

Wapaan länsan tapoihin kuuluu seurojen ja yhdistysten
Woimallinen wailutus julkisen elämän eri aloille; se on eten-
fin meidän aikakaudellemme omituista ja warmaanlin sen pp*
wiä puolia. Edusluntaisessa, länsan wailutusta salliwassa
waltakunnassa tämä on luonnollinen ilmiö, sillä senlainen
waltiorakennus synnyttää itsetoimiwaisuutta kansassa. Seu-
rat ja yhdistykset owat siinä niinkuin sanomalirjallisuuslin
luonnollinen täyte edusluntaiselle kansanwaikutulselle. Suo-
menkin kansa on ruwennut käsittämään näitten fepitpSstoäti*
kappalten tärkeyttä. Sitä todistawat muun muassa Kansan-
walistus-seura ja sen hankkeet. Nämäkin juhlapäiwät, wailla
tosin eitoät anna kerskaamiselle tilaa, faatoat meitä kuitenkin
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ilolla ajattelemaan, kuinka woimien yhdistämisellä saadaan ai-
taan asioita, joita, ei aikojakaan sitten, toi elä olisi katsottu mah-
dottomiksi. Nousewa kansallishenki, se se on, joka yhdistää
woimat ja saa uudenlaisia asioita aikaan. Kansa rupee käsit-
tämään, että toapauS ja laitti fitoiéttjtfen edut otoat woitetta-
toat ja ylläpidettäwät alituisella työllä ja lakkaamattomilla
omilla ponnistuksilla.

Aineellinen wauraslus on nähtäwästi Suomessa ollut
edistymään päin. Parantuneet lulluneuwot, jotta niin sywältä
muuttamat yhteiskunnallisia oloja, oroat meilläkin olleet kään-
teen tuottajia. Ne yhdistäwät maan eri osat lujemmin toi-
siinsa, ne aikaansaamat rooimatlifempaa wuorowaitutusta eri
maakuntien ja eri ammattien matilla, ne ralentawat woimien
liittoumiseu ehtoja kansan lesken. Mitä merkitys tällä on,
siitä ei enää tällä wuosisadalla tarwitse ketään opettaa. Toi-
wottawa maan on, ettei ainoastaan tawaraliike kiihdy Suo-
messa, toiwottawa että tuo tarttunut (iittomoima elähyttää
mielipiteitteukin liitettä maassa, että -f kannattaa korkeampaa-
kin henkistä siwistystä, ja että maakunnat tuossa karttuneessa
liitteessä eiwät tuo toinen toiselleen maan tauppatawaraa,
maan sen ohessa mieltenkin innostusta yhteisessä isänmaan-
rakkaudessa. Kokemus näyttää että aineellinen kehitys, jos se

fin pääsee maltalle, ei tuota kansojen onnellisuutta. Sitä
seuraa luokkien eripuraisuus ja »voitonhimon yllyttämät uhkay-
ritykset, liialliset lewottomat rikastumisen puuhat, jotka häi-
ritsevät luonnollista kehitystä ja tetewät kansan olot tuskal-
lisiksi. Henkisten harrastusten Vastapaino on tarpeellinen.
Aineellinen waurastus yksinänsä ei tuota niitä ehtoja, joista
ihmisen itsensähillitseminen riippuu, ja tultenkin se wapaus,
se woimien iriipaäsö laililla aloitta, joka on suuremman va-
rallisuuden ehtona, on ihmiselle, niinkuin kansoillekin, hyödyl-
linen maan siinä määrässä, missä ihminen osaa itsensä hillitä.
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Ilahuttawa meidän oloissa on, ettei uhrauksia säästetä
henkisenkään kehityksen hywäksi. Siitä otoat todistuksia ne
mahtawat seminaarit, jotka jo kohoawat monessa paikkaa maa*

tamme, ja kansakoulut, joiden karttuwa luku ja waikutus jo
suuresti ottaa kansan huomiota puoleensa. Näiden laitosten
kanssa, jotka osoittawat tärkeätä käännettä kansan henkisessä
elämässä, on Kansanwalistus-seura likeisessä elimellisessä yh-
teydessä. Sitä todistaa seuran syntymiswaiheet, sitä sekin
seikka, että seuran juhlakokoukset wietetään tässä Keski-Suomen
kaupungissa, jonka huostassa kohoo Suomen wanhin ja suu-
rin seminaari. Tämän seuran tarkoitus on hanktia tyydytystä
sille tiedonhalulle, minkä kansakoulut herättäwät, hankkia rai-
tista rawintoa niille henkisille tarpeille, joita on kansan sywissä
ritoeigfä, hankkia ja leivittää kansantajuista kirjallisuutta. Sen
ohessa on seura, kuten tämän juhlakokouksen muoto näyttää,
katsonut ohjelmansa mukaiseksi myös sopiwin keinoin harras-
taa laulu- ja soittotaidon hywäksi kansassa, koska seuran näh-
den näissä on suuri siwistyttäwä tooima.

Saulit ja soitto, jos säilyttäwät oikean, totisen, f. o. kan-
sallisen laatunsa, jolleiwät, niinkuin usein tapahtuu ylen hie-
non siwistyksen piirissä, ole jähmettynyttä kuorta waan, ääni-
lainetten konstikasta liikettä, joka erillänsä sydämestä ja tun-
teesta kutkuttaa korwaa, laulu ja soitto silloin owat toerraton
mielialan ja tunteitten siwistyttäjä. Säwelten wieno »alta kun
tunkeutuu sydämeen, palauttaa siinä sitä eheyttä ja tasapai-
noa, minkä elämän huolet ja käytännöllisten askareitten ras-
kas taakka on saattanut riffoa. Suurimmat ihmisluonnon
tuntijat owat niissä nähneet nousewan sukupolwen taswatuksen
parhaita wälikappaleita. Kehtolauluissa, äitiemme lauluissa,
mikä kaswattawa woima niissä! Mitä ohjaaja, mikä hywä
haltijatar koko elämäksi on tuo kauneuden unelma, minkä äiti
aikasin elämän aamuhetkilla kätkee lapsen sydämeen, siellä itu-
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maan, siellä hedelmiä kerran kantamaan. Niinkuin maamies
luulee edullisimmaksi kylmää siemeu peltohonsa sumuisena peti*
wänä, niin on arwaamaton arwo tylwöllä ihmisen sieluun,
silloin kuin wahwa sumu wielä peittää elämän aamun. Äidin
helmassa opittu säwel, alati kajahdellen sydämessä, olkoon se
woima, millä ihminen »vastedes käsittää taiten sen, mikä on
kaunista maailmassa. Ia kun itää on tarttunut, kun lap-
sesta on tullut nuorukainen, mikä kaswattawa tooitna silloin
säwelissä, kuinka runsaasti tulee silloin tältä taholta se tun-
teitten innostus, jota paitsi kaswattaja epätoiwoisena taistelee
aineellisten kiihkojen waltaa wastaan nuorison sydämessä!

Erinomaisen tärkeätä on kninta ne laulut walikoidaan,
joita nuorison tule oppia kouluiässä. Walitusta kuuluu mo-
nelta pain tähän aitaan, että taulusalit riutuu kansoissa, ja
että koulutkin owat syypäänä tähän. Tärkeätä on, että lau-
lut walikoidaan katsoen kansallisessa elämässä omaperäisesi!
syntyneesen laulutarpeesen, tärkeätä, että walikoidaan siten, ettei
laulut, joita opitaan, nuorisolta kuihdu koulu-ijän kuluttua,
waan jäämät olemaan pitkin koko elämää elättäjättä ja sy-
dämen tarpeen tyydyttäjänä, tärkeätä, että koulun huolenpi-
dosta tulee nuorisolle yhteinen, riittäwä laulujen warasto,
että se oppii käsittämään noiden laulujen kielellisen runoraken-
nulsen setä osaa laulutetstit ulkoa. Täten kansanlaulut todella
pysywät kansallisina, sekä faapi nuoriso yhteisten mielipiteitten,
yhteisten tunteitten Voimallisen kannattajan; täten oppii se
yhteistä isänmaata rakastamaan, yhteistä taistelua kestämään
sen hywäksi ja kunniaksi. (Sitä nuorison asewelwollisuus ole
»aan kätten tottumusta; sen tulee olla sydämen palwelusta
kansalle ja julkisen elämän tarkoituksille. Älköön olko sitä poi-
kaa eikä tyttöä tässä maassa, joka ei osaa „Maamme" lau-
lua, ja jota nurkassa tätä maata oppikoon se nuoriso, jonka
asia on terran asewelwollisuutta suorittaa, laulamaan sellaisia
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lauluja tuin tämä: „Pojat kansan urhokkaan, mi Puolan,
Sumenin ja Narwan tantereitta werta wuoti". (St pelkäämistä
että nuoriso tänlaisen kaswatuksen Vaikutuksesta liiaksi pereh-
tyisi ihanteiden maailmaan ja tulisi kykenemättömäksi käytöl-
liseen ammattiin. Wirta, joka mattansa alussa wuoristossa
wielä liikkuen uhkarohkeana lyö leikkejään, rajusti kuohuilee
ja wiskelee hopeankirlkaita wesiään äkkijyrkissä putouksissa,
tämä rcirta kuitenkin sittemmin tasangolle jouduttuaan tyyn-
tyy siiwosti niskallaan kantamaan lauppatawaralla lastattuja
laittoja. Ne woimat, joilla hän tätä käytöllista työtä tekee,
tulewat hänelle wuoristosta.

Nykyajan ylewiä harrastuksia on raittiuden liike. Isän-
maan ystäwä helposti käsittää, kuinka kansamme tulewaisuus
riippuu tämän asian menestyksestä. Mutta käsitettäköön myös-
kin, kuinka likeisessä yhteydessä tämä liike on laulu- ja soitto-
tuntien kehittymisen kanssa. Lewiäwä laulutaito ja taipumus
säwelten soinnusta ihastumaan on paras liittolainen tälle liik-
keelle, se on toäfttoä wastustaja kapakka-elämälle. Kun työstä
uupunut ihminen tarwitsee wirwotusta, silloin saattaa laulu
ja soitto olla parempi wirwottaja kuin kapakka ja päihdyttä»
wät juomat. Ainoa auttama keino karttamaan alempien hi-
mojen waltaa on, että ylemmät woimat saawat tyydytystä ja
ihmisen parempi puoli pääsee iloitsemaan ja nauttimaan. £än*
lainen ilo ja nautinto on yhtä sallittawa kuin »värien sointuwa
kauneus siipikarjojen puwussa.

Muistuttanen täesä, mitä meidän suuri oppi-isämme i'u=
therus sanoo tästä asiasta. „eoitanto on", arwelee hän, „tyf|t
humalan ihanimpia ja korkeimpia lahjoja; e on saatanalle
ankara wastustaja, sillä se on puoleksi kurittaja, joka taswat-
taa ihmisessä sawyisyyttä, siweytta ja järkewyyttä. Säwelet
tefetoät sanat eläwiksi, karkoittawat monet kiusaukset ja patjat
ajatukset ja haihduttawat murhemielisyyden henkeä, niinkuin
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nähdään kuningas Saulin esimerkistä. Wieläpä owat ne awu«
[taot karkoittamaan teilaa, haureliaisuutta, ylpeyttä ja muita
paheita." Noin puhui Lutherus, joka, kuten tiedämme, on ih-
misluonnon tuntija, jolle harwat sankarit ihmiskunnan histo-
riaSfa wetäwät wertoja.

Suomen kansa on aina laulua ja soittoa rakastanut. Ta-
rumaisessa muinaisuudessa jo kanteleen awulla tuli ihanteiden
maailma tajutuksi Kalewan kansalle. Emmekö tässä Suomen
ensimmäisessä yleisessä laulujuhlassa muistuttaisi tuosta kan-
sallis-epoksemme ylistyksestä kanteleelle. Tämä kun on synty-
nyt, sen säwelet lumoawat ja woittawat taiten luonnon. Kotka
kun kotonansa kuuli sorean soiton, peitti pesähän pentunsa ja
loihe itse soittohou lentämään. Itse ilman Luonnottaret, il-
man ihanat immet, kesteyttiwät tawalliset toimensa, kuunncl-
laksensa kanteleista pilwien rusoreunoilla. Knutar ja Päiwä-
tär, kultakangasta kutoessa, hopeaista helskyttäissä, pitelewät
pirtojansa, nostelemat niisiänsä, mutta soiton kuultua

Pääsi piosta pirta,
Suistui sukkula käestä,
Kattesihe kultarihmat,
Helkähti hopeaniiet.

Sisarukset Sotkottaret, rannan ruokoiset kälykset Riipoi*
»at hiwuksiansa, harjasiwat hapsiausa. Soiton kuultua Reittä

Sulkahti suka wetchen,
Haihtui harja lainehesen,
Jäi hiwukset Riipomatta,
Tukat kesken suorimatta.

Mikä werraton kuwaus! Ei ole kansalle kellekään onnis-
tunut ihanampaa luoda eikä eläwämmäst! turnata taidetteu
waikutusta, niiden merkitystä kansojen elämässä. Säwele
kun otoat todellista laatua, kun owat säilyttäneet oikeat tajunsa,
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leskeyttäwät meidän jokapäiwöiset erehtywäiset käsityksemme on-
nellisuudesta, ne saawat meille, toaiffa hämärästikin, tuntuwikst
ne ihanteet, joita Luoja on kätkenyt maailman sisimpään poh-
jaan. Ne auttawat meitä tuntemaan, että ihanteiden hawait-
[etninen ja niiden palweleminen on ihmisen tarkoitus.

Tässä palwelutsessa olkoot Suomen laulu- ja soittokun-
nat. Jos sirpaleenkaan uutta intoa siihen tantawat, on nii-
den isänmaallinen ansio jo lntettämä, sillä paljo, sangen paljo
tarwitsemme me ihanteiden taimasta, me, joiden tulee wiljellä
tätä kylmää maata, joka niukasti palkitsee maitoamme. Kä-
sittäkööt nämä laulu- ja soittokunnat sen kansan aseman, jonka
keskuudessa pyrkiwät säwelten taitoa lemiltämään. SuruSta
on, kuten tiedämme, Suomen soitto syntynyt, kyynelten kas-
tetta on sen kielillä. Ia juuri tämä on se suola, joka sitä
pitää raittiina. Ilokyynelten toirta, se se on, joka puhdistaa
sydämen ja walmistaa sitä ihanteiden rakkaudelle. Tästä rak-
kaudesta ilon säwel kaikukoon tantcloisest. mme. Silloin kante-
lemme rikastuttaa tämän niukan maan Viljelijöitä, sillä, kuten
tarinamme kertomat, ilokyynelet muuttumat muiksi, ne heris-
tymät helmiksi, siintymät simpsukoiksi, kuningasten kunnioiksi,
Maltojen iki-iloiksi.

Säwelten taito on Maan yksi useista simistys-mälikappa-
teista, ja itsenäinen kansallinen elämä maatii kehitystä niin
monella alalla, se kysyy Moimien uhrausta niin monipuolisesti
sekä aineellisessa että henkisessä piirissä, että ehkä saattaisi
epäillä, riittämätto pienen kansan moimat niin monelle päin.
Toisin sanoen: onko Mähäisessä Suomen kansassa ne moimien
marat, joita kansa tarmitsee kannattaaksensa kunniaa olla fan*
sana kansojen rinnalla, faamuttaaffeeu sitä sunremmoista mai-
netta ihmiskunnassa, joka tulee osaksi niille kansoille, joissa
inhimillinen simistys monipuolisesti kehkeytyy ja kukoistuu kan-
sallisuuden pohjalla? Historia osoittaa, että mälistä on mähäi-
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sessakin kansassa ollut ihmeen suuret woimat. Wälistä sat-
tuu, että siniwuokkoja ennen aikaansa, kun lumi-hanget tuskin
wielä owat poistuneet, nousee kankaan rinteelle. Hämmästy-
neenä ajattelemme, kuinka tuo tuottaman woiman runsaus saat-
taa olla tuossa kylmässä maassa, mutta hämmästys lakkau-
tuu, kun ajattelemme, että tuo maa on taitoaan toaifutuffelle
altis. Niin tulee luwultaan Vähäiseenkin kansaan merkillinen
woimien runsaus, jos se on isänmaanrakkauden taitoaatte altis,
jos se on ihanteiden waikutukselle altis.

Oi Suomi, pysy aina ahkeran työn, wähätarpeisuuden
ja suoran tawan maana, pysy laulusi ja soittosi rakastajana,
pysy, kuten tarinasikin jo sinua kuwaawat, ihailijana walon
ihmeitten taiwahallasi, pysy uskollisuuden maana, pysy toa=
paana kansana lakiesi suojassa!

Eläköön isiemme maa, eläköön aina armias!"



Puhe,
jonka piti lehtori I. Hedberg Jywäskylän laulu- ja soittojuhlassa.

J'4unnioitettawat kansalaiset! Läheltä ja kaukaa oroat juhla-
Mv joukot kokoontuneet Suomen ihanana kewäänä laulua
Va ihailemaan ja kokemaan, onko Näinön kanteleella wielä

nousseessa nuorisossa, kansassa kasuawassa wirittäjätä, koke-
maan sykkiikö Wäinön tyttärien ja poikien sydän kuullessaan
runo-isän tenhosanoja. Waan on kokoontumisellamme epäile-
mättä toinenkin tarkoitus; Wäinön pojat oroat tulleet toisiansa
Kaduttamaan yhdessä olollaan: entisiä muistamaan, nykyhet-
kestä saamaan innostusta tulewiin ponnistuksiin ja tulewai-
fuutta warten muistaaksensa tilaisuutta, jolloin sydämet oroat
lämpöisesti sykkineet, ja raskas päiwän helteessä tehtawä
työ on tuntunut teroeältä, roaitoattomalta.

Ihana on Suomen kewät, jonka hymyillessä, rakkautta
rinnassa, ystäwät ja tuttawat, oudot ja wieraat omat rien-
täneet laulun yhdyntäpaikalle. 110 on ylimmillään, huo-
let owat kaukana tällä hetkellä, rauhaisalta huokuu kewäi-
men tuulonen ja mihin silmämme luomme, näemme isän-
maan armaat kaswot sen korkeissa kunnaissa, sen humise-
wissa hongissa, hymyilewissä järwissä ja wiheriäisissä lai-
hoissa. Ia aatellessamme, että kaikkialla koko awarassa
isänmaassamme sydämiä sykkii samoilla toiweilla, kuin meillä,
iloiten isänmaan onnesta, täytyy meidän sanoa: ei ole tätä
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nykyä toivottomuutta, ja kussa ei toimettomuutta, ei siinä
myös minkään asian mahdottomuutta.

Nykyinen hetki Suomen ihanassa kewäimessä laillansa
kuwaa koko kansamme tilaa, Ketoät on tosiaan Suomen
nykyinen elinkausi: Suomen toiweet owat leireillä, lampi-
mämmin kuin ennen ajattelee isänmaan ystäwä tehtäviänsä;
turwallisemmin kuin ennen tekee hän thlwöjänsä, odotellen
wiljaista satoa tulewaisuudelle. Kaikki siis lohduttawaista,
lohkaisewata ajatella.

Mutta hetki semmoinen kuin nykyinen antaa meille
myös aihetta ajattelemaan: kusta on tullut ja sukeunut Suo-
melle sen nykyinen onni, kusta nämä suuret tulewaisunden
toiweet kansalla, jota on totuttu katsomaan Euroopan milt'ei
raukimmaksi, poloisimmaksi. Onko ollut kohtalon leikki »aan;
tahi owatko Suomalaisetkin osanneet hoitaa itseänsä maail-
man historiassa, tahi olisiko tuossakin wäitteessä jotakin pe-
rää, että Suomalaiset armeliailta naapureiltansa omat lah-
jaksi saaneet kaikki, mitä heillä on?

Noin 800 touotta sitten poltti Suomen poika kaskean-
sa, jännitti joutsensa, metsän riistaa ampui, painia löi kon-
tioin kanssa, sillä Malin kuin hän ei Merisissä taisteluissa
kohdannut omia meljiänsä, heidän mertansa muodattamaau
etuisan talaweden tahi kaskeksi sopiman mäkirinteen tähden.

Kaikuihan silloin Suomen laulukin,mutta sen kuuli ainoas-
taan aarniometsäin ikihongat, ja tuuloset eiwät saattaneet Suo-
men säweleitä maailman kuuluwille, waan säweleet haihtui-
wat ilmaan samoin kuin nuotioin sauhut, joiden ääressä ne oli
laulettu. Muuta ei Suomesta tietty, kuin mitä sen naapurit
tunsiwat Suomen poikien tatewyydestä miekan käytännössä,
ja mitä he tiesiwät hänen pelottamasta loitsutaidostansa.

Waan aika oli hänenkin astua historian waiwaloiselle
työ-alalle. Ruotsin walloitus tapahtui, kristin-nsko tuoliin
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maahan, pakanalliset tietäjät roirittiroät kanteleensa jäähy»
wäislaulantaan ja uusi aika koitti. Pääseuraus Ruotsin
Valloituksesta oli Suomen eri heimojen yhdistys kokonaiseksi
kansaksi järjestettäne yhteiskunta-oloineen. Ia kiitollisuudella
Luojalleen ajattelee Suomen kansa tänäkin päiwänä, että
walloitus tuli siltä haaralta, jolta tuli. On sitä tanteretta,
jolla maailman kansat owat ilmestyneet nimitetty kansojen
taistelutantereeksi ja syystä niin sanotaankin, sillä jos Yleensä
kaikki kansat historian näyttämölle astuttuansa owat saaneet
taistella, niin on Suomen historia Ruotsin aikakaudella we-
rellä kirjoitettu ja alituisena taistelutantereena pysyi Suomi
koko Ruotsin wllllan kestäessä. Mutta wainio, joka on »ve-
retiä kostutettu idättää runsaat wiljasadot, ja esi-isiemme
meri on ollut se hedelmällinen kosteus, joka on kaswattanut
wiljasatomme meille. Tahdomme tarkata muutamia kohtia
Suomen historiassa.

Olen kuullut kansantarun, joka kertoo, että kun uljas
ritari Erkki Akselinpoika Tott oli perustanut tuon muistorik-
kaan, runollisen Sawonlinnaan, tuli hän niin ylpeäksi, ett'ei
hän huolinut, ei Jumalasta, eikä mistään ja rasitti kowasti
alustalaistaan. Silloin, kertoo satu, astui esiin Sawon sa-
lomaitten komeroista wanha, harmaapäinen tietäjä, joka en-
nustaen lausui ritarille: „Kyllä olet nyt, ankara herra, pe-
rustanut komean linnan, mutta muista: tämä linna ei fau»
toan seiso etkä itse pitkä-ikäiseksi tule, jos et ylpeydestäsi
lakkaa ja herkeä kansaa sortamasta". Ia tietäjä katseli ri-
taria tummin tuikkowin silmin; ritari pelästyi, malttoi mie-
lensä ja tuli alustalaisilleen hywaksi isännäksi. Taru on
aina taru ja niin tässäkin. Mutta jos tahdomme tuosta
sadusta löytää siihen kätkettyä wiisautta, niin antaa tuo satu
epäilemättä meille tämän opetuksen: Suomen mahti- ja
waltamiesten on kansaa kunniassa pitäminen, kansaan
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täytyy heidän Maltansa nojautua, mallan täytyy kansallisen
elia, jos se säilyä mielii.

Ia äskenmainittu katsantokanta onkin huomattawa kan-
samme waiheissa. Tahdomme muistella toisen tapauksen
historiastamme: Nuijasodan, jossa Suomalaiset osoittiwat,
mikä heidän kantansa on sortoa ja toäfitoaltaa wastaan, ja
että luu ei lakia ja oikeutta anneta, niin se otetaan. San-
tavuoren haudat oroat mykät, Ilmajoen aallot juoksewat
mitään roirtlaamatta, mutta kansalainen, joka niiden kiele-
töntä puhetta ymmärtää, kuulee kuinka ne puhuwat: Suo-
malainen! tässä taisteliwat esi-isäsi ja tässä osoittiwat he,
mitä he ajattelimat orjuudesta ja sorrosta. Ia tähän
taisteluun otti osaa myös Suomen nainen, osoittaen, että
hänkin pystyy kohtaamaan niitä taakkoja, joita toteat ajat
owat asettaneet isänmaan kannettawiksi. Suomalaisten tule-
teista taisteluista tahdomme miela muistutella mieleemme,
kuinka sankarikuningas Kustaa II Aadolf wei esi-isämme 30
wuotisen sodan weriseen leikkiin, jolloin he tehokkaasti fairoat
roaifuttaa Euroopan Yleisiin oloihin ja tehdä nimensä tun-
netuksi ja kunnioitetuksi suuren maailman näyttämöllä. Ia
silloin, tässä lunniarikkaassa taistelussa, puhui Suomeu poika
monta ratkaisemaa sanaa ihmiskunnan korkeimmissa asioissa
ja puhui ne woimallisesti, sillä hän puhui ne miekallansa.
Ia oikeutetulla itsetunnolla saa tänä päiwänä waeltaja Suo-
mesta monessa mahtaman Saksan paikassa muistella esi-
isiensä urhotöitä, ja nykyisen Suomeu Poika, näitä muistel-
lessaan, Mannoo Malan pyhästi Palmella ja rakastaa tuota
isänmaatansa Pohjolassa, tuota urosten äitiä.

Waan Ruotsin mcihtamuuden aika oli lyhyt. Iso
Wiha jo tempasi Suomen irrade Ruotsista, antoi sen ta-
kaisin, sitten kuin Suomen kansa oli läpikäynyt koetuksen,
jossa selmemmin kuin missään muussa on osoitettu, mikä
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testarnas, mikä elinwoima on tällä kansalla, jota omak-
semme nimitämme. Ia maitta Ison Wihan aika on kau-
histuksen ja kärsimisen aita meidän kansallemme, niin emme

mihinkään hintaan tahtoisi myydä sitä kokemusta, mikä meillä
siitä on. ©itiä kansa, joka on ollut niin sukupuuttoon saa-
tettu, että sitä oli ainoastaan 250,000 henkeä, ja joka siitä on
ttjoinut nousta, ei moi kuolla. Mutta Iso wiha oli jo lii*
aksi irroittanut siteet Suomen ja Nuotsiu matitta, että ne
enään woisiwat tattia' ja Suomen wiimeinen taistelu tuli.
Kunniansa pelastiwat Suomalaiset tässä ja kuuman, loista-
loan ja armottaan. Suomalaisten osoitettu uskollisuus, lain-
kuuliaisuus ja kunniallisuus oli se, joka keisari Aleksanteri
I:fen edessä heille sen armon antoi, että tämä lempeä hal-
litsija toden teolla Suomen koroitti kansakuntien joukkoon ja
soi meille ne oikeudet, mitta meillä wielä on meidän kalliim-
pana kansallisomaisuutenamme. Mutta oli se aika, jolloin ero
tapahtui epäilyksen alainen: ajateltiin ja kysyttiin: kusta
apu? kuhun käännyttäwä? ja luonnollinen »vastaus kuului:
auta itseäsi, niin Jumala sinua auttaa. Ia Suomalaiset
attoimat kääntyä sisäänpäin ja hakemaan itsestään elinwoi-
mia, ja Suomen sydän sykki lämpöisesti ja Suomi löysi
omassa itsessään moimat, joilla se huomasi moimaufa tule-
waisuuden itselleeen turwata.

Ia katsokaamme, mitä sitten on aikaan saatu ja min-
kälainen on tätä nykyä Suomen todellinen tila ja asema.
Meitä on taksi miljoonaa, ainoastaan kaksi. Ia mitä omis-
tamme? Meillä on oma hallitus, oma raha, oma tulli,
omat täit, oma sotawäki, oma kieli, omat waltiopäiwät ja
oma uskonto, ja näitä kaikkia saamme nauttia häiritsemättä.
Mutta ei aina tulla niin ajatelleeksikaan, mitä kaikki nämä
mainitut hywät asiat merkitsemät, sillä onhan esim. Suomi
tornin köyhä ja siksi sen täytyy jäädäkin, Onko todella
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Suomi köyhä? Se rakentaa wanhoilla säästöillä rautatei-
tänsä ja fim se ulkomaan markkinoilla tahtoo liikkua, on sillä
luottoa saamaan, mitä se tarwitsee. Siis köyhä ei ole se,
jolla on mitä hän tarwitsee, ja leipää löytyy niinmuodoin
Suomen talossa. Kannattaako sitten enään puhua Suo-
men kielen sorretusta tilasta? Ia tehdessämme tämän ky-
symyksen, tulemme koskeneeksi siihen asiaan, johon wiime
aikoina milt'ei kaikki siwistysriennot maassamme owat koh-
distuneet kielikysymykseen. Ia mitä on sillä alalla ai-
taan saatu? Suomen kieli on lakituwan kieleksi päässyt:
me olemme tulleet 1850 kieliasetuksesta, joka kielsi painat-
tamasta Suomeksi muuta kuin uskontoa, maanwiljelystä ja
karjanhoitoa koskewata, wiime wuooen tieliasetulseen, jonka
keisari wainaja meille lupasi, ja jonka lupauksen hänen poi-
kansa kunniallisesti täytti. Suomen Keli on alkanut ylio-
piston kieleksi päästä, ja maamme kunnioitettawimpien tiede-
miesten joukkoon luetaan ne yliopiston opettajat, jotka sillä
tieteensä tulkitsemat. Miten on tieteellisen kirjallisuuden laita?
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimet wastaawat ylsin
tuohon kysymykseen. Minkälainen on Suomen kielen asema
muuten siwistyneitten testen. Sangen lukuisa joukko Suo-
men siwistynyttä wäkeä pitää rakkaana kunnianansa täyttää
Suomen tieltä omana ja perheensä kielenä. Mutta mitä
kansa tähän siwistys- ja edistystyöhön on tehnyt? ©e on
omalla kustannuksellaan perustanut ja ylläpitänyt yhteensä
17 oppikoulua, kun fe siwistystä kaipasi pojilleen ja tyttä-
rilleen, niiden lisäksi, jotta waltio on perustanut.

Mutta ehkä kaikkein selwimmin nähdään, kuinka onnelli-
nen Suomi on, kun ajatellaan mitä siinä ei ole. Maail-
man suuret siwistyskansat huotailewat waiwojen • alaisina,
joista Luoja on armasta Suomeamme warjellut. Meillä
ei ole nihilismiä, ei kommunismia, ei sosialismia, ja mikä
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parempi, meillä ei ole niitä olojakaan, jotka woisiwat tehdä
niiden ilmestymistä mahdolliseksikaan. Ia tässä tulemme
juuri pääkohtaan Suomen onnellisuudessa: Suomen kansa
on säilyttänyt uskonsa Jumalaan ja tämän kohdan saatamme
mainita woimallifimpana ja tärkeimpänä kaikista, jotka owat
Suomelle sen nykyisen onnen tuottaneet, että Suomen kansa
ainakin pääasiassa on uskonnollinen kansa. Ia että tämä
on »vaikuttamin woima kansojen onnea walmistamaan ja että
sen wastakohta, uskonnon paimentaminen, on kaikkein »va-
hingollisin myrkky kansojen elintuoimien juuria järsimään,
todistaa meille menneet ajat woimakkaasti ja waroittawasti.
Kerrotaan meille Nauhasta Testamentista, mitenkä, kun
Israelin kansa oli wajonnut epäjumalain palwelukseen ja siitä
koituneesen riettauteen, joka kansan woimia kalwoi ja kulutti,
kuinka Herran profeetta kansalle waroittawasti huusi: O
kansa! O kansa! O kansa! tuule Herran, sinun Jumalasi
ääntä! Ia samoin saatamme me nykyhetkenä sanoa: älä
ikinä luowu esi°isiesi uskosta. Sillä sehän on kaiken hywän
perustus ja lähde, mikä sinulla on, ja sehän antoikin »voi-
maa sinun efvipttep Liitzenin weriwirtojen pärskyessä hor-
jumatta ja »vaalenematta ryntäämään tappelun murhaatvaa
tulta »vastaan ja lyömään iskuja, jotta Vaikutukseltaan »vie-
läkin tuntuivat.

Ia jos lopuksi tahdomme kysyä, kuinka on säilytettäwä
laitti tämä hywä, jonka olemme esi-isiltä perineet, ja tuinla
tulee meidän osoittaa itseämme oikeiksi esi-isieinme perillisiksi,
niin pyydän saada »vastaukseksi tuohon kysymykseen kertoa
erään sadun, jolla mielestäni Suomen kansa itse kauniisti
ja selwästi kysymykseen on »vastannut. Satu kertoo:

Oli kerran äiti, jota kahden pienen pojan kanssa lumen
tuiskussa ja pyryssä jallasin kulli pitkin Laatokan jäätynyttä
selkää. Tuuli yhä tuimentui. tuisku Yhä laajentui, tie yhä
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sywentyi, pimeys jo saawutti waeltawan äidin, jo woimat
uupuiwat ja wäsymytsestä ei äiti jaksanut yhtään askelta
eteenpäin ottaa. Muuta neuwoa ei ollut kuin istuutua lu-
mihankeen odottamaan warmimmasti kuolemaa. Ia äiti
sulki molemmat poikansa innollisesti syliinsä heitä lämmit-
taaksensa ja suojellakseen kylmältä anturilta. Samassa tuli
ajaen joku mahtawa pajari tahi joku rikas ulkomaan saksa,
mikä lie ollut ja nähdessään äidin, tarjosi hän komeassa
reessään sijaa jommallekummalle pojalle. Kysyttiin ensin
toiselta pojalta: tahdotko sinä tulla? Poika wastasi: en tule,
en äitiä jätä. Toiselta kun kysyttiin, wastasi hän: minä
tulen. Ia äitinsä jättänet poika istui wieraan herran re-
keen, ajoi pois, eikä kukaan hänestä mitään sitten kuullut.
Mutta poika, joka ei äitiä jättänyt, sulkeutui innollisesti äi-
din sydäntä wastaan, ja öisten kylmäin hetkien kuluessa
lämmitti poika äitiänsä ja äiti poikaansa ja yhdessä nakiwät
he uuden aamun, joka heidät saattoi oikealle tielle ja ihmis-
ten ilmoille. Ia onnellisina eliwät he yhdessä, poika Man-

han äitinsä turmana.
Suli sitten monen wuoden perästä sota ja sodan lietli

leimui yli koko Suomenmaan. Tulipa silloin eräs ylhäinen
sotaherra »vihollisen sotapäällikkönä, joka poltti ja laatoitti
kaikki asunnot ja kylät edestänsä. Ia sytyttipä tuo herra
kerran niinikään mökin ja tuli leimusi ylt'ympäri, mutta
äkisti syöksyi liekkien keskeltä wanha waimo. Ia sotaherra
kun tuon Vanhuksen näki, tunsi pistoksen sydämessään, sillä
wanhutsen kaswot muistuttiwat häntä myrskyisestä yöstä
Laatokan jäällä, kun hän oli äitinsä jättänyt ja wieraan
rekeen astunut. Ia sotaherra ymmärsi polttaneensa äi-
tinsä mökin ja lyöden otsaansa wastaan poistui hän hä-
peään häätyneenä ja pahan omantunnon musertamana,
eikä hänestä sen koommin ole mitään kuultu. Mutta poi-



60

ka, jota ei äitiä jättänyt, oli äidin tukena kuolinpaiwään
asti".

Kunnioitettawat kansalaiset! Äiti sadussa on äitimme
Suomi, pojat olemme me. Ia sentähden, kuta kylmemmät
luikurit käywät tuon äitimme ympäri, kuta kurjemmassa ti-
lassa hau on, sitä innollisemmin, [itä hartaammin sulkeutu-
kaamme hänen rintaansa «jaetaan, häntä lämmittäätsemme
ja hänestä elon lämpöä saadaksemme. Ainoastaan näin käy
täytäntöön toiwomus, jonka nyt lausumme, toiwomus: Elä-
köön Isänmaa, eläköön Suomemme, eläköön armas äitimme,
eläköön onnellisena, suurena, kunniakkaana poikiensa rakkau-
den kautta! Eläköön!!



Juhlakenttä seminaarista nähtynä,

Juhlapäiwät Jywäskylässä.
9—ll Kescikmitll 1884.

fiiuie lesänä vietettiin Jyväskylässä kansanvalistus»
WK seuran neljäs juhlakokous. Seuran ensimmäinen juh»
R? lakotous oli w. 1875. Se pidettiin keskiviikkona 16

kesäkuuta {ltäpuolella samana päivänä, jolloin oli ollut semi»
naarln vuositutkintoihin kuuluva laulunäyttely, ikäänkuin en»
teenä siitä yhteydestä, joka vasta oli oleva tämän lolouksm
ja säveltaiteen välillä meidän maassamme. Niinä päivinä
pidettiin myöskin tietääksemme ensimmäinen yleinen kokous
jossa raittiuden asia tässä maassa otettiin puheeksi, sama ko«
lous, jonka näkyväisenä hedelmänä saatamme pitää anomusta,
jossa toista tuhatta naista kääntyi maamme hallitusmiehiin
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pyynnöllä, että ryhdyttäisiin toimiin uhkaamaa wiinatulwaa
wastaan; ja sekin harrastus on wiime aitoina yhä enemmän
osoittanut nauttimansa seuran suosiota. Toinen juhlakokous
pidettiin to. 1878 tiistaina 18 kesäkuuta. Se, kuten edellinen-
kin, pidettiin aiwan yksinkertaisella tawalla eitä juhlan muodos-
sa, johon kuitenkin nimitys juhlakokous säännöissämme miittaa.
Mutta tärkeä se joka tapauksessa oli seuran elämälle niiden
sääntö-muutosten takia, jotta siinä päätettiin, ja osanottajia
siinä myöskin oli jotenkin runsaasti, nimittäin niitä kansakou-
lun ja kansansiwistytsen ystäwiä, jotka otitoat Iywäskylään
kerääntyneet pääasiallisesti kaupungissa samaan aitaan pidet-
tätoää kansakoulunopettaja-kokousta Marten. Kolmatta juhla-
kokousta Marten tehtiin suurempia »valmistuksia. Sekin pidet-
tiin yhteydessä kansakouluttajatokoutsen kanssa ja oli luonnol-
lisesti sen rinnalla syrjäisestä armosta, mutta sitä kuitenkin
koetettiin järjestää juhlan tapaan; yhteydessä sen kanssa pi-
dettiin 18 Kesäkuuta juhlalaulajaiset, joissa esiintyimät soitto-
ja laulukunnat Iymäskylästä ynnä sen lisäksi, niiden kehotus-
ten johdosta, jotka seuran toimikunta tässä tarkoituksessa oli
lähettänyt ympäri maan, useampia muualtakin saapuneita lau-
lajia ja soittajia. Näillä jutjlalaulajaifilla tarkoitettiin Mal-
mistaa mielet suurempaa Masta pidettäwää yleistä suoma-
laista laulu- ja soittojuhlaa Marten ja se tarkoitus myöskin
täydellisesti saawutettiin. Kokouksessaan maanantaina 20 ke-
säkuuta seura yksimielisesti päätti, että laulujuhla oli toimeen
saatawa kolmen muoden perästä yhteydessä seuran tuleman
juhlakokouksen kanssa ja Maltuutti samassa kokouksessa Mali-
tun uuden toimikuntansa tawalla, jonka parhaaksi näki, ryh-
tyä asian toteuttamista Marten tarpeellisiin hankkisin.

Seuran toimikunta, joka kokouksen puolesta oli Mastaan-
ottanut tällaisen tärkeän luottamustoimen yli warsinaisia teh-
tämiänsä, koetti parastansa täyttaäksensä sille asetettuja toi-
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tuetta, Sen ensi toimena oli pyytää herroja tirehtori R.
Faltinia ja mciist. A. 21. Boreniusta toalmiétamaan ohjel-
man tätäkin juhlaa »»arten, niinkuin oliwat tehneet edel-
lisiin juhlalaulajaisiin, johon he myöskin hywäntahtoiststi
suostuiwat. Nuotit painettiin sitten seuran kustannuksella kah-
teen pieneen Vihkoon, sekaääniset ja miesääniset erikseen ja
neuwoteltuansa wuositokoukseösa 1882 seuran kanssa toimikunta
osaksi antoi nämä toistot ilmaiseksikin sellaisille laulutunnille,
jotka niitä pyysiwät juhlaa warten harjoitellaksensa. Jo ensi
syksyllä juhlakokouksen jälkeen toimikunta myöskin lähetti kier-
tokirjeen kaikille seuran asiamiehille, jossa kerrottiin seuran
tekemä päätös tutetoan laulujuhlan suhteen, setä pyydettiin tie-
toa kaikista asiamiespiirissä olemista laulu- ja soittokunnista
ynnä niiden johtajista. Tämän kehotuksen johdosta tulikin
wähitellen ilmoituksia yli Viidestäkymmenestä laulukunnasta
ja lähes neljästäkymmenestä soittokunnasta, maamme eri seu-
duista, joille sitten kewaällä 1883 lähetettiin warsinaiset kut-
sumus kirjat juhlaan. Jotkut sellaiset, joista tieto saapui wasta
myöhemmin saiwat kutsumuksensa sen jälkeen. Periaate, jota kut-
sumusta lähettäessä koetettiin noudattaa, oli, että kutsuttaisiin
sellaiset laulu» ja torwisoittokunnat, jotka ainoastaan asianhar-
rastuksesta eikä elinkeinona fätoeltaibetta harjoittiwat. Tah-
dottiin sillä woittaa sitä, että juhlassa ja kilpailussa osalliset
olisiwat joinkin määrin yhtäwertaiset ja sen ohessa olihan juh-
lan tarkoituskin fätoeltaiteen harrastuksen synnyttäminen ja ke-
hittäminen niiden kesken, jotka sitä harjoittaisiwat muun toi-
mensa ohessa eikä Varsinaisena ammattinaan.

Torwisoittonuotit walmistuiwat paljoa myöhemmin kuin
laulunuotit siitä syystä, että Iywäskylän soittokunnan johtaja
h:ra ©. Koch, joka ensin oli suostunut ottamaan niiden Val-
mistuksen huoleksensa, 1883 Vuoden alusta sai Vakinaisen Vi-
ran muualla. Uudet toimet estiwät häntä ajattelemasta edes
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osanottoa juhlaan, joten tämä toimi sopiwasti siirrettiin h:ra
®ußt. Dahlströmille, jota kuitenkin loalta seuraamana kesänä
muutti paikkakuntaan ja saattoi aloittaa työtänsä. Näitä nuottia
sitten ei painettukaan, waan toimitettiin muutamia jäljennöksiä,
jotka kuljetettiin lainalla osanottoa aikowien tormisoittokuntien
wälillä kopioittawiksi.

Tärkeä osa juhlan Valmistuksista oli kuitenkin sitä laa-
tua, että Helsingissä olewan seuran toimikunnan oli jotenkin
mahdotonta siihen itse ryhtyä. Juhla oli wietettäwä Iywäs-
tylässä ja sen tähden seuran jäsenet tässä kaupungissa toimi-
kunnan kehotuksesta auliisti tetimät apua ja walitsiwat erityi-
sen juhlatoimikunnan, joka sai osaksensa työläät ja monipuoli<
set tehtäwät, joidenka kunnollisesta täyttämisestä juhlan onnis-
tuminen letoin suuressa määrin riippui. Päätoimikunnan puo-
lesta seuran sihteeri kerran Helmikuussa käwi Iywäskylässä
tämän toimikunnan kanssa neuwottelemassa ja sopimassa tär»
keimmistä tulewaa juhlaa koskemista seikoista. Tähän toimi-
kuntaan fmiluiroat seuran asiamiehet paikkakunnalla lehtori
Högman ja rowasti harteinen ja sen lisäksi rouroat Schildt,
Hedberg, Hagfors, Girsen ja Parwiainen, neidet Lilius ja
Söderström sekä herrat raatimies Castren, apteekari Hed-
berg, lehtori Hedberg ja kauppias Wessman.

Paitsi niitä walmistuksia, jotka suorastaan koskiwat itse
juhlan wiettoa, oli huolta pibettätoä siitä, että juhlaan aiko-
loille olisi helppo päästä perille ja että heille olisi asunnolta
tarjona juhla-aikana. Pienessä kaupungissa sydänmaassa kau-
kana rautateistä kumpasetkin tehtäwät antoiwat paljon työtä.
luhlakomitean kautta hankittiin huoneita kaikille niiden tar-
peessa olemille ja Maikka mieraita tuli ainakin yhtä paljon
kuin kaupungissa ennustaan oli Mäkeä, ei kukaan sentään suo-
jatta jäänyt. Mitä erittäinkin laulajiin ja soittajiin tulee, oli
heitä Marten ttaruStettu mapaat asunnot kesällä tyhjiksi jää-
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neissa kouluhuoneissa. Kymmenkunta wuodetta taikka tilan
mukaan enemmänkin asetettiin joka huoneesen laattialle, puhdas
toitttt peitteeksi, ja palwelija porstuaan toimittamaan wierai-
den asioita. luowuttawia juomia ei sallittu näihin tvapaa-
asuntoihin tuoda.

Kaikkiansa kähtti 54 naista ja 82 miestä tätä juhla-
toimikunnan tarjoamaa wieraanwaraisuutta. Se oli tärkeä
helpotus osaaottaiville ja monelle wähempiwaraiselle pääfö
juhlaan ainoastaan sen kautta tuli mahdolliseksi. Toisella
tarooin jolla koetettiin helpottaa heidän ja ylipäänsä juhlawie-
raiden pääjöä oli matkakustannusten »vähentämisellä. Siinä
tarkoituksessa käännyttiin Päijänteellä kulkewien höyrylaiwojen
omistajain puoleen pyynnöllä, että myöntäisiwät helpotusta
maksuissa ja saatiinkin tähän kaikkien suostumus siinä muo-
dossa, että seuran toimikunnan antamalla lipulla roarustetut
lunastamalla helpomman sijan wapaasti saiwat kulkea kaikkial-
la laiwassa. Sen sijaan minkäänlaista helpoitusta rautateillä,
joka myöskin pyydettiin, keisarillisen senaatin päätöksen mutaan
tällä kertaa ei annettu.

Wihdoin oliwat juhlawalmistutset myötä ja wastoinkäy-
misineen ohitse. luhlapäiwiksi oli määrätty tiistai ja kes-
tiwiitko 10 ja 11 kesäkuuta, jonka ohessa edellinen maanan-
tai oli olewa juhla-aattona, ja käytettäwä juhlassa osallisten
»vastaanottamiseksi ja yleiseksi harjoitukseksi. Etelästä tuliwat
latteat täpösen täynnä juhlawieraita ja pohjoisesta, idästä ja
lännestä pyrki pitkin maanteitä toisia matkamiehiä pieneen Iy-
wäsjärwen rannalla otettaan kaupunkiin -päin. Onneksi oli,
että useat jo aikaisemmin oliwat tulleet, toiset ollaksensa läsnä
edellisen wiikon lopulla pidetyissä seminaarin tutkinnoissa,
set ottaaksensa osaa yleiseen raittiuskokoukseen, jota pidettiin
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sunnuntaina ja maanantaina. Kuitenkin tekiwät kulkuneuwo-
jen wajawaisuudet, etenkin hewosten puute kestikiewareissa
suurta wastusta, suuremmassa määrässä kuin ennen milloin-
taan näillä seuduin oli huomattu. Perille kuitenkin tietääk-
semme kaikki pääsiwät, ei kukaan tielle jäänyt, ja maanantaina
kl. 9 a. p. kokoontuiwat laulajat ja soittajat ynnä suuri pai*
jous muita ihmisiä juhlalentälle, samalle paikalle jossa jul?*
lalaulajaiset kolme touotta sitten oli pidetty ja johon tilaisuutta
warten oli rakennettu suuri, nyt jo juhlaa warten lipuilla ja
köynnöksillä walmiitsi koristettu laulutapa. Sen peräpuo-
lelle oli rakennettu korkea seinä, estämään äänien liikaa ha-
joamista ja sekin oli mitä somimmasti koristettu, sen kes-
tustalla Suomen ja Waasan läänin waakunat köynnöksistä
muodostettujen kilpien sisällä. Pitkin aituusta juhlakentän
ympärillä oli liehumassa lukemattomia moniwärisiä lippuja
ja pääsisäänläytäwän kohdalla oli kunniaportti. Kentän kes-
kellä oli wielä sen ohessa kuktaissalko ja lähempänä reunoja
nähtiin somia wirkistyskojuja, joista yleisölle oli tarjona kai-
kellaisia wirkistysjuomia, kuitenkaan ei minkäänlaisia päihdyt-
täwiä aineita, joita ylipäänsä tässä juhlassa niin paljon kuin
suinkin oli poistettu.

Ileisön paikalle faatouttua esiintyi raatimies Castren
laululavalle ja tcrwehti juhlaan osaa ottajat muutamilla sopi-
milla, pontevitta sanoilla, jonka jälkeen ilmoittivat itsensä pai-
kalle saapuneet laulu ja soittokunnat seuran sihteerille ja oli-
toat nämä seuraawat:
Tampereen työwäen lauluseura, joht. hra F. Lundelin 18 jäs.
Mäntyharjun kulutuilta „ „ N. Huopunen 8 „

3y»äSfi)tän seminaarin laulut. „ „ E. A. Hagfors 220 „

Kuopion tllnslllliZ-lanluseura „rouw. O. Stenius 31 „

©aarijartoen laulutunta „ hra O.W. Wadenstjcrna 19 „

MioppilllstmmllN laulajat „ „ P. I. Hannikainen 18 „

Helsingin palokunnan soittokunta „ „ D. Horst 20 „
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Iywäskylän torwisoittokunta joht. hra G, A. Dlllhström 24 „

Akaan-Lempäälän torwisoittokunta „ „ R. Sitoen 13 „

Jämsän torwisoittokunta „■ „ S. Konkola 9 „

Padasjoen torwisoittokunta „ „G. v. Ficandt 5 „

Tampereen pnnmillatehtaan tor-
wisoittokunta „ „ ©. Lindroth 5 „

Kaikkiansa oli siis laulajien lukumäärä 314 joista 167
miestä ja 147 naista. Soittajien lukumäärä oli 76. Sitten-
kun juhlatoimikunnan naiset oliwat kaikille antaneet juhlamer-
kit, siniset rosetit, waatuna keskellä, jossa kanteleen ympäri
luettiin „8. ja S. I. 18"—"/<>84 Iywäskylässä", astuiwat
laulajat ja soittajat pois juhlakentältä kähttääksensä lopun
aamupäiwää yksityisiin harjoituksiin.

Iltapäiwälla kello 5 alkoi ohjelman mukaan pöähar-
joitus juhlakentältä lukuisan kuulijakunnan läsnäollessa. Koko
ohjelma tässä käytiin läpi, joten tämä harjoitus jo itsenään
oli täydellinen konsertti; sitä kuitenkin häiritsi wihmasade, jota
heti ensimmäisen osaston läpi käytyä alkoi ja kesti loppuun
asti. Harjoitusta tästä huolimatta jatkettiin ja sateenwarjojen
alla kuulijatkin urhoollisesti kestiwät paikoillaan tätä wähäistä
Wastointäymistä säikähtämättä.

Onneksi sade työllä taukosi ja kirkkaana aurinko seuraa-
wanll aamuna nousi walaisemaan kesäisiä maisemia. Kello
7 aamulla kajahteliwat wirren säwelet harjulta Päin. Kaikki
torvisoittokunnat yhdessä tajahuttiwat wirren „3umala onpi
linnamme", jolla aloitettiin »varsinainen juhla. Sitten wielä
soitetuin muita koraalia ja soittokappaleita, noin tunnin ai-
taa, jonka jälcstä erottiin. Mutta kello puoli kymmenen yh-
dyttiin taas rantapuistossa, josta oli aikomus lähteä juhla-
saatossa kuulemaan alkajaispuhetta. Etupäähän asetettiin tor-
visoittokunnat, sen jälkeen kulkiwat ylioppilaslaulajat tippui*
nensa, jossa seisoi kultakirjaimilla „sitä kuusta kuuleminen, jonka
juuressa asunto;" sitten seminaarin laulukunta jonka lipussa
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luettiin „pysy Suomessa pyhänä." Myöskin Kuopion kansal-
lisella lauluseuralla oli oma lippunsa. Laulajien jälkeen tuli-
wat juhlatoimikunta ja kuuniawieraat ja sen jälkeen ja kum-
mallakin puolin kulki yleisöä monta tuhatta täyttäen kulkies-
sansa leweät kadut rantapuistosta harjuun miltei täpösen täy-
teen. Harjun juurelle oli tehty kunniaportti ja sen kautta
noustiin pitkin polwikkaita teitä ylös harjuu kukkulalle, jonka
pohjoisessa päässä oli rakennettu lipuilla ja köynnöksillä so-
mistettu maja puhujaa warten. Sen jälkeen kuin oli lau-
lettu ensimmäiset wärssyt Suonion Isänmaan wirrestä as-
tui rowasti lärwineu esiin ja piti puheen, jonka sisältö pää-
asiassa oli seuraawa:

K. K. Olen jo toisen kerran puhujana tämmöisessä tilaisuu-
dessa, enkä tottakaan wielä tiedä nytkään, silmäilenko teissä waan
hetken huwitusta, torwien toitotusta, farmien fätoeltygtä etsiwiä, eli
kenties maan kaunopuheliaisuuden tulwaa ihailemaan saapuneitako.
Siinä tapauksessa olette pettyneet, sillä waikka minulla olisikin käy-
tettäwinä kaikki puhuja-taidon aarteet, niin en niitä uhraisi turhuu-
den plllwelukseen. Totuuden kanssa ei tay leikkiä laskeminen.

Onhan tämä Kllnsllnwlllistus-seurcm juhlakokous, mutta sinulta,
oi juhlima kansa, kysyn, miksi riensit fä tänne? Miksi Unetamme
nyt juhlaa? Meensä wiettäwät seurat juhlia tehtyään suuria
töitä, elettyään pitemmän ajan, no kyllähän Kansanwalistus-
fettra on tehnyt sitä ja tätä, mutta ci se kannata juhlaa wiettää.

Tällä juhlakokouksella on tarkoituksena wcikawalla mielellä kat-
sella jo tehtyä ja wasta tehtäwää tointa, seuran päämalia, Kan-
sauwalistus-seuran, tehtäwäin suuntain tutkiminen, Pyhän, korkean
etsiminen, ettei walistns-työ kansassa rnpeisi turhia tatooittetemaau
Ei tule seuran pelkkää hyörintää, pyorintää tarkoittaa, waan sillä
tulee olla jotu korkea suunta, joka taiwuttaa yksilön sen Vaikutuk-
sen alaiseksi.

Me ihailemme Suomeamme, mutta luontokin on kaino, pyhä,
joka kätkee ihanuutensa turhuuden silmistä. Syntyköön siis meissä
mieli, joka näkee luonnossa heijastuksen korkeimmasta ihanuudesta,
mihin luontokllftplllten itäwöimys wiittailee.

Wäinö soittelee Suomelle uusia elämän ehtoja, arwoitukset, sa-
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nanlaskut omat suuri aarre kansallemme. SÄlä ylpeile tästäkään,
huomaa, että taalta on pyyä ala, esi-isain tuska, elämän Enorma si-
nun hywäkses kerrottuna sinua nöyryyttaakses!

Pyri sinäkin luomaan uusia syntysanoja, ia sitä woit tehdä, jos
nöyryytät itseäs; etsit, itaroöit totuutta etkä ole turhuuden palwelija.

Kansa kysyy historiaansa, sen töitä, urosmaineita, niistä laule-
taan, kerrotaan, ja todella mikä un se kansa, joka ei arwossa pidä
muinaisuuttaan, ei omaa juurta, joka kannattaisi sen tulenmisuutta.
©eagfamme aM wieraita sukuja, joitten juuret ciwät ole omassa
maassa, oi että heisiäkin heräisi welwollisuudentunne kansaa kohtaan!
Mutta löytyy myös niitä kansan poikia ja tyttöjä, jotka nnhottawat
taas traditionin. Sitäpä juuri sanotaankin fennomanien tyhmyydeksi,
ettei nuorukaisissa löydy käytöksen sämyä, ei palwelewaisuuden iha-
naa kauneutta, kuullaan olemansa Suomen lapsiapuheellaan, mutia
sama jalo tunne maaditcian heissäkin olemaan, nöyryys mielessä
kaikessa suhteessa, ettei 'itsettaisyys, turhamielisyys pääse kansan elä-
män ytimeen. Me rakennamme täällä tulewaisuudelle ei hetken Hu-
witutselle. Sä jäsen, säilytä ities, niin säilytät myös sen yhteiskun-
nan, jossa olet!

Maan tuolla tniwllhassa on ainoa apu toimillemme, ja sinne
tähtää Maan rakkauden, welwollisuuden pyhä tunto kansan Malistuk-
sen ja Jumalan peltoon enentämiseksi. Palwelukscssakin tulee olla
toapaa, etta hautaan mullatessakin on mielii Mapaus, walo tuolta
tlliMahllllll.

Terwe tulleet siis tämän työn toimitulleen Walistns-seuran
juhlakokoukseen.

Puheen jälkeen laulettiin wielä Pari wärssyä samasta
wirrestä kuin alussa, jonka jälkeen wäkijoulto taas lähti liik-
teette soittajat eturinnassa miesseminaarin wäljään juhlasa-
liin, jossa «varsinainen juhlakokous keskusteluilleen oli mää-
rätty pioettäwllksi. Kosla seuran esimies oli estetty itse tu-
lemasta kokoukseen, johti toimikunnan pyynnöstä puhetta ro-'
Wasti lärwinen, joka ennenkin kahdessa juhlakokouksessa on
ollut puheenjohtajana ja samoin seuran perustamassa kokouk-
sessa Helsingissä. Tawallista juhlallisemmaksi tämä kokous
tuli sen kautta, että lunni awieraita tällä kertaa oli saapunut
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»veljeskansastamme Wirosta, jopa toirotaifen kansallisliikkeen
etewimpia miehiä, pastori I. Hurt, opettaja H. Treffner, toh-
torit Herman ja Roscnthal hra Grenzstein, ynnä uneta'
muutamat muut, kaikkiansa 12 henkilöä. Niille erittäin
lansui puheenjohtaja tettvetulijaissanat, joihin »vastasi pastori
§urt ynnä herrat Grentzstein ja Sommer. Siitä ynnä pi-
detyistä keskusteluista on tarkempia tietoja toisessa paikassa,
jonka tabben meidän tässä ei tanvitse itse kokouksesta laajemmin
kertoa. Kokous kesti kaiken aamupäiwää, ja fen keskustelut
kostiw at seurallemme sangen tärkeitä asioita.

Saman päiwän iltapuolella oliwat juhlakokouksen juh-
lallisen puolen pääosa ja, keskusta, juhlalaulajaiset määrätyt
pidettäwiksi. Taas täyttyi juhlakenttä wäellä ja kello 5 kaikki
laulajat ja soittajat astuiwat ylös lamalle ja yhdessä torwien
säestäessä laulettiin koraali 306: „Kaiktiwoipa Jumalam-
me, me jalkais juureen kumaramme Sinulle lausuin kunniaa".
Sun siten laulajaiset olit»at alkaneet Korkeimman ylistyk-
sellä, seurasi isänmaallisia ja kansanlauluja sekä wirolaisia, un-

karilaisia ja skandinawisiatin säweleitä, wuoroin miesäänistä,
wuoroin sekaäänisiä ja myöskin yksistään torwisoittoa warten.
Wiime mainituissa oli osaksi ulkomaan suurempien säwel-
niekkojen sepityksiä edustettuna. Sillä »alin leweällä punaisella
silkkinauhalla warustetut juhlainarsaltat jatelitoat yleisölle oh-
jelmia ja laulettavien nuottien sanat, joten lauluja, joista mo-
niaat oliwat ennen aiwan tuntemattomat, helposti saattoi seu-
rata. Ahteensä oli ohjelmassa yhdeksän osastoa, joista kaksi
oli esitelmiä. Ensimmäisen esitelmän piti prowessori F. Pe-
rander laulun ja soiton merkityksestä kansanwalistuksen patoe-
luksessa, sowittaen alkunsa Collanin aamulaulun säweleihin,
jotka juuri wähä ennen oliwat kaikuneet ja jotta puhujan sa-
nain mukaan oliwat „murretta samaa kuin kiitos ja ylistys-
wirret leiwosen, jota kohoten korkealle ilmoihin saapi nähdyksi
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taiwasta awaralta". Kun sitten oli laulettu osasto miesää-
nistä ja toinen sekaöänisiä lauluja warten, esiintyi lehtori Hed-
berg puheella, jossa kuwasi olojamme, miten omat kehittyneet
parempaan päin ja miten oman kansamme tulee olla koko sy-
dämemme rakkauden esineenä. Sekä puheet että laulut oliwat
herättäneet innostusta, innokkaat eläköön huudot puheiden ja
wilkkaat käsien taputukset säwelkappaleiden jälkeen sen ofoittitoat,
mutta mitä korkeammaksi nousi into, kun seuraawcm ainoas-
taan torwisoittokappaleita sisältämän osaston jälleen herra
Hugo Trefsner Wirosta, joka ei ollut läsnä aamulla, mil-
loin kokous juhlasalissa awattiin, nyt sai tilaisuuden terweh-
tiä Suomalaisia weljiä sukukansamme puolesta Wiron ran-
nalla. Hän puhui wiron kielellä, jotta sanat sitten suomennet-
tiin ja tahtoi terwehtiä suomalaisia weljiään, lausuen ihmet-
telynsä maamme ihanuudesta, fett mäistä, kauniista kukkulois-
ta ja mainitsi tärkeimmäksi kukkulaksi Iywäskylan harjun, jonka
juuressa on ensimmäinen suomalainen lyseo, ja jonka Päälle
on rakennettu ensimmäinen suomalainen seminaari. Tuon Iy-
wästylan tärkeyden näkywät maamme omatkin lapset huoman-
neen. Erittäin sopi olla kiitollinen Kansanwalistus-seuralle, joka
sitä huomaten täällä on nämä laulujuhlat toimeen pannut.
Hän wielä jatkoi: »Onnellinen Suomen kansa, jonka wuorilta
taigaan kaaren seitsemässä wärissä loistaa hurskaus ja hywe,
ilo ja rauha, usko, toiwo ja rakkaus. Koska jaksanee Wiron
kansa päästä sille kannalle, tuin Suomen kansa jo on? Tä-
hän kysymykseen yhtywät Nirolaiset ja sitä todistawat ne run-
saat sähkösanomat, jotta sieltä owat saapuneet, nimittäin seu-
raavilta feuroilta:"

Eesti kirjameste fetts Tartossa ja
Tarton peltomiehen seura, jotka lähettämät terwehdytsensä

Suomen laulajille.
Ilmarisen seura Narwalla, terwehti Suomen sukuweljiä,
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Lootus (Toiwo) seura Tallinnassa, samoin
Linda purjehdusseura,
Sanekin laulukunta Kaakkois-Wirosta,
Kanole-seura Nörön kaupungista,
Wiljandin Peltomiehen ja Koiton seura ynnä wielä muu-

tamat muut.
„Ihteisesti ikäänkuin yhteisestä suusta", kertoo tapauk-

sesta eräs sanomalehti, „ilman kenenkään etsimättä puhkesi nyt
kaikkien huulilta ei huulista maan sywimmästä sydämestä
elätoönhuuto Wiron weljille Wiron kansan menestykselle, elä-
köönhuuto niin woimakas, etta se mannaan kaikui tuolle puo-
len Suomen lal/tea kehotuksena heille siellä yhä innokkaam-
min pyrkimään walistuksen ja wapauden perään, kun tiesiwät,
että Suomen kansan rakkaus aina silmäilee hellästi heitä, ottaa
sydämestä osaa heidän kärsimyksiinsä iloihinsa ja riemuihinsa."

Wielä oli ohjelman wiimeinen osasto jäljellä, Torwien
säistäminä silloin laulettiin kaksi hengellistä taulua ja kaikkein
wiimeiseksi „Maamme", jonka säwelen kaiuttua laulajat astui*
mat alas lamalta ja suuret juhlalaulajaiset olimat päättyneet.
Aurinko oli jo lähellä taiwaan rantaa, linnut wisersiwät ilta-
wirsiään, malmiStimat lepoaan uudistunein woimin aloittaak-
sensa tuleman päiwän elämää. Mutta rantapuitossa wielä myö-
hään yöllä kuului laulua, milfaäta keskustelua ja puheita, joita-
pitimät wuoroin Suomalaiset, wuoroin Wirolaiset nyt yhte-
hen yhyttyänsä kauan erillään oltuansa.

Toinen juhlapäiwä,keskiwiikko, oli kuten edellinenkin läm-
min, auringon paahtama ja klo 7 aamulla nytkin faifuimat
torwensoiton säwelet harjulta muistuttaen päiwän alkua. Kello
kymmenen yhtyi seura taas kokoussaliin jatkamaan keskusta
lujaan sekä walitsemaan esimies ja toimikunta seuran tulewaksi
kolmewuotijeksi waikutuskaudeksi. Se saatiin päättyneeksi k:lo
V 2 I maideilta, jolloin alkoi laulu ja soitto kilpailu. Sekin
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tapahtui eilisellä juhlakentällä ulkona taitoaan alla, suuren ylei-
sön läsnä ollessa. Palkintotuomareina oliwat neiti Slänger
ja herrat E, A. Hagfors, P. I. Hannikainen, K. A. Herman,
L. Hämäläinen, 8. Kiljander ja E. Krook, joista wiisi walittuina
eilisessä kokouksessa itse oliwat täydentäneet lukunsa lahdella
lisäjäsenellä. Laulukilpailuun ottiwat osaa Tampereen työ-
wäen, Mäntyharjun, ©aarijärtoen ja Kuopion laulukunnat ja
soittokilpailunn Padasjoen, Helsingin palokunnan ja Iywäsky-
län soittokunnat. Se oli ensimmäinen kilpailu tätä laatua mei-
dän maassamme ja sellaisena kyllä merkillinen, wailk'eiwät osan-
ottajat siinä aiwan monta olleet. Se oli siemen, joka tässä
laulujuhlassa wasta pääsi ituun ja josta tulevaisuudessa he-
delmät owat leikattawat.

Kilpailujen päätyttyä kokoontui suuri osa juhlassa osalli-
sista yhteisiin päiwällisiin, jossa henkisten nautintojen perästä
nautittiin aineellistakin rawintoa ja juhlan kunniaksi siinä sen
ohessa pidettiin useampia puheitakin; ensin toht. Herman el?»
dotti eläköön huudon laulun ja soiton tulewaisuudelle Suo-
messa, opettajakand. Lönnbohm ehdotti läsnä olewien Viro-
laisten mahan, johon wastasi pastori Hurt, tohtori Äyräpää
lausui juhlatoimikunnalle kiitokset läsnä olewien puolesta, seu-
ran entinen sihteeri pastori Päiwärinta piti puheen seuran
nykyiselle sihteerille, pastori Eisenschmidt Wirosta piti leikilli-
fen puheen naisille i). m.; kaikkia emme mainitse, kiiruhdam'
me juhlapäiwien loppu-osaan, juhlakentällä wietettäwään kan-
sanjuhlaan, joka alkoi kello 6 illalla ja jossa laitti juhla-wieraat
wielä kerran oliwat tilaisuudessa yhtyä, ennenkuin erofitoat
hajotuksensa laajalle ympäri maatamme lukin kotipuolellansa
kertomaan täällä tehtyjä hawaintojaan.

Ennen kansanjuhlien alkua kuitenkin tapahtui pari asiaa,
joista tulee järjestyksessä mainita. Kello 4 pitiwät eri laulu-
kunnat yksityisen konsertin, jossa kuitenkaan ei ollut niin paljon
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kuulijoita, kuin Jörnin walittu ohjelma olisi ansainnut. Mutta
kun toiset ottoat päiwällisissä, toiset rannassa odottamassa
maamme kenraalikuroernööriä, joka letto wiidm aitaan höyry-
laiwassa Lahtis saapui kaupunkiin, ei woine sitä aitoan kum-
meksua. Kenraalikuwernööri sitten käyskeli kansanjuhlassa kot-
wasen aikaa kuunnellen lauluja, joita eri laulu- ja soittokunnat,
seminaarin nuoriso ja ylioppilaat joko erikseen tahi yksissä efit*
teliwät. Sen ohessa käytettiin juhlassa ruumiin harjoituksia
ja myytiin arpalippuja tumallisen Kalewalan aikaan saamista
warten. Juhlan kuluessa piti maisteri A. L. Nyman puheen
isänmaalle, joka päättyi innokkaisin eläköön huutoihin. Pu-
heen jälkeen seuran sihteeri ilmoitti palkintotuomarien päätöt*
sen laulu ja soitto kilpailusta. Laulusta annettiin ensimmäi-
nen palkinto Tampereen työwäen laulukunnalle, jota sai
johtajansa kautta »vastaanottaa arkkitehti Gripenbergin pii'

rustuksen mutaan tehdyn ebenpuifen hopealla silatun tai}*
tinappulan seka sen ohessa kunniakirjan näin kuulmvan:

KansanMalistus-seuran laulu- ja soittojuhla Iywäskylässä 1884
Suomen laulu ja soittokunnat kokoontuneet yleistä juhlaa unetta-
maan laulun ja soiton uudestaan Virittämiseksi Wciinölän ahoilla
ja Kalewalan lattiamitta julistamat ensimmäiseksi joukossansa

Tampereen työwiien lauluseuran
ja pysywäisekst muistoksi sille määräämät tämän kunniakirjan ynnä
sen lisäksi ebenpuisen hopealla kirjatun tnhtinappulan

Ensimmäiseksi palkinnoksi.
Kauan kaikukoot Tampereen työwäen lauluseuran ihanat sä-

welet yli »etten, mantereita, tuokoot iloa ja riemua, sydämen wir-
tistysta ja ylennystä, soikoot Jumalalle ylistystä ja kiitosta.

Annettu Iywäskylässä 11 paiwäna Kesäkuuta 1884.
Kirjoituksen ylipuolella oli kultainen kantele laakerin- ja

tammenlehtisessä seppeleessä nousewan auringon kultaamana ja
kirjaa ympäröi hieno sininen ja kultainen reunus suomalaista
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Mallia, lauluseuran nimi ja palkinto oli sen lisäksi painettu
kullassa.

Toiseksi palkinnoksi oli määrätty ainoastaan kunnia irja,
melkein samallainen kuin edellinen ainoastaan sillä eroituksella,
että reunus oli punainen ja kultainen ja palkinnon niini pai-
nettu waskiwärisillä kirjaimilla. Se annettiin Mäntyharjun
laulukunnlllle. Soittokunnista sai ensimmäisen palkinnon Hel-
singin palokunnan torwisoittokunta ja toisen Iywäskylän tor-
wisoittokunta. Palkinnot oliwat aiwan samallaiset kuin ne,
jotka laulutunnille annettiin.

Juhlan kuluessa »tela luettiin sähkösanoma Wirosta
tunnetun naisrunoilijan voima Lydia Michelsonin eli Koivu-
lan lähettämä ja toinen sähkösanoma Noormarkusta. Eilen
jo oli tullut sähkösanoma Varkauden lauluseuralta ja sen li-
säksi wielä oli lähetetty Vaasasta sähkösanoma, joka wiimeinen
kuitenkaan ei ajoissa luettatoatfi saapunut.

Siten oli K ansanw alistus-seuran neljäs juhlakokous ja
ensimmäinen yleinen Suomalainen laulu* ja soittojuhla päät-
tynyt. Sekä kokous että juhla oliwat tärkeitä laatuansa,
osanoton puolesta saattaa mainita, että paitsi lippuja, jotta
oiteuttiwat osanottoon yksityisiin tilaisuuksiin, myytiin lip-
puja, jotta oikeuttiwat läsnä oloon kaikissa juhlallisuuksissa
melkein tasan kaksituhatta kappaletta. Vapaalippuja laula*
jille ja soittajille sekä muille toimimille henkilöille käytettiin
sen lisäksi wiioettä sataa. Mitä warsinaisen kokouksen keskus-
teluihin tulee, nähdään kirjan lopulla painetusta pöytäkirjasta,
että seuran uudelle toimikunnalle annettiin huoleksi walmistella
sellaista muutosta seuran säännöissä, jonka kautta haaraosasto-
jen toaitutng laajentuisi ja tulisi wapaammalle kannalle. Kun
semmoinen muutos saadaan aikaan, warmaankin aitaa uusi
tärkeä jakso seuran waikutukselle. Sen ohessa siinä annettiin
tärkeitä ohjeita seuran »vaikutuksen suunnittelemiseen, wastai-
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seksi waikutuskaudeksi. Erittäin tärkeänä saatamme pitää ne
yksimieliset lausunnot, jotka eri haaralta annettiin ja joissa toi-
luottiin, että kaikissa kansanjuhlissa, etenkin niissä, jotka seuran
tai sen haaraosastojen ja jäsenien wälityksen kautta toimite-
taan, kaikki juowutusjuomien käytäntö hyljättäisiin. Siten
seura antoi tuteroan käden iskun alkaneille raittiusriennoille aset-
tamatta itsensä, ainakin mitä ulkonaisiin juhlatilaisuuksiin tulee,
aiwan samalle lannalle kuin se. Ia marinana saatamme pitää,
että, jos sellaiset periaatteet yleisesti ja yksityisessäkin elämässä
tulisiwat noudatetuiksi, olisi siitä hywiä seurauksia ja sellaisina
ne tuntuisiwat kaikissa kansamme kerroksissa. Seuran juhla, nyt
päättynet laulujuhla, oli, waikka järjestetty, ennenkuin oli mah-
dollista warmuudella tietää, mikä oli seuran oma asema tässä
asiassa, hywällä aistilla asetettu tässä kohden melkein samalle
kannalle luin se, mihinkä seura toiwoi että fen nimessä wietet-
rämät juhlat wast'edes aina olisiwat. Muutenkin luulemme,
että fe hywin täytti ne waatimukset, jotka sen jäsenet saatti-
loat asettaa seuran juhlalle, ja on meille sanottu, että se tarjosi
enemmänkin, kuin useimmat oliwat uskaltaneet odottaa. Ansio
siitä on yksinomaan paikkakunnan toimikunnan oma, joka kaikki
yksityisseikat järjesti, mutta kunnia on seuran ja siitä moi kukin
sen yksityinen jäsen ottaa osansa. Koettakoot he palkinnoksi siitä
lukin kohdallansa jalostaa ne juhlat, joidenka toimeenpanemi-
sessa ehkä tulemat osallisiksi tämän kanssa kilpailemaan, silloin
tämä juhla on waikuttanut sitä Ityroaä, mitä siltä saattaa
toiwoa. Ei maan huwiksi, olkoon ohje jokaista huwia elätittä*
mässä, siinä määrässä kun se toteutuu ja juntan kautta moite*
taan muuta kuin hetken hurmausta maan, on juhla onnistunut.

A. Gt.



Kappale maamme warttumishistoriaa.
>Mn maamme pieni, köyhä, »vähäpätöinen muiden riffaam*
"m pien maiden rinnalla, niin sanotaan, ja se onkin totta
N monessa suhteessa, mutta kuitenkin, jos wertaa, mitä

tämä maa on ollut ja mitä se on, antaa semmoinen wer-
tatin syytä moneen lohdulliseen huomioon. Se on ollut aie*
lätin pienempi, wieläkin turvattomampi ja on werraten ly-
hyessä ajassa edistynyt, woimme sanoa, hämmästyttämällä
tatoalla, ja jos tulewaisuuden toiweet asetamme sen mukaan,
mitä entisyys on antanut, tuskin tiedämme, mitä emme us-
kaltaisi toiwoa. Luokaamme sentähden muutamia silmäyksiä
maamme kehitykseen ja nykyiseen tilaan.

Alaltansa Suomen maata ei woida niinkään pieneksi
sanoa. Se peittää 2947, 15 neliöpeninkulmaa, kun Italian
laajuus ei mastan muuta kuin 2593,21 neliöpeninkulmaa,
Suuren Britannian (Euroopassa) 2757,16 ja Norjan 2785,56.
Sitä mastoin on Ruotsi 3876,55 ja Ranska 4627, 26 neliö-
peninkulmaa laaja. Sota tapauksessa ei Suomenmaa laa-
juutensa puolesta jää niinkään syrjälle, kun sitä werrataan
Euroopan tumallisiin, jopa mahtawimpiinkin maihin. Mutta
suurempi on eroituS, jos ulotamme wertailumme maamme
asukaslukuun. Kun meidän maassamme tätä nykyä wasta on
wähäsen kolmatta miljoonaa, on Italiassa yli 28 miljoonaa,
Britanniassa lähes 36 miljoonaa, Ranskassa 37 ja puoli
miljoonaa asukasta. Lähempänä meitä seisomat Ruotsi, jossa
on 4 ja puoli miljoonaa ja meitä alempana Norja 1 mii*
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joonalla 9 satatuhannella. Mutta jättäkäämme wertailut
muiden maiden kanssa nyt siksensa ja katsokaamme oman
maamme oloja entisinä aikoina. Tietoja Suomenmaan Väki-
luwusta on olemassa wasta wuodesta 1751 ja annamme sen
mukaan taulun sen Vähittäisestä karttumisesta.

Niinä Vuosina, joita yllä olewa taulu käsittää, on siis
Suomenmaan Väkiluku kasVanut enemmän kuin nelikertaisek-
si. Kuudennen osan wäkiluwustansa sai tosin maamme li-
sään, kun w. 1812 Viipurin lääni liitettiin muuhun Suo-
meen, mutta jos lulisimmekin pois Suomen nykyisestä asu-
kasluwusta wastaawan määrän eli 346,463 henkeä, jäisi sille
Suomenmaan osalle, joka Vastaa Suomen maan laajuutta
W. 1751, kuitenkin 1,614,319 asukasta, joka sekin määrä yk-
sin on melkein neljä kertaa niin suuri, kuin mitä Suomen asu-
kasluku oli Vuonna 1751.

Kuinka suuressa määrässä tämä asukkaiden lisääntymi-
nen on Vaikuttanut maan wiljelemiseen ja sen Voimistumi-
seen joka alalla, on helppo arwata. Saadaksemme iästä wäen
lisääntymisestä wielä täydellisemmän luwan, tarkastakaamme,
miten suuri Väestön tarttuminen on ollut joka läänissä erik-
seen. Keskimäärin on yhdellä maantieteellisellä neliöitiin*
tulmalla itsekussakin läänissä alla nimitettyinä Vuosina asu-
nut seuraawa määrä asukkaita:

11). 1751 oli
1775 „n
1800 „n
1820 „11

1840 „11

1860 „il

1880 „

Suomen wäkiluku 429,912 henkeä
610,145 „

834,829 „

1,177,546 „

1,408,503
„

1,745,910
„

2,060,782 „

1751oli
1775„
1800„
1820„
1840"„
1860„

tl 1880„

Suomen
n

iuftfilufu
il

ttit

il

429,912 IjenleS
610,145 „

834,829 „

1,177,546 „

1,408,503
„

1,745,910 „

il 2,060,782 „

1751 1800 1850 1880
Uudenmaan lääni . .

, ,
. .370 «00 767 917

Turun ja Porin lääni , , , ,258 418 629 772
Hameenlinnan lääni , ,

, . ,200 300 463 552
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£ästä näkee, miten wäkiluwun tiheys joka paikassa on
lisääntynyt. Se wäenpaljous, joka 130 touotta sitten asui
lullakin neliöpeninkulmalla Uudellamaalla, oli silloin werran-
nollisesti suurin maassamme; mutta nyt ei ole kuin kaksi lää-
niä, joissa wäkcä olisi harwemmassa kuin silloin tässä lää-
nissä. Samoiu näemme, että kun wäkiluku Uudellamaalla
on noussut 2V2 kertaiseksi ja Surun läänissä kolmenkertai-
seksi, on se nopeammin lisääntynyt harwemmin asutuissa lää-
neissä, niinkuin Kuopion ja Oulun lääneissä wiisikertaiseksi,
huolimatta siitä, että juuri niissä hallat ja katowuodet otoat
tehneet suurimmat tuhonsa, tuntuwimmin waikeuttaneet asuk-
kaiden toimeentuloa.

Ajatellessamme näiden numerojen merkitystä, johtuu it-
sestänsä mieleen, että fe aika ei woi olla fotoin kaukana, jol-
loin Suomi oli metsien peittämänä erämaana, Suomen kansa
harwalukuinen joukko, kourallinen uutisasukkaita, jotka siellä
täällä mätien rinteillä tahi järtoien rannoilla oliwat aloitta-
neet kaskea polttamalla ja metsiä raatamalla walmistaa maa-
tamme »viljelysmaaksi. Walitettawasti et aikaisemmilta ajoilta
ole mitään köytettäwiä tietoja toäfitutomt suhteista, joten
niistä ajoista luot tehdä tuskin muuta kuin arwiolaskuja.
Jos lisääntyminen ennen touotta 1751 olisi ollut yhtä no-
pea tuin seuraamina 130 wuotena, olisi Suomen asukasluku
wuonua 1620 ollut ainoastaan 129,134 henkeä. Mutta olot
otitoat toisellaiset. Isowiha, sodat ja katowuodet eStitoät
wäestön säännöllistä liisääntymistä ja historiamme tuntijat
wäittäwät, että Suomen wäkiluku sillä wuosisadalla, joka käwi
ennen touotta 1751, tuskin ollenkaan lisääntyi, toaan pysyi mel-

Wnpurm lääni.... . . . .170 270 419 464
Mikkelin lääni .... .... 105 220 851 402
Kuopion lääni .... .... 65 150 241 315
SBaofon lääni ........ 90 182 342 474
Oulun lääni .... 13 32 52
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lein muuttumatta. Saattoi niin etta. Mutta sitä edellinen
wuosisata warmaankin taas oli edullisempi väestön lisääntymi-
selle. Sillä aikaa Pohjois Häme jaSawo, sitä ennen aitoon erä-
maan tilassa oltuansa, muuttui asutuksi. Warma waan on,
että kun ajattelemme kansamme tilaa kolme, neljä sataa touotta
sitten, niin »vähäpätöinen oli silloin Suomen kansa, vähäpätöi-
nen, kun Agrikola kuudennentoista wuosisadan testipaikoilla
pani ensi perustuksen Suomen kirjakielelle, synnytti omantateisen
kirjallisuuden kansalle, joka nykyisten käsitteiden mukaan har»
walukuisuutensa talia tuskin katsottaisiin kansallisuuden nimeä
ansaitsemaksikaan. Mutta Agrikolan panemalle perustukselle
on rakennettu yhä eteenpäin, ja se kourallinen Suomalaisia,
joka hänen aikanaan wiljeli maatamme, on kaswanut Suo-
men nykyiseksi kansaksi, jolla, lun se pienestä ja mitättömästä
alusta jo on näin pitkälle Päässyt, ei suinkaan ole syytä epä-
toiwolla tahi epäluottamuksella tulewaisuuteen katsoa.

Jos Ruotsi mahtavuutensa aikana olisi voinut suu-
remmassa määrin maataamme kansoittaa siirtokunnilla Itä»
meren länsirannikolta, jos ne väkijoukot, jotka kaatuivat sen
lukuisissa sodissa, olisivat lähetetyt raivaamaan Suomen
korpia, taikka jos osa siitä väen paljoudesta, joka viime vuo-
sikymmeninä on Ruotsista kulkenut valtameren yli 2lmert=
kaau, pari vuosisataa aikaisemmin olisi ohjannut kulkuansa
meidän sisämaihin, silloin varmaan täällä olisi vallinnut
toiset olot kuin nyt, ja ruotsalainen asutus ollut vaaralli-
sempi Suomen kansan vaurastumiselle, jos ylipäänsä sil-
loin enää kukaan olisi Suomen kansan olemista edes muista-
nut. Vertaukseksi mainittakoon, että sovittamalla samaa
laskutapaa, jota ylempänä on käytetty koko Suomen väestön
lisääntymisen valaisemiseksi, sen nykyiseen ruotsin kieliseen
väestöön, tulemme siihen päätökseen, että tämä väestö eli
sen esi-isät kuudennentoista sataluvun alussa ei ollut niin-
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tään suuri kuin fe osa Pohjois-Amerikan asukkaista, joka
tätä nykyäkäyttää Suomen kieltä äitinkielenään eli noin 20000
henkeä. Mutta paitsi ne Vähäpätöiset ruotsalaiset siirtokunnat,
jotka ehkä siihen aikaan muutettiin Suomen rannikoille, ei mi-
tään Vaarallisempaa siirtämis-yritystä Ruotsin puolelta tehty.
©en sijaan Kustaa Waasa oli kansoittanut Suomen erä*
maita Suomen omilla lapsilla ja tämän Ruotsin kuninkaan
toimen tantta siten Suomalaiset ottiwat maansa omakseen
paljon täydellisemmin, kuin mitä siihen asti oli tapahtunut;
wieläpä täältä myöhemmin läksi Vermlantiin ja Norrlantiin
siirtokuntia, jotka lanan omat pitäneet paikkansa ruotsalaisen
wäestön rinnalla.

Wielä niukemmat kuin aikaisemmat tiedot asukaslu-
wusta owat ne, jotka maamme «viljelemistä koskewat. Metsä
oli alkuansa yhteistä omaisuutta. Jolla waan oli woimaa
ja halua, sai perata itselleen talon, missä hywänsä oli käyt-
tämätöntä alaa, ja sitä olikin runsaasti. Wasta Vähitellen
ruwettiin katsomaan eri metsäaloja kuuluwiksi eri kyläkuntiin
taikka eri taloihin, mutta niin epäwalawa oli tämä käsitys
metsästä yksityisomaisuutena, että Vielä siihen aitaan, kun
meidän maassamme ruwettiin maamittarien kautta kartoitta-
maan talojen pellot ja niityt, maamittarit suorastaan oliwat
kielletyt metsärajoja tekemästä.

Samassa määrässä kuin uutiswiljelys edistyi, käwi
tämä metsien yhteisomistus luonnottomammatsi, mutta Vasta
Viime Vuosisadalla oliwat asiat täällä joutuneet sille lannalle,
että ruwettiin eri taloille jakamaan metsiä. Alussa oltiin
Varsin epätietoisella kannalla, paljonko sitä sopisi yksityiselle
talolle antaa. ArVattiin ensin kylliksi antaa jokaiselle kolme-
sataa tynnyrinalaa pelto- niitty- ja metsämaata yhteensä.
Sittemmin määräsi kuningas Kustaa 111 käytyään Suomessa
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i;). 1775, että saisi maanlaadun Ja luonnollisten etujen mu-
taan jakaa taloille 600:sta 1200:aan tynnyrinalaan asti ja
jonkun ajan päästä lisättiin, että erinäisissä tapauksissa woisi
yhdelle talolle mitata 1700:fin tynnyrinalaa. Tähän aikaan
toimitettiin ahkerasti isojakoa eri talojen wälillä, ja waikla
niinkin runsaasti metsäseuduilla annettiin pois metsää talo-
loitte, syntyi jaon kautta kaikkialla liikamaita. Wasta pal-
jon myöhempinä aikoina on liikamaista eroitettu kruunun
metsiä, alussa ei sitä käytäntöä paljon ajateltu, waan lii-
kamaat annettiin uudistaloiksi ja niitä syntyikin wiime wuo-
jisadan lopulla aita runsaasti. Niinkin werraten tiheään
asutuilla seuduilla, kuin Turun ja Porin läänissä, oli kah-
tena wuotena 1780:lut»utta syntynyt 100 uutistaloa ja Ou-
lun ja Saajan läänissä samaan aikaan yhteensä 807 taloa.
Sillä tawoin yhä edistyi maan wiljeleminen ja samaan suun-
taan toaitutti myöskin torppien perustaminen laajempien ta-
lojen tiluksille.

Wiljellyn maan karttumisesta aitojen kuluessa ei ole
lerätty tarkkoja tietoja. Sen werran kuitenkin Moi maamit-
taus-wiraston kertomuksista päättää, että
1813 oli peltomaata noin 3933 neliöwiistllll, niittymaata 13,902 to.
1880 oli peltoa „ 7262 „ niittyä 11,814
liftaamme loko alasta ei sen wiljelty osa siis tee edes täyttä
7 prosenttia.

Tarkempia tietoja maanwiljelylsen edistyksestä tällä
wuosisadalla saadaan Vertaamalla eri wnosien wiljasaaliit toi-
siinsa.
Wehmä faattttt to. 1810: 8,756 tynn. to. 1880: 23,835 tynn
Rukiita „

802,128
„ „

2,447,667
Ohrill „ 350,644 „ „ 1,079,880
Kauroja „ 131,380 „ „

1,809,581
©elulta „

21,516
„ 47,556

Herneitä „
31,824

„
70,028

Potaattia „ 199,368 „ „ 1,911,569
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Kun laskemme, miten suuri osa saaliista tulisi jokaista
kohden, jos tärkeimmät wiljot jaettaisiin tasan kullekin Suo-
men asukkaalle, saamme seuraawat numerot:
1810 rukiita o,B n t. ohria 0,33 ja potaattia 0,20 tynn. jokaiselle
1880 „ 1,20 „ „ 0,52 „ „ 0,!!3 „

taikka tapoissa
w. 1810 rukiita 24 tappaa, ohria 10 tapp. potaattia 6 tappaa.
w. 1880 rukiita 36 kappaa, ohria 15 3/a tapp. potaattia 28 tapp.

Olemme »valinneet wuodet 1810 ja 1880 wertausta
warten, sen tähden että molemmat jotenkin antoiwat keskin-
kertaisen sadon ja siis antawat hywän käsityksen siitä, mitä
Suomenmaan pelloista siihen aikaan keskimäärin saatiin; tästä
siis nähdään, missä määrässä peltowiljelys Suomessa mätti
ajalla on edistynyt; maitta wäenlisääntyminen onkin tällä
ajalla ollut suuri, eiwät elatuswarat sillä suinkaan ole käy-
neet niukemmiksi, waan aiwan päin wastoin runsaammiksi.

Hauska olisi ollut tämän obcssa numeroilla walaista,
minkä »vaiheiden alainen karjanhoito on ollut peltowiljelyksen
näin edistyessä. Mutta walitettawasti emme ole löytäneet
mitään warmoja tietoja »vanhemmilta ajoilta. Koska uudem-
mat tiedot kuitenkaan eiwät ole hauskuutta »vailla, ottoon
tässä mainittu talwen yli elätettyjen koti-eläinten luku seu-
raamina »vuosina:

Joka Mahankin maanlviljelystä tuntee, tietää kuitenkin,
mitenkä wähän ainoastaan karjaeläinten lukumäärä merkitsee
taloudessa. Woi olla hauskaa tietää, kuinka monta lehmää
talossa ruokitaan, mutta tärkeämpi on, kuinka ne ruokitaan.
Talossa, jossa on ainoastaan kymmenen ttjpfätoää lehmää,
»oi olla paljon enemmän in aitoa ja muita karjantuotteita, kuin
toisessa, jossa on kaksikymmentä. Panemme fentähden muu-
tamat numerot siitä, miten paljon karjantuotteita on »viety
ulkomaille wiime kuluneella neljännes-tvuosisadalla,

£>ett>ofta fartoiraatoatta lampaita wuohia sikoja
W. 1870 254,802, 997,960, 921,745, 30,639, 190,326.
W. 1880 376,463, 1,131,002, 977,096, 20,182, 154,988.
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Keskimäärin joka wuosi on wiety ufo«:

Tästä näkee, että sekä »voita että muita karjantuotteita
yhä suuremmassa määrin on totett; ulos. Missä määrin
larjantuotteidcn käytäntö ja kauppa itse kotimaassa on »vau-
rastunut, siitä eiwcit numeromme anna mitään tietoa, mutta
epäilemätöntä on, että karjanhoidonkin kautta »vuosien kulu-
essa ruoka-aineet kansallemme owat lisääntyneet eiloättä »vä-
hentyneet.

Mitä metsästykseen tulee, näkyy sen merkitys, kuten
luonnollista onkin, olewan »vähenemässä. Kalastus sitä »vas-
toin on lvielä jokseenkin tärkeä elinkeino meidän maassamme.
Wuonna 1880 on ilmoitettu, että koko maassa 5402 perhettä
pääasiallisesti siitä sai elatuksensa. Arwiolta on maamme
»vuotuinen kalansaalis 2 miljoonaa leilviskää, josta kaksi kol-
matta osaa saadaan merestä, ja rahaarwo siitä osasta tätä
saalista, jota »vuosittain »viedään ulkomaille, on wiime »vuo-
sina noussut kahteen ja puolenlolmattakin miljoonaan Suo-
men markkaa.

Niin kauan luin joku kansa totelä elää alkuperäisissä
oloissa eli niin sanotussa luonnon tilassa, täytyy jokaisen
perheen itse hankkia, mitä tartoitfee, niin hywin elatuksensa
kuin Vaatetuksensa ja kaikki muutkin elämäntarpeensa. Tämä
woi käydä laatuun, niin kauan kuin tarpeet owat pienet ja
maata on jokaiselle niin paljon, kuin waan tahtoo ottaa toil»
jeltäwäksi. Mutta samassa määrässä kuin »väli lisääntyy ja
edistyy muissatin suhteissa, muuttuivat nämäkin olot. Kun
maa terran on jaettu, tulee »vihdoin aita, jolloin ei enää
riitä sitä antaa uusille perheille ja kansanluokka, jolla ei ole

luotta lihaa juustoa mattoa
w. 1856-1865 158,78553, 53,096 L®, — —

W, 1866-1870 473,087
„ 53,059 „ 1887 IM, 153,000 känn.

w. 1871-1875 557,665 „ 73,089 „ 2428 „ 249,757 „

W. 1876-1880 645,865
„

111,964 „ 5145 „
488,982

„
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maata ja joka ei milloinkaan woi sitä hankkia itselleen, kas<
waa yhä suuremmaksi, ja sen täytyy keksiä itselleen muita ela-
tuskeinoja, kun ei enää isien tawalla woi maanwiljelyksellä
elää. Suurin osa näitä irtonaisia työwoimia woi tosin eten-
kin alussa, wielä tulla täytetyksi maanwiljelytsen hyödyksi.
Maanomistajat ottawat niitä palwelutseensa, laajentajat hei-
dän atoulla peltojansa, viljelymaitaan, jotta tuottawat run-
saampia hedelmiä, kuin mitä omistaja oman Perheensä ela-
tukseksi tarwitsee, ja elättäwät heitä fen tähden, maksawat
heille palkkaa palvelijoina tahi päiwäläisinä, taikka woiwat
myöskin luovuttaa heille osan maastansa, jonka he määrät-
tyä veroa vastaan torpparina, mökkiläisinä saamat omaksi
hyödyksensä Viljellä, Siten on syntynyt maata omistavan
luokan rinnalla toinen myöstin maata viljelevä luokka, ilman
omaa maanomistusta. Mutta taitki eivät saa eiwätlä hae-
taan tällä tavoin elatustansa. Samassa määrässä tuin
maanomistajat laajentajat ja parantavat wiljelyksiänsä, he
eiwät jouda panna aikaa ja huolta muiden elämäntarpeiden
hankkimiseksi ja mielellään näkewät, että on muita, jotka niistä
pitämät huolen ja joilta niitä Voi ostaa. Siten on ensin
syntynyt käsityöläiset, jotta varustivat maanviljelijöille hei-
dän tarpeitansa ja elättivät itseänsä sillä, Vaan jotka sittem-
min ovat ruvenneet valmistamaan warallekin tavaroitaan
ja pitämään niitä kaupan, kun huomasiwat, että niillä oli
Varma menekki. Samaa toimittavat tehtailijat vietä suu-
remmassa määrin, ja aiwan tarpeellisina välittäjinä tuotta-
jien ja ostajien välillä ansaitsewat kauppiaat usein sangen

runfaatt elonnon itse valmistamatta tahi viljelemättä mitään
niistä runsaista varoista, joita pitävät kaupaksi. Sen ohessa
on wirkamiehiä monen monta eri tarkoitusta varten, jotka
sen hyödyn mukaan, minkä tetewät yhteiskunnalle, nautitse-
wat palkintoa. Mitä enemmän kansa edistyy ja mitä moni-
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haaraisemmaksi sen elämä muodostuu, sitä enemmän tartot*
taan sekä wirka- että ammattimiehiä jos jonkinnäköisiä, ja
sitä suuremmaksi kaswaa luokka, joka maata itse viljelemättä
työllänsä woi ansaita hywän elannon.

Suomessakin on se kansanluokka, joka ei ota osaa maan-
viljelykseen jo taittanut jonkunmoiseksi ja kuitenkin näimme
ylempänä, että maanviljelijät niin hywin owat täyttäneet teh-
täwänsä, että maan tuotteet nyt paremmin riittäwät koko
kansan turpeisin kuin seitsemänkymmentä touotta sitten, jolloin
se osa kansasta, joka ei itse ottanut osaa maanviljelykseen,
kaikissa suhteissa oli pienempi kuin nyt.

Siitä mitenkä Suomen kansa jakaantuu elinkeinonsa mu-
kaan, antawat seuraawat numerot wuodelta 1875 ylimalkai-
sen käsityksen:
Maanomistajia oli 84,626
Maanwiljelijöitä toisten tiloilla (wuol-

raajill h. m.) 17,187
Uutis asukkaita 893
3Kaaiorppareja 60,044
Edellisten waimojll, lapsia, palwelijoita v. m. 1,268,519 1,430,769
Käsityöllä tai tehdasliikkeellä elättiä 34,576"
Heidän perheensä 58Lo7_7__ 92,653
Kauppiaita apulaisineen 5,886
Merimiehiä 11,530
Heidän perheensä 19,945 37,371
Pappeja ja opettajia perheineen 9,199
Muita wirkamiehill ja heidän wertaisiaan . . 14,610
Heidän perheensä 11,599
Ylioppilaita ja koulupoikia 4,022 39,430
Sotllwäkea 1,2d8
Sen perheet 1,313 2,551
Henkilöitä muitten palweluksessa (paitsi

mllllnwiljelysluokklllln kuuluivat) 153,987
Ilman ilmoitettua ammattia 67,426
Apua nauttimia 88,460 309,873

• Yhteensä: 1,912,647

Suorastaan maanviljelyksellä eläwä luokka on siis mei-
dän maassamme werrattomasti suurin, loska siihen kuuluu
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enemmän kuin kolme neljättäosaa koko maamme asukasluwusta.
Minkä »aiheiden alaista suhteet eri kansanluokkien tt>ä(tttö en-

tiseen aikaan owat olleet, emme ole tilaisuudessa numeroilla
walaists, mutta tiedämme, että ilman maanomaisuutta olewa
wäestö suureksi osaksi aina kerääntyy kaupunkeihin, jonka täh-
den kaupunkilaisten lukumäärä antanee jotain wiittausta tä-
män wätiluokan lisääntymisen suhteen. Kaupungeissa asui
Suomenmaan asukkaista:

Wuodesta 1820 on Suomen kansa kokonaisuudessaan
lisääntynyt 73,3 prosentilla, samalla ajalla on tämän mu-
kaan Suomen kaupunkien asukasluku lisääntynyt koko 173,7
prosentilla, ja oltuaan 5,2 prosenttia foto maan asukasluwusta
muuttunut 8,41 prosentiksi. On tietty, että sellaisissa oloissa
maata wiljelewä luokka suhteellisesti wähenee muiden fanfan»
luokkien samassa suhteessa lisääntyessä. Vertaamisen wuolsi
ulkomailla wallitsewien olojen kanssa woimme mainita, että
lun maata wiljelewä luokka Suomessa on 78 % on se Nor-
jassa 60 % Ruotsissa 55 % Tanskassa 44 «/n ja Britanni-
assa ainoastaan kolmas osa maan koko asukasluwusta.

Että kansan nopea lisääntyminen olisi määrällinen sm
toimeentulolle owat muutamat wäittäneet luultawaksi. Sitä
wielä meidän aikoinammekin paikoin tuulee suurella äänellä
wakuutettawan, waikka tiede sen arwelun jo aikaa sitten on
aiwan mitättömäksi julistanut. Mitä erittäinkin meidän
maahamme tulee, kokemus täälläkin täydellisesti kannattaa
sen, mikä tieteen mukaan on oitia.

to. 1810 yhteensä 46,500 eli 4,46 »/"i koko maan llsukllsluwustci.
„ 1820 „ 63,358 „ 5,20 „ „ tr tr „

00 84,599 „ 5,75 „ „ rt „ „

„ 1860 „
109,510

„
6,27

„ „ tr „ tt

„ 1880 „
173,401

„
8,41

,. att tt rt
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Olemme jo osoittaneet, että vaikka jo melkein neljäs-
osa Suomen asukasluvusta on wieraantunut maanwiljelykses-
ta jälellä olewat maanviljelijät warustawat runsaampia muo-
navaroja kansan käytettäviksi, kuin mitä oli asian laita
ennen, jolloin maanviljelyksestä vieraantunut kansanluokka oli
pienempi. Mutta tunnustamme kernaasti, kansan toimeen-
tulo ei riipu yksistään siitä, että muonaa on, pitää olla myös-
kin varoja, joilla ostaa niitä. Mitä tuottaa Suomen teol-
lisuus ja kauppa? Millä elävät ne, jotka ovat kääntyneet
selin maanviljelykselle?

Osaksi yhteydessä maanwiljelyksen kanssa, mutta hy-
toin paljon myöskin siitä erikseen, harjoitetaan Suomessa
metsänhoitoa ja sahaliikettä. Metsänhoidon tuotteet owat tär-
keät jokaiselle polttopuina, rakennusaineina ja tuhansiin mui-
hin turpeisin, mutta numeroita on meillä ainoastaan siitä, mitä
näistä tuotteista wiedään ulkomaille. Wuotta 1870 edelli-
sinä wuosina*) oli tämän määrän wuotuinen arwo 14 4 19
miljoonaa markkaa.

Annetuista numeroista woimme arwata, miten suuresta
yhä lisääntymästä arwosta Suomeu puuteollisuus on koko
maallemme, ja että ne toarat, joita se panee liikkeelle, kyllin
riittäwät elättämään suuren kansanluokan sekä työn teettäjiä
että työn tekijöitä. ©euraatoat numerot otoat aiotut selwit-

*) W. 1861-1865,

w. 1871 Bli
1872 „

1878 „

1874 „

1875 „

1876 „

1877 „

1878 „

1879 „

1880 „

ien lliwo 20,500,000
29,200,000
89,500.000
48,L0',000tl
41,800,000tl
53,900,000II
62,800,000
39,800,000tt
37,000,000
58,100,000

Suomen maniaa20,500,000
29,200,000
39,500,000

48,80»,000
41,300,000
53,900,000
62,300,000
39,300,000
37,000,000

tl 58,100,000

Suomen
tt

tt

tt

II

marttaa
11

tl

It

II

II

tl

li

titi
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tämään käsityö- ja tehdasoloja maamme kaupungeissa. tan*
punkien maistraattien alle kuului yhteensä eri tehtaita:
w. 1855 171 joissa työntek.34l9 tuotteiden llrwo 4,700,000 Sfnf

Jos kohta kaupunkien wäestö onkin melkoisesti lisään-
tynyt wiimeiselläkin neljännesvuosisadalla, huomaamme tästä,
että se osa siitä, joka on antaunut tehdaslitkeesen, kyllä työl-
länsä tuottaa sen verran, että sen tuotannon suhteellisesti pi-
täisi riittämän sen ylläpitämiseksikin. Tuotanto, joka on kas-
vanut kymmenkertaiseksi ajalla, jolloin työntekijäin luku ei
ole lisääntynyt kolminkertaiseksi, ei ole mitään huono todistus
tämän luokan ky'ystä elättää itseänsä. Mutta tahdomme tä-
hän imelä lisätä numeroita, jotka walaisewat Suomen kaup-
paa ulkomaiden kanssa kokonaisuudessaan. Siitä ainakin vä-
lillisesti käy fetoäffi, mitä waroja Suomen {anfalla on, ja
missä suhteessa ne otoat karttuneet wiime wuosina.

Kuten Suomen tehdasteollisuus on siis sen kauppakin
edistynyt, niin että neljässätymmenessä wuodessa sen sekä

„ 1861 297 „ „ 7080 „ 15,000,000 „

„ 1865 897 „ „ 8345 „ 20,400,000 „

,i 1871 429 „ „ 8910 „ 32,700,000 „

„ 1875 521 „ „
13,931

„
49,200,000

„

„ 1880 436 „ „
12,892

„ 43,300,000 „

„ 1882 434 „ „
12,944

„
53,066.311

„

wienmn tuonmn Sttta teki
aiwo artoo tulli

W.1841 9,855,783 17,965,646 »

„ 1850 9,820,501 26,404,620 ?

',. 1856 14,706,506 38,915,150 6,126,293 9t»f
„ 1860 18,370,685 36,055,917 5,701,728

„

„ 1865 32.198,134 62,317,552 6,905,222
„

„ 1870 44,218,349 55,743,939 6,321,671 „

„ 1871--1875 keskimäärin 69,806,283 111,014,960 10,037,903
„

„ 1876--1880 „ 101,762,160 183.189,109 11.958,861 „

„ 1881 107,270,449 154,842,528 13.605,811
„

„ 1882 119.873,180 167,054,387 15,399,446 „
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wienti että tuonti on warttunut kymmenkertaiseksi, wienti wä-
hän enemmän, tuonti hiukkasen »vähemmän, asia joka sekin on
edullinen, sillä jos tosin runsas tuonti osoittaa, että maassa
on waroja, millä ostaa ulkomaan tawaroita, muuten tietysti
ei kukaan mitään tänne lähettäisi, osoittaa lisääntynyt wienti
taas, että kansan tuotteliaisuus pysyy rinnan sen ostohalun
kanssa taitka, niinkuin tässä, wielä edistyy suuremmassa mää*
rin, niin ettei maamme enää aiwan yhtä suuressa määrässä
ole riippuwa ulkomaista luin ennen, waan paremmin jo moi
tulla toimeen omillaan. Mitä siihen arwomääräan tulee,
johon sekä wienti että tuonti owat arwatut Suomen rahassa,
tahdomme ilmoittaa, että se on tawaran artoon mutaan Suo-
men satamassa. Sillä ei ole ilmoitettu, miten paljo suo-
malainen kauppias saa rahassa, kun wientitawara on myyty,
ja yhtä »vahan, mitä hän todella on tuontitawarasta maksa-
nut, koska warmoja ilmoituksia siitä tuskin onkaan mahdolli-
sta saada. Sen tähden tästä ei myöskään woi nähdä, pal-
jonko maamme kokonaisuudessaan woittaa tai kadottaa ulko-
maisen kauppansa kautta.

Että Suomen kansa kuitenkaan ei ole woinut kadottaa
ja köyhtyä kauppansa kautta, minkä pintapuolinen katsaus
ylläolewiin numeroihin saattaa tehdä luultawaksi, woi siitäkin
päättää, että kansamme ainakin »viimeksi kuluneina wuosina,
itse asiassa on käynyt rikkaammaksi, kuten helposti woi toteen
näyttää. Todistukseksi tarpeelliset numerot tarjoo suostunta-
wero. Tätä loeroa matsoiwat:

W. 1865 w. 1871 w. 1877
500-1000 markan tulosta 60,941 74,471 108,536

1000-5000 17,512 10,509 15,425
5000-10,000 „ 1,379 1,131 1,580

10,000-50,000 „ 662 433 760
50,000—100,000

„ 28 29 47
«NieniMllN tutu 100,000, MM tul. 5 6 14
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Tästä näkee, että tvaikka 1869 ja edellisen wuoden ka-
dot haitallisesti tällä ajalla oivatkin »vaikuttaneet »varallisuus-
suhteisin maassamme, nämä suhteet sen jälkeen owat nopeaan
parantuneet, niin että suostuntaweroa maksaneiden lukumäärä
12 wuoden kuluessa on kaswanut 30 prosentilla. Millä eri
taivalla »varallisuus on edistynyt kaupungeissa ja maalla
nähdään seuraatvasta:

Tuhannesta henkilöstämaksoi keskimäärin suostuntaweroa:
w. 1865 kaupungeissa 98 hent., maalaiskunnissa 41 heuk.
w. 1871 „ 109 „ „ 46 „

W. 1876 „ 158 „ „ 58 „

Siis edistystä pitkin matkaa, myöskin wuosieu 1865
ja 1871 wälillä. Maamme koko asukasluku oli katowuosina
niin toatjenttyittyt, että waikka suostuutaweroa maksaneiden lu-
kumäärä jälkimäisenä wuonna olikin wähän pienempi, sen
snhde kolo asukaslukuun kuitenkin todistaa edistymistä. Se-
litykseksi Yllä olewiin numeroihin on ehta syytä wielä lisätä,
että tuhannesta asukkaasta on yli »viisisataa 25 wuotta nuo-
rempia, joilta siis ainoastaan poikkeustiloissa mikään sellainen
wero woi tulla kysymykseen, ja puolet kaikista on naisia,
joita kuuluen perheisin ei suostuntawero-luctteloissa oteta erik-
seen tututut. Wasta näitä asioita muistissa pitäen woi oi*
kein arwostella yllä oleteta numeroita.

Meidän maassamme karttuiva tväenlisääntyminen siis
ei ole tuottanut raivintoaineiden puutosta asukkaille, ivaan sen
sijaan taivallisina wuosiua suurempaa runsautta siitä, kuin
mitä ennen oli tarjona. Samoin olemme huomanneet, että
myöskin yleinen »varallisuus on taittanut ja se etupäässä
siinä kansanluokassa, joka ei itse harjoita raivintoaineiden tuo-
tantoa, teollisuuden harjoittajissa ja kaupunkilaisissa. On
siis ainakin, mitä meidän maahamme tulee, työ ja taito, jotka
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määräälvät warallisuuden suhteet eilä yksinomaan ulkonaiset,
luonnonomaiset, ihmisten toiminnasta riippumattomat suhteet.
Ia se tieto on hyvä lohdutus niille, joita ulkomailta tuotettu
oppi väenlisääntymisen vaarallisuudesta kansan vaurastu-
miselle ehkä on pannut huolehtimaan oman kansamme tule-»
vaisuudesta.

Sopii yhteydessä tämän kanssa mainita pari erityistä
laitosta, joita on pantu toimeen varojen säästämistä ja hä-
täpäivien lievittämistä varten. Sellaisia ovat säästöpan-
kit, joista ensimmäinen perustettiin Helsingin kaupunkiin vuonna
1822. Sen jälkeen on vähitellen perustettu toisiakin ym-
päri maata, alussa hitaasti, mutta viime aikoina suuremmalla
nopeudella. Säästöpankkia oli Suomessa vuonna:

Jaettuna joka henkilöä kohti Suomessa ei säästöpan-
keissa talletettu pääoma antaisi muuta kuin 9 m. 88 p. jo»
laiselle, joka ei ole Paljon. Mutta koska nämä hyödylliset
laitokset vasta viime aitoina ovat ruvenneet nopeammin le»
viämään ja juurtumaan, voi toivoa, että ne vuosi vuodelta
edistyvät kuten tähänkin asti, ja siten paremmin täyttävät,
mitä niiden perustamisella on toivottu.

Hyvää tarkoittavia laitoksia ovat myöskin pitäjien
lainajyvömakasiinit. hiittä ruvettiin perustamaan vasta tä-
män vuosisadan alussa ja to. 1810 annettiin ensimmäinen
heitä koskeva keisarillinen asetus. Miten tärkeät ne tätä

1830 kaikkiansa 2, ioissa yhteensä oli talletettuna 152,753 mk.
1840 2. rt tr rt 763,017

„

1850 15, tr tr rt 1,951,887
„

1860 26, tt „ rt 3,385,287 „

1870 34, „ rt rt 7,196,767
„

1875 71,
„ tr rt 11,898,847

„

1880 109, „ tt tt 17,317,217 „

1882 114, „ „ „ 20,874,812 „
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nykhä otoat, huomataan siitä, että Suomen kaikissa pitäjä-
makasiineissa Yhteensä te. 1880 säilytettiin:
Rukiita ohria kauroja herneitä markkaa.
186,644 tynn., 107,683 t., 16,859 t., 47 t., ja rahaa 291,079

Rahaksi muutettuina nämä warat yhteensä wastaisiwat
ainakin wiisi miljoonaa Suomen markkaa, jolla summalla siis
maamme maalaiskuntien »varallisuus näiden laitosten lautta
nykyisen wuosisadan alusta on lisääntynyt.

Molemmat, setä säästöpankit että lainajywämakasiinit
tarkoittamat etupäässä wähempiwaraisen wäestön parasta,
edelliset helpoittamalla pienempienkin säästöjen korolle pane-
mista ja jälkimäiset pitämällä wiljaa lainaksi kohtuullista kor-
koa wastaan, milloin siitä on puute kylwöaikana. Jotenkin
samaan suuntaan, Maikka osaksi muiden kansanluokkien hywäksi,
waikuttawat myöskin useat eläkekassat, elinkortolaitokset, henki-
ja palowatuutusseurat y. m. s., joita meidän vuosisadallamme
on paljon astunut waitutukseen. Täydellisemmät tiedot näistä
woisiwat kertoa paljon iloisesta edistyksestä nekin, mutta täy-
tyy kuitenkin tällä kertaa jättää ne sitsensä. Samoin emme
aio kuluttaa tilaa kertomalla paljoa maamme suuremmista
pankkilaitoksista, jotta suuremmalle rajaliitteelle owat erino-
maisen tärkeitä, helpoittamalla rahain wälityksen setä ulko-
maiden kanssa että monella tawoin kotimaisissakin oloissa.
Mainitsemme ainoastaan, että niistä tärkeimmät owat Suo-
men pankki, Suomen yhdyspankki jaPohjoismaiden Osakepankki,
joidenka woittorahat eli säästöt wuonna 1880 tefitoät: Suo-
men pankin 1,691,685, Yhdyspankin 718,762 ja Pohjoism.
pankin 701,125 mklaa. Wiimetsi mainittu perustettiin wuonna
1872, Ihdyspankti w. 1860 ja molemmat otoat siitä pitäen
vähitellen laajentaneet liikettään näin suureksi. Suomen pan-
tista saa tarkempia tietoja tämän kirjan toisesta vuosiker-
rasta. Senkin liite on wahwasti kaswanut wiime aikoina.
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Sen säästö to. 1877 tett ainoastaan 990,447 ja to. 1867
ei enempää kuin 673,285 markkaa.

Paljon on siis tehty pääomien kokoelemista ja varalli-
suuden leivittämistä warten meidän aikakaudellamme. Mutta
onpa hankittu muitakin mukawuuksia, joista edut tulewat jo-
kaisen osaksi eiwätkä, niinkuin varallisuuden taita valitetta-
wasti kyllä wälttämättömästi on ja tulee olemaan, owat epä-
tasaisesti jaettuina. Niihin kuuluu etupäässä parannetut kul-
luneuwot. Niistä owat etupäässä muistettawat maantiet. Suo-
men maantiewerkko on pääasiallisesti jo walmis, mutta ra-
kennetaan siihen kuitenkin yhä lisää joka wuosi. Niin tehtiin
vuosina 1861—80 uusia teitä yhteensä 3864 wirstaa.

Wielä wanhempia kulkuneuvoja owat meillä jätteet.
Entiseen aikaan käytettiin niitä matkustajain ja tawaran hit*
jetusta warten paljon wähcmmän, kuin olisi woinut odottaa.
Wasta fen jälkeen luin ensimmäinen höyrylaiwa wuonna 1837
näkyi Suomen vesillä, koitti Suomen sisävesillekin uusi päi-
vä. Saimaan tanawa walmistui wuonna 1856 ja sitä M'
nen ja sen jälkeen on pienemmillä kanavoilla eri järwien
wälillä, salmien ja matalikkojen syventämisellä, missä niin
on tarvis ollut, valmistettu pitkät kulkuväylät maamme si«
sävesillä, joilla nykyjään jo vallitsee vilkas liite.
W. 1880 lutkin Saimaan wesillä 51 höyrylaivaa 1000 hevosvoimalla

Päijänteen „ 31 „ 5931 „

Länsi Hameen „ 22 „ 814 „

Samaan aikaan oli myös höyrylaivakulku Suomen me-
rikaupunkien wälillä ja niistä ulkomaille aita tavalla edis-
tynyt. Kaikkiansa kuului Suomelle laivoja
1870:1744 purjelaivaa 140,289 lastilla ja 85 höyrylaivaa 2800 läst.
1880: 1574 „ 142,393

„ „ 181 „ 5361 „

Kolmas laji kulkuneuvoja, jota selin on otettu käytän-
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töön meidän maahamme, oroat rautatiet. Suomen rautatiet
oroat edistyneet feuraatoatta tawalla:

Eli yhteensä 1097 toirStaa rautatietä, johon tulee 18 wirstaa
syrjäratoja jaettuna eri pääratojen wälillä. Kustannukset »ai»
tion rautateistä nousewat yli 85 miljoonan, josta kuitenkin
ainoastaan katsi kolmatta osaa on tarwiitu peittää lainoilla.
Koska myöskin liikenne rautateillä on noussut enemmän, kuin
olisi uskaltanut odottaa, woidcmn tätä nykyä suorittaa kaikki
korot lainoista ja menot liikenteestä rautateiden omilla tuloilla,
joten waltion muista waroista ei mitään joudu siihen kiinni.

Kultuneuwoihin luetaan myöskin posti ja sähkölennätin.
Miten postia yhä enenewässä määrässä on ruwettn käyttä-
mään, osoittawat seuraawat numerot:

oli postitoimistoja postilähetyksiä brutto tuloja &nf

Sähtolemiättimestä, joka ei ole Suomen roattion omai-
suutta, waan kuuluu Wenäjän hallituksen alle, woimme an*

taa ainoastaan feuraaroat tiedot:
tulleita sähkösanomia: lähetettyjä sähkösanomia:
kotimaalta ulkomaalta kotimaalle ulkomaalle

W. 1875 78,501 20,788, 73,291 21,805.

Olemme kertoneet Suomen aineellisesta edistyksestä
kuluneina wuosina, ja missä tilaisuus sen on sallinut, ulotta-

1862 ciwcittnn 100 wirstaa, pioen rakeut. maksoi 14,694,700 H^
1870 346 „ „ tt ti 27,523,280

„

1873 189 „ it it It 9,000,000 „

1876 194 ti ii ii tt 19,470,526
„

1882 287 ii „ ii tt 16,000,100 „

1874 31 „ (yksityinen rautatie)

W. 1854 37 937,963 ?

„ 1872 8 1,371,720 8

„ 1877 100 2,488,443 705,714
„ 1880 117 3,294,733 735,594
„ 1832 189 3,491,321 859,777
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neet silmäilymme edellisiin wuosisatohin asti. Se, mikä heti
ja ensimmäiseksi tässä astuu silmiin, on että isänmaamme
on laswanut, warttunut ja woimistunut kaikilla aloilla. Se
ei ole enää niin pieni, kuin oli sata ja kolmekymmentä touotta
sitten, se on jo laswanut suuremmaksi joka kohdassa. Nyt
on jo täysikaswuisia yli 25 wuoden marinoja miehiä enem-
män kuin silloin teki koko asukasluku, eli miehet, naiset ja
lapset yhteensä, ja lvielä suurempi on ero woimassa, jos wa«
rat merkitsemät woimaa. peitot tuottawat enemmän; hallat,
jos kohta wieläkin petättätoiä, eiwät enää woi ensi iskulla
tehdä samoja tuhoja kuin ennen, sillä säästöjä on enemmän
elämän tarpeiden hankkimiseksi ulkomailta; kuljetusneuwot owat
ihan toisia, jotta teot ajoissa saada maamme pohjoisimpiinkin
osiin wiljaa, taitooitta, niin kauan kuin niillä pääsee liikkumaan,
ja rautateillä kaikkina wuoden aikoina; postin ja sähkön awulla
on taas helppo saattaa tietoja perille, ennenkuin hätä on jou-
tunut ylimmilleen. Wuosisatoja on Suomen kansa taistellut
ankaran ilmanalan ja karkean luonnon kanssa tämän maan
omistuksesta ja ainoastaan »vähitellen on se woittanut yhä
tulewamman jalansijan. Wäkiluku oli wähäinen »viljelykset ha-
jallaan metsien ympäröiminä, mutta jo on metsien tylitoatta mo-
nessa maamme osassa kukistunut. Käsiä on työssä runsaam-
min, ihmiset asutvat lähempänä toisiaan ja woiwat helpommin
tarwittaissa tulla alvuksi ja parannetut kultuneuwot oivat fen
lisäksi lähestyttäneet etäisemmätlin paikat toisiinsa sekä siten
waikuttaneet samaan suuntaan kuin todellinen wäen lisäänty-
minen olisi tehnyt. la, kuten olemme nähneet, edistys ei ole
taukoamallaan wielä; se ottaa yhä nopeampaa wauhtia, em-
mekä woi määrätä sille mitään rajaa. Mitä enemmän woi-
mia lisääntyy, sitä enemmän työtä saadaan tehdyksi ja työstä
on tämän maan edistys tähän asti riippunut ja niin war-
maan tulee laita olemaan edeslinpäin.
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Mutta työ yksistään ei sekään riitä. Pitää olla järki
ohjaksissa, tieto ja taito apuna, »alistunut, wilkas mieli ym-
märtämään, miten työ aina on asetettawa, niin että wähim-
mitta ponnistuksilla, ajan woiman ja warojcn uhrauksilla saa-
daan tehdyksi, mikä tchtäwä oli. da siinäpä ehkä löydämme
selityksen yhä enenemään nopeuteen, jonka maamme edistys
wiime aikoina on saanut. Samaan aikaan kuin on kauppa
ja kulkuneuwot käyneet willkaammilsi, on myös koulujen lu-
kumäärä enennetty, kirjallisuus ja sanomalehdet, tieteelliset ja
käytännölliset seurat yhä lisääntyneet ja lewinneet, ja se kieli,
jota kansan enemmistö käyttää, kaikilla aloilla päästetty pe-
rehtymään. Ilman näitä ehtoja ei kansamme warmaan olisi
läheskään niin waurastunut kuin se nyt on. da jokainen tie-
tää, että meillä tällä alalla wasta ollaan alulla. Kuinkahan
kaikki asiamme menestywät, kun toiweemme ja harrastuksemme
pääsewät täydellisemmin toteutumaan!

Koska kirjoituksemme kuitenkin on paisunut jotenkin laa-
jaksi, emme enää tahdo tuoda esiin monta numeroa; mutta
muutamia täytyy meidän kumminkin antaa:
to. 1854 oli yliopistossa 43 opettajaa ja 600 oppilasta
to. 1884 „ „ 67 , 1422 „

to. 1854-55 oli oppikouluissa 1514, realik. 1197, tyttök. 280 opft.
to. 1882-83 „ „ 3884, „ 817, „ 3354 „

Wuonna 1854 55 ei ollut yksikään suomenkielinen cp»
pikoulu; to. 1882—83 saiwat opetusta:

suomeksi oppi!. 1828, realik. 338, tyttök. 607 oppilasta
ruotsiksi , 2056,

„
286, „ 2461

saksaksi „
-

„
-

„ 286
Wuonna 1861 myönnettiin ensimmäinen waltioapu mä-

kinaiselle kansakoululle ja to. 1863 awattiin ensimmäinen fan*
salouluttaja-seminaari Suomessa.



98

Samaua »vuonna oli toimessa neljä kansat, opettajaseminaaria.
Sanomalehtikirjallisuuden edistystä osoittaa että niitä oli :

to. 1854 suom. 6, mmi. »vuodessa 312; ruots. 9, mim. wuoocssa 752
to. 1881 „

44, „ 3428; „ 87, „ 483L
Olisi kyllä luielä monta alaa, josta »voisi kerätä ntt»

meroita, mutta olkoon näissä kylliksi, ne o»vat aiotut ainoas-
taan esimerkiksi, ja todistuksiksi väitteellemme, että maamme
edistys ei ole ollut rajoitettuna ainoastaan aineelliselle alalle,
maan että sitä on seurannut edistys myöskin henkisellä alalla,
jota edistys mielestämme on »vieläkin tärkeämpi kuin edelli-
nen, siihen määrään, että »vasta sen lautta aineellinenkin edis-
tys »voi joutua pysywciiseksi ja luotettawaksi.

Edellisessä on ollut hywinkin paljon kerrottu edistyksestä,
rikastumisesta ja »vaurastumisesta kaikilla aloilla. Mntta
kuitenkin nähdään toielä köyhyyttä ja kurjuutta runsaasti; on
olemassa ryysyistä lapsia, nälkää kärsineitä »vaimoja, juoppoja,
»varkaita ja muita pahantekijöitä ja sen lisäksi on satoja, ken-
ticsi joskus tuhansiakin, »vuosittain heittänyt maansa etfiäf-
fenfä parempaa tuleivaisuutta merien takana »vieraiden kanso-
jen kesken! Ia mikä wieläkin oudompi. Numerot osoittamat
siinäkin edistymistä edistymistä pahempaan suuntaan.

Köyhien ja waiwaisten lukumäärä oli:
»o. 1860 yhteensä Suomessa 43,806 henkeä

kansa- poika- tyttö- wllltio-
kouluja, oppilasta oppilasta apu

to. 1871-72 oli 203 4,783 3,568 166,900 stnf
W. 1881-82 „ 668 16,439 13,010 387,640 „

w. 1882-83 „ 719 18,519 14.724

1865 61,861
„

1870 73,911
„

1875 ?

1880 67,858
„

1882 75,520
„
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Viimemainittuna wuonna oli siis 3,6 prosenttia koko
Suomen wäkiluwusta tuntien elatettamia waitoaifia. Kustan-
nukset niiden ylläpidosta nousiwat 2,582,286 mkaan. Apua
nauttimista oli 45,600 aikaihmisiä ja 29,920 lapsia.

Wankien hoidostamaksoi kruunu (paitsi Hämeen läänissä):

Numeromme osoittawat edistystä, mutta se edistys ei
ole samaa laatua, kuin se, josta edellisessä on ollut puhetta.
Mikä woi olla syynä siihen, että kun Varallisuus ylipäänsä
on ollut nousemassa ja tilaisuutta tarjona raha-ansioon enem-
män kuin milloinkaan ennen Suomen historiassa, että köy-
hyys ja rikokset kuitenkaan eiwät wähene, »aan päin wastoin
lisääntywät huolettamassa määrässä. Onkohan olemassa kui-
tenkin jotain siwistysoloissamme määrällä tolalla, jotain,
joka maikuttcill mastatkaiseen suuntaan kuin muu edistys ja
mielä, jos ei sitä kohta keksitä ja tarpeellisiin marokeinoihin
ajoissa ryhdytä, Möisi äkkiä kääntää niin loistamasti aljetun
edistyksemme aiman Vastakkaiselle suunnalle. Ei puutu ääniä,
jotka huuhkajan lamoin huutamat, että aikamme on paha ja
turmeltunut ja että se syöksee perikatoon. Olisiko siinä mi-
tään Perää?

Samassa määrässä kuin yleinen marallisuus on kohon-
nut, omat ihmisten elämänmaatimuksetkin kaswaneet. Se joka
ennen hyminäkin tvuosina käytti pettua leiman hyösteenä, hän

*) Wasta 1882 wuodelta on olemassa aiwan luotettawia nume-
roita. Niiden mukaan maksoi wankien hoito ja kuljetus koko maassa
sinä wuonna yhteensä waltiolle 1,020,634 markkaa 33 penniä. Mem-
pllna olewista numeroista puuttuu tietoja Hameen läänistä ja luul-
tawasti myöskin kustannukset »antien kuljetuksesta.

K. 1866 Queenia 470,823 -^

„ 1870 530,882 tt

„ 1875 631,052 tr

„ 1882 600,447 tt
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nyt hätäwuosina pyytää selwäll leipää, ja kun ei sitä ole sää-
taloissa täällä, lähtee hän merien yli ja saa mitä tahtoo,
jos ei sitä ennen kuole puutteesen, tahi joudu niiden uusien

kiusausten uhriksi, jotka matkalla tapaawat. Suurempi oppi,
helpommat raha-ansiot, enemmän liikkuwa elämä antawat mie-
lelle suuremman rohkeuden heittämään wanhentuneet mielipi-
teet ja tawat, seuraamaan hetken houkutuksia, antaumaan
uusiin yrityksiin, uusiin tuumiin, ilman toarmaa Vakuutukset-
takin, onko niissä perää tai pontta. Uudet olot panewat kan-
san siw eettistä perustusta koetteelle, ja mikä ei ole mankalle
kalliolle perustettu, se horjuu ja antaa myöten. Ia historia
on kyllä usein lehvillensä piirtänyt sellaisten kansojen kohta-
lon, joilla tätä perustusta ei ole ollut, ja näyttänyt, miten edis-
tystäkin woi seurata lankeemus, josta ei enää pääse pelastu-
maan. Sellainen on ollut joka kansan kohtalo, joka keskuu-
dessaan on suwainnut siweettömyyttä, rikoksia ja turmelusta,
siwistyksen ja aineellisen edistyksen loistaman kuoren rinnalla.
Solmitte jääneet rauniot ja autiot erämaat tietäwät siitä ker-
toa paljon wakawata nykyisille poltoille.

Alellisyys ja juomatavat, niissä Välikappaleet, jotka
matkaansaattawat äärettömästi paljon pahaa, synnyttätoät ri-
kosta, sairautta ja köyhyyttä. Kuinka läheisessä suhteessa wä-
fetoät juomat, köyhyys ja rikokset otoat toisiinsa, on monessa
paikassa tarkkaan numeroilla toteen näytetty, siihen määrään
että, jos ensin mainitut, juomat, poistetaan käytännöstä, jäi*
kimäisetkin ihmeellisesti wähenewät.

Palowiinaa ja poltettuja juomia käytettiin Suomessa
keskimäärin:

Karttuminen toiime wiisiwuotis-ajanjaksona olisi war-
maan ollut suurempi, jos eiwät uudet lainsäädännön tantta

w. 1866-1870 wuosittllin 1,018,586 kannua
„ 1871-1875 3,756,742
„ 1876-1880 3,807,229
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tehdyt rajoitukset wuodesta 1876 olisiwat Vähentäneet wiinan
menekin. Kentiesi meilläkin on joku suhde näiden numeroiden
ja köyhäin ja rikostilaston Välillä. Raittiuden Istäwien ulos-
antamissa lehtisissä on tässä asiassa tietoja, jotka ansaitsisi-
loat tulla yleisesti tunnetuiksi.

Olkoon sen asian kanssa, miten on. Edistys, joka käy
tahtaalle päin, edistys ja taantuminen yhtä aikaa ei ole luon-
nollinen asiain tila. Jommallekummalle suunnalle woitto ker-
ran täydellisesti on Mntywä. Sentähden warokoon kukin,
milloin päiwä on; aineellinen ja henkinen edistyksemme tar=
joo monta Välikappaletta torjumaan matoa, joka pyytää tur-
mella yhteiskuntamme ydinjuuria. Jos näitä Välikappaleita
käytetään, jos poistetaan kaikki, mikä huomataan kiusaukseksi
ja pahennukseksi, ja Vakaalla mielellä palaamme sille Van-
kalle kalliolle, jonka päälle meidän yhteiskuntamme on perus-
tettu, silloin wasta on kansamme onnellisesti kestawä
Vielä kohtaawia tuulia ja myrskyjä, silloin sen tulewaisuus
on turwattu.

A. Gt.



Hakkapeliitta.
On uswast' astunut aamu

Jo Lytsen'in aukeillen,
Kun mustempi, murheen haamu
Taas peittaan päiwyen: :

Pois, poissa on Kustaa suuri
Hepo juoksee haltiaton
Ia puhiahan uskon muuri
Hänen kanssaan murtunut on.

Eräs uihosa poika (Suomen
Du maassa, haawoissaan;
©i koittane uusi huomen
Tuon siimahan milloinkaan.

Maa luskowi rinnan alta,
Jo silmiä peittää yö;
Mut kuolla hän wiel' ei malta,
Kun kesken on kaikki työ.

Ia toiwoen tuskissansa
Hän selwähän uistelee,
Kuin Ruotsin ja Suomen kansa
Taas eistyen taistelee.

„Gud med oss!" *) kllswllen klliluu
Tlllls puolelt' ystäwien,
Ia „§affaa päälle!" jo raikuu
Kuin pauhina Pauanteen.

*) Jumala kanssamme".
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Hän tempaa suitset latsaan
Taas saihlywi säilän suu
Ia laitta paatisen patsaan
Hän selkähän istautuu.

11l missä taistelu tuumin,
Etumllisna hän miwollll
Ia johtlljll-urhon ruumiin
Wihllinichiltll walloittllll.

Kun toimien on woitto saatu,
Ia tehtynä kaikki työ,
Hymysuin hän maahan kaatuu,
Ia silmät peittää yö.

18°/uB2.



Kymölän seminaari Sortawalassa.
ISKIT
iHyt kun tämä maamme nuorin seminaari wiime kewänna
CT lähetti ensimmäiset opettajat kansakoulun palmetuifeen ja
eis se myöskin siellä pidetyn opettajakotouksen kautta astui

yleisön lähempään tuttavuuteen, Ilmoittanee lutijata saada
muutamia tietoja tämän oppilaitoksen synnystä ja waiheista.

Toisen suomalaisen seminaarin perustamista woi hywin-
fin puolustaa silla perustuksella, että kansakoulu-opettajista tä-
hän asti on ollut puute ja että se puute kansakoulujen yhä
lisääntyessä olisi ilman tätä toista seminaaria käynyt entistä
tuntuwammaksi. Mutta että tämä uusi seminaari sijoitettiin
maan itärajalle, syrjäiseen Sortawalan kaupunkiin, sillä sei-
kalla on omat syynsä ja oma historiansa.

Ensinnäkin on hnomattawa, että tämän seminaarin perus-
taminen oli Sortawalassa tullut hywässä määrässä aluste-
tuksi erään koululaitoksen kautta, joka siellä oli toimessa kuu-
sitoista touotta seminaarin perustamiseen asti. ©e koulu oli
n. s. Siitoisen kansakoulu. Assessori §. Hallonblad
ja hänen puolisonsa rouwa E. Hallonblad, tunnetut monista
lahjoituksistaan ja hywäntekewäisyydestään ylipäänsä mutta
warsinkin Sortawalan paikkakunnan stwistytsen ja taloudelli-
fett »vaurastumisen hywäksi, jättiwät to. 1863 waltion hal-
tuun 200,000 märktas sillä ehdolla että waltio tämän sum-
man koroilla ylläpitäisi Sortawalan pitäjässä heidän suunnit-
telunsa mukaisen kansakoulun, jolle he, rouwa Hallonbladin
isän, Sortawalan kauppiaan I. Siitoisen muistoksi, antoiwat
I. Siitoisen kansakoulun nimen. Tämän koulun hywäksi ja
sen tarkoituksia warten määrästwät he wielä Kymölän 1 lh
manttaalin suuruisen maatilan ja rakennuttiwat tähän komeat
koulukartanot. Tämä kansakoulu perustettiin jo kolme touotta
ennen, kuin muu kansakoulutoimi maassamme nykyisen kansa-
kouluasetuksen lautta tuli Varsinaisesti järjestetyksi, mutta se



Kymölän Seminaarinmies-osastonrakennuksia.
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et ainoastaan wastannut meidän nykyisiä kansakoulujamme,
waan oli samalla niitä paljon laajempikin laitos. Jotta se
heti tulisi kunnolliseen järjestykseen, sitä warten oleskeliwat,
perustajani kustannuksella, sen johtaja F. M. Saukko ja en-
simmäiset opettajat, pastori SI. W. Lyra ja neiti Böcker,
Sweitsissä ja Salsassa tutkimassa sikäläisiä kansakoululai-
toksia. Syksyllä 1864 omattiin tämä koulu. Siinä oli poika»
ja tyttökoulu. Jälkimäisen oppilaista oli 8 n. s. sisäoppilas-
ta, s. o. sellaisia jotka saiwat asunnon ja kaiten ylläpidon lai-
toksesta; sitä paitsi oli siihen yhdistetty pienten lasten opet-
tamista ja hoitamista warten n. s. lastentarha. Kumpaises-
jätin koulussa oli sitä paitsi warustettu elintiloja suurelle jou-
kolle läymäoppilaita. Molemmat koulut työskenteliwät omissa
tilawissa koulurakennuksissaan. Ihdistäessciän tähän koulu-
laitokseen Kymölän maatilan tarkoittiwat koulun perustajat sen
kautta tehdä tämän laitoksen samalla jontimmoiseksi maanwil-
jelysopistoksi, mallitalokfi maanwiljelykseösä ja karjanhoidossa
Sortavalan tässä suhteessa alhaisella kannalla olewan seudun
kohottamiseksi. Sitä marten olikin poikakoululla, paitsi johta-
jaa ja »varsinaista opettajata myöskin erityinen käsitöiden ja
mllmuviljelylsen neuwoja. Tyttökouluun yhdistetty lastentarha
taas tarkoitti, paitsi turvattomien lasten hoitoa ja opetusta,
myöskin tyttökoulun »vanhempien oppilasten totuttamista pien-
ten lasten kasvattamiseen. Sitä paitsi opetettiin tytöille myös-
kin käsitöitä, taloudentoimia ja karjanhoitoa.

Tälle lannalle perustettiin tuo koulu alkuansa. Wuonna
1868, kun koulun oppilasmäärä oli yhä lisääntynyt, asetettiin
tyttökouluun, jossa alussa waan oli ylsi opettajatar ja apu-
laisnainen käsitöiden ja karjanhoidon opetusta sekä lasten hoi-
toa warten, lisäksi »vielä yksi opettajatar, ja niinikään sai poi-
kakoulu w. 1872 yhden opettajan lisää. Mutta samalla »vä-
hennettiin kuitenkin laitoksen maanwiljelys ja karjanhoito mel-
koisessa määrässä, kun enin osa Simolan tilasta annettiin
arennille. Muuten oli tämä koululaitos kaiken aikaansa ku-
koistawassa kunnossa. ©en tointa walwoi, paitsi kouluylihal-
litus, johtokunta, jossa istui esimiehenä assessori Hallonblad
itse ja jäseninä joitakuita seudun henkilöitä sekä koulun joh-
taja. Koto sen elinaikana nautti siinä opetusta yhteensä 640


