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oppilasta, poikatoulussa 380, tyttökoulussa 260. Koto oppi-
määrän suoritti näistä 114 (64 mies- ja 50 naisoppilasta).
Seminaariin on sen oppilaista lähtenyt 37 ja muihin oppi-
laitoksiin niinikään 37. Enemmistö koulun oppilaista oli tie-
tysti yhteisen kansan lapsia Sortawalasta janaapuripitäjistäkin.

Tämän oppilaitoksen kaikkinensa tuumiwat sen jalomieli-
set perustajat tarjota lahjaksi Sortawalan kunnalle, kun kansa
waan ensin oppisi käsittämään sen hyödyn. Muutaman wuo-
ben kuluttua sen perustamisesta tehtiinkin tämä tarjomus kun-
nalle. Mutta meidän kansa on warowaista ja kauan arme»
lewaista eikä kesken suostu asioihin, joiden laatua ja talou-
bellistä kantaa se ei wielä täysin tajua. Tapahtui, että Sor-
latoalan kunnan enemmistö ei suostunut ottamaan tätä suurta
lahjaa wastaan, peläten siitä »vastaisuudessa ehkä tulewan it-
selleen kustannuksia.

Sen jälkeen tuli tämän koululaitoksen perustajissa herä-
tetyksi oiwa aate, aate, jonka hedelmänä meillä nyt on Ky-
mölän seminaari. He päättiwät nimittäin tarjota waltiolle
ikuisiksi ajoiksi tuon waltion huostassa olewan, Siitoisen kan-
sakoulua »arten määrätyn summan, 200,000 markkaa, kuin
myös koko Kymölän suuren maatilan koulu- ja muine raken-
nuksineen sillä ehdolla, että »aitio Kymölän tilalle perustaisi
täydellisen mies- ja naisseminaarin Tämä tarjomus, jota
sitten tehtiinkin to. 1876, nosti tietysti iloa itä-Karjalaisissa.
Nythän tämä itä»Karjalan hankalissa historiallisissa oloissa
elänyt ja takapajulla olewa wäestö tulisi saamaan suurenmoi-sen siwistysahjon; nythän tooitiin toiwoa, että tämän maa»
kunnan kreikanuskoinenkin wäestö, joka näihin asti oli elänyt
tietämättömyydessä ja muista Suomalaisista ja heidän rien-
noistaan erotettuna, saisi itselleen opettajia, kun heidän lähei-
syyteensä perustettu seminaari niitä helposti woisi kaswattaa.
Piankin ehkä rakennettawa rautatie Joensuuhun sitäpaitsi pa-
rantaisi tulkuneuwot Sortawalaankin, jos paikkaa liian syr-
jäisenä pidettäisiin.

Näin tuumittiin ja toiwottiin. Wuoden 1877 waltio-
päiwillä ajettiin asiata innokkaasti ja säädyt suostuiwattin
wiimein tuon suuren lahjan Vastaanottamiseen ja Kymölän
seminaarin perustamiseen.
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Näin syntyi, lyhyesti kerrottuna, Kymölän seminaari.
Kewäällä 1880 päättyi I. Siitoisen koulu, syksyllä samanawuonna awattiin ja toimittiin seminaari tarkoitukseensa. Ensi
»vuonna oli sillä riittäwät suojat niissä muhkeissa kouluraken-
nuksissa, jotka fe paljon muun ohessa peri I. Siitoisen kan-
sakoululta. Laitoksen sittemmin laswaessa täytyi osa siitä si-
joittaa wourattuihinkin huoneisin siksi, kunnes waltion raken-
nukset sitä warten walmistuiwat. Wiime kewännä tämä op-
pilaitos jo oli täydellisessä kunnossa sekä rakennustensa että
opetuksensa puolesta. Silloin näet siitä päästettiin ulos sen
ensimmäiset »valmistuneet opettajakokelaat, 19 nais- ja 15
mieskokelasta. Muuten on Kymölän seminaari samallainen,
kuin Iywäskylänkin, se waan eroituksena, että siinä löytyy
erityinen uskonnonopettaja kreilanuskoisiatin oppilaita warten.
Sen Vaikutuksesta on wielä liian aikaista puhua. Että sitä
suositaan ja että se on tarpeellinen laitos, näkyy sen »vuosit-
tain lisääntymästä oppilasmäärästä.

Putoaa meillä ei ole itse seminaarirakennuksista, ai*
noastaan niistä rakennuksista, jotka jo ennen seminaarin pe-
rustamista siinä löytyiwät I. Siitoisen kansakoulun hallus-sa. Etäisimpänä näkymässä kaksikerroksisessa rakennuksessa
on nykyään seminaarin johtajan asunto ja miespuolisten fi«
säoppilasten huoneet. Siitä tännempänä on miesosaston
ruokalaitos, ja lähinnä olewassa kaksikerroksisessa rakennuk-sessa on miesseminaarin luokkahuoneet. Alempana oikealla
kädellä, ulkopuolella lutoan alaa, tulee meidän ajatella löy»
tywälsi ensin seminaarin juhlasali ja sitten wieläkin alem-
pana suuri ryhmä rakennuksia, niinkuin naisseminaarin luok-
kahuonerakennus, sisäoppilasten ja ruokalaitoksen rakennukset,
kaksi rakennusta mallikouluja warten, sauna y. m. Kaikki
owat ne puusta rakennetut, tilawat ja siewät, ilman mitään
Mannisia koristuksia. Wesi, joka kuwasta näkyy, on se pitkä
Laatokan lahdelma, jonka oikealla puolella juuri Kymölän se-
minaari on; sen »vasemmalla puolella on Sortawalan kau-
punki. Seminaarin ja kaupungin yhdistää toisiinsa tämän
lahden yli rakennettu pittä käymäsilta.

K. R.



Helsingin Suomalaisen tyttökoulun
uusi rakennus.

ansanwalistus-seuran menneen-wuotisessa kalenterissa (siw,
197) on kerrottu Helsingin yksityisestä SuomalaisestaöV Tyttökoulusta, joka, perustettuna wuonna 1869, Vä-

hittäin on kaswanut yhä laajemmaksi; samassa kirjoituksessa
mainitaan myöskin, että se to. 1882 oli waltiolta saanut
300,000 markan suuruisen lainan oman kartanon rakenta-
mista toarten. g)ttä=otctt>a kuwa esittää tätä uutta rakennus-
ta, joka walmistui wiimeksi-kuluneella Elokuulla ja johon
koulu nyt on muutettu. Se sijaitsee -SMetoarbtn* ja Yrjön-
kadun kulmassa lähellä vanhempaa lutherilaista kirkkoa, Vas-
tapäätä sitä toarjofaa puistoa, joka on mainitun kirkon Vie-
ressä. Pääowesta Yrjönkadun puolelta tullaan pitkään, 8 '/s
kyynärää leweään fätytätoään, onka oikealla puolella on neljä
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»iwaraa huonetta. Sieltä kauniit, pilareilla koristetut por-
taat totetoät toiseen ja kolmanteen kerrokseen, joissa kumpa-
sessakin on samanlaiset käytäwät ja huoneriwit, kuin alim-
maisessa kerroksessa. Alimman käytäwän wasemmalla puo-
letta on Voimistelusali; tämän puoletta on kaunis, awara
juhlasali, joka läy kahden kerroksen läpi. Siinä rakennuksenosassa, joka on näiden salien toisella puolella, on johtajatta-

ren asunto, huoneita Vahtimestaria ja päämiestä warten
setä »tela muutamia huoneita, joista enimmät nyt omat
wuokratut Käsityökoululle.

Tässä uudessa rakennuksessa on Suomalaisella Tyttö-
koululla mukawa ja tilawa olopaikla; huoneet omat Varus-
tetut ilmanwaihto-laitoksella, joka Pitää ilman niissä puhtaa-
na, ja ne lämmitetään torwien awulla, joissa wirtailee läm-
mintä wettä. Tarpeellista olikin, että Suomalainen Tyttö-
koulu muutettiin tähän uuteen rakennukseen niistä ahtaista
huoneista, joissa se tähän asti on sijainnut; sillä sen oppi-
lasluku on wiime aitoina taas karttunut. Kaikkiansa on nyt
(syyslukukaudella 1884) tässä oppilaitoksessa, jatko-opisto ja
ensimmäisen luokan kanssa yhteydessä olewa poika-osasto sii-
hen luettuina, noin 300 oppilasta.

Uuden koulukartanon piirustuksen on tehnyt arkkitehti
Vapaaherra Sebastian Gripenberg ja rakennustyön
johtajana on ollut rakennusmestari K. G. Siwenius. Hei-
dän ansiokseen on luettatoa, että se niin kauniina ja tukewana
kohoaa taiwasta kohden.



Kello.

Ml artti kulti eSplanaabtéfa ja ajatteli kelloaan .
. ei muuta

mitään kuin kelloaan. Grönqwistin monikertaista ki-
wirakennusta katseli . . silmä juoksi pitkin päiwän hei-

jastamia ikkunoita ja rusoittawaa kattoa ja komeita koristuk-
sia .. . sitä hän katseli, mutta ajatteli kelloaan.

Martti kulki siiwosti esplanaadissakin, sillä hän oli aina
ollut siiwo poika, wähäpuheinen ja miettiwäinen. Hän oli
oppipoika, kuuliainen mestarilleen ja hywämaineinen.

Enimmäkseen katseli Martti eteensä . . kenkäinsä kärkiä
.

. ja liiwejänsä, joiden päällä wälkähteli waskiset kellon
witjat.

Martti oli maatta tullut, puolen touotta opissa ollut . .

suutarin opissa.
Alusta alkaen oli hän tarkka ollut, ei tuhlannut penniä-

kään, mutta nyt wasta niitä oli fen werran »aroja kertynyt,
että niillä oli kellon saanut. Eilen illalla wiikkopaltan saa-
tuaan oli määräsumma täyteen tullut . . .

Ia eilen illalla, heti werstaasta päästyään oli kello
täyty kellosepältä ostamassa. Katsottuna oli se jo siellä ol-
lut monta wiikkoa ennen .

. wiidestä kolmatta markasta
luwassa, ilman witjoja. Silinteri kello se oli, neljällä ki-
wellä käypä . . . joka ott yhtä hywä, kuin jos olis ollut
kahdeksalla. Semmoisen oli sanonut itsellään olewan kello-
seppäkin . . eikä sitä tawallinen mies parempaa tarwinnut-
taan. . .

Eikä se wiittäkolmatta sitten maksanutkaan. Neljään-
tolmatta markkaan ja Viiteenkymmeneen penniin oli kelloseppä
tofioston tullessa helpoittanut ja antanut wielä witjat yhteen
hintaan.
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Setoinpa ne nyt wälkkyitvätkin samettiliivien päättä.
Sainettiliiwit oli näet Martilla, juutalaiselta ostetut,

ja saketti, edestä aukinainen .
. jotta Uitoit näkyiivät ja lii-

wien päältä waskiset kellonwitjat.
Martti astuskeli esplanaadia pitkin, ..katseli eteensä .

.

sitten kenkänsä kärkiä ja aina ohimennen maskisiin witjoihin,
jotka kiilsiwät kuin kullalle.

Esplanaadissa käweli paljon ihmisiä ja kappelin edus-
talla, jossa musiikki soitti, oli niitä tungokseen asti. Mutta
ei Martti halunnut tungoksessa käwellä. Marttia miellytti
paremmin käwellä »väljemmässä wäesfä. Siellä oli muka-
toampt käwellä semmoisen miehen, jolla oli kello .

.
. jolla

kello ja wälkkhwät kellon witjat. Eihän niitä tungoksessa
kukaan nähnyt . . ei itsekään, wielä »vähemmin muut.

Martista näytti »välistä, että muutamat hänen kellon-
»vitjoihmsa siwumennen katsahtiwat. Ia niillä ei ollut mo-
nella kelloa, jotta niin katsahtiwat . . . maf)toitoat aatetta,
että kunpa heilläkin olis. Paljoa enemmän niitä näytti ole-
toankin niitä, joilla ei ollut kelloa, kuin niitä, joilla oli. . .

Niillä ei »varmaankaan kelloa ollut, joilla oli takki kiinni . .

olisiwat kai ne sen auki pitäneet, jos olio ollut kello.
Martti ei oikein tahtonut osata missä kätensä pitäisi . .

koetti pitää selän takana ristissä. Olisi ollut mufatoampt
pitää nutun taskussa molemmat, mutta Martin saketissa oli-
wat taskut takana. & se ollut mukatvaa . . . eikä kupeel-
lakaan suoraan riippumana .

. remppafitoat niin pahasti
silloin edes-tataisin. Parasta oli pitää niitä kellontvitjoissä,
toisen wuoron toista. .

.

Siitä oli sitten ftetoä katsoa kelloaan. Ia sitten Martti
katsoikin kelloaan. . . Oliko yhdessä torninkellon kanssa?
Ihdessäpä oli .

. minuutilleen. Paljoko se olikaan?
Wiittä toaiUa puoli kuuden.

Martti pani kellon takaisin taskuun ja tunsi loko t»a*
semmalla puolen ruumistaan, että siellä se oli kello .

. »va-semmassa liivintaskussa. Tuntui fe wähän oudolta . . tun-
tui liiwiwaatteen läpi ihoon asti, mutta hywältä se kuiten-
kin tuntui.

Ennen kellotonna ollessaan oli Martti aina wäistyny:



112

kaikkien tieltä, kun katua eli esplanaadia kulki . . . warsin-
kin niiden tieltä, joilla oli kello. Hän melkein oli kunnioitta-
nut niitä, joilla oli ja hänellä ei!

Ainahan oli Martti ollut ujonlainen ja aina nöyrä . .

ja epäwarma olennossaan, sen hän itsekin huomasi. Mutta
ehkä se »aan oli siksi niin ollut, ettei Janetta ollut kelloa
ennen. Nyt oli hänellä kello. . Ei hän tahtonut olla liika
rohkea nytkään eikä ylpeä millään lailla . . . mutta tuntui
hän itse mielestään kuitenkin entistään warmemmalta. Sitä
hän nyt ainakaan joka miehen tieltä aikonut rumeta wäisty-
uillänkään. Oli kai sitä tilaa toisellakin wäistyä yhtä pai*
jon .

.
. tarwitsiko hän wäistyä enemmän kuin toinenkaan,

joka katua kulti? Hän päätti että ei suinkaan. . .
Niin hän päätti, sillä ei kai esplanaadi ollut enemmän

toisen kuin loisenkaan. Ia henkirahanhan hänkin maksoi
edestään. .

Dlimat tainneet kaikki tuutia, kun hänet näkiwät, että
hänen sitä muka aina maan pitäisi wäistyä ja muiden ei
ollenkaan. Mutta siinä ne erehtyi»at, jotka niin luutimat ...

Joka kerran sattui mistä kulkemaan . . totta kai ja siitä
kulkikin, kulkekoon toinen toisesta kohti. . .

Ia kyllä Martti nyt kulkikin, mistä tahtoi . ..Mutta
tuli hän kuitenkin aina wäistyneeksi . . ja hän wakuutti it-
selleen, että siksi maan, mikä oli ihan »välttämättömän tar-
peellista. Jos ei ollenkaan wäistyisi, niin ei tulisi kenenkään
tulusta mitään. Eikä hän nyt enää wäistynyt enemmän
fettollisteu tieltä kuin kellottomainkaan . . . minkä Väistyi,
»väistyi kenen tieltä tahansa .

. ilman maan maiffa lystit-
feen. .

. Ia tarwitsiko sitä aina suoraan kulkea? paljo haus-
kempi oli mölistä mutkitellenkin käwellä milloin mitäkin
puolta . . .

Olisi Martin mieli kuitenkin matista tehnyt puulaatua
noiden kaartilaisten keskitse, työntäviä heidän wälitsensä eikä
antaa tietä, kun siinä niin ylpeästi riwittäin kulkiwat. Mutta
ei Martti sitä kuitenkaan tehnyt . . . olisiwat saattaneet sur-
mata jotenkin ja witjat saattaneet jontenkuten tarttua nap-
piin kiinni ja katketa, eli kello lentää maahan ja särkyä . . .

Ehyt kai fe wielä oli?
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Ehyt oli .
. ja nakutti kanssa eikä niillä,

noilla kaartilaisilla kuitenkaan ollut monella kelloakaan. Tyh-
jää ne siinä taweliwät keskitietä ja ylpeiliwät tyttöjensä

kanssa ...Ei Martti ollut tytöistä milloinkaan . . . eilä
hän niistä nytkään, waikla oli kello lukkarissa. Hullu se on,
joka rahansa tyttöihin tärwää . . . säästää ennen ja ostaa
jonkun kalun, esimerkiksi kellon. .

.

Ei se mitään kuitenkaan, jos itseensä wähän tärwiiisi. .

joisi toaiffa lasillisen limunaatia . . kymmenen pennin edestä
. . ja waikka kahdenkymmenen pennin edestä . . . eihän fe
paljo olisi . .

.

Sentöhden meni Martti juomaan lasillisen limunaatia.
Joi häntä kerran kellonsa kunniaksi.

Martti joi siitä wesipuodista, jonka owen-pielet oliwat
peililasista ja joissa näkyi koko mies ja miehen toitjat. .

.

Martti walutteli wähissä erin alas limunaatia ja kat-
seli juomalasia Pitkin owenpieliin. Sitten Martti maksoi, an-
toi markan ja sai yhdeksänkymmentä penniä takaisin. Muut
juomamiehet näkyiwät maksawan mikä viidestäkymmenestä
mikä wiidestälolmatta pennistä . . markasta ei kukaan. Ei
mahtanut olla .

. eikä niillä näkynyt monella olewan kel-
loakaan.

Ei Martti tahtonut olla millään lailla Ylpeä. Ia ereh-
tynyt olisi se, joka olisi luullut, että hän muka sentähden
olisi ylpeäksi tullut, että hän oli tullut kellon ostaneeksi.
Hullu tyhjästä ylpeili. . Ei .

.
. Saan taisiwat muut op-

pipojat ja kisällit hänestä sitä eilen kuitenkin luulla. Siltä
se hänestä näytti, kun hän sitä nyt aatteli, maitta ei hän
sitä eilen niin . .

. Eihän hän ollut muuta kuin leilillä waan
kysynyt, paljoko heidän kellonsa oli. .

Ia siitä ne oliwat alkaneet piitata ja kysellä kolo eili-sen iltaa ja tämän aamun.
Paljoko kellos on, Martti? . . sano nyt meillekin, pai*

joko on kellos?
Niin oliwat kyselleet. .

. Taisi käydä kateeksi niiden, kun
ei itsellään ollut . . . olisiwat kai ne saaneet, jos olifitoat
tahtoneet . . saihan niitä kelloja waikla tuta kellosepän puo-
dista. . .
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Tuolla niitä nyt tulikin!
Martti meni heitä wastaan ja rupesi seisottuinaan hei-

dän kohdallansa.
Paljoko on kellos, Martti? kysyiwät ne taas ja mennä

reuhlasiwat nauraen ohitse. . .

Niinpähän se oli! .
kateeksipahan täwi! Waan käyköön,

mitäpä Martti siitä . . . oma syynsähän se oli . . olifiwat
säästäneet! . . Ia pakkoko oli panna ansionsa olueen mene-
mään? saiwat nyt olla ilman kelloa! . . kun eli siististi ja
säästi, niin äkkiähän fe kellon sai ja siinä ei mennytkään

raha hukkaan. . .

Eipä Martti ollut pitkään aitaan muistanut katsoa tet*
loaan. . . Paljoko nyt olikaan jo aika kulunut? . .

Pois, poika, tieltä! . .

Ka, mitä se tuo kaartilainen, mokoma? . . luulilohan se
olewansa mikä herra ja saamansa surmia? .

. Oliskohan ol-
lut maksajata, jos otto kello maahan pudonnut? . .

Ia Martti katseli wihaisesti kaartilaisen jälkeen. Mutta
kaartilainen waan meni ja helmat heilui.

Siinähän sinä olet ..ja minä kun olen etsinyt! . .

Se oli oppipoika sekin, Antti, yhden suutarin luona
opissa kuin Marttikin ja yht'aikaa maalta tullut.

Ne oliwat hywiä ystäwiä Martin kanssa. Oliwat yh-
dessä ruwenneet kumpanenlin kellorahaa säästämään, »aitta
Martti oli saanut ennen summansa täyteen. Antilta puuttui
paljon wielä . . ei hän tahtonut saada millään tattia kerty-
mään ja hän kunnioitti Marttia, joka sai .

. . Martti piti
»vuorostaan Antista, sillä tämä cli toisenlainen kuin ne muut.
Ia luu Martti oli kellon ostanut, piti hän Sintistä wieläkin
enemmän . .

. sillä nyt Antti häntä melkein ihmetellen kat-
seli, kun katseli hänen kelloaan. . .

Yhdessä oliwat käyneet kellon ostamassa. Martti oli
tahtonut Antin matkaansa, mutta muille ne eiwät olleet sa-
noneet mitään.

Ei Antti ollut tahtonut Martin kelloa paljo kädessään
käyttää, waikka Martti oli kehotellen hokenut, että saat tätä
lalkariisikin koetella .

. koettele »aan! . .

Jos minä f«n pudotan? oli Antti sanonut.
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Että pudota, minä pidän peräimestä kiinni .
. .

Sitte wasta oli Antti uskaltanut, käännellyt, ihmetellen
katsellut ja wiimein pitkään huokaisten takaisin antanut . .
ja Martin mielestä ei löytynyt koko maailmassa parempaa
poikaa, kuin Antti.

Muut oppipojat ja kisällit sitäwastoin . . ne oliwat
Antin suhteen luin jurttia. Heti kellon nähtyään oliwat fen
wäkisin käsistä wieneet, tökänneet kaikki sen ympärille yh-
teen kehään, ettei Martti saanut itse sitä nähdäkään, ja au-
kaisseet kuoren auki . . waikka olisihan niiden pitänyt se tie-
tää, ett'ei kello kestä werstaan pölyä. . . Waan siitäkös ne
huoli .

. waikta herkiäist käymästä, kun oli toisen kello.
Onko kellos paljo? kysyi Antti.
Satulaanhan tähän ensin . . katsotaan sitte . .

Martti ja Antti istuutuiwat tyhjälle penkille ja Martti
katsoi kelloaan. . .

Niittä mailla kuuden oli kello. .
.

Witjat riippuiwat sametti liiwien päällä ja Martti kat-
seli niitä. Antti katseli kanssa syrjästä silmäellen. . Sitten
kohotti hän kätensä ja otti siwelläkseen Martin witjoja. Martti
tarjosi hänelle käteen koko kellonkin. . .

Koetappas, saatko auki. . .

Waan jos tämä särkyy . . ?

Eikä säry . . .

Enhän tuota saa auki . .

Ethän sinä osaa . .
. anna kun minä näytän .

. näin
.

. paina waan peukalosi päällä tätä nappia . . . koetappas
nyt! .

.

Sa, jo kimposi auli! .
. Mitä siinä seisoo tuossa si-

sässä?
4 rupi s 17,534 ...se on niin mones kello maail-

massa . . niin monella miehellä on samanlainen kello tuin
minulla . .

. osta sinäkin tämmöinen. . .

Eihän ole mulla rahaa
Tekislö sinun letoin mieleS? .

. taitais tehdä
Ei tuo niin hywinkään. . Wailka näkihän Martti,

että tekihän hänen niin mielensä, että suupielissä wärähteli.
Martti antoi Antin wielä katsella kelloa kauan aikaa,
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piti sitä hänen edessään ja antoi hänen sitä omasta kädes-
täänkin katsella, eikä pelännyt ollenkaan, että Antti sen sär-
kisi eli pudottaisi. Ia Antti näytti siinä hänen mielestään
paljoa Vähäpätöisemmältä kuin ennen. Ia mikä siinä lie
ollut, että hän myös itsemielestään iti Antin suhteen suu-
rempi kuin ennen. Ei hän sitä ennen ollut niin huomannut
. . wälistä toaan, kun oliwat lukeneet säästöjään ja Mar-
tilla oli monta markkaa enemmän.

Joko pannaan kello taskuun?
Martti pani kellon taskuunsa. Mutta häntä rupesi he-

tikohta säälittämään, että ehkä Antti wielä otto tahtonut fat*
soa . . ja näytti sitä wielä uudelleen Antille. . .

& sillä
raukalla ollut kelloa ja tuossa se istui niin täperästi penkin
laidalla . . nenän pää hienona luin weitsen kärki .

. ja si-
weli toisen kellon kuorta ja witjoja. . .

Jos Martti olis ollut rikas mies, olisi hän saattanut
antaa tämän kellon Antille ja itse ostaa ankkurin . . niin
häntä säälitti Antti. . .

Kelpaisiko sinulle silinterikello?
Kelpaisi toki . . wailla minkälainen, kunhan olis waan

kello . . .

Minä meinaan ostaa ankkurin .
. tässä joskus . . .

Minnekläs sinä sitten tämän . . ?

En tiedä, waikka moisin jollekulle .
.

.

Myö mulle . . .

En minä nyt wielä osta uutta .
.

. sittenkun pääsen ki-
sälliksi . . . Enkös minä jo nyt näytä wähän kisälliltä . . .

kun on kellokin . . .

? Sen oli Martti leikillä sano-
winaan.

Kyllä näytät . . .

©aan sinä olet wielä aiwan oppipojan näköinen
Kun ei ole kelloa .

. .

Sentähdenköhän se on . .
? Etkö tahtois, Antti, li-

munaatia? . . minä itse jo join . . .

Martille tuli tuossa yht'ättiä semmoinen hywän tahdon
puuskaus .

.
. hänestä tuntui ihan kuin olisi hän ollut An-

tille weltaa yhden lasin limunaatia . . . sillä raukalla kun
ei ole kelloakaan ja milloin saamekaan. . . Waan hetikohta
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katui hän sitä tarjoustaan . . . menee rahaa ihan omasta
edestään .

.
. ivailla eihän tuo paljo ollut .

.
. kymmenen

penniä . .
. Pitihän sitä siksi toki toisen tähden . . . jolla

ei edes ollut kelloa.
.

.

Ia Martti joi itsekin ja kilisti lasia Antin kanssa.
Sano nyt, Antti, minulle, että olkoon onnea uudelle

kellollcs, sanoi Martti, leikillä otettunaan. . .

No olkoon . . . olkoon. . .

Molemmat he naurahtiwat ja Martti tuli yhä parem-
malle tuulelle. Ei hän ollut koskaan rinnassaan tuntenut
semmoista paisuwaa tunnetta kuin nyt.

Tuolta ne nyt taas tulee .
. et olla näkewinämmekään.

. . Ei, ei käännytä syrjään . . luulewat, että me heitä
Väistytään . .

. kuletaan suoraan ja katsotaan suoraan eteen*
päin .

. ollaan mekin ylpeitä puolestamme. . .

Sitä ei Antti nyt ymmärtänyt, miksi niin pitäisi olla,
mutta koetti hän kuitenkin niin olla. Tokko ne katsoo jäl-
keensä? kålsoppas! sanoi Martti Antille kun oliwat päässeet
ohitse.

Eihän nuo katso . . menewät waan.
Ia fe wähän harmitti Marttia.

Se kaartilainen, joka äsken oli Marttia surmannut,
tuli wastaan muuan tyttö käsipuolessa. Ne lultiwat kesti-
tietä ja Martti kulki kanssa. Antti wäistyi syrjään, mutta
Martti ei wäiStynyt . . tinkottj tahallaan kulkuaan ja sur-
tuasi olkapäällään tyttöä, niin että tämän piti seisattua.

Hyi! sanoi tyttö ja kaartilainen kirosi. Mutta Martti
waan nauraa hihitteli Antille, eikä ollut tietäwinäänköän.

Minkätähden se nyt noin? kummasteli Antti eikä ym-
märtänyt nyt ollenkaan Marttia.

Waan Martti tunsi tunteen yhä paisuwan. . .

Eikö mennä juomaan yksi pullo olutta?
Marttiko ehdotteli olutta juomaan? . . Eikä Antti nyt

enää wähäätään ymmärtänyt Marttia, joka ei milloinkaan
ennen ...ja joka aina oli siitä Anttia moittinut, että tä-
män teli wälistii mieli muiden kanssa pistäytyä kapattaan. .

Mitä katsot . . eikö lähdetä . .
? Istutaan tähän!

He oliwat tulleet tappelin edustalle.
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Eihän me tähän . .

Mintatähden et? . .

Herrain penkkiin. . .
Kun raha maksetaan, niin ollaan me yhtä suuria her-

roja, kuin muutkin. . .
Täällä on kalliimpaa. . .

Minneläs me sitten?
Mennään olutftuotiin. . .

£)li« Martin tehnyt mieli istuutua tuohon mukawalle
puusohwalle pyöreän pöydän ääreen . . selkäke noon . . jalka
toisen päälle nostettuna ja käsi kellon witjoiösa. . niinkuin
tuo herra tuossa toisella sohwallci, jolta ei kuitenkaan ollut
edes niinkään kiiltäwät witjat kuin Martilla .

.
. tummat

teräksiset mitkä lie olleet ... ja eikö lie sitä mukaa ollut
kellokin. .

. ?

Eitähän siellä kuule soittoakaan, toäitti Martti. . .

Mutta suostui hän kuitenkin tulemaan olutpuotiin, joka
oli kauppatorin laidassa kiwijalassa ja jonne Antti osasi
wiedä

Näin minä kelloani waau heittelen ...ja otan ilmasta
kiinni! . sinä et uskaltais milloinkaan . .

! Noin! . hih!
Elä ...elä! .. se putuo . . ja särkyy. . .

Ia nyt se pannaan suuhun . . ja nielaistaan wailka
mahaan ...ja tähtään taas juomaan olutta päälle . .

!

Martti! ei se ole hywä kellolle ...ota nyt se pois
suustasi ja pane latkariisi, . .

Se on minun kelloni ,
. enkö minä ole sitä omalla ra-

hallani maksanut?
Olet .

.
. olet. . .

Enkö minä maksanut sinunkin oluesi . . enkö maksa-
nut .

.
?

Maksoit, maksoit . . waitka kyllä minä olisin osastani
itsekin. .

.

Niin . . waan minäpähän maksoin .... eihän fulla
ole, millä maksaa. . . Paljoko on kellos, poika?
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Eihän mull' ole kelloa . . . ennen kuin ostan. .
.

Ostat? millä sinä sen ostat?
Omalla rahallani . . sittenkun säästän, . .

Sinä et saa itinäsi niin paljon rahaa säästetyksi. .
.

Mistä sinä sen tiedät?
Kas, faS, kun on äkäinen .

. mistä sinä olet äkäinen?
minähän sinun oluesikin maksoin. .

.

Itsehän sinä >oeit kellon harjaisin juomaan. .
.

Olisit sinä saattanut fen toisen pullon. . .
Sinähän sen kutsuit. . .

Olisit siuä kutsunut .
. joitftahan kuitenkin . . . kun

minä jo kutsuin ensimmäisen . . . sinä olet itara mies . . et
milloinkaan saa kellorahaa . . , multa on kello, waan sinä
et saa milloinkaan ...ja sinä olet itara mies. .

.

Mene sitten .
. en minä lähde sinun matkaas . . . sinä

olet humalassa ja haukut .
. . minä lähden kotiin. .

.

Mene »aan . . joudat mennä .
. kelloa sinä et saa

milloinkaan, waan minulla on kello . . . Suus kiinni!
sinä olet semmoinen kaitanenä . . huippunenä .

. kuin weit°
senkärki . . hieno. . .

Se oli suurin loukkaus, jonka Antille saattoi sanoa, se,
että hänellä oli hieno nenä luin weitsenkärti. Muulla mil-
lään eiwät kisällit ja oppipojat häntä suuttumaan saaneet,
mutta niin kohta kuin häntä huippunenäksi sanoiwat, suuttui
hän ja suuttui silmittömäksi .

. . huusi, wiskeli lestiä ym-
päri werstasta, kaatoi tuolit ja pöydät ja kiroili. Ia hm
joku »vanhempi häntä silloin kädestä hillitsi, tawoitteli hän
sitä purraffeen, kun ei muuta tainnut.

Mutta nyt pillahti hän itkemään ja lähti käymään
pois. . .

Martti oli yksin hänelle hywä ollut, kun muut oliwat
pahoja. Hän oli yksin ollut jälttä haukkumatta hänen hui-
pusta nenästään ja puolustanut häntä muita wastaan. Ia
nyt hänkin haukkui, . . . samalla lailla kuin muut . . ja
ihan ilman syyttä. .

. Se käwi Anttiin niin pahasti, että
häneltä pääsi itku. Ia hänestä tuntui, ettei heistä enää
milloinkaan oikeita ystäwiä tule ja ettei ote yhtään oikeata
ihmistä maailmassa, kun Marttikin on semmoinen. Se häntä
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itketti wielä enemmän. .
. Ei hän mitään pahaa olisi tahto-

nut Martille suoda, mutta ei hän sille mitään tainnut, kun
tuli ajatus mieleen, että kyllä Martti wielä kellonsa pudot-
taa ja sen kiwikatuun rikkoo. . .

Waan Martti kulki kiwista rantatoria pitkin esplanaa-
diin päin ja horjahteli wälistä kulkiessaan. . .

Semmoinen Antti .
. huippunokta . . mokoma. . .

Taisi mennä päähän olut . . ei, eikä ole mennyt . . mitäs
tyhjää, sen wertainen . . aikamiehen .

.

. yks, kaks, kolme
paljoko se löi? . . seitsemän . . . yhdessä oli kello

hänelläkin. . . Oli sitä hänkin yhtä suuri herra kuin .
.

.

Siellä oli tuolla musiikkia. .
.

Ia Martti lähti juoksujalassa kappelin edustalle.
Onko fulla, mies, kelloa? .

.
.

Multako ei? . . onko sulla?
Mulla on kello, waikka en ole muuta tuin oppipoika . .

mikäs sinä olet?
Ei ole sulla kelloa .

. walehtelet. . .

Etkö sinä näe, että witjat wällkää . . liiwien päällä.
Martti pullisti mahaansa ja rintaansa . . mutia on

samettiliiwit . . ja kello . . ja witjat. . .

Witjat (te, waan ei kelloa. . .

Eikö ole? .
,

katsoppas, eikö ole .
. Ähäh! eikö ole? . .

Näkyy olewan .
. . hywä, kun on. .

.

Elä mene, . . katso kuoren sisään, jos et usko, että tämä
on silinteri. . .

Pudotahan kellos. . .

Mutta siitä Martti säpsähti niin, että pisti wikkelästi
kellon taskuunsa. . .

Oliko hän todellakin ollut pudottaa kellonsa? . . Eihän
hän tainnut ollakaan oikein . . . mitenkä se oli? . . pää?
. . Minnekä f e Antti meni? . . Jos hywinkin olio kello
pudonnut? . . .' Ei, ei . . taskussahan fe oli .

. ja ko-
lviko se? . latoi ..pannaan pois, pidetään kiinni, ett'ei putoa. ..

Mutta silloin rupesi taas musiikki soimaan ja wäkeä
kokoontui yhteen kohti soittolawan ympärille kuuntelemaan.
Martti jäi toalijoukon, lehteen. Hänkin rupesi kuuntelemaan
...ja päällään ja jalallaan innostui hän tahtia polkemaan
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ja luokitellen toto ruumiillaan .. . niin ett'ei muistanut lello.
Kaanaan, ei ollenkaan, että sitä oli hänellä ollutkaan olemassa.

Mutta wähän ajan perästä unohti hän taas soitonkin
ja tahdin lhönnin . . niinkuin ei sitä milloinkaan olisi ollut
olemassa. Hän huomasi, että oli joku Väljän etemftänä la-
ivan juuressa, joka ei muuta kuin häntä katseli. . . Mitä se
hänestä katseli? . . mitähän se katseli ja hymyili? . . ja
iski silmää, niinkuin tutulleen . . eikä herennyt katselemasta,
waikka Martti oli katseleminaan muuallekin. . . Sitten \i=
patti jotain jonkun toisen formaan, mutta ei kuitenkaan sil-
miään kääntänyt . . ja ne molemmat tatseliwat häntä ja HY-
mpilivät , . . mutta sitten taas ei kuin se toinen, jolla oli
hansikkaat ja punainen hame ... ja mansetit . . ja raaku
. . ja liloin punaiset posket , . ja silmät .

. ne ei muuta
kuin tatseliwat. . .

Ia Martista tuntui kuin olisi häntä jotenkuten koho-
tettu ylös maasta ja yht'aikaa wedetty ja työnnetty, niin että
piti koettaa waikka miten tahansa sinne päin päästä. . .

Mutta wäkeä oli edessä, niin ett'ei päässyt. . .

Martti koetteli sitten pakkautua wäkijouton kestitse, mutta
hän tuli maan yhä enemmän taapäin työnnetyksi. . Hän ka-
dotti wahätsi aikaa sen silmistään, jota häntä katseli, Vaan
silloin kohosi Varpailleen ja koetti nähdä ylitse. .

.

Ia hän näkikin fen ja näti, että sekin oli noussut Var-
pailleen katsomaan .

. ja katsoi yhä vielä. Hänessä rva-
wahti, niinkuin ei milloinkaan ennen ollut vavahtanut, Mutta
ei hän sitä joutanut ajattelemaan, vaan työntähtyi kaikin
voimin eteenpäin ja tahtoi päästä. . .

Mutta silloin taukosi soitto yht'äkkiä ja hajotessaan Vei
wäki Marttiakin väljän matkaa mennessään, .

.

Silloin muisti (jän yhtäkkiä kellonsa. . .

Se wälähti tuin salama hänen mieleensä. . .

Hän haparoi witjojaan. . .

Witjat riippuivat irrallaan koukussaan. .
.

Hän kiidätti kätensä wasempaan liiwintaskuunsa. .

©e oli tyhjä . . ja toinen tasku oli kanssa tyhjä. . .

Ei, ei hän sitä vielä uskonut, . . Mutta sen hän tunsi,
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että epatoiwon parahdus jo kohosi sydämestä . , ja kurk-
tuo myöten . . ja tinki pääsemään ulos.

. .

Kello oli poissa . . poissa se oli . . ei ollut fto»vitas-
kussa . . . eikä housun . . eikä liiwiukääu. .

.

Ia silloin se pääsikin ulos, mitä oli pyrkinyt, . .
Varastettu! . . »varastettu! . . minun kelloni! , ,

roswo! . .

Ia hän tarttui ensimmäiseen nutun helmaan, jonka ta»
pasi käsillään . . ja sitten toiseen . . ja kolmanteen ja »vii-
mein poliisiin, joka tuli häntä asettamaan, ja huusi häntäkin
roswotsi ....ja huutonsa »välissä itki.

Mutta poliisi otti hänet niskasta kiinni ja »vei syrjään
jonkon leskestä.

Ottakaa kiinni .
.

. »varas! .
. ottakaa kiinni! huusi

Martti, mutta poliisi käski hänen mennä kotiinsa ja tulla
huomenna poliisilammariin.

Martti lähti totiinsa ja kotiin mennessään itki hän
koko matkan ja höpisi itsekseen. . .

Ia koko sen wiitkoa höpisi hän työtä tehdessään, niin
että muut luulitoat hanen tulewan hulluksi. .

.

. . . Eikä hän moneen pyhään mennyt esplanaadiin tå*
j »vclemciän. Waan kun »viimeinkin meni, tutti hän aitoon

! laitaa myöten ja »väistyi kaikkien tieltä ...ei juonut limu-
naatia, eitä mennyt koskaan finne asti, missä musiikki soitti. . .

Tnhinan näköisenä kulki hän eikä näyttänyt miettimän
mitään. . . Mutta yhtä hän tuiteukin mietti ja mietti sitä
joka askeleella .

.
. sitä, mitenkä paljo tortoittaifiin aikaa

»vielä, ennenkuin rahaa olisi kertynyt uuteen kelloon. .
. Ia

toista asiaa hän mietti yhtä rintaa .

' sitä, että paljonkohan
enemmän oli Antilla jo säästössä kellorahaa, tuin hänellä it-
sellään. . Ia tätä asiaa hän mietti melkein enemmän
tuin sitä toista. . .

Juhani Aho.



Kewäällä.
Nyt on Suomen suloin aita:

Nyt sen luonto kukoistaa,
Nyt sen kaikiin laulun taika
Wäinön kannel kajahtaa.

Katso kuinka järwct hohtaa,
Tuomen fnlojarwct nuo,
Lehtoloista sua kohtaa
Tuoksut, joita tutat lito.

Tarkastele nuorukainen
Onto kaunis maa, min näät:
Suolta hoikka toitoatjaineit,
Täällä kuuset kutkapiiät.

Tuolla niitty tnotsuwaineii,
Sinilllinpi laineineen,
Täällä metsä laulawaineu,
Jylhät wuoret rotkoineen.

Lehtoloissa linnut laulaa
Linnun kielin suloisin,
Suomalainen myöskin laulaa
(Suomen kielin kotoisin.

Nyt on Suomen suloin aita:
Nyt sen luonto kukoistaa,
Nyt sen taitun laulun taika
Wäinön kannel kajahtaa.

Nyt on sunkin suloin aikas:
Suit' on woimat nuoruuden,
©uit' on sulo lemmen taitaa:
Lempi suuri Suomehen.

Toimeen siksi! kaikin looimin
Työsi maaHe§ omista
Lempi wllhma toin ja toimin
Paljon, paljon aitaan saa.

Irene.



Trikinit ja mikrobit.

M esti-Euroopasta lienee kotoisiu taru tultavasta Cvuitta-
H laisesta. Kerrotaan, että lerusalmin suutari Ahaswe-
MÉ rus, kun Kristus wäsyuecnä risti» painosta pyysi t?et-
tiselsi lewähtää päiten portaillensa, ynseästi häntä läski Pois
ja rangaistukseksi tästä fomuubeSta tuomittiin kulkemaan ali-
tuisesti, milloinkaan rauhaa saamatta, tuomiopäivään asti
näkemään miten fotot polwen perästä ihmisiä laskettiin hau-
van ikuiseen lepoon, koskaan itse saamatta sitä lepoa mais-
taa. Kansantaru iviclä lisäsi, että hänen jäljissään aina kulti
kuolema, rutto ja waaralliset kulkutaudit wähitellen tauotuk-
sensa ivasta, kun hau oli tienoilta poistunut. Useat tarttuivat
taudit lewiäwätkin matkustawaisen tapaan, wiipywät toisin
paikoin enemmän aitaa, liikkuivat sitten muuanne jättämällä
wälillä oleteta seutuja ihan kostenmtta, joskus sinne takaisin
palataksensa, joskus sinne ollenkaan poikkeamatta.

Mutta mitenkä selittää tätä tautien omituista kulkua pai-
tasta paikkaan, tienoosta tienoon, mikä on syynä niiden tart-
tuwaisuuteen, millainen se myrtkyaine, »ai miksi sitä sanoi-
simmetaan, joka »vaikuttaa sairastumisen, ivoi tarttua toisesta
ihmisesiä toiseen, »oi täyttää koko kaupunkia ja maakuntia,
suuria maanaloja sairailla ja kuolleilla, sitten aikansa raiivot-
tuaan yhtä salaperäisesti häwitätsensa tuin ilman selitettäivää
syytä oli tullutkin?

Monella tawoin on aikojen kuluessa etsitty ivastansta
tähän kysymykseen ja monta toäärää selitystä on tuotu esiin,
mutta ivasta nyt rupeaa werho, joka näiden tautien syntyä
ja todellista luontoa on peittänyt, poistumaan, ja niin täydel-
lisesti, että opimme omin silmin näkemään ja seuraamaan sitä
ainetta, joka on Vaikuttimena näiden tautien leiviämiseen.
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Tawallisimmista ilmiöistä juuri, joidenia Vaikutukset
useimmin otoat silmiemme edessä, on monta tertaa wai-
kein päästä selwille ja niin tässäkin. Tawallisimmat tarttumat
taudit jäiwät wiimeisetst selittämättä, ja aikaisiuunin päästiin
perille erään taudin luonnon suhteen joka on niin harwinainen,
ettei sitä ennen tiedetty eri taudiksi omalla nimellä eroittaa. Tar-
koitamme trikinitautia. Jo wuonna 1835 huomautti eräs tut-
kija, että lihaksissa joskus nähtiin
aiwan pieniä waltoisia Pilkkuja,
ikäänkuin pieniä kalttisiruja, jotka
suurennuslasien atoutta tarkastet-
tuina huomattiin kalktituoreen sulje-
tuiksi matosiksi, mutta miten ne li-
haan oliwat joutuneet ja mitä mir- Trikiniä lihassa.
laa niillä siinä oli, siitä et tiedetth mitään. Mempänä olemasta
tumastamme saamme käsityksen, mitta nämä pilkut näyttämät
lihassa luonnollisessa
suuruudessaan, toises-sa tutoataan yksi tuol-
lainen pilkku ympäryk-
sineen 300 kertaa suu-
rennettuna, siten että
läpifuultatoan kuoren
läpi selmästi nähdään
kuoreensuljettukierrok-
fiSfa olema matonen.

Wasta wuonna
1860 saatiin tästä it»
miöstä täydellinen se-
litys. £:ri gentet Trikini lihassa suurennettuna 300 kertaa.

Saksassa hoiti silloin tyttöä, joka poti tautia, jota tunnetuista
taudeista enimmin oli lamantaudin tapainen, mutta siitä kui-
tenkin johonkinmäarin eroama. Tauti päättyi kuolemalla ja
päästäksensä asian perille tohtori «Masi ruumiin ja nätt lihak-
fet kaikkialla täynnä näitä Valkoisia pilkkuja, joita tiede oli
nimittänyt trikineiksi. Tohtori otti talteen palasen lihasta ja
antoi siitä parille oppineelle ystäwälleen tutkittawaksi ja muuta-
mien kuukausien perästä sekä hän itse että muutkin, joidenka
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luokse hän oli kääntynyt, oliwat taudista tulleet samaan pää*
tökseen. Taudin syynä oliwat trikinit. Pienet matoset pysy-
ivät kuoreensa suljettuina elämässä ruumiissa elossa ja muut-
tumatta kuinka kauan hywänsä, mutta jos lihapala matoineen
esimerkiksi joutuu toisen eläimen Mustaan, sulaa watsanesteessä
kuori ja matoset pääsewät wapaiksi. Vapautensa nämä käyt-
tämät synnyttäjiksensä sikiöitä ja, samoinkuin muutkin tällaiset
pienet elämät, nämäkin synnyttämät fotoin paljon sikiöitä, tu-
hannen paikoin jokainen. Pian se onkin tehty. Jo kahdeksan
päiwää sen jälkeen kuin trikinit owat tulleet watsaan, niiden
lukemattomat sikiöt owat liikkumassa kaikkialla, tunkeutvat roats
fan seinämien läwitse ja jouduttuansa werisuoniin niissä kul-
jetetaan joka ruumiin osaan. Ne mieluimmin asettuivat lihak-
siin, luowat wähän ajan päästä kaltkikuoren ympärillensä ja
muutamien loukkojen perästä ei ole yksikään eläin enää toa-
panna, waan kaikki kuorissaan odottamassa »vapautumisen hetkeä.

Mitenkä tauti päättyy, riippuu siitä, montako taudinsyn-
nyttäM ensin tuli ruoan sulattimiin. Jos niitä tuli aiwan
wähän, et ruumis siitä paljon lukua pidä, ne antamat aihetta
pienelle pahanwoinnille, jonka syytä elämässä on mahdoton ar*
roata ja toaSta kuolemau jälkeen nähdään, jos nimittäin ruu-
mis tulee leikkauspöydälle, lihaksissa olewista pilkuista, että
mahtaja joskus eläessään on potenut tätä tautia. Jos taas
tulee suurempi määrä trikinikoteloita, »oi siitä syntyä »vaaral-
lisia seurauksia ja kuten ylläkerrotussa tapauksessa kuolemakin.
Lihaksia särkee kuten säilätaudissa ja sen ohessa kaikkialla ruu-
miissa matelemat wieraat waikuttawat tulehduksen, joka pa-
hoissa tapauksissa on syynä polttamaan, kuolettamaan kuumee-
sen. Muuten eri eläimiin trikinit waikuttawat eri tawalla.
Siat esimerkiksi eiwät pidä niiden »vaelluksista paljon mitään
lukua, pysyivät termeinä ja teurastettuina woiwat olla »vaa-
rallisia tämän taudin teloittajia. Saksassa on joskus huo-
mattu trikinitaudin lelviäwän kulkutaudin tapaan kaupungissa
lihapuodista ostetun saastutetusta lihasta tehdyn makkaran
kautta. Toiset eläimet taas tähän tautiin kuolewat ja ihmi-
sille se on jotenkin määrällinen. Woimme pitää onnena, ettei
Suomesta ole tiedossa »varmaa tämän taudin tapausta, mutta
syytä on aina olla Maroillaan, koska se niin helposti moi
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tulla tänne tuoduksi, Maikka ulkomailta tuotetun lihamakka-
raukin kautta.

Trikinitauti oli ensiinmäinen, josta toteen näytettiin, että
sen syynä oli pieniä silmin tuskin huomattamia, potilaan elimis-
tölle micraita, ulkoa tuotuja olentoja. On tosin olemassa muita-
kin tautia, jotta omat loisioeläintensynnyttämiä, mutta kun niitä
synnyttämät eläimet, heisimaoot §. m. oivat suurempia, ci
taudin syykään ollut salassa. Toisin oli laita trikiuitaudin,
joka esiintyy aiwan tarttuman kuumetaudin tapaan ja jonka
todellista syytä ilman nykyajan tärkeitä apuneuwoja, mäfetoät
sunrennuslasit, olisi ollut aitoon mahdoton selittää. Aluista-
tiu tarttumista kuumetaudeista on taitan aitaa epäilty, että
niiden syynä olisi pieniä eläin- tai kaswikuutaan kuuluuna olen-
toja, mutta niin taitan tuin ei kukaan niitä nähnyt, asia ei ollut
manna ja koetettiin selittää niiden luontoa muullakin tatuoin.

Wiime wnosien tutkimukset wihdoin omat (emittäneet pai*
jon matoa tähän hämärään asiaan ja waikk'eiwät wielä saa-
wutetut tiedot ulotu aiwan moneen ihmisiä waiwaawaan tau-
tiin, omat päätökset muutamien tärkeiden tautien synnystä ai-
loan marinat. Näitä tautia synnyttämät olennot kuitenkaan ei*
loat kuulu eläinkuntaan kuten trikinit, maan omat wälimuo-
toja, joista ennen ei tiedetty, fuuluifimatto ne eläin- wai taS*
mituutaati ja joita sentcihden sanottiin prototsoeiksi, affuetä*
mitfi, joita luultiin luoduiksi eunenknin »varsinaisia taSmia tahi
eläimiä oli olemassakaan, ja siis eiwät kuuluneet enemmän
toiseen tuin toiseenkaan luonnon waltakuntaan. Nyt ne tui*
tentin luetaan kaswituutaau, mutta eiwät niinkuin kaswit
kaswa yhdessä kohden, maan woiwat wapaasti liikkua pai-
tasta paikkaan. Ne sanotaan pienuutensa takia mikrobeiksi
ja omat lähinnä sukua sienien kanssa.

Kerromme wähän mikrobien luonnosta yleiseen, ennen-
kuin siirrymme niihin, jotka woiwat tauteja synnyttää. Näitä
pikku-oleutoja on nimittäin olemassa hywin yleisesti ja monta
laatua, joista ainoastaan märempi määrä liettämällä ta*
ivalla ihmisiin maifuttaa. Ne liitelewät ilmassa, uimat me-
sissä, sikiywät maan kosteudessa ja tawataan melkein kaikkial-
la, jossa elimellistä luontoa on. Ainoastaan muorien sisällä,
lähdemedessä, jota suoraan pulppuaa »vuoren sisästä ja ikuisessa
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lumessa et ole niitä löydetty. Puhtaassa ilmassa niitä on
»vähemmän, mutta pahassa kaupunki- ja sairashuone-ilmassa
ja mätänewässä »vedessä niitä on »viljalti. Ne oivat niin pie-

itiä, että meren solutkin owat niitä paljon
suurempia, tuten hywin nähdään tähän lii-
tetyistä kuluista, joissa toisessa on sauwaseu
muotoisia mikrobia pyöreiden werisolujen wä-
lissä ja toisessa nähdään yksinäiset solut, joi-
hin useat pikku mikrobit owat ottaneet asun-Mikrobia weressä.

toaan. Itse nämä solut otoat tässä suurennetut toisessa 690
kertaa ja toisessa noin 1500 kertaa. Luonnollisessa tilassa

Mikrobia so-
luissa.

niitä sopisi »viisi miljoonaa nuppineulan nu-
pin laajuiselle alalle. Siitä iäsitettänee, mu
ten äärettömän pimiä näinä mikroobit olvat ja
onkohan niiden tutkiminen lvaikia.

Niiden pienyydestä puolimatta on jo
aikaisemmin huomattu, että niillä »oi olla san-

gen tärkeä »virka luonnon taloudessa. Esimerkiksi siitä kerto-
kaamme hiitva- ja etikkasienistä, jotka ensiksi lvetiwät puo-
leensa oppineen maailman huomion. Hiilvasieni on syynä
kaiklien marjanesteiden käymiseen; fun fen ilmassa runsaasti
liiteleivät siemenet jouttttoat tällaiseen nesteesen, wiihtywät ne
siinä erinomaisen fotoin, taswaivat ja le»viäwät siihen määrään,
että on ihmeellistä. Marjaneöteessä oletoa soturiaine on niille
mitä sopimin rawinto, jonka tähden niin kauan tuin sitä siinä
on ja olot muuten omat sopiwat, ei ole liian tuuma eitä liian
kylmä, eitä muuta niille myrkyllistä ainetta ole nesteessä liian
paljon, ne yhä »vaan lisääntyivät siksi, tunnes kaikki niille tel»
paatva rawinto on käytetty. Soturi, jonka ne imewät raivinnot-
feen muuttuu sen kautta ja eroaa heistä pois taas hiilihapon ja
alkoholin muodossa, ja se ääretön nopeus, jolla nämä sienet
lisääntyivät, »vaikuttaa, että tämä muutos ulkonaisestikin tulee
näkymäksi; kaikkialla syntyy pikkuisia hiilihapporatkoloita, koska
hiilihappo on ilman muotoinen aine, nämä nouseivat nesteen
pinnalle niin tiheään, että se ikäänkuin kuohuu ja sanotaan
silloin otetoan käymisessä. Samalla neste lämpiää ja sen ma-
tutin muuttuu, imetys poistumistaan poistuu ja sijaan tulee
wäkewä, kirpeä maku, ja aine, jota ennen omaisuuksiltaan oli
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raffiitfetoa, kadottaa rawitsewaisuutensa miltei kokonaan ja
muuttuu juowuttawaksi. Sen kautta käyminenkin iisestään
taukoaa. Hiiwasienet eiwät enää löydä rawintoansa, mutta
alkoholi, jonka ne itse synnyttäwät, on heillekin myrkky ja ne
katoawat »vähitellen. Mutta sillä eiwät muutokset nesteessä
wielä taukoa, jos se waan saa olla ilmassa. On olemassa
wielä toinenkin mikrobi, etikkasieni, jola kaikkein parhaimmin
menestyy alkoholissa, ja sen atoufla imelästä marjanesteestä
wäkewäksi juomaksi muuttunut aine happane-
mistään happanee muuttuaksensa wihdoin eti-
kaksi. Kuwaamme tähän sekä hiiwa- että etik-
kasienet. Ne saamat molemmat taloudessam-
me suuria aikaan niin wahingokst kuin oikein
käytettyinä hyödyksikin ja owat siten jokaiselle
oikeastaan wanhoja tuttuja, waikka armaam-
me, että suuri osa lukijoitamme ei ikinä ole mi- Hiiwasieniä.
tö nähnyt; sentähden taiketi he owat meille kiitollisia, kun otam-
me niiden kuwat tähän, ei luontoa pienemmässä muodossa, kuten
muut fufoamme, »aan suurennettuina
noin luusi tai seitsemän satakertaisesti.

Vähitellen opittiin tuntemaan
yhä useampia näitä elimellisen luon-
non pienimpiä olentoja, opittiin, että
ne owat muassa jawaikuttawat ruo-
ta-aineiden pilaantumista, lihan mä-
tänemistä, puu-aineiden lahoamista
ynnä paljon muita muutoksia luon»
nossa. Mutta mitä ne ehkä saat-
taifiwat »vaikuttaa eläwässä ihmisen Etikkasieniä.
tai eläinten ruumiissa, se kauan pysyi salattuna. Ensimmäinen
tauti,joka näytettiin toteen mikrobitaudiksi,oli pernaruttu,joka
tauti meidänkin maassamme on tunnettu ja paikoin on rai-
wonnut raawaiden seassa sekä tarttunut sairasten tahi kuolleiden
elukkain kanssa yhdessä olleihin ihmisiinkin. Onneksi se tauti
täällä kuitenkin on harwinainen eikä niinkuin Venäjällä ja
Ranskassa tapa tuhansia joka wuosi. Jo enemmän kuin
kolmekymmentä touotta sitten oli huomattu tätä tautia sairas-
tamien elukkain weressä liikkuman liettä sauwantapaisia muo-
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dostuksia ja myöskin että jos pisara tällaista teertä lasketaan
terween elukan suoniin, sekin joutuu saman taudin toaltaan,
mutta se ei wielä riittänyt todistukseksi, että juuri nuo sau-
waset olisiwat taudin syyksi latsottawat, arweltiin, että sairas
teeri itse yhtä fotoin olisi »voinut olla se aine, joka mattaan
sai tarttumisen, ja että mainitut fauwaset itsessään kentiesi
eiwät otteet inistään tärkeydestä. Sen lisäksi oli huomattu,
että mikrobit, sillä sellaisia nuo kerrotut fauwaset itse asiassa
oliwat, osoiitiwat litoin wähän kestäwyyttä ulkonaisia »vaiku-
tuksia »vastaan. Ne saattoiwat Pysyä elossa ainoastaan hy-
min rajoitetussa lämpömäärässä. Kuumuus, kylmä, kuiwuus,
mätäneminen, kaikki niitä pian häwitti, jonka tähden arwel-
tiin, että jos pernarutun lewiäminen niistä olisi riippuwa,
tauti »armaankin pian poistuisi maan päältä. Etupäässä
sen tähden ! arweltiin, että taudin syy kaiketi oli ihan toinen.

Kahdeksan touotta sitten, siis wuonna 1876 »vihdoin
onnistui eräälle tutkijalle saada tarkempaa selkoa näiden mik-
robien elämäntatvaZta. Jotta seuraawata paremmin käsi-
tettäisiin, painatamme tähän pari kutvaa. Tässä wieressä ole-

Hienoja weriastioita täynnänsä
mikrobia.

wassa kuwassa nähdään
muutamia ihon alta kulke-
tota hienoimpia werisuo-
nia niin täynnä näitä sau-
wan muotoisia mikrobia,
ettei niiden rinnalla huo-
matakaan »verisoluja. Seu-
raamalla siwulla olewassa
kuwassa on sauwllsia ja
niiden wälissä sekä »val-
koisia että punaisia eri =

soluja. Olemme jo ylem-
päitä (siw. 128) ohimennen

maininneet »verisoluja, tahdomme kuitenkin tässä niitä luki-
joitamme warten, jotka teerestä ehkeiwät muuta tiedä, kuin
että se on punainen »verisuonissa oletoa neste, mainita, että
»veren punainen wäri tulee siitä, että se on täynnä pikku-
ruisia punaisia hiutkeitä, niin sanottuja tz »verisoluja, joita ei
paljaalla silmällä ensinkään eroitc». Useimmat owat punaisia,
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muutamat walkoisia, ja muotonsa puolesta ne omat pyöreän
litteitä kuten rahat tai tinanapit. Neste itse jossa ne owat,
on »väritön tahi kellertälvä; fun suonista laskettu »veri saa
seistä ja sen hyytyminen estetään lisäämällä siihen fokitta
määrä suolaa, laskeutuivat »verisolut astian pohjalle [a
»etitoefi jää kirkkaana niiden ylitse. Kuwassamme nähdään
werta suurennettuna noin 700 kertaa, pyöreitä sileitä punaisia
ja epätasaisia waltoisia werisoluja ja
niiden wälillä pienempiä sauwanmuo-
toisia esineitä, jotta terweessä weressä
ei milloinkaan tawata, toiset pitem-
piä toiset lyhykäisempiä. Ne juuri
owat nyt meille kuwan tärkein osa.
Kun eiwät kaikki olleet yhtäpitkiä,
herätti tuo epäluuloa, ja eräs tutki-
ja keksi keinon pitää niitä mikros-
koopin alla sellaisessa tilassa, että
siinä saattoiwat wapaasti elää ja
kehittyä päiwäkausia, ja hän sai

Sauwanmuotoisia mikro-
beja weressä.

nähdä, niiden yhä kaswawan pituudessa, siksi kunnes muut-
tuiwat aiwan rihmamaisiksi, ja silloin wähitellcn esiintyi
niihin pieniä solmuntapaisia
kiiltäwiä kohtia, joten wihdoin
entiset sauwan muotoiset mi'
ftobit tuliwat aiwan helmi-
nauhojen kaltaisiksi, kuten näh-
dään ne huoattuina »vieressä.
Nuo nyt »vasta huomatut sot-
inut selittiwät paljon, josta ei
ennen tiedetty mitään. Itse
rihmat oliwat omaisuuksiltaan
samallaiset kuin ennen kerro-
tut mikrobitkin, kuoliwat pois
ja katosiwat, kuten edellisetkin
wähimmistäkin syistä. Mutta
niin ei ollut asian laita näiden Rihmanmuotoista mikrobeja.

helmien tai solmujen kanssa. Ne pysyiwät muuttumatta sekäkuumassa että pakkasessa, kuiwassa että »vetelässä ja oliwat
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ne siemenet, joista kastvoi uusia pernaruttomikrobeja, kun
pääsiwät fonttiin oloihin kehittymään.

Nyt siis ei ollut mitään, joka olisi estänyt pitämästä
näitä olentoja pernaruton syynä. Mutta aitoon warmaan
sitä ei sentään wielä tiedetty, ennenkuin keksittiin keino kas-
wattaa näitä erikseen sairaasta teerestä ja sitten niiden
puhtaina ollessa tutkia niiden waikutuksia. Sekin onnistui
mähän ajan päästä toiselle jtuttijalle. Pernaruttomikrobin
siemeniä oli keksinyt saksalainen tutkija Koch, sama mies joka
äskettäin on wäittänyt löytäneensä koleramitrobinkin. Ijäkkaälle
ranskalaiselle tutkijalle Pasteurille, joka muutamia »vuosikym-
meniä sitten oli selwittänyt hiiwasieuen luontoa ja siten saanut
tällaiset tutkimukset alkuun, onnistuiwat kokeet kaswattaa per-
naruttomikrobeja ulkopuolellakin ihmisen ruumista. Hän keksi
muita sille sopiwia rawiutonesteitä, joissa ne menestyiwät
fotoin ja näytti toteen, että nämäkin teerestä aiwan puh.
taat mikrobit, kun niitä laskettiin jonlnn eläimen teereen,
synnyttiwät aitean samallaisen taudin kuin suoraan sairaasta
eläimestä tarttunut tauti. Siinä oli lopullinen todistus,
ett'ei taudin syy ollut weressä, teaan yksinomaan niissä elä»
missä mikrobeissa, jotka teereen päästettyinä siinä lisään-
tyiteät äärettömin määrin, niin että samaan tapaan tuin hii-
wasieni wähässä ajassa woi muuttaa makean marjanesteen
kirpelötsi juowutusjuomaksi, nekin woiwat muuttaa terteeetli-
seu, eläteän teeren tuiki kelwottomaksi elämää yllä pitämään
ja siten matkaansaattawat kuoleman.

Kun näin oli saatu tyydyttäwää selkoa siitä, että yksi
tarttuwainen tauti oli mikrobien synnyttämä, innolla jatkettiin
tutkimukset muidenkin tarttnmatautien synnystä. Ihmisiä
toaiteaateien tautien suhteen kuitenkin kohtaa erityinen waikeus,
joka ei ole samassa määrässä esteenä, kun eläintaudeista on ky-
symys. Kun potilas on eläin, on lääkärillä täysi oikeus parantaa
,a tappaa hoidettawansa tarpeen mukaan, jos waan ostaa fen
omakseen, ja siten päästään pian fettoilte ehkä löydettyjen mik-
robien »vaikutuksesta ja taudin suhteista yleensä. On löydetty
mikroobeja, jotka toisen eläimen ruumiissa waikuttawat turmi-
ollisesti toisessa »vaikuttamatta ollenkaan mitään. Pernarutto,
joka tappaa ihmisiä ja sarwikarjaa ja tawallisia lampaita, ei
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»vaikuta 2llgierin lammasrotuun paljo mitään. Samanlaisia
esimerkkiä on yleisesti. Eläintautien'syitä tarkoittawat tutki-
mukset omat siis lyhyessä ajassa ennättäneet tuottaa paljon
runsaampia warmoja hedelmiä tuin samanlaiset tutkimukset
ihmistautien suhteen. Eläintautimikrobeja on löydetty jo
toista kymmentä eri lajia, sen jälkeen kuin pernaruttomikrobi
keksittiin, mutta a niitä ihmisiin rajoittuilva tautia, joita tähän
asti on selwitetty ei ole yhtä monta. Ihmisten kanssa ei
ole lupa tehdä hengelle Vaarallisia kokeita tieteenkään nimessä.

Niihin tauteihin, joidenka mikrobit owat löydetyt, kuu-
luu esim. rekurrenstauti eli toisintokuuine ja niin myöskin
ruusu ja »verenmyrkytys-tauti. ekurr ens taudista tultiin
selwille, hm monen turhan kokeen perästä »vihdoin huomat-
tiin, että apinat, jotta muutenkin otoat ihmistenkaltaisia, siihen
sllirastuiroat, kun ihmistvcrestä löydetty ja sen ulkopuolella
kaswatettu mikrobi niiden suoniin laskettiin. Muiden eläin-
ten weressä se ei menestynyt eiwätlä nämä
tätä tautia ensinkään, sairasta. Ruusua
potewat kaniinit ja useat muutkin eläimet,
niin että siitä taudista myöskin oli helpompi
päästä perille. Kuwaamme tähän sekä returrens»
taudin synnyttäjät "spirillit," jotka ruuwinta-
Paisesti tiertäwät werisolujen wälitse, että pie»
net ruusun synnyttäjät, „mikrokokkit," pieniä Spirillejä.

pyöreitä olentoja, jotka mieluimmin liikkuivat imusuonissa.Tarttumia kulkutautia, joita synnyttmrää tarttuma-ainetta olisi
löydetty mikrobin muodossa, on myös kolera; prowessori Koch
on kolerasairaissa löytänyt pilkunmuotoisen mikrobin, jonka
hän syyttää tauoin synnyttäjäksi. Asia on kuitenkin yhä kes-
kustelun alainen, eikä wielä tietääksemme ole lopullista war-
muutta saatu, onko taudin syy siinä, toai kuuluisiko puheena
olema pikku olento tonan niihin mitrobeihin,
jotta sattumalta wonoat joutua ihmisen su-
lattimiin, tekemättä siinä mitään wahinloa.
Kochin nimeen ja kokemukseen tällä alalla
katsoen kuitenkaan hänen arweluansa ei käy pi-
täminen muuna kuin hywin tärkeänä asian
selwittämisetsi.

Mikrokokkeja.
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Ennenkuin lopetamme, tahdomme wielä puhua eräästä
taudista, jonka tarttuwaa luontoa »viimeiseen asti on epäil-
ty, mutta joka saman prowessori Kochin tutkimusten kautta
on huomattu sekin olewan ainakin useimmissa tapauksissa
mikrobien »vaikuttama. Tarkoitamme yleisesti tunnettua, ta-
mallista keuhkotautia. Jo »vanhastaan tiedettiin sen altawan
niin, että ruumiissa ilmestyi eri paikoin pieniä solmun ta<
paisia muodostuksia ~tuberkeleja", nuppineulan pään kokoisia

Soluja ja keuhkotaudin
mikrobeja.

ja wieläkin pienempiä, läpituulta-
toia, harmaanwaaleita, jotka »vä-
hitellen muuttuwat keltaisiksi ja
täyttywät märällä. Niitä woi il-
mestyä monessa paikoin, aimoissa,
suolissa, maksassa, pernassa, ja
kaikkialla ne owat tautien synnyt-
täjiä, mutta Varsinaisena lempi-
paikkana niille owat keuhkot. Kun
wähitellen kaswawat suuremmiksi,
sulawat usein lähellä toisiinsa
olewat yhteen, joten woi syntyä

melkoisia märkäpesiä; keuhkoissa nämä tuon tuostain alvau-
tuwat niissä olewiin ilmareitiin, jotka silloin täyttywät ys«
tään liihottawalla märällä. Tällä tatuoin syntyy keuhkotau-
tisten padalle haisewa rintaräta, jota emme saa sekoittaa ta-
wallisen yskän kanssa, jonka räkä werraten ei ole pahanha-
juinen. Niinkuin jo sanottu, Koch sai fetoille, että keuh-
kotaudin tuberkeleissä aina oli läsnä pienet mikrobit, jotka,
kun joutuiwat sellaisen eläimen ruumiisen, joka woi samaa tautia
sairastaa, synnyttiwät siinäkin samallaisia muodostuksia, samal-
laista tautia. Suttaamme ylempänä »äijän keuhkotautiseu rä-
kää nähtynä 700 kertaa suurentaman mikroskopin kautta. Siinä
näemme muutamia keuhkon ilmareijistä irtaantuneita soluja ja
niiden »välissä joukon mikrobeja. Hywä helpotus niiden etsimi-
sessä on eräs »väriaine: kun sitä lisätää tutkittawaan nestee-sen, tämä mikrobilaji heti saa aiwan tumman toärin solujen
ja mahdollisesti tähän sekaan joutuneiden muiden mikrobien
wielä pysyessä melkein wäritöinnä. Siten ne läywät näky-
wiksi, mutta värjäämättä ne owat läpikuultawia ja sangen
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waikeat eroittaa. Alempana olewassa tuwassamme owat Va-
mat esineet wieläkin selwempiä 2000 kertaa suurennettuina ja
huomaamme jokaisessa kolme tai neljä «vaaleampaa pilkkua,
joka niiden erottamiseksi on warsin yywä tuunustähti.

Kenhkotaudinmitrobin elämäntapa on jotenkin tarkkaan
tutkittu. Se on werrateu sitkeähenkinen, kuumassa se hhwin
wiihtyy eikä pakkasessakaan jetein kuole ja tutkiessa ilmaa eri
paikoin on sitä tatoattu ylei-
sesti pölyn tanssa kiertele-
mässä miltei kaikkialla, eten-
kin siinä, missä paljon ihmi-
siä asuu yhdessä. Muut tun-
netut tautimikrobit owat pal-
jon wähemmän kestäwiä ei-
tä useimpia tähän asti ole
onnistunut löytää muualla
missään, kuin juuri poti-
laan omassa weressä. On
niitäkin tautia, jotka toar»
maan eiwät lewiä ilman

Keuhkotauti mikrobeja.

lautta ensinkään, ainoastaan suoraan toifeéa potilaasta tet»seen. Niiden mikrobit kaiketi siis eiwät eläwinä mci ilmassa
liikkua. Ihan toinen on keuhkotaudinmikrobin laita, jota liitelee
kaikkialla. Keuhkotautisia on äärettömän paljon; wähintäin
wiides osa kaikista kuolemantapauksista maan päällä on fen
taudin »vaikuttama ja monessa kaupungissa wielä suurempi-
kin osa, ja nitben rintarä'cin kanssa miljoonittain näitä pieniä
olentoja lasketaan ilmaan, kuiwuwat, mutta pysywät kuiwinalin
hengissä, liitelewät pölyn kanssa ilmassa ja, jos joutuwat toi-
sen ihmisen leuhkoihin, siinä kosteudessa wirkistywät uuteen
eloon walmiina tuhotöitänsä jatkamaan. Tuntuu ihmeelliseni»
mältä, että toielä seassamme on olemassa yksikään tettve ihmi-
nen, kuin että niin monet joutuwat tämän taudin uhriksi.

Olemme jo kertoneet, että on eroa eläinten wälillä.
Toiseen lajiin ei waikuta mitään sama tarttuma-aine, jota toi-
sen suhteen on kuolettawa myrkky. On olemana wähän
eroa samaankin lajiin tuuluwien »alilla, toiseen yksilöön ei tartu
tauti Yhtä hywin kuin toiseen. Niin on ihmistenkin laita. Toi-
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nen pysyy terweenä samoissa oloissa, joissa toinen saawuttaa
kuoleman. Terweet, raittiit ihmiset esimerkiksi woiwat »vas-
tustaa tarttumista paljon paremmin kuin heikko, kituwa tai
juoppoudesta ja irstailemisesta heikontunut ruumis. Kun
kolera tulee johonkin paikkakuntaan, kaatuwat ensin juopot,köy-
hyydestä nääntywäiset ja myöskin rikkaat irstailijat, kun taasen
raittiit hywänwointiset työmiehet pysywät termeempinä; myös-
kin pelko woi muuttaa terweemmän taudin suhteen heikom-
man kaltaiseksi. Kulkutaudin kautta todellisesti perataan yh-
teiskunnan lahonueimmat jäsenet pois ja säästetään henkiin
kunnollisimmat. Mutta on niitä muitakin huomioon otet-
tattia kohtia. Niinkuin jo trikinista puhuessamme esimer-
killä osoitettiin, riippuu sairastumisen laatu siitäkin, kuinkarunsas määrä tarttuma-ainetta pääsee Vaikuttamaan ihmi-seen. Eiwät wahwimmatkaan woi wastustaa aiwan turmiollisia
oloja. Se joka asuu ja makaa huoneessa, jota on muuttu-
nut tautien pesäksi, kuolee siitä yhtä warmasti kuin myrkystä.
Samoin jokaisen askaroimisen laatu tässä kohden on tärkeä.
Elämä maalla raittiissa ilmassa, jossa ei liiku paljon min-
käänlaisia mikrobeja, on jokaiselle terveellinen ja päin was-
toin kaupungissa elämä, etenkin kun asutaan ahtaissa huo-
neissa, monta yhdessä, sairaiden kanssa, maanalaisissa kome-
roissa, tiheään asuttujen, pimeiden katujen warsilla j. n. e.
Juuri keuhkotaudin suhteen, josta wiimein oli puhe, nämä
kohdat owat erinomaisesta tärkeydestä. Keuhkotauti ei tartu
aiwan helposti. Terweluontoinen ihminen, joka asuu ja toi-
mii edullisissa oloissa, ei ikinä joudu tämän taudin alaiseksi.
Nuo piffu-olemtot eiwät pysty häneen »vaikuttamaan mitään,
hän on heille liian kowa. Mutta toisin on laita, jos hän
muuttaa ilmaan, jossa niitä en ylen tiheään, ja etenkin jos
hän heikontua ruumiinsa irstaisuudella, juoppoudella, taikka
waan ruoanpuutteella, taikka jos hän jo syntyältään on heib
kowointinen. Silloin on turmelewien mikrobien helpompi
pesiytyä hänen ruumiissaan ja mitä enemmän ne letoiättät, sitä
enemmän woimattin katoowat niitä wastustamaan, ja sairasta
lähenee lähenemistään kuolema, luten on käynyt niin monen
tuhannen hänen wertaistensa ennen. On luultu että keuhko-
tauti olisi perittäpä. Se on ollut erehdys. Keuhkotauti ei
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ikänä mene suorastaan perinnöksi, mutta keuhkotautisten lapset
omat heikkoja, ne saawat wanhempansa ruumiillisen heikkouden
perinnöksi, ja siten owat ne samojen turmelemien »vaikutusten
alaisia kuin nekin. Ia fett ohessa, aiwanhan on mahdollista,
että tauti tarttuu lapseen hänen kodissaan, jossa wanhempien
kautta ilma kaikkialla on saastutettu, taudin myrkkyä sisältämä.

Olemme tähän asti puhuneet ainoastaan itse taudeista
ja mistä ne syntymät. Tulee meidän lopuksi toielä lisätä
muutamia sanoja keinoista niitä estämään ja parantelemaan.
Paras keino toarjella itseään tautia Mustaan on karaista omia
Moimiansa, »viettää termeellistä, raitista elämää, syödä tar-
peeksi pysyäksensä hymissä monnissa, olla paljon raittissa
ilmassa ja tehdä työtä ahkerasti maikkei yli Moimiensa. Sen
ohessa tulee malttaa epäterwellisiä asunnotta ja askaroimista,
joissa joutuu Maaraan hengittämisen kautta tahi muulla ta-
moin saada ruumiiseen liian suuressa määrin termeydellc
määrällisiä mikrobeja. Sun tiedämme, mistä taudit syn-
tymät, on meidän helpompi tuin ennen toälttää joutumista
niiden piiriin. Mutta tämän faatoutettuamme olemme kadot-
taiteet toisen toimon, toimon, joka on elähyttänyt ihmiskun-
taa läpi kaiktia sen sukupolmia, että kerran löydettäisiin lääk-
keitä, jotka Marmuudella parantaisiwat kaikkia tauteja. Kai-
keti pitäisi noiden lääkkeiden oleman sellaiset, jotta tappaisiwat
ruumiissa liikkumat mieraat, tautia synnyttämät olennot suku-
puuttoon. Silloin kaiketi terweys seuraisi. Mutta Maikeuö
on maan siinä, mistä löytää aine, joka tappaa matoset tai sie-
net Merestä ja lihaksista olematta haitallinen itse potilaalle-
kin. Wielä ei ole sellaista ainetta keksitty eikä paljo toimon
ole, että sitä Masiakaan keksitään. Täytyy koettaa lylyillä
ja mirtistämillä aineilla pitää sairaan moimat leireillä siksi,
kunnes kuotkawieraat ruumiin tuteissa omat tehneet tehtämänsä
ja helpottamat. Tawallisesti ne toaitoaatoat ainoastaan jon-
kun ajan, jos sen yli sairaan moimat kestämät, tcrmeys pa-
laa jälleen. Mutta pahimmissa myrtyttymisissä ei ole pai»
jon toimoa, ja kuolema on käsissä, ennenkuin tauti ennättää
helpottaa.

Joitakuita tautia mastaan on olemassa omituinen Var-
jeluskeino, jota kuitenkaan ei somi kaikkiin. On tauteja, jot-
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fa, kun niissä kerran on ollut, ainoastaan poikkeustiloissa
enää toisen terran palaawat takaisin. Jo wiime »vuosisadalla
keksittiin, että ihmisiin, joihin on istutettu toafilaSta otettua ro-
kotusainetta, ei enää tartu tawallinen isorokko ja hiljakkoin
on muutamissa eläintaudeissa huomattu, että niitä synnyttä-
mät mikrobit, jos joutumat erityisiin oloihin, jo ulkonäältään
muuttuwat ja sen jälkeen istutettuina terweisin eläimiin eitoät
enää synnytä niin Vaarallista tautia kuin ennen, mutta sen
sijaan muuttawat koetuseläimen siten, ettei sama tauti enää
siihen tartu. Siten muuttuwat tautimikrobit rokotusaineeksisamaa tautia wastaan. Jatketut tutkimukset tällä alatta
Marinaankin tulemat olemaan suuresta tärkeydestä tarttuma-
tautien malttamista ja kenties parantamistakin toarten. Eräs
suomalainenkin tutkija, tohtori Qwist, on siinä kohden tehnyt
tärkeitä kokeita, joiden esineenä on ollut tawallinen rakotus-
aine, waikkeiwät hänen tutkimuksensa hedelmät wielä ole jul-
kaistuja.

Haawojen parantamisen taidossa on käsitys, että ruusu
ja haawakuume otoat pienien elättien olentojen synnyttämiä,
»vaikuttanut tärkeän muutoksen. On tätä nykyä tumallista,
etenkin sairashuoneissa, peittää awonaiset fyaatoat niin, että
ulko-ilma niin wähän kuin mahdollista pääsee niihin »vaikut-
tamaan, setä kastetaan kääreet karbooliweteen taikka muihin sel-
laisiin aineisin, jotka tiedetään tappaawan haitallisia mikrobia.
Sitä ei tehdä suoraan haawan parantamista warten, päinwas-
toin olisi puhdas mesi usein parempi, mutta jos ei mesi ole
puhdasta tain' jos mikrobit muulla tatooin pääsisiwät fyaatoau
kimppuun, olisi kentiefi kuolema käsissä. Äarbootitoebeu awulla
paraneminen fäty warmemmin.'

Joka tapauksessa, kun on puhe tarttumista taudeista,
paras ja warmin keino niitä »vastaan ei ole lääkitysten käyt-
täminen sen jälkeen, kun ne otoat tulleet, toaan sellaisten toi»
menpiteiden noudattaminen, jotka niiden tuloa estäwät ja
säilyttäwät terweyden tilan kansassa hywällä kannalla. Että
puhdas ilma, puhdas wesi, tertoeefiifet asunnot ja walosat,
raittit työhuoneet, puhtaus ja siiwous ylipäûsä otoat tärkeitä
terweyden ylläpitäjiä, sitä on ennen jo huomattu, mutta wasta
nyt tiedämme oikein hawaannollisesti, mitä siihen on syynä. Jos
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elää ja toimit ilmassa, joka on täynnä tautialuetta, ei moi
sen haitallisia waikutuksia wälttää. Scntähden täytyy kaikille
teroittaa mieleen, sekä opilla että nemuoilla, puhtauden, jär-
jellisen elämän jaraittiin ilman arwoa, ja tulee toaition ja kun-
tien puolestansa katsoa, että, niinkuin ei saa rakentaa huo-
neitaan niin, että tulen syttyessä kaikki pclastuskokeet owat
turhia, niin ei saa pM asuntojaan siinä siimossa, että niissä
on mahdoton pysyä tcrweenä, ei saa asettaa työhuoneitaan
niin, että työmiehet, jotka niissä oleskelemat suurimman o-
san päitoää, riutuivat niiden epäterweellisestä ilmasta, ei saa
asettaa laitoot niin, että niihin Moi juosta muualta mettä
turmelemia myrkkyaineita, y. m. toimenpiteitä samaan suuntaan.
Oli aika, jolloin ihmiset saimat asua ja elää mielensä mu-
kaan ja silloin olitoat etenkin kaupungit elämiä hautoja asuk-
lailleen. Niissä kuoli enemmän kuin syntyi ja jos ei maalta
yhä olisi tulmaillut uutta toäfeä, kansa niissä pian olisi
tnollut sukupuuttoon. Jo omat olot kaupungeissa paljon muut-
tuneet paremmiksi jakun tiedetään, missä kohden puutteita mielii
on, yhä uudetkin edistykset otoat mahdolliset. Oppi tautien
synnystä ja tautien lewiämifestä selmästi todistaa, että
termcydentilamme suuressa määrin riippuu itsestämme ja elä-
mätitatoaötamme, mutta se opettaa myöskin, että kun jokainen
ajattelee ainoastaan itseänsä eikä yhteistä paralta, silloin olot
monessa paikoin muuttumat niin kamaloilsi, ett'ei yksityinen pa»
raaimmalla huolellaan Moi ruumiinsa termeyttä säilyttää. Eten-
kin köyhän kansan asunnot kaipaamat walwontaa esimallan
puolelta, asukkailta itseltä puuttuu setä tieto että Moima Puol-
tansa pitämään, ja jos eimät ne, jotka tässä kohden jotain
moimat, käytä waikutuswoimaansa niiden puolustukseksi, saa
toietä toto yhteiskunta kitua taudeista, jotta näistä asunnois-
ta lähteneinä, raimoon yltyneinä, eimät säästä palatsienkaan
asujamia. Sen tähden jokaisen yksityisen etu maatii, että kaikki,
mitä tautia synnyttää, poistetaan joka paikasta, ainoastaan sil-
loin on mahdollista ylläpitää pysywäinen hywä terweyden tila
kansassa.

Mutta taudit eimät riipu yksiötään pahasta, epätertoeelli»
sestä ilmasta tahi muista ulkonaisista seikoista. Olemme jo en-
nen huomauttaneet, että ihmisen oma ruumiin tila tähän Mmtut-
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taa Paljon, että irstailemisesta, ja juoppoudestaheikontunut ruu-
mis on altis antamaan taudille sijaa. Villa tawoin ihmiset
oman elämäntapansa kautta walmistawat tilaa taudille, ei-
mätiä salli tarttuma-aineiden kuolla pois, joka kohtalo muu-
ten woisi tulla sellaisten tautiaineiden osaksi, jotta woiwat
menesthä ainoastaan elätoäSjä weressä, taikka muissa ruu-
miin osissa. Jos kaikki ihmiset toiettäifitoät säännöllistä,
raitista elämää, eiwätkä tapojenja puolesta antaisi aihetta
moitteelle, silloin tauditkin pysyisiwät loitolla eiwätkä sellai-sessa yhteiskunnassa woisi woittaa itsellensä jalansijaa. Mutta
niinkuin yhteiskuntamme on järjestetty, riippuu toisen menes-
tys tärkeässä määrin toisen toimesta eikä ole mikään sanan-
parsi ainoastaan, waan tuima todellisuus, että fiweellinen
lewäperäisyys aatteissa ja niitä noudattawa elämä tuottaa
rangaistuksen mutanansa ulkonaisenkin taudin, kuolettaman
ruton muodossa.

A. Gt.



Silmäyskuluneen wuoden tapauksiin.

Taas on eletty wuosi umpeen, ia tapansa mukaan muis-
trfee tämä kalenteri nytkin huomattavimpia tapahtumia tältä
ajalta.

»Talonpoika on vuoden poika, wuosi poika Kaitlival-
lan" sanoo suomalainen sananlasku. Onpa tutuneen vuoden
ajalla maanmies monastilin ehkä ennustellut itselleen huo-
lestuttavia aikoja elantonsa ja toimeentulonsa suhteen. Tä-
mä kulunut wuosi on nimittäin ollut ilmanvaiheittensa puo-
lesta jotenkin säännötön ja epäedulliselta näyttämä. Ensin
oli toiime wuoden lopulla tawattoman pitkä ja sateinen syk-
sy, jota tietysti wailutti haitallisesti syyskylvöjen menesty»
miseen, varsinkin siellä, missä niitä ei ennätetty toimittaa
tarpeeksi aikaisin. Keväällä taas, tun lumi jo oli sulanut,
lesti tauon kylmiä Umoja, jotka uhkasivat ruislaihoja javii-
wyttiwät lewsttoulojen tekoa. ©itä seuraava kesäkin oli yli-
malkaan totttofäinen, tuuli useimmiten asuskeli pohjoisessa.
Elokuun testipaikoilla alkoivatkin jo hallat hätyytellä. Kai-
kista näistä epäedullisista seikoista huolimatta oroat wiljat
kuitenkin siksi kasvaneet ja tulleet hyvissä ajoissa korjuun,
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että wuodeutuloa kokonaisuudessaan, »vaikka fc luonnollisesti
onkin ollut jotenkin epätasainen, kuitenkin saattanee sanoa kes-
kinkertaiseksi. Heinästä ehkä on saatu useammissa paikoin
parempikin tulo kuin wiime wuonna.

Mitä tärkeämpää mielestämme muuten kuluneen »vuo-
den ajalla on tapahtunut, otamme nyt muistellaksemme.

Muistettawin muistettawien joukossa,, on 29 p:nätoii=
me Joulukuuta annettu armollinen asetus niiden oikeuk-
sien wllhwiötamiseksi, jotka keisari Aleksanteri »vainaja kielel-
lemme »v. 1863 oli lulvannut. Se asetus oli kallisarwoi-
nen uudenwuoden lahja kansallemme, sillä sen kautta pois-
tettiin tuo kauan »vallinnut, alkujaan historiallisten olojen
synnyttämä luonnottomuus, että tuomarien ja »virkamiesten
ei ole tartvinnut osata eikä käyttää sen kansan tieltä, jonka
paltveluksessa he owat olleet. Puhumattakaan siitä hanka-
luudesta ja niistä suoranaisista »vaurioista, jotka sellaisen
asiain tilan kautta käytännössä alati owat olleet tarjona,
on asia periaatteelliselta kannalta katsottuna ollut meidän
kansaamme jokseenkin alentawa, niin että täytyy ihmetellä,
kuinka on »voinut toatfita tämän luonnottomuuden poistami-
sen suhteen niin paljon julkista ja kätkettyä »vastustusta,
niin paljon »välinpitämättömyyttä, kylmäkistoisuutta ja este*
lyltä, kuin maassamme todella on »vallinnut. Enin »vastus-
tus on lähtenyt Virkamiehistön puolelta ja antanut usein
aihetta moniin katkeruuksiin, joita olisi ollut helppo »välttää,
kun asianomaisissa olisi ollut toät)än hylvää tahtoa ja rah-
tunen rakkautta oman kansan kieltä kohtaan.

Mitä synkimmän »vailutuksm mieliin tett »varsinkin tuo
»viime »vuoden lopulla, itse »vuoden 1884 kynnyksellä, ihme-
teltävällä »varmuudella nostettu »väite, että Suomenkieli on
1734 touobeu lain mukaan toieraS kieli suomessa ja että
siis tuo lainmääräys muta ensin on kumottawa waltiopäi-
lutHä, ennenkuin mistään laajemmista oikeuksista suomenkie-
lelle woi puhe olla. Tämä wäite keksittiin liian myöhään ja
liian paljon sitä tekosyillä ja syynnäköisillä puolustettiin.

Lopputuloksena siitä »vaan oli yleinen mielitarwaus, epäi(=
tätoä, tokko miksikään iloksi niillekään, jotta arweluttawalla
rohkeudella tuon »väitteen oliwat nostaneet.
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Kieliasetus Joulukuun 29 p:ltä katkaisi tammikin rii-
dan. Kaikkialla maassamme löytyi niitä, jotka sitä riemulla
terivehtiwät, mitta etupäässä nähden siinä kauan elätetyn toi*
won ainakin pääasiassa toteutettuna, mitkä taaS etupäässä
arwellen sen kautta rauhallisempien olojen syntywän maas-samme. Itse asetusta ei suinkaan fotot moittia siitä, että
se olisi despotillinen niitä wirkamichiä kohtaan, jotka etoat
wielä suomenkieltä taida, se tuu »vastaiseksi myöntää isolle
osalle heistä oikeuden antaa asiakirjoista ainoastaan suoma-
laisia käännöksiä, wieläpä kotonaan wapanttaa jonknn osan
heistä suomenkieltä taitamastakin. Luulisi fett siis ylimalkaan
»virkamiehiä tyydyttäwän, ainakin niitä, jotta eiwät ote toi-
tuotteet satawuotiöta »vapautusta suomenkielen taidosta, niin-
kuin sitä muutamat owat toiwoneet. Suomen kansa taas
on osoittanut riemuansa fen johdosta, siten näyttäen olewansa
siihen tyytywäinen. Ia myöntää täytyy, että se asetuksen
määräys, että paikkakunnan kieli on oletva kussakin paikassa
»virastojen toimituskielenä, lepää terweellä perusteella ja
on suuressa määrässä laajentawa snomenkielen käytäntöalaa
maassamme, »varsinkin senjälkeen kuin kaikki »virkamiehet en-
nättälvät tulla tämän määräylsen alaisiksi.

Onko nyt siis tänä »vuonna jo iviimemtin saawutettusopu fuomeii* ja ruotsinmielisten »välillä? Sitä emme uskalla
totooa,. niin fuotatoaa tuin se olisikin. Laki, jos sitä nou-
datetaan, tosin »voipi aitojen kuluessa totuttaa meidän ruot-
sinmieliset osaamaan ja käyttämään suomenkieliä, mutta niin
kauan kuin Reittä puuttuu rakkaus tätä tieltä kohtaan ja mei-
dän kansallisia harrastuksia kohtaan ylipäänsä, niinkauan ei
täydellistä ehjyyttä näissä asioissa luullaksemme »voi syntyä.
Ia näin ensi alussa marsinkin puolueet »vielä tottumuksesta
tatselewat toisiansa samoilla filmittä kuin tähänkin asti.

Wielä on sitäpaitse lakipykäläin kautta ratkaistalva,
missä määrässä Virkakuntain keskenään tulee käyttää suo-
menkieltä, ynnä monta muuta talle kielikysymyksen alatte kuu-
luwaa seitkaa. Tarkastellessamme esim. luaalihommia tänä
»vuonna tulewan touoben waltiopäiwiä »varten ja tarkastel-
lessamme maikkapa »vaan Vilahdukseltakin n. f. lviitinkipuo-
lueen sanomalehtiä, huomaamme helposti, että »vielä sitä on
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paljon, mitä tylec ja roihuaakiu. Mutta ehkäpä se sopu
kuitenkin wiimein syntyy, jos oikein koitetaan!

Nyt on meidän jo aika siirtyä muistelemaan wuoden
muitakin tapahtumia jo pyrinnöitä.

Kulknnenwojen ja liikenteen parantaminen on meiltä,
niinkuin muuallakin maailmassa, tullut yleisen harrastuksen
alaiseksi. Ehkäpä siis nyt ensiksi muistamme näitä seikkoja.

Wiime wuoden kalenteri jo mainitsi, Tampereen—Waa-
san rautatien »valmistumisen. Ia tänä wuonna, Maalis-
kuun alussa, ryhdyttiin myös rakentamaan sitä rautatietä,
joka Waasan radalta tulee Oulun» kulkemaan. Wircillä
oroat myös olleet yksityisten hankkeet rautateiden rakentami-
seksi Poriin ja Kotkaan. Lappeenrannan—Simolan
rataa warten en jallitit© myöntänyt 1,300,000 markkaa ja
aiotaan se walmiiksi rakennetuksi jo ensi kewäällä. Vastai-
sen Sawonradan suunnasta on sanomalehdissä ollut pai*
jon toäittelfyitä. Ia itäisen eli Joensuuhun kulkewan
radan on kait myös jo rouoro tulla ensi waltiopäiwäin
päätettäwäksi, tuumiwat f;tytoäflä sypllä itä-Suomalaiset.

Naiden kulkuneuwoja toskewain asiain yhteydessä muis-
tamme, että uusi, wiime waltiopäiwillä hywäksytty kyytiase-
tus wiime wuoden lopulla wahwistettiin ja tulee se ensi
wuoden alusta noudatettawaksi.

Kulunut wuosi on ollut erinomaisen rikas yleisistä juh-
lallisuuksista ja moninaisista kokouksista. Ensinnäkin wietti
Suomenkin kansa, niinkuin muutkin lutfyerilaifet kansat, wii-
me Marraskuun U) pmä, suuren oppi-isänsä Martti Lut-
herin neljäsataa touotta takaperin tapahtuneen syntymän
muistoksi ylentäwiä juhlia, osoittaen siten sitä rakkautta,
jolla se on kiintynyt hänen oppiinsa, huolimatta tämän ajan
moninaisista uskonnollisista ja uskottomista suunnista.

Muistettawa senjälteen on, että meidänkin kansamme toilpit»
tömällä sydämellä juhlitteli wiime toukokuun 18 p:nä, jol-
loin Wenäjän ja Suomen perintöruhtinas julistettiin täysi-
itäiseksi. Kesäkuun 10—12 ppmä imetettiin Iywäskylässä
suurenmoinen yleinen laulu- ja soittojuhla, josta tämä
kalenteri tarjoaa lukijoilleen erityisen kertomuksen. Sa-
man kesäkuu» 16— 18 ppmä pidettiin kuudes yleinen kan-
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sato ululoko us, tällä kertaa Kymölän seminaarissa Sor-
tawalassa; siinä wallinnut wilktaus ja tansaloulunopettajain
sekä muunkin yleisön suurilukuisuus todistaa lansakouluasiain
harrastuksen meillä otetaan eleillä.
kuuta pidettiin Tampereella suuri ja onnistunut maan to tl»
jelyskotous, yhteinen Turun, Uudenmaan, Hämeen ja Waa-san lääneille. Elot. 7—9 pp:nä oli Turussa yleinen kaup-
piasten kokous. Suomen teollisuuden harjoitta-
jia taas oli koko joukko koolla Viipurissa wiime Elokuun
teslitienoilla, keskustelemassa maamme teollisuutta koskemista
asioista.
koolla kolo joukko pappeja ja laulunopettajia. Tämä
kokous weti yleisempää huomiota puoleensa sen wuoksi, ettäsen nimenomaisena tarkoituksena oli jälleen elähyttää aatetta
kirkon ja koulun yhteydestä ja vaikutuksesta toisiinsa.

Niinkuin tunnettu on, on jo meillä, mintuin monissapaikoin ulkomaillakin, kirkon ja koulun asiat olleet jonkun ai-
kaa toisistansa erotettuina, kumpaisellakin on oma hallituk-sensa ja toisistaan riippumattomat toimensa. Että tämä
tällainen hallinnon ja toimialan jakaminen wähitellen woisi
matkaansaattaa hajaantumista myöskin aatteissa ja harras-
tuksissa, on syytä peljätä, ja fentähden katsomme mekin puo-
lestamme onneksi sekä kirkolle että koululle, jos ne tähän ai-
kaan useinkin muistaisivat, että niillä on ja tulee olla pai'
jon yhteistä harrastettavaa.

Nämä nyt olivat huomattavimmat tämän vuoden juh-
lista ja kokouksista. Tila ei salli meidän luetella kaikkia
niitä maanviljelyskotoutsia, joita tämän vuoden kuluessa on
pidetty monilukuisia ja jotka todistavat, miten harrastu»
pää-elinkeinojemme parantamiseksi yhä on kasvamassa ja
levenemässä. Sopii tämän yhteydessä vielä lisätä, että
kilpa-ajojakin mielestämme on tänä vuonna pidetty enem-
män kuin ennen, ja harrastus tätä „fporttia" kohtaan näkyynousseen varsinkin senjälleen, kun Suomen juoksijat viime
talvena Tukholmassa pidetyissä kilpa-ajoissa saivat parhaat
palkinnot.

Jos niitä on tänä vuonna ollut ilon päiviä, onpa ol-
lut monta surunpäivääkin. Monta Suomen parhaimmista
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pojista o» tämän wuoden kuluessa jättänyt kansansa haudal-
lensa suremaan. Kuinka kalliita uhreja kuolo meiltä on
waatinut fettoenee, kun muistamme, että Elias Lönnrot! aan
ei enää ole sen kansan keskuudessa, jonka hywätsi hän uh-
rasi pitkän ja siunatun elämänsä. Wiime Maaliskuun 19
p:nä kuoli tämä suuri Suomalainen. Kun hänen maalliset
jäännöksensä Huhtik. 3 p:nä laskettiin isänmaan poween hänen
synnyinkappelissaan Sammatissa, oli fe hetki hlentäwän su-
run hetki koko Suomenmaassa, yksi niitä harwoja, jolloin
Suomen kansa, suurten miestensä ja heidän töittensä muis-
telussa, saa unhottaa nykyisen aikansa monet lewottomat
puuhat ja taistelut.

Tämän touoben itämäksi, woisimme melkein sanoa:
mieltä synkistyttäwäkfi muistoksi jää, että Suomen kirkko ja
Suomen kansa tämän yhden ainoan wuoden kuluessa on
kuoleman kautta kadottanut neljä piispaa. Synkistyttäwä
on se muisto, kun ajattelemme, että he kaikki oliwat maam-
me etewimpiä miehiä ja että suomen kirkko, inhimillisesti
katsoen, kyllä olisi heidät tarwinnut ja että sen nykyään
warsinkin on toaifea täyttää niin monta tärkeätä sijaa kir-
kollisen hallinnon alalla, joutumatta woimain puutteesen
muilla aloilla.

Wiime Joulukuun 8 p. kuoli ensin porttoon etewä,
isänmaallisista harrastuksistaan tunnettu piispa Antero Ju-
hana Hornborg; Helmikuun 19 p:nä waipui kuolon uneen
Suomen ijäfäS arkkipiispa Edward Bergenheim, mo-
nilla ansioilla seppelöittynä. Toukokuun 19 p:nä taas meni
rauhan majoille Kuopion piispa Robert Walentin gro 8»
terus; ja nyt aiffian äskettäin lewisi sekin tieto, että Por-
woon wast'ikään »virkaansa nimitetty piispa Juhana Söit*
tor Johnsson on meiltä äkisti poistemmattu, wiela par»
haassa miehuuden ijässään, sitä enemmän kaiwattuna, kun Suo-
men kirkko tunsi hänet mieheksi, johon se tuot luottaa ja
jolta sen sopi paljon odottaa. Nämä ja monta muutakin
jaloista ja ansiokkaista miehistään on Suomen kansa tämän
wuoden ajalla haikeudella saanut kätkeä maan poween.

Edellä mainittujen kuolontapausten kautta awoimitsi
tulleista piispanwiroista on wasta yksi saanut miehensä.
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Äskettäin on nimittäin arkkipiispaksi nimitetty Turun etewci
tuomiorowasti T. T. Die nto a 11.

SEÖtetä on meidän mainitsematta, että rakastettu hallit-
sijamme perheinensä tänä kesänä kulki huwimatkoilla ©no»
men rannikolla. Majesteettien tällä matkalla osoittama tyg*
täwöllisyys, lempeys ja koristelematon käytös on jättänyt
totoin hauskan ja miellyttämän muiston jälkeensä.

Suurena onnena kansallemme pidämme sen seikan, että
jo wiime wuonna suuremmassa määrässä herännyt maam-
me raittiusliike näkyy woittawan yhä enemmän alaa ja
suuremmalla wauhdilla mielestämme kuin uudet asiat taval-
lisesti. Niinpä on jo perustettu sekä kaupungeissa että maa*
seuduilla koko joukko raittiusyhdistyksiä, ja se seikka, että
asia yhä.on sanomalehdissä puheena ja että raittiutta koske-
maa kirjallisuutta teloitetaan kansaan, luentoja asiasta pide-
tään j. n. e., toiwottawasti kypsyttää, jos kohta hitaastilin,
yleistä mielipidettä yhä enemmän raittiutta suosimaksi. Suota-
waa waan olisi, että tämä mielipide pääsisi »vaikuttamaan
lainsäädännössäkin, Ileisiä raittiuskokouksia on pidetty touo=
den kuluessa kaksi, toinen Iywäskylässä yhteydessä siellä pi-
detyn laulu- ja soittojuhlan kanssa ja toinen Sortawalassa
yhteydessä siellä pidetyn tansakoulukokouksen kanssa.

Totuttuun tapaamme lopetamme tämän silmäyksen kulu-
ueeu touoben tapahtumiin luettelemalla, mitä arwokkaampaa
suomenkielistä kirjallisuutta tämän wuoden kuluessa on il-
maantunut.

Tärkein alkuperäisistä teoksista on I. Kroyn'in kirjoit-
tama Suomalaisen kirjallisuuden historia, jonka en-
simmäinen toisto nyt on ilmaantunut sisältäen kaunotieteelli-sen katsahduksen Kalewalaan. Jo tämä ensimmäinen wihko
on omiansa herättämään suomalaisen kirjallisuuden ystäwissä
suuria toiweita tämän tekeillä otetaan teoksen suhteen. Ih-
teydessä tämän kanssa mainitsemme aitaan äskettäin ilmaan-
tuneen Oppikirjan suomalaisen kirjallisuuden histo-
riassa, kirj. A. g. Godenhjelm; se on waan kouluja taar*
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ten aiwottu lyhyt oppikirja, mutta ainoana laatuaan erino-
maisen tärkeä ja tervetullut.

Alkuperäisen kaunokirjallisuudenkin joukossa on huomat-
tavia teoksia; mainitsemme tässä esim. W. Soinin näytel-
män Waloa kansalle, E. lahnsson'in romaanin Muuan
suomalainen soturi Kristiina kuningattaren aika-
kaudelta sekä Juhani Ahon pienet kertomukset Kiewarin
pihalla ja Muudan markkinamies.

Tämän wuoden ajalla on ilmaantunut tärkeitä sana-
kirja teoksia, niinkuin ensimmäinen wihko I. A. Hahnssonin
laweata ruotsalais-suomalaista sanakirjaa sekä nuo
tämän wuoden alusta wirkamiehillemme erittäin tarpeelliset
laki» ja virkakielen sanastot, joista ruotsalais-suoma-
laisen laitoksen on tehnyt sitä varten asetettu komitea ja suo»
malais-ruotsalaisen tunnettu sanakirjain tekijä F. Ahlman.

Omanlaisesta ruotsinkielisestä kirjallisuudesta on tänä
vuonna saatu muutamia huomattavia käännöksiä, niinkuin
Runebergin Hirvenhiihtäjät, suom. A. Genetz, sekä
neljäs vihko 3. W. Snellmanin Kirjoituksista aikakauskir-
jallisuuden alalta, suom. 21. Meurman.

Ulkomaalaisten teosten käännöksistä on varsinkin mai-
nittava: Merle d'Aubign'en' arvossa pidetty Kuudennen-
toistavuosisadan uskonpuhdistuksen historia, suom.
21. Tuotto, setä Suuret keksinnöt, lirj. Louis Thomas,suom. K. Suomalainen; molemmista teoksista ovat kuiten-
kin vasta alkuvihkot ilmestyneet. Sitten on tämän vuo-
den ajalla tietysti jatkettu jo ennen alotettujen teosten, niin-
kuin Web eri n Historian ja sivistyssanakirjan, ulosan-
tamista.

K. R.



Muistosanoja wainajille.

I.

Suru suuri on Suomen maalla, suru sellainen,
joka ei Vuodessa, eipä Vuosikymmenessä unohdu.
Manan maille on mennyt mies, jonka nimen ja Vai-

kutuksen isäänmaamme historia aina tulee lukemaan kirkkaim-
pain, ihanimpain muistojensa joukkoon, jonka elämä tulee ole-
maan Suomen nuorisolle, Suomen koko kansalle esituwana
niin kauan kuin kansamme elää itsenäistä elämää ja ansait-see sijansa kansakuntain joukossa. Elias Lönnrot on kuol-
lut, Kalewalan, Kantelettaren, Sananlaskujen, Loitsurunojen
kokeilija, suomalaisen Virsikirjan taitawa uudistaja, ensimmäi-sen täydellisen suomalaisen sanakirjan tekijä; hän, joka sen
lisäksi niin monella monituisella muullakin alalla on ladun
hiihtänyt tulewille poltoille. Elämänsä pitkän päiwätyön us-
kollisesti suoritettuansa hän on lähtenyt Tuonen tumman sal-
men yli, mennyt noille Manan ikimajoille, „johon on paljon
saanehia, ei paljon palannehia", mutta niinkuin waka toonia
Väinämöinen hänkin lähtiessään

Jätti lllntelon Mille,
Soiton Suomelle sorean,
Kansalle ilon ikuisen,
Laulut suuret lapsillensa.
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Kansanwalistus-seuran kalenteriin et tietysti mahdu lä-
heskään tyydyttäwä esitys Lönnrotin »vaikutuksesta ja mer»
kityksestä. Niin helposti kuin hänen elämänsä ulkonaiset sei-
kat otoat kerrotut, yhtä monipuolinen ja ääretön aine on edes-
sämme, jos tahtoo tarkkaan kertoa, minkä sijan tuo nöyrä
»vaatimaton töllin poika haluamatta, tietämättä voitti kan-sansa aikakirjoissa. Meidän täytyy siis tyytyä muutamiin
pääpiirteisin waan, samoin kuin silloinkin, kun pari touotta
sitten saimme sywällä ja haikealla surulla piirtää Juhana
Wilhelm Snellmanin futoaa tämän pienoisen kirjan lehdillä.
Kansanwalistus-seura ei woi unohtaa aikoinaan tarjota laa-
jempaa esitystä siitä, mitä nuo keskellämme eläneet rauhalli-sen työn ikimuistettavat sankarit owat tehneet walistnksen,
siwistyksen ja kaiken hywän palwelnksessa.

Elias Lönnrot syntyi 9 päiwänä Huhtikuuta 1802 Paik-
karin torpassa, Haarjärwen kylässä Sammatin kappelia, ky-
län räätäli Fredrik Juhana Lönnrotin ja Ulriika Slntintpt*
tären awioliitosta. Seudun wäestö on umpisuomalainen,
ja niinpä wanhemmattin oliwat, »vaikka silloisen tawan mu*
taan oli otettu ruotsalainen sukunimi. Köyhyydestään huo-
limatta tahtoiwat »vanhemmat pitää poikaa koulussa, loska
hän jo lapsuudessa semmoisen opiutoleen oli suorittanut että
6-wuotiaana osasi ©toebiliutfen katkismuksen ulkoa. Mutta
toarat eiwät riittäneet pitkälle: kun nuori Elias oli ollut en-
sin Tammisaaren ja sitten «äijän aitaa Turunkin koulussa,
täytyi hänen »varattomuuden tähden palata kotiin. Kummassakin
opistossa oli hänelle sen lisäksi ollut suureksi »vastukseksi ruot»
sin kieli, joka silloin kaikissa maamme kouluissa oli »vallit-
semana; olipa Turussa epäilty sitäkin, saattoiko edes ottaa
tuota poikaa »vastaan kouluun, jossa huonopäisimmätkin lap-
fet, jotta waan ruotsia puhuiwat, esteettöinästi saiwat sijansa.
Näyttipä siis »välttämättömältä pysyä isän asemassa, ja
kotona poika feuraatoina wuosiua sai räätälin ammattia op-
pia, tulipa fat lisäksi taitawaksi puusepätsikiu. Mutta sisälli-
nen halu yhä weti hänet opin tielle, kuinka mahdottomaltase näyttikin. Impäri pitäjiä täyden hän lauleli, niiuluiu
entisaikoina lukemattomat köyhät nuoret otoat tehneet, niin-
kuin Martti Lutherkin nuoruudessaan oli tehnyt Eisenachissa
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ja wähitellen kootuilla waroilla Lönnrot taas pääsi opis-
toon, tällä kertaa Porwoosen. Mutta kun warat jälleen oli-
toat lopussa, et enää ollut muuta neuwoa kuin pyrkiä jo-
honkuhun toimeen, jossa hän woisi elatusta saada, ja nuo-
rukaisen onnistui saada oppilaan sija Hämeenlinnan aptee»
kissa. Sielläkin pysyi lukuhalu »vähentymättä, ja huiviksensa
hän sitten wapaahetkillä lueskeli Sjögrenin suurta latinaista
sanakirjaa, joka oli suorastaan kauhuna monelle hänen ikäi-
sellensä, jolle tie kouluun ja yliopistoon oli aitoan mukawaksi
ja helpoksi tasattu. Omin neuwoin hän tällä tatoalla tutus-
tui latinan kieleen, joka siihen aikaan oli niin ylen tärkeä
kaikille oppineiksi purtiloille, ja warsin omituisella tatoalla hau
pian sai hyötyä taidostaan. Hämeenlinnassa afutoa piirilää-
käri Sabelli näet kerran apteekissa käydessään pilanpäiten
puhutteli nuoria oppilaita latinaksi, odottamatta, että heistä
yksikään woisi keskustelua jatkaa, waikka rohtojen nimitykset
kyllä silloin oliwat, niinkuin toielä nytkin otoat, latinaisia.
Mutta suuresti hän hämmästyi, kun yhdeltä sai selwät ja
sujuwat »vastaukset Rooman kielellä. Hän tiedusteli nuoren
oppilaan entistä kohtaloa, huomasi hänessä piilewää kykyä ja
antoi sitten auliisti apuansakin, niin että oppia ikäwöiwa Lönn-
rot wihdoin »viimeinkin sai esteettömästi pyrkiä yliopistoon.
Waikka aikeitten lukeminen tällä tawion oli tullut niin usein
keskeytetyksi, eikä nuorukainen nytkään saanut oppiansa omalla
äidinkielellä, hän kuitenkin w. 1822 saattoi suorittaa ylioppi-
lastutkintonsa Turussa, ja mikä enemmän merkitsi, oma
ahkeruus ja tiedonhalu melkein ainoana auttajana oli Lönn-
rot kerrotulla fotoalla koetusajatla hankkinut itselleen warsin
hywit tiedot monessakin aineessa, tiedot, joista hänellä sit-
ten »vastedes monessa monituisessa tilassa oli suurta hyötyä.
Ei woi kyllin ihmetellä sitä lujaa tahtoa, jolla matalan töl-
lin poika täten oli woinut murtaa tietä itselleen yliopiston
oppisaleihin asti näin monenlaisten »vastusten läpitse. Sa-
mana »viikkona kuin Lönnrot kirjoitettiin yliopiston kirjoihin
myöskin Runeberg ja Snellman.

ylioppilaana saattoi Lönnrot entistä paremmin jatkaa
opintojaan, ja uupumattomalla ahkeruudella hän teki työtä
tulewaa tutkintoansa »varten, samassa kuin kotiopetusta anta-
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Malla ansaitsi itselleen elatusta. Erittäin suotuisalla taivalla
oli hänellä yksi tie, läksi asiaa edessä, fun vuosina 1823 ja
1824 sai kotiopettajana asua arkiaatteri Törngrenin omista-
massa Laukon kartanossa, sillä siellä tarjoutui oiwallinen
tilaisuus hänelle tutustuakseen suomenkielen läntiseen mur*
teesen sen puhtaimmassa muodossa. Jo sitäkin ennen nuo-
rukainen oli ruwennut harrastamaan poljetun, halweksitun äi°
tinkielensä tutkimista; ahkerasti hän lueskeli Turun Viikko-
sanomia, Juteinin kirjoja, Topeliuksen jultasemia »annoja
suomalaisia runoja sekä Beckerin kielioppia, laskien mankat
nurllakiwet niille tiedoille, joitten avulla hän aikoinaan ky-
keni luomaan rikasta ja kaunista kirjakieltä hajaantuneista,
eroavista suomenkielen murteista. Niin pian kun hän
w. 1827 oli suorittanut filosofian kandidaattitutkintonsa,

jota warten latinaksi puolusti wäitöslirjan Väinämöi-
feSta, muinais-suomalaisten jumalasta hän myös-
kin pyrki itäänpäin, jossa tiesi tapaawansa suomenkieltä sen
puhtaimmassa, rilkaimmassa muodossa. Hämeen ja Sa-
»on kautta hän silloin kulki aina Karjalaan asti, kokoillen
kaikkialla runoja, sananlaskuja ja arwoituksia sekä tutkien
kansan kieltä. Samallaisia mutta paljon pitempiä mattoja
hän sittemmin tuon tuostakin on tehnyt, käyden milloin mis-
säkin osassa Suomea ja pian ottaen Wenäjän Karjalankin
aluetta tutkittavaksi, josta wanha Topelius oli saanut niin
paljon merkillisiä runoja; käwipä wihdotnkin myös Lapissa,
Wirossa ja Liivin maallakin tutkimusmatkoilla. Noudattaen
mainitun jalon edelläkävijänsä esimerkkiä Lönnrot myöskin
Kanteleen nimellä rupesi julkasemaan matkoilla kokoomiansa
wanhoja runoja. Neljä vihkoa painettiin 1828 31, mutta
kun niillä oli marsin huono menekki, eiwättä muuta tuotta-
neet köyhälle toimittajalleen kuin tuntuman rahatappion, jäi
wiides toisto painamatta, waikka se jo oli käsikirjoituksessa
walmis.

Tämän ohessa oli Lönnrot ehtinyt walmistauda sitä
elämän uraa Marten, jolla hän oli päättänyt saavuttaa tur*
vatun taloudellisen aseman. Hän rupesi lukemaan lääketie-
dettä semmoisella ahkeruudella, että jo to. 1830 oli kandi-
daatti ja 1832 pääsi lääketieteen lisensiaatiksi. Paikalla hän
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saikin käydä lääkärin raslaasen työhön: kun koleratauti to.
1831 oli pahimmillaan, paliveli hän Etelä-Suomessa yli»
määräisenä lääkärinä ja feuraawana wuonna hän lähetettiin
toirfaa toimittawalsi piirilääkäriksi Oulun ja Kajaanin tie*
noille, missä talvivuosien tuottamat fotoat taudit paraikaa
raiwoiwat kauhealla taivalla. Mäkinaiseksi piirilääkäriksi nimi»
tettynä hän silloin asui Kajaanissa wuoteen 1853 asti. Maikka
Lönnrot kyllä oli keskinkertainen lääkäri, niin hän tällä alalla
on waikuttanut paljon enemmän kenties kuin monikin parem»
millä tiedoilla »varustettu on tehnyt. Werraton tarkkuus
kaikkien welwollisuulsien täyttämisessä sekä erinomaisen ystii>
ivallinen ja suopea käytös raljtoaSta kohtaan täytti, mitä
muissa kohden puuttui; koleraläälarinä osoittamasta innos-
taan hän hallitukselta sai erinäisen palkinnonkin. Oilvallisilla
kirjoituksilla hän myöskin ou leivittänyt fanfan alempiin ler»
rokfiin tietoja ruumiin hoidosta sekä teriveyden että sairauden
paitoina. Hänen kirjoittamansa Suomalaisen talonpo»
jan kotilääkäri on ilmestynyt kolmessa painoksessa, (toto.
1839, 1856, 186?,) mikä jo osoittaa, että se on tullut yö»
taivalsi ja neuivojaksi tuhansissa kodeissa, ja kirjoitus: Min»
kätähden kuolee Suomessa niin paljon lapsia en*

simmäisellä ikälvuodellansa? sekin Lönnrotin kynästä
lähteneenä, painettiin to. 1859 erikseen ja 1865 uudestaan
almanakassa. Kysymyksen tärkeyttä näkee jo siitäkin, että
toiefä nykyään noin kuudes osa kaikista Suomessa syntyneis-
tä lapsista kuolee ennenkuin ensimmäisen itäivuotensa täyttää.
Ia Lönnrotin tarkka huomio ulottui monelle muullekin alalle.
Niinpä hän to. 1857 käivi Kajaanin kihlakunnassa sekä Poh-
jois-Slltvossa ja Karjalassa opettaaksensa kansaa käyttämään
jäkäliä ruoanaineeksi latotvuosina, ja julkasi samana wuonna
erinäisen kirjasen: Neulooja erästen jäkäläin käyttä-
misestä ruuaksi, tviitaten siinä luonnon tarjoomaan ratoin*
toon, joka paremmin luin petäjäinen kelpaa syötäwäksi, kun
halla on wiljan wienyt. Näillä ja muilla helposti tajutta»
willa kirjoituksilla Lönnrot mahtatvasti on edistänyt kansan-
»alistuksen kallista asiaa aikoina, jolloin ei kukaan tvielä aja-
tellutkaan erinäisen seuran perustamista siihen tarkoitukseen,
ja tuota ansiota me kaikin wähimmin tässä kirjasessa lvoimme
jättää huomaamatta.
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Se huono menetti, jota oli ollut Lönnrotin poltfa
„Kanteleen" jnlkascmiscsta, tuli muutamille isänmaan ja suo-
menkielen Iltatöille kehotukseksi «nettimaan, niillä tatuoin
siinä kohden woisi raiwata tieto' paremmille oloille. Eräänä
iltana, 16 pato). s>elmif. 1831, oli kaksitoista nuorta miestä
koossa lehtori Kaarle Niklas Kcckmanin luona, joka itse oli
suomenkielen mitä taitawimpia »viljelijöitä, niitä innokkaim-
pia ystäwiä. Ainista mainittatoot tohtori Martti Lindforss
ja dosentti, sittemmin prowessor! Gabriel 9feiu. Lönnrot
tietysti oli ensimmäinen mies siinä tilassa, »vaikka hän niin-
kuin tawallisesti on maininnut itseään »viimeiseksi. Mitä
tuona iltana tapahtui, sen kertoo Lönnrotin teleinä lyhykäinen
suomenkielinen pöytäkirja paraiten. Oikotirjoitustataau muut-
tamatta se tuuliin näin:

„Alla kirjoitettuna päiwänä kokonntu Herra lehtori Keck-
monnin luotsi ja alla kirjoittanut.

Ia syuty heidän siellä ollessa puhe suomalaisista kirja
keinoista, liiatenti Suonien kielestä, mitenkä sitä parasiten
saataisi tointumaan kirjallisiin menoihin. Juttu pääty »vii-
meiseltä siihen, että käytettäköön asia millä lailla tahtonsa, niinse on ainakin keweämpi toimitettaa monelta tuin yhdeltä, jonka
lähden neuoteltiin toimeen saada Seura, jolta tämä asia olisi
huolena, ja päätettiin niteeksi ilmoittaa nämä hankkeet Akade-
mia» Rehtorille, että hänen tiedollansa ja luwallansa toiste
taitaisi lotountua tästä asiasta lawiammaltll tcstustelemaau.
Wiiton päästä lupasi feu tähdcu jokainen totonntua äsken ni-
mitettyyn paikkaan ja Herra Mag. Docens 9fein, joka otti
mennäksensä Nehtonn puheelle, lupasi silloin tuoda häneltä
»vastauksen. Sitte erlauntu lukin totiansa".

Niin »vaatimattomassa muodossa sai alkunsa seura, joka
sitten wiidentymmcnen wuoden tulncssa on ehtinyt rikastut-
taa Suomen kirjallisuutta noin sadalla nidoksella, josta moni
on kirjallisuutemme artvokkaimpia tuotteita; seura, jota mai-
nitun ajan kuluessa on kirjallisuuden ja tieteen edistämiseen
maksanut lähes 600,000 Suomen marktaa, josta ainoastaan
luudes osa »valtiowaroista saatu, »uutta kaikti muu on isän-maanystäwöin lahjoja tahi tustantajaliikkeellä ansaittuja ra-
hoja. Ihmeellinen on sellainen meuestys missä maassa hy-
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»vänsa. Mutta milloinka isänmaallinen Yritys onkaan saanut
hartaamman, innokkaamman työntekijän waltapylwääksensä
kuin Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Elias Lönnrotissa! Al-
kujaan oli seura melkein häntä warteu perustettu; jo pari
kuukautta perustamisensa jälkeen seura jo rieufikin tarjoomcm
Lönnrotille apua pienistä waroistaan. Kylläpä hän osoitti
ansaitsemansa kannatusta. ©euron toimitusten ensimmäisestä
»viidestä osasta oli neljä Lönnrotin toimittamia: S ale to 010,
Kanteletar, Sananlaskut ja Arwoitutset, jo niitä on
sittemmin painettu uusissa painoksissa, Kalewala täydennetyssä
laitoksessa toto. 1849, 1866, 1870 ja 1877, sekä lyhennetyssä
laitoksessa to. 1862. Ia näitten kokoelman, lisäksi, joista taksi
ensimmäistä kumpikin yksin olisi riittänet antamaan löytäjälle,
tokoilijalle euroopalaista mainetta, ehti Lönnrot wanhana saada
»vieläkin yhden famallaifen kokoelman walmiitsi; hän julkasi
w. 1880 Loitsurunot, joitten järjestämistä hän oli ajatel-
lut lähes puoli wuosisata aikaisemmiu, waikka sitten yhä oli
tullut muita ja kiireisempiä tefytätoiä wäliin.

& ole helppoa selittää, kuinka äärettömän tärkeät nuo
runoaarteet owat kansamme koko henkiselle asemalle. „Tuskin
yhdenkään muun kansan kirjallisuudessa on kausanrunous teh-
nyt sitä »vaikutusta tuin meidän kirjallisuudessamme", lausui
siinä kohden Lönnrotin seuraaja, proto. Alhqwist, selittäessään
wainajcm merkitystä yliopiston muistojuhlassa. »Muualla
on tansaneposten kieli »vanhentunut, semmoinen, jota waan op-
pineet fymmärtätoät, ja niistä ei siis olekaan muille nautintoa
luin oppineille, ja lyyrilliset eli tunnerunot taas otoot usein-
kin murteellisia, muodossa »vaillinaisia tahi sisällykseltään wä-
pätöisiä. Meidän Kalevalassa jo Kantelettaressa ilmestynyt
runoutemme sitä »vastaan on niinkuin tänään tekijänsä kädestä
lähtenyttä, kaikki on siinä selwää, kaikki jokaisen ymmärrettä-
»vää, kaikki jokaista wiehättätvää. Kalewala jaKanteletar eiwät
ole ainoastaan meidän runoutemme wauhanaikuifet nurtkaki-
wet, waan ne owat meidän »varsinaista, meidän nykyistä kir-
jallisuuttamme ja tähän asti sekä luultawasti kauan edestin
päin sen parahimmat kappaleet".

Kaikki asiantuntijat owat ihmetelleet millaisia aarteita
Lönnrot sai esille Karjalan synkiltä saloilta, ja kuinka nerot-
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laasti hän tiesi löydöt sowittaa kokoon. Mutta hän, jota lu-
kemattomilla waiwoilla, werrattomalla huolella oli koonnut nuo
hajanaiset osat ja liittänyt niitä yhteen niin taitawasti, „ettei
tunnu »vasaran jälki, eikä pihtien pitämä", hän yksin ei tietä-
nyt, minkä ihmeellisen työn oli suorittanut. Työhön ensin ryh-
tyessään hän ei luullut siihen oikein pystywänsä, maitia
paremman puutteessa muka siihen kuitenkin ryhtyi, ja har-
maapäisenä hän wielä arweli toalmitSta työstään, että kuka
hywänsä yhtä fotoin kuin hänkin olisi woinut saada sen aitaan.
Mutta niin ei suinkaan ollut asian laita. Uuden sammon ta-
kojaa, uuden soiton soittajaa ei ollut toista; yksin Lönnrotin
hieno aisti, rautainen ahkeruus ja yksinkertaisesti lansantapai-
nen luonne saattoiwat sellaisen ihmetyön tehdä. Alusta asti
hänellä näkyy olleen tarkka waisto noista „synnyistä fotoista"
joitten awulla työ oli suoritettawa; to. 1827 ensimmäisessä
kirjallisessa tuotteessansa hän jo wäitti, että Väinämöisestä,
Ilmarisesta ja Lemminkäisestä jo silloinkin löytyi siksi, että
heistä saisi pitempiä kertoelmia, ja tuota ajatusta hän sitten
yhä enemmän kehitti uusia runokatkelmia löytäessänsä. Erino-
maiseksi onneksi on katsominen, että hän sai Virkansa itsessä
runowaltakunnassa ja että hänen welwollisuutensa waati hä»
nen liikkumaan kansan seassa. Onnellista myöskin, että hän
hallitukselta usein sai wirkawapautta, jolloin saattoi tehdä
laajempia tutkimusmatkoja. Nopeasti hänen työnsä Valmis-
tuikin: to. 1834 hän ilahutti Kirjallisuuden seuraa sanomalla,
että teos oli Valmistumaisillaan, joka jotakuinkin Vastasi is-
lantilaista @bbaa, ja alussa to. 1835 seura riemuiseensa sai
tuulla, että työ oli Valmis, ja että Lönnrot oli sille nimeksi
pannut Kalewala. Saman Vuoden lopussa se oli painettu
Valmiiksi. Viritetty oli silloin kannel; jopa ilo ilolle tuntui
sekä soitto soitannolle, ja pianpa Suomen nimi ja maine tä-
män sankarirunon kautta lensi laajalle siwistyneesen maail-
maan.

Kun M. 31. Castren, Suomeu yliopiston ensimmäinensuomen kielen prowessori, to. 1852 koko isänmaan katkeraksi
suruksi oli parhaassa iässään kuollut, ei ollut Vähintäkään
epäilystä siitä, ken oli seuraajaksi sopiwin. Olisipa Lönnrot tul-
lut siihen Virkaan ensimmäisenäkin, joll'ei oma nöyryys olisi
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ollut esteenä. Mutta tällä kertaa tuli kehotuksia niin monen-
laisia ja hartaita, ett'ei enää woinut wastustaa, ja to. 1853
hän todellakin »vaihtoi kaukaisen Kajaanin hiljaisia oloja Hel-
singin lewottomaan elämään sekä piirilääkärin welwollisuudet
yliopiston opettajan tehtäwiin. Epäillen hän tuon askeleen
otti, eikä koskaan luullut olewansa prowessoritsi foptio a. Mutta
waikka kyllä hänen muut ansionsa oroat niin suuret, että ikään
tuin häikäiseroät hänen ansioitansa kielen tutkijana, täytyy muis-
taa, että hän semmoisenakin on saanut suuria aikaan; milloin
jultasi tutkimuksiaan Suomi-kirjassa, milloin muualla. Ol-
tuansa uudessa »virassaan kunnes tuli täysinpalwelleeksi, hän
sitten to. 1862 erosi yliopistosta muuttaaksensa syrjäiseen syn-
tymäpitäjäänsä, jossa syystä toiwoi paremmin kuin päälait*
pungin hälinässä woiwansa jatkaa töitään.

Emme woi tässä luetella kaikkia Lönnrotin teoksia; mai-
nitsemme ainoastaan jonkun joka ryhmästä osoitteeksi, kuinka
erilaisilla aloilla hän on ensimmäisen waon kyntänyt, missä
nykyään kaswaa yhä runsaampia laihoja. Matkoistaan hän
silloin tällöin antoi tviehättälviä kertomuksia, jotka painettiinsen ajan sanomissa, niinkuin esim. Saimassa, Kanalvassa,
Morgonbladissa ja Litteraturbladissa. Mutta Lönnrot on
myöskin päätoimittajana johtanut sanomalehtiä; w. 1836—40
hän antoi ulos kirjallisen aikakauskirjan niinellä Mehiläinen
ja to. 1852—53 hän Kajaanista toimitti Oulun Viikko-
sanomia. Sisällyksensä puolesta kumpikin ansaitsee huomio-
ta, »varsinkin edellinen, joka oli puoleksi tieteellinen, puoleksi
kansanwalistusta tarkoittalva lehti, tummassakin suhteessa erit-
täin ansiokas. Sen liitteenä painettiin pari eri kirjaakin,
muun inuassa Kajaanin Suomen historia ensimmäisessä pai*
noksessaan; kehotuksillaan Lönnrot oli antanut tämän teoksen
kirjoittamiseen aihetta. Sielä tänäkin päitoänä tooipt Mehi-
läistä lukea huwilsi ja hyödyksi. Mutta kansamme taajat jou-
kot eiroät silloin wielä käsittäneet kirjallisuuden merkitystä;
tilaajoita puuttui, ja taasen Lönnrot waiwastaan sai tuntutvan
rahatappion kärsiä. Eikä ollut paljoa parempaa onnea, kun
kuudentoista peninkulman päästä toimitti Oulun sanomalehden.
„En saanut kirjoittamistani puoltakaan siitä, mitä sensori sai
pyyhkimistään", lausui hän itse terran hymyillen, kun hän
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eräässä puoleksi julkisessa tilassa kertoi nuoremmalle fanorna*
leVtifirjoittaja=poltoellc yhtä Ja toista omasta toimestaan sillä
alalla. Tietysti täytyi jättää tuo työ sikseen kun muutti
Helsinkiin.

Mutta tarjoiltuina paljon tärkeämpiäkin tehtäwiä, joilla
Lönnrot saattoi mahtawasti »vaikuttaa kansallisen siwistyksen
palwelutscssa. Tärkein työ oli silloin kielemme uudistaminen:
lvast'itaän paineluissa runokokoelmissa oliwat ainekset kyllä
jokaisen laytettäwinä, mutta suurta taitoa tarwitliin näitä
waroja muodostamaan, kun suomenkieltä ensin ruwettiin käyt-
tämään kaitellaisilla sille ennen oudoilla aloilla, tieteen niin
hywin kuin yhteiskunnallisen elämän käsitteitä warten. Mui-
naisrunojeu lukemisella kaswatettu kieliaisti ja herännyt kansal-
listunne ei kumpikaan woinut tyytyä siihen asti tmvallisiin,
suureksi osaksi ruotsinvoittoisiin sanoihin ja lauseparsiin; puh-
taita, kansan kielen mukaisia sanoja oli tarpeen. Jo Kajaa-
nissa ollessaan oli Lönnrot tässä kohden »vaikuttanut paljon,
estäen myöskin sitä kielemme haaraantumista kahteen tahi use-
ampaan nurkkakieleen, mikä olisi ollut wälttämättömänä seu-
rauksena yhden ainoan murteen yksinomaisesta »viljelemisestä.
Warsinlin Helsingissä asnen hän saattoi »vaikuttaa kaswawan
polwen kaswattajana, kielen kehittäjänä, sulattaen itäsuomalai»sen murteen fanariffauben länsisuomalaisen yleisemmin tuttuihin
ja säännöllisempiin muotoihin, ja »varjellen suomenkieltä siitä
»vaarasta, jolle esim. ruotsinkieli on uhriksi tullut, kun näet
tieteelliset oppisanat suureksi osaksi owat muukalaisia lainasa-
noja, joita ainoastaan oppinut ymmärtää. Arwaamattoman
suuri osa uykyään käytännössä olmista suomalaisista oppisa-
noistamme onkin lähtenyt Lönnrotin pajasta, ja niin taita-
»vasti hän sauanseppänä on työnsä tehnyt, että ylen Vartoa
hänen keksimisiä sanoista on tainnut tulla hyljätyksi tahi saa-
nut »väistyä paremman tieltä. Kaswiopillisen sanaston hän
loi Suonien kasivistossaan, joka painettiin to. 1860 ja
uudessa laitoksessa 1866. Lakikieli on samoin suuresti rikas-
tunut hänen awullansa. Suomentaessaan I. Ph. Paimenin
lainopillisen käsikirjan hän on tälle teokselle antanut suo-
malaisen muodon, joka aiwan tarkasti »vastaa alkukieliseen,
mutta sen lisäksi supisuomalaisten sanojensa tähden on yleisölle
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helpompi ymmärtää uin rnotsalaiueu alkuteos; samoin Lönn-
rot myös on tehokkaasti alittanut 1734 »vuoden lain uuden
suomennoksen tclcniisessä. Tietysti nimitykset kieliopin olalla jo
aikaisemminkin oliwat tulleet Lönnrotin huolen esineeksi, mutta
fen lisäksi on hänen taitamaa apuansa pyydetty ja saatu mo-
nessa muussa asiassa, 9)l;ben esimerkin Maan mainitaksemme:
luu Suomelle annettiin oma valtalaji ja sille piti keksiä ui-
mia, jotka kummankin kielen mukaan olisimat sopimia, ole-
matta outoja muille kansoille, ehdotti hän niinet m art ja
penni, jotka sitten tuliwattin hywätsytyilsi.

Kun Lönnrot 60>wuotisena muutti Helsingistä Haarjär-
loen Nikuun, oli hän siinä ijässä, jolloin useimpia jo halut-
taa päästä Mauhukscn hiljaiseen lepoon. Lönnrotilla sitä Mas-
toin oli silloin pitkä sarja uusia töitä mielessä, ja niiden mnl-
mistumisesta hänellä eli sitä paremmat toiweet, kun wielä oli
illoin tcrwc ja sen lisäksi kaikista muista töistä »vapaana.
Mi työ oli semminkin tärkeä. Suomenkielen kehitys oli
niin suurin astelin käynyt eteenpäin, että uusi ja täydellinen
Suomalais-ruotsalainen Sanakirja oli kipeimmin kai-
loattuja kirjoja, eitä pitkään aikaan ollut toiwoa sen teljtäloän
suorittamisesta, ell'ci Suonien kielen paras tuntija, Lönnrot
itse, jota jo kauan oli sellaista teosta »valmistellut, ottaisi tätä
yritystä perille saattaaksensa. Hän uSfalfilin 60»touotiaana
ryhtyä tähän työhön, joilta anocttiin taitaloau ja ahkeran
miehen -käsissä loaatitoan noin miehen ijäu työtä. Koska sillä
hetlellä ennen kaikkea tarwittiin täydellistä sanakirjaa, jätettiin
ainesten tarkempi polttaminen tnlc»vaisunden asiaksi. Lönnrot
suunnitteli ja järjesti työtä taloattemalla älyllään, suoritti itse
»vissin määrän jota ainoana päiwänä setä otti nuorempia annit*
feen, ja niinpä 17 wnoden uutteralla tiiöllä sai aitaan teok-
fen, joka painettuna 1866—1880 sisältää 2,203 katsipalstaiö-
ta, tiheää stmua suurta kokoa, ja jossa on sanoja noin 7—B
kertaa enemmän kuin Nemvallin suuressa sanakirjassa. Tästä
jo woipi käsittää, mikä suunnaton loailoa on pantu tähän teok-
seen. Ia lomahetkillä Lönnrot sen ohessa oli ajatellut ja suo-
rittanut työn, joka tarjoi enemmän »viehätystä sydämelle,

»vanhan suomalaisen »virsikirjan parantamista. Hän oli
M. 1863 tullut jäseneksi siiheu komiteaan, jonka tässä kohden
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tuli »valmistaa uusi ehdotus, ja hartaalla mielellä hän heti
rupesi tähänkin tehtäwään. W. 1865—74 hän melkein joka
wuosi julkasi toivon uusia tahi uudistettuja toirfiä, ja sen li-
säksi to. 1872 Virsikirjan wäliaikaiseksi tarpeeksi,
joka 1883 painettiin uudestaan ja on tullut letoin yleisesti
suosituksi. Suomen yleinen seurakuntakokous ei ole »vielä päät-
tänyt, mitä »virsikirja on fytytoäfftyttätoä, kun wanha jätetään.
Mutta siitä jo nytkin »voinee olla warma, että kun semmoi-
nen on saatu aikaan, niin kiitollinen jälkimaailma on antawa
Elias Lönnrotille ensimmäisen sijan »virsikirjan undistajain ja
parantajain joukossa. Warsin futoaatoa hänen luonteelleen on
eräs tapaus, joka tässä mainittakoon, kun on puhetta hänen
»vaikutuksestaan tvirsiseppänä. W. 1870 kun Lönnrot kes-
kellä taltoea oli matkalla Loimaalle, sattui hän taittamaan
jalkaansa reestä astuessaan. Nokkalan kestikiewariin hän sitten
jäi makaamaan sairaana, ja nuo kolme wiitkoa, jolloinoli »vuo-
teen omana, hän tawallisella ahkeruudellansa suomensi ja toi-
mitti wirsiä, yhtään ainoata kertaa kohtaloansa nureksimatta.

Olemme maininneet Loitsurunot, jotka oliwat Lönnrotin
»viimeinen suuri runokokoelma. Niiden jälkeen hän otti toimit-
taaksensa uuden laitoksen Kanteletarta, ja tuo työ piti hä-
net 82-wuotiaana työpöytänsä ääressä aamusta iltaan asti.
Mutta »viikatemies katkaisi hänen elämänsä langan ennenkuin
se oli »valmistunut. Sen ohessa hän »vielä »viimeisiinkin ai-
toihin saakka ehti kaikellaisia toimia suorittaa. Erittäinkin hän
oli syntymäseutunsa asukkaitten auttajana ja neulvojana missä
ikinä apua tahi neuwoa Vaadittiin, —tarwittaessa saarnaten heil-
le, kun pappia puuttui, tahi määräten sairaille rohtoja, yleensä
ollen isällisenä ystätvänä kaikille. Sammatin hiljaiset olot
olilvatkin ukolle hywin mieleen, mutta sitä »vähemmän mielet»
tiwät häntä ne julkiset liitokset ja juhlat, joilla nuorempi
poltoi ja koko kiitollinen isänmaa monessa monituisessa ti-
lassa ilmoitti rakkauttansa, erittäinkin tun sai toiettää »van-
huksen 80:ta syntymäpäiwää. Vaatimattomassa nöyryydessä
samoin luin uskollisessa työssä ja isänmaallisessa mielessä
hän kaikiksi ajoiksi kelpaa tulewien polwien esikuwaksi. Sai»
tioelämästä Lönnrot seisoi kaukana. Riitoja hän huolellisesti
karttoi, eikä hänellä ollutkaan ainoata »vihollista, mutta kun
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hänen mieltänsä kysyttiin, hän sen lausui suoraan ja peittä-
mättä. Ia millaisia oikeuksia hän waati äidinkielelleen, jonka
kehittämiseen, wiljelemiseen oli pannut pitkän elämänsä pa-
raat woimat, se ei suinkaan ole kiistanalainen asia; siinä
niinkuin monessa muussakin kohden hän on seisonut Snell-
manin wieressä taistelutowerina. "Waikka tietoja kyllä tooi
Marsin fotoin hankkia millä kielellä hywänsä, on koulujen
opetuskielen muuttuminen suomeksi aitoon wälttämätöntä ylei-
sen siwistyksm edistymiselle Suomessa", lausui hän esim.
w. 1857Kirjallisuuden seuran »vuosikokouksessa, ja pari touotta
myöhemmin, että "suomenkieli woi hywällä syyllä waatia it-
selleen semmoista sijaa opetuksessa, wirastoissa ja hallinnossa,
joka wastaa suomenkielisten asukasten suhdetta ruotsinkieli-
siin." Sen enempää ei järtewät suomimieliset nytkään waa-
di, mutta wielä emme ole siihen päässeet. Mutta kun siihen
tullaan, niin jälkimaailma tulee asettamaan wieretysten ojat»
telijan, waltiomiehen, joka säälimättä paljasti perittyjen olo-
jen heikkoutta ja jäntewällä kädellä ohjasi kansamme kehitystä
uuteen suuntaan, sekä tiedemiehen ja tutkijan, joka hiljaisella
työllään monenkertaisesti todisti ystäwänsä wäitteet oikeiksi
sekä siwistyksen wiljawilla mainioilla sai aikaan, mitä jokainen
olisi ennen mahdottomaksi katsonut.

Siunausta Elias Lönnrotin muistolle!
Rauhaan läksit @ä pois, tuhlasi Kalma sai,

Kanssa laakerin kuin maahan st laskettiin:
Maan Sun henkesi heelmät
Meille ainainen aarre on.

Wiertööt wnos'sadat waau toinen toisensa taa,
Wanhllt unhottukoot, uudetkin muuttukoot,
(Si Sun muistosi muutu,
Eitä unhotu ansiutyös.

11.

Kuoleman ankara käsi on wiimelsi kuluneitten 12 kuu-
kauden aikana raiwonnut kaikilla aloilla, temmaten milloin
iläkulun vanhuksen, milloin nuorukaisen pois työstä isänmaan
palwelutsessa. Sen suuren tappion jälkeen, jonka koko isän-
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maamme on tentityt kadottaessaan Lönnrotin, muistuu meille
ensiksi mieleen, kuinka tuntutoaSti Tuoni on harwentanut Suo<
men kirkon pattoetijain rttoejä.

Kymmenen kuukauden kuluessa on Suomi ehtinyt ka-
dottaa koko neljä piispaa, waikka hiippakuntain luku maas-
samme on waan kolme. Porwoossa kuoli piispa Hornborg
Joulukuulla 1883, ja tänä wuonna kuoliwat Turussa ark-
kipiispa Bergenheim Helmikuulla, Kuopiossa piispa Froste-
rus Toukokuulla ja wiime kuluneella Syyskuulla piispaksi ni-
mitetty rowasti Johnsson, ennen kuin edes oli uuteen tär-
keään toimeensa ehtinyt astua. Niin tiheään ei ole meillä
koskaan ennen kuollut kirkon ylipaimenia, mutta niinpä meillä
onkin toiime aikoina ollut kaksi tawattoman wanhaa piispaa.
Kaikkiansa on Suomella tähän asti ollut 70 piispaa, pyhää
Henrikkiä lukematta, joka oli Suomen apostoli mutta Upsa-
lan piispa, ja koska niiden hallitusaika yhteensä tekee noin
7 'A wuosisataa, on keskimäärälaskun mukaan tullut jokai-
fette piispalle wähäfeu toista wuosikymmentä waikutusajakst.
Mutta piispausarjaa lähemmin tartastaessamme huomaam-
me, että 12 piispaa on osaksensa saanut runsaasti toisen puo-
len tuota aikaa eli 366 touotta, joten muille jää noin 6—7
touotta jokaiselle. Eerik Eerikinpoika Korolainen (t 1625)
oli piispana foto 42, Maunu Olai Tawast (f 1452) 38,
Edward 33ergeitt)eim 34 ja Robert Valentin Frosterus 33
touotta, ja he owat kaikista pisimmän ajan hallinneet; nii-
den jälkeen tulewat Konrad Bitz (f 1489) ja Jaakko Teng-
ström (f 1832) 29 wuodeu hallitusajalla, Kaarle Fredrik
Mennander (f 1786) oli kyllä 29 touotta piispana hänkin,
mutta Suomessa ainoastaan 8 touotta; Hemming (f 1366)
ja Juhana Gezelins nuorempi (f 1718) waikuttiwat kum-
pikin 28, Vero Ball (f 1412) 27, Juhana Gezelius toan*
hempi (t 1690), Gabriel Fortelius (f 1788) ja Kaarle
Kustaa Ottelin (f 1864) kukin 26 touotta j. n. e.

Edward Bergenheim, Suomenmaan kolmas arkkipiis-
pa, syntyi SBaafaSfa 18päito. Syysk. 1798, tuli ylioppilaaksi
1817, harjoitti opintojansa Turun ja Tarton yliopistoissa,
seppelöitiin Turussa filosofian tohtoriksi w. 1823 ja nimitet-
tiin samana »vuonna Haminan kadettikoulun historianopetta-
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jaksi; toimittiin to. 1830 papilsi ja nimitettiin to. 1832 his-
torian lehtoriksi Turun lukioon. Opettajana hän osoitti suurta
taitoa, ja perusti yksityisenkin koulun Turkuun, jossa kielen-
opetuksessa pääarwo annettiin uudemmille kielille wanhojen
klassillisten kielten sijasta. Hän toimitti myöskin oppikirjan
maailman historiassa, jota aikoinaan paljon käytettiin. We-
näjän kieli ja historia oliwat hänestä erittäin tärkeitä ai-
neita, joita etupäässä harrasti; fen ohessa oli hänellä tar*

Edward Bergenheim.

kat tiedot salsan ja ranskan kielissä, i). m. Lehtorina hän
myös oli kirkkoherrana parissa pitäjässä,

W. 184? kun uusi arkkipiispa oli walittawa Melartin
»vainajan jälteen, tuli Vergenheim papiston waalista toiseen
sijaan. Nimitys ei tapahtunut ennenkuin w. 1850, mutta
toinen ehdokas silloin pääsi wirkaan, että ensimmäinen. Pää-
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tiJStä ei alkujaan otettu ilotta ivastaan, koska arweltiin, että
Suomen uudelta ylipaimenelta muka puuttuisi sitä lujuutta
ja itsenäisyyttä, joka silloin warsinkin oli tarpeen. Meidän
maatamme hallittiin siihen aikaan melkein niinkuin wenä<
täistä maakuntaa; antietinen kirjallisuus oli kielletty ja
olipa muutamista enteistä päättäen sekin waara lähellä, että
kreikkalaisen ja suomalaisen kirkon wäli woisi tulla arwelut-
tawaksi. Mutta »vähitellen nämä pelot haihtuiwat, ja sa-
moin Bergenheim looitti sekä säätyweljiensa että muittenkin kan-
salaisten luottamusta. Lähimmiten hän suurella innolla ja
uutteruudella piti hiippakunncnchoidon silmällä; siinä suh-
teessä hän wielä wiimeisiin päiwiinsä oli niin tarkka, ettei
kuulu koskaan olleen poissa tuomiokapitulin istunnoista, el-
lei hänellä ollut warsinaista wirkawapautta muiden toimien
tähden. Mikäli hänestä riippui, onkin Bergenheim arkkipiis-
pana huolella ylläpitänyt järjestystä ja] pyytänyt herättää
kirkossa suurempaa tvireyttä. Hänen toimestansa perustet-
tiin lääninroivastikuntien kirjastot ja määrättiin wuotuis-
ten pappiskokousten pitäminen joka rowastikunnassa; lukui-
silla tarkastusmatkoillaan seurakunnissa hän wiisymättä on
ahkeroinnut paremman lukutaidon leivittämistä, j.n. e. Ileensä
hän mitä suurimmalla huolella on kaikissa tiloissa tietänyt
walwoa kirkon etua.

Mutta tämän ohessa on Bergenheimin aikana tapahtu-
nut Suomen waltion ja kirkon elämässä useita suuria ja
tärkeitä muutoksia, joita hän ei ole pannut alkuun, mutta
jotta sittenkin läheisesti liittyivät hänenkin elämäkertaan, kosta
jo korkean wirka-asemansa kautta sai olla niiden toimeenpa-
nossa osallisena. Waltiopäiwälaitos heräsi Aleksanteri II:tt
jalosta päätöksestä uuteen eloon, ja Suomen kirkon ensim-
mäisenä miehenä Bergenheim oli toisen säätymme puheenjoh-
tajaksi itsemäärätty toto. 1863, 1867, 1872 ja 1877. Mie-
histyneenä aikana, jonka järjestelmään kansanedustuksen sään-
nöllinen myötäivaikutus hallituksen kanssa ei kuulunut, seisoi
arkkipiispa monessa kysymyksessä toisella kannalla kuin sää-
tt;, sitä todistawat nuo kiellot, joilla keskustelut rajoitet-
tiin, esim. kun waltioivaraston hoito tuli esille. Mutta kui-
tenkin tiesi Bergenheim yleensä erittäin litoin täyttää pait*
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taansa säädyn esimiehenä, ja hän saikin säätyweljiensä yhä
suurempaa suosiota osaksensa; to. 1877 sääty maalautti ikäi-sen puhemiehensä nmotokuwan. Kirkon ja koulun erottami-
nen toisistaan, indigenaattioikeuden lakkauttaminen, uusi kirk-
kolaki, uskonnonwap anden periaatteen hhwäksyminen, kansa-
koululaitoksen perustaminen, monta muuta tärkeätä uudistusta
mainitsematta, kuuluwat myöskin Bergenheimin aikaan; useit-
ten »valmistamisessa hän on sekä komiteanjäsenenä että tuo-
miokapitulin esimiehenä saanut olla osallisena. Jos myöntää-
kin hänen luonteensa taipuwaisuuden osoitteeksi, että hän mu-
laantui näin perinpohjaisiin uudistuksiin yhtä litoin kuin
oli wanhoissakin oloissa wiihtynyt, olisi kuitenkin määrä olet-
taa, ett'ei täydellä wakuutuksella ruwennut uuden puolusta-
jaksi. Suomen ensimmäisen seurakuntakokouksen itsemiiärät-
thnä puheenjohtajana to. 1876 hän erittäinkin osoitti nuoru-
kaisen palatoatta innolla harrastaviansa silloin tekeillä oleteta
uusia kirkonkirjoja, ja tearmaantin hän monessa muussakin
asiassa aiwan samoin on wanhanakin woinut tulla uudistus-
ten wilpittömäksi kannattajaksi.

Hallituksen suurinta suosiota Bergenheim aina nautti,sen osoittamat useat armonosoitukset, joistawaan mainittakoon
priljantillinen piispanristi, hänen perillisilleen annettu toa*
paaherrasarwo, sekä lultarasia, koristettu keisarin muotoku-
walla, jonka sai Aleksanteri lIIm kruunauksen johdosta. Muu-
tamain päiwäin pahoinwoinnin jälkeen hän nukkui kuoleman
uneen Turussa 19 päiw. Helmit. 1884.

Kuopion hiippakunnan ensimmäinen piispa Robert Va-
lentin Frosterus oli Pudasjärwellä syntynyt 14 Päiw.
Helmit. 1795, tuli Turussa ylioppilaaksi *>. 1810, filosofian
tohtoriksi to. 1819, nimitettiin jumaluusopin dosentiksi to.
1821, tuli jumaluusopin liensiaatiksi 1824 ja toimittiin kaksi
touotta myöhemmin papiksi. Hoidettuansa yliopiston prowes-
sorin wirkaa parina wuonna hän to. 1835 tuli lisalmen
kirkkoherraksi. Kun Kuopion hiippakunta perustettiin, tuli
Frosterus toisena ehdolle, tuomiorowasti Borg wainaja
oli ensimmäisellä sijalla, mutta Frosterus nimitettiin
kuitenkin w. 1851 siihen wirkaan, jossa sitten oli kuolemaansa
asti. Useasti häntä on käytetty erilaisiin luottamustoimiin,
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ja piispana hän valtiopäivillä 1863—64 oli faapmotfla it-
semäärättynä jäsenmä. Vanhana hän tuli sokeaksi, mutta
hoiti sittenkin virkaansa tuomiokapitulin esimiehenä; lukijoitten
ja hyvän muistonsa atontfla hän hyvinkin tutustui esitettä»
totin asioihin. Wiime wuofina hänen voimansa riutuivat,
ia epäilemättä kuolema tuli »vapauttajana, lun Kuopiossa
20 päi». Toulok. 1884 sai kallistaa päänsä viimeiseen le.

R. W. Frosterus.

poon. Piispa Frosterus vainaja oli 16 paita. Maaliskuuta
w. 1831 ruvennut Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran jäse-
neksi, ia luetaan siis fen 33 perustajaan, joita neljä vielä
nykyään on elossa.

Paljon ailasemmin luin nämä torlea«itäifet vanhukset oli
piispa Nntero JuhanaHornborg tullut pois kutsutuksi vai»
kutuisesta, jossa hänestä vielä voitiin toivoa paljon. 1883
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vuoden lalenterjsfll oli joKirottu pääkohdat hänen elämästään;
tässä mainittakoon siis ainoastaan lyhyesti, että oli Alasta-
rossa syntynyt 21 pato. loulul. to. 1821, wllut Helsingissä
ylioppilaaksi to. 1841, maisteriksi w. 1844 ja lumaluus»
opin tohtoriksi w. 1863. Hän oli sitä ennen palwellut lou»
lunopettlljana, toimittanut sanomalehteä Soo tidningar, ja
ollut useassa komiteassa sihteerinä, osoittaen omistavansa

A. I. Hornborg.

sekä laweita tietoja että harwinaista kykyä ja tarkkuutta;
niinpä hän myöskin oli pappissäädyn sihteeriksi melkein itse-
määrätty 1863 ja 186? wuoden waltiopäiwillä, jota wirkaa
hän toimitti aitoan erinomaisella taidolla. W. 1863 hän
nimitettiin kreikan kielen lehtoriksi Turun lukioon ja 186?
Mikkelin kirkkoherraksi; oli to. 1870-73 setä sitten uudestaan
1876—7? assessorina pomoon tuomiokapitulissa ja kutsut»
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Tim 1876 Helsingin kirkkoherraksi. Oltuansa wähän aikaa
Porwoon tuomiorowastina Hornborg to. 1878 tuli Por-
woon hiippakunnan piispaksi. Waltiopäiwillä 1872 ja 1877
ja kirkolliskokouksessa 1876 edusmieheksi walittuna, oli hän
w. 1882 pappissäädyssä itsemäärätty jäsenyyteen, wieläpä esi'
miehyyteenkin, kosk'ei muuta Piispaa saapunut waltiopäiwille.

Kirjallisuuden alalla eräs ruotsinkielinen Väitöskirja lap-
senkasteesta on hysywä todistus siitä sywästa ja perinpoh-
jaisesta opista, jota oli Hornborgilla. Hänen toimittamansa
matrikkelit otoat erinomaisen tarkkoja ja osoitawat, kuinka
totoin hän oli kirkon hallintoon perehtynyt. Paljon hyötyä
oli odotettu Hornborgin järjestyksen harrastuksesta ja wa-
listuneesta kannasta, mutta sairaus mursi fotoin aikaseen
hänen woimansa. Waltiopäiwillä hän 1877 fotoin lämpi-
mästi puolusti suomalaisten koulujen asiaa ja toaltooi muu-
tenkin suomenkielisten kansalaisten etua; 1872 ja 1877 hän
oli walituswaliotunnan puheenjohtaja, samoinpa hallituksen
määräyksestä 1879—80 wuoden suuren koulukomitean esi-
mies. Sairastettuansa kauan aikaa waipui hän 8 päiw.
Joulut. to. 1883 Porwoossa kuoleman uneen.

Edellämainitut miehet kutsuttiin pois piiiwän työstä, sit-
tenkuin fortea ikä tahi sairaus jo oliwat käyneet edellä kuole-
man enteinä. Mutta wielä kerran sai Suomen kirkko saman
wuoden kuluessa suruun pukeutua paimenensa kuoleman joh-
dosta, ja tällä kertaa murhesanoma tuli niin tuin ukkosen
isku pilwettömältä taiwaalta. Paraassa miehenijässä kuoli
Juhana Viktor Johnsson Outoalla 1? päiw. Syyskuuta
1884 sen jälteen kun toielä samana päiwänä oli monta
tuntia opettanut seurakuntalaisiaan. Hän oli näet wielä sil-
loin entisessä wirassaan, eikä edes ehtinyt tulla piispaksi toi*
hitytsi.

Johnsson oli syntynyt lisalmella 14 päito. Kesät. to.
1832, tuli ylioppilaaksi w. 1851, toimittiin papiksi to. 1854;
nimitettiin Kuhmoniemen kirkkoherraksi to. 1867 mutta tuli
jo seuraawana wuonna, ennen kuin mainittuun wirkaan oli
astunut, jumaluusopin lehtoriksi Kuopion lukioon. W. 1875
hän tuli luwan seurakunnan kirkkoherraksi, mutta 1876—82
oli hän sen lisäksi assessorina Porwoon tuomiokapitulissa.
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Waltiopäiwillä 1867, 1872, 1877 ja 1882 ja kirkolliskoko-
uksessa to. 1876 hän oli papiston edusmiehetsi walittu, ja
on tehokkaasti ottanut osaa siihen tärkeään ja raskaasen lain-
säätäjätyöhön, joka meillä näinä kahtena wuositymmenenä
on ollut suoritettawana. Waltiowaliokunnan jäsenenä hän
oli toimilla waltiopäiwillä, ja säätynsä keskusteluissa hänen
toafatoa ja pontewa sanansa aina wailutti paljon.

I. W. Johnsson.

Suomen kirkolla ei ole vuosisatoihin ollut yhtään piis-
paa, jota ei olisi suorittanut opinnäytteitä ensiksi filosofian
tiedekunnassa. Mutta niin yltympäri tunnetut oliwat Johns-son wainajan tornat ja monipuoliset tiedot, että hänet syystä
pidettiin itsemäarättynä jofo Porwoon tahi Kuopion piispaksi,
missä wirta waan ensin sattuisi tulemaan awonaisetsi. Ko-
miteoissa uutta raamatun suomennosta ja uutta katkismusta
warten hän oli jäsenenä, samoin suuressa koulukomiteassa
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to. 1879. Hänen laaja oppinsa ja harras kristillinen mieli
oli edellisissä yhtä tärkeä kuin jälkimmäisessä hänen koulun-
opettajana saawuttamansa kokemus ja wankla kansallinen
kanta. Pappina ja opettajana hän oli suurimmassa määrässä
saawuttanut sanankuulijainsa luottamuksen jarakkauden. Mitä
kauniimmat toiweet jäiwät täyttämättä, kun hän wähän aikaa
piispanuimityksensä jälkeen tuoli sydämen halwaulseen; Suo-
men kirkolla ei ole sellaisia miehiä monta kuin wainaja oli.

Monta muutakin uskollista palwelijaa on tirtto kadot-
tanut wiime touoben kuluessa. Emme woi useita, saati kaik-
kia tässä luetella; mainitkaamme toielä yhden esimerkiksi, esi-
kuwaksi niistä atouiSta, joita Suomen seurakunnat otoat tot-
tuneet rakastamaan.

Juhana Wilhelm Nybergh syntyi Uudessa Kaarle-
Pyyssä 29 päiw. Huhtik. w. 1817, tuli to. 1836 ylioppilaak-
si, toimittiin papiksi to. 1841, palweli sitten eri seurakunnissa
ja tuli kirkkoherraksi Pältaneesen to. 1869 ja Wähätyröön to.
1877. Wiime wuoden Marraskuun 7 päiw. hän waipui kuo-
leman uneen lähes 42-wuotisen waikutusajan jälkeen. Lyhyt
on siis kertomus hänen elämänsä waiheista, mutta siunattu
uuttera waikutus on ulkonaisen kuoren sisällä kätketty. Hän
astui saarnaajawirkaan sillä ajalla, jolloin herännäisyyden eli
pietismin nimellä uusi liike wirtasi läpi Suomen niemen,
herättäen mieliä siitä hengellisestä puutumistilasta, johon ne
lähinnä edellisinä »vuosikymmeninä oliwat joutuneet. Eläwä
kristillisyys raamatun ja Lutheruksen tunnustuksen perus-
tuksella oli herännäisyyden tunnussana. Nybergh liittäytyi
innolla tähän uskonsuuntaan ja oli pian sen etewimpiä saar-
naajia. Mutta pietismi ei ollut hänessä puolueasiana, se
oli hänestä raamatun totuuden ilmaus. Senpä kautta hän
woittitin sitä yksipuolisuutta, joka muutamissa kohden haittasi
heränneitä; wakawasti hänen kehityksensä edistyi totuuden
yhä tähdellisempään omistamiseen pyhästä raamatusta, ja
hän faarcutti sanankuulijansa luottamuksen ja rakkauden niin
kuin harwat sen owat tehneet. Niinpä tapahtui että hän
60 touotiaana ja oltuansa lähes 20 touotta erilläänsä virka-
toimista Pohjanmaalla sai omatta hakemuksetta melkein yk-
simielisen kutsumuksen Wähätyröön, jossa myös hänen elä-
mänsä toaelluS päättyi.
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Wuoden kuluessa poismenneitten pappein joukosta muis-
tettakoon myöskin rowasti Eerik August fontin, syn-
tynyt 180? Kemissä, ylioppilas 1825, ja touobeSta 1846
Laihian kirkkoherra, kuollut 15 päiwä Tammikuuta 1884;
lääninrowasti Mikko Aadolf Pelkonen, syut. 1825
Tuusniemellä talonpoikaisista wanhemmista, ylioppilas 1852,
nimitetty to. 1864 3mpi(al;ben kirkkoherraksi, kuollut 4 päiw.
Tammik. 1884; rowasti Juhana Bäclwall, font. 1817,
ylioppilas to. 1839, Oulun kirkkoherra wuodesta 1874 ja
rowasti; tunnettu siitä aikoinaan erittäin hywästä suomen-
noksesta, jonka teki Topeliuksen Luonnon kirjasta; kutsuttu
1877 wuoden waltiopäiwillä papiston edusmieheksi; kuollut
21 päito. louluk. 1883; sekä apulaispappi Lennart Alfons
Försten, syntynyt Kuopiossa 17 päiw. Syyskuuta 1857,
ylioppilas 1878, w. 1882 määrätty apulaispapiksi Helsinkiin,
jossa lyhyessä ajassa tuli yleisesti rakastetuksi intonsa ja
suurten luonnonlahjainsa tähden; kuollut Helsingissä 3 päiw.
Helmik. 1884. Näille ja muille uskollisille sielunpaimenille
sitä siunausta, jonka hartaalla toiminnalla o»at ansainneet;
lewätkööt rauhassa!

Suomen yliopisto kadotti loppupuolella wiime touotta
etewän tieteenharjoittajan, jonka nimeä on enimmiten pysy-
nyt suuremmalta yleisöltä salattuna, mutta jota täydessä
määrin ansaitsee tulla muistetuksi. Fredrik Julius Pe-
tersen syntyi Tuulosten kappelissa 4 päiw. Huhtik. 1820,
tuli w. 1845 filosofian kandidaatiksi, ja työskenteli sitten
koulunopettajana wuoteen 1870, jolloin kutsuttiin yliopistoon
rooman kielen prowessorinwirkaa hoitamaan. W. 1871 hän
tuli ylimääräiseksi prowessoriksi, josta wirasta kymmenen wuo-
den palweluksen perästä erosi. Innolla ja taidolla hän hoiti
wirkaansa, johon werrattomien tietojensa tähden oli ikäänkuin
luotu, mutta ulkopuolella tätä alaa hän ei käynyt. Niinkuin
hurskaat benediktinolaismunkit wiettiwät kaiken ikäänsä to-
muisten kirjojen ääressä, niinpä Petersen, maailman hyöri-
nästä huolimatta tutti kirjojaan yksinäisyydessä. Hän omisti
tietoja Latinan, Kreikan, Ruotsin ja Suomen kielissä, histo-
riassa ja muissakin tieteissä mintuin harwa muu Suomalainen,
mutta ainoastaan oppilaille ja neuwoa pyytäwille hän jakeli
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näistä runsaista aarteita; tiede oli itsessään hänen rakka-
utensa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran yleisen tutkijakun-
nan jäsenenä hän oli verrattomana apuna niiden tieteellis-
ten teosten, warsinkin sanakirjatöitten, tarkastamisessa, jotkaseura on wiime aikoina julkaissut. Petersenin kuoleman
jälkeen painetaan niitä suomen kielen rakennusta walasewia ko-
koelmia, jotka oli tehnyt waan ujoutensa tähden ei itse ju*
laissut. Hän kuoli Helsingissä 8 päiw. Joulut. 1884.

Samana päivänä kuin tämä on kirjapainoon lähetettäviä,
saapuu uutinen erään miehen kuolemasta, joka myöskin on kuu-
lunut ahkerain työntekijäin joukkoon, mutta jolle onnetar
harwoin myhäili. David Emanuel Daniel Europaeus
oli syntynyt Sawitaipaleella to. 1820 Joulukuun 1 päi-
wänä, tuli ylioppilaaksi to. 1844, eikä koskaan muuta
tutkintoa suorittanut, koska alusta asti koko innollansa an-
tautui suomalaisen äidinkielensä Viljelemiseen. Lönnrotin esi-
merkki tulistutti nuorukaisen mieltä, ja tämän suuren opetta-
jan neuwoja noudattaen hän 1845—48 teki runonkeräyksiä
Suomen ja Wenäjän Karjalassa, vieläpä Inkerissä ja Tve-
rin tienoillakin. Näillä matkoillaan hän sai pelastetuksi Ka-
levalan ihanimman helmen, kerätyksi mainion Kullerwo-ru-
noston ja hankki arwokkaimman osan niitä uusia runoaineita,
joista Kalewalan toinen laitos sai täydellisemmän sisällyksensä
ja muotonsa. Pieni Runoseppä nimisessä kirjasessaan,
jota ilmestyi w. 1847, hän antoi ensimmäisen selityksen mui-
naisrunojemme rakennuksesta; samaan aitaan hän oli Suometta-
ren perustamisessa osallisena. Kun Suomalaisessa Kirjalli-
suuden Seurassa 1850-luvun alussa oli päätetty saada ai-
kaan ruotsalais-suomalainen sanakirja, jossa suhteessa (£lm*
gren, Borg, Ahlqwist, Hannikainen ja Warelius otitoat
valmistuksia tehneet, uskottiin työn lopullinen toimitus @n*
ropaeutselle, ja hän pani siihen arwaamattoman paljon työtä,
Painettu 1852—53 tuo sanakirja oli aitoinaan ainoana
apuna niille, jotka ruotsalaisista kodeista tahi' kouluista lähte-neinä tahtoiwat suomalaista kirjallisuutta rikastuttaa, ja oli fen
ajan oloihin katsottuna erinomaisen taitavasti toimitettu.

Nämä ansiot oraat kyllin suuret säilyttämään Euro-
peutsen nimeä kansamme tirjallishistoriassa; näkyvätpä anas-
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taneen suurimman osan hänen henkisiä woimiansakin. Sen jäl-
keen hän parhaasta päästä antautui kieli- ja muinaistuttimuk-
feen, erittäinkin suomalais-ugrilaisten lukusanain Vertaamiseen,
mutta tuon tuosiatin sekaantui hämäriä waltiollis-yhteiskunnal»
lisiä tuumia ja haaweita tähän puhtaasti tieteelliseen ainee-
sen, eiwättä hänen tutkimustensa hedelmät päässeet kypsymään.
Hän oli myöskin M. 91. Castrenin kehotuksesta rumennut
tutkimaan paikkain nimejä sekä Suomessa että suomensukuis-
ten kansain aloilla Söenäjällä, mutta näistäkään tutkimuksista,
joita warten oli liroin paljon kokoelmia koonnut, ei mitään
walmista tullut. Säännötön ja rauhaton elämä hidastutti
sekin Europaeuksen työtä; hän eli niinkuin ilman lintu, huo-
mispäiwän tarpeita ajattelematta, ja puutetta, useinpa näl-
kää ja kurjuuttakin hän sen wuotsi sai kärsiä. Mutta mii»
meisiin saakka hehkui hänessä tulinen isänmaan ja tieteen rak-
kaus, ja terweytensä puolesta heikontuneenakin hän uskalsi jat-
kaa matkojansa, kunnes lewoton maailman roaeltaja wihdoin
sairaana sai Pietarin Ohtan sairashuoneesen, jossa kuoli
15 päiw. Lokat. 1884.

Wuoden kuluessa kuolleitten koulunopettajain joukossa
muistuu ensiksi mieleemme Ludwik Leonard Lauren. Hän
oli syntynyt Waasassa w. 1824, Toukok. 13 päiwänä, tuli
ylioppilaaksi 1841, tuli ro. 1851 ranskan kielen opettajaksi
Waasan lukioon ja on sen jälkeenPysynyt mainitun opiston opet-
tajana eri aineissa kuolemaansa asti, ollen kauan sen Vara-
rehtorina ja rehtorina. Kirjailijana hän on ollut tuotteliaampi
kuin kenties yksikään muu hänen aikalaisensa koulumies. Op-
pikirjoja mainitsematta hän on julmssut paljon kansan kirja-
sia, joita Kohtuuden Istäwät, Evankelinen seura, Kansauwa-
listus-seura, Wankeusyhdistys, Eläinsuojelusyhdistys y. m.,
jopa joskus Valtiokin on painattanut suomeksi ja ruotsiksi.
Kansanwalistus-seuran ensimmäinen Vihko: kuinka Suomen
kansa tuli lukutaitoon, on hänen tekemänsä ruotsinkielisessä
muodossansa. Sen ohessa on hän myös kirjoittanut kaunokirjalli-
suuden alalla ja kertonut ruotsiksi miellyttäwiä muistoja
koulusta ja yliopistosta. Viimeinen hänen ahkerasta
kynästään lähtenyt teos oli niin ikään ruotsinkieliset muistoon-
panot Waasan triwialiloulusta 1684
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ilmestyiwät roaSta hänen kuolemansa jälkeen. Hän kuoli
Vaasassa 7 paita. Toukok. 1884.

Waltion täysinpalwelleita »virkamiehiä on kuollut kaksi,
jotka aikoinaan owat istuneet korkeimmassa hallituksessa.
Frans Iwar (Sbelljeim syntyi 1804, Sammit. 18 päiwänä
tuli ylioppilaaksi Turussa 1819, läksi senaatin palwelukseen
1825 ja tuli w. 1858, oltuaan sillä wälin Suomen pankin tireh-
töörinä, senaatin talousosaston jäseneksi ja sen kamaritoimitun-
nan päälliköksi. Saatuansa w. 1867 eron wirastaan eli @bel=
heim kaukana julkisesta elämästä. Kustaa Fredrik Rot-
kirch syntyi SBiljbin Hartolassa 26 päiw. Maalisk. ro. 1815,
tuli ro. 1832 ylioppilaaksi, palweli Turun howioikeudessa, kun-
nes ro. 1854 kutsuttiin protokollasihteeriksi ja sittemmin esit-
telijäsihteeriksi senaatin oiteusosastoon. Oli 1862—68 senaa-
torina samassa osastossa ja tuli sen jälkeen Turun howioikeu-
den presidentiksi. Kiwutloisuus, jonka tähden wähää ennen oli
pyytänyt eron tetrastaan, laski hänet hautaan 26 päiw. Maa-
liskuuta 1884. Hänessä kadotti Suomi hienosti siwistyneen
miehen sekä tarkan ja tunnollisen tuomarin. Waltiopaiwillä
hän 1863 ja 1867 oli istunut ritaristossa ja aatelissa.

Wapaaherra Henrit August Wrede on toinen iäkäs
tuomari, joka wuoden kuluessa on lähtenyt Manan maille.
Syntyneenä Anjalassa 3 päiw. Toukot. ro. 1821 hän ro. 1839
tuli ylioppilaaksi, ja nimitettiin ro. 1860Kymin, nykyisen litin
tuomiokuntaan. Suurella innolla harrastaen julkista elämää
hän wuodesta 1867 asti on kaikilla waltiopaiwillä edustanut
sukuansa ritaristossa ja aatelissa, jota antoi hänelle erittäin
suurta luottamusta; hän tuli siis »valitsijamieheksi, lakiwalio-
tunnan jäseneksi ja puheenjohtajaksi, monta muuta tointa mai-
nitsematta. Hän on myöskin ollut eri komiteoissa jäsenenä
sekä tuomarina osoittanut kiitettäwää kykyä. Hän kuoli koti-
kartanossaan, Anjalan ahoniemellä 2? päiro. Lokak. 1884.

Muitakin tuomareita on kuoleman käsi temmannut maal-
lisista toimista pois. Laamanni Pietari Björklund syn-
tyi 1812, tuli ylioppilaaksi 1832, tuomariksi Korsholman poh-
joiseen tuomiokuntaan 1857 ja kuoli 30 p. Joulut. 1883.
Lowiisan pormestari Aadolf Juselius oli syntynyt w. 1814,
tuli ylioppilaaksi 1833, pormestariksi w. 1851, oli jäsenenä
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Tammikuun waliokunnassa 1862, ja 1863 wuoden porwaris-
säädyssä, ja tuoli 11 päiw. Heinäkuuta 1884. Helsingin raa-
timies Fredrik Leopold Clasen, syntynyt to. 1822 Ou-
lussa, tuli ylioppilaaksi to. 1842, maisteriksi to. 1847, lain-
opinkandidaattitsi 1852, ja nimitettiin Helsingin raatimichetsi
to. 1859; h«n kuoli 6 päiw. Maalisi. 1884. Kaikki kolme
cli hywästä tuomaritaidosta tunnetut ja muutenkin kunnioite-
tut säwyisän, rauhallisen luonteensa wuotsi.

Klaus Henrik Nyberg syntyi Lowiisan kaupungissa
20 päito. Syysk. w. 1799, meni nuorena köyhyytensä tähden
palwelukseen merimiehetsi, mutta kohosi pian laiwurilsi ja oli
omin neuwoin tiennyt panttia itselleen hywät matemaatilliset
ja tähtitieteelliset tiedot, joten to. 1823 saattoi Turussa suo-
rittaa ylioppilastutkinnonkin. Sitten hän rupesi maamittariksi,
jommoisena omalla kustannuksellaan tutki ehdotetun Saimaan
kanawan ensin aiottua suuntaa £elotaipateelta Lappeenrannan
länsipuolella Urp>,laan Säkkijärwen pitäjässä. W. 1836
hän uudestaan oli saman kanawan walmistustöitä toimitta-
massa, on saanut tehdä tähtitieteellisiä hawaintoja erinäisissä
paikoissa Suomenmaassa niiden maantieteellisen sijan tarkkaa
määräämistä warten. W. 1866 Nyberg tuli maamittaus-
ylihallituksen apulaiseksi ja to. 1877 hän otti eronsa, paltoel*
tuansa 53 touotta, joiden kuluessa ei hänellä koskaan ollut
wirkawapautta. Nyberg tuoli Helsingissä 9 päito. Lotat. 1884.

Wöhän myöhemmin kuoli mies, jota aikoinaan on ah-
kerasti ja taidolla työskennellyt toisellaisen uudenaikaisen tul*
luneuwolajin palwelutsessa. Kustaa Teodor gren
oli Ruotsissa syntynyt 1836, oli nuorena saanut mainetta
taidokkaana insinöörinä ja Uttiin Suomeen 1858 Hämeen-linnan- Helsingin rautatien rakentamistyöhön, meni to. 1861
tie- ja Vesiyhdistysten insinöörikuntaan ja on erinäisiä rau-
tatiewirkoja hoitanut, muun muaesa ollen Tampereen-Tu-
run rautatien rakentamistyön yli-insinöörin apulaisena. St*
wulloisenll hän to. 1881 erosi Mirastaan ja tuoli Helsingissä
27 päiw. Marraskuuta 1883. ,

Pitkäksi on käynyt luettelomme; vaillinainen se joka ta-
pauksessa on, sillä monta etevää miestä on kuollut, joiden
vaikutuksesta ei meillä satu olemaan riittävästi tietoa. Muu-
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tamat erinäisillä aloilla vaikuttaneet miehet saakoot wielä si-
jaa näillä lehdillä.

Tämän Kmoden Lokakuun 15 päito. kuoli Hauholla kuu-
luisa larhuntappaja Eeril Heinäkangas, synt. 1800, joka
jo 20-wuotiaana oli ampunut paljon petoja ja joka, ruvet-
tuansa marsinkin karhujen wainoomiseen, on 30 wuoden ku-
luessa muutaman peninkulman alalla kaatanut 73 karhua.
Tämän ohessa wainaja oli taitama maanviljelijä, kunnes van-
hana pääsi siitä toimesta, eläätsensä ainoastaan metsästäjänä ja
kalastajana. Toinen mies, joka on selin tullut metsästäjänä luu*
luksi oli Jaakko Juhana Maermontan, synt. 1796, luot.
lut 7 päito. Helmil. 1884. Hän oli oikeastaan kauppias, mutta
on tullut tunnetuksi niitten useitten oivallisten kirjojen tähden,
joissa selitti metsästystaidon salaisuuksia alkajoillc niin hyvin,
että hän Ruotsissakin oli pidetty etevimpänä kirjailijana
tällä alalla. W. 1813 Maermontan oli ensin tullut met-
sästäjäksi, mutta lähellä Turkua Jussilan kartanossa hän
vielä viimeiseen asti harrasti samaa rohkeata huvitusta.

Isänmaallinen taide on sekin saanut suruhuntua kantaa
tämän vuoden kuluessa; Bruno Wilhelm Bööl, tai-
dokas näyttelijä kuoli 10 päito. Joulut. 1883 Viipurissa.
Hän oli syntynyt Padasjoella 13 päito. Toukok. 1852, meni
suomalaisen teaatterin palvelukseen 1873, kävi ulkomailla
oppimatkalla ja suoritti kotiin tultuansa monta tehtävää erit-
täin hyvin. Monen muistossa lienevät hänen Akselinsa
Aksel ja Walborg nimisessä kappaleessa, sekä Mikko Vilkas-
tus, Hoppulainen, y. m. m. Toiveitten vielä täydellisem-
män kehityksen ehkäisi kuoleman armoton käsi.

Lopuksi mainitsemme vielä vainajien joukosta entiset
valtiopäivämiehet Matti lunnolan ja Tuomas Kuis-
man, apteekkari £). Björklundin sekä neiti Emmy Chy-
deniuksen, jotka molemmat viimemainitut jättivät varo-
jaan isänmaallisten yritysten hyväksi.

Levätkööt rauhassa isänmaan povessa kaikki, jotka us-
kollisesti ovat Suomea rakastaneet, sen kansaa palvelleet!
Mitä hyvää he saivat aikaan, se tulkoon muistetuksi ja tu-
leville polville esikuvaksi!

E. G. P.



Pöytäkirja,
tehty Kansanwalistus-seuran juhlakokouksessa

10:nä ja 11:sta kesäkuuta 1884.
Tiistain» 10:nn P:nä.

1 §

Puheenjohtaja awasi kokouksen seuraamilla sanoilla: Kunnioi-
tettllwat läsnä olijat. Kansanwalistus-seuran päätoimikunnan pu-
heenjohtajan estettynä ollen tänne saapumasta, olen minä Pyyn-
nöstä ottanut puheenjohtajan toimen pitääkseni. Saamme siis ryh-
tyä kokouksen »varsinaisiin toimiin piltittä puheitta, kosta niitä mi-
nun puoleltani jo on tarpeeksi ollut. Olen huomauttanut, että ma-
kaa herkeämätön luja työ Herrassa fe se tuo »valon semmoisen,
mikä wie kansan wllpauteen. Muuta en tiedä. Jospa tässäkinkäytäisiin fe ura!

Saan siis lausua taas tähän warsinlliseen kokoukseen kaikki seu-
ran jäsenet tertoetullettfi. Erittäin pyydän johtokunnan ja toto sen-
ran puolesta tuiki terwetulleiksi lausua ne muutamat, jotka kuulu-
mat saapuneen tänne merien takaa Heimolais-kansastamme, naapuri-
maastamme Wirosta. Pyydän sulkea näiden outojen ja samallaomaistemme suosiolliseen huomioon nämä keskustelut ja koko tämän
kokouksen.

Wieraiden puolesta ivastasi pastori Hurt suomeksi; hänen pu-
heensa tuutut jokseenkin näin:

Kunnioitettllwa juhlakokous ja kaikki läsnä olijat, rakkaat
weljeni! antakaat minun, Wirolaisen lausua, että suuresti olemme
kiitolliset. Minä terwehdin kaikkien Wirolaisten nimessä tässä oli-
joita, minä kiitän siitä, että meitä kaikkialla niin ystäwällisesti
ja suloisesti on otettu wastaan; sydämelliset »veljelliset kiitokseni!
Meitä olisi mieluusti tullut enemmän nyt on ainoastaan 11.
Jos juhla olisi ollut wiitkoa myöhemmin, olisi tullut joukottain.
Nyt on Helluntai meillä ja on monta hengellisissä ja koulun Mi-
roissa ja ne eiwät moi tulla. Myös ne terwehtiwät meren takaa
suloisesti. Meilläkin rakastetaan soittoa ja laulua Immin, ja on
hauska nähdä, miten seikat omat Suomessa ja me iloitsemme kai-
kista sangen. Maan se osanottaminen laulusta ja soitosta ei ollut
ainoa ja suurin kehotus, että tulimme tänne. Se kehotus on
wielä sywempi Wirolaiset ja Suomalaiset omat »veljeskansat.
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Teidän ilonne on meidän ilomme teidän surunne on meidän su-
rumme. Joka aste siwistys-ticllä Suomessa tuo meillekin hyötyä
ja herätystä ja me olemme tulleet tänne oppimaan tuulemalla ja
näkemällä ja me opimme paljon. Esimerkiksi nämä seminaarin
komeat rakennukset joissa me olemme! (Si meillä semmoista ole
wielä; antakoon Jumala ioaStebeg! Suomalaiset omat wanhcm-
pia wcljiä. Suomalaisen historian juoksu on ollut myötäisempi;
meillä on ollut waikeampi elää. Nyt olemme heränneet, kuitenkin
Snomalllisct otoat cnimmitcu kauemmin edistyneet ja me otan,me
osaa kaikista, mitä tapahtuu ja tahdomme nyt jutella totona, mitä
olemme nähneet ja kuulleet ja kuinka sydämellisesti meitä otettiin
magiaan. Kiitoksia sanoessa lausun, että siunatkoon Jumala Suo-
men maata ja kansaa ja tätä kuuuioitettawaa tausauwalistus-scu-
raa. Sydämellisiä kiitoksia weljetseni!

Sen perästä wielä, h:ra Grenzstein Tartosta toi seuralle
terwehdyksct Wiron wanhimmalta SBanent«ife=laulufeura[ta ja h:ra
Sommer Tallinnan Estonia-lanluscuralta ja pyysi läsnä-olijoita
tulemaan mainitun seuran laulujuhlaan, kun semmoinen taas toi-
meen pannaan, niinkuin jo tätä ennen kolme kertaa niitä Wirossa
on toimeen pantu.

Molemmat nämä puhujat puhuiwat Wiron kielellä; puheiden
sisällön suomeksi tulkitsi pastori Lönnroth.

Sitte pöytäkirjan kirjoittajaksi walitsi kokous puheenjohtajan
esityksestä ylioppilas Wial«n'in.

§ 2.
K. W. seuran sihteeri t:ri Granfelt luki seuran sääntöjen

lOmegjä §:ssä päätetyn ja määrätyn kertomuksen seuran wiime-tutuneesta kolmi-wuotisestci toimintotandesta, joka huilut näin:
Sen jälteen kuin seuran jäsenet kolme touotta sitten oliwat

täällä kokoontuneet juhlakokousta pitämässä, on seura yhä jattannt
tointansa eri aloittaan, edistäätsensä sille määrättyä tarkoitusta.
Seuran tärkein ja warsinainen tehtäwä on kirjallisuuden hankkimi-
nen ja leivittäminen, jonka tähden ensin annettakoon muutamia tie-
toja siitä, miten sen kustantajatoimi on tällä ajalla edistynyt. -•

Seuran warsinaisten «Toimitusten" lukumäärä oli kolme touotta
sitten 31, kuitti painetut feta suomeksi että ruotsiksi, ja nyt on wii-
meisen painosta ilmestyneen toimituswihon järjestysnumero 45.
©ett lisäksi on tällä ajalla toimitusten 25 numerolle molemmalla
kielellä painettu lisäwihto 11, joten senran toimitussorja aikakauden
kulnessll siis itse asiassa on lisääntynyt 15 numerolla eli 80:llä eri
wihtolla. Sen ohella on uudestaan painettu numerot 3, 26 ja 9.
Warsinaisten toimitustensa rinnalla on seura jatkanut kalenterinsa
ulosantamista, jonka ensimmäinen wuosikerta jo oli ilmestynyt en-
nen wiime juhlakokousta, ja nyt puheena olemana aitautena kolme
seuraawllll. Wielä enemmän laajentaaksensa seuran waitutusalaa
on wiime wuoden kuluessa aloitettu uusi sarja toimituksia yhteisellä
nimellä «Kansakirjasto, KansllnwlllistuZ.seuian toimittama". Se
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on samoin tuin Kalenterikin aiottu llnnettllwllksi, ainakin toistat
seksi, ainoastaan suomenkielisenä, ja on siihen kuuluwina Malmistu-
nut kaksi wihkoa. Lisäyksenä seuran kirjallisiin toimiin on wielä
ntaintttania sen nuottimihkot, joilla tosin etäpiiässä on tarkoitettu
softiwien hnokeahintaisten lautunuottten hankkiminen juhlaamme ai-
komille laulutunnille, mutta jotka sen ohessa muutenkin huokean
hintansa takia omat sopimat cinnettawiksi alfaroten laulutuntien la-
siin ja siten edistämään nuottien tuntemisen lewiämistä kansas-
tamme .

Seuran wiime juhlakokouksessa lausuttiin suotawatsi, että seu-
ran tustantlljlltoimi laajennettaisiin, ja jäi silloin Malitulle toimi-
kunnalle malta päättää, miten tämä toiwomus toteutettaisiin. Sen
johdosta on jo mainittu Kansakirjasto-niminen sarja aloitettu ja
olisi aikomus sitä jatkaa sen mukaan, miten warat myöntämät.
Gräs toinen ehdotus on myöskin toimikunnassa keskusteltu ja siitä
jossain wuosikertomutsessakm mainittu että muta seura kustan-
taisi oman äänenkannattajan, tumallisen sanomalehden. Ei ole
kuitenkaan uskallettu niin laajaan toimeen ryhtyä, ja on sitä senkin
tähden katsottu tarpeettomaksi, koska yksityinen toimi tällä alalla
nykyjään on jotenkin miltäs, eiwätkä seuran omat toimet wielä
Malttamattomasti omaa äänenkannattajaa toaabi.

Seuran tehtäwä kirjallisella alalla jää, Maikka rajoittuenkin
kirjojen ja kirjasien painattamisten, hymin laajaksi ja tärkeäksi.
Gmme tahdo Maittaa seuran tauotuista painattamaa arffimäärää
niin erinomaisen suureksi, päiuwastoin kyllä moni yksityinen kus-
tantaja saa aikaan enemmän ja täyttää pitempiä ilmoituspalstoja
uusilla teoksilla, kuin meidän seuramme Moi tuoda esiin. Mutta
seuran nauttima suuri kannatus, sen toimittamien kirjojen laaja
lukijakunta tekee fen toimet tärkeiksi. Ia sen tähden ei tämän seu-
ran somi ristissä käsin istua odottamassa mitä HYMänsä filte eri
haaralta ehkä painettaroaffi tarjottaisiin; sen täytyy itse pitää huolta
siitä, että i'e saa kirjoituksia taatuilta miehiltä ja että sopimia ai-
neita tulee sen kirjoituksissa ktiytellyiksi. Kilpapalkintojen määrää-
minen on nsein käytetty keino, jolla houkutellaan esiin kirjoituksia
määrätyistä aineista. Sellaisia on tnitenkin meidän seuramme ai-
noastaan pari kertaa koko elämänsä ajalta ottanut täytäntöön.
Useammin se on suoraan kääntynyt eri kirjoittnjain puoleen pyyn-
"nolla, että seuraa Marten MalmistaisiMat määrätyt ennen sowitut
kirjoitukset. Marojen Mähyys tekee Maiteuksia suurien palkintojen
tarjoamisessa ja meidän ahtaissa oloissamme, fun niin Mähän tp=
kenemiä kykyjä on kilpailuihin osaa ottamaan, semmoiset liian uiein
omat tuottaneet tuskin mitään hyötyä. Toinen tapa, jota meidän
oloissamme, joS liikenewiä Maroja olisi, kentiesi Möisi tuottaa yhtä
paljon ja enemmän hyötyä, jos sitä oikeassa paikassa käytettäisiin,
olisi runsaiden palkintojen tahi matkarahojenkin antaminen määrät-
tyä tutkimusta Marten, josta apurahan saaja olisi Melwollinen an-
tamaan kirjallisen, kansantajuisesti esitetyn kertomuksen. Meistä
ainakin tämmöinen tapa pitää huolta telmollisen kirjallisuuden syn-
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nyttämisesta ei olisi Kansanwalistus-seuralle sopimaton, jos se hy»
wallä aistilla käytetään. - Kansanwalistus-seuran tarkoitushan on
hywan tllnsantirjallisuuden synnyttäminen, waitka se waatisikin uh-
rauksia. Mutta myönnämme mielellämme, aina on tällaisissa asioissa
silmällä pidettäwä, mitä fäötettätoiSfä olemat »arat todella myöntä-
mät ja mitä eiwät.

Tärkeä jo seuran tarkoitukseen nähden ja sen toimeentulon elä-
män ehto on sen wälittämä kirjain lewittämistoimi. Siitä, miten
seuran tässä kohden on onnistunut täyttää tef)tätoänfä_, antaa touo=
sittain maksettujen jäsenmaksujen lukumäärä jonkunmoisen käsityksen.
Wuosijäjemä on senraan tuntunut fen alusta alkaen lukien 1 ro.
4,838, 2 ro. 5,222, 3 to. 4,261, 4 to. 8,648, 5 to. 3,344, 6 to. 3,958,
7 w. 4,103, 8 w. 4,357, 9 to. 5,006. - Tämäu lisäksi tulee toietä
seuran Mäkinaiset jäsenet ja ne asiamiehet, jotka ilmaiseksi saawatseuran kirjoja, joten leivitettyjen seuran toimitusten lukumäärä kui-
tenkin on melkoisen suurempi, kuin mitä äsken mainitut numerot
osoittamat. Wiime Muosiua etenkin sen jälteen tuin seura rupesi
utoSantamaan oman kalenterin, on kuitenkin seurau »välittämä lir-
janlewitys paljon laajentunut, ja annetaan toielä sen suhteen muu-
tamat numerot. to. 1879 myytiin kirjoja yli sen määrän, mitä jä-
senmaksuilla maksettiin, Smsta 1,618: 78, 1880 kirjoja ja kalentereja
4,925: 40, 1881 samoin: 6,376: 52, - 1883:
10,774: 18 ja tänä muonita toukokuun loppuun asti: 7,687: 02.
S. W. seuran kirjain lewittämistoimi, jota on riippumaton jäsenmak-
suista, siis on toiime wuosina kaswanut yhä tärkeämmäksi ja suuriosa sekä seuran wailntutsesta ulospäin että sen taloudellisesta toi-
meentulosta on siitä riippuma.

Ennen wiime juhlakokousta oli seuralla asiamiehiä yksinomai-
sesti Suomessa. ©illoin lausuttiin toitoomuffena, että niitä hankit-taisiin suomalaisten kesken ulkopuolellakin Suomenmaan rajoja ja
on sen johdosta myöskin kutsuttu asiamies jokaiseen seurakuntaan
Inkerissä, ja on sen lisäksi toimikunnan onnistunut saada muuta-
mia asiamiehiä myöskin suomalaisten kesken Norjassa ja Ameri-
kassa, joista nseat mireästi ja suurella menestyksellä tekemät työtäseuran toimittaman kirjallisuuden lewittämisetsi kansalaistensa kesken.

Monipuolisemmin waikuttaatsensa seuran tarkoituksen hywäksi
otoat sen jäsenet paikoin yhtyneet haaraosastoiksi. SBiime juhlako-
kouksen jälkeen omat haaraosastot lisääntyneet toimella, joista yksi
on Amerikassa, ja on siis osastojen lukumäärä tätä nykyä kaittilllln
kymmenen. Näistä osllstoista owat kahdeksan kaupungeissa ja taksimaaseuduilla. Tässä kokouksessa ehdoteltu näitä koskewa keskus-
telu toiwottawasti on olewa hywästä artooSta selwittämään haara-osastolllitotsen yhteydessä olemia seikkoja sekä käytännölliseltä että
periaatteelliselta kannalta.

Muutamat seuran waikutuswälikappaleet jossakin määrin edel-
lyttämät osllstolllitotsen. Missä osastoja on olemassa, ne pitäwät
huolen kansantajuisten luentojen pitämisestä, kansakirjastojen ja lu=
nsalien perustamisesta ja hoidosta, perustamat ja tannattawat
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laulu- ja soittokuntia, panemat toimeen kansanjuhlia ynnä sellaista.Tosin kaikkea täta woidaan saada aikaan ilmankin seuran haara-osastoja, mutta missä näitä on, omat ne erityisen toimeliaisuutensakautta tällä alalla olleet sangen hyödyllisiä.
Myöskin pääscurcm puolesta edistääkseusä äsken mainitulta

tarkoitusperiä, on seuran toimikunta ryhtynyt muutamiin toimiin.
Pienellä wuotuisclla raha-awulla on se kannattanut ylioppilaitten
pitämiä kansantajuista luentoja ja miime wuonna fen lisäksi pidet-
tiin sen nimessä erityinen kansantajuinen luentosarja, joka oli saa-murtanut paljon suosiota; kansakirjastojen perustamista helpot-
taaksensll taas on seuran kalenterissa ollut kirjaluettelo tilaajain
käytettäwaksi ja on myöskin seuran sihteerin kautta useita kansakir-
jastoja toimitettu maaseuduille. Jaatisen rahastosta myönnetyn
atoun kautta on seura seu lisäksi ollut tilaisuudessa puolesta hin-
nasta tarjota kirjojaan kansakirjastoille ja niiden kanssa yhtäwer-
faifilfe laitoksille, jota etua myöskin näinä rouofina usein on käy-
tetty. Sen ohella on myöskin joku määrä seuran kirjoja annettu
aiwan ilmaiseksi. Tässä kokouksessa esitettäwä kansakirjastoja ja
kirjain lewittämistä koskewa keskustelimme toiwottawasti on wa-laisewa, miten ehkä wielä woidaan laajentaa seuran waikutus tä-
hän suuntaan. Kansanjuhlia sellaisina ei seuran päatoimikunta
ole pannut toimeen, mutta tässä kokouksessa aiottu sitä toskewa
keskustelu toiwottawasti on selwittäwä, mitä seura siinä kohden
ehkä woi tehdä ja miten käwisi Malttaminen epäkohtia, jotka kan-
sanjuhlissa, niinkuin ne enimmiten omat järjestetyt, usein ilmesty-
mät ja woiwat tehdä mitattomaksi niiden kautta toiwotun siwistä-
män waikututsen. Wihdoin laulu- ja soitto-innon elähyttamistä
kansassamme tarkoitti toimikunnan ennen wiime juhlakokousta te-
kemä päätös kokoukseemme yhdistää laulu- ja soittojuhla. Luulemme
wieläkin, että toimikunta silloin teksi oikean wälikappaleen hywän
tarkoituksen faamuttamifeffi. Hedelmät eimät tosin heti ilmesty kyl-
mön jälkeen, mutta oraista moi laihoa toiwoa. Wiime juhlaamme
ei mielä saapunut muuta kuin yksi lanlukunta Iywäskylän ulko-
puolelta ja yksi soittokunta erityisestä tilauksesta. Nyt omat tähän
juhlaan saapuneet ja itsensä ilmoittaneet 6 laulu- ja 6 soittokuntaaja monta setä laulu- että soittokuntaa on, jotta eiwät wielä ole
uskaltaneet tässä tilaisuudessa esiintyä, mutta jotka walmistelewat
osanottoa johonkin tulemaan juhlaan. M »viisikymmentä laulu- ja
soittokuntaa maamme eri tienoilla omat wastaanottaneet kutsumuk-sen osanottoon tähän juhlaan.

Kertomuksessa, sellaisessa kuin tämä on, joka koskee seuran mai=
kutusta useamman rouoben kuluessa, ja josta laitti tärkeät asiat jo
ennen omat julkaistut w''llsitertomusten tantta, ei liene tarkoituk-
sen mukaista kauan miipiju ytsityis-kohdissci, joista seuran jäsenet
omat olleet tilaisuudessa j> ennen saada tietoa. Täydellisyyden
muoffi kuitenkin täytyy ainakin mainita muutamia ennen tunnettuja
asioita. Sitä emme ole woineet mälttää kertomuksemme edellisessäosassa ja woimme sen tehdä wielä wähemmän nyt, tnn siirrymme
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seuran taloudellisiin asioihin. Kuluneella kolmiwuotisella ajan-
jaksolla on seura nostanut talollisen ja Maltiopäimämiehen Heikki
laatiswllinlljan sille testamentatut 10,000 markkaa ja samoin ho-
wioikeuden-notario (S. Holmin sen hywäksi Määräämät 2000 mark-
kaa. Molempain pääoma on jätetty koskematta, joten yksistään
korot käytetään seuran tarpeisin. Samoin un seura wiime waltio-
päiwista alkaen nauttinut Längmanin rahastosta 1500 markan
suuruisen apurahan. Nämä apurahat oroat olleet seuran asioissa terwe-
tullnt lisäys ja helpottaneet sen erilaisten tehtawien suorittamisen;
tehneet seuralle mahdolliseksi sen kustantajaliikteen laajentamisen,
samaan aikaan kuin laulujuhlien »valmistukset myöskin raskautti-
roat seuran kuluukiarwiota.!

Seuran kalenterin ensimmäisessä rouofiterraSfa oli tilastollinen
katsaus seuran tuloihin ja menoihin sen ens. Miitenä waitutus-
wuonna. Samallllista tilastoa aiotaan roielä antaa seuraamista-
kin wuosista ja annetaan se painoon jossain tulemassa lalenteriu
wuositeiiassll. Tahdon nyt waan mainita siitä kustannukset seuran
juhlakokouksista. Niiden johdosta on seuralla kaikkiaan ollut me-
noja lähes 2000:een markkaan, josta pian 1400 mkkaa nuottien pai-
nattamisesta ja loput tiertokirjetten painosta ja lähettämisestä,
nuottikirjoituksesta ja diploomeista ja kilftapalkinnoißta tähän juh-
laan. Mitä nuoteista on suoritettu kuitenkin osaksi on tullut ta-
kaisin myydyistä kappaleista ja on arwattu, etta jos painokset top»
puun myydään, seuran tappio siitä ei tule olemaan suuri.mitä muihin menoihin tulee, ei ne tosin samalla tatuoin palaa ta-
kaisin, mutta seuran tarkoitukseen nähden woi toiwoa, että siihen
käytetyt rahat eimät ole kadotetut.

Lopuksi on luopuman toimikunnan mieleinen welwollisuus lnusua
seuralle kiitoksensa siitä luottamuksesta, jota sille yhä on osoitettu,
ja hymästä tahdosta, jolla sen toiwomnksiin kaikkialla on mastattu
ja joka niin suuressa määrin on huojentanut sen työtä. Sopusoin-
tuisesta yhteiswllitutuksestll seuran toimikunnan ja seuran jäsenten
Malilla riippuu toimiemme menestys. Pysyköön semmoinen suhdeeteentinpätn toimikunnan jäsenten Maihdellessa, silloin Moidaan toi-
Moa, että hywä ja ppfproä työ tehdään isänmaallemme siunaukseksi.

.§B.
Puheenjohtaja kehotti läsnä olemia haaraosastojen jäseniä tai

edusmiehiä lukemaan kertomuksensa, jos jollakin on kertomus tähän
tilaisuuteen Malmistettu. Tämän johdosta Turun haaraosastonesimies t:ri lahnson luki kertomuksen mainitun haaraosaston toi-
mista wiime kuluneina B:na muotena.

8 4.
Puheenjohtaja kehotti kokousta malitsemaan palkintotuomarit

KllnsllnMlllistus-seuran juhlakokouksenkanssa yhdistetyn laulu»ja soit-tojuhlan soitto-ja laulu-esitelmiä Marten. Sihteeri ilmoitti, että pää»
toimikuntll ei Moinut ryhtyä mihinkään toimeen palkintotuomarien
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walitsemisen suhteen, koska se riippui siitä, mitä laulun ja soiton
tuntijoita Ickylään tulisi. Msityisesti oli neuwoteltn I:lylän juhla-
toimikunnan kanssa ja arweltn sopiwimmnksi, että palkintotuoma-
rit nyt walittaisiin. Sopiwaksi lukumääräksi sihteeri arweli roiifi.
Etupäässä olisi muistettawnt niiden laulutuntien johtajat, jotta ei-
wät ottaisi osaa kilpailuun nim. ylioppilasten lauluknnnan johtaja
h:ra Hannikainen ja Seminaarin laulukunnan johtaja T:ri Hag-
fors, sitten Ickylässä asuwa soiton tuutija lehtori Kiljander. Sitten
koska kokouksella toiefä oli se erityinen onni, että »veljeskansamme
Virolaisten jonkostä oli saapunut tunnettu laulun-säweltäjä toh-
tori Hermann, niin pupuja arroeli, että warmaan kaikki olisiwat
kiitolliset, jos hän tahtoisi ottaa osaa paltintotnomarein toimiin.
Wiidenneksi sihteeri ehdoitti neiti 2tpuger'in. Sihteeri näin oli eh-
dottanut 5, mutta myönsi, että ehta olisi syytä walita loiela
useampia.

Pastori Lönnroth myös kannatti T:ri Hermann'ia.
T:ri Hermann kiitti hänelle osoitetusta kuumasta, ja lupasi

ottaa palkinto-tuomarin toimen wastaan, maitta hän ei muka niin
juuri saweltäjä olluttaan.

Puheenjohtaja kysyi tahtoiko jotu ehdotella jotakin munta
ehkä useampia, tai olisiko wiisi-lukuinen palkinto-tuomaristo toisin
koottawa kuin äsken oli ehdotettu.

Pllst. Schonemlln'in mielestä epboitetut oliwat pptoin sopiwat.
Rowasti Stenroth arweli, että jos pidetään yhteisenä sekä

laulun että soiton arwostelijat, niin olisi syytä walita kaksi jäsentä
lisään, siis 7-lukuinen paltintotuomaristo.

Talollinen Kylmälä yhdistyi edelliseen puhujaan.
T:ri Jahnsson ehdotteli, että ne jotka 7°lutuißta patfinto=

tnoinaristoa tahtoiwat, mainitsisiwnt, teitä he ehdoittelisiwat lisään.
Sitten paremmin woisi asiasta päättää.

Jatketussa keskutelussa wielä ehdotettiin Neiti S. Kajanus,
neiti M. Sllopeug, neiti M. K. slberg, taloll. S. Kontola, maisteri
O. Ticcander, tirehtööri L. Häniälainen ja tantt. 31. H. Surina, mutta
»vihdoin sowittiiu niin, että ne wiisi, joita sihteeri oli ehdottanut, ko-
kouksen puolesta malttiin, sekä »valtuutettiin nämä wiisi itse täy-
dentämään liituansa »valitsemalla itselleen taksi lisäjäsentä, ja tulisi
uäiden seitsemän yhdessä arwostella setä laulua että soittoa ja mää»
rätä cmncttawllt tilpapalfinnot.

8 5.

Päätettiin atlamatsioonilla ottaa teskusteltnwaksi ensimmäinen
erotelluista kysymyksistä: Eikö olisi syytä feuraatoaa laulu-
juhlaa warten walita erityinen toimikunta?

Seuran sihteeri lausui: Laulujuhla waatii suuria etuwalmis-
tuksill. Ia nuottikllpplllten walinta ja nuottien painatus waatii miet-
timistä ja asiantuntijain myötäwaikutusta. Kutsumuskirjeiden lä-
hettäminen, tietojen hankkiminen woimassa olemista laulu- ja soit-
totunnista, joille sopii kutsumuksin lähettää ja kirjewaihto kaikkien
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näiden seurojen kanssa Maatii erityistä huolenpitoa. Osan tästä
työstä on nyt toimittanut kansanmalistus-seuran sihteeri, osaksiseuran toimikunnan pyynnöstä muutamat asian harrastajat.
Juhlan toimeenpaneminen taas on ollut Iywäskylässä wali-
tun toimikunnan tchtäwä, jonka ehdotukset kuitenkin muutamissa
kohden owllt olleet Kansanwalistus-seuran toimikunnan tarkastuksen
alaiset. Koska minulla seuran sihteerinä on ollut Marsin tärkeä osa
tuossa Malmistustyossä, olen tornin tullut huomanneeksi ne hanka-
luudet, jotta tällaista järjestystä seuraamat. Nuottien Malinia on
tärkeä asia ja siinä kansan mielipiteet ja aisti ornat malttamattomasti
huomioon otettaMllt. Olisi suotawa, että itse laulajitta tai laulun-
johtajilla olisi jananmuoroa, kelle ne toimet uskottaisiin. Dptä hymi»
tuin täällä Malilaan toimikunta seuran muita asioita Marten, Mot-
taisin! maitta myöskin Maliotunta huolta pitämään juhlan MalmiZ-
tuksista. Tawllllinen toimit, joka on walittu aiwan toisia asioita
silmällä pitäen, ei, jos ei aiwan sattumalta, ole tähän sopima. Sit-
ten tulee lisäksi, että tällaisissa toimissa, olkoot ne kuinka yksinker-
taista laatua pptoänfä, moi hymiu pian erehtyä se, jolla ei ole soi-
tannollista tietoa, mufiffiaistia ollenkaan. Ia ainakin nykyiseltä
sihteeriltä, joka laulujuhlia täällä Mirkansa puolesta on puuhaillut,
puuttuu täydeldellisesti kaikki ne omaisuudet, jotta laulujuhlien toi-
meenpanijalla tulisi olla, puuttuu täydellisesti kaikkea soitannollista
aistia. Pitäisi niin asettaa asiat, ett'ei hänelle tule mitään teetättää,
jota Möisi olla jostain tärkeydestä ja jolla hän tietämättömyytensä
kautta Möisi asian pilata. ©n sitä sano metäytätseni pois toimesta,
jota sitä seuraa, mutta huomautan Maan, että asiat omat asetettamat
sille kannalle, että pitäisi olla seuran Maltuuttcnnat asiantuntijat
päättämässä; kyllä minä sitten käskyläisenä olen Malmis työhön.

Itse juhlatilaisuuden malmistustoimet omat luonnollisesti seu
paikkakunnan tehtämä, jossa juhla pidetään. Siis tämän kaupungin
asukkaiden, jos tahtomat mielä terran yhdessä S. W. S:n juhlako-
kouksen kanssa Mastaanottllll laulu ja soittojuhlan sitä seuraamme
puuhiileen ja Mcistutsineeu. Sillä kuitenkin ei seuraa, että täällä
asumat etemät laulun ja soitonjohtajat olisimat Melmolliset toimia
johtajina myöskin juhlassamme, jonka toimen ne nyt hymäntahtoi-
sesti ja seuran toimit. pyynnöstä omat toimittaneet. Olisi sopima,
että täällä Marta Masten päätettäisiin, ketä pyytää johtajiksi tule-massa juhlassa ja kenenkä Mallassa olisi toista pyytää, jos se, jonka
puoleen kokous kääntyy, olisi estetty, tahi ei Möisi ottaa Mustaan
tarjottua tointa.

Maist. Granit: Katsoen siihen suureen iestämään, joka on
kllikellaisten juhlain toimeen panemisessa, pidän sen äimän kohtuut-
tomana, että yhdeltä mieheltä Maaditaan niin paljon puuhaa ja
MaiMcia ja yhdyn sentähden täydelleen sihteerin ehdotukseen.

Pasi. Päimärinta: Mitä asian soitannolliseen puoleen tulee,
hymäksyn alman sihteerin ehdoitusta, että laulu- ja soittokunnatitse faifimat Mailta. Mutta kansanmalistus-seuran laulu- ja soit-
tojuhlat eimät ole ainoastaan esteetillifiä nautintoja soitannollista
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laatua, toaan ne kappaleet, jotkll täällä toimitetaan omat myös ole=
mat isänmaallista kansallista laatua ja waitta kyllä on syytä luot-
taa laulajien mielen laatuun, katson, ettei kansanwaliZtus-seuran
toimikunta moi luopua melrooHifuubegtaan ja oikeudestaan tässä
suhteessa jotakin määrätä. Sentähden toimikunnan sihteerin ei pi-
täisi olla ainoastaan nöyrän palwelijan, maan toimikunnan myös pi-
täisi ottaa osaa näiden kappalten määräämisessä.

Puheenjohtaja: Seuran säännöt eimät myönnä muutakuin
korkeintaan, mitä pagt. Päiwärinta on ehdotellut. Päätoimikunnan
huolena on kaikkien niiden tulojen ja menojen malmominen, joihin
seura ryhtyy; myös kaiken sen walwominen, joka laulu- ja soitto-
juhlia koskee. Warsin laajalle ci pidä mennä sillä puheenjohtajana
täytyy minun wastustaa, missä sääntöjä ei seurata.

Rowasti Stenroth'in mielestä esitykseen seuraamaa laulujuh-
laa marten maitta erityinen toimikunta ei sopinut wastata muuten
tuin myöntämällä. Waan jos t:ri Granfelt oli jotakin sääntöjä
toagtaan ehdottanut, niin sitä ei woisi puolustaa. Mutta woisi
menetellä siten, että kokous asettaisi toimikunnan, joka päätoimikun-
nan alle alistuisi, fe puhujan mielestä ei pitäisi olla sääntöjä
wastaau.

Puheenjohtaja: piimäistä toimikuntaa ei moi asettaa
muutakuin päätoimikuntll Helsingissä, jolle seura on uskonut kaikki
asiat ja harrastukset. Tämä nykyinen juhlatoimikunta on walittu
aiwan yksityisesti päätoimikunnan toimesta.

T:ri Granfelt: En tarkoittanut mitään sääntöjen rikkomista,
maan asian ajattelin samalla tawoin kuin rowasti Stenroth sen on
esittänyt. Toimikunta wastaa kaikista senran toimista, mutta lau-
lujuhlan toimittaminen ott erityinen haara, joka waatii erityisiä
tietoja ja erityistä harjoitusta, jota tawallisella toimikunnalla ei
ole; ja minä en tiedä, että se olisi enemmän sääntöjen rikkomista,
jos tässä kokouksessa »valittaisiin tuollainen aputoimikunta, joka ot-
taisi huolekseen laulujuhlan järjestämisen, kuin jos semmoinen toi-
mikunta maittaan wllisinaisen toimikunnan kehotuksesta esim. seu-
ran jäsenistä Iywäskylan kaupungista. Minusta erotus ei ole mi-
kään sääntöihin katsoen. Mutta tämä muutos olisi asialle hywäksi.

Puheenjohtaja: Toista on, mitä toimikunta yksityisesti yk-
sityisille toimeksi antaa, toista, jos juhlakokouksessa Malilaan juh-
latoimikunta.

T:ri lahnson tämän kysymyksen johdosta kannatti sitä mieli-
pidettä, että ei walita minkäänlaista toimikuntaa, jolle päättämä
malta annettaisiin. Mutta seura nyt on laajentanut toimensa toi-seen suuntaan kuin ennen ja rumennut harrastamaan laulu* ja
soittojuhlan pitämistä. Jotta tämä kysymys walwottaisiin, pitäisi,
malittaeSfa nuttu toimikuntaa, siihen walita yksi jäsen, jolla olisi
kykyä tätä puolta harrastamaan ja olla seuran toimikunnalle apu-
na, kääntyen tarpeen Maatiessä myös eri lauluseurojen ja muiden
puoleen, jotka woiwat tarpeellisia tietoja antaa. Muuta muutosta
ei puhuja pitänyt tarpeellisena.
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Leht. Högman: karmitaan asian ymmäitäwäisiä Hentilöitä,
jotka ymmärtäwät järjestää laulu- ja soittojuhlan. Mutta sen suh-
teen, miten ne omat saatawat, on sihteerin ehdotus epäkäytännölli-
nen. Parempi on, että toimikunta Helsingissa on määräämässä.
Toimikunta on tullut jotenkin tietämään, missä paikoin maassa on
harrastuksia olemassa tämän asian hywätsi, missä laulu- ja soitto-
tuntia on syntynyt. - Nykyisellä toimikunnalla on kaikki ominai-
suudet, että siitä tulee sopiwa toimikunta laulujuhlan järjestämi-
seksi. Tarwittllwan Maitokunnan sitten toimikunta toalitfee; jos se
tässä kokouksessa tvalittaisiin, itse Maalikin olisi hankala ja waikea.

Maist. Cantell'in mielestä Sihteerin ehdotus ei ollut sääntö-
jen rikkomista. „6:nessa §:ssä sanotaan: Toimikunta asettaa itse
työjärjestyksensä, pitää huolta painettawien teosten tarkastamisesta
ja wlllwoo rahaston holtoa, sekä määrää sihteerin palkan ja muut
tarpeelliset palkkiot. Muuta ci ole sanottu. JOmegfä §:gfä, jossa
puhutaan, miten asioita juhlakokouksessa käsitellään, on 3:na koh-
tana: Päätoimitunnan tekemät ehdotukset seuran wastaisesta toi-
mesta, ynnä sen toimen suunnitteleminen".Siis en moi ymmärtää, että se on sääntöjen rikkomista. Muu-
ten pyydän yhdistyä edelliseen puhujaan, kosta Kansantualistus-
seuian tehtäwa on marsin toisellainen tuin laulu- ja soittojuhlan
aikaansaaminen."

Puheenjohtaja: Päätoimikuntataan ei saa ehdotella organi-
satiooni-kysymytsiä.

Pust. Päiwärinta: «tuntuu siltä, tuin säännöt tulisiwat
rikotuiksi, jos maittaan semmoinen toimikunta, kuin puheena on ol-
lut. Muuten yhdyn T:ri lahnsson'in esitykseen. Jos sihteerin pi-
tää toimittaa asiat niinkuin tähänkin asti, niinkuin sihteerin ehdo-tuksen mutaan täwisi niin itse asiassa mitään muutosta ei tu-
lisikaan. Jos sitä Mastoin toimikunnassa on yksi jäsen, jota asiat
toimittaa, niin toto tämä rastas kuorma jää pois sihteerin nis-
koilta. Sopimaksi puhuja myös katsoi, että eri laulukunnat saisi-wat lausua mielipiteensä tässä asiassa, joka tapahtuisi siten, että
ehdolle pllnisiwllt jonkun Helsingin asutkaan; heidän ehdotuksensajäisi päätoimitunnan hywätsyttäwätsi.

Leht. Högman. Msi semmoinen jäsen olkoon hänellä kuinka
paljon taitoa ja kykyä hywänsä ei moi suuria toimittaa niin-
kuin on huomattu maan tartoitaan erityinen waliokunta, jos
tahdotaan, että jotakin onnistunutta tulee. Ia se weisi Kansanwa-
liStuS=feuraa harhateille, jos »valitessa pidettäisiin silmällä jonkun
jäsenen sopiwaisuutta johonkin erityiseen haaraan. Waan pitää
Malitll Hentilöitä, jotta omat tytencwiä sen suuntaa kokonaisuudes-saan johtamaan. Siis pitää waliokunta maitta, mutta se pitää jät-
tää tearfinaifen toimikunnan tehtäwätsi.

Tni Jahnsson: Edelliset puhujat nätywät pitämän laulu- ja
soittojuhlaa sangen »vähäpätöisenä, niin ett'ei sen »vuoksi tarwitseerityistä jäsentä walita. Minä puolestani luulen, että se Maituttaa
äärettömästi. Toiseksi näyttämät arireletoan, että se henkilö, jota
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ymmärtää soitantoa, samalla ei ole kykeneMa muuhun, hän siis ei
saata ottaa osaa laisinkaan muihin toimiin. Se toimikunta, jota
ehdottelewat on kotonaan käytännöllistä laatua ja turhaa on, että
wuosikokoutsessa rumetaan siihen määräämään jäseniä; se jätettä-
köön pälltoimitumilln haltuun. Pääasia on, että toimikunnassa on
mies, jolla on kokemusta kaikissa niissä haaroissa, jotta kuulumat
seuran toimialaan.

Tuomari Castren: koska T:ri Granfelt'in ehdotns puheenjoh-
tajan mielestä sisältää rikkomisen sääntöjä Mastaan, niin minä katson
paraaksi, että ennenkuin jatketaan keskustelua, on kokouksen päätet-
tämä, onko se rikos sääntöjä Mastaan Mai ei.

NoMasti Stenroth tahtoi panna Mcistalausecn edellistä eh-dotusta Mastaan; yhdistyi lehtori tzögman'iin, että tahtonut jyr-
kästi puolustaa sitä, että kokous kysymyksessä oleman Malio- tai
toimikunnan Malitsisi, Maan sen saisi tehdä päätoimitunta Helsin-
gissä, siihen tapaan kuin leht. Högman esitti.

Maist. Cantell luki sen johdosta, mitä eräs puhuja oli lau-
sunut kysymyksessä olemasta asiasta, että tutkittaisiin olisiko se lain
rikkomista eli ei, I:sen §m seuran sääntöjä: „kllnsllnwllliztus-seuran
tarkoituksena on hyödyllisen, kansantajuisen ja helppohintaisen kir-
jallisuuden toimittaminen ja tämänkaltaisen kirjallisuuden lemittä-
minen kansaan, ynnä tiedonhalun herättäminen muillakin sopimilla
teineillä." Tässä ei mainita ensinkään laulu- ja soittojuhlan toi-
meenpanemista; kun seura un tämmöisiin toimiin ryhtynyt, niin se
on laroentanut toimensa pii sen, mitä säännöt määräämät seuran
teljtämäffi, ja jos tällaiset ylimääräiset toimet järjestetään taivalla
tai toisella, niin se ei muka Moinut olla sääntöjen rikkomista.

T:ri Polen'in mielestä l:nen § ei Moinut tulla kysymykseen,
sitä Mastoin oli lOmen An 3:S kohta nouoatettama, jossa puhutaanseuran Mastaisesta toimesta ja sen toimen suunnittelemisesta. „Was-
taisill toimia" on laulu- ja soittojuhlat; ehdotuksen niiden järjestä-
misestä on sihteeri tuonut esiin; ehdotus siis ei ollut laiton.
Pnhuja puolestaan armeli, ett'ei kokouksen pitänyt päättää „sitä
eitä tätä", Maan antaa päätoimikunnallc täyden Mallan, Malila
Maliotnntll, jolla on toimena Malmistaa laulu- ja soittojuhla.

Lehtori Högman pyysi puheenmnoroa siitä syystä, että eräs
puljuja oli sanonut hänen paneman Mähän armoa laulu- ja soitto-
juhlille. Niin ei ollut asian laita, mutta puhuja katsoi asian me-
nestymiselle edulliseksi järjestää ne siten, tuin hän äsken oli ehdo-
tellut. ©fjbottelemanfa toimikunnan tehtäwä olisi aiwan käytän-
nöllistä laatua. Juhlatoimikunnan asia olisi walwoa, että laulu-
ja soittojuhlat MllituttllMat kansallisten pyrintöjemme elpymiseksi ja
Mllhmistumiseksi. Lausui fen toimomul' ', että päätoimitunta Hel-singissä itse Malitsee juhlatoimikunnan.

Pastori Päimärinta huomautti, että kaikki puhujat oliwat
luopuneet siitä ehdotuksesta, joka p:johtajan mielestä soti sääntöjä
Mastaan ja, että tarpeetonta siis oli puhua sääntöjen rikkomisesta.
Epäkäytännöllisintll, mitä olla taitaa, oli puhujan mielestä Leht.
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tzögman'in ehdotus muta, että käännyttäisiin eri laulu» ja soit-
tokuntien puoleen. Jokseenkin yleinen mielipide näkyi oleman, että
päätoimikuntll itse itselleen roalttfee aputoimitunnan. Asiat, jotka
oliwat riidassa oli: »valitaanko erityinen jäsen päätoimikuntaan,
wai walitseeko toimikunta ilman erityistä jäsentä aputoimitunnan?

Maist, Soini kysyi, koska laillisuudesta oli syntynyt epäilyk-
siä, oliko kysymystä julkaistu helmikuun kuluessa. Jos niin oli,
et puhujan mielestä mitään laittomuutta ehdotettu, maan oli lasi-
tettäwä asia, että tämmöisessä kokouksessa moi muutoksia tehdä.
Koska kuitenkin puheenjohtaja oli asian toisin käsittänyt, yhtyi pu-
huja pastori Päiwärinnan esitykseen.

Puheenjohtaja: Tämä ei koske sääntöjen muutosta, maan
sitä mitä se koskee, moi kyllä siksi tulla, jos joku sitä toiwoo, mutta
roielä ei ole sitä ollut.

Maist. Lylyn mielestä oli turhaa puhua laillisuudesta ja
laittomuudesta, turhaa nostaa kysymys, walitaanko toimikunta, jota
aina tulisi pysymään. Keskusteltawaksi esitetty kysymys oli ainoas-
taan: walitaanko seuraamaa laulujuhlaa järjestämään toimikunta,
ja se ei pitäisi olla sääntöjä ivastaan. Puhujan mielestä laulu- ja
soittokunnilla pitäisi olla siinä puheen wuoroa, siten saataisiin mai-
nittuun toimikuntaan yksi jäsen, toisena olisi seuran sihteeri, kolmas
olisi kokouksessa walittawa.

T:ri Jahnsson lisäsi wielä, että warsinkin kun seura on ru=
wennut nuotti-wihkoja ja soitannollista kirjallisuutta leivittämään
oli johtokunnassa erittäin tarpeellinen yksi jäsen, joka siinä suh-
teessa osaisi nentvojll antaa.

Lehtori Högman lausui pust. Päiwärinnan lausunnon joh-
dosta, että hänen sanojaan oli määrin käsitetty, hän oli nimittäin
ehdottanut juuri sitä samaa kuin paSt. Päiwärinta. Laulu- ja
soittokunnista hän oli maininnut maan yhteydessä sen kanssa, että
hän katsoi nykyisen päätoimitunnan niin aiwan sopiwaksi walitse-
maan tlliwittawan maliotunnan j. n. e. koska sen johdolla jo on
yksi laulujuhla jäljestetty.

Puheenjohtaja: ©i ole tohtori Granfeltin ehdotusta kanna-
tettu, se woidlllln siis jättää. Meillä sillä tawoin tulisi olemaan
kaksi ehdotusta nimittäin: toinen on tämä: laulu» ja soittojuhlan jär-
jestämistä marten pidettäisiin silmällä päätoimikuntaa walitessa
Helsingissä, että siihen tulee tähän toimeen tytenemä jäsen, jota
päätoimitunnan muiden harrastettawain asiain terä, erittäin huo-
lekseen ottaisi laulu- ja soittojuhlan asettamista, toinen ehdotus:
tämä juhlakokous lausuu pöytäkirjaan toiwomuksen siitä, että pää»
toimikuntll toalitftfi tarpeellisen määrän apumiehiä itselleen laulu-
ja soittojuhlia warten. Hywätsyykö kokous tämän ehdotusten mää»

räyksen?
T:ri lahnson'in mielestä ei pitänyt puhua maan laulu- ja

soittojuhlista maan myös kirjallisuuden lewittamisestä tässä suun-nassa. Toiseksi: toinen ehdotus ei ollut niin muodostettama, että
kokous lausuu toiwomuksen, maan oikeuttaa päätoimilunnan, jos
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taiwitsee malitsemaan sellaisia, jotta apuna woiwat olla. Silla jos
ehdotus ensimmäisessä muodossa pidettäisiin, kuuluisi siltä, kuinseura ei luottaisi toimikuntaan.

Pasi. Päiwärinnan mielestä, koska toimikunta jo ennes-
tään on oikeutettu aputoimikuntaa itselleen »valitsemaan, oli pa-
rempi, että toiwomus lausuttaisiin, ja enemmän pointerattaifiin,
että laulutunnille myös jonkunmoista sananwaltaa annettaisiin.

Puheenjohtaja: Siis: lausuu toiroomuksensa, että päätoimi-
kunta harrastaa laulua ja soittoa niinkuin tähänkin asti, ja awuk-
feen walitsce waliotunnan laulu- ja soittojuhlaa Marten.

Leht. Högman puolusti sitä muodostusta kuin puheenjohtaja
äsken teki.

Samoin row. ©t euro tf).
Puheenjohtaja: Tämän asian Muokst Malilaan päätoimikun-

taan yksi siihen erittäin sopimaksi katsottu jäsen. Toinen ehdotus: Ei
walitll päätoimikuntlllln tähän asiaan katsoen, ivaan pöytäkirjaan
lausutaan toiwomuksena, että päätoimitunta harrastaa laulua ja
soittoa niinkuin tähänkin asti ja walitsee, missä niin tarpeelliseksi
näkee, tätä Marten apua.

Pllst. Päimärinta: „Msi mielipide on jäänyt pois, jonka
ensiksi lausum ja sittemmin maisteri Lyly, että laulukunnat myös
sllisiMllt ottaa osaa tämän toimikunnan Malitsemiseen, tai lausua,
mitkä ne mielestään tahtoistwat siihen". Laulukunnat koottaisiin
nyt ja lausuisiwllt, ketkä tatsoisiwat sopimiksi.

Rom. Stenroth lausui, että Walistus-seura on kokoontunut
ja Mlllistus-seuraa täällä ratkaisee.

Käsiä nostamalla äänestettiin.
Puheenjohtaja luki äänet ja, hm jälkimmäisen ehdotuksenpuolella oli noin 50 ääntä 6:tta Mustaan, lausui hän jälkimmäisen

ehdotuksen kokouksen päätökseksi. „Kyllä se meni".

Sitten leht. Högman laulutuntien osanoton suhteen maaliin
katsoi parhaaksi, että tekisimät ehdotuksensa suorastaan päätoimi-
kunnalle Helsingissä.

Seuraama puhuja ehdotti, että laulajat ja soittajat jonakin
juhlapllimänä kokoontuisimat ja ilmoittaisimat mielipiteensä.

Tähän yhtyi pagt. Päimärinta setä leht. Högman: että
nimittäin laulu- ja soittokunnat jossakin muualla kokoontuisimat ja
sitten ilmoittaisimat päätöksensä.

Päätökseksi tuli, että laulu- ja soittokunnat seuraamassa ko-
kouksessa sllisiMllt ehdotella, ketä he esittelemät Maliotuntaan.

Sitten ehdotteli T:ri lahnson, että seuraamana aamuna ko-
koonnuttaisiin jo k:lo 9, loska tiistai päiwa „oli kulunut tämmöi-
siin tyhjiin puheisin", mutta sitä wastusti leht. Hellgrsn, huomaut-
taen, että juhlaprogrammiapiti tarloin seurata. Useat eiwät woisi
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saada tietää muutoksesta, ja toiseksi, jos seuraawana väiwänä aita
täytettäisiin paremmin, woitaisiin ennättää jokseenkin paljon.

Päätettiin kokoontua keskiwiitto aamuna k:lo 10.
Kesliwiiklona ll:Sto p;n'å.

-§l-
Puheenjohtaja awast kokouksen „kosta atadeeminen neljän-

nez jo oli kulunut ja aika oli täpärältä", ja luki seuraawan Lau-
lu- ja soittokunnilta tulleen kirjoituksen.

Puheenjohtaja: Nouwa E. Stenius Kuopiosta.
Kirjuri: P. Kemiläinen Kuopiosta.
Ehdottajat: Soittokuntien puolesta: S. Konkola Jämsästä,

N. Sitoen Toijalasta, Ernst Lindroth ja Kalle Helenius Tam-
pereelta.

Laulutuntien puolesta: Rouwa E. Stenius Kuopiosta, Fr.Lundelin Tampereelta ja N. Huopanen Mäntyharjusta.
Ehdokkaiksi komiteaan ensitulewcin laulujuhlaa walmista-

maan ehdotetaan: Tirehtöri R. Raitin, Tirehtori R. Cajanus, Ti-
reetori L. hämäläinen, Kanttori 2. N, Achte, Tohtori K. Berg-
bom, Kapellimest. A. Leander, Maisteri I. P. Hannikainen.

Soittokuntain johtajat toiwowat:
1) Että laitti soittokappaleet painettaisiin edeltäkäsin, samalla

tatualla kuin taututappaleetlitt, että niitä woist saada kaikki soitto-
kunnat helpommin: ja että niitä soittokappaleita painettaisiin niin
paljon, että riittäisi kaikkiin tilaisuuksiin ja jaettaisiin niin aikaisin
luin mahdollista, ainakin touotta ennen juhlaa.

2) Että jos soittokuntain johtaja ei osaisi suomea, niin toa=
littaisiin hänelle tulkki.

Lllulukuntllin johtajat toiwowat:
1) Että wastll tulisi laulu-kilpailu tapahtumaan sisällä eikä

ulkona.
2) Ettei painettaisi lauluwihtoihin muita lauluja tutu niitä,

joita aiotaan juhlassa esittää. Siten tulisiwat laulut paremmin
harjoitetuiksi eitä menisi aitaa turhaan semmoisien laulujen har-
oittamiseen joita ei juhlassa lauletakaan.

§2.

Wahän aitaa kestäneen keskustelun perästä, mitä kysymys
teskusteltawaksi otettaisiin, päätti kokous keskustelun alaiseksi ottaa
toinen esitetyistä kysymyksistä: Miten tooito at haaraosastot
paraiten edistää seurau tarkoitusta?

T:ri Jahnsson lausui: Oli aluksi aiottu haaraosastllja pää-
tllimitunnan tahdon toimeenpanijoiksi maaseuduilla. Useat osastot
otoat kuitenkin omatakeisemmasti toiminneet ja olisi sen wuotsi suo-
tatoaa, että säännöt myöntäisiwät heille toimia omihin oloihinsa so-
weltuwasti omatakeisemmasti, kuitenkin leivittämällä seuran kirjoja
ja tekemällä seuralle tiliä toimistaan.
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Mllist. Cantell: Se ehdotus, jonka edellinen puhuja teki, ei
woi tässä nyt tulla päätetyksi, koska sitä et ole toatmigtettu seuran
sääntöjen 11 pykälän mukaan, eikä helmikuulla mitään ehdotusta
sääntöjen muuttamiseksi päätoimikunnan kautta ole ilmoitettu. Siis
kaikki ehdotukset siihen suuntaan jäämät maan tulewaisuuden toi-
toeiffi, jotta semmoisenaan oroat warteen otettawat, mutta eiwat
nyt woi tulla lopullisen ratkaisun alaisiksi: Jos siis tahdomme jo-
takin selwille saada, niin olisi asiasta enemmän keskusteltamci sii-
hen tapaan: miten haaraosastot paraiten moiwat täyttää sitä tar-
koitusta, jota warten he oroat perustetut.

Kokemus olisi paras osmiitta, mutta sitä ehkä totelä on liian
wähän. Toisia tohtia kuitenkin on, joista melkein kaikki haara-
osastot omat tulleet htsimielisiksi, ja semmoiset toimet sopisi ilmaista
haaraosastoille sopimiksi. Semmoisia oroat esim. kansankirjastojen
ja lukusalien perustaminen, kansantajuisten luentojen pitäminenj
ja ylipäänsä owllt hywin seuilln tarkoituksen mukaiset semmoiset toi,
met, joiden kautta tiedonhalua herätetään kansassa. Nämä asia-
waatiwat Maroja; samalla olisi saataMa selmille, millä lamalla ne
Marat olisiwat fiantittaroat. Ia siinä sopisi tai juuri haaraosasto-
jen saada Maroja siten, että pannaan toimeen semmoiset kansanhu-
Mit, jotta olifiroat ikäänkuin mallina siitä, millaiset kansanhumienpitäisi olla. Alempana on siitä kysymys esitetty keskusteltaMalsi.
Tämän asian ratkaisu jäisi haaraosastojen mietittämätst. Kan-
sanjuhlissa pitäisi Mälttää antaa niille sellaista luonnetta, mitä
kansamme toisinaan on saanut niissä nähdä, ja „siten jäisi
4:nen keskustelukysymyksen mastans käytännössä haaraosastojen
toimeksi."

Tohtori lahnson: „Wiimeisen esityksen johdosta Mähän was-
tllMäitteeksi". „Meidän keskustelu-alamme supistuisi komin pienek-
si, jos ei muuta saisi keskustella tuin ne asiat, joista nyt saapäättää. Mdestoista pykälä ei estä keskustelua sääut. muuttami-
sesta. Onhan syytä ilmoittaa päätoimitunnalle, mitä täällä toiwo-
taan. Tämmöinen armelu mielestäni on ihan Määrä ja itse kysy-
mys myöskään ei Maatinut semmoista Mustausta, johonka edellinen
puhuja ryhtyi. Sillä ei ole kysymys, mitta omat ne alat, joissa haa-
raosastot woiwat toimia, Maan miten, ja siihen minä olen »vas-
tannut. Soisin että haaraosastot itsenäisesti pääsisimät Vaikutta-
maan ja sitä Marten tokoelisimat itsellensä rahawarojakin."

Puheenjohtaja. Oikeus kyllä on ehdotella ja suunnitella
uudestaan Maikka mitä, Maikka koko kansllnMlllistus-seuiaa, kunä
hau Maan ei tahdota pauna päätös toimeen.

Mllist. Cantell: „Puheenjohtlljll jo osaksi lausui, mitä minsaaioin sanoa. Se ensimmäinen sana miten on samaa kuin millä
keinoin. B:nen ja 9:nen §:n sanain muodostus on Mallan Määrä
koska jo käytäntö on osoittanut, etfeitoät mittaan haaraosastot ole
suunnittaneet toimensa sen mutaan. Itse asiassa laitti haaraollsta
tot owat hankkineet omat rahastot ja sen mutaan toimineet". Sen
tähden puhuja pääasiassa Yhtyi totit. lahnson'in ehdotukseen, ja toi-
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too, että seuran nyt «alittamalle toimikunnalle lausuttaisiin toiwo-
muksena, että se ensi juhlakokouksessa esittäisi ehdotuksen sääntöjen
muuttamiseksi jo Kuitattuun suuntaan.

P. johtaja kysyi tämän johdosta kokoukselta: Tuleeko haara-
osastoille antaa semmoinen onicitakeinen waikutus, etta niille anne-
taan myös omat rahastot?

T.ri lahnson: Haaraosastojen waikutus on lawennettawa ei
ainoastaan rahastojen suhteen, toaan yleensä.

Puheenjohtaja kysyi: „§:t 8 )a 9 kansanwalistus-scuransäännöissä, olisiwatko lawennettllwat siihen suuntaan, että haarao-
sastot wastedes asetettaisiin itsenäisemmälle kannalle, jotta niille
tulisi omatllkeisempi ja laweampi waikutus mahdolliseksi, kuin minta
säännöt nykyisessä muodossaan niille suowat? Johon kokous was°
tast myöntämällä.

§3.
Sitten otettiin kestusteltawaksi 3:s kysymys: Woiko seura

tehokkaammin kuin tähän asti edistää kansankirjasto-
jen perustamista ja kirjallisuuden leruiämistä?

Maist. Gummerus esitti asian jokseenkin seuraawilla sa-
noilla: Olen ajatellut tätä asiaa. Maalainen kaipaa tilaisuutta
tyydyttääkseen sitä henkistä nälkää, mitä sillä usein woi olla.
On nähty, että kunnissa yksityinen henkilö woi erittäin paljon wai-
turtaa, silloin kun hän itse sydämessään harrastaa kirjallisuutta.
Semmoisissa kunnissa on kirjallisuus mennyt suuressa määrässä
eteenpäin, mutta, missä semmoista henkilöä ei ole, siinä riutuu kir-
jallisuus, henkisyys, jota kumminkin on kansassa olemassa. Siis
tilaisuutta tämän janon, tämän nälän tyydyttämiseen! Millä tantoin
tätä tilaisuutta woi kansalle saada? Siihen antaa oswiittaa se tapa,
jolla tanfantoaligtug=fettia kirjoja tentittää asiamiesten kautta.
Mutta fe ei tyydytä. Pitäisi, joka kuntaan saada erityinen kir-
jakauppa. Meillä on kirjakauppa, joka laajentaa toimensa sa-massa määrässä kuin kustantajatoimi. Mutta kustantaja on
usein myös kirjakauppias, ja walwoo omaa etuaan, myy etusijassa
omia kirjojaan ja jättää muiden omat. On nähty, että on Vis-
kattu nurkkaan kirjoja, jotka eiwät ole kirjakauppiaan mieleisiä.
Asiain näin ollen olisi saatawa muutos talla kohdalla, mutta siihen
suuntaan, että saataisiin kirjakauppa jota kuntaan. Joka kunnassa
on miehiä, jotka harraswwat kirjallisuutta, ja ensi sijaan siinä suh-
teessa kokemuksesta asetan kansakoulunopettajat, sitten myös Pappeja
ja yksityisiä henkilöitä. Eiköhän olisi mahdollista, että nämä ottai-
siwat yllä pitääkseen kirjakauppaa maaseuduilla. Siihen menisi
hywin wähan aikaa ja lisänä esim. tanfatoutunopettajain niukoille
palkoille woist olla, jos heidän kukkaroonsa joutuisi se prowisiooni,
mitä kirjakauppiaille muuten tulee. Mutta missä yhteydessä tämä
olisi kllnsanwlllistus-seuillnkanssa? Kansanwalistus-seura woi edis-
tää asiaa ainakin kehottamalla tämmöisen kirjakaupan pitämiseen.
Kustantlljllyhtiö ei tähän wui ryhtyä, koska sen säännöt kieltawät
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uskomasta kirjoja niille, jotka eiwät ole kustantajayhtiön palwe-
lutsessa. Mutta asia on nytzsuunnittelemalla suunnitettu ja pyy-
dän, että saapumilla olewat jäsenet sitä huomioonsa ottaisiMat, jotta
siitä tuleMaisuudcssa jotakin walmistuist.

PastoriWartiainen lausui, että edellisen puhujan esitys hänen
mielestään olisi hywä, mutta siitä woisi syntyä suuria Maarojakin,
koska siten helposti tulisi uusioppista kirjallisuutta kansaan ja uusi
oppi lewiäist helposti niinkuin tulowalkea maahan. Jos olisi ta»
keita siitä, että kirjakauppa tulisi semmoisissa käsissä pysymään,
jotka eiroät tämmöistä oppia leivittäisi, niin puhujan mielestä esi-
tys olisi morfin hywä. Mutta onko takeita siitä. Esim. papistolle
uskottuna färoifi laatuun. Mutta yksi sopiwa keino olisi letoittää
kirjallisuutta tolportöörein kautta. Niin tekee 2utlj. Ewant. seura
ja Kansllnwlllistus-seuill woisi tehdä samoin.

Talollinen Kontola kertoi, että heidän pitäjässään Jäm-
sässä kirjakauppa oli ollut olemassa jo useampia wuosia. Se
on Imurin kannattanut eitä fen kautta mitään uusia oppia lewin-
nyt, maan päin mastoin isänmaallisia pyrintöjä. Puhujan mie-
lestä kirjakauppa oli aiwan paikallaan, missä se maan kannatti,
sekä huomautti hän fen ohessa, että oli olemassa sensuuri, jota kai-
keti pitää huolen siitä, ettei sopimattomia kirjoja ollenkaan saakaan
lewittää.

Maisteri Lönnbohm: Wallassäätyläiset eiwät kansankirjas-
toista lainaa, siitä syystä, että nämä kirjastot enimmiten omat hy-
min huonolla kannalla, enemmän tieteellistä kirjallisuutta ei niissäole ollenkaan. Kirjastojen pitäisi olla paljon etewämmällä kan-
nalla kuin lukijat, ja jos niin olisi, niin mannaan seurakunnan st-wistyneet tulisiwat kirjoja lainaamaan ja niinkuin onkin hei-
dän welwollisuutensa kirjastoa suosimaan ja kirjoja ostettaissa
olemaan awullisina. Pitäisi koettaa uusia armollisia kirjoja kirjas-
toihin saada, ja sitä warten olisi laitettawat painetut luettelot,
jotta jaettaisiin seurakunnissa. Jos olisi koko maata Marten suu-
rempi luettelo, olisi helppo siihen merkitä, mitä paikkakunnan^kir-
jastossa löytyy, mitä puuttuu. Kirjan kustantajat fotoin usein

panemat lyhykäisiä armoSteluja kirjojen sisällöstä luetteloihinsa; sem-
moiset pitäisi olla liitettynä niihinkin luetteloihin, joita puhuja
mainitsi. Kirjasto sen ohessa pitäisi perustaa jota kylään, niin-
tuin muutamissa paikoissa jo on. Wielä olisi edullista, että kir-
jastojen johtokuntiin koetettaisiin tilaisuuden mukaan jäseniksi saada
myös naista. Sillä tatuoin he olisiwat enemmän tilaisuudessa Mlli-
tuttamaan naisiin ja saamaan niitä kirjastojen ystäwiksi. Edelleen
olisi suoiawa, että kirjastojen hoitajat esim. kansakoulunoppilaille
tarjoelisiwllt heidän luparajalle lähtiessään kirjoja lainaksi ja aset-
telisiwat ja llntllisiwllt kirjat käteen. Se olisi fotoin tehotai kcmo
Mllikuttamlllln nuorisoon. WaliZtus-seuran toimesta olisi semmoiset
kirjaluettelot laitettawat ja sen ohessa ohjeita ja osoituksia kirjas-
tojen hoidosta, joissa kansanwalistus-stuian hymätsymät mielipiteet
tässä asiassa olisiwat esiin tuodut.
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Maisteri Gummerus'eu mielestä lolportöörii omat warsii,
»vaaralliset, kosta ne usein lemittämät huonoa kirjallisuutta, jota ei
ok minkään arwoista esim. arffitoeijuja p. sellaista, jolla ainoas-
taan pilaamat kansan maun ja tajun.

Tohtori polett pyysi pnheenwuoroa, kosta oli lausuttu sanoja,
jotka hanen mielestäni! eiwät Kllnsllnmlllistus-seuralle sowcllu. Wa-
lolla ja »vapaudella Dit oma siweelliueu ohje. Nyt on olemassa
isällinen hallitus, jota kyllä huolen pitää ulkomailta tulleista ja
omassa maassa ilmestymistä kirjoista ja sanomalehdistä; ikäänkuin
lusikalla syöttää maitoa lapsilleen, sen unikaan kuin se muka tarwitsee,
mutta ei pitäisi Kausauwalistus-seurau antaa sijaa sensuuria rakas-
tamille mielipiteille. Puhujau mielestä myös kirjastoja piti saada
joka kuntaan ja asetettuina kansakoulun yhteyteen, niinkuin ennen
on ollut pnhe, ja että kansakoulunopettajat oliftoat niiden hoitajat.
Wnioja kansankirjastot myös tarwiisewat ja kansa mielellään niitä
antaisi, knn sille selittäisi, mitä tarkoittamat hymiit kirjat; josta
asiasta pitäisi luentoja pitää seurakunnissa. Waroja kansasta saa-
taisiin monella tumalla. Moni talonpoika mannaan uhraa jo-
takin seka luonnossa että rahassa, kuu tuntee asian tjprotjpbeu.
Suomen kansa on aina ollut altis antamaan kouluille ja simistys-
tarpeisin. Kunnan hallitus sitten woisi toerottaa muutamilla pen-
nillä joka henkilön ja perustaa kassa. Sitten wiinaweroista jokn
osa »voitaisiin käyttää kirjastojen perustamiseksi. „Kun siten ensin
saadaan jota seurakuntaa!! kirjasto, niin kyllä se siitä sitten täs-
mää, niinkuin sienien kaswcm Suomen pelloissa". Muita kinoja
puhuja ei rntoenuut luettelemaan, onhan niitä hymässä asiassa
monta ja niitä kyllä ilmestyy useampia, tun terran alkuun päästään.

Tohtori Jahnsson'!,! mielestä keskustein oli joutua aineesta
syrjään. Kysymys oli: Moiko seura tehokkaammin kuin tähän asti
edistää kansakirjastojen perustamista; siis: mitä seura tähän suun-
taan moi tehdä siihen lisäten, mitä se on tähän asti tehnyt. Sen
suhteen ainoa käytännöllinen toimi muta oli se, josta maist. Löuu-
bohm huomautti. Seura on ansiollisesti maikuttcmut tähän suun-
taan ja onpa ottanut kirjojakin »valitakseen, kun on rahoja lähe-
tetty, ja on koettanut niitä helpolla hinnalla toimittaa. On myös
kalenterissa ilmoitettu Masta tulleet kirjat, jotta on muutkin kuiu
ne, jotta suoraan omat seuran puoleen kääntyneet, woineet saada
siitä ohjetta. Pitäisi siis, niinkuin maist. Lönnbohm oli ehdot-
tanut leivittää luetteloja eri wihkoiua luutiin. Tällaisiin ivihkui-
hin sopisi panna »viittauksia niiden kirjain armosta ja laadusta,
jotka ensimmäisinä olisimat hankittciwat kirjastoihin. Kirjastojen
hoito on nykyjään ylipäänsä huonolla kannalla. Monta on pe-
rustettu, mutta ne omat huonosti hoidettuina. Vi ole huomattu
sitä, että jos ei yhä lisätä uusia kirjoja, niin kirjasto menettää
wiehättäwäisyytcnsä. Jos seura möisi siihen suuntaan »vaikuttaa,
etta ottaisi tiedon niistä kirjastoista, joita se on ennen alkuun
pannut ja pitää silmillä, että ne hoidetaan hywin, niin sen puljuja
luuli sangen hyödylliseksi. Ehdotus, että kaikkiin kuntiin perus-
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tettaisiin kirjakaupat on ulkopuolella seuran marsinaista toimi-
alaa. Sillä jota tietää kuinka äärettömän suuren kirjanpidon kus-
tantajatoimi wlllltii, huomaa, ett'ei seura tooi rumeta yhteyteen
monen sadan miehen kanssa. Haaraosastot woisiwat paremmin
tässä suunnassa waikuttaa.

Maisteri Heino lausui sen johdosta, mitä wiimeista edellinen
puhuja oli! toimonut, että Kausanwalistus-seura täyttäisi MiinaMe-
röja, että hänen mielestään ei ollut seuran arwon mukaista siteu
lewittää siwistystä.

Leht. §e 11 g éit sanoi T:ri soléit'in ehdutnksen johdosta, että
olisi Ijtrtimt wähän asian mukaista, jos kuuta rnpeisi weroittamaan
yksityistä kirjastoa Marten, se olisi paras keino tehdä kirjastoa toi»
hlltuksi. Parempi olisi koota wapaachtoisesti rahoja.

T:ri Pol Iksi puljuja loukkasi mieltään siitä, mitä tunna*
»eroista ehdottelin: Se on lapsellista puhetta hylätä niitä' rahoja,
joita wiinawero tnottaa, niinkauan kuin waltio ylläpitää tuiman
polttamisen, Marsinkin tun niitä jo ennestään on käytetty kansakou-
lujen awuksi ja kirjastoiksi kaupnugeissa. Toista on jos kansa
hämittää kaikki roäfetoät juomat. Sen suhteen mitä edellinen
puhuja sauoi weroittllmisesta, niin Meroitetaauhan kunnissa mo-
nesta muustatiu asiasta ja luulen, ett'ei ne muutamat pennit,
jotta kirjastoon menisiwät roimaa synnytä. Moni tahtoisi wielä
elää ilman mitään mcroa maksamatta. Mutta se on malistuksen
puutetta. Siwistynyt ihminen maksaa mielellään, litit hän tietää,
että hänellä järjestetyssä waltiossa on sijansa.

Mllist. Heino ei sanonut rupeamansa tutkimaan, mikä on
lapsellista, mitä miehellistä. Mutta hän ja sunri joukko kansassa
wastnsti kysymyksessä olewaa ehdotusta. Mtyi siihen mitä (el)t.
Hellgren oli toeroittamifegta sanonut. „Kun tuloja waaditaan
toaatimalta ja pakotuksesta, niin se turmelee asian; kun »vapaus
saa Mallita, saadaan enemmän".

Kauppias Wessman yhtyi edellisiin puhujiin: että Kansan-toaligtug=feurau pitäisi toimittaa luetteloja ja niihin liittää ar-
mostcluja kirjain sisällöstä. Mitä tulee kansan kirjastojen perus-
tamiseen, niin ci fhtä puhujan mielestä woinut päättää sinne eikä
tänne. Se olisi muka kansassa itsessä löytywä tarwes, joka maatii
niiden syntymisen. Jos kirjastoja perustetaan ja kansa ei niitä
käytä, ei kirjastolla ole mitään artooa. Uhteisiä Meroituksia pu-
huja Mllstusti. Ne, jotka johonkuhun paikkakuntaan rupeamat kir-
jastoa puuhaamaan, kyllä siihen Maroja keksimät. Wiiuawerojen

käyttäminen olisi sopimaton, „si!lä niihin yhtyy kirous ja se ei ole
siunaukseksi".

Opettaja Koskinen yhtyi tohtori lahnson'iin, mutta nmstusti
ankarasti, että wiinaweroja täytettäisiin, sillä ne owat Meren hin-
ta, syntirahoja ei ole siitä siunausta.

Talollinen Konkola oli samaa mieltä tuin edelliset puhujat.
Puheenjohtaja luetteli, että oli keskustelussa ehdoteltu: ettäseura sopimilla keinoilla lewittäisi tirja-ilmoitutsia, arMosteluja
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uusista kirjoista, huolen pitäisi kirjaluetteloista, joissa olisi hywiä
arroogteluja kirjoista sekä silmäily niibeu sisältöön; sitten, ettäseura ottaisi tarkemmiu auttaakseen eutisieu kirjastojen hoitajia
ynnä huolen pitäisi, että watawammalle kannalle saataisiin jo ole-
mat kirjastot; roielä, että seura koettaisi auttaa kirjastojen perus-
tamista; on myös erotettu, että seura ottaisi edistääkseen kirja-
kauppojen syntymistä maaseuduilla; sitten, että seuran toimesta lä-
hetettäisiin kolportoörejä, ja ehkä wielä muutamia muitakin et>
botttffta".

Maist. Cantell ehdotti, että keskustelu pidettäisiin Mastauk-
sena, ja toiwoi, että senran päätoimikunta Helsingissä tahtoisi pitää
oswiittana ja onkeensa ottaa äskeisen keskustelun. Joka päätettiin.

4. §

Keskusteltllwatsi otettiin neljäs kysymys: Miten olisiwat
kansanjuhlat järjestettäwät, että kansa niissä jalostuisi
eikä turmeltuisi?

Opettaja Koistinen luki jokseenkin näin fuuluroan kirjoituk-
fen: Mitä tähän kysymykseen tulee, niin tässä mainitaan kansaa ja
kansalla minä ajattelen sitä kansaa, jota tarwitsee jalostaa, »alis-
taa, koroiltaa; maalla asumaa kansaa enemmiten tarkoitetaan tässä.
Miten nyt nämä tilaisuudet olisi järjestettäwät, että, mitä kansassa
on hymää sekä henkisessä että aineellisessa suhteessa Mielä juhlan
kautta edistyisi. la, ett'ei juhla tulisi edustamaan sitä pahaa, mikä
löytyy ja turmelemaan sitä wähää hywää, olisi kokoukset järjestet-
täwät niin, etta olewllin olojen perustukselle rakennettaisiin juhlat
ja että kansa niio'ii lautta tulisi juhlan juhlaksi ymmärtämään.
Meidän kansamme on uskonnollinen, kristillinen kansa, joka powes-
faan kantaa tuntoa eläwästä Jumalasta. Waikka toisinaan wahän
tässä suhteessa ontuukin, niin enemmistö kuitenkin antaa arwonsa
kristin uskolle. Kansan juhlat sentähden olisiwat niin järjestet-
täroät, että niissä tulisi hallita, wallita puhdas kristillinen henki,
että kansa tulee käsittämään, että kristillisyydelle annetaan pyhä
kunnioitus. ©i niitä tarwitsisi järjestää saarnajuhliksi ja hengelli-
siksi Meisuujuhliksi, Maan niin että niissä käsitellään asioita, jotfa
kähtännöllisessa elämässä tttleroat esiin. Erittäin fanfan kokous-
paikoista tulisi häwittää kapakat tyttönään pois. Raittiusliike on
liikkeessä, pitäisi katsoa, että kansan juhlat eiroät olisi sille wahin-goffi. Kansan pitäisi tulla tuntemaan, että autuas on se kansa,
jonka Herra on Jumala. Sillä tawoin järjestetyt juhlat saisi-
»at semmoisen arwon, että kansa niille antaisi juhlan nimen.

Opettaja Kauppinen: Sama kysymys on hywin tärkeä.
Niin paljon kuin minä olenKansanwalistus-seuran toimeen panemia
juhlia nähnyt, niin ei ne aina ole olleet jalostuttawaa laatua,
syystä, että niissä hywin ahkerasti on käytetty „buffettia" ja tans-
sitalolla; ja nämä seikat oroat loukanneet monen kansalaisen pyhim-
piä tunteita ja estäneet monta juhliin ottamasta osaa. En osaa
esitellä, miten ne olisiwat järjestettäwät, mutta pää-asiassa fo=
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pusointuun raittiuden sääntöjen kanssa ja niiden käskyjen kanssa,
jotta Jumala on antanut nimensä ja leftopäiwän pyhittämisestä.
Muuten ne juhlat, jotka KansllnMlllistus-seuia täällä on toimeen
pannut kyllä moimat esimerkkinä olla ja toimon, etta niitä sen mu-
kaan edeskinpäin toimeen pantaisiin, mutta sunnuntai päiiviä pi-
täisi Malttaa niihin katsoen, jotka siitä loukkautuivat.

Maisteri Granit: Siinä, mitä on täfiän asti asiasta puhuttu
on yksi tärkeä seikka jäänyt syrjälle. Ihmistä pitää kaikin puolin
kehittää. Hänellä ei ole ainoastaan sielu maan myös ruumis ja
hyödyllistä on aina muistella roomalaisen sananlaskun ohjetta:
„Teiweessä ruumiissa terme sielu". Sentähden kansanhuweiZsa pi-
tää harjoittaa leikkiä ja »voimisteluharjoituksia, ettei aina meidän
kansallemme tapahtuisi sitä häpeää, että on niin paljon niin kutsu-tuita „ruunun raakkia". Runnun raakkia marinaankaan ci ollut
semmoista joukkoja, kun isämme sotia täivimät ja urhoudcn ihmeitätekiwät. Silloin kilpasoutu, iväkikartun weto ja paininlyönti Mar-
inaankaan eiiuät Suomalaisille outoja olleet. Ei ainoastaan kir-
jatieto ole tarpeeksi; yhtä tärkeät omat ruumiini)arjoitukset, ja jos
ei Suomen kansa jotakin tee tämän asian hywätsi niin ajan kulut-
tua «varmaankin kaikki joudumme „ruunun raakeiksi".

Opettaja Koskinen oli sitä mieltä, että ennen kaiktea Mäke-
mät juomat omat pois jätettäwät, kosta ne etupäässä turmelemat
kansanjuhlat. Mitä niissä muuten tulisi esille olisi esitelmät
kristin uskon kanssa yhtäpitätvät, sitten laulua, jos mahdollista
soitantoa, kaikenlaista kilpailua ja ruumiin harjoituksia sekä »viat-
tomia leikkiä. Tanssista puhuja ei tahtonut lausua sitä eitä
tätä, mutta tanssin puolustaja hän ei ollnt.

Lehtori Hellgren luuli ett'ci »voinut tarkoin määrätä, mitä
piti kansanjuhlissa tehtämän, se riippui paljon paikkakunnasta,
missä juhla pidetään p. m.
sön Piti enemmän tarkastaa kansanjuhlia. Nyt ylipäänsä ollaan
Maiti, maikka tiedetään paljon pahan, mutta niin ei pitäisi olla.
Jos tvlllistnnnt yleisö ottaisi patjat huomioon |a ankarasti niitä
moittisi, se »varmaan »vaikuttaisi hywää. Opettaja Koistisen esitys
oli hywä muka, mutta siitä ei saannt mitään käytännöllistä neu-
woa. HyMin maitea näet on yhdistää kristillinen puoli
maailmallisen puolen kanssa. Snotaluaa ivielä oli, että kansan
juhlia pidettäisiin arki päiminä; aiivan sopimatonta oli pitää py-
häpäiivinä antpuma=jul)lta p. m. s., koska kansan mieli siten »vie-
roitetaan sunnuntain imettämisestä.Maisteri Heino luki seuraaman kirjoituksen: Mitä tulee tämän
kokouksen ohjelman neljänteen testustelu-tysymykseeu cli siihen: fli-
ten olisiivat kansanjuhlat järjestettäwät niin, että kansa niiden
kautta jalostuisi eitä turmeltuisi?" niin on minun mielestäni ui-
man Malttamattoman tarpeellista, että kaikki, Marsinkin Sanfanma=
listus-seuran nimessä, pibettämät kansanjuhlat, niinkuin kaikki muut-
kin yleiset kokoukset, olisiivat tarkalla walwonnallci niin järjestettä-
mät, että niissä poikkeuksetta »vallitsee iristiUis-siMeellinen henki.
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Semmoiset yleiset juhlat, kokoukset j. n. e. otoat epäilemättä jalos-
tuttawia ja samalla kristillisessä maassa tosikansllllisilltin, olkootpa
juhlamenot ja muodot sitten kuinka waihettelewat ja eiinlaiset ta-
hansa. Mutta jos kansanjuhlissa hillitsemättömyys, keMytmielisyhs,
aistilliset nautinnot, eftäkansallinen henki ja kansan helliä, kristillis-
siwcellisiä tunteita loukkaamat ilmiöt pääfetoät juhlan kulkua oh-
jaamaan ja Mallitsemaan, niin moiset juhlat omat tiettömättä eneni-
ntan Mahingotsi (uin hyödyksi kansalle, aatteelliseen ja henkiseen
puoleen katsoen. Jokaisella kansalaisella ja foto kansalla on pyhä
oikeus toiwoa, wicläpä Maattakin, että kaikki ne juhlat, jotka pau-
naa» toimeen kansan niinessä ja sanotaan »fanfan juhliksi", omat
siten järjestettawnt, että kristillisyyden ja simcydellisyyden Maati-
liiuffet pidetään järkähtämättömästi pyhinä ja ettei Mapandcnkaan
määrintähttamisellä anneta pahennusta heikommalle ja Mähcmmän
Malistuneelle lähimmäiselle.

Tämä on suuresta armosta Kansanwalistus-senralle ja koskee
likeisesti sen elinehtoja. Saan tässä Miitata ftifien, mitä [turan
ensimmäisessä pleisölle annetnssa ohjelmassa onkin janottu, niin.
„£n muistllmista, etta Jumalanpelko on taiten Miisauden atfu,
että se on se moima, jota johtaa kansoja kaikkien Maarojen ja was-
tointaymisten läpi, joka antaa heille keslämyytta ja kärsiwällisyyttä
murheen paitoina, nöyryyttä ja malttia, kun onnen päimä heidän
polmllansll paistaa. KansanwalistnZ-seuia on pitämä
kalliimpana welwollisuuteucmsa aittaa jumalanpelmon hengen lä°
pitunfea näitä tietoja (siis sen kaikkia toimiakin), antaen niille
totista sywyyttä ja cläwätä Moimaa".

Opettaja Kunnari: kaksi edellisiä puhujaa oli jo lausuneet
hänen mielipiteensä. „Wipäänsa juhlat pannaan sunnuntaina
toimeen, mutta se on hyw!n kristillisiä tunteita loukkaamaa. Siis
tarkoituksena olisi, että se tapa heitetään pois ja pidetään artipäi»
minä; joku llitipäimän ilta aina olisi sopima, kun kerta Mnodessa
niitä pidettäisiin. Näitä juhlia ei tarwitsc tehdä hartaushctkiksi.SopiMampi ulisi, että hartaus-luennoita ci pidetä; luentojen pitäisi
koskea kansallisuutta, jsänmnallisuntta, herättää kansallisuuden, isän-
maallisuuden tunteita. Kansallista ja isänmaallista taulua pitäisi
panna toimeen, jos Moitaisiin saada. Juhlaan pitäisi yhdistää til-
uailnn: kiipeemistä, ampumista, kilpasoutua. Wäkewät juomat pi-
täisi jättää pois; Mirwotkecna tarjottaisiin kahmia ja teetä.

Tohtori Polon: keskustelu sisältää.kaksi puolta, ensimmäinen:
tlliisanjuhlain järjestäminen, ja toinen: niiden kautta jalostuttami-
nen. Mitä ensimmäiseen tulee, ei tässä tilaisuudessa niin tarkkoja
ohjeita Moi tehdä, sillä kansanjuhlia on kansassa löytynyt Kalemalan
ajoista asti ja löytyy toielä nytkin erilaiset eri paikkakunnissa.
Wois! tulla kokouksen yleiseksi mielialaksi, että tämän tifempi mää-
rääminen jätetään tuntui ei toimikunnan työksi. Maist. Granit'in
lausuntoon, että edistettäisiin niitä moimistelu-tapoja, joita jo en-
nestään kansassa löytyy; kilpasoutua, kissanhännän Metämistä, sor-
mikoukun weton, pallinlyöntiä, yhdyn täydellisesti. Kuu meillä
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niitä on ennestään kotona, ei pidä ulkomailta hankkia tapoja; mutta
mintuin janottu jätetään tämän määrääminen toimikuntain liiem-
mäksi tehtämätsi. Laulua ja soitantoa myös pitäisi saada, jos so-
pii. Sillä tawoin tnlisiwat kansanjuhlat yleisemmiksi ja liikku-
maan enemmän kansan omatta alalla. Wätewici juomia ei saisi
olla. Pyhäpäiwän ehtoopuoli sopii kyllä tämmöisim juhliin, sillä
ei ole aikaa niihin turmella arkipäiwiä.

Pastori Wartiaineu: Kun kansallishenki on herännyt, niin
että taas rumetaan kansanjuhlia puuhaamaan, niin tulisi Kansan-
walistus-seuran johtaa näitä juhlia sekä haaraosastojen että
myös itse päätoimitnnuan. Mielipiteeni olisi se, että kun haara-
osastot panemat näitä juhlia toimeen, niitä peri-aatteita noudatet-
taisiin, joita nyt on tuultu. SBäfemät juomat pitää hämittää pois.
Juhliin pitää saada kaikki ne ainekset, joita Moi sanoa jalostamiksi,
sillä kansanjuhlani päätarkoituksena on kansallishengen herätys ja
taswllttaminen ja myös kansan ruumiin jalostaminen. Kaikki siis,
mikä ainoastaan hnwittaa ihmisen aistillista puolta eikä ole jalos-
tamaa, se on hyljättämä. Ainakaan ei Kansanmalistus-senran juh-
lissa saisi olla niitä aineksia. Sunnuntaina sopisi pitää, jotTei
kansanjuhlia, kuitenkin kansallis-kristillisiä hartaushetkiä; luentoja
jostakin kristillissiMeellisestä aineesta, josta ei somi puhua kirkossa,
taulua ja soitantoa, mutta ei minkäänlaista ruumiin harjoitusta;
teetä ja kahmia saisi olla tarjona. Mitä kansanjuhliin tulee, joita
ei sowi pitää pyhänä, eitä juhlapaitoina, niin niihin sopimia Pal-
mia olisi efm. n. k. tuppfjät, joita on ainakin 6: runtu, lastilli-
nen, nuutti p. m. Sitten on seutuja, ainakin Turun puolella,
joissa pidetään entiset marktinapäiwät Mapaana, silloin myös so-pisi. Niistä saataisiin jo monta päiwää sopimia. Sitten on Mielä
historiallisesti merkillisiä päimiä; ei siitä köyhtyisi, jos pari kertaa
snwessll tansllnjnhlll pidetään. Sellaisina oikeina juhlina pitäisi
pidettämän luentoja mistä aineesta hymänsä, kcinsallisesta tai isän-
maallisesta, sitten pitäisi olla laulua, lausuntoa, soitantoa; se olisi
inhlan henkinen puoti, niintä juhlan toimikunnalta moi saada.

Kansan keskuudessa pitäisi samalla taMalla noustamnn fi(pa=
tauluun, titpatattjuutoon, kilpasoitantoo», j. t. j. että tuta hymäusä
saisi nousta taittamaan, lcinsnmaan, soittamaan, sitten palkintotno-
mareita Malittaisiin, jotta ctewimmille autaisimat palkintoja. Sir»
ten Möisi satuja terton ja nrmoitutsia lasketella ja sananlaskuja ja
niistä Möisi parhaille antaa palkintoja kansa itse ottaisi ojaa
iufjtaan, kansallishenki elpyisi, jalostuisi. Sitten ruumiille harjoi-
tuksia, jossa suhteessa yhdyn maisteri Granitein. Kuitenkin oli se
lausunto ikäänkuin herjauksen heitto Suomen kansaa kohtaan, ett'ei
Suomen tansa muta enää yhtään huoli näistä harjoituksista;
niin ei luullakseni ole laita. Niin fnitt jo mainitsin pitäisi olla kai-
fettaifia Moimistelnn tapaisia harjoituksia; ja sitten nyt kilpa-am-
muntaa, kilpasoutua, kilpajuoksua, fitpatuistiutaa, lilpasuksintaa p.
m. s. myös Ripaletiltä sopisi olla ja ehdotntseni on, että KnnsanMa-
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li3tu««stula, kun se muita muinaismuistoja aikoo koota, totoisi
myöl kansalle leikkiä ja huwituksia.

£uo»tanßft, joka on yleistä kansanjuhlissa ei fotot sinne; silloin
woist sopia, jos se testaisi wähän aitaa, jonkun tunnin toerran,
mutta kun woi kestää tello I:een ja 2:een yöllä, niin ei fotot. Ar-
pajaiset eiwät myöskään fotot, sillä ne liihottamat moiton, pelin
himoa, jotka eiwät jalosta, waan turmelemat kansan. Rahaa saa-
taisiin niin, että pantaisiin kohtuullinen sisäänpääsymaksu; siten
sitä kyllä saadaan niin paljon, tuin sitä tarwitaankin. Sitten pi-
täisi juhlissa olla se järjestys, että se, joka häiritsee juhlaa, suljet-
taisiin pois, ja nimi lausuttaisiin julkisesti. Nämä kansanjuhlat
olisi jaettawat lahteen sarjaan: pienempiä kyläkunnissa, ikäänkuin
walmistuksill suuremmille. Sitten suurempia, joihin kansaa ympä-
ristöltä käskettäisiin, jotka olisiwat csm. Kansanwalistus-seuran joh-
bettatoina. Jos S?anfantoaligtug=feura tahtoisi julkaista jonkun
kirjan, jossa näitä perusaatteita selitetään, niin siitä olisi suurta
hyötyä".

Tohtori lahnson'in mielestä Sunnuntaipäiwät oliwat hywin
sopimat, koska usein «n mahdotonta saada muita päiwiä, jolloin
työkansa olisi wapaana ja wielä senkin tähden, että kansa muuten
helposti käyttää Sunnuntai-iltaa joko laiskuuteen tai turmelewaisiin
huweihin. Kansan leikeistä ja entisistä huweista pitäisi Kansan-
walistus-sturan toimikunnan ottaa feltoää.

Leht. Hellgren ei luopunut mielipiteestään Sunnuntaisilta*
puolen sopiwllisuudestll. Mitä tulee siihen, että juhlien johto tulisi
Kansanwalistus-seuran päätoimikunnalle, niin puhuja ei käsittänyt,
miten se woi tapahtua, ja jos woisikin, niin se ei ollut suotawaa,
sillä jos ei kunnat itse johda asioitaan, on huonosti asian laita.
Sitten puhuja huomautti, että ihmisen luonnollista puolta myös pi-
tää ottaa huomioon, silla jos juhlat tehdään liian idealistisi, niistä
moni pakenee; ja Marsin tärkeää myös oli jalostaa ihmisen luon-
nollista puolta.

Maist. Lönnbohm: Tässä on monelta seudulta tullut ihmi-
siä totoon ja omat antaneet aita letkautsia tausaujuhlille, niin että
woisi luulla, että owat olleet hywin roistomaista. Mutta häiriöitä
on hywin harwoin tapahtunut ja jos wertaa niihin hnweihin, mitä
kansa itse usein panee Sunnuntai-iltana toimeen, joissa ruokottomia
asioita jutellaan, niin tansanhuwit owllt olleet jokseenkin l)t)toät,
maitta tosin paremmiksi woisiwat tulla. (Sitten pitäisi pitääMmä-
määränä, ett'ei kaikkea muuta yht'aikaa siihen suuntaan, kuin täällä
on lausuttu, waan niin että nuoriso myös niissä tottuu olemaan.
Kun nuoriso kehittyy, niin se tottuu niihin ohjelmiin, tuin täällä
annetaan; täytyy siis wähitellm mennä täällä ehdotettuun suun-taan. Kun on tanssia niin turmelemnisetsi luultu, niin tooi ta-
pahtua, että lähimmässä talossa laittamat taussijuhlan, ja siitä on-
kin esimerkkiä nähty. Minä puolestani tahtoisin, että kaikissa
näissä jalogtuttatoiSfa asioissa käännytään nuorison puoleen, sillä
nuorista kaswaa michiä, jotta' owat ytimenä seurakunnissa ja yleisti
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mielipidettä maärääwät". Lopuksi puhuja wielä lausui sen mieli-
piteen, että kansan huwit, kansan juhlat pidettäisiin meidän suurim-
pain miestemmc muistopäiwinä.

Maist. Heino lausui, että «li iloista kuulla asiasta näinkin
paljon ja, että häntä osittain oli wääiin käsitetty hän ei woinut
kaikkia näkökantoja lausua, mutta luopui kuitenkin, kun aika oli
pitkälle kulunut, puheenwuoiostaan.

s§.
©en perästä ryhdyttiin Maaleihin; sitä ennen luettiin seu-raama ote pllytäkirjasta Kansllnwalistus-seuran toimikunnan koko-

uksessa 23 Toukokuuta 1884:
8 H. Herra Hällsten ilmoitti tahtomansa luopua toimikunnasta,

logta ennen maalia olisi juhlakokouksessa ilmoitettama. Suos-
tuen siihen päätti toimikunta, että ennen tehtyjen sopimusten
mutaan sllmllllainen ilmoitus olisi tehtäwä myöskin herra
Koskisenkin suhteen ja että, jos kokous wielä aikoi walita
herra Krohnin toimikuntaan, hän siihen suostuisi ainoastaan
ehdolla, että esimieheksi malittaisiin toinen mies.

3. Htohn.
A. A. Granfelt.

Kansllnwalistus-seuran esimieheksi »alittuu kunnallisneuwos
A. Meurman 29:11ä äänellä; Toimikunnan jäseniksi toalitttin
herrat Almberg 30:Hä, Ignatius 29:11ä, Krohn 26:11a, I. Forsman20:llä ja I.R. Danielson 19:sta äänellä; warajasenitsi walittiin
herrat Godenhjelm. 23:11a. E. Hjelt 16:lla ja F Perander 14:lla
äänellä; waalmpäätötsen puheenjohtajan julistettua kokous loppui.



Juhlakokouksen keskustelujen johdosta on seuran toimikunta
lähettänyt seuraaman
Kiertokirjeen

Kansanwalistus-seuran haaraosastoille ja asiamiehille.
WiimeiuluneenKesäkuun 10 ja 11 Railoina mietti seura Iywäs-

kylässä neljännen juhlalutouksensa. Kertomus juhlasta ynnä kokouksen
pöytäkirjat painetaan niinkuin miimeinkin seuran kalenteriin, joten jäse-
net ja ystämät siitä omat tilaisuudessa saamaan tarkkoja tietoja tärkeistä,
seuran tulemaisuutta koskemista keskusteluista ja päätöksistä. Tahdomme
täten ainoastaan huomauttaa tärkeimpiä, seuran toimialaan suorastaan
koskemia, siinä Puheina olemia kohtia.

Soimen muoden päästä on taasen mietettiimä Iymäkylässä laulu-
ja soittojuhla, jonka johdosta seuran haaraosastoja ja asiamiehiä pyy-
detään moimcnnsa ja tilaisuuden mukaan edistämään laulu- ja soittokun-
tien syntymistä ja wllurastumista kukin paikkakunnallansa, ja niistä
ynnä niiden johtajista kirjeessä seuran toimikunnalle mainitsemaan, jotta
aikanaan moitaisiin kaikille lähettää kutsumuslirja tulemaan juhlaamme.
Kun seura kerta on ottanut ohjelmaansa laulun ja soiton edistämisen
maassamme, olkoon se jokaisen seuran jäsenen afta puolestansa maikut-
taa että tämän tarkoituksen perille päästäisiin kunnialla.

Toinen asi», josta keskusteltiin oli kansan juhlat. Kausanmalis-
tus-seuran ei sowi asettautua mäliäpitämättömälle lannalle niihin juh-
liin nähden, joita yhä useammin Pannaan toimeen yhteistä kansaa Mar-
ten setä kaupungeissamme että maaseuduilla. Päin mastoin, koska näillä
tarkoitetaan simistämaä »vaikutusta, ja koska tylipääten juhlia, joilla ei
minkäänlaista simistämaä armoa ote, ei olisi edes fallittama, omat nämä
hywin luonnollisesti katsotut erityisesti meidän seuramme huolenpidon
esineiksi, Kansanwalistus-seuian juhlakokous on tärkeä kansanjuhla ja
samoin ne juhlatilaisuudet, jotta kaikki seuran haaraosastot wiettäwät
selii wuosipiiiwinänsä että sillä Malinkin. Muihinkin juhliin, jotka
»öisessä taikka toisessa tarkoituksessa pannaan toimeen, seuran jäsenet
»sein »tt«w»t osaa jopa johtaminakin henkilöinä. Sen tähden, kun
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ajto on ollut keskustelun aineena seuran juhlakokouksessa ja siitä w°i
huomata, mitä seuran mielipide tässä kohden on, olisi snotama että ne,
jotta jollain tawoin senron nimessä toimimat, ottaisiwat tätä mielipidettä
noudnttaaksensa. Juhlakokouksen keskustelusta huomattiin selwään ylei-
seksi mielipiteeksi, että puheena olemissa juhlatiloissa kaikkien juowutta-
wien juomien käytäntö katsottiin aiwan sopimattomaksi; minkäänlaista
sellaisia juomia ei saisi olla ensinkään näissä tilaisuuksissa tarjona.

Toinen myöskin kansanjuhlia koskema koht» oli, milloin olisi so-
pimin näitä juhli» wiettää, Pyhinä waiko ainoastaan arkipäiwinä. Siitä
mielipiteet eiroät olleet yhtä selwillään, mutta näytti kuitenkin enem-
mistö kallistuman sille puolelle, että olisi sopiwint» mälttää tumallisten
juhlien pitämistä Pyhäpäimänä. Tuomoiltamme tässä ainoastaan ko-
kouksessa annettuihin lausuntoihin. On miime aikoina wietetty sangen
onnistuneita kansanjuhlia »rkipäiwinä maaseuduilla, joka seikka todis-
ta», että kansa sitä järjestystä suosii.

Toimomme seurcm haaraosastojen j» jokaisen seuran jäsenen har-
rasta osanotto» kaikessa, jok» koskee fanfan edistymistä stweellisessä kat-
sannossa, ja erittäinkin että arkaluontoisessa kysymyksessa juhlatilojen oi-
keasta asettamisesta ne parhaalla ymmäryksellänsä omat amullifina j» ko-
kemuksellansa ja hymällä tahdollansa waiknttawnt että niiden Marjossa
ei päästetä mitään salaa hiipimää pahennusta tarttumaan kansamme
raittiisen ruumiisen.

Kansanwalistus-senran toimikunta.



Suomenmaan sanomalehdet wuonna 1884

©«omen ja ruotsinkielellä,
Dnnä tieto miten monta numeroa wuodessa kustakin

lehdestä ilmestyy.

Helsinki, Uusi Suometar . . 305
Suomalainen wirall. lehti 305
Helsingin miikko sano-

mat 52
Suomen teollisuuslehti , 26
Tilhi . .

...
, , 26

Matti Meikäläinen ... 26
Sanansaattaja 24
Walwojll 12
Suomen lähetyssanomia 12
Merimiehen ystäwä , . 12
Uskon elämä 12
Kristillinen tnwalehtilapsille 12

Hämeenlinna, Hämeen sa-
nomat 104

Hämäläinen 104
Joensuu, Karjalatar ... 52
Iywäskylä, Kesti-Suomi , . 52

Kyläkirjaston tuwalehti .12
(Lasten tnwalehti ... 12)
Kyläkirjasto 4

Kotka, Kotkan sanomat , , 52
Kuopio, ©aitio 152

Tapio 104
Mitteli, Pellerwo .... 52
Oulu, Kaiku 104

Ouluu lehti 104
Kristillinen kuutauslehti 12
Raittius Ja siweys , . 4

Pori, Satakunta 104
Raittiuden Statoil ... 12

Rauma, Rauman lehti . . 52
Sawonlinna, Sawonlinna. 52

Sortawala, Laatokka ... 52
Tampere, Aamulehti ... 156

Tampereen sanomat , . 152
Tampere , 104

Turku, Sanomia Turusta , 304
Turun lehti 156
Aura 152
Kristillisiä sanomia ... 52
Suomen raittiuden lehti , 12
Nuorukainen 12
Kansakoulun lehti ... 12

3Baaja, Waasan lehti , , ,104
Suupohjan työmies , , 52

Wiipuri, Ilmarinen ... 152
Hamina, Frediikshamnstidning 26
Helsinki, Helsingfors dag-

blad 355
Nya pressen 355
Folkwännen 805
Hufwudstlldsbladet ... 305
Morgonbladet 305
Finlands almännll tid-

ning 805
Finlands kommunikationer 28
Spets 26
Sändebudet 24
Lekmannen 24
Ta Tsien Su 18
Finsk tidskrift 12
Missionstidning för Fin-

land 12
Tidning for stenografi . .12
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Sjömanswannen .... 12
Trons Kf 12
Kristlig illustrerad barn-

tidning 12
Sporten 12
Biet 6
Tidskrift utgifwen af pe-

dag. föreningen ... 6
Finsk militär tidskrift . . 6

Kokkola, Norra posten ... 52
Kotka, Kotka 52
Lowiisa, Östra Nyland . .104
Oulu, Uleäborgs tidning . 52
Pori, Björneborgs tidmng 105

Porwoo, Borgäbllldet . , .105
Tamnnsllllii, Gkenäs no°

tisbllld 104
Tampere, Tammerfors

aftonblad 104
Turku, mo underrät-

telser 356
Abo tidning 355

Uusi Kaarlebyy, Österb.
posten 52

SBaafa, Wasa tidning . . .156
Wllsllbladet 104

Wiipuri, Östra Finland . . 305
Wiborgsbladct 152

Suomenmaan ulkopuolella
ilmestyy wielä seuraamat suomenkieliset sanomat:

Pietarissa: Inkeri 104
Ruotsissa: Haaparannan lehti 52
Amerikassa: Amerikan suomalainen lehti 52

Uusi kotimaa 52
Aamurusko 6
Saimoja, kristillinen kuukauslehti 3

Suomen lähimmistä sulutielistä
ainoastaan Vironkielellä annetaan sanomalehtiä yhteensä 12 ja
oroat niiden nimet ja ulosantoftaikat kuten seuraa:
Kuresaari, (Saartane ...52
Perno, Pernu postimees . 52
Riia, Sfinbjo 52
Tallinna, Tallinna söber . 52

Ristirahwa pyhaftällwa-
leht 52

Walgus 104

Tallinna, Wirulane.... 52
Tartto, Eesti postimees .

. 52
Olewik 52
Meelejllhutlljll 52
Oma maa 12

Wiljandi, @afala ....52
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Kansakirjastoja warten.

Lisäys wuosten 1883 ja 1884 luetteloihin.
Numerot alempana wiittawat lnokkcinnmcroihin luettelossa

1883 wnoden kalenterissa.
1. Fånar, lesuksen elämä, wihkot 14, 15 1: 20.

Koko teos maksaa 9 markkaa.
Granfelt, Kysymyksiä ja tutkistelenmtsia. K. 28. S. . . 5O.
Kristillinen kalenteri Suomen lapsille (ennen 6 »vuosikertaa) BO.
Lyra, Rippikouluun walmistawa kristillinen opetus . , 1:
Merle b'Slubigne, Uskonnon puhdistuksen historia, wihtolta - 50.
Rosenius, Uskowllistcn wapaus laista , , . BO.
Reusch, Raamatun luomiskertomus 2:
Volter, Tohtori Martti Luthcrus - 50.

2. luuti, Lukukirja yleisessä historiassa 1: 50.
James A. Garfield 5O. 5O.
Krohn, Suom. kirjallisuuden historia I 2: 75.
Strömborg, Muistoontirj. I. L. Runebergin elämäker-
rasta II 1: 25.

Weber, Maailman historia wihtolta , . 1: 75.
3. Grwasti, Suomalaiset Jäämeren rannalla U:

Granfelt, Asunnot ja kansan elämä Suomessa, K. 28. £. 5O.
Hassell, Jaakko Cookin matkustukset, K. W. S - 75.
tzertzberg, Nordenskiöldin mattat, K. W. S 2: -

Mustakallio, Matkustus Jäämeren rannoilla 1: 25.
Tilastollinen wuosikirja. 1878, 1874 » 1: 50.
Naisyliopisto Ameritllssa 75.

4. Aho Juhana, Kiewarin pihalla. Muudan markkinamies 1: 75.
Friis, Laila 3:
Sainion, Muuan Suomalainen soturi Kristiina kunin-
gattaren ajoilta 3: 50.

Krohn, Pääskysen liwerryM lapsille 3: -
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Maria, Anna Lind : 1:
„ Kukkasia 1: 25.

Pellico, Wanteuteni . 3.
Päiwäiintll, Elämän hawannoita 5 1: 50-

Tinttll Jaakko 1: 50.
Raitio, Kalewipoeg. K. W. S. 1:
Scott, Lammermoorin morsian 3:
Topelius, Lukemista lapsille VI 1:
Tourge, Hullun ylitys 7:
Turgenieff, Aattona 4: -j-

Väärä Messias 1: 50.
5. Ibsen, Yhteiskunnan tukeet 1: 75.

Runeberg Hirwenhiihtäjät, suom. SI. Gcnetz äi-
ti. Esmarch, Ensimmäinen apu wahingoittuneelle 5O.

tzartelius, Teiweysoppi 1: 50.
Zeller, Lasten kaswatus 7O.
Huss, Juoppoudesta 7O. 7O.

7. Huizinga, Matkustuksia luonnon waltakunnassa .... 2: 50.
Thomas, Suuret keksinnöt wihkolta . , B5.

8. Nergh, Neuwonantaja lakiasioissa 6:
Snellman, Kirjoituksia aikakauskirjallisuuden alalla 4 , 1: 50.
Swanljung, Uusi käsikirja lainopissa («. lisäys) .... 8: 50.

8. Qnberg, Suomenmaan parhaat ruokasienet 1: 50.
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Sisältö:
Siw.

Almanakka-osasto
Meikkien ja lyhennysten selityksiä 3.
Almanakka 4.
Tilastollinen taulu maailman tärkeimmistä waltakunnista 28.
Maailman esiwaltiaat ruhtinaat 29.
Keisarillinen perhe 30.
Suomenmaan korkeimmat wirkamiehet 31.
Pinnan-ala ja asumus-suhteita Suomessa 33.
Postitietoja 34.

Sammatti (7 kuvaa) 35.
Laulu ja soittokansanwalistuksen palweluksessa, kirj. F. Perander 43.
Puhe Kansanwalistus-seuran juhlassa pitänyt I. Hedberg . . 52.
Juhlapäiwät Jywäskylässä, kirj. A. Gt. (2 kuwaa) 61.
Kappale maamme warttumishistoriaa, kirj. A. Gt 77,

Hakkapeliitta, kirj. A. G. (runo) 102,
Kymölän seminaari Sortawalassa, kirj. S. R. (kuwa) ....104.
Helsingin suomalaisen tyttökoulun uusi rakennus, kirj. V. F. G. 108,
Kello, kirj. Juhani Aho 110,

Kewäällä, kirj. Irene (runo) 123,
Trikinit ja mikrobit, kirj. A. Gt 124,
Silmäys kuluneen wuoden tapauksiin, kirj. K. R. 141
Muistosanoja wainajille, kirj. E. G. P. (5 kuwaa) 150.
Pöytäkirja kansanwalistus-seuran juhlakokouksessa 177,

Kiertokirje 202,

Suomenmaan sanomalehdet wuonna 1884 204,
Kansakirjastoja warten 206

Oikaistavia:
Sivulla 70 riw. 15 ylh. seisoo 306, lue 300 b.
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.Umijnnum[t*tuiHeiirim toumturfta
on ©uomen tietella ilmegt&nijt:

Soimituffta:

tutttfa ©uomen fanfa tttli lufutattoon, firj. SB. % .

Sttffaubegta, lirj. 2J. St. Somen painog
Sttjftjm. ja tutligt. frigt. ugf. alalia, fir}. 21. fj. @. I.

.5%: -pM.
.

- 60.
.- 25.
.- 25.
.- 30.

SMogta, ftrj. St. 3. §. (ShitotHa) - 55.
©uomen roaItio=oifeug, ftrj. ®. 2L 2f. (loppuun mi)l)t»)).
©uomen fota 1808—09, ftrj. S. $. SHroefag. 2 pain.. .

— 50.
SMnriffi ©toolin tarinat, firj.3.2. SRuneberg. ©uomennog — 75.
Sutota fagtoifunnagta. I. ShtltSta, Itrj. 3. *p. 9t . . 1: —

©latnani. $er[)e=elamall. fertomug, ftrj. 5J}. s 4$am)iirinta — 75.
Muumtm elimigtfi, ftrj. 3. 31. 5J5. (p. furoataulu) ...

— 75.
SBeroigta ©uomegfa, firj. St. 3Jf 1: —

Strjapainogta, Itrj. St. 3aIotoa (Sutoitto) — 60.
Sutirouorigta, Itrj. St. ©t. (Shtttrilla) - 75.
3uutalaigten roitmeitteit taigtetu. Saiinnog — 60.
3uf)ana §ug, lirj. @. Stg - 50.
©uomataifen ttrirfifirjan rjistorta, firj. 3- tofjn . . . 1: —

©uomalaifia fanfanfatuja. I. SutoiHa. Somen painog .
— 60.

b. ©uomalaifia fanfanfatuja. II. ffutoilla 1: —

StferoelrooIItfuug ©uomegfa, lirj.9i(Sa8tren. Somen painog — 30.
Sttaattlojeu pleifet rafttttffet ©uomegfa, firj. St. 2JJ. . . — 75.
Saatoettt £iroiugftone, firj. 23. £agug (tuttntta) .... 1: —

SfaubaSta, ftrj. @. 23ergroHj (SutoiHa) — 40.
£itogtari=eIamagta ja munffilaifuubegta, firj. (5. Slg.. .

— 75.
SBalboIaifet, firffofjigt. efitelma firj. 3- ©atotoaara . . .

— 50.
3fanmaan puohtgtuffegta, lirj. Stfeetou 2ftaamieg ...

— 75.
Dma tupa, oma htpa, lirj. 3- $PSrn — 75,
Satmti Spotnpejigfa, firj. St. %. 3- (ffutoilta) — 60.
Satafombit Stoomagfa, firj. @. 91. (Suroffla) - 50.
©uifeppe ©aribalbi, firj. (*. §. $. (ftittrilia ja fartalla) 1: -
9!t)ft)ajau raittittgliife, ftrj. St. St. ©ranfelt 1: —

Stfunitot ja faufait elamci ©uomegfa, firj. 21. ®t. . . . — 50.
Sfnfmu. ja ttitfigt. frigt. ugf. alalia, firj. St. 3. @. III.. - 50.
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•14. ,fatetotpoeg, fytjtjeStt fertottut 8. St 1: —

45. 3aaffo ©ooftit raattuStuffet £l$tt. WlmM firj. 31. ft. ,<g. — 75.
46. 3torbeit|ftolbin maffnStitlfet, firj. St. § 2: —

SJiaanttetecIiijia Jittoaelmia:
6. Stoija 1. firj. 3. © 1: 25.

10. Sfoiia 2. firj. 3. $. (Sartailn) 2: 50.
11. Dhtotft 1. firj. 2Jt-v 1: 25.
14. iftuotft 2. Etri. 3Jt-r 1: 50.
15. Sffiettajft 1. firj. St @ 1: 50.
18. SBettajS 2. Wrjs St© 2: -

23. SBenajft 3. firj. 3. Pitoftttnto 1: 60.
28. SBenftjii 4. firj. 3. phuaviitta 1: 25.
33. £ait§fct, firj. (y. 9? 1: 50.
37. Uttfnrt 1, Rrj. 21. 3alaiua 1: 50.
39. Uitt'art 2, firj. if. Qalaina (Siavtnfla) ........ 1: 75.

Snnfafirjogto
SaitjaitR>ati§tug = feitrau toimittama:

xinat, ftrj. 3. 2. SHmtebera. . . .

Santa firja waotefanfisfa
2. Styratjam Stttcoln, ftrj. St.' 28. ©rube

innta ftrja loaatefanftSfa

Saiifantoaligtugsfeuran latenteri 1881—85, tmioftterralta . . 1: 50-
">ama firja toaate=!anfi8[a 2: —

SEoufanh)aIiati:8=feuron ituottiioara2to, 1. Setaaamfta tauluja — !

SfaitfanloaH8tu8=fettran mtottituciroSto, 2.3JlieBfiamfta tauluja — 25.
.§uomaa! ©euran Somtttuffta ja 3Kaantteteefltfia futoaelmia on
mtjoSttit tjatnettu ruotfifft. Mentert ja SnttfaftrjaSto anttetaau ai=
ltoagtaati fuomeffi.
Scurott SDiifonlatu 27, atDoiuna ft. 1U—12 a. p.
Strjesofoite: tcmfam»afi8tu8=feura $etftngi8[a.
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JMtjdmtpasfa.
Suomalatfen tirjafltfuitbert eeuran Soimituffta.

Safewala. fiolmag painog. 5 marffaa.
SMetoala. Stjijennettt) lattog. 1 nt.
Salettmla. £elppofjttttaiitnt painog. 2 m.; toaatetattfitu fibe=

tugta 3 m. 50 p.
©uomeit faitfon tmttnatfia (attfimtttoja. igienolle papertfle pai*

itetugta 5 m., tatoattifeEe patoeriue 4 m.
©uomen fanfntt arwottuffta hrina 189 SBtroit artoottuffcn

1a it g fa. £otiteit Itfannettt) painog. 1 m. 80 p.
ftitUetiuon ntnot. gttferitt toifinnoigta Itfattp uuft painog. 2 m. 50

p.; luaatefattftgfa 4 m.
ifJaauso Sorljofeit ttmfiftjmmentii rmtoa ja luufi Imtiua. 1 m. 80 tS
Kitten walitttt tcoffct. I. ®ramaltifet teolfet. 4 m. — II. @ettfe=

matt meljegta. SBaltttuja runoja. ©itttett juTFatfentattbntta
teoljta. 4 m.

©(jafefpearen bramoja. gttgtattnin fielestci jitometttaitut SfJaaiuo
©ajanber. 1. jgamTet> SCattgfatt prtngft. 3 nt. II.
Borneo ja 3ulta. 3 nt. Ill, 2Bettetian iaupptag. 2 m.
50 p. IV. Suningag Sear. 3 m. V. Suliug (Saefar 2.
nt. 50 p. VI. Othello. 3 m.

Henrici Gabrielis Porthan opera selecta.
I. 4 m. 80 p. — II. 5 nt. 20 p. — III. 5 m. 50 p. —

IV. 5 nt. — V. 6 m.
.fnStoriaumen arfiSto. Sotnttttamtt jQigtorialiitten Dfafitnta. I.

2 m. — II. 2 nt. - III. 3 nt. IV. 2 m. 50 p.
atgpelitt. ©itomalat§=uartIaifen mwttatgtutftnttmt aittiia. 8 m.
'•jBHfijfinfertomurfta. (Sartoitta marttgtetttt): I. prHalan pttiijftSta

2m.50 p.— II. ©aleniug, SftJalfjarnien pitajiin fevtomug.
2 m. — III. ©aleuiitg, SertemuS 3KuoIan elt
pttajijgta. lnt.50p. —IV.garlfoit. (Sntinen ftfalincn.3m.

©rotenfelt. *$Dl)J0tg=6amecn ftcHmttrtecgta. 1 m.
fiBnnbofjnt. $aaSfen, Ktrttun p. tit. pitajiett ftelimurteegta. 2. m.
©enetg. Sntfimug 2Bett8jan Sarjalan HekStii. 2 m. 50 p.
©ettetj. £ntftmit§ Stnnutfcn fteleStti. 2 nt.
©etttls. StutfimuS fnnjanftelegtii. 2 m.
SKainoff, SBJovbniait fanfan fjBfttapoja. Suom. S. §. 1 m.
fionnrot. ©uomalatg=rufltjaIatneit fonolirjo. ffafft ofaa. 70 lit.
SRoiMten. Satinatg=fuomalatneu fanafitja. ©ibotugta 10 m.
(Settiin. ©uoma(atS=lattnaIatneu fauafirja. Sibotttsta 9 nt.50p.
©affa(ai§=fuomaIainen fanaftrja. 12 nt.
SUeurman. 3Jan0faIai§=fnoma(aincn fauafirja. 12 nt.
aEcttofottttt Slnabafin fauafirja. Uuft painog, 2 m. 50 p.
Slmtnoff. SSiroIatg'fuomalainett fanaftrja fatitfo!onffeeit: „emte=

muigtefeb jittttb". 2 m.
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SBajeniu§. ©nomalainen IttjallifuuS 1544—1877. 2laffofeHt=
tteit ja ameenmufameit luettelo. SJMbotugta 3 m. 50 p., ft=
botusta 4 m.

iBajentuS. Stfamtljlo 1. 1878—1879 pnnii lifattetoja tr>anl)em=
ntigto lirjotSta. 75 p.

SPoItnett. ©uomolaifen StrjaHifuuben ©enran totiftft)mmcnttiuott=
nen toimi pnnii fuomaloifuuben ebiStpe 1831—1881. 2
m. 50 p.

©uomalaifen Sirjalttfuuben ©euran nmfilpmrnennmottnett juljla
tt. 1881. 5 m.

Sertomuffto iljratSIunnan IjiStoriaSto. ©eitfeman ojaa. gjfjteeatfa
18 m.

©gtnutjet ja 3alaroa> Unlarin Helen opptltrja. 8 m.
©roan. iRanSIan Iteltoppt jalufemtSto. 6 m.
6Wan. SRanSIan Helen alleiSoppi mulaan. 4 to.
StnbeqhnSt. fireilnn Iicli»ppi. 4 m.
Stnbelof. ©ppiftrja analptittifeSfii geometriaSfa. Suomeittanut

®. ©uomalatnen. 5 nt.
3JteIa. SaSttrioppi jo foSttio. 4 m.
©ttomi. SEtbflrtft i fofterldnbfla anuten, 1842, 1843. 5 m.

rouofiterralta. - 1844-1846. 1 m. 50 p. — 1847-1858.
1 m. — 1859, 1860. 1 m. 50 p.
SBuofilerrat 1842—1860 maifaroat npfptjen otennetun fjtnnan

mulaan pljteenfa 19 m. 50 p., ja joS o§to tapaf)tuu fuoraan @cu=
ran fuStannuStoimigtoSfa, mponnetdan ftttci nriefii 20 % toftfjennt)§ta.
©uontt. Strjottulfia ifanmaatlifista atneista. £oinen

faffo. 1—14 ofa. 1863—1882. Dfalta. 3 m.— 15 ofa. 1882.
7 m. 50 p. 16—18 ofa. 1883—1884. Dfalta. 3 m.

Xapbellifia fjintaluetteloita faabaan jofa lirjafaupaSta tlmatfeffi.

Seuran £otmt§to: igelfingtgfa 16 Sllelfanterinlabun to.
aiuoiuna ffeSIinmttoina ja Sauantatna II. 1—2 i. p.
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Stmftiubtm 9»5(dmdt

on [euro, jonfa tarfoitug on i»a§tu$taa juowuottowien juo-
mien ffityttStntSta ranrinto ja nautintoatneina, ebistda rait'
tiutta tatooigfa, petaStaa juoppouteen roajonnetta ja poi8taa
niitd epdfoljtia, jotta juoppouteen jofybattatoat.

©euran tarfoituffen ebistdmifeffi on peruStettu ufeita
patfattt$t)f)bi8trjffia rjtnpdrt maata, joibenfa fddntojd feuran
pddtotmttunta gielfingisfd on otfeutcttu Ijtyroafftjtnddn ja on
feuratte fen oljesfa maamnte ert funtiin,
jotfa pitdrodt faupaffi feuran toimtttamaa firjau'tfuutta, otta*
mat wagtaan lafjjoja feuran raljaStoon t)rtna muutta tarootn
ottmt feuran totmisfa arouflifina.

©euraan fuuturoia tyljbtSttjffia marten on pddtotmtfun*
nan tautta faatatoa jdfenfirioja, titil irjoja, muistitn*
pano* ja potytdfirjoja, jdfen*, futfumug* ja fuitti*iippuja tjnna mutta tarpeita, joista ptytynnoStd annetaan
tdrjbetlifet (uettetot.

©euran or)jetmia ja fjintaluettetoita annetaan Ijatua*
rot(te Umatfeffi.

sJ(uttttuoeu ptanriett totmeeta on painoeta
tlmc*tl)lU)t:

ftirjafia:

1. SKaunulan 3Jiattt jo fatten toiimetnen tnarffinaretfenfa,
ftrj. ®. S. tolmag painog — 10.

2. Sitgfa on fngfa tnurfje, firj. 6. D. SSerg. £oi=
nen patnog — 10.

3. ©nfttntnainen patf)ttjmt|§ ja fen fenrauffet, eftttcintjt 6.
£). S3erg. iotnen patnog — 10.

4. £t)ontefo, jumalanpelfo, ja raittittg, firj. S. D. 33era.
Xoium patnog — 20.

5. Mampa fiourt. Soltnag patnog — 10.
6. 3uf)0 ja SKaria elt mtfjin juopumng tote, firj. Srtt.

SWjftg patnog — 20.
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7. i'a$>fuuben=i)Statodt. Sutota tobeUtfegta elamaSta, ftrj.
£rn. Xoiiten patnog —

""

Scljtifia:

maffawat 2 marffaa fata talji'B pennia faffi.
1. fiimtto ibaSta, {junto lannegttt, Ijnuto taifigta ilmaii fuunntSta.
3. aBaftwitnasjumnigta.
4. KatttiuSlupoug.
5. SMttiuSfeurnt.
C. aBSfcloat jitomat lain pafolla Keltettamat,
7. SBapaug ja raittiug.
8. Onto tjlcineit eljbottMnan raitttuben jaattmttamtnen maIjboI=

linen?
9. (jitfo fof)tuuUtfet juottuittaRuen juonuen nauttijat Die iticiijfi

lmtrfjaaita?
10. iftaitt on ntin f)l)toa olla. (SutoaUa.)
11. miortfo fiufaufjegta.
12. Suoppouben toathttug rtfoffiin.
13. 2Bituafaii))(riaan toainton nni.
14. SCoft toapaug.
15. „9lautttfe toftljan tottnaa fgbameg titfjbeu".
16. £ulfaa ratttiuS=feuran jfifeneffi!
17. Wlitix fanoo raatnnttu raittiubegta?
18. Sanamt pigfa.

Seljtifet faabnan mgoS ntotfinfietifiiifi.

£urtnioIan SCommi, Saljbelfait futoataufua ....—

"

©iiomen t)Icincn raittiugfofoug Sntongfnlagfa 1884 . — 50.

pfi natytefappak faiftgta ijHamatnttutgta painotuotteigta Ia=
Ijctetciau 2 marfagta 50 pemttgtfi. Dtuotfinftelifet tefytifet lifatthnci
niaffaa faifft 3 marlfaa.

£tlataan OfJaittiubsn astitttteit fautta §elfingtgfti, jotfa E)i«=
nan faatuanfa lafjettiitoat ttlatut fappaleet maartinffen mufaan \U
man eri niaffua. Ofoite: Statttiuben P)gtcttoat Soelfingigfci, 27 9JH=
fonfabnn to.
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SttOMctlailYu ftttnfmituuoinVit ftewdjilTi'.
©uomataifen StrjaUifuuben ©eura on aina tiMeimpieii tefjtci=

mienfa joufoSfa foettanut uuoljbuffesta ja fyciimb'StH })efa§tan fanfnu-
rimoutemme tuotteita, mutta waitta aljferoiben ferciajciin fautta jo fyy-
roiu vunfaita aorteita on foottu ja fuureffi ojatft jutaiStuKu, ei ©en*
vatta fuitenfaan olc ftjtjta eifa oifeutta jntcia' tfttii teljtaiuaanfa' tatjfiu
fnoritettuna. gutfittatoa ata on uiin fauiea ja faufan tttutSlo niiit
vitaS, ettei fita tuoi pitaa la'JjeSfaau ttjfjjemiettyuci. SofemuS tobtStaa,
etta fercifijcit, loaiffa ufeaSttfitt famoja feutuja fatjiucit, aina ttiotwat
ttfaa ja uutta Jaaba, fiita pufmmatta, etta putffahmtta ou femmoifia,
joisfa ei !ufaan mielii ole muistoonpanoja tefmtjt. ©euran aifomuS
on fen ttmoffi ebetteen jatfaa tointanfa tfctHa tt)o=alattaan, tuarft*
naifta feratjSmatfoja FuStantamaHa; mutta fo8fa tjfftttjifetfin fanfalai=
fet, uiin fuin ufeat eftmertit tobistattmt, fjtjroau'a meneSttjffeltii rnou
ttat Fufin fotifeubuiHanfa toimittaa fantanlaista ferat)6tl)i)ta, niin on
©eura paattantyt taten fefjottaa Ijafuffifia rupeamaan artmHifiFfi pu--
Ijeena oferoaan tjanmaaflifeen ttjoljon fefci fatnaKa tntiS? antaa muu=
tamia roiittauffta fiita, ntitci tutift fmomioon ottaa ja mitta tatooin
muigtoonpanemiuen otifi toimitettama.

SUe fuomalaifen fanfaurunoubeii ert lajit, jotfa fofnitmt !eraci«
inifeit efineeffi ©uomenmaau rajojen ftfapuolefla, oiuat:

1. SBanljat runot, jotfa runomitaltaan oroat famautaatuifia
fuin Satetuatan runot. j£al)bettifentpici ci tieue faataroiSfa muuta fuin
inaau itaiftmmisfa ja pofjjoiftmmigfa ofisfa. itatfelmia faabaan fuU
tenfiu luciFJin tjinpciri fofo ntaata ja oroat femmoifet ufeinfiu fita tar«
fcttmmSt, mtta etciamfjana luarftrtaiftlta ruitofiaifoiita ntitci faabaan.
9Witci rcantjempia tunojn ferattafBon fefii fertoma* ($ale»t>alan tapaU
fia) ja taulu« (fiautetettareu tapatfta) etta mt)o8fin loitfurunoja.

2. Uubetnmat laulut, femmoifet fuiu Sbnnrot on jutaisfut
Santelettaren efipufjeeSfa (efitn. 5D!orftamen fuoto, SBelifurmaaja, $rei»
win ft)K6fci istunut t). m.). 9ie oroat muotonfa puo(e8ta nubemfna
fuin ebetfci tnainitut, mutta futtenfiu hiarfinatfeeit faufanrunouteen
fuettaiuat. Uubenaifaifet, marfinfin tnunettujen ruitofepipain tefemat
ja tunnetuista IjenfitoiStci ja tapauffista teljbtjt ntnoefmat fita um6*
taan ei tute fijftjmtjlfeen.

3. ©ananlasfut ja artooitufjet, joita faiffiaUa on faa>
taniigfa.

4. ©abut ja tariuat, femmoifet, joita fanfa toanljaStaau
fertoo. Stiitci on ntonentaifia, niinfuin ©atmelaifen jutfaifemaSta to--
foelmaSta rooibaau naf)ba, jn niita faiffia tutift ferata, Ijuolimatta fti»
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to, etta famantapaifia fitna jo on painettu. ©abut roaifjteferoat fuu=
reSti eri oftSfa maatn, jonfa imtofjt titmiettujcu fotttjen toiftnnotfin
oroat tarfetta.

5. Satfatemput, runuljat tatoat, leifit 1). m.
6. SBtljboin pitaift faattiimau ptenempia fanfan fertomuffi ja

tietoja faifenlaiftSta tarumatjisto olennoista. ©emmoifet ferto*
muffet oroat mtttotn ert paiffoifjin fihtttjneet, mttfoin, mm fanooffemme,
ittonaifta. ©iten tuttft pamta muistoon tietoja $aferoa8ta („$ateroan
mietfa"), Saleinan pojiSta, SainamoifeSta („Sainantoifen roiifate"),
3lmarife8ta rj. m. Saieniatau IjeuitfotSta, !trfonttme8ta, £>aftioi8ta,
5Kenningoift8to, ©pojattare8ta t). m. fabut8fa mainitui«to olennoista
j. n. e. Srtitu mijM tafjttcu utmet ja itmatnerfit roanfjoifta ajoilta.

SfJhtuten on feuraanna tjleifta (aantoja noubattamtnen:
a) ©emmotfet runot, laulut, fananlasfut, arrooituffet, fabut t).

m., jotfa fertoja on faanut firjotSta tafji fanomaletjbtSta taiffa joiSta
munten tiebetaan, ettei ne luanfjaStaan ote fanfan fjenfiSta omaifuutta,
oroat fanfanrunouben tutfimtfefle atroottomia ja jaafBot feraamatta.

b) SWmStoonpanot omat tetitamat tarfaHeen fen mufaan
futn fanfa fertoo, ilman etta fetaaja niita parantetee,
omatrjaltatfeSti Itj^entcia tap omtanfa fifaa. ©its mrjijten
futn mafjbou'tSta on, noubattafoon feraaja paiffafunnan mntretta, fni«
tenfin Ijuomaten, etta ftfafftjS on paa«ajtana |)tbettaiBa. SoS et fe=
raaja ettttain ote fieltamme tteteetttjeStt tutfinut, on fjanen turlja
roait»a ptjtjtaa faaba muistoonpanonfa murteen muraififft. Oubot ni«
met, fanat ja taufetamat ottat fuitenfin fatltjtcttdmat, ja jo8 tarpelli=
fefta natjttaa, annettafoon nittjtn Ipfjht felitt)8.

Sofaifen mui8toonpanon ofjelie firjoitetaan fertojan ntmt,
ifa ja afutnpaiffa. So8 fertoja on muualta munttannt tat)t muu=
alia fertomanfa fuuttut, niiu on fefin ttmoitettaroa, fttta fen fautta
rootbaan felroitte faaba, futnfa fanfanrunouben tuotteet roaeltawat toi»
feSta paiffafunnaSta totfeen. Saaroa: tertoi 92. 9c., 00 rouotta, —

pitajasta — frjlfi8tfi. Suutt 9c. 9c:(ta omaSfa tt)Ia«fa (tat — ptta=
jaefa, — fpiasfa).

d) ©abut tjnna munt tatueammat mntStoonpanot firjoitettafoon
fufin erittjtfelle paperille, nitn etta fopii tatpeen mufaan jar=
jeStetta. S-Ptettemmat muistoonpanot firjoitettafoon tjfjteifelte paperitte;
mutta fuitenfin eri lajit ert roifjfoifjin, niin ettei fanaitlaSfuja, nrrooi«
tuffia t). m. firjoiteta fefatfitt.

9ciita funnioitettamia fanfafaifia, jotfa naita ofjjeita noubattaen
feraaroat maiuitttita fanfanrunouben tuotteita ja lafjettawat fiirjatti»
fuuben ©euratto fofoelmanfa, on ©eura roalmtS palfitfemaan anta=
matta fu«tantamianfa firjoja: rafjalttnen patffio fen ftjaan et >»oi tntta
ftyftymtjffeen, jotlei fofoefman rnnfaube8ta ja fjuolettife«ta toimittami»
fe«ta fjuomata, etta feraaja on tatt)atli8ta enemman tt|ota pantutt.






