
M,
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Suomen Kansan

Hyödyksi.

Sawo--Karjalaisten Oppimaisten toimittamia.



Suomalaisen Kirjallisuuden Seurain toimittamia Su,

men-kielisiä kirjoja.
I. Helsingin Seuran:

1 Osa. Kultala. Hyödyllinen ja huwittawa historia, »*»

selle kansalle luwettawaksi annettu. Helsingissä, 1834. Pra.
tatti) I. C. Frenkkelin ja Pojan tykönä. 188 siwua. Alia.
saa niottuna 30 kop. hopiata.

2 Ola. Kalewala taikka Wanhoja Karjalan runoja Suome
kansan Muinosista ajoista. I:nen jako 208 siw., ja 2=nc
jako 329 siw. Maksaa 1 Rupla 40 top. hopiata.

3 Osa. Kanteletar taikka Suomen Kansan wanhoja Lauluj
ja Wirsiä. 1 Kirja I.XXXVI ja 318 s. ja 9 s. nuottia
2Kirja 422 s.; 3 Kirja 294 s. 8:o, Helsingissä 1840. Pran
tätt») 3. Simeliuksen Lesken tytöttä. Maksaa hienolla pa
perillä i Rup. 75 kop. hopiassa, ja tawallisella pap. 1 9Uty-
-85 kop. hop.

4 Osa. Suomen Kansan ©analaéfuja. IX ja 576 s. 3:o
Helsingissä 1812. Präntätty I. Simeliuksen Lesken tykönä
Maksaa hienolla pap. 90 kop. hop., tawallisella 75 kop. hop

5 Osa. Suomen Kansan Arwoituksia ynnä 135 Wiron Ar
woitukseu kanssa. XVIII ia 184 s. 8:o, Helsingissä. Prän
tätty I. Simeliuksen perillisten tykönä 1844. Jaffaa hic
nolla pap. 30 kop. hop., taroaltifella p. 25 kop. hop.

6 Osa. Wiina Myrkystä. Surullinen Tarina. Waaroituk-
seksi ja neuwoksi Rikkaalle ja Köyhälle, Wanhalle ja Nuo,
relle. 136 s. 8:o, Helsingissä, äSafcnittffeit präntistä 1844
Maksaa hien. p. 25 kop., tawallisella 20 kop. hop.

7 Osa. Suomen Historia. Kertoi lyhykäisessä järjestyksessä
loh. Fredr. Kajaani, Kirkkoherran Apulainen Siuntiolla
Ensimäinen Osa elikkä Pakanuuden ja Paawinuskon Aja-
VIII ja 210 s. 8:o. Helsingissä, I. Simeliuksen perillistcr
tykönä 1846. Jaffaa hienolla p. 60 kop. hop., tawalliscllc
50 kop. hop.

8 Osa. Neljä ensimäistä Kirjaa ynnä wlidcnnen määritykse!
Eukliden Alkeista Mittaustieteessä. 28. Kilpinen, Suomen-
taja. Helsingissä, Präntätty I. Simeliuksen perillisten ty;
fond. 1847. Maksaa:' 30 kop. hop.

9 Osa. Uhteinen Historia kansakoulujen tarpeeksi. Suomen
tanut K. LLjmclans, Vaanin Prowasti. 123 s. 8:o. per
singissä 184,7. Präntätty I. Simeliuksen perillisten tykönä
Maksaa 25 kop. IJJ^W^-Z!^



it n k e m i si a

Suomen Kansan
Hyödyksi,

Sawo-Karjalaisten Oppimaisten toimittamia.

f

3.

Helsingissä,
I. Simeliuksen perillisten tykönä.

1847.



Imprimatur:
G. Hl,i,



Alkulause.
(Runoeltu.)

"Laulaa lapsi syötyänsä
Itkee ilman oltuansa:"
Ompi Suomessa omana,
Sananpartena Sawossa,
Joka to'istaiksen talossa,
Laapi joka lapsikkaassa,
Jossa sopusat somasti
Lapset istuen iloisna,
Tahi töitänsä tehessä
Ruumiinsa rawittuansa,
Rallatellen lauleleewat;
Ruuwan taasi tarpehessa
Itkeä inisyttääwät,
Pahan mielen painon alla
Wajootaan walitteleewat.
Sekä lasten laulannasta
Sylitysten, syötyänsä.
Että ilmi itkemästä,
Ihan ilman oltuansa,
Saan nyt aineen aroaran
Sanookseni pai*' sanoa
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Suomalais-sukuperasta
Äaévaroalle kansallemme.
Wanha Suomalais-sukumme,
Entiset Esi-isämme,
Suomenmaahan matkustaissa,
Kauwan aikoa asuissa
Maamme myöskin manterella,
Suurta nälkcä nakiwat ,

Ruutvasta jos ruumihinki,
Kuitenki kurittawampi
Puutos paljon painavampi,
Oli raukoilla! osana
Se, kun kirjoita fituivat,
Sielun einectä clivdt,
Pitkän ajan armahata
Herran herttasta Sadata.
Sitä syyksi tok' sysätä,
Heitteä omaksi heille,!
Saa ei kurjillen kukahan.
Suuren Luojan suomisesta,
Isän täiwaisen tahosta,
Suotu se surettawaksi
Oli kurjille osaksi,
Näinki nalkeä nähcssä
Wanhat Esiwanhempamme
Lasten tavoin laulelivat,
Runojansa ruikuttiwat;
Joita kulmiinsa kutoiwat,
Mukailiwat muistihiinsa.
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Ilman kynnötä kynällä,
Paperille painamata.
elit? ei lapset lauleleisi,
Luweksisi lustiksensa
Kirjojansa kiiwahasti!
Niistä oppia otellen,
Tawotcllen taitavuutta»
Miks' ei miehet mielellänsä
Etsi kirjoista etuja
Ihanoita itsellensä, — '
Kuin jo kullainen kukostus
Ompi maallamme osana,
Se on: Suomemme suloisen
kirjakieliä käyttäminen
Joista oppia osaisit
Walistusta warmempata,
Wireyyttä, wiisauutta,
Oppia moni-osasta,
Tietoa tihiämpätä,
Kaikissaki kappaleissa i
Tässä taaski tarjottaisi
Sulle Suomalais-sukuni!
Kirja äitinkielelläsi,
Jossa tietoa tilasta
Ensin saisit ensimäisten
Suomalaisten Suomehemme
Asumaan asetaittua.
©titte kuka kunnollisen
Alkoi Suomessa asian
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Hywin paljon hyödyttämän
Kansan taidon kaswantoa;
Se on: suomeksi selitti,
Kirjotteli kielellämme,
Paperille, painattikin.
Kappaleita kallihista
Nauhan-Sanan Raamatusta.
Sutten ompi taas osote
Lasten oikussa opissa
Taitawuutta tarjoaröa
Walistuksen waikunnaksi;
Keskinäinen myös kehotus
Pitämään pitäjissämme
Kiitettäwii kirjastolta.
Wiimeseksi suomme suoran
Sinulle sisällisesta
Tiedon Maammeki tilasta,
Sekä kaiken kansakunnan
Wanhoista wapauksista,
Joiden johdosta jotenki
Oppisit ojentamaani
Etujasi ennellensä,
Arwellen asetuksia
Suotuja jo Suomellemme
Peräten Perustus Laissa.
Näitä kaikkia katella
Woisit tässä woitoksesi.
Siinä toiwossa sinulle
Nakas (Suomalaisfilmiimme !
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On, se wähänen selitys
Asioista auttawista '

Tassa taaski tarjottuna,
Että waan walistustasi
Aikanansa ocmclcipti
Siihen onnea Sinulle
Todisesti toiwotamme!



Muistelma

Evankeliumillisen Qpin perustajasta
Suomenmaassamme.

Se, että Suomessamme alkaa nykyisina ai-
koina olla seka aluksi lukemisia etta joksikin
määrin halullisia ja taitamia lukioitakin, ila*
huuttanee suuresti sokaista isän-maamme ra-
kastajaa, nähdcssänsä naiden asti halpana pi-
detyn sukumme huolen ja ahkeruuden kautta
korkeneman armossa ja kunniassa muiden »va-
listuneiden kansain mertaiseksi. Alhaisemmas-
ta ylhäisempään tilaan pääsemisen pitäsi myös
kehoittaman itse kutakin Suomen kansasta ah-
keruuteen oppimisen tiellä ia wireyteen taita
waisuuden halussa. Siinä siwussa elköön ti-
laisuudemme parantuminen saattako meitä y-
lenkatseella unhottamaan esi-wanhempaimme
niiden wanhain Suomalaisten alhaista ti-
laisuutta. Sitä jos emme tehne, niin ei mah-
tane joku, lyhykäinen muistutus heidän tilai-
suudestansa olla masten mieltämme. Luul-
leffani kunkin esi-wanhempiansa rakastaman
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Suomalaisen tässti tuumaani mielistymän, ra lv
don muutamilla sanoilla ainoastaan heistä il-
moittaa. Hisrorjat todistawat yhtäpitäwäises-
ti Suomen kansan meidän esi-wanhcmpaim-
me olleen eri-aikoina cri-laisessa tilassa,
jota jakaaksen kolmeen ojaan: ensin pakanuus-
aika, jona. esi-wanhcmpamme oliwat raakoina
pakanoina, siitte Paawinuskon aika, jona ris-
tin oppia taatuin säännön mukaan csi-wan-
Remmillemme julistettiin; ja wiimeiseksi Luthc-
rukselta puhdistetun ristin opin-aika, jona Kris-
tuksen Evankeljumia alettiin puhtaasti ia fel s

kiästi Suomessamme saarnata.
Pakanuuden aikana, joka ulottui aina

12 wuosisataan asti, esi-wanhempaimme sur-
kuteltawimmassa onnettomuuden tilassa olleen,
käsittää jokainen helposti. Niin faunaan eli-
wät he raukat luonnollisessa sokeudessaan. E-
laivan jumalan ei ainoastaan tunnota ivaan
tiedotakin, oliwat he osattomat lupauksen E-
wankeljumista ja elämästä toivosta* Kuka
woinee tätä surkuttelematta muistella!

Paawilaisuuden aikana, joka kesti lä-
hes neljä sataa tvuotta, ei heidän tilansa pai*
jonkaan parantunut. Reille lähetettiin cosin
Piispoja ja Pappeja, joiden Hälliä jvcfivolli*
futis 1 olisi kyllä ollut leivittää elämän jumalan
tuntoa ja walistusta kansan seassa, tvaan min-
kä tähden siitä niin ylen wähä hetclmää sm-
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rakuunassa näkyi? Siihen oli osittain fe syy-
nä, kuin 'SBapaljtaiamme itse sanoo: "sokia
ei taida sokictta taluttaa;" osittain Paa-
win pavpein ehdollinen petos; osittain myös
heidän taitamattomuutensa Suomen kielessä.
Kyllä he saarnasiwat ja pitiwät juhlallisia mes-
suja, tvåan kurjat' esi°wanhempamme eiwatym-
märtäneet niistä tuskin sanaakaan; sillä ne pi-
dettiin niin kutsutulla pyhällä Latinan kielellä.
Sitä outoa kieltä sai nyt kansa awoissa suin
kuunnella, ja ihmetellä pappeinfa suutta taitoa
ja hartautta; »vaan sitä »viisaammaksi ja wa,
listuneemmaksi ei siitä kukaan tullut. Että
saada rahaa wahwasti kokoon, se olikin näil-
lä Raamin papeilla pää-asiana. Miimeifcllä
meni se Paawikunnassa niin kauwaksi, että ly-
hin 4iemr>o niille, joiden omatunto, luonnon
lailta herätetty, nuhteli heitä synneistänsä ja
ajoi papilta neuwoa kysvmääu, oli: pistää
papille hywästi rahaa näppiin, joka oli kohta
»valmis lupaamaan synnit anteeksi ja autuuden
kuoltua. Wiheliäincn kansa, jolle ei julistet-
tu Jumalan neuwoa ihmis-suwun autuudesta,
ei toimitettu puustawiakaan Jumalan sanaa
ymmärrettäwällä kielellä, eikä opetettu luke-
maan, uskoi kernaasti puheen ja niin talutet-
tiin kalliisti osktuita sieluja Raamin petokses-
sa suin päin ijäifcen onnettomuuteen, Tästä
kylläksi käsitämme esi-wanhempaimme surkicm
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tilan haaroin opin aikana, jona ihmisten pe*
tos ja juttu oli moiton pyynnöstä niöstäin-
nyt Jumalan Sanan eteen ja tukahuttcmutsen walaisewat sateet. Maan koska Herransana on sielun ruoka, josta se ramin-
tonsa saapi, niin kun Wirsikirj. N:o
227, 2 tiv meisaamme, niin ei woitane olla
katkerilla kyynäleillä walittamatta esi-wanhem-
paimme sielua kuolettamaa köyhyyttä, joilla,
niin hymin Pakanuudensa kuin Paamilaisuu-
densakin aikana, ei ollut rahtuakaan Jumalan
elämästä ja moimallisesta, pyhästä ja au-
tuaaksi tekemästä Sanasta. Kokonansa toi-
sin on nykyisten Suomalaistemme laita.
Sekä pyhän Raamatun, että lukemattomia
muita neumoa ja malistusta, rauhaa ja loh-
tutusta tarjoomia kirjoja tietää kukin Suomen
©ionin asukas oleman äitinsä kielellä itsellensä
tarjona. Ajatellessamme tätä omaa navat'
kuuttamme ja esi-manhempaimme suurta köy-
hyyttä, niin kalliissa tamarassa kuin Jumalan
Sana on, tunkeiksen kohta esiin kysymys: mis-
tä,me,olemme tämän ameriään omaisuuden
saaneet, josta esi-isämme eimät ole tienneet-
kään?— Epäilemättä en ftn antaja korkeudes-
sa; sillä "kaikki hymä anto ja täydelli-
nen lahja tulee ylhäältä malkeudcn I-
sältä". Kuitenkin ei Hän ja'a,. etenkin
tämmöisiä lahjojansa maalikappaleitta. Vh-
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teisin wälikappale • Herran kädessä Sanansa
lewittämiseen oli kieltämättä autuuden opin puh-
distaja Martti Llttherus, josta uusi, parempi
aita toto ristikunnalle sima Suomellemme-
kin alkoi. Lutherus eli kuitenkin pien kau-
fana maastamme taitaaksensa Suomalaisillem-
me heidän kielellänsä Jumalan Sanaa toi-
mittaa. Sen teki yksi meidän omista suku-
laisistamme. Suomalaisista, joka pitäsi olla
sitä riemastuttawaisempi jokaiselle, joka Suo-
meamme isän-maaksensa kutsuu. Ei liene siis
rakkautemme säännötön, eikä kiitollisuutemme
liinanen sitä omaa weliämme kohtaan, jos
teemme hänen jo kauwan seastamme pois-
menneen ehkä tiedon kautta itsellemme tu-
tuksi; pidämme hänen tuoreessa rakkauden muis-
tossa ja min ehkä pyydämme hänelle palkita,
itsiämme ja koko Suomalaisuutta syleilewässä
rakkaudessa tehtyjä, burnia töitänsä Suomeam-
mc kohtaan. Kiitollisuus ja rakkaus kiirehtää
minua ilmoittamaan Suomalaisille kanssawe-
lilleni hänen kuolcmatointa nimeänsä, joka on:

Mikael Agrikola.

Mikael Agrikola oli se mcrkittäwä mies,
jonka huolen ja työn kautta ijäinen Isämme
antoi armonsa aamuruskon pyhässä Sanas-
sansa ruweta köyhälle Suomen ©ionille koit-
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lamaan. Sen lyhykäisen tiedon, joka tämän
miehen elämä-kcrrasta ja töistä tässä anne-
taan, ei sunkaan pilasi olla Suomen kansalle
ylcnkaesottaman.

Hän svntni Uudella maalla, Pernon pitä-
jässä ja Torsin kylässä. Wuodesta, jona
hän syntyi, ei ole marmaa tietoa, sitä wähem-
min kuukaudesta ja päimästä. Kuitenkin saa-
daan, hänen toimituksiin kykenemisestänsä kat-
soin, se määrätä noin 1512 muoben paiffoin*
Hänen isänsä oli ainoastaan halpa kala-mics.
Waikka näin alhaista säätyä piti hän kuiten-
kin hellää huolta rakkaan poikansa Mikaelin
ja siinä samassa, ehkä tosin tictdmdttdnfd, ko-
ko Suomen kansan tulemasta onnesta ja ' lait»
toi hänen kouluun Viipurin kaupunkiin. Jos-
fa koulun esi-mies (Rehtori), Johannes Eras-
mi nimeltä, nähdessänsa pojan sekä siiwollisen
käytöksen että ahkeruuden ja taitamaifuuben,
kohteli häntä isällisellä rakkaudella ja amulli-
suudella. Hän mielistyi tähän poikaan niin,
ett'ci hän, päästyänsä Piispan apu-miehcksi
Turkuun, tainnut hänestä erota, maan mci
nuoren Agrikolan mukaansa ja waikutti Janelle
Piispan tykönä puhtaaksi-kirjottamisen toimi-
tukseni. Tässä toimituksessa ollessansa, moitti
Agrikola taitawaisuudellansa Piispan erinomai-
sen mielisuosion, niin että hän rakkaan opetta-
jansa Sol). Erasmin kuoltua sai hänen wir-
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kansa. Niin tuli hän nyt Piispan apu-mic=
heksi. Puhdasta Ewankeljumin oppia pala-
wasti rakastaissansa, niittiin hän Piispalta
ewankeljumilliseksi papiksi. Jona hän, sekä
Turun kaupungissa että maan seurakunnissa.
Piispaa seuratessansa piispanluwuilla, saamasi
rauhan suloista sanomaa yksinkertaisille kanssa-
weljillcnsä, «i enää Latinaksi, niinkuin Paawin
papit, ivaan suomen kielellä. Tämä muutos
olisi jokaitsclta Suomalaiselta sywällc mieleen
paineitapa. Piispa nähdessänsä rakaste-
tulle Apulaisellensa tarpeelliseksi korkeemman o»
pin, kuin Suomessamme sinä aikana noitiin
tarjota, lähetti hänen sitä saamaan Saksan-
maalle samanlaattlseen ylin-opistoon Witten-
bergin kaupungissa, kuin nyt Helsingissä on.
Hänen matkustuksensa mainittuun maahan
tapahtui w. 1535, jolla'oli tarkoituksena to-
sin kaikissakin tiedon osissa kuitenkin erino-
maisesti autuuden opin totuuksissa wahwistu-
minen. Siellä ollessansa, anoi hän Kunin-
kaalta Ruotsissa ja myöskin sai pyhän Laurin
alttarin *) sisääntulot yläpitämiseksensä, joita
hän siitte naulitsi aina kuolemaansa asti. Hä-
nen olonsa Wittenbergissä oli senkin tähden

>) Nain kutsuttiin muutama pyhyyden bjrjpfiii? sia pian sa-
masta laadusta kuin aikanamme Wolmo jonka hpwäksi
spaaimn nitoa ailana moni oli kuollessansa testamcntterannut
Vmaislmdeusa.
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hymin merkillinen, että itse autuuden opin puh-
distaja Martti Lutherus oleskeli silloin samas-
sa kaupungissa, jota hän sai suusta suuhun
puhutella ja kuulla hänen moimallista opetus-
tansa. Söuotcna 1539 runnattiin Llgrikolam-
me tietowiiscn.»den Magisteriksi nimitetyssä kau-
pungissa, jonka jälkeen hän palasi kohta taka-
sin isän-maahansa Suomeen, warustettuna kiit»
täwillä todistuksilla itseltänsä Lutherukselta. I-
sän-maahan tultuansa, sai hän koulun esi-mie-
hen nivan Turun kaupungissa, jona hän oli
lähes yhdeksän wuotta. Sillä ajalla hän ei
ainoastaan wiriästi kokenut istuttaa kaikellais-
ta terweellistä oppia koululastensa sydämmiin,
mutta myös, feuratessansa Piispaa kun ennen-
kin seurakuntia katsellessa, »vaikutti sanankuu-
lioissansa maltetulta ja parannusta rakenta-
waisilla saarnoillansa. Näin seurakunnissa ym-
päriwaeltaissansa, oppi hän tarkasti tuntemaan
kansan rasittaman köyhyyden Jumalan Sa-
nan tiedossa ja sieluin kiduttaman nälän tä-
män tatmaallifen eineen perään. Tämä sie-
lun eineen puutos seurakunnissa kehoitti hänen
rakastamaa sydäntänsä kanssa-weliänsä imin
furfraefa tilassa armahtamaan ja Jumalan
Sanaa heille toimittamaan. Kansan luonnot,
lisillä fi;nti)mdpaf>noillanfa opin puolesta miela
ollessa, ei hänen auttanut rumeta kohta alussa
kankeilla kirjoilla ja korkialla opilla sitä neu-
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ironiaan, waan täytyi alfaa aiwan Asta ja
opettaa ensin puustawia eli kirjaimia tunte-
maan, johon tarpeeseen hän toimitti ensimäisen
painetun abckirjan eli Aapisen Suomeksi.
Sama kirja on se juokscwa elämän-weden suo-
ni, josta wirwoittawaista reettä on siitte kuo-
hunut yli koko Suomemme. ©en terweellisen
wesi-suonen kowan maankuoren —pakanuuden
tietämättömyyden ja.paawin petoksen ala
peitetyn kaiwoi ja puhkasi Agrikola juoksemaan
ja kostuttamaan kuiwuudelta waiwattua Suo-
malaisuutta. Nain saatettuansa Suomalai-
set ©anan makuun, puustawia tuntemaan, ei
han jättänyt näitä synnytettyjä lapsiansa tä-
män rieska-ruuwan saraan, ivaan pani kohta
«aiempaa heille tarjoisi heidän ncmtintowoi-
mansa jälkeen, jossa hänen suuri lasten kas-
ivatut taitonsa näytäikscn.

Aapisen jälkeen saiwat halulliset Suoma-
laiset ihastuksella ivastaan ottaa esmuffen,
joka oli toinen kanssawclicnsä tarpeista huol-
ta pitämällä Agriko (aitamme wuotena 1543
toimitettu kirja, luultawasti suomennus Luthc-
ruffen pienestä Katkcsmuksesta, jonka suomen-
taja kutsui: Alku oppi uskoon. Tästä näh-
den tuliwat Suomalaiset 24 wuotta jälkeem-
min Saksalaisia, joiden seassa opin puhdistus
alkoi, osallisiksi puhtaasta jumalan Sanasta.
Näin tuli kansa Agrikolan huolen kautta pääs-
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tctyksi hengellista nälkää karsimasta. Hänen
hymäntekemäisyytensä koko sukuansa kohtaan ei
kuitenkaan »vielä seisattunut siihen; se kiihtyi
järin enemmän, johon on warma todistus se
sisälläpidoltansa amara Rukouskirja Bi-
bliasta, jonka hän kirjoitti ja vuotena 1544
painon kautta kansan tarpeiksi huolsi. Mikä
tällä kirjalla suurinna tarkoituksena oli, sen il-
moittamat Agrikolan omat kirjansa esi-puhees-
fa näin kuulumat sanat:

"Kyllä fe kuule Suomen kielen,
Joka ymmärtää kaikkein mielen",

josta älyämme tarkoituksen olleen kehoittaa
ja neuwoa Suomalaisia lähestymään ijankaik-
fieta Isäänsä hengellisiä, ja ruumiillisia tarpei-
tansa häneltä anomaan omalla äitinsä kielellä,
jota Raamin »viettelyksiltä millitty , kansa ei
millään tamalla tahtonut tohtia tehdä, luullen
muun kielen ei kelpaaman Jumalan edessä kuin
Raamin papeilta pyhänä pidetyn Latinan. Se
erhetys riippui sitä lujemmasti yhteisen kansan
mielessä, kuin miela fillon usiassa seurakun-
nassa pidettiin lumalan-palmelus Paamin
säännön jälkeen Latinan kielellä; ainoastaan
muutamissa oli jo termeellinen muutos tapah-
tunut. Aikaa myöten masta alfomat muutkin
näiden hymää esimerkkiä seurata.

Agrikola oli jo mainituissa kirjoissa pal-
jon hengellistä einettä Suomalaisillensa anta-
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nut, tvåan sen piti han wiela wähänä. Hän
tunsi puutoksen alaiseksi seka heidän onnellifuu--
densa että omansa, niin kauwan kuin hän ci
wiela ollut itse autuaaksi tekewän opin lähdet-
tä heille awannut suomentannt koko pyhää
Raamattua. Sitä tekemään olis hän ollut
walmis, tvåan kansan sywä köyhyys, jolla ei
ollut mataa niin kallista kirjaa lunastaa, esti
hänen wakaisen! halunsa, jonka tähden koko Raa»
mattu wielä jäi suomentamatta. Se pahoitti
Agrikolan mieltä ett'ei hänen hywäntekewäisyy-
tensä ulkonaisten esteitten tähden niin menes-
tynyt, kuin han toiwoi. Wäsymättömällä ah-
keruudellansa taistellen esteitä wastaan, sai hän
kuitenkin arvaamattoman paljon aikaan. Laa-
tuun käymättömäksi nähdessänfä koko pyhän
Raamatun painattamisen, repäsi hän siitä yti-
men, Uuden Testamentin, suomensi jaköy-
hyyden estelemisiä tottelematta painatti sen wuo-
tena 1548. Tässä saiwat nyt köyhät Suo-
malaiset kaikkein kalleimman kiwen Jumalan
©anan kultaisesta tawarastosta. Tähän asti
oli heille annettu murakkeita tvåan Kristuksen
Ewankeljumista; nyt saiwat he fen kokonansa.
Itseksensä taisiwat he tässä ihanassa peilissä
ihmetellen ja iloiten katsella koro ihmis-suwun

siinä omansakin kalliin lunastus työn
täyttäjää, Kristusta, josta ennen Agrikolan
miehistymistä tuskin mitään tiesiwät. Miten



19

ihastuttavan tämän suloisen rauhan sanoman
epäilemättä piti heille oleman, sen annaamme
yhden tornissa, päiwän walkeutta näkemättä,
kauwan istuneen esimerkistä, jonka pimeydestä
päästyänsä päiwän makeutta ifyantcleman jo-
kainen toki tietänee. Mitenkä sitte taisiwat
Agrikolan aikaftt Suomalaiset, paawilaisuuden
pimeydestä kirkkaaseen Ewankeljumin waloon
päästyänsä, siitä ihastumatta ia sitä ihcmtele-
matta olla! harmaan ei mahtanut päästä-
jänsäkään, Agrikola, olla kylmäkiskoisuudella
unhotettu, maan rakkaudelta lämmitettyyn' mie»
leen kätketty. Esi-wanhenipaimme näin häntä
hvwäintöidensä edestä rakastettua, suuresti kiit-
tämättomät olisimme me> samoista hywistä-
röistänsä osalliset kuin hekin, jos emme niitä
ehkä muistelle.

Samana wuotena, kuin Agrikola Uuden
Testamentin painatti, tapahtui waihe hänen
ulkonaisessa elämässänsä. Hän pääsi esimie-
henä Turun koulussa olemasta Piispan-wiran
toimittajaksi, joka wanhuudensa huonoudelta
rasitettu ei kywennyt hippakunnastansa tarpeel-
lista huolta pitämään. Koko ristillifen Suo-
men seurakunnan esimieheksi tultuansa, lisäyntyi
hänelle huolen pitämistä wielä enemmän. En-
nen oli lumella erinomaisemmasti maan al-
haisten kanssa-weliensä onnellisiksi saattaminen
raskaalla painolla mielessä, mutta nyt mäti
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häntä wirkansa myöskin seurakunnan hoitajis-
ta, papeista, isällistä murhetta pitämään, jos-
ta tosin heidän sanankuulioillcnsakin hyödyttä-
lväisiä hetelmiä wuosi. Usian papin hatara ja
wajaawainen oppi sitä kyllä tarwitsikin. Silla
silloin oli wiclä monta niin korkiasti oppinutta
papismiestä, että he eiwät osanneet muuta kuin
selwää Suomen kieltä. Näiden joka-päiwä»
nen tarwis waati sekä [Raamatun että mui-
den seurakunnan hoitamiseen kuuluwain kirjain
olemaan wälttämättömästi suomenkielisten, jos
mieli oli wähänkin järjestystä ja taitawaisuut-
ta Kristuksen lauman kaitsemisessa toiwoa.
Katkesmus, jonka jälkeen he taisiwat ristinopin
pddsfappaieet sanankuulioillensa selittää ja Uusi
Testamentti, josta he saiwat imeä Ewankelju-
min rieskaa kansalle jakaaksensa, oli Keille jo
Agrikolalta suomeksi toimitettu, tvåan kirkko-
menoissa, lasten kastamisessa j. n. e. piti
heillä myöskin oleman jokuojennus-nuora, muu-
ten olisiwat he niissä menetelleet kukin oman
päänsä jälkeen. Näissä tärkeissä' ja juhlalli-
sissa toimituksissa pahennusta estääksensä, pai-
natti taas" Agrikola vuotena 1549 suomeksi
seuraawaisct kirjat: Käsikirja kasteesta ja
muista ristikunnan menoista, ja Mes-
su eli Herran Ehtoollinen niin myös Se
meidän Herran lesuren Christuren
piina, ylös-nousemus ja taiwaaseen
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astumus, niistä neljest Ewangeliste-
rist coghottu *) (koottu). Näillä kirivillä
ryösti hän papeilta kaikki estelemiset wirkansa
kelwottomasti toimittamisessa, jotka ilman näi-
tä olisiwat woineet syyttää sen käsikirjain puu-
toksesta tuleroan.

Alamaisiansa kaikin puolin onnellisiksi
pyytaissänsä, ei Agrikolamme fijödmmeéfd kos-
kaan sammunut halu kerralla koko Raamattua
suomeksi saada, waan warain wähyys ei an-
tanut sitä myöten. Sentähden jakoi hän sen
pieniin osiin ja koki niin pyytää ehkä kappaleen
kerrallansa painetuksi. Surkeimpana ndlfd--
wuotena 1551 painatti hän: Dawidin Psalt-
tarin niinmyös Weisut ja Ennustoxet
Mosesen laista ja Profthetista uhfc
haetut, jonka esipuheessa hän lohtullisesti ke-
hoittaa rakkaita Suomalaisiansa köyhyydessän-
säkin turwallisesti luottamaan ylhäisen Isänsä
hywään tahtoon, näin sanoissansa: ,

"Ehkei me Suomalaiset saa
prentettu coco Biblia,
Että me olemma köyhät sangan
en senjvuori epäuscoon langenn".

Paremmin tullaksemme tuntemaan Agri-
kolan suomen kieltä kirjoittamisen laatua, on
sowelias tässä sanasta sanaan kertoa Psalt-
') Tämä on Agnkolxlt» l>ijoltettu« suomenkieltä.
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carin esipuheesta muutamia rateja, jossa kans-
sa näemme ne kirjat, jotka Suomalaiset jo o-
liwat häneltä kielellänsä saaneet. Esipuhe al-
kaa näin:

"Jumalan armon ia rauhan
pitkin ymberi less ia caucan
caikille Somalcnsille toiwottaa
Micha«l Torsbius Agricola.
Ettäs rakas mlk sisar ia ise
näet quinga Herra armons life
Sinul ia caikein Somalaisten
Wanhain, nin mös norukaisten;
Huin Abckirja ensin on
siitte alcuopista uscoon,
ia Nukouskirjas sangen hylväu
monist asioist täynnäns ia sywän.
©en jälkenfen Uuden Testameniin
Herran armosta Idpitfe prenttin
Käsikirjan, Messun ia Passion
jalost armost paitz meidän anssion.
Nin otcu-. sis hywexi teme mös
Dawidin Psaltari ilman töös
quin leifitje cullaisil kielille
murbesil ia raskail mielille".
Tästä saamme nähdä miten kieltämme

kirjoittaa alettiin.
Niin onnellisiksi ja rikkaiksi Jumalan Sa-

nassa oli jo Agrikola yksinänsä tehnyt Suo-
malaiset maamiehensä, että kukin Suomen a»



23

sukas, jolla ennen häntä ci ollut yhtä puusta-
wiakaan, taisi nyt löytää talossansa kahdeksan
erinäistä, sisällä pidoltansa kultaista kirjaa.
Kuka olisi taitanut toiwoa wielä usiampia, ta-
hi ehkä niinkään monta yhdeltä ainoalta mie-
heltä, jolla ilman Ma oli lukemattomia asioi-
ta puolittamina ja toimitettavina! Kuitenkin
ilmaantui miefd seuraamana wuotena 1552
painettuna. Ne Prophetat Haggai, ©a*
charia, Malackia ja kappaleita kolmannesta
ja wiidenncstä Moseksen kirjasta.

Tähän loppui wiimenkin Agrikolalta suo-
meksi toimitettuin kirjain luku, jonka wähäksi
jäämistä ei toki kukaan woine nurista. Ih-
metellä täytynee enemmin jokaisen töitänsä lu*
kijan hänen ääretöntä aikaan saamisensa pal-
joutta niin wähässä ajassa. Täyttä yhdeksää

rvuotta ei ollut mielä kulunut siitä, kuin hän
alkoi kiitettäwän hywäntekewäisyydensä Suo-
malaisillensa jumalan Sanan huoltamisessa.
Tuskin woinee joku uskoakaan semmoisen kirja-
joukon yhden miehen huolen ja työn kautta
niin äkisti päiwän maireuteen tulleen. Eten-
kin ajacellessansa kuinka monien wastusten,
puutosten ja waiwoin kanssa hänen on täy-
tynyt taistella secä kirjoja suomentaissansa et-
td niitä painetuiksi pyytäissänsä. Ensimäise-
nä alkaissansa Suomea kirja-kieleksi taimutel-
la, ei hänellä ollut suukaan wähin tekeminen.



24

Hän »valittikin usiasti kielemme taipumatto-
muutta kirjoissa käytettawäksi. Joka ei ih-
mekään ole, sillä hän sai kirjoittaissansa, niin
sanoakseni, kulkea aiwan tietöntä polkua, jossa
epälukusia risukolta ja ryönöjä häntä kohteli.
Niiden ei hän kuitenkaan antanut matkaansa
seisattaa, waan pyrki wäsymättömällä neulot*
telemisella niistä läpitse. Nykyset suomea kir-
jotta/af, kielemme jokseenkin taiwutettua, kulkee-
töat sitä wastaan ikään kuin raiwattua tietä,
jota Agrikolan piti raiwailla, mielikö eteen
päin päästä. Tämä, itsessänsä fulla suuri,
oli kuitenkin pienin niistä »vastuksista, jotka
häntä tällä wastalkusella tiellä kohteliwat.
Smpd voida sitäkään ole maininnut, missa A-
grikolan täytyi kirjansa painattaa. Suomes-
samme ei ollut sillon wielä yhtään kirja-pai-
noa. Ruotsissa oli jo yksi kuninkaallinen
kirja-paino Tokholmin kaupungissa. Siellä
täytyi Agrikolamme painattaa joka lapun, jon»
ka hän tahtoi kansalle tarwittawaksi saada.
Sen lisäksi oli joka kirjalle erittäin painatos-
lupa itseltänsä Kuninkaalta anottawa cli rukoil-
tawa. Siihen taas tcmvitsi hän asian ajajik-
sensa folkia arwosia Herroja Ruotsissa, jotka
kuninkaalliselle majesteetille edeskantoiwat hä-
nen sywässä alamaisuudessa lähetettyjä ano-
misiansa. duolta ja wastusta hänelle lisää-
wiksi luulen nämäkin saatawcm lukea. Oma
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wähäwarasuutensa ja Suomen kansan yhtei-
nen köyhyys lukeuntui myöskin painopaikan
maksamisessa ci pienimmäksi kiusaksi. Epäile-
mättä on siihen käskenyt hänen neuvottelemaan
ja säästämättä panemaan mitä suinkin käsis-
sä oli.

Näin kulutti Agrikola säälimättä woi-
mansa ia tavaransa Suomalaiseensa [>»>=
wäksi, heitä köyhistä rikkaiksi Jumalan Sa-
nassa tehdcssänsä. Syystä ansainnee siis se-
kä nimensä että hywättekonsa kultakin Suo-
malaiselta pysywään muistoon ja rakastawaan,
mieleen painettaa.

Agrikolamme wiimesct elämän waiheet ö-
livat lyhykäisesti nämä: Hän oli piispan fiol*
lisena vuoteen 1554, jona Ruotsin kuningas
kutsui hänen puheillensa vaftaftmtanfa pää-
kaupunkiin Tokholmiin. Sinne tultuansa wan-
notcttiill hän ja vihittiin piispaksi. Takasin
tultuansa asunto-kaupunkiinsa Turkuun piti hän
8-na päiwänä Syys-kuussa piispan messun
tuomio-kirkossa martonaiseksi nimitettyyn vie*
kaan wahwistamisensa muistoksi. Niin suu-
rella ihastuksella kuin Suomen kansa joko näki
tahi kuuli itsestänsä jo ennen isällistä huolta
pitäneen SlgciEotammc piispan istumclle istui-
van, niin kiireesti juoksi tämä pilkallisemmaksi
toivottu onnellisuus häneltä ohitse. Ainoas-

2
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taan wajaata kolme touotta saiwat hippakun-
tansa asukkaat nautita hänen hellaa, kaikkein
yhteistä parasta tarkottawaa hoitamistansa.
Ruotsin kuningas jonka hallituksessa Suo-
mikin siilon oli sotaan Wenäjää wastacm
kyllästynyt lähetti usiampia waltakuntcmsa ar>
wokkaista miehistä, joiden seassa myös 2lgii»
kolamme, Wenäjän waltakunnan hallitsialle
rauhaa tarjooman. He tuliwat Helmikuun
lopulla Wenäjän senaikuscen pää-kaupunkiin
Moskuwaan, jossa 2-na päiwänä Huuhti-kuus-sa w. 1557 rauha tehtiin 40 wuodeksi. A-
sian nain liroin toimitettuansa palauntuiroat
nämä rauhan rakentajat takasin Suomeen ja
siitte Ruotsiin. Tällä palaunta matkallansa
sai rakas Agrikolamme kuolema taudlnsa. #d*
tämiten pääsi hän rajan yli syntymä maa-
hansa, kuin kuoleman terawät nuolet tapasi-
roat hänen ja lopcttiwat, ei likimäisille sukulai-
sillensa ainoastaan, ivaan koko Suomelle kat-
keraksi murheeksi, rakkaudella ja äärettömillä
liroilla töillä kaunistetun elämänsä, joka ta*
pahtui 9-nä päiwänä äsken nimitetyssä kuussa
ja wuotena, Uudenkirkon pitäjässä ja Kyrön-
niemen kylässä. Hänen kuollut ruumiinsa wie-
tiin sieltä Wiipuriin ja haudattiin juhlallisesti
Arkkipiispan läsnäollessa 11-nä päiwänä sa-massa kuussa. Sama kaupunki, joka was-
täanotti hänen lapsena mieheksi kaswcittaaksen
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fa, korjasi nytkin hänen ruumiinsa tomuna wcw
jotaffenfa tuomio-päiwään asti.

Niin äkisti kutsuttiin tämä ahkera ja ja-
lo työmies pois Herran wiina-mäestä pa-
massa ijässänsä. Hän läksi täältä neljänkym-
menen wiiden wuodcn wanhana, kuitenkin e-
nemmän aikaan saaneena, kuin joku toinen kor-
keimpaan wanhuuden-ikään elettyänsä. Suur-
ten töidensä kiitollinen muisteleminen kehottaa
minua wielä niitä kertoen mainitsemaan.
Hän saattoi köyhän suwunsa synkiästä pimey-
destä katselemaan ja näkemään ihmeitä Her-

ran laissa; hän pelasti korkiamman esi-
vallan suomisesta kanssa-weljcnsä Paawin
epäjumalisesta palwelemisesm sen vallan hä-
wittämiscllä ja uudein ewankeljumillisten fad--
tyin asettamisella Suomessamme; hän leikkasi
Suomalaisten kielistä jänteet ja päästi ne jut-
telemaan Herran suuria töitä ja ylistämään
Hänen pyhää nimeänsä; hän pyhitti kielemme
Jumalan pyhän Sanan suomentamisellansa;
lyhykäisesti sanoin: hän paransi muitakin
siihen kehottain kaikin puolin kansan tilai-
suutta. Kaiken hänen himonsa ja halunsa
Suomalaistcnsa parasta tarfottaneen todis-
taawat selkiasti ne hellät kirjotukset, joita hän
usiasti lähetti Suomen sen Nikuselle Suuri-
Ruhtinallc Ruotsiin, häntä niissä nöyrimmästi
'ukoillen köyhiä Suomalaisia isällisellä armah-
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tamisella muistamaan ja heitä puutoksissansa
auttamaan. Tämä walpas Suomalaisten e-
tuja walwomisensa, on tehnyt hänen koko
(Suomalaistuttumme isäksi, jonka wahwa si-
netti on hänen runsas lasten lapsista lasten
lapsiin ylettawa perimyksensä, se on: Agri-
kolaltamme ensimäiseksi suomennettu Jumalan
Sana.



Munan pyhä-ilta ukko
kannon talossa.

„Tieto on kirkas ipalo lum,Uaöta
ymmärryksessämme.»

Kuudes sunnuntai Kolminaisuudesta oli lo»
pullansa. Kuitenkaan ei ollut wiela aiwau
myöhä illasta. Sillä lamminna ja kirkkaana
paistoi wielä Heinä-kuun aurinko taiwaan luo-
de-rannoilla, niin jotta 010 ulkona oli aiwan
ihana ja mielyttäwä. Koko tämä pyhä-päi,
wakin oli ollut mitä helleemmiä kesällä on ta»
wattawina. SeNtähden olikin kylänmics Han-
no Hirwonen heti kirkosta tultuaan ja murki-
noittuansa mennyt perheineen pihalle wiettaäk-
sensä siellä lopun päiwästä. Täällä tuwan
edessä olemalla nurmikolla näemme heidät »vie-
läkin. Heitä oli liki kolmatta kymmentä hen-
keä ja istuiwat yhdessä kihermässa sekasin se-
kä nuoria että wanhcmpia, kaikki ääneti ikään-
kuin odottaen jotai. Keskellänsä oli ptenofella
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pöydällä Pyhä Raamattu awoina, niin jotta
liemiä iltatuulen henki tickiiroitsi sen lehtiä sin-
ne tänne. Pöydän kupeella seisoi lewiä har<
tiainen harmaapää ukko tarkasti tähycn tai*
masta, -hän oli talon manhin, mainittu ky-
länmies lantio Hirmonen eli ukko Hanno, jo-
ten häntä seuduillansa kutsuimat. Ukko oli
ikään lopettanut näin pyhä-iltoina tawallisen
lukemisensa ynnä selittämisensä Pyhästä Raa-
matusta ja noussut seljalleen »vieressänsä ole-
»alta rahilta. Lotman oli hän nyt mitään
mirkkamatta; silmäili maan taiwasta. Ukon
katsannosta oli kuitenkin nähtäma aimoissansa
symia ja hartaita aatoksia liikkuman. Näitä
kuullakseen odottiwat muut;, sentähden oliwat
he ääneti. Wiimmen heitti ukko- taiwaalle tä-
hyämiscnsä, loi lcinpeitä silmayM ympärillän-
sä olemalle joukolle ja lausui hartaalla äänel-
lä: „rakkaat lapsukaiseni! ken moi ymmärtää
Luojan salasia töita> ken Hänen kummallisia
sattumuksia ihmiselle,, kuinka Hän elon hertta-
sen kululla liittelee pdimdt ja muodet toisiinsa!
Aatellesscmi tätä kiitän ja ylistän Herraa.
Sillä tuana ihanana ehtona muistan nuoruu»
deni mennyttä aikaa, mitä silloin päätin, mitä
silloin mannoin Jumalalle, kuinka silloin ky-
lämme laita oli, kuinka nyt. Minkä erotuk-
sen enkö hamaitse! Mut toki, kuitenkin, kuinka
paljon eikö miclai olisi fcstd»dnd hengellisen
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rawinnommc kartuttamijeksi ja cdcstymiseksi
tässä, meidänkin seurakunnassa. Tästä tah-
don teille puljua miefa tänä iltana. Sillä tä-
mä päiwä iljanuuttaa muinaset muistini ja e*
leyttää kauwan jo polvessani kätketyt mielialani.
Menkäämme siis katon alle jälleen, pirtissä
juttelen teille wielä illan wietteeksi ja ehkä md»
hin neuoksennekin. Sillä täällä ulkona tuan
sinertäwaisen taiwaan alla emme kuitenkaan saa,
emme moi fauman olla. Luulen kohta satawan
ja ehkä ukkosenkin kuuluwcm. ' Näättehän
taiwas limottelciksen jatuolta pohjaisesta nousee
piimi,,, lopetti ukko kainaloonsa ottaen Pyhän
Raamatun ja alkaen astua edellä. Muut seu-
rasiwat h,äntä ja hetken perästä oliwat he kaik-
ki pitkän Honkasen pöydän ympärillä ukko Han-
non raittiissa ja puhtaaksi siiwotussa tumassa,
jonka sisuksen ehto-aurinko säteillänsä kirkasti
sangen ilahuuttawan näköiseksi.

„Nuoruudeni sulo> aikana,,, alkoi ukko
nyt istuen, pöydän päässä, ,ymallitfi koko tässä
pitäjässä, mut erinomattainkin tässä koti-kyläs-
sämme suuri Jumalattomuus. Kauhia, mur-
haama eriput:aifuuéA vkttauér irstaisuus ja pe-
tos oli tässä mallallansa. Wiha, waino ja
kiukku kuohui kaikkien rinnoista, kuohui keski-
näisessä koko kylän elämässä ja myrkytti muofi
wuodelta nuoret, viattomat lapsetkin samallai-
siksi pedoiksi, kun wanhemmatkin olimat. Täs-
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fdjf juotiin, tapeltiin, korttia lyötiin, kirottiin,
sanalla sanottu, elettiin pahemmasti, kun moi
sanoa, eikä ollenkaan niinkuin ihmisten tulee
elda. Pyhä- ja juhla-päiwät oliwat olletikin
onnettomat. Näit kyllä silloin juopuneita tien
marsilla rypemän, kuulit kyllä silloin julmia ki-
rouksia ja tappeluita kortti-pöytäin ja miina-
pulloin ympärillä. Mieltäni särkee wielä nyt-
kin kaikkia tätä kurjuutta muistaessa. Te ette
tiedä sitä, lapsukaiseni, enkä ole ennen teille
sitä kertonutkaan.,,

. «Tämmöisiin yhteisiin juoma-iloihin,,, jat»
koi ukko, »sekaannuin minäkin silloin tällöin.
2öaan mujeella käännyin heistä aina takasin

kotiin; ja isä mainaajallc kerrottuani, mitä ky»
lälld aina kuulin ja näin, nuhteli ukko minua
ja kerran lausui hän: „rakas Hcmno, ainoa
poikani! waroittai noista kylän juomingista,
eld mene niihin! kuolemattoman sielusi niissä
myrkytät ja murhaat; turmelet nuoren mu»
miisikin ja sinusta ei tule koskaan miestä. Kat<
so noita kylän poikia ja ota heistä oppi! Katso,
kuinka kalmakkaina haahmuina ne horjuen kylää
yhä kämelcmät miinaa etsien! Nuoruuden neste
on heistä kuimaen lakastunut. Heillä ei ole
oikiaa iloa enää, heillä ei ole tyytywäisyyttä
sydämmissänsä. ©entänen haluamat he yhä
miinalla mirkistäydä. Ihme kuinka rahmas
nyt on muuttunut; ei nuoruudessani näin ol-
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lut, näin eletty. Silloin elimme hiljasin ja
siiwolla ja olimmekin warakkaammar. Nyt
pitää talossa kyllältä yli wuoden löytyä oltta,
miinaa, wehnästä, kahwia, rommia ja muuta
semmoista turhuutta. He häpiäwät, ellei näitä
ole, maan eimät he häpiä ftirjallréta elämätän°
sä, eiwät he häpiä, omatto hinkalot tyhjät
eli onko leipcä muruakaan pöljälle pantawaksi.
Mut kyllä tiedän, mistä tämä koi kyläämme
on siinnyt) Ennen oli pitäjässämme wähä,
maan oiwa-hcrroja, nyt heitä on koko rowio,
mut ufeemmat huonoja; ja tuo nuori kansa
haluaa elää, kun herrat, syödä, juoda, korttia
lyödä ja tapella* Hannoin) minä en moiti
oikeim, »valistuneita herroja, jotka rahastamat
onneamme, mut minä moitin noita renttu,
nurkka herroja, joita kylällämmckin käy aina
juomassa. Heidän tapojaan arta, Hanno
poikani.',,

„Noin warotteli isä ja lauseensa painui-
roat sywälle mieleeni* Minä aloin enemmin
miettiä tilaisuuttani; ja nähden, kuinka kyläm-
me wuosi wuodelta köyhtyi ja huonontui, sillä
se oli rikas ja warakas ennen, niinkuin Ju-
malalle kiitos taaskin; niin-nähden kaikki tä-
män, waiwuin suureen murheeseen. Minä
tulin surulliseksi ei ainoasti omani tähden, maan
mielä enemmin aatellesfa, mihin auttamatto-
maan kurjuuteen koti-kyläni olisi uppoowa, ellei
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pikainen muutos tapahtusi. Tämä lwwebuiti
minua enemmin, kun taidan sanoa, ja minä
muutuin. Mina hylkäsin entiset seurani, elin
yksinäisyydessä ja rukoilin Jumalaa nuivakse-
ni. Rukoilin Häntä kääntämään fefd anta*
maan kyläläisilleni toisen paremman mielen*
Minä olin kahdella kymmenellä silloin ja olin,
sanoakseni, silloinkin jo lukenut sangen paljon;
kuitenkaan juuri en muita, kun noita niin kut-
sutulta hengellisiä kirjoja. Mut nyt aloin miela
enemmin sekächartaammastikin riipuskella luis-
[a, jonkatähden sainkin entisiltä kumppaliltani
kuulla monta irmistystä, monta pilkkapuhetta,
josta wähä kuitenkin huolin. Sillä minä aat-
telin: tyhmyydessänsä he sitä tekemät. Näin
lvhduttcliin, tein työtä ja lepohetkinäni lu'in.
Mut, mitenhän lie ollut, noista hengellisistä
liljoista en saanut, mitä etsin., Harma kirja
löytyi, josta, luettuani, (eroon spdämmelleni öi-
sin saanut ja tätä halusin» Minä ikämöin
»vakinaista rauhaa, maan tuota kirjoista en
saanut. Sillä mielickarmcmdella hawaitsin
muuttumani aina, sikäli kun o.li luettu kirjakin.
Aatokseni wälkkywät niiden mukiin, kun haa-
wan lehdet mihurissa. Minä hoiperoin, ollen
kun liukkaalla jäällä. Tämä tämmöinen tila-
nt waiwasi minua nyt yhtä paljon, ellei enem-
min, kun entinen elämäni sekä koti-kyläni kur-
juus» Kirkossa^jossa ennen olin wälistä pie-
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täynnyt, aloin nyt myös ahkerasti käydä, toi-
voen sieltä papprin saarnoista jotai wirwoi-
tueta saamani. Mut ei nuokaan chydyttänyt
aaltoilemaa mieltäni. Päätin sentähdcn ker-
ran mennä pappilaan ja Rowasti wainaajalle
kertoa koko oloni. Meninkin siis eräänä py-
hä-iltana ja hän keskusteli minulle pitkälle yö-
tä, sillä 9iomas'timmc oli lempiä luontoinen ja
auttoi kaikkia niin hengellisesti kun ruumiilli-
sestikin köyhiä.,,

„Paljon on muististani murennut, mitä
häneltä kuulin. Waan wiimmeiset sanansa
pois lähtiessäni,, ne muistan wicläi niin sel-
kiästi. Lue Pyhää Raamattua, sanoi häw
kättäni puristaen; siitä kaikki kirjat omat,, mi*
tä olet lukenut, kirjoitetut kunkin tekijän mieltä
myöten, mut lue nyt Raamattua! Niin tein-
kin. Tästä päiwästä otin Pyhän- Raama-
tun käteeni ja luin sitä ahkerasti., 'SCaan
tässäpä olin työssä.. Kauniita ja wirwoitta-
waisia lukuja siinä kyllä tapasin, maan monta
pimiää, minulta ymmärtämätöintä paikkaakin,,
niinkuin wteraita nimityksiä, sen aikuisia kan-
soja, heidän tapojaan, rctkijänsä ia muuta,,
joista en tiennyt tuon enemmin mitään, mut
joita kuitenkin halusin tietää. Sillä silloin- jo
olin sen laatuinen, että, mitä luin, tahdoin
ymmärtääkin. Hyötyä muuten- en toiwonut-
faan ijfmtetä Kckkkia mitä nyt en ymmär-
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tänyt käwinkin sentähden Nowastilta kysele-
mässä ja hän selittikin minulle kaikki, surku-
tellen, ett' ci meillä suomalaisilla ole ■ yhteistä
Maailman Historiaa, mähemmin kun muita-
kaan tiedollisia kirjoja, joita mekin malistuksek-
femme moisimme lukea. Tämän puutteen o-
(en nyt itsekin usein hamainnut. Sillä ci nuo
hengelliset kirjat itsekseen ihmisytä meitä; ci
tarwitaan muutakin tietoa, mielimmckö esimer-
kiksi Raamattua oikein ymmärtää, jota kaik-
kien kuitenkin pitäsi koittaa. ©illa Pyhä
Raamattu on se kuullas lähde, josta uskol-
lemme vooimme ammentaa kirkasta ja mir-
woittawaista mettä. Siitä, lapsukaiseni, ats
noasti siitä malui nyt minullekin sclwä ja py-
sywäinen tieto autuudestani, siitä kilwoitin le-
won sydämmelleni, siitä kirkkaan malon ymmär-
rykselleni. En hoipcroinut enad ja hoiperoi-
matta lu'in nyt muitakin kirjoja, joitakaupun-
geisla ja markkinoilla käydessäni ostelinkin c-
nemmin ja enemmin, mitä uusia maan sain.
©illa milloinkaan en ole juonut, enkä syönyt
turhuuteen, rahojani, niinkuin moni raukka te«
kee. Hengellistä einettä mielelleni olen ennen
aina ostellut.,,

„Olin siis nyt mäkinaisella oksalla, lapsu<
kaiseni. Minä tunsin, minä ymmärsin, että
minäkin olin ihminen. Mut ei siinä kyllä.
Kerran tuota samaa tuolla nurmikolla äsken lu-
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cttua Johanneksen Epistolaa katsellessani pisti
silmääni siinä löytymä märsy: Lapsukaiseni!
elkäämme rakastako sanalla ja kielellä, maan
työllä ja totuudella;,, ja nyt nyt miilasi
sydäntäni. Nämä sanat kaimoimat tuntoani.
Minä kysyin: oletko niin tehnyt? Kolkko mas-
taus tunkeisiin rinnastani tuntoni sanoi: et
ole! Oimalsin nyt itseäni ainoastansa rakas»
taneen, itseäni hymäilleen, niinkuin tyytywäisin
oli olonikin itsekseni yksinäisyydessä. Waan
nyt huusi minussa sisällinen ääni: usko töittä
on kuollut; niin paljon kun tiedät, niin paljon
sinulta Jumala maatiikin, rakasta työllä ja
totuudella!,,

„Tämän perästä menin isäni ja äitini
luo ja sanoin: minä olen päättänyt naida?
Tee niin, mastasimat kumpikin, mut tee Ju-
malassa, mitä ai'ot! Niin teinkin. Nain si-
nut, Liisani,,, kääntyi ukko »vieressänsä istu-
maan tomeriinsa Liisa muoriin,,, nain sinut.
Kauan olinkin jo sinua salaisesti rakastanut»
Sillä sinä olit nuori silloin, niinkuin minäkin,
nuori, siemä ja kaunis. Äiti wainaajani kiit-
tikin sinua aina minulle. Sinä et keljuillut,
kun muut tytöt poikain kanssa juomingeissa.
Lempiä katsantosi kuwaili yba sydämmessäni
ja woin sanoa sinunkin salaisesti mainittaneen
muuttumiseeni. Seurasi oli minulle kun aamu«
kaste nousemalle nurmelle» Iteillä olemat hy»



38

wät siemenet ja liikutukset minussa wirkisty-'
tit sinä tietämättäsi.

„Nos lMmme o(i„r jatkoi ukko, „ja
samalla hctkelU, kun finuUc/ rakas Liisa, lupa-
sin ikuisen rakkauteni, wannom fydämmesfänikin
suuren »alan. Mannoin Jumalalle itft-
ni »annoin nuoruuteni innossa elämäni
työlle ja totuudelle »annoin koti-kyläni kur-
juudelle ja tämä päiwä on suma päiwä,
tämä »viideskymmenes siitä. Muistatko, Liisa,
että juuri tänä päiwänH olemme olleet »viisi-
kymmentä wuotta naimisessa?,, Muistan! ivas-
tasi Liisa huiwin nurkalla pyhkien nousemia kyy-
neleitä silmistänsä.

„Nyt otin,,, kertoi Hanno jälleen, «»van-
hemmiltani, jotka kumpiki päiwä pditvdfai kal-
listumat hautaan päin, koko talouden ja aioin
jälleen kyläläisiini kansa pitää mäkinaista jo-
ka päiwäistä fcmfarapmiätdj, ncuocn ja ke-
koittaen heitä parannukseen. Kolkolta ja kyl-
mältä tosin tuntui»at nämä aleeni» Työni
oli kun wanhan wetiscn räme-suon raataminen»
Paljon sain kärsiä, hedelmää en nähnyt kot-
willeen. Riita ja kapina nousi kyläläiseeni
kanssa. He pilkkasiwat ja herjasiwat minua
lausuen ei sennnoista piispaa kylässänsä tät*
»itta»an- He kanteliwat päälleni, tappoi»at
sala-kähmäsfä eläimiäni, turmeliwat toukojani
ja monta muuta semmoista. Mut kaikki pää--
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tit* heille Jumalan atmilla- kostaa kostaa
hellällä rakkaudella., Koivcrsti' »vakuutettu siitä,
että hylvyys, oli kuin pienii hytvänsä alussa,
kyllä nikan woittcrin paisusi ja- kukoistasi, tvåan
että pahuuden pitää aina hälveten lakastuman,
olin uuttera ja innokas töissäni ja tuumisi
faniA »vähä peläten ja huolien naapurein! uh-
kauksista., Kapakat häwitin »vähitcllm — hou-
kuttelin nuoret ja wanhat niistä työlle kunkin
kotiinsa. Lapset keräsin smmuntainlloiksi luok-
seni; annoin heille rawinnoksi seka Jumalansanaa että leipää. ©ilki Jumala antoi mi-
nulle ahkeran työn kautta- ruokaa ja juomaa
kyllältä. Muilla oli koissansa Harmalla muuta,,
kun petdietd* Mssä työsfäm olisin ehkä kui-
tenkin itsekseni »väsynyt. Mut tuan JoenNii-
lanA nuoruudeni ystäwän,. jonka- tunnette-, ja
joka »varmaan, muistasiko roaan. tuan päiwän,
tulisi »vieläi, meitä, terwchtimään, hänetkin sain
tuumiini. Vhdesfu hänen kansansa koitte-
limmenyfkaiken taivoin syntymä«kyleämme pa-
rata,, paljon, paljon kyllä kärsien/ maan toi-
woenkin Jumalalta hedelnmä. Muutama
kymmenkunta wuotta killui ilolla f)aroait=
ftmme ei hukkaan työtä tehneemme. Ia nyt.
Jumalalle kiitos ja kumia, kun näette ja tun-
nette, eihän tuossa kylässämme' ole aiwan huo-
no elanto enää. Owathan nuo kaksi taloa
tuolla mäelle jälellä, jotka eimät juuri ole iii-
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tettäwät,,, lopetti ukko, taskustansa ottaen pir*
kan farmen, josta koputtaen kynnellensä sitte
nuuskasi.

„Täta kaikkia,,, jatkoi ukko nuuskattuan»
sa, „en ole, niinkuin hywin woitte ymmärtää,
omaksi kiitoksekseni kertonut. Sn neuoksi
ja ojennukseksi teille, lapsukaiseni, olen kaikki
puhunut, koska tämä päiwä niin wcrcwästi
kuwaili minulle nuoruuteni aikaa. Hywin
tiedätte, ettei ihmisellä olekaan mitään erin*
omaista kiitoksen alaista. Yksikään emme »oi
welwollisuuttamme enempää, eikä sitäkään tel)*
dä. Oman kiitoksen, oman kunnian-pyydän?
nästä ainoastansa ei pidäkään kennenkään mi*
tään tekemän. Ei rakkaus olkoon aina joh-
dattajamme, olkoon aina lempiä lichtarimme
elämän mommutkasia polkuja astuessa, niin on»
nistummekin aina alkeisfamme. Nyt on ky-
lämme tila tosin toinen ja parempi, kun minkä
kuulitte, roaan soisin sen olcwan wieläi parem»
man. Minä soisin olemamme tässä meidän»
kin pitäjässä taitofammat ja tietosammat, kun
nykyjään olemme. Sillä wähähän me to»
bella puhuin »ield tiedämme wähä me
tuhmat talonpojat. Mut kuitenkin woisimme,
tahtosimmeko »aan, tietää enemmänkin. Ai-
»an helposci woisimme kyllä ja pitäsimmekin
ymmärrystämme walistuttaa. Eillä ett' ei
tietää ei ole mikään wika, »aan se on suuri
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wika ett' ci tahtoakaan, ett' ei haluttaakkaan
tietoa, se on suuri voita ja häpiä. Samoin-
kin ett' ei tiedostaan koittaa rakkaudella jakaa
muillekin. Kuulkaat sentähden, rakkaat lapsu»
kaiseni, minä olen manf)a, horjun hautaan koh-
ta, maan te olette wielä nuoruuden werewässä
iässä, jäättckin tänne siis kuoltuani, teiltäkin
toiwosin jotai hedelmää koti-kylällemme! Waan
ennenkun wielä lopuksi kerron sydämmeni aatok»
set, niin luwatkaat että tekin .. ♦„

„Mitä tahdot isä!,, kysäsi yht' aikaa u-
kon puheeseen kolme pojistansa nousten seljal-
leen. „Mitä tahdot isä, kaikki lupaamme?!,,

„Minä tahdon,,, wastasi ukko, „minä
tahdon että tekin tällä hetkellä lupaatte itsenne
wölle ja totuudelle tässä koti-kylässämme, ta's«
sä koti-pitäjässämme! Sillä syntymä-maitam-
me olemme welwolliset kaiken tatuoin palwele-
maan, kaikkea hywää siinä kartuttamaan. Mi-
nä fämin ennen kirkosta tultuani pap .. ♦„

Tässä maipui ukko äänettömäksi ja kaikki
hämmästyiwät. Sillä yht'äkkiä walkeni koko
pirtin sisus kun olisi ollut ilmi tulessa/ Siina
leimahteli ja leimahteli, ja leimausta seurasi
foma pauke ja jyräys, niin että tuman lasit,
seinät ja katto tarähteliwät. Wapisten fil*
mäiliwät kaikki toisiansa. Manhan Hannon
aawisteleminen oli käynyt toteen. Se oli uk-
konen, joka tulta iskien leimahteli ja jyrähti.
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Taitvas oli wähitellen pilwiitynyt; hetken oli
jo satanutkin ja paraikaa tuli mettä rankasti.
Ukon puhetta kuunnellen ei ollut kukaan tätä
älynnyt, enncnkun ukkonen juhlallisella jyräyksel-
länsa ilmoittiin kesken ukon pubeesen.

Ukko Hanno pani nyt kätensä ristiin ja
sydammessänsä siunaen sanoi wapisewille lap-
sillensa lohdutukseksi: „antafaamme Jumalan il-
man olla, ei se meitä mcchingoita.' Salaahan
nyt ja johan ukkonenkin näkyy asettuman. Ol-
koon tämä nyt kowa ja muistuttama pääte
lupauksillenne, lapsukaiseni, että tiedätte pitää-
kin, mitä olette lumanneet!,, Hannon tämän
sanottua, aukesi pirtin owi ja manhanlainen
mies pitkä harmaa takki päällänsä astui sisään
termehtimiseksi lausuen:, «rauha tänne, rauha
tänne Jumalan ilmasta^,

,>Kah! Joen Niilo, Joen Niilo, kum-
mini. Massahan se nyt on, jota isä niin toi-
mo tulemaksi, tuossahan fe nyt on Joen Niilo!,,
lausui «kannon nuorin kymmen-wuonnen tytär
Kattri ja hyppäsi juoksulla kummillensa mas-
taan kuultuansa terwehtimisen. Han olikin fa»
ma Niilo Hytönen Joelta, ukko Hannon pä-
taroa.

Kastuneen nuttunsa paältänsa naulaan
seinälle pantuansa, kätteli hän nyt kaikkia kysyen:
~no mitä Joen Niilolla sitte teette ja mitenkä
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noin juhlallisesti olette istumeet pöydän ympä-
rille, wai Raamattuako tvield luwette?,,

«Rauha matkoiltasi'!,, wastasi Hanno;
~painal)an puuta esinnä, Niilo ystäwäni, saat
sitte kuulla tuumani! Oiwa fotoa oli, jotta
tulit! Silla minulla on jotat mielessäni, j'a
näille lapsille olin sitä. juuri kertomassa. Mut
ukkonen katkasi jyrnyksellänsa puheeni. Mielin
siitä huomenna tulla sinullekin juttelemaan.
Sillä maikka olet pieni pilkka-kieli, niin tiedän
sinunkin rakastaman sekä- suostuman kailkeen,
mikä fotoa, on. Istu puulle nyt ja tiedätkö
että tämä paiwa on simri juhla Liisalle ja
minulle?,,

«Hywintiedänkin,«.wastasi Niilo, „ja sen-
tähden tulinf in- Onnea jumalalta toiseksi wii-
deksi kymmeneksi yhtä siunatusti elämään, kun
tähänkin asti! Onnea,, onnea!,, lopetti hän
antaen kättä kannolle ja likistäen Liisaa, jonka
viereen sitte istuin.

Kiittäen lausui pannor «mitä pahvia idäs-
sä, kaikki läntehen lahoomat meiltä, Niilo ys-
täwäni! No, n»,, ompa tuota tuassakin, suo»
koon Herran tahto,! eletty on eileinen päima,
tämä päima tähän päästy neuon Jumala
huomeseen pitää. Mitenkä» loissasi woidaan,
Niilo?

«Elettyhän tuot'' on ennen meillä, wiela
nytkin muutellaan,,,- wastasi, Sftiilo* «hywin,
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hywin tvåan Jumalan annilla .' Mut sanoit
ukkosen äsken puheesi katkasseen, eld anna
minun nyt sitä katkaista! Kerro, Hanno, mitä
mielit, niin minäkin saan kuulla, koska sinulla
aina waan on wanhoillakin päiwilläsi uutta.
Kerro.'

«Niin onkin, niin onkin,,, wastasi Han»
no ja sanoi Niilolle, mistä lapsillensa oli
tänä iltana jutellut. «Tarkoitukseni oli fen
kautta näyttää heille, mitenkä heidän pitäsi te»
kemän ja vaeltaman hywää waikuttaen,,, to»
petti hän.

«Niinhän tuo on„, sanoi Niilo, «mone-
na mies eläessänsä ; milloin kyydillä ajaa, mil»
loin toista kyyditseepi.,, ,

»ftuuleppa,,, alkoi Hanno nyt, «kuu-
leppä, Niilo! Selkiästi kerran ymmärret-
tyäni, kuinka suuresta hyödystä ja tarpees-
ta ihmiselle oppi ja tieto on, olen kauan
miettinyt, emmeköhän mekin woisi korottau-
da tiedollisemmiksi , kun nykyjään olemme,
Sillä, kun tiedät, en lyö päätäni koskaan sei»
nään, ennenkun olen tullut perin pohjin tunte-
maan asian hywyyden. Minusta olemme »te»
Id hywin huonot ja heikot ihmisiksi kutsuttaa'
kaan ja sen olen usein mieli harmikseni kuullut
muiltakin. Sillä nenästähän ne kaikki kers»
faivat meitä talonpoikia wetäwänsä ja ei hän
tuon ihmisen kuitenkaan eläimen tatuoin pitäsi
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olla nenästä wedettäwä. tätä Kuitenkin es»
tddffemme pitäsimme itse koittaa walistllttau-
da, ja tähän olisi meillä tilaisuus kyllä, ryvh-
dpmmekö waan itse asiaan fiini. Minä ka-
win tänä paiwänä ennen kirkosta tultuani pap-
pilassa. Siellä oli muitakin pitäjäläisiämme.
Me juttelimme kauan tuon nykyjään tulleen
Rowastin Apulaisen kansa monesta asiasta.
Hän näyttää olewan luontoisa japuhelias mies*,
meitä talonpoikia cakastaroakin. Hänen luo-
nansa istuimme kuunnellen tosin kauniita lau-
seitansa. Hän puhui tiedon tarpeellisuudesta
monin puolin, kehoittaen meitäkin tietoon.

. Hän
kerto, kuinka muissa maissa työn tekewäistä
rahwasta, taikka suoraan puhuin meitä tuhmia
talonpoikia, sillä löytyyhän niitä yli koko maan
piirin, kuinka lxitä siwistytetään kaikellaisilla
hyödyllisillä laitoksilla, kouluilla ja muilla nen-
öillä. Suomen maatamme, tätä rakasta
Suomennientämme surkutteli hän sitä roaas»
taan, kuinka me suomalaiset, ollen kyllä hywillä
lahjoilla roarustetut, ollen kyllä urhoollisista
esi«isista ja ollen kyllä itsekin, kun tarwis on,
urhoollista kansaa wieläkin, kuinka me tiedon
ja taidon puolesta kuitnrkin olemme muita kan-
soja jälempänä. Tämä murehutti minua ja
Nyt olen puolestani myöntynyt hänen tuu-
miinsa. Olen kuitenkin paraaksi katsonut, ella
itse tuumimme asian csinnä ja menemme sit'
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te niin Rowastia kun Apulaista pyytämään
awuksemmc. Sillä minä tiedän heidänkin sitte
miehuulliseni ryyhtywän asiaan, kun itse hala-
jamme sitä. Sillä: hywä on sitä auttaa, jo-
ka itse menee. 'Suranifötammcpa nyt, Niilo,
mitenkä saisimme aluksi koulun 'kinteriimme,
pienen koulun ivaan, mut jossa lapsemme op-
pisiwat selwästi sekä lukemaan että lukua las-
kemaan ja kirjoittamaan. Tämmöinen pieni
koulu asettakaamme aluksi kyläämme, sillä:
hywä on pieles pienoinenkin talwclla talaina*
rana!,,

„Mitä tiessänsä kuulepi, sitä maassansa
sanowi, minkä sinäkin, Hanno,,, wastasi Nii-
lo. Koulun ascttasimme kinkeriimme! oleppa
nyt wait, Hanno, kuolunesi! Sinullapa nyt
aina on uusia wehkeitä, ett' et tuskin kuoltak-
faan kerkiä! Mitä me koululla teemme? Oi«=
keinko Nohwessoriksi nyt lapsiamme ppptdftm--
me? Mut talonpoika oppinena! Ei se pys-
ty päähäni wielä suinkaan! £atfoppa tuolla
kirkolla noita Lautamiehen Hemmoa ja Juhoa,
joita sanowat niin oppineiksi, waikk' eiwäthän
nuo kuulin ofaaivan muuta, kun kirjoittaa ja lu-
kua laskea, minkä Lukkariltamme oroat sitte op-
pineetkin; fatfoppa heitä, mitenkä he kuitenkin
oroat muuttuneet! Esi-isämme lyhyet sarka nu-
tutkaan heille ei enää kelpaa, ei, liepehelma
nuttu-retkaleet heillä pitää olla ja jos minkä
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reuhkanan myssynäkin näkewät noilla Tuoma-
rin riiwaleilla heti heillä samallainen! Ly-
hyt tukkakin hcill' on, niin jotta äkkinäinen luu-
lee heidän roästingistä juuri tulleen tyyssäkun
heidät näkee, jolloin toki pitämät oikiat waat-
teet. Mut annas tulla pyhän ei noita
wiihi nähdä körttilöillään I Semmoiseksi luu-
len sen wähän opin, minkä meidän kouluissa
oppisiwai, semmoiseksi juuri luulen tekemän ko-
ko nuorisomme. Mut enemmin pidän entisis-
tä tawoista, olennosta ja käytöksestä, kun siitä
opista, joka pilaa ihmisen toisen muotoseksi,
joka panee ihmisen pöyhistelemäänsä ja ketjui-
lemaanfa, jott' ei tahdo paikallansa pysyä.
Ei, Hanno, kouluistasi tule mitään!,,

„Elähän, Niilo ystäwani,,, wastasi Han-
no, „wielä noin pole koulujani! Muista wcm-
haa sananlaskua: ei oppi ojahan kaada, eikä
tieto tieltä työnnä, ueuo syrjähän syseä. Ei,
Niilo parka, Km oppi oikein käytetään! Noi-
ta Lautamiehen Hemmoa ja Juhoa mainitsit;
böh, höh —heistä elä ota opin mallia! Toi-
nen muoto on opilla ja tiedolla, toinen, toi-
nen—roeti Niilo! Tieto on kirkas malo Ju-
malasta ymmärryksessämme. Mut tätä noil-
la hurnaroilla ii ole; heillä ei ole wäheäkciän
wähän oppinsa rinnalla Jumalan pelkoa, joka
kuitenkin on, niinkuin Salomoon sanoo, wii-
s.iuden alku. Sentähde,n heissä mba tietonsa
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pöphistclcksen. Mut ett' ci tieto, oli kuin suu-
ri tahdonsa, ole ihmiselle wahingoksi, sen olet
sinä nähnyt ja sen näin minäkin tässä toissa
talwena Helsingissä, pääkaupungissamme käy>
dessäni. Siellä ei ollut minulla muita tuttuja,
kun tuo Nowastin Heikku, joka Opistossa
on wieläkin. Hän käytteli minua joka pai»
kassa, näytti minulle kaikki ja joka ilta olim-
me Rohmessoriin sekä muiden oppineiden ja
ylhäisien wirkamiesten seuroissa. Oikein kum-
miksin, kuinka alhainen ja ystmvällinen heidän
käytöksensä oli! En heissä hawainut ylpeyttä,
enkä muuta pöyhistystä, en paljoakaan; ja
siitä näet että kuta oppineempi, tietosampi, roa*
listuneempi ja siwistynecmpi ihminen on, sitä
paremmin ja selwemmin tuntee hän Jumalan-
sakin ja katsoo jokaisessa lähimäisessänsä köy-
hän risti-roeljen. Ei hän silloin ole mikään
joutaiva pöyhistelewä narri. Silla hän tun-
tee paremmin, kun yksi typerä, tietämätöin kur-
ja, että ei ihmisellä ole mitään, josta rooisi
ylpeillä.,,

«Kyllähän tuo noin on, kun sanot,,, tt>a&
taft Niilo ; mut minusta on meikäläisille siinä
fylld tietoa ja koulua, kun opimme aatran fur*
ha kunnolla fiini pitämään ja wakoa myöten
suoraan käymään japäälliseksi wielä tunnem...,,

„Mut tiedäki,,, lausui Hanno Niilon pu--
heesen, »mut tiedäki: että taidossa talon pi-
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däntö, ei warahin walwonnassa, eikä paljoa
sa wäessä. Osaa eläinkin, rcchkeisiin kun hä-
net panet, työtä tehdä. Waan toinen on ih-
misen laita. Kuule, Niilo! kallis welwollisuu-
demme on että walistuttaa ymmärrystämme
täällä armon ajassa ollessamme, sillä muu...,,

„No, no, Hanno!,, otti Niilo; „annal)an
minullekin suun wuoroo! Mieleni oli sanoa
siinä oleroan meille kyllä, että teemme ahkeraan
työtä ja tunnemme päälliseksi wielä itsemme
»viheliäisiksi syntisiksi, tunnemme että meillä on
yksi f tuva (tias Luoja, yksi kallis wapahta-
ja, joka rakastaa meitä; siinä on mielestäni
meille kyllä ja kaikki tämän saamme tietää pa-
peilta kirkossa, fplänlu'uilla ja rippikoulussa.
Siinä on kyllä, että kilwoittelemme itsellemme
oinan uskon!,.

„Totta puljut,,, wastasi Hanno, „että us-
ko on meille kallein kaikista. Mut onko meillä
uskoa? Onko semmoista uskoa, että päämme
woisimme pyöwelin eteen panna, jos niin tarwis
ois? Ei, ystäwäni, puolillakaan! (gen näemme
yleensä ihmisten elämästä. Sillä tiedä, Niilo,
ei se ole usko mikään, että noin päin uskot, min-
kä toinen sinulle sanoo, jommoinen on kuitenkin,
Jumala annaa, useimmilla uskonsa! Ei! itsen-
sä pitää jokaisen kilwoitellaita uskoon, niin jot-
ta se eläwänä asuu svdämmessa, niin jotta sen

3
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tunnet. Tämmöinen usko nayttaiksen töissä ja
palamassa halussa tietoon niin omaksi kun Id*
himaisemme roaltétuffefft ja onneksi. Uskossa
on, kun tiedät, sula rakkaus ja epäilemätöin
toiwo. Mut mitä rakastaa ja toiwoo usko-
wainen ihminen? Hän rakastaa ja toiwoo
sekä iankaikkista että ajallista onneamme ja
autuuttamme, ei sanalla, wacm töillä. Tä-
hän tilaisuuteen ei woi ihminen korottauda il-
man kilwoittelemisetta. Kilwoitella taas ei

"woi ihminen ilman ahkeratta lukemisetta. Lu-
kea jälleen ei woi kenkään ilman ikäwöiwättä
halutta ja tämmöistä halua, joka tosin on Luo-
jan lahja, ei ole monella. Harwa rakastaa
lukua; sentähden haluaa harwa tietoakin.
Wacm joka makuunkin kerran on päässyt, hän
haluaakin aina tietää enemmin ja enemmin.
Nyt woisimme näissä kouluissa siemenyttäa
tapsissamme tämmöisen halun ja ikäwöimisen.,.

„Taitaa niinkin 011a,,, sanoi Niilo ; „mut
woipihan kaikki wanhemmat kotona antaa lap-
sillensa tämän halun, ja se käykin minusta pa-
remmin laatuun. Sillä ainahan wcmhcmpi
Hellemmällä rakkaudella neuoo lastansa, kun
joku wieras.,,

„Sepä fen ois!>, otti Hanno; «wacm
mikä siitä lähtee että jolloin kulloin wuodessa
panemme lapsillemme kirjan käteen, ja annam-
me heidän mas usiammat wiikot olla siihen
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katsomatta? Epätasaista hota se on ja] ei
raot kantaa mitään mäkinaista hedelmätäkään;
ja kuule, ystäwäni: emmekö me näe ja ole
kylliksi kokeneetkin, kuinka hauvoilla wanhcm-
milla onkaan jotat huolta lapsiensa onnesta,
sillä sekasin on seurakunta, weljeni, ja kaikki
wanhemmat emät osaa itsekään lukea, kun
noin näin hoiperoiden? Sentähden woisi kaik-
kien lapset koulussa oppia. Siinä olisi heillä
parempi ja wakinaisempi tilasuuekin, ja kun
kaikki keräytyisiwät yhteen, nousisi heissä kes-
kinäinen kilpakin, joka sietämättä yllyttäsi heitä
ahkeruuteen. Näin harjautuisiwat he nuoruu-
desta lukuun ja saisiwat pysvwäisen ma'un
hengelliseen ruokaan tietoon ja tämän saa-
tuansa, woi weli Niilo, kuinka ihmiskunta y-
leensä tulisi onnelliseksi! Moni, joka nyt pyha-
päiwät juoksee kyliä, istusi kotona kirja kädes-
sä eli tawisikökin naapurissaan, niin olisihan
hänellä parempaa juttelemista, kun nykyjään.,,

„Waletta et puhu, Hanno, mut tuuleen-
ko sinä sitte asettasit koulusi ja tuulella maiko
pyhällä hengellä sinä sen toimessa pitäsit? Tar«
witaanhan sille opettajia ja muuta.,,

„Siitä elä sinä, Niilo, huoli! Selitäm-
me waan koko kinterillemme tämän asian, niin
kaikki kyllä suostumat siihen; ja suuria kus-
tannuksia eli muita »vehkeitä emme tämmöiseen
pieneen kinkcri-kouluun tarwitse'kaan. Woitto
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olisi paljoa suurempi, jos minkä maksasikin.
Lu'un laskusta ja kirjoituksesta mikä hyöty
eikö niistäkin jo aluksi olisi meille päitvällises-
sä elossamme! Woisimme itse monen asian
toimittaa, säästysi fylld moni kopeekka omaan
taskuumme, joka nyt ymmärtämättömän talon-
pojan powesta luiskahtaa jonkun Herran suu-
hun. Mut, Niilo, ystäwäni! likempänähän ai»
na on oma suu, kun kontin suu. Tämän e-
roituksen olemme welwolliset katsomaankin.
Maan tästäkin puhumatta, tästä hyödystä,
joka kyllä on suuri; me tulisimme yleensä ne-

rokkaammaksikin ja tvalrétuneemmafft, niin jot-
ta moni petoskin jäisi taimiin, kun näkisiwät,
että eihän tuo niin tyhmäksi! luultu talonpoika
olekaan niin ti>pci'ä. ©illa tiedä, Niilo, että
jokainen huonokin ihminen pelkää ja kunnioit-
taa »valistunutta ymmärrystä taikka yleensä
tietoa.

«Kyllä on ketulla mieltä, paljon juo-
nia pahalla, Hanno, minkä sinullaki. Mut
lie niin, lie niinkuin sanot, en kansasi huoli e
nää taistella, maikka kuoleman kuoppaa kai-
matkin muille. Ratokseni olen kansasi maan
kiistänyt. Mitenkä nyt saisimme sitte koulun
toimeen kinkeriimme? Sano, Hanno, kuinka
olet miettinyt?,,

«Sinulla on, Niilo, kolme poikaa, mi-
nulla noita on Herran lahjoja kylliksi senkin
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mcrran. «petetä laitamme muutamia kirkolle
tuolta nykyjään tulleelta Apulais-papilta ja
lukkariltamme opetcttawiksi (u'un laskuun ja
kirjoittamaan ynnä mihin muuhun tietoon hy-
mänsä; kunnollisesti kaikki kuitenkin. Poikam-
me nyt opittua niin paljon että kunnolla ja
toimella taitaawat muitakin ncuoa, panemme
sitte koulua pitämään kyläämme. Kaikki lap-
set kinkerissämme keräämme muutamiksi pai»
wiksi wiikossa yhteen maikka minun talooni;
kyllä minä annan pirttini koulu-huoneeksi ja,
kuin sanottu, poikamme opettamat heitä. Sem-
moinen on koko minun kouluni, maan toiwon
senkin aluksi lapsillemme oleman hyödyllisen.
Mitä tarpeita kouluun on hankittamia, kysy-
käämme mainitutta papitta, Hän, tiedän sen,
auttaa meitä mieluullisesti.

«Noinhan tuota sanotaan: lukkari perän
pitäpi, pappi melan hallitsepi, niinkuin pitd=
jässämmekin. Waan kuuleppa, Vannoi Mim-
moinen on laulu meidänkin kirkossa? Tosin
huono, huono; ei se mieltä paljon ylennä, ei-
a korota.' Mut tiedät, kuinka laulu, ken oi-

kein taitaa on suloinen ja kaunis! Pyydäm-
me sentähden lukkarimme samalla kertaa poi-
liamme, kirkolla ollessansa, neuomaan oikein
nuottien mukaan laulamaankin. He moimat
sitte opettaa lapsia koulussa laulantoonkin. Niin
muotoin saamme" kuulla mietd paremman ja
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mielyttäwämman weisuunkin kirkossamme. Pal-
jonhan ei ottane waiwastansa; useinhan tuo
lukkarimme pieneen woi-wakkaseen on kirjoitel-
lut minullekin, mitä aina olen tarroinnut.

»Tehkäämme niinkin, tehkäämme, Niilo .'

Tuota en oiwalmnutkaan. Mut rehellisesti
maksakaamme sekä Apulais-papin että lukka-
rinkin waiwan!,,

„©e' on tietty, se on tietty!,» wastasi
Niilo; „fyldldifemme tuohon kyllä suostuneet,
maikka tunnet, Hanno, kuinka saitoja ja itaria
he oivat kopeekkaakaan maksamaan, onko kysy-
mys tämmöisistä asioista! Usein panemat kyl-
lä rahojaan huonompaan. Mut suostunewat-
han hekin hengellistä einettä kun koitamme it-
sellemme ja lapsillemme hankia!,,

„Koicctaan, koitetaan!,, sanoi Hanno.
,Mut kuule voida, Niilo, ystäwäni! Koulun
kun saamme kyläämme, niin on yhteinen kir-
jastokin tarpeen. Tietämme .(entänen yhtei-
sen kaapin, jonka annamme jollekulle tässä kin-
terissämme holhottanxcksi. Kuitenkaan ei tyh-
jänä, kun »voit ymmärtää. Siihen ostamme
yhteisillä rahoilla kaikkia kirjoja, mitä waan
painista ilmi tulee. Tatti on kuitenkin mei-
dän talonpoikain mailia tietää. Sentähden
pyydämme tässäkin asiassa pappiamme mvuksi.
Annamme heille rahamme kirjoja ostettawiksi;
ja kirjat säilytämme sitte mainitussa kaapissa.
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josta wuoroon aina talosta taloon otammekin
heidät luettawiksi. Wuotiset sanoma-lehdet
hankimme niinikään tähän kirjastoon; sillä
tarpeen ne oroat. Niistä saamme wiikottain
tietää kaikki feM koti- että ulkomaan asiat yn-
nä päälliseksi roield monta muuta hywää jut-
tia, Koti-maassamme on nykyjään 4 Sano-
ma-lehteä, ne otamme kaikki. Ne maksamat
yhteisesti 4 Ruplaa 50 kopeekkaa hopiassa.
Meitä on 10 taloa tässä kinkerissämme. Nä-
mä rahat kun ja'amme, niin tulee 45 hopia-
kopeekka kunkin talon osaksi ja tuo ei ole suin-
kaan paljon wuodessa. Sanoma-lchdetkin siis
otamme, Niilo!

„Tehkäämmc niin! Waan on minulla-
kin wielä sanomista. Kuule, Hanno, wcli-
hopia! Minä ostin kewäillä pappilasta pari
kolme kirjaa. Vbdessä niistä on kahden mi-
nusta oiwa ymmättäwien talonpoikain keskus-
telemus Pitäjä-kouluin asettamisesta. Emme-
köhän mekin woi saada tämmöistä koulua pi-
täjäämme toimeen! Rowastin pyydämme tvåan
pitämään yhteisen kirkkorukouksen ja selittä-
mään tästä asiasta pitäjän miehille. Mieles-
täni woisimme kyllä jo ruweta rahoja kerää-
mään tämmöisen koulun asettamiseksi. Pal-
jon se ei talolle wuodessa koitusi ja aikaa woit-
tain olisi meillä Pitäjä-koulukin. Woi, welt
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#anno, mikä suuri hyöty tästä koulusta t»a-
lusi meille talonpojille!

„Aiwcm niin, aiwan niin!,, lausui Han°
no. „Olen minäkin sen kirjan lukenut ja miet-
tinyt samaa asiata, josta lopuksi ikään aioin
sinulle mainita. Pmmärsin ett* emme miela
woi semnwista koulua saada pitäjäämme. Mut
nyt tehkäämme, kun sanoit! Kah! Niilo ystä-
wäni, kuinka mielimme yhtä, kuinka ajatuk-
semme f mat yhtä suuntaa! Tehkäämme
niin, tehkäämme: Romastille jutelkaammekaik-
ki, pyytäen häntä awuksemme! Nyt olet meil-
lä yötä, Niilo ystäwäni! Huomenna ajamme
kirkolle, sanottu ja tehty, tuossa on käteni toti*
meksi wahwietukseksi, Niilo! ja nyt, lapset,
tuokactte illasta,' niin syömme!,, lopetti Hanno
ja fanomatoin ilo loisti ukon silmistä.

Näin loppu tämä ukko kannon »viides-
kymmenes päiwä siitä kun nai. Ia miimeksi
woimme sanoa että jo ensi wuoden alussa oli
kannon tuumat toimessa. Kinkcri-koulua pi-
dettiin, jossa hänen ja Niilon pojat opetti-
ivat* sf)teinen kirjasto oli myös, johon en-
nättämiseen ostettiin aina uusia kirjoja ja pi-
dettiin muotiset Kotimaamme Sanoma-lehdet-
kin. Rowastin Apulainen toimitti melkeen
kaikki ja koko kylä yhtyi Niilon ja Raunon
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tuumiin, pait kaksi taloa, joita muut naputin»
sa sentähden häwenteliwätkin. Rowasti piti
myös kirkko-kokouksen, jossa päätettiin rahoja
kcrättämiksi Pitäjä-koulun asettamiseksi, jonka
toiwowat muutaman muodcn kuluttua saada
toimeenkin.

Suomalaiset! seuratkaate yleensä ukko
kannon ja Niilon tuumia, niin ette kadu kaup-
pojanne.'

lälrimalne.

Luulisiko ken wähämielincn ukko kannon
tyhjää cmätöntä miettineen ja tuumineen;
saamme ukon puolustukseksi ilmoittaa tuuman-
sa ei ollenkaair oleman tuulesta. Ei sinne
päinkään! Tämänkaltasia, maikk' ei juuri sa-
mallaisia kinkeri-kouluja löyt>)y jo monessa pi-
täjässä kotimaassammekin ja ulkomailla on
niitä, taikka rahwaan kouluja, kauan jo löyty»
nyt. Niiden suuri hyöty ja tarpeellisuus on
tylliksi koettu ia hamaittukin; jonka tähden us-
komme talonpoikien yleensä ilolla ja halulla ku-
kin koti-kyläänsä niitä tahtoman sekä niihin
ryyhtyroän. Saamme mainicakin kirkherra
Berghin olleen sen siunatun miehen, joka koti-
maassamme esinnä alkoi tämmöisiä kouluja tam-
maan simistykseksi perustaa. Nurmijärvellä
kappalaisena ollessaan sai hän niitä toimeen,
niinmuotoin sangen paljon parantaen tätä mui-
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noin warasten ja petojen pesäksi kutsuttua seu-
rakuntaa. Muuttaen siitä kirkherraksi Jaakki-
maan, wei hän rakkaat koulunsa sinnekin.
Tästä on nyt samallaisia kouluja lewinnyt
muuannekin, ja ilolla muillekin nähtäwäksi seka
kehoitukseksi paamme siis tähän niiden seura-
kuntain nimet, joissa tiedämme nykyjään fin»
keri-kouluja löytywän, nimittäin: Nurmijärvel-
Id, laakkimaassa, Hauhossa, Luopioisen kap<
pelissä, jossa Herastuomari 'Peltola tai Ra-
jala oli kylässänsä toimittanut niin, että kou-
lua pidetään rouoroon talosta taloon ia että
kaikki muutkin talonmiehet opettaen lapsia aut-
tamat häntä, joka on itse koulun päämiehenä:
Padasjoella, Hollolassa, Nastolan ja Asikka-
lan kappelissa, Kangasniemellä, Lamminkos-
kella, lisalmessa, Oriwedellä, Ruowedellä,
Mentsälässä, Kiteellä, jossa kappalainen Te-
lien itse opettaa ja pitää koulua; Lopin seura-
kunnassa. Luumäellä, Mikkelissä, Kihtelyswaa-
rassa, Nurmeksen pitäjässä, Liperissä, ja Hel-
singin pitäjässä sekä Wiaporissakin, jos<a ny-
kynen pappinsa kaikella rakkaudella, jokapäiwä-
sella koululla ja ncuomifella jo wuoden on koit
tanut parantaa niitä raukkoja weljistämme,
jotka oroat tänne rikoksiensa tähden joutuneet.



Suomen Maatiede.

(Jatko.)

Sisällinen Tila.

tutkimattomat oroat Jumalan tiet seka ysi-
näisen ihmisen etta kokonaisten kansain elä?
ma'n-waiheissa. „Paikan tietää, kussa syn-
tyi, maan ei tiedä kussa kuolee", käypi sanoa
kumpasestaki. Jumala nostattaa halun, ja
koko kansat jättämät perityt asunsiansa, rientä-
lvät edelleen etsien aiwan tietymättömiä maita
ja pysähtyivät kussa Hän tahtoo. Emme suin-
kaan mannaan tiedä, mikä pakotti esi isiamme-
Män jättämään helteisemmät kotopaikkansa Aa-
siassa, siirtymään tännepäin ja asettaumacm
Euroopan kylmimmiin maihin. Näyttäsi kuin
Kristuksen syntymän aikoina joku tapahtuma
Aasian sisusmailla oisi pannut heidätki liikkee-
sen länteenpäin; josta matkustuksestansa wielä
löytyy jätteitä sekä niissä tarinoissa, jotka yli
koko Wenäen maan muistetaan ja kerrotaan
heistä, että niissä kansakunnissa, jotka Ostiak-
kein, Samojecdein ja monen muun nimellisinä
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clawat ja asunet Wcnäen pohjoisessa alueéja
ja sisusmaissaki. Seitsemännellä ja kahdek-
sannella wuosisadalla Wapahtajamme synty»
mdétd tawataan Suomalaiset jo nykysillä a-
sunsioillansa. Aina sopusa, rauhallinen ja wai-
noa farterna oli se remmen asettunut „näille
raukoille rajoille, polosille Pohjanmaille", niin-
kuin myös yleensä Suomalaiselle ihmis-suwul-
le näyttää oleman suotu ahkeruudellansa jafar*
siwällisyydellänsä wiljellä ja siwistykselle tietä
laitata Pohjan kylmimmälle perälle.

Suomen kansa on sopeutunut yksinään,
kahden wieraan kansan lomaan. Ruotsalaisten
muka ja Wenäläistcn. Kumpasestaki eroikscn
Se suwussa ja kielessä. Mutta Wcnäläis-
tcnpä edellä Suomalaisten täytyiki paeta tän,
ne» Toiselca puolen sauvat he Ruotsalaisissa
lcwottoman naapurin, jotka pienillä sotalai-
woillansa yli Pohjanlahden tänne soutiwat,
kantoiwat weroa ja wakoiwat maata. Suo-
malaiset itse oliwat jo silloin jakautuneet nel-
jään suureen lahkokuntaan: Peri-Suomalai-
siin, Hämäläisiin, Karjalaisiin sekä Kainu-
laisiin. Näin ollen eitinit he woinect yhdiste-
tyillä woimilla wastustaa wihollisiansa, eiwät-
kä ropostaan saaneet rauhassa kotoutua .ja
roarmistua yhdeksi ainoaksi kansaksi, joka oisi
itsepäinsä ja wapaasti wahwistunut kansalli-sessa olossansa ja edestynyt omituisessa siwis-
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tykscssä. Silla monen sodan perästä jakoi-
tvat »viholliset maamme keskenänsä: enin osa
Karjalasta jäi ja kuukin wiclä nytki Wenäen
waltikan alle; sitä ivastaan kuin toinen osa,
taikka nykrnen Suomen Suuriruhtinan maa,
yhdistyi Ruotsin tvaltafuntaan. Tämä ta-
pahtui iv, 1323 Pähkinälinnan rauhassa.
Riitta siitäki päiwästä aina edelleen sai kan-
samme ja maamme kärsiä sodan ja wainon
alinomaista onnettomuutta, joka aina karkotti
ja polki ituun pyrkiwän siwistyksen siemenen.
Jotka nimittäin sitä ennen oliwat kumpiki puo-
leltaan olleet maamme wihollisia, tuliwat nyt,
maamme jaettua, toinen toisensa »viholliseksi.
Sen muoksi tuskin onkaan neljällä ensimäisellä
muosisadalla Nliotsin alla olostamme Aikakir-
jallamme muuta puhumista, kuin wiholliscn
»vainosta miekalla ja tulella.

Sisällinen hallitus maassamme jäiRuot-
sin ensi-aikoina melfcen kokonaan Turun Pis-
pain palttuun» Arwattawa kuitenni on, että
heidän silmänsä enemmän tarkkasiwat pappeu-
den asioita ja niiden järjestämistä kuin muun
hallituksen. Ruotsissa oli myös samalla aikaa
yhä sisällisiä kapinoita, Kuninqaitaki waihetettiin
ehättämisecn, ett' ei heillä ollut aikaa tarkemmin
katsastaa asioiden käyttämistä tässä, kaukaises-
sa maakunnassamme. Alhaisemmat sekä yl»

4
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häisemmät wirkamiehet saiwat hillitsemättä har-
jottaa wäkiwaltaa. ja laittomuutta.

Wasta Waasan sumun korotettua kunin-
kaalliselle istumelle ro» 1523 alkoi toinen ja
parempi hallituksen meno seka Ruotsissa että
Suomessa. Kusto Ensi mäin en (kuoli ro.
1576) sekä hänen poikansa enin niistä kui-
tenni Kaarlo yhdeksäs (kuoli 1611) —mal-
moiwat järeällä tahdolla rahwaan etua jaran-
kasiwat kowalla kädellä wapasuwuston (Aate-
lina ja wircamiesten wääryyttä ja ahneutta.
Mutta Harmoin ennättiwät pohjanmeren yli
kansamme walitukset Hallitsiain korwiin , ja
monta terweellistä Asetusta rahwaan eduksi ja
sisällisen hallituksen parantamiseksi annettiin sen
wuoksi turhaan; josta syystä myös moni
maamme tarweki jäiRuhtinaita huohmaamatta.
Toisekseen kukisti maatamme näinä aikoina a-
linomaincn sota Wenäläisten kanssa, ja sisäl-
linen, Nuija-sodan nimellä tunnettu kapina
hälwenti w. 1597 päälle-päätteeksi niin lopen
asiamme, että, maikka Stolbowan rauhassa
w. 1617 maamme ala lisättiin ja rauha kau-
wan aikaa oli Wenäjän kanssa, suuri kurjuus
jamallattomuus oli ylinnä aina »vuoteen 1637.

Tästä wuodesta alkaa uusi aikakausi Suo-
melle. Ennenkuin siitä enemmin mainitsemme,
lienee paras siwu-mennes<ä kerrota waha maam-
me hallitusmuodosta. Itse maa oli suurim-
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maksi osaksi (anotettu ruotsalaisille ylimyksille,
M'a alueistansa kantoiwat ja nauttimat kaik-
ki werot ja menettiwät talonpoikainsa kanssa
miten tahtoiwat. Alimaisia wirkamiehiä oli-
wat Linnain Isännät (ruots. Ståthållare), jot*
ka samalla oliroat Linnansa alustain Maahcr-
roja. Suomessa löytyi 3 suurta linnaa: Tu-
run, Wiipurin ja Hämeenlinna, ja yhtä mon-
ta lääniäki. Neljäs eli Korsholman Lääni,
taikka Pohjanmaa, luwettiin silloin suorastaan
kuuluwan Ruotsin maahan eikä Suomen alle.
Näin awaroica aluskuntia oisi jo itsessäänki
ollut waikea hallita tarkasti jos oisiwat halun-
neetki. Weroin kantajia, taikka niin kutsitttu-
ja Wouteja löytyi siihen siaan tiheässä ja
pienillä palkoilla, joka seikka myös pakotti hei-
tä rahwasta paljastamaan. Kihlakunnat oli-
roat awaroita, Tuomarit tietämättömiä ja ah-
neita. Suomen maa oli jo ro. 1435 jaettu
kahteen Lakikuntaan nimittäin: Pohjois- ja
Etelä-Suomen; edelliseen (tai Pohjois-Euo-
men) kuului pohjoispuoli Warsinais-Suomea,
Satakunta, Pohjan- ja Ahwencm-maa; jä=
lemmäiseen Lakikuntaan taasen etelä-puoli 2Öai*=
sinais-Suomea, Uusmaa, länsi- ja itä-Karja-
la ja Hämeenmaa. Pidettiin myös niin kut-
suttuja Tutkinta käräjiä (ruotsiksi: Rafste-
ling) kerran wuodessa taikka itse kuninkaalta
eli joltakulta siniseltänsä. Mutta nämä tau=
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kosimat koska Kuningas Kusto toinen Aa-
to (hallitsi muodcsta Kili muoteen 032)
oli m. 1624 asettanlit ensimäiscn Homioikcuden
Suomessa Turkuun. Oikeuden menetys oli
seuraama: asia tutkittiin ensin Kihlakunnassa,
siitä lykättiin Laki» (Laakmannin) oikeuteen, sii-
tä Homioikcutecn ; jos ei asianomainen ollut
tyytvmäinen näiden tuomioilla, sai hän mie'ä
Kuninkaalle faitvata.

Mutta Ruhtinas asui kaukana maasta;
josta syystä »virkamiehet saiwatki menetellä itse-
pdillenja ja asiat wääristeltiin. Sentalen
päätti Ruotsin Hallitus w. 1037 lähettää
Suomeen Kenraali (Pää-) Kumcrnyörin, jonka
piti Hallitsian puolesta ja nimessä malmoa lain
ja asetusten tarkkaa täyttämistä sekä mirka-
miehiltä että rahwaalta, ja kokea maakunnan
parasta ja byötyä edestpttäa. Tähän Mir-
kaan asetettiin nyt se nerokas ja malpas Krci-
mi dia Brahe. Hänestä alfaa maas-
samme toinen hallituksen meno ja järjestys,
joka ikuiseksi on perustanut Suomenmaan c°
dcstymisen ja siitä seuraaman onnellisuuden, ja
pka ei enää „Ison mihankaan" raimon ja
bäwilyksen alla saattanut kukistua. Hän mat-
kusti yhä ympäri maan, halusi kaikki tietää,
näki ja paranti kaikki miat, rankasi määryyden
ja suoritti asiat: ansiolla kutsuimat Suoma-
laiset häntä »Maakunnan Isäksi". Hänen
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loimestansa erotettiin tv. 1640 Hämeenlinnan
alta Uus'maa eri Läänikseen ja senraawana
»vuonna Wiipurin Laanista Sawonmaa, jon-
ka Maaherran istuin määrättiin Scnvonliu-
naan. Maaherrain »velwollisuudet rajotettiin
tarkasti ja heidän »virantoimituksensa pantiin
jo silloin mclkecn samalle pohjalle kuin se nyt
on; samote asetettiin ja määrättiin myös Maa-
sihtierein ja kamreerein, sekä Woutein ja Ni-
mismiesten »virat. hourein paljous »vähen-
nettiin ja heidän »veronkannostansa käskettiin
pitää tarkka silmä. Vmpari koko Suomen
asetti hän kouluja taitawampain »virkamiesten
kaswattamiseksi ia yleisen siwistyksen enentämi-
seksi: samalla tarkotuksella hankki hän Turkuun
myös Korkiaopiston (Akateemian) w. 1640.
Hänen aikanansa ja huolestansa perustettiin
5 uutta kaupuntia.

Pekka Brahe oli ensi kerran 3 »vuotta
(w. 1637— 1640), toisen kerran 6 »vuotta (tv.

1648—1654) Pää-Kuwernyvrina Suomessa
ja »vaikutti näissä yhdeksässä »vuodessa, mitä
muilta ja muullon ei »vuosisadassa saada toi-
meen. Maamme sai aina edelleen nauttia
melfeen rauhaa seitsemännentoista »vuosisadan
loppuun ja Pekka Brahelta pantu järjestys
sai näin lvahwistua. Suurin rasitus oli kui-
ttiini maallemme kalliit »verot, joita Saksan
30:wuotinen sota oli alkanut ja Kuningattaren
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Kristiinan tuhluu pitkitti. Mainittu Kuninga-
tar lisäsi talonpojan kuormaa wielä raskaam-
maksi sillä, että hän oli sitä kauan hän-
täki ennen kaikkina aikoina jo wähin harjotet-
tuna lahjotti Ruotsin ylimyksille suuria
tiloja (kontuja), pitäjiä ja maakuntiaki, joista
ne eiwät maksaneet Summille ollenkaan weroa;
waan koko maallemme laskettu wero piti kui-
tenni täydellisesti maksaa, ja sen saiwat ruu-
nun- ja wero-talonpojat tehdä. Nämä lahjo-
tukset peruutettiin ruunulle ro. 1632 perästä
Kaarlo tiiltä/ joka muutenni sisämäisen
hallituksen järjestämiseksi antoi Meri-, ©ota
ja Kirkko-lakeja ja kuninkaallisilla säännöillä
wahwisti Pekka Brahen määräykset wirkamic-
histä ja niiden welwollisuuksista. Mamme oi-
kein kukosti hänen hallilessansa. Mutta lo-
pulla ikäänsä alkoi luontoa jo ennustaa Suo-
melle tulewia kowia aikoja. Wedet paisuiwat
ro. 1695 järwissä sylimäärin ja hirmuset kato-
Miodet 1695,1696 ja 1697 tuottitvat nälkää,
tauteja ja surmaa. Tuskin näistä tointuneena
alkoi se f)ii'munen roaino ja sota, joka „Ison
(tai Pitkän) Wihan" nimellä wiela elää tar-
kassa muistossa rahwaallammc. Tämän alla
jäi Suomi kuudeksi (tai wuodesta 1715 wuo-
tcen 1721) kokonaan Wenäläisen hallitetta-
waksi; Maamme jäi melkeen autiona ja pal-
jaana Ruotsille takasi Uuden Kaupunnin
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rauhassa w. 1721, jollon kuitenni Wiipurin
ja Käkisalmen läänit lohkastiin siitä ja jätet-
tiin Wenäelle. Toisen kerran oli Suomi taa»
sen Wenäen hallussa wuodesta 1742 Turun
rauhaan asti w. 1743, jollon Haminan, Lap-
peenrannan ja Aaroon linnat aluksinensa jäi-
wät Wenäelle.

Tästä ajasta loppuivat maallemme so-
dan hirmuset rasitukset ja fe /alelle jää-
nyt osa sai rauhassa edestyä seka hengelli-
sessä että ruumiillisessa olossansa. Kuningas
Aat o Rectrikki matkusti w. 1752 maan
läpi ja jätti Waltakunnan Neuwoksille tarkan
kertoomuksen maamme tilasta, josta seurasi
monta parannusta. Oppineet rupesiwat myös
tarkkaamaan maamme luontoa, etuja ja tilaa,
ja heidän ahkeroista kirjotuksista ja kirjoistan-
ia sai Hallituski paremman tiedon maamme
puutteista ja tarpeista. Liika suuret Läänit
jaettiin m. 1775 pienemmiksi ja mukaisemmiksi;
niitä saatiin tällä tawoin kuusi *) neljän (taan.
Waasaan asetettiin seuraawana vuonna (1776)
uusi Howi-oikeus ja Kihlakuntia pienennettiin.
Uusia teitä lyötiin ja koskia alettiin perkata,
kaikenlaisen liikunnon edestyttämiseksi sekä mait-
fe että wesitse. W. 1756 oli Md jo pää-

*) 9iimitKitn: £urmi ia Torin lääni »rnä Ilftwenenmaa, .fräs
meeniinnan ja liit?'mimn, Kvminkamno», E>»von ju Karja-
Imi, Onlun fttä Waasan läänit.
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tetty Suomenmaa mitattamaksi, saada muka
tähän asti yhteismaat (yhteisyydet itsekulleki ti-
lalle osiinsa jaetuiksi; mutta masta Kuningas
Sv us 1 to 3 -ne nm. 1775 maan läpi kulettua
tuli tämä mäkinaiseen toimeen. Hänen käs-
kystänsä alettiin samana muonna pitää lohko-
fiso-) jakojaki, niin että muoteen 1802 koko
Suomenmaa Karjalata maille oli mitattu ja
jaettu, Tällä mälillä sattui kyllä kolme-muo-
tincn sota Ruotsin ja Wcnäen mälillä (muo-
bes ta 1788 är ro lä n rauhaan m. 1791);
mutta se ei ollenkaan rasittanut maatamme:
Suomalaiset saimat maan semmosissa loista-
missa tappeluissa kuin Porrassalmessa ja Par-
kuinmäellä näyttää heissä mielä löytymän mie-
huutta ja kuntoa.

Tällä kannalla oli asiat kuin se hurskas,
rehellinen ja alamaistensa etua rakastama Kus-
to 4-s 9lato alkoi hallituksensa, . jonka alla
hän kaikella innolla kartutti maamme onnea.
Turun Slfatccmia oli estämättä saanut edcstyä
ja femmosten miesten, kuin Rohmessori Calo-
niuksen, Porthaanin y. m., toimi oli näinä
aikoina nostattanut nuorisossa isänmaiscn ja
rohkean hengen, jonka »vaikutukset olimat suu-
rimmaksi hyödyksi maallemme, Samat mie-
het saimat m. 1797 myös toimeen 9)iaantvil=

jelys-(Huoneenhallitus-) Seuran Turussa, jon-
ka kehotuksissa ja atvulla monet suot ja rä-
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meet kuiwattiin ja saatiin kasmamiksi niityiksi
ja pelloiksi, rokonpano (eritettiin maahamme
la potaatin kaswatos opetettiin ja enennettiin,
Tämä kaikki tapahtui Kuninkaan suosiossa ja
tahdosta, seka raha-awuilla. Han käwi monet
kerrat maassamme ja sai ilolla hawata kauniin
taswun toimestansa.

Niin loppui kahdeksastoistaas ja alkoi ny-
kynen muosisata. Maakuntamme hallitus oli
jo järjestynyt ja mahmistunut, sen sisällinen
tila oli hywällä pohjalla, kuuliaisuus lain käs-
kyille warmistunut sekä wirkamiehissä että rah-maassa, kouluja ja opistoja oli asetettu useam-
paan paikkaan, kristillisyvs ja siwischs oli juur-
tunut kansassa: tämä oli kuuden ja puolen
muosisadan työ. Nyt tuli 1808 ja 1809 wuo-
den sota, jonka menot ja seuraukset omat ivic--
la niin tarkassa muistissa, ett' ei niistä tar-
witse sen enemmän puhua. Haminan rauha,
17 p. Syysk. 1809, erotti Suomen (Suuri*

ruhtinan maan ijäisesti Ruotsin mallasta; jo-
ta ennen kuitenni Porwoon kaupuntiin, 25 pai--
mäksi Maaliskuuta samana »vuonna, kokoutu-
neet Suomen Säädyt oliwat saaneet uudelta
Suuriruhtinaitansa wahwan lupauksen, saada
pitää Uskonsa ja Perustuslakinsa rikkomat-
ta ja nauttia, »Säättämistä" myöten, kaikki
etunsa jawapauklensa muuttumattomina. - Nm
»vannoivat Säädytki uskollisuutensa malan
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Hallitilallensa ja alkoilvat tuumia, miten asiat
Ruotsista erottua piti asetettaa. Tämän alla
tawotettiin tarkoilla luwunlaskuilla Ruunun
tulot Ruotsin aikana olleen »vuosittain noin
513,442 Riksiä Pankossa (tai nykysessä ra-
hassa, jos pankko-Riksi otetaan 53 kpkaan
hpssa, 272,124 Dvplaa 26 kpkaa hpssa); tulli-
ja posti-tulot taasen olleen 02,000 Niksiä (
32,860 Rplaa) ja kotamäen »»ero 446,300
Ricsia (=236,530 Rplaa). Sen mukaan
oisi kaikki Nuunun tulot yhteensä nousseet 1
milionaan 21,742 Riksiin Pankossa tai mai-
nitun lumun jälkeen 541,523 Diplaan 26 kpkaan
lpssa. Ruunun mänöt olisiwat sitä »vastaan
olleet »vaan 199,497 Riksiä Pankossa (tat

105,733 Rplaa 41 fpf aa nykysessä fypefaV
Tämä näytti kuinka maamme hywin kannatti
omituisen hallituksen, koska Ruunun tulot oli-
roat niin suuret manoin suhteen, että tällä sääs-
töllä hywin kyllä saattoi palkata uusia, »vält-
tämättömiä »virkamiehiä ja sittenni ulettui li-
sätä entisten »virkamiesten palkkoja, laittaa
uusia ja lalventaa »vanhoja kouluja j. n. e.
Hallitsicm tahdosta tuumimat Säädyt maa*

hamme asetettawasta ylimäisestä Hallitus lai-
toksesta, määräsinxit sen hallitus-lvallan, an-
toiwat sille lohdakkeen ja nimittiwät sen jä-
senet; tämän kaikki »vahlvisti Hallitsia paikal-
la. Tässä Hallitus-Seuran s\caerma>
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Conselj) nimisessä laitoksessa piti' olla 14 iä-
fentd, joista puolet pitää olla wapasukusia,
puolet muita, ja sen kustannukset määrättiin
60 tuhanteen Hopea-Ruplaan. Kaikki Werot
ja maksut wahwistctciin laskettawiksi ja fan*
nettawiksi muuttumatta entisen tawan jälkeen.
Ruoduille jaetun kotamäen panoksen katsoi-
vat Säädyt saanawan 50-ksi wuodeksi koet-
teeksi pysäyttää ja sen siaan maksaa 9vuunulle
palkkio (Vakansi-wero) rahassa ja jywissä.
Tämänki Päätyin määräyksen wahwistiHal-
litsia jälestäpäin 1 p. Elok. 1810.

. Porwoon Waltio- (Herrain-) diro is-
tå alfaa Suomen Suuriruhtinan maalle koko-
naan uusi aika. Toiwowilla silmillä katscliwat
silloin ihmiset tufemaifuutta, meidän taasen tm
lee rakkaudella silmäillä tätä mennyttä aikaa.
Mutta myös meillä on tulcwaisuus, jota »voim-
me katsastaa ei ainoastansa toimivilla silmil-
lä maan wiela enemmän wakawalla tiedolla,
että walppaus, toimi ja ahkeruus joka aika ja
itsekunki säädyssä on isänmaamme waatimus,
ja että kansallinen rakkaus ja sowinto on se
side, joka tuottaa maallemme tvoimaa ja sen
asukkaille itse-arwoa.' Ensi askele on jo käyty.
Luoja on siunannut meitä täkseen rauhalla ja
terweydcllä,. ytimellä ja menestyksellä: Hän
on wiela edelleenki turmamme ja toiwomme.
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Hän on kansain isä, Hän auttaa meitä niin
latoina kuin korvina aikoina! ,

©itte w. 1809 on sisämäincn Hallitus
varmistunut »vähitellen nykyseen tilaansa. W.
1811 erotettiin ne w. 1721 annetut Wiipu-
rin ia Käkisalmen Läänit sekä m. 1743 annet-
tu ola ©aroonmaaéta ja Uus'maasta pois
Wenaestä ja yhdistettiin Suomen Suuriruh-
tinanmaahan yksien takiloiden, oikeuksien ja e-
tuin alle; jollon Hallims-Seuraki lisättiin kah-
della uudella jäsenellä. W. 1812 annettiin
lohdakkect Pää-Kuwernyörille Suomessa
ja Prokuraattorille Hallitus-Seurassa.
Tämän Seuran nimi muutettiin w. 1816
Suomen Senaatiksi; sen istuin ynnä sen
alle fuuluroat laitokset muutettiin w. 1819 Tu-
rusta Helsinkiin, joka sillä tarooin tuli Suo-
men Pääkaupunniksi. Waltiopäiwillä Por-
woossa oli jo Suomen Säädyt määränneet
Suomen Pantin asetettmvaksi takauksellan-
sa ja oman hallituksensa alle, joka w. 1811,
Waihetus-, Laina- ja Welka-(Werel-och
Depositions-) Konttuorin nimellä,sailohdak-
keensa. Sen perustus-rahasto oli 1 miljona
9vp(aa hpssa, jotka otettiin Ruunun säästöis-
tä, ja sen hallituksen alle yhdistettiin m»ös
Sotawäestön- seka Waiwaisten ja Tvönteko-
juoneen rahavarat. W. 1817 muutettiin
stn nimi Waihetus-, Welka- ja Laina-
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Pankiksi, ja sai ro. 1840 muutetun järjes-
tyksen seka uuden 3ol)i?affeen. Sen waratja
luwunlaskut tutkitaan »vuosittain Sääcyin E-
dusmiehiltä, joita on yksi kustaki neljästä Sää-
dystä. W- 1821 päätettiin yhteinen Maka-
siinina i tos 21,060 ruis-tynnyrin perustus-
jywästöllä, kato- ja nälkä-wuosina tarwitsewille
muötäwäksi ja taasen liroina wuosina uusilla
ostoilla taytettäwäksi. Samalla asetettiin myös
julkisia Laina-Makasiineja maamme nel»
jässä pohjoisimmassa Läänissä 16,322 tynny-
rin perustus-jywästöllä, 3 kapan fasroulfa lai-
nattawaksi; joka perustus-jywästö w. 1836 li-
sättiin wielä 5000ruis-tnnnyrillä itsekulleki näis-
tä Lääneistä W. 1822 säättiin Nuunun-
rahoista 50,000 Hopea-Ruplaa Maawiljelys-
ja Käsitehdas- (Manuwahtuuri-) Lainarahas-
toksi, joka kuitenni w. 1836 lisättiin .2s tuhan-
nella Rplnlla paperissa, ~juofferoista wero-ra-
boista, kymmenen wuotta aikaa »vuotuisesti
käytettäwäksi"; jollon myös määrättiin tästä
rahastosta pitäjän lainoja antaa etuisemmin
„maanroi(icli6ille huomen sisällisemmissä osis-
sa, joillen etäisyys myyntöpaikoisca tekee wai-
feutta". W. 1831 annettiin Julistus „Ra°
jäin uudesta määräämisestä Maaherrain alout*
ten wälillä ja Hämeenlinnaan asetetusta uudes,
ta Läänihallituksesta", joka erotettiin Uus'maan
Läänistä. Vhtä hyödylliset oliwat ne seuraa-
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mana muonna annetut Julistukset „erinäisist.i
muutoksista Suomen Suurimhtinanmaan ja'
kauksessa Tuomio-istuinten Alouskuntiin" ja
«Uudenmaan, Hameenlinnan, Mikkelin jaKuo-
pion uutten Maaherran-Läänein jakamisesta
Woutikuntiin ja Woudin alouksiin". W.
1843 ja 1844 tuli uusia määräyksiä asioiden
käyttämisestä Laakmannin-oikeuksissa, ja näiden
pitämisestä kaksi kertaa wuodessa. Uusi Ho-
lvi-oikeus asetettiin to* 1839 Wiipuriin ja
sen alle pantiin Wiipurin, Mikkelin ja Kuo-
pion Läänit. Muuten oroat ne Suomen Se-
naatin alle kuulumat wirkatoimitukset ja (ai*

tokset wähitellcn asetetut: niin w. 1811 In-
tendentti- (Rakennushoito-) toirf a ja Lää-
kintä-ballitus; to. 1812 Lootsi-wirka ja
Päämaamittaus-Konttuori; to. 1816
Koskenperkkuun ja Kaiwancotyön hal-
litus, jonka wuosinaiscksi käyttämiseksi mää-
rättiin 25 tuhatta Hopea-Ruplaa wuodessa ja
joka w. 1837 sai uuden lol>dakkcen; to. 1821
Wuorityön hallitus; to. 1842 Käsiteh-

a liitua, m. m. W. 1840 tapahtui
painama muutos Suomen rahataskussa; Ho-
pea-Rupla määrättiin nimittäin silloin maam-
me ainoaksi rahaksi, jonka pitää yksinään käy-
dä sekä weronkannossa että kaupassa ja muus-
sa liikkeessä. Samaan aikaan saatiin »val-
miiksi Warkauden ja Konnuskosken Sulkulai-
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tokset: ro. 843 päätettiin Saiman liedet vh-
distettäwiksi Suomenlahden kanssa s?airoans

nolla ja Sulkulaitoksilla, johon tarpeefen Hal-
litus päätti 15 wuodcssa ottaa lainaksi 100
tuhatta Ruplaa wuosittain: ro. 1846 saatiin
myös Sulkulaitos walmiiksi Koiwu- ja Äm-
män-koskissa Kajaanin kaupunnin luona. Sii-
nä Ruotsin aikana jälelle jääneessä Karjalas-
sa on aina edelleen maan-mittaus ja jako seka
weronlasku yhä käynyt /a on nyt loppumallan-
ja; jamote Wiipurin läänissä. 28. 1841

päätettiin siihen asti estetty mittaus, jako ja
weronlasku Kajaanin kihlakunnassa ia Pudas-
järven pitäjässä alotettawaksi. Ne jo Por-
woon Waltiopäiwillä tuumitut ja Säädyiltä
suostutut Asetukset, niinkuin Palrkawäen muut-
to-päiwan siirtämisestä l päiwästä Lokakuuta
1 p. Marraskuuta, ja Tynnyri- ja Kappa-
mitan muuttamisesta niin että pyyhkitty Tyn-
nyri wastaa 30 entistä kappaa ja että pyyh-
Eitti? Kappa sisältää saman werran kuin enti-
nen kukkura-kappa, roaf)rois'ti Hallitsin ro. 1816.
Samote wahwisti Hän w. 1826 sen joro.
1818 Suomen Senaatilta tehdyn osotuksen
armahtaa mestattawiksi tuomitutta pahantekiöi-
td lähettämällä heitä Siperiaan wuorenkaiwa-
tos-tyvhön.

Tämän lyhyen ja roaillinaifen kertoomuk-
semme lisäksi sopii wielä yleisesti mainita sitte
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ro. 1809 uusia teitä tehdyn ja koskia pedatun
yli koko maan, kaupankäyntiä edestelyn, kolme
uutta kaupuntia rauetun, Tampereelle mapa-
kaupunnin oikeudet annetun, uusia kouluja pe»
rustetun ja wanhoja lavennetun, kato-wuosina
(esim. ro* 1831) tarwitsewaista kansaa jywa-
ja raha-awuilla autetun, kansanluwun wuoteen
1845 lisäyneen kolmatta osaa, Postin-kulctos
(kuorma-posti ro. 1836) ja Tulli-Hallitus pa-
rannetun famote kuin mom muuki maan hal-
litukseen kuuluma laitos parempaan ja hpödyt-
täwampään järjestykseen pannun: niin esim.
on lainoja Maawiljelys-lainarahastosta suotu
annettamaksi huokioimmilla ja parannetuilla eh-
doilla, samote Wclrapankista w. 1845 suu-
rempiin maawiljelys-töihin ja muihin maata
hyödpttäwiin wchkeihin, muoritöihin ja ra-
kennuksiin.

Tämä on maan Hallituksemme ulkonaisen
toimen historia; se henki sitä mastacm ja se
sisällinen woima, jonka nojalla Hallitus on »vai-
kuttanut, löpt»)!) maamme Perustuslaissa.

Nämä Suomen Suuriruhtinanmaan Pe-
rustuslait omat: 1772 wuoden HaHi tu s muo-
to ja 1789 wuoden Yhdistys- ja Wakuu-
tus»kirja, jotka kuulumat niinkuin seuraa^):

') Kaikki uc pnkäleet (§), jotka liikuttamat rcactn Muotiin senai-
kuista Collinista ja Ruotsin Ruhtinasten elatusta setä mui-
ta meitä ei enää koskewia asioit»/ olemme tässä tilan »vuoksi
jättäneet pois.
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.fftim'itg:fcit Maj:tin ja Waldnkimncw Caäiyin
Söafyiviétcttit Hallitiis»Miioto. Zluncttu Stokholmisa
sinä 21 p. Elo-kuusa. 1772.

Wc Gustaf Jumalan armosta, Ruotsin,
GötKein ja Wcndein Kuningas etc. etc. etc.
Norjan Perillinen, Schlcssmig-Holsteinin Hert-
tua, Greiwi OlDcnburgisa ja Delmcnhorstisa
etc. etc. Teemme tietäwäxi, etta nijnkuin Me,
Meidän hallitukemme alusta, lattamata olem-
me tahtonet käyttä Meidän Kuning:sta Sffial--
t>amc ja Woimame Waldakunnan ylösrakcn.-
damiseri, wahwistamiscri ja mencstyxeri, ni/n
myös Meidän uskollisten Alamaiseemme kart»
tumiseri, wakuuderi ja onnellisuderi; Ia Me, sen
woittamiseri, 2lrmofa löytänet olemma, että
Waldakunnan nykyinen tila malttamattomasti
waati, yhden, edellämainittuhun korkiammasti
hyödylliseen päälletarkoiturecn sowitetun Perus-
tus- Lakein parcmdamisen, josta syystä Me,
tarkimman tutkistelemiscn jakoettelemisen jälken,
olemme tehnet yhden Uurnan ja Muodon 2Bal=
dakunnan lvaliitfemiifeen ja hallitsemiseen,
jonga nyt kokoundunet Waldakunnan Säädyt
omat yhteisesti wastcmottanct ja »vannonet.
Nijn tahdomme Mc Ärinosa, sen nijnmuodon
£öa(öal:unnan Säädyildä suostutun Hallitus-
Muodon, tämän kautta perustaa ja wahwis-
taa sillä tamalla ja muodolla, kuin se boksia-
roisa sanasta sanahan tämän jälkeen seuraa.
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Me alakirjoitetut Ruotsin <2BalbaEunnan
Neuwonandajat ja Säädyt,' Greiwit, Wapa-
herrat, Pispat, Ridderstapi ja Adeli, Papit,
Sodan Käskyläiset, Porwarlt ja Yhteinen kansa
jotka nyt koosa olemme, Meidän ja Meidän
kotona olewaisten Kanssa-Weljeimme puolet
ta, Teemme tiettawäri, että nijnkuin Me on-
nettomasta koettelemuresta olemme löytänet, et»
ta sen kallijn Wapauden nimen alla, moniat
Meidän Kanesa-Asuwaisistamme oroat itscns
Herroixi tehnet, joka on ollut sitä roabemmin
kärsittäwä, kuin Herraus on ylöstullut Val-
lattomuuden alla, roabroietunut oman soiton
ja towutten kautta, ja wihdoin vlöspidetty wie-
railda walloilda, Koko Waldakunncm onnetto-
muderi, joka olis syösnyt beibit siihen suu-
rimbaan waamllisutchen Lain wäkiwalloisen u>
lostoimiturcn lähden, ja wihdoin riimein olio
tainut saalla Waldakunnan (Kaikkein Meidän
rakkaan Isän-maamme) sijhen surkiaan tila-
han, kuin endisistä Aika-Kirjoista ja Meidän
Naabureimme esimerkeistä Meille nähtäwä on,
ellei kijwasten Kanssa-Asuwaisten urhollisus ja
Isän-maan rakkaus, autetut Sen Suuriwal-
dian Ruhtinan ja Herran Gustaf sen kolman-
nen, Ruotsin, Göthein ja Wendein Auninaan,
kaikkein Meidän Armollisimman Kuningamme
ja Herramme kijwauden ja työläisen edesotta-
misen kautta. Meitä sijtä temmanut jawapah-
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tanut olio; nijn olemme Me aikonnet nt/n
wahwistaa Meidän tvapaubcmme, ettei se tai*
dais sorreturi tulla rohkialda ja Waldakunnal-
le pahoinsuopaiselda Hallitsialda, eli myös kun-
niata pyytäwäisildä, omaa woittoansa hake-
waisilda, ja petollisilda Kanssa-Asuwaisilda,
ejkä myös roimaan syttyneildä ja ylpeildäWi-
hollisilda, etta se perimaana Ruotsin ja Göt-
hein Waldakunda mahtais aina pysyä Ketenä
wapaana ja itse-seisowaisena Auninaan Wal-
dakundana; Sentähden olemme Me suostu-
net ia wahwistanet, nijnkuin Me tämän kaut-
ta selitämme ja wcchwistamme tämän Halli»
tus-Muodon, järkähtämättömäx» ja pyhäxi Pe-
rustus-Laixi, Meille ia Meidän jälkentulewai-
ftllcmmc, syndyneillc ja syndymättömille, lupaus
rclla että sen jälken elää, sen sanain sisälle-
pitoa seurata, ja myös Meidän ia Söalbafun*
nan Wihollisina pitä fen eli ne, jotka tahto-
ivat saatta Meitä poispoikkemaan sijtä: juuri
nijnkuin se sanasta sanahan tämän jälkenkuuluu.

s. i.
Vhteys Ustosa ja oikiasa Jumalan Pal-

ivelluxesa on se wahwin perustus luwalliseben,
yximieliseen ja pysywäiseen hallitukeen; sentäh-
den pitd tästälähin, nijnkuin ennengin, sekä &Us
ningan että Wirkamiesten ja Alamaisten täsä
Waldakunnasa, ennen kaikkia pysymän Ju-
malan pyhäsä ja selwäsä Sanasa, nijnkuin
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se Prophetain ja Apostoliin Kirjoisa on penis*
tettu, Kristillisisä-Symboleisä, Lutheruxcn Kat-
hekismuxesa, sijnä muuttumattomasa Äusbur-
gin Tunnustuxesa selitetty, ja Upsalan Kokou-
xesa, uin myös endisisä Waldakunnan Pää-
töxisa ja Selityrisä fddtti; on, nijn että Kir-
kon oikeus pitä wahwistettaman, koko-Kuning:
sen Oikeuden, Kruunun ja koko Yhteisen-kan-
san rikkomata.

8. 2.
Kuning:sen Majitin tule Hallita Wal-

dakundansa, nijnkuin Ruotsin Laki sano, Hä»
nen ja ej yhdengän muun, Oikeutta ja Totut»
ta wahwistaa, rakastaa ja warjella; mutta
wakiwaldaa ja lvääryttä estää, rangaista ja
alaspolkea; Ej ketäkän Hengen, Kunnian, Ruu»
miin ja onnen puolesta turmella, jollei hän
laillisesti sidotuxi ja tuomituki tule, ejka kuti*
däkän Hänen irtainda ja kijndiäta tawaratansa
poisotta, taikka poisotta anda, mmm kuin Lain
ja edelläkäyncn laillisen Tuomion jälken, nijn»
myös hallita Maldakundaa Kuningan-Kaarcn,
Maan-Lain ja tämän Hallitus-Muodon jälken.

<i. 5.
Kuninkan tule hallita ja wallita, wapah-

ta ja warjclla Warustuxia ja Maara ja kaik-
kia Hänen ja Kruunun Oikeutta, nijnkuin La-
ki ja tämä Hallitus- Muoto sano.
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K. 9.
Kuning: nen Maj:ti yrinäns tefe Armoa,

anda takaisin Kunnian, Hangen, Omaisiiden
kaikisa rikoxisa, jotka ej silminnähtäwästi sodi
Jumalan sclkiätä Sanaa mastan.

8. 10.
Kaikki korkeimat Wirat, öfmcrst-Lutnan-

tiéta FältmarMlkkiin asti, sisällesulkein mo-
lemmat, ja Kaikki naiden wertaiset, seka f)cn*
gelliscsä että maallisesa Säädysä, poiieöannc-
tan Kunina.selda Majttilda istuwaisesa 9vaa=
disa fetirawaifella taialla: etta s\offa joku
wirka auki tule, silloin pitä Waldaklinnan Neu-
monandajain toimittaman itsellens tiedon kaik-
kein nijden kelwollisiidesta ja ansiosta, jotka ha-
kemat senkaltaisia mrpellisia Mirkoja ja taita-
mat kocttelemurcn alle tulla, ja sitä Aunina:
sclle Majttille ilmoittaman, nijnmyös sitte kuin
Hänen Majttins armollisesti Raadisa on u-
losnimittänyt sen, jokaHänen Kuning:sen Mai:
tins tykönä, saman Wircm saamiscxi, Armol-
lisehen muistohon tullut on, Protokollan edesä
heidqn tarpelliset muistutuxensa edesandaman,
josa tifafa ej kuitengan tapahdu moterinaitä eli
äändämistä. Kaikkijn muihin Wirkohijn etcn-
lyödän Kunin,a:sclle ptajiMt, Kollcgiumein"»
ja muiden asian omaisten kautta, kolme tym--

'} 2i/!l?>!l>!lt0stt!!.
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märtäwäisindä, otollisinda ja antoi olewaiseen
wirkahan soweliaisinda miestä, kuin löytyä tai-
ta; jonga fiwusa yxi eli toinen ansaittu Mies
ulkona Kollegiumista taita muistetta, pitäin
myös silloin kaikki, tätä wirkaa Oikeudella ha»
kewaiset perjonat, edescmnettaman. Rygmcn»
teisa menetetän etenlyömisen kanssa awoimijn
Wirkohin, Kuningas Karlen XII Aseturcn jal-
ken sijtä 6:sta p:stä Marras kuusa z?l6. Jos
eten!»ötäisä jollekulle on tapahtunut lijkaa, eli
han syyttömästi on ohitse menona, silloin tu-
lemat Asianomaiset sen edestä wastamaan.
Etsiwäisistä n>a(itfe Kuningmen Majtti sen,
jonka han sijhen Kelwollisimmari löytä. Mut-
ta kaikki ne Alahaisemmat Wirat, joita Kol-
legiumit, Konsistoriumit, Dtygmcnttcin ()fwers-
tit ja muut ©tatit, ennen ivuotta 1680 olit tot-
tunet poisandamaan, jäännit nyt ja tästälähin
heidän omari ulosjakamisexens. Ei mahda
ttieraita ulkomaan Miehiä, joko ne oivat Ruh-
tinat, Prinsit eli muut Personal, tästälähin
pidettä ja asetetta joihinkuihin Waldakunnan
Wirkohin, olkon se Ciwil- eli <sota>©ddbps
sä, Kuning:sen Majttin Howi eroitettu, ellei
he loistawaisten ja suurten omaisutten kautta
tee Waldakunnalle suurta kunniata ja merkil-
lisiä hyödytystä. Kaikkijn näihin Wirkohin
pitd kelwollisus ja taito, ystäwyden ja syndy-
misen lugunpitämätä saattaman, kosta ne kel-
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lvollisuden kanssa ei ole yhdistetyt. Arkki-
Pispan, Pispain ja Superintendenttein Wa-
litsemisen kanssa pita menetettämän endisen ta-
wallisuden jälken, josa Kuningmen Majtti y«
xinans nimitta yhden nijsta Kolmesta, jotka a-
sianomaisilda ulosnimitettawixi Hänelle oroat
tullet etenlyödyri, Kirkko-Herrain asettamisen
kanssa pitä menetettamän juuri sillä tawalla
kuin 1720 wuoden Hallitus-Muoto säanä ja
toti, ja myös niiden Säändöin ja(fen, kuin
sitte nijsta wahwiscetut oroat.

8. 11.
Kuning:sella Majttilla yxinäns on walda

korqotta Adelin Säätyhyn ja arwoon nijtä,
jotka uffollisuden, awuin, urhollisuden, tietöin
ja taidon kautta oroat tehnet itsens Aunina:
sta Majttista ja Waldakunnasta ansaineri. ,

K. 1).
Hof-Ratisä, joka on Auninaan Korkein

Oikeus, on tyi Presidentti, joka opin ja laisa
harjaundumisen kautta on tehnyt itsensä Tuo-
mari-Mirkaan kelwolliscri; Hänen kanssansa
istumat Wice-Presidentti ja ne tawalliset Hof-
rätin-Raadit ja Asessorit. Naiden korkiain
Tuomio-Istuinden pitd, jokaitsen paikoisansa,
peraänkacsoman )a murhetta pitämän, että Laki
ja Oikeus tule nuhdettomasti ja hywästi jae-
tnri, Ruotsin kirjoitetun Lain, Säändöin ja
oletusten jälken, joita waanoclcmätä, sanain
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oikian sisällepidon /vi fPen pit,i jälkenelettämän,
ja myös Tliomittaisa ni/ta seurattaman s Että

Suitit nijnmuodoin edunsa, oman hyödy-
tyrensä ja muiden tarkoitusten katsomata, te-
kemät jokaitselle oikeuden, nijn että he, Juma-
lan ja Kuning:scn 50?aj:tin cdesä, sen taita-
roat mastata, ettei ivaani mahda turmella
Maata ja Waldakundaa. Ei mahda joku
Dubban ja Adelsmies, senkaltaisten soimaus-
ten tabben, kuin käymät hänen hengensä ja
Kunniansa päälle, tuomitta muisa Tuomio-
Istuimisa, kuin Hof-Räteisä, juuri nijnkuin
1015 wuoden Priwilegiumit ja Oikcuden-käy-
mifen Proccssi sijtä asettamat, saattamat ja
kaEemät; kuitcngin nijn että jutkistelemus pi-
detään in luen, cli siellä kusa rikos tapahtunut
on, ja ettei muita Kriminelli eli rikos-asioja,
kuin nijtä jotka hengen ja kunnian päälle tu-
lemat, sen alle mahda medettä. Hof-Rättein
tule myös tarkasti katsoa Ala-Tuomarein pääl-
le sekä Maalla että Kaupungeisa, minmyös
Exekutorein eli Ulosmittaus-miesten päälle : Ia
koffa ne tekemät jotainymmärtämättömydestä,
huolimattomudesta cli rahan ahneudesta, an-
damnt he sitä kohta, itsekungin asian erinäisen
laadun jälkcn, nuhdetta, duomitta ja rangais-
ta, Mutta jos joku Noroaitaan aidommalla,
mihasia, pahasia tahdosta, eli lahjain-pynnös-
ta määndänen Oikeuden, ja nijnmuodoin haa-
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»voittaneen oman tundonsa, ia »vahingoittanen
Lähimmäistänsä hengen, kunnian ja tawaran
puolesta, sen ei pidä sakolla eli wiralda pois-
panemisella, waan hengen ja kunnian kadotta-
misella, asian luonnon jälken, paduttansa ja
elkiwallaisuctansa mataman, juuri Ruotsin Lain
jälken. Nijn ei pidä myöskän senkaltaisia ri-
koria salattaman, ja puolen-pitämisen, pehmey-
den eli ajattoman armahtamisen kautta sää-
siettämän, ettei muille anncttais tilaa, nijn
suurisa asioisa, oikeuden elkiwallaiseen wäärin-
käyttämiseen, koffa he näkemät, ettei wikain,
rikosten ja pahuden päälle seuraa welwollista
kuritusta ja Javoin ansaittua rangaistusta. Si-
tä wastan pita nijtä, jotka pahasta tahdosta,
ajattelemattomudesta ja kosion-pynnösiä, häpe-
mättömillä, kunnian päälle käypäisillä eli mvös
pistäroäisillä sanoilla ja kirjoiturilla häwäisewät
Tuomareita ja Ulosmittaus-miehiä heidän wir<
kainsa toimiMxisa, ja ej woi todexi saatta, mi-
tä he foimaneet ja edestuonet oroat, kowalla
rangaistuxella, itsekungin asian haaran jälken,
kohta rangaistaman, että pikaiset, wihaiset ja
pahantapaiset ihmiset sitä kauhistuisit ja sijtä
esimerkin otta mahdaisit: Ei ketän, ehkä kuka
hän otto, pidä kauwan pidettämän fangiudesa,
waan kohta tutkisielmuxen ja tuomion alle ase-
tettaman. Ia ettei puutos ja kehno ylöspito

5
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mahdais anda Tuomarille tilan johonguhun
pahuteen, ja tulla wiran määrinkäyttämisen
warjoxi ja kaunistelemiseri ; ni/n pitä ne, sl)=
teiseldä Kansalda heidän Tuomareillensa pal s

kari ja ylöspitämisexi, suostutut Lagmannin-,
Kihlakunnan Tuomarin- jaKäräjä-Rahat, juuri
Korkiast-Autuan Kuningan Gustaf, Adolphin
Wakuutuxcn falfen muodesta 1611, laFFama--
ta oiFiata tarkoitustansa myöden käytettämän
ja welwollisicn Tuomarien palkan marori Sta-
lin, jälken tuleman. Kuningan Käffyläiset ja
ffifFalit o' pidä heidän Mirkojansa toimittaman
määryden tekemisellä ja oman hyödytyren ha-
kemisella- Ia kossa se hawaitan, tule heidän
sitä laillisesti wastata; jonga ylitse lustitie-
Kanslärin pitä tarkasti walwoman ja ynnä
peräänkatsoman, Fuinga Lain ja Asetusten /dl-
ken eletään, niin myös sijtä Kuning:selle Ma-
jttille tiedon andaman. Nämät Hof-Nätit
pita tästälähin kuin tähängin asti oleman Kol-
mc: se ensimmäinen Stokholmisa, jonga alle
tule kokonainen wanhasa £aifa erinomattain
nijn kutsuttu, Ruotsin Waldakunda; fe toinen
on aina lönköpingisä, ja tämän alle tule ko-
ko Göthin Waldakunda; ja se on kolmas,
kuin Turusa istuu, jonga alle Suomen Suu-
ren Ruhtinan Maa kuuluu.

8. 18.
. Koko Waldakunnan Sota-joukon Maalla
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ja Merellä korkeimman M- ja Ala-Käffyläis>
tensa' kansa, pitä tekemän Uffollisuden ja Kuu-
liaisuden Walan £uning:felle Majttillc, Wal-
Dafunnalle ja Säädyille, sen etenkirjoitetun

Formulärin jälken. Hewois» ja lalka-Wäki,
nijn hywin kuin Bäsmanhollitkin, nautitscwat
Indelninginsä ja ne Yhteisen Kansan ja Kau-
pungein kansa tehdyt Kontrahdit, joista tarkka
waari ja ojennus otettaman pita, sijhen asti
että Kuningmen Majtti ja Säädyt yhdesä,
löytäwät tarpellisexi tehdä nijsä jongun muu*
toren.

8. 19,
Ei mahda, ilman Kuning:sen Majttin

Omaa Armollista Käffyä, Dfwersti, eli joku
Sodan-Käffylaisistä, käffeä kotona olcwaisia
Sotawäkeä lähtemään liikkeille, ulos ja mat-
kaan, paitsi tawallisia Nygmenttein ja muita
Kokouria, jollei se tapahdu Waldakunncm Wi-
hollisten äkillisesä sisallelangemisesa, josa tilasa
Kuning:selle Majttille kohta tieto annettawari
tule: Pitäin Kuning:sella Majttilla hinaile o-
lemcm Korkein Walda Hänen Sota-joukkonsa
ylitse Maalla ja Merellä, nijnkuin se aina on
ollut tahallinen endisinä Waldakunncm loista-
waisembina ja onnellisimbina aikoina.

8. 38.
Waldakunncm ©datoin ej pidä estelemän

tulla kokohon, koffa he Kuning:selda Majttilda
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tuimat kutsuturi, sijnä paikasa ja sillä a/alla,
kuin heille ilmoitetcm, että siellä Kuning:sen
Majttin kanssa neuwotella nijstä asioista, joi-
den tähden Kuningmen Majtti heitä kokohon
kutsuu, ja ej pidä yhdelläkän, olkon syy mikä
hywänsä, olla woimaa, kutsua Wa!dakunnan
Säätyjä, Vhteisille Herrain päiwille, kuin Ku-
ning:fella Majttilla painane; paitsi koffa Ku-
ningas ej ole täyttänyt laillista ikää, josa tila-
sa Hänen Holhojansa harjoittawat tätä woi-
maa. Mutta jos kaikki Mies-puoliset Perilli-
set Kuning:sesa Huoneesa kuolisit, nijn että
Kuningmen Istuin joutilari tulis, ljosta onnet-
tomudesta se armollinen Jumala tahdois mei-
tä warjella,) owat ILaldakunnan Säädyt it-
sestäns ja ilman jongun kokonkutsumista wel-
wolliset, kolmandena kymmendenä päiwänä wij-
meiscn Auninaan kuolemasta Stokholmijn tu-
lemaan, niinkuin Meidän Mdistyremme 23
p stä Kesä-Kuusa 1743 »oi, sen rangaistuxen
ulospanemisella, kuin senkaltaisen pitä kärsi-
män, joka täsä tilasa, salaisilla juonilla ja ko-
Fougilla, rohkenis pyytä tehdä jotakuta estettä
Säätyin wapasa walitsemisesa. Senkaltaise-
fa onncttomasa tilasa, tule Riddarhuonen C-
desseisojain, Tuomio-Kapitlumin Upfalafa ja
Magistratin Stokholmisa, sitä kohta kaikisa
Maan-paikoisa asian°omaisille julkisesti ilmoit-
ta, Ia nijnfuin Maaherrat silloin oroat wel-
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kapäät, jokainen paikasansa, andamaan tiedon
senkaltaisesta kuolemasta nijlle kuin Läänisä a-
suwat ja olestelewat; niin taitamat määrätyl-
lä ajalla nijn monda kokoontulla, että Wal-
dakunnan Wapaus heildä taita warjelda ja
»vastatta nijnmyös uusi Kuningan juonet tuo*
litta.

s. 39.
Waldakunnan Säätyin 'pita kaikella u°

stollisudella andaman, kaiken Kuning:sen Oi-»
keuden, nijnkuin Ruotsin Laki woi, rikkomata
olla täydesa woimasansa ja wallasansa, ja
kijwaudella, huolella ja murolla woimasa pi>
td, warjella ja wahwistaa mitä sillä tawalla
Kuning:seen waltahan tule, ja (entänen cj
mitan näistä Perustus-Laeista paranda, muut-
ta, lisätä eli wähendä, ilman Auninaan neu-
woa ja suostumusta, nijn ettei joku laittomus
mahda käydä yli oikian Lain, eli alamaisten
Wapaus ja Auninaan Oikeudet tulla pahoin
holhoturijaalaspaineturi: waan jokainen nau-
titkon laillisia Oikeuxiansa ja hywin saatuja
Privilegiumejansa. tullen kaikki muut »vuo-
desta 1680 tähän aikaan asti Perustus-Lakina
pidetyt Säännöt tämän kautta poistoimiteturi
ja hyljätyri.

8. 40.
Ei mahda Kuningas tehdä jotakuta uutta
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Mia ilman Säätyin tietoa ja suostumusta,
eli jotain manfyaa poistoimitta.

8. 41.
Ei mahda Waldakunnan Säädyt pois-

toimitta jotakuta wanhaa Lakia eli uutta teh-
dä, ilman Kuningan Mieldymista ja suostu-
musta.

8. 42.
Koffa uusi' Laki pitä tehtämän, waarin

otetan se kuin seuraa: Jos Waldakunnan
Säädyt sitä halajamat, neuwotelkat keffenans,
ja f olla he omat sopinet, annetan se awoittu
Mi Kuning:selle Maj.-tille heidän neljän Pu-
hemiestensä kautta, tiedon saamiseri Limingan
ajatuxesia. Kuningmen Majtti n>aatij silloin
Waldakunnan Ncuwonandajain neuwoja ja
tiedustele heidän ajaturiansa, ja sitte kuin Hän
ne Itse koetellut on ja ottanut päätöxensä, kutsuu
Hän Waldakunnan ©ddmjd Waldakunnan
Salihijn, ja ilmoittaa Reille lyhykäisesti puhesa
Mieldymisens ja suostumurensa, eli myös ne
syyt, joiden puolesta Hän t) taida sijhen suos-
tua. Jos jällens Kuningmen Majtti tahdois
jotakuta uutta Mia, andakon Hän ensin Wal-
dakunnan Neuwonandaille tiedon ja osan sijtä,
ia sitten kuin heidän ajaturensa Protokollahan
kirjoitetut omat, annetan kaikki tyyni Walda-
tunnan Säädyille, jotka, sitte kuin he kesteuäns
omat tutkinet ja sopinet, anomat päiwää, että
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Waldakunnan Salisa saada ilmoitta Ku-
ning:felle Maj.-lle juontuminenfa: waan jos ci
he mhdois sitä uutta Lakia wascanona silloin
andawat he sen, nijben syiden kanssa kuin
heillä ollet owat, kirjallisesti Puhemiestensä
kautta tietä.

8. 43.
Jos niin tapahduis että joku uusi Laki»

kysymys syndyis, jota enbiéten aikain esimer-
kit yldakylläisesti näyttämät, pääletcäkön se
sillä taivalla kuin edellaräywäinen 42 8. asetta.

8. 44.
Se on kyllä Kruunun oma asia ja sille

tulema oikeus, että anda myntätä; kuitengin
waatiwat Waldakunnan Säädyt sicä, jos joku
korgottaminen eli alendaminen hankittaisin ja
ruwettaisin Myntin painon ja hienouden fuk-
ten, ettei senkaltainen muutos mahda tapahtua
ilman heidän tietoansa ja suostumustansa.

s. 45.
Kuning:sen Majttin tule pelastaa ja mv

jella Waldakundaa, erinomattain wieraita ja
wihollisia wastan; waan ej Hän mahda La-
kia, Limingan Walaa ja Wakuutusta wastan,
panna Alamaisten päälle joitakuita Sodan»
apuja, uusia uloslekoja, uloskirjoituria ja mui-
ta päällepanoja ilman Waldakunnan ©datoin
tietoa, roapaata tahtoa ja suostumusta; f ui*
tengin croittain sitä onnetoinda tilaa, jos Wal<
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dakunnan päälle karattaisin Sodan »voimalla:
Silloin on Kuning:sella Majttilla malba, ot-
taa nijtä wälikappaleita ja neumoja, kuin Wal-
dakunnan wakuuden ja alamaisten paraan

kanssa yhten sopimat; mutta nijn pian kuin
sota loppuu, pita Säädyt kokoontuleman, ja
ne uudet ulosteot, jotka sodan tähden omat
päällepandut, kohta laffaman.

8. 46.
Waldakunnan Säätyin kokouxet ej seiso

päällä kauemmin kuin enimmäri kolme kuu-
kautta: ja ettei Waldakunda mahda rasitetta
pitkäisillä Herrain päiwillä, nijnkuin tähän asti
tapahtunut on, nijn taita Kuningmen Majtti
saman ajan perästä Herrain päiwät päättä,
ja itsekungin heistä kotians läheltä: ja josnijn
tapahduis ettei uusi Suostumus silloin olis
wahwistettu, nijn tule endinen seisomaan.

8. 47.
Waldakunnan Säädyillä on malba, ni-

miltä ne kuin pitä istuman nijsä Utstoteisa eli
Kokourisa, joiden kanssa Kuningmen Majtti
tahto neuvotella nijstä asioista, jotka Hänelle
näkymät salaisna pibettämiri: Ia omat näille
Personllle peräti omitetut kaikki ne oikeudet,
kuin itse Waldakunnan Säädyille tulemat;
mutta kaikki ne asiat, kuin ilmei olla taitamat,
annetan Waldakunnan Säätyin pienaan, ia
lykätän heidän tutkistelemisens alle.
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Stats-Wärkin*) tila naitetuin Waldakun-
nanSäätyin Utffotille, että he mahtawat näh-
dä, että rahat omat tullet käytetyxi Walda-
kunnan hyödytpxexi ja parahari.

8. 51.
Jos joku #en:ainpdimdin--mieé wiatto<

masti Herrain-päiwäin aikana, eli matkalla
sinne ja koljansa, sanoilla eli töillä tule pahoin
kohdaturi ja menetetyt, sitte kuin hän on tie-
täandanut itsens oleman senkaltaisisa asioisa,
se pitä Auninaan Walan rikorena pidettämän
ja sen jälken rangaistaman.

8. 52.
Kuningmen Majtti anda yhteiset Walda-

kunnan Säädyt pysyä heidän hywin saaduisa
wanhoisa Privilegiumeisansa, eduisa, oikeuxisa
ja wapaudeisa: Ia e; pidä yhtäkän uutta Pri-
vileniumia, joka koffe yhcen Säätyyn, ilman
kaikkein neljäin Waldakunnan Säätyin tietoa,
muistutuxia ja suostumusta, ulosannettaman ja
jaettaman.

8. 54.
Kaupungit Waldakunnasa pvsywät hei-

dän hywin saaduisa Privilegiumeisansa ja oi-
keuxisnnsa, jotka endisildä Kuningailda Reille
annetut ja lahjoitetut omat: kuitengin niin.
') Waltio-kliytännön.
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etta ne, aikain asianhaarain ja yhteisen fas*
dytyxen ja parahan jälken, sowitetcm.

!>. 55.
Waldakunnan ©ddtpin Banko seisoo täs-

tälähin nijnkuin tähängin asti ollut on, heidän
oman takaurens ja huolensa alla; lapitähal-
littaman. nijden Rcglementtein ja Säändöin
jälken, kuin jo omat tehdyt, eli mield laitaan
Waldakunnan Säädyildä tchtä.

s. 57.
Jos joku pimiä paikka löyttäisin täsä £ai=

fa, mahta sen bokstawillinen sisällepito olla o-
jennuxexi, sijhen asti että Kuningmen ?o?aj':tt
ja Waldakunnan Säädyt, sillä tamalla kuin
39 ja 42 B§:sa etenkirjoitetcm, taitamat ph*
tcnsopia.

Nämät kaikki olemme Me, täsä nyt koo-
sa olewaiset Waldakunnan Säädyt, loytänet
tarpclliseri ma()miétaa Waldakunnan oikiaxi
hallituxeri, heille, Meidän kotona olewaisille
Kanssa-welillemme ja Meidän lälkentulewai»
sillemme, sekä syndyneille että syndymättömille,
wapaudexi ja wakuudexi. Me julistamme tä-
män kautta uudesians, että Me suurimmasti
kauhistumme sitä Kuning:sta Vxinwallaisutta
eli sitä nijn kutsuttua Suverenitetiä: pitäin
Meidän suurimbana onnenamme, kunnianam-
me ja etunamme, että olla ja elää mapaat ja
itse-seisowcuset. Lakia tekewaiset, mutta Lakia
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kuulcwaiset Säädyt, yhden wallassa olcvoau
sen, mutta Lakihin sidomn Auninaan hallituxen
alla: Molemmat yhtcnsidotut ja warjelduc Lain
kautta, jota pelastaa Meitä ja Meidän rak-
kaan Isan-maamme nissiä maatoista, kuin sij?
mottomus, wallattomus, yrmhallitus, Herrans
ja moni wallaisus myötänsä tuopi, koko Wal-
dakunnan onnettomudexi ja jokaitsen Kanssa-
asujan waiwa>'i ja murheri. Me olemme sitä
enämmin wakuutetut sijwolliscsta, laillisesta ja
onnellisesta Hallituxcsta, kuin Hänen Majnins
jo on selittänyt, pitäwänsä suurimdana Kun»
manansa että olla se ensimmäinen Kanssa-asu-
ja voapaan Kansan seasa, ja Me toivoomme,
että senkaltainen aikomus tule Kuning:sa #uo--nesa juuritetuxi, Suausta Sukuun, mailman
wijmcisijn aikohin. Sentähdcn selitämme myös
Me tämän kautta Meidän ja Waldakunncm
wiholliseri sen eli ne Ymmärtämättömät ja pa<
hoin ajattelewaiset Kanssa-asujat, jotka [alaa
eli julkisesti,kawaludclla, juonilla eli julki vod=
fimallalla, kokisit Meitä tästä Laista eroitta,
sitä Kuningasta Vxinwallaisutta eli nijn kutsut-
suttua Suverenitetiä päällemme tungea, cli
myös wapauden marjon alla kumohon lyödä
nännit Lau, jotka foilfa ne wahwismwat oi-
ftan ja hyödyllisen wapauden, ulosfulkewat
wallattomuden ja sekaseuran, taatoin nmös hei-
dän rikostansa säästämätä tutkia ja Ruotsin
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kirjoitetun Lain Men tuomita ja rangaista.
Meidän pitd myös Uffollisuden-malamme wel-
wollisuden ja tämän Hallitus-Muodon jälken,
Hänen Kuning:sclle Majttillens oikian kuuliai-
suden osottaman, Hänen käffyjänsä täyttämän
kaikisa kuin wastattawa on jumalan ja ih-
misten edesä. Hänen kässeä ja meidän tehdä,
kaiken oikeuden pitä, Hänen ja Meidän, nijn-
kuin uffollisten Miesten ja Alamaisten sopi
ja tule.

Siri suuremmari ivaljmuberi olemme Me
Meidän nimemme alakirjoittamisella ja Mei-
dän sinetteimme alle painamisella tahtonet tä-
män makuutta ja lvahmistaa, joka tapahdui
Stokholmisa Ensimäisenä paiivdnd kolmatta-
kymmendä Elo-Kuusa wuonna Kristuren Syn-
dymän jälken 3)>'i Tuhatta Seitsemän Sataa
Seitsemän kymmendä ja Rapu
(Alakirjotettu kaikilta neljän Säädyn Puhemichiltä).

Tämän kaiken, kuin edelläkirjoitcttuna sei-so, tahdomme Me ej ainoastans Itse järkäh-
tämättömäri Perustus-Lairi otta; maan myös
käffemme ja Armosa päälle panemme, että nit-
den kaikkein, jotka omat welwolliser osottaman
Meille, Meidän lälkentulemaisillemme ja Wal-
dakunnalle rakkauden, uffollisuden ja kuuliaisu-
den, pitä tunnustaman tämän Hallitus-Muo-
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Don, sijtci waarin ottaman, sen jälken elämän
ja sitä kuuleman. Siri suuremmari wahwu-
dexi olemme Me omalla Kädellämme tämän
alle kirjoittanet ja sen wahwistanct, nijnmyös
tieten andanet tämän ohchen panna Meidän
Kunmg:sen Sinetimme, joka mpahdui Stok-
holmisa Ensimmäisena päiwänä kolmatta kym-
mcndä Elo-Kuusa i\>ut>nna Krivtuxen Syndy-
män jälken 3)jci Tuhatta Seitsemän Sataa
Seitsemän kymmentä ja Kari.

«^Bs^s.

Yhdistys ja Vakuutus Ruotsin Valtakun-
nan ja Suomen Suuriruhtiuanmaan 28apa» ja Oi-
keuksista, 21 p. Helmi- ja 3 p. Huhtik. 1789.

Me Gustaf (j. n. e. niinkuin w. 1772
Hallitusmuodon alussa) teemme tiettäwäksi: Et-
tä nähtyämme itsemme pakotetuksi uskollisille
alamaisillemme julkisesti kuulluksi tehdä ja Wal-
takunnan Säädyille tietää antaa, kuinka on
ollut liikkeellä semmoisia wiekkaita kokeita ja
wäijymisiä, joiden tarkoms puhkeennannassansa
ei ollut wähempi kuin- Valtakunnan hajotta-
minen, kuninkaan turmelus, ja kuningaswallan
kukistaminen, sekä rehellisten alamaisten rasi-
tus ja häwitys; niin on tämmöinen »vaaralli-
nen tila, jota wiholliselta suositeltua, eri-mielet,
cripurasuus ja itsemielisct tarkotukset ornat pit-
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kimmittäin kannattaneet, pakottanut Meitä ja
Waltakunnan Säätyjä noudattamaan niin wai-
kuttawia keinoja, jotka nykyjään woisiwat ku-
kistaa ja asettaa sekä tulewiksiki ajoiksi estää
ja wierottaa niin mahdottomasti rodeoita y-

rityksiä ja kokeita: Me olemme sen wuoksi
Waltakunnan ©ääriin kanssa katsoneet sen
keinon saattaman tähän heille ja Heille au*
wolliseen tarkotukseen, . että muka säätää halli-
tus-perusteille se uudistettu \va?a ja woima,
joten Waltakunncm wapaus, kunnia ja am»o
faataftin siihen korkoon, jonka, Muinosten Ku-
ninkain ansiollisen hallituksen alia ja uskollis-
ten alamaisten miehuullisella ja yksimielisellä
amulla, rakas Isänmaamme on woittanut. Ia
koska yhteinen huuto halulla ja ahkeruudella
on. mielinyt sekä kurnuttanut tätä aikomistam-
me, niin olemme Me, näistä syistä ja tilois-
ta, Waltakunnan Säätyin kanssa sopineet,
päättäneet ja wahwistaneet tämän Yhdistys-
ja Wakuutus-kirjan, jonka Me tämän kauttaarmossa myödytämme ja suostutamme niin-

kuin se puustawissa kuuluu, sekä on meidän
jälestäpäin annetun armollisen Wahwismksem-
me kanssa yhtäpitäwä, sanasta sanaan niin-
kuin seuraa:

Yhdistys- ja Wakuutus-kirja.

SSievottaaffenfa meistä ja rakkaasta I-
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sänmaastamme kaikiksi ajoiksi ne julmat rasi<
tukset, jotka, milloin yksinäisten ihmisten kun-
nianpyynnöstä ja hallitushimosta, milloin .ul-
komaisista wäijymisistä ja wihdoin Walno-
säätyinki keskinäisestä kateudesta ja eripurai,
suudcsca, niin usein oroat panneet Waltakun-
nan, sen olon ja yleisen rauhallisuuden toaat
raan, ja saattaneet viitaa ei ainoastansa ala-
maisten wälillä, mutta myös Hallitsian ja Kan-
san lvälillä, seka saattaaksensa kerrallansa mitt»
toa ne perustukset, joille hallitus-lait otvatpan»
tuna, ja tulewaisiksi ajoiksi estää kaikkinaista
ymmärtämättömyyttä ja yksipubleisia lisäyksiä,
on kaikkein armollisin Kuninkaamme, itsensä se-
kä kaikkein istuinpcrillistensä puolesta, tahtonut
kanssamme sopia scuraawaiscsta Mdistys- ja
Wakuutus-kirjasta:

I:ksi, Tunnustamme meillä olewan perin-
tö-kuninkaan, jolla on täysi walta hallita, rau-
pottaa, pelastaa ja suojella Waltakuntaa; al-
kaa sotaa, lyödä rauhaa ja liittoa ulkomaa-
laisten waltain kanssa; armoittaa; takasi an-
taa elämä, kunnian ja omaisuuden; määrätä,
omasta korkiasta hpwäksi-näöstänsä, kaikkia
Walcakunnän wirkoja, joihin pitää panna ftaan
maassa syntyneitä/Ruotsin miehiä, sekä jataa
ja hoitaa lakia ja oikeutta.

Muut »valtakunnalliset asiat hoidetaan mi-
ten Kuningas hyödyllisimmäksi näkee.
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2:ksi, Pidämme itsiamme roapaina, lain-
tottelewina ja turwallisina alamaisina, lailli-
sesti kruunatun Kuninkaan alla, joka hallitsee
meitä Ruotsin kirjotetun lain mukaan. Ia
kuin me olemme kaikki yhtä wapaita, niin pi-
tääki meidän kaikkein, lain huostassa, nauttia sa-
ma oikeus. ©entänen pitääki Kuninkaan kor-
keimmassa Tuomio-istuimessa, jossa kaikki
Oikeus-tutkinnon ijustitice-rewisionin) asiat pää-
tetään ja jossa Kuninkaalla on kaksi ääntä,
olla sekä wapasukusia että wapajuwuttomia
miehiä; jonka suhteen Waltio-neuwosten (Nii-
tin Raatcin) määrä tulee Kuninkaallisen Ma-
jesteetin armollisesta hywäksi-naöstä. Tahto-
en Knklinen Majsti suojella , ylhäisiä ja alhai-
sia kaikkea wääryyttä wastaan; ei terään wa-
bingoiltaa elämän, kunnian, ruumiin ia omai-
suuden puolesta, ennenkuin se on laillisesti si-
dottu ja asianomaiselta tuomioistuimelta tuo-,
mittu.

3:ksi, Vhtä wapaalla kansalla pitää olla
sama oikeus, ja sen wuoksi woiwat kaikki
Säädyt omistaa ja ansaita maata yhteisessä
isänmaassansa: kmtenni niin että ritaristo ja
aateli, sen mukaan kuin> tähän saakka asetettu
ia tapa on ollut, pidetään wcmhoissa oikeuksis-sansa omistaa ia hallita istunto- (setteri-) kar-
tanoita, sekä raja- ja piiri-taloja, ja niitä
Skoonen maalla, Hallannissa ja Blckingenis-
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sa niin kutsutulta pitäjän-sisäisiä (insockne-) ti-
loja. Ia elköön maa muutenkaan muuttako
ikiwanhaa luontoansa ja erotusta istunto-kar-
tanon, relsiti, wero» ja ruunun-maan wälilla;
mutta kyydin welwollisuus on tasan-j«cttawa
kaikille tiloille Valtakunnassa, istunto-kartanot,
raja- ja piiri'talot ynnä pitäjän-sisäiset tilat fe*
kä puustellit kuitenni siitä erotut ja »vapau-
tetut.

Talonpoikain oikeus ruununtilain' perintö-
ostoon ja niiden tumalliseen omistukseen, on,
erinäisessä tämän päiwäisessä Asetuksessa, säät»
ty yhtä warmasti, kuin jos oisi tähän otettu.

3:ksi, Valtakunnan korkioihin ja etusim-
piin ammattiin ja niihin kuin ornat Kuninkaan
howissa, pannaan ritaristosta ja aatelista yk-
sinään; maan muuten on taito, ansio, harjaun-
tumus ja koeteltu kansallinen kelwollisuus ai-
noa ja oikea peruste korottamisessa Waltakun»
nan ammatteihin ja wirkoihin, ylhäisempiin
ja alhaisempiin, katsomatta sukuun tai erinäi-
seen säätyyn. Waan kuin wapasuwuton wir-
kamiesi korotetaan aatelin armoon, ei hän e»
ndd saa pitää sitä wirkaa, jonka hän wapa-
suwuttomana, wapasuwuttomien Saatyin »va-
kuudeksi, ennen on saanut ja hoitanut.

s:ksi, Koska oikea »vapaus on »vapaasti
antaa Valtakunnan hoidoksi mitä löydetään
tarpeelliseksi; niin on Ruotsin kansalla wäittä»
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Mätön oikeus. Kuninkaan kanssa tuumia, tin-
kiä, kieltää ja sopia.

6:ksi, Waltiopaiwillä (Riikinpäiwilläl ci
Valtakunnan Säätyiltä oteta muita aineita
tuumittawaksi kuin mitkä Kuningas esittelee,
miten ennen wuotta 1680 oli tahallinen.

7:kst, aatelin ja Papiston etuuskirjat
(Privilegiumit) wuodcsta 1723, sekä Kaupun-
tein tähän saakka saadut etuuskirjat ja oikeudet
wahwistetaan kaikissa, mikä ei tätä Yhdistys-
kirjaa sodi.

B:ksi, Tämä Yhdistys- ja Makuutus-
kirja pitää kaikilta Ruotsin Kuninkailta, alo-
tessansa hallita, omalla kädellä allekiriotettaa,
eikä koskaan fumata mitään tarjousta eli ko-
kea pienintäkään muutosta, selitystä tai oira-
sua tämän puustawillisessa sisällyksessä. Ia
pitää, kuninkaallisen huoneen ehkä tapahtuivat
fa häwiämisessä, sen Kuninkaan, joka wali-
taan, pukeutua kaikkiin näihin oikeuksiin, ja
sitoutua näiden seuraamiseen, wahintäkaan muut-
tamatta.

9:ksi, 21 päiwan «♦ w. 1772 Halli-
tusmuoto pysyy järkähtämättömänä kaikissa
mikä tämän kirjan kautta ei ole muutettu.

Tukholmin Linnassa 21 p. Helmik. 1789.
(Alakiljotettu neljän Sandyn Puhcmiehiltä).

Tämän edelläkirjotetun Yhdistys- ja S3a--
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kuutus-kirjan, tahdomme Me, itsemme ja is-
tutnperillistemme puolesta, ottaa järkähtämät-
tämäksi ja muuttumattomaksi Perustuslaiksi,
jonkapuustamillinm sisällys pitää seurattaman
muutoksitta, määristyksittä tai liikuttamcttta:
ja tahdomme ja käskemme Me tämän kautta
armossa, että niiden kaikkein, jotta meihin ja
istuinperillisiimmc sekä Waltakuntaan omat rak»
kaudella, uskollisuudella ja kuuliaisuudella sido-
tut, pitää tämä Vhdistys- ja Wakuutus-kirja
tunnustaa, ja sen puustamillista sisällystä seu-
rata ja kuulla. Pitäen tässä merkitä, että
kaikki Tuomarit ylhäiscmmissä ja alhaisem-
missa oikeuksissa, sekä kaikki pienemmät »vir-
kamiehet, joilla ei ole uskotun miehen armo eli
eiwät ole maahallituksessa, eimat saata, ilman
laillista tutkintota ja tuomiota, lain ja jota*
artikkelein mukaan, Miroistansa crotettaa.

tulema kyyti-melmollisuuteen; niin pitää
aatelin lampuotein ja ulkopitäjän relsitilain ot-
taa yhtä suuri osa kuin ruunu- ja mero-tilatki,
kuninkaan, kestkiemari-, holli» ja resermi-kyy-
tiin, sekä sota-aikoina, koska suurin hätä käs-
kee yhtäläisyyttä, kuin retket ja pitemmät mars-
sit tapahtumat maan läpi, eli muonaa, ampu-
neuloja, ja sotajoukon raatteita, linnohin ja
makasiiniin medetäan. Ia koska Me ■ nyt o-
lemme mahmistaneet ja makuuttaneetritariston
ia aatelin etuuskirjan wuodcsta 1723, joka
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1772 muoden Hallitusmuodossa ei tullut sel-
keästi tunnustetuksi; niin käskemme ja päälle-
panemme Me, että se tästä lahdein on videt-
tämä täydessä woimassansa: samote mahmis-
tamme myös tämän kautta Papis-säädyn e-
tuuskirjan wuodesta 1723, sekä Meidän 2
p. Maaliskuuta tänä wuonna kerrottu makuu-
tuksemme, ynnä se wahwistus joillekuille mapa-
ja oikeuksille, jonka Me 23 p. Helmikuuta o-
lemme antaneet Waltakunnan kaupunneille, ja
23 p. Helmikuuta säätäneet ja suoneet Val-
takunnan rahwaalle (Talonpojan Säädylle).

Suuremmaksi wahwuudeksi j. n. e. (niin-
kuin 1772 tr*. Hallitus-muodon lopulla).

«lVsL^l^

Ruotsista erouttua, wahwistettiin kaikki
siihen paimään Suomen maassa noudatetut
sekä nämä edellä seisomat Perustuslait että
kaikki muutki Lait ja Säännöt täyteen »voi-
maansa seuraamalla Wakuutus- ja Wcchwis-
tus-kirjalla:

„Me Alexander I, Keisari ja Itsemaldias
yli koko Ryssän maan j. n. e. Suuri-Ruhti-
nas Suomen maasa j. n. e. Teemme tiet*
tämäxi: Että sitte kuin Me Sen Korkeimman
edeskatsomisesta oiettuna ottaneet Suuren-Ruh-
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tinan maan Suomen hallituxemme ala, olem-
ma Me tämän kautta tahtoneet wahwistaa ja
kiinittää Maasa oleman Christillisen Opin ja
perustuslait niin myös niitä wapauria ja oi-
keuxia, kuin kukin Sääty nimitetysä Suureja
Ruhtinan maasa erinomattain, ja kaikki sen
Asuwaiset yhteisesti, niin ylhäiset kuin alhaiset,
tähän saakka Constitutionin eli säättämisen jäl-
keen omat naulinneet: Lupaamme myös pitää
kaikkia niitä etuja ia ascturia wahwana ja jär-
kähtämättömänä heidän täydellisesä woimasan-
sa. Suuremmari wisseyderi olemma Me tä-
män Wakutus-kirjan Meidän omalla kädelläni
me ala kirjottaneet. Annettu Borgäsa sinä
K päimänä Maalis Kuusa 1809

ALEXAIDER".
Nykynen armollisin Suuriruhtinamme, Kei-

sari Nikolai I, wahwisti myös Hallituksensa
alussa maamme Perustuslait 12 (24) p. Jou-
lukuussa m* 1825 Julistuksella, joka on muu-
ten samoilla sanoilla kuin edellinenki, maan a-
lottaa: „Sitte kuin Me Sen Korkeimman
edeskatsomisesta olemme tulleet Suomen Suu-
ren Ruhtinan maan perittyyn hallitureen, o-
lemma Me tämän kautta tahtoneet wahwis-
taa j. n. e".
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Suomen Säädyt.

Niitä löytyy neljä: 51 a telis-, Papis-,
Pormari- ja Talonpojan-Sääty.

Säätyin yhteiset, Perustuslakiloissa löy-
tymcit oikeuksensa omat: Suuriruhtinan kutsu-
muksesta kokoutuwat He Valtiopäiville; Hanen
tahdostansa tuumimat ja päättämät He Pe-
rustuslakien muuttamisesta, Suomenmaan a-
sujamille yhteisesti suoduista ja makuutetuista
oikeuksista, Saatyin erinäisistä etuuskirjoista
(privilegiumista), uuden kansallisen (civil-) ja
rikos-lain asettamisesta maahan, uusien meroin
panemisesta ja sotamäcn tekemisen muutetta-
wasta järjestyksestä. Heidän suostumattansa
ei saa yksikään mainituista asioista muutettaa
eikä laillista moimaa, ennenkuin Hallitsia on
Heidän päätöksensä wahmistanut. Waaditaan
tuicenni mälttämättömästi kaikkien neljän Sää»
tuin yksimielinen suostumus ja Hallitsian maf)--
mistus, ennenkuin Perustuslakia ja Säätyin
Etuuskirjoja saapi muuttaa; muissa kysymyb
sissa karmitaan ainoastansa kolmen Säädyn
yksimielisyys ja Hallitsian mahmistus. Muu-
ten saattamat Säädyt anomuksen kautta tuo-
da Hallitsialle tahtonsa esille.

Yksinäisten Säätyin erinäiset oikeukset
omat:

l:ksi, Aatelis-Säadyn: mapaus jois-
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takuista Ijcnfrmaffuiéta; oikeus ainoaétanfa
wioikeudelta tuomittaa rikos-asioissa; itsekunki
aatelissuwun wanhimman sukuhaaran wanhim-
malle jäsenelle, niin kutsutulle caput familiae tule-
wa oikeus tulla Waltiopäiwille, ja yksinäinen oi-
keus omistaa relsi-istuniokartanoila % joilla on
wapaus joistakuista maa-weroista ja welwol-
lisuuksista. Aatelin Wapa-kirja on annettu 16
p. Mat w. 1723. Nykyjään löytyy maas-
samme 235 aatclis-sukua, joista kuuluu 9 Krei-
voin, 31 Wapal>errain ja 195 Aatelin sukuun.
Suomen Aatelille asetettiin ro. 1816 eri Nita-
risto-huone.

2:ksi, Papis-Säädyn: Tälle Säädyl-
le, samana pditvdnd kuin Aatelilleki annetun
Etuuskirjan mukaan oroat Pappilat wapaat
Ruunun »veroista, ja Papit monesta ulosteos-
ta, samote saawat he roauta ja Hallitsialle ni-
nutettawiksi asettaa päällyksiänsti, Pispoja, ja
lähettää säädystänsä Waltiopäiwille edusmie-
l)iä, yhden kusmki Rowastikunnasta.

3:ksi, Porwari-Säädyn: Tälle Sää-
dylle annettiin 23 p. Helmik. w. 1789 wakuu-
tus, ett' ei kellekään yksinäiselle woisi annettaa
niin kutsuttua monopoliumia eikä muita sulkewaa

*) 9i«itä saari yksillä wapauksslla tt>fl|)«fim!ittonft omistaa ju hal-
lita ' ainoastansa siinä tavankstssa, että hän on siihen saanut
Hallithan erinäisen lima", ja ei kukaan wopasukunen niitä
halu». '
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etuuskirjaa missään kauppa- ja elatus-keinossa
sekä käsityössä, tvåan että liikunto oisi, seiso-
wien lakikäskyin mukaan, täydellisesti wapa;
itsekunki kaupunnin Porwarit saawat walita
ja Hallitukselle nimitettäwiksi asettaa Porimes-
taria, walita ja määrätä Ncuwo- (Raati-) mie-
hensä ja pienemmät wirkamiehcnsä, itse mää-
vata maksettawat kaupunti-weroilsa ja käyttää
kaupunti-rahastonsa sekä lähettää edusmiehia
Waltiopäiwille. ,

4cksi, Talonpojan-Säädyn: Talon-
poika saapi ympäri maan kulettaa ja myödä
maan«antiansa jakäsialojansa, myös ulkomail?
leti omillaki laiwoillansa. Tilalle laillisen mit-
tuun ja werolle-laskun perästä kerran määrä-
tyt maksut pysywät ainian muuttumattomina,
saipa maanwiljeliä sen kuinka hywään mi-
inaan tahnansa. Kaikki wiljelykset Perintö-
tilain soilla, rämeillä ja kelwottomilla mailla
omat ijäisiksi ajoiksi wapaat kaikista weronlas-
kuista ja maksuista. Perintö-talonpoika saa-
pi käyttää wapaasti tilaansa, kuin waan pi-
tää sen laillisessa woimassa. Ruunun-tilat
omat sitä wastaan tarkan peräänkatsaniwn
alla; tvåan niitä käypi lunastaa perintö-tiloiksi
kolmen wuoden weroin kerrallansa maksamalla.
Perintö- ja Nuunun-talonpojat saawat walita
ja lähettää yhden miehen kustaki Kihlakunnas-
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ta Waltio<päiwille. Talonpojan-Säädyn oi-
keukset »vahwistettiin 4 p* Huhtik. w. 1789.

Hengellinen tila.

Siwistyksen meno.

Vhtä pimeä kuin Suomen kansan yleinen
historia, yhtä harwat oroat ne tiedotti, joisja
mainittasiin muinos Suomalaisten hengellisesta
nerosta ja olosta. Waan yksinäisiä, yksipuo-
leisia ja »vaillinaisia maineita tapaamme ulko-
maalaisten kirjotuksissa. Paras todistus, hei-
dän jo kaukaa ennen haaroin opin tänne tu-
loa olleen pakanoiksi mitä siivistyneempiä, on
niissä ikilvanhoissa Suomen saloilla nykysiin
aikoin säilyneissä Runoissa, joihin esi-isämme
muinon oliwat kätkeneet kaiken »viisautensa ja
tietonsa. Mutta alkaen »vuodesta 1157 pe-
rustettiin tänne »vähitellen Kristin oppi, »vaik-
ta haaroin uskon »vaillinaisessa muodossa, ja
entinen kansallinen 010 ja elämä alkoi muut-
tua toiseen järjestykseen. Ei kuitenkaan kaikki
näytä ulkoa tuodun, sillä ailvan suomalaisia o-
wat semmoset nimitykset kuin kylä, pitäjä,
kihlakunta, käräjät y. m., joita tänäki
päilvänä käytetään. Waan Paawinuskon ajalla
eiwät raflaan opettajat, papit, ole ailvan hy-

6
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miä olleet, niinkuin Mikael Agrikola heistä ker-
toaa: ~ ...he omat sangen heijysti ia lais-
kasti opettanned, ia miele tenepene Ccmsansa
opcttauat. Ia mutomat taas Harmoin eli ei
ikänans mijtzinct Sarnan päle siuderata, ia
Cansa parca opctta Ise mci an lukeman
sijtteke (mähemmin) suuremat cappalct, maicka
Papin yliniemen mirca ombi, opetta Cansal-
lene Catecdismust ia Jumalan ©anoja", Nain
ollen ja kuin lisäksi ensimäiset opettajat cimat
taitaneet kansan kieltä ja lumalcm-palmcluki
pidettiin Latinan kielellä, olimat sen aikuiset
Suomalaiset ivaan ulkonaisesti kristityltä, tot-
tuimat käymään kirkoissa, tottelemaan pappeja
ja kantamaan kristityn nimeä. Tämä oli jo
kuitcnni suuri etu ja malmiscus totisen Evan-
keliumin tulolle. Wähitellen rakennettiin uusia
Kirkkoja, ja luostaria oli kuusi!,; kolmessa niistä
pidettiin myös kouluja. Turussa oli hymin kukos-
tatva koulu, joka ehkä jo lietin opin tänne tulo-
ajoista oli alkanut, samote oliRaumaan koulu
mainio haaroin uskon loppuajoilla, Nerosat
Rispat, jotka oliwat ulkomaalla käyneet oppi-
massa, laatimat ei yksin papillisista asioista
maan myös maakunnallisistaki, pitimät pap-
pein-kokouksia ja malmohvat tammaan opetuk-
sesta josko wähäsenki kristillisyyden tuntoon.
Itse valamaasta lumetaan siitä ajasta seuraa-
ma kumaus: „©uomalaifilla omat, kä.uuymi-
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sensä perästä, kaikki hrwät awut tulleet taroal=
lisiksi; wieraita ja muukalaisia saetaan osot-
tawat he paraimman hywätahtosuuden, suu-
rimmalla mielisuosiolla; keskenänsä owat lauh-
keita ja auttawaisia; wihaan he hitaasti jyt-
tywät, mutta fen hitauden päälle seuraaki sitä
ankarampi kosto. Papeille osottawat suurim-
man kunnioittamisen; ennen kaikkia antamat
heille kymmenyksen; sentähden tulewatki jällen-
sä tulkein kautta opetetuksi Jumalan käskyis-
sä, että nyt, wcmhan taika-uskonsa poistettua,
rehellisellä mielellä omat roalmiit ja mieluisat
kaikkea hymää tekemään". Ehkä alinomaisen
sodan surkeudesta, ehkä wirkamicsten rääkkyys-
tå, ehkäpä wielä muistaki syistä taipui kansa
näin lausutusta tilastansa semmoseksi, jona se
Ruotsalaisilta mainitaan Ewankeliumillisen o-
pin ensi-aikoina. Wielä w. 1640 ja myö-
hemminki sanotaan maamme asujamia ei ih-
misiksi, waan „metsän eläwiksi". Mutta toi-
selta puolen vliwat wirkamiehetki „tietämättö-
miä, siwistymättömiä, wiinan-juoppoja, häwyt-
tömiä ja lahja-konttia"; ci papitkaan eikä kou-
lun opettajat olleet parempia, sillä heitä sai u*
sein kurittaa' juopumuksesta, tappelusta m. m.

W. 1523 alkoi Ruotsissa ja wähän myö-
hemmin E uomessaki Lutherilta pullistetun Us-
kon saarnaaminen ja saamin oppi lakastui
estämättä wah tellcn; multa orin feralla la-
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kastuiwat myös luostarit ia koululaitokset.
Maikka nyt alettiin saarnata äitinkielcllä ja
Uusi Testamentti (w. 1548) sekä muitaki hen-
gellisiä kirjoja Pispa Agrikolalta saatiin suo-
meksi, waikka Suomenmaa (w. 1554) jaet-
tiinki kahteen Turun ja Wiipurin —Hip»

untaan, Pispain muka paremmin saada
ivaltvoa papeistansa ; niin puuttui kuitenni kou-
luja, joissa kelwollisia wirkamiehiä ja pappia
oisi saanut kaswatetuiksi. Turussa ja Wii-
purissa oli ainoat opetus-paikat; neki tvåan al-
haisnnpia foudiia ja huonommassa järjestyk-
sessä. Koulupojat kulkiwat wäli-aikoina pitä-
jissä maan pmpäri niin kutsuttuina Teininä,'
keräten lasten opettamalla ja weisuulla ruoka-
neutvoja luku-ajoiksi, tvåan samalla myös op-
pien ja janottaen kaikkea pahuutta. Suureksi
eduksi oli sen lvuoksi Turun koulun w. 1630
muutama Lukioksi (Kymnaasiksi), johon ase»
lettiin 6 opettajcua tarpeellisimmissa tieteissä.
Mutta sen jo muussaki Suomen hywäntekiän
Pekka Brahen saatetaan sanoa ivasta pc-
rustaneen koululaitokset ja samalla nykysen ft--
wiötyksen maahamme. W. 1639 asetutti hän
wähäsemmät koulut Sawon- ja Hämeenlin-
naan sekä Käkisalmeen ja isommat koulut Hel-
sinkiin, Ouluun, Porin kaupunkiin ja Turkuun,
w. 1641 myös Joensuun kaupunnm, josta se
kuitenni w. 1683 muutettiin Waasaan: näihin
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isompiin kouluin säättiin itsekuhunki 2 M-opet-
mjata, 2 kanssa-opettajata sekä kirjanluwun ja
kirjotukseni neuwojia. Päälle-päättecksi hankki
hän w. 1640 Akateemian Turkuun fen äsken
mainitun Lukion siaan. Tähän Korkiaopis-
toon pantiin 4 osastoa, nimittäin: luma<
luusopin, jossa oli 3 Rohwessoria, Lain-
opin, Lääkintäopin, näissä oli wacm
t Rohwesfori kumpasessaki ja "Si e t omii*
fau en (Wilofohwian) osasto, jossa oli 7
Rohwessoria ja 2 Apulaista. 25. 1641 a-
setettiin myös Wiipuriin Lukio kuudella opet-
tajalla; mutta kuin w. 1721 tämä kaupunti
läänineen jäi Wenäelle, muutettiin se ynnä Pis-
pan istuin Porwoosen. Siitä alkaen on usiam-
pia kouluja hankittu maahan /a entiset tarpeen
mukaan lawennetut. Ennen Turun paloa ro.
1827 oli Korkiopistossa jo 20 julkista Roh-

roeöforia ja 19 Apulaista paitsi muita opet-
tajoita ja laitoksia. W. 1828 muutettiin
Korkiaopisto Helsinkiin, jossa se on wähittäin
warmistunut m)kysecn tilaansa. W. 1841,
jollon tuli uusi Kymnaasi- ja Koulu-järjestys
ja oppipaikkojaki enennettiin, oli Turun Hip-
pakunnassa l Lukio (Turussa, jossa myös
oli niin kutsuttu Kathedral-koulu) ja 4 Isoa
koulua (Hämeenlinnassa, Oulussa, Porissa
ja Waasassa) sekä 14 pientä koulua muissa
Hippakunnan kaupunneissa ja 9 pitäjä- ja tuu»
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kin koulua; pomoon Hippawnnassa 2 Lu-
kiota ja Wiipurissa), 3 Isoa
koulua (Helsingissä, Kuopiossa ja Lowiisassa),
2 pientä koulua (Porvoossa ja Heinolassa)
ja jokaisessa Wanhan Suomen kaupunnissa
niin kutsuttua Kreiskoulua, yhteensä 5 kap-
paletta.

9vaf)tvaan opccns ja luweros on taasen
aina ollut pappein huostassa. Jo w. 1441
käskettiin Söderkööpingin Pappikokouksessa Pa-
pit rahroaalle sunnuntai- ja juhla-päiwinä neu-
womaan Isä-meitä, Aawc-Maaria (Paawilli-
nen rukous) ja Uskontunnustus. Mutta kir-
janlukuun ei koko haaroin aikana ollut kysy-
mystäkään, ja tviipypd se kauwan, Ewankeliu«
millisen-Lutherinki opin jo maahamme »varmis-
tuttua, ennenkuin siitä parempi huoli alettiin
pitää. Mikael Aqrikola oli kyllä jo ennen tv.
1544 toimittanut suomalaisen Aapiskirjan (tiettd--
wästi ensimäinen (Suomenkielinen kirja), iasen perästä Uuden Testamentin ja monta muu-
täti kirjaa, famote oli m. 1625 painettu Pis-
pa Erikki Erikinpojan Postilla; mutta papit
tuskin taisiwat itsekään lukea, sitä wähenimin
muita opettaa. Wasta w. 1627 Turun Pis-
pakst asetettu lisakki Rothowius pakotti pap-
pinsa neuivomaan rahwaalle Katkesmusta; hä-
nen aikanansa, hänen ja Pekka Brahen huo-
lesta saatiin myös tv. 1642 ensimäinen täysi
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piplia (koko Pyhä Raamattu) suomeksi. Sit-
te alkoi Turun Korkiaopisto jo waikuttaa si-
mietitä papeissaki, ja sen w. 1658 asetetun
fiinin Pispan, Johannes Tersceruksen waka-
roa ja ahkera toimi onnistui niin että hänen
käwi sanoa monessa osassa Hippakuntaansa
kaikkein 20 ja 30 wuoden alla olewaisten jo
taitajan hywästi lukea äitinkieltänsä. Hän
käski myös pappien hankkia seurakuntiinsa li&
janlukewia Lukkareja, jotka saattasiwat auttaa
lapsia neuwomassa. Samalla ahkeruudella
oivat häntaki seuraawaiset Rispat waikut-
taneet.

W. 1642 saatiin ensimäinen Vitjapa ja
luomeen» Pispa Gezelius wanhempi hankki
myös itsellensä Kirjapajan Turkuun ja painatti
siinä rahwaalle kirjoja. Tässä pajassa ja
Heikki Florinukselta parannettuna painettiin tv».
1685 suomalainen Piplia toinen kerta; sama
Florinus suomenti seuraamana wuonna myös
1686 wuoden Kirkkolain, joka wielä nytki on
maassamme seurattawana. W. 1758 toi-
mitettiin kolmannen, ja w. 1776 neljännen
kcrmn parannettu suomalainen Piplia, jossa
muodossaan [e wielä nytki on. Maassamme
wielä käytettawä Lakikirja annettiin w. 1759
äitinkielelle käännettynä ensi kerran Suomalai-
sille käsiin, ja on sitte wielä kahdesti paran-
nettuna useasti painettu. Muuten alettiin jo
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Pekka Brahen aikoina suomentaa kaikkia tär-
keempiä esiwallan Sääntöjä ja Julistuksia,
kuten sama mies myös aina etsi ja pani roii's
kohin maahan ainoastaan kielen-tuntemia mie»
i)iå. Wasta nykysinä aikoina on muihinki
kaupuntiin kuin Turussa hankittu Kirjapajoja.
Niitä oli lv. 1827 ainoastaan 4 (Turussa,
Helsingissä, Wiipurissa ja Waasassa). Suo-
messa on painettu paraastaan waan hengclli-
siä kirjoja, neki paljaita käännöksiä Saksan ja
Ruotsin kielestä. Kaikkina aikoina »vuoteen
1821 asti Suomen kielellä painettuin kirjain
luku oli tiettäwästi 717 kappaletta. Melkcen
ainoa tieteellinen kirjallisuutemme on ollut ne
Korkiaopistossa annetut, Wäitelmäin (Dispu-
tationein'! nimelliset kirjat, joiden luku wuoteen
1820 jo nousi 3,876 kappaleesen.

Suomen Hippcikmmat ja Papssto.

Suomenmaa on hengellisen hallituksensa
puolesta jaettu kahteen Hippakuntaan, Turun
ja Aonvoon, joista edellinen Hallitaan Arki-
papalta ja Tuomiokapitulilta Turussa, ja jäl-
keinen Pispalta ja Tuomiokapitulilta Por-woossa. Näiden katsannossa ja hallituksessa
omat myös kaikki maamme koulut ja opetus-
laitokset. Tuomiokapituleissa on Jäseninä Tuo-
miorowastit ja sekä Turun että Porwoon Lu-
kion Lehtorit. Hengellisissä ja Kirkko-asioissa
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on seurattawana kaavio liritä annettu 1686
»vuoden Kirkkolaki. Tämän oikasuksi ja pc
raatamiseksi asetti Hallitsia w. 1817 Turkuun
erinäisen Seuran, jonka toimituksia tutkimaan
Hän samalla kertaa lupasi kutsua Suomen
Säädyt kokoon. W. 1845 sai tämä Seura
työnsä »valmiiksi, joka painettiin nimellä: „Osole
Kirkkolakiin Suomen Suuriruhtinan maassa".
Vhtä aikaa asetettiin Turkuun 3 muura Seu-
raa: yksi uuden Wirsikirjan, toinen uuden
Käsikirjan ja kolmas uudenKatkesmuksen
toimittamiseksi.

Turun #ippafuntaan kuuluu koko Poh-
janmaa, Satakunta, warsinais-Suomi, Ah»
»vcnanmaa, osa Hameenmaata ja osa Uusi-
maata. pomoon Hippakuntaan kuuluu taasen
toiset puolet Hämeen- ja Uusmaata, koko
Sawv) Karjala ja Viipurin Lääni.

Seurakuntain! likimäinen hallitus ja hoi-
to on Kirkkoherroilla, jotka myös omat esimie-
hiä Kirkkokokouksissa, joissa pitäjän isännät
tuumimat ja päättämät seurakunnan yhteisissä
asioisja. Useammassa Pitäjässä löytyy Kirk-
koherran saarna-awuksi Kappalainen, mutta mo-
nessa useampiaki. Muutamissa seurakunnissa
löytyy »vielä niin kutsuttuja Pitäjän-Apulaisiaki
ja Rukoushuoneen sekä Ruukin-Saarnaajia.
Kirkkoherrat, Kappalaiset ia Pitäjän-Apulaiset
saaroat tarpeessa pitää Apulaisia, jotka nau-
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titsewctt heiltä palkan; muuten palkitsemat seu-
rakunnat pappinsa. Turun Hippakunnassa on

pidän 130 Kirckoherran-siaa tai Pitäjää,
253Kappalaista, 85 Saarnaajaa ja Pitäjän-
Apulaista, yhteensä 468 papin-siaa. Kirkkoja
löytyy 332 kappaletta. pomoon Hippakun»
nasta taasen on 85 Kirkkoherran-siaa ja 84
Pitäjää, 133 Kappalaisia, 16 Saarnaajaa,
2 Pitäjän-Apulaista (Hollolassa ja Nilsiässä),
yhteensä 226 papin-siaa; kirkkoja löytyy 153
kappaletta. Hippakunnat oivat jaetut Nowas-
tikuntiin, joissa yhden Kirkkoherroista, Kon-
trahti-Rowastin, tulee fatfoa aluensa pappia,
ja jonka kautta Tuomiokapitulin käskyt ja kir-
jotuksec (eritetään papeille sekä pappein wirka-
kirjotuksce lähetetään Tuomiokapituleille. Näi-
tä Rowastikuncia löytyy auriin Hippakunnas-
(a 21 ja pomoon 16.

Awonaiseen Kirkkoherran-wirkaan määrä-
tään aina Tuomiokapituleilta kolme etsijism
waalia saamaamaan, joista seurakunta kutsuu
yhden. Suurin osa Suomen pitäjistä on kui-
tentti semmosia, joihin Hallitsia sittenni nimit-
tää Kirkkoherran; on semmosiaki, jotka seu-
raamat jotakuta opettajan (esim. Pispan, Noh-
wessorin j. n. e.) wirkaa. Kappalaiseksi ni-
mitetään aina se, joka on saanut seurakunnan
enimmät kutsumushuudot; samote Pitäjän-Suo-
laisiksi.
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Cpci!ic-vuii>ir ja f:rj.il(it;cu loi,»!.

Itsekunki kansan hengellinen edestyminen
> äyttäikscn ymmärryksen ja järjen tcränmydcs-
fä, yleisessä simisnksessä ja tieteiden eli tie-
fcollifuutcn kukoistuksessa. Tämän sulkeen tut-
kiessa kansamme tilaa, tävtim tunnustaa jo ma-
han kyllä oleman tehtyn, maan miela enemmän
oleman tekemättä. huomen kansaa estää tässä
ei niin paljon pohjcm-peräinen maamme tila,
r aan enemmän Harmat ja toisistaan kaukaiset
asuntopaikkamme, mähanen kaupan-käynti sekä
muu liikkeemme ja siitä tulema köyhyytemme,
mutta enimmän kuitenni se seikka, että opetus-
ja valtiollinen käytös-kieli on toinen kuin kan-
san kieli. ,

Papit omat rahmaan opettajia. Kylä-
lukuja (kinkereitä) pidetään pitäjät ympäri ker-
ran muodessa; samote tutkitaan Rippikouluissa
entinen luvun taito ja neuvotaan nuorukaisia,
jotka aikomat ensi kerran Herran Ehtoolliselle,
useammassa pitäjänä vähintäin 2 miikkoa
muodessa, useassa neljäki. Seurakuntain Luk-
iarit omat melmolliset opettamaan laiskoja ja
taitamattomia, ja monessa seurakunnassa löy-
tyy marsinaisia lasten opettajiani, pitäjän Kou-
lumestaria, jotka muuttamat kylästä kylään.
Wakaisia Ovaf)vaan-fouluja sekä pojille etta
tytöille löytyy Turun Hippakunuassa: 6 niin
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kutsuttua 215 lm annin Lastenkoulua, 2 fris-
ten koulua (Kiiskossa ja Kemiöllä) loissa o-
pettäjäin pitää olla mihimitä pappeja, ja 3
ruukin-koulua. Näistä oroat ensimainitut ase-
tetut, testamentin kautta annetuilla Maroilla;
samalla tawalla on saatu liikkumia Koulumes-
taria Vanajan ja Janakkalan pitäjihin seka
Salon kihlakunnan pitäjien Pohjanmaalla.
pomoon Hippakuntaan on nykysinä muosina
saatu nerokkain pappein toimella niin kutsutul-
ta Pyhäkouluja, joissa sunnuntai-iltoina
lapset keräytyivät kyläkunnittain ja neulotaan
joltakin taitamalta kyläläisellä lukemaan ja

kristillisyyden tietoon, jopa paikottain kirjotta-
maan ja lukualaskemaanki: tämmösiä kouluja
on jo noin 22 seurakunnassa. Jokaisessa
maamme kaupunnissa.pidetään myös Pyhä-
kouluja, joissa oppipoikia ja palmelioita o-
petetään, Turussa, Helsingissä ja Waasassa
löytyy Wuoro-opetus- (Bell-Lankasterin-)
kouluja työmiesten ja köyhäin asukasten lap-
sille, joissa opetetaan noin 400 poika- ja 200
tyttölasta, näitä miimesia ompeluksissaki.

W. 1841 tapahtui uusi tictokouluin jär-
jestäminen Suomessa. Sen mukaan löytyy
nyt Turun hippakunnassa: 2 Lukiota (Turus-
sa ja Waasassa) 26 opettajalla, 5 ylhäisem-
pää Alkeiskoulua (Turussa, Waasassa, Hä-
meenlinnassa, Porissa ja Oulussa) 39 Opet-
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tajalla ja 19 alhaisempaa Alkeiskoulua (kai,
kissa hippakminan kaupunneissa) 29 Opetta-
jalla. Näissä Lukioissa ja Kouluissa on sen
mukaan 94 Opettajaa, ja tänä wuonna (ro.
1847) oli kesä-tutkinnossa oppimaisten luku
1418. Turussa on myös Naismäen-koulu ja
Tyttö-koulu, joissa on 3 Opettajatarta ja 3
Opettajaa ja 141 oppimaista, Pormoon
Hippakunnassa on 3 Lukiota (Kuopiossa, Por»woossa ja Wiipurissa) 44 Opettajalla, 5 yl»
häisempää Alkeiskoulua (Helsingissä, Pormoos-sa, Haminassa, Samonlinnassa ja Kuopiossa)
36 Opettajalla ja 13 alhaisempaa Alkeiskou-
lua (kaikissa hippakunnan kaupunneissa) 17
Opettajalla. Kaikissa näissä oppipaikoissa on
yhteensä 97 Opettajaa; oppimaisia oli tämän
lvuoden kesä-tutkinnossa yhteensä 840. Nais»
mäen-kouluja löytyy 4 (Helsingissä, Haminas-
sa ja 2 Wiipurissa) 7 Opettajattarella ja 4
Opettajalla; niissä oli roiime wuonna yhteen-
fä 195 oppimaista. Niin sai kaikissa Suo-
men tietokouluissa opetusta 2258 poikaa ja 356
tyttöä 199 opettajalta ja 10 opettajattarelta.
Nyt tänä syksynä asetettiin Heinolan kaupun-
kiin uusi ylhäisempi Alkeiskoulu 7 Opettajalla.

Suomen Korkia opisto muutettiin Tu-
run palon jälkeen m. 1828 Helsinkiin ja sai
uuden järjestyksen ja uudet Asetukset. Sillä
on oma hallituksensa, jonka päätä kutsutaan
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Kansleriksi ia hanen siaistansa Wara-Kans-
leriksi. Likimäinen päämies on kuitenni Kor-
kiaopiston Rehtori, jonka mäkinaiset Nohwes-
sorit walitsewat keskenänsä ia seastansa aina
kolmeksi wuodeksi, ja joka on Korkiaopiston
Konsistoriumin esimies: muut wakinaiset Roh-
wessorit omat sen jäseniä. Korkiaopistossa on
nykyjään 22 julkista ia 2 liikamäarästä Roh-
wessoria, 16 Apulaista, 5 Lehtoria nyky-ajan
kielissä ia 7 Taide-opettajaa sekä muita wir-
kamiehiä. Julkiset Rohwessorit ja Apulaiset
oroat jaetut 4 osastoon, niin nttä esim. 4
Nohwesloria on Jumaluusopin osastossa, 3
Lainopin, 3 julkista ia 1 liikamääränen Lää-
kintäopin ja 12 Tietowiisauden osastossa. Kor-
kiaopistossa alotetaan luwennot noin 15 p.
Tammik. ja lopetetaan puoliwälissä Kesäk.,
alotccaan taasen 15 p, Svysk. ja lopetetaan
,15 p. Joulukuuta. Oppilaitten määrä on
melkein cpätasanen; heitä on aina sisällä noin
400 ja 450 wälillä. Korkiaopiston Oppilaat
oivat jaetut6 Osakkcehen, joihin itsekuhunki lu-
wetaan ne, jotka omat kolosin samasta maa-
kunnasta. Niin on niitä Uusmaalaisten,
Wiipurilaisten, Sawo-Karjalaisten, Pohjo-
laisten, Länsi-Suomalaisten ja Hämäläisten
Osakkeet. Niillä on iisekullaki omat kokouk-
sensa, kirjastonsa ia rahastonsa.

Tieteiden ja Kirjallisuuden hyödyttämiscksi
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löytyy Suomessa erinäisiä yhdistyksiä ja seu-
roja: I:ksi Seura pro Fauna et Flora Fen-
nica, jonka tarkotus on saada kerätyksi ja tie-
toon kaikki maamme kaswut, kukat ja eläimet.
Se perustettiin w* 1821 ja sen tvärat kootut
jäsentensä raha-maksuista ja lahjoista; samal-
la tawalla roarainfa puolesta perustettu omat
2:ksi Suomalaisen Kirjallisuuden Seu-
rat Helsingissä ja Wiipurissa, joiden tarko-
tus on kilwotella Suomen kielestä, historias-
ta jakirjallisuudesta, ja saada omiminen kirial-
lisuus maahamme; 3:ksi Suomalainen Tie-
b e b i ett; s" Helsingissä, joka on asetettu
tieteiden ja tiedollisuuden wiljelykseksi'ja saapi
Ruunulta noin 1000 Rplaa bpssa muodessa, ja
4:ksi Suomalainen Lääkäri-yhdislys, a»
secettu w. 1835 Lääkintätietcen edestymiscksi.

Julkisia Kirjastoja löyly» wielä wähä
maassamme. Suurin niistä on Korkiaopiston
Kirjasto Helsingissä, jossa taitaa löytyä noin
80 tai 90 tuhatta nidettä eli kirjaa. Kirjain-
sa enentämiseksi ia muiksiki tarpeiksi on sillä
wara panna yli 3 tuhatta Nplaa hpssa muodes-
fa. Muista Kirjastoista, jotka löytyymät maam-
me Lukioilla (Kymnaseilla) ja Alkeiskouluil-
(a m. m ei ole tuskin mainitsemistakaan.
Talonpoikain tarpeeksi on Lainakirjastotta tiet*
täwästi ainoastaan Viipurin pitäjässä, Hein-
joen kappelissa Pyhanriscin pitäjästä jaMaa-
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«ingalla Kuopion pitäjässä, aiwan nyt Tor-
nionki pitäjässä.

Kirjapajoja löytyy nykyjään 4 Hel-
singissä, 2 Turussa, 1 Waasassa, sama Ou-
lussa, Kuopiossa, Mikkelissä, Hämeenlinnas-sa, Porwoossa, Wiipurissa ja Sortawalas-
fa, yhteensä 14 kappaletta. Näissä painetaan
tänä wuonna 8 ruotsalaista, 4 suomalaista
sanomalehteä ja 1 sekä suomalainen että ruot»
salainen sanomalehti. Muista niiden tuotteis-
ta on enimmät hengellisiä ja rainaan kirjo-
ja, mutta Harmat niislä on paremmasta ar-
mosta. Näinä wiimesinä wuosina on pai-
nettu yhteensä noin 70 aina 80 eri kirjaa wuo?
dessa.

Wasta nykysinä wuosina on Suomes-
sa alettu enemmän kirjottaa suomeksi. Ruot-
salaisia lukioita löytyy taasen komin wäha
maassamme, että sillä kielellä kannattasi pal-
jon painattaa kirjoja, ja Ruotsin maalla, jos-
fa on itseltänsä rikas kirjallisuus, ei kysytä pal-
jon ollenkaan täällä paineluita kirjoja. Näis-
sä seikoissa on suuri syy maamme huonoon
kirjallisuuteen.

Awonaisia Kirjakauppoja on 2 Hel-
singissä, 2 Turussa, 2 Kuopiossa, 1 Oulus-
sa, sama Waasassa, Porissa, Hämeenlinnas-
sa, Porwoossa, Wiipurissa ja Mikkelissä taik-
a yhteensä 13 kappaletta. Muissa pienan»
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missä kaupunneissa on kirjannitojat myöden*
mikit kirjoja, maikka tuskin muita kuin »vir-
sikirjoja, arkkiwiisuja ja allakoita. Koulun-
opettajain on niissä täytynyt hankkia tarpeelli-
sia kirjoja myötämäksi koulupojille. Monella
papilla on myös ollut kirjakauppa seurakuntan-sa hywäksi.

Turussa löytyy erinäinen Suomalai-
nen Piplia-Seura, jolla on Apuseuroja
maamme muissa kaupunnissa. Näiden toi-
mesta ja huolesta löytyy joka kylässä, mcls
keen joka perheellä Ewankeliumillinen sana
saatu.

Ulkomaalta tuodaan Suomeen enimmät
kirjat Ruotsista ja Saksasta, »vähemmän
Ranskan maalta ja Enklannista.

Teolline» Gdestyminen ja Kauppa.

Tieto ja taito omat sisaruksia. Missä
tietoa on, siinä on myöski taitoa; ivaan tai-
don hedelmä on »varallisuus ja rikkaus, jotka
taasen antamat ihmisille tilasuuden yankkiakfen-
sa tietoja ja siwistystä. Syy esimerkiksi sii-
hen, että siwistys on suurempi ja yleisempi
niissä paikkakunnissa Isänmaastammeki f),
jotka omat merenrannalla ja joissa sen muoksi
-') gffmfrffffi koko [åntetfféfå Luomcss, taikka Poliionlahden

rautamailta.
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kaupankäynti ja siitä edcstylvä maalviljelys se-
kä muut elatuskeinot omat paremmassa »voi-
massa, on paraastaan etsittäwä niiden seutuin
»varallisuudessa. Mutta tailo ei ole muu kuin
työ, ja toimi, joissa se »vaikuttaa ja wasta
l.äyttäiksenki, minkä hengen lapsi se on, ja it-
sekunki maan asukasten työ taasen siittää niin
kutsutun kansallisen »varallisuuden, jonka
luukaan kansat ia »valtiot keskenänsä »verra-
taan ja saawat arwonsa. Eipä maiden a»va-
ruus eikä kansan paljous tuota' tätä cmvoa;
ainoastaan kansan sekä hengellinen että ruu-
miillinen toimi ja rikkaus fen tekee.

Mitä tämän suhteen käypi Suomesta
sanoa, ei ole aiman ilottawaa. Ei kuitenkaan
Suomen kansan kykenemättömyys ja hitaus
eikä muut scmmoset sisälliset »viat ole olleet
esteenä elatuskeinoin, teollisuuden ja kaupan-
käynnin hitaasen edestymiseen maassamme: sen
todistaa historiamme.

Jo pakanuuden aikana tapaamme Suo-
malaisten käyneen suurta kauppaa. He oli-
wat hywiä rautaseppiä, heidän sota-aseensa o-
liwat »ien kuuluisat ja ulkomaalaislaki halu-
tut. Waatteensa ia pukunsa oli »vanhoin runoin
luukaan fomiat, joita he itse myös tekilvät.
He oliwat jo ennen Ruotsalaisten »valloitta-
mista alkaneet rakentaa »vakaisia asunnolta ja
»vähin wiljellä maata ja pitää karjaa, roaikka
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metsänkäynti jakalanpyynti näyttää mieläki ol-
leen pamat elatuskeinonsa. Halmeita eli huh-
toja he enin miljeliwät.

Munkkein ja pappein sanotaan ensin tuo-
neen maahamme humalan ja hampun sieme-
nen seka paremman taman huoneita rakentaa.
Kauppa kämi, Ruotsalaisten alle tultua, niin-
kuin ennenki, alkoi maan laweta. Tamaroita
maihettiin ja kauppaa tehtiin sisämaalaiscen ja
rantamaalaisten matilla seka ulkomaalaistenki
kanssa jokein suilla, joissa jo ennestään oli tai
jälcstäpäin syntyi linnoja, kaupunteja ja kirk-

koja; niin Aurajoen suulla (Turku), Kokemäen»
joen (Pori), Kymijoen (Wehkalcchti, niinen
Hamina) j. n. e. Paraimmat kauppapaikat
oliwat kuitenni Turku, Wiipuri ja Komiston-
saari. Mutta kohta kiellettiin Suomalaiset
muualle tamauoitaan miemästä kuin Ruotsiin
(Tukhulmiin), ja tämä kielto kesti kolme sa-
taa touotta wähintäin. Tämän perästä al-
koi maamme kauppaki wähetä »vähenemistään.
Pamastaan mieliin Ruotsiin Suomesta woita,
karjaa, samuutettua ja suolaista lihaa, kaloja
ja muita elatus-aineita. haiman rakennuksessa
ja merimiehinä oliwat suomalaiset jo Muinosista
kuulusta; miclä Kuningas Kusto I:nen kehui
heitä paraiksi koko »valtakunnassansa. Kuinka
finnit he lienemät olleet käsitöissä, on muuten
waikea enää tietää, ivaan sota-aseitansa kiitc-
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taan mahdottomasti wielä Ruotsinki ensi aikoi
na. »Heidän haarniskanpa", sanoo muuan sen
aikuinen kirja, »oliwat walmistetut joko hyl-
keen nahkasta elikkä hirwen wuodasta; heidän
kypäräinsä oliwat warsin taitawasti nidotut
yhteen Karjan, peuran eli hirwen karmoista,
ikäänkuin päällitysten olemia suomuksia; toisia
walmistiwat he paksusta wuodasta...,T

. Maa-
wiljelys oli enentymässä ja kansa yhä kaswa-
massa. Esimerkiksi tähän ja kuinka sodat o°
wat bäwittäneet maatamme, on meillä säily-
nyt seuraama tieto: ennen »suurta Wenäläis-
fotoa" lwuodesta 1490 w. 504) ja Dans-
kalaisten waltaa(lso9 wuoteen 1520) oli Loh-
jan ja Karjalohjan pitäjissä maalla edel-
lisessä 529 ja jälkeisessä 137 sawua eli taloa,
mutta w. 1747 oli Karjalohjalla waanß4ta<
loa, ja w. 1774 Lohjalla ainoastaan 345 ja
Karjalohjalla jo 160 taloa. Tämmöinen on
ollut seikka yli koko maan, ja tuskin wielä nyt-
kään on näiden sotain haawat täydeltään pa-
rantuneet. Paaminopin loppu-ajoilla oli Suo-
messa kuitenni jo wähmtäin puoli miljonaa
henkeä, maikka pohjoispuoli Satakuntaa sekä
nykyistä Sawoa ja Karjalaa *) ja Kajaanin
lääni siilon wielä oliwat iMn-tällön kalastajoil»
ta ja metsämiehiltä käytyjä erämaita.

») Esim. Rautalampi, Pielawesi, lisalmi ja Nmmelsen pitäjä.
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Wiclä kamalampi oli kaupankäynnin ja
liikkeen suhteen Kuningas Kusto I:seltaalotel-
tu keino, saada muka kaupuntia ja kauppanne-
hiä hyötymään. Niin esimerkiksi laskettiin w.
15-23 seisowa hinta talonpojan myötäwille ta-
waroille ja alennettiin kolmatta wertaa wä-
hemmäksi tawallista hintaa. Niin annettiin
w. 1546 Asetus, jossa rahwas kokonaan kiel-
lettiin, suurella sakon haastella, myömästä ja
ostamasta jywiä muualla kuin kaupunneissa
ja sielläki ivaan kauppamiehen tykönä. Niin
kiellettiin samana vuonna Käsityösteliät (#ant*
werkkarit) osumasta muualla kuin kaupunneis-
sa. Wasta w. 1766 ja wiimeksi w. 1824
kumottiin tämä kielto ja luvattiin niin kutsut-
tuin „Pitäjämestarien" asettaumista maalle,
ei kuitenkaan likemmä kuin 3 peninkulmaa kau-
punnista. W. 1569 kiellettiin ensi kerran ja
jälestäpäinmonestiki Maakauppa kokonaan.
W. 1616 määrättiin itsekulleki kaupunnille a-
luensa, josta kaikkinainen kaupanteko koroasti
fiellettiin muualla tapahtumalta kuin määrä-
tyssä kaupunnissansa. Näin kielloilla ja ra-
joittamisella itsekulleki elatuskeinonsa, luuli s<n-
aikuinen Hallitus woiwansa hyödyttää teolli-
suutta ja kaupankäyntiä, vcaiffa kokonaan toi-
sm käwiki: hyödytyksen siaan oli niistä häwi-
tys, eikä niitä koskaan ivoitu täyttää.

Mutta wähitcllen alettiin kaupunnille an-
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taa lupaa käydä kauppaa etcmpänaki kuin
Ruotsissa. Eamote unotcuiwat ja kumottiinki
moni mainituista kielloista. Riutta Kuningas
Aato Ncetrikin maamme läpi w. 1752 mat-
kattua ja kertoomuksen siitä Waltioneuwoksille
jätettyä saattaa sanoa maassamme teollisuuden
roasta perustetun, ja siitä ajasta on kaupan-
käyntiki alkanut oikein wirua ja maawiljelys
parantua. Terwanpoltto (Pohjanmaalla) ja
Rautaruukit oliwat siihen astj olleet ainoat
tehtaat (Wapriikat) maassamme. Nyt alet-
tiin sekä neuwoilla ja yllytyksillä että eduilla
jaraha-awuilla saada kaikellaisia teollisia roel)--

feitd; raflasta neulottiin pellawia wiljelemään
jaketruuksiaki koettiin saada toimeen. Kaupun-
neille lisättiin myös kauppa-oikeuksia ja etuja.
Tämä onnistuisi niin että esim. Turussa oli
jo w. 1794, aifoin suhteen, melkeen yhtä wireä
kauppa kuin nytki /a tehtaita löytyi enemmän
kuin w. 1842 *);' samote Oulussa, jossa sa-
moina airoina oli Kauppamiehiä 60 ja 80 iva»
lilla ja w. 1842 oli heitä 75.

Jo siwulla 97 puhuimme Maawiljclys-
Seuran ajettamisesta Turkuun ja sen hyödyl-
lisestä toimesta niihin airoin* 2.15» 1836 pää-
tettiin tämän Seuran perddnfatfeella afetetta--

*) Niin löfltiH iVfllii n', iTOi. 2 Swafffctffibitftii, i SofntU
iimffi, ;i si|{fii:(tii|'fl:f.hi.iff (i, 2 SWnIU.-, 2 MfdriffUDi);

t.lv.MiHu, 1 V,iv(i,:iiiiif[i i. n, s.
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lvaksi Maawiljelns-opisto, johon määrättiin
I:ksi Peltvmiehen-koulu sekä miehille että
naisille paremman pellonwiljelyksen, niityn ja
karjan korjuun harjauntumiseksi, 2:ksi Pella-
wanruokkuu-koulu ja 3:ksi Si'itys-lam-
pah is to hicnowillasisca lampaista, johon si-
kiö tuotiin ulkomaalta ja josla Suomen maa-
wiljeliat saamat kustannuksetta lampureita it-
sellensä opetetuiksi. Tämä Opisto järjestet-
tiin w. 1837 ja pantiin Mustialan Eroest-
luutnantin puustellille Tammelan pitäjässä ja
Hämeenlinnan laäniks.,l. W. 1831 oli täällä
10 Woutioppilasta, 8 Karjakkota ja '2 £ampu--
ria ; näistä oli Ruunun kustannuksella. I2&
1843 oli 30 Woutiopp., 13 Karjakkota ja 2
Hampuria ; näistä kustanti Ruunu 3. 2&
1844 parannettiin Opiston hallitusta ja op-
pilaisia otetaan sen mukaan 2 kustakin lää-
nistä Duiunun kustannuksella opetettawaksi.
W. 1845 oli 32 Woutioppilaista, 2 Karjak-
kota, 1 Hampuri ja 1 Puuseppä *) ; joista sen-
tähden lö oliRuunun kustannuksella. W. 184»
oli yhteensä 39 Oppilaista, joista 16 Ruunun
kustannuksella. Muuten on tawallisesti. oppi-
laista enin Uus'maan ja Hämeenlinnan lää-
nistä, mähin Kuopion. Myös moni tilanhal-

') <r>»,sn'!»!il fcfti-:Jiiit tff.-n.uiu fcifflinimpia fel!o!mH,^!''!
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tia lähettää tänne kustannuksellansa miehen- ja
waimon-puolia opetettavaksi hywiksi pellonwilje-
liöiksi ja karjanhoitajiksi; enin osa oppilaisista
on kuitenni ollut omalla kustannuksellansa.

Pcllawan kaswatukscn ja fetmun sekä ku
tomism edestyttämisersi määrättiin jo lv. 1762
tekiäispalkkioita hienoista pellawakankaista 5
tämä asetus on usein sitte uudistettu, niinkuin
tv. 1620 ja 1835. Muuten on tämä toimi
jätetty Turun Maawiljelys-Seuran huoleen ja»
mote kuin maahan asetetut Ketruu- jaKangas-
koulut, joita löytyy Sawon, Tenholan, Kan-
gasniemen, Pelkäneen ja Jaakkiman pitäjis-
sä. Tekiäispalkkioiksi annettiin tvtv. 1845 ja
1846 sekä hienoista ketruista että kankaista
noin 4000 Rplaa hpssa.

Jo w. 1.835 määrättiin asetettavaksi
maahan Käsitehdas- (Manmvahtuuri-) hallitus,
jonka welwollisuus on, «silmällä pitää missä
tilassa ja woimassa maakunnan manuwahtuu-
rit Lasitehtaat) ja wapriikit (tehtaat) owat,
waikuttawasti kartuttaa niiden menestystä ja
woimastumista, ja walwoa hantwerkkein (kä-
sitöiden) täydellisempää harjoitusta". Tämä
hallitus sai tv. 1841 johdakkeensa. W. 1835
määrättiin myös Helsingin kaupuntiin asetetta-
waksi „Konstikoulu", „jossa wapriikkilaisct ja
hantwerkkareiksi aikowia opetetaan heidän työs-
sänsä tarwittawiin taito-aineisiin". sämmo*
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sia kouluja asetettiin w. 1847 Hellmkiin, hut-
kuun ja Waasaan. Sitä ennen oli jo ro.
1842 säätty oppipoikain pitämän, ennenkuin
pääscwät kisälliksi, ja kisälleinki käydä oppi*
massa niin kutsutuissa »Pyhäkouluissa", jois-
sa heille annetaan opetusta Kristinopissa, kir»
jotus- ja luwunlasku-taidossa; tänä muonna
säättiin niissä opetcttawaksi myös Suomen
Historiassa ja Maatieteessä.

Teollisessa cdestyksessä on Suo-
menmaa wielä wasta alottamassa. W. 1845
oli Suomessa maan 7739 pitäjä-Mestaria, joil-
la oli 2837 oppipoikaa, ja kaupunneissa 1707
Mestaria, joilla oli 6064 kisälliä ja oppipoi-
kaa. Käsitehtaiden tilan näytteeksi ro* 1845
käypi tässä mainita niistä moniaita: Suomen
ainoa umpu li--f e tuuti oli Tampereen fan*
punnissa, joka kuitenni on suurin ja maljtaroin
maamme tehtaista: sen teosten hinta nousi
rotiobcn alla 150 tuhanteen hopea Ruplaan ja
531 henkeä sai siinä työtä. Werka-waprii-
foi ta löytvi 9 ja ne kaikki länsi-Suomessa:
niistä on Jokioisten ja Littoisten wapriikat e-
tuisimmia ja niiden teokset enin halututta. Mel-
feen kaikki roilla näihin tuodaan ulkomaalta,
kotimaisen lammashoidon huonoudesta. Wiime
muosisadan lopulla innottui kyllä moni maan-
roiljclid hankkimaan itsellensä ulkomaan hieno-
roillafta lampaita, mutta huolimattomuudesta

7
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on sikiö usealta jo kaonnut. Kokemäen moi-
siolla on nykysin luultavasti etusin la m mas-
katrasto. Liinawaatejta kudotaan myös
kaupaksiki parastaan Turun seuduilla ja Hä-
meessä, joilla tienoin pellawanki kaswatos on
paroin. Purje- ja Raaweli-waatteen
kankaita löytyi kyllä Porin ja Turun kaupun-
neissa, waan ainoan wähäsiä tarpeen suhteen:
niissä oli ainoastaan 33 työmiestä ja teosten
hinta nousi koko wuotena waan 9700 hpea
Rplaan. Posliini-tehtaita löytyi 65 Lasi-
ruukkia 9, joista suurimmat oliwat Uuden-
kirkon pitäjässä Wiipurin läänissä 5 Tupakki-,
Nuusku- ja ©ig arri-tehtaita 16, joista
3 Helsingissä, 3 Wyötin pitäjässä, 2 Turus-
sa, johon Herra Rettig rakensi w. 1846 kol-
mannen; Kynttilä- ja Saippoa-tehtaita
kaksi Helsingissä ia 3 Wiipurin kaupunnissa
ja pitäjässä, joiden teosten hinta oli 42 tu-
hatta Nplaa (maikka tv. 1843 oli ollut 54
tuhatta). Paperi-ruukkia oli 8, jois-
ta Tampereen ruukki suurin, jossa yksinään
tehtiin paperia 30 tuhannen Nplan edestä,
kuin kaikki yhteensä teEitvdt ivaan 40,790 Nplan
edestä; tv. 1846 alettiin rakentaa uutta pa-
peri-ruukkia Wiannan koskeen Maaningan kap-
pelisia Kuopion pitäjässä. Tässä on luwetel-
tn waan suurimmat ja tarpecllisimat tehtaat
maassamme; mutta tuskin yhdessäkään laa-
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dussa täytetään niiltä maan tarpeet, sitä wä-
hemmin on ulkomaille wiedä. Näyttäsi kui-
tenni tehtaiden liikunto oleman enenemään päin,
sillä m. 1843 oli kaikkein Suomen tehtaiden
teosten armattu hinta 551,852 Rplaa 74
kpkaa, w. 1844 jo 027,186 Rplaa 97 kpkaa
ja m. 1845 oli se 678,409 Rplaa 98 fpEaa
hpssa. Nuunulta oli w. 1843 otettu lainoja
näihin tarpeisiin 107,367 Rplaa 17 kpkaa ja
m. 1845 jo 124,506 Rplaa 60 kpkaa. bee-
taria, oppipoikia ja työwäkeä oli m» 1843 niissä
1699, m. 1844 jo 1953 ja m. 1845 jo 2058.

Enimmät maamme tehtaista omat rake-
tut meren rannoille, koska sieltä on muka pa-
rempi ja sukkelampi (cmittää niiden tuotteita.
Sisämailla oisi kuitcnni niille sopiwammat pai-
kat siellä olemissa koskissa; mielä lisäksi on
siellä työpalkat huokeampia, samote elanto.
Mutta Suomessa on mielä niin mähä totuttu
suurempaan liikuntoon, ett' ei mielä moida kat-
soa muuta kuin likintä woittoa. Rautaruuk-
kia, ja sahoja löytyy siihen siaan enimmät maam-
me sisästössä; sahoja enin Saiman mesikun-nassa ja yleensä Samossa ja Karjalassa.
Muuten miedään raaka-aineita, esim. nahkoja
ja muotia maasta ulos ja tuodaan kalliis-
sa hinnassa takasi.
-) Suomessa ei löydy kuin 3 N ohka-muokkmtta, nimittäin

Pomoon, Stamperccn j» Sunin knuximueiösl! ; neii pieniä.
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Ulkomaalle miedään Suomesta emu met-
sän ja karjan antia, mähin kalojaki. Saha-
lautoja, potaskaa, puu-astioita (fiinin seuduil-
ta ja Satakunnasta)) terwaa ja pikiä (Oulun
läänistä), ja (aimoja saattaa lukea maamme
paraiksi kauppatakuiksi; fen perästä motta, ta-
(ia, sarwikkaita, lihaa, saippoata, silakoita, loh-
ta, liinaa ja hamppua, nahkoja ja sukkia.
Karjan hoidon parantamiseksi on ei ainoastaan
säätty niitä saaman tullitta miedä ulos (1334),
»vaan niistä on (w. 1835 ja 1845) lumattu
annettawaksi wielä erinäiset palkkiot, jos ne o-
mat erinäisen määrän mukaan hymiä.

Ulkomaalta tuodaan: suoloja, rautaa ja
rautakatuja, tupakkia, puun hedelmiä, miinejä,
sokuria, paine-aineita (märiä), liina-kankaita,
silkkimaatetta, »vetoaa, pumulia, kaloja (Hol-
lannista ja Norjasta) ja mälistä jymiäki. Ul-
komaan kaupanteon hyödvtykfeksi on nykpsinä
muosina annettu monta Asetusta, niinkuin m*
1830, m. 1835 ja miimcksi m. 1844*

Kaupankäynnin tila on nykpsinä muosina
ollut lyhykäisesti seuraama: m. 1826 mieliin
ulkomaalle tamaroita 6 ja puolen miljoonan
Rplan,, ja tuotiin ulkomaalta yli 5 ja puo-
len miljoonan Rplan edestä paperissa; m.
1836 mietiin 8,055,582 paperi-Rplan ja tuo-
tiin 8,612,752 paperi-Ruplan edestä. W.
1838kohosi mietyin tamaroiden hinta 9,658,037
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Rplaan ja taotuin 8,502,035 Rplaan paperis-
sa; tulli-rahoissa saatiin sinä »vuonna 809,362
Rplaa paperissa. W. 1839 kohosiwat tulli*
rahat 650,412 Rplaan ja w. 1845 aina
755,248 Rplaan kumpiki hpssa. Wiime mai»
nittuna wuonna oli wietyin tatvauoin hinta
2,289,000 Rplaa ia tuomin 2,637,000 Rplaa
hpssa. Samana wuonna oli kaupunneilla 436
laiwaa yhteensä noin 44 tuhannen sälytyksen
tvetotsta, joita hoiti 5,311 merimiestä; maa-
laisilla 912 laiwaa, 20 tuhannen sälytyksen tve»
toista, joita hoiti 2,353 merimiestä. Näyt-
teeksi miten laiwain määrä on enennyt, on seu-
mawa: w. 1826 oli niitä tvaan 250 yhteen-
sä 17 tuhannen sälytyksen wetoista 2,306 me-
rimiehellä: w. 1834 oli niitä jo 365, joille
luwcttiin 29,150 sälytystä ja 3,559 merimiestä.

Äsken tehtyihin määräyksiin ei ole otettu
maamme kauppaa Wenäen maan kanssa. Kau-
pankäynti Suomen Snuriruhlinanmaan ja We-
näen Keisarikunnan wälillä on määrätty Ase-
tuksessa, ann. 17 p. Heinäk. 1835. Tämän
mukaan saavi Suomesta wiedä ilman tulli»
marsuja Wenäellä ainoastaan wissia, Asetuk-sessa luwetettuja Kotimaamme raaka-aineita ja
joitakuita tekokaluja; muut sekä kotimaan emi
ulkomaan tatvavat omat taikka kokonaan kielletyt
wiecäwäksi eli luwalliset ainoastaan tawallista
tullia »vastaan. «Kaikkia Wenäjän tawaroica ja
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teoksia saapi niin merta kuin maata jaLadoga-
järweä myöten Wenäjänmaalta wietää, ja Suo-
meen luotaa ilman tullia maffamata, paitti ai-
noastansa lviinaa, jonka wiemincn Suomeen
on kiellcccy. Joo myös ulfomaanfr tawaroita
Wenaeltä maata eli Ladoga-järweä myöten
Suomeen uloswiedään, ei pidä niistä mitään
ulostekoa Suomessa maksettaman". Sen wuok-
si on tämän kaupan tila mddrdmdtön.

Suomen 31 kaupunnista käypi 22 ulko-
maan kauppaa. Näistä käypi 2 (Sortawa-
la ja Käkisalmi) Laawkan merta ainoastaan
Wenäellä niin kutsutuilla Soima-laiwoilla, joi-
ta oli w. 1842 Sorcawalnlla 7 ja Käkisal-
mella 1. Muilla kaupunneilla oli w. 1842
yhteensä 458 laiwaa noin 50 tuhannen säly-
tyksen wetäwiä ja 5384 merimiehellä. Näis-
tä oli Oulu laiwa-rikkain (48 kappaletta), waan
Porin laiwat wctiwät enin (34 laiwaa, waikka
5850 sälytystä) ia Porissa sekä 9\aumaalla
oli enin merimiehiä (589kumpasessaki); Naan-
tali oli laiwoista köyhin (2 kappaletta 13 me-
rimiehellä). Samana wuonna tuotiin ulko-
maalta tavaroita Helsinkiin noin 950 tuhan-
nen ja wietiin ainoastaan 87 tuhannen hpea
Rplan edestä; Turkuun tuotiin 914 tuhannen
ja mictiin 311 tuhannen Rplan edestä; Vii-
puriin tuotiin 627 tuhannen j'a wietiin 524 tu-
hannen Rplan edestä ; Ouluun tuotiin 469 tiu
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hannen ja wietiin 168 tuhannen Rplan edes-
tä; Porwoosen tuotiin 370 tuhannen jawietiin
24 tuhannen Rplan edestä j. n. e. Hyödyl-
lisin maalle oli Tammisaaren kauppa, jonne
tuotiin ainoastaan 66 tuhannen maan wietiin
ulos 96 tuhannen Rplan edestä; samote Pie-
tarsaaren kauppa, jonne tuotiin 45 tuhannen
ja wietiin 52 tuhannen Rplan edestä, jaKas«
kisten kaupunnin, jonne tuotiin maan 5 ja puo-
len tuhannen mutta wietiin yli 17 tuhannen
Rplan edestä; kaikki hopeassa. Awonaista
Kauppapuotia oli sinä wuonna Helsingissä 71,
Turussa 52, Oulussa ja Wiipurissa 49 kum-
pasessaki, Raahessa 33, Kokkolassa 22 j. n. e.

Sisämainen liikunto ja kauppa on wielä
hidas ja wähänen sen suhteen kuin maamme
on luonnolta tämän warteen mitä etusimmia.
Sisämaalaisten tottumattomuus käsitöihin lie-
nee tähän syynä. Paras liike on kuitenni
Saiman wesijaksossa, jossa kulkee erinäinen
höyrylaiwa, Kuopio nimeltä, Kuopion ja Lap-
peenrannan wälillä. Tämä (airoa rakettiin w.
1846; sitä ennen liikkui näillä wesillä Suomen
ensimäinen höyryalus, Ilmarinen. Var-
kauden sulkulaitoksen hallituksen näytteestä näh-
dään liikunnon oleman täällä enenemässä.
Mainitusta sulkulaitoksesta kuletettiin w. 1841
noin 34 tuhatta leiwiskää suoloja, waanw.
1845 aina 89,641 leiwiskää; woita w. 1841
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yli 24 tuhannen, w. 1845 yli 30 tuhannen
leiwiskän; kalkkijauhoja w. 1842 waan
4100, mutta w. 1845 jo 0600 leiwiskää; w.
1843 tiilikiwiä 2100, w. 1845 jo 8100
leiwiskää j. n. e. Sisämaisista kaupunneista
oli w. 1842 Kuopiossa 13 awonaistakauppa-
puotia, Tampereella 12, Hämeen- 10 ja Sa-
vonlinnassa 7, waan Kajaanissa ainoastaan
2. Muuten on liike ja kauppa näissä kaupun-
neissa suurin markkina-aikoina, joita niissä pi-
detään kaksi kertaa wuodessa. Kuulusimmia
owat luopion ja Kajaanin talwi-markkinat,
joilla tawalliscsti hewois-kauppa on etusin.

Suomen hallitusmuoto.

Suomen Suuriruhtinanmaa hallitaan o-
mituisten ja wakinaisten Per us tus la f en sa
jaHallitsioilta wahwiscettuin Saattamisten
mukaan, joissa Hallitsian ja Alamaisten wäli
sekä welwollisuudet ja oikeukset oroat järkähtä-
mättömästi rajotetut. Mma Perustuslait o-
roat jo edellä-päin tähän otetut. Niiden mu-
kaan on yksinään Hallitsialla ja Säädyillä yh-
tenä, julkisilla Waltiopäiwillä, walta muuttaa
ja parantaa wanhoja ja laatia uusia Kansallis-
(ciml=) jaRikos-Lakia, tuumia japäättää maan
weroista ja ulosteoista, sotawäen teosta, Sää-
tyin erinäisistä etuuskirjoista, kaikkein maan
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asujantcn oikeuksista ja wapauksista, sekä maan
Perustllslakiloista.

Hallitsialla yksinään on ylin lainkäyttäwä
tt>a(ta; Hän nimittää wirkohin ja arwohin;
tutkii tuomiot, jotka liikuttamat henkeä ja elä-
mää; Hän yksin armottaa. Kaikissa walriol-
lisissa (ekonomian) ja käyttämällisissä (admi-
nistrativa) asioissa on Hänellä ylin lakialacui-
roaki walta. Hän kutsuu Säädyt Waltiopäi-
wille ja jättää Heille keskusteltawaksi ne asiat,
joista Hän tahtoo kuulustella Heitä.

Suomen Suuriruhtinas ja Hallitsia 011
Wenäcn Keisari, jonka wuoksi Hallitsiammme
kaikissa Hänelle aiwotuissa kirjoissa ja kirjo-
tuksissa kutsumanki: „Suuriwaltias, kaikkein
armollisin Keisari ja Suuriruhtinas". Nyky-
nen armollinen Hallitsiamme antoi paikalla,
hallitukseen tultuansa, Julistuksen, jossa Hän
wahwisti Suomen Perustuslait.

Suomen Senaatti.

Tämä on maamme piimäinen lainkäyttci-
wä ja halliisewa Seura. Se asetettiin Suo-
men Säätyin osotukjesta Porwoon Waliio-
päiwillä Hallitus-Seuran nimellä, joka
kuitenni w. 1816 muutettiin ja pantiin Suo-
men Senaatiksi. Sen Sääntö-kirja al-
kaa seuraamilla sanoilla: uutetut sen saat-
tamisen ja niiden lakien, jotka, sopien Suo-
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men kansan luonteelle, tarvoille ja simistyksclle
oroat monina aikoina olleet perusteena Sen
kansalliselle »vapaudelle ja rauhalle, ei myös-
kään saattaman, niiden ivaaratta, pienentää ja
rikottaa, olemme Mc ensi hetkenä Hallitukses-
tamme tämän maan yli, ei ainoastaan juhlal-
lisimmastt mahmistaneet saman säättämisen ja
lait, niiden jokaiselle Suomen asujamelle, nii-
den mukaan, tuletvain mapauksien ja oikeuksien
kanssa, mutta myös maan kokountunein Sää-
tyin kanssa tapahtuneen päätöksen perästä, a-
settaneet erityisen hallituksen, joka, Meidän -£)al=
litlis-Seuramme nimellä, kokoonpantu suoma-
laisista miehistä, on tähän asti Meidän Ni-
inessämme toimittanut maan kansallista halli-
tusta ja oikeuden jakamista miimesessa mää-
rässä, tottelematta muuta maltaa kuin lakien
ja sitä Meiltä, Hallitsiana, niiden nojalla har-
jotettua maltaa. Scmmosclla taivalla olem*
me Me tahtoneet sekä näyttää sitä mieltä, jo-
ka on ohjannut ja mastaki on ohjaama Mei-
tä, Meidän Suomalaisia alamaisiamme koh-
taan ja samalla,, ijäisiksi ajoiksi, wahwistaasen makuutuksen jonka he Meiltä omat saa-
neet, heidän erinäisen hallituksensa pysyttämi-
sestä Meidän ja Meidän Istuinperillistemme
mallikkaan alla".

, Senaatissa on 16 jäsentä, puoleksi ma-
pasuknsia puoleksi wapasuwuttomia, jotka kol-
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meksi wuodeksi kutsutaan ja asetetaan. He o-
wat toimituksensa wuoksi jaetut kahteen lako<
kuntaan (Departementtiin): Oikeus- ja Käyt-
tämys-lakokuntaan. Kumpaseenki kuuluu yksi
Wara-Esimies ja 7 jäsentä. Oikeus-Jako-
kunnan tulee jakaa oikeutta wiimesessä mää-
rässä. Se tuomitsee Suomen lakien mukaan,
eikä sen tuomion yli »oi enää »alittaa» ©en
tutkinnon ja päätöksen alle kuuluu kaikki kan-
saiset ja rikos-riidat, tilariidat, tulli-, posti- ja
luotsi-wirkamiestcn sekä maamittaricn ja mut-
den tvirkarikoksct j. n. e. Päätettäissa hen-
keä ja kunniaa liikuttawia asioita pitää wähin-
täin 7 jäsentä olla koolla; muissa asiojssa on
fe jo 5 jäsenellä tuomionvoipa» Ainoastaan
painawimmissa asioissa saapi rukouskirjoilla
Hallitsialta pyytää muutosta Oikeus-Jakokun-
nan tuomioissa. Slrmoppimnot tuomitun ran-
gaistuksen »vapauttamisesta tai helpottamisesta
sekä kaikki muutki armopyynnöt, jotka Hallitsia
on jättänyt Itseltänsä ratkastawiksi, pitää jät-
tää Oikeus-Jakokuntaan, joka liittää niihin ar-
»elunfa ja lähettää ne Hallitsialle.

Käyttämys-lakokunta tutkii ja päät-
tää taasen kaikki asiat Suomen »valtiollisessa
käyttamyksessä ja maan sisällisessä hallitukses-sa. Erinäisten toimitusten wuoksi jakautuu se
4 Toimituskuntaan (Ekspeditioniin), joilla on
itfeEullaEi yksi Jakokunnan jäsenistä Päällys-
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miehenä. l:ksi Kanslia-Toimituskunta,
jonka tulee walwoa nlcisestä jäxjestykscstä, le-
wollisuudesta ja rauhallisuudesta, sensuurista
ja kirjakaupasta, posti-asioista, teistä ja silloi-
tuksista, julkisista rakennuksista, köyhäin • hol-
houksesta, kuritus- ja ketruu-huoneista, julkisis-
ta wanrihuoncista, sairas-hoidosta, mitasta,
määrästä ja painosta, kullan, hopean ja tinan
laillisesta sepitsemisestä. 2:ksi Maanwara-
Toimituskunta, joka toimittaa tarkkoja lu-
luetteloja Ruunun tuloista, antaa osotteita
Ruunun wuosinaisista tarpeista, hoitaa Ruu-
nun maista ja muusta omaisuudesta, tulli- ja
maamittaus-asioista , maawiljelyksestä, kau-
panteosta, tehtaista, wuorityöstä ja kaikenlai-
sesta muustaki kansallisesta teollisuudesta, ja
kartta-stemplaukfesta. 3:ksi Kammar- ja Lu-
wunlasku-Toimituskunta, jolla on katsot-
tawana neroin kanto, waltiolliset luwunlaskut,
weronlaskukirjat ja henkiluwcttelot, sekä lunnin*
pitämä Senaatin manoista* 4:ksi Seura°
kuntais-Toimituskunta, joka käsittelee a-
sioita ja juttuja jotka liikuttawat kirkkoa, kou-
lua ja opetuslaitoksia. Itsekussaki näistä Toi-
mituskunnista »valmistetaan asiat ennenkuin ne
jätetään koko Jakokunnan keskusteltawaksi.
Wähintäin 5 jäsentä pitää olla läsnä koko
Jakokunnan tutkiessa tärciempiä asioita; muis-
sa woipi jo 3 päättää, jos owat samasta a-
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jaluksesta; muuten tarwitaan niissäki 5 jäsen-
tä koolla.

Seka Oikeus- että Käyttämys-lakokun-
nan tutkittawiksi tulee asiat ja kysymykset seka
Kuvernyörein ja muiden wirkalaitosten kertoo-
musten että walitus- ja armokirjain kautta,
famote Hallitsian käskystä ja Pää-Kuvernyö-
rin muistutuksesta.

Koko Senaatti kokoutuu ja päättää niis-
sä asioissa, jotka eiwät toisen eikä toisen Ja-
kokunnan toimeen kuulu. Näihin koko Se-
naatilta ratkastawiin asioihin kuuluu: naimisen
pyynnöt sekä kielletyissä pvlwissa että ennen
laillista ikää"), awioliiton purkamiset, lailli-
sesti erotettuin awiopuolisoin pyynnöt saada
mennä uuteen naimiseen, ja wapasukuisten les-
kiin ja neitoin anomukset saada, mentyänsä
wapasuwuttomalle miehelle, nauttia wapasu-
wulliset oikeuksensa; samote ala-ikäisten julka-
seminen täysi-ikäisiksi ja napauttaminen tieto-
tutkinnoista (eksaminoista) , joita waaditaan
waltakunnan wirkohin päästäksensä. Koko Se-
naatti päättää myös pitäjäin ja kihlakuntain
jakauksesta, sekä säätää armowuosia pappein ja
koulu-opettajain leskille ja orwoille. Näissä
yhteisissä kokouksissa ilmoittaa Senaatti myös
ajatuksensa, milloin Hallitsia jättää jonkun asian

*) 3o!a on talonpojan pojille 18 ja tytöille 15 wiwttt.
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Sen erinäiseen tutkintoon, samote milloin #al=
litsia waatii Sen selitystä jonkun hämäräm-
män lakipaikan ymmärryksessä.

Ei Senaatti yleensä eitvdtEd Jakokunnat-
kaan erittäin moi muuttaa entisiä lakia, maan
täytyy päätöksissänsä seurata niitä; eikä ole
maltaa asettaa uusia metroja ja maksuja eikä
saa muuttaa muosinaista Ruunun manömää-
ryytä. Senaatti hallitsee Suuriruhtinan ni-
messä, jonka nojalla päätöksensä tehdään ja
julistetaan. Kaikki Senaattiin lähetettämät
kirjotukset ja rukouskirjat pitääki sen muoEfi
kirjotettaa kuin itse Hallitsialle. Senaatin yh-
teisissä kokouksissa päätetään asiat useampain
äänten mukaan.

Erinäinen toimituskunta Senaatissa on
Prokuraattorin Kanslia, jossa on tarpeelliset
mirkamiehet ja Prokuraattori päällyksenä. Tä-
mä mirkamies sai m. 1812 johdakkeensa, jon-
ka mukaan hänen tulee „m«lmoa oikeudenkäyt-
tämistä, katsoa että lait, asetukset, mirka-joh-
DaEEeet ja etuuskirsat melwollisesti seurataan
ja noudatetaan kaikilta mirkamichiltä ja mir-
kalaitoksilta, että itsekuki kaltion käskyläinen
rehellisesti täyttää melmollisuuksensa, ett' ei ku-
kaan, ylhäinm eli alhainen, köyhä eli rikas
taida rikottaa hänelle tulemissa oikeuksissansa".
Hänen tulee malmoa asioiden laillisesta käyt-
tämisestä Senaatissa, jonka kokouksissa ha>
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nen tulee olla läsnä niin usein kuin waan moi*
pi, lukea ja tutkia sen rotofollat, ja woipi hän,
ehk' ei hänellä ole mitään sen päätöksiin wai-
kuttawaa ääntä, kuitenni liittää Senaatin ro-
tofollaan eri ajatuksensa, jos hän ei suostu
Senaatin päätökseen; ei hänen wastustuksen-
fa kuitenkaan estä päätöksen täyttämistä. Mut-
ta jos hän Ijaroaitfec taikka Pää-Kuvernyörin
wirantoimituksissansa eli Senaatin päätöksis-
sänsa siwuuttanecn lakia, niin on hänen roel*
vollifuutenfa tehdä muistutuksia sitä roas'taan
ja näyttää missä ja miten laittomuus on teh-
ty. Jos hänen 'muistmustansa ei totclraft,
woipi hän suoraan ilmoittaa asia #allitftalle»
ProMraattori on myös velvollinen laillisesti
antaa tutkia ne asiat, jotka taikka Pää-Kuver-
nyöriltä, Senaatilta eli muilta wirkalaitoksilta
jätetään hänelle käsitcltäwiksi, taikka hänelle
annetaan niiltä, jotka kaipaamat wääryytta
kärsineensä. Hän woipi myös tutkia Howi-
oikeuksien kertoomuksia lain käyttämisestä maas-
sa ja waatia luwuntekoa wian alaisilta tuoma-
reilta. Kaikki Ruumin edusmiehet ja asian-
ajajat (wiskaalit) kuuluwat suorastecn hänen
allensa. Hän walwoo myös wankihuoneita,
ja katsoo että järjestys ja laillisuus noudate-
taan vanfein wartioimisessa ja holhouksessa,
feta ett' ei heitä enemmän aikaa pidetä »van-
keudessa kuin asia waatii.
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Ne asiat, jotka oroat itse £al(itfta(ta pää-
tettäwät, tt>a(mi£tetaan Hänen Majesteettinsa
Kansliassa Suomen Asioille ja annetaan
esille Suomen Suuriruhtinanmaan Minis-
ter-Waltiosihtieriltä, joka myös on mai-
nitun Kanslian päällyksenä. Kaikki tärkeim-
mät kirjoitukset, esimerkiksi kaikki Asetukset, M-
ka tulewat seurattawiksi maassa, wuosinainen
Nuunun mänöinmääryy , suuremmat raha-
määryyt, nimitys korkeimpiin wirkohin j. n.
e., allekirjotetaan Hallitsialta itseltänsä ia tois-
tetaan Minister-Waltiosihtieriltä. Tämä il-
moitan muissa asioissa Hallitsian päätökset
ja käskyt ainoastaan Pää>Kuvernyörille, joka
sitte, asian laadun mukaan, taikka itse toimittaa
ne eli jättää Senaatille.

Hallituksen ylimäisenä käyttäjänä Suo-
messa on Pää- (Kenraal-) Kuvernyöri, jonka
wirka-johdake annettiin w. 1812. Hän istuu
esimiehenä Senaatin yhteisissä kokouksissa ja
Kayttämys-lakokunnassa, mutta Oikeus-Ja-
kokunnassa ei muullon kuin tärkeimmissä ta-
pauksissa. Jos hän on toisesta ajatuksesta
kuin Senaatti, otetaan hänen ääntelynsä ro-
tokollacm ja rooipi hän muutenki liittää c-
ri-ajatuksensa Hallitsialle menewissä asiois-sa; mutta, jos asia on Senaatin mallas-
sa, täytetään kuitcnni Sen päätös, josko Pää-
Kuvernyöri oisiki toisesta ajatuksesta. Hänen
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kauttansa tulee kaikki asiatHallitsialta Senaatille
ja menewät Senaatilta Hallitsialle; muutenki tu-
lee Senaatin ja Prokuraattorin jättää hänelle
määrätyillä ajoilla kertoomus toimituksistansa.
Pää-Kuvcrnyörin pitää wuosittain matkustaa lä-
pi maan, oppimaan tuntcaksensa fen tarpeita ja
puutteita. Hän jättää myös Hallitsialle aina
jonkun ajan perästä kertoomuksen maan tilas-
ta. Hänen tulee likinnä walwoa lewollisuu-
desta ja rauhallisuudesta maassa, katsoa että
Hallitsian Asetukset ja Käskyt tarkasti seura-
taan ja täytetään, että asujamet rikkomatta
saawat nauttia takiloiden tumaa ja etuuskir-
jäin ja oikeuksiensa wakuutta. Tämän suhteen
tulee hänen ynnä Senaatin Käyttämys-lako-
kunncm kanssa Läänin Kuvernyörein kautta vai-
kuttaa kaikilla tarpeellisilla keinoilla, joita laki
ja asetukset myödyttää. Saman Käyttämys-
lakokunnan kanssa on hänen myös katsotta-
iva, ett' ei leiwän- eikä ruoka-puute mahda tul-
la; joten kaikki Nuunun Makasiinitki omat hä-
nen katsannossansa, samote koko Weroinkanto.
Walicusten ja oikeutta-anowaisten suhteen on
kaikilla hänen luoksensa aivoin tila tulia mää-
rätyillä ajoilla; ei hän kuitenkaan woi mitään
itse tehdä, mutta taikka neuloa anojaca a-
fianomaijecn paikkaan, taikka Prokuraattorin
kautta antaa laillisesti tutkia syytellyin »virka-
miesten wikoja. Eikä hän moi, muullon kuin
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suurimman kiiruun »vaatiessa, antaa käskyjä
suomsteen ala-oikeuksille ja »virkamiehille, ja
sillonki pitää hänen heti antaa toimestansa tie-
to siihen »virkapaikkaan, jonka kautta käsky
muuten oisi ollut annettama. Paitsi mitä ha»
nelle erittäin on asetettu, pitää Pää-Kuvernyö-
rin myös itsensä ojentaa 1734 »vuoden Maa-
herran-johdakkeen sekä lain ja seisolvain asetus-
ten mukaan. Hänen aliansa on Pää-Kuver-
nyörin Kanslia Helsingissä.

Suorasteen Senaatin alle kuuluu seuraa-
waiset pää-lvirkalaitokset Helsingissä: 3)lW©en=
suuri-hallitus; Lääkintä-hallitus, jonka alle kuu-
luu koko terlveyden hoito maassa; Posti- ja
Pää-Tulli-hallitus s Päämaanmittaus- jaNa-
kennushoito- (Intendentti-) Konttuori; Luotsi-
wirkatoimitus; Wuorityön-hallitus; Tutkinto-
lßevisioni-) Oikeus ynnä siihen kuululva Tut-
kinto-Konttuori; Kartta-Stemplaus-Konttuori ;

Koskenperkkuun ja Kailvantotyön-hallitus; Kä«
sitehtain hallitus, ja Waihetus-,Welka- ja Lai-
na-Pankki, joka sai uuden lohdakkeen w. 1840.
Suomen Pankin rahcnvarusteisja oli w. 1845
lopulla: Icksi Perustus-rahastossa 747,637 Rp-
laa 70 kop.; 2:ksi Maawiljelys-lainarahastossa
90,691 Rplaa 21 kpkaa; 3:ksi Käsitchdas-laina-
rahastossa 64,289 Dvplaa 8 kpkaa; 4:ksi Pien-
ten Setelien säästöwaroissa 484,377 Rplaa 34
kpkaa; s:ksi Sotawäestön-lainarahastoissa 1,467
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Diplaa 80 t aa*, 6:ksi Köyhäin- ja Työntee-
teehuoneen rahastossa 456,220 9\plaa 88
fpfaa; 7:ksi Sotamiesten ja Sotawäcn puus-
tellein rahastossa 158,638 Rplaa 72 kpkaa,
kaikki hopeassa. 1846 wuoden lopulla oli Pan-
kin seteleistä liikkeellä 3,354,645 Diplaa hpssa ;

täta wastaawaa kultaa, hopeata t), m. löytyi
Pankissa ja Waihetus-laitoksissa 2,263,601
Nplaa 4i fpfaa, joista 1,687,850 Rplaa 74
kpkaa asianomaisilta Rewisorcilta ja Säätyin
Edusmiehiltä lukittuna Pankin malmiin.

Läänit ja Lääni-Hallitukset.
Pää-Kuvernyörin ja Senaatin Käyttämys-

Jakokunnan alle suorasteen kuuluwat s\u cr nyö-
rit maamme B Läänissä. Kuvemyörillä on, iv»
1734 annetun Maaherran-johdakkeen mukaan,
mereen samat welwollisuudet ja toimituserältä
Läänissään, kuin Pää-Kuvcrnyörillä ja Käyt-
tämys-lakokunnalla yli koko maan. Paitsi sitä
on hänellä likin ja yhdeltä puolen ylinki halli-
tus Nuunun tiloista läänissään. Lääninhalli-
tuksessa on hänellä apuna kaksi Maansihtieriä
ja kaksi Maankamreeria paitsi muita alhaisem-
pia wirkamiehiä.

Itsekuki Lääni jaetaan taasen Vouti-
kuntiin ja nämä taasen Nimismiesten a-
luetin, joissa Woudit hallitsemat Kuvernyörin
ja Nimismiehet taasen Woutein likimäisen
peräänkatsannon alla. Voutikuntia on nyky-
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jään 47 ja Nimismiehen aluskuntia 224 kap'
paletta. Niistä kuuluu Icksi 5 Voutikuntaa
Oulun Lääniin, jonka alla on pohjois-puoli
Pohjanmaata, Kajaanin kihlakunta ja Lapin-
maa; 2:ksi 5 Voutikuntaa Vaasan Lääniin,
jonka alla on ecelä-osa Pohjanmaata, pieni osa
Satakuntaa sekä Wiitasaaren, Saarijärwen ja
Laukkaan pitäjät Hämeestä; 3:ksi 10 Wouti-
Entää Turun Lääniin, johon kuuluu 38ar|"i«
nais-Suomi, slf)tt>cnanmaa jaSatakunta,paitsi
Maasan ja Hämeenlinnan Lääniin kuuluwia
osia; 4:ksi 4 VoUtikuutaa Uusmaan Lammiin,
jonka alfa on koko Uusmaa ja pieni osa Hä-
meestä (Orimattilan ja litin pitäjät); s:ksi 4
2.13 un taa Mikkelin Lääniin, jonka aluetta
on etelä-osa Sawoa sekä Sysmän ja Hartolan
pitäjät ja Heinolan kappeli Hämeestä; 6:ksis
Voutikuntaa Kuopion Lääniin, jonka alla on
koko pohjois-Sawo ja Karjala sekä Rautalam-
min pitäjä Hämeestä; 7#' 5 Voutikuntaa
Hämeenlinnan Lääniin, jonka alle kuuluu
muu osa Hämeen maakunnasta sekä Lempälän,
Kangassalan, Oriweden ja Messukylän pitäjät
Satakuntaa; B:ksi 9 Woutikuntaa Viipurin
Lääniin.

Jokaisessa Kuvernöörin istuinkaupunnissa
löytyy Läänin Lasarettia ja Maamittaus-kont»
ruoteja sekä Posti-Inspehtoreita, joidenkakatsan-
nossa on kaikki Läänin Posti-konttuoril. Suo-
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mcssa löytry myös 24 niin kutsuttua £ddnin=
Lääkäriä aluskuntinecn.

Tiiomio-iswmct ja Oikcuden-hoito.
Perustus kaikelle oikeuden käyttämiselle

kansallis- (civil-) jarikos-asioissa on 1734wuoden
Lakikirja, jonka Oikeudenkäymisen Kaaressa
luwetellut Tuomio-ismmet owatki sen lvuoksi
wielä täydessä woimassansa.

Howi-oikeudet owat, Senaatin Oikeus-
Jakokunnan perästä, korkeimmia Tuomio-istui-
mia maassamme, joidenpcräänkatsannossa kaik-
ki alemmaiset oikeudet omat* Niissä lörtyy aina
Presidentti (Esimies), joku määrä Howi-Neu-
woksia, Asessyöriä ja muita wirkamiehiä. Suo-
messa on 3 Howi-oikeutta.

Likimäiset niitä oroat maalla Lakman-
nin Oikeudet, joiden Esimiehillä on Lak-
mannit ja 12 talonpoikaa Lautamiehinä. La-
kikuntia Suomessa löytyy 6.

Alimaiset maalla ornat Kihlakunnan
Oikeudet. Niitä löytyy yleensä 48.

Turun Howi-oikeuden allekuuluu Tu-
run, Uus'maan jaHämeenlinnan, Läänit, joissa
löytyy 2 (Turun ja Porin sekä Uus'maan ja
Hämeenlinnan) Lakikuntaa ja 19 Kihlakuntaa;
Waasan Howi-oikeuden alle taasen SBaa--
san ja Oulun Läänit ja Lakikunnat sekä 10
Kihlakuntaa, ja Wiipurin How «'oikeuden
alle Wiipurin, Mikkelin ja Kuopion Läänit,
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2 (Viipurin ja Karjalan) Lakikuntaa ja 19
Kihlakuntaa.

Suurimmissa kaupunneissa löytyy seka
Raastuwan että Kemnerin-Oikeuksia;
muissa ivaan Naastuwan-Oikeuksia, joissa
tuomitsee Porimestari ja Porwareilta walicut
Raatimiehet (Neuwomichet); ja pienimmissä
walwoo järjestyksestä niin kutsuttu Ordningi-
oikeus., Naastuwan-Oikeuksia löytyy yleensä
27, Kemnerin 9, ja Ordningimiehiä 4.

Suomen Sotawäcstö.
Sen jo monesti mainitunPekka Brah en

kautta sekä myöhemmin kuningas Kaarle 11:ltä
perustettiin Sotawäen-teko Suomessa. Sitt
temmin warmistui mantelien sekä sotawäen y-
löspanon muoto että luku siihen tilaan, jossa ne
oliwat wiimeseen sotaan asti. ©illoin annettiin
smraawa Julistus: „Häncn Majestetin Kei-
sarin Armollisimman Käskyn Men tietäanne-
taan, että tässä sisälleotetusa Suomen maasa
ei, niinkuin Wenäellä tahallinen on, Recryte-
ringi tapahdu, ja että, fen jälkeen kuin Suo-
menmaan Asujat omat käynneet heidän Uskol-
lisuden jaKuliaisuden Walan, Suomen armeja
tulee, ilman muutosta ylöspidettäwäri samalla
taivalla tästäperän, kuin tähänasti Ruotsin
Hallituxen alla» Annettu Helsingforssisa sinä
Hp. Maaliskuusa 1808» Greiwi Buxhoew-
ben, General en Chef m. m"* Miten Por-
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woon Waltiopäiwillä sotawäestä määrättiin,
on jo siwulla 71 mainittu. Sen perästä saa-
tiin m. 1812 pestillä (raha-palkalla) kokoon 2
lalkawäki-Rykmenttiä ja 1 lääkeri-Rykmentti,
jotka kerran wuodessa kokoutuiwat harjotuksiin,
muut ajat oliwat hajotetut ympäri maata. SS.
1827 muutettiin nämä Rykmentit 6 Tarkka-
ampuja» (Skarpstytte-) Pataljuoniksi, joista
miehiä aina lähetettiin Harjotus-Pataljuonaan
Helsingissä. Tämän wiime-mainitun nimi muu-
tettiin w. 1829 Suomen Henkiwartion Tarkka-
ampuwa-Pataljuonaksi. 32. 1830 hajotettiin
kaikki muut Pataljuonat paitsi tätä, ja niiden
siaan pantiin niin kutsuttu Ensimäin en Suo»
men Meriwäestö. W. 1845 tuli Julistus
«neljän wärwätyn ordinarie bataljoncm wal-
mistamisesta Suomenmaassa", joista nyt 1
Pataljuona on walmiiksi tulemassa Turkuun.
Sen mukaan on seisowata suomalaista' sota-
wäkeä maassamme Suomen Henkiwartion Pa-
taljuona Helsingissä, neljällä kompanialla, Suo-
men Meriwäestö myös Helsingissä, kahdeksal-
la, ja Suomalainen Tarkka-ampuwa-Pataljuo-
na Turussa, neljällä kompanialla; yhteensä noin
3 tuhatta miestä. Jo pomoon Waltiopäi-
ivilla pyysiwät Suomen Säädyt, ett' ei suo-
malaiseen sotawäkeen pantasi muita kuin Suo-
men miehiä päällyksiksi eikä paljaiksi sotamiehiksi.
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Suomen sotawäellä on oma V li-sota-
oikeus, josta wedetään Senaattiin.

-[Oppain sotapäällysten walmistamiseksi on
Haminan kaupunkiin asetettu erinäinen Sota-
(Kadetti-)kou!u, johon on, paitsi Päällikköta jasen
Apulaista, määrätty tarpeen mukaan Upseeria,
13Opettajata ja muita mirkamiehiä. Ruunun

kustannuksella kaswatetaan siinä 105 poikaa.

Aineisto :

Sltfulaufc (Runocltu) . . ... . ... 3.
Muisto Evankeljumillisen-opin Perustaiasta Suo-

mcssllmme . .... 8.
Muuan pyhä-ilta utto-Hannon talossa . . .29.
Suomen Maatiedc (jatko) ..... v . 59.



11. Wiipurin Seuran:
Uusi 2(apié*firja, toimitettu Suomalaisen Kirjallisuuden Seu-

raita Viipurissa. Painettu I. Cederwallerin ja Pojan ty-
könä, 1847. 48 siw. Maksaa niwottuna 4 kop. hopiassa.

Muihen toimittamia.
Lutheruksen Kirkko-Postilla. 1 £>fa, 1 ja 2 wihko. Painettu

Vaasassa 1846 P. M. F. Lundbergin tykönä. 2565iw.4:0.Maksaa 45 kop. hop.
Ruotsin Waldaknnnan Laki, hywäksi luettu ja wastan otettu Her-rainpäiwillll wuonna 4734. Suomeksi fädtt». Turusa prän-

tatti) I. E. Frenkkelin ja Pojan kirja-präntisä. 1826. 464
siw. 8:o. Maksaa niottuna 80 kop. hop.

Lyhyt kertomus Wouti oppilaisillen Suomen maan-wiljelys-opis-
tossa annetuista neuwoista pellonwihelemisessä, niityn kor-
jaamisessa ja newain sulaamisessa ynnä Huoneen-hallitus-
luwunpitämiseu kansa, Suomentaa on kokenut D:r Samuel
Roos. Turusa painettu SI). L. Hjeltin tykönä 1845. 79 s.
4:o. Maksaa 45 kop. hop.

Suomalaisen talonpojan koti-lääkäri, Elias Lönnrotilda. Pai-
neltu Helsingissä 1839 G. O. Waseniuksen tykönä. 180 siw.
8:o. Maksaa 27 kop. hop.

Hyödylliset tiedot yhteiselle kansalle, annetut Tarpeellisen walon
lewittämisen seuralta. Suomeksi Petter Johan Sumeliukselta.
I:nen jako 83 siw. 2:nen?6siw. 3:maslsosiw. I.C. Frenk-
feliltd w. 1837 ja 1838. Maksaawat yhteen 30 kop. hop.

Lukemisia Suomen Kansan hyödyksi, Sawo-Karjalaisten Oppi-
maisten toimittamia. I:nen Osa. Painettu Helsingissä I.
Simeliuksen perillisten tykönä 1845. 97 fin). 12:o, jota seu-
raa Maan-pallon kartta. Jaffaa 15 kop. hop.

2:nen Osa. Painettu 1846. 152 siw. 12:o, jota
seuraa Suomenmaan kartta. Maksaa 18 kop. hop.

Enon opetuksia luonon asioista. Imen Osa. Painettu Helsin-
gissä I. Simeliuksen perillisten tykönä 1845. 118 siw. 12:o.
Maksaa 15 kop. fwp.

Lemminkäinen kokohon harawoitu loutomiesi Sakari Sakarin-
pojalta. Imen Osa. Painettu Helsingissä 3. Simeliuksen
perillisten tykönä, Herra Frenkkelin ja hänen poikansa kus-
tannuksella 1845. 98 siw. 12:o. Maksaa 20 kop. hop.

2:nen Osa. Helsingissä, 3. Simeliuksen perillisten
tykönä, heidän omalla kustannuksella. 1847. 60 siw. 12:o.
Maksaa 10 kop. hop.



Maksaa kirjakaupassa 15 kop. hopiata.










